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"الشفاء من المعاناة" وكتاب  الخطبة المعروفة بإسمالطباعة في مجلد واحد  تمت
النظرة الداخلیة، وكال العملین یرجعان للمفكر األرجنتیني ماریو لویس رودریغیز 

) 2010سبتمبر  16 فيتوفي و 1938ینایر  6بسیلو، (ولد في  كوبوس، الملقب
كتاباتھ  عن كأمثلةومن التفسیرات التي قدمھا سیلو بنفسھ،  كال العملین مستوحیین

الى األعمال المذكورة: الخطبة الحماسیة "الشفاء من  باإلضافةنجد رسالة سیلو، 
  المعاناة" وكتاب النظرة الداخلیة

"الشفاء من المعاناة" من الكتاب المعروف ب "یتحدث سیلو" بینما  استنباطتم وقد 
جموعة كلیھما في الم وتم نشرالنظرة الداخلیة مستمدة من كتاب أنسنة األرض، 

    األدبیة المسماة باإلنسانیة الجدیدة.
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 الخطبة                      

أن تنتقل عبره الحكمة، فقد اخطأت  تریدإذا كنت قد جئت لالستماع إلى رجل 
الطریق ألن الحكمة الحقیقیة ال تنتقل عن طریق الكتب أو الخطب الحماسیة. 

في أعماق  یتواجدتوجد الحكمة الحقیقیة في أعماق وعیك مثل الحب الحقیقي الذي 
  قلبك.    

 
إذا كنت قد جئت مدفوعا دفعا من قبل المفترین والمنافقین لالستماع إلى ھذا 
الرجل لكي تستخدم ما تسمعھ منھ كحجة ضده، فقد اخطأت الطریق ألن ھذا 
الرجل لیس ھنا لیطلب منك أي شيء، أو لیستخدمك، ألنھ بكل بساطة ال یحتاج 

   لك.     

   
فأنت تستمع إلى رجل جاھل بالقوانین التي تحكم الكون، جاھل بقوانین التاریخ، 

جاھل بالعالقات التي تحكم الشعوب. ھذا الرجل یعالج ضمیرك بعیدا عن و
صخب المدن وطموحاتك المریضة. ھناك في المدن، حیث كل یوم ھناك حرص 

النتقام یطغى على ترسیخ ثقافة الموت، حیث تحل الكراھیة محل الحب، حیث ا
الغفران. ھناك في مدن الرجال األغنیاء والفقراء؛ ھناك في المیادین  ثقافةعلى 

 عباءة من المعاناة والحزن.         تبرز المفعمة بالرجال

 
أنت تعاني عندما ینخر األلم جسدك. أنت تعاني عندما یسیطر الشعور بالجوع 

 أو جسدكي الذي یعتري على جسمك. فأنت ال تعاني فقط بسبب األلم الفور
بسبب الجوع الذي یسیطر على جسمك. فأنت تعاني أیضا من عواقب أمراض 

 جسدك.     
 
   
 

یجب علیك التمییز بین نوعین من المعاناة. ھناك معاناة تحدث لك بسبب المرض 
(ویمكن أن تنحسر ھذه المعاناة بفضل تقدم العلم، كما أن الجوع یمكن أن ینحسر 

العدالة). ھناك نوع آخر من المعاناة  عندما تسودولكن لن یتم ذلك اال بدوره تماما 
مستمدة منھ: إذا كنت غیر قادر، إذا  تكونالتي ال ترتبط بمرض جسمك ولكنھا 
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. ولكن على الرغم من أن ھذه وأنت تعانيكنت ال تستطیع أن ترى أو أن تسمع، 
في  متجذرةالمعاناة ھي  فھذهالمعاناة مستمدة من الجسم أو من أمراض جسمك، 

 عقلك.
 
 

بفضل تقدم العلم أو تقدم  ینحسرھناك نوع آخر من المعاناة الذي ال یمكن أن 
العدالة. ھذا النوع من المعاناة، الذي یوجد في عقلك تماما، یتراجع جلیا أمام 

. یجب أن تعرف أن ھذه المعاناة تنبني أمام المحبةو اإلیمان، أمام فرحة العیش
لى العنف الذي ھو في وعیك الخاص. أنت تعاني ألنك تخشى من فقدان دائما ع

ما لدیك، أو مما كنت قد فقدتھ بالفعل، أو من الیأس الذي یعتریك من أجل بلوغ 
غایتك. أنت تعاني ألنك لیس لدیك شيء، أو ألنك خائف بشكل عام ... ومن بین 

خوف من الموت أكبر أعداء الرجل: الخوف من المرض والخوف من الفقر وال
والخوف من الوحدة. كل ھذه ھي معاناة مستوحاة من عقلك. وجمیعھا تكشف عن 

في عقلك. الحظ أن ھذا العنف مستمد  راسخالعنف الداخلي، والعنف الذي ھو 
 جموح رغباتھ.   كلما زاد عنف الرجل، كلما ازداد دائما من الرغبة. ال تغفل أنھ

 
   طویل. منزأود أن أسرد علیك قصة حدثت منذ 

 

 
 دابتھقام بربط  ذلك، لطویلة. ألجكان ھناك مسافر قد اضطر إلى القیام برحلة 

في مساره نحو وجھة طویلة ولكنھا مقیدة بوقت محدد. فقد أطلق  وانطلق بالعربة
من العجلتین  وعلى واحدةاسم "الرغبة"  وعلى العربةاسم "الحاجة"  الدابةعلى 

" المعاناة". وھكذا، جاب المسافر براحلتھ یمینا اسم  وعلى األخرىاسم "المتعة" 
ویسارا، ولكن دون أن یحید عن وجھتھ. كلما زادت سرعة حركة العربة، زادت 

، المتصلتین على نفس المحور وتحمالن عربة والمعاناةسرعة عجلتي المتعة 
نھ الرغبة. بما أن الرحلة كانت طویلة جدا، فقد تسلل الملل الى مسافرنا. حیث أ

قرر بعد ذلك تزیین العربة، من خالل وضع العدید من المحسنات واإلكسسوارت 
التجمیلیة. ولكن كلما زاد من زخرفة عربة الرغبة زاد ثقل حمولتھا الزائد عن 

المنھكة  عندما أغمي على الدابة حیث حدث ما لم یكن في الحسبانالضرورة. 
 جرعلى أصبحت غیر قادرة  المنحنیات والمنحدرات الشدیدة، حیث بینما تعبر

 الرملیة اتسقتاعلى الطرق  أن عند تواجدهھو ما زاد الطین بلة عربة الرغبة. 
 باألرض عجلتي المتعة والمعاناة.
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وھكذا، في أحد األیام أصاب المسافر الیأس ألن الطریق كان طویل جدا وكانت 
وعند قیامھ بذلك،  اللیلة المكفھرة،وجھتھ بعیدة. قرر التأمل في المشكلة في تلك 

سمع صھیل صدیقھ القدیم. ففھم الرسالة، في صباح الیوم التالي قام بإزالة 
الزخرفة عن العربة، وخفف من أوزانھا وفي وقت مبكر جدا استأنف مساره نحو 
وجھتھ. ومع ذلك، فقد ضیع من الوقت ما ھو غیر قابل لالسترداد بالفعل. في 

فھم، من خالل تنبیھ جدید من صدیقھ، أنھ اضطر اللیلة التالیة عاد إلى التأمل و
، أي یعني االنفصال. في وقت مبكر جدا من مضاعفةواآلن للقیام بمھمة صعبة 

ولكنھ الصباح ضحى بعربة الرغبة. صحیح أنھ في ذلك فقد خسر عجلة المتعة، 
امتطى حصانھ الذي ال غنى  ثمعجلة المعاناة.  منأیضا تخلص  نفس الوقت في

  أ بالركض عبر المروج الخضراء حتى وصل إلى وجھتھ.عنھ، وبد
 
 

الحظ جیدا كیف یمكن للرغبة أن تطیح بك. ھناك رغبات من نوعیات مختلفة. 
تحكم في الرغبة وتغلب علیھا، وكذلك قم ھناك رغبات جامحة ورغبات أعلى. 

سیكون علیك بالتأكید التضحیة بعجلة المتعة، ولكن أیضا بعجلة المعاناة  بتنقیھا!
ي وعیھ في آن واحد. إن العنف في اإلنسان، مدفوع بالرغبات، لیس مرضا ف

آخرین یمارسونھا مع بقیة الناس. ال تعتقد أنني فحسب، بل أعمال في عالم رجال 
للحرب، حیث یدمر الرجال أتكلم عن العنف الذي یشیر فقط إلى الحقیقة المسلحة 

رجال آخرین. وھذا شكل من أشكال العنف البدني. ھناك عنف اقتصادي: العنف 
یحدث العنف االقتصادي عندما تسرق  اآلخر؛االقتصادي ھو الذي یجعلك تستغل 

ھناك دون اإلغفال أن جارح.  كطائر ألخیكوتكون  األخوة،تندثر اآلخر، عندما 
 أیضا عنف عنصري:

أنك ال تمارس العنف عندما تضطھد شخص آخر من عرق مختلف ھل تعتقد 
عنك، ھل تعتقد أنك ال تمارس العنف عند التشھیر بھ، كونھ من عرق ونسب 
مختلف عنك؟ ھناك عنف دیني: ھل تعتقد أنك ال تمارس العنف عندما تتسلط 

ترفض شخص ما كونھ ال ینتمي  حینعلى الناس في العمل، أو تغلق األبواب، أو 
ى دینك؟ ھل تعتقد أنھ لیس من العنف أن تحاصر الذي لیس لھ نفس مبادئك من ال

خالل التشھیر بھ. تضیق علیھ الخناق في عائلتھ، وبین أحباءه، ألنھ لیس من 
دینك؟ وھناك أشكال أخرى من العنف تعتري القضیة الفلسطینیة. أنت ترید أن 

ر ... ولكن من الذي تفرض نمط حیاتك على آخر، تود أن تفرض میولك على آخ
قال لك أنك أنت مثاال ینبغي اتباعھ؟ من قال لك أنھ یمكنك فرض طریقة حیاتك 
كونھا تستھویك؟ ھل غابت األنظمة والقوانین لكي تفرضھا أنت على طریقتك؟ 
... ھنا شكل آخر من أشكال العنف. یمكنك إنھاء العنف فقط في نفسك وفي 

 .إلیمان الداخلي والتأمل الداخلياآلخرین وفیمن ھم حولك، من خالل ا
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ال توجد حلول زائفة إلنھاء العنف. ھذا العالم على وشك أن ینفجر ولیس ھناك 
! ال توجد سیاسة یمكن أن وحلول كاذبةوسیلة إلنھاء العنف! ال تبحث عن أبواب 

تحل ھذا العنف المجنون. ولیس ھناك أي حزب أو حركة على ھذا الكوكب 
. لیست ھناك منافذ كاذبة للعنف في العالم ... یقولون لي إن یمكنھا إنھاء العنف

الشباب في خطوط العرض المختلفة یبحثون عن أبواب زائفة للخروج من العنف 
والمعاناة الداخلیة. ابحث عن وصفة مجدیة كحل. ال تبحث عن أبواب زائفة 

  إلنھاء العنف.

أخي: امتثل ألوامر بسیطة، مثل بساطة ھذه األحجار، وھذا الثلج والشمس التي 
تباركنا. اجلب السالم لنفسك ولآلخرین. أخي: ھناك في التاریخ یوجد اإلنسان 
الذي یظھر وجھ المعاناة، انظر إلى ھذا الوجھ من المعاناة ... ولكن تذكر أنھ من 

تتعلم الضحك وأن من  الضروري المضي قدما، وأنھ من الضروري أن
    .أن تتعلم أن تحبالضروري 

لك، یا أخي، ألقي ھذا األمل، ھذا األمل المفعم بالفرح حتى یتسنى لك الرقي 
  . وجسدكبقلبك وروحك 

    
 

 مالحظات:
 

. إن الدكتاتوریة العسكریة في األرجنتین قد حظرت أداء أي عمل عام 1
في المدن. ونتیجة لذلك، تم اختیار موقع مقفر، یعرف باسم بونتا دي 
باكاس، على حدود شیلي واألرجنتین. ومنذ وقت مبكر جدا كانت السلطات 
تسیطر على طرق الوصول. كانت ھناك جحافل من المدافع الرشاشة، 

ات العسكریة، والرجال المسلحین. وللوصول كان ضروریا تقدیم والمركب
الوثائق والبیانات الشخصیة، مما أدى إلى نشوء بعض من الصراعات مع 
الصحافة الدولیة. في مشھد رائع من الجبال الثلجیة بدأ سیلو خطابھ أمام 

 12جمھور من مائتي شخص. كان الیوم باردا ومشمسا. حوالي الساعة 
 كل شيء قد أنجز.     صباحا كان

. وھذا ھو أول خطاب علني لسیلو. في سیاق شعري تقریبا أوضح أن 2
مع  وال تتطابقالمعرفة تظل ھي األكثر أھمیة للحیاة ("الحكمة الحقیقیة") 

المعرفة الموجودة في الكتب والقوانین العالمیة، وما إلى ذلك، ولكن یتعلق 
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عرفة األكثر أھمیة للحیاة مرتبطة األمر بمسألة شخصیة وتجربة حمیمة. الم
 بفھم المعاناة والتغلب علیھا.     

    

 
. 1ھناك أطروحة بسیطة جدا، تتلخص في عدة أجزاء على الشكل التالي: 

تراجع بفضل یاأللم البدني ومشتقاتھ، حیث أنھ یمكن أن  تبدأ بالتمییز بین
تقدم العلم والعدالة، على عكس المعاناة النفسیة التي ال یمكن أن تلغیھا؛ 

. تكشف  3. تبرز المعاناة عبر ثالث طرق: اإلدراك، التذكر والتخیل. 2
. الرغبة 5. ویستند العنف إلى الرغبة؛ 4حالة من العنف؛  عنالمعاناة 

ل التأمل الداخلي")، لدیھا درجات وأشكال مختلفة. في ضوء ھذا ("من خال
 یمكن إحراز تقدم.

   
. الرغبة ("كلما ازدادت فضاضة الرغبات") تحفز العنف الذي 6وھكذا: 

. ویالحظ وجود أشكال  7ال یوجد داخل الناس ولكن یلوث لب العالقة. 
؛ الجسديمختلفة من العنف، ولیس فقط العنف البدني الذي یتمثل في العنف 

سلوك بسیط یوجھ الحیاة ("یتوافق مع  ھناك . من الضروري أن یكون8
 ترتیبات بسیطة"): تعلم تحقیق السالم والفرح وقبل كل شيء األمل.   

 
وختاما: وجبت اإلشارة الى أن العلم والعدل ضروریان للتغلب على األلم 
في الجنس البشري. من الضروري التغلب على الرغبات البدائیة للتغلب 

 النفسیة. على المعاناة
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I .التأمل   
وذات ھنا یحكى كیف یتم تحویل عبثیة الحیاة إلى حیاة تامة . 1

 .معنى

 .وللروحوللطبیعة وللبشریة ھنا یوجد فرح، وحب للجسم . 2

 بعدوتھدیدات ما  والشعور بالذنبھنا یتم إنكار التضحیات . 3
 الموت.    

     أبدي. وما ھ. ھنا ال یتعارض ما ھو دنیوي مع 4

ھنا یتم الحدیث عن الوحي الداخلي الذي یأتي ألي شخص . 5
 بحثیتأمل بعنایة في 

  متواضع
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IIالرغبة في الفھم . 

یمكنني تجربة حالتك، ولكنك أنت أنا أعرف كیف تشعر ألنھ . 1
بعدم اكتراث رف كیف تجرب ما أقول. لذلك، إذا خاطبتك ال تع

عن الذي یجعل اإلنسان سعید وحر، فإن ذلك یستحق منك أن 
  تحاول أن تفھم.

ال تعتقد أنك سوف تفھم من خالل تبادل أطراف الحدیث . 2
یستنیر معي. إذا كنت تعتقد أنك عندما تعترض على ما بدر أنھ س

فھمك. یمكنك القیام بذلك ولكن ھذه لیست الطریقة المناسبة في 
 ھذه الحالة.

إذا سألتني ما ھو الموقف المناسب، فسوف أقول لك أنھ ھو . 3
التأمل بشكل عمیق ودون صعوبة على النحو الذي أشرحھ لك 

 ھنا.   

إذا أجبت أن لدیك أشیاء أكثر إلحاحا تشغلك، فسوف أرد . 4
علیك ھل ما إذا كنت ترغب في النوم أو الموت، وأنا لن أفعل أي 

 شيء لكي تعارضني.   

. ال تجادل بأنك ال یعجبك أسلوبي في تقدیم األشیاء ألنك ال 5
     تقول ذلك عن القشرة عندما تستھویك الفاكھة.

یرید  ولیس كمایبدو مریح بالنسبة لي . أعرض باألسلوب الذي 6
أولئك الذین یطمحون إلى األشیاء التي ھي أبعد ما تكون عن 

 الحقیقة الداخلیة.
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.III                           والالعقالنیة الھراء 
في كثیر من األیام اكتشفت ھذا التناقض الكبیر: أولئك الذین حملوا الفشل في 
قلوبھم یمكنھم إلقاء الضوء على االنتصار األخیر، أولئك الذین شعروا بالنجاح 

في أماكن شاسعة ومظلمة. في أیام  المتبعثرةتواجدوا على الطریق مثل النباتات 
شدا بواسطة التأمل ولیس عبر كثیرة جئت للضوء من أماكن جد مظلمة مستر

  الدراسة.

  لذلك قلت في الیوم األول:

 لیس ھناك معنى للحیاة إذا كان كل شيء ینتھي بالموت.     . 1

. كل تبریر لألفعال، سواء كانت خسیسة أو ممتازة، ھو دائما حلم 2
  المستقبل. الفراغ فيجدید الذي یترك 

 غیر مؤكد. أمراإللھ . 3

   شيء متغیر مثل السبب والحلم.. اإلیمان ھو 4

. "ما یجب فعلھ" یمكن إجراء مناقشة كاملة وال شيء بالتأكید یأتي 5
 عما للتفسیرات.اد

أكبر من مسؤولیة من  لیست. "المسؤولیة" بالنسبة للذي یلتزم بشيء 6
   ال یلتزم.

  . أتحرك وفقا لمصالحي وھذا ال یجعلني جبانا وال حتى بطال.7

 أي شيء.تقلل من " ال تبرر أو . "اھتماماتي8
    

    . "أسبابي" لیست أفضل أو أسوأ من أسباب اآلخرین.9



 النظرة الداخلیة

16      

في حد ذاتھا أسوأ أو فھي . القسوة ترعبني وبالرغم من ذلك،  10
      أفضل من الخیر

  . ما یقال الیوم، بالنسبة لي أو لآلخرین، ال یعتد بھ غدا. 11

 وال ھو العالم،. الموت لیس أفضل من العیش أو التواجد في ھذا  12
  أسوأ.

اكتشفت لیس من خالل الدراسة، ولكن من خالل الخبرة والتأمل، . 13
 أنھ لیس ھناك معنى للحیاة إذا كان كل شيء ینتھي بالموت.    

.IV التبعیة  
 الیوم الثاني:

 یعتمد علي.. كل ما أفعلھ، أشعر بھ وأفكر فیھ، ال 1

عندما أرید تغییر  بي.أنا متغیر وأعتمد على تفاعل الوسط المحیط . 2
الوسط أو "أنا"، فالوسط ھو الذي یغیرني. ثم أبحث عن المدینة أو 

الخالص االجتماعي أو معركة جدیدة تبرر وجودي ... في  عنالطبیعة، 
بعینھ أو كل من ھذه الحاالت یقودني الوسط إلى اتخاذ قرار حول موقف 

 آخر. بھذا الشكل حتى اھتماماتي والوسط یتخلون عني ھنا.

یقرر. أقول في تلك المناسبات التي  عمنثم، أقول أنھ بغض النظر  .3
یجب أن أعیش فیھا، ألنني في وضع یسمح لي بالعیش. أقول كل ھذا 

ولكن لیس ھناك ما یبرر ذلك. یمكنني أن أقرر، أتردد أو أستمر. على 
ء أفضل من آخر، مؤقتا، ولكن لیس ھناك "أفضل" أو أي حال شي

 "أسوأ" باختصار.

. إذا أخبرني أحد أن الذي ال یأكل یموت سأجیب أن ھذا ھو الحال حقا 4
وأنھ مضطر لتناول الطعام وفقا الحتیاجاتھ، ولكن لن أضیف إلى ھذا أن 
 نضالھ لتناول الطعام یبرر وجوده. ولن أقول إن ھذا أمر سيء. وسأقول،
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ببساطة، إنھ واقع فردي أو جماعي ضروري للعیش ولكن ال معنى لھ 
 في اللحظة التي تفقد فیھا المعركة األخیرة.

 الفقراء والمضطھدینسأقول أیضا إنني أتعاطف مع كفاح .  5
بالتحدید ولكنني  " ھذاوالمستضعفین. وسوف أقول إنني أشعر "أدرك

  سوف أفھم أن ال شيء یبرره. 

V. في المعنى غموض   
 الیوم الثالث:

في بعض األحیان كان لي السبق في ذكر أحداث وقعت في وقت . 1
 الحق.

 لقد التقطت أحیانا أفكار بعیدة.   . 2

     وصفت أحیانا أماكن لم أزرھا قط. . لقد3

 بالضبط ما حدث في غیابي. قمت بسرد. في بعض األحیان 4

  .فرحة ھائلة اعترتنيفي بعض األحیان . 5

    كامل.فھم  اعتراني. في بعض األحیان 6

 الجمیع.. أحیانا أدھشني التواصل الكامل مع 7

 بطریقة جدیدة. ورأیت الواقع. في بعض األحیان كسرت أحالمي 8

في بعض األحیان أقررت بشيء رأیتھ مجددا كما لو كان قد رأیتھ . 9
 ألول مرة.

ن تلك التجارب، لما كان ، أنھ من دوبحیثوكل ھذا ساعدني على التفكیر. …
 .بمقدوري التخلص من الھراء
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VI .الیقظةالحلم و 
 الیوم الرابع:

أراه  وال ماما أرى في أحالمي،  الجدعلى محمل  أؤخذ. ال أستطیع أن 1
 ، ولكن أظل أحلم.وأنا مستیقظفي شبھ الحلم، وال ما أرى 

ال وبدون حلم.  أرى وأنا مستیقظما  الجدعلى محمل  أؤخذأن  أستطیع. 2
یتم الحدیث عما تسجلھ حواسي، ولكن عن أنشطة ذھني عندما تشیر إلى 

من  تستخلص"البیانات" الفكریة. ألن البیانات الساذجة والمشكوك فیھا 
الحواس الخارجیة وأیضا الداخلیة وأیضا الذاكرة. الشيء الصحیح ھو أن 

ن نائما. أنا نادرا عندما یكو بھ ویعتقدذھني یعرفھ عندما یكون مستیقظا 
 عادة یشبھما أدرك ما ھو حقیقي بطریقة جدیدة ثم أفھم أن ما ینظر إلیھ 

 الحلم أو یشبھ شبھ الحلم.

ھناك منھج حقیقي مرتبط بالیقظة: ھو الذي قادني إلى التأمل بعمق على ما قیل 
 حتى اآلن، وھو أیضا الذي فتح الباب لي الكتشاف معنى كل شيء موجود.    

    
VII .القوة حضور  

 الیوم الخامس:

     . عندما كنت مستیقظا حقا كنت أتسلق من فھم إلى فھم.1

لمواصلة الصعود  الھمة. عندما كنت مستیقظا حقا وكنت أفتقر إلى 2
تمكنت من استخراج القوة من نفسي. كانت في جمیع أنحاء جسدي. كانت 

. تعممت بجسديالمرتبطة كل الطاقة متواجدة حتى في أصغر الخالیا 
 ھذه الطاقة وكانت أسرع وأكثر كثافة من الدم.

تھ النقاط اكتشفت أن الطاقة تركزت في نقاط جسدي عندما تحركت ھا. 3
 الحركة فیھا. انعدمتوغابت عندما 
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. أثناء األمراض، كانت الطاقة مفقودة أو تراكمت بالضبط عند النقاط 4
المتضررة. ولكن إذا نجحت في استعادة مرورھا الطبیعي، تبدأ العدید من 

 .بالتراجعاألمراض 

 التدابیرالطاقة من خالل مختلف  استعادةبعض الناس یعرفون ھذا وعملوا على 
   .التي ھي تعتبر غریبة بالنسبة لنا الیوم

.      

عرف بعض الناس ھذا وعملوا على توصیل تلك الطاقة لآلخرین. ثم تم إنتاج 
 "المعجزات" المادیة. "اضاءات" من الفھم وحتى
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VIIIالتحكم في القوة . 

  الیوم السادس:

    الجسد. عبر. ھناك طریقة لتوجیھ وتركیز القوة المتدفقة  1

الجسم. تعتمد على ما یعرف باسم  فيوتحكم . وھناك نقاط مراقبة 2
الحركة والعاطفة والفكرة. عندما تعمل الطاقة في ھذه النقاط، تظھر 

 المظاھر الحركیة والعاطفیة والفكریة.

العمیق، شبھ  الحلم. كلما تعمل الطاقة بعمق أو سطحیة في الجسم یبرز 3
حلم، أو حالة یقظة ... بالتأكید الھاالت التي تحیط بالجسم أو رأس 

المرتبطة  التشكیلیةالقدیسین (أو كبار المستیقظین)، في اللوحات 
باألدیان، تشیر إلى ھذه الظاھرة للطاقة التي تتجلى في بعض األحیان 

 .بشكل خارجي

البقاء مستیقظا بشكل صحیح وھناك  في كیفیة نقطة للتحكم. ھناك 4
 .اطریقة لجلب القوة إلیھ

 
. عندما یتم جلب الطاقة إلى ذلك المكان تتحرك جمیع نقاط التحكم 5

     األخرى بشكل متغیر.

من خالل فھم ھذا وإطالق عنان القوة إلى تلك النقطة العلیا، شعر جسدي كلھ 
ي وأنا ارتقیت من فھم إلى فھم بتأثیر طاقة ھائلة وھي ضربت بقوة في وعي الذات

أكبر. لكنني الحظت أیضا أنني یمكن أن أذھب إلى أعماق عقلي إذا فقدت السیطرة 
على الطاقة. ثم تذكرت األساطیر حول "السماوات" و "الجحیم" ورأیت خط 

 الفاصل بین كل من الحاالت العقلیة.    
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IXمظاھر الطاقة . 

    الیوم السابع:

 تحافظھذه الطاقة المتحركة یمكن أن "تصبح مستقلة" عن الجسم بینما . 1
 على وحدتھا.

. كانت ھذه الطاقة الموحدة نوعا من "الجسم المزدوج" الذي یتوافق مع 2
التمثیل الحركي للجسم نفسھ في فضاء التمثیل.  وجود ھذا الفضاء، فضال 
عن التمثیل الذي یتوافق مع األحاسیس الداخلیة للجسم، والعلوم التي تناولت 

 معطیات كافیة. تطرحالظواھر العقلیة لم 

وجة (أي یتصور أنھا "خارج" الجسم أو "فصلت" عن . الطاقة المزد3
كصورة أو تم تمثیلھا بشكل صحیح اعتمادا على  تحللتقاعدتھا المادیة)، 

   الوحدة الداخلیة التي كانت لدى من عمل على نفس النحو.

أن "إضفاء الطابع الخارجي" على تلك لدیك القدرة على التحقق من .  4
" ، قد أنتجت بالفعل من المستویات خارجیا  " الطاقة التي تمثل الجسم نفسھ

. وفي ھذه الحاالت، أثار الھجوم على الوحدة األساسیة للحیاة للعقلالدنیا 
ن التي كا وسائلبعض ال غمرةھذا الرد كضمانة لما ھو مھدد. ولذلك، في 

داخلیة في خطر، كانت ھذه الردود تھ المستوى الوعي فیھا منخفضا ووحد
 ھامن قبل أنفسھم ولكن أنتجت كما لو كانت قدیعترف بھا غیر طوعیة ولم 

   تعزى إلى كیانات أخرى.

  

نسخ" «إال "األشباح" أو "األرواح" لبعض الناس أو لبعض الكھان ما ھي 
حیث أن . لھم ةالالإرادیبالتبعیة الناس الذین شعروا  ألالؤك(تمثیالت الخاصة)، 

للسیطرة على القوة، التي  ھم(في الغیبوبة)، لفقدان العقلیة كانت معتمة ھمحالت
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یدیرھا الكائنات الغریبة التي تنتجھا الظواھر الملحوظة في بعض األحیان. مما 
ت " عانوا من مثل ھذه اآلثار. وكانالملبوسین بالجن  ال شك فیھ أن العدید من "

 النقطة الحاسمة، ھي السیطرة على القوة.

. من خالل وللحیاة ما بعد الموتوھذا غیر تماما كل من تصوري للحیاة العادیة 
ھذه األفكار والخبرات فقدت اإلیمان في الموت ومنذ ذلك الحین ال أؤمن بھ، وأنا 

   الحیاة. عبثیةال أعتقد في 
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X .وضوح المعنى 
 

 الیوم الثامن:

 

   . أصبحت األھمیة الحقیقیة للحیاة المستیقظة واضحة بالنسبة لي.1

     الداخلیة.. أقنعتني األھمیة الحقیقیة لتدمیر التناقضات 2

. إن األھمیة الحقیقیة للتعامل مع القوة، من أجل تحقیق الوحدة  3
           واالستمراریة، مألتني بشعور بھیج
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XI المضيء. المركز  

 الیوم التاسع:

 الضوء" الذي یأتي من "المركز".  "القوة كان یوجد في .  1

الطاقة كان ھناك انحراف عن المركز وعن توحده  انحاللعند . 2
  لمركز الضوء. وتوظیف مناسبوتطوره، 

رصدت في الشعوب القدیمة التفاني إللھ الشمس، ورأیت أنھ إذا عندما  لم أندھش
كان البعض یعبد الشمس ألنھا أعطت الحیاة لألرض والطبیعة، ففي المقابل قد 

 لحقیقة أكبر.   الحظ البعض في ذلك الجسم المھیب رمزا

كان ھناك أولئك الذین ذھبوا أبعد من ذلك، وتلقوا من ھذا المركز ھدایا ال تحصى 
"في بعض األحیان" تنحدر "مثل ألسنة النار على تلك المستوحاة، وأحیانا  والتي

مثل مجاالت مضیئة، وأحیانا مثل األشجار المشتعلة التي ظھرت أمام المؤمن 
 الخائف.     

  

    

XII. االكتشافات     
 الیوم العاشر:

 

 كانت اكتشافاتي قلیلة، ولكنھا مھمة للغایة، والتي ألخصھا على ھذا المنوال:        

القوة في الجسم بشكل ال إرادي، ولكن یمكن توجیھھا بجھد . تتجول  1
واعي. إن تحقیق تغییر موجھ، على مستوى الوعي، یعطي اإلنسان بریقا 

 ." التي یبدو أنھا تفرض على الوعيالظروف "الطبیعیةھاما للتحرر من 

      . في الجسم ھناك نقاط التحكم في أنشطتھ المختلفة.2
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ومستویات أخرى من  الصحیحة. ھناك اختالفات بین حالة الیقظة 3
     الوعي.

القوة إلى درجة الصحوة الحقیقیة (یفھم "بالقوة" الطاقة  تعبر. یمكن أن  4
العقلیة التي تصاحب بعض الصور و "بالنقطة" موقع الصورة في "مكان" 

   ).یتعلق بمساحة التمثیل

 
ھذه االستنتاجات جعلتني أدرك أنھ في صلوات الشعوب القدیمة ترسخت بدایة 
الحقیقة العظیمة التي تصبح مظلمة خالل الطقوس والممارسات الخارجیة التي 

یصبح الرجل في  ،بإتقانال تصل إلیھم لتطویر العمل الداخلي الذي، إذا أنجز 
فات" لم تكن من ھذا اتصال مع مصدره المضيء. وأخیرا، أدركت أن "االكتشا

القبیل، بل كانت بسبب الوحي الداخلي الذي وصل إلى أي شخص، ھذا األخیر 
 تناقضات،من دون یسعى إلى النور الذي في قلبھ 
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XIIIالمبادئ .     

لوحي الداخلي یضرب مثل یصبح الموقف مختلف تجاه الحیاة واألشیاء عندما ا
     .البرق

اتباع الخطوات ببطء والتأمل فیما یقال وما زال یقال، یمكنك من تحویل الھراء 
مع حیاتك. تخضع حیاتك ما تفعلھ  ةالالمباالإلى نقاط ملموسة. ال یندرج في باب 

تعرض علیك إمكانیات لالختیار. أنا ال أتحدث لك عن الحریة. أنا أتكلم للقوانین، 
أنا ال أتكلم لك عن الحریة كشيء ھادئ، . والتفاعلالحركیة و لك عن التحریر

ولكن عن تحریر الذات خطوة بخطوة كما یتم تحریر واحد من المسار الالزم 
سلكھ لیقربك من مدینتك. وھكذا، فإن "ما یجب القیام بھ" ال یعتمد على أخالق 
بعیدة وغیر مفھومة وتقلیدیة، وإنما على القوانین: قوانین الحیاة، والضوء، 

 والتطور.

   

وھنا ما یسمى ب "المبادئ" التي یمكن أن تساعد في السعي إلى الوحدة 
 الداخلیة.

 شخص بعینھ. لعرقلةالسعي  یعني. السعي ضد تطور األشیاء 1

   . عند تفرض شيء حتى یبلغ نھایتھ، فأنت تنتج العكس.2

      .بحل. ال تقف في وجھ قوة كبیرة. تراجع إلى أن تضعف، ثم تقدم 3

   .عندما تكون منعزلةولیس . تكون األمور على ما یرام عندما تجتمع 4

 فتكونجید بالنسبة لك،  والصیف والشتاء. إذا وجدت أن اللیل والنھار 5
  قد تغلبت على التناقضات.

. إذا كنت تسعى وراء المتعة، فأنت مالزم للمعاناة. ولكن، طالما أنك ال 6
    ط عندما تتاح الفرصة.تستمتع دون تثبی فإنكصحتك، بتضر 



 النظرة الداخلیة

27      

. ومكسور الجناحمكبول الیدان تكون . إذا كنت تسعى إلى غایة، فأنت 7
   إذا كان كل شيء تفعلھ تنجزه كما لو كان غایة في حد ذاتھ، فأنت تتحرر.

ترید  ولیس عندماجذورھا  منستجعل صراعاتك تختفي عند تفھمھا . 8
    .حلھا

ومكسور مكبول الیدان باآلخرین فأنت تكون  تلحق الضرر. عندما 9
 یمكنك أن تفعل ما ترید بحریةف. ولكن إذا كنت ال تضر اآلخرین الجناح

 . عندما تتعامل مع اآلخرین كما ترید أن یعاملونك، فإنك تتحرر.10

. ال یھم على أي جانب قد وضعتك األحداث، ما یھم ھو أنك تفھم أنك 11
     لم تختار أي جانب.

. تتراكم فیك األفعال المتناقضة أو الموحدة. إذا كررت أفعالك المتعلقة  12
 بالوحدة الداخلیة، فلن یمنعك أي شيء.

   
مرورھا. تعلم كیفیة  خاللمقاومة ال تجد سوف تكون مثل قوة الطبیعة عندما 

وھذا ھو التناقض. إذا كانت ھذه األشیاء  ومشكلة وعقبة،ما بین صعوبة التمییز 
  في دائرة مغلقة.فإن ذلك یحاصرك تحركك أو تحرضك، 

بأنك حر  عندما تشعروالخیر في قلبك، أو  الفرح یعتریكو عندما تجد قوة كبیرة
تمسك . عندما یحدث لك العكس لخوالجك الداخلیة باالمتنانقم وبدون تناقضات، 
 سیتمدد والذي بدورهذي راكمت الذي سیتحول المتنان الباإلیمان وبذلك ا
    لالستفادة منھ.     
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 XIVدلیل الطریق الداخلي . 

إذا كنت قد فھمت ما تم شرحھ حتى ھذه النقطة جیدا فیمكنك تجربة مظھر     
فھو لیس مثل قیامك  وبالتالي، بسیط،خالل عمل  وذلك منمن مظاھر القوة 

نبرة  تحدوهفني)، كما لو كان تصرفا لعمل الصحیح (بمراقبة الموقف العقلي 
وانفتاح عاطفي على غرار القصائد الملھمة. وھذا ھو السبب في أن اللغة 
المستخدمة لنقل ھذه الحقائق تمیل إلى تسھیل ھذا الموقف الذي یوضع بسھولة 

 س فقط فكرة عن "اإلدراك الداخلي".  أكبر في وجود اإلدراك الداخلي ولی

اآلن تابع بعنایة ما سأشرحھ لك ألن األمر یتعلق بالمشھد الداخلي الذي یمكنك أن 
لحركاتك العقلیة.  ترسیخھاتجد عند العمل من خالل القوة واالتجاھات التي یمكنك 

"من خالل الطریق الداخلي یمكنك المشي في الظالم أو الضوء. استجب للمسارین 
 الذین یفتحان أمامك.   

إذا تترك نفسك تقودك الى المناطق المظلمة، یفوز جسمك بالمعركة ویھیمن. ثم 
سوف تظھر مشاعر ومظاھر روحیة للقوة والذكریات. ھناك یتم االنحدار أكثر 
فأكثر. ھناك توجد الكراھیة، االنتقام، الغرابة، الحیازة، الغیرة، الرغبة في البقاء. 

تلك األحالم  واالستیاء وجمیعاط إذا انحدرت أكثر من ذلك، سیغزوك اإلحب
 والرغبات التي تسببت في الخراب والموت لإلنسانیة.    

إذا وجھت نفسك في اتجاه مضیئ، فسوف تجد المقاومة والتعب في كل خطوة. 
. تصبح حیاتك ذات وزن أشخاص مذنبةھذا التعب الناتج عن الصعود یتخللھ 

نع الصعود. ھذا الصعود صعب وزن، بینما أفعالك السابقة تم وذكریاتك ذات
  بسبب عمل جسمك الذي یمیل إلى الھیمنة.

األلوان النقیة واألصوات  مكونة منفي خطوات الصعود تتواجد مناطق غریبة 
 غیر المعروفة.

 التنقیة التي تتصرف مثل النار والتي ترعب بلھیبھا.     عملیة ال تتحاشى

 

    على رفض الصدمة واإلحباط. احرص

 ى رفض الرغبة في الفرار إلى المناطق المنخفضة والمظلمة.عل احرص

   على رفض التعلق بالذكریات. احرص
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احرص على إبقاء داخلك حر مع الحرص على الالمباالة تجاه حلم المشھد، دون 
 إغفال أخذ القرار في الصعود.     

یسطع الضوء النقي على قمم سالسل الجبال العالیة بینما المیاه متعددة األلوان 
   نحو الھضاب والمروج البلوریة.   في شجونتنحدر 

قم  فأكثر.ال تخف من ضغط الضوء الذي یبعدك بقوة عن مركزك أكثر 
 بامتصاصھ كما لو كان سائل أو ریاح ألنھ توجد فیھ بالتأكید الحیاة.    

أن تعرف المدخل. لكنك  كبیرة یجبجد المدینة الخفیة في سلسلة جبال عندما ت
ستعرفھ في اللحظة التي تتحول فیھا حیاتك. جدرانھا الضخمة مكتوبة باألرقام 

، "ملموسة". في ھذه المدینة یمكنك الحفاظ على ما قمت بھ وما علیك وباأللوان
نعم، الجدران  شفاف.كل ما ھو القیام بھ ... ولكن في عینك الداخلیة یبدوا لك مبھم 

 ال یمكنك اختراقھا!    

القوة من المدینة الخفیة. ثم عد إلى عالم الحیاة الكثیفة من خالل جبینك  استمد
  ویدیك المضیئتین. " 
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XVتجربة السالم ومرور القوة.   
 

حقق االسترخاء التام لجسمك وھدء عقلك. ثم تخیل المجرة الشفافة . 1
، عند نزولھا نحوك، ینتھي بھا المطاف بالمقام في قلبك. والتيوالمضیئة 

سوف تعترف في الحین أن المجرة تتوقف عن الظھور كصورة لتتحول 
    .الصدرالى إحساس داخل 

الحظ كیف أن اإلحساس بالمجرة ینتشر ببطء من قلبك الى خارج . 2
تنفسك أوسع وأعمق. عندما یصل  یصبح فیھالجسم في الوقت الذي 

اإلحساس حدود الجسم یمكنك توقیف أي عملیة ھناك وتسجیل تجربة 
    .مناسبا السالم الداخلي. فیھا یمكنك البقاء كل الوقت الذي تراه

ھذا التوسع السابق (قادما، كما في البدایة، إلى القلب)  إذا قم بالتراجع عن
م التمرین الھادئ والمریح. نفسك عن المجال الخاص بك، واختت لفصل

   ویطلق على ھذا العمل "تجربة سالم"

. لكن بدال من ذلك، إذا كنت ترغب في تجربة مرور القوة، بدال من 3
سماح لعواطفك العودة عن التوسع یجب علیك زیادتھا عن طریق ال

لھا  اسمحاللحاق بھا. ال تحاول تركیز انتباھك على التنفس. بوماھیتك 
     الى خارج جسمك. التوسعالتصرف من تلقاء نفسھا بینما أنت تستكمل ب

یجب أن یكون انتباھك، في مثل ھذه اللحظات،  ذلك:. یجب أن أكرر لك  4
على اإلحساس بالمجال الذي یتوسع. إذا لم تتمكن من القیام بذلك، یجب 
علیك التوقف والمحاولة مرة أخرى. على أي حال، إذا لم تنتج المرور 

     یمكنك تجربة شعور مثیر من اإلحساس بالسالم.
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من یدیك  انطالقاالمرور.   إذا، من ناحیة أخرى، سوف تبدأ في تجربة. 5
ومناطق أخرى من الجسم سوف تحصل على نغمة من اإلحساس مختلفة 
عن المعتاد. ثم سوف تدرك موجات تدریجیة وفي وقت وجیز ستتشكل 

 ...بقوة صور وعواطف. ثم دع المرور یحدث

عند التوصل بالقوة سوف تدرك الضوء أو أصوات غریبة مرتبطة . 6
لتمثیل المعتاد. على أي حال، سیكون من المھم تجربة بأسلوبك المعین من ا

وح أكبر التوسع في الوعي الذي من مؤشراتھ ینبغي أن یكون ھناك وض
    .ورغبة في فھم ما یحدث

. عندما ترغب، یمكنك التخلص من ھذه الحالة المنفردة (إذا لم تضعف 7
 المجالبأن من قبل بسبب المرور السلس)، من خالل التخیل أو الشعور 

    یضعف ثم یخرج منك بنفس الطریقة التي أتى بھا في بدایة كل ذلك.

    
ومن المثیر لالھتمام أن نفھم أن كثیرا من حاالت الوعي المتغیرة قد .  8
ویجري تحقیقھا، دائما تقریبا، من خالل تنفیذ آلیات مماثلة لتلك  تتم

في بعض األحیان  الموصوفة. تكون بطبیعة الحال، مقیدة بطقوس غریبة أو
التي، في جمیع  والمواقف التكراراتوتعززھا ممارسات اإلرھاق، 

الحاالت، تغیر التنفس وتشوه اإلحساس العام داخل الجسم. یجب أن تعترف 
في ھذا المجال بالتنویم المغناطیسي، بالمدیومشیب وأیضا بتأثیر المخدرات 

سبة، كل الحاالت التي، بطریقة أخرى، تنتج تغییرات مماثلة. وبالمنا
المذكورة لدیھا عالمات على عدم السیطرة والجھل بما یحدث. كن حذرا 
من مثل ھذه المظاھر واعتبرھا "تغییب" بسیط من قبل أولئك الذین 

 المجربین وحتى "القدیسین"، كما تقول األساطیرو تجاوزوا الجاھلین

إذا كنت قد عملت على مراقبة أن الشيء الموصي بھ قد یحدث، في . 9
حین، أنك لم تنجح في تحقیق المرور. ھذا ال یمكن أن یصبح محط اھتمام، 
وإنما ھو مؤشر على عدم وجود "رخاوة" داخلیة، والتي یمكن أن تسبب 
الكثیر من التوتر، والمشاكل في دینامیكیة الصورة، وباختصار، تجزئة في 
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ن موجودة في لوك العاطفي ... والتي، من ناحیة أخرى سوف تكوالس
   .حیاتك الیومیة
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XVI .إسقاط القوة     
إذا كنت قد جربت مرور القوة سوف تكون قادر على فھم كیف حدث . 1

ذلك، استنادا إلى ظواھر مماثلة ولكن من دون أي فھم، بدأت شعوب 
تضاعفت بعد ذلك إلى ما ال نھایة.  والتيالطقوس  بممارسة مختلفة طوائفو

من خالل تجارب من النوع الذي سبق مناقشتھ، شعر كثیر من الناس أن 
الشعور بأن ھذه الطاقة  فرصة أجسادھم "تجزأت". وقد أعطتھم تجربة القوة

. وكانت القوة "موجھة" لآلخرین،  2من تلقاء أنفسھم.  اإخراجھیمكنھم 
لقیھا وحفظھا. وأنا على ثقة من أنھ لن یكون المالئمة" لت«والسیما لألجسام 

من الصعب علیك أن تفھم الدور الذي تؤدیھ بعض األسرار في دیانات 
مختلفة، وكذلك أھمیة األماكن المقدسة والكھنة المفترض أنھم "مثقلون" 
بالقوة. عندما اعترى بعض األشیاء اإلیمان في المعابد وأحاطت بھا مراسم 

ید "أمدت" المؤمنین بالطاقة المتراكمة من خالل الصالة وطقوس، فإنھا بالتأك
اإلنسان، أن ھذه األشیاء قد  معرفة حقیقةالمتكررة. بل ھو قید یحول دون 

ینظر إلیھا دائما تقریبا من خالل التفسیر الخارجي وفقا للثقافة والفضاء 
ات البیانالداخلیة األساسیة على  ةتعتمد الخبروالتاریخ والتقالید، عندما 

    .األساسیة لفھم كل ھذا

ھذا "اإلسقاط"، "تحمیل" و "استعادة" القوة، سوف تعود لتحتلنا في . 3
وقت الحق. ولكني أقول لكم إن اآللیة نفسھا ال تزال تعمل حتى في 
المجتمعات غیر المركزیة حیث یحاصر قادة ورجال الھیبة بتمثیل خاص 

ویریدون أن یتقربوا منھم من خالل "لمسھم" أو امتالك جزء  یرونھملمن 
 .   أو أوانیھممن مالبسھم، 

من العین صعودا إلى خط البصر  ینطلقألن كل تمثیل لما ھو "عالي" . 4
العادي. و "عالیة" تعني الشخصیات التي "تمتلك" اللطف والحكمة والقوة. 

والدولة. ونحن، البشر  وفي "العالي" توجد الھرمیة والسلطات واألعالم
بأي العادیین، یجب أن "نتسلق" السلم االجتماعي ونقترب من السلطة 

. كم نحن سیئون، ال نزال ندار من قبل تلك اآللیات التي تتزامن مع شكل
التمثیل الداخلي، مع رؤوسنا في "العالي" وأقدامنا ملتصقة باألرض. كم 

تعتقد أن لدیك "الواقع" في  نحن سیئون، عندما تؤمن بھذه األشیاء (وأنت
ط التمثیل الداخلي). كم نحن سیئون، عندما نظرتنا الخارجیة لیست إال إسقا

   .مبني على الجھل بما ھو داخلي
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XVII.خسارة وقمع القوة 

إن أعظم عملیات تفریغ الطاقة ناتجة عن أفعال غیر خاضعة للرقابة.  1.
المنضبط، والكالم المفرط، تتمثل في: الخیال الجامح، والفضول غیر 

والحیاة الجنسیة المفرطة واإلدراك المبالغ فیھ (النظر، السمع، اإلعجاب، 
وما إلى ذلك، بشكل فظ وبال ھدف). ولكن یجب علیك أیضا أن تدرك أن 

یفرغون التوترات التي بشكل  العدیدون یمضون قدما في ھذا الطریق ألنھم
رى الوظیفة التي تفي بھا ھذه تكون مؤلمة. وبالنظر إلى أنني أآخر 

سوف تتفق معي في أنھ لیس من المعقول قمعھا بل من  التفریغات
      تنظیمھا.المستحسن 

بشكل صحیح: ال ینبغي قمع مثل ھذا فیما یتعلق بالجنس یجب أن تفسر . 2
آثار ھائلة وتناقض داخلي. النشاط  تحدثالحالة ھذه الوظیفة ألنھ في ھذه 

في عملھ ولكن لیس من السھل أن یستمر في  مخلصالجنسي ھو موجھ و
   .یةالتأثیر على الخیال أو البحث عن وجھ جدید لحیازتھ بطریقة ھوس

إن التحكم في الجنس من خالل "أخالق" اجتماعیة أو دینیة معینة تخدم .  3
    .ر بل بالعكسعالقة لھا بالتطوالتي ال  األشیاء

تمثیل اإلحساس من داخل الجسم)، تكشفت نحو الشفق في لالقوة (طاقة . 4
المجتمعات القمعیة وھناك تضاعف لحاالت "لبس من الجن"، "السحر"، 

الى المدنسین والمجرمین من جمیع األصناف، الذین یتمتعون من  باإلضافة
ل والحضارات تم خالل معاناة وتدمیر الحیاة والجمال. في بعض القبائ

تقسیم المجرمین بین أولئك الذین قاموا باإلعدام وأولئك الذین أعدموا. في 
حاالت أخرى، تمت متابعة كل ما ھو مرتبط بالعلم والتقدم ألنھ كان 

    .یعارض كل ما ھو غیر عقالني وقمعي

    النظرة الداخلیة
ذلك الى  متدافي بعض الشعوب البدائیة ال یزال ھناك قمع للجنس و. 5

المتقدمة". ومن الواضح أنھ في كلتا الحالتین تكون  اتغیرھا من "الحضار
   .الحالتینالعالمة المدمرة كبیرة رغم أن أصل ھذه الحالة یختلف في كلتا 
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. إذا سألتني عن المزید من التفسیرات فسوف اقول لك ان الجنس ھو في 6
. وكل اإلبداعلحیاة ا تتدفقالذي من خاللھ  وھو المركزالحقیقة مقدس 

   .الكامل عندما یحید عن وظیفتھ من التدمیرحالة  یسببوكذلك 

. ال تؤمن بأكاذیب التي یطلقھا من یریدون تسمیم الحیاة عندما یشیرون 7
حقیر. على العكس من ذلك، ھناك جمال في ذلك  شيءإلى الجنس على أنھ 

    ولیس عبثا أن یرتبط بأفضل مشاعر الحب.

الذي یجب معالجتھ بشكل دقیق  عظیم حذرا بعد ذلك واعتبره عجب. كن 8
 دون تحویلھ إلى مصدر تناقض أو تفكك للطاقة الحیویة.
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XVIIIفعل ورد الفعل القوة . 
 

شرحت لك في وقت سابق: "عندما تجد قوة كبیرة، والفرح والخیر في قلبك، أو 
الى خوالجك على الفور  باالمتنانقم ر أنك حر وبدون تناقضات، عندما تشع

   ."الداخلیة

" یعني تركیز المزاج اإلیجابي المرتبط بالصورة أو التمثیل.  االمتنان . "1
ھذه الحالة اإلیجابیة المرتبطة بذلك تسمح في الحاالت غیر المواتیة، 

في لحظات سابقة. وعالوة على ما صاحبھ  كل یبرزو ما الستحضار شيء
لسابقة، ا تالتكراراذلك، فإن ھذا "العبء" العقلي یمكن أن یرتفع من خالل 

    على إزالة المشاعر السلبیة التي قد تفرضھا ظروف معینة. وأنھ قادر

تراكمت  كلما قدا طلبتھ متمدیده لالستفادة م داخلك سیعود. لذلك، من 2
بیة. ولم أعد بحاجة إلى أن أكرر أن ھذه فیك العدید من الحاالت اإلیجا

الداخلیة التي  األشیاءأو  األشخاص" ھمم لشحن ”)مربكةاآللیة عملت (
  المناشدات والطلبات. سیلبونكانت خارجیة، معتقدین أنھم 
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XIXالحاالت الداخلیة.    
یجب علیك اآلن الحصول على نظرة كافیة عن الحاالت الداخلیة التي قد تتواجد 
فیھا طوال حیاتك، وخاصة في جمیع أنحاء العمل التطوري الخاص بك. لیس 
لدي أي طریقة أخرى للقیام بالوصف، من خالل الصور (في ھذه الحالة، 

الحاالت  على). على ما یبدو لي، لدیھا فضیلة التركیز "بصریا" االستعارات
تفرد في كبح جماح ھذه الحاالت، وكأنھا الالمزاجیة المعقدة. من ناحیة أخرى، فإن 

ودائما البدائل في األوصاف بشكل مجزأ  یطرحلحظات مختلفة من نفس العملیة، 
     من قبل أولئك الذین یتعاملون مع ھذه األمور ما اعتدناه على

(الذي ذكرناه في  والالعقالنیة اءالحالة األولى، التي یسود فیھا الھر. 1
البدایة)، سیسمى "بالحیویة المنتشرة". حیث كل شيء موجھ من خالل 
االحتیاجات المادیة ولكن غالبا ما یتم الخلط بینھا وبین الرغبات والصور 

 الحالةفي تلك  بارزالمتعارضة. ھناك غموض في الدوافع واألعمال. یظل 
أشكال مختلفة. من ھذه النقطة، یحدث التطور فقط بطریقتین:  مھزوم فيو

  .طریقة الموت أو التحول

طریقة الموت تحتم علیك حضور المشھد الفوضوي والمعتم. عرف . 2
القدماء ھذا المشھد ووضعوه دائما تقریبا "تحت األرض"، أو في أعماق 

تویات سحیقة. وزار البعض منھم أیضا المملكة لكي "یبعثوا" في مس
ھناك حیویة منتشرة.  بأنمضیئة.  یلتقط ھذا جیدا ما ھو "أسفل" من الموت 

ولعل العقل البشري یتصل بالتفكك القاتل مع ظواھر الحقة من التحول، 
ویمكن أیضا ربط الحركة المنتشرة مع ما یسبق الوالدة. إذا كان اتجاھك 

الموت  طریقمع مرحلتك السابقة. عن  القطعنحو الصعود "الموت" یعني 
 .یتم الصعود إلى حالة أخرى

 
 طریقان:عند الوصول إلیھ یوجد ملجأ االنحدار، ومن ھناك یفتحان . 3

یصلح للصعود، أي طریق الموت. إذا  واآلخر الذيذلك المتعلق بالتوبة 
أخذت األول فألن قرارك یمیل إلى القطع مع حیاتك الماضیة. إذا عدت 

في دائرة  بانحصاركمن طریق الموت، فأنت تقع في الھاویة مع الشعور 
 .مغلقة
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اآلن، قلت لك أن ھناك طریقا آخر للھروب من الحیویة السحیقة، وھذا . 4
اخترت ھذا المسار ھو ألنك ترید أن تخرج من  ھو المرتبط بالتحول. إذا

حالتك المؤلمة ولكن دون االستعداد للتخلي عن بعض فوائده الظاھریة. 
ولذلك فھو طریق كاذب یعرف باسم "الید الملتویة". وقد خرج العدید من 
الوحوش من أعماق ھذا الممر المتعرج. لقد أرادوا أن یأخذوا السماوات 

ا في العالم نصف تناقض لجحیم، وبالتالي، أشاعوغصبا دون التخلي عن ا
  .ال متناھي

     
أنا افترض بأن الصعود من مملكة الموت عبر توبتك الواعیة قد . 5

أوصلتك بالفعل إلى مكان توجھك. إفریزین رقیقین یدعمان مسكنك: اال 
واإلحباط. المحافظة طالما ما تكون غیر صحیحة وغیر  وھما المحافظة

مستقرة. كما أن السعي إلیھا یجعلك تتحمس لفكرة الدیمومة بینما أنت في 
ن تسلقك مؤلم، ولكن بسرعة. إذا سلكت مسار اإلحباط یكو الواقع تنزل

 .، وغیر كاذبفرید من نوعھ

ل التالي الذي الوصول إلى الفاصیسمح لك بمن فشل إلى فشل  االنتقال. 6
االنحراف". یتوجب علیك الحذر من المسارین المتاحین لك  مقریسمى "

، أو سلك مسار االنبعاثاآلن: إما أن تسلك مسار الحل، الذي یأخذك إلى 
االستیاء الذي یجعلك تنزل مرة أخرى إلى دائرة االنحدار. ھناك أنت تواجھ 

وتفعل ذلك عن قرار معضلة: إما أن تقرر أن تلج لمتاھة حیاة واعیة (
وبدقة)، أو ترجع مستاء لحیاتك السابقة. ھناك العدید من الذین لم ینجحوا 

 .ر أنھم قللوا من إمكانیاتھم ھناكبل األدھى واألم وتجاوز ذلكفي عبور 

ولكن كونك صعدت بقرار ودقة فأنت تتواجد اآلن في مقام یعرف باسم . 7
والثاني ". ھناك تتاح لك ثالثة أبواب: واحد یسمى "السقوط"، االنبعاث"
المحاولة" والثالث "التدھور". السقوط یأخذك مباشرة الى األعماق «

السحیقة وفقط حادثة خارجیة قد تدفعك نحوه. فمن الصعب علیك أن تختار 
ھذا الباب. في حین أن باب التدھور یقودك بشكل غیر مباشر إلى الھاویة، 

رق مختلفة، في نوع من الدوامة المضطربة التي من خاللھا قمت عبر ط
بإعادة النظر باستمرار في كل ما فقدت وضحیت بھ. ھذا الفحص للوعي 

قللت منھ  قد كنتالذي یؤدي إلى التدھور ھو، بالمناسبة، فحص كاذب 
جعلتھ غیر متناسب مع بعض األشیاء المقارنة. أنت تحقق جھود الصعود و
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وائد" التي كنت قد تركتھا. ولكن، إذا نظرت إلى األمور بشكل مع تلك "الف
أوثق، سترى أنك لم تترك أي شيء لھذا السبب ولكن ألجل اآلخرین. 
وھكذا یبدأ التدھور بتشویھ الدوافع التي یبدو أنھا غریبة بشكل واضح عن 
الصعود. أسأل اآلن: ما الذي یخون العقل؟ ربما دوافع كاذبة مرتبطة 

األولي؟ ربما صعوبة العمل؟ ربما التذكر الكاذب للتضحیات التي بالحماس 
لم تكن موجودة، أو التي كانت مدفوعة بأسباب أخرى؟ أقول لك وأسألك 
اآلن: أن النار قد اشتعلت في منزلك منذ فترة طویلة. ھذا ھو السبب في 
أنك قررت الصعود، أو ھل تعتقد اآلن أنھ بسبب الصعود قد اشتعلت النار؟ 

أنك حدث لمنازل أخرى محیطة؟ ... ال شك  ربما فیمال نظرت قلیال ھ
 ط.یجب علیك اختیار الباب األوس

 
الى سلم المحاولة وسوف تصل إلى قبة غیر مستقرة. من ھناك،  ارتقي. 8

انتقل عبر ممر ضیق، متعرج الذي سوف تعرفھ باسم "المتقلب"، حتى 
اسم "الفضاء تي تحمل تصل إلى مساحة واسعة وخالیة (مثل منصة)، ال

  .المفتوح من الطاقة"
  
في ھذا الفضاء یمكنك أن تكون خائفا من المناظر الطبیعیة الصحراویة . 9

الى الصمت المرعب لتلك اللیلة الذي تعرف حضور  باإلضافةالموحشة 
نجوم ضخمة ساكنة. ھناك، على رأسك مباشرة، سترى الشكل الملموس 
للقمر األسود المستقر على السماء ... وھو قمر غریب مخسوف یحجب 
بالضبط الشمس. وھناك یجب أن تتوقع فجر مریض ومفعم باإلیمان، ألنھ 

 .ھدوؤكا حافظت على سیئ إذ شيءال یمكن أن یحدث لك 

یمكن أن یحدث ذلك في مثل ھذه الوضعیة حینما ترغب في ترتیب . 10
مغادرة فوریة من ھناك. إذا حدث ھذا، قد تود الذھاب إلى أي مكان حیث 

للیوم. یجب أن تتذكر أن كل حركة ھناك (في الظالم)،  انتظاركال یطول 
نسیت ما أذكره اآلن، "االرتجال". إذا  اسمھي كاذبة ویطلق علیھا عموما 

الحركات، تأكد من أنھ سیتم سحبك من قبل زوبعة  ارتجالفسوف تبدأ في 
   .التبعثرمساكن إلى أحلك أعماق بین المسارات وال
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ما مدى صعوبة فھم بأن الحاالت الداخلیة ھي مقیدة ببعضھا البعض! . 11
إذا رأیت أن الوعي المنطقي غیر مرن، فإنك تنتبھ الى أن في الوضع 
الموصوف، أن الذي یرتجل بشكل أعمى یبدأ في التحلل والتدھور بشكل 
قاتل؛ تنشأ عن ذلك مشاعر اإلحباط، ومن ثم فإنھ تعتریھ حالة من االستیاء 

نجح في إدراكھ لرغبة في الموت، ثم بعد ذلك ینتابھ النسیان لكل شيء وا
  األیام.في یوم من 

إدراك ذلك الیوم، فسوف  ونجحت فيإذا تواجدت في منطقة مستویة . 12
لك الواقع الملموس  یبرزك، وحینھا سوف تظھر الشمس مشعة أمام عینی

   .وخطةمج برنا ھناكألول مرة. ثم سترى أنھ في كل ما ھو موجود 

من الصعب أن تسقط من ھناك إال إذا كنت ترید طوعا أن تنحدر نحو  .13
 .المناطق األكثر قتامة لجلب الضوء إلى ما ھو مظلم

لیس من المھم تطویر ھذه المواضیع بشكل فضفاض ألنھا تكون خادعة لعدیمي 
الخبرة، وتنقل إلى مجال الوھم ما ھو قابل للتحقیق. لخدمة ما قیل ھنا. أقول أنك 

 أيإذا وجدت ما تم شرحھ غیر مفید لك یمكنك االعتراض، ألنھ ینعدم أساس 
المرآة، صوت الصدى، رة شيء إذا شابھ الشك، كما یحصل تماما بالقرب من صو

    .أو ظل الظل



 

 

  

XXالواقع الداخلي .    
اعتباراتي. بفضلھا لن تحصل على فرصة للتخمین ألنھا تمعن في . 1

أیضا وصفا  ظواھر مجازیة ومناظر طبیعیة من عالم خارجي. ولكن ھناك
 .حقیقیا للعالم العقلي

ال ینبغي لك أن تعتقد أن "األماكن" التي تعبرھا خالل مسیرك، تتوفر . 2
ب التعالیم على نوع من الوجود المستقل. مثل ھذا االرتباك غالبا ما یحج

العمیقة، وحتى یومنا ھذا یعتقد البعض أن السماوات والجحیم والمالئكة 
والشیاطین والوحوش والقالع الساحرة والمدن النائیة، وھلم جرا، لھا حقیقة 

نفس الفرضیة، ولكن مع تفسیر عكسي،  علىواضحة " للمستنیرین".  
ھذه األشیاء ألوھام أصبحت فریسة للمشككین المفتقدین للحكمة الذین أخذوا 

    .منھا عقولھم المحمومة ھلوسة تعانيبسیطة أو 

أنھ في كل ھذا یجب أن تفھم  سبق،التذكیر، بناء على ما  علىوجب . 3
أن ھذه ھي الحاالت العقلیة الحقیقیة، على الرغم من  وتستوعب جیدا

    .ترمیزھا بأشیاء مناسبة للعالم الخارجي

ما قیل وتعلم كیف تكتشف الحقیقة المنحصرة وراء  االعتبارخذ بعین . 4
االدعاءات التي تشتت العقل، بل في حاالت أخرى تترجم الحقائق المستحیل 

   .التقاطھا دون تمثیل

 

 



 

 

  
عندما یحكى عن مدن اآللھة حیث أراد العدید من األبطال من شعوب مختلفة 

تعایش فیھا اآللھة والرجال الوصول إلیھا. عندما كان ھناك حدیث عن الجنة التي 
معا في طبیعة أصلیة متجلیة. عندما كان ھناك حدیث عن السقوط والفیضانات، 

     .عندھا قد قیلت الحقیقة الداخلیة الكبیرة

بعد ذلك قام المخلصون بجلب رسائلھم وجاءوا إلینا في طبیعة مزدوجة، الستعادة 
 .لداخلیة الكبیرةحنین الوحدة المفقودة. ثم قیلت أیضا الحقیقة ا

العقل، تم رصد أنھ حدث خطأ أو  ووضع خارجومع ذلك، عندما قیل كل ھذا 
    .الي الكذب األمر ربما تخطاه

ھ یجبرھا على العكس من ذلك، العالم الخارجي مشوش حیال النظرة الداخلیة كما أن
 .على إتباع مسارات جدیدة

المناطق التي سبق  ویتنقل عبروھكذا، یطیر الیوم بطل ھذا العصر نحو النجوم 
      .تجاھلھا

فإنھ یطیر خارج عالمھ بدون علمھ بذلك، حیث أنھ سیكون مدفوع إلى المركز 
    .الداخلي المضيء
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      للطاقة

XVIII . األحمال الخاص بالتمثیل  تجمع -القوة  فعلفعل و ردة
العاطفیة. استحضار الصورة المرتبطة بالحاالت االنفعالیة، فإنھ (مرة 
أخرى) یؤدي إلى الحاالت العاطفیة المرتبطة بھا. "االمتنان" كطریقة 

صالحة لالستعمال في  تكون بحیثلربط الصور مع الحاالت العاطفیة 
     الحیاة الیومیة

XIX یمكن للمرء  من خاللھاالحاالت العقلیة التي  -. الحاالت الداخلیة
    أن یجد من ھو مھتم بالعمل الداخلي.



 

 

XX العملیات العقلیة المرتبطة بتمثیالت مجازیة  -. الواقع الداخلي
    للعالم الخارجي.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 الرسالة
 

 تعلیقات سیلو
 

 مركز العمل
 

 2008بونتا دي باكاس، أبریل  والتأمل، الدراسة حدیقة

  silo.net)الثالث،  اإلصدار(
 

الیوم سنعالج على وجھ الخصوص المرسلین الذین تجمعوا في متنزھات مختلفة 
  یجب أن تشیر تعلیقاتنا إلى الخصائص العامة للرسالة. وبناء علیھ من العالم.

     الرسالة سیاقات
التي وجدت في اثنین من المواد  وسیاق الرسالةسنبدأ من خالل النظر في خلفیة 

. األولى عبارة عن مكتوب معروف باسم النظرة 1969المنتجة في عام 
عملیة كتابتھا في ھذا المكان، أي في بونتا دي باكاس،  انطلقتالداخلیة التي 

. بینما الثانیة تشكل خطاب، أو 1972ونشرت ألول مرة في عام  1969سنة 
 4علیھا اسم الشفاء من المعاناة وسلمت في  حماسیة أطلق أدق، خطبةبمعنى 

   .في ھذا المكان نفسھ 1969مایو 
واستمرت ھذه المواد في االنتشار بأشكال مختلفة، وأضیفت إلیھا تطورات تم 

بھا المطاف أن تكون جزء من  انتھىبعد كعناوین وكتب منفصلة، و نشرھا فیما
مجلدات ألعمال كاملة للمؤلف. وأعتقد أنھ من الصواب القول بأن كل العمل 
الذي تم إنتاجھ لیس أكثر من مجرد مجموعة من التعدیالت والتطورات 
الموضوعیة للمادتین المذكورتین. وھكذا، على الرغم من أن العمل یمكن 

نواة  وغیرھا،النفسیة واالجتماعیة تقسیمھ إلى مختلف األجناس األدبیة و
من خالل الخلفیتین المذكورتین. ولھذا السبب  تتضاءلالمختلفة  التحضیرات

فإن الكتابات المختلفة والتدخالت العامة المختلفة لیست سوى تمدیدات 
    .وتطورات وتفسیرات لإلنتاج األساسي الذي ذكرناه سابقا

 



 

 

لى في مجلد نشر في تموز / یولیھ وقد ظھرت الرسالة مؤخرا، للمرة األو
تحت عنوان "رسالة سیلو". ثالثة أجزاء تقسم ضمنیا ھذه الكتابات  2002

الكتاب والتجربة والطریق. "الكتاب" ھو "النظرة  التالي:على النحو 
داخلیة". "التجربة" ھو الجزء العملي من الرسالة التي یعبر عنھا من خالل ال

ن مجموعة من ع وھو عبارةأخیرا، "الطریق" و احتفالیة.ثمانیة مناسبات 
 .األفكار واالقتراحات

 
. ومع ذلك، أود أن أتطرق وخلفیاتھاھنا، قد تنتھي االعتبارات المحیطة بالرسالة 
الشفاء من المعاناة، وقد  في خطبةبإیجاز إلى بعض المواضیع التي ظھرت 

كانت بمثابة مرجعیة، وسمحت لتطویر القضایا الفردیة واالجتماعیة الھامة، 
 مثل تلك المتعلقة بالتمییز بین األلم والمعاناة.

    
    

   خطبة الشفاء من المعاناة سیاق
 

ب في الخطبة تعد المعرفة األكثر أھمیة للحیاة ھي المعنیة بمعرفة المعاناة والتغل
  .علیھا. الشيء المھم ھو التمییز بین األلم الجسدي والمعاناة النفسیة

    
. تكشف المعاناة عن والتخیل التذكرو المعاناة عبر ثالث طرق: اإلدراك تحدث

الى الخوف من فقدان ما  ةباإلضافحالة العنف أي العنف المرتبط بالخوف. 
كنت قد فقدت بالفعل عالوة على ما یعتریك من یأس لتحقیق ما  ممالدیك أو 

تصبو الیھ. ویعاني المرء كونھ ال یملك أي شيء، أو ألن المرء یخشى بشكل 
الخوف الى الخوف من المرض والفقر والوحدة والموت. إن  وتمتد حالةعام، 

بین  بدرجات متفاوتة وأشكال تتراوح والرغبة تظھرالعنف متأصل في الرغبة. 
  .المشروعة وأبسط التطلعاتالطموح الجارف 

 
ھذه النقطة عن طریق التأمل الداخلي، یمكن لإلنسان أن یعید  استحضارعند 

 توجیھ حیاتھ.
   الرغبة تحفز العنف الذي ال یبقى داخل الناس، ولكن یلوث لب العالقة.

   



 

 

ویالحظ أیضا أن ھناك أشكال مختلفة للعنف ولیس فقط العنف األساسي، الذي 
 مثل:مختلفة من العنف  أیضا أشكالھو العنف الجسدي. وبطبیعة الحال، ھناك 

االقتصادي والعرقي والدیني والجنسي والنفسي واألخالقي وغیر ذلك من 
   .األشكال الخفیة أو المستترة تقریبا

 
 

شفاء من المعاناة: "العنف في اإلنسان ... ال توجد طرق [جزء من خطبة ال 
 كاذبة إلنھاء العنف في العالم".]

في ھذه الخطبة یتم التأكید على الحاجة إلى سلوك بسیط یوجھ الحیاة. ویقال 
أیضا إن العلم والعدل ضروریان للتغلب على األلم. ولكن التغلب على الرغبات 

   المعاناة النفسیة.للتغلب على  أیضاالبدائیة ضروري 
 مثل:ھناك العدید من العناصر التي تمر من ھذه الخطبة إلى كتب مختلفة 

 قاموسو" أصدقائيو "رسائل إلى  "إضفاء الطابع اإلنساني على األرض"
" و"یتحدث سیلو"، وأیضا فیما یتعلق بعروض مثل "العمل صالح"، اإلنسانیة

الجدید "،" أزمة الحضارة واإلنسانیة "،" "معنى الحیاة"، " اإلنسانیة والعالم 
 الخ .... ماذا نعني الیوم باإلنسانیة العالمیة؟ "

      
     سیاق كتاب النظرة الداخلیة

السیاق اآلخر، الذي یخص النظرة الداخلیة، ھو یرتبط بمعنى الحیاة. الموضوع 
أن سجل التناقض  وھنا یتضحالحالة النفسیة للتناقض.  والمحوري ھوالرئیسي 

یرتبط بالمعاناة وأن التغلب على المعاناة النفسیة أمر ممكن بقدر ما تكون حیاة 
الفرد موجھة نحو أعمال غیر متناقضة بشكل عام وبصفة خاصة تجاه األفعال 

 .غیر المتناقضة المرتبطة باآلخرین
لنفس یحتوي ھذا الكتاب على الجوانب الروحانیة االجتماعیة والشخصیة وعلم ا

واألنثروبولوجیا بشكل واسع جدا، التي تبدأ من الكتب علم النفس لصورة 
ومالحظات علم النفس إلى األساطیر والجذور العالمیة. ویبدو أیضا في 
التدخالت العامة مثل "عن اإلنسان" و "التدین في العالم الحاضر" و "موضوع 

 .ةهللا". ھناك تطورات وتطبیقات جدیدة من النظرة الداخلی
من الواضح أن السیاقات التي نذكرھا فیما یتعلق برسالة سیلو ھي متداخلة 
وتتماسك مع بعضھا البعض وخاصة في الجزء الثاني والثالث ألن الجزء األول 

 الداخلیة التي یتم نسخھا مباشرة.مرتبط بالنظرة 

    



 

 

 في األعمال األدبیة مثل التجارب اإلرشادیة أو القصص، تظھر ھذه النسخ،
وھذه الترجمات: ھناك قصص وروایات، بل حتى أعمال مثل "الحلم والعمل" 

یبرز محتوى قوي من علم النفس الذي كان  حیث أو "حدیقة بومارزو"،
یتجلى بالفعل في السیاقات التي كنا نذكرھا منذ البدایة. وختاما مع ھذه 

التعلیقات الموجزة أود أن أشیر إلى أن الرسالة ھي تعبیر عن الروحانیة 
الخبرة مع مرور  اكتسابھاالشخصیة بل واالجتماعیة أیضا، مما یؤكد حقیقة 

ك في مختلف الثقافات والقومیات والطبقات االجتماعیة الوقت ویتجلى ذل
واألجیال. حقیقة من ھذا النوع ال تحتاج إلى عقائد أو أشكال تنظیمیة ثابتة 
لبلورتھا وتنمیتھا. وھذا ھو السبب في أن الرسل، أي أولئك الذین یشعرون 
ویحملون الرسالة إلى اآلخرین، یؤكدون دائما على ضرورة عدم قبول قیود 

لى حریة األفكار والمعتقدات ومعاملة كل إنسان بالطریقة نفسھا التي یود ع
المرء أن یعامل بھا. ھذه القیمة الذاتیة في العالقات الشخصیة واالجتماعیة، 

تجعل الرسل في الوقت نفسھ یعملون ضد جمیع أشكال التمییز، وعدم 
 .المساواة والمظالم

    

 

 

 

 



 

 

 

 وسیل                         

 حول المؤلف                     

 6ولد في  ماریو لویس رودریغیز كوبوس، المعروف أیضا باسم مستعار سیلو،
 (األرجنتین). في میندوزا 1938ینایر 

الى كونھ مؤسس التیار  باإلضافةكاتب ومفكر، وھو مؤلف للعدید من الكتب. 
باإلنسانیة العالمیة أو اإلنسانیة الجدیدة. ھذا التیار یركز على  المرتبطالفكري 

منھجیة الالعنف، بوصفھا البدیل الوحید للخروج من األزمة اإلنسانیة العالمیة. 
  .كما أنھا تستنھض التنمیة الشخصیة واالجتماعیة في وقت واحد

 .الحر في رسالة سیلو، یحفز الھمم للتفسیر الحر ألفكاره وتفعیل التنظیم

 .تنبني مقترحاتھ الرئیسیة على التغلب على األلم الجسدي والمعاناة النفسیة

و في منزلھ في تشاكراس دي كوریا،  2010سبتمبر  16توفي سیلو في 
 مسقط رأسھ میندوزا.في  تحدیدا

 

 أعمال أخرى للمؤلف:                    

                     www.silo.net      
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