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הרצאה  – 13חשיבה חיובית
קיו האלוהי – ספקות
אנשי חושבי שהוודאות לקיו האלוהי תגיע אליה ע"י הוכחה ניצחת שיקבלו באופ אישי.
א זה לא קורה כ  .את שואפי להוכחה כדי לחסל את הספקות שלכ .א הספקות לא יכולי
להעל ע"י הוכחה כזו .הספק הוא ההפ מאמונה ,ואמונה היא חוויה פנימית .וזו אינה יכולה
להתקיי ע"י מאורעות חיצוניי .הדברי שעומדי ביניכ לבי האמונה ה החסימות
הפנימיות שלכ .לו היית מקבלי הוכחה ללא סילוק החסימות ,היית מתרשמי תחילה ,אבל
אז הספקות היו חוזרי והיית אומרי :אולי זה היה צרו" מקרי .אולי המדיו ידע עלי.
אפילו ההשפעה הגדולה ביותר הייתה נעלמת לאחר זמ מה משו שמדובר בשתי רמות של תפיסה
שאינ יכולות להחלי" אחת את השנייה :אמונה והוכחה .ה יכולות להשתלב ע"י התפתחות
פנימית קבועה .החוויה של אמת אבסולוטית היא כמו אורגניז חי ,יש לטפל בה ,לדאוג לה,
ולפתח אותה .היא לא יכולה לבוא אליכ ע"י אירוע של נס חיצוני.
אינכ יכולי הגיע לאמת האבסולוטית לפני שאת מגלי תחילה את האמת הזמנית שלכ,
אפילו א אינה נעימה לכ.
צמיחה פיזית מתרחשת לאט אבל בטוח ,צעד אחרי צעד .כמעט אינכ מבחיני בה בזמ שהיא
קורית .כ ג צמיחה רוחנית או רגשית .לקיצורי דר אי השפעה מתמשכת.
יש שני כוחות בנפש האנושית .האני העליו או הניצו $האלוהי הוא החלק בכ ששוא" למעלה.
זהו החלק בכ ששוא" לשלמות ,לשילוב של כל החלקי המופרדי .האני העליו יודע את האמת
הגדולה יותר ויודע על הספקות שלכ ורוצה להעביר מידע לתודעה שלכ .החלק האחר בכ הוא
האני התחתו ,המורכב ממגרעותיכ וחולשותיכ וכ מהבורות שלכ והעמדות שבגלל את
עוברי על החוקי האלוהיי .האני התחתו פוחד מהוודאות של העול הרוחני משו שידיעה
משמעותה אחריות ,והוא מעדי" להישאר בור על מנת שלא תשתחררו מהחובה לנצח אותו .א
קיימת בכ ג כמיהה לאמת של המציאות הרוחנית ,כי למרות שקשה להשיגה ,משמעות האמת
הוא אושר עליו ונצחי .האני התחתו מנסה בגלל הפחד שבו ,ליצור ספקות בחלק הזה בכ
ששוא" לאמת.
האני העליו והתחתו ה במצב של מלחמה .בכל זמ שיש בכ חוסר הרמוניה פנימית ,זה סימ
שיש קרב ביניה .כאשר עולה הספק ,האני התחתו שלכ מדבר .כאשר הספק עוזב ,האני העליו
מדבר .כאשר עולה בכ הספק ,היכנסו לשקט ושאלו את אלוהי מהי האמת .ואז הישארו
פתוחי לתשובה .אל תצפו לתשובה מיידית .תקבלו תשובה .התשובה למעשה טמונה בכ .לפחות
על ידי העובדה ,שכאשר את בספק את מדוכאי ,וכאשר את חווי את האמת ,את
מרגישי שימחה .האמת תמיד יוצרת בכ שמחה ,אפילו אמת שאינה נעימה .מי שפוגש
באספקטי לא נעימי או לא מחמיאי בעצמו ,והוא שוא" לאמת ,הגילוי הזה יחזק אותו ויביא
לו שמחה .וכ כאשר את מתבונני ברגשותיכ ,תגלו שחוסר אמת ,אפילו א היא נעימה
לשמיעה באותו רגע ,היא לא נותנת לכ שלווה אמיתית ,כי עמוק בפני האני העליו יודע את
האמת ואת מרגישי אותה .אמת לעול לא תדכא אתכ.
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כאשר את מתגברי על המכשולי בתוככ ואת בוגרי מספיק כדי להישאר במצב של אמת,
ההוכחות אליה שאפת יבואו ג מבחו ,$ולא פע אחת אלא מאות פעמי .וה לא יבואו כדי
לשכנע אתכ ולגבור על ספקותיכ אלא כטבע של הניצחו הפנימי שלכ בהליככ בנתיב
לאלוהי .כלומר כאשר לא תצטרכו הוכחות יותר ,תקבלו אות בשפע .זהו חוק רוחני.
חשיבה חיובית
מחשבותיכ הינ מציאות ,ה יוצרות צורה וחומר .מחשבות לא נקיות בונות צורות לא הרמוניות
המשפיעות לבסו" על חייכ ועל היעוד שלכ .ג תגובות רגשיות ומחשבות בתת מודע ,א אינ
נקיות יש לה השפעה דומה .יש פיתוי גדול לאד לא בוגר רוחנית או רגשית להדחיק את הדברי
הלא נוחי לתת המודע ,ש זה גור נזק הרבה יותר גדול ממחשבות מודעות ,אפילו מהסוג
הגרוע ביותר .נית לטפל בכל דבר מודע .א דברי לא מודעי שאינ הרמוניי יוצרי הרס
באותה מידה כמו מחשבות מודעות .מי שלומד שיש להתאמ בחשיבה חיובית ע"י הדחקת
המחשבות השליליות ,יוצר נזק לעצמו.
נית לשלוט על מחשבות ע"י רצו מודע ,א לא נית ישירות לשלוט על רגשותיכ .אינכ יכולי
לא לשנוא כאשר את שונאי ואינכ יכולי לאהוב כאשר אינכ אוהבי .השינוי יכול להתבצע
רק בצורה לא ישירה באופ טבעי ובהדרגה כאשר את ממשיכי בנתיב.
אחת הדרכי לשינוי היא להביא למודע את אשר בתת מודע ,למרות שהנטייה היא לעשות ההפ .
את יכולי להתאמ על חשיבה חיובית ע"י כ שתתבוננו במחשבותיכ ,א בשקט ,ממרחק
וברוגע ,ללא רגשות אשמה ,כ שתוכלו לתפוס מתי רגשותיכ אינ תואמי למחשבותיכ או
לדר בה היית רוצי שהמחשבות והרגשות שלכ יהיו .כ תלמדו להסתכל על האני התחתו
שלכ ,ולקבל את נוכחותו הזמנית.
כל אחד רוצה להיות מאושר .זו שאיפה טבעית שבאה ה מהאני העליו וה מהאני התחתו .רק
שהאני העליו יודע שיש מחיר לשל עבור האושר ,והוא המאמ $להגיע את האמת :ידיעה עצמית,
להתגבר על המגרעות ,ללמוד חוקי רוחניי ולייש אות באופ אישי וכו' .האני התחתו רוצה
להשיג את האושר ע"י אמצעי חיצוניי וללא מחיר של ניצחו על העצמי .והבסיס לניצחו על
הטבע הנמו הוא ידיעה עצמית ,יושר אישי ואנליזה עצמית .האני התחתו ,ביהירותו ,רוצה
להיות מושל בלי לבצע את המלאכה הנחוצה והמייגעת.
אד בוגר רוחני ,כאשר נתקל בקשיי ,מבי שה זמניי כי אלוהי הינו אהבה ורוצה שכל ילדיו
יהיו מאושרי .הוא יבי שנסיבות חייו ה תוצאה של הפרת חוקי רוחניי .אד שאינו בוגר
רוחנית ,כאשר נתקל בקשיי יאשי את אלוהי או את הנסיבות ולא יחפש את הסיבה בעצמו.
האושר יכול להיות מושג ע"י קבלה מודעת של החוקי של סיבה ותוצאה .כאשר ישנו כאב ,האד
המפותח רוחנית אמור לקבל אותו עד אשר לא יהיה צור בכאב עבור ההתפתחות שלו .אי
הכוונה להיות ללא תקווה אלא להיות מודע לכ שלכל קושי בחיי יש סיבה ב ולכ אתה צרי
לעבור קושי זה ,לקבל אותו למצוא את סיבתו בתוכ כדי לחסלו .מצא את השגיאה ב שגרמה
לקושי החיצוני ,וחסל את אותה שגיאה בידיעה שההתגשמות שלה לא יכולה להעל מיד .אל
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תירתע מכל כאב אלא קבל אותו באומ $ובענווה ,כאשר אינ נות חשיבות כה גדולה לנוחות
הקטנה של  .זו הדר הטובה ביותר להתאמ בחשיבה חיובית.
התהלי לחשיבה חיובית הוא התהלי של ההתמרה :התבוננו ברגשות ובתגובות שלכ .אל תנסו
לכסות על הרגשות האמיתיי שלכ .בקשו מאלוהי לראות את האמת ,כולל האמת הזמנית על
עצמכ ,על רגשותיכ ומחשבותיכ האמיתיי .היו נכוני לראות את האמת על עצמכ.
התבוננו בריחוק על הרגשות שלכ .אמרו לעצמכ" :זו הדר שבה אני רוצה לחשוב ולהרגיש ,א
בנושא זה או אחר הרגשות האמיתיי שלי ,המחשבות הפנימיות שלי ,עדיי סוטות ממה שאני
מבי אינטלקטואלית .הבנה זו עדיי לא היגיעה לרגשות שלי" .התבוננו בעצמכ כל יו .לפעמי
הפער יהיה גדול יותר ,לפעמי קט יותר .א תתאמנו בתהלי זה זמ מה ,תלמדו מספר דברי.
תלמדו לקבל עצמכ כפי שאת ,ותלמדו ענווה שכה רבי מכ חסרי אותה משו שאת
רוצי להיות מושלמי  ,רוצי להיות על ראש ההר ,בעוד במציאות עוד לא הגעת לעמק
הראשו .וזה ג סוג של יוהרה ,ביחד ע עצלות .את רוצי להיות ש בלי ללכת לש .האני
התחתו לא רוצה לשל את המחיר .כ תלמדו ענווה ,לקבל עצמכ כפי שהינכ ,תלמדו על
הטבע האמיתי הפנימי שלכ על צדדיו הרבי כולל אלה שאינכ רוצי לראות.
תהלי זה הוא בריא ביותר ויית לכ הרבה יותר עוצמה מכל סוג של  .wishful thinkingזהו
הרבה יותר מחשיבה חיובית משו שאת למדי פה לחיות במציאות ,אותה מציאות זמנית
שיצרת ע"י העמדות הקודמות שלכ .א תבצעו זאת זמ מה ותתרגלו לקבל בצורה
אובייקטיבית ,כמעט בקור ,את חוסר המושלמות המתקיימת בטבע הנמו שלכ בלי להרגיש
מוטרדי יותר מדי לגבי זה ,לאחר זמ מה תגיעו לשלב השני .השלב השני הוא לעשות מדיטציה
על חוק אלוהי שאותו הפרת .מי שיל בנתיב זה יקבל הנחיה מהמורה הטוב ביותר עבור הבעיות
שלו והאישיות המיוחדת שלו .אינכ יכולי ללכת בנתיב ללא הדרכה מבחו.$

