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המדרי :סיכו הרצאה   7בקשת עזרה ,ועזרה לאחרי
אנשי שכבר השיגו רמה גבוהה של התפתחות רוחנית רואי לעיתי את הפחות מפותחי
ככאלה שלא יתנו לה הנאה ,ועל כ עשויי לרצות לנתק קשר אית .א א ייעוד הוא לעזור
לה ,ה יחושו חוסר מנוחה .הנפש של אד מפותח מאוד הינה מאוד רגישה .חוסר בהרמוניה
הינה הדר לספר לו שמשהו אינו בסדר.
לא בריא שלא לקבל עצמכ כפי שהינכ .כאשר התקדמת מספיק לראות עצמכ על כל
מגרעותיכ ,ואינכ עסוקי בהתגוננות וחוסר הרמוניה ,ואת פועלי כצופי לא מעורבי ,אז
תוכלו לבנות את החיובי .רק אז .כי את צריכי לבנות על בסיס של אמת .אלה שאינ מכירי
את עצמ ואת מניעיה ה בגלל שאינ רוצי או עקב הטעיה עצמית ,בוני על אי אמת .כאשר
את מקבלי בשלווה את מי שאת כרגע ,את רוכשי ענווה אמיתית שתאי! את כוחות השינוי
מפנימיותכ .ואז תוכלו לראות את ההפ ,את הטוב המקורי שנמצא בשורש המגרעת שלכ .על
ידי חזיית החיובי את יוצרי תבנית מחשבה חדשה שמובילה אתכ אל החיובי.
כשאני מדבר על השלמות אליה את צריכי לחתור ,את עשויי לדמות זאת במעורפל כמשהו
שתקבלו מבחו! ,שאי ברשותכ .א זה לא נכו ,כמוב .השלמות נמצאת רדומה בכ ,עמוק
מתחת לשכבות המעטה ,מתחת לאני התחתו שלכ .את זקוקי רק להסיר את המעטה ,וזאת
עושי ע"י הכרה בו ,קבלה המחשבה שישנו מעטה בעל צורה מסוימת .רק אז יכולות שכבות
המעטה להידלל כ שתתרחש פריצת הדר לאני העליו באות מקומות בה מגרעותיכ לא
אפשרו עד היו לכונ קשר ע השלמות הפנימית שלכ .כשאת מביני בבהירות שהשלמות
כבר נמצאת בכ ,יהיה לכ קל יותר להתגבר על הקשיי ולשחרר עצמכ מהאזיקי של חוסר
השלמות שגוזלת מכ את החופש .ואז עליכ לחשו #את השלמות הפנימית החבויה .כאשר את
רואי בבהירות את צורת האני התחתו כגו #זר מהאני שלכ ,את יכולי להתחיל לבנות צורה
חיובית בתהלי המימוש העצמי.
לדוגמה :אד נלח באנוכיות שלו .כמעט בכל אחד קיימת תכונה זו ,ברמה זו או אחרת ,בצורה
זו או אחרת .לכל אחד יש לפחות איזו שהיא אנוכיות .בסו #היו האד יבדוק את תגובותיו ויגיע
צעד אחר צעד לשלבי הבאי :תחילה יהי לו קשה לראות היכ היה אנוכי .א ככל שיחפש את
האמת וייפתח אליה ,הוא יזהה אירועי מסוימי אות נהג לעקו #א כעת יזהה בה את
אנוכיותו .גילויי אלה יגרמו לו אי נוחות רבה תחילה ,ידכדכו אותו ויגרמו לו למצפו לא טוב.
רגשות אלה ייצרו התנגדות כלפי ההכרה הזו .א בסופו של הקרב הוא יקבל עצמו כפי שהוא
באותו רגע .התמדה בקרב זה תביא לו עוצמה רוחנית עצומה ותוצאות רוחניות בדר הטובה
ביותר האפשרית .עליו להתפלל לכוח רצו ועוצמה כדי לראות עצמו כפי שהוא .עליו לעשות
מדיטציה כדי להגיע להכרה פנימית עמוקה בחוסר הענווה שלו ,ביוהרה והגאווה שלו בכ שהוא
כה מדוכד לגבי מגרעתו )הסבר :זה האגו שאומר :לא יכול להיות שיש לי מגרעת כזו!( עליו
להתעמק לראות עד כמה הוא נמצא רחוק מהאמת כאשר הוא לא יכול לקבל את עצמו כפי שהוא.
עליו לחפור עמוק יותר בעצמו ולגלות מאפייני אחרי של גאווה ויהירות אצלו .ע"י כ הוא ישיג
הבנה טובה יותר על אישיותו ועל זרמי רגשיי לא מודעי .לאחר זמ מה ,מאמציו היומיומיי
של חיפוש עצמי ,התעמקות ,תפילה ונחישות יאפשרו לו להגיב בדר חדשה.
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כשאותו אד ימשי להתבונ בשקט בתגובותיו ,הוא יבחי בהתקדמות שעשה כלפי המגרעת שלו.
אול הוא יצטר לראות כי רגשותיו עדיי סותרי את התגובות המבוקרות שלו ,כ שיש פיצול
פנימי מאחורי פעולתו.
יותר קל לשלוט על פעולות מאשר על רגשות ,והסכנה היא שאת עשויי לכסות על תגובות
רגשיות ולהעמיד פני שאינ קיימות ,עד אשר הרגש שוקע ללא מודע .בדיוק פיצול ודיכוי זה של
הרגש מעלה את זרמי הנפש הלא בריאי .את עשויי לפעול נכו – כי המצפו שלכ אומר
שאת חייבי לפעול בהתא למה שלמדת על נכו ולא נכו או משו שאת מאמיני שבדר
מסוימת תזכו בהכרה ואהבה מסביבתכ .א כאשר הפעולה אינה מגובה ע"י רגש מתאי ,היא
נעשית שקר .א תלחמו באומ! על האמת הפנימית ,תהיו מסוגלי לעזוב את השקר ולזהות את
הזרמי הרגשיי השגויי החבויי מתחת לפעולות החיצוניות הנכונות .תבינו שדרושה עוד
עבודה רוחנית בכדי לשנות את הרגשות ,ולא תתחמקו ממנה .ואז במדיטציה תבנו תבניות
רוחניות טובות ובריאות ,למשל ע"י שתדמו עצמכ חופשיי מאנוכיות או כל תכונה שלילית
אחרת שיש לכ ,וכ דמיינו את השמחה הגדולה שתחוו כאשר תאפשרו לאחרי לחוות את מה
שאיחלת עד היו רק לעצמכ .במש הזמ ,צורה זו תהפו לכה עוצמתית שהיא תבלוט
בבהירות מעל לחלק שעדיי קיי כמשקע באני התחתו שלכ .תמיד תהיו ערי לפער ,א כעת
בלי שידכד אתכ .לאט לאט ייהפכו זרמי שגויי ויתיישרו בקו ע הפעולות החיצוניות
)הנכונות( .זהו התהלי .כמוב ,יותר נוח לא לעשות זאת .זה מאוד לא נוח להסתכל על עצמכ
שוב ושוב באופ כזה של יושר עצמי .ואנשי ה מאוד יצירתיי במציאת טיעוני כדי להצדיק
מדוע ה לא צריכי או לא יכולי לעשות זאת .נטיית היא להיצמד לדבר הקל ביותר .א מה
שמשיגי בקלות אינו שווה הרבה .רק מה שמגיע דר משמעת פנימית והתגברות על קושי ,דבר
ששילמנו עבורו מחיר ,הוא זה שמביא לאושר מתמש .זה לא יכול להיות אחרת.
כל מי שמחליט להתחייב לחלוטי לאלוהי )לנתיב ההתמרה( יקבל כל מה שהוא צרי .א הוא
ייתקל בפחד – הפחד הוא סימפטו של אי השלמות ,הפרה של חוק רוחני .בנתיב זה פורמי את
הפחד קשר אחר קשר עד אשר תחיו ללא פחד .כמוב שמקור הפחד שונה אצל כל אחד.
אלה הנוקטי בכל צעדי הזהירות ולא מתחייבי לשו דבר לגמרי ,לא לאלוהי ולנושאי
הרוחניי החשובי או לנושאי יומיומיי ,ימצאו עצמ כלואי בזרמי רגשיי בה הפחד
גדל.
שאלה :כשאד חולה ומאמי בריפוי רוחני ,הא זה מראה חוסר אמונה א הוא פונה לרופא?
תשובה :ג רופאי ה כלי ביד אלוהי .א הרופא יכול לעזור – שיל לרופא .א אינו יכול
לעזור ,שיל לריפוי רוחני .בכל מקרה ,לא מספיק לבטל סימפטומי ,צרי לרפא מהשורש,
למצוא את השורש החולה בנפש.

