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ــــف نـ   مقدمــــــــة الُمصَّ

شهههفائه. شههري أوروبينههدو واألم فهههي المههرض وأسهههبابه وكيفيههة  بصهههائر"الشهههفاء المتكامههل" كتههاب يقههدم 
هههههذم المختههههارات مههههن كتاباتهمهههها وأحاديثهمهههها تفحههههص المههههرض، فههههي المقههههام األول، مههههن الناحيههههة و

الكثيهههر ممههها يتخطهههى  باإلضهههافة إلهههى بجميهههع أجزائههههالنفسهههية، آخهههذة فهههي االعتبهههار الكيهههان اإلنسهههاني 
األسهههباب الخفيهههة لالضهههطرابات البدنيهههة عهههن  إزالهههةادي. وههههي تبحهههث فهههي كيفيهههة العههه حهههدود إدراكنههها

طريههههق اكتشههههاف واسههههتخدام قههههدرتنا الباطنيههههة والمسهههههاهمة الواعيههههة فههههي عمليههههة التطههههور متزايهههههدة 
 المتكاملة". يوغاالسرعة المعروفة باسم "ال

 
طهههورم وعلَّمهههه شهههري أوروبينهههدو واألم فهههي بونديشهههري بالهنهههد.  روحهههي مسهههارالمتكاملهههة ههههي  يوغهههاال

 والتطهههور وبهههدن اإلنسهههان" بعنهههوان "اليوغههها تمهيهههدممهههن خهههالل كلماتهمههها فهههي  وههههذا الكتهههاب يشهههرح
 .لعالقة المتطورة بين المادة والروحرؤيتها لالمتكاملة و يوغاالمبادئ الرئيسية لل

  
ههههر بمرحلههههة   يوغههههاجديههههدة فههههي النشههههوء واالرتقههههاء، أن مسههههار الرأى شههههري أوروبينههههدو، وهههههو الُمبَش  

م مهههن المتكاملههة سهههيؤدي فهههي آخههر المطهههاف، مهههن خهههالل تغييههر جهههذري فهههي الهههوعي، إلههى التحهههرر التههها
وخضههوعه للمههرض أن  بههدن. وقههد أوضههح فيمهها يخههص الإطالههة عمههر اإلنسههانالمههرض وإلههى إمكانيههة 

فههي شههفاء األمههراض بقههدر مهها هههو التههي نمارسههها لههيس اكتشههاف أكثههر المنههاهج فاعليههة  يوغهها"هههدف ال
بحيهههث يتعهههذر حلهههول المهههرض. الكيهههان كلهههه يجهههب أن  –حتهههى الهههوعي البهههدني  –تغييهههر الهههوعي كلهههه 

 يتحول بحيث يصبح المرض مستحيال."
 

المهههرض والمعانهههاة والمهههوت أمهههورا  مهههنيجعهههل  ، تحهههوالً هكمالهههعنهههدما يبلهههغ ، المتكامهههل يتضهههمنالشهههفاء 
واالرتقههاء مثههل هههذمط الطفههرة فههي التطههور ]نههتمكن مههن الوصههول بتَُمههُت إلههى الماضههي. ولكههن إلههى أن 

عمليههههة للحفههههاظ علههههى طههههرق  ا، فههههين فههههي متناولنههههانعرفهههههالطبيعههههة اإلنسههههانية كمهههها  إلههههى مهههها يتخطههههى
النفسههههي وللتعامههههل مههههع تحههههديات المههههرض. هههههذا هههههو الموضههههوع الرئيسههههي لهههههذا ن البههههدني والتههههواز
 الكتاب. 

 
ً عالجههه وبأننههها ال نسهههتطيع أن نتوقهههع المهههرضال بهههد مهههن اإلقهههرار بخطهههورة مشهههكلة  ً وحاسهههم اً واحهههد ا  ا

ط فههههي الجههههزء الرابههههع بعنههههوان "الطههههب والشههههفاء"] لههههذلك نجههههد فههههي هههههذا الكتههههابلجميههههع األمههههراض. و
ً  أسههاليب عههالج الطههب إلههى جنههب مههع وسههائل العههالج الباطنيههة والروحانيههة،  العههام والطههب البههديل جنبهها

الكتههاب فههي الجههزء الثههاني "الشههفاء بالوسههائل الباطنيههة" والجههزء الثالههث "الشههفاء بههالقوة  تههرد فههيالتههي ]
 .طالروحية"

  
المهههرض والمعانهههاة والمهههوت كانهههت ضهههرورات ال مفهههر منهههها لبهههزوة الكائنهههات الحيهههة والمفكهههرة فهههي 

مهها إ ،بههدأ عنههد نقطههة معينههة ]فههي التطههورط فههي إدراكيعههالم مههن الجمههاد السههاكن. ولكههن وعههي اإلنسههان 
ً ، مهههها بداخلههههه أو وراءم ال يتوقفههههان علههههى الظههههروف  اللههههذان سههههتديموالهنههههاء المطبيعتههههه السههههالم  شههههيئا

دخل عامههل قههوي جديههد فههي الصههورة. هههذم الحقيقههة األسههمى خبرههها، علههى مههدى يهه . وبههذلكالخارجيههة
القهههرون وبطهههرق شهههتى، المتصهههوفون وممارسهههو األنظمهههة الروحيهههة التهههي تَُصهههنَّف فهههي الهنهههد تحهههت 

. إال أن تلههك األنظمههة كثيههرا مهها كانههت تمههارس بهههدف التحههرر الروحههي  فههي حههد ذاتههه يوغههاعنههوان ال
 بدون إعارة أهمية كبيرة للحياة المادية. 

 
اهتمامههههههها علههههههى البههههههدن، مثههههههل الهاثهههههها  يوغههههههامههههههن ناحيههههههة أخههههههرى، ركههههههزت بعههههههض أنههههههواع ال

اإلطهههالقط. " ]علهههى يوغهههال"ل ، التهههي ههههي حاليههها بالنسهههبة لمعظهههم النهههاس مهههرادف* Hathayogaيوغههها



تلههههك ]الفههههروع المتخصصههههةط إلههههى االعتمههههاد علههههى تقنيههههات معظمههههها بدنيههههة وبطبيعتههههها  نحههههتولقههههد 
 يوغههههها. إال أن محاولهههههة الحهههههدودفهههههي نطهههههاق ههههههذم العليهههههة محهههههدودة النتهههههائج، وإن كانهههههت شهههههديدة الفا

المتكاملههههة إنههههزال قههههوة مههههن أعلههههى المسههههتويات الروحيههههة إلههههى أعمههههاق المههههادة تفههههتح آفاقهههها قههههد يغيههههر 
 افها المعادلة بين الوعي والبدن سيكون لها نتائج مستقبلية يتعذر التنبؤ بها اآلن.استكش

 
مهههارس شهههري أوروبينهههدو واألم شهههفاء األمهههراض علهههى مهههدى عشهههرات السهههنين كجهههزء مهههن عملهمههها 

لالروحههي، إلههى جانههب انشههغالهما بعمليههة ال يهما. وقههد تحههدثا أحيانهها، بنههاء علههى خبرتهمهها بههدنفههي  تََحههو  
ت بَههها معرفتهمههها  –وبهههاألخص عهههن الشهههفاء الهههذاتي  –عهههن المهههرض والشهههفاء الواسهههعة،  وإن كانههها لهههم يُرَّ

 ً ً  بهههذا الموضههوع ترتيبهها فههي مجههاالت مختلفههة بطريقههة  هههذا الكتههاب يصههنف مهها قههاالم أو كتبههام. منهجيهها
إلنسهههان ككهههل، بمههها فهههي ذلهههك فهمهمههها للبهههدن وعللهههه وإمكانياتهههه غيهههر لرؤيتهمههها تهههرابط وشهههمول تظههههر 
 ة.المحدود

 
 ً لَهههت مختهههارات ههههذا الكتهههاب مهههن مصهههادر مختلفهههة، رسهههمية وغيهههر رسهههمية، مسهههجلة صهههوتيا  وقهههد نُق 
ومكتوبههة، بعضهههها باللغههة االنجليزيهههة، فههي حهههين تههرجم الهههبعض اآلخههر عهههن الفرنسههية. وربمههها يالحهههظ 
القههههراء فروقهههها شاسههههعة فههههي األسههههلوب والنبههههرة بههههين صههههفحة وأخههههرى عنههههدما يتنقلههههون بههههين مقههههاطع 

لعمههههال األساسههههية لشههههري أوروبينههههدو وسههههرد األم لوقههههائع مههههن تجاربههههها فههههي مههههأخوذة مههههن األ  تََحههههو  
الخاليهههها، ومهههها بههههين ذلههههك مههههن ردود شههههفهية أو مكتوبههههة علههههى أسههههئلة أطفههههال ومريههههدين محنكههههين، أو 

تفهههاوت لهههم (. ههههذا italic أطبهههاء وأشهههخاص عهههاديين، )ههههذم األسهههئلة مطبوعهههة فهههي الهههنص بخهههط مائهههل
تالفيهههه، إذا كهههان لموضهههوع الكتهههاب أن يغطهههي  فهههي أشهههمل صهههورة ممكنهههة كلمهههات شهههري  نهههتمكن مهههن

 أوروبيندو واألم )أصلية أكانت أم مترجمة(. 
 

ههههذا العهههدد الكبيهههر مهههن النصهههوص  وبهههالطبع لهههم يكهههن ممكنههها تنظهههيم النصهههوص المسهههتمدة مهههن مثهههل 
ههصَ  . ي موضههوع واحههد معههينويكتههب، مههن أولههه إلههى آخههرم، فهه بالدقههة المنطقيههة المتاحههة لكتههاب يَُخص  

النفسهههية  مسهههبباتفعلهههى سهههبيل المثهههال ال يقتصهههر الجهههزء األول، كمههها يمكهههن أن يفههههم مهههن عنوانهههه  "ال
للمههرض"، علههى تحليههل أسههباب المههرض، بههل يسههتبق كههذلك إلههى طههرق العههالج التههي يناقشههها الكتهههاب 

تعكههههس، نيههههة الكتههههاب فههههي الجههههزأين الثههههاني والثالههههث. ومههههع ذلههههك فقههههد حههههاول المصههههنف أن يجعههههل ب  
بأوضهههح صهههورة ممكنهههة، الجوانهههب الرئيسهههية إلسههههامات شهههري أوروبينهههدو واألم  فهههي فههههم المهههرض 

 وكيفية عالجه. 
 

ههههَمت الفصههههول إلههههى أقسههههام بعنههههاوين تشههههير إلههههى األفكههههار  ههههم كههههل جههههزء إلههههى عههههدة فصههههول، وقُس   قُس  
عَهههت المختهههارات القصهههيرة تحهههت ههههذم األقسهههام ، أمههها المختهههارات الط ويلهههة فههههي األساسهههية. وقهههد ُجم  

تمتهههد علهههى أكثهههر مهههن قسهههم. فهههي حالهههة المختهههارات القصهههيرة نجهههد اسهههم شهههري أوروبينهههدو أو اسهههم األم 
)بهههالطبع الثقيهههل( فهههي بدايهههة سلسهههلة المختهههارات تحهههت عنهههوان محهههدد، وفهههي حالهههة النصهههوص الطويلهههة 

 ً ً  يظههههر االسهههم فهههي بدايهههة الهههنص فقهههط. والقهههارئ يجهههد فهههي آخهههر الكتهههاب مرجعههها  للنصهههوص وقاموسههها
 لحات.للمصط

  
أو الوقايهههة ينشهههدون شهههفاء المهههرض  متكامهههل" ذا قيمهههة، ال فقهههط للهههذين"الشهههفاء ال كتهههاب نأمهههل أن يكهههون

، بهههل أيضههها لجميهههع المهتمهههين، مهههن النهههاحيتين النظريهههة والعمليهههة، بمنهههاهج علهههى المسهههار الروحهههي منهههه
 الشفاء الكلي.

 Richard Hartz ،2004المصنف  ريتشارد هارتز 

 

  



 مقدمة المترجم

 "يتطبيق نفسعلم  ما هي إال يوغا"ال
Yoga is nothing but practical psychology 
  20 39 شري أوروبيندو، مكتبة الميالد المئوي لشري أوروبيندو

 
نجهههد و نجهههد اليهههوم أعمهههال شهههري أوروبينهههدو واألم قهههد ترجمهههت إلهههى معظهههم اللغهههات العالميهههة الكبهههرى،

فلسهههفتهما ، ونجهههد الروحيهههة منهههها فهههي تزايهههد مضهههطردعهههدد الهههذين يسهههتمدون الههههدى والقهههوة والسهههعادة 
مدينهههة أوروفيهههل ل اأساسهههقهههد أصهههبحت، علهههى سهههبيل المثهههال، ههههي آخهههذة فهههي االنتشهههار، فوتعاليمهمههها 

Auroville  نهههرى أن األوان قهههد آن ألن تهههدخل  يجعلنهههاوغيهههرم كهههل ذلهههك  فهههي جنهههوب الهنهههد  الناشهههئة
خطهههوة أولهههى نحهههو يكهههون ههههذا الكتهههاب  ، آملهههين أنههههذم األعمهههال فهههي محهههيط إدراك القهههارئ العربهههي

 لسلسلة من الترجمات المستقبلة تغطي أعمالهما الرئيسية. ذلك وتمهيداً 
 
،  التهههههي يعالجهههههها الكتهههههابللمواضهههههيع  مفصهههههالً  سهههههرداً  مقدمهههههة المصهههههنف أعهههههالم تحتهههههويحيهههههث أن و

األصههل سنقتصههر فههي هههذم المقدمههة علههى النقههاط التههي تهههم القههارئ العربههي خاصههة، والتههي لههم تههرد فههي 
 اإلنجليزي للكتاب.

 
ً  مهههنات يشههههدت العقهههود األخيهههرة، وخاصهههة منهههذ السهههتين فهههي الهههوعي  كبيهههراً  القهههرن الماضهههي، تقهههدما

 ً ً  الصهههحي وارتفاعههها فهههي متوسهههط العمهههر المهههأمول علهههى مسهههتوى العهههالم. وقهههد كهههان لهههدخول  ملحوظههها
ي الهههوعي فههه  holistic and alternative medicineوسهههائل العهههالج الشهههامل والعهههالج البهههديل 

يقههههة بههههين الطبههههي والصههههحي العههههام فضههههل كبيههههر فههههي ذلههههك، إذ أن الكثيههههرين تنبهههههوا إلههههى العالقههههة الوث
إلهههى الروحيهههات ويسهههتعينون بهههها علهههى تحقيهههق حيهههاة أسهههمى وصهههحة  يلجئهههون وبهههدؤواالهههروح والبهههدن 

فهههي  يعتمهههدونيعتبهههرون الصهههحة والمهههرض أمهههورا تخضهههع للقضهههاء والقهههدر وأفضهههل، بعهههد أن كهههانوا 
ً  اعتمههاداً  األطبههاء واألدويههةعلههى  عههالج األمههراض هههذا الههوعي الجديههد يتجلههى اليههوم فههي مظههاهر . كليهها

عديههدة مثههل الحفهههاظ علههى البيئهههة والتعههايا مهههع الطبيعههة واالنخفهههاض الملمههوس فهههي معههدالت التهههدخين 
وتطهههور نوعيهههات الغهههذاء واإلقبهههال علهههى الرياضهههة بجميهههع صهههورها.  وقهههد سهههاعد كثيهههرا علهههى ههههذم 

تطهههورات اإليجابيهههة اكتشهههاف العهههالم الغربهههي لثقافهههات وروحيهههات الشهههرق وتفتحهههه نحوهههها بحيهههث إننههها ال
الهنديهههة والنظهههام الصهههيني للعهههالج  يوغهههاأصهههبحنا نهههرى اليهههوم إقبهههاال شهههديدا علهههى أنظمهههة الطهههب وال

بهههاإلبر ومنهههاهج أخهههرى كثيهههرة. ومهههن الملفهههت للنظهههر أن تعهههاليم  شهههري أوروبينهههدو واألم التهههي نقهههدمها 
ذا الكتههاب سههبقت هههذم الطفههرة فههي الههوعي الصههحي بحههوالي نصههف قههرن، كمهها تههدل علههى ذلههك فههي ههه

 مهههن القهههرن الماضهههي.  وجهههدير بالهههذكر اتيالعشهههرين بعهههض نصهههوص ههههذا الكتهههاب التهههي ترجهههع إلهههى
ً  أيضهها أو إلههى عههالج  إلههى تحسههين الصههحة أن التعههاليم التههي تههرد فههي هههذا الكتههاب لههم تكههن تهههدف أساسهها

 نسهههانكانهههت جهههزءا مهههن نظهههرة شهههري أوروبينهههدو واألم الشهههاملة إلهههى اإل، وإنمههها فحسهههب األمهههراض
ً  علههى اكتشههاف متسههاعدالتههي وسههائل المنههاهج والو أنههه منهمهها ب القههوى الروحيههة الكامنههة بداخلههه، إيمانهها

متهههى تههههم هههههذا االكتشههههاف، فههههين الصههههحة الجيهههدة والمناعههههة ضههههد األمههههراض يأتيههههان كنتيجههههة طبيعيههههة 
 والسعادة الروحية في كيان اإلنسان.لتزكية النفس ولسيادة السكينة 

 
* * * 

البصهههائر والتعهههاليم المهههذكورة فهههي ههههذا الكتهههاب ليسهههت لفهههت نظهههر القهههارئ  إلهههى أن يهههود المتهههرجم أن ي
 ً ً شهههري أوروبينههههدو واألم  وأنأو عقيههههدة،  دينههها أنهمهههها ال يحبههههذان  العمهههليؤكههههدان بههههالقول و كانهههها دائمههها

وقهههد أوضهههحا غيهههر مهههرة أنهههه . االسهههتكثار مهههن المريهههدينالشههههرة والدعايهههة والتبشهههير وال يرغبهههان فهههي 
هههت همهها علههى  ودال ينبغههي تعمههيم رد  ود الهههرد مهها لههو كانهههت تعههاليم دينيههة، ألن هههذمكإليهمهها أسهههئلة ُوج  

  :من الناس لغيرم بالضرورة ال يصلحمعين قد  ما يصلح لفرد، وينمعين ألفراد تكتب



جديهههدا أكهههان أم قهههديما، بعيهههد عهههن غهههايتي "أسههتطيع أن أقهههول أن تهههرويج أي ديهههن بهههين البشهههر ، 
للمسهههتقبل. مههها أتصهههورم لههههذم الغايهههة ههههو تمهيهههد طريهههق تراكمهههت فيهههه العقبهههات ولهههيس تأسهههيس 

 دين."
 25، ص 1935شري أوروبيندو، "عن نفسه"، 

 
كمهههها أنههههه ال يصههههح اعتبههههار النصههههوص الموجههههودة فههههي هههههذا الكتههههاب المرجههههع الوحيههههد آلراء شههههري 
أوروبينههههدو واألم فههههي شههههئون الصههههحة والطههههب.  فهههههذا الكتههههاب يحتههههوي، علههههى سههههبيل المثههههال، عههههدة 

األدويهههة بهههدون نظهههرة شهههاملة للمهههريض،  علهههى العتمهههادهم المفهههرطنصهههوص تنتقهههد األم فيهههها األطبهههاء 
األم ال تعتهههرف بفضهههل األطبهههاء، كمههها يتضهههح مهههن قولهههها فهههي نهههص آخهههر ال ولكهههن ذلهههك ال يعنهههي أن 
األطبههاء جنههود فههي الجههيا العظههيم النبيههل الههذي يحههارب لنصههرة الحقيقههة فههي ..يحتويههه هههذا الكتههاب  "

 العالم."
 1961نشرة مركز شري أوروبيندو الدولي للتربية، نوفمبر األم،
 

مهههن أعمهههال  شهههري أوروبينهههدو  " "عمهههالً أن ههههذا المصهههنف لهههيس إلهههى  أخيهههرا شهههيرونهههود أن ن 
بههالمعنى الههدقيق للكلمههة، ألنهمهها لههم يتعمههدا الكتابهههة فههي المههرض والعههالج، وهههو قههد ُصههن  ف بعهههد واألم 

أن غهههادرا الحيههههاة بهههأعوام عديههههدة مهههن ردودهمهههها علهههى خطابههههات ومهههن أحاديههههث مرتجلهههة ومتنههههاثرة. 
ة فهههي الكتهههاب، فنجهههد مهههثال أن ولهههذلك سهههيلحظ القهههارئ تفاوتههها كبيهههرا فهههي أسهههلوب النصهههوص الهههوارد

يفترضهههان فهههي السهههائل أو السهههامع  بهههالتلميح عنهههدما كانههها أحيانهههاً يكتفيهههانكانههها شهههري أوروبينهههدو واألم 
إذا كههان السههائل أو السههامع مههن صههغار التالميههذ. كههل ذلههك  أحيانههادرايههة سههابقة، ويسهههبان فههي الشههرح 

شهههههروحا وتعليقهههههات مهههههوجزة  فهههههي بعهههههض النصهههههوصل مهههههن الضهههههروري أن يهههههدرج المتهههههرجم جعههههه
 . النصوص هذموردت فيه  لتوضيح السياق الذي  ]وضعها بين أقواس مربعةط

 
 اعتبارات خاصة بترجمة شري أوروبيندو إلى العربية

لفههههم نصهههوص ههههذا الكتهههاب حهههق فهمهههها، التعهههرف علهههى بعهههض المصهههطلحات مهههن المههههم   
واألم، ومهههن أهمهههها المصهههطلحات التهههي تتخهههذ معهههاني ومفهههاهيم خاصهههة فهههي كتابهههات شهههري أوروبينهههدو 

الكيههههان الحيههههوي،  أوفرماينههههد، مايند،سههههوبر، األلوهيههههةالتاليههههة   التحههههول، التشههههكيل الفكههههري، التطلههههع، 
شههههري  هههههاابتكر المتكاملههههة والههههوعي التحتههههي. بعههههض هههههذم المصههههطلحات يوغههههاالكيههههان السههههيكي، ال

  ، مثههههال ذلههههك وعلههههم الههههنفس يوغههههاأوروبينههههدو للتعبيههههر عههههن أفكههههار ومعههههاني جديههههدة أدخلههههها فههههي ال
عضههههههههها . وبOvermind، أوفرماينههههههههد   supermind،  سههههههههوبرمايند  supramentalسههههههههوبرامنتل  

 .psychic  سيكي  مثال ذلك ،امين خاصةانجليزية أضفى عليها مض كلمات
 
مشههروحة للقههارئ مههن النصههوص ذاتههها، كمهها أنههها  ياتههدريج سههوف تتضههح المصههطلحاتمعههاني هههذم  

 قهههراءموقههد نصهههح شههري أوروبينههدو نفسههه  بههآخر الكتههاب. فههي قههاموس المصهههطلحاتشههديد باختصههار 
معنهههى يجهههب أن يؤخهههذ مهههن السهههياق، إذ ال  "معهههاني المصهههطلحات مهههن السهههياق واويحدسههه واأن يسهههتنبط

هههنُ  سهههتطيع أننروحيهههة ]عنهههدما نكتهههبط فهههي مواضهههيع  أن التعريهههف يقي  هههد المعنهههى. إلهههى المعنهههى وال  حلم  
 .ذلك" فعل أكثر منستطيع أن نن

 1940مارس  11شري أوروبيندو، محادثات مع شري أوروبيندو"، 
 

النظههههر إلههههى المعنههههى علههههى صههههح بالمرونههههة فههههي الفهههههم والتفكيههههر وتشههههجع تندائمهههها  كههههذلك كانههههت األم
 ر وترجمههههة ركيكههههة الالكلمههههات مهههها هههههي إال تعبيهههه"...   لمههههات والصههههيغوالمضههههمون الكههههامن وراء الك

خدمنا ههههذم ال يههههم كثيهههرا لهههو اسهههت لمبهههدأ...عهههن ا أيالفكهههرة،  يتخطهههى فحسهههب، بهههل عمههها عهههن الفكهههرة
 ".لكلمات األكثر مالئمة بالنسبة لهيستخدم اشخص فكل أم تلك، الكلمات 

 1968، 28أجندة األم، فبراير ، األم



  المصطلحات

الهههذي كثيهههراً مههها يسهههتعمله شهههري  Divine The أههههم ههههذم المصهههطلحات وأصهههعبها فهههي الترجمهههة ههههو 
يسهههتخدمان  شهههري أوروبينهههدو واألمصهههعوبة الترجمهههة تهههأتي مهههن أن أوروبينهههدو واألم كاسهههم الجاللهههة. 

 إلى أقصى درجات المرونة والشمول. أمثلة ذلك  بمفهوم مرن وشامل هذم الكلمة
 
 ( للتعبير عن الذات اإللهية  كما يتضح من هذا التعريف 1
" Divine The  ههههههو الكهههههائن والهههههروح المتعهههههالي، ال مثيهههههل لهههههه، كلهههههه نعهههههيم ونهههههور ومعرفهههههة إلهيهههههة

 وقدرة..."
 ط23 509شري أوروبيندو، مكتبة الميالد المئوي لشري أوروبيندو ]

 
مههها نعنيهههه بكلمهههة  صهههفات األلوهيهههة وخصائصهههها كمههها يتضهههح مهههن الهههنص التهههالي  "..( للتعبيهههر عهههن 2

Divine  كههههل وكههههل القههههدرة التههههي يجههههب أن نحوزههههها، وكههههل المعرفههههة التههههي يجههههب أن نكتسههههبها، هههههو
وكههههل التههههوازن المتناسههههق ، نصههههيرمكههههل الحههههب الههههذي يجههههب أن والكمههههال الههههذي يجههههب أن نبلغههههه، 

كههههل الروائههههع الجديههههدة والغيههههر والمتطههههور الههههذي يجههههب أن نحققههههه ونظهههههرم فههههي النههههور والبهجههههة، 
 معروفة التي يجب أن نحققها."

 1952سبتمبر  7، 14مات األم، األعمال الكاملة، مجلد األم، كل

 
أو الجمههههال ببسههههاطة الكمههههال فههههي كتابههههات شههههري أوروبينههههدو واألم  divineصههههفة عنههههي ( أحيانهههها ت3

مههن الجههزء  35فههي اللغههة اإلنجليزيههة(. مثههال ذلههك يههرد فههي الههنص  المعتههادسههتخدام اال)وهههو المطلههق 
الجمههع لههو أمكنههك  "الطههب مههن ممارسههي مخاطبههة أحههد مريههديها  عنههدما تقههول األم الرابههع مههن الكتههاب

ً بحق  فينك تكون ،العلم والرؤية بين ً  طبيبا  ".doctor divine a be would you ..نورانيا

 
نهههدو واألم بهههذهن حدسهههي ومهههرن أوردت ههههذم األمثلهههة ألنهههها توضهههح ضهههرورة قهههراءة شهههري أوروبي

ينهههتج عنهههدما نعجهههز عهههن فههههم أن نفهههس الكلمهههة قهههد ومتفهههتح، ولتحاشهههي قهههدر اإلمكهههان سهههوء الفههههم الهههذي 
 بكلمات مختلفة. يمكن التعبير عنه الواحد وأن المعنىفي سياقات مختلفة ، تعني أشياء مختلفة

 
مراتههههب أجههههزاء كيههههان اإلنسههههان وتلههههي مصههههطلح اسههههم الجاللههههة فههههي أهميتههههها الكلمههههات التههههي تصههههف  

فههههت هههههذم المراتههههالمختلفههههة، نجههههدها للغههههات وا ةيتعههههاليم الفلسههههفالنظرنهههها إلههههى  لههههوالههههوعي.  ب قههههد َعرَّ
أت الكيههههان اإلنسههههاني بطههههرقبمصههههطلحات  هههههذم ترجمههههة  يصههههعببحيههههث تتقههههارب وتتفههههاوت،  وَجههههزَّ
 وضهههحالشهههروح. وأالتحفظهههات و دون اللجهههوء إلهههى كثيهههر مهههنمهههن لغهههة إلهههى أخهههرى بههه المصهههطلحات

المختلفههة. أضههف إلههى ذلههك أن  قاليههدالههروح أو الههنفس فههي الثقافههات والت ذلك هههو تفههاوت مههدلوللهه مثههال
الهههوعي والكيهههان اإلنسهههاني إلهههى مكونهههات عديهههدة َميَّهههزا بينهههها  تمييهههزا  جهههزءاشهههري أوروبينهههدو واألم 

دقيقهها، وأضههفيا علههى بعضههها مههدلوالت جديههدة كههان ال مفههر مههن صههياغتها فههي كلمههات جديههدة كمهها هههو 
أن يقابههههل بههههين  بههههآخر الكتههههاب. وقههههد حههههاول المتههههرجم فههههي هههههذا الملحههههق "ب"ملحههههق موضههههح فههههي  

 ،مكونههات اإلنسههان فههي فلسههفة شههري أوروبينههدو وبههين المكونههات المتعههارف عليههها فههي اللغههة العربيههة
ألول مهههههرة علهههههى فههههههم واألم قهههههارئ شهههههري أوروبينهههههدو  آمهههههالً أن تسهههههاعد ههههههذم المقابلهههههة التقريبيهههههة

طهههي كهههل أن ههههذا الكتهههاب ال يغ وربمههها الحهههظ القهههارئ المهههدقق. المصهههطلحات الهههواردة فهههي ههههذا الكتهههاب
مههها فهههي ملحهههق )ب( مهههن مراتهههب الهههوعي، فههههو ال يعهههالج، علهههى سهههبيل المثهههال، مقامهههات العقهههل العليههها 
وإنمههها يكتفهههي بهههذكرها بصهههورة عهههابرة. والمراتهههب التهههي سهههتهمنا كثيهههرا فهههي ههههذا الكتهههاب ههههي أقربهههها 

العهههادي وههههي  العقهههل والكيهههان السهههيكي* والكيهههان الحيهههوي* والكيهههان البهههدني، التهههي البشهههري وعي لهههل
 .  العربيةاللغة في قابل بصورة تقريبية العقل والقلب والنفس والبدن ت
 
 



وفي الختام نقول بنظرة موجزة أن السبل الروحية للعالج والحفاظ على الصحة وتالفي الحوادث التي 

لُها هذا الكتاب، مثل التضرع إلى القوى اإللهية والتوكل عليها، واالستعانة بالهدوء والسكينة،  يُفَص  

 ءات إيجابية، بدالً المحافظة على التوازن بين أجزاء الكيان، وتدريب العقل على تكوين إيحاالحرص وو

موقف النفسي من التجاوب مع اإليحاءات السلبية، والتخلص من الخوف والقلق، والحرص على اتخاذ ال

  كل هذم السبل ال  بدال من إلقاء اللوم على سوء الطالع أو على القضاء والقدر الصحيح في كل األمور

لُها. وهي ال تتطلب من الراغب في الصحة والشفاء أكثر من  تتعارض مع الوسائل الطبية، بل تَُكم  

في متناول الجميع. ونرجو القارئ أن يأخذ في االعتبار أن  االتصال بالحقيقة األسمى في داخله. كما أنها

، وال يؤجل تطبيقها إلى يمارسها المرء مدة كافيةهذم السبل والمناهج تحقق أقصى مداها من النفع عندما 

 .ظهور المرض أو وقوع الحادثةما بعد 

أتقدم بهذا الكتاب إلى القراء متمنيا لهم "شفاء متكامال" من كل ما قد يقف في طريق صحتهم وسعادتهم 

 الروحية، وأن يكون لهم خير عون في حياتهم كما كان لي في حياتي. 

 ومطبعيةمالحظات تقنية 
 مميزة في النصوص بنجمة * بآخر الكتاب الكلمات المشروحة في قاموس المصطلحات ◊ 
أضهههههاف المتهههههرجم فهههههي بعهههههض النصهههههوص إيضهههههاحات وشهههههروح قصهههههيرة، وههههههذم اإليضهههههاحات ◊ 

 موضوعة بين أقواس مربعة ]...ط.
يسهههههتخدم شهههههري أوروبينهههههدو واألم حهههههروف التهههههاج أو الحهههههروف الكبيهههههرة  للداللهههههة علهههههى شهههههمول ◊ 
معنهههى، أو للداللهههة علهههى الهههذات والصهههفات اإللهيهههة. وحيهههث إن اللغهههة العربيهههة ال تميهههز بهههين حهههروف ال

كبيههرة وحههروف صههغيرة، فههأن المتههرجم يسههتخدم للداللههة عليههها الطبههع الثقيههل بههأن يتههرجم علههى سههبيل 
 ]بالطبع الثقيلط."النعمة"  كلمة بــ" the Graceالمثال، كلمة "
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 تـمـهـيـد

 اإلنسان بـدنا والتطور وغاليو

 

ومهههع أنهههها ليسهههت إال لحظهههة فهههي زمهههن النههههائي، فههههي طويلهههة بالمقارنهههة  ،مرحلهههة انتقهههال األرض فهههي
ال يملههك ويقههاوم اإلنسههان  بههدنبعمههر اإلنسههان. المههادة تتغيههر لكههي تعههد نفسههها لإلظهههار الجديههد، ولكههن 

األمهههراض غيهههر المفهومهههة التهههي فهههي تزايهههد بهههل  ،؛ وههههذا ههههو السهههبب فهههي تزايهههد العلهههلالليونهههة الكافيهههة
 الطب. تعضلأصبحت 

 
 1.شفاء، والتقبل المفعم بالثقة والسالم الذي ييسر الفعالةال يةج هو االتحاد مع القوى اإللهالعال
 األم 
 

 الحــاجة  إلى وعي جديــد
 الجههههدبهههذل مهههن التهههوتر العهههام  تهههوتر فهههي  درجهههة حرجهههةمهههن الواضهههح أن اإلنسهههانية قهههد بلغهههت  األم:

كمههها لهههو  شهههاملالهيهههاج المفهههرط والنشهههاط بال تميهههزيتهههوتر   —وحتهههى فهههي الحيهههاة اليوميهههة  فهههي العمهههلو
إمههها أن يتغلهههب علهههى المقاومهههة ويبهههزة فهههي وعهههي  الحاسهههمة نقطهههة الالجهههنس البشهههري قهههد بلهههغ  كهههان

 ظالم والركود.اإلأو أن يهوى مرة أخرى في هاوية جديد، 
 

ً  أن مههن هههذا القبيههل تههوترفههي حالههة مههن الواضههح  ال يمكههن أن  وأن األمههور مهها ال بههد أن يتصههدع شههيئا
عالمههة أكيههدة علههى تشههرب المههادة بمبههدأ جديههد مههن  ميمكههن اعتبههار وهههذاعليههه.  يمهها ههه ر علههىسههتمت

ضههغط هههذا المبههدأ بالتحديههد هههو الههذي يسههبب هههذا الوضههع الحههرج. ومههع أن القههوة والههوعي والقههدرة، و
 الطبيعةةةةأن نهههوعز ههههذا التهههوتر إلهههى المنهههاهج القديمهههة التهههي تسهههتخدمها  ، بنظهههرة سهههطحية،أننههها نسهههتطيع

صهههفوة مهههن النهههاس،  فهههي تتجلهههى، إال أن هنهههاك خاصهههة جديهههدة ةفجائيههه طفهههرةعنهههدما تريهههد أن تحهههدث 
صهههفوة ليسهههت مركهههزة فهههي نقطهههة واحهههدة فهههي العهههالم، بهههل منتشهههرة فهههي كهههل البلهههدان. وههههذم الخاصهههة 

، وفهههي المجاههههدة لالرتفهههاع نحهههو المميهههزة ههههي الرغبهههة فهههي اكتشهههاف حهههل  تقهههدمي جديهههد أكثهههر سهههمواً 
 ...موالً كمال أوسع وأكثر ش

 صراع القوى

 ةقهههو، وأعظهههم  كمهههال  التطهههور التصهههاعدي البنهههاءة التهههي تههههدف إلهههى  ةبهههين قهههوتين  قهههو ههههذا الصهههراع

الفتاكههة المجنونههة التههي أفلتههت مههن كههل  ةبشههكل مطههرد، تلههك القههو يههةالتدميرالتههي تههزداد قههدرتها  م،الهههد

 لبلهههوة القوتهههان تتسهههابقانكمههها لهههو كانهههت للعيهههان،  سهههيطرة   ههههذا الصهههراع يهههزداد جهههالء وظههههوراً 

قههههد نزلههههت علههههى األرض،  للقههههوى اإللهيههههةالمعاكسههههة  الهههههدف أوال. يبههههدو أن قههههوى العههههالم الحيههههوي*

، قههد وأشههد قههوةأن قههوة روحيههة جديههدة، أسههمى  ،فههي الوقههت نفسههه ،يبههدوو. لنشههاطها كمجههال خرهالتسهه

ً  ويجعلهههحههدة حيههاة جديههدة. هههذا يزيههد الصههراع  األرض لتهههبنزلههت أيضهها  للعيههان،  وأبههرز أكثههر عنفهها

ً  فيما يبدوو   .قريبفي مستقبل مل في الوصول إلى حل مدعاة لألذلك في أكثر حسما. و أيضا
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 ً ً  الروحيات قديما  وحديثا

فههي معههزل  وسههكونسههالم طلعههات اإلنسههان الروحيههة تصههبو إلههى حيههاة وقههت لههيس ببعيههد، كانههت ت حتههى
ً تعاليهههوتجنبهههاً للصهههراع و مهههن الحيهههاة فهههراراً مههها كهههان ذلهههك إال و عهههن الهههدنيويات كلهههها، علهههى ضهههرورة  ا

ً البههذل اً مههن تهربههالكفههاح و ً  جهههد. كههان سههالما فيههه بطههل فيههه كههل تههوتر وكفههاح وجهههد، وتوقفههت  روحيهها
وحيههد والصههادق إلههى هههذا السههالم علههى أنههه التعبيههر الينظههرون  النههاس ولههم يكههن. جميههع صههور المعانههة

. وحتهههى فهههي اإللهيهههة النعمهههة تمهههامعلهههى دلهههيالً  ونههههعتبريبهههل ، عهههن الحيهههاة الروحيهههة اإللهيهههة فحسهههب
نعمهههة الَكهههَرب والتهههوتر وارتفهههاع ضهههغط الهههدم ، فهههين السهههالم المههههيمن ههههو ال نا الحهههالي، عصهههرعصهههر
 يأملون. يجدون فيها العزاء الذي و ونها بأكبر ترحيبيتلقو التي ينشدها الناس اإللهية

 
، فههههو الشهههاملأن نبهههدأ بترسهههيا ههههذا السهههالم  ، أيهههاً كهههان مههها نريهههد تحقيقهههه،يجهههب بالفعهههل ال أنكهههر إننههها

ذاتههي تحقيههق  منحصههرة فههي نطههاقأحالمنهها كههن يجههب أن ننطلههق منههه، ولكننهها، مهها لههم تاألسههاس الههذي 
السهههالم. فالنعمهههة اإللهيهههة* لهههها وجهههه آخهههر، وههههو وجهههه التقهههدم نقهههف عنهههد حهههد وأنهههاني، ال نسهههتطيع أن 

مختهههارة  نخبهههةل يكتفهههي بالسهههماحجديهههد ال  يزيهههل جميهههع العقبهههات ويهههدفع باإلنسهههانية إلهههى تحقيهههقالهههذي 
ً ، بل قط باالستفادة الذاتيةف   2سائر البشر. ترشد وتنفع أسوة النخبةهذم  يجعل أيضا
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 في العالم الحديــث يوغاال
إلهههى إربهههاً تُقهههَذف فيهههه جميهههع األشهههياء وتُمهههزق  ضهههخمكمرجهههل  يبهههدو العهههالم اليهههوم  شةةةري أوروبينةةةدو:

إمههها أن  بحيهههث أنهههها فهههي النهايهههة، مهههراراً  يُعهههاد تركيبههههاثهههم  تُجهههَرى عليهههها التجهههارب صهههغيرة قطهههع 
 متجههددة وصهههالحةفههي أشههكال تبههزة أنههها جديههدة، أو  ياءمكونههات ألشههه تصههبحمههواد أوليههة إلههى  تتفكههك

 . هاوجودشوط جديد من ل
 
التههي هههي فههي جوهرههها فعههل أو تعبيههر خههاص عههن قههوى معينههة مههن قههوى  –الهنديههة  يوغههاالتصههبح  قههد

فههههي تخصصههههات وأقسههههام متعههههددة   أحههههد  العناصههههر  بعههههد تخصيصههههها وتقسههههيمها الهائلههههة الطبيعةةةةة
صهههانتها فقهههد  سهههحيقةعصهههور  نتهههاج مهههع أن ههههذم اليوغهههاالديناميكيهههة فهههي حيهههاة اإلنسهههانية المسهههتقبلة. 

ا، وههههي تبهههرز اآلن مهههن المهههدارس الخفيهههة ومعتهههزالت النُسهههك حيويتهههها وأصهههالتها إلهههى عصهههرنا ههههذ
التهههي كانهههت تلهههوذ بهههها    ناشهههدة مكانهههها المسهههتقبلي ضهههمن مجمهههوع القهههوى والمنهههافع البشهههرية الَحيَّهههة. 
ولكنهههههها يجهههههب أوال أن تكتشهههههف نفسهههههها مهههههرة أخهههههرى، وأن تجلهههههب إلهههههى السهههههطح السهههههبب األعمهههههق 

التهههي ههههي تمثلهههها، وأن تجهههد مهههرة  للطبيعةةةةصهههل لوجودهههها كجهههزء مهههن الحقيقهههة العامهههة والههههدف المتوا
ً  synthesisأخهههرى، بفضهههل ههههذم المعرفهههة الجديهههدة وههههذا التقهههدير لهههذاتها، تخليقههها*  أوسهههع وأشهههمل  ذاتيههها

.... 

 ؟يوغامــا هي ال

، إمهها بصههورة واعيهههة أو يوغهههاالحيههاة كلههها نجهههد أن ، نظههرة صههحيحة *يوغةةة الالحيههاة و إذا نظرنهها إلههى
المجاههههدة المنهجيهههة لصهههقل الهههذات وإكمالهههها  يوغهههافهههنحن نعنهههي بمصهههطلح الواعيهههة*.  -بصهههورة تحهههت

، وعنههدما تبلههغ هههذم المجاهههدة أقصههى نعههن طريههق التعبيههر عههن اإلمكانيههات الخفيههة الكامنههة فههي الكيهها
بهههدالً مهههن أن مهههع الوجهههود الكهههوني والمتعهههالي يبلهههغ اإلنسهههان مرحلهههة االتحهههاد درجهههات النجهههاح والفهههوز، 

ً جزئي اً تعبير يكون  .نهع ا
 
، الطبيعةةةواسههعة المههدى، تحههاول بههها  يوغههاالحيههاة كلههها، عنههدما ننظههر خلههف مظاهرههها، مهها هههي إال  

عههن إمكانياتههها التههي لههم  الههوعي*، أن تحقههق كمالههها فههي تعبيههر متزايههد أبههداً  -فههي الههوعي وفههي مهها تحههت
تتحقههق بعههد وأن تتحههد مههع حقيقتههها الذاتيههة اإللهيههة*. وهههي تبتكههر فههي اإلنسههان، كائنههها المفكههر، ألول 

، وسههههائل واعيههههة بههههذاتها وتنظيمههههات متعمههههدة لنشههههاطها تُزيههههد مههههن سههههرعتها األرضمههههرة علههههى هههههذم 
 وقدرتها على الوصول إلى هذا الهدف العظيم.

 
وسـهههـيلة نسهههتطيع بهههها أن  (1902-1863* )كمههها قهههال سهههوامي فيفيهههك أنانهههدا، يوغهههان اعتبهههار الـهههـيمك 

ههه فههي حيههاة واحههدة أو فههي بضههع سههنين، أو حتههى فههي بضههعة أشهههر  ،نختصههر مسههارنا التطههوري ون ت مح
مههها ههههو إال انتقهههاء  للمنهههاهج العامهههة التهههي  يوغهههامهههن وجودنههها فهههي البهههدن. أي نظهههام معهههين مهههن نظهههم ال

العظيمهههة فهههي سهههعيها الشاسهههع لالرتقهههاء، وتكثيهههف لههههذم المنهههاهج فهههي  ة*األم اإللهيةةةتسهههتخدمها بالفعهههل 
علهههى نطهههاق أوسهههع بسهههخاء وتسهههاهل األم اإللهيةةةة* مجهههال أضهههيق ولكنهههه أشهههد قهههوة. وفهههي حهههين تعمهههل 

تعمههل بنشههاط أعظههم وإن كهههان  يوغههاوتمهههل وبمهها قههد يبههدو تبههذيراً شههديداً فههي المهههواد والطاقههة، فههين ال
 في مجاالت أضيق.
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 يوغامنــاهج ال SYNTHESIS تخليق*
ههههي الوحيهههدة التهههي تصهههلح ألن تكهههون  يوغهههاالههههذم النظهههرة إلهههى ]ههههذا الهههنص اسهههتمرار الهههنص أعهههالمط 

ً  يوغهها. ففيههها تكههف اليوغههاأساسهها لتخليههق سههليم ومنطقههي لمنههاهج ال ً  عههن أن تكههون شههيئا  خفيههاً وباطنيهها
الذاتيهههة  فهههي حركتيهههها العظيمتهههين  بغايتههههاأو  لط قةةةة العةةة لم وشهههاذاً ال عالقهههة لهههه بالعمليهههات العاديهههة 

subjective  والموضههههوعيةobjective بههههل إنههههها تتجلههههى بههههاألحرى كاسههههتخدام مكثههههف واسههههتثنائي ،
 .عمل على تحقيقهات ما زالتللقدرات التي سبق أن حققتها هذم الطاقة، أو التي 

 
وبههين التصههرفات النفسههية االعتياديههة لإلنسههان تشههبه إلههى حههد مهها العالقههة  يوغةة منةة  ا الالعالقههة بههين 

منهههاهج ف. الطبيعةةةةفهههي العهههادي بهههين التشهههغيل العلمهههي لطاقهههة الكهربهههاء أو طاقهههة البخهههار وبهههين عملهمههها 
، قهههد بُنيهههـَّت علهههى معرفهههة طورتهههها Science فيزيةةة   الِعلةةةم ال، مثلهههها فهههي ذلهههك مثهههل عمليهههات يوغهههاال

 ظمة وتحليل عملي ونتائج ثابتة... وأُكدتها تجارب من
 

كهههأن لهههه أضهههرارم،  قهههد تكهههون ولكهههن كمههها أن تعهههدد األسهههاليب العلميهههة فهههي حالهههة المعرفهههة الفيزيائيهههة 
الحريهههة  بعهههض التهههي تمنحنهههااآلالت  والمبالغهههة فهههي االعتمهههاد علهههى المفهههرط تََصهههنُّعال إلهههى مهههثالً  ؤديتههه

نتائجههها قههد واالنبهههار ب يوغههابعمليههات الاالنشههغال  ، فههينمههن ناحيههة أخههرىولكههن تسههتعبدنا والسههيطرة 
 ةالعامههه حيههاةيميهههل إلههى االنسههحاب مههن ال الواصههل فههي اليوغهها فنهههرى مههثالً يكههون لههه أضههرارم كههذلك. 
التحههرر ونشههاطاته اإلنسههانية،  علههى حسههابالههروح  وبههذلك يحقههق ثههراء؛ اوإلههى فقههدان سههيطرته عليههه

يخههاطر يههاة، الح توجههه إلههى، يخسههر الحيههاة، ولههو هللاهههو لههو كسههب وخههارجي. المههوت الالههداخلي بههثمن 
هههيَّا طالمههها إنههههلهههن يكهههون  يوغةةة لل... أي تخليهههق هللابفقهههدان  فهههي  هللا والطبيعةةةة وحهههدة يحقهههقال  ُمرض 

 ويشههههجع فههههي منهجههههه االنسههههجام بههههين نشههههاطاتنا طالمهههها أنههههه ال يسههههمحو، حههههرة وكاملههههةحيهههاة إنسههههانية 
هههق فهههي كالهمههها اإلتمهههام اإللههههي. فاإلنسهههان تعبيهههر ورمهههز  وخبراتنههها الداخليهههة الخارجيهههة لوجةةةود ويحق  
ل ويكتسههههب طبيعههههة أن يتحههههوبههههألدنههههى يسههههمح لالههههذي  ل إلههههى العههههالم المههههادي، هههههذا العههههالمنههههز أسةةةةم 

    أن يتجلى في األدنى.بألعلى لاألعلى، و

 المتكاملة يوغاال منهاج

....يجهههب دائمههها أن نرتقهههي إلهههى الوجهههود األعلهههى مهههن خهههالل شهههيء مههها فهههي الوجهههود األدنهههى، وكهههل 
بوابههة الخههالص الخاصههة بههها ... الذاتيههة و انقطههة انطالقهههلنفسههها تنتقههي  يوغةة المدرسههة مههن مههدارس 

كههل مهها  مههعالكلههي المعقههد  نههاكيبترفيههها  يتفاعههلالعههادي فينهها هههو حركههة متكاملههة  الطبيعةةةولكههن عمههل 
 التهههي ننشهههدها عمهههالً  يوغةةة اليجهههب أن تكهههون  ،الطبيعةةةة يوغةةة الحيهههاة كلهههها ههههي وكمههها أن بنههها. يحهههيط 
وبهههين رجهههل الطبيعهههة ههههو أن  الواصةةةي اةةة  اليوغةةة ، وكهههل الفهههرق بهههين الطبيعةةةةمهههن أعمهههال  متكهههامالً 

ل فههي نفسهههه  يسههعى الواصةةي اةة  اليوغةة  تعمهههل األنهها و تصههدر مههنلطبيعههة األدنههى، التههي اإلههى أن يُبَههد  
والوحههدة. لههو كههان  هللا تعمههل مههن وحههيهللا و تصههدر مههناألسههمى، التههي  لطبيعةةةابههاالنقسههام، بواسههطة 
ويكههههون تخليههههق* ألي  اك ضههههرورةال تكههههون هنهههه، هللاهههههو مجههههرد الهههههروب مههههن الههههدنيا إلههههى  هههههدفنا

مضهههيعة للوقهههت، إذ أن ههههدفنا العملهههي الوحيهههد فهههي تلهههك الحالهههة سهههيكون البحهههث عهههن طريهههق  التخليهههق
مهههن التهههأني  ، بهههدالً هللاالمؤديهههة إلهههى أقصهههر الطهههرق  يكهههون آالف الطهههرقضهههمن مهههن واحهههد خهههالص 

كياننهها فههي  غييههرذا كههان هههدفنا هههو تتههؤدي إلههى نفههس الهههدف. أمهها إالتههي مختلفههة الطههرق الالستكشههاف 
 ، فعندئذ يصبح التخليق* ضروريا.وجود إله جميع أجزائه وصياغته كتعبير عن 

 
المهههنهج الهههذي يجهههب أن نتبعهههه إذاً ههههو أن ننشهههئ العالقهههة والصهههلة بهههين كياننههها الهههواعي بأكملهههه وبهههين 

األلوهيهههة* كياننههها كلهههه علهههى نمهههط كيانهههها... عندئهههذ تَتَنَّهههَزل  شهههكلنسهههألها أن تووأن نهههدعوها  األلو يةةةة*
بصههورة متزايههدة  نههورلتفينهها مههة بكههل شههيء والقههادرة علههى كههل شههيء علههى مهها هههو محههدود ومظلههم ليالع

ل   الفاني. ونشاطنا الباهت نورنا البشريمحل عملها الذاتي نورها والطبيعة األدنى كلها وتُح  
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بصههههورة الباحهههث الروحهههي م ل   َسهههيُ  أن فهههي، ةسهههيكولوجيمهههن الناحيهههة ال تلخيصههههج يمكهههن اههههذا المنهههه
عظيمهههة  نشهههاطاتمهههن  لههههمههها كهههل ب األنةةة -يتخطةةة إلهههى مههها  أوجهههههاذاتهههه األنانيهههة فهههي جميهههع  متزايهههدة

 . حتميةو
 

هنههههاك ثالثههههة معههههالم بههههارزة لعمههههل الطبيعههههة األعلههههى عنههههدما تعمههههل بصههههورة متكاملههههة علههههى الطبيعههههة 
ً  ابهههتث أوال  ههههي ال تعمهههل تبعههها لنظهههام األدنهههى. ، كمههها ههههو الحهههال فهههي منهههاهج وخطهههة مرسهههومة مسهههبقا

عملهههها يهههزداد ، وإن كهههان فهههي نقهههاط مبعثهههرة هنههها وهنهههاكالمتخصصهههة، ولكنهههها  تعمهههل بحريهههة  يوغةةة ال
 ً ً  تهههدريجيا لطبهههع ومهههزاج الفهههرد الهههذي تعمهههل فيهههه، والمهههواد النافعهههة التهههي  فهههي شهههدته وتصهههميمه، وفقههها

. ولهههذلك، ومهههن هإكمالهههو تههههلتهههي تضهههعها ههههذم الطبيعهههة فهههي طريهههق تزكيتقهههدمها طبيعتهههه، والعقبهههات ا
خههاص بههه. ولكننهها رغههم ذلههك  يوغةة وجهههة نظههر معينههة، كههل مههن يسههير علههى هههذا الطريههق لههه مههنهج 

ً من و   َكهههنُ نجهههد خطوطههها عريضهههة مشهههتركة فهههي عمهههل جميهههع المنهههاهج تمكننههها مهههن أن  ً علميههه خططههها  ا
 الُمَخلَّقة.  يوغ لل
 

 وصهههلت إليهههه مهههن، يقبهههل طبيعتنههها علهههى الوضهههع الهههذي المتكاملهههة، لكونهههه متكهههامالً  يوغهههاثانيههها، مهههنهج ال
 عندئهههذ. تغييهههر إلههههيلكهههل مههها فيهههها  يخضهههع فيهههها، تطورنههها السهههابق، وبهههدون أن ينبهههذ أي شهههيء أساسهههي

مههها تحهههاول اآلن طبيعتنههها فهههي تجلهههي ه إلهههى صهههورة لَهههو   قهههدير كهههل مههها فينههها فهههي يديهههه ويُحَ  َصةةة ن يأخهههذ 
 بههههدا، نبههههدأ فههههي فهههههم كيفيههههة تركيههههب. وفههههي هههههذم  التجربههههة المتطههههورة أحققهههههحيرتههههها وارتباكههههها أن ت

 مههها ههههي إالتبهههدو مشهههوهة أو تافههههة أو خسيسهههة،  يحتهههى التههه، اأن جميهههع األشهههياء فيههههو الطبيعهههة الهههدنيا
 .الطبيعة اإللهية* تنبع من اتصر أو لنشاطامحرفة أو ناقصة لعن صور

 
المتكاملهههة. فههههي تسههههتخدم  يوغةةة ال فينهههها الحيهههاة كلهههها كوسهههيلة لهههههذم القةةةدرإل اإللهيةةةة*ثالثههها، تسهههتخدم 

، العواقهههب تافههههة أو وخيمهههةمحيطنههها العهههالمي، مهمههها كانهههت  وتفاعالتنههها مهههع نهههارباتج جميهههعلعملهههها 
إذالالً، خطههههوة علههههى طريههههق  رهههههاأكث وها إيالمههههاً وبههههذلك تصههههبح كههههل تجربههههة داخليههههة، حتههههى أشههههد

 3الكمال.

 

 
 

 ؟يوغ لل مــاذا ينبغي أن نفعل لكي نعد أنفسنا 
 

ً عههههادة  دركأول شهههيء، أن نصههههبح واعيهههين. فههههنحن نههه األم: فقههههط مهههن كياننهههها، وال نعههههي  جههههزءاً تافهههها
الجههههزء األكبههههر. وهههههذا الالوعههههي هههههو بالتحديههههد مهههها يربطنهههها إلههههى طبيعتنهههها الراكههههدة ويعيههههق التغيههههر 

 ، وتجعلنههها عبيهههداً لهههها. علهههيكم أنالمضهههادة للنهههوروالتحهههول فيهههها. ومهههن خهههالل الالوعهههي تهههدخلنا القهههوى 
علمهههوا كيهههف ولمهههاذا تفعلهههون اوا لطبيعهههتكم وحركهههاتكم، وبههههتكونهههوا واعيهههين بأنفسهههكم، وتيقظهههوا وتن

مههها األشهههياء أو تشهههعرون بهههها أو تفكهههرون فيهههها، كمههها يجهههب أن تفهمهههوا حهههوافزكم ودوافعكهههم والقهههوى، 
إن صههههح فههههي الواقههههع يجههههب أن تفكههههوا كيههههانكم، ، التههههي تحههههرككم؛ أي أنكههههم تخفههههى منههههها ومهههها ظهههههر

يعون أن تميهههزوا تسهههتط ى أصهههبحتم واعيهههين،إلهههى أجزائهههها. متهه آلهههة نتفكههو إلهههى مكوناتهههه كمهههاالتعبيههر، 
أي القهههوى تجهههذبكم إلهههى أسهههفل وأيهههها تسهههاعدكم علهههى التقهههدم  تهههدركونوأن تمحصهههوا األشهههياء، وعندئهههذ 

إلههى األمههام. فههيذا مهها عههرفتم الصههواب مههن الخطههأ، ومهها هههو حقيقههي ممهها هههو مزيههف، ومهها هههو إلهههي 
 ً لزيههههف بمعههههرفتكم، بمعنههههى أن ترفضههههوا ا ممهههها هههههو غيههههر إلهههههي، فعلههههيكم أن تعملههههوا ملتههههزمين تمامهههها

 ً ً  رفضههها و تقبلهههوا الحقيقهههة. ههههذم االزدواجيهههة ستصهههادفكم فهههي كهههل خطهههوة، وفهههي كهههل خطهههوة  حاسهههما
"ال  المحنكهههونأو كمههها يقهههول  –يجهههب أن تختهههاروا. يجهههب أن تكونهههوا صهههبورين ومثهههابرين ومتيقظهههين 



 نساناإل بـدنا والتطور وغاليو
 

6 
 

ً وينههال مههنكم النههوم"،  أن تعطههوا أي فرصههة، مهمهها كانههت، لمهها هههو غيههر إلهههي علههى  أن ترفضههوا دائمهها
 4ما هو إلهي.حساب 

 اكتشــف طريقك الذاتي

تشههههبثكم بمهههها تعتقههههدون أنكههههم تعلمههههون، تشههههبثكم بمهههها تشههههعرون، تشههههبثكم بمهههها تحبههههون، تشههههبثكم   األم:

، ذلههك ههههو مههها علهههى الحههال التهههي هههو عليههههابعههاداتكم، تشهههبثكم بحاجههاتكم المزعومهههة، وتشههبثكم بالعهههالَم 

يقيههدكم. يجههب أن تلغههوا كههل ذلههك، أن تفكههوا تلههك القيههود الواحههد تلههو اآلخههر. حلههوا كههل األربطههة. وقههد 

الشههههيء... حتههههى أكثههههر النههههاس قيههههل ذلههههك آالف المههههرات، ولكههههن النههههاس يسههههتمرون فههههي عمههههل نفههههس 

 الهههذين يعظهههون اآلخهههرين، يـتــشبـثهههـون  يتشهههبثون بطهههريقتهم فهههي الرؤيهههة، بطهههريقتهم فهههيفصهههاحة، 

 التي تبدو لهم فريدة في نوعها.و وبالطريقة اتي تعودوا أن يتقدموا بهاالشعور، 

ً  –كفهههاكم مهههن ههههذم القيهههود   علهههى اسهههتعداد لتغييهههر كهههل شهههيء، ماعهههدا كونهههوا أحهههراراً، أحهههراراً... دائمههها

 عطا ]إلى كل ما هو إلهيط. والت احد  التطلع والتوقشيء و

مههها  –".... ولكهههنكم لسهههتم بحاجهههة لهههذلك  األلو يةةةة*"   هنهههاك قهههوم ال يحبهههون فكهههرةإنهههي أفههههم جيهههداً 

 الكمةة ي، مهها تحتههاجون هههو الحقيقةةة، مهها تحتههاجون هههو الحةة ، مهها تحتههاجون هههو النةةورتحتههاجون هههو 

مجهههرد . فكلمههها قَلَّهههت الصهههيغ كهههان ذلهههك أفضهههل أمههها الصهههيغ.... ههههذا ههههو كهههل مههها تحتهههاجون – األسةةةم 

ال شهههيء أكثهههر مهههن ذلهههك، ال أنصهههاف  – " الهههذي ههههو قهههادر علهههى سهههد ههههذم الحاجهههةالشةةة  الحاجهههة و"

ال يههههم أي  حلهههول، مجهههرد ههههذا. وبعهههدها انطلقهههوا ... طهههريقكم سيصهههبح طهههريقكم، ذلهههك ال أهميهههة لهههه،

الشهههباب األمريكهههي المعاصهههر ]األم تشهههير هنههها إلهههى ثهههورة الطلبهههة فهههي  شهههطحاتالطهههرق ههههو، حتهههى 

ً تكون طريأن ات من القرن الماضيط يمكن يالواليات المتحدة في الستين  5، ذلك ال يهم.قا
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 المتكاملة والبدن يوغاال

أنههها لهههم أتهههردد قهههط فهههي اسهههتخدام قهههوة روحيهههة لكهههل األههههداف المشهههروعة بمههها فيهههها  شةةةري أوروبينةةةدو:
 الحفاظ على الصحة والحياة البدنية في نفسي وفي اآلخرين...

 
عملهههها وألنهههه ألنهههه أداة، أو بمفههههوم أشهههمل، مركهههز الشخصهههية فهههي  طأوالً ] أعلهههق أهميهههة علهههى البهههدن

علهههى سهههطح األرض، و]ثانيهههاط ألن البهههدن، فهههي نظهههري،  أسهههاس الحيهههاة الروحيهههة والنشهههاط الروحهههي
، ولههههذا ال يجهههوز االسهههتخفاف بهههه أو للةةةرو وصهههورة  ُكةةةيإِ إلهةةة وكهههذلك العقهههل والحيهههاة، جهههزء مهههن 

ً ن شهههيئا فاحتقهههارم كمههها لهههو كههها لتحقيهههق أو النفهههع الروحهههي. المهههادة نفسهههها ههههي صهههورة ل ال يصهههلح ظههها
وعليهههها أن تتجلهههى فهههي صهههورته، ومهههن الممكهههن إيقاظهههها وجعلهههها واعيهههة وتطويرهههها  لتحقيهههق  للةةةرو 
العقهههل والحيهههاة، يجهههب أن يصهههير  مثلهههه فهههي ذلهههك مثهههلبهههداخلها. فهههي رأيهههي البهههدن،  والنورانيةةةةالةةةرو  

ً قهههههول، بهههههل لعلنههههها نسهههههتطيع أن نروحيهههههاً ،  ، لكهههههي يصهههههبح أداة صهههههالحة ووعهههههاء لتحقيهههههق نورانيههههها
 6.األلو ية*

 

الهههذي نتبعهههه هنههها تخهههالف غايهههات الطهههرق األخهههرى  فهدفهههه لهههيس االرتقهههاء مهههن  يوغهههاغايهههة طريهههق ال
وعهههي األرض العهههادي الجاههههل نحهههو الهههوعي اإللههههي فحسهههب، بهههل أيضههها إنهههزال قهههدرة السهههوبرامنتال* 

هنهها،  األلو يةةة*لهم، وتجليههة حههويلههة الههذهن والحيههاة والبههدن، وتَ الخاصههة بهههذا الههوعي اإللهههي فههي جها
  7.الم دإلفي  إلهيةاة وخلق حي

 

 

   الكيان المادية أجزاءض نتائج نزول الوعي األعلى في هذم بع
فهههي الخاليههها وفهههي كهههل الحركهههات وقهههوةً وهنهههاًء مسهههتديماً يجلهههب نهههوراً ووعيهههاً الهههوعي اإللههههي   

 البدنية.
ً ومتيقظهههها ويههههؤدي الحركههههات الصههههحيحة، البههههدن يصههههبح واعيهههها    لههههى، أو لههههإلرادة األع مطيعهههها

 الوعي الذي حل فيه.يؤديها تلقائيا بفضل قوة 
 شههههفاءهههههو مختههههل فيههههها وكم فههههي وظههههائف البههههدن وتقههههويم كههههل مهههها تههههزداد القههههدرة علههههى الههههتح  

 المرض واأللم، إلى آخرم.
  .التي تصادفهث لحواد، بل حتى في ابدنيزداد التحكم في نشاطات ال 
 يصبح البدن أداة أكثر فاعلية للعمل. 
ً يصير ممكن   تقليل اإلرهاق إلى أدنى حد. ا
  8.بأجمعهالبدني في النظام  خفةوقوة وإحساس بال يحل سالم وسعادة 

 
 

 

 

ً  البهههدن ينمهههو العرفهههان الهههذي يجعهههل جعهههلوالبهههدن، ي الةةةرو كنتيجهههة لههههذم العالقهههة الجديهههدة بهههين   روحيههها
؛ ونفههس الشههيء الههذي يفعلههه للبههدن سههوف يفعلههه للعقههل وللحيههاة ]الكيههان الحيههويط. إذا صههرفنا وكههامالً 

النظههر عههن إعتههام وهشاشههة ونههواحي ضههعف الههوعي البههدني، وهههي نقههاط سههيتغلب عليههه هههذا التغييههر 
، نجهههد أن وعهههي البهههدن* خهههادم صهههبور، وأنهههه، برصهههيدم الضهههخم مهههن اإلمكانيهههات، يصهههلح عرفهههانيال
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ة للحيهههاة الفرديهههة، وههههو يطلهههب القليهههل لحسهههابه الخهههاص  مههها يتلههههف عليهههه ههههذا ألن يكهههون أداة قويههه
الههههوعي هههههو الههههدوام والصههههحة والقههههوة والكمههههال البههههدني والسههههعادة البدنيههههة والتحههههرر مههههن المعانههههاة 

مهههن العمهههل فهههي  قةةةوإل العراةةة نواالطمئنهههان والراحهههة.... وههههي أشهههياء يمكهههن ترسهههيخها عنهههدما تهههتمكن 
اء ]المههرض والضههعف والمعانههاةط فهههي تنههتج مههن ضههغط قههوى خارجيههة البههدن. أمهها أضههداد هههذم األشههي

علهههى العقهههل الفيزيهههائي* وعلهههى الحيهههاة العصهههبية والماديهههة وعلهههى الجههههاز العضهههوي، ومهههن الجههههل 
بكيفيهههة مواجههههة ههههذم القهههوى أو بكيفيهههة مواجهتهههها بقهههوة أو بالطريقهههة الصهههحيحة.  كمههها أنهههها تنهههتج مهههن 

ف ردود فعله ويتجاوب مع القوى بطريقة خاطئة.و البدنيإعتام ما يتخلل خامة الوعي  يَُحر  
9  

 عقل البدن* والطبيعة الحقيقية للمادة

والجزيئهههات والكرويهههات نفسهههها.  ا عقهههل معهههتم فهههي البهههدن، فهههي الخاليهههاهنهههاك أيضههه شةةةري أوروبينةةةدو:
ة، كمههها   Haeckelوقهههد تكلهههم الفيلسهههوف المهههادي األلمهههاني هيكهههل  فهههي مكهههان مههها عهههن اإلرادة فهههي الهههذ رَّ

أن العلهههم الحهههديث، فهههي معالجتهههه للتغيهههرات الفرديهههة التهههي ال تحصهههى فهههي نشهههاط اإللكترونهههات، يقتهههرب 
 ً . مههن فهههم أنههها ليسههت مجههرد رمههز، وإنمهها هههي ظههل لحقيقههة خفيههة. عقههل البههدن* حقيقههة ملموسههة تمامهها

ي بحركهههات ماضهههية ولسههههولة نسهههيانه ولرفضهههه ولكننههها نجهههد فيهههه، نتيجهههة إلعتامهههه وتشهههبثه الميكهههانيك
ل وظهههائف البهههدن. ومهههن قةةةوإل السةةةوبرم يندلمههها ههههو جديهههد، أحهههد العقبهههات الرئيسهههية لتخلهههل  * ولتََحهههو  

لهههه بصهههورة فعالهههة، يصهههبح أداة مهههن أثمهههن األدوات لتثبيهههت  نةةةور الناحيهههة أخهههرى، فينهههه متهههى تهههم تََحو  
   10في الطبيعة المادية. وقوإل السوبرم يند*

 
ً  نههاك وعههي فههي الخاليههاه األم: بالبههدن. هههذا الههوعي ال يتغيههر  نسههميه "وعههي البههدن*، وهههو مقيههد تمامهها

 .معارضهههةأشهههد الإال بصهههعوبة كبيهههرة، ألنهههه تحهههت تهههأثير اإليحهههاء الجمهههاعي الهههذي يعهههارض التحهههول 
الحاضههر  الههذي يههأتي مههن يجههب أن نكههافح ضههد هههذا اإليحههاء الجمههاعي، ولههيس ضههد اإليحههاء الجمههاعي

بهههاكورة  منهههذضهههد اإليحهههاء الجمهههاعي الهههذي ينتمهههي إلهههى الهههوعي البشهههري األرضهههي فحسهههب، ولكهههن 
مههها لهههم  تلقائيههها، أزليةةةة المةة دإل وإدراكالحقيقةةةة علههى إدراك اإلنسهههان. لهههن تصههبح الخاليههها قهههادرة تكههوين 

 11.يتم التغلب على هذا الوعي وإخضاعه

 

عنهههدما ننهههزل إلهههى مجهههال الخاليههها، أو حتهههى إلهههى مكونهههات الخاليههها نفسهههها   خفيفهههةكهههم تبهههدو األشهههياء 

علهههى أن  أخهههرى. ذلهههك دليهههل ثقهههل المهههادة وتصهههير المهههادة سهههائلة ونابضهههة بالحيهههاة مهههرة عندئهههذ يختفهههي

وليسهههت صهههفات أساسهههية إلهههى المهههادة  أضهههيفت  سهههماكة والخمهههول والسهههكون ههههي خصهههائصالثقهههل وال

 12.مزيفة، وليست المادة كما هي في الواقع هي مادة فيها... المادة كما نظنها ونشعر بها

ل الداخلي مقاومة البدن ل  لتَحوُّ

ولههههه، تعمههههل علههههى خطههههوط عديههههدة وتسههههاعدم فههههي تح يوغههههاالقههههوة التههههي تنههههزل علههههى ممههههارس ال األم:
الههذي يتلقههى هههذم القههوة وحسههب العمههل المطلههوب  ة، ونتائجههها تتغيههر حسههب طبيعههة الممههارسرقههومتفا

عة  ممههارس ذهههن ال. ولههو كههان كههل مهها هههو مسههتعد للتحههول تغيههر الكيههان فههيأداؤم. فهههي أوال تُزيههد سههر 
 ً ، يبهههدأ فهههي التغيهههر والتقهههدم بسهههرعة. ومهههن يوغةةة القهههدرة  بعهههد أن تمسهههه، فهههين العقهههل،  ومتقهههبالً  متفتحههها
 بههل إن هههذا التقههدم السههريع ،لههو كههان مسههتعداً  السههرعة يتقههدم الههوعي الحيههوي* بههنفسأن أيضههاً الممكههن 

فهههي البهههدن ال تسهههتطيع العمهههل إال  تحويهههلعلهههى  يوغهههاقهههد يحهههدث حتهههى فهههي البهههدن نفسهههه. ولكهههن قهههدرة ال
 .لتغير المادة في الكون كبيرة مقاومةإذ أن هناك ، قابلية البدن التي تفرضها حدودال
 

تنههافر  ينشههأ عههن ذلههكجههزاء أخههرى، األفههي جههزء مههن الكيههان تقههدم معههادل فههي  لتقههدما صههاحبإذا لههم ي
 يظههههرحهههدث ذلهههك، يوأينمههها  فهههي مكهههان مههها، ومتهههى dislocationانفصهههام أو انخهههالع و فهههي الطبيعهههة
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يههؤثر أحههد أنههواع التنههافر علههى حههين  فههيتتوقههف علههى طبيعههة االنفصههام. ف االنفصههام كمههرض طبيعتههه
 ً البههدن  مههنآخههر فههي جههزء  قههد يههؤدي تنههافرمرحلههة الجنههون، حيانهها أ بلههغيقههد  الههذهن ويسههبب اضههطرابا

 حمى أو طفح جلدي أو أي خلل أكبر أو أصغر من ذلك.إلى 
 

عيُ معينههههة، مههههن ناحيههههة  حركههههة التحههههول فههههي  أجههههزاء الكيههههان المسههههتعدة للتقبههههل  يوغةةةة ال مفعههههول سههههر 
الوقهههت. العهههالم كلهههه فهههي عمليهههة  يوغةةة ال، تهههوفر نظهههرةوللتجهههاوب مهههع القهههوة المهههؤثرة عليهههها. بههههذم ال

تسههتطيع أن  يوغههاع عمليههة التحههول فههي نفسههك. السر  ـتُهه ،يوغةة التحههول تقههدمي، وعنههدما تمههارس نظههام 
ً  تنجههز فههي أيههام قليلههة، بههل ربمهها فههي سههاعات قليلههة، عمههالً  فههي المسههار العههادي.  يتطلههب إنجههازم أعوامهها

لهههة ههههو وعيهههك الهههداخلي،  يتجهههاوب مهههعومههها  فهههاألجزاء األعلهههى مهههن الكيهههان تتبهههع ههههذم الدفعهههة الُمعَج  
مهههن  ه اليوغهههاتطلبهههتركهههزة وتتجهههاوب بسههههولة أكبهههر مهههع مههها السهههريعة والم يوغةةة الطواعيهههة حركهههة 

 مالئمة وتكيف متواصلين. 
 

و عههن التجههاوب أ أحههد أجزائهههعجههز وعنههدما ي ، وبليههد كثيههف وخامههلعههادة البههدن ومههن ناحيههة أخههرى، 
ا ذلهههك إال ألن البهههدن ال يقهههدر علهههى الحركهههة بهههنفس سهههرعة سهههائر الكيهههان. ال بهههد فمههه يقهههاوم التغييهههر،

للبههدن أن يتمهههل، وال بههد أن يسههير بسههرعته التههي يسههير بههها فههي الحيههاة العاديههة. مهها يحههدث إذاً يمكههن 
نشهههبهه بحهههال البهههالغين عنهههدما يسهههيرون بسهههرعة تفهههوق سهههرعة أطفهههال فهههي صهههحبتهم ويضهههطرون  أن

ى يلحهههق بههههم طفهههل متهههأخر عهههنهم. وكثيهههرا مههها يخلهههق ههههذا التبهههاين بهههين للتوقهههف مهههن آن إلهههى آخهههر حتههه
التقههدم فههي الكيههان الههداخلي وبههين الخمههول فههي البههدن "انفصههاماً" مهها فههي نظههام الكيههان، وهههذا االنفصههام 

كثيهههرا مههها يعهههانون مهههن   يوغةةة اليتجلهههى كمهههرض. ههههذا ههههو السهههبب فهههي أن المبتهههدئين فهههي ممارسهههة 
. ولكهههن ذلهههك يمكهههن تالفيهههه لهههو كهههانوا حهههذرين ومحترسهههين، أو توعهههك أو اعهههتالل فهههي أول الممارسهههة

لهههو تهههوافرت فهههي أجسهههامهم قهههدرة غيهههر اعتياديهههة علهههى التلقهههي، فعندئهههذ أيضههها يمكهههنهم أن يتجنبهههوا ]ههههذا 
التوعهههك فهههي البدايهههةط. إال أن القابليهههة الخالصهههة التهههي تسهههمح لألجهههزاء البدنيهههة بهههأن تتبهههع عهههن قهههرب 

حيلة، إال لهههو كهههان البهههدن قهههد سهههبق إعهههدادم فهههي الماضهههي سهههرعة التحهههول الهههداخلي تكهههاد تكهههون مسهههت
 .يوغ اللعمليات 

  
كيهههان العقلهههي الاالنفصهههام المتزايهههد ]فهههي الكيهههانط ههههو القاعهههدة السهههائدة فهههي حيهههاة البشهههر العاديهههة. إذ أن  
العهههالم فهههي  العهههام حركهههة القهههوى الكونيهههة، كمههها أن التطهههور قهههدر االسهههتطاعةالحيهههوي يتبعهههان  كيهههانالو 

ن الطبيعهههة يانوبقهههنتيجهههة لتقيهههدم  ، فههههو يتحهههرك بهههبطء شهههديدمهههن الطريهههق. أمههها البهههدن اً يحملهمههها جهههزء
وههههذا ههههو الحهههد األقصهههى  –سهههبعين أو ثمهههانين، مائهههة أو مهههائتين ، أي بعهههد مهههرور الوقهههت. وبماديهههةال

ً  –علهههى األرجهههح  لهههى أجزائهههه. إلهههى درجهههة يتفتهههت معهههها الكيهههان الخهههارجي إ يصهههبح االنفصهههام حرجههها
، باإلضههافة إلههى عجههز لهههااالسههتجابة بههين القههدرة علههى لقههوى التههي تسههند وإلههى االتفههاوت بههين الحاجههة 

 إلى ظاهرة الموت. في آخر األمر وعدم تجاوبه المتزايدين، يؤدي بدنال
 

، يصهههبح التبهههدل الهههداخلي، الهههذي ههههو عمليهههة بطيئهههة ومسهههتمرة فهههي الخليقهههة، يوغةةة ال بواسهههطة 
أكثهههر حهههدة وسهههرعة، فهههي حهههين تظهههل سهههرعة التحهههول الخهههارجي مقاربهههة لمههها ههههي عليهههه فهههي الحيهههاة 
العاديهههة. نتيجهههة لهههذلك، يميهههل النشهههاز بهههين الكيهههان الهههداخلي والخهههارجي إلهههى االزديهههاد فهههيمن يمارسهههون 

ههههذت االحتيايوغةةةة ال  متابعههههةالتههههي تسههههاعد البههههدن علههههى والرعايههههة طههههات وُكف لههههت الحمايههههة ، إال لههههو اتُخ 
فههي صهههميمها  بهههدن، فههين طبيعههة الالسهههند ذلههككههل . ولكههن حتهههى لههو تَهههَوفَّر عهههن قههربالمسههار الههداخلي 

ق و شهههري أوروبينهههدو واألمط  يرجهههع إلهههىهنههها المهههتكلم ضهههمير تُبطهههئ. وههههذا ههههو السهههبب فهههي أننههها ]تُعهههو  
تيحههههوا ألبههههدانكم بههههل ألههههى أنفسههههكمط، ال تتعجلههههوا، بوا ]القههههوى إنضههههطر أن نقههههول لكثيههههرين  "ال تجههههذ

   13".متابعةالوقت الكافي لتتمكن من ال
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ل. والمههوت هههو  متابعههةدائمهها تقهقههر وهبههوط إلههى الالوعههي نتيجههة للعجههز عههن  المههرض حركههة التحههوَّ
  14هو نفس الشيء، ولكن بصورة أكثر شموال. –نفس الشيء 

 

 

مهههن الذبهههذبات التهههي يلهههزم تصهههحيحها.  كهههامالً  خاصهههة، وههههو يمثهههل مجهههاالً  لكهههل مهههرض وتيهههرة تذبذبيهههة
دقيههههق إلههههى مسههههتوى  تعبيههههر – المةةةة دإلفههههي  التةةةة اير اإللهةةةة  لمقاومههههةالههههدقيق  تعبيههههروالمههههرض هههههو ال

ة. الذرَّ
15 

 والمرض يوغاال

، أو الهههذين يعرفهههون يوغهههاتطلهههع فهههي داخلكهههم )أنههها أتحهههدث اآلن عهههن الهههذين يمارسهههون الاألم:  نةةة   
(. وهنههاك جههزء الهدايههة طريههقعلههى  المضههيعلههى األقههل مهها هههي الحيههاة الروحيههة، والههذين يحههاولون 

قهههد أحسهههن الفههههم ويتطلهههع بقهههوة ولهههه  –إمههها ذهنهههي، حيهههوي* أو حتهههى بهههدني  –مهههن الكيهههان فهههي داخلكهههم 
 وأخهههرى، عهههاجزةالقهههوى، ويتقهههدم بصهههورة مرضهههية. كمههها أن هنهههاك أجهههزاء  ويتلقهههىقهههدرات خاصهههة، 

علههى الههرغم مههن  )هههذا بههالطبع مؤسههف للغايههة(، وثمههة أجههزاء ال تملههك السههعة وليسههت مسههتعدة كارهههة
 ذلههههك يسههههبب خلههههالً تحههههرك. تال  ةسههههاكنأجههههزاء أخههههرى ، ووتسههههموا أجههههزاء تسههههعى. هنههههاك إذا تلهفههههها
 ً داخلههي  صههراعفههي التههوازن عههادة مهها يظهههر فههي صههورة مههرض أو آخههر، ألنكههم تكونههون فههي  فظيعهها

ً  صهههراعههههذا الويهههرفض الحركهههة وشهههيء آخهههر يرغبهههها   يتشهههبثيقهههدر و بهههين شهههيء ال  يسهههبب توعكههها
 ً  في العادة هي المرض. تهنتيج رهيبا

  
". وقيهههل لكهههم  القةةةوإلوسهههوف تتلقهههون  تفتحهههواقهههدر طهههاقتكم. وقهههد قيهههل لكهههم  " يوغهههاأنهههتم تمارسهههون ال

ههام مههنحَ  "آمنههوا، أحسههنوا النيههة وسههوف تكونههون فههي الحمايههة". أنههتم بالفعههل موجههودون فههي ، الةةو   مَّ
ههام مههن  ههام مههن القةةوإلفههي َحمَّ ، وبقههدر مهها تؤمنههون وتفتحههون أنفسههكم، تتلقههون كههل هههذم الحم يةةة، فههي َحمَّ

األشهههياء، وههههذا يسهههاعدكم علهههى أن تظلهههوا بصهههحة جيهههدة وأن تنبهههذوا جانبههها العلهههل الباطنيهههة البسهههيطة 
الهجمهههات الصهههغيرة أو وأن تسهههتعيدوا التناسهههق عنهههدما تهههأتيكم ههههذم العلهههل وأن تحصهههنوا أنفسهههكم ضهههد 

إمههها فهههي  –مههها قهههد يصهههادفكم مهههن حهههوادث صهههغيرة. ولكهههن لهههو كهههان هنهههاك فهههي مكهههان مههها مهههن كيهههانكم 
عجهههز  –بهههدنكم أو فهههي كيهههانكم الحيهههوي* أو فهههي ذههههنكم، فهههي أجهههزاء كثيهههرة أو حتهههى فهههي جهههزء واحهههد 

ن النازلههة، فههين ذلههك يعمههل عمههل حبههة الرمههل فههي آلههة. ذلههك أنكههم لههو وضههعتم قلههيال مهه القةةوإلعههن تلقههي 
وجميههع أجزاؤههها  ( فههي آلههة دقيقههة تعمههل جيههداً أقههل القليههل منهههكفههي يالرمههل )ال حاجههة لرمههل كثيههر، بههل 

مجهههرد عجهههز بسهههيط فهههي  التقبهههل فهههي مكهههان مههها عطهههل اآللهههة. توبهههك ترتؤدي وظائفهههها كمههها ينبغهههي، تههه
ً القةةةوإلتلقهههي  نعهههاجز عهههنتيجهههة لشهههيء  )لهههو نظرنههها إليهههه، فينهههه يظههههر مثهههل بقعهههة  ، شهههيء مقفهههل تمامههها

دخولهههه ألنهههه يهههرفض  القةةةوإلمظلمهههة فهههي مكهههان مههها، شهههيء صهههغير فهههي صهههالبة الحجهههر ال تسهههتطيع 
فهههي التهههوازن،  كبيهههراً  قبولهههها إمههها ألنهههه ال يقهههدر أو ال يرغهههب(. ههههذا العجهههز يسهههبب علهههى الفهههور خلهههالً 

ً وإذا بمههها كهههان يرتفهههع إلهههى أعلهههى، و فهههي ازدههههارم، يجهههد نفسهههه مريضههها. بهههل إن ذلهههك  الهههذي كهههان رائعههها
 ً فهههي وقهههت تكونهههون فيهههه فهههي تهههوازن طبيعهههي وبصهههحة جيهههدة وفهههي ظهههروف طيبهههة، وال  يحهههدث أحيانههها

 ً  يكهههون لهههديكم أي داع  للشهههكوى. وإذا بكهههم فهههي يهههوم تكونهههوا فيهههه قهههد فهمهههتم فكهههرة جديهههدة، وتلقيهههتم دافعههها
 ً ، يهههوم تمهههرون فيهههه بتجربهههة رائعهههة، تجربهههة جميلهههة تفهههتح جديهههدا وقهههوة كبيهههرة، ويكهههون تطلعكهههم عظيمههها

 ً فيهههه أن كهههل شهههيء  تتوقعهههونداخليهههة تعطهههيكم مهههن المعرفهههة مههها لهههم تعلمهههوم مهههن قبهههل، يهههوم  لكهههم أبوابههها
  عندئهههذ تتعجبهههون  "أمههها فريسهههة لمهههرضفهههي اليهههوم التهههالي تقعهههون سهههيكون علهههى مههها يهههرام... وإذا بكهههم 

ً  المهههرض المفهههاجئزال  ؟ ههههذا مسهههتحيل  ههههذا ال ينبغهههي أن تهههه مهههن تقهههدمط]بعهههد كهههل مهههل أحرز ممكنههها
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علههى تقبههل   ". ولكههن السههبب  كههان ببسههاطة مهها قلتههه للتههو  حبـههـة رمـههـل  شههيء مهها لههم يكههن قههادراً يكههون
  16كان كافيا لجعلكم  تمرضون. تافه ولكنه إلى اختالل التوازن. شيء أدى القوإل

 

 

تلهههك فهههي  الهههدور الهههذي تلعبهههه اليوغهههامههها مهههن ميكروبهههات؟  اض أحيانهههاً ولكهههن أال تهههأتي األمهههر
 ؟الحالة

 
ً يوغةةة وأيهههن تنتههههي؟ أليسهههت حياتهههك كلهههها  يوغةةة ال أيهههن تبهههدأ فهههي  ؟ احتمهههاالت المهههرض موجهههودة دائمههها
ً فهههي مههها يحهههيط بهههكبهههدنك و مهههن ميكروبهههات وجهههراثيم جميهههع األمهههراض.  ؛ أنهههت تحمهههل بهههداخلك أسهههرابا

كيهههف يمكهههن إذاً أن تمهههرض فجهههأة بمهههرض لهههم تعهههان  منهههه منهههذ سهههنين؟ سهههتقول أن السهههبب ههههو "إحبهههاط 
فههي القههوة الحيويههة". ولكههن مههن أيههن يههأتي اإلحبههاط؟ إنههه يههأتي مههن تنههافر مهها فههي الكيههان، مههن نقههص فههي 

النهههور الهههذين يهههدعمانك لطاقهههة وتقبهههل القهههوى اإللهيهههة*. اإلحبهههاط يحهههدث عنهههدما تعهههزل نفسهههك عهههن ا
 يسههههتغله  ألمههههراضليسههههميه علههههم الطههههب "مناخهههها مؤاتيهههها"  مههههاهههههذا العههههزل يخلههههق  ، عندئههههذويسههههندانك
ههههو الشهههك والكآبهههة  المهههرضهجمهههة  يهههؤازر. مههها يعزلهههك عهههن النهههور والطاقهههة اإللهيهههة* ومهههرض مههها

  17.وانعدام الثقة وانشغالك األناني بنفسك. ذلك هو سبب مرضك وليس الميكروبات

 

 

 ؟يوغ التكون امتحانات في لاألمراض  تأتيهل  
 

 ً  .امتحانات؟ كال إطالقا
؟ األمهههر بالتأكيهههد لهههيس كهههذلك. علهههى التقهههدم يكهههون حهههافزاً لكهههميكتهههب علهههيكم لالمهههرض  تحسهههبون أنأ

تطلهههع مسهههتديم ب يأخهههذون باختيهههارهم المهههرض كفرصهههة للنمهههو. ههههؤالء يتميهههزون بعهههض النهههاس ولكهههن
ً  شهههامل وحسهههن نيهههة ً  إلهههى درجهههة أنههههم يعتبهههرون مههها يصهههادفهم، أيههها علهههى الطريهههق  كهههان نوعهههه، امتحانههها

ً  .وفرصههههة للنمههههو  عنههههدما يمرضههههون كههههانواو إلهيةةةةةنعمةةةةة  ن المههههرضعتبههههرويكههههانوا  عرفههههت قومهههها
سهههوف أحقهههق التقهههدم مهههرض، الأكتشهههف سهههبب  ألننهههي عنهههدمايقولهههون ألنفسههههم  "إنهههها عالمهههة طيبهههة، 

ً ممهههن  مهههن ههههذا النهههوع ". عرفهههت قليلهههينللتغلهههب عليهههه الهههالزم . وهنهههاك، علهههى بهههاهراً  أحهههرزوا تقهههدما
االنتفهههاع مهههن المرض...الموقهههف الصهههحيح  ويضهههيعون فرصهههة يستسهههلمون ويتخهههاذلونالعكهههس، مهههن 

 18أرى ما هو."دعني  تمرض هو أن تقول  "هناك خطأ ما،عندما 
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 الـجـزء األول

لنفسية للمرض مسبباتال  ا

 

تعبيههر خههارجي وترجمههة الضههطراب وتنههافر فههي الكيههان الههداخلي، ومهها لههم  مهها هههو إالمههرض البههدن  
ميُ  ً  قـَـوَّ ً  هذا االضطراب الداخلي، فين الشفاء الخارجي ال يمكن أن يكون كليا  1.أو مستديما

 األم
 
 

 اختالل توازن الكيان
د، وبههنفس الخطههوة مههع المسههيرة الداخليههة للكههون، لمهها بأكملههه لههو تقههدم الكيههان األم: ، فههي تحولههه الُمطَّههر 

بكهههل  اةةة  مجمو ةةة  كهههان هنهههاك مهههرض، ولمههها كهههان هنهههاك مهههوت. ولكهههن البهههد مهههن أن يتقهههدم الكيهههان
تجهههاوب بالدرجهههة المطلوبهههة مهههع أكثهههر لدونهههة  وي مهههن أعلهههي المسهههتويات حيهههث ههههو معنههي ههههذم الكلمهههة،

ل، نههههزوال إلههههى أكثههههر المسههههتويات تههههوغالً فههههي المههههادة، والتههههي هههههي بطبيعتههههها متصههههلبة قههههوي  التََحههههو  
 وساكنة ومعاندة ألي تغيير سريع يهدف إلى صبها في قالب جديد.

 
 مههههن غيرههههها، كثيههههرا مقاومههههة أشههههد يوغةةةة ال تقههههاوم عمههههل قههههوى معينههههة ]فههههي الكيههههانطثمههههة منههههاطق 

كهههذلك. تلهههك ههههي األجهههزاء التهههي تنتمهههي  شهههفائهافهههي أصهههعب  واألمهههراض التهههي تصهههيب ههههذم المنهههاطق
فسهههاد  وأإلهههى طبقهههات الكيهههان األكثهههر ماديهههة بمههها لهههها مهههن أمهههراض خاصهههة بهههها كهههاألمراض الجلديهههة 

علهههى ضهههفاف نههههر  يعهههيا كهههانممهههارس واصهههل فهههي اليوغههها األسهههنان. تحهههدث شهههري أوروبينهههدو عهههن 
ً وكهههان النرمهههادا ]فهههي الهنهههد  أن تقهههدم كثيهههراً ة رائعهههة بعهههد بصهههحة ممتهههازة وهيئهههة بدنيههه مههها يهههزال متمتعههها

، رفضهههه كهههان يشهههكو منهههه دواًء لعهههالج وجهههع أسهههنان ن ذات مهههرةمريهههديالقهههدم لهههه أحهههد  .فهههي العمهههر
كهههان قهههد وطهههد الهههتحكم علهههى  عهههام السهههابقة.علهههى مهههدى المهههائتي  مالحظهههاً أن أحهههد أسهههنانه كهههان يزعجهههه

طيلههة هههذا الوقههت مههن  لههم يههتمكن ولكنهههطبيعتههه الماديههة إلههى درجههة أمكنتههه مههن أن يعههيا مههائتي عههام، 
 سنان. األأن يتغلب على وجع 

 
بعههههض األمههههراض التههههي تعتبههههر شههههديدة الخطههههر، هههههي األسهههههل فههههي الشههههفاء، فههههي حههههين أن بعههههض 

 2األمراض التي تعتبر غير ذات أهمية قد تبدي أشد وأعند المقاومة.

 

  

يرمهههز لحركهههة باطنيهههة معينهههة، وهنههها نجهههد َعالَمهههاً مهههن التوافقهههات الدقيقهههة...  بهههدنكهههل موضهههع فهههي ال
المهههريض يشهههير إلهههى طبيعهههة التنهههافر الهههداخلي  بهههدنالمكهههان المعهههين الهههذي يظههههر فيهههه المهههرض فهههي 

لالموجهههود وإلهههى أصهههل الهههداء وسهههببه.  مكهههان المهههرض علهههى طبيعهههة المقاومهههة التهههي تمنهههع  كهههذلك يُهههـد  
العههالج وطريههق الشههفاء.  شههير إلههىعههه بههنفس السههرعة العاليههة. وهههو يالكيههان مههن أن يتقههدم فههي مجمو

أيهههن يكمهههن الخطهههأ، وأن نكتشهههف الجهههزء الهههذي كهههان عهههاجزا عهههن االسهههتجابة  لهههو أمكننههها أن نفههههم تمامههها
وأن نفههتح هههذا الجههزء ونضههع القههوة والنههور فيههه، يمكننهها فههي لحظههة اسههترجاع التناسههق الههذي كههان قههد 

 لفور.اختل، وبذلك يختفي المرض على ا
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أصههل المههرض قههد يكههون فههي الههذهن، وقههد يكههون فههي الكيههان الحيههوي*، وقههد يكههون فههي أي جههزء آخههر 
مهههن أجهههزاء الكيهههان. ربمههها تكهههون لهههنفس المهههرض أسهههباب متعهههددة، وقهههد ينبهههع فهههي حهههاالت مختلفهههة مهههن 

مهههرض حقيقهههي علهههى  دون أن يكهههون هنهههاكمصهههادر تنهههافر متباينهههة. وربمههها تبهههدو أعهههراض مهههرض 
 ً بدرجهههة كافيهههة، سهههتالحظ أن األمهههر ال يزيهههد عهههن كونهههه  اإلطهههالق. فهههي تلهههك الحالهههة، لهههو كنهههت واعيههها

مجهههرد احتكهههاك أو توقهههف فهههي الحركهههة فهههي مكهههان مههها، وأنهههك لهههو أزلهههت ههههذا االحتكهههاك، فينهههك تُشهههفى 
كههون يتهههو ف لههه عواقههب بدنيههة، ال حقيقههة فيههه علههى الفههور. هههذا النههوع مههن المههرض، حتههى لههو ظهههرت

 إلى النصف من تخيل، وقبضته على المادة ليست كقبضة المرض الحقيقي. 
 

 يشهههيرباختصهههار  مصهههادر المهههرض متعهههددة ومتشهههابكة، وقهههد تكهههون لكهههل منهههها أسهههباب كثيهههرة، ولكنهههه 
 ً  3لى مكان الجزء الضعيف في الكيان.إ دائما

 

 

التههوازن، فههين المههرض  تعيههدفههي الحقيقههة، المههرض مهها هههو إال اخههتالل فههي التههوازن؛ ولههو أمكنههك أن 
ً  يههههزول. المههههرض  سههههببهاألحههههوال، حتههههى عنههههدما يقههههول األطبههههاء أن  جميههههعوفههههي  ببسههههـاطة ودائمهههها

 عدم توازن في الكيان  تنافر بين الوظائف المختلفة، تنافر في القوى. المرض —ميكروبات 
 

يكتشهههف  لهههيس والكثيهههر منهههها ههههي موجهههودة، فولكهههن ذلهههك ال يعنهههى أن الميكروبهههات غيهههر موجهههودة  
. ولكههههن الميكروبههههات ليسههههت السههههبب فههههي مرضههههك، فهههههي موجههههودة علههههى الههههدوام، وإذا كانههههت بعههههد

موجهههودة علهههى الهههدوام وال تسهههبب لهههك أي ضهههرر وفجهههأة يهههتمكن منهههك ميكهههروب فهههي يهههوم مهههن األيهههام 
ويجعلههك مريضههاً   فمهها هههو السههبب؟ الههرد ببسههاطة هههو أن مقاومتههك لههم تكههن علههى مهها هههي عليههه فههي 

. نتيجههة الخههتالل التههوازن فههي جههزء مههافههي أحسههن صههورم لههم يكههن  بههدنك الوظههائفيالعههادة، وأن أداء 
ولكهههن لهههو أمكنهههك، باسهههتخدام قهههوة باطنيهههة أن تعيهههد التهههوازن، فهههين األمهههر ينتههههي، والصهههعوبة تهههزول 

 والخلل يختفي.
 

لشهههفاء. الشهههفاء يتحقهههق ببسهههاطة لهههو أمكنهههك أن تكتشهههف الخلهههل فهههي التهههوازن، لال يوجهههد طريهههق آخهههر 
 4التوازن. ع هذاوأنت تسترج

 

 التوافــق واالعتـالل
 

وعي؟ لهههو سهههيئة أو سهههقطة فهههي الهههوالحهههوادث مهههن فعهههل خهههاطئ أو أفكهههار  ههههل تنهههتج األمهههراض
فه   المرء، فكيف يمكن اكتشاف هذا الخطأ؟كان سببها خطأ  اقتر 

، بههههل هههههي نتيجههههة طبيعيههههة ومتوقعههههة لخطههههأ أو ب لعقةةةة   األمههههراض والحههههوادث ال عالقههههة لههههها األم:
أو غلطههة يكههون لههها بالضههرورة عواقههب. فههي الواقههع، كههل شههيء فههي العههالم هههو مسههألة تههوازن تقصههير 

أو اخهههتالل،  توافهههق أو تنهههافر. وفهههي حهههين تجتهههذب ذبهههذبات التوافهههق أحهههداثا متناسهههقة وتشهههجعها، فهههين 
 ً ، ذبهههذبات عهههدم التهههوازن تخلهههق، لهههو جهههاز القهههول، اضهههطراباً فهههي تهههوازن الظهههروف المحيطهههة )أمراضههها

المسههههتويين الجمههههاعي والفههههردي، ولكههههن المبههههدأ واحههههد فههههي  . وهههههذا يسههههري علههههىحههههوادث، الهههها..(
وكههههذلك الههههدواء  أن ينمههههي المههههرء فههههي ذاتههههه النظههههام واالتسههههاق والسههههالم والتههههوازن عههههن  –الحههههالتين 

 5.لإلرادإل اإللهيةطريق التسليم غير المشروط 
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لنفتههههرض أن أداء مجموعههههة مههههن الخاليهههها اختههههل، لسههههبب أو آلخههههر )األسههههـباب ال حصههههر لههههها(، وأن 
حسههههب المفهههههوم  أصههههبحت "مريضههههة" بههههدنفههههي الوأن نقطههههة معينههههة  استسههههلمت للخلههههلهههههذم الخاليهههها 

بههل سهههيكون لهههها  ة المعينهههةلههن تقتصهههر علهههى هههذم  النقطهههالمعتههاد لألمهههراض. عندئههذ نجهههد أن الفوضهههى 
ً صهههداها فهههي جميهههع أجهههزا وأقهههل مقاومهههة للهجمهههات، فهههين  ء البهههدن  وأينمههها وجهههد موضهههع أكثهههر ضهههعفا

 ً قهههد اعتهههاد علهههى أن يصهههاب بصهههداع أو بوجهههع األسهههنان أو  الخلهههل يظههههر ويتجلهههى فيهههه. خهههذ شخصههها
كثهههر بكحهههة أو بهههآالم األعصهههاب، أو بهههأي  مهههن حشهههد مهههن األوجهههاع البسهههيطة، التهههي تهههأتي وتهههذهب، وت

ً وتقهههل.   ههههذم الشهههكاويهجمهههة جديهههة، تجهههد كهههل  ذا الشهههخصي ههههمههها فههه عنهههدما تههههاجم علهههة موضهههعا
تعههود إلههى الظهههور علههى الفههور  هنهها وهنههاك وفههي أمههاكن أخههرى... هههذم التههي كانههت سههاكنة البسههيطة 
. والحركههة العكسههية تسههير علههى نفههس الههنمط  بمعنههي أنههه لههو أمكنههك أن تجلههب ال حظتههها كثيههراً حقيقههة 

نظهههام واالتسهههاق    فينهههك تبطهههل الفوضهههى الذبذبةةةة الحقيقيهههة    الذبذبةةةةإلهههى الموضهههع الهههذي ههههوجم 
 ً  .فيه، وهذا يؤدي إلى انتظام جميع األشياء األخرى، كما لو كان تلقائيا

 
ههي الخلههل والفوضههى ال يحههدث إذاً عههن طريههق العههدوى، بههأن ينقههل الههدم مههثال المههرض إلههى هنهها أو  تَفَش  

 .بدنال بين أجزاءمن المحاكاة  هو ضرب هذا ليس ما يحدث، وإنما ما يحدثهناك، 
 

الهههذي ينسهههق جميهههع األجههههزاء بعضهههها مهههع بعهههض قهههد ههههوجم، وأنهههه قههههد  االنسةةةج مالحقيقهههة ههههي أن 
 رضا، وبذلك اضطربت كل األمور، كل على طريقته الخاص ووفقا لعادته....

 
تفقههد  لههكتالحههظ ذمئههات ومئههات مههن المههرات. وعنههدما  بههدنهههذا شههيء الحظتههه علههى مسههتوي خاليهها ال

 ً ههههذا االنطبهههاع الهههذهني أن مههها يزيهههد المشهههكلة صهههعوبة ههههو تهههراكم العلهههل الواحهههدة فهههوق األخهههرى  تمامههها
، فهههين  كهههل بهههل إنهههك.... لهههو توصهههلت إلهههى أسهههاس المشهههكلةاألمهههر لهههيس كهههذلك علهههى اإلطهههالق،  —

حقيقههة  لههو أعههدت النظههام  إنهههااألمههور ترجههع بصههورة طبيعيههة إلههى مهها كانههت عليههه مههن نظههام واتسههاق. 
الفوضههى، فههين كههل شههيء ينههتظم بصههورة طبيعيههة وبههدون حاجههة ألن تعيههر األمههر فههي مركههز الخلههل و

 6.أي عناية خاصة

 

 أنواع وأسباب اختالل التوازن

، )ويمكننههههي أن أضهههههيف مهمههههها اختلفههههت فههههي خطورتهههههها، األمههههراض جميهههههعقلههههت لكههههم.... إن  األم:
 وأجههزاء ئكممعنههى أنكههم، عنههدما تكههون جميههع أعضههاالحههوادث كههذلك(، تههأتي مههن خلههل فههي التههوازن. ب

أبسههط خلههل فههي هههذا التههوازن  حههدثمتسههقة بعضههها مههع بعههض، تكونههون فههي أتههم صههحة. وإذا  البدنيههة
فههي أي مكهههان، تصهههابون إمههها بتوعهههك بسهههيط أو بمهههرض شهههديد، بهههل حتهههى بمهههرض خطيهههر، أو قهههد تقهههع 

 ً  يختل التوازن الداخلي. لكم حادثة. ذلك يحدث دائما عندما
 

تهههوازن الكيهههان الحيهههوي* وتهههوازن العقهههل باإلضهههافة إلهههى تهههوازن ولكهههن يجهههب أن نأخهههذ فهههي االعتبهههار 
حههههوادث،  ةأيهههه قههههع لكههههمالبههههدن. إذا أردتههههم أن تمارسههههوا جميههههع أنههههواع األعمههههال بمناعههههة وبههههدون أن ت

ى سههتحتاجون إلههى تههوازن ثالثههي   عقلههي وحيههوي* وبههدني   ال فقههط فههي كههل مههن هههذم األجههزاء علهه
 علههى بعههض اإللمههامكههذلك... ولههو كنههتم قههد زاء الثالثههة األجههبههين هههذم  المتبادلههة عالقههاتال حههدة، بههل فههي

 يكمههههنهنهههها ومههههدي صههههعوبة المسههههألة.  التوافيههههق المحتملههههة كثههههرةتسههههتطيعون تصههههور الرياضههههيات، ب
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المشههههكلة. وكمهههها أن التوافيههههق ال حصههههر لههههها، فأسههههباب المههههرض ال حصههههر لههههها، وأسههههباب  أسههههاس
 ، لعلنا نفهم.غم ذلكر الحوادث كذلك ال تعد وال تحصى. ولكن دعنا نحاول تصنيفها

 
  وظهههائفي وعضهههوي. ال االخهههتاللأوال، مهههن وجههههه نظهههر البهههدن، مجهههرد البهههدن، هنهههاك نوعهههان مهههن 

 عضهههالتوال عصهههاباأل مثهههل ا.... فهههي أبهههدانكم أعضهههاء وأجهههزاءأدري إن كنهههتم تهههدركون الفهههرق بينهمههه
ً وال عضهههوي، وفهههي  علهههى عضهههو بذاتهههه، فههههو اخهههتالل خلهههلال إذا اقتصهههر، عظهههام ومههها إلهههى ذلهههك. حسهههنا

صهههون   "ههههذا العضهههو مهههريض، أو ربمههها كهههان هنهههاك خطهههأ فهههي تكوينهههه، ههههذم الحالهههة يقهههول لكهههم الُمشَّخ 
 ً " فههي كههل هههذم الحههاالت مهها هههو مههريض هههو العضههو .، أو أنههه أصههيب فههي حادثههةأو أنههه لههيس طبيعيهها

 علههى الههرغم مههن وجههد، سههليمةكههل أعضههائكم فههد تكههون  تكههون، نفسههه. أمهها فههي حالههة الخلههل الوظههائفي
. عندئهههذ تهههوازناللهههى الوجهههه السهههليم نتيجهههة لخلهههل فهههي ألن وظهههائف البهههدن ال تعمهههل ع مهههرض وذلهههك

ً  مرضكم خلالً يكون  ً  وليس خلالً  وظائفيا  .عضويا
 

، شهههفاء األمهههراض الناتجهههة مهههن اخهههتالل االتهههزان الوظهههائفي أسههههل وأسهههرع مهههن شهههفاء بصهههفة عامهههة
درجههههة كبيههههرة مههههن الخطههههورة. األمههههراض العضههههوية أحيانهههها علههههى تكههههون  قههههد. العضههههويةاألمههههراض 

لههههو كنههههتم علههههى بعههههض الدرايههههة بأجسههههامكم ومعتههههادين علههههى لالعتبههههار والههههتعلم، و لمجهههها إذاً  أمامنهههها
 مالحظة كيفية عملها، تستطيعون أن تحددوا نوعية االختالل فيكم.

 
فههي السههن وتحيههون حيههاة عاديههة، فههين االخههتالل يكههون  فههي أغلههب األحيههان، عنههدما تكونههون صههغاراً  

 ً ً  وظائفيههها قبهههل  خلهههلبحادثهههة أو  ، لسهههبب أو آلخهههر،يصهههابونالسهههيء الحهههظ   ذويمهههن  . قليلهههونبحتههها
هههههذا ال يعنههههي أن شههههفاءهم ولكههههن  ،أصههههعب كثيههههرا فههههي الشههههفاء يبتلههههون بشههههيءوالدتهههههم وهههههؤالء 

 شفاؤم. ذ أنه، نظرياً، ما من شيء يستحيلمستحيل، إ
 

كمهها قلههت لكههم للتههو، األسههـباب ال تعههد  ؟السههؤال إذن هههو  مهها هههي أسههباب هههذا االخههتالل فههي التههوازن
ً  وال تحصهههى، فهنهههاك أوالً  ، ثهههم هنهههاك كهههل األسهههـباب الداخليهههة، أي األسهههـباب التهههي تخصهههك شخصهههيا

 األسـباب الخارجية، التي تأتيك من الخارج. هاتان  فئتان رئيستان 
 

 األسـباب الداخلية 
دي كههل تكونههون بصههحة طيبههة، تههؤ عنههدماقلنهها  لكههم مهها، رئتههان، قلههب، معههدة، كبههد، إلههى آخههرم. كمهها 

ً هههههذم األجههههزاء وظيفتههههه ً  تحههههركوتعمههههل بصههههورة طبيعيههههة تو ا تلقائيهههها فههههي اتسههههاق فههههي اللحظههههة  معهههها
ال تعتمهههد علهههى  شهههديدة التعقيهههدعمليهههة ال مهههن حسهههن الحهههظ أن ههههذم .ة الصهههحيحةالمطلوبهههة وبالطريقههه

آلخههههر، "متكههههدر  لنفتههههرض اآلن أن أحههههد األجههههزاء، لسههههبب أو ، بههههل تههههتم تلقائيههههاً.رنهههها الههههواعييفكت
مههها المهههزاج" بالصهههدفة وال يعمهههل بالطاقهههة المطلوبهههة فهههي اللحظهههة المطلوبهههة، أي أنهههه إلهههى حهههد مههها في

. ال تعتقههههدوا أن هههههذا الجههههزء سههههيمرض بذاتههههه فحسههههب، بههههل إن "إضههههراب"حالههههة  يمكههههن أن نسههههميه
الجههههاز كلهههه سيضهههطرب، وستحسهههون عندئهههذ بهههاعتالل شهههامل. ولهههو شهههاء سهههوء الحهههظ أن يكهههون هنهههاك  

أو انفعهههال مفهههرط أو شهههغف زائهههد، أو أي شهههيء آخهههر  اخهههتالل حيهههوي*، كخيبهههة أمهههل مهههثالً  ضهههافةباإل
يههههزعج كيههههانكم الحيههههوي*، فههههين ذلههههك يههههأتي ويفههههاقم األمههههور. ولههههو افترضههههنا باإلضههههافة أن أفكههههاركم  
تتجههول وأنكههم أخههذتم فههي تشههكيل آراء سههوداء وكههوارث وتصههور أشههياء مرعبههة، فثقههوا بعههد ذلههك أنكههم 

مهههرض شهههديد.... ههههل تهههرون مهههدي تعقهههد األمهههور؟ مجهههرد خلهههل فهههي شهههيء تافهههه قهههد سهههتقعون فريسهههة ل
يهههؤدي، عهههن طريهههق عهههدوي داخليهههة، إلهههى أمهههر بهههالغ الخطهههورة. المههههم إذن ههههو الهههتحكم الفهههوري فهههي 

ال يتصهههرف بالطريقهههة  الهههذياعيهههين بعمهههل أعضهههائنا، وأن نهههدرك األمهههور. يجهههب أن نكهههون واعيهههين، و
علههى الفههور إلههى مهها يجههب عملههه لكههي يصههلح شههأنه. لنفتههرض، علههى سههبيل المثههال،  منرشههدالسههليمة و

أن قلههبكم شههرع فههي الههدق بجنههون، فعندئههذ يجههب تهدئتههه وإخبههارم أن تصههرفه غيههر سههليم، وفههي الوقههت 
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ً ذاتهههه مسهههاعدته بهههأن نأخهههذ نَفََسههه ً  ا ً  طهههويالً  إيقاعيههها للغايهههة، وبهههذلك تأخهههذ الرئتهههان دور الناصهههح  ومنتظمههها
قلههب ويعلمههه األداء السههليم. وق ههس علههى هههذا المنههوال. يمكننههي أن  أضههرب لكههم  أمثههاال الههذي يرشههد ال
 ال حصر لها. 

 
حسهههنا، نقهههول إذن إن هنهههاك اخهههتالل فهههي التهههوازن بهههين أجهههزاء الكيهههان المختلفهههة، تنهههافر فهههي  

باطنيهههة  خصهههومات ونزاعهههات.  خالاةةة  أدائهههها. ههههذا ههههو مههها قهههد أخبهههرتكم بهههه للتهههو. ثهههم هنهههاك أيضههها 
اعهههات داخليهههة بهههين أجهههزائكم المختلفهههة. لنفتهههرض )وههههو كثيهههر الحهههدوث( أن أحهههد األعضهههاء وههههي نز

يحتهههاج إلهههى راحهههة، فهههي حهههين يرغهههب عضهههو آخهههر فهههي العمهههل والنشهههاط، كالهمههها فهههي نفهههس الوقهههت. 
كيهههف سهههتعالجون األمهههر؟ العضهههوان يشهههرعان فهههي الشهههجار. لهههو فعلهههتم مههها يريهههدم أحهههدهما، سهههـيعترض 

تجهههدوا حهههال وسهههطا يوفهههق بهههين الطهههرفين. أمههها إذا ]اتسهههع النهههزاعط  اآلخهههر. يجهههب فهههي تلهههك الحالهههة أن
كمههها يحهههدث أحيانا....]فهههينكم تتحولهههون إلههههى  بهههدنوشهههمل الهههذهن والكهههائن الحيهههوي باإلضهههافة إلهههى ال

سهههاحة قتهههالط وتلهههك السهههاحة يمكهههن أن تصهههبح مصهههدرا لكهههل األمهههراض الممكنهههة. عضهههوان يتشهههاجران 
فتجههدون أنفسههكم إلههى حههد مهها فههي زوبعههة داخليههة. وذلههك  بعنههف، أحههدهما يريههد شههيئا واآلخههر ال يريههدم،

قهههد يسهههبب لكهههم الحمهههي )وههههو مههها يحهههدث فهههي العهههادة(، أو تصهههابون برعشهههة داخليهههة وبهههذلك تفقهههدون 
يبههدأ فههي التملمههل واالرتعههاا، ثههم يههرتعا  بههدنالسههيطرة كليههة. أهههم أسههباب المههرض البههدني هههو أن ال

تقهههدروا أبهههدا علهههى اسهههتعادة تهههوازنكم، وأن  بشهههدة  أكبهههر وأكبهههر، أكبهههر وأكبهههر، وتشهههعرون أنكهههم لهههن
التههوازن يههتملص مههنكم ويههراوغكم. فههي هههذم الحالههة يجههب أن تعلمههوا موضههوع النههزاع وسههببه وكيههف 

 تصلحون بين "القوم" ]المتصارعينط بداخلكم.
 

هههههل تههههرون؟ هنههههاك إذاً أسههههباب عديههههدة ]لعههههدم التههههوازن وللمههههرضط، أسههههباب ال حصههههر لههههها.  
بطريقهههة فائقهههة التعقيهههد، ولكههي نعلهههم، لكهههي يمكننههها شهههفاء مهههرض، يجهههب أن  وكههل ههههذم األشهههياء تتشهههابك

نكتشههف سهههببه ولههيس ميكروبهههه  مهها يحهههدث، )معهههذرة، أرجههو أال يكهههون هنهها أطبهههاء (، مهها يحهههدث عنهههد 
مههها تتواجهههد ميكروبهههات، ههههو أن ]العلمهههاءط يكتشهههفون أدويهههة رائعهههة لقتلهههها، ولكهههن ههههذم األدويهههة تشهههفي 

أشهههد ضهههراوة  ال أحهههد يعلهههم لمهههاذا... ربمههها أعلهههم أنههها السهههبب   مهههن الهههبعض  وتجعهههل الهههبعض اآلخهههر
المههرض كههان لههه سههبب آخههر غيههر السههبب البههدني البحههت  كههان هنههاك شههيء آخههر، والمههرض لههم يكههن 
هههس تلهههك العلهههة ونكتشهههفها، لهههن نقهههدر أبهههدا علهههى منهههع  إال تعبيهههرا خارجيههها عهههن علهههة أخهههرى؛ ومههها لهههم نَمَّ

 المرض من القدوم....
 
 

 ةـئـيـالب رـيـأثـت
 

ً  المسههببات الباطنيههة للمههرض،جميههع  علههى شههديدمررنهها باختصههار  خارجيههة  ولكههن هنههاك أيضهها أسههبابا
 ألمور.تأتي وتعقد ا

لهههو كنهههتم فهههي بيئهههة تامهههة التناسهههق، يسهههود فيهههها حهههال مهههن حسهههن النيهههة التامهههة والشهههاملة، فمهههن الواضهههح 
موجهههودة فهههي الخهههارج أنكهههم ]لهههو مرضهههتمط ال يمكهههنكم أن تلومهههوا إال أنفسهههكم. ولكهههن مصهههاعب الهههداخل 

أيضهها. وعلههى  الههرغم مههن أنكههم تسههتطيعون إلههى حههد مهها توطيههد التههوازن داخليهها،  فههأنتم تعيشههون فههي 
محهههيط ملهههيء بهههألوان مهههن عهههدم التهههوازن. مههها لهههم تعزلهههوا أنفسهههكم فهههي بهههرج عهههاجي )وههههو شهههيء لهههيس 
صهههعبا فحسهههب، بهههل إنهههه أيضههها ال ينصهههح بهههه دائمههها(، فسهههتكونون مضهههطرين لتلقهههي مههها يهههأتيكم مهههن 
الخهههارج. أنهههتم تعطهههون وتتلقهههون، تستنشهههقون وتمتصهههون. فهنهههاك إذن خلهههيط، ولهههذا يمكهههن أن نقهههول إن 
يَههههة، حيههههث أنكههههم تعيشههههون فههههي ذبههههذبات ال نهايههههة لههههها. أنههههتم تُرسههههلون ذبههههذباتكم  جميههههع األشههههياء ُمعد 
الخاصههههة وتسههههتقبلون بههههدوركم ذبههههذبات اآلخههههرين، وهههههي ذبههههذبات ذات طبيعههههة معقههههدة للغايههههة. دعنهههها 
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ة مبسههههطة أن هنههههاك ذبههههذبات ذهنيههههة وذبههههذبات حيويههههة* وذبههههذبات بدنيههههة وذبههههذبات أخههههري نقههههول بلغهههه
كثيههرة. أنههتم تعطههون وتتلقههون، تعطههون وتههـتلقون. إنههها لعبههة أو مبههاراة أبديههة. وحتههى لههو سههلمنا بعههدم 
، كههل شههيء. تنظههرون  وجههود سههوء نيههة، فهنههاك عههدوى بالضههرورة. وكمهها قلههت للتههو، كههل شههيء معههد 

إذا بكههههم تمتصههههون ذبذبههههة معينههههة. ولههههو كنههههتم مفههههرطين فههههي الحساسههههية، و إلههههى عواقههههب حادثههههة، و
باإلضهههافة إلهههى ذلهههك خهههائفين أو مشهههمئزين )الخهههوف واالشهههمئزاز همههها نفهههس الشهههيء، فاالشهههمئزاز مههها 
ههههو إال تعبيهههر معنهههوي عهههن خهههوف بهههدني(، فمهههن المحتمهههل أن ت تَهههرَجم الحادثهههة ماديههها فهههي أجسهههامكم 

فعهههل مهههن ههههذا القبيهههل ال تهههأتي إال ممهههن يعهههانون مهههن عهههدم ]بمهههرضط. بهههالطبع سهههيقال لكهههم إن ردود 
اسهههتقرار عصهههبي. ولكهههن األمهههر لهههيس كهههذلك تمامههها. فههههؤالء النهههاس يتميهههزون بنهههوع مهههن الحساسهههية 
الحيويهههة* المفرطهههة، ههههذا كهههل مههها فهههي األمهههر. وردود الفعهههل ههههذم ليسهههت دائمههها برهانههها علهههى نقهههص أو 

فهههيكم حسـاسهههـية عصهههبية فائقهههة، وإذا لهههم ضهههعف، علهههى العكهههس   فبقهههدر مههها تتقهههدمون روحيههها، تنمهههو 
يصهههاحب نمهههو حسهههـاسيتكم نمهههو فهههي سهههيطرتكم علهههى أنفسهههكم،  فقهههد تصهههادفكم كهههل ضهههروب األشهههياء 

 المعاكسة.
 

 ولكن ذلك ليس كل ما في األمر.
 

مهههن المؤسهههف أن العهههالم فيهههه الكثيهههر مهههن سهههوء النيهههة ، ومهههن بهههين أنهههواع سهههوء النيهههة المختلفهههة، هنهههاك 
ط ينبههع مههن الجهههل والغبههاء، وآخههر "كبيههر" ينبههع مههن الشههر، ثههم النههوع المهههول نههوع "ضههئيل" ]األهميههة

الههذي يصههدر مههن القههوي الههـمضادة لأللوهيههة*. كههل ذلههك موجههود إذن فههي الجههو )أنهها ال أخبههركم بههذلك 
ألخههيفكم، فههنحن متفقههون علههى أننهها يجههب أال نخههاف مههن أي شههيء، ولكههن هههذم األشههياء موجههودة رغههم 

َمكم عههههن طريههههق أي ، أحيانهههها عامههههدة، وأحيانهههها بههههدون قصههههد. بههههدون قصههههد، كههههل ذلههههك(، وهههههي تُهههههاج 
رون ]الهجمههههةط دون أي درايههههة مههههنهم  آخههههرين  اآلخههههرون يَُهههههاَجمون، وهههههم ال يعلمههههون ذلههههك، ويَُمههههر 

رون المرض إلى غيرهم من الناس....  بذلك. هم أول الضحايا، وهم يُمر 
 

ترونهههها ألن رؤيههههتكم محههههدودة،  هنهههاك فههههي الجهههو المههههادي، جههههو األرض، كائنهههات عديههههدة صههههغيرة ال
 ً ، و الهههبعض اآلخهههر شهههرير جهههداً. وههههذم ولكنهههها تحهههوم فهههي جهههوكم. بعهههض ههههذم الكائنهههات لطيهههف حقههها

الكائنههههات الصههههغيرة تَنههههتُج عمومهههها مههههن تحلههههل الكائنههههات الحيويههههة*   وهههههي تتزايههههد بسههههرعة كبيههههرة 
ة حقههها. أعتقهههد أنهههى كتلهههة كريههههة للغايهههة. إال أن بعضهههها يفعهههل أشهههياء لطيفهههفهههي النهايهههة فهههي  تماسهههكوت

 الههذي كنههت أسههخنه أصههبحأخبههرتكم قصههة الكائنههات الصههغيرة التههي جههذبت ردائههي لتخبرنههي أن اللههبن 
أذهههههب وأحههههول دون فورانههههه. ولكنههههها ليـسههههـت جميعههههها طيبههههة إلههههى هههههذم لكههههي علههههى وشههههك الغليههههان 

 هههههؤالء هههههم الههههذين يسههههببونشههههريرة. بخههههدع قبيحههههة ومزاحههههات  أن يتسههههلىالدرجههههة. بعضههههها يحههههب 
الحهههوادث الصهههغيرة ويحبهههون دوامهههات  جهههدون متعهههة كبيهههرة فهههيدث فهههي أغلهههب األحيهههان. فههههم يالحهههوا

طاقههة هههم، ألنهههم فههي الواقههع يتغههذون علههى الل غههذاءفهههي ...هههاالقههوي وحشههود النههاس التههي تتههراكم حول
. وههههم يقولهههون ]بعهههد كهههل بهههدنإلهههى خهههارج ال المهتاجهههةالعواطهههف  بهههها الحيويهههة اآلدميهههة التهههي تقهههذف

ً حادثههةط  "لقههد ك  يهها ليههت كههان هنههاك الكثيههر مههن مثههل، انههت مجههرد حادثههة صههغيرة، كههم كههان ذلههك لطيفهها
 حوادث "هذم ال

 

 الميكروباتأصل 

لهههو تواجهههدت مجموعهههة مهههن ههههذم الكائنهههات الصهههغيرة ]فهههي مكهههان واحهههدط، فربمههها تصهههادم بعضهههها مهههع 
الههبعض، فهههي ال تتعههايا فههي سههالم بههل تعههيا فههي صههدام وصههراع وتخريههب وتههدمير متبههادل. فهههي 
قههوى تحلههل وفسههاد. ولكنههها تسههتمر فههي الحيههاة ]علههى الههرغم مههن ذلههكط حتههى فههي صههورتها المجزئههة؛ 

ات والجهههههراثيم. ]وههههههو أيضههههها السهههههبب فهههههي أننهههههاط نجهههههد وراء معظهههههم وههههههذا ههههههو أصهههههل الميكروبههههه
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الميكروبهههات سهههوء نيهههة تجعلهههها علهههى ههههذم الدرجهههة مهههن الخطهههورة. ومههها لهههم نعلهههم خصهههائص ونوعيهههة 
سههوء النيههة هههذم ونكههون قههادرين علههى التههأثير عليههها، فهنههاك احتمههال تسههع وتسههعين فههي المائههة أننهها لههن 

يكهههروب ههههو تعبيهههر مهههادي للغايهههة عهههن شهههيء يعهههيا فهههي نتوصهههل إلهههى الهههدواء الحقيقهههي والشهههامل. الم
عهههالم المهههادة الدقيقهههة*. وههههذا ههههو  بالتحديهههد السهههبب فهههي أن ههههذم الميكروبهههات التهههي تحهههيط بكهههم دائمههها، 

 والتي هي بداخلكم، ال تضركم  على مدى أعوام عديدة،  ثم إذا بها فجأة تجعلكم تمرضون.
 

لتفههههتح للقههههوة المعاكسههههة التههههي هههههي أصههههل وهههههو التنههههافر فههههي الكيههههان وا للمههههرض، هنههههاك سههههبب آخههههر
 الميكروبات ودعامتها. سأحكي لكم قصة.... لتكون لكم مثال موضحاً  

 
إنفلههونزا رهيبههة  فههي هههذا الوقههت . كانههت تتفشههي فههي اليابههان1919كنههت فههي اليابههان فههي أوائههل ينههاير 

 تكانهه حههدهابئههة نههادرة الحههدوث. فههي طوكيههو وقتلههت مئههات األلههوف مههن النههاس وكانههت وبههاًء مههن األو
اآلتهههي   يسهههتمر المهههرض  يتبهههع المسهههاركهههان المهههرض سهههتجد كهههل يهههوم. تمئهههات ومئهههات مهههن الحهههاالت 

ً )م، وفهههي اليهههوم الثالهههث يمهههوت المهههريض ثالثههة أيههها معهههها اسهههتحال  لدرجهههة كهههان معهههدل الوفيهههات مرتفعههها
بعهههد كهههان يُشهههفَى  يمهههت المهههريض فهههي اليهههوم الثالهههث،إذا لهههم . (مهههن فهههرط كثرتهههها حهههرق جميهههع الجثهههث

ً أسههبوع ً  بعههض الشههيء ولكنههه   مرهقهها . سههاد الهلههع فههي المدينههة، فاألوبئههة نههادرا مهها تحههدث معههافى تمامهها
وذو روح معنويهههة عاليهههة.. وعلهههى أي حهههال، فقهههد  ومتحهههوطفهههي اليابهههان ألن اليابهههانيين شهههعب نظيهههف 

تفشههى الوبههاء كمهها ذكههرت وكههان كارثههة عظمههى. عههم الهلههع الجميههع.... كنههت تههرى النههاس يمشههون فههي 
هههههواء مههههن ميكروبههههات المههههرض. سـههههـاد  لترشههههيح مهههها يتنشههههقون مههههن ارع بأقنعههههة علههههى أنههههوفهمالشههههو

 الرعـب وعم الخوف الجميع...
 
ذا المههرض؟ مهها كنههت أعههيا مههع شههخص لههم يكههف عههن إزعههاجي باألسههئلة  "ولكههن مهها ههه صههادف أنت

كنهههت أكتفهههي بهههأن أحهههيط نفسهههي ببسهههاطة بقهههوتي وحمهههايتي ألتجنهههب اإلصهههابة وراء ههههذا المهههرض؟"  
لمرض، ولهههم أفكهههر فهههي األمهههر أكثهههر مهههن ذلهههك واسهههتمررت فهههي أداء عملهههي ]كالمعتهههادط. لهههم يحهههدث بههها

شهههيء، ولهههم أكهههن أفكهههر فهههي األمهههر. ولكنهههي كنهههت أسهههمع باسهههتمرار  "مههها ههههذا؟ عجبهههاً  كهههم أود أن 
أعهههرف مههههاذا وراء هههههذا المهههرض. هههههل تسههههتطيعين أن تخبرينهههي مهههها هههههذا المهههرض ومهههها هههههو سههههبب 

 وجودم؟"... إلى آخرم.
 

ي شههههابة مههههن معههههارفي ذات يههههوم إلههههى الطههههرف اآلخههههر مههههن المدينههههة إذ كانههههت ترغههههب فههههي أن دعتنهههه
فُنهههي بهههبعض األصهههدقاء أو أن ترينهههي شهههيئا مههها )ال أذكهههر اآلن سهههبب الهههدعوة بالتحديهههد، ولكهههن، أيهههاً  تُعَر  

التههرام(. كنههت فههي التههرام أرى النههاس مقَنَّعههين عربههة كههان األمههر، كههان البههد أن أعبههر المدينههة بأكملههها ب
فههي جههو مشههحون بههالخوف وإيحههاء ]المههوتط؛ فبههدأت أتسههاءل  "حقيقههة، مهها هههذا المههرض؟ مههاذا وراء 
ههههذا المهههرض؟ مههها ههههي ]القهههوي العاملهههةط فهههي ههههذا المهههرض...؟"  بلغهههت المنهههزل ]الهههذي كنهههت أقصهههدمط 

التقطهههت العهههدوى. إذ كنهههت قهههد  وأمضهههيت فيهههه سهههاعة وغهههادرت. وصهههلت إلهههى بيتهههي بحمهههي رهيبهههة،
ً  كانت ]العدوىط تصيبك  .بهذم البساطة، بدون سابق إنذار، لحظيا

 
  ً للتغلهههب علهههى تحتهههاج األمهههراض التهههي تنهههتج مهههن الميكروبهههات والجهههراثيم، إلهههى بضهههعة أيهههام  عمومههها

تخسهههر. لهههو  أوفيهههها إمههها أن تفهههوز مهههرض، فتنشهههب معركهههة صهههغيرة بهههداخلك،   يأتيهههك البهههدنال مقاومهههة
كههان يكفههي أن تسههتلم وبههاء طوكيههو حالههة األمههر لههيس معقههدا. ولكههن فههي  خسههرت ، تصههاب بههالمرض 

 ً تعهههانى مهههن الحمهههى. وهكهههذا وجهههدتني أعهههاني  فهههي اللحظهههة التاليهههة وتفهههتح المظهههروف، فهههيذا بهههك خطابههها
 من حمي رهيبة مساء ذلك اليوم.
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ههههذا الهههدواء". كهههان مهههن أفضهههل بهههد مهههن تنهههاول اسهههتُدَعى الطبيهههب )لهههم اسهههتدعه أنههها(. قهههال لهههي  "ال 
كهههان مخهههزون الهههدواء قهههد فقهههد   منهههه حيهههازة الطبيهههب إال القليهههلاألدويهههة لعهههالج الحمهههى، ولهههم يكهههن فهههي 

قههال الطبيههب  "مازالههت عنههدي عبههوات قليلههة، سههأعطيك بعضههها." فههرددت . اسههتنفذ مههن كثههرة الطلههب
ويتعاطاهههها".  األدويهههةال تعطينهههي إياهههها ألننهههي لهههن أتناولهههها. احهههتفظ بهههها لمهههن يهههؤمن بأقائلههة  "أرجهههوك 

لههم يكههن لقههدومي هنهها أي فائههدة". فقلههت لههه  "ربمهها كههان إذاً   "أصههيب الطبيههب بخيبههة أمههل كبيههرة وقههال
كنهههت أتسهههاءل طيلهههة الوقهههت  "مههها ههههذا المهههرض؟ . فهههي فراشهههي عنيفهههة  حمهههى". وبقيهههت ب األمهههر كهههذلك

 ما سبب وجودم؟ ماذا وراؤم؟"
 
ً  وحيهههدة فهههي غرفتهههيفهههي نهايهههة اليهههوم الثهههاني، إذ كنهههت راقهههدة   قطهههع جهههزء مهههن  رأيهههت بوضهههوح كائنههها

(، يقتهههرب منهههى ويرمهههي بنفسهههه فجهههأة علهههى الهههزيرأسهههه، فهههي زيهههي حربهههي )أو مههها تبقهههي مهههن ههههذا 
أدركهههت أننهههي علهههى وشهههك المهههوت. وذا، ليمهههتص قهههواي. أمعنهههت النظهههر، صهههدري، بنصهههف رأسهههه هههه

كهههان يسهههحب كهههل مههها فهههي مهههن حيهههاة )وهنههها يجهههب أن أخبهههركم أن المصهههابين بالوبهههاء كهههانوا يموتهههون 
فهههي غشهههية عميقهههة، فهههي  وكنهههت حركهههة،العلهههى  قهههدرلهههم أفهههي ظهههرف ثالثهههة أيهههام(. بااللتههههاب الرئهههوي 

وعندئههذ اسههتدعيت قههوتي الغيبيههة،  أن نهههايتي قههد قربههت خيههل لههي. يمههتص قههواي حههين كههان هههذا الكههائن
 وحاربت بشراسة وتمكنت من أن أصدم وأرغمه على الذهاب. ثم استيقظت. 

 
كهههان كائنهههات حهههذفت خهههارج أجسهههامها.  ولكننهههي كنهههت قهههد رأيهههت وتعلمهههت وفهمهههت أن أصهههل المهههرض

كهههان قهههد سهههبق لهههي أن رأيهههت ذلهههك خهههالل الحهههرب العالميهههة األولهههي، قهههرب نهايتهههها، حهههين كهههان الجنهههود 
يعيشههون فههي خنههادق ويُقتَلههون بالقنابههل. كههانوا فههي أتههم صههحة وأحسههن حههال، وفههي ثانيههة كههانوا يُحههَذفون 

لمهههون أنههههم فقهههدوا أجسهههامهم، وكهههانوا خهههارج أجسهههامهم، دون أن يهههدركوا أنههههم قهههد مهههاتوا. كهههانوا ال يع
يحهههاولون أن يجهههدوا فهههي اآلخهههرين الحيهههاة التهههي كهههانوا يفتقهههدونها فهههي أنفسههههم، أي أنههههم تحولهههوا إلهههى 

مهههن األحيهههاء. وباإلضهههافة  الحيهههاةقهههوى يمتصهههون  vampiresأعهههداد ال حصهههر لهههها مهههن ماصهههي دمهههاء 
تتحلههل، وكنهها نعههيا فههي شههبه سههحابة  الحيويههة اهمقههوو مههاتوا الههذين المرضههى أبههدان إلههى ذلههك، كانههت

سهههميكة لزجهههة مكونهههة مهههن كهههل ذلهههك. وكهههان الهههذين يستنشهههقون ههههذم السهههحابة يمرضهههون وفهههي العهههادة 
يشههفون، أمهها الهههذين كههانوا يتعرضهههون لهجمههة مههن كهههائن مههن ههههذا النههوع، فقههد كهههانوا ال يقههدرون علهههى 

 ً  كهههانلكهههي أقهههاوم.   يبيهههةإلهههى االسهههتعانة بكهههل خبراتهههي الغيموتهههون. احتجهههت  المقاومهههة وكهههانوا دائمههها
ال  دوامههههة مههههن قههههوى الشههههر يجههههدون أنفسهههههم فههههيكههههائن مثههههل هههههذم اللهجههههوم مههههن  نوتعرضههههيالههههذين 

 يموتون. والبد أن أعدادهم كانت هائلة. رأيت كل ذلك وفهمت.و يستطيعون مقاومتها
 

أُتهههرك وحهههدي.  وأسهههأل أن أرفهههض مقهههابلتهم، أتون إلهههى المنهههزل للسهههؤال عنهههيالنهههاس يههه عنهههدما كهههان
يابهههاني فهههي هههدوء تههام وتركيههز. وبعههدها عههادني صههديق  فههي فراشههي راقههدةأمضههيت يههومين أو ثالثههة 

فهههي إصهههابة واحهههدة  سهههتجدصهههحيح  تصهههوري، لهههم ت اً وقهههال  "ههههل كنهههت مريضهههة؟ إن مههها ظننتهههه إذ
بح وأصههعههدد الوفيههات  تنههاقص، وقههد شههفي معظههم المرضههى وسههابقةالمدينههة فههي اليههومين أو الثالثههة ال

ذهب فههه، بقصهههتي أخبرتهههه تحهههت السهههيطرة الكاملهههة". اآلن . لقهههد أصهههبح المهههرضمهمهههالً يكهههاد يكهههون 
َرت مقاالت عنها في الجرائد.    الجميع. وقد شاع ذكرها لدرجةبها وأخبر   أن نُش 

   
ً  وضههههعالن عبههههوات األدوية ....لقههههد كههههان كمهههها تههههرون، الههههوعي أكثههههر فاعليههههة مهههه إلههههى أقصههههى  حرجهههها

صههغيرة ال  لحيههاة. كانههت هنههاك قريههة أحههد علههى قيههد ا   تصههوروا أنههه فههي بعههض القههرى لههم يبههقدرجههة
وكهههان عامهههل البريهههد ال يهههذهب إلهههى ههههذم القريهههة إال لهههو كهههان هنهههاك علهههى المائهههة.  كثيهههراً  هاتعهههداد يزيهههد

أحهههد القهههرويين  أن ذههههب عامهههل البريهههد  تصهههادف. وألنهههها كانهههت متوغلهههة فهههي الريهههفخطهههاب للتسهههليم 
. وكانههت كلههها مغطههاة بههالثلج أحههداً علههى قيههد الحيههاة فيههها.. عنههدما بلغههها لههم يجههد  بشههدة الههثلج يتسههاقطو
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تبلهههغ فيهههها ههههذم مدينهههة كبيهههرة، واألمهههور لهههم فههههي طوكيهههو  أمههها. القريهههة بأكملهههها الوبهههاء أهلهههكهكهههذا و
 الدرجة من السوء.

 
  مع وباء طوكيو هذم هي قصتي

 التــــوازن عادةاستــ

ذلهههك  حتهههى اآلن مسهههببات المهههرض  ناقشهههناورة طبيعيهههة إلهههى العهههالج والشهههفاء. ذلهههك يهههؤدي بنههها بصههه
دث ، وإذا حهههمهههن القهههدوممنهههع األمهههراض أساسهههاً  كيهههف يمكهههنالسهههؤال المههههم ههههو حسهههن جهههدا، ولكهههن 

 م؟ؤالمرض، كيف يمكننا عالجه وشفا
 

ً تهه يأن نجههرب الوسهههائل العاديههة ]الراحههة، األدويههة..ط، وههههبههالطبع نسههتطيع  ، بهههدن. ولكههن النجح أحيانهها
تتههيح لهههه الصههحة قهههد  ، إال عنهههدما يقتنههع بهههأن الظههروف التهههيال يعههزم علهههى الشههفاء ويشهههفى فعههالً  عههادة

 ب مههها تشهههاء، ولكنهههك لهههن، فيمكنهههك أن تجهههر   يرغهههب بهههدنك الشهههفاء ويعهههزم عليههههإذا لهههم  أعطيهههت لهههه.
ً خبهههرة عهههن ههههذا أعلهههم .تشهههفى مهههن أمهههراض تعتبهههر  هم فهههي خمهههس دقهههائقؤأمكهههن شهههفا . عرفهههت قومههها
فههههت قومهههها كههههانوا يعههههانون مههههن أمههههراض غيههههر مهلكههههة كههههانوا متمسههههكين بههههها عرو ،ة الخطههههورةشههههديد

 عن المرض. بالتخلي بدانهمأ إقناعمستحيل . كان من القضت عليهمبيعزاز لدرجة أنها 
 

 منههها كهههون فيهههه حهههذرين ومتيقظهههين للغايهههة والهههذي يتطلهههبههههذا ههههو الموضهههع بالتحديهههد الهههذي يجهههب أن ن
يجهههد متعتهههه فهههي  الهههذي نهههاأن ننظهههر فهههي أنفسهههنا بهههالكثير مهههن التمييهههز لكهههي نكتشهههف الجهههزء الصهههغير في

. بعهههض النهههاس يمرضهههون بهههدافع مهههن الحقهههد للتشهههبث بهههالمرض المهههرض. أوم  هنهههاك أسهههباب كثيهههرة
ك مههن يمرضههون بههدافع مههن اليههأس... ولههيس والضههغينة، وبعضهههم يمرضههون بههدافع مههن الُكههرم، وهنهها

حركهههة بسهههيطة فهههي تكفهههي حركهههات هائلهههة، بهههل  الحركهههات الباطنيهههةون ههههذم مهههن الضهههروري أن تكههه
 اقترفههههالكيهههان ، كهههأن يقهههول المهههرء فهههي نوبهههة غهههيظ  "ســهههـترون مههها سـهههـيحدث، ســهههـترون عاقبهههة مههها 

ههههذا نقهههول لهههن بهههالطبع نحهههن    "كانهههت العواقهههب مهمههها المهههرض لقهههد نويهههت علهههىفهههي حقهههي...  فهههالن
 يفكر بهذم الطريقة.قد  ولكن شيء ما فينا الصراحة،ألنفسنا بهذم 

 
وكمههها  . أوالً مهههاأيهههاً كهههان نوعه أو التنهههافر ةـلَّهههشهههيئان يجهههب أن تفعلهمههها عنهههدما تكتشهههف الع   اً هنهههاك إذ 

 ً ً بهههدنفهههي ال والقلقلهههةمهههن الرعشهههة  قلنههها، ههههذا التنهههافر يخلهههق نوعههها الحمهههى. وحتهههى إذا لهههم  مهههن ، نوعههها
 وذلهههك يهههؤدي إلهههى، رة محهههدودة فهههي مواضهههع شهههتىصهههوب سهههتتواجدتشهههمل الحمهههى الكيهههان كلهههه، فينهههها 

، ههههو تهدئهههة الهههنفس، فعلهههه فهههي تلهههك الحالهههة عليهههك . أول مههها يجهههبفهههي بعهههض النهههاس التملمهههل والهيهههاج
)ولههههيس  تههههام إلههههى الههههركن الصههههغير المصههههابال واالسههههترخاء واالطمئنههههانوجلههههب السههههالم والهههههدوء 

سهههبب العلهههة. هنهههاك  اكتشهههافاول وتحهههوتهههدقق النظهههر كلهههه(. وبعهههد ذلهههك تنظهههر  بهههدنبالضهههرورة إلهههى ال
، ومهههههع ذلهههههك حهههههاول أن تكتشهههههف بالتقريهههههب سهههههبب الخلهههههل، وأن تسهههههترجع محتملهههههة أسهههههباب كثيهههههرة

ً االنسههههجام واألداء  لههههو كههههان الجههههزء المعتههههل النور والمعرفههههة والقههههوة الروحيههههة. بهههه الصههههحيح مسههههتعينا
 ك في ثوان قليلة.ؤيمكن شفا في مقاومته، وال يعاند متقبالً 

  
ً ولكههن الحههال  . فأحيانهها، كمهها قلههت، يكههون هنههاك سههوء نيههة  كههأن تكههون، إلههى حههد مهها، لههيس كههذلك دائمهها

 ً  فهههي أن يهههنجح المهههرض فهههي مفعولهههه. فهههي ههههذم الحالهههة "فهههي حالهههة إضهههراب"، أو علهههى األقهههل، راغبههها
، فسهههوف تعمهههل درجهههة إلهههى أقصهههى ةنيهههسهههيء الإلهههى وقهههت أطهههول قلهههيال. لهههو لهههم تكهههن  شهههفاءسهههيحتاج ال

 دقائق أو ساعات، أو باألكثر بضعة أيام   ستكون قد شفيت. وبعد  القوإل
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، ألنههك عندئههذ يجههب قههوى معاكسههة، فههين األمههر يصههبح أكثههر تعقيههداً مههن أمهها فههي حالههة وجههود هجمههات 
حجهههة  أرفهههضالحهههظ أنهههى  .كهههذلك قهههوة المهاجمهههةال علهههىبهههل إرادة البهههدن فحسهههب  علهههىال  غلهههبتت أن
ً ن يقولهههون لهههي  "ولكننهههي ال أريهههد أن أكهههون ممههه أنهههه ال يريهههد المهههرض،  ريضههها". وعيهههك يقهههول دائمههها

والبهههد أن تكهههون نصهههف مختهههل لكهههي تقهههول  "أريهههد أن أكهههون مريضههها"؛ ولكهههن مههها يرغهههب المهههرض 
ك، أو علههى األكثههر شههظية مههن كيانههك الحيههوي َضههلَّت وأصهههبحت بههدنلههيس وعيههك  بههل جههزء مهها مههن 

مهها أقولههه هههو أن الموقههف يتعقههد لههو كههان ك. تلحههظ ذلهه تههدقق بعنايههة كبيههرة لههنترغههب المههرض، ومهها لههم 
أن تلحهههق بهههك الضهههرر. ربمههها تكهههون أنهههت وراء المهههرض هجمهههة أو ضهههغط مهههن قهههوى معاكسهههة تنهههوي 

عهههن طريهههق خطهههأ روحهههي أو حركهههة غهههرور أو غضهههب أو حقهههد أو  للمهههرض قهههد فتحهههت البهههاب نفسهههك
عنهههف؛ وحتهههى لهههو كانهههت حركهههة عارضهههة، فههههي تكفهههي لفهههتح البهههاب. هنهههاك دائمههها جهههراثيم تراقهههب 

 أشد الحذر. حذراً وتنتظر فرصتها. ولذا يجب أن تكون 
 

القشهههرة الواقيهههة فهههي  قهههد اختهههرق ، لسهههبب أو آلخهههر، علهههى أي األحهههوال، لنفتهههرض أن تهههأثير الهجمهههة
عندئههذ وأنههه يعمههل مههن هنههاك مشههجعاً المههرض علههى بلههوة أقصههى مههدام مههن السههوء.  الكيههان الحيههوي*

ً ذي ذكرنههام لههن يكفههي المههنهج الهه ً . فههي هههذم الآنفهها  قةةوإلآخههر  أال وهههو  حالههة، البههد مههن أن تضههيف شههيئا
التطهيههر الروحهههي، وههههي قههوة بنهههاءة بصهههورة مطلقههة وكاملهههة، ومههها مههن شهههيء فيهههه أقههل نزعهههة هدامهههة 

. لههو كانههت هههذم القههوة تحههت تصههرفك أو أمكنههك أن تطلبههها وتحصههل يقههف فههي طريقهههايقههدر علههى أن 
المعاكسهههة علهههى الفهههور، ألنهههه لهههو  ، وعهههادة مههها تههههرب القهههوةعلهههى الموقهههع المصهههاب وجهههههاعليهههها، 

فأنهههها تتحلهههل وتختفهههي، فمههها مهههن قهههوة مهههن قهههوى التحلهههل  القةةةوإلتصهههادف أن بقيهههت فهههي مجهههال ههههذم 
لمعاكسهههة. ومهههن يهههزول االضهههطراب وتختفههي معهههه القهههوة ا بههههذا. والقةةوإلههههذم  تصهههمد أمهههامتسههتطيع أن 

ألن إطالقههههاً  الحلههههوليكههههون أفضههههل هههههذا ول القههههوة المعاكسههههة إلههههى قههههوة بنههههاءة، ويههههالممكههههن أيضهههها تَح
 موداال يعههه قطعيهههاً بحيهههثشهههفي مهههن ههههذا المهههرض ي ه، بهههل إنههه فحسهههب ههههذم المهههرة المهههريض ال يشهههفى
       7.المرض بعدها أبداً 
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 ضعف الغالف العصبي
 

ً  األم: ً  أيههها كهههان سهههبب المهههرض  ماديههها ً أم ذهنيههها ً  ، خارجيههها ، ال بهههد أن يمهههس المهههرض، قبهههل أن أم داخليههها
البهههدن الفيزيهههائي،  طبقهههة أخهههرى مهههن الكيهههان تحهههيط بالبهههدن وتحميهههه. وقهههد يهههتمكن مهههن التهههأثير فهههي 

األثيهههري، الغهههالف  بهههدنأطلقهههت التعهههاليم المختلفهههة علهههى ههههذم الطبقهههة األكثهههر دقهههة أسهههماء مختلفهههة  ال
بكثافههههة الذبههههذبات التههههي نراههههها حههههول شههههيء بههههالغ السههههخونة ، دقيههههق بههههدنالعصههههبي... هههههذا الغههههالف 

ً  ،يتصههاعد منههه البخههار عههن قههرب. وكههل االتصههاالت مههع العههالم المههادي  بههدنال يكسههو يكههاد يكههون مرئيهها
الهههذي يتحهههتم علهههى المهههرض أن الهههواقي الخهههارجي تهههتم خهههالل ههههذا الوسهههيط. ههههذم الطبقهههة ههههي الغهههالف 

ً بههدنيغههزوم ويتخللههه قبهههل أن يههتمكن مهههن التههأثير علهههى ال ً  ومكههتمالً  . لهههو كههان ههههذا الغههالف قويههها ، تمامههها
ى أمهههاكن تتفشهههى فيهههها أسهههوأ األمهههراض، حتهههى الطهههاعون والكهههوليرا، وتظهههل فهههي تسهههتطيع أن تهههذهب إلههه

أمههان تههام مههن المههرض. وهههو حمايههة تامههة ضههد كههل هجمههات المههرض الممكنههة علههى شههرط أن يظههل 
ً  كامالً  ً  ومتجانسا  في تكوينه، وأن تكون عناصرم في حالة توازن ال يشوبه خلل. تماما

 
مههادي أقههرب إلههى ظههروف وأحههوال ماديههة منههه ، مههن ناحيههة، مههن أسههاس يتكههونهههذا الغههالف  

إلهههى مهههادة ]ملموسهههةط، ومهههن ناحيهههة أخهههرى مهههن ذبهههذبات حاالتنههها النفسهههية. السهههالم والتعهههادل وههههدوء 
البههههال والثقههههة واإليمههههان بالصههههحة والراحههههة التههههي ال يشههههوبها إزعههههاج واالنشههههراح والبهجههههة المشههههرقة 

ن ههههذا ال ذو ردود فعهههل سلسهههة  حسهههاس للغايهههة،وسهههيط  وههههوعنصهههر فيهههه وتعطيهههه قهههوة وكيانهههاً. تَُكهههو  
كنهههها أن تغي  هههر حالتهههه بسهههرعة يم اإليحهههاءات بسههههولة كهههل أنهههواع اإليحهههاءات، وههههذم وسهههريعة، يتقبهههل

ة تهههؤثر عليهههه بقهههوة كبيهههرة، فهههين مههه. وكمههها أن اإليحهههاءات الهدافهههي صهههور مختلفهههة تعيهههد تشهههكيله أنو
ا علهههى مهههاإلحبهههاط وخيبهههة األمهههل لهاإليحهههاءات البنهههاءة تهههؤثر عليهههه بهههنفس القهههوة فهههي االتجهههام المضهههاد. 

 ً وبههال مقاومههة  هههذا الغههالف تههأثير ضههار للغايههة، كأنهمهها يقتطعههان فجههوات فههي مادتههه ويجعالنههه ضههعيفا
 8فيه. سهالً  ويفتحان للهجمات المعاكسة ممراً 

 
 

 كيفية هجوم قوى المرض
 

هجمهههات المهههرض ههههي هجمهههات مهههن الطبيعهههة الهههدنيا أو مهههن قهههوى معاكسهههة تسهههتغل  شةةةري أوروبينةةةدو:
. فتهههدخل فهههي اإلنسهههان مهههن الخهههارج – أو تجهههاوب مههها فهههي طبيعهههة اإلنسهههان اسهههتعدادوجهههود ضهههعف أو 

ة علهههى نبهههذها قبهههل أن تهههتمكن مهههن دخهههول درالقهه لههو اسهههتطعنا أن نشهههعر بهههها وههههي قادمهههة، وأن نكتسهههب
مهههرض. وحتهههى عنهههدما يبهههدو أن الهجمهههة تهههأتي مهههن الهههداخل، ال يكهههون ذلهههك حصهههانة تامهههة ضهههد، بهههدنال

 اسههتقرت الهجمههة فههيمتههى  .شههافها قبههل أن تههدخل الههوعي التحتههي*فههذلك يعنههي فقههط أنههه لههم يمكههن اكت
تحريضهههها مهههن هنهههاك ، فتغهههزو ب ،اجال أم آجهههال، عهههفهههين القهههوة التهههي أحضهههرتها تقهههوم الهههوعي التحتهههي،

علهههى الهههرغم مهههن أنهههها أتهههت  بالهجمهههة بعهههد دخولهههها مباشهههرة، فهههذلك ألنهههك، أمههها إذا شهههعرت. بهههدنال
 مباشههرة ولههم تههأت عبههر الههوعي التحتههي، لههم تههتمكن مههن اكتشههافها وهههي مازالههت فههي الخههارج. وكثيههراً 

مهههن مهههن األمهههام، أو تمهههس مهههن الجنهههب فاتحهههة طريقهههها بهههالقوة آتيهههة  بههههذا الشهههكل مههها تصهههل الهجمهههات
وههههي األساسهههي. مهههن الممكهههن إيقهههاف الهجمهههة  نهههادفاع ههههو درع غهههالف الحيهههوي الهههدقيق الهههذيخهههالل ال

حمهههى  مثهههل بمفعهههول مهههاشهههعر نالمهههادي. عندئهههذ  بهههدنقبهههل أن تتخلهههل ال فهههي الغهههالف نفسهههه مههها زالهههت
غهههزواً كليهههاً. لهههو أمكهههن إيقهههاف  بهههدنأو ميهههل إلهههى البهههرد، ولكهههن الهجمهههة ال تهههنجح فهههي غهههزو ال بسهههيطة
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ً الهجمههة قبههل ذلههك، أو لههو قههاوم الغههالف الحيههوي مهه ههه وظههل قويهها ً  ن نفس  ً  نشههطا ، ال يكههون هنههاك وسههليما
 9مرض، وال يكون للهجمة أي مفعول بدني وال تترك أي أثر.

 

 

الماليهههين مهههن البكتريههها "، فمههها ههههو الهههدور الهههذي تلعبهههه ههههذم لهههو كهههان المهههرض مسهههألة "قهههوى
 ؟محددة تعمل كعميلها الخاص bacillusفيروسات؟ وهل لكل قوة قصيمة وال

 
اعتهههادوا أن يقولهههوا، أن العقهههل  العلمهههاء الهههذين يقولهههون، أو الهههذين ذلهههك؟ إنهههك مثهههل مههها الصهههعوبة فهههي

لرعشهههة  لقبهههانوالفكهههر لهههيس لهمههها وجهههود مسهههتقل عهههن المههها البهههدني، وأن العقهههل والفكهههر مههها همههها إال 
مخيهههة، أو أن القهههوة الحيويهههة* ال وجهههود لهههها حيهههث أن كهههل حركهههات الحيهههاة تتوقهههف علهههى كيماويهههات 

ماديههههة وثانويههههة لشههههيء  أدواتم األشههههياء، والجههههراثيم كههههذلك، مهههها هههههي إال وغههههدد ومهههها شههههابهها. هههههذ
 يتخطى المادة.

 
تحهههههاول بطريقهههههة غيبيهههههة، ثهههههم  بهههههدنأم أن القهههههوى ]المعاكسهههههةط تُضهههههع ف المقاومهههههة العامهههههة لل

 ؟بدنالذاتية، أن تتمكن من الالجراثيم، كل حسب خصائصها 
 

. إذا كههههان هههههذا بههههدنحههههيط بالي الههههذيبيضههههعاف أو اقتحههههام الغههههالف العصههههبي  هههههذم القههههوى تبههههدأ أوالً 
 ً تقهههدر ألههف مليهههون جرثومههة علهههى أن تضههرك بشهههيء. متههى نجحهههت القهههوى  ال، مالً تكههمو الغههالف قويههها

؛ وأحيانهها العقههل الحيههوي* أو العقههل بههدنفههي اختههراق هههذا الغههالف، فينههها تهههاجم العقههل التحتههي* فههي ال
حهههاالت ، فهههي المهههرض. األطبهههاء أنفسههههم قهههالوا إيحهههاءاتالخهههوف أو نفسهههه وتمههههد للمهههرض بواسهههطة 
إن تسههههعين فههههي المائههههة مههههن أخيههههراً،  الشههههرق األقصههههىالتههههي شهههههدها اإلنفلههههونزا والكههههوليرا الوبائيههههة 

حهههدثت عهههن طريهههق الخهههوف. ال شهههيء يفتهههت المقاومهههة مثهههل الخهههوف. ومهههع ذلهههك الهههوعي التحتهههي* مههها 
 يزال هو العامل األساسي.

 
إلهههى آخهههرم، تنتشهههر عهههن  ن،والطهههاعولمفهههروض أن األمهههراض مثهههل الكهههوليرا ولكهههن ألهههيس ا
 طريق التلوث؟

  
بحريهههة حهههرك وسهههط الطهههاعون والكهههوليرا شهههديدة، يسهههتطيع المهههرء أن يت بهههدنال مقاومهههةعنهههدما تكهههون 

 دون أن يصاب بها...
 
ال  الناحيتههههانو —لمهههادة اتخطههههى ت ةغيبيههه ولههههها ناحيهههة، ةفيزيائيههه ةماديههه ناحيههههة األشهههياء لهههها  
أجههزاء المههادة. ووجههود بههدن لههه  عمهها يتخطههىتعارضههان بالضههرورة. كههل األشههياء الماديههة هههي تعبيههر ت

ماديههههة ال يههههنقض، كمهههها كههههان القههههرن التاسههههع عشههههر يتصههههور فههههي غههههرورم، وجههههود روح  ووظههههائف
وانين الطبيعهههة ال تهههنقض وجهههود . قهههيهههؤثران أحهههدهما علهههى اآلخهههرلبهههدن واالهههروح  .تسهههتخدم ههههذا البهههدن

والم أقههل ماديهههة تسهههتطيع ال يههنقض وجهههود عههه ماديهههة آالت وأدوات عنهههه الم مهههادي تكشههفه. وجههود عههههللا
  10أكثر دقة أن تكشفها لنا. آالت
 
 

 استشعار وصد هجمات المرض
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أننهههها عههههادة ال نههههدرك  عي الفيزيههههائي* الخههههارجي فقههههط،فههههي الههههو عنههههدما نعههههيا شةةةةري أوروبينةةةةدو:
نعههي الههوعي الفيزيههائي الههداخلي،  لههو نمينهها . ولكههنبالفعههل أعههراض المههرض تظهههرسههنمرض إلههى أن 

نقهههدر علهههى إننههها نشهههعر بقهههوى المهههرض مقدمهههة علينههها مهههن خاللهههه، بهههل  دقيهههق محهههيط بنههها وجهههود جهههو
بواسهههطة اإلرادة أو  إيقافهههها نسهههتطيعولهههو كنههها تعلمنههها كيهههف نفعهههل ذلهههك،  علهههى بعهههد،مهههن ها استشهههعار

ً بوسهههائل أخهههرى. كهههذلك نحهههس حولنههها غالفههها حيويا بهههدنيا* أو غالفههها  يشهههع مهههن البهههدن ويحميهههه،  عصهههبيا
 وتعزيهههز إيقافهههها وعلهههى بهههالقوى المعاكسهههة وههههي تحهههاول اختراقهههه، ونصهههبح قهههادرين علهههى الشهههعور

، فهههي الغهههالف مهههثالً نشهههعر بهههأعراض المهههرض،  الحمهههى أو البهههرد  وبهههذلكمقاومهههة الغهههالف العصهههبي. 
ونمنعهههها مهههن الظههههور نقضهههي عليهههها هنهههاك فهههي الكيهههان البهههدني الغلهههيظ و ظهورههههاالبهههدني الهههدقيق قبهههل 

 11.بدنفي ال

 

 

فهههي الهههوعي الهههدقيق والبهههدن * ف العصهههبي أو الغهههالف الحيوي بهههدنيكهههل األمهههراض تمهههر خهههالل الغهههال
نسههتطيع أن نوقههف  يق*البههدن الههدق لبههدني. عنههدما نكههون واعيههين بوجههودالههدقيق قبههل أن تههدخل الكيههان ا

أو  أتههى المههرض بههدون أن نلحههظلكههن ربمهها المههرض فههي طريقههه ونمنعههه مههن دخههول البههدن المههادي. و
أثنههاء النههوم أو مههن خههالل الههوعي التحتههي أو فههي هجمههة مباغتههة علههى غفلههة منهها، فعندئههذ ال يتبقههى لنهها 

. وقهههد يبلهههغ الهههدفاع الهههذاتي بههههذم الوسهههائل الداخليهههة نا مهههن قبضهههة المهههرضبهههدنإال أن نحهههارب ونحهههرر 
 ً يههة، كمهها هههو الحههال مههع الكثيههر مههن الناحيههة العمل ضههد المههرض درجههة مههن القههوة تجعههل البههدن محصههنا

ولكههههن "مههههن الناحيههههة العمليههههة" ال يعنههههي "بصههههورة مطلقههههة". المناعههههة  الواصههههلين فههههي اليوغهههها.مههههن 
المطلقههههههة ال تههههههأتي إال بههههههالتغير السههههههوبرامنتالي*. وذلههههههك ألن المناعههههههة علههههههى المسههههههتويات تحههههههت 

تختهههل إذا ]واحهههدةط وسهههط قهههوى أخهههرى كثيهههرة ويمكهههن أن  قةةةوإلالسهههوبرامنتال* تكهههون نتيجهههة لعمهههل 
اختهههل التهههوازن السهههائد   أمههها فهههي السهههوبرامنتال فالمناعهههة ضهههد المهههرض قهههانون مهههن قهههوانين الطبيعهههة؛ 

 ً   12وتكون متأصلة في طبيعته الجديدة. وهي تسري في البدن السوبرامنتالي* تلقائيا
 

 
 

عنههههدما يقههههول شههههري أوروبينههههدو أن المههههرض يههههأتي مههههن الخههههارج، فمهههها  ذاك الههههذي يههههأتي 
 بالتحديد؟

 
نههههة مههههن إيحههههاء ذهنههههي وقههههوة فوضههههى وشههههغب حيويههههة* وبعههههض  األم  إنههههه نههههوع مههههن الذبههههذبات الُمَكوَّ

اإليحهههاء الهههذهني وههههذم الذبذبهههة الحيويهههة. وههههذم العناصهههر  العناصهههر الماديهههة التهههي ههههي تجسهههيد لههههذا
الماديهههة ربمههها تكهههون مههها اصهههُطل ح علهههى تسهههميته جهههراثيم وميكروبهههات، وههههذا وذاك، وأشهههياء أخهههرى 

 كثيرة. 
  

اس الدقيقهههة إحسهههاس أو مهههذاق، أو رائحهههة يسهههتطيع ذوو الحهههو بهههذبات المرضهههيةتلهههك الذد يصهههاحب قههه
ً  تمييزههههها.بالغههههة التطههههور والنمههههو  ً  هنههههاك تكوينههههات مرضههههية تضههههفي علههههى الهههههواء طعمهههها أو  خاصهههها
 ً ً  رائحة خاصة أو إحساسا ً  واهيا  .خاصا

 
ولهههو اسهههتيقظت  للغايهههة النهههاس يملكهههون حهههواس كثيهههرة فهههي حالهههة نهههوم، وههههم لهههذلك خهههاملون وكسهههولون 

تمهههر علهههيهم دون أن يشهههتبهوا فهههي  مكهههنهم أن يالحظهههوا أشهههياء كثيهههرةكهههل الحهههواس التهههي يملكونهههها، أل
 شيء.
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علههى سههبيل المثههال  الكثيههرون مصههابون فههي هههذم اللحظههة بنههوع معههين مههن اإلنفلههونزا. وهههي منتشههرة 

خههاص ورائحههة خاصههة علههى نطههاق واسههع. حسههنا، عنههد مهها تقتههرب هههذم اإلنفلههونزا، يكههون لههها طعههم 
ليسهههت بهههالطبع فهههي قهههوة ضهههربة أو خبطهههة، ولكنهههها أكثهههر إرهافههها(، ههههذم األحاسهههيس ولمسهههة خاصهههة )

مهها تحههس بههه عنههدما تمههرر يههدك علههى شههيء مهها فههي اتجههام عكسههي... ألههم تفعههل ذلههك أبههدا؟  وهههي تشههبه
المههههواد، كمهههها تعلههههم،  لههههها تحبههههب أو تبرغههههل، وملمسههههها يختلههههف لههههو أمههههررت يههههدك فههههي االتجههههام 

كمههها لهههو كهههان شهههيء قهههد  ررتهههها فهههي االتجهههام "المضهههاد" فهههتحس بقشهههعريرة طفيفهههةحيح" أو لهههو أم"الصههه
زحههف فههوق جلههدك. ولكههن بههالطبع هههذا اإلحسههاس، أؤكههد لههك، لههيس مثههل ضههربة تجعلههك تتههرنح. إنههه 

 دقيق جدا ولكنه في غاية الوضوح. 
 

غايهههة، هادئهههة جهههو مهههن الحمايهههة، لهههو عرفهههت كيهههف تجعهههل ذبهههذبتك هادئهههة للك بأن تعهههزل نفسههه تسهههتطيع
 ً ن جههدارا حولههك. نحههن نهتههز دائمهها، طيلههة الوقههت،  تجاوبهها مههع ذبههذبات  إلههى درجههة أنههها تكههاد أن تَُكههو  

نههك، أي يشههع مههن الههداخل إلههى تأتينهها مههن الخههارج. أنههت ال تكههون أبههدا فههي جههو هههادئ تمامهها يصههدر م
اإلطهههالق محهههيط بهههك، تسهههتطيع أن تهههذهب بهههه إلهههى أي مكهههان علهههى مهههن السهههكون  الخهههارج كأنهههه غهههالف

ً دون أن تتمكن الموجات القادمة من ال ك خارج أن تخلق اضطرابا  .في جو  
 

لههو أمكنههك أن تههرى هههذا النههوع مههن الههرقص، رقههص الذبههذبات التههي تحههيط بههك طههوال الوقههت، سههترى 
 وستفهم جيدا ما أعني..

       
ون كيهههف لنهههاس ال يعرفههه. معظهههم ايعهههيا النهههاس فيههههمههها يهههدعو إلهههى التعجهههب ههههو ههههذا الالوعهههي الهههذي 

يعهههرف كيههف يعهههيا، وههههم يعيشههون هكهههذا، بطريقهههة لهههن تجههد فهههرداً واحهههداً فههي المليهههون يعيشههون، بهههل 
يتعثههههرون... علهههى أي حهههال، ينبغهههي أن نهههتعلم كيههههف و، ويسهههلكون ويتقهقهههرونأو بهههأخرى، يتقهههدمون 

 13نعيا. هذا أول شيء يجب تعليمه لألطفال  أن يتعلموا كيف يعيشون.

 

 

 الدقيق* أليس كذلك؟ كيف يمكن إيقافها؟ األمراض تدخل عبر البدن
 
فيننههها نشهههعر بهههاألمراض فهههي اللحظهههة التهههي  –يجهههب أن نكهههون حساسهههين للغايهههة  - حساسهههينلهههو كنههها 

أن ، بهههل بقهههوة . نحهههن ال نهههتكلم هنههها عهههن شهههيء يلمهههس البهههدناختراقهههه بههههدفتمهههس فيهههها البهههدن الهههدقيق 
ً نوعههه المسهههة ال تزيهههد علهههى أن تتهههرك أن تفطنهههوا إليهههه فهههي تلهههك اللحظهههة، مهههن االنطبهههاع. لهههو أمكهههنكم  ا

 ذلهههك يتطلهههبعهههنكم. ولكهههن  تبعهههدومو ترفضهههوا المهههرضفسهههتكون القهههدرة مههها زالهههت فهههي حهههوزتكم لكهههي 
 منهجيههها ًهههها يمكهههن إنماءالحساسهههية تنمهههو. كهههل ههههذم األشهههياء لكهههن، لحسهههن الحهههظ، . وكبيهههرة حساسهههية

رتُمهههوم بدرجهههة المحهههيط بكهههم بحوا واعيهههين تمامهههاً بالبهههدن الهههدقيقبههاإلرادة. يمكهههنكم أن تصههه ، وإذا مههها َطوَّ
عنهههدما يمسهههكم شهههيء غريهههب. عندئهههذ تشهههعرون  ألنكهههم، فينهههه يغنهههيكم عهههن البحهههث واالستكشهههافكافيهههة، 

عههدم ارتيههاح خفيههف يههأتيكم مههن مكههان مهها  مههن األمههام، مههن الخلههف، مههن فههوق أو مههن تحههت. بتشههعرون 
لههههو كنههههتم فههههي هههههذم اللحظههههة متنبهههههين بدرجههههة كافيههههة، فههههينكم تقولههههون "ال"، كمهههها لههههو كنههههتم تقطعههههون 

، فهههي ، فسهههينتابكمغهههافليناالتصهههال بقهههوة كبيهههرة، وبهههذلك ينتههههي األمهههر. أمههها لهههو كنهههتم فهههي تلهههك اللحظهههة 
توعههك أو ، إحسههاس مرضههي غريههب بالههداخل  بههرودة فههي الظهههر، قليلههة دقههائق ة أو بعههدالدقيقههة التاليهه

 هنهههاتشهههعرون بتنهههافر فهههي مكهههان مههها، كمههها لهههو كهههان االنسهههجام العهههام قهههد اختهههل. و بدايهههة نَّشهههازو طبسهههي
فهههي التمسهههك بييمهههانكم بهههأن مههها مهههن شهههيء  تسهههتعينوا بكهههل إرادتكهههموأن  يجهههب أن تركهههزوا بقهههوة أكبهههر

، و بههههه تسههههتطيعون أن تتخلصههههوا مههههن المههههرض فههههي يكفههههييضههههركم. ذلههههك  يمسههههكم أويسههههتطيع أن 
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اللحظههههة ذاتههههها. ولكههههن يجههههب أن تفعلههههوا ذلههههك علههههى الفههههور، أتفهمههههون؟ ال يمكههههنكم االنتظههههار خمههههس 
 ملحهههوظدقهههائق، بهههل يجهههب أن يحهههدث ذلهههك علهههى الفهههور. لهههو أطلهههتم االنتظهههار وبهههدأتم تشهههعرون بتملمهههل 

، فمههههن المستحسههههن أن تجلسههههوا راب فعههههالً فههههي مكههههان مهههها، لههههو شههههرع شههههيء مهههها فههههيكم فههههي االضههههط
وتركهههزوا وتهههدعوا القهههوة وتركزوهههها علهههى المكهههان الهههذي ينشهههأ فيهههه االضهههطراب، أو بمعنهههى أصهههح، 
المكهههان الهههذي ههههو علهههى وشهههك أن يقهههع فريسهههة للمهههرض. أمههها إذا لهههم تفعلهههوا أي شهههيء علهههى اإلطهههالق، 

متنبههههين بالدرجهههة  فهههين المهههرض سهههوف يسهههتقر بالفعهههل فهههي مكهههان مههها، وكهههل ذلهههك ألنكهههم لهههم تكونهههوا
مناسههبة تجههدوا لحظههة  إلههى أن االستسههالم للمههرضالكافيههة. وقههد تجههدوا أنفسههكم أحيانهها فههي حاجههة إلههى 

 —كههل شههيء فههي المجههال البههدني هههو مسههألة مههنهج  ،قلههت فههي مكههان مهها كمهها سههبق أن. وهللههتخلص منهه
 المنهج ضروري لتحقيق أي شيء. 

 
 اتيهههائي نفسهههه، ال مفهههر مهههن إتبهههاع اإلجهههراءالبهههدن الفيز الهههتمكن مهههنالمهههرض فهههي  نجهههاحفهههي حالهههة 

ذلهههك معنهههام بلغهههة الطهههب أن المهههرض "سهههيأخذ َمسهههارم" . للهههتخلص مهههن ههههذا المهههرض عتهههادةالم ةالطبيههه
لهههن يكهههون هنهههاك وعلهههى الهههرغم مهههن أن القهههوة الروحيهههة تسهههتطيع تقصهههير ههههذا "المسهههار"،  المتوقهههع. 

 .  مفر من المرور بمراحل المرض
 

دقههههائق قليلههههة،  تأخههههذ  األولههههى لحظيههههة، والثانيههههة لمكافحههههة المههههرض هنههههاك إذا أربههههع مراحههههل مختلفههههة
والثالثهههة قهههد تحتهههاج عهههدة سهههاعات، والرابعهههة عهههدة أيهههام. ثهههم أنهههه متهههى مههها تمكهههن المهههرض واسهههتقر، 

سههبب العلههة  هههو األهههم، علههى رغبههة الجههزء الههذيفحسههب، بههل، و بههدنسههيتوقف األمههر ال علههى قابليههة ال
مههها  جهههزءاً  مهههن الخهههارج، فمههها ذلهههك إال ألنفهههي القهههدوم  مهههرض يهههنجحفهههي الشهههفاء. ههههل فهمهههت؟ عنهههدما 

. إذا تمكههن المهههرض مهههن المهههرور، مهههن دخههول البهههدن بهههدون أن ندركهههه، فهههذلك هيتهههآلف معهههفههي الهههداخل 
تجههاوب مههع ال هههذا الجههزء بههاإلقالع عههن وهنهها يجههب إقنههاعمهها،  جههزءيعنههي وجههود تههآلف وتجههاوب فههي 

  14المرض.
  

 العصبيالغالف  تأثير الحالة النفسية على

 
البهههههدن الحيهههههوي* يحهههههيط البهههههدن ]المهههههاديط بغهههههالف تكهههههاد كثافتهههههه تعهههههادل كثافهههههة االهتهههههزازات  األم:

 بهههدنالحراريهههة التهههي يمكهههن مالحظتهههها فهههي يهههوم شهههديد الحهههرارة.... وههههذا الغهههالف ههههو الهههذي يحمهههي ال
 ً ً  مهههن كهههل عهههدوي ومهههن التعهههب واإلرههههاق وحتهههى مهههن الحهههوادث. لهههو كهههان ههههذا الغهههالف سهههليما ، تمامههها

أو إرهههاق بسههيط أو عههدم رضهها أو صههدمة مههن أي نههوع، شههديد  ، ولكههن أي انفعههالوقايههة كافيههة يكههون
 . قل خدا يسمح بجميع أنواع التدخل من قوى غير مرغوبةوأ ،تكفي، لو صح التعبير، لخدشه

 
 ً يقهههر اآلن  بهههأنكم ال تصهههابون بهههأمراض عنهههدما تكونهههون فهههي حالهههة تهههوازن حيهههوي*  علهههم الطهههب أيضههها
علههى أي حههال، تكونههون، إلههى حههد بعيههد، فههي مناعههة مههن العههدوى. لههو كنههتم تملكههون كامههل، أو أنكههم، 

ً العصهههبي ههههذا التهههوازن، ههههذا االنسهههجام الهههداخلي الهههذي يحفهههظ الغهههالف  ، فهههأن ذلهههك يحفظكهههم مهههن سهههليما
  الصهههحيحةكهههل شهههيء. هنهههاك قهههوم  يحيهههون حيهههاة عاديهههة تمامههها، يعرفهههون كيهههف ينهههامون بالطريقهههة 

 ايسهههلكو أنتمكههنهم مههن ، وهههؤالء غالفههههم العصههبي سههليم لدرجهههة حةالصههحيوكيههف يههأكلون بالطريقهههة 
المخههاطر كمهها لههو كانههت ال تعنههيهم فههي شههيء. إنههها مقههدرة تسههتطيعون إنماءههها فههي أنفسههكم.  جميههعمههن 

أو مههن الههدعاء  أو قليلههة مههن التركيههز لههو أصههبحتم واعيههين بالنقطههة الضههعيفة فههي غالفكههم، فههين دقههائق
  15ا لتقويم ]الخللط وللشفاء وإلزالة ما هو ضار وغير مرغوب.من السالم الداخلي تكفي أحيان
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 ما سبب الحوادث؟ هل تنتج من اختالل في التوازن؟
 

عديهههدة ولكهههن هنهههاك سهههبب أعمهههق، وههههو موجهههود علهههى السهههطحية األسهههباب لهههو دققنههها النظهههر نجهههد أن 
ً الهههدوام. قلهههت  و الغهههالف العصهههبي سهههليما، وحتهههى لههه عنهههدما يكهههونمكهههن تالفهههي الحهههوادث يإنهههه  سهههابقا

بخههههدا أو  كههههم العصههههبيف. بمجههههرد أن يصهههاب غالخطيههههرة عواقههههبصهههادفتكم حادثههههة، ال تكههههون لهههها 
 ً مههههع مههههدى عواقههههب الحادثههههة وموضههههعه وخصائصههههه، تتناسههههب  لطبيعههههة هههههذا الخههههدا بخلههههل، وتبعهههها

 عأن الحهههوادث تقههه يوافقهههون علهههى معظهههم النهههاس. اعتقهههد أن العصهههبي الضهههعف فهههي مقاومهههة غالفكهههم
ين كهههون واعيهههن، أو عنهههدما ال النفسهههي بنهههوع مهههن عهههدم االرتيهههاح أو بالتقلقهههل والتملمهههل نشهههعرعنهههدما 
ً  نانفسهههأل ينومتمههالك " كليهههة، ناأنفسههه سههنا"ل نحهههس إننهههاعنههدما  ، أو علهههى أي حهههال وبصههفة عامهههة ،تمامهها

ً  دركنههال  نههاوأن فههي حههوادث؛ ألننهها عندئههذ نقههوم  ال تقههع وفههي أتههم يقظههة. لههو كنهها واعيههين هفعلههنمهها  تمامهها
باللفتهههة الصهههحيحة وبالحركهههة الضهههرورية لتالفهههي الحادثهههة. ولهههذلك، وكقاعهههدة تكهههاد اللحظهههة المناسهههبة 

 في الوعي... يتراخ تنشأ منتكون مطلقة، الحوادث 
 

، أو إرهههههاقلههههو أصههههيب الغههههالف الحيههههوي بضههههرر بسههههيط  لسههههبب أو آلخههههر   قلههههة النههههوم مههههثال، أو 
ذ، أو لههههو أصههههيب  – وعههههيكممسههههتوى  ألنههههها تفههههوقأي مههههن األمههههور التههههي تههههرهقكم  انشههههغال مسههههتحو 

ر قهههوة يمهههر أي تيهههافهههين ال يهههؤدي وظيفتهههه علهههى نحهههو كامهههل،  وأصهههبح الغهههالف العصهههبي بتلهههف بسهههيط
فهههي التحليهههل النههههائي، الحادثهههة تهههأتي دائمههها مهههن ذلهههك، ممههها يمكهههن أن نسهههميه يكفهههي ألن يسهههبب حادثهههة. 

اك أيههام تحسههون فيههها أنكههم... ال أقههول متههوترون، بههل كمهها لههو عههدم انتبههام أو تراخههي فههي الههوعي. هنهه
مهها لههو كنههتم كنههتم تحههاولون أن تمسههكوا بشههيء يفلههت مههنكم، وأنكههم غيههر قههادرين علههى جمههع شههملكم، ك

الحهههذر ال يعنهههي أن تكونهههوا حهههذرين.  التهههي ينبغهههي فيهههها ، ههههذم ههههي أيهههام الحهههوادثُمخفَفهههين أو ُمهههرقَقين
  هههذا لههيس مهها أعنيههه. القيههام بههأي شههيءعههن كليههاً كم وأن تمتنعههوا بههالطبع أن تغلقههوا أنفسههكم فههي غههرف

، ويجهههب، بالتحديهههد، أال تسهههمحوا واحتيهههاط أكبهههر بانتبهههام أعظهههم سهههتعينواههههو أنكهههم يجهههب أن ت همههها أعنيههه
 16.لوعيكم بالتراخي
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 التفكير الخاطئ

 

حقيقهههة    شهههعور المهههرض يكهههون فهههي البهههدء مجهههرد إيحهههاء؛ وههههذا اإليحهههاء يصهههير شةةةري أوروبينةةةدو
واقعههههة ألن وعيههههك الفيزيههههائي*  يقبلههههه. وهكههههذا يعمههههل اإليحههههاء الخههههاطئ فههههي الههههذهن أيضههههاً  إذا قبههههل 
الهههذهن اإليحهههاء، فينهههه يتلبهههد بهههالغيوم ويرتبهههك ويصهههبح لزامههها عليهههه أن يكهههافح لكهههي يسهههترجع االنسهههجام 

 ، بههل أنهههذم األشههياء عههي البههدن* والمههرض. يجههب أال تقبههلوالصههفاء. ونفههس الشههيء يسههري علههى و
لههو لههزم األمههر، وعلههى نبههذ اإليحههاء.  بههدنترفضههها بواسههطة عقلههك الفيزيههائي*، فتسههاعد بههذلك وعههي ال

ن إيحاًء مضاداً  "كال، سوف أكون بصحة جيدة، أنا بخير وسوف أكون بخير." َكو  
17  

 

 
 

طيهههع معتقهههداتك طاعهههة ذلهههك ألن بهههدنك يصهههحة الجيهههدة ههههو الهههتحكم فهههي الهههذهن، أههههم شهههيء لل األم: 
ً  أنههك مههريض، دعتقههت عنههدما .عميههاء مهها سههوف  يههزداد مرضههك أكثههر وأكثههر. أمهها لههو اعتقههدت أن شههيئا

18للصحة الطيبة. يشفيك، فهناك فرصة جيدة أنه سيفعل ذلك. التفكير السليم ضروري جداً 
  

 

 

ال نعهههرف كيهههف نسهههتخدم أذهاننههها، بهههل إن العكهههس ههههو  ولكننهههاالعقهههل... ههههو سهههيد الكيهههان البهههدني... 
، بهههل إننههها نسهههتخدمها أيضههها أسهههوأ اسهههتخدام ممكهههن. العقهههل لهههه ذلهههك فحسهههبالصهههحيح. ونحهههن ال نجههههل 

ولكننههها عهههادة نسهههتخدم ههههذم قهههدرة عظيمهههة علهههى التشهههكيل والتكهههوين ولهههه تهههأثير مباشهههر علهههى البهههدن، 
، بمجهههرد حهههدوث أقهههل خلهههل، فهههي عفهههي جلهههب المهههرض علهههى أنفسهههنا. ذلهههك أن العقهههل يشهههرالمقهههدرة 
سهههتحدث بتلهههك ، وههههل حهههدوث كارثهههة تسهههاؤل عهههن احتمهههاالكافهههة الكهههوارث الممكنهههة، وفهههي الت تصهههور

 وكيف ستكون النهاية. الكيفية أم تلك
 
لههو أننهها بههدال مههن أن نههدع العقههل يقههوم بهههذا العمههل المأسههاوي، اسههتخدمنا هههذم القههدرة نفسههها فههي إنشههاء  

األمههر مهها  بههأن  نقنعههه، وأن فههي البههدن الثقههةفههي غههرز  مههثالً  غلهانسههت كههأن — نافعههةتشههكيالت فكريههة 
خلههل عههابر ال أهميههة لههه، وإنههه إذا دخههل فههي حالههة تفههتح وتقبههل فعلههي، فربمهها ذهههب الههداء بههنفس هههو إال 

، فيننههها نحصهههل قليلهههة نشهههفي أنفسهههنا فهههي ثهههوان  نهههتعلم كيهههف ع أن السههههولة التهههي أتهههى بهههها، وأننههها نسهههتطي
19على نتائج رائعة.

  

    

 

 ً آرائكههم، ومهها لههم تكونههوا متطههرفين فههي  — عنههدما تحيههون حيههاة عاديههة، تحههت ظههروف طبيعيههة تمامهها
سههن  حههوالي طههوال طفههولتكم وشههبابكم حتههى تتمتعههونقههد أحبطههتكم    فههينكم  أو تكههن تههربيتكم السههابقة

بقهههوم يرتبكهههون ويتهيجهههون بمجهههرد إصهههابتكم  محهههاطين ثقهههة تامهههة بالحيهههاة. ومههها لهههم تكونهههوابالثالثهههين 
بنوبههة بههرد بسههيطة ويسههارعون إلههى الطبيههب ويعطههوكم أدويههة، ولههو كنههتم تعيشههون فههي محههيط عههادي، 

فسههههيكون هنههههاك فههههي أبههههدانكم هههههذا  –وتصهههادف أن وقههههع لكههههم شههههيء مهههها، حادثههههة أو اعههههتالل طفيههههف 
ً يصههادفكم اليقههين، هههذم الثقههة المطلقههة بههأن كههل شههيء ، فنكههرر يكون علههى مهها يههرام، سههنوعهههكههان  ، أيهها

أو فههي ظههرف    "ال داعههي للقلههق، كههل شههيء سههيعود إلههى مهها كههان عليههه، سأصههبح بخيههر غههداً ألنفسههنا
أيههام قليلههة، األمههور ستتحسههن بالتأكيههد". هههذا هههو حههال البههدن بالفعههل فههي الظههروف الطبيعيههة  فهههو يثههق 

عظيمهههة ههههذم الثقهههة الم. شهههيء سهههينتهي بسههه وأن كهههلثقهههة مطلقهههة بهههأن الحيهههاة بأكملهههها مازالهههت أمامهههه 
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 .الشهههفاء تسهههع مهههرات مهههن كهههل عشهههرة، و بهههها ينهههال الشهههفاء بسهههرعة كبيهههرة لبهههدن  بهههها يتحقهههق لالنفهههع
ً  بههههذا النهههوع مهههن الثقهههةيحتفظهههون  بعهههض النهههاس  أمهههامهمالحيهههاة وههههؤالء تنبسهههط  – للغايهههة طهههويالً  وقتههها
ألنههههم  وقهههع عظهههيمكهههون لهههه ييء، ال وقهههع لههههم شهههذا . وإالمسهههاس بههههم علهههىشهههيء  أي ردون أن يقهههد

إذا كنهههتم تحيهههون  أمهههاأمهههامهم.  تتفهههتحنتهي علهههى خيهههر، وأن حيهههاتهم مازالهههت تسههه األمهههور أنبههه وقنهههوني
الوقهههت بيخبهههاركم عهههن مصهههائب  مهههن حهههولكمويمضهههي النهههاس  بيئهههة تسهههود فيهههها األفكهههار السهههقيمة فهههي

 .مبدانكعلى أ هرد فعل يكون لذلكتفكيركم،  تشواتفكيركم. وإذا  فين ذلك يشواوكوارث، 
 

رأيههت حههاالت مههن هههذا النههوع وقههع فيههها ألطفههال حههوادث طفيفههة أثنههاء الجههري واللعههب فلههم يعيروههها 
. ورأيهههت حهههاالت أخهههرى غهههرس فيهههها األههههل فهههي وبهههدون تعقيهههدات أي انتبهههام، وإذا بهههاألمر يمهههر بسهههالم

بلهههوغهم العمهههر الهههذي يتهههيح لههههم الفههههم، أن الخطهههر يكمهههن فهههي جميهههع األشهههياء،  منهههذ  أذههههان األطفهههال
وأن الميكروبههههات موجههههودة فههههي كههههل مكههههان، وأنهههههم يجههههب أن يكونههههوا فههههي غايههههة الحههههذر، وأن أتفههههه 
الجههروح قههد ينقلههب إلههى مأسههاة، وأنهههم يجههب أن يتخههذوا جميههع االحتياطههات لتالفههي حههدوث أي شههيء 

فههههي لتال ح وتعقيمههههها بههههالمطهرات مفههههر مههههن غسههههل الجههههروقههههد تكههههون لههههه عواقههههب خطيههههرة، وأنههههه ال
الثقههههة بالحيههههاة، وأن  طفههههالأن يفقههههد اال عندئههههذ ال عجههههب .بالتيتههههانوس أو بههههالحمى اإلنتانيههههةاإلصههههابة 

أن  ههههو أن الوضهههع الطبيعهههيبههه وقنيههه بهههدنعلهههى المقاومهههة. ال افقهههد ثالثهههة أربهههاع قهههدرتهتو أبهههدانهمتهههأثر ت
 وإذا مهههها صههههادفه شههههيء،  ،درة علههههى الههههدفاع والمقاومههههةملههههك القههههأنههههه يب يثههههق، ويكههههون بصههههحة جيههههدة

   20.بسالم . عندئذ ينتهي األمر فعالً انشغال البالوال يستحق  وزائل أمر تافه يشعر بأنه
 

 قدرة الفكر
 

إلهههى أيهههة درجهههة ههههي عظيمهههة  حتهههى  اتصهههورأن تقهههدرة الفكهههر علهههى البهههدن عظيمهههة للغايهههة، ال يمكهههنكم 
فكههههرة تحههههت واعيههههة*، بههههل أحيانهههها غيههههر واعيههههة،  تههههؤثر علههههى البههههدن وتحههههدث فيههههه نتههههائج يصههههعب 

ذهنيههههة أو حيويههههة* ضههههئيلة لدرجههههة أن تبههههدو لوعينهههها العههههادي عديمههههة وحتههههى حركههههات  تصههههديقها...
ً  تسهههبب ههههذم الحركهههات... الَّ لَهههاألهميهههة   تهههؤثر علهههى خاليههها البهههدن ويمكنهههها أن تسهههبب ع    فجهههأة توعكههها

 ً ، تكتشهههفون أنهههه أتهههي مهههن تنبههههتم لهههه ودققهههتم النظهههرإذا و ين، قهههد ال تلحظهههوم لهههو كنهههتم مشــغهههـول طفيفههها
ً كاف ك كههههاندركههههه وعينهههها الفع ههههال، ولكنههههه مههههع ذلههههأتفههههه مههههن أن يشههههيء  نا يشههههعر بعههههدم بههههدنلجعههههل  يهههها

 االرتياح.
 

 ً وطههههوع إرادتكههههم، فيمهههها يعههههرف هنهههها ]فههههي الهنههههدط بههههالوعي  ولههههذلك، فههههينكم مهههها لههههم تكونههههوا، دومهههها
هههذا . مههن الناحيههة العمليههة أن تتحكمههوا فههي تههأثير األفكههار علههى أبههدانكم البراهمههاني*، فمههن المسههتحيل

نا بصهههفة مسهههتقلة، مسهههتقلة ال عهههن إرادتنههها بهههدانههههو مههها يعطهههي االنطبهههاع أن أشهههياء معينهههة تحهههدث فهههي أ
 االنطباع ليس صحيحا.فحسب، بل أيضا عن وعينا   ولكن هذا 

 
دعونهها نأخههذ كمثههال عمليههة . وهههي قههد تكههون خطههرة للغايههة –هنههاك أشههياء كثيههرة تههدخلنا مههن الخههارج  

، فاألشهههياء الحيهههة لهههها ذبهههذبات الشهههيء الهههذي تأكلونهههه ، تهههدخلكم علهههى الهههدواملونتهههأك األكهههل  عنهههدما
إلهههى ، طعهههام وأعهههدمال ت الشهههخص الهههذي طهههباذبهههذباكمههها تهههدخلكم  تسهههتمر  فتهههرة بعهههد موتهههها، ذبهههذبات
. وحتهههى لهههو لهههم تفعلهههوا أي شهههيء وظللهههتم سهههاكنين، تهههدخلكم ذبهههذبات كثيهههرة عهههن طريهههق التهههنفس. آخهههرم

لهههو ولكهههن حتهههى  تهههدخلكم ذبهههذبات ههههؤالء النهههاس.ن مهههع النهههاس أو تخهههالطوهم، بههالطبع عنهههدما تتحهههادثوو
تعيهههروا اآلخهههرين أي انتبهههام، فهههين  فهههي ههههدوء، ال أكثهههر مهههن ذلهههك، دون أن عهههزلتم أنفسهههكم وجلسهههتم

والعزلهههة مههها ههههي إال وههههم.  ،بهههين جميهههع األشهههياء والكائنهههات تبهههادلتفاعهههل متهههأتيكم. هنهههاك  همذبهههذبات
يكههون  وخلههق جههو مههن الحمايههة حههولكمولكههنكم تسههتطيعون إبقههاء هههذم الذبههذبات علههى بعههد إلههى حههد مهها 
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ققههوا السههيطرة الكليههة علههى العقههل أعلههم بصههورة قطعيههة أنههه بمجههرد أن تحفأنهها  .جههدار مههن حههولكممثههل 
فهههي تكونهههون  البراهمهههاني* فيهههه بصهههورة مسهههتمرةالفيزيهههائي* بكهههل مههها يتعلهههق بهههه وأن تغرسهههوا الهههوعي 

مهههع أنهههي ال أتوقهههع أنههههم سيسهههتطيعون أن ، للنهههاس هأقولهههههههذا ههههو مههها  صهههحتكم. وتتحكمهههون فهههي أمهههان
 .ن يعرفوم على أي حالمن المفيد أ هينفذوا ما أقول، أو أنهم  سينفذونه على الفور، ولكن

 
ً  المهههرض إذاً   ً  ليسهههت مسهههألة قضهههاء وقهههدر، واألمهههر لهههيس خارجههها  واألمهههراضعهههن سهههيطرتنا،  تمامههها

األمههر لههيس كههذلك. نحههن حقيقههة أسههياد علههى كههل مهها قههد  –ة" ال سههلطة لنهها عليههها يههطبيع"قههوانين  ليسههت
ن شخصههيتنا الفرديههة العههابرة؛ والقههدرة علههى الههتحكم ههع ليَُكههو   َهههب لنهها، لههو كنهها نعههرف كيههف تُو فيههه ُجم  

  21نستخدمها.
   

 

تجربتهههي الخاصهههة مسهههتمرة فهههي أصهههغر التفاصهههيل. ومهههع أن ههههذم التفاصهههيل فهههي حهههد ذاتهههها تهههدق علهههى 
اإلدراك، إال أنههههها تشههههير بصههههورة متزايههههدة فههههي اتجههههام معههههين يههههزداد وضههههوحا بالتههههدريج وهههههو أنكههههم 

 ً ً  عنههدما تتخههذون موقفهها ً  معنويهها ، فههين ذلههك يثيههر ويهههيج علههى الفههور جميههع أنههواع العلههل. فيكههون خاطئهها
"؛ وإن كههان ذلههك التشههبيه ال "َعشَّههقتُم التههرس الخههاطئ فههي جهههاز لنقههل الحركههةقههد ذلههك كمهها لههو كنههتم 

 سهههيردعنههها نقهههول أن الكهههون كلهههه ي .الحركهههة ال تملهههك المرونهههة الكافيهههةينطبهههق تمامههها ألن أجههههزة نقهههل 
ق متعهههددة . هنهههاك طهههرَعشَّهههقتُم التهههرس الخهههاطئو لهههو انحهههرفتم أنهههتم بسالسهههة وأن العلهههل ال تظههههر إال

، فههوراً اآللههة حتههى لههو لههم تتوقههف فههي التههروس   خاطئههة ةوهههي تشههبه نقلهه التخههاذ موقههف معنههوي خههاطئ
ز و فينها  . في آخر المطافتماماً تَصُّر وتَبلى وتتدهور ثم تتعطل تَح  
 

، لقهههد اختفهههي ولهههم يعهههد هنهههاك احتكهههاك. الشخصهههية تهههيفهههي تجرب ههههذا اإلحسهههاس باالحتكهههاك قهههد زال
عهههن  بعيهههداً  تزحهههزح فهههي الهههوعيمهههن الزاويهههة الخاطئهههة، أو النظهههر مهههن االحتكهههاك ال يهههأتي إال مهههن 

 الوضع السليم.
 

أكبههر عههن هههذم ]التجربههةط بمصههطلحات علههم الههنفس. مههن وجهههة النظههر  دقههةيمكننهها بههالطبع أن نعبههر ب
ً  واضحولكنه  –الوضوح كولوجية، األمر في غاية السي   22من وجهة النظر المادية. أيضا
 

 عقلية الخاليا

 
ههههذا الهههورم يهههأتي مهههن  وجههههة الحهههديث إلهههى مريهههدة تعهههاني مهههن ورم علهههى شهههكل كهههيس صهههغير  األم  م

ة، وهههي هنههاك حيلهههههذا الههورم، لشههفاء هههل تعههرفين الحيلههة تكههاثر الخاليهها فههي موضههع مهها بههال رابههط. 
 .أن تقنعي الخاليا بالكف عن التكاثر

 
السههلوك  يشههبه غريههب فعههالً سههلوك ، وهههو ن التكههرار المسههتمرمههدائههرة  تههدخل الخاليهها فههي فههي األورام

  ..السيئة العادات الذي يسبب نشوء
 

يلهههزم ههههو أن نكهههون واعيهههين مههها  بهههالكف عهههن التكهههاثر. خاليهههاي أقنعهههت، أصهههبت بهههنفس الهههورم عنهههدما
 تامهههة كمههها لهههو كنههها نخاطهههب أطفهههاالً ، وأن نخاطهههب خاليانههها فهههي ههههدوء كامهههل وبثقهههة بالحركهههة النفسهههية

 لنقنعهم بالكف عن سلوك ضار.
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. عنهههدما تقهههع حادثهههة، ينشهههأ فهههي فهههي الخاليههها تلهههك نزعهههة التكهههرارجميهههع األمهههراض المزمنهههة تهههأتي مهههن 
تسهههتمر فهههي فعهههل نفهههس الشهههيء  والالوعهههي يجعلهههها نوعالخاليههها نهههوع مهههن النيهههة الطيبهههة المشهههوبة بهههالخ

لخاليههها بهههوعي يرشهههدها ويجعلهههها تتصهههل ا إال عنهههدما يتوقهههف وههههذا التكهههرار الفهههي دورة ال تنقطهههع. 
 )األم تضحك(. .تفهم
 

هههو مهها يعطههي  عتقههد أن التكههرارأعلههى التكههرار نافعههة للغايههة. هههذم المقههدرة حههاالت تكههون فههي بعههض ال
هههو مهها . التكههرار السههوائل فههي لدونههةنصههبح ف ال تكههون لنهها هيئههة ثابتههةالثبههات للشههكل والهيئههة، وبدونههه 

 .مالمتانة والدوا يساعد على
 

 شهههعور بالجبريهههة والحتميهههة باإلضهههافة إلهههىعهههادة التكهههرار ههههذم،  مههها يسهههبب المهههرض فهههي الخاليههها ههههو
علههى التشههاؤم  ، يتملههك مههن خاليههاكمفههي جههزء مههنكم. علههى سههبيل المثههال، لههو تلقيههتم  خبطههة المتشههائمة

لخاليههها  "كهههال  ب أن نقهههول لكهههل ههههذا يحهههدث فهههي وعهههي الخاليههها. هنههها أيضههها يجهههبهههه.  وتتشهههبثن  الفهههور
ً  مهههازال الشهههفاء وإصهههالح الضهههرر  نهههعأن نقيجهههب  ،نتيجهههة لحادثهههة مهههثالً عضهههو التهههوى  . وإذا"ممكنههها

 . إلى الوضع السليم العضو الملتوي تعيد تجام مضاداالحركة في بالقيام ب  خاليالا
 

المطلهههوب ههههو  بهههل، لمواههههب أخهههرىلهههيس استعراضهههات بهههاهرة لقهههوة اإلرادة أو هنههها مههها ههههو مطلهههوب 
ثقههههة كبيههههرة ومثههههابرة مسههههتديمة. كههههل وهههههدوء تههههام وبلطههههف بههههالغ صههههبر واع فههههي قههههدرة علههههى اإلقنههههال

تهههزول بعهههد حهههين. ينبغهههي أن نكهههون فهههي غايهههة  نتائجهههها وقتيهههة ألنالوسهههائل الحيويهههة* ال نفهههع فيهههها 
 . التواضع للقيام بهذا العمل، وأال نكون مغرمين باالستعراضات البراقة

 

    23موضوع شائق وممتعيا له من 
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 وفــخـال
 

ي البهههدن. وعهههي البهههدن فههه مهههراض تنهههتج مهههن الخهههوف تحهههت الهههواعي*األم  تسهههعون فهههي المائهههة مهههن األ
يجههد خفههي  الوهههذا القلههق  ،طرابات البدنيههة، حتههى أقلههها أهميههةقلههق بخصههوص عواقههب االضههيالعههادي 
 . فهههو فههيتجنبههههههذا هههو القلههق الههذي يجههب علينهها  ية.مسههتقبلوتوقعههات لكههوارث شههكوك فههي   تعبيههرم

 الحقيقة عدم ثقة بالرحمة اإللهية*، وداللة ال لبس فيها على أن تكريسنا ناقص ويعوزم الكمال.
 

عي فهههي كهههل مهههرة يطفهههو فيهههها شهههيء منهههه أحههد الوسهههائل العمليهههة للتغلهههب علهههى ههههذا الخهههوف تحهههت الهههوا
فهههي كياننههها علهههى البهههدن ضهههرورة الثقهههة التامهههة  لهههى السهههطح، ههههي أن يطبهههع الجهههزء األكثهههر تنهههوراً إ
ً هههها اليقهههين بأنهيةةةة* ولاإلمةةةة نع لب كهههل لتحقيهههق األفضهههل، ال فهههي أنفسهههنا فحسهههب، بهههل فهههي  تعمهههل دائمههها

 *.هيةلاإل إلرادإلل، والعزم على الخضوع التام والغير مشروط مكان
 

وأن يقتنهههع بهههأن جهههوهرم إلههههي، وأن مههها مهههن شهههيء يقهههدر أن يصهههيبنا بضهههرر، إذا  بهههدنال بهههد أن يعلهههم ال
تكهههرر بانتظهههام إلهههى أن يكهههف ييجهههب أن  بهههدنإقنهههاع الريهههق عمهههل األلوهيهههة*. فهههي ط تجنبنههها الوقهههوف

حتههى لههو تمكههن المههرض مههن الظهههور، فههين شههدته ومدتههه سههتكونان قههد  ،عندئههذ. الخههوف عههن المعههاودة
    24يمكن التغلب عليه نهائيا. وفي النهايةتناقصتا بدرجة كبيرة، 

  

 

الخههههوف فههههي جميههههع صههههورم؛  بعيههههداً  تنبههههذال تعههههذب نفسههههك وال تقلههههق؛ وقبههههل كههههل شههههيء حههههاول أن 

فههالخوف شههيء خطيههر، و يسههتطيع أن يضههفي أهميههة علههى مهها لههيس لههه أهميههة علههى اإلطههالق. مجههرد 

ط.الخوف من رجوع أعراض معينة يكفي لجعلها تعود ]بالفعل
25

 

 

. عنههدما تخههاف مههن شههيء، فههذلك يعنههي أنههك تَُسههل  م نخههاف منههه لشههيء الههذيلالخههوف هههو قبههول مسههتتر 

*.أن نقول أن الخوف قبول ال شعوري إذاً  يصحية حدوثه وذلك يزيدم قوة. بيمكان
26
  

 

 أيتها األم العذبة  كيف نوقف المرض عندما نرام مقبال علينا؟
 
يجهههب أال يرغبهههه أي شهههيء فهههي البهههدن كهههذلك. كمههها  كهههل شهههيء، يجهههب أال ترغبهههوا المهههرض،  آم  قبهههل

 الشرط األول. يجب أن تعقدوا العزم بقوة على رفض المرض. هذا هو
 

الشهههرط الثهههاني ههههو أن تهههدعوا النهههور  نهههور تهههوازن، نهههور سهههالم وههههدوء وتعهههادل، وأن تهههدفعوم فهههي 
 ، وأن توصوا هذم الخاليا بعدم الخوف؛ ذلك هو الشرط الثاني.بدنجميع خاليا ال

 
أوال، أال ترغبهههوا المهههرض، وبعهههد ذلهههك أال تخهههافوم. يجهههب أال تجتهههذبوا المهههرض، وفهههي الوقهههت ذاتهههه 

ترتعشهههوا خوفههها منهههه. يجهههب أال ترغبهههوا المهههرض علهههى اإلطهههالق. ولكهههن ينبغهههي أال يكهههون الخهههوف أال 
ههههو مههها يهههدفعكم لتجنهههب المهههرض؛ إذ أنكهههم يجهههب أن تتجنبهههوا الخهههوف كهههذلك. يجهههب أن تتحلهههوا بيقهههين 

علههى حمههايتكم مههن كههل شههيء، وبعههد ذلههك اصههرفوا أذهههانكم إلههى شههيء  النعمةةةهههادئ وثقههة تامههة بقههدرة 
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المههههرض أي اهتمههههام. إذا فعلههههتم هههههذين الشههههيئين  رفههههض المههههرض بكههههل إرادتكههههم،  آخههههر وال تعيههههروا
كليهههة، ثهههم شهههغل الهههنفس بعهههد ذلهههك بهههأمور  بهههدنوغهههرس الثقهههة التهههي تستأصهههل الخهههوف مهههن خاليههها ال

أخهههرى، وتجنهههب التفكيهههر فهههي المهههرض، ونسهههيان وجهههودم... لهههو كنهههتم تعرفهههون كيهههف تفعلهههون ذلهههك، 
ن بهههأمراض معديهههة، دون أن تلتقطهههوا المهههرض مهههنهم. يمكهههنكم أن تكونهههوا علهههى اتصهههال حتهههى بمصهههابي

 ولكن يجب أن تعرفوا كيفية فعل ذلك.
 

غيههر خههائفين فههي أذهههانهم، وربمهها  بالفعههلقههد يكونههوا وهههم  يههدعون أنهههم ال يخههافون المههرض.كثيههرون 
الرتعههههاا ألن ا هم تههههرتعا وهههههم ال يههههدرونبههههدانكانههههت أذهههههانهم قويههههة وال يعتريههههها خههههوف؛ ولكههههن أ

. البههدن يههرتعا فههي حالههة مههن القلههق الفظيههع، وهههذا هههو مهها يجتههذب المههرض. بههدنال يحههدث فههي خاليهها
البهههدن ههههو الموضهههع الهههذي يجهههب أن تضهههعوا فيهههه القهههوة والسهههكينة النابعهههة مهههن سهههالم مههههيمن وثقهههة 

. وقهههد يلهههزم أحيانههها أن تطهههردوا مهههن خهههواطركم بقهههوة مماثلهههة كهههل مههها يهههوحي ب لفضةةةي اإللهةةة مطلقهههة 
المههههادي، رغههههم كههههل شههههيء، ملههههيء بههههاألمراض، وأن هههههذم األمههههراض  إلههههيكم بههههأن العههههالم الفيزيههههائي

كههههل مهههها ، وألنكههههم كنههههتم علههههى اتصههههال بشههههخص مههههريض سههههوف تمرضههههون بالتأكيههههدوأنكههههم معديههههة، 
افيهههة للتهههأثير علهههى أن منهههاهج العهههالج الباطنيهههة ال تملهههك القهههوة الكيحهههاول كهههل مههها يحهههاول إقنهههاعكم بههه

 التهههي التهههي تمهههأل الجهههوجماعيهههة اليحهههاءات اإلو ضهههروب الحماقهههات الشهههبيهة ، إلهههى آخهههرالكيهههان البهههدني
  27يمررها الناس أحدهم إلى اآلخر.

 

 الخوف والعدوى
 

تناسهههق بهههدني طبيعهههي، تكهههون  األم  عنهههدما نكهههون فهههي حالهههة طبيعيهههة مهههن التهههوازن وعنهههدما نعهههيا فهههي
ذبههذبات دقيقههة قههادرة  يشههع مههن مادتهههكفههي لمقاومههة العلههل، وعندئههذ تالمقاومههة وقههوة طاقههة علههى للبههدن 

الذبهههذبات كلهههها معديهههة  –علهههى مقاومهههة األمهههراض، حتهههى تلهههك األمهههراض التهههي توصهههف بأنهههها معديهههة 
 في الواقع   ولكن بعض األمراض تعتبر أشد ضراوة في قدرتها على العدوى.

 
، بهههل تناسهههق خهههارجي كهههذلك، اسهههق داخلهههي فحسهههبلهههيس مجهههرد تنفهههي حالهههة تناسهههق،  عنهههدما نكهههون 

مهههن التهههوازن النفسهههي، تكهههون  علهههى درجهههة كافيهههةنكهههون ومتناسهههقاً ألعضهههاء لالوظهههائفي داء ويكهههون األ
ضههها أو نتيجهههة إلحبهههاط  أو عهههدم رالتهههوازن  ههههذا ناتهههأثر بالعهههدوى. ولكنهههه لهههو فقهههدوال نكافيهههة  نهههامقاومت

الطبيعيهههة  أبهههداننا، فهههين ذلهههك يقلهههل مهههن مقاومهههة أو أي سهههبب آخهههر مصهههاعب نفسهههية أو إرههههاق مفهههرط
 مرض...عرضة لل ناويجعل

 
ً فههي معظههم الحههاالت مهها يفههتح البههاب   لكههل أنههواع العههدوى هههو الخههوف   ربمهها كههان هههذا الخههوف ذهنيهها

 ً ً أو حيويهها ً *،  ولكنههه يكههون دائمههها . خاليههاً البهههدن فههي  ، بصههرف النظههر عهههن بعههض االسههتثناءات، خوفههها
طرة الخهههوف ههههو مههها يفهههتح البهههاب لجميهههع أنهههواع العهههدوى. فهههي مقهههدور كهههل مهههن يملهههك القليهههل مهههن السهههي

علهههى الهههنفس أو مهههن الكرامهههة اإلنسهههانية أن يستأصهههل الخهههوف الهههذهني. الخهههوف الحيهههوي* أكثهههر دقهههة 
 ً * حقيقيهههة، ألن يوغهههاأعظهههم. أمههها الخهههوف البهههدني، فهههين التغلهههب عليهههه يحتهههاج إلهههى  ويتطلهههب تحكمههها

تخشهههى كهههل مههها ههههو كريهههه أو مهههؤلم، وبمجهههرد أن يصهههادفها أي شهههيء مهههزعج، حتهههى لهههو  بهههدنخاليههها ال
 ً اإلرادة الواعيهههة  دخلفههههي ال تحهههب المشهههقة. وذلهههك ههههو مههها يجعهههل تههه وتعجهههز، تستسهههلم كهههان تافهههها
 ً  للتغلب على هذا الخوف البدني. ضروريا

 
الخهههوف عههن  لههن أسههههب فههي الكهههالم. الخاليههها فههيالخهههوف عههادة مههها يفههتح البهههاب لألمههراض ههههو هههذا  

الكلمههة مههن معههاني    فههأي إنسههان يريههد أن يكههون آدميهها بكههل مهها تحملههه هههذمالههذهني والخههوف الحيههوي
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 أنههههواع مههههن  ، أشههههرتكمهههها سههههبق أن فهمهههها ، يجههههب أن يتغلههههب علههههى هههههذين النهههوعيين، والعههههزة النبهههل
ن الممكهههن صهههد ، يصهههبح مههه، ولكهههن متهههى تهههمكثيهههراً  الخهههوف البهههدني أصهههعب ىالتغلهههب علهههُجهههبن. ال

ً المههرض هجمههات  عواقههبنسههتطيع أن نخفههف  ،بههدنأدنههى مههن الههتحكم فههي ال حههدب. ، حتههى أكثرههها عنفهها
الخهههوف البهههدني، ولكهههن ذلهههك ال يكفهههل المناعهههة مهههن المهههرض. مههها يفهههاقم األمهههراض جميعهههها، ههههو ههههذا 

 النوع من االرتعاا في المادة، هذا الخوف البدني في الخاليا.
 

ً بهههدانبعهههض النهههاس أحهههرار بصهههورة تلقائيهههة مهههن الخهههوف حتهههى فهههي أ ً  هم؛ وههههم يملكهههون توازنههها  حيويههها

 ً ً  كافيههها ً  لتخليصههههم مهههن الخهههوف وتناسهههقا فهههي إيقهههاع حيهههاتهم البدنيهههة يمكهههنهم مهههن تقليهههل المهههرض  طبيعيههها

 ً إلهههى أدنهههى حهههد. وهنهههاك آخهههرون، علهههى العكهههس، ممهههن تسهههوء األمهههور معههههم دائمههها إلهههى أقصهههى  تلقائيههها

ً  . نسههتطيع أن نههرى هنهها مجههاالً مأسههاويةحههد ممكههن، بههل إنههها تبلههغ أحيانهها درجههة  مههن التفههاوت.  شاسههعا

والسهههرور فهههي إيقهههاع حركهههة الحيهههاة فهههي بعهههض النهههاس،  وههههو يتوقهههف علهههى تهههوافر نهههوع مهههن البهجهههة

إيقههههاع متناسههههق لدرجههههة تمكههههنهم مههههن مقاومههههة هجمههههات المههههرض مههههن الخههههارج، أو عههههدم تههههوافر هههههذا  

التناسهههق ]فهههي آخهههرينط أو أن التناسهههق لهههيس قويههها بدرجهههة كافيهههة، بحيهههث تحهههل محلهههه رعشهههة الخهههوف 

إلههى شههيء مههؤلم وضههار. فهنهها نههرى  وهههذا النههوع مههن الكههرب والغههم الغريههزي الههذي يَُحيههل أقههل إزعههاج

المجهههال كلهههه مهههن ههههؤالء الهههذين يسهههتطيعون التعهههرض ألشهههد العهههدوى والخهههوض فهههي أسهههوأ األوبئهههة 

بهههدون أن يصهههيبهم أي أذى، إلهههى أولئهههك الهههذين يقعهههون فريسهههة للمهههرض فهههي أول فرصهههة يتعرضهههون  

م فهههي السهههعي لهههه فيهههها. وبهههالطبع يتوقهههف األمهههر دائمههها علهههى البنيهههة الشخصهههية لكهههل فهههرد، ومتهههى رغبهههت

نحهههو التقهههدم، فينهههه يتوقهههف أيضههها علهههى مهههدى تحكمكهههم فهههي أنفسهههكم. ]وهكهههذا سهههيظل الحهههالط حتهههى 

كم أداة طيعهههة ]فهههي يهههدط اإلرادة األعلهههى، وتصهههيروا قهههادرين علهههى أن بهههدناللحظهههة التهههي يصهههبح فيهههه 

 تحصلوا منها على مقاومة طبيعية ضد كل الهجمات.

نكم تصههههبحون آمنههههين مههههن الناحيههههة ولكههههنكم عنههههدما تنجحههههون فههههي استئصههههال الخههههوف، فههههي

العمليهههة. فاألوبئهههة مهههثالً، أو مههها يُهههدَعى باألوبئهههة، مثهههل تلهههك التهههي تتفشهههى فهههي الوقهههت الحاضهههر، تنشهههأ، 

فهههي تسهههع وتسهههعين حالهههة مهههن مائهههة، مهههن الخهههوف، ههههذا الخهههوف الهههذي قهههد يصهههبح، نتيجهههة لمقهههاالت 

 28بشع صورم.الجرائد واللغو الذي ال طائل منه وما إلى ذلك، خوفاً عقلياً في أ

 

 ما هو الفرق بين الخوف العقلي والحيوي* والبدني؟ 
 

سههههتدركون الفههههرق عنههههدما تصههههبحون واعيههههين بحركههههة ذهههههنكم وبحركههههة كيههههانكم الحيههههوي وبحركههههة 
 بدنكم.

 
فههي التفكيهههر فهههي وجهههود  ههههو ببسهههاطة أفكههار. كهههأن تشهههرعوا مهههثالً ف  للغايهههةالخههوف العقلهههي أمهههرم سهههل 

مههرض مهها، وفههي أنههه معههد  للغايههة، وأن العههدوى ربمهها تصههيبكم، وأنههه لههو أصههابكم المههرض لكههان ذلههك 
والهههدوران ، وفيمههها ينبغهههي عملهههه لتالفهههي العهههدوى، وبهههذلك يبهههدأ العقهههل فهههي االرتجهههاف ةرهيبهههمصهههيبة 

 .في تنبؤات متشائمة
 

عرون بالسهههخونة أو بهههالبرودة، ة تشهههأحاسيسهههكم.  فجهههأ يتملهههك مهههنأمههها الخهههوف الحيهههوي* فههههو شهههعور 
العرق، أو أي مهههن ههههذم األشهههياء األخهههرى البغيضهههة. ثهههم تشهههعرون بقلهههبكم يهههدق بسهههرعة بههه تصهههببونأو ت

 بالبرد. نثم تتوقف دورتكم الدموية فتشعرو وتنتابكم الحمى فجأة،
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مههههن النههههوعين إال بعههههد أن تتحههههرروا  تتحههههررون مههههن الخههههوف الفههههينكم أمهههها مههههن الناحيههههة البدنيههههة، 
. الخهههوف البهههدني موجهههة واهيهههة غريبهههة لخهههوف البهههدني عهههنكممهههن الخهههوف الهههذين يحجبهههان ا اآلخهههرين

بههنفس السهههولة التههي تلحظههون بههها  ذلههك ال تلحظههونتههدخل فههي خاليههاكم فتبههدأ فههي االرتجههاف ولكههنكم 
فههة. ومههع أن الههتحكم تههرتعا رعشههة طفي . فالخاليهها نفسههها هههي التههييههدق بجنههون عنههدما  مههثالً القلههب 

 29ممكن. إال أنه؛ للغايةفي ذلك صعب 

 

 
 

أحههد األشههياء التههي بههدأ كههل النههاس، حتههى المشههتغلون بالطههب، فههي االعتههراف بههها، هههو أن احتياطههات 
  قبهههل دعنهههي أعطهههيكم مثهههاالً . التهههي كهههانوا يظنهههونبالدرجهههة النظافهههة والصهههحة العامهههة ليسهههت فعالهههة 

ً   وكههههان الوضههههع  نهههها فههههي جنههههوب الهنههههدبههههاء الكههههوليرا هسههههنوات عديههههدة تفشههههى و   ولكههههن  حرجهههها
ههم الجميههع. كههان  الههذي، مسههئول الطبههي فههي المستشههفى المحلههيال كههان رجههال جههم النشههاط، قههرر أن يُطَّع 

لكنههتم سههتموتون  التطعههيم   "أنههتم اآلن آمنههون، ولههوالبثقههة وسههلطة ال تنههازعالتطعههيم يقههول للنههاس بعههد 
ً  بالتأكيههههد ". ومههههع أن هههههذم األوبئههههة تطههههول فههههي المعتههههاد كثيههههراً  ، إال أن هههههذا ويكههههون كبحههههها صههههعبا

الطبيههب نجههح فههي ذلههك فههي أسههبوعين علههى مهها أذكههر؛ وعلههى أي حههال فقههد تههم ذلههك بسههرعة إعجازيههة. 
كهههان  يعهههود إلهههى الثقهههة التهههي ههههذا النجهههاحوقهههد كهههان ههههذا الطبيهههب علهههى درايهههة تامهههة بهههأن الفضهههل فهههي 

 ، ال إلى التطعيم في حد ذاته.التطعيم يوحي بها إلى الناس
 

 ً آخهههر، وأنههها أعتبهههرم اكتشهههافا رائعههها. فقهههد اكتشهههفوا أن لكهههل مهههرض  وبعهههد، فقهههد وجهههدوا أخيهههرا شهههيئا
ه ميكروبهها إن شههئت، علههى أي حههال، نوعهها مهها مههن الجههراثيم(. ولكههن مهها هههو  "ميكههروب" يشههفيه )َسههم  

روب معههد  للغايههة، بههل أنههه أشههد عههدوى مههن ميكههروب المههرض. وهههو خههارق للعههادة، هههو أن هههذا الميكهه
ينمههو بصههفة عامههة فههي فئتههين مههن المرضههى  هههؤالء الههذين يتميههزون بطبههع منشههرح ونشههيط، وأولئههك 
الهههذين يملكهههون إرادة ورغبهههة قويهههة فهههي الشهههفاء. فههههم جميعههها "يلتقطهههون الميكهههروب" فجهههأة ويشهههفون. 

د أثنههاء تفشههي وبههاء، فههين ثالثههة آخههرون يتبعونههه علههى ومهها هههو رائههع هههو أنههه إذا مهها ُشههف ي فههرد واحهه
 ً ههههو ببسهههاطة  الفهههور. وههههذا "الميكهههروب" يوجهههد فهههي جميهههع مهههن يشهههفون. مههها يعتبهههرم النهههاس ميكروبههها

 تجسيد لذبذبة أو إلرادة من عالم آخر.
 

عنهههدما سهههمعت عهههن ههههذم االكتشهههافات الطبيهههة، قلهههت لنفسهههي، "حقيقهههة، إن العلهههم يتقهههدم." ولعلنههها نكهههون 
إلرادة  لهههى  الصهههواب إذا قلنههها  "إن المهههادة تتقهههدم" وأنهههها تصهههبح بصهههورة متزايهههدة أكثهههر تقهههبالً أقهههرب إ

ً علههم الطههب التقليههدي ميكرويسههمى فههي أعلههى. ومهها  سههوف يتجلههى ببسههاطة، إذا نظرنهها إلههى األمههور  بهها
نظهههرة جذريههههة، علهههى أنههههه أسهههلوب أو نسههههق تذبهههذبي؛ وهههههذا األسهههلوب التذبههههذبي ههههو ترجمههههة ماديههههة 

. لهههو أمكهههنكم جلهههب ههههذم القهههوة، أو ههههذم اإلرادة، ههههذم القهههدرة، ههههذم الذبذبهههة )سهههمها مههها إلرادة أعلهههى
شهههئت( إلهههى مجموعهههة معينهههة مهههن الظهههروف، فينهههها لهههن تعمهههل فهههيكم فحسهههب، بهههل إنهههها سهههتعمل عهههن 

 30.طريق العدوى، في كل ما حولكم

 

 اإلجراءات الصحية والصحة
 

صهههههههههههههههههههحة التحسهههههههههههههههههههن  ولكن ألم تثبت التجربة أن تحسين اإلجراءات الصحية يؤدي إلى 
 ؟العامة
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ال يمكهههن االسهههتغناء عهههن الطهههب واإلجهههراءات الصهههحية فهههي الحيهههاة العاديهههة... ومهههع ذلهههك، نقطهههة  األم:
القههههدرة الطبيعيههههة علههههى  وهناإلجههههراءات الصههههحية هههههي أنههههها تههههفههههي االعتمههههاد كليههههاً علههههى ضههههعف ال

الوقههههت الههههذي تقلههههل فيههههه احتمههههاالت العههههدوى. ]فعلههههى سههههبيل المثههههالط، العههههاملون المقاومههههة فههههي نفههههس 
للعهههدوى تقهههل  ة أيهههديهمبمطههههرات، يجهههدون أن مقاومهههأيهههديهم  غسهههلكثهههرون مهههن بالمستشهههفيات، الهههذين ي

وأنهههها تصهههبح أكثهههر عرضهههة لاللتهابهههات. وبهههالعكس، هنهههاك قهههوم يتمتعهههون بالمناعهههة علهههى الهههرغم مهههن 
حية ومهههن أنههههم يخهههالفون القواعهههد الصهههحية علهههى طهههول الخهههط. مههها جهلههههم التهههام بهههاإلجراءات الصههه

يسهههندهم ههههو بالتحديهههد جهلههههم، إذ أنهههه يعهههزلهم عهههن اإليحهههاءات التهههي تهههأتي مهههع المعرفهههة الطبيهههة. ومهههن 
، طهههات الصهههحية مهههن فاعليتهههها. ألنكهههم عنهههدما تتخهههذون احتياطهههاتناحيهههة أخهههرى، يزيهههد إيمهههانكم باالحتيا

 الحد، تجعلكم هذم االحتياطات آمنين. هذاأمان"، وإلى تفكرون  "أنا اآلن ُمعَقَّم وفي 
 

 شرب الماء المرشح؟خذ احتياطات صحية كأن نقتصر على لماذا إذا يجب أن نت
 

ههههل بلهههغ أحهههدكم تلهههك الدرجهههة مهههن النقهههاء والقهههوة التهههي تجعلهههه ال يتهههأثر باإليحهههاءات؟ لهههو شهههربتم مهههاًء 
ملوثههههاً"، فهنههههاك احتمههههال كبيههههر جههههدا أنكههههم غيههههر مرشههههح وأنههههتم تفكههههرون  "أنهههها أشههههرب اآلن مههههاًء 

ستمرضههههون. ومههههع أن  هههههذم اإليحههههاءات قههههد ال تههههدخل عههههن طريههههق ذهههههنكم الههههواعي، إال أن وعههههيكم 
ً  التحتهههي* مههها زال هنهههاك، وههههو متفهههتح لكافهههة اإليحهههاءات ويكهههاد يكهههون عهههاجزاً  عهههن مواجهتهههها.  تمامههها

ائههة مههرة تههأثير األجههزاء الواعيههة. عمههل الههوعي التحتههي لههه األثههر األكبههر فههي الحيههاة، وتههأثيرم يفههوق م
لمهههدة عشهههر  معنالبشهههر يحيهههون عهههادة فهههي حالهههة مهههن توقهههع السهههوء والخهههوف، ولهههو الحظهههتم ذههههنكم بهههت

دقههائق سهههتجدون، فهههي تسهههع مهههرات مهههن كهههل عشههر، أنهههه ملهههيء بالمخهههاوف. وههههو يحمهههل معهههه الخهههوف 
م مهههن أنكهههم  مهههن أشهههياء كثيهههرة، كبيهههرة وصهههغيرة، قريبهههة وبعيهههدة، مرئيهههة وغيهههر مرئيهههة، وعلهههى الهههرغ

فهههي العهههادة لسهههتم واعيهههين بههههذا الخهههوف، فههههو موجهههود علهههى أي حهههال. التحهههرر مهههن الخهههوف فهههي كهههل 
 صورم ال يأتي إال بمجاهدة ثابتة وانضباط ونظام.

 
فههههي أن تحههههرروا أذهههههانكم وكيههههانكم  ،عههههن طريههههق االنضههههباط والمجاهههههدةعنههههدما تنجحههههون، وحتههههى 

 إقنههاع البههدن ضههروري ن أكثههر صههعوبة. ولكههنالحيههوي* مههن الخههوف وتوقههع السههوء، فههين إقنههاع البههد
 ً مخهههاوف ذههههنكم،  –، يجهههب أن تتخلصهههوا مهههن جميهههع المخهههاوف يوغهههادخلهههتم طريهههق ال . متهههىأيضههها

مخهههاوف كيهههانكم الحيهههوي* ومخهههاوف بهههدنكم التهههي تكمهههن  فهههي خاليهههام نفسهههها. أحهههد فوائهههد الضهههربات 
مههها ههههو تخليصهههكم مهههن الخهههوف فهههي كهههل أشهههكاله.  يوغةةة الوالصهههدمات التهههي تصهههادفكم علهههى طريهههق 

 وعههدم اكتههراث. بثبههات مواجهتهههثب علههيكم المههرة تلههو األخههرى حتههى يصههبح فههي إمكههانكم يسهه يخههيفكم
 وربمهها يجههد مههن يخههاف النههار نفسههه مضههطراً  آخههرون يخههافون النههار،يخههافون البحههر، و بعههض النههاس

ترتجهههف فيهههها خليهههة واحهههدة فهههي  إلهههى مواجههههة الحريهههق تلهههو الحريهههق حتهههى يبلهههغ فهههي تدربهههه مرحلهههة ال
الرعهههب. مهههن ينشهههد  عهههنكم إلهههى أن يهههزول يعهههاودكم تكهههراراً . مههها يهههرعبكم، عنهههدما يواجهههه النهههار هبدنههه

يجهههب أن يتغلهههب علهههى الخهههوف علهههى جميهههع المسهههتويات، ويجهههب أال يمسَّهههه  الطريةةة التحهههول* ويتبهههع 
31كان في أي جزء من أجزاء طبيعته.مهما أو يهزم أي شيء 

  

 

 

 ؟فالميكروبات موجودة في الماء، أليس كذلك، ومع ذلك
 

ال يملكهههون للشهههرب إال مهههاًء ال يمكهههن وصهههفه بالمهههاء، فقهههد كهههان كهههانوا قهههرويين  الهنهههدفهههي هنههها شهههاهدت 
ً مههاؤهم . لقههد شههاهدت ذلههك بعينههي. كههان منههه إلههى المههاء طمههيال أقههرب إلههى قههد اسههتحمت  مصههفراً  طميهها

كهههانوا بهههأرجلهم بعهههد سهههعيهم فهههي الطرقهههات.  فيهههه األبقهههار وتركهههت فيهههه بواقيهههها، وخهههاض فيهههه النهههاس
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يلقههون مخلفههاتهم فيههه، وكههان فيههه مههن كههل األشههياء. ثههم نظههرت إلههى هههؤالء النههاس. رأيههتهم ينزلههون فههي 
مههاء فههي راحههات أيههاديهم  مهها يقههدرون علههى استخالصههه مههنويجمعههون  ينحنههونوهههذا الطههين األصههفر 

مهههاء يسهههتقر، وكهههان المهههاء يكتسهههب ويشهههربونه. الهههبعض كهههانوا يعرفهههون األعشهههاب الضهههرورية لجعهههل ال
 ً ً  بعههههض الصههههفاء عنههههدما يتركههههون هههههذم األعشههههاب فيههههه وقتهههها . ولكههههن الههههبعض اآلخههههر كههههانوا ال كافيهههها

 على حاله.العكر ينتظرون إلى أن تستقر الشوائب وكانوا على جهل تام وكانوا يشربون الماء 
 
  ً فتعجبهههت أنههههم مههها فهههي ذلهههك الوقهههت فهههي منطقهههة مجهههاورة  ثهههم اكتشهههفت أن وبهههاء الكهههوليرا كهههان متفشهههيا

. فهههي قهههريتهم حالهههة كهههوليرا واحهههدة لهههم تكهههن هنهههاك . والمهههاء علهههى تلهههك الحهههالعلهههى قيهههد الحيهههاة  زالهههوا
ههههذا المهههاء.  ولكهههن لهههو تصهههادف أن أصهههيب فهههرد  باعتيهههادهم علهههى شهههربكهههانوا قهههد اكتسهههبوا الوقايهههة 

ألن الخهههوف كهههان سهههيدخل عندئهههذ، وبالتهههالي واحهههد مهههنهم بهههالمرض، لربمههها  كهههانوا مهههاتوا أجمعهههين، 
 كانت مقاومتهم ستزول، فقد كانوا فقراء وبائسين...

 
رهبههان متجولههون يقبلههون الحيههاة فههي قههذارة مههن بههاب الههورع. وهههم ال يغتسههلون أبههدا وال  هنهها فههي الهنههد
 ً فهههم خههالون  –مههن قواعههد الصههحة والنظافههة. ومههع أنهههم يعيشههون فههي ظههروف قههذرة فعههال  يَتَّب عههون أيهها

مهههن األمهههراض. ربمههها كهههان ذلهههك نتيجهههة إليمهههانهم وألنههههم يفعلهههون ذلهههك عامهههدين. حهههالتهم المعنويهههة 
ينالمههههؤمنين رائعههههة... أنهههها أتكلههههم عههههن المخلصههههين  ال يفكههههرون فههههي  ، الههههذينمههههنهم، ال عههههن الُمههههدَّع 

 علهههى الهههرغم مهههن أنههههم يعهههانون أحيانهههاً مهههن أرواحههههم. وههههم ال يمرضهههون أجسهههادهم بهههل فهههي حيهههاة
القهههدرة  يفقهههدون وقهههد  ة التهههي يتخهههذونها فهههي تمههارين النسهههكنتيجهههة لألوضهههاع  البدنيهه تصههلب األطهههراف

يمهههوت علهههى األغلهههب فهههي مثهههل ههههذم الظهههروف، ولكهههنهم يبقهههون علهههى علهههى الحركهههة. أي شهههخص آخهههر 
 تلك الحالة على أنفسهم. ويفرضونعلون ذلك عامدين، قيد الحياة نتيجة إليمانهم، وألنهم يف

 
ولههم  كنههتم تعيشههون فههي وسههط نظيههفالبدنيههة. لههو  ةحالههالحالههة النههاس المعنويههة أهههم بكثيههر مههن الولههذلك 

تمرضهههون. ههههذا ال يعنهههي أنهههه ينبغهههي أال تسهههتحموا  فهههنحن ال نريهههد  ربمهههاتسهههتحموا لفتهههرة ثالثهههة أيهههام، 
 ً ؛ وههههذان أمهههران مختلفهههان. ونريهههد yogisين* يهههوغيأن نكهههون  متجهههولين، بهههل نريهههد أن نصهههبح رهبانههها

، ولهههذلك يجهههب أن نفعهههل كهههل مههها ههههو ضهههروري لالحتفهههاظ بهههه فهههي يوغهههاأيضههها أن يسهههاهم البهههدن فهههي ال
صهههحة جيهههدة. علهههى أي حهههال، مههها أردت أن أخبهههركم بهههه ههههو أن الحالهههة المعنويهههة تفهههوق فهههي أهميتهههها 

  32كثيرا الحالة البدنية.
 
 

 التخلص من الخوف

 
بنهههي علهههى الهههذوق السهههليم وسهههداد هل للغايهههة للهههتخلص مهههن الخهههوف، فههههو يناألم  هنهههاك دواء بسهههيط وسههه

ذلههههك  الههههرأي. مهههها علههههيكم إال أن تالحظههههوا قلههههيال وأن تقولههههوا ألنفسههههكم أنكههههم عنههههدما تخههههافون، يكههههون
الشههههيء الههههذي تخافونههههه. لههههو كنههههتم تخشههههون المههههرض، فكههههأنكم تجتههههذبون  كمخههههوفبمثابههههة أن يجتههههذب 

المههرض، ولههو كنههت تخههافون مههن حادثههة، فكههأنكم تجتههذبون هههذم الحادثههة. ولههو نظههرتم فههي أنفسههكم أو 
إنهههها حقيقهههة واضهههحة. ولهههو كنهههتم عندئهههذ تملكهههون القليهههل مهههن  شهههيء سهههتحققون ذلهههك؛حهههولكم بعهههض ال

ماقهههة أن أخهههاف مهههن أي شهههيء، ألن ذلهههك يكهههون بمثابهههة أن الفطهههرة السهههليمة، سهههتقولون  "إنهههه لمهههن الح
أعطههي هههذا الشههيء إشههارة ليههأتي إلههي. ولههو كههان لههي عههدو ينههوي قتلههي، فلههن أذهههب وأقههول لههه  ههها أنهها 

 الوضع ]مع الخوفط شبيه بذلك.قتل " تريد أن ت الشخص الذيذا، إنني 
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منهههع الخهههوف بواسهههطة  حيهههث إن الخهههوف مضهههر، فهههنحن ال نقبلهههه. ولهههو قلهههتم إنكهههم ال تقهههدرون علهههى 
أنكهههم غيهههر قهههادرين علهههى الهههتحكم فهههي أنفسهههكم، وأن  يكهههون ذلهههك دلهههيالً علهههىإدراككهههم العقلهههي وحهههدم، 

 عليكم أن تبذلوا بعض الجهد لتحققوا ذلك. هذا كل ما في األمر.
 

هنههاك طههرق عديهههدة لشههفاء الههنفس مهههن الخههوف. ولكههن، فهههي نهايههة المطههاف، كهههلُّ يجههد الطريههق الهههذي 
"، وإذا بههههم يجهههدون علهههى ال يليهههق بكهههم ضهههعف وم يكفهههي أن تقهههول لههههم  "الخهههوفقههه يناسهههبه. هنهههاك
الخهههوف، ألنههههم يشهههمئزون مهههن الضهههعف. وهنهههاك آخهههرون إذا قلهههت لههههم   للهههتخلص مهههنالفهههور وسهههيلة 

"الخههوف إيحههاء مههن قههوى معاكسههة، يجههب أن تنبههذوم بعيههدا كمهها تنبههذون القههوى المعاكسههة"، فههين ذلههك 
أوال  وسهههيلة تختلهههف بهههاختالف األشهههخاص. ولكهههن يجهههب أن تعلمهههواً . الالنتيجهههة المرجهههوةيحقهههق معههههم 
لهههو وضهههعتم قطهههرة منهههه علهههى شهههيء  وامض مثهههل الحهههضهههار ومهههؤذ  للغايهههة  وههههو مهههذيب أن الخهههوف 

وا بيمكانيههة وجههود الخههوف ]فههيكمط. نعههم، هههذم هههي  ههرُّ فينههه يأكههل فههي مادتههه. الخطههوة األولههى هههي أال تُق 
 ً وهههههؤالء ال يمكههههن شههههفاؤهم. ذلههههك أنهههههم   هون بخههههوفهم؛كههههانوا يتبهههها الخطههههوة األولههههى. عرفههههت قومهههها

يقولههون ]كمهها لهههو كههان ذلهههك شههيئاط طبيعيهها للغايهههة  "آم، تصههور، لقهههد كنههت فههي غايهههة الرعههب " ومهههاذا 
 لو كانوا   ذلك ليس مدعاة للتباهي. مع أمثال هؤالء، ال يمكن فعل أي شيء.

 
بههوعي قههد تنههور  ، وأنههه لههيس جههديراً ومههع ذلههك، متههى أدركههتم أن الخههوف ال خيههر فيههه وال نفههع وال نبههل

بعهههض الشهههيء، تشهههرعون فهههي مكافحتهههه. وكمههها قلهههت، الطريهههق الهههذي يناسهههب الهههبعض، قهههد ال يناسهههب 
  تختلف من شخص إلى آخر.البعض اآلخر؛ يجب أن تجدوا طريقكم الخاص بكم. الوسيلة 

  
أسههههوء انتشههههارم الخههههوف، باإلضههههافة إلههههى ذلههههك، جمههههاعي ومعههههد  ببشههههاعة، وهههههو يفههههوق فههههي سهههههولة 

علهههى الفهههور دون أن الهههذعر يهههتملككم تستنشهههقون جهههوا مفعمههها بهههالخوف،  األمهههراض المعديهههة. عنهههدما
 panic. الهههذعر الجمهههاعي أحهههاط بكهههمتعلمهههوا كيهههف أو لمهههاذا أو أي شهههيء، لمجهههرد أن جهههو الخهههوف 

بعهههد وقهههوع الحهههوادث مههها ههههو إال جهههو مهههن خهههوف ينتشهههر علهههى الجميهههع. ولكنهههه قابهههل للشهههفاء إلهههى حهههد 
حهههاالت عديهههدة أمكهههن فيهههها إيقهههاف ذعهههر جمهههاعي علهههى الفهههور ألن أفهههراداً قليلهههين رفضهههوا بعيهههد. هنهههاك 

 بييحاء مضاد. مواجهتهإيحاء الذعر واستطاعوا 
 

أمهها بالنسههبة للمتصههوفين، فأفضههل عههالج هههو التفكيههر فههي األلوهيههة* بمجههرد أن يههداخلهم الخههوف مهههن 
دميها، ويسههههلمونها المسههههئولية فههههي أحضههههان األلوهيههههة* أو عنههههد قهههه يلقههههون بأنفسهههههمشههههيء مهههها. عندئههههذ 

التامهههة لكهههل مههها يحهههدث، فهههي البهههاطن أو فهههي الخهههارج أو فهههي أي مكهههان   بهههذلك يختفهههي الخهههوف علهههى 
الفههور. هههذا هههو شههفاء المتصههوفين، وهههو أسهههل الطههرق علههى اإلطههالق. ولكههن نعمههة التصههوف ليسههت 

  33من نصيب الجميع.
 

 

عهههد أن نهههنجح فهههي الخهههوف، حتهههى ب لمهههاذا نجهههد صهههعوبة كبيهههرة فهههي إقنهههاع البهههدن بهههالتحرر مهههن
 وحيويا*؟التحرر منه ذهنيا 

 
 ألن البههههههدن، فههههههي الغالبيههههههة العظمههههههى مههههههن الحههههههاالت، يسههههههتمد إلهامههههههه مههههههن الههههههوعي التحتههههههي*

subconscient the  وهههههو خاضههههع لنفههههوذم. كههههل المخههههاوف التههههي ينبههههذها الههههوعي الفعَّههههال تههههذهب

 ها من هناك.في هذا الوعي، وبالطبع يجب  طردها واستئصال وتجد مالذاً 
 

 لماذا يحس المرء بالخوف؟
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 السبب، في ظني، هو أن "المرء" أناني 

 
 ً  دائمهها ً جعلنهها نشههعر، ألن مهها نجهلههه يهنههاك ثالثههة أسههباب. أوالً، اهتمامنهها المفههرط بأمننهها الههذاتي. ثانيهها

يُتَههرَجم فههي الههوعي بههالخوف. ثالثههاً، وهههو السههبب األهههم، أننهها ذا الشههعور بعههدم االرتيههاح والضههيق، وههه
، نجهههد أن ذلهههك ههههو السهههبب  ب أللو يةةةة*. الثقهههة التلقائيهههةلهههم نتعهههود  وإذا تقصهههينا األمهههر إلهههى عمهههق كهههاف 

لهههم بكلمههات  نقههولالحقيقههي. هنههاك أنههاس ال يعلمههون حتههى وجههود هههذم األلوهيههة*، وهههؤالء يمكههن أن 
أو  الجةةةةود أو النعمةةةةةكم"، أو "أنههههتم ال تعلمههههون أي شههههيء عههههن أخههههرى  "أنههههتم ال تؤمنههههون بمصههههير

ها، ولكههههن فضهههلنعبهههر بالطريقههههة التهههي نسهههتطيع أن نأي شهههيء علههههى اإلطهههالق،   —"اإللهةةة  الفضةةةي
السههبب الجههذري يظههل عههدم الثقههة. لههو كنهها نشههعر دائمهها أن مهها يحههدث فههي كههل الظههروف هههو األفضههل، 

 لما بقَي مجال للخوف.
 

ً أول حركهههات الخهههوف تهههأتي ت عظهههيم، وكهههان مهههن كبهههار علمهههاء الهههنفس  فيزيهههاء. كهههان هنهههاك عهههال م لقائيههها
كهههذلك )ال أذكهههر اسهههمه اآلن(. كهههان ههههذا العهههالم قهههد طهههور وعيهههه البهههاطني ونمهههام، وكهههان يرغهههب فهههي 

لهههوعي، فهههي ردود اختبهههارم، فقهههام لهههذلك بتجربهههة عمليهههة. أراد أن يختبهههر ههههل يمكهههن الهههتحكم، بواسهههطة ا
)أغلهههب الظهههن أنهههه لهههم يتهههابع األمهههر حتهههى النهايهههة، إذ أنهههه فشهههل فهههي   - بهههدنفهههي ال الفعهههل الالإراديهههة 

تحقيههق هههذا الههتحكم، علههى الههرغم مههن أنههه ممكههن(. علههى أي حههال، ذهههب عال ُمنهها إلههى حديقههة الحيههوان، 
شراسهههة يمضهههي وكهههان فيهههها ثعبهههان كهههوبرا يتميهههز بال ،الزجاجيهههة هاأقفاصهههفهههي  لثعهههابين اإلهههى وتوجهههه 

. كثيههراً  مثيههرترؤيههة النههاس مههن خههالل الزجههاج  توهيههاج، فقههد كانههصههحوته فههي ضههراوة  أغلههب وقههت
أن القفهههص  قهههد ُصهههمم بحيهههث يسهههتحيل علهههى الثعبهههان  وقهههف عال منههها أمهههام القفهههص، وكهههان يعلهههم جيهههداً 

 ً تهيهههي  ج الثعبهههان  . أخهههذ العهههالم مهههن موقعهههه ههههذا فهههيخطهههرألي  كسهههر الزجهههاج، وأنهههه لهههم يكهههن معرضههها
ً تجعهههل الكهههوبرا يقهههذف بن بصهههيحات وإشهههارات بالغضهههب علهههى الزجهههاج. وكهههان العهههالم  فسهههه مستشهههيطا

  "مهها هههذا؟ أنهها أعلههم أن الثعبههان لههن يههتمكن مههن ويتسههاءلفههي كههل مههرة يضههطر إلههى إغمههاض عينيههه 
 كسر الزجاج، فلماذا أغمض عيني ؟".

 
  ً ، ال بهههد مهههن االعتههههراف بهههأن التغلهههب ]علههههى ردود الفعهههل التلقائيهههةط صههههعب، فههههي تنهههتج مههههن حسهههنا

. إال الخههوف يعتريهههشههعر بههالعجز عههن حمايههة نفسههه، ي عنههدماغريههزة الحفههاظ علههى الههنفس، واإلنسههان 
ً  ن حركهههة الخهههوف التهههي تعبهههر عهههن نفسههههاأ ً  بهههيغالق العينهههين ليسهههت خوفههها ؛ بهههل ههههي ذهنيههها أو حيويههها

، وههههي ال علهههى مهههدى التطهههور علهههى وجهههود الخطهههرانطبعهههت ، فههههذم الخاليههها بهههدنخهههوف فهههي خاليههها ال
 تعلم كيف تقاوم ]غريزة الخوفط.

 
تعلمنهها ا هههألن، التغلههب علههى ردود فعلنهها الالإراديههةتمكننهها مههن  يوغهها. اليوغههالههم يمههارس ال هههذا العههالم 

ر العههون مههن مصههدر آخههر، أال وهههو الحههس كيههف  فههي أنفسههنا، الههذي هههو أقههوى  بةة لوجود اإللهةة نسههتد  
 من كل شيء.

 
34هذا هو الشيء الوحيد الذي يقدر على أن يشفيكم من خوفكم. 
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 *الوعي التحتـــي
 

، مهها نعنيههه بههالوعي التحتههي هههو هههذا الجههزء المغمههور تمامهها مههن يوغههافههي هههذم ال  شةةري أوروبينةةدو:
أو ردود فعهههل منظمهههة، والهههذي  كياننههها، حيهههث ال يوجهههد فكهههر يقهههظ وواع  ومتناسهههق أو إرادة أو شهههعور

يتلقههى مههع ذلههك بصههورة مبهمههة انطباعههات جميههع األشههياء ويخزنههها فههي نفسههه، وقههد تنبثههق منههه، فههي 
أحهههالم أو فهههي حالهههة اليقظهههة، جميهههع أنهههواع الحهههوافز والحركهههات االعتياديهههة المداومهههة، متكهههررة  فهههي 

 صور بدائية أو متنكرة في أشكال غريبة...
 

ً هههذا الجههزء مسههئول إلههى حههد  إلههى  كبيههر عههن أمراضههنا؛ واألمههراض المزمنههة والمعههاودة ترجههع أساسهها
ُدم علهههى تكهههرار كهههل مههها ينطبهههع علهههى وعهههي الههههذا  * بهههدنالهههوعي التحتهههي وإلهههى ذاكرتهههه العنيهههدة وتَعَهههوُّ

consciousness body ولكننههها يجهههب أن نميهههز بهههين ههههذا الهههوعي التحتهههي وبهههين األجهههزاء الدفينهههة .

subliminal ي الفيزيههههههههائي الههههههههداخلي أو الههههههههدقيق  مثههههههههل الههههههههوع فههههههههي كياننههههههههاconsciousness 

physical subtle or innerوالكيههههههههان الحيههههههههوي الههههههههداخلي ، vital inner والكيههههههههان الههههههههذهني ،

الهههداخلي؛ فههههذم األجهههزاء ليسهههت مظلمهههة أو متنهههافرة أو سهههيئة التنظهههيم علهههى اإلطهههالق، ولكنهههها فقهههط 
  لمسههههات إشههههارات شههههتى تمراريتلقههههى باسههههمحجوبههههة عههههن وعينهههها السههههطحي. هههههذا الههههوعي السههههطحي 

، ولكنهههه فهههي أغلهههب األوقهههات ال يعلهههم فينههها غهههات أو تهههأثيرات مهههن ههههذم المصهههادر الدفينهههةباطنيهههة أو بال
 35من أين هي تأتي.

 
 

 

وتطهههور مهههن  يهههؤثر علهههى البهههدن ألن كهههل مههها فهههي البهههدن نشهههأ subconscient the الهههوعي التحتهههي*

، والكثيهههر مهههن تصهههرفاته نهههاقص الهههوعيالكلهههي مهههازال فهههي حهههد ذاتهههه  نهههاكيانالهههوعي التحتهههي، كمههها أن 
. ولهههذلك نجهههد أن تهههأثير الهههوعي التحتهههي علهههى البهههدن subconsciousيمكهههن اعتبارهههها تحهههت واعيهههة 

يفهههوق كثيهههرا تهههأثير العقهههل الهههواعي واإلرادة الواعيهههة وحتهههى تهههأثير العقهههل الحيهههوي* واإلرادة الحيويهههة، 
يتقَبَّهههل  بحيهههث هههها سهههيطرة عقليهههة أو حيويهههة واعيهههة علهههى البهههدنباسهههتثناء الحهههاالت التهههي اسهههتتبت في

الههوعي التحتههي نفسههه هههذم السههيطرة. لههو لههم يكههن األمههر كههذلك، لكههان فههي مقههدور اإلنسههان أن يسههيطر 
علهههى أفعالهههه وأحوالهههه البدنيهههة سهههيطرة تامهههة، ولمههها كهههان هنهههاك مهههرض، أو إذا كهههان هنهههاك مهههرض 
ألمكههن شههفاؤم فههورا بههيجراء عقلههي. ولكههن األمههر لههيس كههذلك. ولههذلك يجههب اسههتنزال الههوعي األعلههى 

 36.إطاعتهوالوعي التحتي بواسطته وتعويدهما على  وتنوير البدن

 

 
 

 والكيان الحيوي والبدن؟أيتها األم العذبة، هل الوعي التحتي أقوى من العقل 
 

" تحتهههي"، فههههو فهههي كهههل مكهههان، كمههها لهههو وعهههي    تهههأثير الهههوعي التحتهههي أقهههوى. وبالتحديهههد ألنهههه األم
ً كانهههت كهههل األشهههياء مغمهههورة فيهههه. ثهههم أن " تحتهههي" تعنهههي  "، كمههها "نصهههف واعهههي"، فههههو لهههيس "واعيههها

أنههه لههيس "غيههر واعههي".  هههو بههين الههوعي والالوعههي؛ أي فههي "منتصههف الطريههق"، ولههذلك "تنزلههق" 
األشهههياء ]الخهههواطر، الهههذكريات، إلهههى آخهههرمط إليهههه بهههدون أن نهههدرك وجودهههها، ومنهههه تمهههارس عملهههها، 

 .   تبقى فيه آمنة من تدخلناوحيث إننا ال ندري بوجودها، فينها 
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نحههههن نطههههرد أشههههياء كثيههههرة ال نرغههههب فههههي االحتفههههاظ بههههها ]أفكههههار أو دوافههههع مزعجههههةط مههههن الههههوعي 
، فتعههود إلههى الههوعي إلههى أن تسههنح لههها فرصههة الفعههال، لكنههها تهههبط إلههى الههوعي التحتههي وتختبههئ فيههه،

د البههدن علههى اخههتالل التههوازن، وهههو الفعههال . هنههاك عههادات سههيئة فههي البههدن، علههى سههبيل المثههال، تَعَههوُّ
 عادة سيئة. ل أداء البدن الوظائفي هو ا نسميه مرض. وعلى أي حال، اختالم
 

لوهههها تختفهههي، وتوجيههههها علهههى ههههذم العيهههوب أن تجع اإللهيةةةة القةةةوإل ربمههها تمكنهههتم عهههن طريهههق تركيهههز
ً ولكنهههها ال تختفهههي كليههه ، بهههل تهههدخل فهههي الهههوعي التحتهههي. ثهههم إذا بهههها تسهههتيقظ وتظههههر فجهههأة عنهههدما ا

تظنههههون، علههههى مههههدى أشهههههر أو حتههههى  ربمهههها. كتمانهههههاتكونههههون غيههههر محترسههههين أو متهههههاونين فههههي 
أعههوام، أنكههم قههد تخلصههتم مههن مههرض معههين كنههتم تعههانون منههه، لدرجههة أنكههم لههم تعههودوا تعيرونههه أي 

هههور فجههأة كمهها لههو كههان لههم يغههادركم قههط. ذلههك أنههه انبثههق مههن اهتمههام، وإذا بههه ذات يههوم يعههود إلههى الظ
الهههوعي التحتهههي مهههرة أخهههرى. ههههذا الحهههال سيسهههتمر مههها لهههم تَهههدُخلوا فهههي ههههذا الهههوعي التحتهههي  وتغي  هههروا 
لههههوا الههههوعي التحتههههي إلههههى وعههههي اليقظههههة. السههههبيل إذا  األمههههور هنههههاك، أو بمعنههههى أصههههح، مهههها لههههم تحو  

لههوا الههوع مهها يطفههو إلههى  عنههدما توعههوا كههلي التحتههي إلههى وعههي مههدرك. ]لتالفههي المههرضط هههو أن تَُحو  
 ، عندئذ يتغير الوعي التحتي بالضرورة. السطح

 
يهههؤدي بنههها بطريهههق مباشهههر وأسهههرع إلهههى الههههدف، وههههو أن نهههدخل الهههوعي التحتهههي آخهههر هنهههاك مهههنهج 

ل الههوعي التحتههي  بكامههل وعينهها ونعمههل هنههاك، ولكههن ذلههك صههعب. وعلههى أي حههال، مهها لههم يههتم تََحههو  
ال يهههدوم ويمكهههن نقضهههه فهههي أي   —أقصهههد بهههدنيا، فهههي أجسهههامنا  — نحهههرزمن كهههل التقهههدم الهههذي فهههي

  37وقت.
 

 األمراض المعاودة والوعي التحتي
  

.. فمههها ههههو تعهههاودهم فهههي نفهههس الوقهههت مهههن كهههل عهههام.أمهههي، هنهههاك قهههوم يعهههانون مهههن أمهههراض 
 يمكن التخلص من ذلك؟ السبب؟ وكيف 

 
ذلههك يتوقههف علههى الشههخص الههذي توجههه إليههه السههؤال. لههو سههألت   قههد تكههون هنههاك أسههباب عديههدة. األم

َمههاً، سههيقول لههك  "إنههها النجههوم؛ عنههدما تكههون النجههوم فههي نفههس المواقههع، تتكههرر نفههس الظههروف".  ُمنًج  
 ً مههن الممكههن أيضهها أن . مههن المحتمههل أن يكههون األمههر كههذلك، ذلههك ال يبعههد كثيههرا عههن الحقيقههة، حسههنا

وف جويهههة معينهههة، أو علهههى موقهههع الشهههمس؛ وربمههها كهههان يكهههون المهههرض رد فعهههل فهههردي علهههى ظهههر
 ببساطة عادة سيئة، ال أكثر وال أقل.

 
فههي ن و   ـَكههـ، عندئههذ تُ الوقههت مههن السههنةفههي نفههس أن أصههابك مههرض مههرتين علههى التههوالي لههو تصههادف 

ً  تشهههكيالً ذهنهههك  ... وعنهههدما يقتهههرب نفهههس متخفيههها فهههي وعيهههك التحتهههي*فهههي ذهنهههك أو يسهههتقر  فكريههها
ههُزك مههن الههداخل بلطههف بههالغ قائلههت هههذم التشههكيلة ، فههينالعههام التههاليالوقههت مههن    "انتبههه، إن الوقههت ةلم 

 هأنهههإنهههك عنهههدما تتوقههع المهههرض،  ال عجهههب فههي ". و.....  الوقهههت يقتههربقتهههرب... الوقههت يقتهههربقههد ا
 شيء من هذا القبيل.  يتحقق بالفعل. ما يحدث في العادة

 
بههدن يسههير علههى هههذا الههنمط. فههي أول مههرة، ربمهها يكههون األغلبيههة العظمههى ممهها يحههدث علههى مسههتوى ال

ل الههذهن ويُ  ناألمههر مجهههرد توافههق مجموعهههة مههن الظهههروف، وعندئههذ يتهههَدخَّ ً  تشههكيالً  ـَكهههـو   * يُثَب  هههت فكريههها
ً بأنهههت  سهههمحت. وإذا المهههرض فهههي الهههذهنفكهههرة  ً  ههههذا التشهههكيل، فكهههن واثقههها وبدقهههة  أنهههه سهههيعمل تلقائيههها
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. وحتههى لههو قلههت  "مهها هههذا الهههراء؟ إنههها لههم تكههن إال المسههتقبللههى تيسههير عههودة المههرض فههي عالسههاعة 
تهههذهب إلهههى بهههل ، ببسهههاطة تغهههادرك إن ههههذم "الفكهههرة" الاعلم فكهههرة " وههههززت كتفيهههك اسهههتخفافاً، فههه

الههداخل، إلههى الههوعي التحتههي*، وبالتحديههد إلههى الجههزء تحههت الههواعي* مههن الههذهن، وهنههاك تسههتقر فههي 
ك مههههن الههههداخل ... كمهههها لههههو كانههههت تدغههههدة تغُههههـنفسههههها، يحههههين األوان لههههها لتبههههدي  هههههدوء. وعنههههدما زَّ

تجهههد نفسهههك ذات يهههوم تتهههذكر فجهههأة  "عجبههها  لقهههد وإذا بهههك ذاكرتهههك قلهههيال، ال شهههيء أكثهههر مهههن ذلهههك.. 
 ً مقضهههياً، فقهههد  أمهههراً  ت مهههن العهههام الماضهههي". عندئهههذ يكهههون المهههرضفهههي مثهههل ههههذا الوقههه كنهههت مريضههها

 . ..بعد أيام قليلة المرض تظهر عليك أعراضدخلت "الفكرة" نطاق الوعي الفعال. وإذا ب
 

. إذا كنههت تنشههد الشههفاء التههام، فعليههك أن تههداوي هههذم الههذاكرة فههي البههدن؛ ال مههداألذاكههرة البههدن طويلههة 
أم ال، عليههك أن تسههعى لشههفاء هههذم  ك علههى اإلطههالق. وسههواء أكنههت تعلههم كيههف تفعههل ذلههكمفههر مههن ذلهه

 دما تنمحي هذم الذاكرة. حقا، إال عن بدنالذاكرة في البدن. لن يُشفى ال
 

مهههن أن نمحوهههها. وفهههي أغلهههب األحهههوال نهههدفع بهههها إلهههى أسهههفل إلهههى  نحهههن لألسهههف نكهههتم الهههذاكرة بهههدالً 
الههوعي التحتههي، وأحيانهها إلههى أعمههاق أبعههد مههن ذلههك  إلههى الالوعههي. وعندئههذ، لههو لههم تكههن الههذكرى قههد 

يَّهههت تمامههها، بهههل ُكتمهههت فقهههط، فينهههها تتسهههلل إلهههى السهههطح فهههي وداعهههة ون عومهههة وبهههدون أن تلفهههت ُمح 
األنظهههار، وإذا بشهههيء قهههد ُشهههفيت منهههه منهههذ أعهههوام يمهههر بخهههاطرك كمههها لهههو كهههان بمحهههض الصهههدفة، ال 

هههـرك   ك، كسههههم صهههغير يشهههق الههههواء بجهههواركأكثهههر مهههن ذلههه ً ويُـذَّك  بههههذا  "عجبههها، لقهههد كنهههت مريضههها
، آجهههالً أم  أن المهههرض سهههيعود، عهههاجالً  عندئهههذ كهههن متأكهههداً  ."فهههي مثهههل ههههذا الوقهههت مهههن قبهههل المهههرض

، دقههائق، سههاعات أو أو قههد يعههود بههنفس  أيههام، ولكنههه سههيعود. قههد يعههود فههي صههورة مخففههة، بعههد ثههوان 
ربمههها يعهههود أشهههد حهههدة ممههها كهههان. ههههذا يتوقهههف علهههى حالتهههك الداخليهههة. لهههو كنهههت فهههي حالهههة و الصهههورة،

تشهههاؤم، فسهههوف يشهههتد مرضهههك، ولهههو كنهههت فهههي حالهههة تفهههاؤل، فسهههيكون مرضهههك أههههون كثيهههرا. ولكهههن 
هههذا  –عود، وستضههطر إلههى أن تبههدأ المعركههة مههع ذاكههرة بههدنك مههن جديههد لكههي تمحوههها المههرض سههي

ط، بهههافتراض أنهههك سهههتكون ههههذم المهههرة أكثهههر انتباهههها. لهههو تمكنهههت مهههن القضهههاء عليهههها ]ذكهههرى المهههرض
ً فسهههوف تشهههفى. وإن لهههم تمحوهههها كليههه ً ا ً  ، فهههين المهههرض سهههيعود. لهههو كنهههت متيقظههها ،  وكنهههت تملهههك تمامههها

رة الثاقبههة ألن تقههول لنفسههك  "انظههر، ههها قههد عههادت هههذم الههذكرى التعسههة مههرة المعرفههة الكافيههة والنظهه
تسههدد إليههها ضههربة قاضههية تزيلههها مههن الوجههود. لههو كنههت تعههرف كيههف  ثههمأخههرى لتمههارس أالعيبههها"، 

 .تفعل ذلك، فتلك هي فرصتك للتخلص من هذا المرض مرة وإلى األبد. ولكن ذلك ليس سهالً 
 

 كيف يمكن فعل ذلك إًذا؟
 

وههههي تتوقهههف علهههى طبيعهههة التشهههكيل  *.....]مههها تحتاجهههه ههههوط قهههوة معينهههة تهههذيب التشهههكيالت الفكريهههة
بنههاء   قههوة نههورالفكههري. لههو كههان التشههكيل، كمهها فههي هههذم الحالههة، مههن النههوع المعههاكس، سههتحتاج إلههى 

، فمههها عليهههك إال أن تسهههددها علهههى التشهههكيل الفكهههري المعهههادي ههههذم القهههوة كنهههت تملهههك لهههوكامهههل النقهههاء. 
 ذيبه. ولكنها عملية يجب أن تؤدى بقوى داخلية، وال يمكن أداؤها بوسائل بدنية.وت
 

فَهههات  ال تشهههفي شهههفاء ولكنهههها  خفهههفتولههههذا السهههبب، نجهههد أن جميهههع الوسهههائل البدنيهههة مههها ههههي إال ُملَط  
 ً .مركز  المشكلة الفعلي تمس، وذلك ألنها ال جذريا

38
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 إزالة الجذور النفسية للمرض
 

  الشههفاء المطلههق، بحيههث ال يههتمكن المههرض مههن العههودة مههرة أخههرى، يتوقههف علههى أوروبينةةدوشةةري 
* والهههوعي التحتهههي* مهههن االسهههتجابة النفسهههية للقهههوة بهههدنتحريهههر الهههذهن والكيهههان الحيهههوي* ووعهههي ال

، ولكهههن ذلهههك ال المسهههببة للمهههرض. أحيانههها يهههتم ههههذا بهههأمر مهههن أعلهههى )عنهههدما يكهههون الهههوعي مسهههتعداً 
 ً بههههذم الطريقهههة(. المناعهههة التامهههة ضهههد جميهههع األمهههراض، التهههي تسهههعى إليهههها ههههذم  يمكهههن عملهههه دائمههها

ً  كهههامالً  ، ال يمكهههن أن تهههأتي إال بتنهههوير األسهههفل بمههها ههههو أعلهههى تنهههويراً يوغهههاال يهههؤدي إلهههى  ومسهههتديما
 39وال يمكن الحصول عليها بطرق أخرى. –إزالة الجذور النفسية العتالل الصحة 

 
 أفكارنا الواعية؟حكم في وعينا التحتي* كما نتحكم في هل يمكننا أن نتعلم الت

 
اتصههالنا بهههالوعي التحتهههي يحهههدث خاصهههة أثنهههاء النههوم. ولهههذلك فيننههها لهههو أصهههبحنا واعيهههين بليالينههها،  األم:

 .فين التحكم في الوعي التحتي يسهل كثيراً 
  

 ً نهههة فيهههها، وعنهههدما الكام ب أللو يةةةة*، عنهههدما تصهههبح الخاليههها واعيهههة ههههذا الهههتحكم يمكهههن أن يصهههبح تامههها
. وههههذا ههههو مههها يسهههعى إليهههه الهههوعي الهههذي نهههزل علهههى األرض للتةةة اير اإللهةةة  تتفهههتح الخاليههها طواعيهههة

الههههذي يسههههيطر علههههى أداء البههههدن  بةةةة لوجود اإللهةةةة يحههههل الههههوعي  بالتههههدريج. (1969)العههههام الماضههههي 
 automatism بأكملهههههه محهههههل األداء اآللهههههي فهههههي البهههههدن ]األداء اآللهههههي الخهههههاص بهههههالوعي التحتهههههيط

subconscient.40 
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ـثـاني  الجزء ال

لباطنية  الشفاء بالوسائل ا

 

مهها مههن شههيء يسههتطيع أن يحههدث لكههم إال لههو كههان ينتمههي إلههى  –قههوتكم  تههأتيكم علههى قههدرالصههعوبات 
  1وعيكم، وكل ما ينتمي إلى وعيكم تستطيعون أن تسيطروا عليه.

 األم

 

 استخدام اإلرادة
لههههيس  نهههههولك ؛طن علههههى مههههرض وتشههههفيه ممكههههن بالتأكيههههدشههههري أوروبينههههدو  أن تعمههههل مههههن البهههها

نَههههى عههههن inertia، مقاومههههة الخمههههول والقصههههور شههههديدة المههههادة ألن مقاومههههة سهههههالً بالضههههرورة  . ال غ 
مثهههابرة ال تفتهههر  وعلهههى الهههرغم مهههن أن المهههرء قهههد يفشهههل كليهههة فهههي بهههادئ األمهههر، أو أن األعهههراض قهههد 
تههههزداد، فههههين السههههيطرة علههههى البههههدن أو علههههى مههههرض معههههين تنمههههو تههههدريجيا. شههههفاء هجمههههة مههههرض 

 ً ً  بهههدن، أمههها جعهههل العارضهههة بوسهههائل باطنيهههة سههههل نسهههبيا دها فهههي المسهههتقبل فهههذلك أكثهههر ضههه محصهههنا
خلههل َعَرضهههي فهههي البهههدن، والهههتخلص مهههع مهههرض مههزمن أصهههعب مهههن التعامهههل مهههع صههعوبة. التعامهههل 

ً  بهههدنالكلهههي منهههه صهههعب كهههذلك. طالمههها كهههان الهههتحكم فهههي ال ، سهههتكون هنهههاك كهههل ههههذم العيهههوب ناقصههها
 والصعوبات في استعمال القوة الداخلية، وعيوب وصعوبات أخرى كذلك. 

 
ال يسههتهان  تحقيههقريههق مبههادرة داخليههة علههى األقههل فههي منههع تفههاقم المههرض، فههذلك لههو نجحههت عههن ط

ً  القهههدرة الروحيهههة أو الداخليهههة تتمهههرن علهههى إنمهههاءأن  بعهههد ذلهههكبهههه، وعليهههك  حتهههى تصهههبح  تهههدريجيا
االسهههتعانة  ال مهههانع مهههن، كافيهههةغيهههر الداخليهههة قهههادرة علهههى الشهههفاء. الحهههظ أنهههه طالمههها كانهههت القهههدرة 

 2.األدوية مثالً كبالوسائل البدنية 
 

 

فكهههرة عهههدم صهههالحية البهههدن، حتهههى لهههو أيهههدت كهههل المظهههاهر بفهههي ذهنهههك  تشهههبثقبهههل كهههل شهههيء، ال ت

، وفهههي الواقهههع، وبالنسهههبة إلهههى yogi* يهههوغيوالواقهههع ههههذم الفكهههرة. أول شهههروط النجهههاح بالنسهههبة إلهههى ال

ب المظهههاهر يرتفههع فههوق الواقهههعأن  كههل مههن يريهههد القيههام بشههيء عظهههيم أو غيههر معتههاد، ههههو . وأن يكَّههذ 

ومسهههتمرة، وانبهههذ  ومتنوعهههةبَي  هههت النيهههة علهههى التحهههرر مهههن المهههرض، حتهههى لهههو كانهههت هجماتهههه مهولهههة 

.كل اإليحاءات المضادة
3 
  

 

  مرض؟الإزاء  اتخاذم يوغاُمَمارس الالذي ينبغي على ما هو الموقف الصحيح 

ً  يتحههرريجههب قبههل كههل شههيء أن  مههن التعلههق فههي الكيههان الحيههوي* وفههي الههذهن. فههالمرض هههو  تمامهها
. ويجههههب علههههى الممههههارس أن يسههههتخدم إرادتههههه لههههرفض المههههرض، وأن الطبيعةةةةةنتيجههههة عمههههل قههههوى 

فههههي الوعههههاء  اإلرادإل اإللهيةةةة*. عنههههدما تنههههزل لةةةةإلرادإل اإللهيةةةة*باعتبارهههها ممههههثالً إرادتههههه يسهههتخدمها 
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 مهههن العمهههل بطريهههق غيهههر مباشهههر مهههن خهههالل ، فينهههها تعمهههل مباشهههرة وتزيهههل المهههرض، بهههدالاإلنسهههاني
 4.المم رسإرادة 

 
 

 *وعلى الوعي التحتي بدنتأثير اإلرادة على ال
 

مهههع  تجهههاوبمههها قصهههدته بهههـ"الرغبة فهههي المهههرض" ههههو أن ثمهههة شهههيء فهههي البهههدن ي شةةةري أوروبينةةةدو:
ً  – فعهههاالً ه المهههرض بطريقهههة تجعلههه إرادة مضهههادة فهههي األجهههزاء  ولهههذلك يجهههب أن تكهههون هنهههاك دائمههها

  5في أجزاء البدن األقرب إلى المادة. تجاوبالواعية من الكيان للتخلص من هذا ال

 

 

 كيف يمكن إدخال اإلرادة حتى في الوعي التحتي*؟

 –البهههدن  فهههي فهههي الكيهههان الحيهههوي أو –بهههنفس الطريقهههة التهههي تهههدخل بهههها اإلرادة فهههي أي جهههزء آخهههر 

كههههل مهههها يلههههزم هههههو أن تفرضههههها علههههى الههههوعي ]المتههههيقظط وتوجهههههها مههههن خاللههههه إلههههى الجههههزء تحههههت 

6الواعي* من الكيان.
 

 

يجههب أن تفههرض إرادة واعيههة قبههل الههذهاب إلههى النههوم... كثيههرا مهها يههنجح إيحههاء مههن هههذا النههوع مههع 
علم بهههذلك أن يطيهههع الهههوعي التحتهههي*، إن لهههم يكهههن علهههى الفهههور، فبعهههد فتهههرة، ألن الهههوعي التحتهههي يهههت

  7اإلرادة التي تُفَرض عليه في حالة اليقظة.
 

أيقههههظ فههههي نفسههههك إرادة التغلههههب. ال مجههههرد إرادة فههههي الههههذهن، ولكههههن إرادة فههههي خاليهههها بههههدنك األم: 
نفسهههها. بهههدون ذلهههك، ال تسهههتطيع أن تفعهههل أي شهههيء؛ وحتهههى لهههو تناولهههت مائهههة دواء، فهههين ذلهههك لهههن 

  8يشفيك.

 

ً لهههو ظللهههت سهههاكنا تمامههها  بكهههل معنهههى الكلمهههة   ذلهههك سههههل جهههدا فهههي  )مهههن الصهههعب أن تكهههون سهههاكنا

ً بهههدنالكيهههان الحيهههوي* وفهههي الهههذهن، ولكهههن أن تكهههون فهههي خاليههها  ً  ك سهههاكنا ، بهههدون أن تكهههون  تمامههها

خههامال وكسههوال، لههيس بهههذم السهههولة، وهههو شههيء يجههب أن يتعلمههه  المههرء(، ولكههن عنههدما تههنجح فههي 

صهههغير فهههي الخلهههف   نهههور صهههغير دافهههئ وسهههاطع جهههدا نهههور  تالحهههظ وجهههود، بلهههوة السهههكون التهههام

وعندئهههذ ينتهههاب  ".وغايهههة فهههي السهههكون، كأنهههه يقهههول  "مههها عليهههك إال أن ترغهههب ]وطلبهههك سيسهههتجابط

الهلهههع  "أرغهههب؟ كيهههف يمكننهههي ذلهههك؟ إن المهههرض يجهههثم علهههى أنفاسهههي  لقهههد قهرنهههي  بهههدنخاليههها ال

المهههرض. كيهههف تريهههد منهههي أن أرغهههب؟ إنهههه مهههرض "    يههها لهههها مهههن درامههها ... وعندئهههذ يقهههول شهههيء 

 كههههل هههههذا التشههههبثال تتشههههبث مههههة شههههاملة، "هههههدئ روعههههك، هههههدئ روعههههك، ]فههههي باطنههههكط ذو حك

السهههكون." عندئهههذ الهههزم ب المهههرض. كمههها لهههو كنهههت ترغههه ئ روعهههك. إنهههك تتصهههرفبمرضهههك  ههههد

 ً إلههى الخاليهها  عههود، ال مههانع، سههأحاول". ثههم تترضهها الخاليهها كمهها يرضهها الطفههل بعههد توبيخههه  "حسههنا
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  وعلههههى الفهههههور يسهههههطع النههههور الصهههههغير مهههههرة أخههههرى  "مههههها عليهههههك إال أن التملمههههل مهههههرة أخهههههرى

 9ترغب ".

 إنماء اإلرادة
 

ً  شههههري أوروبينههههدو  اإلرادة ليسههههت جهههههداً  كمهههها أنههههها ليسههههت الدفعههههة الحيويههههة التههههي يسههههتخدمها ، ذهنيهههها

النههههاس فههههي العههههادة إلرضههههاء رغبههههاتهم. وهههههي أيضهههها ليسههههت التمنههههي الشههههديد؛ كمهههها أن طابعههههها لههههيس 

الصهههراع والسهههعي والهيهههاج. اإلرادة هادئهههة. وههههي عنهههدما تكهههون هادئهههة، تكهههون فهههي الحقيقهههة ابتههههال 

يعمههههل عههههن طريههههق السههههيطرة علههههى  إلههههى القههههدرة األعلههههى ألن تنههههزل وتعمههههل. أحههههد أنههههواع اإلرادة

 ً آخههر ال يسههيطر بقههدر مهها يتههوق فههي صههالة وابتهههال لنههزول هههذم القههدرة  الطبيعههة، فههي حههين أن نوعهها

األعلهههى. اإلرادة األعلهههى ههههي اإلرادة اإللهيهههة*. وتلهههك ههههي اإلرادة التهههي ال غنهههى عنهههها للنجهههاح فهههي 

.أي أمر من األمور، وهي تعمل تلقائيا
10

 

 

، بهههل اإلرادإل اإللهيةةة*يجههب أال تستسههلم للههههم والهههزات والتملمههل، ويجهههب أال تقبههل المههرض علهههى أنههه 
أن تنظههر إليههه كأنههه عيههب مههن عيههوب البههدن يجههب الههتخلص منههه، كمهها لههو كنههت تحههاول الههتخلص مههن 

  11عيوب الكيان الحيوي أو من أخطاء ذهنية.
 
ً  مهههع ذلهههك يجهههب أن تظهههل  يجهههب أن تكهههون رغبتهههك فهههي الهههتخلص مهههن مرضهههك قويهههة واألم وأال  هادئههها

، بهههل إن أحهههدهما يجهههب أن  يوجهههد تنهههاقض بهههين ههههذين المطلبهههين. الأعهههراض المهههرضتنهههزعج  مهههن 
  12.يصاحب اآلخر

 

هههى العضهههالت تمامههها، بواسهههطة تهههدريب منهجهههي ومتهههدرج.   يمكهههن تههههذيب اإلرادة وتنميتهههها كمههها تُنَمَّ

يجهههب أال تحجهههم عهههن تَُطلُّهههب أقصهههى جههههد مهههن إرادتهههك حتهههى لهههو كهههان ذلهههك لشهههيء يبهههدو بهههال أهميهههة، 

حيهههث إن قهههوة اإلرادة تنمهههو ببهههذل الجههههد وتكتسهههب تهههدريجيا القهههدرة علهههى فهههرض نفسهههها علهههى أصهههعب 

رت فعلههه، يجههب أن تفعلههه، أيَّهها كههان الههثمن، حتههى لههو اقتضههى األمههر أن تكههرر جهههدك األمههور. مهها قههر

لكههي تنجههزم. إرادتههك سههتزداد قههوة بهههذا الجهههد، وكههل مهها سههيتبقى عليههك فعلههه هههو أن  ـدتُـعَّههمههرات ال 

.تختار بفطنة وتَبَصُّر الهدف الذي ستطبق عليه إرادتك
13

 

 قدرة الصدق
 

أنهههت تقهههول، "أريهههد أن أشهههفى مهههن ههههذا ]المهههرضط"؛ ولكهههن لألسهههف مجهههرد أن تقهههول "أريهههد" ال  األم:

يكفهههي، فهههالوعي لهههه أجهههزاء أخهههرى تخفهههي نفسهههها بحيهههث ال تفطهههن إليهههها، وههههي تحهههاول أن تفهههرض 

 ً ً نفسهههها عنهههدما ال تكهههون منتبهههها ً . ههههذا ههههو السهههبب فهههي أننهههي أقهههول وسهههوف أكهههرر دائمههها    "كهههن صهههادقا

 ً فشهههلك المتكهههرر دليهههل تخهههدع نفسهههك"، ال تقهههل  "لقهههد فعلهههت كهههل مههها فهههي وسهههعي". ، ال تحهههاول أن تمامههها

، فسهههوف تهههنجح ا فهههي وسهههعك. ألنهههك إذا فعلهههت حقيقهههة كهههل مههها فهههي وسهههعكأنهههك لهههم تفعهههل كهههل مهههعلهههى 

 بالتأكيد....
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وعيهههك،  تجهههاوبحتهههى األشهههياء واالقتراحهههات التهههي تهههأتي مهههن الخهههارج لهههن تقهههدر أن تََمسَّهههك إال بقهههدر 
"لقههد فعلههت كههل مهها فههي طههاقتي ولكههن  كههون سههيداً علههى وعيههك. عنههدما تقههول وأنههت قههد خلقههت لكههي ت

ً سأمر علههى الههرغم مههن ذلههك، وأنهها لههذلك يسههت المههرض أنههك  ضههرب عههن بههذل أي جهههد"، فههاعلم مقههدما
بالتأكيهههد لهههم تفعهههل كهههل مههها فهههي وسهههعك. وعنهههدما يسهههتمر الخطهههأ ]المهههرضط "علهههى الهههرغم مهههن كهههل 

 ً ً  شههيء"، فههذلك يعنههي أن شههيئا فههي كيانههك  يبههزة فجههأة مثههل عفريههت العلبههة ويمسههك بدفههة حياتههك.  خفيهها
  أن تتقصهههى كهههل األركهههان الصهههغيرة المظلمهههة المختبئهههة فهههي شهههيء واحهههدلهههذلك ال يتبقهههى أمامهههك إال 

ههههذم الظلمهههات، فسهههوف ترضههها، وسهههوف  فهههيشهههرارة صهههغيرة مهههن حسهههن النيهههة  أضهههأتباطنهههك، ولهههو 
ً ، سيصهههبح ال فقهههط تهههزول، ومههها كهههان يبهههدو لهههك مسهههتحيالً  سهههيتحقق للتحقيهههق، بهههل إنهههه  وقهههابالً  ممكنههها

. وبهههههذم الطريقههههة يمكنههههك أن تههههتخلص فههههي دقيقههههة مههههن صههههعوبة كانههههت سههههتزعجك لسههههنوات. بالفعههههل
أسههتطيع أن أؤكههد لههك ذلههك علههى نحههو جههازم. ذلههك يتوقههف علههى شههيء واحههد فقههط  أن ترغههب بصههدق 

ثهههل يسهههري علهههى جميهههع األشهههياء، ابتههه ن األمهههراض داء مهههوإخهههالص فهههي الهههتخلص مهههن المهههرض. والم 
 14الصعوبات الذهنية وأشدها تعقيداً. البدنية حتى أكبر
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 التخيل واإليمان
 

التشهههكيل  قهههدرون علهههىالتخيهههل قهههوة تشهههكيل ذهنيهههة. وفهههي الواقهههع، الهههذين يعهههوزهم التخيهههل، ال ي األم:
فههي غايههة القههوة. لههو كنههت تشههكو مههن ألههم فههي  أداةقههدرة محسوسههة. التخيههل  فكههرهميكههون لوال  ذهنيالهه

موضههع مهها علههى سههبيل المثههال، ولههو تخيلههت أنههك تجعههل األلههم يختفههي أو أنههك تزيلههه أو تقضههي عليههه 
   15  أو أي تصورات شبيهة   فسوف تنجح في ذلك تماما.

 

 

 ؟Couéكوويه* بيبالط في مفهوم عني التفاؤلأيتها األم العذبة، ماذا ي
 

يعهههرف  يشهههفي النهههاس بعهههالج نفسهههيكوويهههه؟ كوويهههه كهههان الطبيهههب تعرفهههون قصهههة  ههههلآم  كوويهههه. 

لتخيههههل"، ومهههها با العههههالجيسههههميه "نفسههههه كههههان هههههو و، autosuggestionذاتي الههههاإليحههههاء  اآلن باسههههم

سههمام هههو "التخيههل" كههان ]فههي الواقههعط اإليمههان. وقههد عههالج  كوويههه جميههع مرضههام بالطريقههة التاليههة  
نههوا يسههألهمكههان  نوعهها مههن التشههكيل الفكههري* يتصههورون فيههه أنهههم قههد ُشههفوا مههن المههرض أو  أن يَُكو  

بمثههابرة كافيههة إلههى  فههي أذهههانهمهههذا التشههكيل  ركههزوا علههىأنهههم، علههى األقههل، يتمههاثلون للشههفاء، وأن ي
أن يحصههلوا علههى نتيجههة. وقههد حقههق نتههائج بههاهرة وأشههفى الكثيههرين؛ إال أنههه كههان يفشههل أحيانههاً، ومههن 

. ولكنههه، علههى ، ولكننههي ال أعلههم ذلههك تحديههداً تكههن طويلههة األمههدالمحتمههل أيضهها أن حههاالت شههفائه لههم 
ً نجههههح فههههي أي حههههال،  وذي أهميههههة  جعههههل الكثيههههرين مههههن النههههاس يتفكههههرون فههههي شههههيء حقيقههههي تمامهههها

مكننههها يكيهههف نسهههتخدمه بالطريقهههة الصهههحيحة، قصهههوى  وههههو أن العقهههل أداة تشهههكيل، وأننههها لهههو عرفنههها 
  وأعتقهههد أن ذلهههك صهههحيح، فقهههد الحظهههت نفهههس الشهههيء كوويهههه  الحهههظ الحصهههول علهههى نتهههائج طيبهههة. 

  أن النههههاس يمضههههون وقههههتهم فههههي تفكيههههر خههههاطئ، ونشههههاطهم الههههذهني فههههي أغلههههب األحيههههان نصههههفه 
أشهههياء سهههيئة محتملهههة الحهههدوث،  يتوقعهههون طيلهههة الوقهههت النهههاسمهههدمرة.  اً أفكهههار لهههم يكهههنإن تشهههاؤم، 
أنهههواع المصهههائب بخيهههال غزيهههر  جميهههع يتصهههورون، ومههها فعلهههوم فهههي الماضهههيالتبعهههات الوخيمهههة لوفهههي 
 .لو أنهم استخدموم في االتجام المضاد، لحصلوا بالطبع على نتائج أفضل كثيراً  وفياض

 
يهههف يمكهههن التعبيهههر عهههن ذلهههك؟... لهههو أمسهههكت بنفسهههك وأنهههت تفكهههر   لهههو لهههو راقبهههت نفسهههك، لهههو.... ك

ة، سههتالحظ إنههك، فههي تسههع حههاالت مههن عشههر، تفكههر  فعلههت ذلههك فجههأة، بههدون سههابق تههدبير، علههى َغههرَّ
ومفعمهههة  ،سهههعيدة ،بَنَّهههاءة ،جميلهههة ،أشهههياء متناسهههقة فهههي أشهههياء كريههههة. مهههن النهههادر جهههدا أن تفكهههر فهههي

التجربهههة وسهههوف تهههرى  توقهههف فجهههأة وانظهههر إلهههى نفسهههك أثنهههاء  باألمهههل والنهههور والبهجهههة. قهههم بههههذم
تفكيهههرك، ضهههع شاشهههة أمهههام فكهههرك وانظهههر إلهههى نفسهههك وأنهههت تفكهههر، بهههدون تهههدبير... سهههتتحقق مهههن 

 على األقل في تسع حاالت من عشر، وربما أكثر.... صدق ما أقول
 

عنههدما أنههك فههي حههين  ك، فينههك دائمهها تتوقههع السههوء   بههدنفههي  لههو كنههت تعههاني مههن شههيء تافهههحتههى 
 يكون كل شيء ما على ما يرام، فينك ال تفكر فيه 

 
ُروا ألنفسههههم  "إن صهههحتي تتحسهههن،  كهههان الطبيهههب كوويهههه يشهههفي مرضهههام، بهههأن يطلهههب مهههنهم أن يَكهههر  
وههههي ستسهههتمر فهههي التحسهههن بالتهههدريج"، وبعهههد ذلهههك  "أنههها قهههوي، أنههها بصهههحة جيهههدة، وأنههها أسهههتطيع أن 

 أفعل هذا، وأستطيع أن أفعل ذاك."
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فهههي خصهههالت كهههل منهههها  تهههدعو إلهههى األسهههى، إذ كهههان يقهههععرفهههت امهههرأة كهههان تفقهههد شهههعرها بصهههورة 
تكفههي لمههأل اليههد. اقتههرح عليههها أحههدهم أن تجههرب مههنهج كوويههه. فكانههت عنههدما تمشههط شههعرها تكههرر 

" لههم تههنجح أول مههرة وثههاني مههرة؛ ولكنههها اسههتمرت،  وكانههت  سههيكف عههن السههقوطلنفسههها  "شههعري 
." وقهههد وأضهههع حههداً لتسههاقطه يط شههعرها، تكهههرر بيصههرار  "سأمشههط شههعريفههي كههل مههرة، قبهههل تمشهه

شههههر. ثهههم اسهههتمرت بعهههد ذلهههك وواصهههلت التفكيهههر  "اآلن  فهههي ظهههرفتوقهههف شهههعرها عهههن السهههقوط 
أن  ا وقههد اكتسههى رأسههها بشههعر رائههع. أخبرتنههيرأيتههه وقههد سههينمو شههعري." وقههد كههان نجاحههها بههاهراً 

 . الصلعغير بعيدة من ذلك هو ما فعلته عندما كانت 
 

أثنهههاء التشهههكيل الفكهههري   فعهههال للغايهههة، علهههى شهههرط أال يقهههول  جهههزء آخهههر مهههن الهههذهنكوويهههه مهههنهج 
  16.عمله بيديهالمرء ينقض  بمثابة أنكون يفكري لن ينجح"، ألنك بذلك ال تشكيلال هذا"

 سر منهج كوويه
 

صههههحة الكيههههان البههههدني الضههههارة ب ظههههروفالاإليحههههاءات التههههي تخلههههق المههههرض أو  شةةةةري أوروبينةةةةدو:
لبهههدني، الجهههزء األقصهههى ماديهههة، مهههن الكيهههان ا جهههزء كبيهههرف  تهههأتي عهههادة مهههن خهههالل الهههوعي التحتهههي* 

العقهههل الهههواعي   يجههههل بحيههثعلهههى نفسهههه  لوعي ذاتهههي معههتم ومقفهههبههه تميهههزواعهههي، بمعنهههى أنههه ي-تحههت
ً "وعيهههمههها يهههزال مههها يهههدور فيهههه. ولكنهههه مهههع ذلهههك و حركاتهههه فهههي  قةةةو  يسهههتطيع تلقهههي إيحهههاءات مهههن" ا

الخهههارج، تمامههها كالهههذهن والكيهههان الحيهههوي*. لهههو لهههم يكهههن األمهههر كهههذلك، لمههها كانهههت هنهههاك أي إمكانيهههة 
البههههدن أو أن تشههههفيه؛ فالبههههدن ال يقههههدر علههههى االسههههتجابة بههههدون وجههههود هههههذا  اإللهيةةةةة القةةةةوإلألن تفههههتح 

الههههوعي فيههههه. الكثيههههرون فههههي أوروبهههها وأمريكهههها يعترفههههون اآلن بهههههذم الحقيقههههة ويعههههالجون أمراضهههههم 
عمههههل إيحههههاءات ذهنيههههة واعيههههة إلههههى البههههدن تضههههاد إيحههههاءات المههههرض المظلمههههة الخفيههههة فههههي الههههوعي ب

اآلالف بجعلهههههم يفرضهههون بيصههههرار مثههههل  كوويههههمشهههههور الفرنسهههي الطبيههههب الالتحتهههي. وقههههد عهههالج 
 ً ً  ههههذم اإليحهههاءات المضهههادة علهههى البهههدن. ههههذا يثبهههت أن سهههبب المهههرض لهههيس ماديههها  أن المهههرض، وبحتههها

  17الوعي الخفي في البدن. يرجع إلى اضطراب في
 

 

تعمهههل علهههى  كهههل مهههن  الواقهههع إيمهههان فهههي صهههورة ذهنيهههة  ههههي فهههي  autosuggestionsههههذم اإليحهههاءات الذاتيهههة 

تحههههرك هههههذم اإليحههههاءات قههههوى الكيههههان  . فههههي الههههوعي الههههدفين*subliminalالههههوعي التحتههههي* والههههوعي والههههدفين* 

  أمههها  بهههدنواإلرادة أو القهههوة الواعيهههة المجهههردة فعالهههة فهههي العلهههى جعهههل الفكهههر  occultالهههداخلي وقهههدرتها الخفيهههة 

أو  expressedفهههي الههههوعي التحتهههي* فهههههي تُبطهههل أو تُسههههكت إيحهههاءات المههههوت والمهههرض )سههههواء أكانهههت ُمعَبَّههههرة 

يضهههها تسههههاعد علههههى مكافحههههة نفههههس  ( التههههي تمنههههع مههههن اسههههترجاع الصههههحة. وهههههي أunexpressedغيههههر معبههههرة 

فهههي الهههذهن وفهههي الكيهههان الحيهههوي* وفهههي وعهههي البهههدن*. أينمههها أمكهههن تحقيهههق ذلهههك بصهههورة  االقتراحهههات الوخيمهههة

كاملة أو قريبة من الكمال، فين النتائج تكون باهرة حقا. 
18

 

 

بحكهههم العهههادة وألنهههه يعتقهههد فهههي المهههرض علهههى الهههرغم مهههن أنهههه يعهههاني منهههه،  البهههدن يرضههها للمهههرض

أوقهههف بقهههوة مضهههادة شهههديدة. مههها أن يهههتمكن  ومتهههى ظههههر المهههرض، فينهههه يأخهههذ مسهههارم المعتهههاد إال إذا

البههدن مههن أن يسههحب موافقتههه، فههين المههرض يتوقههف علههى الفههور أو بسههرعة   ذلههك كههان سههر نظههام 

.كوويه
19
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 ؟يوغاالن يمارسون منهجنا في كيف يمكن أن ينفع منهج كوويه م
 
ال مههانع مههن اسههتعمال مههنهج كوويههه إلههى حههد مهها فههي أول الممارسههة، ولكههن ال يصههح االعتمههاد عليههه  

 ً عامههاً، كمهها أنههه ال يههنجح فههي جميههع األحههوال. وهههو فههي الواقههع يعتمههد  حتههى النهايههة. فهههو لههيس منهجهها
ً  unconscious theعلههههى تنههههويم الالوعههههي  . ولكههههن الالوعههههي، فههههي بعههههض الحههههاالت، مغناطيسههههيا

 يحاء، وعندئذ تفشل طريقة كوويه.يرفض اإل
 

ً مارسههههاالتهههي ن يوغهههافهههي ال  ، يجهههب أن ننمهههو فهههي الهههوعي تهههدريجيا حتهههى يصهههبح وعينههها التحتهههي* أيضههها
 ً ً  متيقظههها أكثهههر المنهههاهج فاعليهههة فهههي شهههفاء  اكتشهههافلهههيس  يوغههها. وباإلضهههافة، ههههدفنا فهههي ههههذم التمامههها

مهههن الحهههدوث نمنهههع المهههرض اإلمهههراض، بهههل أن نغيهههر الهههوعي بأكملهههه   حتهههى وعهههي البهههدن   بحيهههث 
 ً .. الكيان كله يجب أن يتحول بحيث يصير المرض مستحيالً أساسا

20  
 

 
 

 بدناإليمان والمجاهدة الذهنية وال
 

 ، علهههى سهههبيل المثهههال، قهههررنالبهههدن بواسهههطة مجههههود ذهنهههي   كهههأن  أمهههي، ههههل يمكهههن توعيهههة
 األدوية عندما نمرض؟ االمتناع عن تناول

 
ً األم . القهههرار الهههذهني ال يكفهههي. هنهههاك ردود فعهههل دقيقهههة فهههي أبهههدانكم ال تخضهههع   كهههال، ههههذا لهههيس كافيههها

 للقرارات الذهنية، ولذلك القرارات وحدها ال تكفي. المطلوب هو شيء آخر. 
 

 ال بد من أن يكون هناك اتصال بمناطق أخرى. المطلوب هو قوة أعلى من قوة الذهن.
 

 ً ، ولكههن للتسههاؤل الههداخلي. قههد تأخههذ قههراراً  ومههن نفههس وجهههة النظههر، كههل مهها فههي الههذهن معههرض دائمهها
سهههيقحم نفسهههه، إن لهههم يكهههن لمعارضهههة القهههرار صهههراحة، فللتشهههكيك فهههي فيهههك كهههن متأكهههدا أن شهههيئا مههها 

فاعليتههه. ويكفههي أن يتعههرض القههرار ألقههل شههك، لكههي يفقههد نصههف مفعولههه. لههو كههان هنههاك، فههي ذات 
 ً يتسهههاءل   "مهههاذا سهههتكون وخلفيهههة فهههي ال الوقهههت الهههذي تقهههول فيهههه  "أنههها أريهههد"، شهههيء يتهههربص صهههامتا

 النتيجة؟"، فين ذلك كاف إلفساد كل شيء.
 

 كيفية عمل الذهن دقيقة للغاية والوسائل البشرية العادية ال تقدر على التحكم فيها تماما....
 

ال غنهههى عهههن صهههمت ذهنهههي قهههوي لدرجهههة تكفهههي لمنهههع كهههل الذبهههذبات الخارجيهههة مهههن الهههدخول. ولكهههن 
ن نكهههون قهههد ارتفعنههها ممههها يسهههميه شهههري أوروبينهههدو "نصهههف الكهههرة ذلهههك صهههعب لدرجهههة أننههها يجهههب أ

م مهههن ههههذتهههام األسهههفل" إلهههى "نصهههف الكهههرة األعلهههى"، الهههذي ههههو روحهههاني تمامههها، لكهههي نكهههون بمهههأمن 
 .الذبذبات

 
يل. فههههو مفتهههوح كهههال، المجهههال الهههذهني لهههيس ههههو المجهههال الهههذي تَُحهههاز فيهههه االنتصهههارات. ههههذا مسهههتح

نُهههها، تحمهههل معهههها نقائضهههها. التيهههارات المتناولكهههل المهههؤثرات  قضهههة. كهههل التشهههكيالت الفكريهههة التهههي نُكو  
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قهههد نحهههاول تخطيهههها أو محايهههدة ضهههررها كأحسهههن مههها يمكننههها، ولكنهههها تبقهههى، وعنهههد أقهههل ضهههعف أو 
ً فههي الحههذر، تههدخل وتفسههد العمههل كليهه سهههو أو تهههاون . النتههائج التههي نحققههها ذهنيهها هزيلههة، وهههي دائمهها ا

لطههة. ال بههد مههن شههيء آخههر . لكههي يمكنههك أن تعمههل بأمههان، يجههب أن ترتفههع مههن الههذهن إلههى مجههال ُمخَّ
 اإليمان أو إلى مجال وعي أعلى. 

 
مههههن الواضههههح أن اإليمههههان مههههن أقههههوى الوسههههائل للتههههأثير علههههى البههههدن. أصههههحاب القلههههوب البسههههيطة 

البسهههطاء الهههذين لهههم يمهههروا بتطهههور ذهنهههي عظهههيم ومعقهههد  –واألذههههان التهههي ال تتسهههم بالتعقيهههد الزائهههد 
ً للغا ً  يهههة، ولكهههنهم يملكهههون إيمانههها أولئهههك يملكهههون سهههيطرة كبيهههرة علهههى أجسهههامهم، كبيهههرة  — متوهجههها
 ً . وههههذا ههههو السهههبب فههي أن المهههرء يتعجهههب أحيانههها  "هههها هههو رجهههل ذو تحقيقهههات عظيمهههة، شهههخص حقهها

غيههر اعتيههادي، ولكنههه مههع ذلههك عبههد ألتفههه األشههياء الماديههة، فههي حههين أن ذاك الرجههل الههذي هههو علههى 
البسههههاطة، والههههذي يبههههدو خشههههن الطبههههع، يتميههههز بييمههههان عظههههيم ويسههههلك مههههن خههههالل قههههدر كبيههههر مههههن 

 الصعوبات والعقبات كالفاتح المنتصر "
 

ذا ثقافهههة عاليهههة ال يسهههتطيع أن يهههؤمن، بلهههى، ولكهههن ذلهههك أصهههعب بسهههبب ههههذا  أنههها ال أقهههول أن رجهههالً 
بهههراهين. العامهههل الهههذهني الهههذي يصهههعب إقناعهههه، والهههذي ينهههاقض وينهههاقا ويحهههاول الفههههم ويتطلهههب ال

ولههذلك إيمههان مثههل هههذا الرجههل أقههل نقههاء. مههن الضههروري إذاً االرتقههاء إلههى درجههة أعلههى فههي حلههزون 
التطههور والمههرور مههن المجههال الههذهني إلههى المجههال الروحههي حيههث يكتسههب اإليمههان سههمة رفيعههة جههدا 

ً  بههالطبع. مهها أعنيههه هههو أن رجههالً  ه علههى للغايههة، ذا إيمههان متههوهج، قههد يتفههوق كثيههرا فههي تحكمهه بسههيطا
بدنههه فههي الحيههاة اليوميههة العاديههة علههى شههخص آخههر علههى درجههة أعلههى مههن التطههور، وهههذا "الههتحكم" 

 ً  21في الحقيقة، ولكنه ببساطة حركة تلقائية. ليس تحكما
 

 

 كل شيء؟حدم على خلق كل شيء والتغلب على هل يقدر اإليمان و
 

 ً ً ، ويجهههب أن يكهههون كهههامالً  نعهههم، ولكنهههه يجهههب أن يكهههون إيمانههها . ويجهههب أيضههها أن يكهههون مهههن مطلقههها
النههههوع الصههههحيح، ال مجههههرد قههههوة فكههههر ذهنههههي أو إرادة ذهنيههههة، بههههل شههههيئا أكثههههر وأعمههههق مههههن ذلههههك. 

عهههن  وتخلههق مقاومههة. البهههد أنههك سههمعتاإلرادة التههي تصههدر مههن الهههذهن تسههبب ردود فعههل متضهههاربة 
وقههههد  لههههى درايههههة بههههبعض أسههههرار قههههدرة اإليمههههانمههههنهج كوويههههه فههههي شههههفاء األمههههراض. لقههههد كههههان ع

ة مهها كههان يجلبههه اسههتخدمها وحقههق بههها نتههائج جههديرة باالعتبههار؛ ولكنههه سههماها تخههيالً  ، كمهها أنههه َصههوَّ
ً  إلههى المههريض ؛ بههل مههن يقههين وإيمههان فههي صههورة ذهنيههة أكثههر ممهها ينبغههي. اإليمههان الههذهني لههيس كافيهها

ههل ويُسههنَد بييمههان حيههوي* أو حتههى بههدني   تخلههق فههي نفسههك  ييمههان البههدن. لههو أمكنههك أنبيجههب أن يُكَّمَّ
مثهههل ههههذم القهههوة المتكاملهههة، فهههي كيانهههك بأكملهههه، فلهههن يسهههتطيع أي شهههيء أن يقاومهههها؛ ولكهههن يجهههب أن 

َّب  ت اإليمان في خاليا ال  22نفسها. بدنتنزل إلى أقصى أعماق الوعي التحتي*، ويجب أن تُث

 
شهههريحة مهههن كهههل "بأ ―مهههنهج "اإليمهههان فهههي الخاليههها"  ال أرى كيهههف يمكهههن تشهههبيه شةةةري أوروبينةةةدو:

علهههى شهههريحة مهههن القمهههر، ولكهههن الشهههفاء بواسهههطة اإليمهههان فهههي الخاليههها  القمهههر". لهههم يحصهههل أحهههد أبهههداً 
، وقههد أثُب ههت وبُههره ن بمهها فيههه الكفايههة، حتههى فههي غيههر مجههال الطبيعةةةحقيقههة واقعههة وقههانون مههن قههوانين 

ههر المههرء علههى الحصههيوغههاال ول عليههها . السههبيل للحصههول علههى اإليمههان وكههل شههيء آخههر هههو أن يُص  
الهههذي أمكهههن بهههه وأن يهههرفض الفتهههور أو اليهههأس أو التسهههليم إلهههى أن يحصهههل عليهههها   ههههذا ههههو السهههبيل 

منههههذ أن ظهههههرت كائنههههات مفكههههرة وطامحههههة علههههى ظهههههر هههههذم  الحصههههول علههههى كههههل شههههيء ذي قيمههههة
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. أن ننبهههذ األصهههوات التهههي للظةةةالم وأن نهههولي ظهرنههها للنةةةوراألرض العسهههرة. أن نتفهههتح دائمههها، دائمههها 
عهههاجز، ومههها أنهههت إال ألعوبهههة فهههي حلهههم"   فتلهههك ههههي  أنهههتحهههاح  "لهههن تقهههدر ولهههن تسهههتطيع، تكهههرر بيل

أصهههوات العهههدو، وههههي، بضهههجيجها وصهههريرها وصهههخبها، تَُحهههول بيننههها وبهههين النتيجهههة التهههي مههها زالهههت 
فهههي سهههبيلها إلهههى التحقهههق، ثهههم تشهههير بصهههلف المنتصهههر وكبريائهههه إلهههى جهههدب النتيجهههة وتتخهههذم برهانههها 

وبة المسهههعى شهههيء معهههروف، ولكهههن "الصهههعب" لهههيس "المسهههتحيل"   علهههى صهههحة أطروحتهههها. صهههع
كههل مهها لههه قيمههة  لـث ههـمَّ باإلنجههاز، والتغلههب علههى الصههعاب يُ  و"الصههعب" هههو الههذي كههان دائمهها جههديراً 

  23.في تاريا األرض
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  تحرير العقل من التعلق
 

 األعهههراض ومعانهههاة* منهههذ القهههدم علهههى قبهههول قهههوى المهههرض بهههدنشهههـري أوروبينهههدو  اعتهههاد وعهههي ال

مثهههل تهههراكم الهههبلغم فهههي الصهههدر والشهههعور باالختنهههاق أو صهههعوبة التنفس...إلهههى آخهههرم.  االتهههي تصهههاحبه

يجههههب علههههى المههههرء أن يههههوقظ فههههي البههههدن نفسههههه إرادة ووعيههههاً يرفضههههان  هههههذم العههههادة،للههههتخلص مههههن 

. ولكههن بلههوة ذلههك، وخاصههة بلوغههه بصههورة كاملههة، ى البههدنماح لهههذم األشههياء بفههرض نفسههها علههالسهه

أن تشههعر أنههك لسههت   الههداخلي عههن البههدن كوعيههفصههل أن ت. إحههدى الخطههوات نحههو ذلههك هههي صههعب

ويهههؤثر علهههى وعيهههك. عندئهههذ يمكنهههك  بهههدنيحهههدث فهههي ال أنهههت المهههريض، بهههل إن المهههرض مجهههرد شهههيء

 ألشهههياءردود فعلهههه علهههى او األحاسهههيس المقترنهههة بهههه وتهههدرك ني المسهههتقلبهههدأن تهههرى ههههذا الهههوعي ال

.العمل على البدن لتغيير وعيه وردود فعلهعندئذ يمكنك  وكيف يعمل.
24

  

 

تراجهههع مهههن البهههدن، الو attachmentالتحهههرر مهههن التعلهههق  نجد، لهههو حاولنههها، أن العقهههل يملهههك قهههدرةسههه

ً القههدرة علههى اللفعههل كههذلك،  ولههو صههح التعبيههر، لههيس فههي الفكههر فحسههب، ولكههن فههي ا ، أو تراجههع بههدنيا
ً  ،باألصهههح تحهههررم مهههن التعلهههق بهههأن نتخهههذ موقهههف عهههدم االكتهههراث *. يجهههب أن نسهههند العقهههل فهههي حيويههها
هههُص البهههدننحهههو األ حركتهههه أو سهههكونه، لنومهههه أو يقظتهههه، لأهميهههة كبهههرى ال نعطهههي بهههأن  شهههياء التهههي تَخُّ

ها، حيويتهههه أو تعبهههه، راحتهههه أو عهههدمها، أو مههها يأكهههل أو ءجهههودة صهههحته أو سهههوللمهههه أو مسهههرته، أل
ً يجهههب و؛ البهههدن فهههي هيئهههة طيبهههة تنا قهههدر اسهههتطاعيشهههرب  . ههههذا ال يعنهههي أننههها لهههن نحفهههظ  مهههن  أيضههها

ينبغهههي كهههذلك أال دني. وأن نتجنهههب التقشهههف العنيهههف واإلهمهههال المتعمهههد لإلطهههار البهههالناحيهههة األخهههرى 
 بههههدننتههههأثر فههههي عقولنهههها بههههالجوع أو بههههالعطا أو بالتعههههب أو بسههههوء الصههههحة وأال نعطههههي أمههههور ال

 أكثهههر مهههن أهميهههة ثانويهههة  بهههدناألهميهههة التهههي يعطيهههها إياهههها الرجهههل البهههدني والحيهههوي، وأال نعطهههي ال
؛ ياتبعهههاد الضهههرورتخهههذ أيأن  للنظهههام الهههذي نتبعهههه فهههي بهههدنناوأدائيهههة محضهههة. كمههها يجهههب أال نسهههمح 

فيجههههب، علههههى سههههبيل المثههههال، أال نتصههههور أن نقههههاء العقههههل يتوقههههف علههههى األشههههياء التههههي نأكلههههها أو 
، علههى الههرغم مههن أن بعههض القيههود علههى مهها نأكههل ونشههرب تفيههد تقههدمنا الههداخلي فههي مرحلههة نشههربها
ة علههى األكههل والشههرب أن اعتمههاد الههذهن أو حتههى الحيهها أن نعلههمومههن الناحيههة األخههرى يجههب  ،معينههة
بههين هههذم المبههادئ. فههي الواقههع يمكههن تقليههل مهها نتناولههه مههن طعههام  الطبيعةةةرف أنشههأته عههادة أو ُعهه هههو
باتخههاذ عههادة مضههادة وعالقههة جديههدة بههدون أن يههنقص النشههاط الههذهني أو الحيههوي بههأي  بعيههدحههد إلههى 

وتطويرهمههها بحصهههافة نحهههو همهههة  ههههذين النشهههاطين األشهههكال؛ بهههل بهههالعكس يمكهههن تهههدريبشهههكل مهههن 
أكثهههر  المتاحهههة لهمهههاونشهههاط أكبهههر بتعليمهمههها االعتمهههاد علهههى منهههابع الطاقهههة الذهنيهههة والحيويهههة الخفيهههة 

 ى العون الضئيل الذي تستمدانه من الغذاء المادي....من االعتماد عل

 بدنالتحرر من الخضوع لل
 

عنهههدما يهههدرب العقهههل علهههى ههههذا الهههنمط، فينهههه يهههتعلم أن يتخهههذ تهههدريجيا نحهههو البهههدن الموقهههف الصهههحيح 
 Purusha]بهههههداخلناط.  سهههههيعرف العقهههههل أوال أن ههههههذا البوروشههههها العقلهههههي  Purusha)) *للبوروشههههها

mental  ههههو الهههذي يحمهههل البهههدن ويسهههندم، وأنهههه لهههيس البهههدن بهههأي حهههال مهههن األحهههوال، فههههو  مختلهههف

عههن طريههق الههذهن بواسههطة القههوة الحيويههة*. وذلههك  وإن كههان يسههند البههدنتمامهها عههن الوجههود البههدني 
الموقههف سيصههبح الموقههف الطبيعههي للكيههان الكلههي تجههام اإلطههار البههدني إلههى درجههة أن نشههعر كمهها لههو 

ً خارجيههها يمكننههها أن نخلعهههه كمههها نخلهههع رداًء نرتديهههه أو كمههها نضهههع بعيهههدا عنههها  كهههان بهههدننا شهههيئا  شهههيئا
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يتصههادف أن نحملههها فههي يههدنا. وربمهها بلغنهها حتههى درجههة الشههعور بههأن البههدن، مههن وجهههة نظههر معينههة، 
ال وجهههود لهههه إال كنهههوع مهههن التعبيهههر الجزئهههي عهههن قوتنههها الحيويهههة وعهههن عقليتنههها. ههههذم التجهههارب ههههي 

عقههل قهههد بههدأ فهههي اتخههاذ الموقهههف الصههحيح والعالقهههة الصههحيحة تجهههام البههدن، وأنهههه عالمههات علهههى أن ال
يسهههتبدل وجههههة النظهههر الخاطئهههة لعقليهههة تتملكهههها وتأُسهههُرها األحاسهههيس البدنيهههة بوجههههة نظهههر الحقيقهههة 

 الصادقة لألشياء.
 

* المتربهههع البوروشةةة ، سهههيبدأ العقهههل فهههي التعهههرف علهههى بهههدنثانيههها، فيمههها يخهههص حركهههات وخبهههرات ال
الشهههاهد علهههى حركاتهههه أو المراقهههب الهههذي يراقبهههها، وثانيههها علهههى أنهههه العهههارف  بداخلهههه علهههى أنهههه أوالً 

والمهههتفهم لتجاربهههه. وسهههوف يكهههف العقهههل عهههن أن يعتبهههر فهههي فكهههرم أو يشهههعر فهههي أحاسيسهههه أن ههههذم 
الحركههات والتجههارب تخصههه ذاتيهها، بههل إنههه سههيعتبر ويشههعر علههى األحههرى أنههها ال تخصههه، بههل إنههها 

 وتفاعالتها بعضها مع البعض. الكونية الطبيعةتحكمها خصائص  طبيعيةت عمليافقط 
 

ً  فهههي العقهههل detachmentههههذا التحهههرر مهههن التعلهههق  ويمكهههن التقهههدم فيهههه إلهههى  يمكهههن جعلهههه طبيعيههها

درجهههة أن يكهههون هنهههاك نهههوع مهههن االنقسهههام بهههين العقهههل والبهههدن بحيهههث يراقهههب ويخبهههر العقهههل جهههوع 
وعطههها وألهههم وإرههههاق وإحبهههاط الكهههائن البهههدني، إلهههى آخهههرم، كمههها لهههو كانهههت تجهههارب شهههخص آخهههر 
تربطهههه بهههه صهههلة وثيقهههة لدرجهههة أنهههه يهههدرك كهههل مههها يهههدور بداخلهههه. ههههذا االنقسهههام ههههو وسهههيلة عظيمهههة 
وخطههههوة كبيههههرة نحههههو السههههيطرة؛ ألن العقههههل يبههههدأ أوال بمالحظههههة هههههذم األشههههياء ]الجههههوع، العطهههها..ط 

ال  فهههي ضهههوءبهههدون أن يخضهههع لهههها، وينتههههي أخيهههرا بهههأن ال يتهههأثر بهههها علهههى اإلطهههالق وأن يتفهمهههها 
انفعهههال فيهههه   ويكهههون مهههع ذلهههك متحهههرراً تمامهههاً منهههها. ذلهههك ههههو التحهههرر المبهههدئي للكيهههان العقلهههي مهههن 

 د البدن؛ وبالتطبيق العملي المنتظم لهذم المعرفة الحقة، يأتي التحرر ]الكليط حتمياً.  استعبا

 سيادة العقل على البدن
  

بداخلههههه كسههههيد الطبيعههههة، وأن  Purushaأخيههههرا سيتوصههههل العقههههل إلههههى التعههههرف علههههى البوروشهههها* 

لموافقههههة،  موافقههههة هههههذا السههههيد ضههههرورية لكههههل حركاتههههها. وسههههيجد أن البوروشهههها، باعتبههههارم مههههانح ا
يسهههتطيع أن يسهههحب موافقتهههه األصهههلية علهههى عهههادات الطبيعهههة السهههابقة، وأن ههههذم العهههادات تبطهههل أو 
تتغيههر فههي االتجههام الههذي ترسههمه إرادتههه فههي النهايههة. ولكههن ذلههك ال يحههدث علههى الفههور، ألن الموافقههة 

ههههذم العهههادة  الطبيعهههة السهههابقة، إلهههى أن تسهههتنفذ karmaالقديمهههة تظهههل سهههارية كنتيجهههة متشهههبثة لكارمههها* 

قوتههها. كمهها أن قههوة هههذم العههادة وفكههرة الضههرورة األساسههية التههي ألحقههها الههذهن بههها سههابقا   تلعبههان 
أيضههها دورا هامههها، ولكهههن مههها لهههم تكهههن ههههذم العهههادة مهههن العهههادات الجوهريهههة التهههي أنشهههأتها الطبيعهههة 

ليههها أو يَتََسههاَهل ويرحههب كعالقههة بههين العقههل والحيههاة والبههدن، ولههو لههم يَُجههد  د الههذهن موافقتههه القديمههة ع
المطههاف. حتههى عههادة الجههوع والعطهها يمكههن آخرر   بههها، فههين التغيههر ]التحههرر مههن العههادةط  يههأتي فههي

. وكهههذلك يمكهههن إضهههعاف عهههادة المهههرض واستئصهههالها بالتهههدريج؛ إضهههعافها وكبحهههها والهههتخلص منهههها
وفههي الوقههت ذاتههه تنمههو قههدرة العقههل علههى تقههويم علههل البههدن نمههوا عظيمهها، سههواء عههن طريههق المعالجههة 

للقههههوة الحيويههههة أو ببسههههاطة عههههن طريههههق أمههههر ذهنههههي. وبعمليههههة مشههههابهة  manipulationالواعيههههة 

 ً ودرجهههات معينهههة مهههن النشهههاط بهههالتوتر  يمكهههن تقهههويم العهههادة التهههي تقهههرن بهههها الطبيعهههة البدنيهههة أنواعههها
ً  والتعهههب زيهههادة قهههدرة العمهههل وتحهههررم وسهههرعته وفاعليتهههه،  سهههواء  والعجهههز، وكهههذلك يصهههبح ممكنههها

 ً ً  أكان عمال بدنيا  ، زيادة مدهشة ومضاعفتها ضعفين وثالثة وعشرة أضعاف.أم ذهنيا
 

َمههههها ونشههههرها العلههههم المههههادي. تبعهههها لهههههذا العلههههم،  ....يجههههب أن نصههههحح األفكههههار الخاطئههههة التههههي َعمَّ
تطهههور السهههابق الدنيهههة العاديهههة والعالقهههات بهههين العقهههل والبهههدن التهههي نشهههأت مهههن الحهههاالت الذهنيهههة والب
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ههههي الظهههروف القويمهههة والطبيعيهههة والصهههحية، وأي شهههيء آخهههر يتعهههارض معهههها ههههو إمههها مرضهههي 
ً الهههذكر أن العلهههم نفسهههه  يتجاههههل كليهههوخهههاطئ، أو ههههذيان وخهههداع للهههنفس وخبهههل. وغنهههي عهههن  ههههذا  أ

هههن ويَُطهههو    العمليهههات المعتهههادة للطبيعهههة الماديهههة  بههههدف  بهمهههة عظيمهههةر المبهههدأ المحهههافظ عنهههدما يَُحس  
كافيههة  أن أي تغييههر و واحههدة بلههوة سههيطرة أعظههم لإلنسههان علههى الطبيعههة. حسههبنا أن نقههول هنهها مههرة

فهههي الحالهههة الذهنيهههة والبدنيهههة وفهههي العالقهههات بهههين العقهههل والبهههدن يضهههفي علهههى الكيهههان نقهههاًء أعظهههم 
والسههههالم، ويضههههاعف سههههيطرة العقههههل علههههى نفسههههه وعلههههي  وحريههههة أكبههههر، ويجلههههب البهجههههة والصههههفاء

الوظهههائف البدنيهههة، أو باختصهههار، أي تغييهههر يهههؤدي إلهههى سهههيطرة أكبهههر لإلنسهههان علهههى طبيعتهههه الذاتيهههة 
 ً ههههيَّا وال يمكههههن اعتبههههارم هههههذيانا ً    ال يمكههههن أن يكههههون َمَرض  للههههنفس، إذ أن نتائجههههه جليههههة  أو خههههداعا

تهههدف إليههه الطبيعههة فههي تطويرههها للفههرد، وهههي كانههت سههتحقق  هههذا التغييههر هههو تَقَههدُّمإنمهها وايجابيههة. و
هههههذا التطههههور علههههى أي حههههال، ولكنههههها اختههههارت هنهههها إرادة اإلنسههههان كعميلههههها الرئيسههههي، ألن هههههدفها 

 25.الجوهري هو أن تقود البوروشا* نحو السيادة الواعية على نفسها
 
 

 

وحتهههى مههها يبهههدو  محهههدود بالضهههرورة،بالسهههبل الماديهههة  لتحسهههين صهههحة البهههدنأقصهههى مههها يمكننههها عملهههه 
نتيجهههة لتقلبهههات فهههي الهههداخل أو كقهههوة وصهههحة تامهههة فهههي البهههدن مههههدد ويمكهههن أن يهههزول فهههي أي وقهههت  

ً  وصههههدمات اتلهجمهههه ال يههههأتي إال عنههههدما  مههههن الخههههارج  الوصههههول إلههههى كمههههال أعلههههى وأكثههههر دوامهههها
مهههن الهههداخل أو  ،نتخطهههى حهههدودنا. أحهههد االتجاههههات لنمهههو وعينههها يجهههب أن يكهههون السهههيطرة المتزايهههدة

وقدراتهههه واسهههتجابته الواعيهههة لألجهههزاء األعلهههى مهههن الكيهههان.... لهههو أمكهههن  بهههدنعلهههى ال ،مهههن أعلهههى
لطاقهههة الحيهههاة والبهههدن والهههوعي  automatismsاألعمهههال التلقائيهههة الغرائهههز و يهههتحكم فهههيللهههذهن أن 

ا ، ولههههههو أمكههههههن أن يههههههدخلها ويسههههههتخدمهconsciousness physical subtleالفيزيههههههائي* الههههههدقيق 

واعيههها، وإن صهههح التعبيهههر، أن يصهههبغ عملهههها الغريهههزي والتلقهههائي بصهههبغة ذهنيهههة تمامههها، فهههين عمهههل 
ً و كمهههاالً  زدادههههذم الطاقهههات يههه ً و وعيههها الهههذهن  صهههبحبذاتهههه. ولكهههن مهههن الضهههروري أيضههها أن ي إدراكههها

، وهههو أقههرب مهها يكههون إلههى ذلههك عنههدما يقههل اعتمههادم علههى العقههل الفيزيههائي* المعهههرض كمههاالً أكثههر 

ً  reasonللخطهههأ، وعنهههدما يتخطهههى حتهههى الحهههدود التهههي يفرضهههها عمهههل اإلدراك العقلهههي   األكثهههر نظامههها

 وأن يكتسههههب رؤيههههة أوسههههع وأعمههههق ، intuitionودقههههة، وعنههههدما يههههتمكن مههههن أن ينمههههو فههههي الحههههدس 

 ة حدسية أعلى. ودفعة أكثر إشراقا إلراد
 

إلهههى أي مهههدى يسههتطيع العقهههل أن يفهههرض  تصههورمههن الصهههعب، حتههى فهههي نطهههاق التطههور الحهههالي أن ن
سهههيطرته علهههى البهههدن، أو إلهههى أي مهههدى يسهههتطيع أن يسهههتخدم طاقاتهههه. وإذا مههها واظهههب الهههذهن علهههى 

، يصهههبح مهههن المسهههتحيل وضهههع أي حهههدود بشهههريةاالرتقهههاء إلهههى قهههدرات أعلهههى وعلهههى توسهههيع حهههدودم ال
ً إلنج ، فهههي إنجهههازات معينهههة، أن تتهههدخل اإلرادة فهههي عمهههل أجهههزاء ازاتهههه  لدرجهههة أنهههه قهههد يبهههدو ممكنههها
 التلقائي. بدنال
 

أكثهههر لدونهههة واسهههتجابة، ويصهههبح  بهههدنأينمههها تتراجهههع الحهههدود، وبالتناسهههب مهههع ههههذا التراجهههع، يصهههبح ال
  26.بهذا القدر أداة أكثر كماال وأكثر صالحية لعمل الروح
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 األلمإبطال مفعول 

 

مهها تقههال  كثيههراً ف ،مههن األلههم كبيههراً    ربمهها قيههل لكههم أن بعههض الشههكاوى البدنيههة ستسههبب لكههم قههدراً األم
مثهههل ههههذم األشهههياء. وبنهههاء علهههى ذلهههك تشهههكلون فهههي أفكهههاركم تشهههكيلة خهههوف وتظلهههون متهههوقعين األلهههم. 

 وعندئذ يأتيكم األلم حتى لو لم  تكن هناك حاجة لقدومه.
 

األلهههم موجهههود بالفعهههل. مههها أسهههتطيع أن  أقولهههه لكهههم ههههو اآلتهههي  لهههو كهههان علهههى أي حهههال، لنفتهههرض أن 
الهههوعي يميهههل وينحهههو إلهههى أعلهههى، فهههين األلهههم يهههزول. وإذا كهههان يميهههل وينحهههو إلهههى أسهههفل، فهههين األلهههم 

 ً ، بهههل إنههه قههد يشهههتد فههي حدتههه. وعنهههدما نقههوم بههبعض التجهههارب علههى نزعههة الهههوعي، يصههبح محسوسهها
، نههرى أن شههكوى البههدن فههي حههد ذاتههها ال عالقههة لههها بههاأللم. وهههل هههي إلههى االرتفههاع أم إلههى الهبههوط

 ً . وهههذا فالبههدن قههد يعههاني معانههاة شههديدة أو قههد ال يعههاني علههى اإلطههالق مههع أن حالتههه هههي نفسههها تمامهها
ً التباين يرجع كلي  إلى نزعة الوعي. ا

 
أن  أنههها أقهههول "ينهههزع إلهههى أعلهههى" ألن النهههزوع نحهههو األلوهيهههة* ههههو أفضهههل الطهههرق، ولكهههن مههها يمكهههن

نقولهههه بصهههفة عامهههة ههههو إننههها لهههو صهههرفنا الهههوعي عهههن األلهههم بهههأن نشهههغله بعمهههل أو بهههأي شهههيء آخهههر 
 يشوقنا، فين األلم يكف.

 
ولهههيس األلهههم فحسهههب، بهههل إن أي ضهههرر يحتمهههل وجهههودم فهههي عضهههو بهههدني يصهههبح أسههههل فهههي تقويمهههه 
عنههدما نصههرف الههوعي عهههن المشههكلة وعنههدما نكهههون متفتحههين لأللوهيههة*. أحهههد أوجههه األلوهيههة* ههههي 

ط   وهههههي الوجههههود األسههههمى الخههههالص فههههوق أو مهههها بعههههد أو مهههها وراء Satخاصههههية الوجههههود ]سههههات* 

  27ى اتصال بها، فين كل الشكاوي البدنية يمكن إزالتها.الكون. لو أمكنك أن تظل عل
 

 

ههههز علههههى يمكنههههك أن تحههههاول اآلتههههي  ال ، واصههههرف انتباهههههك عنههههه قههههدر لههههممهههها تشههههعر بههههه مههههن أ تَُرك  

تركهههز عليهههه،  فكهههر فيهههه أقهههل مههها يمكنهههك،  وأههههم شهههيء الأو  طاعتك، ال تفكهههر فيهههه علهههى اإلطهههالقاسهههت

ال  "أوام، إن ألمهههي يهههزداد أتهههألم"، وإذا مههها سهههاءت األمهههور قلهههي  "أوام، أنههها وال تعيهههرم انتباههههك. ال تقهههل

أن تهههزداد شهههدة األلهههم، ومههها ذلهههك إال ألنهههك  تركهههز عليهههه. وههههذا ههههو  شهههدة"؛ ألنهههه مهههن الطبيعهههي عندئهههذ

 ً فهههي ههههذم شهههارات األلهههم؛ وطبيعهههي   أن نفكهههر ونظهههل متنبههههين ومتهههوقعين إلالخطهههأ الهههذي نقترفهههه دائمههها

وقههههد زاد حههههدة بسههههبب االنتبههههام الههههذي ركزنههههام عليههههه. ولههههذلك فههههين  أن يههههأتي األلههههم، وأن يههههأتي الحالهههة

 ً ، ههههو أن تقهههرأ أو أن تسهههأل الغيهههر أن يقهههرؤوا لهههك، علهههى حسهههب أفضهههل مههها تفعلهههه إذا كنهههت متوعكههها

.، فين معاناتك تنتهيإلى شيء آخرظروفك. و لو أمكنك أن تصرف انتباهك 
28

 

 

 وتجعلني أنسى األلم. كتابة وقراءة القصص تشوقني كثيراً   
 

 وهم وخيال. األلم الذي تشكو منهثالثة أرباع  على األقل هذا يبرهن أن
 

 اإلطالق. هذا . أنا ال أفهموهمي يمرضأن فهم  فيرجاء مساعدتي  
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أنهههت تفكهههر فهههي أنهههك مهههريض، وههههذا يزيهههد المهههرض. عنهههدما تنسهههى المهههرض، فينهههه يغهههادرك بصهههورة 
  29.تكاد تكون كلية

 

 

الوحيههههدة التههههي ال تفشههههل للههههتخلص مههههن األمههههراض هههههي أن تصههههرف انتباهههههك عنههههها وأن الطريقههههة 

.ترفض إعطائها أية أهمية
30
  

 

ً  شةةةري أوروبينةةةدو: ً  مهههن الواضهههح أن داءك فهههي أساسهههه مهههرض أعصهههاب، ولهههيس مرضههها ً  بهههدنيا . عاديههها
 أطهههالو أهميهههةالهههذهن  أوالههههاوكلمههها  ؛عهههها وقَب لَههههامأي شهههيء فيهههك  تجهههاوبتهههزداد لهههو  ههههذم العلهههل

ً  واشهههتدت. الطريهههق الوحيهههد للشهههفاءتفاقمهههت  لمهههاالتفكيهههر فيهههها، ك هههل  ههههو أن تظهههل هادئههها وأن تعهههزل وتُح  
الموقههههف تخههههذ أهميههههة كبيههههرة.... لههههو أمكنههههك أن تنفسههههك مههههن العلههههة وتههههرفض قبولههههها أو إعطاءههههها 

 ترتخههههي ة العلههههل واألمههههراضفههههين قبضهههه ،واإلدراك السههههليم  الصههههبر والَجلَههههدب وأن تتحلههههى الصههههحيح
 31ج.بالتدري

 

 استئصال العامل الذهني في األلم
 

فهههي حالهههة الهههذين يسهههتطيعون تجنهههب االضهههطراب والتكهههدر بمجهههرد اإلحسهههاس بهههألم فهههي موضهههع  األم:
فهههين طاقهههة البهههدن علهههى  ،ههههدوء وعلهههى االحتفهههاظ بتهههوازنهم مههها، والهههذين يقهههدرون علهههى التحمهههل فهههي

هههحَ تَ  يصهههاحب األلهههم خهههوف أو قلهههق.  أالبشهههرط ممههها نظهههن،  تكهههون أكبهههر كثيهههراً  انهيهههارل العلهههل بهههدون مُّ
العامههل الههذهني، فههين البههدن، لههو تههرك لشههأنه، ال يشههعر بخههوف أو تههوجس أو قلههق إزاء  عنههدما نحههذف

 ً  .]هذم هي المرحلة األولىط.  ما قد يحدث له، ويستطيع أن يتحمل تحمال فائقا
 

األلههم  عةلسهه  عندئههذ تههزول والتحمههلعلههى التجلههد نفسههه النيههة  بههدنك  عقههدتههأتي عنههدما ي ثانيههةالمرحلههة ال
ً وحدته   .على الفور. أنا أتكلم على مستوى مادي تماما

 
 ً ، لهههو كنهههت الههههدوء الههداخلي وههههو ضههرورة  هنههها يهههدخل عامههل آخهههر فههي الصهههورة،  ولههو كنهههت هادئهها

"   لسههههت أعنههههي "سههههاراً  ، فههههين األلههههم يتحههههول إلههههى إحسههههاس يكههههاد يكههههون سههههاراً تملههههك هههههذا الهههههدوء
هههو شههعور يقههارب اإلحسههاس بالراحههة. أكههرر  أنهها أتكلههم مههن الناحيههة الماديههة بههالمفهوم المعتههاد، وإنمهها 

 والبدنية الصرفة. ]هذم هي المرحلة الثالثةط.
 

اإللهيهههة* المهيمنهههة،  بةةة إلرادإلاإللهيهههة* و ب لحضةةةرإلوالمرحلهههة األخيهههرة تكهههون عنهههدما تهههؤمن الخاليههها 
جهههد  دها تهههأتي حالهههةتثهههق بهههأن كهههل مههها يصهههادفها ههههو أفضهههل مههها يمكهههن أن يقهههع لهههها؛ عنههه وعنهههدما الو 

ecstasy بتهجة  وفيها تتفتح الخاليا وتصبح مضيئة وم.  

 
أمهها الرابعههة فربمهها ال يقههدر عليههها إال فههي مقههدور الجميههع،  الثالثههة األولههىهنههاك إذا أربههع مراحههل.... 

.الواصلون في اليوغا
32
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قبهههل الوصهههول إلهههى مقهههام أعلهههى فهههي الهههوعي، هنهههاك مرحلهههة يمكهههن فيهههها أن ننمهههي فهههي أنفسهههنا ملكهههة 
  إدراك عقلههههي رائههههق، دقيههههق، منطقههههي، وموضههههوعي تمامهههها فههههي رؤيتههههه reasonاإلدراك العقلههههي 

لألشههههياء.... معظههههم النههههاس، عنههههدما يههههزعجهم شههههيء مهههها يفقههههدون التعقههههل. وإذا مهههها مرضههههوا مههههثال، 
"أوام، كهههم أنههها مهههريض  مههها أفظهههع ذلهههك  ههههل سهههيكون األمهههر كهههذلك  يمضهههون وقهههتهم فهههي الشهههكوى 

دائمههها؟" ومهههن الطبيعهههي عندئهههذ أن يشهههتد مرضههههم أكثهههر وأكثهههر. أو إذا صهههادفهم مكهههروم، يصهههيحون  
علههى مهها يههرام  "، ثههم ينفجههرون فههي نوبههة حتههى اآلن كههل شههيء  كههان"هههذم األشههياء ال تحههدث إال لههي   

فيننههها ون حاجهههة ألن نتحهههدث علهههى مسهههتوى السهههوبرمان*، ودبكهههاء، أو يقعهههون فريسهههة لنوبهههة عصهههبية. 
تسههههتطيع أن تنظههههر إلههههى  reasonنجههههد فههههي اإلنسههههان نفسههههه كفههههاءة أعلههههى اسههههمها اإلدراك العقلههههي 

 قهههول لهههك  "ال تقلهههق، فقلقهههك لهههن يفيهههداألمهههور برباطهههة جهههأا وبههههدوء وحصهههافة. وههههذم الحصهههافة ت
" عندئههذ  تهههدأ علههى .بالفعههل وقههعبشههيء، يجههب أال تشههكو، ويجههب أن تقبههل مهها أصههابك حيههث إنههه قههد 

ذلهههك تهههدريب ذهنهههي ممتهههاز ينمهههي القهههدرة علهههى التمييهههز والمشهههاهدة والموضهههوعية، ولهههه فهههي الفهههور. 
 سههههتهزاءنفهههس الوقهههت أثههههر حميهههد علهههى خلقههههك. وههههو يجنبههههك أن تجلهههب علهههى نفسههههك السهههخرية واال

  33باالستسالم ألعصابك، ويجعلك تتصرف كشخص حصيف ورزين.
 

قهههدرة رائعهههة  تكهههون لهههها المعرفهههة إلهههى جهههذور مشهههاكلنا ومتاعبنههها د مههها تتغلغهههل  عنهههشةةةري أوروبينةةةدو
يؤلمههههك علهههى الشههههفاء. بمجههههرد أن تََمههههسَّ صهههميم المشههههكلة، وبمجههههرد أن تصههههل فهههي تعمقههههك إلههههى مهههها 

 34.، فين األلم يختفي كما لو كان بمعجزةحقيقة

 قطع االتصال

 
مهها لههم نكههن مفههرطين فههي الرخههاوة، ولههو كنهها متحلههين بههبعض الصههبر والَجلَههد، وعنههدما نقههرر فههي  األم:

 ً ، فههين األلههم يتصههاغر بصههورة ملفتههة للنظههر. كمهها أنههه يمكههن شههفاء زائههداً  داخلنهها أال ن عي ههر األلههم انتباههها
ف إيقههها بمجهههرد، أي عراضههههاعهههدد مهههن األمهههراض أو حهههاالت اخهههتالل التهههوازن البهههدني بمجهههرد إزالهههة أ

ً  المعانهههاة. ولكهههن ههههذم األمهههراض . ولكنهههك لهههو تعهههود مهههرة أخهههرى فهههي العهههادة، ألن سهههببها مهههازال قائمههها
 ً لههَت عليههه مباشههرة، فههين الشههفاء يكههون جههذريا ك . وإذا لههم يكههن فههي مقههدورَوَجههدَت سههبب المههرض وَعم 

أن تقمهههع األلهههم أو تزيلهههه أو تسهههيطر عليهههه فهههي نفسهههك   لكهههي تهههؤثر ، يمكنهههك معرفهههة سهههبب المهههرض
 المرض.على 

 
اآلخههههر الطريههههق مههههن الخههههارج إلههههى الههههداخل، فههههي حههههين أن إزالههههة األعههههراض أو قمههههع األلههههم يعمههههل 

 ً . وأعظهههم شهههموالً  ]اكتشهههاف سهههبب المهههرضط يعمهههل مهههن الهههداخل إلهههى الخهههارج وههههو لهههذلك أكثهههر دوامههها
 ولكن الطريقة األولى فعالة أيضا.

    
قبههههول األلههههم أو تحملههههه، فهههههم  رخويههههون، بمعنههههى أنهههههم ال يسههههتطيعون ... هنههههاك قههههوم أصههههفهم بههههأنهم

يقولهههون علهههى الفهههور، "ال أسهههتطيع  األلهههم غيهههر محتمهههل. ال أقهههدر علهههى تحمهههل فهههوق مههها تحملهههت ".  
هههن الموقههف وال يضههع حهههداً  تخلص مهههن الهه لهههن يسههتطيعلمعانههاتهم، إذ أن المههرء  وذلههك ]بههالطبعط ال يَُحس  

األلههم بههأن يقههول لههه ال أريههدك  ولكنههك لههو اسههتطعت أن تجلههب فههي نفسههك، فههي الموضههع الههذي يعههاني، 
ن. فهههو  فههي الذبذبههة الداخليههة التههام والسههكون عههدم الحركههةنوعهها مههن  فههين ذلههك يكههون لههه مفعههول الُمَسههك  

جحهههت فهههي يقطهههع االتصهههال بهههين الموضهههع الهههذي يعهههاني وبهههين المههها، ومههها أن تَق َطهههع الصهههلة، وإذا ن
 ً ً  اسهههتبقاء تلهههك الحالهههة وقتههها . تواظهههب عليهههها،  فهههين األلهههم يهههزول. يجهههب أن تجعهههل ذلهههك عهههادة كافيههها

والفرصهههة لفعهههل ذلهههك سهههوف تُتَهههاح لهههك، بهههل إن الفهههرص متاحهههة لهههك طهههوال الوقهههت  ربمههها جرحهههت 
كهههدمات بسهههيطة فهههي موضهههع أو آخهههر خهههدوا ونفسهههك أو اصهههطدمت بشهههيء مههها   ال يمكهههن تجنهههب 
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ً علهههى الهههدوام، خاصهههة عنههه ، ههههذم فهههرص تُتَهههاح دما نمهههارس ألعهههاب القهههوى والجمبهههاز وغيرهههها   حسهههنا
ً مهههن أن تجلهههس  لنههها. بهههدالً  تركهههز عليهههه، وههههو مههها يجعلهههه  وأوتتأمهههل األلهههم وتحهههاول تحليلهههه  مستسهههلما

يههزداد أكثههر فههأكثر... لههو تعمههدت أن تركههز هههذا النههوع مههن السههكون فههي العصههب المتههألم؛ فههي موضههع 
سهههيكون لهههه مفعولهههه، وسهههيعمل  يمكنهههك مهههن السهههكينة، سهههترى أن ذلهههك األلهههم، وأن تسهههتحث فيهههه كهههل مههها

نَا يغشهههي األلهههم بسهههبات. وبعهههدها ، لهههو أمكنهههك أن تضهههيف إلهههى ذلهههك  كمهها قلهههت لهههك، كمههها لهههو كهههان ُمَسهههك  
 نوعا من السالم الداخلي والثقة بأن األلم سيزول، حسنا، أؤكد لك أنه سيزول.

 
، وذلههك يوغههالههم، أكثرههها صههعوبة مههن وجهههة نظههر الوجههع األسههنان يُعتَبَههر، مههن بههين جميههع ألههوان األ

تهههؤدي بالفعهههل  ريقهههة قطهههع االتصهههال الموصهههوفة أعهههالمطاألسهههنان مهههن المههها. ولكنهههي أعلهههم أن لقهههرب 
إلهههى الفقهههدان التهههام لإلحسهههاس بهههالوجع. ومهههع أنهههها ال تشهههفي السهههن المصهههاب، فههههي تهههنجح فهههي بعهههض 

و عههادة مهها يشههرع فههي االحتجههاج الحههاالت فههي قتههل العصههب المههؤلم. والعصههب فههي السههن المصههاب ههه
فههي الموضههع لههو نجحههت فههي ترسههيا السههكون بكههل قوتههه عنههدما يهاجمههه النُخههر أو المههرض. ولههذلك، 

لنظههر هههو أنههك لههو واظبههت علههى الفههت يمههن التذبههذب واالحتجههاج. مهها  ، يمكنههك منههع العصههب المههؤلم
علههههى  وت وال يزعجههههك بعههههدهافعههههل ذلههههك بانتظههههام ومثههههابرة كافيههههة، فههههين العصههههب المههههريض يمهههه

 ينتهي األلم. العصب اإلطالق. بموت
 
   35 حاول  أرجو أال تشكو من وجع األسنان أبدا 

 

 

 نه لمحو األلم هو قطع االتصال...شيء، والشيء الذي ال غنى ع همأ
 

 ً وأن ذلههك قههد أثههر علههى عصههب مهها.  صههغيراً  علههى سههبيل المثههال  لنفتههرض أنههك قطعههت إصههبعك قطعهها
 ً . هههذا هههو مهها يسههبب لههك األلههم ليلفههت مهها قههد حههدث واختههل هههذا العصههب يسههارع فههي تبليههغ المهها أن شههيئا

انتباههههك ويخبهههرك   "انتبهههه، لقهههد اختهههل شهههيء مههها ". وهنههها يشهههرع الهههذهن علهههى الفهههور فهههي القلهههق  "مههها 
لههى األصههبع ويحههاول أن يعتنههي الخطههب؟ آم  كههم يههؤلمني ذلههك ، إلههى آخههرم، إلههى آخههرم"، ثههم يتحههول إ

 ً . ولكهههن لكهههي توقهههف العهههادة يعصهههب المهههرء ضهههمادة صهههغيرة علهههى الجهههرح فهههيفيهههه.  بمههها يهههزال سهههليما
 ً ال تقههههدر علههههى احتمالههههه، يجههههب ببسههههاطة أن تقطههههع االتصههههال ]بههههين العصههههب والمههههاط بواسههههطة  ألمهههها

ألن تفعههههل  نبهتنههههي، وال داعههههيو للعصههههب، "عليههههك بالهههههدوء اآلن، لقههههد أديههههت مهمتههههك عقلههههك، قههههائالً 
لههو أتممههت ذلههك بصههورة مرضههية،  ".أكثههر مههن ذلههك، و]لههيكن فههي علمههكط أننههي سههأمنعك ]لههو حاولههتط

فلههن تتههألم بعههدها، ويكههون األمههر قههد انتهههى، واأللههم قههد توقههف. هههذم هههي الطريقههة المثلههى. وهههي أفضههل 
 نك تتألمإل تشكومن أن  كثيراً 

36
  

 

 بدنالخروج من ال
  

 توعك شديد؟م إذا كنا نعاني من ألم حاد أو كيف يمكننا النوم في سال

   . أحسهههن طريقهههة   وههههي مطلقهههة فهههي مفعولههههايوغهههاذلهههك يتطلهههب ملكهههة معينهههة مهههن َملََكهههات ال األم:

 .بدنهي الخروج من ال
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يهههد الهههذي مهههن مهههرض شهههديد، الشهههيء الوح تشهههكو مهههن حمهههى أو غثيهههان أو كهههأن كبهههدنعنهههدما يعهههاني 

ج كيانهههك الحيهههوي* منهههه. وإذا كنهههت مهههن  بمعنهههى ينبغهههي فعلهههه ههههو أن تغهههادرم المحنكهههين فهههي أن تُخهههر 

ك أن ك بحيهههث يمكنهههبهههدنوكنهههت تعهههرف كيهههف تفعهههل ذلهههك، أن تحلهههق علهههى ارتفهههاع بسهههيط فهههوق  اليوغههها

   بههدنط فههي صههورة ماديههة إلههى حههد مهها، يسههتطيع رؤيههة البههدنخههرج ]مههن ال تههرام. الكيههان الحيههوي، إذا

عندئهههذ، فههي تلهههك اللحظهههة، تسهههتطيع بواسهههطة مههها تملكهههه  رى البهههدن، بهههدنك الفيزيهههائي نفسهههه.أي أنههك  تههه

. هههذم هههي بههدنمههن وعههي ومهها تملكههه مههن قههوة، أن توجههه أشههعة قههواك علههى الموضههع المههريض فههي ال

 كنهههت تملهههك القهههدرة والمعرفهههة، فههههي إذا شهههفاء الهههذاتي. الطريقهههة األكيهههدة لإلو وسهههائل الشهههفاءالأقهههوى 

 تفشل.طريقة ال 

ً تسهههتطيع ]بههههذم الطريقهههةط شهههفاء نف . ولكهههن كهههان نوعهههها، فهههي وقهههت قصهههير جهههداً  سهههك مهههن أي علهههة، أيههها

كهههل ذلهههك يتطلهههب الكثيهههر مهههن التهههدريب، تهههدريب الكيهههان، وال يمكهههن عملهههه عفهههو الخهههاطر أو بهههوحي 

ههههو فهههي الواقهههع مههها يفعلهههه النهههاس بهههالغريزة عنهههدما يتخطهههى األلهههم طاقهههة  بهههدنالسهههاعة. الخهههروج مهههن ال

ً بهههدنتحملههههم ويصهههابون باإلغمهههاء. اإلغمهههاء مههها ههههو إال خهههروج مهههن ال  . بعهههض النهههاس أقهههل ارتباطههها

ً بههههدانهمبأ ً  ، وهههههؤالء، عنههههدما يختههههل فههههيهم شههههيء أو يسههههبب لهههههم ألمهههها ، أو يمرضههههون، يصههههابون فائقهههها

 باإلغماء.

ً وتتركههه  ك،  تخههرج منههه فعههالً بههدنإلغمههاء، أي أنههك تخههرج مههن األلههم الفههائق يسههبب لههك ا . سههاكناً تمامهها

دف طريقهههة ]آمنهههةط للههههروب مهههن المعانهههاة، علهههى شهههرط أن تكهههون لمهههن يتصههها بهههدنالخهههروج مهههن ال

علههههى رأسههههك، وإال فههههين  مههههاءاليهههههزك أو يههههرا فلكههههي ال يهلههههع  وجههههودم بجههههوارك المعرفههههة الكافيههههة

 النتيجة قد تكون مأساوية.

ً  تعهههم السهههكينةط أن بهههدني ]بعهههد الخهههروج مهههن المهههن الطبيعههه ً  شهههيئا ، حيهههث إنهههه لهههم يعهههد هنهههاك أي فشهههيئا

ً  بهههدن، يصهههبح الالحهههاالت ي أغلهههبجيل األلهههم، وفهههوعهههي لتسههه بدرجهههة تكفيهههه ألن ينهههال بعهههض  سهههاكنا

الراحههههة حتههههى علههههى الههههرغم مههههن المعانههههاة، فهههههو لههههم يعههههد يتههههألم علههههى اإلطههههالق. هههههذم هههههي أفضههههل 

  37الطرق.

 راك جديدمركز إد النظر من
 

ً ال يتوقفهه النشههاط الههذهنيو القههوة الذهنيههة األم: علههى المهها. نحههن قههد اعتههدنا اسههتخدام المهها،  ان حصههريا
ولكننههها نسهههتطيع اسهههتخدام شهههيء آخهههر، أو بهههاألحرى نسهههتطيع أن نركهههز القهههوة العقليهههة فهههي مكهههان آخهههر 

أن نركههز القههوة الذهنيههة فههي  . نسههتطيع مههثالً هههذا المكههانبحيههث يبههدو لنهها أن نشههاطنا الههذهني يههأتي مههن 
 شعر بالنشاط الذهني آتيا منها...وأن ن plexus solarالضفيرة الشمسية 

 
لههههو صههههادف أن أصههههابك صههههداع فههههي أي وقههههت، أنصههههحك أن تفعههههل اآلتههههي  خههههذ قههههوة الفكههههر، القههههوة 

مهههن قمهههة الهههرأس إلهههى  وأنزلهههها بهههبطء شهههديد – لهههو أمكنهههك ذلهههكمهههن قوتهههك الحيويهههة،  قلهههيالً والذهنيهههة   
. لهههو كنهههت تعهههاني مهههثال مهههن صهههداع أو احتقهههان أو ضهههربة شهههمس خفيفهههة، أو أي شهههيء آخهههر أسهههفل

أو حتههى أسههفل  إلههى مركههز الصههدريكههون قههد وقههع لههك، وكنههت تعههرف كيههف تفعههل ذلههك وتنههزل القههوة 
سهههيمكنك فعهههل ذلهههك فهههي خمهههس دقهههائق. جهههرب المهههرة  الصهههداع يختفهههي. مهههن ذلهههك إلهههى المعهههدة، فهههين

ب القادمهههة التهههي تعهههاني فيهههها مهههن صهههداع ههههذم .... أتمنهههى أال يصهههيبك صهههداع، ولكهههن لهههو صهههادف، َجهههر  
 ....الطريقة
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اجلههس فههي راحههة تامههة وخههذ كههل قوتههك، كمهها لههو كنههت تجمههع كههل الطاقههة فههي رأسههك، خههذ هههذم الطاقههة 
ة. سههترى أن صههداعك ل... أسههفل، بههبطء وبعنايههة كبيههرةواجعلههها تنههزل إلههى أسههفل... أسههف ، إلههى الُسههرَّ
لتجربهههة مهههرات عديهههدة.... إنهههه دواء ممتهههاز وسههههل للغايهههة؛ ال داعهههي سهههوف يختفهههي. لقهههد قمهههت بههههذم ا

    38لتناول أدوية أو أخذ ُحقَن   الصداع سيشفى بهذم الطريقة.
 

يع النفس  توس 

 
أو األلهههم أو الشهههعور بهههالعجز  جههههة الههههم أو المعانهههاة أو التمهههرد الهههداخليعنهههدما تضهههطر إلهههى موا األم:
والتهههي ههههي بالتحديهههد المصهههاعب التهههي الممارسهههة طريهههق لهههى أو أي مهههن األشهههياء التهههي تصهههادفك ع –

هههع نفسهههك، أو  –يجههب أن تتغلهههب عليهههها  لهههو أمكنهههك، بَهههَدن يا، أي فهههي وعيهههك البهههدني، أن تحهههس أنهههك تَُوس  
د نفسههك، بعهههد أن كنهههت تشهههعر كأنهههك شههيء مطهههوي الَطيَّهههة فهههوق األخهههرى،  ربمهها أمكننههها أن نقهههول  تَفهههر 

يَهههت وأعيهههد ط أن شهههيئا مههها يحكهههم قبضهههته عليهههك ت عديهههدة، ويهههها مهههرامثهههل قطعهههة مهههن القمهههاا ُطو 
ههها أو حزمهههة مربوطههة بيحكهههام ويعُصههرك ويؤلمههك ويشهههل حركتههك وأنههك مثهههل قطعههة قمهههاا أحكههم طي

ههد نفسههك، تمامهها كمهها لههو كنههت تفههرد قطعههة مههن فههي  بالتههدريج ت تبههدأأنهه بههالغ  فههك كههل هههذم الطيههات وتُم  
 ً ً و مهههن الهههورق وتبسهههطه، القمهههاا أو فرخههها وتوسهههع نفسهههك كأوسهههع مههها يمكنهههك، وتبسهههط  تتمهههدد أفقيههها

نفسههك إلههى أقصههى مههدى وتفههتح نفسههك فههي ال فعاليههة تامههة ومهها يمكننههي أن أسههميه "توجههه إلههى النههور"، 
د  علههى العكهههس بهههلتنثنههي علهههى صههعوبتك كمههها لههو كنهههت تريههد أن تحتويهههها بههداخلك، مهههن أن  بههدالً  تَفهههر 

 ً  النةةةور —النةةةورعوبة أمهههام الصههه وتبسهههط نفسهههك قهههدر اسهههتطاعتك وفهههي أتهههم صهههورة ممكنهههة، واضهههعا
ً  –ذلههك فههي جميههع المجههاالت لههو فعلههت  –اآلتههي مههن أعلههى  ، فههذلك وحتههى لههو لههم تههنجح فههي ذلههك ذهنيهها
ً  –صهههعب أحيانههها  ً لهههو أمكنهههك أن تتخيهههل أنهههك تفعهههل ذلهههك بهههدنيا ، سهههتجد، عنهههدما تنتههههي ، أو حتهههى ماديههها

جههههود مبمجهههرد مهههن ثالثهههة أربهههاع الصهههعوبة قهههد زال. بعهههد ذلهههك واالمتهههداد، أن أكثهههر  االتسهههاعمهههن 
 39يزول الربع األخير كذلك. للنورالتفتح نحو

 

 

 يجب أن توسع وعيك، إن كان ذلك في مقدورك.
 

عرفههت شخصهها كههان يريههد أن يوسههع وعيههه، وكههان يقههول إنههه وجههد وسههيلة لههذلك  كههان يسههتلقي علهههى 
فهههي  يتجهههولمعهههها وأن  identifyظههههرم لهههيال فهههي الخهههالء وينظهههر إلهههى النجهههوم ويحهههاول أن يتطهههابق 

العههههالم الشاسههههع، وبههههذلك يفقههههد كههههل حههههس باألبعههههاد وكههههل األشههههياء الصههههغيرة التههههي تقههههاس بمقههههاييس 
 ً ً  األرض، فيصههههبح شاسههههعا  كههههالكون، فههههنحن ال نههههرى إال جههههزءاً  كالسههههماء   ال يمكننهههها القههههول شاسههههعا

 ً عندئهههذ تتسهههاقط الصهههغائر  ماء بكهههل مههها فيهههها مهههن نجهههوم.كالسههه بهههالغ الصهههغر منهههه   ولكهههن شاسهههعا
  40.. إنه تمرين جيدعلى األقلط، ونفهم األمور على مقياس شاسع جداً وقتياً والشوائب ]

 

 

 أن نجعل وعينا شاسعا؟ أيتها األم العذبة، كيف يمكن 
 

  شاسعا؟ آم، هناك طرق عديدة لفعل ذلك.
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مهههع شهههيء شاسهههع. علهههى سهههبيل المثهههال،  yourself identifyأسههههل الطهههرق ههههو أن تطهههابق نفسهههك 

عنههدما تحههس أنههك مقفههل فههي فكههرة أو رغبههة أو وعههي ضههيق ومحههدود تمامهها، عنههدما تشههعر كأنههك فههي 
قوقعهههة، لهههو شهههرعت فهههي التفكيهههر فهههي شهههيء شاسهههع جهههداً كميهههام المحهههيط، علهههى سهههبيل المثهههال، ولهههو 

االتجاههههات )هكهههذا، األم ... فهههي جميهههع ... بعيهههداً فهههي ههههذا المحهههيط وكيهههف أنهههه يمتهههد بعيهههداً  تمعنهههت فعهههالً 
تفهههتح وتمهههد ذراعيهههها(، وكيهههف أنهههه، بالنسهههبة إليهههك، شاسهههع لدرجهههة أنهههك ال تسهههتطيع رؤيهههة شهههواطئه، 

ل... وال يمكنهههك أن تبلهههغ مهههدام مهههن أي جههههة، ال مهههن خلهههف وال مهههن أمهههام، ال مهههن يمهههين وال مهههن شهههما
ه لههم تعهههد هنهههاك ، وأنهههعلهههى هههذا البحهههرتتفكهههر فهههي هههذا ويهيهههئ لهههك أنههك تطفهههو  إنههه واسهههع ...واسههع...

ع وعيك قليال...حدود.... يمكنك فعل ذلك بسهولة تام  ة. وبذلك تَُوس  
 

وسههائل عقليههة عديههدة لتوسههيع وعينهها.... عنههدما يسههبب لههك شههيء مهها الهههم والكههدر، عنههدما أيضههاً هنههاك 
يؤلمههك شههيء مهها أو يضههايقك كثيههرا، لههو  فكههرت فههي أبديههة الوقههت وضههخامة الفضههاء، لههو فكههرت فههي 

وكهههل مههها سهههوف يهههأتي، وأن ههههذم الثانيهههة فهههي األزليهههة مههها ههههي فهههي الحقيقهههة إال نفحهههة كهههل مههها مضهههى 
عهههابرة، وأنهههه مهههن السهههخف المطلهههق أن ننهههزعج مهههن شهههيء ههههو، فهههي سهههرمدية الزمهههان، أضهههأل مهههن أن 

ههيُ  ، إذ مههاذا  تسههاوي ثانيههة فههي الالنهايههة؟... لههو أمكنههك أن تحقههق أو أهميههةلههه م بههه الوقههت، ال مكانههة ل  
..كيف يمكهههن التعبيهههر عهههن ذلهههك؟... تتخيهههل الشهههخص الصهههغير الهههذي ههههو أنهههت، ذلهههك، وأن تتصهههور.

فهههوق ههههذم األرض الصهههغيرة التهههي أنهههت موجهههود عليهههها، وتلهههك الثانيهههة الصهههغيرة مهههن الهههوعي التهههي 
تؤلمهههك أو ال تسهههرك فهههي ههههذم اللحظهههة   التهههي ههههي نفسهههها مجهههرد ثانيهههة فهههي وجهههودك   وأنهههك أنهههت 

ثر فيههك اآلن كههون أشههياء كثيههرة مههن بعههد، وأن مهها يههؤنفسههك قههد كنههت أشههياء كثيههرة مههن قبههل وسههوف ت
ً ربمههها تكهههون نسهههيته كليههه فهههي لهههو تذكرتهههه، ربمههها قلهههت، "عجبههها، كيهههف أمكننهههي  بعهههد عشهههر سهههنوات، أو ا

؟"... لههو أمكنههك أوال أن تحقههق ذلههك، وأن أَعل  ههق أيههة أهميههة علههى مثههل هههذا الشههيء التافههه أنالماضههي 
األزل   وأقههل حتههى مههن ثانيههة  َكههمح غيههر محسههوس، تتفكههر فههي شخصههك الصههغير الههذي هههو ثانيههة فههي 

َكسههر مههن ثانيههة فههي وقههت ال نهايههة لههه   وأن العههالم بأكملههه قههد أخههذ  مجههرام مههن قبههل وسههوف يسههتمر 
فههي ذلههك مههن أمههام ومههن خلههف إلههى مهها النهاية.....حسههناً  فجههأة تههدرك كههم هههو مههن السههخف التههام أن 

و مثيهههر للسهههخرية أن تعلهههق علهههى حياتهههك أو تعلهههق أيهههة أهميهههة علهههى مههها صهههادفك. تشهههعر حقيقهههة كهههم هههه
ثههالث دقههائق، ، وفههي غضههون لههو فعلههت ذلههك علههى الوجههه الصههحيحفسههك أو مهها يقههع لههك أي أهميههة. ن

ً يؤلمههكيتالشههى كههل مهها  ههفههائق الشههدة. لههن تحتههاج ألكثههر مههن أن تُ  ، حتههى لههو كههان ألمهها ز كمهها بَيتنههت، رك  
ً و ء وتخههرج مههن كههل ذلههك زكيههاً ونقيههاً .... هايههة والخلههود. وبههذلك يههزول كههل شههينفسههك فههي الالن اضههعا

  41هذا يحررك على الفور من ذاتك الصغيرة.

 الهدوء والسالم
 

  narrowness ههههدوء والسهههكون. أي اهتيهههاج أو ضهههيق أفهههقاألم  الشهههرط الهههالزم للشهههفاء ههههو ال

.يطيل المرض
42

 

 

 ً يجلبهههها ههههذا السهههالم، . فهههي القهههوة التهههي يجهههب علينههها أن نجهههد السهههالم الهههداخلي وأن نحهههافظ عليهههه دائمههها

.ستتالشى كل هذم األشكال التافهة من البؤس والشقاء
43

 

 



 بالوسائل الباطنيةالشفاء 

 

58 
 

حقيقهههي، داخليهههاً وخارجيهههاً، أكثهههر فاعليهههة فهههي تخفيهههف التهههوتر، مهههن كهههل العشهههر دقهههائق مهههن الههههدوء 

.العون يكمن في الصمتأعظم أدوية العالم. و
44
  

 

نهههك غيهههر ههههادئ. هنهههاك إذا أنهههت ال تسهههتطيع النهههوم ألن ذهنهههك غيهههر ههههادئ. صهههحتك رديئهههة ألن ذه

.دواء وحيد لكل عللك  هدئ ذهنك
45 

 

 تهـــــدئة الذهــــن
 

  "كههن هادئهها"،  قههد أعنههي أشههياء كثيههرة مختلفههة تتوقههف لشههخص ن الواضههح أننههي عنههدما أقههولمهه األم:
ً علههى الشههخص نفسههه. ولكههن الهههدوء  يفتقههر  مههادوء العقلههي، وهههو فههي العههادة هههو الههه الضههروري حقهها

أكثهههر مهههن غيهههرم. عنهههدما أقهههول ألحهههدهم  "كهههن هادئههها"، فأنههها أعنهههي  تجنهههب أفكهههار القلهههق إليهههه النهههاس 
والهيههههاج واالنفعههههال، حههههاول أن تهههههدئ مخههههك وكههههف عههههن اللههههف والههههدوران فههههي جميههههع تخيالتههههك 

 ومالحظاتك وتشكيالتك الفكرية*.
 

 ً كهههان السهههبب  سهههواء  المهههنهج يختلهههف مهههن شهههخص إلهههى آخهههر، ولكهههن المههههم ههههو أن يشهههعر المهههرء، أيههها
 ً فهههي السهههمو فهههوق الحهههال التهههي يعهههيا فيهههها، أن يهههدرك  ألنهههه متعهههب أو مجههههد أو ألنهههه يرغهههب حقههها

يسههتطيع المههرء أن يجههرب علههى  ويشههعر بالحاجههة إلههى هههذا الهههدوء، هههذا السههالم فههي العقههل. بعههد ذلههك
 ]الهدوء الذهنيط... مبتغاميحصل على إلى أن لها، قديمها وحديثها، التوالي المناهج ك

 
لهههيس مجهههرد النقهههيض مهههن الخهههالف والصهههراع، بهههل إنهههه  يجهههابياإلسهههالم الإيجابيهههة جهههداً  الههههدوء حالهههة 
، قهههوي وقهههادر، يهههتحكم ويههههدئسهههالم فعهههال يرتهههب ويهههنظم. ههههذا ههههو مههها أتحهههدث عنهههه. عنهههدما و ، ُمعهههد 

ً    "اذههههب لتنهههام، وكهههن خهههامالً ال أعنهههيأقهههول لشهههخص مههها  "كهههن هادئههها"،  ، وامتنهههع عهههن كهههل وسهههلبيا
 أعنيه ... عماالبعد  كلاألعمال "، ذلك بعيد 

 
 46.الهدوء الحقيقي قوة عظيمة للغاية... ومصدر قوة عظيمة

 

 

 كيف يمكن ترسيا السالم والصمت في الذهن؟ 
 

 وقبل كل شيء، يجب أن ترغبهما. أوالً 
 

وبعههد ذلههك يجههب أن تحههاول، ويجههب أن تثههابر، وتسههتمر فههي المحاولههة.... تبههدأ بههالجلوس فههي هههدوء؛ 
تكهههرر لنفسهههك  "السالم...السهههالم... السهههكون... السهههالم.."  فهههي خمسهههين شهههيء،  مهههن أن تفكهههر وبهههدالً 

تتخيههل السههالم والهههدوء. تتشههوق وتتههوق إليهمهها، وتههدعوهما للحضههور. وبعههد ذلههك، إذا مهها أتههى شههيء 
، أن تكهههرر فهههي ههههدوء  "السهههالم، السهههالم، السهههالم." ال تنظهههر إلهههى ويزعجهههكول أن يََمسَّهههك مههها وحههها

يهههها، أتفههههم؟ يجهههب أال تعيهههر انتباههههك لكهههل مههها يهههأتي. مهههاذا تفعهههل لهههو أردت أن األفكهههار، ال تسهههتمع إل
لُّهههك َمههه وتفكهههر فهههي  تنهههأى عنهههه وتلتفهههت بعيهههداً و شهههديدا؟ أنهههت ال تسهههتمع لهههه الً لَـ تهههتخلص مهههن شهههخص يُم 

. يجهههب أال المزعجهههة ههههذا ههههو مههها يجهههب أن تفعلهههه عنهههدما تهههأتي األفكهههارألهههيس كهههذلك؟ شهههيء آخهههر، 
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ى إليهههها أو تعيرهههها أي اهتمهههام، يجهههب أن تتصهههرف كمههها لهههو كانهههت غيهههر موجهههودة.  تنظهههر أو تُصهههغ 
وبعهههد ذلهههك تكهههرر طيلهههة الوقهههت كمههها يفعهههل... كيهههف يمكهههن التعبيهههر؟.. كمههها يفعهههل األبلهههه الهههذي يكهههرر 

 ً يجهههب أن تفعهههل نفهههس الشهههيء؛ يجهههب أن تكهههرر  "السهههالم، السهههالم،  نفهههس الشهههيء علهههى الهههدوام. حسهههنا
 حياتههك اليوميههة. ومههرة أخههرى تعههود فههتجلس فههي هههدوءتتههابع لبضههع دقههائق، ثههم  السههالم." تجههرب ذلههك

. ذلههههك فههههي وتحههههاول. افعههههل هههههذا عنههههدما تههههنهض فههههي الصههههباح، وافعلههههه مسههههاء عنههههدما تتهيههههأ للنههههوم
أن تهضههم غههذاءك جيههدا، تسههتطيع فعههل ذلههك لبضههع دقههائق قبههل األكههل.  إذا كنههت تريههد مههثالً مقههدورك. 

هضهههمك  قبهههل أن تبهههدأ فهههي األكهههل، تجلهههس لفتهههرة فهههي نافعهههاً ل ذلهههك كونال يمكهههن أن تتصهههور كهههم سهههي
 ً كمههها لهههو كانهههت جميهههع أنهههواع  ههههدوء وتكهههرر  "السهههالم، السهههالم ، السهههالم..." فيصهههير كهههل شهههيء هادئههها

... )األم تفههههرد ذراعيههههها فههههي جميههههع االتجاهههههات(.  ... بعيههههداً بعيههههداً  قههههد غادرتههههك وذهبههههتالضوضههههاء 
قهههت الهههذي تسهههتطيع فيهههه أن تجلهههب الههههدوء دون حاجهههة يجهههب أن تواظهههب إلهههى أن يهههأتي الووبعهههد ذلهههك 

ً إلههى الجلههوس والتركيهههز ً  ، ألنههك سهههتكون فههي سههالم أيههها كهههان مهها تقهههول. عندئههذ لهههن  كههان مههها تفعههل وأيهها
)إشههههارة إلههههى مقدمههههة  كههههار، ألنههههها  لههههن تقههههدر علههههى الههههدخول بههههل سههههتظل فههههي الخههههارجتزعجههههك األف

 . وات لبلوة ذلكبضع سنل قد تحتاج. وعندئذ تكون في سالم تام... الجبين(
 

، ]تكفهههيط بدايهههة صهههغيرة جهههداً، دقيقتهههان أو ثهههالث دقهههائق؛ ذلهههك سههههل للغايهههة. األمهههور ءولكهههن فهههي البهههد
 ً . مهههن الصهههعب االحتفهههاظ المعقهههدة تتطلهههب بهههذل الجههههد، ولكنهههك عنهههدما تبهههذل الجههههد، ال تكهههون هادئههها

ً بالههههدوء أثنهههاء بهههذل الجههههد. البسهههاطة التامهههة، عليهههك بالبسهههاطة التامهههة ... يجهههب  جهههداً  أن تكهههون بسهههيطا
يأتي اسهههتجابة لنهههدائك. حسهههنا، اتخهههذ السهههالم سهههفهههي ههههذم األمهههور، كمههها لهههو كنهههت تهههتعلم منهههاداة صهههديق 

م، أيها م أيها الهدوء " والهدوء أصدقاًء وناديهما  "أقد  السالم...أقد 
 47   

 

 

 ً فهههي السههالم  دخلتسههتطيع أن تههه . ليتههكأغلفههك بشهههرنقة مههن السهههالم يمكههن وصهههفه بههأني مهها أفعلههه دائمههها
 الهههذيالسهههالم ك تضهههع هنههها ليتهههكتمامههها   ههههذا الهههذهن الهههذي يهتهههز ويقفهههز بهههال انقطهههاع مثهههل القهههرد 

 تسترخي فيه جميع األشياء وتتخفف من توترها.
 

ً ت أو إلغهههاء ههههذا العقهههل الفيزيهههائي*ال تفكهههر، ال تفكهههر فهههي إسهههكا  ؛ فكهههل ههههذا التفكيهههر مههها يهههزال نشهههاطا
 ً ً  ذهنيههها ببسهههاطة، ولكهههن ضهههع السهههالم هنهههاك، اشهههعر بالسهههالم،  علتهههه علهههىعمهههل ذهنهههك ي اتهههرك. مفرطههها

  عا السالم، اعرف السالم... السالم... السالم...
 

48ط.هذا هو الشيء الوحيد ]المطلوب منك
 

  تفريغ النفس

 
 صامت؟التأمل حالة ال أي القوى تعمل في

 
 ذلك يتوقف على الشخص الذي يتأمل. األم:
 

؟ كيهههف يمكهههن تمامهههاً  فارغهههاً  حيهههزاً مهههل الصهههامت مهههن نفسهههه أثنهههاء التأمهههل ولكهههن أال يجعهههل المتأ
  عليه؟أن يتوقف أي شيء إذا 
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ً  نفسههك حيههزاً  جعههلت عنههدماحتههى  ً  فارغهها ، فههين ذلههك ال يغيههر مههن طبيعههة تطلعههك.... القههوة التههي تمامهها
نفسههك  عنههدما تجعههلوعلههى العمههل الههذي تههأتي هههذم القههوة لتؤديههه. علههى نوعيههة التطلههع  تتوقههفتجههاوب 
ً  حيهههزاً  ً  فارغههها ً  فهههي تأملهههك، فهههين ذلهههك يخلهههق صهههمتا ؛ ولكهههن ذلهههك ال يعنهههي أنهههك قهههد أصهههبحت "ال داخليههها

 ً ، فههين ذلههك يكههون شههيء" أو أنههك قههد أصههبحت كتلههة ميتههة وخاملههة. عنههدما تجعههل نفسههك وعههاء فارغهها
بمثابهههة دعهههوة لمههها سهههوف يمهههأل ههههذا الوعهههاء. وههههذا يعنهههي أنهههك تطلهههق سهههراح وعيهههك الهههداخلي نحهههو 

هههُرها وتهههدعوها  . طبيعهههة الهههوعي ومهههدى شهههدته يحهههددان نهههوعق واإلنجهههازالتحقيههه القهههوى التهههي ستُحض 
ز أم ستفشل أو حتى تضر وتعوق    49.وهل هي ستساعد وتُنج 

 

 

يهههة، أو خلهههل بهههدني. ولهههذلك يركهههز بدناعتبهههر ههههذا المثهههال ... أنهههت تشهههكو مهههن مهههرض مهههزمن، عاههههة 

أي أنههت  ممهها تريههدو لههى مهها يريههد تحقيقههه،وعيههك فههي تطلعههه وإرادتههه بصههورة تكههاد تكههون مسههتمرة ع

ً الشهههفاء ً  ، عنهههدما تجعهههل نفسهههك حيهههزاً . حسهههنا فهههي تأملهههك )ذلهههك أحهههد أنهههواع التأمهههل، لهههو شهههئت(،  فارغههها

إلههى حههين. وعيههك كههان  فهههذا يعنههى أنههك توقههف هههذا التركيههز فههي اإلرادة بحيههث يصههبح وعيههك محايههداً 

بنقهههاط أخهههرى كهههذلك،  وبأشهههياء قهههد تكهههون  )وربمههها كهههان منشهههغالً  النقطهههة التهههي تزعجهههك ىيركهههز علههه

ً  عنهههدما تجعهههل نفسهههك حيهههزاً ن التركيهههز كهههان علهههى نقطهههة واحهههدة(. مجهههردة أو ملموسهههة، ولكههه ، فارغههها

فينههك تسههحب ههههذا الضههغط وههههذا التركيههز وتصهههبح مثههل صهههفحة بيضههاء لهههم يكتههب عليهههها شههيء. ههههذا 

ك الفعالههة علههى نقطههة معينههة. هههو مهها أعنيههه عنههدما أقههول "اجعههل نفسههك حيههزا فارغهها"  أالَّ تركههز إرادتهه

ً  ولههذلك أقههول إنههك بمجههرد أن تجعههل نفسههك حيههزاً  ، يبطههل الجهههد فههي الواقههع، ولكنههك تظههل مهههع فارغهها

تجتهههذبها عهههادة بتركيهههزك المعتهههاد، وبالنقطهههة بهههنفس القهههوى التهههي  ذلهههك، فهههي تطلعهههك الصهههامت، متصهههالً 

قيقهههة أن كهههل ى حالخاصهههة التهههي تصهههمم عليهههها فهههي أوقهههات أخهههرى. ههههذا ههههو السهههبب أننهههي أكهههدت علههه

، ألن  كهههل شهههيء يتوقهههف علهههى تطلعهههه المعتهههاد وعلهههى مههها شهههيء يتوقهههف علهههى الشهههخص الهههذي يتأمهههل

ههههو يريهههد تحقيقهههه؛ فههههذا الشهههخص علهههى اتصهههال بصهههورة طبيعيهههة بهههالقوي التهههي تتجهههاوب مهههع تطلعهههه. 

ولهههذا فينهههه لهههو أوقهههف لفتهههرة مههها عمهههل ههههذا التطلهههع وبقهههي فهههي تقبهههل صهههامت وغيهههر عامهههل، فهههين تهههأثير 

.المعتاد يستمر ويجتذب تلك القوى بالتحديد التي ينبغي أن تجاوبهتطلعه 
50  

 جلب السالم في البدن

 
ً هههذا الشههعور بشههيء سههاكن للغايههة   سههاكن ولكنههه لههيس مقفههالً  األم: ، هههو شههعور ومتقههبالً  ، بههل متفتحهها

يرسههها مهههن خهههالل تجهههارب متكهههررة. هنهههاك فهههرق عظهههيم بهههين صهههمت ميهههت وبليهههد وغيهههر متجهههاوب 
 المتقبل المتفتح لذهن تمت تهدئته....والصمت 

 
  51وأداء أعضائه  الما واألعصاب، إلى آخرم. بدنتؤثر على وظائف ال كل هذم األشياء

 

 

عههن  الشههيء الوحيههد الههذي أقترحههه  فيمهها يتعلههق بههاألمراض هههو اسههتنزال السههالم. احفههظ الههذهن بعيههداً 

 البهههدن بأيهههة وسهههيلة   سهههواء عهههن طريهههق قهههراءة كتهههب شهههرى أوروبينهههدو أو بالتأمهههل، إذ أن النعمهههة

كثهههر . األدويهههة ال تفعهههل أقهههادرة علهههى الشهههفاءوحهههدها  النعمةةةةاإللهيهههة* تصهههبح فعالهههة فهههي تلهههك الحالهههة. و

.. هذا كل ما في األمربالشفاء ثقةمن أنها تعطي البدن ال
52
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مهههن أجهههل صهههحتك المعتلهههة، ال تنسهههى أن تحهههاول إنهههزال السهههالم اإللههههي. فمههها مهههن مهههرض يسهههتطيع أن 

.مجرد التذكر والمحاولة سيخففان عنك بعض الشيءو، Lord theيقاوم سالم الَمولَّى 
53

 

 

  54. عندما نتمكن من جلب السالم إلى خاليانا، فيننا نُشفَى.أعظم األدويةالسالم والسكون هما 
 

 ممكن حتى في الخاليا البدنية؟ األلو ية* وعيهل  
 

  نعهههم، مهههن الممكهههن أن تعهههي الخاليههها السهههالم والبهجهههة وأشهههياء أخهههرى. إذا كانهههت شةةةري أوروبينةةةدو
الخاليهها واعيههة إلههى حههد بعيههد، فينههها تسههتطيع طههرد القههوى المضههادة. عنههدما ينههزل السههالم فههي الكيههان 

 فاء....البدني، فينه يكون قوة عظيمة تعمل لتحقيق الش
  

فهههوق الهههرأس مباشهههرة. إذا كنههها علهههى اتصهههال بهههه،  السةةةالم والقةةةدرإل والهنةةة  هنهههاك بحهههر ال نههههائي مهههن 
  55.نستطيع الحصول على هذم األشياء دائما
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 تغيير الوعي
 

قاصهههر وجزئهههي  لنصهههر، نكتشهههف أن ههههذا افهههي كهههل مهههرة يبهههدو فيهههها أننههها قهههد أحرزنههها نصهههراً   األم:
 وعارض....

 
بعهههد كهههدح واجتههههاد  ،. إذ أننههها عنهههدما نهههنجحفهههي البهههدن عنهههدما نحقهههق انتصهههاراً ذلهههك يتجلهههى بوضهههوح 

عظيمهههين، فهههي التغلهههب علهههى ضهههعف أو قصهههور أو عهههادة سهههيئة، نظنهههه نصهههراً حاسهههماً؛ ولكهههن بعهههد 
فتههرة، وأحيانهها علههى الفههور، نههدرك أننهها لههم نههتم عملنهها، ولههم نتوصههل إلههى إنجههاز جههازم، وأننهها يجههب أن 

نجزنهههام مهههرة أخهههرى. فالنصهههر ال يكتمهههل إال بتغيهههر شهههامل فهههي الهههوعي نعيهههد عمهههل مههها ظننههها أننههها قهههد أ
 وبتوسط وتدخل قوة جديدة، أي بانقالب في الوعي.

 
الههوعي بأكملههه يجههب أن يتغيههر، ويجههب أن نحقههق انعكاسههاً فههي الههوعي وطفههرة مههن الحههال التههي نحههن 

منهههها، فيهههها نحهههو حهههال أسهههمى ننظهههر منهههه متعهههالين علهههى كهههل ألهههوان الضهههعف التهههي نريهههد الهههتخلص 
 56وتكون لنا فيه رؤية شاملة للعمل الذي يجب أن ينجز.

 

 

، وحتهههى فهههي ذوي المواههههب والتحقيقهههات الهههوعي اآلدمهههي العهههادي، حتهههى فهههي أكثهههر النهههاس تطهههوراً  
العظيمهههة، ههههو حركهههة متجههههة إلهههى الخهههارج   كهههل الطاقهههات متجههههة نحهههو الخهههارج، والهههوعي بأكملهههه 

ً  اً نههادرو ضهههئيالً   يكههونالههداخل،  يتجههه إلهههى شههيء إن وجهههد منتشههر فههي الخههارج؛ و  للغايهههة، وال ومفتتهها
وصهههدمات عنيفهههة، ههههي بالتحديهههد الصهههدمات التهههي تكيلهههها  يحهههدث إال تحهههت ضهههغط ظهههروف خاصهههة

 لكي تعكس قليال اتجام الوعي من الخارج إلى الداخل.للبشر الحياة 
 

وا بهههنفس التجربهههة  كمههها لهههو أن شهههيئا مههها فهههي كيهههانهم ولكهههن جميهههع الهههذين عاشهههوا حيهههاة روحيهههة َمههه ر 
هههول فجهههأة، وفهههي بعهههض األحيهههان كليهههتَ وانعكهههس  ً حَّ نحهههو الهههداخل، وفهههي الوقهههت ذاتهههه إلهههى أعلهههى، مهههن  ا

بههاطني،  فهههو، ختلههف عههن المفهههوم الجغرافههي لالرتفههاع ي بههذلكالههداخل إلههى أعلههى   ولكههن مهها أعنيههه 
ً  نقلهههبي فهههي األعمهههاق. شهههيء مهههاويحهههدث  تجربهههة مفاجئهههة وحاسهههمة، تغيهههر  وههههيعقهههب.  علهههى  رأسههها
 رتغيهههالذلهههك  يكهههونالحهههاالت  أحسهههن، وفهههي وعالقهههتهم بههههاالحيهههاة وطريقهههة نظهههرهم إليهههها  مهههنمهههوقفهم 
 ً .ال رجوع فيه جازما
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لالنتفهههاع مهههن المهههرض مهههن أن نأخهههذم كفرصهههة لكهههي نهههدخل فهههي أفضهههل حقيقهههة، ههههل هنهههاك طريقهههة 

 58جديد، أكثر إشراقا وأكثر صدقا؟ د في وعي ولَ أعماقنا ونستيقظ، وألن نُ 
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 الوعي والعقل والبدن
 

شهههري أوروبينهههدو  يمكننههها أن نهههرى بوضهههوح متزايهههد أن طاقهههة وعينههها الكلهههي تفهههوق بمراحهههل طاقهههات 

نههههها، وأن نهههههرى، حتهههههى بوعينههههها وفكرنههههها العهههههاديين، أن ههههههذم  جوارحنههههها وحواسهههههنا وأعصهههههابنا وُمخ 

ههههو الهههوعي والفكهههر، وإنمههها ههههي أدوات يسهههتخدمها الهههوعي والفكهههر. الهههوعي   ليسهههت مصهههدراألعضهههاء 

بعههض الحههاالت الشههاذة . والعكههس غيههر صههحيحيه نحههو االرتقههاء والتطههور، فههي سههع المهها الههذي أنههتج

تثبهههههت أن أعضهههههاءنا ليسهههههت أدوات ضهههههرورية ال يمكهههههن االسهههههتغناء عنهههههها، وأن ضهههههربات القلهههههب 

ة يضهههرور ليسهههتمرار الحيهههاة، كمههها أن خاليههها المههها والتهههنفس ليسههها ضهههروريين بصهههورة أساسهههية السهههت

ر قهههوة البخهههار أو الكهربهههاء، فكهههذلك جهازنههها البهههدني تُهههـسهههبب و ال تاآللهههة ال للفكهههر. وكمههها أن حتمهههاً  فَّس 

.ال يَُسب ب وال يفسر الفكر والوعي. القوة  تأتي في المقام األول وليست األداة المادية
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العقهههل، ولكههههن الههههوعي العقلهههي مهههها ههههو إال مجههههال إنسههههاني ال  عهههادة مههههع identifiesالهههوعي يتطههههابق 

 ً أكبهههر مهههن المكهههان الهههذي تحتلهههه الرؤيهههة البشهههرية أو السهههمع  يحتهههل مهههن مجهههاالت الهههوعي الممكنهههة مكانههها

البشهههري مهههن مجهههاالت األلهههوان أو الصهههوت   فهنهههاك مجهههاالت شاسهههعة فهههوق وتحهههت مجهههاالت الرؤيهههة 

رئيهههة و غيهههر مسهههموعة. وبالمثهههل، هنهههاك مجهههاالت والسهههمع البشهههرية، وههههي بالنسهههبة لإلنسهههان غيهههر م

وعههي فههوق وتحههت المجههال اإلنسههاني ال صههلة لإلنسههان العههادي بههها، ولههذا تبههدو لههه غيههر واعيههة  تلههك 

والمجههههههاالت تحههههههت  overmentalواألوفرمنتههههههل*   supramental *هههههههي مجههههههاالت  السههههههوبرامنتل

.submentalمستوى الذهن 
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يضهههع الهههوعي ويركهههز نفسهههه فيهههه. لهههو وضهههع أو ركهههز الهههوعي كهههل شهههيء يتوقهههف علهههى المكهههان الهههذي 

ً egoنفسههه فههي األنهها  مههع  ، فينههه يكههون متطابقهها مههع األنهها   ولههو ركههز فههي العقههل، فينههه يكههون متطابقهها

إذا وضههع الههوعي تركيههزم وضههغطه فههي الخههارج، نقههول أنههه يعههيا فههي الكيههان أمهها العقههل ونشههاطاته. 

عهههن عقلهههه البهههاطني وعهههن الكيهههان الحيهههوي* والكيهههان السهههيكي* األكثهههر  الخهههارجي حيهههث يصهههبح غهههافالً 

 ً ، فينههه يعههي نفسههه علههى أنههه الكيههان الههداخلي، واتخههذم مركههزاً لههه؛ وإذا ذهههب الههوعي إلههى الههداخل عمقهها

ولهههو ذههههب إلهههى أعمهههق مهههن ذلهههك، فينهههه يعهههي نفسهههه علهههى أنهههه الكيهههان السهههيكي*، ولهههو صهههعد الهههوعي 

ت واآلفهههاق التهههي تهههدرك فيهههها الهههنفس بصهههورة طبيعيهههة وسهههعها خارجههها مهههن البهههدن إلهههى تلهههك المسهههتويا

، ولهههيس العقهههل أو الحيهههاة أو البهههدن. كهههل مههها طSelf the]وحريتهههها، فينهههه يعهههي أنهههه الوجهههود الجهههوهري* 

.نقطة تركيز الوعي هدم الحاالت بعضها من بعض هو يميز
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ً المههرض ... وهههو الههذي يسههبب األم  زيههف الههوعي لههه بههالطبع عواقههب ماديههة...   عنههدما تكههون متفتحهها

 ً بالدرجهههة الكافيهههة،  وعلهههى اتصهههال باأللوهيهههة*، فهههين ذبهههذبتها تمنحهههك القهههوة والطاقهههة؛ ولهههو كنهههت هادئههها

. بمجهههرد أن تههههبط مهههرة أخهههرى إلهههى بهههدنفينهههها تملهههؤك ببهجهههة عظيمهههة   وكهههل ذلهههك فهههي خاليههها ال

المصهههدر، الهههوعي العهههادي وبهههدون أن يتغيهههر أي شهههيء  نفهههس الشهههيء، نفهههس الذبذبهههة، آتيهههة مهههن نفهههس 

.تتحول مباشرة إلى ألم وضيق وشعور بالشك وعدم االستقرار والعجز
62
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. وبالضههرورة لههو غيههرت حالههة وعيههك وأصههبحت إلهةة  وكههل شههيءاأللو يةةة* كههل شههيء موجههود فههي 
فهههين ذلهههك يغيهههر طبيعهههة األمهههور نفسهههها. فنجهههد، علهههى سههههبيل  األلو يةةةة* مهههع  identifiedمتطابقههها 

قههد أصههبح، علهههى العكههس، فرصههة لكهههي مههدعاة لأللههم أو الحهههزن أو الشههقاء  كنهها نعتبهههرمالمثههال، أن مهها 
، كمهها أنههك تفطههن إلههى أنههك ربمهها اسههتطعت أن تسههتمد مههن هههذا الحههدث ]الههذي األلو يةةة* إلههى ربتقههلل

ذلههك علههى شههرط أن ننظههر إلههى التههي تنالههها مههن شههيء سههار وممتههع.  ينكههرم ذهنههكط بهجههة تفههوق تلههك
ذنا األمههر بههالمفهوم المعتههاد، النفسههي وبههذلك الههوعي، أمهها لههو أخهه األمههر علههى هههذا النحههو وبههذلك المههزاج

 كل شيء إلهي.   القائل بأنمبدأ لالنقيض ل يصبحون عينيكون  األلم والحزن والشقاء فين
 

 ً ً نفههس الشهههيء، نفههس الذبذبهههة تمامههها وتجاوبهههه بهههها، يمكههن أن يمنحهههك بهجهههة  للطريقهههة التهههي تتلقههام ، وفقهها
، نفههس الشههيء تمامهها، وفقهها لحالههة الههوعي التههي تتواجههد فيههها. فلههيس طاغيههة أو يسههبب لههك يأسهها كبيههراً 

يَّههة أنهههب وصههف بصههورة قطعيههةهنههاك مهها يمكههن أن ي معانههاة. كههل مهها عليههك أن تفعلههه  أو مكههروم أو بَل 
 63.هو أن تغير حالة وعيك. هذا كل ما في األمر
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 الكيان السيكي*
 

األلهههم كهههون ي، ف لهههو كهههان هنهههاك مسهههبب لأللهههمال نعهههاني حتهههى  عنهههدما نكهههون فهههي الهههوعي السهههيكي، األم 

. ذلههك يحههدث عنههدما يمههس المكههروم الههوعي الخههارجي فقههط  الكيههان البههدني، كمهها لههو كههان غيههر موجههود

الكيهههان الههههذهني والكيهههان الحيههههوي*، دون أن يمههههس الكيهههان السههههيكي*. فههههي الحقيقهههة، الكيههههان السههههيكي 

. االعهههتالل البهههدني يسهههبب معانهههاة، فهههوق كهههل معانهههاة. دعنههها ننظهههر إلهههى المهههرض كمثهههال بسهههيط للغايهههة

جعههل معانههاتهم البدنيههة ال وجههود سههيكي يوعههي  كههن هنههاك قههوم يعيشههون فههيوأحيانهها معانههاة شههديدة، ول

.لها. المعاناة ليست حقيقية بالنسبة لهم
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شهههري أوروبينهههدو  الكيهههان الهههداخلي يتكهههون مهههن الكيهههان الهههذهني الهههداخلي، والكيهههان الحيهههوي* الهههداخلي 

دني الههداخلي   ولكههن كههل ذلههك لههيس الكيههان السههيكي*. الكيههان السههيكي هههو الكيههان األكثههر والكيههان البهه

 ً ً  عمقههها تسهههتخدم فهههي اإلنجليزيهههة  psychicعهههن ههههؤالء. كلمهههة "سهههيكي"  فهههي داخلنههها وههههو متميهههز تمامههها

مههها  إلهههىإلهههى أي شهههيء مخهههالف أو أعمهههق مهههن الهههذهن والحيهههاة والبهههدن الخهههارجيين، أو  عهههادة لإلشهههارة

نتمههي إلههى مهها وراء الطبيعههة، ولكههن هههذا اسههتعمال يههؤدي إلههى االرتبههاك والخطههأ ونحههن هههو غيبههي أو ي

 ً ً كلي ندعه جانبا .يوغاعندما نتكلم أو نكتب عن ال ا
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ذاتنههها  ذي ههههوالههه فهههي داخلنههها ا الوجهههودنسهههتيقظ ال محالهههة لههههذ أن نعهههيا فهههي الهههداخل، عنهههدما نهههتعلم

إن لهههم  وجهههود   عميهههق وسهههاكن ومبهههتهج وقهههادر ال سهههلطان للهههدنيا عليهههه وجهههوداألقهههرب إلهههى الحقيقهههة، 

التهههي إشهههعاع منهههه بهههداخلنا. عندئهههذ نعهههي ههههذم الحضهههرة بهههداخلنا  و، فههههLord theكهههن المهههولى نفسهههه ي

تبتسهههم لمسههراتها وآالمهههها كمهها لههو كانهههت غلطههات وأههههواء و لههنفس الظاهريهههة والسههطحية ]األنههاطا تسههند

ال مههههع وجودنهههها  identifyطفههههل صههههغير. ولههههو اسههههتطعنا أن نتراجههههع إلههههى داخههههل أنفسههههنا ونتطههههابق 

هههالت نا  السهههطحي بهههل مهههع نهههور األلوهيهههة* الظليهههل المشهههع، ألمكننههها أن نتخهههذ ههههذا الموقهههف تجهههام كهههل ص 

ذهن، وأن والكيههههان الحيههههوي والهههه بههههدنالم الالدنيويههههة، وأن نتراجههههع فههههي وعينهههها كلههههه عههههن مسههههرات وآ

.سطحية ال تمس أو تفرض نفسها على جوهرنا وكياننا الحقيقي نعيشها كتجارب
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 الكيان السيكي* والوعي الخارجي
 

أكثههر حيويههة وأشههد قههوة وأكثههر بهجههة أننهها  فههي أوقههات معينههةهنههاك أسههباب كثيههرة لكوننهها نشههعر  األم:
علهههى وجهههه العمهههوم، بعهههض النهههاس يتمتعهههون فهههي الحيهههاة العاديهههة، .... أوقهههات أخهههرى ممههها نشهههعر فهههي

بفضهههل ب نيَهههت هم نفسهههها والهيئهههة التهههي خلقهههوا عليهههها، بنهههوع مهههن االتسهههاق مهههع الطبيعهههة كمههها لهههو كهههانوا 
يتنفسههههون فههههي نفههههس اإليقههههاع معههههها، وعههههادة مهههها يكههههون هههههؤالء مبتهجههههين وراضههههين علههههى الههههدوام، 

لمكروهههههات والكههههوارث؛ وباختصههههار، هههههؤالء هههههم ينجحههههون فيمهههها يعملههههون، ويتجنبههههون الكثيههههر مههههن ا
. وإلههى جانههب ذلههك، هنههاك أيههام نكههون فيههها علههى الطبيعةةةالههذين يعيشههون فههي تناسههق مههع إيقههاع الحيههاة و

  الحضةةةرإل وعندئهههذ تصهههطبغ جميهههع األشهههياء بمسهههحة مهههن ههههذا   ينب لنعمةةةة اإللهيةةةو بةةة لو  اتصهههال 
 وغنيهههة بالمعرفهههة سهههاحرة ومبهجهههة ةفجهههأ عهههادة كليلهههة وغيهههر مشهههوقة، تصهههبح األشهههياء، التهههي تبهههدوو
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، تشهههعر أنهههك لههههذا الهههوعي ولههههذم الحضهههرة عنهههدما تتفهههتحنابضهههة بالحيهههاة، ومفعمهههة بالبشهههر والقهههوة. و
 معنىبهههال وتهههرى جميهههع األشهههياء نابضهههةوسهههعادة، وأنهههك ملهههيء بالطاقهههة والنشهههاط،  أكثهههر قهههوة وتحهههرراً 

 حركة الكون.في تفهم السبب في كون األشياء على ما هي عليه، وتساهم و مغزىالو
  

ً بالضهههباب لسهههبب مهههافهمهههك  ، يتلبهههدوفهههي أوقهههات أخهههرى فهههي ذاتهههك أو منقهههبض  ، أو تجهههد نفسهههك سهههجينا
كتلههة مههن تشههعر أنههك نكهتههها وتشههويقها وقيمتههها، والههنفس، وعندئههذ يتبلههد حسههك وتفقههد جميههع األشههياء 

 الخشب تمشي على قدمين.
 

فهههي تلهههك الحالهههة مهههن  دائمهههاً يمكنهههك أن تكهههون االتحهههاد الهههواعي بكيانهههك السهههيكي*، فهههي  عنهههدما تهههنجح
مهههههع  communionالتفهههههتح والتقبهههههل والبهجهههههة الداخليهههههة والطاقهههههة والتقهههههدم والمناجهههههاة والمشهههههاركة 

، تراهههها فهههي كهههل مكهههان وفهههي جميهههع معهةةة اإللهيهههة*. وعنهههدما تكهههون فهههي مناجهههاة ومشهههاركة  الحضةةةرإل
 األشياء، ويكتسب كل شيء مغزام الحقيقي.

 
 جةةود واضةةيعلههى إيقههاع داخلههي، وربمهها علههى  بههاختالف األوقههات يتوقههفعي خههتالف فههي الههواالهههذا 
 67.ناويتخطا ناالتفتح والقدرة على تلقي ما يفوق، وعلى أي حال، على رب ن 

 
 

نحههههن نشههههعر بالراحههههة والسههههالم فههههي مكههههان عميههههق وبعيههههد بههههداخلنا ألن الراحههههة  شةةةةري أوروبينةةةةدو:
والسهههالم ينتميهههان إلهههى الكيهههان السهههيكي*، والكيهههان السهههيكي موجهههود فهههي أعماقنههها الدفينهههة، تحهههت غطهههاء 
مهههن الهههذهن والكيهههان الحيهههوي*. عنهههدما تمهههارس التأمهههل، تتفهههتح للكيهههان السهههيكي، وتعهههي وجهههود وعيهههك 

فهههي الكيهههان  الراحهههة والسهههالم والسهههعادة يسهههتتب. لكهههي الراحهههة والسهههالمي فهههي أعماقهههك وتشهههعر بالسهههيك
قههوة الكيههان السههيكي بأكملههها  أعماقههك أبعههد مههن ذلههك وتجلههب مههن تتعمههقالبههدن، يجههب أن  كلههه شههامالً 

  68.إلى الكيان البدني

 

 

 ينتشهههران مهههن هنهههاك إلهههى العقهههل والكيهههانموجهههودان فهههي الكيهههان السهههيكي* و السهههالم والمعرفهههة التلقائيهههة

مهههن تجلهههب و الفيزيهههائي* الخهههارجي التشهههبث فهههي الهههوعي تحهههاول مصهههاعبالحيهههوي والكيهههان البهههدني. ال

طههوراً إلههى عقههل البههدن*، وطههوراً إلههى األعصههاب، وأحيانهها فههي صههورة علهههة الهيههاج والتملمههل هنههاك 

بدنيههة. ولكههن كههل ههههذم األشههياء يمكههن ويجهههب أن تههزول. حتههى األمههراض يمكهههن أن تههزول كليههاً بنمهههو 

لقههههدرة فههههي األعصههههاب والخاليهههها البدنيههههة  آالم المعههههدة، ضههههعف العينههههين وجميههههع األشههههياء السههههالم وا

.األخرى
69 

 التمييز السيكي* والعلل البدنية
 

 دخولههههعنهههدما يسهههتيقظ الكيهههان السهههيكي، نفطهههن إلهههى تهههأثير المهههرض حتهههى قبهههل  شةةةري أوروبينةةةدو:
ال نفطههههن إلههههى المههههرض فحسههههب، بههههل نعههههرف أيضهههها أي األعضههههاء سههههيكون عرضههههة  نحههههن. وبههههدنال

 70.القوإل األ ل للهجوم ونستطيع أن نَتَّق ي الهجمة بمعونة 
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 الهههدخولعهههادة ون تهههردد أو تشهههكك، إال إذا اتخهههذت   لهههن تسهههتطيع أن تقهههوم بأعمالهههك فهههي ثقهههة وبهههداألم
عندئههذ سههتعرف مههاذا  .شههد خطواتههكليرالبههاطني  إلههى الههوعي السههيكي كههل األمههورإرجههاع فههي ذاتههك و

 ....لحيرة والترددمجال ل ينبغي أن تفعل، ولن يكون هناك
 

الصهههغيرة فهههي مهههور األكهههل  سهههتالحظوفيمههها عهههدا ذلهههك، لهههو اعتهههدت الدراسهههة والمالحظهههة بانتظهههام، 
بصهههورة آليهههة بحكهههم التهههي تكهههرر نفسهههها باسهههتمرار، فأنهههت لهههم تعهههد تريهههد أن تعهههيا  معتهههادةالحيهههاة ال

ً العههادة، بهههل  فهههي كهههل مههن الناحيهههة البدنيهههة البحتههة  نفسهههكسهههتجد وأن تسهههتخدم إرادتههك.  أن تعههيا واعيههها
تظهههر كتوعههك أو إحسههاس بمشههقة؛  بدنيههةعلههة  مثههال ذلههكحلههها.  يستعصههى عليههكمشههكلة أمههام دقيقههة 

أي أنهههها ال تبلهههغ مرحلهههة المهههرض، بهههل ههههي مجهههرد توعهههك وضهههيق وشهههعور بهههأن شهههيئا مههها ال يعمهههل 
ملهههك ههههذم المعرفهههة السهههيكية التهههي تجعلهههك تفعهههل مباشهههرة مههها يجهههب عملهههه جيهههدا. لهههو كنهههت عندئهههذ ال ت

"ههههل ينبغهههي أن أفعهههل ههههذا أم ذاك، أن آخهههذ ههههذا الهههدواء أم ذلهههك الهههدواء؟ أن ستتسهههاءل  وبهههدون جهههدال، 
. لهههو لهههم تكهههن علهههى علهههم إال بعهههدد صهههغير مهههن طعهههام أم ذاك؟"..أغيهههر نظهههام الغهههذاء؟ أن أتنهههاول ههههذا ال

إلهههى حهههد مههها. ولكهههن لهههو تصهههادف أن كنهههت قهههد درسهههت  تخهههاذ القهههرار سههههالً المبهههادئ األوليهههة، سهههيكون ا
قلههيال وتعلمههت األنظمههة الطبيههة المختلفههة للعههالج، ال أكثههر مههن ذلههك... وهههي، كمهها تعلههم، تختلههف مههن 
بلههد إلههى آخههر؛ فهنههاك علههى سههبيل المثههال، نظههام المعالجههة اإلخالفيههة* ونظههام المعالجههة المثليههة* وهههذا 

صهههحك بأشهههياء متضهههاربة  أحهههدها ينصهههحك بشهههيء مههها، واآلخهههر ينصههههحك وذاك. وههههذم األنظمهههة تن
بهههالعكس تمامههها. وربمههها يقهههول لهههك بعهههض النهههاس  "ال تفعهههل ههههذا، افعهههل ذاك"، وآخهههرون يقولهههون لهههك  

وتتسهههاءل   عويصهههة مشهههكلةل ههههذا " ، وبهههذلك تجهههد نفسهههك إزاء "أههههم شهههيء ههههو أال تفعهههل ذاك، افعههه
 ارات سأتخذ؟ أنا ال أعلم شيئا ""أين لي بعلم ]يسعفنيط في كل هذا وأي القر

 
يخطههئ.  يعلههم ونههادراً مهها هههوفكيانُههك الَسههيكي وال شههيء غيههرم؛ هههو  يمكنههه أن يسههعفك فههي حيرتههكمهها 

لُّك مباشههرة  . ولههو أطعتههه بههدون نقههاا، فينههه الطريههق الههذي يجههب أن تسههلكهعلههى كيانههك السههيكي سههيد 
ستضهههل  ، فأغلهههب الظهههن أنهههكرىأمههها لهههو اعتمهههدت علهههى أجهههزاء الكيهههان األخهههيجعلهههك تفعهههل الصهههواب. 

  71الطريق.
 

 الحوادث والوعي المتيقظ
 

تنزلههق وتقههع. هنههاك جههزء مههن ثانيههة   كأنهه تخيههل مههثالً هنههاك لحظههة اختيههار، حتههى فههي الحههوادث.  األم:
بههين لحظههة االنههزالق ولحظههة الوقههوع. فههي تلههك اللحظههة سههيكون لههك االختيههار  إمهها أن تكههون الحادثههة 

 ً ً  تافهههة أو تكههون خطيههرة. ولكههن وعيههك يجههب أن يكههون متيقظهها بههالطبع، ويجههب أن تكههون علههى  تمامهها
لتنشهههئ ههههذا االتصهههال، يجهههب أن اتصهههال دائهههم بكيانهههك السهههيكي*   إذ أنهههك ال تملهههك الوقهههت الكهههافي 

تكهههون متصهههال بالفعهههل. بهههين لحظهههة االنهههزالق واللحظهههة التهههي تكهههون فيهههها علهههى األرض، لهههو كانهههت 
 ً بالدرجهههة الكافيهههة، سهههتكون حادثهههة تافههههة ولهههن تكهههون لهههها عواقهههب.  تشههكيلك الفكهههري* و السهههيكي* قويههها

وام، لقهههد انزلقهههت "، ، كمههها ههههي عادتهههه، وصهههاح  "أللتشهههاؤم أمههها لهههو استسهههلم الهههذهن فهههي ههههذم اللحظهههة
فسهههتكون للحادثهههة عواقهههب... ذلهههك يحهههدث فهههي كسهههر مهههن الثانيهههة، ال فهههي دقيقهههة، إنهههه كسهههر مهههن ثانيهههة؛ 

 ً للغايههة فههي كههل دقيقههة مههن حياتههك   فههي هههذا  وفيههه تسههتطيع أن تختههار. ولههذلك يجههب أن تكههون متنبههها
بح خطيههههرة، الكسهههر مهههن الثانيهههة سهههيكون لهههك االختيهههار  فيهههه تسهههتطيع أن تمنهههع حادثهههة مهههن أن تصههه

وتسههتطيع أن تمنههع مرضهها مههن أن يههدخلك. االختيههار لههك دائمهها، ولكههن لكسههر مههن الثانيههة فقههط ويجههب 
 أال تفوتك. لو فاتتك، يكون األمر قد أفلت من يدك.

 
  هل يمكن استرجاع الفرصة فيما بعد؟ )ضحك(  
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لفعهههل؛ ال با  أصهههابكقهههد  بعهههض األذى ة أخهههرى .... لنفتهههرض أنهههك وقعهههت وأنفيمههها بعهههد، هنهههاك لحظههه
تهههزال هنهههاك لحظهههة تسهههتطيع أن تغيهههر فيهههها مسهههار األمهههور إلهههى أحسهههن أو إلهههى أسهههوأ، فيمههها أن يكهههون 

 ً إلهههى أقصهههى حهههد. ال أدري إن  وتهههزول آثهههارم السهههيئة بسهههرعة، أو أن يكهههون خطيهههراً  األمهههر عارضههها
كنههت الحظههت أن بعههض النههاس ال يضههيعون أبههدا أي فرصههة لوقههوع حادثههة. فههي كههل مههرة يكههون فيههها 

، تقههع لهههم حادثههة. وحههوادثهم ال تكههون عاديههة أبههدا. فههي كههل مههرة يحتمههل فيههها  وقههوع حادثههةل لاحتمهها
إنهههه يقهههول النهههاس عهههن ههههؤالء فهههي الحيهههاة العاديهههة  " أن تكهههون الحادثهههة خطيهههرة، تكهههون كهههذلك. عهههادة

" ولكهههن كهههل ذلهههك جههههل. األمهههر يتهههآمر ضهههدم diceإن زههههر النهههرد أو إنهههه منحهههوس، أو سهههيء الحهههظ، 

ُضههههم للمهههوت بهههدون  يتوقهههف كليهههة علهههى عمهههل الهههوعي .... هنهههاك قهههوم يخرجهههون مهههن حهههوادث تُعر  
  تصبح خطيرة. عواقبها ولكن تافهةخدا؛ وآخرون تصادفهم حوادث 

 
توقهههف علهههى الفكهههر، أو علهههى الطريقهههة العاديهههة لعمهههل الهههذهن. فربمههها كانهههت أفكهههار تال  ههههذم الظهههاهرة
ههك لههيس هنهها. إنههها لحظههة االختيههار    حسههن النيههةال تقههل فههي  هههؤالء القههوم عههن أفكههار أولئههك   الَمحَّ

أن يعهههرف المهههرء كيهههف يتصهههرف بالطريقهههة الصهههحيحة فهههي الوقهههت الصهههحيح. أسهههتطيع أن أضهههرب 
 مشوق. يا له من موضوعمئات األمثلة. 

 
متنبهههه لدرجهههة . وعهههي بعهههض النهههاس متهههيقظ و[character]األمهههر يتوقهههف كليهههاً علهههى الطبهههع والخلهههق 

 الحرجههههةاللحظههههة المناسههههبة  بحيههههث أنهههههم فههههي اخلهههههموهههههم متيقظههههون فههههي د .أنهههههم ال يغفلههههون أبههههداً 
التههههي بالتحديهههد  اللحظهههة تلهههكيبتهلهههون إلهههى القهههوة اإللهيهههة*. ولكهههنهم يفعلهههون ذلهههك فهههي ويسهههتنجدون 

ادثهههة بسهههالم. كهههان مهههن الممكهههن أن وبهههذلك يُصهههَرف عهههنهم الخطهههر، وتمهههر الح ،يحتهههاجون فيهههها العهههون
سهههالمين تمامههها. وآخهههرون، علهههى العكهههس، بمجهههرد أن  ن منههههاخرجهههوي، ولكهههنهم تكهههون الحادثهههة قاضهههية

يصهههيبهم أتفهههه خهههدا، يختهههل شهههيء مههها فهههي كيهههانهم، ويهههتمكن ضهههرب مهههن التشهههاؤم أو االنهزاميهههة مهههن 
هههَرت فهههي اللحظهههة قهههد كُ والسهههاق نجهههد التهههواء السهههاق،  فهههي حالهههة حهههوادث تافههههة مثهههلوحتهههى وعهههيهم.   س 

لهههذلك، وكهههان مهههن الممكهههن جهههدا أن تَُصهههان سهههاقُهم مهههن الكسهههر.  أي ضهههرورةالتاليهههة. لهههم يكهههن هنهههاك 
الُسهههلَّم وههههم يتسهههلقون إلهههى الهههدور الثهههاني. كهههان مهههن الممكهههن أن يتحطمهههوا علهههى بههههم آخهههرون ينههههار 

 األرض، ولكهههنهم يخرجهههون مهههن الحادثهههة بهههدون أي ضهههرر، ويجهههدون أنفسههههم راقهههدين عهههل األرض
 ً ، ولكهههن هكهههذا تسهههير لهههم يََمسُّههههم الضهههر. كيهههف أمكهههنهم فعهههل ذلهههك؟ قهههد يبهههدو ههههذا مهههذهالً  سهههالمين تمامههها

 أقصه عليكم وقائع حدثت بالفعل...األمور معهم. أستطيع أن أعطيكم أسماءهم؛ ما 
 

 ً ، ولكنههه لههم يمههت ألن وعيههه تجههاوب بسههرعة فائقههة. كههان قههد تنههاول بالفعههليمههوت  كههاد عرفههت شخصهها
ا بطر أكثهههر مهههن عشهههر يهههق الخطهههأ، وبهههدال مهههن أن يأخهههذ جرعهههة واحهههدة مهههن دواء معهههين، أخهههذ ُسهههمَّ

قبههل  لههه . ومههع أن تلههك الحادثههة قههد وقعههتكافيههاً إليقههاف القلههب ا، فأصههبح الههدواء ُسههمَّ أضههعاف الجرعههة
ً ي سنوات عديدة، فهو ما  رد فعله الصحيح.بفضل  اليوم زال حيا

 
معجههههزات. ولكنههههها ليسههههت معجههههزات  إنههههها وعههههي لههههو قصصههههت هههههذم األشههههياء، سيسههههميها النههههاس 

  72متيقظ.
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 خبرات الكيان الداخلي

  
 أمي، كيف يمكن أن نغير وعينا؟

 
المتاحهههة لهههه، هنهههاك طهههرق عديهههدة بهههالطبع، ولكهههن كهههل شهههخص يجهههب أن يعمهههل مهههن نقطهههة البهههدء  األم:

ً  عهههادةتهههأتي  واإلشهههارة إلهههى الطريهههق مهههن خهههالل مههها يمكهههن أن نسهههميه "تجربهههة غيهههر متوقعهههة".  تلقائيههها
 وهي تأتي في صور تختلف بعض االختالف من شخص إلى آخر. 

 
العههادي، الههذي ينتشههر أفقيهها علههى السههطح ]ظههاهر الكيههانط،  كوعيهه فههي    قههد تكههونعلههى سههبيل المثههال

وف؛ السهههطح الخهههارجي لألشهههياء والنهههاس والظهههروسهههطح الكيهههان،  يشهههملوالهههذي يعمهههل علهههى مسهههتوى 
وفجههأة، لسههبب مهها   كمهها قلههت األمههر يختلههف مههن شههخص إلههى آخههر  يتزحههزح الههوعي إلههى أعلهههى، 

ً  وبهههدالً   مههها ههههوومهههن أن تكهههون علهههى نفهههس مسهههتواها  حيهههث ال تهههرى إال  مهههن أن تهههرى األشهههياء أفقيههها
ً  موجههود مهها قههد ارتفههع بههك   بجههوارك مباشههرة، إذا بههك ترتفههع فوقههها وتراههها مههن أعلههى ككههل؛ كههأن شههيئا

قمههة جبههل أو مههن طههائرة. وبههدال مههن أن تههرى التفاصههيل وأن تراههها علههى مسههتواها الههذاتي، لتههرى مههن 
 ترى وحدة الكل من علو شاهق .

 
هنههاك طههرق عديههدة للحصههول علههى هههذم التجربههة، ولكنههها عههادة تأتيههك كمهها لههو كههان بمحههض الصههدفة 

 وبدون سابق إنذار.
 

بتجربهههة تكهههاد تكهههون نقهههيض ذلهههك، وإن كانهههت  تهههؤدي إلهههى نفهههس الشهههيء  فجهههأة تغطهههس  مهههرتأو ربمههها 
، بحيهههث تبهههدو لهههك بعيهههدة وسهههطحية وضهههئيلة األهميهههة؛ المألوفهههة شهههياءاأل نعههه فهههي األعمهههاق، مبتعهههداً 

 ً ، وتهههدخل فهههي صهههمت داخلهههي أو سهههكينة داخليهههة أو رؤيهههة داخليهههة لألمهههور، وفهههي شهههعور أكثهههر عمقههها
شههياء، وتتغيههر فههي مفهومههك ُكههلُّ القههيم، وتفطههن إلههى نههوع مههن الوحههدة، وفهههم أكثههر ألفههة للظههروف واأل

 . األشياء على اختالفها بين العميق identityمن التطابق و

 
 ً بنههوع مههن الههدوام ال حههدود لههه  أو قههد يختفههي اإلحسههاس بههالقيود بصههورة مفاجئههة أيضهها، فتصههبح واعيهها

 .األزلية واألبديةوال بداية أو نهاية، وتدرك 
 

لحظهههة مهههن حياتهههك، دون أن تهههدري لمهههاذا أو لهههها فجهههأة، فهههي ومضهههة، وتهههدوم ارب تأتيهههك كههههذم التجههه
... هنهههاك طهههرق أخهههرى وتجهههارب أخهههرى ال حصهههر لهههها، وههههي تختلهههف مهههن شهههخص إلهههى أتهههت يهههفك

اإلمسههاك  ثانيههة مههن وجههودك، تههنجح فههي التههي ال تههدوم أطههول مههنتجربههة هههذم الآخههر؛ ولكنههك بفضههل 
أن تحهههاول أن تعيشهههها مهههرة أخهههرى والهههوعي األعلهههى. وبعهههد ذلهههك يجهههب أن تتهههذكر تجربتهههك،  بطهههرف

. فهههي حيهههاة جميهههع ي نقطهههة البدايهههة... ههههذم ههههعهههن طريهههق التأمهههل والتركيهههزوأن تتغلغهههل فهههي أعماقهههها 
َر لههههم اكتشهههاف كيهههانهم الهههداخلي، حقيقهههة كيهههانهم، هنهههاك دائمههها علهههى األقهههل لحظهههة واحهههدة فهههي  مهههن قُهههد  

غيَّههَرتهم بحيههث أصههبحوا بعههدها غيههر مهها كههانوا، وحتههى لههو كانههت قصههيرة مثههل ومضههة  حيههاتهم، لحظههة
نفسهههها تشهههير إلهههى الطريهههق الهههذي ينبغهههي أن تسهههلكه، وههههي  ق، فينهههها كانهههت كافيهههة. ههههذم اللحظهههةالبهههر

وأن تسههعى بمثههابرة وصهههمود  البههاب المههؤدي إلههى هههذا الطريههق. عليههك إذًا أن تمهههر مههن خههالل البههاب،
 .لحالة التي ستقودك إلى ما هو أكثر حقيقة وأكثر شموالً ا المواظبة علىإلى 
 

العصههور الماضههية منههاهج عديههدة، ولكههن المههنهج الههذي يُلَق ن ههك إيههام الغيههر، المههنهج الههذي قههرأت نهها َخلَّفَت
ههم، ليسههت لههه نفههس القيمههة الفعالههة مثههل تجربههة تلقائيههة تأتيههك لغيههر  عنههه فههي الكتههب أو أخذتههه عههن ُمعَل  
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هههي ببسههاطة ازدهههار لصههحوة الههروح ولحظههة اتصههال بكيانههك السههيكي* تهههديك سههبب ظههاهر، تجربههة 
أكثهههر مهههن أي طريهههق آخهههر، والهههذي يجهههب  يناسهههبكإلهههى أفضهههل الطهههرق بالنسهههبة لهههك، الطريهههق الهههذي 

لتصههههل إلههههى الهههههدف   ثانيههههة واحههههدة تريههههك كيههههف تبههههدأ وتسههههتهل مسههههارك  عليههههك أن تتبعههههه مثههههابراً 
عهههن م، والهههبعض فهههي أوقهههات أخهههرى غيهههر معتهههادة  فهههي أحهههال لهههيالً  خبرونههههاالروحهههي.... الهههبعض ي

  قههههراءةموسههههيقى جميلههههة، أو  سههههماععههههن طريههههق  أو، مههههثالً، منظههههر طبيعههههي خههههالب  طريههههق رؤيههههة
  أي شهههيء علهههى اإلطهههالق، هنهههاك آالف األسهههباب أثنهههاء ممارسهههتك ، أو شهههدة تركيهههز كلمهههات قليلهههة

َر لهههم التحقيههق دعنههيوآالف الطههرق للحصههول عليههها.  وا بهههذم التجربههة علههى أكههرر  كههل مههن قُههد   ، مههر 
األقههل مههرة واحههدة فههي حيههاتهم. وعلههى الههرغم مههن أنههها ربمهها كانههت عههابرة، أو أنههها قههد تكههون حههدثت 

نههه الههوعي الحقيقههي. فههي سههن مبكههرة جههداً، إال أنههها جعلههتهم يَخب ههرون، ولههو لمههرة واحههدة فههي حيههاتهم، كُ 
  73.إتباعهعليك هذم التجربة هي خير مرشد إلى الطريق الذي يجب 

 

 

عنهههدما تهههأتي التجربهههة األولهههى، وههههو مههها قهههد يبههههدأ فهههي سهههن مبكهههرة للغايهههة،  االتصهههال األول بالبهجهههة الداخليههههة، 
بالجمهههال الهههداخلي، بهههالنور الهههداخلي، وبهههـاأللوهية* الهههذي يجعلهههك تشهههعر فجهههأة، "أوم  ههههذا ههههو مههها أريهههدم "، يجهههب 

قهههول لنفسهههك  "لقهههد شهههعرت بههههذم التجربهههة مهههرة، أن تتعههههدها وأال تنسهههاها أبهههدا، وأن تضهههعها دائمههها أمامهههك، وأن ت
ولهههذلك أسهههتطيع أن أشهههعر بهههها مهههرة أخهههرى. لقهههد كانهههت بالنسهههبة لهههي حقيقهههة واقعهههة، حتهههى لهههو كهههان ذلهههك لمهههدة ثانيهههة 

 واحدة فقط، وأنا عازم على أن أعيدها إلى الحياة في نفسي."...
 

اجهههاة نفسهههك وللبحهههث عهههن ههههذا ههههو مههها ينبغهههي أن تفعلهههه فهههي كهههل مهههرة تأتيهههك الفرصهههة لجمهههع نفسهههك ولمن 
 74.نفسك

 
 

 

لكهههي تصهههبحوا واعيهههين بهههأي شهههيء علهههى اإلطهههالق، يجهههب أن ترغبهههوم. وعنهههدما أقهههول "ترغبهههوم"، ال 
 يوم من األيام، ثم تكونوا قد نسيتموم بعد يومين. ترغبوم ذاتأقصد أن 
  

ً  إليهههه أن ترغبهههوا معنهههام أن تتوقهههوا وتتطلعهههوا ً  تطلعههها  إرادتكهههمنشهههغل ت، وأن ، مركهههزاً ، متواصهههالً ثابتههها
هنهههاك خطهههوات كثيهههرة بعهههد ذلهههك  ن حصهههرية. تلهههك ههههي الخطهههوة األولهههى. بصهههورة تكهههاد تكهههو بهههه

ومهها قههة بههين مهها هههو نقههي وزكههي مالحظههة فههي يقظههة تامههة، تحليههل مثههابر للغايههة، وتمييههز غايههة فههي الد
 هو خالف ذلك....

 
ال. وههههو موجهههود السهههيكي*، فههههو لهههيس صهههعب المنههه كمل بكيهههاناالتصههها مينبغهههي أن يكهههون فهههي مقهههدورك

 75.القوى اإللهية*ب ليمكنكم من االتصالبالتحديد 
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 التغير الحاسم

 
 خانق؟خارجي  دما يشعر الوعي أنه سجين في قالبماذا ينبغي أن نفعل عن

 
ف قههواك  األم: أهههم شههيء أن تتجنههب العنههف، ألن لجههؤك إلههى العنههف سههيؤدي بههك إلههى التعههب ويسههتَنز 

ً فيهههك يجهههب أن تركهههز كهههل قهههوى التطلهههع مبتغهههاك.بلهههوة ويحهههول بينهههك وبهههين  باللههههب  . لهههو كنهههت واعيههها
ً مههع ذلههك المشههتعل بههداخلك، يجههب أن تغذيههه بأشههد مهها فيههك مههن تَههوق ومههن تضههرع، وأن تظههل   هادئهها

عنهههدما تكهههون فهههي تلهههك الحهههال، اضهههغط برفهههق  ن تهههدعو فهههي ثقهههة تامهههة بأنهههك سهههتجاب.قهههدر طاقتهههك وأ
خلي علهههى ههههذم القشهههرة، ههههذا القالهههب الخهههارجي، بهههدون بواسهههطة تطلعهههك وقوتهههك المركهههزة ولهبهههك الهههدا

عنهههف ولكهههن بيصهههرار، وثهههابر مههها اسهههتطعت بهههدون هيهههاج أو انفعهههال أو إحسهههاس بالمضهههايقة. يجهههب أن 
 ً ً  تكون هادئا  .ضغطوا ، ثم ادعتماما

 
لتههي ستضههطر فيههها إلههى لههن تههنجح مههن أول مههرة. يجههب أن تبههدأ مههن جديههد مهمهها كههان عههدد المههرات ا

قههد عبههرت إلههى الناحيههة األخههرى. وعندئههذ سههتبزة فههي محههيط  ذات يههوم جد نفسههكسههت . فجههأةفعههل ذلههك
 من نور.

 
تململههههت، فلههههن تصههههل إلههههى شههههيء؛ ولههههو استسههههلمت ألعصههههابك، فلههههن تنههههال غيههههر  أو ،صههههارعتلههههو 

 الصداع، وهذا كل ما في األمر.
 

الداخليههة، أكههرر  اجمههع كههل قههدرتك علههى التطلههع، ركزههها بشههدة وفههي هههدوء تههام، كههن واعيهها بشههعلتك 
واقههذف فيههها بكههل مهها تسههتطيع لكههي يشههتد وهجههها أكثههر وأكثههر، ويرتفههع لهبههها أعلههى وأعلههى، ثههم ادع 

 ً  76ما سيحالفك النجاح بالتـأكيد. بـكامل إدراكك، وادفع برفق. يوما

 
 

 

إلههى األعمههاق، إلههى أبعههد مهها تسههتطيع . اجمههع  ركههز فههي القلههب. ادخههل فيههه؛ تغلغههل فيههه واهههبط بعيههداً 
فََّههها  وعيههككههل خيههوط  ً المنتشههرة فههي كههل مكههان ول  ، واقفههز، فههي هيئههة كههرة كمهها  لههو كنههت تلههف خيطهها

 واغطس إلى األعماق. 
 

بهههداخلك   كيانهههك الحقيقهههي.   divinityهنهههاك، فهههي ههههدوء القلهههب العميهههق نهههار مشهههتعلة، إنهههها األلوهيهههة* 
 أصغ إليها واتبع أوامرها.

 
ن. فهههوق قمهههة الهههرأس، وآخهههر بهههين الحهههاجبي هنهههاك مراكهههز تركيهههز أخهههرى، علهههى سهههبيل المثهههال، مركهههز

نتيجهههة خاصهههة. ولكهههن الكيهههان المركهههزي  ؤدي إلهههىيههه لكهههل مهههن ههههذم المراكهههز فاعليتهههه والتركيهههز فيهههه
يكمهههن فهههي القلهههب، ومهههن القلهههب تصهههدر كهههل الحركهههات المركزيهههة، كهههل ديناميكيهههة وكهههل دوافهههع التحهههول 

 77.وكل قدرات التحقيق
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ً  الهههوعي بتكهههوين كثيهههرا مههها ُشهههب  هَ إعهههداد علهههى مههها ههههي  الكتكهههوت فهههي البيضهههة  البيضهههة تظهههل ظاهريههها

فيههههه كتمههههل تإلههههى أن يههههتم تكههههوين الكتكههههوت وعليههههه حتههههى آخههههر لحظههههة، وال يطههههرأ عليههههها أي تغييههههر 

الحيهههاة، وعندئهههذ  يثقهههب الكتكهههوت القشهههرة بمنقهههارم الصهههغير ويخهههرج. شهههيء شهههبيه بهههذلك يحهههدث فهههي 

باعهههك أن ال شهههيء يحهههدث، وأن وعيهههك مههها زال نفهههس لحظهههة تغيهههر الهههوعي. لوقهههت طويهههل يكهههون انط

، قههد تشههعر بمقاومههة كمهها لههو كنههت تصههطدم بجههدار ال وعيههك المعتههاد؛ بههل إنههك، لههو كههان توقههك شههديداً 

فههي الههداخل، يكفههي جهههد أخيههر، نقههرة فههي قشههرة كيانههك، وإذا بكههل  يلههين. ولكههن عنههدما تصههبح مسههتعداً 

  78يد.جدح، وإذا بك تُطَرح خارجا في وعي شيء ينفت

 

 حس األبدية

 
، تغطههس إلههى األعمههاق وتنههزل وتههذهب بعيههداً ولكههي تجههد الههروح يجههب أن تتراجههع مههن السههطح،  األم:
ً  غهههوصوت ً  فهههي فجهههوة عميقهههة، عميقهههة جهههداً، صهههامتة، سهههاكنة؛ وهنهههاك سهههتجد.... شهههيئا ، هادئههها، دافئههها

 ً ً  غنيا ً  في جوهرم وساكنا   .soulالروح  هذا هو –، حافال وموفورا، كأنه إحساس بعذوبة تماما
 
ً إذا  تشههعر بنههوع مههن الهههوفرة واالمههتالء يعطيههك شههعورا بشههيء مكتمههل يحتهههوي  ،ثههابرت وكنههت واعيهها

 ً كثيهههرة ستُكَشهههف لهههك.... كأنهههها  ال يمكهههن سهههبر غورهههها، وتشهههعر أنهههك لهههو دخلتهههها، فهههين أسهههراراً  أعماقههها
 انعكاس في ميام ساكنة تماما لشيء أبدي. وعندئذ تكف عن الشعور بأنك محدود بالوقت.

 
ً  عندئذ يكون انطباعك أنك كنت موجوداً   وأنك ستكون إلى األبد.  دائما

 
 ذلك عندما تمس صميم الروح.

 
 ً بدرجهههة كافيهههة، فينهههه يحهههررك مهههن العبوديهههة لألشهههكال الخارجيهههة؛  وكهههامالً  لهههو كهههان االتصهههال واعيههها

فههي العههادة أنههه مقيههد إلههى يشههعر ن . اإلنسههاكبههدنإال مههن خههالل تعههيا  الويجعلههك تفقههد الشههعور بأنههك 
ه. بالنسهههبة إلهههى اإلنسهههان بدنهههدما يفكهههر  فهههي "نفسهههه"، يفكهههر فهههي الواقهههع فهههي درجهههة أنهههه عنهههل البهههدن
لبههدن. فقههط عنههدما نجاهههد ونسههعى نحههو النمههو الههداخلي ونحههاول حقيقههة اإلنسههان هههي حقيقههة ا ،العههادي

 ً الهههذي ههههو واع  علهههى الهههروح، فهههي كياننههها، نبهههدأ فهههي الشهههعور بهههأن  أكثهههر اسهههتقراراً  أن نكتشهههف شهههيئا
 79.الحقيقيةلتغيرات، ال بد أن يكون "نفسنا" كل اخالل العصور و على مدىالدوام، 

 

 

كلهههها )أنههها أتكلهههم عهههن الخليقهههة الماديهههة( صهههمت تهههام، وههههو لهههيس نقهههيض  creationيسههود وراء الخليقهههة 

ههههذا الصهههمت تريهههاق وفهههي نفهههس الوقهههت ال حركيهههة كاملهههة.  الضوضهههاء، وإنمههها ههههو صهههمت إيجهههابي، 

أفضهههل منهههه وفيهههه حهههالوة وعذوبهههة ليسهههت فهههي  رائهههع لالضهههطرابات والعلهههل. ولكهههن حهههس األبديهههة 

الحالوة والعذوبهههة )ولكنهههها ليسهههت الحهههالوة الصهههمت؛ فاإلحسهههاس باألبديهههة يتضهههمن أيضههها إحساسههها بههه

والعذوبهههة كمههها نفهمهههها(. فههههو الراحهههة التامهههة، بمعنهههى أنهههه ال مهههدعاة لهههه ألن يتغيهههر أو أن ينتههههي أو أن 

يبههدأ مههن جديههد. تلههك هههي طبيعتههه، وهههو كامههل فههي حههد ذاتههه. وهههذان ]الصههمت واإلحسههاس باألبديههةط 

لط  السهههالم، السهههالم المجهههرد، ال يكفهههي فهههي همههها خيهههر تريهههاق للحالهههة األخهههرى ]االضهههطرابات والعلههه

.جميع األحوال
80
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 أسرار وعي البدن
 

لكههههل مسههههتوى مههههن مسههههتويات كياننهههها   العقلههههي، والحيههههوي*، والبههههدني   وعههههي  شةةةةري أوروبينةةةةدو:
ههههذم المسهههتويات تبهههدو  ذلك؛ ولهههبهههه، مسهههتقل ولكنهههه متشههابك ومتفاعهههل مهههع المسهههتويات األخههرىخههاص 

هههنا الخهههارجيين،  س   فهههي تجربهههة اليقظهههة، ُمَخل َطهههة بعضهههها مهههع الهههبعض. البهههدن، علهههى سهههبيل لهههذهننا وح 
 ً ً  المثههال، يملههك وعيهها يعمههل منههه حتههى بههدون أي إرادة ذهنيههة منهها، بههل أحيانهها ضههد هههذم اإلرادة،  خاصهها

ة، وعقلنههها السهههطحي ال يعلهههم إال أقهههل القليهههل عهههن وعهههي البهههدن ههههذا، وال يشهههعر بهههه إال بطريقهههة ناقصههه
ههههو أن  يوغهههاال مههههامفهههي اكتشهههاف أسهههبابها. أحهههد قصهههوى صهههعوبة ويجهههد وال يهههرى إال نتائجهههه فقهههط 

نعههي ونههدرك هههذا الههوعي المسههتقل للبههدن، وأن نفهههم حركاتههه ونشههعر بههها وبههالقوى التههي تههؤثر عليههه 
خفيَهههة، التهههي ههههي التهههه عمليايهههف نهههتحكم فيهههه ونوجههههه حتهههى فهههي مهههن الهههداخل أو الخهههارج، وأن نهههتعلم ك

  81واعية*. -تحت  بالنسبة لنا

 

 

ً -الغالب غير واعي أو باألصح تحت البدن في  .واعي*   يجب أن نجعله واعيا
 

 كيف نجعله واعيا؟ 
 

بههههينزال الههههوعي الحقيقههههي فيههههه وبههههأن نكههههون هههههادئين ومتيقظههههين وواعههههين فههههي الههههذهن وفههههي الكيههههان 
  82.الحيوي*

 

 

األعلهههى والهنهههاء مهههنهج الممارسهههة الروحيهههة فهههي البهههدن يتكهههون مهههن اسهههتنزال النهههور والقهههدرة والسهههالم 

الههدائم  فهههي وعهههي البههدن*، والهههتخلص مهههن خمهههول الكيههان البهههدني، ومهههن الشههك والقيهههود ونزعهههة العقهههل 

هههها، بحيهههث ، وإحهههالل الهههوعي الحقيقهههي محلاألعصهههاب طاقهههة الفيزيهههائي* نحهههو الخهههارج، ومهههن عيهههوب

83اإلرادة اإللهية*. خدمةل صالحةيصبح البدن أداة 
  

 

 ً ب علههى الطاعههة فيههها، ولكنهه فههي البههدن يطيههع العقههل آليهها ن أو ُدر    ه ال يطيعهههاألمههور التههي هههو قههد ُكههو  
أداة تحهههت مسهههتوى ه مجهههرد وعهههي خهههاص بهههه، وعلهههى الهههرغم مهههن أنههه لهههه . فالبهههدنآليهههاً فيمههها عهههدا ذلهههك

، أحيانههها ، فينهههه يهههرفض الطاعهههةلكيهههان الحيهههويالعقهههل وا يعتبهههر نفسهههه عهههادة فهههي خدمهههةالعقهههل وأنهههه 
 المتعلقهههة بالصهههحة والمهههرض الشهههئونفهههي دائمهههاً  يطيهههع العقهههلالبهههدن ال  ن. كمههها أعنهههها وأحيانهههاً يعجهههز

بههالخمول والههبالدة  وبأدخنههة  هيُعت مهه أو العقههل مقاومههة سههلبية البههدن قههد يقههاوميعمههل بمفههردم. و بههل مههثالً 
ا يهههوحي إليهههها ترتفهههع بالتأكيهههد، عنهههدماإلنسهههان البهههالغ ذراع . فهههي عملهههه هتربكهههمهههن الهههوعي التحتهههي* 
ال تطيعهههان فهههي البهههدء عنهههدما تهههؤمران بالمشهههي؛ وال بهههد أن تتعلمههها الطفهههل  سهههاقا العقهههل بهههذلك، ولكهههن

مههن اليههد أن ترسههم خطههاً مسههتقيماً  بل ـ وف والتجههول. وإذا ُطههالتخلههي عههن الزحههف قبههل أن تعتههادا الوقهه
لكهههي تفعهههل  هاونهههدرب ههههايجهههب أن نعلم تمامهههاً مهههن أول وهلهههة، بهههلأو تلعهههب الموسهههيقى، فههههي ال تهههنجح 

ت أن وعههي للبههدن قههادر علههى تنفيههذ أوامههر العقههل، ولكههن ال بههد مههن إيقاظههه وتدريبههه . كههل ذلههك يثبههذلههك
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اإلرادة  تقهههدربحيهههث يمكهههن تهههدريب وعهههي البهههدن  كهههذلك. تثقيفهههه قبهههل أن يصهههبح قهههادراً علهههى الطاعهههةو
 84.مرضالذهنية أو اإليحاء ذهني على شفاء 

 

أن يجهههاوب بالطريقهههة الصهههحيحة  بهههدنههههو تعلهههيم ال therapeuticsاألم  أههههم شهههيء فهههي علهههم المهههداواة 

.وأن ينبذ المرض
85
  

 

 

86البدن يُشفَي عندما يعقد العزم على الشفاء.
 

 

 ً عهههن العقهههل. وههههو علهههى درايهههة تامهههة بأدائهههه الوظهههائفي  البهههدن لهههه وعهههي خهههاص بهههه ومسهههتقل تمامههها

 ً ً  الخهههاص، وههههل ههههو فهههي تهههوازن أم ال، وههههو يصهههبح واعيههها  بصهههورة مطلقهههة وبطريقهههة محهههددة تمامههها

فيههه   حتههى لههو لههم تظهههر لهههذا الخلههل أعههراض خارجيههة. كمهها أن  مهها عنههدما يحههدث خلههل فههي موضههع 

 ً ً  البهههدن يعلهههم لهههو كهههان أداؤم الوظهههائفي الكلهههي متناسهههقا يهههؤدي الوظهههائف المطلوبهههة  ، وإن كهههانومتوازنههها

ً منههه ً  ؛ وهههو يملههك إحساسهها ً  بههالوفرة والبهجههة والقههوة، شههيئا فههي  ببهجههة الحيههاة والعمههل والحركههة شههبيها

إليهههه، تهههوازن مفعهههم بالحيويهههة والطاقهههة. البهههدن يهههدرك أيضههها عنهههدما يسهههيء الكهههائن الحيهههوي والهههذهن 

هههلُّ بتوازنهههه الخهههاص، وههههو يعهههاني مهههن العشهههوائية،  أوامرمبههه والثهههانيبشههههواته األول  ويعلهههم أن ذلهههك يُخ 

ً  ذلك. وتلك المعاناة قد تسبب انهياراً  .في توازنه تاما
87  

 

 ما يتحكم فيهالبدن و

 
فهههي تطهههوير وعهههي البهههدن، نصهههبح قهههادرين علهههى أن نهههرى بوضهههوح تهههام التضهههارب بهههين  إذا نجحنههها

أنهههواع الهههوعي المختلفهههة. عنهههدما يحتهههاج البهههدن إلهههى شهههيء مههها ويعلهههم أن ههههذا الشهههيء ههههو مههها يحتاجهههه، 
إلههى شههيء ثالههث، فمههن المحتمههل جههداً فههي  الحيههوي إلههى شههيء آخههر والههذهن فههي حههين يحتههاج الههوعي

فهههي  بهههدنال يحتاجهههههنههها نسهههتطيع أن نميهههز بوضهههوح مههها . ههههذا التنهههاقض أزمهههات يسهههببتلهههك الحالهههة أن 
هههل بههههذا يتهههدخل عهههادفهههي جهلهههه، ، وكيهههف أن الكهههائن الحيهههوي، للحفهههاظ علهههى توازنهههه حهههد ذاتهههه ة ويُخ  

ً  ضهههرراً  البهههدن نمهههوالتهههوازن ويضهههر ب ً . فهههيذا مههها تهههدخل الهههذهن بالغههها بآرائهههه الخاصهههة ومعهههاييرم  أيضههها
أ بهههين الخلهههل الهههذي نشههه ذلهههك يفهههاقم فهههين ،حتياجهههات البهههدنال مراعهههاةومبادئهههه وقواعهههدم وقوانينهههه دون 

 .الكائن الحيوي وبين البدن
 

 ً ً  صهههحة اإلنسهههان أكثهههر إرهافههها هههل بهههالتوازن. وأقهههل ثباتههها  مهههن صهههحة الحيهههوان ألن ذهنهههه يتهههدخل ويُخ  
إذا يأكههل  ال ،غريههزة راسههخة. فهههو، علههى سههبيل المثههال يملههك بههدون تههدخل خههارجي فههي شههئونهالبههدن 

دما تكهههون هنهههاك حاجهههة عنهههإال ينهههام ال وويتجنهههب تلقائيهههاً كهههل مههها يضهههرم  لهههم تكهههن هنهههاك حاجهههة لألكهههل
. فغريههههزة البههههدن أكيههههدة يهههههاعنههههدما تكههههون هنههههاك حاجههههة إل ؤدي الحركههههة الصههههحيحةيههههإلههههى النههههوم و

، أحههههدهما بشهههههواته ونزواتههههه، واآلخههههر وراسههههخة. مهههها يههههزعج البههههدن همهههها الكيههههان الحيههههوي والههههذهن
بمبادئهههه وعقائهههدم المتعنتهههة وقوانينهههه وأفكهههارم. ومهههن المؤسهههف أن المدنيهههة، كمههها يفهمهههها النهههاس، تفسهههد 
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بهههها تمامههها بههههذا النهههوع مهههن التربيهههة التههه ي يتلقاهههها األطفهههال، والتهههي تسهههلم ههههذم الغريهههزة األكيهههدة وتَُخرَّ
الحهههال الهههذي الطبيعهههي إذًن أن تجهههري األمهههور علهههى  . ومهههنالهههذهن والكهههائن الحيهههويإلهههى البهههدن قيهههادة 

 دما تكهههون هنهههاك حاجهههة إلهههى الراحهههة،   أن نأكهههل األشهههياء التهههي تضهههرنا، وأال نسهههتريح عنهههنهههرام اليهههوم
   88.، وأن نفعل ما ال ينبغي فعله وما يفسد صحتنا كليةمن باب الكسلأن نفرط في النوم و

 

 

. ولكهههن كهههم يسهههئ مهههن تههههذيب الكيهههان الحيهههوي* كثيهههراً تههههذيب البهههدن وتعويهههدم علهههى النظهههام أسههههل 

وههههو ال ، ق، إلهههى البههدن، هههذا العبههد المسههكينالههذهن والكيههان الحيههوي، بمهها همههها عليههه مههن طبههع وخلهه

، هاندفسهههي الهههذهن والكيهههان الحيهههوي إلهههى البهههدن أو  وبعهههد أن يسهههيئ المهههرض.أو  االعتهههراضيملهههك إال 

هههذا البههدن، إنههه ال يقههدر علههى متابعتنهها فههي حركتنهها ".     "يهها لههه مههن بهيمههةيلقيههان اللههوم عليههه ويقههوالن

ومهههن المؤسهههف أن البهههدن يطيهههع  َسهههي  َديه الهههذهن والكيهههان الحيهههوي طاعهههة عميهههاء وبهههدون أي تمييهههز. 

فالههذهن يههأتي بنظرياتههه  "يجههب أال تأكههل هههذا، إنههه ضههار بههك؛ يجههب أال تفعههل ذاك، إنههه سههيء"، ومهها 

 ً وأنههها لهههن أتكلهههم عهههن  م.أوامهههرلبهههدن المسهههكين يعهههاني عواقهههب ، فهههين اومسهههتنيراً  لهههم يكهههن الهههذهن حكيمههها

ر الهههذهن بمبادئهههه فضهههررها ال يحتهههاج إلهههى بيهههانونزواتهههه،  الكيهههان الحيهههوي أوامهههر   وسهههرعان مههها يُهههدم  

التعهههههب فيهههههه ن سهههههبباَرت ه وشههههههواته تهههههوازن البهههههدن ويالمتزمتهههههة والكيهههههان الحيهههههوي بيفراطهههههه وَسهههههو

.واإلرهاق والمرض
89

 

 

قهههدرة التمييهههز التهههي ينبغهههي أن يملكهههها  مطهههاوع ومخلهههص، ولكنهههه لألسهههف نهههادرا مههها يملهههك البهههدن بطبيعتهههه خهههادم

إزاء َسههههي  َديه الههههذهن والكيههههان الحيههههوي. فهههههو يطيعهمهههها طاعههههة عميههههاء، علههههى حسههههاب صههههحته ورفاهتههههه.... يجههههب 

 تحريهههر البهههدن مهههن ههههذا الطغيهههان، وذلهههك ال يمكهههن عملهههه إال عهههن طريهههق االتحهههاد الهههدائم بهههالمركز السهههيكي* فهههي

الكيههان. كمهها أن البههدن لههه طاقههة عجيبههة علههى التكيههف والتحمههل. ومهها هههو قههادر علههى فعلههه يفههوق بكثيههر مهها نتخيلههه 

لَين والُمسهههتَب دَّين الهههذين يحكمانهههه اآلن إلهههى حقيقهههة  فهههي العهههادة. لهههو أمكهههن أن تنتقهههل السهههيادة مهههن الحهههاكمين الجهههاه 

ى أدائه.الكيان المركزية، فسوف يدهشك ما سوف يكون البدن قادرا عل
90

 

 السماح للبدن باسترجاع توازنه
 

لالسهههتنجاد يملهههك الحهههافز والتطلهههع واإلرادة  فههههو ببسهههاطة فهههي تلقائيتهههه الطبيعيهههة،البهههدن لهههو تهههرك  األم:
تعهههرض لهجمهههة أو لحادثهههة أو لمهههرض أو أي شهههيء مهههن ههههذا القبيهههل. أمههها إذا عنهههدما يبهههالعون اإللههههي 
وذلهههك يفسهههد كهههل شهههيء.  والقنهههوطالشهههك، والقلهههق   المعتهههادةين األمهههور تتخهههذ الهيئهههة ، فهههتهههدخل الهههذهن

شهههيئا مههها يسهههتيقظ فيهههه فجهههأة و يسهههتنجد بهههنفس  إلهههى البهههدن فهههي حهههد ذاتهههه، سههتلحظ أنولكههن لهههو نظهههرت 
اإليمهههان والقهههوة التهههي يسهههتنجد بهههها الرضهههيع بأمهههه.... البهههدن، بهههدون أي تهههدخل مهههن الخهههارج، وبهههدون 

سهههتنجد بمجهههرد أن يحهههدث فيهههه خلهههل مههها، وذلهههك لهههه الهههذهن المسهههتمر عليهههه، يتطلهههع وينهههادي وي تهههأثير
يكههون كمهها لههو  االسههتنجاد قههوى معاكسههة. هههذا فعالههة للغايههة، بشههرط أال يكههون هنههاك تههدخل مههنقههدرة 

  كانت الخاليا نفسها قد انتفضت في تطلع ودعاء.
 

فهههي البهههدن كنهههوز خفيهههة ال تقهههدر بهههثمن نحهههن ال نعلمهههها. بهههل إننههها عهههادة ال نهههدرك أن فهههي جميهههع خاليهههام 
ف كليههقههوة حيههاة وإرادة وتطلههع شههديد نحههو التقههدم. ال بههد  ً أن يكههون وعههي البههدن قههد ُحههر   ، بفعههل الههذهن ا

. فيهههتوازنههه عنههد حههدوث أقههل خلههل  والكيههان الحيههوي، إذا لههم يرغههب البههدن علههى الفههور فههي اسههتعادة
ن المهههرض يجعلههههم أشهههد التعلهههق دون علهههم مهههنهم بهههأنهم يفعلهههون ذلهههك ألعلهههق النهههاس بمرضههههم عنهههدما يت
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قين"، فههذلك  ال يههأتي مههن البههدن علههى اإلطههالق، بههل مههن شههيء فرضههوم هههم  يههبلتصههرف الغرا"ُمَشههو  
تهههه، فههههو ال  أنفسههههم علهههى البهههدن فهههي انحهههرافهم الهههذهني أو الحيهههوي. البهههدن مهههدها لهههو تهههرك علهههى عالَّ

تههوق ويتطلههع إلههى الصههحة والتههوازن فحسههب، بههل إنههه قههادر علههى اسههتعادة توازنههه الههذاتي. لههو تركههت ي
بههدنك وشههأنه بههدون أن تتههدخل فيههه بكههل أفكههارك وردود فعلههك الحيويههة ونوبههات إحباطههك وبمهها تسههميه 
معرفتهههك وبتشهههكيالتك الفكريههههة ومخاوفهههك   لهههو تركههههت البهههدن وشههههأنه، فينهههه يفعهههل تلقائيهههها مههها هههههو 

 صالح حاله مرة أخرى.ضروري إل
 

التهههوازن والتناسهههق واالنسهههجام؛ أجهههزاء الكيهههان األخهههرى ههههي  ميهههل إلهههىالبهههدن فهههي حالتهههه الطبيعيهههة ي
 التي تفسد كل شيء. 

 
 ؟ما هي طريقة إيقاف األفكار المزعجة

 
بهههها جماعهههة تههههدئ  بهههنفس الطريقهههة التهههي الً يجهههب أن ترغهههب ذلهههك، ثهههم يجهههب أن تههههدئ ذهنهههكآم  أو

يأتيههك  فههي كههل مههرة  "الزمههوا الهههدوء، الزمههوا الهههدوء "، يجههب أن تفعههل ذلههك لهههمبههأن تكههرر  صههاخبة
هههل فيهههه السهههالم، وأن تفهههرض المزعجهههة مقترحاتهههه وحركاتههههب  فيههههاالهههذهن  ئهههه، وأن تُح   . يجهههب أن تُهد  

 عليه الصمت.
 
تأتيههك هههذم األفكههار، هههو أنههك  عنههدمايجههب أال تصههغي إلههى ذهنههك. مهها يحههدث فههي أغلههب األوقههات  ثههم
   يجهههب أال تسهههتمع لهههه، وأال تعيهههرموبهههذلك تزيهههد نشهههاط ذهنهههكوتحهههاول أن تفهمهههها  ذها مأخهههذ الجهههدتأخههه

بالصهههمت، الهههزم انتباههههك. لهههو أفهههرط فهههي الضوضهههاء، يجهههب أن تقهههول لهههه  "اسهههكت  ويحهههك، عليهههك 
الهههذين يشهههرعون  أنهههت نفسهههك  ههههل تفههههم؟ يجهههب أال تفعهههل مثهههل تهتهههاج وتصهههخبالههههدوء "، بهههدون أن 

  "الزمهههوا الههههدوء"، ويسهههببون ههههم أنفسههههم مهههن الضوضهههاء مههها يجعلههههم فهههي الصهههياح قهههائلين لآلخهههرين
  91 أسوأ من اآلخرين

 

 اليقين بالشفاء

 
ً  األم: ً  عنهههدما تكهههون طبيعيههها هههُدك تعلهههيم رديء أو قهههدوة سهههيئة، ولهههو كنهههت قهههد وعاديههها ، بمعنهههى أن لهههم يُفس 

هههدت  ً بهههدنإلهههى حهههد مههها، فسهههيكون  و كنهههت تعهههيا فهههي محهههيط متهههوازنُول  وبهههدون أيهههة حاجهههة  ك تلقائيههها
لتهههدخل مهههن الهههذهن أو مهههن الكهههائن الحيهههوي* علهههى يقهههين مهههن الشهههفاء إذا مههها اختهههل شهههيء فيهههه. البهههدن 

أن المههههرض أو العلههههة سههههيزوالن بالتأكيههههد. تربيههههة البيئههههة المحيطههههة و ءبداخلههههه اليقههههين بالشههههفايحمههههل 
هههم البهههدن تهههدريجي ً الخاطئهههة ههههي وحهههدها التهههي تعل   مستعصهههية وحهههوادث ال رجعهههة  ا أن هنهههاك أمراضههها

 في عواقبها، وأن المرء مصيرم العجز... وكل هذم الحماقات التي تُقَو  ض إيمانه وثقته. 
 

  أنهها ال أتحههدث عههن العقههل، بههل عههن البههدن نفسههه   البههدن  ،فههي الوضههع الطبيعههي ،بههدن الطفههل ولكههن
ههد  يشههعر، عنههدما يختههل شههيء فيههه، أنههه سيشههفى بالتأكيههد. وإذا لههم يشههعر بههذلك، فههذلك معنههام أنههه  قههد أُفس 

ف بالفعههههل. البههههدن ي ً  عتبههههروُحههههر   ً  الصههههحة الطيبههههة شههههيئا ض والخلههههل شههههيئا غيههههر  ، ويجههههدطبيعيهههها المههههر 
التلقائيههة، يثههق بههأن كههل شههيء سيصههبح علههى مهها يههرام. وتلههك طبيعههي؛ وهههو، فههي غريزتههه، غريزتههه 

 ً ُضهههها إال تحريهههف الفكهههر؛ إذ أننههها عنهههدما نكبهههر، يأخهههذ تفكيرنههها فهههي االنحهههراف شهههيئا ً  الثقهههة ال يُقَو    فشهههيئا
ً تهههدريجت الجماعيهههة، وهكهههذا يفقهههد البهههدن بسهههبب كافهههة اإليحهههاءا ثقتهههه فهههي نفسهههه. وبطبيعهههة الحهههال،  يا

 لى فقدان القدرة التلقائية على استعادة التوازن المختل.فقدان الثقة بالنفس يؤدي إ
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، الُمحب هههـ طةلهههو َعلََّمهههـك اآلخهههرون منهههذ نعومهههة أظهههافرك، منهههذ طفولتهههك المبكهههرة، جميهههع أنهههواع األشهههياء 
األشهههياء التهههي تهههؤدي، إذا جهههاز التعبيهههر، إلهههى التفكهههك والتحلهههل، وحتهههى لهههو بهههذل  – الُمثَب  طهههة للعزيمهههةو

 ن قهههد فقهههد إحساسهههه بقوتهههه الداخليهههة ههههدم، فينهههه بعهههد تحريفهههه وإفسهههادم، يكهههوك المسهههكين قصهههارى جبهههدن
 بعزيمته وقدرته على التفاعل.و
 

م البهههدن مهههن ههههذم  البهههدن يحمهههل بداخلهههه اليقهههين بالنصهههر إذا حرصهههت بعنايهههة علهههى أال تفسهههدم. وال يَحهههر 
إذاً هههو تنميههة هههذا الثقههة إال االسههتخدام الخههاطئ للفكههر وتههأثير هههذا الفكههر عليههه. فههأول مهها يجههب فعلههه 

اليقههين بههدال مههن تقويضههه. وعنههدما يتههوافر هههذا اليقههين، فههين التطلههع يصههبح ممكنهها بههدون جهههد، ويكههون 
 ازدهارا وتفتحا لهذا اليقين الداخلي بالنصر.

 
. هههذا هههو مهها يجههب أن تعيههد اكتشههافه فههي نفسههك، divinityالبههدن يحمههل بداخلههه الحههس بكمالههه المطلههق 

   92.إذا كنت قد فقدته

 

 

سهههن الرضهههاعة   "إن كهههل مههها يبهههدو فهههي يجهههب أن تقهههول للطفهههل   أو لنفسهههك إن كنهههت قهههد تخطيهههت 
ً  مسهههتحيالً  نفسهههي مههها ههههو بالتحديهههد  بهههل إنههههالواقهههع بصهههلة، صهههادق و حقيقهههي،  وال يمهههت إلهههى ووهميههها

كهههل لحظهههة، فهههي  كتحهههرر مهههن القيهههود التهههي تربطهههإذا كنهههت تتطلهههع إلهههى اليجهههب أن أتعههههدم بالرعايهههة". 
فهههي  صهههادقة و حقيقيهههةك ن تنمهههي فهههي نفسهههك الثقهههة بهههأن تطلعاتههه، فيجهههب أوسهههوء النيهههة قيهههود العجهههز

 جوهرها، وأنها هي ما يجب أن تحققه.
 
. البهههدن مهههع تطلعاتهههك . وسهههترى أن بهههدنك نفسهههه سهههيتجاوبكبهههدنا عندئهههذ يسهههتيقظ اإليمهههان فهههي خاليههه  

سهههاعدت وشهههدت  نفسهههه سيشهههعر أن كهههل حهههدودم وقيهههودم سهههتختفي بالتهههدريج، لهههو أن إرادتهههه الداخليهههة
هتَه وأخذت زمام القيادة  93.من عزمه ووجَّ

 ذبذبات المرض

 
قههوة  اأصههابتني وخبههرت فيهههخبههرك بههها. وهههي تتعلههق بنوبههة بههرد األم  عنههدي أشههياء مشههوقة أود أن أ

بهههأطوار المهههرض كلهههها فهههي أَكثهههر صهههورها حهههدة  وقهههد درسهههت العمليهههة ومهههررت شهههفاء غيهههر اعتياديهههة.
دقهههائق )وفقههها للطهههور الهههذي كنهههت أمهههر بهههه(. عنهههدما تصهههاب بنوبهههة  أحيانههها فهههي سهههاعات، وأحيانههها فهههي

وتبهههدأ  الصهههدر مهههن األنهههف والحلهههق إلهههىثهههم ينتقهههل البهههرد إلهههى أسهههفل  بمراحهههل المهههرضبهههرد، تمهههر 
العمليههة ظههرف يههومين كههان األمههر قههد انتهههى. وقههد تبينههت  الكحههة... مههررت بكههل هههذا بسههرعة، وفههي
اإللهيهههة القهههوة تهههأتي  تهههأتيالذبهههذبات، وكيهههف  ورمهههن منظهههكلهههها، ال العمليهههة كمههها يراهههها الهههذهن، بهههل 

 ..وتؤدي عملها.
  
  ً ، كمههها كهههان لهههردود الفعهههل الواعيهههة دورهههها، لعهههب الالوعهههي دورم فهههي الشهههفاء ...كهههم كهههان ذلهههك مشهههوقا

َعَمههههل  وأخيراً أيضهههها... دوراً هامههههاً اإليحههههاء الههههذهني  لعههههب كمهههها، هههههائالً  أمهههها اإلرادة فقههههد لعبههههت دوراً 
 ، بدون انقطاع ...نهاراً و شيء بالتفصيل، ليالً . كل لهيةالذبذبة اإل

 
خهههذ الكحهههة مهههثال )الكحهههة فهههي الحلهههق ال فهههي الصهههدر(. أول الذبهههذبات  إثهههارة تلفهههت نظهههرك لتجعلهههك 
تكههح. وهههي مههن الذبههذبات التههي يمكههن أن نسههميها "مدببههة" ]تركههز علههى نقطههة واحههدةط، ولكنههها ليسههت 



 بالوسائل الباطنيةالشفاء 

 

78 
 

بهههة صهههغيرة. و بهههها يسهههتيقظ  االنتبهههام فهههي عنيفهههة، بهههل خفيفهههة و]إن كانهههتط مزعجهههة. وههههي أول ذبذ
الهههوعي المحهههيط ]وعهههي خاليههها الحلهههقط. ]يلهههي ذلهههكط رفهههض الكحهههة، رفهههض فهههي الحلهههق يكهههاد يسهههبب 

 الغثيان في بادئ األمر. كل هذا بنظرة ميكروسكوبية، أتفهم، إنها أشياء ضئيلة.
 

حيانهها متتاليههة يههؤدي واآلن وقههد تركههز االنتبههام، تههدخل عههدة عوامههل فههي الصههورة، أحيانهها متزامنههة، وأ
بعضهههها إلهههى بعهههض. أحهههد ههههذم العوامهههل ههههو القلهههق علهههى مههها قهههد اختهههل وتوقهههع األذى ممههها قهههد يحهههدث؛ 
هههل ]اإلثهههارة فهههي الحلهههقط بهههأي شهههيء؛  وفجهههأة ]يهههأتيط اإليمهههان بهههأن  و]عامهههلط آخهههر ههههو الرغبهههة أال تُخ  

العقههل المفكههر، بههل القههوة قههادرة علههى اسههتعادة النظههام فههورا فههي كههل مكههان.... وكههل ذلههك ال يحههدث فههي 
 هو ذبذبات.

 
نههت بوضههوح إلههى أن الغالبيههة  تههال ذلههك، فههي وقههت مهها مههن صههباح األمههس، شههيء مشههوق جههداً  فقههد فَط 
العظمهههى مهههن الخاليههها )فهههي حالتنههها ههههذم، أنههها ال أتحهههدث عهههن البهههدن ككهههل، أنههها أتكلهههم عهههن ههههذا الموقهههع 

يههها مههها زالهههت تشهههعر   ويبهههدو بالهههذات  الحلهههق، األنهههف، إلهههى آخهههرم(   أن الغالبيهههة العظمهههى مهههن الخال
أن ذلههههك نتيجههههة خبههههرات ال حصههههر لههههها أو عههههادات  )كالهمهههها؛ ال أقههههول أحههههدهما أو اآلخههههر، ولكههههن 
لَهههم مههن القههدرة اإللهيهههة* بمهها يلهههزم  كالهمهها(   أن قههوة الطبيعهههة، أقصههد الطبيعههة التهههي تحكههم البههدن، أع 

لبههدن". هههذا هههو مهها تشههعر بههه عملههه وذلههك ألنههها "أكثههر درايههة" وأنههها "معتههادة علههى ]التعامههل مههعط ا
 هذم الخاليا  

 
عنهههدما أدرك الهههوعي الجديهههد، الهههذي ههههو فهههي مرحلهههة اإلعهههداد التفصهههيلي فهههي الكيهههان البهههدني، ذلهههك، 

ف له الستار   ...في طريق التحول التي تقف عندما أدرك أن الخاليا هيفكأنما ُكش 
 

مت  أوضهههح  كهههل شهههيء لتجعلههههنوبهههة البهههرد ههههذم أتهههت كعدسهههة مكبهههرة، ههههل تفههههم؟ لقهههد أتهههت وَضهههخَّ
تلهههك   جديههده. يهها للروعههة  إنهههه عههالم وكههل ذلهههك مسههتمر بكههل تفاصهههيل وأسهههل فهههي المالحظههة. ةللرؤيهه

 ....بأذهاننا فقطظها في العادة، ألننا نالحظ هي األشياء الدقيقة الضئيلة التي ال نالح
 

الهههذي اسهههتيقظ ههههو . الهههوعي هم ال يفهمهههون مغزاههههايمهههرون بتجهههارب مماثلهههة، ولكهههن كثيهههرينالبهههد أن 
كيفيهههة تالفهههي األمهههراض أكثهههر  صهههارت ههههذم التجربهههة بفضهههل كهههم إن ذلهههك مشهههوق  .اليهههاوعهههي الخ
 ً  .... وضوحا
  

أحههههداث  الخارجيههههة وان المظههههاهرالحقيقههههة ال تكمههههن فههههي وكههههل ذلههههك مبنههههي علههههى تجربههههة وخبههههرة أن 
ً  تختلفالمسرحية تدور في الوراء، وهي   94عما نرام أو نعلمه. تماما

 

 في الوعي طةبسي زحزحة
  

خاصههههة منههههذ بدايههههة هههههذا العههههام، كانههههت تههههدور حههههول زحزحههههة ، شهههههور   تجربتههههي علههههى مههههدىاألم
ا تزحههزح مؤشههراً فههي كمههحزحتههه فههي حالههه المعتههاد، لههو زالبههدن وعههي مههن أن يكههون  الههوعي.... بههدالً 
بههل فههي ثههوان   ،يههة* مباشههرة، فههين الههداء يختفههي فههي دقههائقاأللوه وضههبطته علههى موجههة جهههاز اسههتقبال

، فههين الههداء يعههود علههى الفههور. وعنههدما ي إلههى الوضههع األولفههي بعههض األحيههان. ولههو رجعههت بههالوع
ً  تفظ بوعيك في الوضع الصحيح، فين الشفاءتح  . يكون تاما
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هههذم تجربههة قههد خبرتههها أكثههر مههن مائههة مههرة، حتههى فههي حههاالت مثههل وجههع األسههنان وهههو وجههع لههيس 
. والتجربهههة كانههت تجربهههة بههدنال مواضههع مختلفههة فهههيحههادة فهههي  مههن السهههل شهههفاؤم   وحتههى مهههع آالم

 البدن ]ولم تكن في الذهن فقطط. البدن نفسه كان على دراية بها.
 

ت فههي كههل تفاصههيل وكههل مراحههل المههرض. أول مهها فطههن إليههه تجربههة مشههوقة للغايههة، ألنههها كانههكانههت 
ة األولههى. وبعههد ذلههك وجههد أال نفكههر فههي الههداء وأال ننشههغل بههه. تلههك هههي المرحلهه البههدن هههو ضههرورة

كانههت تتضههاءل كثيههرا. ثههم اكتشههف البههدن  عنههدما كههان ينشههغل بشههيء آخههر، فههين حههدة الههداء البههدن أنههه
الهههداء يعهههود  كهههل ذلهههك مشهههوق  بعهههد ذلهههك أنهههه إذا اقتهههرب منهههك شهههخص علهههى علهههم بأنهههك تعهههاني، فهههين

 يههدة. وأخيههراً صههغيرة وعد مههن دالئههل مههن التحقههق مههن كههل ذلههك مههرةفههي كههل وقههد تمكههن البههدن  ،للغايههة
 ً بمجههههرد أن يركهههز علههههى األلوهيهههة*، فههههين االتصهههال بههههها  أنهههه أتتهههه التجربهههة بالبرهههههان المقنهههع تمامهههها

األلهههم يهههزول لهههو واظهههب علهههى التركيهههز، فهههين ، وأنهههه يشهههعر ويحهههس بهههها فهههي خاليهههامبحيهههث يتحقهههق 
ً كلي  ...ا
 

ذلهههك كهههان لهههه ، ومهههع أن القهههوة اإللهيهههة*العهههون مهههن البهههدن يسهههأل  فهههي أول عههههدي بالتجربهههة، كهههان
الصهههراع أو المقاومهههة. وقهههد احتهههاج البهههدن لهههبعض الوقهههت، إلهههى أن لهههه، فقهههد كهههان هنهههاك شهههعور  بمفعو

تمكهههن مهههن التركيهههز بهههدون مطالهههب أو شهههروط، أي مهههن أن يههههب نفسهههه ببسهههاطة لأللوهيهههة* دون أن 
يفكههر أن األلههم قههد اختفههى كليههة    هههو لههم يكههن  يتنبههه إلههى وبعههد فتههرة معينههة -وينسههاميفكههر فههي األلههم 

 اختفى األلم. بالفعل في األلم، و
 

  95جميع األشكال واأللوان.م التجربة مئات المرات ألمور من ولقد تكررت هذ
 

 
 

، وفجههأة، بههدال أو نهههاراً  هههذم تجربههة مههررت بههها  أن تكههون فههي معانههاة بدنيههة مسههتمرة، ال تتوقههف لههيالً 
اإللهيههة* وحههدها، وإذا بهههاأللم  الحضةةرإلمههن أن تكههون فههي هههذم الحالهههة مههن الههوعي ترتفههع  إلههى وعهههي 

ً قههد اختفههى  وقههد كههان  ً  ألمهها ً  بههدنيا بحتهها ً  ]أي أنههه لههم يكههن ألمهها ً نهههالههتخلص م يسهههل نفسههيا  ط، وسههببه أيضهها
 ً ً  سهههيقول األطبهههاء  "األلهههم زال نتيجهههة .كهههان بهههدنيا ً  لههههذا السهههبب أو ذاك"، ولكنهههه كهههان ألمههها ً  ماديههها ، تمامههها

 ً ً  بهههدنيا ة انفجهههرت.... وإذا مههها رجهههع الهههوعي إلهههى حالتهههه العاديهههة مهههرة قاعههه؛ ثهههم زال فجهههأة كأنهههه فصهههرفا
 ، فين األلم يعود.أخرى

  
اقهههع" لهههو ثهههابر المهههرء فتهههرة كافيهههة فهههي الهههوعي الحقيقهههي، نجهههد المظههههر الخهههارجي، أو مههها نسهههميه "الو

 96، يختفي أيضا، وليس األلم فحسب.المادي للمرض

 

 

ً تعبير عن حقيقة أالبدن   كثر عمقا

بأنههها تعبيههر عههن األلوهيههة*، بههل حتههى أنههها  أن تقتنههع الخاليهها العلههل البدنيههة يكمههن فههي األم  شههفاء كههل

.إلهية* في جوهرها
97
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أكثههر وأكثههر بههأن كههل علههل البههدن وجميههع أمراضههه  قنههاعتينمههو تمههن خههالل تجههارب يوميههة متكههررة، 
ههههي نتيجهههة شهههك وريهههب فهههي الخاليههها أو فهههي مجموعهههة معينهههة مهههن الخاليههها. فالخاليههها تشهههك فهههي حقيقهههة 

 يههههها، وتشههههك فههههي أنههههها إلهيههههة* فههههي األلوهيههههة* الملموسههههة، وتشههههك فههههي وجههههود الحضههههرة اإللهيههههة* ف
 جوهرها، وهذا الشك هو سبب كافة العلل.

 
ب الخال بمجهههرد أن تهههنجح فهههي تختفهههي بصهههورة تكهههاد تكهههون  ليههها اليقهههين باأللوهيهههة*، فهههين العلهههأن تَُشهههر  

ذ بصهههورة حاسهههمة، يعهههود إلهههى ـَ بهههـنـلهههم يُ مههها زال دفينهههاً والهههذي  لحظيهههة، وههههي ال تعهههود إال ألن الشهههك
 98.الظهور

  

 

ههههي أفضهههل طريقهههة لفهههتح مههها  ،بهههدنعنهههدما تكهههون هنهههاك علهههة فهههي موضهههع محهههدد تمامههها فهههي ال
 الشافية؟ة القو الفيزيائي* لتقبلالوعي 

 
كههل  واحههد يجههب أن يكتشههف حركتههه الذاتيههة؛ ألن أكثههر المنههاهج فعاليههة بالنسههبة لشههخص معههين، هههو  

 . ولذلك فمن الصعب جداً أن نضع قاعدة عامة.يناسبه ويالئم حالتهالمنهج الذي 
 

َدم بصههورة م أن يفهههم أنههه علههى نهجيههة ولكههن مههن الممكههن إعههداد البههدن بصههفة عامههة. وذلههك بههأن نُعَههو  
 ً ً  لهههيس إال التعبيهههر الخهههارجي لحقيقهههة أكثهههر صهههدقا ق واألعمهههق ههههي ، وأن ههههذم الحقيقهههة األصهههدوعمقههها

 البدن، في العادة، ال يدرك ذلك.. التي تحكم مصيرم
 

طفهههل، إمههها  سهههاعدمثلمههها ت تسهههاعدم علهههى الفههههمبهههأن تظههههرم علهههى أمثلهههة، وأن  دنيمكنهههك أن تهههدرب البههه
    بصههرادة أقههرب إلههى العََمههى منههه إلههى الون المههرء عههالذاتيههة   ولكههن هنهها يكههبههأن يالحههظ حركاتههه 

ين مهههن النهههاس فهههي أو أن يالحهههظ حركهههات اآلخهههرين.... اعتبهههر المثهههال اآلتهههي  عنهههدما يتواجهههد عهههدد معههه
ً   علهههيهم بطههرق متفاوتههةتههؤثر  ذم الظههروفههه نفههس الظههروف، نجههد   حتههى أن نقهههول. بههل يمكننهها تمامهها

مأسهههاوية قهههد تكهههون ، فهههين النتهههائج تكهههاد تكهههون متطابقهههةصهههعبة فهههي ظهههروف  النهههاسإننههها لهههو وضهههعنا 
 سوء.أي ، في حين يفلت البعض اآلخر ولم يمسهم بالنسبة للبعض

 
فعههل األفههراد فههي  ودختلههف ردألنههها تبههين كيههف ت للدراسههة تصههلحهنههاك أمثلههة عديههدة مههن هههذا النههوع 

والجههههزر والهههههزات األرضههههية مثههههل موجههههات المههههد )ة يههههكههههوارث الطبيعالاألوبئههههة وو بوالحههههر علههههى
 .(واإلعصارات

 
لههها وجههه الحقيقههة ونعلمهههم أن  لاطفههألشههَرح األمههور لنمهها ك لههو شههرحناها لهههالبههدن يفهههم هههذم األشههياء 
ً ، فينه تمنعه من الفهم البدن إرادة سيئة تكن فيما لم   آخر غير الوجه المادي.  .يتعلم تدريجيا

  
 إعداد وتدريب للبدن....خير هذا 
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 ثالث خطوات لشفاء كافة العلل
 

. كهههل شهههيء مهههن بهههدنك األلم فهههي موضهههع معهههين، تشهههعر بهههمهههانفتهههرض أنهههك، بسهههبب مهههرض اآلن دعنههها 
 . انتقيته لنفسك واعتدت عليههج الذي سيتوقف في هذم اللحظة، كما قلت في البداية، على الن

 
ً شي أن دعنا نفترض ً  ئا ً  يسبب لك ألما  تعاني بشدة.  كأنو بالغا

  
أول نقطهههة  ال تسههههب فهههي االنشهههغال بهههاأللم بهههأن تقهههول لنفسهههك  "أوام، كهههم أنههها أتهههألم  أوام، ههههذا األلهههم 
غيهههر محتمهههل  يههها للفظاعهههة، إنهههه يتفهههاقم مهههن سهههيء إلهههى أسهههوأ  لهههن يمكننهههي أبهههدا أن أتحملهههه... إلهههى 

ركهههزت انتباههههك و علهههى ههههذا النحهههوآخهههرم"، أو أي شهههيء مهههن ههههذا القبيهههل. كلمههها أمعنهههت فهههي التفكيهههر 
بحيهههث  أن تهههتحكم فهههي نفسهههك أههههم شهههيء إذاً ههههو بشهههكل ملحهههوظ. دتههههح تزدادالهههى األلهههم، كلمههها ع

 .نشغالالتتجنب هذا ا
 

 ً مههههن  لههههو كنههههت تعههههرف كيههههف تركههههز، وكيههههف تلههههزم الهههههدوء، وكيههههف تستحضههههر فههههي نفسههههك ضههههربا
 ً ً  ضهههروب السهههالم   سهههواء أكهههان سهههالما ً ذهنيههها ً  ، أو سهههالما ً حيويههها ً  ، أو سهههالما مهههن ههههذم  كهههل) *سهههيكيا

تحهههاول أن أن  عليهههك إذاً  .(م يختلهههف مهههن شهههخص إلهههى آخهههروتهههأثيرقيمتهههه وخصائصهههه، لهههه األنهههواع 
تحقهههق فهههي باطنهههك السهههالم أو أن تهههدخل فهههي اتصهههال واع  بقهههوة سهههالم.... لنفتهههرض أنهههك نجحهههت إلهههى 

لههه  الضههفيرة  مههن قمههة الههرأس حتههىحههد مهها، وأنههك اسههتطعت  أن تجلههب هههذا السههالم فههي نفسههك وأن تُنَز  
مسههية   نحههن ال نههتكلم هنهها عههن حههاالت باطنيههة، بههل نههتكلم عههن البههدن المههادي   وأن  توجههه هههذا الش

 كعظيمهههة نحهههو الموقهههع الهههذي يؤلمهههبمثهههابرة والسهههالم مهههن هنهههاك، إذا جهههاز ههههذا التعبيهههر، بههههدوء تهههام 
 ً  للغاية. وتُثَب  تَه هناك، فين ذلك يكون حسنا

  
 ً  .ولكن ذلك ال يكفي دائما

 
ً باإلضهههافة لهههو اسهههتطعت ً  ، توسهههيعا مهههن التشهههكيل الفكهههري* فيهههه  لحركهههة جلهههب السهههالم، أن تضهههيف لونههها

، الحقيقةةةة اإللهيةةةة*( مضهههمونه أن الحقيقهههة الوحيههدة ههههي بهههارداً ذهنيههاً  بعههض الحيهههاة )ال مجهههرد تشهههكيالً 
 وهههي احههدة   وأن هنههاك حقيقههة واحههدة فقههطالوالحقيقةةة وأن كههل خاليهها البههدن مهها هههي إال تعبيههر لهههذم 

  لههههو أمكنههههك، عههههن طريههههق تطلعههههك أو تركيههههزك، أن  عنههههها نههههاقص، وأن البههههدن تعبيههههر  يةةةةة*األلو
 تجلب إلى خاليا البدن وعي هذم الحقيقة الواحدة، فأن جميع العلل تزول بالضرورة.

 
، فأنهها أضههمن اإللهةة  الجةةودحركههة تسههليم إلههى  فههي يقههين تههام لههو أمكنههك أن تضههيف إلههى ذلههكأخيههراً، و

 خالل خمس دقائق. هذا إذا كنت تعرف كيف تفعل ذلك.أن معاناتك ستختفي في 
  

األخهههرى، إلهههى أن تهههنجح . يجهههب أن تحهههاول المهههرة تلهههو مهههن أول مهههرة قههد تحهههاول وال يصهههادفك النجهههاح
  لهههن، شهههكيل الفكهههر، والتسهههليمطههههذم األشهههياء الهههثالث ]جلهههب السهههالم، وت لفعهههنجحهههت فهههي لهههو  بالفعهههل.
 99.أمامها الصمودألم يستطيع 
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لثالث  الجزء ا

 ةالشفاء بواسطة القوة الروحي

ً البشهههري  بهههدناعتهههاد ال الهههثمن الهههذي  تتملهههك منهههه، والمهههرض ههههواالسهههتجابة ألي قهههوة تشهههاء أن  دومههها
 1الواحدة. اإللهية للقوإلوجهله. يجب أن يتعلم البدن أن يستجيب فقط يدفعه نتيجة لخموله 

 شري أوروبيندو

 النعمة اإللهية
 

؟ بهههدنياً  نبغهههي أن نفعهههل إذا أردنههها أن نغيهههر حالتنههها البدنيهههة، أو أن ُنشهههف ي أو نقهههو  م خلهههالً مههها ذا ي
ههههل نركهههز علهههى الههههدف الهههذي نريهههد تحقيقهههه ونسهههتخدم قهههوة إرادتنههها، أم نكتفهههي بهههأن  نتهههابع 

القههدرة اإللهيههة* سههتحقق النتيجههة المطلوبههة فههي أوانههها حياتنهها واثقههين أن الشههفاء سههيتحقق وأن 
 ؟وبطريقتها الخاصة

 
. المههنهج عينههةفههي ظههروف م يتهههكههل منههها فعالل عههها وسههائل مختلفههة لعمههل نفههس الشههيءهههذم جمي األم:

بع القهههوى وعلهههى طههها فهههي نفسهههك الهههذي تحقهههق بهههه النجهههاح األقصهههى يتوقهههف علهههى الهههوعي الهههذي أنميتهههه
أن تعهههيا فهههي وعهههي أن الشهههفاء أو التغيهههر قهههد تهههم مهههثالً  تسهههتطيعوتسهههتعملها.  جلبههههاالتهههي تسهههتطيع أن ت

،  ثههم تحقههق علههى مهههل التغييههر الخههارجي بقههوة تشههكيلك* الفكههري الداخليههة. أو لههو كنههت تههرى بالفعههل
وتعلهههم القهههوة التهههي تسهههتطيع أن تحقهههق ههههذم األشهههياء وتملهههك المههههارة فهههي اسهههتخدام ههههذم القهههوة، يمكنهههك 

 وتسههتطيع أخيههراً فههي األجههزاء التههي تحتههاج لعملههها، فتقههوم القههوة بعمههل التغييههر. اسههتدعاءها وتطبيقههها 
ً  األلو ية*أن تمنح صعوبتك إلى   . قدرته ثقتك واطمئنانك في  وأن تسألها الشفاء واضعا

 
ولكههن أيَّههها كههان مههها تفعههل، وأيههها كهههان المههنهج الهههذي تتخههذم، وحتهههى لهههو كنههت قهههد اكتسههبت مهههن المههههارة 

ً  قهههدراً  والمقهههدرة فهههي تطبيقهههه هههُق لهههك دائمههها أن األلو يةةةة*، يجهههب أن تتهههرك النتيجهههة فهههي يهههد عظيمههها . يَح  
ب، ولكهههن  ههههي التهههي تملهههك أن تمنحهههك ثمهههرة مجههههودك أو أن تهههرفض المهههنح. هنههها  األلو يةةةة*تَجهههر  

ليسهههت قهههدرتك، ههههي التهههي ، واأللو يةةةة*تنتههههي قهههدرتك الشخصهههية؛ ولهههو تحققهههت النتيجهههة، تكهههون قهههدرة 
 حققتها.

 
هههح رجهههاء   إلزالهههة  األلو يةةةة*. ولكهههن التوجهههه إلهههى الشهههفاءمهههنح  األلو يةةةة*تريهههد أن تعهههرف ههههل يَص  

 ً كههان مهها  عيههب بههدني ال يقههل شههرعية عههن التوسههل إليههها فههي الصههالة إلزالههة نقههص معنههوي. ولكههن أيهها
تسهههأل، ومهمههها كهههان مجههههودك، يجهههب أن تشهههعر، حتهههى وأنهههت تفعهههل كهههل مههها  فهههي وسهههعك، مسهههتخدماً 

، يوغةةة ال. متهههى اتخهههذت طريهههق الجةةةود اإللهةةة الً الطاقهههة، أن النتيجهههة تتوقهههف علهههى المعرفهههة أو بهههاذ
"أنههها أتههههوق يجهههب أن تعمهههل كههههل أعمالهههك فههههي روح مهههن التسههههليم الكامهههل. يجههههب أن يكهههون موقفههههك  

م عيهههوبيووأتطلهههع  أبهههذل قصهههارى جههههدي، أمههها فيمههها يخهههص النتيجهههة، فهههيني أضهههع و أحهههاول أن أقَهههو  
 ." األلو ية*نفسي كلية في يد 

 
 ستمنحني ما أريد؟" األلو ية* أعلم أن ألني هل يفيد أن أقول  "أنا مطمئن إلى النتيجة 
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قهههررت  األلو يةةةة*تسهههتطيع أن تنظهههر إلهههى األمهههر بههههذم الطريقهههة. شهههدة إيمانهههك نفسهههها قهههد تعنهههي أن 
اإلرادإل بالفعهههل أن مههها تهههؤمن بهههه سهههوف يتحقهههق. اإليمهههان الهههذي ال يهتهههز ههههو عالمهههة علهههى حضهههور 

  2وداللة على ما سيكون.، اإللهية*
 

 

وحدها يجب   ليه فقط يجب أن نسأل العون والسند، و منه وحدها هي التي تستطيع الشفاء. و األلو ية*
   3أن نعقد جميع آمالنا.

 

 

فهههي كهههل مهههرة يتحقهههق فيهههها الشهههفاء مهههن مهههرض، فهههي كهههل مهههرة يهههتم فيهههها تفهههادي حادثهههة، فهههي كهههل مهههرة 
يمكههههن فيههههها تجنههههب كارثههههة، حتههههى الكههههوارث العالميههههة، فههههي جميههههع هههههذم األحههههوال، يكههههون تههههدخل 

intervention افر، ههههو الهههذي يزيهههل العلهههة ذبذبهههة االتسهههاق واالنسهههجام فهههي  ذبذبهههة الفوضهههى والتنههه

ً المههههؤمنين ولههههذلك فههههين . والفوضههههى "، ليسههههوا ، "هههههذا حههههدث بفضههههل مههههن هللا الههههذين يقولههههون دائمهههها
أنههها أسهههجل ببسهههاطة حقيقههة واقعهههة  أن ذبذبهههة النظههام واالنسهههجام تتهههدخل، أمههها   مخطئههين إلهههى ههههذا الحههد

.أسباب هذا التدخل، فذلك أمر آخر. إنها مجرد مالحظة علمية
4

 

 

ً شةةري أوروبينةةدو إذ يبههدو أنههك تظههن أنههها ينبغههي أن تكههون  *النعمةةة اإللهيةةةعههن    أود أن أقههول شههيئا
ليهههها الهههذكاء عقلهههي ربهههاني يعمهههل علهههى خطهههوط ال تخهههالف كثيهههرا تلهههك التهههي يعمهههل ع بتهههدبيرشهههبيهة 

تعمههل بههدون تحيههز علههى كههل   شةةفقة رب نيةةة كونيةةةكههذلك. كمهها أنههها ليسههت  لههيس األمههر اآلدمههي. ولكههن
مهههن يقربهههها وتسهههتجيب لجميهههع الصهههلوات. وههههي ال تنتقهههي الصهههالحين وتنبهههذ الخهههاطئين.... بهههل إنهههها 

   وقهههد ميَّهههز جميهههع ذوي الرؤيهههة  السةةةنة الكونيةةةةقهههدرة متعاليهههة فهههوق جميهههع القهههوانين، حتهههى فهههوق 
  بهههل ههههي تملهههك ليسهههت عشهههوائية  النعمةةةة اإللهيةةةة*. ومهههع ذلهههك، النعمةةةةو القةةة نونالروحيهههة بهههين 

ً  تمييهههزاً  بهههها يهههرى األشهههياء واألشهههخاص واألوقهههات والمواسهههم المناسهههبة بمنظهههار غيهههر منظهههار  خاصههها
العقههل أو أيههة قههوة عاديههة أخههرى. عههادة ي عَّههد مقههام النعمههة فههي الفههرد مههن وراء أسههتار كثيفههة بطههرق ال 

فعالهههة. هنهههاك ههههذم يمكهههن احتسهههابها بواسهههطة الهههذهن، وعنهههدما نبلهههغ ههههذا المقهههام، تصهههبح النعمهههة نفسهههها 
 الرأاةةةةةة اإللهيةةةةةةة* (2)ومههههها شهههههابهها  Karma، أو كارمههههها* السةةةةةنة الكونيةةةةةة (1)القهههههوى الهههههثالث  

Compassion  السةةنة الكونيةةةةالتههي تعمههل علهههى كههل مههن تسهههتطيع أن تصههل إلهههيهم مههن خههالل شهههبكات 
Law Cosmic  النعمةةةةة اإللهيةةةةة* (3)وتعطههههيهم فرصههههتهم Grace  التههههي تعمههههل بصههههورة أصههههعب فههههي

التغلهههههب علهههههى الصهههههعاب  فهههههي عظهههههم منهمههههها قهههههدرةأ وههههههي، خهههههرتينالهههههتكهن بهههههها مهههههن القهههههوتين اآل
 والمقاومات.

 
هههل هنههاك "شههيء مهها" وراء كههل مهها هههو شههاذ وعجيههب فههي الحيههاة يسههتطيع أن يلبههي  أن نتسههاءليبقههى 

النعمةةةة ، إلهههى أن يصهههبح جهههديرا بيشهههراق المشهههاقالمقاومهههات وعلهههى الهههرغم مهههن كهههل النهههداء ويتفهههتح، 
ً  صهههحههههذا  "الشهههيء" ال ي؟ اإللهيةةةة* ً  أن يكهههون حركهههة بدنيهههة أو حيويهههة، بهههل شهههيئا يمكهههن للعهههين  باطنيههها
تسهههتطيع عندئهههذ  ،الكيهههان مقدمهههةفهههي  فعهههاالً  وكهههان أن تهههرام بوضهههوح. لهههو وجهههد ههههذا الشهههيءالداخليهههة 
علهههى صهههادقة النيهههة القهههد الكيهههان اآلدمهههي إلهههى أن يع  النعمةةةة فهههي حهههين تنتظهههر، بهههدأ عملههههاأن ت الرأاةةةة
زال يهه الكيههان مهها مههن أجههزاء جههزء لههو كههان يحتههاج بعههض الوقههتالتغيههر الحاسههم؛ وهههو مهها قههد  بلههوة

 يقف عثرة في الطريق. وغير مستعد للتلقي 
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؟ عنههدما األلو يةةةبينههك وبههين  بههأن يحههولأي حههدث أو أيههة فكههرة، أو  ولكههن ل مههاذا تسههمح ألي شههيء، 
وال  شهههاغلك الشهههاغل إليهههها مهههن البهجهههة الشهههاملة والتهههوق، اجعهههل األلوهيهههة* وتوقَهههـَكتكهههون فهههي حالهههة 

هههق أهميهههة علهههى أي شهههيء آخههه أن ترغبهههها رغبهههة ر. إذا كنهههت ترغهههب األلوهيهههة* بسهههرعة، يجهههب تُعل  
 5.ال يتعارض معه أي هدف آخرالوحيد الذي  كهدفإياها  مطلقة وشاملة، جاعالً 

 

 السماح للنعمة اإللهية* بالعمل

 
ً األم ههههع األمههههور ويقبلههههها ويلغيههههها وفقهههها  تصههههوراتهلمفاهيمههههه الشخصههههية و   عقههههل اإلنسههههان يههههنظم ويَُجم  

 . علهههى سهههبيل المثهههال، عنهههدماالنهههزول فيهههه رب نيةةةةال لنعمةةةةا فهههراة تسهههتطيعوتقهههديرم. وههههو ال يهههدع أي 
دواء أو إلههههى مههههن مههههرض أو نههههنجح فههههي امتحههههان، نظههههن أن الفضههههل فههههي ذلههههك يعههههود إلههههى الهههه نشههههفى

 كيههف يمكههن ...فههي الههوراء ربمهها كانههت هههي التههي تعمههل اإللهيةةة النعمةةةال نههرى أن و الههذاتيمجهودنهها 
أن تعمههل، إذا كنهها ال نعتههرف بههها؟  إن ذلههك يكههون بمثابههة أن نقفههل البههاب فههي وجهههها. بههالطبع  للنعمةةة

 .المادية ، عن طريق قوى الطبيعةهي مازالت تستطيع العمل من أسفل، لو جاز التعبير
 

 ؟في عملها بقيد أو شرط ةالنعمة اإللهية* غير محدود ستألي 
 

ال تخضهههع لشهههروط؛ ولكهههن، فهههي الوقهههت نفسهههه، كيهههف يمكنهههها أن تعمهههل فهههي شهههخص  النعمةةةةنعهههم، 
هههب  . أمههها لهههو اعترفنههها مثقهههوبفهههي كهههوب  سهههائالً ينبهههذها وال يعتهههرف بهههها؟ ذلهههك يكهههون كمههها لهههو كنههها نَصُّ

 عة أكبر وبقوة أعظم.وعبرنا عن حمدنا وشكرنا، فينها تعمل بسر ب لنعمة
  

 أليس الجهل هو السبب في أننا ال نعترف بها؟
 

 نالوههها... نعمةةة ال، أنهها أعههرف جههاهلين كثيههرين أعربههوا عههن شههكرهم العميههق النههابع مههن القلههب علههى
ً  النعمةةةةولكهههن  لمقهههاييس البشهههر ومطهههالبهم،  بهههل إن لهههها قهههانون خهههاص وطريقهههة خاصهههة  ال تعمهههل وفقههها

 لحظهههة مهههافهههي لنههها  بهههدايتضهههح مههها  كثيهههراً هههها العمهههل لهههو كهههان األمهههر غيهههر ذلهههك؟ بهههها. وإال كيهههف يمكن
 نهههاعندئهههذ إن حيات ونقهههولبركهههة عظيمهههة، وقهههت قهههد يطهههول أو يقصهههر ضهههربة أو نكبهههة منكهههرة، بعهههد 
 6.الحقيقية لم تبدأ إال بعد هذم النكبة

 

 

ً  النعمةةةة أن تسهههمح لهههها بالعمهههل وأال تقهههاوم عملهههها.  علهههى شهههرطعلهههى اسهههتعداد للعمهههل،  موجهههودة دائمههها
  7الشرط الوحيد المطلوب هو اإليمان.

 اإليمان باأللوهية*

 

األم  كهههل ظهههروف الحيهههاة ُرت  بَهههت لتعلمنههها أن اإليمهههان بالفضهههل اإللههههي الهههذي يتخطهههى العقهههل، يعطينههها 

لوعي مهههن كهههل المحهههن، والتغلهههب علهههى كهههل ألهههوان الضهههعف، وتحقيهههق االتصهههال بههها نفهههاذالقهههوة علهههى ال

8اإللهي، الذي ال يهبنا السالم والبهجة فحسب، بل التوازن البدني والصحة الطيبة كذلك.
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يجهههب أال نفقهههد األمهههل أو اإليمهههان أبهههدا   ال يوجهههد شهههيء يستعصهههي علهههى الشهههفاء، وال يمكهههن وضهههع 

.حدود لقدرة األلوهية*
9

 

 

تنهههاول جرعهههة وفيهههرة مهههن لهههو كنهههت تريهههد طريقتهههي الصهههحيحة لرؤيهههة األشهههياء، فيجهههب أن أخبهههرك أن 

.اإليمان والثقة بالنعمة اإللهية* أفضل من كافة األقراص والحقن في العالم
10
  

 

ً  أوافهههق قهههدرتهم كثيهههرا،  علهههى أن هنهههاك قهههدرة غيهههر قهههدرة األطبهههاء واألدويهههة وأن قهههدرتها تفهههوق تمامههها

مهههن ك تضهههع ثقتهههك فيهههها. ههههي سهههتقودك بالتأكيهههد خهههالل كهههل المصهههاعب علهههى الهههرغم اويسهههعدني أن أر

ً تشاؤمتحذيرات الل ك  11.وكل شيء سيكون على ما يرام وكامالً  . احفظ إيمانك سليما

 

.في آخر المطاف، ما يُشفي هو اإليمان
12

 

 

 اإليمان السيكي* واإليمان المتكامل
  

 المستوى السيكي؟إليمان   إلى المستوى العقلي أم إلى أي المستويات ينتمي ا
 

 13.اإليمان ظاهرة سيكية* بحتة األم:

 

 

الكيهههان السهههيكي، ولكهههن الكيهههان السهههيكي  مهههع منظهههورالهههوعي الخهههارجي إدراك  تعهههارض منظهههورربمههها 
تلقائيهههة وغريزيهههة. ههههو يقهههول  "أنههها أعلهههم؛ ال أسهههتطيع أن  بصهههورة ههههو الهههذي يملهههك المعرفهههة الحقيقيهههة

ً .أسهههباب، ولكننهههي أعلهههمبهههراهين وأعطهههي  ، مبنيهههاً علهههى التجربهههة أو مسهههتنداً علهههى " فعلمهههه لهههيس عقليههها
التههههي  soulبعههههد أن تُعَطههههى البههههراهين  فاإليمههههان هههههو حركههههة الههههروح إال بههههراهين. وهههههو ال يههههؤمن 

 ً عهههالم كلهههه وأبهههرز ألهههف دليهههل علهههى العكهههس، فههههو يعلهههم ومباشهههرة. وحتهههى لهههو أنكهههر ال تعهههرف تلقائيههها
بواسههههطة معرفههههة داخليههههة أو إدراك مباشههههر يسههههتطيع الصههههمود ألي شههههيء، إدراك بالتطههههابق والتماثههههل 

identity .ههههذا العلهههم فهههي إذا أدخلهههت. علهههم الكيهههان السهههيكي متماسهههك ومحسهههوس، كأنهههه كتلهههة صهههلبة 
ً  وشهههامالً  امالً يكهههون إيمانهههك متكههه بهههدنك؛ فهههيكيانهههك الحيهههوي* و فهههيذهنهههك و يسهههتطيع بالفعهههل    إيمانههها

ويقههول  "كههال، األمههر لههيس كههذلك"، أو  ككيانهه يههأتي شههيء مهها فههي أن يحههرك الجبههال. ولكههن يجههب أال
يتطلهههب الفحهههص واالختبهههار. أقهههل القليهههل مهههن التهههردد فهههي اإليمهههان كهههاف  إلفسهههاد األمهههور. كيهههف يمكهههن 

ً  ن كهههامالً أن تتجلهههى إذا لهههم يكهههن اإليمههها Supreme The للهههذات األسهههمى ؟ اإليمهههان فهههي حهههد وراسهههخا

إيمانههها علهههى اإلطهههالق. ولكهههن  فينهههه ال يكهههون  تلهههك ههههي بالتحديهههد طبيعتهههه، وإال  ثابهههت ال يهتهههزذاتهههه 
هههههذا ... الحركههههة السههههيكيةعههههن التجههههاوب مههههع الحيههههوي أو البههههدن  الههههذهن أو الكيههههان يعجههههزأحيانهههها 
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. بعهههض النهههاس يجلسهههون ليتسهههاءلوا ههههل بهههين أجهههزاء الكيهههان ههههو الهههذي يفسهههد عمهههل اإليمهههان التعهههارض
ً  بدال ،الدافع السيكي عاقل وراشد أم ال  . وببساطة من أن يثقوا به تلقائيا

 
اإليمههان نقههي فههي حههد ذاتههه، إال أنههه قههد  إليمههان األعمههى"..."اونه مهها يضههلل النههاس حقيقههة لههيس مهها يسههم

 14.التضليل نالحركات هي المسئولة عوتلك يختلط في الكيان بحركات واطئة وخفيضة، 

 اهدةجماإليمان وال

 
 األمأن  حيهههث  "وغيهههر فعهههال كهههأن يقهههول المهههرء مهههثالً  قهههد يكهههون اإليمهههان خهههامالً  شةةةري أوروبينةةةدو:

إلهههى الصهههورة  غيرنهههيتوف سههه  ةةة كهههل شهههيء؛ ال داعهههي ألن أفعهههل أنههها أي شهههيء. ب تتكفهههل اإللهيةةةة*
ً   يكههههونلههههو شههههاءت." هههههذا ال المنشههههودة ً  إيمانهههها ً إيمانهههه يكههههونبالطاقههههة والحيويههههة، بههههل  مفعمهههها  اً راكههههد ا
  15.وخامالً 

 
ر علهههى كهههل شهههيء وال يمكهههن مقاومتهههه. نحهههن ال نصهههادف كثيهههراً  األم:  مثهههل ههههذا اإليمهههان النقهههي يقهههد 

. السههؤال يجههب أن يصههاة كههاآلتي  كههل منهها مشههوب فههي نقائههه لههذي نصههادفه عههادةاإليمههان او، اإليمههان
بهههداخلنا، علهههى سهههبيل المثهههال. وعنهههدما يكهههون إيماننههها  اإللهيةةةة*ب لحضةةةرإل يهههؤمن، يهههؤمن بشهههيء مههها، 

 ً   لافينهها. مههن السهههل جههداً فهههم هههذا المثهه الحضةةرإل اإللهيةةة*هههذم  ، فيننهها نههدرك علههى الفههور وجههودنقيهها
أنهههت تهههؤمن، إيمانهههك موجهههود، ولكنهههك ال تشهههعر بهههه كتجربهههة ملموسهههة. لمهههاذا؟ ألنهههه لهههيس صهههافياً. لهههو 

مههها تنشهههدم علهههى الفهههور. ههههذا حقيقهههي بكهههل معنهههى الكلمهههة. ولهههذلك،  كهههان إيمانهههك كامهههل النقهههاء، لتحقهههق
  "لمههاذا ال يتحقههق مطلبههي؟ مهها خطههب ال يتحقههق، دقههق النظههر واسههأل نفسههك مبتغههاكعنههدما تههدرك أن 

  16؟"إيماني

 

 

 ً مهها    بالتأكيههد، ال بههد مههن مجاهههدة ذاتيههة للمحافظههة علههى إيماننهها وإلنمائههه بههداخلنا. وربمهها وجههدنا يومهها
، حتههى مهها ر إلههى الههوراء، أن كههل مهها وقههع لنهها مههن أمههورفههي المسههتقبل، المسههتقبل البعيههد   عنههدما ننظهه

ة التههي دمجاهههاللتحفزنهها علههى الطريههق؛ وعندئههذ نههدرك أن  نعمةةة إلهيةةة*كههان يبههدو لنهها أسههوأها، كههان 
ً  بههذلناها نَّههة أيضهها ، بههل أحيانهها أن ثيههراً ، أن نكههافح ك. ولكننهها يجههب أن نتقههدم كثيههراً إلهيههة كانههت نعمههة وم 

 نعاني معاناة شديدة قبل أن نبلغ هذم النقطة.
 

سهههوف  األلو يةةةة* فهههينلهههي،  اإليمهههان مقهههدراً عهههدم حركيهههة وخمهههول ونقهههول  "لهههو كهههان أن نجلهههس فهههي 
تمنحنههي إيهههام"، ذلهههك موقهههف كسهههل وال وعههي، بهههل إنهههه يكهههاد أن يكهههون سههوء نيهههة. لكهههي يشهههتعل اللههههب 

علههى النههار ونجعههل وقودههها كههل األخطههاء التههي نريههد الههتخلص أن نسهههر و نتعهههدمالههداخلي، يجههب أن 
  جهلنهها منههها وكههل مهها يههؤخر التقههدم وكههل مهها يُعههت م الطريههق. إذا لههم نغَّههذ  النههار، فينههها تخبههو تحههت رمههاد

 قرون لكي نصل إلى الهدف. ووخمولنا، وعندئذ ال نحتاج إلى أعوام فقط، بل إلى أشواط حياة 
  

ل والدة شهههيء ال يقهههدر بهههثمن، وأن نحميهههه بعنايهههة مهههن كههه عههههدونحرسهههه كمههها نتيجهههب أن نتعههههد إيماننههها 
م. فَه ويُضهههرَّ  وأنمرتبهههة المعرفهههة التامهههة  نهههاأي قبهههل بلوغ، فهههي جههههل وظهههالم البهههدء مههها يمكهههن أن يُضهههع 

ً  ناإيمانيصير     17.التي تأتي لتحارب وتتغلب للقدرإل اإللهية*، اإليمان هو التعبير المباشر يقينا
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 النعمة اإللهيةمعجزات 

 

لهههك عهههن قهههدرة  الشهههافية، ففهههي الةةةرو  والنعمةةةة األم  تمسهههكك بقهههوانين متزمتهههة بههههذم الطريقهههة... يعز 

مقههههدورك أن تفهههههم أنههههك لههههو اسههههتطعت أن تُضههههيف، عههههن طريههههق تطلعههههك أو الموقههههف الههههذي تتخههههذم، 

إلههههى مجموعههههة العناصههههر  أكثههههر سههههمواً  *   عنصههههراً لالسههههوبرامنتا  ممهههها نسههههميه   جديههههداً  عنصههههراً 

تهههي يهههزعم النهههاس الموجهههودة، ألمكنهههك فجهههأة أن تغيهههر طبيعتهههها، وعندئهههذ تصهههبح كهههل ههههذم القهههوانين ال

"ضهههرورية" و"حتميهههة"   سهههخافات ال أسهههاس لهههها مهههن الصهههحة. ههههذا يعنهههي أنهههك أنهههت نفسهههك،  أنهههها

ة بتصهههورك وبموقفهههك وبقبولهههك لهههبعض المبهههادئ المزعومهههة، أنهههت نفسهههك تقفهههل البهههاب علهههى إمكانيههه

المعجههزات   وهههي ليسهههت معجههزات عنهههدما نعلههم كيفيهههة حههدوثها، ولكهههن مههن الواضهههح أنههها، بالقيهههاس 

للغايههة  "لههو  معقههوالً لههك إلههى الههوعي الخههارجي، تبههدو كههذلك.  أنههت نفسههك تقههول لنفسههك بمنطههق يبههدو 

فعلهههت ههههذا، فهههال بهههد بالضهههرورة أن يحهههدث ذاك، أو إن لهههم أفعهههل ذاك، فهههال بهههد أن يحهههدث ههههذا الشهههيء 

ً  وبهههذلك تكهههون كمههها لهههو كنهههت تضهههع سهههتاراً  –"، مههها مهههن أحهههد غيهههرك يقفهههل البهههاب اآلخهههر بينهههك  حديهههديا

18.ةيمنعها من أن تعمل بحري وبين  النعمة
 

 

يجهههب أن نهههتعلم االعتمهههاد علهههى النعمهههة اإللهيهههة* وحهههدها وأن نسهههألها العهههون فهههي كهههل الظهههروف؛ وههههي 

.تُحق ق عندئذ معجزات متواصلة
19
  

 

المسههتوى  فههيمسههتوى أعلههى  منههه". فههي أيههة لحظههة يمكههن أن يتههدخل وال مفههرال يوجههد شههيء "حتمههي 
فكهههري* ال كالمهههادي ويغيهههر مجهههرى األحهههداث. ولكهههن فهههي حالتهههك بالهههذات، هنهههاك تضهههارب بهههين تشهههكيل

 .ب لنعمة اإللهية*رأي طبي وبين إيمانك  الذي يستمد قوته من االستناد على
 

الهههوعي التحتهههي* ويعمهههل مهههن هنهههاك علهههى البهههدن أنهههه يتسهههلل إلهههى ههههذا اإليحهههاء الطبهههي تكمهههن فهههي قهههوة 
دون أن يُكتََشهههف، حتهههى مهههن العقهههل الهههواعي، إال لهههو كهههان العقهههل الهههواعي قهههد اعتهههاد أن يُفَهههت  ا الهههوعي 

 .رجال المباحثظة التحتي بيق
 
ً   ب لنعمةةةةأنههها ال أسهههتطيع أن أعهههدك أن إيمانهههك  ذا إذاً ههههو الموقهههف هههه جهههة بدر وصهههامداً  سهههيكون قويههها

أشههعر أنههه لههيس مههن حقههي أن  وفههي الوقههت نفسههههههذم اإليحههاءات الطبيههة؛ مفعههول تكفههي للتغلههب علههى 
"الخطهههر  مهههنأقهههول لهههك   "األمهههر ال أهميهههة لهههه"، فهههي حهههين أن كهههل مههها فهههي وعيهههك المهههادي يسهههتنجد 

  المحيق بك"
 

 20.معك على الدوام ستكونكن واثقا أن عوننا وبركاتنا 

 التدخل اإللهي

 
  النعمهههة اإللهيهههة* موجهههودة ومسهههتعدة للعمهههل فهههي كهههل لحظهههة، ولكنهههها تتجلهههى عنهههدما شةةةري أوروبينةةةدو

 اعتباطيهههة وعشهههوائية، وإن كهههان تهههدخلها اتنهههزو تعمهههل تبعهههاً لال وههههينرتفهههع مهههن الجههههل إلهههى النهههور، 
ً هههو النعمههة اإللهيههة . الهههدف مهههن يبههدو لنهها كمعجههزة فههي أحههوال كثيههرة لنهها فههي نمونههها  أن تكههون عونهها

 21.يَخل  ُصنا في نهاية المطافيهدينا و ونوراً 
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 األلغهههاز، بهههل ههههي عمهههل تكتنفهههه لهههىمهههن أع قدفهههأو .... ليسهههت مجهههرد لمسهههة النعمةةةة اإللهيةةةة*ههههذم 
األسةةةةم   الةةةةذا * تتخلههههل كههههل شههههيء، ونحههههن نكتشههههفها بالتههههدريج فههههي داخلنهههها كقههههدرة حضةةةةرإل إلهيةةةةة

علههههى كياننهههها، التههههي تههههدخل  فههههي روحنهههها وتسههههتحوذ عليههههها بحيههههث ال نحههههس فقههههط  لمسةةةةيطرا والسةةةةيد
وضههههغطها علههههى طبيعتنهههها الفانيههههة، بههههل نعههههيا أيضهههها فههههي شههههريعتها ونعههههرف هههههذم الشههههريعة  هههههابقرب
   22فيها كل ما لطبيعتنا الروحية من قدرة وقوة. حققون
 

غههت قههدرتك علههى رؤيتههها وهههي مههن القههوة، ومهمهها بل ب لنعمةةة اإللهيةةة*مهمهها بلههغ إيمانههك وثقتههك  األم:
تعمههل فههي كههل الظههروف وفههي كههل لحظههة وفههي كههل نقطههة فههي الحيههاة مههن العظمههة، فلههن تههنجح أبههدا فههي 
فهههم روعههة عملههها والدقههة واإلحكههام الههذين تنفههذ بهمهها هههذا العمههل؛ ولههن يمكنههك أبههدا أن تعههي إلههى أي 

شههيء بهههدف أن بكههل شههيء، تقههف وراء كههل شههيء، تههنظم كههل شههيء، وتقههود كههل  النعمةةةدرجههة تقههوم 
تكههههون مسههههيرة التقههههدم نحههههو التحقيههههق اإللهههههي علههههى أقصههههى درجههههة تسههههمح بههههها ظههههروف العههههالم مههههن 

 السرعة والكمال والشمول واالتساق.
 

، مهها مههن ثانيههة مههن الزمههان أو نقطههة فههي الفضههاء إال وتريههك ب لنعمةةة اإللهيةةة*مهها أن تحقههق االتصههال 
رة عملها الذي ال ينقطع وتدخلها المستم  ر.بصورة ُمبه 

 
بهههها، ألنهههك ينبغهههي أن تتهههذكرها علهههى الهههدوام،  جهههديراً  ومههها أن تهههرى ذلهههك، تشهههعر أنهههك لهههن تكهههون أبهههداً 

. لههو اتحهههدنا ..الهههذي يحجبونههها عنههك والغههم والنههدم والنكههوصفههي جميههع صهههورم  وأن تتجنههب الخههوف
تصهههير حياتنههها حيهههاة ابتههههاج وقهههدرة شهههاملة تنتههههي المعانهههاة و، ولهههو رأيناهههها فهههي كهههل مكهههان، ب لنعمةةةة

   23.العمي اإلله مع للتعاون على اإلطالق  أفضل طريقةوسعادة ال نهائية. وذلك يكون 

 

 

ج العهههالم مهههن البهههؤس  نعمةةةة كلهههه هنهههاك manifestation فهههي اإلظههههار النهائيهههة تعمهههل باسهههتمرار لتخهههر 
تعمهههل منهههذ األزل بهههدون تههههاون فهههي الجههههد، وكهههم  النعمةةةةوالظهههالم والحماقهههة التهههي يعهههيا فيهههها. وههههذم 

 ً سههتيقظ هههذا العههالم للحاجههة إلههى مهها هههو أعظههم وأكثههر صههدقا ا إلههى أن مههن آالف السههنين كههان ضههروريا
ر ويقههيس ، بنههاء علههى المقاومههة التههي يلقاههها فههي كيانههه الههذاتي، كههل منهها يسههتطيع وأكثههر جمههاال. أن يُقَههد  

 . النعمةم عمل المقاومة الجبارة التي يواجه بها العال
  

ولهههن نكهههون مسهههتعدين إلنجهههاز تقهههدم حاسهههم، مههها لهههم نفههههم أن كهههل األشهههياء الخارجيهههة، كهههل التركيبهههات 
َسههة كليههة لهههذا  هههذمالنةةور و الذهنيههة، وكههل الجهههود الماديههة ال طائههل منههها وال جههدوى إذا لههم تكههن ُمَكرَّ

الوحيهههد الهههذي لهههه فعاليهههة  حهههلالتهههي تحهههاول أن تُعب  هههر عهههن نفسهههها. ولهههذلك فهههين الالحقيقةةةة  وههههذم القةةةوإل
 التههي، هههذم القههوى السههاميةحقيقيههة هههو أن نهههب كياننهها بصههورة كاملههة وشههاملة وبحمههاس متههوهج إلههى 

 ملك القدرة على تغيير كل شيء.ت اوحده
  

بههداخلك، فينههه يعطيههك المههذاق األول مههن تلههك الحيههاة األسههمى، التههي هههي  Spirit للةةرو عنههدما تتفههتح 

وحههدها جههديرة بههأن تُعَههاا، وعندئههذ تأتيههك الرغبههة فههي االرتفههاع إلههي مسههتواها واألمههل فههي الوصههول 
إليههها، واليقههين أن ذلههك فههي وسههعك، وأخيههرا القههوة والقههدرة علههى بههذل الجهههد الههالزم والتصههميم علههى 

 المثابرة حتى النهاية.
  

  24.، وبعدها نستطيع أن نتغلبأوالً  يجب أن نستيقظ
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 القوة الروحية

 

تنمهههو معهههه وتسهههاعدم علهههى أن ينضهههج الهههوعي الجديهههد و قهههوة تهههالزم نمهههو هنهههاك  شةةةري أوروبينةةةدو
 ملتفهههة علهههى نفسهههها كالثعبهههانفينههها . وههههي موجهههودة يوغههها. ههههذم القهههوة ههههي قهههوة الويصهههبح أكثهههر كمهههاالً 

السهههفلي  مكهههرزونائمهههة فهههي جميهههع مراكهههز الهههوعي )شهههاكرا*( فهههي كياننههها الهههداخلي. ههههذم القهههوة فهههي ال
وههههههي موجهههههودة  .Shakti Kundaliniالـهههههـكونداليني شهههههاكتي*  Tantraتسهههههمى فهههههي تعهههههاليم التهههههانترا* 
  وههههي هنهههاك ليسهههت ملتفهههة أو متورطهههة أو نائمهههة، بهههل  كقةةةوإل إلهيةةةة*أيضههها فوقنههها، فهههوق رؤوسهههنا 

فهههي انتظهههار اإلظههههار والتجلهههي؛ تلهههك ههههي القهههوة التهههي  -يهههة وقهههادرة ومنبسهههطة وشاسهههعة متيقظهههة وواع
.األميجب أن نفتح أنفسنا لها   قوة 

25
 

 

 

 للتخلص من األلم أو من المرض؟ يوغاما هي طريقة ال 
 

لتشههههفيهما   أو أن تسههههتخدم قههههوة إرادتههههك مؤمنهههها بالقههههدرة  قةةةةوإل األم أن تفصههههل نفسههههك منهمهههها وتههههدعو
مهههن ورائهههك. إذا لهههم يمكنهههك اسهههتخدام أي مهههن ههههذين المنهجهههين،   بقةةةوإل األم علهههى الشهههفاء ومسهههنوداً 

   26.يجب أن تعتمد على مفعول األدوية

 

 

قههوى كونيههة. والفههرد يعطههي هيئههة شخصههية لهههذم القههوى. وهههو يسههتطيع  تفاعههل تنههتج مههنالحيههاة كلههها 

إال أن معظههههم النههههاس ال يختههههارون فههههي  رفههههض التجههههاوب.أو  مههههع قههههوة معينههههةتجههههاوب ال يختههههارأن 

. أمراضههههك ونوبههههات فههههيهمهههههذم القههههوى بلعههههب  ويسههههمحون يعيشههههون كيفمهههها اتفههههقلحقيقههههة   وإنمهههها ا

إحباطههك، إلههى آخههرم، هههي لعههب متكههرر لهههذم القههوى. فقههط عنههدما نتحههرر مههن هههذم القههوى، نسههتطيع 

27حياة إلهيةأن نكون ذاتنا الحقيقية وأن نقود حياة حقيقية   ولكننا لن نتحرر منها إال لو عشنا 
 

 فاعلية القوة في الشفاء

 
الروحيههة موجههودة، فههال بههد أن تكههون قههادرة علههى مههن البههديهي أنههه لههو كانههت القههوة  شةةري أوروبينةةدو:

األصهههل والقهههوى األخهههرى مشهههتقاتها،  تحقيهههق نتهههائج روحيهههة.... ولهههو كانهههت القهههوة الروحيهههة ههههي فعهههالً 
نتهههائج عقليههههة ونتههههائج  أن تحقههههقأيضهههاً فلهههيس مههههن الشهههطط أن نفتههههرض أن القهههوة الروحيههههة تسههههتطيع 

يههة ات عقليههة وحيويههة وبدنن خههالل طاقههمههبصههورة غيههر مباشههرة تعمههل  إمهها بههأن حيويههة* ونتههائج بدنيههة
لههههى الههههذهن والحيههههاة ععههههن طريههههق التههههأثير الوسههههائل التههههي تسههههتخدمها هههههذم الطاقههههات، أو مباشههههرة ب

 ي الخاص والفوري. عملها الذاتلكمجال وتستخدمهم والمادة 
 

حالههة ضههعف، يعههاني مههن آالم  شههفاء  شههخص مهها مههريض منههذ يههومين، فههي المثههال التههالي لحالههةاعتبههر 
الشههفاء مههن مرشههدم الروحههي؛ وإذا المههريض النهايههة يسههأل . فههي دويههةتنههاول أ ولكنههه يههرفضوحمههى، 

 ً ً  بههه فههي اليهههوم التههالي يهههنهض قويهها ومعههافى. ههههذا الشههخص سهههتكون عنههدم علهههى األقههل بعهههض  ونشهههيطا
 وأن هذم القوة كانت قوة روحية...ما   أن مرشدم أثر عليه باستخدام قوة لالعتقادالمبررات 
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فهههي جميهههع األحهههوال، بالضهههرورة تهههنجح  أنسهههبق أن القهههوة الروحيهههة يجهههب  نسهههتدل ممهههاال يصهههح أن 
علههى أي قههوة  تطبيقههه صههح. هههذا منطههق ال يوهههمخرافههة و اعلههى أنههه دلههيالً  ذلههك ين لههم تههنجح، يكههونفهه

 ً النهههار   تحهههت ظهههروف وبعهههض المهههواد ال يحتهههرق؛  ،عهههادة قهههوة النهههار تحهههرقفمهههع أن كانهههت.  أيههها
ً معينهههة   ال تحهههرق قهههدمي رجهههل  ثبهههت تال  م الحهههاالت االسهههتثنائيةعلهههى فحهههم متهههوهج. ههههذ يسهههير حافيههها

 28أن النار غير قادرة على الحرق أو أن قوة النار ال وجود لها.

 

 

فههي بعهههض  القةةةوإل ، ولمهههاذا تههنجحاإللهيةةة*القةةةوإل فههي الحهههاالت التههي تفشهههل فيههها  اً مهها رأيهههك إذ
 حاالت أخرى؟الحاالت وتفشل في 

 
ال بهههد إمههها أن تكهههون خارقهههة وإعجازيهههة، وإال فينهههها ليسهههت قهههوة علهههى  الخطهههأ ههههو أن نظهههن أن القهههوة

ة" هنهها ال تكهههون فهههي اإلطههالق. ال توجهههد قههوى إعجازيهههة، وأنهها ال أتهههاجر  فههي المعجهههزات. كلمههة "إلهيههه
ً  لهههو فهمناهههها علهههى أنهههها قهههادرة موضهههعها الصهههحيح أن نقهههول  اً علهههى كهههل شهههيء. مهههن األفضهههل إذ دائمههها

متخطيههة للمههادة تههؤثر علههى يسههتخدم قوتههه، أو قههوة روحيههة  أ لةة  و يةة   " لتعنههي ببسههاطة يوغةة قةةوإل ال"
كهههون قنهههاة لههههذم القهههوة. ثهههم أن ههههذم القهههوة يادي مباشهههرة. يجهههب أن نهههدرب الكيهههان اآلدمهههي لالعهههالم المههه

 ً ال تعمههههل اعتباطهههها أو كمهههها يعمههههل  األلو يةةةةة*لقههههانون معههههين وتحههههت ظههههروف معينههههة.  تعمههههل تبعهههها
ة وغايهههة العهههالم الهههذي نعهههيا الم علهههى خطهههوط رسهههمتها طبيعهههتعمهههل فهههي العههه  ةةة المشهههعوذون؛ وإنمههها 

ضههغط متزايههد مههن الشههيء الههذي يجههب أن يظهههر، ولههيس عههن طريههق تغييههر مفههاجئ أو تحههت  –فيههه 
وقههت لأو ل يوغةة للشههروط العمههل المطلههوب. لههو لههم يكههن األمههر كههذلك، لمهها كههان هنههاك حاجههة ل تجاهههل
وألصهههبح  ،ألي شهههيء آخهههرومريهههدين أو روحهههي أدوات إنسهههانية أو لمرشهههد نشهههاط بشهههري أو ي أو أل

، بهههل أسهههوء مهههن ال ذلهههك. ولكهههن ذلهههك يكهههون "ال عقالنيههها"األمهههر ببسهههاطة "كهههن فيكهههون" وال أكثهههر مهههن 
 divine اإللهههههههي "صههههههبيانيا". هههههههذا ال يعنههههههي أن الوسههههههاطة والتههههههدخلإنههههههه يكههههههون عقالنههههههي  

interventions  كهههون كهههل أن ي. ولكهههن ال يمكهههن بالفعهههل ههههي تحهههدثفال تحهههدث    إعجازيهههةوأشهههياء

 ما يحدث من هذا القبيل...
 

ال يقههين فيهههه وال أهميههة لهههه.  لههو توقههف األمهههر علههى بعهههض حههاالت مههرض ال غيهههر، فينههه يكهههون أمههراً 
بههها   آمههن" مجههرد نههزوة أو معجههزة، لكانههت بههدورها تافهههة وال أهميههة لههها، حتههى لههو القةةوإللههو كانههت "
فهههي  مهههن الهههوعي والحيهههاة يمكهههن اسهههتخدامه ال تكهههون ذات أهميهههة إال إذا كانهههت جهههزءاً  القهههوةكثيهههرون. 

جميهههع األوقهههات لجميهههع مههها يلزمنههها عملهههه ولهههيس فقهههط لشهههفاء األمهههراض. وههههي تتجلهههى فهههي صهههور 
مههن مختلفههة   كقههوة فههي الههوعي تسههند كههال مههن الحيههاة والعمههل بالتسههاوي، أو كقههوة مطروحههة لهههدف 

 رفعههةوعي وتزيههدم تنههزل مههن أعلههي لكههي توسههع مجههال الهه خاصههة كقةةوإلالحيههاة الخارجيههة، أو  أهههداف
معينهههة ومحهههددة. مههها يحهههدد  خطهههوط علهههىولتحولهههه، ال بأعمهههال خارقهههة، ولكهههن بعمهههل جهههاد وثابهههت 

المسهههتوى  ورفعهههةفاعليهههة ههههذم القهههوة وعملهههها فهههي المقهههام األول ههههو علوهههها الهههذاتي وشهههدتها، أو ُعل هههو 
 Mind Higherالههذي تههأتي منههه )فهههي قههد تههأتي مههن أي مههن المجههاالت الممتههدة مههن الـههـعقل األعلـههـى* 

ً (. Overmindماينهههد* صهههعوداً إلهههى األوفر الههههدف أو المجهههال  كهههذلك علهههى ههههذم الفاعليهههة تعتمهههد جزئيههها
. خههاص وشههامل أ هههو عمههلوهههل  ،ؤديهههالتههي يجههب أن ت عمههل، وأحيانهها علههى الالههذي تعمههل فيههه القههوة

ه وفهمههه دراسهههتهليسهههت عصههها سهههاحر وليسهههت دميهههة أطفهههال، بهههل ههههي شهههيء ينبغهههي علينههها  إذاً  القةةةوإل
قليلهههون ههههم الهههذين يعرفهههون ونسهههتطيع اسهههتخدامه بصهههورة صهههحيحة    وتنميتهههه والهههتحكم فيهههه قبهههل أن

أن  ، يجههبالقههوة رين علههى اسههتخداملههو كنهها غيههر قههاداللَُّهههم إال فههي حههدود ضههيقة.  كيههف يسههتخدمونها،
   29.كأدواًت لها نسمح لها بأن تستخدمنا
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 كيف نصبح واعيين بالقوة 

 
فهههيهم. لهههو  القةةةوإل اإللهيةةةة*، ليسهههوا واعيهههين وال يهههدركون عمهههل النهههاس العظمهههى مهههناألغلبيهههة األم: 

قهههد فقهههدت نصهههف عقلهههك، وال يفقههههون  كمههها لهههو كنهههت متعجبهههينتحهههدثت معههههم عنهههها، ينظهههرون إليهههك 
 ً يعمهههل   لهةةة اإل اةةة لو  ممههها تقهههول. األغلبيهههة العظمهههى مهههن البشهههر علهههى ههههذا الحهههال. ومهههع ذلهههك  شهههيئا

. ولكهههن الهههبعض أكهههانوا راضهههين أم كهههارهينسهههواء  الهههداخل مهههنيشهههكلهم النهههاس و علهههى طيلهههة الوقهههت
ال يُصههدَمون عنههدما يههدركون ذلههك، بههل أن الغبههاء يصههل بهههم إلههى حههد أن يثههوروا ويقولههوا  "آم، كههال، 

 ". و"نفسهههي" ههههذم تعنهههي أحمقهههاً ال درايهههة لهههه بهههأي شهههيء  أتغيهههر، بهههل أريهههد أن أظهههل "نفسهههي"أريهههد أن 
ً  لروحهههي، ولكنههههاههههذا  مرحلهههة علهههى طريهههق النمهههو ا . إلهههى أن تهههأتي أخيهههرا اللحظهههة التهههي تمهههر أيضههها

ونعقهههد العهههزم علهههى أن نكهههون علهههى  لهههه ونههههب أنفسهههنا ونرحهههب بههههالةةةو   اإللهةةة  مهههع نتعهههاون فيهههها 
 اإلرادإللكههههي ال نقههههف عقبههههة فههههي طريههههق  واليقظههههة والصههههدق أقصههههى درجههههة مههههن السههههكون والتقبههههل

 . اإللهي الو  و اإللهية*
 

 هذا الوعي؟ أفعل لكي أنمو في ينبغي أن ماذا 
 

ً يجههب أن توطههد العههزم علههى أن تكهه  تطلههع وتشههوق ذهنإرادة الهه تضههيف إلههىعلههى الههدوام ثههم  ون واعيهها
إلهههى حياتهههك و تنظهههر إلهههى نفسهههك وأن بعهههد ذلهههك . ويجهههب أال تنسهههى أبهههداً ههههذم خطهههوة ضهههرورية. القلهههب

 30إن ذلك صعب . أوم  كم بالنية الصادقة أال تقترف أي خطأ وأال تخدع نفسك أبداً 

 
بههههها  شهههعر، ال أقصهههد مجههههرد أن نالقةةةةدرإل أو بةةة لقوإلعنهههدما أتكلههههم عهههن الشههههعور  شةةةري أوروبينةةةةدو:

الي قههادرين علهههى أن ، بههل أن نشههعر بهههها بصههورة ملموسههة وأن نكهههون بالتههبصههورة تقريبيههة وغامضهههة
ُههههها و واعيهههين بثقلهههها وشهههدتها، وأن نكهههون، علهههى  صهههبحبحهههذق ونراقهههب حركاتهههها، وأن ن نهههداولهانَُوج  

ً قهههوى كانهههت  حتهههى لهههونحهههو مماثهههل، واعيهههين بقهههوى أخهههرى،  ً  مضهههادة. كهههل ذلهههك يصهههبح ممكنههها  وعاديههها
 .يوغابفضل التطور الذي تحدثه ال

 
. كمههههها أن supramentalال تعمهههههل بهههههدون شهههههروط وحهههههدود إال لهههههو كانهههههت  سهههههوبرامنتل*  القةةةةةوإل

أو الممارسههههة ليسههههت اعتباطيههههة أو خاضههههعة  يوغههههافيههههها ال ي يجههههب أن تُههههؤدَّيالظههههروف والحههههدود التهههه
م قههوة ال هههذم العوامههل بمهها  يوغههالنههزوات؛ وإنمهها هههي تنشههأ مههن طبيعههة األشههياء. كههذلك يجههب أن تَحتَههر 

، إال surrenderوتسههههليمه  self-openingفيههههها إرادة وتقبههههل وموافقههههة الممههههارس وتفتحههههه الههههذاتي 

بتخطهههي كهههل ذلهههك إلنجهههاز عمهههل معهههين، ولكهههن  Supreme Theالةةةذا  األسةةةم   لهههها سهههمحعنهههدما ي

 هذا السماح ال يعطى إال نادرا..
 

ً  اً إذ يوغهههاقهههوة ال بهههالمعنى الهههذي وصهههفته، ونتائجهههها ملموسهههة كهههذلك. ولكنهههها  ملموسهههة وواقعيهههة دائمههها
ً  ولمسهههتهاغيهههر مرئيهههة    تسهههتطيع الحهههواس  كضهههربةأو  ليسهههت  كاصهههطدام بسهههيارة  يطرحنههها أرضههها

بمفهههردم أن يهههدرك  mind physicalراً. كيهههف إذا سهههيتمكن العقهههل الفيزيهههائي* فهههو االبدنيهههة أن تهههدركه

هههذم النتههائج مههن صههنع  لههو كانههتأنههها موجههودة وأنههها تعمههل؟ مههن نتائجههها؟ ولكههن كيههف يمكنههه أن يعلههم 
أم مههن صههنع شههيء آخههر؟ نحههن إذن أمههام أحههد أمههرين  إمهها أن يسههمح العقههل للههوعي بههأن  يوغههاقههوة ال

تخطههى ت التههي ةمرئيههالغيههر  باألشههياءواعيهها باألشههياء الداخليههة وأن يههؤمن يههدخل إلههى الههداخل ويصههبح 
ً المههاد علههى  عههن طريههق التجربههة وتنميههة قههدرات جديههدة وقههادراً  ة، وبعههد ذلههك يمكنههه أن يصههبح واعيهها

 ً المرئيهههة.  الطبيعهههة غيهههرمثهههل العهههال م الهههذي يسهههتخدم قهههوى  أن يراهههها ويتهههابع عملهههها ويسهههتخدمها، تمامههها
أو أن يتحلههههى المههههرء باإليمههههان والمالحظههههة والتفههههتح، وعندئههههذ يبههههدأ العقههههل فههههي فهههههم كيههههف تحههههدث 

، فهههين نتيجهههة مههها تتحقهههق بعهههد فتهههرة،  ثهههم تتكهههرر القةةةوإلاألمهههور، وفهههي مالحظهههة أننههها إذا مههها اسهههتدعينا 
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 ً ً  مهههرات عديهههدة وبصهههورة متزايهههدة، وتصهههبح النتههههائج  أكثهههر وضهههوحا وأقهههرب إلهههى الواقههههع  وتجانسههها
فهههههي عملهههههها   إلهههههى أن تصهههههبح التجربهههههة يوميهههههة  بةةةةة لقوإلالملمهههههوس، ويتوطهههههد الشهههههعور واإلدراك 

ومنتظمهههة وطبيعيهههة وكاملهههة. ههههذان همههها المنهجهههان الرئيسهههان، أحهههدهما داخلهههي يعمهههل مهههن الهههداخل إلهههى 
الخهههارج، واآلخهههر خهههارجي يعمهههل مهههن الخهههارج ويهههدعو القهههوة الداخليهههة لتخهههرج ولتتخلهههل وتتجلهههى فهههي 

ً الهههههوعي الخهههههارجي.  علهههههى موقهههههف أن  ولكهههههن كهههههال المنهجهههههين ال ينجحهههههان إذا صهههههمم المهههههرء دائمههههها
 يهههةالباطنالقهههوى "المظهههاهر الخارجيهههة وحهههدها ملموسهههة وواقعيهههة"، ورفهههض أن يضهههيف إلهههى ذلهههك أن "

"    أو إذا أثهههار العقهههل البهههدني* فهههي كهههل خطهههوة زوبعهههة مهههن الشهههك تهههرفض ةوواقعيههه ةأيضههها ملموسههه
الماديههههات  علمههههاءحتههههى ك ال يعرقههههل عمههههل اليوغهههها وحههههدها  الشههههاشههههئة بههههالنمو. السههههماح للتجربههههة الن

بالتشهههكك فهههي كهههل  منهاذههههأل والهههو سهههمح أبههداً  واجديهههدة لهههن ينجحههه ربابتجههه ونالهههذي يقومههه والطبيعيههات
  31.خطوة

 

 

 ً وأنههها تضههغط  األم بقةةوإلعالمههة علههى أنههك علههى اتصههال  هههذا الثقههل أو الضههغط علههى الههرأس هههو دائمهها
هههف كيانهههك ولتهههدخل وعهههاءك  ة فهههي نزولهههها بمراكهههز الهههوعي  اآلدمهههيمهههن أعلهههى لتُغَل   وتغمهههرم   مهههارَّ
 ً  ، وأحيانهههاكقةةةوإلفهههي البهههدء وفهههي أحيهههان أخهههرى  كسةةةالم الواحهههد تلهههو اآلخهههر. ههههذم القهههوة تهههأتي أحيانههها

 مستديم. كسع دإل و ن  ، وأحيانا وحضرته  كو   األم
  

؛ ولكهههن عنهههدما تأخهههذ األمهههور مسهههارها فهههي جميهههع األوقهههات.... بهههالطبع، ال داعهههي لوجهههود الضهههغط 
يسهههتمر إلهههى أن ينفهههتح الوعهههاء اآلدمهههي  ههههذاو، مهههن آن إلهههى آخهههر المعتهههاد، يعهههود الضهههغط  فهههي العهههادة

 32وتزول العقبات التي تقف في طريق نزول الوعي األعلى.

 لقوة ل التفتح
 

 33بقهههدر كبيهههر مهههن المقاومهههة.لتلقهههي علهههى المسهههتوى المهههادي تخهههتلط لقهههد ُقلهههت  أن القهههدرة علهههى ا
 ما هذم المقاومة؟

 
ك كههل مهها ترغههب بههدنفههي بههدنك؟ عنههدما تريههد التههدرب، هههل تسههتطيع أن تفعههل ب ةأال توجههد مقاومهه األم:

 ً ؟... هههههذم هههههي فههههي عملههههه؟ وعنههههدما تحههههاول أن تكههههون بصههههحة طيبههههة، هههههل يطاوعههههك بههههدنك دائمهههها
اعتقهههد أن مقهههدار المقاومهههة، لسهههوء الحهههظ، يفهههوق كثيهههرا مقهههدار مههها يهههرفض التقهههدم.  المقاومهههة  ههههي كهههل

 التلقي. يجب أن نعمل كثيرا لكي نصبح قادرين على التلقي.
 

.... ال يمكنهههك تخيهههل فهههيض القهههوة الهائهههل الموجهههود تحهههت تصهههرفك  أنهههت فهههي العهههادة ال تشهههعر بهههه، 
ً لههههك ذوإذا شههههعرت بههههه، يههههنكما شههههيء بههههداخلك ألنههههه يتخطههههى طاقتههههك و ً  يسههههبب خوفهههها فههههي  غريزيهههها

ال يقهههدر علهههى  ة أرباعهههه، كمههها لهههو كنهههت وعهههاء مملهههوءً خاليهههاك؛ وعنهههدما تتلقهههام تضهههيع أكثهههر مهههن ثالثههه
مهههن النهههاس كهههانوا يشهههتكون مهههن أنههههم ال يتلقهههون أي ة كبيهههر عهههدداً أ. قابلهههت احتهههواء كهههل مههها يسهههكب فيهههه

قههوى. وقههد كههان السههبب المههن  مههن حههاجتهميتلقههون أقههل شههيء علههى اإلطههالق، أو بههاألحرى أنهههم كههانوا 
فههي ذلههك هههو عههدم قههدرتهم علههى التحصههيل،  فههالقوة المتههوفرة كانههت أكبههر مائههة ألههف مههرة مههن القههوة 

. هههذم هههي حقيقههة األمههر. أنههتم جميعهها موجههودون فههي بحههر مههن ذبههذبات هائلههة يحتاجونهههاالتههي كههانوا 
الههههواء ين، واستنشهههقتم ال تهههدركونها علهههى اإلطهههالق ألنكهههم غيهههر متقبلهههين.... ولكهههن لهههو كنهههتم متفتحههه
الةةةو   والنةةةور والفهةةةم ببسهههاطة، ال أكثهههر مهههن ذلهههك، لهههو فعلهههتم ذلهههك فقهههط   ألمكهههنكم أن تستنشهههقوا 

غيههههر  األرضهبههههاء ألن  األرض كههههل ذلههههك يضههههيع علههههىوسههههائر الههههنعم اإللهيههههة*.  والقةةةةوإل والحةةةة 
  34مستعدة ألخذم.
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مهها تحصههل عليههه وأال تقههاوم قههوة المههرض يههأتي مههن المقاومههة. يجههب أن تههتعلم أن تتلقههى وأن تتمسههك ب
األعلهههى لهههها طريقتهههها الخاصهههة فهههي التطهههور، ولهههو تعلمهههت  الطبيعةةةةاألعلهههى التهههي تعمهههل هنههها. الطبيعةةةة 
مهههن المهههرض، تخبهههر مههها ههههو عكهههس  ، تنفهههتح أمامهههك روائهههع كثيهههرة وجديهههدة، وبهههدالً طاوعههههاكيهههف ت

 المرض تماما....
 

 35.ال تقاوم قدرة التحول، وعندئذ لن تمرض أبداً 

 الهدوء والتلقي

 

ههز ونَههَدع القههوة  مههن جميههع للشههفاء  أوثههق الطههرقهههو  -تعمههل عملههها  العليههااألم  أن نظههل هههادئين ونَُرك  

هههل بالطريقهههة الصهههحيحة وفهههي الوقهههت  األشهههياء. مههها مهههن مهههرض يسهههتطيع أن يقهههاوم ذلهههك لهههو أنهههه فُع 

.المناسب ولمدة كافية بييمان ثابت وإرادة قوية
36 

 

مهمهها بلغههت حالتههك مههن السههوء، نههادي النههور مههن أعلههى. حههاول أن تشههعر أن النههور يههدخلك مههن قمههة 
فههي  اروَّ دَ الههو صههداعالرأسههك، جالبههاً معههه الهههدوء والسههالم. لههو فعلههت ذلههك بصههورة جديههة، سههيغادرك 

 37وقت ال يذكر.
 

ً شةةةري أوروبينةةةدو م. مههها ؛ ولكننهههي ال أعنهههي بههههدوء الهههذهن الصهههمت التههها  الصهههمت مستحسهههن دائمههها
علهههى  قهههادرو متخفهههف مهههن األعبهههاءأقصهههدم ههههو ذههههن خهههال  مهههن اإلزعهههاج والمشهههاكل، ثابهههت ومبهههتهج و

. الشهههيء المههههم ههههو أن يهههتخلص الهههذهن مهههن اعتيهههادم علهههى الكيهههان التهههي سهههتغير طبيعهههة للقةةةوإلالتفهههتح 
فهههههذم  ،والتبههههاس األفكههههار والحركههههات التعسههههةلخههههواطر المزعجههههة والمشههههاعر الضههههالة ل االستسههههالم

ً القةةةوإل تهههزعج طبيعهههة اإلنسهههان وتغشهههيها بالضهههباب وتجعهههل عمهههل  الهههذهن هادئهههاً  عنهههدما يكهههون . صهههعبا
  38.أن تعمل بسهولة أكبر القوإلتستطيع وفي سالم، 

 

 

كهههَت لنفسهههك، لهههن تسهههتطيع فعهههل أي شهههيء؛ ولهههذلك يجهههب أن تكهههون  مهههن الصهههحيح تمامههها أنهههك، لهههو تُر 

بنفسههك. كههل  إنجههازملههك مهها أنههت غيههر قههادر علههى  تنجههز علههى اتصههال بههالقوة التههي هههي موجههودة لكههي

، وذلهههك معنهههام أن تهههؤمن بهههها، تتضهههامن معههههامههها عليهههك أن تفعلهههه ههههو أن تسهههمح للقهههوة بالعمهههل وأن 

وتتوكههههل عليههههها، وأال تههههزعج أو ترهههههق نفسههههك، وأن تتههههذكرها فههههي هههههدوء، وتههههدعوها فههههي هههههدوء 

 39.وتسمح لها بالعمل في هدوء

 

تفهههاظ بالههههدوء، وأال تسهههمح للخهههواطر المحبطهههة والمزعجهههة أن تهههدخلك أو يجهههب أن تحهههاول دائمههها االح

 أن تتملهههك مهههن ذهنهههك أو مهههن حهههديثك.... لهههو احهههتفظ الهههذهن بهدوئهههه ولهههم يتفهههتح إال لقهههوى أكثهههر علهههواً 

 بههههدن، ألمكنههههه أن يمههههرر هههههذا الهههههدوء والتفههههتح و إلههههى وعههههي البههههدن*، وحتههههى إلههههى خاليهههها الوسههههمواً 

.المادية
40
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تريههههك كيفيههههة التعامههههل مههههع الطبيعههههة كلههههها   وكمهههها أنههههها تصههههلح  كآالمههههت بههههها الطريقههههة التههههي زالهههه
]لمعالجهههةط األسهههباب البدنيهههة للتوعهههك واالعهههتالل، فههههي تصهههلح لمعالجهههة األسهههباب الذهنيهههة والحيويهههة 

وهههههي أن  وبالنتيجههههة التههههي توصههههلت إليهههههاكههههذلك. أن تظههههل هادئهههها فههههي داخلههههك وأن تتمسههههك بييمانههههك 
ً  للقةةةوإلالههههدوء والتفهههتح والسهههماح  بصهههورة  بالعمهههل ههههو الطريهههق الوحيهههد. بهههالطبع، أن تكهههون واعيههها

ً  شهههاملة بعهههد، ولكهههن الخطهههوة األولهههى ههههي أن تشهههعر بهههالقوة وأن تتفهههتح وأن تسهههمح  وكاملهههة لهههيس ممكنههها
   41لها بالعمل وأن تراقب نتائجها. تلك هي بداية الوعي وهي الطريق إلى الوعي الكامل.

 

 البدنفي  التقبل تنمية

 
 مكن زيادة قدرة البدن على التلقي؟كيف ي

 
بالقيهههاس  . المهههنهج يكهههاد أن يكهههون متمهههاثالً القةةةوإل ههههذا يتوقهههف علهههى جهههزء البهههدن الهههذي يتلقهههى األم:

لجميهههع أجهههزاء الكيهههان. قبهههل كهههل شهههيء، الشهههرط األول ههههو االلتهههزام بالههههدوء بقهههدر اإلمكهههان. ربمههها 
ط وتعجههزون عههن التقبههل، أن الحظههتم فههي األجههزاء المختلفههة مههن كيههانكم عنههدما يههأتي شههيء ]قههوة مههثالً 

وهههذا شههيء مهها يتصههلب فههي العقههل أو فههي الكيههان الحيههوي أو فههي البههدن.   –ذلههك يههؤدي إلههى انكمههاا 
 كهههمإرادت تسهههتخدمواههههو أن  اً هنهههي أو حيهههوي أو بهههدني. أول شهههيء إذالتصهههلب يهههؤلم، فتشهههعرون بهههألم ذ

حالهههة عصهههب مشهههدود أو عضهههلة متشهههنجة. يجهههب أن تتعلمهههوا  تفعلهههون فهههيإلرخهههاء االنكمهههاا، كمههها 
كيهههف تسهههترخون ويجهههب أن تكونهههوا قهههادرين علهههى تخفيهههف ههههذا الشهههد أيههها كهههان موضهههعه فهههي الكيهههان. 

 الطريقههة الكيههان الحيههوي أو فههي البههدن، ولكههنالنكمههاا قههد يختلههف فههي الههذهن عنههه فههي مههنهج إرخههاء ا
 .في جميع األجزاءتسري أساساً 

 
علهههى أن  بمجهههرد أن تُرُخهههوا الشهههد، انظهههروا إن كهههان تهههأثيرم المهههزعج قهههد زال، وههههو مههها يكهههون دلهههيالً 

ً ضهههروري سهههتمر األلهههم، ولهههو كهههان بالفعهههلالمقاومهههة كانهههت صهههغيرة ولحظيهههة. لكهههن لهههو ا زيهههادة التفهههتح  ا
لتلقههي مهها هههو نههافع ومهها ينبغههي تلقيههه، فيجههب، بعههد أن ترخههوا االنكمههاا، أن تحههاولوا توسههيع أنفسههكم. 

 ً فهههي تصهههور أنههههم يطفهههون علهههى المهههـاء.  كبيهههراً  هنهههاك منهههاهج عديهههدة لفعهههل ذلهههك. الهههبعض يجهههدون نفعههها
فهههي  يسهههعونون يصهههبحوا الكتلهههة السهههائلة الممتهههدة. آخهههر إلهههى أنثهههم يوسهههعون أنفسههههم، ويوسهههعونها 

ً  إلهههى التطهههابق حركهههة توسهههع مطهههرد مهههن ينجحهههون، دون حاجهههة  مهههع السهههماء والنجهههوم،. وهنهههاك أيضههها
ً  هموعهههيفهههي توسهههيع  ،إلهههى تصهههورات َ  شهههيئا حتهههى يتخطهههى كهههل الحهههدود.  مهههن الممكهههن أن يوسهههع  فشهههيئا

المهههرء وعيهههه حتهههى يضهههاهي األرض فهههي اتسهههاعها أو حتهههى الكهههون. عنهههدما يفعهههل المهههرء ذلهههك، فينهههه 
 . وكما سبق أن قلت، إنها مسألة تمرين.فعالً  يصبح متقبالً 

 
، وأننهها علههى وشههك ، عنههدما يههأتي شههيء ونحههس أنههه أقههوى مههن قههدرتنا علههى االسههتيعابحههالعلههى أي 

نهج هههههو نفههههس المههههنهج  أن نعمههههل علههههى ، فههههالم هتحملههههعههههن  عههههاجزينأن نصههههاب بصههههداع، وأننهههها 
االنكمههههاا. يمكننهههها أن نعمههههل مههههن خههههالل الفكههههر، بههههأن نسههههتدعي السههههالم والسههههكينة  الههههتخلص مههههن

  "السههههالم... السههههالم... أن نقههههول ونكههههرربههههمههههن الصههههعوبة(  كبيههههراً  )الشههههعور بالسههههالم يزيههههل جههههزءاً 
الكثيههههر مههههن المضههههايقات، حتههههى البدنيههههة منههههها، مثههههل تقلصههههات الضههههفيرة  الهههههدوء... السههههكينة...".

ً plexus solarالشمسههههههية  وتسههههههبب أحيانهههههها الغثيههههههان أو الشههههههعور  شههههههديداً  ، التههههههي تههههههزعج إزعاجهههههها

فهههي كهههل تلهههك  أن يهههزول بههههذم الطريقهههة. مههها يتهههأثرباالختنهههاق وبعهههدم القهههدرة علهههى التهههنفس  يمكهههن 
هولة كبيههرة. بمجههرد أن يههؤثر شههيء مهها علههى الضههفيرة هههو يتههأثر بسههفالحههاالت هههو المركههز العصههبي، 
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 .."، وأن تصهههبحوا أكثهههر وأكثهههر ههههدوءً الشمسهههية، يجهههب أن تقولهههوا  "الههههدوء... السهههكينة... الههههدوء.
 42.إلى أن يزول التوتر

 بدنتطبيق القوة من خارج ال

 
األشهههياء التهههي ملموسهههاً  ضهههربة شهههمس. إنهههها تسهههبب الكثيهههر مهههن اإلزعهههاج، وههههي أحهههد  خهههذ مثهههاالً  األم:

 ً ج الوظههههائف الداخليههههة وتسههههبب عمومههههاً احتقانههههاً فههههي الههههرأس و للغايههههة تجعلههههك مريضهههها تُرب ههههك وتُههههزع 
حولهههك الوقايهههة  اختهههراق غهههالففهههي ضهههربة شهههمس نََجَحهههت  تفاعهههاً شهههديداً فهههي درجهههة الحهههرارة. إذاوار
ً وتتمهههدد  أن تهههذهب إلهههى مكهههان ههههادئ أفضهههل شهههيء ههههوك، تهههدخلو بعهههض ك )بهههدنوتخهههرج مهههن  أفقيههها

ً ذلهههك  يفعلهههونيعرفهههون كيهههف النهههاس  (. تهههدريب طويهههلإلهههى تعلهههم وفهههي حهههين يحتهههاج آخهههرون ، تلقائيههها
مباشهههرة،  بهههدنك فهههوقحلهههق أو علهههى األرض، فهههي أي مكهههان؛ ومقعهههد طويهههل  أو مهههدد علهههى فهههراات

ً  علهههى فعهههل ذلهههك لهههو كنهههت معتهههاداً  .مهههن أعلهههى القةةةوإل جهههذباومهههن هنهههاك  بدرجهههة  وكهههان تطلعهههك قويههها
، مهههع بهههبطء وصهههبر كبهههدندفهههع ههههذم القهههوى داخهههل ا  .لقهههوى التهههي تنشهههدهايهههة، ستحصهههل علهههى اكاف

فهههي قهههد ال تهههنجح القهههوى.  تقبهههلفهههي  كبهههدن يبهههدأ إلهههى أن اسهههتمر  تهههدخل فيهههه مهههرة أخهههرىاالحتيهههاط أال 
. متههى غيههر متقبههل ومقفههل وملتههف علههى نفسههه الههذي أزعجههه المههرض كثيههراً  كبههدنألن الههدقائق األولههى 

احههرص تههوتر. أي بههدون و وسههالم هههدوءو بلطههف هالقههوى فيهه دفههعسههتمر فههي ا بههدأ البههدن فههي التقبههل،
، فهههين ذلهههك يكهههون أراد أي شهههخص إيقاظهههك وأنهههت علهههى ههههذا الحهههاللهههو  ، ألنههههأال يزعجهههك أحهههد علهههى

أطلهههب مهههن النهههاس أال يزعجهههوك،  .. يجهههب أن تفعهههل ذلهههك فهههي ظهههروف هادئهههةفهههي غايهههة الخطهههورة
هههز ى إزعاجهههك فيهههه. خهههرون علهههوأفضهههل مهههن ذلهههك أن تغلهههق نفسهههك فهههي مكهههان ال يقهههدر اآل  القةةةوإلَرك  

 ً قهههد يقصهههر أو يطهههول  عشهههر دقهههائق، نصهههف سهههاعة، سهههاعة أو سهههاعتين    بهههبطء )ههههذا يسهههتغرق وقتههها
فههي  زهههايكترأعلههى ومههن  القههوة اسههتمر فههي سههحب لشههدة اإلزعههاج الههذي سههببته ضههربة الشههمس(.تبعههاً 
بههدأ يههزول وأن البههدن قههد بههدأ فههي االسههترخاء. مهها أن يههتم ذلههك، يمكنههك الخلههل  إلههى أن تههري أن البههدن

 الرجوع إلى بدنك، وتكون عندئذ قد شفيت. 
 

ً  إلههى حههدعنيههف س، وهههي شههيء فههي حالههة ضههربة شههم العههالجهههذا  نجههح فههي حالههة حمههى  مهها، وأيضهها
ة القههههو كيههههف نسههههتخدم عرفنههههاعنههههدما أقههههول إننهههها لههههو ذلك لههههوأمههههراض كثيههههرة غيرههههها.... و، دالتيفويهههه

مهها مههن داء يستعصههي علههى الشههفاء، ال أقههول مجههرد كههالم، بههل أتحههدث عههن تجربههة وخبههرة  الروحيههة
و كيهههف أ القةةةوإلك وكيهههف تجتهههذب بهههدنبههههذم األشهههياء. بهههالطبع سهههتقول إنهههك ال تعلهههم كيهههف تخهههرج مهههن 

ليسههت شههائعة، ولكههن الخههروج مههن المعههارف هههذم  ...  بالفعههلبههدنفههي التركههز وتبلههغ كههل هههذا الههتحكم 
 ... فهههي الواقهههع، هنهههاك طريقهههة أسههههل كثيهههرا، وههههي أن تسهههتنجد وتسهههأل العهههونتعلمهههه يمكهههنالبهههدن 

 .إللهيا
 

 علهههى نفسهههك حالهههة   سهههواء أكنهههت تعمهههل بمفهههردك وتعتمهههدولكهههن الشهههرط فهههي كهههل حالهههة   فهههي كهههل 
 ً ً  هههو، بههآخرين تسههتعين، أو كنههت كليهها والتملمههل فههي بههدنك،  هيههاجالأ . لههو بههدأال تخههاف وأن تظههل هادئهها

 مر، ولن يمكنك فعل أي شيء.فقد انتهى األ
 

الشهههرط الهههالزم لكهههل شهههيء   لكهههي تقهههود حيهههاة روحيهههة أو لكهههي تُشهههفي مهههرض   لكهههل شهههيء، ههههو أن 
 ً  43.تكون هادئا
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 فتح وعي البدن
 

؛ وبحكهههم العهههادة يتجهههاوب البهههدن مهههع قهههوى تتكهههون مهههن عهههادات الطبيعهههة البدنيهههة  شةةةري أوروبينةةةدو:
د البدن على   44فقط. القوإل اإللهية*يتجاوب مع  بحيث هذم العادةعكس المرض . يجب أن نُعَو  

 

، ولهههيس الهههذهن بهههها لكهههي تعمهههل قهههوة األم فهههي البهههدن بصهههورة شهههاملة، يجهههب أن يهههؤمن البهههدن نفسهههه

 45.لها فحسب، ويجب أن ينفتح

 

ً  فعالههةالوسههائل ال ً داخليههاالتههزان  للشههفاء هههي دائمهها ، والهههدوء باطنههاً وظههاهراً، واإليمههان، وفههتح وعههي ا

 46.وقوتها   الوسائل األخرى ال يمكن أن تكون إال وسائل ومعونات ثانوية ةاإللهي* لألم بدنال

 

ينقلهههه إلهههى الكيهههان الحيهههوي* والهههذهن. الكيهههان الحيهههوي، عنهههدما يخبهههر بهههالطبع األلهههم البهههدني والبهههدن 

نكههههون فههههي الههههوعي العههههادي، ينههههزعج ويشههههعر بههههالبالء وتضههههعف قههههوام، أمهههها الههههذهن فهههههو يتطههههابق 

identifies مههع األلههم  ً ، ويضههطرب. لكههي تههتمكن القههوة األعلههى مههن العمههل يجههب أن يظههل الههذهن ثابتهها

كمههها يجهههب أال يتهههأثر الكيهههان الحيهههوي بهههاأللم، ويجهههب أن يهههتعلم البهههدن أن يتقبهههل األلهههم بهههاتزان ورباطهههة 

 47.جأا

 

 . جمة مرض دليل على تقدم عظيم.تشعر بيحباط عندما يتعرض بدنك له كونك ال
 

ً مههن الواضههح،   لوصههفك، أن األلههم نفسههه عصههبي، ولههو أنميههت التفههتح فههي طبقههات الكيههان  وفقهها
ً  تهههنجح اإللهيةةةة القةةةوإلاألقهههرب إلهههى المهههادة، فهههين  األلهههم، أو تسهههتطيع أنهههت نفسهههك أن  فهههي إزالهههة دائمههها

د على فتح وعي البدن*للتخلص منه القوإلتستخدم   48.. إنها مسألة تَعَوُّ

 

 

هههو فههتح الههوعي الفيزيههائي*   إلههى  أقصههى أجزائههه ماديههةً   الشههيء الوحيههد الههذي ينبغههي عملههه هنهها 

للقهههدرة، ثهههم تعويهههدم علهههى التجهههاوب والطاعهههة، وإذا ظههههرت أي صهههعوبة بدنيهههة، أن نسهههتعمل القهههدرة 

.القوة المهاجمة لتخلص مناإللهية* أو نستدعيها ل
49

 

 

 ً  مقاومهههة أكثرههههامسهههتويات الهههوعي  و مهههن بهههينوههههللقهههوة ) كلمههها أصهههبح وعهههي البهههدن* أكثهههر تفتحههها

.، إلى أن يزولوتباعدت هجماتهفتح(، كلما تضاءل ضغط المرض لل
50  
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 السلبية والجمود
 

وبهههين الخمهههول. طهههون بينهههها كثيهههرون مهههن النهههاس يخطئهههون فهههي فههههم السهههلبية ويخل :شةةةري أوروبينةةةدو
ً لبيمرضهههت أظهههل سهههتهههرة طويلهههة. كنهههت إذا أنههها أيضههها عانيهههت مهههن ههههذا الخطهههأ لف ، ثهههم اكتشهههفت أننهههي ا

 51.وهي ليست خموالً ؛ للقوإل األ ل السلبية الحقيقية هي التفتح  لمرض.ل يلوقبعلن أ كنت بذلك

 

 

ط داخليهههة نحهههو مههها يهههأتي مهههن أعلهههى   السهههلبية passivityكهههل مههها ههههو مطلهههوب ههههو سهههلبية ]ال فاعليهههة 
 52الخاملة هي النوع الخاطئ من السلبية.

 
شههههطة عنههههدما تقههههذف بقوتههههك إلههههى ون   السههههلبية ليسههههت كسههههالً. الحركههههة المعنويههههة تكههههون فاعلههههةاألم

أو شهههعور  إلهههى اآلخهههرين أو  رافكهههأو أ حركهههةصههورة الخههارج، أي عنهههدما يخهههرج منهههك شهههيء   فهههي 
السهههلبية ال تتوقهههف علهههى تفهههتح وتقبهههل لمههها يهههأتي مهههن الخهههارج. فهههي  تظهههلإلهههى العهههالم. السهههلبية ههههي أن 

لهههى اإلطهههالق. أن اإلطهههالق علهههى مههها إذا كنههها نتحهههرك أو كنههها نجلهههس فهههي سهههكون. إنهههها ليسهههت ذلهههك ع
تكههون فهههاعالً معنهههام أن تقهههذف الهههوعي أو القهههوة أو الحركهههة مهههن الهههداخل إلهههى الخهههارج. أن تكهههون سهههلبيا 

ً معنام أن تظل ساك  وتتلقى ما يأتي من الخارج ... نا
 

ً  السهههلبية الحقهههة ههههي ً  أن تظهههل، كأحسهههن مههها يمكنهههك، سهههاكنا ً تمامههها دخهههول  فهههي انتظهههار ، ولكهههن متفتحههها
 موجههات خههروجمههن  أي أنههه بههدالً بأوسههع مهها تسههتطيع لتتلقههى جميههع مهها يأتيههك. القههوة، ثههم تفههتح نفسههك 

منههك، يكههون هنههاك نههوع مههن السههكينة الهادئههة، ولكههن فههي تفههتح تههام كمهها لههو كنههت تفههتح جميههع أبوابههك 
 بهذم الطريقة للقوة التي يجب أن تنزل فيك وتحول عملك ووعيك. 

 
 تنتج من السلبية الحقيقية. receptivityالقدرة على التلقي 

 
 ، أليس األمر كذلك؟الجهد بذلال بد من  ةسلبيال نحقق حالةولكن يا أمي، لكي 

 
؟ نعهههم، يجهههب علهههى المهههرء أن يرغهههب، ولكهههن الجههههدلهههيس بالضهههرورة؛ ههههذا يتوقهههف علهههى الشهههخص. 

ان . ولكههن األمههرهيجههب أن يرغبههو مبتغههامهههل الرغبههة مجهههود؟... بههالطبع يجههب أن يفكههر المههرء فههي 
 ً إلههى جنههب، هههل تفهههم؟ هنههاك لحظههة يسههتطيع كالهمهها   التطلههع والسههلبية   ال  يمكههن أن يسههيرا جنبهها

فحسههب، بههل أن يتواجههدا فههي آن واحههد. مههن الممكههن أن تكههون فههي نفههس الوقههت فههي حالههة  يتعاقبههانأن 
رغبهههة تسهههتنزل شهههيئا مههها، بالتحديهههد الرغبهههة فهههي التفهههتح والتلقهههي، والتطلهههع الهههذي يهههدعو القهههوة التهههي 
تريههدها إلههى النههزول   وأن تكههون فههي الوقههت ذاتههه فههي حالههة مههن السههكون الههداخلي التههام التههي تسههمح 

، حيهههث إن ههههذم الهههـ "ال حركيهههة" ههههي التهههي تجعهههل التخلهههل ونفهههاذ القهههوة فينههها ممكنههها. بالتخلهههل الكامهههل
عههههن  عاقبههههانحسههههنا، مههههن الممكههههن أن تتههههزامن الحالتههههان دون أن تههههزعج إحههههداهما األخههههرى، أو أن تت

قههرب بحيههث يكههون التمييههز بينهمهها فههي حكههم المسههتحيل. أي أن يكههون المههرء مثههل لهههب عظههيم يرتفههع 
قههت ذاتههه أن يتخههذ هههذا اللهههب، علههى سههبيل المجههاز، شههكل زهريههة، زهريههة فههي تههوق وتطلههع، وفههي الو
  ضخمة تتلقى كل ما ينزل.

 
 ً ، يمكننههها أن مهههن الممكهههن تواجهههد الحهههالتين فهههي آن واحهههد. وعنهههدما نهههنجح فهههي الحصهههول عليهمههها سهههويا

أيههاً كههان مهها نفعههل. إال أنههه قههد تكههون هنههاك حركههة زحزحههة طفيفههة فههي  فههي جميههع األوقههاتنحههتفظ بهمهها 
لههههوعي، طفيفههههة لدرجههههة أن تكههههاد تكههههون غيههههر ملحوظههههة، فيصههههبح الههههوعي واعيهههها باللهههههب أوال ثههههم ا

بزهريههة التلقههي   أي بالزهريههة التههي ترغههب فههي االمههتالء وباللهههب الههذي يرتفههع ليههدعو مهها يجههب أن 
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نطبهههاع أن ]الحهههركتينط يمألهههها إلهههى النهههزول  حركهههة بندوليهههة طفيفهههة ومتقاربهههة لدرجهههة أن تعطهههي اال
 متزامنتان. 

 
 ً . transformationعنهههدما يصهههبح البهههدن مسهههتعدا للتحهههول*  ههههذا أحهههد األشهههياء التهههي نكتشهههفها تهههدريجيا

 ً ضهههدين فهههي آن واحهههد.  experienceمهههن حيهههث إنهههه يسهههتطيع أن يخبهههر  البهههدن أداة ملفتهههة للنظهههر حقههها
كهههون، فهههي حهههاالت وعهههي أخهههرى، هنهههاك حالهههة معينهههة مهههن وعهههي البهههدن تُهههآلف وتجمهههع أشهههياء قهههد ت

ً  ، بههلمتناوبههة متضههاربة. ولكههن إذا ارتفههع المههرء فههي الكيههان الحيههوي والههذهن إلههى مرحلههة  ربمهها أيضهها
تطههور كافيههة لتنسههيق األضههداد )وذلههك بههالطبع ال بههد منههه(، عنههدما يههنجح المههرء فههي فعههل ذلههك، تههأتي 
لحظههات يحههدث فيههها التنههاوب والتعاقههب بحيههث تتلههو األشههياء بعضههها الههبعض، فههي حههين أن مهها يلفههت 

البههدن هههو أنههك تسههتطيع أن تشههعر... بكههل األشههياء فههي نفههس الوقههت، كمهها لههو كنههت النظههر فههي وعههي 
 ً ً  تشههعر بههالحر والبههرد فههي نفههس الوقههت أو كمهها لههو كنههت نشههطا علههى  وقههسفههي نفههس الوقههت،  وسههلبيا

يمكهههن مالحظتهههها  ههههذم ظهههاهرةعندئهههذ تبهههدأ فهههي فههههم حركهههات  الخاليههها فهههي مجموعهههها.  ههههذا المنهههوال.
. وهههذا يعنههي أنههه  لههو اسههتمرت األشههياء قارناههها بههأجزاء الكيههان األخههرىأكبههر لههو  فههي البههدن بوضههوح

علهههى أن األداة البدنيهههة الماديهههة ههههي أكثهههر  ]تجهههارب األم فهههي الخاليهههاط علهههى ههههذا الهههنمط، سهههتكون دلهههيالً 
ً . وههههاألدوات كمهههاالً  ل والتههههذيب األصهههعب فهههي التَ البهههدن الجهههزء  السهههبب ربمههها فهههي كهههون ي أيضههها َحهههو  
.بين كل األدوات، البدن هو األداة األكثر قابلية للتطور نحو الكمال من والتكميل. ولكن

53
 

 *التغلب على مقاومة الوعي التحتي
 

المقاومهههة مازالهههت شهههديدة فهههي  وإن كانهههت  عمهههل القهههوة فهههي البهههدن لهههيس وهمهههاً، شةةةري أوروبينةةةدو
بعههض المواضههع. وعههي البههدن* لههه أجههزاء كثيههرة وحركههات عديههدة مختلفههة، وهههي ال تتفههتح أو تتغيههر 
ر  كلهههها فهههي آن واحهههد. كمههها أن البهههدن يعتمهههد كثيهههرا علهههى الهههوعي التحتهههي*، الهههذي يجهههب أن يُنَقَّهههى ويُنَهههوَّ

  54قبل أن يستطيع البدن أن يتحرر من ردود فعله المناوئة.
 

 

 

يحهههول دون شهههخص معهههين يتعهههذر شهههفاؤمط ]اإلشهههارة هنههها إلهههى الموقهههف الهههذي يتخهههذم عقلهههه الفيزيهههائي* 

ً صهههول إلهههى أي نتيجهههة   فههههو يهههرفض كليهههالو كهههذلك يعمهههل  ، ووعيهههه التحتهههيعمهههل القهههوةب االعتهههراف ا

تحقهههق أي نتيجهههة   والهههوعي التحتهههي ههههو أكثهههر العوامهههل حسهههماً فهههي شهههئون مهههن منهههع ينحهههو علهههى 

.المرض
55 

 

 

، وواضهههح أن مقهههر ههههذم مقاومهههة شهههديدة يقهههاوم قهههوة الشهههفاء كبهههدن ه أنسهههبب كمرضهههال شهههك فهههي أن 

الهههدليل علهههى ذلهههك ههههو أنهههه بعهههد أن *، حيهههث إنهههك ال تعيهههها أو تهههدركها. المقاومهههة ههههو الهههوعي التحتهههي

. ذلههك حدتههه وقههد زادت عههاد المههرض تحقههق الشههفاء لمههدة سههاعة ثههم هنههاك قههوةالاألم البارحههة  ركههزت

 ً إلههى مقاومههة عنيفههة وعنيههدة فههي مكههان مهها. الفههرج التههام لههن يتحقههق مهها لههم تههتم إزالههة هههذم  يشههير دائمهها

.المقاومة أو التغلب عليها
56
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عليهمههها  القةةةوإلوضهههع حهههدة األلهههم أو المهههرض كهههرد فعهههل علهههى أال يحهههدث أحيانههها أن تهههزداد 
 للتخلص منهما؟ 

 
ومثهههابرة فينهههها تتغلهههب علهههى حهههدث ذلهههك لفتهههرة معينهههة، ولكهههن لهههو كانهههت القهههوة كافيهههة وهادئهههة يربمههها 

ً  –المقاومههههة   أكثههههر مههههن الههههالزم إال إذا كههههان شههههيء مهههها فههههي الههههوعي يسههههاند المههههرض أو كههههان متفتحهههها
   57المعاكسة، فعندئذ ربما يطول الصراع. للقو 

 
ً   عنههههدما ننبههههذ االنهزاميههههة كليههههاألم مههههن وعينهههها، سههههنكون قههههد قمنهههها بقفههههزة عظيمههههة نحههههو التحقيههههق.   ا

ً  ب لنعمةةةة اإللهيةةةة*ى انهزاميهههة الهههوعي التحتهههي* ههههو أن نجعهههل إيماننههها والطريهههق إلهههى التغلهههب علههه  تامههها
 58.وكامال 

 
 

 

ن تحهههت ضهههغط  الصهههعوبة الكبيهههرة فهههي المهههادة ههههي أن الهههوعي المهههادي )أي العقهههل فهههي المهههادة( قهههد تَكهههوَّ
ب وتشهههكل بههههذم  مصهههاعب   مصهههاعب، عوائهههق، معانهههاة، كفهههاح. فههههو، لهههو صهههح التعبيهههر، قهههد تشهههر 

فهههي  قبهههات، وذلهههك بهههال شهههك أعظهههم العأقهههرب إلهههى التشهههاؤم واالنهزاميهههةاألشهههياء ممههها َدَمغَهههه بطهههابع 
 .طريق الشفاء

 
فهههي عملهههي. الهههوعي األكثهههر ماديهههة، العقهههل األكثهههر ماديهههة، قهههد اعتهههاد أن  الحظهههههههذا ههههو بالتحديهههد مههها أَ 

ستسهههلم المهههرء يعمهههل وأن يبهههذل الجههههد وأن يتقهههدم تحهههت ضهههربات السهههياط؛ ولهههوال ههههذم الضهههربات ال
ً  . ثهههم أن ههههذا الهههوعي يتخيهههلوالتكاسهههل الخمهههول إلهههى ً دائمههها  ، بفهههرض أنهههه يتخيهههل، المصهههاعب، دائمههها

 ً المعارضهههة، وههههذا يبطهههئ الحركهههة بشهههكل فظيهههع. وههههو يحتهههاج إلهههى تجهههارب ملموسهههة  العقبهههات، دائمههها
لكهههي يقتنهههع أن النعمهههة موجهههودة وراء مصهههاعبه كلهههها، وأن النصهههر  ومتكهههررةجهههداً، واقعيهههة للغايهههة،  

موجهههههود وراء كهههههل آالمهههههه ومعاناتهههههه  المسهههههتديميكمهههههن خلهههههف كهههههل إخفاقهههههه وفشهههههله، وأن الهنهههههاء 
  59.صاعبهوم

 

 لحاجة إلى المثابرةا

 
أن نَُخل  هههص أنفسهههنا منهههه وأن ننههههي و ، إن جهههاز التعبيهههر، مههن المهههرضاالنسهههحابفهههي  نجحربمهها نهههاألم: 

الشههههعور بعههههدم الراحههههة واالضههههطراب وتغلبنهههها مههههن  ُشههههف ينا قههههدوأنفسههههنا  بحيههههث نجههههدبههههه، عالقتنهههها 
علهههى  دهشهههةمجهههرد حركهههة حتهههى لهههو كهههان ذلهههك ب، . ولكهههن أحيانههها يكفهههي أن نتهههذكر المهههرضوالتشهههوا

أن نبههدأ  لزامههاً علينههالكههي ينههتكس كههل شههيء مههرة أخههرى ويصههبح هههذا التههذكر العههابر كفههي ي   شههفائنا
أن نبهههدأ مهههن جديهههد ثهههالث أو أربهههع أو عشهههر مهههرات أو أحيانهههاً يجهههب بهههل مهههن جديهههد. اإلشهههفاء عمهههل 

 مههرة واحههدة، ولكههنهم فههي المههرة التاليههة ال مههرة. الههبعض ينجحههون فههي بههذل الجهههد المطلههوبعشههرين 
يُتقنههههون عملهههههم، وفههههي الثالثههههة ال يبههههذلون أي جهههههد علههههى اإلطههههالق؛ ثههههم يقولههههون لههههك  "أوم، الشههههفاء 

باألدويهههة." ال تشهههفي، ولهههذلك مهههن األفضهههل أن نسهههتعين القةةةوإل اإللهيةةةة* بطهههرق غيبيهههة غيهههر ممكهههن، و
علههى أنهههم ال يتحلههون بمثههابرة  يههدل فمههوقفهمهههؤالء يكههون أفضههل لهههم بالفعههل أن يههذهبوا إلههى طبيههب، 

 حية، وعلى أنهم ال يقتنعون إال بفاعلية الوسائل المادية وحدها. رو
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يمهههت إلهههى الحيهههاة الماديهههة، سهههواء أكهههان فهههي الطبهههع والخلهههق أو فهههي أداء  أي شهههيءإذا أردنههها أن نغيهههر 
أو فهههي العهههادات، يجهههب أن نتهههزود بمثهههابرة ال تفتهههر، وأن نكهههون علهههى اسهههتعداد ألن نبهههدأ  بهههدنأجهههزاء ال

فههي كههل نفههس الشههيء مههن جديههد مائههة مههرة بههنفس الحمههاس الههذي أظهرنههام أول مههرة، وأن نفعههل ذلههك 
  60.من قبلمرة كما لو كنا لم نفعله 

 

 

اة شهههديدة، وكهههان انطباعنههها علهههى سهههبيل المثهههال، عنهههدما كانهههت المعانههه أثنهههاء معانهههاة ،كهههم مهههن المهههرات 
  الخاليههها ترسهههل إشهههارة  داخليهههة صهههغيرة داخهههل الخاليههها د ةةة  أنهههها ستصهههبح ال تطهههاق، إذا بحركهههة 

اسههتغاثة    تجعههل كههل شههيء يتوقههف، والمعانههاة تههزول، وكثيههرا مهها يحههل محلههها شههعور مههن الرفاهههة 
ق لههههذا الهههوعي الهانئهههة )وههههو مههها يحهههدث اآلن بصهههورة متزايهههدة(؛ ولكهههن أول رد فعهههل علهههى اإلطهههال

يهههدمر كهههل شهههيء  ذا التشهههككهههه   "ههههذا الشهههفاءالمهههادي األبلهههه ههههو  "آم  سهههنرى كهههم مهههن الوقهههت سهههيدوم 
 ، فيصبح لزاما علينا أن نبدأ كل شيء من جديد. بالطبع

 
ً  الشهههفاءأعتقهههد أنهههه لكهههي يكهههون  تهههأتي وتبههههر وتهههذهب كمههها وقتيهههة معجهههزة  مجهههرد  ولهههيس  مسهههتديما

تغيهههر فعلهههي فهههي طبيعتنهههاط. يجهههب أن ]أي نتيجهههة  تحهههول*  نتيجهههة الشهههفاء جهههاءت   يجهههب أن يكهههون
نكههون صههبورين للغايههة   إذ أننهها نتعامههل مههع وعههي البههدن، وهههو بطههيء جههداً، ثقيههل جههداً، عنيههد جههداً، 

حقيقهههة، يتشهههبث ويهههرفض اللهههه  يبهههدوغيهههر قهههادر علهههى التقهههدم بسهههرعة، يتشهههبث بمههها فهههي حوزتهههه ومههها 
  61.ر عظيم   صبر عظيم للغايةلمداواة ذلك يجب أن نتحلى بصبالحركة. 

 

 الدعاء واالستجابة
 

   ههههذم ليسهههت نظريهههة، بهههل ههههي تجربهههة ثابتهههة وملموسهههة للغايهههة عنهههدما تهههأتي  أن شةةةري أوروبينةةةدو

هنهههاك امتهههداد واتسهههاع عظهههيم فوقنههها، فهههوق وعهههي البهههدن المهههادي، وأنهههه يسهههندنا، لهههو صهههح التعبيهههر، 

أن نصهههبح واعيهههين بهههه وأن ننزلهههه فهههي الهههوعي بالسهههالم والنهههور والقهههدرة والبهجهههة   وأننههها نسهههتطيع 

، وبعهههد ذلهههك لفتهههرات أطهههول وبتكهههرار أعظهههم، وفهههي قصهههيرة الفيزيهههائي*   فهههي بهههادئ األمهههر لفتهههرة

النهايههة بصههفة مسههتديمة، وأنههه يمكههن أن يبقههى ويغيههر األسههاس الكلههي لوعينهها اليههومي. وحتههى قبههل أن 

ههههو أن نتهههوق إليهههه منههها المطلهههوب  نعهههي بهههه فوقنههها، يمكننههها أن نشهههعر بهههه فجهههأة وههههو ينهههزل ويهههدخلنا.

.وعندئذ يصير، ما نسميه، االنفتاح ممكنا ونهدئ أذهاننا
62

 

 

تههدرك . إنههه هنههاك فوقههك، ومهها أن للنفةةوذ اإللهةة هههو أن نفههتح أنفسههنا  يوغههاهههذم ال المبههدأ الشههامل فههي
 عاملههة،كسةةالم ونةةور وقةةوإل ، عليههك أن تههدعوم لينههزل فيههك. وهههو ينههزل فههي الههذهن وفههي البههدن وجههودم

. إلههى أن نحههوز هههذا الههوعي، مسههتديم وكهنةة   ونعةةيمفههي هيئههة أو بههدون هيئههة،  كحضةةور األلو يةةة*و
صههههيغ إال ههههي مهههها يجهههب أن نتحلههههى باإليمهههان وأن نتطلههههع إلهههى االنفتههههاح. التهههوق والههههدعاء والصهههالة 

لههنفس الشههيء وهههي كلههها فعالههة؛ تسههتطيع أن تتخيههر الصههيغة التههي تأتيههك أو الصههيغة األسهههل بالنسههبة 
 63لك.
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 نتيجة لدعاء؟ الجود اإلله يأتي هل 
 

، ولههو فعلنهها مهها يفعلههه الطفههل الصههغير إليههه نتههوق ونتطلههعو بهههاألم  .... نعههم، بالتأكيههد، لههو كنهها نههؤمن 
تجيهههب األم ، فهههين ههههذا"، لهههو دعونههها بههههذم البسهههاطة   "أمهههي، أعطينهههيسهههائالً عنهههدما يجهههري إلهههى أمهههه 

 64.ضرر للطفلوال تمتنع إال لو كان في االستجابة رجاء ال

 

 

 

 ؟، كيف يجب أن ندعو األم اإللهيةنمرضعندما   
 

 65اشفيني، أيتها األم 

 

 

 فينا؟ إلى استحواذنا والعمل أللو ية*الدعاء ما هي الطريقة الصحيحة   
 

يجههب أن تشههعر بههل ، أوهامههاً مبهمههة ألنههك فههي تلههك الحالههة قههد تتههوهميجههب أال تشههعر بواسههطة رأسههك 
. فينهها يفهههم جههزءنرغههب بأذهاننهها؛ ألن الههذهن هههو أول  أنفههي البههدء بشههعورك الحسههي. مههن الطبيعههي 

سههههطة لهههههب يههههدفعنا إلههههى التحقيههههق. لههههو كنههههت ترغههههب أن يكههههون بوا القلههههب مههههنوبعههههد ذلههههك نتطلههههع 
ً انتماؤكط  ، يجب أن تحسه...صادقا

 
 كيف يمكن أن نبلغ هذم الحالة؟ 

 
، ولكهههن لهههيس بمفههههوم أن تصهههبح أن تكهههف عهههن األنانيهههةتطلهههع إليهههها، ارغبهههها. حهههاول قهههدر اإلمكهههان 

 ً تخلص إلهههى أقصهههى درجهههة ممكنهههة مهههن تههه بمفههههوم أنمهههع اآلخهههرين أو أن تنسهههى نفسهههك، بهههل  لطيفههها
 الشعور بأنك شخص أو كيان مستقل، وأنك شيء موجود في ذاته ومعزول عن اآلخرين.

 
هههذا اللهههب الههداخلي، هههذا التطلههع، تلههك الحاجههة إلههى الضههوء.  ز علههىركههفههوق كههل شههيء، بعههد ذلههك، و

إنههه نههوع مههن   كيههف يمكههن التعبيههر عههن ذلههك؟   مههن الحمههاس المسههتنير الههذي يتملكههك. إنههها حاجههة 
 وحدها. األلو ية*ال تقاوم ألن تذوب وتتالشى، أن تهب نفسك، وأال يكون لك وجود إال في 

 
 تتوق إليه.  ما تحقق عندئذ 

 
ً يجهههب أن تكهههون صهههادقولكهههن  ً  ا شهههاملة إلهههى أقصهههى حهههد ممكهههن؛ وكهههل ذلهههك يجهههب أال رغبتهههك و تمامههها

يحههدث فهههي الهههرأس فقههط، بهههل يجهههب أن يحهههدث  فههي جميهههع خاليههها البهههدن. يجههب أن يشهههعر الهههوعي فهههي 
يههدوم فتههرة مهها، ثههم يتضههاءل ويتالشههى...  م الحاجههة التههي ال تقههاوم.... هههذا الشههعورجميههع أجزائههه بهههذ

فههي اللحظههة التاليههة أو فههي اليههوم  تمههر. ولكنههك ربمهها طويلههةتفههاظ بهههذم األشههياء لفتههرات ال يمكنههك االح
، تصهههعد وترتقهههي  نهههكبأ مهههن أن تشهههعر بهههدالً  ، بمعنهههى أنهههكبالتجربهههة العكسهههية التهههالي أو بعهههد وقهههت مههها

   66.إإللهيين االستج بةو الرد نزويب تشعر
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 سر الصالة الفعالة

 
، الشهههكبهههين اإليمهههان و مشهههتتة كونفسههه تتطلعههه لهههوك ولكنههه عنهههه.ال غنهههى و ضهههروري التطلهههع* األم:

لهههن  أنهههك فمهههن المحتمهههل، ارثوالكههه يتوقهههعالنصهههر وتشهههاؤم ب وثقهههة، وبهههين تفهههاؤل والريهههببهههين الثقهههة و
بشهههكوكك  عملهههك نقضهههت فهههي حهههين أنهههك أنهههت نفسهههك تتعجهههب وتشهههكو،عندئهههذ . مههها تتطلهههع إليههههتنهههال 
  وريبتك

 
  بالحيهههاة.، يثقهههون ثقهههة تامهههة تحريهههف مهههن البهههالغينبهههدون  علهههى سهههجيتهم نتركهههوي عنهههدمااألطفهههال، 

ً أو مههههرض بسههههيطحادثههههة  صههههادفتهم  لههههو، وعلههههى سههههبيل المثههههال فههههي احتمههههاالت  ، ال يفكههههرون إطالقهههها
ً  يؤمنهههونبهههل  وعواقهههب وخيمهههة علهههى  كثيهههراً  هميسهههاعد ههههذا اإليمهههان، وبهههأنهم سيشهههفون بسهههرعة تلقائيههها

  .الشفاء
 

ثقهههة ال تتزعهههزع بهههأن  كنههها نثهههق لهههوأن تسهههاعدنا، ة* األلو يةةةنسهههأل و القةةةوإل نهههزول عنهههدما نتهههوق إلهههى
يشههون العههون سههيأتي، وأنههه مههن المسههتحيل أن يتخلههف، فههين العههون يههأتي بالتأكيههد.... بعههض النههاس يع

يمكهههن الحصهههول عليهههه، تجهههدهم  نعمهههةكهههون هنهههاك ت وفهههي كهههل مهههرة ،بصهههفة مسهههتديمة فهههي ههههذم الحالهههة
 تضهههيعوبهههذلك  ين وغهههافلين.غهههائب تجهههدهم، البركهههة تهههأتيهم. وهنهههاك آخهههرون، عنهههدما التلقيهههه مسهههتعدين
 فرصتهم.

 
ً ال نجههد إننهها، لههو نظرنهها  ومههن العجيههب نفههس  لهمههايميههز بههين هههاتين الفئتههين. فقههد تكههون  فارقههاً ظاهريهها
بعهههض  ههههو أن مههها يميهههز الفئتهههين الصهههادق... نفهههس التطلهههعوالرغبهههة فهههي فعهههل الخيهههر و النيهههة الطيبهههة

يؤمنهههون و علهههى مبتغهههاهم فهههي حصهههولهمال يتشهههككون وباسهههمة بهههداخلهم، ثقهههة ب فريهههق منهمههها يتحلهههون
 ويقوم األمور.لن يأتي فحسب، بل إنه سيصلح العون سيأتي   و بأن
 

ههَدت الثقههة رائعههة. مهها يفسههد كههل  إلههى نتههائج فائقههة وتههؤديصههادقة، فينههها تعمههل بفاعليههة ال تلقائيههةال لههو ُوج 
التهههي تنتابنههها عنهههدما تصهههادفنا صهههعوبات  "أوم،  ألفكهههارشهههيء ههههو تناقضهههات وشهههكوك الهههذهن، وههههذم ا

ا علههى سههوءً  حههالتي. مهها ذا لههو تفههاقم األمههر، ومهها ذا لههو ازدادت قيههاملههن أتمكههن  أبههدا مههن الو لقههد وقعههت
ً ...، إلههها، إلهههااالنهههزالق إلهههى أسهههفل أكثهههر فهههأكثر ههههذا سهههوء، واسهههتمر  "   وهكهههذا يبنهههي المهههرء حائطههها

يملهههك ههههذم الثقهههة، يملكهههها بصهههورة فينههها يهههان السـهههـيكي* . الكيبتغيههههابينهههه وبهههين القهههوة التهههي يحهههول 
،  صهههالة كهههل تسهههتجابوعنهههدما يأخهههذ القيهههاد، ، دون ظهههل، بهههدون جهههدل، وبهههدون معارضهههةمدهشهههة، بههه

 67.كل تطلع يتحقق

 

 

عنهههدما نتهههوق ونتطلهههع إلهههى شهههيء مههها، لهههو كنههها فهههي الوقهههت ذاتهههه نعلهههم أن تطلعنههها سهههوف يُسهههَمع، وأنهههه 

هها الهههدوء فههي الكيههان،  فههي حههين لههو كههان سيسههتجاب لههه بأحسههن مهها تكههون االسههتجابة، فههين ذلههك يَرس  

شهههك أو عهههدم يقهههين، ولهههو كنههها نجههههل مههها سهههيقودنا إلهههى الههههدف، وههههل سهههنبلغ الههههدف علهههى  هنهههاك

ً  ضههطربهنههاك طريقههة للوصههول... إلههى آخههرم، فيننهها عههادة ناإلطههالق، وهههل  مههن  وهههذا يخلههق ضههربا

الزوابهههع الصهههغيرة حهههول كياننههها تمنعنههها مهههن الحصهههول علهههى الشهههيء الصهههحيح. فهههي حهههين أننههها لهههو كنههها 

جابة، يظهههل بهههدون اسهههت صهههادقنملهههك اإليمهههان الههههادئ، ولهههو كنههها نعلهههم أثنهههاء تطلعنههها أن مههها مهههن تطلهههع 

فههي هيههاج عصههبي لمههاذا لههم  مههن حمههاس، دون أن نتسههاءل نههابكههل مهها في نتطلههعو هههادئين ظههلفعندئههذ ن

.... أن نكهههون ههههادئين جهههداً، فهههي سهههكون وسهههالم، مهههؤمنين أن مههها ههههو حهههق مبتغانهههاعلهههى  بعهههدنحصهههل 
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ً سههوف يحههدث، وأننهها لههو سههمحنا لههه بالحههدوث،  يسههر األمههور يالسههالم،  .فههأن ذلههك يجعلههه أوشههك حههدوثا

.كثيراً 
68
  

 

وَصهههالتنا متوهجهههة بدرجهههة كافيهههة. ولكهههن  شهههديداً يجهههب أن يكهههون تطلعنههها لكهههي نحصهههل علهههى مبتغانههها، 
كههل مهها للطبيعههة البشههرية؛  النعمههة الربانيههة تمنحهههابههات الرائعههة التههي وهههو أحههد اله فههي مقههدورنا،ذلههك 

 كيف نستخدمها.  هو مطلوب هو أن
 

، لهههو كنههها نعلهههم كيهههف فهههي الحيهههاة العاديهههةالمطلقههة  الحتميهههةومعنهههام أنهههه علهههى الهههرغم مهههن الجبريهههة ذلههك 
التههي تبههدو فههي األمههور  غيههرن نالههوعي، فيننهها نسههتطيع أ مسههتوياتلنصههل إلههى أعلههى  نتخطههى كههل ذلههك

بريهههة المهههزج أو الجمهههع بهههين الج أي أننههها نسهههتطيعُمقَهههد  َرة ومكتوبهههة بصهههورة ال رجعهههة فيهههها.  ظاهرهههها
 المطلقة والحرية المطلقة...

 
 ً ، يمكنهههك أن تسهههتنزل فهههي نفسهههك بدرجهههة كافيهههةو كانهههت صهههالتك متوهجهههة ، ألهههو كهههان تطلعهههك صهههادقا

  69غير كل شيء.تغير كل شيء، كل شيء   حقيقة ت قوإل

 

 تسليم المسئولية

ألم  أفضهههل مههها يمكهههن عملهههه، بهههدال مهههن االنزعهههاج والصهههراع، ههههو أن يمهههنح المهههرء بدنهههه لأللوهيهههة* ا
للشههفاء، فههين هههذا الههدعاء يحقههق أنسههب بههدعاء صههادق  "لههتكن مشههيئتك". لههو كانههت هنههاك أي إمكانيههة 

 الظروف لها، وإن كان الشفاء مستحيال، فينه يكون خير إعداد لمغادرة البدن والحياة بدونه.
علهههههى أي حهههههال، أول شهههههرط ضهههههروري وال غنهههههى عنهههههه ههههههو التسهههههليم فهههههي ههههههدوء إلرادة  
 70.األلو ية*

 

 Lordالمةةةول  النهههازلين مهههن أعلهههى؛ دع   النةةةور والقةةةوإلاصهههرف ذهنهههك كليهههة عهههن صهههعوبتك، ال تركهههز إال علهههى 

the .يعمل لبدنك ما يحلو له. سلمه المسئولية الكاملة لكيانك البدني تسليما تاما 

هذا هو الشفاء. 
71

 

 

، وسوف تكون على خير ما يرام.للمول كن هادئا وفي سالم، َسل  م زمام كل شيء 
72

 

 

إحهههههههههدى الوظهههههههههائف ]العضهههههههههويةط قهههههههههد اختلهههههههههت .... ال  ي منذ حين.... بدنأصادف بعض المشاكل في  
 األمر. أدري ما 

 )بعد صمت(

ل*  قةةةةوإل ذلههههك ألن اإللهيههههة* تعمههههل بهمههههة جبههههارة، وهنههههاك كثيههههرون فههههي مثههههل ظروفههههك؛  transformationالتََحههههو  

ئمههها أداء الوظهههائف البدنيهههة لهههم يعهههد مههها تسهههميه "طبيعيههها"؛ أي أن هنهههاك تغيهههر فهههي األداء، ولهههذلك فاالنطبهههاع األول دا

ك هههذا النههوع مههن الصههبر الهههادئ.... صههبر ال يعههرف القلههق، بههدنهههو وجههود خلههل. ولكههن لههو أمكنههك أن تضههع فههي 
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فهههين األمهههر يسهههتقيم بعهههد فتهههرة.... خهههذ مهههثال الهضهههم  قهههد تجهههد نفسهههك ذات يهههوم غيهههر قهههادر علهههى هضهههم أي شهههيء... 

لهههو بقيهههت هادئههها جهههداً بهههدون قلهههق   خاصهههة بهههدون قلهههق   سهههترى أن هضهههمك يشهههرع بهههبطء فهههي حركهههة أخهههرى، 

 وبذلك تستقيم األمور ... ولكن بطريقة أخرى، جديدة تماما... 

، بمعنهههى أال يتوكهههل إال علهههى كهههاماللبهههدن   فهههي البهههدن نفسهههه   تسهههليما لهههو نجحهههت فهههي أن تضهههع فهههي ا 

  للمةةةةةول   البهههههدن نفسهههههه    البهههههدن، أتفههههههم؟ أن يقهههههول  Supreme theالةةةةةذا  األسةةةةةم   interventionتهههههدخل 

 أنةةة هنهههاك، و أنةةة ، مهههدركا الةةةذا  األسةةةم "لبيهههك..." ، ]وأن يَُسهههل  مط )األم تفهههتح يهههديها فهههي تسهههليم( وجهههها لوجهههه مهههع 

د فهههي الجهههو، وفهههي الخاليههها، وفهههي جميهههع األشهههياء...)حركة فهههتح اليهههدين(، ال أكثهههر مهههن ذلهههك. ههههذا ]التسهههليمط موجهههو

فعال للغاية.
73

 

 تسليم الخاليا
  لنفتهههرض أنهههك تتهههألم فهههي موضهههع مههها، عندئهههذ تهههنكما الخاليههها  بهههالغريزة )غريهههزة البهههدن، غريهههزة الخاليههها( األم

يزيههد حههدة األلههم دائمهها. ولههذلك، فههين أول شههيء يجههب أن نُعَل  مههه وتحههاول نبههذ األلههم   هههذا هههو أسههوء شههيء، وهههو 
للبههدن ههههو أن يظههل بهههال حههراك وبهههدون رد فعههل، وأههههم شههيء، أال يهههنكما، بههل أنهههه يجههب حتهههى أن يتجنههب حركهههة 

 .البدن في equality النبذ نفسها   أن يكون في سكون تام. هذا هو التوازن والتساوي

  ]المطلوب هوط ال حركية تــامة.  
بعهههد السهههكون التهههام، تهههأتي حركهههة التطلهههع* الهههداخلي )أنههها أتكلهههم دائمههها عهههن تطلهههع الخاليههها   أنههها اسهههتخدم  

كلمهههات لوصهههف مههها ال يمكهههن  وصهههفه بكلمهههات، ولكهههن ال توجهههد طريقهههة أخهههرى للتعبيهههر عهههن ذلهههك(، ويهههأتي التسهههليم 
surrender74.، وذلك يعني القبول التلقائي والتام لإلرادة األسمى 

 

 ن السيطرة على المعاناة البدنية؟كيف يمك 

 هذم هي بالتحديد التجربة التي أمر بها اآلن.
البهههدن فهههي حالهههة يهههرى فيهههها أن كهههل شهههيء يتوقهههف ببسهههاطة علهههى كيفيهههة اتصهههاله باأللوهيهههة*   علهههى حالهههة  

تسههليمه وتقبلههه. وقههد عشههت هههذم التجربههة مههرة أخههرى فههي األيههام القليلههة الماضههية. نفههس الشههيء الههذي يسههبب   ال 
ي قههدرة البههدن علههى مجههرد مشههقة   بههل معانههاة، أو توعكهها يكههاد يكههون غيههر محتمههل، يههزول فجههأة بمجههرد تغيههر فهه

   بهههل إنهههه ربمههها تحهههول إلهههى حالهههة مهههن الهنهههاء والسهههعادة. لقهههد مهههررت بههههذم التجربهههة  لأللو يةةةة*التلقهههي وتفتحهههه 
هههك بالنسهههبة لهههي ههههو أن يصهههبح اإلخهههالص والصهههدق شهههديدا وقويههها   بهههوعي أن األلوهيهههة* ههههي  مهههرات عديهههدة. الَمحَّ

 ق ممكن تحت الظروف المعطاة.التي تقوم بعمل كل شيء، وأن فعلها يؤدي إلى أسرع تحقي
، إلههههى أن األلو يةةةةة*وربمهههها يمكننههههي أن أقههههول  خاليهههها البههههدن يجههههب أن تههههتعلم أال تنشههههد سههههندها إال فههههي  

 ....األلو ية*تحين اللحظة التي تستطيع فيها أن تشعر أنها تعبير عن 

فههههي موقههههف معههههين )ولكههههن مههههن الصههههعب شههههرح هههههذا الموقههههف أو تعريفههههه(، يصههههبح كههههل شههههيء إلهيهههها.  

والشهههيء الرائهههع هنههها، ههههو أننههها عنهههدما نعهههيا تجربهههة أن كهههل شهههيء فهههي طريقهههه إلهههى األلوهيهههة*، فهههين كهههل مههها ههههو 

 مخالف يختفي بصورة طبيعية للغاية، بسرعة أو ببطء، لحظيا أو بالتدريج، وفقا للشيء ]نفسهط.

ل كهههل ههههو خيهههر طريهههق لجعههه divineإن ذلهههك لرائهههع حقيقهههة. وههههو يعنهههي أن إدراكنههها أن كهههل شهههيء إلههههي*  

 ً وذلك يلغي ويمحو جميع المقاومات والمعارضات.. شيء إلهيا
75
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 الجـزء الـرابع

ــــاء ـ ـ  الطب والشفـ

 العالج الطبي ووعي البدن

 السند البدني لعمل القوة 
 

 

 نظم العالج البديلة
   

 األدوية قوية المفعول واألعراض الجانبية
 

 الطبيعة كمداو  
 

 علم الطب والقوة الشافية بداخلنا
 

 األمراض والعلل واألطباء
 

 األطباء والقدرة على الشفاء
 

 كيف تختار طبيبك

 

 وممارسة الطب يوغاال
 

 الطبيب كأداة لأللوهية
  

 

 القوة واألداة والوسائل المستعملة
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 تعاون المريض
 

 شفاء األمراض المستعصية
 

 التشخيص الحدسي
 

 يوغاالحدس العقلي وحدس ال
  

 بمآل المرض التكهن

 الشفاء الروحي
 

 

 استخدام القوة الروحية 

 مناهج وشروط المداواة الفعالة

 الشفاء باليدين
  

 شكيالت الفكر* والصالة لآلخرين
 

  

اتـمـةخ  ـ

 ما وراء المرض والشفاء

 

 

 المعاناة كفرصة للنمو
  

 األلم والمسرة وبهجة الوجود
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 مرجع النصوص

 تم تصنيف النصوص الواردة في هذا الكتاب من األعمال التالية لشري أوروبيندو واألم 

 شري أوروبيندو:
 األعمال الكاملة لشري أوروبيندو  

 مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو 
 1982مسامرات المساء، طبعة 

 1984-1983مراسالت مع شري أوروبيندو، طبعة 
 1987، المجلد الثامن، 1976، المجلد السادس، 1974هداية من شري أوروبيندو، المجلد األول، 

 2001محادثات مع شري أوروبيندو، طبعة 
 الهند األم

 ورةخطابات غير منش
 

 األم: 

)أحاديث األم التي نشرها أشرام شري أوروبيندو سوف يشار إليها بتواريخها، وتلك التي نشرت في أماكن أخرى سوف يشار إليها 

 بتواريخها  وعالمة النجمة *( 

 9-3األعمال المجمعة لألم، المجلدات 

 17-13و  10األعمال المجمعة لألم، المجلدات 

 الدولي للتربيةنشرة مركز شري أوروبيندو 

 ، )حقوق الطبع محفوظة لهوتا(1999ورود بيضاء، طبعة 

 أحاديث لم ينشرها أشرام شري أوروبيندو 

 رسائل غير منشورة

 تـمـهـيد
 29-28،  24 2نشرة مركز شري أوروبيندو الدولي للتربية  1
 1958-3-19حديث بتاريا   2
 47-45، 8-5، 23 5األعمال الكاملة لشري أوروبيندو   3
 1929-4-7حديث بتاريا   4
 1964-10-7حديث بتاريا   5
 26 208مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو   6
 23 505مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو   7
 24 1220مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو   8
  19 19،988 987 مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  9

 22 340مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  10
  15 315األعمال الكاملة لشري أوروبيندو  11
 1964-10-7حديث بتاريا  12
   1929-6-16حديث بتاريا  13
    1967-1-25* حديث بتاريا  14
 1967-2-8* حديث بتاريا  15
    1953-7-22حديث بتاريا  16
   1929-5-19اريا حديث بت 17
 1953-7-22حديث بتاريا  18
 

 النفسية للمرض المسببات
   15 149األعمال المجمعة لألم   1
   1929-6-16حديث بتاريا   2
   1929-6-16حديث بتاريا   3
   1953-6-24حديث بتاريا   4
  23 324، 16 323األعمال المجمعة لألم   5
 1964-9-26* حديث بتاريا   6
   1953-7-22تاريا حديث ب  7
 1929-6-16حديث بتاريا   8
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 22 350مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو   9
   739-737األعمال الكاملة لشري أوروبيندو  10
    22 350مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  11
 24 24،1565 1564مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  12
 1955-5-11حديث بتاريا  13
  1951-3-31حديث بتاريا  14
 1951-1-27حديث بتاريا  15
 1951-4-2حديث بتاريا  16
 24 1572األعمال الكاملة لشري أوروبيندو  17
 رسائل غير منشورة 18
 1953-12-23حديث بتاريا  19
 1953-10-7حديث بتاريا  20
  1960-10-25* حديث بتاريا  21
 1962-6-20ا * حديث بتاري 22
    1965-6-30* حديث بتاريا  23
 15 151األعمال المجمعة لألم  24
   15 156األعمال المجمعة لألم  25
  14 262األعمال المجمعة لألم  26
 1955-5-11حديث بتاريا  27
 1956-6-19حديث بتاريا  28
 1953 -7-22حديث بتاريا 29
 1953-10-14حديث بتاريا  30
  1929-5-19حديث بتاريا  31
 1953-7-22حديث بتاريا  32
 1953-10-14حديث بتاريا  33
   1951-3-14حديث بتاريا  34
 22 353مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  35
 24 1596مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  36
 1955-5-11حديث بتاريا  37
 1954-10-13حديث بتاريا  38
 1054كاملة لشري أوروبيندو األعمال ال 39
 14 389األعمال المجمعة لألم   40
 

 الشفاء بالوسائل الداخلية
 1951-2-5حديث بتاريا   1
 24 1569مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو   2
 24 1563مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو   3
 29أحاديث المساء   4
 24 1567ة لميالد شري أوروبيندو مكتبة الذكرى المئوي  5
 1 214هداية من شري أوروبيندو   6
 15 158األعمال المجمعة لألم   7
 24 24،1603 1602مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو   8
     1964-10-14* حديث بتاريا   9

 179-178مسامرات المساء  10
 23 664و مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيند 11
 15 158األعمال المجمعة لألم  12
 12 22األعمال المجمعة لألم  13
    1951-2-5حديث بتاريا  14
   1958-8-27حديث بتاريا  15
    1955-1-5حديث بتاريا  16
   24 1570مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  17
   24 1589مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  18
 24 1106مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  19
   179مسامرات المساء  20



  مـرجـع النـصـوص 

127 

   1957-6-19حديث بتاريا  21
   1929-5-5حديث بتاريا  22
  23 23،578 577مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  23
   24 1567مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  24
  15 15،156 157عمال الكاملة لشري أوروبيندو األ 25
 13 13،529 530األعمال الكاملة لشري أوروبيندو  26
 15 15،156 157األعمال المجمعة لألم  27
   1955-4-27حديث بتاريا  28
  17 17،63 64األعمال المجمعة لألم  29
   17 92األعمال المجمعة لألم  30
 رسائل غير منشورة   31
 10 171ل المجمعة لألم األعما 32
 1951-1-20حديث بتاريا   33
 24 1394األعمال الكاملة لشري أوروبيندو  34
  1954-11-17حديث بتاريا   35
  1955-5-11حديث بتاريا   36
   1955-4-27حديث بتاريا   37
   1954-9-8حديث بتاريا   38
   1956-8-29حديث بتاريا   39
 1953-7-8حديث بتاريا   40
  1954-9-29حديث بتاريا   41
 15 163األعمال المجمعة لألم  42
   16 195األعمال المجمعة لألم  43
 17 195األعمال المجمعة لألم  44
 رسائل غير منشورة 45
 1956-10-17حديث بتاريا   46
 1954-9-8حديث بتاريا   47
 1965-1-12حديث بتاريا  48
 1929-6-23حديث بتاريا   49
 1951-4-5  حديث بتاريا 50
 10 145األعمال المجمعة لألم  51
 161 15األعمال المجمعة لألم  52
 76ورود بيضاء  53
 15 163األعمال المجمعة لألم  54
 1 12محادثات مع شري أوروبيندو  55
 1956-12-26حديث بتاريا   56
 1958-10-22حديث بتاريا   57
 17 193األعمال المجمعة لألم  58
  18 18،86 85لمئوية لميالد شري أوروبيندو مكتبة الذكرى ا 59
 22 234مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  60
 22 22،236 235مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  61
 1961-10-2* حديث بتاريا   62
 1953-12-9حديث بتاريا   63
 1951-1-20حديث بتاريا   64
 22 294لميالد شري أوروبيندو مكتبة الذكرى المئوية  65
 18 18،104 105مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  66
 1956-9-26حديث بتاريا   67
  23 23،738 739مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  68
 24 1457مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  69
 29مسامرات المساء  70
 1955-6-29تاريا  حديث ب 71
 1953-12-23حديث بتاريا   72
 1956-12-26حديث بتاريا   73
 1957-7-31حديث بتاريا   74
 1951-3-24حديث بتاريا   75



  مـرجـع النـصـوص 

128 

 1951-2-12حديث بتاريا   76
 1929-4-7حديث بتاريا   77
 1951-1-4حديث بتاريا   78
 1958-4-9حديث بتاريا   79
 1963-8-7* حديث بتاريا   80
 22 347تبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو مك 81
 2 9هداية من شري أوروبيندو  82
 24 1432مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  83
 24 22،323 324مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  84
 15 171األعمال المجمعة لألم  85
 15 159األعمال المجمعة لألم  86
   1953-10-7يث بتاريا  حد 87
   1953-10-7حديث بتاريا   88
 1951-1-25حديث بتاريا   89
 12 7األعمال المجمعة لألم  90
 1954-5-19حديث بتاريا  91
 1957-7-31حديث بتاريا  92
 1951-7-31حديث بتاريا   93
 1967-2-8* حديث بتاريا  94
 1970-3-18* حديث بتاريا  95
   1968-11- 23حديث بتاريا  96
 1971-10-16* حديث بتاريا  97
 1964-5-14* حديث بتاريا  98
 1956-7-4حديث بتاريا  99
 

   الشفاء بالقوة الروحية

   24 1563مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو   1

 1929-6-23حديث بتاريا   2

 16 185األعمال المجمعة لألم  3

 10 192األعمال المجمعة لألم  4

 23 23،609 610كتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو م  5

   1 1،8 9محادثات مع شري أوروبيندو   6

 14 91األعمال المجمعة لألم   7

 10 323األعمال المجمعة لألم   8

 16 195األعمال المجمعة لألم   9

 17 196األعمال المجمعة لألم  10

 15 169األعمال المجمعة لألم  11

 15 172ل المجمعة لألم األعما 12

 10 290األعمال المجمعة لألم  13

 1931حديث بتاريا يونيو،  14

 23 581مكتبة الذكرى المئوية لميالد شري أوروبيندو  15

 15 341األعمال المجمعة لألم  16
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 25 144ة لميالد شري أوروبيندو  مكتبة الذكرى المئوي 32

 1929-6-16حديث بتاريا  33

 1953-9-16حديث بتاريا  34
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 قاموس المصطلحات

 The Divineاأللوهية*، الذات اإللهية*  

المصهههههههطلح الههههههههام مسهههههههتمدة مهههههههن كلمهههههههات  رجاء النظر إلى مقدمة المترجم أعالم وفيها تعريف وشروح لهذا   
 شري أوروبيندو واألم.

 

  adhara  أدهارا 
 كوعاء للوعي الروحي.الوعاء اآلدمي؛ الكيان البدني والحيوي والذهني  

   ashramأشرام  
  المقر التقليدي لسكن وممارسة المرشد الروحي ومريديه في الهند. 

 
 ananda أناندا  

السعادة الروحية التي تختلف تماما عن المتعة  السعادة الجوهرية والهناء والنعيم الذي ال يتبدل في جوهر كل شيء.  

pleasure .  

 Upanishadأوبانيشاد  

ن جزءا أساسيا من   الهههههديانات الهندوسهههههية لهههههها تهههههأثير كبيهههههر علهههههى معظهههههم  مجموعة من النصوص القديمة تَُكو  
 الهندية وهي مصدر مستديم للحكمة. الفلسفات 

 
 Auroville أوروفيل  

أن يكون خادما طوعيا للوعي  في "لكل من يطمح  1968بلدة صغيرة ناشئة في جنوب الهند أسستها األم عام  
 .لهي"اإل
  

  Overmindأوفرمايند  
مباشههههههرة ]انظههههههر ملحههههههق بط. الفههههههرق بينهمهههههها هههههههو أن    supermindمرتبة الوعي الكوني تحت السوبرمايند*  

ع الوحدة  األوفرمايند، على  للتعههههههههههههههدد، فههههههههههههههي حههههههههههههههين أن طبيعههههههههههههههة  الرغم من أنه على دراية بالوحدة الالنهائية، يُخض 

 .تعدد ال نهائي السوبرمايند هي الوحدة الالنهائية في 
  
 subtle bodyبدن دقيق  

الغلههههههههيظ المحسههههههههوس، وهههههههههو جههههههههزء مههههههههن  بدن مكون من مادة دقيقة ]انظر عالم المادة الدقيقة*ط  يسند البدن  
 الدفين*ط. الكيان الدفين ]انظر الوعي 

 
 
 

   Purushaالبوروشا  

 عتنا الخارجية ويسمح لها بالعمل.على طبي الواعي بداخلنا الذي يحكم ويراقب ويسند ويشهد الحق الكائن  
 

  tamasتاماس  

ثالثههههههههههههة أنمههههههههههههاط رئيسههههههههههههية ]أسههههههههههههماؤها  نمط الخمول والقصور في الطبيعة. الطبيعة لها في التقاليد الهندية  
*، التهههههههههههههههههوازن rajasوالرغبهههههههههههههههههة   ، النشهههههههههههههههههاط tamasالخمهههههههههههههههههول والالحركيهههههههههههههههههة  مستمدة من السانسكريتيةط هي  

 .sattwa*واالعتدال  

  
 Tantra  تانترا

النائمهههههههة )الـهههههههـكونداليني  شهههههههاكتي*( أسهههههههفل العمهههههههود  الهندية، وهي تركز على إيقاظ الطاقة الكامنة  يوغاأحد أفرع ال 
 بمراكز الوعي السبعة )شاكرا*( لترتفع مارة  الفقري

 
  transformationتحول  
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المتكاملهههههههههههههة  يوغهههههههههههههافهههههههههههههي التهههههههههههههدريجيا  التغير الجذري في طبيعة اإلنسان الباطنة والظاهرة الذي يتحقق   
متصههههههههاعدة فههههههههي الههههههههوعي تصههههههههل إلههههههههى السههههههههوبرمايند*. وهههههههههو مههههههههن األهههههههههداف  بواسطة قوى تنتمي إلى مستويات 

 شري أوروبيندو واألم. يوغااألساسية في  
 

  synthesisتخليق  

مكههههههههون واحههههههههد. التخليههههههههق فههههههههي الكيميههههههههاء  ، التخليق هو مزج عناصر مختلفة في Analysisبعكس التحليل  

 أكثر تعقيدا من مواد بسيطة.  مثال هو خلق مواد جديدة 
 

  mental formationتشكيل فكري  
تشههههههكيل فكههههههري، مههههههثالً بههههههأن نركههههههز علههههههى  أننا لو أتقنا عمل ترى األم للذهن قدرة تشكيلية ال يستهان بها، و  

الرغبهههههههههههههههة حتهههههههههههههههى بعهههههههههههههههد أن  نا في كيان مستقل ويسعى لتحقيق هذم التشكيل الفكري يخرج م شيء نرغبه بشدة، فين ذلك 
بتجنههههههب األفكههههههار السههههههيئة والضههههههارة وباالقتصههههههار فههههههي تشههههههكيلنا الفكههههههري  نكون قد نسيناها. ولذلك كانت األم تنصح دائما 

 على ما هو إيجابي ونافع ومفيد. 
 

 aspirationتطلع  

وينتمههههههههي إلههههههههى الههههههههوعي اإللهههههههههي. وهههههههههو  الصالة ودعاء األلوهية* ومناداتها والتوق إلى كل ما هو سامي  
أكثهههههههههههههههر الوسهههههههههههههههائل فعاليهههههههههههههههة  الطموح الشخصي والرغبة المنقاة من شوائب الشهوات. من  مزيج من اإلرادة الخالصة من 

 المتكاملة. يوغاللتحقيق في ال
 

 chakra         شهههههههههههههاكرا  

الهههههههروح بشخصهههههههيتنا الخارجيهههههههة، والتهههههههي يمكهههههههن أن  الوعي السبعة في البدن الدقيق* التي تربطمركز من مراكز  
ههههههههههههههههههههههو  يوغهههههههههههههههههههههاال غالبا ما تكون هذم المراكز نائمة في االنسان العادي، وأحد أهداف  . يوغانعيها بممارسة ال
 إيقاظها وتنشيطها.

 
 Jules Romainsجيول رومان  

 1972-1885شاعر وكاتب فرنسي معروف  
 
 vital beingانظر أيضا كائن حيوي    vitalيوي  ح

األساسية هي التمتع والتملك. طاقاته  ينتمي إلى قوة الحياة. جزء الطبيعة البشرية الذي يصل العقل بالبدن. وظيفته  
  .يوغالا كثيرا ما يسبب اضطرابات من جميع األنواع إلى أن تتم تنقيته بواسطة  ضرورية لكمال الحياة األرضية، ولكنه 

 
  vital-physicalحيوي بدني  

 جزء قوة الحياة المتداخل في حاالت وأنشطة البدن. 

 dharma-sadhanaسادانا   -دارما 

فها شري أوروبيندو كاآلتي    "الشههههههههههريعة التههههههههههي تحقههههههههههق بههههههههههها اإلرادة  وسيلة تحقيق الشريعة اإللهية*، وقد َعرَّ
 اته الداخلية والخارجية".الروحي في حي والحكمة اإللهية* تطور اإلنسان 

 
 rajasراجاس  

فهههههههههي التقاليهههههههههد الهنديهههههههههة ثالثهههههههههة أنمهههههههههاط  نمط النشاط والرغبة والعواطف الجامحة في الطبيعة. الطبيعة لها  
والرغبههههههههههههههههههههههة والعواطههههههههههههههههههههههف   *، النشاط tamasالسانسكريتيةط هي  الخمول والالحركية  رئيسية ]أسماؤها مستمدة من 

 *.sattwa االعتدال *، التوازن وrajasالجامحة  

 
   Satسات  

 شكل. جوهر الوجود الذي ال يتجزأ والذي ال يحدم زمان أو مكان أو  
 

 sattwaساتوا  

ثالثههههههههههههة أنمههههههههههههاط رئيسههههههههههههية ]أسههههههههههههماؤها  نََمط  التوازن واالعتدال في الطبيعة. الطبيعة لها في التقاليد الهندية  
والتههههههههههههههههههههههوازن واالعتههههههههههههههههههههههدال  *، rajasوالعواطف الجامحة   النشاط  *، tamasالخمول  مستمدة السانسكريتيةط  هي    

sattwa.  
 

 Swami Vivekananda  1863-1902: سوامي فيفيك أناندا
 وبمبادئ تعايا األديان.  كثيرا ما ينسب إليه الفضل في تعريف الغرب بروحيات الهند  

 



  حاتقاموس المصطل 

134 

   superman: سوب مان
شرررررررررر ي أارابينرررررررررردا االررررررررررذي سرررررررررريت ط   الكائن الذي سيحل محل اإلنسان في التطور الطبيعي الذي تنبأ به  

   .النهائي اهو مع فة الوحدانية المطلقة الكامنة في تعدد * السوب مايند حداد العقل ليصل إل  مستوى 

 
 سوب مايند: انظ ، supramental  سوب امنتل

 supermindسوبرمايند  

لعقهههههل كلهههههها )ابتهههههداء مهههههن الهههههذي يتخطهههههى مسهههههتويات ا ة. االسم الذي أطلقه شري أوروبيندو على الوعي وعي الحقيق 
التهههههههي تعبهههههههر عهههههههن نفسهههههههها فهههههههي تعهههههههدد ال  األوفرمايند*. انظر ملحق ب(؛ طبيعته معرفة الوحدة الالنهائية العقل حتى 

يبلغهههههههههه فهههههههههي المهههههههههدى البعيهههههههههد.  والذي البد أن  يتطور اإلنسان نحوم في مسار التطور الطبيعي نهائي. وهو وعي الحقيقة الذي 
 تسعى لتثبيت السوبرمايند في المجال األرضي. شري أوروبيندو في أعلى مراحلها  يوغا
 

 انظر الكيان السيكي.   psychicسيكي  

 
  Shastraشاسترا  

 تعبير وصيغة منظمة ألي وجه من وجوم علم وفن الحياة. 
 

 subtle physicalعالم المادة الدقيقة  

أكثرههههههها شههههههبها بالعههههههالم المههههههادي الههههههذي نعههههههيا فيههههههه،  ، وهو ينتمي إلى المستوى األسفل من طبقات الوجود الالمادية 
 إدراك حواس اإلنسان الخارجية. كما أنه يتخطى 

 
  Physical Mindالعقل الفيزيائي  

ألحهههههههههههههههداث الخارجيهههههههههههههههة، ويأخهههههههههههههههذ أو با جزء العقل الذي ال يهتم إال باألشياء المادية والتي تدرك بالحواس  
جهههههزء الهههههوعي  يفقهههههه أي حقيقهههههة أسهههههمى منهههههها مههههها لهههههم يهههههتم تنهههههويرم مهههههن أعلهههههى. معلوماته ومدلوالته منها فقط، وال 

  الفيزيائي* الذي يضفي على التجارب البدنية صيغة عقلية. 
 

  انظر الوعي التحتي* subconscient mindالعقل التحتي  

 vital mindالعقل الحيوي  

 والدفعات والعواطف. الشهوات  لوعي الذي يعطي صورة ذهنية للحركات الحيوية مثل جزء ا 
 

 العالج اإلخالفي  انظر "نظام العالج اإلخالفي"

 العالج المثلي  انظر "نظام العالج المثلي"

 gnosticغنوصي  

 مايند*.وهي على مستوى السوبر  ينتمي إلى الغنوصية أو المعرفة الروحية التي تتخطى الذهن   
 

 Karmaكارما  

حلقهههههههة فهههههههي سلسهههههههلة "السهههههههبب والُمَسهههههههبَّب"  في التعاليم الهندية  مجموع أعمال المرء، باعتبار كل عمل منها  
 الحياة تؤثر على الحياة الحالية. الممتدة على أشواط سابقة من 

 
    Kundalini Shaktiكونداليني شاكتي  

تسهههههههتيقظ ترتفهههههههع مهههههههارة بمراكهههههههز الهههههههوعي  لشاكرا*ط السفلى. عندما القدرة النائمة الكامنة في مركز الوعي ]ا 
 فوق الرأس. األخرى لتتحد بالوعي األسمى 

 
 انظر "حيوي" أعالم - vital the ، being vital الكيان الحيوي 

والشههههههههههوات والمطهههههههههامح. جهههههههههزء الكيهههههههههان  ، وهي تتجلى في الدوافع والعواطف والمشاعر والرغبات قوة الحياة 
ضههههههههههههههههههههههههرورية للتحقيههههههههههههههههههههههههق  وظيفته األساسية هي االستمتاع والتملك. طاقاته  بالبدن. اإلنساني الذي يصل العقل 

االضهههههههههههههههههههههههههههههههههطرابات  ، كثيرا ما يكون مصدرا لكثير من يوغاتنقيته وتحوله بال ولكمال الوجود األرضي، ولكنه ما لم يتم 
 والمعاناة. انظر ملحق ب.

 
 The subliminalان الدفين  الكي
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داخلهههههههي وأحاسهههههههيس و كيهههههههان بهههههههدني داخلهههههههي وههههههههو  شمل الكيان الداخلي بكل ما فيه من عقل باطن وكيان حيوي ي 
 الناس عادة. السيكي*. وعيه أوسع من الوعي السطحي الذي يعيا فيه  مسنود بالكيان 

 
 The Psychicالكيان السيكي  

المقتههههههههبس مههههههههن الههههههههروح اإللهههههههههي. وهههههههههو  ]انظر ملحق بط. روح اإلنسان  يقابل تقريبا "القلب" عند الصوفية 
مغمههههههورا تحههههههت حجههههههاب كثيههههههف مههههههن العقههههههل والكيههههههان الحيههههههوي والبههههههدن. تَقَههههههُدم  عادة  ما يكون في اإلنسان العادي 

 يوغهههههههههههاالحاسهههههههههههم والضهههههههههههروري فهههههههههههي ال الكيان السيكي إلى األمام ليمسك بزمام الكيان الفردي هو التحقيق  
الجهههههههههههههههههزء الثهههههههههههههههههاني  حياة وهو مفتاح التحول واالرتقاء. انظر الفصل السابع من  ن د التطور من حياة إلى المتكاملة. يَس

 من هذا الكتاب.
 

 é    Cou 1926 -1857كوويهههههههههههههههههههههههههههههه  

 الذاتي المتفائل. عالم نفسي فرنسي ساعد الكثيرين على الشفاء عن طريق اإليحاء  
 

 انظر "الوعي التحتي"−  subconscious subconscient ، ال شعوري  

 
 Maya مايا 

 الشاملة. الوهم. وعي النفس التي تتوهم أنها مستقلة عن الوحدة اإللهية*  
 

 allopathyنظام العالج اإلخالفي  

المههههههرض بأدويههههههة تحههههههدث فههههههي المههههههريض أعراضهههههها  نظام العالج السائد حاليا في العالم، وهو مبني على معالجة   
 المرض. تضاد أعراض 

 
 Hakimi      : العههههههههههههههههالج اليوناني اإلسههههههههههههههههالمينظههههههههههههههههام 

أنشههههههههأم اليونههههههههانيون ثههههههههم طههههههههورم أطبههههههههاء القههههههههرون يعرف اليوم في الهند باسم النظام "الحكيمي". نظام الطب الذي  
 اإلسالمية األولى.

 
 homeopathyنظام العالج المثلي  

السهههههههليم  بهههههههدنفهههههههي المهههههههن مهههههههواد تسهههههههبب  مبني على مبدأ أن المرض يمكن معالجته بجرعات صغيرة جداً  
 أعراضا مماثلة ألعراض المرض.

 
 Ayurvedaنظام العالج الهندي  

للهههههههنفس والبهههههههدن عهههههههن طريهههههههق تقهههههههويم أي  متوارث على مدى أجيال سحيقة في الهند ويعتمد على عالج شامل  
اب الطبيههههههههههههههههههههههههة واألعشهههههههههههههههههههههههه التغذية الصحيحة والتمرينات البدنية والنوم والوعي السليم   اختالل في توازنهما باستخدام 

 .يوغاوالتأمل وال
 

 Hatha Yoga  يوغاهاتا 

 التنفس. والتحكم في  بدنتجمع بين أوضاع معينة يتخذها ال يوغاتمارين  
 

 Selfالوجود الجوهري  

 الوجود الجوهري الواعي في جميع الكائنات وجميع األشياء. 
 

 Brahmic Consciousnessالوعي البراهماني  

 ة )براهمان( التي يعبر عنها الكون.إدراك الحقيقة األبدي 
 

 The Subconscientالوعي التحتي  

حيههههههههث ال يوجههههههههد نظههههههههام أو تنسههههههههيق فههههههههي  الجزء المغمور من الكيان تحت مستوى الذهن والمشاعر الواعية،  
يقظههههههههههههههة األحههههههههههههههالم )وفههههههههههههههي ال وحيث يتم تخزين انطباعات األشياء. منه تنبعث الحوافز في  األفكار واإلرادة وردود الفعل  

التههههي تسههههيطر علههههى االنسههههان. انظههههر أيضهههها الفصههههل الخههههامس مههههن الجههههزء  كذلك( وهو مسئول عن الكثير من العادات 
 األول من هذا الكتاب. 

 
 body consciousness  وعي البدن  بدنوعي ال

ولكنهههههههه يملههههههههك معرفههههههههة غريزيههههههههة. يههههههههؤثر  . ال شعوري في معظمه،بدنوعي الخاليا الذي يختص بوظائف ال 
أوروبينههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدو  ذهنية، بل أحيانا على الرغم من هذم اإلرادة. الحظ أن شري  بدون حاجة إلى إرادة  بدنعلى ال
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الفيزيهههههائي*. وعهههههي البهههههدن ههههههو جهههههزء مهههههن الهههههوعي الفيزيهههههائي.  * وبين وعي أشمل يسميه  الوعي بدنيميز بين وعي ال
 الفيزيائي* أسفله. انظر الوعي 
  

 consciousness  subliminalالوعي الدفين  
 انظر الكيان الدفين* 

 
 physical consciousness الوعي الفيزيائي  

وكههههههههههههههههههذلك وعههههههههههههههههههي   vital physical البدني حيوي  فيزيائي هنا تعني طبيعي مادي. يشمل عقل البدن*، والكيان 

  .بدنوعي ال انظر أيضا   *.بدنال
 
  Yoga  يوغاال

عملههههههههههههي"، وأنههههههههههههها الوسههههههههههههيلة لتحقيههههههههههههق  َحرفيا  االتحاد. وصفها شري أوروبيندو بأنها "ما هي إال علم نفس  
والههههههههههههههههههدخول فههههههههههههههههههي  مناهج مختلفة لتخطي الحدود المعتادة للطبيعة البشرية  الصلة واالتحاد مع األلوهية*. تشمل 

* التههههي طورهههها شههههري المتك ملةةةة يوغةةة الإلههههى الكتهههاب فهههي معظههههم األحيهههان  تشير في هذا يوغ وعي أعلى وحقيقة أسمى. كلمة 
 أوروبيندو واألم. 

 
   Yoga-Shakti  شههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاكتي   -يوغهههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

 .يوغاالقوة الروحية التي تنمو بممارسة ال 
 
  Integral Yogaالمتكاملة   يوغاال

تحقيههههههق الههههههروح فههههههي الحيههههههاة وفههههههي المههههههادة  الذي طورام شري أوروبيندو واألم. وهو يسعى إلى  يوغامنهج ال 
ل جميع نواحي   الطبيعة البشرية إلى صورة أقرب إلى األصل الروحي. عن طريق تََحو  

  
 طyogini، المؤنث   yogin]أيضا   yogi  يوغي

 .يوغاالروحي الذي تسعى إليه ال الواصل الذي بلغ التحكم في النفس والتحقيق  يوغاممارس ال 
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 نبذة مختصرة عن شري أوروبيندو واألم

  شري أوروبيندو
. أرسههله والههدم ليههتعلم فههي انجلتههرا وهههو فههي السههابعة مههن العمههر 1872بالهنههد عههام  ولههد شههري أوروبينههدو فههي كالكتهها 

 حيث بقي حتى أتم دراسته في جامعة كامبريدج، وفيها  نبغ  في الالتينية واإلغريقية والفرنسية وفي الشعر.
 

. عمههههل خههههالل الثالثههههة عشههههر 1893بههههدأت تجاربههههه الروحيههههة بمجههههرد عودتههههه ومالمسههههته أرض الهنههههد عههههام  
ام التاليهههة كسهههكرتير لمهراجههها  واليهههة بهههارودا وكأسهههتاذ فهههي جامعتهههها. اسهههتغل شهههري أوروبينهههدو ههههذم الحقبهههة فهههي عههه

نشهههاطا سياسهههيا مكثفههها بههههدف تحريهههر الهنهههد وسهههرعان مههها  1905التعمهههق فهههي ثقافهههة ولغهههات وديانهههات وطنهههه. بهههدأ عهههام 
ود الههذين طههالبوا علنهها بههالتحرر التههام مههن أصههبح مههن قههادة الحركههة الوطنيههة فيههها. كههان مههن أول القههادة السياسههيين الهنهه

بريطانيههها العظمهههى. تمهههت محاكمتهههه مهههرتين بتهمهههة التحهههريض والتهههآمر وسهههجن لمهههدة عهههام بتهمهههة االغتيهههال السياسهههي ثهههم 
 أطلق سراحه لعدم توافر األدلة. 

 
. تراجهههع عهههام 1908وحقهههق األولهههى فهههي سلسهههلة تحقيقاتهههه الروحيهههة عهههام  1905بهههدأ ممارسهههة اليوغههها فهههي  
كليهههة عهههن السياسهههة ولجهههأ إلهههى مدينهههة بونديشهههري فهههي جنهههوب الهنهههد التهههي كانهههت آنهههذاك تحهههت سهههيطرة فرنسههها  1910

 والتي لم يغادرها حتى آخر حياته.
 

طههههور شههههري أوروبينههههدو خههههالل أربعههههين عههههام فههههي بونديشههههري منهجهههها جديههههدا للممارسههههة الروحيههههة سههههمام  
قتصهههر علهههى تحريهههر بهههاطني لهههوعي اإلنسهههان فحسهههب، المتكاملهههة". يههههدف ههههذا المهههنهج إلهههى تحقيهههق روحهههي ال ي يوغههها"ال

بهههل يسهههعى إلهههى تحويهههل طبيعتهههه الخارجيهههة كهههذلك. رأى شهههري أوروبينهههدو أن روحيهههات الهنهههد فهههي القهههرون الماضهههية 
غالهههت فهههي  االنشهههغال بالنسهههك والزههههد، وأنهههه قهههد آن األوان ألن تتجهههه نحهههو الحيهههاة والعمهههل، ووصهههف كيهههف يمكهههن أن 

 إلى ذلك في أحد أهم مؤلفاته بعنوان "الحياة اإللهية".المتكاملة سبيال  يوغاتكون ال
 

رأى شهههري أوروبينهههدو أن التطهههور واالرتقهههاء فهههي الطبيعهههة لهههن يتوقهههف عنهههد اإلنسهههان الحهههالي، بهههل سهههيتخطام  
إلهههى كهههائن جديهههد يكهههون بالنسهههبة إلهههى اإلنسهههان الحهههالي كاإلنسهههان الحهههالي بالنسهههبة للحيهههوان، وأن ذلهههك سهههيتم مهههن خهههالل 

، وأيقههههن بهههههأن اإلنسههههان يسهههههتطيع أن يسهههههعى Supermindيههههدة مهههههن الههههوعي سهههههماها  سهههههوبرمايند تحقههههق مرحلهههههة جد

 الستنزال هذا الوعي و لإلسراع بهذا التحول وتحقيق "الحياة اإللهية" على األرض. 
 

، دخهههل شهههري أوروبينهههدو مهههن الحيهههاة العامهههة ليركهههز 1926بعهههد تأسهههيس مقهههرم الروحهههي بمسهههاعدة األم فهههي  
 .1950عزلة تامة استمرت حتى مغادرته الحياة في ديسمبر  على عمله الروحي في

 
 أهم أعمال شري أوروبيندو  

 Savitri سافيتري◊  

 Life Divineالحياة اإللهية  ◊ 

 Synthesis of Yogaتخليق* اليوغا ◊ 

 Record of Yogaسجل اليوغا ◊ 

 Essays on the Gitaمقاالت عن الجيتا  ◊

   Upanishads 2 & 1أوبانيشاد  ◊

  Secret of the Vedaسر الفيدا   ◊

 Collected Poemsالقصائد المجمعة   ◊
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 األم:
فهههي بهههاريس مهههن أم مصهههرية وأب تركهههي. درسهههت  1878فهههي ‘ ولهههدت ميهههرا ألفاصههها، التهههي نعرفهههها اليهههوم باسهههم "األم" 

 الفن في أكاديمية جوليان حيث تفوقت في الرسم والعزف على البيانو واألدب.
 

 1906وفهههي  1905أظههههرت منهههذ طفولتهههها مواههههب غيبيهههة نهههادرة ممههها دفعهههها أن تهههزور تلمسهههان فهههي الجزائهههر فهههي 

للدراسههههة علههههى يههههد عههههالمي الغيههههب القههههديرين مههههاكس تيههههون وزوجتههههه ألمهههها، ولكههههن اهتمامههههها الرئيسههههي كههههان التطههههور 

 الروحي. أسست في باريس جماعة للبحث الروحي وألقت محاضرات في شئون متعددة.

إلههههى بونديشههههري، الهنههههد، حيههههث التقههههت بشههههري أوروبينههههدو وتعرفههههت فيههههه علههههى التههههو علههههى  1914سههههافرت األم فههههي 

المرشههد الههذي كههان يقههود تطورههها الروحههي باطنيهها لسههنين عديهههدة والههذي سههبق أن رسههمته غيبيهها فههي فرنسهها. بعههد عهههام 

سهههافرت بعهههدها إلهههى اليابهههان حيهههث فهههي الهنهههد، اضهههطرت للرجهههوع إلهههى الهنهههد نتيجهههة النهههدالع الحهههرب العالميهههة األولهههى. 

 نهائيا إلى الهند للعمل مع شري أوروبيندو. 1920أمضت أربع سنوات. عادت األم في 

وسهههلم مسهههئوليته لهههألم ثهههم دخهههل فهههي عزلهههة تامهههة لزمهههها 1926فهههي  Ashramأسهههس شهههري أوروبينهههدو مقهههرم الروحهههي* 

ف قههرن، إلههى جماعههة روحيههة ضههخمة حتههى وفاتههه. نمهها األشههرام*  تحههت إشههراف األم، علههى مههدى مهها يقههرب مههن نصهه

 ومتعددة النواحي. أسست األم مدرسة نمت لتصبح "مركز شري أوروبيندو الدولي للتربية".

 الخاليا".  يوغادخلت األم في أواخر حياتها في عزلة لتركز على ما أسمته "

ا "كهههل مهههن يرغهههب ودعهههت إليهههه Aurovilleبلهههدة صهههغيرة فهههي جنهههوب الهنهههد أسهههمتها أوروفيهههل  1968أسسهههت األم عهههام 

(  يزيهههد 2011فهههي أن يكهههون خادمههها طوعيههها للهههوعي اإللههههي". تعهههداد سهههكان ههههذم البلهههدة وقهههت صهههدور ههههذا الكتهههاب )

 نسمة من ثالث وأربعين دولة. 2200قليال على 

 .1973غادرت األم الحياة عام 

 أهم أعمال األم 

 Prayers & Meditationsصلوات وتأمالت  ◊

 Words of Long Agoكلمات الماضي   ◊

 Questions and Answers أسئلة وأجوبة )سبعة مجلدات(   ◊

 On Educationعن التربية  ◊

 Words of the Motherكلمات األم   ◊

 Some answers of the Motherبعض الردود من األم  ◊

 Notes on the Wayمحادثات على الطريق   ◊

 وتالميذها على مدى أربعين عام وقد تم نشر هذم المحادثات في مطبوعات مختلفة  تم تسجيل محادثات األم مع مريديها◊ 

ملحوظة  معظم أعمال شري أوروبيندو واألم متاحة في لغاتها األصلية، على الشبكة العنكبوتية  
http://www.sriaurobindoashram.org   

 
 
 
 

 
 

 
 


