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 מהעולםת ּואל  

 

 האל.ברכות את אני מביאכם . בשמו של אלוהיםאיחולים 

 

שאינו געגוע - - מהעולםות לאמהרהרים בנושא של  כםשחלק מכיון חברי היקרים, 

לבחור  אני רוצה --לעתים לתפוס אתכם  יםאו עצב שעשוי המלנכוליאו ניתן להגדרה 

 .של היוםה הרצאנושא המרכזי בנושא זה כ

. מהעולםלאות התחושה גדלה מכמה שורשים, ולכן יש מגוון של סיבות אפשריות ל

לא, כמו ש ובין שלמות משחקת תפקיד גם כאן בין במודעלכמובן שהכמיהה לאלוהים ו

כאן על  בלבד מבקרים םאת . כישוכן בכל אדםהגם הגעגועים לבית הרוחני האמיתי 

שאינו געגוע הסיבה העיקרית לאינה  לעולם ואבל ז. האמיתי כםבית אינו, זה האדמה

 .אני רוצה לדבר עכשיוועל כך מורכב יותר, ו הרקע שלניתן להגדרה. 

ככל שזה קורה ו -- האלוהיים יםוקמהחשהיא,  בחינה, בכל שםפבנים טוסכשאנשים 

תחושה מעורפלת אוחזת בהם לעיתים  --טייה הסיותר  הגדולכך מודע שאינו באופן 

 אינומשהו שעודד אותם לחוש מגיב ומהגבוה שלהם עצמי כאילו ה, של עצב וגעגועים

עצמם לאהבה  לפתוח כיצדלמשל,  ,יודעים אינםהם . בתוך עצמם כשורהלגמרי 

בחיי  חיוניכה א ושה רגש (move outלבטא החוצה )יכולים  אינםהם  ;האמיתינה במוב

אז תחושה של ורה מלאה ונכונה. ואליהם בצאינה חוזרת כתוצאה מכך אהבה . אדם

 .תיהםפשוות היא התשובה של נלא

להיות אפילו וזה עשוי  -- מסוגלים לאהוב מאודלעתים קרובות שהם אנשים חושבים 

 מונעים זאת. פשלערוץ הנכון, כי עיוותים בנ תאינה נכנסלת זו יכואבל  --אמיתי 

יותר מדי. מבחוץ נראה , כגון פחד שהאגו שוניםלהיות מסוגים ים עיוותים יכולה

לאהבה ואפילו מוכנים לתת אהבה,  היםכן כמניתן לראות שאנשים אלעתים קרובות 

לא רק נועלת את הדלת, זו, כגון "עסקה בטוחה" אך רק בתנאי שיאהבו אותם קודם. 

נשאר האדם כי , מהעולםלאות שיכול לעורר תחושה של  שפעיוות בנל גורמת אלא

 הי עלולתאומר: "אם אני נותן ראשון, בלי להיות בטוח, גאווכו הפחד בתו. בודד

 ב". כאאחר עלול לגרום לי אני עלול להיפצע, ה להיפגע,

של לתחושה כוזבת א סימן יתר האכזבה הוא סימן לרגישות יתר, ורגישות הימפחד 

אהבה  שלזרם את ה האגו, וחייב לחסוםזה סובב סביב תהליך פנימי . חשיבות עצמית

ש חייבת פלכן הנו האלוהיפועלת כנגד החוק החסימה . מנוגדבהיותו בכיוון אמיתית, 

 כםפחדים את לוקחינכם מתג הפנימי", כך שאהאת " יםאפסמ םברגע שאת. לסבול



את  ותחופשיבלתת  יםיכול ם, אתעצמי שלכם כה ברצינותלקרות לממה שיכול 

 יםמתגעגעו ם חסריםכל מה שאתעם "אתה," -ה, כי הזכו אז היא טהורהתכם. ואהב

, אי הגשמה אז התחושה שלתו. ווגאוו תו"אני" עם יוהר-המאשר יותר חשוב לו, יהפוך 

וכך  אדםטבע הל שתפקיד חיוני  גשימיםמ םשל כמיהה מעורפלת, תיעלם, שכן את

 .בהרמוניה עם אלוהים והעצמי הגבוה שלכם, לפחות מבחינה זואתם 

( misconceptionטעות )לרמוז שאדם שיש לו אל תבינו אותי שלא כהלכה. איני רוצה 

 ים פחות אנוכיאפילו להיות  יםהוא או היא עשוי. א בהכרח אנוכיוהמסויימת זאת 

( selfishness) יש להבחין בין אנוכיות. זולבעיה פתרון כבר מצא את השמאשר אחר 

 נהיאם תאבל השפעמוטעים, ניהם (. שself-centerednessלבין היות מרוכז בעצמו )

מוכן שאינו כי אדם כזה יכול להיות קטנוני ו רוצה לרמוזאיני  אפילוזהה. אני תמיד 

כיוון לה, החול ךנמוהעצמי המתועלים דרך  ,בבורות, רגשות אמיתיים. זה רק שלתת

 .שגוי

 אולי יש כמה. לאהוב כלל יםיכול אינם םתושתיאור זה הולם א מיזה אפילו לא ש

עם זאת, הם לא יוכלו להימנע תם. את כל אהבמגלים הם להם אנשים סביבם 

בדרך היתה מתועלת הם יהאנרגיה של רגשות לוכי  ,כךזה , לאים. מעורפליםרגשות מ

מרוכזת היתה לא  תםאהב, מעטים אהוביםאפילו ביחס לאותם אנשים , הנכונה

רגשות שיכול לעורר  תםבסביב מי כללכיוון  תיוצא ההיית, אלא קטןמספר אנשים ל

ד לקחת סיכונים, ופחלגמרי, מבלי לאהבה מחויבת מושיטים ידם באז היו ים. וחיובי

 .לשלהםלרגשותיו של האחר כ  עד כדי נתינה באהבה של אותה מידת חשיבות  אפילו

 יםיכול םכמה אתעד משום שלא משנה , ייברחכמובן מאליו,  אתניתן לקחת כל זלא 

, ים מאחורפגרממבחינה אינטלקטואלית ובאופן עקרוני, הרגשות עם זאת  להסכים

, כי חדשונה כלפי כל אתכם תהא באופן טבעי, אהב. במקרים נדירים מאודלמעט 

 --אכן אוהב כמה בני אדם יותר מאחרים שכל אחד  מובן מאליוכאת ז יםקחולם את

התגשמויות חוזרות של  יותבמחזור כםעדיין שומר אתהתפתחותכם  מצבוכל עוד 

(reincarnation .לא ניתן לצפות מכם להאמין במשהו אחר ,)נכםמניסיו יםגם יודע םאת 

 כםאו אחי כםלאחותתכם שאהבתכם לבן/בת זוגכם ושונה מאהבכם לאמכם תשאהב

שונה מחבר ף וא לחבר אהבתכםה מתכם לאביכם שונ, אהבכםלילד תכםשונה מאהב

חומר וצורה יש ולכולם אהבה, ( currents)י מהלכסוגים של . ישנם כה הרבה לחבר

ויכולתו של . במגוון רחבהם הם שלניחוחות הצלילים והגוונים, הצבעים, . הברוח

רק  לוהאנרגיה המגוונים  מהלכימספיק לייצר את כל  הגדול ההאדם לאהוב היית

 היו עומדות בדרכה.לא  חולות של האגוה יונטיות

עליכם לעתים קרובות התחושה המעורפלת ש כםיש ל ,מאוד מישהוים אוהב םכשאת

 את כםויש ל, לאהוב עוד יותר וייתכן שתרצשאותו אהבה ממישהו אחר  מעט תלקח

כאילו אדם אחד צריך ; זה נראה אליכםמישהו אחר אהבתו של אותה תחושה לגבי 

אמיתית, בריאה אהבה ובכל זאת כשמשתפים אהבה. קופח לטובתו של אחר מ להיות

ת. ככל שתייצרו יותר אהבה כך היא תלך פוחתהיא לעולם אינה לחלוקה;  נתנית האינ

. ארוסלני מתכוון למיניות וי: אמובן בצורה לא נכונהאיני רוצה להיות גם כאן ותוכפל. 



עם אלוהים, . כך גם כםלמצוא את האמת בתוך עצמ כםעליו ,הנצחיהחוק כך על פי 

 .לא פחות, לעולם שתמיד אוהב יותרשאוהב את ילדיו הרבים מספור, 

אינו זה ; לאהוב כםלכפות עצמנסיון לא ב? כיצד ניתן להשיג אהבה אמיתית, בריאה

י בחינה על יד, כלומרכשמתחילים בעצמכם, רק באופן עקיף,  לכךניתן להגיע . עובד

האגו שלך, רגישות היתר שלך,  היקףמצא את . רמייה עצמיתעצמית מדוקדקת, ללא 

מי שהבין זאת עשה את מלאים את תפקידם. ואיך הם מ, שלךהגאווה היהירות שלך, 

רגשות של קראת הסרת ההשגת אהבה אמיתית, וכך גם ל הצעד הראשון לקראת

תוך  לא ביטלה יםיכול םרק אתן. אותו כנכל  שם אחר בו ת , אונוסטלגיהגעגוע, עצב, 

גם הנפש שלכם במובן זה תדעו ש, כםבתוכ כשורההכל  , ואם תגלו שלאנפשכם

 .צריכה להירפא

משום  שגוייהאת בדרך זאדם אחד, ועושים אהבתם באת כל ים רכזמכשאנשים 

עלולים הם  בריאה בתחום זה, האהבה לאדם אחד זה תחליש אותם.נפשם אינה ש

להיות נאמנים לעצמי שלהם, וכך  וכלוילא שעד פוחדים לאבד את אהבתו מה להיות כ

מתוך אופן שאינו בריא, על ידי אחרים. זה יקרה ביושפלו עצמם ו ושפיליהם אכן 

ביזוי עצמי הוא  מאמינים כימסויימים . למעשה אנשים חוזקהחולשה ופחד, לא מתוך 

בדיוק כה פוחדים הם מרמים עצמם. אחרים  אולם , אמיתית;אהבה גדולהלהסימן 

 חזקים מדי. רגשותעצמם לחלוטין משהם מפרידים  --היות מושפל  --את מז

שתצטרכו  . ייתכןכםעל כבוד יםמתפשר אינכםבריא ואמיתי,  אופןב יםאוהב םכשאת

ם בכל מחיר, אבל בדיוק בגלל שאת כםלשמור על כבוד שעליכםלוותר על התעקשות 

לוותר. נים מוכתוכלו לזכות במה שעליו הייתם  כםעל ההתעקשות על כבוד יםוותרמ

שעליכם באופן ברור,  בנפשכםלהבחין  וניתן לשינוי. תוכלשאינו החוק הרוחני ו זה

 כים לוותר על היותכםצרי אינכם, אבל כםהאגו שלחשיבות על , תכםגאוולוותר על 

ותבחינו  כך לו עהרהרלהיות קשה להבנה בהתחלה, אבל זה עלול . כםלעצמ ניםנאמ

הקטנה עלולה  תםד שגאווובלי לפחמאמיתי  אופןלאהוב ב יםיכולש. מי בהבדל

בתנאי  ,"יחס רע" קבלולהיתקל בכמה חסרונות, לעולם לא י יםעלול להיפגע או שהם

מתוך פחד לאבד את האהבה של אהוביהם. הם תם בגידה ביושר מפני ושמריש

לא תגרום לעולם יתר על המידה. אהבה אמיתית  ושפלואכזב, אבל לא יתים להלולע

הערכה  כם. כבוד בריא יביא לכםלעמוד על של תוכלותמיד כם; כבודאת לאבד  כםל

היא  אתכם; , במקום לעוורכםח את עיניקהשפלה או ניצול. אהבה בריאה תפולא 

שעל ידי , בדיוק משום כםלעצמ ניםותמיד נכו יםלשאתכם לחזקים במקום לח תהפוך

 .העצמיים יכםחשיבות כה רבה להגשמת רצונות וייחסתקטן כבר לא האגו ה ויתור על

; מנטיות מזוכיסטיות או סדיסטיות תאהבה אמיתית היא בריאה, ובתור שכזו חופשי

 תמיד יש שני תבחינו ש. אני רוצה שכםאישיותתפגע באו  תאגוצנטרי יהתהלא היא 

 ., יקירייכךעל חישבו . גדיםומנמהלכים 

; הוא מכשול עיקרי להשגת אהבה אמיתית --פחות או יותר בנפש האדם חבוי  --פחד 

כאשר  מבחינה מסויימת,פחד יכול להיות נוכח רק כשאתה אוהב את עצמך יותר מדי ו

נאחז , כשאתה לשלומךמדי ברצינות, כאשר אתה מודאג מדי  אתה לוקח את עצמך

עצמם ים מ  ש  מ  מי ש  בריא. לזרום ולהתמסר באופן צמך לעלאפשר לבמקום עצמך ב

ינם א ,רבה כהלעצמם חשיבות אינם מייחסים מי ש ;חייבים להיות בפחד מדי יםחשוב



ב. פחד מכסה את ואהלרע אם הם מרשים לעצמם שיאונה להם כל ד ופחכים לצרי

 כםאת עצמלא לראות  יםיכול אינכם. יםעיוור כיםהופ םרעלה כבדה, כך שאתב כםעיני

 את. יהנפש ללא חרק מ נבועל היכול היא, כי תעיוור האינ ולא אחרים. אהבה אמיתית

פחות או יותר, ואילו הסוג הלא נכון של אהבה הוא בדרך הנכונה כוח להגיב הלה 

כפי שאמרתי, אהבה אמיתית יוצרת באופן שגוי.  להגיב כםיגרום ללכן ש, ויחלמחלש ו

 שגויים מהלכיםהמבוסס על גאווה ויוהרה.  ד כוזב,שונה מאוד מכבוהכבוד טבעי 

 .מהעולםלאות אותות אזהרה בצורה של תחושות של מייצרים כאלה בנפש 

של אדם פורש לעולם בה בגישה של נסיגה, יתן למצוא נ מהעולםלאות נוסף ל גורם

, עצמי הקטן שלהםהעל  וותרלאת מתוך פחד ז. שוב, הם עושים בדידות שיצר לעצמו

 יהעשוי ,לעולם שיצרו בעצמם ,ולקחת סיכונים, או מתוך אגו אגוצנטרי גס. נסיגה כזאו 

באפשרה  אותם מהאחריות לאחרים, השחררבמסוימים רגעיים להניב להם יתרונות 

הם  אך. יהם האישיותהעדפותבלתי מתפשר על פי להם לנהל חיים באופן בלעדי ו

בניגוד לחוק רוחני  פועלים. הם בתחילהלו  מחיר גבוה ממה שהם מודעים משלמים

עת מ ,כך מהעולם. לאיםחוש ללהם בגורמו ידוע עצמו  מגלה שלהם גבוההעצמי הוכך 

 ים.ונטוש יםמבודדלבד,  ירגישוחיים, ולכן החוו חוסר שביעות רצון גדול מהם ילעת, 

, במקום זאת למרותואף להקריב. להגשים כל בני האדם לתת,  פיםשוא נפשם, ליבתב

ו, זלשאיפה מתנגדים נפש ים שבבשלהבלתי חולים, או ההחלקים העיוורים,  בו

 זה את זה.לבטל ים נוטהמנוגדים  מהלכיםשני מתקיימים 

 םולכן גם לקבל אהבה. כל מה שאת --ש רוצה לתת אהבה פחלק אחד של הנ

מחזור את ה להתחיל עליכםכמו גל במעגל נצחי פועם. כמובן,  כםנותנים חוזר אלי

 שפ. חלק זה של הנבנתינה לכםאחר יתחיל תחכו שהולא תנו ראשונים בכך שת

 מהלךו מהלךבכל  ,ואגו, להקריב, וישתדל בכל כוחאת הע יכנרוצה להגשים עצמו, לה

 ו,לקחת את יהירות לציית לחוקים הרוחניים. הוא רוצה לשכוח עצמו ולאשל רגש, 

יודע ההאני הגבוה מ מגיערגשי כזה  מהלךברצינות.  האישיים כה יו, ויתרונותתוגאוו

גם זה קיים  מהלךלהימצא.  יםיכולהגשמה אמיתית, אושר, הרמוניה ושלמות  היכן

עולה אל אם אפשר לומר כך, ו, במחתרתהוא פועל  ןבה ךשות פחות מפותחות, אפבנ

 חיים.הבמקרים נדירים במהלך רק פני השטח 

יוותר על דבר. מזמן לזמן הוא לא ו , נוחות,קורת רוחאישיות רוצה החלק האחר של ה

לחלק העיוור  שנראה ,מעדיף להתקיים בעולם אפור, בודד ךאושר, אהרואה את אור 

 .סיכוןחסר  שפשל הנ

 מטרות מנוגדותחושקים בהם כי , ניתזמו ב מהלכיםשני הרצות את בלתי אפשרי 

רחוק גיעים המ אחריםרבים ונפליקטים ההפוכים מצמיחים ק מהלכיםה. לחלוטין

בנטל של עוד לשאת  יםיכול אינכםבאופן מיידי. כש ים לומודע םהרבה יותר ממה שאת

 כיםהול םאת, תוככםהסימפטומים של פיצול עמוק ב עצםשהם ב ,הקונפליקטים

 םש מנוגדים אלו. רק כאשר אתפני מהלכלים מודעזמן, עם ה, הפוךלכדיפסיכיאטר ל

אחר פנימית לעקוב באופן ברור הבחירה ים לבצע את היכול םלקיומם את יםודעמ

בידיעה מלאה  -- אחרי שניהם לעקוב בבת אחת יםיכול ינכםמאחר שא -- אחד מהם

 כםזה יש לכ. במקרה מהם אחד לע וחליטכשת תזכומה בלוותר ו עליכםמה על 



, אינני זהכיוון : "אם אני הולך בכםלעצממר ול תהאינטלקטואלי העילפחות את היד

 .ר"ובאותו זמן בדרך האחרת, לכן אני חייב לבחיכול ללכת 

רק ניתנות לביצוע  קודם לכן. החלטות פנימיות תיזוהי דוגמה להחלטה פנימית שהזכר

נתקלים היכן הם  להצביע ותיכולו יםנסתרההרגשיים  מהלכיםל יםמודע נעשיתםכש

רק מכשולים  לאמנוגדים יוצרים  מהלכים. זה את זה שגויים ומבטליםערוצים ב

מחלות חולשה, ואפילו  בגוף: עייפות,המתגלים פסיכולוגיים ורוחניים, אלא גם פיסיים 

 שפבתוך הנ מהלכיםההתנגשות תדירות ככל ש. יםרגשיים מקצרהיווצר יכולות ל

באופן פרודוקטיבי  פועלת תההישאחרת  ההחוזקאת האדם אבד כך יגבוהה יותר, 

 .זמןכל ה העצמ תחדשמוכך  בערוץ בריא

כיון ם, אבל יהאנשים יודעים הרבה יותר באינטלקט שלהם מאשר ברגשותבדרך כלל 

 בריאההמודעת היכולים להתאים עצמם לחשיבה בריאים אינם אינם שרגשות וה

אמיתות בנוסף לתודעה. מובאים אל הלהיות עליהם לא מודע, בשעה שהם חבויים ב

 בריאיםשרוצים לחיות חיים האנשים כל אליהם כפופים חוקיות האלוהית לו הרוחניות

. לכן כיםהפו י כיווניםנת בשיודע שלא ניתן לנוע סימולטניהרמוניים, כל אדם סביר ו

 התנגדותצריך להתגבר על  ת, גם אםומודעלהכרחי להפוך את הסתירות הפנימיות 

 לכך.

 םהלא בוגר, לפחות באותם אזורים ברגשית אדם חולה  מכנים םלעתים קרובות את

את לרצות משמעותה אכן, חוסר בגרות היא איכות ילדותית, כי ה. בריא פש אינההנ

להכיר בכך שכל פעולה  תבוגר אין סיבה מספק שאינואדם . לילד כמו, הבלתי אפשרי

האדם הבוגר מסוגל בהן את התוצאות המתאימות, עימה  המביאהמנעות מפעולה  או

בעוד בלתי אפשרי, הים לותר בחופשיות על כך הוא או היא יכול. ןולקבל להבחין

 יתרונות של שתי החלופותעל קבלת המפותחות מתעקשות שנפשות חולות ולא 

כאשר ה וגם שמירתה שלמה. עוגעל אכילת ה, ןיהחסרונותות ואף לא אחד ממנוגדה

מרדנות פנימית  ןגואה בהאפשרי, בלתי להתמודד עם העובדה שזה  ותנאלצ ןה

 מהלךבלתי ניתן לשינוי הוא בעצמו ה נגדכמרד . כי ןקטים שלהליועימה גם הקונפ

שהם מתחילים לבוא  ל במידה כזווהקונפליקטים הפנימיים יכולים לגד. רגשי חולה

 .לידי ביטוי בחיים החיצוניים

עם  יחדבקצר יכול, . אלה שהזכרתילא רק ים, מנוגד מהלכיםישנם סוגים רבים של 

רגשות , וכל מי שרדוף על ידי אינסופייםסימפטומים אחרים, לגרום לגעגוע ועצב 

 מהלכיםלחשוף  כמובן, ,לא כל כך קל. לחפש בכיוון הזה, לעתים קרובותים צריך, דומ

 .את ההתנגדות לדכא כםכל כוח הרצון שלתידרשו ל, ויםלא מודעלעתים ו יםעמוק

את התחושות של באופן מלא אינה מסבירה כמיהה לאלוהים ולבית הרוחני האמיתי ה

א אכן לאלוהים, אבל במובן שונה ממה יהת מסופק. הכמיהה הבלתי עולםלאות מה

, אלוהים ו שלחוקימושלמת עם  רק כאשר חיים בהרמוניה. בדרך כללמניחים  םשאת

 יםסירמו ,לאלוהים בדרך זו יםמתקרב םכאשר אתניתן להשקיט את הכמיהה אליו. 

לספק את  יםיכול םבהרמוניה עם אלוהים, את מכם לחיות ולים המונעיםאת כל המכש

לחלוטין, למיטב  וגשיממי שיהאדמה. כי  לאלוהים כבר בחיים האלה על תכםכמיה

האישית,  תםמשימאת , ם הארצייםהחייאת מה לתוכנית האלוהית, הם, בהתאייכולות



. הרמוניה פנימית מכל סוג של חוסרמשוחררים  , יהיוהתפתחותםתואמת את מצב ה

 .עולםמהות לאעצב או  שוםולא , מתחושום ייסורים, מרירות לא יהיו להם 

החלטה כאשר אתם מחליטים להחלטות פנימיות, ברצוני להזכיר כי שוב  בחזרה

לא רק --והוויתורים הכרוכים בה  יהשל כל השלכות ותמלאקבלה בשלילית בידיעה ו

 --ימה הסכמה על יכםרגשות על ידי הבאת סופו של דבר גםב לארציונלי, אבאופן 

בלתי תי אפשרויות בו זמנית על ש תםעקשילו התאאשר מבמצב טוב יותר  םאת

אחת לא אף של החסרונות את לקבל  מבליאת היתרונות בבקשכם רק , ותאפשרי

 .חלופותמה

לתת אהבה, ים רוצכם ני, כי אבגפכםלסגת ולחיות  יםמחליט ם, כאשר אתאדוגמל

ם עם העובדה שאתפנימית להתמודד  יםחייבאתם מתוך חרדה ורגישות יתר, 

הנאות וסיפוקים מסוימים חייבים אז לוותר, . על אהבה לכם חסרו לבדכם ותישארת

ית תיאמיש כוונה אפילו החלטה שלילית, אם אלא באופו מלא. בחוסר רצון,  לא

הרצון ליהנות ותלבטות הפנימית ההמ ,קרוב יותר לבריאות אחדצעד , היא לבצעה

עוד  ומבפנים, ולא תהי כםלפחות לאחד עצמתוכלו  בדרך זו. כי עולמותהמשני 

ב כאשאת ל עליכםלהחלטה שלילית, בכלל להגיע על מנת . סתירות פנימיותקרועים מ

, ולהתחייב לשלם למודעותהלא מודע  להביא את כם,עם עצמת בכנולהתעמת כדי 

בריאות את משרתת  וישירות כזמהחלופה השגוייה. מחיר אחד, גם אם לפחות 

 .אפשריתה ביותר ההטוביא עשוייה לא להיות הבחירה המרות שלהנפש, 

ולעתים קרובות  --פנים מאחרים מבחוץ או מבכך, כאשר אנשים בוחרים לנתק עצמם 

אנוכיות, . בחירה זומשתמע מהם יבינו מייד מה  --זה קורה רק בתחושה הפנימית 

כמיהה לאהבה, הגשמה, אור, מכך ה כאשר כתוצאה. צחויחרדה, רגישות יתר וגאווה נ

כך לעצמם: " ואמריעם כמיהה זו ו ויתמודד הםאחר תיגע בהם, עם  דאחווה ואיחו

זו . "ולא לוותר על השליליות שלימו לשל , אני יודע את המחיר, ואני מעדיףבחרתי

בכך הם . החלטה שלילית בכנותכדי להחליט בדיוק תהא העבודה הפנימית הנחוצה 

הבחירה לבחור את מעדיפים הם , אחרי הכל, מאוחר יותר, כיהבין לעצמם ל ויאפשר

נזקים הרוב לנטוש. נכונה ושכדאי לוותר על מה שנראה בתחילה כל כך קשה ה

לא הרגשיים להתערבב ב מהלכיםר לכל הופשיואהחלטה אי קבלת כל  נגרמים על ידי

יבלה את מצב כזה של חוסר החלטיות כם באמת. הכיר את עצמלמאמץ ה ללאדע, מו

הגשים קונפליקטים בלתי נמנעים, כך ששום אנרגיה לא תישאר כדי להנפש, יוביל ל

ובין  יםרוחניבין  -- בתחומים אחריםגם הטוב ביותר האפשרי  אופןאת החיים ב

 .יםחומרי

דרגות  יש ;כל האנשיםבאותו חוזק בנוכחים  אינם ,יםאו קצרמנוגדים רגשיים  מהלכים

מתנחשלים  המנוגדיםרגשות הבחלק מהמקרים . ניין של או / אועזה אין  לכן. רבות

האדם, כך  מטביעים לגמרי את רגשות הגלי ה רב שבזעם כ ומתנגשיםו בעוצמה שווה

זה טוב מסוימת  מבט תמנקוד. חייםהלהתמודד עם  יםיכול אינםשהוא או היא כבר 

 יותר ריפוי הרבהבחור בחופשיות באת הדרך להאדם ימצא כך הרבה יותר, כי 

גבוהה מאוד של המעטים שברמה רוב האנשים, למעט  ,ללא תהפוכות. מוקדם

אינו כה כשהקונפליקט הפנימי . את הדרך לבריאות יםמוצא ולא הית, רוחניהתפתחות 



מדי נגדיים, לפחות  מהלכים ירגישואחר, הם עדיין היותר מ חשוףאחד  מהלךומפורש 

 .שםפאנרגיות של נלחלוטין את ה אחדלמהם  ואת כוחם וימנע ו, אשר יחלישפעם

 ש,פבנ עיוותים מכמה ותנובע ןכול. העולםמות לאיש גם סיבות אחרות לתחושות של 

מי ששומע או קורא את  כללנתתי לכם מספיק, כך ש. עכשיו אתאבל אני לא אכנס לז

לדעת געגועים כאלה להם מי שיש . על לחיפוש עצמיחומר ר י יש די והותותמיל

 .בריאים וחופשיים לחלוטין אינםאו שלה ו הרגשיים הלא מודעים של מהלכיםשה

ת מה שחבוי מאבלחשוף כדי  ,כםאישיות כללו לנפשכםלייחס חשיבות מספקת  עליכם

 לחשוףים יכול אינכםאך . עזרה בקבלתאם זה אפשרי ואם לא,  בעצמכם, כםכובת

, כםחשיבות רבה כל כך לכאב לייחס יםמתעקשעדיין  ם, אם אתכםב ישבאמת מה ש

אומץ ה למצוא את תוכלושל אלה  םרק על ידי צמצום חשיבות. םכפחדיליהירותכם ול

 .כםלשנות את המציאות הפנימית שלו, לוותר על עמדות חבוילגלות מה 

רחמים ב המדובר. א של היוםקשור לנוש הואבמשהו אחר, כי עכשיו אני רוצה לגעת 

תבוסס . לההעולםמ לאותאת התחושות של  יםשלעתים קרובות מחזקים, צמיע

שאתם חייבים לשאת את  כםעצמ יםשכנעואתם מ ,עבורכםצרות מרגיש כל כך טוב ב

 אין זה באמתלעתים קרובות מאוד כם. אך גורלהוא כי זה  יםחווהכאב שאתם 

את  כםשיש ל ש מעוותתפנשל  מהלכיםנובעות מצרות כאלה תי, המקרה; כפי שהסבר

 הכוח לתקן.

נגרמת על ידי נטיות  --מזוכיזם  אתלז יםקורא םאת --סבל מהההנאה החולנית 

 ,אידךומ ;להתעמת יםרוצאיתן אינכם מבעיות אמיתיות  יםבורח םאת ,מחד .ספציפיות

. יתכן ויש םכחייב הקיפוחים בהם התנסיתםפיצוי על זה בכאב נעים כ יםצאומאתם 

 להקלהיו לעתים קרובות למדי אומץ וכוח רצון יכולים  אך, ותקרמתילהם סיבות 

ללא ם הקודמים, כשל חיי ללא קשר לנטל. הדלת הפנימיתם את ם לו רק פתחתעליה

, על ידי עמידה בתנאים יםיכול םעכשיו ברמה החיצונית, אתשעליכם לחוות קשר למה 

 -- יכםולהביא את רגשותכם שפושוב, לרפא את נ שוב כםאני מראה לאותם הפנימיים 

ם ככתוצאה מכך חיי. להרמוניה עם חוק רוחני --יכם ופעולות יכםלא רק את מחשבות

בו אתם לגמרי בכל מקום  כםים אתימ, מגשיםיהיו עשירים רגשית, הרמוניים ומאושר

 .תכםפתוהתבים נמצא

לשנות,  יםלגומסכם נאותו אימשהו במרידה כנגד : שיקלו גם זאתאחרון חביב, אחרון 

יפגע תאף פעם לא נפש , . נהפוך הואם לחוסר הרמוניהכאת חיים משליכים את

אין עליכם, אינכם צריכים באופן טבעי, . לשינוי ניםבלתי ניתמכה או גורל מקבלת 

. אך אתם יהיה בלתי אפשריובודאי שאינכם אמורים לקבל בשמחה נטל כזה; זה 

כזו מצוקה התנסות בהעצבות שבאה מ .ומרירות הדימר יכולים להיכנע לכך ללא

זה או כבזמן כם חוויתם זאת לושכן מאמי אני. שפבדרך כלשהי לשחרר את הנעוזרת 

 .אחר

באופן לא מודע תגובה זוכרים  ם, אתיםברחמים עצמי יםתפלשמ םכל פעם שאתב

ברחמים  ותתבוססההעל ידי . הלם את חומרת המצבכם הכאב שלמת יותר, בה קוד

 ינןאכבר מוכרת הזאת, אבל בנסיבות שההתחושה את לשחזר  יםנסאתם מ עצמיים

הייתה התגובה הנכונה, אבל  כםהמצוקה הייתה בלתי נמנעת, הכניעה שלדומות; כש



בגלל כם. כלפי כאב( attitude) תכםעמדלשנות את  יםיכול םאת עכשיו. עכשיו זה שונה

וחולנית במקרה מקרה אחד כונה ובריאה בלהיות ניכולה דומה זה, תחושה  הבדל

 זאת. להבין וולי תוכלאחר. א

זהירות. היו ברוכים, לחשוב עליהם ב כםהלילה ואני מבקש מלהבנה  ותקלאינן י ותמיל
 .יקיריי
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