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على أسئلة أجوبة  

  حول

 محيط الثيوصوفيا

 روبرت كروسبي
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 المقدمة
 

 

المتحد  كان روبرت كروسبي، مؤسس محفل الثيوصوفيين
ومجلة الثيوصوفيا، لسنوات عديدة طالباً مخلصاً للسيدة هيلينا 

.بتروفنا بالفاتسكي والسيد وليام كوان جودج  

اعتبر السيد كروسبي كتاب "محيط الثيوصوفيا"، الذي كتبه 
"العقيدة  بالفاتسكي الممتازالسيد جودج، أفضل ملخص لعمل 

 السرية" وبالتالي أفضل كتاب ممكن وضعه في أيدي الطالب. 

خالل حياة السيد كروسبي، تم افتتاح فصل دراسي لدراسة 
التعاليم بمحيط الثيوصوفيا لتعليم الثيوصوفيين األكثر شغفاً 

األساسية للثيوصوفيا. تم تخصيص جزء من كل جلسة لألسئلة 
.جيالت مختزلةواألجوبة، والتي تم حفظها في تس  

اختيار األسئلة المطروحة واإلجابات المقدمة قد نُشرت في 
. 1919مجلة الثيوصوفي بعد وفاة السيد كروسبي في عام   

ومنذ ذلك الحين، تم الحفاظ على استمرار الدورات حول كتاب 
 "المحيط" في مختلف الواليات المتحدة. 

لى نطاق على مر السنين اجابات السيد كروسبي اُستخِدمت ع
واسع، حيث يواجه كل طالب جديد بالضرورة نفس المشكالت. 

استلهم هذا المنشور الطلبات المتكررة للنشر ككتاب لهذه 
.المواد القيمة  
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تتم محاولة عمل أي تعديالت ثانية بخالف تصحيح األخطاء لم 
المطبعية للنشر األصلي للمجلة. وبهذه الطريقة، يتم تمثيل 

والذكاء والخطابات الخاصة بإجابات السيد البساطة واالنفتاح 
كروسبي على األسئلة بشكل أفضل للطالب الثيوصوفيين الذين 

فقط على  لالعتمادمع كل جيل الحق، لديهم النزعة الكبيرة 
الكلمة المطبوعة، وبالتالي ال ينجحون في التواصل مع الوجود 

جميع الحي الذي ينعش جميع التعاليم والمعلمين الحقيقيين من 
.األعمار ودرجات الحركة الثيوصوفية  

كانت إجابات السيد كروسبي شفهية وعفوية في جميع 
الحاالت، ال من ذاكرة لذاكرة بل لعيش الحياة، ال إلظهار تعلمه، 

ولكن لتوفير مركز للتفكير. كان هذا صوت التفاني، متحدثاً 
كسلطة استجابةً لطموح السائل. ليست لهجته هي "يتحدث بها 

آمرة"، بل قناعة قلبية لشخص أثبت صحة ما سمعه من أفواه 
.المعلمين العظماء  

كالمه هو دائماً خطاب التلميذ الذي، أثناء محاولته التعبير 
عنه، ال ينسى أبداً أنه ليس سوى تلميذ لمعلم محبوب، موقر 

وكبير. من خالل اتباع خطواته قدر اإلمكان، فإنه يسعى جاهداً 
خرين على المسار الذي يعرفه، حتى يتمكنوا لتوجيه اآل

جميع روابط  -بدورهم من إدراك ذلك ومشاركته مع اآلخرين 
."سلسلة كبيرة من "مخلصين البشرية  

تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من تقديم اإلجابات من وجهة 
نظر الخبرة والتطبيق لسنوات عديدة، ال ينبغي اعتبارها 

سلطة مطلقة، ولكن يمكن استخدامها تعاريف مطلقة أو ذات 
كتفسيرات وتطبيقات لفلسفة الثيوصوفيا فيما يتعلق بالمراحل 
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يمثل المحددة المعروضة في األسئلة المختلفة. الطالب، بكونه 
المطلقة" لنفسه، يجب أال يقبل أي تصريح من أي  ة"السلط

.شخص، ما لم يكن هو نفسه يدرك الحقيقة  

ن المحيط، تتم مناقشة الفصول التالية بدءاً من الفصل األول م
.على التوالي، ويسبق كل منها ملخص لمحتوى السيد جودج  

بعد االنتهاء من األسئلة واألجوبة عن الفصول المختلفة، يتم 
.تقديم سلسلة من األسئلة واألجوبة حول الفلسفة  

 

 جمعية الثيوصوفيا

 

رنوفمب 17 1933  
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 الفصل األول
 

 الثيوصوفيا والمعلمين

 

تعريف الثيوصوفيا بشكل عام. وجود بشر متطورين للغاية في 
 ة،همالمساررين، اإلخو المهاتما، :الكون. هؤالء البشر هم

الحكماء. كيف يعملون ولماذا يبقون مختفيين اآلن. محفلهم. 
هم بشر قد وصلوا للكمال من فترات تطور سابقة. كان 

وغيرهم من أعضاء هذه  أبولونيوس وموسى وسليمان
األخوة. كان لديهم عقيدة واحدة. إن ذلك ممكن ألن اإلنسان 
يمكن أن يكون بالنهاية كما هو. إنهم يحافظون على العقيدة 

.الحقيقية ويجعلونها تظهر في الوقت المناسب  

 

: لماذا يلفت السيد جودج االنتباه على الفور إلى المعلمين س
"؟في الفصل األول من "المحيط   

: ألنه بدون حقيقة وجود المعلمين كبشر مكتملين بالخبرة ج
حراس على كل تجربتهم من الوبالحكمة، والذين هم الحائزين و

خالل حضارات الماضي ومن هذه الحضارة الحالية، فإن 
ستكون مجرد تكهنات بدالً من حقائق. وقد كسب  الثيوصوفيا

بدون مثل هذه واإلنسان والطبيعة من خالل المالحظة والخبرة. 
.الكائنات ال يمكن أن تكون هناك معرفة مثل الثيوصوفيا  
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: "المعلمين يفحصون كل األشياء وجميع الكائنات". هل س
  يعني ذلك أنهم فعلوا ذلك في األجسام المادية؟

كائناً سباعياً كامالً، يجب أن تعيش الوجود المادي  : لتصبحج
.وتفهمه  

 

هو األقرب إلى الحقيقة، علومنا أو ديننا؟ من: س   

من الحقيقة، ألن كالهما يعتمد على  ذاك يقترب: ال هذا وال ج
المفاهيم المادية لإلنسان والكون. ما نسميه العلم والدين هما 

خصوم وليس لهما أساس مشترك. مجال عملهما محدود للغاية 
وبالتالي مضلل. يجب أن تُظهر الحقيقة أن العلم الحقيقي 

.والدين والفلسفة هي جوانب مكملة للحقيقة الوحيدة  

 

ن أن نقل الحقيقة آلخر؟: هل يمكس   

.يمكننا أن نساعد اآلخرين على رؤية الحقيقة في حد ذاتها :ج  

 

دخل في تحقيق المعلمين َكُمثل وحقائق من الطبيعة؟ ن: كيف س
تناقضاً؟ األيسوالُمثل العليا الحقائق   

ليست تناقضات، فكل حقيقة هي  : الحقائق والُمثل العلياج
ناتجة عن مثال أعلى موجود مسبقاً. البحث عن مثال يؤدي 
إلى تحقيقه. المعلمين هم حقائق في الطبيعة، بكونهم تحقيق 

المثال الذي نبحث عنه. إنهم الُمثل العليا ألولئك الذين هم أدنى 
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منهم والذين يدركون أنهم حقائق ويتبعون الطريق الذي 
.يشيرون له  

 

نيرماناكايا؟بين : هل هناك فرق في الدرجة بين معلم وس  

هو الشخص الذي، بعد وصوله للهدف يرفض  : نيرماناكاياج
تحقيقه، ولكن يمكن أن يظل على األرض كمعلم. هذا ما يمكنه 

فعله داخل أو خارج الجسم1، ألن الجسم ليس سوى نقطة 
اتصال مع االهتمامات األرضية. إذا ترك الجسد بالكامل، فإنه 
يحتفظ بجميع المبادئ األخرى باستثناء مبدأ كاما2، الذي تم 

عضواً في هذا المكان غير المرئي  القيامة ويظلقه بعد سح
الذي يحمي البشرية بأكملها ويشرف عليها، كما يسمح به 

.كارما هذا الشخص  

 

يُقال إن بذرة جميع قوى المعلم موجودة في كل كائن. : س
كيف هذا "يتصادف" مع حقيقة أن األلوهية هي مكتسبة؟ يتم 

ل أساسي. أليس صحيحاً التصريح بأن اإلنسان هو كامل بشك
  أننا آلهة، لكننا فقدنا الوعي؟

                                                           

أي يصل للتحقيق الكامل ولكنه يرفض الدخول للنيرفانا ويفضل البقاء  1
(على األرض من خالل تقمص جديد) أو البقاء بمستوى نوراني لكي 

الذي يحمي  –الجدار الحارس  –دعى يساعد البشرية من خالل ما يُ 
 البشرية من مآسي كثيرة. وهذه حالة غوتاما بوذا.

 مبدأ الرغبات. 2
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االفتراض بأن في  : الخطأ الذي ارتكبه هنا السائل موجودج
عني نفس الشيء مثل الروح الوحيدة. "البذرة" ت"األلوهة" 

هي "الروح الوحيدة". أنها تحتوي على إمكانات النمو لكل 
ليست التعلم. يجب كائن، والنمو مكتسب. القدرة على التعلم 
في "البذرة" وأنه  -بذل الجهود. صحيح أننا آلهة في الجوهر

من هذه البذرة، قمنا بتطوير العديد من القوى والكثير من 
المعرفة على المستويات العليا، ولكن ما فائدتهم لنا هنا، إذا 
فقدنا الوعي3؟ لقد وجد المعلمين هذا الوعي وحافظوا عليه 

.بالكامل  

 

ث الناس عن المعلمين بأنهم يمتلكون بعض القوى. : يتحدس
ولكنهم لن يتمكنوا من استخدام هذه الطاقات إذا لم يعرفوا 

أليس كذلك؟ استخدامها،كيفية   

: يستخدم المعلمين كل طاقاتهم. إن امتالك القوى وعدم ج 
استخدامها نهائياً هو بمثابة خسارة. الستخدامها من أجل الشر 

على المدى الطويل ألنه، بهذا االستخدام، يتم  أيضاً فقدانهاهو 
إنشاء الظروف في الفرد لمنع أي استخدام لها مما يتسبب 

 بضمورها.

النسبة لنا جميعاً. في األجناس في الواقع، هذا هو الحال ب 
 قمنا بإساءةالبشرية السابقة كان لدينا الكثير من القوى لقد 

استخدامها وخلقنا الظروف العقلية واألخالقية واالجتماعية 
. صرح وليام كوان جودج في ناقتعيالموجودة اليوم والتي 

                                                           

 الوعي هنا يعني اإلدراك. 3
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، واهزموا أخطاء األطلنطيين أيها انهضوانهاية مقال: "
!الماضي  

 

: هل ستبقى الفلسفة دائما غير مفهومة؟س   

ألنها  مفهومة: إذا كانت فلسفة مسجلة، فهي ليست غير ج
بطريقة  وعملهاتتضمن بيان المبادئ، مع إيضاحات لتطبيقاتها 

شاملة وبطريقة فردية خاصة. المعنى الحقيقي لكلمة "فلسفة" 
 هو "حب الحكمة"، وباطنياً تعني "حكمة الحب" أو الرحمة.

يمكن أن تكون مسجلة أو لها حدود. تتحدث الجملة عن  ال 
وهو ما يمكن فهمه على  مفهومة،"المعرفة" باعتبارها غير 

.أنه امتداد غير محدود  

 

: هل يمكننا أن نقيم فكرياً التقدم الروحي؟س  

: فقط العقل يمكنه أن يفهم الروحانية. الذكاء ليس سوى ج 
.وزن مثل ما يُسمى الفكرمع العديد من معايير ال "،"آالت وزن  

 

) عن المعلمين الذين يصنعون 5: هنا يتحدث (صفحة س
التاريخ دائماً، وأن الشخصيات البطولية المرئية في الدراما 

المتتالية ربما لم تكن أكثر من دمى لهم. إذا كان هذا صحيحاً، 
فكيف لنا أن نعرف متى نتصرف أو عندما ال نتصرف؟ أال 

؟البشر من قبل الحكماء والمعلمينيستخدم هؤالء    
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بوعي أو بغير وعي. بوعي، يفعل آلخر ما ال يستطيع  نعم،: ج
اآلخر فعله. دون وعي، عندما يتم استخدام طبيعة وكارما ذاك 
الشخص بهذه الطريقة. ال يتعارض ذلك مع سالمة الفرد. هذا 
بة يحفزه على استخدام قدراته العليا. مع طبيعتنا الحالية المكتس
وأخطائنا، فمن المرجح أن الشر سوف يعمل ضدنا أكثر من 

الخير. يجب أن نكون قادرين على تحديد ما هو جيد حقاً وما 
.هو غير جيد، ثم بعدها سنكون الفاعلين الحقيقيين  

 

: هل يمكن للمعلمين "أن يفعلوا لشخص آخر ما ال يستطيع س
قتراح هو أن يفعله؟" يبدو أن هذا يتعارض مع تأكيد "اال

الجهود الذاتية والمصممة ذاتياً؟ -األساسي الثالث"   

: ليس كذلك، ألنه في مثل هذه الحاالت، يجب أن يكون ج 
منه  ذاتياً ومصممةالفرد قد تطور من خالل جهود مصممة 

بالذات، إلى الحد الذي تكون فيه طبيعته كلها بمثابة نقطة 
 اتصال مع الكائنات العليا والحكيمة.

جهة اتصال تسمح له ليس فقط الستخدام قدراته بشكل أكثر  
فعالية ومعرفته بحكمة أكبر، بل يوفر أيضاً االتجاه الصحيح 

الذي يمكن أن تذهب إليه جهوده الذاتية والمصممة منه 
 ً .شخصيا  

عند استخدامها بدون وعي، يجب أن تكون طبيعته ذاتية 
 يفتح تحفيز مهاراتهاوالصنع ومصممة لجعلها أداة ممكنة، 

سبل جديدة للجهود الذاتية المصممة منه، حتى يصبح فاعالً 
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 ً مقامة على و ايحاءات،. إن التعاليم الباطنية كلها هي واعيا
.أساس المعرفة الصحيحة  

 

عند اإلشارة إلى "سيادة  2 بالصفحة ءما جا : ما معنىس
 القانون المتأصلة في الكل"؟ 

ال ينبغي فهم القانون على أنه شيء مفروض علينا من  :ج
بسبب أفكارنا وأعمالنا بل هو الخارج من قبل كائن أو كائنات، 

 لذلكنشعر بها.  للنتائج التيمصادر إبداعية وأسباب بكونها 
.امتأصل في أنفسنهو  فإن القانون  

 

مسها ي"العقيدة الحقيقية"  إن، قيل 12في الصفحة : س
فاني للطبيعة البشرية". هل يعني ذلك الذاكرة؟ مركز الالال"   

كل ما  إن: ليست الذاكرة بالمعنى الذي نستخدمه للكلمة. ج
نحن عليه، في كل من مكوناتنا، هو بسبب خبرتنا الماضية 

.وتطبيقاتها، سواء كنا نتذكر تلك التجربة أم ال  

 

تظهر شؤون الحاضر للمعلمين كخبرات جديدة أم  ل: هس
 يرون فيها المستقبل كما سيكون؟

: لقد عاشوا جميع الخبرات ويمكنهم الحكم على المستقبل ج 
حسب الماضي والحاضر. يجب أال نعتقد أن تجاربنا في هذا 
 -الصدد تختلف عن تجارب األعمار األخرى. البيئات المادية 
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كانت مختلفة تماماً عن بيئتنا، لكن مشاعر  -بال شك  األفكار،
الشكل الذي يثيرها.مهما كان  نفسها،اإلنسان كانت دائماً هي   

ال ينظر المعلمون إلى طبيعة المنبهات الخارجية، بل للنتيجة  
.على الطبيعة الداخلية لإلنسان. الخبرة هي ما نشعر به  

 

: لكن "الروح" متميزة عن كل خبرة؟س  

: إذا لم يكن األمر كذلك، فال يمكن عيشها. تختلف الروح عن ج
براتها، تماماً كما خبراتها وتجاربها بمعنى أنها مجموع خ

يختلف المنزل عن المواد التي يتم دمجها فيه. الروح هي 
نتيجة كل تجاربها. المنزل ليس جزءاً من المواد، لكنه مثال 

يتكون من مواد. نحن نمثل تجاربنا. تجاربنا ال قيمة لها ما لم 
مثالية  -نمنحها قاعدة مثالية. الروح هي المثال للخبرات 

نذهب من المثال إلى المثال. يبني العقل  الروح، أو الوعي.
باستمرار الُمثل العليا حتى يدرك أخيراً أن كل الُمثُل يتم 

. هذا يعني ببساطة أن كل شيء هو وعي الواحدتضمينها في 
.وروح  

 

.: لقد فكرت دائماً في "الروح" كنوع من التجريدس   

: من الغريب أن نفكر في الجزء الحقيقي منا باعتباره غير ج
يشعر بشكٍل مستقٍل تماماً ويسمع و ىفينا، يرواقعي. هناك ما 

عن الجسد، وعن الروح اإلنسان الحقيقي. بودهي هي اإليغو 
الخالدة. ال يمكن وصف بودهي. إنها الشعور، الخبرات 
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اس هو العقل كل خبرتنا موجودة في الشعور. مان -المتراكمة 
الجزء من البودهي في العمل، القوة اإلبداعية  وهواألعلى 

 لبودهي. وبكونه ُمستَقبل4، فهناك خط من الخبرة المستمرة.

 

: في "صوت الصمت"، يُشار إلى العقل باسم "قاتل س 
  الحقيقي5". لماذا؟

حسب ما ب: "العقل" هو مجرد "عضو " ننظر من خالله وج
بالزجاج الذي ننظر من خالله، فإننا نرى العالم. نرى كل فعلنا 

انعكاس  -إنه دائماً انعكاس  -شيء ينعكس في مرآة الروح 
.يتميز بالمرآة التي لدينا -ملون ومشوه ألفكارنا ومشاعرنا   

كل ما يُقال لنا مرتبط دائماً بالتجارب التي مررنا بها بالفعل  
عقلنا غير صحيح. سيكون هذا غير صحيح إذا كان  لذلك  

 لكننا المرآةتنعكس الصور على شبكية العين المقلوبة، كما في 
تعلمنا تصحيح االنتكاسات النفسية وغير الواعية. هذا يصحح 

 الغرض المادي لالنعكاسات الخارجية.

لكننا نحتاج إلى هدف ميتافيزيقي يصحح االنعكاسات العقلية.   

يمكن أن يحدث هذا بسبب المفاهيم الميتافيزيقية القائمة على  
.الحقائق األبدية، بناء على الطبيعة األساسية لكل األشياء  

 

                                                           

 يستقبل، يستلم. 4
  الحقيقي يعني الواقع الحقيقي. 5
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: أليس هذا هو الشيء الذي يسعى اإلنسان من أجله إلى ما س
نصبح مهاتما؟ نسميه الكمال؟ أليس الهدف هو أن   

هو الخالص الفردي، بل العمل على  تطور ليس: هدف كل ج
ارتقاء كل شيء، أكثر فأكثر أعلى بدرجة. المهاتما هو واحد قد 
وصل بعيداً، متقدماً بفارق كبير عن اآلخرين. لقد أصبح معلماً 

بالخدمة ويبقى مع كل قدراته المجيدة مكرساً لخدمة، ليس 
ننا لإلنسانية فحسب، بل لجميع ممالك الطبيعة. أولئك من هم بي

الذين لديهم الفرصة ليصبحوا معلمين مع مرور الوقت، يجب 
 أن يحاكوا6 مثالهم.

 

هناك حديث عن وجود  "،من "المحيط 7: في الصفحة س
ً  على األرجحربما هؤالء الحكماء ووجودهم  اليوم. ال شك  أيضا

 في ذلك! ولكن لماذا تمت إضافة كلمة "ربما"؟

ربما" إلظهار للقارئ  -استُخِدمت كلمة "على األرجح  :ج
العادي، ذو األفكار الغربية، أن وجود مثل هذه الكائنات في 

الماضي يدل على االحتمال الكبير لوجودها اليوم، لتجنب أي 
 -ظهور للعقائدية المتزمتة والطلب من القارئ اتخاذ قرار 

.حثه على التفكيرو  

 

رة راسخة من اإليمان ويبدو : "محيط الفلسفة" له نبس
  موثوقاً به. هل هو هكذا لكي يكون مقبوالً؟

                                                           

 يقلدوا. 6
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: كما قال السيد جودج بنفسه في المقدمة، "إن لهجة القناعة ج
الراسخة التي تغزو الفصول ليست نتيجة للعقائدية المتزمتة أو 

ذريعة، ولكنها تنبع من المعرفة القائمة على األدلة والخبرة. 
وال افتراض النفوذ، ألنها ال تمثل سوى نقل  إنها ليست نصيحة

.ما كان معروفاً من قبل  

 

: عند الحديث عن أساس حقيقي، هل تعتقد أنه سيكون من س
الممكن لجمعية ثيوصوفية أن يكون لها جمعية لنشر التعاليم 

دون األخذ باالعتبار المقترحات األساسية  للمعلمين،الحقيقية 
  الثالثة للعقيدة السرية؟ هل يمكن تعليمها بدون هذه؟

العملية للمبادئ األساسية الثالثة أمر أساسي لفهم  : المعرفةج
كل ما في العقيدة السرية. ربما يمكن للمرء أن يكرر كل ما هو 

س لديه مكتوب في العقيدة السرية وفي أي مكان آخر، ولكن لي
فهم حقيقي للفلسفة. وهناك الكثير في هذا الموقف. تقول 

العقيدة السرية عن المقترحات األساسية الثالثة: "بمجرد أن 
يفهمها القارئ جيداً ويفهم النور الذي يلقونه على جميع 

مشاكل الحياة، فلن يحتاجوا بعد اآلن إلى تبرير أنفسهم في 
ة له مثل وضوح أعينهم. ألن حقيقتهم سوف تكون واضح

".الشمس في السماء  
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 س: لم يتم زيادة عدد المعلمين خالل كالي يوكا7، أليس كذلك؟

بكونه معلم، فهو كائن سباعي متطور، والبشر بشكل عام  :ج 
بعيدون عن الكمال. حتى لو كان لديك طبيعة سباعية، فال يمكن 

أن يكون هناك عقبة مطلقة، مهما كان العمر، للوصول إلى 
 الكمال، أو لدرجة الحكمة والقوة التي تميز المعلم.

الفرص في الوقت الحاضر، الصعوبات كبيرة بالتأكيد، لكن  
أيضاً كثيرة. من اآلمن أن نقول إن كل حضارة تزيد من عددها 

.من المعلمين  

 

كيف يسير هذا العصر؟ يُطلق عليه أحياناً عصر : س
"األساس"، لماذا اذن؟ ولماذا نتحدث عن "زخمه" وكيف 

 يمكننا أن نفعل الكثير؟

أي "الظلمات الروحية".  "،كالي يوكا يعني "عصر الظالم: ج
إنه تتويجاً للبشرية وتماثل اإلنسان مع المادة الخام. إنه يمثل 

ويحتوي على مزيج من الخطوط المختلفة للفكر ولألفعال 
) وهي البشرية الفردية والجماعية (األفراد واألمم واألعراق

األنانية  البعض بسبببالضرورة عدوانية بين بعضها 
.رفة بالهوية الروحيةالشخصية وفقدان المع  

 -عمليات الطبيعة هي كانت أوالً، التجانس. ثم التمايز ثم الدمج 
أو  - عندما يتم خلط جميع االختالفات. ثم التسارع المضطرب

                                                           

حقبة زمنية كبيرة جداً، وهناك 4 كالي في كل دورة كونية. نحن اآلن  7
الثيوصوفيا.في كالي يوكا. راجع كتاب محيط   
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كالي يوكا،  -فصل األفكار الحقيقية عن األفكار الخاطئة. إنه 
والمفاهيم حيث يجب على المرء أن يختار بين األفكار الحقيقية 

الخاطئة. هذا هو عصر األساس ألن الخبرات المكتسبة خالل 
العصر الذهبي والعصر الفضي والعصر البرونزي قد تبلورت 
في العصر الحديدي8. ثم كل زخم هذه العصور هي هنا9 وبما 

.يشكل "األساس" لمزيد من التقدم تحول، فإنهأنه هو نقطة   

سابقة. كل الجهود لقد هبطنا خطوة خطوة عبر العصور ال 
والخبرات المكتسبة خالل هذه الفترات الشاسعة، يجب أن 

نا األرضية تتتجمع وتوضع موضع التنفيذ للسيطرة على قو
واستخدامها بشكل صحيح. ال يمكننا فعل أي شيء ضد كالي 

.فيها يوكا، لكن يمكننا أن نفعل كل شيء  

 

المعلمين؟: ما العالقة بين الدورات مع مجيء هؤالء س  

: هذا يشبه السؤال عن عالقة النهار مع استيقاظنا؟ يوضح ج
التجلي تجلي تتبعها فترات من  القانون الكوني أن فترات الال

من النور، فترات من الظالم. لذلك هناك فترات تصبح  فترات
فيها الروحانية أكثر فأكثر كسوفاً حيث يسود الفكر والمادية، 

د بزوغ الفجر وتنامي الروحانية. في وتلي هذه الفترات من جدي
بداية فترة كهذه يحدث التجسد اإللهي. ليست فترة سنوات هي 

 التي تفرض ظهور التجسد اإللهي، بل حالة اإلنسانية. 

                                                           

 عصرنا الحالي كالي يوكا. 8
 في هذا العصر. 9
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ومع ذلك، فقد لوحظ أن فترات وظروف البشر تتزامن كما أن 
الصحوة تتعلق باليوم والنوم بالليل. هذا بسبب العمل الجماعي. 

تدور الكتلة بأكملها، يجب أن ترافقها الوحدة، ولكن  عندما
يمكن للمرء أن يكون على محور العجلة، إذا جاز التعبير، وال 

يحصل على حركة اإلطار. بنفس الطريقة، كلما حصلنا على 
المزيد من مركزنا الخاص، كلما شاركنا في الحركة العامة 

ا ألننا ودخلنا في مجرى األفكار والمشاعر ونحن نكون هكذ
.نتماثل معه  

 

: هل هناك كائنات لديها كل هذه المعرفة في الجسد المادي س
  اآلن؟

يعيشون على هذه األرض.  ذلك،: يُقال أنهم، باإلضافة إلى ج
على الرغم من أن أجسادهم لها نفس شكل أجسادنا، فإن المادة 

الفيزيقية التي تتكون منها أجسادهم هي من درجة عالية جداً 
من المادة الصلبة. يمكن مقارنة ذلك بالمادة اإلشعاعية 

والكهربائية والمغناطيسية، ألنه إذا كانوا يمتلكون القوى 
حدثوا عنها، فإن أجسادهم ستكون بالضرورة من العالية التي ت

 طبيعة قادرة على مقاومة التأثير ونقل هذه القوى.

ال يمكن للمعلم زيارة رجل عادي دون خلق اضطراب في  
جسمه مثل منع اإلدراك والعمل العاديين. عندما يأتون بين 
البشر، فإنهم يتخذون االحتياطات الالزمة إلخفاء أنفسهم 

هم من خالل تولي جسم عادي من المادة المادية. ولعزل قدرات
وبهذه الوسائل، يكونون قادرين على تجنب االضطرابات 

.الخارجية ومنع أي مراقبة أو إعاقة  
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بما أن عملهم يتوجه نحو الطبيعة الداخلية لإلنسان من خالل  
شخصيات البشر، فإن هذا الجسم المقترض إذا جاز التعبير 

. على العكس من ذلك، إذا بذلوا مجهوداً يلبي جميع االحتياجات
استثنائياً لتجنب أي إصابة أو اضطراب في األجسام العادية، 

وظهروا في أجسامهم الطبيعية، فإن قدراتهم على الطبيعة 
ومظهرهم ستكون بمثابة االثارة على عبادتهم من قبل البعض، 

الخرافية من جانب البعض اآلخر، الواحد أو اآلخر  والعداوة
 حث الطبيعةيسبب تخريباً للهدف المنشود، والذي يتمثل في 

. وبالتالي فإن العبادة ليست ودفعها للتصرفاإللهية لإلنسان 
مطلوبة والرفقة ليست حكيمة وال ممكنة بالنسبة لنا ككائنات 

ك الحقائق التي بدنية. من الضروري لنا أن نعرف في أنفسنا تل
المعلمين يهيئون  إنيعلمونها ويعبرون عنها بامتياز. يُقال 

أرواح البشر، من خالل رسالتهم الثيوصوفية، إلى حضورهم 
الحقيقي بيننا، ولكن متى سيكون ذلك، فإن هذا يعتمد على 

.اإلنسانية ككل وعلى أنفسنا بشكل خاص  

 

ارنا سواء كان : هل تعتقد أن هناك قانوناً عالمياً من اختيس
  صوابًا أم خطأ؟

: القانون هو مجال العمل واستمراره ورد فعله. من بداية ج
التجلي، كل عمل لكائن يؤثر على كل الكائنات بدرجة أكبر أو 
أقل، والتي بدورها تتفاعل على من بدء العمل. هذه هي ردود 

الفعل التي تشكل عقبات عندما نرى حالً أفضل وال يمكن أن 
لى الفور كما نود. ومع ذلك، يمكننا اتخاذ القرار تتصرف ع

والتمسك به والعمل في هذا االتجاه. الحواجز سوف تمر، 
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وسيبقى الخيار بكل إمكاناته. ومع ذلك فإن األذواق البسيطة أو 
تقدم، هذه من قوة الفرد يمكن  فيمااالشمئزاز، لم يرد ذكرها 

تطرحها  القضاء عليها. العوائق المذكورة هي تلك التي
الظروف الخارجية والظروف واألحداث التي تمنعنا في الوقت 

الحالي من متابعة المساقات التي رأيناها وشعرنا بها واعترفنا 
.بها على أنها األفضل  

 

 س: لماذا هذه الثيوصوفيا "ال ترهق إدراك الطفل10؟ 

: ربما ألن األطفال لديهم من الحدس أكثر ومن األفكار ج 
الخاطئة أقل، من البالغين. األطفال أقرب إلى الحالة 

الديفاخانية11 من البالغين، تظل مفاهيمهم الخاطئة كماهي، 
بحيث يتم فهم وتطبيق الحقائق األبدية بسهولة من قبلهم، ألنها 

 بسيطة للغاية في حد ذاتها. 

وإدراك  -الزرع والحصاد  -هولة فكرة الكارما يفهم األطفال بس
ووضعها موضع التنفيذ في مجاالت  بها،العدالة واالعتراف 

خبرتهم الصغيرة. بمجرد أن يتم ترسيخ هذه الفكرة بحزم في 
ً  خبراتهمفإنها تبقى هناك ومطبقة على  أذهانهم، .دائما  

بدون بداية وبدون  الحياة،من السهل عليهم فهم فكرة أنهم 
نهاية، وأنهم قد عاشوا من قبل وسيعيشون من جديد الحقاً. 

الطفل ليس لديه أي فكرة عن الموت وال يخاف على المستقبل. 

                                                           

 تعبير استعمله جودج بالصفحة األولى من كتابه محيط الثيوصوفيا. 10
 منطقة ديفاخان التي يذهب إليها اإلنسان بعد الموت. 11
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يعيش في الوقت الحاضر ويدرك بسهولة الحقائق البسيطة عن 
.الحياة والوجود  

 

) أن 1ول من الفقرة (الصفحة : هل تفترض من النصف األس
 هناك كائنات ثانية غير "الكائنات الحاسية"؟

: في الثيوصوفيا، دين الحكمة، يتم احياء وتنشيط جميع ج
األشكال بدرجة معينة من الذكاء، كل شيء هو روح ونفس. ال 
يمكننا أن نرى عمل الذكاء في شكل من أشكال المادة، إنه ليس 

من خالل إعطاء روح واحدة سبب صالح إلنكار وجوده. 
كمصدر وجذر لكل التجليات، ال يمكن أن يكون هناك "مادة 

".ميتة  

 

في الصفحة األولى، مكتوب، "إنها حكمة هللا ألولئك الذين : س
الذي اإلنسان يعتقدون أنه هو كل شيء وحكمة الطبيعة لذاك 

يقبل التأكيد الوارد في الكتاب المقدس المسيحي أن هللا ال يمكن 
قياسه أو اكتشافه وأن الظلمات تحيط بعرشه. هل يشمل هذا 

رية، وما هو التمييز بين االقتراح األول األساسي للعقيدة الس
 الطبيعة هناك؟

ير اإلعالن إلى االقتراح األساسي األول، لكنه ال يغطيه يش: ج
بالكامل. أولئك الذين يعتقدون أن "هو كل شيء وفي كل 

شيء" يقبلون بالضرورة المبدأ المطلق الوحيد كسبب ودعم 
لكل ما كان أو كان أو سيكون وهذا يشمل الالمتجلي وكذلك 

لى.المتج  
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إنها حكمة الطبيعة لإلنسان الذي يهتم فقط بالكون المتجلي  
ويدرك أنه ال يمكن اكتشاف مصدره وجوهره. هناك ما يجب 

 أن يبقى مجهوالً إلى األبد، ألنه هو العلم في كل جسد.

ال يمكننا أن نعرفه ألن قدرته على المعرفة ال حصر لها. يوجد  
 تنضب من خالل تجارب فينا ما هو ذاتنا والتي ال تتغير وال

النهائية، إنه "غير المعروف" فينا كما في الطبيعة كلها، ومن 
 كل "ذاك12" ينبثق.

نتعلم ما هي الذات من خالل رؤية ما هو غير الذات. يُطلق 
على األوبنشاد األكثر باطنية اسم "مونداكيا" الكلمة تعني 

"الحالقة13" أو الحد من كل ما هو غير موجود على مستوى 
.وكذلك على جميع المستويات الثانية إدراكنا،  

كل ما يُرى أو يُعرف بأي طريقة كانت، ليس هو الذات، كلها 
بينما تكون بنفس  تغيير،الذات دون  للذات، تبقىتصورات 

 الوقت، وعاء لكل التصورات والخبرات. 

أو القوة التي يمكننا اكتسابها، أيا كانت تجاربنا أو المعرفة 
 فنحن لسنا الخبرة أو المعرفة أو القوة، إنها سلعنا.

عملية النمو بأكملها هي إدراك وتحقيق وحدانية وأبدية الذات  
.فينا وفي جميع المخلوقات وأشكال التجليات  

 

                                                           

 المطلق. 12
قد تبدو غريبة كلمة – الحالقة – ولكن المعنى هو حالقة ماال لزوم  13
 له، أي شذب وقص والحد مما ال يقع تحت ادراكنا في عالمنا المتجلي.
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: أليس كلنا معلمين في الداخل إذاً؟س   

: على الرغم من كوننا مثاليين في جوهرنا، مما يعني ج
إمكانية أن نصبح أكثر وأكثر كماالً في القوة والتعبير، فإننا 

بعيدون عن درجة الكمال التي تشير إليها عبارة "معلمي 
الحكمة". في الماضي الشاسع ربما نكون قد وصلنا إلى درجة 

لواضح جداً من الكمال على أعلى مستويات وجودنا، لكن من ا
أننا لم ننسق مستوى وعينا الحالي مع هذه الكماالت الممكنة. 

معلم يقتضي ضمناً أنه يعني أداة منسقة تماماً على جميع 
مستويات الكائن، أي كيان سباعي وصل للكمال. هذه المهمة 

هي دائماً أمامنا. بالكمون، نحن كذلك. ولكن في الواقع، نحن، 
.قادرون على تجليه نما نح  

 

: لكن ألسنا كاملين في المستويات العليا؟س   

: الكلمات "كامل" و "الكمال" تعني لمعظم العقول الغاية. ج
مع هو نسبي مقارنة يجب أن يكون مفهوماً أن "الكمال" 

عيوبنا". يتخيل البعض أنهم إذا تخلصوا من عيوبهم "
المعروفة، فإنهم سيكونون كاملين. ستكون تجربة مثيرة 

لالهتمام بالنسبة لهم في القضاء على عيوبهم المعروفة ومن 
ثم معرفة ما بقي على طريق الكمال. في كون ال متناهي، فإن 
إمكانيات أن نصبح كاملين هي غير محدودة. لذلك، فإن القول 
بأننا كاملون في مستويات أكثر علواً، يعني فقط أن "الداخل" 

ال يساعدنا.هو أفضل من "الخارج"، ولكن قول هذا   
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من المؤكد أنه بكونها اإليغو، مع الحكمة المكتسبة والقوة  
ظهر كآلهة في محدوديتنا ن المستمدة من التجارب الماضية

الشخصية، لكن الظروف الكارمية التي أنشأناها على هذا 
المستوى المادي تمنعنا من تحقيق أو التعبير عن طبيعتنا 

 اإليغوية.14

مع الكينونات  -إذا جاز التعبير  -في حين أن اإليغو تختلط 
العنصرانية، فهي مرتبطة بالعمل الذي يسمح به لها فهمها 
لطبيعة المجموعة المربكة. يمكننا أن نعرف كل شيء عن 

 الوقت، أن"موسيقى األجواء السماوية" ويجب علينا، بنفس 
ن النور" في نستخدم معوالً ومجرفة يمكننا أن نكون "أعمدة م

الداخل وعلينا بنفس الوقت، العمل في الخنادق المغطاة بالطين 
.وغيرها من األشياء  

في الظروف  -واآلن  -هذا يجب أن يوضح لنا أن عملنا هنا  
المحيطة بنا، عندما نكون قد أزلنا عيوبنا على مستوى الوجود 
هذا، سنكون قادرين على استخدام معرفتنا الداخلية في وجود 

سدي وليس قبل ذلك، على الرغم من التقدم في هذا االتجاه ج
.درجةبهو ممكن دائما   

 

: من أين يأتي الكمال؟ هل الذات ليست كاملة ولسنا الذات؟س  

: كما ذكر من قبل، "الكمال" هو نسبي مقارنة مع "النقص ج
أو العيوب". المثال األعلى "الكمال" الذي استطعنا الحفاظ 

إليه أخيراً ال يفعل إال بالكشف عن  عليه والذي توصلنا
                                                           

 نسبة إلى اإليغو. 14
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"كماالت" ثانية المطلوب البحث عنها. "الكمال" هو هدف في 
تراجع. "يمكننا دائماً أن نقترب من النور، لكن ال يمكننا أن 

، الذات المدركة، انفسه نلمس اللهب أبداً" ألنه هو "ذاتنا"
والعارفة. الذات ليست كاملة وليست غير كاملة ألنها تشمل 

جميع اإلدراكات. ال يمكن أن يكون هناك معرفة بأي درجة من 
االثنين هؤالء الكمال أو النقص ما لم يتمكن الُمدرك من رؤية 

.وتمييزهما  

 

: ولكن يُقال أن اإلنسان هو كامل في جوهره؟س   

لصيرورة.  -صيرورة  -غير محدودة من  : التأصل هو قوةج
سواء كانت صغيرة أو كبيرة، تظل القدرة على "أن تصبح15" 
كما هي دائماً. اإلنسان، بصفته الذات، ال يمكن تغييره، وبهذا 

المعنى وحده يمكن أن يُطلق عليه صفة "كامل" الوحيد الذي ال 
ينضب، ثابت مستحيل التحسين، ويمكن وصفه بأنه كامل. 

ا نتحدث عن "الكمال"، فإننا نعني الحكمة وقوة الفهم عندم
وجميع عمليات االستحواذ وليس الميراث. نحن إذاً نخلط بذلك 

بين اإلمكانات غير المشروطة وبين القوة المشروطة، لكنها 
متنامية دائماً، وبالتالي يؤدي بنا ذلك إلى ارتباك عقلي. 

مصطلحات التي تشير ميتافيزيائياً وفلسفياً، من الخطأ تطبيق ال
إلى "حالة" أو "شرط" على الواقع غير المشروط الوحيد 

  ."أنا" الجميع

 

                                                           

 الصيرورة. 15
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: لكن اإلنسان قابل للوصول للكمال، أليس كذلك؟س  

ج: بالتأكيد. الكمول16 يعني القدرة على أن تصبح كامل، لكن 
الكمال في ماذا؟ يفتح هذا السؤال حقيقة أساسية نسينا أن 

نراها في بعض األسئلة السابقة، وهي أن جميع الكائنات من 
كل فئة هي نتاج للتطور. يتحدث هذا الفصل األول في الجملة 

األولى عن "تطور الكائنات الحسية " وهو مكرس لعرض 
ئق والنتائج المنطقية في وجود معلمي الحكمة. تطور الحقا

تقدم هذه الكائنات العظيمة لنا فكرة وحقيقة األفراد التي 
تروحنت17 وأصبحت ماهي عليه اآلن عن طريق المالحظة 

والخبرة. المعرفة غير موجودة في حد ذاتها، فهي مكتسبة وال 
يوجد هناك معرفة إال إذا كان هناك عارفين. وفهم وتطبيق 

.مقترحات األساسية الثالثة قد أجاب على كل هذه األسئلةال  

االقتراح األساسي الثالث يجيب على هذا السؤال بالذات في هذه 
المصطلحات: "العقيدة األساسية للفلسفة الباطنية ال تعترف 

بأي امتياز أو هبة معينة في اإلنسان، باستثناء تلك التي 
لشخصي واستحقاقه اكتسبتها اإليغو خاصته من خالل جهده ا

 من خالل سلسلة طويلة من التناسخات والتقمصات والحقائق

ما يتصور ويدرك في جميع األشكال وجميع الكائنات هي 
الذات، ومع زيادة اإلدراكات، تتحقق الحاجة إلى شكل أفضل 

مع زيادة  وهكذا،من األدوات وتتطور الجهود بمرور الوقت. 

                                                           

الكمول هي كلمة عربية تشير لشيء أو لكائن، لديه اإلمكانات ليصبح  16
 كامالً.

تروحنت، أي أصبحت روحانية. ومن هنا مصطلح الفيلسوف  17
 تياردوشاردان ( روحنة المادة).
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تتطور أدوات أفضل وأفضل. يكمن  التصورات،نطاق وقوة 
"الكمال" في نطاق وقوة الذكاء، وكذلك في األدوات 

ستخدمة. الم  

يمكن مقارنة الذات بـ "النقطة" في الدائرة التي تبقى دائماً ال 
متغيرة، حتى لو كان باإلمكان توسيع الدوائر التي تتدفق منها 

وتتوضع فيها. تمثل "الدوائر" المعرفة والقوة المكتسبة 
هي جذر وحاوية الكائن  -وتشكل "الكائن". الذات هي النقطة 

.تغيير في إمكانياتها الالنهائيةولكن تبقى دائماً دون   

 

"؟ا هو المقصود ب "المعرفة الشاملة: مس  

"كل المعرفة" تعني مرحلة الكمال والتنسيق بين جميع : ج
"أغلفة الروح"، المكونة من أكثر المواد أثيرياً، من الماهية 
األرضية وجميع الدرجات بينها، والتي تتيح للذات اإللهية أو 

ما يجب معرفته ألي حالة وعي أو أي  للمدرك، أن يعلم كل
.مستوى جوهري كلما كانت هذه المعرفة ضرورية أو مرغوبة  

عام يتم إهانة المعلمين أو  إنه بشكل 10: قيل في الصفحة س
؟اإلخوة البكر أو يُطلق عليهم اسم المحتالون. لماذا هكذا   

: ألن الفلسفة الشاملة التي يدعون لها تميل إلى تدمير ج
األفكار المقبولة مسبقاً حول العلم والفلسفة والدين التي تحكم 

العالم في جميع األوقات. وبطبيعة الحال، فإن أتباعها، وخاصة 
مروجين لها، يستخدمون جميع األسلحة المتاحة لمنع انتشار ال

هذه المعرفة التي، إذا تم قبولها بشكل عام، ستترك لهم سمعة 
 سيئة وتحرمهم من وسائل عيشهم الحالية.
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الجمهور غير اليقظ يقبل دون اعتراض تصريحات وأحكام  
".سلطات ونفوذ موثوقين"ذو أولئك الذين يعتبرونهم بأنهم   

 

: قيل في الفصل أن المعلمين في بعض األحيان ال يتجسدون س
بل ببساطة الكتشاف ما يحدث؟ يعملوالكي   

 "لقد كانوا دائماً موجودين كجسم قيل:: أين قيل ذلك؟ لقد ج
وهم يعرفون بعضهم البعض بغض النظر عن الجزء بالعالم 

الذي يكونون فيه، وكانوا جميعاً يعملون ألجل الجنس البشري 
.ة أساليببعد  

 

.)4هي التقسيمات النهائية للزمن؟ (صفحة  : ماس  

يعرف التقسيمات النهائية  لقد قيل أن من يعرف الكارما: ج
للزمن، يقال عالوة على ذلك أن هذه المعرفة تمتلكها فقط 
الكائنات العليا. إذا كان من المستحيل وغير المجدي تحديد 

الفترات الزمنية المحددة في مفاهيمنا للوقت التي تسمى 
"السنوات"، فيمكننا فهم ما هو مدرج في عبارة "التقسيمات 

كل كوكب أو نظام شمسي هو إعادة تجلي النهائية للزمن". 
للكوكب الذي سبقه. ترتبط جميع الكائنات المعنية في أي نظام 

شمسي ببعضها البعض في تدفق مترابط متطور، ومجموع 
متطلباتهم الكارمية تشكل الدورة العظمى والتي تحتوي على 

.جميع الدورات الدنيا  
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سد جميع في حين أن "الدورة العظمى" تتضمن إمكانية تج
الكائنات المعنية، فإن الدورات الصغرى لهذه الدورة العظيمة 
تحددها مجموعات من الكائنات وفئات من الكائنات ووحدات 
من الوعي، كٍل في اتفاق تام مع مداها الكارمي وضرورتها. 

يجب أن نتذكر أن الدورات ليست انقسامات زمنية تعسفية تحد 
الدورية لالنطباع والعمل من من العمل، ولكنها نتائج العودة 

قبل كائنات من جميع الرتب المعنية في أي تيار تطوري. (انظر 
.االقتراح األساسي الثاني)  

 

أن المعلمين لديهم معرفة بأسس  4: قيل في الصفحة س
 الطبيعة. أال يسعى علمنا إلى تحقيق هذه المعرفة؟

العالي لفهم علمنا هو نتيجة عمل وأبحاث بشر ذوي الذكاء : ج
توليفات وعالقات العناصر أو الماهيات أو المواد في األشكال. 
إنهم يتجاهلون حقيقة أنه إذا كان بإمكان الذكاء أن يدرك شكالً 

التي سميت بهذه الطريقة والمواد  ،ويحدد العناصر المختلفة
التي يتكون منها، فإن الذكاء يكون أعلى من الشكل أو المادة 

تجها أو المحدودة من قبلهم، وهذا يعني وال يمثل ما تن
بالضرورة أن جميع أنواع المواد والعناصر، في بساطتها أو 

 تجلي منفي مجموعاتها المعقدة، هي نتيجة لدرجات مختلفة 
ذكي. بمعنى آخر، الكون المتجسد هو الوعي المتجسد. بشكل 

وبالتالي يقتصروا  الميتافيزياء،عام، يسخر العلماء من 
م اإلدراكية على الفيزياء ويهملون التحقيق في مجال بقدراته

الميتافيزياء، وال يستطيعون النظر، أو حتى الشك في أنه بدون 
 الميتافيزياء ال يوجد فيزياء. 
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في الوقت نفسه، يستخدمون الميتافيزياء في "فرضياتهم" 
المتطورة باستمرار، بطريقة ليست خاضعة للمالحظة إلى حد 

 ما. 

ن الحقيقة بشأن "أسس الطبيعة" بين المالحظات إن البحث ع
الفيزيائية للمادة وللماهية وللعناصر أو القوى، ال يمكن أن 

ينجح أبداً. هذا يشبه الحفر أعمق فأعمق في األرض للعثور 
.على مصدر نور الشمس  

 

: ما هي طبيعة معرفة المعلم لألشياء والكائنات مقارنة س
 بالعلم؟

. "لكن الثيوصوفيا 2كن العثور على اإلجابة في الصفحة يمج: 
وتدرك  تدرك أن الكل يتكون من المنظور وغير المنظور

األشياء والمواضيع الخارجية على أنها مؤقتة، وتدرك حقائق 
الطبيعة، من الخارج والداخل بنفس الوقت. إنها إذاً مكتملة بحد 

. إنها تلغي كلمة ذاتها وال ترى في أي مكان سراً ال يمكن حله
"المصادفة" من مفرداتها وتحيي سيادة القانون في جميع 

الظروف. فيما يتعلق بالعلم فإنها تقول: " ما زال علمنا يتجاهل 
ما هو غير مرئي وال يعترف بوجود مجموعة كاملة من 

المبادئ الداخلية. إن قدرات اإلدراك لدى اإلنسان قد فُصلت عن 
للخبرة التي تتواجد في العوالم المرئية  المجال الهائل والحقيقي

".والملموسة  
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: يُقال إن المعلمين يحققون في كل شيء وكل الكائنات. هل س
سيحتاجون إلى القيام بذلك إذا كانوا يعرفون ما هو اإلنسان في 

 أعمق طبيعته، وما هي قدراته ومصيره؟

اإلنسان، وما من المؤكد أنهم يعرفون أعمق ما في طبيعة : ج
حقاً، "ماذا يعرف اإلنسان  هي قدراته ومصيره، السؤال هو

عن طبيعته، وعن طاقاته ومصيره األكثر عمقاً؟" الجواب 
عملياً هو "ال شيء ". في الوقت نفسه، يخلق اإلنسان مصيره 
ويجذب األلم والحزن في جهله. يمكن للمعلمين أن يعرفوا، في 

عرفته، وما قد يجدونه يريدون م ، مايختارونهأي وقت 
ضرورياً "للتحقيق" وما يمكن أن يكون جيداً ما يفعله اإلنسان 

أين بقدراته الكامنة، وما هي الُمثل الخاطئة التي يتبعها، و
.متى وكيف يمكن مساعدتهو  

: لماذا ُسميت الثيوصوفيا بالعلم الديني والدين العلمي؟س   

: ألن العلم الحقيقي والدين الحقيقي يجب أن يكونا جوانب ج
مكملة للحقيقة. توفر الثيوصوفيا أساساً علمياً لألخالق التي 

يتم تدريسها، فضالً عن المعرفة العلمية لطبيعة جميع الكائنات 
واألشكال والماهيات والقوى وكل هذه العالقات مع النفس 

.ائناتوالروح كمخلوقة ومدعومة من هذه الك  

: كيف يمكننا الحصول على هذه المعرفة الداخلية؟ هل س 
 سنعرف المزيد عن الفلسفة من خالل تطبيقها؟

يجب اكتساب المعرفة الداخلية، أوالً وقبل كل شيء، من : ج
وجود القوى والقدرات الداخلية لإلنسان والذات  إدراكخالل 

الوحيدة في جميع الكائنات، وثانياً، من خالل إسناد تفكيرنا 
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وعملنا على هذا االعتراف. إذا عشنا الحياة، فسوف نعرف 
العقيدة. إن مجرد الموافقة الفكرية على الفلسفة لن يجلب 

يح المعرفة، يجب أن نعيش ما نعرفه أو نشعر به بأنه صح
 عندئٍذ سنعرف ذلك.

المبادئ األساسية الثالثة للعقيدة السرية ال تعطينا فقط مفتاح  
كل الوجود، بل أيضاً جذورها ودعامتها، الذات الوحيدة في 

الكل. يجب أن نعمل من أجل الذات وكالذات في جميع 
االتجاهات حتى نفقد فكرتنا الشخصية عن الذات الكونية. فكلما 

ا محل الدنيا، كلما أصبحت وجهة نظرنا كونية حلت الذات العلي
ويتم الكشف عن القوى التي تنتمي إلى كل من الخطوات 

.الالحقة نحو الكونية واستعادة مجال عملها  

في نفس الوقت الذي يجب أن نقرأ فيه الفلسفة، فإنه يجب أن 
نقرأ كتب العبادة، والبهاغافاد غيتا، وصوت الصمت بشكل 

ية، ألنها تميل إلى إثارة ادراكات الروح خاص، وبطريقة تأمل
والتي بدونها تكون جميع المقتنيات الفكرية، ميكانيكية وعقيمة 

ومخربة. "إن اإلدراك يأتي من التوقف على الشيء المراد 
تحقيقه." يجب أن نفكر، ونفكر من خالل المحاولة، ألنه مهما 

هو  كان مقياس النجاح أو الفشل من وجهة نظرنا، فإن الجهد
.المهم  

 

"الروح"؟ هيماذا عن "الطبيعة" وما: س  

فهمنا للطبيعة هو مشمول بجميع تجليات المادة واألشكال : ج
والعناصر والقوى التي يمكننا إدراكها، وكلها هي نتائج 
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ألسباب يساء فهمها عموماً. في الواقع، ينبغي فهم كلمة 
"الطبيعة" على أنها تشمل سبب وأسباب ما ندركه، وكذلك 

ي ال حصر النتائج. تشير "الروح" للذكاء، الذي تعد أنواعه الت
لها هي األسباب التي تنتج التأثيرات الخارجية المدركة 

والشعور بها. هناك العديد من أنواع النفوس التي يمكن 
تقسيمها تقريباً إلى معادن ونباتات وحيوانات وإنسان وما 

وراءها. الكون هو الوعي المتجسد. الطبيعة، بمعناها الواسع 
ون، كما يتجلى، هو تعبير ال يمكن فهمها إال إذا فهمنا أن الك

عن درجات عديدة من الذكاء أو الروح، وهذا الكون موجود 
"الخبرة. تقول الكتابة  بسبب "الروح"، وفقط من "روحه

"ال يوجد مكان للحزن أو الشك في قلب من يرى  :القديمة
ويعرف أن جميع الكائنات الروحية متطابقة في الطبيعة وال 

.تهاتختلف عن بعضها إال في درج  

: إذاً، النفوس اإللهية واإلنسانية والحيوانية تشير ببساطة س
 إلى نوع ودرجة الخبرة المكتسبة؟

: نعم. إنها مجرد مصطلحات وصفية تُستخدم لوصف ج 
درجات الخبرة والذكاء المكتسب. يأتي معنى "الكائن " من 

القوة اإلدراكية في العمل. كلما زاد مدى اإلدراك والتفكير، كلما 
أصبح إدراك "الكائن" أقوى. األنا لجميع البشر هي الذات 

أشكالها. من هذا العليا الوحيدة، إنها مركز إدراك القوة بجميع 
 فأكبر أكبرالمركز، كل نمو الذكاء والشكل ينبثق بدوائر تكون 

 ً .حجما  

: ما هو الفرق بين الروح والنفس؟س  
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تنتمي إلى أي شيء.  إنها: الروح كونية. ال يمكننا القول ج
انها مثل الهواء وعالمية وفي كل مكان. ال تستطيع أن تعرف 

صيرورة"، النفس هي نفسها إال كنفس. الروح هي "قوة ال
"الصيرورة". الروح هي القدرة على الرؤية والمعرفة، النفس 

هي الرؤية والمعرفة. النفس هي تراكم االدراكات والخبرات 
.التي تتحقق من خاللها الهوية الروحية  

 

عن القانون عن الفهم  : بماذا يختلف التعليم الثيوصوفيس
  العادي للقانون؟

معطي للقوانين بوجود : تتضمن الفكرة العادية للقانون ج
يتخيل الالهوت أنه كائناً أعلى، حيث يقوم، وفقاً إلرادته و

التعسفية، بخلق وتثبيت كل الطبيعة وقوانينه وجميع الكائنات. 
ة عترف بالقانون في عمليات الطبيعتالعلوم المادية تسعى و

ما يمكن تحديده  زتتجاو ال االتي يمكن مالحظتها، لكنه
وإظهاره بطريقة مرئية. تتكون القوانين اإلنسانية من نصوص 
تهدف إلى التعبير عن الشعور العام ورغبات السكان ككل وتقيد 

 األفراد الذين ال يشاركون الشعور العام.

تستند هذه القوانين إلى ضرورات الوقت وتعديلها مع تغير  
المشاعر العامة لألشخاص والضروريات التي تفرض مثل هذه 
التغييرات. ال تشكل "قوانين هللا" كما يُطلق عليها وال قوانين 

المادة المحددة لغاية اآلن، وال قوانين اإلنسان التي تتطور 
تند إليه المفهوم الحقيقي دائماً، أساساً عالمياً يمكن أن يس

للقانون، ألن هذه المفاهيم الثالثة تختلف إلى حد كبير في 
قواعدها وأسسها التطبيقية، ويمكن رؤيتها بسهولة باعتبارها 
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مجرد وسائل مساعدة. السمة العليا للقانون هي العدالة 
المطلقة، والمفهوم الوحيد الذي يمثل القانون كعدالة ال جدال 

.حيد الذي يمكن وصفه بأنه حقيقيفيها هو الو  

اإلعالن الثيوصوفي عن القانون يحدد ويوفر العدالة الدقيقة 
لكل كائن وبأي طريقة. هناك قانون واحد فقط لجميع الكائنات. 
وقد ُسمي قانون القوانين والمعروف باسم الكارما. هذه الكلمة 

تعني "الفعل" الذي بدونه ال يوجد رد فعل. ويُسمى أيضاً 
السبب والنتيجة" أو "البذار والحصاد". يتم التعليم بأنه ال "

يوجد أي عمل ما لم يكن هناك كائن ما يتصرف أو يشعر 
بنتائجه، وبما أن كل فعل يؤثر على كائنات ثانية، فيجب على 
هؤالء الحصول على تعديالتهم وتوازنهم معه في نقطة الفعل 

في الطبيعة  األصلي. وهكذا، يتم توفير العدالة والرحمة
  .المتأصلة لجميع الكائنات، ألنه في التحليل النهائي هم واحد

: أليست العدالة ال ترحم في مسائل اإلدانة، وهل الرحمة س
 هي المخفف والملطف للعدالة؟

دون أدنى شك، يتم اعتبارهم بهذه الطريقة، لكن دعونا : ج
نتذكر أن الفكرة اإلنسانية للعدالة تشمل عقوبة الظلم، وأن 
سلطة معاقبة المرء لنفسه وما يُسمى بأخطاء الحكم، يثير 

النوعية البشرية للرحمة من نفس عدم اليقين بشأن العدالة 
".ال تدانفتدين، الدقيقة. وربما بمعرفة الكلمة الكتابية: "ال   

يجب أن تكون العدالة الحقيقية بمثابة تعديل كامل لجميع  
االضطرابات، وفي الوقت نفسه تعويض كامل. تكمن الرحمة، 

كما يُفهم عادة، في عدم ممارسة سلطة المعاقبة، وفي حد 
ذاتها في هذه العالقة، هو اعتراف ضمني بحقيقة أن العدالة 
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ل إليها. يجب أن الكاملة، من الناحية اإلنسانية، ال يمكن الوصو
نكون قادرين على رؤية أن العدالة الكاملة والرحمة الكاملة 
ليستا متعارضتين، ولكن في الواقع جانبان من نفس الشيء 
وهما التعويض الدقيق والكامل في جميع الحاالت وفي جميع 
االتجاهات. الرحمة والتعويض هما مزيج مثالي ويعبران عما 

.نسميه العدالة والرحمة  

 

: هل يبدو أن هذا يشير إلى أن العدالة والظلم منفصالن عن س
 المتضررين؟

قد يبدو هذا هو الحال بالنسبة ألولئك الذين ال يزال عقلهم : ج
مرتبطاً بفكرة القانون الخارجي أو السببية، ولكن ال يمكن أن 
يكون هناك عدالة وال ظلم إذا لم تكن هناك كائنات تنتج عنها 

ض الثيوصوفيا وجهة النظر التي تنص على أو تشعر بها. تعر
أن كل حالة وشكل من أشكال المادة هو تجسيد لدرجة الذكاء 

الروحي والنفسي. النموذج أو الشكل ال يمارس وال يشعر 
بالعدالة أو الظلم، بل هو الذي ينشطه ويستخدمه. إنهم الفكر 

واإلرادة والشعور بالذكاء المحيي الذين يؤثرون على ذكاء 
ي آخر من خالل تجسدهم، ويجب بالضرورة ضبط ردود محي

.فعل هذه التأثيرات بواسطة الذكاء الذي هو في أصل الفعل  

 

: يبدو أن هذا يشير إلى تكرار ال نهاية له للخير من أجل س
.الخير والشر من أجل الشر . 
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: ليس هكذا إذا فهمنا أن الذكاء المحيي هو كائن، الذي بعد ج 
بنفسه التأثيرات الناتجة عن فعل ضار، يمتنع عن كل أن اختبر 

.السببية الضارة ويحرك فقط ما يجلب الخير  

 

: أليس هذا دافع أناني؟س   

: ال شك أن الرغبة في المكافأة وتجنب العقوبة موجودة وهو ج
أناني. لكنها الخطوة األولى في اتجاه الشعور بالمسؤولية، 

ى الكائن ويعرف أكثر فأكثر والمسؤولية هي بداية اإليثار. ير
أن الشر ال يتم التغلب عليه إال من خالل الخير والكراهية عن 

طريق الحب، وأخيراً ال يوجد خير دائم إال خير الجميع. العدالة 
مستحيلة دون أي اعتبار لآلخرين، واعتبار اآلخرين هو 

إحسان نحو نقاط ضعفهم ويؤدي إلى الشفقة والرحمة. تحتوي 
ولى في االتجاه الصحيح على جميع الخطوات الخطوة األ

.الثانية  

 

: هل الذكاء هو مصدر القانون أم أن القانون هو الذي يطلق س
  الذكاء؟

: كما قيل مرات عديدة، يمثل القانون ببساطة القدرة على ج
التصرف المالزم لكل كائن، أيا كان. ال يوجد عمل إال إذا كان 
هناك كائن ما يعمل أو يشعر بآثاره. القانون هو العمل الذي 

يجلب رد فعله بالضبط. تقول الغيتا أن هذه الروح والمادة بال 
دراك"، ما يُسمى المادة يمثل بداية. الروح هي "القدرة على اإل
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العمل ونتائجه. القدرة على التصرف متأصلة في جميع 
.الكائنات. القانون هو استخدام هذه القوة  

 

قيل إن المعرفة موجودة كعملية تجريدية، والتي يبدو أن  :س
ذلك يعني أن المعرفة موجودة بحد ذاتها، بغض النظر عن 

 عارفيها؟

معرفتنا. ما يعرفه المعلمون هو بالتأكيد ما نعرفه هو  :ج
تجريد بالنسبة لنا، حتى لو كان قد اكتسبها هؤالء الكائنات 

العظيمة. في التأكيد على أن المعرفة موجودة باعتبارها 
تجريداً، فإنها تشير بال شك إلى القوة غير المحدودة لمعرفة 

من يتفرد من خالل التنوع ويؤدي في النهاية إلى إدراك 
تحقيق وحدة الكل. أيضاً، ربما، ألنه ال يوجد حد لتقدم و

.المعرفة  

 

): "كان الشرط الدقيق لنجاحهم هو 5: لماذا يُقال (صفحة س
  عدم مشاهدتهم أو عرقلتهم"؟

: الكلمات هي اعالنهم الخاص، وإذا كنا نؤمن بمعارفهم ج
فيجب قبولها على أنها صحيحة. ومع ذلك، يمكننا أن نرى أن 

رغبات البشر تثير االستياء وتعيق أي محاولة مشاعر و
بت  معروفة لمعارضة السعي لتحقيق رغباتهم. ولكن إذا ُغِرّ

األفكار الصغيرة شيئاً فشيئاً، فسيتم إدراك وتنفيذ الجهود 
المبذولة ذاتياً والمصممة ذاتياً في هذه المجاالت العليا. ليس 

ن أيا كانت هناك شك في وجود العديد من الطرق الثانية، ولك
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فهي تنتمي إلى الطبيعة التي تحفز المثالية العليا لإلنسان من 
.خالل كيانه الداخلي  

 

س: "يجب أن تُكتمل اليوكا18 الرئيسية والثانوية ... ويمكننا 
بواسطة المد القوي، تعديل وتوجيه بعض مجاريها البسيطة". 

 ماذا يعني هذا البيان؟

أن المعلمين هم القانون، وذلك ألنهم يعبرون عنه  بما ج:
بشكل كامل وعالمي، لقد وصلوا إلى كمال اإلدراك الشامل وقرة 

ة ثانية من الفعل من خالل التطور من مرحلة إلى مرحل
الوجود. تم الحصول على هذا الكمال من خالل التنفيذ الدقيق 

للقانون الروحي األصيل المشترك بين جميع الكائنات. كل كائن 
يتطور وفقاً لفهمه واستخدامه لقوة العمل المتأصلة. إنه 

يتصرف ويتلقى نتائج أعماله، وهي عملية تؤدي إلى إدراك 
.صرف ويتم التعامل معهذاك الذي يت إدراكالكائن أو   

تصوراته تنمو في دوائر أكبر من أي وقت مضى، كما هو 
االعتراف بمسؤوليته عن أفعاله. بهذه الطريقة، يجب أن ينمو 

المعلمون، الذين يعبرون  الخارج.من الداخل إلى  -كل كائن 
عن القانون ويطبقونه، لن يفعلوا ذلك لو كانوا يستطيعون 
يتدخلون في هذا النمو الذي يمكن أن يأتي فقط من تجارب 

متراكمة ومتنوعة من جانب األفراد، ولكن يستطيعون، بسبب 
معرفتهم متى وأين وكيف يتصرفون، للسماح لإلنسانية بتجنب 

                                                           

تمَّ اعتماد مصطلح – يوكا – وهي دورة كونية مثل كالي يوكا  18
 لتمييزها عن اليوغا وهي نظام تأملي.
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يخدم أفضل تقدم للجميع، وإذا سمحت كان ذلك  إذاالكوارث 
 الظروف بذلك.

وباإلضافة إلى ذلك، وبامتالكهم للمعرفة والسيطرة على  
القوات غير المرئية للطبيعة، يمكنهم استخدامها لعرقلة توجه 
سيء من جانب أي شخص أو المساهمة في التقدم في االتجاه 

الصحيح. يقول "صوت الصمت"، "تعلم تجنب كل األسباب 
النتائج، مثل موجة المد والجزر العظيمة، سوف بتموج لتي ا

ا.تدع مسار جريانه  

 

: هذا ما يفسر عدم تدخل المعلمين، رغم قوتهم العظيمة س
  .لمنع األزمة الحالية

القوة والمعارف العظيمة، ومع  بحيازتهم على: باالعتراف ج
األخذ في االعتبار حقيقة أن المعرفة تأتي فقط من خالل 

 المالحظة والخبرة، يمكننا أن نرى معقولية التصريح.

األفراد والجماعات من األفراد الذين يُطلق عليهم اسم األمم  
يجب أن يتعلموا من خالل األلم والمعاناة، ألن الفرح والسرور 

ة في الحفاظ على الظروف التي تجمعهم، ألنه ال يثير الرغب
المعرفة وال القوة وال الصفات القوية يتم اكتسابها بسهولة أو 

بالرفاهية أو بالسعادة المؤقتة. وبالتالي، عندما تأتي دورة 
الزمن لتسوية الكارما بين األجناس البشرية، فإنه من 
ة وأخذ الضروري ضبط وتعديل جميع األجناس البشرية المعني
 ً .كل التعاليم منها حتى تتمكن البشرية من المضي قدما  
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: بما أن التقمص ينطبق على جميع الكواكب، أال ينبغي أن س
يكون المصطلح تجسيداً جديداً؟ إنه يتحدث عن كوكب الزهرة 

باعتباره مسكناً لكينونات أكثر تقدماً، سابقاً كانت متأخرة 
المجد غير المفهوم لعقلنا.  نظيرنا، ولكن اآلن ارتقت إلى ذروة

 هل كوكب الزهرة يؤثر علينا؟

مصطلح التقمص يعيننا كما هو في األجسام الحية من : ج
اللحم، قد تكون إعادة التعبئة مصطلحاً عاماً أفضل، ولكن يجب 
أن يكون هناك ما يتوافق مع أجسامنا على كواكب ثانية. كوكب 

أرضنا وسكانها، كما الزهرة، ككوكب، له تطور أكثر تطوراً من 
قيل، ولكن بغض النظر عن المستقبل أو ما وراء هذا الكوكب 

فإن الكواكب الثانية مرتبطة ببعضها البعض وتؤثر بعضها على 
بعض إلى حد ما، وكلها جزء من نفس مجرى التطور الواحد 

.العظيم  

 

: كم من الوقت يتعين علينا أن نتجسد على هذه األرض؟س  

: لغاية القيام بكل واجبنا تجاه جميع الكائنات المعنية بتيارنا ج
التطوري ونفهم تماماً طبيعتنا. لماذا نريد أن نهرب من كل ما 
يشكل تصورنا للحياة؟ إن واجبنا الكارمي هو رفع الكتلة كلها 
.إلى درجة أعلى، إلى عالم جديد في الواقع، سنتشارك فيه كلنا  

 

تسب تصوراً عالياً عن الحقيقة في : هل اإلنسان الذي اكس
 هذه الحياة ومن يفعل الخير سيبقى جاهالً؟
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تقول الغيتا: "اإلنسان الذي يعمل الخير لن يذهب أبداً إلى : ج
مكان شرير". ما نجلبه معنا في حياتنا القادمة ستكون هي 

الميول التي اكتسبناها، سواء أكانت جيدة او سيئة. تقدم كل 
.الميول السيئة وتثبيت الصالحة حياة فرصة لتصحيح  

 

: هل تقدمنا التصاعدي يعني تقدم المادة؟س  

تجسيد ألنواع كثيرة من بالحقيقة : ما نسميه المادة هو ج 
باستمرار في أجسامنا من خالل  نحن نستخدمها"الحيويات"، 

الطعام الذي نأكله. إننا نؤثر بهذه الحيويات من خالل مشاعرنا 
خالل الوقت الذي تكون فيه هذه الحيويات جزءاً من جسمنا 

وعندما يعودون إلى ممالكهم، فإنهم يحملون الدافع الذي 
قدمناه لهم، سواء أكان جيداً أم سيئاً. عندما تنجذب من جديد 

شكال ثانية، فإنها تحمل بصماتنا دائماً. ال يوجد جزء إلى أ
.صغير من الكارما المادية لدينا يتواجد في هذا االتجاه  

 

يعمل لصالح  لكنه -بالطبع مادي  -: هل تعبر أن إنسان س
معلماً؟ اإلنسانية،  

: إنسان مادي، بغض النظر عن مدى الخير الذي قد يحاول ج 
ال يمكن اعتباره  لزمالئه،القيام به من أجل الرفاه الجسدي 

معلماً. على الرغم من أنه يجهل الطبيعة الحقيقية لإلنسانية إال 
أن رغبته وجهوده في تخفيف المعاناة ستظل معه، حيث 

الذين يعرفون تعريفه بأولئك على ستعمل الكارما الصالحة 
الحقيقة في عالم البشر. ومن تلك اللحظة، بإمكانه السعي في 
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االتجاه الصحيح مع معرفة أفضل. معلم الحكمة هو أبعد من 
.مفهوم اإلنسان العادي  

 

: يتحدث الفصل عن المعلمين والنطاسين، هل هناك فرق؟س   

هو خطوة على درب رتبة  : هناك فرق كبير: النطاسج
الحكماء، هناك عدة درجات من رتبة الحكماء. وبالتالي فإن 

نتيجة للتطور والجهود الكبيرة التي بذلت خالل العديد  الحكماء،
من الحيويات، هم اآلن حكماء، جسدياً وعقلياً وروحياً، حيث 

سيكون فيها النطاسين وغيرهم ممن يكافحون، في هذه الرتبة 
ل البعيد. إنهم بشر يعيشون، فقط بدرجة أعلى في المستقب

وأكثر قداسة منا. على الرغم من كونهم بشراً حقيقيين، إال أنه 
قد ال يتم فهمهم على أنهم أنفسنا. لديهم أجسام، ولكن هذه 

 -األجسام مصنوعة من أجود المواد وأكثرها شفافية روحانية 
.مادة ليس لدينا عنها سوى تصور بسيط  

جساد، تلعب كل القوى التي تنتمي إلى اإلنسان في هذه األ
والتي تمثل أعلى تعبير عن قوى الطبيعة العظيمة، دوراً دائماً 

ويجب أن يكون لها تأثير مقابل على أي شخص يمكن أن يدخل 
في نطاق عملها المباشر. مع مثل هذا المفهوم لطبيعة 

 أجسامهم، قد نكون قادرين على إدراك مقدار القوة والمجد
التي تم رفع طبيعتها الداخلية. إذا أدركنا بطبيعة الحال طبيعة 

المعلمين، فسنكون قادرين على تبجيلهم في قلوبنا والسعي إلى 
مقاربتهم بأعماق كياننا. لن يتم خداعنا من خالل التأكيدات 

هذا الشخص أو ذاك، وال نعترف  -أو من أجل  -التي أدلى بها 
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القدرات، أو مكان أو الخصائص  بالكتب المكتوبة بغرض تحديد
.الفردية الخيالية للمعلمين وال نعطيها أي قيمة على اإلطالق  

كل هذه األشياء ليست سوى تكهنات ومحاولة لسحب هذه 
"سوء  -الكائنات العظيمة إلى مجموعة مفاهيمنا األرضية 

.استخدام األسماء المقدسة"، مثل بالفاتسكي . 

الثيوصوفيا " هم حقائق عن الطبيعة، وهي في كتاب "مفتاح 
حقائق ال تعتنقها مثلنا العليا. دعنا نمنحهم أعلى ما يمكن أن 
نتخيله، ونحاول استيعاب هذا "العالي" في أنفسنا، ونحاول 

االقتراب منهم في قلوبنا، وبالتالي نشكل ألنفسنا طريقة 
التواصل التي يقومون بها حسب أقوالهم. هم دائماً على 

ستعداد للمساعدة وفي تثبيتنا، فلنحافظ على هذا الُمثل األعلى ا
كشيء مقدس في ثنايا قلوبنا، ليس للتفكير بهم بشكل غير 

جدي بالكامل، بل كمالذ ألعلى تطلعاتنا، في مأمن من التطفل 
بشكل مقدس وسري، وبالتالي فقط، في الوقت المناسب نتعرف 

.عليهم وجهاً لوجه  

 

ين بمفردهم؟: هل يأتي المعلمس   

فإن كلمة "وحدهم" لها  "،: بما أن "إرادة المعلمين واحدةج
معنى سطحي فقط بالنسبة لهم. ولكن سواء كان هناك واحد أو 
أكثر من هذه الشخصيات المجيدة في العالم في أي وقت، فإن 

في  -أو ممثليهم  -تأثير وقوة المحفل يتدفق من خالل ممثله 
ك واحد أو أكثر، فإن هذا يعتمد على عالم البشر. سواء كان هنا

.الفترة وطبيعة المهمة المراد إنجازها  
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: هل كان موسى معلماً؟س  

: هناك عدة دالئل تشير على أنه في هذه الحالة، تعد رتبة ج
الحكماء رقماً مشابهاً لآلخرين في الماضي البعيد. البشر الذين 

الطبيعة. كان سحرة كانوا إصالحيين وهبوا السلطة على قوى 
فرعون حكماء من هذا النوع، لكن موسى كان أكثر قوة. ولكن 

.ال يوجد دليل على سيطرته الكاملة، في تعليمه  

 

، هل الهند 11: هل يمكن أن تسقط البشرية؟ في الصفحة س
 والصين متأخرتان؟

إذا كنا نعني بكلمة "اإلنسانية" حضارة أو تقدم في : ج
انت لها بدايتها وستكون لها نهايتها، لقد اتجاهات معينة، فقد ك

اختفت حضارات الماضي الهائلة، كما يريد الحاضر، أن تحل 
محلها حضارة ثانية. تتكون كل حضارة من العديد من اإليغوات 
بدرجات مختلفة من النمو. عندما يصل التقدم إلى ذروته، فإن 

، ولكن الطبقات العليا من اإليغو تجد الظروف المناسبة لنموها
مع تقمص كتلة البشرية من حياة إلى حياة مع تغيير ضئيل 

 ا. أملألمةللغاية في المعرفة والمثالية، وزيادة الثروة والترف 
فهي تضيع وتغيب عن البصر، والقوة  المثل العليا القديمة

األقل تطوراً الظروف التي  المعنوية تتضاءل. وتجد اإليغوات
تناسبهم في الحضارة الهابطة، أما اإليغوات المتقدمة فهي ال 
تتجسد، والحضارة تختفي في النهاية. تتجسد اإليغوات األكثر 

تطوراً في حضارة ثانية أكثر تكيفاً مع طبيعتها. توجد حالياً 
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حضارات، بعضها في المرحلة النهائية من الفناء، والبعض 
مر بمرحلة الوالدة، وغيرها بمرحلة الشباب وغيرهم اآلخر ت

ناضجين. ال يعتمد التقدم واالستقرار على أي شكل من أشكال 
.الحضارة، ولكن على اإليغوات التي تؤلفها في لحظة معينة  

 

: ما مدى مهمة يسوع؟س  

كل فترة تحدد طبيعة ومدى أي مهمة، ولكن يجب  شروطج: 
يمكن قياسها بما تمكن التالميذ أال ننسى أن معرفة المعلم ال 

من فهمه. من الواضح أن مهمته كانت مهمة للغاية بالنسبة 
للغرب، ألن األخالق التي علمها ظلت دون تغيير على مر 

القرون. إن معرفة قانون الدورات، على النحو المعبر عنه في 
صعود وسقوط الحضارات، يدل على أن يسوع جاء في وقت 

قد أخفى أكثر بكثير مما كشف عنه من دورة تنازلية وأنه 
التعاليم. علم الجموع من خالل األمثال، لكن تالميذه قد ٌعلموا 

.""أسرار ملكوت السماء". ال يتم تسجيل هذه "األسرار  

يتكون الالهوت المسيحي من مفاهيم ظاهرية يهودية غريبة 
عن األلوهية والتفسيرات النصية بأحرف ميتة من كلمات 

يسوع المسجلة. الرواية الوحيدة التي أدلى به يسوع نفسه هي 
"مكتوبة على الرمال". إنها األخالق التي علمها والتي تشكل 

لف عن األساس الحقيقي لمهمته، وهذه األخالق ال تخت
تجسدات اإللهية السابقة. الأخالقيات جميع العصور الماضية و

" لواقع بالمكانيسوع أصبح "شاهداً عيانياً  إنلقد قيل 
المعرفة والقوة الروحية عبر قرون من التقدم المادي والظالم 

.الروحي في المستقبل  



50 

 

 

: هل كان عمل كونفوشيوس من نفس الطبيعة؟س  

كان عمله ذو طبيعة أخالقية بين : كان كونفوشيوس مصلحاً ج
.شعبه في الشرق  

 

: ما معنى "إبقاء شاهد عيان بالمكان" لألجيال القادمة؟س  

: إذا لم يكن هناك إعالن جديد ألجزاء من الديانة القديمة ج 
خاصة في دورة  -للحكمة يمكن أن تفهمها عقول الناس 

عندما تسود المفاهيم المادية في مسائل الدين  -تنازلية 
، كما كان الحال في وقت يسوع، وإلى حد كبير مرة والحياة

تدريجياً في سيتم ضياعها  - المفاهيم الروحية البشرية - ثانية
الصراع المادي والفكري من أجل الوجود ككائن مادي. عندما 

يصل عصر االنتقال، وعندما تتغير الشعوب والحكومات 
واألديان والعلوم، كما هي اآلن، فقد حان الوقت إلظهار المزيد 
بشكل ال يُضاهى من أولئك الذين يعرفون، عن طبيعة اإلنسان 

ع الكائنات. من ينقل هذه التي تحكم تطور جمي والقوانين
المعرفة لإلنسانية هو أكثر بكثير من مجرد "شاهد عيان في 

."المكان  

: لماذا تخلفت الهند والصين إذا كانت ال تزال لديهما هذه س
  الحقائق القديمة؟

: يجب أال ننسى أن الهند في الماضي ال تمثل الهند الحالية. ج
في الماضي، كانت هناك معرفة حقيقية هناك، كما في الصين. 
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في الهند على وجه الخصوص، تم الحفاظ على الكتابات 
القديمة أكثر من أي أمة ثانية، لكن النظام الطبقي القائم على 

الحق من قبل الوراثة الجسدية الذي تم إنشاؤه في وقت 
إيغويات من رتبة أقل من تلك التي كانت في األيام األولى من 

عظمة الهند، والمنع األناني عن الطبقات السفلى للمعرفة التي 
كان يمتلكها البراهمان سببت منذ فترة طويلة في أن يسود 

الجهل والخرافات. من هذا السبب تولد مئات الطوائف. أصبح 
فاالت والعديد من العادات المهينة الدين مسألة طقوس، واحت

وقد فقدت الهند قوتها في التأثير على العالم. الهند والصين 
.تقدمان أمثلة حية على صعود وسقوط الحضارات  

 

: ما الذي يعيد هذه المعرفة؟س   

: محفل المعلمين الذي يحتفظ بها ويقدم كل ما يمكن ج
استيعابه مراراً وتكراراً في أوقات مختلفة على مر العصور. 

الثيوصوفيا هي واحدة من تلك العروض التقديمية واألكثر 
.اكتماالً واألكثر تسجيالً على اإلطالق  

 

، يُشار إلى التنويم المغناطيسي بأنه 12: في الصفحة س
لثيوصوفيا منذ وقٍت طويٍل: ما هو التنويم معروف من ا
؟المغناطيسي  

التنويم المغناطيسي هو اسم حديث لقوة معروفة منذ : ج
قرون. من خالل هذه القوة، فإن الشخص الذي يمتلكها 

ويستخدمها على جاره يشل هذه القناة في دماغ الشخص الذي 
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يعمل فيه كإيغو، ويعمل على التحكم والسيطرة على دماغه. 
يمنع هذا العمل الشخص من تلقي انطباعات غير تلك التي 

يوحيها الُمَشِغل في الحاالت العادية. واحدة من السمات المميزة 
لهذه الحالة المنومة هي أن هذا الشخص الضحية ال يعرف ما 

حدث في داخله، وليس لديه ذاكرة عما حدث، وأنه ال يشعر 
د يُطلب من بشيء وال بمرور الوقت. في هذه الحالة، ق

الشخص تنفيذ أي نوع من األفعال الحقاً، وسوف يقوم بذلك. 
ارتكبت الجرائم نتيجة لهذه اإليحاءات، حيث يجهل الشخص 

الضحية أن ايحاء الُمَشِغل هو الذي قد أدى به إلى الفعل ودفعه 
إلى الفعل. في بعض األحيان، يفلت الضحية من سيطرة 

."ى "شخصيات مختلفةالُمَشِغل ويمكن أن يكشف عما يسم  

قد تكون هذه ذكريات للتجارب السابقة أو، كما هو أكثر 
اجساً، ألن الحالة احتماالً، اتصاالت مع كائنات ثانية تشكل ه

هي بال حول وال قوة. تعتبر هذه الممارسة من قبل المدارس 
 لإليغوالقديمة سحر أسود، ألنها تشكل تدخالً في اإلرادة الحرة 

السعي وراء الممارسة على فيما يتعلق ببنيتها البدنية. يؤدي 
أي شخص إلى ميل متزايد للخضوع للتأثير والخروج من 

توازنه الطبيعي من خالل مشاعر وايحاءات اآلخرين حول هذا 
الشخص، وكذلك عن طريق كائنات غير مرئية، والتي وجودها 

غير مقبول بعد من قبل العلم الغربي. . كل من يمارس هذا 
.الصحيح ليصبح ساحراً أسود الفن األسود هو على المسار  

 

: هل التنويم المغنطيسي والمسمرية هما نفس الشيء؟س  
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ال، هم عكس بعضهم البعض. في التنويم المغناطيسي، : ج
يترك الُمَشغل فعلياً للشخص جزءاً من مادته الجوهرية األثيرية 

التي تحمل الصفات الجيدة أو السيئة للعامل، إنه يعمل على 
ية واألعصاب الخارجية كقمع، وهو أحد الشعيرات الدمو

خصائص النوم والموت. بينما في المسمرية، يكون التأثير من 
فتحاً، بدالً من االنكماش والقمع، وال يتم  الخارج،الداخل إلى 

التأثير أن يتحرك وفقاً  للشخص تحتاستخدام أي ايحاء ويمكن 
لطبيعته وصفاته. في أي من هذه الحاالت، ال توجد معرفة 

ممكنة، على الرغم من أن التأثيرات الالحقة قد تنتشر بشكل 
غير قابل للسيطرة وغير متأثرة بالشخص. إن ضبط النفس هو 
الرغبة الكبيرة، وال تؤدي أي من هذه الحاالت إلى ذلك، ولكن 

ك تميل إلى تدميرها. قد تكون هناك على العكس من ذل
استثناءات نادرة، حيث نعرف طبيعة اإلنسان واآلثار التي 
ستحدثها أي عملية على هذا الشخص، ثم يمكن استخدام 

واحدة أو غيرها من هذه العمليات لصالح هذا الشخص، ولكن 
.ليس للتحكم أو الفضول  

 

نت أن : يتحدث جودج عن الكربون المعلق في كل مكان. ظنس
 الكربون له مكانه في المملكة المعدنية ويظل هناك إلى األبد؟

الكربون، مثله مثل كل العناصر الثانية التي نعرفها، معلق  :ج
في كل مكان. ال يمكن إدراك أي من هذه العناصر حتى يتم 

ترسيبها. الكربون هو شكل معين من اإلدراك لفئة معينة من 
كال. الكربون هو الكربون الذكاء، وهذا صحيح لجميع األش

سواء بشكل خام، أو نباتي أو حيواني، محلول أو في الهواء 
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من حولنا. نظراً لوجود نوع معين من الذكاء في الكربون، فإن 
لدى األخير مجال عمل خاص به على اتصال مع أشكال 

وذكاءات ثانية. استخدام الكربون في الشكل اإلنساني، على 
ال يرجع إلى ما يُسمى الكربون، ولكن إلى صفاته  المثال،سبيل 

.في الواقع، إلى عمله الذكي -  

بب تفرد مصدر جميع الكائنات وجميع أشكال المادة وبسبب بس
عمليات التحول التي تحدث طوال الوقت فإنه  يمكن أن تُسمى 

العناصر المعدنية "الذكاء المتبلور" وفي هذه الحالة، تكون 
االختالط بالعناصر الثانية، فإنه يتم إطالق  غافية، ولكن بسبب

وتحرير العديد من الدرجات وأنواع النشاط وتجد اللعبة 
الخاصة بها. حالة الغفوة أو الال نشاط يمكن تصنيفها كنوع من 

"ديفاخان" لهذا النوع من الوعي، واالختالط يمكن باعتباره 
أو  فترة من "التجلي". في كل هذه الخالئط، ينقل عمل نوع

أكثر من أنواع الوعي على اآلخرين اتجاهات ثانية نحو تعبير 
.أكثر اكتماالً من الذكاء من خالل الشكل  

من خالل الجمع بين شكلين من الذكاء، يمكن إنتاج نموذج 
ثالث لكليهما. على سبيل المثال، سيتم إذابة جزئين من 

 -وهما الغازان  -الهيدروجين في جزء واحد من األكسجين 
مختلف تماماً  -عل الشرارة الكهربائية، إلنتاج عنصر ثالث بف

عن المكونات األصلية. يستمر هذا التحول بشكل مستمر في 
تطور شكل أو نموذج تحقيق الكائنات من جميع المستويات 

وينتج عن الدافع التطوري الذي أعطاه الكائن الذكي من جميع 
.الدرجات للمادة. الكون هو الوعي المتجسد  
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: جودج يتحدث عن التخاطر: متى يكون ذلك ممكناً؟س   

: التخاطر ممكن عندما يمتلك شخصان نفس الفكر واإلرادة ج
والشعور في نفس الوقت. في هذه الحالة، سوف تصل فكرة 

.الشخص إلى اآلخر أينما كان  

 

: يقول الكثير من الناس الذين قرأوا كتاب "المحيط" إنه من س
، في حين أن الكتاب مكتوب بعبارات الصعب فهمه: لماذا هذا

  بسيطة؟

: سيكون من الصعب كتابة كتاب يعطي لمحة عن العلوم ج
العالمية بعبارات أبسط من تلك المستخدمة في "المحيط". ال 

 بل تكمن صعوبة الفهم في صيغ التعبير المستخدمة في الكتاب
  الروح.في 

طالب المستقبل، الذين تمنعهم استنتاجاتهم الصعبة حول البشر 
واألشياء واألساليب من استيعاب معنى األفكار المطروحة 

بشكل بسيط للغاية. ليس هناك أدنى شك في أن أولئك الذين 
"المحيط" هم من يطلقون على أنفسهم  صعوبة فييجدون 

إال  فيعر الصفة أشخاص أذكياء، لكن الذكاء الُمظهر عموماً 
ما قاله أو كتبه العلماء أو رجال الدين أو الماديون وغيرهم، 

وليس استخداماً مباشراً لقوة التفكير، ألن روح هذه ليست 
 سوى مخازن للفكر واألفكار ولتصرفات اآلخرين.

يجب وضع كل ما تم تخزينه بطريقة المفاهيم  لفهم الثيوصوفيا 
واألحكام السابقة جانباً في الوقت الحالي، خاصة في وقت 
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القراءة أو الدراسة، بحيث يمكن للعقل فهم معنى كالم المعلم 
 تماماً.

الكتساب المعرفة من هذا العلم، الذي هو توليف لكل الحياة  
 ً وخالياً من جميع  والطبيعة، يجب أن يكون العقل واضحاً ونظيفا

األفكار المسبقة والتحيزات واألحكام المسبقة ومكرساً تماماً 
الكتساب العلم إذا كنا تريد تعلمه ومعرفته. من حيث أنها 

هذه المرحلة، فإنه يجب أن نتعلم  وتمهيدية فيأساسية 
المقترحات األساسية الثالثة للثيوصوفيا وأن تكون مفهومة 

الحياة، وكذلك على الفلسفة المفصلة جيداً ومطبقة على مشاكل 
"."التي يقدمها كتاب المحيط  

مختصرملخص   
 

:يقدم ملخص موجز للفصل األول بعض الحقائق  

(أ) التطور من الداخل إلى الخارج ويشكل القانون األصيل  
  والميل الذي يحكم تطور جميع الكائنات

(ب) أن األشخاص المذكورين في الفصل على أنهم "معلمي  
هذا القانون ووصلوا إلى  هكذا بفضلأصبحوا قد الحكمة" 

مرحلة الكمال في الحكمة والقوة بما يتجاوز األفكار العادية عن 
إمكانية اإلنسان. لقد حقق هؤالء المعلمين ثروتهم الروحية 

يها بوعي ونقلوا العالية خالل الحضارات الماضية وحافظوا عل
هائل من الوقت. يتم تقديم  جميع المعارف المكتسبة من خالل

العديد من االستشهادات في الفصل لتوضيح وجود مثل هذه 
الكائنات في فترات معينة من تاريخ البشرية، والهدف من ذلك 
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هو تخليص عقل الطالب من أي فكرة أنه قد تكون الثيوصوفيا 
نية. ولتأكيد فكرة أن المعرفة إما نظرية أو تكهنات إنسا

المقدمة في الفصول التالية ينبغي اعتبارها نابعة من المعلمين، 
والتي تمثل بيانات حقيقية فيما يتعلق بالعمليات التطورية التي 

.مرت بها جميع الكائنات أو يجب أن ينتهي بها المطاف  

 على الرغم من أن الطالب يمكنهم تقديرياً قبول البيانات التي
فإنه  "،أدلي بها في هذا الكتاب كبيانات للحقائق والقوانين

سيكون من الجيد أن يحاولوا أيضاً فهم طبيعة المعلمين 
بينهم وبين  تنفتح قناةواالقتراب منهم بقلوبهم. وهكذا 

المعلمين والتي ستسمح بهذه المساعدة الداخلية الجاهزة أن 
 .تُعطى دائماً عندما يكون الطالب في العالقة التي تسمح لها
تعطي الفصول التالية أوالً المبادئ األساسية، ثانياً، هذه 

المبادئ تنطبق على أرضنا على وجه الخصوص، وبالتالي 
اإلنسان وعلى مختلف  فهي نفس المبادئ المطبقة على

مكوناته مثل ككائن متطور. يجب على الطالب مالحظة هذه 
المعاملة المتتالية التي تنتقل من العالمية إلى التفاصيل وتطبيق 

هذه القوانين على كل عبارة من الكتاب، حيث تم نشره 
كتحضير أولي لدراسة العقيدة السرية. والقصد من ذلك هو 

ه، وهي معرفة ممنوعة تماماً حث اإلنسان لمعرفة لنفس
.باألفكار الخاطئة عن الحياة وهدفها الكبير  
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 الفصل الثاني
 

 المبادئ العامة

 

نظرة على القوانين العامة التي تحكم الكون. التقسيم السباعي 
. مادة حقيقية غير مرئية وهذا معروف دائماً في الكوسموس

من المحفل. احترس من الجزء الذكي من الكون. في الروح 
الكونية، تم احتواء المستويات السبعة للكون. يستمر التطور 
على مستوى الروح الكونية. فترات نهاية التطور، إنها ليلة 

اهيم براهما. التعليم الموسوي لنشوء الكون تم نفيه حسب المف
الحديثة. كان لليهود جزء فقط من العقيدة المستعارة من 
المصريين القدماء. تتفق العقيدة مع المعنى العميق لسفر 
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التكوين. المدة العامة لفترات التطور هي كبيرة. نفس عقيدة 
هربرت سبنسر. التسلسل الهندوسي القديم يعطي التفاصيل. 

قيدة أقدم بكثير قصة معبد سليمان هي قصة تطور اإلنسان. ع
من العقيدة المسيحية. العصر الحقيقي للعالم. عمر اإلنسانية 

مليون سنة. يتم تحقيق التطور فقط من قبل  18هو أكثر من 
اإليغو، التي أصبحت في النهاية تستخدم الشكل البشري. كل 

واحدة من المبادئ السبعة لإلنسان مستمدة من واحدة من 
.للكونالتقسيمات العظيمة السبعة   

عندما يُقال"حتى تصبح جميع  14: ماذا يعني في الصفحة س
 وحدات الجنس البشري جاهزة للكمال"؟

إذا فهمنا أن "كل شيء هو نفس وروح في تطور : ج
فإن كل شكل موجود هو تجسيد لذكاء مكتسب. قبل  "،مستمر

أن تتكون أرضنا، كل الكائنات تتوقف عن التطور. كل فئة 
طورها المختلفة على "األرض" السابقة. وصلت إلى مراحل ت

من بين هذه الكائنات، هناك بعض الذين وصلوا إلى مرحلة من 
التطور الروحي وتحسين معرفة التيار التطوري الذي أتوا منه، 

قد تمر هذه الكائنات خارج النظام إلى مستويات أو عوالم 
أعلى. في حين يجب أن يستمر أولئك الذين لم يصلوا إلى هذه 
المرحلة مع كائنات مثلهم ومع جميع اآلخرين الذين هم دونهم 

أو مجال الخبرة) حتى  -(والتي تشكل في مجموعها األرض 
.يصلوا إلى قمة دورهم  

بالطبع، أولئك الذين وصلوا إلى المرحلة العليا كانوا 
"جاهزين". لم يكن من المتوقع أن تكون الوحدات البشرية 
الجديدة الخارجة من مملكة الحيوان في نهاية فترة الكوكب 
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السابق قد اختبرت نفس تجربة أولئك الذين كانوا واعين ذاتياً 
 ً أولئك الذين  عندما بدأت هذه األرض السابقة. هناك دائما

يخرجون من أي نظام يتقدمون في المعرفة والحكمة، وأولئك 
الذين ما يزال أمامهم مرحلة لمتابعة تجربتهم نحو الكمال بينما 

.ال يزال آخرون يخرجون من العوالم الدنيا  

 

: أال يجب كل مجموعة اإليغو من هذه المانفنتارا أن تكون س
 جاهزة قبل مغادرة هذه األرض؟

سبق القول، هناك كائنات في نهاية كل برااليا وقبل  كما: ج
الجلي الجديد التي تقدمت بعيداً بما فيه الكفاية لتكون قادرة 

على الخروج من هذا النظام، هذا يعني أنها قد أوفت بواجبها 
 تجاه التطور الخاص الذي أتوا منه.

سيكون من الطبيعي أن نفترض أنه، في نظام معين، يحتل  
المكان الذي تشغله الوحدات العليا، ويجب أن ينتقلوا اآلخرون 

إلى حقول أكبر في نظام أعلى. االستنتاج هو أن كل مجموع 
اإليغو يجب أال تكون "كاملة". االيغو مدركة لذاتها ويجب أن 
تتقدم من خالل الجهود المستحثة والمدركة، ومن المرجح أن 

أن تنتهي فترة التجلي األرضي الدنيوي  ولكن يمكنتتحسن، 
.وهذا على األرجح يحدث مع األغلبية الكمال،قبل الوصول إلى   

 

: إذاً، ستستمر هذه األرض حتى ال يوجد أحد هنا س
 الستخدامها؟
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: سوف تستمر طالما هناك إنسان في حاجة إليها. تكون فترة ج
 مدة األرض أكبر من فترة أي كيان أو جنس بشري يستند

عليها. ال يزال القمر موجوداً على الرغم من أنه يتفكك ببطء، 
بينما يمتلك اإلنسان، الذي كانت مسكناً له، األرض الحالية 

.كحقل  

 

: "يتطور الكون من المجهول، حيث ال يستطيع أي إنسان س
أو روح، بغض النظر عن تساميه، التحقيق في المستويات 

يمكنك توضيح معنى السبعة أو بسبع طرق أو أسلوب." هل 
 "سبع طرق"؟

أن كل تطور هو سباعي في طبيعته  توضح الثيوصوفيا: ج
وعملياته، إن فهم هذه الطبيعة السباعية هو الذي يمنحنا 

المفتاح لفهم العمليات التطورية، وطبيعة اإلنسان، وكذلك فهم 
جميع الكائنات البشرية وجميع األشكال. جميع الكواكب، وكذلك 

جميع األنظمة الشمسية، لها بداية ونهاية، وكلها نتاج ذكاء 
قدمي بدرجات التنمية الشديدة. إن أرضنا هي نتيجة ألرض ت

سابقة، وكائناتها، قد وصلت في مسار تطورها إلى حدها 
الممكن. يبدأ كل تطور سباعي له نقطة االنطالق مجموع كل 

 .المعارف والخبرات المكتسبة خالل التطورات السابقة
اً وبالضرورة، فإن التطور التالي سيكون بطريقة سباعية وفق

لدينا "الكرات" السبعة  المثال،لطريقة أو وسيلة. على سبيل 
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لألرض19، سبعة مبادئ، سبعة اجناس بشرية رئيسية وكلٍ  
منها مؤلف مم سبعة اجناس بشرية فرعية، سبعة أصوات 

المجلد األول صفحة    -سبعة ألوان، إلخ. (انظر العقيدة السرية 
.، النسخة األصلية)289-292  

الكائن نفسه للكمال على هذه األرض، هل يبدأ : عندما يتقن س
 في كرة أعلى؟

: عندما يكون الكائن كامالً، يكون في القمة. ضع في ج
اعتبارك أن التطور ال يبدأ من األسفل، ولكن دائماً من األعلى. 
هذه العملية هي واحدة من أفعال الذكاء الذي يتالشى تدريجياً 

والتعبيرات الملموسة.  نحو األسفل إلى المزيد من المنتجات
عندما يتم الوصول إلى أدنى نقطة، فإن كل ما تم اكتسابه في 

ثم يتم  "،الخبرة والمعرفة يوقظ خطوة واحدة من "درج النزول
استيعابه بالكامل، ثم يتم رفعه إلى أعلى مستوى، وهكذا على 

.الفور إلى "األعلى" الذي هو أساس الجهد التطوري المقبل  

 

: يتحدث الفصل عن أقسام الكون السبعة على أنها س
"المطلق، النفس، الروح، المادة، اإلرادة، أكاشا أو األيثير20 

مع بعضهم البعض؟والحياة" هل يمكننا تحديد عالقتهم   

                                                           

كوكب األرض (نظير كل الكواكب) مؤلف من 7 كواكب – أو – كرات  19
واحد منها منظور (أرضنا الصلبة) وستة كرات غير مرئية ألنها  –

 تتواجد على مستويات كونية عليا.
 هناك فرق بين األثير وبين اإليثير( آكاشا). 20
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لها، وجذر ودعم كل شيء.  المطلق هو العلة التي العلة :ج
المطلق. العقل هو -وفي  -تمثل الروح الوعي أو الذكاء من 

القوة اإلبداعية أو البناءة.  -ذكاء جميع الكائنات في العمل 
المادة هي الجوهر، من األكثر أثيرياً إلى األكثر تصلباً: نتاج 

التفاعل والترابط بين فئات مختلفة من الكائنات المعنية 
. اإلرادة هي قوة كل درجة من الذكاء، وهي متأصلة بالتطور

في الوعي من حيث أنها "القدرة على التصرف"، والتصميم 
على العمل يجعلها فعالة. أكاشا هي عنصر، شكل من أشكال 

الجوهر، إنتاج الذكاءات اإلبداعية. الحياة هي القدرة على 
اإلدراك والتعبير عن أي درجة من الذكاء في أي مستوى 

.وهريج  

 

: لماذا يستحيل على عقل اإلنسان أن يفهم المطلق؟ هذا ال س
 يعني أنه ال يمكننا أن نفهم ذلك على اإلطالق، أليس كذلك؟

يقول محيط الثيوصوفيا، "الكون يتطور من المجهول : ج 
حيث ال يمكن ألي إنسان أو روح، بغض النظر عن تساميه، أن 

نبغي أن يؤخذ في يبحث فيه" هذا اإلعالن هو من معلم وي
االعتبار بالكامل. ومع ذلك، يجب أن نكون قادرين على فهم 

سبب صوابه. المطلق هو عكس النسبي. المطلق يفهم كل 
شيء وكل الكائنات، وكونه أساس كل من الماضي والحاضر 

والمستقبل، فال يمكن السعي إليه من قبل أي كائن موجود فيه 
ما هو بدون صفات أو  وليس بواسطته. تشير كلمة مطلق إلى

سمات من أي نوع، فكيف يمكن فهم ما ليس له شكل وال 
 صفات؟
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نحن نعرف كلمة الحياة ونفهم أنها تعبر عن نفسها بكل 
أشكالها، المرئية أو غير المرئية بالنسبة لنا، نحن نستخدم 

مصطلح "الحياة الوحيدة" لإلشارة إلى وجودها في كل شيء 
كننا التحقيق في هذه القوة وفي كل مكان. كبشر، ال يم

الالنهائية كتعبير المتناهي حيث اليمكن للجميع التعبير عنها إال 
من حيث نطاقها ونوعية تعبيرها. ال يمكن ألي كائن التعبير 

.عن الحياة دون أن يكون في جوهره الحياة نفسها  

يمكننا أن نقول عن المطلق فقط "هو"، كما يمكننا أن نقول 
أنفسنا فقط، "أنا". كيف يمكننا التحقيق فيما ال يعتمد على عن 

 أي تعبير، كبيراً أم صغيراً، ولكن بفعل وجوده الكوني؟

يجب أن نكون قادرين على إدراك وفهم أن كل واحد منا هو 
كائن وغير كائن، قدرتنا على اإلدراك هي الالكائن، تصوراتنا 

التي تم استيعابها وتجسيدها تشكل الكائن. المطلق هو اسم 
واألساس الثابت لكل شيء. كل ما  النهائي،للواقع الوحيد، 

تبقى هو "مايا21"، وهذا يعني أن األنماط والتعبيرات ودرجات 
الذكاء وأشكالها تتغير باستمرار، وتقترب دائماً من النور 

في كل كائن هو  الحقيقيولكنها ال تلمس أبداً الشعلة، ألن 
.اللهب نفسه  

 

هو  -بالتحدث ميتافيزيقياً عن الزمن  -: "التمايز األول س
للزمن؟الروح". ماذا يعني الميتافيزيائي   

                                                           

 مايا يعني الوهم. 21
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: ال يمكن حساب الزمن إال من خالل الفعل ورد الفعل، ج
وطالما أنه ال يوجد فمل، فال يوجد زمن. قبل أن يكون هناك أي 

عمل، يجب أن يكون هناك أولئك الكائنات الذين هم في 
البرااليا22 في انتظار فجر يوم جديد من التجلي. الروح هو 

ول يبدأ ظهور عدم النشاط في نشاط الذكاء. من "العمل" األ
.السرية. المجلد األول) ، العقيدةاألولىالسورة الزمن. (انظر   

 

: ما المقصود بعبارة "المادة الحقيقية"؟س   

: دين الحكمة يعلم أن الروح والمادة بال بداية. بعبارة ثانية، ج
يوجد مع الروح أو الوعي جوهر أو ماهية متجانسة، وهي 
المادة األولية. من هذه المادة البدئية يتم انتاج جميع حاالت 

المادة الالحقة من خالل عمل كتلة الكائنات المعنية. هذه المادة 
.مى "المادة الحقيقيةالمتجانسة البدئية هي ما يس  

 

: لماذا يُعتبر مستوانا األرضية مهم للغاية؟س  

: ألننا في أسفل القوس الهابط وعند هذه النقطة تلتقي ج 
الروح أو الوعي والمادة الملموسة. هذه هي نقطة التحول 

ة طباحيث تلتقي جميع الجهود والتعديالت السابقة للدورة اله
مجال تصحيحها وتنسيقها.  من التجانس وعدم التجانس ويكون

ال يمكننا تجنب هذه التعديالت. يجب أن يتم العمل قبل أن 
 ً  نمضي قدما

                                                           

 المانفانتارا هي انبثاق الكون، برااليا هي احتجاب الكون. 22
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في الكفاح، ال يوجد سوى مكان واحد من الهدوء والحزم: 
الذات العليا لكل من هؤالء الذين هم  الثابتة،النفس الهادئة 

المحاربين الحقيقين والتي، من أعمق مركزها في الحكمة، 
يجب أن تكون حرة لقيادة المعركة. الذات السفلية هي 

  .موجودة، ولكن يجب أن تكون جندي للذات العليا على األرض

: ماذا تعني عبارة "تم وضع المخطط في العقل الكوني"؟س  

قل الكوني" جميع أنواع الذكاء الذي تم تطويره يشمل "الع: ج
في كوكب أو نظام شمسي سابق. عندما تتوقف التجليات، فكل 
وحدة من الذكاء تصل إلى درجة ونوع التطور الخاص بها في 

إطار العالقة والتفاعل بين جميع الكائنات المعنية. من هذا 
التي التقدم العام، يتم إنشاء تنسيق يوفر الخطوط التالية 

.سيستمر تطورها  

 

)16: ماذا يعني "كائن عظيم"؟ (صفحة س  

: نعني بكلمة "كائن عظيم" مجموع كل الكائنات، مجموع ج
.الذكاء المعني بالتطور  

 

: كيف يمكن أن يكون هناك دائماً مادة في الطبقة الدنيا س
 للتطور، ومن أين تأتي؟

: ال يمكن تحقيق فهم تطور الكائنات إال من خالل مراعاة ج 
أن الروح، أو الوعي، مع "قدرته على اإلدراك"، هما منتج كل 

درجات المادة وسبب كل التغييرات. أثناء التجلي، يحدث 
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التطور في كل وقت، وبالتالي، يجب أن يكون هناك تعبير 
.جوهري أو مادي مطابق من أول بصيص لإلدراك  

وهر، أو المادة، هي نتاج الروح، أو الوعي، وهذا يشمل الج 
أو ما سنعرفها أو  المعروفة -ما يُسمى جميع عناصر الطبيعة 

.الناتجة  

 

: ماذا يحدث للنماذج أو األشكال المستخدمة من قبل كائنات س
  ذات ذكاء متدني بعد وصول هذه الذكاءات لمستوى أعلى؟

: كل شكل، عالي أو متدني، بعد أن تم إنشاؤه، يظل بمثابة ج
مصفوفة في مادة نجمية ويمكن استغالله عن طريق الذكاء 

جميع البشر الذي بلغ نقطة تجعل من الممكن استخدامه. وحدة 
واقتصاد التقدم تتطلب ذلك "ال يضيع أي جهد، وأي عمل لن 

يذهب هدراً". مثلما يتم استنساخ خط الوراثة البدنية من اآلباء 
وتتجسد  إلى األطفال، كذلك يتم إنشاء ظروف من أنواع مختلفة

أو  الخاصة بهماألنا في هذه الظروف المحددة وفقاً للكارما 
". "وهكذا مع تقدم العوالم الدنيا نحو وفقاً "لشكلهم البدني

أشكال التعبير األعلى، فإنها تضمن بذاتها األشكال الثابتة 
الُمستخدمة من قبل أسالفهم. المصفوفات من جميع األشكال 

.التي كانت موجودة دائماً ال تزال موجودة في النور النجمي  

 

يتم ذكر عبارة "البوصة البريطانية"  17: في الصفحة س
سميث، إلى ماذا تشير؟ وبياتزي  
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بياتزي سميث درس وبحث في الهرم األكبر. كرجل  :ج
إنجليزي شديد المواطنة ومسيحي أرثوذكسي، فقد طور 

وأصدر نظرية أن القياسات الهندسية للهرم العظيم تثبت أن 
األساس العلمي لبنائه يجب أن يثبت أن النظام البريطاني23 
وليس النظام المتري، هو المعيار الحقيقي للقياس الخطي، 

وعالوة على ذلك، فإن الهدف الديني في بناء الهرم كان لتعزيز 
 فكرة األرثوذكسية عن السبت24 والتحذير من األحد القاري.

 

: لماذا تقول "مع الشرقيين، إنها الحقيقة" عن عمر العالم؟س  

ألن المفاهيم الغربية لعمر العالم استندت إلى استنتاجات : ج
الهوتية من مخطوطات أسيء فهمها وغير ذات صلة وتشكل 

الكتاب المقدس المسيحي. إن فكرة أن العالم يبلغ من العمر 
بضعة آالف من السنين قد قبلته المسيحية عموماً وأن 

هم مخلوقات جيلهم، كانت محدودة في تكهنات الجيولوجيين،
حول عمرها الفعلي. صحيح أنه خالل القرن الماضي، تم توفير 
قدر أكبر من حرية التعبير والتكهنات، ألن االكتشافات من كل 

من مائة  إنهاألنواع تكمن وراء هذه التكهنات أكثر فأكثر، وقيل 
ألف إلى مليون سنة ممكن لعمر االرض. كل من يدلي بهذه 

.مجرد افتراضات وآراء التصريحات يعترف باستمرار بأنها  

هناك حيث يفشل العلم الغربي بسبب أساس فكره، فإن العلم 
الشرقي، القائم على أرشيفات القرون الماضية والقوانين 

                                                           

 الذي يستعمل البوصة (اإلنش) بدالً من القياسات المترية. 23
الفكرة اليهودية بأن هللا قد استراح يوم السبت وليس األحد كما يفعل  24

 السكان في القارات.
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الثابتة لتطور األرض واإلنسان، يمتلك، ليس فقط المحفوظات 
القديمة، بل معرفة القوانين التي يمكن من خاللها تبرير 

التسجيالت نفسها. في الثيوصوفيا، كل طالب ينتهز الفرصة 
بهذه القوانين  لديه معرفةويتابع الدورة التدريبية الالزمة، 

عب حي، يتم حفظ وكيفية عملها. في األماكن السرية بين ش
هذه المحفوظات بطريقة مقدسة، إن الثيوصوفيا الممنوحة 

.للعالم هي جزء من الحكمة والمعرفة المتراكمة  

 

: لماذا نحن متأخرين روحياً عما كنا عليه قبل آالف س
 السنين؟

ألن وعي البشرية قد غرق في المساعي الدنيوية الخارجية : ج
ول الثمار الفكرية إلى لدرجة أن الفكر، قوة اإلدراك من أ

االستنتاجات، قد تطورت على حساب التصورات الروحية. إن 
الرغبة في إبراز الوجود المادي المعقول تبتعد مباشرة عن 

وعي اإلنسان بأنه كائن روحي. ما لم يستعيد المرء وعيه بأنه 
سنظل  -وجود محدد في الروح، وليس في المادة  -روحاني 

دية للوجود الذاتي المخلوق. لقد رأى ملتزمين بظروفنا الما
الفكر للتو االختالفات وقارنها. بمجرد اكتسابها، يمكن 

استخدامها إلدامة الوجود المادي بكل عيوبه، أو كأداة للروح 
لتوجيه والسيطرة على الحيويات الدنيا التي تشكل الممالك 

.الموجودة تحت المملكة اإلنسانية  

"يجب العثور عليها وجمعها : ما هي "المواد" التي س
 وصنعها في أماكن بعيدة"؟
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في نهاية الفترة العظمى، مثل تلك الموجودة في كوكب، تم : ج
إعادة جميع أشكال المادة الخشنة إلى الجوهر أو المادة البدئية 

العديد من  تجاربوفيها، األولية التي نشأت منها والتي تشكلت 
عليها. الحفاظ المتطورة يتمفئات الكائنات   

في "التقدم لألمام" المقبل، تنجم المجموعات والترابطات  
الجديدة عن معرفة أكثر تعمقاً اكتسبتها خالل فترة التطور 
السابقة ويبدأ بناء جديد لتطور األشكال، استناداً إلى التقدم 

المحرز سابقاً. بالضرورة، تبقى الخبرة التي اكتسبتها مختلف 
في حالة متجانسة، يبدأ  - مواد – وبكونهافئات الكائنات، 

التكوين في هذه الحالة ويتطور مع تقدم العصور. كل هذا 
بشكل عام. الثيوصوفيا تُعلم أن قمرنا هو الكوكب الذي كان 

على أساسه وفي مجاله قد تطورنا في السابق مباشرة، وأنه 
عندما كانت األرض تبنى، انكمش القمر وتفكك. من هذا 

يمكننا أن نتخيل أن "مادة" القمر كانت وال تزال المنطلق 
تستخدم في بناء األرض وأشكاله، وأن هذا سيستمر حتى 

دورتنا الكونية السابعة، وهو وقت اختفاء القمر. يمكن اعتبار 
هذا أحد "األماكن البعيدة" ويمكن لآلخرين أن يفهموا ذلك إذا 

ي يمثل وضعنا في االعتبار أنه في هذا الكون الشاسع الذ
كوكبنا جزءاً صغيراً منه، ووفقاً لقانون الوحدة الذي ينبث 

بالجميع، يرتبط كوكبنا بجميع الكواكب الثانية في نظامنا وهو 
متصل بهم. نظراً ألن الهدف العظيم هو تطور الروح، فيجب أن 



71 

 

ً  لمجموع الذكاء25  يكون الخزان الكبير للجوهر األثيري متاحا
.هم أن يختاروا ويوجهواوقوت ميمكن لمعرفته الذي  

 

: إذا كان لدينا سبع مستويات للكائن، فهل تعمل الكارما س
 على كل منها؟

تعمل على كل مستوى وكل كائن. الوعي والحياة  : الكارماج 
على أي مستوى يتضمنان على اإلدراك والعمل، وهذا يعني 

هناك ثالثة خطوط للتطور: روحية وفكرية وجسدية،  الكارما.
ويتم خلطها في كل نقطة. التقدم على جميع المستويات ممكن 

فقط من خالل العمل. من الخطأ أن نتخيل أن الكارما تتعلق 
.بالمستوى المادي فقط  

 

المعلمين يسرعون عن الكارما؟ إن: لماذا تقول س  

: ألنهم يعرفون النتائج النهائية لجميع األفعال التي ج
وأن كل  جسدية،يتخذونها، سواء كانت روحية أو نفسية أو 

.جهودهم تهدف إلى تقدم كامل الكائنات  

 

                                                           

بالحقيقة أنا ال أعرف جمع كلمة – ذكاء – وكنت أعتقد أنها –  25
ولكن عدة أصدقاء قالوا أن الجمع  والبعض يقول أنها ال تُجمع، –ت ءاذكا
ولذلك تركت كلمة ذكاء كماهي  مثل كلمة (دعاء = أدعية) –أذكية  –هو 

. ألنها ممنوعة من الصرف  
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تطور فلكي، ، ُكتَِب، "في بداية اليوم، 19: في الصفحة س
بقدر ما يتعلق األمر بهذا النظام الشمسي، يبدأ ويشغل ما بين 

مليار وملياري سنة في تطور أول مادة أثيرية جداً قبل أن 
تظهر الممالك النجمية لإلنسان والنبات والحيوان". ممكن هل 

 يمكن تفسير ذلك؟

يجب أن يكون هناك لكل مانفانتارا مادة بدائية محددة والتي : ج
شكل منها التمايزات الالحقة. في كل بداية مانفانتارا يجب أن تت

يكون جوهرها ما يمكن أن يسمى التمايز في الداخل. الجوهر 
الكوني الوحيد الالنهائي، الناتج عن عمل الذكاء عليه، يحدث 
هذا بسبب تفاعل وترابط جميع الكائنات المشاركة في التيار 

.من التمايز التطوري السابق وكشرط أساسي لمزيد  

 

 

 

 

 

 ملخص

 

يتناول الفصل األول معلمي الحكمة الذين يمثلون نتائج التقدم 
التطوري وأوصياء حكمة الماضي المتراكمة. الفصل الثاني 

يعرض المبادئ العامة التي تحكم الكون. تمايز النظام إلى 
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سبعة يثبت أنه عالمي في عمله، ولكل ذرة كذلك لها سبعة 
. يمثل العقل، أو مبادئ، إما كامنة أو معبر عنها حسب الحالة

الذكاء، المعرفة المكتسبة عن مجمل الكائنات الداخلة بالتطور، 
ومجموع الذكاء األعلى هم المرشدين والدوافع المحرضة 

بالداخل. كل فترة تطور رئيسية لها بداية محددة تستند إلى 
أجل تنسيق التقدم العام  وتنتهي مناألفعال والغايات الماضية 

لفترة كبيرة ثانية وتُسمى هذه الفترات وتشكيل أساس جديد 
باسم "أيام براهما"، وتتبع كل من هذه الفترات ليلة ذات مدة 

مماثلة لالستيعاب وإعادة التعديل. ال يتم تحقيق التطور إال من 
خالل مجموع اإليغو الواعية للذات الذين يوجهون ويدفعون 

ه األشكال إلشغال هذ بشكل نهائي -بناة الشكل  -الحياة الدنيا 
عندما تكون جاهزة. قصة بناء هيكل سليمان هي قصة تطور 

اإلنسان "حيث ال يُسمع صوت المطرقة أو صوت العامل". كل 
واحدة من المبادئ السبعة لإلنسان مستمدة من واحدة من 

.االنقسامات العظيمة السبعة للكون  

لذلك يرتبط ارتباطاً مباشراً بكل حالة جوهرية وبكل مستوى 
خالل هذه المبادئ. اإلنسان ليس مبادئه: إنها أدواته أو من 

".تجسده. "فقط من أجل الروح، الكون موجود  
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 الفصل الثالث
 

 السلسلة الكوكبية األرضية

 

العقيدة المتعلقة باألرض. انها سبع مرات أيضاً. انها جزء من 
سلسلة من سبعة مقابلة لإلنسان. ال فصل الكواكب السباعية 

مفصولة عن بعضها بسلسلة، لكنها تخترق بعضها غير 
 البعض. السلسلة األرضية هي متابعة لسلسلة قديمة ميتة اآلن.

هذه السلسلة القديمة هي واحدة من التي القمر لدينا هو  
ممثلها المرئي. القمر ميت اآلن ويتقلص. كوكب الزهرة 
المريخ، وما إلى ذلك، أعضاء في سالسل ثانية مماثلة 

لنا. لسالس  

هناك كتلة من اإليغو لكل سلسلة. عدد اإليغو، على الرغم من 
أنه غير قابل للحساب، هو محدد. مسار تطورهم يتم من خالل 

الكرات السبعة. في كل منها، يتم تطوير جزء معين من 
طبيعتنا. في العالم الرابع، تتم عملية التكثيف والتصلب وتصل 

.إلى حدودها  
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 مالحظات تمهيدية

 

في دراستنا لـ "المحيط"، يجب أن نتذكر دائماً تسلسل فصوله. 
يعرض الفصل األول حقيقة، وكذلك دليل على وجود معلمي 

 الحكمة، نتائج تطور الحضارات الماضية.

من هذه المجموعة من البشر الكاملين، يولد جميع المعلمين  
واإلصالحيين اإللهيين، جميع الديانات العظيمة في العالم 

مولودة من تعاليم واحدة أو أكثر من شعوبها. إن ما قدموه 
لتالميذهم ولألشخاص من جميع العصور كان مقصوراً 
رواح بالضرورة على قوة االستيعاب واالستخدام من جانب أ

المبادئ كانت دائماً هي الزمن، ولكن األفكار األساسية و
نفسها. ما قدموه لهم اآلن يُعرف باسم "الثيوصوفيا" وتم 

 تسجيله في الكتب التي يمكن للجميع الوصول إليها.

إنه في الواقع كشف كامل أكثر من أي شيء شهده العالم على  
ة، كان من الممكن اإلطالق. بفضل الذكاء العام في الفترة الحالي

أن تُقدم بهذه الطريقة المعرفة التي يرغب المعلمين في نقلها 
في الكتب، وهي حقيقة تتجنب خطر الوسطاء  -إلى اإلنسانية 

والمفسرين، مع اعالناتهم وانحرافاتهم الرسمية، يواجه 
.الطالب "الرسالة" نفسها  

تحكم كما رأينا، يتناول الفصل الثاني القوانين العامة التي 
الكون ككل، ويتناول الفصل الثالث بشكل خاص أرضنا 

وطبيعتها وتكوينها وعالقتها بالكواكب الثانية.، مرحلتها 
الحالية من التطور ومجموع اإليغو البشرية التي تمألها والتي 
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 ترتبط بالتأكيد بها، وكذلك المراحل المختلفة التي ال تزال أمامنا
.وأمامها  

ة التي تحكم جميع التجليات على األرض وفقًا للقوانين العام
يتبين أن طبيعة هذه الظاهرة هي سبعة وأن تطورها أو تكشفها 

من أرقى المواد في المراحل المتعاقبة إلى  -يكون من الداخل 
األشكال المادية األكثر كثافة واألكثر ملموسة. لذلك، سوف 
ة نفهم أن جميع األشكال وجميع الكائنات تسير بنفس الطريق

 وأن جميع مراحل التكثيف موجودة ومختلطة في كل نقطة. 

بمعنى آخر، ال يتم تدمير الحالة األولى للمادة أو تعديلها من 
خالل تشكيل خطوات ملموسة أكثر، المرحلة الثانية موجودة 

وفي  ،في المرحلة األولى والثالثة في المرحلة األولى والثانية
الوقت نفسه، ال ينبغي تصور هذه الخطوات على أنها مفصولة 
مثل طبقات البصل، ولكنها موجودة دائماً واحدة في الثانية في 
كل نقطة، مختلطة ومتشابكة. ويجب أن نتذكر أيضاً أن الوعي 
والذكاء ينتجان كل أشكال وحاالت الجوهر أو المادة من أصغر 

ل هو تعبير عن درجة الذكاء في ذرة إلى أكثرها تطوراً، كل شك
.الداخل  

 

القادمة من السلسلة  كتلة اإليغو: يتحدث الفصل عن س
 القمرية، أال يجب أن نسميهم "موناد" بدالً من ذلك؟

: لماذا يجب أن نسميها موناد عندما يقول المعلم "اإليغو "؟ ج
ماناس  -بودهي -الثالوث آتما  للذات،اإليغو تعني كائناً واعياً 

بودهي"، الروح الكونية  -الموناد، يشيرون لمصطلح "آتما و
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والوعي الذي نشأ في كل مملكة وكل طبقة من الكائنات. تنطبق 
"الموناد" على المعادن والنباتات والحيوانات والبشر، وكذلك 

.الممالك الثانية غير المعتبرة  

 

: ماذا تعني الجملة بأن ألرض "كيان وليس مجرد قطعة من س
 المواد الخام"؟

: ال يوجد أي مواد خام على هذا النحو. جميع أشكال المادة ج
هي إنتاج درجات مختلفة من الذكاء. األرض هي كيان ألنه 

مزيج من عدة درجات من الذكاء في أشكالها المتطورة. 
أجسامنا كيانات. وهي تتألف من العديد من الحيويات الصغيرة، 

العظيم لح والستخدام الذكاء وكلها تعمل بطريقة منسقة لصا
والتي دربتهم على أساليب عملهم  -لإليغو  -جعلهم أقرب  الذي

.المنسقة والمتميزة  

 

: هل لألرض وعي جمعي وذكاء موجه؟س  

: ليس بمعنى كائن معين. ما يسمى ذكريات األرض ج
مثل الزهرة  -والكواكب السبعة األكثر صلة مباشرة باألرض 

هي فئات من الكائنات، كل  -لى ذلك. والمريخ وعطارد وما إ
فئة تشكل تسلسل هرمي يعمل تأثيره ككل على الفئات الثانية. 

كل تسلسل هرمي له نوعيته ونوعه بالتأثير. القوة الجمعية أو 
يُحكم ويوجه  روحياً، الكونالملزمة هي قوة الكائنات الالواعية 

.من الداخل  
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) ، ُكتب: 87صفحة  الثاني،(المجلد السرية في العقيدة : س
"كان هناك تطور روحي ونفسي وفكري وحيواني، من األعلى 

، إلى والمتجانسإلى األدنى، وكذلك التطور البدني، من البسيط 
األكثر تعقيداً وغير المتجانس. . . "إذاً، المادي والحيواني 

 ليست هما نفسهم؟

األدنى،  : بالطبع ال. تعني كلمة "حيوان" في هذه الحالة منج
تطور الممالك المعدنية والنباتية إلى الحيوانية، في حين أن 

كلمة "مادية" تعني هنا شكالً مستمداً من المادة (الحياة) 
للممالك الدنيا الثالث، التي تم إنشاؤها بواسطة كائنات تدرك 
وعيها (اإليغو) إلشغالها واستخدامها كأدوات في المستوى 

الرابط الذي يسمح للكيانات  األرضي. التطور المادي هو
.المدركة للذات باالتصال بالعالم السفلي  

 

هي الدورة الكونية؟ : ماس  

: كما تكشف العقيدة السرية، هناك سبع حاالت أو ظروف ج
ألرضنا متحدة في كتلة واحدة. يبدأ التطور في أعلى حالة 

جوهرية ويستمر في االنخفاض ومن خالل ثالث مراحل مكثفة 
أربعة في الكل. بعد وصولها إلى المرحلة الرابعة أو األدنى، 

مَل عليها التطور يتقدم من خالل المراحل المنتجة والتي عُ 
ومن خالل كل الخبرة المكتسبة خالل  الهبوط،خالل مرحلة 

النزول وتنتقل إلى المراحل العليا. في كل مرة يبدأ التطور من 
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جولة" أو «أنها أعلى مستوى ويعود له، وهنا نتحدث عن 
.دورة كونية  

 

: ماذا تنتج كل دورة؟س  

: إن إعطاء الكلمات باللغة السنسكريتية التي تحدد العناصر ج 
لكن يمكننا فهم  الحالي،المنتجة لن يكون مفيداً في الوقت 

 معنى الكلمات مثل النار والهواء والماء واألرض كمطابقات.

كما  األرض،كل دورة تطور عنصر وطبيعة وإنسانية مقابلة.  
.لم تكن موجودة حتى الجولة الرابعة اآلن،نعرفها   

كانت األرض ملتهبة ورطبة ومشعة، وكذلك بشريتها 
أكثر كثافة وثقيلة خالل وحيواناته في الجولة األولى، مشرقة و

الجولة الثانية، مائية خالل الثالثة، ترابية خالل الجولة الرابعة. 
مع تطور العناصر يأتي تطور الحواس. يضيف كل عنصر إلى 

:مثل –ئصه الخاصة بسمات سلفه خصا  

.صوتال             السماع       األثير  

.الصوت واللمس            اللمس      هواءال   

.واللوناللمس الصوت     البصر             النار    

.الصوت اللمس اللون الذوقالماء       الذوق              

اللون الذوق الرائحة.التراب   الرائحة        الصوت اللمس   
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االهتزاز، ويسبق العناصر المتمايزة.  -الصوت  بقاألثير يطا
يأتي الهواء بعد ذلك، ألنه محسوس في كل مكان، يتبع 

.اآلخرون بالترتيب الطبيعي  

 

: لماذا، بينما نحن في الجولة الرابعة فقط، فإنه لدينا خمس س
 حواس؟

للدورة الرابعة، لكننا في : لقد تجاوزنا النقطة المركزية ج 
الجنس البشري الفرعي الخامس للجنس البشري الخامس 

.األساسي. الحيوانات لها خمس حواس وكذلك البشر  

 

: لماذا تتمتع الحيوانات بحواس متوقدة ومرهفة أكثر من س
 البشر؟

: تعتمد الحيوانات على حواسها في اختيار األطعمة وتجنب ج
هذه الحواس حيوية  البرية،حالتها المخاطر وما إلى ذلك. في 

للغاية بسبب هذا االعتماد. الحيوانات األليفة تفقد الكثير من 
حدتها. يعتمد اإلنسان على العقل والرغبة، والحواس هي إلى 
حد كبير مساعدين للرغبة أيضاً من حيث أنها تنذهل من قبل 

.مجموعة متنوعة وغير طبيعية من االستخدامات  

الجولة؟ هل االلتفاف حول مراكز الوعي السبعة ما هي : س
 على متن المستوى ذاته سيكون جولة؟

: اإلجابة السابقة على "ماذا تنتج الدورة؟" في سؤال سابق، ج
ويجب التفكير فيها. الجزء األخير من السؤال غامض. كل 



81 

 

وحدة هي مركز الوعي. تمر كل الوحدات بسبع حاالت جوهرية 
 الرابعة،ية إلى األكثر ملموسة (المرحلة من األكثر أثيرتبدأ 

المادية) ثم العودة من هذه المرحلة والعودة إلى األكثر أثيرية، 
باإلضافة إلى الخبرة المكتسبة. تكرر كل دورة هذه "الدائرة" 

بطريقة أكثر تكثيفاً حتى النقطة المركزية للدورة الرابعة، 
تتالي حتى عندما تميل العملية نحو األثير في كل منعطف م

تعود جميع الوحدات إلى نقطة البداية في نهاية الدورة السابعة 
مع المزيد من الخبرة المكتسبة. (انظر الرسم البياني الصفحة 

.المجلد األول) -من العقيدة السرية  ،153  

 

؟ما هو "البعد الرابع": س  

ولكن "ثالثة"  "،المصطلح خاطئ: ال يوجد "أربعة أبعاد: ج
وهي الطول والعرض والسماكة. ما يحاول العلماء تطبيقه عند 

وراء  المادة فيمااستخدام هذا المصطلح هو إدراك لخصائص 
األبعاد الثالثة المعترف بها عموماً. يتناول النص التالي للعقيدة 

"المادة لها امتداد، لون، حركة  -السرية هذا الموضوع: 
ورائحة، تتوافق مع حواس اإلنسان طعم  )،(حركة جزيئية

الحالية، وفي الوقت الذي تتطور فيه بشكل كامل، دعنا نسميها 
وهي تتوافق مع الحاسة التالية  -القابلية  -في الوقت الحالي 
لنسميها "االستبصار العادي". -القادمة لإلنسان   

إلى البعد الرابع  الجريئينوهكذا، عندما يتعطش المفكرون  
مرور المادة عبر المادة وإنتاج عقدة على حبل ال  الذي يفسر

نهاية له، فإن ما يحتاجون إليه حقاً هو السمة السادسة للمادة. 
تنتمي األبعاد الثالثة في الواقع إلى نزعة واحدة أو سمة واحدة 
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خاصة بالمادة: االمتداد. والعقل السليم يهاجم بحق فكرة أنه 
كثر من ثالثة أبعاد مثل مهما كانت الظروف، قد يكون هناك أ

.الطول والعرض والسماكة  

هذه المصطلحات، ومصطلح "البُعد" نفسه، جميعها تنتمي إلى 
مستوى فكري واحد، ومرحلة واحدة من التطور، وواحدة من 

سمات المادة. . . منذ اللحظة التي احتلت فيها فكرة القياس 
يق مكانة بارزة في الفهم اإلنساني، أصبح من الممكن تطب

اتجاهات وليس أكثر. لكن هذه االعتبارات ال  ثالثالمقياس في 
تتضاعف قدرات  -تتعارض مع اليقين بأنه في تقدم الوقت 

وسوف تتضاعف أيضاً خصائص المادة. "(العقيدة  -اإلنسانية 
.)252 ،251الصفحات  -المجلد األول  -السرية   

التالية لها؟: هل الكرات السابقة موجودة في الكرات س   

: ال المادة البدئية األولية التي تنتج منها كل الصفات الثانية، ج
تصلب المادة.  تختفي أثناءوال هذه الصفات الثانية نفسها، ال 

كل ما تم إنجازه على مستوى التجليات يظل مثل خطوط 
االتصال، خطوة بخطوة، من األعلى إلى األدنى. تتحد الكرات 
في كتلة من الجوهر السباعي، متداخلة ومختلطة. يتم إنتاج 

جميع المواد واألشكال من المادة عن طريق "الروح" وتوجد 
. تماماً مثل العناصر لوظائفها وهي جزء من عملية مستمرة

"النار والهواء والماء والتراب" مترابطة في جسمنا وتشكله 
.كما هي األرض التي نعيش عليها  
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: لقد تحدثت عن القوة الداخلية باعتبارها كل القوة. أال س
 توجد قوة خارجية بين الكواكب في حركتها الدوارانية؟

: القوة الخارجية لكل شيء تأتي وتحافظ عليها القوة ج 
الداخلية في وسط كل شيء. أتكلم عن قوى الطرد والجذب 

المركزي بكونها هي تلك التي تحافظ على التوازن، لكن القوى 
غير موجودة من تلقاء نفسها، فهي تعرضات "الطاقة"، ويتم 

ككتلة.  إنتاج الطاقة دائماً بواسطة الكائنات، وحدها أو في
.الوعي هو أساس كل الكائنات  

 

) أن "األرض هي واحدة من الكرات 23: ماذا يعني (صفحة س
 السبعة، فيما يتعلق بوعي اإلنسان"؟

كما هو موضح أعاله، تتكون األرض من سبع حاالت أو  :ج
درجات من المادة. لإلنسان أيضاً سبعة مبادئ أو "أغمدة26 

تقابلها وترتبط بالمواد التي تشكل األرض. وبعبارة  "،الروح
ثانية، فإن تجسيدات أو مبادئ اإلنسان المختلفة مستمدة من 

المواد المختلفة التي تشكل األرض ككتلة سباعية. عندما يعمل 
اإلنسان من خالل الجسم المادي، فهو يدرك المستوى المادي 

 أو الحالة المادية للكرة األرضية.

ات الباقية التي لم يتم إدراكها تكون غير موجودة فيما المستوي 
يتعلق بتصوراته الجسدية. عندما يعمل على مستوى أعلى من 
الوعي والجوهر، يرى حالة الكرة األرضية هذه وليس الحالة 

                                                           

 أغلفة. 26
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ال يذهب إلى أي مكان للعمل في أعلى حاالت  المادية، وهكذا
"نفسه". الكرة األرضية، ولكنه يستخدم مبدأ أعلى داخل  

وهكذا، في حين أن هناك سبع حاالت من كوكبنا، فهي غير  
 موجودة لإلنسان إال عندما يتصورها ويدركها.

. يوجد 1، المجلد 605 - 604في العقيدة السرية، الصفحات  
أن  -التصريح التالي: "عندما، إذاً، تفترض العقيدة السرية 

جود حقيقي الفضاء المشروط أو المحدود (الموقع) ليس له و
سوى في عالم الوهم هذا، أو بكلمات ثانية، في قدراتنا على 

تُعَلم أن كل من العالمين العلوي  فهي -اإلدراك والتصور 
والسفلي يختلطان بعالمنا الموضوعي المادي، وأن الماليين 

 وفينا،حولنا  ،بتعيين األمكنةمن األشياء والكائنات، فيما يتعلق 
، معهم وفيهم، فإن ذلك ليست نوع كما نحن موجودون حولهم

من األسلوب الميتافيزيائي، لكنها حقيقة واقعية في الطبيعة 
.حتى لو كانت غير مفهومة لحواسنا  

 

: هل يمكن لإلنسان أن يكون واعي على أكثر من مستوى س
 في وقت واحد؟

: ال يمكن أن يكون واعياً تماماً على أكثر من مستوى واحد ج
االهتمام المنقسم بين مستويين من شأنه أن في وقت واحد. 

.يعطي نظرة مختلطة ومقسمة للمستويين  
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س: كيف يمكن لإلنسان الكامل، بكونه الوعي نفسه، أن يكون 
 فاقداً للوعي في أي مستوى؟ 

هناك بعض االلتباس في هذا السؤال. يشير "الوعي نفسه" : ج
إلى القدرة أو االستطاعة على اإلدراك، بغض النظر عن 

تطبيقها على مستوى أو على شيء معين. أن تكون واعياً في 
على أهداف هذا  اإلدراك،مستوى يعني تطبيق القدرة على 

.المستوى  

 

الفنا : نحن نتحدث عن البيتريس القمرية بأنهم أسس
  الجسديين. هل هذا يعني أنهم كانوا خاليين من الذكاء؟

: الذكاء هو في أساس جميع األشكال، ولكن هناك عدة ج
درجات من الذكاء. البيتريس القمرية هم هذا الشكل من 

التحقيق الجسدي الذي تم تطويره على سطح القمر والذي 
شكل استخدم لتجسيد اإليغو على هذا الكوكب. أنها تمثل وت

الخط المادي للتطور. كما تقول العقيدة السرية، هم أسالفنا 
.الجسديون، أجسادنا هي استمرار لهذا الخط  

 

قال إن القمر هو كوكب ميت، واالعالن بأنه يؤثر على يُ : س
األرض. كيف يمكن للكوكب الميت أن يؤثر على األرض أو 

 على الكائنات الحية؟

: القمر هو الموطن السابق لتيار التطور الذي يتكشف حالياً ج
على هذه األرض. كما أنه كان يحوي كائنات تتطور وغادرته 



86 

 

فإنه يتفكك. كائناته ومبادئه العليا تنبثق اآلن على هذا الكوكب 
وتشكلها كما هي اآلن. ومع ذلك، ال يزال القمر كعالم يتحلل 

حي الذي سكنها. تتحلل مثل وجود جثة بعد رحيل الشخص ال
الجثة، والحيويات التي تؤلفها تميل إلى االنفصال والدخول في 
ممالكها الخاصة. في هذا الفصل بين الحيويات والعناصر، ينتج 

تأثير، بعضها مفيد للكائنات الحية والثانية مضرة. إذا تذكرنا 
أن القمر يمثل كاما روبا، وكذلك الجسم المادي لهذا الكوكب 

اه على ما نعرفه عن الجثث البشرية والكاما روبا يمكننا وطبقن
.الحصول على مفهوم أفضل للنتائج  

 

: ما الذي يحد من عدد الموناد الذين يدخلون المملكة س
 اإلنسانية؟

التي تقدمت بعيداً بما يكفي للدخول.  : ببساطة عدد المونادج 
لقد اجتزنا منتصف مسار التطور هذا ويجب أن يبدأ البشر 
المبتدئين على هذا النحو من حيث أعلى المواد، فقد وصل 

التطور البشري إلى مرحلته الرابعة في هذه الدورة، وكذلك إلى 
الحيوانية  المملكةمركز الجوالت السبع، لذلك ال تستطيع موناد 

الوصول إلى المرحلة  -بسبب طبيعة الزمن والفرص  -
البشرية الناشئة لغاية الجولة السابعة. هذا ال يزعجهم ألن 

ذكائهم لم يصل إلى النقطة التي يدركون فيها الفرق، وال يحظر 
 تقدمهم إلى نقطة الدخول البشرية في هذه األثناء27.

                                                           

تمر موجة الحياة على الكوكب 1 من السلسلة الكوكبية األرضية  27
وهذا جولة أو دورة كونية تجتازها الموناد .وعندما  7وتصل إلى الكوكب 
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 الفصل الرابع
 

انالتقسيم السباعي لإلنس  

 

بنية اإلنسان. كيف تختلف العقيدة عن العقيدة المسيحية 
ولى من تلك العادية. العقيدة الحقيقية المعروفة في القرون األ

الحقبة، ولكنها أزيلت عن عمد من أمة غير قادرة على دعمها. 
 الخطر إذا لم يتم سحب العقيدة. تقسيم سباعي.

الكرات  المبادئ المصنفة. تتفق االنقسامات مع سلسلة 
السبعة. االنسان الدنيوي هو كائن مركب. له ثالوث علوي 
ومبادئ أربعة دنيا وهي مؤقتة وقابلة للتلف. الموت يترك 

الثالوث وهو الجزء الوحيد الثابت منا. ما هو اإلنسان المادي 
وما هو اإلنسان البشري الخفي؟ اإلنسان المادي الثاني لم يُرى 

تنتمي إلى اإلنسان غير المرئي ولكنه دائماً بشري. الحواس 
.وليس المرئي  

يتناول هذا الفصل الرابع بنية اإلنسان السباعي، يوضح كيف 
تختلف العقيدة عن العقيدة المسيحية العادية. يعطي البنية 
السباعية لإلنسان، ينوه على العالقة الحميمة بين الطبيعة 

                                                           

األرض الصلب، فإن الباب  4تعمل الدورة الرابعة وتصل إلى كوكب 
المؤدي للمملكة اإلنسانية ينغلق، ولذلك فإن الموناد الساكنة في الممالك 

ية ( حيوانية، نباتية ...) التستطيع الدخول بعدها. انظر للصورة في السفل
.المترجم –نهاية الكتاب   
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السباعية لألرض والمبادئ السبعة لإلنسان، يفسر ما هو 
ا، بودهي اإلنسان الحقيقي كما هو في المصطلحات، آتم

ماناس، الثالوث أو المبادئ الثالثة العليا، ويصنف المبادئ 
األربعة الدنيا العابرة كجوانب للمبادئ العليا الثالثة عند ربط 

اإلنسان بالعالم األرضي. من هذا العرض، يجب أن يكون 
واضحاً أن اإلنسان يستخدم المبادئ األربعة الدنيا لصالح 

.طريقة، وكذلك ألغراضه الخاصةالحيويات المستخدمة بهذه ال  

 

: السيد جودج يتحدث عن ضرورة االعتناء بالنفس (صفحة س
). إذا كانت الذات هي سبب كل شيء، فكيف يمكن أن نعتني 29

 بها؟

: الكلمات المشار إليها ليست كما هي مذكورة في السؤال. ج 
إنهم يقرؤون "رعاية الروح التي هي الذات". من خالل الروح 

يمكن للذات أن تدرك وتعمل. من خالل  -رة المكتسبة الخب -
الروح تتعلم الذات أن تعرف نفسها من طبيعة أخرى غير 

خبرتها أو تصوراتها أو تجسيدها. بمعنى أنه ال توجد روح 
ممكنة بدون الذات، أو بمعنى آخر، ال يوجد أي إدراك أو تجربة 

نمو الروح لذلك، يعتمد  الذات.التي هي  -ممكنة بدون المدرك 
على اإلدراك الكامل واألكثر للذات غير الثابتة: وهذا يعني 

.بالنسبة لنا "رعاية" لفهم طبيعة الوجود والغرض منه  

 

، يتحدث الفصل عن الروح "العقالنية 30في الصفحة  :س
 وغير العقالنية ". هل يمكن أن تفسر الجملة؟
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: "الروح العقالنية" تعني تلك المرحلة المتطورة الواعية ج
للذات، و "الروح غير العقالنية"، تلك المراحل الواعية ولكن 
ال تمتلك وعي الذات. هناك فجوة بين أعلى حيوان واعٍ وأقل 

إنسان واعٍ فيما يتعلق باإلحساس بالمسؤولية. اإلنسان 
ليس لديه هذا  وأفعاله، الحيوانمسؤول عن أفكاره وأقواله 

اإلدراك، وبالتالي يسمى غير عقالني. ماناس نشط في اإلنسان 
سواء في جانبه العلوي أو السفلي، في الحيوانات، هو كامن. 

اً لإلشارة إلى تم استخدام مصطلح "الروح الالعقالنية" أيض
هذه الفئة من العقلية البشرية التي يمتصها الوجود المادي 

 ً .تماما  

 

من  ةالثالث البياني ذو األغلفة: كيف يحتوي "هذا المخطط س
طبيعة اإلنسان" على "التعليم الثيوصوفي لبنيته السباعية" 

؟30كما هو موضح في الصفحة    

: تكمن اإلجابة في السياق "ألن األقسام األربعة المفقودة ج
قدرات ووظائف الجسد  موجودة فياألخرى من الفئة هي 

كما سأحاول إظهارها الحقاً" الفصل كله مكرس  والروح،
لإلجابة عملياً، وتقدم الفقرة األخيرة من الفصل ملخصاً والذي 

.إذا فكرنا فيه، سيساعد على التوضيح والشرح  

 

: بأي معنى أنا "حارس ألخي"؟س   

الروح. كل واحد  -: كل كائن له نفس الطبيعة األساسية ج
يتطور من الداخل إلى الخارج، وفي وقت معين، يحتل المكان 
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في مجتمع النفوس العظيمة الذي توفره درجة إنجازه. نظراً 
ألن الجميع يأتون من نفس المصدر ويسعون جميعاً إلى تحقيق 

نفس الهدف، فمن الضروري إحراز المزيد من التقدم في 
الطبيعة لمساعدة األقل. ينص قانون الكارما المتأصل في كل 

يعني أننا كائن على تعديل نتائج األسباب. الجواب العام 
األوصياء على أخينا بكل معنى الكلمة. كلما عرفنا أكثر عن 

المصدر المشترك، والطبيعة وهدف الجميع، كلما تمكنا "من 
".الحفاظ على أخونا  

 

توجد الرغبة"؟ يبدو أنه  اإلرادة،: كيف يتم ذلك "وراء س
ا.ينبغي عكسه  

ك. : ال نتصرف إال إذا كانت هناك رغبة أو نية للقيام بذلج
اإلرادة هي قوة الوعي في العمل. اإلرادة، كونها القوة الكامنة 

وراء العمل أو الرغبة، عديمة اللون، إنها ملونة بطبيعة 
عمل. هذا هو  دال يوج رغبة، دال يوجالرغبة أو الشعور. 

الدافع أو الرغبة التي تكمن وراء استخدام قوة اإلرادة عديمة 
.اللون التي تؤهل عمل فكرنا أو كلمتنا أو فعلنا  

 

: لماذا نحن متعلقون بشدة كبيرة بالوجود المادي؟س   

: بسبب رغبتنا في القيام بذلك، وعدم معرفة أفضل. إن ج
االتجاه، ومن خالل  رغبتنا تضع إرادتنا موضع التنفيذ في هذا

رغبتنا ورغباتنا نسبب الجذب والتعلقات التي تعيقنا. في حين 
أن جميع قوتنا تأتي من الذات والروح وترتاح فيها، ونستخدم 
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هذه القوى للوجود المادي الحسي، فإن االرتباط يصبح قوي. 
االنعتاق يأتي من فهم كامل وصادق لطبيعتنا وفهم طبيعة 

عندما يتم استخدام قوى الروح من تحقق االنعتاق يالجميع. 
وليس قبل الجميع، من جميع النواحي، وال تمارس كما هي، 
.باتجاه واحد، جسدياً والبحث عن الرغبات الشخصية  

 

ا هو الفرق بين الفردية والشخصية؟: مس  

أما : "الفردية"، المحددة ثيوصوفياً، هي الذات العليا. ج 
المزيفة: هذا هو الجانب من الذات هي اإليغو ف"الشخصية" 

المتقمصة المرتبطة بالوجود األرضي، والمنغمسة فيه وتتخيل 
 ً .نفسها أنها الحواس والصفات والقدرات التي تمتلكها جسديا  

 

الذي تسميه "قوى الروح"؟ اما هذ: س   

: جميع القوى من جميع األنواع هي قوى الروح، هذه القوى ج
في وجودنا  -أو باألحرى نسيء استخدامها  -التي نستخدمها 

اليومي هي قوى روح. إن إساءة استخدام "قوى الروح" هي 
.التي تؤدي إلى االنتقام الكارمي  

 

كيف يمكن أن يكون الفكر قوي جداً؟ :س   

: ألن كل شكل نراه، أو غير مرئي، يتمتع بالذكاء إلى حد ما، ج
ألن الفكر يسبق الفعل ويؤسسه، وألن نتائج الفكر تشعر بها، 
بوعي أو بغير وعي، كائنات قريبة وبعيدة، وتحرضهم على 
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إنه دائماً نتاج  -الفكر غير موجود في حد ذاته .نوع من العمل
صورة، إن تركيز  المفكر، كل فكرة تدور حول شيء وتنتج

المفكر على الرحم الذي ابتكرها، يجذب الحيويات، التي تكثر 
يحفزهم ويعطيهم التوجيه، وفقاً لدافع ، وفي محيط األرض

ورغبة المفكر. يمكن لهذا الرحم أو البؤرة، التي أصبحت قوة 
حية، أن تحرض على نحو مخادع عمل المفكرين اآلخرين 

م أو الذين يمتلكون فيها بذور الذين تتشابه طبيعتهم ورغباته
.تلك الرغبات، سواء كان خالق البؤرة مدركاً للنتائج أو ال  

بشكل أدق، القدرة على التفكير، هي أقوى عامل  وأ"، التفكير"
في الخلق أو التدمير أو الحفظ أو التجديد يمتلكه كل إنسان، 

إنه يعمل بشكل ضعيف وقوي وفقاً لمعرفة وقوة تركيز المفكر. 
"الفكر" هو مستوى العمل الحقيقي. ما نراه  الغيبية،ي العلوم ف

.أو ندركه جسدياً ليس سوى نتائج الفكر  

 

نتحدث عن الوحدة، كيف يمكن أن تكون هناك وحدة في : س
 كل هذه المبادئ المنفصلة أو المختلفة؟

: جميع المبادئ هي فقط جوانب للمبدأ األول، أكثر أو أقل ج
وسائط مشروطة وقواعد للتفكير والعمل. تكمن الوحدة في 

حقيقة أن جميع التمايزات المؤقتة تنشأ عن الطبيعة الروحية 
األساسية لجميع الكائنات وتستريح فيها. ال يمكن أن يكون 

ياة الموجودة هناك تنوع بدون وحدة كأساس. كلنا نعيش والح
في كل واحد منا هي وحدة، لكن استخدامنا وتعبيراتنا عن 

.الحياة هي متنوعة للغاية  
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هل سيكون لدينا دائماً أرض وجسم أرضي؟ أم أننا  :س
 سنحصل على ما فوق كل هذا؟

إنها ليست مسألة أرضية أو ما نعتبره اآلن مسألة مادية.  :ج
 .شكالً من أشكال المادةأينما كان وجودنا، يجب أن يكون 

 سيكون مرئياً مثل شأننا األرضي الحالي.

طالما استمر التجلي فإن الخبرة، مهما كانت، تنطوي على  
الموضوعية على جميع المستويات. إذا لم يكن هناك أساس 

 للتجربة، فال توجد تجربة.

المشكلة ليست في األرض كما هي أو كما ستكون، ولكن  
سنا، مشربين بمفاهيم خاطئة من جميع المسألة هي مع أنف

األنواع. لدينا القدرة على فهم طبيعتنا وطبيعة جميع الكائنات 
ومن خالل هذا الفهم، نطهر طبيعتنا الخاصة ونعمل بذلك على 

إيقاظ وتنقية طبيعة اآلخرين، وكذلك الكائنات الحية األدنى 
 مننا.

سيكون األمر ال يمكننا ترك األرض حتى ننفذ دورنا بالكامل، و 
مختلفاً إلى حد أننا قد ال نريد أن نتركه حتى لو فزنا بالحق في 

.االختيار. اقرأ صوت الصمت  

 

: ماذا تعني عبارة "كل مبدأ يرتبط بمستوى وكوكب وجنس س
)؟30بشري" (صفحة   
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جذر وطبقة كل ما هو موجود، هي الروح، وهي موجودة : ج
الوحدة التي تحدث في حد ذاتها وموجودة في كل مكان. إنها 

فيها جميع أشكال التمايز. لم يتم تدمير الوحدة بسبب أي عدد 
من االختالفات التي يمكن تطويرها منها وداخلها، وال يتم 

القضاء على سبب فعال طالما هناك أساس يمكن أن تنتج عليه 
داخل الوحدة. إعالن العقيدة  -و -اآلثار. التجلي يعني تمايز 

جليات أو التمايز تحدث في سبع طرق أو السرية هو أن الت
مراحل، وأنه ينطبق على جميع درجات المادة وجميع األشكال 

 وعلى جميع أنواع الكائنات.

هذه المبادئ واحدة  وقد استمدثبت أن لإلنسان سبعة مبادئ،  
تلو الثانية، بالنوازي مع تمايز الكوكب، لذلك، يرتبط كل مبدأ 

.لإلنسان بمرحلة معينة من تمايز الكوكب  

مرة ثانية نقول، يعتمد كل كوكب في نظامنا الشمسي على  
سبعة مبادئ، بحيث يكون لإلنسان والكواكب واألنظمة 

ان أو الكواكب أو الشمسية مكونات مماثلة، وأن كل مبدأ لإلنس
النظام الشمسي، يرتبط باآلخرين، وهناك عالقة نشطة أو 

ما ننمو في المعرفة لكامنة بين كل شكل وكل كائن، والتي، ك
.استخدام الحكمة اننيمكفإنه   

تتقدم البشرية ككل أيضاً على سبع مراحل، بالتوازي مع  
ظروف الكوكب، وفي كل مرحلة يسمى جنس بشري، يتم 

عن كل قسم من أقسامه السبعة الفرعية مرة أخرى التعبير 
 بأشكال مختلفة سباعية.

لذلك، من األعلى إلى األسفل وفي كل االتجاهات، هناك قناة  
وخطة وعالقة بين كل نموذج وكل كائن، ومن األعلى إلى 
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األدنى، وهذه العالقة موجودة سواء كان الكائن في حالة معينة 
 من اإلدراك ويعي ذلك أو ال.

معرفة هذه الحقيقة العظيمة ووجود الدافع فينا بالظروف  
الالزمة ستمكننا من استخدام وتوجيه القوى الخفية السبعة. كل 

الطبيعة أمامنا وفينا. لذلك يجب علينا أن نأخذ ونستعمل ما 
نستطيع ومع الحكمة. يُشار إلى الخطوات الالزمة في 

.وال يمكن تجاوز أي منها الثيوصوفيا  

 

 س: هل توجد مبادئ مستقلة عن بعضها البعض؟

ج: كل مبدأ مستمد وموجود في المبدأ األعلى، حيث أن أدنى  
مبدأ يستمد بهذه الطريقة ويعتمد على سلسلة المبادئ التي 

تسبقه والتي تستمد منه مباشرة: المبادئ مترابطة. على سبيل 
جسم كأدنى مبدأ، هناك أجسام على المثال، يمكننا أن نأخذ ال

األرض طوال الوقت الذي تدوم فيه البشرية، لكن أجسادنا 
الحالية كانت لها بداياتها وسوف تبدد. السبب وراء امتالكنا 

للجسم الحالي هو أننا قد شغلنا أجساداً من قبل، بعد أن أرسينا 
 "مبدأ" الوجود البدني الحسي. عندما نغادر الجسم، فإنه يعود
إلى العناصر التي استُخرج منها، لكن "مبدأ" التعبير الجسدي 

هيئة ثانية في تاريخ الحق.  ذاته فييبقى فينا وسيُعبَّر عن 
تبقى المبادئ، على الرغم من أن وظيفتها وميلها إلى تكرار 

.نفسها هو أمر دوري  

 

ما هو المبدأ؟س:    
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بمستوى ج: المبدأ هو أساس التفكير والعمل فيما يتعلق 
المادة المعينة. أن نكون واعين في أي مستوى من  -الجوهر 

الكائن، يعني أن المرء يتصرف في هذا المبدأ ومعه في حد 
.ذاته والذي يتوافق مع هذا المستوى للكائن  

بأنها مؤقتة؟  -الحياة في الجسم  مبدأ -س: لماذا تُسمى البرانا 
 ً .يبدو أن الحياة يجب أن تكون موجودة دائما  

ج: المصطلح السنسكريتي للحياة الوحيدة التي تتخلل وتدعم 
جميع المبادئ هي جيفا. برانا هو ذلك الجانب من الحياة 

الوحيدة التي تدعم الجسم المادي وتتخلله. عندما تتم إزالة هذا 
الجانب، يتفكك الجسم. يتم استخدام هذا الجانب، الذي تمت 

ية أو التي يكون فيها إزالته من الجسم، في المبادئ المتبق
.وعليها –فيها  -الشاغل الجسدي الراحل واعياً   
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 الفصل الخامس
 

 الجسد المادي والجسد النوراني

 

يرجع السبب في النوم والموت  الحياة.جسد ومبدأ الحياة. سر 
إلى وجود فائض في الحياة ال يطاق من قبل الجهاز الحي. 

الجسم وهم. ما هي الخلية. الحياة عالمية. هذه ليست نتيجة 
قوته  مصنوع؟) مما هو النجمي(النورانيالجسم الحي. الجسم 

ووظائفه. هو نموذج للجسم المادي. تمتلكه جميع ممالك 
ى السفر. أجهزة الشعور الحقيقي هي في الطبيعة. قدرته عل

الجسم النجمي. مكان الجسم النجمي في الجلسات الروحية. 
يفسر الجسم النجمي التخاطر، االستبصار، العرافة وكل هذه 

.الظواهر النفسية  

 

 س: ما الذي يدفعنا إلى تعريف أنفسنا كجسم؟

ج: أحد أشكال الجهل التي من المفترض أن تدمرها 
.، وأكثرها شيوعاً هي فكرة أننا "نحن" جسدناالثيوصوفيا  

 



98 

 

 س: ما هي أشكال الجهل الثانية؟

ج: سيكون من المستحيل سردها. تنشأ جميع أشكال الجهل من 
قلة المعرفة الحقيقية وذات طبيعة ال نهائية تقريباً. تكمن بداية 

المعرفة في تصور حقيقي للطبيعة الروحية األساسية لجميع 
الكائنات، بصرف النظر عن جميع األشكال والقدرات وأشكال 

التعبير. بمعنى آخر، فإن القاعدة الدائمة وغير الثابتة التي هي 
العلة التي ال علة لها وداعمة كل شيء، هي مركز كل كائن 
وهي الذات في كل كائن. ثم اتبع المراحل المختلفة للتطور 

م كل شيء، وكذلك وعددها سبعة والقانون العام الذي يحك
القوانين أو العمليات الفرعية التي تحكم كل عمل أو كل 

مستوى من الهبوط والصعود. أي تصور يستبعد كل الطبيعة 
.هو مؤسس على الجهل  

 

 س: هل المادة هي مجرد تجمع للحيويات؟

ج: ما نسميه "المادة" يتكون من أشكال ال حصر لها من أنواع 
واعية في درجتها الخاصة بها. نحن فقط الكائنات، كل منها 

ندركها جزئياً من خالل حواسنا الخمس المحدودة. المادة هي 
ما يمكننا إدراكه. بينما نتسلق أكثر فأكثر سلم التصور، فإن ما 

هو غير مرئي اآلن لنا سيصبح موضوعيًاً وسيصبح أيًضا 
."مادة". اإلنسان الحقيقي هو الذي يدرك  

 

تدهورنا أو انذهلنا هذه الحيويات الدنيا من س. يبدو أننا قد 
 خالل استخدامنا؟



99 

 

ج: التدهور في أنفسنا، نحن مسؤولون عن ذلك، الحياة  
إنها تتصرف وفقاً للدوافع التي  -الدنيا أو السفلية ليست كذلك 

.نعطيها وترتد علينا  

 س: ماهي طريقة الدخول والخروج لهذه الحيويات؟

الفتحات في الجسم، مسام الجلد. عن طريق ج: من خالل 
االمتصاص للداخل والطرح للخارج عن طريق الطعام والشراب 

.والتنفس. حتى شعر الرأس والجسم قنوات  

س: لماذا يجذب اإلنسان أنواعاً معينة من الحيويات 
 والحيوانات تجذب أنواع مختلفة؟

.ج: كل كائن "يجذب" وفقاً لطبيعته  

 

اإللكترون؟ س: هل يمكن تعريف  

ج: كلمة "اإللكترون" هي االسم الذي يطلقه العلماء على  
س لدى العلماء أي فكرة عن طبيعة شيء يدركون أنه الذرة. لي

ما اكتشفوه، والبعض يتخيل أن اإللكترون ليس من المادة، بل 
شكل أو أشكال من الطاقة، لكن الجميع في الظالم كما لو كانوا 

."الذرة" هي التقسيم النهائي للمادةيفترضون أن   

 

س: ماهي طبيعة السكارى؟ إنه حريص دائماً على أخذ شيء 
.ضار في جسمه  



100 

 

ج: قام بتدريب "حيويات" جسمه لدرجة أنه يسمي بعضها 
منشطات. هناك آية تقول "ليس ما يدخل في الفم يدنس 

اإلنسان، بل ما يخرج منه". ال يمكن أن نكون في حالة سكر 
 ً  مع النبيذ، وأن نكون في حالة سكر مع الجهل والعدالة. جسديا

يمكن أن يتوقف السكير عن تعاطي الشراب بسهولة أكبر مما 
.يستطيع معظم الناس إيقاف أنانيه ورغباته  

 

س: أال يميل فهمنا لطبيعتنا السباعية إلى تحويل جسم مريض 
 إلى جسم طبيعي؟

استخدام فهمنا. لن تنتج أي ج: يمكننا فهم الكثير وعدم  
نتيجة عن عدم تطبيق ما نعرفه. يجب أن نعيش ما نعرفه وهذا 
يشمل جميع مناحي طبيعتنا. عندما تكون طبيعتنا الداخلية نقية 

حلوة وصادقة، سوف يستجيب الجسم، لكن جسدنا هو األقل 
.من باقي معوقاتنا  

 

نا حل كارما س: هل تعتقد أنه مع الرعاية المالئمة لألداة، يمكن
الماضي في الجسد الحالي؟ (أال نستطيع أن نعيش في نفس 

.الجسم آلالف السنين، ونبني أنسجة جديدة باستمرار؟)  

السابقة  يتم تحديد مدة الحياة في أي جسم بواسطة الكارما ج:
للذات التي انبثت بالداخل، يمكن تخطي هذا السن من قِبل من 

يعرف، لكن العملية تتطلب الموت التدريجي للجسم قبل 
الساعة، وأيضاً الظروف التي ال توفرها األفكار الحديثة 

 والبيئة.
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 عنها وبعدحاجتنا األولى هي معرفة طبيعتنا الحقيقية والتعبير  
الحتماالت. يجب أن نعرف الحياة كما هي ذلك هناك العديد من ا

ومن الداخل قبل أن نتمكن من إعطاء رعاية أكثر من عادية 
.للجسم، هذا األخير ليس شاغلنا الفوري  

 

س: هل من طريقة لتجاوز الحدود المفروضة على حياة 
  معينة؟

ج: اإلجابة السابقة تغطي هذا بما فيه الكفاية لغرضنا. هناك 
 حصلناالكثير من التفكير في الوجود البدني، الجسم هو أداة 

من خالل الكارما الخاصة بنا، وكذلك اتجاهاتنا وبيئتنا. عليها  

ال يمكننا الحصول على ظروف أفضل مما نستحقه، وشروطنا  
تحقيق هذه الميزة. ليس  الحالية هي الوسيلة التي يمكن بها

الجسم أو البيئة المحيطة به هما السبب الحقيقي للمشاكل ولكن 
.موقفنا تجاههم  

 

س: في الوضع الحالي، هل سنحقق تقدماً أفضل من خالل 
االستفادة المثلى من األجساد التي لدينا، على أمل الحصول 

 على ما هو أفضل في تقمص جديد؟

على جسد أفضل، اآلن أو في  كان هدفنا هو الحصول ج: إذا
تجسد مستقبلي، فنحن دائماً "مرتبطين بسرعة بشبكة الوهم". 
إن استخدامنا لما هو أفضل يجب أن يكون مسارنا واالستخدام 

.الثيوصوفيا –األفضل يتطلب معرفة فلسفة الحياة   
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 س: هل الطبيعة ال تَُسهل األمور لنا من وقت آلخر؟

الحياة أسهل للطبيعة. نحن تجسد الطبيعة. ج: عندما نجعل 
الطبيعة هي نتاجنا نحن والكائنات الثانية. عندما نقيم عالقات 

متناغمة بين جميع أجزاء طبيعتنا، سيكون ذلك "سهالً" 
بالنسبة لنا. ولكن الحديث عن السهولة، عندما تكون الجهود 

.ضرورية، هو الجنون  

 

خصية؟ما هي العالقة بين الفردية والشس:   

ج: "الفردية" هي وجود واعي في الروح، سواء داخل أو 
خارج الجسم. "الشخصية" هي مجموعة من الصفات 

والشروط في حالة تطور باستمرار التي يخطئ "المفكر" أو 
 ً ."الذاًت فيها، وبالتالي فإن "وهم األشياء" يتم إنتاجه ذاتيا  

 

عند الوالدة؟  يوجد  ممتلئ بأكملهس: هل يكون الجسم النجمي 
.)40 تصريح بأنه يكون كامل عند الوالدة (صفحة  

ج: ال يوجد مثل هذا التصريح بأن الجسم النجمي هو كامل عند 
الوالدة. ما يُقال هو أن "نمط نمو الطفل في الرحم هو الجسم 

طور الجسم النجمي الذي تم تشكيله بالفعل بشكل كامل." يت
النجمي بنفس معدل النمو البدني، مصطلح "الطول الفعلي عند 
الوالدة" ال معنى له، حيث تختلف جميع األجساد في الحجم من 
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الوالدة إلى الشيخوخة. نموذج البلوط في الجوزة. يمكن تكبير 
.الصورة الصغيرة ألف مرة، وهي مثالية بكل التفاصيل  

 

؟"صة للخليةس: ما المقصود ب "الحدود الخا  

ج: ال توجد خلية فعلية كشيء موجود بشكل منفصل، أجسامنا 
هي كينونات، ولكنها تتكون من كينونات أصغر. كل مركز من 

كل كيان له دائرة نصف قطرها من الفعل، مما يسبب في زوبعة 
أو دوامة من حوله. هذه هي الحياة المرسومة في هذه الدوامة 

كزي يجذبهم الشعاعية التي تشكل "الخلية"، الجذب المر
ويبقيهم على مسافاتهم الخاصة إذا جاز التعبير. هذا التوازن 

.والنبذ هو الذي يشكل حدود الخصوصية الجذببين   

 

س: هل يمكنك شرح معنى الجملة "أعلى النظرات من خالل 
عيون "؟الأدنى   

لكل خلية من خاليا الجسم حياتها وقدراتها أو مجاالت  ج:
إدراكها، وتختلف الخاليا عن بعضها البعض في هذا الصدد. 
من خالل العديد من أنواع الحيويات في أجسامنا، نحن على 
 إننااتصال ونرى على المستوى المادي، لذلك، يمكننا أن نقول 

  عيون.ننظر من خالل أدنى 

نسبة للكائنات المتفوقة علينا. ال يمكن األمر هو نفسه بال
االتصال بنا بصفتنا " مدركين" مع أي مستوى جوهري إال من 

خالل أداة مكونة من "حيويات" من هذا المستوى. كٍل واحدة 
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من هذه الحيويات هي نقطة حساسة وتعكس المستوى الذي 
تنتمي إليه إلى حد ما. عدد كاٍف من الحيويات الموحدة على 

معين، سيقدم لنا مثاالً على "النقاط الحساسة" القادرة مستوى 
على عكس كل شيء في هذا الصدد، بحيث أنه على أي 

كلمات ال"األعلى يرى من خالل أدنى العيون ".  مستوى،
"العالي" و "األدنى" تعني هنا االختالفات في نطاق اإلدراك 

.والفهم والحكمة والقوة  

 

الدائم" هو الجسم الروحي؟س: هل "الجسم النجمي   

ليس كذلك. إنه عبارة عن جسم يتكون من مادة نجميّة ج: 
أثناء الحياة من خالل الذات التي يتم تجسدها، وبمجرد تشكيله، 

يبقى مع كل قدراته ووظائفه كنموذج نجمي لحياة المستقبل. 
في الحاالت العادية، يتم تشكل جسد نجمي جديد لكل والدة، مع 

.ق وحيدة وهي النزعات المكتسبة فقطنقطة انطال  

 

  س: هل يتأثر الجسم النجمي بالجنون؟

ج: ال يوجد "جسد" من أي نوع، عاقل أو مجنون. الجنون هو 
انقطاع في العالقة بين الذات والجسم قيد االستخدام، ويمكن أن 

يكون جزئياً أو كامالً، سبب هذا االنقطاع هو كارما الفرد 
باب جسدية أو نجميّة أو نفسية وضعت ويمكن أن يأتي من أس

.بحركة من قبل الفرد المعني  

؟س: هل افتراض وجود جسد من قِبل معلم ذا طبيعة بال دنس   
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ج: إذا رغب المعلم في استخدام جسم مادي من الجنس 
البشري، فإنه يأخذ واحداً متاحاً تمَّ إلقاؤه من ِقبل المستأجر 

إنتاجه بطريقة عادية. يتم الحفاظ األصلي أو "يفبركه"، ويتم 
على الخط المادي للتطور من خالل اتحاد الجنسين في هذا 

.العصر  

 

، قيل: أثناء النوم، نحن نمتص الحياة 36س: في الصفحة 
وفي مقطع الحق من الفقرة قيل أنه عندما نغفو، نحن نكون 
  أكثر امتالء بالحياة من الصباح. هل هذا يبدو وكأنه تناقض؟

إذا كانت الفقرة قد تمت قراءتها بعناية، فلن يظهر أي ج: 
تناقض. في النوم، نمتص وال نقاوم الطاقة الحيوية، عندما 

نستيقظ نقاوم. عند النوم، نحن نكون ممتلئين بالحياة أكثر من 
الصباح، ألن قوتنا للمقاومة تصبح أقل وأقل خالل ساعات 

غاية، عدم قدرتنا اليقظة، أصبحنا "محملين" بالطاقة الحيوية ل
.على المقاومة، عندها يأتي النوم  

 

 س: ألم تقل ه. ب. بالفاتسكي أن ديفاخان هي جنة لألحمق؟

قد استخدمن هذه  : إنها مسألة معرفة ما إذا كانت بالفاتسكيج
العبارة بالضبط بهذه الطريقة، لكن مع االفتراض بأنه قد تم 

استخدامها، أليس صحيحاً أن كل كائن يصنع جنته الخاصة به 
.ديفاخان، وفقاً لفكرته عن السعادة  
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بما أن ديفاخان، هو وهّم الشخصية، فال يمكن أن يُطلق عليه  
أن تنطبق بشكل  فعبارة "الفردوس لمجنون" يمكن حكيم،حالة 

جيد على اللغة الدارجة. أليس سعيداً حتى الشخص الذي 
نعتبره "مجنوناً" ويمكن أن يكون له جنته؟ توفر الطبيعة 
.الروحية لـ "الكائن" كل هذه التعويضات، كل حسب نوعه  

 

س: يُقال إن الجسم النجمي تطور قبل وقت طويل من تطور 
م الجسم النجمي لفترة الجسم المادي، حيث كان االنسان يستخد

.طويلة قبل تطور الجسم المادي  

ج: كما هو موضح بالتحديد في الفصول السابقة، فإن التطور 
ينطلق من مادة متجانسة إلى حاالت مادة أو مادة أكثر وأكثر 

ملموسة، وتنمو الحاالت الدنيا من المرحلة العليا، مع كل 
أن تطور خطوة فترات هائلة من الزمن. ويترتب على ذلك 

الجسم النجمي سبق ظهور الشكل المادي بالعديد من العصور. 
في الواقع، في كل والدة، يتم عبور نفس العملية بسرعة، حتى 

.المراحل المبكرة من التطور الفيزيائي تتكرر أثناء الحمل  
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 الفصل السادس

 

الرغبة –كاما   

 

روبا. في اللغة اإلنجليزية، الشهوات  المبدأ الرابع. كاما
والرغبات. ال ينتج الجسم كاما روبا بل هو السبب في وجود 
الجسم. هذا هو مبدأ توازن السبعة، إنه أساس الفعل ومحرك 

اإلرادة. الرغبة الجيدة تؤدي إلى الفعل الصحيح. هذا المبدأ له 
وجه أعلى ووجه أدنى. المبدأ هو في الجسم النجمي. عند 

) (قوقعةفاته، يندمج مع الجسم النجمي ويجعله َصَدفة و
 بشرية.

يمتلك قوى ذات طابع تلقائي. هذه القشرة هي ما يسمى  
"الروح" في جلسات الوساطة األرواحية. إنه خطر على 

 الجنس البشري.

تساعد الكينونات العنصرانية هذه القشرة أثناء الجلسات. ال  
النتحار والمجرمين الذين تم يوجد فيها روح أو ضمير. حاالت ا

) متماسكة للغاية.(االصدافإعدامهم تترك القواقع   

مبدأ الرغبة شائع في جميع الممالك المنظمة. هذا هو الجزء  
أصبح اإلنسان اآلن رباعياً مطوراً بالكامل،  االنسان.الخام من 

 ً .مع مبادئ متفوقة متطورة جزئيا  
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 مالحظات تمهيدية

 

كاما أو الرغبة، هذا  -يتحدث هذا الفصل عن "مبدأ التوازن" 
هو المبدأ الرابع الذي يحسب من أعلى أو أسفل، وبالتالي 
عددياً، فهو يمثل نفسه توازناً للمبادئ السبعة، وهو أيضاً 

المبدأ األكثر تطوراً واألكثر استخداماً من قبل البشر بشكل عام. 
ثانية، هو "توازن" تصعد  يشكل أساس تصرفاتهم، ونقول مرة

من خالله المسارات وتنزل. كعنصر نشط، سوف تستهدف 
الرغبة الوجود المادي والممتلكات ككل، أو طريق الحياة 

الروحية مع اإلدراك والتفهم الحقيقي. في هذه االتجاهات تصعد 
الطرق أو تهبط. االختيار يقع على كل إنسان والنتائج تظهر 

.حسب االختيار والجهود  

عندما يغادر اإلنسان الجسم للعودة إلى عناصره في العالم 
المادي، فإنه يمتلك دائماً جسم الجوهر النجمي الكامي أو 
الرغبة ولمدة أطول أو أقصر حسب كثافة الحياة المادية 

الماضية، هو عالم من خلقه الخاص. عندما يتخلص من كاما 
سد المادي، فإنه كما فعل مع الج يموت،روبا، أو بعبارة ثانية، 

يظل متماسكاً لبعض الوقت وبعدها يبدأ في التفكك، على الرغم 
من أن تماسكه كجسم تلقائي متماسك يمكن أن يستمر لسنوات 

.عديدة  

هذا هو كاما روبا الذي هو الفاعل الرئيسي للجلسات الروحية 
والذي يتأخر تفككه ويطيل وجوده بسبب ممارسات الوساطة 
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االنسان إلى  روبا، ينتقلموته" عن الكاما االرواحية. بعد "
حالة ديفاخان، وهي حالة يمكن أن نطلق عليها اسم الحالة 

أن يستنفذ إمكانياته، يعود إلى الحياة  اإللهية وبعدالشخصية 
األرضية. هذا هو المسار العام للبشرية. االستثناءات هي تلك 

التي، من خالل المعرفة والحياة وفقاً لهذه المعرفة، تتجاوز 
.الوهمّ   

 

س: يتحدث الفصل عن الرغبات والشهوات التي لها جانبان 
 األول متفوق28 واآلخر متدني. من الذي سيكون األعلى؟

ج: األعلى هو تماثل الكائن مع الطبيعة العليا، آتما، بودهي  
ي، هو تماثل الكائن مع الجسم المادي ن، والمتدوماناس

.والرغبات المتعلقة بالوجود المادي  

 

روبا هي فقط كتلة من الرغبات والعواطف  س. إذا كانت كاما
التي تتجسد وليست مهتمة بأولئك الذين تُركوا لمصيرهم فإنهم 

األفعال  وهذهسيكونون مسؤولين عن تبدد هذه األفكار السيئة 
؟السيئة  

قد نسأل أنفسنا من هو المسؤول عن النتائج الملوثة للجسم  ج:
ذي جرفته المادي المتعفن. ال يمكن أن يكون الشخص ال

 الكارما، بل أولئك الذين يعيشون على مستوى "الجسد".

                                                           

هنا يشير السؤال لفكرة أن – الشهوات والرغبات – تمثل أيضاً  28
 العواطف التي يمكن أن تكون سامية وروحية.



110 

 

لذلك مع "البقايا النجمية" فإن أولئك الذين يجهلون الطبيعة  
الحقيقية لإلنسان والذين يجعلون طبيعة الرغبة أساساً 

ألفكارهم وأفعالهم، يخضعون لهذا النوع من العدوى. هناك 
أيضاً مرحلة من الكارما الجماعية المشاركة في هذه القضية.  

يمكن أن  و "الموتى" "األحياء" يمكن أن يتأثروا بـ "الموتى"
"بالنظافة"  -بـ "األحياء". المعرفة والحق في العيش  يتأثروا

.هي الضمانات -الروحية والفكرية والجسدية   

 

الكارما؟ هي س: هل هذه   

ج: إنها النتيجة التي يتبع السبب، وحيث أن السببية تأتي من 
تعتمد كل كائن، فإن النتائج المدركة والتي تم اإلحساس بها، 

.على طبيعة األسباب التي يحددها كل منهما  

 

سيكون فظيعا؟ إنهس: يجب أن أقول    

ج: ال شيء فظيع ما هو حتمي. هناك قوى مدمرة وبناءة في 
الكون، يجب أن نعرفهم لكي نعيش بحكمة حتى على هذه 

المستوى المادي. المعرفة ضرورية أيضاً على الجانب الخفي 
.مللطبيعة، نحن هنا للتعل  

 

س: ما يجلبه كل شخص متقمص عندما يدخل جسماً هي 
  السكاندا؟
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هي الكلمة السنسكريتية التي تشير إلى الميول  ج: السكاندا
والنزعات ذات الطبيعة األرضية التي اكتسبتها. ال يمكن التعبير 

 عنها على متن مستوى أخر غير ذاك في الجسم وكاما. 

سيتصرف الكائن  األرض،وهكذا، عندما تستأنف الحياة على 
.بشكل طبيعي كما فعل في حياة سابقة  

 

الراحة في ديفاخان له؟ س: ما هو الخير في  

ج: هذا يعتمد عليه. في ديفاخان، يختبر الكائن كل ما كان من  
اإليثار وما كان نبيل في الحياة الماضية، وال شك أنه يحمل 

ربما الكثير، ولكن الوقوع في مجال  -شيئا من هذا القبيل 
الشهوة والرغبة التي لم يتغلب علليها سابقاً، فإنه في كثير من 

ان يقع ضحية لضعفه. ديفاخان هو نتيجة الحياة الماضية. األحي
 ومهما كان التصحيح الذي تم إجراؤه، فإن التصحيح والتعديل

.أن يتما في الجسم يجب  

 

  س: ما المقصود بالقوة الرئيسية للخيال؟

ج: الخيال هو القوة الرئيسية. كل هذا الكون يرجع إلى قوة 
تؤلفها. كل شيء موجود أوالً في خلق صورة للكائنات التي 

الفكرة، ثم يتم إنتاجه بشكل ملموس. تكمن قوة إنشاء الصور 
.هي جذر كل اإلنتاج وكل الظواهر الغيبية  
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س: إذا كان مبدأ الرغبة ليس قوياً، فال يمكن للقوة الرئيسية 
 في الخيال أن تعمل؟

يجب أن يكون هناك صورة أو كائن يجب إنتاجه، ويجب أن ج: 
ظل الرغبة في اإلنتاج حتى يتم االنتهاء من العمل. وهذا ت

يتطلب التركيز والجهد، وكذلك معرفة الطرق والوسائل. لكن 
الرغبات األنانية ال تتقاعس أبداً في إيذاء اآلخرين وكذلك 

للشخص نفسه. ولذلك يجب أن تستخدم قوة التصوير لدينا 
.ألغراض اإليثار وألمور سامية  

 

الصمت" يقول: "ال ترغب في أي شيء". هل س: "صوت 
 هذا ال يعني الرغبات الشخصية؟

ج: يعني عدم رغبة اإلنسان في أي شيء لنفسه. إن العيش  
.لصالح اإلنسانية هو الخطوة األولى  

 

س: هل تشكل قوة الخيال، التي تدعمها رغبة قوية، جسم 
 نجمي؟

تنتج شكالً ج: قوة الخيال، وبدعم من رغبة قوية، يجب أن  
من أشكال ما هو مصور، نوع من مادة جوهرية، أو يتعذر 

النظر إليها على أنها نموذج في الروح. حتى مجرد فكرة هائمة 
تنتج شكالً، لكن هذه الفقاعات، مثل فقاعات الصابون، تتبدد 

بسرعة. كلما زاد التركيز على فكرة أو على شكل معين، أصبح 
 ً .أكثر ديمومة وملموسا  
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رحم المادة؟ -كيف يتم تقسيم المصفوفة س:   

براكريتي، أو بعض من  -ج: في المادة الجوهرية األثيرية  
مادية. العمل هو من تجلياتها، هناك العديد من الحاالت فوق ال

مستوى ماناس الخالق. جميع حاالت المواد الجوهرية هذه 
.موجودة في كل مكان وتُستخدم وفقاً لنموذج الفكرة ونوعيتها  

 

س: إذا امتلك كاما روبا روح الوسيط، فبإمكانه نقل المعلومات 
 التي تحدث بعد وفاة الشخص؟

لكن الوساطة  شيء،أي  ءروبا إعطاج: ال تستطيع كاما 
األرواحية تتلقى انطباعات. يمكن أن ينظر إليها بواسطة 

والصور واألصوات والروائح  بكونها األفكارالوسيط األرواحي 
مع بعض االستثناءات  -. تعد كاما روبا هي واألذواق، إلخ

آلية وال تتمتع ببصيرة واستبصار وهي غير مسؤولة  -القليلة 
 ً .تماما  

 

روبا المنتحرين أو المجرمين الذين  س. يقول الفصل أن كاما
 تم إعدامهم يمكن أن يحرضوا اآلخرين على فعل الشر؟

ج: عندما يتم تدمير الجسد بالقوة عن طريق اإلعدام القانوني  
أو باالنتحار، فإن اإلنسان لم يمت ولن يموت حتى نهاية حياته 
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الطبيعية29. سيبحث مثل هذا الفرد عن تعبير أرضي ال يمكن 
ل عليه إال عن طريق جسم حي. هؤالء هم كاما روبا الحصو

الذين يستحوذون على الناس الذين يمتلكون نفس النزعات 
.والميول والذين هم األكثر نشاطاً خالل الجلسات الروحية . 

 

كاما روبا يعمل بمعرفة واعية من هو؟  انسان بكونهس. هل 
 هل يفعل؟

مهما كانت القناة  ج: يتصرف كما يراه مناسباً ووفقاً لرغباته،
مفتوحة له. يريد ما يريد ويحمله أينما يمكنه الحصول عليه. 

.يدرك ما يريد ولكن ليس بأي مسؤولية إنهأود أن أقول   

 

ال يستطيع الوسطاء معرفة أس: في الجلسات األرواحية، 
 طبيعة الكائن الذي يتحكم فيهم؟

أنواع ج: الوسيط هو سلبي وغير فعال ويخضع ألي نوع من  
السيطرة. مثل هذه القناة توفر قناة لكل ما يمكن أن يحدث 
بالطبع، يجب أن نأخذ في االعتبار طبيعة الوسيط، ألن هذا 

.سيكون نوعاً من عوامل الجذب المعروضة  

 

                                                           

إذا كانت طاقة الحياة باإلنسان 80 سنة – على سبيل المثال – وقام  29
باالنتحار في عمر الخمسين، فإن روحه تبقى في منطقة كاما روبا لمدة 

.المترجم - ثالثين سنة لغاية استنفاذ طاقة الحياة الطبيعية  
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 س: هل سيتأخر تقمص شخص يريد الموت؟

ج: ليس بالضرورة. قد ال يكون التطلع إلى الموت إال عندما 
لة وكأنها تقدم الموت باعتباره تبدو الظروف الع اجلة أو المطوَّ

الخالص الوحيد، حيث، كما هو الحال خالل الحياة المعنية، قد 
تكون هناك ظروف ثانية. يجب أن تؤخذ حياة الشخص بالكامل 

 في االعتبار، ولكن من يستطيع الحكم على كارما إنسان آخر؟

 

بداية هذا العالم؟ -وقبل  -كنا واعين بأنفسنا وقت  إنناقيل  س:   

مع الخبرات  -المدركين  -إذا كنا نعني بكلمة نحن ج: 
المتراكمة خالل العديد من الحيويات في عوالم ثانية، فإن هذا 

التصريح يجب أن يكون صحيحاً. كل شخصية ليست سوى 
ا تعبير عابر وغير كامل عن اإلنسان الحقيقي بسبب الكارم
الماضية للوجود المادي. مهمتنا هي أن ندرك أكثر فأكثر 

طبيعتنا الحقيقية ككائنات روحية وأن نستخدم القوى التي لدينا 
وهذا يعني خدمة اإلنسانية  -اآلن في خدمة الطبيعة العليا 

.بأعلى معانيها  

 

 س: إذاً، جزء صغير من طبيعتنا هو من سبب لنا العمى؟

يعتبره البشر أنه الواقع الحقيق جزء عابر صغير  ج: نعم،
ويصلون، عن طريق السبب والنتيجة، إلى غمر أنفسهم بعمق 

بحيث فقدوا كل  الجسم،في الوجود المادي، أثناء وجودهم في 
.حقيقي إدراك لطبيعتهم  
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س: أفهم أن الذاكرة عبارة عن عودة االنطباعات؟    

ج: هذا صحيح تماماً. لفهم عودة االنطباع هذا، يجب علينا 
دراسة وتطبيق االقتراح األساسي الثاني، الذي ينص على 

سيادة القانون في جميع الظروف. الكثير من الطالب ال يطبقون 
قانون الكارما هذا بطريقة شاملة. يتم التفكير بشكل عام في 

يفته موجودة في كل الظروف المادية، وربما العقلية، ولكن وظ
شيء. كل فكر أو عاطفة سريعة الزوال، كل حركة بشرية هي 

.سبب ويجب أن تحقق جهدها المقابل  

كل هذا يؤدي إلى عودة النطباع إلى الخارج والداخل، سواء 
كنا نعرف االنطباع أم ال. العديد من األفكار والمشاعر واألفعال 

ي الواقع نتيجة التي تظهر بشكل تلقائي لمعظم الناس، هي ف
 األسباب السابقة التي وضعت بحركة.

ما نسميه الذاكرة هو عبارة عن مجموعة أو إعادة تذكر أو  
تذكر القليل من انطباعات الحياة، ولكن جميعها ستشكل 

وكلها أنشأناها بأنفسنا. في وضعنا  -مجموع كارما الحياة 
فة الحالي، تتمثل الضرورة األولى في دراسة دوافعنا ومعر

 سبب تفكيرنا أو قولنا أو فعل أي شيء، حتى األكثر شيوعاً.

إذا تم إتباع هذه الدورة بدقة، فسوف نتحكم في اتجاه أفكارنا  
وكلماتنا ومشاعرنا وأفعالنا وتوجيهها، باإلضافة إلى منع 

تكرار العديد من العائدات الضارة. ال تقتصر إعادة بناء "ذاكرة 
بالمضي قدماً بشكل فعال في  الماضي" على ذلك، لكن يوصى

.معرفة الذات وفقاً للمبادئ الثيوصوفية  
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  س: هل تتحدث الثيوصوفيا عن النبوءة؟

ج: "النبوءة" هي القدرة على التنبؤ بالنتائج التي تم بالفعل .
.تحديد أسبابها  

س: في الفصل، "حتى بوذا أو يسوع كان عليه أن يعمل نذور 
.أوالً". من فضلك، اشرح . 

ج: نحن نعلم أنه إذا أراد شخص ما فعل شيء ما، فعليه أن  
يقرر ذلك وأن يتبع باستمرار الخطوات التي تسمح بذلك. كان 

  وخاطئون.هناك وقت كان فيه بوذا أو يسوع بشر فانون 

وقد جاء الوقت عندما تعلموا معنى "الذات الداخلية" وشعروا 
بمشاعر طبيعتهم المتفوقة المكرسة لجعلها القوة الحية في 
حياتهم. الدافع في هذه الحالة ليس مجرد تحقيق غرضهم 
الخاص، بل هو األكثر استعداداً إليقاظ البشرية التي، عن 

مة نفس طريق الجهل، خلقت بؤسها. لقد فعل معلمي الحك
الشيء، ومن خالل الحركة الثيوصوفية، أشاروا إلى الخطوات 
التي يجب اتباعها من قبل جميع الذين سيتبعون خطى منقذي 

.البشر  

 

 س: ما هو الفرق بين المستوى النجمي والنور النجمي؟

ج: النور النجمي هو المستوى أو المنطقة غير المرئية التي 
رين. إنه جوهر خفي ال يمكن تحيط بأرضنا، مثلها مثل كل اآلخ

رؤيته إال من خالل عين مستبصر، وهو األدنى ولكنه واحد 
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(فيزيقي) من المبادئ الكوسمية السبعة. باعتباره أدنى غالف 
تطفو فيه األرض وتخصبه، فهو المتلقي والحاوية لجميع 

يستطيع فقط إعطاء ما يحصل عليه، إنه  الضارة.التأثيرات 
لتعبير، لالنبعاثات المادية والمعنوية "المخزن"، إذا جاز ا

للبشرية. هذه، تحولت إلى جوهرها األكثر خفة، وتشع من 
التكثيف وتنتج األوبئة األخالقية والنفسية والجسدية. هذا 

أو النموذج، في االنسان، وهو مخزن  شاريرا،يتوافق مع لينغا 
يعني للنزعات األخالقية والنفسية والجسدية للفرد. "مستوى" 

مجال للعمل، نتحدث عن التصرف على المستوى المادي  هو
.والروحيوالنجمي   

 س: هل يؤثر على البشرية ككل؟

ج: التأثير العام موجود دائماً، وكل كائن يتأثر وفقاً لعوامل 
الجذب التي يثبتها بوعي أو بغير وعي، الالواعي يرجع إلى 

.الكارما الماضية، الواعي إلنشاء أسباب جديدة  

 

كان االنسان يعتقد أن الُمثل العليا ستجذب المثل  اإذ س: .
  العليا؟

ج: المثل العليا ال وجود لها في حد ذاتها، إنها تطلعات األفراد، 
لذلك لن يكون من الواقعي االعتقاد بوجود مستودع للمثل العليا 

 في مكان ما يمكننا االعتماد عليه.

يجب علينا أن نتصور وننشئ ونعمل وفقاً للمثل العليا، وفي  
هذه الحالة تتعزز تطلعاتنا بُمثُل اآلخرين على نفس المستوى 
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بسبب الترابط والطبيعة الروحانية  والعملمن التفكير 
.المشتركة لجميع الكائنات  

 

س: هل هناك أي جهد معين لعمل نذور أو وعد، كما هو مبين 
 في الفصل؟

جب أن يكون النذر في اتجاه واحد ولغاية واحدة في ج: ي
األفق، وهذا ينطوي على جهد خاص. في مقدمة أمثال باتنجالي 

يتحدث جودج عن "موقف حازم مفترض لغرض  لليوغا،
االتحاد مع الذات العليا". التخاذ هذا الموقف، يجب على المرء 

 أن يفهم مبادئ اإلنسان والطبيعة. توجهنا بدراستنا حول
"المحيط" وغيرها عن أعمال المعلمين في اتجاه هذا الجهد 

المحدد، والذي هو في الواقع النهاية والغاية بالنظر إلى جميع 
.دراساتنا  

 

س: يتم التصريح بأن "هللا في الداخل يبدأ من ماناس، أو 
"، ماذا يعني ذلك؟العقل  

ج: ال يوجد عمل إال إذا كان هناك كائن ما يعمل أو يشعر 
أو القوة  الخالقة،بنتائجه. ماناس هي القوة المتجلية أو 

النشطة، أو المبدعة. أما بالنسبة للتجلي، فهي "اإلله الداخلي" 
.ألن التجلي يبدأ بهذا المبدأ  
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هل يمكننا العمل على هذا المستوى المادي دون مبدأ س: 
 كاما؟

نحن في هذه المرحلة من التطور حيث يسود مبدأ كاما أو  ج:
الرغبة عموماً، وذلك ألن "اإلله الداخلي" أصبح متضمناً في 
الوجود المادي الحاسي، وهذا الوجود العابر يحرك األسباب 

التي تجلب حتماً العودة إلى حالة وظروف مماثلة. في الوجود 
ي ماناس أو كاما المادي، يمكن أن تكون حالة أي إنسان بود

ماناس. إنه الفعل الماناسي في كلتا الحالتين، ولكن في الحالة 
األولى، يكون الفعل من طبيعة الذات الروحية، في حين أن 

الحالة الثانية هي عمل تم إنجازه من الرغبات الشخصية 
واألنانية. يمكننا ويجب علينا العمل على هذا المستوى من 

شخصية. الغرض من جميع دراساتنا قاعدة أفضل من الرغبة ال
.هو تحقيق ذلك ومساعدة اآلخرين على فعل الشيء نفسه  

 

س: إذا كان بإمكان المعلمين العمل بدون مبدأ كاما على هذا 
 المستوى، فلماذا ال نستطيع نحن عمل ذلك؟

ج: ألننا مستمرون في التصرف بناًء على الرغبة الشخصية أو 
البدنية."الحرية من االستعباد تأتي من التخلي عن المصلحة 
الذاتية في ثمار عمل الفرد." لدى المعلمين المعرفة والقوة 

للعمل على أي مستوى بسبب عدم اهتمامهم بالمصلحة 
ة عمل الشخصية. كاما ليست وسيلة يتم من خاللها سيرور
.على هذا المستوى، ولكن الدافع هو الذي يحكم الفعل  
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 س: كيف يمكن أن يكون هناك أهمية التصال دون مبدأ كاما؟

ج: كما ذُكر من قبل، فإن كاما ليس أداة أو وسيلة يتم من 
خاللها اتخاذ فعل أو اتصال. إنها قاعدة أو فكرة يستخدمها 

ي. يمثل الجسم الممثل، األدوات هي الجسم النجمي والجسد
النجمي جانباً انتقالياً لجوهر اإلنسان الداخلي في جميع الحاالت 

التي ال يتم فيها اختصار "الشخصية" إلى رقم كأساس للعمل 
الواعي. االستثناءات هي الحاالت التي يكون فيها الكائن 

"نجمياً بشكل دائم". يمكن للمرء أن يعتقد أن للمعلمين نجمياً 
ثر من ذلك، يمكن من خالله االتصال بأي مملكة دائماً وشيء أك

.للطبيعة أو بأي حالة للمادة  

 

س: عندما تغلبنا على الميل نحو البلوز30، هل فقدنا هذه 
 الكارما؟

هي فعل مع رد الفعل  ج: يجب أن نضع في اعتبارنا أن الكارما
الناتج عنه، وأن رد الفعل ليس شيئاً مختلفاً أو منفصالً عن 
الفعل، بل هو استمرار له. لذلك يشمل الكارما جميع األفعال 

تصحيحية أو غير ذلك. عندما نقوم  سيئ،سواء كانت جيدة أو 
بتصحيح الخلل، فإننا نقوم به من خالل فعل ونتلقى رد الفعل 

كارما هي قانون "الزرع والحصاد". الحصول الناتج عنه. ال
 على النتائج الدقيقة ألفكارنا وكلماتنا وأفعالنا. 

                                                           

موسيقى أمريكية خاصة بالزنوج، أي الميل نحو الموسيقى والحياة  30
 الصاخبة.
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نحن ال نفقد القدرة على التصرف، فكيف نفقد الكارما خاصتنا؟ 
هي فعل مع رد الفعل الناتج عنه، وأن رد الفعل نحن الكارما

 ليس شيئاً مختلفاً أو منفصالً عن الفعل، بل هو استمرار له.
سيئ لذلك يشمل الكارما جميع األفعال، سواء كانت جيدة أو 

أو غير ذلك.  تصحيحية  

عندما نقوم بتصحيح الخلل، فإننا نقوم به من خالل فعل ونتلقى 
رد الفعل الناتج عنه. الكارما هي قانون "الزرع والحصاد". 

الحصول على النتائج الدقيقة ألفكارنا وكلماتنا وأفعالنا. نحن ال 
القدرة على التصرف، فكيف نفقد الكارما خاصتنا؟ نحن نفقد 

.الكارما  

 

سؤال: إذن فكرة الفرح بدالً من االكتئاب هي تأكيد، أليس 
  كذلك؟

ليس كذلك. إنها ذكرى أسعد لحظات حياتنا، إنها تجربة  ال،ج: 
.حقيقية عشناها وليست تأكيداً لشيء نتخيله  

 

 س: إذن أنت ال تنكر البلوز؟

ج: ال يتم استخدام التأكيد أو النفي. من الحماقة إنكار ما لدينا  
من خبرة حالية، مثل هذا النفي ال يكمن إال في أنفسنا، وفي 

النهاية ال يجلب لنا سوى الجهل والبؤس. المطلوب هو 
المعرفة، والمعرفة ال تأتي إال من التجربة. يجب أن نتعلم 

قنا، لن نتمكن من معرفة التمييز بين ما هو أعظم خير وما يعي
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السرور دون الشعور باأللم، الصالح بدون الشر، الصحة بدون 
المرض، وما إلى ذلك. ال يمكننا معرفة شيء إال من خالل 

"أزواج األضداد". يتم اكتساب المعرفة فقط عن طريق الخبرة. 
ال يمكن "التأكيد". ال يوجد "نفي" يمكن أن يسلب من الفرد ما 

 ً .يعرفه حقا  

 

 س: هل يمكن ألي شخص أن ينقذ آخر؟

ج: ال، بغض النظر عن مدى قدرته على فعل ذلك. لكن يمكن 
للعارف إظهار لشخص آخر الطريقة للحصول على المعرفة 

التي اكتسبها، باتباع المسار الذي يؤدي إلى الحكمة، الجهلة 
.يصبحون حكماء. ال توجد وسيلة ثانية  

 

روبا، يجب أن نتغلب ونرفض كل تلك  س: في حالة كاما 
  الرغبات التي لدينا في الجسد المادي. هل هذا صحيح؟

ج: على افتراض أنه من المفهوم جيداً أن كاما روبا ال يتشكل 
"جسد الرغبة"، فإن  االسم،إال بعد الموت وأنه، كما يوحي 

الفعل السائد هو في منحى الرغبة في هذا الجسم بينما يكون 
لكن كما متنا من الجسد المادي الذي خلقنا  ،بذلكمرتبطاً الكائن 

لذلك نموت في الوقت المناسب من كاما فيه ميول كاما روبا،
روبا ونذهب إلى حالة أو وضع ديفاخان. ال في كاما لوكا وال 
في ديفاخان، يمكننا تبديد النزعات التي أوجدناها خالل حياتنا 

ج الضارة، وفي الثانية في الجسم. في إحداها، نختبر النتائ
ها". المرة الوحيدة انختبر النتائج المفيدة لـ "آخر حياة عشن
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التي يتعين علينا فيها تثبيت أسباب جيدة، هي الحياة في 
.الجسم  

 

 س: هل الموت عن الكاما روبا يضع حد لهذه الرغبات؟

ج: هذا ليس هو الحال. إذا لم نقم بتصحيح هذه "الرغبات"  
أو القضاء عليها في حياتنا، فسنميل إلى فعلها من جديد كما 

فعلنا من قبل، عندما ندخل مرة ثانية في جسم مادي جديد. هذه 
"الرغبات" ليست ناتجة عن الجسد المادي أو الجسم النجمي 

واعية تحتل الجسم. ال أو كاما روبا، ولكها مننا نحن ككائنات 
.يوجد خالص بعد الموت  

 

س: في عملية التطور، نحن نرتقي عن طريق مبدأ الرغبة 
 السفلي، ثم يجب أن نسحق هذا المبدأ نفسه. هل أنا على حق؟

لديك تصور سيء للتطور، على ما يبدو. التطور  ال،ج: 
بالمعنى الصحيح للكلمة، هو تطور نمو الوعي. تبدأ جميع 
الكائنات، لنقل رمزياً، كشرارة من الوعي. يأتي النمو أو 
االمتداد من تجربة واعية، بدءاً من أعلى حالة من المواد 

المتجسدة، ومن خالل فعل الوعي الذي ينتج حاالت ملموسة 
كثر فأكثر للمادة حتى يصل إلى الحالة المادية. يبدأ التطور من أ

األعلى ويهبط لألسفل. ثم، عندما نعلم أن األدنى قد ُهزم، وهذا 
يعني أنه معروف في عالقته الحقيقية بالكائن المعني، وأن 

األدوات السفلية تُستخدم وفقاً ألوامر الروح، فإنه يتم الصعود 
خبرة المكتسبة. الرغبة الشخصية باإلضافة إلى امتالك ال
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واألنانية هي نتيجة لجهل طبيعتنا الحقيقية والغرض منها. 
بدأنا في تنفيذ هذه األسباب التي تعيد إنتاج  الجهل،وبسبب هذا 

الرغبة في وجود حسي بكل تعبيراته األنانية. نحن ال نرتقي 
. بالرغبات األنانية. نحن ال نتقدم من خاللهم. نحن نشارك فيها

المعرفة والجهود في االتجاه الصحيح سوف تحررنا من 
.عالقاتنا الشخصية  

 

 س: كم من الوقت تبقى االيغو في ديفاخان؟

بكونه أحد نتائج الحياة األخيرة، حتى لو كانت  ج: ديفاخان
"النتائج " هي األسمى واألفضل في هذه الحياة، فإن البقاء في 

هذه الحالة يختلف في الطبيعة والنوعية والمدة مع كل إيغو. 
يمكن أن يختلف هذا من ألف سنة إلى فترة قصيرة جداً، ولكن 

دوران األرض يجب أن نتذكر أن "الزمن للمتوفى" ال يُقاس ب
بل بتغيرات الوعي التي مر بها، "اليوم كأنه ألف سنة وألف 

.سنة كأنها يوم  

 

في النتائج هي  إنس: أعتقد أنه من المحبط للغاية أن يُقال 
.أدناها  

ج: ال ينبغي أن يكون هذا هو الحال عندما ندرك أن كل شيء 
في أيدينا. كل ما يحدث لنا، سواء كان جيداً أم سيئاً، يأتي من 

أفكارنا وكلماتنا وأعمالنا. قد يشعر باإلحباط أولئك الذين 
يرغبون في الحصول على ما ال يستحقونه، لكن أولئك الذين 
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رون أي إحباط في أي يرون الحقيقة ويقومون بواجبهم ال ي
.مكان  

 

!ماذا يعني القول بوجود جسر بين ماناس العليا والسفلى :س   

هي القدرة على التفكير  ج: يجب بناء كل جسر. ماناس
واإلبداع. "العليا" يعني الفكر والخلق من قاعدة روحية 

"السفلى" هي من قاعدة أو أساس شخصي وجسدي وأناني. 
األساس الحقيقي والسبب يكمن في "العليا". يتوجب على 

أن تُعبر عن "ماناس العليا"، ويجب  -ماناس السفلية  -طبيعة 
دين في الروابط التي أنشأتها علينا، نحن الذين اآلن موجو

"ماناس السفلية" بنفسها، أن نبدأ العمل وفقاً لطبيعة "ماناس 
 العليا".

نحن نفعل ذلك عن طريق التفكير والجهد الذي يعمل من أجل  
األنا الوحيدة، ومن حيث أنها موجودة في كل ما نفكر به أو 

ط نفعله أو نقوله، وبهذه الطريقة، ننشأ "الجسر" الذي يرب
"."السفلي" بـ "األعلى  

 

  س: هل يمكنك القول إنك شكلت هذا الجسر؟

ج: ال أستطيع أن أقول ألن اإلجابة القاطعة لن تكون ذات 
فائدة، لكنني أعتقد أنه يمكن القول أن كل من يدرس ويطبق 
الثيوصوفيا يبدأ من البداية في بناء هذا الجسر. كل فكرة في 

إذا بذلت  -، ويجب أن يأتي الوقت هذا االتجاه توفر مواد للمبنى
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عندما يمتلك "اإلنسان البناء"، بمساعدة  -جهود متواصلة 
الجسر، مجال31 بدالً من اثنين32، وسوف يعيش حياة واعية 

.في الروح، حتى من خالل احتالل أجساد مؤقتة من اللحم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 أي أرض وفسحة للبناء. 31
 أي أن االنسان يعمل فقط في أرض واحدة وهي الروح. 32
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 الفصل السابع
 

 ماناس

 

المبدأ الخامس. أول إنسان حقيقي. هذا هو مبدأ الفكر  ماناس
وليس نتاج الدماغ. الدماغ هو أداة فقط. كيف تم إعطاء نور 

الروح لبشر بدون عقل. لقد أعطانا الرجال المثاليون لألنظمة 
 القديمة ذلك كما حصلوا عليه هم أنفسهم من أسالفهم.

ي. إذا تم ماناس هو مخزن لجميع األفكار. ماناس هو الرائ 
كسر العالقة بين ماناس والدماغ، فال يمكن للشخص أن يعرف. 

أعضاء الجسم ال يعرفون أي شيء. ماناس ينقسم إلى قسم 
"أعلى" وقسم " أدنى" من خصائصه األربعة. كان بوذا 

ويسوع وآخرون قد تطوروا بشكل كامل. اآلتما هي اإليغو 
دية الدائمة بكل اإللهية. الفردية الدائمة. لقد مرت هذه الفر

أنواع التجارب والخبرات في العديد من األجساد. ماناس 
والمادة لديهما اآلن سهولة أكبر في العمل مما كانتا عليه في 
.الماضي. ماناس مرتبط بالرغبة، مما يجعل التقمص ضرورة  

 

 س: كيف يمكننا إيقاظ الحدس لدينا؟

الحدس يعني "اإلدراك والفهم المباشر"، دون التفكير من  ج:
مقدمات منطقية للوصول إلى استنتاجات، إنها قوة يمتلكها كل 

إنسان، سواء كانت كامنة أو فعالة إلى حد ما. الحدس هو 
خارج أو فوق قدرة التفكير. العقبة التي تحول دون عمله هي 
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على معرفتنا  ، بناءً ميلنا إلى االعتماد على قدرتنا على التفكير
المشتركة السطحية وغير الكاملة. تستند هذه المعرفة 

المشتركة إلى شخصياتنا في عالقاتهم مع العالم الخارجي، وال 
لإلنسان، الذي هو الرائي  تأخذ في االعتبار الطبيعة الروحية

والمفكر الحقيقي. إلثارة الحدس، من الضروري استبدال 
ن والطبيعة بمعرفة تلك التي تضفيها المفاهيم الخاطئة لإلنسا

 الثيوصوفيا.

ليس فقط يجب اكتساب التصور العقلي، بل أيضاً كل تفكيرنا  
يجب أن يستند إلى هذه المعرفة العادلة. سنكون بعد ذلك 

المفكر الخالد وغير القابل للتغيير، الذي يحضر كل المظاهر 
ما وراء كل  كتعبيرات متغيرة للكائنات الواعية ويمكننا أن نرى

التعبيرات لغاية الطبيعة الروحية األساسية لكل كينونة. كل 
تجلي، جسدي أو نفسي أو غير ذلك، هو تعبير من الداخل إلى 
الخارج. "عين الروح" ليست محدودة أو مخدوعة من خالل 

التجلي أو المظهر أو التعبير، ولكن مع هذه "الرؤية الداخلية" 
ا من الداخل والخارج المنظور لها الموجهة نحو الطبيعة برمته

لفهم الغرض من وقيمة  -إذا جاز التعبير  -من قبل الكائن 
إنه ليس تعقالً ينطلق من مقدمات منطقية  المظهر أو التعبير

ليصل إلى االستنتاجات، بل هي معرفة مباشرة وفورية بجميع 
الحقائق والعوامل، وكذلك تعبيراتهم الطارئة على جميع 

. ال يمكن تحقيق كمال هذه القدرة اإللهية إال عندما المستويات
ال يتم ربط اإلنسان الطامح أو إزعاجه بأي عوامل خارجية 

وعندما يكون لديه هذه المعرفة اإلضافية بأن الحياة العليا يتم 
زرعها. كتب المعلم ذات مرة: "كلما عمل المرء أكثر بتجرد 
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من األنانية وخلع عنه الشعور الوهمي باالنعزال الشخصي33 
كلما كان أكثر حرية من شباك المايا وكلما اقترب أكثر من 

.األلوهة  

 

س: إذا الحظ الُمدرك جميع التغييرات وكان ثابتاً خالل جميع 
هذه التغييرات، فلماذا ال يدرك تغيير الوفاة بالنسبة للوجود 

  المادي؟

اآلن ج: نحن جميعاً مدركون. والسؤال هو ماذا ندرك أو نعرف 
عن التغييرات السابقة لتاريخ الميالد؟ يمكن للجميع اإلجابة 

فكيف  "،بنفسه. إذا كنا على علم بالتغيير المسمى "الوالدة
حدث أننا قد نسيناه؟ الجواب بالطبع هو أن الشروط التي 

أن بصوراتنا لت أوجدها "التغيير" قد أصبحت متشربة للغاية
.""حياتنا الظروف الجديدة هي في الوقت الراهن  

نحن واعين أثناء حالة الجسم التي تسمى النوم، لكن هل نحن  
على دراية بـ "تغيير" حالة اليقظة؟ كلنا مدركين، هذا صحيح 

ولكن هناك فئتان كبيرتان من المدركين، وهما أولئك الذين 
يدركون كل التغييرات وأولئك الذين ليسوا كذلك. تستمر حياة 

عبيراته الجسدية أو النورانية أو الُمدرك وال تعتمد على ت
 غيرها.

في الجسم، هو مشغول من قبل العالم المادي الموضوعي  
وعندما يغادر الجسد، هو دائماً مشغول بأفكار ومشاعر 

ورغبات هذا العالم المادي ويبقى هكذا حتى تنطفئ قوة هذه 
                                                           

 أي الوهم بأنه منفصل عن الكون وعن كل الكائنات. 33
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األفكار والمشاعر والرغبات. إنه محاط باستمرار ومشغول من 
قبل عالم خلقه هو بنفسه، وفي تصوره، هو دائماً نفس 

الشخص الذي كان عليه في الحياة، وهو دائماً نفس الشخص 
عندما يدخل في حالة ديفاخان، ولكن فقط في تلك الحالة، إنه 

األعلى واألكثر  أثناء عيشها، كانت تمثل التي،في حالة السعادة 
والحالة األكثر إلهية مرغوب فيها. نبالً   

هذه هي حاالت جميع أولئك الذين ال يعرفون في الجسد  
المادي، وال يدركون، وال يعبرون عن طبيعتهم الروحية 

الحقيقية. إنهم نتائج الحياة الماضية. حالة الشخص الذي قام 
لثالوث اإللهي خالل حياته بتوحيد الروح السفلية المطهرة في ا

مختلفة تماماً. يعيش حياة واعية في الروح، وليس في المادة، 
حتى لو كان يشغل أجسام مؤقتة، إنه يعرف الهدف من كل 

تحقيق أرضي وقيمته ويترك عن طيب خاطر شروطه 
المحدودة عندما يتحقق هذا الهدف. ما نسميه "الموت" هو 

ه بعد ذلك بالنسبة له مجرد ارتياح مرحب به، ألنه يمكن
استئناف حياته الروحية وأنشطته دون عائق. ستكون والداته 

الجديدة له، منذ تلك اللحظة، واعية ومختارة، من أجل مساعدة 
من ال يزالون ضائعين في غيوم الوهم. لن يكون لديه كاما لوكا 
وال ديفاخان وال أي وهّم أو ميل للوجود البدني. بالنسبة له، ال 

.، ألنه يعيش طوال الوقت في وعي تاميوجد موت أو حواس  

 

 س: نظير هذا الكائن، هل سيكون واعي في الجسم؟

سيكون مدركاً طوال الوقت، سواء بالدخول إلى جسد أو  :ج
 ً .العيش فيه أو تركه مؤقتاً أو كليا  
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، قيل أن العقل قد تم إعطاؤه إلى الموناد 53في الصفحة  :س
بدون عقل من قبل اآلخرين الذين مروا بنفس العملية. هذا ال 

 يقول كيف يتم ذلك؟

في التدريس الغيبي ما  شك أنهيمكن االستنتاج بدون أي ج: 
زال هناك الكثير مما يمكن قوله حول معارفنا ومفاهيمنا 

قديم تفسير حتى يتسنى لنا أن نفهم، الحالية، وأنه ال يمكن ت
واآلخر هو أنه في جميع التدريس الثيوصوفي، يسعى الفرد 
إلثارة الحدس من خالل تقديم المبادئ والعمليات والقياسات 
العالمية، والتي سيطبقها الطالب وبالتالي يجد اإلجابة على 

أسئلته. هناك حكاية باطنية قديمة تقول، "كما في األعلى كذلك 
ي األدنى" والعكس هو صحيح أيضاً، "كما هو في األدنى ف

ألن "األدنى " عبارة عن تعبير محّول  ،"كذلك في األعلى
وُمشّروط لـ "األعلى ". مع أخذ هذا في االعتبار، وتذكرنا بأن 

وأنه في حالة الكائنات  سباعية،جميع الكائنات ذات طبيعة 
جب، أثناء التطو األدنى من اإلنسان، فإن مبدأ ماناس كامن وي

، تنشيطه وإنارته من قبل أولئك الذين أصبحوا كائنات نشطة 
.في فترات التطور السابقة  

مع األخذ في االعتبار كل هذه الحقائق، ما يمكن أن نجده في 
تجربتنا من شأنه أن يعطينا فكرة عن كيفية إعطاء "العقل" 

ن كلمة إلى "الجاهل". بأخذ مثال على تجربتنا، يجب أن نفهم أ
"عقل"، كما هي مستخدمة في النص، تشير إلى العنصر 

النشط لماناس، و "أحمق" إلى نفس المبدأ، ولكنه غير نشط 
ولكنه كامن. لنأخذ اآلن حالة الطفل المولود في  فعال،وغير 

العالم. فيما يتعلق بهذا المستوى من اإلدراك والتعبير، فإن 
الطفل "بدون عقل" وأولئك الذين هم أولياء األمور أو 
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األوصياء يطبقون تدريجياً القدرة الكامنة على الفهم والعقل 
لعقل ويمنحون الطفل أكبر قدر من معرفتهم كما يستطيع ا

المتنامي تلقيها. ال يمكننا أن نتصور اإلنسانية الناشئة في 
أعطيت شيئاً فشيئا من قبل أولئك قد  المعرفة ألن بداية تعليمها

الذين لديهم "العقل"؟ وأليس صحيحاً أنه على الرغم من تعلم 
إنسانيتنا الناشئة في هذا الوقت، فإننا ال نزال نحتاج إلى تعليم 

خالل تضحية وجهود أولئك الذين قدموا أعمق ونتلقاه من 
 الثيوصوفيا إلى العالم بشكل عام؟

 

  س: هل ماناس مبدأ ثابت؟

ج: ماناس هو المبدأ الثالث للثالثي أتما، بودهي، ماناس، الذي 
يشكل اإليغو. من حيث المبدأ، إنه غير قابل للتغيير، وامكانيات 

.تجليه ال حصر لها  

 

العقيدة السرية تعلن أن أولئك الذين لديهم عقل دخلوا  :س
وغلفوا الذين "بال عقل" هذا ينطوي على االتصال بدالً من 

 التعليمات، أليس كذلك؟

هذا ينطوي على كليهما، ألن التعليمات تتطلب نوعاً من ج: 
االتصال، نفسية، عقلية أو جسدية. يمكن العثور على التشبيه 

د الرضيع هو كيان بال عقل. الذات في حالة الرضيع: جس
المتجسدة هي كيان ماناسي يحتاج إلى مساعدة األنا في الجسم 
الكتساب معرفة بالعالم المادي كما هو موجود في لحظة الوالدة 

وإلى الحد الذي تسمح به الكارما. من ناحية ثانية، مسؤولية 
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ات الوالدين أو األوصياء كبيرة بمعنى أنه يجب توجيه اإلدراك
 أو األهل مع اآلباء هكذاالناشئة بشكل صحيح، خصوصاً هو 

.الثيوصوفيين  

 

، "التنوير" هو مسألة انعكاس؟اً سؤال: إذ  

في العلوم الغيبية، الفكر هو مستوى العمل. كل شيء ينبع ج: 
من الفكر. وفقاً لطبيعة ونوع الفكر سيكون العمل. يصاحب 

اء. لذلك عندما التفكير الصائب شعور عادل ورغبة في األد
نفكر في شيء واحد، هناك اإلرادة والشعور إلى حد ما. يعتقد 

جميع البشر، أن أفكارهم تستند إلى جهلهم أو معرفتهم، لذا 
فإن مصطلح "مسألة الفكر" سيكون مضلالً ألولئك الذين 

يتخيلون أنه "بإمكانهم إضافة ذراع إلى قوامهم" أو تجنب 
بيعة الفكر والدافع والمعرفة الكارما. كل شيء يعتمد على ط

وهو على  التفكير،التي يمتلكها. "اإلنارة" تعني إيقاظ قدرة 
.األرجح ما كان السؤال يدور حوله  

 

واحد ونفس الشيء؟ الفكرة "و" الفكر" هماس:   

يعتمد على ما نعتبره معنى الكلمات. الجميع يفكرون  ج: ذلك
لكننا ال نعتبر أن الجميع  "،وبالتالي يستخدمون "الفكر

مفكرين. من وجهة النظر الثيوصوفية، تنتمي "الفكرية" إلى 
وترمز إلى سهولة في األسلوب العقلي، بدالً  العقل، -الدماغ 

 من اإلدراك وفهم الروح.
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 وبارٍد وميكانيكي، لكن كأداة يستخدمها فالذكاء بحد ذاته قاٍس  
اإلنسان الحقيقي الداخلي، فإن له أكبر قيمة. في الحالة األولى 
إنه تعبير غرور للشخصية، في الثانية، أداة من الروح تخدم 

 المصالح العليا لإلنسانية.

بأنها أعلى ذكاء  -بودهي  -في الغيتا، تصف الحاشية كلمة  
عكسه كاما، وهو الفكر  "، وسيكونإلهيوبعبارة ثانية، "ذكاء 

األدنى، أو ذاك الذي يعتمد على الرغبات الشخصية والوجود 
المادي. كلمة "فكرة" هي كلمة مجردة وعالمية وبالتالي ال 

."تحتوي على معاني مشروطة تقدمها نظير كلمة "فكر  

 

س: أال يمكن الوصول إلى وعي الذات الروحية بعد الموت 
ترتاح الروح من صراع الحياة؟عندما   

الحاالت بعد الموت ليست سوى نتائج للحياة الماضية، وهم ج: 
بذلك يقدمون استمراراً لهذه الحياة بدرجاتها المختلفة ووسيطاً 
بين الحيويات. األساس الوحيد الذي يعمل عليه "المتوفى" هو 

ن ما تم الحصول عليه وامتالكه أثناء الحياة في الجسم، ال يمك
تحقيق وعي الذات الروحية والتحرر من الحاجة إلى الوالدة 

.جسد تقمصمن جديد إال عن طريق   

 

يتحدث الفصل عن ماناس كمبدأ يحمل الذاكرة من يوم إلى  :س
 آخر، من الليل للنهار، ومن حياة لحياة. فهمت أنه كان بودهي؟
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لوث اإلنسان هو ثالثي. المبادئ الثالثة التي يتكون منها الثا ج:
تسمى آتما، بودهي، ماناس، ال يوجد ماناس بدون بودهي، وال 

 بودهي بدون آتما.

إذا لم نجسد الفكرة أكثر من الالزم، فبإمكاننا أن نتخيل أن  
بودهي هو تخصص ألتما وماناس كتخصص لبودهي. بودهي 

هو العقل البشري األعلى، وهو  هو اإليغو الروحية. ماناس
جانب من مظاهر اإلبداع. بودهي هو مخزن الحكمة، ماناس 
يستخدمه. نظراً ألن الذاكرة تنطوي على فعل وأن ماناس هو 
الجانب الُمستخدم في العمل، فمن اإلنصاف القول إن ماناس 

.يؤجل ذكرى ما أنشأه وعاشه  

 

مل ماناس فيها؟س: يبدو أن الحيوانات لديها ذاكرة، هل هو ع   

ج: الحيوانات لم تصل إلى الوعي الذاتي، لذلك ماناس كامنة 
تتكرر تحت  -أو عادة ثابتة  -فيها. ما لديهم هو غريزة 

التحفيز أو الظروف المناسبة. العادة هي الذاكرة في خاليا 
الجسم وأعضائه. للحيوانات، وال سيما األعلى بينها، ذاكرة من 

كبير، لكنها بعيدة عن الكائن البشري  هذا النوع مميزة بشكل
.بمجموعته الجديدة، ذاكرته الجديدة وتذكرها  

 

قيل أن الجسد الداخلي لإلنسان هو  59س. في الصفحة 
 مصنوع من الفكر؟



137 

 

مثل الكثيرين  -ج: ال شك أن هذا التصريح قد تم صياغته 
لجعل الطالب يفكرون. يمكن استخدام  -اآلخرين في الكتاب 

دون أي تمرين  -قوة التفكير  -كلمة "فكر" بطريقتين: معنوياً 
الفكر  إنللقدرة و "التفكير" في شيء واحد أو أكثر. لقد قيل 

عالوة على  ن الفكر،هو مستوى العمل، جميع األفعال تتدفق م
ذلك، من الواضح أنه ال يمكن أن يكون هناك تفكير بدون شيء 

.للتفكير به  

يتشكل كل شخص، داخلياً أو خارجياً، من مادة ذات حاالت عليا 
لها حساسية لقوة التفكير من الحاالت الدنيا، ويمكننا أن 

نتصور حالة من المواد تكون طبيعتها متجانسة لدرجة أنها 
.على الفور إلى أي فكرة متشكلة تستجيب  

من قبل المفكر، اإلنسان الحقيقي، تتطلب معظم حاالت الجوهر 
الملموسة بالطبع التفكير المرّكز والمستمر إلحداث التغييرات، 

ال سيما فيما نسميه "المادة " التي يتكون منها جسمنا المادي. 
ري يجب علينا أن نتذكر أيضاً أن كل حالة ومستوى كوني جوه
 يتكونان من حيويات متجانسة وأصبحت متمايزة نوعاً ما.

كل واحدة من هذه الحيويات هي مركز واعٍ، أيا كان تعبيرها  
المتميز، هذا المركز الواعي هو نفسه المركز الواعي لإلنسان 

ويمكن أن يُطلق عليه اسم "الفكر" بالمعنى المجرد. وبهذه 
الحيويات، يمكن إعطاء  القوة المتأصلة في اإلدراك من قبل كل

أو استقبال هذا االتجاه أو الدافع. عندما نفكر في كل هذه 
األمور، يمكننا الحصول على فكرة عن عقل المعلم عندما كتب 

.التصريح الذي يشير إليه  
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 س: هل الكالم نتاج العقل؟

ج: ماذا يمكن أن يكون خالف ذلك؟ يجب أن تكون الرغبة في 
ظهرت أوالً في العقل، ثانياً، يجب  التواصل مع اآلخرين قد

تطوير الوسائل التي يمكن من خاللها إنشاء ذلك بأصوات ذات 
وكلها تنبع من الرغبة التي يتصورها  -معاني متفق عليها 

.العقل  

 

س: لماذا، عندما نكون مستيقظين، يمكننا أن نتذكر حالة 
حالة اليقظة ونعرفها ونقارنها بحالة األحالم؟ ومع ذلك، في 

 الحلم، ال يمكننا أن نتذكر حالة اليقظة؟

فهو في حالة اليقظة وهو  "،عندما يقول أحدهم "حلمتج: 
محاط بالظروف الخارجية التي تشكل حالة الوعي هذه؛ إنه 

بذلك يقارن الحالة التي هو فيها بحالة ثانية ليست بيئتها 
.حاضرة أو واضحة  

كان يشكل حالته من ناحية ثانية، في حالة الحلم، كل شيء 
االستيقاظية هو غائب عن تصوراته بالحلم وهو محاط بعالم 

من خلقه الخاص، وهو في الوقت الحالي موضوعي وحقيقي 
بالنسبة له، تصحو أفكاره على الحلم وينغمس فيه، لذلك ليس 

لديه شيء أمامه لمقارنة حاالت االستيقاظ والحلم. إذا كان 
حالة الحلم تتوقف وسيكون  قادراً على إجراء مقارنات، فإن

وأهمها ذكريات  "،مستيقظاً. هناك العديد من أنواع "األحالم
نشاط اإلنسان الداخلي واالستيقاظ الداخلي، ولكن ال يمكن عادة 

.ترجمتها إلى مصطلحات الوعي بالجسم  
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في ماناس العليا؟ يةيف يمكن أن تتحد ماناس السفلس: ك  

واحدة فقط في الواقع، ما يسمى ماناس  هناك ماناسج: 
السفلية هو جانب مؤقت من ماناس الواحدة، تكون مرتبطة 
بالوجود المادي المشروط برد الفعل الكارمي ومشروطة به. 

في هذه العالقة، ينتج الوهم باالنفصال، الذي تتدفق منه 
الرغبة واألنانية. إن جهل طبيعتنا الروحية واألناوية الحقيقية 

ج أساساً منفصالً وشخصياً للفكر والعمل الذي يؤدي إلى ينت
نتائج كارمية. المعرفة والفهم لطبيعتنا الحقيقية، وكذلك الفكر 

عندها والعمل الذي ينبثق منها، تجعل ماناس إنسان آخر، و
"األنا "المؤقتة تختفي. يقول "صوت الصمت": إن " أنا" 

داً، ال يوجد مجال المادة و"أنا" الروح ال يمكن أن يجتمعا أب
.لكليهما  

 

 س: هل لدى اإليغو لغة عالمية؟

ج: ليس بالمعنى العادي للكلمة، أي طريقة معينة للمحادثة،  
أو وسيلة اتصال، مشتركة بين جميع اإليغو. يوصف بشكل أو 

بآخر بأنه تواصل األفكار والخبرات من خالل الصور. في 
"قوة الفكر  العقيدة السرية، تُوصف "كرياشاكتي" بأنها

الغامضة التي تمكنه من إنتاج نتائج خارجية ملحوظة وهائلة 
 من خالل طاقتها الكامنة".

قوة، في رأينا ال تحتاج إلى لغة، أي  ، وهيانها اإليغوية 
األصوات والعالمات المقابلة، ولكن يمكنها استخدام "لوحة 

حية" تُظهر جميع الصفات الواردة في الفكرة التي تمثلها. يثير 
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هذا السؤال نقطة مهمة: يجب أن نتعلم "لغة" األنا الداخلية 
حتى نتمكن من ترجمة تفكيرنا بشكل صحيح. ألنه في أي 

ة، فإن "لغة" المستوى الذي تطفو عبرها األنا كل ليلة لحظ
 هي غريبة على المخ الذي نستخدمه.

على هذا المستوى األعلى، يمكن وصف الصوت بلون أو  
ليس فقط ليتم عرضها كصورة، بل  شكل، حدث تاريخي يمكن

كنور أو ظل، إلخ. يجب أن نكون قادرين، ليس فقط على إدراك 
ت في الذاكرة الفعلية، بل أيضاً لفهم وتسجيل هذه االنطباعا

ً 34، إذا جاز  معناها. وهذا ممكن فقط عن طريق جعلنا مساميا
التعبير، لتأثيرات الذات العليا، وبالعيش والتفكير بالطريقة التي 

ستجلب أكبر فرصة للوصول إلى هدف الروح. هذا يقودنا 
بشكل ال محال فيه إلى الفضيلة والمعرفة، ألن الرذائل 

عواطف تخفي إلى األبد تصورنا لما تحاول األنا أن تخبرنا وال
به. تكمن العقبة في حياتنا اليومية وفي مصطلحات كلماتنا 

.وأفكارنا ومشاعرنا التي تشكل أساس حياتنا الشخصية  

 

؟القطبية يه س: ما  

 أيكل شيء في الطبيعة له نوعه الخاص من االستقطاب. ج: 
ينجذب كل كائن أو عنصر إلى كائنات أو عناصر ثانية معينة 

ويتم صدها ونبذها من قبل اآلخرين. االستقطاب الطبيعي 
ألجسامنا يجعلهم يبقون على األرض، واألخيرة هي إيجابية 

هناك  ألجسامنا وأجسامنا هي سلبية بالنسبة لألرض. ومع ذلك

                                                           

 أي مايشبه المسامات التي تسمح بالنفوذ لالحساسات العليا. 34
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العديد من الحاالت الموثقة التي يتم فيها تعديل قطبية الجسم 
للتسبب في ارتفاعه والتحليق على مسافة قصيرة فوق 

وهو إساءة استخدام  -األرض، يُسمى هذا التغيير "اإلرتفاع" 
للغة ألنها تفترض أن الجسم يصبح أخف وزناً ويطفو في 

بية يصبح فيه الهواء. هذا الموقف ناتج عن تغير في القط
الجسم أكثر إيجابية بالنسبة إليجابية األرض، واالثنان يصدان 

إيجابياً بشكل أو بآخر بشكل متبادل اعتماداً على درجة 
اإليجابية التي أثارها الجسم. القطبية هي حالة تشمل القطبين 

.اإليجابي والسلبي  

 

يتحدث جودج عن الذاكرة التي تعرض  57س: في الصفحة 
ى ماناس السفلى وبالتالي تسبب لها اإلظالم. من الصور عل

 فضلك، اشرح ذلك؟

ماناس السفلية هي ذلك الجانب من ماناس المرتبطة ج: 
الفيزيقي" هو  -بالوجود المادي والمهتمة به. الدماغ "النجمي 

أداة لتسجيل والتعبير عن ذكريات الحياة الجسدية، المخزن، إذا 
عندما ال يكون الشخص  جاز التعبير، للتجارب الشخصية.

مشغوالً فعلياً بموضوع أو بكائن في التفكير والعمل، يعرض 
الدماغ "الفيزيائي النجمي" صوراً للمشاهد واألفكار ولمشاعر 

 الماضي.

إنه سبب معظم األحالم. نشاطنا العقلي، حتى لو كان مستيقظ  
ونشط، هو في أساس هذه الطبقة من شخصية الذاكرة التي 

تلون ما نفكر به ونقوله ونفعله. في جميع النواحي، في 
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عمومية الكائن البشري، يحجب هذا االنتعاش التلقائي عمل 
.العقل األعلى، األنا الحقيقية  

طبيعة على الخضوع لقانون الدورية؟س. هل ستجبرنا ال  

عندما نستخدم مصطلح "الطبيعة"، يجب أن نفهم أنه يعني ج: 
"العمل الجماعي لجميع الكائنات البشرية من جميع الرتب". 

إنها ليست مرشداً أو مشرفاً يعتني بنا ويدفعنا في االتجاه 
 الصحيح أو في أي اتجاه آخر.

  ً ، والفرد إما أن يكون مستعداً قانون الدورية يعيد ما كان سابقا
بأفكار جيدة للمضي قدماً، أو أنه ليس كذلك، بسبب مفاهيم 

خاطئة، يشعر بنتائج قانون الدورية حسب تقدمه أو تراجعه، 
.ويأخذ مكانه في الروتين العام للكارما الجماعية  

 

  س: هل من المرغوب فيه العيش بالقرب من الشمس؟

ج: إنها ليست مسألة استحسان ورغبة مع أي كائن، انها دائماً 
إن قانون وجودنا يضعنا . مسألة تقارب للخصائص الكارمية

في المكان الذي ننتمي إليه، ومن وجهة نظر التقدم، ال يمكننا 
ترك أي مكان نحن فيه. إذا كان السؤال هو ما إذا كانت 

ات أكثر تقدماً، فقد الكواكب القريبة من الشمس تسكنها إنساني
 ً .تم اإلشارة لها إيجابيا  
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 مالحظات

 

لقد انتهينا من الفصل السابع. ربما سيكون من الجيد المرور 
بإختصار على المواضيع التي تم عبورها وفهم شيء من 

تسلسل الفصول. يتناول الفصل األول وجود الكائنات الحية 
على مدى فترات التي أتقنت نفسها بالحكمة والمعرفة والقدرة 

 ماضية شاسعة، والتي نسب إليها لقب "معلمي الحكمة". 

هذا الفصل مكرس إلى حد كبير للتأكيد على وجود مثل هذه 
الكائنات، مما يجعل وجودها محسوساً بين البشر في أوقات 

معينة. أن ما يسمى بالثيوصوفيا هو جزء من معرفة هذه 
كل المعرفة التي الكائنات الكاملة، وأنهم األوصياء على 

.اكتسبوها خالل الفترات الواسعة التي انقضت  

من المهم للطالب فهم هذه الحقائق والتمسك بها ألنها تحدد 
درجة المعلمين على أنها ُمثُل وحقائق، فضالً عن الهدف الذي 

 ينبغي أن تتطلع إليه البشرية.

هي رسالتهم إلى اإلنسانية  ومن ناحية ثانية، فإن الثيوصوفيا 
بكونها معرفة اِكتسبت من خالل المالحظة والخبرة، وليست 

نظرية أو عقيدة اخترعها اإلنسان. هناك حقيقة ثانية معروفة 
لدى الطالب األكبر سناً وأن المبتدئين سيكونون مهتمين 

بالسمع، أال وهو أن قبول الطالب وتقديره للثيوصوفيا 
لمنصوص عليهما يخلق رابطاً دقيقاً بين والسيطرة واإلتقان ا

الطبيعة الداخلية للتلميذ وهؤالء المعلمين، ويجعل مساعدتهم 
.ممكنة من خالل هذه الطبيعة الداخلية  
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يبدأ الفصل الثاني، مثله مثل أي دراسة، ببيان للمبادئ العامة، 
والقوانين العامة التي تحكم الكون وتقسيمها إلى سبعة أقسام 

ياته. كما أنه يعطي العمر الحقيقي للعالم واإلنسانية، في كل تجل
ويظهر أن العقل هو الجزء الذكي من الكون وأن عملية 

الصيرورة محكومة بقانون الدورية، وهذا يعني عودة ما كان 
التطور  المكتسبة، وتحقيقسابقاً، مع امتالك المزيد من الذكاء 

في النهاية  بالداخل، الذين أصبحوا مجموع اإليغومن خالل 
.مستخدمي األشكال البشرية  

يتناول الفصل الثالث أرضنا ويُظهر أنها تتألف أيضاً من سبعة 
أغلفة وذات طابع طبيعي وتخضع للقوانين العامة التي تحكم 

الكون. بتطبيق قانون الدورية على األرض، تبدو وكأنها 
هو القمر في الواقع، وأن كتلة اإليغو  -تقمص لكوكب سبقها 

نتمي إلى كل كوكب، مثل كوكب الزهرة والمريخ، وما إلى ت
كل من هذه  -وفي  -ذلك، وأنها تشكل القوى التطورية وراء 

 الكواكب.

 إن كوكبنا هو في المرحلة الرابعة35 من التطور والكواكب 
.الثانية هي أكثر أو أقل تقدماً منا  

السبعة، يتناول الفصل الرابع بنية اإلنسان، معلناً مبادئه 
مقسمة إلى ثالثة مبادئ عليا والتي تشكل اإلنسان الحقيقي 
وإلى المبادئ األربعة الدنيا التي تمثل الجوانب العابرة على 

.اإلنسان الحقيقي -األرض للمبادئ العليا الثالثة   

                                                           

 في الدورة الكونية الرابعة، هناك 7 دورات في كل مانفانتارا. 35
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الفصل الخامس يتعامل مع الجسم والنجوم باعتبارهم أدنى 
ى أن مكوناته تتغير تصنيف معين. الجسد المادي هو وهم بمعن

باستمرار. أن هذه الحياة ليست نتيجة جهاز عضوي حيوي 
ولكن إدراكاتنا تنطلق من أجهزتنا الحسية للجسم النجمي 

وتستقبلها، بالقدر الذي تعني التجارب الفيزيائية، وحيث يكون 
 الجسم النجمي في نقطة اتصال فيزيقية.

ور الذي يلعبه اتصال للمخلوقات المتجسد. ويظهر أيضاً الد 
الجسم النجمي في الجلسات الوساطة األرواحية، وهو ما يفسر 
أيضاً التخاطر واالستبصار والسماع الفوقي، وكل هذه الظواهر 

 النفسية.

ال يوجد فصل خاص مكرس للبرانا، ألنها تمثل جانباً من  
وهي تنبع منها وتعبر عن كل درجة  "،جوانب "الحياة الواحدة

أو تمثل قوة التعبير عن اإلدراك  -تسب من الذكاء المك
 والحركة

الفصل السادس يعتبر أن المبدأ الرابع هو، الرغبة أو كاما. 
يُطلق عليه "مبدأ التوازن" ألنه، حسب طبيعة الرغبة، فإن 

 ميل الكائن سيكون إما نحو الروحية أو نحو األرض.

هذا المبدأ موجود في الجسم النجمي الذي هو سبب الجسم  
عن  مادي، الجسم ال ينجبه، لكنه يوفر فقط وسيلة للتعبيرال

.الجسدي. الرغبة لديها مظهر سفلي وعلوي الهيكل  

األول من  - ماناس -الفصل السابع يتناول المبدأ الخامس 
األسفل من اإلنسان الحقيقي. أثناء التجسد، يرتبط ماناس، 
المفكر، بانغماسه بالوجود المادي ويغمره. يُطلق على هذا 
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الذي يميزه عن "ماناس العليا"،  "،االرتباط "ماناس السفلية
ذلك الجانب من المفكر الذي يرتبط بطبيعته الروحية الحقيقية. 

الرغبة، فإن التقمص أمر ضروري. طالما أن ماناس مرتبط ب
ماناس العليا هي تلك الفردانية الدائمة التي تجلب النتائج 

لكل الحيويات المختلفة المعاشة على األرض وغيرها. والقيم  

 وباعتباره ماناس السفلى، فإنه يتداخل مع عمل ماناس 
األعلى، ألنه في مرحلة التطور الحالية، يتم تطوير الرغبة 

وجميع القوى والقدرات والحواس المقابلة بشكل كامل وتشغل 
الجسم، وبالتالي يحجب عمل  اليزال فيانتباه الكائن بينما هو 

 ماناس العليا، الفردية الروحية والدائمة.

المقدمات تستخدم لغة ماناس السفلى العقل البشري للتعقل من  
االستنتاجات، لكنها الجانب األدنى من  المنطقية إلىالبديهية 

ماناس وليس، كما يفترض الكثيرون، األعلى واألفضل. الجانب 
األعلى من ماناس هو الحدسي، الذي يعرف وال يعتمد على 

العقل، وفي هذه الحالة، هو ماناس المستنير من قبل بودهي. 
.رغباتالمغلفة بوفي الثانية، ماناس   
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 الفصل الثامن
 

 التقمص

 

 الكون؟لماذا اإلنسان على هذا الشكل وكيف جاء؟ ما هي فائدة 
التطور الروحي والمادي يتطلب التقمص. التقمص على 

المستوى المادي هو عودة للجسد أو تعديل بالشكل. إن الكتلة 
الكاملة لمادة الكرة األرضية ستكون يوماً ما بشراً في وقت 

بعيد جداً. العقيدة القديمة. التقمص امتُلكت من قبل المسيحيين 
سرار الحياة تتدفق أ التقمص.األوائل وعلمها يسوع. ما هو 

من تجسد غير مكتمل للمبادئ العليا. انها ليست الهجرة إلى 
.أشكال أدنى. شرح مانو حول ذلك  

 

 مالحظات تمهيدية

 

هذا الفصل واالثنان المقبالن يعالجان موضوع التقمص. على 
الرغم من أن كلمة "التقمص" تستخدم على نطاق واسع اليوم 

في أذهان الجمهور، إال أنه ال  بعد شيوع التعاليم الثيوصوفية
يزال هناك جهل يرثى له بشأن نطاقه وأهميته. هناك فكرة 

شائعة جداً هي أن "الشخصية" تتقمص، لكنها قد تكون أقل 
فلسفية وغير منطقية وواضح أنها غير صحيحة. بعض 

الروحيين والمسيحيين العقائديين وحتى العقول المادية تبنوا 
اتهم الخاصة. وهكذا، عندما يقول أحدهم الكلمة وأعطوها تطبيق
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فإن معرفة "ما يتم تجسده" هي قليلة أو  "،"أؤمن بالتقمص
معدومة الفائدة للغاية. من المرجح أن تكون موجودة. نتيجة 
لذلك، يحتاج العالم إلى الطالب الذين يتعلمون بشكل صحيح 

ويطبقون معارفهم بحيث أنه "بالنظر إلى أعدادهم ومعرفتهم 
.همفإنه يمكن للفهم الحقيقي أن يصل إلى من هم أقل تعليماً من  

نحن تالميذ، هذا صحيح، لكن من البداية يمكننا ويجب علينا أن 
 .نعلم أولئك الذين يعرفون أقل منا. يمكننا أن نقول ما نعرفه

نعطي  وأالولكن يجب أن نكون حذرين للغاية حتى نعلم جيداً 
انطباعات خاطئة. تكرس الفصول الثامن والتاسع والعاشر 

ما. هذان المبدأان هما أكثر للتقمص والفصل الحادي عشر للكار
ما يحتاج إليه العالم، ونحن، كطالب، يجب أن نسعى جاهدين 
لفهمهم تماماً من أجل مصلحة اآلخرين، وكذلك لفهمنا نحن 

.ولتقدمنا  

 

س: إذا كان قانون التقمص صحيحاً، فلماذا كان اليهود 
 مضطهدون؟

اعاة عند النظر في أي مسألة تتعلق بالخبرة، يجب أوالً مرج: 
قانون الكارما: الفعل ورد الفعل، أو البذر والحصاد. للوهلة 

األولى، ال يمكن أن يكون هذا شيء آخر غير العدالة بالضبط. 
التقمص هو نتيجة للعمل الكارمي، كما يوفر الفرصة لتنفيذ 
أسباب أفضل. إذا كانت األنانية تسود في حياة معينة، فإن 

ديل نتائجها إما في هذه األسباب الشريرة تتحرك، ويجب تع
الحياة أو في الحياة التالية. تميل األنانية إلى االزدياد مع كل 
تجسد، وإذا استمر الناس أو األفراد بهذه الطريقة، فسوف 
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يؤذون اآلخرين باستمرار ويجلبون ردود أفعالهم إلى أيدي 
الجرحى. لذا، إذا وجدنا أشخاصاً معرضين بشكل خاص 

فيمكننا أن نكون على يقين من أنهم في حاالت  لالضطهاد،
.أخرى كانوا مذنبين وهم يجنون ما زرعوه  

 

الذي بدأ بالتطور؟ س: ما  

مسار الكائن هو صيرورة مستمرة. الصيرورة استمرار ال : ج
وبالتالي دون بداية. هذا النظام الشمسي والكواكب  لها،نهاية 

ولكن كل تجلي هو مجرد  بالطبع،التابعة له، سيكون له نهاية 
بداية جديدة لما كان سابقاً. تتبع فترات التجلي واالحتجاب 

بعضها البعض في فضاء ال حصر له، والتي ال يمكن أن تطبق 
ساسي الثاني للعقيدة عليها البداية أو النهاية (انظر االقتراح األ

).السرية  

قد نشأت فيه  الطريقة القديمة لقول أي بداية هي أن"الرغبة
أوالً": فهو يشير إلى الروح، التي هي سبب ودعم كل ما كان 
ويكون أو سيكون. هناك بداية عند بصيص الوعي الخارجي 

األول، الذي يميل دائماً إلى توسيع مجال إدراكه ومظاهره حتى 
يشمل ويصبح واحداً مع الكل. أصبحت الروح الكامنة ذكاء 

بداية جديدة تعتمد على مجمل قوي. تؤدي نهاية العملية إلى 
.المعلومات التي تم تحقيقها  

كل ما يبدأ في الزمن ينتهي في الزمن. الزمن هو دليل إلدراك 
"الزمن هو وهم ناتج عن  السرية،الوعي، كما تقول العقيدة 

تداعي األحداث التي تسبق وعينا". تنتمي البدايات والنهايات 
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بداية لها والتي ال نهاية  إلى هذا "الوهم" وليس للروح التي ال
الروح في الجسد «الغيتا لها والتي هي المدركة. كما تقول 

تدعى ماهيسوارا، الرب العظيم، المتفرج، المحارب، الداعم 
المعالج، وأيضاً باراماتما، الروح السامية" في حد ذاته دون 

بداية أو نهاية، هو يعمل البدايات والنهايات في التجليات 
.ليات، هي دون بداية ودون نهايةوالتي، كتج  

 

، حيث قيل: "وبما أن كل المادة 68ماذا يعني في الصفحة س: 
التي جمعتها األنا البشرية تحتفظ ببصمة أو ببصمة 

فوتوغرافية لإلنسان، فإن المادة تنتقل إلى مستوى سفلي 
اإليغو؟عندما يتم إعطاء الحيوان بصمة من   

لقد شرح السيد جودج كيف ولدت الفكرة الخاطئة بنقل : ج
النفوس إلى مملكة الحيوانات. المادة التي تشكل أجسادنا 

الفلكية والجسدية هي تجسد لـ "حيويات" ال حصر لها. على 
الرغم من أننا نستخدم هذه "الحيويات" كنقاط اتصال مع العالم 

فسه من خالل النجمي والمادي، إال أننا نؤثر بهم في الوقت ن
مشاعرنا، سواء كانت سفلية أو سامية، وأن هذه "الحيويات" 
تترك جسمنا ليحل محلها حيويات ثانية. وكما يحدث باستمرار، 
فإن البصمة التي قدمناها لهم ستنقلهم إلى المجال الذي ترتبط 

ً به  للبصمة التي نعطيها لهذه "الحيويات"، فإننا  البصمة. ووفقا
.أو نؤخر التطور نتحرك إلى األمام  
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س: إذا كانت هناك حالة غير متجانسة للحياة في الجسم، فهل 
يهاجمون بشكل متناسب كل حياة في هذا الجسم، أم فقط 

 أعضاء معينة؟

أي تنافر في الجسم يزعج كل شيء. ال يوجد عائق : ج
فحسب، بل تغيير تدريجي للعمليات الجسدية إذا لم يتم العثور 

.المرض ولم يتم اتخاذ تدابير سببية وتصحيحيةعلى سبب   

 

لقد وجد أثناء فحص بعد الوفاة أن جميع أنسجة الجسم قد س: 
.تأثرت  

هذا سوف يتبع بشكل طبيعي بسبب الدورة الدموية. الدم ج: 
هو ممثل ويحمل معه جوهر جميع األجهزة. كل عضو غير 

.صحي يوزع نفس اإليقاع في جميع أنحاء الجسم  

 

د حياة العوالم السفلية إلى عوالمها عندما يذوب تعوس: 
 الجسم. أليس هذا انحدار؟ ما هي كارما هذه الحيويات؟

سيكون من الخطأ أن نفترض أن الحيويات التي تشكل : ج
أجسادنا ال تعود إلى عالمها إال عندما يتم انحالل الجسم. هناك 

وغيرها من ذهاب وإياب مستمر خالل حياتنا، من خالل الطعام 
الطرق. "الحيويات" ليست هي نفسها عندما تذهب لهناك أو 
تعود.  يمكنهم البقاء على المستوى البشري أو الذهاب إلى 

العوالم السفلية وفقاً لبصمة الكائن البشري. إن البصمة 
 الممنوحة لهم هي التي تحدد وجهتهم.
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الكارما هي تلك الخاصة باإلنسان الذي أعطى االنطباع  
.هو نتيجة لإلنسان -إذا كان يُدعى هكذا  -لدافع، االنحدار وا  

الحيويات" بكونها ال تمتلك أي شعور بالمسؤولية أو اإلرادة "
ليست مسؤولة بشكل كارمي، طبيعتها هي العمل، ولكن العمل 
تحت تأثير الدافع، ال يتم تغيير درجة وعيهم، ولكن يمكن أن 

دار على الوعي وليس تتغير تكون طرق عملها. ينطبق االنح
على الشكل. على سبيل المثال، يمكن للكائن في شكل إنساني 

.أن يصل إلى المرتفعات اإللهية أو ينحدر تحت وطأة الوعي  

 

هل يستخدم اإلنسان نفس المواد أم يعيش مرة بعد مرة؟س:   

إنه يستخدم نفس النوع من الحياة، تلك التي لها نفس ج: 
ر على "الحيويات" التي استخدمها طبيعة ميوله. يمكن العثو

وأعجب بها في أشكال ثانية في المملكة البشرية، أو في 
العوالم السفلية، حسب الحالة. هناك تبادل مستمر يحدث، 

.اشبيه يجذب الشبيه  

 

إذاً، هل يستطيع اإلنسان أن يغير فعالً طبيعة الحيويات س: 
 التي تشكل جسمه؟

إذا لم يستطع، فسيكون تحت رحمة جسده، رهناً بحالته. ج: 
نحن نعلم أنه يمكن اكتساب عادات جيدة عن طريق التفكير 

والجهد في هذه االتجاهات، كذلك األمر نفسه مع العادات 
السيئة. هذه التغييرات هي نتيجة للبصمة التي أُعطيت للحياة 
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سم هو أقل في الجسم من قبل الفكر والشعور والجهد. لكن الج
مشاكلنا. إذا كانت أفكارنا تستند إلى حقائق أبدية، فستوجه 
جهودنا إلى الفهم الحقيقي وإلى الهدف. الظروف الجسدية 

ستتبع في الوقت المناسب. إذا كانت أفكارنا تتعلق بالجسم، فإن 
االحتماالت محدودة للغاية بسبب قصر الفكر على مستوى 

.الجسم  

 

هل سيكون لدينا نفس  "،شخصيةيتحدث الفصل عن "الس: 
 الشخصية مرة ثانية؟

 " وهيكلمة "شخصية" من الكلمة الالتينية "بيرسونا ج: تأتي
قناع نخفي به أو نعبر به عن مشاعرنا الداخلية. إنها األفكار 

التي يفهمها الشخص  -والمشاعر الداخلية، الشخصية العامة 
بكلمة "شخصية": هذه األخيرة تدور حول طفرة ثابتة، إنها 

كبيرة أو صغيرة. "الطريقة التي نفكر بها ونشعر بها" ليست 
الحياة القادمة ي "كما نعتقد أو نشعر اآلن". الشخصية ف

ستكون مكونة من ميول تم إنشاؤها في حيويات الماضي، 
والتي سيتم إضافتها إلى تلك الموجودة في الحاضر وفقاً 

للظروف التي أتت بها هذه الميول. هذه الشروط قد تشمل 
تغيير الجنس والوضع والبيئة. شعور "التماثل " أن كل 

بسبب الطبيعة شخص ليس (هو) بسبب الجسم أو بيئته، بل 
.االيغوية لكل منهم  

 

 س: لماذا يدينون التقمص في الكنائس المسيحية؟



154 

 

ج: ألنهم اتبعوا مثال آباء الكنيسة الذين حرموا العقيدة خالل  
 القرون األولى من العصر المسيحي. هناك أدلة طوال الوقت

أكد العهد القديم والعهد الجديد أن التقمص كان عقيدة حيث 
مقبولة عموماً. كان اليهود ينتظرون باستمرار "عودة" 

أنبيائهم، أي تقمصهم أو تقمص الشخص الذي احتل الجسد. 
يُشار في العهد الجديد إلى عدد من التلميحات مثل هذا: عندما 

برهم يسوع سأل التالميذ أن النبي إيليا سيأتي قبل يسوع، أخ
لكنهم لم يعرفوه، ويتابع العهد الجديد  معهم،أن إيليا كان 

".بالقول: فعرف تالميذه "أنه يتكلم عن يوحنا المعمدان  

 

  س: ماذا قصد المسيح عندما قال إنه لم يجلب السالم بل سيفاً؟

ج: قيل في العهد الجديد أنه نطق بهذه الكلمات. يجب أن نتذكر 
الشخص الذي يدعى يسوع لم يترك أي كتابة، طوال الوقت أن 

وأن كل ما نعرفه عنه موجود في كتابات رجال يفترض أنهم 
سمعوا الكلمات وأنهم قد كتبوها بشكل صحيح. لسنا قادرين 
على معرفة أن كل ما كتب عن يسوع مكتوب بشكل صحيح، 

يمكننا تفسير مثل هذه الكلمات فقط على أساس الشخصية 
.يسوع العامة لتعاليم .  

تبين المحفوظات بوضوح أن شخصاً ما في عالم البشر قد ذكر 
العقائد المنسوبة عموماً إلى يسوع، ومع ذلك، ال يوجد دليل 

العالم  في تاريخي على مثل هذا النظام في التاريخ المتفق عليه
المسيحي. ال شيء من هذه األشياء يتعارض مع الحقيقة 

د أعلنها. الحقيقة والجدارة يجب ق إنهوجدارة الكلمات التي قيل 
أن تكمن في الكلمات نفسها وليس في هوية الشخص الذي 



155 

 

قالها. يجب علينا أن نقارن، على سبيل المثال، القول بأن 
يسوع جاء ليحقق "السالم على األرض وحسن النية تجاه 

البشر " مع ذاك الذي يقول إنه لم يأت لجلب السالم بل سيف 
كما يتضح من  كان،توفيق بينها. إذا وأن نسعى جاهدين لل

التعاليم المنسوبة إليه، يُعلم الصدقة والغفران واإليثار الشامل، 
باإلضافة إلى االعتراف باأللوهة في كل شيء، فماذا كان يعنيه 

التدمير؟بكلمة "السيف"، أداة   

الروايات عن أقواله وأفعاله تشير إلى صراع ضد األديان 
إسقاط طاوالت الصرافين في المعبد،  األيام.الخاطئة في تلك 

انتهاك األفكار السائدة بشأن السبت وغيرها من األفعال يشهد 
على حرب ضد مفاهيم خاطئة. عالوة على ذلك، باعتباره 

يكون من سوء  تجسداً إلهياً، كان عليه أن يعرف ما يمكن أن
فهم وتحويل تعاليمه، ألنه تحدث عن هذا الجيل الشرير والشر، 

وأنه حتى لو كانت مهمته هي جلب السالم وسوء فهمه 
.وتحويله سيجلب نقيضه، السيف  

في هذا الصدد، أليس صحيحاً أنه أينما ذهبت المسيحية، فقد 
رافقها السيف؟ ولم يكن أمام أعيننا في ذلك الوقت أن تم شن 

 الحرب العالمية وشنّها من قبل األمم المسيحية المزعومة؟

لذلك يجب أن نستنتج أن القول كان صحيحاً، وأنه إذا كانت 
مهمته هي السالم وحسن النية، فقد فعلت اإلنسانية وفعلت 

مالبسه بينهم وألقوا  واتعاليمه ما فعلوه بجسده وثوبته: "قّسمب
 رمزليمه وثيابه هي "مالبسه" هي رمز لتعا يها".القرعة عل

".هالسم"  
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تقول الغيتا إنه ال يوجد وجود لما هو غير موجود، وال  س:
يوجد ال وجود لما هو موجود. كل شيء يجب أن يكون 

 موجوداً في جميع األوقات بالتأكيد؟

كل ما أصبح اآلن كما هو، وكل ما يجب أن يكون سيصبح  ج:
هو عليه أيضاً "صيرورة". التطور هو عملية التحول إلى 

ال  -خارج. "بانتشاره"، لذلك ال يوجد تطور من الداخل إلى ال
ولكن امتداد للتمدد والتوسع. يحتوي محيط الحياة -موجود 

الكبير على إمكانات ال حصر لها للوجود، لكن ال وجود لها ألن 
تنبثق، تتمايز، لتمييز الذات (أخت سابقة).  -الكلمة تعني 

محيط الحياة هو مصدر ودعم جميع الوجود، ما ظهر موجود، 
.لم يظهر غير موجود ما  

 

: نظراً لوجود حياة واحدة وقانون واحد فقط، يبدو أن كل س
  شيء سيبدأ في نفس الوقت؟

ج: نحن نواجه ممالك أدنى من اإلنسان واإلنسان نفسه، 
توضح الحالة الحالية لهذه الممالك أنه كان هناك اختالف في 

بداياتها ككائنات أو وجودات. ما يجب أن نفعله هو دراسة 
وتطبيق فلسفة الحياة كما هي ُمنحت لنا، لمعرفة سبب كون 

القانون  األشياء على ما هي وما هي غرضها الحقيقي. يسود
.في كل هذا، وليس الشعور  

 

المدرك، ال يتغير أبداً، فما الذي يتطور؟ -إذا كان الوعي س:  
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ج: المدرك، لديه القدرة على اإلدراك وزيادة مجموعة  
تصوراته. ال تتغير قوة إدراكه بسبب التصورات المكتسبة 
يستطيع دائماً االستمرار في زيادة مجال إدراكه. مع زيادة 

، يطور أداة أفضل إلعطاء وتلقي االنطباعات. ذكاء تصوراته
.متزايد باستمرار وتحسين الشكل يشكالن التطور  

 

: لكن إذا كان المدرك ال يتغير أبداً، فما هي الصلة التي س
 تربطه بتطوراته؟

ج: معرفته بها، ال يستطيع جهل ما يعرفه. على أساس معرفته 
ثانية. الكون يتطور المكتسبة، يمكن الحصول على معارف 

.ويحكمه ويدعمه الذكاء  

 

ما هي اإلرادة؟س:   

ج: اإلرادة هي طاقة الوعي المعبر عنها في العمل، على كل 
مستوى من التجليات. هناك العديد من جوانب اإلرادة، من 

المعتاد التحدث عن "إرادة العيش" والتي يتم التعبير عنها في 
العمل البدني التلقائي، مثل معدل ضربات القلب والهضم وما 

والرغبات العادية. وما تم إلى ذلك. وفي األفعال التي تتبع الفكر 
تطويره من خالل أشكال مختلفة من الممارسة في أعلى 

المراحل، تلك اإلرادة الروحية. تم تطوير هذه المرحلة من 
خالل الترفع والالمباالة الحقيقية، ووجود رغبة مخلصة وكاملة 

في االسترشاد والتوجيه والمساعدة من الذات العليا، وفعل ما 
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عليا والتمتع به مهما كان، من خالل القيام بذلك تقدمه الذات ال
.عن طريق االنضباط أو الخبرة  

 

س: يقول السيد جودج أن الدخول إلى التجسد يتم عن طريق 
 الطعام. ماذا يعني بذلك؟

ج: يوجد فهرس في الفصل المتعلق بالعمليات المادية الفعلية  
الحالة غير المتجسدة التي يجب أن تخضع لها األنا لالنتقال من 

إلى الحالة المتجسدة. من الواضح أن أجسامنا تتشكل وتتغذى 
من الطعام، من الحمل إلى موت الجسم. يأتي هذا الطعام من 
العوالم الفيزيائية للطبيعة وينتقل إلى عناصر مختلفة تشكل 

يحدث التكاثر طوال الوقت في  .الجسم وتدعمه وتدعم عملياته
ألعضاء ومكونات الجسم األكثر لطافة، ويتأثر الدم والخاليا وا

بالضرورة ويتميز بأفكار ومشاعر الكيان الواعي الذي يسكن 
الجسم. ليس من الصعب تصور تحويل كل هذه التكاثرات إلى 

حالة اصطناعية واحدة، مثل توفير نقطة اتصال للجسم النجمي 
كل للكيان المجّسد ووسيلة لتجسيم الجسم المادي واألعضاء بش

.تدريجي والعمليات قبل الوالدة  

 

ماناس، لم  بودهي، ،أن آتمايقول الفصل  ،66في الصفحة  س:
  تتجسد بالكامل في هذا الجنس البشري. ماذا يعني هذا؟

ج: التصريح هو أن الثالوث اإللهي، الذي يحتوي على المعرفة 
لم يصل إلى النقطة  الماضية،المكتسبة في جميع الحيويات 

 التي تتوفر فيها هذه المعرفة على هذا المستوى.  آتما،
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ماناس، هو ثالوث. إن ركن الدخول، إذا جاز التعبير  بودهي،
لعالم المادي، هو الذي ينشئ العالقة بين اإلنسان الداخلي وا

 ماناس المفكر، والروح.

إن مسار التطور الطويل الالزم لتحويل العناصر المادية إلى  
مسكن حساس للذات الحية قد ركز انتباه األنا على الجسم 

والذي أثناء استخدام الجسم  -العالم المادي الخارجي  -وبيئته 
قة في تجسده الدوري، يكون مرتبط بأفكاره وأفعاله الساب

بموجب قانون الكارما، وجني ما كان قد زرع في حيويات 
سابقة، وبذر بذور مماثلة للمستقبل. هذا ال يسمح إال للعملية 

الماناسية على المستوى المادي، ألن األفكار التي تم االحتفاظ 
على هذا المستوى وتتعلق به، وبالتالي ترك خزان بها تستند 

ية بعيدة المنال. إنها حالة واسع من التجارب الماضية والداخل
اإلنسانية ككل، ومع ذلك، لم يكن هناك وقٍت كان فيه من 

المستحيل على الفرد أن يكتسب كل المعرفة والسيطرة 
 الالزمة. 

وبسبب هذا التجسد غير المكتمل نجد الكثير من األلغاز النفسية 
بين البشر. تعتبر التجارب النفسية الشخصية عموماً بمثابة 

ت للكائنات العليا، وطبيعة الشخص من المفترض أن اتصاال
تختلف مع األفكار الشخصية المحتجزة بينما، مع وجود 

استثناءات قليلة، ترجع هذه التجارب إلى مفاهيم ناقصة عن 
 طبيعة وقوى اإلنسان الداخلي. 

لقد أظهرت تجارب التنويم المغناطيسي أن العديد من 
فسها من خالل الشخص "الشخصيات" المزعومة تعبر عن ن
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نفسه، ولكل منها شخصية مختلفة عن اآلخرين وعن الشخص 
.ذي الخبرة  

يمكن العثور على التفسير في حقيقة أن الحالة غير الطبيعية 
في كثير من الحاالت تسمح  طيسياالمغنالتي ينتجها التنويم 

الماضية  تبالوجودياللتجارب الهاربة وغير المرتبطة 
بمعاينتها واعتمادها كحقائق حقيقية. مع تقدم الدورة الكونية 

"األلغاز" النفسية أكثر وضوحاً. ستبقى  ستصبح هذهالحالية، 
هذه دائماً لغزاً لعلم النفس الغربي الحالي، لكن حكمة الشرق 

ً القديمة تح .لها جميعا  

 

ما الذي يمنع علماء النفس والعلماء ومعلمي الدين لدينا  س:
  من معرفة هذه األشياء؟

الجهل والغرور. الجهل بالطبيعة الحقيقية لإلنسان والغرض  ج:
من الوجود، واالعتزاز والغرور بنزعاته الخاصة ومساعيه 

م الشخصية. لقد عملت قرون من المفاهيم المادية للدين والعلو
والحياة عموًما على إبعاد عقول البشر عن أي تصور حقيقي 

لطبيعة الذكاء الذي يستخدمونه في هذه األنشطة. تحل 
، ألن كل من اإليمان والنظريات والفهمالمعتقدات محل المعرفة 

والنظرية ينطلقان كالهما من أساس الوجود األرضي بدالً من 
.جلياتالمصدر الروحي الحقيقي والدائم لجميع الت  

 

أليس الدين مادياً؟ س:  
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 -قال إن كلمة "الدين" تأتي من الكلمة الالتينية "رو يُ  ج: 
ليجير36" لالتصال أو للربط بمصدر كل شيء. هناك دين 

حقيقي، هناك أيضا أديان زائفة. الدين الخاطئ هو دين قائم 
على المفاهيم المادية لأللوهية والحياة، كإله شخصي موجود 

مدتها، خارج الكون. منقذ شخصي، جنة شخصية أبدية في 
شخصي أيضاً أبدي. كل هذه المفاهيم الخاطئة القائمة  جحيم

.لى الوجود المادي واالنفصال هي مادية جداً ع  

 

علمنا وعلم النفس الحديث ماديان أيضاً؟ إنتقول  س: هل  

ج: تماماً مثل األديان الحالية. العلم يكتفي بفحص األشكال  
والعناصر المادية وسماتها كما يالحظ كل على حدة وفي 

 النحوتركيبة. لتفسير "الحقائق" التي تم تأسيسها على هذا 
مثل "الذرة" و  النظريات،استنباط العديد من  تمفقد 

الواضح  من -الحيوية" «واألخيرة "اإللكترون" و "األيون" 
أن العلماء غير قادرين على استبعاد أفكارهم من على األساس 

يكون، أو سيكون كذلك. كان،. ألن كل ما المادي  

علم النفس الغربي سيء أو أسوأ ألنه يعتمد في أبحاثه على  
الذي يقوم بذاته على  البشري،أفكار ومشاعر وعواطف الدماغ 

 الوجود المادي.

                                                           

36 “re-ligere. 
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الروحية من هذه األساليب إنهم  ال يمكن أن تأتي المعرفة
يشبهون "الحاج" بونيان37 مع وصيفته المرافقة له، 

.ويتوقعون أن يجدوا روح العالم بين عمليات التطهير للمادة  

 

س: أليس لدينا كلمة هللا في الكتاب المقدس المسيحي؟    

 .ج: ال يوجد مثل هذا التصريح في الكتاب المقدس نفسه
وعالوة على ذلك، نحن نعرف أن كل كلمة في هذا الكتاب كتبها 

بشر، من "سفر التكوين إلى سفر الرؤية". كما تم اختيار 
المخطوطات المختلفة التي تشكل الكتاب المقدس من قبل البشر 

وفقاً لحكمهم الخاص، كما اخترع البشر أيضاً االدعاء بأن 
عتقاد بأن الطبيعة التجميع هو كلمة هللا. ال يوجد سبب لال

البشرية كانت أقل قابلية للخطأ في العصور القديمة من اليوم 
وبالتالي فإن األمر متروك للحكمة في الحكم على كل كتاب بناًء 

على مزاياه الذاتية وليس على سلطة مزعومة. بمجرد قراءة 
الكتاب المقدس في ضوء الحقائق وإجراء مقارنة بين العبارات 

ردة فيه وتلك الخاصة باألديان القديمة، سيتبين األساسية الوا
.أنه ال يوجد شيء جديد تحت الشمس كما قال سليمان  

تم تقديم كل ما يسمى الوحي من قبل البشر، وفي كل حالة لم 
تكن سوى نقل ما كان معروفاً من قبل. أيا كان ما يقبله أو 

يرفضه أي إنسان، فإنه يفعل ذلك باختياره ومن ثم فهو من 
لطته الخاصة: يجب عليه دائماً استخدام أفضل تمييز له في س

                                                           

 جون بونيان، كاتب وشماس معمداني اشتهر بكتابه: رحلة الحاج. 37
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فحص كل ما يتم تقديمه له من أجل قبوله، وفي الوقت نفسه 
.الحقائق –فإن لديه كل الموارد الالزمة   

لقد كانت السلطة والنفوذ الديني في هذا األمر آفة على البشرية 
يعرفه  لعدة قرون، ألنه من المؤكد أن كل ما يمكن لإلنسان أن

.عن األسمى هو ما يعرفه بنفسه  

 س: ما هو برأيك سبب التزام البشر عموماً بأديانهم؟

ج: األخالق الواردة في كل دين يستحق االسم. هذه األخالق  
هي نفسها في جميع األديان ويتم االعتراف بها باعتبارها 

حقيقية وضرورية من قبل كل من يفكر، ألنها تسهم في 
الحقيقية والتقدم وألنها تصورات اإلنسان الروحي السعادة 

الداخلي. يختلف البشر في مصدر األخالق فقط، حيث يعتبرهم 
مصلح أم ال، في ، البعض أوامر أو وحي من إله ما، من نبي

ينظرون إليها على أنها تعبيرات عن  حين أن األكثر ذكاءً 
نفس الشريعة الروحية المتأصلة في كل كائن روحي. إن وجود 
األخالقيات في الديانات المختلفة يتعارض مع االختالفات 

القائمة بين المصادر الغريبة. هناك مصدر واحد فقط، الطبيعة 
.الروحية واألساسية لإلنسان نفسه  
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 الفصل التاسع
 

متابعة –التقمص   

االعتراضات المطلوبة. الرغبة ال يمكنها تغيير القانون. أول 
. هل ينتظروننا؟ التعرف على الروح ال القادمين إلى الجنة

يعتمد على الموضوعية. الوراثة ليست متعارضة. ماذا تفعل 
الوراثة؟ ال يتم التعرف على االختالفات في الوراثة. التقمص ال 
يتعارض مع الوراثة. التقمص ليس غير عادل. ما هي العدالة؟ 

ماذا ال نحن ال نعاني من أجل اآلخرين، بل ألفعالنا. الذاكرة. ل
نتذكر الحيويات السابقة. من يفعل؟ كيف نفسر الزيادة في عدد 

.السكان  

 

بينما أننا نتطور في هذه الحياة،  إنه، قيل 71في الصفحة  :س
نتطور في الخروج منها، وسيكون من أن يجب علينا أيضاً 

الظلم إجبار اآلخرين على انتظار وصولنا للتعرف عليهم. يبدو 
بعد الموت، في الواقع تطور أكثر مما يحدث أن هناك تطور 

  أثناء الحياة في الجسم؟

ج: يوضح سياق هذه الصفحة أن المعلم يستجيب العتراضات 
أولئك الذين يتوقعون التعرف على أصدقائهم الذين غادروا 

الحياة بالفعل، من خالل مظهرهم البدني وخصائصهم العامة، 
التوقف عن التطور. من وهو توقع يرتكز في الواقع على فكرة 

المعروف أيضاً أن االنسان الحقيقي الذي ينتقل من الوجود في 
حقاً تجاربه  آلخر، يربطالجسم إلى حالة ثانية ويعود من وقت 
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في هذه الحالة بتجاربه في الحاالت الثانية وبالتالي يتقدم أكثر 
من ذلك بكثير بعد الموت بسرعة مما تسمح به الظروف 

 الجسدية.

على طبيعة فكره خالل  تمد درجة ونوع التقدم المحرزتع 
الحياة، وقد تكون صغيرة أو كبيرة بطريقة أو بثانية. من 
الناحية التقنية، فإن ماناس السفلية هي مستودع األفكار 

ومشاعر الحياة. أولئك الذين يمكن استيعابهم في ماناس العليا 
، في حين أن يتم استيعابهم ويصبحون إضافة إلى ماناس العليا

أولئك الذين هم من الطبيعة األرضية، يظلون ميالين للتالقي 
وإما أن يتم تكثيفهم، أو نقلهم خالل التجسد التالي. التقدم الذي 

تتم اإلشارة إليه هو تقدم الذات العليا، الشخصية والحياة 
األرضية هي المجال الذي تعمل فيه اإليغو. بعد الموت، يتم 

.م فصل القمح عن الزوانحصاد الحصاد، ويت  

 

سؤال: إذن لن يكون هناك بذر خالل حاالت الوفاة؟س:   

ج: تم زرع الحصاد خالل الحياة األرضية األخيرة. في مجرى 
ي حياة الحياة كان هناك حصاد كامل لألسباب التي ُزرعت ف

سابقة وخالل الحياة. عند الموت، يظل مجموع كل أفكار 
 كاماومشاعر ورغبات واتجاهات الحياة أساساً أو سبباً لحاالت 

هذه النتائج بشكل التجريدية وحالة ديفاخان، ثم يتم وضع  لوكا
ل األرضية هذه " سبب"  الحياة ج"تجريدي، وتصبح "نتائ

نتائج" نشعر بها تجريدياً معنوياً في حاالت ما بعد الموت. "
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البذر والحصاد في مجال الوجود الموضوعي38 يوفر "بذرة" 
تعمل بشكل  لحاالت ما بعد الوفاة المعنوية التجريدية، الكارما

.مستمر في جميع الحاالت  

 

س: بالتالي، سيكون لألفراد المختلفين حاالت مختلفة بعد 
  الموت، وكل واحد له فترة محددة بين تجسداته؟

ج: ال يمكن أن يكون األمر خالف ذلك. مثلما يختلف الوجود 
هو حقيقة خاصة  -الشخصي لكل شخص في الجسم عن اآلخر 

لموت تختلف في توافق تام مع الحياة كذلك حاالت بعد ا -به 
المعاشة في الجسم. البعض يعيش حياته مع الكثير من األمور 
الجيدة والقليل من األمور السيئة. البعض اآلخر مع الكثير من 

األمور السيئة والقليل من األمور الجيدة، وكٍل منهم يجلب 
 نسبته الخاصة، إن النسبة في كل حالة هي التي تحدد الفترة

.بين التجسدات  

عند األخذ باالعتبار هذه األسئلة، يجب أن نتذكر أن الزمان 
والمكان ليسا لهما نفس التجريد مثلما هي موجودة فينا في 

األجساد. إن أيامنا وليالينا، وأشهرنا، وسنواتنا، وطول وجودنا 
المادي يحكمها دوران كوكبنا، ولكن في حالة حذف مثل هذه 

ن أفكار هذا المفهوم للزمان تختلف اختالفاً المفاهيم للزمن، فإ
كبيراً على المستوى الشخصي للوجود. عندما نكون سعداء 

يمر الوقت دون سابق إنذار، عندما نكون بائسين، يمر الوقت 
                                                           

الموضوعي يعني الوجود األرضي المادي الذي نحيا فيه، أما  38
التجريدي فهي حاالت تتجاوز المستوى المادي مثل حالة كاما لوكا وحالة 

 ديفاخان بعد الموت.
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ببطء. في كلتا الحالتين، قد تكون ساعات وقتنا المميت هي 
نفسها، لكن اإلحساس بمواكبة األحداث التي تسبق وعينا 

عل الساعات تبدو سريعة أو بطيئة وفقاً للحالة التي نجد سيج
فيها أنفسنا. إذا استطعنا أن ندرك في الجسد مثل هذا المفهوم 
للزمن، بينما لدينا كل شيء فينا لنتذكر الزمن األرضي، يجب 
أن نكون قادرين على فهم شيء ما من حالة تكون فيها هذه 

 ً .التذكيرات غائبة تماما  

 

سيعبر الشخص في تقمصه القادم عما استوعبه؟س: هل   

 -ج: ال أحد يستطيع التعبير عما لم يستوعبه. هذا يعني 
تأسيس قاعدة للعمل. ولكن يجب تغيير السؤال ليصبح "فردي" 

بدالً من "شخص". "الشخصية" موجودة في كل حياة، 
باستثناء جانب مؤقت وعمل فردي، وتختلف في كل حياة، وفي 

 -التغييرات التي تم إجراؤها في الوجود السابق البيئة وفي 
. هذه يمكن أن تنتج في التجسد والفهمالشخصية والتصرف 

القدرة العقلية، وطبيعة و المقبل تغييراً في العالقة االجتماعية
الجسم، والبيئة المادية وحتى الجنس. الشخصية ال تتقمص. 

ستمد الفردية في كل والدة جديدة تَُجسم شخصية جديدة ت
الصفات والميول من مجموع كل حيويات الماضي، وليس فقط 

من الحياة الماضية. كل التجارب الماضية موجودة داخل كل 
شخصية وخلفها ويمكن تحقيقها وإدراكها، مع الحفاظ عليها 

كامنة كلياً أو جزئياً، وفقاً لمفهوم، مكثف قليالً أو كثيراً، 
ود المادي كواقع للشخصية كشيء موجود بحد ذاته، وللوج

.وحيد  



168 

 

إذا كانت الحياة الجسدية والخبرة يسيطران على حاالت ما  س:
بعد الموت، فيبدو أن المستويات العليا تتحكم فيها الحياة على 

 متن المستوى المادي؟

 كان يمكنج: سيكونون خاضعين للسيطرة على هذا النحو إذا  
أن يُطلق على حاالت ما بعد الموت اسم "مستويات عليا" ، 

لوكا وديفاخان" هي  -ولكن بما أن حاالت ما بعد الموت "كاما 
نتائج الحياة الماضية وكالهما شخصي. ال يمكن أن تُسمى 

لوكا وديفاخان على  -بشكل صحيح مستويات عليا. يمثل كاما 
للحياة الشخصية التوالي حاالت تجريدية "سفلية" و "عليا" 

األخيرة التي عاشها في النهاية كشخص. إن المستويات العليا 
ماناس، الفردية  - بودهي -للكائن تنتمي إلى الثالوث أتما

الحقيقية، والتي، ككائن خالد، تمتلك كل المعرفة المكتسبة من 
.خالل جميع التجارب السابقة  

 

الغرائز  في حالة قيام بلد ما بالحرب، وبالتالي تشجيع س:
 السفلية، أال يؤدي ذلك إلى تجسد اإليغو السفلية؟

ج: في حالة كل إيغو في الجسم، ستعتمد النتائج على الدافع 
الذي دفعها للمشاركة في الحرب أو في أي اتجاه آخر. تتألف 
األمة من وحدات فردية، وطبيعة الفعل في حالة معينة تتوقف 

وافع الوحدات المشاركة على الدافع الحاسم للفرد. إذا كانت د
في الحرب هي العدالة والحرية، أيا كانت أعمال الحرب 

الضرورية، فإنه عندما يتم الحصول على األشياء واستعادة 
السالم، ستكون هذه الوحدات دائماً متحركة بنفس الدوافع 
وستجذب اإليغوات المشابهة لطبيعتها. يمكن أن توفر حالة 
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الح وللتخلي عن الذات، وكذلك الحرب أيضاً فرصة أكبر للص
للحصول على سلطة وتدهور أنانيين، أن ذلك يعتمد على طبيعة 
واختيار الوحدة. ال توجد أمة خارج الوحدات التي تتكون منها. 

سيؤدي السالم األناني إلى إصدارات أكثر من أي عدد من 
الحروب التي يتم شنها من أجل غايات العدالة فقط، األنانية هي 

.ل الخطيئة والحزن والمعاناةأصل ك  

 

ما هو الفرق بنوع من األسرة حيث يتم جذب اإليغو؟هل  س:
 يمكنها أن تتمتع بتجربتها بطريقة أو بثانية؟

ج: السؤال ينطوي على إنكار الكارما الفردية، وفي الواقع 
جميع أنواع الكارما، إنها تترك جانباً احتياجات الروح من 

يتم تحديد الدخول إلى والدة األنا، خالل االنضباط والخبرة. 
وكذلك الشروط المتعلقة بهذه الوالدة، من قبل االستحقاق 

الفردي أو الال استحقاق في الحيويات السابقة. ال يمكن أن 
تولد األنا قبل أن تكون الظروف التي تلبي احتياجاتها موجودة. 

يحكم القانون كل هذه القضايا، أو ال يمكن التنبؤ بأي شيء 
.كنتيجة لخطة فكرية أو فعل  

 

في بعض الحاالت، قد يكون لدى األنا وقت طويل جداً  س:
 لالنتظار، أليس كذلك؟

مع األنا ليس هو شبيه بالمفاهيم لدينا، إنه يدرك  ج: ألزمن
نفسه وينشط في المستويات العليا، و "الزمن" كما نعرفه، ال 

يؤثر عليها كإيغو، فقط عندما يتم استيفاء الشروط التي تساعد 
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ستعود حتماً إلى الوالدة. إن  الجسم فإنهافي إنتاجها في 
الجة، وليس بسبب الوالدة الجديدة هي بسبب عيوبنا غير الُمع

.فضائلنا  

 

هل يوجد مكان في الطبيعة حيث يوجد قانون قائم  س:
  للوراثة؟

ج: يسود الوراثة على جميع مستويات الوجود، نحن نرث 
نتائج أنشطتنا على جميع المستويات. قد تعرف الحياة نسبنا 

الدنيوية، لكن من منا سبق وأن تتبع كل الروابط الوراثية 
والنجمية والنفسية والروحية التي تجعلنا ما نحن عليه حقاً؟ 

تتحدث العقيدة السرية عن ثالثة خطوط عامة للوراثة، 
الروحية، الفكرية، والبدنية، وتقول إن هذه الجوانب الثالثة 

.مختلطة ومتشابكة في جميع األوقات  

 

ميل الغيتا يسير في اتجاه التحرر من الوالدة. أليس  س:
الوجود العادل والسعيد في الجسم هو النهاية الرئيسية 

 لإلنسان؟

ج: هذا يعني أن االتجاه كله للتطور كان نحو وجود مادي، في 
حين أن جميع الحقائق تشير إلى أن اإلنسان الحقيقي هو 

، احتياطيات في ماضيه الشاسع كمارروحاني بطبيعته وقد 
ضخمة من المعرفة التي من خاللها اتصل وعمل مع ما يُسمى 
عموماً بالمادة، ولكن في الواقع هي ذكاء وتجسيد كيانات من 
النوع األدنى بكثير. هدفه ليس البحث عن تجسد مادي كامل 
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ومثالي لنفسه وجعله دائم، بل من خالل اتصاله واستخدام هذه 
ريجياً الدافع نحو الوعي الذاتي الحيويات السفلية لمنحهم تد

وهو الوحيد الذي يمكن أن يوقظ بمفرده عمل الروحانية 
.الذكاء –الكامنة في جميع هذه الحاالت الدنيا   

ال تعني كلمة الروحانية حالة غامضة وغير محددة، كما 
يعتبرها الكثيرون، ولكنها "معرفة حميمة بالجوهر الوحيد لكل 

.شيء في الطبيعة  

قد انحدر  -آتما، بودهي، ماناس -الثالوث  -الحقيقي  االنسان
من أجل  -الستخدام مصطلح أسيء فهمه  -" إلى "المادة

االتصال به، لفهمه باعتباره التجسد والتعبير عن مجموع من 
ذكاء ال حصر له والذين يؤلفونه، ومن هذه الحيويات، الدافع 

 -والتوجه نحو الوعي الذاتي. ويعود السبب في أنه لم ينجح 
 في الهدف األولي المتمثل في النفي -كما كان يمكن أن يفعل 

إلى األوهام المتعلقة بالوجود الحاسي، الذي شارك فيها في 
تثبيت األسباب التي، حتماً، في ظل الكارما ستجعلها تتقلب بين 

.لوكا وديفاخان في سلسلة غير منقطعة-الوالدة والموت وكاما  

غياب الوالدة الجديدة التي يتحدث بها الغيتا، يتم الحصول 
من فهم الطبيعة الحقيقية  عليها من خالل تحديد أسباب ولدت

ومهمة اإلنسان والعمل على أساس هذا الفهم حيث يجري في 
الجسم. بمجرد كسر السلسلة السببية السفلية من ِقبله، يصبح 

حراً في االختيار، وأكثر من ذلك، فقد وضع مجموع معرفته في 
الميزان على كل مستوى. بدءاً من هنا، فإن مجاله هو مجمل 

ة وغير مرئية.  ثم سيعيش وجوداً واعياً في الطبيعة، مرئي
يمكن له، أثناء اشغاله أجساداً  الروح، وليس في المادة، وربما
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مؤقتة، الحفاظ على ال وعيه الروحي واستخدامه لمعرفته 
وقوته في مستوى الوجود هذا دون تحيز أو إعاقة. هذه هي 

ما نتائج "التحرر من الوالدة الجديدة" بدالً من الفقدان، ك
يتصور الكثيرون، فهذا يعني مكسباً ال يُحصى، الهدف يستحق 

.كل الجهود  

 

 س: كيف يمكننا في هذا الجهل بذل هذا الجهد؟

ج: لقد زودنا أسياد الحكمة بالوسائل الالزمة. يتم تدمير الجهل 
فقط عن طريق المعرفة. يتكون الجهل من مفاهيم خاطئة 

ة ال يمكن أن تؤدي إال واألعمال التي تستند إلى مفاهيم خاطئ
إلى مزيد من الجهل والعواقب من حيث الخطيئة والحزن 

والمعاناة. يجب تعلم الفلسفة الثيوصوفية، كما قدمها أولئك 
الذين جلبوها، ودراستها وتطبيقها في جميع عالقاتنا مع 

زمالئنا. يجب أن يتم ذلك من قبل كل واحد منا، ال أحد يستطيع 
ذا يعني أنه يجب التخلي عن ميولنا فعل ذلك من أجلنا. ه

وتحيزاتنا المكتسبة عند تبني المفاهيم العادية للحياة وأن 
أساس الفكر والعمل الذي تشير إليه الفلسفة يجب أن يحال 

محلها. يجب قراءة الكتب التعبدية، مثل الغيتا وصوت الصمت 
ن والتأمل باستمرار، ألنها تميل إلى إثارة اإلدراكات الروحية. م

 - وكذات -خالل الوسائل المتاحة والجهد للعمل من أجل 
للجميع، سيتم فتح قنوات في أنفسنا تؤدي إلى المعرفة 

".الداخلية. كما قال المعلم: "كل الطبيعة أمامك. خذ ما تستطيع  
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س: بعد ذلك، ستكون حاالت ما بعد الموت هي أساس الخبرات 
 المكتسبة؟

لوكا  -حاالت ما بعد الوفاة "كاما ج: يجب أن يكون مفهوماً أن 
وديفاخان" ذات طبيعة شخصية للغاية. كاما لوكا هو التخلي 

عن الرغبات واألهواء األرضية البحتة. أما االستيعاب والتمتع 
بكل ما كان هو األفضل في الحياة الماضية هو الحالة 

الديفاخانية. الحالتان ذاتية تجريدية، أي أن الكائن سيكون في 
ا الحالتين مشغول بأفكارها ورغباته ومشاعره، وليس على كلت

علم بوجود كائنات ثانية، وال على اتصال بهم. إن العالم الذي 
يعيش فيه مليء بإبداعاته الخاصة، والتي هي حقيقية له نظير 

.الكائنات الجسدية التي تعامل معها خالل وجوده المادي  

فإنه يترك الجسم الذي بعد تجربته المتنوعة في العالم المادي، 
خدمه كوسيلة لالتصال بالكائنات الجسدية ويعيش في الرغبات 

 والمشاعر واألفكار التي أحدثها اتصاله بالمستوى المادي.

الذي ال يكون الكائن واعياً له، ألن ذاته المفكرة  -عند الموت  
فإن األفكار السائدة هي تلك التي تنشأ من  -تكون دائماً واعية 

ته مع اآلخرين في األجساد التي ترتبط بالضرورة عالقا
الرغبة. -مكان أو حالة الوعي  لوكا،أي كاما  -برغباته   

بما أن رغباته الجسدية البحتة ال تتعزز أو تتحفز عن طريق  
االتصال بالكائنات الثانية، فإنها تنطفئ تدريجياً وتبقى ُمثله 

حالة ال يوجد  العليا وسماته أساس الحالة الديفاخانية، وهي
فيها أي خطيئة، أو حزن أو معاناة أو تدخل الموت، أو حتى 

.نظير مثل هذه األشياء  
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في كلتا الحالتين، يشعر أنه هو نفسه الشخص، ويحصل على 
تعويض عن مصاعب الحياة في ديفاخان ويستوعب في هذه 
الحالة أفضل من حياته الماضية، مضيفاً النتيجة إلى طبيعة 

لية. ثم يحين موعد الوالدة الجديدة المقامة على األنا الداخ
أساس األسباب غير المستنفذة التي ولدت في حيويات 

.الماضي  

 

  ما تعني "باألسباب غير الُمستنفذة"؟

، كما نرى، عشنا العديد من الحيويات وأثرنا بكائنات ج: إذا
ثانية متجسدة بطريقة تتطلب تعديل التأثير من جانبنا ولم يكن 

تنسيق حياتنا على هذا النحو لكي يكون هذا التعديل ممكناً، 
يجب حل هذه األسباب غير الُمستنفذة كنتائج في حياة معينة 
وإما تعديلها أو تعزيزها كأسباب إضافية. قد نواجه في هذه 

الحياة نتائج األسباب التي تطلقها، والكثير من الحيويات 
اثة.وراءهم، وكذلك آثار السببية األكثر حد  

بالتفكير في االتصاالت مع اآلخرين في الحياة الحالية، سنجد  
أولئك الذين كانوا أصدقاء لفترة من الزمن وغيرهم ممن كانوا 

عدائيين لكنهم أصبحوا اآلن مجرد ذكريات، وعالقاتنا 
.الخارجية مع هؤالء األشخاص قد توقفت  

هم، وعلى هؤالء األصدقاء أو األعداء لنا هم دائماً ما فعلناه ب
الرغم من أن المشاعر التي تولدت بعد ذلك ليست لها أي 

وسيلة للتجلي، إال أنها تظل مع ذلك أسباب غير مستنفذة في 
، الذين سيتم واألعداءطبيعتنا وفي طبيعة هؤالء األصدقاء 
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تجربة نتائجهم عندما نلتقي مرة ثانية في هذه الحياة أو في 
ة أو طبيعة السبب. لذلك المستقبل. مرور الوقت ال يغير قو

"سامح  يسوعيجب علينا تكوين صداقات للمستقبل، كما قال 
".أعدائك، افعل الخير لمن يستخدمك ويضطهدك رغماً عنك  

 

س: يبدو أننا ملتزمون بسلسلة ال تنتهي من السبب والنتيجة 
 في الحياة على األرض؟

وستكون حتماً "سلسلة ال نهاية لها" إذا ما ثابرنا  ،ستكون ج:
على وضع أسباب تجعلنا نولد من جديد، لكننا لسنا بحاجة 

 للقيام بذلك إذا كنا نعرف طبيعتنا الحقيقية.

هو بغرض اإلشارة إلى طريقة لتحريرنا من والدة جديدة قد  
أعطيت الثيوصوفيا لنا لتخفف عنا من الضرورة الرهيبة التي 

ت علينا من خالل تشغيل قانون الكارما داخل أنفسنا. تقول فرض
الغيتا أن "الحرية تأتي من التخلي عن المصلحة الذاتية في 

ثمار أعمالنا". ال يجب أن نرغب في الهروب، ولكن يجب أن 
نفكر ونتصرف بطريقة تحقق أهداف الروح. يمكننا أن نفعل 

رف وفقاً لها ذلك عندما نعرف وندرك طبيعتنا الحقيقية ونتص
.ألنها تكمن في مصدر كل القوة، وفيها حرية االختيار  

 

فإن المعلم الذي يشغل جسداً لصالح اإلنسانية لن يمر س: إذاً 
؟بعد وفاة الجسد وديفاخانلوكا -بحالتي كاما  
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إنه يشغل الجسد دون التعلق به. سيعيش وجوداً واعياً  ال، ج:
"في كل األشياء التي تشبهنا" فيما  هو يماثلنافي الروح، بينما 

يتعلق بالمظاهر. إنه سيعرف كيف يوازن بين السبب والنتيجة 
في كل ما يفعله، دون أي ارتباط بالواحد أو باآلخر ويتصرف 

من خالل جسد بمعرفة كاملة، لن  فقط لصالح الجميع. في العمل
يكون عنده أي أوهام، وبالتالي، لن تكون هناك حالة تجريدية 

شخصية مثل كاما لوكا وديفاخان، وبتركه الجسم، فإنه موجود 
في طبيعته الحقيقية، حيث أنه كان موجوداً طيلة الوقت. كما 

وهو يخدم الجنس  "،إنه يحب ويفهم"القديم يقول المثل 
.البشري قدر استطاعته  

 

س: للعودة إلى الوالدة، هل يجب على اإليغو أن تعيش نفس 
التي مرت بها بعد وفاة الجسد؟ التجارب في كاما لوكا  

ج: ال تعيش التجارب ذاتها ألنها كانت لتلك الحياة الشخصية  
وفي وقت والدة جديدة، هناك مزيج جديد من حيويات األنا 

السابقة، مكونة من أسباب غير مستنفذة مثل الفترة الخاصة 
فإن األنا  ذلك،للوالدة من جديد، وهي الشخصية الجديدة. ومع 

الرغبات" التي لم يتغلب عليها  -تلك الميول "الكامية تنتظر 
سيتم تعزيزها من خالل االستيعاب في  نفسه،وفي الوقت 

.ديفاخان  
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وتطالب بالوالدة  سؤال: األنا التي استنفذت تجاربها الديفاخانية
من جديدة أو التقمص، ولكنها لم تجد شيئاً يناسب احتياجاتها، 

  أال تكون في حالة بائسة، أليس كذلك؟

ج: يجب أن نتذكر طبيعة األنا. انها ليست من شخصياتها. أنها 
تشكل أساس تجاربها الدنيوية. عندما يتم استنفاذ أفضل النتائج 

يف مجموعها إلى جميع للحياة األخيرة في ديفاخان ويض
التجارب السابقة لألنا، كبيرة كانت أم صغيرة، فإن جميع 

.تفيخاألوهام الشخصية ت  

إنها موجودة كإيغو، والستخدام التعبير الصحيح، فهي 
تستعرض الماضي وترى ما يجب أن يتبع تحت الكارما. 

مفاهيمنا للزمن ليس لها أي تأثير على األنا، الظروف الكارمية 
تحركها. عندما تكون جاهزة، تغوص في والدة جديدة  وحدها

في هذا الجنس البشري، وفي حقبة زمنية محددة، وفي األسرة 
.التي ستمنحها البيئة الالزمة وفقاً للكارما الفردية  

 

االختالفات في  إن، يقوالن 73س: سطرين في أسفل الصفحة 
من الميراث البدني أكبر بكثير من الصفات المنقولة، وهذا 

 شأنه أن يشير إلى أن الوراثة المادية ليست قانوناً؟

الوراثة الجسدية هي عملية يتحقق بها القانون. هناك  ج:
بين اإليغو التي تبدأ الوالدة واألهل  بالضرورة عالقة كارمية

واألسرة التي تأتي فيها. يوفر اآلباء التجسد مع النزعات 
والميول التي تلبي على نحو أفضل متطلبات األنا الداخلة لتلك 

الحياة. هناك ثالثة خطوط للتطور، الروحية، الماناسية أو 
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ل الفكرية، والبدنية، وهذه الثالثة متشابكة ومتداخلة في ك
.نقطة  

 

يرجى توضيح الوراثة الروحية؟ س:   

تسلسالت هرمية كبيرة  سبعج: وفقاً للعقيدة السرية، هناك 
للكائنات الروحية، كل إنسان يأتي من واحد أو آخر من هذه 

التسلسالت العظيمة السبعة من الوجود. هذا السؤال، مع ذلك 
يتطلب دراسة خاصة قبل أي محاولة إلعطاء إجابة مفهومة. 

.العقيدة السرية تعطي جميع المعلومات المتاحة  

 

كوكب صغير في مجموعة واسعة من  نظيراألرض  س:
الكواكب، أال يعني أن الناس قد تجسدت هنا بدءاً من الكواكب 

 الثانية؟

ج: ليس إذا فهمنا كيف تعمل الكارما. نحن مرتبطون روحياً 
التيار التطوري وفكرياً ونجمياً وجسدياً بالكائنات التي تشكل 

لهذه األرض وال يمكننا فصل أنفسنا عنها أكثر مما يمكننا فصل 
قلبنا المادي عن رأسنا وأن نتواجد ككائنات مادية. نحن 

مدينون بشكل كارمي لجميع الممالك المرتبطة باألرض لكل 
مركبة وعي نمتلكها، إن عقولنا أيضاً ملونة ومحدودة بروح 

.ليهالجنس البشري الذي ننتمي إ  

الشيء نفسه ينطبق على اإلنسانية للكواكب الثانية. يجب 
عليهم الحصاد حيث زرعوا، ال يمكنهم الحصاد حيث لم 
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يزرعوا. من خالل االرتقاء إلى مستوى الوعي اإليغوي، فإننا 
نتجاوز جميع أفكار المواقع المحددة ونكون حساسين للظروف 

.المختلفة بدالً من األماكن أو الكواكب  

 

س: حسناً، بعد أن وصلت إلى كل المعارف، لن تكون هناك 
 ضرورة بعدها إلى التقمص؟

ج: ربما ليس في هذا الجنس البشري. ربما ليس على هذه 
األرض، لكن كل المعارف عديمة الفائدة إذا لم يتم استخدامها. 

كل معرفة تعني معرفة مكتسبة من قبل جميع الكائنات، وال 
اكتسابه. التقدم ممكن باستمرار وفي هذا تحتوي على ما لم يتم 

الكون الالنهائي ال يوجد توقف، توقف التقدم يعني الركود. 
يقول المثل القديم إنه يمكننا دائماً أن نقترب من النور، لكن ال 

ذات  -يمكننا أن نلمس الشعلة أبداً، ألن هذه الشعلة هي ذاتنا 
.الجميع  

 

إذا كانت الروح تتقدم من هل يمكن للمرء أن يعرف ما  س:
  تجسد معين؟

ج: يمكن للمرء أن يدرك جهله الخاص وأن يكتسب المعرفة 
الحقيقية بسرعة أو ببطء. قد يدرك أن حيويات الماضي قد 

كانت من ذات طبيعة وقوة الصعوبات التي يواجهها في الكفاح. 
هذا يكفي إذا كان يرى الهدف الحقيقي ويقاتل باستمرار من 

الهدف. سيكون من الجيد بالنسبة له إذا لم يفكر مطلقاً  أجل هذا
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في تقدمه بل يفكر فيما يمكنه القيام به لمساعدة اآلخرين على 
.التقدم. "العيش من أجل خير اإلنسانية هو الخطوة األولى  

 

قيل إن األشخاص المتجسدين معاً كانوا  الفصل،في هذا  س:
ستمر؟مرة بشكل معاً في تجسد آخر. هل سيكون ذلك بالضرو   

ج: يجب أن نتذكر أن ما نسميه "الناس" هم أرواح قد التقينا 
ً بهم بالفعل في أجساد وقد ارتبطت أجسادهم  للخير  بنا كارميا

أو للشر. سبب االتصال الجسمي هو االتصال الكارمي المتبادل 
وبسبب االختيار الحكيم أو الغبي. تعتمد استمرارية هذه 

ا، لكن ال يمكننا التحكم في رغبات أولئك العالقات على رغباتن
الذين ال يريدون ما نفعله. طالما نواصل "الحب والكراهية" 

سنقابل أولئك الذين التقينا بهم، بينما قد يكون  نحنف كأساس،
قد تغيروا من "أعجبني" إلى "غير محب" أو  األخرونهؤالء 

العكس. يمكننا "الخروج منها" من خالل عدم السماح "لتذوقنا 
وعدم تذوقنا39" بأن تحكمنا بينما نكون في الوقت ودودين 

هو متجانس مع  عماالحكيم يبحث  اإلنسانومفيدين للجميع. "
".طبيعته الخاصة  

 

ي منذ ثمانية عشر س: طالما أننا في وضعنا اإلنساني الحال
مليون عام، يبدو أنه إذا لم تكن هناك حروب، فلن يكون هناك 

  مكان لنا جميعاً؟

                                                           

 أي محبة شيء وكراهية شيء آخر. 39
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ج: دعنا نعود إلى السؤال التالي: إذا كانت األرض مستمرة منذ 
ثمانية عشر مليون عام ولم يكن هناك سجل لعدد السكان 

المكتظ بها في أي وقت، فلماذا نخشى مثل هذا الموقف؟ لقد 
قيل إنه على الرغم من أن عدد اإليغوات40 المرتبط باألرض 
والذي يتجسد في التناسل كبير للغاية، إال أنه محدود مع ذلك 

ولم تحدث زيادة في اإليغو منذ منتصف الدورات الكونية 
السبعة األخيرة41. عالوة على ذلك، نظراً ألن هذه اإليغوات 

لعبت دوراً مهماً في تكوين األرض، فال شك أنها ستقبل، في 
ا.إليغوات المتعلقة بهفتراتها المناسبة، كل ا  

قانون التعويض أو الكارما يتكيف مع كل شيء الحتياجات 
الكائنات المتجلية. وبينما ندرس السؤال، دعونا ال ننسى أن 

أرضنا تتكون فعلياً من ست درجات من المادة باإلضافة إلى ما 
وهي أدنى درجة على  -ندركه من خالل حواسنا الجسدية 

.اإلطالق  

 

بالحياة وفقاً لمبادئ الروح، يمكن أن يصبح  إنهس: يقال 
  الدماغ مسامياً. هل يمكن تفسير ذلك؟

ج: غالباً ما يُقال إن الجسم والدماغ يتشكالن من الطعام، حيث 
أن المخ يكون أكثر من أي عضو آخر في الجسم. وبطبيعة 

الحال، فإن خصائص دماغنا تكون متوافقة مع أنماط التفكير 
إذا كانت طرق تفكيرنا شخصية بحتة وأنانية والشعور لدينا. 

                                                           

ال يوجد – جمع – لكلمة إيغو باللغة العربية، ولذلك فقط استخدمت  40
اإليغوات. –مؤقتاً مصطلح   

 أي في الدورة الكونية الثالثة والنصف. 41
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وجسدية، فلن يتفاعل الدماغ إال مع هذه االنطباعات، ولكن 
التفكير في المثل العليا العظيمة والتصرف وفقاً لها، فإن الدماغ 

بهم. عندما يحدث التغيير، سوف  يصبح تدريجياً قابل لإلنطباع
يسجل الدماغ كل ما يحدث أثناء نوم الجسم وسنكون على 

اتصال بكل حياتنا الماضية وطبيعتنا الداخلية بأكملها. "الُمثل 
العليا" المعنية ليست هي ما يسمى الُمثل العليا لإلنسانية 

القائمة على الوجود المادي، ولكن تلك التي تظهرها العقيدة 
ة منشغلة بالطبيعة الروحانية الحقيقية وقوانينها السري

.جميع المستويات في الحقيقي للتطور وبالمعنى  
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 الفصل العاشر
 

داعمة للتقمص حجج  

 

من طبيعة الروح. قوانين العقل والروح. اختالفات الشخصية. 
الحاجة إلى االنضباط والتطور. االختالفات في القدرة وتبدأ في 

الحياة في المهد. الهوية الفردية تثبت ذلك. كائن الحياة 
المحتمل يجعلها ضرورية. الحياة ليست كافية لتحقيق أهداف 

الطبيعة. الموت ال يقدم أي تقدم. المدرسة بعد الموت غير 
منطقية. استمرار الوحشية وتدهور األمم يدعمها. ظهور 

مشتركة لإلنسان العباقرة يرجع إلى التقمص. األفكار الكامنة ال
.تبين ذلك. معارضة العقيدة القائمة فقط على التحيزات  

 

فكرة التقمص؟ الواقع،في  الكثيرون،لماذا يرفض س:   

إلى حد كبير عن طريق األفكار المسبقة القائمة إما على  ج:
التصور المادي للحياة، أو على اإليمان بعقيدة تمنع ممارسة 

الفكر. غالبية الناس ال يفكرون في أنفسهم، لكنهم يقبلون 
واحداً أو آخر من األنواع المختلفة من األفكار التي يصوغها 

من قبل عدد كبير ويحتفظ بها آخرون. ما هو مقبول ومحتجز 
من الناس هو دليل ظاهر للعيان على الحقيقة. قليل من الناس 

يذهبون تحت السطح ويدرسون األسس التي تستند إليها 
المعتقدات. ومع ذلك، يجب على طالب الحقيقة إثبات كل شيء 

.والتركيز على ما هو واضح بشكل صحيح  
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لى كواكب تعلم الثيوصوفيا أن هناك علوم إنسانية ثانية عس: 
 ثانية، أال يمكن أن تذهب األنا إلى كوكب آخر بعد هذه الحياة؟

عندما نعتبر أن القانون المتأصل في الكارما يحكم جميع ج: 
والدتنا وبيئتنا في هذه  زرعنا، وأنالكائنات، وأننا نحصد كما 

الحياة هي نتيجة للحياة الماضية على هذا الكوكب، ال يمكننا أن 
ننسى أن تجسدنا الجديد يجب أن يكون هنا حيث انتقلنا وعملنا 

 من قبل.

ال يمكن للكائن المعني االنتقال إلى مشهد حركة آخر حتى  
ن يتغلب على جميع األسباب التي تدفعه للمجيء لهنا وبدون أ

.يحدد مسؤولياته تجاه كائنات ثانية في نفس التدفق التطوري  

 

الفصل على أن "لكل إنسان  ينص 80في الصفحة  س:
شخصية محددة تختلف عن أي إنسان آخر". أليست النسبة 

 الكبيرة من هذه الشخصية تنبع من الوراثة الجسدية؟

اإلنسان، الذي يعيش اآلن في أجساد مادية، هو أيضا ج: 
ن الواعي الذي طورها وأقامها. ترجع كل سمة من سمات الكيا

األسرة وميلها وخصائصها إلى استخدام األجسام المادية في 
هذه النسب من الميراث الجسدي من خالل عدد األنا، وكلها 

تنجذب بشكل كارمي من خالل خط العائلة هذا الذي ساهم كل 
 منها في تأسيسه، وبالتالي الدخول في ميراثه.

بل  فحسب،ال تشمل الكارما البذر والمحاصيل الفردية لدينا  
تشمل أيضاً نتائج أفكارنا وكلماتنا وأفعالنا على اآلخرين، 

خاصة تلك األكثر ارتباطاً. كل إيغو في التجسد لديها القدرة 
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على القضاء على العيوب العائلية في حد ذاتها، مما يفيد الخط 
.المادي  

 

، تبدو لي 87الثانية في الصفحة  يرجى توضيح الفقرةس: 
.متناقضة قليالً   

ج: يتحدث جودج هنا عن الموسيقي باخ، الذي لم يكن  
لعائلته أي عبقرية، مع التشديد على حقيقة أنه لم يكن ذلك 
بسبب الوراثة الجسدية، بل كان مناسباً للتجسد. إن وصول 

كريين البلهاء أو األطفال المنحرفين إلى آباء جيدين ونقيين وف
للغاية ال يرجع إلى الوراثة الجسدية، بل إلى طبيعة تجسيد 

.الذات  

في مثل هذه الحاالت، يجب أن يكون هناك ارتباط كارمي قوي 
بين الوالدين واألنا الضعيفة، وهو رابط تم تأسيسه في 

الماضي والذي حدث فيه خطأ أو إهمال ساهم في إعاقة من 
) أنها توفر فرصة 1(ولد. يحقق مثل هذه التجسد هدفين: 

أفضل للذات الضعيفة في مواجهة األشخاص الذين يساهمون 
) يشعر الوالدان باآلثار الكارمية 2في هذا الضعف، و (

واإلمكانية المتاحة لمثل هذا التعديل. كما هو ممكن من قبلهم. 
"الكارما هو ميل معصوم في الكون الستعادة التوازن ويعمل 

ما من قبل األنا وليس من األجساد باستمرار." يتكون الكار
.التي يسكنونها  

 

األنا تجلب معها عامالً مهيمناً؟ س: لماذا .  
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ج: ألن اهتمام األنا وجهودها في حيويات ثانية قد مورست في 
هذا االتجاه بالذات. من المعروف أن العباقرة غالباً ما يكونون 

غريبي األطوار وأحياناً غير طبيعيين بدرجة ملحوظة، هذا 
بسبب التطور األحادي. يجب أن تكون التنمية الصحيحة كاملة 

اإلتجاهات اه واحد أو تهمل ومتوازنة، وأال تكون مميزة في اتج
 الثانية.

 

من الفصل، قيل إن األجناس البشرية  86في الصفحة  س:
اآلرية القديمة ستعود إلى المجد. هل هذا يعني أنهم سيبقون 

  في الوجود؟

ج: يقول الفصل: "من بين جميع األجناس القديمة، فإن 
األجناس اآلرية الهندية هي الحافظ الوحيد للعقائد القديمة. 

ستعود ذات يوم إلى قممها السابقة من المجد. نحن ننتمي إلى 
العرق اآلري، لكن السيد جودج يتحدث عن العرق اآلري 

فضله الهندي، الذي حافظ وحده على المذاهب القديمة، ب
سيعود إلى مجده السابق. بشكل عام، اآلري هو الجنس 

البشري الخامس، وعندما تنتهي رحلته، فإن مجموع االيغو 
.في الجنس الخامس الحالي، ستشكل الجنس السادس  

 

يقال أن النحلة تبني خلية بناًء على  ،87الصفحة  فيس: 
 قواعد الهندسة وأن ذكائها هو نتيجة التقمص سواء في العقل

تتبع العوالم السفلى المملكة البشرية؟ لالجسم. هأو في   
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ج: العبارة التي نشير إليها تقول: هل كل نتائج التقمص تعمل  
في العقل أو في الخلية المادية، ألنه بموجب ما تم تأسيسه 

.ال توجد ذرة خالية من الحياة والوعي والذكاء الذاتي أوالً،  

ال يقول المقطع أن ذكاء النحل هو نتيجة التقمص في العقل أو 
في الطفل الوليد، الحيوان أو النحل، فإن كل  إنهالخلية. يقول 

ما يظهر هو نتيجة التقمص، إما في العقل أو في الخلية 
المعين "ال توجد  وشكلهالمادية، وفقاً لنوع الذكاء المعبر عنه 

لذكاء الذاتي". المملكة ذرة خالية من الحياة والوعي وا
البشرية تثير إعجاب وتدني حياة الناس من أجل الخير أو من 

.أجل الشر  

 

، "يجب أن تظهر حتى عقيدة البقاء 80في الصفحة س: قيل 
لألصلح، ألن الشكل المادي يمكن أن يأتي من ال شيء، ولكن 

يجب أن يظهر في النهاية بمجرد ظهور الشخصية الداخلية 
.ى السطح." يرجى توضيح ذلكالحقيقية عل  

يبدو التوضيح واضحاً في الفقرة التي يأتي منها االقتباس. ج: 
كل فرد لديه شخصية محددة، نتيجة للحياة الماضية، أياً كان 

"الشكل المادي" الذي قد يكون موجوداً، وهذا يرجع إلى 
الوجود السابق. نحن ندعو األمم تجمعات األفراد، هذه الدول 

ها المميزة، يتم تجميع األفراد الذين يشكلون هذه لها خصائص
األمم معاً بسبب تشابه الخصائص المميزة التي تشكل 

"أهليتهم" الخاصة ألمة معينة. كل هذا هو مؤشر للتقارب 
.الكارمي  
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هل يتبع هؤالء الذين قتلوا في هذه الحرب خط الغضب س: 
؟والقتال عندما يتجسدون مرة ثانية  

إنسان شخصية محددة بدقة، تختلف عن أي إنسان لكل : ج
آخر، سواء في حالة الحرب أو في السالم. بما أن الشخصية 

في سالم، فهما بالتالي في حالة حرب، ألن السالم  هما والميل
والحرب هما حالتان وال يغيران طابعهما. السؤال هو: "هل 

تغير شخصية الفرد؟" ال يوجد سبب  -الضرورة  -حرب 
كير في ذلك. إن الشخص الذي يتمتع بأخالق حسنة وذو للتف

خالل  هؤالء منميول جيدة قد يرى أن هناك خطر بتعزيز 
 التجارب والتضحيات التي تستلزمها ظروف الحرب ذاتها.

في مكان آخر حيث الشخصية والميل ليست جيدة، يمكن أن  
توفر نفس الظروف إمكانية تكثيف الميول السيئة. كل شيء 

المستفادة والدافع والدروس  الفردي،ألة الشخصية هو مس
.في المستقبل اتتشكل أساس التجسد والتي  

 

هل يستطيع المنقذ إخراج روسيا من الفوضى التي تعيشها  س:
 اآلن؟

ج: الظروف الفوضوية لروسيا هي مثال صارخ على الظروف 
العالمية. في أي حال، ال يمكن تغيير هذه الشروط إال عن 

طريق تغيير رأي األشخاص المعنيين. التجسد اإللهي ال يمكن 
أن يفعل شيئاً إال إذا أراد الناس اتباع الخطوط الموضوعة على 

لحر، فإن الظروف هذا النحو. من الواضح أنه حتى في بلدنا ا
اختبار ألننا بدأنا في  روسيا،قريبة من وضع ليس بعيداً عن 
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نتائج المصالح األنانية، األساس الوحيد منها هو المال 
 والسلطة التي تمنحها ألصحابها.

أولئك الذين لديهم الرغبة في االمتالك وزيادة ممتلكاتهم،  
الحاليين  وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك سوف يزيلون الحائزين

ويصبحون بدورهم أصحاب المستقبل. في كلتا الحالتين يسود 
.مبدأ رتبة األنانية الشخصية، ال يوجد مجال لالختيار بينهما  

 

هل سيمنع ذكاء شعبنا مثل هذه الكارثة التي أصابت س: 
  روسيا؟

المؤسس على المبادئ العالية وعلى المعرفة  الذكاء،ج: 
الحقيقية، ال يمكن أن يفشل في خلق العدل والحياة العادلة، لكن 
الذكاء القائم على األنانية الشخصية يمكن أن يصل إلى الدمار 

الكامل. لقد أدى الجهل واألنانية إلى وصول روسيا إلى ماضيها 
سوأ بكثير. والسؤال الحالي. يمكن أن يكون الذكاء واألنانية أ

الذي يطرح نفسه حقاً هو: "على ماذا يستند الذكاء؟" هل هو 
مفهوم مادي أو معنوي أو روحي؟ من الواضح أن الفكرة 
السائدة لدى الشعوب الغربية هي فكرة مادية في مفهومها 

وممارستها. كلما كان هناك المزيد من الذكاء المستخدم على 
نتائج أكثر أماناً وأسرع تدميراً طول هذا الخط، كلما كانت ال

.للنتائج  

 

لكن الشعوب الغربية لديها الديانة المسيحية لتوجيههم،  س:
 يؤمنون بأبوة هللا وأخوية اإلنسان؟
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ليس هناك شك في أن المبادئ التي أعلنها يسوع الناصري ج: 
ستجعل العالم أفضل وأكثر سعادة، لكن من الذي يتبعه بين 

ته اليومية أو في عالقاته مع إخوانه من جميع الشعوب في حيا
البشر؟ نحن نبشر بـ "اإليمان" بهذه المبادئ واألخالقيات 

المنشورة ولكننا نخالفها يومياً وفي كل ساعة. ما فائدة ديننا 
 أو إيماننا إذا لم نعيش فيه؟

يقدم لنا التاريخ القديم أمثلة على نفس المبادئ واألخالق مثل  
تجسدات اإللهية على مر القرون الماضية، تلك التي نشرها ال

لكن أهل تلك األزمنة أعلنوا أنهم يقبلون التعاليم ولكنهم كانوا 
يتبعون طريق المادية إلى يومنا هذا لغاية االنقراض. ما لم 
نغير أفكارنا عن الحياة والعيش وفقاً للحقائق األبدية، فإن 

.تفيدولنا الغربية بحضاراتها المادية سوف تموت وتخ  

 

"؟ماذا نعني بـ "الحقائق األبديةس:   

ج: تستند "الحقائق األبدية" إلى الطبيعة الروحية لإلنسان، 
تطورها يكون بموجب القانون الروحي من أدنى أشكال الذكاء 

يحصد ما  والجميعإلى األعلى، أن القانون متأصل في كل كائن 
دون إمكانية الهروب. ونيزرع  

هذا الوجود المادي هو األدنى واألقل ديمومة من جميع  
محدود من قبل اإلنسان نفسه وفقاً لالعتراف أو األشكال وهو 

لإلنكار لطبيعته الروحية واألخالقية كأساس حقيقي لكل أشكال 
.الحياة  
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؟ثيوصوفيةفهم وحياة التتقصد س:   

ال يستطيع  ،هذا صحيح. يجب على اإلنسان أن ينقذ نفسه ج:
 الذكاء والقوة الروحية أن يفعل ذلك فيمهما كان متفوقاً  أحد

.مكانه  

يجب عليه أن يتعلم ويمارس تصوراته وقدراته الروحية  
ويجعل التعبير المادي مطابقًا لهذه الطبيعة الروحية. في 

كانت هناك معاناة ال  لوحتى  ،سيتعين عليه أن يتعلم الواقع،
ا فيه تُعبَّر، من خالل حياة ال حصر لها. ألنه عندما يعاني بم

سوف يرى الخطأ في سلوكه، وبعد ذلك، ربما خالل  الكفاية،
سيعوض عن األخطاء أو الواجبات  ربما، الحيوياتالعديد من 

  غير المنجزة.

 

إذا كان العالم كله يلتزم اليوم بصرامة بالثيوصوفيا، فهل  س:
 ستكون هناك منافسة؟

لة ج: سيكون هناك مضاهاة، ال منافسة. هذا األخير هو محاو
للربح على حساب اآلخرين، في حين أن المحاكاة هي محاولة 

للتفوق من أجل أن تكون أكثر فائدة وإفادة في عالم البشر. هذه 
الخدمة، على أي حال، يجب أن تكون مبنية على احتياجات 

الروح وليس على المطالب المادية التخيلية الناتجة عن 
.المفاهيم المادية  
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 الفصل الحادي عشر
 

 الكارما

 

 

تعريف الكلمة. مصطلح غير معروف. قانون صالح. كيف  
تتأثر الحياة الحالية باألفعال الماضية للحيويات السابقة. كل 

في الجذر. من خالل ماناس، يتفاعلون مع  -فكرة  -فعل لديه 
كل حياة شخصية. لماذا تولد الناس مشوهة أو في ظروف 

ت عملها الثالثة. الكارما سيئة. الفئات الثالثة للكارما ومجاال
الوطنية والعرقية. التعاسة الفردية والسعادة. كلمات المعلم عن 

.الكارما  

 

هي موجودة في  " هلفيما يتعلق بـ "استمرار الوحشيةس: 
 نفوس القبائل الوحشية التي لديها خبرة أقل؟

ج: في طبيعة التطور، الذي يتطور من الداخل إلى الخارج،  
يجب أن يكون هناك أرواح أقل خبرة، تتوافق أجسامها وبيئتها 
مع طبيعتها المكتسبة حتى اآلن. من ناحية ثانية، هناك تضاؤل 

للقبائل الجسدية، بما في ذلك السكان األصليين األستراليين، 
 ً في األجناس الثانية، مما  حيث تتجسد اإليغوات األكثر تقدما

 ً .يترك استخدام هذا الخط المادي لإليغوات األقل تقدما  
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في اللحظة التي يغادر فيها هؤالء األخيرين الجنس المادي 
يتسبب ألولئك الذين يبقون، بكونهم أقل قدرة، في تدهور 

هذا القسم من  -فقط  -التوتر البدني، بحيث أنه تشغل األجساد 
متلك أدنى درجة من الذكاء لهذه القبيلة أو اإليغوات التي ت

العرق. أخيراً، يموت العرق الجسدي بسبب العقم، حيث تتجسد 
.األنا المرتبطة به في أعراق ثانية  

 

ماذا عن المكسيكيين؟ س:  

ج: هناك العديد من األقسام من اإليغو بين المكسيكيين، كما  
هو الحال في جميع األجناس البشرية اليوم. األسر مختلطة 

واألعراق مختلطة. في المكسيك، نعاين أن هناك نتائج مزيج 
من الدم األوروبي وبقايا منحلة من الحضارات األمريكية 

ئك الذين القديمة. بشكل اجباري تحت عمل الكارما، أول
ينحدرون من سالالت أوروبية ويختلطون مع السكان 

األصليين، يتم التمسك بهم في إطار أسبابهم الخاصة التي 
خلقوها ويجب عليهم العمل على حل المشكلة عن طريق 

القضاء على عيوب الجنس البشري المكسيكي أو التسبب في 
.تفاقمها من األسوأ لألسوأ  

 

الوطنية القوية؟س: لكن المكسيكيين يبدون   

ج: في هذا الصدد، ال يختلفون عن باقي الناس من أعراق  
ثانية. الوطنية ال تأتي من الوالدة في أي عرق، ولكن من 

التقارب الكارمي لألنا لهذا العرق، الشعور موجود في جميع 
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عنه ال يتم فهمها أو تطبيقها  الحاالت، لكن األفعال التي تنجم
النفصالية يسود هناك، كما هو الحال في با ألن الشعورغالباً، 

.جميع "الشخصيات" الجاهلة إلى حد ما بكل عرق  

 

  س: هل هناك إذن وطنية ذكية؟

ج: يجب أن يكون هناك عكس للوطنية غير الذكية التي يمكن 
.رؤيتها من جميع الجهات  

 

  س: هل يمكننا إعطاء تعريف للوطنية الذكية؟

الذكاء المطبق على الوطنية. قد يكون ج: السؤال هو سؤال 
لدى اإلنسان الجاهل للغاية شعور وطني قوي قد يثير عمالً 

متهوراً من تلقاء نفسه أو بتحريض من اآلخرين. يتمتع 
اإلنسان األكثر ذكاًء بمجموعة واسعة من التصورات 

واألنشطة، وسيظل متفقاً مع المشاعر الوطنية واألفعال ضد 
ا يعتبره خطأ في اآلخر. هاتين الحالتين هما الدول الثانية بم

خطأ أساسي. إن الوطنية الذكية حقاً ستعتبر الفرد جزءاً ال 
يتجزأ من األمة التي ينتمي إليها، واألمة كجزء ال يتجزأ من 

.جميع الدول التي تشكل اإلنسانية ككل  

بما أن كل فرد يولد في جسم مادي من خالل آباء من عرق أو 
لتالي فإنه في عالم البشر، تشير كارما كل من هذه من أمة، وبا

الوالدات إلى إمكانية وجود مواليد تعمل على استئصاله من 
عيوب األسرة التي جاءت من خاللها عيوب األمة، وعبر 
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األسرة نفسها، ألن العيوب الوطنية هي مجموع كل األفراد 
من الذين تتكون منها، والقضاء على هذه العيوب يبدأ وينتهي 

الفرد. وبالتالي فإن الوطنية الذكية تتألف من القيام بكل 
واجباتنا في هذا الموقف حيث وضعتنا الكارما، في عائلتنا وفي 

اإلنسانية، باعتبارها مؤلفة من أفراد وعائالت ودول، مع 
طبيعة مختلفة فقط في الدرجة. وذوإدراك أن كل شيء متطابق   

إذا كانت واجباتنا العائلية جيدة ونفذناها بحكمة، فإن واجباتنا  
تجاه األمة والبشرية ستحدد مصيرها إلى حد كبير. عن طريق 

ال يعني المرء  "،"الواجبات العائلية" و "الواجبات الوطنية
االرتباطات الزائفة بالعائلة أو األمة كوسيلة من الكبرياء أو 

ي تنمية وتربية المشاعر، أعلى المتعة أو اإلثارة، بل تعن
المشاعر التي نواجهها، في أنفسنا وفي عائلتنا، واستخدامها 

.من أجل الوفاء بواجبنا في دعم األمة واإلنسانية بشكل عام  

 

 س: يبدو وكأنها مهمة ميؤوس منها؟

ج: يبدو أنها ميؤوس منها ألن األفراد لن يطبقوا العالج  
حسن الجنس البشري وسنفشل بأنفسهم. نود أن ننتظر حتى يت

األفراد  بشري أوبهذه الطريقة، ولكن لم يتحسن أبداً جنس 
بذل جهود متواصلة ومستمرة من األشخاص الذين وجدوا  دون

طريقة أفضل للقيام بذلك والذين عملوا منها قدوة. قيل ذات 
مرة إن "القليل من الخميرة سرعان ما ترفع الكتلة بأكملها"، 

هم الخميرة أوالً أن يطبقوها على أنفسهم قبل يجب على من لدي
.أن يتمكنوا من بدء العمل مع اآلخرين  
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  س: يتحدث الفصل عن األنا الفاشلة أو السيئة، ماذا يعني ذلك؟

يجب أن نتذكر طوال الوقت  اإليغو.ج: هناك العديد من فئات 
أن اإليغو تتطور، وأن البعض منها كانوا كائنات واعية عندما 
بدأ عالمنا وأصبح آخرون كائنات بشرية منذ تلك البداية لغاية 
منتصف الجنس البشري الثالث. عالوة على ذلك، تشير حقيقة 
وجود بشر سيئين وفاشلين في الوجود المادي إلى وجود خبث 

 ونقص في اإليغو، ألن اإليغوات42 هي التي تتجسد.

 

  س: لقد فهمت أن األنا ذات طبيعة خالدة وروحية؟

ج: األنا روحانية وخالدة بطبيعتها األساسية، ولكن ألنها تمتلك 
القدرة على التصور والعمل، فهي تجسد قانون الفعل ورد الفعل 

في حد ذاته، بينما تعمل من األعلى إلى األسفل، فهي تشارك 
المستويات الدنيا عن طريق التعلق بها وتعاني وفقاً لذلك  في

حتى تتغلب على افتقارها إلى الحكمة وتؤكد ذاتها وتستخدم 
طبيعتها الحقيقية على المستويات السفلية. بمثابة إيغو، فنحن 

 لسنا نشيطون سوى جزئياً في األجسام.

 ماناس لم تُستخدم بعد بشكل كامل من قبلنا كجنس بشري. كل 
 الماضيتجسيد ليس سوى جانب واحد من جوانب وجودنا في 

يجب أن نجعل صلة بين األعلى واألسفل، بينما نحن النزال في 
.الجسم  

                                                           

أعيد التذكير بأنه اليوجد جمع لكلمة – اإليغو – ولذلك استخدمت  42
للتمييز بين المفرد والجمع (رغم خطأ ذلك). –اإليغوات  –مصطلح   
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س: ماذا ستكون النتيجة إذا استمرت األنا في الجسم في 
 التدهور واألذى على مدى عدة حيويات؟

إطالقها ج: في مثل هذه الحالة، فإن قوة الميول التي تم 
ستقطع مع مرور الوقت العالقة بين األنا وأداتها الجسد خالل 
حياة ما، واألداة ذات الزخم المحدد ستكون كينونة بدون روح 

بشرية. هناك مثل هذه المخلوقات في العالم، ذات الشكل 
.البشري، ولكن بدون روح  

 

نستخدم جميع المخازن الكارمية خالل الحياة؟ س: هل   

 ال يمكن للكارما واألفراد،العوالم واألجناس واألمم ج: في حياة 
أن تتصرف إال إذا كانت هناك أداة مناسبة لعملها، ولغاية 
الوقت الذي تتواجد فيه نظير هذه األداة، فإنها تبقى غير 

.مستخدمة  

بينما يعيش اإلنسان مراحل الكارما من خالل جسده وظروفه 
وبيئته، يتم حجز الكارما الثانية غير المستنفذة حتى يسمح 

المستنفذة بالعمل. ال يؤدي  جسمه وظروفه وبيئته الكارما غير
انقضاء الزمن إلى انخفاض في قوة الكارما، كما أنه ال يغير 

.طبيعتها  

 

س: هل يجب أن تعبر كل حياة عن مرحلة واحدة أو فئة  
  واحدة فقط من الكارما؟
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ج: ليس بالضرورة. قد تحدث تغييرات في الجسد أثناء حياة 
رما. قد يحدث هذا الشخص لجعله مناسباً لفئة جديدة من الكا

(أ) من خالل شدة الفكر وقوة نذر للتفكير والقيام به بطريقتين 
(ب) عن طريق التعديالت الطبيعية بسبب  مختلف وبشكل 

.االستنفاذ الكامل لألسباب القديمة  

 

الذي يحدد الميل الكارمي للحياة؟ س: ما  

ج: الوالدة في أي جسد ما للحصول على نتائج أي كارما  
.يرجع إلى غلبة االتجاهات الحالية  

 

عندما يولد المرء في العالم مع بعض الميول والنزعات  س:
التي تعتبر غير مرغوب فيها، فما الذي يمكن عمله لتغييرها 

 وما هي نتائج هذا الجهد؟

 - أو األنا -التي تتخذها اإليغو  واألفعال إن اإلجراءاتج: 
والمتمثلة في قمع الميول والقضاء على العيوب ومواجهة 

األسباب المختلفة، ستغير تأثير الميل الكارمي وتقلل من 
تأثيره، وهذا يتوقف على قوة أو ضعف الجهود المبذولة لتنفيذ 

.التدابير المعتمدة  

 

تحدثنا عن أنواع مختلفة من الكارما. ماذا يعني هذا س: 
؟التصريح  
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أ) التي تعمل حالياً أنواع (تكون الكارما من ثالثة ج: يمكن أن 
ب) ما يتم تصنيعه المناسبة (في هذه الحياة من خالل األجساد 

(ج) ما تم  المستقبل وأو تخزينه من كارما الستنفاذه في 
امساكه ومنعه من حياة الماضي وال يعمل حتى اآلن ألن ما 

بل الذات أو المستخدمة من ق -الجسد  -يعوقه هو عجز األداة 
.بسبب قوة الكارما العاملة اآلن  

 

  س: هل الجسم وظروفه هم مجال عمل الكارما؟

: (أ) الجسم والظروف مجاالت لعملية الكارما ثالثج: هناك 
(ب) العقل والفكر و (ج) المستويات النفسية والنجمية. نظراً 

ألن لكل من الجسد والعقل والروح قوة عمل مستقلة، فإنه 
يمكن لكل منهما أن يستنفذ، بمعزل عن اآلخرين، أسباباً 

كارمية معينة بعيدة أو أقرب إلى أصلها من تلك التي تعمل 
.ثانية بواسطة قنوات  

 

رما؟اس: هل هناك أي كائنات خالية من الك   

على كل األشياء وجميع  ج: على اإلطالق. تعمل الكارما
الكائنات، من أصغر ذرة يمكن تصورها إلى األعلى. ال يوجد 
مكان في الكون المتجلي محصن ضد سيطرتها، ألن التجلي 

يعني الفعل، والفعل يجلب نتائجه بالضبط. الكارما هي القانون 
المتأصل في القدرة على التصرف في كل كائن في كل فئة، في 

التصرف تعمل وفقاً لدرجة الذكاء كل حالة، ألن قدرة 
.المكتسبة. الكون هو الوعي المتجسد  
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الوطنية س: تحدثنا عن كارما الجنس البشري وعن الكارما 
الكارما العائلية، ماذا تعني هذه المصطلحات؟ وعن   

أي الجوهر  -ج: بما أن جميع الكائنات لها نفس الطبيعة 
فإنها جميعها مرتبطة بمستويات داخلية،  -والمصدر الروحي 

ويؤثر كل واحد منها على الباقي بطريقة مفيدة أو غير مريحة. 
كارما الجنس البشري يؤثر على كل وحدة في الجنس البشري 

طنية تعمل على من خالل قانون السبب والنتيجة. الكارما الو
أعضاء األمة من خالل القانون األكثر تركيزاً، الكارما العائلية 
ال تحكم إال مع أمة حيث تم الحفاظ على األسر نقية ومتميزة. 

كما يحدث  -يوجد مزيج من العائالت حيث ألنه في أي دولة 
عادة ما تنتشر الكارما العائلية فإنه  –في كل فترة كالي يوغا 

 على أمة.

نفس المبادئ التي تلتزم بها مكوناتهم  البشر لديهم كل 
داخلية وخارجية لكيانهم. لذلك  مرتبطة بمبادئالطبيعية وتكون 

فهي تؤثر على بعضها البعض بطريقة خفية وغير متوقعة 
.وكذلك بالطرق الخارجية المدركة عادة  

 

س: إذا كانت جميع الكائنات من كل فئة تتأثر بالقوة 
الديناميكية للفكر والشعور اإلنساني، فهل يجب علينا، كبشر أن 

 نساعد الممالك الدنيا التي تشكل األرض التي نعيش عليها؟

ج: هذه هي التعاليم. إن كوارث الطبيعة ناتجة عن اآلثار 
االنفصالية والمدمرة للتفكير األناني والكاذب لإلنسان. يمكن أن 

ي مثل الحرائق الداخلية تُعزى هذه الكارثة إلى سبب ماد
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واالضطرابات الجوية، ولكن سببها هو االضطرابات الناجمة 
عن القوة الديناميكية للفكر اإلنساني. يجد المرء إشارة لذلك 

في كتابات القديس بولس عندما يتحدث عن الخليقة التي تئن 
.في العمل بسبب آثام اإلنسان  

 

ن هذه الكوارث؟هل يجب على جميع البشر أن يعانوا م :س  :   

هذا ال يوجد لديها ارتباط كارمي مع  تيج: ال، فاإليغوات ال
جزء من العالم حيث وقعت الكارثة، تبقى دون عمل هذه ال

:األخيرة بطريقتين  

(أ) عن طريق االشمئزاز الذي يعمل على طبيعتهم الداخلية 
 والذي يشجعهم على االنتقال إلى مكان آخر، أو

.(ب) بتحذيرهم من قبل أولئك الذين يراقبون تقدم العالم   

 

كيف يمكن ألفعال البشر أن تحدث اختالجات في الطبيعة  س:
)؟96(صفحة   

ج: من خالل تأثيرها التراكمي على الطبيعة النفسية للكائنات  
هي المالحظة األساسية لجميع الظروف  العنصرانية. الكارما

 ألنها تحكم أصغر ذرة وكذلك أعلى كائن روحي.

عتبر الكينونات العنصرانية للمملكة المعدنية والعوالم السفلية تُ  
(الكينونات العنصرانية بأدق معانيها) أجنة نفسية. "كل فكر 

 انساني بتطوره ينتقل إلى العالم الداخلي ويصبح كياناً نشطاً من
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ي، وهذا يعني مع واحدة من انعنصر خالل االندماج مع
 -. إنها تعيش كذكاء نشط "الطاقات شبه الواعية للممالك

خلقتها.مخلوق للروح التي   

وبالتالي، يتم إدامة الفكر الجيد كقوة نشطة ومفيدة. شرير 
نظير شيطان الشر. الدماغ الذي يعمل تلقائياً، ال يخزن سوى 

عالقات غير ناجحة، مما يؤدي في النهاية  الطاقات الخام ويولد
إلى التشنجات في الطبيعة. وهو مشابه لمزيج من المواد 

عناصر متعادية ممسكة  -الكيميائية التي تنتجها العقول العلمية 
بجنزير، وهو ما يكفي أخيراً إلثارة شرارة تؤدي إلى التسبب 

.في حدوث انفجارات رهيبة  

 

ألعمال اإلنسان أو الكارما س: وبالمثل، يمكن أن يكون 
 تأثيرات مفيدة على العوالم الدنيا للطبيعة؟

ج: إن اإلنسان هو الدافع الحقيقي والقوة الحاكمة الحقيقية  
في هذا الكون، ألنه على رأسه، ويدرك نفسه، ولديه القدرة 
على اكتساب الصفات، لفهم طبيعة جميع الكائنات ومعالجة 

ين عليه استخدام هذه الطبيعة الطبيعة السفلية. لذلك يتع
للحصول على أفضل النتائج لجميع الكائنات المعنية بميول 
التطور التي تشكل هذا النظام األرضي والشمسي. لقد أنتج 

اإلنسان العديد من المجموعات والتحوالت في العوالم السفلية 
وهو أمر مستحيل على سلطاتهم من غير مساعدة، والتي هي 

.مفيدة  
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إذن، هل اإلنسان مبدع بمعنى أوسع بكثير مما اعتدنا س: 
 عليه؟

ج: دون شك. الدافع للعمل في العوالم السفلى يأتي منه. العمل 
الواعي للعوالم السفلية يأتي من اإلنسان. بعد الفعل، هناك 

دائماً رد الفعل. العناصر، "الهواء والماء والنار واألرض" أو 
ا ردود أفعالها علينا.أي جزء أو مجموعة من هذه، كله  

نشعر بردود الفعل هذه على العناصر بسبب موقفنا تجاههم  
واستخدامهم، ألننا نحثهم على التصرف بطريقة مفيدة أو 

ضارة. األعاصير، المعاناة الناجمة عن الزالزل، مثل الحروب 
أو النزاعات، سواء في العناصر أو بين البشر، كلها تنتج من 

.قبل اإلنسان  

 

لقد تحدثت عن "المخ الذي يتصرف تلقائيًا" هل هناك س: 
 نوع آخر من العمل ممكن مع دماغنا؟

هناك قوة خام واحدة فقط يتم  واحدة،ج: بالتأكيد. في حالة  
تخزينها وإلقائها دون أي تحويل لهذه الطاقة الخام إلى أشكال 

ديناميكية أعلى. في الجانب اآلخر، فإن تفكر الدماغ، وهو 
لمياً حقًا، يطور تطور شكل سامي من الطاقة مشغول ع

الروحية، والتي، كونياً تنتج نتائج غير محدودة للخير. يمكن 
استخدام الدماغ البشري كمولد ال ينضب من أشكال طاقة أعلى 

من مصادر سفلية. الحكيم ال يخلق شيئاً جديداً، انه ال يفعل 
ن القوة سوى تحويل المواد في الطبيعة. واحد يضيع ويقلل م

.الخالقة، واآلخر يحفظ ويرفع طبيعة الجميع  
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 س: يبدو أنه ال يوجد حد لمسؤولية أي شخص؟

ال يوجد. كلما كان ذلك أو أي شيء يتم التفكير فيه أو ج: 
القيام به، فإنه ال يمكن القيام بذلك دون لمس كائنات ثانية 

الشعور به سواء كانت إنسانية أو سفلية أو عليا، كل فعل يتم 
إلى حد ما في مجموع الكون. يستمد رد فعله بطبيعته األخالقية 
من خطوط عمله العقلي، وفي الوقت نفسه، سيتصرف جسدياً 

في نفس االتجاه، مما يؤثر على اآلخرين من أجل الخير أو من 
أجل الشر، على مستويات العمل الداخلية والخارجية على حد 

.الفيزيقيسواء، ثم يحصل على رد الفعل   

 

  س: إذاً، ليس هناك ظلم أبداً؟

ج: ال يوجد ظلم. ما نعتبره ظلماً ظاهراً يبدو كذلك ألننا ال نرى 
األسباب التي تسببت في النتائج الضارة اليوم. إذا لم يكن لدينا 
أي علم بطبيعتنا الحقيقية وقانون الكارما المتأصل فيها، عندئٍذ 

الظلم وتنمية الكراهية  يمكن أن يكون الشعور هو فقط تلقي
هذه األشياء هي في األساس . واالستياء. وهذا ما يمنع فهمنا

.أننا ال نعرف ما نحن هنا من أجله  

نحن ننظر إلى األشياء في حياة واحدة، ونجد أنفسنا في هذه 
الحياة، ونتخيل أنه شيء لم يكن لدينا أي عالقة به. إذا رأينا 

يد أن نعرف السبب، وال توجد اآلخرين أكثر حظاً منا، فنحن نر
إجابة ممكنة مقامة على أساس ما افترضناه، نفترض أننا 

نتلقى ظلماً. إذا كانت الكارما هي مبدأ المسؤولية، فإن التقمص 
 هو مبدأ األمل. كالهما يسيران جنباً إلى جنب.
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سبب وجودنا على األرض وفقاً للتعاليم الغيبية هي: لسنا هنا  
بسبب فضائلنا، نحن هنا بسبب أخطائنا. "الشخصية" هي في 

الحقيقة عمل العيوب. إذا لم نتعرف على ماهية الهدف من 
الحياة وإذا لم نقم بعملنا، فإننا بصدد خلق المزيد من العيوب 

.لحلها والمزيد من المشكالت ألنفسنا  

 

س: من الذي يجب أن يحكم على دوافع اإلنسان لما يشعر به 
  وما يفعله؟

ج: اإلنسان نفسه. لكنه يجب أن ينسى نفسه إذا كان يريد حقاً 
الحكم. ال يمكن للقاضي أن يكون محايداً إذا كان لديه مصلحة 
شخصية في قراراته. لذلك، إذا كان لدينا مصلحة شخصية في 

حكم على دوافعنا، يمكننا فقط الحكم قراراتنا، فال يمكننا ال
 عليهم بشكل صحيح عندما ال نبحث عن أي شيء ألنفسنا.

إن أفضل دليل وأكبر قدر من الحماية يمكن أن يتمتع به  
اإلنسان هو الرغبة الثابتة في إفادة البشرية وعدم البحث عن 

.شيء لنفسه  

 

ا س: في معاقبة الذين يستحقون العقوبة، أال نساعد الكارم
 ونصبح وكالء للعدالة؟

المقدس يحتوي على العديد من األقوال الغيبية  ج: الكتاب
، يقول العقاب االنتقام لي. سأرد يقول،الباطنية. أنت تعرف من 

.الرب (القانون). القانون يعتني بنفسه  
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ليس من واجبنا تصنيع أدوات االنتقام. لدينا في حضارتنا 
لالنتقام من أنفسنا، ولكن في الواقع إن الحديثة وسائلنا 

وسائلنا هائمة، ناقصة وضارة. إن قتل إنسان بسبب قتله 
شخص آخر ليس له ما يبرره عندما يرتكبه عدد من البشر 

أكثر من القتل األول. هذا غير صحيح، لكن عزل القاتل حتى ال 
.يتمكن من االستمرار في إيذاء اآلخرين هو قصة مختلفة  

 

ذي اآلخرين بكراهيتنا؟س: هل نؤ   

.ج: ال أحد يستطيع أن يشعر بالكراهية وال يؤذي اآلخرين  

 

س: لكن إذا كانت أفكارنا هي أنه ال توجد كراهية فينا، فلن 
 نتأثر بكراهية اآلخر؟

ج: هذه هي القصة كلها. إذا كان إنسان يفكر ويشعر تجاه 
باالنتقام، فال شيء زمالئه من البشر بدون أي كراهية أو رغبة 

.من هذا النوع يمكن أن يمسه  

 

س: إذا شخص أصيب من فعل شخص آخر ليس لديه رغبة في 
  إيذاء اآلخر، فهل يقلل ذلك من فعل هذا اآلخر؟

، نعم. ولكن هناك اقتراحان هنا. الشخص الذي ُجرح عج: بالطب
يجني ما زرع وإال لم يكن ليصاب بأذى. لكنه يستطيع، من 
خالل تغيير طبيعته وموقفه ورغبته في التوقف عن إيذاء 

اآلخرين، رفض اإليذاء في المقابل. لكن الشخص الذي يلحق 
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تي األذى أو ال يزال يحمل الجرح يحصل على كل ردود الفعل ال
تنشأ من هذا الموقف. لم يتغير وهو دائماً من نفس الطبيعة. 
دائماً لديه نفس الرغبة. في كثير من األحيان، عندما يصاب 
المرء دون الحصول على االنتقام، فهو أكثر غضباً من أي 

وقت مضى. ال يمكنك أن تفعل احساس آخر بشكل مختلف إال 
.إذا كنت تريد  

نا يمكن أن نفكر بشكل جيد بشخص وبالتالي، على الرغم من أن
آخر، إال أنه ال يمكننا تغيير مشاعره. فقط هو يستطيع فعل 

ذلك. لذلك، يمكننا مساعدته أو عدم مساعدته. ولكن على أي 
 حال، نحن نستفيد من آثار موقفنا المحبب.

إذا كنا ال نحبذ بعضنا البعض، فذلك ألنه غير مصاب (غير  
متأثر) لدرجة أننا ال نستطيع مساعدته. كل هذا يتوقف على 

على "طبيعة الوحش". خذ أفعى ذات  ،طبيعة المستلم
األجراس. ال يوجد انسان مهما كان لطيفاً، يمكنه تغيير طبيعة 

.هذا الثعبان  

 

تمتلك أفكار ومشاعر شريرة س: لكن إذا كانت الكارما لدينا 
 وانتقامية، فعندئذ ال يمكننا إال أن نتصرف بهذه الطريقة؟

نستطيع. الكارما هي الفعل الحالي وكذلك النتيجة  نعمج: 
الحالية للعبة التمثيل للفاعل السابقة. على الرغم من أننا لسنا 
قادرين دائماً على التأثير على موقف اآلخر، إال أننا نستطيع 

قلنا للتو، التأثير في موقفنا. إذا لم نتمكن من ذلك فسنكون كما 
مجرد آالت، مجرد خالقين لماضينا، ولسنا خالقين للحاضر. 
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يجب أن نعرف أن أي شخص يعرف أفضل من إلحاق األذى. 
لكن إذا كان أنانياً لدرجة أنه ال  باآلخرين،إنه يدرك ما يضر 

يجب أن يأخذ رد يهتم، فإنه يصبح قوة مدمرة وغير مبدعة، و
الفعل. "البد للشر في أن يكون في العالم، ولكن الويل لمن 
يأتي الشر من خالله ". ويل ألولئك الذين يجعلون أنفسهم 

وكالء تعمل الكارما الشريرة من خاللهم، ألن طبيعتهم هي التي 
.لعبت في هذه الحالة  

 

 س: ماذا يعني أن تكون بدون كارما؟

ج: كل ما هو بدون كارما، هو ما فينا ومن يعيش ويفكر،  
 المتلقي، اإلنسان الحقيقي. إنه المعلم والمجّرب لكل الكارما.

ال يوجد كارما ما لم يقوم بعمل. لم يتغير بواسطة الكارما، ال  
يصبح أكبر وال أصغر، ولكن عندما يكون مرتبطاً بالعمل 

ا، فإنه يختبر كل ما (كارما) أو بجسم وبالظروف التي أوجده
ينبع من األفعال التي يرتبط بها، حتى يتوقف عن االرتباط بهذا 

النوع من العمل. يتلقى كل الخبرات التي تجلبها له أفعاله في 
.هذا الجسم  

 

قول كتاب محيط الثيوصوفيا أن بعض الكينونات الشريرة س: ي
 يتم إزالتها. هل هذا يشير إلى اإليغو؟

إذا كان اإلنسان الحقيقي، اليتأثر بشكل  ج: كيف يمكن ذلك،
دائم بالعمل؟ دعونا نرى ذلك على هذا النحو: إيغو ما، أو 
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الكائن الروحي، كانت شريرة تماماً في أفعالها خالل تجسيدات 
كثيرة لدرجة أنه ال يوجد أي تفكير أو شعور من أي نوع آخر 

لم ال شيء سوى األفكار الوحشية واألنانية، وتنتج فقط األ
والمعاناة في العالم. أعمالها ُدمرت: الشخصية قد تشكلت من 
هذا النوع من الفكر والشعور. ال يمكن ربط أو استيعاب أي 
شيء من هذه الشخصية بالكائن الروحي. كان موقفها ضد 

سحق آخر هذا  البقية تماماً، فحركة الكل يجب عليها بأي ثمن
. هذا ال يدمر األنا النوع من األعمال (الكارما) خارج الوجود

لكنه يدمر أعمالها وتراكم خبراتها. إنه يطردها من مكانها 
وعلى اإليغو أن تبدأ من حيث كان قبل أن تبدأ دروسها السيئة 

ألن هذا هو المكان الذي تنتمي إليه. ال يمكن إبادة األنا. لكن 
تجسيداتها قد تكون ذات طبيعة يمكن أن تضيع وستُطرد من 

ستضطر إلى العودة إلى المكان الذي غادرت فيه مجرى معيّن و
الخط وتبدأ من جديد. لكن اإلنسان الحقيقي يبقى هو وأعماله 

وهذا يعني، الحكمة المكتسبة والخبرة المكتسبة.  الحقيقية،
 هي يمكنها أن تخسر العديد من األوراق من كتاب الحياة، لكنها

.تبقى  

 

س: ولكن يجب أن يكون هناك كارما إلعادة هذه االيغو؟   

ج: لديها الكارما للعودة إلى الرواسب العقلية المتراكمة في  
التجسدات السابقة، سواء على هذا الكوكب أو في أي كوكب 

آخر، والبدء من جديد على خط يعتمد على هذه الرواسب 
قدراً كبيراً العقلية. لقد فقدت الكثير من الوقت والجهد وشهدت 

أي أن النتيجة الوحيدة تتمثل  ثمار،دون  -من المعاناة العقيمة 
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في تدمير جميع أعمالها. ويجب عليها أن يتغلب على الميول 
.التي ولدتها عندما تعود إلى التجسد، ميول تتكرر  

 

.س: هذا يبدو مربكا بعض الشيء  

ج: ال ينبغي أن يكون هناك أي لبس إذا ما وضعت في االعتبار 
الكائن الروحي الدائم، األنا المتجسدة، والذي  -فكرة الفردية 

 هو ثالوث آتما، بودهي، ماناس.

هي منظور الوجود المادي  -الشخصية  -ماناس السفلية  
لماناس العليا، الناتجة عن تفكيرها وعملها على مستوى 

دية. يمكنها تغيير تلك الرؤية أو يمكن أن تفقدها الحياة الما
وتبدأ مجموعة جديدة من الجهود، أو في بعض الحاالت قد يتم 

طردها من هذا التجسد أو لفترة طويلة ويجب أن تتجسد في 
فترة جديدة، في ظل ظروف الجهل بدالً من المعرفة. وهي 

فاتها أيضاً الكارما خاصتها، النتائج الضارة الناتجة عن تصر
السابقة. األساس الوحيد الذي سيكون عليه هو الميول التي 

.ولدتها وهذه يجب أن تُهزم  

 

  س: أال يمكن تجنب هذا المصير؟

ج: فقط عن طريق تغيير األساس، واعتماد خطة عمل أفضل. 
أي محاولة "لتجنب" نتائج أعمالنا تؤدي فقط إلى المزيد من 

األفعال النشطة، ألنه في محاولة لتجنبها، نحن فقط نقوم 
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القوة التي قد استنفدت نفسها بشكل بتخزين أو باالحتفاظ بهذه 
.طبيعي في وقتها  

 

للكارما؟ الفعليس: ما هو السبب    

ج: الكارما هي األولى واألخيرة وطوال الوقت، وال يمكننا فهم 
الكارما حتى نفهم أن الكون كله هو ذكاء يعبر عن نفسه 

بأشكال وطرق ال تُعد وال تُحصى. إنه عمل الذكاء الذي ينتج كل 
.النتائج الُمدركة على مستوى الوجود هذا  

 

رد؟س: كيف ينطبق هذا البيان على الف  

ج: على المستوى الفردي، كل شخص هو كارما، ألنه هو  
الممثل والشخص الذي يتلقى نتائج عمله. الكارما ليست أبداً 

قوة خارجية وال كائناً وال كائنات، إنها األفعال الجماعية 
للكائنات التي احتككنا بها، لكن هذه العالقة فردية تماماً من 

ة، وال بد لنا من تجربة جانبنا. نضع بعض األسباب في الحرك
النتائج الناتجة، ألن كل حركة في الكون تؤثر على كائنات ثانية 

في جميع االتجاهات وهناك دائماً رد فعل عند نقطة االنقطاع. 
.يجب أن نكون بالضرورة الخبير  

 

 س: إذن، الكارما هي القوة التي تحرك فعل الفرد؟
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ج: نخطئ في التفكير في أن "الطاقات" تفعل شيئاً من تلقاء  
نفسها. الطاقات تعمل طوال الوقت، لكن ال يوجد عدد من 

 الطاقات سيثبت صوابنا عندما نتصرف بشكل سيء. 

الذكاء، الذي تم نقله في اتجاهات مناسبة أو غير مناسبة، هو 
 ال ائناذكالممثل الحقيقي، ونحن أنفسنا هم تلك الذكاء. إذا 

ساعدنا أي ذكاء آخر. إذا يال يمكن أن فيُستخدم بشكل صحيح، 
كانت هناك قوى قوية صالحة وعظيمة، فإن الطريقة الوحيدة 

 واالستفادة منها هي رفع مستوى عملياتهم. لذلك اللعمل معه
مع القوى الخبيثة والمدمرة: الطريقة الوحيدة الختراق  فإنه

.ينقوتهم هي أن نكون خبثاء ومدمر  

 

كا" في العقيدة السرية باسم لوردات أو يبيس: يتم ذكر "الل
 أسياد الكارما، ومسجلين الكارما. يبدو أنهم كائنات خارجية

ليست كائنات شخصية، على الرغم من أن هذه  ج: ال، الليبيكا
الفكرة تم تناولها من قبل العديد من الطالب "الثيوصوفيين" 
الذين أساؤوا ا فهم تأكيدات العقيدة السرية بالكامل. أن فكرة 

عملياً بالكارما هي فكرة  -تتالعب  -أن مثل هذه الكائنات 
.كل التعاليمعن غريبة   

أو  -في كل إنسان  -وجد مكونات يوجد هناك منها بقدر ما ي
مبادئ مستمدة من التسلسالت الهرمية السبعة العظيمة 

للوجود. يتم اتخاذ األفعال، متى تم تنفيذها، من خالل أحد هذه 
المبادئ أو من خاللها ويشعر بها، ويتم تسجيل التأثير العام 

من بين  -وكل ما هو سيء  هو جيدكل ما  -والفردي الناتج 
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لسالت الهرمية التي تنتمي إليها المبادئ. العمل يجد تلك التس
مكانه ومركز تفاعله. كل التسلسل الهرمي له فرديته الخاصة 

يمكن اعتبار  لذلك،ككتلة. الفردية ليست سمة من الوحدات. 
الليبيكا كنقطة تسجيل لآلثار العامة والفردية للكارما. على 

فسير، الجيومتري الرغم من أن هذا التأكيد يتطلب كطريقة للت
.الذي هو تعبير في شكل رد فعل جميع قوى الطبيعة  

 

 س: إذن كيف يمكن أن نكون بدون كارما؟

ال يمكن أن نصبح بدون كارما، بمعنى أننا أحرار من ج: 
من أصغر ذرة  الكائنات،الكارما، ألن الكارما تعمل على جميع 

إلى أعلى ذرة بالكون. ولكن عندما نتوقف عن التصرف بأي 
شكل من األشكال لمصلحتنا الشخصية، عندما يكون السبب 

مع القانون.  دائماً عالمياً في عملها، تكون التأثيرات متناسبة
نحن بال كارما ألننا ال نعفي القانون، نحن فقط وكالء ونتركز 

.فيه  

 

إقصاء نفسه عن الكارما الوطنية لألمة س: هل يمكن للفرد 
  األنانية؟

األمة أنانية أنها قد أصبحت أنانية من قِبل األفراد  ج: تُعتبر
الذين يؤلفونها، وستشعل األنانية الحرب بين األفراد، أو فئات 
البشر، أو جماهير البشر، ألن الحرب تبدأ في اإلنسان، وليس 

على األفكار األنانية التي  خارجه. ولكن إذا كان الفرد ال يوافق
تحكم أمته، وال األساليب المتبعة وفقاً لها، وإذا كان يحتج 
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جزء من كل  هإن عليها كلما استطاع، فلن يكون مرتبطاً بها.
المتوجة عليه لالرتباط  هذه الكارما، وأيا كان سبب الكارما

بهذه األمة، فإنه سوف يتلقى في المقام األول هذه الكارما 
االرتباطية، لكنه اآلن قد قطع االتصال مع الفكرة الوطنية فيما 

.يتعلق بأي كارما في المستقبل  

 

س: هل ال يساهم جميع العاملين في االشتراكية والنقابات 
  والمنظمات المماثلة في التخفيف من حدة الكارما الوطنية؟

ج: ال شك في أنهم جميعاً صادقون في إخالصهم والتضحية 
بأنفسهم من أجل ذلك، ولكن ما هو التحسن الدائم الذي يمكن 

بطريقة سيئة؟  أن يحصلوا عليه إذا عملوا من أجل أشياء سيئة
دوافعهم تشعر بالقلق التام مع الوجود المادي واالزدهار 

والرفاهية. لن تكون أي محاولة في هذا االتجاه  والسهولة،
ذات فائدة دائمة على اإلطالق، كما يتضح من مختلف ما يسمى 

واإلصالحيون  -باإلصالحات التي تم إجراؤها واختفت 
م؟ كلنا نبدأ من نفس يرافقونهم باالختفاء. أين تضحياته

المصدر ونتحرك نحو نفس الهدف، لكننا لن نحصل على 
أساليب جيدة وعالقات جيدة حتى نفهم طبيعتنا ونتصرف وفقاً 

لها. هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف الكارما الوطنية أو 
.الفردية  

 

سؤال: لكن إذا كان الجميع قد حصلوا على تعليم، فقد يكون من 
ه األشياء؟الممكن فهم هذ  
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أي إنسان يمكن له أن يفهم . جوهري بشكل ج: التعليم ال يفرق
العدالة. يمكن أن يفهم أن الجدارة واالستحقاق هي الشيء 

ويمكنه أن  واالستحقاق،الوحيد الذي يمكن أن يحقق الجدارة 
يفهم ما يكفي ألداء واجبه تجاه أسرته وجميع اآلخرين. بشكل 
عام، يعتقد البشر أن العالم مدين لهم بحياة وفرصة وتعليم. كل 

إلى مراعاته هو أننا مدينون بخدمتنا للعالم. ما نحتاج  

وضع كل إنسان يعتمد على طبيعته. إذا كان اإلنسان صالحاً  
وف أفضل لجعله وعادالً ونبيالً في ذهنه، فهو ال يحتاج إلى ظر

يبدو صالحاً. العيش تحت فوائد تعليمية ال يعني معرفة أو فهم 
أي شخص يرغب أسباب االضطهاد. باإلضافة إلى ذلك، لن يجد 
.في التعلم، طريقة للتعلم، مهما كانت الظروف  

 

س: ما الذي يمنع البشر من فهم الخير والشر، وما العدالة 
  التي نسميها الكارما؟

ج: إنهم يتخذون موقف الالمسؤولية، بدافع االستياء من الظلم 
المزعوم، ويتوقعون الحصاد حيث لم يزرعوا، انهم يبحثون 

لذلك، هم على استعداد لالستماع إلى كل أو  عن شيء ألنفسهم.
 جزء من الدواء الشافي المقترح ومتابعة كل ما وعدت به.

ال ينظرون من الداخل. ليسوا متواضعين. ال يسألون ما هو  
الغرض من اإلنسان الداخلي، وال يسألون لماذا هم هكذا هنا 

.وليس في مكان آخر وفي ظروف ثانية  
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والتقمص وحدها  ارماس: هل تعتقد أن فهم هذه األفكار عن الك
 يمكن أن ينقذ األمة من المشاكل الداخلية؟

الطريقة الوحيدة للخروج. طالما أن البشر ال يفهمون  ج: إنها
من  أنهم ليسوا هنا لمرة واحدة فقط، وأن كل ما يتلقونه

سوأ ، فإننا سنكون في مشكلة كبيرة وأفعالً  يستحقونه مصاعب
من تلك التي واجهناها بالفعل، ألنه كلما طال أمدها، كلما كانت 

ردود الفعل أكثر كثافة. لكن ربما يستمع البشر إلى هذه 
الحقائق الواضحة عندما يكون هناك مثل هذا التخريب والدمار 

المطلقين الذين سيتعين عليهم بعدها التوقف عندها والتفكير 
.بها  

مكن، إنقاذ البشرية! لقد فعلوا كل ما كيف يمكن للمعلمين، إن أ
في وسعهم. الرسالة موجودة وهي أملنا الوحيد. قال يسوع 

أن أجمعك تحت جناحي مثل دجاجة كم وددت  أورشليم،"
لفراخها، لكنك ال تريدين ذلك". وُدمرت القدس. ال نحتاج إلى 
االعتقاد بأنه ال يوجد نفس الخطر بالنسبة لنا. ال يوجد شيء 

لم  -السكك الحديدية والكتب والمباني  -تنا يستمر في حضار
يعد هناك آثار بعد مائة عام. لذا، إذا كان هناك من لديهم عيون 
لترى ولهم آذان لتسمع ويستطيعون فهمها، فدعهم يعملون في 

بحيث  زمالئهم،البحر في غير موسمه لوضع هذه األفكار أمام 
.يعتقدون يمكن سماع تلك األفكار. نشر وجعل اآلخرين  

 

 س: إذن فهم عدد قليل نسبياً من الناس سيخلق ظروفًا جيدة؟
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ج: اسمح لهم بتجربته. ال يمكن أن تأتي الظروف الجيدة إال 
إذن، سوف يفعل  من، ".حيث يقوم األفراد"بمتابعة الطريق

ذلك؟ ال يوجد أحد يمنع شخصاً ما من كشف حياة ثيوصوفية 
حقيقية. لكن يجب على المرء أوالً أن يفهم الحياة الثيوصوفية. 

يمكن أن يعيش في أي مكان، بمفرده أو في حشد من الناس 
ألنها حياة من األفكار الجيدة. الطريقة الوحيدة لتحسين 

إن تحسين الظروف دون تحسين الظروف هي األفكار األفضل. 
األفكار يضع البشر في مكان أكثر مالءمة للعمل على األفكار 

.الخاطئة ومنحهم الفرصة الستغالل أنانيتهم  

 

س: أال تكون الرغبة البسيطة في مساعدة البشرية المتألمة 
 باباً مفتوحاً للعمل؟

ج: إذا كنا نريد حقاً مساعدة اإلنسانية وننسى أنفسنا، حيث 
عمل من أجل الناس دون أي تفكير بالنجاح أو الفشل أو ن

.المكافأة، ستفتح األبواب حالما نكون مستعدين. إنه القانون  

 

س: إذا كان أحد يرغب في االستفادة بشكل عام، هل يستفيد 
  من هذه الرغبة بنفسه؟

ج: يجب أن نتذكر أن هذه الرغبة ليست شرطاً أو حالة. 
الرغبة البسيطة ال تذهب بعيداً إال إذا حدد المرء الظروف التي 

تجعل الرغبة قوية أو نشطة. إذا أردنا أن نفيد البشرية، فإن 
السؤال هو ماذا نفعل لتحقيق هذه الميزة؟ ما يتعين علينا القيام 

نفسنا، والتوقف عن التفكير به هو التوقف عن التفكير في أ
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والتوقف عن التفكير في الكيفية التي سنذهب بها.  ألنفسنا،
فإن الشخصية هي التي تتغير باستمرار  "،بالنسبة لهذا "نحن

.من سنة إلى أخرى ومن شهر إلى آخر ومن يوم آلخر  

 

س: عندما ال تسمح لنا الكارما بالمشاركة الفعالة في تحسين 
هو موقفنا تجاههم؟ظروف العالم، فما   

ج: أن تحافظ على موقف سعيد وهادئ وواثق، مع العلم أن  
لكنهم تصدر أصوات بشكل مفرط.  ببطء،طواحين اآللهة تطحن 

أن الكارما تسبب تعديالت يجب أن تؤدي إلى إدراك، على األقل 
إلى حد ما، اإلخاء العالمي، المستحيل في ظل ظروف ثانية. 

ال يوجد شيء نفعله وال شيء  إنهقول لكن إذا بقينا حزنين ون
نعمله، ألن الناس أنانيون ولن يروا أبداً، فال يمكن فعل شيء. 

يجب أن تكون لدينا دائًما الثقة في أقصى درجات التصميم على 
تبني الموقف الصحيح على أساس الفكر الذي قدمته 

الثيوصوفيا، والعمل دائماً من أجل الحق، من حيث المبدأ، من 
.حرية الروحأجل   

 

س: ومع ذلك، فإن العمل على هذه القاعدة ال يجلب كارما 
.جيدة، كما يحكمها كارما يسوع على الصليب  

ج: السؤال ليس هو ما إذا كنا نعمل من أجل الكارما الجيدة أم 
السيئة، لكننا نحاول أن نفعل الشيء الصحيح. في حالة  الكارما

وجود إنسان مثل يسوع، من الضروري في بعض األحيان أخذ 
جسد من الجنس البشري، حتى يتمكن من التواصل مع الناس 
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وتعليمهم ومساعدتهم، ألنه ال يمكن القيام بذلك إال من خالل 
ويمأل  جسد مماثل ألجسادهم. يأخذ بالضرورة جسد من عائلة

الكارما الخاصة به كعضو في هذه األسرة، وهو ما ينعكس 
جسدياً. إنه يخفف من كارما العائلة أو العرق، وذلك ببساطة 

عن طريق تجربة كارما أجسامهم وتصحيح عيوب األسرة 
.ويؤدي إلى رفعها إلى أعلى كلما كانت كارما عائلية  

 

 س: أنهى تلك الكارما في ذلك الوقت؟

لق بهذا الجسد. لكن حتى الكائن األعلى الذي يدخل ج: فيما يتع
، بموقفه ذاته وبفعله ذاته ما في جسم مادي إليصال رسالة

وبالرسالة التي يجب أن ينقلها، يجد نفسه يتعارض مع الترتيب 
الثابت لألشياء ويحصد اإلهانة وتشويه السمعة وسوء 

ال، المعاملة من قبل جميع الذين يعارضونه. هل يفوز بذلك؟ 
إنه ليس الكارما، بل الكارما ألولئك الذين يضطهدونه 

.ويشوهونه ويسيئون معاملته  

 

س: هل يخشى الثيوصوفي من فعل الشر بسبب الكارما السيئة 
  التي تقدم نفسها له؟

ج: كان ينبغي عليه أن يخاف من فعل الشر، ليس بسبب 
السيئة التي ستأتي إليه، ولكن ألنه يعرف عمل شيء  الكارما

أفضل من فعل الشر. إنه ال يعرف ماذا يفعل الخير، ولكن إذا 
فعل الشر، فال بد أن يكون خائفاً بالضرورة، ألن العواقب 

مؤكدة، والحقيقة هي أن الشر ليس فقط على نفقته الخاصة 
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نفسه التي يتم اعتبارها شخصية، ولكن يجب إعادة إنتاج 
واالشتباه بالناس الذين يميلون لهذه الطريقة. أليس يسوع هو 
الذي قال بما معناه "كما تفعل مع اآلخرين، سيقاس لك، ومرة 
ثانية، تتراكم، وتضغط وتهرب43؟" إذا كنا ثيوصوفيين، فنحن 

نعرف كيف نحسب التكاليف، ونحن قادرون مقدماً على فهم 
عمال الضارة. من ناحية الفائدة المركبة التي تتوافق مع األ

ثانية، ال ينبغي لنا أن نسعى لحماية أنفسنا من األفعال 
الشريرة، ولكن يجب أن نفكر ونتصرف دون حماية. ال شيء 
يمكن أن يمسنا إذا فكرنا جيداً، وإذا تصرفنا بشكل جيد وإذا 

شعرنا بالرضا. الشر ال يأتي إلينا بخالف تفكيرنا األناني 
.والشخصي  

 

تأثر الطبيعة الروحية لإلنسان بالكارما؟س: هل ت   

ج: ال. ال تتأثر الروح الثابتة في اإلنسان بطبيعتها، وال تتغير 
بكل ما يمكن أن يختبره، ولكن لديها قوتها المتزايدة ومعرفتها 

ال نخطئ في  والتقدم.من خالل مراحل مختلفة من التطور 
لتقدم البحث عن أي غرض، بل ليتجه بحثنا من وجهة نظر ا

المستمر. حالة الكمال باعتبارها نهائية سيكون الركود. في 
الكون الالنهائي، االحتماالت واالمكانيات ال حصر لها ومهما 

كانت ذروة المعرفة أو القوة، يجب أن يكون هناك دوماً 
.مجاالت أوسع  

                                                           

لم يكن هكذا حرفياً كالم يسوع، ولكن كروسبي أراد فقط التنويه  43
 للمعنى العام للحديث.
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هو دائماً الستعادة التوازن، بحيث يتم  س: هل ميل الكارما
ضبط كل الكارما بين الكائنات في نهاية الماهامانفنتارا، أو 

  استعادة التوازن بطريقة مطلقة؟

ج: ليس هناك الكثير من التعديل الكامل، بمعنى أن كل الكائنات 
يتم تعديلها بشكل فردي، ولكن يقطع تفاعل الكتلة بأكملها. 

توقف عملنا البدني بسبب وفاة الجسد، ولم وبالمثل، عندما ي
يتم تعديل الكارما بعد، فإنه ينتظر عودتنا إلى الجسم حيث 

يمكننا االستمرار. يجب أن يكون هناك دائماً تأثيرات تطورية لم 
يتم ضبطها بعد. معدل التقدم ألي كائن هو في توافق مع تقدم 

تقاسم تقدمه أو الكتلة بأكملها خالل المانفنتارا، وبالتالي يتم 
السيطرة عليه من قبل الكارما العالمية التي هو جزء منها. في 
نهاية المانفانتارا، يمكننا إذن التحدث عن فترة من االستيعاب 
بدالً من فترة من التعديل الكامل، والذي يسمح مع ذلك بقاعدة 

.ثانية ليتم أخذها من قبل جميع الكائنات المعنية  

 

لكارما فقط لوقت محدد؟تم تعليق ا إذن،س:    

ج: نعم. ألن الوقت ليس عامالً في تعديل الكارما. إنها مسألة 
.شروط وحاالت  

 

س: لكن هل من غير الممكن إيجاد وقت رد الفعل لسبب محدد 
 مسبقًا؟
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ج: بالطبع، يمكن التحقق من ردود الفعل الجسدية البحتة بهذه 
الطريقة، لكن عندما نأتي إلى ردود الفعل الذهنية، يتأثر الوقت 

الذي يتعرض للخطر بالظروف التي نضع فيها أنفسنا أو نجد 
أنفسنا فيها. نجعل الحالة مواتية لرد الفعل. الكارما قد تكون 

سببية قد ظهرت والنتيجة قد شعر موجودة، بمعنى أن العالقة ال
بها اآلخرون، لكننا قد ال نكون في موقف يمكننا فيه إجراء 

التعديل ألن هناك كارما ثانية تعمل بقوة بحيث يمكن أن تحتوي 
الذي يرجع. على هذا رد الفعل المعين  

يقال إن الشخص الذي يفهم الكارما يفهم حدود الزمن وأن 
ولكن هذا الفهم  الكارما،يفهم  الشخص الذي يفهم حدود الزمن

لن يكون لنا حتى نفهم طريقة عمل األسباب، وهذا ليس من 
إذا استطعنا اآلن أن نعرف بالضبط وقت حدوث  الضروري.

االرتداد ألحد األفعال، فمن المحتمل أن نقضي كل وقتنا في 
معرفة ما يمكننا فعله بالضبط لتجنبه، أو تحسينه، أو تنظيم 

ة بالضبط الستقباله. ما يجب فعله هو تلبية الظروف الصحيح
أي شيء وكل شيء كما يحدث بالضبط. ال ينبغي لنا أن نتخذ 

موقف توفير األموال ليوم ممطر، إنه مجرد رقم ألنفسنا. الشر 
.يكفي لهذا اليوم  

اعتني بنفسك اليوم. ال يهم في الساعة القادمة. اعتني بهذا. 
دث، ال تخشى شيئاً، ال تعتني بكل لحظة، كل ساعة، كما يح

تشك في أي شيء، ثق، ثق في قانون طبيعتنا. إذا شعرنا 
بمسؤوليتنا وبذلنا قصارى جهدنا من أجل الخير للجميع، دون 

ستفعله بالنسبة لنا، فسنقوم بالتعديل والعمل على  فيماالتفكير 
.الكارما بأفضل طريقة ممكنة  
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الجيدة جداً لن تكون قادرة على هزيمة آثار  س: هل الكارما
  الشر بسرعة؟

ج: ال، ال يمكن. يجب أن تتبع تأثيرات كل منها مسارها، على 
، إذا كانت رالرغم من أن فئتين من الكارما، قوية بنفس القد

ذات طبيعة معاكسة، ستحيدان في الوقت الراهن وتسمح للفئة 
تحدثنا عن اآلثار التي األضعف من الكارما بالعمل. ولكن إذا 

يشعر بها الجسم، فيمكننا أن نعرف أنها ال تمثل سوى جزء 
صغير من الكارما. بغض النظر عن الكارما، مهما كانت سيئة 

الصحيح أو ضارة، إذا كان موقف الشخص الذي يعبرها هو 
.فرصة فهي  

الطريقة الوحيدة لتخفيف آثار الكارما السيئة هي تبني الموقف 
اهها. عندما يأتي الطقس الجيد، يمكننا زرع أسباب الصحيح تج

جيدة، عندما تكون األوقات صعبة، يمكننا دائماً محاولة زرع 
األسباب الجيدة، مع اغتنام الفرصة الكتساب القوة والشجاعة 

وفهم الحياة. يبدو أننا نحاول دائماً تجنب الكارما الشيطانية 
حين أن ما يجب أن  والحصول على الكارما الجيدة ألنفسنا، في

نفعله هو استخدام كل ما يأتي. بهذه الطريقة، نحن ندفع ديوننا 
 إلى المدين الذي ال يمكننا تجنبه، أنفسنا.

نحن ال نحاول تجنب أي شيء، لكننا نعمل دون تأخير على ما  
هو أمامنا. ثم تبدأ الروح في التصرف وتبدأ اإلرادة في 

التصرف وتزداد قوة اإلرادة. ال توجد إرادة تعمل بشخصية 
متغيرة وخبيثة، تخاف من هذا وذاك، من يخشى ال يستطيع 

ا من هذه تحمل هذا أو ذاك. فقط الشعور بالمسؤولية سيخرجن
.االعتبارات الشخصية  
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  س: هل تعمل الكارما الجيدة ضد الكارما السيئة؟

حسناً، لنقل أنه ال شيء جيد وال شيء سيء، ولكن الكل ج: 
أفضل فرصة، ألن الروح تعرف ما تحتاجه لزيادة  -فرصة 

قوتها والحفاظ على الطاقة. في بعض األحيان ال نتعرف على 
حتى  -قت. كل حدث هو فرصة فرصنا ألنها تحدث في أي و

مرور الناس في الشارع واألفكار والمشاعر التي يثيرونها 
كل ما نشعر به تجاه اآلخرين، وعالقاتنا معهم، واتصالنا  ،فينا

بهم، وعالقاتنا األسرية، وعالقتنا االجتماعية، وأعمالنا 
وعالقاتنا الوطنية، كلها فرص يجب اغتنامها من جميع 

منهم يشكل الكارما. اتصالنا مع الثيوصوفيا  النواحي. كل واحد
.هو فرصة كارمية  

 

 س: يبدو أنه من الممكن توزيع الكارما على فترة طويلة؟

ج: مرة ثانية، هذا يعتمد على الموقف الذي لدينا. يمكننا 
على فترة طويلة، أو يمكننا تسريعها، ألننا  توزيع الكارما

كائنات واعية لذاتها، وهذا يعني دائماً أن لدينا القدرة على 
االختيار. يميل موقفنا المختلف تماماً تجاه الحياة بسبب 

 دراستنا للثيوصوفيا إلى اإلسراع في الكارما، أو يمكننا القول
.نحن نسرع، ونلتقي بالكارما  

 

سرع الكارما كثيراً؟س: هل يمكن أن ن  
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ج: ربما ال يوجد لدى أحد منا التصرف أو الشجاعة لدفع 
ئها. ال يوجد الكارما بعيداً بحيث ال نكون قادرين على تحمل عب

أبداً عبء ال يمكننا تحمله، على الرغم من أنه قد يبدو ثقيالً 
هو  فينا، وماللغاية. نحتاج إلى توضيح ما هو ليس صحيحاً 

لنا بعمل الشيء الصحيح. وكلما أسرعنا في الذي ال يسمح 
القيام بذلك، كان ذلك أفضل، لكننا ال نسارع إال إلى الحد الذي 

قدر اإلمكان. نحن نسارع إلى أداء الكارما المفيدة  نستطيع
ولكن اإلنسان الذي ال يثق  بالطبع،وكذلك الكارما السيئة، 

أن يتقدم بماضيه في الكارما من أجل الخير أو الشر ال يمكن 
.بسرعة كبيرة  

 

س: هل الكارما غير الُمستنفذة تبقى متأصلة في الكائن في 
 شكل رواسب عقلية؟

ج: إنها تبقى مطبوعة أو منقوشة بطبيعتها التي ال تُفنى.  
اإلنسان يجلب معه ظروفه، أيا كانت. كيف  لهذا السبب نقول أن

يمكن أن يخرج من راحته وغبطته في ديفاخان، أو بعد 
إذا لم يكن هناك شيء  التطور،مانفنتارا، ويستمر في 

.لالستمرار؟ الكارما، يجب أن نتذكر، هي السبب والنتيجة  

 

عند العودة إلى الحياة األرضية، هل تفهم األنا تماماً عدالة س: 
ص وتتولى مهمة إرادتها الحرة؟التقم  

ج: بالتأكيد. بعد مغادرة ديفاخان، وقبل الوالدة، تتاح لألنا  
الفرصة، بطبيعتها، إلدراك بالضبط ما ستكون عليه نتائج 
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الوالدة. ثم يغمر نفسه في العمل من خالل الظروف التي 
حالة الوضعته فيه الكارما، إنه ال يستطيع العمل خارج 

 اإليغوية.

إنه أمر سيء أن يتم إلقاؤه في رعاية األشخاص الذين تكون 
أفكارهم خاطئة تماماً، ولكن إذا كانت نيتنا هي فعل ما هو 

فعندئٍذ شيء ما فينا صواب وإذا التزمنا بمسار العمل هذا، 
سوف يمنع دائماً تلقي أي شيء حيث الحقيقة فيه ليست 

.واضحة  

 

سؤال: أال يرتبط القدر ارتباطاً وثيقاً بالكارما؟: س  

ج: يعتمد األمر على كيفية نظرتك إليه. وهذا مثال. إذا وضعت 
إصبعك في النار، فإن "المصير أو القدر" هو حرقك. لقد حان 

لتقرير المصير قبل وضع إصبعك في النار. "القدر" الوقت 
.الوحيد هو الذي يأتي من قراراتنا  

 

أال تبدأ كل الكارما على المستوى الذهني أو العقلي، بغض س: 
 النظر عن المكان الذي نشعر به بالنتائج؟

ج: تبدأ الكارما وتتجلى على المستوى الماناسي44، كما يمكن 
ظر في أنه بغض النظر عما يحدث رؤيتها بسهولة من خالل الن

للفرد، جسدياً أو غير ذلك، ما لم تفكر في ذلك، فإن هذا لن 
يحدث فرق له بمصطلحات السعادة أو الال سعادة أو البأس. إذا 
                                                           

 الماناسي تعني من ماناس، المبدأ العقلي في اإلنسان. 44
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شعرنا بذلك، تبدأ الكارما وتنتهي على المستوى الماناسي وهذا 
هو السبب في أننا يجب أن نحافظ على الموقف الصحيح، لنرى 

الكارما تجلب لنا ما نحتاج إليه لمعالجة عيوب طبيعتنا  أن
وتعزيز جهودنا. وهذه هي الجهود التي تهم. النجاح أو الفشل 
ال يهم، ولكن يبقى الجهد معنا، جزء من أنفسنا، الطاقة التي 

.وضعت في الجهد ال تتركنا أبداً   

 

من المستويات السفلية إلى المستويات  س: أال ننقل الكارما
 العليا؟

لكننا نغير تفكيرنا الشخصي. وهذا  الكارما،ج: نحن ال نحرك 
يعني، نحصل على الكارما حيث نحن. ال يمكن أن تصل بنا 

حيث نحن لسنا هناك. نحن أنفسنا المتغيرات وليست األشياء 
.التي تحدث  

 

لده، سواء وافق س: أليس من واجب اإلنسان احترام قوانين ب
 عليها أم ال؟ أليس هذا الواجب هو كارما؟

. يولد اإلنسان تحت هذه القوانين ويُدفع من قبلها، ألنها ج: 
مصنوعة وفقاً ألفكار زمالئنا، ال يجب علينا أن تقلق سوى 
بشأن أداء واجبنا تجاه إخواننا البشر. لماذا يجب أن ندعي 

ا، ألننا نعتمد عليهم في التفوق على زمالئنا، وهو ما ليس لدين
وجودنا ذاته؟ حتى لو قرروا السير في اتجاه معين ال يتناسب 
مع تفكيرنا، وال يمكننا الخروج من الحشد، ولكن في كل وقت 

يمكن لكل واحد أن يكون كائناً روحياً. يمكن للجندي أن يفعل ما 
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يطلبه رؤساؤه من فعل، لكن هذا ال يمكن أن يوقف تفكيره 
شعوره بالعمل في االتجاه الصحيح. وهو في سالم وإرادته و

بسبب الصعوبات ذاتها التي تغلب عليها. ال يهم ما إذا كنا نعمل 
في الحرب أو في السالم، وفي كل شيء، إذا نظرنا إليهم بشكل 

صحيح، وإذا عملنا من أجل العدالة ومن أجل أولئك الذين 
.يحترمون القانون  

أبعدتنا عن األفكار القاسية. إذا أدى أذى الحرب الحالية 
الماليين من البشر، إلى عمل ماليين ثانية غيرهم من الناس 

إلى التفكير كما لم يخطر ببالهم من قبل، وإذا اختاروا التضحية 
بأنفسهم، لمعرفة استخدام التضحية وفائدتها، فإن العالم 

يعود أولئك سيربح كثيراً. إذا تم أيضاً إنشاء قاعدة جديدة، فس
الذين ماتوا من أجلنا بتكفير متواضع إلى وقت مواٍت أكثر من 
أي وقت مضى لإلنسانية. ال يوجد شيء ضائع. ال يوجد عمل 

.عبثي  

 

س: ما معنى "الجدار الحارس" الذي يتحدث عنه "صوت 
  الصمت"؟

ج: المعلمين هم السور الحامي العظيم. في حين أن هذه 
ك السيطرة على اختيار البشر، فإنها الكائنات العظيمة ال تمل

تتحكم في الكائنات الصغيرة والقوى البسيطة للطبيعة، ويمكنها 
كبح الكوارث التي من شأنها أن تسحقنا، قادمة إلينا دون 

حيث في  مرئية،مرئية وغير  الدنيوية،سيطرتنا على الممالك 
من القوى المعادية. على الرغم من أن  حرضنا العديدقد جهلنا 

المعلمين، ألسباب تتعلق بالحقيقة والقضية، ليس لهم دور 
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نشط في الحرب المستمرة، ولكن إلى الحد الذي يمكنهم فيه 
 التحكم في الظروف المناخية والتدخل باألمور المادية الثانية
.التي قد تؤثر بشكل خطير على الجانب العادل، فإنهم يفعلون  

الكارما هي النغمة األساسية لجميع الظروف، ألنها تحكم أصغر 
ذرة وكذلك أعلى كائن روحي. إنها تحكم البشر والحيوانات 
والعوالم وفترات التطور، في تصرفاتهم الفردية وتفاعالتهم 

الجماعية. بمعنى أوسع، الكارما هو الفعل. كل تأثير ناتج عن 
و استمرار لهذا الفعل. فعل، من سبب سابق، ويكون رد الفعل ه

الكارما هي أساس التطور. محيط الحياة الذي ينقسم إلى 
قطراتها المكونة، بعد البرااليا، هو فعل، استمرار لألفعال 

الماضية التي دخلت هذه الفترة من االستيعاب وتخرج كسبب. 
الكارما هي الوسيلة التي يسير بها التطور. ومع ذلك، 

ا ال ينبغي أن يتم اختباره كثيراً من االستفادة من فهم الكارم
خالل اتباع الكارما العالمية أو العرقية أو القومية، إال في 
دراسة خطوطنا وحياتنا الشخصية، باإلضافة إلى التطبيق 

والعالقة مع هؤالء القوانين العالمية. نحن الكارما، نحن نمثل 
.نحن مبدعي الكارما نعتقد،الكارما نظير ما   

ارما إال إذا كان هناك القدرة على القيام بذلك أو ال يوجد ك 
اإلحساس بنتائجها، وألن كل كائن لديه درجته من القدرة على 
التصرف وإدراك وتلقي آثار الفعل، فإنه يجب أن يكون مفهوماً 

أن الكارما ليست قانوناً مفروضاً على اإلنسان من قبل اآللهة 
األنواع، ولكن متأصلة الشياطين، البشر، أو الكائنات من جميع 

هو في جميع الكائنات، إنه قانون العدالة المطلقة، وكل إنسان 
مسؤول عن شؤونه وظروفه الخارجية وشخصيته وخصائصه 

والروحية واتجاهاته وطبيعته العقلية واألخالقية والنفسية 
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كل مستويات الوعي. . كما أنه مسؤول عن نتيجة فكره  وعلى
ى العوالم السفلية األدنى من اإلنسان. وأفعاله على زمالئه وعل

وال يملك أي  آخر،ال يستطيع أن ينقذ نفسه على حساب كائن 
السعادة طالما يعاني أحد زمالئه. طالما أنه من  شيء حقيقي

يدرك نفسه ولديه القدرة على اكتساب الصفات ومعالجة 
الطبيعة السفلى، فهو مسؤول عن فهم طبيعة كل األشياء التي 

يمكنه استخدامها بحكمة. هو فقط عندما يشجع الشعور 
بالمسؤولية الذي هو أصل اإليثار، البشر على توضيح عقولهم 

والتوافق مع الشعور والفكر والعمل التي تتوافق مع المنطق 
.الحقيقي للحياة. وهذا الفهم يمكن الحصول عليه  

ضها يتم عر -المبرر الحقيقي للحياة  -قوانين ومبادئ الوجود 
، فإن اتصال كل إنسان به هو الثيوصوفيا، لذلكعن طريق 

فرصة ومسؤولية تعرض لهما تحت الكارما. يمكنه تحقيق 
أقصى استفادة منه أو يمكنه إهماله لعدم حصوله على الربح 

أو إطالة الربح. إن رفضه االستفادة منه اآلن سيجعله أقل 
عته، والذي عزماً، في حياة ثانية، على إدراك الغرض من طبي

ال بد أن يفشل إذا أهمل، تحت أي ظرف من الظروف أو تحت 
.أي ضغط، ما يراه لقيادة المجتمع في االتجاه الصالح  

ولكن هناك دائماً أشخاص سيختبرون الثيوصوفيا في حياتهم 
ويتعلمون ما هي عليه ويواصلون أعمالهم حتى النهاية. يجب 

نسانية وروادها الذين أن يصبحوا، في الوقت المناسب، قادة اإل
يجب أن يتعلموا، حتى لو استغرق التعلم قروناً من المعاناة. إذا 
ظل نور الثيوصوفيا النقية واضحاً، فسيكون النور الذي سينقذ 
العالم بأسره. ويجب ان يكون. ولكن السؤال هو من هم الذين 

 سيحملون النور؟



231 

 

 الفصل الثاني عشر
 

 كاما لوكا

الحالة األولى بعد الموت. أين وما هي الجنة والجحيم؟ وفاة 
الجسم ليست سوى الخطوة األولى للموت. وفاة ثانية بعد ذلك. 

ما هي منطقة كاما لوكا؟  أقسام.فصل المبادئ السبعة إلى ثالثة 
أصل المطهر المسيحي. إنه مجال نجمي بدرجات عديدة. 

كاما لوكا. إنها تخلو  السكاندا هي القوقعة النجمي لإلنسان في
من النفس والروح والوعي. إنها "روح" غرف الوساطة 

اإلرواحية. تصنيف القواقع أو األصداف النجمية في كاما لوكا. 
السحرة السود هناك. مصير حاالت االنتحار وغيرها. فقدان 

.الوعي قبل ديفاخان  

 

 

يتحدث الفصل عن كامالوكا كمكان. هل هذا مكان ببساطة س: 
لمعنى الميتافيزيائي؟با  

 -ج: إنه مكان "فيزيائياً مادياً" بمعنى أنه درجة من المادة  
الجوهر أو المادة النجمية التي تحيط بالغالف الجوي المحيط 

وتتألف من االنبعاثات  -باألرض على مسافة يمكن تقديرها 
الجسدية والنفسية لألرض. لكنه "مكان" ميتافيزيائي فيما 

.خص المعنييتعلق بوعي الش  
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س: إذا كانت كاما روبا خالية من الوعي، فكيف يمكن للمرء 
  أن يربط بين كاما لوكا وحالة األحالم التي ينشط فيها الوعي؟

ج: لم يَُذر أن كمالوكا خاٍل من الوعي. نحن موجودون أو ربما 
 نكون في كاما لوكا اآلن، لكننا لسنا كاما روبا. في كامالوكا

إنسان مستغرق في حالة مظلمة مشغوالً كما لو أنه تخلص من 
جسده. ال ينبغي لنا أن نخلط بين الجسم أو الهيكل بالوعي 

الذي يستخدمه. دعونا نتذكر في كل وقت أننا، بصفتنا وعياً 
نعمل في جوهره. يجب علينا أال نخلط بين األشكال التي ينتجها 

.الوعي مع الوعي نفسه  

 

قت يترك اإلنسان الحقيقي حالة كاما لوكا؟س: كم من الو  

ج: اإلنسان الحقيقي هو مرتبط بكاما روبا لفترة قصيرة بعد 
وفاة الجسد، وخالل هذا الوقت يكون مرتبطاً بالجسم المادي 

بقدر ارتباطه به في الوقت الحالي، لكنه يترك على الفور 
 تقريباً هذا الجسم الكامي45، تماماً كما يتخلى عن المادي.

اإلنسان الحقيقي، في الحاالت العادية، يدخل عملياً على الفور  
في حالة ديفاخان. تبدأ كاما روبا في التفتت على الفور وتستمر 
في التفكك بسرعة كبيرة إن لم يتم تعزيزها بممارسات وساطة 

.ارواحية أو غيرها من الممارسات  

 

                                                           

 جسد كاما أو جسد الرغبات. 45
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ان س: هل يمكن أن تكون هناك حاالت يُحتجز فيها اإلنس
  الحقيقي في كامالوكا؟

المبادئ العليا إلنسان مادي بالمطلق، أو ذاك  هناك ج: ال تزال
مرتبط في الواقع  األسود،الذي خطا أولى خطواته نحو السحر 

، أو أن نوع من الرغبة الداخلية في شيء ما، بتمسك بكاماروبا
 حازم، يمكن كبح األنا هناك. 

لن يكون هذا هو الحال عادة، ألنه عندما يموت الجسم، تفقد 
مراكز الرغبات، أي األعضاء، قدرتها على اإلثارة. يتم مسح 

ذاكرة كل خلية وعضو، عندما ال يعودا جزءاً من كائن 
.بةعضوي، ولم تعد توجد رغ  

قد تكون هناك فترة من خمس دقائق إلى خمس عشرة دقيقة 
أو حتى سنة تكون فيها رغباتنا متمشية مع ما قمنا به في 

حياتنا، لكنهم ال يستطيعون القيام بعملهم من جديد ألنه ليس 
لديهم مركز لوظائفهم. هناك رغبة قوية واحدة لم تتحقق تبقى 

د جسد الرغبة إال بكاماروبا لفترة طويلة، وال يمكن تجدي
بالضغط الخارجي. حتى لو كانت كاماروبا موجودة منذ مئات 
السنين ككتلة متماسكة من الميول، فإن هذا ال يعني أن األنا 
كانت مرتبطة به. إذا كانت متصلة به، فسيكون لديه بعض 

.التحكم  

 

س. هل يوجد جسم كامي ككينونة منفصلة ومتمايزة عن 
تركه؟اإلنسان الذي    
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ج: دعونا نتذكر أوالً وقبل كل شيء أن اإلنسان الحقيقي له 
مكوناته مرئية وغير مرئية. العناصر المرئية موجودة في 

الجسم، المكونات غير مرئية في الجسم النجمي. عندما يكون 
الجسم مشغوالً 46، فإن اإلنسان هناك - القوة المسيطرة. عندما 
يترك الجسم، يبقى الجسم كما كان. عندما يترك جسده النجمي 

في كاما لوكا، فإنه ال يزال كما تركه. إنه ليس محتجزاً في 
كامالوكا، لكن رفاته موجودة، وكذلك رفاته على متن المستوى 

ة المترسبة أطول أو أقصر. البقايا النجمي ولكن لفترةالبدني 
ليست واعية على اإلطالق، فهي عديمة الفائدة لإلنسان وال 
يمكن السيطرة عليها من قبله. على الرغم من أنها قد يكون 

لها تأثير عليه، إال أنه ال يعرف ذلك. لو كان واعياً جداً، لكان 
ليس هناك  الواقع،سيطر عليها، ألن إرادته تعمل. ولكن، في 

.قشيء من ذلك على اإلطال  

 

  س: هل هناك أي معاناة في كامالوكا؟

ج: ليس لألنا. تعود الرغبات الشهوات التي تشكلها كاماروبا 
إلى طبيعتها الخاصة، مما يجعل التغيير أكثر سعادة. أنها تنتمي 

.إلى عالم الحيوان أو كامي، وليس إلى المادة النجمية  

 

حتى عندما غادرنا  س: لكن ألسنا مسؤولين عن كاماروبا
  كامالوكا؟

                                                           

 أي أن اإلنسان الحقيقي أو اإليغو العليا مقيمة فيه. 46
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لم نكن نعرف كيف  . أن كاما روبا يشبه الجهاز الذيج: نعم
نعمل بها والتحكم فيها. إذا كان هذا يضر باآلخرين، فإننا ال 

نزال مسؤولين عن الضرر. علينا أن نعتني بهذا الجهاز القديم 
.ونظل في العمل حتى نعرف كيفية التحكم فيه  

 

لة كاما لوكا ليست سوى استمرار للوجود هل تقول أن حا س:
 المادي، بمعنى أنها تشبه العديد من أحالمنا؟

ج: نعم في معظم الحاالت، يكون للشخص الذي يموت موت 
طبيعي وجود كاما لوكي يشبه وقت الحلم الذي يسبق النوم 

العميق، ولكن المشاعر والرغبات، مثل الحسد واالنتقام 
قوات أو طاقات، والتي تستمر في والغضب، يتم تركها هناك ك

العمل بعد عدم وجود أي احتكاك لإلنسان بها. ويلتقي بنتائج 
.هذه العمليات عند عودته للتقمص  

 

روبا مجموعة من األفكار؟ س: هل يمكن أن نسمي كاما  

تأثير  -ج: ال، ليس مجموعة من األفكار. إنها بقايا األفكار 
الفكر على المادة أو الحيويات التي تشكل المادة. كل فكر لدينا 
يختلط مع حياة صغيرة ويعطيها معنى ودافع، ولكن إذا كانت 

هذه الحياة في حد ذاتها ليست واعية، فإنها تكرر الدافع 
قة. ستبقى بقايا هذا النوع هذه الطا حتى استنفاذالممنوح لها 

من الحياة ثابتة لبعض الوقت بعد وفاة الجسد، وحتى بعد ذهاب 
الشخص إلى ديفاخان. كاما روبا موجود بعد أن تركته 
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الشخصية، تماماً مثل بقاء الجسد المادي بعد خروج الروح، ال 
.وله تأثيرات على الكائنات الحية الثانية كجسم،يزال موجوداً   

 

ثر كاما روبا حقاً علينا أو تحركنا نجمياً؟س: هل تؤ  

ج: إنها موجودة خالية تماماً من الوعي أو اإلرشاد، في مهب 
كل جاذبية أو تنافر. ليس لديهم إرادة وال وعي وال يمكنهم 

لمسنا إال عندما نجذبهم بشعور قوي، أو نظهر لهم شهوة أو 
.غضب أو حسد  

 

الثالثة هي حياة المستويات المختلفة؟ س: هل فئات السكاندا   

ج: السكاندا هي الحيويات باإلضافة إلى الدوافع التي أعطيت 
لتلك الحيويات. جميع الحيويات تنتمي إلى الشخص الذي 

طورها وكل ما يعرفونه هو االتجاه الذي أعطوه. ليس لديهم 
قوة االختيار. ال يمكنهم بدء الدافع، ولكن ببساطة الحصول 

ه. وبالتالي، فإن السكاندا هي الميول لدينا، ونوعية القوة علي
التي منحناها في حياة مختلفة على المستويات أو على أقسام 

 مختلفة من الطبيعة الجسدية والعقلية والنفسية. 

نحن ندفع الحيويات جسدية في أجسادنا. نحن ندفع نظرائهم 
ع الحيويات النجمية التي تجعل التعبير الجسدي ممكن، نحن ندف

التي لها عالقة بعمليات تفكيرنا. ونظراً ألنهم تعرضوا للدفع 
من جانبنا فإنهم مرتبطون بنا بجذب مغناطيسي أو كهربائي 

وعندما نعود إلى األرض، نعيدهم إلينا أو نقوم بتنشيط السكاندا 
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للفئات الثالثة التي، كما يمكننا أن نعاين، تسمح لنا بتشغيل 
.رما في نفس الوقتعدة فئات من الكا  

 

سؤال: إذن كل تعليم عن السكاندا هو مجرد مثال آخر على 
 السبب والنتيجة؟

ج: نعم، ال يمكننا أن نفكر أو نشعر أو نقول أو نفعل أي شيء 
 دون أن نبدأ بعضاً من هذه الحيويات الالنهائية عديمة اللون

نحن والتي يهتز بها الجو كله في كل مكان، في اتجاه معين. 
مسؤولون عن هذه الحيويات ألننا خلقناها كنوع من الحياة. إذا 

كانت القوة التي وضعت في تفكيرنا ضعيفة للغاية، فقد يكون 
االتجاه قصير األجل، ولكن األفكار والمشاعر القوية ستنشط 
بقوة. ال يزال العدد اإلجمالي لهذه الحيويات موجوداً جسدياً 

.ألننا كنا المبدعين والخالقين ونجمياً، ونعيدهم إلينا ككل  

 

س: كيف يمكن للشخص الذي يغادر الجسم أن يقيم حياته 
الماضية بمجرد توقف القلب عن الضرب وينتهي التنفس، 

وعندما يعمل الشخص الذي يغرق على تقييم نفسه وهو اليزال 
  على قيد الحياة؟

ج: الشخص الذي يغرق على جسر الموت، ووفقاً لطول مدة 
سيكون هذا الجسر هو مدى الفحص، والذي يأتي  ه،ه فيإقامت

بالضرورة من ترك الحياة المادية أو التخلي عنها. على الرغم 
من أن األطباء تمكنوا من النطق بأن الموت قد حدث، إال أن 
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المخ ال يزال يفكر ما دامت هناك شرارة من الحرارة الحيوانية 
 في الجسم. 

دماً لألمام أو العودة للوراء وبما أننا ال نستطيع المضي ق
 فبالتالي فإن اللفافة تدور من لحظة الموت أو الموت الوشيك

ونقرأ حساب جميع أفكارنا، كلماتنا، أفعالنا وانطباعات اللحظة 
.من الطفولة بدءاً  األخيرة لألحداث  

 

في مكان القتل في أيضاً يجري هذا الفحص يمكن أن س. هل 
  حالة انفجار؟

هذا الموت لم ينته بعد. ما زال اإلنسان حياً جسدياً ج: مثل 
وعقلياً ومعنوياً كما كان قبل تمزيق الجسد. إنه هو نفسه بدون 

الجسد المادي، وكذلك حاالت االنتحار والمجرمين الذين تم 
إعدامهم. كل الذين طردوا فجأة من الحياة بهذه الطريقة لم 

اتهم، وشغفهم من يموتوا في الحقيقة، لديهم أذواقهم، ورغب
جميع األنواع، والتي ال يمكن أن تلبيها إال عن طريق احتالل 

جسم مادي آخر. إحدى نتائج عقوبة اإلعدام هي زيادة في 
الجريمة، ألن هؤالء البشر بدون جسد يحفزون بمشاعرهم 

.روح البشر المنحرفة على ارتكاب الجرائم  

 

جسم النجمي س: ما هو الفرق بين الجسم النجمي الدائم وال
 العادي؟
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ج: يتم بناء النجمي العادية على أساس السكاندا، في حين يتم 
بناء النجمي الدائم خالل الحياة على أساس الطموحات 

المادة النجمية، ولكنه  الذاتي في-والجهود التي يسببها الفعل 
ليس بالضبط جوهر أرضي. إذا قام المرء ببناء نجمي دائم فإنه 

ضب أو المشاعر المنحرفة، وهذا يفسده. لكن يفسح المجال للغ
الجسم النجمي القديم ال يزال في اللعب. ألنه يعرف الكثير وال 

يمكن تدريبه في هذه الظروف. ثم يعود، ولكنه ال يعمل فقط مع 
.النزعات، بل أيضاً مع التطلعات والمعرفة والجهود الدائمة  

 

س: ماهي العملية التي تؤثر بها أفكارنا وتطلعاتنا على العوالم 
من الحيوانية  أجسادنا،الدنيا؟ هل من الممكن رفع الحياة في 

 إلى اإلنسانية؟

ج: حياة العوالم السفلية، التي نستخدمها في أجسادنا، تأتي 
 وتذهب طوال الوقت. على الرغم من أنها تقع في مجال نفوذنا

ر بنا وتؤجل هذه االنطباعات أو التأثيرات في إال أنها تتأث
من هناك، تنجذب مرة ثانية إلى جسم بشري والعوالم السفلية. 
 له حياة مماثلة.

بعض الحيويات، أو تلك التي تأثرت بالخير تبقى على  
المستوى البشري، بينما تعود الحيويات الشريرة إلى العوالم 

ونستمر في تجديدها  السفلية. نحن نستعير أجسادنا من األرض
طوال الوقت، حتى تعود إلينا الحياة التي نعجب بها مع الدافع 

.الصحيح  
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 الفصل الثالث عشر
 

 ديفاخان

 

معنى المصطلح. حالة آتما بودهي ماناس. عملية كارما على 
. هذا نوع آخر من التفكير بدون ديفاخان. ضرورة ديفاخان

حقالن فقط لعمل األسباب: شخصي  مادي.وجود جسم 
وموضوعي. ديفاخان هو واحد منهم. ال وقت للروح. طول 
اإلقامة هناك. العمليات الرياضية الحسابية للروح. متوسط 

سنة فانية. يعتمد على النبضات النفسية  1500طول اإلقامة 
نه. حول األفكار األخيرة قبل للحياة. استخدامه والغرض م

الموت، يتم تشكيل حالة. ديفاخان ليس بال معنى. هل نرى من 
تركناهم وراؤنا؟ نأتي بصورهم أمامنا. الكينونات في ديفاخان 
لديها القدرة على مساعدة أولئك الذين يحبونهم. ال يمكن أن 

يذهب الوسطاء األرواحيين إلى تلك الكائنات الموجودة في 
إال في حاالت نادرة وعندما يكون الشخص نقياً. يمكن  ديفاخان

.فقط للحكماء مساعدة من هم في ديفاخان  

 

  س: هل الكائنات في ديفاخان على اتصال مع بعضها البعض؟

ج: ال يوجد اتصال بين الكائنات في الحالة الديفاخانية، خالف 
حالة موضوعية وليس وجود معنوي  ذلك، سيكون ديفاخان

تجريدي. باإلضافة إلى ذلك، لن يكون هناك أي احتمال للروح 
لتجربة الحالة السماوية أو الغبطة السماوية إذا كان هناك 
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اتصال مع كائنات ثانية، ألن هذا االتصال هو مصدر معظم 
.المشاكل التي لدينا  

 

هي حالة األنانية؟ ، أن ديفاخانبالفعلس: أليس    

ج: ليس هذا أكثر أنانية من الحياة األرضية، لكنه أفضل أنواع 
. إنها جنة تُعتبر من وجهة نظر الشخص األنانية التي نعرفها

كشخص وفقاً لوجود شخصي، لكن الطاقات التي تعمل عليها 
هي تلك التي تهتم بالُمثل العليا والطموحات الراقية أسمى من 

قتهم في اودة بالناس في العالم وربما تم اعمثل تلك الموج
التعبير عنها. في ديفاخان، عندما يتم إزالة المبادئ السفلية 

التي أعاقت التطلعات الكبرى، فإننا نبدأ العمل هناك كأشخاص. 
ال يوجد عائق. نواصل العمل وفقاً ألفكارنا ومشاعرنا، ونجعل 

.مكاننا وفقاً لرغباتنا  

 

الشخصية ال تضيع حتى بالوالدة  س: إذن، وجهة النظر
 الجديدة؟

ج: ال يتم التخلي عن الشخصية حتى تخرج األنا من ديفاخان. 
عندها فقط تأخذ األنا طبيعتها الخاصة. نهاية فترة ديفاخان هي 

نهاية واستكمال الشخصية. في حالة وفاة طفل قبل االتحاد 
سابعة قبل سن السادسة أو ال -الكامل لاليغو بالجسم المادي 

بالطبع ال يمكن أن يكون هناك ديفاخان، ألنه كان  من عمره،
من الممكن أن يكون ذلك بالوضع نفسه بعد الحياة السابقة. 
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هذه األنا تنسحب إلى حالتها الخاصة، في انتظار ظروف والدة 
.جديدة  

 

 س: ما الذي يحدد طول مدة اإلقامة في ديفاخان؟

ل قوتها لحالة الغبطة. ج: الكينونات ممسوكة بالقوة عمن قب
ليس لديهم حافز للمغادرة، أنها تظهر فقط عندما يتم استنفاد 
قوة تطلعات حياتهم. هذا هو حال عمومية الكائنات، ولكن إذا 

دخل كائن ذي طبيعة قوية ونقية إلى هذه الحالة بإرادته 
لمساعدة من على األرض في جسم ما، فإنه يمكن إيقاظه من 

من هذه العناصر بواسطة الحكماء الذين نومه لتولي جسماً 
تكون وظيفتهم هي أداء هذه الخدمات. هؤالء الحكماء هم 

كائنات خالية من كل وهٍم وليست في الحالة الديفاخانية ولكنها 
قادرة على التصرف بوعي على جميع مستويات الوجود. لذلك 

هم، وهم وحدهم، من يمكنهم أن يكونوا على اتصال فعلي 
.ت في ديفاخانبالكائنا  

 

ال يوجد اتصال مع األنا الحقيقية في الحالة  إنهس: هل تقول 
  الديفاخانية، فيما يتعلق بهذا المستوى المادي؟

ج: ال يؤثر المستوى المادي على الحالة الديفاخانية، على 
كذلك  الرغم من أن كاما لوكا في كل مكان، فإن ديفاخان

موجود في كل مكان. كما نتحدث عن المجيء والذهاب في 
ديفاخان كما لو كانت مسألة الفضاء والمسافة، يمكن أن يكون 

هناك كائنات ديفاخانية حيث نحن اآلن. ولكن، ال ينتمون إلى 
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هذا المستوى، فهم ال يزعجوننا وال نزعجهم. تختلف مكونات 
رضنا والعناصر الدقيقة المستوى النجمّي، كما تختلف مكونات أ

الثانية. يمكن أن تكون الطبيعة الدقيقة وعنصر الهيئات 
الديفاخانية هنا دون أن تتعرض ألي ضرر، أو تستلم أي من 

.العناصر األكثر خشونة من مستوى كاما لوكا  

 

س: إذن، إذا استطعنا أن نرتقي إلى الحالة الديفاخانية، فهل 
غادروا؟ يمكن أن نكون مع الغاليين الذين   

ج: يجب أن نكون في نفس حالة االهتزاز معهم، وبدون أدنى 
شك، نمر بشيء من سعادتهم، ألن أحالمهم السعيدة ستشملنا. 

قوة رباط الحب ال يمكن أن تكون محدودة. أثناء مرور الليل 
لدينا في نوم عميق، على متن الطائرة المقابلة لديفاخان يحدث 

.في األحالميتم إرجاع ذاكرته  -شيء ما   

 

س. لنفترض أن اثنين من األشخاص الذين أحبوا بعضهم 
البعض أكثر من أي شيء آخر في الحياة ماتوا بعد فترة 

  قصيرة، أال يمكن أن يكونا على اتصال حقيقي؟

وجود اثنين من النفوس المتعاطفة، سوف يطور كل  دج: عن
منهما على حدة، األحاسيس الديفاخانية الخاصة بهم. من شأن 

كل منهما أن يجعل اآلخر داعماً لغبطته المعنوية التجريدية 
ولكن سيتم فصل كل منهما عن اآلخر فيما يتعلق باالتصال 

ك بين الجنسي المتبادل. ما الرفقة التي يمكن أن تكون هنا
كيانات ذاتية تجريدية بحتة؟ حقيقة الموت في وقت قصير ال 
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عالقة لها بالديفاخان، حيث ال يلعب عنصر الزمن أي دور 
حيث يضيع كل شعور بالزمن. موت أحدهم، بالطبع، يمكن أن 

.يضعف "إرادة العيش" لآلخر على األرض ويعجل برحيله  

 

الديفاخانيين إلى األرض، كما يقول السيد س: لكن إذا لم يعود 
جودج في الفصل، فما الذي نراه في جلسات الوساطة 

؟الذي يظهر في هذه الجلسات األرواحية، من هو المتوفى   

ج: إنها ليست األنا. أي شكل مادي هو ليس شكل من الروح 
 التي تدعي ذلك.

كل هذه األشكال هي فقط أشكال كهرومغناطيسية، تعكس  
على غرار صور من النور النجمي ومصنوعة من  األسطح،

مواد، مستمدة في بعض األحيان من بقايا الكاما روبا، 
ومعظمها من القوى الحيوية للوسيط األرواحي والمتفرجين 
الحاضرين. يمكن استنتاج أن الجلسات مليئة بالخطر على 

ً  الناس، .جسدياً وعقليا  

 

س: يبدو أن هناك الكثير من االهتمام في السنوات األخيرة في 
البعض غير مباشر، من  -هذا الخط من التواصل "األرواحي" 

خالل وسائل اإلعالم، والبعض اآلخر مباشر، عبر لوحة 
إعالنات على الطرقات. هل من المحتمل أن اكتساب المعرفة 

  بهذا المعنى؟
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ال. يجب أن يُظهر علم النفس وحده الموجود في ج: بالتأكيد 
هذا الفصل حول الديفاخان حماقة االعتماد على االتصاالت 

المباشرة أو غير المباشرة. االتصاالت الحالية  "،"األرواحية
من قبل وسائل اإلعالم تمثل الجهل نفسه، ونقص التماسك 
خير ونفس القيمة مثل تلك الشائعة في االتصاالت في الربع األ

 من القرن التاسع عشر. 

نسعى من خاللهم، دون جدوى، إلى معرفة المبادئ والقوانين 
المعمول بها في الحياة اليومية، نحن نبحث عبثاً عن أي مبرر 

 لوجود مستمر47 بصرف النظر عن وجود الجسد المادي.

فيما يتعلق بما يسمى باالتصاالت المباشرة للوحة اإلعالنات، 
(الجانب األسود سلبياً حيث، بالطبع، يكون الوسيط دعماً 

والخطير للممارسة)، ليس علينا سوى اقتراح إعطاء تشبيه 
افترض أنه من الممكن بشكل  هراءهم.إلحضار للمنزل 

.يحلمتواصل أثناء اليقظة الجسدية مع شخص ناستثنائي أن   

التقرير الذي تم استالمه لن يكون سوى رؤية الحالم، وال ينقل  
أي ظرف أو خبرة لحالمين آخرين. الذين مروا في المرحلة 

الروحية الفردية يبقون بعيداً عن متناول الوسطاء األرواحيين 
وأولئك الذين ما زالوا في مرحلة النجمي الشخصي، فمن 

شريرين. األفضل عدم ازعاجهم من قبل وسطاء  

من غير المجدي إطالقاً السعي لفتح التواصل مع "الحالمين"  
.على أمل الحصول على معرفة حاالت ما بعد مرحلة الموت  

                                                           

 وجود مستمر بعد الموت. 47



246 

 

وضع الذي قد يكون متاحاً لألشخاص الذين ليس الس: ما هو 
لديهم إيمان محدد بـ "الجنة"، وال يرتبطون بشكل خاص 

االعتيادية، لكنهم بشكل طبيعي باألشخاص أو باالنشغاالت 
 وديين ومحبين بالمعنى الواسع؟

حيث  ج: سوف ينتقلون بسرعة من والية كاما لوكا إلى جنتهم
.صياغة األفكار المجردة ومراعاة المبادئ العامة تمأل عقولهم  

 

س: هل تحتاج الروح إلى هذا الوقت الخاص للراحة أو 
 لالستيعاب وهضم الخبرات؟

خص الذي عاش باستمرار في الحياة، دون أي ج: إن روح الش
إمكانية لالستيعاب، يحتاج إلى الراحة من التقلبات وحرية 

المعارضة، مثل تلك التي تقدمها ديفاخان ألغراض االستيعاب. 
ولكن ليس من الضروري للجميع أن يكون لديهم ديفاخان. قد 

يستوعب البعض تجاربهم هنا، وهذه هي أفضل طريقة. في 
بل للعمل في العالم من أجل  الراحة،ع، من ال يرغب في الواق

زمالئه، ال يكون لديه ديفاخان48. يجد راحته في عمله وكلما 
.اضطلع بإنجاز أوضاع العمل، كلما زادت استراحته  

 

  س: إذن مكان الطاقات هو الجسم المادي؟

                                                           

طبعاً ليس بمجرد الرغبة يتخلص من اإلقامة في ديفاخان، بل يجب أن  48
 يتوق ويعمل لإلنسانية خالل حياة أو حيويات متعددة.
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ج: مكان الطاقات هو في متناول يدنا تماماً. بعد التخلي عن 
الجسم المادي، يستمر الجهاز الشخصي القديم في العمل. الشر 

هو الغالب باألول، إذا جاز التعبير، ولكن بعدها لدينا الخير. 
عندما يتم استنفاد هذا الخير، نعود إلى الحياة المادية. في 

 احدة، أما في الحياة الماديةديفاخان، نحن محدودون بحالة و
.فيمكن أن نكون في الجنة أو الجحيم  

 

ندخل في حاالت أعمق  ليالً،س: عندما نذهب إلى الفراش 
حاالت كياننا الحقيقي. لماذا، إذن، يجب أن نحتاج إلى وهي 

 الدخول في الحالة الديفاخانية عند وفاة الجسد؟

من خالل الحاالت ج: كل ليلة نذهب، وكذلك في كياننا الحقيقي، 
المتوسطة من كاما لوكا و ديفاخان، إلى درجة أكثف. هو 

استراحة لألنا من التصورات الدنيوية، ولكن مع ذلك ترتبط 
األنا دائًما بالحياة األرضية وبالجسم المادي. الجهد خالل الحياة 

المادية هو جهد األنا. التقدم المحرز هو حصاد األنا. ألنه في 
ية، أسست االيغو سلسلتها من األسباب. الشخصية الحياة الدنيو

هي فقط المجال الذي تعمل فيه األنا. خالل الحياة، هناك فترات 
متقطعة تأتي وتذهب في حاالت النوم لألنا، ولكن عند موت 
 الجسم، هناك فترة طويلة تمثل تطهيراً عاماً، إذا جاز التعبير

وقيد ألداء  عاشتها،لجميع الحاالت الشخصية من آخر حياة 
الحاالت. يجب تطوير وتحقيق األفكار الشخصية، وفقط عندما 

يتم استنفاد ديفاخان فإن األنا ستعود إلى حالتها الخاصة 
.وتعرف ما الذي يجب أن يأتي مما كان عليه  
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هذه الحالة الروحية، طبيعتها  في الحياة، كل ليلة تدخل االيغو
الحقيقية. يجب تأسيس العالقة بين ماناس السفلى وماناس 

العليا أثناء الحياة في الجسم، وال يمكن القيام بها في أي وقت 
آخر. بعد الموت، فقط التأثيرات الناتجة بشكل طبيعي عن آخر 

ت حياة ينبغي أن نجد لها حالً لغاية نفاذ بقاياها. في هذه الحاال
يتم تقييد األنا من قبل طبيعتها الحقيقية. ومع ذلك، قبل العودة 

.إلى الحياة األرضية، تستأنف أو تأخذ بعض الوقت  

 

  س: ما معنى "استعادة الطبيعة الحقيقية" أثناء النوم العميق؟

ج: "طبيعته الحقيقية" هي الطبيعة الروحية واإللهية، والتي 
الماضي كله. هذه هي  تشمل كل الخبرة والقدرات ومعرفة

انقطاع طبيعة اإلنسان "المثالي الكامل" الذي ال يوجد به 
من مستوى إلى أخر، لمن طبيعته الحقيقية هو الواقع بالوعي 

الدائم الحضور. بالنسبة لنا، في حين أن الوعي نشط طوال 
الوقت وبطرق مختلفة، فإننا نتماثل مع المركبة49 أو مع أداة 

.بوعي من واحدة إلى الثانيةكل حالة وال نتحرك   

 

س: عند مغادرة ديفاخان، هل الوجود السابق هو الذي يوفر 
 الظروف لوالدة جديدة؟

                                                           

 مركبة تعني هيكل، جسد. 49
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في  ج: ليس بالضرورة. يمكن استخالص التأثير السائد للكارما
جميع أشكال الحياة التي يمكننا الدخول إليها من نصف دزينة 

.من الحيويات السابقة، التي لم يتم إنفاق الكارما منها  

 

ضاعت أو فُقدت السكاندا ألكثر من تجسد واحد؟ له س:  

من تجسد آلخر وما زالوا ينتمون  تم صنعهمج: هم ما قد  
نزعات. قد ال لمستوى التجسد. هم االستهالك وجوهر جميع ال

تتاح لبعض النزعات التي اكتسبناها في الوجود السابق 
لدينا هؤالء السكاندا. أينما كان هناك  الفرصة لإلنفاق، ولكن

شر أو ميل إلى الشر من أي نوع في الجنس البشري، فإن كل 
إنسان في هذا الجنس البشري يمتلك بذور هذه الشرور 

كنا صريحين بما فيه ويحتاج فقط إلى ظروف إلنباتها. إذا 
الكفاية لفهم طبيعة هذه األشياء، يمكننا منع الظروف المواتية 

.لإلنبات  
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 الفصل الرابع عشر
 

ةبيالدورات التعاقبية أو الحق  

 

واحد من أهم العقائد. الكلمات المقابلة في السنسكريتية. 
دورات قليلة معروفة في الغرب. أنها تسبب في ظهور 

الشخصيات الحية القديمة. أنها تؤثر على الحياة والتطور. متى 
حدد معدل االهتزاز األول ما يليه. توصلت اللحظة األولى؟ 

لقوى. عندما يترك اإلنسان الكرة األرضية، تموت كل ا
التشنجات والكوارث. التقمص والكارما يختلطان بالقانون 

الدوري. الحضارات تعود. دورة اآللهة. كريشنا، بوذا وغيرهم 
يخضعون للدورات. شخصيات بسيطة وقادة كبار. تقاطع 

دورات يسبب التشنجات. الدورات القمرية، الشمسية والفلكية. 
اج ومعنى قصة دورات فردية وتقمص. الحركة من خالل األبر

يونان. الساعة البروجية. كيف يتم ابهار األفكار والحفاظ عليها 
من قبل الدول. سبب الزالزل والنار الكوني والتجلد 

.والفيضانات. دورات براهمانية  

 

  س: كيف يتم إنشاء الدورات؟

ال يتم إنشاء الدورات للبشر من خالل كائن عظيم.  بالطبع،ج: 
فكر في دورات األرض التي تدور حول محورها، والقمر يدور 

حول األرض، والشمس الدوارة والشمس تدور حول جسم 
عاماً. تم  25868مركزي، متقاطعةً مع مختلف األبراج خالل 
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إنشاء كل هذه الدورات بواسطة قوة وذكاء تلك الكائنات 
ودة في بداية تطور هذا الكون وهذا النظام الشمسي، إن الموج

عودة هذه الكائنات وظهورها من جديد من وقت آلخر هو الذي 
.ينشئ الدورات العظيمة، الدورات تعني عودة ما كان من قبل  

 

الكارما مرتبطة بقانون الدورات؟ إنس: كيف يمكنك القول    

الكارما. يمكننا أن ج: في التحليل النهائي، تعني الدورات حقاً 
نرى أننا دخلنا في عالقاتنا مع تغيرات الشمس من خالل 

األبراج المختلفة. إن عالمات البروج التي أتينا تحتها، عندما 
نقرأها بشكل صحيح، تعطينا فكرة عما ستكون عليه حالة 

الحضارة في لحظة معينة، ألن الكائنات التي أقامت عالقات 
د عادت من جديد واستولت على خاصة في الماضي الهائل ق

.هذه العالقات السابقة والظروف المماثلة  

 

 س: إذن نحن نتعرض لدورات كما نحن في الكارما؟

ج: وكما نحن أيضاً في التقمص. مرة ثانية أقول، التقمص 
يعني نفس الشيء مثل الدورات. من خالل التجسد، نربط جميع 

عليها، والظروف على هذه األرض التي نحن  -األشياء المادية 
األرض، والعالقة مع الكواكب األخرى وغيرها من النظم. كل 

هذه الشروط والظروف هي التي أنشأناها، ونختبر هذه 
.الظروف في جسم أرضي ونخضع لها بسبب تفكيرنا وعملنا  
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 س: لكن هل نحن مجبورين على ترك الدورات تعمل علينا؟

معهم ألننا السبب. يجب أن ج: يجب علينا بالتأكيد أن نجرب 
نعمل في ظل هذه الشروط، لكننا لسنا بحاجة إلى الخضوع 

للشروط المقدمة أو السيطرة عليها. ترتبط األسباب الحقيقية 
دائماً باآلثار والنتائج الجسدية. إن الطبيعة الروحية لإلنسان 

الحياة نفسها، وحتى  -هي القوة الدافعة، والقوة المستديمة 
"كل ما هو على األرض  لذلك،وراء كل ما تم إنشاؤه.  -الوعي 

األفعال  قد تم تأسيسه على مستويات أعلى من الكائن من قبل
التي ال حصر لها من مختلف الذكاءات. نجد أنفسنا جسدياً 
وخارجياً تحت هذه الظروف، لكن داخلياً لدينا القدرة على 

.االرتفاع فوقها  

 

الوصول إلى مكان ال تعمل فيه س: هل يستطيع اإلنسان 
 الدورات أو تتداخل معه؟

ج: في اتجاه واحد. اإلنسان دائما يخضع للدورات. عندما  
يحين وقت النوم، على سبيل المثال، ليس بوسع اإلنسان سوى 
التراجع إلى الداخل. لكن الوعي يمكن أن يكون في حالة نشاط 

الحاالت بحيث ال يوجد انقطاع أو نقص في الذاكرة بين 
المختلفة. عادة، ال يعرف اإلنسان ما هو األنشطة الواعية 

حينما يكون الجسم نائماً. لذلك فهو يخضع لدورة النوم بدرجة 
.حكيمأكبر بكثير من   
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فعندئذ يمكننا القول إننا نتعامل  الدوري،س: إذا اتبعنا القانون 
 مع الدورات؟

الدورات، سواء ج: يتم اكتساب المعرفة بهذه الطريقة. تتكشف 
كنا على دراية بها أم ال، ولكن كوننا على دراية بالدورات، 

يمكننا االستفادة منها. التمسك بثبات أثناء الدورة الهابطة أمر 
ضروري مثل التقدم الصحيح أثناء دورة الصعود50. حقيقة 
عودة االنطباعات أو عودة األحداث من جميع األنواع هي 

.ى في كل دورة الحقةفرصة للوصول إلى حالة أعل  

 

 

"ال يُزعم أن  - ،122س: يرجى توضيح ما يلي في الصفحة 
مر وقتاً طويالً منذ أن قام قد االقتران يسبب النتيجة، ولكنه 

.معلمي الحكمة بتسوية جميع المشكالت باحترام " الخ  

ج: التزامن بين الكواكب ال ينتج عنه نتيجة، يؤشر فقط 
 للوقت، وكذلك الساعة البروجية أو ساعاتنا العادية. 

ال ينتج عنها التأثير، ولكنها تشير إلى موعد أو وقت تأثير 
.سبب معين  

 

                                                           

دورة الحياة تهبط على السلسلة الكوكبية األرضية لغاية وصولها  50
لنقطة الوسط أو التوازن (كوكب األرض الصلب) وبعدها تعمل اكمال 

 للدورة على القوس الصاعد.
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الجملة "من خالل التأكيد س: ماذا تعني المادة األخيرة من هذه 
"؟عقول الدول األكبر سناعلى طبع رمزية األبراج في   

في بداية األرض، هناك األيغوات األولى، األقدم أو واألكثر ج: 
المتقدمة األيغوات تطوراً، من األرض السابقة. ثم يأتي بعد 

اشغال حتى يتم احتالل أو  ذلك،أولئك الذين هم أقل تطوراً من 
من يعي وعيه، في الحالة السابقة من العالم. باإلضافة إلى  كل

إنسانية  -ذلك، هناك االيغوات التي تمثل اإلنسانية الناشئة 
مماثلة إلنسانية الحيوانات العليا من هذه الدورة التي سوف 

تتطور خالل دورتنا السابعة. إن االيغوات العليا، بعد أن عملت 
انه، تعبر إلى الثاني، بينما في الكوكب األول ووضعته في مك

يدخل التيار التالي من االيغوات إلى الكوكب األول51. إنهم 
االيغوات األكثر تقدماً أو تطوراً الذين يطبعون على االيغوات 
التالية أو األقل تطوراً، المعرفة المتعلقة بهذه القوانين، إنه 

.كان معروفاً من قبل نقل لماانتقال أو   

 

إلنسان كائن روحي ويمكنه دائماً تغيير المسار س: نظراً ألن ا
ال أرى كيف يمكن للمعلمين تطوير دورات ما لم يتصرف 

 الناس بالضرورة بنفس الطريقة.

                                                           

األرض عبارة عن سلسلة مؤلفة من 7 كرات أو كواكب، واحد منظور  51
كوكبنا الصلب) وستة غير منظورة ألنها تقع فوق المستوى المادي. هنا (

الكوكب األول  كروسبي يقول ان موجة االيغوات تهبط على الكرة أو
أن االيغوات الالحقة  –فيما  –وبعدها تنتقل للكرة او الكوكب الثاني 

 الثانية تدخل على الكرة او الكوكب الثاني.
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وليس وفقاً  البشرية،يحددون الدورات وفقاً لمتوسط كتلة  ج:
لموقف الفرد فيما يتعلق بالدورة. قد يتخذ الفرد موقفاً مختلفاً 

تماماً عن موقف الكتلة فيما يتعلق بالدورة، ولكنه مع ذلك 
يتحرك معها وهو مرتبط بهذه الدورة، يجب عليه التحرك مع 

ألعلى أو ألسفل. ال أحد يستطيع الهروب  هذا الجنس البشري
."ينتمي إليه من الجنس البشري "الذي  

تأثير الدورات علينا، مع ذلك، أو استخدام الكفاءة الدورية، 
يجب أن تكون هناك ثورة في  إنهيعتمد على الفرد. دعنا نقول 

جميع أنحاء العالم، وجميع األشكال المهزوزة، وجميع أفكار 
الممتلكات َستُباد، كيف سيتأثر البشر؟ سيتأثر البعض بشكل 

جداً. هذا يعتمد كلياً على األفراد، ومدى  رهيب، اآلخرين، قليل
ارتباطهم بنتائج مثل هذه األحداث. الحرية تأتي من قلة 
أشياء االهتمام الشخصي بنتائج كل ما نقوم به. إذا عملنا مع 

لألشياء، لمصلحة الجميع، دون التعلق إما بالنجاح أو  وليس
. نحن دهشنا مثل هذه الكوارث. ال يمكنهم لمسناتبالفشل، فلن 

.مهتمون بآثارها على اآلخرين وليس على أنفسنا  

 

يجب أن تتعلم الجماهير كيف يتصرف الفرد بشكل  إذن،س: 
 مستقل عن مصلحته الشخصية؟

ج: هذا هو الموقف. إذا فعل كل إنسان كل ما بوسعه من أجل 
.أحد. لن يكون هناك فقر من أي نوع يعانيشخص آخر، فلن   
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س: هل يمكن أن نتوقع عودة دورية من عهد الرعب 
  واإلرهاب؟

دون شك. يمكن أن تسبب نفس الظروف التي حدثت في ج: 
رة إلى أنه فرنسا نفس االضطرابات في أي بلد آخر. تجدر اإلشا

قبل عدة سنوات من الثورة، كانت شخصية معينة تعرف باسم 
الكونت سان جيرمان موجودة في فرنسا. لقد قام بالعديد من 

البعثات الدبلوماسية لفترات القوة وحذرهم مراراً وتكراراً مما 
سيحدث، بمجرد إجراء بعض التغييرات ووضع بعض 

لة من قبل من الضمانات موضع التنفيذ. هناك، جرت محاو
عرف كيف يحتفظ بهذا الكارما. كان جهده دائماً في خط 

.األخوة الحقيقية بأعلى معانيها -الحقيقة   

 

س: لكن شعار الثورة الفرنسية كان "الحرية والمساواة 
".واإلخاء   

ج: نعم. تم اتخاذ هذا الشعار للمساعدة في إثارة الثورة وإراقة 
المستخدمة ألغراض مدمرة، وليس وفقاً لألساس  -الدماء 

الروحي البناء الذي تمثله الكلمات حقاً. ويمكن مالحظة مواز 
قال  1886مثيرة لالهتمام في هذا البلد. في وقت مبكر من عام 

والمجيد لن يهدأ طويالً، وأن السيد جودج إن هذا البلد العظيم 
من يستطيع القول؟ قال  من أجل ماذا، -الشعب سوف ينهض 

إنه إذا علم المشرعون لدينا ما كان يمكن أن يكون له آثار 
معاكسة، فإنهم سيفعلون ذلك. ولكن لن يخدم أي قانون أو أي 

جهد من جانب الوطنيين عندما تضرب الساعة، عندما يجب أن 
.الكارمية بين السكان تحدث التعديالت  
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إلى تحذيرات من هذا النوع؟ يصغي اإلنسانس: لماذا ال   

كثير من الناس يعتقدون، بالطبع، أن ال شيء من هذا ج: 
القبيل يمكن أن يحدث هنا. إنهم مهووسون بفكرة أننا تقدمنا 
روحياً للغاية بعد الوقت الذي كانت فيه هذه الشروط ممكنة. 

شكل عام؟ أال نسعى، ككل، لتحقيق لكن هل نحن متقدمون ب
المصلحة الذاتية، والجشع الشخصي، والشهرة الشخصية، 
والسلع من جميع األنواع؟ ال يوجد تفاهم حقيقي بين البشر 

بشكل عام، ال سيما بين سياسيينا وما يسمى "بشر ذوي 
فيما يتعلق بالغرض من الحياة. لذلك، ال يوجد تطبيق  "،ذكاء

للمعرفة الوحيدة التي يمكن أن تساعد. ما الذي يقف خلف 
عصبة األمم؟ مصلحة فردية من كل أمة. من غير المجدي 

إطالقاً تفادي السؤال. يجب أن نرى ما هي المشكلة الحقيقية 
ية. إن كل مع اإلنسانية. الحقيقة هي أنه ليس لدينا ُمثُل حقيق

إنسان يعيش لنفسه: الفردية، المصلحة الشخصية، األنانية. 
ومع ذلك، فنحن مرتبطون بأفراد آخرين ومع دول ثانية. ما 

.يحدث لنا، ال بد لنا أن نشعر به إلى حد كبير أو أقل  

 

س: إذا كان كل البشر يحتفظون بمثل األخوية، كما تقول 
وظاً في الظروف؟الثيوصوفيا، فهل يجب أن نرى فرقاً ملح   

ج: يعتمد على الُمثل العليا للبشر. إذا كان باإلمكان أن يقود 
 وتطبيقها فإنالناس ككل إلى االستماع إلى رسالة الثيوصوفيا 

البؤس والمعاناة والصعوبة الموجودة اآلن في العالم ستتوقف 
فعلياً عن الوجود. ولكن ليس في متناول أي سلطة لقيادة 
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ماع والتقدم بطلب. يجب عليهم أوالً امتالك البشر على االست
.الرغبة واختيار االستماع واالصغاء للنصائح  

 

  س. إذن نحن محدودون للغاية في قدرتنا على المساعدة؟

ج: كوننا "محدودين" ال يعطينا أي عذر لعدم القيام بكل ما في 
وسعنا، وهذا كل ما يمكن للجميع القيام به. إذا كان هناك من 

فئة رائعة من الكائنات أولئك الذين يحملون مثاالً معيناً بين 
ويبذلون الجهد الالزم لتحقيق ذلك، فهم ليسوا في الحقيقة من 
نفس الفئة مثل اآلخرين وال يعملون في نفس الظروف. ولكن 
إذا ظلوا ثابتين في مساعدة اآلخرين، فإن أكبر مساعدة تعود 

من األفراد الذين بمرور الوقت. يمكن أن نسميها مجموعة 
سيكتسبون المعرفة والقوة ويصبحون أكثر قدرة على مساعدة 

.اآلخرين  

 

س: أنت تقول إن األمل الوحيد لألمة هو االستماع إلى األفكار 
 الجيدة؟ إذاً، ماذا تقول عن روسيا؟

ج: في روسيا، استمعوا إلى القادة. هذا ما يحدث هناك. وعدهم 
ون شيء بملكية خاصة، فهم ال القائد ألولئك الذين ال يملك

يملكون حتى العمل، بل يوجد الكثير من متطلبات الطعام. هذا 
يستمعون ما أرادوه. لذا فقد استمعوا إلى وعده وبينما كانوا 

من وضعهم تحت هذا االنضباط بحيث ال يستطيع أحد أن  تمكن
يقول ال. إنهم يحتاجون إلى قائد يعرف القانون ومن سيقود 
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نون بقبضة حديدية. ثم سيتم القيام بكل شيء من قضية القا
.أجل اآلخرين. هذه هي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك في روسيا  

 

 س: بشكل عام، هل ستطور المثل العليا خطاً حقيقياً للطاقة؟

ج: كل إنسان هو دينامو مستمر للطاقة المتولدة باستمرار 
والتي ستؤثر في النهاية على األرض التي نعيش عليها. 

الدماغ موزع طاقة. ال تضيع أي من الطاقة التي نضعها في أي 
نوع من التفكير، ولكنها تصبح جزءاً من طاقة األرض. إذا 

ثاليات كانت هذه الطاقة موجهة نحو التفتت أكثر من الم
البناءة، فلن يكون التدمير ناتجاً عن الحضارة فحسب بل عن 

. الثاني الممالكاألرض نفسها أيضاً. ال يوجد فصل بيننا وبين 
نحن جميعاً مرتبطين ببعضنا البعض. نحن نعيش في العوالم 

السفلى، نرسم أدواتنا ونؤثر عليها بطريقة مفيدة أو ضارة. في 
تنا الخاصة، فإننا نولد تأثيراً الطاقة التي نضعها في مصلح

شريراً، وفي نهاية المطاف، خالل الدورة، سيؤدي إلى كارثة. 
يجب  الطاقة التي تولدها الُمثُل العظيمة ستتوج بالطريقة نفسها
علينا أن نتعلم الثيوصوفيا، ولكن أكثر من ذلك، يجب أن 

نجعلها قوة حيوية في حياتنا، لجعلها مفيدة وننشرها وراء 
نا الضيق من األفكار والمشاعر. يجب أن نقدم هذه القوة أفق

الديناميكية، ليس عن طريق قناة واحدة، ولكن بالجميع. إنها 
قوة الوعي بمجرد تحريرها من نفسها، انها الروح، خالية 

.ولكن بميزة كبيرة ومتجردة من المصلحة الذاتية  
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تا أو ُكِتَب" هذه اليوكا األربعة هي: كري125س: في الصفحة 
ساتيا، العصر الذهبي. تريتا، دفابارا وكالي يوكا أو العصر 

أو العصرين بالوسط غير موضحة. الدورتين األسود". "طبيعة 
 ماذا ستكون طبيعة هاتين الدورتين؟

: تُسمى الدورات الذهب والفضة والبرونز والحديد. تتوافق ج
طبيعة كل دورة إلى حد ما مع طبيعة المعادن وقيمها 

دورة البراءة والنقاء. ثم  -ناتها. السن األول هو الطفولة ومكو
عندما تكون جميع  البلوغ،يأتي الشباب بحماسة الحياة. ثم 

يميل العقل إلى تجاوز الطبيعة الروحية. إن  العمل،القوى في 
عمر الحديد ينبع دائماً من حقيقة أن القوة الكاملة للعقل 

.تستخدم في ميل األشياء المادية بدالً من خط اإلدراك الروحي  

 

 س: ماذا بعد العصر الحديدي؟

ج. عندما يصل عصر الحديد إلى نهاية دورته، يتبع العصر  
لكنها ال تزال طويلة. لقد أكملنا فقط أول الذهبي على التوالي. 

، تاركين لنا أكثر من أربعمائة -خمسة آالف عام من كالي يوكا
دعنا نقول أنه في خمسين ألف سنة، كل ا. لنكملهلف سنة أ

حضارات األرض تتجاوز إمكانياتها على هذا النحو. ثم يأتي 
اضطراب كبير، مثل التغيرات الجيولوجية الظاهرة خالل أي 

مرحلة لكوكب األرض. هذه االضطرابات هي ردود أفعال القوى 
التي أتقنها اإلنسان لفترة طويلة وتتسبب في إعادة توزيع 

القارات. لنفترض للحظة أن كارثة كبيرة ضربت األرض وأن 
األرض قد غرقت كما كان الحال في ذلك الوقت، وأن األرض 

الباقي من قد ارتفعت من جديد حيث كان البحر من قبل، وأن 
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الناس قد فروا واستقروا على هذه األراضي. أولئك الذين نجوا 
الطعام والملبس  -سوف يهتمون بالضروريات األساسية للحياة 

والمأوى. ال يوجد مكان للفنون والعلوم الموجودة، لكن 
ببساطة ستصبح تقليداً لألطفال المولودين في هذه الظروف. 

الفنون القديمة. وبالتالي، سيتم سيكون ألطفالهم تقليد أبعد من 
إنشاء مرحلة جديدة كاملة من الوجود. لن تتعلم األجيال 

القادمة، ثقيلة الكفاف، إال الفنون والعلوم التي تنطبق على 
بيئتها فقط، وستكون دورة عودة الفنون القديمة بعيدة في 

.المستقبل  

معالمنا قد هذه ستكون قصة حضارتنا الغربية الحالية. جميع 
تختفي في مائتي سنة أو أكثر. لذا، ربما في حياة ثانية، في 

قارة أخرى خارج البحر، ينبغي أن نسأل أنفسنا عن األشخاص 
الذين تركوا هذه الحضارة أو آثارها الصغيرة. سوف تمر هذه 
الحضارة بنفس المراحل التي تمر بها الحضارات الثانية، إنها 

س من الحضارات الماضية. ألننا تقدم ببساطة تجسيد النفو
 نحن الجنس البشري الثاني، والجنس البشري الثالث والرابع
ألن الثاني قد ذاب في الثالث، والثالث في الرابع، والرابع في 

الخامس، وبالتالي يجب أن يستمر الخليط في األجناس 
المستقبلية. في كل هذه األجناس كانت حياة الحياة في عصر 

من  تالها زمن تالشت فيه الطهارة والبراءة قاء،والنالبراءة 
خالل نمو الفكر على طول الخطوط المادية، ثم واصلت االندفاع 

.المادي للحضارة بكل تعقيدها حتى االنقراض  
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س: هل بدأ العصر الذهبي بعد أن حصلنا على األجسام 
 الحالية؟

ج: ال، أجسامنا لم تكن ملموسة في ذلك الوقت. كانوا أكثر 
الستيكية، في حالة أدق. كان هناك عمالقة في ذلك الوقت، أي ب

األشكال الكبيرة جداً مقارنة باألشكال الحالية. أصبحت هذه 
.األشكال أكثر وأكثر ملموسة  

 

من األنا تُجلب في العصر الذهبي؟ فئةأي س:   

ج: الطبقة أو الفئة التي نمثلها اآلن، ألننا يجب أن نعيش في  
العصر الذهبي. إنها مجرد دورة نهضة األمم، تشبه ميالدنا في 

جسد آخر: تبدأ الطفولة، ثم الشباب، الرجولة، االضمحالل، 
في  كجنس،والموت. في الوقت الحاضر، نحن في "إنسانيتنا" 

 عصر كالي يوكا52.

 

  س: هل تمر جميع الدول اآلن بكالي يوكا؟

ج: ليس بالضرورة. قد تكون الدول الثانية اآلن في عصر 
كالي يوكا تميل إلى أن تصبح  بالطبع،البراءة والنقاء، لكن 

أكثر عمومية. ما دامت األمم غير معروفة لبعضها البعض، 
مفصولة عن األرض والبحر، وبالتالي من خالل الذكاء الكوني 

                                                           

من المفروض كتابة كالي " يوغا" بدالً من " يوكا" ولكن لكي  52
بكونه نظام تأملي، فقد فضلت استعمال  –يوغا  –اليختلط مصطلح 

عندما يتعلق األمر بالعصور األربعة. –يوكا  –مصطلح   
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تبدأ ن للدورات المختلفة المضي قدماً بشكل مستقل تماماً، يمك
.يوكا في أن تصبح موحدة كالي  

 

  س: ثم تتداخل الدورات وال تنتهي فجأة؟

ج: تتداخل الدورات دائماً. ال توجد نقطة توقف مباشرة. ال 
يمكن أن يكون هناك توقف قصير للصفحة، ثم بداية فورية 

يء إلى آخر، تماماً كما يذوب جديدة. هناك دائماً مزيج من ش
الليل تدريجياً في النهار. تحتوي الدورات على الصباح 

والظهيرة والشفق والظالم المحددة، كل فترة تمزج بشكل غير 
.محسوس في الفترة الثانية  

 

 

ساعة بما في ذلك الليل والتهار؟ 24س: ما الذي يحدد دورة   

األربع وعشرين ساعة ج: فيما يتعلق باألرض، فإن دورة 
تحكمها ثورة األرض على محورها الخاص، والتي، في حركتها 

حول الشمس، تُظهر لنا تجلي النهار والليل. ولكن فيما يتعلق 
بنا، فإن هذه الدورة، شأنها شأن كل الدورات الثانية، يتم 

تثبيتها بتوافق تام مع احتياجات الكائنات التي تقع تحت تأثير 
.هذه الدورة  

عونا نتذكر أنه في البداية، أنشأت الشمس وجميع الكواكب د
التي تنتمي إلى هذا النظام الشمسي، من خالل عالقاتهم 

نظام حركة أو معدل معين من االهتزاز  المتبادلة، -وعالقاتهم 
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والذي هو المفتاح الذي يحكم جميع الحركات.  لنأخذ دورة 
عنها جودج  القمر التي دامت تسعة عشر عاماً والتي تحدث

كإيضاح، مع تذكر أن جميع الدورات الخفية التي تؤثر على 
األرض يتم حسابها بواسطة القمر. يوجد أربعة أسابيع وثالثة 
عشر شهراً قمرياً. اآلن، اضرب الثالثة عشر بأربعة والنتيجة 

اضربها بتسعة عشر، سوف نحصل على رقم سيصل 
تي تبلغ ثمانية مجموعهم إلى سبعة. لذلك مع دورة الشمس ال

4وعشرين عاماً. من خالل ضرب  xl3  نحصل على 28ثم في ،
ويتكرر نفس  سبعة،إجابة يساوي فيها مجموع األرقام أيضاً 

 ً .الرقم في كل دورة تقريبا  

 

 س: هل يرجع ذلك إلى طبيعتنا السباعية؟

إنها إشارة إلى أن كل شيء هو سباعي، وهذا هو السبب ج: 
دورات، وسبعة أجناس بشرية رئيسية، وسبعة في وجود سبع 

أجناس بشرية فرعية، وسبعة أيام في األسبوع، وسبعة ألوان، 
.وسبعة أغلفة للروح، وما إلى ذلك  

 

  س: هل فترة السنوات السبع لها أي أهمية ومعنى؟

ج: نعم. سوف تعطي السنوات السبع األولى ميالً محدداً إلى 
للسنوات السبع القادمة تأثير السنوات السبع التالية، يكون 

حاسم على السنوات السبع المقبلة أيضاً، وهكذا. ثم هناك دورة 
مهمة أُخرى وهي الدورة التاسعة. كلما اجتزنا الخمسة، وكان 

لدينا بعض األشياء في حركة، فإن الخط التالي يتبع نفس 
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الخطوط السابقة، ألن الرصيد والميزان هنا. لذلك، هو أيضاً 
وفيات، أي عندما يكون هناك كمال في اتجاه واحد، يأتي عدد ال

لدورة تساعية. تدمير هذا الكمال وبداية جديدة  

سمى الرقم عشرة االنتهاء من الكمال، ألن سبعة وثالثة يُ 
 يصنعون العشرة. السبعة هي الجانب الظاهر للطبيعة المرئية

الروح أو  -جانب آتما، بودهي، ماناس -الثالثة مخفيون 
والنفس والحكمة المكتسبة، والفعالية اإلبداعية النشطة لتلك 
الحكمة. الثالثة المخفية والسبعة المتجلية في كل اتجاه، مع 

أرقامهم واأللوان واألصوات، والتي لها معانيها المقابلة في كل 
.من الحياة والتجلي  

 

  س: هل هناك دورات مائة عام؟

حاول أسياد الحكمة خلق شيء ج: هناك منها. كل مائة عام، ي
أفضل، في طريق الُمثل العليا مثل تلك التي يمكن للبشر أخذها 

في زمنهم، مع وجود أفكارهم الموجودة أساساً. يمكن رؤية 
مثل هذه المحاولة في تشكيل هذه الجمهورية. كان هناك العديد 

من األشخاص الذين كانوا يعيشون في ذلك الوقت، بعضهم 
نهم، والبعض اآلخر ال نعرف شيئاً عنهم، نعرف القصة ع

والذين كان لديهم فكرة جمهورية األخوية وتابعوها. كان توم 
باين هو الذي فعل أكثر من أي شخص آخر من أجل األفكار 
التي كانت سائدة. لكن لم يكن هناك أي إنسان يشعر باإلثارة 

.أكثر من الالهوتيين األوائل  
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الذي دعمه خالل هذه المعركة  ثم كان هناك جورج واشنطن. ما
شبه المستحيلة ضد أحد أكثر الناس عدوانية وحروباً في 

العالم؟ ضد الخالفات والجهل واألنانية لألشخاص الذين قاتل 
من أجلهم والذين ساندوه قليالً؟ حسنا، كان لديه الدعم. هناك 

 أهمية أكبر مما يبدو في حقيقة أن القائد "الفاييت" جاء من
سيفاً. تشير العديد من التسجيالت، باإلضافة إلى  وفرت له

السجالت الماسونية العليا، إلى أن هذه الجمهورية كانت 
جمهورية تعتمد على األخوية. لكننا سقطنا من هذا المثالية 

.وانجرفنا إلى الفردية  

 

س: هل يمكن للفرد أن يكون له دورة ذهبية خاصة به في 
 كالي يوكا؟

ج: بالتأكيد نعم، في هذا المعنى: كل الكارما الصالحة من 
الماضي من حيويات مختلفة يمكن أن تتحقق في حياة واحدة. 

عندها سيكون لديه دورة ذهبية لهذه الحياة، لكن الكثير من 
يدة المنال، ويمكن للحياة الكارما األقل حظاً ستبقى كارما بع

التالية تنظيف أي شيء لم يتم تنظيفه بعد. ما يبدو جيداً ليس 
جيداً دائماً ولكنه غالباً سيء جداً. إذا كان يجب أن يستخدم 

انسان يتمتع بالممتلكات والغنى والثقافة وكل ما بدا مرغوباً 
فيه في العالم منهذه المزايا على حساب زمالئه، فإنه سيزيد 

ن البؤس الذي كان عليه التغلب عليه. في الواقع، لسنا م
بحاجة إلى حسد البشر الذين يصلون إلى الوظيفة والذين 

يستفيدون كثيًرا من األنظمة التي يديرونها. إنهم في أسوأ 
.موقف يمكن تخيله، ويجب أن يأتي دورهم  
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ال أحد يستطيع الهروب من القانون دون أن يخدم الباقي 
.بأرباحه  

في هذا الوقت، هناك مزيج من الطبقات، ألنه يجب علينا أن  
البراهمان،  -نتذكر أن هذه الطبقات موجودة في كل مكان 

العديد من  أن ولكننا نرى –المحاربون، التجار والخدم 
في والبراهان  المرتفعة،في قلب األماكن  الخدم هم السودرا

.بعض األماكن الدنيا  

 

سيكون هناك تعديل دوري للطبقات؟س: هل    

ج: هناك دائما مثل هذا التعديل، وهذا يعني أن األشخاص يتم 
وضعهم باستمرار في مواقع مختلفة، مرتفعة ومنخفضة، ولكن 

من الضروري االعتماد على المجتمع بأكمله من  دورة،في أي 
البشر الذين يتصلون فيما بينهم في أنواع مختلفة من الخبرة. 

استخدم السودرا هذه السلطة بحكمة، فإنهم يحتفظون إذا 
بمكانتهم العالية، إذا استخدموا سلطتهم ضد رفاهية الجميع 

.الخدم –فعليهم أن يعودوا إلى مكانهم في السودرا   

 

 س: هل هناك فرصة لتقصير العصر الحديدي؟

ج: ال يوجد. تم طرح السؤال التالي على السيد جودج "هل 
يمكننا فعل شيء ضد كالي يوكا؟"  فأجاب: "ال، لكن يمكنك 
القيام بالكثير من األشياء هناك." الطاقة في عصر مثل كالي 

يوكا، كان أكبر أربع مرات من أي قوة في أي عصر آخر. 
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لكثير أكثر سرعة الحركة في كالي يوكا تجعل من الممكن فعل ا
  .من أي عصر آخر

 

س: معظمنا في حاجة إلى التقمص، لكن الكائنات العظيمة التي 
تأتي إلينا تتجسد بحسب اختيارهم. ما الذي يحدد دورة 

  ظهورهم؟

ج: إذا لم يكن من الضروري أن يأتي البشر الكاملين روحياً 
الذين يجسدون كتجسيد إلهي في أوقات مختلفة من تاريخ 

فيجب أن تكون هناك ظروف على األرض تجذبهم هنا. العالم، 
طبيعة األنا على األرض في لحظة معينة هي التي تسبب ظهور 
كائن عظيم. عالوة على ذلك، تظهر هذه الكائنات عند تقاطعات 

 1898و 1875الدورات العظيمة، كما كان الحال بين عامي 
.عندما تقاطعت ثالث دورات عظيمة  

استكملت في ذلك الوقت فترة كالي يوكا األولى التي استمرت 
معلم "البهاغافاد  كريشنا،عام، والتي بدأت بوفاة  5000

غيتا". الدورة التي تبلغ مائة عام، والتي يسعى خاللها المحفل 
الكبير خالل الخمس وعشرين عاماً األخيرة من كل قرن، من 

كار أفضل أمام خالل المعلمين أو تالميذهم، إلى وضع أف
اإلنسانية قبل أن تنشط أيضاً. خالل هذه الفترة، انتقلت الشمس 

من برج الحوت إلى برج الدلو وكان هناك أيضاً عالمة. كان 
تقاطع هذه الدورات الثالث يعني أشياء كثيرة، ولكن أحد 

المعاني كانت أنه في هذا الوقت تقريباً، سيظهر شخص عظيم 
الحضارة وروح العصر ستسمح  على األرض، مع العلم بأن
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بهما. إذا كنا نريد أن نعرف من كان هذا الكائن، علينا فقط 
.التفكير في دراساتنا  

الكائن كان معروفاً في العالم تحت اسم هيلينا بتروفنا 
 بالفاتسكي وللمعلمين معروفة تحت اسم آخر، كما قالوا ذلك

يها والمعرفة المقدمة من قبلها أو بواسطتها هي ما نسم
.الثيوصوفيا  

 

س: هل كانت هناك أي تغيرات ملحوظة في البشر عند تقاطع 
  هذه الدورات؟

ج: الديانات والعلوم والحكومات والشعوب آخذة في التغير. 
لهذا السبب بالذات جاءت الشخصية العظيمة. كانت الشروط 

مثل السماح لهذه الزيارة واستخالص أكبر فائدة منها. عندما 
ال القديمة، يكون البشر أكثر انفتاحاً وقد حان تتغير األشك

الوقت للقيام بالعمل الذي ال يمكن إال لألشخاص العظماء القيام 
.به  

 

؟1875س: لماذا بدأ العمل في هذا البلد في عام    

ج: ألن الدورة أعادت ما كان من قبل. هنا، بين هؤالء الناس 
عاد المصريون القدماء، الفرس القدامى أيضا والهندوس 

القدامى وتلك الخاصة باألمم القديمة األُخرى، ستجد نفسك 
متجسداً بيننا، إذا كنت تعرف كيف. في أسفل السلم، أولئك 

الحمر.  الذين كانوا، في تجسيدات سابقة، هنود أمريكا  
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تسمح لهم الكارما الخاصة بهم بإعادة التنافس في الجنس 
البشري الذي يسيء معاملتهم ويأخذ مكانهم. في هذا البلد 

أيضاً، هناك مجموعة من األفراد من كل بلد تقريباً في العالم 
مما يؤدي إلى مزيج من القيود المادية التي ستنتج في نهاية 

ة مختلفة تماماً عن أي جسم المطاف هيئة أو بنية ذات طبيع
.مادي سابق  

في الوقت نفسه، فإن الطبيعة النفسية لهؤالء الشعوب القديمة 
تتغير، وتصبح أكثر وأكثر تأثيراً وتمارس تأثيراً على التوترات 
الجسدية. على العموم، لدينا هنا فئة من اإليغو ذات قدرة أكبر 

الطبقات على الفهم واإلدراك أكثر من تلك الموجودة في 
.السابقة من اإليغو  

هذه كلها اعتبارات تعيد المخلصين الكبار، وهي تشير إلى 
شيء واحد يتوجب علينا ونحتاج أن نفهمه: حقيقة أن 

الشخص الذي بدأ العمل في هذا البلد ال يعلى عليه. إذا درسنا 
تعاليم هذا الكائن وهذا المحفل العظيم مع وضع هذه الفكرة في 

كون فهمنا أفضل. كلما استطعنا فهم وجهة النظر االعتبار، فسي
هذه، كلما تلقينا أكثر، وكلما اقتربنا من الحكمة. وضع هذا 

 سيساعدنا على فهمهأن الكائن هو درس كبير يجب أن يعلمنا 
.قانون الدوراتفهم   

 

س: لماذا تلقى تعاليم يسوع التي كانت مخصصة لشعب محدد 
اهتماماً كبيراً من هذه الدول الغربية أكثر من تعاليم الثيوصوفيا 
التي كانت مكتوبة باللون األسود على األبيض، مع دعوة للعالم 

 بأسره بشكل شامل؟
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المناسبة أن المصريين المتجسدين اآلن  أليست الكارما: ج
والذين استعبدوا اليهود القدماء، قد استعبدتهم عقائد الدين 

اليهودي؟ ليست تعاليم يسوع هي التي تمارسها عموماً 
الشعوب المسيحية المزعومة. كانت تعاليم يسوع الحقيقية هي 

تعاليم الثيوصوفيا. علم يسوع األشياء ذاتها التي علمها بوذا 
قبل حوالي ست مائة عام، وكرر نفس التعاليم لشعب أصغر 

 لليهود الذين كانوا من ضمن مهمته، كما قال هو نفسه. 

امتدت هذه المهمة إلى شعب غير مستعد للمعرفة، لكنه كان 
على استعداد لتقبل أنواع مختلفة من الخرافات والعقائد. أتى 

أ عصر يسوع في دورة أدنى من تلك التي أحضرت بوذا. بد
الظالم العقلي والروحي، وبدالً من إعطاء المعرفة، كان في 

الواقع تهدف إلزالتها من الطبقة الجاهلة من االيغوات الحالية. 
حتى في الهند، حيث تم الحفاظ على الكثير من هذه المعرفة 

القديمة وتسجيلها، كانت بعيدة عن الجماهير. هذا هو السبب 
.الل األمثال والرموزفي أن يسوع علم الجموع من خ  

 

س: إذا كان قانون تقاطع الدورات يشير إلى حقيقة أن كائناً 
عظيماً سيظهر على األرض، وهو سوف يمحو أيضاً أي فكرة 

 عن الالحق له، أليس كذلك؟

ج: حقيقة أن تقاطع ثالث دورات يشير إلى حدث استثنائي  
للغاية في ظهور شخصية معينة هو في أساس فهم كل 

الفلسفة. إذا لم نفهم أن مصدر الفلسفة هو المعرفة الحقيقية 
وإذا أدركنا أن الكائن الذي قدم هذه المعرفة يعرفها وأعطى كل 

اإلشارة األولى. ما يمكن تقديمه في ذلك الوقت، فلن يكون لدينا 
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مع هذه الفكرة، يمكننا الحصول على المزيد والمزيد من النور 
في جميع االتجاهات، يمكننا أن نرى ما تعنيه هذه األشياء ألنها 

.تميل إلى فتح ما يمكن أن تسميه العين الروحية  

 

س: في هذا الفصل، هناك حديث عن اآلفاتار المستقبلي الذي 
أعظم األوقات الماضية. ماذا يعني؟يجمع بين صفات اثنين من   

ج: بالطبع، يجب أن ندرك أننا لم نصل إلى نهاية مدارنا بعد 
وهناك الكثير الذي يتعين القيام به قبل ذلك. محاوالت تطوير 
ونشر األفكار التي يجب أن توقظ عقول البشر لن تنتهي. كما 

هو الحال مع المطرقة السريعة، فإن هذه المحاوالت تسبق كل 
شيء قادم. اآلن، كان كريشنا محارباً، ليس في الجيش، ولكن 

بالمعنى الحقيقي للكلمة. كان مسؤوالً إداريا بينما كان بوذا 
ذكاًء أخالقياً. الصورة الرمزية الكبيرة القادمة ستكون اتحاد 

.الذكاء اإلداري واألخالقي  

 

س: سمعت أن الثيوصوفيين يقولون إن مخلصاً عظيماً آخر 
.إلخ سيأتي،   

ج: سيأتي عندما نكون مستعدين، لكن المعلمين لم يعطوا اسم 
دورة مجيئه، لسبب وجيه للغاية. لم يتعرف عليه الكثير من 

اليهود الذين وعدوا بمسيح عندما جاء وما زالوا يبحثون عنه. 
بنفس الطريقة، لم يعرفه كثير من الثيوصوفيين وجسدوه في 

.ا تجسدهأجساد مختلفة، وأعلنو  
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تمد دورة الثيوصوفيا على عمل الطالب؟س. هل تع  

ج: إذا تم فعل كل شيء لمواصلة العمل بينما تركه المعلمين 
وإذا تم نشره ولم يتم التكهن به، فسيكون له تأثير أوسع 

بكثير، وفي المستقبل، ستكون مجموعة من األشخاص جاهزة 
.للمعلم  

 

ض س: هل هذه الجهود العامة تبذل في وقت بات فيه تدمير بع
 الحضارات العظيمة وشيكاً؟

ج: نعم. ولكن يجب أن نتذكر أن تدمير الحضارة ال يعني تدمير 
م المتبع سابقاً. ثم، األفراد الذين األنا. هذا يعني تدمير النظا

يتبعون النظام القديم، بطريقة أو بثانية، يموتون أو يتدمرون 
أي  جسدياً. هذا هو الخيار األمثل للجميع والسؤال المهم من

.جانب والطريقة التي سوف ننخرط فيها  

 

س: هل يغير جهل اإلنسان تطوره، أم أن قانون الدورات يغير 
 جهله؟

ج: جهل اإلنسان يجعله يثبت في الجهل. إنه تطوره. إذا كان 
.يريد أن يظل جاهالً، فال يمكن ألي دورة تغييره  

 

هي دورات المصير أو القدر؟ س: ما  
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كلها دورات القدر. بالتطبيق على أنفسنا، نحن الذين نصنع ج: 
نحن نحلها بأنفسنا. الحفرة التي نقع فيها هي  -مصيرنا 

.الحفرة التي حفرناها. إنه قدرنا  

 

س: هل يمكنك شرح شيء حول تطبيق قانون الدورات هذا في 
 التدريب وكسر العادات الشخصية؟

ينطبق مبدأ الدورات في كل مكان. ال يوجد انطباع من أي : ج
نعتقد  بأنالتفكير مجرد، وال حتى للتجسد نوع بأننا لن نعود

.عودنلن  ناأنب  

ليس هناك عمل نفعله لن يعود. نمر عبر دورات منتظمة  
طوال الوقت، دورات ثابتة. اآلن، لتصحيح العادات، يجب 

د، حتى األفكار غير المرحب االعتراف بأن األفكار السيئة ستعو
فكر ذو  -بها تخضع للقانون. لذلك، قم بتثبيت فكر معاكس 

طبيعة معاكسة، أو إحساس بالطبيعة المعاكسة أو ابدأ فعلياً 
بوضع أفعال ذات طبيعة معاكسة. استمر في القيام بذلك بأفضل 

ما يمكنك، وأخيراً، ستدمر الدورة القديمة وتؤسس دورة 
.جديدة  

إنها أيام اإلحباط لديهم. قال  -خاص يعانون من الكآبة هناك أش
لكن ليس عندي  ثانية،السيد جودج ذات مرة: "لدي أشياء 

األزرق53". ومع ذلك، فإن معظم الناس لديهم. تُسمع الكآبة 
ويبدو أنها تستحوذ بالكامل على الشخص، لكن يمكن شفاؤهم 

إذا اغتنم الفرصة لتأسيس دورة مختلفة. تجدر اإلشارة إلى 
                                                           

 رمز للكآبة. 53
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أنهم وصلوا في وقت معين، وعادة ما يكون هناك فاصل زمني 
 هال معين بين فترات الزرقاء وأنهم يعرفون أنهم سيصلون

ويكونوا على استعداد لمواجهتها. ثم يبدأ في التفكير في أسعد 
يوم أو أسعد لحظة، أو أسعد رابطة له على اإلطالق، ويتمسك 

في أحسن األحوال بسعادته. لن ينجح في المرة األولى، وال 
حتى في المرة الثانية، لكن إذا واصل الجهد، فسوف يجد في 

لسابقة، حتى شيئاً فشيئاً بدالً كل مرة كل القوة الالزمة للجهود ا
.من فترة الكآبة، ستكون هناك فترة من السعادة  

لذلك من خالل النظر في عودة االنطباعات يمكننا تصحيح هذه 
العادات. يتم وضع عادات من جميع األنواع عن طريق التكرار. 

في المرة األولى التي نفعل فيها شيئاً، ليست هذه عادة بعد 
عل ونواصل تكراره وأخيراً يصبح تلقائياً. مع لكننا نكرر الف

.معرفة قانون الدورات، فإن العادات هي تحت سيطرتنا الذكية  

 

ما هي العوامل الرئيسية في الفترة التي تسبق عودة س: 
 االنطباعات الفردية؟

السبب نفسه. االنطباع األول له حدوده الخاصة به، ألن ج:  
جودة وقوة السببية األولى. على عودة االنطباع يتوافق مع 

فإنه غمض عينيك تللحظة، ثم  سبيل المثال، إذا نظرنا إلى النور
سيتم رؤية هذا النور من الداخل، ثم يتحول قليالً من خالل 

الذهاب واإلياب، حتى يتالشى االنطباع. ال يستغرق ذلك سوى 
بضع ثوان. األسباب األُخرى تستغرق وقتاً أطول حتى تنضج 

 ً   .لها الداخلية لطبيعتها والطبيعة وفقا
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إن موضوع الدورات له أهمية وقيمة أولية، بالنسبة لإلنسان 
على حد سواء، والتي تُعتبر شخصية وفردية، وكذلك بالنسبة 

لألمم والحضارات كمجموعات كبيرة من الوحدات. هناك 
نقطتان في هذا الفصل، على وجه الخصوص، ينبغي أن يمنحا 

ملموسة. األول هو أن اإلنسان، الذي يعتبر الطالب رؤية 
روحياً، هو الذي يحمل كل الممالك الثانية. عندما ينجز عمله 

يتم سحب قوته ويبدأ تفكك  يتركها،على األرض، فإنه 
الحيويات المختلفة التي تتكون منها الكرة األرضية. إن 

الكوارث، التي تتعرض لها كالنار والفيضانات، والتي يحدث 
بل هي نتيجة انسحاب  األسباب،بها هذا التفكك، ليست هي 

.اإلنسان  

نقطة أخرى هي أن الدورات ليست ردود فعل االنطباعات 
نحن هذه الدورات. الدورات هي نتائج  المفروضة علينا.

السببية التي بدأناها بالفعل من قبل، كأفراد وكشعب وكجنس 
بشرب وكإنسانية كاملة. كلنا مرتبطون ببعضنا البعض في 

الكون الذي نعيش فيه. جميع العودات في البروج الفلكية، في 
مدارات الكواكب، في مسار الشمس وفي أي اتجاه آخر، هي 

ودة األسباب التي حركها أولئك الذين يشعرون بالنتائج. دائماً ع
إذا كنا في عصر مظلم، في وقت من تنتشر فيه األوبئة 

الجسدية والنفسية، فهذا يعني أننا مرتبطون بها. يجب أن نبدأ 
في رؤية سبب النتيجة، وإذا كانت النتيجة سيئًة، فاخرجوا من 

قي، مع البقاء مع هذا النوع من النتائج لتأسيس فكر وفعل حقي
.زمالئنا الحجاج ومتابعتهم. هذا هو ما فعله المعلمين  
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 الفصل الخامس عشر
 

الحلقة المفقودة –تمايز األنواع   

 

األصل الوحيد لإلنسان غير قابل لالكتشاف. اإلنسان ال يأتي من 
زوج واحد، وال من الحيوانات. ظهرت سبعة أجناس بشرية 

من البشر في وقت واحد على الكرة األرضية. يتم دمجها اآلن 
وسوف تتفرق. قرود أنثروبويد شبيهة باإلنسان. أصل 

تحاد غير الحيوانات. لقد جاؤوا من اإلنسان. هم أحفاد اال
الطبيعي في الدورتين الثالثة والرابعة. األجناس المتأخرة. 

الكتب السرية حول هذا السؤال. لقد أُخذت الخصائص اإلنسانية 
للقرود في االعتبار. العوالم السفلى من الكواكب األُخرى. 

سماوية).  كائنات(الدياني تمايزهم عن طريق تدخل ذكي من 
ل النورانية النجمية للدورات منتصف التطور. تصلبت األشكا

ما هي  المفقودة،القديمة إلى دوائر مادية. الروابط أو الحلقات 
ولماذا العلم ال يمكنه اكتشافها. الغرض من الطبيعة في كل هذا 

.العمل  

س: إذا اعترف العلماء بوجود المستوى النجمي، أال يمكنهم 
 إحراز تقدم كبير في تحقيقاتهم؟

علماء اليوم الذين يعترفون بها ال ج: لسوء الحظ، فإن 
يربطون وجودها إال في حالة ما بعد الموت. معهم، األمر هو 

اعتبار عاطفي بسيط. إذا أعطوا للمستوى النجمي دراسة 
علمية حقيقية، فسيكتشفون عدداً كبيراً من الحقائق. على 
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سبيل المثال، لن يفهموا أبداً التطور حتى يتم قبول وجود 
جمي، ألن جميع "الحلقات المفقودة" موجودة المستوى الن

.هناك  

 

في أي حالة تبدأ الموناد في السلسلة الكوكبية بالعمل على  :س
 هذه السلسلة؟

ج: تبدأ في أول أو أعلى حالة من المادة، لكن هذه الحالة 
األولى مختلفة تماماً عن الحاالت التالية. إنها حالة اندماج 

األرضية األولى من السلسلة الكوكبية األرضية تتعلق بالكرة 
في الدورة األولى وبداية الدورة الثانية. ثم يبدأ التمايز. تبدأ 
جميع الممالك عملها على غرار الخطوط التي اتبعوها على 

القمر. يبدأ التكثيف وبالتالي يبدأ التصلب األول لتكوين الشكل 
 ً .اإلنساني هنا أيضا  

 

  متحجرة للثدييات وليس للبشر؟س: لماذا نجد آثاراً 

ج: تأخذ الثدييات، إذا جاز التعبير، في التصلب. األحفور أو 
.المتحجرات هي األشكال النجمية الحقيقية  

 

س: هل "تشوه األشكال" من قبل الدياني، الذين تم التحدث 
، تم من كتاب محيط الثيوصوفيا 132عنهم في الصفحة 

  بواسطة التفكير؟
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ج: بالتأكيد. مع المعرفة والحكمة، تأتي القدرة على إضافة أو 
طرح أي شكل من األشكال، وهذا في المقام األول حدث في 
الفترة النجمية للتطور. كانت ستظل الممالك التي تنضم إلى 
السلسلة األرضية كما كانت على سطح القمر، لوال مساعدة 

ً فيهم الكائنات التي وضعت  كرياً وجسدياً وف الشعلة روحيا
ووجهت كل تطورها. يرسمون خريطة التضاريس، إذا جاز 

التعبير. تبدأ العوالم السفلية أعمالها على هذا النحو، دون أي 
رابط بينها ودون اتصال مع الكائنات العليا. انهم جميعاً يعملون 
من أجل أنفسهم، على قواعدهم الخاصة. ثم تأتي اللحظة التي 

التطوري بأكمله في أشكال كائنات أعلى.  يتم فيها ضبط النمط
بمجرد دمج جميع الممالك تماماً، يصبح هناك تصلب وبداية 

.للدورة العامة لألرض  

 

  س: هل تشكلت أعضاء اإلدراك الحسي عن طريق الوعي؟

ج: ال يمكن تشكيلهم بطريقة ثانية. هم ال يُنجزون. بلل هذه 
.عبارة عن تطورات  

يجب أن نتذكر أن الطبقات السبعة من الكائنات التي هجرت 
القمر ككوكب متقن كانت هكذا، بقدر ما يتعلق األمر بأشكالها 

العضوية الخاصة وتديم نوع اإلنسانية. لقد مثلوا إنسانية القمر 
وأعلى تعبير عنها، حسب الطبقة، ولجميع الطبقات الثانية. 

ادة. تعمل الطبقات السبعة كانوا جميعاً في أفضل حالة من الم
أوالً بطريقتها الخاصة، أي أن هناك فصالً بين الطبقات، ثم 

بتوجيه من الطبقات العليا، يأتون للعمل معاً، وهذا يعني، هناك 
اندماج تدريجي. أخيراً، هناك تمايز إدراكي، أي أن كل واحد 
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يعود إلى طبقته، باإلضافة إلى كل ما كسبه من طبقات ثانية. 
ذا يتطور الوعي، من خالل اتصال مع اآلخرين وفي نشر وهك

.معرفة الكل  

 

س: ماذا تعني الفقرة األخيرة من الفصل بعبارة "المادة غير 
  العضوية"؟

ج: يجب أن نتذكر أن المعلم، عندما يتحدث إلينا، يستخدم 
الكلمات التي نعرفها، مثل تلك الشائعة االستخدام من قبل 

عاليمهم أنه ال يوجد شيء غير واعي وأن العلماء. تعلن جميع ت
هذه المادة ال يمكن أن تكون غير عضوية بمعنى أنها ال تمتلك 

نفس أجهزة اإلدراك مثل غيرها من الحيويات. لذلك، هذا ال 
يعني أن قوة الوعي ليست موجودة في "مادة خاملة"، والتي 

هي "غير عضوية" فقط لتصورنا، و "خاملة"، فيما يتعلق 
.الفكر والعمل الذي تملكه العوالم العليابقوة   

 

  س: هل هناك بالفعل خط فاصل واضح بين النبات والحيوان؟

ج: يمكن مالحظة خط الترسيم بقوة الحركة. النباتات ال تتحرك 
بوعي. عندما يكون لديهم القوة الدافعة الخاصة بهم في عنصر 

مملكة  بالحري تدخلمعين، لم تعد تصنف على أنها نباتات بل 
.الحيوان  

 

 س: هل هناك أي هدف في التطور؟
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ج: الذكاء يسعى دائماً للوصول إلى الهدف الخاص به. انه 
هدف خاص به. وهذا الهدف ال يمكن الوصول إليه ألن ما هو 
في حد ذاته يتعذر الوصول إليه. لن نكون قادرين مطلقاً على 

هذا إدراك وعينا، بغض النظر عما يمكننا القيام به على 
.الكوكب أو على عشرة آالف كواكب ثانية  

 

إن كنت تستطيع توضيح المعنى هنا: "إن من فضلك، س: 
تنوع الطبائع والقدرات التي تظهر الحقاً في تاريخ البشرية هي 

نتيجة للتنوعات المستحثة في األنا في فترات زمنية ثانية 
كبيرة جداً من التطور على سالسل ثانية من الكرات أو 

".واكبالك  

هذا يعني أن جميع المعارض على قوة المعرفة أو التقدم أو ج: 
الصفات هي مظهر من مظاهر البشر من الصفات والقوى 

المكتسبة منذ فترة طويلة. هذه هي الشروط والظروف التي 
تجعل خروجهم ممكناً. إذا كنا مدركين، كما في الواقع، عندما 

صل على كل الصفات بدأنا على هذه األرض، كان ينبغي أن نح
المتأصلة التي لدينا اآلن. تم الحقاً إضافتها وتعديلها، ولكن 
الصفات كانت هناك. نحن ببساطة نهيئ الظروف التي يمكن 
من خاللها إظهار الصفات نفسها. وفقاً لهذا الفصل، دعونا 
نضع في اعتبارنا أننا قد انحدرنا إلى ساللم الصفات السبع 

من المواد قد تشكلت بواسطة كائنات للمادة وأن كل نوعية 
.تعمل في فئات المواد السابقة  
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لحظة االختيار للبشرية جمعاء؟ معنىس: ما   

ج: هذه هي القصة القديمة في الكتاب المقدس لفصل الخراف 
عن الماعز. يجب أن يأتي الوقت في تقدم اإلنسانية عندما 

عندما، كما يكون هناك قسمان: تقسيم اليمين واليسار، أو 
تقول العقيدة السرية، جزء من اإلنسانية تتوجه إلى الشمال 
والجزء اآلخر إلى الجنوب. كائنات مماثلة تتحرك من تلقاء 
نفسها. عندما يحدث هذا االنقسام، تعمل العديد من الكوارث 

القارات  األرضية على تعطيل اإلنسانية جسدياً، مثل اختفاء
.القديمة وخلق قارات جديدة  

 لحظة االختيار موجودة في كل وقت لكل فرد. في هذه المرحلة
يمكنه أن يسلك أي طريق، لكن عندما تأتي اللحظة المناسبة 

لالختيار، يأخذ المسار الذي أصبح مدمناً عليه بطبيعته 
وتصرفه. نحن نتبع باستمرار خط الفصل، أو الوحدة، عن 

ت الذي طريق اختيار طريقة أو ثانية، ويجب أن يأتي الوق
تكون فيه الخالفات بين أولئك الذين يأخذون الخط األيمن 

وأولئك الذين يأخذون اليسار كبيرة جداً لدرجة أنه ال يوجد 
.توافق ممكن بينهما  

 

 ُكتَِب: "بهذه الطريقة، جدد األطلنطيون 730س: في الصفحة 
هذه المرة بمسؤولية كاملة". ما  -بال عقل -الجدد خطيئة من 

 الذي يجعل هناك المسؤولية؟
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ج: كان األطلنطيون من الجنس البشري الرابع ماناسيين54  
وبتكرارهم لما فعله "البشر بال عقل55" في الجنس البشري 

الثالث، فقد تحملوا مسؤولية كارمية كاملة، والتي، كما يقول 
ن توضع على المحك بعد فترة طويلة بكثير من الفصل، يجب أ

 اآلن.

سيتعين على جموع البشر مواجهة هذه الكارما بكل قوتها  
 ولكن بالنسبة لألفراد، فإن الفرصة موجودة دائماً لالبتعاد

تدريجياً، والخروج من أولئك  همسداد ديونوالكارما الجماعية، 
 الذين ال يريدون ذلك.

إذا قمنا بواجبنا في االتجاه الذي أشار إليه المعلمين، فسوف  
ه الكارما يتبع ذلك بالضرورة، في لحظة االنفصال، أننا لن نواج

المدمرة التي يجب أن تضرب أولئك الذين أخذوا الجانب اآلخر. 
أعمالهم وسيبدأون من ألنهم سوف يواجهون تدميراً لجميع 

.جديد في التطور الجديد  

 

س: إذاً لن يكون لديهم في تطورهم الجديد فائدة من معرفتهم 
 السابقة؟

السلطة والطاقة. ولكن ال يمكنهم أن  إنهم سيفقدونج:  
يفقدوا التصرف. ومع ذلك، لديهم القدرة على تغيير التصرفات 

                                                           

 من ماناس، المبدأ العقلي. 54
بال عقل، أي ال يمتلكون ماناس، وقاموا بعالقات جنسية مع  55

الحيوانات، ولكنال~اطلنطيون كرروا هذا الفعل المخالف للطبيعة وهم 
 يتحملون السؤولية الكارمية ألنهميمتلكون ماناس أو العقل.
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ائنات ثانية، هذه مما يساعدهم فعالً على أن يتم إلقاء، مع ك
التصرفات المختلفة خالل فترة الذوبان. هناك كائنات ذات 

.ولديهم الفرصة ليكونوا مثاال وقدوة مناسبة،سمات   

 

س: لماذا ال تملك هذه األرض سوى قمر واحد بينما لدى 
 كوكب المشتري أربعة؟

ج: إذا كنا نعني بالقمر كوكباً مهجوراً، فيمكننا أن نتخيل فترة  
وكب يمكن أن يكون فيه والدة سريعة، كما يمكن من تطور ك

للمرء أن يقول، يظل العديد من الكاماروبا بدالً من واحد. قمرنا 
هو كاما روبا من األرض القديمة. أربعة أقمار كوكب المشتري 

.هي أيضا كاما روبا  

 

يشير مصطلح "األجناس" إلى النماذج أو إلى األنا؟س: هل   

ج: يشير إلى النماذج. يطور الوعي شكله الخاص ألنه يدرك  
الضرورة ويصل إلى درجة ذكائه. اآلن هناك سبع درجات أو 
تراتيب هرمية للذكاء. يعتمد التسلسل الهرمي الذي يميل إليه 

كر على نوع التطور الذي تم اختياره أو على أساس الف
واألفعال التي اتخذتها األنا. إنه يستخدم حقاً كل التسلسالت 

 الهرمية في األغماد56 الداخلية أو الخارجية.

 

                                                           

 األغلفة أو األجساد السباعية لإلنسان. 56
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  س: إذن علينا أن نجعل أغلفتنا أو أجسادنا المختلفة متجانسة؟

ج: عند األخذ في االعتبار طبيعتنا السباعي، فإن ذلك يجب أن 
شكل من أشكال الطبيعة يساعدنا في هذه المسألة. ال يوجد أي 

مهما كان متدنياً، إال ويتميز حالياً بحالة متجانسة. الحالة 
 المتجانسة هي وراء كل شكل.

ويترتب على ذلك أننا متجانسون في هذا الصدد، وبالتالي  
فإننا على اتصال بالحالة المتجانسة في كل ما في الطبيعة. من 

طبيعة، ألننا على خالل هذا التجانس يمكننا أن نعرف ونفهم ال
اتصال بنقطة معينة. يمكن العثور على جميع العمليات في 

جميع االتجاهات من هذه النقطة، سواء كانت من الشمس أو 
.من كوكب أو نبات أو حيوان أو إنسان  

س: هل يمكن القول بعد ذلك أن الهدف النهائي لإلنسان هو 
  تحقيق طبيعته؟

ل أن "الغاية النهائية" ج: الستخدام مصطلح، يمكننا أن نقو
هي إدراك الطبيعة الخالدة لإلنسان. ال نصل إلى هذا اإلدراك إال 

من خالل التجربة، من خالل االتصال بجميع األنواع تقريباً، 
ولكن يجب أن نتأكد من أننا لسنا جهات اتصال، وال جميعاً معاً 
وال الخبرة المكتسبة من جهات االتصال. ال يمكن لإلنسان أن 

درك طبيعته الخالدة حتى يدرك أنه، كالقط أو مدرك، وأنه ي
منفصل تماماً وال يتماثل مع كل ما يمر به. ال شيء من هذه 
التصورات هو اإلنسان نفسه. ينظر إليهم جميعاً، وللتجارب 

التي عاشوها، ويستخدمها كأساس لمزيد من األفعال، ويحصل 
.ملكنه ليس واحد منه ،على نتائج جيدة أو سيئة  
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ما معنى كلمة "الطبيعة" التي استخدمها المعلم في الفقرة س: 
  األخيرة من الفصل؟

ج: في هذه العبارة المعينة من رسالة المعلم، التي ُكتبَت 
استجابة لمفكر علمي هندي، استخدم المصطلح كما استخدمه 

ولكن وفقاً للثيوصوفيا، ال تفضل الطبيعة أي شيء  العالم،
بوعي، ألنه ال يوجد شيء لتفضله وليس هناك طبيعة في حد 

والعالقة بين ذاتها. "الطبيعة" تعني ببساطة تجميع الترابط 
جميع الكائنات. إنه مصطلح إلدراك العالقة المتبادلة بين 
الكائنات والقوة الناتجة، إنه تجميع آلثار كل القوى التي 

تحركها كائنات ذكية بدرجات مختلفة. لذلك، ال يمكننا تخيل أن 
."الطبيعة" هي شيء موجود خارج البشرية  

 

خاللها تطوير الوعي عبر س: ماهي العملية التي يتم من 
 أعراق مختلفة؟

ج: توضح الثيوصوفيا أن الوعي غير متطور، الوعي هو  
دائماً ذكاء يتطور بطرق مختلفة، بدرجات مختلفة من الجوهر 

على مستويات مختلفة من الوجود. الذكاء المكتسب هو فهم 
العوامل الخارجية في عالقتها بالوعي نفسه. بعد االنتهاء من 

أي كرة أو كوكب، فإن الذكاء الذي تم اكتسابه في كل دورات 
مملكة هو ما يبقى كنوع للكوكب القادم. هذا الذكاء المكتسب 

هو أساس العالم النموذجي، حيث تصاغ األنواع فيه، في إشارة 
على القمر، يتم  المكتسب كل الذكاءحيث إلى هذه األرض، 

جميع درجات الذكاء المختلفة ووجودها قبل تشكيل ب هاحتواء
العالم. عندما يعود يوم التجلي ويرتفع الفجر، يميز كل شكل 
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من أشكال الذكاء ويتقدم حتى يصل إلى الحالة التي يمكن أن 
تتجلى فيها على أساس ما تم اكتسابه بالفعل في التطور 

ي قاعدة الماضي. لذلك هو الوعي أوالً وأخيراً وطوال الوقت ف
وراء كل شكل. ما نتعلمه عن  -المدرك  -دائماً هو كل تجلي. 

العوامل الخارجية أو أي أداة هو مقدار الذكاء المكتسب. فكلما 
ل.زادت قاعدة تشكيل األدوات األفض  

 

  س: هل لكل األجناس البشرية السبعة، سبعة مبادئ؟

.ج: بالتأكيد. كل شيء له سبعة مبادئ  

 

مبدأ واحد أو مبدأين بالكامل في أجناس  س: إذن، تم تطوير
 األرض؟

 ج: دعنا ننظر إلى األمر بهذه الطريقة. تمتلك اإليغو المبادئ
أو القاعدة السباعية في حد  - آتما، بودهي، ماناس - الثالثة

ذاتها، لكنها تعمل مع مستويات ذكاء ثانية أقل منها. كانت 
موجودة كإيغو، ولكن عملهم كان يتركز على األنواع المختلفة 
التي شكلت تعبيراتهم الجسدية، وقد تم هذا العمل على أساس 
سبعة مبادئ. لتوضيح ذلك، لدي اآلن جسم مادي، لكن لم يكن 

م مادي في تلك األجناس البشرية األولى. ما كان هناك جس
 يحتاج إلى العمل كان غير موجود في ذلك الوقت.

كانت المبادئ السبعة مبادئ جنينية، أو كامنة، حتى تم تطبيق  
أساس سبعة مبادئ على الهيئات أو األجساد التي كانت 
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ستتطور أثناء عملية النمو العالمي. الهيئة أو الجسد نفسه كما 
و عليه الحال بتطوره وتكونه، له أقسامه أو مبادئه السبعة ه

.ويشكل الجسد بحد ذاته أدنى مبدأ  

 

س: ككائنات ذات سبعة مبادئ، هل أجسادهم من نفس النوع 
  العام؟

ج: نعم، التمايز لم يبدأ بعد. ومع ذلك، عندما يعمل التمايز، يتم 
مبدأ  مبدأ واحد يتطور من مبدأ آخر، -ذلك بطريقة سباعية

لم يكن هناك إال مبدأ واحد فقط،  إنهواحد تلو اآلخر. دعنا نقول 
ولكن هناك سبعة تمايزات ممكنة. من هذا المبدأ األعلى، تم 

تطوير المبدأ الثاني، ومن هذين، تم تطوير الثالث، من الثالث 
والرابع وهلم جرا. في الواقع، ال يوجد هناك سوى وعي واحد 

ك نموذج أو شكل عالي واحد فقط لنا فقط فينا جميعاً، وهنا
جميعًا، يمكن تسميته بالمادة المتجانسة، مع هذين الزوجين 

.يستمر التقسيم السباعي  

 

  س: لماذا ظهرت األجناس السبعة في نفس الوقت؟

ج: هناك تقسيم سباعي بمجرد حدوث التمايز. تختلف جميع 
فئات اإليغو الواعية بوعيها في نهاية دورة القمر في سبعة 

فصول أو درجات، وكذلك جميع فئات الكائنات األخرى 
المرتبطة بهذا التطور. تشكل معاً التسلسالت الهرمية السبعة 
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الكبرى للوجود، والتي تزود األنا بفئاتها السبعة من األدوات57 
.ألننا مرتبطون بهذه التسلسالت الهرمية بواسطة أدواتنا  

 

يقول جودج: "من خالل األساليب المعروفة ألنفسهم : س
الكبير، فإنهم يعملون على النماذج التي تم  والمحفل(الدياني) 

عن طريق إزالتها  هنا،إحضارها بهذه الطريقة، وإضافة 
نهم يحولون أنفسهم تدريجياً وتعديلها في كثير من األحيان، فإ

وإضافة ممالك الطبيعة وكذلك الجسم اإلجمالي لإلنسان الذي 
يتشكل تدريجيا". لماذا ال يمكن ترك هذا التحول إلى الدافع 

 الطبيعي للممالك؟

تمايز الحيوانات واألنواع األُخرى ويستمر إلى حد ما  بدأج: 
في تجربتها. لكن هذه التجربة محدودة. لذلك، إلى حد هذا 

القيد، فإن التدخل الذكي لروح أو كتلة من العقول ضروري 
للغاية، إذا كان أحد يريد تغيير األنواع القديمة ألنواع أفضل. 

تقدم خارجي ولن يتم  إذا بقيت األنواع القديمة، فلن يكون هناك
.إنشاء أداة أفضل. يجب أن يكون الذكاء نشيطاً إلنتاج التطور  

  س: أال يحدث تداخل ذكي اآلن؟

. كيف استطاع لوثر بوربانك إنتاج الصبار عديم بالطبع نعم
الشوك؟ وجد أوالً صباراً يحتوي على عدد قليل جداً من 

ءاً من األشواك وسحب بعض البذور. من الصبار المطور بد
هذه البذور، أخذ واحدة فيها أقل كمية من الشوك واستمر في 

العمل على القضاء على الشوك. هناك، تم تطبيق الذكاء 
                                                           

 المقصود باألدوات هو األجساد. 57
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أنتجت قواته مجموعة متنوعة  -البشري على هذا الصبار 
.الصبار بدون شوك من -أخرى   

الكائنات العليا قادرة على العمل بطريقة مختلفة عن ذلك مع 
فلى. األشكال ذاتها التي بدأ بها اإلنسان ليست هي العوالم الس

 األشكال التي لدينا اآلن، لكنها في الواقع مختلفة تماماً.

كانت األشكال المادية لألجناس المبكرة من الذكور ضخمة  
ولكن تم عملهم من قبل اإلنسان حتى أصبحوا كما هم  الحج

النواحي، على الرغم اآلن وهم أكثر قابلية لالستخدام في جميع 
.من أنها ال تزال بعيدة عن الكمال  

تجدر اإلشارة بشكل خاص إلى بيان في هذا الفصل: "عندما 
جاء اإلنسان إلى هذا الكوكب من كوكب آخر، على الرغم من 
أنه كان كائناً رائعاً للغاية قبل أن يكون عالقاً تماماً في المادة 

لكواكب ونموذج فإن العوالم السفلية هي أيضاً قد ظهرت كبذور 
ة بمساعدة اإلنسان الذي ويستمر تطورهم خطوة بخطو ثانية

في جميع أوقات ظهوره، كان في طليعة موجة الحياة. "إنها 
اإليغو الواعية التي يتم من خاللها بذل كل هذه الجهود. مع 
األخذ كأمر مسلم به أنه تم الوصول إلى الشكل على الكرة 

األرضية السابقة ولديها الذكاء الضروري لمعرفة أنه يمكن 
د بناء منزل، نعرف كيفية بناء منزل أفضل إجراء تحسينات. بع

في المرة القادمة. لذلك، يستمر التغيير. لم تتمكن كائنات 
العوالم السفلية من إنهاء تطورها في سلسلة الكرة األرضية 
السابقة قبل انحاللها، أي أنهم لم يصلوا إلى مرحلة الوعي 

.الذاتي  
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يشير جودج  الحياة،من خالل كون "اإلنسان" في طليعة موجة 
إلى "المدرك" الذي هو أساس وجودنا وكائننا. ما يجب أن 

نتذكره طوال الوقت هو أنه، سواء كان ذلك في المملكة 
المعدنية أو النباتية أو الحيوانية أو البشرية، أو في الحاالت 

التي تفوق اإلنسان، فهي دائماً "أنا" التي هي القوة في حركة 
العتبار "للُمدرك"، والعمليات والقوة في التطور. إن هذا ا

المختلفة التي أتاحها، للظروف المختلفة للمادة والخبرة 
المكتسبة على هذا النحو، يتطلب في الواقع دراسة "العقيدة 

دراسة مختلفة تماماً عن نظر الجسم المادي أو  -السرية" 
أو كاما لوكا أو ديفاخان، والتي لها عالقة مع  ..النجمي

.الشخصي  

 

إذن، الغرض من التطور هو بناء الجسم المادي؟س:    

ج: أن اإلنسان الحقيقي يمكن أن يتالمس مع األشكال الدنيا 
للطبيعة. لن يستطع مساعدتهم إذا لم يكن على اتصال بهم. 

واتصاالتنا على هذه األرض هي التي تبقينا هنا. نحن نحبها 
.وجلبناها لمواصلة الذهاب واإلياب  

 

سعى اإلنسان إلى صنع أداة مثالية وبالتالي س: أال يجب أن ي
 تحسين العوالم السفلية؟

يجب على اإلنسان استخدام أي أداة لديه، والتي ال يمكن ج: 
القيام بها إال من خالل النمو، من الداخل إلى الخارج. على 

سبيل المثال، إذا استخدمنا حاسة البصر، وحاسة السمع 
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ديد هذه الحواس ويمكننا وشعورنا، بطريقة صحيحة، فيمكن تم
أن نرى المزيد ونسمع أكثر ونشعر بعمق أكبر. ليس من 

 الضروري استخدام نوع معين من األعضاء.

أي نوع من الجسم سيقوم بالعمل، ألنه من خالله نتواصل مع  
العوالم السفلية. يتكون الجسم المادي من الطعام، ويتغذى من 

.الطعام ويعود إلى األرض عندما ننتهي  

بين أجسادنا، امتصاص  متواصلين -ذهاب وإياب  -هناك 
داخل ونتوء للخارج، من الحيويات المسؤولة عما قد تكون لل

أفكارنا أو مشاعرنا أو عواطفنا أثناء وجودهم في مجال 
نفوذنا. تخترق هذه الحيويات أجساداً ثانية وتعود في النهاية 

لى أسفل وتحمل إلى العوالم السفلية، لتكمل الدورة من أعلى إ
معها االنطباع الذي تلقوه، والذي يظهر في المملكة المعدنية أو 

النباتية أو الحيوانية كعامل مفيد أو مساعد أو كقوة شريرة. 
لذلك، يمكننا مساعدة الطبيعة بشكل أفضل من خالل أفكارنا 

.ومشاعرنا  

 

 س: ما هو العامل الحاسم الحقيقي في أفكارنا ومشاعرنا؟

ع وراءهم. اآلن ال يدرك علماءنا أن النبات، على سبيل ج: الداف
المثال، لديه حياة حساسة أو حاسية، ومع ذلك، إذا تم التعامل 
مع النباتات والمعادن على أساس احترام الحياة التي تسكنها 

.فإن الشعور الناتج عن ذلك، يمكن توليد تصور أعلى فيها  
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ل بكثير ألولئك س: هل هي حقيقة أن الزهور سوف تفعل أفض
 الذين يحبونهم؟

ج: بالتأكيد، إنها حقيقة. يتم توصيل الدافع لروح الكائن األعلى 
إلى وعي النبات. بعض الناس ال يستطيعون حتى التعامل مع 

النباتات دون إلحاق األذى بها، في حين يمكن لآلخرين التعامل 
.معها بميزة  

 

الوجود المادي، فهل يجب س: إذا اكتسبنا معرفة كاملة بهذا 
 أن نكون قادرين على البقاء في مجال أعلى؟

الهدف ليس هو الهروب من هذه الحالة على األرض بقدر ج: 
تعديلها، وهو ما يجب أن يكون واجبنا وسعادتنا. إذا لم نتعرف 
على طبيعتنا الخاصة وطبيعة العوالم السفلية، فال يمكننا القيام 

ة، وال بطبيعة الممالك الدنيوية األدنى بواجبنا بطبيعتنا الخاص
بالنسبة لنا. ومع ذلك، عندما نكتسب هذه المعرفة، نحصل على 

أداة أفضل ألنفسنا ولجميع الكائنات الثانية. ال يوجد هناك 
  هروب.ضرورة ألي 

كما نحن عليه، بسبب جهلنا، نحن مجبرون على التقمص. 
خالل التواجد في يجب أن نعدل عالقاتنا مع كائنات ثانية من 

جسم، وإلى أن يتم هذا العمل في الجسم، سيتعين علينا العودة 
إلى األرض. نحن هنا للمساعدة، وال يمكننا المساعدة إال إذا 
َعلمنا وتعلمنا طبيعة العوالم السفلية التي نتجسد فيها والتي 

.نستخدمها إما من أجل مصلحتهم أو ألغراضنا األنانية  

 



294 

 

 الفصل السادس عشر
 

 

 قوانين نفسية، وطاقات وظواهر

 

ال علم نفس حقيقي في الغرب. كان موجوداً في الشرق. 
بية فقط نصف القانون. اإلنسان هو المرآة لجميع القوى. الجاذ

أهمية القطبية والتماسك. جعل األشياء غير مرئية. الخيال 
القوي. التلغراف الذهني. قراءة األفكار هي سرقة. جذب 

انية. الصور السماع الفوقي والرؤية الث االستبصار،األشياء، 
في النور النجمي. أحالم ورؤى. الظهورات. االستبصار 

حقيقي. الحافز الداخلي يعطي انطباعاً خارجياً. النور النجمي 
.يسجل كل شيء  

 

 س: ما هو الغرض من هذا الفصل في الكتاب؟

ج: أن يتألف الطالب الثيوصوفيين على التفسير والحقائق 
، والحذر من قبول الحقيقية في أصل الظواهر المعروفة

المفاهيم الخاطئة عنها. كل طالب، سواء كان في الحياة حيث 
يبدأ في دراسة هذه الفلسفة الحقيقية أو في حياة الحقة، ال بد 
أن يتواصل مع سكان مختلف الحاالت النفسية الداخلية، وإذا 

يستطيع  -معرفة مخاطرهم  -كان لديه في ذهنه فهم لهم 
صوت الصمت"، تم التحدث عن عبورهم دون ضرر. في "
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المستوى النجمّي في غرفة التعلّم، عن التجارب الرهيبة، حيث 
.تحت كل زهرة، يوجد ثعبان ملتف  

جميع الطالب المخلصين الذين يعرفون مخاطر المستوى 
مطلقاً إلى اختراقه بأي ممارسة كانت. سوف  يسعواالنجمّي لن 

يدخلون بشكل طبيعي مع المخاطر الموجودة هناك في اتجاهات 
مختلفة، ولكن يتم تحذيرهم وحمايتهم أيضاً من خالل رغبتهم 

القوية في إفادة اآلخرين، للتعلم من أجل مساعدة اآلخرين. 
يح من تولد المعرفة تلقائياً في اإلنسان الذي ينطلق بشكل صح
قاعدة صلبة من الفلسفة. لن يحتاج لمحاولة اقتحام أي 

مستوى. المعلم الحقيقي لن يشجعه أبداً على اكتساب قوى 
 ً .نفسية أيضا  

 

س: قيل إنه يمكن للمرء أن يصل إلى عتبة األلوهية ثم 
 يتراجع. ماذا نعني بذلك؟

ج: يمكن للمرء أن يكون في مكان معين حيث ستؤدي القوة  
نتائج رائعة يذهل بها. ثم يمكنه البدء في ممارسة فيه إلى 

القوة لمجرد أنه يمتلكها، حتى مع فكرة أنه لن يستخدمها أبداً 
لألبد. ولكن طالما كانت لديه فكرة أنانية أو شعور أناني، 

وطالما أن الشعور باالنتقام، أو الغضب هو فقط الذي يمكن أن 
قوة التي تعمل يولد فيه، فإنه سيكون في خطر ألن نفس ال

.بشكل جيد ستجعل القوة متساوية  
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س: إذا كانت حظوظ الوهم أكبر بال حدود في العالم النجمي 
عنها في الوعي المستيقظ، كيف يمكننا حماية أنفسنا من 

  الخداع؟

ج: هناك طريقة واحدة مؤكدة: التمييز الصحيح، الذي ال يمكن 
نتصرف من أعلى الوصول إليه من القاع إلى األعلى. يجب أن 

جزء روحي من طبيعتنا، من أعلى إلى أسفل. يجب أن يسترشد 
 الشكل النجمي للمادة من المستوى األعلى للوجود.

وبالتالي، على الرغم من أننا نعلم أن هناك مجاالً وهمياً  
للطبيعة ونعلم لماذا يستطيع الناس ممارسة الطاقات المتعلقة 

ون أكثر وعياً بطبيعة اإلنسان به، فإنه يجب أن نتأكد من أن نك
الحقيقي والعمل من هذا األساس. ألن أعلى قاعدة روحية 

تتضمن كل شيء، كما يكبر المرء في مجال إدراكه الروحي، 
الكون كله يصبح معروف، وهذا يعني أننا نتعامل فوراً مع كل 

.شيء وكل كائن موجود في أي مكان  

 

لألرض؟س: هل المستوى النجمي هو مجرد انعكاس   

ج: يجب التخلي عن كلمة "نجمي" ألنها عامة جداً. يمكننا  
أن نقول أن النور النجمي هو تلك المرحلة من المستوى 

النجمي بأكمله والتي تتصل مباشرة بأرضنا. هناك العديد من 
طبقات مختلفة من المادة النجمية، وهذه الطبقة المحيطة 

والجسدية، التي  باألرض مشربة بجميع االنبعاثات، النفسية
ترتفع من األرض، كما أنه يعكس ويؤثر على الجميع على هذا 
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الكوكب. وفقاً للعلماء، يتوافق هذا النور النجمي مع الغالف 
.الجوي، الموجود حول األرض على مسافة أربعين ميالً   

 

  س: ما هو الخطر في الظواهر النفسية؟

ج: خطر الجهل. بما أننا قد تشكلنا بما نحن عليه اآلن 
وبأفكارنا الحالية، فإذا حاولنا التواصل مع كائنات لم نتمكن من 

رؤيتها إال جزئياً، والتي لم نتمكن من معرفة طبيعتها على 
اإلطالق، فإنه يجب أن نفتح أنفسنا أمام نفوذهم. لدينا عملنا 

ال نفوذنا الخاص الذي الخاص في مكاننا الخاص، لدينا مج
نتمتع فيه بالحماية والذي ال يمكن فيه للقوى الخارجية 

لم نمنحهم فرصة. ألنه إذا لجأنا إليهم بأفكارنا  اختراقه ما
ومشاعرنا، فيمكننا فتح األبواب أمام كيانات دون إنسانية أو 

.كيانات فاسدة في المستوى النجميّ   

 

ذب الكينونات س: هل سيكون هناك نفس االعتراض على ج
 العنصرانية؟

 الكينوناتهذه أشكال ج: نعم. ويذكر أن هناك العديد من 
العنصرانية، ولكل منها صالحياتها الطبيعية وصفاتها وطرائق 

عملها وقوانينها، ولكن ال يتم تقديم تفسير إضافي لطبيعتها 
وذلك ألنه بالنظر إلى أنه بمجرد إعطاء المفتاح، ومجرد 

التفكير في األمر يوجههم إلى أحدهم. إذاً، ما هي فائدة التفكير 
و أننا أدخلنا في جسدنا مادة ال بهذه الطريقة؟ يبدو األمر كما ل

يمكن استيعابها أو هضمها بأي حال من األحوال، ألنه ال يوجد 
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انها ضارة بالتأكيد. هذه الطريقة في التفكير ال هنا،  لها مكان
تؤدي إال إلى الحفاظ على هذا النوع من الفعل في الحركة 

وجذب تلك األنواع من الكائنات المسؤولة فقط عن النار أو 
لماء. ال ينبغي أن تكون أفكارنا حول األشياء الخارجية ا

باستثناء استخدام هذه األشياء لألفضل. يتم االحتفاظ بالكثير 
من المعلومات بهذا المعنى، ألنه إذا كانت بحوزتنا، فلن 

.نستخدمها إال بطريقة ضارة أو مدمرة  

 

 س: هل ال توجد كينونات عنصرانية بودهية وماناسية؟

 ج: هناك حيويات في كل طائرة. حيويات بالمستوى البودهي
حيويات بالمستوى الماناسي، حيويات بالمستوى الماناسي 

موجودة فيما يسمى  -السفلي، وحيويات نفسية وجسدية 
جوهر أو موضوع هذه المستويات المختلفة. ال توجد مادة في 

ويرنا حد ذاتها، لكنها دائماً تخلق نوعاً من التفكير. في تط
ألشكال جميع المستويات، نستخدم حيويات هذه المستويات 

.ونقوم بتدريبها وفقاً لمبادئ فكرنا  

 

س: إذا لم نعد نفكر في الكينونات العنصرانية، فما الذي يحدث 
  لهم؟

ج: عندما يختفي اللون أو الطاقة المستخدمة للتأثير عليها وال 
يعي غير الملون. يوجد أي إمداد، فإنهم يستأنفون وضعهم الطب

سوف تأخذ الكينونات العنصرانية جميع األشكال التي تم 
إنشاؤها بواسطة خيال اإلنسان. يبدو األمر وكأن اإلنسان يعتقد 
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أنه يخلق الصور من أجل أن تعمل هذه الحيويات ويعطيها 
التوجيه. وفقاً لفكره، سيخلق أشكاالً من الجمال أو أشكاالً من 

ناءة أو مدمرة. ما هو الخيال ولكن أشكال ب -نوع معاكس 
يعتقد أن يخلق شكل؟ الخيال هو "قدرة الملك"، كما يقول 

السيد جودج، ألن لكل تقدم، مهما كان، يجب تخيله قبل وضعه 
 ً .في أي عملية. الخيال هو قوة التفكير، ويُستخدم عمليا  

 

س: إذا كان تفكيرنا يميل إلى تنشيط حيويات الكينونات 
العنصرانية، أال نضعف الكينونات العنصرانية الجيدة إذا لم 

 نفكر؟

ج: لكننا نفكر طوال الوقت. ال يمكننا التوقف عن التفكير.  
تلوين حيويات غير ملوثة.  -نحن نشكل باستمرار حيويات 

إذا لم نتحرك في االتجاه الصحيح، فإننا نسير في  بالطبع،
ودة تاماس، على سبيل االتجاه الخاطئ. إذا قمنا بتنشيط ج

 المثال، فإننا ال نعزز جودة ساتفا58.

 

س: إذن التطور سيتطور بشكل أسرع إذا عملنا جميعاً بدءاً من 
 نفس أساس الفكر؟

، األساس االنفصالي يتعارض مع الطبيعة كلها. ج: نعم
المشكلة هي أنه على الرغم من أننا إلهيون، إال أننا ال نتصرف 

                                                           

هناك ثالث خواص بالطبيعة – وفي اإلنسان – وهي راجاس، ساتفا،  58
 تاماس. راجع البهاغافاد غيتا، وكذلك مالحظات حول البهاغافاد غيتا.



300 

 

بدءاً من الطبيعة اإللهية. يجب أن نفهم ما نحن عليه وما هو 
الغرض من الحياة. ثم سنحصل على توافق في اآلراء حول 

تعمل كلها  الخيال والتفكير واإلرادة. وصيتين أو ثالث وصايا،
على نفس األساس، هي أقوى بكثير من ثالث وصايا منفصلة. 

كلما عملوا على نفس األساس، كلما زادت القدرة على 
.التصرف أكثر فأكثر  

 

س: ما هو تفسير حقيقة أن الكينونات العنصرانية واألشكال 
 ذلك للبعضالنجمية يمكن رؤيتها من قبل البعض وال يمكن 

  اآلخر؟

تم تطوير هذه المرحلة من الرؤية في بعض  ببساطة،ج: 
الناس وليس في اآلخرين. لكن هذا ال يعني أنه يعرفها أو هي 

معرفة له بحد ذاتها. هذا ال يعني التطور الطبيعي أيضاً. في 
الواقع، هذا يعني في بعض األحيان حالة غير طبيعية يتم فيها 

هو الحال  الفصل بين المبادئ المختلفة لألجساد المختلفة، كما
 بالنسبة للوسطاء الخاضعين للصرع. 

عندما ال يتم تنسيق المبادئ، ال توجد رؤية مباشرة على 
المستوى النجمي، وعندما يكون هناك جهل عن االسباب على 

المستوى النجمي، فإن االستنباطات بكلمات معينة عن هذا 
الحقيقي يكون بالقدرة  االستبصارالمستوى هي خاطئة عموماً. 

على الرؤية من خالل النور اآلكاشي59. كل رؤيتنا هي من 

                                                           

آكاشا هي الطاقة الكونية المتواجدة بالمستويات العليا. النور النجمي  59
 هو انعكاس سفلي آلكاشا.
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خالل النور المنعكس من األعلى على الجانب السفلي، من خالل 
.مختلف المبادئ السفلية  

 

س: هل يمكن القول أن كل المادة هي مضيئة، بمعنى أنه يلقي 
  نوراً من نوع ما؟

واضحاً ج: هناك سطوع في كل نوع من المادة، رغم أنه ليس 
.لنا  

 

  س: ما هي درجة الذكاء الذي يعتبر راديوم؟

ج: يمكن للمرء أن يقول إن الراديوم أقرب إلى جوهر عقول 
الكينونات العنصرانية من اآلخرين. جميع المعادن لها جوهر 

مشع، ولكن شكل الراديوم، وهو أمر نادر للغاية ويصعب 
هناك تدفق مستمر الحصول عليه، لديه قدرة التألق الذاتي. 

للشمس من تجانسها إلى المادة المتجانسة ألرضنا، والتي 
تكون جميع أشكال المادة الثانية من أرضنا هي عبارة عن 

.إنتاجات لها  

 

س: إذن العناصر المعدنية هي من فئة مختلفة عن المواد 
 النباتية أو الحيوانية؟

ج: هم أقرب إلى العالم النجمي، في الواقع. يمكن مالحظة  
بعض األشياء الغريبة من خالل النظر إلى هذه األشكال من 
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المادة. على سبيل المثال، لن يحترق الحجر بسبب وجود 
.حريق أكثر من الخشب  

 

 س: بعض العلماء يدعون أن هناك كهرباء في النباتات؟

كل مملكة. بعض األشكال ج: نفس الجوهر موجود بالضبط في 
ال تعبر عنها بنفس الطريقة التي تعبر بها غيرها، ولكنها 

جميعاً لها نفس الجوهر ونفس األصل والقدر نفسه. من خالل 
فإن الحكيم قادر على فهم قوانين  شكل،العودة إلى جذر كل 

تطوره، وكذلك أي نوع آخر من المواضيع بدرجة ما أو بدرجة 
.مماثلة  

 

تتمتع الشمس بالكثير من القوة الحيوية؟س: أال   

ج: الشمس هي موجة الحياة في نظامنا، ولكنها تحتوي على 
كل المبادئ التي يمتلكها اإلنسان. لذلك نحن نستفيد أكثر أو أقل 

من الشمس وفقاً لتصورنا وادراكنا. يمكن أن نجلس في 
الشمس ونستمد الحرارة فقط، لكن يمكننا أن نستخلص من 

ا العليا، يمكننا أن نأخذ كل ما هناك. كل شيء يتعلق مبادئه
بطريقتنا في التفكير. إنها الطريقة التي نفكر بها في شيء ما 

.فيضع القوى في حركة  
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س: هل ذكر هذا البيان للسيد جودج بأنه إذا كان لديه 
خمسمائة رجل وامرأة مكرسين للثيوصوفيا، فإنه سيغير تاريخ 

 العالم؟

هناك خمسمائة رجل وامرأة صادقين موجود ان ج: نعم. إذا ك 
مخلصين، لديهم نكران الذات ومكرسين أنفسهم للثيوصوفيا 

من شأنها أن  -طاقة ديناميكية  -فستكون هناك قوة وحدة 
تحرك العالم. ربما سنكون جميعاً خمسمائة، لكن ما الذي 

ا يمنعنا؟ ببساطة األفكار التي لدينا اآلن، أن طاقتنا يتم إنفاقه
بشكل كبير هدراً وبطريقة مدمرة وليست بناءة. عندما نعيش 
على أساس بناء وعلى أساس الُمثل العليا، فإن القوة ستكون 
موجودة، ألن هناك قوة في اإلنسان، وما أن يتخلص من لون 

األنانية، وهي أكبر من قوة الشمس نفسها: فإن قوة الذكاء 
.المباشر الواعي تدخل في العمل  

 

الفصل: ". . . يمكن للحكيم في هذه الديناميكية  س: يقول
باستثناء جسم اإلنسان دائماً. لماذا  -تفريق ذرات جسم ما 
  ليس الجسم البشري؟

ج: ألنه ال يمكن تفريق أي جسم بشري أو حيواني دون تدمير 
حياة هذا الجسم. لكن على الرغم من أن الجسم ال يمكن أن 

يكون مبعثراً، إال أنه يمكن تغييره حتى ال يظهر60، على الرغم 
من وجوده. يتم ذلك من خالل فهم قوانين أكاشا، وغيرها 

والذي يسمح للمشاهدة بالتوقف عند نقطة معينة وعدم الذهاب 

                                                           

 أي يؤدي إلى اختفاء الجسد عن نظر المشاهد. 60
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وان  أبعد من ذلك. وهذا يعني، يمكن للمرء أن يركز على نقطة
يتخذ المدار والتوقف عند هذا الحد. عندها يكون الجسم داخل 

 هذا الحاجز غير المرئي61.

 

 س: استنتج من أقوال السيد جودج أن التماسك قوة بحد ذاتها
وليس عن طريق الجاذبية أو الطرد. كيف يمكن تمييزها عن 

 هاتين القوتين؟

هو تلك القوة الناتجة عن اإلرادة والتي يمكن أن  كالتماس ج:
تشتت، بينما يتم استنفاد الجذب والنبذ لذرات المادة، إن لم تكن 

في حالة اضطراب من قبل قوة متفوقة، والسماح للذرات 
بالعودة إلى شكلها األصلي. يمكنك فصل الجزيئات عن أي 

السوائل شيء، وهذا يعني أنه يمكنك إذابة المواد الصلبة في 
. ولكن إذا سمحت لهم باتباع اإلرشادات الخاصة بهم أو إلخ

 نظامهم الخاص، فسيعودون إلى النموذج األصلي.

ومع ذلك، فإن إرادة اإلنسان يمكن أن تثبت أو تشتت أي  
شكل. تماسك الشمس، على سبيل المثال، يرجع إلى القوة 
رف المشتركة لجميع الذكاءات التي تشكل الشمس والتي تتص

.في اتجاه واحد  

 

  س: كيف لقوة االلتحام أن ترتبط بقوة التماسك؟

                                                           

إنها تقنية من علوم الغيبيات تجعل الحكيم يختفي عن نظر الناس رغم  61
 أنه لم يتحرك من مكانه.
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ج: من الممكن لحم مواد معينة من أنواع مختلفة، كأجساد 
منفصلة، في شكل مواد صلبة وسوائل، ولكن ذلك بسبب 

الجاذبية الكهربائية أو المغناطيسية لهذه المواد التي، خالف 
بسهولة. إن القوانين العظيمة ذلك، لن تستطع االلتحام بها 

للقوة الكهربائية هي أصل كل هذه العمليات. يعمل التماسك 
على جزيئات موضوع واحد. في شكله الحالي، هناك معدل 

لالهتزاز الذي يمثل مزيجاً من اهتزازات الذكاء المكونة للكائن. 
بمعنى آخر، الكائن له وتر جماعي يحافظ عليه في الشكل. 

ف الوتر الجماعي، يمكنك أن تضغط على نغمة بمجرد أن تعر
.أعلى وسوف يتبدد الشيء  

 

 س: أليس سيطرة اإلنسان على الهواء قوة باطنية؟

ج: ال، إنها ليست بأي حال قوة باطنية. إن رغبة اإلنسان في 
الطيران وتجهيز نفسه بآلة تسمح له بذلك هي القوة الوحيدة 

ولد يعمل طائرة ورقية وراء السيطرة على الهواء. إن أي 
يفهم المبدأ األولي في الطيران، وهو أن زاوية تأثير الهواء 

على سطح مستو هي التي تبقي الجهاز في الهواء. لكن، ربما 
شيء  -أن الرغبة في الطيران تأتي من شيء من الماضي 

طبيعة البشر. يقال إن األجناس األطلنطية  مخفي حتى اآلن في
ع ذلك، لم يستخدموا البنزين لدفع سفنهم. قاتلت في الهواء. وم

لقد استخدموا الطاقة الشمسية وكان لديهم محرك شمسي بدون 
ألشعة  -نقطة تأثير  -آالت، ولكنه كان بمثابة نقطة محورية 
كقوة دافعة، قوة  -الشمس خالل عدة مراحل من التشغيل 

.تصاعدية، قوة إلى أسفل. أو أي قوة مطلوبة  
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ير قادرين، من خالل نظام تنفسي معين س: هل الشرقيون غ
 على التغلب على االستقطاب وبالتالي رفع الجسم؟

ج: يركزون على فكرة واحدة حتى يفقدوا أي شعور بوجود 
جسدي. انها ليست استرفاع واعي. قد يتغلبون أو ال 

يستطيعون التغلب على استقطاب الجسم، ألنه يعتمد على 
ية، وكذلك على حالة الجسم معرفة الشخص الذي يستخدم العمل

النجمي والجسم المادي في ذلك الوقت. يجب أن يعرفوا 
الطريقة الصحيحة للحث على الرفع. ولكن لمن يريد المرء أن 

 يرتفع؟ ماذا سيكون هدف االستخدام؟

 

 س: ألم يكن المصريون يستخدمون العلم في بناء األهرامات؟

ح ما نحن عليه كان ذلك في العصور القديمة قبل أن نصبج: 
اآلن. يجب أن نتذكر أننا لسنا في حالة جيدة كما كان من قبل 
وال بالحكمة. ذهبنا إلى أسفل الدرج، وإلجراء مقارنة، نحن 
نعمل اآلن في القبو، بدالً من الطابق األول. عندما عملنا في 

بداية األمة المصرية، كانت لدينا المعرفة لتغيير قطبية األحجار 
ها سهلة في التعامل معها وتحريكها. جلبت الضخمة وجعل

معرفة االستقطاب لهم حتى من بعيد. في فترة واحدة استخدمنا 
األغنية. وهذا يعني أن بعض أساليب الغناء. في أوقات ثانية 
.استخدمنا المعدن الذي ال نعرف عنه شيء في الوقت الحالي  

كان لهذا المعدن تأثير، عند وضعه تحت وطأة ثقيلة، لمنع 
حدوث جاذبية األرض، ألن ما هو الوزن هو: جاذبية األرض 
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اكسر هذا الجذب فيصبح الوزن مثل ال  المادة.لبعض كتل 
 ً .شيء، أو مجرد خفيف نسبيا  

 

س: يتحدث جودج عنا بوصفنا أطلنطيين كانوا سحرة. ماذا 
 يعني هذا؟

طلنطيين استغالل طاقاتهم. لكننا ال نقول ذلك عن ج: أساء األ 
نقول ذلك عن أنفسنا. تعلم الحكمة القديمة الدين  األطلنطيين.

في الواقع. لقد كانت لدينا قوى كبيرة وفقدناها  األطلنطيين،أننا 
كنتيجة لإلساءة في الجنس البشري الرابع، ومرة ثانية في 

المطروح اآلن  الجنس البشري الخامس، كمصريين. والسؤال
هو ما إذا كنا قد وصلنا إلى النقطة التي يمكننا من خاللها 

استعادة طاقاتنا باستخدام الطاقات الموجودة في حوزتنا الحالية 
.بشكل صحيح  

 

أن يعرف، كما يقول، أن كل  س: كيف يمكن للسيد جودج
 إنسان من كل عرق له نفس القدرات؟

ج: أوالً، برؤيتهم ذلك في كثير من الرجال والنساء من العديد 
من األعراق، ثم معرفة األصل المشترك وطبيعة جميع البشر. 
إذا سمعت رجالً يغني، على سبيل المثال، قد تعتقد أنه هو فقط 

مع الكثير من الناس يغنون، يستطيع الغناء، ولكن عندما تس
ستعرف أن جميع البشر لديهم القدرة على الغناء وأن الغناء 

بحد ذاته هو مجرد تدريب. اإلنسان كائن ُمَركب. أي أن مبادئه 
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تتألف من كل عنصر موجود في أي مكان في محيط الحياة 
.العظيم. لذلك، توجد نفس االحتماالت واالمكانيات في الكل  

 

باً ما تكون هذه األحالم مزيجاً سخيفاً؟س: لماذا غال  

ج: ومع ذلك، في األحالم، تبدو العبثية طبيعية تماماً. ال يبدو  
بيل المثال، نجلس غريباً على اإلطالق أنه في أحالمنا، على س

في معبد، ثم على الفور في اتجاه معين في أحد شوارع 
المدينة، وبعد ذلك نكون جميعاً في قارب في وقت واحد 

بالمحيط. في األحالم، ليس لدينا شيء للتحقق. لدينا قاربنا، 
المعبد الخاص بنا. نبني عالمنا الخاص ، شارعنا الخاص

وأفكارنا الخاصة، نحن نتابع الدورات الخاصة بنا. من خالل 
إيقاظ وعينا، ال يمكننا أن نحلم جيداً، ألن شخصاً آخر سوف 

باسمنا وعنواننا  يتحكم فينا، أو يمكننا التحكم في أنفسنا
.وتحديد أنفسنا بطرق تفكير الناس العادية  

 

  س: كيف يمكننا أن نعرف أن الحلم ذو طبيعة عليا؟

ج: بمعرفة طبيعة اإلنسان الداخلي. عندما يتم تطبيق هذه 
المعرفة على الحلم، يتم الكشف عن طبيعته وليس هناك شك 

إذا كان الحلم من المستوى النجمي أو من الطبيعة العليا.  فيما
كقاعدة عامة، كل ما نختبره من حلم اإلنسان الداخلي هو 

ربك. الحلم الذي شعور، ألن الحلم المتوتر في المخ مكسور وم
يخلق انطباعاً عميقاً، بالطبع، ال يمكن أن يكون مجرد حلم 

.سطحي  
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 س: هل الكارما تؤثر على أحالمنا؟

هي في العمل دائماً، إنه يتعلق بالفعل ورد الفعل،  ج: الكارما 
سواء كنا مستيقظين أو نحلم أو في حالة ثانية. األسباب التي 

تبدأ في حالة اليقظة لها تكرار في حالة النجمي ألننا نحلم على 
.أساس انطباعات حياتنا الشخصية وأفكارنا ومشاعرنا  

 

تماماً عن  س: يجب أن تكون أحالم األساس الشخصي مختلفة
 تلك التي تنطلق من اإلنسان الداخلي؟

ج: نعم. نحن نعمل بجد في التفكير بلغة نتعلمها. قد نتمكن من  
قراءتها، لكن ال يمكننا التفكير فيها. يمكننا حتى معرفتها، لكن 

في  هاهنواجال يمكننا التفكير فيها. إنها بالضبط الصعوبة التي 
األحالم. يجب أن نفكر في اللغة التي نعرفها، ثم ترجمتها إلى 

ت من أشكال اللغة التي يستخدمها البشر لغة األنا، وهي ليس
في أي مكان. لغة النفس، يجب على كل إنسان التعلم من تلقاء 

أصوات وعبارات خطابنا العادية، بناءاً على  نفسه. إنه خارج
رموز غامضة للصوت واللون والرقم. إنه مرتبط باألشكال 

ايا المثلث، المربع، الزوايا المختلفة وزو الدائرة، -الهندسية 
معارضة، وكلها لها معانيها. النجمة ذات األربع نقاط والنجمة 
ذات النقاط الخمسة والنجوم ذات النقاط الستة والسبعة، على 

سبيل المثال، لها معانيها المميزة. ربما تشير النجمة الخماسية 
مع بعضها إلى اإلنسان وستكون وسيلة لتحديد اإلنسان، تماماً 

على إيقاظ الوعي كوسيلة لتحديد  مثل الكلمات التي تعمل
 التماثل والهوية.
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تشير النجمة ذات األربعة رؤوس إلى حيوان وما إلى ذلك.  
لغة الروح هي في الواقع مجازية. قال السيد جودج ذات مرة 

إن األنا يمكن أن تأخذ بنفسها حبة رمل ترمز إلى جبل أو قطرة 
ي األشكال ماء للبحيرة. حقاً، تكمن كل معرفة الغيبيات ف

.الهندسية وبعض األلوان واألصوات  

 

س: لكن إذا كان لكل ايغو لغتها الخاصة، فكيف يمكنها التحدث 
اآلخرين؟ مع ايغو  

ج: الكل سوف يستخدم لغته الخاصة. أنت تعرف أن كل من  
الصينيين واليابانيين يستطيعون قراءة كل كتاب بلغتهم 

الخاصة. كانت هناك لغة عالمية موجودة في وقت واحد. 
ولكن، في حالة اتصال األنا مع شخص آخر، يجب أن تتذكر أن 

استخدام األصوات والجمل ليس مطلوباً. ما دامت طبيعة 
شخص في عالقة اصطناعية مع اآلخر، فإن األفكار قابلة ال

للتبادل. هناك تصور للطبيعة الداخلية لألشياء بدالً من الشكل. 
أن  اإلطالق،من الممكن لشخص ال يفهم اللغة اإلنكليزية على 

.قالأن يفهم كل ما يُ ويسمع الكلمة باللغة اإلنكليزية،   

الهند، تحدثت  هناك شيء آخر. عندما كانت بالفاتسكي في
اللغة الهندوسية. بعد عدة سنوات، عندما أتى أحد المهراجا 

لرؤيتها وبدأ الحديث معها في اللغة الهندوستانية، قالت: "لكن 
ماذا يقول هذا الرجل؟" قال: "لماذا، يا سيدتي، لقد تحدثتي 

بتلك اللغة عندما كنِت في الهند." فقالت: "آه نعم، ولكن ذلك 
 كان في الهند".
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إذاً، هناك شيء ما في التخوم واألجواء المحيطة يجلب  
.المعرفة  

 

س: حالة بليند توم، التي كان بإمكانها العزف على البيانو دون 
أن تتعلم من أي وقت مضى، فهل ستكون حالة وساطة 

 أرواحية؟

ج: ال، لم تكن وساطة أرواحية، ولكن مجرد تعبير عن معرفة 
ة سابقة وتم إنعاشها. العباقرة هم الفرد التي تم تعلمها في حيا

البشر الذين تخصصوا في الحياة السابقة في الموسيقى واألدب 
والفن والشعر. كما نعلم، فهم في كثير من الحاالت حساسين 

أصحاب نزوات". "وهم وغريبي األطوار، ويصعب فهمهم 
والسبب في أنهم غير متوازنين هو ألنهم قاموا بزراعة قدرة 

.معينة، على عكس بقية الطبيعةأو طاقة   

 

س: هل يمكنك القول أن الحقيقة تأتي من األثير ونحن 
  نستوعبها أو نتشربها؟

ج: ال، إنه مفهوم خاطئ تماماً. الحقيقة ال تخرج من األثير. 
.تأتي من الذكاء ويدركها الذكاء طبيعتها،الحقيقة، أيا كانت   
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 الفصل السابع عشر
 

 الظواهر النفسانية واألرواحية

 

تسمية سيئة. ينبغي أن يسمى استدعاء الموتى  األرواحية
وعبادة الموتى. هذه العبادة ليست من أصل أمريكي. ممارسة 
معروفة منذ فترة طويلة في الهند. الحقائق المسجلة تستحق 

الفحص. يعترف الثيوصوفيين بالحقائق لكنهم يفسرونها 
بطريقة مختلفة عن "األرواحي". يقتصر الفحص على مسألة 

لموتى. الموتى ال يعودون هكذا. كتلة االتصاالت تأتي عودة ا
من القوقعة النجمية لإلنسان. اعتراضات ضد ادعاءات 

الوسطاء. يبرر السجل سخافة العلم. التجسيد وما هو عليه. 
كتلة من المادة المغناطيسية الكهربائية التي تظهر عليها 
وف صورة للنور النجمي. أو هو الجسم النجمي للوسيط المقذ

من الجسم الحي. تحليل القوانين لمعرفتها قبل أن نتمكن من 
فهم الظواهر. ختم "الصوت المستقل". أهمية العالم النجمي. 
مخاطر الوساطة. كما أن محاولة الحصول على هذه القدرات 

ألغراض مالية أو أنانية أمر خطير. يأمر القانون الدوري 
.من المحفل باإلفراج عن القوة في هذه اللحظة. الغرض  

 

س: السيد جودج ال ينكر حقائق األرواحية في هذا الفصل. 
  لماذا إذن يدينه بالكامل؟
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ج: لم يشرح بنفسه األسباب بوضوح؟ لقد أظهر أن األرواحية 
ليست روحانية على اإلطالق. أنهم ليسوا "األرواح" التي يتم 

االتصال بها أو التي تعمل أثناء جلسات الوساطة األرواحية 
وأن ممارستها، معروفة لدى القدماء والمدانة من قبلهم على 

أنها استحضار األموات، وهي الممارسة األكثر إهانة التي 
يمكن لإلنسان أن يمارسها. أنه من الغباء التقدم في خط 

االرواحية ألن كل الظواهر الروحية التي تكشفت منذ بداية 
لسفة، ولم نظهر األربعينيات من القرن الماضي لم تمنحنا أي ف

 ً .أي معرفة ثانية غير ما نعرف بالفعل سابقا  

 

 س: هل يعني أن جميع الوسطاء هم أشرار بالضرورة؟

وسطاء ج: ا، ولكن عموماً، فإن األشخاص الذين يصبحون 
بسبب قلة معرفتهم  هم في وضع يمكن خداعهم أرواحيين

ما هو مطلوب  أشرار.بطبيعتهم. ال يمكن بالضرورة أن يكونوا 
للعمل بذكاء على المستوى النجمي هو معرفة القوانين 

المتعلقة بهذا المستوى الجوهري. ليس لدى الوسطاء أي 
معرفة بالقوانين المعمول بها، ولذلك فإنهم أدوات سلبية بحتة 

نتباه الدقيق لما يمكن رؤيته، أو وغير قادرين تماماً على اال
حتى لمعرفة ما هو موجود فعلياً لفهمه. ومع ذلك، هناك شيء 

فاسق مفروغ منه هناك وهو الميل الستخدام القوى غير 
.الطبيعية مقابل المال أو الشهرة ألنفسهم  
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س: يبدو أن هناك تغييراً كبيراً في طبيعة الظواهر الروحية في 
جد اآلن الكثير من الكتابة التلقائية على السنوات األخيرة. يو

من قِبل أشخاص ليسوا روحانيين على  -ويجا  -لوحة 
 -ويجا  -اإلطالق. ما هو الفرق بين االتصاالت على لوح 

 واالتصاالت الروحية من خالل وسائل اإلعالم؟

ج: الوسيط ليس شخصاً مسؤوالً ونوع االتصال الذي يمر   
ن وفقاً لطبيعة الوسيط. من ناحية به، أيا كان مصدره، سيكو

 -ويجا  -ثانية، فإن كل ما يعطى عن طريق استخدام الجدول 
يأتي من الشخص الذي  التلقائية،أو أي نوع آخر من الكتابة 

يستخدمه. بالكاد يمكن تسمية هؤالء "وسطاء" ألنهم يعبرون 
ادراكهم، سواء أكان جيداً أم سيئاً، ودائماً ما ينتقل  عادة عن

هذه الطريقة يتم تصفيته من خالل أفكارهم الشخصية الخاطئة ب
جزئياً أو كلياً. عدم وجود معرفة بالوجود الداخلي لإلنسان 

كيف يمكن أن ينتقل مع أي نوع أو درجة من الذكاء؟ يجيب 
ألن السائل ومن يرد على األسئلة، هما متطابقان  -ويجا  -لوح 

.ونفس الشخص  

 

أال يخاطر بتفكك بعض  -ويجا  -س: عند استخدام اللوحة 
  أغلفة الجسم؟

ج: هذا ممكن تماماً ألن اإلنسان الداخلي لديه شعور وعيه 
تفكك  إنبصرف النظر عما يحصل عليه الجسم. دعنا نقول 

األجسام الجسدية والنجمية يمكن أن يحدث، مما يسمح بإجراء 
مل فيه الوعي أو الذكاء عملية جسدية في نفس الوقت الذي يع

على سطح نجمي. من الواضح أن هذه الحالة تشبه المشي 
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أثناء النوم، حيث يتصرف الجسم نفسه وحيث يوجد تفكير 
.الشعوري، بخالف تلك التي يقوم بها الجسم  

 

تميل إلى أن تكون افتقاراً  -ويجا  -س: هل ممارسة اللوحة 
 للسيطرة؟

أمر خطير بمعنى أنه ال  ج: بالطبع سوف يكون ذلك. وهذا 
توجد معرفة وال سيطرة مكتسبة وال شيء تم إنجازه. يمكن 

وأن ينخدع به إذا لم  -ويجا  -ألي شخص أن يكتب على لوح 
يمكن  -ويجا  -يكن حذراً. كل شيء تم استالمه من خالل لوحة 

التقاطه في أماكن كثيرة وهو ليس صحيحاً تماماً بالمعنى 
جد شيء مهم في هذا االتجاه، ال شيء الخفي الغيبي. ال يو

.سوى الجنون المطلق  

أن  -ويجا  -س. هل يمكن أن يكون لبعض الظواهر للوحة 
أو  استحواذ شخص من قبل كينونة غريبةيُتسبب بها بواسطة 

  من بعض الكينونات المذكورة في هذا الفصل؟

ج: من الممكن، إذا كان المرء ضعيفاً أو متوسطاً تماماً، فهو 
هذه من أو  من قبل كينونة غريبة لالستحواذيصبح خاضعاً 

ذكي بما شخص الكينونات دون اإلنسانية، بهذه الممارسة. لكن 
اخضع نفسه لسيطرة جيدة من جميع  إذا ه،يمكن فيه الكفاية

طريقة معينة، أن النواحي، عند التفكير في هذه األشياء ب
 مستحوذ عليهيستفز كتابات تلقائية دون أن يكون وسيطاً أو 

من كينونة غريبة. لن تأتي الكتابة من "روح"62، ولكن من 
                                                           

 غالباً ما تظهر كتابة تلقائية على اللوحة. 62
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نفس الشخص الذي رأى مجموعة من األعضاء ويتعلق 
بمجموعة أخرى من األعضاء. يأتي اتجاه اليد63 من عملية 

.معينة في الدماغ النجمي  

 

س: ما الذي يسبب االهتزاز المرئي لأليدي الحساسة على 
 الطاولة؟

ج: إنه صرع حديث الوالدة ويتعلق بعدم تنظيم الطبيعة  
النجمية للشخص. لكن، ربما، أكبر ضرر ناتج عن ممارسة 

هو الهذيان الذي تؤدي إليه. يفترض المرء أنه  -ويجا  -لوحة 
يستمد تلقائياً من كتابة هذا أو من "الروح" اآلخر، ومع تطور 

ته وال يوجد أي االتصاالت، يصبح مقتنعاً بشكل متزايد بأهمي
قرار أخر. إن تجاربه النفسية صحيحة بالنسبة له، ولكن بغض 

النظر عن التجارب النفسية التي تختلف عن بعضها البعض 
.فكل واحد على يقين من حقيقته  

 

 س: ما هو الفودو؟

بعض الممارسات التي  -ج: إنه شكل من أشكال السحر األسود 
تنتقل بواسطة المعالجات األفريقية التي يعتمد عليها الزنوج 
في نيو أورليانز. من خالل هذا النظام، يمكنهم إيذاء أعدائهم 

أو الحصول على ما يريدون. على سبيل المثال، يمكنهم إنشاء 
ة أو بأي شكل آخر صورة لشخص من الطين أو في شكل صور

                                                           

 أحيناً تظهر يد خالل الجلسات األرواحية. 63



317 

 

ومن خالل معالجة هذه  -من المالبس أو أي شيء آخر  -
الصورة كما لو كانت الشخص الحقيقي وباستخدام بعض 

األعشاب واألصوات والدعوات والممارسات، فإنها تثير ردود 
.فعل على جسم الشخص الذي تم تصوره أو تخيله  

 

 س: هل يتم ذلك من خالل الجسم النجمي للشخص؟

تم ذلك عن طريق القوة الداخلية للُمَشغل، من خالل شعور ج: ي
قوي معين والثقة في نتيجة ما تم القيام به. تركز بعض 

الممارسات على انخفاض إرادة الُمَشغل. الرغبة توفر االتجاه. 
هذه هي قوى الجانب المظلم للطبيعة. استخدام القوى النفسية 

.لسحر األسودلألغراض األنانية أو إيذاء اآلخرين هو ا  

 

هل لممارسات الفودو تأثير على شخص شريف؟ :س  

ج: شخص شريف سيكون محمياً إذا كانت رغبته هي فقط  
أكبر وأفضل حماية يمكن أن توجد هي  اآلخرين.في إفادة 

رغبة قوية في إفادة البشرية. لكن من كان لديه نفس النوع 
من األفكار مثل الشخص الذي كان يعمل ضده لن يتمتع بأي 

.حماية وسيكون معرضاً ومكشوفاً لهذا النوع من الهجوم  

 

، قيل: "كل انطباع ينتج صورة في 150س: في الصفحة 
. ويتم إنشاء رابط بين هاالت األصدقاء الهالة الفردية ..
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واألقارب القدامى، والجدد، القريب، البعيد". هذا االتصال 
 تحقق؟

ج: ينتج كل انطباع صورة في المجال أو الهالة الفردية. عن 
طريق هذه الصورة أو االنطباع، يتم تأسيس اتصال بين هالة 

 األصدقاء واألقارب، وبين جميع األشخاص الذين يعرفون
شخصاً آخر. الصورة تشبه الصورة الفوتوغرافية، ويرى 
الوسيط األرواحي أنها كانت موجودة بنفس الشخص الذي 

 يطلق عليه اسم "الروح" الذي يريد إجراء اتصال معه.

  ً " لكن دع الروح التي تريد التواصل بها تكون "شخصاً حيا
الوسيط تقريراً عن األحياء وكذلك عن الموتى. وسيعطيك  

ب هذا االختبار عدة مرات. إنها خدعة نفسية قديمة جر 
إلخبارك بالحفاظ على صورة "الروح" التي تريد التواصل 

معها: إذا كنت تمسكها بحزم، فإن وسيط ارواحي جيد سيخبرك 
 ً .كل شيء كما تعرفه تماما  

 

 س: ما الذي يفصل األحياء عن الموتى؟

ننتقل من مدينة إلى ج: ما الذي يفصلنا ككائنات حية عندما 
ثانية؟ نحن لسنا ميتين، لكننا لسنا حيث يجب الحصول على 

.سهولة التواصل. إنها مجرد مسألة اتصال  
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 نتنفس بجميعس: أليس كلنا وسطاء ارواحيين، بحدود أننا 
المعتقدات في الهواء، بأفكار ومشاعر أولئك الذين نتواصل 

  معهم؟

أن نكون إيجابيين في ج: نعم. الوساطة هي السلبية. يجب 
.الجانب الروحي لطبيعتنا وغير إيجابيين في الجانب المادي  
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 إضافات عامة
 

س: ماذا يعني بالضبط في الفصل األول ب: "الكل هو نفس 
؟".وروح  

"كل شيء هو نفس وروح تتطوران باستمرار في احترام ج: 
كل شيء  روح،القانون، مبدأ متأصل في كل شيء". كل شيء 

تنتمي إلى أي ال  إنهانفس. الروح عالمية. ال يمكننا القول 
عالمية، مجردة. يستطيع فقط أن  -شخص. انها مثل الهواء 

 يعرف نفسه كروح.

صيرورة. النفس هي الروح هي القدرة على أن تصبح أو ال 
الصيرورة. الروح هو القدرة على الرؤية والمعرفة. رؤية 

ومعرفة هي النفس. الروح هي تراكم المفاهيم والخبرات التي 
.تتحقق من خاللها الهوية الروحية  

 

س: ماذا تعني كلمة "الطبيعة"؟ هل يتحدث عن "الطبيعة 
.إلخ البشرية،العظيمة"، الطبيعة   

ج: الطبيعة هي التفاعل والترابط بين جميع الكائنات في جميع 
العنصرانية إلى  الكينوناتالممالك، من أول وأقل مملكة من 

أعلى ديان شوهان. إنها التفاعل والعالقة بين جميع الكائنات 
  ".التي تشكل ما يسمى "قوانين الطبيعة
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التطور س: تم اإلدالء بأن "المعلمين رجال كاملين من فترات 
السابقة". هل هذا يعني أنه لم يعد هناك أي فترات منذ ذلك 

  الوقت؟

.ج: تضيف كل حضارة على عددهم  

 

س. االفتراض األساسي الثالث للعقيدة السرية يقول إن الفعل 
 .قد وصل إلى نقطة معينة، يصبح مستحثاً ذاتياً وذاتي االدراك

 ما هي هذه النقطة؟

ج: بدءاً من وعي الذات، فهي مستحثة وذاتية االدراك  
.والتصميم  

 

 س: في الفصل الثاني، ما المقصود بـ "الكائن العظيم"؟

 -ج: نعني بكلمة "كائن عظيم" مجموع كل الكائنات  
اإلنسانية، مانو، اإلنسان العظيم، اإلنسانية. ممثل أعلى الذكاء 

على أعلى درجات لإلنسانية هو مانو. عندما تحصل الوحدة 
.ذكاء إنسانيتها، فإنها تجد حقوالً ثانية أمامها  

 

 -س: هل تأتي كلمة "إنسان" من الكلمة السنسكريتية مانو 
 المفكر؟

.ج: بالتأكيد. انظر المسرد أو المعجم الثيوصوفي  
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س: ما معنى أن ترى صورة نشطة لشخص مفقود كان قريب 
دائماً نشطة؟رؤية هذه الصورة تكون  -منك    

ج: الصورة في العقل والجسم خالل الوقت الذي تغيرت فيه  
تغيرت معك باستمرار. اآلن، هل هي الصورة كما تتذكرها أم 

هي من فترة ثانية من نموها؟ لو بقيت في الحياة لبضع 
.سنوات ثانية، لكانت الصورة مختلفة  

قط نتيجة لذلك، يمكننا أن نرى أن الصورة المستردة تمثل ف
تركيزنا على االتصال والتفاهم مع األنا التي تسكن في هذا 
الجسد. ومع ذلك، في الوقت نفسه، فإن هذا يشكل اتصاالً 
حقيقياً مع هذه الذات، إنها عالقة معها. إنه باب يمكن من 

خالله التأثير والمساعدة أن يتدخلوا بين األنا المعنيين. كلما 
كائن، زاد التدفق وأصبحت  اقتربنا من الطبيعة االيغوية لكل

 العالقة أقوى. الصورة هي نقطة اتصال الفكر مع األنا64.

 

  س: هل يعطي حرق الجثمان لألنا معرفة روحية؟

ج: موت الجسد يعني عودة حياة الجسد إلى عناصره. في 
الحرق، هذه العودة فورية. األنا عندئذ ليس لديها أي نقطة 

المادي، وهي حرة في تطوير اتصال جسدي مع العالم 
واستيعاب تجارب الحياة الماضية. لديها فقط المعرفة التي 

.اكتسبها بالفعل  

                                                           

 مصطلحا األنا وااليغو هما واحد. 64
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ال يمكن ألي تغيير في الحالة أن يعطي أي معرفة، ألن المعرفة 
يتم اكتسابها فقط من خالل مراقبة األنا وتجربتها. من المفيد 

ة التحلل جداً للمعيشة استعادة العناصر دون المرور بعملي
البطيئة. تعتبر في كل وجهات النظر، فإن حرق الجثمان مفيد. 

كما أن له تأثير نفسي على أولئك األهل الذين تُركوا وراءه. 
بمجرد انتهاء عملية حرق الجثة، يشعر األشخاص الذين في 

.حالة الحداد، بالتحرر على الفور  

 

ن س: "يتطور الكون من المجهول، حيث ال يستطيع أي إنسا
أو روح، بغض النظر عن تساميه، التحقيق في المستويات 
السبعة أو السبع طرق أو أساليب." هل ترغب في توضيح 

 معنى هذا "سبع طرق؟"؟

في بداية فترة تطور عظيمة، يوجد بالفعل كل ما تم اكتسابه ج: 
خالل فترات التطور السابقة. هذه المعرفة والقوة، التي تسمى 

 ً "األقانيم الثالثة آلتمان"، تتجلى في سبع طرق مختلفة.  أحيانا
تدرجات هرمية من الكائنات التي  سبعيتكون هذا المظهر من 

يتم التعبير عنها على التوالي في سبع مراحل من المادة، كل 
منها يتكون من سبعة أقسام فرعية، باإلضافة إلى أقسام 

للوجود بجميع صغيرة. يتم التعبير عن هذه الطبيعة السباعية 
.أشكالها وشروطها وموادها وعالقاتها من األعلى إلى األدنى . 

: سبع كرات، سبع مبادئ، سبع أجناس بشرية على ذلك أمثلة 
رئيسية سبع أجناس بشرية فرعية، سبع ألوان سبع دورات 

(المرجع: كتاب العقيدة السرية. الجزء األول.  .كونية الخ
.ر األصلي).. اإلصدا289،290،291،292صفحة   
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س: ما هي أفضل طريقة لدراسة األغلفة السبعة مع المبادئ 
 السبعة؟

ج: وفقاً لقانون التماثل. هناك تطابق وتماثل بين األعلى 
واألدنى في كل الطبيعة، ألن الحياة هي نفسها في كل شيء 

وبسبب هذه الحياة تحدث جميع التجليات. تخضع الذرات 
الروحية العليا، إلى "سيادة القانون المتأصل وكذلك الكائنات 

بترتيب  الحياة الوحيدة. الكل يتصرف بهذه الطريقة -في الكل" 
 مناعي محدد. ونحن نعلم أن هذا التقدم يتم على نطاق سب

أعلى حالة للمادة كما نعرفها. إذا جاز التعبير، نجد أنفسنا في 
الجزء خضم مجموعة واسعة من التصورات، ونعرف فقط 

.الذي نعيش فيه  

 

سر إذا كان "ال يمكن ألي إنسان أو روح أن يتحقق " عن  س:
" العظيم، فكيف ندرك حقيقة ما يُعلم هنا؟لالمجهوهذا "   

ج: يجب اكتساب المعرفة الحقيقية من خالل اإلدراك المتنامي 
لعالمية القانون وخط التقدم العالمي لكل كائن، بغض النظر عن 

لينا أن نفكر ونمارس اإليثار قبل استطاعتنا مستواه. يجب ع
استخدام القوى الروحية األكثر تسامياً واألكثر تعقيدا. يجب أن 

 يكون الفكر والدافع هو ما يسهم في خير جميع الكائنات.

إن ما يُمنح لنا في كتاب "المحيط" يهدف إلى لفت انتباه إلى  
هذا المركز الموجود الذي يمكنه أن يرى، من يستطيع أن 

يعرف من يستطيع أن يفعل، عندما يستعيد طبيعته ومكانته. 
هذه المعرفة األعمق لكل األشياء كامنة في "روح" كل إنسان. 
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اعدة سوف فقط عندما نفكر ونتصرف على أساس هذه الق
.ندرك هذه الحقائق العظيمة  

 

س: فيما يتعلق بالطبيعة السباعية، عندما يتم كمال الكائن هنا، 
فهل يبدأ في الجزء السفلي من الكرة العليا؟ بمعنى آخر، هناك 
  سبعة مبادئ فقط: هل هي رحلة مستمرة على مقياس الكمال؟

ون ج. عندما تتقن الدرجة السابعة من كل تطور، عندها يك
لديك أساس لتطور سباعي من نوع أعلى بكثير. (على سبيل 

).الفرق بين كوكبنا واألرض والزهرة المثال،  

 

يُقال إن معرفة المقترحات األساسية الثالثة للعقيدة السرية س: 
هي وسيلة لحل جميع مشكالت الحياة. كيف يمكن أن تساعدني 

أذهب إلى أن  ان يجبمعرفة "األساسيات" في تحديد ما إذا ك
 الحرب أم ال؟

: أن الهدف واحد شيء ج: المقترحات األساسية الثالثة تظهر 
من الوجود والتطور هو التقدم الجيد لجميع الكائنات. كل ما 

يميل إلى العدالة وحرية اإلنسان والتقدم هو أساس جيد للعمل. 
حتى في أول فرضية "أساسية"، نجد الدافع العام. في تطبيق 

فع على وجه الخصوص، يسأل المرء نفسه: "ما هو هذا الدا
واجبي للمشاركة في عمل فردي أو جماعي؟" يجب أن نقدم 

دعمنا المعنوي ألي إجراء صحيح، حتى لو لم نتمكن من 
المساعدة بشكل أكثر فعالية. ولكن إذا استطعنا المساعدة 

بنشاط، فعلينا عمل ذلك. الفرضية األساسية الثانية تحتوي على 
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األفراد الذين يعملون  ون الدورية أو التعاقبية: أي عودةقان
على نتائج األسباب التي ينتجونها. بموجب هذا تأتي كل 
اللوائح الكارمية بين األمم. إذا كنا ننتمي إلى بلد يخوض 

الحرب، فمن واجبنا أن نتصرف مع هذا البلد إلى الحد الذي 
للجميع. إذا تكون فيه حكومته مستعدة للعمل من أجل الخير 

كان بلدنا في سالم، يجب أن يذهب دعمنا إلى هذا البلد الذي 
يسعى جاهداً لتحقيق أفضل النتائج للبشرية جمعاء، وفي هذا 

التصميم، ال يريد إرضاء بلد واحد أكثر من بلد آخر. إنها 
 مسألة تقدم بشري وأفضل طريقة لتحقيق ذلك.

الكون يتكون من  تشير "الفرضية الثالثة األساسية" إلى أن 
كائنات من جميع المستويات وأن هناك عدة درجات من التطور 

والتفاهم بين البشر. يجب علينا دائماً أن نأخذ في االعتبار 
.المبادئ والُمثل العليا العامة التي تحكم كل إنسان وكل أمة  

 

 س: ما هو الصبر، في االعتبار الالهوتي؟

واعتبارهم. حالة ذهنية غير مضطربة ج: النظر لآلخرين  
استقرار وهدوء فيما يتعلق بكل ما يحدث. هذا يجعل أفضل 

.احكامنا جاهزة للعمل  

 

، الفصل الثاني، "التمايز األول، بالمعنى 15س: الصفحة 
الروح". ماذا يعني ذلك؟ -الميتافيزيائي، للزمن هو  
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وطالما . ج: ال يمكن حساب الزمن إال من خالل الفعل ورد الفعل
 ال يوجد زمن. قبل أن يكون هناك زمنفأنه ال يوجد عمل، 

يجب أن تكون هناك كيانات روحية تخرج من الحالة المتجانسة 
لتصبح نشطة. الجملة تعني أن "الزمن" لم يكن حتى بدأت هذه 

الكيانات الروحية في التصرف. الزمن يعني بداية الحركة 
السورة -الجزء األول  -رية وتحديد الدورات. (انظر العقيدة الس

 األولى).

 

س: أال تفعل الخير كل األفكار الطيبة لهؤالء الناس الذين 
يقدمون الصالة من أجل بؤساء الحرب، على األقل بالنسبة 

 ألولئك الذين نصلي من أجلهم؟

ج: نحن دائماً مشبعون بالوهم القديم بالصالة لقدرة ج: 
سماوية عليا أو لكائن متعالي. ال الصلوات الموجهة إلى هللا 

المفترض، وال حتى للمعلمين، ستكون ذات فائدة. القدرة إما أن 
تكون موجودة في الداخل أم ال على اإلطالق. كل القوة التي 

تها في أي اتجاه هي تمارسها جميع الكائنات أو تستطيع ممارس
القدرة على إثارة نفسه. األفكار الجيدة والخير لآلخرين جيدة 

ألولئك الذين يفكرون فيها، ولكن ليس لها أي تأثير في 
الخارج، ما لم يكن لدى باعث هذه األفكار، المعرفة واإلرادة 
والقوة على حد سواء لتوجيههم وأن تكون الكائنات تختلف 

هذه. معظم األفكار تشبه فقاعات الصابون وال اختالفاً كبيراً في 
تذهب بعيداً. لكي تكون فعالة، يجب أال تكون األفكار خالية فقط 
من التلوث األناني، بل يجب الحفاظ عليها أيضاً. المعلمين، من 

بين جميع الكائنات األكثر قدرة على التفكير المستمر ولديهم 
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ير في عقول شعوب القوة والمعرفة، ليسوا قادرين على التأث
باستمرار من األفكار النشطة  مليئة ألن هذه األرواح هي العالم،

واألنانية. إذا كان للمعلمين أن يؤثروا على اإلنسانية بأفكارهم 
فلن يضطروا إلى كتابة الكتب. إذا كان األشخاص الذين يمكنهم 

سماع وقراءة الكلمات المصممة إلثارة أفضل ما لديهم 
، فما األمل الموجود في التفكير الهارب؟يستفيدون قليالً   

ستكون أقوى شبكة السلكية قادرة على إرسال الرسائل في 
ئدة للقوة إذا لم تكن جميع أنحاء العالم بمثابة إنفاق عديمة الفا

هناك محطات استقبال مناسبة في محطة اإلرسال. إذا فكرنا 
، فإن جيداً في شخص آخر وكان اآلخر في حالة مزاجية متقبلة
الفكر سوف يصل، ولكن من يستطيع أن يقول متى يكون 

 موضوع فكره متقبالً؟

وكما يقول المثل، "ابدأ بتنظيف الجزء الداخلي من اللوحة" 
قبل محاولة تقديم طعام صحي. أفضل مساعدة يمكن أن نقدمها 

لآلخرين، وأكبر قدر من القوة يمكن أن نحصل عليه، هو 
واستخدام نقاط  شخصيتنا،ع التخلص من أخطائنا، وإخضا

القوة والقدرات الروحية لدينا. عندئذ ستكون هناك قوة ومعرفة 
بموعد ومكان وكيفية التصرف أو االمتناع عن التفكير الناشئ 

.عن الفعل  

 

لماذا نحن متخلفون كثيراً عما كنا  -س: الفصل الثالث صسء
  عليه قبل آالف السنين، روحيا؟
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قوة  يالمرتبط باألشياء الخارجية جعل الفكر ينمج: ألن الوعي 
التفكير من البداية إلى االستنتاجات، كانت على حساب المعرفة 

 الروحية المباشرة.

كنا مشغولين للغاية بتعلم خصائص المواد التي فقدت وعي  
الروح. لقد أثارتنا الرغبة في األشياء الخارجية وهذه تؤدي 

.وعي الروحابعاد مباشرة إلى   

هناك رائحة روحية في كل شيء لطيف. وعند بحثنا عن 
العبير، ننسى طبيعة وجودنا، وهذا السعي هو دون هدف ودون 
نهاية. ما لم نصل إلى الوعي بأن نكون روحيين (وجود محدد 
في الروح وليس في المادة) فإننا نظل ملزمين بشروط الوجود 

.المادي  

لمزعوم، ضرورياً كان هذا ما يسمى "النزول أو الهبوط" ا
بالنسبة لنا لمعرفة المادة في مختلف أقسامها ومراحلها. 
بمعنى آخر، لفهم طبيعة الحيويات األصغر الثانية. الهدف 

الحقيقي ال يتحقق بالعيش إلى األبد بينهم وعليهم، والرغبة 
تولد من السعي وراء ما يرضي وسطهم وتجنب غير السار. 

متجانسة. من خالل تتكون الطبيعة من حيويات غير 
استخدامها، نحن نتابع أولئك الذين يتجانسون مع طبيعتنا 

.المكتسبة ونحاول تجنب أولئك الذين ليسوا كذلك  

من هنا تنشأ الرغبة والنفور. لقد شهد العقل للتو االختالفات 
وبدأ بمقارنتها. بمجرد الحصول على الذكاء، يمكن استخدامه 

الدنيا  الحيوياتإلدامة الوجود المادي، أو كأداة للعقل لتوجيه 
ا.لذاك المستوى والتحكم فيه  
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  س: لماذا الحيوانات لديها حواس أكثر دقة من اإلنسان؟

ننا أضفنا فكراً لهم وقللنا من فعاليتهم عن طريق ج: أل
االستخدام المفرط، أو االعتماد الزائد، على تصوراتنا 

وادراكاتنا، بدالً من حواسنا. انهم يشعرون بالملل من عدم 
االعتماد عليها بعد اآلن. لننظر في حاسة الشم، على سبيل 

ى المثال، نحن ال نشم رائحة أحد. تعتمد الحيوانات عل
حواسهم. نشعر بالكثير من األشياء الممتعة وغير الممتعة 

بصرف النظر عن نفسيتهم، لدرجة أننا فقدنا المدى الذي يأتي 
.من تصورات وادراكات أعمق  

 

س: هل تعني "النفاذية" أن أي حاسة يمكنها أن يؤدي وظائف 
  جميع الحواس الثانية؟

ج: "النفاذية" هي الرؤية التي تتجاوز ظاهرية الشيء في 
الطبيعة التي تسببت في هذا المظهر. خذ حجراً، على سبيل 

المثال: أول ما يصدمنا في الحجر هو كثافته. بالنسبة لمعظم 
الناس، الحجر يشبه الحجر اآلخر. لكن العالم المختص 
عالم  بالمعادن يعرف االختالفات عن طريق فصل الجزيئات.

الكيمياء يذهب إلى أبعد من ذلك. يحصل على الصفات المختلفة 
األنواع المختلفة من العناصر  -للحجر ويظهر العناصر المكونة 

التي يتكون منها. ولكن كل هذا مادي. "النفاذية" ال تمنح فقط 
كل ما تقدمه علوم المعادن والكيمياء، ولكنها تكشف أيضاً عن 

تشكل أساس كل تعبير مادي. إنها تحدد  الطبيعة األساسية التي
طبيعة الكائنات الواعية المختلفة التي تشكل الحجر، وهناك 

العديد من الطبقات من هذا النوع.  فكر في شجرة، على سبيل 
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المثال: أوالً نرى الشجرة بجذعها وفروعها وأوراقها وكل ما 
.ليس كذلك  

ن المختلفة ثم الشجرة في اللحاء، عروق الشجرة، ثم الشرايي
التي يتدفق خاللها النسغ، دم الشجرة، ثم نبض القلب من 

الشجرة في الجذر، الذي يدور في الدورة الدموية (النسغ)، ثم 
وبالتالي  -طبيعة الحيويات التي تسبب التعبير عن الشجرة 

تجلب الشعور تدريجياً بطبيعة الكائن، الذي نسميه "شجرة". 
إلى األعلى. في درجاتها الدنيا هذه هي "النفاذية" التي تصل 
يمكننا أن نرى فقط جزءاً من  -يمكن أن تتوقف في أي لحظة 

.هذه الصفات  

خذ وجهة نظر المتحدث أمام الجمهور: الحضور هم جميعهم 
من المتفرجين، لكن إذا هم جميعاً يرونه، فهو ال يراهم جميعاً، 

اً وهو يتصرف في الوقت الحالي كوعي اصطناعي. يوجد دائم
ضمير إرشادي على جميع الكائنات األصغر، ويسمى الضمير 

التوجيهي المعبر عنه بهذه الطريقة "شجرة"، وهو يرشد 
جميع األوراق التي يتم التعبير عنها في اللحاء والنسغ 

والجذور. والزهور والفواكه. "عيون العلي ترى من خالل 
".العيون األدنى  

لشجرة، وبقدر ما يمكننا إذا تم تنفيذ العملية ذات مرة مع ا
القيام بها، فإن انعكاس الشجرة على عضونا البصري سوف 

يحمل دائماً إحساس الحياة الذي اكتسبناه. هناك جانبان 
لرؤيتنا: أحدهما انعكاس بسيط لألشياء التي يتم رؤيتها، مع 

قليل أو حتى بدون شعور بطبيعته، وهناك الجانب األعمق 
أو أكبر أو أكمل لطبيعة الكائن  صغير وأدراكاآلخر، تصور 
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الذي يسبب االنعكاس. كل كائن منظور يعرض الحياة والكائن 
في عدة مراحل. ومع ذلك، يجب أن نطبق فهمنا على قلوب 
البشر. جذر كل كائن هو نفسه، إنه المعرفة. وبالتالي، في 

اإلنسان على وجه الخصوص، يجب أن نبحث عن نقطة 
ترجع النتيجة الحتمية. يمكننا أن نفعل االنطالق للتمايز وأن نس

ذلك بشكل أفضل في قلوبنا مع ما نراه في اآلخرين كمعالم أو 
.مؤشرات  

 

ما هي "الدورة الكونية"؟ هل الدوران حول مراكز الوعي س: 
السبعة يعني سبع مرات على المستوى ذاته؟ أو ما الذي يشكل 

؟مركز الوعي  

مراكز الوعي السبعة. كل "الدورة" هي دائرة تمتد عبر ج: 
نوع من الجوهر أو الماهية هي مركز للوعي، تماماً مثلما أن 

المستوى المادي هو مركز لنا اآلن. على الرغم من أنه ال 
يوجد هناك سوى أربع مستويات فقط65، بينما نرتقي إلى 

المستوى التالي الموجود فوق ما نحن عليه، فإن احتياطي 
ل التجربة، ليصبح مركز جديد الوعي لدينا ينمو، من خال

ومختلف، على الرغم من أنه يقع على نفس المستوى. 
(مستوى جديد حقيقي، ألن لدينا وجهة نظر جديدة تماماً). 

مراكز الوعي السبعة الكبرى تنتمي إلى التسلسالت الهرمية 
السبعة األصلية. هذه، عن طريق عملها بعمل التمييز في 

اً للوعي وما إلى ذلك، من حالة إلى الجوهر، تخلق مركزاً جديد

                                                           

هناك سبع مستويات، ولكن كروسبي يتكلم عن المستويات األربعة  65
يمكن اختبارها.السفلية التي   
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ثانية عبر الدورات السبعة أو حاالت المادة والوعي. وخالل 
الصعود، نعمل في المادة بطريقة مختلفة، بسبب التجربة 

اإلضافية. على سبيل المثال، تعود إلى مكان ما بعد مغادرته. 
نظرتم إليه من وجهة نظر مختلفة. لذلك كل شيء في هذا 

.يه عالقة مختلفة معكالمكان لد  

 

س: أنت تقول إن القمر كوكب ميت. هل له تأثير على األرض؟ 
إذا كان ميتاً؟ ممكناً،وإذا كان األمر كذلك، كيف يكون ذلك    

ج: القمر هو جسد مادي كان كوكباً حياً مثل كوكبنا. انسحبت 
دائماً المبادئ العليا من القمر، لكن المبادئ الدنيا ال تزال مثبتة 

مع بعضها ألنها ليست سوى بمنتصف عملية التفكك. تؤثر هذه 
المبادئ الدنيا بشكل طبيعي على األشكال الدنيا للوجود على 
األرض، خاصة تلك المتعلقة بالحمل المادي ونمو األشجار 

والنباتات وأي شيء يحتوي على الماء. يؤثر القمر أيضاً على 
اعتماداً على نشاط  -تفاوتة طبيعتنا الروحية الدنيا بدرجات م

.الطبيعة الروحية للكائن المتجسد أو غيابها  

تميل الحياة الدنيوية التي تشكل الجسم المادي إلى الذهاب 
لنواح كثيرة بعد رحيل الوعي الصناعي الذي جمعها معاً. جزء 
من عملية الفصل هو تحلل األجسام الخلوية لـ "الحيويات" مما 

شكال معينة وتخصيبات ألشكال ثانية. ينتج سموماً ضارة أل
وهكذا، فإن القمر، بكونه جثة أرضنا األخيرة، هو ُملََوث 

وهامي66 من ِقبل أرضنا، وفقاً لطبيعة الكائنات أو العناصر 

                                                           

 هامي، هاموية، هي االمتصاص للطاقة. 66
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 ةنجمي يه الهاموية هاألرضية وبمراحل معينة من القمر، هذ
.نتج اآلثار الماديةتأساساً، و  

 

القمريين باعتبارهم "آباء" أجسادنا  س: نتحدث عن البيتريس
هل هذا يعني أنهم كانوا خاليين من الذكاء؟ المادية.   

ج: لديهم ذكاء، لكن في صورة حديثة للغاية، درجة يمكننا أن 
نتخيل أنها نظير حيازة الحيوانات العليا لها. يمثل البيتريس 

القمريين ذلك الشكل من أشكال الحياة والذكاء اللذين تم 
خدامهما إنسانياً على سطح القمر. تتم مقارنة حالة الوعي است

هذه بحالة الجسم النجمي عندما يتم التخلي عنه من قبل األنا 
.الماناسية  

هناك دائما تدفق للذكاء. لدى الحيوانات ذكاء، لكن ليس لديها 
قدرة المحاكاة للتعقل من البديهيات إلى االستنتاجات. بمعنى 

ي كاما روبا من المانفنتارا السابقة. هذا آخر، فإن البيتريس ه
 هو أساس وعينا الجسدي، باإلضافة إلى ما يمكن أن نضيفه

 إلى هذا الوعي.

س: هل تعني أن البيتريس القمريين كانوا يُستخدمون من قبل 
  االيغو الماناسية على سطح القمر؟

ج: وعلى العكس. أنت ترى، أن أعلى الكائنات قد غادرت أوالً. 
ثم التالي األعلى وهلم جرا. لقد ثبتت أعلى الذكاءات طبيعة 

السلسلة الجديدة، بناءاً على الخبرة المكتسبة في سلسلة 
الديان  -القمر. تبدأ جميع الممالك على أساس ذكاء البنائين 

ثم العنصر  النباتي،العنصر شوهان. أوالً، العنصر المعدني، ثم 
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الحيواني (هذه الثالثة تسبق الممالك المعدنية والنباتية 
كما كان على القمر. ألنه  اإلنسانيشكل الوالحيوانية)، وأخيراً 

يمثل درجة عالية من الوعي الحيواني. إنهم ينشئون فقط 
مصفوفة الممالك المعدنية والنباتية والحيوانية، ألن هذه 

نت بالستيكية في ذلك الوقت، قبل أن تصبح المصفوفة كا
.ملموسة  

شكل العنصر البشري وذكائه هما أيضاً مصفوفة تستند إلى 
التطور الذي تم التوصل إليه في شكل مادي بشري على سطح 

القمر، أي ذكاء البيتريس القمريين، سالئف شكلنا البدني 
ى البشري على القمر. يشكل هذا النوع من الذكاء هو ما يسم

"."البيتريس القمريين  

 

  س: ما هو المبدأ؟

من  ج: المبدأ هو أساس الفكر والعمل على أي مستوى محدد
.المادة أو الماهية  

 

س. الفصل الرابع يتحدث عن "الروح العقالنية وغير 
.)30 العقالنية". هل يمكنك تفسير هذه الجملة؟ (صفحة   

ج: هناك ثالثة خطوط للتطور في اإلنسان ويعمل اإلنسان على 
هذه الخطوط الثالثة. مصطلح "الروح العقالنية وغير 

العقالنية" يعني أنه في حالة واحدة ما، يفهم الكائن، أكثر أو 
أقل، طبيعته، وفي الحالة الثانية، قليل أو ال شيء على 
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لروح والنفس اإلطالق. إذا كنت تأخذ المصطلحات الثالثة، ا
فقد قمت بتمثيل الذات  استخدامها،والجسم، التي يشيع 

والخبرات واألداة الجسدية. هذه الخطوط الثالثة تقدم مجال 
.عمل اإلنسان في عملية تطوره نحو الكمال  

 

س: كيف يحتوي هذا الرسم البياني الثالثي من طبيعة اإلنسان 
على التعليم الثيوصوفي في بنيته المؤلفة من سبعة أغلفة أو 

)30أجساد؟ (كما هو موضح في الصفحة   

آتما  حيث مرتبط بهذه األرض، تطوري،ج: اإلنسان، ككائن 
ماناس، يمثالن الروح الروحية. وبودهي   

ة على األرض من هذه العوامل الثالثة عة السباعيبيطالتتألف 
وباالتصال المؤقت بجسم البرانا، ماناس السفلى (ماناس 
المعنية بالجسم)، وهو الجانب من حياة الذات الذي يدعم 

الجسم،الجسم النجمي، الذي هو بمثابة الرابط بين األجسام 
.العليا والبدنية  

ل المستخدمة تتكون األغماد أو األغلفة المختلفة للروح واألشكا
في كل مستوى، من حيويات على كل مستوى، ألن الشكل 

الُمستخَدم من قبل الكيان هو تجميع لحياة كل مستوى. الطريقة 
الوحيدة التي تمكننا من امتالك جسم في أي مستوى هي من 

خالل قدرتنا على توجيه حياة ذلك المستوى والتحكم فيها ويتم 
ل التجربة. بمجرد الحصول على هذه القوة فقط من خال

 الحصول على القدرة، يصبح الحفاظ على الجسم ممكناً.
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ثم يأتي التحسين والمعرفة والقوة والشكل. نحاول التعبير عن  
أنفسنا في مادة أقل وأدنى وفقاً لطبيعتنا العليا. من البداية، كان 

هناك مثال تعمل اإلنسانية من أجله. هذا المثل األعلى موجود 
 -إذا كنت ترغب في استخدام هذا التعبير  -في العقل اإللهي، 

بالكامل إال من خالل الفعل من أجل هذا  وال يمكن التعبير عنه
العقل اإللهي وُمثله، وتتوقف السيطرة عليه من خالل الدوافع 

االنفصالية المعطاة إلى الحيويات الدنيا من خالل الجهل 
.والمفاهيم الخاطئة  

 

س: قالت إحداهم أنها كانت مسؤوالً عن روح زوجها. بأي 
 معنى وإلى أي حد أنا الوصي على أخي؟

ج: كل روح هي كائن يتطور من تلقاء نفسه ويكون  ج:
مسؤوالً فقط عن ذاته العليا. تنخرط النفوس في أنشطتهم 

الخاصة ويتخذون تعليمات خادعة. واجب هؤالء النفوس الذين 
يرون المسار الحقيقي هو إظهاره لآلخرين. في هذا، فإن 

التمييز واللباقة وعدم اإلهانة هي ضرورية لهدف موضوع 
مامنا ليرى الطريق الصحيح لنفسه. اهت  

في هذه المجاالت، يجب أن نكون "حكماء مثل الثعابين وغير 
ضارين مثل الحمام". تبدأ مسؤوليتنا وتنتهي في إخالصنا 

للطبيعة الحقيقية ألنفسنا ولآلخرين. إذا استطعنا فعالً فرض 
اآلخرين والسيطرة عليهم في اختيارهم، فلن يكون هناك تنمية 

ة أبداً. المعلمين، الذين من بين جميع الكائنات، يمتلكون شخصي
كل القوة والمعرفة، ال يجبرون أو يفرضون شيء أبداً على أي 
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إنسان، لكنهم يوجهون الطريق ويساعدون بقدر ما يسمح به 
.من قبل أي كائن لهم  

تكمن المسؤولية في الجهود التي يبذلها ويصممها الجميع. ال 
ألننا ال  العليا،لئك الذين ال يهتمون بالمعرفة يهتم المعلمون بأو

نستطيع مساعدتهم. يتم توجيه اهتمامهم وجهودهم إلى أولئك 
الذين يكون طموحهم وصراعهم في االتجاه الصحيح. تكمن 
مسؤوليتنا في إخالصنا لطبيعتنا المتفوقة. إذا كان هذا كامالً 

وصحيحاً، فال يمكننا أن نكون مخطئين ألي أحد أو أننا 
ذهاب عشوائيا أو بما يعتقد منحرفين في أي اتجاه. ال يمكنك ال

شخص آخر أنه واجبه. يجب أن نتعلم القيام بكل واجبنا وهذا 
.يعني تحمل مسؤوليتنا الكاملة  

 

 س: ال أرى كيف يمكن أن يكون الفكر قوياً جداً 

نة من قِبل اإلنسان) هي مصفوفة  ج: كل فكر (أي صورة مكوَّ
تتكون من كائنات واعية لوعيها، والتي تَُنشط كل من الحيويات 

العنصرانية األولية (التي تعيش دون أي قدرة توجيهية) 
وتدفعها إلى التصرف حتى يمكن لألفكار الثانية أن تتبع كائناً 

ياة في هذه المصفوفة وفقاً واعياً للذات، وسيتم إنفاق طاقة الح
للخطوط وبالدرجة المخصصة (التي تعطي جسدها في الوقت 
الحالي). وهكذا، فإن كل فكر لدينا يوفر الجسم ويعطي دفعة 

للحيويات المعنية، وهذه تتصرف بدورها على جميع مجاالت 
الحياة التي يمكن أن تثبت أنها أرض خصبة لهم. كلما حاولنا 

الداخلي لطبيعتنا، كلما زادت قوة القوة التي العمل على الجانب 



339 

 

نمارسها في هذه الحيويات. القدرة على خلق صورة في العقل 
.هي أساس الفكر. شكل اإلنسان نفسه هو مصفوفة  

 

س: كيف يتم "وراء اإلرادة تكمن الرغبة"؟ يبدو أنه ينبغي 
 .عكسه

يحكم الفكر هو الدافع، أو بمعنى آخر، شعور. اإلرادة  ج: ما
هي قوة الوعي، ونحن نتصرف فقط إذا كانت هناك رغبة أو 

أي اإلرادة. ما نفعله  -نية للتحرك، وهذا يعطي طاقة للوعي 
نحن نعطيهم القوة التي و الكينونات العنصرانيةهو استخدام 

رنا الشخصية، تناسب نوايانا. الرغبة هي الدافع لدينا ومشاع
ولكنها تتضمن أعلى التطلعات لتحقيق منفعة عالمية، وكذلك 

أدنى رغباتنا. التطلع إلى منفعة عالمية سيكون التعاطف، ألن 
هذه هي طبيعة الذات. كلما ارتفع الطموح، كلما زادت قوة 

.اإلرادة، كلما تدنى الطموح، كلما أصبحت قوة اإلرادة أضعف  

 

حياة في هذا الجسد وعلى غيرها من س: لماذا نحن نتعلق بال
  الحيويات ككيانات وشخصيات؟

ج: هذا هو "الربط" هو القوة الملزمة، ألننا ال ندرك أن 
المادية هي في الحقيقة أدنى مرحلة في حياتنا. يجب أن نتعلم 
أن ما يجعلنا نتشبث بالشكل على هذا المستوى هو قوة الحياة 

ائننا الداخلي، ألنه بغض والوعي والجاذبية التي تأتي من ك
النظر عن مقدار الشكل الذي يمكن أن يتغير في مجرى الحياة 
المحبة تبقى. يقول إيمرسون: "القلوب من غبار، وما زالت 
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محبة القلوب، وسوف تراكم مرة ثانية" إن فكرتنا عن الحب 
مرتبطة بشكل، في حين أن الشخص الذي شغلها ما زال حياً 

 ً .ومحبا  

ي قوى الروح؟س: ماذا تسم  

بشكل خاص عن القوى الكامنة  ج: يتحدث السيد جودج 
للروح في مقابل تلك المستخدمة عادة في الوجود البدني: فهي 
تستخدم على نطاق واسع فيما يتعلق بالجسم ومتطلباته وتشمل 

األنشطة التلقائية والطوعية. هذه هي قوى الروح، ولكن 
.عموما ليست معترف بها على هذا النحو  

 

الوحدة. كيف تجعل وحدة  عقيدة -س: أنت تتحدث عن الوحدة 
 من كل هذه المبادئ االنفصالية؟

نتحدث عن الوحدة والتنوع. يجب أن يكون مفهوماً  ج: نحن
أنه ال يمكن أن يكون هناك تنوع بدون وحدة كأساس. الوحدة 

هي المصدر المشترك والطبيعة األساسية المشتركة لكل 
ابطة بسبب األشياء وجميع الكائنات. كما أن جميع الكائنات متر

.قواسمها المشتركة  

المصدر والطاقة، سواء أكان كامناً أم معبراً، يفترض هذا 
الترابط هدفاً مشتركاً للجميع، هذا الترابط المتبادل يفترض 

.هدف مشترك للجميع ومن حيث يكون مستوى مشترك . 

المصدر واحد، والهدف واحد، والطريق يختلف مع حاجٍ.  
وهذا يجعل االختالفات. يتم العثور على الوحدة عندما يتعرف 
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الحاج على المصدر والهدف ويضع طريقه في وئام مع كليهما. 
إنها قوة الوحدة التي تجعل المسارات المختلفة مؤلمة وتلزم 

.االعتراف والعرفان على من خالل المعاناة،  

أن تكون األنا، يعني القدرة على االختيار. األنا هو االختيار. ال 
خيار، ال يوجد ايغو. دون وئام، ال يمكن أن يكون لدينا أي 

.خالف. الخالف هو عدم وجود الوئام  

 

س: هل سيكون لدينا دائماً أرض وجسم أرضي؟ أم أننا 
 سنحصل على ما هو أعلى من كل هذا؟

الق مسألة مادية أو أرضية، حيث ج: ليست المسألة على اإلط
أنه أينما كنا موجودون، فإننا سنكون موجودين في نوع معين 
من المادة أو الماهية الجوهرية، وهذه المادة، بغض النظر عن 
درجتها، هي موضوعية مثل موضوعية ومادية أرضنا. طالما 
أن التجلي مستمر، فإن تجربتنا تنطوي على الموضوعية على 

ويات. الصعوبة ال تأتي من الجوهر أو المادة، جميع المست
ولكن من مفاهيمنا وطرق استخدامها. في الواقع يجب رفع هذه 

كوكب الزهرة هو  إنالمادة األرضية إلى درجات أعلى. يُقال 
في دورته السابعة وأن "حيوياته" جميعها قد رفعت إلى هاوية 
من القوة والمجد ال يمكن تصوره لنا، لكن بالنسبة لسكانه فإنه 

.يُعتبر موضوعياً مثل أرضنا بالنسبة لنا  

ما يجب أن نفعله هو ليس ترك األرض، بل تطهير أنفسنا 
رواح التي تشكلها. ال وتنقية أنفسنا وتنقية األرض وجميع األ

يمكن القيام بذلك إال من خالل تفكيرنا ووعينا. عندما نغير 
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"أوساخنا" إلى مادة مضيئة، سيكون لدينا نوع مختلف من 
الحياة والجسم. إذا قلت إن األمر سيستغرق الكثير من الوقت 

فستكون هذه هي الحالة، لكن األمر قد استغرق وقتاً طويالً 
وف الحالية. لكن كل هذا الوقت الذي كنا لنصل إلى هذه الظر

نعيش فيه ونعيش فيه، هو أكثر أو أقل سعادة. نريد أن يتم 
منح السعادة لنا. يجب أن نفوز به من خالل بث السعادة عند 

.اآلخرين  

 

 ، قيل أن1س: في كتاب " الرسائل التي ساعدتني" المجلد 
خيبة األمل للروح هو عمل مخيف للرجل الذي يتحدث عن 

رجل يأخذ حياة شخص آخر. هل يمكنك شرح هذا االستخدام لـ 
 "خيبة األمل"؟

ج: من الروح تأتي الرغبة في كل العدالة وهي ثابتة. انحراف 
الفكر والعمل ال يستجيب لهذه الرغبة. الخداع هو مجرد 

.التجسد مصطلح للتعبير عن عدم الوفاء بهدف  

 

  س: هل نحن نتقدم ونتطور بعد الموت؟

ج: ككائنات أثيرية في الدورات السابقة، جمعنا مجموعة 
واسعة من التجارب، ولكن أولئك الذين يعيشون حياة اإلنسان 
العادية بأفكارها الوجودية الجزئية ال يصلون إلى هذا المخزن 

الواسع. يتقلبون بين األفضل واألسوأ في حياتهم. ديفاخان 
كاما لوكا، األسوأ: يعني أفضل وأجمل ما في الحياة الماضية، 
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وكالهما شخصي. الحياة في الجسم هي السبب في هاتين 
.الحالتين  

 

هو الفرق بين الفردية والشخصية؟ س: ما  

الفردانية هي وجود واعي في الروح، سواء داخل أو خارج ج: 
الجسم. الشخصية هي مجموعة من األنشطة البدنية والصفات 

.في تطور مستمر  

 

ر من التسميات للنفس..اإلنسانية، اإللهية، س: لماذا هناك الكثي
  الحيوانية؟

ج: تشير كلمة "النفس" في كل حالة إلى األساس المشترك 
للجميع. تشير الكلمات المؤهلة "اإللهية" و "اإلنسانية" و 

"الحيوانية" إلى درجة إدراك الوعي، وبعبارة ثانية، تشير إلى 
.مدى التصورات واالدراكات  

 

الفصل الخامس، ما المقصود بـ "الحدود الخاصة س: في 
  للخلية؟

ج: ال توجد "خلية خاصة" منفصلة، ولكن إذا تذكرنا أن كل 
كيان يلبس كيانات صغيرة ولكل كيان، كمركز، نصف قطره 

كون نقد  الخاص من العمل، مما يسبب زوبعة أو دوامة، فإننا
على فهم ذلك. إن الحياة المرسومة داخل هذه ين قادرغير 

الدوامة الشعاعية هي التي تشكل الخلية، الجذب المركزي 
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يجذبهم ويحتفظ بهم، إنه الحد الخاص. يرجع شكل الخلية إلى 
القوة الجاذبة للطاقة المركزية، والتي تكون دائرية أو كروية 

قة التي دائماً. لإلنسان جاذبيته ونبذه بما يتفق مع نوع الطا
 يطرحها. 

قوة الجذب هي طبيعة الكائن وسيتم أسر الكينونات األدنى 
واالحتفاظ بها على مسافة لإلشارة إلى درجة عالقتها بمركز 

النظام الشمسي  إنالجذب المركزي. يمكن للمرء أن يقول 
عبارة عن خلية كبيرة وأن كل كوكب، بطبيعته ينجذب حتى 

سبب التنافر الناتج عن اآلن إلى الشمس وليس بعيداً، ب
.االختالف في الطبيعة  

يحتوي النظام الشمسي على عوامل جذب خاصة به ونبذ 
جماعي، ويمكن لكل كوكب، كمجموعة، أن يقترب فقط من 
الشمس بحيث تسمح طبيعته بذلك. الطبيعة الشخصية لها 

مركزها الخاص، وإذا جاز التعبير، فإنها تشكل خلية من حولها 
للتأثير الرئيسي للحاالت العليا أو تستبعد كل  وتفتح مركزها

شيء ما عدا الشخصي. هذه "حدود خاصة" وهي خاصة ألنها 
.تجبر الحركة داخل حدود اشعاعاتها  

كل هذا يتوقف على درجة وجودة الطاقة التي يرسلها المركز. 
ال تملك الخلية الفيزيقية سوى هذا النوع من الطاقة المركزية 

ا من خالل وجودها في جسمها، وبما أن الخلية الذي ينتقل إليه
ليس لديها اتجاه للمبادرة، فإن القوة المركزية والمدى ثابتة 

لكن الكائن البشري ليس لديه القدرة على االختيار فحسب، بل 
 لديه أيضاً القدرة على تغيير اتجاه الخاليا.
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قوات الطرد المركزي والطرد المركزي ليست سوى مرحلتين  
.أو الكارما -العمل ورد الفعل  -شيء نفسه من ال  

 

س: هل يمكنك شرح معنى عبارة "أعلى إلقاء لنظرة تمر من 
 خالل العيون األدنى"؟

قوى اإلدراك، وهذا و ج: لكل خلية في الجسم حياتها الخاصة 
يشمل جميع خاليا الجسم في درجات مختلفة. ككائنات واعية 

هذه  وأدراكنحن ندرك المستوى المادي من خالل تصور 
 الخاليا الجماعية. لذلك، نحن ننظر من خالل عيون أدنى. 

هو األمر نفسه بالنسبة لإلنسان في تصوره وادراكه. الكائنات 
المستوى جزئياً من خالل عيوننا  العليا التي نتصل بها مع هذا

العقلية أو الجسدية، يمكنها عند الضرورة استخدام جسم مادي 
.على هذه المستوى من اإلدراك  

يتم اتصالنا على أي مستوى من المادة عن طريق أداة مكونة 
من حياة هذا المستوى. كل واحدة من هذه الحيويات هي نقطة 

يه إلى حد ما. حساسة وتعكس المستوى الذي تنتمي إل  

عدٍد كاٍف من هذه الحيويات بدرجات مختلفة تتجمع على هذا 
المستوى، سوف تعطي تجسيداً للنقاط الحساسة القادرة على 

عكس كل شيء على هذا المستوى، بحيث يرى األعلى في أي 
.مستوى من خالل العيون األدنى  
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البيان أنه س: هل الجسم النجمي يكون كامل عند الوالدة؟ جاء 
  كامل عند الوالدة. هل هو موجود أثناء الحمل؟

ج: الجسم النجمي يتسع مع المادي. يتطور مع نمو المادة 
الجسدية. ينجذب النجمي األنا، للمرأة وينتظر الظروف 

المواتية للحمل. يمكنك التقاط صورة صغيرة جداً بحيث يصعب 
الشاشة بحيث رؤيتها بالعين المجردة. ولكن يمكنك رميها على 

مع حجم النجمي  هو األمر نفسه تكون أكبر بمئة مرة. لذلك
.عند الوالدة  

 

س: هل الجسم النجمي الدائم هو جسم روحي؟ هل هناك 
  نجميان، أم أن أحدهما يأتي من اآلخر وأي منهما؟

ج: يتكون "النجمي الدائم" خالل الحياة من العناصر التي 
نا. يتكون النجمي العادي لكل تنتمي إلى اإلنسان الحقيقي، األ

في  استنفادهاوالدة، قبل الحمل. تحكمه الكارما التي يتوجب 
اآلخر، ولكن يتكون  الحياة القادمة. نحن ال نأتي بالضرورة من

.من األنا -أو الجسم  -من المادة الروحية   

الجسم النجمي هو مجرد مصطلح عام. يتم استخدام مصطلح 
المادي. ولكن يجب أن يكون "نجمي" ألي شيء خارج 

مفهوماً أنه، كما هو الحال في المادي، فإن األرض والماء 
والهواء والنار هي انقسامات من هذا المستوى، وهو األمر 

.، انقسامات وتمايزاتنفسه على المستوى النجمي أو النوراني  

يبقى الشكل النجمي الذي يتوافق مع األرض مع الجسم  
الحالة التي تتوافق مع الماء هي حالة المادي ويتبدد معه. 
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ن كاما روبا، ما يتوافق مع الهواء هو -المادة النجميّة التي تُكِوّ
الجسم الماناسي، والذي يتوافق مع النار هو مركز الوعي 

.جسد المفكر. نارنا األرضية هي أدنى درجة من المادة اإللهية  

أو  فقط أولئك الذين وصلوا إلى مرحلة معينة من التطور
المساررة، يعودون للتقمص مع "النجمي الدائم". جميع 

.اآلخرين يتشكل لهم جسد نجمي جديد خالل كل تقمص  

لهذا السبب ال يجلبون معهم ذاكرة الماضي، لم يثبتوها في هذا 
المستوى. النجمي الدائم هو نجمي ُمَشَرب، وُمعَدل، وقد تم 

.صقله بنيران الوعي وبالتالي أصبح دائم  

 

هل يتأثر الجسم النجمي بالجنون؟س:   

هناك عدة أنواع من الجسم النجمي. هناك الجسم النجمي  ج:
الذي هو مفهوم أو المكون للجسد المادي على صورته، وهو 

في الواقع الجسم المادي الحقيقي. ما نسميه الجسم المادي 
 -يتكون من العناصر األرضية التي تنجذب إلى الفيزيقي 

اآلخر هو كاما روبا، الذي يتشكل بعد الموت. النجمّي. الجمي 
أيضاً هناك الجسم الديفاخاني، وال يوجد أي منها بشكل دائم 

لكن يتم تشكلهم لالستخدام المؤقت أثناء الحياة ولحاالت ما بعد 
.الموت  

الجنون هو انقطاع في الرابط، جزئياً أو كلياً، بين الكائن 
ب إصابة في الدماغ والجسم. يمكن أن يحدث هذا التمزق بسب

أو بسبب خطأ مكتسب في الجسم النجمي لهذه الوالدة. كل هذه 
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األشياء هي مسألة كارما الفرد. يمكن أن يتحقق الجنون من 
.خالل اآلثار الكارمية  

بعد الوالدة عن طريق العيوب في النجمي  الجنون يحدث 
من حياة ماضية. السفلى، التي تنتجها األسباب السابقة  

 

هل فرضية أن المعلمين اتخذوا جسم ما، ونظراً لوجود س: 
 جسد نجمي دائم له، هل يكون ذا طبيعة الحبل بال دنس؟

ج: ال، كان هناك في األجناس السابقة أجساد مولودة من ج: 
العقل، لكنها كانت ذات جوهر أثيري ولم يكن لها طابع الحمل، 

جنس عالقة ولكن كان ذلك بالعزل والفصل. ال يمكن أن يكون لل
بالحمل الجسدي. يجب وجود كال الجنسين. والسؤال الوحيد 

الذي يمكن أن يُطرح هو نوع األنا التي ولدت حسب الشروط 
والظروف المعطاة. هناك المزيد من األنا الموجودة في الكون 

 أكثر من االيغو الموجودة باألجساد67.

 

 

 

 

 

                                                           

هناك االيغو الموجودة بديفاخان، والماليين من االيغو التي لم تتقمص  67
 بعد.
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