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  המולדת ליצורהאנושית היכולת  – 208הרצאה 


המחפשי , חברי חדשי וותיקי, ברוכי הבאי. ברוכי הבאי וברכות לכל אחד מכ כא

  .את הנתיב הפנימי שלה

 היכולת  .היא אפשרות מדהימה שאינה מוערכת כראויש, אדבר הערב על היכולת האנושית ליצור

הפסיכולוגי והפילוסופי ,  שאת והמדענימהה יותר מהיצירתית שלכ הינה לאי
 שיעור רב

 כמתארי לעצמשלכ .מכירי ביכולת מרבית האנשי אינ , למעט מספר קט
 של מוארי

אבל , עשויי להאמי
 בכ� באופ
 תיאורטיחלק . החייהרדומה שלה ליצור וליצור מחדש את 

   . באמתוו אותהחמעטי

י באופ
 מנתקאת ,  זהאגו בעול תלת ממדיהמצב את  את מאמצי גו� אנושי וכאשר

המצבי הנשכחי האלה הינ הרבה פחות . ה אחריתודעאוטומטי את הזיכרו
 של מצבי 

,  לעצב את חייכהיית מסוגלי לגמריבמצבי אלה . מוגבלי והרבה יותר חופשיי ומודעי

  . יכולה להבי
במידה כזו שתודעה אנושית אינה

 אבל, במצבכ הנוכחי, כוח זה קיי ג כעת. רגשות ועמדות הינו עצו�, חשבותמהכוח של 

כה אינכ יודעי שאת עיצבת את מה שאת חווי ברגע זה בדר� . אינכ רואי אותו

הסכו של כל , כפי שאמרתי לעתי קרובות. עד שלא יכולה להיות כל טעות בנוגע לכ�מדויקת 

,  החצי מודעי, המודעי–הרגשות וכיווני הרצו
 שלכ , וונותהכ, ותנחהה, האמונות, המחשבות

 הוא זה שיוצר את החוויה הנוכחית – סותרי ככל שיהיו, ימובלע וההמפורשי, הלא מודעי

 החיי הנוכחיי שלכ מבטאי במדויק את המצב .שלכ ואת הדר� שבה החיי מתגלי לכ

 כיי לכ
 את יכולי להשתמש בח.ולה לטעותשאינה יככמו משוואה מתמטית , הפנימי שלכ

! שיטת העבודה בנתיב חלק מ,אחרי הכל, וזה. הפנימיי שלכשמתארת את האזורי כמפה 

  .ההתמרה

  הינמפחידי ויוצרי אשמה , נסתרי, מוכחשירגשות  שמחשבות ונוכחו לדעתרבי מכ

פחד . י ברמה המודעת ביצירה השלילית שלה מאשר כל דבר שבו את עוסקחזקי יותר

 ,ברמה החיובית. ה של אנרגיהרבמידה מכילי ה . ואשמה הינ סוכני יוצרי בעלי פוטנציאל

  .טייה סוכני אנרגיה פוטנג עניי
 בחיי ות "חי, שמחה, התלהבות

משערי , מרגישי, דברי שבה את מאמינימו זה חייב על כ
 להתעמק בחקירת הנתיב כ

המניעי הלא מודעי שלכ . ות של האישיות שלכ שאינ
 נגישות באופ
 מיידיבשכומתכווני ב

 מפני שאינכ יודעי מה את ,אינכ רוצי לחוותכלל יוצרי לעיתי קרובות את מה ש

ות השגויות ולכוונות נחלה, לוואי נקשרות למשאלות הלא חכמות! איזה השפעות ומבקשי

כזה ולא רואי כיצד הוא י נפש של חומר פוטנטיותמי מהאת מתעל, כמו כ
.  שלכהשליליות

  . חוויות חיישל ונסיבות ושל אירועי ,  חומרה שלבצורה מהימנה ליצירעצמו תרג מ

את . ות מאודמסוימה עושי זאת למטרות , מוגבלהאגו המצב את  מאמצי שאנשיכ

 לעשות אי אפשר היה. ואיחוד למטרות של טיהור  זהמגשימי ומבטאי את עצמכ במצב מוגבל

היו עומדי לרשותכ במלוא המכלול של תודעתכ מהירות ויעילות לו אותה עבודה כזו ב

ט בודד או היב רק ההינ,  כעתתבטאתא מיכפי שה, אישיות האגו שלככיוו
 ש .ידידי, ויכולותיכ

ור יותר של מלא וטה, חלק גדול בהרבה. י בודדי של האישיות הכוללת שלכהיבטמספר 

, כפי שציינתי לעתי קרובות.  באופ
 גלויאינו מופיע, או העצמי האמיתי, שלכהאישיות הכוללת 

, ורה מבודדתבצי מסוימי היבטההגשמה של . תודעהי של היבטהאישיות מורכבת מ
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חסרה ש אפשרויות של מודעות ממוקדת מקנה –תלת ממדית ומהאגו המציאות המורכבת מש

 שלכ יכולה מטוהרת הרוח ה. באישיות המטוהרת אלה נחבאילא מטוהריטי יבכאשר ה

ת יובקלות להתעל מעיוותי קטני א כי משמעותיי שבכל זאת פועלי כמכשולי להתפתחו

שאות
  מציאות ספירות שלהתפתחויות אלה מתקדמות ב.  האנושיתטווח התודעהנוספת מעבר ל

  . יכולי להבי
 כעתאינכ


 הפנימי וקולקלוט את להתמקד בו ול,  יותר הרחבעצמי את היכולות של הלהפעיל, אופ
בכל , נית

שקבורי עמוק שליליי של אישיותכ קלוט היבטי להתמקד ולנית
 , באופ
 דומה. הנוכח תמיד

 כל יצור קשר ע מלמד אתכ ל זהנתיב. ת שלכהתפתחותי לטיהור בדר� הבפני וזקוקי

 הינחלקי מסוימי בכ ,  במילי אחרות.באופ
 הראויולטפל בה
 הללו השכבות החבויות 

 , גלוילחלק ה. אבל ה עדיי
 את, אחרוני אינ מתגליה.  פחותאחריויותר מפותחי

 להוציא החוצה ולאחד את אות חלקי שאינכ יכולי , יש את האמצעי לחקוריותרמפותח ה

 
  .לראותעדיי

נעל, עיקרית בחייכהרה זו כמטרה כשאת לוקחי על עצמכ חקי  חוסר המנוחה שלכ

תסכולי א� בבטחה מתחילי לאט .  מגיעה לנשמתכותחושה עמוקה של משמעות והגשמה

כאשר את ממקדי את כי רק . על והגשמה עשירה מתחילה לתפוס את מקומיחיי להה

 למצוא את מקומכ את יכולי,  מלכתחילהמישור זהה באת לשבגללסיבה תשומת ליבכ ב

  .בחיי

ובי
 " חיי"יש רבי שבאופ
 שרירותי בוחרי בפיצול בי
 מה שה מכני , בניגוד לכ�

 להתפתחות הרוחנית משו שה ה לא רוצי לתת יותר מדי. וחנית שלהההתפתחות הר

החיישהיא תשנה את , לא בצדקש ,פוחדי . חיי החומריי החיצוניי בככל שה מתמקדי

י חסרי שכ� ה נע, שיקולי עמוקי ורחבי יותרל כדול ומקשר אות באופ
 משמעותיבלי ל

  . יותרמנוחה ומדוכדכי

ברגע שה מבטאי עצמ במצב האגו ,  קיימי ביקוי ותכונות אלוהילא משנה איזה חוקי

את
 בא וה. מעוותי והרסניילי ה הופכ, מציאות פנימית עמוקה יותר מימנותק, המבודד

  .לכ דוגמה

ביטוי ברור זה של טענת התינוק שהוא כל הפסיכולוגיה מסבירה . ילד קט
 מאמי
 שהוא כל יכול

 תיכול! כלרגשת הה. מכ� יותרג הרבה בל זה א,  זה נכו
.יכול כחוסר בשלות וכאנוכיות הרסנית

 לדברי ת פכוהו מחשבות , אכ
,ה שבותודעמצב , א זיכרו
 של מצב אחרי ה) אומניפוטנציה(

 , שלייתי האמימדי! התודעה התלתמצבממרחק ה חלק זמ
 ו. נוצרותה
 בו  ברגע שלאירועיו

  עדיי
 מכוונתתינוק של התודעהה.  נרחבת בהרבהתודעהאינ קיימי בתחו של ה כ� ש

הוא  , מוגבלהאגו האבל כאשר הזיכרו
 מתורג למצב .  הכוללתובחלקה למצב של אישיות

  .ורה מבולבלתמתבטא בצ

שבאי , י שכבר טוהרוהיבט בשילוב ע מטוהרפחות המצב המאחר שמצב האגו הוא ריכוז של 

האגו חי .  הכוח ליצור לובש צורה לא רצויה ומעוותת–ה לאשל חיי לעזרת האישיות במשימה 

 באופ� מהותי לרווחתו  עויני�שאחרי� אלא, ליה שהוא לא רק נפרד מאחרי�תמיד באש

 זה .אליהאו בהשוואה  אית או בתחרותאחרי נגד תמיד ככל דבר שהאגו עושה הוא  .האישית

כולכ כפי ש, כלי נשק מסוכ
הופ� את הכוח להאגו .  שלומה שיוצר את ההרסנות והאגוצנטריות
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את חווי כוח כדבר שמפחיד אתכ אצל אחרי ושגור לכ להרגיש אשמה . יודעי היטב

  .הוא ביטוי להפרדהוו
 שכי, ח לא מכיל אהבה ושמחהלכ
 הכו. כשנמצא אצלכ


קרוי העצמי האמיתי ובכ� מגלי את העלבי
שלכ  פיצול האגו בי
י כשאת מחברא�  

 למרות שברמה ,טובת� של אחרי� את ת נוגדה� לעול� אינמגלי� שטובתכ את�, המאחד

י להיות צריכנ אהבה איכוח ו את ג מגלי ש. להיראות כ�ה תחילהא עשוישטחית הי

את יכולי . להשתמש בכוח הפנימי שלכ ליצור את החייאז להתחיל את יכולי . ימנוגד

את לא טיהרת  מדוע ידיעת הכוח שלכ ליצור היא מסוכנת כל עוד  טוב יותרלהבי
 כעתאולי 

ות וכל עוד לא גילית את המציאוי, וי המעוותי שמצאו ביטוי בגו� זה ובחיי אלהיבטה

  .כמציאות חיצוניתאת מחשיבי שה
 הרבה יותר אמיתיות ממה ש, הפנימיות הנצחיות

המיידיות של .  הוא ברור מתגשמי מיידינ כאשר מחשבותיו ורצונותיו אתינוקהתסכול של ה

  תמידי נתו
יא ה– והתוצאה היא החוויה משאלה כשהסיבה היא המחשבה או ה–סיבה ותוצאה 

היא ללמוד מבודדי רוב בני האד כהיבטי אגו אחת המשימות של . אגו שמעבר למצב התודעהב

  . ללא מאמ) רצוני לקלוטילהיות פתוח, לזרו ע הזר, סבלנות בוטחת

באמצעות .  פהבאת ללמודש מה  את ללמודוכלוכדי שתרו
 הכוח ליצור חייב להיחס זמנית זיכ

אינו  זה ,לו א.תר שוב באופ
 ספונטאניהקשרי העמוקי יו נוצרי  זהשיעורשל לימוד עצ ה

רגשות , כוונות, משאלות, החיבור בי
 מחשבות, במקו זאת. נראה כזיכרו
 שהתגלה מחדש

 יותר לא קיימת אז .ועמדות לבי
 חוויה נדמה כתגלית חדשה שמבססת את המודעות לכוח ליצור

של היות מנוגדת לטובת טובה אישית מוכרחה להאשליה ש. נגד אחריכסכנה של שימוש בכוח ה

   .נפצתת מ–אחרי

אנשי ג . יכולת! כלת לואנטגוניסטיתינוקות מעלי תביעות אנוכיות ו שלא רק  צור� לומר
יא

 תביעות (act out)מבטאי בפעולה לרוב ה ו, לא בוגרי והרסניי עושי זאת, לא מפותחי

חקור  נית
 ל.יוות של אמת אלוהיתרוע הוא תמיד ע. רוע אינו קיי כמציאות בפני עצמה. אלו

נית
 אז  . שבבסיסה(manifestation)מופע בקלות כל עמדה שלילית והרסנית ולמצוא את ה

 תכונה בסיסיתלאותה . עיוות כזה הוא הרסני או רע, בנפרדות שלו, לראות שרק ברמת האגו

 ודעהתבעמקי ה (manifest) ההיא מופיע א לגמרישונות   ומשמעות השפעהיש עצמה

 זוהי הסיבה לכ� שהיבט. פנימייהמישורי הרחבה יותר של הגדולה והבמציאות , המאוחדת

 המלאה וחייב זמנית לשכוח את יכולת,  בגו� ובאגולההמתג, כוללתהאישיות המבודד מוגש של 

  . מעורבהשליכול להיות של רק כשהעצמי ו במצב שתייחווואת 

, עיקשות, טינה – חסורעיונות כוזבי וחומר רגשי , ורותב, בכל מקו בו ישנ תפיסות מוטעות

רק כשאת  . הפרעה וחוויות שליליותיוצרת בהכרח קיימת אנרגיה מנוונת ש–עצלות , נוקשות

   .משחררי אותה באופ
 ישיר וכנה תוכלו להתמיר אנרגיה זו

המחלחלת בכ תי קרובות את האנרגיה העצומה חווית לע,  זה בנתיבפוסעי ש,ידידי, את

, באופ
 גופניכאשר את מבטאי . חומר הקפוא של רגשות שליליימשחררי את הת שאכ

י לכ הבנה עניקעצמכ שמאת יוצרי קשרי חדשי אודות , כעסשנאה ו,  זע ושכלירגשי

 חררת ואנרגיה מש. בו את נמצאישבמקו חדשה לגבי תפקידכ בחיי ומדוע את נמצאי

  .ורב יכולת חומר יצירתי נה ג כ
היזו עצמה 
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במידה מסוימת . י חיוביגילויית לושליליותודעה  אנרגיה מירהגיע הזמ
 שבו את יכולי לה

 במידה מספקת לכוח של האנרגיה עדיי
  אינכ מודעי א�, זאתלעשות למעשה התחלת

 ,חילה לזרו השלילית עוזבת את המערכת שלכ ומתהאנרגיהש ברגע , א תוכלו.המשתחררת

. כחייתו�  להביא יצירה חדשה ל באמתתוכלו,  ולכוו
 אותה לערו) חיובי מחדש אותהמירלה

  .נמצא ברשותכהיצירתי הכוח רב ה להבי
 עד כמה  זה יגרו לכתרגול

תתגברו על עמדות אופ
 ממשי אלא א כ
 באת האמת לכ  כדי להעביר נהספקת לא ומילי אל

התחייבות מלאה לנתיב א� . ידע זה יהיה מסוכ
 לכ ולאחרי, חרתא. ותפרדנשל מסוימות 

  על כל הקשיי של גילוי עצמי ועימות עצמי,  עצמכהפנימיי שלכהמוביל אל האזורי

ינה יכולה אכ כישות נצחית שמציאות הרוחנית של מצבתגביר את מודעותכ ל, שכלולי בו

תלמדו להיות זהירי  .כוונות והרגשות שלכה,  המחשבות של לכוח גו מודעיתהפכ. למות

 הדיכוי .מחשבות לא רצויות והרסניותאו להדחיק י לדכא בל, בנוגע לאילו מחשבות את חושבי

פשרויות  ולהיות פתוחי לאלקרוא תגר על מידת הדיוק שלו, זהכתלמדו לטפל בחומר . אינו עוזר

.  ואיזה מחיר את משלמיזובדר� תלמדו להבי
 מה בכ גור לכ לרצות לחשוב . אחרות

  .א שייכותכלתמיד אות
 החשבתכ תוצאות שהסיבות והבי
 ש קשרתתחילו לראות יצירה כ

 אי
 זה תגמול עבור התנהגות ).recreation(יצירה מחדש מתרחשת , זה מתקדגדל כשתהלי� 

 מודעות ויודעשל מוגבר מאד כעת במצב מצוי  ש,העצמיעל ידי  פעולה פשוטה שנוצרת היזו. טובה

  . מה הוא עושה ומדועכעת

לסמו� לחלוטי
  שנית
 תמיד!מציאות חיה וגדלה זה כהתחילו לחוות תהלי�ידידי בנתיב רבי מ

 לעול אינה צריכה מחדש! או בריאהאבל בריאה.  מאכזב בחוקיות שלוינואזהו תהלי� ש. עליה

ישנ
 .  עוקפי דבר כלשהו בנפשכאי
 להשתמש בה בעודכלעול . של רצו
 עיקשלהיות פעולה 

אבל מתעלמות , אוריינטציות מטפיזיות ורוחניות שמכירות את כוח החשיבה היצירתי הזה

 –אמת שגילו ה על ידי, כביכול, י  מהופנטיהופכה . מהסכנה של דילוג על שלבי בתו� הנפש

חררת יחסית כאשר הנפש משומחדש !וליצורוה יכולי ליצור . האמת של יצירה עצמית

קופאת על השמרי אנרגיה . תחסמנעצמית היצירה ה, הנפש תקועההיכ
 שאבל . מחסימות

 ינהאמה הנש. מהוהיא יוצרת קונפליקט שקורע את הנש, הופכת לבעלת עוצמה רבה עוד יותר

מה שזקוק את מתפתחת בצורה הרמונית כאשר האישיות עובדת על מה שכבר משוחרר ומזניחה 

 נעשה – אפילו א אינו מבוטא באופ
 גלוי כנגד א� אחד אחר – כוחכזה השימוש בבמצב . לטיפול

משבר כזה יימנע א . למשברבמוקד או במאוחר להוביל את האישיות  עד שהוא עשוימסוכ
 כה 

  . שבההאישיות תתמקד בחלק הלא מפותח

. המתורגלות כיורוב האוריינטציות  דורש הרבה יותר אומ) ויושר מ זה הסיבה לכ� שנתיבהיזו

הוא יוצר הרמוניה . שאינו מותיר מאחור ענייני לא מטופלימאחד באמת בטוח ו נתיב � זהוא

במש� זמ
 . מהירותקס תוצאות כל בדיוק מפני שהתהלי� הוא איטי ואי
 , מהאמיתית של הנש

בדר� זו וו
 שכי, ידידי,  להגנתכ נועדזהדבר . צרי� להיות על האזורי החשוכירב המיקוד 

באת . ת לחיי אלההגע את המשימה שעבורה כשיל שהיה מ,פיצולתהלי� של נעי ואת מ

 את הכי פחות נוטי  בדיוק בהטיהיבות באמצעות התמקדות באכ תלמלא את משימ

עתי קרובות מגביל ול, לא נוח, צר למצב זוהי בדיוק הסיבה לכ� שדחקת את עצמכ .להתעסק

אבל אותו החלק , זה ברור, רק היבטי שלכ נמצאי כא
 . שקועי זמניתכואב זה שבו את

שמזדהה ע היבטי מוגבלי אלו מוכרח לסבול כאשר הסיבה הכוללת להימצאות במצב האגו 


  .האנושי אינה מודעת עדיי



  �8  מתו5עמוד 

ר ועימהו הכ?  מהי החולשה שעליכ לחשו�.עליכ לדעת מדוע באת לכא
 ומה עליכ לעשות פה

יכולי היית , ג כעת. כ ליצור בחופשיותמאלה החסימות שמונעות ? שאינכ רוצי לראות

א  ג, בצורה יפה ומספקת, בתבונה, ולעשות זאת במודע, מה שאת יוצריליצור הרבה יותר מ

  יוצרי אכ
את, כלומר. גו�!דרגה כמו במצב שבו את משוחררי ממצב האגוהלא באותה 

בלי יצירות את יוצרי אילו  יודעי ינכה היא שאבעיה.  את יודעי זאת או לאבי
 א, תמיד

ה שאת בכל עמד, בכל מחשבה שאת חושבי, את יוצרי בכל נשימה שאת נושמי. משי

את עושי וכיצד את ואת צריכי לדעת מה ,  ידידי,י כוחאלה ה סוכני רב. מציגי

 גור לכאב ותסכול יהתוצאותתיי שזרעת ומ היצירזרעיההניתוק שלכ מ. יוצרי

מודעות שמ) של בלי , מאוחרהרבה יותר  ה רקלעתי קרובות את רואי את התוצא. מיותרי

  . בכ� א תחפצוהמודעות יכולה להיות משוחזרת. גר לה  בכמהביחס ל

טי הלא בהיב – שהוא שונה מאד מהתמקדות באופ
 רגשני דבר – באופ
 בונה התמקדות

 פירוש.  זה מסויבאת לעולשלמענה  שאת ממלאי את המשימה משמעה, מפותחי שבכ

כ� שתוכלו לממש את הכוח היצירתי הפוטנטי שלכ  שאת מאחדי את עצמכ הדבר

  . ולהשתמש בו באופ
 מודע ומכוו
 בחייכ כעת


 איטיניתני לכ באופשיש ללמוד התהלי� היצירתי והטכניקות הספציפיות .  הראיתי לכ

אנרגיה , זהרגוע , מרוכזבמצב . את יוצרי, כשאת מודטי. מספר טכניקות של מדיטציה

 אבל מדיטציה וטכניקות. ותודעה מתמקדות באופ
 כזה שמשחרר זרעי יצירתיי רבי עוצמה


י כשמתקי, אול.  בגלל הסיבות שזה עתה הוזכרו משנייצירתיות אחרות צריכות להיות עניי

אז השימוש . נית
 להרחיב טכניקות אלו, בסיס מסוי של טיהור עצמי ומודעות עצמית פנימיי


הווייתכ תהיה אז באמת מקורקעת במציאות . מנקודת המבט של נתיב רוחני זה, יהיה בטוח בה

  .כ� שלא תתעלמו מכל היבט שאותו באת לממש, ובתהלי� מאחד

מחדש של חוויות חיי יגיע כהתרחבות !רתית ויצירההתהלי� הטבעי של למידת מדיטציה יצי

בדיוק כפי שתבינו באופ
 אינטואיטיבי מציאות . אינטואיטיבית ספונטאנית של התודעה שלכ

כ� תלמדו להעמיד לרשות עצמכ את הכוחות , קוסמית מתו� ניסיו
 ולא מתו� תיאוריה

   .י שלכמולדוהמשאבי ה

בעבודתכ בנתיב , ידידי. אותו הייתי רוצה להבהיר כעת, בינויש מנגנו
 פנימי שחשוב ביותר שת

 שלכ עשוי להציע מדיטציה מסוימת helper)(זה חווית בהכרח לעתי קרובות למדי שהעוזר 

. והתחייבות במדיטציה לביטוי עצמי חיובי שאליו את משתוקקי מאד כיוו
 שהוא חסר לכ

.  את חווי התנגדות בלתי מוסברת לעשות זאתכשאת מנסי לממש ביטוי עצמי זה, וע זאת

זה פשוט לא עולה . משהו בכ נדמה כעוצר אתכ או שאת שוכחי לעשות זאת כשאת לבדכ

ה
 מעורפלות ואת . שכנוע או בהירות, ייתכ
 שהמחשבות שלכ חסרות אנרגיה. בדעתכ

ה גלויות במודע התנגדות לעתי את עשויי אפילו לחו. מרגישי שיש לה
 השפעה מעטה בלבד

  ?חסימה זומהי . למדוט על אותו הדבר עצמו שאת הכי רוצי

של ,  שפע של שמחה–זוגיות מלאה ופורייה  כמהי להבא נניח שאת. נניח שאת בודדיהבא 


ואכ
 יש לכ את הזכות המולדת לחוות זאת והגשמות . של הדדיות בכל רמה, של שיתו�, חילופי

, א� על פי כ
. א� אחד אינו יוצא מהכלל. שהשפע של היקו נמצא וזמי
 לכולכיוו
 , נוספות

 דבר שמשמעו ליצור –ייתכ
 שבקושי יעלה בדעתכ אפילו לזרוע באופ
 פעיל את הזרע במדיטציה 

, לחוות זאת, על ידי התחייבות לרצות זאת,  באמצעות מחשבה ברורה ומוגדרת באותו כיוו
–זאת 
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את עשויי להיות מודעי היטב לעיקרו
 של . להביא אותה לידי ממשות חוויה זו והגשיל

ומה שעוד יותר משמעותי הוא . וא� על פי כ
 את מתנגדי להשתמש בו, תרגול מדיטטיבי כזה

את מגלי , שכאשר מציעי לכ לעשות זאת את אכ
 מנסחי את דפוס החשיבה היצירתי

זה כאילו חומה בתוככ מנעה מכ להתחייב באופ
 . התנגדות מוזרה ובלתי מוסברת בתוככ

  .דבר שאליו את הכי משתוקקילברור ומדויק 

בתו� תוככ . את רוצי משהו באופ
 נואש ? של התנגדות זוההא חשבת אי פע על משמעות

 וע. השכל שלכ מקבל את עקרונות הבריאה. את מאמיני שהוא יכול היה להתקיי עבורכ

לי שהשכל שלכ משותק באופ
 מוזר כשהדברי מגיעי לשחרור אמיתי של זאת את מג

או מה שאני , לשליחת המחשבות שלכ אל האדמה הפורייה של החומר היצירתי, מחשבותיכ

  .היכ
 שכל זרע יגדל לתת פרי, מכנה חומר הנשמה

 שיודע שמשהו עצמית מכוונ
 היטב! זהו אותו מנגנו
 הגנה. הסיבה להתנגדות זו היא פשוטה מאד

ייתכ
 שקיי בכ חוסר . את עצמכ הצבת מכשולי בדר�. בכ אינו מוכ
 עדיי
 לחוויה זו

 ב
 המי
 השני אולי יש עמדה שלילית חבויה כלפי. ולקבל את המציאות ברמה שלכנכונות לתת 

 , חקרו אותה, התעמתו איתה, תהיה אשר תהיה החסימה.  לפתורעדיי
שאותה אינכ מוכני

, וממשיכי ליצור מתו� שכל ורצו
 ממוקדי בחוזקהא אינכ עושי זאת . הבינו ופתרו אותה

ההכחשה יתנגש ע " מבנה של כוח רצו
. "יהיו בהכרח השפעות בהתארצו
 החיצוני הכפוי ל

היא וו
 ש כיחקור אותהחוסר היכולת למדוט וליצור היא משמעותית ויש ל. החסימההפנימית ו

�דבר , ברמת האגובעזרת הרצו
 אחרת תצרו . ה אותלבט החסימה כ� שתוכלו ל את טבעתחשו

  .כמתלא יספק את לבכ ונשש

 ,אבל א הוא יוצר בנפרד מההוויה הפנימית. הוא עושה זאת כל הזמ
. האגו יש כוח ליצור!שכלל

עה עד  השפיכול באמת להיות בעל, רצו
 החיצוניה, כוח רצו
. תומאכזבות מוכרחות להיות התוצא

בעקשנות הוא יוצר . אבל לא לרווחתכ, תת חומר וחוויה, הוא יוצר חומר. דרגה מסוימתל

כ� שמה שהוא בונה הנו לעתי , ת ושלמ"חסר לו חיבור פנימי. מקוחזו
 וע, הבנה, חכמה החסרה

 שבה אות זוגיותה שבחרנו הדבר יתבטא ביצירת בדוגמ.  מאשר רצוי יותרמכאיבקרובות 

  .וישבשו אות מבסיס, עצמי שהוזנחו יצבעו את היחסי וישפיעו עליההאזורי ב

דבר זה צרי� להיות סימ
 לכ� , כשתגלו שהקול הפנימי שלכ מתנגד לתהלי� החשיבה היצירתי

עליכ להסיט את המיקוד מיצירה לחקירת המשמעות . שעליכ לבצע צעדי של חקירה עצמית

 במקו .ה עומד בדרככגלו מ. ו את משתוקקישל הסירוב שלכ ליצור את הדבר שאלי

דבר זה ימוסס  .עליכ ליצור את המודעות וההבנה של מה שחוס אתכ ממנה, החוויה הרצויה

כ� שתמצאו את עצמכ חופשיי לגמרי לנטוע חומר מחשבה יצירתי חדש , לבסו� את ההתנגדות

  .בקרקע העשירה של חומר הנשמה שלכ

, כל התשובות.  כל דבר כבר קיי בכ.ידידי, כבר ביקו ו דבר שלא קייאינכ יכולי ליצור ש

פני במיקיימות  כל העול–לחוות , הנותיל, להרגיש, כל הכוח ליצור, כל הידע .
 שהעול כיוו

כל דבר .  מראההשתקפות כמו דימוי בעוד שהעול החיצוני אינו אלא, פניבהאמיתי הוא 

 א תלמדו   זה להפעיל ידעתוכלו. מכ ועל חייכ קיי בפני לדעת על עצתצטרכו אי פעש

תשובות קיימות חלק מה. ליצור אותו, אליולהתחייב ,  להתכוו
 אליו,לרצות אותו, להתמקד

הכול נגיש .  יותר הרבהברמות עמוקותמצויות  כמה .תת מודעמה שקרוי ב, ברמות שטחיות יותר

   .את החקירהעל עצמכ א תיקחו 
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זה יהיה , א את יוצרי מרמת האגו.  מיקודמחדש ה
 בראש ובראשונה! ויצירהרה לכ
 יצי

זה חייב להיות ,  שלכא את רוצי ליצור מההוויה הפנימית.  חרדהמעוררמיקוד מתוח ו

וא , תקשיבו לעצמי הפנימי.  בדיוק משו שלא תדלגו על א� שלברגועוהוא יהיה . מיקוד רגוע

 כ� תצרו בתוככ את המצב שיאפשר להבי
 את .ה
ה
 ואז תטפלו בתקשיבו ל, זהו חסימותת

   .החסימות שלכ

זהו היבט חשוב מאד שבו יכולי להשתמש לא . מחדש!זהו היבט אחד של תהלי� היצירה והיצירה

כולכ יכולי להקשיב . רק אלו שנמצאי כבר בנתיב אלא אפילו אלו שרק נכנסי לנתיב זה

א� הלמידה . באיזה כיוו
 להתמקד, ה הפנימית ביותר שלכ לא
 ללכתלעצמכ ולשאול את ההווי

היא .  בנתיב רק בשלב מאוחר יותר מגיעה היא אמנות בפני עצמה ולעיתי קרובותכיצד להקשיב

, לפחות באופ
 זמני, א� נית
, דבר זה אינו קל למתחיל. ת עצמיהעידורשת מידה מסוימת של יד

, למשל, זה דורש. מה שמגיע מהקול הפנימיכל להיפתח לעצמי והרצו
  את הלהסיט הצידה

 לקבל  שלכפחדל,  לקבל תשובה מסוימת ולא אחרת שלכרצו
ל,  שלכלבה למשאלותמודעות 

 או מוסברי  היטבהעמדות והרגשות האלה עשויי להיות מרומזי וחבוייכל  .תשובה אחרת

. כדי שהקול הפנימי יהיה חופשי באמתכ� שנחוצה מידה מסוימת של הבחנה עצמית , ליתארציונ

באופ
  הצידה תניחוכל פע שב.  שחררת את עצמכרק במידה שבהלבטוח בקול הפנימי תוכלו 

 
 הרצו
 ראו כיצד מתגלה. לחופשיי יותרחזקי ולו פכתה,  שלכאת הרצו
 העצמימודע ומכוו

 אז. נכ בקול האלוהיאז בטאו את אמו. או לא רוצי לשמועמה את רוצי ,  שלכהעצמי

  . ומציאותיכ תעמוד על בסיס יציבה שלאמונה

באותה המידה , בה את מודעי לכ� שאת רוצי לשמוע תשובה אחת ולא אחרתשבמידה 

 שאת מקבלי ומאמיניאחרת את משלי את עצמכ .  וערפול מבלבולתוכלו להימנע

רק כאשר תגיעו למצב . לב של האגוה שאינ
 למעשה אלא מאווי,  אלוהית בעלות השראהתשובות

 זו בדבר מסוי בדר� 
 שלכ האגו ולרצו שלי האישירצונותלבו תוכלו להיות מודעי בבירור ש

  .להתחיל להיות אמינותשלכ עצמכ תוכלנה התשובות הפנימיות , ולא אחרת

יחס לתשובה י לרצונות שלכ ולנטייה לעוות במקו להיות חסרי פניות ב מודעאת כברא א� 

של אמת למציאות הפנימית באותה מודעות עצמה את יוצרי ערו) חדש , שאת שואפי לקבל

, ת משמעותיהתמקדות תהיהאז ה. אמת שמדבר  מאד קול פנימי עמוקתפוסלאז תוכלו . שלכ

  . מספיק בכדי ליצור צורות מחשבה חדשות ולכ
 חוויות רצויות חדשותת מדויקה וע זאתנינוח

חוסר . ברמת האגואתו עליכ להתמודד  ש, הזמ
מרכיב הינו מחדש!יצירהיחס ל בשניחשוב  היבט

המחשבה .  מיידיתשבו יצירה היא, תודעה מלא יותרמצב שמקורו ב נוס�א עיוות וסבלנות ה

חיבור הללא ,  זוחוויהחוסר סבלנות הינו הזיכרו
 של . תיוצרת את הצורה ברגע שהיא מבוטא

תוצאה : פרדנרק ברמת האגו כל דבר .  אינו מוב
 ללמודל האגוע� שהשיעור שכ, להוויה הפנימית

דבר  כ לכהחיי עצמ נראי. חיצוני מפנימי, צורה וחוויה ממחשבה, נשמה מנשמה, מסיבה

תהליכי ל י ולא קשורנפרדי לגמרי י נרא ה.שבתוכו הושמת" אובייקטיבי"קבוע ו, סטטי

. ותנועהמרחק ,  זמ
שלשלכ והחוויות אשליות כמו המושגי ה  אות
 ה
אלו.  שלכפנימייה

אות קיי רק בדמה ככל מה שאת חווי נ. מופרדהמוגבל והאגו ה של מצב כול תוצרי לוואי

הדברי ייראו כ� , ככל שאת מתמקדי בכיוו
 זה. אגוה של  אובייקטיביי לכאורהמושגי

 ה רק ביטוי סכחיי, במציאות. לכ כאלו, קבועולא מציאות , ובייקטיבי של עצמכ

במציאות יותר  יקדומיות מאת לומדי להברגע ש .בלתי ניתנת לשינויאובייקטיבית ו
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די נעי יחדיו הנפרטי ההיב שבה , זו יותראחרת ומלאהמציאות תתפסו הרבה יותר , הפנימית

  .מותנפלא ומלא משמעות של אינטראקציה ושלבמארג 

הלמידה לסמו� על החיי שיבטאו , דברי להיותלסבלנות לאפשר הרה הינו חלק מתהלי� היצי

הא את . זה דורש להמתי
 עד שהזרע יגדלדבר . תוכבמה ששמת כלפיכ בחזרה את 

את הא או ? במתח? בפחד? הא את ממתיני בחוסר סבלנות? ממתיני ע ספקות

למעשה יכולי אינכ כ� ש,  מאווי לב הא האמו
 שלכ הוא ביטוי של?ממתיני באמו
 שקט

 שמונע מאל)שאת יוצרי זר עד  ,הא את רוצי בצורה כה נואשת? אמו
 שלכלבטוח ב

א ההמתנה היא באמת ? את היצירההשכלי הרגשי מכשילי ! והתוכ
הגשמה משו שהמתח שלו 

  .רח נפלא לפצמח ויהפו�תדעו שהזרע י. ספקות לגבי ההגשמהכל  לכ ולא יהי, רגועה

טי האחרי של היבגלה יותר ויותר כאשר אישיות האגו מתאחדת ע התמתהלי� היצירה 

עשוי זה .  רבה יותרכ� תצרו בשמחה, ככל שזה קורה. השטחהתגלו על פני לא קוד לכ
  ש,העצמי

ולדת  זכותכ המהיואז אומר שזו, כאב שעליכ ללמוד לא לחמוק מכשאני אומרלהישמע מבלבל 

 –ני לוותר מוכ כשאני אומר שעליכ להיות סתירהזה עשוי להישמע כ. במצב של שמחהלהיות 

כ� שאת בעליכ להאמי
  וש, על מה שאת שואפי ליצור!  נכונההוברוח , לפחות בשלב זה

 . או!דואליות של אוהשבו שולטת , אבל אלה סתירות רק במישור האגו השטחי. ליצורמסוגלי

את  יכווצמכשאת . לויי הדדית שחייבי להתאחד בהרמוניהבמציאות אלה עקרונות ת

שמחה ויצירה פנימית בפני את סוגרי את הדלתות , חזק מדישהוא רצו
 תו� כל עצמכ ל

  .חשו�  ולהתמודד איתה לשליליות שאת מוכרחי –ספק ו מצביע תמיד על שלילה כיוו). רגועה

. יו שאת קורבנות בעודועוי
 אתכ זר, כ שלבאשליית האגו את תופסי את החיי כאויב

שההכרה שלכ בנתיב זה כיצד יצרת את , ידידי, כ� תיווכחו.  ליצוריבאשליה זו אינכ יכול

  .הסבל שלכ תשחרר אתכ באופ
 בלתי נמנע ליצור את האושר שלכ

  של  א תלכו בכיוו
. להאמי
 בשלב זהאסיי באמירה שהנכ הרבה יותר ממה שאת יכולי

 את תהיו מוכרחי לגלות, ה הזדהות איתו דר� שכבות האפלשל, מציאת העצמי האמיתי שלכ

רבי העוצמה ונה ב באהבה ובת את עצמכובכל נשימה שתנשמו תמלא.  של היקופיוהיופי האינס

.  של יצירה אלוהית מיטיבהגדולתהמבטא את שאינו  וחודר אליכ  אתכ דבר שמקי�אי
. שלו

נית
 לחוות את .  רבי יותרת תודהיתפשטו בלבכ שמחה והכרכ� , להמודעי יותר ו ככל שתיעש

כתיאוריה רק א תפלסו את דרככ מבעד היופי האינסופי של היקו כמציאות יותר מאשר 

  .כלאזורי החשוכי של

הרגישו באהבה הנשלחת אליכ ממישור שבו יש לכ חברי רבי . כל אחד מכ, היו מבורכי

  .היו בשלווה. דריכו אתכ לכא
שה
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