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القلق والضعف. أي ضعف لديك يكون سببه وجیه ، أو يكون سببه إصابة من خالل الممارسة الروحیة ، تتعلم أن عالقتك بنقاط ضعفك يجب أن تكون محايدة. إذا كنت تعتقد أن نقاط الضعف لديك سیئة ، فسوف تشعر ب
مجال ، فإن وضعك نقطة ضعفك ، يمكنك تحويلھا إلى قوة. إن عملیة تحويل ضعفك إلى قوة ھي جزء من الممارسة الروحیة. إذا فھمت ضعفك وعززت نفسك في ھذا النفسیة خاصة بك. عندما تذھب بعمق إلى 

ر بالرضا عن نفسك ويمكنك أن تأخذ المخاطر. إذا كنت تواجه خطر الموت ، فلن العام لیس سیًئا. استنتاجك حوال نفسك ھو إيجابي ومحترم لذاتك. عندما تواجه حالة نزاع ، تدخل فیھا بقوة ، ولیس بضعف. تشع
لعبة لك ، يمكنك أن تفكر: "احترس ألنني سأأتي وأطاردك". أنت تلعب اليھزك ألنك تعتبر نفسك ، روحك ، أن تكون خالدة. عندما تعتقد أنك روح، ال تخاف من الموت. ھذا يغییر ردتك وموقفك. إذا ھددك أحدھم بقت

 ام اآلخرين.بموقف إيجابي من الشجاعة. أنت ال ترى حالتك بضعف. قد يكون موقعك ضعیًفا ، لكنك قوي. لديك قدر أكبر من احترام الذات وأنت تفرض احتر
 

 قوانین الطبیعة
 

ا ينجبون صغارھم. الحیوانات يقظة دائماً. فقط مؤخرا كنا في بارايسو ، مكاننا القريب من بوينس آيرس. ھناك العديد من طیور البومة. ھذا ھو الموسم عندم يتحدث الناس عن قانون الغابة. الطبیعة لديھا قوانینھا. ھناك توازن طبیعي ، ويتضمن العنف. يجب أن تكون
 إلیك كغداء. علیك أن تنتبه للحیوانات المفترسة. من الطبیعي أن تكون ھناك مفترسات. يمكن للبومة أن تبرم رأسھا بالكامل. عدداً قلیالً جًدا من المخلوقات يمكنه فعل ذلك. في الطبیعة ، ھناك دائما شخص ينظر

 
تم إضفاء الشرعیة على األقوياء. ھذه إضفاء الشرعیة علیھا. وعادة ما يتم تجريم األضعف وي لقد نشر البشر فكرة أنه ال ينبغي أن يكون ھناك أي مفترسات. للتعامل مع حقیقة أن ھناك مفترسین بشريین ، يتم تجريم بعضھا وبعضھا يتم

 مبرر ، مما يضعنا خارج قانون الغابة.طريقة غیر منسجمة للتعامل مع المجتمع. نحن في ورطة ألننا ال نفھم القوانین الطبیعیة. غالباً ما يكون العنف في اإلنسان الحديث غیر 
 

وقوية وسريعة ولديھا مثال ، قضیت بعض الوقت مع شعب ماساي مارا في كینیا ، أفريقیا. انھم يعیشون مع األسود والمخلوقات الخطرة األخرى. اللبوة ھي مفترسة ينظرون إلیھا بشكل مختلف في المجتمعات التقلیدية. على سبیل ال
 أسنان كبیرة ومخالب كبیرة.

 
ن الغابة ، وھو نوا على دراية ومھارة. البیئة عدائیة وأنت ستبقى على قید الحیاة فقط إذا كنت تفھم البیئة فعالً وتحبھا وتحترمھا. يجب أن تفھم قانويعتبر البشر بالتقلید وكالء األرض. في المجتمعات البدائیة ، لتأكید تفوقھم ، يجب أن يكو

خطر في كل ثانیة. ووصف تدريبه لي. إنه تدريب جید جدا ألي نوع من األوضاع اإلنسانیة. في الثقافات بال رحمة. لدّي صديق بدأ كأحد السكان األصلیین في أسترالیا. يعرف كیف يسبح عبر نھر مليء بالتماسیح وال يؤكل ، ولكن ھناك 
 الحديثة التقلیدية ، ال تحصل على تدريب حول كیفیة التعامل مع التماسیح البشرية.

 
 الفلسفة األخالقیة المعیبة

 
م وتعريف الشرعیة على المفترسین الكبار وتجريم الصغار ، خلقت الثقافة السائدة في العالم الحديث فلسفة أخالقیة وقانونیة معیبة. ھذا ألن مفھو ويقوموا بإضفاء الواقع ،بإعالن أن البشر المعاصرين بطبیعتھم غیر مفترسین ، ويقتلون 

 اإلنسان ھو خطأ.
 

خالقیة األساسیة للقلق في تعريفاتنا لماھیة الكائن البشري والقواعد االجتماعیة المترتبة علیه. نحن بحاجة إلى إعادة التفكیر في فلسفتنا األ لقد أدت بنا القواعد االجتماعیة التي أنشأناھا إلى مشاكلنا االجتماعیة. تكمن األسباب
م ، "بالحقیقة ، هللا يعلم". عندما نقول أن هللا يعلم ، فإننا نقصد أن ال أحد يعرف. ونحن ال نتوقع والقانونیة. ھذا تحد كبیر ويتطلب الكثیر من العمل. في مواجھة مثل ھذه المشكلة الضخمة، يسأل الناس ما ھو الجواب ، ونقول بشكل عا

 التوصل إلى حل.
 

يحدث عندما يتم تطبیقه ، وإذا بدا فعاالً ، فیمكننا استخدامه. قارن بین التعريفین  تھا. يمكننا تقییم ماإذا كان هللا يعلم إذن ربما نريد أن نعرف ما يعرفه هللا. معرفة ھذه المعلومات ستكون مريحة للغاية. على األقل يمكننا تقییمھا وتجرب
خالقیة ولدت من قبل البشر لمعالجة المشاكل القوانین األ  ًال مادية تعمل وفًقا لقوانین الفیزياء.لإلنسان. تعتبرنا كائنات روحیة تعمل من خالل األشكال المادية التي تحكمھا قوانین الروحانیة من جھة. ومن ناحیة أخرى ، تعتبرنا أشكا

 في العالم الیوم.االجتماعیة ؛ ومع ذلك ، فقد فشلت في نھاية المطاف. اآلثار المترتبة على الخیار الثاني وعواقبه ھي المشاكل المستعصیة التي نواجھھا 

	


