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عندما نتحدث عن اهللا، أو الروح العليا، توجهنا آبيرة المعلمات تشينج 
لذلك سوف . ها/ها ال جنس لديه/هاي نحو عدم تحديد جنس اهللا، بكونه

  .المذآر والمؤنث سويًا عند اإلمكان نستعمل
ها تقوم بفعل األشياء حسب /تريد اهللا، فبرآته/عندما يـ: على سبيل المثال

 .ها/ها والتي تتالءم ومشروعه/عزته
  

  
 
 
 

آخالقة لألشكال الفنية، وآمعلمة روحية، تحب آبيرة المعلمات تشينج 
 تدعو فييتنام هيلذلك، ف. هاي جميع التعابير التي تصف الجمال الداخلي

، ومدينة تايوان تدعوها "السعادة"، والتي تعني "أو الك"باسمها القديم 
إذ تشعر . ، والتي تعكس جمال الجزيرة وأهلها"فورموسا"المرشدة باسم 

المرشدة أن استخدام هذه األسماء تضفي العلو الروحي والحظ الجيد 
 .لألرض وساآنيها
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أنا أعتنق الحقيقة، وأعّلم . لست أنتمي إلى الكاثوليكية وال إلى البوذية"

بإمكانكم تسميتها بالبوذية أو الكاثوليكية أو الطاوية أو أي اسم آخر . الحقيقة
 !"فأنا أرحب بكل تلك األسماء. تختارونه

  
 آبيرة المعلمات تشينج هاي 

  
  
الرضا التام، . بوصولنا إلى السالم الداخلي نحصل على آل شئ آخر"

 من - والتحقيق الكامل لرغباتنا الدنيوية والروحية يتأتى من ملكوت اهللا
وبدون ذلك . التحقيق الداخلي لتآلفنا األبدي، ولحكمتنا األبدية، وقوتنا اإللهية

، فإن الثراء المادي، والمرآز ال نصل أبدًا إلى مرحلة الرضا، وعليه
  ."االجتماعي، والسلطة التي نملكها، تبقى آلها دون أهمية

  
 آبيرة المعلمات تشينج هاي 

  
  
ن داخل قلوبكم، وأن تعاليمنا هي أن ينبع آل ما عليكم عمله في هذه الدنيا م"

عندئذ ستتمتعون . تتحلوا بحس من المسئولية، وأن تمارسوا التأمل آل يوم
بمزيد من المعرفة والحكمة والسالم، تساعدون بها أنفسكم، من أجل خدمة 

تقطن اهللا في /وال تنسوا أنكم تملكون الطيبة في داخلكم، ويـ. هذا العالم
   ."تسكن قلوبكم/أجسادآم، وأن اهللا يـ

  
 آبيرة المعلمات تشينج هاي 
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فع المستوى  الجنس البشري من أجل ر أفراد مميزونزار، مّر األزمنةعلى 
هؤالء الثالثة .  آيسوع المسيح، بوذا ومحمد،الروحي لدى اإلنسانية

وا يحملون نفس الرسالة، بعضهم ؤ، لكن أشخاصًا آثيرين جامعروفون جدًا
. بالعامة، فعرف بين الكثيرين، والبعض اآلخر ظل مجهوال آان يدعو

وا ؤهؤالء األفراد آانوا يحملون أسماء مختلفة عن بعضهم البعض، وقد جا
، المرشد: آانت أسماؤهم تتراوح بين. في أزمنة مختلفة ولبلدان مختلفة أيضًا

الرسول، و، ئالمتنبوالمسيح، وص، المخّلور، المتنّووالتجسد اإللهي، و
إما : وا ليعرضوا علينا ما آان يسمىؤجا. القديس الحي وغيرهاوالغورو، و

آلها تحمل معان . اإلدراك، التحرر أو الصحوةأو التخليص، أو التنوير، 
  .واحدة برغم اختالفها

، بعظمة روحانية متساوية وبطهارة الزوار من مصدر سماوي واحد
أخالقية متساوية، الطهارة الخالدة، والقوة لرفع اإلنسانية إلى مستوى 

القليل هم من يعرفوا بوجودهم، . روحاني عال، آما آان للقديسين القدامى
  .ومنهم، المرشدة والمعلمة تشينج هاي

  
آي تكون  يآان من غير المحتمل أن يتم ترشيح آبيرة المعلمات تشينج ها

فهي امرأة، وهناك خرافة . معلمة مستنيرة ذائعة الصيت على مستوى العالم
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سائدة بين الكثيرين، من البوذيين وغيرهم، تقول بأن المرأة ال تستطيع أن 
ر المعلمة تشينج هاي من أصل آسيوي، بينما حّدتت. تكون معلمة مستنيرة

غير أن آل من . ًا بهميتوقع الكثير من الغربيين أن يكون معلمهم شبيه
أتيحت له فرصة التعرف عليها، واتباع تعاليمها، وذلك من جميع أنحاء 
األرض، ومن مختلف االنتماءات الدينية، يعلم جيدًا من هي وما الذي 

وآي تتعرف أنت على ذلك، فإن ذلك يتطلب منك ذهنا متفتحًا، وقلبًا . تحمله
ا سوى المزيد من الوقت واالهتمام، وال صادقًا، آما أن ذلك ال يتطلب مّن

  . شيء سواهما
يهدر الناس معظم وقتهم سعيًا وراء الرزق والتكسب واالهتمام بإشباع 

أما نحن، فنعمل من أجل جعل حياتنا وحياة أحبائنا مريحة . الحاجات المادية
سمح الوقت، فإننا نولي اهتمامنا ألمور آالسياسة، أو وآلما . قدر اإلمكان

إن بعضنا ممن مر بتجربة القدرة . رياضة، أو التلفزيون، أو آخر الفضائحال
المحببة على االتصال الداخلي بالحق، يعرف أن هناك في الحياة أآثر من 

. إننا نشعر باألسف لعدم انتشار األخبار الطيبة على نطاق أوسع. كثيربذلك 
ن نعلم أن التنوير نح. فالحل لكل صراعات الحياة يكمن في داخلنا، منتظرًا

 بسبب الحماس نتمادى لنا عندما وااغفر. ال يبعد عنا سوى خطوات قليلة
فإنه ليصعب علينا أن . الزائد، فننبس بأشياء قد تتعارض وتفكيرآم المنطقي
  .نظل صامتين، بينما نرى ما رأينا ونعرف ما عرفنا

  
شينج هاي، والممارسين فنحن ممن نعتبر أنفسنا تالميذ آبيرة المعلمات ت

الكتاب التمهيدي، آملين أن يساهم  ، نقدم لك هذا)أسلوب آوان يين(لطريقتها 
 الذاتية بغية الوصول إلى اإلشباع الكامل، سواء عن م من خبرتكمفي تقريبك

  .طريق معلمتنا أو غيرها
  

أهمية ممارسة التأمل، أي إمعان النظر في  تعّلم آبيرة المعلمات تشينج هاي
وتوضح ضرورة اآتشاف وجودنا الداخلي الحق، إذا آنا . لداخل، والصالةا

ن االستنارة ليست إوتقول المعلمة . نريد بالفعل العيش سعداء في هذه الحياة
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المجتمع  أمرًا مستحيًال بعيد المنال، ال يحصل عليها سوى المنعزلين عن
 ما نحيا حياتناإن عملها هو إيقاظ الحضور الحقيقي في داخلنـا، بين. فقط

نحن جميعًا نعرف الحقيقة، لكننا نسيناها : األمر آالتالي: فتقول. العادية
وهكذا، ففي بعض األوقات ینبغي أن یأتي من یذّآرنا بالغایة من . فحسب

حياتنا، لماذا یجب أن نعثر على الحقيقة، ولماذا یجب أن نمارس التأمل، 
إنها ال تطالب . تقد أنه القوة العليا في الكونوأن نؤمن باهللا وببوذا، وبما نع

أحدًا بإتباعها، لكنها تقدم ببساطة استنارتها آمثال، وبهذا يمكن أن يصل 
  .اآلخرون إلى التحرر المطلق

  
الرجاء مالحظة . يعد هذا الكتيب مدخًال لتعاليم آبيرة المعلمات تشينج هاي

بة لكبيرة المعلمات تشينج أن المحاضرات، والتعليقات، واالقتباسات المنسو
هاي والمذآورة هنا قد ألقتها بنفسها، وقد تم تسجيلها، وتدوينها، آما ترجمت 

وننصح بأن تستمعوا إلى . أحيانًا من لغات أخرى، ثم أعدت لغرض النشر
 ون تعايشمأشرطة الصوت، أو إلى شرائط الفيديو األصلية، وبذلك، فإنك

وبطبيعة الحال، . ه الكلمات المكتوبةمما تتيح شخصيتها يشكل أآثر ثراء
  . هي أآبر االختبارات آماًالفإن رؤيتها شخصيًا

  
بالنسبة للبعض، تمثل آبيرة المعلمات تشينج هاي األم، وللبعض تمثل األب، 

وعلى أقل اعتبار، هي أخلص صديق يمكنك اتخاذه . وآلخرين تمثل الحبيبة
أنها ال تتقاضى أجورًا من أي نوع . إنها هنا لتمنح، ال لتأخذ. في هذا العالم

 هو مالشيء الوحيد الذي ستأخذه منك. لقاء تعليمها، مساعدتها أو تكريسها
   ! الرغبة في ذلكم أن تكون لديكطشرم، ب وألمكمحزنكو ممعاناتك
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لمساعدتك على ... لمعلم هو من يعرف السبيل الذي يجعل منك معلمًاا"

هذا هو ... هذا آل ما في األمر. إدراك أنك أنت أيضًا معلم، وأنك واهللا واحد
 ".الدور األوحد للمعلم

  
 آبيرة المعلمات تشينج هاي 

  
  
فأنا ال أهدف إلى تحويل أحد إلى الكاثوليكية أو البوذية . ليس مذهبًاطريقنا "

وإنما أنا أضع بين أيديكم المفتاح لمعرفة . أو أي مذهب بخالف مذهبه
من أين أتيتم، ولتتذآروا المهمة التي جئتم من أجلها هنا  واأنفسكم، آي تكتشف

عاسة على على األرض، الآتشاف أسرار الكون، لمعرفة سبب آل هذه الت
  ."األرض ولرؤية ما ينتظرنا بعد الموت

  
 آبيرة المعلمات تشينج هاي 

  
  
فإذا آان هناك من . نحن منفصلون عن اهللا ألننا منشغلون ألقصى درجة"

نما أنت منشغل بالطبخ أو التحدث مع يكلمك واستمر الهاتف في الرنين، بي
. آذلك الحال بالنسبة هللا. اآلخرين، عندئذ لن يتمكن أحد من االتصال بك

ها ونستمر في إغالق /تدعونا على الدوام، ولكننا ال نجد وقتًا له/هي يـ/فهو
  "!ها/الهاتف بوجهه

  
 آبيرة المعلمات تشينج هاي 
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. ، وسط أسرة ميسورة الحالولدت آبيرة المعلمات تشينج هاي في اوالك
فكان والدها طبيبًا يشار له بالبنان، وآان يعتمد على الطبيعة وتجنب العقاقير 

 المعلمات تشينج هاي على تعاليم نشأت آبيرة. في معالجته لمرضاه
أظهرت آبيرة المعلمات . الكاثوليكية، آما تعلمت من جدتها مبادئ البوذية

. تشينج هاي منذ نعومة أظافرها اهتمامًا ملحوظًا بالفلسفة والتعاليم الدينية
  .وآانت تبدي تعاطفًا ظاهرًا تجاه الكائنات الحية على اختالف أنواعها

  
 المعلمات تشينج هاي الثامنة عشرة، انتقلت إلى إنجلترا وعندما بلغت آبيرة

طلبًا للعلم، ومن بعدها إلى فرنسا ثم إلى ألمانيا حيث عملت مع الصليب 
ما وبعد مرور عامين على زواجه. األحمر، وتزوجت من عالم ألماني

السعيد، أنهت آبيرة المعلمات تشينج هاي زواجها بموافقة الزوج ورضاه، 
لتنصرف إلى البحث عن االستنارة الكاملة، ومن ثم تحقيق الهدف الذي 

في البداية شغلت آبيرة المعلمات تشينج هاي . آانت تصبو إليه منذ طفولتها
إليهم رغم نفسها بإرشادات المعلمين واألساتذة الذين استطاعت الوصول 

وأخيرًا اقتنعت بعدم . اختالف اتجاهاتهم الروحانية وطرقهم في التأمل
جدوى أن يحاول فرد واحد المساعدة في القضاء على شقاء البشرية جمعاء، 
وأن الطريقة المثلى لمساعدة اآلخرين هي الوصول إلى المعرفة الكاملة 
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صب عينيها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف الواحد الذي وضعته ن. للذات
سافرت آبيرة المعلمات تشينج هاي إلى بلدان عديدة، ومضت تبحث عن 

  . أفضل السبل لالستنارة
  

وبعد انقضاء عدة سنوات مليئة بالمحن واالختبارات والتجارب القاسية، 
اهتدت في جبال الهمااليا إلى ضالتها المنشودة، وهي طريقة آوان ييــن 

 فيها لجهد والمهارة في الممارسة، انسحبتوبعد فترة من ا. والنبوءة الحق
آبيرة المعلمات تشينج هاي إلى جبال الهمااليا واعتكفت بها، وصلت في 

  . نهاية المطاف إلى مرحلة االستنارة الكاملة
  

وقد اتبعت آبيرة المعلمات تشينج هاي في السنوات الالحقة حياة بسيطة 
الكنز الذي منحت إياه خفيًا، ونظرًا لطبيعتها الخجولة، فقد أبقت . وهادئة

 رغبة تالميذها ندونزوًال ع. حتى أقبل إليها البعض طالبًا التعليم واإلرشاد
ا والواليات المتحدة، وتوسالتهم الملحة، أصبحت تلقي سالقدامى في فورمو

محاضراتها في جميع أنحاء العالم، وقامت بتعليم عشرات اآلالف من 
  . مال الروحيالمخلصين الذين ينشدون الك

  
أما اليوم، فيتوافد إليها الناس من بلدان مختلفة، وعلى اختالف اتجاهاتهم 

وقد أبدت . ها حكمتها الفائقةتشارآملالدينية، ممن يبحثون عن الحقيقة، 
آبيرة المعلمات تشينج هاي استعدادها لمساعدة آل من يريد تعلم االستنارة 

 ، ولتلقينهم إياه آوان يـيـن، وممارستهأسلوبالسريعة، والتي وجدتها في 
آما أنها على أتم استعداد لتعليمهم وإرشادهم إلى الطريق . بكل إخالص
  .الروحاني
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 . العامل متلؤه املتاعب
 ! أما أنا فأنت الذي متألين

 ولو أنك كنت معنا يف هذا العامل,
 .لتبددت كل املتاعب

 ولكن, وألن العامل ميلء باملتاعب, 
 !ًأنا ال أجد لك مكانا فيه

 
 

 
 كنت سأبيع كل الشموس واألقامر والنجوم 

 يف هذا الكون, 
 .حاتك الفاتنة أشرتي ملحة من مل أنفقط من أجل

 آه, يا سيد البهاء الالهنائي
 .ًكن رحيام وانثر بضعة أشعة يف قلبي التواق
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 الدنيا خيرجون يف الليل مغنني راقصني, الناس يف هذه
 .عىل أنوار هذه الدنيا وأنغامها

 أما أنا فأجلس وحدي يف نشوة,
 .أمتايل مع الشعاع واألحلان الكامنة يف داخيل

 
   

 
 منذ تنامي جمدك إىل معاريف,

 مل أعد أقو عىل حب أي يشء يف هذا العامل,
 عانقني برمحتك وحمبتك, 

 !إىل األبد
 آمني      

 
  جمموعة قصائد−"دموع صامتة": من

 بقلم كبرية املعلامت تشينج هاي
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אאאא 
  
 

   شينج هايمحاضرة ألقتها آبيرة المعلمات ت
  ، ١٩٩٢في السادس والعشرين من حزيران، 

 األمم المتحدة، مدينة نيويورك
 
 

 منا بحسب  سويًا لبرهة، آّلولنصّل. أهًال ومرحبًا بكم في األمم المتحدة
. تمنحنا/تنا، وما نرجو أن يـ/كر اهللا على ما نملك، وما منحناإيمانه، لنش

… ولنتمنى للذين لم يتلقوا بعد القدر الكافي من النعم أن يحصلوا مثلنا عليها
قادة والجنود، و من أجل الالجئين في العالم، ضحايا الحروب، فلنصّل

وا الحكومات وبالطبع من أجل المسئولين في األمم المتحدة آي يستطيع
  .  إليه، وحتى نعيش جميعًا في سالمنتحقيق ما يصبو
شكرًا . أن دعواتنا ستكون مجابة، آما جاء في الكتاب المقدسبفإيماننا راسخ 

  !لكم
  

ألنني ". ما وراء هذا العالم"أنتم تعلمون أن موضوع محاضرتنا اليوم هو 
إذ أن . نأعتقد أنني لم أعد أود أن أتحدث إليكم عن عالمنا الحاضر بعد اآل
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. جميعنا يعرف هذا العالم، ولكن ما وراء هذا العالم، هناك أمور أخرى
إال أن األمر . وأعتقد أيضًا أن آل من جاء منكم إلى هنا اليوم يود أن يعرفها

يختلف عن األشياء التي تحدث عنها زميلنا لتوه حول معجزات أو أشياء 
ة، منطقية جدًا، وغاية في إنها أمور علمية بحت. رائعة ال يمكنكم تصديقها

 .األهمية
من المعروف أن جميع الكتب الدينية المقدسة قد أفادت بوجود سبع 

وهناك . سماوات، مما يعني وجود مستويات مختلفة من اإلدراك في داخلنا
أيضًا مستويات أعلى من اإلدراك، فهنالك ملكوت اهللا وطبيعة بوذا تقع في 

ولكن، . وعدنا بها ما هو خارج هذا العالموهي بعض األشياء التي . طياتها
لن . ال يستطيع الكثيرون الوصول إلى ما وعدت به هذه الكتب السماوية

جزم أن ال أحد استطاع الوصول، لكن، سأقول على األقل أنهم ليسوا أ
فمقارنة بأعداد السكان على األرض، فإن من وصل منهم إلى . بالعديدين

  . هم قلة قليلة" ما وراء هذا العالم"يه ملكوت اهللا، ضمن ما نطلق عل
  

فإذا آنت تعيش في الواليات المتحدة، فقد تتاح أمامك فرص آثيرة لقراءة 
آما أن بعض األفالم . أعداد ضخمة من الكتب تصف أشياء هي وراء عالمنا

أو بعض تلك األفالم التي أنتجها . مريكية الصنع ليست خياًال برمتهااأل
 قد قرأوا على األرجح رّبماألن هؤالء الناس . آلها خياًالاليابانيون ليست 

بعض الكتب التي آتبها من وصل بالفعل إلى ما وراء هذا العالم، أو أنهم قد 
  .حازوا على بعض الومضات إلى داخل ملكوت اهللا

 
إذن، ماذا يقع في المستويات التي تقع ضمن ملكوت اهللا؟ لماذا يجب أن نهتم 

إذ : مستويات، في حين أنه لدينا ما يكفينا من مشاغل في هذا العالمبتلك ال
الخ؟ غير أنه … عالقاتناوتأمين استقرار منازلنا، لدينا وظائفنا لنهتم بها، و

  . بالتحديد من أجل هذه األسباب، يجب أن نهتم بالمستويات العليا لإلدراك
ما أضفيت عليه صبغة فإذا ما أطلقت على هذا المبدأ اسم ملكوت اهللا، لرب

قديمًا . فما أقصده هو مجرد مستويات أعلى للوعي واإلدراك. دينية ال أعنيها
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نه نوع إآان الناس يدعونها الجنة، لكن، وبعبارات أآثر علمية، يمكننا القول 
وهذا ما يمكننا بلوغه، إذا . مختلف ومستوى أعلى من المعرفة ومن الحكمة

  .ما عرفنا السبيل إلى ذلك
 

لقد سمعنا آلنا مؤخرًا في الواليات المتحدة عن أحدث االختراعات، والتي 
بمقتضاها، أصبح بإمكان الناس امتالك آلة تدخلهم إلى أقصى درجات 

هل مر أحدآم بتلك التجربة من قبل؟ إنها متوفرة باألسواق . النشوة
توى ويتراوح سعرها بين أربعمائة وسبعمائة دوالر، تبعًا للمس. األمريكية

إنهم يقولون أنه اختراع للكسالى الذين ال يرغبون في .  فيهالذي ترغبون
واآلن، إن . التأمل، بل يريدون الوصول مباشرة إلى أقصى درجات السعادة

 .آنتم ال تعرفون الكثير عن هذا الموضوع، فسأحاول أن أشرحه لكم بإيجاز
 

الة من االسترخاء ن هذا النوع من اآلالت يمكنه أن ينقلكم إلى حإيقال 
 العلم الوافر، والحكمة الطاغية، مالذهني التام، ومن المفترض أن يمنحك

وتستعين تلك اآللة ببعض . م في أفضل حاالتكم بأنكونعندئذ ستشعر
الخ، تحتاج إلى سماعات خاصة … الموسيقى المختارة، موسيقى خارجية

ية ائموجات الكهرببعدها يقومون بإرسال بعض التيارات وال. لالستمتاع بها
ثم ترون وميضًا من النور، لذا فإنكم تحتاجون . التي من شأنها تنشيطكم

هذا هو : سماعات ونظارات حاجبة للرؤية. أيضًا إلى نظارات حاجبة للرؤية
أمر رائع، فإذا ما أضفنا .  لبلوغ أقصى درجات السعادة إليهآل ما تحتاجون

 على م أن القدرة التي في داخلكغير! يا للرخص… أربعمائة دوالر: السعر
. ، فهي مجانية، وأبدية أقل آلفةالوصول ألقصى درجات الغبطة إنما هي

 إلى إعادة شحنها، سواء ببطارية أو آهرباء، وتوصيل ون ال تحتاجمأنت
أما في حالة إصابة الجهاز بأي عطب، فلن . التيار الكهربي إليها، ثم فصله

 . وإصالحه إلى الذهابونتحتاج
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فحتى إذا تمكنت األضواء الصناعية والموسيقى الصناعية من إضفاء 
غير أنني قرأت . االسترخاء والحكمة على الناس، فهذا هو المطلوب منها

وقد راجت . عنها وعن وظيفتها في إحدى الصحف، لكنني لم أجربها بنفسي
حتى هذه . هذه اآللة آثيرًا واشترى الناس منها أعدادًا ضخمة آما سمعت

األشياء الصناعية من شأنها أن تنقلنا إلى تلك الحالة من االسترخاء وتزيد 
 إذن آم يمكن لألشياء الطبيعية أن تساعدنا على واتخيل. من معدالت ذآائنا
فاألمور الحقيقية تفوق هذا العالم، ولكنها متاحة للجميع، . الوصول للحكمة

 السماوية الداخلية واألصوات إنها الموسيقى. لكل من أراد الوصول بها
 أي هذا الضوء الداخلي - ووفقًا لشدة آثافة هذه الموسيقى. السماوية الداخلية

 فيمكننا أن ندفع بأنفسنا إلى خارج هذا العالم وصوًال -أو الموسيقى الداخلية 
  .إلى مستويات أعمق من الفهم

 
 في إرسال صاروخ تمغبر إن. أعتقد أن هذا شبيه إلى حد ما بقانون الفيزياء

. ما، إلى ما يتجاوز الجاذبية، فال بد أن تكون هناك قوة دفع ضخمة وراءه
وبالمثل، . وعندما ينطلق هذا الصاروخ بسرعة، ينتج عنه هو اآلخر ضوء

 فإنني أعتقد أنه عندما نندفع نحن أيضًا وبسرعة نحو ما وراء هذا العالم،
فالصوت هو . ر، وأن نسمع الصوت آذلكيمكننا أيضًا أن نرسل بعض النو

أشبه بنوع من قوة الذبذبة التي تدفعنا إلى المستوى األعلى، ولكنه يقوم بذلك 
دون إحداث أي ضوضاء، دون إزعاج آبير، ودون تكلفة أو متاعب لمن 

 .هذه هي الطريقة للوصول إلى ما وراء العالم. يخوض االختبار
 

 هذا العالم، والذي يفوق ما هو موجود ما الذي يقع وراء: لكن السؤال هو
. فما أن نعايشه، حتى نعرف. بعالمنا هذا؟ آل ما يمكننا أن نتخيله وأال نتخيله

ولكن يجب علينا أن نكون جادين في سعينا . ال أحد يمكنه أن يخبرنا عنه
لتحقيق ذلك، ويجب أن نخلص فيه بكل جوارحنا، ألن ما من أحد بوسعه أن 

تمامًا آما أن ما من أحد يقدر على شغل منصبك في .  منايقوم بذلك بدًال
آما أننا لن نستمتع بلذة . مكتبك باألمم المتحدة بينما تحصل أنت على الراتب
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لذا، فإن السبيل هو التحلي بالخبرة . طعامنا إن ساعدنا أحد باألآل بدًال منا
اقع خبرته، إال يمكننا االستماع إلى ممن يملك الخبرة ليحكي لنا من و. الذاتية

فربما نكتسب الخبرة لمرة أو . أن الخبرة التي ستنتقل إلينا لن تكون آافية
لمرتين، أو لبضعة أيام، نظرًا لقوة الشخص الذي يحكي لنا، والذي عايش 

وبعدها يمكن أن نرى بعض النور أو . المراحل المتقدمة للوعي واإلدراك
ي مجهود، إال أنها في أغلب نسمع بعض األصوات، بمنتهى الطبيعية وبال أ

لذا، فإنه يتعين علينا أن نختبرها بأنفسنا ومن . األحيان ال تستمر لفترة طويلة
 .واقعنا نحن

 
ذآر نويمكننا هنا أن . ما وراء عالمنا هذا، يوجد أآثر من عالم آخر مختلف

، آالعالم الذي يرتفع عنا بعض الشيء، وهو ما نسميه عالم النجوم وفقًا مثاًال
وحتى في عالم النجوم هذا، يوجد ما يربو على مائة . للمصطلحات الغربية

وهو ما يمثل . وآل مستوى منها هو عالم في حد ذاته. مستوى مختلف
وآلما نتقدم في . آما هو الحال عندما نذهب إلى الجامعة. مستوانا من الفهم

ديمي، حتى  من الفهم الجامعي األآاًاالمراحل الدراسية، فإن هذا يعني مزيد
  . نقترب من مرحلة التخرج

  
أما في عالم النجوم، فإننا نرى أنواعًا آثيرة من المعجزات، التي قد تحثنا، 

فنتمكن من مداواة المرضى، بل . والتي قد نكتسب القدرة علي تحقيقها
 ستة نلدينا ما ال يقل ع. وأحيانًا يمكننا رؤية ما ال يقدر اآلخرون على رؤيته

فيمكننا تخطي الحدود المألوفة، وسماع ما يفوق . لقوى اإلعجازيةأنواع من ا
وهذا ما . فلم تعد المسافات تعنينا أو تمثل أي عائق أمامنا. حدود الفضاء

بعدها يمكننا قراءة أفكار . نطلق عليه اسم اآلذان السماوية والعيون السماوية
تسبها أحيانًا هذه هي القوى التي نك. الناس، ومعرفة ما يدور في أذهانهم

 .عندما نصل إلى أول مستوى من المستويات العليا لإلدراك والفهم
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 فقد سبق لي القول بأن هناك مستويات عدة -وفي إطار هذا المستوى األول 
وعندما نبلغ هذه المرحلة، مثال . ومختلفة تمنحنا ما ال يمكن للغة أن تصفه

فإذا آان مستوانا هو المستوى م، وبعد أن نبدأ في التأمل، بعد إجراء المراس
بل أنه ستتطور لدينا . األول، سوف نكتسب المزيد والمزيد من القدرات

آما أننا سنعلم . بعض المهارات األدبية التي لم نكن نعلم عنها شيئًا من قبل
الكثير من األمور التي ال يعلمها اآلخرون، وستأتينا الكثير من المنح، وآأنها 

اء مادية، أو مزايا متعلقة بالعمل، أو على غيرها من هدايا أو نفحات، سو
وسوف نجد أنفسنا قادرين على نظم الشعر، وتأليف الكتب، ورسم . األشكال

اللوحات، وغيرها من األشياء التي لم يكن بوسعنا القيام بها من قبل، والتي 
مكن وسوف نت. هكذا هو المستوى األول. لم نتخيل يومًا أن بإمكاننا القيام بها

من آتابة الشعر والكتب بأسلوب رائع، بينما آنا مجرد آّتاب غير محترفين 
هذه . ن على الكتابةووغير متمكنين من أدواتنا من قبل، أما اآلن فإننا قادر

هي المزايا المادية التي قد تعود علينا عندما نصل إلى المستوى األول من 
  . الوعي واإلدراك

  
ا ليست آتية من اهللا، ولكن من المستويات العليا وفي الواقع، إن هذه العطاي

عندئذ يمكننا . للوعي، وألننا قد قمنا بإيقاظها، فإنها قد استيقظت بالفعل
 .آانت هذه بعض المعلومات حول المستوى األول. االستفادة منها

 
واآلن، عندما ننتقل إلى المستوى األعلى، على سبيل المثال، فإننا نرى 

 األشياء األخرى، التي ال أستطيع بالطبع حصرها في هذا ونحقق المزيد من
وأيضًا ألنه ال توجد حاجة . وذلك نظرًا لضيق الوقت آأحد األسباب السياق،

لذا، فإنني . لسماع قائمة طويلة بكل مزايا الكعك والحلوى دون تذوقها
ذ عندئ. فإذا ما أردتم تذوقها، فاألمر عائد لكم. سأآتفي بفتح شهيتكم قليًال

فقط في حالة رغبتكم في تناول هذه ! نعم. يمكننا تقديم الطعام الحقيقي
 .المأآوالت
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  صفةفإذا ما تخطينا المستوى األول وانتقلنا إلى الثاني، والذي نطلق عليه
من باب تبسيط األمور، فإنه ستكون لدينا قدرات تفوق بكثير " الثاني"

ظم اإلنجازات التي يمكنها أما أع. المستوى األول، بما في ذلك المعجزات
الفصاحة والبالغة والقدرة : أن تتحقق لنا من خالل المستوى الثاني فهي

ما من أحد يقدر على حيازة من وصل إلى المستوى . على المناقشة والجدال
 من البالغة التي يتمتع بها، ويتربع ذآاؤه على متناهيالثاني، نظرًا للكم الال

 .تع بهاعرش القدرات التي يتم
 

معظم الناس الذين يتمتعون بعقول عادية ومعدالت ذآاء متوسطة، ال يمكنهم 
وال . مضاهاة هذا الشخص، ألن قدراته الذهنية قد تفتحت إلى أقصى مداها

أعني بهذا العقل المادي فحسب، وإنما أيضًا القدرات الباطنة والخفية والقوى 
في . التي بدأت اآلن في التفتحفوق البشرية، والحكمة الكائنة في داخلنا، و

، ويقصدون بذلك المستوى "البوذي"اسم الهند يطلقون على هذه المرحلة 
وهذا هو أصل . وعندما تصل إلى تلك المرحلة، فإنك تصبح بوذا. العقلي

لكننا لم ننته بعد، لن أآتفي بعرض بوذا عليكم، إذ . آلمة بوذا، بوذي وبوذا
  . هنالك المزيد

  
فإذا لم تكن . م الناس يطلقون لقب بوذا على الشخص المستنيرلذا، فإن معظ

لمجرد التفكير في أنه . قدراته تتجاوز المستوى الثاني، قد يشعر بالفخر لذلك
إال أنه . آما أن ذلك سيكون مصدر فخر لتالميذه أن ينادونه ببوذا. بوذا حي

ص ما لم يتجاوز المستوى الثاني الذي يمّكنه من رؤية ماضي أي شخ
يختاره وحاضره ومستقبله، وما لم يتحلى بأعلى مستويات الفصاحة، فإنه ال 

 .يكون قد بلغ بعد نهاية الطريق إلى ملكوت اهللا
 

ال يجب على أي شخص آان أن يفخر أو يتباهى بسبب امتالآه لتلك 
فهذا يحصل بسبب . المقدرة، أال وهي استقراء الماضي، الحاضر والمستقبل

فكل من يمارس اليوجا . آلآاشي حسب المصطلح الغربياإلتصال بالسجل ا
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فاألمر أشبه بالمكتبة القريبة من مبنى األمم . والتأمل يدرك هذا المعنى
المتحدة، حيث الكتب العربية والروسية والصينية واإلنجليزية والفرنسية 

فإذا آان باستطاعتكم القراءة بكل تلك اللغات، فستتمكنون . الخ… واأللمانية
هكذا الحال عندما يصل شخص ما إلى . معرفة ما يجري في تلك البلدانمن 

فيمكنه أن يفهم شخصيات اآلخرين ويفسرها، وأن يقرأ . المستوى الثاني
 .سير حياتهم وآأنه يقرأ سيرة حياته الشخصية

 
فعندما يصل . آثير من اإلدراك ينتظر من يبلغ المستوى الثاني للوعي

 الثاني فهذا في حد ذاته أمر رائع، فإنه يكون قد أصبح أحدهم إلى المستوى
. بالفعل شخصًا مستنيرًا عقالنيًا، يعرف أعدادًا ال حصر لها من األمور

ويكون من الممكن أن تحدث له جميع أنواع المعجزات غير المتوقعة، سواء 
، ألن ملكات تفكيره تكون قد تفتحت، وتعلم آيف يتعامل مع ىشاء ذلك أم أبأ
في . لمصدر األعلى للشفاء بغرض تنظيم حياته آي تصبح أفضل وأسهلا

المرحلة الثانية تتوسع مدارآنا، فيمكننا الحصول على آافة المعلومات 
الالزمة من الماضي والحاضر، لتصنيفها وترتيبها، ثم إعادة ترتيبها، من 

بذلك نصحح من أخطائنا ونجعل حياتنا . أجل التكفير عن أخطاء الماضي
 .سهل وأفضلأ

 
. قد نكون مثًال قد أسأنا إلى أحد جيراننا دون أن نعلم، لكننا اآلن اآتشفنا ذلك

وقد يكون هذا الجار يدبر شيئًا ما ضدنا في الخفاء بغية أذيتنا، بسبب سوء 
لكننا اآلن نعرف، نعرف السبب . التفاهم ذلك، أو ذلك الخطأ الذي بدر منا

فيمكننا اآلن إما أن نذهب . طبع أآثر سهولةوهذا يجعل األمور بال. وراء ذلك
إلى ذلك الجار وندعوه إلينا أو نقوم باالتصال به، أو ننظم حفلة ما، ندعوه 

  .إليها، فتمحي آل المشاآل وسوء التفاهم
  

وآذلك الحال عندما نصل إلى ذلك المستوى العقلي، فإننا نفهم تلقائيًا آل هذه 
ن من القوة من شأنه أن يساعدنا على األمور، ونرتبها، ونحتك بمصدر معي
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ترتيب هذه األشياء، لتحسين حياتنا، وتجنب الكثير من الحوادث، والكثير 
وهكذا، ! نعم! نعم. من المواقف والظروف غير المرغوب فيها في حياتنا

 .تكون األمور رائعة... عندما نصل للمستوى الثاني
 

ي االعتقاد في أن من وال ينبغ. ما شرحته لكم هنا هو منطق علمي بحت
. يمارس اليوجا أو التأمل هو شخص صوفي أو من خارج حدود األرض

لكنهم طوروا من أنفسهم ألنهم يعلمون . ن مثلنا جميعًاوأنهم أشخاص عادي
  . آيف يقومون بذلك

  
 يرتبط بالخبرة والدراية، صحيح؟ إذن، فإننا يءن آل شإفي أمريكا نقول 
إنه نوع من علوم ما فوق هذا العالم، نستطيع ! ناحس. يءنستطيع تعلم آل ش
لكن آلما زاد ارتفاع األشياء، آلما . آما أنه يبدو غريبًا. نحن أيضًا تعلمه
فاألمر أسهل من الذهاب للمدرسة الثانوية أو الجامعة، حيث . ازدادت بساطة

 . توجد آل مسائل الرياضيات المعقدة هذه
 

لكني أفضل اإليجاز، . كثير من المستوياتيضم المستوى الثاني في داخله ال
على آل حال، . ألنني ال أستطيع االستفاضة في آل ما يتصل بأسرار الجنة

ستعرفون بأنفسكم آل ذلك عندما تسافرون مع معلم آان قد قام بهذه الرحلة 
لكن األمر قد يستغرق وقتًا .  أســرارعندئذ لن يكون هناك أي. من قبل

 عند آل هذه المستويات األساسية والمستويات المتفرعة طويًال، إذا توقفنا
 لكن أحيانًا ما يأخذآم َاليتطلب ذلك وقتًا طوي. يءمنها، وتمعّنا في آل ش

فإذا آنتم ال تريدون أن تصبحوا . المعلم من مستوى آلخر بسرعة أآبر
 أنفسكم معلمين، فلستم بحاجة لدراسة العديد من األشياء، التي قد تصيبكم

بالرغم من أن ذلك يتطلب الكثير من . سيأخذآم هو ويرجع بكم. بالصداع
لكنكم تحصلون مباشرة على . الوقت، حياة بأآملها في بعض األحيان

  . االستنارة
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فمنذ اليوم األول . فاألمر شبيه بالتسجيل بالجامعة .هذه ليست سوى البداية
تى التخرج ال يزال لكن الطريق أمامكم ح. اللتحاقكم بها تصبحون تالميذ

هذا إذا . فبعد أربع سنوات، أو ست، أو اثنتا عشرة سنة، تتخرجون. طويًال
. لديكم الرغبة في أن تصبحوا طلبة جامعة آانت الجامعة حقيقية، وإذا آانت
  . بالطريقة نفسهاإذن يجب على الطرفين التعاون

  
 العالم، ليس من أجل االستمتاع، آذلك الحال إذا أردنا الذهاب إلى خارج هذا

فقد زرنا مرارًا وتكرارًا . وألنه ال توجد أماآن أخرى للتنزه في نيويورك
" الشورت بيتش"، وحتى )الشاطئ الطويل(مانهاتن، واللونج بيتش 

فلنفترض ) ضحك بين الجمهور. (وآل الشواطئ األخرى) الشاطئ القصير(
 إلى العالم الخارجي، والتعرف اآلن أنكم تريدون السفر في رحلة قصيرة

لم ال؟ ما دمنا ندفع مبالغ طائلة حتى نذهب إلى ميامي . على ما يجري هناك
لماذا إذن ال نذهب أحيانًا إلى عالم آخر، إلى ما . وفلوريدا لمجرد السباحة

وراء هذا العالم، لمعرفة أوجه الشبه بيننا وبين الكواآب المجاورة، وآيف 
بقليل، سفر  إنه سفر أبعد. م ال؟ ال أظن أن هذا بغريبيحيا الناس هناك؟ ل

ن من ي هنالك نوعإذ أّن. عقالني، وروحاني، عوضًا عن السفر الجسدي
  .السفر، إنه ألمر بسيط للفهم ومنطقي جدًا

 
ماذا أستطيع أن أقول لكم أيضًا؟ هكذا نكمل . نحن إذن في المستوى الثاني

ض العلم من العالم اآلخر، الذي اآتسبناه حياتنا في هذا العالم، متسلحين ببع
  .من سفرنا المستمر

  
ن أو من أية جنسية أخرى في العالم، لكنكم ين أميرآييتمامًا لو آنتم مواطن 

. تسافرون من بلد آلخر من أجل االطالع والتعرف على الشعوب المجاورة
. صليينوأعتقد أن العديد منكم في األمم المتحدة، ليس من سكان أمريكا األ

فباستطاعتنا . فأنتم تعلمون إذن ما أنا بصدد الحديث عنه. أليس آذلك؟ أجل
. السفر للكواآب المجاورة أو للمستويات األخرى األعلى بغية الفهم والتعلم
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سيرًا على األقدام، أو االنطالق  ألن المسافة آبيرة جدًا من أن نقوم بها
  . الطـائـرصحنبصاروخ، أو بما يسمى ال

  
 الطائر المجهول الهوية صحنهناك مسافات أطول من أن يقطعها ال

 صحنأما نحن، فلدينا قدرة داخلية أسرع من تلك التي عند ال.). أو.أف.يو(
بواسطتها . إنها الروح الخاصة بنا، والتي ندعوها أحيانًا بالنفس. الطائر

 ومرور زدحمةنستطيع التحليق دون أي وقود، دون شرطة، أو طرق م
ولن نتخوف بعد اآلن من احتمال أن . مختنق، أو أي عقبات من أي نوع

، ألننا ننعم اآلن باالآتفاء الذاتي، )ضحك(يتوقف العرب عن بيع النفط لنا 
فال نقع أبدًا في أي مأزق، اللهم إذا أردنا نحن تدمير أنفسنا بمخالفة القوانين 

سنطلعكم . ما أسهل تجنب ذلكو. الكونية، واالنسجام بين السماء واألرض
وسأحاول أن أآون موجزة، فلست .  مهتمين بمعرفتهامإن آنت على الطريقة،

 .بل سأآتفي بإعطاء مثال لن آخذآم للكنيسة،: بواعظة ال تقلقوا
 

تمامًا عندما نقود : هناك بعض القواعد في هذا الكون وجب علينا معرفتها
الضوء األحمر يعني :  المرورالسيارة يجب أن نكون على دراية بإشارات

هناك إذن قوانين . سر يسارًا، ويمينًا، الخ. الوقوف، واألخضر يعني الســير
أما خارج عالمنا، أي خارج هذا . سهلة وبسيطة نتبعها في الكون المادي

فأنتم أحرار، ! العالم المادي، فال توجد أية قوانين، ال قوانين على اإلطالق
ب علينا الخروج أوًال من هذا العالم آي نصبح لكن يج. مواطنون أحرار

 -وما دمنا نعيش في هذا العالم، أي في الجسد المادي، وجب علينا . أحرارًا
 التمسك بتلك القوانين آي ال نقع في مشاآل، وال تتعطل - قدر المستطاع

  .، وآي نستطيع التحليق عاليًا وبسرعة أآبر ودون مشاآل"مرآبتنا المادية"
  

دت هذه القوانين في الكتب المقدسة، في الكتاب المقدس لدى إذن، ور
تلك القوانين السهلة، مثل عدم اإلساءة . المسيحيين، والبوذيين أو حتى الهنود

، وعدم الزنا، وعدم تناول )ال تقتل(لجيراننا، وعدم السرقة، وعدم القتل 
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قديمًا المواد السامة، أو تعاطي المخدرات، فعلى األرجح، آان القديسون 
لذا، فقد حرموا تعاطي . يعلمون أننا سنخترع الكوآايين في القرن العشرين

المخدرات، والمقامرة، وآل ما يجعل روحنا تتشبث بالملذات، فننسى بالتالي 
  . رحلتنا الروحية

  
هذه القوانين المادية تشابه . إذا أردنا التحليق عاليًا بسرعة ودون مخاطر

ينطلق صاروخ، يجب على العلماء مراعاة قوانين فعندما . قوانين الفيزياء
بينما يجب علينا نحن توخي آل الحذر، ألننا نبغي . يءهذا آل ش. معينة

لكن إذا آنتم .  الطائرصحنالتحليق أعلى من الصاروخ وأسرع من ال
تريدون مزيد من التفاصيل، فستكون هذه التفاصيل بين أيديكم عند البدء في 

ن أزعجكم اآلن بكل تلك األحكام التي ستقولون عنها بالتأآيد ل. تعلم طريقتنا
 ."أعلم ذلك سلفًا، لقد قرأت ذلك في اإلنجيل، أو في الوصايا العشر"
 

رها االهتمام، أو لم لكننا لم نع. في الواقع، قرأ أغلبنا بالفعل الوصايا العشر
 معناها نستوعبها جيدًا، أو فهمها آل منا آما تراءى له، لكن ليس بحسب

لهذا، فإنه ال يضر أن نتذآر أو نسمع بشكل متعمق بعض . الحقيقي
لقد خلقت الحيوانات "فقد ورد في بعض الكتب المقدسة القديمة . التفسيرات

ت تعالى / ثم قال"، ولتساعدآم، ولتكونوا أسيادًا عليهاصدیقتكملتكون 
 نوع الغذاء الذي يالئمه، ت الغذاء الكافي للحيوانات، لكل حيوان/ها خلق/نهإ

! آال. تسمح لنا بأآل تلك الحيوانات/ها لم يـ/لكنه. والذي يختلف عن غيره
خلقت األعشاب في الحقول، وآل أثمار الشجر طيبة المذاق، "ت /بل قال

سوى قلة قليلة من   لكن لم تتنبه"هذا سيكون غذاءآم. وذات المنظر الجميل
يرون يأآلون لحم الحيوانات، دون فهم الناس لتلك الحقيقة، وال يزال آث

 .حقيقي لما جاءت به الكتب السماوية في هذا السياق
 

وإذا ما تعمقنا في البحث العلمي، لعرفنا أن جسمنا وأمعاءنا ومعدتنا وأسناننا 
لذلك، . بطبيعتها ليست مهيأة ألآل اللحوم، وإنما للتغذية النباتية دون سواها
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 غالبية الناس من األمراض، وأن يصابوا فليس من المستغرب أن يعاني
 بسرعة ويصابوا بالبالدة، مع أنهم قد ولدوا ايتعبوأن بالشيخوخة المبكرة، و

وآلما اقتربوا . أذآياء وجذابين، فينتهي بهم األمر بأن يصبحوا ثقيلي الفهم
من الشيخوخة، آلما ساءت حالهم، ذلك ألننا قد أتلفنا عربتنا، وطائرتنا، 

فإذا آنا نريد استعمال هذه العربة لمدة أطول، وبعناية .  الطائرصحنناو
  . ةأآثر، فيجب علينا إذن أن نهتم بها بطريقة مالئم

  
مثًال إذا آنا نملك سيارة، إن لم نمألها وقودًا مناسبًا، ماذا سيحدث عندئذ؟ 

 في هذه الحالة ال تلوموا السيارة، فهو. ثم تتوقف  أقدام فقطستسير لبضع
خطأآم أنكم وضعتم وقودًا غير مناسب، بالرغم من أن ذلك قد صدر عنكم 

وإذا آان الوقود ممزوجًا بالماء، فربما تسير السيارة لبعض . دون قصد
أو إذا آان الزيت ملوثًا ولم نقم بتنظيفه، . الوقت، لكن بعدها ستبدأ المشاآل

 . نا لم نهتم بها آما يجبفستسير قليًال ثم تبدأ المتاعب، بل وتنفجر أحيانًا، ألن
 

باستطاعتنا الطيران بهذا الجسد . ينطبق ذلك على جسدنا، فهو أشبه بالسيارة
لكننا أحيانًا ما نخربه، فال . نحو األبدية، صوب أعلى مستويات الحكمة

مثًال، نستخدم السيارة للقيادة لعدة أميال، . نستفيد منه للوصول إلى هدفنا
. ى أصدقائنا، أو لمشاهدة المناظر الطبيعية الجميلةللذهاب إلى عملنا، أو إل

لكننا ال نهتم بها، وال نوليها االهتمام الواجب، فنمألها بالوقود الخطأ، أو ال 
نتنبه لمعدل الزيت ومنسوب المياه، في مثل هذه الحالة، لن تسير السيارة 

. سنكون أشبه بمن يدور في حلقة مفرغة. بسرعة، ولن تسير لوقت طويل
لقد بذرّنا أموالنا . كننا بذلك ال نحقق الهدف الذي من أجله اشترينا السيارةل

لقد دمرتم سيارتكم، . ولن يمكننا أن نلوم أحدًا سوى أنفسنا .ووقتنا وطاقتنا
أموالكم، بينما آان باستطاعتكم الذهاب ألبعد من هذا، ورؤية  وأهدرتم

 .ختلفةالكثير من األشياء، والتمتع بمشاهدة المناظر الم
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بالطريقة نفسها، يستطيع جسدنا المادي العيش في هذا العالم إذا أحسنا 
فإننا نملك العديد من األدوات التي نستطيع، مستعينين بها، . العناية به

تمامًا مثل رائد الفضاء الذي يجلس في الصاروخ،  .التحليق ألبعد مدى
فة القواعد الفيزيائية فالصاروخ هو أداته، يجب عليه االعتناء به، وعدم مخال

لكن رائد الفضاء الموجود داخل . آي يستطيع التحليق بسرعة وأمان
فالصاروخ وإن آان يقوده إلى مقصده، لكنه ليس . الصاروخ هو األهم

أما إذا استعمل الرائد هذا الصاروخ . فاألهم هنا هو الرائد والوجهة. األساس
ر هدأيضًا إضاعة للوقت، و، فسيكون هذا "لونج أيلند"للتحليق فقط حول 

 . لألموال العامة
 

فقد . لذلك، فاعلم أن جسدك ثمين وال يقدر بثمن، ألن في داخله يكمن المعلم
اعلموا أنكم معبد اهللا، وأن اإلله القدیر یحيا في ": جاء في الكتب المقدسة

 في داخلنا، أتستطيعون انعيشي الروح القدس والحقيقة  فإذا آان".داخلكم
الكثير من الناس يمرون على هذه الجملة مرور  ن تخيل مغزى آل ذلك؟إذ

اها، وال يدرآون، أو حتى يحاولون ذالكرام، لكنهم ال يتوقفون على مغ
لهذا يحب تالميذي اتباع تعليماتي، ألنهم يكتشفون ما . إدراك، مدى عظمتها

 ربح مما يعني. بداخلهم وما هو خارج هذا العالم وخارج صراعنا اليومي
  . المال وآل تلك المشاآل المادية

  
نحن نملك الكثير من الجمال والكثير من الحرية، والكثير من المعرفة في 

وإذا ما استطعنا معرفة الوسيلة المناسبة إلظهار آل تلك األشياء، . داخلنا
فقد أوصدنا . إنما نحن ال نعلم مكان المفتاح. فكلها ملكنا، ألنها في داخلنا

   . زمن، ثم نسينا أننا نمتلك هذا الكنزالبيت منذ
  

هكذا إذن، فالذي ندعوه المعلم هو الذي بإمكانه أن يساعدنا على فتح هذا 
لكن يجب علينا عدم التسرع، بل أخذ . الباب الموصد، وأن يبين لنا ما نملك

 .آل الوقت الالزم حتى ندخل ونتحقق من آل ما هو موجود
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هل تهتمون بمعرفة .  في المستوى الثانيقد آنا في آل األحوال لحسنًا،

 دون أي يءأتريدون معرفة آل ش). يرد الحاضرون باإليجاب(المزيد؟ 
يستطيع أحدهم على األقل إمدادآم ). تضحك(مجهود من جانبكم؟ حسنًا 

أنتم على . بمعلومات عن بلد زاره، في حين لم تقوموا أنتم بزيارة ذلك البلد
واآلن، وبعد . زيارة ذلك المكانفي ون بعد ذلك األقل مهتمون، فربما ترغب

المستوى الثاني، لم أنته بعد من سرد آل ما يمكن أن يقال عن المستوى 
إذن، بعد .  ال نستطيع البقاء هنا طوال اليوم-  آما تعلمون-الثاني، لكننا 

المستوى الثاني، تستطيعون امتالك المزيد من القدرات إذا عقدتم العزم على 
وعملتم من أجل تحقيق تلك الغاية، فستصلون إلى مستوًى أعلى، إلى ذلك، 

 .ما ندعوه بالمستوى الثالث
 

إن من يصل للعالم الثالث يجب أن يكون نقيًا، خالصًا من آل دين عليه في 
 لملك هذا العالم المادي، فلن نستطيع ندينفإذا آنا . هذا العالم على األقل

حال مع المجرمين وأصحاب السوابق الجنائـية، الذين ال آما هو ال. التقدم
آذلك األمر بالنسبة . يستطيعون عبور حدود بالدهم والسفر ألي بلد آخر

ويتضمن الدين في هذا العالم إتيان عدة . لمن يرتكب الخطيئة في هذا العالم
أعمال في الماضي، وفي الحاضر، وربما في األيام المقبلة من حياتنا 

اآلن يجب علينا تطهير آل ذلك وتخليص أنفسنا، آما يحدث عندما . المادية
وذلك قبل الذهاب إلى ما وراء هذا  نقوم بتخليص البضائع في الجمارك،

الثاني، فإننا نبدأ بالعمل على بقايا  غير أنه عندما نكون في العالم. العالم
تمرار في آارما الماضي والحاضر، ألنه بدون آارما الماضي ال يمكننا االس

 .حياتنا الحالية
 

األول بدون آارما، لكنه يقترضها للنزول إلى :  من المعلميننوعانهناك 
. أما اآلخر فهو شخص عادي مثلنا، لكن الكارما خاصته نظيفة. هذا العالم

إذًا يمكن ألي شخص أن يصبح، أو أن يكون مؤهًال ليصبح، معلمًا في 
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ما . من عالم عال مع الكارما التي اقترضها نـًاينزل المعلم أحيــا. المستقبل
  . ، هذا معقول)تضحك" (يقترض آارما"رأيكم في عبارة 

  
مثًال، قبل النزول إلى األرض، آنتم هنا من قبل، وتتعاملون مع أشخاص 

ثم ترجعون . مختلفين في هذا العالم، وألجيال عديدة أو لعدة مئات من السنين
على وصوًال . كم البعيد، ولكن، في مستوى مختلفإلى السماء ثانية، إلى بيت

ولكن توجد أيضًا ما فوق . إلى المستوى الخامس، ألن هناك سكن المعلمين
 . هذا المستوى عدة مستويات أخرى

 
أما اآلن، إذا أردنا العودة إلى هنا من باب الشفقة، أو من أجل أداء مهمة 

 وبسبب األلفة التي نشأت بيننا وبين .معينة أوآلنا اهللا القيام بها، فإننا ننـــزل
الناس في الماضي، فإننا نستطيع االقتراض من الكارما خاصتهم، ولكن فقط 

نستطيع اقتراض بعض الكارما على سبيل الدين، وبعدما . على هيئة دين
يوجد . ، حتى تنتهي مهمتنا في هذا العالمئًاشينستوفي قدرتنا الروحية، شيئًا ف

وهناك أيضًا أشخاص يصبحون أساتذة في . اع من المعلمينبالتالي عدة أنو
هذا العالم بعد الممارسة مباشرة، آما هو الحال في الجامعة، حيث األساتذة، 

وهناك أيضًا . وحيث الطلبة الذين يتدرجون حتى يصبحوا بالمثل أساتذة
أساتذة قدامى، وآخرون حديثو التخرج، آما هو الحال لدى هذا النوع من 

  .مينالمعل
  

إذا أردتم إذن االرتقاء إلى المستوى الثالث، يجب عليكم أن تكونوا أنقياء من 
فعندما نزرع بذور . "آما تزرع تحصد"إنه قانون . آل أشكال الكارما

البرتقال نحصد برتقاًال، أو نزرع بذور التفاح فنحصد تفاحًا، تلك هي 
لم تذآر الكتب . جةوهي تعني في اللغة السنكريتية السبب والنتي. الكارما

 . نفسه المبدأ، إنه"آما تزرع تحصد"المقدسة شيئًا عن الكارما، وإنما جاء، 
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لهذا السبب، فإنه ال تتوفر . تتضمن الكتب السماوية تعاليم القديسين بإيجاز
وقد حذفت منها مقاطع آثيرة آي تتالءم . لدينا الكثير من التوضيحات فيها

لم يكن هؤالء .  زعماء تلك الحرآات الدينيةومصالح الذين يدعون أنهم
تعلمون أن الناس . الزعماء دائما أشخاص تتجه عقولهم صوب الروحانية

 يوجد الكثير من -سماسرة. ، وفي مجاالت عديدةشيءتشتري وتبيع آل 
لكن الكتب السماوية التي نعرفها تختلف . السماسرة، وفي آل مجاالت الحياة

في آل األحوال، وبما  .دى، وأآبر حدودًا، وأسهل فهمًاقليًال، ألنها أوسع م
ما أسلفنا آي ال يقول عنا  لن نستفيض في، فشيء آل ةنأننا ال نستطيع بره

 .إثباتهإذن، فلنتكلم فقط عما نستطيع . الناس أننا من المجّدفين
  

كيف أنت تتكلمين عن العالم الثاني والثالث والرابع، ف: "واآلن إذا سألتموني
يمكنني إثباته إذا اجتزتم الطريق معي، الطريق نفسه، . حسنًا" تثبتين ذلك؟

لكن إذا لم تذهبوا معي، فبالتأآيد لن أستطيع . فتستطيعون رؤية األشياء ذاتها
لذلك أنا أجرؤ على الحديث عن هذه األمور ألنني أستطيع . شيءإثبات أي 
ف من التالميذ من مختلف أنحاء لدينا إثبات حي، يحمله مئات اآلال. برهنتها

يجب ... أما اآلن، وإذا سرنا سويًا. العالم، إذن بوسعنا التكلم عما نعرفه
سر "فلن تستطيعوا القول  يجب عليكم أن تسيروا،... عليكم أن تسيروا معي

 .ال أستطيع ذلك". شيءبدًال عني وأخبرني، وأطلعني على آل 
 

ولم أشاهد هذه  ي هذه القاعة من األمم المتحدةإذا لم أآن موجودة هنا ف: مثًال
أليس . القاعة شخصيًا، فأيًا آان الذي ستخبرونني به، فسيكون األمر سيان

وفي هذه . آذلك؟ إذن، يجب علينا سلك الطريق مع مرشد يمتلك الخبرة
. القاعة، يوجد لي تالميذ من مختلف الجنسيات، عايشوا بعض ما أقوله لكم

باختبار جزء منه اختبارًا عمليًا، والبعض اآلخر قام البعض منهم قام 
نعم، نعم، فكل هذا ليس إال قسمًا صغيرًا مما نستطيع . باختباره بشكل آلي

كتفي نإنها قصص قصيرة لرحالت، . قوله فيما يختص بالمستوى الثالث
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فإذا قرأنا آتابًا حول بلد ما، . بسرد أجزاء بسيطة عنها، دون تفاصيل آثيرة
 أليس آذلك؟. يكون ذلك أبدًا آزيارة البلد الحقيقيفلن 

 
هكذا، فإن لدينا آميات من الكتب تحكي عن مختلف بالد هذا العالم، لكننا 

أليس آذلك؟ فنعرف . بالرغم من ذلك نود الذهاب إليها ومشاهدتها بأنفسنا
 سبانيا وتنيريفا واليونان، لكننا نستمد معارفنا فقط من خاللإعدة أشياء عن 

لكن يجب علينا الذهاب إلى هناك واستشعار الفرحة . الكتب أو األفالم
االستمتاع بمياه وبوجودنا في تلك البالد، وتذوق المأآوالت التي يقدمونها، 

البحر المنعشة، والطقس الجميل، واألشخاص المضيافين، وآل العناصر 
 .البيئية التي ال نستطيع اإلحساس بها من خالل قراءة الكتب فقط

 
فماذا يأتي بعده؟ بالطبع . افترضوا اآلن أنكم قد اجتزتم المستوى الثالث
. فالعالم الرابع خارق للعادة. سنذهب للمستوى األعلى، أي للمستوى الرابع

وال نستطيع استعمال العبارات العادية لوصف آل تلك األشياء للعلمانيين 
 جميل جدًا، بالرغم من الن العالم الرابع عالم. خشية إهانة سيد ذلك العالم

وجود أجزاء مظلمة فيه، بل أآثر ظلمة من نيويورك عند انقطاع الكهرباء 
هل تتخيلون مدينة مظلمة بكاملها؟ إنها . عنها بسبب عطل فني عند المساء

إنها نوع من المدن .  للنور، تصبح أآثر ظلمةموقبل وصولك. تفوقها ظلمة
لى أقصى درجات الحقيقة، آنا فقبل وصولنا ع. المحظور الدخول إليها

لكن في وجود معلم مستنير، نستطيع اجتيازها، . محصورين في تلك الظلمة
 .وبدونه، لن نجد الطريق أبدًا في هذا العالم

 
عندما نبلغ مختلف المستويات، من مستويات الوجود، نكون قد اختبرنــا، 

عن أشياء ليس فقط تغيرات روحية، وإنما جسدية وذهنية أيضًا، فضًال 
سنكمل حياتنا بشكل . سننظر للحياة من منظور آخر. أخرى في حياتنا

حتى عملنا اليومي ستكون له أبعاد . مختلف، وسنؤدي أعمالنا بشكل مختلف
أخرى، وسنصبح على علم بأسباب تأديتنا لعملنا بتلك الطريقة، وأسباب 
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ولن . ى حياتناسنفهم معن. قيامنا بهذا العمل أو لماذا يجب علينا استبداله
سوف ننتظر بانسجام وبصبر إنهاء مهمتنا . نشعر أبدًا باالنزعاج واالرتباك

نعرف ذلك ونحن نعيش . ألننا نعلم أين سنذهب بعدئذ. على هذه األرض
أجل، أجل، آما أنني ". الموت خالل الحياة"لهذا يقال . على هذه األرض

 آان هناك معلم أعتقد أن بعضكم سمع عن هذا من قبل، وال أعرف إذا
، سوى أنه يجب أن نعيش الفرح )تضحك(يستطيع التعبير بشكل آخـــر

  . الحقيقي النابع من اختباراتنا الخاصة
  

بشكل مختلف، بينما آل " مرسيدس بينز"آيف يستطيع الفرد وصف، سيارة 
. الذين يملكون سيارة مرسيدس، ويعرفونها جيدًا، سيصفون الوصف ذاته

حتى لو حدثتكم بعبارات عادية،  أبدًا المرسيدس، مفهوم؟لكن ذلك لن يكون 
فإن هذه األشياء ليست عادية، ويجب علينا اختبار ذلك بأنفسنا، بالعمل 

على الرغم من أن . الجدي وبمصاحبة مرشد، هذه هي الطريقة السليمة
باستطاعتنا أحيانًا، وبنسبة واحد على مليون، إتمام هذا العمل بمفردنا لكن 

  . ضمن المخاطر، ونتائجه ليست مؤآدةهذا يت
  

وربما " سويدنبرج"في الماضي، أنجز البعض هذا العمل بمفردهم، مثال 
لكنهم جوبهوا بكثير من األخطار والصعوبات، آما أنه ليس ". آوردييف"

 .من المؤآد ما إذا آانوا قد وصلوا إلى المستويات العليا آلها
 

فكل . أعلى، حيث مقر المعلمينبعد المستوى الرابع ستذهبون لمستوى 
المعلمين يأتون من هناك، بالرغم من أنهم آانوا أبعد من المستوى الخامس، 

 انهم استوطنوا الخامس، حيث أن خارجه توجد أبعاد من الوعي يصعب ّالإ
. ربما في مرة أخرى .فهمها، ولن أشرحها لكم اليوم، آي ال أشوش أفكارآم

عندها أستطيع سرد أشياء ال  .حيث تصبحون جاهزين ، أسلوبناأو بعد تعلم
تصدق حول خيالكم، وآيف أنها تمتلئ أحيانًا بصور خادعة فيما يخص 

 .الطريق نحو اهللا



 آبيرة المعلمات تشينج هاي المفتاح لإلستنارة الفورّية

 ٣١

 
אא 

א 
  
في هذه الحالة، هل . لقد ذآرت أن المعلم يستطيع اقتراض الكارما من الناس :س

  آارما الناس قد زالت؟ وما هي النتيجة؟يعني هذا أن 
. نعم، يستطيع المعلم محو آارما أي شخص، إذا آانت تلك هي رغبته :ج

. ففي الواقع، وبعد تعلم الطريقة، تكون الكارما القديمة للتالميذ قد زالت
إذ بدون آارما، . وتبقى فقط الكارما الحالية، آي يستمر التالميذ في حياتهم

لهذا السبب يجب على المعلم إزالة .  نستطيع العيش هنانموت بسرعة وال
نة لتنقية الشخص، فال يبقى له سوى القليل من الكارما الكارما المخّز

آي يكمل بها حياته ويعمل ما يجب عليه عمله في هذه الدنيا، بعدها  الحالية،
قام لهذا ال يستطيع الذهاب أوًال، وإال، فكيف سيستطيع ذلك؟ حتى لو . ننتهي

  بتنقية حياته؟ فكيف تكون التنقية؟ وماذا عن الحياة الماضية؟ هل تفهمون؟ 
 
 ما هي الغاية من ممارستك؟ :س
ما هي الغاية؟ ألم أخبرآم بعد؟ هي السفر إلى ما وراء هذا العالم،  :ج

والعودة إلى المستويات العليا للوعي واإلدراك، والتحقق من الحكمة التي في 
 . لتصبحوا أفضل في هذه الحياةداخلكم، 

 
 هل توجد آارما في المستويات األخرى؟ :س
. فهي موجودة فقط حتى المستوى الثاني. ليس في جميع المستويات :ج

. ألن عقلنا، وفكرنا، والكمبيوتر خاصتنا قد صنعوا في هذا المستوى الثاني
! ي أقل، حسناوعندما ننحدر آل الطريق من مستوى أعلى إلى مستوى ماد

آي ينزل المعلم من المستوى الخامس إلى عالمنا المادي، : على سبيل المثال
يجب عليه أن يمر أوًال بالمستوى الثاني، فيجمع الكمبيوتر الخاص به، 
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آما الحال عندما يقوم غطاس . عده بحيث يستطيع إتمام عمله في هذا العالموي
ما بالنزول في البحر، فيجب عليه تجهيز القناع، واألوآسجين وسائر 

بالرغم من أنه يبدو مضحكًا الرتدائه قناع األوآسجين ولباس . األمور
يوتر هكذا نظهر نحن أيضًا أحيانًا، مع الكمب !البحر، إذ يبدو آالضفدعة

على . أما بدون هذه األشياء، فسنتمتع بالمظهر الجميل. والعراقيل المادية
الرغم من اعتقادآم اآلن بأنكم على قدر معين من الجمال، إال أنكم لستم 

بسبب آل هذه اآلالت التي يجب ! مفهوم. آذلك، مقارنة بما أنتم عليه حقيقة
آي نعمل هناك، وبعد أن علينا لبسها، بغية النزول إلى أعماق هذا العالم 

نكون قد اجتزنا المستوى الخامس، بغرض الذهاب بعيدًا، وجب علينا ترك 
 آالغطاس الذي يصل ًاتماًم. فلسنا بحاجة إليه بأعلى. الكمبيوتر هناك

للشاطئ، ويزيل عنه القناع واألوآسجين وآل تجهيزات الغطس، ويظهر 
 ! حسنًا. على حقيقته

 
آخر العالم الثاني، وقبل الصعود إلى المستويات األعلى، لقد ذآرت أنه في  :س

هل يعني هذا أن آل الكارما الماضية تعيش أيضًا . يجب ترك الكارما أو تنظيفها
 عندما نأتي إلى هذه الحياة؟

، وإنما شيءألنه ال يوجد أي آمبيوتر باستطاعته تسجيل آل ! نعم :ج
كمبيوتر هذا، الفكر، العقل الذي يستخدم لديكم هذه الكارما فقط، ألن لديكم ال

. لهذا السبب نملك هذا الكمبيوتر. من أجل تسجيل آل اختبارات العالم المادي
؟ كارمافما هي ال. وهذا ما نسميه الكارما. فنحن نسجل بشكل حسن أو سيئ

مثل االختبارات السيئة أو الجيدة، وردود أفعالنا وخبراتنا في مجال التعلم 
وألننا نملك ما نسميه الوعي، فإننا نعلم أنه  .احل حياتنا المختلفةطيلة مر

يجب علينا أن نكون صالحين، وأن نعلم أننا قد أتينا تصرفات خاطئة في 
فاألعمال الرديئة تحط على رؤوسنا . هذا ما نسميه الكارما. بعض األحيان

األشياء تجذبنا بسبب قانون الجاذبية، تلك  آالنفايات، وآاألمتعة الثقيلة، وذلك
فبسبب وجود مجموعة آبيرة، بل . إلى أسفل، فال يصبح بوسعنا تسلق الجبل

وال نهائية، من القواعد األخالقية، والقوانين، والعادات والتقاليد، في مختلف 
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وانطالقًا من هنـا، . الدول، يربطوننا بمفهوم الجيد والسيئ، والذنب والبراءة
اس في هذا العالم، فإننا نختبر الجيد عندما ندخل في عالقات مع الن

ضمن العادات والتقاليد واألعراف والقوانين  والرديء، والذنب والبراءة،
فإذا فعلنا . عندئذ يصبح التفكير بطريقة ما، عادة! مفهوم. المختلفة للبالد

وآل هذا الوقت يتم . هذا، نكون مذنبين، وإذا فعلنا شيئا آخر نكون سيئين
داخلنا، مما يجعلنا نتناسخ روحيًا، ألننا نكون قد تعلقنا بهذا تسجيله هنا في 

لسنا . العالم أو بالعالم األعلى قليًال، وإن آان ليس عاليًا بما فيه الكفاية
! مفهوم. أحرارًا بالقدر الكافي، ولسنا خفيفي الوزن بالقدر الكافي آي نعوم

  .وذلك بسبب آل مفاهيمنا وتصوراتنا السابقة
 
  ل يتحدد قبل والدتنا، إلى أي مستوى سنصل؟ه :س
فمثًال، . فلدينا إرادتنا الحرة، التي تتحكم في مدى سرعتنا أو بطئنا. آال :ج

إذا آان لديكم سيارة، تضعون بداخلها مئات من لترات البنزين، ال أعلم آم 
بالتحديد ألنني ال أقود، فتستطيعون السير بسرعة، للوصول للمكان 

 .موافقون؟ فهذا يعود إليكم. روّيةد، لكن يمكنكم أيضًا الذهاب بالمقصــو
  ؟نعم؟ ال  بعد؟شيءالسيد هنا، هل تريد قول  
 
  أريد فقط أن اسأل عن المالئكة، في أي مستوى هي؟ :س
 .آه، في أي مستوى؟ هذا يعود إلى نوع المالئكة :ج
 .المالئكة الحارسة :س
المالئكة . يمكن أن تصل حتى المستوى الثاني. ئكة الحارسةآه، المال :ج

إنها هنا . فهي أقل مكانة. واقعة في مستوى أدنى من مستوى اإلنسان
 .لخدمتنا

  أال تذهب أبدًا إلى أبعد من هذا المستوى؟ :س
فهي تحب أن تصبح بشرًا، . آال، إال إذا أرادت أن تتحول إلى آدميين :ج

نحن لدينا آل القدرات التي . م لإلدراك تسكن في داخلهاويات العليألن المست
هذا . تمكننا من أن نتحد مـــع أعلى مستويات اإلدراك، أما المالئكة فال
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هناك أشياء خلقت من أجل . وسأحدثكم عنه بالتفصيل في يوم آخر. معقد
ات من مثًال، إذا آانت مخلوق. هكذا يوجد عدة أنواع من المالئكة. خدمتنا

. وليس عليها الذهاب ألبعد من هذا. صنع اهللا، فهي هنا من أجل خدمتنا
أحيانًا تخلق أشياء دون أن يكون هناك . لكنها تستطيع ذلـــك! مفهوم

.  ما في المنزل مصمم من أجل راحتكمشيءلديكم : مثًال. احتماالت لتحسنها
ا وتستطيعون إطفاء مثًال، تجلسون هن.  جميل للغايةشيءفبالرغم من أنه 

ألنكم . الضوء في آل أرجاء المنزل والحديقة، وفتح التلفاز وإغالقه
بالرغم . اخترعتموه من أجل غاياتكم الشخصية، أي من أجل خدمتكم فحسب

مثل آخر، باستطاعتكم مراقبة آل . من أن هذا هو األفضل من عدة نواحي
إنما هذا ال يعني أن . دأرجاء المنزل وأنتم جالسون، ودون القيام بأي مجهو

إنه مصنوع فقط من أجل ! مفهوم. هذا النظام يفوقكم أنتم من حيث جودته
قد . خدمتكم، على الرغم من أنه يبدو أفضل منكم، لكنه بالحقيقة ليس آذلك

  ! حسنًا. ال يستطيع هذا النظام أن يصبح إنسانًا من بني البشر
  
عرف، ما دمنا في هذا الجسد اليوم، آبيرة المعلمات تشينج هاي، أحب أن أ :س

فهل من الممكن أن نكون قد هبطنا، بعد أن آنا من قبل قد تحررنا منه؟ أعني، هل 
آنا دائما في الوضع نفسه؟ أم آنا سابقًا في وضع أفضل، أم أن وضعنا اآلن هو 

  للتقدم سريعًا؟ األفضل؟ وما هي أفضل طريقة
ا هو نعم، نستطيع ذلك إذا عرفنا أن تترك هذا الجسد وتتقدم، هذ :ج

فهناك طرق عديدة ومختلفة لترك هذا الجسد وراءنا والذهاب . الوسيلة
وال يذهب البعض بعيدًا، بينما يذهب آخرون إلى البعيد . خارج هذا العالم

مقارنة بكل تلك األبحاث التي . جدًا، أما البعض اآلخر، فيمضي حتى النهاية
، آنت شابة إذن، !) من أنني ال زلت أبدو شابةبالرغم(قمت بها في شبابي 

وهناك . إنها تذهب بكم حتى النهاية. تعرفون طريقة عملنا هذه هي األفضل
باستطاعتكم االختيار، فيوجد الكثير . طرق عديدة أخرى إذا أردتم اختبارها

فالبعض إذن يذهبون إلى العالم الروحاني، والبعض اآلخر إلى . في األسواق
إال أن قلة . بعد، بينما يذهب آخرون إلى المستوى الثالث أو الرابعمستويات أ
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. قليلة فقط من هؤالء هي التي تستطيع الوصول إلى المستوى الخامس
طريقتنا وممارستنا تقودآم حتى المستوى الخامس قبل تحررآم، وتترآكم 

وفيما يتعدى هذا، فإننا نقدر على االقتراب من ! مفهوم. تذهبون وحدآم
فنحن نتخيل أنه آلما ارتفعنا . لكنه ليس جميًال دائمًا. ون بمختلف أبعادهالك

فعندما نذهب مثًال إلى . هذا ليس صحيحــًا. إلى أعلى، آلما بدا ذلك أجمل
قصر بديع، وندعى إلى غرفة جلوس المعلم، فإننا نجلس وتقدم لنا 

نفسنا أنه يجب بعدها قد نقول أل... المشروبات الباردة والطعام الشهي، الــخ
علينا رؤية آل هذه األشياء عن آثب، فنتجرأ على الذهاب إلى مكان إلقاء 
النفايات وأشياء أخرى من هذا القبيل، أو نذهب لنرى التوصيالت الكهربائية 

إذن فليس من الضروري دائمًا ! للقصر، فتصعقنا الكهرباء، ونموت هناك
إنما نستطيع . عمق، ليس ذلك واجبًاالذهاب دائمًا إلى المستويات األبعد أو األ

  !حسنًا. به من باب حب المغامرة القيام
 
السؤال األول، من أي عالم . آبيرة المعلمات تشينج هاي، لدي سؤاالن :س

جاءت ذاآرة حياتنا الماضية؟ والسؤال الثاني، ما هي العالقة بين الكارما خاصتنا 
 وحياتنا الماضية؟

  الكارما خاصتك؟! ة؟ حسنافي حياتك الحالي :ج
 أهي جزء من حقبة زائدة؟. الكارما الحالية بمفهومنا اآلن :س
إذن السؤال األول، من أين أتت . نعم، نعم، إنها متعلقة ببعضها البعض :ج

وهذه . تستطيعون قراءة حياة الكارما المسجلة، هذا مؤآد. الكارما السابقة
وهي نوع من " أآاشيك"من تسجيالت التسجيالت، آما قلت لكم، تأتي 

ال . المكتبات، توجد بالعالم الثاني، وهي بمتناول آل من يريد الوصول إليها
يستطيع آل الناس االقتراب من مكتبة األمم المتحدة، وليس بإمكان أي 
شخص آان الدخول إليها، لكنني أستطيع اليوم مثًال، ألنني مدعوة للتكلم في 

ال يستطيع أي شخص الدخول إلى هنا، بينما ! حسنًا. األمم المتحدة
هكذا الحال عندما ندخل العالم . تستطيعون أنتم ذلك، ألنكم تعملون هنا

وعندما ندخل إلى العالم األول، . الثاني، فنستطيع هناك قراءة الحياة الماضية
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ولكنها . نستطيع أن نلقي نظرة على الحياة الماضية الخاصة بشخص ما
وبخصوص سؤالك الثاني، هل الختبارات . ة أو آاملةليست نظرة دقيق

نها تجارب تعلمناها، إالحياة السابقة عالقة بالكارما الحالية؟ نستطيع القول 
ما قمتم بجمعه في ! آي نتعايش من خاللها مع حياتنا الحالية، مفهوم

إنكم . الماضي باستطاعتكم أن تطبقوه في ممارستكم في حياتكم الحالية
مخيفة آنتم قد مررتم بها في  من تجارب يانًا بالخوف مثًالتشعرون أح

فمثًال، . ترون رموزها المتعلقة بالحياة السابقة حياتكم الماضية، وذلك عندما
إذا آنتم في حياتكم السابقة قد وقعتم من على السلم في الظالم الدامس، 

 حياتكم وعانيتم من فرط اآلالم المبرحة، ولم يساعدآم أحد، فإنه اآلن، في
الحالية، وفي آل مرة تنزلون فيها السلم، ستشعرون ببعض بالخوف، خاصة 

تترددون، وال تعلمون إذا  ستجدون أنفسكم. إذا آان هذا السلم طويًال ومظلمًا
إذا آنتم، خالل حياتكم األخيرة، قد درستم بتعمق في ... آنتم ستنزلون أم ال

ستجدون . الحياة مهتمين بشدةالمجاالت العلمية، فستجدون أنفسكم في هذه 
أنفسكم منجذبين نحو األبحاث العلمية، حتى لو لم تكونوا من المتخصصين 

  . فيها
صبح أففي سن الرابعة، بدأ بالبيانو و.  وعبقريتهزاروهذا سبب نبوغ مو

آان عبقريًا ألنه آان قد مارس العزف من قبل .  حتى يومنا هذامشهورًا
ه بالبنان، وقبل أن يلإخرى، حتى أضحى معلمًا يشار خالل أآثر من حياة أ

ولم يكن سعيدًا . غير أنه قد مات قبل بلوغه قمة أعماله الفنية .توافيه المنية
إذن، فإنه سيعود، . ألنه يحب الموسيقى بترك أعماله ونجاحاته وراءه،

وستعود معه آل الخبرات التي اآتسبها، وآل موهبته الموسيقية في 
. ساعة موته... رًا للرغبة القوية التي آانت لديه إلآمالهاالماضي، نظ

وهناك أشخاص تعلموا أشياء آثيرة في العالم الروحي، أو في العالم ! مفهوم
لهذا، فإننا نجدهم مشدودين . الثاني، قبل أن يخلقوا من جديد في هذا العالم

تكاد بقية للعلوم أو الموسيقى أو األدب أو ألي نوع من االختراعات، بينما 
نوع من االختراعات غير العادية، التي ال  هناك هل ترون؟. الناس ال تعرفه

حسنًا، ألنهم . يستطيع األشخاص اآلخرون أن يفهموها أو أن يحلموا بها
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فهناك نوعان من التعليم، سواء في هذا . آانوا قد رأوها وتعلموها من قبل
. أو قدرة خارقة في مجال ماالعالم أو العالم اآلخر، إذ يملك البعض موهبة 

. من العالم الروحي الثاني، بل وأحيانًا الثالث هؤالء آانوا في العالم اآلخر
 .يصبح شخصًا غير عادي، هؤالء هم العباقرة وعندما يقرر أحدهم العودة،

 
آيف تسير عملية التعلم بالتفصيل؟ وعندما يكتمل تعليمنا، ما هي الممارسة  :س

  بة؟اليومية المطلو
 بالمجان، وال شيءأوًال، أحب أن ألفت نظرآم إلى أننا نقدم آل  :ج

. نفرض أية التزامات، عدا التزامكم تجاه أنفسكم، في حالة رغبتكم في التقدم
فال يشترط فيكم أية معرفة أو خبرة مسبقة، فيما : لشروطإلى ابالنسبة إذن، 

 بالتغذية النباتية مدى لتزاماللكن يجب عليكم ا. يتعلق باليوجا أو التأمل
نسمح . والبيض ممنوع، أما الحليب والجبن فمن المسموح تناولهما. حياتكم

لذا، فالبيض أيضًا ممنوع، ألنه ينطوي آذلك على . بكل غذاء غير مقتول
نوع من القتـــل، بالرغم من آونه غير ملقح، آما أنه يتسم بخاصية جذب 

ن الكثير من الناس، أتعرفون أن بعض السحرة الذين لهذا، فإ. القوى السلبية
، يستعملون البيض لطرد "الفودو"يمارسون السحر األبيض واألسود أو 

) أحدًا من الحضور جاوب بـ نعم(األرواح الشريرة من الناس؟ أليس آذلك؟ 
أنت تعرف ذلك؟ على األقل لدي دليل فوري على صحة قولي، وإن آان 

خالل التعلم وبعده، تستشعرون ضوءًا وصوتًا يأتي . ..ليس باستنارة فورية
اتجاه مستوى أعلى بستقودآم موسيقى الروح . من أعلى مستويات اإلدراك

بعدها، . ستتعرفون على مذاق السمادهي، السالم العميق والفرح. من الوعي
وإذا آنتم غير ذلك، فال . إذا آنتم جادين، فستكملون الممارسة في البيت

أما إذا أآملتم، واحتجتم إلى مساعدتي على . ارآم وال إزعاجكمأستطيع إجب
. مارسوا التأمل لساعتين ونصف الساعة يوميًا. الطريق، فسأآمل معكم

وربما لنصف . استيقظوا باآرا آل صباح، وقبل النوم، تأملوا لمدة ساعتين
 فإذا لم أآن معكم اليوم، أتحدث إليكم، لكان لديكم ساعة. ساعة عند الظهر

عند الغذاء تستطيعون خاللها االنزواء في أي مكان لتتأملوا، هكذا يصبح 
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في . أما في المساء، فتأملوا لساعة ثانية أو لنصف ساعة. لدينا ساعة
تلفزيون أقل، وثرثرة أقل، . ونظموا حياتكم أآثر. الصباح، استيقظوا باآرًا

يكم متسع من ومخابرات هاتفية أقـل، وقراءة جرائد أقل، حينئذ سيكون لد
. بالحقيقة لدينا الكثير من الوقت، لكننا أحيانًا نقوم بإضاعة هذا الوقت. الوقت

لونج "مثل السيارة التي تدور في حلقة في الملعب عوضًا عن الذهاب إلى 
هل أجبت بذلك على سؤالك؟ نعــم، ال شروط أخرى، فعليكم فقط ". أيلند

 ستشعرون بتغيرات إيجابية وآل يوم. االرتباط بالممارسة مدى حياتكم
ومعجزات مختلفة في حياتــكم، لن تكتفوا بتمني األشياء، وإنما سترونها 

بكل األحوال، عندها ستشعرون بأعلى مستويات اإلدراك ! مفهوم. تتحقق
وهكذا، فإن . تحط على األرض، هذا إذا آنتم بالفعل جادين في هذا األمر

ين إلّي بعد مرور عدة سنوات، ألنهم مئات اآلالف من التالميذ يبقون مشدود
يمرون دومًا بتجارب أفضل، وذلك ألنهم جادون في عملهم ويقومون 

 .بالممارسة
 
  ، اشرحي لنا عن طبيعة الوعي؟أرجوك :س
لكن باستطاعتكم استعمال . طبيعة الوعي؟ إنه أمر يصعب شرحه :ج
عندما تقومون بعمل ما إنه نوع من الحكمة، مثلما الحال . كم للتخيلئذآا

تتعلمون شيئًا عن ما وراء هذا العالم، . بشكل أفضل من أية مرة قمتم به قبًال
هذا هو . وتفهمون أشياء آثيرة عن هذا العالم، لم تكونوا تفهمونها من قبل

وعندما تفتحون هذا الوعي، أو ما يسمى بالحكمة، فإنكم ستفهمون . الوعي
م إلى هنا، وماذا الذي يوجد خارج هذا العالم، حقيقــة من أنتم، وسبب مجيئك

إذًا، . ومن الذي يوجد خارج عالمنا هذا أو بالقرب منه، وأشياء أخرى آثيرة
فعلى سبيل المثال، . فمستوى الوعي هو نوع من درجات مختلفة للفهم

هل أنتم راضون . خريجو الجامعة، آلما درسوا أآثر آلما زادت معلوماتهم
إنه نوع . لكني حاولــت.  غامضشيء من الصعب تفسير عن هذه اإلجابة؟

عندما تصلون إلى مستويات . ومن الصعب شرح اإلدراك. من اإلدراك
ستختلف نظرتكم إلى . مختلفة وعالية من الوعي، يصبح إدراآكم مختلفًا
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وستشعرون بالتغيير، وبأنكم تعيشون في سالم مطلق، في هدوء . األشياء
 في حياتكم اليومية أآثر شيء القلق أبدًا، ويصبح آل وسعادة، وال ينتابكم

ستعلمون آيف تديرون أمورآم، وآيف تحلون مشاآلكم بشكل . وضوحًا
أما في داخلكم، فأنتم وحدآم . أفضل، مما يعود بالنفع على عالمنا المادي

فاألمر يماثل . من الصعب على أن أشرحه لكم.  بهتعرفون ما تشعرون
ماذا تشعرون؟ أنتم وحدآم الذين بف. ن المرأة التي تحبونعندما تتزوجون م

 . بهتعرفون، وال أحد غيرآم يشعر
 
لكني أود أن . شكرًا على تلك التوضيحات آبيرة المعلمات تشينج هاي، :س

لماذا يوجد الكثير من المعلمين اآلن، الذين .  ما يدور في ذهنيشيءتحدثينا عن 
رعة، بينما في الماضي آان هذا صعبًا؟ هل تستطيعين يمنحونا الفرصة للتعلم بس

  إخبارنا؟
. بالتأآيد، ذلك ألنه في عصرنا هذا، صارت المواصالت أفضل حاًال :ج

وهذا ال يعني أنه لم يكن يوجد . آما تتوافر لدينا سلفًا معلومات عن المعلمين
، فالبعض على العكس. ن في الماضي، أو أنهم لم يكونوا قريبين مناومعلم

وهذا يعود الختيارهم، أو إلرادتهم في العطاء، أو . منهم آان قريبًا منا للغاية
ن، أو الدينا في آل عصر أستاذ، أو اثن. إلحساسهم المرهف تجاه اآلخرين

أما اآلن، . ثالثة، أو أربعة، أو خمسة أساتذة، وذلك تبعًا لحاجات هذا العصر
ربما من مستويات ...  من المعلمينفأصبحنا أآثر إدراآًا لوجود الكثير

آالتلفاز والمذياع،  ،شيءفي عصرنا هذا، نتمتع بترف امتالك آل . مختلفة
أما قديمًا، لطبع آتاب، آان يجب قطع . وآالف بل ماليين الكتب المطبوعة

شجرة بكاملها إلى شرائح، بواسطة معدات سريعة العطب تنكسر خالل 
 أية فائدة، فكان يجب صقلها بواسطة وقت قصير، ومن ثم ال يعود لها

. الحجارة، أو بواسطة أشياء أخرى من هذا النوع، وحفر الكلمة تلو الكلمة
وعندما آنتم تريدون نقل مجموعة من الكتب المقدسة، آان يلزمنا قافلة، أو 

لهذا . سيارة شحن آبيرة، هذا إذا وجدت سيارات الشحن في ذلك الزمان
إنها فرصة رائعة لكم، ألنه . ر عن المعلمينالسبب نعرف اليوم الكثي
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هكذا ال يستطيع أحد . واختيار من تريدون من بينهم" التسوق"باستطاعتكم 
تستطيعون اليوم المقارنة، واستعمال . خداعكم واالدعاء بأنه األفضل

أفضل "أو " هذا أفضل"كم للحكم من هو األنسب بالنسبة لكم، ئحكمتكم وذآا
  .)ضحك" (هذا قبيح"أو " جه مخيفهذا له و" أو" ذاك

 
م إعطاء مراس ما دمت تتحدثين عن التسوق، فهل تعتقدين أنه بإمكانك :س

 اإلدخال إلى شخص آان قد علمه من قبل معلم آخر؟
ي قادرة نأنب سأقوم بذلك فقط في حال آان هذا الشخص يؤمن حقيقة :ج

فاألفضل أن يبقى مع . على جعله في مستوى أعلى وبسرعة أآبر، وإال فال
إذا آنتم تعتقدون أن معلمكم . معلمه الخاص، إذا آان مشدودًا إليه ويؤمن به

وإذا آانت لديكم شكوك ولم تأتيكم تجربة . هو األفضل، إذن فال تبدلوه
ألن الضوء والصوت هما المقياس . الصوت والضوء آما أسلفت، فحاولوا

قادرًا على منحكم الصوت والضوء فالذي ال يكون . لتقييم المعلم الحقيقي
فالطريق نحو أعلى مستويات . وآسف لقول ذلك. بسرعة، ليس معلمًا حقيقيًا

آما الحال عندما تذهبون للغطس في . اإلدراك مجهز بالصوت والضوء
فلكل شيء أغراضه ... يجب أن يكون معكم القناع واألوآسجين :البحر

. إنه النور. ديسين محاطين بهالةلهذا السبب ترون الق. الخاصة والعديدة
وعندما تمارسون هذه الطريقة، سيشع منكم الضوء نفسه، آما ترونه 

إذا آان الناس . مرسومًا في لوحات القديسين، ويستطيع الناس رؤيته
لهذا السبب يرسمون . روحيين، فيستطيعون رؤية النور الذي يشع منكم

آل من وصل إلى تستطيعون رؤية . القديسين بهالة فوق رؤوسهم
تشير (المستويات العليا للممارسة محاطًا بهذا النور، وإذا آنتم مستنيرين 

فيستطيع الكثير من الناس رؤية ) آبيرة المعلمات تشينج هاي إلى جبينها
  هل يوجد أحد بينكم قد رأى ذلك؟ أنت؟ ماذا رأيت؟. ذلك
 ..."األورا"أستطيع رؤية  :س
تختلف عن النور، وتميل ألوانها أحيانًا إلى " راأو"نعم لكن الـ  :ج

 .جاألسود، لون القهوة، وأحيانًا األصفر أو األحمر، وهذا يعود إلى المزا
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. قوية وروحية، تعرفون أنه مختلف" أورا"لكن عندما ترون شخص مع 
 ! حسنًا

 
 . لفترة"الراجا يوجا"لقد مارست اليوجا و . بالحقيقة ليس لدي أسئلة أطرحها :س

فلم تكن لدي معلومات  أقصد في ذلك الوقت،. أيضًا" أورا"وظننت أنني رأيت الـ 
 ؟فهمت. آافية
 !واآلن ال ترينها أبدًا؟ ولو حتى أحيانًا :ج
 .آال، ألنني توقفت عن التأمل :س
 .عليك إذًا بالتأمل من جديد. لهذا السبب فقدت قدرتك :ج
 .نعم :س
ة مرحلهذا يساعدك ل. أآملت اإليمان بهذه الطريقة، فعليك بالتأملإذا  :ج

 .معينة، ولن يسبب لك أي أذى
  
، هل يجب أن إلدخالعند ا. لقد رأيت في آتيبك أنه يوجد خمس وصايا :س

  نمارس الوصايا الخمس هذه؟
  .نعم، نعم، إنها قوانين الكون :ج
 . جنسي غير الئقفهم عبارة، تصرفأال  :س
هذا  )ضحك( .نه إذا آان لديك زوج، فال تشته أحدًا غيرهأهذا يعني  :ج

هذا يجرح . اجعل حياتك سهلة وبدون تعقيدات وبدون انفعاالت. بسيط جدًا
تجنبوا المشاآل واآلالم، . شعور اآلخرين حتى ولو على الصعيد العاطفي

هذا آل . لنسبة لألشخاص الذين نحبهمعاطفيا وفيزيائيا، وفكريا خاصة با
إذا آنتم على عالقة مع آخر ال تعلنوا ذلـــك، فهذا أيضًا يجرح أآثر . شيء
أحيانًا يفكر الناس أنه إذا آانت . حاولوا أن تحلوا هذا األمر بهدوء وببطءو

إن هذا حكيم . لديهم عالقة أخرى يجب االعتراف بها لزوجتهم أو لزوجهن
لقد ارتكبنا خطأ لماذا إذن العودة بالنفايات . ا تفسير معاآسوشريف لكن لهذ

للمنزل حتى آل الناس يصبحون على علم بذلك؟ إذا آان هو أو هي ال يعلم 
إذن، فلنحاول إيجاد . العلم بالشيء يجرح! مفهوم. سوف لن يشعر باأللم
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نا فاألفضل أال نحدث شريك. الحل لهذه المسألة وال نفعل ذلك ثانية، وننتهي
 .ألننا سنجرح مشاعره. حول ذلك

 
ما عالقة هذا . لقد الحظت أن غالبية المعلمين الروحيين لديهم روح الفكاهة :س

 بالممارسة الروحية؟
يأخذون األشياء . فهمت، أعتقد أنهم يشعرون بفرح وباسترخاء :ج

يستطيعون الضحك على أنفسهم وعلى اآلخرين، الضحك على ما وببساطة 
بينما الكثير من الناس يأخذون هذه االشياء على . خيف في هذه الحياةهو س

بعد أن نكون قد مارسنا قليال، نسترخي . محمل من الجد وبشكل رصين جدا
 إذا آنا َىإذا آنا سنحيا فلنح.  فلنمتإذا آنا سنموت غدًا. ال نشعر بالجدو

.  فلنملـكشيء ، إذا آنا نملك آلشيء نكون قد خسرنا آل شيءسنخسر آل 
لدينا الكثير من الحكمة والكثير من القدرة بعد االستنارة حتى نهتم بأنفسنا في 

. ، نفقد الشعور بالخوف وبالقلقشيءفال نخاف أبدًا من أي . آل األوضاع
إذا ربحنا . أننا منفصلون عن هذا العالمبنشعر وهكذا نكون في حالة رخاء 

كثير، وإذا ربحنا الكثير من األشياء، فهذا أو خسرنا هذا ال يعني الشيء ال
أو بشكل آخر ال . سيكون لفائدة الناس ألننا سنقدم ذلك لهم، وللذين نحبهم

 انه يجب علينا مواجهة ،نعتبر أنفسنا أو حياتنا بهذا القدر من األهمية
لكن هذا ال يعني انه يجب . فإذا قمنا بذلك يكون جيدًا. الصراعات واآلالم

يجب علينا أيضًا . اء ممددين في األسرة طوال النهار، ونتأملعلينا البق
مثًال، أنا شخصيًا ال زلت أعمل، وأرسم، وأقوم باألشغال اليدوية . العمل
وال أقبل أي تبرع من أي شخص آان، وإذا آسبت الكثير من . ألعيش

لماذا يجب علينا أن . المال، سأساعد اآلخرين، آالالجئين وضحايا الكوارث
؟ لدينا الكثير من المواهب والقدرات، والحياة تصبح سهلة جدا، بعد نعمل

نحن بحالة رخاء ! مفهوم. االستنارة، حتى نشعر أنه ال يجب علينا أن نقلق
هل تجدون أني أتمتع . عتقد أنه هكذاأ. بشكل طبيعي وهكذا تولد الفكاهة

... ذا النوع من هشيءأو أي ... ةبروح الدعابة؟ إذن، يجب أن أآون معلم
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أليس آذلك، حتى ال تكونوا قد أهدرتم وقتكم . فلنتمن ذلك لمصلحتكم
 . باالستماع لشخص غير مستنير خالل ساعتين

 
 النظريات العديدة نحن األرواح الباحثة، نطرح األسئلة ونتلقى دائمًا :س

أحب أن أسمع رأيك بالنسبة لهذا الموضوع، وآيف أتينا بوضعية أنه . والقصص
؟ آيف ترآنا البيت؟ ولماذا الرجوع إليه أمر يتعلينا دائما الرجوع إلى الب

ضروري؟ وآنت قد تحدثت عن العودة في المستوى الخامس ولم يكن ضروريا 
ما هي  ما هو الهدف إذا" أبعد من هذا"لكن إذا آان هناك . الذهاب الى ما هو أبعد

 .ه هي أسئلتيعالقتي مع العودة، إذا لم تكن العودة ضرورية؟ هذ
 آل هذه نأعتقد أنني سأجيب ع.  آل سؤال على حدةنجيد، سأجيب ع :ج

أوًال، من أنتم؟ ولماذا أنتم هنا، لماذا يجب عليكم العودة للبيت، . األسئلة
هذا سهل، سيصبح هذا . ولماذا للعالم الخامس وليس السادس؟ حسنًا

باستطاعتكم طرحه على " ؟من أنا: "فيما يتعلق بالسؤال. مضحكـــًا اآلن
باستطاعتكم البحث في . الذين يكثرون في نيويورك" زن"أحد معلمي 

لماذا أنتم هنا؟ ربما : فأنا لست مختصة في هذا المجال. الصفحات الصفراء
هؤالء الذين ندعوهم أوالد اهللا، . ألننا أوالد اهللا. ألنكم أحببتم أن تكونوا هنا

هي إلى حد ما /آذلك؟ فاألمر شبيه بالملك، فهوها، أليس /إنهم آما اهللا نفسه
آالملك، أو ملك المستقبل، إذن، إذا آان األمير يحب أن يكون في مكان ما، 
فسيكون له ما يريد، بكل األحوال، لدينا حرية اإلرادة لالختيار بأن نكون في 

أغلب الظن أنكم أنتم الذين . السماء أو في أي مكان آخر آي نختبر شخصنا
م أن تكونوا هنا منذ البدء، وخالل عدة أجيال آي تتعلموا شيئا ما من اخترت

مثًال، يحب . هناك أناس يحبون االختبارات المخيفة. المغامرة والخوف
األمير البقاء في القصر والتنزه في الغاب، ألنه يحب استكشاف الطبيعة، 

ء حيث ربما هذه هي الحالة، هذا يحدث، ربما ألننا نحس بالضجر في السما
إنما نحن نحب أن نقوم بشيء ما .  على أبواب القصرشيءيقدمون لنا آل 

مثل هؤالء الذين يعيشون في القصر الملكي، أحيانًا يريدون طهو . بأنفسنا
الطعام بأنفسهم، وال يريدون الخدم حولهم، ويتلوثون بالزيت وعصير 
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 يقودون ، لدي أشخاصمثًال. الطماطم، وهم يستمتعون بذلك، نعم، نعم
أينما ذهبت يحب الناس خدمتي، أن يقودوا لي السيارة، لكنني . سيارتي

، والمحرك الثالثية العجالتأقود دراجتي . أحيانًا أحب القيادة بنفسي
. مترات آيلوةالكهربائي دون دخان، وهي تسير خالل الساعة الواحدة عشر

ني أحيانًا في آل مكان أحب الذهاب وألن الناس يلمحون. أحب الذهاب هكذا
إنني خجولة جدًا، إال أنني عندما أعطي محاضرة، . إلى حيث ال يعرفني أحد

غالبًا ما ال . فيصبح ذلك واجبًا، منذ أن عرفني الناس وأصبحت مشهورة
هل تعلمون؟ لمدة شهرين أو . أستطيع التهرب، ولكني أفعل ذلك أحيانًا

إذن، ربما آنتم قد . ن زوجها الذي يدللها آثيرًاثالثة، آالمرأة التي تهرب م
 الوقت اآلن آي تعودوا إلى حاناخترتم أن تكونوا هنا لبعض الوقت وربما 

ألنكم قد تعلمتم ما فيه الكفاية في هذا العالم، وتشعرون أنه لم يعد . البيت
يت وأنكم متعبون من السفر، تريدون الراحة، العودة للب.  لتتعلموهشيءيوجد 

هذا . ومن ثم إذا أردتم السفر ألجل المغامرة، حسنًا. وأخذ قسط من الراحة
ولماذا يجب عليكم العودة إلى البيت، ولماذا . آل ما أستطيع قوله اآلن
بعد العالم الخامس باستطاعتكم . هذا يعود إليكم. الخامس وليس السادس

 مريح أآثر هوولكن ال. وجد مستويات آثيرة هناكت. الذهاب أينما أردتم
فهناك قدرة آبيرة باستطاعتكم البقاء لفترة ولكنكم تريدون . البقاء هنا

لديكم منزل جميل، ويوجد فيه أقسام يمكنكم االستراحة فيها . الراحة، مثًال
بالرغم من أنه يطل على . لكنكم تحبون قضاء أوقات الراحة هناك دائما
آقسم . ذا ليس مكانا للراحةمناظر الهضاب أو المرتفعات الجميلة ولكن ه

المنزل، حيث توجد التوصيالت الكهربائية، والمحرك ذو الضجة الكبيرة، 
بالرغم من أنه قسم . وهو حار وخطر، لذا فإنكم ال تحبون أن تكونوا هناك

. يوجد الكثير من الشخصيات التي ال نستطيع حتى تخيلها. مفيد جدًا لمنزلكم
ولكنها أنواع . بنا إلى أعلى، آلما زاد الحبنحن نتخيل دائمًا أنه آلما ذه

أخرى من الحب، هناك الحب العنيف والحب القوي والحب اللطيف والحب 
تعطينا مستويات مختلفة /اهللا يـ. إذن، هذا يعود إلى ما نستطيع تحمله. المحايد
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. من الحب، مستويات مختلفة، يقدمون فيها الدرجات المختلفة من حب اهللا
 . ًا يكون قويًا جدًا، بحيث يصبح لدينا إحساس بأننا خرق ممزقةحسنًا؟ أحيان

  
قسوة تجاه  ويحدث حولنا خراب في البيئةوأرى الكثير من الدمار  :س

اسأل نفسي آيف تواظبين على هذا، وبماذا تنصحين الناس الذين  .الحيوانات
ن مع محيطهم يحاولون التحرر من هذا العالم بطريقة روحية ويحاولون التعاو

هل تعتقدين أن الذهاب إلى خارج هذا العالم آاف . لمواجهة الخراب الذي يحيط بهم
تخفيف اآلالم وأننا نستطيع آي نستطيع معرفة ما نترك خلفنا أو تعتقدين أنه علينا 

   مفيد؟شيءعمل 
على األقل من أجلنا، من أجل ضمائرنا، هكذا . نعم نستطيع ذلك :ج

. أننا نعمل شيئًا وأننا نحاول تخفيف آالم المقربين إلينابدينا اإلحساس يصبح ل
لقد فعلت ذلك من قبل، . سأقوم بكل ما تطلبون مني.  الشيء نفسهواإعمل

آنت قد قلت لكم، إن أموالنا موزعة على المنظمات المختلفة . وأفعله دوما
. ألنكم تسألوننيال أريد أن أمدح نفسي، لكن . من العالم حيث توجد الكوارث

  بيناتوبو بعد ثورة برآانمثَال، لقد ساعدنا خالل السنة الماضية الفيليبين
ونحن نحاول مساعدة ... وضحايا الفيضانات في فييتنام وفي الصين الخ

الالجئين الفييتناميين في الوقت الحالي، آي نساعد األمم المتحدة في 
ا يريدون االستفادة من مساعدتنا ستساعدهم التخفيف من حملها، إذا آانو

إذن نحن . بدعمنا المادي ونستطيع أيضًا إسكانهم لكن بموافقة األمم المتحدة
وبما أننا هنا نستطيع تنظيف . نعمل آل هذه األشياء التي آنتم قد طلبتموها

هكذا نساعد بحسب اآلالم وبحسب المقاييس األخالقية . بيئتنا بقدر المستطاع
فالبعض ال يرغب في المساعدة . م على الصعيد الفيزيائي والروحيللعال

. يريدون فقط المساعدة المادية، إذن فلنساعدهم ماديًا. الروحية من طرفي
 لهذا السبب يجب علي آسب المال، ولهذا السبب ال أريد ،وهذا ما نفعله

جميع تالميذي والرهبان يجب عليهم آلهم . العيش على عطاء اآلخرين
وخارج هذا نساعد أيضًا روحيًا، نخفف من آالم . مل مثلما تعملون أنتمالع
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بذلك سنصبح ف، هذا ال يعني الجلوس طيلة اليوم في السمادهي والتلذذ. العالم
 )ضحك. (عندها بوذا جد أناني وهذا ما ال نريده

 
 ولديه القدرات التي تأتي من تكلمت عن مستوى حيث يكون الشخص مدرآًا :س
لكن عندما يمتلك شخص ما هذه القدرة وهو ال يعلم ذلك .  المستوى، من الوعيهذا

آيف بوسعه إيجادها؟ وفي حال لم .  عاديًاإنما يشعر بها، فهو يشعر بنفسه شخصًا
يجدها آيف سيكون صبورًا مع األشياء التي تحصل حوله؟ عندما يرى الحوادث 

 على الصالة أو عمل أشياء أخرى تسير ببطء في هذه الدنيا بينما يصبح قادرًا هو
ماذا يعني، وآيف نحصل على الحلول الجيدة  .آي يجد الحل األفضل واألسرع

 بواسطة المبارآة؟
أفهم، أفهم، إن ما تريد قوله هو أنه عندما نملك القدرة على تغيير  :ج

األشياء، وهذه األشياء تحصل بطريقة بيروقراطية، وهادئة، آيف نتملك 
فبدل أن تصلي أو تعطي ضربة عصا . هذا هو السؤال لصبر الحتمالها؟ا

لدي الصبر ألنه يجب ! ؟ آالصح. ية، تدل بأصابعك على األشياءسحر
، الولد مثًال. علينا العمل بحسب نظام هذا العالم آي ال نقذف به إلى البلبلة

الذي ال يستطيع الرآض هل يجب عليكم تعثيره وإسقاطه على األرض؟ 
بالرغم من أن لدينا القدرة على الرآض، . هذا يجب أن نكون صبورينل

لهذا السبب، أحيانًا، أحرم نفسي أيضًا وأنا صبورة، لكن . نمشي مع الولد
لهذا يجب علي الذهاب من رئيس إلى آخر، . يجب علي أن أعلم الصبر

 مساعدة الالجئين بالرغم من أننا نملك المال لذلك سنعطي آل ما نملك، آل
يجب علينا المرور بالنظام . ملياراتال، ماليين الدوالرات أو حتى شيء

سوف لن استعمل قدرات ! مفهوم" أعط ما لقيصر لقيصر. "البيروقراطي
. آال، آال، سنسبب أضرارًا لهذا العالم إذا فعلنا ذلك. سحرية لتحريك األمم

لناس في لكننا نستطيع جعل إدراك ا. يجب على األشياء أن تمر بطريقها
نعطيهم المعرفة . مستوى عال بواسطة الشفاء الروحي والحكمة الروحية

فأنا ال . التي يريدون، هذه أفضل طريقة للعمل، ال استعمال القدرات العجيبة
. ال تحاولوا دفع األشياء، فهذا ليس باألمر الجيد. ستعمل أبدًا هذا عن قصدأ
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إذا لم تكونوا آذلك جابتي؟ هل أنتم مقتنعون بإ. ال يستطيع الطفل الرآض
ولكني أعتقد أنكم األشخاص األآثر . أعلموني بذلك، فسأزيد من الشرح

أن يكون لدينا . شرح آثيرًاألهذا السبب ال . ذآاء، أي النخبة من آل البالد
يجب علي قول ذلك، نحذف الكثير من . األمم المتحدة، هذا أمر جيد

 من أننا ال نستطيع منع حدوث ذلك الصراعات والحروب في العالم، بالرغم
لكنني آنت قد قرأت آتبكم، التي تخص األمم المتحدة وقد تتبعت بعض . آليا

يجب علي الثناء على جهودآم والفعالية فيما يتعلق بمساعدة وأعمالكم، 
 فكل قدرة العالم لم تكن ،الرهائن، بينما لم يكن باستطاعة أحد عمل ذلك

نعم، وآثير من . قد قام بذلك  في األمم المتحدةتستطيع تخليصهم، إنما عضو
قد سمعت أنكم آنتم . األشياء أيضًا فيما يخص الكوارث ومشاآل الالجئين

وآل هذه . إنه لعمل بالغ الضخامة. مسؤولين عن اثني عشر مليون الجئ
 . هكذا فإنه من الجيد أن يكون لدينا األمم المتحدة... الحروب الخ

 
لدي سؤال يختص بالتزايد السكاني . شارآتك إيانا في حكمتكشكرًا لم :س

هل يمكنك تحليل هذا . العالمي الذي يستتبع مشكلة البيئة والغذاء المستقبلي لإلنسـان
  الموضوع؟ هل هي آارما العالم، أم أن ذلك سيخلق آارما معينة في المستقبل؟

األرضية، فهذا أمر ة أن يكون لدينا الكثير من الناس على سطح الكر :ج
؟ إن هذا يعني الكثير من الناس، والكثير من الضجة والمزيد من لم ال. رائع

فاألمر ليس حقيقة أننا نتكاثر، وإنما آوننا لسنا موزعين بشكل جيد، . التسلية
فتزداد آثافة الناس في أجزاء معينة من العالم وال يريدون تغيير أمكنتهم، 

ر من المسافات الشاسعة، ومن األراضي الموحشة لدينا الكثي. شيءهذا آل 
التي لم نستغلها بعد، والكثير من الجزر العذراء وسهول واسعة خضراء، 

 مثال، ألن ،يريد الناس التجمع في نيويورك فقط. وغابات ال يوجد فيها أحد
أو ألنه إذا آانت حكومة ما بمقدورها خلق الوظائف . في ذلك تسلية أآثر

هؤالء . ختلف األمكنة، فسيذهب الناس إلى هناك آي يعملواوالمصانع في م
ألنه من األسهل أن .  حشد أنفسهم في أمكنة معينة إّالالناس ال يفعلون شيئًا
ن في مكان آخر يفإذا آان األمان والعمل متوفر. اننحظى بالعمل وباألم
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ا سيذهبون حيث األمان وآسب العيش، هذ. فالناس سيذهبون إلى هناك أيضًا
إذن ال يجب علينا الخوف من التكاثر السكاني إنما علينا تنظيم . طبيعي جدًا

هكذا فكل األمكنة . أنفسنا أآثر آي نعطي للناس العمل والسكن واألمان
واآلن، فيما . تصبح متشابهة، وسوف لن يكون هناك أي تكاثر سكاني

، لدينا يختص بسؤالك حول التغذية، يجب عليكم أن تعلموا، أن في أمريكا
التغذية النباتية هي أفضل . الكثير من التعليمات فيما يخص الوقاية للعالم

. طريقة آي نحافظ على الثروة الطبيعية لتغذية آل سكان الكرة األرضية
، وطاقة وآهرباء وأدوية من أجل تربية ألننا نهدر بشكل آثيف غذاء نباتيًا

الكثير من دول العالم .  مباشرةآنا نستطيع تقديم الغذاء الجيد للناس. الماشية
 الغذاء النباتي الغني بالبروتين وبسعر جيد، إنما هذا غير تبيعالثالث 

فإذا وزعنا آل الغذاء بصورة متساوية . مستخدم في الدول األخرى
والمأآوالت النباتية نساعد على حل هذه المشكلة، ليس فقط من أجلنا ومن 

تقول دراسة، اطلعت عليها في . عالم آلهأجل الحيوانات، بل من أجل ال
لكن يجب علينا . لن يحصل جوع في العالمفمجلة، أنه إذا آنا جميعنا نباتيين 

أعرف أحد األشخاص، بإمكانه تحويل األرز إلى أآل لذيذ وأيضًا . تنظيم هذا
الث مائة  ثلتلك الغاية أنفقتكلمنا عن هذا في آخر مرة، وقد . إلى حليـــب
ويستطيع تغذية أآثر من ست مائة ألف فقير في سيالن وفي . ألف دوالر

ألنه بحسب الطريقة التي نتصرف . التغذية، هذا جيد سوءني االبالد التي تع
ما بها، في اغلب البلدان، فإننا نهدر الموارد الطبيعية، ليس ألننا ال نملك 

. الواقع نحن نموت بسبب خطأنا الخاص. تتضعنا هنا لنمو/فاهللا لم يـ. يكفي
إذن يجب علينا إعادة التفكير وإعادة التنظيم، لهذا يلزمنا برآات آثيرة من 

يجب على هؤالء أن يبرهنوا لنا عن مدى نزاهتهم وطهارة . الحكومات
هل تفهمون؟ فمقامهم وعهدهم هو خدمة الشعب بدل خدمة أغراضهم . ذيلهـم

ا تلك البرآات من آل الحكومات سوف لن يكون إذا آانت لدين. الشخصية
يجب أن نحصل على إدارة جيدة وتنظيم اقتصادي . هناك مشكلة، حقيقة ال

لكن هذا سيحصل بسرعة . جيد ومواهب من أجل الحكم وحكومات شريفة
 روحانيين أآثر، عندها سيعرفون النظام والقواعد ناسأآبر إذا أصبح آل ال
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سيعلمون آيف يستعملون حكمتهم . شرفاء وأنقياءوسيعلمون آيف يصبحون 
وإال . ويستطيعون عندئذ التفكير لعمل الكثير من األشياء وإعادة تنظيم حياتنا

فهم يحاولون بواسطة أموالهم الخاصة أو أموال الشعب الوصول للسلطة 
هذا ال يساعد في . وبعدها أيضًا تجميع األموال قبل فقدانهم تلك السلطة

ليس مهما الجلوس على الكنوز، جميعنا سيموت فقيرًا، يجب . تًا، بتاشيء
الناس وإعادة في ولياتهم والتفكير ؤعلى قادة البلدان إدراك قوتهم ومس

  .ترتيب النظام
  
يظهر هذا صعبًا جدًا، ألنه بعد إساءة استعمال البيئة التي أراها اليوم، أفهم  :س

 على مساحات أآبر للعيش، ومزيد من أن هذا مرتبط بتزايد السكان للحصول
مثًال، سوء استعمال الغابات في . المساآن للعيش بمستوى يليق والقرن العشرين

البرازيل والفيضانات التي تنتج عنها فهذا ليس دون عالقة مع مشكلة التزايد 
 . السكاني

والحل الوحيد .  على عالقة مع بعضه البعض، بالتأآيدشيءنعم، آل  :ج
إذن ! مفهوم. فاألساس هو االستقرار الروحي. و إيجاد الحلول من الجذوره

آل ما علينا عمله هو محاولة نشر الرسالة الروحية والمحافظة على النظام 
وهذا ما ليس عند الناس، إنه لمن الجيد أن تكونوا معلقين بآلة . الروحي

لكن إذا لم . تدخلوا السمادهي مع موسيقى وأنوار من آل نوعأن آهربائية و
يكن لديكم نظام أخالقي عندها ستستعملون فقط قدرتكم من أجل أشياء سيئة 

لهذا السبب، نحن في هذه المجموعة، ! مفهوم. ليس بوسعكم الرقابة عليها
يجب علينا معرفة أين نذهب وأن . الوصايا مهمة. نعلم الناس الوصايا أوًال

ن المفهوم الصحيح للقيم القدرة دون حب ودون شفقة ودو. نراقب قدرتنا
نعم، سيصبح هذا نوعا من السحر األسود وسوء . األخالقية غير مفيدة

إذن فمن السهل تحقيق االستنارة . االستعمال، من هنا يأتي السحر األسود
لكن من الصعب المحافظة عليها، في مسيرتكم، إذا لم تكونوا حقيقة 

تكم هذه آي ال تسيئوا منتظمين ومجهزين أخالقيًا سيحرمكم المعلم قدر
المعلم يملك الرقابة . استعمالها وال تجلبوا الخراب للمجتمع، هنا يكمن الفرق
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يتصرف الناس بهذه الطريقة ألنهم . أنا سعيدة جدًا بأسئلتكم الذآية. والقوة
إنهم يسيئون استعمال األرض التي تكلمنا حولها أو . ليسوا حكماء آفاية

إذن، الجذور هي الحكمة ... مة تنقصهـــم، ألن الحكشيءيعملون أي 
 . والممارسة الروحية، الحصول على االستنارة

  
  .مع أطيب تمنياتي لكم. أشكرآم على حسن استماعكم
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 يعد في واقع األمر إعطاء  التناوسيلم اإلدخال إلى إن إعطاء مراس "

فما عليكم إال أن تأتوا إلى هنا، وتدعوني أساعدآم على مساعدة ... ملمراس
إنما جئت لمساعدتكم على أن  ...لم آت إلى هنا ألجعلكم تالميذ لي. أنفسكم

  ."تصبحوا معلمين
  

 آبيرة المعلمات تشينج هاي 
  
  
بل .األمور الصحيحةالكل يعرف مقدمًا آيف يتأمل، ولكنكم ال تتأملون "

يتأمل بعضكم الفتيات الحسناوات، ويتأمل البعض اآلخر في المال، أو 
، فذاك هو مفي شيء ما، من آل قلبك  النظرونوفى آل مرة تمعن. األعمال
وأنا أعير االهتمام فقط للقدرة الداخلية، للحنان والحب والرحمة . التأمل

  ."ولكافة الخصال الرحيمة اإللهية
  

 آبيرة المعلمات تشينج هاي 
  
  
ما يعني أن ،  بنمط جديد معناه بدء حياة جديدةإلدخال مراسم اتلّقيإن  "

عندها تتحول إلى مخلوق غير . المعلم قد قبل دخولك في دائرة المستنيرين
في الماضي آانوا يدعون ذلك العمادة . عادي، ألنه يكون قد تم االرتقاء بك

  '."إيجاد المالذ في المعلم' أو 
  

 آبيرة المعلمات تشينج هاي 
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אאWא 
  
  

حسب ب تعّلم آبيرة المعلمات تشينج هاي المخلصين التواقين لمعرفة الحقيقة
تعنيان التمعن في  "يين"و "   آوان"والمفردتان الصينيتان . أسلوب آوان يين
النور   على التأمل فياألسلوبنطوي يو. ات الصوتذبذبات أو اختالج

هذه الخبرات  وقد ورد منذ القدم وصف. والصوت الداخليين على السواء
  . لجميع الديانات في العالمة الروحيلكتاباتالداخلية في ا

  
في البدء آانت الكلمة، والكلمة آانت ":  اإلنجيلجاء فيعلى سبيل المثال، 

هذه الكلمة هي الصوت ) ١:١يوحنا ( ".الكلمة آانت اهللالدى اهللا، و
نآام، وجدول الصوت، وآذلك سميت باللوغوس، والشابد، والتاو، . الداخلي

إنه ": تقول آبيرة المعلمات تشينج هاي في ذلك. أو الموسيقى الفلكية
هذا النغم الداخلي قادر على . یتذبذب في آل حياة، ویغذي الكون بأآمله

إنه . لجروح، وإشباع آل الرغبات، وإطفاء آل العطش الدنيويشفاء آل ا
من هذا الصوت، فإن االتصال به  وألننا خلقنا. مفعم بالقدرة والمحبة

وبعد اإلصغاء لهذا الصوت، یتغير آياننا برمته . والرضا یمنحنا السالم
  ".وتتجه نظراتنا في الحياة نحو األفضـل

  
فس النور الذي يشار إليه في آلمة ن إن النور الداخلي، نور اهللا، هو

وقد تتراوح شدته ما بين بصيص لطيف وسطوع ماليين ". اإلستنارة"
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نقترب  ومن خالل هذا النور وهذا الصوت الداخليين،. عديدة من الشموس
  .من معرفة اهللا

  
آوان يين ليس طقسًا خفيًا أو شعائر أسلوب إن إجراء مراسيم البدء في 

م، تعطى تعليمات فخالل عملية إجراء المراس. جديدبغرض دخول دين 
محددة للتأمل في الصوت والنور الداخليين، بينما تمدك آبيرة المعلمات 

ومن ثم، فإنك تستشعر مذاق الحضور ". بالبث الروحاني"تشينج هاي 
آبيرة المعلمات تشينج وليس هناك حاجة لحضور . اإللهي األول في صمت

هذا البث جزء أساسي من ". الباب" أن ينفتح أمامك هذا آيهاي بشخصها 
، والتقنيات بحد ذاتها ال تجدي بمعزل عن البرآة التي تمنحها ألسلوبا

  . آبيرة المعلمات تشينج هاي
  

قد تسمع أحيانًا الصوت الداخلي وترى النور الداخلي بمجرد أن تخطو أولى 
أو " االستنارة الفورية" وهذا ما ندعوه .تك على طريق التعلماخطو

  ".المباشرة"
   

والجدير بالذآر أن آبيرة المعلمات تشينج هاي تقبل تعليم الجميع، على 
فال يتعين عليك أن تتحول من ديانتك أو . اختالف خلفياتهم ومذاهبهم الدينية

ولن نطلب منك االنتماء ألية منظمة، . عقيدتك إلى أية ديانة أو عقيدة أخرى
  .بأية طريقة ال تنسجم مع أسلوب حياتك الحاليأو المشارآة 

  
إال أننا سنطلب منك أن تصبح نباتيًا، وهو شرط ينبغي االلتزام به مدى 

، الذي إلدخالم االحياة وعدم التفريط فيه، فهو شرط الزم قبل تلقي مراس
  .تمنح خطواته بالمجان

  
هو آل  لتعاليم الخمس آوان يين، وااللتزام باأسلوبفالتأمل اليومي حسب 

وتعد التعاليم الخمس بمثابة خطوط .  بعد الشروع في التعلمما سنطلبه منك
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وستقوم هذه . إرشادية تساعدك على عدم إيذاء نفسك أو إيذاء أي آائن حي
الممارسات بتعميق تجربتك األولى على طريق االستنارة وتقوية أواصرها، 

وبمعزل عن . ات الصحوةإلى أرفع مستوي حتى تصل في آخر األمر
الممارسة اليومية، ستنسى بالتأآيد االستنارة التي آنت قد وصلت إليها، 

  .وستعود إلى مستوى عادي من الوعي
  

ولذلك فهي . إن هدف آبيرة المعلمات تشينج هاي هو تعليمنا االآتفاء الذاتي
أو أدوات  بأنفسهم، وبدون طقوس يمكن للجميع أن يمارسوه أسلوبًاتعلمنا 

إنها ال تبحث عن أتباع أو عباد أو تالميذ، وال تسعى إلى . من أي نوع
فهي ال تقبل النقود أو الهدايا، . منظمة يدفع أعضاؤها االشتراآات تأسيس
  . لها هذه األمورمن األفضل اإلمتناع عن تقديمو ،سجود لهاوال ال

  
ة وفي تمارين التأمل التي تقبله هو فقط إخالصك في حياتك اليومي فكل ما

  .ة الكاملالستنارةتؤديها حتى تتقدم بنفسك نحو ا
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אא 
  
  

  .* امتنع عن قتل الكائنات ذات الحواس-١
  
  . امتنع عن التكلم بغير الحقيقة-٢
  
  . امتنع عن أخذ آل ما ال يقدم لك-٣
  
  .قويمالسلوك الجنسي غير ال  امتنع عن-٤
  
 .**امتنع عن تعاطي المسكرات -٥
 
  

  .ًا نباتيًا خاليًا من البيضإن احترام هذا التعليم يفرض نظامًا غذائي *
 

هذا يشمل االمتناع عن الكحول والمخدرات والتبغ والمقامرة والخالعة  **
   ).أي نوع من السموم(ومشاهدة أو قراءة المواد البالغة العنف 
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. إن اإلنسان المهتدي بشكل آامل، إنما هو إنسان بكل معنى الكلمة "

أما اآلن، فنحن نصف إنسان، نقوم باألشياء . واإلنسان الكامل، إنسان مهتد
هي /بعد تردد، لذا نقوم بفعل هذه األشياء بأنانية، غير مصدقين أن اهللا هو

نفصل ما . عتنا، وخبرتناتقوم في الحقيقة بفعل هذه األمور لمت/التي يـ/الذي
نعطي األمور أآبر من أحجامها، لذا، نصدر األحكام . بين الخطيئة والفضيلة

مفهوم؟ . نعاني من تقصيرنا في فهم ماهية اهللا. على أنفسنا وعلى اآلخرين
نحب أن نمتع أنفسنا، . في الحقيقة اهللا في داخلنا، لكننا نقصر في فهم ذلك

 '!آه، ما آان عليك فعل ذلك'  نقول لآلخرين .وأن نلعب، لكن ال نعرف آيف
إذن لماذا ! آه، ما آان علي فعل ذلك، بل وجب علي فعل ذاك' ونقول ألنفسنا 

تريد /أنا نباتي ألن اهللا في داخلي يـ.  أجل، أنا أعلم'علي أن أآون نباتيا؟
 ." ذلك

  
 آبيرة المعلمات تشينج هاي 

  
  
عندما تكون نوايانا وآالمنا وأفكارنا صافية، حتى للحظة واحدة، آل اآللهة  "

في تلك اللحظة، آل العالم سوف يساندنا . والمالئكة سوف تقوم بمساندتنا
 ."ويقف إلى جانبنا، والعرش أمامنا، ينتظر أن نتربع عليه

  
  المعلمات تشينج هايآبيرة 
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אא 
  
  

إن االلتزام مدى الحياة باتباع نظام تغذية نباتي صرف، أو نباتي ومعه 
ل من يرغب في البدء رط مسبق والزم لكبعض منتجات األلبان، إنما هو ش

يسمح بتناول األطعمة  وهذا النظام الغذائي. يني آوان أسلوبفي تعلم 
المأخوذة من مصادر نباتية أو من منتجات األلبان، أما آل أنواع األطعمة 
. األخرى المشتقة من مصادر حيوانية، بما فيها البيض، فيحظر تناولها

يأتي من أولى التعاليم، التي عل أآثرها أهمية واألسباب وراء ذلك عدة، ول
  ."ال تقتل": نا عن أن نودي بحياة الكائنات الحيةيتنه
  

ها بأي شكل من األشكال، يعود عليها ئإن عدم قتل المخلوقات الحية، أو إيذا
أن امتناعنا عن إيذاء  وهناك سبب آخر لعله أقل وضوحًا، وهو. بنفع واضح

لماذا؟ تكمن اإلجابة في قانون . نفع مثلما يعود عليهماآلخرين يعود علينا بال
 الكارما وهي العاقبة األخالقية الكاملة ألعمال المرء، والتي يتحدد قدره بناًء

 فعندما تقتل، أو تدفع اآلخرين للقتل من أجلك، ."ما تبذر ستحصد". عليها
رما، وآي ترضي رغبتك في أآل اللحوم، فإنما تحّمل نفسك دينًا من الكا

  .سيكون عليك حتمًا تسديده في النهاية
  

هو هبة نمنحها  وبعبارة أخرى، فإن االلتزام باتباع النظام الغذائي النباتي
نشعر بأننا أفضل حاًال، فتتحسن نوعية حياتنا آلما تناقص  ومعها. ألنفسنا
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. عبء ديننا من الكارما، وينفتح لنا مدخل لملكوت جديد من الخبرة الداخلية
  يستحق ذلك الثمن البخس الذي عليك دفعه؟أال 

  
لقد نجحت اآلراء الجدلية الروحانية التي أثيرت من أجل منع أآل اللحوم في 
إقناع البعض، غير أن هناك أسباب أخرى تدفعك دفعًا نحو التغذية النباتية، 

راسخة ومتأصلة في الحس السليم، وتتعلق بمسائل الصحة والتغذية،  وآلها
يئة، والجوع في العالم، وعذاب الحيوانات، واألخالق، واألرض والب

  .وغيرها
  

אאא 
  

أظهرت دراسات النشوء والتطور اإلنساني أن أسالفنا آانوا نباتيين 
وقد أثبت . فترآيب الجسم البشري غير مهيأ بطبيعته ألآل اللحوم. بالسليقة

األستاذ بجامعة هنتنجن، . س. ذلك مقال حول التشريح المقارن للدآتور ج
فقد أشار إلى أن للحيوانات آآالت اللحوم أمعاء دقيقة وصغيرة، . آولومبيا

. وتتميز أمعاؤها الغليظة بكونها مستقيمة ملساء. وأخرى طويلة وغليظة
وعلى النقيض، فإن للحيوانات آآلة النباتات أمعاء دقيقة وأخرى غليظة 

لياف والكثافة العالية وبسبب النسبة المنخفضة لأل. طويلة على السواء
للبروتين في اللحوم، فإن األمعاء ال تحتاج لزمن طويل المتصاص األغذية 

التي  منها؛ وهكذا فإن أمعاء الضواري أقصر من مثيالتها من الحيوانات
  .تتغذى على النباتات

  
أما اإلنسان، فشأنه في ذلك شأن الحيوانات النباتية، فأمعاؤه طويلة، الدقيقة 

ويبلغ طول أمعائنا بنوعيها حوالي ثمانية وعشرين قدمًا . لغليظةمنها وا
وتنثني األمعاء الدقيقة على نفسها عدة مرات، آما ). ثمانية أمتار ونصف(

وألنها أطول من أمعاء الضواري، فإن . أن جدرانها ملتفة وليست ملساء
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العفن اللحم الذي نتناوله يبقى في أمعائنا لفترات زمنية طويلة، مما يسبب 
وهذه السموم بدورها تقع ضمن مسببات سرطان القولون، . وإفراز السموم

آما أنها تزيد العبء على الكبد، الذي يقوم بوظيفة التخلص من السموم، 
  .تليف الكبد، وسرطان الكبد آل ذلك فيسبب

  
يزيد من  ، ممابولة يحتوي اللحم على نسبة آبيرة من زالل اليوروآاينيز وال

رطل من  ويحتوي آل.  على الكليتين، وقد يتسبب في تعطيل عملهماالعبء
فإذا ما وضعت الخاليا . لحم البقر على أربعة عشر جرامًا من هذا الزالل

.  زالل اليوروآاينيز، فإن وظيفتها التمثيلية تتضاءليحتويالحية في سائل 
 النعدام األلياف من السيللولوز واأللياف، ويمكن وإضافة لذلك، يخلو اللحم

سرطان المستقيم يومن المعروف أن اإلمساك قد يتسبب . أن يولد اإلمساك
  .أو في البواسير

  
اضطرابات بآذلك فإن الكوليسترول والدهون المرآزة في اللحم تتسبب 

هي السبب الرئيسي للوفاة في  وهذه االضطرابات. القلب واألوعية الدموية
  .ا اآلنسفورموالواليات المتحدة، وفي 

  
إذ تشير التجارب إلى أن عملية حرق . أما المرتبة الثانية فيحتلها السرطان

مسببة ) تعرف باسم المثيلكوالنثرين(اللحوم وشّيها يطلق مادة آيمياوية 
والفئران التي تعطى هذه المادة تصاب بأنواع مختلفة من . للسرطان

  .السرطان، آسرطان العظام والدم والمعدة، إلخ
  

وقد أظهرت البحوث أن صغار الفئران الراضعة من إناث مصابة بسرطان 
وعندما تم حقن بعض الحيوانات بخاليا . الثدي تصاب آذلك بالسرطان

فإذا . سرطانية بشرية، فإن هذه الحيوانات قد أصيبت هي األخرى بالسرطان
آان اللحم الذي نتناوله يوميًا يأتي من حيوانات تشكو أصًال من هذه 



 آبيرة المعلمات تشينج هاي المفتاح لإلستنارة الفورّية

 ٦٠

االضطرابات، ثم نقوم نحن بإدخالها في أجسامنا، فسترتفع معدالت إصابتنا 
  .بالمرض

  
أن اللحوم نظيفة وآمنة، وأن هناك تفتيش دقيق يتم على  يعتقد أغلب الناس

يوميًا من المواشي والخنازير والدواجن،  والحقيقة أن ما يذبح. سالخآل الم
ومن الصعب . حص جميعه بالفعلبغرض البيع أآثر بكثير من أن يف... إلخ

جدًا تبين ما إذا آانت قطعة معينة من اللحم تحوي سرطانًا أم ال، ناهيك عن 
ومن المألوف في الوقت الحاضر في صناعة . فحص آل حيوان على حدة

اللحوم أن تقطع الرأس إذا آانت مصابة، أو تبتر الرجل إذا آانت مريضة، 
  .أما الباقي فيباع ر السليمة،أي أنه يتم مجرد إزالة األجزاء غي

  
عندما نأآل طعامًا نباتيًا، فلن : "آيلوج. هـ. يقول النباتي الشهير الدآتور ج

  !"نقلق بشأن نوع المرض الذي قتل هذا الحيوان، وبذلك نحظى بوجبة شهية
  

ومن جهة أخرى، فإن المضادات الحيوية والعقاقير األخرى الحاوية 
مو، إما أنها تضاف إلى علف الحيوانات أو للستيرويدات وهورمونات الن
وقد ثبت أن األشخاص الذين يأآلون هذه . تحقن مباشرة في أجسامها

وباإلمكان أن تخفف . الحيوانات يمتصون هذه العقاقير في أجسامهم
في اللحم فعالية المضادات الحيوية في االستعمال  المضادات الحيوية

  .البشري
  

ولكن خبيرًا أمريكيًا في الجراحة، . نباتية ال تكفييعتبر البعض أن التغذية ال
وقد أقام . اس، قد مارس الطب ألربعين عامًا في فورمو"الدآتور ميللر"وهو

مستشفى هناك، حيث آانت تقدم الوجبات النباتية دون سواها، سواء 
الفأر هو أحد ": ويقول في ذلك. للمرضى أو لطاقم العاملين على حد سواء

فإذا عزلنا . تي تعيش على المأآوالت النباتية والحيوانية معًاالحيوانات ال
فأرين، وأطعمنا أحدهما باللحم واآلخر بالنباتات، فسنرى أن نموهما 
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وتطورهما سيتم على نحو متساو، لكننا سنالحظ أن الفأر الذي يتغذى على 
وباإلضافة لذلك، . ضد األمراضأفضل النبات يعيش أطول ويملك مناعة 

 ثم يضيف الدآتور ". يشفى أسرع'النباتي'رض فأران، فإن الفأر فإذا م
م الحديث تحسنًا ملموسًا، ولكنه ال يتمكن لقد تحسن الدواء بفضل العل": ميللر

 آما ".غير أن ما يحسن صحتنا هو الغذاء. سوى من عالج األمراض
فالناس يأآلون . إن التغذية النباتية هي مصدر غذائي مباشر": أضاف

إن حياة أآثر . هو النباتات يوانات، بينما مصدر تغذية الحيوانات أنفسهاالح
. ها البشر تقريبًامعظم األمراض التي يعانيالحيوانات قصيرة، وهي تعاني 

ومن المحتمل جدًا أن تتأتى أمراض البشر من أآل لحوم الحيوانات 
"  النباتات؟إذن، لماذا ال يحصل البشر على غذائهم مباشرة من. المريضة

يقترح ميللر أننا نحتاج فقط إلى الحبوب والبقول والخضر للحصول على 
  .الغذاء الكامل الالزم للتمتع بصحة جيدة

  
على الزالل النباتي ألن األول " متفوق"أن الزالل الحيواني  يعتقد البعض

والحقيقة أن بعض أنواع الزالل . يعتبر زالًال آامًال، واآلخر غير آامل
تي آامل، ويمكننا الحصول على غذاء آامل عندما نتناول أصنافًا النبا

  .زالل غير آامل مختلفة من األطعمة المحتوية على
  

بسبب " أعلنت الجمعية األمريكية للنظم الغذائية أنه ١٩٨٨مارس / في آذار
، فإن النظام الغذائي النباتي يكون مكتمال حين (ADA)موقــع الـ أي دي أي 

  ".ة متوازنةيخطط له بصور
  

وهناك اعتقاد خاطئ يفيد بأن أآلة اللحوم أقوى من النباتيين، غير أن تجربة 
أجراها الدآتور إرفنغ فيشر من جامعة ييل على اثنين وثالثين نباتيًا وخمسة 
 عشر من آآلي اللحوم، أظهرت أن النباتيين يملكون قدرة آبيرة على التحمل

لوب أن يمد هؤالء األشخاص أذرعهم أطول فقد آان المط. من أآلة اللحوم
وآانت النتيجة واضحة، فمن أآلة اللحوم الخمسة عشر، . مدة يستطيعونها
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تمكن اثنان فقط من بسط أذرعهم لخمس عشرة إلى ثالثين دقيقة؛ فيما تمكن 
اثنان وعشرون شخصًا من ضمن النباتيين االثنين والثالثين من مد أذرعهم 

 دقيقة، وخمسة عشر شخصًا ألآثر من ثالثين لخمس عشرة إلى ثالثين
دقيقة، وتسعة أشخاص ألآثر من ساعة، وأربعة أشخاص ألآثر من 

 !ساعتين، آما تمكن أحد النباتيين من مد ذراعيه ألآثر من ثالث ساعات
 

ويداوم الكثير من عدائي المسافات الطويلة على التغذية النباتية في وقت 
آملت الدآتورة باربارا مور، الخبيرة في العالج وقد أ. معين قبل السباق

فكسرت . النباتي، سباقًا لمائة ميل في سبعة وعشرين ساعة وثالثين دقيقة
أريد ". جميع األرقام القياسية للرجال) برغم آونها في السادسة والخمسين(

أن أآون مثاًال آي أظهر أن الناس الذين يتناولون غذاء نباتيًا خالصًا 
  ".بجسم قوي وذهن صاف وحياة نقيةيتمتعون 

  
هل يحصل النباتي على القدر الكافي من البروتين في غذائه؟ توصي منظمة 

.  اليومية من الزالل الحرارةسعراتمن % ٤،٥الصحة العالمية بأن تستمد 
من سعراته على هيئة زالل، وقرنبيط وبروآولي % ١٧فالقمح يحتوي على 

من السهل جدًا الحصول على غذاء غني  نإذ%. ٨ على رّزألوا% ٤٥على 
هذا مع الفائدة اإلضافية في . بالبروتين، مع االستغناء الكامل عن أآل اللحوم

 عن الوجبات الدسمة آأمراض القلب والعديد من ناتجةتجنب األمراض ال
  .الخيار األمثل من الواضح إذن أن التغذية النباتية هي. السرطانات

  
القة وطيدة بين االستهالك المفرط للحوم واألطعمة لقد ثبت وجود ع

األخرى الحيوانية المصدر، والحاوية على نسب عالية من الشحوم، وبين 
وتشمل األمراض . أمراض القلب وسرطان الثدي والقولون وجلطة المخ

: الدهون تعالج بتغذية نباتية تحتوي على نسبة خفيفة من األخرى التي
، والبول السكري، وقرحة الجهاز روستاتحصى الكلى، وسرطان الب

الهضمي، والحصاوى الصفراوية في المرارة، وتهيج األمعاء، والتهاب 
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المفاصل، وأمراض اللثة، وحب الشباب، وسرطان البنكرياس، وسرطان 
المعدة، ونقص السكر في الدم، واإلمساك، والزائدة الدودية، وارتفاع ضغط 

فاعلم أن العدو األآبر . ير، والسمنة، والربويض، والبواسالدم، وسرطان المب
  ! هو تناول اللحوم- بعد التدخين -لصحتك 

  

אא 
 

إلى تدمير الغابات  فهي تؤدي. لتربية الحيوانات من أجل لحومها تبعات
طرة، وارتفاع درجة حرارة األرض، وتلوث المياه وندرتها، والتصحر، االم

. استخدام مصادر الطاقة، وإلى الجوع في العالمآما تؤدي أيضًا إلى إساءة 
إن تسخير األرض والماء والطاقة والجهد البشري إلنتاج اللحوم ليس 

  .بالطريقة الفعالة الستثمار موارد األرض
  

من غابات أمريكا % ٢٥، تم حرق ما يربو على ١٩٦٠عام الومنذ 
آل  ت أنوقد ثب. الوسطى، وخصص الستحداث مراع لمواشي إنتاج اللحوم

طرة ا أوقيات من الهمبرغر المصنوع من لحوم مواشي الغابات المأربع
أضف إلى ذلك أن . طرةا من الغابات االستوائية المة قدمًا مربع٥٥يدمر 

 في إنتاج ثالثة أنواع من الغازات تربية الماشية تساهم بصورة واضحة
يسية في تلوث تؤدي إلى ارتفاع حرارة األرض، وهي أحد األسباب الرئ

 جالونًا إلنتاج رطل واحد من ٢٤٦٤المياه، وتحتاج إلى آميات مذهلة منها؛ 
 جالونًا فقط، ٢٩بينما يحتاج إنتاج رطل واحد من الطماطم إلى . لحم البقر

إن حوالي نصف .  جالونًا١٣٩ويحتاج إنتاج رطل واحد من خبز القمح إلى 
إنتاج علف الماشية والدواجن  فيالماء المستهلك في الواليات المتحدة يهدر 

  .األخرى
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بوسعنا تغذية عدد أآبر من الناس، لو أن الموارد المستخدمة في تربية 
من أرض مزروعة  فالفدان الواحد. الماشية استخدمت في إنتاج الحبوب

بالشوفان ينتج ثمانية أمثال من البروتين وخمسة وعشرين مثًال من 
وينتج فدان من األرض . دًال من الماشيةالسعرات، لو تم إطعامه للبشر ب

مستخدم القرنبيط عشرة أمثال من البروتين والسعرات وحامض النياسين 
ال حصر  واألمثلة في هذا الصدد. مما ينتجه فدان من األرض ينتج لحم البقر

من الممكن استغالل موارد العالم بصورة أآثر آفاءة لو أن األرض . لها
  .جن حولت إلنتاج الغاللالمستعملة إلنتاج الدوا

  
 فباإلضافة إلى". تخطو بخفة على األرض"إن تناول الغذاء النباتي يجعلك 

االآتفاء بتناول ما ينفعك وتوفير الفائض، ستكون مرتاح البال، ألنك ال 
  .تتسبب في قتل أحد، آلما تناولت وجبة ما

  

אא 
 

ويموت . الجوع وسوء التغذية، يعاني ما يزيد على مليار من سكان األرض
وبالرغم . ما يزيد على األربعين مليون آل عام جوعًا، أغلبهم من األطفال

من ذلك، فإن ما يزيد على ثلث المحصول العالمي من الحبوب يحول من 
وفي الواليات المتحدة تستهلك المواشي . إطعام البشر إلى إطعام المواشي

 أننا أطعمنا الناس بدًال من الماشية، لما فلو. من مجمل إنتاج الحبوب% ٧٠
  .جاع أحد

  

אאא 
 

  أن أآثر من مائة ألف بقرة تذبح يوميًا في الواليات المتحدة؟ هل تدرآون
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، "حقول المعامل"الحيوانات في البلدان الغربية في  يعيش قسم آبير من

. أقل آلفةوهي مرافق مصممة إلفراز أآبر عدد ممكن من حيوانات الذبح ب
مهمتها  فنرى الحيوانات مكدسة معًا في حيز مكاني ضيق، وتعامل آآالت

ن إوقد قيل . آثيرون بيننا لم يّطلعوا على هذه الحقيقة. تحويل العلف إلى لحم
  ".زيارة واحدة إلحدى المسالخ ستجعلك نباتيًا مدى الحياة"
  

. ئما ساحات للقتالستكون هناك دا طالما هناك مسالخ: "وقال ليو تولستوي
ومع أن أغلبنا ال يقر ". اإلنساني فالتغذية النباتية هي دليل على سمو الشعور

القتل، بل ويناهضه بصورة فعالة، إال أننا قد رسخنا عادة يدعمها المجتمع، 
وهي أن نأآل اللحم بانتظام، دونما أي وعي حقيقي لما يجري للحيوانات 

 .التي نأآلها
  

אא 
 

منذ فجر التاريخ، يمكننا مالحظة أن الخضراوات آانت دومًا الغذاء 
فاألساطير اإلغريقية والعبرية المبكرة جاءت . الطبيعي للكائنات البشرية

آما آان الكهنة . آانوا يأآلون الفواآه في البدء أشخاص على ذآر
ماء فالسفة ثم أن العديد من عظ. المصريون ال يتناولون اللحم إطالقًا

  .اإلغريق مثل أفالطون وديوجينيس وسقراط دافعوا عن التغذية النباتية
  

وهو مبدأ عدم إيذاء  وفي الهند شدد البوذا شاآياموني على أهمية األهيمزا،
وحذر تالميذه من أآل اللحوم، وإال فإن الكائنات الحية . أي آائن حي

 أآل اللحوم مجرد عادة إن": وقد قدم المالحظة التالية. األخرى ستخافهم
إن الناس الذین یأآلون " ".هفيففي البدء لم نولد مع رغبتنا . مكتسبة

إن الناس " ".اللحم إنما یستأصلون بذرة الرحمة الداخلية العظمى لدیهم
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أنا آآلك ... الذین یأآلون اللحوم یقتل بعضهم البعض ویأآل بعضهم البعض
. ویستمر األمر بهذا الشكل... تأآلني وفي الحياة التالية ،في هذه الحياة

  "؟)للوهم(من العوالم الثالثة  فكيف یمكنهم الخروج
  

وقد جاء في . لقد آان العديد من أوائل أتباع التاو والمسيحيين واليهود نباتيين
لقد هيأت آل أنواع الحبوب وآل أنواع : الرب ثم قال" :الكتاب المقدس

 البریة والطيور هيأت العشب والنباتات الفواآه لتأآل منها؛ وللحيوانات
ي وامثلة اخرى لتحريم أآل اللحم ف) ٢٩:١لتكوين ا( ".ذاءالمورقة غ

 ".یجب أال تأآل اللحم والدم فيه، ألن الحياة في الدم": الكتاب المقدس مثال
لي؟  من قال لك أن تقتل العجل والحمل ذبيحة: رب القال") ٤:٩التكوين (

سك من هذا الدم البريء، حتى یمكن أن أستمع لصالتك، وإال إغسل نف
تب عن ذلك حتى یمكن أن . فسأدیر رأسي عنك ألن یدیك مليئتان بالدم

 أحد تالميذ يسوع، في رسالته إلى سوقد قال القديس بول ".أغفر لك
  )٢١:١٤ان ألروم( ".من االفضل عدم أآل اللحم أو شرب النبيذ": الرومان

  
 جديدًا على حياة يسوع ءًا قديمة، ألقت ضوعدة آتب  تم مؤخرا اآتشاف وقد

إن الناس الذین فيهم لحم الحيوانات یصبحون ": فقد قال يسوع. وتعاليمه
اإلنسان الذي . الرجل الذي یقتل سُيقتل: والحق أقول لكم. قبور أنفسهم
  ".شر األمواتالحية ویأآل لحومها إنما یأآل لحوم الب یقتل الكائنات

  
الناس ال یستطيعون "وقد ذآر أن . آذلك فالديانات الهندية تتجنب أآل اللحم

والشخص الذي یؤذي الكائنات الحية لن . الحصول على اللحم بدون القتل
  )وصية هندية( ".فتجنبوا أآل اللحوم إذن. یتبارك أبدًا من اهللا

  
  ".ة والدم واللحمأآل الميت"والقرآن، الكتاب المقدس لإلسالم، يمنع 
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 شديدة اللهجة حول قصيدة" هان شان تزو"وقد وضع مرشد ُزّني آبير، هو 
إذهب إلى السوق سریعًا لشراء اللحم والسمك وأطعمها ": أآل اللحم

ولكن لَم یجب أن تهدر حياتها آي تحافظ على حياتك؟ . لزوجتك وأطفالك
من حثاالت  كلن یجلب لك ذلك صلة بالسماء، بل یجعل. ذلك هراء
  ".الجحيم

  
إن الكثير من مشاهير الكتاب والفنانين والعلماء والفالسفة واألشخاص 

ألبوذا : وهذه أسماء الذين اعتنقوا النباتية بتشدد. البارزين آانوا نباتيين
شاآياموني، المسيح، فرجيل، هوراس، أفالطون، أوفيد، بترارك، 

سير اسحق نيوتن، ليوناردو دا فيثاغورس، سقراط، وليم شكسبير، فولتير، ال
ن، بنيامين فرانكلين، رالف والدو أمرسن، هنري ديفيد يفنشي، تشارلز دارو

. ميل زوال، برتراند رسل، ريتشارد فاغنر، برسي بيش شيلي، هـإثورو، 
 طاغور، ليو تولستوي، جورج ،ويلز، ألبرت أينشتاين، رابندرانات. ج

شفايتسر، ومن المعاصرين بول برنارد شو، المهاتما غاندي، ألبرت 
نيومان، مادونا، األميرة ديانا، ليندسي واغنر، بول مكارتني، وآانديس 

  .بيرغن، مكتفين بذآر البعض فقط
  

النباتية على  أعتقد أن التأثيرات المترتبة عن التغذیة": قال ألبرت أينشتاين
یة النباتية ففي اختيار التغذ. النزعات البشریة نافعة تمامًا للجنس البشري

تلك آانت النصيحة المشترآة للعديد من  ".السعادة والسالم للناس معًا
  !أعالم التاريخ ومفكريه

  

אא 
  
أآل النباتات  ال يمكننا اعتبارأ لكائن حي، ولكن يشكل أآل الحيوانات قتًال :س

  نوع من القتل أيضًا؟
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ت الحية ويخلق بعض العرقلة أآل النباتات نوع من قتل الكائنا  :ج
المرء على التمارين  وإذا ثابر. الكارمية، غير أن تأثيره في غاية الضآلة

ين لساعتين ونصف في اليوم، فسيكون بوسعه يآوان  أسلوب حسب
وألننا يجب أن نأآل لنعيش، وجب علينا . التخلص من هذا التأثير الكارمي

. قلأعذابا  اختيار الغذاء الذي يحوي أقل مقدار من الشعور ويتحمل
من الماء، وبهذا فإن مستوى وعيها من الضآلة % ٩٠فالنباتات تتكون من 

من  آل الكثيرأوإضافة لذلك، عندما ن. عذاببحيث تكاد ال تشعر بأي 
النباتات ال نقوم بقطع جذورها، بل نحن باألحرى نساعد في تكاثرها 

والحصيلة النهائية يمكن أن تكون فعًال . الجنسي بتقطيع أغصانها وأوراقها
ن تقليم النباتات يساعد على إولهذا يقول خبراء الزراعة . لصالح النبات

  .لهازيادة نموها وجما
  

تجتذب  فعندما تنضج الثمار،. في الفواآه آثرأسلفناه وبوضوح أويظهر ما 
وبهذا الشكل إنما تبلغ . الناس ألآلها برائحتها الذآية ولونها ومذاقها الشهي

. األشجار المثمرة غايتها في نشر بذورها على مساحات واسعة من األرض
. ج وتسقط على األرض لتتفسخستتجاوز الثمار النض طفها ونأآلها،فإذا لم نق

إذن فإن أآل الخضار . وستحجب الشجرة الشمس عن بذورها لتموت
  .والفواآه غريزة طبيعية، وال نسبب في تعذيبها إطالقًا

  
  أن النباتيين أقصر وأنحف من أآلة اللحوم، فهل هذا صحيح؟ تعتقد الغالبية :س
آانت تغذيتهم متوازنة، وإذا . ليس النباتيون بالضرورة أنحف وأقصر  :ج

وآما ترى، فإن جميع . شد قوةأو آثر طوالأفبوسعهم أيضًا أن يغدوا 
. الحيوانات الضخمة آالفيلة واألبقار والزرافات وفرس النهر والخيول، إلخ

وهي أقوى من الضواري، ولطيفة جدًا ونافعة . تأآل النباتات والفواآه فقط
وإذا أآل الناس الكثير من . عديمة النفعبينما الضواري عنيفة جدًا و. للبشر

. الحيوانات، فإنهم بدورهم سيقعون تحت تأثير غرائز الحيوانات وقيمها
وأقوياء، بل إن حياتهم  آثر طوًالأوليس أآلة اللحوم من الناس بالضرورة 
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ن يكونوا أآلة لحوم بالكامل، فهل هم أيكاد األسكيمو . قصيرة جدًا في المعدل
أقوياء جدًا؟ هل يعمرون طويًال؟ أظنك تستطيع فهم ذلك طوال جدًا و
  .بوضوح جدًا

  
  هل يمكن للنباتيين أآل البيض؟ :س
والبعض يقول إن البيض . عندما نأآل البيض فإنما نقتل آائنًا. آال  :ج

ذلك يبدو . المتوفر تجاريًا غير ملقح، وبهذا فإن أآله ليس قتًال للكائنات الحية
فالبيضة تبقى غير مخصبة لمجرد أن ظروف . اهر فقطصحيحًا في الظ

. تستطيع إنجاز غايتها الطبيعية في إنتاج فرخ تلقيحها قد عرقلت، لذلك ال
وحتى مع عدم حصول هذا التطور، فإنها تظل محتفظة بقدرة الحياة الفطرية 

نحن نعلم أن للبيض قدرة حياة فطرية؛ وإال لماذا البيض هو . الالزمة لذلك
ن البيض يحتوي على إ؟ والبعض يقول ة الوحيدة التي يمكن تلقيحهالخليا

غير أن . لألجسام البشرية لزالل والفوسفور األساسييناالمغذيات األساسية، 
الزالل يتوفر من مستخلصات البقول والفوسفور من عدة أنواع من النباتات 

  .آالبطاطا
  

رون من آبار الرهبان نحن نعلم أنه منذ القدم وحتى اآلن، آان هناك آثي
وعلى سبيل . الذين لم يتناولوا اللحم أو البيض ومع ذلك عاشوا أعمارًا مديدة

رز المثال، آان مرشد الغوانغ يينغ يأآل خوانًا من الخضروات وبعض األ
أضف إلى أن صفار البيض . آل وجبة، ومع ذلك بلغ سن الثمانين عند

 رئيسي في اضطرابات يحوي نسبة عالية من الكوليسترول، وهو سبب
ال عجب . ا وأمريكاسالقلب واألوعية الدموية، ألقاتل رقم واحد في فورمو

  !أآلة بيض أن نجد ان النسبة العالية من المرضى هم
  
يربي اإلنسان الحيوانات والطيور الداجنة، آالخنازير والماشية والدجاج  :س

  يمكننا أآلها؟ فلماذا ال. والبط، إلخ
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لوالدان يربيان أطفالهما، فهل يعطيهما ذلك الحق في أآل ا هكذا؟  :ج
. أطفالهما؟ لكل الكائنات الحية حق في الحياة، وليس ألحد أن يجردها منه

وإذا ألقينا نظرة على القوانين في هونغ آونغ، فحتى قتل الذات مناف 
  قتل الكائنات الحية األخرى؟ ، فكيف بهللقانون

  
  صحيح؟. وإذا لم نأآلها فستمأل العالم. لحيوانات تولد ليأآلها الناسا :س
وقبل أن تقتل حيوانًا، هل تسأله إن آان يريد أن . هذه فكرة سخيفة  :ج

يقتل ويؤآل من قبلك أم ال؟ إن آل الكائنات الحية ترغب في الحياة وتخاف 
ا إذن يجب أن تؤآل ونحن ال نريد أن نؤآل من قبل نمر، فلماذ. الموت

الحيوانات من قبل البشر؟ لقد ظهرت الكائنات البشرية على األرض منذ 
بضع عشرات من آالف السنين فقط، ولكن قبل أن يظهر الجنس البشري، 

زدحمت بها األرض؟ فهل ا.  أصًالًاآان الكثير من أجناس الحيوانات موجود
فحين يشح الغذاء ويضيق . توازنًا بيئيًا طبيعيًا إن الكائنات الحية تقيم

في  مما يحفظها. المجال، فسيفضي ذلك إلى اختزال صارم في أعدادها
  .مستوى مالئم

  
   أن أآون نباتيًا؟لماذا علّي :س
أتفهم؟ إن أآل اللحوم يتناقض . تريد ذلك/أنا نباتية ألن اهللا في داخلي يـ  :ج

 نريد أن ُنقتل، ونحن أنفسنا نحن أنفسنا ال. والمبدأ الكوني في إرادة أال نقتل
ضد  واآلن، إذا فعلت ذلك لآلخرين، فإننا نقوم بذلك. سلب حياتناتال نريد أن 

أنت ال تستطيع ضرب نفسك وعليك أال تطعن . أنفسنا، وذلك يدفعنا للعذاب
أتفهم؟ سوف يقودنا . وهكذا عليك أال تقتل، ألن ذلك مناف لمبدأ الحياة. نفسك

يعني أن  ال يعني أننا نحدد أنفسنا بأي شكل، إنما . لن نفعلهذلك للعذاب، لذلك
فلن تكون حياتنا محصورة في هذا الجسد، . نمد حياتنا إلى جميع أنواع الحياة

 ذلك يجعلنا أآثر جالًال. وإنما ستمتد إلى حياة الحيوانات وآل أنواع الكائنات
  حسنًا؟. ، وغير متناهينوعظمة
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  دثي عن التغذية النباتية وآيف تساهم في السالم العالمي؟هل لك أن تتح :س
أنت ترى أن أآثر الحروب التي تحدث في هذا العالم ذات سبب . أجل  :ج

والصعوبات اإلقتصادية في بلد ما تزداد إلحاحًا إذا . فلنواجه ذلك. اقتصادي
شح في الغذاء، أو فقدان لنظام متوازن في التوزيع ضمن أو حصل جوع، 

واذا آان لديك متسع من الوقت للنظر في المجالت ولتقصي . دان مختلفةبل
إن تربية المواشي . الحقائق حول التغذية النباتية، لعرفت ذلك جيدًا

والحيوانات من أجل اللحوم قد دفعت باقتصادنا إلى الفوضى في آل 
المجاعة في العالم اجمع، وتحديدا في بلدان العالم  مما سبب. المجاالت

مواطن أمريكي أجرى بحثا حول هذا  ولست أنا التي أقول ذلك، إنما. ثالثال
يمكنك الذهاب إلى أية مكتبة واالطالع على . الموضوع ووضع آتابًا

آما يمكنك . االبحاث المتعلقة بالتغذية النباتية وتنظيم توزيع المواد الغذائية
. لجات شهيروهو مليونير مث. لجون روبينز" غذاء ألمريكا جديدة"قراءة 

 ، ووضع آتابًا عن النباتية منافيًاء آي يصبح نباتيًايآان قد تخلى عن آل ش
لقد خسر الكثير من المال واإلعتبار واألعمال . بذلك تقاليد عائلته وأعماله

وهناك عدة آتب ومجالت . إنه آتاب رائع. ولكنه قام بذلك من أجل الحقيقة
عن التغذية النباتية وآيف يمكن أن أخرى يمكن أن تقدم لك معلومات آثيرة 

 جل تربيةألقد هدرنا مصادر غذائنا من . أنظر. تساهم في السالم العالمي
أتعلم آم من الزالل والدواء والماء والقوة البشرية والسيارات . الحيوانات

والشاحنات وبناء الطرق وآم من مئات اآلالف من الفدانات من األرض قد 
جيدة من اجل إعداد وجبة؟ أتفهم؟ آل هذه األشياء يمكن بقرة  بددت في سبيل

. أن توزع بالتساوي على البلدان المتخلفة، وعندها يمكننا حل مشكلة الجوع
. واآلن، إذا احتاج بلد ما للموارد فقد يغزو البلد اآلخر إلنقاذ مواطنيه

ما تبذر "مفهوم؟ . وسيترتب على هذا انعكاسات سيئة على المدى البعيد
سُنقتل من أجل الغذاء فيما بعد، فإذا قتلنا أحدًا من أجل الغذاء،  ".دتحص

فنحن . ذلك مؤسف. بشكل او بآخر، في المرة القادمة، في الجيل القادم
سبب معاناة البلدان  ومع ذلك تجهل غالبيتنا عقالء جدًا ومتحضرون جدًا

ونغذي جسمًا فألجل أن نطعم . ذلك بسبب فمنا وذوقنا ومعدتنا. المجاورة لنا
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واحدًا إنما نقتل آائنات آثيرة، ونسبب مجاعة الكثيرين جدًا من أمثالنا من 
مفهوم؟ لذلك فإن هذا . الحيوانات بعد ت على ذآرألم ن نآللى اإو. البشر

إنه يتسبب في ابتالئنا . ضمائرنا بصورة واعية أو غير واعية الذنب سيثقل
 األمراض المستعصية، وبضمنها بالسرطان، والسل واألنواع األخرى من

إسأل نفسك، لماذا يعاني بلدك أمريكا أآثر من غيره؟ إن فيه أعلى . األيدز
إنهم . ن يأآلون لحم البقر آثيرًاينسبة سرطان في العالم، ألن األمريكي

إسأل نفسك لماذا ال توجد هذه النسبة من . يأآلون أآثر من أي بلد آخر
يملكون هذه الكمية من  النهم ال. الشيوعيةالسرطان في الصين والبلدان 

  .حسنًا؟ ال تلق باللوم علي. مفهوم؟ هذا ما يقوله البحث، ال أنا. اللحم
  
  ما هي بعض المنافع الروحية التي نجنيها من آوننا نباتيين؟ :س
يسرني أنك عرضت السؤال بهذه الصيغة، فذلك يعني أنك ترآز فقط   :ج

على الجانب الصحي  عادة يرآز الناس.  الروحيةعلى، أو تهتم بالمنافع
أما الجوانب الروحية . والحمية أو القوام عندما يسألون عن التغذية النباتية

عندما  ".ال تقتل". في غاية النظافة وبعيدة عن العنف للتغذية النباتية فهي
 أَو لم .ت ال تقتل أي آائن/تقل ال تقتل البشر، بل قال/ت اهللا هذا لنا، لم يـ/قال
تضع الحيوانات /ت الحيوانات لترافقنا وتساعدنا؟ ألم يـ/ها خلق/تقل إنه/يـ

فإذا آنت سيد . ت إعتنوا بها، وآونوا اسيادها/تحت رعايتنا؟ لقد قال
رعاياك، فهل تقتلهم وتأآلهم؟ ثم تكون ملكًا دونما أحد من حولك؟ هل فهمت 

ك، يجب علينا اذن ت ذل/ها قال/هي نفسه/ت اهللا هو/ن فاذا آانآلا
ت بكل /ها، فقد تكلم/قوالهأفي وليس هناك من حاجة للتشكيك . ها/اطاعته

.  لتفهم اهللاأن تكون إلهًا نآلوضوح، ولكن، من يفهم اهللا غير اهللا؟ عليك ا
فالتأمل في اهللا ال .  ثانية، لتكون نفسك، ال أحد آخرلهًاإوأنا أدعوك لتكون 

أنا ". تدرك أنك أنت واهللا واحد.  أنك تصبح اهللايعني عبادة اهللا، بل يعني
ألم يقل يسوع ذلك؟ فإذا قال إنه وأباه واحد، فبوسعنا أن نكون  ،"وأبي واحد
تفعله /آذلك قال يسوع إن ما يـ. ها واحدًا، ألننا أيضًا أبناء اهللا/نحن وإياه

أن نكون  إذن يمكننا. ها/أفضل منه هي نستطيع نحن أن نفعله وبشكل/هو
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ها؟ /فضل من اهللا، ومن يدري؟ ولماذا نعبد اهللا إذا آنا ال نعرف شيئًا عنهأ
لماذا نتبع إيمانًا أعمى؟ يجب أن نعرف أوًال ما نعبد، تمامًا آما يجب أن 

هذا . فنحن ال نتزوج قبل أن نتعارف. نعرف من هي الفتاة التي سنتزوجها
لنا الحق   بإيمان أعمى؟فلماذا إذن علينا أن نعبد اهللا. نآلموضوع مسلم به ا

لنا الحق في اختيار أي إله نود أن . ها/في طلب ظهور اهللا لنا وتعريفنا بنفسه
. ولهذا نجد واضحًا جدًا في الكتاب المقدس أننا يجب أن نكون نباتيين. نتبع

ولكل دواعي الرحمة يجب أن . لكل الدواعي العلمية يجب أن نكون نباتيين
وقد ورد .  أجل إنقاذ العالم، يجب أن نكون نباتيينوآذلك من. نكون نباتيين

في بحث ما أن الناس في الغرب، وفي أمريكا، لو اغتذوا نباتيًا مرة واحدة 
. في األسبوع فقط، فسنتمكن من إنقاذ ستة عشر مليونًا من الجياع آل عام

 ولكل هذه الدواعي، حتى لو لم تتبعني، أو لم. فكن بطًال إذن وآن نباتيًا
طريقتي، ارجوك أن تكون نباتيًا من أجل صالحك أنت، ومن أجل  مارست

  .صالح العالم
  
  لو أن الجميع تغذى بالنبات، فهل سيتسبب ذلك في نقص في الغذاء؟ :س
جل زرع الغالل يوفر غذاًء أربع أالن استعمال قطعة أرض من . آال  :ج

ف من أجل إطعام بقدر استعمال نفس قطعة األرض لزراعة العل عشرة مرة
وتنتج النباتات من آل فدان من األرض ثماني مئة ألف سعرة . الحيوانات

من الطاقة؛ غير أن هذه النباتات إذا استخدمت لتربية الحيوانات التي 
نتناولها بعد ذلك آغذاء، فإن لحم الحيوانات يمكن أن ينتج مائتي ألف سعرة 

. ع ستمائة ألف سعرة من الطاقةوهذا يعني أنه خالل العملية تضي. من الطاقة
  .قتصادًا من التغذية الحيوانيةوأآثر ا آبرأفالتغذية النباتية إذن تكفي لعدد 

  
  آل السمك؟أهل باستطاعة النباتي  :س
ولكنك إن أردت أن تتغذى بالنبات، . إن أردت أن تأآل السمك ال بأس  :ج

  .فالسمك ليس نباتًا
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طيب القلب، وليس من الضروري أن  المرء أن يكونيقول البعض إن على  :س
  ما هو القصد من هذا القول؟. يكون نباتيًا

إذا آان المرء طيب القلب حقًا، فلماذا إذن يستمر في أآل لحم الكائنات   :ج
! آلهاأن ال يتحمل أذن إاألخرى؟ فهو يراها تتعذب بهذا الشكل، ينبغي عليه 

مة، فكيف إذن يمكن أن يقوم به شخص طيب إن أآل اللحوم يخلو من الرح
ففي هذا . أقتل جسده وآل لحمه"": ليان تشيه"القلب؟ لقد قال المرشد 

. العالم ال یوجد من هو أآثر قسوة وضغينة وشرًا وبربریة من هذا الرجل
إذا رأیته "": منسيوس"آما قــال  "آيف یمكنه اإلدعاء أن لدیه قلبًا طيبًا؟

ته یموت، وإذا آان قلبك یتألم، فلن تتحمل أن تأآل حيًا فلن تتحمل رؤی
إن الذآاء البشري  ".لحمه؛ لذلك فالسيد الحقيقي یبقى بعيدًا عن المطبخ

أعلى من ذآاء الحيوانات، ونحن نستطيع استخدام األسلحة لجعل هذه 
وإنسان من هذا النوع . عن مقاومتنا، لذلك فهي تموت حاقدة االخيرة عاجزة

العمل، ويسود على الصغير والضعيف من الكائنات، غير جدير  يقوم بهذا
إن الحيوانات عندما تقتل، يتملكها آرب ورعب وحنق . بأن يدعى سيدًا

وهذا يتسبب في إنتاج سموم تبقى في أجسادها لتؤذي أولئك الذين . رهيب
سفل منها عند أوألن تردد ذبذبات الحيوانات في موضع . سوف يأآلونها

  .إنها ستؤثر في ذبذباتنا، وتؤثر في تطور حكمتناالبشر، ف
  
النباتيون المعتدلون ال يتجنبون (هل مسموح به؟ " النباتي المعتدل"ما ندعوه  :س

  .)وجبات يدخل فيها اللحم والخضار بل يتناولون الخضار خالل. اللحم بتشدد
تظن أنه فمثًال، إذا وضع الطعام في سائل سام ثم رفع منه، فهل . آال  :ج

" ماهاآاسيابا"، يسأل "الماهابارينيرفانا"سيصبح سامًا أم ال؟ وفي سوترا 
عندما نستعطي ونمنح طعامًا ممزوجًا باللحم، فهل یمكننا أآل هذا ": بوذا

على المرء أن ینظفه ":  فيجيب بوذا"الطعام؟ وآيف یمكننا تنظيف الطعام؟
ومن هذا  ". یأآلهبالماء ویفصل الخضار عن اللحم، وعندها یمكن أن

الحوار يمكننا أن نفهم أن المرء ال يمكنه حتى أآل الخضروات الممزوجة 
إذن، من ! مع اللحم ما لم يغسلها بالماء أوًال، ناهيك عن أآل اللحم لوحده
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. السهل جدًا أن نرى أن بوذا وتالميذه جميعًا قد دأبوا على التغذية النباتية
، "نباتيًا معتدًال"وذا باإلدعاء أنه آان ومع ذلك، فقد افترى البعض على ب

فالذين يقولون . ذلك حقًا هراء. وأنه آان يتناول اللحم إذا قدمه له المتصدقون
ذلك لم يقرأوا إال القليل جدًا من النصوص المقدسة، أو لم يفهموا النصوص 

. ففي الهند يشكل النباتيون أآثر من تسعين بالمائة من السكان. التي قرأوها
ندما يرى الناس الرهبان المستعطين بأرديتهم الصفر، يعرفون جميعًا أن وع

عليهم أن يقدموا لهم طعامًا نباتيًا، ناهيك عن أن أآثر الناس ال يملكون اللحم 
  !ليهبوه على أي حال

  
أآل بوذا قدم خنزير فأصابه ": سمعت منذ وقت طويل مرشدًا آخر يقول :س

  هل هذا صحيح؟." اإلسهال ومات
وإذا ترجمنا   من الفطر، معينتوفي بوذا بسبب تناول نوع. آال إطالقًا  :ج

قدم "حرفيًا، حسب لغة البراهمة، فإن ذلك النوع من الفطر يسمى 
وهذا يشبه تمامًا أن ندعو نوعًا من .  حقيقية، ولكنها ليست قدمًا"الخنزير
 وهناك أشياء آثيرة ").عين التنين"تعني بالصينية حرفيًا " (لونغان"الفاآهة 

. هذه" عين التنين"ليست نباتية بأسمائها، غير أنها أطعمة نباتية بالفعل، مثل 
." بهجة الخنزير"أو " آراع الخنزير"إن هذا الفطر يدعى بلغة البراهمة 

وهذا النوع من الفطر لم يكن يسهل العثور . وآالهما ذو صلة بالخنازير
ال . لمقبالت النادرة، لذلك قدمه الناس لبوذاعليه في الهند القديمة، وآان من ا

وإذا أراد الناس أن يعثروا . فوق األرض، وإنما ينمو تحتها ينبت هذا الفطر
 والخنازير عادة تحب ،عليه، وجب أن يبحثوا عنه بواسطة خنزير مسن

فهي ترصده بواسطة الرائحة، وعندما تكتشف . هذا النوع من الفطر آثيرا
ولهذا السبب . دم أقدامها لحفر الطين واستخراجه وأآلهالفطر هذا، تستخ

والواقع أن هذين ." قدم الخنزير"أو " بهجة الخنزير"يدعى هذا النبات 
وألن اإلسم ترجم بال اهتمام، وألن . اإلسمين يشيران آالهما إلى الفطر ذاته

أساءة الفهم وأخطأت  الناس لم يفهموا اإلشتقاق فعًال، فقد تسبب ذلك في
  .هذا مؤسف حقًا." إنسانًا ملتهمًا للحم"جيال الالحقة معتبرة بوذا اال
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يقول بعض محبي اللحوم إنهم يشترون اللحم من الجزار، فالحيوان لم يقتل  :س

  فهل ترين ذلك صحيحًا؟. لذلك ال بأس بأآله. على يدهم
يجب أن تعلم أن الجزارين يقتلون الكائنات الحية ألن . هذه آارثة  :ج

لو لم یأآل ": يقول بوذا" الالنكافاتارا"وفي سوترا . الناس يريدون أن يأآلوا
لذا فأآل اللحم وقتل الكائنات الحية خطيئة . اللحم أحد، لما حدث القتل

وتتسبب الكوارث الطبيعية والحروب من جراء قتل الكثير من  ".واحدة
  .مور تقترفها ايدي االنسانأوجميعها . الكائنات الحية

  
 والمواد بولةيقول البعض إنه بينما ال تستطيع النباتات إنتاج أشياء سامة آال :س

الحاوية لها، فإن مزارعي الفواآه والخضروات يستخدمون آميات آبيرة من 
  فهل هذا صحيح؟. المبيدات مع النباتات، وتلك مضرة للصحة

 نسبة آبيرة إذا استخدم المزارعون مبيدات وآيمياويات تحتوي على  :ج
مثل الـ دي دي تي، فقد يؤدي ذلك إلى السرطان والعقم  من السموم

لى إفالسموم من قبيل الـ دي دي تي يمكنها أن تتغلغل . وأمراض الكبد
وعندما تتناول اللحم، فذلك يعني أنك . الشحم، وتختزن في الشحم الحيواني

رى المختزنة في تتناول آل تلك المبيدات العالية الترآيز والسموم األخ
وتلك التراآمات يمكن . الشحم الحيواني، والتي تراآمت أثناء نمو الحيوان

ويمكننا غسل . أن تبلغ ثالثين مرة بقدر ما في الفواآه أو الخضر أو الحبوب
المبيدات المرشوشة على سطح الفواآه، ولكننا ال نستطيع إزالة المبيدات 

لية التراآم ألن تلك المبيدات ذات وتحدث عم. المترسبة في الشحم الحيواني
لذلك فالمستهلكون في أعلى سلسلة الغذاء هم األشد تعرضًا . طبيعة تراآمية

أن المبيدات في األجسام " أيوا"وقد أظهرت التجارب في جامعة . لألذى
لقد اآتشفوا أن نسبة المبيدات في . البشرية تأتي آلها تقريبًا من أآل اللحوم

 هناك سموم وفي الواقع. قل من نصف ما لدى أآلة اللحومأجسام النباتيين أ
 ففي عملية تربية الحيوانات، يتكون. أخرى في اللحوم إلى جانب المبيدات

غذائها من آيمياويات للتسريع في نموها أو لتغيير لون لحومها أو طعمها أو 
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دة فالحوافظ المنتجة من النترات مثًال شدي. ملمسها، ولحفظ اللحوم، إلخ
، آتبت صحيفة ال ١٩٧١يوليو / وفي الثامن عشر من تموز. السموم

أألخطار العظيمة الخفية على صحة آآلي اللحوم هي ": "نيويورك تايمز"
الملوثات الالمرئية في اللحم، آالبكتريا في السلمون، وآثار المبيدات، 
والحوافظ، والهورمونات، والمضادات الحيوية، والمضافات الكيمياوية 

. دوية، التي قد تبقى في لحمهاألوإضافة لذلك، تلقح الحيوانات با." ألخرىا
وبهذا الصدد، فإن الزالل في الثمار واللوز والبقول والذرة والحليب آلها 

غير قابلة للذوبان من الشوائب % ٥٦أآثر نقاء من زالل اللحم، الذي يحوي 
 أن تقود إلى أن تلك المضافات يمكن ظهرت االبحاثأو. في الماء

السرطانات، أو األمراض األخرى أو إلى تشوه األجنة، وهذا من صنع 
إذن فمن المالئم للحوامل تناول غذاء نباتي خالص لضمان الصحة . االنسان

فإذا شربت الكثير من الحليب، فستحصل على آفاية . البدنية والذهنية لألجنة
الل، ومن الفواآه من الكالسيوم، ومن البقول يمكن أن تحصل على الز

 .والخضار تحصل على الفيتامينات والمعادن
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 حينام حطت حمبة املعلم عىل روحي
 .من جديد ًولدت شابا

 :ال تسألوين عن السبب
 !فاحلب ال حتكمه قوانني العقل

 
 

 
 .أتكلم باسم مجيع الكائنات

 ًأرفع صويت جاهرا
 ًمعربا عن أحزاهنا وآالمها

 من حياة إثر حياة
 .ًيف عجلة املوت الدائرة أبدا

 , أهيا السيد الرحيمّصل
 .ًضع حدا هلذا! عأرس
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 ًك عىل اجلميع قاطبةتّتتدفق نعم
 عىل الصالح والطالح وعىل الوسيم والدميم

 !ّبالتساوي ّوعىل الصادق وغري املستحق
ّيا أهيا املعلم, ليتني أستطيع الرتنيم جلاللك ّ 

 ّوحلبك الذي يكتنف صدري
 .ّوالذي أرقد معه كل ليلة

 
  جمموعة قصائد−"دموع صامتة": من

 بقلم كبرية املعلامت تشينج هاي
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  منشوراتال 
  

  
  

 بروحنا، وتوفير إيحاءات في حياتنا اليومية، مجموعة غنية من االرتقاءمن أجل 
تعاليم آبيرة المعلمات تشينج هاي تتوفر بين أيدينا، على شاآلة آتب وأشرطة 

باإلضافة للكتب  . و سي دي٣م بي، أصوت وفيديو، أشرطة موسيقية، دي في دي
هذه التعاليم  واألشرطة المنشورة التي تحمل تعاليم المعلمة تشيج هاي، تتوفر أيضًا

فعلى سبيل المثال، الكثير من الصفحات . بشكل سريع ومريح على اإلنترنت
أنظر إلى (اإللكترونية على اإلنترنت تصف المجالت التي نشرت أآثر من مرة 

آما أن هذه الصفحات ). في أسفل الصفحة" ين اإللكترونيةآوان ي"صفحة 
اإللكترونية تتضمن القصائد التي آتبت بيد المعلمة تشينغ هاي، آما وتتضمن 

  .(Audio & Video tapes)المحاضرات التي سجلت على أشرطة الصوت والصورة 
، أال اآلن، تتوفر نشرات واسعة االنتشار في اإلنترنت في أآثر من خمسين لغة

من أجل الحصول على نسخة من . وهو مقدمة المعلمة تشينج هاي في آتيبها
 :الكتيب، الرجاء زيارة الصفحات اإللكترونية اآلتية

  
  /www.Godsdirectcontact.org/sample  :الواليات المتحدة

 /www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org/booklet :النمسا
 /www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample  :فورموسا
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א 
  

ًا لنا، ذمنقانتقاء واحد من آتب المعلمة تشينج هاي في يوم مليء بالمشاغل قد يكون 
إن آنا نقرأ محاضراتها الروحية، . فكلماتها تذآرنا بشكل واضح بطبيعتنا الحقيقية

في حلقة مفتاح االستنارة الفورية، أو قصائدها المألى بالمشاعر والعواطف في 
  .ديوانها من دموع صامتة، حيث آانت دائما تفيض بالحكمة

من أجل .  في آل اللغاتوجد نشراتتفي الئحة الكتب التي نعرضها لكم، 
معلومات أآثر حول آيفية الحصول على هذه النشرات الرجاء مراجعة قطاع 

 ".الحصول على المطبوعات"
  
  

 .مجموعة من محاضرات آبيرة المعلمات تشينج هاي :المفتاح لإلستنارة الفورّية
لفرنسية  ا؛)٥-١( اإلنجليزية ؛)٨-١( الصينية ؛)١٤-١(متوفرة باللغة اآلوالآية 

 اليابانية ؛)٥-١(سية ب اإلندون؛)١( الهنغارية ؛)٢-١( األلمانية ؛)١( الفنلندية ؛)١(
-١( البولندية ؛)٢-١( البرتغالية ؛)٦ و ٤(المنغولية  ؛)١١-١( الكورية ؛)٣-١(
 ).١(و التبتية ) ٦-١( التايلندية ؛)١( السويدية ؛)٣-١( اإلسبانية ؛)٢
  

مجموعة من األسئلة واألجوبة حول  : أسئلة وأجوبة- ةالمفتاح لإلستنارة الفورّي
؛ )٣-١(؛ الصينية )٤-١(متوفرة باآلوالآية . محاضرات المعلمة تشينج هاي

؛ )١(؛ الهنغارية )١(؛ األلمانية )١(؛ الفرنسية )٢-١(؛ اإلنجليزية )١(التشيكية 
 )١(الروسية   ؛)١(؛ البولندية )١(؛ البرتغالية )٣-١(؛ الكورية )٣-١(سية ياإلندون

  .)١( العربية و
 

 :سبعة أيام من اإلعتكاف/ طبعة خاصة  - المفتاح لإلستنارة الفورّية
 في سان دي ١٩٩٢مجموعة من محاضرات آبيرة المعلمات تشينج هاي عام 

  .مون، فورموسا، متوفر في اإلنجليزية واآلوالآية
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 :رة في جولة حول العالم محاض١٩٩٣/ طبعة خاصة-المفتاح لإلستنارة الفورّية
 هاي خالل جمجموعة من محاضرات المعلمة الكبيرة تشين)  طبعات٦(

 .متوفرة في اإلنجليزية والصينية. ١٩٩٣محاضراتها حول العالم في عام 
 

، )٢-١(، الصينية )١(باإلنجليزية  :رسائل بين المرشدة والممارسين الروحانيين
 ).١(واإلسبانية ) ٢-١(اآلوالآية 

  
متوفر باإلنجليزية، الصينية، اإلسبانية، اآلوالآية،  :لمعلمة تروي حكاياتا

 .الكورية، اليابانية والتايالندية
  

متوفر بطبعات  .يديوان شعر من نظم آبيرة المعلمات تشينج ها :دموع صامتة
صينية؛ آما أنه يوجد اإلسبانية؛ البرتغالية؛ /فرنسية، إنجليزية/اإلنجليزية: مشترآة

 .رية و الفليبينيةالكو
 

: مة بقلم آبيرة المعلمات تشينج هاي قصص نابعة من الحك-اهللا يعتني بكل شيء
 .متوفرة باآلوالآية، الصينية، اإلنجليزية واأللمانية

  
 . ديوان شعر آتبته المعلمة، متوفر باآلوالآية واإلنجليزية :حلم فراشة

  
 .ة، متوفر باإلنجليزيةديوان شعر بقلم المعلم :األيام الماضية

 
 .ديوان شعر بقلم المعلمة، متوفر باآلوالآية :الذآريات الذهبية

  
 .ديوان شعر آتبته المعلمة، متوفر باآلوالآية واإلنجليزية :الذآريات الضائعة

  
متوفر . آتاب من األشعار القديمة بقلم المعلمة :اقتفاء أثر الحياة الماضية

 . باإلنجليزية
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 مجموعة من محاضرات من : الطريق للوصول إلى السالم- اشر باهللاالتصال المب
لم تكن المعلمة على دراية . ١٩٩٩جولة أوروبية قامت بها المعلمة عام 

بالصعوبات التي ستواجهها في رحلتها، وقد حصلت المعلمة على الدعوات 
ها المختلفة في العواصم األوروبية التي أظهرت دعمها للمعلمة، وأظهرت معرفت

بأن التخلص من الحرب وويالتها، والوصول إلى السالم، يمكن الحصول عليه 
 .متوفر باإلنجليزية والصينية. باالتصال المباشر باهللا

  
مجموعة من الحكم المنتقاة والتعاليم الروحية، بقلم  :ى دياركأتيت الصطحابك إل

، اإلسبانية، متوفرة باإلنجليزية، اإلندونيسية، الكورية. المعلمة تشينج هاي
البولندية، الهنغارية، اإليطالية، البلغارية، اليونانية، التشيكية، الفرنسية، األلمانية، 

 .  والعربيةالروسية ،الترآية
  

متوفرة  ، المعلمات تشينج هايةكبيرمجموعة من الحكم الخالدة ل :أقوال مأثورة
األلمانية /رتغالية والفرنسيةالب/الصينية، األسبانية/اإلنجليزية: بالطبعات المشترآة

 .في طبعة واحدة؛ وبالكورية أيضًا
 

مجموعة من أطايب الطبخ يوصي بها : المطبخ النباتي العالمي :المطبخ األعلى
متوفر باإلنجليزية والصينية في ، الزمالء الممارسون من جميع أنحاء األرض

 .طبعة واحدة
  

مجموعة من المقابالت، واأللحان  :من السالم من خالل الموسيقى... عالم واحد
متوفر . الموسيقية في االحتفال الموسيقي الذي عقد في لوس أنجيلوس، آاليفورنيا

 .الصينية/اآلوالآية/اإلنجليزية: في طبعة واحدة باللغات
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אא 
  

قد يكون لمشاهدة محاضرات المرشدة، المسجلة على أشرطة التسجيل ُأثر في 
حكمتها . تقوية واسترجاع نظرتنا لألمور، آما وقد تكون لنا المذآر لنفسنا الحقيقية

تأتي أحيانًا مصاحبة للدعابة، آلماتها وتعابير وجهها تضفي على قلوبنا الضحكات 
باإلضافة إلى هذه األشرطة المسجلة، تتوفر أيضًا طبعة األشرطة السمعية . الدافئة

  .مع تكاريس ستحول أية تعديالت إلى تجربة ممتعةلهذه المحاضرات والمحادثات، 
لمزيد من . في األسفل توجد الئحة تحمل تمثيًال بسيطًا لهذه األشرطة المتوفرة

الحصول على "المعلومات للحصول على هذه األشرطة الرجاء العودة إلى قسم 
  ."منشوراتال
  

  .ا، سلوفاآيايوباليانمحاضرة في ل: صالة من أجل السالم العالمي
  .مجموعة التأمل، في أتالنتا، الواليات المتحدة: آن معلم نفسك

  .محاضرة في دوربان، جنوب أفريقيا: الطريق غير المرئي
  .مجموعة التأمل، في إن جيه، الواليات المتحدة: أهمية الكرامة اإلنسانية

  .، البرتغالشبونةمحاضرة في لي: إيصال نفسك باهللا
  .تأمل جماعي، في سانتيمان، فورموسا: وكآيف تحب عد

  .م، السويدمحاضرة في ستوآهول: العودة إلى الطفولة البريئة
  .تأمل جماعي، تشيانغ هاي، تايالند: طريقة إيجاد الكنز الداخلي
  .محاضرة في وارسو، بولندا: معًا يمكننا اختيار قدر مشع

  . المتحدةس، الوالياتلتأمل جماعي، لوس آنج: اختيار آل روح
  .لترةلندن، إنج، تأمل جماعي: سر طريق الحب

س، لتأمل جماعي، لوس آنج: دع اآلخرين يؤمنون باهللا بالطريقة التي يشاؤون
  .الواليات المتحدة
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א 
  

تهدينا المعلمة مجموعة موسيقية تتضمن تراتيل بوذية، قصائد ومؤلفات مبتكرة 
آثير  .والمندولين) الذيتر(فة على آالت موسيقية تقليدية مثل القيثار الصيني معزو

 على صولحلل .من المؤلفات الموسيقية متوفرة على أشرطة صوتية و سي دي
قسم النظر إلى المزيد من المعلومات حول هذه المؤلفات أو غيرها، الرجاء 

 ".نشوراتالحصول على الم"
  

، ٢، ١ ألجزاءا(نشيد تأملي بصوت آبيرة المعلمات تشينج هاي  :تراتيل بوذية
٣(. 

 لويا هل:تراتيل مقدسة
  .)٣، ٢، ١ ألجزاءا( قصائد تلقيها المعلمة :أدلة قليلة للحياة الماضية

  .)٣، ٢، ١ ألجزاءا( قصائد تلقيها المعلمة :أساطير مسار الحب
قانون، ): ٩-١ألجزاء ا ( المعلمات تشينج هايةمن تأليف آبيرمجموعة موسيقية 

 .قيثارة، بيانو، سنطور صيني، بيانو إلكتروني، إلخ
  
  

 
  

  المكان      العنوان    رقم
  

  اسهسيهو، فورمو    قيادة العالم إلى عصر جديد  ٢٤٠
   نيويورك ،األمم المتحدة     أسرار ما وراء العالم  ٢٦٠
    أغاني ومؤلفات من آبيرة المعلمات  ٣٨٩

  م ت فــ  تشينج هاي  
  افورةسنغ   إن مأساة العالم ناتجة عن الجهل  ٤٦٧
  همبورغ، ألمانيا   م اإلدخالتقدير قيمة إعطاء مراس  ٤٩٣
  أوستراليا  آن مصممًا على المسيرة الروحانية  ٥٨٢
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  المكان      العنوان    رقم
  

  أوستراليا    أساليب للتقدم الروحاني  ٦٠٨
  مرآز فلوريدا، الواليات     ظهر أحسن ما لديكأ  ٦٣٨

  المتحدة األميرآية
  إسطنبول، ترآيا      تهدئة العقل  ٦٦٥
  إسطنبول، ترآيا      تهدئة العقل  أ٦٦٥
  إفريقياجنوب هنسبورغ، وج    آن حامًال للمشعل عند اهللا  ٦٦٧
  فلوريدا، الواليات المتحدة      طبيعتنا المتقنة  ٦٧٠

  األميرآية          
  جنوب أفريقياآيب تاون،       تجاوز العواطف  ٦٧٣
  جنوب أفريقياآيب تاون،     جريا في الحب والضحك  ٦٧٤
  ياجنوب أفريقآيب تاون،      مجلس ديانات العالم  ٦٧٦

  
  بانكوك، تايالند      ضحكة المالك  ٦٧٧
  بانكوك، تايالند     ما وراء فراغ الوجود  ٦٨٠
  ماليزيا     الحب هو جوهر الحياة  ٦٨٨
  نيبال      التنوير والجهل  ٦٨٩
  استايوان، فورمو   السماع داخليًا لطبيعتنا النفسية  ٦٩٢
  وآيو، اليابانط      الذآاء والترآيز  ٦٩٣
  ول، آوريايس      الحياة مؤبدة  ٦٩٤
  اسفورمو  محاضرة في: تبادل ذهني وروحاني  ٦٩٥

  آآاديمية سينيكا  
  يونج دونغ، آوريا   الحرية في ما وراء الجسد والعقل  ٦٩٦
  ول، آوريايس      يقظه من الحلم  ٧٠٥
  فرزنو، آاليفورنيا      فندق إسمه الحياة  ٧١١
  فورنياس، آالينجلألوس       مسوية مع النجوم  ٧٠٩
  مرآز فلوريدا، الواليات      الحب دائمًا جيد  ٧١٨

  المتحدة األميرآية          
  ...الخ
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אאא 
  

تطلب  إذا أردت أن تشتري أو أن. متوفرة بأسعار مناسبة للجميع المنشوراتآل 
. ل بالشخص المخولاتصال في بلدك، أو ا المرآز المحليمراجعة الرجاء أحدها

 المتوفرة، يمكنك أن تسأل أوًال المرآز بالمنشوراتمن أجل الحصول على الئحة 
  :المحلي في بلدك، أو أن تزور الموقع اإللكتروني اآلتي

  
www.Godsdirectcontact.com/publications/ 

 
باإلضافة إلى ذلك، الكثير من طبعات المجالت التي توجد على الصفحات 

آما أن ساحة عرض منطقة . اإللكترونية توفر الئحة من الكتب واألشرطة المتاحة
االعتكاف تعتبر مكانًا رائعًا للحصول على فكرة أولية عن آتب المرشدة، فضًال 

  .ها ومجوهراتهاعن أشرطتها ورسوماتها وصور
 من المراآز المسؤولة في  الطلب مباشرةت الضرورة، فبإمكانكضوإن اقت
 :فورموسا

  
P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli 36899, Formosa (Taiwan), R.O.C. 

  
 . آما أن آاتالوجًا مفصًال متوفر حسب الطلب
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אאא 
  

ومات المتعلقة بكبيرة المعلمات تشينج هاي وطريقة آوان يمكن الحصول على المعل
 :يين عن طريق شبكة اإلنترنت على العناوين التالية

  
www.Godsdirectcontact.org 

www.Godsdirectcontact.com 

www.Godsimmediatecontact.net 

www.Godsimmediatecontact.org 

www.Godsimmediatecontact.com 

www.Godsdirectcontact.de/arabic/ 
  

آما أنه بإمكانكم أيضًا الربط مباشرة بين الكثير من مواقع آوان ين اإللكترونية 
  .األعلىجة في عبر المواقع المدر



 آبيرة المعلمات تشينج هاي المفتاح لإلستنارة الفورّية

 ٨٩

 
 
وتلك برآة ال .  آنزك األبدي وسيكون لك المعين الذي ال ينضباعثر على" 

أستطيع فقط أن أمجدها وآمل أن . ال أملك العبارات التي تصفها !محدودة
 قلوبكم بشكل ما، وتسمو بكم في عند تمجيدها، وأن تؤثر طاقتي تصدقوني

تعلم تلك وبعد . عندها سوف تؤمنون …إلى هذا النوع من الشعور الهانئ
  ."الطريقة، ستعرفون حقًا معنى آلماتي

  
 آبيرة المعلمات تشينج هاي 

  
  
 من حولنا العواقب األخالقية ألعمالهم والتي تحدد أقدارهم نجنب الناس "
. ابًا أو وجبة، إلخبالنظر إليهم، أو التفكير فيهم، أو بمشارآتهم آت) الكارما(

، لننشر النور تمرنن لهذا السبب. هكذا نبارك الناس ونقلل من الكارما لديهم
ونحن . مبارآون هم الذين يمنحوننا بعض ما لديهم من آارما. ونبدد الظالم

  ."سعداء بمساعدتهم
  

 آبيرة المعلمات تشينج هاي 
  
  
 علينا دائما باللغو بر بر بر بر بر .مباللغة البشرية، ننطق بالهذر على الدوا "

علينا أن نقارن، وأن نقّيم، وأن نميز، ونعطي اسمًا لكل . حول آل شيء
. ، فلن تستطيعوا حتى التفكير فيهًاأما المطلق، إذا آان مطلقًا حقيقي. شيء

ليس .  تصورهأو. لن تستطيعوا حتى ذآره. وا التحدث عنهولن تستطيع
  " مفهوم؟. هنالك من شيء

  
 آبيرة المعلمات تشينج هاي 
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لنظام الغذائي النباتي ال يعود بالفائدة العظيمة على ممارستنا الروحانية إن ا
. فحسب، آما أنه ال يمكن اإلنكار أن له فائدة ضخمة تعود على صحتنا أيضًا

إال أنه يجب علينا دومًا إعطاء االهتمام الخاص لنظامنا الغذائي، والتأآد من 
ر ال غنى لنا، نحن توازنه، وعدم نقصان البروتين فيه، إذا أنه عنص

 .النباتيون، عنه
 

فيشكل آل من . أحدهما حيواني واآلخر نباتي: وهناك نوعان من البروتين
إذا أن النظام النباتي . الفول والبازالء والفاصوليا البيضاء قسمًا من البروتين

ال يشتمل فقط على تناول الخضر المسلوقة، وإنما يجب أيضًا إدراج 
 الغذائية حتى تكتمل بذلك عناصر الغذاء التي يحتاجها البروتين إلى المواد

 .المرء
 

يعتقد أنه يجب علينا تناول الحبوب، والفول، والخضر " ميللر"آان الدآتور 
والفاآهة طيلة حياتنا، للحصول على ما نحتاجه من تغذية سليمة تحافظ على 

 الفول هو عبارة عن لحم من غير"وعلى حد قوله أيضًا، فإن  .صحتنا
وألن فول الصويا مرتفع القيمة الغذائية للغاية، فإنه بافتراض أنه "". عظام



 آبيرة المعلمات تشينج هاي المفتاح لإلستنارة الفورّية

 ٩١

إذا لم يتناول الناس سوى نوع واحد من الغذاء، وآان هذا النوع هو الفول 
 ". الصويا، فإنهم سيتمتعون بالعمر المديد

 
إن تحضير طبق نباتي يشابه تحضير طبق مكون من اللحم، إال أننا نستبدل 
اللحم بالبروتين النباتي، آقطع الدجاج النباتي، والفخذ الضأن النباتي، وقطع 

أو فعلى سبيل المثال، وعوضًا عن طهو اللحم مع الكرفس، ! اللحم النباتي
حساء الطحالب مع البيض، بإمكاننا اآلن طبخ اللحم النباتي المسلوق مع 

 .الكرفس أو حساء الطحالب مع أوراق الفول
 

وإذا آنتم تسكنون في بلد ال يوجد به بروتين نباتي، فبإمكانكم االتصال 
بالمرآز المحلي للجمعية الدولية لكبيرة المعلمات تشينج هاي حيث تقطنون، 

ى المعلومات التي تتعلق بالموردين الرئيسيين وبالبيوت وسنطلعكم عل
 .النباتية

 
" المطبخ األعلى"أما بالنسبة للمطبخ النباتي، فبإمكانكم الرجوع إلى آتاب 

الذي نشرته الجمعية الدولية لكبيرة المعلمات تشينج هاي، أو إلى أي آتاب 
  .آخر عن فن الطهي للنباتيين

 :المطاعم النباتية في العالم، زوروامن أجل أن تحصلوا على الئحة 
  

www.Godsdirectcontact.com/vegetarian/veg.html 

 
 .تتوفر عند الطلب منشورات تدرج المطاعم النباتية حول العالم
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  مطاعم نبـاتية حول العالم

 )بإدارة زمالء ممارسين(
 

 
AFRICA 

 
SOUTH AFRICA  
Johannesburg  
Name: Nkele Healthy Eatery 
Address: 79 Pritchard Street, 
Johannesburg, South Africa (inside 
the Central Methodist Church) 
Tel: 27-83-9648527 
 

AMERICA 
 
BRAZIL 
São Paulo  
Name: Sabor Supremo Vegetarian 
Restaurant 
Address: Rua Quintino Bocaiuva, 247 
Centro Sao Paulo, SP. Brasil. 01004-
010 
Tel: 55-11-31155481  
 
COSTA RICA 
Name: Restaurante Chocolate Caliente  
Address: Del Banco Nacional de San 
Pedro 100 mts Sur y 10 mts Oeste, 
San Jose, Costa Rica  
Tel: 506-280-9821 
 
MEXICO  
Name: La Gula de Gulis  
Address: Bravo #847 Entre Canal y 
Esteban Morales C.p. 9170 Veracruz, 
Mexico  
Tel: 52-129-140621 
 
PERU 

Lima  
Name: Sabor Supremo I 
Address: Av. Villaran 840 Surquillo 
Lima-34 
Tel: 51-1-4482590 
 
U.S.A.  
ARIZONA  
Name: Vegetarian House  
Address: 3239 E. Indian School Rd, 
Phoenix AZ 85018 U.S.A. 
Tel: 1-602-2643480 
 
CALIFORNIA 
Los Angeles  
Name: Au Lac Vegetarian Restaurant  
Address: 16563 Brookhurst Street, 
Fountain Valley, CA 92708 U.S.A.  
(in Orange County) 
Tel: 1-714-4180658 
 
Oakland  
Name: Golden Lotus Vegetarian 
Restaurant  
Address: 1301 Franklin St. Oakland, 
CA 94612 U.S.A. 
Tel: 1-510-8930383  
 
San Francisco  
Name: Golden Era Vegetarian 
Restaurant  
Address: 572 O’Farrell Street, San 
Francisco, CA 94102 U.S.A.  
Tel: 1-415-6733136  
 
San Jose  
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Name: The Supreme Master Ching Hai 
International Association Vegetarian 
House 
Address: 520 East Santa Clara 
Street, San Jose CA 95112 U.S.A. 
Tel: 1-408-2923798 
Godsdirectcontact.com/vegetarian/ 
 
GEORGIA  
Name: Cafe Sunflower  
Address: 5975 Roswell Rd. Suite 
353, Atlanta GA 30328 U.S.A. 
Tel: 1-404-2561675 
 
MASSACHUSETTS 
Boston  
Name: Quan Yin Vegetarian 
Restaurant  
Address: 56 Hamilton Street, 
Worcester MA 01604 U.S.A.  
Tel: 1-508-8311322  
 
NEW YORK  
Name: Viga Vegetarian Food  
(a vegetarian deli grocery store) 
Address: 57-05 136 Street Flushing, 
New York 11355 U.S.A. 
Tel/Fax: 1-718-8863707 
 
OHIO  
Name: Food For Thought  
Address: 212 East High Street, 
Lisbon OH 44432 U.S.A. 
Tel/Fax: 1-330-4249608 
 
OREGON  
Name: Sarang Korean Vegetarian 
Restaurant 
Address: 706 SW Hurbert St., 
Newport, OR 97365 U.S.A. 
Tel: 1-541-2655803 
 
TEXAS 
Austin  

Name: Veggie Heaven  
Address: 1914A Guadalupe Street, 
Austin, Texas 78705 U.S.A. 
Tel: 1-512-4571013 
 
Dallas  
Name: Suma Veggie Cafe  
Address: 800 E Arapaho Rd, 
Richardson, TX 75081 U.S.A. 
Tel: 1-972-8898598 
 
Houston  
Name: Quan Yin Vegetarian 
Restaurant  
Address: 10804-E Bellaire Blvd, 
Houston TX 77072 U.S.A. 
Tel: 1-281-4987890  
 
WASHINGTON  
Name: Teapot Vegetarian House 
Address: 125 15th Ave E, Seattle 
WA 98112 U.S.A. 
Tel: 1-206-3251010 
 
PUERTO RICO 
San Juan  
Name: Lucero de Salud de Puerto Rico  
Address: 1160 Americo Miranda 
Ave., San Juan, Puerto Rico 
 

ASIA 
 
HONG KONG 
San Po Kong  
Name: Light Sound Vegetarian House  
Address: Shop A 06, G/F, San Po 
Kong Plaza, 33 Sung Ling Street, 
Hong Kong 
Tel: 852-22677861  
 
INDONESIA 
Surabaya  
Name: Surya Ahimsa Vegetarian 
Restaurant 
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Address: Jl. Walikota Mustajab 74, 
Surabaya, Indonesia 
Tel: 62-31-5350466 
E-mail: ahimsa88@msn.com 
 
JAPAN 
Gunma  
Name: Tea Room & Angel’s Cookies  
(Serving: Tea & Cakes) 
Address: 937 Takoji Kanbara 
Tsumagoi Agatsuma, Gunma, Japan  
Tel/Fax: 81-279-971065 
 
KOREA  
Name: SM Chae-sik Han Sang (SM 
Vegetarian Restaurant in Korean)  
Address: 23-15, Bugok 3 Dong, 
Guemjong-Gu, Busan, Republic of 
Korea  
Tel: 82-51-5819993 
 
PHILIPPINES  
Name: Vegetarian House 
Address: #79 Burgos.St; Puerto 
Princesa City, 5300 Palawan, 
Philippines 
Tel/Fax: 63-48-4339248 
E-mail: veghouse@hotmail.com 
 
SINGAPORE 
Name: Happy Vegetarian Food 
Address: Block 419, Tampines Street 
41, #01-08 Pacific Restaurant, 
Singapore 520419 
Tel: 65-97694981 

 
EUROPE 

 
FRANCE 
Paris  
Name: Tien Hiang  
Address: 20, rue Nationale, 75013 
Paris, France 
Tel/Fax: 33-1-45829954  
 
GERMANY 
Munich  
Name: VINA - Vegetarian snackbar  
Address: Westendstrasse 134, 80339 
Munich, Germany 
Tel/Fax: 49-89-54075146  
 
SPAIN 
Valencia  
Name: The Nature Vegetarian 
Restaurant 
Address: Plaza Vannes, 7 
(G.V.Ramon y Cajal, 36, dcha), 
46007 Valencia, Spain 
Tel: 34-96-3940141 
 

OCEANIA 
 
AUSTRALIA 
Melbourne  
Name: Wholly Vegetarian Cafe 
Address: 11 Brighton Street 
Richmond Vic 3121 Australia  
Tel: 61-3-4289653  
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تالميذ آبيرة المعلمات تشينج هاي، أو الزمالء الممارسون لطريقتها،  قام
ويقع . بإنشاء عدة اتحادات وجمعيات ومراآز للتأمل في شتى أنحاء العالم

 :، وعنوانهساالمقر الرئيسي ومرآز النشر في فورمو
  

The Supreme Master Ching Hai International Association  

P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli 36899, Formosa (Taiwan), R.O.C. 

P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A. 

 
 أسلوبء الممارسين من جماعة تعلمت ويتكون طاقم االتصال من الزمال

ن، وتطوعت لمساعدة اآلخرين الذين يودون إما أن يتعلموها يآوان ي
وهم . مزيد من تعاليم آبيرة المعلمات تشينج هايبدورهم، أو أن يتعلموا ال

مستعدون للرد على استفساراتكم، ومساعدتكم في انتقاء األآثر مالءمة لكم 
من بين أشرطة التسجيل والفيديو والمطبوعات التي تتضمن محاضرات 

آم أوًال بأول بجداول آذلك يمكنهم أن يطلعو. تشينج هايآبيرة المعلمات 
معلمات تشينج هاي، وفترات اعتكافها بغرض التأمل، محاضرات آبيرة ال

 .وبعض نشاطاتها األخرى
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 **إفريقيا**

 
 

 **أمريكا**
Argentina:    
Buenos Aires Ms. Mabel Alicia Kaplan 54-11-45454640 
    backhome25@hotmail.com 
Bolivia:    
Santa Cruz Ms. Adalina da graca munhoz 591-3372039 
    adamunhoz@hotmail.com 
Trinidad  Mr. Wu Chao Shien 591-4625964 
Brazil:    
Belem Mr. Wei Cheng Wu 55-91-2234424/2746611 
    belemcenter@yahoo.com.br 
Goiania Mr. & Mrs. Erwin Madrid 55-62-39414510 
    erwinserrano@terra.com.br 
Recife Ms. Salma Casierra Alvarez 55-81-3262912 
San Paulo San Paulo Center 55-11-59043083/55791180 
    br_center@yahoo.com.br 
Canada:   
Edmonton Mr. Brian Hokanson 1-780-4446568 
  Mr. & Mrs. Dang Van Sang 1-780-9635240 
    anh2sd@hotmail.com 
London  London Center  1-519-4383702 
    uniself@yahoo.com 
Montreal Montreal Center  1-514-2774655 
    smchmontreal@vif.com 
  Ms. Euchariste Pierre 1-514-2772717 
    p_euchariste1@sympatico.ca 
  Mr. Hung The Nguyen 1-514-4947511 
    thehungnguyen@vif.com 

Madagascar:    
Antananarivo Mr. Eric Razahidah 261-33-1115197 

    razahidah@hotmail.com 
Mauritius:    
Port Louis Mr. Liang Dong Sheng 230-2566286 

    smchmauritius@intnet.mu 
  Ms. Josiane Chan She Ping 230-2420462 
    smchmauritius@intnet.mu 

R.S.Africa:    
Cape Town Cape Town Center 27-83-9525744 

    capetowncentre@yahoo.com 
Durban Durban Center 27-31-3687759 

    durbancentre@yahoo.com 
Johannesburg Mr. Gerhard Vosloo 27-11-8800349 

    ghvosloo@mweb.co.za 
  Ms. Dieketseng Napo 27-83-4563968 
    dnapo@absamail.co.za 

Togo:    
Kpalime Kpalime Center 228-4-410948 
Lome Lome Center 228-2-222864 

    smtogo@yahoo.com 
  Mr. David Chine 228-2-215551 

Uganda:    
Kampala Mr. Samuel Luyimbaazi 256-77-649807 
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Ottawa Mr. Tuan Duong 1-613-5650862 
    et323@ncf.ca 
Toronto Toronto Center 1-416-5030515 
  Ms. Diep Hoa 1-905-8282279 
    hoadiep0723@yahoo.com 
  Mr. & Mrs. Lenh Van Pham 1-416-2825297 
    hiepham@rogers.com 
  Liaison Office torontocontact@yahoo.ca 
Vancouver  Ms. Li-Hwa Liao 1-604-5411530 
    jsung22@shaw.ca 
  Ms. Sheila Coodin 1-604-5804087 
    qycontactperson@yahoo.ca 
  Ms. Nguyen Thi Yen 1-604-5817230 
    yentnguyen2002@yahoo.com 
Chile:     
La Serena Mr. Esteban Zapata Guzman  56-51-451019 
   laserenacenter@hotmail.com 
Santiago Santiago Center  56-2-6385901 
    chilecenter@hotmail.com 
  Liaison Office 56-2-6389229 
Colombia:    
Bogota Mrs. Blanca Elizabeth Pedraza 57-1-6240217 
    diachadicha@hotmail.com 
Costa Rica:    
San Jose San Jose Center 506-2200753 
  Ms. Laura Chen  506-3632748 
    lauracmesa401@hotmail.com 
Honduras:    
Tegucigalpa Ms. Edith Sagrario Ochoa 504-2250120 
Mexico:    
Mexicali Ms. Sylvia Lagrange 52-686-5684575 
    eternalmaster2002@yahoo.com.mx 
Mexico D.F. Mexico D.F Center 52-55-57527472/56393506 
    cmpkamelkamel@hotmail.com 
Mexico State Liaison Office  52-55-58521256 
    tcenter@contactodirectocondios.org 
Monterrey Mr. Roque Antonio Leal Suffo 52-8-3790897 
    mtycenter@starmedia.com 
Nicaragua:    
Managua Mrs. Pastora Valdivia Iglesias 505-2483651 
    roxanavet@hotmail.com 
Panama: Panama Center 507-2367495 
  Ms. Maritza E.R. de Leone 507-2605021 
    mrleone@hotmail.com 
Paraguay:    
Asuncion  Ms. Emilce Cespedes Gimenez 595-2-523684 
    ec_py2002@yahoo.com.ar 
Peru:    
Cusco Ms. Patricia Kross Canal 51-84-232682 
    cuscocentro@yahoo.com 
Lima Lima Center 51-1-4716472 
  Mr. Edgar Nadal &  51-1-4667737 
 Ms. Teresa de Nadal edyter@viabcp.com 
  Mr. Victor Carrera  51-1-2650310 
Puno Ms. Mercedes Rodriguez 51-54-353039 
    punocentroperu@yahoo.es 
Trujillo Mr. Luis Rebaza 51-44-260871 
    larv@terra.com.pe 
Salvador:    
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San Salvador Mr. Manuel Menjivar 503-2169413 
    quijano_manuel@yahoo.es 
Trinidad Island: Mr. Ray Alibocus 1-868-6371054 
    alibocus@tstt.net.tt 
U.S.A.:    
Arizona Arizona Center  1-602-2643480 
  Mr. & Mrs. Kenny Ngo 1-602-4045341 
    kennyngoaz@hotmail.com 
Arkansas Mr. Robert Jeffreys 1-479-2538287 
   bobedj@cox-internet.com 
California:    
Los Angeles Los Angeles Center 1-909-6747814 
  Mr. & Mrs. Tsung-Liang Lin 1-626-9144127 
    tllin54@hotmail.com 
  Mr. & Mrs. Dong Phung 1-626-2849994 
   SanGabriel99@hotmail.com 
  Mr. Gerald Martin 1-310-8362740 
    gmartin0999@hotmail.com 
Sacramento Mr. & Mrs. Hieu De Tu 1-916-6829540 
    saccenter.ca@usa.com 
San Diego San Diego Center 1-619-2807982 
    quanyinsd@juno.com 
  Mr. & Mrs. Tran Van Luu  1-619-4759891 
San Francisco San Francisco Center KHOALUONG@aol.com 
  Mr. &Mrs. Khoa Dang Luong 1-415-7532922 
  Mr.& Mrs. Dan Hoang  1-415-3339119 
    sfcenter@hotmail.com 
San Jose Ms. Sophie Lapaire  1-650-9886500 
    Sophie.lapaire@sun.com 
  Mr. & Mrs. Edgar Shyuan 1-408-4630297 
   Edgar-Teresa@worldnet.att.net 
  Mr. Loc Petrus 1-510-8132300 
    petrusl.2k4@gmail.com 
Colorado Ms. Victoria Singson 1-303-9861248 
    torahi@ureach.com 
Florida:    
Cape Coral  Mr. & Mrs. Thai Dinh Nguyen 1-941-4582639 
    Thaidbzad@msn.com 
  Ms. Trina L. Stokes 1-239-4339369 
    tls1095@earthlink.net 
Orlando Mr. Michael Stephen Blake 1-407-3330178 
    ekalbekim@yahoo.com 
Georgia Center/Bhiksuni Chan Mo 1-770-9369926 
    georgiacenter@hotmail.com 
  Mr. James Collins 1-770-9342098 
  Ms. Kim Dung Thi Nguyen 1-404-2927952 
Hawaii Hawaii Center 1-808-7359180 
    hawaiictr@hotmail.com 
  Mrs. Dorothy Kaomi Sakata 1-808-9886059 
    DorothySakata@aol.com 
Illinois Mr. Tran, Cao-Minh Lam 1-773-5068853 
    caominhtran@yahoo.com 
Indiana Mr. & Mrs. Duc Vu 1-317-2935303 
    Duchanh@aol.com 
Kentucky Kentucky Center kycenter2000@yahoo.com 
  Mr. & Mrs. Nguyen Minh Hung 1-502-6957257 
    Fuji.Nguyen@ky.gov 
Louisiana Mr. John L. Fontenot 1-504-4833234 
    jlfontenot@hotmail.com 
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Maryland Mr. Nguyen Van Hieu 1-301-9335490 
    marylandcenter@yahoo.com 
Massachusetts Boston Center 1-978-4369982 
    shinemound@earthlink.net 
  Ms. Gan Mai-Ky 1-508-7917316 
  Mr. & Mrs. Huan-Chung Li 1-978-9577021 
Michigan Mr. Martin John White 1-734-3279114 
    mading02000@yahoo.com 
Minnesota Ms. Quach Ngoc 1-612-7227328 
    quachmn@yahoo.com 
Missouri:    
Jefferson Ms. Mary E. Steck 1-573-7619969 
    MSteck5208@aol.com 
Rolla Mr. & Mrs. Genda Chen 1-573-3682679 
    gchen@umr.edu 
Nebraska Ms. Celine Robertson 1-402-4834067 
    croberts@lps.org 
Nevada:    
Las Vegas Ms. Helen Wong 1-702-2425688 
New Jersey New Jersey Center 1-973-2091651 
    c_newjersey@yahoo.com 
  Mr. Chang Sheng Chou 1-973-3355336 
   JohnChou@ymlusa.com 
New Mexico Mr. & Mrs. Nawarskas 1-505-3422252 
    anawarskas@hotmail.com 
New York:   
 Mr. & Mrs. Zhihua Dong 1-718-5670064 
    dong@phys.columbia.edu 
Rochester Ms. Debra Couch 1-716-2563961 
    dcouch@rochester.rr.com 
North Carolina Mr. & Mrs. Huynh Thien Tan 1-704-5353789 
Ohio Mr. & Mrs. Vu Van Phuong 1-513-8878597 
    ohiocenter@yahoo.com 
  Mr. Gilbert Rivera 1-937-7463786 
    wisdmeye@aol.com 
Oklahoma Mr. & Mrs. Tran Kim Lam 1-405-6321598 
    ltran2292@yahoo.com 
Oregon:    
Portland Mr. & Mrs. Minh Tran 1-503-6140147 
    oregon_center90@yahoo.com 
  Ms. Youping Zhong 1-503-2572437 
    youping320@yahoo.com 
Pennsylvania Mr. & Mrs. Diep Tam Nguyen 1-610-5293114 
    DiepAshleyPa@aol.com 
  Mrs. Ella Flowers 1-215-8796852 
Texas:    
Austin Austin Center 1-512-3963471 
    jjdawu@yahoo.com 
  Mr. Dean Duong Tran 1-512-9896113 
    tranduongdean@yahoo.com 
Dallas Dallas Center 1-214-3399004 
    DallasCenter@yahoo.com 
  Mr. Tim Mecha 1-972-3950225 
    t.mecha@comcast.net 
  Mr. Weidong Duan 1-972-5175807 
    water96@yahoo.com 
  Mr. Jimmy Nguyen 1-972-2062042 
    JimmyHNguyen@yahoo.com 
Houston Houston Center 1-281-9555782 
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  Ms. Carolyn Adamson 1-713-6652659 
    cadamson@houston.rr.com 
  Mr. & Mrs. Charles Le Nguyen  1-713-9221492 
    cuc-le@houston.rr.com 
  Mr. & Mrs. Robert Yuan 1-281-2513199 
    robert.yuan@hp.com 
San Antonio Mr. Khoi Kim Le 1-210-5582049 
    lethong@hotmail.com 
Virginia: Virginia Center 1-703-9410067 
  Mr. & Mrs. Hua Phi Anh 1-703-9786791 
    anhhly@hotmail.com 
Virginia Beach  Virginia Beach Center  1-757-4615531 
    liem_le23502@yahoo.com 
Washington:    
Seattle Mr. Ben Tran 1-425-6433649 
    benptran@aol.com 
  Mr. Edward Tan 1-206-2288988 
    edtan@usa.com 
Wyoming Ms. Esther Mary Cole 1-307-3327108 
    sumaemc@yahoo.com 
Puerto Rico:    
Camuy Mrs. Disnalda Hernanadez Morales 1-787-2621874 
    disnalda@caribe.net 

 
 

 **آسيا**
Formosa:    
Kaohsiung Mr. & Mrs. Zeng Huan-Zhong 886-7-7534693 
Miaoli Mr. & Mrs. Chen Tsan-Gin 886-37-221618 
  Mr. Chu Chen-Pei  886-37-724726 
Taipei  Taipei Center 886-2-27066168 
    tpe.light@msa.hinet.net 
  Mr. & Mrs. Loh Shih-Hurng 886-2-27062628 
    shloh@ndmctsgh.edu.tw 
Hong Kong Hong Kong Center 852-27495534 
  Liaison office  852-26378257 
   joyandlove3@hotmail.com 
India:    
Calcutta Mr. Ashok Sinha 91-33-6556741 
    shiva@cal.vsnl.net.in 
Indonesia:    
Bali Bali Center 62-361-231040 
    smch_bali@yahoo.com 
  Mr. Agus Wibawa 62-81-8558001 
    wibawa001@yahoo.com 
Jakarta  Jakarta Center 62-21-6319066 
    smch-jkt@dnet.net.id 
  Mr. Tai Eng Chew 62-21-6319061 
    cte@envirotec.co.id 
  Ms. Lie Ik Chin  62-21-6510715 
   herlina@ueii.com 
  Ms. Murniati Kamarga  62-21-3840845 
   hai@cbn.net.id 
  Mr. I Ketut P.Swastika  62-21-7364470 
    ketut@sinarmas.co.id 
Malang Mr. Judy R. Wartono 62-341-491188 
    yudi_wartono@telkom.net 
  Mr. Henry Soekianto 62-341-325832 



 آبيرة المعلمات تشينج هاي المفتاح لإلستنارة الفورّية

 ١٠١

Medan Mrs. Merlinda Sjaifuddin 62-61-4514656 
    smch_medan@hotmail.com 
Surabaya Surabaya Center 62-31-5612880 
    ahimsasb@indosat.net.id 
  Mr. Harry Limanto Liem 62-31-5945868 
    harry_l@sby.dnet.net.id 
Yogyakarta Mr. Madyana Putra Augustinus 62-274-411701 
    t.adianingtyas@lycos.com 
Israel Mr. Yaron Adari 972-9-8666247 
    ya05@netvision.net.il 
Japan:    
Gunma Ms. Hiroko Ichiba 81-27-9961022 
    divinalv@mth.biglobe.ne.jp 
Tateyama Tateyama Center 81-470-209127 
    tateyama_lg@yahoo.co.jp 
Tokyo Ms. Yukiko Sugihara  81-90-61045770 
    lotus@sky.plala.or.jp 
  Ms. Yoshie Takeda 81-90-39630755 
    y-plus@f6.dion.ne.jp 
Korea:    
Andong Andong Center 82-54-8213043 
  Mr. Kim Sam-Taee 82-54-8213043 
Busan Busan Center 82-51-5819200 
    chinghaibusan@hanmail.net 
 Mr. Song Ho-Joon 82-51-9574552 
  Mr. Hwang Sang-Won 82-51-8057283 
Chungok Chungok Center 82-54-6731399 
Daegu Daegu Center 82-53-7434450 
    chinghaidaegu@hanmail.net 
  Mr. Cha Jae-Hyun  82-53-8563849 
  Mrs. Han Sun-Hee  82-53-7675338 
  Mr. Kim Ik-Hyeon  82-53-6333346 
Daejeon Daejeon Center 82-42-6254801 
  Mr. Kim Soo-Dong 82-42-2547309 
Gwang-Ju  Gwang-Ju Center 82-62-5257607 
  Mr. Jo Myong-Dae 82-62-3946552 
   smgwangju@naver.com  
Incheon Incheon Center 82-32-5795351 
  Mr. Lee Jae-Moon 82-32-2441250 
Jeonju  Jeonju Center 82-63-2747553 
    shc5824@hanmail.net 
  Mr. Shin Hyun-Chang 82-63-2545824 
Seoul Seoul Center 82-2-5772158 
    seoulcenter@yahoo.com 
  Mr. Yoo Tae-In 82-2-7953927 
  Mrs. Lee Ji-Ja 82-2-5991701 
Youngdong Youngdong Center  82-54-5325821 
    houmri1@kornet.net 
Laos:    
Vientiane Mr. Somboon Phetphommasouk 856-21-415262 
    somboon_9@hotmail.com 
Macau Macau Center 853-532231 
   macau_center@email.com 
  Liaison Office 853-532995 
Malaysia:    
Alor Setar Mr. Chiao-Shui Yu 60-4-7877453 
Johor Bahru Mr. & Mrs. Chi-Liang Chen 60-7-6622518 
    supreme2@tm.net.my 
Kuala Lumpur Kuala Lumpur Center 60-3-92873904 
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    klsmch@tm.net.my 
  Liaison office 60-12-2595290 
    klgcp@hotmail.com 
Penang Penang Center 60-4-2285853 
   pgsmch@pd.jaring.my 
  Mr. & Mrs. Lin Wah Soon 60-4-6437017 
Mongolia:    
Baganuur Mr. & Mrs. Gursad Bayarsaikhan 976-121-21174 
Ulaanbaatar Ms. Erdenechimeg Baasandamba  976-11-310908 
    baasandamba@yahoo.com 
Myanmar Mr. Sai San Aik 951-667427 
Nepal:    
Kathmandu Kathmandu Center  977-1-4254481 
    chinghai_kathmandu@hotmail.com 
  Mr. Ajay Shrestha 977-1-4473558 
    ajaystha@hotmail.com 
Pokhara Pokhara Center  977-61-28455 
  Mr. Bishnu Neupane 977-61-31643 
    neupanebishnu@hotmail.com 
  Mr. Shiva Bastola 977-61-28255 
  Mr. Raj Kumar Lama 977-61-31413 
Philippines Manila Center manilach@hotmail.com 
Singapore Singapore Center 65-67417001 
    chinghai@singnet.com.sg 
  Liaison office 65-68469237 
Sri Lanka:    
Colombo Mr. Lawrance Fernando 94-1-412115 
    samantha_nbt@zeynet.com 
Thailand:    
Bangkok  Bangkok Center 66-2-6742690 
    bkk_c@hotmail.com 
  Ms. Laddawan Na Ranong 66-1-8690636/66-2-5914571 
    edasnlad@stou.ac.th 
Chiang Mai Ms. Siriwan Supatrchamnian 66-53-384128 
    siriwanli@hotmail.com 
Khon Kaen Khon Kaen Center 66-43-378112 
Songkhla  Songkhla Center 66-74-323694 

 
 

  **أوروبا**
Austria Vienna Center Chinghai@A1.net 
  Mr. & Mrs. Nguyen Van Dinh 43-2955-70535 
  Mr. Shih-Tsung Lu 43-699-12272892 
    sound@gmx.at 
Belgium:    
Brussels Ms. Ann Goorts 31-6-11240115 
    gotske@yahoo.fr 
Bulgaria:    
Plovdiv Mrs. Miglena Bozhikova 359-32-940726 
    chinghaiplovdiv@mail.bg 
Sofia Mr. Ruslan Staykov 359-2-8575358 
    oldruslan@yahoo.com 
Croatia Mr. Zeljko Starcevic 385-51-251081 
    zeljko@mindless.com 
Czech Republic:    
Prague Prague Center 420-2-61263031 
    prague-center@chinghai.cz 
  Mrs. Marcela Gerlova 420-608-265305 
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    Chinghai@chinghai.cz 
Denmark Mr. Thanh Nguyen  45-66-190459 
    my@webspeed.dk 
Finland:    
Helsinki Ms. Anne Nystrom  358-9-793902 
    anne.nystrom@kolumbus.fi 
France:    
Alsace Ms. Despretz Anne-Claire 33-3-89770607 
    arclai@infonie.fr 
Ardeche Ms. Reynet Jeanine 33-4-75376232 
Montpellier Mr. Nguyen Tich Hung 33-4-67413257 
    tich.hung@infonie.fr 
Paris Paris Center 33-1-43006282 
  Ms. Lancelot Isabelle 33-1-40301174 
    ilancelot@celestialfamily.net 
  Ms. Ngo Thi Huong  33-1-43761453 
Germany:    
Berlin Berlin Center 49-30-34709262 
    pureocean@web.de 
Düsseldorf Liaison office  49-203-4846374 
    ngoc-thao.nguyen@gmx.de 
   dusseldorfcenter@hotmail.com 
Hamburg Liaison office 49-581-15491 
    HamburgCenter@gmx.de 
Munich Ms. Johanna Hoening 49-8170-997050 
    ChingHai@aol.com 
  Ms. Kang Cheng 49-89-3616347 
    love_source@t-online.de 
Holland:    
Amsterdam Mr. Marcel Mannaart  31-72-5070236 
    m.mannaart@planet.nl 
  Mr. Nguyen Ngoc Trung 31-294-419783 
    vo-khong@wanadoo.nl 
Hungary:    
Budapest Budapest Center 36-1-3633896 
    budapestcenter@freemail.hu 
  Mr. Lux Tamas  36-30-4273364 
  Ms. Dora Seres 36-1-3791924 
Gyor Mr. Lehel Csaba 36-96-456452 
    clehel@freemail.hu 
Ireland:    
Dublin Mr. & Mrs. Bernard Leech 353-1-6249050 
    dublinquanyin@yahoo.co.uk 
Norway:    
Oslo Mr. Nguyen Ngoc Tai 47-22-612939 
    osloqy@online.no 
Poland:    
Szczecin Mrs. Grazyna Plocinizak 48-91-4874953 
    gingal@wp.pl 
Warsaw Mrs. To Soszynska 48-22-6593897 
    quanyin_pl@yahoo.com 
Portugal:    
Leiria Mr. Antonio Jose Vieira Caldeira 351-2625-97924 
    alcoa_center@hotmail.com 
Russia:    
Moscow Mrs. Leera Gareyeva 7-095-7320832 
    boulgakov@tri-el.ru 
Slovenia Mr. Rastislav Alfonz Kovacic 386-35-814981 
    dbk@siol.net 
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Spain:    
Madrid Mr. Gabriel Gasca Hemandez 34-91-5930413 
    Madridcenter@yahoo.es 
  Ms. Lidia Kong 34-91-5470366 
Malaga Mr. Wang Ya-King 34-95-2351521 
Valencia Vegetarian House 34-96-3744361 
  Mr. Yu Xi-Qi 34-96-3347061 
    valenciachinghai@yahoo.es 
Sweden:    
Angelholm Mrs. Luu Thi Dung 46-431-26151 
    Angelholmswe@yahoo.com 
Are Ms. Viveka Widlund 46-647-32097 
    sweden@tele2.se 
Malmo Mr. & Mrs. John Wu 46-40-215688 
    john.wu@bolina.hsb.se 
Stockholm Mr. Mats Gigard  46-8-882207 
    mats.gigard@telia.com 
Switzerland:    
Geneva Ms. Feng-Li Liu 41-22-7973789 
    fengli@ilo.org 
  Ms. Klein Ursula 41-22-3691550 
    uklein@tiscali.ch 
United Kingdom:    
England:    
Ipswich Mr. Shahid Mahmood 44-1473-436961 
    shahidm@ntlworld.com 
London London Center pnl@matters19.freeserve.co.uk 
  Mr. Nicholas Gardiner 44-2089-773647 
  Mrs. C. Y. Man  44-1895-254521 
    chuk_yee_man@hotmail.com 
Stoke-on-Trent Mrs. Janet Weller  44-1782-866489 
    janet.weller7090@ntlworld.com 
Surrey Mr. C. W. Wo 44-1293-416698 
    stmchwo@hotmail.com 
Scotland:    
Edinburgh Mrs. Annette Lillig  44-131-6660319 
    lillig2002@yahoo.co.uk 

 
 

  **أوقيانيا**
Australia:    
Adelaide Mr. Leon Liensavanh 61-8-83326192 
    leonadelaide@hotmail.com 
Brisbane Brisbane Center briscentre@telstra.com 
  Mr. Gerry Bisshop 61-7-38471646 
  Mrs. Tieng Thi Minh Chau 61-7-37157230 
    ctieng@telstra.com 
  Mr. & Mrs. Yun-Lung Chen 61-7-33442519 
    dlch136@hotmail.com 
Byron Bay/ Mr. & Mrs. Ray Dixon 61-2-66891282 
Northern Rivers   rayandjulie@dodo.com.au 
Canberra Mr. Hoang Khanh 61-2-62591993 
    smcanberra@hotmail.com 
Melbourne Melbourne Center melbsmch@aol.com 
  Mrs & Mr Rob Nagtegaal  61-3-52824431 
    rosrobery@aol.com 
  Mr Phong Minh Tan Do 61-3-98502553 
    phongloveme@yahoo.com 
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  Mr. Alan Khor 61-3-98574239 
    ckhor@bigpond.net.au 
Perth Perth Center 61-8-92421189 
  Mr. David Robert Brooks 61-8-94186125 
    daveb@iinet.net.au 
  Mr. Ly Van Tri 61-8-92422848 
Sydney Mr. Eino Laidsaar  61-2-94775459 
    einoforquanyinsydney@yahoo.com 
  Mr. Ly An Thanh  61-2-98238223 
    anbinh_sydney@yahoo.com.au 
New Zealand:    
Auckland Mrs. Noelyne No Thi Ishibasi 64-9-2779285 
    takahide@xtra.co.nz 
Christchurch Mr. Michael Lin 64-3-3436918 
    nzchchsmch@hotmail.com 
Hamilton Mr. Glen Vincent Prime hamnzcont@yahoo.co.nz 
Nelson Ms. Sharlene Lee  64-3-5391313 
  shale@ihug.co.nz 

  
 

منطقتك، الرجاء االتصال بشخص ارتباط من إن لم يكن هناك شخص إرتباط في 
للحصول على آخر المعلومات حول ممارسي . أقرب مدينة أو دولة مجاورة لك

  :اإلرتباط حول العالم، الرجاء زيارة الموقع التالي
www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/ 

 

 
News Group 
lovenews@Godsdirectcontact.org 
Fax: 1-801-7409196 or  
886-946-728475 
 
Spiritual Information Desk 
lovewish@Godsdirectcontact.org 
Fax: 886-946-730699 
 
S.M. Celestial Co., Ltd. 
smcj888@hotmail.com 
Tel: 886-2-87910860  
Fax: 886-2-87911216 
www.sm-cj.com  
 
LA Center Bookstore 
E-mail: la_bookstore@yahoo.com 
Fax: 1-909-738-9992 

 Book Department 
divine@Godsdirectcontact.org 
Fax: 1-240-3525613 or 
886-949-883778 
(You are welcome to join us in translating 
Master's books into other languages.)  
 
A Journey through Aesthetic Realms 
TV Program Videotapes  
art&spirituality@Godsdirectcontact.org  
Fax: 1-413-7510848 
  
The Supreme Master Ching Hai 
International Association Publishing 
Co., Ltd. in Taipei, Formosa 
smchbooks@Godsdirectcontact.org 
Tel: 886-2-87873935 
Fax: 886-2-87870873 
www.smchbooks.com/eng/ 

 قابلة للتغيير بشكل مستمر؛ من  حول العالمعناوين المواقع اإللكترونية لكوان يين
  : التاليأجل أحدث المعلومات، الرجاء زيارة الموقع

 
www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm  
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 :تحميل إلكتروني مجاني لمجلة األنباء

  
http://news.Godsdirectcontact.info 

http://download.Godsdirectcontact.info 
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  ٢٠٠٤ تشرين األول/أآتوبر :الثةالثالطبعة 
 

   آبيرة المعلمات تشينج هاي:المؤلفة
Postal Box 9, Hsihu 36899, Miaoli Hsien,   
Formosa (Taiwan), Republic of China    

 
 شرآة النشر التابعة للجمعية الدولية لكبيرة المعلمات تشينج هاي: الناشر

The Supreme Master Ching Hai  
International Association Publishing Co., Ltd. 

 
  :العنوان

1 F, No. 236, Song San Road, Xin Yi District, Taipei, 
Formosa (Taiwan), Republic of China 

 
   محفوظة لكبيرة المعلمات تشينج هاي:حقوق الطبع

 
   ريهام أسامة يوسف:المترجمة

 
 
 
  

جميع الحقوق  . وبرآة المعلمةمحتويات وآلمات هذا الكتاب مخللة بفضيلة
ال يسمح بنسخ أي قسم من هذا الكتاب بأي شكل أو وسيلة بدون . محفوظة

وذلك من أجل حماية القرصان من  اإلذن المسبق من المعلمة أو الناشر،
  . ئارتكاب خطب آارمي سي

 
 



 
 
 

 
, يذ كبرية املعلامت تشينج هايلقد خضنا نحن, تالم

نسان فی سعيه وراء إهبا  ّاب التی من املمكن أن يمرعصال
و ندرة  صعوبة ذا, فإننا نعيل. الوصول للحقيقة املطلقة

يتمتع بكل هذا القدر من إجياد معلم علی قيد حياة, 
 , و يدرس أسمی السبل التی توقظة الكاملاالستنارة

 .  هذه احلقيقةاحلكمة فی داخلنا, و جتعلنا ندرك
يني وب الذی درسه كل املعلمني احلقيقنفس األسلو هو 

ی التی بسبب اإلستفادة القصوو. منذ أقدم العصور
 أيديكم ننا نضع بنيحققناها من ممارسة هذا األسلوب, فأ

 ألقتها كبرية املعلامت ات التیجمموعة منتقاه من املحارض
 فی العديد من بلدان العامل, ملساعدة كل من تشينج هاي

اة, شباع التام فی احلييسعی وراء احلقيقة, ويتوق إلی اإل
سئلة العديدة  عن األجوبةًفضال عن املساعدة فی إجياد إ

احلياة و احلق و التثقيف التی تدور فی أذهان الناس حول 
  .الروحاين
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