кутията;
опитността;
познанието;
всичко, което се съдържа като спомен, мисъл и разграничаването на двете;
моментът и действието;
Азът Е
вътрешната реалност в човек, която се разкрива само на търпеливите;
думата и словото;
емоцията;
сънят, който съществува в себе си;

посоките и времето, определящи продължителността на съществуване на съществата;
ад и рай;
създаването и унищожаването на световете;
молбата;
съпричастието;

колата на смъртта, която идва без предупреждение;
Азът Е
този, който се разкрива на мъдрите като знание, път, опитност, познание, аз, действителност и съм;
„Ти“;
„Това“;
всичко „Онова“, свързано с твоята реалност;

капанът за душите, които Го отричат;
полярност и магнетизъм;
силите и тяхното съпротивление;
в атома и в кварките;

в елементите и тяхното взаимодействие;
красотата и вълшебството;
Азът Е
проникнат в телата и не зависи от тях;
търсачът;
този, който намира;
този, който разграничава доброто от приятното;
чувствен и пропит от наслада;
насладата;
смисълът на сат-чит-ананда;
Азът Е

отговорност, валидна за всеки човек;
в мухата и в слона;
цялото, съдържащо се в ограниченото тяло;
Цяло
Ум

Бидейки

Мисъл

той може да бъде и част от това цяло, за това Аз-ът Е всепроникващ;
Аз-ът Е „Това“, но никога не забравя за себе си;
Аз-ът Е „Това“, но когато реши може да спре да мисли и така Умът става празен;

Интелект
Аз

Аз-ът Е „Това“, но реши ли да не разграничава обектите тогава те се сливат в Едно, в което прозира структурата на Цялото, различно от Него;
на себе си, Аз-ът Е Атман, който разбира всяка мисъл и нагласа, и за това не трябва да пита;

обикновеното;
чувството и когато се прояви в себе си тогава се осъзнава като Любов;
Знанието, а вярата е малка част от неговата сянка;
мъчното и трудното;
потопен в света на сетивата за да познае всичко, което има за познаване;
Азът Е
докосването и осмислянето на резултата;
този, който се изразява в живота;
върховен Аз за знаещите;
познаваем и се разкрива само на познавачите;
фактът;

