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Les Cycles 
 

1-  A propos des cycles. 

2-  Enseignements théosophiques sur les cycles. 

3-
 

Impression cyclique, leur retour et leur évolution.

 
4-

 

L’évolution cyclique et karma.
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الدورات التعاقبيةحول   
 

             

الكثير عن الدورات وتغييراتها. أنا لقد سمعت وقرأت  -سؤال 
أؤمن بقانون الدورات، وفي الدورات الكبيرة والصغيرة، رغم 

أنني ال أعرفها. لكن هل تم تعريفها في حدودها، أم أنها 
 غامضة وغير دقيقة؟

الكثير مما قيل حول الموضوع مبهم باستثناء عدد  -جواب 
رية السنوات المشمولة في بعض الدورات. الدورة القم

وبعضها اآلخر هي معروفة، لكن من الجيد إضاءة بعض 
الظالم. كثير من الناس يتصورون أن دورة معينة تبدأ، اليوم 

 على سبيل المثال، بينما انتهت للتور دورة سابقة.

لكن هذا الرأي غير صحيح، ألن الدورات تتداخل ببعضها،  
ل طريقة وقبل انتهاء واحدة بالفعل، تبدأ الثانية بالفعل. أفض

:لفهم ذلك هي رسم دائرتين متقاطعتين، على النحو التالي  
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نقطة الب -ب  -. إذا دعينا 2ضمن الرقم  1تنتهي الدورة رقم 
قد  1، فنرى أنها في بدايتها بينما أن الرقم 2حيث تبدأ الرقم 

 انتهت. 

ربما تكون النقطة الحقيقية المقابلة لنهاية واحدة وبداية 
األخرى على خط عمودي يربط بين نقطتي تقاطع الدوائر 

ويمكننا بعد ذلك تسميتهم الفجر والغسق بالمساحات المحددة 
.على جانبي هذا الخط  

أيضاً بعض الدورات المهمة التي تبدأ وتنتهي تماماً هناك 
ضمن حدود الدورات األكبر، وفي الواقع، هذه الدورات األصغر 

 هي التي نالحظها أكثر شيء ألنها نشعر بها بسرعة أكبر.

كل هذا يتعلق بالدورات المادية، هناك دورات ذات طبيعة  
  روحية أعلى وأكثر صعوبة في التعرف عليها وفهمها.

ومع ذلك، يمكن للمرء الحصول على فكرة عن ذلك، إلى حد 
ما، من خالل مراقبة إنسان يؤدي لعدة سنوات، عمل، في حد 

.ذاته ليس سامي بشكل خاص  

يحدث أنه في نهاية هذه الفترة يتحول موقفه العقلي إلى درجة 
تعديل الحياة كلها وتطور للفرد. في هذه الحالة، فإن العمل 

الُمنجز يمثل دورة من االنحراف أو الكفارة، ولكن في الوقت 
نفسه كانت هناك دورة ثانية ذات طابع أعلى، تحدث في 

الطبيعة العقلية واألخالقية لإلنسان، دون علم اآلخرين بها 
.وربما أيضاً دون علمه هو  



6 

 

هناك أيضاً دورات كونية عظيمة تحدث ببطء، من وجهة  
فترات طويلة للغاية، لكنها مع ذلك تؤثر نظرنا، ألنها تغطي 

.على اإلنسانية بقوة ويمكن للطالب تخيلها فقط بشكل ضعيف  

توضح الحضارة المصرية القديمة قوة إحدى هذه الدورات 
 العظيمة التي انتهت منذ فترة طويلة.

ازدهرت هذه الحضارة الرائعة لفترة طويلة دون أن يتضاءل  
ريجياً. يمكننا أن نتخيل الجهود مجدها، لكن التغيير كان تد

 المحمومة واليائسة من رجالها الحكماء لوقف هذا االنحالل.

لكن تبين أنها عاجزة وغرقت مصر تدريجياً إلى المستوى  
الذي ما زلنا نراه متألقاً وذلك بفضل الدالئل والشهادات على 

اكتشاف ماضيها الذي تم اكتشافه حتى اآلن، بينما كان في تلك 
حظة في حالة تراجع بالفعل.الل  

  

وأخيراً، فإن كل ما تبقى يقتصر على أكوام من الرمل واألقباط 
.الجهلة والمتدهورين  

لكن تأثير هذه الدورة القوية قد تحول ببساطة إلى مجاالت 
ثانية، وعندما تواجه األرض مرة أُخرى نفس الدافع أو الدفق 

وف تنتعش قوة فإن الحضارة القديمة ستعود إلى الظهور، وس
.األوقات السابقة في جسم أفضل  
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.بالنسبة لي، فإن القوانين الدورية مليئة باألمل وعادلة للغاية  

 

 

              W.Q. Judge 

جودج وليام كوان   
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 التعاليم الثيوصوفية حول الدورات التعاقبية
 

 

والزمندائرة األبدية   

 

"الفضاء الال محدود"  -كانت الدائرة، لكل أمة، رمز المجهول 
األلوهة التي ال  -لمجرد المعنوي لتجريد دائم الوجود الحجاب ا

يمكن معرفتها. إنها تمثل الزمن غير المحدود في األبدية. 
"الدائرة غير المحدودة للزمن المجهول" الدائرة التي انبثق 

اإلله المدعو الشمس المركزية، أو  وهي -منها النور المشع 
 المماثل لكرونوس -"أورموز"[اللوغوس، "البكر" الشمس] 

.في شكله اإليولي، الذي هو دائرة  

ألن الدائرة هي "سار"، و "ساروس"، أو دورة، وكان هو  
-لذاك  -اإلله البابلي الذي كان أفقه الدائري هو الرمز المرئي 

التي  -الواحدة  -هي الدائرة  غير المنظور، بينما كانت الشمس
اشتُقت منها األجرام السماوية الكونية، والذي كان يعتبر 

 رئيسها. 

[...] وهكذا، ال يمكن إعطاء تعريف أفضل للرمز الطبيعي 
والطبيعة الواضحة لإللوهة، التي يكون محيطها في كل مكان 

(بال حدود)، مع ذلك، كانت نقطتها المركزية في كل مكان. 
 وبعبارة ثانية، كان في كل نقطة من الكون ".

.]114-113[العقيدة السرية، المجلد األول. صفحة:    
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كان يُسمى "الدائرة  - الواحد –ا المبدأ، أو باألحرى هذ
السماوية" والتي يرمز إليها بالرسم البياني لنقطة في دائرة أو 

والنقطة هي اللوغوس.  األضالع،في مثلث متساوي   

الريج فيدا الهندوسي، التي لم يتم حتى تسمية  وهكذا في
 أو براهما فيها، فإن انبثاق الكون قد انبثق من هيرانياغاربا

"البيضة الذهبية"، ومن براجاباتي (براهما في مرحلة الحقة) 
".الذي انبثقت منه جميع التسلسالت الهرمية من "الخالقين  

، أو النقطة، هي األصل وهي الوحدة التي يأتي منها كل الموناد
الذي  -ذاك  -نظام الترقيم. هذه النقطة هي العلة األولى، ولكن 

انبثقت منه، أو باألحرى، التي هي التعبير عنه، اللوغوس 
.يجتاز تحت الصمت   

بدورها، النقطة داخل الدائرة، لم تكن بعد الرمز العالمي 
كون" بل هي سبب وعلة هذا المهندس "المهندس المعماري لل

المعماري. وهذا األخير قد وقف مقابلها بالضبط في نفس 
موقف عالقة النقطة نفسها مع محيط الدائرة، والتي ال يمكن 

.تعريفها، وفقاً لهيرمس الثالثي العظمة  

مع فيثاغورس، تعود الموناد إلى الصمت والظالم حالما  [...] 
ذي تصدر منه األرقام السبعة المتبقية تقوم بتطوير الثالوث، ال

من األرقام العشرة (العشرة) [المقدسة] التي تشكل أساس 
 الكون المتجلي1.

                                                           

لمن لم يتابع التعاليم الثيوصوفية الموجودة بكتاب العقيدة السريةـ  1
سيجد أن كل ذلك هي أحجية غامضة. ببساطة أقول: من النقطة داخل 

المهندس المعماري.  –الدائرة، ينبثق اللوغوس خالق الكون الذي ندعوه 
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األساطير االسكندنافية للخلق، ألرضنا والكون، تبدأ مع الزمن 
 والحياة البشرية.

بالنسبة لهم، كل ما سبق ذلك هو "الظلمات"، حيث يسكن  
الكل. كما الحظنا [...] يوجد في هذه  ةسبب وعل الجميع،والد 

األساطير فكرة هذا األب للجميع، والعلة األصلية لكل شيء 
ليس بسبب فكرة "أنه ال يمكن ، بالكاد يُذكر في القصائدوهو 

للمرء الوصول إلى تصور دقيق للرب " ولكن بسبب طابعه 
 الباطني العميق.

ة، تبدأ في الشخصي األلوهةوهكذا، كل اآللهة الخالقة، أو  
 -ومن  -المرحلة الثانية من التطور الكوني. ولد زيوس في 

كرونوس، الزمن. كذلك هو الحال مع براهما، الناتج والمنبثق 
واحدة من أسماء فيشنو.  هيكاال "األبدية والزمن" كاال  -من 

 427 – 426: الصفحة –المجلد األول  السرية،[العقيدة 
].الطبعة اإلنكليزية  

 

 

Blavatsky بالفاتسكي                                      

 

                                                           

 "الحقاًـ تقوم النقطة بتطوير المثلث األعلى وهو " كيثر، شوكماه، بيناة
ومن ثم تعود النقطة أو  السفيرات الثالثة العليا من شجرة الحياة بالكاباال.

سفيرات سفلية من  7والمرحلة التالية هي انبثاق  الموناد، عالم الصمت.
المترجم. لي.الثالوث األعلى، وهو الكون المتج  
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 الوعّي الوهمي للزمن
 

الزمن" هو مجرد وهم ينتج عن تتابع حاالت الوعي لدينا "
فيما أننا نتطور في المدة األبدية وال يمكن أن يوجد عندما ال 

يوجد وعّي يمكن أن ينتج فيه الوهم. لكنه يكون "هاجعاً 
، الطبعة 37[العقيدة السرية، المجلد األول، ص. بغفوة". 

 اإلنكليزية]

الدورات  قوانين[". وهم الزم هو متأصل في بنيتنا المعقدة"
].التعاقبية  

 

بالفاتسكي         

Blavatsky.                                               
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 الدورات وسر المساررة
 

من المعروف أنه لم يتم الحفاظ على أي سر بشكل أفضل وأكثر 
سر دوراتهم وحساباتهم. من قداسة عند القدماء، سوى 

المصريين إلى اليهود، يعتبر إفشاء أي شيء عن المقياس 
الدقيق للزمن أعظم خطيئة. كان إلفشاء أسرار اآللهة، أن 
عجل التانتالوس ( التانتال)2 المطرود للمناطق الجهنمية 

وحراس الكتب المقدسة "السبيلية3" كانوا معرضين للتهديد 
بعقوبة اإلعدام إذا كشفوا عن كلمة واحدة. كان السيغاليون 

 -التي ترمز إلى السر) في كل معبد  -(صور لهاربوقراطيس 
كل واحد يضغط بإصبع على  -خاصة في إيزيس وسيرابيس 

.الشفاه  

بينما أن العبرانيون قد علموا أنه بعد المساررة في األسرار  
كل ثمرة الحاخامية، بأن الكشف عن أسرار الكاباال هو مثل أ

شجرة المعرفة: كان يُعاقب عليها بالموت. [العقيدة السرية 
].، الطبعة اإلنكليزية396المجلد الثاني. صفحة   

 

                                               Blavatsky بالفاتسكي      

                                                           

 عجل من عنصر فلزي شبيه بالفضة أو البالتين. 2
 يتعلق بالعرافة الكهنوتية عند الوثنيين. 3
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 أيام وليالي براهما
 

إن تجزئة التاريخ البشري إلى العصر الذهبي والعصر الفضي 
والعصر البرونزي والعصر الحديدي تثار في أدب كثير من 

.الشعوب  

يُطلق على فترة أو تعبير عن تجلي كوني اسم ، في الهندوسية
براهماندا، أي حياة براهما كاملة، وتتكون هذه الحياة من أيام 

وسنوات والتي، بكونها كونية، تكون مدتها ضخمة. يستمر 
يوم براهما، مثله مثل يوم اإلنسان، حوالي أربع وعشرين 
ساعة، وسنته حوالي ثالث مئة وستون يوماً. عدد سنواته 

.ئة سنةما  

لننظر اآلن هذا الكوكب [األرضي] ألننا لسنا مهتمين بأي شيء 
تطوره من قبل االشراف على آخر غيره حالياً. يتم توجيهه و

"مانو"، إنسان4، وبالتالي فإن مصطلح "مانفانتارا" يعني 
"."بين اثنين مانو   

                                                           

ليس المقصود – إنسان – مثلنا، بل مانو ككائن روحي سامي. كلمة –  4
.إنسان –اإلنكليزية التي تعني  –مان  –من  مشتقة –مانو   
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لكل جنس بشري [أي لكل شعب] إلى  التطور،يتم تقسيم مسار 
أربعة يوكا5. زمن وطبيعة هذه - اليوكا - هي خصوصية لكل 

جنس بشري. أنها ال تؤثر على البشرية جمعاء في نفس الوقت 
ألن بعض األجناس البشرية تكون في يوكا واحدة معينة بينما 

مختلفة.يوكا البعض اآلخر في دورة   

في كالي يوغا، وخاصة فيما هما [...] الغرب والهند حالياً  
ور األخالقي والروحي.يتعلق بالتط  

 -أول هذه اليوكا بطيئة مقارنة باآلخرين، واليوكا الحالية  
اية حيث تتسارع حركتها، تماماً مثل سريعة للغ -كالي يوكا 

الفترات الفلكية المتعلقة بالقمر، والمعروفة اليوم، لكن 
دراستها لم يتم تطويره بالكامل بعد. [هنا صورة رمزية لفترات 

]:الل وجود كون مااإلنسانية خ  

 

سنة 1يوماً لألرض، تقريباً =  360  

000.728.1=  العصر الذهبي – كريتا يوكا   

1.296.000=  العصر الفضي – تريتا يوكا  

864.000=  العصر البرونزي – دفابارا يوكا  

432.000= العصر الحديدي، العصر األسود  –كالي يوكا   

                                                           

فضلت استعمال كلمة – يوكا – بدالً من – يوغا – لكيال يخلط القارئ  5
التي تعني اإلتحاد  –يوغا  –وهي تعني دورة كونية، وبين  –يوكا  –بين 

 والتمارين اليوغية المعروفة.



15 

 

4.320.000األربعة السابقة =  أو مجموع اليوكا –ماها يوكا   

306.720.000اها يوكا تشكل مملكة مانو واحد = م 71  

  4.294.080.000= مانو  14

25.920.000بين كل مانو =  اتفجر أو الغروباأل  

ماها يوكا يشكلون كالبا أو نهار براهما (مانفنتارا)  1000
=4.320.000.000  

8.640.000.000نهار وليل يشكلون معاً =    

سنة لبراهما =  1من هذه األيام يشكلون  360
3.110.400.000.000 

من هذه السنوات يشكلون حياة براهما =  100
311.040.000.000.000 

وليام كوان جودج]. –[من كتاب محيط الثيوصوفيا   

 

 

 

 

 

Judge    جودج 
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 الدورات التعاقبية عند اإلنسان
 

 

 

 دورات الفكر

 

وفقًا للعقيدة القديمة، فإن الحركة الدورية للعالم المادي تقترن 
التطور الروحي للعالم يسير في  -بحركة مماثلة في عالم الفكر 

.دورات، مثل التطور المادي  

لذلك نالحظ في مد التقدم البشري، التناوب المنتظم لتيار من 
 االنحدار والتدفق.

إن الممالك الكبرى وإمبراطوريات العالم، بعد أن وصلت إلى  
ذروة عظمتها، انهارت من جديد وفقاً لقانون مماثل للقانون 

الذي جعلها تتقدم، لغاية وصولها إلى أدنى نقطة، ومن ثم تعود 
اإلنسانية للتماسك وتتقدم وتنهض من جديد. وعند تحقيقها 

لتقدم هذا في دورات بحكم قانون ا -درجة التطور المرادة 
.أعلى قليالً من تلك التي كانت عليها قبل سقوطها -تصاعدية   
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 اإلنسان هو خالق دوراته
 

 محددة) وتواصلنحن أنفسنا خالقي الدورات (فترات زمنية 
الدورات الزمنية دورانها داخل أنفسنا. الدورة الدموية في 

الجسم، نبضات القلب والنبض هي ظواهر دورية. الرغبات 
المضطرمة الشهية وإرضاءها دورية. المرض والنقاهة 

دورية. النوم واالستيقاظ دورية. وكذلك الوالدة والموت. الحياة 
.دورية قبل الوالدة دورية. الحياة على األرض هي أيضا   

يمكن تلخيص استنتاجين مهمين من هذه الدراسة لقانون 
:الدورات على النحو التالي  

نحن خالقين لبعض الدورات المعينة: من خالل عملية  - 1
الكارما الفردية، نحن نخط دورة التقمصات الفردية 

.الخاصة بنا  

ومن خالل أعمالنا الجماعية، نحن نخط دورات االنكماش  
أو التوسع فيما سيكون نمو أو تراجع المجتمع أو األمة 

  .برمتها

ومن خالل الكارما الروحية نتقدم ببطء ولكن بثبات نحو 
وهي النيرفانا عندما يدخل  -" األولية البدئيةحافة "الدائرة 

ترة من الظالم أو المرء بوعّي. ونتقدم نحو البرااليا [ف
.الراحة بين فترتين من التجليات] عند دخولنا دون وعيّ   

يعيش كل إنسان في عالقة وثيقة مع الطبيعة، ويتطور  - 2
في خضم الطبيعة ويجب أن يدرك أن وجوده هو الطبيعة. 
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من عجلة إلى ثانية، من دورة إلى دورة ثانية، تخط 
في الزمن  "الحياة الواحدة" في التجلي، دائرة الزمن

.المعنوي المجرد، الذي هو المدة  

 [قانون الدورات التعاقبية].
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 دورات اإلنسان واإلنسانية
 

الدورات التعاقبية الروحية والنفسية واألخالقية هي تلك التي 
دورات التؤثر على اإلنسان بشكل خاص، وتسبب والدة 

الوطنية والعرقية والفردية. تنتمي الدورات العرقية [دورات 
الشعوب] والدورات الوطنية إلى التاريخ. الدورات الفردية هي 

 دورات التقمص واإلحساس واالنطباع. 

بالنسبة لغالبية البشر، تستمر دورة التقمص الفردي خمسة 
عشرة مائة عام6، إنها بدورها تحدد دورة تاريخية عظيمة 

.ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتقدم الحضارة  

 [محيط الثيوصوفيا].

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 هكذا ورد الرقم في النص األصلي، ويعني 1500 عام. 6
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 مسار دورة األبراج الفلكية ودورة المساررة

 

كانت دورة المساررة عبارة عن نسخة مصغرة من هذا التتابع 
الكبير للتغيرات الكونية، والتي أطلق عليها الفلكيون اسم 

 السنة االستوائية أو الفلكية.

سنة) تجد  25.868تماماً كما في نهاية دورة السنة الفلكية (
األجرام السماوية نفس المواضع النسبية التي احتلتها في 

بدايتها. وكذلك األمر في نهاية دورة المساررة، يستعيد 
اإلنسان الداخلي، الحالة األصلية للنقاء والمعرفة اإللهية، التي 

.غادرها للقيام بدورة التجسد األرضي  

 [قانون الدورات التعاقبية].

 

 

 

 

Judge    جودج 
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ناالدوري وعودته وتطور االنطباع  
 

محاضرة وليام كوان جودج في مؤتمر القسم األمريكي في [
].1892 أبريل 25جنوب تكساس،   

 

 حضرة الرئيس

 األصدقاء الثيوصوفيين

 السيدات والسادة

 ااالنطباعات الدورية، عودتهعنوان ما سأتحدث عنه هو: 
وتطورنا. بادئ ذي بدء، ما هي الدورة؟ هذا ليس له عالقة 
بكلمة نفسية ويؤسفني أن أوضحها لكني سمعت أن بعض 

" بدالً من ينفسان"بالقول الناس يكررون هذا الصباح العنوان 
"دوري": ربما اعتقدوا أنه هو نفس الشيء أو أن هناك بعض 

ة". الصلة مع كلمة "نفسي  

 وهي -كوكلوس  -تأتي كلمة "دورة" من الكلمة اليونانية 
 تعني حلقة.

أوالً  - كيكل -بلفظ  باإلنكليزية،أخذت هذه الكلمة شكل دورة  
ثم دورة. الكلمة السنسكريتية المقابلة هي كلمة كالبا، التي لها 

 في الحقيقة معنى أوسع وأعمق.
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تحتوي هذه الكلمة باإلنكليزية على عدة دورات وتصبح مربكة  
عند استخدامها. يتم استخدامها للدورات المقيدة والدورات 

ا تعني الكبيرة والدورات المتوسطة والدورات الكبيرة، بينم
كلمة كالبا دورة واحدة فقط ذات البعد الكبير والشاسع، ويتم 

.تحديد الدورات األصغر بكلمات ثانية  

ما هي الدورة؟ إنها دائرة، حلقة، ومع ذلك، وبالمعنى الدقيق 
للكلمة، فهي ليست حلقة مثل التحالف الذي يدور حول نفسه 

بعد  والتي لكن الدورة تشبه إلى حد بعيد دوامة تشبه المسمار،
أن بدأت في القاع، تدور حول نفسها وتصعد. انها مثل تحول 

حدوة حصان كبير من سكة حديد والية بنسلفانيا. هناك، تدور 
 حول المنحنى عند أدنى نقطة، وتخترق قاع حدوة الحصان

وفيما أنك تقوم باالرتفاع، يرتفع المنحدر، بحيث عندما تصل 
فقط من البداية، لكنك ارتفعت  إلى الجانب اآلخر، لم تذهب أبعد

.التي تفصل طرفي المنحدر للمسافة  

لكن ماذا نعني بدورة في الثيوصوفيا، أو في أبحاثنا عن 
الطبيعة، أو اإلنسان، أو الحضارة، أو تطورنا، أو أصلنا، أو 

  قدرنا؟

بالدورات، نعني بالضبط ما فهمه المصريون والهندوس 
وفالسفة القرون الوسطى بهذا المصطلح، أي أن هناك عودة 
دورية، أو عودة دورة مرة أُخرى، عودة دورة من شيء ما 

من أي مكان. هذا هو السبب في أنها تسمى دورة، ألنها على 
العقائد ما يبدو تعود إلى ذاتها، لكن في العقيدة الثيوصوفية و

القديمة، يوجد دائماً ارتفاع في الشعور بالكمال أو التقدم. كما 
جادل المصريون، الدورات تسود في كل مكان، واألشياء تعود 
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هناك عودة لألحداث، ويبدأ التاريخ من جديد، وفي هذا القرن 
".نقتبس القول المأثور: "التاريخ يعيد نفسه  

لكن أين يسود هذا القانون الدوري، حسب الثيوصوفيين؟ نقول 
يسود في كل مكان. يسود في كل مملكة طبيعية، في مملكة  إنه

الحيوانات، في العالم المعدني، في عالم البشر، في التاريخ، في 
الدورات ال تنتمي فقط إلى  إنالسماء، على األرض. نقول 

عليها وفيها، ولكنها  األرض وسكانها، بل ترتبط بها وتسيطر
أيضاً تسود فيما يسميه الهندوس بممالك الكون الثالثة، العوالم 

.عالمنا، والعالم الموجود فوقنا تحتنا،الثالثة: العالم الذي   

اآلن، إذا كنت ترغب في استشارة "بوكلي" وهو كاتب عظيم 
من المدرسة اإلنكليزية، فسترى ما يقوله في أحد كتبه 

و كتاب مهم يتم االستشهاد به في كثير من الكالسيكية، وه
األحيان. يقول إنه بال شك، يسود القانون الدوري فيما يتعلق 
باألمم، وأنهم عادوا متطابقين على ما يبدو مع تحسن طفيف 

فقط، أو تدهور، ألن هناك أيضاً دورة تنازلية مدرجة في 
.الدورات الصاعدة  

ة قال فقط ما قاله لكن بوكلي لم يكتشف القانون. مرة ثاني 
القدماء وأعادوا قوله. وقد بدا لي دائماً أنه إذا كان بوكلي 
واألشخاص اآلخرون من نوعه يمنحون القدماء مزيداً من 

الفضل، فسيوفرون الكثير من المتاعب ألنفسهم ألنه اكتشف 
قانونه من خالل الحفر كثيراً، بعد عمل دقيق، بينما كان يمكن 

استشارة القدماء الذين َعَلموا دائماً أن يكتشفها من خالل 
.بوجود الدورات وقوة استمراها وديمومتها  
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عرف القدماء عدداً كبيراً من الدورات المهمة والشاملة. في 
تصنيفهم كان ساروس وناروس، الذي ال نفهم معناهما اليوم. 
نحن نعرفهم إلى حد ما، ولكن ما هم بالضبط، فهذا ال نعرفه. 

ن أن هناك حلقة فلكية كبيرة وهي حقيقة معترف َعلََم المصريو
عام، وهي  25.000بها أخيراً اليوم. هذه هي الدورة التي تبلغ 

الدورة العظيمة التي تحددها دورة الشمس من خالل عالمات 
هذه الفترة الزمنية. بالطبع لن  الفلكية) خالل (األبراجالزودياك 

عن علم الفلك ومع يكون لدي االفتراض بأنكم ال تعرفون شيئاً 
ذلك، ولتوضيح هذا األمر، من األفضل بالنسبة لي أن أعيد 

.كشف هذه النقطة بكل بساطة قدر اإلمكان   

بما أن عقارب الساعة تحدد الوقت، من يوم إلى يوم ومن سنة 
إلى سنة ثانية، تعبر الشمس عالمات البروج، ولكن في الوقت 

الفترة، فهي تعود إلى نفس نفسه تتراجع ببطء. بمرورها بهذه 
.النقطة، تتأخر أو تتقهقر إلى الوراء  

وهذا ما يُسمى سرعة االعتدال وهو عدد معين من الثواني 
خالل فترة معينة. تظهر لكم هذه الثواني في السماء التي تم 

 25.000التقاطها في دورة الزمن أن الشمس تستغرق 
فيه في لحظة  وسنوات قليلة للعودة إلى المكان الذي غادرت
أبريل من هذا  1معينة. بمعنى آخر، إذا كنتم تتخيلون أنه في 

العام، كانت الشمس إلى حد ما في برج الحمل، إحدى عالمات 
منطقة البروج، فلن تعود إلى هذه العالمة بسبب زيادة االعتدال 

.عام 25.000إال بعد انقضاء   

 ولهااآلن الشمس هي مركز نظامنا الشمسي واألرض تدور ح
وإذا كانت األرض تدور، فإنها تدور أيضاً حول محورها. هذا 
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معروف اليوم من قبل علماء الفلك، تدور الشمس حول 
المركز، كما كان يعرف القدماء (الذين، في الواقع، كانوا 

).نحن   

هذا يعني، أنه عندما ندور حول الشمس، فهي تدور حول مركز 
السماء حول الشمس آخر، لذا فهي ليست دائرة نصفها في 

ولكنها دوامة، بينما نحن نتحرك مع الشمس حول مدارها 
الضخم. هل تفهمون بالضبط هذه الفكرة اآلن؟ هذه فكرة مهمة 

 للغاية ألنها تفتح آفاقاً واسعة حول هذا الموضوع.

في مكان ما في السماء يوجد نجم، ال نعرف أين، يعتقد  
تقد البعض اآلخر أنه قد أو نجم آخر. يع -ألسيون  -البعض أنه 
بينما يعتقد آخرون أنه نجم في مكان  -بليياد  -يكون النجم 

آخر، ولكن على أي حال، فإنهم يعرفون عن طريق االستنتاج 
واالنتقال من المعروف إلى المجهول، وكما أخبركم األخ 

توماس هذا الصباح، أن الشمس تنجذب إلى مركز مجهول وأن 
من خالل تشكيل دائرة ضخمة، وفيما  -الشمس تدور حول ذلك 

.أنها تدور، فهي تسحب األرض معها  

 

عام في دورانها حول عالمات الزودياك  25000على مدار 
فإنها حتماً ستنقل األرض إلى مسافات لم يسبق لها مثيل من 

قبل، ألنه عندما تصل إلى تلك النقطة في برج الحمل بعد 
قطة، تماماً كما كنت عام، يبدو أنها فقط بنفس الن 25.000

أتجول في حدوة الحصان. لقد بدأت في البداية حول النقطة 
األولى واستدرت المنحنى وعدت إلى نفس النقطة، لكنني كنت 

.أعلى من السابق، وكنت في وضع آخر   
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عندما تتراجع الشمس إلى النقطة الموجودة في برج  وبالمثل،
العام، فلن تكون  الحمل، حيث كانت في األول من أبريل من هذا

في وضع مماثل في عالم الفضاء، ولكنها ستكون في مكان 
عام عبر تريليونات  25.000آخر، وفي رحلتها التي استمرت 

تريليونات من األميال، أخذت األرض إلى مسافات لم يسبق لها 
مثيل من قبل، ولن تكون مطابقة تماماً للمكان حيث كانت 

 األرض سابقاً. 

األرض إلى فضاءات كونية حيث تكون  عليها أن تسحب
األشياء مختلفة، مما يتسبب في حدوث تغييرات في األرض 
نفسها، ألن التغيرات في المادة الكونية للغالف الجوي في 

الفضاء الذي تقود فيه الشمس األرض، يجب أن تؤثر على 
 األرض وعلى جميع سكانها. 

فترة طويلة القدماء قد بحثوا في هذا الموضوع وقاموا منذ 
عام، ولكننا لم نبدأ إال  25.000بتأكيد هذه الدورة البالغة 

باآلونة األخيرة باإلعالن عن أننا قد اكتشفناها. نعلم من علماء 
الفلك في القرن التاسع عشر أن هذه حقيقة أو أنها يجب أن 
تكون حقيقة، عن طريق االستدالل، لكنهم كانوا يعرفون أنها 

.ذلك بأنفسهم وقد سجلوا مالحظاتهم حقيقة ألنهم الحظوا  

مثلنا، عرف المصريون أيضاً دورة القمر، لكنهم كانوا يعرفون 
المزيد عنها، ألن القمر ال يحتوي فقط على دورته التي تبلغ 

ثمانية وعشرين يوماً عندما يتغير من القمر البدر حتى اختفائه 
ة بيحقوظهوره مرة ثانية، بل ينجز أيضاً، من أي نقطة، دورة 

مدتها أربعة عشر عاماً، والتي، هي بنفسها، يجب أن يكون 
.لها بعض التأثير على األرض  



27 

 

 5000قالوا أيضاً أن الروح البشرية كانت لها دورات عمرها 
عام. هل هذا يعني أن الرجل أو الملك، بمجرد موته، يحّول 
جسده إلى مومياء على أمل أنه عندما تنتهي دورته البالغة 

عام يعود إلى األرض مرة ثانية، سيجد جسده المحنط؟  5000
ال على اإلطالق، ولكن هذا يعني أنه ال ينبغي ألحد أن يستخدم 

.ذراتهم المحنطة من خالل إساءة استخدامها   

نفسر التحنيط بطريقة ثانية. إن معرفتهم بقانون الدورات 
ح تدفعهم إلى صنع المومياء األولى. كانوا يظنون أن الرو

اإلنسانية ستعود. كما أنهم يؤكدون أن جميع الذرات تبقى على 
قيد الحياة، وهو شيء نقوله نحن أيضاً، وإنها نقاط حساسة، 

ولديها ذكاء ينتمي إلى المستوى الذي تعمل عليه، وأن اإلنسان 
الذي يستخدم ذرات المادة بشكل سيء، مثل تلك التي لديكم في 

.من العواقبالجسم والدماغ، يجب أن يعاني   

في تعقلهم بهذه الطريقة، خلصوا إلى القول: "إذا متت وتخلّيت 
عن هذه الذرات التي استخدمتها جيداً، ربما سيأخذها رجل آخر 
وسيستخدمها بشكل سيء، ولهذا السبب أريد أن أحفظها بقدر 

اإلمكان حتى عودتي، ثم في عملية ما، سأدمر تركيبتها 
.الة حيث يمكن استخدامها جيداً واستوعبهما في مكان ما أو ح   

في الوقت الحاضر، قد يبدو هذا صادماً، لكنني لم أفعل سوى 
 ترديد هذه النظرية. أنا ال أقول إنني أؤمن بها أو ال أؤمن بها.

المصريون القدماء الذين طوروا هذه النظريات اختفوا وتركوا 
ألثرية فقط األهرامات، معابد طيبة، وأبو الهول وجميع المعالم ا

التي نكتشفها تدريجياً. أين كانوا؟ هل عادوا؟ هل األقباط اآلن 
في مصر هم الذين يمثلونهم؟ ال أعتقد ذلك، على الرغم من أننا 
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نريد شرح كل شيء بالوراثة. هل األقباط هم نسلهم؟ إنهم ال 
يعرفون شيئاً على اإلطالق، إن لم يكن لغة بسيطة ويعيشون 

.كونون أحفاد المصريين القدماءحياة العبيد ومع ذلك سي  

ماذا حدث لهم؟ نعتقد أنه في العصور القديمة تعاون 
المصريون مع الهندوس، وأن دورتهم قد استمرت، بمعنى 
آخر، يظلون أحفادهم، وهم الحماة جزئياً لمعرفة أسالفهم 

ونكتشف أن الهندوس الحظوا دائماً نفس النظريات، كما هو 
.الدورات، عند المصريينالحال في   

لقد قسموا أعمار العالم إلى فترات: قالوا إن التجليات تبدأ ثم  
تستمر لفترة تسمى كالبا، بعدد كبير من السنوات، وأن الكالبا 
تنقسم إلى عصور. تتكون الدورة الصغيرة من عدد كبير من 

السنوات. احداها مكونة من أربعة آالف، والثانية من أربعمائة 
وغيرها من مليون، وهكذا، مما ال يمكننا فهم مجموعها  ألف،

.عقلياً ولكن يمكننا أن نالحظه على الورق  

إن فكرة الدورات قد أتت إلينا من الهندوس، والتي نقلتها 
الدول التي انتشرت من هندوستان، مهد الجنس البشري 

المعترف به. لقد فازت المسيحية بالجنس اآلري، حتى أننا نجد 
المسيحيين والرومان واإلغريق وجميع الشعوب التي تعيش 

 في ذلك الوقت، قد دعمت نفس نظريات الدورات.

بين  منتشراً  القانون الدوري في كل مكان. نجدهلذلك يسود  
الصوفيين القدامى، الصوفيين المسيحيين، الصوفيين في 

.العصور الوسطى، والصوفيين في العصر الحديث  
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 -أبوكاليبسيس  -هيغنز التي كتبت كتاب إذا قرأتم أعمال 
فستجدون مجموعات وأبحاثاً مضنية حول موضوع الدورات: 

هل لها تأثير؟ هل يمكن لدورة ما أن تؤثر حقاً على مصير 
 اإلنسان؟

دعونا نأتي إلى حياتنا الشخصية: يمكننا أن نرى أن الدورات 
تسود ويجب أن تسود، ألن الشمس تشرق في الصباح وتتوجه 

 نحو مركز السماء، ومن ثم إلى الغرب. 

في اليوم التالي، تفعل الشيء نفسه، وإذا سرتم على خطاها 
فأنتم تستيقظون، وتبلغون ذروة نشاطكم، ومن ثم تذهبون 

.هكذا يتبع النهار الليل والليل يخلف النهارللنوم. و  

إنها دورات، دورات صغيرة، لكنها تشكل دورات أكبر. أتيتم  
اً، تبدؤون في إلى العالم، وفي حوالي السابعة من العمر تقريب

امتالك التمييز والحكم على األمور، وتصلون إلى مرحلة 
كم الكبير البلوغ، ثم تبدؤون في االنحدار، وتنهون أخيراً نهار

.من حياتكم عندما يموت الجسد  

بالنظر إلى الطبيعة، نجد أيضاً أن هناك الصيف والشتاء 
والربيع والخريف. هذه دورات يؤثر كل منها على األرض مع 

.البشر الموجودين هناك  

معنا، العقيدة  -ميد  -إن العقيدة الباطنية التي تكلم بها األخ 
اليوم، والتي  نثيوصوفييللالماضي و ن فيثيوصوفييلالسرية ل

وكتابات الماضي القديمة  األدبيمكن العثور عليها في جميع 
التي تتناول الدين، هي أن قانون الدورات هو القانون األعلى 
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الذي يحكم تطورنا، وأن التقمص الذي تحدثنا عنه كثيراً هو 
 قانون دوري في حالة نشاط، وهو قانون سامي. 

الحياة) ما هو التقمص إن لم يكن والدة جديدة (العودة إلى 
 اآلن بالضبط ما علمه قدماء المصريين والذين نكتشف وهو

ورة حقيقتهم، ألنه ال توجد طريقة ثانية غير هذا القانون كد
تقمص للمساعدة في فهم مشاكل الحياة التي تحيق بنا. هذا ما 
يفسر شخصيتنا، كل منها تختلف عن األُخرى وقوة خاصة لكل 

هذا هو القانون األسمى، ويجب علينا النظر في قانون  شخص.
.آخر، فيما يتعلق به والذي يتضمنه العنوان الذي اعتمدته  

 

ني بذلك؟ أعني أن هذه إنه قانون عودة االنطباعات. ماذا نع
األفعال واألفكار الخاصة بأمة (بصرف النظر عن األشياء التي 
تؤثر على الطبيعة، على الرغم من أنها تحكمها نفس القانون) 
هي انطباع. على سبيل المثال، قدومكم إلى هذا التجمع يعطي 

انطباعاً في طبيعتكم. إن خروجكم إلى الشارع والرأي الذي 
ياء المحيية في الشارع يولد انطباعاً. كان لديكم لديكم من األش

مشاجرة كالمية األسبوع الماضي وقمتم بشجب رجل أو خضتم 
معركة مع امرأة وغضبتم، كل هذا يخلق انطباعاً فيكم، يخضع 

هذا االنطباع لقانون الدورات بقدر ما يخضع القمر والنجوم 
م الشخصي والعالم كله، وهو أكثر أهمية في تنميتكم أو تطورك

أو تقدمكم من كل تلك األشياء العظيمة الثانية التي تؤثر عليكم 
عالمياً في ذلك الوقت. أن األشياء الصغيرة تؤثر عليكم في 

.تفاصيلها  
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هذه العقيدة الثيوصوفية حول دورات وتطور الجنس البشري 
معروفة، كما أعتقد، منكم جميعاً ألنني أفترض أنكم جميعاً 

.ثيوصوفيين  

وصفها تقريباً بهذه الطريقة: تخيلوا أنه قبل خروج  يمكن
األرض من الحالة الغازية، كانت توجد بالفعل في الفضاء أرض 

ما، دعونا نسميها القمر، ألن هذه هي النظرية الدقيقة. كان 
القمر ذات يوم جسماً حيوياً كبيراً، مأهوالً بالكائنات. لقد 

وبعد أن عاشت  عاشت حياتها، وخضعت لدوراتها، وأخيراً،
حياتها، بعد مرور فترة طويلة من العصور، جاءت اللحظة التي 

كان عليها أن تموت فيها، وبعبارة ثانية، جاءت اللحظة إلى 
هذه األرض حيث اضطرت الكائنات إلى تركها ألنها قد وصلت 
إلى نهاية فترتها، ثم بدأت الهجرة لها. يمكنكم أن تتخيلوا ذلك 

ر المهاجرة. هل سبق لكم أن رأيتم كهروب سرب من الطيو
الطيور المهاجرة؟ لقد رأيت الهجرة بطريقة لم يتمكن سوى 

.القليل منكم من رؤيتها   

 

في أيرلندا وربما إنجلترا، تهاجر السنونو بطريقة خاصة جداً. 
عندما كنت طفالً، اعتدت أن أذهب إلى مكان عمي حيث كانت 

في الجزء الخلفي من هناك كومة قديمة من األنقاض الحجرية 
الحديقة، ومن خالل مزيج فريد من الظروف، هذا هو المكان 

الذي كانت تتجمع فيه طيور السنونو من جميع المناطق 
 المحيطة.

 كانت الطريقة التي تجمعوا بها هذه هي: عندما يحين الوقت
يمكنكم أن تروهم يأتون من جميع أنحاء السماء ليستقروا على 
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، النقيق طوال اليوم والوقوف هنا وهناك. كومة الحجارة هذه
عندما يأتي المساء، عند الغسق يقومون بتشكيل كتلة واحدة 

ً  40ويشكلوا دائرة ضخمة يبلغ قطرها  .قدما  

هذه الدائرة من السنونو تدور في السماء، وتطير حول البرج 
عدة مرات لمدة ساعة أو ساعتين، وتزقزق بأصواتها. 

كل مكان والذي ربما نسي موعده.  ويجتذب ذلك السنونو من
يكرروا هذا الطيران عدة أيام متتالية، حتى يحين موعد 

بعضهم يظلوا بالخلف، بعضهم يصل  فيغادرون،المغادرة 
مقدماً، أو بعد فوات األوان. تهاجر الطيور الثانية بطرق 

مختلفة. الطيور البشرية التي هي نحن، تهاجر من القمر إلى 
تشكلت فيه األرض (ال أعرف أين، دعنا نقول هذا المكان الذي 

إنها نقطة في الفضاء) وأنشأوا أنفسهم ككائنات حية، بدون 
أجسام، ولكن كائنات، في هذه الكتلة من المادة، في هذه النقطة 
من الفضاء، عن طريق غرس الحياة فيها وتحويل هذه األرض 

لسيادة في النهاية إلى عالم يسكنه البشر. ثم تبدأ الدورات با
وتعود االنطباعات التي ظهرت على آبائنا، عندما عاشوا في 

عمرها) حضارة القمر القديمة (ال يمكن للعقل أن يتنبأ بمدى 
.ثانية عندما يصلوا إلى هذه األرض مرة  

وبالتالي، نجد أن أجناس األرض ترتفع وتهبط، ترتفع وتهبط 
 نيه اآلمرة ثانية، ترتفع وتهبط، وأخيراً تصل إلى ما هي عل

وهذا ليس شيئاً مقارنة بما سيكونون عليه الحقاً، ألنهم 
 يرتقون باستمرار. 

هذه هي النظرية التي نراها بشكل واسع، وهي تشمل نظرية 
األجناس، واألجناس السبعة الكبرى التي شغلت األرض على 
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التوالي، من آدم السبعة الكبار الذين مألوا األرض، وأخيراً 
عندما تكمل هذه األرض حياتها، وانتهت حياتها، فإن جميع 

ية في الفضاء الكائنات الموجودة هناك، ستطير إلى نقطة ثان
لتنمية عوالم جديدة مثل األخوة األكبر سناً الذين فعلوا الشيء 

نفسه من قبل في أماكن ثانية من الطبيعة. نحن ال نفعل ذلك 
 بشكل أعمى. فقد تم القيام به من قبل اآلخرين.

ال يبدو هذا أنه بداية ولن يكون له ، وال أحد يعرف متى يبدأ 
خوة أكبر سناً في الجنس البشري نهاية، ولكن ال يزال هناك إ

يبقون على قيد الحياة. كما كتب البعض، ال يمكننا إعادة 
الدورة. ال يمكن أن تسود نار الوطنية على المصير األعلى 

الذي سيغرق أمة في الظالم. كل ما يمكننا فعله هو تعديله قليالً 
هنا وهناك. يخضع اإلخوة األكبر للقانون، لكنهم يثقون 

، ألن القانون يعني فقط أنهم يبدون وكأنهم ينحدرون ويأملون
أكثر. لذا، وفقاً لقانون الدورات، فقد صعدنا  يرتفعوالكي 

.وارتقينا من أدنى مجاالت الطبيعة  

 

هذا يعني أننا ملتزمون بأخوية هائلة ال تشمل فقط البشر 
البيض على هذه األرض، وسود هذه األرض وذوي اللون 

األصفر، ولكن أيضاً مملكة الحيوان، ومملكة النباتات والمملكة 
المرئية.المعدنية والمملكة من العناصر األساسية غير   

يشمل سوى يجب أن ال تكونوا أنانيين بحيث تفترضوا أنه ال  
الرجال والنساء. إنها تشمل كل شيء، كل ذرة في هذا النظام 

الشمسي. ونرتفع من األشكال السفلية ونتعلم كيفية قولبة 
المادة باستخدامها جيداً أو إساءة استخدامها، وكيفية تشريب 
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هذه المادة التي تقع تحت مسؤوليتنا، والتي تخترق أجسادنا 
بحيث تتقدم ويمكن استخدامها من وأدمغتنا وطبيعتنا النفسية، 

 قبل الذين ما زالوا دوننا، ربما في الحجر الذي عند القدمين.

ال أقصد أن أقول إن اإلنسان موجود في هذه الصخرة ولكن ال  
توجد مادة ميتة في أي مكان، وأن كل ذرة في هذا الحجر 

تحتوي على حياة، غير ذكية، بال شكل، ولكنها بحالة كمون 
تي وقت من الزمان، وهو أبعد بكثير من فهمنا، حيث وأنه سيأ

سيتم إطالق كل هذه الذرات الموجودة في هذا الحجر. ستكون 
المادة نفسها قد تم تنقيحها، وفي النهاية سيتم نقل كل ما تم 

احتواؤه في هذه الدورة العظيمة للتقدم إلى أعلى درجات 
ال  -دنية السلم، بحيث أن البعض ممن ال يزالون في حالة مت

.إليهم للوصوللديهم الفرصة  يكون -يمكننا أن نفهمها   

هذه هي النظرية الدقيقة. هل هي خرافة؟ إذا كنت تعتقدون 
بالصحف، فهي خرافة ألنها ستشوه كل ما تقولونه. سيقول 
أعداؤكم أنكم قلتم إن هناك إنساناً في هذا الحجر وأنكم كنتم 

حجراً... لم تكونوا حجراً بل ولكن كنتم الموناد العظيمة، الحاج 
موجودة في كل حجر، في  الذي يأتي من عوالم ثانية، قد كانت

كل مملكة، وحققت اآلن الحالة اإلنسانية إلظهار، إما أنها قادرة 
على االستمرار في أن تكون إنسان، أو أنها سوف تسقط مرة 

ثانية، كطفل في المدرسة يرفض التعلم ويُرسل إلى الصف 
.األدنى  

اآلن، يمكننا أن نوضح بهذه الطريقة قانون االنطباعات الذي  
ت عنه: إذا نظرتم إلى أحد هذه المصابيح الكهربائية فأنتم تحدث

ال تهتمون باألنوار الثانية، انظروا إلى واحدة من أجل امتالككم 
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انطباع أقوى، سوف تكتشفون أن الضوء ينتج صورة على 
شبكية العين، وإذا أغمضتم أعينكم، فستشاهدون خيوط الضوء 

ع.الساطعة التي ينتجها الفحم في مصباح ساط  

. إذا أبقيتم عيونكم ذلك بأنفسكم تجربوا وتروايمكنكم أن  
مغلقة وراقبتم بعناية، فسترون الصورة تعود عدة مرات على 
فترات منتظمة، وتتجدد، ثم تختفي لبعض الوقت ومن ثم تعود 
من جديد، وتتغير في كل مرة بشكل طفيف ولكنها تنتج دائماً 

نها ستختفي نظراً ألن صورة للخيوط، لغاية الوقت حيث يبدو أ
.االنطباعات الثانية قد محتها أو غطتها  

هذا يعني أن هناك عودة، حتى على شبكية العين، النطباع هذا 
الشعيرة أو الخيط المشع. بعد المرة األولى، يتغير اللون مع كل 
صورة ويعود أيضاً على فترات منتظمة، مما يدل على أن هناك 

لالنطباع على شبكية العين وكما قال األخ توماس عودة دورية 
هذا الصباح، إذا كان ذلك يحدث في مكان واحد، فهو يحدث في 

 كل مكان.

إذا قمنا بالتحقيق في الجانب األخالقي لشخصيتنا فإننا نجد  
نفس الشيء ألنه، على غرار ما يُسمى بالمد والجزر بالمحيط 

تي في رأيي ال تفسر هذه التي تم الزعم شرحها بفعل القمر، وال
فأنا لست عالماً، فآرائي ليس لها  الحال،الظاهرة، لكن بطبيعة 

وزن كبير، فبالنسبة لإلنسان، لدينا مد وجزر يتم استدعاؤها 
 من هذه االنطباعات:

مما يعني أنكم إذا فعلتم ذلك بمجرد أن يكون هناك ميل لتكرار  
وسيكون  أثيرهانفسه، وإذا قمتم بذلك مرتين فسيتضاعف من ت
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هناك ميل أقوى لفعل الشيء نفسه مرة ثانية، وهلم جرا. يظهر 
.كل شيء في شخصيتنا هذه العودة المستمرة لالنطباع الدوري  

نتلقى هذه االنطباعات من كل نقطة من الفضاء، من كل تجربة 
حية، من كل شيء نمنحه للعيش في أي وقت، حتى بعض تلك 

. وهذا ليس ظلم لسبب وجيه وهو األشياء التي عرفها أسالفنا
أن أسالفنا قدموا نسب مغلف الجسم وأنه ال يمكننا الدخول إليه 

إال ألننا متشابهان. لهذا السبب، كان علينا أن نكون في 
الماضي من نفس النسب أو األسرة في مرحلة ما من هذه 

الدورة، لذلك كان علي، في الماضي، أن أتدخل في تطوير خط 
ين الذي أكون فيه أنا موجود اآلن، وأخذ على العائلة المع

عاتقي، مرة ثانية، االنطباع الدوري الذي يقع على عاتقي في 
.المقابل  

لكن كأفراد، فإن لهذا تأثيراً كبيراً على تطورنا وهذه هي 
الطريقة الوحيدة التي أود أن أتناول بها مسألة التطور هنا: أنا 

 المتمثل في: تطور الكون ال أحاول التعامل مع السؤال الواسع
بل تطورنا الخاص، وحياتنا المادية، وفقاً لما قالته السيدة 

بالفاتسكي في كثير من األحيان، مكررة ما قاله القدماء، وكما 
.وجدنا أنه قد قيل من قبل العديد من أعضاء نفس المدرسة   

فرصة القيام بشيء ما تقدم لكم، ال تفهموها، لن تعاد الفرصة  
جديد إال بعد مائة عام. بالنسبة لكم، إنه كان عودة شيء من 

 قديم كان جيداً، كان جيداً للغاية، وفقاً لتوجيهات الدورات.

إنكم تتجاهلون ذلك، كما يحق لكم، وستعود الفرصة نفسها  
تعتقدون ذلك، ولكن قد ال يتم حضورها لعدة قرون. قد ال تعود 

 ً . للقانون نفسهإال في حياة ثانية، لكنها ستعود وفقا  
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اآلن لنأخذ حالة ثانية. لدّي صديق يحاول معرفة كل شيء عن 
بالعالم النفسي، لكني أدركت أنه ال يهتم  قوما يتعلالثيوصوفيا 

البتة بالعودة الحتمية لهذه االنطباعات التي خلقها عليه. 
اكتشفت أنه كان يعاني من فترات االكتئاب (وهذا ينطبق على 

ان محبطاً ألنه لم يتم تفسيره.الجميع) عندما ك  

قلت له، كان لديك نفس اإلحباط، قبل حوالي سبعة أسابيع  
ربما ثمانية ربما خمسة؟ فحص جدول أعماله وناشد ذاكرته 

واكتشف أن لديه تكراراً حقيقياً من اإلحباط على فترات 
منتظمة. حسناً، أخبرته أن هذا يشرح لي كيف يعود. ولكن ماذا 

؟ قم بعمل ما علمه الثيوصوفيين في جميع أن أفعل عليّ 
نتائج جيدة إال من خالل توليد انطباعات  األوقات. لن نحصد
.مخالفة لتلك السيئة  

دعونا نلقي نظرة على هذه الفرصة من االكتئاب. ما الذي يجب 
أن يفعله صديقي؟ نظراً ألن األمر كان بمثابة عودة انطباع 

ه سعيداً، حتى لو كان ذلك قديم، فإنه كان ينبغي أن يجعل نفس
ضد إرادته، وإذا بدا أن ذلك مستحيل، فليحاول المشاركة في 
فرحة اآلخرين. من خالل القيام بذلك، كان قد زرع في نفسه 

انطباعاً آخر، هو الفرح. عندما تعود هذه الحالة االكتئابية، مرة 
ثانية، بدالً من كونها من نفس النوع ونفس النطاق، كان قد 

بدافع الفرح أو التمجيد، أو كالّ األمرين اللذين يتصرفان  تغيرت
باتحاد، وسيصبحان محايدان، تماماً كما تميل كرات البلياردو 

 التي تجتمع، إلى تحييد حركات كٍل منها.

هذا ما يحدث ألي شخص لديه هموم. هذه ليست حالتي وهذا  
يرجع، في اعتقادي، إلى حقيقة أنني في حياة ماضية كان لدي 
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بالفعل هموم. لدي مشاكل ثانية، عذابات ثانية، لكن الهموم لم 
.تحدث أبداً   

لدّي أصدقاء ومعارف يشعرون بفترات اإلحباط هذه. إنها عودة 
يمة أو العودة الدورية لالنطباعات. االنطباعات الدورية القد

؟ يقول البعض: أنا فقط أجلس وأنتظر أن تفعلواماذا يجب ان 
تمر. بمعنى آخر، أنتم تتمسكون بها، وتقومون بتكوينها من 

جديد. ال يمكنكم محوها عندما تحدث بالفعل، ولكن عندما 
تحدث، قوموا بعمل شيء مختلف، واجلبوا الفرح ألنفسكم 

ين لشخص ما، ثم حاولوا إنقاذ شخص آخر وكونوا صالح
وبذلك تكونون قد خلقتم انطباعاً آخر سيأتي في نفس الوقت. 

إن االنتظار لمدة يوم أو يومين للقيام بذلك ال يغير باألمر 
 كثيراً. 

في اليوم التالي أو بعد ذلك ببضعة أيام، ال يهم، ألنه عندما 
ه جلب االنطباعات يعود االنطباع الدوري القديم، فإنه سيتم مع

الجديدة في مساراتها، وذلك بفضل عالقة االرتباط الموجودة 
.بينهما  

هذا يتعلق بمسألة الحضارة. من نحن؟ إلى أين نذهب؟ من اين 
 نحن؟ قلت لكم إن المصريين القدماء قد اختفوا.

إذا قمتم بالبحث في التاريخ المصري، فإن األمر األكثر إثارة  
هو أنكم سوف تجدون، كما  -كثر تحجباً ألنه األ -لالهتمام 

يقول المؤلفون، أن الحضارة تبدو وكأنها ترتفع إلى ذروتها 
بلحظة واحدة وبشكل مفاجئ. نحن ال ندرك متى بدأت. كانت 

الحضارة كبيرة لدرجة أنه كان عليها أن توجد لفترة طويلة من 
ة الزمن للوصول إلى مثل هذا األوج، حتى أنه ال يمكننا العود
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إلى مصدرها. فجأة نراها تختفي من السماء. لم يعد هناك 
شيء سوى اآلثار الضخمة، شهادات على هذه اإلنجازات 

العظيمة. لم يقم المصريون القدماء تحضير المومياوات 
فحسب، بل كانوا يتفوقون في فن النطاقات أو اللفافات التي ال 

فاصيل تُضاهى بالنسبة إلينا، وكانوا متخصصين في كل الت
بحيث أنه يجب أن نعترف بأن قرون عديدة قد انقضت قبل 

. كان من بينهم أخصائي عين واحدة، وكان بزوغ حضارتهم
هناك أخصائي بالعين الثانية، أخصائي حواجب، إلخ. حسب 

.نحن المصريون المتواضع،رأيي   

لقد عدنا من جديد، بعد دورة دامت خمسة آالف عام، أو ال 
بعد أن أعدنا معنا جنساً بشرياً معيناً يُسمى أعلم كم سنة، 

بالجنس البشري السامي. نحن على اتصال به بسبب بعض 
االنطباع القديم الذي ال يمكننا التخلص منه، لذلك نحن مشبعون 

 بهذه الصورة السامية نفسها.

، من خالل قانون الترابط الذي ال مفر منه في معناجلبنا لقد  
بشري وشخصيات، مرتبطة بنا بواسطة العودة الدورية، جنس 

التي ببعض أعمالنا في هذه الحضارة العظيمة والقديمة 
يجب أن نرفعهم إلى  ..اآلن، وال يمكننا التخلص منها انقرضت

.مستوى أخر بينما نحن نرتقي  

أعتقد أن أمريكا هي الدليل الواضح على عودة هذه الحضارة 
ة، ال يمكن أن يضيع القديمة، ألنه وفقاً للنظرية الثيوصوفي

إذا كان لدينا تحت تصرفنا فقط المحفوظات واآلثار  شيء.
وغيرها ... فإنها ستختفي قريباً وال يمكن العثور على أي 
شيء على اإلطالق. لن يكون هناك تقدم. لكن كل فرد في 
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حضارته، أينما كان، يسجل المحفوظات في نفسه وعندما تحين 
الحكيم الهندوسي باتانجالي  الظروف المواتية، التي وصفها

فإنه سيعيد ظهور االنطباعات  الجسد،ويحصل على األداة 
القديمة. حسب القدماء، كل فعل له فكر أساسي وكل فكر يولد 

هذا  ينبثقانطباعاً عقلياً. وعندما تنشأ األداة المطلوبة، سوف 
.الجديد فيما يتعلق بالترتيب والمكان والخصائص الظرف  

انطباع عن كل ما فعلناه. عندما يحين بهكذا نحتفظ في داخلنا 
الوقت لعودة الدورة، مراراً وتكراراً، ربما خالل العصور 

الوسطى، في إنجلترا وألمانيا وفرنسا، سنصل بالنهاية إلى 
بيئة كما نجدها هنا، بالضبط تلك التي هي مشابهة بدنياً 

جيد وتسمح ألولئك وبطريقة ثانية، تسمح لنا أن نفعل ما هو 
.الذين يأتون بعدنا أن يفعلوا الشيء نفسه   

أنا أراهم تقريباً، هنا يأتون في صفوف متقاربة من بلدان العالم 
القديم لمحاولة النهوض بهذا، ألنه هنا أيضاً، منذ أجيال 

عديدة، كانت هناك حضارة، وربما كنا جزء منها بعد ذلك؟ 
المصريين القدماء؟ ربما كانت في وقت سابق من حضارة 

اختفت من هنا. متى؟ ال نعرف شيئاً عن ذلك وقد ظلت هذه 
األرض القاحلة منذ آالف السنين حتى اكتشفها األوروبيون مرة 

.ثانية  

العالم القديم، يعني أوروبا، قد تسممت، واألرض مشربة  
باالنبعاثات، وملوثة بانبعاثات الناس الذين يعيشون هناك 

عاله مسموم بسبب األبخرة المنبعثة من الهواء الموجود أ
األرض، لكن هنا، في أمريكا، المكان المناسب للجنس البشري 

الجديد، هي أرض صالحة للنمو، والتي كان لديها مرات تلو 
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المرات، الفرصة لتدمير السموم التي ألقيت هناك منذ عدة 
قرون. إنها توفر أرضاً جديدة، مع اهتزازات في الهواء توقظ 

جسيم في اإلنسان الذي يتنفسها، وهكذا نرى أن أولئك كل 
الذين يأتون من العالم القديم، يبدو أنهم يتلقون عن طريق 

الدوس بأقدامهم، انطباعات األرض األمريكية. كل هذا مرتبط 
.بحضارتنا وعرقنا  

نحن هنا ساللة جديدة في دورة جديدة، والذين يعلمون يقولون 
سنوات قليلة، وأن دورة جديدة  إن الدورة ستنتهي في غضون

ستبدأ وأن هذه النهاية وهذه البداية ستكون مصحوبة 
 باضطرابات في المجتمع والطبيعة. 

نراهم قادمون تقريباً. يتم تسجيل األحداث بدقة في السماء. 
: "زمن واحد، نصف زمن قال عندما )(النبيتتذكرون دانيال 

وهكذا، حاول الناس في النظام المسيحي اكتشاف  .وزمن "
هنا بدأت بالضبط  -الوقت والزمن، وعندما بدأ ذلك الوقت 

الصعوبة. والشخص الوحيد الذي ألقى بياناً مباشراً في تلك 
تسكي وقالت: "ستنتهي االسنوات العديدة هي السيدة بالف

 الدورة في غضون بضع سنوات، وعليكم االستعداد لها". هكذا
كانت مثل األنبياء القدامى الذين خاطبوا الناس بهذه الكلمات: 
 "استعدوا لعصر جديد من األحداث، استعدوا لما ستنجزونه". 

هذا هو بالضبط ما تفعله هذه الحضارة. إنها أعلى الحضارات 
اآلن، على الرغم من أنها أخطرها. إنها بداية الحضارة 

با القديمة، عندما تكون العظيمة التي ستأتي عندما تُدمر أورو
حضارات أوروبا غير قادرة على فعل أي شيء أكثر من ذلك 

وستكون أمريكا هي المكان الذي ستبدأ فيه الحضارة العظيمة 
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الجديدة في إعطاء زخم جديد لالستيالء على حضارة الشرق 
القديم، التي ُعقدت هناك، صامتة، ال تفعل شيئاً طوال هذه 

في الخبايا القديمة والمكتبات ودور  السنوات، مع االحتفاظ
المحفوظات، بالفلسفة التي يحتاجها العالم. هذه هي الفلسفة 
واألخالق التي تحاول الجمعية الثيوصوفية تقديمها لكم. إنها 

.فلسفة يمكنكم فهمها وممارستها  

يمكن للمرء أن يقول لرجل: "تصرف جيداً" ولكن بعد فترة من 
هذا، سيقول: "لماذا اتصرف بشكل الوقت، في عصر الخرافات 

جيد ما لم أرغب في ذلك". عندما تبين له وجود القوانين: وأنه 
يجب أن يعود إلى دائرته، وأنه يخضع للتطور، وأنه هو روح 

حاج متقمص، عندئٍذ يفهم السبب ومن أجل الحصول على 
أساس أكيد، فهو يقبل الفلسفة، ويقبل ما تحاول الجمعية 

.حركة الثيوصوفية إظهارهالثيوصوفية وال   

قال األخ ميد في اليوم اآلخر، متحدثاً عن موضوع مشابه، أن 
أي بعد الوصول إلى  الكبير،الهدف النهائي الكبير هو التجرد 

أن تفعلوه إال بعدم االهتمام  مال يمكنكأعلى / أعلى القمم، وهذا 
بالمصلحة الشخصية، وبعدها تقولون ألنفسكم، يمكننا قبول 

.الراحة التي أستحقها  

دعونا ال ننسى أن ما يسود هنا يجب أن يسود هناك أيضاً. مع 
يجب أن نصل أخيراً إلى وقت نأخذ فيه الراحة. تقدمنا،  

م أن هذا العالم أفعل ذلك ألنني أعل نل"بداخلكم: ولكن إذا قلتم  
وجميع األشخاص الذين يعيشون فيه يجب أن يعيشوا 

ويستمروا لعدة آالف من السنين، وإذا لم يتم مساعدتهم فإنهم 
يخاطرون بالفشل، لن أفعل شيئاً حيال ذلك، ولكن على العكس 
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من ذلك، قررت أن أبقى هنا وأن أعاني ألنني أمتلك معرفة 
 أكبر وحاسة أقوى".

رد الكبير، كما تخبرنا الثيوصوفيا. أعلم أننا ال هذا هو التج 
نتحدث في كثير من األحيان ألن الكثير منا يعتقدون أن الناس 

أنا ال أريد "ذلك سوف يخبروننا على الفور عندما نتحدث عن 
".ذلك، انها طريقة صعبة للغاية  

أيضاً، نتحدث عادةً عن التقدم الشفاف، نوضح كيف يمكنكم 
حاجة إلى التقمص وتجنب أخيراً الضرورة إلى أخيراً تجنب ال

 القيام بهذا أو ذاك ... ولكن إذا كنتم تقومون بأداء واجبكم
فيجب أن يكون واضحاً لكم بأنكم قد وصلتم إلى القمة، عندما 
تعرفون كل شيء، عندما تشاركون في حكومة العالم، وليس 

العالم في حكومة مدينة، بل في الحكومة الحقيقية في 
واألشخاص الذين يقطنونها، بدالً من إضاعة وقتكم في النوم 
 وستبقون لمساعدة أولئك الذين ال يزالون في الوراء متأخرين

.وهذا هو التجرد الكبير   

هذا ما يقال عن بوذا ويسوع. ال شك أن تاريخ يسوع برمته 
الذي ال يمكن إثباته تاريخياً في رأيي، يعتمد على ما نسميه 

رد. لقد ُصِلَب بعد سنتين أو ثالث سنوات من التبشير. التج
ولكن هذا يعني، دعونا نقول، أن هذا القرار هو قرار إلهي، إنه 
يريد أن يصلب نفسه في عيون العالم، في عيون اآلخرين حتى 

.يكون قادراً على إنقاذ البشر  

فعل بوذا نفس الشيء وذلك قبل فترة طويلة من وقت ميالد 
م. القصة التي تروى أنه قد مارس بعدها التجرد يسوع المزعو

الكبير تشير بالتحديد إلى ما قلته للتو. فبدالً من الهروب من 
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هذه األرض الرهيبة حسب رأينا، وهي فعالً مروع عندما ننظر 
إليها، مليئة بالعقبات، وكشفت أننا في أي لحظة معرضون 

إصالح  لخطر الفشل، متجهين إلى االستيقاظ في الصباح على
.كبير في الصدارة ورؤيتها خفضت إلى العدم  

بدالً من الهروب من كل هذا، بقي في العالم وبدأ في نشر  
عقيدته التي كان يعرف أنه يتعين عليه القيام بها، على األقل 
بين أتباعه. لكن هذه العقيدة العظيمة للتجرد تُعلم أنه بدالً من 

كل ما في وسعكم  العمل ألنفسكم، ستعملون طوعاً لمعرفة
ألولئك الذين ربما يكونوا قد بقوا في الخلف، تماماً كما تقول 

"تراجع عن الشمس  السيدة بالفاتسكي في كتاب صوت الصمت
".وادخل في الظل إلفساح المجال لآلخرين  

أليست هذه أفضل من الجنة التي تتحقق على حساب لعنة 
أليست هذه فلسفة  أقربائك الذين ال يريدون أن يؤمنوا بالعقيدة؟

عظيمة وديناً عظيماً يشمل الخالص والتجديد واإلنعاش 
والكمال العلمي لكل أفراد األسرة البشرية وكل جسيم في كل 

أنحاء الكون، بدالً من تخيل بعض المساكين ككائنات بعد 
سبعين عاما من الحياة تدخل الجنة، وننظر إلى الوراء لمعرفة 

الجحيم أولئك الذين ال يقبلون العذاب الذي يعاني منه في 
 العقيدة؟

ما هي هذه األديان األخرى مقارنة مع ذلك؟ كيف يمكن 
لإلنسان أن يستمر في اإليمان بفكرة مثل الفكرة الشائعة عن 

اللعنة، لمجرد رفضه تصديق ما ال أفهمه؟ أفّضل، إذا 
أكثر المؤمنين  عابداً مناضطررت إلى االختيار، أن أكون 

الثقة بحسن وأن أكون مقتصراً على  -إندرا  -اقتناعاً في اإلله 
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حاستي وحدسي، بدالً من اإليمان بعقيدة تسمح لي أن أتخيل 
أخي الذي ال يؤمن بـ العقيدة يصبح شواء في الجحيم، بينما أنا 

.نفسي، ببساطة ألنني أؤمن، يمكنني تذوق النعيم السماوي  

إن الثيوصوفيين، إن كانوا مستعدين لتعلم العقيدة ومحاولة 
الم. سوف يتغلغلون في كل مكان شرح ذلك، سيغيرون هذا الع

وسوف يتسللون إلى كل طبقة اجتماعية ويجعلون أي تشريع 
غير ضروري. سوف يغيرون الناس، بينما تستمرون في 

التشريع دون تغييرهم وستحصلون بالضبط على ما حدث في 
فرنسا. الرأسماليون في تلك الفترة، كانوا الملكيون، في زمن 

في النهاية ثار الشعب وقام فالسفة الثورة، يضطهدون الشعب. 
 اللحظة بتأسيس حكم العقل. 

ما الذي ينشأ من عهد العقل هذا؟ الحظ أنه بعد تقديم فكرة 
إنسانية جميلة، مع ذلك، فإن هذه الفكرة التي ترسخت في تربة 

فقد أسفرت عن اغتيال منتظم ومنهجي حتى تم  مهيأة،غير 
ك ترون ما ستكون سكب أنهار الدم على كامل فرنسا. لذل

النتيجة إذا لم يتم القيام بشيء إليقاظ الناس. لقد رأينا في 
شيكاغو نتيجة مثل هذه األفعال، وهشاشة مثل هذه العاصفة إذا 
كانت الفلسفة الثيوصوفية، سموها باالسم الذي ترغبون، غير 

.موعظة ومبشراً بها وال مفهومة  

نس البشري، فسيكون إذا لم يتم تعليم هذه العقائد القديمة للج
هناك ثورة، وبدالً من التقدم بطريقة منتظمة وطبيعية، 

ستصلون إلى عالم أفضل من خالل العاصفة واأللم والحزن. 
سوف تتقدمون بالطبع، ألنه حتى مع الثورات والدم، يتم إحراز 

تقدم، لكن أليس من األفضل التقدم بدونه؟ وهذا هو الهدف 
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ثيوصوفية. هذا هو السبب في أن الذي تسعى إليه الفلسفة ال
المهاتما الذين كنا نتحدث عنهم، والذين كانوا يوجهون 

بالفاتسكي، خادمتهم، كما فعلوا مع كثيرين آخرين من قبل، قد 
ظهروا في وقت كانت فيه المادية تقاتل الدين وكانت على وشك 

االنتصار. ومن جديد، سار كل شيء في وئام مع كل دورة 
العقائد القديمة تحت قيادة الحركة الثيوصوفية. ودارت فيه هذه  

إنهم يحلون، في الواقع، كل المشاكل ضمن الخطة الكونية  
.الشاملة، ويمنحون اإلنسان مكانته الرمزية كإله في القدرة  

 

 وليام كوان جودج           

W.Q. Judge 
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    التطور الدوري والكارما
 

 

 ٦٤٧إلى  ٦٣٤(الصفحات من السرية مقتطفات من العقيدة 
.ترجمة من النسخة اإلنجليزية األصلية)من المجلد األول.   

 

الحياة الواحدة" هي في عالقة وثيقة مع القانون الوحيد الذي 
الكارما. -يحكم عالم الوجود   

 " أوبشكل ظاهري، هو ببساطة وحرفياً "العمل أو الفعل 
باألحرى "سبب ينتج عنه تأثير". باطنياً، هو شيء مختلف 

 قانون الثوابة المدى. هذا هو تماماً في آثاره األخالقية بعيد
 والعقاب المعصوم عن الخطأ.

 -سفابهافات  -تمر "في الخفقان األول للحياة المنبعثة للوالدة، 
اإلشعاع المتغير للظلمات الثابتة غير الواعية في األبدية7، مع 
كل والدة جديدة من الكوزموس [كوسموس] من حالة من عدم 

بدأ بالتمايز، وهكذا تبدأ عملها النشاط إلى حالة نشاط مكثف، وت
".من خالل هذا التمايز. هذه الوظيفة هي كارما  

                                                           

المقصود بالظلمات – بالنسبة لنا – هو النور األعظم، المطلق. يُقال  7
إنه غير واعي ألن الوعّي هي صفة متجلية وال يمكن اطالقها على النور 

.ألنه هو الوعّي المطلق المطلق  
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".خضع الدورات أيضاً للتأثيرات الناتجة عن هذا النشاط"ت  

لجعل أداء الكارما، في التجديدات الدورية للكون أكثر [ 
عندما يبدأ بدراسة أصل وتطور اإلنسان يجب فوضوحاً للطالب، 

عليه اآلن أن يفحص معنا، التأثير الباطني للدورات الكارمية 
.]على األخالق العالمية  

والسؤال هو: هذه التقسيمات الغامضة للزمن، التي أطلق  
كالبا"، وبوضوح شديد  -و  -عليها الهندوس اسم "يوكا 

غريق، هل لديهم أي "دورات" أو حلقة أو دائرة من قبل اإل
 عالقة أو صلة مباشرة بالحياة البشرية؟ 

توضح الفلسفة الظاهرية، بحد ذاتها، أن هذه الدوائ أو 
الحلقات الدائمة من الزمن تعود بشكل دوري وبدون توقف، 
على ذاتها، بشكل حقبي وبذكاء، إلى الفضاء واألبدية. هناك 

". "دورات المادة" وهناك "دورات التطور الروحي  

هناك دورات عرقية ووطنية وفردية. أال تسمح لنا التخمينات 
؟يالباطنية بأن يكون لدينا تصور أعمق ألدائها الوظيف  

وفقاً للتعاليم، فإن المايا، أو المظهر الوهمي لتتابع األحداث 
واألفعال على هذه األرض، يختلف باختالف األمم والمحليات. 

[إنسان] تتفق دائماً مع لكن الخصائص الرئيسية لحياة كل 
"كوكبة" التي يولد بموجبها أو تحتها كل فرد، أو ينبغي لنا أن 
نقول، مع خصائص مبدأها المحيّي أو اإلله الذي يترأسها الذي 

ندعوه الديان شوهان، كما هو الحال في آسيا، أو رئيس 
.المالئكة مع الكنائس اليونانية والالتينية  
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على الرغم من الشمس (هي دائماً  في الرمزية القديمة، كانت 
أنها كانت الشمس الروحية وليست الشمس المرئية)  والتي 

كان من المفترض أن ترسل المنقذين ومخلصي العالم 
 الرئيسيين واألفاتار.

ومن هنا كانت العالقة بين البوذا واألفاتار والعديد من  
الثانية ألعلى "سبعة". وكلما اقترب من نموذجه  التجسيدات

ذلك أفضل للبشر الذي اختيرت  " كاناألولي "في الجنة
شخصيته، من خالل إلهه الشخصي (المبدأ السابع) كمقر له 

.األرضي   

ألنه مع كل جهد من اإلرادة تميل إلى التطهير والوحدة مع "إله 
ية وينجذب الشمس السفل إشعاعاتالذات" هذا، تنكسر إحدى 

الكيان الروحي لإلنسان مراراً وتكراراً إلى األعلى لغاية 
استبدال شعاع مكان الشعاع األول. وهكذا حتى، من شعاع إلى 

شعاع، ينجذب اإلنسان الداخلي إلى حضن الشعاع الوحيد 
األهل". وهكذا، فإن "أحداث  -" الشمس  نواألكثر علواً م

سيق مع األشكال [التي الجنس البشري تحدث في الواقع بالتن
.أنشأتها] األرقام  

ألن الوحدات الفردية في هذه البشرية، تنطلق من المصدر 
الشمس المركزية وظلها، الشمس المرئية. في الواقع  -نفسه 

، وفترات ومراحل مسار الشمسية فإن االعتداالت واالنقالبات
الشمس المختلفة، المعبر عنها فلكياً وعددياً، ليست سوى 

موز الملموسة للحقيقة الحية األبدية، على الرغم من أنها الر
تبدو أفكاراً مجردة في نظر البشر غير المساررين8. وهذا ما 

                                                           

 المسارر هو من يتلقى تعاليم باطنية خفية من معلم روحي. 8
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يفسر المصادفات العددية غير العادية في العالقات الهندسية 
.كما أظهر ذلك العديد من الكتاب  

كلما كان االتحاد بين  ".نعم "مصيرنا مكتوب في النجوم!
 االنعكاس الفاني، اإلنسان، ونموذجه السماوي الخاص به

خطورة الظروف الخارجية والتقمص  كانت أقلأضيق، كلما 
الالحق - الذي ال يستطيع البودهيون أو المسحاء9 الفرار منه. 

هذه ليست خرافة، ناهيك عن القدرية. ويشير األخير إلى 
أكثر، في حين أن اإلنسان هو عامل المسار األعمى لقوة أعمى 

حر أثناء إقامته على األرض. ال يستطيع الهروب من مصيره 
الذي يحكمه، لكن لديه الخيار بين طريقين يقودانه في هذا 

االتجاه، ويمكنه أن يصل إلى هدف المعاناة إذا كان هو 
 المرسوم عليه إما بالثياب البيضاء، الناصعة كالثلج، بالشهادة

لثياب المتسخة للمتطوع بإرادته في سبيل التلوث أو في ا
الال أخالقي. في الواقع، هناك ظروف خارجية بالخطيئة 

وداخلية تؤثر على تصميم إرادتنا على أفعالنا، وفي وسعنا 
.اتباع واحد أو آخر من هذه الظروف  

أولئك الذين يؤمنون بالكارما يؤمنون بالضرورة بمصير أن كل 
وحتى الموت، ينسج خيط بعد خيط حوله إنسان، من الوالدة 

تماماً كما ينسج العنكبوت شبكته. يتم توجيه هذا القدر إما عن 
طريق الصوت السماوي للنموذج األولي غير المرئي الذي يقع 
خارجنا، أو عن طريق كائننا الداخلي أو النجمي، الذي هو أكثر 

ان دراية بنا من اآلخرين، والذي ليس هو في كثير من األحي

                                                           

 جمع مسيح وجمع بوذا. 9
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سوى عبقرية الشر الكيان المتجسد المدعو اإلنسان. كالهما 
.يقود اإلنسان الخارجي، ولكن يجب أن تسود واحدة أو ثانية .  

من بداية الصراع غير المرئي، فإن قانون التعويضات القاسي 
ال يزال ساري المفعول ويواصل مساره  -الكارما  -الثابت 

  الصراع.بإخالص بعد تقلبات 

عندما يتم حياكة الخيط األخير، ويبدو أن اإلنسان ملفوف في 
شبكة من صنعه، عندها يكتشف نفسه أنه بالكامل تحت تأثير 

القدر الذي خلقه بنفسه. ثم يثبته كقوقعة خاملة بالصخور 
 الخاصةالثابتة، أو يحمله مثل ريشة في دوامة أثارتها أعماله 

[...]. الكارما – يه هوهذ  

العظمى تقدم البشرية من ظهور اإلنسان البدائي  تشمل الدورة
إلى الشكل األثيري. يمر عبر الدورات الداخلية لتطوره 

التدريجي (تطور اإلنسان) أثيري، شبه أثيري ومادي بحت: 
إلى أن يتخلص اإلنسان من ثيابه من الجلد والمادة، وبعد ذلك 

ي يواصل مساره الهبوطي، ثم يصعد مرة ثانية، ليجد نفسه ف
 -المانفنتاري  -ذروة الجولة أو الدورة، عندما يبتلع "الثعبان

 -ذيله" وبعد مرور سبع دورات صغيرة [...] فإن " الكارما 
هي خالقة األمم والكائنات البشرية، ولكن بمجرد  نيمسيس"

خلقها، فإنها هي التي تجعلها مالك الغضب أو المكافأة. [...] 
المرسوم األبدي وغير  -ما كارأ المبدألن المرسوم الوحيد ل

االنسجام المطلق في عالم المادة وكذلك في عالم  هو - المتبدل
.الروح   

لذا، فليست الكارما هي التي تكافئ أو تعاقب، لكننا نحن الذين 
سواء بعملنا مع الطبيعة ووفقاً لها  أنفسنا،نكافئ أو نعاقب 
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أوفياء للقوانين التي (وفقاً لطرقها وبالتنسيق معها) مع بقاؤنا 
.يعتمد عليها هذا التناغم، أو أننا ننتهكها  

نيميسيس ليس أكثر من التأثير الديناميكي (الروحي)  -الكارما 
لألسباب المنتجة والقوى التي استيقظت على النشاط من خالل 

أفعالنا الخاصة. إنه قانون ديناميكي غيبي، بحيث أن "كمية 
على المستوى الروحي أو النجمي  معينة من الطاقة المستخدمة

تنتج تأثيرات أكبر بكثير من نفس الكمية المستخدمة على 
.المستوى البدني والموضوعي للوجود  

ستستمر هذه الحالة حتى يتم تطوير الحدس الروحي لإلنسان 
بالكامل، وهو ما لن يحدث حتى نلقي جانباً تماماً ثيابنا الكثيفة 

من الداخل، بدالً من اتباع الدوافع  من المادة، وحتى نبدأ العمل
الخارجية دائماً، أي النبضات والدوافع القادمة من حواسنا 

.الجسدية ومن جسدنا الكثيف واألناني   

حتى ذلك الحين، فإن الُمَسكن والمهدئ الوحيد ألمراض الحياة 
األخوية في اإلنسانية، واإليثار  -هو االتحاد والوئام والتناغم 

الذي ليس مجرد اسم. لن تؤدي إزالة سبب سيء واحد إلى 
 إزالة سبب واحد، بل الكثير من اآلثار السلبية. 

ة ال تستطيع أن أو حتى األخويات المتعدد األخوية،وإذا كانت 
تمنع األمم من قطع حلق بعضها البعض في بعض األحيان، فإن 

وحدة الفكر والعمل، والبحث الفلسفي عن أسرار الوجود 
 ستمنع دائماً بعض الذين يحاولون فهم ما كان لغزا حتى اآلن

في خلق أسباب إضافية في عالم مليء بالفعل من المحن 
 والمصائب.
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:اعة بأنه إذامعرفة الكارما تعطي قن   

 

الفضيلة في خطر والخطيئة منتصرة، تجعل االنسانية "
ن.. درايدة"ملحد  

 

إنه فقط بسبب أن البشرية قد غضت بصرها دائماً عن الحقيقة 
العظيمة أن اإلنسان هو نفسه، منقذه الخاص، كما هو مدمر 

نفسه أيضاً. [...] مثل إخوانهم الشرقيين في الجنس البشري 
الخامس [اإلنسانية الحالية] كان اآلريون الغربيون، في كل أمة 

في فترة عدم  وكل شعب، في عصرهم الذهبي والحديدي،
عصر النقاء  -ساتيا  -المسؤولية النسبية، أو في عصرهم 

[العصر الذهبي] بينما اآلن، قد وصل العديد منهم إلى العصر 
.عصر أسود من الرعب -كالي يوكا  -الحديدي   

عنهم:  مع ذلك، بالنسبة إلى الوثنيون، الذين يقول كوليردج 
"... كان الزمن، الزمن الدوري، هو التمثيل التجريدي 

.لأللوهة..."  

وهذه "األلوهة" تتجلى بالتنسيق مع، وفقط بواسطة، الكارما  
نفسها، فإن الدورات تعني شيئاً  -كارما نيميسيس  - وبكونها

أكثر من مجرد تسلسل بسيط لألحداث، أو فترة زمنية دورية 
يلة. ألنها كانت تتميز بشكل عام بعودة تزيد أو تقل عن مدة طو

طبيعة وخاصية أكثر تنوعاً وفكرياً من تلك التي تتجلى أثناء 
.العودة الدورية للفصول أو بعض كويكبات األبراج   
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الحكمة الحديثة راضية عن الحسابات الفلكية والنبوءات 
القائمة على قوانين رياضية معصومة عن الخطأ. الحكمة 

ضيف إلى القشرة الباردة لعلم الفلك، العناصر القديمة كانت ت
  التنجيم علم –الواهبة للحياة من نفسها ومن روحها 

فلماذا إذن، ال يمكن تصديق علماء التنجيم والمنجمين 
كمتعلمين مثل هؤالء الفلكيين، عندما يتنبئون بعودة حدث 

دوري يستند إلى نفس المبادئ الرياضية؟ لماذا يسخرون من 
ادعائهم عندما يدعون المعرفة؟ [...] فقط من خالل المعرفة 

أن يتنبؤوا والحسابات الرياضية الدقيقة يمكن لحكماء الشرق 
بها، وعلى سبيل المثال، أن إنكلترا في فجر هذه الكارثة 
الجديدة أو تلك، وأن فرنسا تقترب من لحظة مماثلة، في 

دورتها، وأن أوروبا بشكل عام، ُمهددة، أو باألحرى، هي في 
الكارمية  قبل دورتهافجر كارثة، والتي تم دفعها نحوها من 

جميع علماء الغيبيات [إنه] العرقية الخاصة. [...] بالنسبة ل
األرشيف محفوظ في زودياك البروج الفلكية منذ  -دليل علمي 

.عصور ال تُحصى  

 

.Blavatsky    بالفاتسكي 

 

 

 

 



55 

 

 

التعاقبية الدورات حول  ............................................. 4 

التعاقبية الدورات حول الثيوصوفية التعاليم  ..................... 8 

والزمن األبدية دائرة  ............................................ 8 

للزمن الوهمي الوعيّ   ......................................... 11 

المساررة وسر الدورات  ...................................... 12 

براهما وليالي أيام  ............................................. 13 

اإلنسان عند التعاقبية الدورات  ............................... 16 

الفكر دورات  ................................................. 16 

راتهدو خالق هو اإلنسان  .................................. 17 

واإلنسانية اإلنسان دورات  ................................. 19 

المساررة ودورة الفلكية األبراج دورة مسار  ........... 20 

وتطورنا وعودته الدوري االنطباع  ............................. 21 

والكارما الدوري التطور  ......................................... 47 

 




