
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 بوارق روحية

 
 للمعلم برمهنسا يوغانندا

PARAMAHANSA YOGANANDA 
 ترجمة محمود عباس مسعود

 
                                           

 
 هل من ثمة غاية مشتركة وعامة من وراء أعمال سكان هذا العالم؟

 وهل هناك ضرورة مشتركة تدفعنا جميعاً للقيام باألعمال؟
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منها المباشرة ومنها غير .. إن تحليالً بسيطاً لدوافع اإلنسان وغاياته تظهر أن هناك ألف غاية وغاية
 . المباشرة، لكن غاية الغايات تبقى بلوغ الغبطة أو السعادة المطلقة

 
ن أما إن تمكنا من التخلص الدائم م. غاية اإلنسان األولى هي تحاشي األلم والعوز وبلوغ الغبطة الدائمة

لكن الواقع يشير إلى محاولتنا الحثيثة والجادة . األلم والفاقة والحصول على الغبطة الدائمة فذلك مبحث آخر
 .للتخلص من المعاناة واأللم وتحصيل المتعة أو السعادة

 
 لماذا يعمل الشخص كمبتدئ في حرفة ما؟

 .ألنه يرغب في أن يصبح خبيراً في أحد مجاالت العمل
 يه مزاولة ذلك العمل؟ولماذا يتعين عل

 ألنه بذلك يتمكن من كسب المال؟
 ولماذا يجب أن يكسب المال؟

 . ألنه سيحقق بكسبه حاجيات شخصية وعائلية
 ولماذا ينبغي تحقيق تلك االحتياجات؟

 .ألن مثل هذا التحقيق يساعد على إقصاء األلم وتحصيل السعادة
 

جسدياً أو نفسانياً، مهما كان طفيفاً أو حاداً، وبلوغ  لذلك نرى أن تحقيق حاجة ما، والتخلص من ألم ما،
 .الغبطة يشكالن غايتنا القصوى

 
وال حاجة ألن نتساءل أكثر من ذلك عن السبب في تحصيل الغبطة ألن ال جواب لذلك، وتلك هي غايتنا 

 . القصوى
 

الشروع في عمل تجاري، أو تحصيل المال، أو السعي وراء .. مهما كانت طبيعة أعمالنا أو طموحاتنا إذاً 
الصداقات أو تأليف الكتب أو اكتساب المعارف أو إدارة الممالك أو التبرع بالماليين، أو اكتشاف البلدان، أو 

إن دققنا في ... محبي خير اإلنسانيةالتطلع إلى الشهرة، أو مساعدة المحتاجين، أو الرغبة في أن نصبح من 
غايتنا الحقيقية وأبقيناها نصب أعيننا يصبح البحث عن هللا حقيقة واقعة ومنطقية ألن هللا هو تلك الغبطة 

 .  التي نسعى لتحقيقها وتتعطش نفوسنا إليها
 

*  *  * 
 

 .لو أن شخصاً حجب وجهه بقناع يبقى بإمكانك أن تعلم أن إنساناً موجود هناك
 

فال موجود خلف ُحجب الطبيعة وأقنعتها، . وبالمثل فالطبيعة هي أشبه ببرقع عظيم منتفخ بالحضور اإللهي
 .لكن اإلنسان يلقي نظرة عابرة غير متعمقة فال يتبين حضور الكائن المستتر خلف ستائر الطبيعة

 
إنني "كياني وأسمع هللا هامساً حينما أجلس في التأمل ساكتاً ساكناً متنبهاً أشعر برعشة من الغبطة داخل 

 ." هنا
 

الباب الخارجي لمملكته، لكن الناس ال يستخدمونه كما : إن العقل الذي وهبه لنا هللا هو المدخل إلى السماء
 . ينبغي

 
ال حاجة لإلنتظار حتى مغادرة األرض كي نستخدم عقولنا في البحث عن هللا، فالوقت هو اآلن، والمكان هو 

ستخدم عقله في البحث عن أسرار الحياة وخفايا الوجود إبان إقامته على هذه األرض فلن ومن ال ي. هنا
 .يتمكن من العثور عليها في أي مكان آخر
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*  *  * 
 

 . كل إنسان هو تعبير لقوة هللا الالمتناهية ويجب أن يظهر جانباً من تلك القوة في كل ما ينجزه
 

على المصادر الخارجية فقط، بل غص أوالً في داخلك وابحث عن  عندما ترغب في ابتكار شيء ما، ال تعتمد
المصدر الالنهائي، فكل األساليب العملية للنجاح، وكل االختراعات المفيدة لإلنسان، واإلهتزازات الموسيقية 

 . الراقية، والنصوص المقدسة، مدّونة في محفوظات هللا
 

وة اإلرادة والرغبة في التوصل إلى مصادر الطاقة إرادة اإلنسان هي مولّد ضخم للطاقة، وباستخدام ق
 . الحقيقية، يمكن للشخص أن يتصل وبسرعة مع الموّزع الالنهائي للقوى الباطنية

 
من ال يرغب في القيام بعمله اليومي يحس بنقص في النشاط، أما العامل الُمجد الذي يعمل بهمة وحماس 

 .فيشحن جسمه وفكره بالتيار الكوني
 

*  *  * 
 

 .من واجب اإلنسان أن يطمح إلى تحقيق األغراض السامية
 
 .إن اإلهتمام باألشياء الزهيدة وعديمة الجدوى هو تبديد لقوى العقل دون طائل 
 
يجب اقتالع األعشاب الضارة من حديقة العقل وتجميلها بزهور الحب اإللهي حتى تجتذب إليها اإلله  

 . الجميل الذي يحب الجمال
 

أن تبقى هذه الروضة العقلية مزهرة مزدهرة في تربة الحكمة يتعين تبسيط الحياة وجعلها إن رغبت في 
 .خالية من التعقيد

 
فبإنجاز كل شيء  بذهن مركـّز وغير مشتت تستطيع تحليل نشاطاتك واختيار ما هو هام وجوهري وترك ما 

 .هو سطحي وغير ضروري
 
 .ب العقل منه واستخدامه في تحقيق مطامح خالقة أخرىوحال اإلنتهاء من إنجاز عمل ما، باإلمكان سح 

*  *  * 
 

الناس غالباً ما يفكرون بشيء آخر أثناء قيامهم بعمل ما، وال يعرفون الطريقة الصحيحة لتركيز أذهانهم 
 .على الشيء الذي يفعلونه

 
الكلي يجب أن يكون  اإلنتباه.  يجب أن نتعلم التفكير بشيء واحد في المرة الواحدة بكل قوانا العقلية 

 . محصوراً بذلك الشيء فقط
 

فإنجاز األشياء بتكاسل وتراٍخ يؤدي إلى . يجب أن ال يكون الشخص فاتر الهمة فاقد الحماس واإلحساس
 .فقدان الحيوية وبالتالي إلى اإلخفاق والتعاسة

 
 . ف بدافع الغريزةويجب أن ال يكون المرء مجرد آلة سيكولوجية ذاتية الحركة، كالحيوان الذي يتصر

 
فال  وهبنا تلك القوى ويريدنا أن . إنه لخطأ كبير أن ال يعمل اإلنسان على إيقاظ نفسه وتفعيل قواه العقلية

 .نستخدمها خير استخدام وأن نكون على وعي ودراية تامين بكل ما نفعله
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ساعدنا على اإلرتقاء وعلى إدراك كما يجب أن نفكر جيداً قبل اإلقدام على عمل ما وأن نستخدم عقولنا بما ي

 . وحدتنا الجوهرية مع البارئ األعظم
 

 .وكل ما نقوم به يجب أن يكون مبنياً على تفكير سليم وتخطيط حكيم
 

*  *  * 
 

 .  هناك تشبيه لعربة تجرها خيول ويقودها أو يوجهها سائق يمسك بمقود العربة أو أعنة الجياد
 

 .كناية عن النفس التي تستقل العربة الجسدية التي تجرها جياد الحواس هذا التشبيه هو
 

 . وتتولى اإلرادة الواعية التوجيه) األرسنة(يمسك الفكر باألعنة 
 

صاحب العربة هو في الدرجة األولى من حيث األهمية يليه السائق والمقاود الضرورية لكبح جماح الجياد، 
 . عربةبعد ذلك الجياد نفسها وأخيراً ال

 
وبالمثل، فإن النفس هي األهم، يليها اإلرادة الواعية، ثم الفكر الذي يتولى كبح الجماح، ثم الخيول، وأخيراً 

 .الجسد
 

الفكر الدنيوي الذي يقود جسداً ضعيفاً في الحياة يسمح لدوافعه الجامحة بالجري على هواها بدالً من تقوية 
بط النفس وتوجيهها بالتمييز الفطري نحو غايته الروحية التي بنيته الجسدية وتهذيب حواسه باستخدام ض

 .من أجلها ُوجدت كل هذه األمور
 

 .وإذ يسير فوق دروب الحواس الوعرة والشائكة فإنه يحطم عربة حياته وتتقطع به الُسبل
 

السعادة المريد الذي يسعى إلى معرفة الذات يدرك جيداً أن الغرض األهم في الحياة هو البحث الجاد عن 
الروحية الكامنة في أعماق النفس، وفي نفس الوقت يتعلم تنمية قواه العقلية أو النفسية الكامنة وتهذيب 

الحواس بغية مواصلة السير على دروب التقدم نحو الهدف المنشود، محاوالً تجنب الوقوع في حفر اآلالم 
 . الجسدية والنفسية

 
الصحيحة التي بواسطتها يمكنه إحراز النمو الروحي من كل  وبعبارة أخرى، فإن المريد يدرك الطريقة

 .النواحي وعلى كل الصعد
 

أما الدنيوي الموهوم فإن همه الوحيد هو إشباع مشتهياته الجسدية وإرضاء أهوائه، ضارباً بعرض الحائط 
 . واجبه نحو تنمية ملكاته العقلية والروحية

 
*  *  * 

 
  .اإلضطرابات العصبية يمكن شفاؤها

 
يتعين على المتألم من هذه اإلضطرابات تحليل حالته والتخلص من العواطف الهدامة واألفكار السلبية التي 

 .تدمره تدريجياً 
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إن التحليل الموضوعي للمشاكل الشخصية واإلحتفاظ بالهدوء في كل المواقف والظروف كفيالن بشفاء 
 . الحاالت العصبية المزمنة

 
يجب على من يعاني من العصبية أن يتفهم حالته وأن يدرك بأن اإلستغراق المتواصل في األفكار المغلوطة 

 .   هو عله عدم توازنه وعدم تأقلمه مع الحياة
 

 .الجسم الهادئ المرتاح يريح األعصاب ويستجلب الطمأنينة النفسية
 

------------------------- 
 .استشارة األخصائيين في هذا المجال ولذا اقتضى التنويههذا ال يعني عدم : مالحظة

 
*  *  * 

 
 

 .في عصور وأمكنة مختلفة اكتسب اإلنسان بواسطة العقل أفكاراً عديدة عن الحياة والنفس
 

مثال على ذلك عندما يصيب أحد أفراد القبائل البدائية صداع يظن ذووه أن نفسه قد أفلتت من جسمه 
حر كي يرد الروح إليه، فيذهب الطبيب إلى الغابة بحثاً عن النفس التي يعثر عليها فيستدعون الطبيب السا

 .ويعيدها معه في صندوق ويدخلها ثانية إلى رأس المريض فيزول الصداع بحسب اإلعتقاد السائد
 

في ) حدائد معقوفة ذات رؤوس حادة(المريض يتم بوضع كالبات " تشميت العاطس"وفي ثقافة أخرى فإن 
 !كيما ال تفلت روحه لدى العطس، بل يتم اإلمساك بها بالكالبات جسده

 
ومثلما توّصل بعض الناس إلى استنتاجات خاطئة عن النفس البشرية بسبب أساليب التفكير غير السليم، 

 . فهماً آخر، غزيراً وسليما  –باإلدراك الفعلي  –هكذا بلغ آخرون 
 

ن هناك بعض األشخاص ممن ظلوا لفترة طويلة في حالة الغيبوبة نحن نعلم أن النـَفـْس ليست النـَفـَس أل
النـَفـْس أسمى من النـَفـَس ومن أية . دون أي تنفس، مبرهنين بذلك أن النـَفـْس ال يمكن تقييدها بالنـَفـَس

 .حالة جسدية أخرى
 

شف عن طبيعته وسواء آمن اإلنسان بأنه روح أم لم يؤمن يبقى الناموس الكوني مع ذلك يحتم عليه الك
 .الروحية

 
ومهما كان عمل اإلنسان أو وضعه في الحياة فإن وعيه يتطور ويتوسع كلما استخدم ذكاءه بكيفية خالقة 

 .فكل عمل بنـّاء يساعد على تطوير اإلنسان وتوسيع مداركه. ونافعة
 

*  *  * 
 

أحب القراءة، لكنني بالكاد أطالع صفحتين قبل استدعائي لمعالجة أمر آخر، ولهذا فقد استعضت عن  إنني
 . القراءة بالتأمل

 
وإذ أغوص في أعماق النفس تبدو األنوار الساطعة ويهّل الفرح األعظم، ذلك الفرح الذي يالزمني طوال 

 .جون الرب المغبوط بهمس الروح وحنين الفؤادذلك ما أختبرته في حياتي وما يختبره كل الذين ينا. اليوم
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من يسمح لحياته بأن تصبح عديمة التوازن . هللا يريدنا أن نكون متوازنين. الوقت أثمن من أن يُضيَّع سدىً 
 . سيُعاقب من القانون الكوني

 
ومي بال إن عشت ببساطة ومّرنت الجسم يومياً وطالعت الكتب القيّمة المفيدة ونميّت عادة التفكر الي

ستنبض أحاسيسك بالسعادة وتجري تيارات حيوية في دمك وتفعم خاليا جسمك بالخفة والنشاط بكيفية لم 
 .وستحصل على كل معرفة تتوق إليها من الروح في داخلك. تعهدها من قبل

 
لك، ولوال لسُت فخوراً بذ. إنني لم أقرأ عشرين كتاباً منذ عشرين سنة. على هذا النحو كانت ولم تزل حياتي

 .حصولي على وعي الروح اإللهي بالتأمل لكنت جاهالً بالمرة
 

 .عندما أنظر إلى كتاب ما أجد أن الحقائق التي يتضمنها قد أطلعني هللا عليها سلفاً 
 

 .إن األفكار السامية والحقائق تأتي جميعها من هللا العليم، وإن تأملت عليه ستحصل على حكمته مباشرة
 

الكتب الجيدة أفضل من إضاعة الوقت على ضروب النشاط العقيمة، وأفضل من المطالعة لذلك مطالعة 
 .التأمُل وترسيخ الوعي في الحق المطلق الذي هو هللا

 
*  *  * 

 
 .هناك العديد ممن يقرؤون على الدوام لكنهم ال يستطيعون إفادتك بشيء مما يطالعونه

 
في محتوياته لترى كيف يمكن أن تنطبق على حياتك إن أفضل طريقة لقراءة كتاب ما هو أن تتأمل 

 .الشخصية
 

فما تطالعه يجب أن يشبع عقلك . كما ينبغي التمييز الحصيف بحيث ال تتقبل على نحو أعمى كل ما تقرؤه
ولكي تكون جديرة بالقراءة، ينبغي للكتب أن تستحثك على التفكير وعندها ستشعر أن . ويرضي منطقك

 .واإلنفتاحعقلك آخذ في التطور 
 

إن الذين ال يقرؤون وال يتأملون، بل يحيون حياة سطحية ال هدف لها وال معنى، ال ينّمون أي فهم عميق 
 . وال يكتسبون معرفة أكيدة

 
التناغم يجعلنا متوافقين منسجمين مع القوة اإللهية التي تلهمنا التفكير وتشع على عقولنا بأنوار اإللهامات 

 .العليا
 

 .الطريقة للوصول إلى الذات العلياالتأمل هو 
 
 .}لِقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ {.. البشر يظلمون أنفسهم إن لم يقرؤوا، لكن التفّكر هو أفضل حتى من المطالعة 
 

*  *  * 
 

من المستحسن اإلحتفاظ في المتناول بمواد قراءة مفيدة . التوازن ضروري في كل جانب من جوانب الحياة
وأفضل تلك المواد من حيث األهمية هي الكتب الروحية ثم العلمية وبعض . ات الفراغومطالعتها أثناء لحظ

التاريخ والفلسفة واألدب الرصين وِسير العظماء والرحالت وأي شيء آخر من شأنه توسيع المدارك ومنح 
 .اإللهام الرفيع
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نك ستحصل منها على فائدة يمكن للكتب أن تكون أصدقاء أوفياء، وإن كانت مختاراتك من النوع الراقي فإ
 .أكبر

 
قد يبدو من الصعب في البداية النفاذ إلى جوهر التعاليم الروحية وأفكار العظماء، لكن بعد فترة ستجد أنك  

وستشعر أنك اكتسبت شيئاً مفيداً، ألن كل أولئك الحكماء حصلوا على . تتفكر بكتاباتهم وتتفاعل مع أفكارهم
 .أفكاٌر ربما ما كانت لتخطر على بالك مدى الحياة.. لوم هللا الالمتناهيةحكمتهم ومعرفتهم من خزانة ع

 
*  *  * 

 
 .الزهور والورود جميلة ناضرة، لكن خلفها تكمن روضة أعظم بما ال يقاس حسناً ورواءً 

 
ومع أن تلك الروضة هي في منتهى الشفافية ومن الصعب مالحظتها في البداية، لكن إن استطعت النفاذ  

 .البُعد الروحي عن طريق باب العين الروحية ستتمكن من استكشاف ذلك البُعد األثيري والتمتع بروائعهإلى 
 

إنني أعيش في تلك المنطقة اللطيفة حيث المزايا الرائعة واألفكار الغضة الرقيقة األطيب َعبَقاً واألزكى 
 . أريجاً من أية زهرة أو وردة أرضية

 
 .لدوام رحيق الحضور اإللهيهناك ترتشف نحلة عقلي على ا

 
عندما نوّجه تركيز عقلنا نحو الداخل، ونعيش أكثر فأكثر في تلك الدنيا الخفية في داخلنا، نجد أن مزايانا 

 .الروحية تتخذ أشكاالً خاصة تعمل كنوافذ من خاللها ندرك عذوبة هللا التي تفوق حد الوصف والخيال
 

*  *  * 
 

 . إن كل من يسمع أو يقرأ هذا الكالم يعرف أنني أتكلم الصدق
 

لكنني ال . لو أنني عرضت كل القوى التي وهبها لي هللا اللتف الناس حولي ال محبة بال بل بالمعجزات
 . أرغب بهذا الصنف من المريدين السطحيين

 
 .يجب أن ال تجذبهم القوة بل محبة هللا وتلك هي غايتي في الحياة

 
 .وكل واحد يمكنه التعرف عليه إن هو رغب بذلك.  و لم أتعرف على هللا لما تحدثت بهذه الكيفيةل
 

ال أحاول استمالة الناس من خالل دغدغة عواطفهم بل أتحدث إلى عقولهم وأخاطب بهم المنطق وملكة 
 .التمييز

 
وهبها له هللا وأن ال يقبل األمور  يجب أن يفّعل اإلنسان قوى اإلدراك التي.  اإليمان األعمى ال يجدي نفعاً 

 . على عالتها، بل يجب أن يعرف األسباب والمسببات والمنطق خلف توجهاته وممارساته الروحية
 

 .لو كان لي ألف فم لتحدثت بها كلها عن هللا وأهمية التوجه إليه والتعرف عليه
 

*  *  * 
 

هذا ليس المفهوم الصحيح عن .   مستوحشاً قطوبا هللا ال يطلب من اإلنسان أن يكون واجماً كئيبا، عابساً 
 . هللا، وال هي الطريقة الصحيحة لكسب رضاه



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 
وكلما تعاظمت سعادته كلما . كلما تزايد سالم المرء كلما تمكن من الشعور بالحضور اإللهي بمقدار أكبر 

 . أصبح أكثر تناغماً مع هللا
 
 .يعرفون هللا هم سعداء ألن هللا هو ينبوع الفرح األعظم الذين 
 

يحاول الناس العثور على السعادة في الخمر والجنس والمال، لكن صفحات التاريخ تغص بقصص آمالهم 
 .المحطمة وأحالمهم التي لم يُكتب لها التحقيق

 
 .الوقت الذي صرفته في التأمل جعل حياتي مثمرة بكيفية ال يمكن تصورها

 
 . في النشوة الروحية تكمن الهداية والحكمة اإللهية

 
وعندما يتناغم اإلنسان مع هللا، فحتى إن أخطأ عن غير قصد سيعرف كيف يصحح الخطأ، وإن صدر عنه  

 .رأي غير سليم سيتداركه هللا ويصّوبه محبة بمريده
 

*  *  * 
 

دون ذلك التوازن سيتعثر األفراد واألمم وب.  يجب خلق توازن ما بين المعرفة الروحية والعلوم الطبيعية
 .وسط الشقاء والدمار

 
لو كان قادة العالم المعاصرون مستنيرين روحياً ويعملون معاً لتمكنوا من القضاء على الحرب والفقر من 

 .  األرض في غضون أعوام قليلة
 

 . الحية األخرىالوعي الروحي معناه إدراك اإلنسان للحضور اإللهي في ذاته وفي كل الكائنات 
 

الوقت أثمن .  فليبدأ اإلنسان بنفسه.  ذلك الوعي وحده قادر على إنقاذ العالم وبدونه ال أرى أمالً في السالم
 .  من أن يُبَدد سدىً 

 
 .الواجب يقتضينا القيام بدورنا لجلب مملكة هللا إلى األرض

 
 .اتمة مكفهرة، وفاقدة للرونق والمتعةكثيرون يترددون في البحث عن هللا، محتسبين أن الحياة ستصبح ق

 
فالسعادة النقية التي يعثر عليها العارفون في التناغم التام مع هللا تعجز الكلمات !  لكن العكس هو الصحيح

 .عن وصفها
 

ذلك الفرح هو هللا، والتعرف عليه معناه تكفين كل األحزان .  إنني في حالة من الفرح الروحي ليل نهار
 . أسوف عليهاودفنها غير م

 
*  *  * 

 
لكن يجب عدم اإلنغماس الزائد به . إبان إقامته الموقوتة هنا، يولي اإلنسان أهمية كبيرة لهذا العرض

وبأحداثه التي ال تنتهي، ألننا إن فعلنا نبتعد عن هللا الذي يحاول كل الوقت وبشتى الوسائل والطرق اجتذابنا 
 .ه لناإليه الهتمامه الكبير بنا ولعظيم محبت

 



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

عجائب األشياء النامية ونظام الطبيعة المتناهي : إنه يضع أمامنا كل المعجزات التي نرغب في رؤيتها 
 . الدقة

 
 . إنه خلف الزهور والورود، ومن يبحث عنه بصدق سيجده ال محالة

 
إلى اكتشافاتهم عن طريق االبتهاالت العمياء، لكنهم اتبعوا قوانين العلم  علماء الطبيعة لم يتوصلوا

 .التجريبي
 

 .وبالمثل، فإن كل من يستخدم القوانين الروحية العلمية بإخالص ورغبة صادقة سيجد هللا بجانبه تلقائياً 
 
ة ومتواصلة لقد آن لإلنسان أن يفتح بصره الروحي ويدرك أن العثور على هللا يلزمه رغبة متحمس 

 .ومراعاة دقيقة لنواميس هللا
 

*  *  * 
 

 !حديد في اليوبيل الفضي: من األرشيف
 

 .ذات مرة ُدعيت لحضور يوبيل فضي لزوجين كان اإلنطباع السائد عنهما بأنهما من أسعد األزواج
 

ميذ أن يالحظا لكن في اللحظة التي دخلت فيها بيتهما شعرت أن هناك شيئاً خطأ، فطلبت من اثنين من التال
 :معاملتهما لبعضهما أثناء السهرة، وقاال لي فيما بعد

 
صح يا "الزوج والزوجة يبتسمان لبعضهما أمام اآلخرين فقط ويخاطبان بعضهما بأعذب األلفاظ مثل "

وما إلى ذلك من هذه العبارات الودية، ولكن ما أن يظنان أنهما بمفردهما " بالطبع يا روحي"و " عيني
 ."يتناقران ويوجهان عبارات جارحة أحدهما لآلخرحتى 

 
 :تحدثت إليهما وقلت

 
دعوتماني لحضور حفلكما لكن الجو مشحون وأشعر بوجود قدر كبير من الخالف في هذا البيت، ويبدو "

 ."لي أن هناك الكثير من الحديد في هذا اليوبيل الفضي
 

 .بصحة كالمي وقدما اعتذاراً  في البداية أخذ على خاطرهما، لكنهما اعترفا بعد ذلك
 

 :واستطردت قائالً 
 

 ما الذي تكسبانه من المشاحنة والخصام طوال الوقت؟"
 

يبدو أنكما تعيشان معاً حفاظاً على سمعتكما بأنكما زوجان مثاليان، لكن عليكما أن تكونا كذلك مع بعضكما 
 ."وأن تعيشا بسالم ووئام من أجل سعادتكما وراحتكما النفسية

 
 * *  * 

 
 .إن هللا يقرع بصمت أبواَب قلوبنا وينادينا كي نعود إليه لكن معظم الناس غير راغبين في العودة

 



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

د الدنيا في عيونهم ويَعلقون في فخاخ المشاكل أو يقعون فريسة المرض يسارعون  ومع ذلك فعندما تسوَّ
 .في الدعاء إليه والتماس عونه

 
بينه وبين هللا في أوقات السعادة والرخاء سيجد هللا بجانبه عندما يحتاج من يُمتـّن روابط الوفاق واإلنسجام 

أما الذي يسّوف في تعزيز تلك العالقة يحكم على نفسه بمواجهة مصاعبه ومصارعة تجاربه بمفرده . إليه
 .من التوجه إلى الصديق األبدي وقرع بابه الكريم –بالحكمة والتسليم الكامل  –إلى أن يتمكن 

 
 .بين حشود البشرية الهائلة قالئل جداً من يبحثون عن هللا بجديةإن من 

 
أين الذين ظنوا أن هذه األرض هي لهم منذ مائتي سنة؟ كلهم مضوا، ومن بينهم كلهم ربما لم يفهم حقيقة 

 .الحياة سوى قلة قليلة ممن قصدوا هللا وعرفوا أنفسهم
 

 !هذه الحياة حقيقيةومع ذلك فإن كل جيل من األجيال التالية يحتسب أن 
 

*  *  * 
 

 .قبل أن يكون معنا أي إنسان آخر من كان معنا؟ هللا
 

 .وعندما نغادر هذه األرض من سيكون معنا؟ هللا ال غيره
 

 .ولكن من الصعب التعرف عليه عندئذ ما لم نسَع للتعرف عليه اآلن
 

يقينك بأنه معك دائماً، وستفارقك الهموم واألوهام  إن بحثَت عن هللا بصدق وعمق ستعثر عليه وسيتعزز
 .ولن تنخدع بعدها أبداً 

 
لكن هللا أكثر إغراًء من أي تجربة . إن كل ما في الوجود هو تجربة إلغراء اإلنسان كي يبتعد عن هللا

 .أرضية
 

مل الروحي لو حصلَت على لمحة واحدة منه ألدركت هذه الحقيقة والستطعت العثور عليه بالدعاء والتأ
 .والتصميم القوي

 
*  *  * 

 
المعبد الذي يحبه هللا أكثر من سواه هو معبد السكون والسالم الباطني لمريديه، حيث يدخلوه للتأمل 

 .والمناجاة، تاركين وراءهم الدنيا ومشاغلها التي ال تنتهي
 

وإذ يؤسس اإلنسان معبداً من الجمال والسالم الروحي في داخله سيتمكن من اإلحساس بحضور هللا 
 .ما عدا ذلك فأوهام العالم كثيرة، دائمة الحضور وهمومه ملء الصدور. والشعور بقربه

 
 .كل واحد منا سيؤخذ من هذه األرض عاجالً أم آجال ولذلك يجب أن نتعرف اآلن على غاية الحياة

 
 .لغاية األساسية من تجارب اإلنسان في هذا العالم هي لحثه على البحث عن معنى الحياةا
 

ومع مواصلة قافلة الزمن سيرها ستدرك . يجب أن ال ننبهر بموكب البشرية هذا الدائم البزوغ والحركة
 .أخيراً أنك جزء ال يتجزأ من الكيان األعظم



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 
اد والصادق عن سر الحياة سيجنبك الكثير من المصاعب اجعل معرفة هللا غايتك واعلم أن البحث الج

 .وينقذك من مخاوٍف شتى
 

س الموت أو الفشل أو المتاعب واألحزان يوقظ في المرء هلعاً كبيراً   .إن توجُّ
 

عندما يعجز اإلنسان عن مساعدة نفسه وال تستطيع أسرته وأصدقاؤه تقديم أي شيء له يستولي عليه 
 .عينيه القنوط وتظلم الدنيا في

 
فهو إن فكر في هللا أثناء حياته وتواَصَل معه سيجده قريباً منه . لكن ال حاجة له في الوصول إلى تلك الحالة

 .في الساعات العصيبة واأليام الحرجة
 

*  *  * 
 

 .إن تبيّن لألكثرية أن شخصاً ما غير جذاب فينبغي أن يحلل نفسه
 

 .خصال في شخصيته تبعث على النفور قد تكون هناك بعض
 

ربما يثرثر كثيراً، أو أنه معتاد على التدخل في شؤون اآلخرين، أو قد يجد نفسه مياالً ألن يخبر اآلخرين 
 .عن تصرفاتهم الخاطئة وكيف يتعين عليهم أن يعيشوا حياتهم، دون أن يتقبل أي اقتراح لتحسين ذاته

 
 .كولوجية التي تجعلنا غير جذابين لآلخرينهذه بعض األمثلة عن الخصائص السي

 
 .اإلعتقاد بوجود هللا واإليمان بال شيئان مختلفان

 
 .ال قيمة لإلعتقاد ما لم نختبره ونحيا به

 
اإلعتقاد الذي يتحول إلى اختبار يصبح إيماناً، واإليمان الراسخ ال يمكن نقضه أو مناقضته ألنه اقتناع 

 .إنه قوة عظيمة ونتائجه فورية ومدهشة. عزعبديهي بالحق وغير قابل للتز
 

 .اإليمان يعمل بدقة متناهية وليس فيه احتمال للخطأ
 

*  *  * 
 

 .في عينّي اإلنسان تاريخ حياته بأسره، وال يمكن حجبه عن الذين يحسنون قراءته
 

 ..عيون غادرة ماكرة وعيون شهوانية.. هناك عيون روحية وعيون دنيوية
 

 .خص مدّون في العينين، ولو حللت ما أراه في العيون لدهش الناس من فراستيكل ما يفعله الش
 

 .يجب عدم فعل ما من شأنه تلطيخ العقل وتلويث النفس
 

 .األفعال الخاطئة تحدث ذبذبات عقلية سالبة أو شريرة تنعكس في مظهر الشخص وكيانه
 

 .المزايا الطيبة التي نرغب بامتالكهايجب القيام بتلك األفعال، والتفكير بتلك األفكار التي تغذي 



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 
 ,ومن يأخذ هذه الحقائق في اإلعتبار سيجد أن حياته قد أصبحت جميلة على نحو رائع

 
*  *  * 

 
 .األصدقاء الحقيقيون نادراً ما يسيؤون فهمنا

 
وتترعرع ما بإمكانك التحدث بكل صراحة مع الصديق دون أن يُساء فهمك، ولكن ال يمكن للصداقة أن تنمو 

 .دام هناك أي تلميح أو مطالبة من الواحد نحو اآلخر
 

 .الصداقة يمكن بناؤها على أسس من االستقاللية والمساواة الروحية فقط
 

 .لذلك يجب أن يكون التعامل بين األصدقاء من هذا المنطلق وعلى ضوء هذه الحقيقة
 

 .إن أسأت معاملة شخص ما فلن تتذوق طعم صداقته
 

وال يمكنني أن أتصور كيف يستطيعون متابعة . يرون ممن يسيرون على دروب الحياة دون أصدقاءيوجد كث
 !المسير

 
إذا ما عبث أحدهم بثقتك . األصدقاء الحقيقيون نادراً ما يسيؤون فهمنا، وإن فعلوا فلوقت قصير فقط

ت بالحصول على الثقة وإخالصك، تابع منحه محبتك وفهمك كما لو لم يحدث شيء، تماماً مثلما ترغب أن
 .واإلخالص

 
ولكن إن استمر ذلك الشخص في تصرفه الدال على اإلحتقار والحقد نحوك، وظل يصفع يد المودة الممدودة 

 .نحوه، فمن األفضل أن تسحب يدك لوقت ما
*  *  * 

 
 
 

 .كل واحد منا سيؤخذ من هذه األرض عاجالً أم آجال، ولذلك يجب إدراك غاية الحياة اآلن
 

 .الهدف األكبر من تجارب اإلنسان هنا هو تنشيطه وتشجيعه للبحث عن معنى الحياة وغايتها
 

 .يجب عدم إعطاء األهمية القصوى لهذا الموكب البشري
 

وإذ تواصل قافلة الزمن مسيرتها، سندرك أخيراً أننا جزء من الوجود األعظم، ولهذا السبب يجب أن نجعل 
 .معرفة هللا غايتنا

 
 .من الموت أو الفشل أو المتاعب أو األحزان المؤلمة يوقظ في اإلنسان هلعاً كبيراً  إن الخوف

 
عندما يعجز المرء عن مساعدة نفسه، وعندما ال تستطيع أسرته تقديم العون له يكون في حالة نفسية ال 

 .لكن هللا لن يتخلى عن المؤمنين به الواثقين بقدرته على مساعدتهم. يحسد عليها
 

 .وعندما نغادر هذه األرض سيكون هللا معنا. يكون معنا أي إنسان، كان هللا معناقبل أن 
 



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 .إنما ال يمكن التعرف على هللا ما لم نبذل المجهود اآلن ونسعى بكل إخالص للتواصل معه والتقرب منه
 

*  *  * 
 

 .أكبر في بواكير العمر كنت أعاني من حساسية مفرطة، ونتيجة لذلك كنت أنا من تألم بدرجة
 

وألنني كنت شديد الحساسية، فقد بدا لي أن اآلخرين كانوا يستمتعون . لقد كانت عملية من العذاب الذاتي
 .بإزعاجي وسلبي راحة البال

 
 .ال تسمح ألحد بأن يسلبك سالمك

 
. لم تكن مضايقتي ناجمة كلياً عن تهكم اآلخرين واستهزائهم، بل كان سببها أيضاً تحسسي من تعليقاتهم

 .وقد اكتشفت أنه كلما كنت أجادل مع المنتقدين كلما كانوا يستمتعون أكثر
 

لينتقدوا ما : "أخيراً عقدت العزم على أن أحداً لن يستطيع تدمير سالمي الذاتي، وقلت بيني وبين نفسي
 ."شاءوا لكنني لن ألقي باالً النتقادهم بعد اليوم

 
. ما حدث، إذ تجاهلت تعليقاتهم الالذعة غير العادلة ولم أتأثر بها تماماً كما لو كانوا غير موجودين وهذا

 .وتدريجياً فقدوا رغبتهم في التهكم وأصبحوا أصدقائي، وبعضهم اتبع طريقي
 

 .من العبث محاولة طلب اللطف واإلحترام من اآلخرين، بل علينا أن نكون مستحقين لذلك عن جدارة
 
 .ن كنا مخلصين مع اآلخرين وإن أبدينا احتراماً نحوهم وبادلناهم الطيبة والمودة، سيعاملوننا دوماً باحترامإ
 

كما ينبغي أن ال نشل إرادة اآلخرين الطيبة نحونا بحساسيتنا الشديدة عندما ينتقدوننا انتقاداً بنّاًء، بل يجب 
 .أن نتعاون مع كل من يحاول مساعدتنا

 
*  *  * 

 
 

 .ا العالم سيختبر دوماً مشاكل واضطراباتهذ
 

وبدالً من االستسالم للخوف والقلق، يجب أن يتوجه اإلنسان إلى هللا ويحصل على السالم واألمن واألمان، 
 .ليس فقط لنفسه بل أيضاً ألعزائه الذين وضعهم هللا في عهدته

 
 .ون بدالً من ذلك على توافق وثيق مع هللايجب أن ال نكون شديدي التعلق بأحالم هذه الحياة العابرة وأن نك

 
 .يجب أن ندرك صلتنا بال علنا نتخلص من أحالم الوهم مرة وإلى األبد. خارج هللا ال يوجد أمن في أي مكان

 
 .بالتأمل على هللا نشعر بحضوره السعيد ونتخلص من كوابيس الحياة

 
*  *  * 

 
 

 :تمرين إلراحة الجسم وتهدئة الفكر



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 
أثناء عملية الشد أو (وبقوة اإلرادة قم بتوجيه قوة الحياة .. الجسم شداً معتدالً باستخدام اإلرادة شد عضالت

 .لتغمر الجسم أو أي جزء من الجسم بالنشاط) التوتير العضلي
 

 .أشعر بالطاقة تهتز وتنبض وتشحن الجسم وتنعشه بالحيوية
 

 .لجسم وأنسجتهاسترح واشعر بفيض من الحياة والنشاط يسري في خاليا ا
 

 .أشعر أنك لست الجسد، بل الحياة التي تعيل الجسد
 

 .واشعر بالسالم والحرية وبالهدوء المتزايد الذي يأتي مع تطبيق هذا التمرين
 

*  *  * 
 

مع ذلك األوضاع وتتحسن  إن كنت موجهاً بالوعي اإللهي، فحتى إن بدا المستقبل قاتماً بالمرة ستتعدل
 .األمور ولن تفشل ما دمت تسير بنور هللا وتستهدي بهديه

 
يجب أن نتخلص من الفكرة بأن هللا بكل قواه العجيبة بعيد في السماء، وبأننا ضعفاء ومطمورون تحت 

 .أكداس من المصاعب والمشاكل على هذه األرض
 

شرية تكمن اإلرادة اإللهية العظمى، وأن من يطلب العون لنتذكر أننا لسنا وحيدين، وبأنه خلف إرادتنا الب
 .بصدق وإخالص يحصل عليه بكل تأكيد

 
*  *  * 

 
 .كل ما في الكون مترابط وتجمعه بغيره صلة وثيقة

 
ومن خالل االستخدام الصحيح للعقل البشري الموهوب لنا من هللا ندرك بأن الحياة كلها متصلة بالعقل 

 -. األسمى
 

اناً أننا ألعوبة بيد القدر ولكن عندما نطلق وعينا إلى ما وراء األشكال الوهمية المحدودة ونختبر قد نظن أحي
مدى إدراكنا وفهمنا، نصبح على دراية بأن في داخلنا شرارة من القوة اإللهية التي تخلق وتعيل الحياة 

 .بأسرها، وأنها بانتظار اإليقاظ
 

*  *  * 
 

ر عقدة النقص هي  .وليدة إدراك خفي لضعف حقيقي أو متصوَّ
 

وفي محاولة للتعويض عن ذلك الضعف، قد يلجأ بعض األشخاص الرتداء درع من الكبرياء الكاذب 
 .وينتفخون غروراً 

 
الذين ال يعرفون السبب الحقيقي من وراء تلك الحالة النفسية غير السوية قد يقولون أن الشخص لديه 

 .عقدة تفوق
 



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

إنهما وليدتا الخيال وتجاهل الحقائق، . دتين تشيان بعدم انسجام داخلي وهما مدمرتان للنمو الذاتيكلتا العق
 .وال تمتـّان بصلة لطبيعة النفس الجبارة

 
يجب ترسيخ الثقة بالذات على أسس من اإلنجازات الحقيقية واإلدراك بأن النفوس المستنيرة ال ينقصها 

 .شيء ألنها غنية بال
 

*  *  * 
 

 :للجهاز العصبي وظيفتان
 

وقد اكتشف اليوغيون في األزمان الغابرة أن األعصاب تعمل أيضاً . األعصاب تسمح لنا بالتفاعل مع العالم
 .على وصل اإلنسان بال

 
فقوة الحياة في جسم اإلنسان تنساب عادة نحو الخارج، من الدماغ والعمود الفقري عبر األعصاب إلى 

 .سية الخارجيةالحواس وتجاربها الح
 

تعكس انسيابها نحو الداخل بدل الخارج، وتسحب  –عن طريق التأمل –وعندما يتم التحكم بقوة الحياة تلك 
 .معها الوعي إلى المحاور أو المراكز الشفافة حيث اإلدراك الروحي ومعرفة هللا

 
 .الهدوء الوعَي اإللهيتقيد الوعي بالجسد، في حين يستدر  -التي هي تنبيه مفرط لألعصاب  -العصبية 

 
عندما تقفل بالتأمل الطاقة الخارجية العصبية وتهّدئ نفسك، تنسحب قوة الحياة من الحواس إلى مراكز 

الوعي الروحي ويحصل عندئذ تواصل بين جهازك العصبي والوعي السامي فتشعر بالحضور اإللهي 
 .وتصبح في أرض النور ما وراء منطقة النوم والالوعي

 
*  *  * 

 
ولكن ما هو " ينبوع الشباب الدائم"كثيرون مهتمون بنضارة الشباب، إذ بطريقة أو بأخرى الكل يبحث عن 

 الشباب؟
 

جميع صغار السن ليسوا بالضرورة شباباً إذ بعضهم قد شاخ فعالً ويبدو منهكاً أكثر بكثير من عمره 
 .الحقيقي

 
فهم يحتفظون . وفي المقابل، هناك بعض كبار السن ممن يحافظون على شبابهم بالرغم من تقدم العمر بهم

بعقولهم فتية، وحيويتهم تنساب من أرواحهم النشيطة إلى أجسامهم ووجوههم، ودماؤهم تنبض بفرح 
 .الوجود

 
، ومثبطون للهمم، وكأنهم على نقيض ذلك، هناك أشخاص سلبيون، مزاجيون، مكتئبون، مولعون باإلنتقاد

 .طالت أعماركم –فارقوا الحياة 
 

يجب أن نكون دائماً إيجابيين، متفائلين، مفعمين بالحياة والنشاط، . ال مبرر للحاالت النفسية المغلوطة
 .مقدرين نعم هللا ومغمورين بفيض من الشباب النفسي المنبثق من أعماق كياننا

 
*  *  * 

 



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 .ا العالم، أرجو أن تتذكروا بأن هللا واحد وبأننا أفراد أسرة كونية واحدةيا إخوتي وأخواتي في هذ
 

مادياً ومعنوياً ومالياً وروحياً كي .. وعلى هذا األساس يجب أن نتبنى وسائل بنّاءة لمساعدة بعضنا بعضاً 
 .نصبح مواطنين مثاليين في أرض هللا هذه

 
اللجوء إلى أساليب الغش والخداع والقتال إلثراء  - في مجتمع تعداد سكانه ألف نسمة -لو حاول كل فرد 

 .عدواً  999نفسه على حساب اآلخرين، لكان لكل واحد 
 

 .صديقاً  999في حين لو حاول كل واحد أن يتعاون مع اآلخرين ويعمل معهم وليس ضدهم، لكان لكل واحد 
 

رض بالسالم ولكان هناك الكثير وبالمثل، لو ساعدت كل البلدان بعضها البعض عن طريق المحبة، لنعمت األ
 .من الفرص لتحقيق حاجيات الجميع وتعزيز رفاهيتهم

 
*  *  * 

 
 .الرجولية واألنثوية: العارفون الواصلون يجمعون في ذاتهم المزايا المثالية

 
يحقق اإلنسان حالة التوازن التام بين العقل والشعور، يكون قد تعلم واحداً من أهم الدروس التي أتى  عندما

 .إلى هذه األرض من أجلها
 

 .يجب على اإلنسان أن يدرك بأن طبيعته الجوهرية هي روحية وليست جسدية
 

زفان بتدمير الوئام وفقدان عندما ينظر الرجل والمرأة إلى بعضهما كوسيلة إلشباع غرائزهما فإنهما يجا
 .السعادة الحقيقية

 
يجب على الرجل أن يُشِعر المرأة بأنها ليست معه لمجرد تحقيق شهواته الحسية، بل كشريكة ورفيقة، 

يقدرها ويحترمها ويعتبرها تعبيراً ألروع مظاهر الحياة وأسمى معانيها، وعلى المرأة أيضاً أن تنظر للرجل 
 .بنفس الكيفية

 
يحب الزوج والزوجة بعضهما محبة نقية وصادقة يختبران توافقاً تاماً على المستوى الجسدي عندما 

 .والعقلي والروحي
 

 .وعندما يعبّران عن حبهما تعبيراً راقياً تكون النتيجة اتحاداً موفقاً وسعادة متجددة
 

*  *  * 
 

 .في قرارة ذاته كعندما ال يكون اإلنسان سعيداً في حياته فإنه يدرك ذلك تمام اإلدرا
 

 .هناك طريق مباشر وحيد للسعادة وهو التواصل مع هللا
 

 .هللا لن يهجر الواثقين به ولن يخذل محبيه أبداً 
 

العارفون يمكنهم أن يرسموا معالم الطريق وينبّهوا إلى مواضع العقبات والمطبات، لكن على المريدين 
 .سهمالجادين أن يبذلوا المجهود ويقطعوا المسافة بأنف

 



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

في التناغم الروحي مع العارفين الذين هم على صلة فعلية بال فائدة روحية للراغبين في السير على 
 الطريق وبلوغ الهدف المنشود

 
*  *  * 

 
 طمأنينة النفس

 
 عندما تفقد الهموم الحارقة حرارتها

 .تبزغ الطمأنينة برداً وسالماً◌ً 
 

 إنها الصارية البيضاء لقارب الحياة
 يملؤها نسيم السعادة الدائمة، الخالية من اإلثارة

 .فتدفع القارب دفعاً رفيقاً على صفحة بحيرة الرضى
 

 الطمأنينة هي نهر القناعة
 المنساب رقراقاً في اتجاه بحر السكينة

 .بمعزل عن أمواج الهموم
 

 إنها مظلة الروح
 المنتشرة فوق عقل اإلنسان وقلبه

 كبيرهالتقي أفراح حياته، صغيرها و
 .من أمطار الخوف والقلق

 
 إنها النغمة السماوية

 .المنبثقة من قيثارة الحياة
 وهي الملح المقدس

 على مائدة العمر،
 والرذاذ المتطاير من شالالت اإلنجاز

 وهي المزاج الرائع الرائق
 الذي به تساس مملكة النفس

 .بوئام وانسجام
 

 الطمأنينة ليست حكراً على الخلوات المنعزلة
 .وال هروباً من الجلبة والضوضاء

 بل تأتي إلى حيث ترحب بها القلوب
 وتمكث حيث تأنس بها النفوس

 .بغض النظر عن الزمان والمكان
 

 إنها زهرة رقيقة حساسة
 ال تتحمل اللمسات الخشنة

 بل تحيا وتزهر وتزدهر
 .إن هي سقيت بمياه الطيبة المنعشة

 
 الطمأنينة هي بحيرة الشعور الساجية

 خالية من تغضنات األحزانال



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 التي تذرف دموع الخوف
 .ألقل هبّة من هبّات الجزع والكدر

 
 عندما تغطي صفحة النفس المطمئنة
 :طبقة من الثلج األبيض الناصع النقي

 ثلج الهدوء وراحة الضمير
 فلن تقوى عواصف المخاوف وأعاصير الهموم

 على تعكير الصفاء والسكينة
 هذه الطبقة الصلدة الالمعة تحت

 .لهذا التأللؤ المبارك الوضاء
 

*  *  * 
 

 الصداقة هي أنقى صور الحب اإللهي
 ألنها وليدة الخيار الحر للقلب

 .وال تفرض علينا بغريزة عائلية
 

 األصدقاء المثاليون ال يفترقون أبدا
 .وال يقدر شيء على قطع وشائج صداقتهم األخوية

 
 إن كنز الصداقة هو أثمن الممتلكات
 ألن الصداقة الحقيقية تالزم الروح

 .إلى ما وراء حدود هذا العالم
 

 جميع األصدقاء الذين جمعتنا بهم أواصر المودة
 سنلتقيهم ثانية في البيت السماوي

 .ألن الحب الحقيقي ال يموت أبداً 
 

*  *  * 
 

يثابرون حتى النهاية سيتذوقون الغبطة الروحية وينعمون كثيرون يأتون إلى الطريق الروحي، لكن الذين 
 .بالسالم الحقيقي

 
 –الذين يدركون أن طرق العالم الموحلة المظلمة تقود إلى الخيبة واإلحباط  -المريدون الصادقون 

 .يتوجهون إلى هللا ويبحثون عنه بكل إخالص، وال تراودهم الشكوك بقدرته على نجدتهم وجبر خواطرهم
 

ء حصل المريد من هللا على استجابة ملموسة أو لم يحصل، ال يفقد ثقته به بل يواصل مناجاته له في وسوا
 .أعماق روحه، متيقناً أنه يسمع الدعاء وبأنه سيستجيب لنداء القلب في الوقت المناسب

 
*  *  * 

 
 .ا برهن العلمكل جزء من المادة غير قابل للفناء، وكل موجة من الطاقة غير قابلة للتالشي حسبم

 
 .وهذا ينطبق أيضاً على نفس اإلنسان أو جوهره الروحي غير القابل للفناء

 



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 .المادة تخضع للتبدل، ونفس اإلنسان تختبر تجارب متغيرة
 

 .التغير النهائي يدعى موتاً، لكن الموت أو تغير الشكل ال يغير الجوهر الروحي وال يدمره
 

*  *  * 
 

دعنا ندرك بأنك الملك الرباني األوحد المتربع على عرش . القلوب، لتواكبنا عنايتكيا سيد األكوان وحبيب 
 .طموحاتنا

 
 .خلف بوابة الحياة والموت، أنت يا رب الهدف األوحد واألسمى

 
 .أنت الحياة الحقيقية، وال وجود للموجودات بدونك

 
 .باركنا كي نرى الخير ونسمع الطيب ونفكر األفكار الملهمة والنافعة

 
 .المتواضعون هم عظماء الدنيا

 
يجب على المريد أن يبحث عن هللا بنفسه، إذ ال يستطيع أحد أن يمنحه تلك المعرفة، بل يتعين عليه أن يعمل 

 .للحصول على الجائزة الكبرى
 

 .عندما يعقد المريد العزم للعثور على هللا ويقرن التصميم بالتأمل الجاد سيعثر عليه
 

 .ور اإللهي تتخطى قانون السبب والنتيجةحالما تالمس الحض
 

 .السعادة التي يتصورها اإلنسان ويبحث عنها موجودة في هللا، والذين على تواصل معه هم السعداء حقاً 
 

 .باركنا يا رب كي نمنحك المقام األول في حياتنا وكي ال نسمح لمغريات العالم بأن تنافس حبك في قلوبنا
 

 .اإللهي كي يدخل حياتنا ويغمرها بالنور ويزينها بورود السعادةفلنفتح قلوبنا للحب 
 

 .كل عمل طيب نقوم به هو استثمار رابح إلى األبد
 

 .خلف وعي اإلنسان المحدود تكمن قوة هللا الالمتناهية
 

 .الحياة البسيطة تمنح الحرية
 

 .سلكي األشواقعندما تهدأ األفكار يصبح باإلمكان اإلصغاء للبرنامج اإللهي عن طريق ال
 

 .وعندما نمتلك اإلخالص نجذب المخلصين إلينا، ونشعر بطيبة ومحبة هللا من خاللهم
 

*  *  * 
 

 .فأنت شاب" أستطيع"مهما كان عمرك، إن قلت 
 

 .العقل الذي وهبه هللا لنا هو أداة جبارة ويريدنا أن نستخدمه في عمل الخير



 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 
 .حضوره بوضوح أكبر في العالم من حولي كلما تأملت على هللا في داخلي كلما بدا لي

 
*  *  * 

 
 باركنا يا رب واجعلنا نحبك حباً عظيماً 

 حتى نتذوق حضورك وننتشي بك
 كل يوم من أيام حياتنا

 بحيث يعجز العالم ومغرياته عن امتالك قلوبنا
 .أو تشويشنا وصدنا عن التفكير بك

 
 باركنا كي نعيش كل يوم بنورك وسالمك

 ونتلهف على التواصل معك ولنتشوق إليك
 .بدالً من التلهف على أمور دنيوية ال ديمومة لها

 
 وّجه مسار حياتنا نحوك

 بحيث عندما تحاول العادات السيئة
 اإلستحواذ علينا وربط وعينا بقيود الدنيا

 .تنطلق أفكارنا على جناح السرعة إليك
 

 العالم، يا رب، يخلق بنا القلق
 في حين التأمل عليك

 .األمن والطمأنينة لنفوسنا يجلب
 

 أنت حياتنا
 وأنت حبيبنا

 .وحالوة وجودنا
 

 بأعمق إخالص نسجد لك
 .يا سيد قلوبنا

 
 نسألك أن تمأل حياتنا بحبك

 وأن تظهر ذاتك لنا
 .ولكل مريديك ومحبيك

 
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


