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   מבידוד לאיחוד:יתהמעבר הגדול בהתפתחות אנוש: 75הרצאה 

  

  . זומבורכת היא שעה .ולכ�ברכות לכ. י היקרי�יידיד, ברוכי� הבאי�

מגרעות שלכ� ברמה השטחית החולשות וה, שגיאותאת ה למדת� להכיר  זהנתיבו של בתחילת

 כנות והתבוננות סוג של לשו�מורגלי� היית� שלא כיוו� הכרה זו לא היתה קלה . והברורה ביותר

  .תעצמי

של הסמויות יותר דקויות את הלמצוא ולמדת� לחקור רמות עמוקות יותר זה והלאה שלב מ

ייתכ� שאת� . יכ�פגמ מאז השלבי� המוקדמי� האלה של מציאת מי� רבי� זרמו בנהר. טבעכ�

 ה משלושי�בע נופגמי� שכל ה,אנושיותהכשדנו במגרעות , זוכרי� שאמרתי לכ� בנקודה מסוימת

 באופ� יסודי תגלו �כשתבחנו אות,  תיקחולא משנה איזה פג�.  ופחדגאווה, עצמי"רצו�: י�בסיסי

  .אלה מד מאחא נובעוההסופי תמיד שבניתוח 

 , בתפיסות השגויות,(images)ויי� מיבד,  שלכ� עסק בתסביכי� זההשלב העיקרי השני בנתיב

"חיפוששבעשיית עבודה זו של דגשתי את הצור� ה.  שלכ�קונפליקטי� הלא מודעי�בו בבלבול

 רעמה טוב ומה , בלי להטי# מוסר ובלי להערי� מה נכו� ומה מוטעה, בלי לשפוט את עצמכ�עצמי 

אמרתי לכ� להערי� ממצאי� אלו על פי השאלה עד כמה ,  במקו� זאת. מוסריתנקודת מבטמ

יש סיבות . ות השגויות שלכ�נכונה ומדויקת היתה חשיבתכ� כשיצרת� את הדימויי� והתפיס

בגלל שאשמה הרסנית היא כשלעצמה עול כבד כל כ� עד שהיא מייצרת , טובות להמלצה כזו

א� תיגשו לממצאי� הפנימיי� שלכ� ברוח של הטפת מוסר . התנגדות רבה מדיי למציאת עצמכ�

הדבר ,  לרמה עמוקה מספיק שמתעלה מעבר למודעות שטחיתשהגעת�מעוררת אשמה לפני 

  .יהפו� את עבודתכ� לקשה יותר ממה שהנה כבר

לאלו מכ� שכבר השיגו הבנה כוללת בנוגע לבעיות . כעת מגיע השלב העיקרי השלישי בנתיב זה

יהיה נחו$ כעת להערי� את הדימויי� והתסביכי� הנסתרי� שלכ� מתו� , הפנימיות שלכ�

 שמצאת� י� עצמ�פגמ �את� עשויי� לגלות את אות.  בה�י� שמוטבעהתמקדות בפגמי�

חבויות עמוק , או אולי וריאציות שלה�,  שהתגברת� חשבת��בתחילתה של עבודתכ� ושעליה

  . בתו� הקונפליקטי� הפנימיי� ביותר שלכ�

וכשתבינו , כשתכירו בתפיסות השגויות ובמסקנות המוטעות שלכ� בהשוואה למציאות ולעובדות

מודעת לכ� "ורמת החשיבה המוטעית הלאתוכלו לראות איזה נזק ג, ג� מאי� הגיעו ומדוע

, גיש אשמה ודיכאו�כשתוכלו לראות ולהבי� באופ� מקי# את כל זה בלי להר.  ולאחרי� סביבכ�

אודות ועצמכ�  שיעניקו לכ� כוח והבנה אודות החיי� שלכ� –ניצחו� הקלה ו,  שמחהאלא דווקא

התבוננו פנימה . תית ורוחנית אז יגיע הזמ� להערכה חדשה מנקודת מבט א–החיי� באופ� כללי 

חפשו עמוק בתו� הקונפליקטי� . מפוחדי� ונסוגי�, כדי לקבוע היכ� את� אנוכיי� וגאי�

אפילו א� ברמות אחרות של אישיותכ� ה� עשויי� שלא , הפנימיי� שלכ� אחר תכונות אלו

  . ידידיי, זהו צעד חשוב מאד קדימה. להתגלות

קשר מַת, שמעניק, (love-force)האהבה "חד הוא כוח הא. עיקריי� ביקו�כוחותישנ� שני 

הוא רק חלק בעוד שאשר מחשיב את עצמו כמרכז של כל הדברי� , ומתעלה מעבר לאגו הפעוט

כשאת� . העצמי האמיתי שלכ� לעול� אינו מחשיב אתכ� כמטרה הסופית. מתו� של� עצו�



  9 מתו� 2 ' עמ75הרצאה 

� הגבולות של המחסומי� אינכ� חווי� יותר את החיי� בתו, מגיעי� לשיא הפוטנציאל שלכ�

אז את� מוצאי� אחדות ע� . המגבילי� והמפרידי� שלכ� של אמונות מוטעות ותפיסות שגויות

, את� הופכי� לאד� שונה. חווי� וחושבי� באופ� שונה לגמרי, את� מרגישי�. כל האנשי�

  .בעודכ� נשארי� באופ� בסיסי אותו האינדיבידואל

במצב . שעל פיו חיי� עדיי� מרבית בני האד�, האנוכי, פו�הכוח הבסיסי השני הוא העיקרו� הה

, לא משנה כמה אנשי� יקרי� לכ� יהיו סביבכ�. מ� החיי� לבד" נהני�"הזה את� סובלי� ו

נפרדי� ובאופ� מוזר , את� חווי� את חייכ� כייחודיי� במהות�, אוהבי� ומשתתפי� אתכ�

את� היחידי� שחווי� כאב או . חרי�בלי יכולת לשת# בה� ולהעביר אות� לא, שייכי� לכ�

, למעשה.  על כ� באופ� מודעיתכ� שמעול� לא חשבת�. הנאה מסוימי� אלו בדר� המסוימת הזו

ברגשות האמיתיי� , וע� זאת. הידע החיצוני שלכ� עשוי לסתור מצב פנימי זה של חוויית החיי�

" צב של נפרדות מרוכזתזוהי הדר� שבה את� חווי� את החיי� כל עוד הנכ� עדיי� במ, שלכ�

  .בעצמי

ל הוא הצעד המהותי ביותר בנתיב ובעצמו למצב האיחוד ע� הכ"המעבר מבידוד מרוכז

המעבר צרי� , בחיי� אלו או אחרי�,  בזמ� כלשהו .בידואליתיההתפתחות של ישות רוחנית אינד

ו במוקד� א, א� בנתיב זה. יתרחש משתנה מאד� לאד�הדבר הזמ� המדויק שבו . להתרחש

  . ונקווה שתנועו ממצב אחד לשני בעודכ� עדיי� בגלגול מסוי� זה, הזמ� מוכרח להגיע, במאוחר

שמעת� אות� פעמי� רבות מפי . רו לכ� מהי משמעותו האמיתית של שינוי זהסבימלי� לא י

את� עשויי� אפילו להיות מסוגלי� לדו� בנושא באופ� אינטליגנטי . פילוסופי� ותורות שונות

ואת� , א� אז החוויה מתפוגגת. רגעי� בודדי� ייתכ� אפילו שחווית� את מה שאני מתארל. למדיי

, נדרשת מידה רבה של עבודה נוספת כדי להפו� את המעבר לקבוע. חוזרי� למצב היש� של בידוד

  .והתנאי המוקד� החיוני ביותר לקביעות הוא מציאת ופתירת הקונפליקטי� הנסתרי� שלכ�

בצע ות רבה לכ� שתבינו שהמטרה העליונה של הנתיב הרוחני שלכ� היא ליש חשיב, זאתיתרה מ

עליכ� להפו� מודעי� לגמרי לכ� שאת� חיי� , על מנת לעשות זאת. את המעבר ממצב אחד לשני

או כל עוד את� מבולבלי� ,  כל עוד יש לכ� אשליות בנוגע לכ�. עדיי� במצב היש� והלא רצוי

 .יהיה לכ� הרבה יותר קשה, צבי� שוני� ומובחני�ואינכ� יודעי� אפילו שיש שני מ

בעצמי " תחוו שחרור מהקירות המגבילי� של התרכזות, כשתתנסו לראשונה במצב ההוויה החדש

תבינו את המטרה של כל ! החיי� שלכ� והחיי� בכלל, תרגישו מטרה עמוקה בחיי�.  מבודדת

תחוו באופ� . דת מבט חדשה לגמריותעריכו אות� מנקו, הטובות והרעות ג� יחד, החוויות שלכ�

שמחה חדשה . עמוק איחוד ע� כל הישויות ואת החשיבות של המטרה שלה� כמו ג� של עצמכ�

הביטחו� החדש לא יהיה מלווה במחשבת השווא . וביטחו� שלא הכרת� מעודכ� יחלחלו אליכ�

 לא יכול לפגוע את� תדעו שהוא. וג� לא תכרעו תחת עולו של סבל כזה, שלא תחוו יותר כל סבל

  . בכ�

חוויה ראשונה נפוצה במצב החדש היא ההרגשה שכל דבר שאת� חווי� כרגע הוא ג� נחלת� של 

מאז . הרגישו אותו מיליוני אנשי� בעבר וירגישו אותו מיליוני� בעתיד. מיליוני אנשי� אחרי�

שמחי� , יליי�חיוביי� או של,  טובי� או רעי�–כל הרגשות הללו , שעול� החומר החל להתקיי�

זה שנדמה לכ� שאת� מייצרי� רגש אי� משמעו .  התקיימו ונחוו על ידי בני אד�–או כואבי� 

לכוח או ) tuning into(מה שאת� כ� מייצרי� הוא המצב של התכווננות . שאכ� יצרת� אותו
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זה א� אי� , הבחנה זו עשויה להיראות כחסרת חשיבות. לעיקרו� המסוי� של רגש שקיי� זה מכבר

כל עוד את� מחזיקי� .  לתפוס את החיי� מנקודת המבט החדשה זוהי חוויה שונה לגמרי. כ�

בודדי� , הנכ� עדיי� ייחודיי�, באשליה שאת� מייצרי� את הרגש או חווית החיי� המסוימי�

את� הופכי� באופ� , כשאת� מתחילי� להרגיש שאת� מתכוונני� למה שכבר קיי�. ונפרדי�

  . של� ולא יכולי� יותר להיות אותו אינדיבידואל נפרד שהרגשת� שהיית�אוטומטי לחלק מה

אבל העבודה שלכ� בנתיב . אינני מצפה שמלי� אלו ייצרו מיד את המצב החדש הזה בתוככ�

וא� תתרגלו את התפיסה הפנימית שלכ� באמצעות מדיטציה וניסיו� , מתקדמת בעקביות

ההכרה במשות# לכ� ע� כל האחרי� .  את המעבראת� עשויי� להאי$, להרגיש את המילי� הללו

היא תעניק לכ� נקודת מבט חדשה על היגונות ; תרחיב את האופקי� שלכ� במידה ניכרת

היא ג� תגביר . והיא תסייע לכ� לעשות שימוש בונה בכל ממצא שלילי בתוככ�, החולפי� שלכ�

  .את היכולות היצירתיות שלכ�

השתת# בפועל במצב ההוויה החדש שמגיע בעקבות הכמיהה הבסיסית של האנושות היא ל

כיוו� . תמיד א� הכמיהה נשארת, את� עשויי� לחסו� אותו ולפחד ממנו מתו� בורות. המעבר

, �במצב הנוכחי שלכ.  אי� יותר כל לבדיות– מצב האיחוד –שבמצב הטבעי לכל יצירי האלוהי� 

השיג לעתי� הוא ההכרה שאחרי� שאת� יכולי� לביותר טוב ה. את� עדיי� לבד באופ� מהותי

  .א� זה איננו המצב החדש כלל. עוברי� חוויות דומות ומרגישי� דברי� דומי�

המחשבות והחוויות קיימי� זה , הרגשות, התחושות, במצב החדש תדעו באופ� עמוק שכל הדברי�

כוחות . קיימי� בגלל מצבי� שיצרת� בעצמכ�ושאת� חולקי� כל אחד מהזרמי� ה, מכבר

  .איזה מה� ישפיע עליכ�, זה תלוי בכ�. רונות אלו פועלי� סביבכ� ובתוככ�ועק

בהתא� למסגרת . כפלגי� או זרמי�, מהנמוכות לגבוהות ביותר, דמיינו את כל החוויות הרגשיות

לנטיות אופייכ� כמו ג� למצבי רוח , להתפתחותכ� הכללית, למצבכ� הרגשי, ההתייחסות שלכ�

בעוד שבו זמנית את� , את� מתכוונני� לאחד מזרמי� אלו, וניותחולפי� או התרחשויות חיצ

שינוי דרסטי מוכרח להתרחש במכלול , בעזרת גישה זו. סותר, עשויי� להיות מכוונני� לזר� אחר

, לאט לאט, בעצמה את� מוכרחי� להפו�" מישות נפרדת ומרוכזת.תפיסתכ� הפנימית והחיצונית

  .לישות שהנכ� למעשה

עזרת יכולת החשיבה המוגבלת שלכ� שרק כאינדיבידואלי� ייחודיי� תוכלו את� מדמייני� ב

 שא� – לעתי� קרובות באופ� לא מודע –את� ג� מרגישי� . להיות בעלי כבוד וסיכוי לאושר

את� עדיי� מצויי� תחת האשליה שאינכ� אלא . אינכ� נחשבי�, אינכ� אלא חולייה בשרשרת

שגוי את הזכות אשליה נוספת מפרשת באופ� .  חשובולפיכ� אושרכ� אינו, אחד מביליוני�

 .בודדי� וייחודיי� באופ� מהותי, היא טוענת שאת� ישות נפרדת ולכ� נפרדי�; לאינדיבידואליות

א� היא אכ� , זוהי אשליה. את� מאמיני� שאחרי� עשויי� להיות במצב דומה, במקרה הטוב

את� נלחמי� באופ� לא מודע ,  קיימת בכ� כל עוד אי הבנה זו.קיימת אצל רובכ� במידה מסוימת

את� חושבי� שעליכ� להתנגד לוויתור על הזכות האישית שלכ� . במאבק טראגי ובלתי נחו$

שאת� נלחמי� על האינדיבידואליות והאושר , א� הטעות הפנימית. להיות מאושרי� וחשובי�

 היה הופ� את היתה מתבררת הדבר, שלכ� כשלמעשה את� נאבקי� לשמר את הנפרדות שלכ�

  .הקרב לקל יותר
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במצב החדש תראו שלהיות לא יותר ולא פחות :  היא זו– ואת� תחוו אותה יו� אחד –האמת 

הופ� אתכ� לאד� מאושר , והתחלקות ע� רבי� אחרי� במשהו שכבר קיי�, מאשר חלק משל�

. עובדה זו להודותולא פחות כבוד ואינדיבידואליות ויש לכ� יותר , יש לכ� זכות לאושר. יותר

המלאות והעושר שבחיי� יגברו במידה . הכבוד שלכ� יגבר במידה שגאוות הנפרדות שלכ� תפחת

שבו את� מניחי� שעל מנת להשיג יותר לעצמכ� את� צריכי� , שתנטשו את מצב הנפרדות שלכ�

במצב . זוהי הדר� שבה הדברי� פועלי�, במצב היש�. זוהי הטעות והקונפליקט. לקחת מאחרי�

החשיבות של רווחתכ� היא לאי� ערו� רבה יותר בדיוק בגלל שאת� חלק . דש זה אינו נכו�הח

לעול� לא תיקרעו שוב בקונפליקט היש� לפיו , ברגע שתשיגו אפילו מבט רגעי וחטו# באמת. משל�

האושר , זו" אנוכיות"א� את� בוחרי� להימנע מ, או, או שאת� יכולי� להשיג אושר שהוא אנוכי

  .ו חשובשלכ� אינ

אי הבנה מוטבעת זו גורמת לאשמה עמוקה בנשמה האנושית בגלל שאינכ� יודעי� מה לעשות ע� 

הקונפליקט יתפוגג ברגע שתאמנו את תפיסתכ� לאמ$ את הגישה . שאיפתכ� להיות מאושרי�

ברגע . ברגע שתחוו את אותו ניצו$ ראשו� של הבנה תגלו עד כמה שרויי� בנפרדות היית�. החדשה

אז תגבר השאיפה . עולמכ�, ועודנו, נה תגיע תראו באמת שהמצב היש� של נפרדות היהשהתוב

  .המודעת שלכ� להשאיר את העול� היש� מאחוריכ�

אלא , מוכיחה, מאשימה, בעצמי אינני משתמש במילה בדר� שיפוטית"כשאני אומר התרכזות

עול� , וויה שונה לגמריהיא מצביעה על מצב הוויה בסיסי אחד לעומת מצב ה. באופ� פילוסופי

  .אחד או עיקרו� נשמה אחד כנגד אחר

המטרה שלכ� ותפיסת . הערכי� שלכ� יהיו מוכרחי� להשתנות, כשתעשו בהדרגה מעבר זה

אלא , שינוי זה לא יהיה אימו$ מלאכותי של דעות חדשות. החיי� שלכ� מוכרחי� יהיו להשתנות

. זהו שינוי פנימי ולא חיצוני; השינוי יגיע לאט. הדרגתית ואורגאנית מאד, צמיחה פנימית טבעית

ה� עשויות להישאר אותו . הדעות החיצוניות שלכ� אינ� צריכות אפילו לעבור בחינה דראסטית

  .אבל את� תחוו ותרגישו אות� באופ� שונה, הדבר באופ� מהותי

�  עשויי� הרבה מחייכ� ומדעותיכ. אבל אי� לכ� כל סיבה לפחד. אנשי� מפחדי� כל כ� משינוי

אפשר להישאר . א� אי� זה כ�, ידידיי, זה נשמע כמו פרדוקס. להישאר זהי� בעוד את� משתני�

בונה וטבעי בגלל שהקריאה של חייכ� היא לצמוח , אותו הדבר וע� זאת להשתנות באופ� טוב

. אפשר ג� להשתנות ולהישאר אותו הדבר במספר דרכי� מוטעות והרסניות, אול�. למקסימו�

, בגלל שמה שהנו בעל ער� ותק#, אי� לכ� סיבה לפחד כשאת� מתקרבי� למעבר גדול זה, באמת

 באופ� מהותי "את�"רק מה שלא היה . יישאר אותו הדבר ורק יתעשר, מה שהנכ� באופ� מהותי

יזרמו ,   כללמודעי� לה�אינכ� שעדיי� , כוחות יצירתיי�. כמו מעיל בלוי ויש�, יתקל# בהדרגה

  .מתוככ�

במצב . ו� של הזרמי� הפנימיי� ביותר שלכ� יתהפ� כשתשיגו את המצב החדש של אחדותהכיו

א� , כוחות יצירתיי� רבי� כמו אהבה או כישרונות מנסי� לזרו� מתוככ�, הבידוד הנוכחי שלכ�

לאחר המאמ$ . בעצמי ה� מופני� חזרה" בגלל מצבכ� הפנימי הבסיסי של נפרדות מרוכזת

 ונהפכי�  בפני�י�נשמר, ה� נסוגי�, ולימוד אחרי�, אל היקו�, ההתחלתי של זרימה החוצה

הטבע הפנימי ביותר שלכ� מתמרד כנגד תסכול גדול כזה בגלל שהוא נוגד את . פעילי�" ללא

  .נוגד בריאה ונוגד הרמוניה, הטבע
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התמרדות בסיסית זו של הטבע הפנימי שלכ� גורמת לקונפליקטי� רבי� שלעול� אינ� יכולי� 

בעוד . שנוצרו על ידי מצבי ילדות, לגמרי באמצעות הכרה בדימויי� ובקונפליקטי� שלכ�להיפתר 

 ו�חשוב להכיר בכ� שפתר, א חיוני ליצירת מצב ההוויה החדשו קונפליקטי� של ילדות הפתרו�ש

א� מטרתכ� היא לעצור בפתירת קונפליקטי� של .  מטרה בפני עצמהוקונפליקטי� של ילדות אינ

ייתכ� שא# לא . את� מוכרחי� להיכשל בהגשמת עצמכ�, סטיות פסיכולוגיותתיקו� ילדות ו

: תצליחו ממש לפתור קונפליקטי� אלו א� פתרונ� אינו אמצעי להשגת המטרה הגדולה יותר

דבר זה כולל את ההכרה . בעצמי של בידוד אל המצב של אחדות ע� הכול"המעבר ממצב מרוכז

  . תר בהתמדה וללא הפסק לקראת הגשמה רבה יותרבעצמכ� כחלק אינטגרלי של הבריאה שחו

רק כשתיקחו את המטרה גדולה יותר של אחדות ע� הכול כמטרה האישית שלכ� תהיו מסוגלי� 

של , ואז הזר� הגדול של חיי�, תפתחו את כל הכישורי� שלכ�. להגשי� את עצמכ� באופ� מלא

הכוחות ,  או לא מנוסחת בבירורכשהשקפתכ� על החיי� מעוותת. בריאות ושל כוח יזרו� דרככ�

.  היצירתיי� ומעניקי הבריאות שלכ� אינ� יכולי� להיות משוחזרי� על ידי הזר� הקוסמי הגדול

חוסר המודעות או , הבלבול, הכוחות הקוסמיי� נחסמי� בעקביות ונעצרי� על ידי הבורות שלכ�

את� , קפה המתאימה בעזרת ההש.הפרספקטיבה המוטעית לגבי המשמעות האמיתית של החיי�

הכוחות היצירתיי� שלכ� עצמכ� , במצב החדש.  מוכרחי� להתקרב ולבסו# לבצע את המעבר

לחדש , וכ� יאפשרו לכוחות הקוסמיי� לזרו� בהתמדה לתוככ�, יזרמו מתוככ� באופ� טבעי

,  המכווננות אליה�הכוחות היוצאי� מכ� יגעו בישויות אחרות. וליצור מחדש את ישותכ� כולה

  . היו אשר יהיוי

הוא דורש את כל . הוא מופשט ולא נית� ליישו� בקלות. אני יודע שנושא זה הוא קשה להבנה

הטבע האינטואיטיבי כמו ג� את השאיפה הכנה שלכ� להבי� את , החושי� הפנימיי� שלכ�

באמצעות ניסיו� ,  באמצעות מחקר ומדיטציה.באמת את המשמעות העמוקה יותר של מילי� אלו

תגיעו לנקודה שבה , יש ולהשתמש בממצאי� הפנימיי� שלכ� עצמכ� בעזרת סקירה זולהרג

אז תגלו כמה . אז תיפתח דלת חדשה שדרכה תיכנסו בשמחה. מלי� אלו יהוו עבורכ� תגלית

טיפוח גישה חדשה זו לחיי� יחשו# בפניכ� לבסו# . ממוש� היה הזמ� שבו נאבקת� לחצות ס# זה

שו� דבר אחר לא . ל ייעודכ� ביקו� ותפקידכ� בושאלא ג� ,  אחרי�הבנה לא רק של עצמכ� ושל

, כל המורי� והחכמי� הגדולי� דברו. יכול לתת לכ� את הביטחו� הממשי שאת� עדיי� מחפשי�

לדמות זאת , את� הנמצאי� בנתיב זה צריכי� לחשוב על כ�. על מעבר גדול זה, בדרכי� שונות

  .מוכרח להגיעשל המעבר ולדעת שזמנו 

היא כמה עד ! שהנו הגורל הסופי של כל ישות, הנשמה האנושית נאבקת כנגד הדברעד כמה 

עמוק , כמה מטופש מצדכ� לפחד!  להחלי# מצב של אומללות במצב של אושר וביטחו�פוחדת

שבעוזבכ� את העול� היש� ובהשיגכ� את החדש את� צריכי� להשאיר משהו יקר , בלבכ�

ה� נמצאי� ישר . ההתנגדות הלא הגיוניי� ולא מוצדקי� הללונסו למצוא את הפחד ו. מאחור

  מאדרחוק או עמוקאינכ� צריכי� להגיע . ונ� בה�כל שעליכ� לעשות הוא להתב. בתוככ�, ש�

וטאת באי� ספור אופני� פעוטי� בחיי היו� ההתנגדות הבסיסית למעבר מב. כדי לגלות את הפחד

ראשית חיוני שתהפכו מודעי� לדר� שבה את�  .ותגלו מפתח רב ער�, גלו אותה. יו� שלכ�

את� רוצי� לחלוק את חייכ� ע� , במקרה הטוב, שבה�, נאבקי� לשמר את החיי� המבודדי�

, א� את� יכולי� להעניק מידה מסוימת של אהבה לאנשי� בודדי� אלו. מעט אנשי� נבחרי�

  . ת זא אפילומעבר לרבי� שאינ� יכולי� לעשותאחד את� נמצאי� כבר צעד 
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כאילו משמעות� שעליכ� לבצע שינוי קיצוני בחייכ� , אני מקווה שמלותיי לא יובנו שלא כהלכה

ברגע שתתחילו לזהות את הסימפטומי� של . המעבר הנו הרבה יותר סמוי ומעוד� מזה. החיצוניי�

תהיו מוכרחי� לראות כיצד כל דח# , המרוכזת בעצמי והמבודדת שלכ�, דר� החיי� הישנה

המצב החדש הוא מצב . להשקפה זו יוצר פחד וחוסר ביטחו� והנו חסר ער� וחסר מוב�המקושר 

 להופיע  יותראינני מתכוו� לכ� שקשיי� לא יוכלו. של שמחה מתמשכת וביטחו� פנימי עמוק

. אמרתי זאת פעמי� רבות בעבר ואינני רוצה לעול� להיות מוב� שלא כהלכה בנושא זה. בדרככ�

 שא� תתקדמו כראויב זה ועל ההתפתחות שמתרחשת בו מתו� הרעיו� אל לכ� לחשוב על נתי

לגמרי לא מציאותית ומוטעית כל עוד את� מוגשמי� , כמוב�, ציפייה זו היא.  קשייכ�ייפסקו

תמצאו .  הדברי� שעליכ� לעבור לא יפחידו אתכ� יותר– כפי שאמרתי קוד� –אול� . בגו# אד�

�את� תקבלו אות� כחלק . יחה אית� ובאמצעות�בצמ, ותעברו אות� באומ$, בה� היגיו

  . במקו� לברוח מה�, מהחיי�

 האנושות נאבקת למעשה לשמר הוא מצב של הדבר שאותו, ידידיי היקרי�, כ� שאת� רואי�

ודבר זה לבדו מוכיח שהכיוו� , זהו מאבק חסר שחר ממנו את� קוצרי� אומללות. חשיכה מבודדת

ייעוד , של שינוי הכיוו� הפנימי שלכ� ה� חופש ושמחההתוצאות . מוטעה ומוכרח להשתנות

�א� ברגע שתחליטו לשחרר , נדמה לכ� כאילו הדבר שעליו את� מוותרי� הוא בעל ער�. וביטחו

  . אותו תגלו שלא ויתרת� על דבר

, עצמית והבנה של הבעיות"הכרותהצעדי� הראשוני� במעבר ממצב או עול� אחד לשני ה� 

 עצמית וקבלה עצמית ה� התנאי� המוקדמי� הכרות.  שלכ� מודעי�המושגי� והעמדות הלא

את� צריכי� ג� להבי� שיש מטרה נוספת מעבר לעצ� הפיתרו� . כל דבר אחר נגזר מה�. הנדרשי�

לא תוכלו לפתור בעיות אלו באמת , א� לנסח זאת באופ� שונה, או. של הבעיות הפנימיות שלכ�

  . האלא א� כ� תדמו מעבר גדול ובסיסי ז

 עשוי לעזור לכ� לפתוח חלו� דברה, את מה שניסיתי להעביר לכ� הערב לעתי� תוכלו להרגישא� 

  .קט� ממנו תוכלו להשיג תפיסה חדשה

  ?מהי הטכניקה? כיצד נית� להתכוונ� ממצב אחד למשנהו.  דיברת על התכווננות:שאלה

יפוש עצמי בעודכ� ג�  הופ� לתהלי� אוטומטי כשאת� מתמידי� בעבודה זו של חדברה :תשובה

ברגע שתגיעו להבנה עמוקה יותר של הבעיות והסטיות הפנימיות . מדמי� את המטרה הסופית

התפיסה והערכי� שלכ� מתחילי� , המושגי�, ככל שאת� מתחילי� לפתור אות�, ביותר שלכ�

" ותהתכווננ" ה,בעזרת דרגה גבוהה יותר של מודעות. באופ� מעוד� ואיטי אבל בטוח, להשתנות

אינכ� יכולי� להתכוונ� פשוט על ידי אילו$ עצמכ� להרגיש או לחשוב . מתרחשת באופ� אוטומטי

, אבל את� יכולי� לעזור לזה לקרות באמצעות ניסיו� להרגיש ולתפוס באופ� טבעי ונינוח, משהו

  . במקו� לצפות לשינוי קיצוני, בלי לצפות לתוצאות מיידיות

י� להאי$ את תהלי� הצמיחה האוטומטי באמצעות טיפוח את� יכול. אי� כל נוסחת קסמי�

כל . באמצעות השגת הזנה רוחנית ובאמצעות שימוש בהרצאה זו כחומר נוס#, מחשבות מסוימות

  . את� תתכווננו לכוח או זר� שונה; אלו יחד מוכרחי� להביא לרטט שונה

מתכוונני� לזרמי� , על כל ההפרעות שלה� והרגשות הסותרי�, הרטטי� השופעי� מכ�, כרגע

את� מתכוונני� באופ� . שהנ� באותה המידה חלק מעולמכ� כמו הזרמי� החיוביי�, שליליי�

האופי , שהנו הסכו� הכולל של האישיות שלכ�, אוטומטי לדבר שתוא� לרטט שלכ� עצמכ�
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הכישורי� הבוני� והיצירתיי� שלכ� , הבריאות שלכ� או חסרונה. וההשקפה הכוללת על החיי�

לרטט , באופ� מצטבר, גורמי�, ההרגשה שאת� חיי� ומגשימי� ייעוד או חסרונה, חסרונ�או 

  .קובע את הכוחות או הזרמי� שאליה� את� מתכוונני�, בתורו, אותו רטט. האישי שלכ�

  

  ) של ליאורה–מכא� . עד כא� תרגו� שלי(

  

י אמשו� זרמי� אנ, על פי המצב הרגשי שלי. זהו מצב שכלי ורגשי, במילי� אחרות: שאלה

כיצד : שאלתי היא. כעת נניח שהמצב השכלי שלי הוא כזה שאני מוש� כוחות שליליי�. מסוימי�

מפני שא� אני צרי� לחשוב ולדמות שיש זרמי� ? אפעל כדי לשנות בהדרגה את הזרמי� האלה

. יי�זה גור� לי לחשוב שאני צרי� להיזהר לא להתכוונ� לאות� כוחות שליל, חיוביי� ושליליי�

  ?כיצד אעבור ממנו למצב של כוחות חיוביי�, א� אמצא עצמי במצב שכלי כזה

. מה שדיברתי עליו הערב לא אמור לשנות את הגישה של� לנתיב אפילו במלוא הנימה: תשובה

נראה שאתה חש שאתה נמצא בסכנה גדולה יותר וחשו# יותר לכוחות מעבר לשליטת� מפני 

בשעה שהרעיו� שאתה בעצמ� יצרת רגשות שליליי� , ימי�שאתה סבור שאות� כוחות כבר קי

העובדה שאתה יוצר את התנאי� שגורמי� . כל זה אינו נכו�. נתנה ל� תחושה של הגנה גדולה יותר

א� , ידע זה, להפ�. ל� להתכוונ� לכוחות שקיימי� זה מכבר לא גורמת ל� להיות יותר חסר אוני�

. ובנה רבי� יותר להיות אחד ע� הזרמי� החיוביי�יית� ל� עוצמה ות, מביני� אותו כהלכה

התגובה של� היא הוכחה של המאבק האנושי הבסיסי והפחד הלא מבוסס של עזיבת מצב 

את� חשי� בטעות שאת� בטוחי� יותר בבידוד : זה בדיוק מה שאני מנסה להעביר לכ�. ההפרדה

 קורבנות של השפעות של את� חשי� שאת�. שלכ� ונעשי� יותר חשופי� ופגיעי� כחלק מהשל�

את� תהיו תחת רוש� שגוי זה כל . אנשי� אחרי� עליכ� ושל גורמי� קיימי� מעבר לשליטתכ�

וכאשר תרכשו אותה תראו .  עוד לא רכשת� במלואה את האחריות העצמית הפנימית שלכ�

  .באופ� אוטומטי שהאמת היא לא מה שאת� רואי� כיו�

   

 את הבסיס של הפחדי� הבינו, תחילה. תמיד להיות אותו דברהגישה המיידית שלכ� לפחד חייבת 

כל . בהכרח שאת� שוגי� ותרא, ו ממה שמגיעלא תירתעועמוק כו מספיק כאשר תל. כ�של

כאשר . מבוססי� על אשליה ותפיסה שגויה, לאינסטינקטי� בריאי� של הישרדותהפחדי� פרט 

 ה תובנה את ה וואז תקבל. באופ� טבעי מסוגל לוותר עליה� ותהי, �כאת הבסיס של פחדינו תבי

transcendent  ואשלייתי , טיפשי,  מיותר הואשהפחד� אתכ�גילוי זה יוביל .  לחלוטי�חסר הגיו

 שתרכשו לגביהמודעות וההבנה  ).לא פחד( לזר� אחר נוואז  תתכוונ. לאט לאט להפסיק לפחד

מבולבלת נ� תוצאה של חשיבה  כל הפחדי� והרגשות השליליי� הי. השלילי היא החלק החיוני

 ותגיע,  כאלהי ניתוח עמוק של רגשות שליליי�"ע. בי� א� היא מודעת או לא מודעת, שגויהו

  .הקיי� את הבלבול ו וכתוצאה מכ� תפתרכ�המושגי� שלושל החשיבה מחדש להערכה לבסו# 

  

� שר אתכא. פעמי� רבות הקושי הגדול ביותר הינו שאנשי� אינ� מודעי� להיות� פוחדי�

 �הצעד הראשו� הוא להיות מודע לכ� שאתכ� ש. הרבה יותר טובכבר זה , י� מפחד� שאתי�יודע



  9 מתו� 8 ' עמ75הרצאה 

זו עבודה . מדוע ומהיכ� נובע הפחד, י�חדו פ�ממה אתבדיוק הצעד השני הוא לזהות . י�מפחד

 תפגשו ואז . נדרש רצו� חזק למצוא את הפחד. דורשת סבלנות והתמדההיא  .אני מודה בכ�, קשה

זו הדר� היחידה . ברגע זה הפחד יתחיל להעל�. פחד המקורי ובמושגי� השגויי� הקשורי� בוב

להחזיק בפחד שמא את� תתכווננו לזרמי� השגויי� הוא הגישה הכי פחות . לשחרור מהפחד

כ� י נקיטת אמצעי� נגדו לא יית� ל" הפחד עפנימכ�  לשמור על עצמכי� צרי�לחשוב שאת. יעילה

 היאהדר� היחידה לשלוט בפחד .  שלכ�יותרגדול י בידוד " עכ� להג� על עצמי�ל יכוכ�אינ. דבר

כולל את ההגשמות הנובעות , לקבל את החיי� בשלמות�, ופירושו של דבר. הנכונות לעבור דרכו

  .זו הגישה היחידה הבריאה. מחוסר המושלמות שלכ�

  

בזמ� המעבר האד� נמש� . הלוקח זמ� רב למצוא היכ� הפחד הז. דיברתי על זמ� מעבר: שאלה

זה לא מגיע , אני מחפש סיוע לזמ� זה מפני שכפי שאתה אמרת. באופ� אוטומטי לזרמי� שליליי�

  ?כיצד לעבור את זה. בבת אחת

ימשו� אות� לזרמי� , לעזוב את המצב היש�, מתכוו� שהפחד הקיי� בפני� הא� אתה: תשובה

הפחדי� הישני� . יוצר פחדי� חדשי�אתה טועה באמונה שמצב המעבר ? חדשי� שליליי�

�כל . מאבק זה היה קיי� מאז שהחל הזמ�. אתה רק נעשה יותר מודע לה� כעת. קיימי� כל הזמ

הפחד הזה עשוי . אתה נלח� נגד זה מפני שאתה מפחד ממנו בלא מודע, עוד לא עשית את המעבר

ד הבסיסי של עזיבת המצב א� עדיי� עמוק בפני� הוא הפח, להתגש� בסימפטומי� חיצוניי� רבי�

  .ש�יה

א� זה . הוא יותר מסכ� אות�, בני אנוש פוחדי� תמיד שמפני שה� יותר מודעי� לתנאי שלילי

בכל . כ� פחות השלילי ישפיע עליכ�, ככל שאת� יודע מודעי� לו או לכל פחד אחר. בדיוק ההפ�

  . וההפ�, ל אחרי�זו אמת נצחית ותקפה שלעול� אינכ� טר# חסר אוני� להשפעות ש, מקרה

  

  ?מה לגבי הפחד מהצלחה: שאלה

כל מה שאתה יודע . מכ� שאינ� ראוי להצלחה הפחד מהצלחה מצביע על פחד –בגדול : תשובה

. החלטה ומחיר, עבודה, בלי הצור� לאחריות, הוא שהילד ב� רוצה משהו שיוגש לו על מגש כס#

אז ,  הילד ב� לא מקבל אות�אבל א�, אתה מקבל את כל התנאי� האלה, כאשר אתה בוגר

זהו הפחד לאבד את ההצלחה .  לכ� נוצר פחד נוס#.התוצאה עלולה להיות פחד מהצלחה

הידע העמוקה של הנפש משדר לכ� שאת� יכולי� להחזיק באופ� חוקי . האפשרית שאולי יזכו בה

ה עמוק בפני� את� יודעי� שההצלח, א� היא לא קיימת. רק במה שהרווחת� בעמדה בוגרת

הכישלו� והצער על ידי חבלה בהצלחה , לכ� את� מנסי� למנוע את הבושה והחשיפה. תברח מכ�

 .ברגע שמופיע הפחד

  

, חוסר באחריות עצמית. 2תחושות של חוסר התאמה . 1: כ� שמה שיוצר פחד מהצלחה הוא

ה זה קשור למ". אני לא באמת ראוי לזה"התחושה של : אשמה. 3אפילו ברמה פנימית מרומזת 

אז באופ� טבעי הוא מרגיש , א� אד� אינו מוכ� לקחת על עצמו אחריות בוגרת. שדיברתי פה
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הוא נכו� לשל� , א� אד� מקבל אחריות עצמית בוגרת מלאה. אשמה על כ� שהוא שוא# למטרה

  .אז לא תהיה אשמה, את המחיר לכל דבר והוא מסוגל לבצע החלטה בוגרת

את� עשויי� למצוא אות� . מצוא את היסודות שדובר פההאד� חייב ל, כאשר קיימת בעיה כזו

אבל באופ� בסיסי ההיבטי� שדובר עליה� יהיו נוכחי� בצורה כלשהי א� , בגיוו� אישי מסוי�

  .מעמיקי� מספיק

  

הוא קשור לסיבות הפסיכולוגיות שדיברתי עליה� . מופיע יסוד אחר, ברמה רוחנית עמוקה יותר

  .הערב

. דמת הסברתי את הפחד מאושר שקיי� ברמה מסוימת בכל ב� אנושאת� זוכרי� שבשיחה הקו

המצב שבו את� חלק מהשל� במקו� קצה , פחד מאושר קשור למצב החדש שדיברתי עליו הערב

כל . האגו האנושי העיוור והבור נאבק כנגד המצב החדש הלא ידוע של אושר טהור. של עצמכ�

  .החדש של הוויה שיהיה שלכ� לאחר המעבראושר אמיתי חייב באיזו דר� להיות קשור למצב 

שאינה נחווית ברוח של להיות חלק מהשל� ולחלוק , כל הצלחה שהיא יותר מאשר שטחית בלבד

היא לא תהיה . לא מספקת וזמנית, את המטרה המשותפת של איחוד כל היקו� תהיה רדודה

,  של הצלחה אמיתיתשה� התוצר, סיפוק וביטחו� אמיתיי�. מתגמלת ותביא לפחדי� באיזו דר�

פרד הזה אינו מוכר בבהירות כגור� הלא ואפילו א� המצב המ, לא הולכי� ביחד ע� מצב מופרד

  . חוסר התאימות יוצר את הפחד מהצלחה. מודע והמרומז שהינו

אבל את� ". עונות"בעול� שלנו איננו מכירי� ב, כמוב�. אני אפרוש כעת ע� ברכות מיוחדות לעונה

זמ� מיוחד זה של השנה לחגוג את הלידה של האחד שבא כדי להדגי� בדר� בעולמכ� בחרת� 

, כי החיי� עצמ� הינ� סמל. הוא הדגי� זאת בסמלי�. הטובה ביותר את המעבר שעליו דיברתי

, בברכה מיוחדת של המושיע שהיה האהבה והוא האהבה. הרבה יותר מאשר החלומות שלכ�

ושאיפותינו שתמשיכו להיאבק , ה והאהבה שלנואני שולח לכ� עוצמ, ושתמיד יהיה האהבה

כי . הנתיב של מציאת עצמכ� והתפתחות עצמכ� כדי שתהיו האד� שיועדת� להיות, בנתיב הזה

יושר עצמי . כל עוד את� ישרי� ע� עצמכ�, אי� שו� דבר יותר כדאי ותכליתי שיכולת� לעשות

  !היו באלוהי�, היו שלווי�, ביותרהיו ברוכי� ידידי היקרי� . הוא הצעד הראשו� לקראת האהבה


