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ברכות ,ידידי היקרי ביותר .הלוואי והרצאה זו תהיה מועילה ולכ מבורכת .הלוואי שמילי אלה
ישפכו אור ובהירות על חיפושיכ לשחרור.
אני רוצה לדבר על נושא שעד היו נגעתי בו רק בצורה לא ישירה :מושג הרוע .הדת המסורתית
מניחה שהרוע הוא כוח נפרד .על פי תפיסה זו ,אנשי צריכי להתמודד ע החלטה בי טוב ובי רע.
ישנ פילוסופיות שסבורות שאי דבר כזה כמו רוע ,זו רק אשליה ובמציאות זה לא קיי .הכחשת
הגשמת הרוע היא אשליה באותה מידה כמו האמונה שהרוע מייצג אספקט נפרד מהיקו.
בהרצאה זו אני רוצה להציג הבנה עמוקה יותר של הרוע ,שמאוד תעזור לידידי השקועי בתהלי
הגילוי העצמי.
הרוע הינו ,או נוצר מחוסר תחושה ובלבול לגבי ביצוע השליטה .מדוע הרוע הינו חוסר תחושה? כאשר
את חושבי על מנגנוני הגנה הפועלי בנפש האנושית ,הקשר בי חוסר תחושה לרוע נעשה ברור
למדי .ילדי המרגישי פגועי ,דחויי וחשופי לכאב וקיפוח באופ חסר אוני ,חשי לעיתי
קרובות שא יכהו את רגשותיה זו תהיה ההגנה היחידה כנגד הסבל .זהו לעיתי קרובות אמצעי
הגנה שימושי ודי מציאותי.
כמו כ ,כאשר ילדי מבולבלי מפני שה תופסי סתירה וקונפליקט מסביב ,ה מפתחי רגשות
סותרי בנפש באותה מידה .ה לא יכולי להתמודד לא ע אלה ולא ע אלה .הכהה של רגשות
היא ג הגנה כנגד התגובות הסותרות שלה .בנסיבות כאלה ,זה אפילו הצלה .אבל א חוסר
התחושה נעשה טבע שני ונשאר הרבה לאחר שהנסיבות המכאיבות השתנו וכאשר האד אינו יותר
ילד חסר אוני ,פה מתחיל הרוע .כ הוא נולד.
חוסר תחושה וחוסר רגישות כלפי הכאב האישי של האד מוביל לאותה תחושה כלפי האחרי.
כאשר בוחני את התגובה האישית ,רואי לעיתי קרובות שהתגובה הספונטאנית הראשונה כלפי
האחר היא תחושת הזדהות ,חמלה או אמפטיה ,השתתפות של הנפש .אבל התגובה השנייה מכווצת
את הזר הרגשי .משהו בפני אומר "לא" ,ומשמעותו שעוצבה שכבת הגנה של חוסר רגש .באותו רגע
האד עומד בנפרד – כנראה בטוח ) ,(safeאבל נפרד .הפרדה זו יכולה אחר כ לקבל פיצוי על ידי
דרמטיות וסנטימנטאליות מזויפת ועל ידי סימפטיה מוגזמת לא כנה .אלה רק תחליפי לחוסר
התחושה .חוסר התחושה נוצר עבור האד ובצורה בלתי נמנעת עובר לאחרי ,כפי שכל עמדה כלפי
העצמי עוברת אל האחרי.
נבחי בי שלושה שלבי של חוסר תחושה .הראשו ,חוסר התחושה כלפי העצמי ,מנגנו הגנה .השני
הוא חוסר תחושה כלפי האחרי .בשלב זה זו עמדה פסיבית של אדישות שמאפשרת לאד להתבונ
באחרי הסובלי ללא תחושת חוסר נוחות .הרבה מהרוע בעול נובע משלב זה של הנפש .היות
שהוא פחות גס ,לטווח הארו הוא יותר מזיק ,מפני שאכזריות אקטיבית יוצרת תגובת נגד מהירה
יותר .אדישות פסיבית הנולדת מתו כהות של רגשות יכולה להימש בלי להיות מובחנת מפני שכל כ
קל להסוות אותה .היא מאפשרת לאד להיות בעל אימפולסי אנוכיי בלי שיבחינו בכ בגלוי.
אדישות אינה רוע אקטיבי כמו אכזריות אבל היא מזיקה לא פחות לטווח הארו .
השלב השלישי של חוסר התחושה הוא אכזריות בפעולה .שלב זה נובע מפחד מאחרי ,שנראה שה
מצפי לפעולות כאלה של אכזריות ,או מחוסר היכולת להתמודד ע זע עצור או מתהלי סמוי של
חיזוק אמצעי הגנה של חוסר התחושה .בתחילה זה נראה בלתי נתפס .אבל כאשר את חושבי על כ
באופ עמוק ,תמצאו שלפעמי ,כמעט במודע ,אנשי מוצאי את עצמ על ס ,החלטה "או שאני
אאפשר לרגשותיי לנוע באמפטיה כלפי האחר ,או ,על מנת לסטות מזר הרגשות החמי ,עלי להתנהג
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בדיוק באופ הפו  ".ברגע הבא השכלתנות הזו נעלמת ,ההחלטה המודעת נשכחת ,ומה שנשאר הוא
כוח כופה לכיוו פעולות אכזריות.
באות רגעי כל הנזק וההרסנות ,כל הרוע נובע מהתכחשות לעצמי האמיתי הספונטאני ,והחלפתו
בתגובות משניות שתמיד קשורות בפחד בדר זו או אחרת.
קו הגבול בי חוסר תחושה פסיבית ואכזריות אקטיבית הוא לרוב מאוד דק ורופ ,,ונראה מאוד תלוי
בנסיבות חיצוניות .א אנשי יבינו את התהליכי האלה לא רק באופ אינטלקטואלי אלא בתוכ,
ה יהיו מסוגלי להתמודד ע הרוע של העול ,שכל כ מביא לתחושות ייאוש ,ספק ובלבול.
אכזריות אקטיבית מכהה במידה גוברת את החושי של האד שמבצע אותה .היא לא רק מונעת את
הזר של רגשות חיוביי ספונטאניי אלא ג מסלקת את הפחד והאשמה .הפעולה של הטלת כאב
על אחרי הורסת את היכולת של האד להרגיש .ולכ זהו כלי חזק יותר כדי להשיג חוסר תחושה.
עליכ להבחי תמיד בי הפעולות האקטיביות של אדישות או אכזריות לבי נטיות רגשיות .האדישות
או כהות החושי יכולי שלא לבוא לידי ביטוי .אפשרי לחוות את חוסר ההשתתפות וכהות החושי
אבל לא לפעול על פיה .את עשויי לעשות ככל שתוכלו על מנת לעזור לאחר ,אולי אפילו להגזי
בכ  ,בדיוק מפני שאינכ רוצי ברמה המודעת להיות כה אדישי .התשוקה לפגוע באחרי עשויה
להתקיי רק כרגש ,בלי שא ,פע תעשו משהו בכיוו זה .אבל א את חשי אשמה ,אינכ
מבחיני בי הרצו לבי הביצוע ,כ שאי זה משנה א את חשי או פועלי בדרכי הרסניות
ומזיקות .לכ מתכחשי לכל התחו המציק הזה ומוציאי אותו מהמודעות ,ואז לא נית לתק.
כשמודי ומכירי ומתייצבי בפני הרגש ,ולא משנה עד כמה הוא לא רצוי ,אז לא יכולי לעול
לפגוע בעצמי או באחרי ולבסו ,תהלי זה ימיס את הרגש השלילי .כשמבלבלי בי הדח ,לבי
המעשה ולכ מתכחשי לשניה ,התוצאה היא הפרעה קשה לעצמי ,שתשפיע באופ לא ישיר על
אחרי ,בלי שו תקווה לשנות כל עוד התהלי נשאר חבוי בלא מודע.
כשמתבונני באור זה ,ברור שחוסר התחושה במקרי קיצוניי נעשה אכזריות אקטיבית .ההבדל בי
שני אלה הוא רק בדרגה .חשוב מאוד שתבינו זאת ,ידידיי .לאלה שמקבלי הל ,פוחדי ולא
מסוגלי להתמודד ע האכזריות הקיימת בעול ,וסובלי במיוחד מהידיעה שהיא קיימת ,ה עשו
עצמ קהי חושי באיזו דר וכתוצאה מכ סובלי מאשמה .לכ חייב להיות קיי קשר בי חוסר
תחושה של אד והגישה או העמדה שלו כלפי אספקטי רעי בעול .חלק מהאנשי כורעי תחת
נטל הרוע ,חלק סנטימנטאליי מדי ,ואחרי עשויי להיות קשוחי ואדישי כלפי קיו הרוע .כל
תגובה מוגזמת כזו יכולה להתקשר ע חוסר תחושה שבאיזה אופ התיישב בנפש .פע ,חוסר תחושה
זה נראה ההגנה היחידה ,אחר כ הוא נשאר ,ולא בתבונה.
ההיבט השני של רוע מתייחס לשליטה .דיברנו על חשיבות זניחת שליטה חזקה מדי והכישלו
להשתמש בשליטות וכוחות הנמצאי ברשותכ על מנת להשיג חיי עשירי ומלאי .חוסר האיזו
במקו שיש צור
במקו שיש בו צור בגמישות ,וכ חוסר אוני ָ
שיוצר הכישלו הזה גור לקשיחות ָ
בנחישות גמישה .חוסר האיזו נוצר תמיד עקב הבורות וחוסר ההבחנה בי העצמי הפנימי לחיצוני.
כל הסבל משוי לחוסר אוני .ככל שחוסר האוני גדול יותר ,כ האד פחות מסוגל לחמוק מכאב.
הילדי בטבע ה חסרי אוני ,חלשי ותלויי .לכ הסבל שה חווי דורש אמצעי כמו תהלי
כהות החושי של החלשת ההשפעה שלו )של הסבל(.
חוסר האוני ממשי להתקיי במבוגרי אשר הנפש שלה נשארה ילדותית או לא בוגרת .בנקודות
הבעייתיות בחיי הפנימיי יאובחנו על ידי רגש זה של חוסר אוני מוחלט ,לעומת התחומי
הבריאי שבו ,שש לא יהיה חוסר אוני .ברור שחוסר אוני וחוסר שליטה קשורי זה בזה במידה
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רבה .היות שחוסר אוני גור לכאב ,הכאב גור לחוסר תחושה ,וחוסר התחושה מוביל לרוע ,ולכ
ברור שחוסר איזו וחוסר שליטה קשורי ג ה לרוע.
בטווח רחב יותר ,חוסר אוני הוא אחת הבעיות האנושיות הגדולות ביותר .מתעלמי באופ גור,
מהמשמעות שלו .אנשי חשי חוסר אוני כלפי הגו ,שלה .ישנו תחו משמעותי שבו כ יש ל
שליטה .תחו זה מתרחב ככל שאתה מוצא את העצמי הפנימי ,האמיתי של  .במקו שבו יש עיוות
והעצמי האמיתי חבוי מהמודעות החיצונית של ,ש נגמרת השליטה .ואז אתה חש חוסר אוני,
חלש ,פוחד.
היחסי בי הגו ,,הרגשות ונסיבות החיי האישיי ה אותו דבר כשמדובר בשליטה .יש ל שליטה
ישירה על חלק מהפעולות הגופניות של  .אתה יכול להזיז את השרירי בכוח הרצו .אתה יכול
להחליט ע העצמי החיצוני ,או עצמי האגו ,מתי וכיצד להשתמש בשרירי מסוימי ,מתי וכיצד
לזוז .למעשה ,חלק מהפעולות הפיזיות ה תחת פיקוח ישיר של הרצו החיצוני ולא יכולי לפעול אלא
א יופעל רצו זה .בכדי לסכ ,כל פעולות הגו ,הוולנטריות ה תחת השליטה הישירה של האגו
החיצוני של .
אבל ישנו תחו רחב של הגו ,שאליו הרצו החיצוני לא יכול להגיע באופ ישיר .פעולות אלה אינ
תחת השיפוט של הרצו החיצוני .ה פועלות בסדר מושל בלי שו פעולה רצונית מכוונת .ה
מפסיקות לפעול היטב ללא שו החלטה נראית לעי של הרצו החיצוני של  .פעולות פנימיות אלה
אינ נשלטות על ידי שליטה חיצונית .וזה מפחיד אתכ ,מפני שאת לא מביני את זה .את חשי
שאי לכ כוח על תחו נכבד מגופכ ,ולכ את נתוני בידיי של גור אחר.
ואותו דבר ג לגבי תהליכי נפשיי .יש לכ שליטה על תחו נרחב של פעולות ,על מילי שאת
מדברי ,על בחירה של מחשבות .לכאורה אי לכ שליטה על תגובות רגשיות ספונטאניות .ג דבר זה
נראה מפחיד למדי .את רוצי להרגיש דבר אחד אבל אינכ יכולי להכריח את עצמכ לכ  .את
אולי שונאי להרגיש רגש אחר ,אבל אינכ מסוגלי למנוע זאת .כפי שאת יודעי ,מהדחקה נובעת
כפייתיות ,ואז את חשי עוד יותר חסרי אוני – כלפי האישיות שלכ .אפילו א את לא חושבי
על כ במילי ברורות ,התחושה היא" :א אני לא יכול לשלוט על הגו ,שלי או על התגובות ועל
הרגשות שלי ,וא פועל מתוכי כוח מפחיד שאינני מכיר אותו ולא יכול לשלוט עליו ,אז כל שכ ,כמה
אני חייב להיות חסר אוני בפני החיי?"
למעשה ,היחס בי העצמי והחיי הוא ישיר מאוד .אי לכ יותר שליטה על תכונות של הגו ,הפנימי
והתהליכי הנפשיי מאשר על החיי ,וג לא פחות .במידה שמצאת את המפתח לתהליכי
הפנימיי ,כ מצאת את המפתח לשליטה על אירועי שנראי כגורל ושולטי על חייכ.
נראה לכ שגורל לא ידוע שולט על הגו ,הפנימי שלכ ,על התגובות הספונטאניות שלכ ועל נסיבות
חיצוניות .אבל הא זה נכו שאת חייבי להיות מופרדי מהתכונות הפנימיות שלכ? הא באמת
אי לכ שליטה עליה? או שמא נית לכונ קשר בי המודעות שלכ לבי הגו ,הפנימי ,הרגשות
הספונטאניי והחיי שלכ?
אות יחסי קיימי בחיי כמו בי הגו ,והרגשות .יש לכ שליטה ישירה על כמה התרחשויות.
הרצו הישיר החיצוני יכול לקבוע פעולות מסוימות אשר את יודעי שתבאנה לתוצאות מסוימות.
א תעשו זאת ,יתקיימו התוצאות .אבל ,כמו ע הגו ,ועול הרגשות שלכ ,ישנו תחו שבו נפסקת
השליטה הישירה והמיידית .לכ היחסי בי הגו ,,העול הפנימי של הרגשות והחיי החיצוניי ה
אותו דבר .ה מחולקי בקו גבול שבו יש לכ שליטה ישירה וברורה לעצב את המאורעות ואת
התוצאות .ש פועל כוח אחר שעליו אי לכ שליטה ,שאינכ מביני אותו ולכ מפחדי ממנו.
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מהרעיו שכוח בלתי תלוי ומוזר פועל עליכ ,נוצר מושג האלוהי החיצוני – אלוהי שצרי להפציר
בו ולפייס אותו .מציאת הטבע האמיתי של הכוח הזה היא המטרה הסופית של התפתחות רוחנית
אנושית.
הרוח יודעת שיעוד האד הוא למצוא את הטבע האמיתי של כוח זה ,ולהרחיב אותו מעל הגורל .אבל
מסר זה ,שמגיע מעומק ההוויה הרוחנית שלכ ,פוגש לעיתי קרובות בתחומי חיצוניי של
האישיות בדר מעוותת בגלל גל התפיסות השגויות והבלבולי .את מנסי להגיע למטרה זו ,א
בדר שגויה .את מנסי לעיתי קרובות להגיע למטרה על ידי מתיחת הרצו החיצוני שלכ וניסיו
להפעילו על תחומי שבה אי לכ שליטה וכ את מכווני בצורה לא נכונה את תכונות הרצו של
האגו החיצוני שלכ.
אלה מכ שהשקיעו שני של מאמ .בנתיב הבחינו שבתחומי שבה היית פע חסרי אוני ,את
כבר בכלל לא חסרי אוני .לא רק גילית כוח ,עוצמה ,תושייה והתאמה – איכויות שמעול לא
חלמת שיש לכ – אלא ג את מתחילי לראות שפועלת שליטה מרחוק השולטת על הגורל שלכ
ועל נסיבות החיי החיצוניות .את נוכחי לדעת שהשליטה שלכ מתרחבת .את חווי כיצד
נסוגי תחומי שבה אי לכ שליטה ,ואזורי שליטה חדשי שגילית אינ תחת שליטה ישירה
אבל עובדי ע שליטה מרחוק.
הרחבת שליטה אינה יכולה להתרחש על ידי הידוק קשוח של כוחות האגו – של הרצו ,השכל או
ההיגיו .זה קורה על ידי תהלי לא ישיר של שליטה מרחוק ,אשר לבסו ,נעשה ישיר .כלומר ,יש
להשתמש באיכויות האגו ,אבל לא בדר שמנסי לעשות כ בדר כלל .יש להשתמש בה כדי
לחסל את עוצמת הרצו החיצוני .יש להיפטר מהרעיו שהרצו החיצוני הוא כל יכול ,ויש להפקיד את
התכונות החיצוניות בידי הפנימיות.
תחילה זה ייראה מבלבל או אפילו סותר ,אבל כאשר תתפסו זאת לעומק ,תבינו ללא כל ספק את
העבודה שאנו עושי פה .כאשר תבינו שישנה אינטליגנציה רחבה יותר שמאוד נגישה אליכ  /שהיא
אינה אלוהות רחוקה המופרדת מכ ,אלא חלק אינטגראלי ומיידי בכ – כשתיווכחו בכ  ,תדעו שמה
שדיברתי הוא אמת .את תראו תחילה שליטה מרחוק ) (remote controlהפועלת במקו שבו לא
הייתה שו התערבות ,קשר או שליטה .בהדרגה תהפו השליטה מרחוק לשליטה ישירה .תחילה זה
לא יהיה יותר מתיאוריה שתבדקו ע אמונה ,רצו פתיחות .אחר כ התיאוריה הזו תהפו לעובדה,
למציאות חווייתית.
א את רוצי להפעיל שליטה על תחומי שאינ נגישי לרצו החיצוני שלכ ,למשל ,על תהליכי
הגו ,הפנימי ,את מייגעי את עצמכ ,מחלישי את האנרגיות וגורמי לאכזבה ותסכול .א את
מביני שכל התהליכי הפנימיי – גו ,פנימי ,רגשות פנימיי וחיי פנימיי )שנראי כמתגשמי
בגורל ובאי מבחו ,(.יכולי להיות נשלטי רק על ידי האד הפנימי ,לא תבזבזו אנרגית אגו נחוצה.
במקו זה ,תשתמשו בשכל החיצוני על מנת ליצור קשר ע העצמי הפנימי ,כ שהוא יבצע את מה
שהוא אמור לעשות .כשתתפסו זאת ,זה יהיה אפשרי.
וכעת ,כיצד אפשר להפעיל את העצמי הפנימי? אי אפשר להפעיל אותו כשלעצמו ,משו שהוא מגיב
רק למודע0ת .למודעות החיצונית וג לפנימית יש את הכוח לכוו את ההוויה הפנימית הזו ,על כל
המשאבי המופלאי שלה ,על התבונה והכוח שלה .להוויה הפנימית הזו בתורה יש שליטה על
תהליכי פנימיי .לאנשי אי מושג לגבי האפשרויות הלא מוגבלות ,המתרחבות הרבה מעבר ומעל
מה שה מאמיני כחוק טבע .כשהדברי יובנו ,המשמעות האמיתית של החיי ושל המדיטציה
ייקלטו ,יחיו ,ייחוו .לא תהיה יותר בעיה או בלבול לגבי השימוש ביכולות.
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מתעלמי במידה גדולה מהמגבלות של תכונות האגו החיצוני ,הקיימות רק במידה שאת נכשלי
בהבנה שיש להשתמש באות תכונות אגו על מנת להתקשר ישירות ע העצמי הפנימי ,אשר אז שולט
על כל התכונות הפנימיות ,כולל גו ,,רגשות ומה שנראה כגורל .חייבי להשתמש במודעות החיצונית
על מנת להפעיל את המודעות הפנימית .למרות הכוח העצו של המודעות הפנימית ,היא מגיבה רק
למאמ! מכוו וישיר של השכל החיצוני .הגישה הזו בעלת שני צעדיtwo-step indirect ,
 approachהלא ישירה לכוח של העצמי הפנימי מכוננת את מה שכיניתי בש שליטה מרחוק.
שליטה זו מתחילה לעבוד יותר ויותר ככל שהאישיות מסירה עיוותי ותפיסות שגויות שקבועות
בנפש .העיוותי האלה יוצרי מחסו בי המודעות החיצונית לפנימית .אבל ככל שתירכש תובנה
פנימית ,צעד אחר צעד ,וככל שהעמדות ההרסניות ישתנו ,שיתו ,הפעולה בי העצמי החיצוני לפנימי
ירחיב את תחומי השליטה.
תחילה זה נראה כמעט מקרי .מה שנראה ודאי מעלה ספקות על ידי הדרדרות בלתי נמנעת .את
יודעי היטב שבתהלי גדילה הבעיות אינ נעלמות באחת .נותרות שאריות שממשיכות לפעול עד
אשר כל העיוותי נעלמי .מה שנראה פע כגורל מקרי שהאד נחש ,אליו בחוסר אוני ושאי
לגביו שליטה ,ייראה בהדרגה סיבה ותוצאה הפועלי על ידי שליטה מרחוק ,הפו משליטה ישירה של
תכונות חיצוניות .ככל שההתפתחות ממשיכה ,השליטה מרחוק נעשית יותר ויותר ישירה .התכונות
החיצוניות והפנימיות נעשות אחד .וכאשר התהלי הזה ממשי  ,השליטה ,כאשר משחררי את
תכונות האגו החיצוני ,כאשר זונחי את השליטה והאחיזה ,וכאשר משתמשי ברצו החיצוני בדר
נכונה ,אינה מהווה יותר בעיה .ג לא נחו .יותר להכהות את עצמ )את רגשותי ( ,להתמודד ע
חשיפה חסרת אוני לכאב ,מפני שאינ יותר חסר אוני.
ידידיי היקרי ביותר ,הקליטה ,ההבנה ,הידיעה וחוויית כל אלה ה בעלי חשיבות גדולה לכל אחד
מכ בנתיב.
שאלה :יש לי נטייה לחוש כאילו מוטל עלי משא כבד בגלל האכזריות שקיימת בעול .בילדותי גיליתי
שאחד הפתרונות פסודו שלי הוא נסיגה .אבל אז אני ג נסוג מאהבה .הא מעורבת בכ ג אשמה?
תשובה :כ ,אבל יש ג דברי אחרי .כאשר אתה נסוג מאהבה ,אתה נעשה חסר תחושה .בילדות
זה היה מג כנגד האכזריות מבחו ,.אבל זה לא מנע מהופעת רגשות השליליי כמו זע ,פחד וכעס.
לא נית להכהות רגשות אלה .נית רק להסתיר אות .ואז האשמה מתרבה .לו נית היה לתרג
במילי מה שקרה באישיות ,היית אומר" :פה אני ,פוחד מהאכזריות מבחו ,.פוחד מהזע והאדישות
של העול .חוסר הצדק של אחרי אחראי לחוסר הרגישות אלי .היות שאני פוחד מחוסר צדק ,חוסר
הרגישות ,אדישות ,אכזריות וכעס ,אני אעשה עצמי חסר תחושה כמוה ,בעול החיצוני ".האשמה
מבטאת בבהירות שהאד מתמרמר ומוצא פסול באחרי את מה שהוא מנציח בעצמו ,מתו הנחה
שגויה שזו ההגנה שלו .הנפש אומרת" :אני אמנע מעצמי רגשות חו ואהבה על מנת להג על עצמי.
למרות התוצאה המכהה של רגשות מסוימי ,אני לא אפחית את כעסי וזעמי" .ומזה מורכבת
האשמה.
שאלה :לגבי הפעולות הפיסיות שה מחו .לשליטתנו :הא הכעס ,הזע והאשמה יוצרי מחלות?
תשובה :כמוב .כל הרגשות השליליי החבויי יוצרי בעיות ,סיכוני וקשיי המתגלי במערכת
הפיסית ,רגשית או מנטאלית או בנסיבות החיי החיצוניות של האד .נכו הדבר שהרגשות
השליליי המודחקי שנובעי מערכי מעוותי ומושגי שגויי יוצרי מחלות .אבל זה ג נכו
שהעצמי החיצוני יכול לאפשר גישה לעצמי הפנימי על מנת ליצור את המצב של סבל חסר אוני,
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במקו תיקו ,ריפוי ,שיפור ומניעת אירועי שליליי בעתיד .כאשר האד מרגיש קורב של הגורל,
של כוחות חיצוניי מעבר לשליטתו ,הוא לא רואה את הסיבות הברורות והישירות ביותר.
הידע שהעצמי החיצוני והפנימי צריכי לשת ,פעולה על מנת להביא סדר ,הרמוניה ,אמת והגשמה
יאפשר לאנשי להשתמש באנרגיה שלה בכיוו הנכו .ההוויה הפנימית היא זו שבונה ,מחזיקה
ומכוננת את הבריאות .א מתעלמי מנוכחותה ומכוחה ,אנשי בהכרח יחושו קורבנות חסרי אוני.
ההוויה הפנימית יכולה ליצור חיי בוני שבה נית כל דבר ,ג א הוא נדרש מבחו ,.מפני שאי
גבול בי פני לבי חו..
הבא נסיי את ההרצאה בהצעה למדיטציה .נחבר שליטה דר ההוויה הפנימית ע ויתור על חוסר
התחושה הלא מודע המכוו .הדר לגשת ליחסי בי תכונות האגו החיצוני של המינד והרצו וההוויה
הפנימית למטרה של חיסול חוסר התחושה עשויה להיות כדלהל:
"הרצו המכוו חיצונית שלי אינו יכול להגיע לתחומי שבה הכהיתי את התפיסה ,החוויה ,הרגש
והרגישות שלי .לכ אני רוצה להתקשר להוויה הפנימית של אינטליגנציה גבוהה יותר וכוח גדול יותר
מאשר המינד החיצוני שלי ,כדי לקחת צעדי נחוצי על מנת להפשיר את אות איכויות :להביא אות
לחיי ,כ שאוכל לתפקד באופ מלא כב אנוש .בכל מקו שבו נמצא פחד ותפיסה שגויה ,אני רוצה
להבי אות כ שאוכל לחסל את מה שעומד בדרכי .האיסורי המיותרי שאיני מכיר אות עדיי
ה הגורמי לי להיות חצי חי .אני רוצה להיות חי לחלוטי .וכדי להגיע לכ  ,אני מתקשר ע העצמי
הפנימי שלי כדי שיעזור לי לחסל את המכשולי ,להביא למודעות שלי מה שעלי לדעת ,כ שאני
אתעורר מחדש ואחיה במצב של הגשמה ,עצמיות )  ,(selfhoodויופי.
אינכ צריכי לחזור על מילי אלה בדיוק ,השתמשו במילי שלכ ,בדר האינדיבידואלית שלכ
ובטאו את מהות המחשבות האלה .זו הגישה ,ידידיי.
היו ברוכי ,כל אחד מכ ,בהמש דרככ בנתיב .אני מאחל לכ שתרגישו ,כל אחד מכ ,את האור
של האמת והאהבה שהחיי יכולי להיות ,א בכ תבחרו .א תנקטו בצעדי הנכוני כדי לשלב
בי ההוויה החיצונית לפנימית ,על ידי כינו אקטיבי של קשר ביניה ,החיי יהיו הרבה יותר מאשר
את יכולי לשאו .,החיי אינ יותר ואינ פחות מאשר את מאפשרי לה להיות ,הכי טובי
או הכי גרועי – או כל מה שביניה .החיי אינ יותר ואינ פחות מאשר מה שהמודעות שלכ
מבטאת .המגבלות שהצבת על ההגשמה שלכ ,כמו המגבלות שאת מאמיני שקיימות לגבי
שליטה ,ה א ורק שרירותיות .ה תלויות באמונה שלכ .במידה שבה את מכירי את הכוחות של
האיכויות הפנימיות שלכ ,כ תוכלו לרכוש בעלות על העול .אבל הכוחות הפנימיי שוכני באד
הפנימי ,לא באגו החיצוני.
מידת המימוש של האיכויות הפנימיות תלויה בסיכו הכללי של המודעות שלכ ,של האמונות,
המושגי ,הביטוי שלכ .וכל אלה תלויי ב /עד כמה את ההוויה הפנימית שלכ משוחררת
להגשי ,או כמה היא חסומה .א הכהית את רגשותיכ ,העצמי הפנימי אינו פועל .רק הוא יכול
לגרו לכ ולחיי להיות אחד ,במוב הטוב ביותר של המילה.
היו בשלווה ,היו באלוהי!

