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הרצאה  :200התחושה הקוסמית )(The Cosmic feeling
ברוכי הבאי! ברכה ועזרה ניתנות לכ .אהבה ועוצמה זורמות אליכ .הגרעי האלוהי קיי
בכל אחד מכ .מטרת החיי היא להיווכח בכ ,לדעת מי את באמת ,לזכור זאת .ברגע שתכירו
את העצמי האמיתי שלכ ,שהנו מורשת אלוהית ,לא תפחדו ולא תסבלו יותר .הנתיב שבו אני
מדרי אתכ מסייע ,באמצעות גישותיו השונות ,להסיר את המכשולי בפני מציאת מי שהנכ
באמת.
עבור רוב בני האד אלו ה מילי בלבד .רק לאחר שהתגברת על מכשולי מסוימי ,את
יכולי לחוות לפרקי את הזהות האמיתית שלכ .בהרצאה הנוכחית הייתי רוצה לדבר על אחת
החוויות שאת עשויי לחוות כשאת מתחילי לתפוס את הזהות האמיתית שלכ .ברצוני
להכי אתכ להבי את משמעות החוויה כדי שלא תדחו את עוצמתה בכ שתנסו להתאי אותה
לתבנית של החוויה האנושית הרגילה .דבר זה יהרוס אותה ויקשה על הישנ!תה.
ברצוני לדו בהרגשה מסוימת מאד ,הרגשה שנדיר שמכירי בה מפני שהיא עולה על טווח
הרגשות של האד הרגיל .בתחו הרגש האנושי אי א" חוויה גבוהה יותר וקרובה יותר למציאות
האלוהית מאשר אהבה .הרגש שבו ברצוני לדו הוא מעבר לאהבה .אי לו ש מפני שהוא נדיר
מאד בחוויה האנושית ,פרט לאות אנשי מעטי שמגיעי להגשמה עצמית מלאה.
דיברתי על ביטויי רבי של הגשמה עצמית .תיארתי כיצד הערו #נפתח כדי לקבל חוכמה
ואינטליגנציה הולכות וגוברות במידה כזו שכל הבעיות יכולות להיפתר .הפתרונות מגיעי בדר
חובקת$כל .לא נותרי קצוות בלתי פתורי .תיארתי כיצד את מוצאי בתו עצמכ עוצמה
יצירתית חדשה שיכולה לספק לכ את כל ההגשמה ,הביטוי$העצמי והשמחה שבה את
חפצי .ה כול נמצאי בהישג ידיכ ,מוכני למימוש .דיברתי על יופיו של היקו שאת
מגלי באופ אוטומטי :יקו שבו הכול כש!רה ואי צור לפחד משו דבר ,יקו שבו תמצאו
תחושת שלמות וחיי נצחיי ,כוח ריפוי והגשמה רגשית ברמה העמוקה ביותר האפשרית .א
מעול לא דנתי ברגש מסוי אחד ,א כי הוא מובלע בכל דבר אחר עליו דיברתי – כיוו שבהוויה
האמיתית שלכ ,הכול אחד :החוויות שלכ שוב אינ נפרדות וקטועות ,בדיוק כפי שאת כבר
אינכ ישות נפרדת מאלוהי .כפי שהשכל הקט והמפוצל שלכ יהפו לאחד ע האינטליגנציה
הגדולה יותר ששוכנת בפני ,כ יהפכו כל החוויות לחוויה אחת ,שיש לה רק צדדי שוני.
בשלב ההתפתחות הנוכחי שלכ ,את יכולי לחשוב על דבר אחד ,להרגיש דבר אחר ,לרצות דבר
נוס" ואפילו לפעול בדר אחרת .הפיצול הנוראי הזה הוא המצב המכאיב והמבלבל ביותר שנית
להעלות על הדעת .הריפוי שלו שוכ בשלמותו בעצמי הפנימי ביותר שלכ ,בו תמצאו את הנוכחות
הנצחית של אלוהי.
נית לכנות את הרגש שאני מתאר ,בהעדרו של ש טוב יותר ,התחושה הקוסמית .תחושה
קוסמית זו אינה רק הבנה תיאורטית או הרגשה לגבי היקו או הבריאה .זוהי חוויה גופנית,
שכלית ,רגשית ורוחנית .היא מקיפה את האד כולו .אנסה לתאר חוויה זו ככל שאוכל במסגרת
מגבלות השפה האנושית .לאחר מכ אסביר מה התנאי המוקדמי הנדרשי על מנת להשיג
תחושה קוסמית זו ,מה ארבעת המפתחות המאפשרי אותה.
התחושה הקוסמית היא חוויה שבה הרגשה וחשיבה אינ מפוצלות יותר .זוהי הרגשה וחשיבה
כאחד .קשה לדמיי זאת כשלאד לא היתה מעול חוויה כזו .אבל חלק מכ חוו לפעמי את
האיחוד של הרגשה וחשיבה .זוהי חוויה של אושר עליו ,של הבנת החיי ומסתוריה ,של אהבה
חובקת כל ,של הידיעה שהכול כשורה ושאי ממה לפחד .העדר טוטאלי של פחד הוא דבר שמאוד
קשה לאד הממוצע לדמיי ,בחלקו מפני שאת כל כ לא מודעי לפחדי שלכ ובחלקו מפני
שאת כה רגילי לחיות אית ,שלא עולה בדעתכ שהחיי יכולי להיות אחרת .אינכ יכולי
לפחד כשאת יודעי שאי כל מוות ,שאי כל סבל אמיתי פרט לביטוי הזמני של הטעויות,
האשליות והשליליות המכוונת שלכ )שיכולות להסתיי ברגע שתרצו בכ( ,ושאי תנועה
אמיתית של זמ מאחר שהזמ ג הוא הנו תוצר של אשליה .חוויה של אהבה ושמחה נטולות פחד
היא הרגשה שעולה על העצמי הפעוט והאישי שלכ .היא כוללת הכול – ואת מרגישי שהכול
הוא אחד ביקו.
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הכישלו שלכ להבחי בי מה שאמיתי ומה שמד!מה יוצר בלבול וכאב שנראי אינסופיי .כל
עוד את מאמיני באשליות ,את בדר כלל הופכי את הסדר האמיתי של היקו :את
חושבי שמה שאמיתי אינו קיי .אבל הידיעה מה אמיתי ומה אשלייתי היא חלק מ החוויה של
התחושה הקוסמית .חוויה זו מובילה לביטחו עצו ,לידיעה שאת באמת בטוחי ומוגני ,ואלו
בתור משחררי אנרגיה רבה שמורגשת כאושר עליו בכל חלקי הווייתכ .אז את חווי רגיעה
והתרגשות ,שלווה והנאה כהיבטי הקשורי זה בזה ולא כהפכי הסותרי זה את זה ,כפי
שאת חווי באופ רגיל .האחדות הזו ) (onenessמכילה כל חלק שלכ – גו" ,נשמה ,רוח.
אי צור לומר שבמצב זה אי כל אפשרות שיתקיימו דאגה או חרדה .א" אי במצב זה כל לח#
פנימי שמפעיל אתכ וגור לכ לחוסר מנוחה .חוסר מנוחה הוא ביטוי של הדח" הפנימי לחפש
את נתיב האמת שיוביל להגשמה עצמית מלאה ,אבל לפני שמצאת אותו ,הדח" יכול להיות
מכאיב ויכול לגרו לכ לחפש זמנית בכיוו שגוי ,דבר שירחיק אתכ עוד יותר ממה שהעצמי
הפנימי ביותר שלכ מחפש .הלח #הפנימי יכול להיות מרומז או מובח בעוצמה .יש לו תפקיד,
אבל הוא משתמש באנרגיה שמאוחר יותר תעמוד לרשותכ לצור הידיעה$הרגשה המבורכת של
נוכחות האלוהי בפני .המיידיות של נוכחות רבת$עוצמה באופ בלתי יאמ זו גורמת תחילה
להל .ההרגשה הטובה גורמת להל .כאילו שוק חשמלי עבר דרככ .לכ האגו צרי להפו לחזק
ובריא מספיק בכדי לשאת את הרטטי הגבוהי כאשר הנוכחות הפנימית של אלוהי מקרינה
אל האד החיצוני .הנוכחות הזו נחווית אז כמציאות וכמצב הנצחיי שלכ – כזהות האמיתית
שלכ .ברגע שתמצאו את עצמכ במצב זה ,תדעו באופ העמוק ביותר שתמיד ידעת את מה
שאת מגלי מחדש עכשיו ,שתמיד היית מה שהנכ חווי את עצמכ כעת – ששו דבר מזה
איננו באמת חדש .את רק ניתקת את עצמכ זמנית ממצב זה של הרגשה וידיעה ,של חווית
החיי כפי שה באמת .החוויה נעשית אפשרית ברגע שאת יכולי לשאת את המיידיות של
נוכחות הגרעי האלוהי שלכ ,התודעה שלו ,האנרגיה שלו ,המציאות הזוהרת שלו ,חוכמתו
החודרת לכל ,אהבתו החובקת$כל ,כוחו היצירתי שעומד לרשותכ ,להשתמש בו כפי שתמצאו
לנכו.
התיאור הזה הינו כמוב מוגבל ביותר ,מפני שהמילי אינ יכולות להעביר את החוויה .על מנת
לתפוס שמ #מ המציאות של אות מילי ,התפללו ,ברגע זה ממש ,להיות מסוגלי לתפוס
קורטוב שלה .פיתחו את היכולות הפנימיות שלכ ,ידידיי .הבחינו עד כמה את מפחדי מחוויה
זו אפילו בעודכ כמהי אליה וכיצד ,כתוצאה מכ ,את סוגרי את עצמכ בפניה .אז לפחות
תדעו שמשהו אכ ממתי לכ; לא תיפלו למלכודת של תכסיסי אגו ולא תשקעו בשיפוט ספקני,
כשאת מחמיאי לעצמכ שהעמדה הספקנית היא אינטליגנטית מפני שאיננה נאיבית .כדי
להבחי בי מה שהנו אמיתי לבי מה שהנו זיו" או בריחה או אשליה ,עליכ להיות פתוחי
ולהערי בעזרת הרגשות והיכולות האינטואיטיביות שלכ ,כמו ג בעזרת השכל המבחי שלכ.
א פחד שולט בכ ,השימוש בשכל המבחי הוא מסול" .א הרגשות פתוחי בכנות ,השכל
המבחי יהיה המשרת שהוא אמור להיות ,ולא האדו .א אינכ יכולי להודות בכנות שאת
עדיי פוחדי מדיי מרגש זה ,זה בסדר .את יכולי לפנות בנחת לעבוד על המכשולי ,בלי
להשתמש בתכסיסי של אשליה עצמית שמסיטי אתכ מהמטרה האמיתית ,אותה תשיגו יו
אחד בזמ ובחלל.
כעת אדו בארבעת המפתחות או התנאי המוקדמי הדרושי על מנת להפו לחזקי מספיק
כדי לשאת את העוצמה שהנכ ,את החוכמה הטבועה בכ והאהבה החבויה בתוככ ,נכונה
לזרו החוצה .כל אחד מכ ללא יוצא מ הכלל ,כל יצור חי ביקו  $אורגני או לא אורגני  $הנו
חדור בעוצמה ובאינטליגנציה אלו; הדבר היחיד שמשתנה הוא המידה שבה העוצמה
והאינטליגנציה הופכות גלויות.
ארבעת המפתחות ה היבטי של נתיב$ההתמרה .אבל יש לראות אות ג בהקשר של התחושה
הקוסמית .ואלו ה:
 .1הבנה אמיתית של סיבה ותוצאה בחייכ .הבנת סיבה ותוצאה בחייכ היא חיונית להגשמה
עצמית ,להגשמה של הזהות האלוהית שלכ .היא חיונית אפילו רק כדי להגיע לבריאות טובה,
להיות ממורכזי ומאוחדי ) (integratedבמידה נאותה ,לתפקוד משמעותי ולחוויות מספקות.
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ברגע שתוכלו לראות את הרמה בתוככ שבה המושגי ,הכוונות והעמדות שלכ יוצרי את
נסיבות החיי שלכ ,יהיה בידיכ המפתח ליצירת חיי שוני ורצויי יותר .א כשאת
מנותקי מהכוח היוצר שבכ ,כשאת יוצרי באופ לא מודע ,את חסרי כוח ,כלומר בורי
ביחס לכוח שלכ עצמכ ,ואז את הופכי להיות מעורבי בתגובת שרשרת של שגיאה ועיוות.
את נמצאי אז במצב שבו את הופכי את האחרי – אנשי ,נסיבות ,החיי בכללות –
לאחראי לאומללות שלכ .דבר זה מוביל לתגובות שרשרת נוספות .מצב פנימי זה ,בי א את
מודעי לו או לא ,גור לכ להאשי ולחוש כקורבנות .ואז את מרגישי שיש לכ הצדקה
לשנוא ,לנטור טינה ולהתנק.
תוצר לוואי נוס" של הניתוק שלכ הוא התחושה הגוברת של חוסר אוני והעדר כוחות :תלות
באחרי ,כולל הטינה הבלתי נמנעת שנובעת מציפיות שאינ מתגשמות; פחד וההגנות שנובעות
ממנו ,שמנתקות אתכ עוד יותר ממקור החיי שבתוככ .וכל הזמ הזה את ממשיכי
להתעל במכוו מהאופ שבו את יוצרי את המצב האומלל הזה במו ידיכ ,מפני שמתאי
לכ יותר להאשי אחרי ולהמתי לישועה שלעול לא תגיע .היא יכולה להגיע רק כשאת
מכירי בזכות המולדת היפה שלכ ליצור .בדיוק כפי שאת יוצרי באופ שלילי ,כ את
יכולי ליצור באופ חיובי .בדיוק כפי שאת יוצרי באופ רצוני מהאגו הקט ,עוקבי אחר
התכתיבי של ריקנות ,חמדנות ,עצלות וחוסר יושר ,כ את יכולי ליצור על ידי כ שתאפשרו
לאלוהי להתבטא דרככ וליצור בכנות וביופי.
כל עוד את עוסקי במשחק הפנימי העדי של ניתוק עצמכ מהסיבות שהכנסת לפעולה
באמצעות עמדה או כיוו רצו ) (will directionאלו או אחרי ,בלתי אפשרי שתשתמשו בכוחות
היצירתיי שלכ להפקת חיי בעלי משמעות והגשמה .כ שאת ממתיני – לשווא – לכוח
אחר כלשהו שיתפוס פיקוד .דבר זה גור לחייכ להיות אומללי וחסרי תקווה .ואז את
מכחישי במר #את רגשי הייאוש וחוסר הער שלכ ,וכ את ממשיכי להתעל מכ שיש אכ
מוצא ,אבל בדיוק בכיוו ההפו מזה שבו בחרת.
יש לכ מזל שההתקדמות בנתיב ההתמרה שלכ הביאה רבי מכ למגע ע הרמה של הבריאה
השלילית שלכ .את מתחילי לראות בבהירות רבה יותר אילו עמדות ,ביטויי וכוונות יצרו
גילויי בחייכ שעליה את מצטערי ומתלונני בעודכ ממתיני באופ פסיבי לנס כלשהו
שיתרחש מבחו – #או שבפניה הרמת ידיי והסתגלת לחס ולתסכול שאינ הכרחיי .יש
עדיי עבודה רבה שעל כל אחד מכ לבצע בחיפוש אחר היצירה$העצמית השלילית שלו .ישנ
עדיי תחומי רבי בחייכ מה את מתעלמי ובה את נכשלי לבצע את הבדיקה החיונית
כל כ לגילוי זה.
חשפו את התחושה העמומה של חוסר ער ,שגורמת לכ לפחד שחייכ חומקי מבי
אצבעותיכ בלי שתכירו במהות ,ביופיי ,בחדווה היצירתית שנמצאת כא עבורכ ליהנות
ממנה .תחושת ההחמצה גורמת לכ לאומללות רבה .לכל מי שמעורב בנתיב$ההתמרה ,מצב זה
הנו פחות חרי"; אבל תמיד ישנ אלו שמגיעי לעבודה זו רק ע חלק קט מעצמ ואי לה כל
כוונה אמיתית להיפתח באופ מלא .במקרה כזה ,הייאוש נשאר .לכ זה טיפשי להשקיע את
ההתנגדויות שלכ בנתיב$ההתמרה ולפעול כאילו אי ההתגברות עליה אינה משנה באמת  $כאילו
שההתנגדויות שלכ היו מבוססות על סיבות תקפות שמתאימות באופ מיוחד
ל"אינדיבידואליות" שלכ ,או כל הסבר אחר שאת עשויי להמציא .אל תשלו את עצמכ
שתוכלו להשיג תוצאות בלי לאתגר את ההתנגדויות שלכ .הבינו שלעול לא תוכלו להתחבר
לרמה היצירתית שלכ ,לעול לא תוכלו להיות בטוחי באמת ,אלא א כ תהיו מודעי לסיבה
ותוצאה.
ושוב ,ידידיי ,התחילו בכ שתשאלו את עצמכ :באיזה מוב הנכ אומללי ולא מוגשמי? ואז
התקדמו ,בעזרת המסייע שלכ ) ,(helperלחקור את העמדה הנסתרת שלכ ביחס לאומללות
המסוימת .אינני מתכוו לכוונה המודעת ,אלא להתכוונות השלילית הנסתרת לקבל יותר מאשר
את מוכני לתת .את כל זה יש לחקור.
בתחילה זה מכאיב .את נצמדי לאשליה שהנכ קורב תמי .אבל באיזה מחיר של אומללות
את קוני את האשליה הזו! וברגע שתתגברו על חוסר היושר שלכ ,תראו ותבינו במלואה את
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הבריאה השלילית שיצרת וכיצד העמדות השכליות והרגשות הנסתרי שלכ בראו את התנאי
הנוכחיי .עמדות אלה ה בעלות עוצמה רבה יותר כאשר ה נסתרות מעיניכ.
אני מציע לכ שלא לתת לאשמה מציפה להסיט אתכ מנתיב זה .הכירו בה כתכסיס נוס" של
האגו .בעזרת אשמה הרסנית זו את מונעי מעצמכ להתרומ ,לעשות את הפעולה היחידה
שיכולה באמת לרפא את המצב ,ולהכיר ביופייכ באמצעות עצ החשיפה של הכיעור שלכ .אל
תאדירו את האשמה ,שתשאיר אתכ בהדחקה וסבל ,וג אל תמעיטו בה .אפשרו לעצמכ
להרגיש את הכאב של אשמתכ ,כ שתראו באופ מלא את השפעתה הכוללת ,מה את עושי
לאחרי ולעצמכ ,וכיצד .מודעות זו תניע אתכ לשנות את הבריאה השלילית שלכ לבריאה
חיובית.
כאשר תוכלו להתחבר באמת ע הרמה היצירתית שלכ ,תחושו הקלה רבה כל כ; תגלו
שהעול נפתח אליכ .תבינו שא את יכולי ליצור באופ לא מודע ,ללא כוונה ובטעות
אירועי ומצבי נפשיי מוחשיי שכאלה ,תוכלו ג ליצור באופ מודע ובמכוו את הנסיבות
והמצב הנפשי בה את חפצי.
למשל ,א את מרגישי כעת שאינכ יכולי לשאת אושר והנאה – א הזר הוא חזק ומסעיר
מדי – תוכלו ליצור יכולת זו בעצמכ על ידי כ שתצהירו על הרצו והכוונה ,על ידי כ שתהיו
מוכני לוותר על חוסר היושר וההתכוונות השלילית שלכ ,ועל ידי הרצו להעניק בכנות את
המיטב שבכ .כיצד עוד תוכלו למצוא את העושר האינסופי שקיי בכ? על ידי מניעת הנתינה
הפנימית שלכ ,הפתיחות שלכ ומחויבותכ לחיי את מגדילי את תחושת העוני הפנימי
שלכ ,את האמונה שאת ריקי ושאי לכ דבר לתת .האד שמרגיש ריק אינו נות דבר .את
יכולי להרגיש עשירי ומלאי רק כשאת רוצי לתת .ברגע שאת עושי זאת את יוצרי
באופ חיובי ,ואז תראו בהדרגה את יצירותיכ הולכות וגדלות .לעתי עשוי לקחת לה מספר
שני עד שיקבלו ביטוי מלא ,לעיתי פחות .ה לעול אינ נשלמות .יציר,ת חיוביות יכולות
להתרחב עד לאי סו" .על ידי ראיית הסיבה והתוצאה של הבריאה השלילית שלכ והאופני
שבה היא מתבטאת ,את הופכי לבורא .את מגשימי את האלוהיות שהיא זכותכ
המולדת.
הבנת סיבה ותוצאה בחייכ היא תנאי מוקד חשוב ביותר על מנת להפו לשלמי ,להיות
במציאות ,להגיע לאחריות עצמית אמיתית ,לפתוח ערו #אל האלוהיות שלכ .האלוהיות הזו
אינה על טבעית או מיסטית ,ידידיי .היא איננה דבר שמופיע מרחוק כמעשה ניסי או כישו".
האלוהיות שלכ היא הכוח לברוא באמצעות החשיבה שלכ ,באמצעות הרחבת החזו )(vision
שלכ ,באמצעות הטבעת הכוונות שלכ בעצמכ ובאמצעות שילוב הכוח של אלוהי שבתוככ
ע תודעתכ.
 .2לימוד היכולת להרגיש את כל הרגשות שלכ ולטפל בחוויית הרגש .נדרשת מידה של בגרות
לפני שהאישיות יכולה לקבל את כל הרגשות ,לחוות אות ולטפל בה באופ בונה .דיברתי רבות
על הדר לעשות זאת ,לכ אדו כעת בנושא זה רק כפי שהוא מתקשר לתחושה הקוסמית.
א האנושות עוברת דר המעמקי של רגשות אומללי וכואבי הרי זה מפני שהיא יצרה אות,
ויכולה לצמוח אל מעבר לה רק באמצעות מעבר דרכ .רבי מכ חוו כבר את האמת ,שעל ידי
כ שאת מקבלי באופ מלא ומרגישי את הכאב שלכ ,באותה המידה את הופכי מסוגלי
לשאת הנאה .על ידי הודאה כנה וענווה בשנאה שלכ וביטוי בונה שלה ,כלומר לקיחת אחריות
עליה ,היכולת שלכ לאהוב גדלה באופ יחסי .על ידי הנכונות לחוות את הפחד שלכ ,את
הופכי לחסרי פחד ולבטוחי .כ ה הדברי מפני שהרגשות המנוגדי לכאורה ה אותו זר
אנרגיה עצמו ,שמופיע בתדירויות ובדרגות שונות של דחיסות .הרטט משתנה כאשר את מגלי
את האחדות שבהפכי .ככל שאת נמנעי יותר מרגש מסוי ,כ את יכולי פחות לחוות את
היפוכו.
התחושה הקוסמית היא בתדר האנרגיה הגבוה ביותר .א לא נית עדיי לטפל ברגש כלשהו
מטווח הרגשות האנושיי הרגיל ,התחושה הקוסמית תהיה חזקה מדיי מהיכולת לשאת אותה.
כל עוד את מתחמקי מרגש כלשהו ,הוא נשאר כחומה ,הוא נשאר האויב שלכ ,ואת
מוכרחי להישאר מאוימי מ הרגשות שלכ עצמכ .בדינאמיקה זו את יוצרי את תהלי
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הניכור הכפול שהינו כה מטריד ומכאיב :פחד מהפחד שלכ ,כאב על הכאב שלכ ,שנאה לשנאה
שלכ .הפיצול הפנימי שלכ מתרחב עד שאת מתחילי לגשש את דרככ חזרה.
אי כל רגש בקיו ,ולא משנה איזה ,שלא נית לחוות אותו במלואו ולהתמודד איתו בדר בונה
ויפה .א תחשפו את הרגשות השליליי ביותר שלכ – שנאה ,אכזריות ,כעס וזע ,ואת תוצרי
הלוואי שלה כמו קנאה ,חמדנות ,חוסר יושר וכו' – הביטוי הנקי והישר שלה הוא יפה .הוא
יפה מפני שאינכ מעמידי פני יותר; את לוקחי את הסיכו להיות אמיתיי ולפיכ נעשי
יפי בזמ שאת חושפי את הכיעור .דבר זה לעול לא יוכל להזיק א לא תשתמשו אז בשלב
זה של העבודה העצמית שלכ כדי להישאר תקועי – את יודעי שבכל דבר נית לעשות שימוש
לרעה ולהעבירו לשרות תכסיסי האגו שוללי החיי .א יהיה לכ האומ #והאמו ביקו לחשו"
באמת חלק שלילי של תודעתכ – בלי גאווה על כ שהתגברת על הבושה – וא תבקשו
מהדרכה פנימית שתסייע לכ במשימה זו ,תחוו את האנרגיה העוצמתית הטמונה ברגשות
שקוד היו חבויי .אנרגיה זו חיונית בהחלט ליצירת החיי שלכ ,להרחבת החיי והתודעה
שלכ ,להרגשת שמחה והנאה .נית להסביר עייפות ,אדישות וחוסר אנרגיה בהרבה גורמי
חיצוניי ,אבל בסופו של דבר ה תמיד תוצר של בריחה מהרגשה וכתוצאה מכ הדחקה של
אנרגית החיי שלכ.
אי שו כאב שא תפגשו בו באופ בונה וללא השלכות ורעיונות שגויי ,לא יהפו להיות מנהרה
שדרכה תעברו מהר יחסית ,כשאת משחררי אנרגיה יפה ,אהבה וכוח .אי שנאה שהיא כה
מכוערת ,או התכוונות שלילית שהיא כה איומה ,שביטוי כנה שלה – במקו לבטא אות במעשה
כנגד אחרי – לא יניב אנרגיה עוצמתית ויוסי" ליופי של אהבתכ וסביבתכ .שנאה ,כאב ופחד
לעול אינ תמידיי ,אבל אהבה ,הנאה ,ביטחו ,שלווה ואושר עליו ה מצבי תמידיי.
שנאה ,כאב ,פחד אינ אלא אנרגיה קפואה ,תודעה מעוותת .כל פע שאת חשי רתיעה
מלחוות את הכאב או הזע שלכ ,זהו רק חוסר יושר שגור לכ להירתע – השאיפה להיראות
שוני מכפי שהנכ באמת .כשאת מתגברי על הצור המעושה שלכ להעמיד פני ,כשאת
יכולי להיות מי שהנכ באמת ,אז אי שו רגש שאינו יכול להיות מקור לאנרגיה יצירתית.
להיות ישר כולל לאת ֵגר את ההנחה המודעת או הלא מודעת שא תחו! כאב ,תלכו לאיבוד בתוכו
ותכחדו.
על ידי חשיפת הדבר שאת פוחדי לחשו" ,את לומדי להתמודד איתו .רבי מכ כבר רואי
ששחרור האנרגיה הקפואה והחולה של רגשות חבויי ומעוותי מתמיר והופ אותה לסוכ
עוצמתי של שמחה ויצירתיות.
יש לחוות ביסודיות את כל טווח הרגשות :כפי שאמרתי ,רק כאשר תאפשרו לרגשות שליליי
להופיע ותטפלו בה תוכלו לקבל ולשאת רגשות טובי .באותו האופ ,רק כאשר תוכלו לקבל
ולשאת רגשות טובי רגילי תוכל היכולת שלכ לשאת את התחושה הקוסמית לגדול .חשוב
להבי תהלי אבולוציוני זה של הטבע הרגשי שלכ; הוא יסביר מדוע לעתי כה קרובות אינכ
מסוגלי לשמר רגשות טובי .את רואי את עצמכ מתכווצי שוב ,מיד לאחר שנפתחת
וחווית הנאה ,אהבה ,את הטוב שבחיי .את יודעי שעיקרו זה קיי ,אבל עדיי אינכ
משתמשי בו במידה מספקת כאמת המידה שהנו; הוא מצביע על רגשות שליליי שאינ זוכי
להכרה ,לקבלה ולביטוי .וא לפרקי מגיע אליכ ניצו #של תחושה קוסמית ומיד נעל ,זהו
סימ שיכולת האהבה שלכ אינה מפותחת כפי שהיא יכולה להיות וכפי שתהיה .חווית האהבה
האנושית החזקה ביותר הינה רק צל פושר ומתו של התחושה הקוסמית החובקת$כל.
 .3פיתוח התכוונות חיובית .את צריכי לפתח התכוונות חיובית א לא באופ שטחי ,לא רק כדי
לציית לכמה חוקי ,אלא מתו הגרעי של ישותכ האמיתית ,היכ שאת חפצי באמת
ובאהבה כשלעצמ ולא כאמצעי למה שאת שואפי להשיג .היא חייבת להתקיי באותה הרמה
העמוקה שבה את ממשיכי לגלות את חוסר היושר והכוונות השליליות כלפי החיי ,שהנ
הסיבות האמיתיות לאומללות שלכ .ברגע שתוכלו להסתכ בהתבוננות בכוונות השליליות שלכ
ולהתחיל לעבוד אית באמת ברמה עמוקה זו ,ההתכוונות החיובית שלכ תבטא את ָעצמה
בעוצמה .אז תהיה אהבה – אהבה ליקו ,אהבה לעצמכ ,אהבה לאחרי ,אהבה לבריאה.
האהבה שלכ חסרה טוטאליות במידה שבה התכוונות שלילית תוססת בנפשכ .ואינכ יכולי
להגיע לתחושה קוסמית אלא א כ יש לכ אהבה.
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ההתחייבות לקיי חילופי הוגני ע החיי צריכה להיעשות שוב ושוב ,יו אחר יו ,תו
חיפוש אחר פינות נסתרות עמוקות יותר שבה התכוונות שלילית עשויה עדיי להתקיי ואז
להפו אותה בפעולה יצירתית מכוונת של ביטוי התכוונות חיובית.
כיצד תוכלו לאמוד היכ קיימת התכוונות שלילית נסתרת? תוכלו לאמוד זאת בקלות פשוט על ידי
כ שתשאלו – "היכ אני עדיי לא מאושר? היכ אני חרד? איפה יש לי בעיות ע עצמי ,ע
החיי ,ע אחרי?" לא משנה עד כמה עשוי להיות קל לייחס את סיבה לאחרי – וזה ג עשוי
להיות נכו – בכל זאת יש משהו בכ שאינכ רואי .האומללות שלכ היא אמת המידה ,ואת
יכולי להשתמש בה בכל יו .שו דבר לא יכול להיות מהימ יותר .בסקירה היומית שלכ בכל
ערב ,שאלו את עצמכ "הא חיי מספקי ,שמחי ,עשירי ומשמעותיי כפי שאני שוא"
שיהיו?" אז תקבלו את התשובה ,ותוכלו לחקור את עצמכ הלאה באמצעות השאלה "מה אני
תור למצב זה? כיצד אני יוצר אותו?" כמוב שאינכ יכולי לעשות זאת לבד ,א יש לכ מסייע
).(helper
אפילו א החיי שלכ מספקי ומאושרי ,ואת רואי שה נעשי עשירי יותר ויותר $
המש העבודה בנתיב יביא בוודאי לשינוי כזה – עדיי את יכולי לשאול את עצמכ "מה
התחומי בחיי שבה עדיי אינני מרגיש את השמחה שאני יודע שיכולה להתקיי?" זהו המפתח
להתבונ פנימה ,אל לב ליב של הדברי .מה את מתכווני באמת בתו תוככ בנוגע להיבט
מסוי בחיי שלכ? באמת מאוד פשוט לעשות זאת ,ידידיי ,וברגע שתתמקדו בדר זו ,תראו
זאת בפשטות כמו תרשי שאת יכולי לשרטט במשיכה אחת .אי בכ כל מסתורי באמת.
 .4חיבור לגרעי האלוהי שלכ .שלושת הגישות האחרות ה בוודאי תנאי מוקד לגישה זו .לא
נית להשתמש בגישה הרביעית בצורה מוצלחת אלא א כ יישמת את שלושת האחרות.
המפתח הרביעי הוא מדיטטיבי .הקשיבו לעצמכ ,היו רגועי וקשובי ,השקיטו את השכל
הטרוד והרועש .התחילו ע ההנחה שיש גרעי עמוק של ידיעה ,הרגשה ,עוצמה ונוכחות בתוככ.
התמקדו בו בקלילות ,בלי להרגיש ש"אני חייב לחוות אותו עכשיו ".המתינו בשלווה .לימדו להיות
רגועי בפני .ראו את הנטייה הפנימית שלכ להיחפז ,לרצות ,לתפוס .התבוננו בה עד שתוכלו
לעצור אותה .זה עלול תחילה להיות כואב ,אבל נצלו את ההזדמנות לחוש את הכאב בלי
התנגדות .לימדו את האמנות הגדולה של התכוונות פנימה .בקשו עזרה מעצמי$האלוהי
) (Godselfהפנימי שלכ .התמידו .העניקו את תשומת לבכ ורצונכ הטוב לאימו זה .יו אחד
הערו #ייפתח .הביאו בחשבו את האפשרות שישנ כישורי בתוככ שאות עדיי לא חווית.
ישנה אוז פנימית שבעזרתה תוכלו לבסו" לשמוע; עי פנימית שאיתה תוכלו לראות; כוח פנימי
שבאמצעותו תוכלו לתפוס .טר השתמשת באיכויות אלה ,אבל נית לעורר אות .כשאת
משקיטי את המחשבות והספקות שלכ ,שהנ תכסיס של האגו ,וכשאת מגבירי את היכולת
שלכ לראות דר תכסיסי האגו ולהיות קשובי לתנועות הפנימיות שלכ ,שוב ושוב מבקשי
הדרכה פנימית ,את תעוררו ותפתחו יכולת פנימית חדשה .היא עשויה להופיע בתחומי שוני
אצל אנשי שוני .אצל אחד ,האוז הפנימית תיפתח לפתע ואת תשמעו את אלוהי בתוככ.
את תדעו שזה אינו דמיו – דבר לא יכול להיות אמיתי יותר .אצל אחר ,העי הפנימית תתחיל
לראות – אולי צורות או תמונות סמליות .היא עשויה לראות ברמה פנימית ,במקו שבו ראיה
היא ידיעה .היא עשויה לראות את האור של אמת ואהבה .ראייה זו תהפו להבנה ,מפני שהבנה
מוכרחה תמיד להגיע כדי לשלב את החוויה ע אישיות האגו המודעת .אד אחר עשוי לגלות
יכולת לבטא את הידע הפנימי במחשבות" :הוא" חושב בכ ,מדרי אתכ ,או אולי כותב דרככ.
יש דרכי שונות ורבות שבה ידע חדש ,ראייה חדשה ,שמיעה חדשה ,חוויה חדשה מגיעי מ
הגרעי האלוהי שבפני .השילוב של יכולת חדשה זו לתו האישיות היא ההתרחבות שעליה
דיברתי בהרצאה האחרונה.
כל אחד יכול להיעזר בהרצאה זו כדי להבי היכ הוא נמצא בנתיב ,בלי קשר לשאלה הא הוא
יכול לעשות שימוש הלכה למעשה בכל הדברי בנקודת זמ זו .זה עשוי להגיע רק מאוחר יותר.
כדי לסיי ,ברצוני לומר שוב שהכוח ,העוצמה ,האהבה והעזרה שמושקעי במשימה קבוצתית זו
ה נפלאי כל כ .הכוח גדל בהתמדה באמצעות ההתקדמות והשחרור שלכ ,והאמונה שאת
משיגי באמצעות מה שאת חווי ורואי מסביבכ .את יכולי להשיג כה הרבה על ידי כ
שתאפשרו לליבכ להרגיש את הכוח באספות אלו .אל תרשו לתכסיסי האגו לנתק אתכ מליבכ
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ומרגשותיכ .א תזהו את האגו הספקני והשולל שלכ עצמכ בתכסיסי שהוא יוצר ,וא
תטילו אז ספק בספקות שלכ ,תוכלו לפתוח את ליבכ ,ידידיי .אז תדעו שאני דובר אמת.
בזמ שאני עוזב כעת את הכלי הזה ,נסו שוב להשתמש באנרגיה העוצמתית כא .ישנ כל כ הרבה
דרכי שונות להשתמש בה .אולי ישנ פה אנשי שאינ אוהבי זה את זה ,שהיו לה חיכוכי
או אי הבנות זה ע זה .אולי ה יכולי להשתמש באנרגיה עוצמתית זו כדי לבוא למרכז המעגל
ולהתעמת ביושר זה ע זה .דר אחרת עשויה להיות עבור אד אחד הרוצה עזרה ,שיקבל אנרגיה
מכל הקבוצה על מנת למצוא את המפתח שבתוכו .במדיטציה שתעשו מייד ,בעזרתה תצרו עוד
מאנרגיה יפה זו ,בקשו השראה .השתמשו באנרגיה כדי להניע אתכ למקו שאליו מכוו אתכ
האלוהי שבכ .התמסרו לכוח ולהדרכה האלוהיי .שאלו את האלוהי שבכ הא עליכ לנוע
קדימה ,וכיצד .א תתמסרו באמת לרצו ולהדרכה האלוהיי ,דברי נפלאי יתרחשו .אפשרו
לה להתרחש .העשירו את עצמכ ואל תתחמקו מהסיכו ומההתנגדות הרגעית .אל תנתקו
עצמכ מה .היו ברוכי ,יקיריי!
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