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הגרעי� האלוהי קיי� .  זורמות אליכ� אהבה ועוצמה.ברכה ועזרה ניתנות לכ�! ברוכי� הבאי�
 שתכירוברגע . לזכור זאת, לדעת מי את� באמת, כ�מטרת החיי� היא להיווכח ב. בכל אחד מכ�

אני בו הנתיב ש. א תפחדו ולא תסבלו יותרל, שהנו מורשת אלוהית, את העצמי האמיתי שלכ�
� הנכ מי שבפני מציאת את המכשולי� הסיר ל,השונותיו גישותבאמצעות , מדרי� אתכ� מסייע

  .באמת

 את� ,� על מכשולי� מסוימי�התגברתאחר שלרק .  ה� מילי� בלבדו אלד�רוב בני האעבור 
רוצה לדבר על אחת הייתי חית בהרצאה הנוכ. פרקי� את הזהות האמיתית שלכ�ליכולי� לחוות 

 ברצוני. י� לחוות כשאת� מתחילי� לתפוס את הזהות האמיתית שלכ�עשויהחוויות שאת� 
אותה התאי� כ� שתנסו לבלהכי� אתכ� להבי� את משמעות החוויה כדי שלא תדחו את עוצמתה 

   .יקשה על הישנ!תהדבר זה יהרוס אותה ו. הלרגיהאנושית החוויה של הת תבניל

 טווח עולה על מפני שהיא הרגשה שנדיר שמכירי� בה, מאדהרגשה מסוימת וני לדו� בברצ
מציאות גבוהה יותר וקרובה יותר לתחו� הרגש האנושי אי� א" חוויה ב. הרגשות של האד� הרגיל

הוא נדיר ש� מפני שו אי� ל.  הוא מעבר לאהבהשבו ברצוני לדו�הרגש . ת מאשר אהבהיאלוהה
  .ה מלאת עצמילהגשמהי� מגיעשמעטי� נשי� פרט לאות� א, תאנושיהחוויה מאד ב

 כיצד הערו# נפתח כדי לקבל חוכמה תיארתי. ל הגשמה עצמית שביטויי� רבי�דיברתי על 
 בדר� הפתרונות מגיעי�. כל הבעיות יכולות להיפתרה כזו שמידת בות וגוברוהולכואינטליגנציה 

 עוצמהכ� � עצמ כיצד את� מוצאי� בתורתיתיא. לא נותרי� קצוות בלתי פתורי� .כל$חובקת
בה� את� שמחה שהעצמי וה$ הביטוי, גשמההכל הה לספק לכ� את  שיכולה חדשתיצירתי
ת� א של היקו� שודיברתי על יופי. � למימושמוכני, כ�יה� כול� נמצאי� בהישג יד. חפצי�
צאו תמיקו� שבו ,  משו� דברלפחדצור�  ואי� כש!רהיקו� שבו הכול : אוטומטיבאופ� מגלי� 

� א. כוח ריפוי והגשמה רגשית ברמה העמוקה ביותר האפשרית, תחושת שלמות וחיי� נצחיי�
שבהוויה כיוו�  –דיברתי עליו  בכל דבר אחר מובלעא� כי הוא ,  אחדמסוי�גש ברתי נ לא דמעול�

כבר  כפי שאת�בדיוק , נפרדות וקטועותאינ� שוב החוויות שלכ� :  אחדהכול, האמיתית שלכ�
כפי שהשכל הקט� והמפוצל שלכ� יהפו� לאחד ע� האינטליגנציה . מאלוהי�ישות נפרדת אינכ� 

  .  שוני�שיש לה רק צדדי�, כ� יהפכו כל החוויות לחוויה אחת, הגדולה יותר ששוכנת בפני�

 לרצות דבר ,להרגיש דבר אחר, את� יכולי� לחשוב על דבר אחד, בשלב ההתפתחות הנוכחי שלכ�
בל ביותר שנית� הפיצול הנוראי הזה הוא המצב המכאיב והמבל. לפעול בדר� אחרתאפילו נוס" ו

 נוכחותבו תמצאו את ה,  שוכ� בשלמותו בעצמי הפנימי ביותר שלכ� שלוריפויה. להעלות על הדעת
  . של אלוהי�תהנצחי

 תחושה .קוסמיתהתחושה ה,  ש� טוב יותרו שלבהעדר, רתאהרגש שאני מנית� לכנות את 
, יתגופנ חוויה היזו. שה לגבי היקו� או הבריאההרגוסמית זו אינה רק הבנה תיאורטית או ק

כל במסגרת אנסה לתאר חוויה זו ככל שאו. היא מקיפה את האד� כולו. רגשית ורוחנית, ליתשכ
 הנדרשי� על מנת להשיג י� המוקדממה� התנאי� אסביר לאחר מכ�. מגבלות השפה האנושית

  .המאפשרי� אותהארבעת המפתחות מה�  , זוקוסמיתתחושה 

בה י וחשהרגשה יהוז.  יותרמפוצלות �בה איני וחשהרגשההתחושה הקוסמית היא חוויה שבה 
אבל חלק מכ� חוו לפעמי� את . כשלאד� לא היתה מעול� חוויה כזוקשה לדמיי� זאת . כאחד

אהבה של , ומסתוריה�החיי� הבנת של ,  חוויה של אושר עליו�היזו. בהי וחשהרגשההאיחוד של 
העדר טוטאלי של פחד הוא דבר שמאוד .  ושאי� ממה לפחדכשורההידיעה שהכול של , חובקת כל

לא מודעי� לפחדי� שלכ� ובחלקו מפני כל כ� בחלקו מפני שאת� , דמיי�קשה לאד� הממוצע ל
כולי� אינכ� י. תהחיי� יכולי� להיות אחר עולה בדעתכ� שאל ש,�איתרגילי� לחיות כה שאת� 
, זמני של הטעויותכל סבל אמיתי פרט לביטוי האי� ש,  מוות כלכשאת� יודעי� שאי�לפחד 

אי� תנועה שו, ) להסתיי� ברגע שתרצו בכ�ותיכולש(שליליות המכוונת שלכ� ההאשליות ו
 פחד ותנטולאהבה ושמחה חוויה של . תוצר של אשליההנו אמיתית של זמ� מאחר שהזמ� ג� הוא 

שהכול י� מרגיש ואת� –ל ו כוללת הכיאה. האישי שלכ�הפעוט ועצמי ה  עלהולשע הרגשה יאה
  .יקו� בהוא אחד
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כל . אינסופיי�שנראי�  יוצר בלבול וכאב מד!מהלכ� להבחי� בי� מה שאמיתי ומה ששהכישלו� 
את� : הופכי� את הסדר האמיתי של היקו�בדר� כלל את� , עוד את� מאמיני� באשליות

החוויה של � א חלק מיאמיתי ומה אשלייתי הה מה ידיעהאבל . תי אינו קיי�חושבי� שמה שאמי
ואלו , בטוחי� ומוגני�באמת ידיעה שאת� ל,  מובילה לביטחו� עצו� זוחוויה. התחושה הקוסמית

אז את� חווי� רגיעה . הווייתכ� י אנרגיה רבה שמורגשת כאושר עליו� בכל חלקי� משחררבתור�
כפי ,  הסותרי� זה את זההפכי�כקשורי� זה בזה ולא ההיבטי� כ שלווה והנאה, והתרגשות

  .רוח, מהנש,  גו"– כל חלק שלכ� המכיל) oneness (ו הזותדח הא. באופ� רגילשאת� חווי�

לח# כל  אי� במצב זה א". דאגה או חרדהאי� כל אפשרות שיתקיימו אי� צור� לומר שבמצב זה 
הפנימי לחפש דח" החוסר מנוחה הוא ביטוי של . ה מנוחוסרשמפעיל אתכ� וגור� לכ� לחפנימי 
הדח" יכול להיות , ותואבל לפני שמצאת� א, ה מלאת עצמיוביל להגשמהישאמת הנתיב את 

יותר ממה שהעצמי  עוד אתכ� רחיקדבר שי,  בכיוו� שגוית זמני לגרו� לכ� לחפשמכאיב ויכול
, יש לו תפקיד. או מובח� בעוצמה יכול להיות מרומז לח# הפנימיה. מחפששלכ� הפנימי ביותר 

 של הרגשה המבורכת$ הידיעהצור�תעמוד לרשותכ� למאוחר יותר אבל הוא משתמש באנרגיה ש
 גורמת תחילה וזעוצמה באופ� בלתי יאמ� $רבתדיות של נוכחות יהמי. נוכחות האלוהי� בפני�

 צרי� להפו� לחזק  לכ� האגו. כאילו שוק חשמלי עבר דרככ�.ההרגשה הטובה גורמת להל�. להל�
 מקרינהמספיק בכדי לשאת את הרטטי� הגבוהי� כאשר הנוכחות הפנימית של אלוהי� ובריא 

זהות האמיתית כ – שלכ� י�נצחיהמצב כ כמציאות ו אז הנוכחות הזו נחווית.ני החיצו האד�לא
 מה  אתעמוק ביותר שתמיד ידעת�ה אופ�תדעו ב,  עצמכ� במצב זהו אתמצאתברגע ש. שלכ�

 ששו� דבר מזה –עצמכ� כעת את � חווי� הנכשתמיד היית� מה ש,  עכשיו מחדשת� מגלי�שא
של חווית ,  של הרגשה וידיעה זהמצבת מניזמעצמכ� את את� רק ניתקת� .  באמת חדשאיננו

דיות של י לשאת את המיאת� יכולי�החוויה נעשית אפשרית ברגע ש. החיי� כפי שה� באמת
 תוחוכמ ,המציאות הזוהרת שלו, האנרגיה שלו, התודעה שלו, �נוכחות הגרעי� האלוהי שלכ

 כפי שתמצאו  להשתמש בו,רשותכ�עומד ל ש היצירתיוכוח, כל$ תחובק התואהב,  לכלחודרתה
  .לנכו�

על מנת . מפני שהמילי� אינ� יכולות להעביר את החוויה, התיאור הזה הינו כמוב� מוגבל ביותר
 להיות מסוגלי� לתפוס , זה ממש ברגע,התפללו, לי� המציאות של אות� מימ�שמ# תפוס ל

 עד כמה את� מפחדי� מחוויה הבחינו. ייידיד,  שלכ�היכולות הפנימיותפיתחו את . קורטוב שלה
אז לפחות . הבפני את� סוגרי� את עצמכ� ,כתוצאה מכ�, וכיצד� כמהי� אליה עודכזו אפילו ב

, ולא תשקעו בשיפוט ספקניל תכסיסי אגו  לא תיפלו למלכודת ש;ממתי� לכ�אכ� תדעו שמשהו 
 כדי.  נאיביתאיננה מפני שאינטליגנטיתכשאת� מחמיאי� לעצמכ� שהעמדה הספקנית היא 

עליכ� להיות פתוחי� , נו זיו" או בריחה או אשליהנו אמיתי לבי� מה שהלהבחי� בי� מה שה
. ת השכל המבחי� שלכ�בעזר כמו ג� , שלכ� האינטואיטיביותוהיכולות הרגשות עזרתולהערי� ב

השכל , בכנותא� הרגשות פתוחי� . מסול" הוא  בשכל המבחי�השימוש, כ�בא� פחד שולט 
 שאת�  בכנותא� אינכ� יכולי� להודות. האדו�ולא , המבחי� יהיה המשרת שהוא אמור להיות

 בלי,  לעבוד על המכשולי�בנחת לפנותאת� יכולי� . זה בסדר, י מרגש זהיעדיי� פוחדי� מד
 יו� אותה תשיגו,  אתכ� מהמטרה האמיתיתשמסיטי�י� של אשליה עצמית כסיסלהשתמש בת

  .אחד בזמ� ובחלל

חזקי� מספיק ל תנאי� המוקדמי� הדרושי� על מנת להפו� המפתחות או הבארבעת דו�כעת א
נכונה , את החוכמה הטבועה בכ� והאהבה החבויה בתוככ�, העוצמה שהנכ�כדי לשאת את 

הנו   $ אורגני או לא אורגני $ כל יצור חי ביקו� ,  כל אחד מכ� ללא יוצא מ� הכלל. החוצהלזרו�
הדבר היחיד שמשתנה הוא המידה שבה העוצמה  ;חדור בעוצמה ובאינטליגנציה אלו

  .והאינטליגנציה הופכות גלויות

 תחושה� ג� בהקשר של ה אותאבל יש לראות. ההתמרה$ ארבעת המפתחות ה� היבטי� של נתיב
  :ואלו ה�. מיתהקוס

 הגשמה להיא חיוניתהבנת סיבה ותוצאה בחייכ� . הבנה אמיתית של סיבה ותוצאה בחייכ� .1
, היא חיונית אפילו רק כדי להגיע לבריאות טובה.  של הזהות האלוהית שלכ�הגשמהל, תעצמי

 .חוויות מספקותלתפקוד משמעותי ול ,במידה נאותה )integrated(י� אוחדומלהיות ממורכזי� 
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 את י�יוצרכ� שלהכוונות והעמדות , המושגי�את הרמה בתוככ� שבה ברגע שתוכלו לראות 
א� כשאת� . ורצויי� יותר חיי� שוני� תרימפתח ליצ היהיה בידיכ�, נסיבות החיי� שלכ�

כלומר בורי� , את� חסרי כוח, באופ� לא מודעשאת� יוצרי� כ, מנותקי� מהכוח היוצר שבכ�
.  בתגובת שרשרת של שגיאה ועיוותמעורבי�הופכי� להיות ואז את� ,  עצמכ�כוח שלכ�ביחס ל
 –החיי� בכללות� , נסיבות,  אנשי�–הופכי� את האחרי� במצב שבו את� נמצאי� אז את� 

בי� א� את� ,  זהפנימימצב .  נוספותתגובות שרשרתמוביל ל דבר זה .לאחראי� לאומללות שלכ�
הצדקה שיש לכ� ואז את� מרגישי� . ורבנותקכחוש גור� לכ� להאשי� ול, מודעי� לו או לא

  . ולהתנק�נטור טינהל, לשנוא

 תלות : כוחותהעדרגוברת של חוסר אוני� וה התחושה נוס" של הניתוק שלכ� הוא  לוואיתוצר
שנובעות הגנות ה פחד ו;כולל הטינה הבלתי נמנעת שנובעת מציפיות שאינ� מתגשמות, באחרי�

 את� ממשיכי� כל הזמ� הזהו. כ�תוכבשממקור החיי� יותר עוד  אתכ� ות שמנתק,ממנו
מתאי� שמפני , הזה במו ידיכ� את� יוצרי� את המצב האומלל האופ� שבומבמכוו� להתעל� 

כשאת�  רק יכולה להגיעהיא . גיעת י� אחרי� ולהמתי� לישועה שלעול� לאלהאשיותר לכ� 
כ� את� , שליליבאופ� ת� יוצרי� כפי שאבדיוק . ליצורמכירי� בזכות המולדת היפה שלכ� 

 אחר עוקבי�, מהאגו הקט�באופ� רצוני כפי שאת� יוצרי� בדיוק . כולי� ליצור באופ� חיוביי
כ� את� יכולי� ליצור על ידי כ� שתאפשרו , עצלות וחוסר יושר, חמדנות, התכתיבי� של ריקנות

  . וביופייצור בכנותכ� ולדרכלאלוהי� להתבטא 

 כנסת� לפעולה במשחק הפנימי העדי� של ניתוק עצמכ� מהסיבות שה�עוסקיאת� כל עוד 
 בכוחות בלתי אפשרי שתשתמשו, אלו או אחרי�) will direction (ו כיוו� רצו�אעמדה באמצעות 

 לכוח – לשווא –את� ממתיני� כ� ש.  חיי� בעלי משמעות והגשמהלהפקתי� שלכ� תיריהיצ
את� ואז . אומללי� וחסרי תקווהלהיות � כחייזה גור� לדבר . שיתפוס פיקודכלשהו אחר 

וכ� את� ממשיכי� להתעל� מכ� שיש אכ� ,  שלכ�וחוסר הער�מכחישי� במר# את רגשי הייאוש 
  .בחרת�בו אבל בדיוק בכיוו� ההפו� מזה ש, מוצא

מגע ע� הרמה של הבריאה ל מכ� י� רב ההתמרה שלכ� הביאה מזל שההתקדמות בנתיביש לכ�
ביטויי� וכוונות יצרו ,  עמדותלואת� מתחילי� לראות בבהירות רבה יותר אי. השלילית שלכ�

 בחייכ� שעליה� את� מצטערי� ומתלונני� בעודכ� ממתיני� באופ� פסיבי לנס כלשהו גילויי�
יש  .שבפניה� הרמת� ידיי� והסתגלת� לחס� ולתסכול שאינ� הכרחיי� או –שיתרחש מבחו# 

  ישנ� .והעצמית השלילית של$ � לבצע בחיפוש אחר היצירה רבה שעל כל אחד מכבודהע עדיי�
ובה� את� נכשלי� לבצע את הבדיקה החיונית את� מתעלמי� עדיי� תחומי� רבי� בחייכ� מה� 

  .ילוי זהכל כ� לג

� חומקי� מבי� כ שגורמת לכ� לפחד שחיי, את התחושה העמומה של חוסר ער�חשפו
הנות יעבורכ� לכא�  נמצאתבחדווה היצירתית ש, י�ביופי, � במהותתכירו בלי שיכ�אצבעות
מצב זה , ההתמרה$לכל מי שמעורב בנתיב. הרבאומללות לתחושת ההחמצה גורמת לכ� . ממנה
  כלחלק קט� מעצמ� ואי� לה�ע� רק אלו שמגיעי� לעבודה זו   ישנ�מידת אבל ;פחות חרי"הנו 

להשקיע את  לכ� זה טיפשי .שארנהייאוש ,  כזהקרהבמ. באופ� מלא להיפתח  אמיתיתכוונה
 אילו כ$  אי ההתגברות עליה� אינה משנה באמת ולפעול כאילו ההתמרה$ בנתיב ההתנגדויות שלכ�

באופ� מיוחד מתאימות שמבוססות על סיבות תקפות היו ההתנגדויות שלכ� ש
אל תשלו את עצמכ� . את� עשויי� להמציאאו כל הסבר אחר ש,  שלכ�"אינדיבידואליות"ל
הבינו שלעול� לא תוכלו להתחבר . השיג תוצאות בלי לאתגר את ההתנגדויות שלכ� לתוכלוש

לסיבה תהיו מודעי� אלא א� כ� ,  להיות בטוחי� באמתלא תוכלולעול� ,  שלכ�לרמה היצירתית
  .ותוצאה

ואז ? הנכ� אומללי� ולא מוגשמי�באיזה מוב� : כ� שתשאלו את עצמכ�בהתחילו , ייידיד, ושוב
ביחס לאומללות  הנסתרת שלכ� לחקור את העמדה ,)helper(המסייע שלכ� ת בעזר, תקדמוה

 לקבל יותר מאשר נסתרת השלילית ההתכוונותאלא ל, אינני מתכוו� לכוונה המודעת. המסוימת
  .יש לחקוראת כל זה . ני� לתתמוכאת� 

לות אבל באיזה מחיר של אומל. תמי�� קורב� הנכאת� נצמדי� לאשליה ש. ביכאמתחילה זה ב
את ה תראו ותבינו במלוא,  שלכ�וברגע שתתגברו על חוסר היושר! את� קוני� את האשליה הזו



  7 מתו� 4'  עמ200הרצאה 

י� תנאכ� בראו את הלי� שנסתריות והרגשות השכל העמדות הכיצדה השלילית שיצרת� ובריאה
  . מעיניכ�נסתרות כאשר ה�  רבה יותרעמדות אלה ה� בעלות עוצמה. �יהנוכחי

של נוס" הכירו בה כתכסיס .  זהה להסיט אתכ� מנתיבציפמה מלא לתת לאששאני מציע לכ� 
ולה היחידה  הפע אתתלעשו, להתרומ�עצמכ� מבעזרת אשמה הרסנית זו את� מונעי� . האגו

אל .  הכיעור שלכ�ה שלחשיפבאמצעות עצ� ה יכ�ר ביופייהכל ו,שיכולה באמת לרפא את המצב
אפשרו לעצמכ� .  אל תמעיטו בהוג�, תשאיר אתכ� בהדחקה וסבלש, תאדירו את האשמה

מה את� עושי� ,  את השפעתה הכוללת באופ� מלאכ� שתראו, תכ�אשמלהרגיש את הכאב של 
מודעות זו תניע אתכ� לשנות את הבריאה השלילית שלכ� לבריאה . יצד וכ,לאחרי� ולעצמכ�

  .חיובית

ו גל ת;הקלה רבה כל כ�תחושו , כאשר תוכלו להתחבר באמת ע� הרמה היצירתית שלכ�
 טעותללא כוונה וב, באופ� לא מודע שא� את� יכולי� ליצור תבינו. שהעול� נפתח אליכ�

נסיבות את ה מכוו�בומודע אופ� תוכלו ג� ליצור ב, כאלהש מוחשיי� אירועי� ומצבי� נפשיי�
  .בה� את� חפצי�נפשי המצב הו

 א� הזר� הוא חזק ומסעיר – והנאה שאינכ� יכולי� לשאת אושרכעת א� את� מרגישי� , למשל
על ידי כ� שתהיו ,  תוכלו ליצור יכולת זו בעצמכ� על ידי כ� שתצהירו על הרצו� והכוונה–מדי 
העניק בכנות את ועל ידי הרצו� ל,  שלכ� השליליתהתכוונותני� לוותר על חוסר היושר והמוכ

על ידי מניעת הנתינה ?  בכ� תוכלו למצוא את העושר האינסופי שקיי�כיצד עוד .המיטב שבכ�
 הפנימיעוני  לחיי� את� מגדילי� את תחושת הכ�בותמחויושלכ� תיחות הפ, הפנימית שלכ�

את� .  נות� דבראינואד� שמרגיש ריק ה. את האמונה שאת� ריקי� ושאי� לכ� דבר לתת, שלכ�
  יוצרי�את� זאת את� עושי�ברגע ש. ש עשירי� ומלאי� רק כשאת� רוצי� לתתהרגייכולי� ל

לעתי� עשוי לקחת לה� מספר . ותת וגדלוכ� הולכיתיצירוואז תראו בהדרגה את , באופ� חיובי
ת חיוביות יכולות ,יציר .ה� לעול� אינ� נשלמות .לעיתי� פחות, שני� עד שיקבלו ביטוי מלא

אופני� ההבריאה השלילית שלכ� ו ראיית הסיבה והתוצאה של על ידי .  סו"עד לאי�להתרחב 
 כ�זכותמגשימי� את האלוהיות שהיא את� . בוראל� הופכיאת� , ה� היא מתבטאתשב

  .המולדת

להיות , מי�שלפו� לעל מנת להתנאי מוקד� חשוב ביותר הבנת סיבה ותוצאה בחייכ� היא 
ות הזו יהאלוה. ות שלכ�יאלוה הלאח ערו# ולפת, להגיע לאחריות עצמית אמיתית, במציאות

 .כישו"מרחוק כמעשה ניסי� או  דבר שמופיע איננההיא . ייידיד, אינה על טבעית או מיסטית
 vision)(החזו�  הרחבת באמצעות, בה שלכ�יהחשבאמצעות כ� היא הכוח לברוא ות שליהאלוה
בתוככ� ש הכוח של אלוהי� שילוב ובאמצעות הטבעת הכוונות שלכ� בעצמכ� באמצעות, שלכ�

  .ע� תודעתכ�

נדרשת מידה של בגרות . כ� ולטפל בחוויית הרגשלרגשות ש הכללימוד היכולת להרגיש את . 2
רבות דיברתי . לחוות אות� ולטפל בה� באופ� בונה, לפני שהאישיות יכולה לקבל את כל הרגשות

�  .קשר לתחושה הקוסמיתכפי שהוא מתנושא זה רק בכעת אדו� לכ� ,  לעשות זאתעל הדר

 , אות�הא יצר� וכואבי� הרי זה מפני שהיהאנושות עוברת דר� המעמקי� של רגשות אומלליא� 
שעל ידי  , את האמת כבררבי� מכ� חוו. �מעבר דרכ רק באמצעות מעבר לה� לצמוח אל הויכול

מסוגלי� הופכי� את� באותה המידה , כ� שאת� מקבלי� באופ� מלא ומרגישי� את הכאב שלכ�
כלומר לקיחת אחריות , שלה  בונה וביטויה וענווה בשנאה שלכ�כנעל ידי הודאה . לשאת הנאה

את� , על ידי הנכונות לחוות את הפחד שלכ�.  באופ� יחסיהיכולת שלכ� לאהוב גדלה, עליה
ה� אותו זר� כ� ה� הדברי� מפני שהרגשות המנוגדי� לכאורה . הופכי� לחסרי פחד ולבטוחי�

את� מגלי�  הרטט משתנה כאשר .דחיסותשמופיע בתדירויות ובדרגות שונות של ,  עצמואנרגיה
 לחוות את  פחותכ� את� יכולי�,  מסוי� מרגשנמנעי� יותרככל שאת� . הפכי�האחדות שבאת 
  .יפוכוה

  כלשהורגשלטפל ב  עדיי� לא נית�א�. דר האנרגיה הגבוה ביותרתבהתחושה הקוסמית היא 
  . לשאת אותהדיי מהיכולת  חזקה מתהיההתחושה הקוסמית ,  הרגילי�האנושיהרגשות טווח מ

ואת� , הוא נשאר האויב שלכ�, כחומההוא נשאר ,  כלשהוחמקי� מרגשמתל עוד את� כ
 בדינאמיקה זו את� יוצרי� את תהלי� .מוכרחי� להישאר מאוימי� מ� הרגשות שלכ� עצמכ�



  7 מתו� 5'  עמ200הרצאה 

שנאה לשנאה , כאב על הכאב שלכ�,  שלכ�פחד מהפחד: שהינו כה מטריד ומכאיב הכפול הניכור
  .דרככ� חזרהאת מתרחב עד שאת� מתחילי� לגשש הפיצול הפנימי שלכ� . שלכ�

לא נית� לחוות אותו במלואו ולהתמודד איתו בדר� בונה ש, איזהולא משנה , כל רגש בקיו�אי� 
את תוצרי  ו,זע�ו כעס, אכזריות,  שנאה– תחשפו את הרגשות השליליי� ביותר שלכ�א� . ויפה

 ואה. ביטוי הנקי והישר שלה� הוא יפה ה–' חוסר יושר וכו, חמדנות,  כמו קנאההלוואי שלה�
לוקחי� את הסיכו� להיות אמיתיי� ולפיכ� נעשי�  את� ;� מעמידי� פני� יותרינכיפה מפני שא

בשלב לא תשתמשו אז כל להזיק א� ודבר זה לעול� לא י. את� חושפי� את הכיעורבזמ� ש יפי�
ש ומישעשות בכל דבר נית� ל את� יודעי� ש– להישאר תקועי�  שלכ� כדיעבודה העצמיתשל הזה 

לחשו"  לכ� האומ# והאמו� ביקו� יהיה א� .החיי�העבירו לשרות תכסיסי האגו שוללי לרעה ול
 תבקשו וא� –התגברת� על הבושה בלי גאווה על כ� ש –כ� תתודעחלק שלילי של באמת 

 ברגשות טמונהתחוו את האנרגיה העוצמתית ה, שתסייע לכ� במשימה זומהדרכה פנימית 
התודעה ו ת החיי�להרחב,  החיי� שלכ�ליצירת חיונית בהחלטאנרגיה זו .  חבויי� היושקוד�
בה גורמי�  וחוסר אנרגיה בהראדישות, נית� להסביר עייפות.  שמחה והנאההרגשתל, שלכ�

 וכתוצאה מכ� הדחקה של הרגשה ה� תמיד תוצר של בריחה מו של דברסופאבל ב, חיצוניי�
  .אנרגית החיי� שלכ�

 מנהרה להיות הפו�לא י, י� שגוירעיונותי� שו� כאב שא� תפגשו בו באופ� בונה וללא השלכות וא
אי� שנאה שהיא כה . אהבה וכוח, כשאת� משחררי� אנרגיה יפה, יחסיתמהר  תעברו השדרכ

בטא אות� במעשה  במקו� ל– ביטוי כנה שלה�ש, שלילית שהיא כה איומההתכוונות או , מכוערת
כאב ופחד , שנאה. כ�ת וסביבאהבתכ� אנרגיה עוצמתית ויוסי" ליופי של ניב לא י–נגד אחרי� כ

 .תמידיי�י� מצבשלווה ואושר עליו� ה� , ביטחו�, הנאה, אבל אהבה, לעול� אינ� תמידיי�
כל פע� שאת� חשי� רתיעה . תודעה מעוותת,  אנרגיה קפואהאינ� אלאפחד , כאב, שנאה

 יראות להשאיפה ה–להירתע זהו רק חוסר יושר שגור� לכ� , מלחוות את הכאב או הזע� שלכ�
כשאת� , ד פני�יהעמל שלכ� מעושהכשאת� מתגברי� על הצור� ה.  באמתכפי שהנכ� משוני�

.  מקור לאנרגיה יצירתית יכול להיותאז אי� שו� רגש שאינו,  באמתהנכ�יכולי� להיות מי ש
 בתוכו תלכו לאיבוד,  כאבתחו!ודעת שא� ר את ההנחה המודעת או הלא מ כולל לאתֵגלהיות ישר

  .ותכחדו

רבי� מכ� כבר רואי� . את� לומדי� להתמודד איתו,  שאת� פוחדי� לחשו"חשיפת הדברעל ידי 
סוכ� לאותה והופ�  תמירמעוותי� מחבויי� ו של רגשות  והחולהששחרור האנרגיה הקפואה

  . שמחה ויצירתיותעוצמתי של

 שליליי�לרגשות רק כאשר תאפשרו , כפי שאמרתי: וח הרגשותיש לחוות ביסודיות את כל טו
רק כאשר תוכלו לקבל , האופ�באותו . גשות טובי�שאת ר תוכלו לקבל וללהופיע ותטפלו בה�

חשוב .  לגדולתחושה הקוסמיתשאת את ה רגשות טובי� רגילי� תוכל היכולת שלכ� לשאתול
 אינכ�הוא יסביר מדוע לעתי� כה קרובות  ;י שלכ�טבע הרגשהלהבי� תהלי� אבולוציוני זה של 

מיד לאחר שנפתחת� ,  שובכווצי�תעצמכ� מאת את� רואי� .  רגשות טובי�שמרמסוגלי� ל
� אינכ� אבל עדיי,  קיי�את� יודעי� שעיקרו� זה.  את הטוב שבחיי�,אהבה, וחווית� הנאה

שאינ� זוכי� יי�  הוא מצביע על רגשות שליל;משתמשי� בו במידה מספקת כאמת המידה שהנו
זהו ,  של תחושה קוסמית ומיד נעל�ניצו#וא� לפרקי� מגיע אליכ� . לקבלה ולביטוי, להכרה

חווית האהבה . תהיהכפי שולת האהבה שלכ� אינה מפותחת כפי שהיא יכולה להיות וכסימ� שי
  . כל$החובקתהאנושית החזקה ביותר הינה רק צל פושר ומתו� של התחושה הקוסמית 

כדי לא רק , שטחיבאופ�  א� לא חיובית את� צריכי� לפתח התכוונות. ות חיוביתכוונהתח פיתו. 3
אמת ב� חפציאת� היכ� ש, ישותכ� האמיתיתהגרעי� של תו� אלא מ,  לכמה חוקי�לציית

רמה אותה ההיא חייבת להתקיי� ב.  להשיגאמצעי למה שאת� שואפי�עצמ� ולא כלשכאהבה בו
 �נשה, לות את חוסר היושר והכוונות השליליות כלפי החיי�העמוקה שבה את� ממשיכי� לג

 בכוונות השליליות שלכ� בהתבוננות� הסתכברגע שתוכלו ל. כ�ל שאומללותהסיבות האמיתיות ל
צמה  ָע את החיובית שלכ� תבטאותכוונהתה,  באמת ברמה עמוקה זו� איתדולהתחיל לעבו

. אהבה לבריאה, אהבה לאחרי�, �אהבה לעצמכ,  אהבה ליקו�–אז תהיה אהבה . בעוצמה
ואינכ� יכולי� . בנפשכ�תוססת שלילית ות כוונתהבה  שמידהאהבה שלכ� חסרה טוטאליות בה

  .להגיע לתחושה קוסמית אלא א� כ� יש לכ� אהבה
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תו� , יו� אחר יו�, ההתחייבות לקיי� חילופי� הוגני� ע� החיי� צריכה להיעשות שוב ושוב
מוקות יותר שבה� התכוונות שלילית עשויה עדיי� להתקיי� ואז חיפוש אחר פינות נסתרות ע
  . חיוביתותכוונהתמכוונת של ביטוי להפו� אותה בפעולה יצירתית 

 בקלות פשוט על ידי זאת לאמוד תוכלו? נסתרתשלילית ות כוונהת קיימת לאמוד היכ� כיצד תוכלו
ע� ,  יש לי בעיות ע� עצמיאיפה? היכ� אני חרד? היכ� אני עדיי� לא מאושר" –כ� שתשאלו 

 וזה ג� עשוי – סיבה לאחרי�  אתייחס ל קללא משנה עד כמה עשוי להיות "?ע� אחרי�, החיי�
ואת� , א אמת המידהי שלכ� ההאומללות.  יש משהו בכ� שאינכ� רואי� בכל זאת–להיות נכו� 

יומית שלכ� בכל בסקירה ה. יותרלא יכול להיות מהימ� שו� דבר . כל יו�ב היכולי� להשתמש ב
 שוא" שאני  עשירי� ומשמעותיי� כפי,שמחי�, הא� חיי מספקי�"שאלו את עצמכ� , ערב

מה אני " השאלה וכלו לחקור את עצמכ� הלאה באמצעותות, אז תקבלו את התשובה" ?שיהיו
מסייע � יש לכ� א, אינכ� יכולי� לעשות זאת לבדשכמוב� " ?כיצד אני יוצר אותו?  זהתור� למצב

)helper.(  

 $  אי� שה� נעשי� עשירי� יותר ויותרואת� רו, י�מאושראפילו א� החיי� שלכ� מספקי� ו
מה� " עדיי� את� יכולי� לשאול את עצמכ� – כזהשינוי ביא בוודאי ליהמש� העבודה בנתיב 
המפתח זהו " ?תקיי� מרגיש את השמחה שאני יודע שיכולה להינניאעדיי� התחומי� בחיי שבה� 

היבט ל בנוגע בתו� תוככ�מה את� מתכווני� באמת . אל לב ליב� של הדברי�, נימהלהתבונ� פ
תראו ,  בדר� זוברגע שתתמקדוו, ייידיד, מאוד פשוט לעשות זאתבאמת ? מסוי� בחיי� שלכ�

  . בכ� כל מסתורי� באמתאי� . משיכה אחת שאת� יכולי� לשרטט בתרשי�בפשטות כמו זאת 

לא . תנאי מוקד� לגישה זובוודאי שלושת הגישות האחרות ה� . חיבור לגרעי� האלוהי שלכ�. 4
. נית� להשתמש בגישה הרביעית בצורה מוצלחת אלא א� כ� יישמת� את שלושת האחרות

 שכלו את היטהשק, י� וקשובי�רגועהיו , הקשיבו לעצמכ�. טיביהמפתח הרביעי הוא מדיט
. עוצמה ונוכחות בתוככ�, הרגשה, יעההתחילו ע� ההנחה שיש גרעי� עמוק של יד. טרוד והרועשה

לימדו להיות . המתינו בשלווה." אני חייב לחוות אותו עכשיו"ש שהרגיבלי ל, ותקלילהתמקדו בו ב
 עד שתוכלו ההתבוננו ב. לתפוס, לרצות, נטייה הפנימית שלכ� להיחפזראו את ה. רגועי� בפני�
הזדמנות לחוש את הכאב בלי  את הנצלואבל , אבותחילה להיות כזה עלול . הלעצור אות

� האלוהי$ עצמיבקשו עזרה מ. פנימההתכוונות לימדו את האמנות הגדולה של . התנגדות
)(Godselfיו� אחד . טוב לאימו� זהה נכ� ורצוכ�תשומת לבאת העניקו . התמידו . הפנימי שלכ�

  . חווית�עדיי� לאאות�  בתוככ� שהביאו בחשבו� את האפשרות שישנ� כישורי�. חהערו# ייפת

 כוח פנימי ; עי� פנימית שאיתה תוכלו לראות;שמועישנה אוז� פנימית שבעזרתה תוכלו לבסו" ל
כשאת� . אבל נית� לעורר אות�, טר� השתמשת� באיכויות אלה.  תוכלו לתפוסבאמצעותוש

וכשאת� מגבירי� את היכולת ,  תכסיס של האגונ�שה, משקיטי� את המחשבות והספקות שלכ�
שוב ושוב מבקשי� , בי� לתנועות הפנימיות שלכ�ולהיות קשות דר� תכסיסי האגו שלכ� לראו

היא עשויה להופיע בתחומי� שוני� .  פנימית חדשהיכולתאת� תעוררו ותפתחו , הדרכה פנימית
. תוככ� את אלוהי� בושמעאת� תהאוז� הפנימית תיפתח לפתע ו, אחד לאצ. אנשי� שוני� לאצ

העי� הפנימית תתחיל , אחר לאצ. יותראמיתי כול להיות  דבר לא י– את� תדעו שזה אינו דמיו�
במקו� שבו ראיה , ית ברמה פנימהיא עשויה לראות. סמליותאו תמונות  אולי צורות –לראות 

מפני שהבנה , להבנה פו�ה זו תהיראי. את האור של אמת ואהבהעשויה לראות א הי. היא ידיעה
ר עשוי לגלות אד� אח. וויה ע� אישיות האגו המודעתמוכרחה תמיד להגיע כדי לשלב את הח

. או אולי כותב דרככ�, מדרי� אתכ�, חושב בכ�" ואה: " לבטא את הידע הפנימי במחשבותיכולת
 מגיעי� מ�חוויה חדשה , שמיעה חדשה, יה חדשהירא,  ידע חדששבה�רבות שונות ו יש דרכי�

  שעליהותרחבתלתו� האישיות היא ההת חדשה זו יכולהשילוב של . בפני�שהגרעי� האלוהי 
  .אחרונה בהרצאה הדיברתי

א� הוא בלי קשר לשאלה ה, להיעזר בהרצאה זו כדי להבי� היכ� הוא נמצא בנתיבכל אחד יכול 
  .מאוחר יותרעשוי להגיע רק זה .  זוהלכה למעשה בכל הדברי� בנקודת זמ� עשות שימושיכול  ל

 האהבה והעזרה שמושקעי� במשימה קבוצתית זו, עוצמהה,  שוב שהכוחברצוני לומר, כדי לסיי�
שאת� האמונה ו,  והשחרור שלכ� ההתקדמותהתמדה באמצעותהכוח גדל ב.  כל כ�ה� נפלאי�

כ� את� יכולי� להשיג כה הרבה על ידי . שאת� חווי� ורואי� מסביבכ�באמצעות מה י� שיגמ
כסיסי האגו לנתק אתכ� מליבכ� אל תרשו לת. ו אלאספותליבכ� להרגיש את הכוח בשתאפשרו ל
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וא� ,  עצמכ� בתכסיסי� שהוא יוצרלכ�אגו הספקני והשולל ש את הוזהתא� . רגשותיכ�מו
  .אז תדעו שאני דובר אמת. ייידיד,  לפתוח את ליבכ�תוכלו,  ספק בספקות שלכ�ו אזתטיל

כל כ� הרבה � ישנ. נסו שוב להשתמש באנרגיה העוצמתית כא�,  הזהכלית את הכעאני עוזב בזמ� ש
שהיו לה� חיכוכי� , אנשי� שאינ� אוהבי� זה את זהפה אולי ישנ� . דרכי� שונות להשתמש בה

 המעגל זו כדי לבוא למרכזאולי ה� יכולי� להשתמש באנרגיה עוצמתית . או אי הבנות זה ע� זה
נרגיה יקבל אש,  הרוצה עזרה אחדאד�עבור ה להיות עשוידר� אחרת . ולהתעמת ביושר זה ע� זה

בעזרתה תצרו עוד , במדיטציה שתעשו מייד. ותוכבשמכל הקבוצה על מנת למצוא את המפתח 
 אליו מכוו� אתכ�השתמשו באנרגיה כדי להניע אתכ� למקו� ש. בקשו השראה, מאנרגיה יפה זו

 לנוע עליכ�אלוהי� שבכ� הא� השאלו את . ה האלוהיי�דרכהתמסרו לכוח ולה. אלוהי� שבכ�ה
אפשרו .  יתרחשודברי� נפלאי�, ה האלוהיי�דרכבאמת לרצו� ולהתתמסרו א� . דוכיצ, קדימה

אל תנתקו . חמקו מהסיכו� ומההתנגדות הרגעיתתהעשירו את עצמכ� ואל ת. התרחש ל�לה
  !יירייק, היו ברוכי�. �עצמכ� מה
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