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Demagnetizing negative force fields-Pain of guilt

ידידיי היקרי  ,ברכות לכל אחד מכ כא .תחילתה של ההרצאה הערב תהיה סיכו קצר של פני
מסוימי של חוקי רוחניי בה דנתי בעבר ,במיוחד בהרצאות על "דימויי " ]הרצאות  38עד  .[41נחקור
כעת את החומר באופ מעמיק יותר ונרחיב אותו.
למיזוג בי תודעה ואנרגיה יש עוצמה כה רבה עד שהוא יוצר שדה אנרגיה אלקטרומגנטי .שדה כוח ) (force
 fieldזה מכיל כל זרע או אפשרות של יצירה שנית להעלות על הדעת :כל עמדה או מושג שנית להעלות
על הדעת בנוגע לחיי יוצרי שדה כזה .ברגע ששדה כוח כזה מופעל הוא מעצב את כל האירועי  ,הדפוסי ,
ההתנהגויות ,התגובות ומצבי הגו' והנפש על פי תבניתו הספציפית .המגנטיות של שדה זה היא כה חזקה עד
שהיא מפעילה בהכרח פעולות ואירועי מסוימי  ,אשר ממשיכי להנציח את העוצמה של שדה כוח ספציפי
זה.
שדה הכוח של עמדה ספציפית לחיי נשלט ג על ידי חוקי של משיכה – דומה מוש) דומה .לפיכ) את ,
שיצרת שדות כוח שוני כתוצאה מהעמדות ,הרעיונות ,המושגי והגישות שלכ לחיי  ,מושכי או
דוחי אירועי  ,אנשי  ,התרחשויות ופעולות של אחרי וג של עצמכ  .את מפעילי שרשרות של
פעולות ותגובות ,שלעתי קרובות את מתקשי לעקוב אחריה :כשאירוע מתרחש בחייכ  ,אינכ יודעי
עוד על ידי איזו אמונה ספציפית ופעולה שבאה בעקבותיה יצרת אותו.
דבר זה מתייחס ,כמוב ,לרעיונות אמיתיי ומזויפי כאחד ,ולחוויה שבאה בעקבותיה שהינה יצרנית
)פרודוקטיבית( ומלאת ברכה או הרסנית וכואבת .זהו היבט חשוב של נתיב+ההתמרה ,להבי תחילה עיקרו
זה ואז לראות היכ וכיצד הוא מתייחס לחייכ האישיי .
חבריי בנתיב גילו שדות כוח שוני של רעיונות מעוותי לה אנו קוראי "דימויי " .חווית בתוככ כיצד
הדבר שאת מכירי כעת כתפיסה+מוטעית ) (misconceptionלגבי החיי שלט בפעולותיכ ובתגובותיכ
וכתוצאה מכ) הביא להתרחשות של אירועי תואמי  .את רואי כעת דיי בבירור שאירועי אלה אינ
כפי שנראו לכ בתחילה ,צירופי מקרי בלבד .ה מתרחשי על פי חוק בלתי משתנה :חוק היצירה
העצמית.
חווית בהמשכו של נתיב זה את העומקי של הרגשות השליליי המקושרי ע רעיונות מוטעי אלו.
חשפת ג את ההתכוונות השלילית ) (negative intentionalityשייסדת ) (institutedכתוצאה מכ) .וע
זאת את מוצאי את עצמכ מנועי מלוותר על הגרעי השל של הדימוי ,או שדה הכוח .למרות שאת
יודעי שהרעיונות הנ מזויפי  ,אינכ יכולי שלא להגיב כאילו שה היו אמת .לדוגמא ,את מאמיני
שא' אישה אינה ראויה לאמו בגלל שהרגשת שאמא שלכ דחתה אתכ  .את יודעי כעת שמשוואה זו
הינה מוטעית במידה רבה ,וע זאת את מרגישי כפויי להגיב לכל הנשי כאילו שהיו הא הלא אוהבת
שלכ  .אינכ רוצי לוותר על ההתכוונות השלילית שלכ ביחס אליה ,ועל רגשות השנאה ,האשמה והטינה
שלכ  .אינכ רוצי לפתוח את לבכ לאהוב א' אישה .בלי קשר לאמונה החיצונית המודעת שלכ  ,בפני
את מגלי כעת שזוהי הדר) שבה את מגיבי  .נדמה שאת תפוסי או לכודי בדימוי זה ,למרות
שאת יודעי שהוא אינו הוג ,אינו סביר ,אינו אינטליגנטי ושהוא גור לכ ולאחרי כאב ותסכול ,חוסר
הגשמה ואשמה וגעגועי תמידיי .
קשה מאד לשנות שדות כוח אלו ,א) זה בוודאי אפשרי .אד שאינו מעורב עמוקות ומחויב לנתיב כגו זה,
שבו נער) עימות+עצמי ) (self-confrontationעמוק ביותר בכל הרמות ,לא יוכל לעשות זאת .קוד כל,
האד אינו מודע אפילו לאמונות שבה הוא מחזיק ,שיוצרות אז שדות כוח על כל תגובות השרשרת שלה .
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לגלות דימויי ספציפיי  ,לחוות באופ מלא וללא הגנה את כל הרגשות המעורבי בה  ,לקחת אחריות על
ההתכוונות השלילית – כל אלה ה פעולות שמצביעות על התקדמות ניכרת ועל עבודה משמעותית ביותר
בנתיב של היטהרות .צעדי אלה ה תנאי מוקדמי חיוניי א) כשלעצמ אינ משני את העוצמה
היצירתית של שדות הכוח :נדרש דבר מה נוס' ,כפי שרבי מכ מגלי  .הייתי אומר שרבי מכ בנתיב
הגעת כעת לצומת כזו ,לפחות בחלק של אישיותכ  :את רואי  ,מכירי  ,מביני וחווי באופ מלא
כאב ,פחד וכעס; את לוקחי אחריות על הכוונות שלכ ועל רצונכ השלילי .ובכל זאת משהו בכ מחזיק
אתכ במקו שבו את נמצאי  ,למרות שאת יודעי טוב למדיי באיזה מחיר .הרצאה זו אמורה לעזור
לכ לנוע קדימה מכא.
אלו שנמצאי בתחילת הנתיב ,או אלו שעדיי מתגונני מפני קבלת אחריות מלאה על חייה והנ לפיכ)
חסומי  ,יוכלו להסיק מהו הדימוי הקיי באמצעות התבוננות בגילויי חייה  .החיי מגלי מה מוכרחות
להיות האמונות והעמדות שבבסיס  .זה לא יכול להיות אחרת.
העוצמה המגנטית של שדה הכוח היא  self indoctrinatingומנציחה את עצמה; היא כמו מנגנו מוטורי
) ֵמניע( מוטבע ) (imprintedבאופ עמוק ,שמופעל באמצעות אנרגיה רבה .לפיכ) אנרגיה חזקה יותר נדרשת
על מנת להפסיק את פעולתו של כוח מוטורי זה ולשנות שדה כוח שלילי לחיובי .כדי לומר זאת אחרת ,את
הדימוי יש לפתור  /לפוגג ובאנרגיה היצירתית שהיתה נעולה בו יש להשתמש מעתה והלאה בדרכי
שתואמות את החוק האלוהי.
כעת ,בואו וניגש ישירות לנושא העיקרי של הרצאה זו .כיצד משני שדה כוח שלילי לחיובי? כיצד פותרי
דימוי? כיצד יוצרי מחדש מושגי מציאותיי ומטביעי אות כה עמוק במערכת הנשמה שלכ כ)
שינבעו מה רצו ,רגשות ופעולות חיוביי ? במילי אחרות ,כיצד עושי דה+מגנטציה ]מבטלי את
ההשפעה המגנטית[ של שדה כוח שלילי?
גישות שונות נדרשות להתכוונות רצונית ובלתי רצונית .כמוב ,ככל שאת מתקדמי בטיהור שלכ  ,כל
העמדות הבלתי רצוניות הופכות בסופו של דבר לרצוניות ,אבל בשלבי מסוימי  ,ובתחומי מסוימי ,
הדבר עדיי אינו כ) .לדוגמא ,את עשויי להיות מודעי לגמרי לכ) שיש לכ הגנה חזקה כנגד הרגשת
כאב מסוי ; את יודעי באמצעות הוכחות רבות שהכאב הזה מוכרח להיות בכ  ,אבל אינכ יכולי
להרגיש אותו ,למרות שאת רוצי בכ) .באותו האופ ,התכוונות שלילית עשויה להיות מודעת למדיי ,או
שהיא עשויה להתגלות באופ עקי' ואת אינכ מודעי לה עדיי ככזו .אי צור) לומר שבמקרה האחרו
הגישה צריכה להיות שונה.
בדוגמאות של התכוונות רצונית ובלתי רצונית כאחד חיוני להכרה המודעת ) (the conscious mindלבטא
את הכוונה החיובית שלה ולנסח אותה באופ מדויק .אבל דבר זה אסור שיעשה מתו) אשליה עצמית
ובאמצעות כפיית כוונה חיובית מעל התנגדות וסירוב לא הגיוניי ובלתי מודעי  .שני הקולות מוכרחי
להיות מובאי זה מול זה ,והאישיות המודעת צריכה לבצע את הבחירה הסופית.
דנו במספר סיבות מזויפות להתעקשות של האד להישאר במצב של זיו' וכאב .בראש ובראשונה זוהי
שאלה של הזדהות .כל עוד את מזדהי רק ע ההיבט השלילי של עצמי האגו שלכ  ,הוויתור על משהו
שהנו הכוח המניע הראשי של אגו זה נדמה כמו השמדה+עצמית ,ואינכ יכולי לוותר על מה שנדמה שהוא
מהותכ  .את צריכי לפיכ) לבסס באופ שיטתי הזדהות ע העצמי האמיתי שלכ  .כל עוד אינכ עושי
זאת ,תחסרו את הרצו לוותר על מה שהורס אושר ושמחה.
הצעדי הראשוני לקראת הזדהות חדשה זו ע העצמי האמיתי שלכ  ,לבד מתפילה ומדיטציה פשוטות,
ה להגיע לאופנויות חדשות באמצעות ההכרה ) (mindשלכ  .א את כעת שונאי  ,אמרו בהכרתכ
המודעת" :יש בתוכי ג את האפשרות לאהוב .אני רוצה את המצב החדש הזה ושוא' להשתמש לש כ)
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בכל האנרגיות והכוחות היצירתיי החבויי שבי" .או ,א את מאמיני שאת יכולי לתפקד רק במצב
חסר+הרגשה ,מבודד ומלא איבה ,הצהירו על האפשרויות הטבועות בכ ואמרו" :ישנ אנרגיות ועוצמות
פנימיות שהייתי רוצה להניע .אותו אני שכעת לכוד באיבה ובמניעה מכיל דרכי אחרות ,יותר טבעיות ויפות
של הוויה .ברצוני לבטא מצב חדש זה כמצב הטבעי )אינהרנטי( שלי".
באותו הזמ ,לחילופי או בו זמנית ,מתרחש תהלי) הדה+מגנטציה באמצעות העמקה לתו) השלווה
) (stillnessהפנימית ביותר שלכ  .דיברתי על כ) בהפסקות מאז ההתחלה כשערו 0זה התבסס .נתתי
תרגילי ללמידת ריכוז ודרכי להשקיט את ההכרה ) .(mindועדיי ,רבי מחבריי מוצאי את עצמ בלתי
מסוגלי לכאורה אפילו לנסות לעשות זאת .הייתי אומר שע התקדמות גוברת תפתחו את המשמעת
העצמית לתת לעצמכ זמ לתרגילי אלה כל יו  .אפילו רק כמה דקות שמוקדשות באופ סדיר יעניקו
רווחי עצומי  ,ידידיי .א תעשו זאת באופ רציני ,רק להיות שוקטי ) (becoming stillולבטא את
כוונתכ לשמוע את רצו האלוהי  ,להרגיש את נוכחות האלוהי בתוככ  ,הדבר יקרה .את יכולי ג
לחזור להרצאות השונות שנתתי בנוגע לתרגילי ספציפיי אלו ]ראו הרצאה  – 68תהלי) חשיבה[ ולהשתמש
בה למש) מספר דקות כל יו  .בי א תעשו תרגילי ספציפיי אלו או תשתמשו באחרי שאות את
אולי מחבבי יותר ,הדר) היחידה לבטל את ההשפעה המגנטית של שדה כוח שלילי היא לבסס מגע ע
המציאות האלוהית שלכ  ,העצמי הקוסמי הנצחי שלכ  .עליכ להפו) שוקטי מאד ,לפנות לשקט הפנימי
שלכ ולחכות לתגליותיו.
כא את פוגשי מיד סתירה שנדמית לכאורה כבלתי ניתנת ליישוב .כל עוד שליליות מכוונת או התכוונות
שלילית קיימת בכ  ,ההתנגדות שלכ לתקשר ע העצמי הרוחני הנצחי שלכ תהיה גדולה מדיי .וע זאת,
כל עוד אינכ קוראי לעזרת המציאות הרוחנית שלכ  ,תמצאו את עצמכ בהכרח בלתי מסוגלי לוותר
על ההתכוונות השלילית שלכ .
בואו וניקח לדוגמא את העמדה הנפוצה והשכיחה של המשאלה להעניש את הוריכ  .את אכ מכירי בכ)
שלהרסנות+עצמית מלאת איבה זו אי כל יתרו עבורכ  ,וע זאת את מרגישי שאינכ יכולי אפילו
לרצות לוותר עליה .כיוו שאינכ יכולי לרצות לוותר עליה ,אינכ מרגישי נקיי מספיק כדי לתת
לאלוהי להתגלות בכ  .וא' אינכ יכולי להקשיב לרוח היצירתית ולהתאי את עצמכ לנוכחותה .ואז
אינכ יכולי להכיר את הישות הנצחית שהנכ באמת.
הדר) היחידה להשתחרר מסתירה עצמית זו ,שמחזיקה אתכ חסרי תנועה באמצעות כוח מגנטי ,למרות
שאת יודעי מה את עושי לחייכ  ,היא להתחיל להשתמש בתהליכי חשיבה בדר) חדשה .בואו וניקח
את אותה הדוגמא" :אני רוצה להעניש את הוריי על ידי הסבל ,האיבה ואי+הנתינה שלי עצמי" ,או "אינני
רוצה לאהוב את הוריי ,ולכ איני יכול לאהוב א' אחד אחר בגלל שאני רוצה שכול יהפכו להורי טובי
יותר עבורי מאשר אלו שהיו לי" .ברגע שאת מודעי לעמדה זו – וחלק גדול מנתיב ההתמרה מורכב
מלהפו) מודעי לדברי כאלה – אז את יכולי לראות את עצמכ אחוזי ולכודי ש .
תהלי) החשיבה החדש והמשחרר עשוי להיות ,תחילה" ,אינני רוצה להישאר בעמדה זו .ישנ כוחות בתוכי
שמאפשרי לי להשתנות ולהרגיש טוב ובטוח בנוגע לשינוי .אני אכ ראוי לכ) .שינוי זה הוא זכותי המולדת
שאותה אני מבקש .אני יכול להתקיי על רגשות טובי  .אני יכול לסמו) ולשאת אות  ,בדיוק כפי שאני
יכול לשאת כאב או אכזבה .אני מחליט כעת שלא להאמי יותר בטעות לפיה איני יכול לשאת רגשות כואבי
וא' לא טובי  .א יש בתוכי תחומי כלשה שבה אני עדיי נאבק ומתגונ כנגד רגשות כאב או רגשות
אוהבי  ,שה הנתינה והקבלה של אהבה ,העוצמה בתוכי יכולה להפו) אותי למודע אליה  .היא יכולה
לעזור לי להוציא את עצמי מחו 0לתל שנוצר על ידי שדה הכוח השלילי ולהביא לידי קיו שדה כוח חדש.
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אני מתפלל לעוצמה ,לאמונה ,לאמו ולרצו להיות מחויב באופ מוחלט לחיות את חיי בדר) טובה ,כנה
ומרגישה עמוקות".
ג א חלק כלשהו בכ עדיי מתנגד בעודכ אומרי מילי אלו ,ידידיי ,א רצונכ הפנימי ביותר מבטא
אות בחוזקה ובנחישות ,בלי לכסות או להכחיש את הרצו השלילי ,אלא שאת פוגשי בו חזיתית ,עוצמה
חדשה תיווצר באמצעות כוחה של הכוונה שבתו) מחשבתכ  .לעתי קרובות מדיי את ממתיני לשינוי
שיתרחש בלי שתחליטו על תהלי) חשיבה חדש בנוגע לנושא הנדו .זוהי המחשבה שצריכה להשתנות תחילה.
במחשבה טמונה הכוונה .כוונה זו יכולה אז לחלחל עמוק יותר ויותר לשכבות שעדיי מתנגדות בתודעתכ .
בדר) זו התהלי) מתרחש ברמות החיצוניות ביותר והפנימיות ביותר :ברמות החיצוניות ביותר ,באמצעות
המחשבות הרצוניות שאת מייצרי ; ברמות הפנימיות ביותר ,באמצעות העוצמה האלוהית שאת מניעי
כשאת מבקשי במדיטציה עזרה ספציפית זו .בדר) זו ,לא תוכלו להיכשל בשיתוק העוצמה של שדה הכוח
השלילי היש ,וביצירת שדה כוח חדש שיביא אתכ להגשמה גוברת באופ מתמיד ,לחיי משמעותיי ,
לשמחה ,שלווה ואהבה.
חוסר ההבנה הקיימת בבני אד בנוגע לעוצמת המחשבה ולעוצמת ההרגשה ,וכיצד שתי אלה יחד יוצרות
שדות מגנטיי שבתור יוצרי חווית חיי  ,הוא מצער מאד .העשורי הבאי יביאו לשינוי בכ) .את
צריכי תמיד להתחיל היכ שהמחשבות והרגשות נגישי  ,וזה בהכרתכ המודעת ,בחשיבה ,ברצייה
ובעשייה המודעת שלכ  .א הדבר לא היה כ) ,היה בלתי אפשרי לפתור אי פע בעיה כלשהי .והוכח ,בנתיב
זה כמו ג במקומות אחרי – שלעתי קרובות האנשי המופרעי ביותר הופכי לגמרי את חייה
הכואבי לחיי מאושרי  ,בריאי  ,מאוחדי ומוגשמי  ,בעוד שאנשי ע הפרעה פחותה בהרבה נותרי
במקו  .הסיבה לכ) היא שהראשוני הנ בעלי מוטיבציה רבה יותר לפעול לשינוי ולכ ה מצליחי .
א היה עליכ להסתמ) על תהליכי מסתוריי שאי ביכולתכ להפעיל ,היית באמת נשארי בידיו של
גורל מקרי .א) זה אינו המצב .תהלי) החשיבה המיידי הנו נגיש תמיד והרגלי החשיבה שלכ יכולי
להשתנות דיי בקלות בתור התחלה .מחשבה מביאה באופ בלתי נמנע להרגשה חדשה ,שמובילה אז לעמדה
חדשה .אבל את צריכי תמיד להתחיל היכ שאפשר ,ועליכ לדלג בעזרת מחשבתכ מעל למחסו של
ה"איני יכול" אל המישור של "זה אפשרי" .את יכולי לומר" ,הפוטנציאלי הללו קיימי בי ואני תובע
אות  .ברצוני להפו) אות לנגישי ".
עוד ועוד מכ התחילו לאחרונה ליצור קשר ע האלוהות שבכ  .התחלת לחוות מי הנכ באמת .א) עדיי
ההיסוס שלכ לאפשר לעצמכ את העוצמה החדשה הזו מרחיק אתכ לעתי קרובות באופ בלתי נחו0
מהיופי של המציאות הפנימית שלכ  .כדי להגיע אליה נדרשת יותר ויותר השקעה ,א) הא יכול להיות
משהו נפלא יותר מכ)? הא יכול להיות משהו שווה יותר מכ)? זוהי המטרה של נתיב זה; לא תהיו יותר
נזקקי ) (needyמפני שתדעו שהכול קיי בתוככ כדי להגשי כל אחד מצרכיכ  .ובמקו לחפש היכ
שהצרכי לא יכולי לעול להיות מוגשמי  ,כלומר בחו ,0על ידי הורי או תחליפי הורי  ,תחפשו בפני
היכ שלעול לא תוכלו להתאכזב.
לצור) כ) עליכ להגיע ע לב נקי .חיוני לוותר על חוסר הכנות ,ההסתרה ,ההשלכה והנטייה לשחק
משחקי שקיימות ברמות נסתרות בתודעתכ  ,ושאות את מצליחי לעתי קרובות להכחיש ,אפילו
כעת ,לאחר שאפשרת לה לעלות זמנית לתודעתכ  .וודאי שאי זה רק אפשרי לעשות זאת ,אלא שבסופו
של דבר זהו גורלו של כל אד לעשות זאת .להיות חופשי ממצבי אלה של חוסר כנות הוא החוק הטבעי,
האוניברסאלי ,ובאמת הדר) הקלה ביותר .זהו גורלכ הוודאי .להיאחז במה שהינו הכי קשה ,מעוות ופוגע
בנשמתכ זה חסר היגיו ,בגלל שיו אחד תהיו מוכרחי להפו) לעצמי השל  ,האמיתי והמאושר שלכ :
לא האגו הקט הזה ,אלא הבורא ) (Creatorהאולטימטיבי שהנכ ביטוי שלו.
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א תקשיבו לשלווה העמוקה ביותר שלכ  ,ותקראו לבורא שבתוככ  ,השלווה בתוככ תענה .דבר זה הוא
בלתי נמנע א רצונכ לדעת באמת שלווה .א אינכ רוצי לדעת שלווה ,שמחה וכל הגשמה אפשרית ,אז
יש לכ את הרמז שלכ  :את משתוקקי להיצמד למשהו לא ישר שעליו את מסרבי לוותר .התבוננו
בכ) ,התבוננו בכ) ביושר .כשתראו זאת ,תוכלו להתעמת ע עצמכ בנוגע לסיבה שבגללה את רוצי
להיצמד לכ) .אז תוכלו לבצע את אותו הדילוג בתהלי) החשיבה שלכ .
וכא אני מגיע לחלק השני של נושא זה .אחד המכשולי החשובי שעומדי בפני הרצו לבסס ערו0
תקשורת ע הווייתכ האמיתית ובפני הרצו לוותר על חוסר כנות הוא רגשי האשמה שלכ על כאב שאת
עצמכ גרמת  ,או שהנכ גורמי עדיי .התייחסתי לנושא זה קוד  ,א) הגיע הזמ שנתעמק בו יותר.
במהל) השני למדת להיפתח לכאב שסבלת  ,כאב שנגר לכ תחילה ע"י הוריכ כשהיית ילדי
ומאוחר יותר ע"י אחרי  .למדת לא להתגונ יותר במידה רבה כל כ) מפני כאב כזה ,ויותר ויותר את
יכולי להרגיש ולחוות אותו באופ מלא וכ) לשחרר את עצמכ .
אול  ,התנועה הפסיכולוגית הכוללת שלכ התרחקה מ ההיבט האחר של כאב :הרגשת כאב האשמה
שלכ על כ) שגרמת לאחרי כאב .זהו המצב ,מסיבות טובות בחלק .כל אמת יכולה להיות מעוותת.
בימי של טרו +פסיכולוגיה ,הדת חינכה אנשי באמצעות רגשי אשמה מעוותי  ,מחלישי  :אשמה
מזויפת ,פחד מאל מעניש ,אשמה שלא אפשרה לבני אד לחיות בכבוד ומתו) הידע של מי שה באמת,
באופ מוחלט .על מנת לתק את העיוותי הללו ,המטוטלת חייבת תמיד לנטות באופ זמני לקיצוניות
השנייה ,עד שהאיזו הנכו של אמת יתגלה.
אני עושה הבחנה ברורה בי חרטה לבי אשמה :חרטה היא הרגשת הכאב העמוק על עוול שגרמת  ,וע
זאת מבלי לאבד קשר ע האלוהיות שלכ  .את הופכי לאנשי טובי וחזקי יותר כאשר כאב החרטה
מורגש במלואו .אשמה רומסת את העצמי ומכחישה את האלוהיות המהותית שלו .הנטייה הנוכחית,
כתוצאה מכ) שהמטוטלת נעה אל הקיצוניות הנגדית ,גורמת לכל אשמה להראות נוירוטית .למעשה ,יש
הבדל בי אשמה מזויפת נוירוטית לבי אשמה אמיתית ,והאחת יכולה להסתיר את השנייה .דברתי על כ)
מוקד יותר ]ראו הרצאה .[49
א אינכ יכולי לשאת כאב שאחרי גורמי לכ  ,אז אינכ יכולי לחוות באופ בונה )קונסטרוקטיבי(
א' את הכאב של אשמתכ את  .עליכ לפגוש במלואה את האשמה על העיוותי שלכ עצמכ  ,להרגיש
ולהבי אותה על כל ההסתעפויות ותגובות השרשרת שלה .אחרת ,לעול לא תוכלו להיות ברורי ע
עצמכ  ,ועד שלא תעשו זאת ,לא תוכלו להיות שלמי  .לא תוכלו להתבונ בעצמכ באהבה ובכבוד ,כלומר
לא תוכלו להיות מי שהנכ באמת.
עשו זאת באופ מציאותי מאד ובמידה המתאימה ,ללא הפרזה ,הסתרה או דרמטיזציה .נית להכיר
בתגובות השרשרת שאת יוצרי באמצעות העמדות השליליות שלכ ובפגיעות שאת גורמי בעקבותיה,
בי א באופ ישיר או עקי' .הפגיעות שנגרמות עקב אי+עשייה אינ כואבות פחות מאלו שמבוצעות בפועל.
הא לא נפגעת עמוקות ממה שהיה חסר בחייכ כילדי ? הא היתה זו אי היכולת של הוריכ להעניק
יותר חו  ,רגשות טובי וקרבה? ובכ ,את גורמי את אותו הדבר לאחרי בחיקוי הנקמני שלכ
ובהנצחה של אותה העמדה שפגעה בכ במידה הרבה ביותר.
א את נמחצי ע"י הכאב של אשמתכ  ,אי זאת אלא מפני שהחלטת לבחור בתגובה זו ,ידידיי .בכל
רגע שתרצו בכ) ,תוכלו להטיל ספק בנחיצותה של ההימחצות ולהקשיב לשקט הפנימי שלכ בחיפוש אחר
אפשרות לתגובה חדשה .כ ,את תרגישו את כאב האשמה ,וכ) עליכ להרגיש .א) כמו ע הכאב שאחרי
גרמו לכ  ,א תוכלו לקבל אותו במלואו ,הוא יפסיק להיות כאב .כשתרגישו את הכאב במלואו ותרצו בכל
לבכ לוותר על הדפוס השלילי ,כאב האשמה יפנה דר) לאנרגיה חדשה ונפלאה :לאור ,תקווה ,אהבה ויופי.
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הפרות של חוק רוחני יכולות להיות מתוקנות רק כשאת לומדי להרגיש את הפגיעות שגרמת ושהנכ
גורמי עדיי ,מבלי להרגיש מושמדי או חסרי ער) ,מבלי להתמוטט תחת מטע אשמה .הרגישו את הכאב
של המעצורי שלכ  ,של הטינה ורוע הלב בי א במחשבה או הלכה למעשה .כשאת נצמדי לכל סוג של
התכוונות שלילית ,אינכ יכולי שלא לקפח ולפגוע באחרי  ,בדיוק כפי שעמדות אלו מוכרחות באופ בלתי
נמנע לפגוע בכ  .כיוו שאי כל הבדל ביניכ לבי אחרי  .כל מה שאת עושי לאחרי  ,את עושי
לעצמכ  ,ולהפ) .אמרתי זאת פעמי רבות בעבר ,אבל במחשבתכ את עדיי עושי הבחנה ,במידה כה
רבה עד שאת ממשיכי לנטור טינה ולשנוא.
כעת ,ידידיי ,הרשו לעצמכ להרגיש את הכאב שבגרימת כאב :הרגישו אותו מבלי להתמוטט ,מבלי להפריז,
מבלי להטיל ספק במורשת האלוהית שלכ  .א תוכלו לעשות זאת ,תמצאו את המפתח החשוב ביותר
שיגרו לכ לרצות להיפתח לאלוהיות שלכ על כל השמחה שבה ועל המציאות הנצחית שלה של אהבה.
א אינכ יכולי לשאת את כאב האשמה שלכ ואת מפני את מבטכ ממנה ,אז אינכ יכולי להרגיש
ראויי  ,ולפיכ) את מוכרחי לחסו את המגע ע אלוהי שבתוככ  .כ) שזהו אחד המפתחות החשובי
ביותר שלו את זקוקי .
התייצבות מול האשמה על כאב שאת גורמי לאחרי אינה שונה למדי ,למע האמת ,מהתייצבות מול
הכאב שנגר לכ  .בשני המקרי את יכולי להגזי אותה ולהפו) את עצמכ לבלתי מסוגלי לחיות ,או
שאת יכולי להחליט שלא להרגיש אותה כלל .או שאת יכולי להרשות לרגש לעלות ,ואז לומר" :כ,
אחרי עשו טעויות .אני עשיתי טעויות .ה היו עיוורי ומגששי למצוא את דרכ  ,וכ) הייתי ג אני .ה
היו בחשכה ואני הייתי בחשכה .דבר זה הוא מצער ,א) זוהי הסיבה לכ) שכולנו נמצאי פה .כעת ארי את
ראשי מתו) כבוד למי שאני .אני יודע שהכוח הגדול יותר שבתוכי יעזור לי להרגיש את הכאב שגרמתי ואת
הכאב שספגתי" .נית כעת לטפח עמדה זו ולנהוג על פיה ,ידידיי .אכ ,יש לכ את האומ ;0יש לכ את
הגד3לה; ויש לכ את היכולת הפנימית להרגיש זאת ולהפו) לחזקי וטובי יותר ,ולא לחלשי וגרועי
יותר ,כפי שאת חוששי .
חיוני בהחלט שתגלו את כל הקשרי שמחברי בי סיבה ותוצאה ,ותהיו מודעי לגמרי לכאב שנגר לכ
ולכאב שגרמת  .ראו כיצד האחד מוביל לשני ,הלו) ושוב ,בתגובת שרשרת אינסופית .יש לכ את הכוח,
בכל רגע שתחפצו ,לשבור שרשרת זו .כשתחליטו להיכנס לתחו זה של הווייתכ כדי להתבונ בכ) ,בטאו
את כוונתכ להשתמש בכל העזרה האלוהית שבתוככ  .הזמינו עזרה זו .הפכו שקטי כל כ) עד שתוכלו
להקשיב .הרגישו בה והכירו בנוכחותה.
הפרדוקס הברור הוא שככל שאת מתחבאי מפני כאב האשמה שלכ  ,כ) את מענישי את עצמכ
בחומרה רבה יותר .בניגוד לכ) ,זוהי אמת שככל שתתייצבו מול כאב זה ותרגישו אותו ,כ) תצטרכו פחות
להעניש את עצמכ  .הגישה השלילית של להסתיר מעצמכ את מה שאת עושי ומרגישי באמת יוצרת
שדה אנרגיה שלילי שמנציח את עצמו באופ הבא :כשאת מענישי את עצמכ על האשמה שמולה לא
התייצבת בתוככ  ,את בהכרח נשארי באותה הגישה עצמה שגורמת לצבירתה של אשמה נוספת .את
לכודי באמת באחד ממעגלי הקס השליליי הטראגיי ביותר :בגלל שאת סבורי שאינכ יכולי
להתמודד ע כאב האשמה שלכ  ,את מנתקי את עצמכ מלבכ  ,ממרכז הווייתכ  ,ומהחיי הפנימיי
ביותר שלכ  .את מרגישי לא ראויי לעול לשמחה .א אינכ ראויי לשמחה ,הצרכי שלכ
מוכרחי להישאר לנצח לא מסופקי  .א את מרגישי לא ראויי ולא מסופקי  ,את ממשיכי
להעניש את העול על תסכול מכאיב זה .אינכ מעיזי לפנות לתפארת המופלאה של הנוכחות הפנימית
שלכ  ,שתעזור לכ להיחל 0ממלכודת זו ,בגלל שמעשה כזה ימלא אתכ מיד באור ובשמחה .את
מרגישי שבגלל שגרמת כאב אינכ ראויי לחוויה כזו .א) כיצד תוכלו לשבור את הדפוס השלילי מבלי
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להשתמש בכוחו של אלוהי שבתוככ ? ולא תוכלו לחוות את אלוהי שבתוככ בלי לחוות ג שמחה,
שלווה ואור .כיצד תוכלו אי פע לשבור את מעגל הקס השלילי בלי להשתמש במפתח זה?
היכנסו לשלווה הפנימית שלכ ברגע זה ממש .הצהירו שאת רוצי להרגיש את הכאב שטמו בכ  ,כפי
שנגר לכ וכפי שגרמת  ,ושאת רוצי להיות האד היפהפה שהנכ באמת .הרגישו ה את כאב
אשמתכ וה את היופי של העצמי האמיתי שלכ  .כ) תשנו את כיוו המהל) שהפעלת ותצרו שדה כוח
חדש ,בגלל שתבטלו את המשיכה המגנטית של השדה היש .זוהי הדר) כעת ,ידידי .כאשר תעשו זאת ,כאשר
תרגישו את כאב האשמה ואת הכאב של מה שנגר לכ  ,ה יהפכו לאותו הכאב עצמו .אז תסלחו לעצמכ
כפי שתסלחו לאחרי  ,כפי שנאמר באחת התפילות הגדולות ביותר .אז תהיו חופשיי  :חופשיי לשחרר
ולאפשר לאלוהי להתגלות דרככ יותר ויותר בחיי היו יו שלכ  .אז ישרו עליכ השראה וחכמה,
שמחה ושלווה.
אלו אינ מילי בלבד ,ידידי .זוהי המציאות הבלתי מעורערת ,אותה יוכל לאשר כל מי ששוא' ללכת בנתיב
זה לכל אורכו .אלו אינ הבטחות וא' לא פילוסופיות ועקרונות מופשטי  .אלו ה פעולות מעשיות שיש
לייש בחיי היו יו  .אז לא תהיו תלויי יותר באחרי  ,אלא תהיו העצמי האמיתי שלכ  ,העצמי האלוהי
שלכ  .יהיו לכ לפיכ) יחסי אמיתיי  ,ולא יחסי תלותיי  .זהו ייעודכ הסופי .המימוש שלו ,במוקד
או במאוחר ,תלוי רק בכ .

) 19במאי.(1972 ,

