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من الجنس إلى التَّانترا:
اإلنسان قادر على تغیّر ھائل.
الجنس باإلضافة إلى الوعي ...
وشيء ال نھایة لھ یبدأ بالتغیّر.

… الحب جمیل لدرجة أنّھ ینبغي تعلّم فّن الحّب، تماماً كما یجب تعلّم فّن العیش.
إذا كانت ظروف الحیاة تجعل من الممكن تخصیص غرفة منفصلة للحب، اجعلوھا معبدا. عند
الدخول إلى غرفة الحب، اتركوا الحذاء قبل عتبة الباب واتركوا عقلكم ھناك أیضا، ضعوه في
الحذاء. استحّموا قبل ممارسة الجنس، على الجسم أن یكون نظیفا. خذوا من الوقت قلیال للتأمل،

واجعلوا الحّب یتحول إلى تجربة جمیلة ...



مقّدمة

صورة لبعض التماثیل التي تزین المعبد Kandariya Mahadeva Temple – أكبر معبد
ھندوسي مزخرف، موجود في خاجوراھو الغربي. تم بناء ھذا المعبد في منتصف القرن الحادي

عشر وكان مكرس لشیفا [1] .
منذ آالف الّسنین البشریة تحاول وتجّرب تحویل الّطاقة الجنسیة إلى طاقة روحیّة، ومما ال شك فیھ
ً من النّاس نجحوا في ھذا التّحویل. یبدو أنّھ عاجال أم آجال سیعترف العالم كلھ بالتّانترا أّن آالفا
باعتبارھا ِعْلَما، ألنّھم في كل مكان یعانون من االنحرافات المتنّوعة. كبُت النّشاط الجنسي في
جمیع األدیان الّرسمیة أّدى إلى ظھور وانتشار المؤلفات اإلباحیة مثل الـ "بالي بوي" أو "الفتى

اللّعوب" ( Playboy ) – التي یقرأھا النّاس أكثر من أي شيء آخر.
كّل جھودي تھدُف إلى ضمان قبول الجنس كظاھرة طبیعیة في الحیاة. قولوا "ال" للكبت وستزول
الحاجة إلى المؤلفات اإلباحیّة، فاإلنسان لن یحلم بالجنس إذا غاب الكبت. ھذا ھو الّسبیل الوحید
لتحویل الّطاقة. ھناك العدید من األسالیب التي من خاللھا یمكن للطاقة التي تُعطي الحیاةَ للعالم، أن

تعطي حیاةً جدیدةً لكم.
َوَضَع الغرب عّدة طرق رئیسیة: عالج الجشطالت [2] ، العالج باللّقاءات الجماعیة [3] ، الطاقة
الحیویة أو الّطب البدیل وغیرھا الكثیر. الّشرق أیضا وضع مجموعة متنوعة من األسالیب، منھا:



زازین [4] ، فیباسانا [5] ، الّرقص الّصوفي، الیوغا والتّانترا. نھج الغرب ونھج الشرق مختلفان
تماماً، لكنّھ لیس إّال نصفین من شيء واحد، یوجد شيء مفقود في كّل منھما على حدى.

األسالیب الّشرقیة قادرة على خلق الفضاء التّأملي ولكنك تغمر داخل نفسك لدرجة أنك تبدأ
باالختفاء وترك الحیاة. معظم الّطرق الشرقیة تؤدي إلى الھروب من الواقع. یصبح المرء یرید
الذھاب إلى الدیر [6] أو االنتقال إلى جبال الھیماالیا أو حتى العیش لوحده في كھف بعید. األسالیب

الّشرقیة تعلّمك كیفیة البقاء في فرح الخلوة واالنفراد، ولكن یضیع شیئ أساسي.
الحیاة، ھي عالقات. الحیاة، ھي االنفراد وھي المجتمع أیضا. جمال الّسعادة من الخلوة شيٌء ال
جدال فیھ، لكنھا لیست إّال نصف القّصة، یجب التّعلم على رؤیة جمال الّسعادة عندما یكون ھناك
أحد بجوارك، عندئذ ستصل سعادتك إلى مستوى أعلى. سعادة االنفراد، ھي مثل الموسیقي الذي

یعزف على الفلوت [7] بمفرده، أّما إحساس الّسعادة مع اآلخرین فھي مثل األوركسترا [8] .
الغرب، أنشأ األسالیب التي تدفع الناس إلى الخارج. ھنا یمكنك أن تحصل على مھارات تكوین
الجمعیات، وعلى سعادة التّواصل والتّفاعل. ھذه طرق في الحب، لكنھا تفتقر إلى شيء مھم. أنت
تتمتّع بالعالقات االجتماعیة، لكن بمجّرد أن تصبح لوحدك ... یبدأ اإلحساس بالعزلة. تُولد وحیداً
ً نعم، أنت سعید، ولكن في عمق ً وحیدا. ظاھریا وتموت وحیداً، في أعماق روحك تكون دائما
نفسك، معاناة غامضة وخفیّة ال تزال موجودة. ال یمكنك مواجھة نفسك، ال یمكنك أن تقف مع

نفسك وجھا لوجھ وال یمكنك حتى أن تجد نفسك في المجتمعات الغربیة.
المحاوالت الغربیة باءت بالفشل، بسبب التنمیة الخارجیة فقط. الشرق لیس أكثر حظاً، فأسالیبھ
كلھا انطوائیّة. لكن اإلنسان ال ینتمي إلى العالم الخارجي فقط أو إلى العالم الداخلي فقط. ألّول
مرة، أحاول الجمع بین النّھج الداخلي والخارجي من أجل إتاحة الفرصة لالنتقال بسھولة من
الخارج إلى الداخل وبالعكس، حتى ال تظھر الحاجة إلى تقسیم النّاس إلى فئات من ھذا القبیل.

یمكن ألّي شخص أن یكون مرناً وسیولیا.
أیام التانترا تقترب. عاجالً أو آجالً، للمرة األولى في تاریخ البشریة سوف تتغلغل التانترا إلى
الجماھیر، وذلك ألّن الوقت قد حان، الظروف ألول مّرة مھیّأة للتّصور الّطبیعي بشأن الجنس. من
المحتمل بأن االنفجار سیأتي من الغرب، ذلك ألن فروید [9] ، یونغ [10] ورایخ [11] ، أعّدوا
األساس لھ. انھم ال یعرفون شیئا عن التانترا، لكنھم خلقوا الّظروف المالئمة لتطور ِعْلم التانترا.
علم النّفس الغربي وصل إلى استنتاج مفاده أّن المشكلة الّرئیسیة للبشریة تتعلّق إلى حد ما بالجنس،

الجنون الّرئیسي لإلنسان، لھ میول جنسي.
بما أنّھ تّم وضع الجنس في المقّدمة، على التانترا أن تصبح جزءا من التّراث اإلنساني. ینبغي أن
تَُدّرس في جمیع المدارس والكلّیات والجامعات، في كل معبد، وفي كل كنیسة. على التانترا أن
تكون موجودة في كل مكان! اإلنسان یجب أن یتعلم كیفیة استخدام الّطاقة الجنسیة من أجل االنتقال
إلى العقل الفائق. كان إدخال ھذا النّھج إلى عقول الّشعوب في الماضي صعب جداً، لذلك، ال تزال

التانترا ِعلماً سّریا في متناول أعداداً قلیلة من الناس.
تھدف كّل جھودي إلى إزالة الحجاب الّصوفي الذي تمت بھ إحاطة التانترا من قبل المنّجمین [12]
في الماضي. التانترا - ھي ِعْلٌم بحت! ھناك زیادة تدریجیة في احتمال انتشارھا بحلول نھایة ھذا



القرن في جمیع أنحاء العالم. للمّرة األولى في التّاریخ، البشریة مستعّدة لقبول حكمتھا. حتى اآلن،
لم یكن ھناك إال أتباع قلیلة كانوا على استعداد لقبول التانترا.

التانترا ستأتي من الغرب. لن تأتي من الّشرق، ألّن الّشرق ال یزال یعیش في الماضي، على األقل
في األلفیة الماضیة.



الجنس
لیس الجنس من نتائج أعمالك وأفعالك، بل ھو ھبة من هللا. ھو متعة! ھو ھدیّة من هللا لالستمتاع
واالحتفال. ھو جزء من المھرجان الذي یسّمى بالوجود. من قال لك أن ممارسة الجنس عمل قذر؟
الحیاة كلھا موجودة بفضل الجنس، الحیاة كلھا تنمو منھ. ال یوجد أي شيء حرج في ممارسة
الجنس النّقي. ھذا أمر طبیعي. لیس ھناك حاجة إلخفائھ وراء كلمات الحّب الجمیلة. لیست ھناك

حاجة لخلق سحابة رومانسیة حولھ.
ینبغي علیھ أن یكون ظاھرة نظیفة: العشیقان في لحظة ما یشعران بأنھما یرغبان في التّواصل
على مستوى أعمق، وھذا كّل ما في األمر. لیس ھناك أّي التزامات وال واجبات. ینبغي أن تكون
ممارسة الجنس ملیئة باللّعب والّصالة. وجھة نظري لیست أرضیّة وال سماویّة، وجھة نظري ھي

عدم رفض الّشيء، بل استخدامھ.
حتى في القرن العشرین، الناس یعیشون مع جھل كبیر حول الجنس، حتى أولئك الناس الذین تعتقد
أن علیھم معرفة الجنس بشكل تام، حتى الطبیب ال یعرف حقا ما ھو الجنس، ال یعرف مدى
تعقیده. ینبغي علیھ أن یعلم، ولكن حتى عند األطباء، ھناك الكثیر من التّحیّز، فمصدر معرفتھم ھو
نفسھ، الحیاة الیومیة والكتب العلمیة. ال یتم تدریس الجنس في أیة كلیة طب كموضوع منفصل.
ھذا الموضوع الكبیر والواسع، ال یُدّرس كمادة منفصلة حتى اآلن. نعم، الطبیب یعرف كیفیة عمل
ووظائف األعضاء التناسلیة عند ممارسة الجنس، ولكن معرفة وظائف األعضاء، لیس كل شيء.
ھناك طبقات أعمق بكثیر: ھناك علم النفس، ھناك الّروحانیة، یوجد علم النفس في الجنس ویوجد

روحانیة فیھ أیضا. معرفة وظائف األعضاء ھي الّطبقة الّسطحیة فقط.
كلمة "جنس" جمیلة جدا. الجذر األصلي لكلمة "جنس" یعني الفصل، نعم، الجنس یعني الفصل. إذا
كنت في داخلك منقسما، الجنس سیكون حاضرا. ماذا یحدث عندما الّرجل یرید ممارسة الجنس مع
المرأة أو المرأة ترید الجنس مع الرجل؟ جزء منك یرید لقاء الجزء اآلخر، ولكن أنت تحاول
العثور على اآلخر في الخارج. یمكنكم أن تجتمعوا للحظة، ولكن بعد مرور الوقت، تصبح وحیدا
من جدید، ألّن الخارج ال یمكنھ أن یكون في اجتماع معك إلى األبد. الجنس، محكوم علیھ أن یكون
مجرد لحظة، ذلك ألّن اآلخر ھو اآلخر. إذا التقیت بالمرأة الداخلیة فیَك أو بالرجل الداخلي فیِك،
عندھا یمكن لھذا االجتماع أن یكون أبدیا. وبعد ذلك یزول كل الفصل وینعقد ھذا االجتماع. ھذا
تحول ألخیمیائي [13] ، امرأتَك ورجلِك یتحدان من الداخل:  عندھا تصبحان شیئا كامال،

وتحصالن على الحب.
القذف لیس ھو النّشوة الجنسیة أو ھّزة الجماع. ما ھي ھّزة الجماع إذا؟ ھي الحالة التي لم تعد
تشعر بالجسم فیھا كمادة، فھو یھتز مثل الّطاقة، مثل الكھرباء. إنھ یھتّز بعمق شدید في الوعي،
ً أنك ماّدي، یصبح ظاھرة كھربائیة. اآلن، علماء الفیزیاء یقولون بأنھ ال بحیث أنك تنسى تماما
یوجد شيء ماّدي، كل ما نراه لیس سوى مظھر، أما في العمق توجد الكھرباء ولیست المادة. أثناء
النّشوة الجنسیة، تصل إلى أعمق الطبقات في جسمك، التي لم تعد مادیّة، ھي موجات من الطاقة،
فأنت تصبح طاقة ترقص وتھتّز. وبالنّسبة لك لم یعد ھناك أّي حدود. التّمّوج واالھتزاز فقط،

وحبیبتك تنبض معك أیضا.ذ



عاش المالیین من النّساء وماتوا دون أن یعرفوا أنھم كانوا قادرین على تجربة النّشوة الجنسیة.
ومن دون الشعور بالنشوة االنفجاریة القویة، ال یمكن فھم أي شيء عن الروحانیة، سیكون ھذا من
المستحیل تقریبا. عندما تكون المرأة غیر قادرة على اإلحساس بالنّشوة الجنسیة، ال یمكن للرجل
أن یحّس بھا أیضا، ألّن النّشوة - ھي اجتماع طاقتین. عندما یذوب العاشقان في بعضھما، یمكن
الوصول إلى النّشوة. ال یمكن أن یشعر أحدھم بالنّشوة في حین اآلخر لم یشعر بشيء، ھذا
مستحیل. من الممكن تخفیف في حّدة التّوتر، من الممكن القذف، من الممكن االرتیاح، ولكن لیس

النّشوة الجنسیة.
الرجل دائما یرید الّدخول فورا في المرأة. فھو ال یرغب في لعبة ما قبل الجماع، وذلك ألّن قطبھ
اإلیجابي دائما على استعداد. أما المرأة، دائما مترّددة بشأن الدخول في الجماع مباشرة، من دون

أي لعبة سابقة، ألّن القطب الّسلبي لیس جاھزا. وال یمكنھ أن یكون جاھزا بھذا الّسرعة.
على الّرجل أن یبدأ بلمس صدر المرأة وتقبیلھا لمدة طویلة قبل الّدخول فیھا، ألنھ بدون ذلك ال
یمكن للقطب السلبي أن یكون جاھزا. یمكن أن یعطي، ولكنھ لن یشارك. الّرجل یظّن بأّن الجنس
بسیط. لما تضییع الوقت؟ ألدخل فورا في المرأة. وینتھي كل شيء بعد بضع دقائق. لكّن المرأة لم
تكن جزءا من ھذا، لم تكن متحّمسة لھ. ھذا ھو الّسبب بأّن النّساء حریصون جداً على أن یلمس
الشریك صدورھم، مداعبة الصدر ھي رغبة عمیقة. فقط عندما تصبح صدورھم ملیئة بالطاقة،
بعدھا فقط یتجاوب القطب الثاني للمغناطیس، القطب السلبي. عند استیقاظھ فقط یمكنھ أن یشارك

في العملیة، وبعد ذلك تذوب المرأة.
عندما تكون المرأة باردة، فإّن النّشوة الجنسیة عند الّرجل تكون محلیّة، في األعضاء التناسلیة فقط.
الھّزة ال تصل إلى روحھ، وال تصل إلى كامل جسده، إلى كیانھ كلّھ، جمیع خالیاه ال ترتعش، ال
ترقص. ھذا الّرجل فقیر بكل معنى الكلمة، فقیر جداً. ھذا استرخاء، ارتیاح، قذف للطاقة، ولكنھ

لیس نشوة.
الجنس جمیل جداً، أما الجنسانیة فھي قبیحة. عندما یصبح الجنس تجریدي، نظري، فكري، عندما
یدخل إلى الّرأس، یصبح جنسانیة. لكّن الرأس لیس مركز الجنس. الجنس لیس وظیفة العقل. ولكن
عندما یمّر الجنس عبر الرأس، یتحول إلى جنسانیة. إذا كنت تفّكر في ممارسة الجنس، فأنت
تتخیل ھذه الممارسة. وكلّما فّكرت في الجنس أكثر، كلّما تخیّلت أكثر حول ھذا الموضوع، وكلّما

تخیلت أكثر، زادت المشاكل التي تعاني منھا.
ھذه ھي المشكلة التي یشعر بھا الناس في الغرب، فقد تخیل الغرب عن الجنس بشكل ھائل. أصبح
الغرب جنسانیاً بسبب التّخیالت الجنسیة، أما الّشرق فأصبح جنسانیاً بسبب القمع والكبت. كالھما
مثیر وكالھما خسر القدرة الّطبیعیة على التّمتع بالجنس. كالھما حاالت مرضیة، ولكن الّطرق
مختلفة. لقد أصبح الغرب مریضا، بعد إدخال الجنس كھدف نھائي في الحیاة. الّشرق أصبح
مریضاً، بعد أن بدأ یعتقد بأّن الجنس ھو الحاجز النّھائي بین اإلنسان وهللا. الجنس - لیس ھذا وال
ذاك. ھو لیس بھدف نھائي، ولیس بحاجز نھائي. الجنس - ھو ظاھرة طبیعیة، مثلھ مثل الجوع أو

العطش.
ھناك مشكلة أخرى: النّاس یمارسون الجنس بكثرة، فتحول الجنس إلى روتین. ُولدت الفكرة القائلة
بأّن الجنس مفید للّصحة، تحت أضوء الّطب. یقولون: إذا لم تمارس الجنس كل یوم، سیحدث خطأ



ما في صحتك. اآلن یزعمون بأنھ من الممكن حتى حدوث نوبة قلبیة إذا كنت ال تمارس الجنس. یا
لھ من غباء.

ینبغي على الجنس أن یكون فرصة نادرة. ال تجعلھ یتحول إلى روتین، ال ینبغي أن یكون كالنّظام
الغذائي الیومي. من الّضروري االحتفاظ بھذا الحدث للحاالت النّادرة،عندما تكون متدفقا حقا،
عندما یظھر الفضاء اآلخر. یجب علینا االحتفاظ بھ كھدیة في بضع اللّحظات، وإال فسوف تكون
الحیاة مملّة جدا. إذا كنت تمارس الجنس كل یوم، كما تأكل كل یوم، أو كما تشرب الّشاي كل یوم،

أو كما تأخذ حّماما كل یوم، ستكون حیاتك مملّة.
الناس یقومون بتكرار ممارسة الجنس، ألنھم لیسوا مرتاحون. في النّص الھندي القدیم
"الكاماسوترا" [14] یقول فاتسیایانا بأنھ إذا مارست الجنس البّري، الجنس الحقیقي مّرة واحدة في
السنة، یكفیك! بالنّسبة لإلنسان في العصر الحدیث یكاد یكون ھذا مستحیال، مرة في السنة؟ ھذا
الكاتب لم یقمع الجنس بكل الوسائل الممكنة. فاتسیایانا – ھو المتخّصص األول في العالم في علم
الجنس، وھو من أول الذین جلبوا التأمل إلى الجنس، أول من فھم عمق ھذه الّظاھرة. وھو على
حق تماما. إذا كان الكالم عن الحد األقصى في الجنس، عن قمة القمم الممكنة في النشوة، فإّن مّرة
واحدة في السنة كافیة. ھذه الممارسة سترضیك بعمق ھائل بحیث یستمر التّوھج بعدھا لعّدة أشھر.
إذا كنت في عجلة من أمرك في الحیاة العادیة، ستكون مستعجال في ممارسة الجنس، ألنك تشارك
فیھ. الّرجل، الذي عقلھ دائما محتل بالوقت، سیكون في عجلة من أمره في الجنس أیضا، كما لو
أنھ یضیّع الوقت، ھو بحاجة إلى القھوة الّسریعة والجنس الّسریع. القھوة الّسریعة لیست بمشكلة،
ولكن الجنس الّسریع ھو مشكلة. ال یمكن أن یكون ھناك جنس سریع الّطھي. فالجنس لیس عمال،
لیس شیئا، علیك أن تكون مستعجال فیھ. التّسّرع یدّمر الجنس، یُفقده الجوھر. تمتّع بھ، ألنھ یمنحك
شعور الخلود، الّشعور الخالي من الّزمن. أما إذا كنت على عجل، فإنك لن تشعر بعدم وجود

الّزمن.
الناس في الشرق ال یعانون من سرعة القذف، ألّن كل شيء یتحرك ببطء ھناك، ال أحد في عجلة
من أمره. یوجد ما یكفي من الوقت، وحتى أكثر من ذلك، توجد األبدیة. فكرة أنھ بعد الوفاة ستولد
مرة أخرى، وأخرى، وأخرى، تعطي الكثیر من الوقت.أما الفكرة الغربیة بأن ھناك حیاة واحدة
فقط، تغرقك في تساؤالت ومشاكل عّدة. حیاة واحدة فقط؟ لذلك أنت تحتاج إلى القیام بكل شيء
دفعة واحدة، وإال سینتھي الوقت! أنت بحاجة إلى القیام بكل شيء بسرعة. ھذه العقلیة تخلق مشكلة
سرعة القذف، وتعمل على حّث اإلنسان بالقیام بكل شيء بسرعة. ھناك عطش دائم لالنتھاء من
جمیع األشیاء بشكل لحظي. یبدو أن الّشيء الوحید المھم في الحیاة ھو فعل كل ما في وسعك

لالنتھاء بسرعة أكبر. ولكن كّل األشیاء العظیمة تتطلب الھدوء والصبر، وإال فسوف تفشل.
یتم قمع الجنس عند الكثیر من الناس في مرحلة الّطفولة. ال یُسمح للطفل في أي مجتمع غربي
بلمس أعضائھ التّناسلیة، ال یُسمح لھ باللّعب بھم. یحدث ھذا في وقت مبكر جداً، بحیث أحیانا ال
یمكن للّشخص تذّكر ذلك. الّطفل یلعب في الّسریر بأعضائھ التناسلیة، فتأتي والدتھ وتمنعھ عن
ً من لمس أعضائھ التناسلیة. لمس األعضاء ذلك. ھذا الفعل یُشّكل صدمة للّطفل، فیصبح خائفا
شيء طبیعي جداً ... ھذا یریح الطفل. ال یوجد لدى ھذا الطفل نشوة جنسیة، بل ھناك اإلحساس
بالنّشوة. توجد حاجة طبیعیة للمس األعضاء التناسلیة، الطفل یلعب بھم بشكل لطیف جدا. الطفل



لیس لدیھ أدنى فكرة أّن ھذا العمل أمر سیّئ، ال یوجد لدیھ مفھوم الّشعور بالذّنب، فھو یفعل ذلك
بكل براءة وبساطة، ھذا أمر طبیعي. أما أنتم فمراراً وتكراراً توقفوه عن ذلك، ھو یرى اإلدانة
على وجھ أّمھ، على وجھ والده، وتدریجیا تنخفض طاقتھ ویبدأ في الخوف. سبب سرعة القذف في
الشباب مرتبطة بھذه الظاھرة أیضاً، ألّن الّشاب عند ممارستھ للعادة السریة (ھكذا یسمون لمس
األعضاء التناسلیة في الغرب) یكون متوتراً جّداً، بحیث أنھ یرید أن ینتھي من األمر بسرعة، قبل
أن یراه أحد، التوتر لیس نتیجة لخوفھ من اآلخرین فقط، ھناك أسباب أخرى سنتطرق إلیھا، ولكن

ھذا األمر ھو من أسباب ھذا الخوف.
في الغرب، وخاصة منذ أن قام فروید بفتح صندوق باندورا [15] ، ظھرت فكرة أنھ یجب أن یبقى
الشخص مھتم بالجنس حتى نھایة حیاتھ، ألّن الجنس مرادف للحیاة. یقولون: حتى لو كنت في 70
أو 80 من عمرك، یجب أن تمارس الجنس. فإذا كنت قد فقدت االھتمام بالجنس، ھذا یعني أنك
فقدت الرغبة في الحیاة، وھذا بدوره یعني أنك لم تعد بحاجة للعیش، وأصبحت اآلن عدیم الفائدة.
ھذه الفكرة بأّن الجنس والحیاة مرادفان لبعضھما، لیس لھا أساس من الّصحة. الجنس والحیاة
مرادفان، ولكن لفترة معینة. في مرحلة الّطفولة ھي لیست بمرادفات، ھي مترادفة في الشباب، أما
في الشیخوخة ھي مرة أخرى لیست مرادفة لبعضھا. سّن الشیخوخة لدیھ جمال خاّص بھ، وكنوز

خاّصة بھ. كذلك في مرحلة الّشباب، یوجد جمال خاص وكنوز خاّصة بھذه المرحلة.
یوجد نوعان من النّشوة الجنسیة، النّوع األول معروف، أنت تصل إلى ذروة اإلثارة، وبعدھا ال
تستطیع االستمرار، فقد وصلت إلى النھایة. جوھر التانترا في النّوع الثاني للنّشوة. إذا سّمینا النّوع
األول بالذّروة أو القّمة، فإّن النّشوة التانتریة – ھي وادي. في ھذا النّوع من النّشوة لن تصل إلى
ذروة اإلثارة، بل إلى أعمق واد من االسترخاء. یجب استخدام اإلثارة في بدایة كال النوعین. لھذا

الّسبب أقول أّن البدایة ھي نفسھا، ولكن النّھایة مختلفة تماما.
البشریة بكاملھا ما زالت حتى اآلن مھووسة بالجنس، وسوف تظّل كذلك ما لم نغیّر نموذج فھمنا
بأكملھ. حتى اآلن، ھو نموذج القمع والتّساھل، التّساھل واالنفتاح من جھة وقمع الشھوات من جھة
أخرى، الناس یتحركون باستمرار بین ھذین االثنین. علینا التّوقف في الوسط تماما. ھل حاولت
في أي وقت مضى إیقاف بندول الّساعة في الوسط؟ ماذا سیحدث؟ الّساعة ستتوقّف، الوقت
سیتجّمد. ھذا ما أحاول فعلھ. أنا ال أرید منك أن تتساھل، وال أن تقمع. أریدك أن تتوقّف في الوسط

تماما. في المنتصف فقط یمكن للتّجاوز أن یحدث.
الجنس – ھو الطاقة الموجودة في داخلك، ھو غذاء الّسامادھي [16] . من تربة الجنس تزھر لوتس
[17] السامادھي. ال تقمعھ! وال تكن ضّده أبداً، بل تعّمق فیھ بكل وضوح وحب. انتقل في قصر

الجنس كالباحث. قم بالعثور على كّل األركان والّزوایا المظلمة لحیاتك الجنسیة وسوف تفاجأ
وتستفید من ھذه التجربة. عند فھم الحیاة الجنسیة، في یوم من األیام سوف یأتي فھم الّروحانیة.

وعندھا ستصبح حّرا.
الجنس - مجرد بدایة ولیس نھایة. لكن إذا افتقدت البدایة فالنھایة ستغیب عنك أیضا.



الّطاقة
ال وجود لشيء من قبیل الّطاقة الجنسیة. الطاقة موّحدة، ھي واحدة. الجنس – ھو أحد السُّبُل
لخروجھا، أحد مجاالتھا وتطبیقاتھا الممكنة. طاقة الحیاة ھي واحدة، ولكنھا یمكن أن تعبر عن
نفسھا بطرق عدیدة. الجنس، ھو أحد ھذه الّطرق. عندما تصبح طاقة الحیاة "بیولوجیة"، تتجلّى
بالّطاقة الجنسیة. الجنس، ھو مجال لتطبیق الّطاقة الحیویة. إذا كانت الّطاقة الحیویة تتدفق في
اتجاه مختلف، فال وجود للجنس. ومع ذلك، ال یمكن أن یُسّمى ھذا بالتّعلیة أو التصعّد، بل بالتّحول.
الجنس، ھو التّدفق الّطبیعي لطاقة الحیاة، وھو االستخدام األدنى لھا. الجنس أمر طبیعي، ألنھ ال
وجود للحیاة بدونھ. األدنى - ألنھا األساس، ولیست القّمة. عندما یستبدل الجنس كل شيء، تذھب
الحیاة سدى. تخیل أنك تضع أساسات المبنى باستمرار، لن یكتمل المبنى الذي یتم بناؤه عندئٍذ أبدا.
الجنس، ھو فرصة لتحویل الطاقة الحیویة. لئن كان ھذا صحیحا، لیست ھناك أیة مشكلة، ولكن إذا
ألقى الجنس بظاللھ على كل شيء، أي عندما یصبح الطریقة الوحیدة لخروج طاقة الحیاة، فإنھ
یبدأ بالتّدمیر. الجنس یمكن أن یكون أداة، وسیلة ولكن لیس الغایة في حّد ذاتھا، ولیس نھایة
المطاف، األداة مھمة فقط عندما نتذكر الھدف النھائي. إذا تم استخدام األداة بشكل غیر صحیح،

یُْفقَد المعنى.
عندما یصبح الجنس ھو معنى الحیاة كلّھا، كما یحدث الیوم، تحّل الوسیلة محّل الھدف. الجنس
یوفّر األساس البیولوجي الستمرار وجود الحیاة. إنّھ أداة، لذلك لیس علینا جعلھ الغایة في حّد
ذاتھا. حالما یصبح الجنس حّد اإلنجاز، فضاء الّروحانیة یُْفقَد على الفور. أما إذا أصبح الجنس

تأّملیاً، یتوّجھ إلى الّروحانیة لیصبح خطوة نحو الھدف أو نقطة االنطالق إلیھ.
الّطاقة دائما محایدة. الطاقة في حّد ذاتھا ال اسم لھا. االسم یعطیھا الباب الذي تتدفق من خاللھ.
وھذا االسم لیس اسم الطاقة نفسھا، بل النّموذج الذي تأخذه الّطاقة. مصطلح "الطاقة الجنسیة" یعني
الطاقة الناتجة عن المركز الجنسي البیولوجي. نفس الّشيء ینطبق على "الطاقة الّروحانیة"، أي

عندما تكون إلھیة. الطاقة محایدة بحد ذاتھا.
- إذا أعربت الطاقة عن نفسھا عن طریق الّطبیعة، تسّمى بالجنس.

- إذا أعربت عن نفسھا عن طریق العاطفة، تسّمى بالكراھیة والحب أو الغضب.
- إذا أعربت عن نفسھا عن طریق الذّكاء، تسّمى بالعلوم أو األدب.

- إذا تدفقت عبر الجسم، تصبح مادیّة.
- إذا تدفقت عبر العقل، تصبح ذھنیّة.

فاالختالفات لیست في ماھیّة الّطاقة بل في تجلیاتھا.
الكثیر من الناس یمارسون الجنس ولكن لیس لدیھم أیة فكرة عن النّشوة الجنسیة، ألنھم أضاعوا
كل شيء. معظم الناس فارغون خالل تبادل الحب، ال یوجد لدیھم تلك الّطاقة، التي یمكن تقاسمھا
مع الّشریك. ال تطغى الّطاقة فیھم. أقصى ما ینتظرھم ھي النّشوة الجنسیة التّناسلیة. نشوة صغیر
جداً وضئیلة لدرجة كبیرة، بحیث أنھا ال تحمل حتى قطرة واحدة من القیم الّروحیة. ھّزة الجماع
ھذه تذكرني بالعََطس. بالّطبع، بعد العََطس سوف تشعر باالسترخاء. حّك الّظھر أیضا یُشعرك

باالسترخاء.



النّشوة الجنسیة لیست استرخاء وتخفیف للعبء. النّشوة ھي احتفال وھي لقائك مع كل شيء من
خالل شریكك. النّشوة الجنسیة دائماً إلھیة وھي الباب أو الممر لدخولك إلى العالم اإللھي. النّشوة -
روحیّة دائماً، ولیست مثیرة أو مغریة أبدا. أولئك الذین یصنّفون ھّزة الجماع إلى فئة الجنس ال
یفھمون شیئا. انھم ال یعرفون شیئا عن الجنس، وال یعرفون شیئا عن لذة تجارب النّشوات
الجنسیة. النّشوة - دائما سامادھي. ولكن الناس ال یعرفون ذلك، ألنھم یلتقون بسبب الّضرورة

ولیس بسبب اكتظاظ الّطاقة.
الجنس دائما كان مھم جداً بالنسبة لجمیع المتدیّنین الباحثین بسبب جھلھم للمنشأ الحیواني. وأصبح
معیارا لفھم إذا ما وصلت الطاقة في شخص معین إلى اإللھیة أم ال. من الّصعب أن نقول بالضبط
وصل شخص ما إلى المرحلة اإللھیة أو أنھ لم یصل، كیف یمكنك أن تعرف أن الشخص قد وجد
األلماس؟ ولكننا سنعلم، إذا ألقى شخص ما بالحجارة الباقیة، ألننا ندرك ما ھي الحجارة. سنشعر
بالشخص الذي تجاوز الجنس، ألن ّالجنس مألوف بالنّسبة لنا. الجنس متطفل، غیر مدرك ولدیھ
قّوة ھائلة بحیث من المستحیل تجاوزه قبل الوصول إلى المرحلة اإللھیة. لذلك، كانت العزوبة في

البراھماتشاریا [18] ھي المعیار الحقیقي للّدمج مع العالم اإللھي.
ممارسة الجنس بالّشكل الذي اعتاد علیھ المواطن العادي یزول من الوجود بالنّسبة لإلنسان الذي
توّصل إلى العالم اإللھي. لكن من الخطأ أن نقول أنھ بعد الّرفض لممارسة الجنس، یحصل
اإلنسان على األلوھیّة، ھذا القول ھو افتراض خاطئ. الّرجل الذي عثر على األلماس، یرمي
الحجارة التي كان یحملھا، ولكن العكس لیس صحیحا. یمكنك رمي الحجارة، ولكن ھذا ال یعني

أنك وجدت األلماس.
سوف تجد نفسك في موقف حرج جداً، سیتم كبت العقل ولكن لیس تجاوزه. سوف یستمّر الجنس
بالنّضوج في داخلك، وسیُخلق الجحیم الداخلي، وھذا لیس تجاوزا للجنس. الجنس المكبوت قبیح،
مؤلم وعصبي. الجنس المكبوت یصبح انحرافا. وقد أّدى ما یسمى بموقف الّدیانات العالمیة تجاه
الجنس إلى ظھور الجنس المنحرف، ظھور الثقافة الجنسیة المتعّصبة تماما. وأنا ال أؤید مثل ھذا

النّھج.
الجنس حقیقة بیولوجیة، ھو لیس بخطأ وال یوجد أي شيء سیئ فیھ. لیس علینا أن نقاتل الجنس،
وإال فإنھ یصبح شذوذا. الجنس المنحرف لیس خطوة إلى األمام، ھذا یعني أنھ ھبوط إلى ما دون
المستوى العادي، بل حتى خطوة إلى الجنون. عندما یصبح الكبت من الشّدة بحیث أنھ من

المستحیل الّسیطرة علیھ، یحدث انفجار، وفي ھذا االنفجار ستكون مفقودا.
كل الصفات اإلنسانیة موجودة فیك، كل االحتماالت. الجنس العادي صّحي في حد ذاتھ، ولكن في
ظّل الكبت والقمع سیتحول إلى مرض. من الّسھل التّحرك إلى العالم اإللھي من الحالة الطبیعیة
للعقل، أما التّحرك إلى األلوھیة من العقل العصبي، صعب جداً، وبمعنى ما، من المستحیل. أّوال

علیك أن تصبح صّحیاً وطبیعیا. عندھا فقط سیكون ھناك فرصة لتجاوز الجنس.
ما العمل إذاً؟ معرفة الجنس! واالنتقال فیھ بوعي! ھذا ھو سّر فتح األبواب الجدیدة. إذا كان الجنس
بدون وعي، ستكون أداة في ید التّطور البیولوجي فقط، ولكن إذا دخلت إلى عالم الجنس بوعي،

فالوعي نفسھ یصبح تأّمال عمیقا.



ممارسة الجنس ھي عملیة فاقدة للوعي، لذلك من الّصعب أن تحافظ على وعیك أثناء الجماع. ومع
ذلك، فإنھ من الممكن االحتفاظ بھ. إذا كنت تستطیع أن تكون واعیاً في عملیة االتصال الجنسي،
فإنك لن تفقد وعیك في أي شيء آخر، ألّن عمق العملیة الجنسیة یفوق أي عمل آخر من أعمال

الحیاة.
ً في الجنس، فإنك ستكون قادرا على االحتفاظ بھ حتى في وقت إذا استطعت أن تكون واعیا
الموت. ألّن عمق العملیة الجنسیة وعمق الموت من رتبة واحدة، العملیتان لھما طبیعة متوازیة،

ستصل إلى النقطة نفسھا. إذا، الوعي في عملیة الجماع ھو إنجاز عظیم، ال یقدر بأّي ثمن.
استخدم الجنس بوصفھ أداة للتأمل. ال تُعلن الحرب علیھ وال تذھب ضّده، فمن المستحیل مواجھة
الّطبیعة، ألنك جزء منھا. یجب على موقفك من الجنس أن یكون وّدیاً ومرّحبا. ألنھ حوار عمیق
بینك وبین الطبیعة. في الواقع، ال یمكن أن نَِصف العملیة الجنسیة بأنھا حوار بین الّرجل والمرأة
ألنھ حوار الّرجل مع الّطبیعة من خالل المرأة، وحوار المرأة مع الّطبیعة بمساعدة الّرجل. إنھ

حواٌر مع الّطبیعة.
في لحظة معینة تدخل في تدفق الفضاء، تصبح في وئام إلھي، أنت جزء من الكامل. ھكذا یحقق
الّرجل ذاتھ من خالل المرأة والمرأة من خالل الّرجل. الّرجل والمرأة لیسوا مكتملین. ھم قطعتین
من شيء واحد. بمجرد أن یلتقیا معاً ویندمجان في العملیة الجنسیة، یظھر تناغم مع جوھر طبیعة
األشیاء، مع التاو [19] . یمكن لمثل ھذا االنسجام أن یَِلد حیاةً جدیدة، فإذا كنت فاقدا للوعي، یبقى
ھذا االحتمال فقط. أّما إذا كنت قادرا على االحتفاظ بھ، فیمكن للجماع أن یعمل على والدتك أنت،

والدتك الّروحیة. وبالتالي سوف تصبح مولودا مرتین.
إذا كنت واعیا في لحظة النّشوة الجنسیة، یصبح بإمكانك تمدیدھا إلى أجل غیر مسّمى، فتطول
فترة ھّزة الجماع والنّشوة واالستمتاع. وتدریجیا، ستتعلّم أن تبقى في حالة النّشوة أربعة وعشرون
ساعة في الیوم. بوذا [20] ، كان في الحیاة الیومیة في حالة من النّشوة لمدة أربعة وعشرون ساعة.
لحظة استنارة غوتاما بوذا ولحظة وفاتھ تبعدان 42 سنة. كل ھذه الّسنوات الـ 42 كان بوذا فیھا
في حالة النّشوة المطلقة. فّكر في األمر! اللّحظات القلیلة المتوفرة لك، ھي ال شيء بالمقارنة مع

نشوة بوذا.
علیك استخدام كل مظاھر الطاقة بحكمة. ال ینبغي أن تتخلّى عن أي شيء أو أن تتجاھلھ. ھذه ھي
أھم األشیاء التي أقوم بتدریسھا، لیس علیك التّخلص من أي شيء. یجب أن تدخل الّروحانیة في
مجمل كیانك. سوف تقوم بتغییر الطاقة الخاصة بك، تغییر ترتیبھا. سوف تُخلق نموذجا وانسجاما

جدیدان، ستظھر سیمفونیة جدیدة، ولن یتم إسقاط أو تجاھل أي شيء.
في الوقت الّراھن، أنت عبارة عن لغز، أجزائھ معزولة في ظّل عدم وجود تسلسل منطقي، ال
یوجد أي اتصال داخلي. كل قِطعة منك تتحارب مع األخرى. یوجد الكثیر من النوتات والنغمات
ولكن ال یوجد لحن. یمكن لأللحان والموسیقى أن تظھر من النّغمات. إلى حین أن یحدث ذلك،

ستبقى محاطاً بغیوم من البؤس.
بمجرد أن یتحول الجماع إلى تأّمل، في نفس اللحظة یُفتح باب جدید. ستجد نفسك في أبعاد أخرى،
غیر معروفة وغیر مسموع بھا، ستدخل في سعادة عظیمة. ستلتقي بشيء ال یمكن وصفھ ویفقد
الجنس كل معانیھ ویذھب بعیدا. من ھذه اللحظة فصاعدا، لن تتدفق طاقتك في ھذا االتجاه. الّطاقة

ّ



دائما تتوّجھ نحو النّعیم والھناء، إنھا تطمح لممارسة الجنس، ألّن متعة ھذه اللّحظة تكون عبر
االتصال الجنسي، ولكن إذا كنت تبحث عن مزید من النّعیم والّسعادة، ستتجاوز الجنس، ویظھر
النعیم الذي یتجاوز الجنس، األعمق واألكثر كماال منھ بكثیر، الطاقة في حد ذاتھا ستتوقف عن

التّدفق في اتجاه ممارسة الجنس المعتاد علیھ.
عندما یصبح الجنس تأّمالً، فإنھ یبدأ بالتّدفق في اتجاه الحب، ھذا االزدھار ھو التّحرك نحو
األلوھیة. ھذا ھو الّسبب في أّن الحب، إلھي. الجنس - مادي، الحب – روحي وإلھي. إذا تفتّحت

زھرة الحب ستظھر الّصالة، األلوھیة اآلن قریبة جدا. لقد اقتربت من البیت.



ھدیة من الطبیعة
الجنس ھو أحد األنشطة التي منحتھا الطبیعة لنا، ھو نشاط یلقي بك مراراً وتكراراً إلى الوقت
الحاضر. عادة، الشخص ال یكون في الوقت الحاضر أبدا، فقط عندما یمارس الجنس یدخل في

الحاضر لبضع ثوان فقط.
التانترا تقول بأنھ على اإلنسان فھم الجنس، وأن ینظر فیھ. إذا كان الجنس ضروریاً جداً لظھور
حیاة جدیدة، یجب أن یكون ھناك شيء آخر، ھذا الشيء ھو المفتاح إلى األلوھیة، إلى هللا. یمكنك
المحاولة في السیطرة على الجنس، ولكن التیار الجنسي التّحتي سیستمر في الجریان، وسیتجلى

بطرق عدیدة.
على الّرغم من كّل الجھود التي تبذلھا في العقلنة [21] ، سیرفع الجنس برأسھ مراراً وتكرارا. أنا
ال أقترح أن تقوم بتجاوز الجنس فجأة. بل بالعكس: علیك أن تنسى التّجاوز في المراحل األولى.
ادخل في الجنس بأعمق شكل ممكن. طالما یتم توجیھ الّطاقة في ھذا المجال، انتقل فیھ بأعمق قدر

ممكن، قم بتحویل الجنس والحب إلى فن.
ھذا ھو المعنى كلھ للتانترا: تحویل ممارسة الجنس إلى فن. الشخص ذو الذوق الجمالي الرفیع،
یبدأ في تمییز معاٍن دقیقة كثیرة أثناء ممارستھ للجنس. على خالف ذلك، یمكنك ممارسة الجنس
طوال حیاتك من دون أن تحصل على االرتیاح، ألنك ال تعرف أن االرتیاح مرتبط بعلم الجمال

[22] . ھو مثل الموسیقى اللّطیفة التي تنشأ في الّروح.

إذا كان الجنس یجلب لك الوئام والحب یخفف من التّوتر ویجلب االسترخاء، وإذا كان الجنس
بالنّسبة لك لیس مجرد قذف للطاقة التي ال تعرف ماذا تفعل بھا بسبب كثرتھا، إذا لم یكن الجنس
بالنسبة لك مجرد تخفیف للعبء بل استرخاء، إذا بدأت باالسترخاء في المرأة والمرأة بك، إذا
نسیت نفسك لبضع ثوان أو لحظات قلیلة أو بضع ساعات، ووقعت في غیاھب النسیان، ستخرج
من التّجربة أكثر نظافة وبراءة، أكثر عذریة. بعد ھذه التجربة سوف تصبح جوھر من نوع

مختلف، مسترخ، متمركز ومتجذّر.
منذ زیغموند فروید وویلیام رایخ أصبح للجنس أھمیة متزایدة في الغرب. اآلن یحدث ما یلي: إذا
لم تمارس الجنس لمدة یوم واحد فقط، یظھر شعور الذّنب. مھما فعلت ومھما حصل، یجب أن
تشعر بالذنب. في الماضي، عند الجماع، واجھت الشعور بالذّنب: لماذا أمارس الجنس؟ لماذا ھذه
الغرائز الحیوانیة؟ متى سأتجاوز الجنس؟ متى سیأتي الیوم الذي أتخلى فیھ عن الغرائز الحیوانیة؟
اآلن، إذا حصل في یوم من األیام ولم تمارس الجنس، تشعر بالذنب أیضا، كما لو كنت على خطأ
مرة أخرى، فتظن أنھ علیك ممارسة الجنس. علیك أن تفعل شیئا. ال یمكنك ترك الطبیعة تأخذ

مجراھا.
یصل ذاك فقط الذي یذھب وراء الّطبیعة. لیست ھناك حاجة لالستعداد من أجل تحقیق الھدف
النھائي، الطبیعة حرصت على كل شيء. أنت - بذرة، الخطة موجودة بالفعل في داخلك، ما علیك
سوى أن تثق بالّطبیعة. أنت مثل البذور التي إذا ألقي بھا في األرض، برنامج تطورھا موجود
فیھا، ھیكل الشجرة كلھ، األوراق التي علیھا أن تظھر فیما بعد، كل الّزھور التي ستتفتّح على
األغصان. خّطة التنمیة المستقبلیة للبذور موجودة فیھا، ھناك حاجة فقط لسماح قوى الّطبیعة

بالعمل.



علیك أن تختار التربة الجیدة، الّسقي، الّرعایة، وضع األسمدة – فقط ال غیر! ال تحتاج إلى القیام
بشيء آخر. لیس علیك تعلیم البذور: "تصرف ھكذا، ال تفعل ھذا" وإال فلن تنمو شجرة منك. لو
أشار الناس إلى البذور ماذا تفعل، لن یكون ھناك شجرة واحدة على األرض، وكانت البذور قد

جنَّت. البذور تعتمد على الوعي العالمي، ولیس على الذكاء الشخصي.
مصیر اإلنسان أن یصبح إلھاً، وال شيء أقل من ذلك. اإلنسان ھو بذرة هللا، فالوعي البشري – ھو
مجرد بدایة. یجب علیھ أن ینمو ویكبر لیقترب من النقطة التي یصبح فیھا عالمیا. لیس علیك فعل

أي شيء من جانبك، ال للعقیدة وال للدین. الّطبیعة تكفي لوحدھا! علیك فقط ترك العمل للّطبیعة.
ال تستمع إلى أي سلطة، بغض النظر عن ما تقولھ لك. استمع إلى الّطبیعة. إذا قالت الّطبیعة بأّن
الوقت قد حان للجنس، قم بھ، ولكن بوعي. إذا قالت الطبیعة بأن الوقت قد حان للّزھد، قم بھ. ال
تستمع إلى التّحلیل النّفسي وعلماء النفس الّسخفاء في الغرب. مھما كانت فریدة من نوعھا تلك
ً كانت األداة التي یستخدمونھا وبغض النّظر عن عدد المھابل التي المعدات التي في حوزتھم، أیّا

درسوھا، إنھم ال یعرفون شیئا عن الحیاة.
حتى أنني أعتقد بأن كل ھؤالء الخبراء من الغرب یشعرون بارتیاح مرضي من تأّمل المشاھد
المثیرة. إنھم مھووسون بالجنس، وإال فمن غیرھم یستكشف آالف المھابل باألدوات الالزمة

لمراقبة ما یجري داخل المرأة عند ممارستھا للجنس؟ من یھتم بذلك غیرھم؟ ھذا ھراء!
عندما تكون األشیاء منحرفة، تظھر أشیاء من ھذا القبیل. الناس مثل جونسون أو كینزي [23]
أصبحوا خبراء بالنسبة لك ویقولون الحقیقة المطلقة. إذا كنت تواجھ مشاكل جنسیة، تذھب إلیھم.
أعتقد أنھم افتقدوا إلى الكثیر في شبابھم، وحیاتھم الجنسیة تعرضت لالنتھاكات. شيء ما كان

مفقودا لدیھم، ومن خالل ھذه الحیل یحاولون ملء الفراغ.
یمكن فعل أي شيء تحت ستار المعرفة العلمیة. ابتكر علماء الغرب القضیب االصطناعي، وأثناء
نبضھ في المھبل الحقیقي، یحاول العلماء معرفة ما الذي یجري داخل المرأة. ھل كانت النشوة
مھبلیة أم بظریة؟ ما ھي الھرمونات المنتجة والتي تشارك في ھذه العملیة؟ كم من الوقت یمكن
للمرأة ممارسة الجنس؟ وھلم جرا. یقول العلماء: یمكن للمرأة أن تمارس الجنس طوال حیاتھا،

حتى على فراش الموت.
العلماء یظنون بأنھ بعد انقطاع الطمث، أي بعد حوالي 49  سنة من والدة المرأة، یصبح الجنس
أفضل. لماذا یقولون ذلك؟ ألنھ، وكما یقول العلماء، حتى ذلك الحین المرأة تخاف من الحمل. دائما
ھناك خوف من الحمل، ألنّھ ال یوجد وسیلة لتحدید النّسل لھا ضمانة مطلقة. بعد انقطاع الطمث،
أي عندما تتوقف الدورة الشھریة عند النّساء، یذھب الخوف بعیدا، وتصبح المرأة حّرة تماما، ھذا

ما یقولونھ.
إذا بدأ ھذا المبدأ باالنتشار، ستتحول المرأة إلى مھووسة بالجنس، وستبدأ السیدات الكبار في السن
بمالحقة الّرجال: فال خوف بعد اآلن من الحمل، عالوة على ذلك، یراقب مثل ھذا السلوك من قبل
النساء ذات الّسمعة. یقولون أنھ في الحقیقة، بعد انقطاع الطمث یبدأ وقت المرأة باالستمتاع واللّذة

واألھّم من ذلك أنھم یقولون ذلك من دون أیة مسؤولیة.
بالنّسبة للّرجال، یقولون نفس الشيء. یجلبون رجال (اآلن العلماء ال یلجؤون إلى اإلحصاءات
المتوسطة)، بعمر یناھز 60 عاما، الذي یمارس الجنس خمسة مرات في الیوم. ھذا الّرجل أشبھ



بمھووس جنسي. ھناك انتھاك واضح للھرمونات عنده ... تصوروا، في عمر یناھز الستین! ھذا
غیر طبیعي، ألنھ، كما أفھم أنا - وأنا أتكلم من الخبرة المكتسبة عبر األجیال الكثیرة، الّرجل
العادي یفقد جزئیا االھتمام بالنّساء بعد 49 سنة من حیاتھ. االھتمام بالنّساء یأتي ویذھب! كل شيء
یأتي، علیھ أن یذھب. كل شيء یرتفع، سینخفض. الموجة التي ظھرت، ستختفي. ال بد أن یأتي

الوقت الذي یذھب فیھ الجنس. في الـ 14 یأتي، وفي الـ 49 یذھب.
الّرجل الذي یمارس الجنس خمسة مرات في الیوم بعمر یناھز الـ 60 عاما - ھي ظاھرة غیر
طبیعیة. جسمھ یعمل بشكل غیر صحیح. ھذا الّسلوك ھو عكس العجز الجنسي. أي عندما ال
یخضع الولد بعمر 14 سنة إلى اإلثارة، أو عندما ال یرغب بالجنس شاب في الـ 18 من عمره،
ھذا خلل ینبغي عالجھ. عندما یكون الّرجل بعمر 60 عاما بحاجة إلى ممارسة الجنس خمسة

مرات یومیا، ھناك شيء خاطئ. جسده مجنون، وال یعمل بشكل صحیح.
إذا كنت تعیش في اللّحظة بشكل مطلق، لیس ھناك حاجة للقلق حول المستقبل. العیش الصحیح في
مرحلة الطفولة یجلب الحیاة الصحیحة والّصّحیة للشباب، محیٌط من الّطاقة، نابض بالحیاة
ومزدھر. العیش الّصحیح في مرحلة الّشباب یؤدي إلى الحیاة الھادئة والّسلمیة في الشیخوخة،
والحیاة الھادئة والمتّزنة تؤدي إلى البحث الّدیني: ما ھي الحیاة؟ ال یكفي العیش فقط، یجب أن
تخترق اللّغز. الحیاة الھادئة تقودك إلى لحظات التأمل. التأمل یقودك إلى نبذ كل شيء عدیم الفائدة.

الحیاة بكاملھا تتحول إلى شيء ال معنى لھ، ویحتفظ شيء واحد بقیمتھ، ھذا الشيء ھو الوعي.
إنھا حیاتك – قم بعنایتھا!

قوموا بحبھا! وتكوین الصداقات معھا!
الحیاة كصدیق

تفتح لك الكثیر من األسرار،
تأخذك إلى باب، ینتظرك هللا وراءه.



الكبت
عند كبت النّشاط الجنسي تختفي الكثیر من األشیاء بحیث یصبح الشخص في حالة من البحث
األبدي عن المكان الذي سیكون فیھ سعیدا، ألنّھ ال یجد الّسعادة ھنا. لم یتمكن الكھنة من تدمیر
الجنس بشكل شامل، لكنھم استطاعوا تسمیمھ. عند ممارسة الجنس، یكون الّرجل والمرأة في حالة
االزدواجیة. العقول ملبّدة من قِبَل علماء الّدین الذین یُدینون ممارسة الجنس، نعم، األجساد

تمارسھ، لكن الّرجل والمرأة ال یدخالن في الجنس بالشكل المطلق، بالشكل الشامل.
القذف المبكر عند الرجال ھي مشكلة نفسیة، إنّھ مرض دیني، وذلك ألّن العقل خائف جدا من
الخطیئة، لذلك یقّرر االنتھاء بأسرع وقت ممكن! إذا كان علینا أن نخطئ، فلنفعل ذلك بسرعة! كل
الّشرف والثناء یذھب إلى یسوع ومحّمد ومھافیرا [24] . ال یمكنك أن تفتخر بسرعة القذف، فھذا
شيء دیني جدا. ال یمكنك االحتفاظ بعذریتك وتبقى أعزبا ألّن الّطبیعة تنتصر في نھایة المطاف.
ولكن أیضا ال یمكنك ممارسة الجنس بفرح، ألّن العقل یصّر باستمرار على أنك تقوم بعمل

خاطئ.
لیس ھناك رجل یرید أن تكون امرأتھ نشطة، وإال فإنھا تتوقف عن كونھا "سیدة". كلمة "سیدة" أو
"لیدي" تعني شریك جنسي جیّد [25] ھادئ وصامت، میت، "تقوم بعملك وتقذف"، أنت تسرع
وعقلك قلق لدرجة أنھ ال یتسنى لك أن تشعر بالنّشوة الجنسیة وھّزة الجماع. القذف لیس ھّزة

الجماع. القذف ھو مضیعة للّطاقة.
الذكور واإلناث في الّطبیعة یتحركون سویا، ویصلون إلى حالة النّشوة الجنسیة في الوقت نفسھ،
ألنھ ال یوجد أحد قال لھم أّن ممارسة الجنس - خطیئة، لذلك ھم لیسوا في عجلة من أمرھم. العقل
یشعر باالشمئزاز مما تقومون بھ، لذلك یقوم بتعجیل األمر. المرأة تُثار ببطء وتنظیمھا رقیق
ودقیق، كل جسدھا حّساس للّشھوة الجنسیة ویتمیز بحساسیّة عالیة لإلثارة، التي قد تؤّدي إلى تولید
اإلثارة الجنسیّة. الّرجل في ھذا المعنى تعرض للخداع من قبل الّطبیعة. فالمناطق الحّساسة للّشھوة

عند الّرجل ھي األعضاء الجنسیّة فقط، كل شيء آخر ھو ملحق باألعضاء التناسلیة.
لكن جسم المرأة مثیر للّشھوة الجنسیة بكاملھ. من الّطبیعي أن جسدھا یحتاج إلى المزید من الوقت
لإلثارة والبدء باالھتزاز. في الوقت الذي تبدأ فیھ الّرغبة باعتناق المرأة یكون الّرجل قد بدأ

بالّشخیر. عمل ما علیھ ویستریح اآلن.
الكثیر من النّساء قالوا لي أنھ بعد ممارستھم للجنس یبكون، كیف لھا أن ال تبكي إذا كانت تمارس
الجنس مع مثل ھذا الرجل؟ بمجّرد أن اقتربت المرأة من التّجربة، الّرجل یكون قد انتھى منھا!
بفضل التعالیم الّدینیة، أصبح الجنس بالنّسبة للّرجل كحبوب للنّوم. العقل یرتاح، ألّن الطاقة كان قد

تّم تحریرھا ولم یَعُد یكترث لھا، لذلك ینام الّرجل.
لكن لیس ھذا ھو الغرض من ممارسة الجنس. حبوب منّومة؟ یمكن الحصول علیھا في الّصیدلیة،
وال حاجة إلى المرأة في ھذه الحالة. تحویل المرأة إلى وسیلة للتخلص من األرق [26] شيء

عدواني وغیر الئق.
اإلسراع في الجماع ھي من ثمن التعلیم الدیني، ألّن الّدین یُدیُن الجنس. لم یستطع رجال الّدین
تدمیر الجنس، لكنھم استطاعوا تقصیر العملیة إلى حدھا األدنى. لذلك، عندما یمارس العّشاق



الجنس، یشعران كالھما بنوع من الخجل، كما لو أنھم یفعلون شیئا سیئا جداً، لذلك كلما انتھى
األمر أبكر، كان ذلك أفضل!

بالمعنى البیولوجي، ھذا النّوع من الجنس مقبول، فالّطبیعة لیست مھتمة بتجربتك للنّشوة الجنسیة.
ً وجمیالً. إذا استطعت إطالة العملیة الجنسیة وحولتھا إلى تأمل، سیصبح الجنس طقسا دینیا ھادئا
استحم وادخل إلى غرفة النوم مع الّشعور بأنك تدخل معبداً، فھي في الحقیقة معبد للحّب، لكن في
ھذا المعبد، عادة یقوم الناس بالغضب، یرمون بالوسائد ویصرخون على بعضھم، فیدّمرون الجّو

بكاملھ.
من المستحسن أن تُشعل البّخور، وتضع الموسیقى النّاعمة. ال تتسرع وال تستعجل في البدء
بممارسة الجنس. على الجنس أن یصبح ذروة، ذروة اللّعبة كلّھا. تأّملوا سویّا، التزموا بالّصمت
ً جّو المعبد في غرفة بعض الوقت، ارقصوا. بالرقص والموسیقى وبرائحة البخور اخلقوا معا
النّوم. وبعد ذلك فقط مارسوا الجنس. ال تجبر نفسك على ممارسة الجنس، دع ھذا یحدث بشكل
عفوي. وإذا لم یحدث شيء، إذا لم تمارسوا الجنس، ال تقلق، تمتّع بالتأمل والموسیقى وبوجود

الّشریك. التّجربة ستكون رائعة، اترك األمر.
ً عفویا. فقط في حالة الجنس العفوي ال ینبغي على الحب أن یكون عمالً، ینبغي أن یكون حدثا
یمكن للحّب أن یصبح نشوة جنسیة. ھناك نوعان من النّاس: األنانیون جّداً وھم یعارضون ممارسة
الجنس، والودعاء، وھم لیس لدیھم شيء ضّده. لكن من یستمع إلى الناس الودعاء؟ فھم ال یبّشرون

بشيء، وھذا أیضا مصیر األنانیین.
ولكن ما ھو جوھر الّصراع بین الجنس واألنا [27] ؟ الحقیقة ھي أّن الجنس ینتمي إلى مجال من
مجاالت الحیاة، الذي ال یمكنك أن تكون أناني فیھ، والذي یصبح فیھ الّشریك أكثر أھمیّة منك.
المرأة تصبح أكثر أھّمیة بالنّسبة للّرجل منھ نفسھ، والعكس صحیح. في أّي حالة أخرى، تحتل أنت

المركز المھیمن، ولكن في عالقة الحب یُصبح اآلخر في غایة األھّمیة.
أنت تتحّول إلى قمر یدور حول الكوكب الّرئیسي، والّشيء نفسھ یحدث مع شریكك. أنت تصبح
النّواة بالنسبة لھ، المركز الذي تدور حیاتھ حولھ. ھذا استسالم متبادل. كل منكما یستسلم إللھ
الحب. الجنس ھو الّطاقة الوحیدة التي تعطیك الفرصة لتشعر بأّن ھناك شیئا ما خارج عن
سیطرك. یمكنك التحكم بالمال والّسیاسة، بأسواق اإلنتاج والمعرفة، بالعلم واألخالق. الجنس ینقلك

إلى عالم مختلف تماما ... ال یوجد شيء ھنا یمكنك الّسیطرة علیھ.
األنا ھو أعظم  ُمتحّكم. سیكون مسرورا إذا كان بإمكانھ الّسیطرة على الوضع، وغیر سعید إذا
كان ھناك شيء خارج عن سیطرتھ. ھنا یبدأ الّصراع بین الجنس واألنا. لیس علینا النّسیان بأنّھ
في ھذه المعركة لن یفوز األنا، ألنھ سطحي. الجنس لھ عمق الجذور. الجنس ھو حیاتك، أما األنا
فھو عقلك ورأسك فقط. الجنس متجذّر فیك بالكامل، أما األنا فإن جذوره في أفكارك، ھو سطحي،

متواجد في الرأس فقط.
كثیر من الرجال یقولون أنھم یخافون من النّساء، والنّساء یحدثون عن خوفھم من الّرجال. اإلنسان
یلد من دون أّي خوف، ولو لم یكن األمر كذلك لما دخل أي رجل في اتصال جنسي مع المرأة ولم

تحمل أیة امرأة حیاة جدیدة في بطنھا، ألنھ ال یمكن تحقیق ذلك إال بمشاركة الّرجل.



في البدایة كنت ال تخاف من شيء. الطفل یلد من دون أن یعرف الخوف، لكن بعدھا نقوم نحن
بتعلیمھ على الخوف، ونضع الشروط في ذھنھ. نحن بحاجة إلى نبذ ھذه التصرفات. فھذا السلوك
أدى إلى تحویل اإلنسان إلى عصبي. الناس یبقون دائما في حالة من الّصراع - األزواج
والزوجات في حالة حرب مع بعضھما. المتزوجین ال یفھمون لماذا ھم دائماً في حالة حرب، لماذا

تجلب العالقات االستیاء وخیبة األمل؟
لماذا یحدث ھذا؟ ألنھ تّم تسمیمك، اآلن علیك الّرفض بوعي ذاك التكیّف القدیم، وإال فإن الخوف
سیبقى موجودا. ال یوجد أّي شيء مرعب في الّرجل أو المرأة. إنھم یشبھوك تماما - فھم بحاجة
إلى الحب، یریدون أن یتحدوا مع اآلخر كما ترید ذلك أنت. وھم یسعون إلى المشاركة في الحیاة
االجتماعیة ویریدون من اآلخرین المشاركة في حیاتھم، فكلّما كان عدد الناس الذین یشاركون في

حیاتك أكبر، كلما جلب ذلك الفرح والّسعادة. الناس حزینون جدا، ھم وحیدون جدا.
حتى عند التّواجد وسط حشد من الناس، ھم وحیدون، ألّن الجمیع یخاف من الجمیع. حتى عند
الجلوس بجانب اآلخرین، نحن نقیّد أنفسنا، لدرجة أن الجسم یتحول إلى حجر. الشخص  مقید
بالّسالسل والّدروع، وھو مغطى بالكامل بحیث ال یمكن اختراقھ. لذلك، حتى عندما یجتمع الناس،
ھذا االجتماع في الحقیقة ال یحدث. الناس یصافحون بعضھم، ولكن بأیدي باردة ال یتدفق الحب من

خاللھا. الناس یعانقون بعضھم بحیث یمكن سماع العظام، ولكن القلوب تبقى بعیدة.
الناس بحاجة إلى الحب. الحب ھو الحاجة األعظم، ھو ضرورة مثل الغذاء. الغذاء ھو الحاجة

األدنى، أّما الحب، ھو الحاجة العلیا، الحب ھو قیمة لھا الدرجة األولى.
من أجل تحسین العالم یتعین على الناس تعلیم األطفال على حب بعضھم. ال حاجة لفصل الفتیان
والفتیات. ال حاجة ألّي فصل، ولیس علینا إلھام النّفور من الجنس اآلخر. لماذا ظھر  مثل ھذا
الّرفض؟ نظراً للخوف الكبیر من الجنس. الجنس غیر مقبول من قبل المجتمع، وھذه ھي مشكلة:
ً وباستمرار إذا كان الجنس غیر مقبول، ینبغي توعیة األطفال على الوحدة. سیعاني الناس دائما
حتى یقبلوا الجنس كظاھرة طبیعیة في حیاتھم. مشكلة العالقات "رجل-امرأة" ھي نتیجة إلدانة

الجنس.
ً جّدا. واقع علیك فھم قانون بسیط في علم النفس: إذا كان ھناك شيء یُنفى بشدة، یصبح مھما
الحرمان یعطیھ أھمیّة عالیة. الجنس یصبح ھاجسا. یتم فصل األوالد والبنات عن بعضھما البعض
لمدة تصل إلى عشرین عاما في بعض المجتمعات، وكانت النتیجة أنھم ال یستطیعون التفكیر في

أي شيء ال یتعلّق بالجنس اآلخر.
ً ومنحازاً، ومن ھنا تنمو كل أنواع ً من التربیة المضاّدة للجنس، یجعل العقل قلقا عشرون عاما
االنحرافات ... اللّواط والّسحاق، الناس یغمرون في الخیال، وتظھر اإلباحیة - كّل ھذا یحدث
بسبب الحماقات التي ارتكبت. الناس یریدون إیقاف إنتاج المواد اإلباحیة؟ وقف انتشار ھذه المواد

شيء مستحیل، ألّن الناس خلقوا البیئة المواتیة لذلك.
لو تم تعلیم األوالد والبنات معا من دون أي فصل بینھم، لم یكن أحداً سینظر إلى صور العراة. إذا
قمت بعرض الـ "بالي بوي" لبعض الّشعوب في الھند، الذین ال یستخدموا المالبس أبداً، سوف
یضحكون في وجھك. لقد عشُت بینھم، وتحدثُت معھم، ضحكوا جمیعھم. لم یصدقوا ما سمعوه:
"ما ھذا الھراء؟" إنھم یعیشون عراة، لذلك یعرفون كیف یبدو الّرجل والمرأة. صورة امرأة أو



رجل من دون مالبس ال تفتح لھم شیئاً جدیداً. المواد اإلباحیة نشأت بفضل الكھنة، ھم أساسھا وھم
من یدعمھا.

الناس منحازون ضّدي ألنني أعلّم كیفیة الحب، أتحدث عن كیفیة جعل الحّب صالة. أنا أتحدث عن
الحب العمیق، الحب الذي یصبح صالتك، لكي تختفي یوماً ما امرأتك وتتحول إلى إلھ، لكي یختفي
ً ما للحظات قلیلة أثناء تجربة النّشوة الّرجل ویظھر إلھ مكانھ، لكي یختفي كال الحبیبان یوما

العمیقة، ویظھر إلھ بدالً منھما.
لمدة قرون عدیدة تّم غرز األفكار المضاّدة للجنس في عقلك، مما أدى إلى تعزیز النّشاط الجنسي.
من الّضروري فھم ھذه المفارقة. إذا أردت أن تفھمني، ینبغي فھم ھذا التناقض على مستوى عمیق

جدا. نفي الجنس أصبح الّسبب في انھماكك الكامل بھ.
اھتمامك المھووس بالجنس، أنشأه الكبت. إزالة الكبت تؤدي إلى اختفاء االھتمام، ویُبقي الّشعور
الّطبیعي فقط، وھذا لیس ھاجس أو مرض. كل ما ھو طبیعي، جیّد. اھتمامك بالجنس شيء غیر
طبیعي، المشكلة موجودة، وقد خلقھا رجال الّدین والّسیاسیین أو ما یسمى بـ "المھاتما"، إنھم
مجرمون، ویستمّرون في تصعید الموقف، معتبرین أنّھم یساعدون البشریّة على تجاوز الجنس.

لكّن األمر لیس كذلك! ھم الذین یعملون على انطواء الجنس البشري في كل ھذا الجنون.
الناس یعانون من الجروح التي أصیبوا بھا. الجنس أصبح جرحا مفتوحا یحتاج إلى العالج. ال
تنسى أنھ ال داعي للخوف من الّرجال أو النّساء. نحن جمیعا متماثلین، جمیعنا إلھ واحد. نحن
بحاجة إلى تعلّم الحب، بحاجة إلى أن نكون أقرب من بعضنا البعض، فھي الّطریقة الوحیدة

للتّقرب من هللا. الحب ھو المسار المباشر إلى هللا، الوعي ھو وسیلة أخرى.
الّشرق ذھب في طریق الوعي، وأصبح وحیدا. الغرب ذھب في طریق الحب، وأصبح لدیھ جانب

واحد. أنا أعلّم الحب الواعي، الحب الیقظ. باستخدام ھذه األسالیب، تصبح شخصیة متكاملة.



الّصبر
تذّكر دائماً، أنّھ إذا ضعفت یقظتك أثناء الجماع، یمكن ببساطة أن تعمل على عقالنیة الجنس،
وستستمر عندئذ باالعتقاد أنك تمارس التانترا، لكن في الواقع، ھذا الجماع یكون عادیا لكنھ
معروض من حیث التانترا. إذا دخلت في ممارسة الجنس بوعي كامل واحتفظت بھ، یمكن لھ أن

یتحول إلى تانترا.
إذا حاولت الوصول إلى التانترا من دون الوعي، یبقى الجنس عادیا. ھذا ھو بالضبط ما حدث في
الھند، مسقط رأس التانترا. جمیع مدارس التانترا في الھند عاجالً أو آجالً ھبطت إلى ممارسة
الجنس العادي. من الّصعب جدا الحفاظ على الوعي، ویكاد یكون من المستحیل فعل ذلك. إذا لم

یدخل المذھب إلى وعیك من البدایة بشكل عمیق، ھناك احتمال أنك ستبدأ في خداع نفسك.
یمكن للتانترا في أي وقت أن تصبح حیاة جنسیة مقنّعة تحت غطاء التانترا، أي أنھ یمكن أن یكون
تحت التانترا التي تمارسھا، شيء ال یختلف عن الجنس العادي. وھذا أمر خطیر، ھو أخطر بكثیر
من الجنس العادي. فالجنس العادي على األقل صادق، لیس ھناك تظاھر وال ادعاء أنھ شيء
أسمى من نفسھ، أنت تقول أنك تمارس الجنس العادي. ولكن التانترا یمكن أن تصبح خطیرة... إذا
كنت تّدعي أنك تمارس شیئا أسمى، أي شیئا فائقا وفوق بشري، شیئا ینتمي إلى العالم السماوي.

علیك دائما أن تكون على علم بھذا االحتمال! التانترا تحتاج إلى وعي ھائل.
یمكن للجنس أن یكون حیوانیاً – ھذا االحتمال ممكن، ولكنھ لیس ضروري. یمكن لھ أن یرتفع إلى
ما فوق المستوى الحیواني، یمكن أن یصبح محبة ویتحول إلى صالة. األمر یتوقف علیك أنت

فقط.
الجنس في حد ذاتھ لیس معلومة ثابتة، ھو احتمال فقط. یمكنك التعامل معھ كما ترید. ھذا ھو
جوھر رسالة التانترا. یمكن للجنس أن یصبح سامادھي. ھذه ھي رؤیة التانترا: الجنس یمكن أن
یؤدي إلى السامادھي، من خالل الجنس یمكن للنشوة القصوى أن تدخل إلى جسدك. ویمكن للجنس

أن یصبح جسرا بینك وبین السمو.



الیقظة
الوعي – ھو الّطریق، ال تنغمس وال تحرم نفسك، وإنما كن واعیا. افعل ما تفعلھ ولكن بوعي
كامل لما یجري. إذا كنت في حالة غرام، ادخل فیھ بالكامل، فیصبح الغرام صالة، ویغیر نوعیتھ
تماما. في الشرق، نسمي ھذه النوعیة بالتانترا. الجنس لیس جنسیا بالمعنى العادي لھ، فقد فَقََد ّصفة
الجنسیة. عند الدخول في الغرام والّشھوة بوعي تتغیّر جودتھ. لم یعد تلبیة لالحتیاجات المادیة،

وإنما یصبح تجربة عمیقة جدا في الحیاة.
تجربة التانترا تعني أنھ ال وجود للقمع أو التّساھل. التانترا تظھر فقط أثناء االنغماس العمیق في
التأمل، وإال فلیس ھناك تانترا. فقط عندما تصبح ھادئ جدا، واعي وصامت ویقظ یمكن الوصول
إلى التانترا. إذا كان األمر على خالف ذلك، سوف تصبح التانترا عذرا لالنغماس في النّزوات،

ولكن بمالبس جدیدة. التّسمیة الجدیدة لن تجلب التغیّر، أنت نفسك تحتاج إلى التغیّر.
ً بالمعنى الحرفي للكلمة، ھو تأّمل. ینبغي على التأّمل أن یشمل جمیع الجنس التانتري لیس جنسا
مجاالت حیاتك. مھما فعلت، علیك فعل ذلك بشكل تأّملي. الّسیر على األقدام بشكل تأّملي، تناول

الطعام بشكل تأّملي. وإذا كنت تمارس الجنس، افعل ذلك بشكل تأّملي.
ینبغي على التأّمل أن یصبح شیئاً عادیاً في حیاتك، یجب أن یأخذ أربع وعشرون ساعة في الیوم.
عندھا فقط یمكن أن تدخل إلى ما وراء الجنس، إلى ما خلف حدود جسدك، وأن تتخلص من القیود

المفروضة على عقلك. ستعرف النّشوة اإللھیة، النعیم، الحقیقة والحریة.



القبول
ً لعقلك بكاملھ، لن تجد النّزاھة، ألنّھ ال یوجد أي نظام آخر في إلى حین أن تصبح التانترا أساسا
رؤیة العالم ینظر إلى اإلنسان بمجملھ. ھل تلمس جسدك أحیانا؟ ھل شعرت یوما ما بجسدك ... أو
شعرت بأنك موجود داخل شيء میت؟ ما یحدث في الحقیقة ھو أن الناس مجّمدة، وكأنھم یلبسون

أجسادھم كإطار، ثقیل ومزعج وال یسمح لھم بالتفاعل مع الواقع.
إذا سمحت للكھرباء البدنیة بالتدفق بشكل حر، من أصابعك إلى رأسك، إذا أعطیت الّطاقة الحیویة
الحّریة في التّدفق، ستصبح نھراً، ولن تشعر بجسمك. سوف تشعر بأنّك بال جسد، تصبح غیر
ماّدي، إذا كنت في حالة صراع مع الجسم، یصبح الجسم عبئا. إذا كان الجسم قد أصبح عبئا، فلن

تصل إلى األلوھیة.
ینبغي أن یكون الجسم عدیم الوزن، لكي تحوم تقریبا فوق سطح األرض، ھذا ھو سبیل التانترا في
المشي. ستصبح خفیفا جداً وتزول الجاذبیة من الوجود بالنّسبة لك. ھذه ھي نتیجة القبول العظیم.
سیكون من الّصعب جدا القبول بالجسد. الناس یلومون جسمھم، یبحثون باستمرار عن عیوب فیھ.

ال یحبونھ، ولكنھم یتوقعون حدوث معجزة: "سوف یأتي أحد ویحب جسمي".
إذا كنت غیر قادر على حب جسدك، كیف تذھب للعثور على شخص سیحبّھ؟ إذا كنت ال تحبھ
بنفسك لن تجد أحدا لیحبّھ، ألّن التذبذبات الخاصة بك تردع اآلخرین. الناس یقعون في الحب
باألشخاص الذین یحبون أنفسھم، ولكن لیس العكس. أنت بحاجة أوال إلى أن تحب نفسك، من ھذا

المركز فقط یمكنك العثور على أنواع الحب األخرى.
ھذا من التعالیم األساسیة لعلم التانترا، إنھ یقول لك بأنك مثالي. ال یوجد أي عقیدة أخرى، أو نظام
آخر في الفلسفة یقول لك ھذه الحقیقة. بعض المفاھیم تشیر إلى الحاجة إلى إنجازات خاصة بك،
أي أنك بحاجة للذھاب والقتال ولدیك الكثیر لتحقیقھ، الّطریق أمامك صعب وخطیر جدا. قلّة من
األشخاص تصل إلى الھدف بھذا الّطریق، فالھدف بعید جدا. حیاة المالیین من الناس تذھب في

المحاوالت، وقلّة منھم یصل إلى الكمال، أي بمعنى أن الكمال، ینبغي تحقیقھ.
التانترا تقول لك أن ھذا التفكیر ھو الّسبب في عدم الوصول إلى الكمال. الكمال ال یحتاج إلى
الوصول إلیھ. علینا فقط أن نفھم أنھ ھنا بالفعل. جمیع األدیان في العالم، ما عدا التانترا، خلقوا
التّعدد الفصامي في الشخصیة [28] . جمیع األدیان في العالم، ما عدا التانترا، تساھم في ظھور
مرض الفصام [29] ، وفي تقسیم الناس. لقد خلقوا فیك أشیاء "سیئة" وأشیاء "جیدة"، یقولون أنھ
علیك الوصول إلى الجیدة، أما السیئة ینبغي رفضھا، الشیطان علیك رفضة، أما هللا فعلیك قبولھ.
ً بالذنب، ألنّھ ال ً داخلیاً. أنت تشعر دائما لقد َخلَقت ھذه األفكار تقسیما داخلیا فیك، خلقت صراعا
یمكن تدمیر جزء عضوي من نفسك، یمكنك إدانة ھذا الجزء، یمكنك تسمیتھ بالّسیئ، ولكن ھذه

المواقف ال تؤدي إلى شيء.
كیف یمكن تدمیر جزء من نفسك؟ لم تكن أنت الذي أنشأتھ. فقد حصلت على ھذا الجزء منذ إلقاح
البویضة. أنت تملك الغضب، الجنس والجشع، لست الذي خلقتھم، ھذه ھي حقائق من الحیاة
كالعینان أو الیدان. یمكنك إطالق أسماء مختلفة علیھا، قبیحة كانت أو جمیلة، لكن من المستحیل
قتلھا. إزالتھا من الوجود شيء مستحیل، ال یمكن تدمیر أي شيء. التانترا تقول بأن التحول ممكن

... ولكن التدمیر مستحیل.



التحول یحدث عند قبول الذات بشكلھ الكامل. بعدھا، فجأة كل شيء یقع في مكانھ، یُوافَق علیھ
ویتم تحویلھ، الغضب والجشع لیسا باستثناء. من دون أیة محاولة لنبذ وتدمیر شيء من جوھرك،
یعاد بناؤه بالكامل. إذا قبل الشخص وقال لنفسھ: "نعم"، ستبدأ عملیة إعادة التنظیم، وبدال من

االضطرابات واالرتباكات الداخلیة یظھر لحن جدید، یولد االنسجام.
إذا في ساعة ما من اللیل الداكن استطعت رؤیة الصباح، إذاً، الجمال موجود. إذا كنت قادرا على
رؤیة األعلى من األسفل، ھذا یعني أنك حتى في الجحیم قادر على إنشاء الجنّة، وأنك أدركت فّن

العیش. التانترا تھدف إلى تحویلك إلى فنان في الحیاة، فنان ال ینكر، وإنما یوافق الحیاة بكاملھا.



الحب الّرومانسي
ممارسة الجنس بائسة وتعیسة من دون الحب. ھذا الجنس یعطیك االسترخاء الجسدي فقط. یمكنك
أن تعتاد على مثل ھذا الجنس، ولكن من دون الدخول بالعالقة لن تحصل على المتعة منھ. أنت

تشعر بالقلق، وعند ممارستك للجنس من دون شعور، لن تحصل على أي شيء.
ھذا ما یحدث في الغرب. یذھب الناس إلى ما وراء الجنس، ولكن لیس إلى الحب والتعاطف،
وذلك ألّن وراء الجنس یوجد فقط ما ھو موجود في داخلك، الناس في الغرب یتجاوزون الجنس

باألسلوب الّسلبي. الجنس یصبح سخافة، الغرب قضى على الجنس.
الغرب اآلن یبحث عن شيء آخر، ھذا ھو السبب في انتشار المخدرات حیث أصبحت في غایة
األھمیة. الجنس كان المخدر الطبیعي، ھو كان الـ LSD [30] الطبیعي عند أجدادنا. أما اآلن 
انتھى الجنس، والناس ال یعرفون ماذا علیھم فعلھ. إلى حین أن یصبح الجنس أعمق ویتم تحویلھ
إلى حب، لیس ھناك مخرج سلیم آخر، وسیضطر الناس اللجوء إلى المخدرات. حتى لو كانوا على
علم بعواقب مثل ھذا المخرج، ألنھ لیس لدیھم خیار، فأقدم المخدرات، "الجنس" قد انتھى. انتھى
الجنس ألنھ أصبح عدیم الفائدة، ویرجع ذلك إلى حقیقة أن الناس یعیشون الجنس بشكل سطحي،

من دون التّوغل بجمال وغموض العملیة.
ً بالمعنى أعظم شيء عرفھ البشر، ھو ما یسمى بالحب الّرومانسي، ولكن حتى ھذا لیس حبا
الكامل، فھو مجرد نتیجة للجنس المكبوت. عندما تكون فرصة االتصال الجنسي غیر موجودة،
الطاقة التي تّم قمعھا تأخذ شكل العالقات الّرومانسیة. الطاقة المكبوتة تصبح طاقة ذكیة وتبدأ
بالتدفق نحو الرأس، وعندما یبدأ تحرك الجنس من األعضاء الجنسیة إلى الّرأس، یتحول إلى

الّرومانسیة.
ً حقیقیا، إنھ وھمي، ھو ِعْملَة مزّورة. إنھ جنس عادي ولكن فقط في الحب الّرومانسي لیس حبا
حال عدم وجود إمكانیة االتصال الجسدي. في القرن الماضي، شھد الكثیر من الناس الحب
األفالطوني [31] ، ألّن الجنس كان محدود جدا. أنشأت البشریة الكثیر من العقبات في طریق
الجنس، فكان من الصعب جدا الوصول إلیھ، لذلك اضطر الناس إلى قمعھ وكبتھ. ھذه الطاقة
المكبوتة تبدأ في الصعود إلى الرأس، فتجد تعبیرا لھا ھناك، إن كان في الّشعر أو الفّن أو الّرسم،

وتُخِلق أحالما جمیلة.
بفضل فروید، كان ھناك انقالب كبیر في الغرب. لقد دمرت الثورة الجنسیة كل العقبات والقیود
والقمع والكبت أمام الطاقة الجنسیة. اآلن، الجنس في متناول الجمیع، اآلن في الغرب، الجنس ال
یشكل مشكلة. أصبح الجنس متاح إلى حد أكبر مما ھو ضروري للشخص، وھذا خلق مشكلة
جدیدة. ذھب الحب الرومانسي. لیس ھناك اآلن في الغرب أیّة رومانسیة. من سیكتب شعرا لحبیلتھ

في ھذه األیام؟ بھذا التّوافر للجنس من سیحلم بھ؟ لیست ھناك حاجة لذلك.
الحب الرومانسي - ھو الجانب اآلخر للجنس الجسدي، ھو جانب الكبت والقمع للطاقة. لیس ھذا
ھو الحب. ما یسمى بالجنس والحب الرومانسي، كالھما من ظواھر الحالة غیر الصّحیة. الحّب
ھو اجتماع العقل والجسد. الحب - ظاھرة صّحیة. الجنس العادي یتضمن فقط االتصال الجسدي.

الحب الرومانسي یشمل الرأس فقط. كال الظاھرتین - جزء غیر مكتمل.



في الحب یلتقي الجسد والعقل ... فتصبح أكثر شمولیة. إذا أحببت شخصا، یظھر الجنس كانعكاس
للحب أو ظلّھ، ولكن لیس العكس. أنت تحب شخصا، طاقتك تخترقھ بشكل عمیق، وأنت تشعر
بشعور جید جدا معھ لدرجة أن وجوده فقط بجوارك یجلب لك السعادة، یكّملك، یقوم بجعلك أكثر

شمولیة.
المركز ھنا لیس الجنس وإنما الحب. الجنس ھو المحیط بالمركز. بطبیعة الحال، أحیانا تظھر
اإلرادة في االلتقاء الجسدي، ولكن ھذا لیس الھدف في حد ذاتھ. الجنس ھنا لیس ھاجسا ملحا،
ولكنھ فرصة لتقاسم الطاقة. الحب - ھو انسجام وتناغم. المرء ال یحب فقط جسد اآلخر، ولكن
كیانھ كلھ، وجوده. في الحب، ال یتم استخدام الحبیب كوسیلة لتخفیف حدة التّوتر. فأنت تحب

اإلنسان نفسھ، إنھ لیس وسیلة، بل ھو ثمین بحد ذاتھ.



ابدؤوا من ما ھو موجود
الجنس في غایة األھمیة، ألنك ظھرت نتیجة الجنس، ألن الوجود بحد ذاتھ جنسي. اختار هللا
الجنس كطریقھ للبقاء في العالم، على الرغم من التأكیدات السخیفة من قبل المسیحیین بأن یسوع
قد ولد من عذراء. انھم یتظاھرون بأن الجنس لیس لھ عالقة بوالدة السید المسیح. لدیھم ھذا
الخوف الشدید من ممارسة الجنس، فیخرجون بھذه الروایات والقصص عن الوالدة العذریة
للمسیح. مریم، ال شك أنھا كانت بریئة روحیا، ولكن ال یمكن أن یأتي أحد إلى الحیاة من دون

مالمسة الطاقة، التي ھي الجنس. لیس ھناك في الجسم قوانینا أخرى.
الطبیعة شاملة ... إنھا ال تؤمن باالستثناءات، وال تسمح لھا بالحدوث. اإلنسان یلد نتیجة االتصال
الجنسي، إنھ مملوء بالطاقة الجنسیة. لكن ھذا لیس الھدف النھائي، إنھ مجرد بدایة. الجنس - ھو

البدایة، ولكن لیس النھایة.
الجنس ھو الطاقة الوحیدة المتواجدة لدیك. یمكن تحویل الطاقة، فتصبح طاقة علیا. كلما ارتفعت
الطاقة أكثر، قّل المظھر الجنسي لھا. في الجزء العلوي تصبح الطاقة حبا وتعاطفا. في الحد
األقصى الزدھار للطاقة یطلق علیھا اسم الطاقة اإللھیة، ولكن القاعدة ھي الجنس. لذلك، في
البدایة توجد الطبقة السفلى من الطاقة، الجنس، أما هللا فھو القّمة. ومع ذلك، ھذه الطاقة ھي نفسھا.

على الحب أن یخرج من قیود الشھوة.
تجنُّب الشھوة یعني تجنب إمكانیة ظھور الحب. صحیح أن الحب لیس شھوة، لكن صحیح أیضا
أنھ من دون الشھوة، الحب مستحیل. الحب ھو أعلى المشاعر، ولكن التدمیر الكامل للشھوة ال
یعطي الفرصة للزھرة أن ترتفع فوق الوحل. الحب ھو مثل اللوتس، الشھوة ھي غرین [32] القاع،

التي ینمو منھ اللوتس. ضع ذلك في االعتبار وتذكره دائما، وإال فإنك لن تصل إلى الحب.
في أحسن األحوال، ستّدعي بأنك تجاوزت الشھوة. في غیاب الحب، ال أحد یستطیع تجاوز
الشھوة، یمكنك كبتھ وقمعھ فقط. الشھوة تصبح عندھا أكثر خطورة، قاتلة. وبعد أن تتوغل في
جمیع األنظمة، تصبح ساّمة ومدّمرة. الشھوة التي تتحول إلى الحب، تمنحك الوھج، اإلشعاع.

یظھر الشعور بالخفّة، وتنمو األجنحة على ظھرك.
أینما كنت، ال تخاف. ھذه ھي رسالة التانترا: ال یھم أین أنت موجود، المھم أّال تخاف. علیك
التخلي عن شيء واحد فقط – وھو الخوف. یجب أن تكون خائفا من شيء واحد فقط - وھو
الخوف نفسھ. من دون خوف، استدعي كل ما لدیك من الشجاعة، وانظر إلى الواقع مھما كان. إذا
كنت لّصا، القي نظرة على ذلك. إذا كنت رجال شریرا، انظر في األمر. إذا كنت جشع، انظر إلى

ھذه الحقیقة. كائنا من كنت، انظر إلى الواقع. ال تتجنب شيء. شاھد وانطر إلى ما ھو موجود.
إذا كنت قادرا على الدخول في الجشع، في الجنس، في الغضب، في الغیرة، وعیناك مفتوحتان،
سوف تتخلص منھا. التانترا تعدك بذلك. الحقیقة تُحّرر. المعرفة تُحّرر. المعرفة ھي الحّریة.
وخالفا لذلك، إذا كنت تقمع وتكبت نفسك أو تنغمس بھ، فإن النتیجة تكون نفسھا. أثناء الغضب كن

واعیا، وستتفاجأ، عندما تجد أنھ مع ظھور الیقظة یتبخر الغضب، ویصبح مستحیال.
الطاقة التي كانت على استعداد أن تتحول إلى غضب، ألّقت كیانك كلھ. أصبحت ھالة من حولك،
ضوء. الطاقة نفسھا، عندما تتوقف عن أن تكون فحم ملتھب وحرارة، تتحول إلى ضوء. علیك أن
تفھم، الحرارة والضوء شيء واحد. النار یصبح ضوئا، ویمكن للضوء أن یصبح ساخنا. الغضب



ھو الحرارة، إذا نشرت الوعي فیھ سیضيء. وأنت ستسعد ألنك استطعت أن تصبح واعیا،
وسوف تنتظر الفرصة القادمة. یمكن استخدام لحظة ظھور الغضب كفرصة لتعزیز الضوء

حولك.
إذا عشت ھذه الظاھرة لمرة واحدة فقط، لن تغضب بعدھا، ألنك على علم اآلن عن كیفیة وضع
الطاقة في اتجاه اإلبداع. ھذه رسالة التانترا: كل شيء ال بد من أن یكون ُمستوعب، وُمدرك، كل

شيء! من دون أیة شروط.
ینبغي القبول بالجنس، بعد ذلك سیصبح أعظم قوة لدیك. ما نوع القوة المغناطیسیة التي كانت
تنبعث من بوذا وتیلوبا [33] ویسوع؟ الجنس الواعي والذي تم قبولھ. الجنس - ھو الذي یجذب
اإلنسان كالمغناطیس. تبدأ فجأة بشعور الحب تجاه ھذا الشخص. بمجرد أن المسارات الخاصة بكم
تلتقي، ستجد نفسك في عالم مختلف تماما. تتسرب من العالم المعتاد علیھ، وتنخرط بشيء جدید،

شيء لم تحلم بھ من ذي قبل.
ما ھي ھذه القّوة؟ إنھا الجنس نفسھ، ولكنھ متحّول، متغیّر. اآلن أصبح ھذا الجنس جاذبیة،
كاریزما. بوذا قَبَِل الغضب، امتصھ، فأصبح تعاطفا. عندما یمسك یسوع بالّسوط، فإن تصرفھ
مبني على التعاطف. عندما یتحدث السید المسیح بلغة النّار، ھو أیضا متعاطف. ال تنسى أن

التانترا تقبل بكیانك في مجملھ.
ال تحارب مع نفسك، استرخي وال تقید نفسك. ال تحاول أن ترسم نفسك في إطار السمعة أو
اآلداب العامة. ال تعذّب نفسك باالنضباط، ألنھ سیتحول إلى قیود. لیس علیك إحاطة نفسك بقیود
مفروضة. كن حّرا، غیر متوتر، تحرك مع الوضع، أجب على اللحظة الناشئة. ال تثق بالھیكل
العظمي لطبعك، ال تذھب مع وجھات النظر الراسخة. كن حرا مثل الماء، ولیس مقیدا مثل الثلج.



الحب
عدم القدرة على الحب یعمل على إنشاء الكثیر من الّطقوس الدینیة. كلھا لیست إال بدیل، بدیل
ضعیف للغایة. عادة، نحن نستخدم الكلمات "الجنس" و "الحب" كما لو كان لھم تشابھ داخلي، ھذا
لیس صحیحا. الحب یأتي بعد أن یذھب الجنس. حتى ھذه النقطة، الحب ھو إغراء وتمھید، ولیس
أكثر من ذلك. ھذا الحب یضع المسرح للعملیة الجنسیة، إنھ لیس بشيء آخر غیر التمھید لممارسة
الجنس واإلعداد لھ. كلما زادت ممارسة الجنس بین الشركاء، قل الحب بینھما، وذلك ألّن الحاجة

ال تنشأ في المقدمة.
إذا أحب شخصان بعضھما بدون وجود الجنس، یصبح ھذا الحب رومانسیا. بمجرد وجود الجنس
یتبخر ھذا الحب، فالجنس خشن للغایة. الجنس عنیف بنفسھ، لذلك یحتاج إلى مقدمة وإعداد

تمھیدي. الحب في الّشكل الذي یعرفھ معظم للناس، ھو تغطیة فقط لحقیقة الجنس العاریة.
إذا نظرت بشكل أعمق على ما تسمونھ بالحب، فستجد الجنس مستعد للقفز. الجنس ینتظرك دائما
على األبواب. الحب یتكلم في حین أن الجنس یستعد بھدوء للھجوم. ھذا الحب مرتبط بالجنس
ولكن فقط كمقدمة، دھلیز. بمجرد ظھور الجنس، یتم نسیان الحب. ھذا ھو السبب في زوال الحب
الرومانسي أثناء الحیاة األسریة، وباإلضافة إلى زوالھ، تعمل الحیاة األسریة على عدم رجوعھ.

یلتقي االثنان، یتعودان على بعضھما، ویصبح ال لزوم للمداعبة والحب.
الحب الحقیقي ال یسبق وال یمّھد لشيء. بل ھو رائحة نظیفة مزھرة. ھذا الحب ال یظھر قبل
الجنس وإنّما بعده. إنھ لیس مقدمة بل خاتمة. إذا بدأت بالتعاطف مع شریك حیاتك بعد ممارسة
الجنس، ھذا یعني أن الحب الحقیقي یتطور داخلك. عند التأمل، شعور التعاطف یظھر ال محالة.
إذا تأملت أثناء ممارسة الجنس یتوقف الشریك عن أن یكون أداة لإلرضاء البدني. وسیظھر

الشعور بالشكر الكبیر لشریك حیاتك ألنھ یشاطرك التأمل العمیق.
إذا تأملت أثناء ممارسة الجنس ستظھر بینك وشریكك صداقة جدیدة، ألنھ بمساعدة اآلخر كل منكم
یدخل في اتصال مع الّطبیعة، وتُفتح أمامكم أبواب الواقع المجھول. یظھر الشعور باالمتنان

والتعاطف بینكم ... التعاطف حول المعاناة التي مّر بھا كل منكما، التعاطف مع البحث المستمر.
فقط عندما یصبح الجنس تأملیاً، یظھر الّشعور بأّن ھذا لیس مجرد مقدمة لممارسة الجنس، ولكنھ
اكتمال ونمو وتحقیق تأملي. إذا أصبح الجنس تأملیاً، ستجد الحب. الحب ھو مزیج من الصداقة
واالمتنان والتعاطف. إذا كانت كل العناصر الثالثة موجودة، فھذا یعني أنك تحب. التانترا – ھي

الحّب النّقي. التانترا – ھي الوسیلة لتنقیة الحب من الرسوبیات.
إذا أحببت بالمعنى الذي أتكلم عنھ، حبّك لوحدة سوف یساعد شریك حیاتك باإلندماج. حبّك سیكون
القوة التي تدعم شریك حیاتك، وسیكون الشریك قادر على جمع نفسھ، ألّن ھذا الحب یعطیھ
الحّریة. في ظّل حبّك لھ وتحت حمایتھ سیبدأ نمو شریك حیاتك أیضا. كل األشیاء التي تنمو بحاجة
إلى الحب، الحب غیر المشروط. إذا تم وضع شروط للحب، النّمو لن یكون شامالً وكلّیاً، ذلك ألّن

المتطلبات ھي حاجز یتعرض لھ النّمو.
قم بالحّب بدون قیود أو شروط. ال تسأل عن مقابل. سیأتي الكثیر بنفسھ، ولكن ھذه مسألة مختلفة
تماما. ال تصبح شّحاذا، كن في الحّب إمبراطوراً، ملكا. امنح وشاھد ماذا سیحدث ... ستُكافأ

ّ



بسخاء. ولكن ینبغي التّعلّم على ذلك، وإال فالمعاناة ستستمّر إلى األبد. اإلنسان یعطي قلیالً وینتظر
المكافأة، ولكن ھذه التّوقعات تقوم بتدمیر جمال الكمال والمثالیة.

إذا كنت تتوقع االمتنان، فإن الّشریك سیشعر بأنك تتالعب بھ. ھو بدوره یمكنھ الّسكوت أو التّكلم
عن ذلك، ولكنھ سوف یشعر بالتالعب من قبلك بالتأكید. التالعب دائما یولّد االحتجاج، ألنھ
یتعارض مع احتیاجات الّروح. وأي شرط خارجي یحرمك من النّزاھة، یقطع التواصل بینكم. أي
طلب خارجي ھو جریمة ضّدك، ألّن ذلك یحّد من حّریتك. أنت تتوقّف عن كونك مقّدس، تتوقّف

عن كونك ھدف، فقد استخدموك كمادة مساعدة.
الفعل األقل أخالقیة في العالم ھو استخدام اآلخر كعامل مساعد. كل مخلوق لھ قیمة. الحب یعاملك
كغایة في حد ذاتك. ال تدع انتظار وتوقع المكافأة التقاطك في الفخ. التانترا – ھي أعلى شكل من

أشكال الحب. التانترا – ھي ِعلُم ویوغا الحب.
تذّكر بعض األشیاء التي تستحق معرفتك لھا. الحب - لیس ضرورة، بل تقاسم. قم بحب شریكك
وال تتوقع أي شيء في المقابل – قم بإعطاء الحب. اشعر بالحب ولكن تذّكر أن الحب ال ینبغي أن
یصبح سجن بالنّسبة لآلخر. اشعر بالحب ولكن كن حذراً، فأنت تمشي على أرض مقّدسة، أنت

تدخل إلى أنقى معبد وأكثرھم قداسة. كن حذراً! واترك النّجاسة خارج أبواب المعبد.
عندما تحبي شخصا ما، ال تحبي الّرجل لكونھ رجال، ألنھ إذا كنت تحبین الّرجل بھذه الطریقة،
سیكون الحب عادي جداً، لن ینمو إلى ما فوق الّشھوة والّشغف. إذا كنت تحب امرأة لكونھا امرأة،
لن یرتفع الحب إلى المستوى الّروحاني. قم بحبھا بوصفھا إلھ، وعندھا فقط یصبح الحب عبادة.
نحن بعیدو المنال وماكرون جداً، فقد خلقنا الحب الكاذب الذي ال یأتي بعد ممارسة الجنس، وإنما
قبل ذلك. ھذا الحب مصطنع. ھذا ھو الّسبب في أنھ بعد الجماع یأتي الشعور بفقدان الحب، فكان

الحب مجرد إعداد لممارسة الجنس، وبعد أداء الجماع یصبح الحب لیس ضروریا.
الحب الحقیقي ھو دائماً وراء الجنس، دائماً خلفھ. إنھ یختبئ خلف الجنس. ادخل في عملیة الجماع

بعمق وتأمل أثناء الممارسة، وستزدھر في حالة العقل الُمحب.



الفن
ً كما یجب تعلّم فّن العیش. إذا كانت ظروف الحب جمیل لدرجة أنّھ ینبغي تعلّم فّن الحّب، تماما
الحیاة تجعل من الممكن تخصیص غرفة منفصلة للحب، اجعلوھا معبدا. عند الدخول إلى غرفة
الحب، اتركوا الحذاء قبل عتبة الباب واتركوا عقلكم ھناك أیضا، ضعوه في الحذاء. استحّموا قبل
ممارسة الجنس، على الجسم أن یكون نظیفا. خذوا من الوقت قلیال للتأمل، واجعلوا الحّب یتحول

إلى تجربة جمیلة.
الكثیر ما یزال غیر ُمدَرك بالنّسبة للناس. الّزوج والّزوجة یتخاصمان في نفس الّسریر حیث
یمارسان الجنس. انھم ال یدركون أّن لكل عمل، لكّل فعل، اھتزاز خاص بھ. ینبغي أن تمتلئ غرفة
الحب باھتزازات الحب فقط. دعو الحب یصبح اإللھ الوحید بالنّسبة لكم. ولكن، ال تكن جّدي جداً
ً وفرحا. الّشيء یكمن في فَْھم ما یحدث بكم، فَْھم ما یحدث، ھو الذي بعالقتك مع هللا. كن لعوبا

یغیّر كل شيء.
ً عظیما. ھذه ھي مساھمة التانترا في ما حققھ العالم. مساھمة على الجنس أن یصبح فنّا تأملیا
التانترا ال تقّدر بثمن ألنّھا تعطیك مفتاح التّحول من األدنى إلى األعلى. إنھا تعلّمك طریقة تحویل

الّطین في األسفل إلى اللّوتس في األعلى. وھذا أعظم العلوم كلّھا.
إذا تمّكنت من تحقیق الّصمت في رقصة الحب، ستندھش لمعرفة أنھ لدیك وسیلة فطریة في
الوصول إلى ما وراء الحدود العادیة. الناس یمارسون الجنس بشكل قبیح جدا، حیث أنھ عندما
یدخل الطفل عن غیر قصد ویجد آبائھ یقومون بذلك، یبدو لھ أنھم یتقاتلون، یضربون بعضھما.
الطفل یعتقد أن أبوه سیقتل والدتھ! اآلباء یتأّوھون ویئنّون، أنفاسھم مخنوقة، تحركاتھم خشنة

وعنیفة وخالیة من اللّطف. من غیر الممكن أن نطلق على ھذا العمل اسم الّرقص.
إلى حین أن تتحّول ممارسة الجنس إلى رقصة، ستظّل فعل فسیولوجي بحت، لن یكون فیھ حتى
قطرة واحدة من الّروحانیة. الحیاة الجنسیة لن تصل إلى الّصمت قبل امتالء حیاة اإلنسان بحالة
توقف العقل. من المستحیل ممارسة الجنس في الّسوق، على الّرغم من وجود مثل ھذه الظاھرة في

الغرب، لذلك یفقد الحب كامل معناه. الحب یحتاج إلى الخصوصیة والعُزلة.
الیوم، تحول الحب في الغرب إلى مشھد عام. في أي مكان عام یمكنك أن تجد زوج في حالة
احتضان، حتى البعض منھم یمارس الجنس في الحدیقة أمام اآلخرین. یا لھ من تدنیس وتجدیف،
یتم تدمیر شيء مقّدس. ھذا أمر غیر أخالقي، أن تفعل شیئاً خصوصیاً جداً لیسعد بذلك الجمھور،
تختفي البراءة. الحب یحتاج إلى الخصوصیة، الحب بحاجة إلى الّظالم. الحب بحاجة إلى العزلة
لدرجة أن المرأة تغلق عیناھا أثناء الجماع، حتى بوجود الّشریك، فھو یساھم في كسر حاجز
الّصمت والعزلة. النساء یغمضون أعینھم لیبقوا في عزلة كاملة، ال تنظر النساء حتى على
الّشریك، وإال فسیظھر الّشعور بوجود اآلخر. وجود شخص آخر یؤدي دائما إلى التّوتّر. عندما
یُنسى اآلخر، عندما یذوب اآلخر في الّظالم، یمكن للحب أن یرتفع إلى القمة، إلى النّشوة الجنسیة

الكبرى.
الحب - لیس تقنیة. أتمنى أال تنسى بأّن الحب لیس تكنولوجیا، وال یمكن أن یكون كذلك، إدخال
التكنولوجیا یدّمر الحب. وھذا ما حصل في الغرب. یمكن التعلّم في الغرب على مجموعة متنوعة
من التقنیات. أي شخص یمكنھ معرفة كیفیة الحب من الكتب، كیفیة ممارسة الجنس بشكل أكثر



عقالنیة وأكثر مھارة، كیفیة تحقیق النّشوة الجنسیة، وھلم جرا. ھذه الكتب متاحة للجمیع، ولكنھا
السبب الرئیسي لفقدان قدرة الناس على الحب.

ینبغي حل ھذه القضیة. إذا قمت بإعطاء التقنیة أكثر من حقھا، لن تحقق النّشوة. النّشوة الجنسیة
تصبح مستحیلة المنال عندھا، ألنك تركز كلّیا على التّقنیة. عند االنخراط بالفاتسایانا [34]

واألوضاع الجنسیة، فإنك ببساطة تمارس الجمباز، یذھب الحب عندھا.
الحب ال یحتاج إلى أیة معدات. ألیس ذلك واضحا؟ الحیوانات تحب، األشجار تحب، كل الوجود
ھو طاقة الحب. إذا كان لدیك عیون، الحظ ھذه األمور، واترك التكنولوجیا. كل شيء یحدث
بشكل طبیعي، من تلقاء نفسھ. التقنیة تُناقض العفویّة. الحب - لیس أسلوب بل عفویة. من

الّضروري فقط أن تنزل إلى القلب.
ال یوجد طریق إلى الحب من العقل، یمكن الّدخول إلى الحب عن طریق القلب فقط. ال تنسى أن
القلب یمكنھ أن یكون في حالة حب من البدایة. الحب مثل البرعم، أنت ال تحتاج لمساعدتھ على
فتح بتالت الورد، فلدیھ القدرة على ذلك من البدایة. ھذه خاّصیة داخلیة وفطریّة. سوف تفتح

البراعم بنفسھا، وبنفس الطریقة یتفتّح القلب.
حاول ذات مرة زوجان أن ینجبا طفال لكن دون جدوى. في النھایة، قرروا استشارة الطبیب.
نصحھما الطبیب بعد دراسة متأنیة عدم ممارسة الجنس كل یوم، حتى ال یتحول الجنس إلى
روتین. وقال الطبیب بأنھ ینبغي جعل الحب عفویا، وأن علیھم ممارسة الجنس في تلك اللحظات

فقط، عندما یشملھم الحب حقا.
- علیكم اختیار اللحظة المناسبة تلقائیا – قال لھم الطبیب - إذا شعرتم بأّن اللحظة قد حانت،

مارسوا الجنس.
بعد بضعة أشھر جاءت المرأة مرة أخرى إلى الّطبیب، وأّكد الطبیب بعد الفحص على حقیقة

الحمل.
–            أجیبیني على السؤال، ھل ساعدتكم نصیحتي؟ فأجابتھ:

–           لقد كان ذلك رائعا، خالل العشاء الرومانسي بضوء الشموع التقت أیدینا فجأة فنظر كل
منّا في عیون اآلخر لبعض الوقت، وأدركنا أن ھذه ھي اللحظة، سحبنا القماش من على الطاولة

ومارسنا الحب علیھا!
قال الطبیب: - أنا سعید لكم.

- كان كل شيء بخیر، واصلت المرأة حدیثھا، ولكننا لم نعد نذھب إلى ذلك المطعم.
تحرك خطوة خطوة، بشكل ودود، بدون إجھاد أو صراع وابق یقظا. الیقظة – ھي الّضوء الوحید
في عتمة الحیاة. أدخل إلى الجنس مع ھذا ضوء. افحص بدقة كل زاویة. ال حاجة لنفي أي شيء،
ألّن األلوھیة في كل مكان. لكن أیضا، ال ینبغي التشبث بشيء. امضي قدما، تجاوز كل ما تتوصل
إلیھ، ألّن متعة أكبر في انتظارك ھناك. یجب مواصلة الّسفر. إذا كنت بجوار الجنس، استخدمھ،

إذا كنت بجوار الحب، استخدمھ.
إذا كنت قد سمعت عن التانترا، یجب علیك أن تعلم: إذا ُوجد زوج، صدیق، رجل كان أو امرأة،
وكان على استعداد للذھاب معك إلى المركز الداخلي، إلى قمم العالقة بینكما، ستكون ھذه العالقات

تأمال. من خالل مثل ھذه العالقات، ستُحقق االتحاد الكامل، ویصبح اآلخر باب علیك فتحة.



اسمحوا لي أن أشرح. إذا كنت تحب شخصا ما، فإّن حدوده تتالشى مع مرور الّزمن، المحیط
یختفي، فتصبح على اتصال مع ما داخلھ. شكلھ یتآكل تدریجیاً، یفقد شكلھ بالنّسبة لك. إذا دخلت
أعمق من ذلك، فإن ھذه الھویة التي ال شكل لھا تبدأ بالتالشي أیضا. یُفتح بعد ذلك باب ما وراء

الحدود. بمساعدة عشیقك ستقابل األلوھیة.
من الّصعب البقاء على اتصال مع التّواجد المطلق، فلیس لھ بدایة وال نھایة بحیث أنك ال تعرف
من أین تبدأ. من أي طرف علینا التقرب من التّواجد المطلق؟ الفرد ھو الباب. قم بالحب، ولكن ال
تحولھ إلى صراع. حّولھ إلى القبول العمیق لآلخر، إلى دعوة اآلخر. اسمح لشریك حیاتك بالدخول
في جوھرك دون قید أو شرط. وفجأة سیختفي اآلخر، ویظھر إلھ مكانھ. إذا كنت غیر قادر على
ً بالنسبة لك. رؤیة األلوھیة في شریك حیاتك، لن یوجد شيء في العالم یمكنھ أن یصبح إلھا

وعندھا، كل الحدیث الدیني – ھو اھتزازات في الھواء ال غیر.
التانترا – ھو علم تحویل العشاق العادیین إلى إخوة في الّروح. ھذه ھي َعَظَمة التانترا. یمكنھا
تحویل األرض كلھا، یمكنھا أن تحّول جمیع األزواج في العالم إلى أقرباء روحانیا. ھذا الكنز
العظیم ما زال غیر مستغل. عندما یستخدم الجنس البشري ھذه الخاصیة، فإن حبّا مختلفا سیحیط
باألرض، واألرض ستشع ضوء الحّب الجدید. اإلنسان الجدید فقط سیكون قادراً على االستفادة من
غموض التانترا - یمكننا استخدام مصطلح homo novus – ھومونوفوس ھنا، كنوع متطور

عن الھوموسابینس.
قم للحظة واحدة بنسیان الجنسانیة، ارمي كل شيء من رأسك - كل ما یحدث في أفكارك، كل
تخیالتك. على األقل للحظة واحدة فقط، قم بالذوبان في امرأة حقیقیة. ارمي بعیداً من رأسك كل
التخیالت المثیرة، ال تُحّول الجنس إلى شيء فكري. اترك حیاتك الجنسیة لتصبح عمیقة اإلحساس،

غریزیة.
قم بالذّوبان في المرأة، اندمج معھا كما یفعل ذلك الطفل المقیم في الّرحم. إذا لم تواجھ ھذا مع
العشیق، فإنك لن تعرفھ. اشعر مرة أخرى وكأنك طفل في رحم أمك، بدون أیة مسافة، في ھذه

اللحظة، في لحظة التّوحد المطلق، ستعلم ماذا یعني االستسالم.
لكن، األنا عند الذّكر، تُخلق المشاكل باستمرار، حتى عندما تكون بجانب امرأتك، یحاول األنا
السیطرة على الوضع. في لغتنا .. ھناك تعبیر قبیح وھو ممارسة الحب. كیف یمكننا ممارسة
الحب؟ ال أحد یستطیع أن "یمارس الحب". ومع ذلك، یتم استخدام ھذا التعبیر في كل مكان،
وھناك سبب لذلك. الناس یحاولون ممارسة الحب. حتى في الحب ھم یفعلون عمال ما. ھذا ھو

السبب في فقدان أعظم فرصة لمعرفة معنى االستسالم.
ھناك العدید من الكتب حول موضوع ممارسة الحب، أو كیفیة الوصول إلى النّشوة الشاملة، إلخ.
من المستغرب أن الناس یقرؤون ھذه األشیاء، ویتبعون اإلرشادات المطبوعة. ھناك من یضع ھذه
الكتب والتعلیمات حول كیفیة تحقیق النشوة الشاملة إلى جانب السریر، ومن وقت آلخر یبحث
فیھا. في اللّحظات النادرة، عند عدم كونك فاعالً، مفكراً، عند وجودك أنت فقط، تظھر النكھة.
یمكنھا أن تأتي من خالل اإلحساس بالجمال، من خالل الشعر أو الموسیقى، ھناك العدید من

األبواب. في معبد هللا، ھناك الكثیر من األبواب.
التعبیر االنجلیزي "ممارسة الحب" ( To make love ) قبیح وسخیف. كیف یمكننا ممارسة
الحب؟ عندما یكون ھناك من یفعل، فھو أخّصائي، الشخص الذي یعلم التقنیة جیدا مازال موجودا.



إذا كنت تتبع تكنولوجیا معینة، دون أن تفقد نفسك في الحب، لن تصل إلى الّسعادة. عندما تفقد
نفسك فإنك ال تعرف أین أنت، ال تعرف ما الذي تفعلھ إذا دخلت بشكل كامل في العملیة، إذا لم یتم
فصل أي قطعة واحدة من الكل ... عندھا فقط یمكنك معرفة النّشوة الجنسیة العظیمة. ھذه ھي

الّسعادة.
الّسعادة - ھي ما یحدث، ولیست ممارسة، ال یمكن صنعھا أو الّسیطرة علیھا، الوصول إلى

الّسعادة لیس في أیدیكم، في أحسن األحوال یمكنك أن تكون مفتوحا للّسعادة متى ما حدثت.
الّسعادة متوفرة دائما للعاشقین، فھم منفتحان علیھا، لكنھما ال یفكران في ذلك، ال یحاوالن العثور
على الّسعادة. العاشقان لن یصابا بخیبة أمل، ألّن الّسعادة تأتي عندما تأتي. ألنھما یخلقان الوضع
لحدوث ھذه الفرصة. في الواقع، عندما یكون الشخص سعیدا مع نفسھ، فإنھ في الواقع یقوم بإنشاء

إمكانیة الّسعادة.
إذا كان الّشریك الثاني أیضاً سعید بنفسھ، فإنھ منفتح على الّسعادة. عندما یلتقي ھذان االثنان تظھر
فرصة أعظم. اإلنسان لیس بحاجة إلى القیام بشيء لتحقیق الّسعادة، یحتاج فقط إلى التدفق

واإلفراج.
الّسعادة تحدث عندما تختفي أنت، عدم الّسعادة - عند تواجدك، عندما یكون الكثیر منك. أنت تجلب
التنافر، غیابك – ھو االنسجام. أحیانا تظھر لدیك لمحات من الّسعادة، عندما، لسبب ما تكون لست
موجودا. عند التّمتع بالّطبیعة أو مراقبة النّجوم، عند وضع الید بید حبیبتك أو ممارسة الجنس ...
لبضع لحظات أنت تختفي. إذا كنت موجوداً، السعادة أمر مستحیل. إذا كنت تمارس الحب مع

حبیبتك، إذا كنت "تمارس" الحب، ستكون الّسعادة غیر متوفرة.
ال یمكن للحب أن یُماَرس. قد تكون في حب أو ال تكون، ولكن ال یمكنك ممارستھ. الحب ال ینبغي
أن یكون قاسیاً، خشناً، ال ینبغي أن یكون استیالًء على المرأة.  الھجوم والعودة الّسریعة ال یسّمى
بالحب. یجب أن یسبق الحب موسیقى جمیلة، رقٌص وتأمل. الحب ال یأتي من العقل ... لست
بحاجة إلى الوقت للتفكیر في كیفیة ممارسة الحب وبعد ذلك الذھاب إلى النّوم. على الحب أن یكون

مشاركة عمیقة لكل وجودك، علیھ أن یصبح نتیجة عفویة، ولیس فقط مسقطا من العقل.
الموسیقى الھادئة، والّرائحة الزكیة، أنتم تمسكون بأیدي بعضكم  وترقصون، تنسون كل شيء
آخر. مّرة أخرى تحّولتم إلى األطفال الذین یلعبون بالّزھور ... وإذا حصل الحب في ھذا الجو

المقّدس، فسوف یكون لھ نوعیة مختلفة تماما.
ینبغي فھم أن المرأة قادرة على الھّزات المتعددة أثناء الجماع، على الوصول إلى النّشوة عدد كبیر
من المّرات المتتالیة. یرجع ذلك إلى حقیقة أنھا ال تفقد طاقتھا. الّرجل یستطیع القذف أثناء النّشوة
الجنسیة مرة واحدة، عالوة على ذلك، فإنھ یفقد طاقتھ. حتى في الصباح، یمكنك أن ترى النتائج

المترتبة بعد الجماع، كاالكتئاب مثال. ومع التقدم السن، سیصبح ذلك أسوأ.
ینبغي أن یتم فرز ھذه الخالفات. المرأة - ھي الّطرف المضیف، ال یمكنھا أن تكون غیر ذلك،
ألنھ ینبغي لھا أن تصبح أّما، ال تستطیع المرأة فقدان الّطاقة. نشوة المرأة تختلف عن نشوة الّرجل.
جنسیة الذكور محلّیة، ھي مشابھة للتخدیر الموضعي. جسد المرأة جنسي بكاملھ، جسدھا كلّھ یبدأ
باالھتزاز من الفرح، حتى أن كل خلیة في جسمھا تشارك في ھذه العملیة. المرأة لن تنجو من

االنفجار الجنسي إذا كانت تفقد طاقتھا في كل مرة تمارس الجنس فیھا.



على المرأة أال تكون تحت الّرجل أثناء الجماع. أوالً: ھذا الوضع قبیح، فجسد الّرجل أكبر و أثقل
بالمقارنة مع ھشاشة المرأة. یجب أن تكون المرأة فوق الّرجل، ولیس العكس. ثانیاً: ینبغي على
الّرجل الحفاظ على الّصمت، بحیث ال یتم حدوث النّشوة عنده بعد دقیقتین من بدء اللّعبة. إذا تركت
المرأة بھدوء على صدرك تفعل ما تشاء، سوف تعیش تجربة جمیلة، والمرأة أیضا سوف تشھد
انفجاراً للّطاقة أثناء النّشوة الجنسیة. المرأة تحتاج إلى وقت لتحمیة الجسم كلّھ، فإذا كان الّرجل
نشطاً، لیس لدى المرأة في ھذه الحالة ما یكفي من الوقت للقیام بذلك. لذلك عند االلتقاء العادي،

لیس ھناك اجتماع للجمال والحب، ولكنھ یصبح استخدام روتیني لآلخر.
إذا كان للمرأة منذ والدتھا الحق في الّشعور بالنّشوة عندما یختفي األنا ویتوقف الّزمن ویغمرھا
السكون المطلق والفرح الذي ال تستطیع كبحھ، إذا كان ھذا حقّھا، یجب على الّرجل إعادة تعلّم فّن
الحب. ینبغي على الرجل تعلم فّن التّمھید - اللّعب مع الجسد األنثوي قبل الجماع. یجب أن یتعلم
كیفیة إثارة جسم المرأة. فقط عند الشعور بأن جسم الشریكة على استعداد لقبولھ، یمكنھ ممارسة
الجنس، وبینما تمارسان الجنس، یجب أال یتواجد بینكما الكتاب المقدس. ال أعتقد بأن أي شخص

قادر على ممارسة الجنس والكتاب المقدس على السریر.
علیك أن تنسى كل الھراء وكل الّشروط التي تم تدریسك إیاھا، مارس الجنس ببطء، بحنان عظیم.
من غیر المرجح أن نطلق على رجل صفة "الذّكي"، إذا بلع كوب الّشاي بسرعة ألنھ لذیذ.
سیحرق شفتیھ، وسیضیّع جمال عملیة الّشرب. ھذا الشخص ال یعرف كیفیة شرب الشاي، فالشاي

یجب أن یُشرب رشفة رشفة، ولیس الكوب بكاملھ جرعة واحدة!
تحرك ببطء. انتظر حتى تستعّد المرأة واسمح لھا إظھار أنوثتھا. علیك أیضا إزالة الالفتة المكتوب
علیھا "لیدي" عن المرأة. اسمح للّشریكة بأن تكون نشطة، ألنھ إذا كانت المرأة نشطة، ستصل إلى

النّشوة الجنسیة بسرعة وقوة أكبر. إذا كانت المرأة بال حراك مثل الحطب، اترك كل اآلمال.
وثالثاً: بعد حدوث ھّزة الجماع وأنت مليء بالفرح، ال تنسى الجزء األخیر، الخاتمة في الجنس.
بعد إھداء كل ھذه المتعة، أنت تغفو، حتى بدون أن یشكر كل منكما اآلخر. الّطریقة الوحیدة للّشكر
– ھو اللّعب مرة أخرى بجسد المرأة والّسماح لھا باللّعب بجسدك رداً على ذلك. ال تفترض أن
النّشاط في الّسریر ھو للعاھرات فقط. أّي امرأة ستكون سعیدة باللّعب مع جسم شریكھا، لكن معظم
النّساء تخاف من أن یظھرن كالعاھرات. لیس من المستغرب اآلن، أنھ حتى أزواج النساء
الجمیالت یزورون بیوت الّدعارة. لماذا؟ ألنھ ال یوجد في تلك البیوت سیّدات، ال یوجد "لیدي"

ھناك.
ھذا الوضع الغریب خلقھ الناس بأنفسھم. العاھرة تعطیك المزید من المتعة، أكثر من أي امرأة،
ھذا ألنك تدفع لھا ثمن الّرضا الكامل، فھي محترفة في عملھا. زوجتك - ھاویة مثلك. إذا أصبح
الجنس متعة وَمَرح، ستختفي الّدعارة من على وجھ األرض. ولن تصبح المرأة بحاجة أن تَسقط
لھذه الّدرجة وتبیع جسدھا. اتركوا على األقل شيء واحد، الحب، خارج العالقات التّجاریة. الحب

مستحیل أن یتعلق بثمن. الحب ال یقّدر بأي بثمن.
الّرجل الذي یتمتع بخدمات العاھرة، یقع في أعین نفسھ. المرأة التي تؤدي وظیفة العاھرة تدین
نفسھا، ألنھا تبیع شيء لیس بسلعة. ولكن ال تنسى أن رجال الدین والعاھرات سیختفون في لحظة
واحدة سویا. نعم، رجال الّدین ھم الذین أرغموا المالیین من النّساء في القیام بھذا العمل، بعد أن

ّ



خلقوا في عقلك فكرة الخطیئة. ھذه األشیاء مترابطة جدا. أنا دائما أنظر في جوھر الّظواھر، ھذا
ھو السبب في تأكیدي على أھمیة المداعبة والّسھولة في العالقات الجنسیة.

الّرجل ھو األضعف من الناحیة الجنسیة. المرأة قادرة على الھزات المتعددة ویمكنھا ممارسة
الجنس عدة مرات في اللیلة الواحدة، الّرجل غیر قادر على مثل ھذا العدد الكبیر. ظاھرة الجنس
تكمن في فقداّن الرجل للطاقة وحصول المرأة علیھا وتغذیتھا بھا. إذا كان لدى الّرجل الكثیر من
النّساء، فإنھ عاجالً أو آجالً سیدرك بأّن جمیع ھذه النّساء تقتلھ. وعندھا، تفوق الّرغبة في إنقاذ

النفس على االھتمام بالنّساء!
أعطوا الحّریة للّرجل. عندما یرید الّرجل أن یمارس الجنس معِك، ابتھجي. عندما یرید فقط
االستلقاء إلى جانبك واإلحساس بطاقة األنوثة، بدفئِك، افرحي. ال ترغمي الّرجل على ممارسة
الجمباز الجنسي. إذا كان الّرجل متأكد من أنھ سیمارس الجنس فقط عندما تكون طاقتھ متوفرة
وكافیة، إذا كان یعلم بأنھ عندما سیحتاج إلى الّدفء والحب، فإن المرأة ستعطیھ ما یرید، في ھذه

الحالة فقط سیختفي الخوف.
المرأة تحتاج إلى أن تكون أكثر تفّھما. باإلضافة إلى ذلك، الفعل الجنسي - ھو شيء شائع جداً،
فجمیع الحیوانات تقوم باالتصال الجنسي. ولیست ھناك حاجة للعقل. إذا كنِت ذكیة، ارحمي
الّرجل. على الّرجل أیضا أن یفھم نفسھ، على مدى قرون عدیدة قیل لھ بأنھ األقوى، وھذا خطأ
بالّطبع، لذلك ھو یحاول أن یثبت قّوتھ. عند حصول الّرجل على المرأة، أو بالتعبیر األصح، عند
حصول المرأة على الّرجل، فإنھ مستعد على ممارسة الجنس من أجل الّدفاع عن قّوتھ كرجل، فإذا

كان ال یمارس الجنس، ما الذي ستفكر بھ امرأتھ؟
ارمي ھذه األشیاء من رأسك. إذا كان جسمك وطاقتك لیسا على استعداد لممارسة الجنس، قم
باالستلقاء بجوار امرأتك، خذ بیدھا، عانقھا، ھي ستفھم. أنت – ھو الجنس األضعف، بمجرد
قبولك لھذه الحقیقة، ستختفي المشكلة. ال تجبري الّرجل على ممارسة الجنس، دعیھ یقّرر. إذا شعر
الّرجل بالطاقة الزائدة، لھ الحق في ممارسة الجنس. إذا كان متعب ویرید أن یشعر بطاقة األنوثة،

ساعدیھ. الّرجل – ھو الجنس الّضعیف. ال تضغطي علیھ.
االمتناع عن ممارسة الجنس – ھو حق أصلي للّرجل. إنھ یحتاج إلى تخزین الّطاقة. كلما تقّدم
الّرجل في الّسن، یحتاج إلى مزید من الوقت السترداد الطاقة. في السنوات من 14 إلى 21،
الّرجل یملك أكبر مخزون من الطاقة. ولكن مجتمعنا قبیح جدا، فالجنس محظور في ھذه الفترة.
یمكن للشاب إرضاء ثالثة أو أربعة نساء في اللیلة الواحدة في ھذا العمر، لكن المجتمع ال یسمح
بذلك. كل الّشرائع تقول بأنھ في ھذه الفترة یجب على الّشاب أن یكون "عذریّاً". حتى أن ھناك

رأیا یقول: إذا فقد الصبي بعمر 14 أو 15 سنة عذریتّھ وأصبح رجال، فإنھ قد یصیبھ الجنون.
بعد التّخرج من الجامعة، یبدأ الّشاب بالتالشي، ویستغرق األمر عشرة سنوات من 25 إلى 30.
في ھذا الوقت، الّطاقة الموجودة عند الّرجل لیست بنفس الكمیة التي كانت من قبل، وبعد سن الـ
35  یُالحظ انخفاض حاد. أما بعد الـ 50، فلیس من الّضروري أن یّدعي كما لو كان بعمر الـ
25. ینبغي أن یقول الّرجل: "أنا في الـ 50 من عمري، اآلن أنا أقبل بالعزوبة، بطبیعة الحال، من

وقت آلخر سأقوم بالتفریغ في أیام محددة، ولكن فقط من وقت آلخر."
في تقالید التانترا، الّرجل الذي یرید ممارسة الجنس مع امرأة، علیھ ولعدة شھور عبادتھا كإلھ.
ینبغي أن یرى فیھا اإللھ األم. عندما تصبح جودة ھذه الرؤیة شاملة وعالیة بما فیھ الكفایة، من



غیر الوارد على اإلطالق التحدث عن الّشھوة، بالنّظر إلى المرأة العاریة، الّرجل یرتجف من
وجود القّوة اإللھیة، ولكن لیس ھناك أیّة شھوة، شكل المرأة العاریة إلھّي بحّد ذاتھ، كل األفكار

تختفي، وتبقى العبادة فقط – عندھا یتّم الّسماح لھ بممارسة الجنس.
ھذا النھج یبدو سخیفا ومتناقضا. فقط عندما تختفي الحاجة إلى ممارسة الجنس، یُسمح لھ بذلك.
عندما تصبح المرأة إلھ، یسمح للرجل ِجماعھا، ألّن الحب اآلن یمكن أن یصل إلى مرتفعات
عالیة، الحبُّ یُصبُح نشوةً. اآلن لن یكون الحب أرضیا، لن ینتمي إلى ھذا العالم، لن یكون مجرد
اتصال جسدین، ولكنھ سیكون اتصال لكیانین، سیكون لقاء بین جوھرین. ستختلط وتندمج اثنتین

من النّفوس، كالھما سیخرجان من التّجربة بوحدة مذھلة.
الوحدة تعني النّقاء. الوحدة تعني أنھ لیس ھناك سواك، ال یوجد أي شخص آخر. الوحدة تعني أنك
ذھٌب خالص، ذھب من دون أي خلیط. الحب یجعلك وحیدا. سیختفي الشعور بالعزلة، ومكانھ

ستظھر الوحدة والخصوصیة.
العزلة تعني أنھ من الّصعب علیك أن تكون وحیداً، وجھا لوجھ مع نفسك، تشعر بالملل، وتتعب
من نفسك، لذلك ترید أن تذھب بسرعة إلى مكان ما، وتنسى نفسك في اآلخر. أما الوحدة فتعني
اإلحساس باالرتعاش من نفسك، بالطوبى عندما تبقى وحیدا. ولن تحتاج للذھاب إلى أي مكان. ال

حاجة إلى ھذا الھروب بعد اآلن. أنت مكتفي ذاتیا.



الحمل
مارس الجنس فقط عندما تكون على استعداد للدخول إلى الفضاء التّأملي. مارس الجنس وأنشئ
جّو التأمل. تعامل مع مكان ممارسة الجنس وكأنھ معبد مقّدس. خلق حیاة جدیدة ... ھل ھناك شيء
مقدس أكثر من ذلك؟ قم بذلك مع نشوة في داخلك، نشوة جمیلة وبھیجة. ال ینبغي علیك اإلسراع.
عندما عشیقان في مثل ھذه الظروف الخارجیة، مع الفضاء الداخلي الصامت والمتأمل، سوف

یجذبان بال شك روح عالیة جداً للفرد الجدید.
أنت تعطي حیاة لطفل وفقا لحالتك في الحب. إذا شعر األبوین بخیبة أمل من الطفل، یجب أن
یفھموا أنھم ولدوا ما یستحقون. إنھم ال یھتّمون حتى لخلق إمكانیة دخول الروح األكثر تقدما إلى
الّرحم، فالحیوان المنوي والبویضة یخلقان إمكانیة دخول الّروح. إنھما یخلقان الجسد، یخلقان

القدرة على تجسید الّروح. نشاطك الجنسي یستقطب فقط المستوى المماثل لإلنسان المستقبلي.
إذا كان یسكن العالم أناس أغبیاء، أنتم المسؤولون عن ذلك، أعني الوالدین. إنھم ال یفكرون في
األمر حتى، فاألطفال بالنسبة لھم مجرد صدفة. لیس ھناك جریمة أكبر من األصل العشوائي

للحیاة. لھذا یجب علیك االستعداد.
الشيء المھم ھنا، ھو فھم لحظة النّشوة: انعدام تام لألفكار والوقت والعقل. الوعي فقط، ھو
الموجود. یمكن للوعي النقي أن یجلب لك غوتاما بوذا. بعد النظر في الطریقة التي تمارسون
الجنس فیھا، یصبح من المستغرب أنھ ال یولد أدولف ھتلر جدید أو موسولیني أو ستالین أو
تیمورلنك أو جنكیز خان. أنتم تجذبون األرواح الوسطیة، الّرمادیة فقط. أنتم ال تجتذبون األرواح
السفلى، ألن اجتذابھا یحتاج ألن یصبح الجنس عنیفا. ومن أجل جذب األرواح العلیا والمتقدمة،

على الجنس أن یصبح تأملیا.



التّجاوز
ھّزة الجماع أو النشوة ھي أحد أھم األحداث، ولیس فقط في الحیاة الجنسیة، ولكن الّروحیة أیضا،
ألّن الشخص الذي یحصل على تجربة النّشوة الجنسیة، یكون قد بدأ بالخطوة األولى نحو الثورة

الّروحیة. إذا كان الجسم، یمكنھ أن یعطیك مثل ھذه التجربة، فما بالك بالتقاء الكیانین؟
لكن، كّل األدیان في الماضي والحاضر حاربت الجنس. على الّرغم من االختالفات في الفلسفات
بینھم، كل األدیان متوافقة على فكرة واحدة، وھي نَْفي الجنس. لماذا؟ المنطق ھنا بسیط: إذا كنت
غیر راض في حیاتك الجنسیة – وأنت ال یمكن أن تكون مرتاحا لھا، حتى تصبح النّشوة شاملة،
ستغطیك خیبات األمل والمعاناة والتّعاسة. ومن أجل تلوین حیاتك المملة بطریقة أو بأخرى، سوف
تحتاج إلى هللا والكھنة، إلى الكنائس والمعابد. أنت تعاني لدرجة أنك تحتاج إلى المواساة. ولكن
غرض الوجود لیس المواساة. الوجود یرید منك أن تعرف النّعیم األعظم. والخطوة األولى في ھذا

االتجاه ھو الّشعور بالنّشوة الجنسیة.
لحظة النّشوة الجنسیة أثناء ممارسة الجنس تصبح نقطة العدم. في ھذه اللّحظات، المرأة، تتوقف
عن كونھا امرأة والّرجل عن كونھ رجال. ھذه األشكال تختفي. ال یوجد ضغط وال وجود للفروق
بین الّرجل والمرأة، إنھ استرخاء تام. ینحّل كل من الّشركاء في اآلخر، ویفقدان شكلھما، ھي حالة
من المستحیل تحدیدھا. ال الّرجل وال المرأة یستطیعان القول عن نفسھما "أنا"، وذلك ألنم لیسوا

"أنا" في ھذه اللّحظة، كالھما یتوقفان عن كونھما "األنا" ألّن "األنا" في صراع دائم.
في لحظة النّشوة، األنا یزول من الوجود. ھذا ھو جمال لحظة النّشوة، صفتھا التي تقربھا من
السامادھي. النّشوة ال تدوم إال لحظة. ولكن ھذه اللّحظة ھي أھم من حیاتك كلّھا، ألنك في تلك
اللّحظة تقترب من معرفة الحقیقة. ویختفي الفصل بین الّرجل والمرأة. الین والیانغ، اإلیجابي

والسلبي، اللیل والنھار، الصیف والشتاء، الحیاة والموت – إنھا متضادات.
عندما یلتقي الـ "نعم" والـ "ال"، عندما تلتحم األضداد، وتتوقف عن كونھا أضدادا، تذوب في
بعضھا، تظھر النّشوة الجنسیة. النّشوة - ھي اجتماع لـ "نعم" و "ال"، حیث أنھا تصبح غیر قابلة

للتّحدید، النّشوة تخرج إلى ما وراء الـ "نعم" و "ال".
بمعنى من المعاني، ھّزة الجماع لیست فقط خلف كّل التناقضات، ولكن في الوقت نفسھ تتضمنھم.
انحالل واندماج الّسالب والموجب - ھذا ھو تعریف انعدام الوجود، وھذا التعریف ینطبق على ھّزة

الجماع أیضا. من الممكن أیضا تحدید السامادھي بنفس الطریقة. ال تنسى ذلك.
في تجانس الـ "نعم" والـ "ال" یختبئ سّر الفراغ، العدم، النیرفانا [35] . الفراغ لیس فارغاً تماماً،
إنھ وجود كثیف جداً، ھذا الوجود ال یستبعد التناقضات، بل یشملھا، ومعبّئ بھا. ھذا الفراغ
المملوء والمتدفق على الحافة، ھو حّي، أي أنھ على قید الحیاة. لذلك ال تدع للقوامیس تضلیلك،
ولو للحظة. سوف تفشل محاولتك إیجاد معنى كلمة "الفراغ" في القوامیس. القاموس یعطي تعریفا
للفراغ الطبیعي، ولكنني أتحدث عن الفراغ غیر العادي، المغایر لھ إلى حد بعید. إذا أردت أن
تعرف ما أعنیھ، یجب أن تدخل في الحیاة، في تلك الحاالت التي یلتقي فیھا الـ "نعم" والـ "ال"،
عندھا فقط ستصبح المعرفة ممكنة. یمكن الشعور بطعم الفراغ الذي أتكلم عنھ من خالل اجتماع
الّروح مع الجسد، هللا مع األرض، من خالل الّدخول إلى الفضاء، حیث تزول األضداد من

الوجود.



كلمة "الیوغا" أیضا مملوءة بالمعنى، وھي تعني االتّحاد. یمكن تسمیة اجتماع الرجل والمرأة
بالیوغا ... ھم یقتربان، ینضمان، یتداخالن، ومن ثم ینحالن ببعضھما. في ھذا الوقت تتفكك
وتختفي المراكز الفردیة. ویختفي الّصراع بین األضداد ویأتي االسترخاء الكامل. ھذا االسترخاء
یستمر لبضع لحظات في الممارسات األولى للتانترا. ومع ذلك، فإنھ إذا حدث ذلك بشكل شامل
وكامل، یمكن أن یستمر إلى ما ال نھایة. یمكن أن یستمر إلى األبد. في الجنس، ھناك قطرة من

النّشوة تدخل في العشیقین. أما في النّشوة الشاملة، یغطس كل منھما في محیط من الحب.
إذا قمت بالّدخول في التانترا بواسطة الجنس، إذا استَْطعَْمت الجنس كما یعرفھ التّاو [36] ، فإنھ
سیزول بعد العمر الذي یناھز 42 عاما، سیختفي من تلقاء نفسھ. ستقول لھ وداعا مع شعور عمیق
باالمتنان، ألنك أدركت أن الجنس جلب الّسرور والّسعادة، أما اآلن فتقول لھ "وداعا". اثنان
وأربعون - ھو سّن التأمل، إنھ أفضل عمر للتأمل. ذھب الجنس، والّطاقة المكتظة زالت. الّرجل
یھدأ. یذھب الّشغف. الّرجل لم یعد مھتّما باآلخرین. مع اختفاء الجنس، یتوقف اآلخر عن كونھ

مركز االھتمام، ویعود الّرجل إلى مصدر نفسھ ویبدأ برحلة العودة.
كل حدث یحدث في وقتھ. كل شيء یجب أن یحدث في الوقت المناسب. في المرحلة الشبابیة، ال
تخف من الحب. إذا كنت تخاف من الحب والجنس في شبابك، ففي سن الشیخوخة سیصبحان
ھاجسا بالنّسبة لك. عندما یغطي الھاجس العقل، فإنھ من الّصعب الّدخول العمیق في الحب. إذا
كان الّشخص یعیش بشكل صحیح، طبیعي، وفي حب، فإنھ في 42 من عمره سیتجاوز الجنس. إذا
كان الشخص یعیش بشكل خاطئ، یكافح الجنس، ففي الـ 42 من عمره، تأتي الفترة األكثر

خطورة، ألّن الطاقة تبدأ في التناقص. لیس من الّصعب على الّشاب قمع شيء ألّن طاقتھ عالیة.
یا لھا من سخریة ... یمكن للّشاب بسھولة قمع النشاط الجنسي، ألّن لدیھ ما یكفي من القوة لقمعھ.
یمكنھ ضغط كل الّطاقة الجنسیة ووضعھا في صندوق ویجلس علیة. عند استنفاد ھذه الطاقة،
الجنس یرتفع إلى الرأس بقوة ھائلة، ویصبح المرء غیر قادر على الّسیطرة علیھ. ال تنتظر سّن

الشیخوخة، ألنھ في ھذا العمر، النّشاط الجنسي یكون بشعا، إذا كان مكبوتا في سّن الشباب.
أنا أعلّمك نوع جدید من الجمع. أنا مع التّجاوز الذي یؤدي إلى النِّعَم البوذیة، مع التجاوز ولیس
القمع. القمع والكبت ال یساعدان أحدا. عند القمع یبدأ الناس بالّركوض في حلقة مفرغة باستمرار.
الجنس عندھا سیطاردك حتى وفاتك. إذا كنت ترید التّخلص من الجنس حقا... وأنا أرید أن
أخلّصك من الجنس! لكنني لست ضّده، ذلك ألّن الشخص الذي یكافح الجنس، یخسر، ھذه ھي

المفارقة من تعالیمي.
الّسمو الحقیقي ال یعني أنھ علیك االمتناع عن الجنس. الجنس فقط یصبح من نوعیة مختلفة. لیس
ھناك إثارة بالمعنى العادي لھا، ولیس ھناك ضرورة فیزیولوجیة، ولیس ھناك جنس حیواني،
الجنس یصبح لعبة بین طاقتین بشریتین. عندما تصل إلى التّجاوز، یختفي الكثیر من األشیاء.
ولكنك ال تعارض األشیاء التي اختفت، ال تزال تتمتّع بھا. على سبیل المثال: في حالة الّسمو أو
التّجاوز یصبح الشخص غیر مبال بالغذاء، ولكن ھذا ال یعني أنھ من وقت آلخر ال یذھب إلى

المطاعم الّصینیة.
التّجاوز یحّررك، ال یعطیك ملزمات جدیدة. على سبیل المثال: قبل الّسمو، كان علیك أن تتمشى،
أنت غیر قادر على الخالص من الّرغبة في التّمشي، أما بعد الّسمو، فأنت غیر مبال إن كنت



ستتمشى أم ال. التّجاوز یعني اختفاء الّشغف - یمكنك المشي، ولكن یمكنك أال تمشي أیضا، فأنت
غیر مھتم.



النّشوة
إذا كنت واعیا في النّشوة العمیقة ستعلم ما ھي ھّزة الجماع في الحقیقة. وإال فأنت تعرف الكلمة
فقط ولیس معناھا. فقط في النّشوة العمیقة إذا كنت واعیا، إذا كان لھب وعیك مشتعال - ستعلم بأن
الجنس لیس جنسا فقط. الجنس - ھو الطبقة الخارجیة، أما اللّّب فھو الحب. وأعمق من الحب
تتواجد الّصالة - هللا نفسھ. الجنس یمكن أن یصبح تجربة كونیة، ھذه ھي التانترا. الجنس باإلضافة

إلى الوعي ... یعمالن على بدء حدوث أشیاء ال تصدق.
التّوحد یُعرف عن طریق الحب والجنس والصالة. ھذا التوحد ھو ما یسعى إلیھ اإلنسان. النّعیم
یأتي ألنك للحظة واحدة تصبح موّحدا. الجنس یسعى إلى الحب، الحب یسعى إلى الّصالة. الّصالة
تكشف عن التّجاوز والوحدة الشاملة. ھذا التّعمق ممكن فقط من خالل التأمل. األسلوب ھو نفسھ
دائما. المستویات والفضاء والخطوات مختلفة، ولكن األسلوب ھو نفسھ دائما. تعّمق في الجنس
وستكتشف الحب. تعمق في الحب وستأتي إلى الّصالة. تعمق في الّصالة، وسوف تنفجر في

التّوّحد. ھذا التّوّحد ھو توّحد شامل، ھو النّعیم، ھو النّشوة.
في النّشوة الجنسیة الّشاملة، یھتز كیانك كلھ، كل خلیة. الجسم والعقل یعمالن سویا. التفكیر یتوقف
بالكامل. على األقل للحظة واحدة عند وصول النّشوة إلى ذروتھا. التفكیر یتوقف تماماً، ألنك
تشارك في العملیة بحیث ال تستطیع التفكیر. في النّشوة الجنسیة، أنت موجود من دون أیة أفكار.

عند ھذه النقطة، إذا كنت واعیا، یمكن للجنس أن یكون مدخال إلى األلوھیة.
التأمل یأتیك بفھم جدید، تبدأ بإدراك أن الجنس ال یجلب الّسعادة، لیس الجنس من یجلب النّشوة.
الشعور بالنّعیم، بالنّشوة الّشاملة، حالة عدم التفكیر، عدم وجود أي أفكار في الذھن، صموت
العقل، المشاركة في العملیة بكامل كیانك، ھذه ھي أسباب حدوث النشوة. بمجرد أن تدرك ھذه
الحقیقة، الحاجة إلى ممارسة الجنس تبدأ في االنخفاض، ذلك ألّن الجنس لیس ضروریا للخضوع

في حالة عدم التفكیر، ھذه الحالة تأتي في وقت التأمل.
الوجود الشامل یمكن أن ینشأ من دون ممارسة الجنس. بمجرد أن تدرك أن نفس الحالة یمكنك أن
تعیشھا دون ممارسة الجنس، تبدأ الحاجة إلى ذلك باالنخفاض. سیأتي الوقت في سّن الشیخوخة،
الذي تكون فیھ ممارسة الجنس لیست ضروریة إطالقا. كلّما تعّمقت في التأمل من خالل ممارسة
ً جدیداً، فیذھب الجنس ویغادرك. ومع ذلك، ھذا الجنس، قّل تأثیر الجنس علیك. التأمل یفتح بابا
لیس تعلیة [37] . األوراق المیتة تسقط من األشجار في الخریف، لكن األشجار ال تدرك أن

األوراق تحلق حولھا. وأنت أیضا لن تشعر بذھاب الحاجة المیكانیكیة لممارسة الجنس.
قم بالتأمل أثناء ممارسة الجنس، حّول الجنس إلى الكائن المتأمل، اجعلھ عمال دینیا. عندما تقوم
بھذا التحویل، ستعمل على تحویل نفسك. الجنس یختفي، ولكن لیس عن طریق الكبت والقمع وإنما
عن طریق التّسامي. الجنس سیفقد كل معناه، ستعرف ما وراء حدوده. ستصبح ممارسة الجنس
بالنسبة لك ال معنى لھا. عملیة التحول تشبھ نمو الطفل. یأتي وقت عندما تفقد األلعاب قیمتھا.
الّطفل لم یحّول شيء ولم یسعى إلى التّعلیة. كبر الطفل فقط، ھذا ما حصل. اآلن لیست ھناك
حاجة إلى اللّعب. فاأللعاب بالنّسبة لھ ھي لألطفال، والّطفل لم یعد طفال. بنفس الطریقة، كلّما

تأملت أكثر، قّل االستمتاع بالجنس في حد ذاتھ.



عندما یتركك الجنس، یُفتح باب التأمل. عندما یتركك الجنس، لم تعد تحاول فقدان نفسك، أو
االنحالل في اآلخر. اآلن أنت قادر على اإلذابة واالنحالل لوحدك. یظھر عالم نشوة آخر، النّشوة
الداخلیة من الوجود داخل نفسك. لكن ھذا العالم ال یأتي إال من خالل اآلخر، اإلنسان ینمو ویصبح
ناضجا بمساعدة اآلخر. وبعدھا تأتي لحظة الفرح من الوحدة والخلوة. لیست ھناك حاجة إلى
اآلخر. ھذه الحاجة اختفت، ولكنك كنت قد تعلمت الكثیر من ھذا اآلخر، تعّرفت على نفسك من
خاللھ. اآلخر كان مرآة بالنّسبة لك. ولكن لیس علیك كسر المرآة اآلن، بعد أن تعلّمت الكثیر،
یمكنك عدم النّظر إلى انعكاسك فیھا. أغلق عیناك، وسترى االنعكاس ھناك. وأنت لما تمكنت من

رؤیة نفسك، لوال أنك منذ البدایة لم تنظر إلى المرآة.
اسمح للمرأة أن تكون مرآتك، اسمحي للّرجل أن یعكس لِك كیانِك، جوھرِك. انظر إلى عیني
شریكك وسترى وجھك، اندمج مع شریكك وتعّرف على نفسك. ثم في یوم من األیام، ھذه المرآة
لن تكون ضروریة. ولكن ال تكن ضّد المرآة، كن ممتّن لھا فقط. كیف یمكن أن تكون ضّد شيء

یثیر فیك شعور االمتنان؟ ھذه ھي عملیة التّجاوز.
في فھمي الشخصي، كل شيء یُعطى، ال یقّدر بثمن. قد تعرف أنت سعره أو ال تعرف، لكنھ ال
یقّدر بثمن. لو لم یكن األمر كذلك، فإنھ لم یُقّدم لك أبدا. لذلك علیك أن تجد طریقة للتّجاوز. اجعل
الحب أكثر لعوبة، واجعل الجنس أكثر محبة. انتقل بالجنس تدریجیاً إلى طقس دیني. ال ینبغي أن
تدع الجنس یُسقطك إلى المستوى الحیواني، ولكن علیك أنت أن ترفع الجنس إلى المستوى

اإلنساني.
الّطاقة التي تسحب بك إلى األسفل، یمكنھا أن تساعدك على اإلقالع، یمكنھا إعطائك األجنحة. ھذه
الّطاقة لدیھا قّوة ال تصّدق، ھي الّشيء األكثر نفوذا في العالم، ألنھا ُمنتجة للحیاة نفسھا. إذا كان
بإمكانھا أن تنجب طفالً، حیاةً جدیدةً، إذا كانت قادرة على جلب الحیاة إلى الوجود، فتخیّل ما ھي
ً كما تعطي والدة لطفل جدید، إمكاناتھا المتاحة ... یمكنھا أن تعطي حیاة جدیدة لك أیضا. تماما

یمكنھا أن تعطي والدة جدیدةً لك.
ھذا ما كان یعنیھ المسیح بقولھ أنك ستدخل ملكوت هللا فقط إذا ولدت من جدید:

"وقال، الحق أقول لكم أن لم ترجعوا وتصیروا مثل األوالد فلن تدخلوا ملكوت السموات."
(إنجیل المسیح بحسب متى البشیر، 18، 3).

إذا لم تتمكن من الوالدة الجدیدة، من الّرؤیة الجدیدة للحیاة، من خلق النّوعیة الجدیدة للّطاقة، فإن
المزاج الجدید لكامل وجودك لن یكون قابالً للظھور. األداة التي تملكھا، تجلب لك الموسیقى

الجمیلة، ولكن یجب الّسیطرة على ھذه األداة.
التّجاوز أو الّسمو – ھو عكس القمع والكبت. التّجاوز ھو نمّو طبیعي، أنت تكبر وتخرج من شيء
معین. فالبذور تنتج جرثومة النبات، المرتفعة عن سطح األرض. مع اختفاء الجنس تختفي البذور.
ً جدیداً، طفال. عندما یختفي الجنس، كل الّطاقة تبدأ في خلقك أنت، یمكن للجنس أن یخلق كائنا
خلقك من جدید. ھذه الّظاھرة تعرف في الھندوسیة باسم "دفیجدا" ومعناھا: الوالدة مّرتین. الوالدة
األولى أعطیت لك من األب واألم، أما الوالدة الثانیة، تنتظر ساعتھا. یجب أن تعطي الوالدة الثانیة

لنفسك. یجب أن تصبح األب واألم لنفسك.
اسمح لي أن أقول لك ما یلي: بعد تجاوز الجنس، ستصل إلى الجنس األعلى. الجنس العادي
خشن، أما الجنس األعلى - ال. الجنس العادي یتجھ إلى الخارج، أما الجنس األعلى فُمتّجھ إلى

ّ



الّداخل. في الجنس العادي یلتقي الِجْسَمان، واللّقاء یكون في الخارج. في الجنس األعلى تلتقي
الّطاقتان الّداخلیتان الخاّصة بكما. وھي لیست ظاھرة فیزیائیة، لكنھا روحیة. ھذه ھي التانترا.

التانترا ھي الّسمو والتّجاوز.



الّصمت
تعلم تدریجیا فّن التّعامل مع الواقع دون تدخل العقل. بدون التفكیر بأي شيء، انظر إلى غروب
الشمس، تمعّن بالظاھرة، من دون أن تعطي أي تقییم لھا، حتى من دون أن تقول: "كم ھذا
جمیل!". في الوقت الذي یظھر فیھ الكالم، یتدخل العقل. العقل یتكون من الكلمات. ال تستخدم
الكالم. أال یمكن فقط االستمتاع بغروب الشمس؟ أال یمكن أن تمتلئ بجمال المنظر؟ أال یمكن فقط
الّشعور بالعََظَمة؟ فلماذا نجلب اللّغة إلى ھذه الّروعة؟ ال أحد یطلب منك أن تقول شیئا. الّشمس ال
تفھم لغتك، الغیوم التي تلمع بفضل أشعة الّشمس ال تفھم كلماتك. فَِلَم الكالم؟ ضع اللّغة والكلمات

جانباً، ادخل باتصال مباشر واسمح لما یجري أن یترك أثراً فیك دون أي تفكیر.
إذا دمعت عیناك، ھذا جید. إذا ظھر رقص، فلیكن. حتى لو كنت بال حراك، مفتّن بجمال غروب
الّشمس، ستحصل على قلیل من الخبرة، تجربة صغیرة، لكنھا بعیدة المدى، لحظة من حالة
الالعقل. عند اإلمساك بید حبیبتك أو بید حبیبك، لیست ھناك حاجة للكالم. النّاس یتحدثون دائما.
سبب ھذه األحادیث ھو الخوف من الّصمت. إنھم یخافون من رؤیة الحقیقة، یخافون من رؤیة
فراغھم، یخافون من أن یكشفوا نفسھم لآلخر، یخافون من النظر في اآلخر. الثرثرة المستمرة تُبقي

الناس على الّسطح، تشغلھم، تعطیھم مظھر الفعل.
لما ال تسكت عند اإلمساك بید الحبیبة؟ لماذا ال تغمض عیناك وتستسلم للحواس؟ لتشعر بوجود
آخر، للّدخول في وجوده، للّسماح لھ بالّدخول فیك، لتھتز في انسجام تام مع إیقاع حركات الّشریك.
إذا ظھرت فجأة طاقة قویة، ارقصوا. وسوف تصلوا إلى مرتفعات من المتعة والنّشوة، غیر
المتوفرة سابقا. ھذه المرتفعات، لیس لھا عالقة بالجنس، بل لھا صلة قرابة مع الّسكوت والصمت.
في لیلة ملیئة بالنجوم استلقي على األرض مع حبیبتك، انحل فیھا. لقد ظھرنا من األرض، وسوف
نرجع یوم ما إلیھا في رحلة نھائیة. عند االستلقاء على التربة انحل فیھا أیضا في ھذه اللّیلة
المنجمة. القي نظرة على النّجوم، انظر فقط. ال تتذّكر أسماء الكوكبات. انس كل ما تعرفھ عن
النّجوم، ضع كل ما لدیك من معرفة جانباً، ومجّرد القي نظرة على النّجوم. وفجأة، سیحدث
التفاعل، ستدفّق النّجوم الّضوء علیك، ستشعر بتوسع في وعیك. عند النّظر إلى النجوم، سوف
تواجھ روح الّرحلة. استخدم ھذه الفرصة التي أتیحت لك. ال تفّوت حتى أدنى فرصة للتّخلي عن

العقل، ثم - وببطء، ببطء شدید سوف تأتیك المھارة في ذلك.



خاتمة
نعم، أنا أعلّمك كیفیة الّدخول العمیق في الحب، أعلمك الّدخول العمیق في الجنس، ألنّھ الّسبیل
الوحید للخروج إلى ما وراءه. یمكنك أن تذھب إلى ما وراء الّظاھرة من خالل عیشھا فقط، ولكن
ھدفي ھو أن تخرج أنت بنفسك إلى ما وراء الجنس، وھذا یشّكل مشكلة، ألنھ في كل مّرة سوف
یُساء فھمي. التّفكیر نمطي جداً: الناس یعتقدون أن المتدینین یجب أن یكونوا ضّد الجنس. ھل من
الممكن إطالق تسمیة "نظام دیني" على شيء لیس ضد ّالجنس؟ ھذا ھو الوضع الّراھن، فأنا
أرفض التفكیر النّمطي، لكنّني ال أتوقع أن العالم سیتغیر قریبا، ویتخلى عن وجھات النظر
ً من كل الجماھیر. وأنا أفھم الّسبب وراء الراسخة والمبنیة على مدى قرون. لذلك ال أتوقع فھما
سوء فھم كالمي. لیست لدّي آمال كاذبة. سیستغرق األمر سنوات، ربما قرون، ولكن الناس ستفھم

قصدي في النّھایة، وھذا ما یحدث دائما.
أنا أنشئ رؤیة جدیدة للحیاة. ھذه الّرؤیة جدیدة بحیث لیس ھناك تعریف لھا. من الّصعب على
الناس أن یفھموا االنعدام التام لتعریف أصناف معینة. سیعتبروني معلّم جنس، سیقّررون أنني أعلّم
الجنس، أعلّم االنغماس في النّزوات. یصعب على الناس الفھم. یمكن أن یفھمني اإلنسان الجدید
فقط، الذي استطاع رؤیة أّن اإلنسان ھو اتحاد الجسد والّروح بشكل مطلق وشامل، وأن النّمو، ال

یمكن تحقیقھ إال من خالل التّجربة.
ینبغي أن یكون موقفك تجاه الجنس لھ نوعیّة الّصداقة والتّعاطف. إنھ حوار عمیق بینك وبین
الطبیعة. في الواقع، الجماع - لیس حوارا بین رجل وامرأة، بل ھو حوار الّرجل مع الطبیعة
بمساعدة المرأة، أو حوار المرأة مع الّطبیعة بمساعدة الّرجل. إنھ حوار مع الطبیعة. للحظة واحدة

ستجد نفسك مع التدفق الفلكي في الوئام الّسماوي، في تناغم مع الكامل.
أنت تسأل: "ماذا یمكنني أن أفعل مع الجنس؟". أقول لك بأّن أي عمل موّجھ مباشرة إلى الجنس،
سیكون كبت وقمع لھ. ھناك طرق غیر مباشرة فقط، عندما ال تعمل مع الطاقة الجنسیة، ولكن
تنظر لفتح باب األلوھیة. عندما یُفتح باب األلوھیة، فإّن كل الطاقات الموجودة بداخلك، تسرع
إلیھا. ویُمتّص الجنس. عندھا فقط یمكن الوصول إلى النعیم الكامل، وكل أشكال الّسعادة الدنیا تفقد

معناھا. ال تقمعھا وال تقاومھا. لیس علیك تعلیة الجنس، بل تجاوزه.
أي عمل سلبي تقوم بھ تجاه الجنس، ال یعمل على تحویل ھذه الّطاقة. على عكس ذلك تماماً، فإنھ
سینشئ صراعا في داخلك، ھذا الّصراع مدّمر للغایة. عندما تقاوم الطاقة، فإنك تحارب نفسك. ال
أحد یستطیع الفوز في ھذه المعركة. في مرحلة ما ستظن بأنك قد فزت، لكن في لحظات أخرى
ستشعر بأن الجنس أقوى منك. وھكذا سیكون دائما. أحیانا ستشعر بأنك وضعت الجنس تحت
الّسیطرة، وبعد دقائق قلیلة ستشعر بالّرغبة من جدید، وستفقد كل ما بدا أنك حقّقتھ. ال أحد یستطیع

أن یكسب المعركة مع طاقتھ الخاصة.
إذا كنت بحاجة إلى طاقتك من أجل شيء آخر، شيء یوفر لك المزید من الفرح، الجنس یختفي.
لكن ھذا ال یعني أنھ یتم تعلیة الّطاقة، ھذا غیر صحیح. فقد فُتَِحت إمكانیة أكبر للّسعادة، وتلقائیاً،

عفویاً، تدفقت الّطاقة في اتجاه جدید.
ال شيء تّم تعلیتھ، تّم فقط فتح مصدر أكبر للفرح والّسعادة أما مصادر الفرح األقل، فقد جفّت من
تلقاء نفسھا. ھذا یحدث تلقائیا بحیث ال تحتاج إلى أي عمل موّجھ ضّد الجنس. عند اتخاذ أي

ّ



إجراء ضّد الّطاقة، ھذا عمل سلبي. العمل اإلیجابي الحقیقي ال یكون حتى متّصل بممارسة
الجنس، فھو مرتبط بالتأمل. أنت لن تشعر حتى بذھاب الجنس. فقد ابتلعھ شیئ جدید.

التّعلیة، كلمة قبیحة جداً، فھي تحمل في طیاتھا صدى الّرفض والّصراع. ینبغي قبول الجنس بما
ھو علیھ، فھو مجرد أساس بیولوجي لوجود واستمرار حیاة. لیس علیك إعطائھ أي قیمة روحیة أو
غیر روحیة. افھم حقیقة الجنس. عندما تأخذ بھ على أنھ حقیقة بیولوجیة، لن یقلقك بعد ذلك. إنك
تصبح قلقاً عندما تعطیھ قیمة وأھّمیة روحیة. لذلك ال تقیّمھ على اإلطالق، ال تخلق فلسفات حول
الجنس. الحظة الحقائق فقط. ال تفعل أي شيء لصالح الجنس أو ضده. فلیكن على ما ھو علیھ،

وال تقف ضده فھذا غیر طبیعي.
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[1] .  ِشَو ھو أحد أھم اآللھة في الھندوسیة. غالبا ما یسمى بـ "المدمر"، وھو أحد اآللھة في التریمورتي إلى

جانب براھما الخالق وفیشنو الحافظ. وفي الشیفیة ھو اإللھ األعلى، أما في فروع الھندوسیة األخرى مثل سمارتا
فھو یعبد كواحد من خمسة مظاھر إلھیة.

[2] .  علم النفس الجشطلتي: تعني الكلمة األلمانیة " جشطالت " - نمطـًا أو صیغة أو شكالً. نشأ ھذا المذھب،

مثلما نشأ مذھب الّسلوكیة، بوصفھ رد فعل لمدرسة البنیویة. إذ اعتقد علماء نفس الجشطالت أن البشر
والحیوانات األخرى یرون العالم الخارجي وكأنھ نمط أوشكل منظم متكامل، ولیس مجموعة من اإلحساسات
الفردیة. وخالفــًا للسلوكیین یعتقد علماء الجشطالت بوجوب دراسة السلوك بوصفھ نمطــًا منظمـًا متكامالً ال
مجموعة من مثیرات واستجابات منفردة. ویعبر القول المأثور " الكل أكبر من مجموع أجزائھ " عن مبدأ مھم
من مبادئ حركة الجشطالت. تأسس علم نفس الجشطالت نحو عام 1912م على ید عالم النفس األلماني ماكس

ویرثیمر.
[3] .  العالج باللّقاءات الجماعیة: من وسائل العالج النفسي التي یركز فیھ المشاركون على التعبیر عن

العواطف بشكل حر لتعزیز الثقة بالنفس وتحسین القدرة على التواصل مع اآلخرین.
[4] .  زازین: ھي أھم الطقوس في مذھب الّزن البوذي. یكون ھدف زازین والتي تعني حرفیا "التأمل الجالس"

ببساطة ھو الجلوس والتأمل بحیث یوصل الجسم والعقل إلى حالة من الّراحة والھدوء تساعد على التفكیر في
طبیعة الوجود والوصول إلى التنویر.



[5] .  فیباسانا: ھو مصطلح في التقالید البوذیة یشیر إلى النظرة على طبیعة الحقیقة. تُعتبر فیباسانا واحدة من

أقدم تقنیات العالم في التأمل والتي یعود أصلھا إلى غوتاما بوذا.
[6] .  الدیر: ھو مبنى عبادة لدى بعض الدیانات یستخدم للعبادة والتأمل. یتمیز بوجود رھبان أو راھبات أو

نساك یقطنون بھ ویعتنون بھ.
[7] .  الفلوت: ھي آلة نفخیة مصنوعة من المعدن وغالباً تكون من الفّضة وأحیاناً من الذّھب أو البالتین ونادراً

من الخشب طولھا 66 سم ومجالھا الصوتي ثالثة أوكتافات.
[8] .  األوركسترا: ھي عبارة عن مجموعة من عازفي األدوات الموسیقیة وغالبا ما تكون مجموعة كبیرة تضم

ما یقارب المئة عازف لمختلف اآلالت الموسیقیة بشتى أنواعھا.
[9] .  سیغموند فروید: ھو طبیب نمساوي من اصل یھودي، اختص بدراسة الطب العصبي ومفكر حر. یعتبر

مؤسس علم التحلیل النفسي. فروید ھو الذي اشتھر بنظریات العقل والالواعي، وآلیة الدفاع عن القمع وخلق
الممارسة السریریة في التحلیل النفسي لعالج األمراض النفسیة.

[10] .  كارل كوستاف یونج: ھو عالم نفس سویسري ومؤسس علم النفس التحلیلي، وھو من أوائل طالب

فروید. وقد استخدم مصطلح اللّیبیدو ولم یقصد بھا فقط الطاقة الجنسیة بل طاقة الدوافع الكلیة النفسیة. بناء على
نظریتھ یتألف الالشعور من قسمین: الالشعور الفردي نتجة لخبرة الفرد الكلیة والكبت، والالشعور الجمعي وھو

مخزن لخبرة البشر العرقي.
[11] .  فیلھلم رایخ: عالم نفس أمریكي - نمساوي، أحد مؤسسي المدرسة األوروبیة للتحلیل النفسي، كان من

طالب فروید، قام بتطویر إمكانیات النقد الجذري للمجتمع: إلغاء األخالق القمعیة وطلب التربیة الجنسیة.
[12] .  علم النجوم لھ مرادفات أخرى منھا : النجامة والتبریج والتفلك وأشھرھا عند العرب األحكام النجومیة

ویعرف عند الغربیین باسم األسطرولوجیا. والعراف الذي یمتھن ھذا العلم یسمى منجما أو أحكامیا.
[13] .  الخیمیاء: ھي ممارسة قدیمة ترتبط بعلوم الكیمیاء والفیزیاء والفلك (التنجیم) والفن وعلم الرموز وعلم

المعادن والطب والتحلیل الفلسفي وعلي الرغم أن ھذه العلوم لم تكن تمارس بطریقة علمیة كما تعرف الیوم إال
أن الخیمیاء تعتبر أصل الكیمیاء الحدیثة قبل تطویر مبدأ األسلوب العلمي.

، Kama Sutra ویعرف أیضا باسم كاما سوترا ،( Kamasutram :باإلنجلیزیة) [14] .  الكاماسوترام

ھو نص ھندي قدیم یتناول السلوك الجنسي لدى اإلنسان. یعتبر على نحو واسع عمل قیاسي للحب في األدب
السنسكریتي. وضع النص الفیلسوف الھندي فاتسیایانا Vatsyayana ، كخالصة قصیرة للكثیر من مؤلفات

سابقة قدیمة مختلفة تعود إلى تقلید یعرف باسم كاما شاسترا Kama Shastra ، وھو یعني علم الحب.
[15] .  صندوق باندورا: في المیثولوجیا اإلغریقیة، صندوق باندورا ھو صندوق ُحمل بواسطة باندورا یتضمن

كل شرور البشریة من جشع، وغرور، وافتراء، وكذب وحسد، ووھن، ورجاء.
[16] .  سامادھي: في الممارسات الھندوسیة والبوذیة للتأمل، ھو تأمل، الذي تختفي فیھ فكرة الشخصیة الخاصة

(ولیس الوعي)، ویصبح ھناك وحدة بین المتأمل والمنظور إلیھ.
[17] .  اللوتس: ھو نبات مائي مزھر، ینتمي إلى جنس وعائلة اللوتس. تتمیز أزھار نبات اللوتس ببتالتھا

الدائریة الكاملة وقرنتھا ذات الشكل األسطواني، والتي تبرز في العادة إلى األعلى. یعتبر اللوتس من الرموز
الوطنیة في كل من : مصر والھند والفیتنام.



[18] .  البراھماتشاریا: واحدة من أربعة مراحل للتطور الروحي في الھندوسیة. بالمعنى الضیق - االمتناع عن

ممارسة الجنس، بالمعنى الواسع - االنضباط الذاتي والسیطرة على الشھوات. في الیوغا، ھي من أحد المبادئ
المنصوص علیھا في الیاما.

[19] .  التاو: إنجیل الحكمة الصینیة. یعزى كتاب التاو - تي - تشینغ إلى حكیم صیني غامض السیرة یدعى الو

- تسو، عاش حیاتھ خالل الفترة الواقعة بین أواسط القرن السادس وأواسط القرن الخامس قبل المیالد. وقد
مارس الكتاب تأثیر كبیرا على الحیاة الفكریة والروحیة للصین. یقوم التفكیر الصیني منذ اقدم األزمنة على
النظر إلى الحیاة واإلنسان والوجود بأكملھ، على أنھ نتاج قوتین ساریتین في كل مظاھر الوجود، ھما الـ یانغ
والـ ین: الموجب والسالب، المذكر والمؤنث. ھاتان القوتان على تعارضھما متعاونتان وال قیام ألحدھما في

معزل عن األخرى، فھما أشبھ باألقطاب في قضیب المغناطیس وفي التیار الكھربائي.
[20] .  بوذا: ھو مؤسس دین البوذیة. أعلن طریقةً لخالص البشر من دائرة الوالدة المتكّررة (سمسارا). لكّن

أتباعھ حّولوا تعالیمھ إلى مبادئ دینیّة وألّھوه.
ِضھ للّضغط ف، نوع من الحمایة الّالإدراكیّة التي یقوم بھا العقل في حالة تعرُّ [21] .  العَْقلَنَة: في الفلسفة والتصوُّ

أو القلق لمواجھة الخوف الشخصّي أو المشاكل.
[22] .  علم الجمال أو االستاطیقا أحد الفروع المتعددة للفلسفة لم یعرف كعلم خاص قائم بحد ذاتھ حتى قام

الفیلسوف بومغارتن بالتفریق بین علم الجمال وبقیة المعارف اإلنسانیة واطلق علیھ لفظ االستاطیقا. ھناك من
قال بأن: الجمالیات ھي فرع من فلسفة التعامل مع الطبیعة والجمال والفن والذوق. علمیاً ُعّرفت على أنھا دراسة
حسیة أو قیم عاطفیة، التي تسمى أحیانا األحكام الصادرة عن الشعور والباحثون في مجال تحدید الجمالیات

اتفقوا بأنھا "التفكیر النقدي في الثقافة والفن والطبیعة.
[23] .  تقاریر كینسي: ھما كتابان عن سلوك اإلنسان الجنسي، األول ھو السلوك الجنسي عند َذَكر اإلنسان

(نشر عام 1948)، والثاني ھو السلوك الجنسي عند أنثى اإلنسان (نشر عام 1953), للدكتور األمریكي ألفرید
كینسي وزمالئھ.

[24] .  ماھافیرا: ولد فاردھامانا- وھذا ھو اسمھ الحقیقي في شمال الھند في نفس المنطقة التي ولد فیھا بوذا

وھناك تشابھ مذھل بین حیاتي الرجلین فالبطل العظیم ھذا ھو اإلبن األصغر ألحد الكبراء وعاش مثل بوذا في
األبھھ والنعیم وترك ھذه الحیاة الناعمة وھو في الثالثین من عمره وترك وراءه زوجتھ وابنتھ باحثا عن الذات

وعن معني الحیاة والخالص من ویالتھا.
[25] .  من اإلنجلیزیة: Lay (بالعامیّة) - شریك في الجماع (غالبا عن المرأة).

[26] .  األرق: ھو عبارة عن استعصاء النوم أو تقطعھ أو انخفاض جودتھ، مما یعود سلبا على صحة المریض

النفسیة والجسدیة.
[27] .  األنا ( ego – في علم النفس): األنا كما وصفھا فروید ھي شخصیة المرء في أكثر حاالتھا اعتداالً بین

الھو واألنا العلیا، حیث تقبل بعض التصرفات من ھذا وذاك، وتربطھا بقیم المجتمع وقواعده، حیث من الممكن
لألنا ان تقوم باشباع بعض الغرائز التي تطلبھا الھو ولكن في صورة متحضرة یتقبلھا المجتمع وال ترفضھا األنا

العلیا.
[28] .  تعدد شخصیة الفصامي: في الدلیل التشخیصي واإلحصائي لالضطرابات العقلیة، ھو تشخیص نفسي

یصف المرض العقلي الذي یعرض تعدد الھویات المتمیزة في شخص واحد شخصیات لكل منھا نمط إدراك
وتفاعل مع البیئة.



[29] .  الفصام ھو مرض دماغي مزمن یصیب عدداً من وظائف العقل وھو مجموعة من االستجابات الذھنیة

تتمیز باضطراب أساسي في العالقات الواقعیة وتكوین المفھوم، واضطرابات وجدانیة وسلوكیة وعقلیة بدرجات
متفاوتة كما تتمیز بمیل قوي للبعد عن الواقع وعدم التناغم االنفعالي، واالضطرابات في مجرى التفكیر والسلوك

االرتدادي ویمیل إلى التدھور في بعض الحاالت،
[30] .  ثنائي إیثیل أمید حمض اللیسرجیك: یختصر LSD وذلك من التسمیة األلمانیة للمركب

Lysergsäurediethylamid . ھو مركب شبھ قلوي ومن المھلوسات القویة المؤثرة على العقل جرعة
صغیرة جدا تكفي إلحداث اضطرابات في الرؤیة، والمزاج والفكر.

[31] .  الحب األفالطوني في مفھومھ المعاصر ھو حالة عاطفة أو حب غیر مرتبطة بشھوة أو ممارسة جنسیة.

ومثال ھذا الحب الصداقة القویة التي قد تقوم بین شخصین وال تخضع ألي مفھوم جنسي بینھما.
[32] .  الطمي أو الغرین: ھو تربة أو مادة حبیبیة مستمدة من الصخور وحجم الحبة منھا وسطي بین الرمل

والطین. یمكن أن یتواجد الطمي كتربة أو كصخور مترسبة في مصدر مائي على سطح األرض.
[33] .  تیلوبا: التانتري الھندي العظیم، أحد الماھادسیخ البوذیین الـ 84، الذي یوصف بانھ مؤسس ساللة كاجیو

للبوذیة التبتیة.
[34] .  فاتسایانا: فیلسوف ومفكر ھندي، اكتسب شھرتھ كالمؤلف أطروحة الكاماسوترا.

[35] .  مفھوم النیرفانا في البوذیة الجاینیة ھي حالة الخلو من المعاناة.تعتبر الـ (نیرفانا) ھي حالة االنطفاء

الكامل التي یصل إلیھا اإلنسان بعد فترة طویلة من التأمل العمیق، فال یشعر بالمؤثرات الخارجیة المحیطة بھ
على اإلطالق، أي أنھ یصبح منفصال تماما بذھنھ وجسده عن العالم الخارجي، والھدف من ذلك ھو شحن طاقات
الروح من أجل تحقیق النشوة والسعادة القصوى والقناعة وقتل الشھوات، لیبتعد اإلنسان بھذه الحالة عن كل

المشاعر السلبیة من االكتئاب والحزن والقلق وغیرھا.
[36] .  تتكون فلسفة التاو أو " الّداو" كما تنطق من كتاب التغیر " آي تشنج" ، ویتضمن ھذا الكتاب شرحا

للمبادئ األساسیة للتغیر كمبدأ أزلي یشرح التغیر الذي یحدث على مستوى الكون والدول واألشیاء ، حیث یقصد
بكلمة " تاو" الطریقة أو المنھج" الذي یستدل بھ على " الوحدة الكلیة المطلقة " للوجود " ، وھذه الوحدة الكلیة

تشمل كل الموجودات ابتداء من المجرات السماویة ، إلى الكوكب والنجوم وصوال إلى خلق اإلنسان نفسھ.
[37] .  ھي حیلة نفسیة وفیھا یحاول الفرد التعبیر عن دوافعھ غیر المقبولة بصورة أخرى مقبولة للمجتمع كأن

یحاول الشخص ذي المیول العدوانیة العمل كمالكما أو محارب، أو حارس امن، وبھذه الطریقة یعبر عن رغباتھ
باسلوب مقبول. و ھي عبارة عن النشاطات اإلنسانیة التي ال صلة لھا ظاھریا مع الجنسیة لكن تستقي قوتھا من
النزوة الجنسیة، وتطلق تسمیة التسامي على النزوة بمقدار تحولھا إلى ھدف جدید غیر جنسي وتنصب على

موضوعات ذات قیمة اجتماعیة كالرسام والریاضي والكاتب.
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