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بمحاولة التغلب على عادة شبه عالمية تقضي بدفع  أابد
نفسك لألمام. إنها تأتي من الشخصية. ال تحتكر 

في الخلفية. إذا بدأ شخص ما في  أبقىالمحادثة. 
التحدث معك عن نفسه وعن أفعاله، فال تغتنم الفرصة 

األولى إلخباره عن نفسك، ولكن استمع إليه وتحدث 
فقط ليعبر عن مكنوناته. وعندما ينتهي من ذلك، اقمع 

في داخلك الرغبة في التحدث عن نفسك وعن آرائك 
.وخبراتك  

وي االستماع إلى اإلجابة ال تطرح سؤاالً إال إذا كنت تن
ومعرفة قيمتها. حاول أن تتذكر أنك مجرد شيء صغير 

جداً في العالم وأن األشخاص من حولك ال يقدرونك 
 على اإلطالق وال يحزنون عندما تكون بعيداً.

إن عظمتك الحقيقية الوحيدة تكمن في نفسك الداخلية  
الحقيقية وهي ليست حريصة على الحصول على 

خرين. إذا اتبعت هذه اإلرشادات لمدة تصفيق اآل
أسبوع، فستجد أن هناك حاجة إلى بذل جهد كبير 

وستبدأ في اكتشاف بعض معنى القول "أيها اإلنسان 
".اعرف نفسك  

ليس من الضروري أن تكون على دراية بالتقدم 
المحرز. التاريخ ليس مطلقاً طفاية حريق، كما أطلق 
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عليه البعض1. في تلك األيام، كنا نريد أن نعرف كل 
شيء في نفس الوقت، خاصة فيما يتعلق بأنفسنا. قد 
يكون مشجعاً ومن المرغوب فيه أن نكون على دراية 

بهذه الحقيقة، ولكنها ليست ضرورية. نحن نحرز 
 الكثير من التقدم في حياتنا الداخلية الخفية التي ال

  .نحن ال نعرفها إال بعد حياة الحقة نعيها على اإلطالق.

لذلك، في هذه الحالة، يمكن للكثيرين أن يتجاوزوا 
العقبات تماماً وأال يكونوا على دراية بها. من األفضل 

االستمرار في الواجب واالمتناع عن محاولة تقييم 
التقدم وقياسه. كل تقدمنا هو في الطبيعة الداخلية 

وليس في المادية حيث يعيش الدماغ ومن حيث يأتي 
تقدم الجسدي واضح وهو إلى زوال. السؤال الحالي. ال  

ينتهي عندما يموت الجسد، وفي تلك اللحظة، إذا لم 
يُسمح لإلنسان الداخلي القيام بإرشادنا، فسيكون 

.التسجيل الطبيعي ضدنا صفراً أو فشالً   

                                                           

من المفترض أن يكون "التاريخ" (خطأ) هو "طفاية": كان ذلك في  1
) انظر مقالتين من قبل السيد 97صفحة  -. (قارن الرسائل 1897عام 

؟ نوفمبر 5975إلى  1898جودج: "مساعدة المعلم هل أزيلت من عام 
، ينايراأليرلندية. و "الدورة الختامية" في مجلة الثيوصوفي 1894  
1895 

.XXXII  81 .   الثاني،أعيد نشر المقالتين، تحت العنوان 
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بينما يعيش الحكماء العظماء في مستوى  اآلن، 
طبيعتنا الداخلية، فيجب أن يتبع ذلك بأنهم يستطيعون 

ساعدة كل واحٍد منا بفعالية بعد التاريخ المذكور م
، لسنا واعين على هذا بدماغ ماديونحن، كبشر 

.المستوى  

أنصحك بشدة بالتخلي عن جميع ممارسات اليوغا، 
والتي في جميع الحاالت تقريباً تكون لها نتائج كارثية 

إذا لم يسترشد بها معلم مختص. إن االرتجاجات 
واالنفجارات في رأسك دليل على أنك لست في وضع 
يسمح لك بممارسة اليوغا ألن هذه اآلثار تنتج عن 

ار خاليا صغيرة جداً في تلف في الدماغ، أي نتيجة انفج
 خاليا الدماغ

ذلك حتى أتمكن من  أنا سعيد ألنك كتبت لي عن
تحذيرك. أيضاً، أنصحك بالتوقف عن التركيز على 

المراكز الحيوية، والتي يمكن أن تكون خطرة أيضاً إال 
إذا كانت تحت إشراف معلم. لقد تعلمت، إلى حد ما، 

لك اآلن  عطىتُ المساعدة سقوة التركيز، وأكبر قدر من 
ليا من اآلن وصاعداً من خالل التركيز على الذات الع

والتوق إلى الذات العليا. عالوة على ذلك، إذا أخذت 
موضوًعا أو عبارة من البهاغافاد غيتا وركزت عقلك 
عليها وقمت بالتأمل عليها، فستحقق نتائج رائعة، وال 

.يوجد خطر في هذا التركيز  




