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הרצאה  – 208היכולת האנושית המולדת ליצור
ברוכי הבאי וברכות לכל אחד מכ כא  .ברוכי הבאי  ,חברי חדשי וותיקי  ,המחפשי
את הנתיב הפנימי שלה .
אדבר הערב על היכולת האנושית ליצור ,שהיא אפשרות מדהימה שאינה מוערכת כראוי .היכולת
היצירתית שלכ הינה לאי שיעור רבה יותר ממה שאת והמדעני  ,הפסיכולוגי והפילוסופי
שלכ מתארי לעצמכ  .למעט מספר קט של מוארי  ,מרבית האנשי אינ מכירי ביכולת
הרדומה שלה ליצור וליצור מחדש את חייה  .חלק עשויי להאמי בכ באופ תיאורטי ,אבל
מעטי חוו אותה באמת.
כאשר את מאמצי גו אנושי ואת מצב האגו בעול תלת ממדי זה ,את מנתקי באופ
אוטומטי את הזיכרו של מצבי תודעה אחרי  .המצבי הנשכחי האלה הינ הרבה פחות
מוגבלי והרבה יותר חופשיי ומודעי  .במצבי אלה היית מסוגלי לגמרי לעצב את חייכ ,
במידה כזו שתודעה אנושית אינה יכולה להבי .
הכוח של מחשבות ,רגשות ועמדות הינו עצו .כוח זה קיי ג כעת ,במצבכ הנוכחי ,אבל
אינכ רואי אותו .אינכ יודעי שאת עיצבת את מה שאת חווי ברגע זה בדר כה
מדויקת עד שלא יכולה להיות כל טעות בנוגע לכ .כפי שאמרתי לעתי קרובות ,הסכו של כל
המחשבות ,האמונות ,ההנחות ,הכוונות ,הרגשות וכיווני הרצו שלכ – המודעי  ,החצי מודעי ,
הלא מודעי  ,המפורשי והמובלעי  ,סותרי ככל שיהיו – הוא זה שיוצר את החוויה הנוכחית
שלכ ואת הדר שבה החיי מתגלי לכ  .החיי הנוכחיי שלכ מבטאי במדויק את המצב
הפנימי שלכ  ,כמו משוואה מתמטית שאינה יכולה לטעות .לכ את יכולי להשתמש בחייכ
כמפה שמתארת את האזורי הפנימיי שלכ  .זהו ,אחרי הכל ,חלק משיטת העבודה בנתיב!
ההתמרה.
רבי מכ נוכחו לדעת שמחשבות ורגשות מוכחשי  ,נסתרי  ,יוצרי אשמה ומפחידי הינ
חזקי יותר ביצירה השלילית שלה מאשר כל דבר שבו את עוסקי ברמה המודעת .פחד
ואשמה הינ סוכני יוצרי בעלי פוטנציאל .ה מכילי מידה רבה של אנרגיה .ברמה החיובית,
התלהבות ,שמחה ,חי"ת ועניי בחיי ג ה סוכני אנרגיה פוטנטיי .
נתיב כמו זה חייב על כ להתעמק בחקירת הדברי שבה את מאמיני  ,מרגישי  ,משערי
ומתכווני בשכבות של האישיות שלכ שאינ נגישות באופ מיידי .המניעי הלא מודעי שלכ
יוצרי לעיתי קרובות את מה שכלל אינכ רוצי לחוות ,מפני שאינכ יודעי מה את
מבקשי ואיזה השפעות!לוואי נקשרות למשאלות הלא חכמות ,להנחות השגויות ולכוונות
השליליות שלכ  .כמו כ  ,את מתעלמי מהפוטנטיות של חומר נפשי כזה ולא רואי כיצד הוא
מתרג עצמו בצורה מהימנה ליצירה של חומר ,של אירועי ונסיבות ושל חוויות חיי .
כשאנשי מאמצי את מצב האגו המוגבל ,ה עושי זאת למטרות מסוימות מאוד .את
מגשימי ומבטאי את עצמכ במצב מוגבל זה למטרות של טיהור ואיחוד .אי אפשר היה לעשות
עבודה כזו באותה מהירות ויעילות לו היו עומדי לרשותכ במלוא המכלול של תודעתכ
ויכולותיכ  ,ידידי .כיוו שאישיות האגו שלכ  ,כפי שהיא מתבטאת כעת ,הינה רק היבט בודד או
מספר היבטי בודדי של האישיות הכוללת שלכ  .חלק גדול בהרבה ,מלא וטהור יותר של
האישיות הכוללת שלכ  ,או העצמי האמיתי ,אינו מופיע באופ גלוי .כפי שציינתי לעתי קרובות,
האישיות מורכבת מהיבטי

של תודעה .ההגשמה של היבטי

מסוימי

בצורה מבודדת,
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שמורכבת מהמציאות התלת ממדית ומהאגו – מקנה אפשרויות של מודעות ממוקדת שחסרה
כאשר היבטי לא מטוהרי אלה נחבאי באישיות המטוהרת .הרוח המטוהרת שלכ יכולה
בקלות להתעל מעיוותי קטני א כי משמעותיי שבכל זאת פועלי כמכשולי להתפתחויות
נוספת מעבר לטווח התודעה האנושית .התפתחויות אלה מתקדמות בספירות של מציאות שאות
אינכ יכולי להבי כעת.
נית  ,בכל אופ  ,להפעיל את היכולות של העצמי הרחב יותר ,להתמקד בו ולקלוט את קולו הפנימי
הנוכח תמיד .באופ דומה ,נית להתמקד ולקלוט היבטי שליליי של אישיותכ שקבורי עמוק
בפני וזקוקי לטיהור בדר ההתפתחותית שלכ  .נתיב זה מלמד אתכ ליצור קשר ע כל
השכבות החבויות הללו ולטפל בה באופ הראוי .במילי אחרות ,חלקי מסוימי בכ הינ
יותר מפותחי ואחרי פחות .האחרוני אינ מתגלי  ,אבל ה עדיי את  .לחלק הגלוי,
המפותח יותר יש את האמצעי לחקור ,להוציא החוצה ולאחד את אות חלקי שאינכ יכולי
עדיי לראות.
כשאת לוקחי על עצמכ חקירה זו כמטרה העיקרית בחייכ  ,נעל חוסר המנוחה שלכ
ותחושה עמוקה של משמעות והגשמה מגיעה לנשמתכ  .לאט א בבטחה מתחילי תסכולי
החיי להיעל והגשמה עשירה מתחילה לתפוס את מקומ  .כי רק כאשר את ממקדי את
תשומת ליבכ בסיבה שבגללה באת למישור זה מלכתחילה ,את יכולי למצוא את מקומכ
בחיי .
בניגוד לכ ,יש רבי שבאופ שרירותי בוחרי בפיצול בי מה שה מכני "חיי " ובי
ההתפתחות הרוחנית שלה  .ה לא רוצי לתת יותר מדי להתפתחות הרוחנית משו שה
פוחדי  ,שלא בצדק ,שהיא תשנה את חייה  .ככל שה מתמקדי בחיי החומריי החיצוניי
בלי לקשר אות באופ משמעותי ומלוכד לשיקולי עמוקי ורחבי יותר ,כ ה נעשי חסרי
מנוחה ומדוכדכי יותר.
לא משנה איזה חוקי ותכונות אלוהיי קיימי ביקו  ,ברגע שה מבטאי עצמ במצב האגו
המבודד ,מנותקי ממציאות פנימית עמוקה יותר ,ה הופכי למעוותי והרסניי  .הבא ואת
לכ דוגמה.
ילד קט מאמי שהוא כל יכול .הפסיכולוגיה מסבירה ביטוי ברור זה של טענת התינוק שהוא כל
יכול כחוסר בשלות וכאנוכיות הרסנית .זה נכו  ,אבל זה ג הרבה יותר מכ .הרגשת הכל!יכולת
)אומניפוטנציה( היא זיכרו של מצב אחר ,מצב תודעה שבו ,אכ  ,מחשבות הופכות לדברי
ולאירועי ברגע שבו ה נוצרות .זמ ומרחק ה חלק ממצב התודעה התלת!מימדי האשלייתי,
כ שה אינ קיימי בתחו של תודעה נרחבת בהרבה .התודעה של התינוק מכוונת עדיי
בחלקה למצב של אישיותו הכוללת .אבל כאשר הזיכרו מתורג למצב האגו המוגבל ,הוא
מתבטא בצורה מבולבלת.
מאחר שמצב האגו הוא ריכוז של המצב הפחות מטוהר בשילוב ע היבטי שכבר טוהרו ,שבאי
לעזרת האישיות במשימה של חיי אלה – הכוח ליצור לובש צורה לא רצויה ומעוותת .האגו חי
תמיד באשליה שהוא לא רק נפרד מאחרי ,אלא שאחרי עויני באופ מהותי לרווחתו
האישית .כל דבר שהאגו עושה הוא תמיד כנגד אחרי או בתחרות אית או בהשוואה אליה  .זה
מה שיוצר את ההרסנות והאגוצנטריות שלו .האגו הופ את הכוח לכלי נשק מסוכ  ,כפי שכולכ
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יודעי היטב .את חווי כוח כדבר שמפחיד אתכ אצל אחרי ושגור לכ להרגיש אשמה
כשנמצא אצלכ  .לכ הכוח לא מכיל אהבה ושמחה ,כיוו שהוא ביטוי להפרדה.
א כשאת מחברי בי פיצול האגו שלכ לבי העצמי האמיתי ובכ מגלי את העיקרו
המאחד ,את מגלי שטובתכ לעול אינה נוגדת את טובת של אחרי ,למרות שברמה
שטחית היא עשויה תחילה להיראות כ .את ג מגלי שכוח ואהבה אינ צריכי להיות
מנוגדי  .את יכולי אז להתחיל להשתמש בכוח הפנימי שלכ ליצור את החיי  .את יכולי
אולי להבי כעת טוב יותר מדוע ידיעת הכוח שלכ ליצור היא מסוכנת כל עוד לא טיהרת את
ההיבטי המעוותי שמצאו ביטוי בגו זה ובחיי אלו ,וכל עוד לא גילית את המציאויות
הפנימיות הנצחיות ,שה הרבה יותר אמיתיות ממה שאת מחשיבי כמציאות חיצונית.
התסכול של התינוק כאשר מחשבותיו ורצונותיו אינ מתגשמי מייד הוא ברור .המיידיות של
סיבה ותוצאה – כשהסיבה היא המחשבה או המשאלה והתוצאה היא החוויה – היא נתו תמידי
במצב התודעה שמעבר לאגו .אחת המשימות של רוב בני האד כהיבטי אגו מבודדי היא ללמוד
סבלנות בוטחת ,לזרו ע הזר  ,להיות פתוחי לקלוט ללא מאמ( רצוני.
זיכרו הכוח ליצור חייב להיחס זמנית כדי שתוכלו ללמוד את מה שבאת ללמוד פה .באמצעות
עצ הלימוד של שיעור זה נוצרי הקשרי העמוקי יותר שוב באופ ספונטאני .אול  ,זה אינו
נראה כזיכרו שהתגלה מחדש .במקו זאת ,החיבור בי מחשבות ,משאלות ,כוונות ,רגשות
ועמדות לבי חוויה נדמה כתגלית חדשה שמבססת את המודעות לכוח ליצור .אז לא קיימת יותר
הסכנה של שימוש בכוח כנגד אחרי  .האשליה שטובה אישית מוכרחה להיות מנוגדת לטובת של
אחרי – מתנפצת.
אי צור לומר שלא רק תינוקות מעלי תביעות אנוכיות ואנטגוניסטיות לכל!יכולת .ג אנשי
לא מפותחי  ,לא בוגרי והרסניי עושי זאת ,וה לרוב מבטאי בפעולה ) (act outתביעות
אלו .רוע אינו קיי כמציאות בפני עצמה .רוע הוא תמיד עיוות של אמת אלוהית .נית לחקור
בקלות כל עמדה שלילית והרסנית ולמצוא את המופע ) (manifestationשבבסיסה .נית אז
לראות שרק ברמת האגו ,בנפרדות שלו ,עיוות כזה הוא הרסני או רע .לאותה תכונה בסיסית
עצמה יש השפעה ומשמעות שונות לגמרי א

היא מופיעה ) (manifestבעמקי התודעה

המאוחדת ,במציאות הגדולה והרחבה יותר של המישורי הפנימיי  .זוהי הסיבה לכ שהיבט
מבודד מוגש של האישיות הכוללת ,המתגלה בגו ובאגו ,חייב זמנית לשכוח את יכולתו המלאה
ואת חווייתו במצב שיכול להיות של רק כשהעצמי השל מעורב.
בכל מקו בו ישנ תפיסות מוטעות ,בורות ,רעיונות כוזבי וחומר רגשי חסו – טינה ,עיקשות,
נוקשות ,עצלות – קיימת אנרגיה מנוונת שיוצרת בהכרח הפרעה וחוויות שליליות .רק כשאת
משחררי אותה באופ ישיר וכנה תוכלו להתמיר אנרגיה זו.
את  ,ידידי ,שפוסעי בנתיב זה ,חווית לעתי קרובות את האנרגיה העצומה המחלחלת בכ
כשאת משחררי את החומר הקפוא של רגשות שליליי  .כאשר את מבטאי באופ גופני,
רגשי ושכלי זע  ,שנאה וכעס ,את יוצרי קשרי חדשי אודות עצמכ שמעניקי לכ הבנה
חדשה לגבי תפקידכ בחיי ומדוע את נמצאי במקו שבו את נמצאי  .אנרגיה משוחררת
זו עצמה הינה ג כ חומר יצירתי ורב יכולת.
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הגיע הזמ שבו את יכולי להמיר אנרגיה ותודעה שליליות לגילויי חיוביי  .במידה מסוימת
התחלת למעשה לעשות זאת ,א אינכ מודעי עדיי במידה מספקת לכוח של האנרגיה
המשתחררת .א תוכלו ,ברגע שהאנרגיה השלילית עוזבת את המערכת שלכ ומתחילה לזרו ,
להמיר אותה מחדש ולכוו אותה לערו( חיובי ,תוכלו באמת להביא יצירה חדשה לתו חייכ .
תרגול זה יגרו לכ להבי עד כמה רב הכוח היצירתי הנמצא ברשותכ .
מילי אלו לא תספקנה כדי להעביר לכ את האמת באופ ממשי אלא א כ תתגברו על עמדות
מסוימות של נפרדות .אחרת ,ידע זה יהיה מסוכ לכ ולאחרי  .א התחייבות מלאה לנתיב
המוביל אל האזורי הפנימיי שלכ עצמכ  ,על כל הקשיי של גילוי עצמי ועימות עצמי
שכלולי בו ,תגביר את מודעותכ למציאות הרוחנית של מצבכ כישות נצחית שאינה יכולה
למות .תהפכו מודעי ג לכוח של המחשבות ,הכוונות והרגשות שלכ  .תלמדו להיות זהירי
בנוגע לאילו מחשבות את חושבי  ,בלי לדכא או להדחיק מחשבות לא רצויות והרסניות .הדיכוי
אינו עוזר .תלמדו לטפל בחומר כזה ,לקרוא תגר על מידת הדיוק שלו ולהיות פתוחי לאפשרויות
אחרות .תלמדו להבי מה בכ גור לכ לרצות לחשוב בדר זו ואיזה מחיר את משלמי .
תתחילו לראות יצירה כקשר שבי הסיבות והתוצאות שאות החשבתכ תמיד כלא שייכות.
כשתהלי גדל זה מתקד  ,מתרחשת יצירה מחדש ) .(recreationאי זה תגמול עבור התנהגות
טובה .זוהי פעולה פשוטה שנוצרת על ידי העצמי ,שמצוי כעת במצב מוגבר מאד של מודעות ויודע
כעת מה הוא עושה ומדוע.
רבי מידידי בנתיב התחילו לחוות תהלי זה כמציאות חיה וגדלה!תמיד שנית לחלוטי לסמו
עליה .זהו תהלי שאינו מאכזב בחוקיות שלו .אבל בריאה או בריאה!מחדש לעול אינה צריכה
להיות פעולה של רצו עיקש .לעול אי להשתמש בה בעודכ עוקפי דבר כלשהו בנפשכ  .ישנ
אוריינטציות מטפיזיות ורוחניות שמכירות את כוח החשיבה היצירתי הזה ,אבל מתעלמות
מהסכנה של דילוג על שלבי בתו הנפש .ה הופכי מהופנטי  ,כביכול ,על ידי האמת שגילו –
האמת של יצירה עצמית .וה יכולי ליצור וליצור!מחדש כאשר הנפש משוחררת יחסית
מחסימות .אבל היכ שהנפש תקועה ,היצירה העצמית נחסמת .אנרגיה קופאת על השמרי
הופכת לבעלת עוצמה רבה עוד יותר ,והיא יוצרת קונפליקט שקורע את הנשמה .הנשמה אינה
מתפתחת בצורה הרמונית כאשר האישיות עובדת על מה שכבר משוחרר ומזניחה את מה שזקוק
לטיפול .במצב כזה השימוש בכוח – אפילו א אינו מבוטא באופ גלוי כנגד א אחד אחר – נעשה
כה מסוכ עד שהוא עשוי במוקד או במאוחר להוביל את האישיות למשבר .משבר כזה יימנע א
האישיות תתמקד בחלק הלא מפותח שבה.
זוהי הסיבה לכ שנתיב זה דורש הרבה יותר אומ( ויושר מרוב האוריינטציות המתורגלות כיו .
א זהו נתיב בטוח ומאחד באמת שאינו מותיר מאחור ענייני לא מטופלי  .הוא יוצר הרמוניה
אמיתית של הנשמה ,בדיוק מפני שהתהלי הוא איטי ואי כל תוצאות קס מהירות .במש זמ
רב המיקוד צרי להיות על האזורי החשוכי  .דבר זה נועד להגנתכ  ,ידידי ,כיוו שבדר זו
את מונעי תהלי של פיצול ,שהיה מכשיל את המשימה שעבורה הגעת לחיי אלה .באת
למלא את משימתכ באמצעות התמקדות באות היבטי בדיוק בה את הכי פחות נוטי
להתעסק .זוהי בדיוק הסיבה לכ שדחקת את עצמכ למצב צר ,לא נוח ,מגביל ולעתי קרובות
כואב זה שבו את שקועי זמנית .רק היבטי שלכ נמצאי כא  ,זה ברור ,אבל אותו החלק
שמזדהה ע היבטי מוגבלי אלו מוכרח לסבול כאשר הסיבה הכוללת להימצאות במצב האגו
האנושי אינה מודעת עדיי .
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עליכ לדעת מדוע באת לכא ומה עליכ לעשות פה .מהי החולשה שעליכ לחשו? מהו הכיעור
שאינכ רוצי לראות? אלה החסימות שמונעות מכ ליצור בחופשיות .ג כעת ,היית יכולי
ליצור הרבה יותר ממה שאת יוצרי  ,ולעשות זאת במודע ,בתבונה ,בצורה יפה ומספקת ,ג א
לא באותה הדרגה כמו במצב שבו את משוחררי ממצב האגו!גו .כלומר ,את אכ יוצרי
תמיד ,בי א את יודעי זאת או לא .הבעיה היא שאינכ יודעי אילו יצירות את יוצרי בלי
משי  .את יוצרי בכל נשימה שאת נושמי  ,בכל מחשבה שאת חושבי  ,בכל עמדה שאת
מציגי  .אלה ה סוכני רבי כוח ,ידידי ,ואת צריכי לדעת מה את עושי וכיצד את
יוצרי  .הניתוק שלכ מהזרעי היצירתיי שזרעת ומתוצאותיה גור לכאב ותסכול
מיותרי  .לעתי קרובות את רואי את התוצאה רק הרבה יותר מאוחר ,בלי שמ( של מודעות
ביחס למה בכ גר לה .המודעות יכולה להיות משוחזרת א תחפצו בכ.
התמקדות באופ בונה – דבר שהוא שונה מאד מהתמקדות באופ רגשני – בהיבטי הלא
מפותחי שבכ  ,משמעה שאת ממלאי את המשימה שלמענה באת לעול מסוי זה .פירוש
הדבר שאת מאחדי את עצמכ כ שתוכלו לממש את הכוח היצירתי הפוטנטי שלכ
ולהשתמש בו באופ מודע ומכוו בחייכ כעת.
התהלי היצירתי והטכניקות הספציפיות שיש ללמוד ניתני לכ באופ איטי .הראיתי לכ
מספר טכניקות של מדיטציה .כשאת מודטי  ,את יוצרי  .במצב מרוכז ,רגוע זה ,אנרגיה
ותודעה מתמקדות באופ כזה שמשחרר זרעי יצירתיי רבי עוצמה .אבל מדיטציה וטכניקות
יצירתיות אחרות צריכות להיות עניי משני בגלל הסיבות שזה עתה הוזכרו .אול  ,כשמתקיי
בסיס מסוי של טיהור עצמי ומודעות עצמית פנימיי  ,נית להרחיב טכניקות אלו .אז השימוש
בה יהיה בטוח ,מנקודת המבט של נתיב רוחני זה .הווייתכ תהיה אז באמת מקורקעת במציאות
ובתהלי מאחד ,כ שלא תתעלמו מכל היבט שאותו באת לממש.
התהלי הטבעי של למידת מדיטציה יצירתית ויצירה!מחדש של חוויות חיי יגיע כהתרחבות
אינטואיטיבית ספונטאנית של התודעה שלכ  .בדיוק כפי שתבינו באופ אינטואיטיבי מציאות
קוסמית מתו ניסיו ולא מתו תיאוריה ,כ תלמדו להעמיד לרשות עצמכ את הכוחות
והמשאבי המולדי שלכ .
יש מנגנו פנימי שחשוב ביותר שתבינו ,אותו הייתי רוצה להבהיר כעת .ידידי ,בעבודתכ בנתיב
זה חווית בהכרח לעתי קרובות למדי שהעוזר ) (helperשלכ עשוי להציע מדיטציה מסוימת
והתחייבות במדיטציה לביטוי עצמי חיובי שאליו את משתוקקי מאד כיוו שהוא חסר לכ .
וע זאת ,כשאת מנסי לממש ביטוי עצמי זה את חווי התנגדות בלתי מוסברת לעשות זאת.
משהו בכ נדמה כעוצר אתכ או שאת שוכחי לעשות זאת כשאת לבדכ  .זה פשוט לא עולה
בדעתכ  .ייתכ שהמחשבות שלכ חסרות אנרגיה ,שכנוע או בהירות .ה מעורפלות ואת
מרגישי שיש לה השפעה מעטה בלבד .לעתי את עשויי אפילו לחוות במודע התנגדות גלויה
למדוט על אותו הדבר עצמו שאת הכי רוצי  .מהי חסימה זו?
הבא נניח שאת בודדי  .הבא נניח שאת כמהי לזוגיות מלאה ופורייה – שפע של שמחה ,של
חילופי  ,של שיתו ,של הדדיות בכל רמה .ואכ יש לכ את הזכות המולדת לחוות זאת והגשמות
נוספות ,כיוו שהשפע של היקו נמצא וזמי לכול  .א אחד אינו יוצא מהכלל .א על פי כ ,
ייתכ שבקושי יעלה בדעתכ אפילו לזרוע באופ פעיל את הזרע במדיטציה – דבר שמשמעו ליצור
זאת – באמצעות מחשבה ברורה ומוגדרת באותו כיוו  ,על ידי התחייבות לרצות זאת ,לחוות זאת,
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להגשי חוויה זו ולהביא אותה לידי ממשות .את עשויי להיות מודעי היטב לעיקרו של
תרגול מדיטטיבי כזה ,וא על פי כ את מתנגדי להשתמש בו .ומה שעוד יותר משמעותי הוא
שכאשר מציעי לכ לעשות זאת את אכ מנסחי את דפוס החשיבה היצירתי ,את מגלי
התנגדות מוזרה ובלתי מוסברת בתוככ  .זה כאילו חומה בתוככ מנעה מכ להתחייב באופ
ברור ומדויק לדבר שאליו את הכי משתוקקי .
הא חשבת אי פע על משמעותה של התנגדות זו? את רוצי משהו באופ נואש .בתו תוככ
את מאמיני שהוא יכול היה להתקיי עבורכ  .השכל שלכ מקבל את עקרונות הבריאה .וע
זאת את מגלי שהשכל שלכ משותק באופ מוזר כשהדברי מגיעי לשחרור אמיתי של
מחשבותיכ  ,לשליחת המחשבות שלכ אל האדמה הפורייה של החומר היצירתי ,או מה שאני
מכנה חומר הנשמה ,היכ שכל זרע יגדל לתת פרי.
הסיבה להתנגדות זו היא פשוטה מאד .זהו אותו מנגנו הגנה!עצמית מכוונ היטב שיודע שמשהו
בכ אינו מוכ עדיי לחוויה זו .את עצמכ הצבת מכשולי בדר .ייתכ שקיי בכ חוסר
נכונות לתת ולקבל את המציאות ברמה שלכ  .אולי יש עמדה שלילית חבויה כלפי ב המי השני
שאותה אינכ מוכני עדיי לפתור .תהיה אשר תהיה החסימה ,התעמתו איתה ,חקרו אותה,
הבינו ופתרו אותה .א אינכ עושי זאת וממשיכי ליצור מתו שכל ורצו ממוקדי בחוזקה,
לרצו החיצוני הכפוי יהיו בהכרח השפעות בהתא " .מבנה של כוח רצו " יתנגש ע ההכחשה
הפנימית והחסימה .חוסר היכולת למדוט וליצור היא משמעותית ויש לחקור אותה כיוו שהיא
תחשו את טבע החסימה כ שתוכלו לבטל אותה .אחרת תצרו בעזרת הרצו ברמת האגו ,דבר
שלא יספק את לבכ ונשמתכ .
לשכל!האגו יש כוח ליצור .הוא עושה זאת כל הזמ  .אבל א הוא יוצר בנפרד מההוויה הפנימית,
התוצאות מוכרחות להיות מאכזבות .כוח רצו  ,הרצו החיצוני ,יכול באמת להיות בעל השפעה עד
לדרגה מסוימת .הוא יוצר חומר ,תת חומר וחוויה ,אבל לא לרווחתכ  .הוא יוצר בעקשנות
החסרה חכמה ,הבנה ,חזו ועומק .חסר לו חיבור פנימי ושלמ"ת ,כ שמה שהוא בונה הנו לעתי
קרובות מכאיב יותר מאשר רצוי .בדוגמה שבחרנו הדבר יתבטא ביצירת זוגיות שבה אות
האזורי בעצמי שהוזנחו יצבעו את היחסי וישפיעו עליה  ,וישבשו אות מבסיס .
כשתגלו שהקול הפנימי שלכ מתנגד לתהלי החשיבה היצירתי ,דבר זה צרי להיות סימ לכ
שעליכ לבצע צעדי של חקירה עצמית .עליכ להסיט את המיקוד מיצירה לחקירת המשמעות
של הסירוב שלכ ליצור את הדבר שאליו את משתוקקי  .גלו מה עומד בדרככ  .במקו
החוויה הרצויה ,עליכ ליצור את המודעות וההבנה של מה שחוס אתכ ממנה .דבר זה ימוסס
לבסו את ההתנגדות ,כ שתמצאו את עצמכ חופשיי לגמרי לנטוע חומר מחשבה יצירתי חדש
בקרקע העשירה של חומר הנשמה שלכ .
אינכ יכולי ליצור שו דבר שלא קיי כבר ביקו  ,ידידי .כל דבר כבר קיי בכ  .כל התשובות,
כל הידע ,כל הכוח ליצור ,להרגיש ,ליהנות ,לחוות – כל העולמות קיימי בפני  .כיוו שהעול
האמיתי הוא בפני  ,בעוד שהעול החיצוני אינו אלא השתקפות כמו דימוי מראה .כל דבר
שתצטרכו אי פע לדעת על עצמכ ועל חייכ קיי בפני  .תוכלו להפעיל ידע זה א תלמדו
להתמקד ,לרצות אותו ,להתכוו אליו ,להתחייב אליו ,ליצור אותו .חלק מהתשובות קיימות
ברמות שטחיות יותר ,במה שקרוי תת מודע .כמה מצויות ברמות עמוקות הרבה יותר .הכול נגיש
א תיקחו על עצמכ את החקירה.
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לכ יצירה ויצירה!מחדש ה בראש ובראשונה מיקוד .א את יוצרי מרמת האגו ,זה יהיה
מיקוד מתוח ומעורר חרדה .א את רוצי ליצור מההוויה הפנימית שלכ  ,זה חייב להיות
מיקוד רגוע .והוא יהיה רגוע בדיוק משו שלא תדלגו על א שלב .תקשיבו לעצמי הפנימי ,וא
תזהו חסימות ,תקשיבו לה ואז תטפלו בה  .כ תצרו בתוככ את המצב שיאפשר להבי את
החסימות שלכ .
זהו היבט אחד של תהלי היצירה והיצירה!מחדש .זהו היבט חשוב מאד שבו יכולי להשתמש לא
רק אלו שנמצאי כבר בנתיב אלא אפילו אלו שרק נכנסי לנתיב זה .כולכ יכולי להקשיב
לעצמכ ולשאול את ההוויה הפנימית ביותר שלכ לא ללכת ,באיזה כיוו להתמקד .א הלמידה
כיצד להקשיב היא אמנות בפני עצמה ולעיתי קרובות מגיעה רק בשלב מאוחר יותר בנתיב .היא
דורשת מידה מסוימת של ידיעה עצמית .דבר זה אינו קל למתחיל ,א נית  ,לפחות באופ זמני,
להסיט הצידה את הרצו העצמי ולהיפתח לכל מה שמגיע מהקול הפנימי .זה דורש ,למשל,
מודעות למשאלות הלב שלכ  ,לרצו שלכ לקבל תשובה מסוימת ולא אחרת ,לפחד שלכ לקבל
תשובה אחרת .כל העמדות והרגשות האלה עשויי להיות מרומזי וחבויי היטב או מוסברי
רציונאלית ,כ שנחוצה מידה מסוימת של הבחנה עצמית כדי שהקול הפנימי יהיה חופשי באמת.
תוכלו לבטוח בקול הפנימי רק במידה שבה שחררת את עצמכ  .בכל פע שתניחו הצידה באופ
מודע ומכוו את הרצו העצמי שלכ  ,תהפכו לחזקי ולחופשיי יותר .ראו כיצד מתגלה הרצו
העצמי שלכ  ,מה את רוצי או לא רוצי לשמוע .אז בטאו את אמונכ בקול האלוהי .אז
האמונה שלכ תעמוד על בסיס יציב ומציאותי.
במידה שבה את מודעי לכ שאת רוצי לשמוע תשובה אחת ולא אחרת ,באותה המידה
תוכלו להימנע מבלבול וערפול .אחרת את משלי את עצמכ ומאמיני שאת מקבלי
תשובות בעלות השראה אלוהית ,שאינ למעשה אלא מאווי הלב של האגו .רק כאשר תגיעו למצב
שבו תוכלו להיות מודעי בבירור לרצונות האישיי של האגו ולרצו שלכ בדבר מסוי בדר זו
ולא אחרת ,תוכלנה התשובות הפנימיות שלכ עצמכ להתחיל להיות אמינות.
א א את כבר מודעי לרצונות שלכ ולנטייה לעוות במקו להיות חסרי פניות ביחס לתשובה
שאת שואפי לקבל ,באותה מודעות עצמה את יוצרי ערו( חדש של אמת למציאות הפנימית
שלכ  .תוכלו אז לתפוס קול פנימי עמוק מאד שמדבר אמת .אז ההתמקדות תהיה משמעותית,
נינוחה וע זאת מדויקת מספיק בכדי ליצור צורות מחשבה חדשות ולכ חוויות רצויות חדשות.
היבט חשוב שני ביחס ליצירה!מחדש הינו מרכיב הזמ  ,שאתו עליכ להתמודד ברמת האגו .חוסר
סבלנות הוא עיוות נוס שמקורו במצב תודעה מלא יותר ,שבו יצירה היא מיידית .המחשבה
יוצרת את הצורה ברגע שהיא מבוטאת .חוסר סבלנות הינו הזיכרו של חוויה זו ,ללא החיבור
להוויה הפנימית ,כ שהשיעור שעל האגו ללמוד אינו מוב  .רק ברמת האגו כל דבר נפרד :תוצאה
מסיבה ,נשמה מנשמה ,צורה וחוויה ממחשבה ,פנימי מחיצוני .החיי עצמ נראי לכ כדבר
סטטי ,קבוע ו"אובייקטיבי" שבתוכו הושמת  .ה נראי נפרדי לגמרי ולא קשורי לתהליכי
הפנימיי שלכ  .אלו ה אות האשליות כמו המושגי והחוויות שלכ של זמ  ,מרחק ותנועה.
כול תוצרי לוואי של מצב האגו המוגבל והמופרד .כל מה שאת חווי נדמה כקיי רק באות
מושגי אובייקטיביי לכאורה של האגו .ככל שאת מתמקדי בכיוו זה ,כ הדברי ייראו
לכ כאלו .במציאות ,חייכ ה רק ביטוי סובייקטיבי של עצמכ  ,ולא מציאות קבוע,
אובייקטיבית ובלתי ניתנת לשינוי .ברגע שאת לומדי להיות ממוקדי יותר במציאות

עמוד  8מתו 8
הפנימית ,תתפסו הרבה יותר מציאות אחרת ומלאה יותר זו ,שבה ההיבטי הנפרדי נעי יחדיו
במארג נפלא ומלא משמעות של אינטראקציה ושלמות.
חלק מתהלי היצירה הינו הסבלנות לאפשר לדברי להיות ,הלמידה לסמו על החיי שיבטאו
כלפיכ בחזרה את מה ששמת בתוכ  .דבר זה דורש להמתי עד שהזרע יגדל .הא את
ממתיני ע ספקות? הא את ממתיני בחוסר סבלנות? בפחד? במתח? או הא את
ממתיני באמו שקט? הא האמו שלכ הוא ביטוי של מאווי לב ,כ שאינכ יכולי למעשה
לבטוח באמו שלכ ? הא את רוצי בצורה כה נואשת ,עד שאת יוצרי זר מאל( שמונע
הגשמה משו שהמתח שלו והתוכ !השכלי הרגשי מכשילי את היצירה? א ההמתנה היא באמת
רגועה ,לא יהיו לכ כל ספקות לגבי ההגשמה .תדעו שהזרע יצמח ויהפו לפרח נפלא.
תהלי היצירה מתגלה יותר ויותר כאשר אישיות האגו מתאחדת ע ההיבטי האחרי של
העצמי ,שקוד לכ לא התגלו על פני השטח .ככל שזה קורה ,כ תצרו בשמחה רבה יותר .זה עשוי
להישמע מבלבל כשאני אומר שעליכ ללמוד לא לחמוק מכאב ,ואז אומר שזוהי זכותכ המולדת
להיות במצב של שמחה .זה עשוי להישמע כסתירה כשאני אומר שעליכ להיות מוכני לוותר –
לפחות בשלב זה ,וברוח הנכונה ! על מה שאת שואפי ליצור ,ושעליכ להאמי בכ שאת
מסוגלי ליצור .אבל אלה סתירות רק במישור האגו השטחי ,שבו שולטת הדואליות של או!או.
במציאות אלה עקרונות תלויי הדדית שחייבי להתאחד בהרמוניה .כשאת מכווצי את
עצמכ לתו כל רצו שהוא חזק מדי ,את סוגרי את הדלתות בפני שמחה ויצירה פנימית
רגועה .כיוו( מצביע תמיד על שלילה וספק – שליליות שאת מוכרחי לחשו ולהתמודד איתה.
באשליית האגו את תופסי את החיי כאויב שלכ  ,זר ועוי אתכ בעוד שאת קורבנותיו.
באשליה זו אינכ יכולי ליצור .כ תיווכחו ,ידידי ,שההכרה שלכ בנתיב זה כיצד יצרת את
הסבל שלכ תשחרר אתכ באופ בלתי נמנע ליצור את האושר שלכ .
אסיי באמירה שהנכ הרבה יותר ממה שאת יכולי להאמי בשלב זה .א תלכו בכיוו של
מציאת העצמי האמיתי שלכ  ,של הזדהות איתו דר שכבות האפלה ,תהיו מוכרחי לגלות את
היופי האינסופי של היקו  .בכל נשימה שתנשמו תמלאו את עצמכ באהבה ובתבונה רבי העוצמה
שלו .אי דבר שמקי אתכ וחודר אליכ שאינו מבטא את גדולתה של יצירה אלוהית מיטיבה.
ככל שתיעשו יותר מודעי לה ,כ יתפשטו בלבכ שמחה והכרת תודה רבי יותר .נית לחוות את
היופי האינסופי של היקו כמציאות יותר מאשר כתיאוריה רק א תפלסו את דרככ מבעד
לאזורי החשוכי שלכ .
היו מבורכי  ,כל אחד מכ  .הרגישו באהבה הנשלחת אליכ ממישור שבו יש לכ חברי רבי
שהדריכו אתכ לכא  .היו בשלווה.
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