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הרצאה  :212תביעת היכולת המלאה לגדּולה
ברכות ידידי היקרי והאהובי ביותר ,אחי ואחיות ,בני ובנות .ושוב תקופת עבודה קרבה
לסיומה .אבל כל סיו הינו התחלה ,כפי שכל התחלה הינה ג סיו .אלה ה המחזורי
האינסופיי ,הגלי של הזר האינסופי של נהר החיי .א את בזרימה ,את גדלי
ומתרחבי יותר ויותר לקראת האיחוד האוניברסאלי .א את מתנגדי לזרימה ,את צוברי
את הכוח והאנרגיה שמתגשמת כחסימות של כאב וסבל.
בכל התחלה וסיו של תקופת עבודה אני נות משהו כמו סקירה או מבט קצר על השלב
שהותרת מאחוריכ ,על מנת להכינכ לשלב הבא .סקירות אלה נותנות לכ הבנה טובה יותר
של ההתקדמות .שו שלב חדש אינו אפשרי ללא קודמו .לא נית לדלג על א! צעד .שנה אחר שנה
של שיתו! הפעולה שלנו סקירות אלה הוכחו כניתנות בזמ המדויק עבור רובכ ,בעוד שאחרי
עשויי להשלי אחר כ  .אבל זה בסדר .תמיד ,כמוב ,כמה מכ פוחדי ומתנגדי כל כ שה
חוסמי בכוונה את ההתקדמות ואת התנועה האורגנית הטבעית שלה ולכ חווי פחד וכאב
מיותרי .אבל ככלל ,זו הדר שבה אנו עובדי ביחד.
בתחילת עונת העבודה הנוכחית הודעתי שהחור! יוקדש לתחילת "עבודת הטרנספורמציה".
טרנספורמציה )התמרה( של תודעה ואנרגיה שלילית נעשית אפשרית לאחר שלבסו! את מרשי
לשליליות שלכ לעלות לשטח ,מקבלי אותה ולוקחי אחריות עליה .מודעות מעורפלת וכללית
של כוונות הרסניות ורעות אינה מספיקה עבור עבודת הטרנספורמציה .השליליות חייבת להיראות
כולה ,על כל פרטיה ,חייבי להתגבר על פחד ובושה ,יש לעצור בעד הסוואה והסתרה או טיוח ,יש
לוותר על האשמה עצמית מוגשמת .מה שנחו %זה לקחת בעלות מלאה ביושר ופשטות על העמדות
המרושעות על כל הפרטי הקטני .רק פעולה זו תשחרר אתכ .אול פעולה זו אינה בשו אופ
תהלי מאיי או תהלי שיש בו שלילה עצמית.
בשלב לא נעי ראשוני זה את מתחילי לקצור את הפירות של העבודה הקשה שלכ .כמה מכ
הצליחו בכ בשנה שעברה ,לאחר עבודה חרוצה ע החומר השלילי ,והגיעו לטרנספורמציה
אמיתית .ייסוד המרכז סייע במידה ניכרת להיבט מיוחד זה של העבודה.
השלבי של ההתמרה אינ בדיוק מחולקי .ה חופפי .בתחו אחד אולי פגשת בהיבטי
שליליי ,הסרת חסימות ואת מוכני לעבודת טרנספורמציה ,בעוד שבתחומי אחרי ישנו
עיוות והרסנות קשי שלא נגעת בה עד כה במודעות מכוונת .בתחומי אחרי ייתכ
שהשגת טיהור מלא וש את חופשיי ובהירי .זו הסיבה לכ שכה קשה לשפוט הא השגת
טיהור עצמי מלא או לא .רק התמסרות מלאה ,דרוכה ,מודעות ,נכונות לוותר על משאלת לב
) (wishful thinkingוריסו הגאווה יגנו עליכ מאשליה – ומהכאב של ההתפקחות ממנה.
האופ הספציפי של הנתיב מציע הגנה נפלאה .הקרבה שפיתחת ,הידיעה האינטימית של עצמכ
שאת חולקי זה ע זה ,התפיסה שכה רבי מכ מפתחי באופ הול וגובר כתוצאה
מההתקדמות שלכ ,היושר והאומ %הגדלי שנעשי בהדרגה טבע שני שלכ – כל אלה מהווי
עזרה חיונית .נית להשתמש באופ קבוע במדד חשוב של הנתיב על מנת לקבוע את מצבכ :מה
הגשמת החיי שלכ אומרת לכ? עד כמה חייכ עשירי ומלאי? עד כמה השמחה ,שלווה
ושפע הול וגובר נפתח בפניכ? עד כמה פוחתת התנגדותכ לפגוש ולחשו! את התחומי
העמוקי ביותר של העצמי הפנימי ביותר? כאשר את פוגשי בחסימות פנימיות במשברי
רגעיי ,עד כמה את נכנסי פנימה על מנת למצוא את עצמכ באופ יותר מלא? כאשר תבחנו
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את השאלות האלה ביושר ,ה יובילו אתכ לאמת לגבי ההתקדמות שלכ .ה יספרו לכ א
את תקועי או לא ,א את מרמי את עצמכ – אולי את מקווי שאת יכולי להימנע
מלעסוק בחומר פנימי מסוי שאינו נעי.
מבחינה כוללת ,כולכ עשית מסע רחוק מאז שנה שעברה .את נמצאי כעת במקו פנימי
אחר ואת יודעי זאת .רבי מכ מוצאי עצמ לראשונה מחוברי בדר שא! פע לא
האמנת שהיא אפשרית ופקפקת א היא בכלל קיימת ,על א! ששילמת מס שפתיי למילי
ששמעת ממני במש שני .רבי מכ מאמיני לראשונה באמת ובאופ עמוק שבעיות פנימיות
יכולות אכ להיפתר במלוא ושהעצמי הבעייתי יכול להיות בריא ,של ומחודש באופ חי .מספר
החברי שמגיעי לשלבי אלה גדל באופ קבוע וה עוזרי להתמיר את האנרגיות של חברי
חדשי המצטרפי לנתיב .מומנטו ,אומ ,%אמונה ,הוכחה ושכנוע ה מרכיבי חיוניי,
המשפיעי על אלה שמתבונני במה שקורה לכ ונמצאי בסביבתכ.
כאשר תגיעו לשלבי שעד כה רק שמעת על תיאור ,תרכשו אומ %ללכת עמוק יותר ,לתו
שכבות של רוע סמוי שעדיי חבויות מפניכ .ישנה תמיד התצורה הספיראלית :רמה על רמה ,עד
שהמעגלי של הספירלה נעשי קטני יותר ויותר .כשה נעשי קטני ובהדרגה מתכנסי
לנקודה אחת ,הדר נעשית פשוטה במידה הולכת וגוברת .הפשטות בסיבוב הסופי של הספירלה
הוא אהבה .המשמעות של פשטות זו קטנה כאשר המעגלי של הספירלה עדיי גדולי .ואז הכל
מסתב עקב ריבוי הפרדות האגו מהאחד .במצב זה של הפרדה ,המילה "אהבה" היא ריקה מרגש
וחוויה ,המילה הינה אקראית .גרוע מזה ,משתמשי בה באופ לא נכו כשמדברי על אהבה
כאשר לגבי דברי רבי אחרי אי ש קשר לאהבה אמיתית .כאשר את חווי באופ מלא את
המשמעות הפנימית של אהבה ,תדעו שכל דבר כלול במילה זו.
על מנת לסכ בקצרה :שלבי קודמי של העבודה שלנו עסקו ביכולתכ להתייצב בפני עמדות
שליליות ,מגרעות ,עיוותי ,הרסנות ,חוסר טוהר .שנה שעברה היתה ההתחלה האמיתית של
התמרת חומר שלילי – ה אנרגיה וה תודעה – אל תו חומר חיובי .שני אספקטי אלה של
העבודה ימשיכו כמוב .השלב השני ,שכעת הוא אפשרי יותר ,יוביל לדרוש את שלכ – לתבוע את
העצמי המיוחד ,המוחלט ,המלא ,הגד)לה החבויה שלכ .נושא הערב הוא לגבי התביעה של מה
שהוא באמת שלכ.
באחת ההרצאות האחרונות התוויתי כמה הגשמות טיפוסיות של מצבי וחוויות שבה העצמי
הקט מתמזג ע העצמי האלוהי .אמרתי שישנ הרבה הגשמות כאלה ,על חלק אדבר בתקופות
מאוחרות יותר .זו אחת מה.
אולי זה ייראה מוזר ,אבל זו עובדה שלבני אנוש יש רתיעה מלתת לעצמ באמת להיות מה שה
יכלו להיות .כמוב ,אגו גדול מדי תובע זאת באופ מתמיד ,בגלוי או בהסתר .אבל כאשר זה מגיע
לגדולה האמיתית שלכ ,את נעשי מאופקי ,מבוישי ומפחדי – את עוצרי בעד מה
שיכולת להיות ,מה שאת חשי שאת כבר .מהו הקיר המוזר הזה שעוצר בעדכ מלהיות מי
שאת ,מלהיות המיטב ,הגדולי ביותר ,החכמי ביותר ,נדיבי ,אוהבי ,יצירתיי ,בעלי כושר
הבעה עצמית גבוה ) ,(self assertiveגלויי ,מודעי ,אמיצי ,בעלי עצמי עניו ע כל הכבוד
והאצילות הפנימיי? את כל זה וא! יותר .יש לכ את השכל הספציפי שלכ ,הכישרו
והאינטליגנציה ,יש לכ דבר מיוחד לחלוטי לתרו לחיי וליצירה .אלוהי מתגש בתוככ
ודרככ בדר מיוחדת ואינדיבידואלית ,השונה מכל האחרי.
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וכעת ,מה גור לזה להיראות כה קשה לתבוע את הגדולה שלכ? כאשר את נעשי העצמי
המלא שלכ ,במשמעות הטובה ביותר של המילה ,את נראי בו זמנית כשני הפכי :את
מיוחדי ובלעדיי ,ובאותו זמ את לא מיוחדי בכלל .את כמו כל אחד אחר במוב שכל אחד
מכ הוא הגשמה אלוהית .לכולכ יש איכויות אלוהיות בסיסיות וג מגרעות שחוסמות אות.
המגרעות עשויות להשתנות בעוצמה ובדגש שלה .את שוני בהתפתחות שלכ ,בפתיחות
וברצו להיות ָ,אמת .אבל כולכ מתגשמי כאגו וחייבי לעבור דר אותו מאבק בסיסי כדי
להתמיר את האגו .את בלעדיי במוב זה ,שאלוהי יכול להתגש דרככ כאשר את מסירי
את החסימות ,כאשר את מאפשרי לגדולה הספציפית להופיע .כל אחד מכ הינו גאו ,כי כל
אחד מכ הוא אלוהי.
עבור האגו הקט שתובע את יחוד האגו אלה לא חדשות מבורכות .האגו הקט רוצה להיות עליו,
מעל כל האחרי .העצמי האלוהי אינו תובע דרישות כאלה .מה שחוס גדולה אמיתית מלהופיע
אלה תביעות האגו הקט שרוצה להתנשא מעל האחרי ,שזקוק להערצה ,שזקוק להשוואה
ולתחרות ומדכא אחרי בכדי להוכיח עצמו כעליו .זהו הרוע המסוי שיש להיפטר ממנו .רוע
מסוי זה יביא תיבת פנדורה המלאה בעמדות רבות אחרות שיוצרות בושה ,סבל ותבניות רוע
הרסניות אחרות.
את עשויי לומר" :אני רק רוצה להיות יותר מאחרי מפני שאני מרגיש פחות מכלו" .אבל
מה בדבר ניסיו להפו את ההנחה הזו? הא היית באמת מרגישי פחות מכלו לולא
הזדקקת להיות עליוני? אני מעז לומר ,לא .הא היית קנאי ,קטנוניי ,משרתי האגו ) self
 ,(servingזדוניי ,מניפולטיביי ,רעי ,מכחישי את העצמי האלוהי באחרי – בקצרה ,חסרי
אהבה – לולא רצית להעמיד עצמכ מעל אחרי? תודעת אלוהי שלכ ותודעת אלוהי של
אנשי אחרי לעול אינ נמצאות בקונפליקט זו ע זו .רק האגו ,במצב המופרד שלו ,נמצא
בקונפליקט בגלל העיוורו וההגבלה .האגו אינו אחד ,הוא מחולק ,ולעיתי קרובות נמצא
בקונפליקט וסתירה .תודעת אלוהי בכ היא אחת .העצמי האלוהי אינו דוח! לקראת הכרה.
הוא מכיר את עצמו ומסתפק בעצמו.
חסימה נוספת למימוש היופי והגדולה הייחודיי המוחלטי שלכ  -הגאונות שלכ – היא הפחד
שעדיי קיי בכ רוע בתוככ .כל הפחד הינו למעשה פחד מזה .כאשר מוכחש הטבע האמיתי של
פחד זה ומושל לאנשי אחרי ,מתחילי להתגש מאורעות חיצוניי שנראי כמצדיקי את
פחדכ מאחרי .ככל שאת קרובי להתמרת הפחד ,כ יותר את חייבי לפגוש בעצמי –
ולהתגבר על התנגדותכ לעשות כ  .הפחד יוצר קיר ענק והינו חסימה גדולה יותר מאשר הרוע
בעצמו .אמרתי זאת פעמי רבות .סוג זה של פחד קשור ברצו לעלות על אנשי אחרי
ולהרשימ .התביעה של האגו הקט ,המתורגמת למילי ,זועקת" :העריצו אותי ,אני כל כ עולה
עליכ .אהבו אותי בשל כ  ".וזו כמוב שטות מוחלטת.
הפחד מהרוע שבפני הוא שטחי ,מפני שהרוע הוא למעשה עיוות של יופי ואהבה .השט ששוכ
בכל אחד היה במקורו מלא  .כיצד את יכולי להתעמת ע השט הזה? כולכ התקדמת
במידה ניכרת במוב זה .את מגלי וחושפי ,מודי ומכירי ,לוקחי אחריות במידה הולכת
וגוברת .זו הסיבה לכ שהטרנפורמציה מתרחשת והבעיות העמוקות והמתמידות ביותר נפתרות
בתדירות גוברת .אבל במקו שבו עדיי יש פחד ,תמיד אחראי לכ במידה חלקית אגו-גאווה.
אגו-גאווה זה קשור בבורות שלכ לטבע של השט בתוככ .לא רק שאת מאמיני ששט זה
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הוא את האמיתי ,הסופי ,אלא את מאמיני שהחלק השטני של העצמי הוא זר מהותית ואינו
האלוהי .זוהי הבורות.
לפנות מקו בתודעה שלכ לרעיו שאותו שט ,על כל הרוע,
ברצוני להזמינכ כעת ,ידידייָ ,
זדוניות ,חוסר יושר ,קטנוניות ,שנאה ופחד שבו הוא במהותו מלא  .כמשל ובאופ סמלי ,לוציפר
היה מלא של אור .הוא הפ לשט .זו המשימה האבולוציונית של כל הישויות המופרדות להביא
לטרנספורמציה מחדש :משט ללוציפר ,מחשיכה לאור .תהלי זה מתרחש בתו נפשכ ,ידידיי.
השט הוא הפחד שלכ .הפחד הוא האש לדרכי האכזריות ,זדוניות ומלאות שנאה של השכל,
לרגשות שתמיד בדר כלשהי מבוטאי ג בפעולות .רק כאשר מתייצבי בפני אשמה זו ,כאשר
הכאב שלה מבוטא במלואו ,לא נדחה אלא חוצי אותו ,אז האשמה והפחד יכולי להתמוסס.
ואז המלא מגלה את עצמו .אז את יכולי להיטע בחו ,אהבה ,אמו ,זר עדי ,שמחה
והתרחבות יצירתית .תהלי זה קורה שוב ושוב ,עד אשר כל החומר הרע מותמר .אז את לא
תאמינו יותר שאת מוותרי על משהו – פרט למאבק כששכלכ עדיי ירצה להיאחז בשליליות.
האשלייה הינה שאת מאבדי משהו .אמרתי פעמי רבות שכל כ הרבה אנרגיה לכודה ברוע,
אנרגיה שאינכ רוצי להיות בלעדיה ,על א! שאת עושי הכל בכדי למעו אותה ולהכחיש
אותה במצבה הנוכחי .כאשר תעברו דר תהלי התמרה אמיתית של הרוע ,תרכשו בחזרה את כל
החיות החזקה שהשבתת על מנת לחמוק מהרוע .אינכ מפסידי דבר :הרווח הוא עצו.
א את יכולי ללמוד לפתוח לרווחה את זרועותיכ ,את התודעה שלכ ואת הרצו החיובי
כלפי הרוע שבכ ,באמונה ובאמו חסר פחד בהדרכה הפנימית שלכ ,תגרשו את כל הרוע .אי פה
אשליה של בריחה ורמאות .אינכ מתגברי ,אינכ מוציאי או מפרידי עצמכ משו דבר
שבכ .את פוגשי את השדי אל מול פניכ .ואז ה יתמוססו ויתגלה הטבע המקורי שלה.
חבקו את השט הזה בידיעה שהינו מלא  .על ידי היפו המינד והתודעה שלכ ,הכוח והחיות של
השט הזה יכולי אכ להפו לכוח מאיר של אהבה ואנרגיה יפי ,יצירתיי ומלאי חיי של
חוכמה עליונה .התודעה הקטנטנה ,הקנאית ,המופרדת של השט ,שנאבקת תמיד כנגד חוקי
החיי ,תתרחב ותיפתח .ואני אומר לכ :ככל שהשט חזק יותר ,כ המלא חזק יותר .מפני
שהעוצמה במהותה היא אותו דבר .אפשרו למחשבה זו להשתרש בכ ,ואז תפחדו הרבה פחות.
תהיו פחות נוטי להחביא ולטייח ולרעוד מפני הרוע או השט שבכ.
גשו לשט שבכ ע אומ %ואמונה מוחלטי וגבשו ממנו את המלא היפה שלכ .זו עבודת
הטרנספורמציה .היא תתקיי במידה הולכת וגוברת .א! אחד אינו יכול לטעו בעד זכותו מלידה
והגאונות שלו ולתרו תרומתו הייחודית לחיי א אינו פוגש ללא פחד את השט הפנימי וחוש!
אותו.
רק בדר זו את יכולי להשקיט ניגודי ,לחצות דואליות .כל דואליות ,כל הפכי בלעדיי
שאת פוגשי כחסימה ,ה סימ שאת עדיי מחולקי .את מנותקי מהתודעה העמוקה
יותר שלכ ,מנותקי בפחד ,גאווה ,רצו עצמי ,בורות ,חמדנות ושנאה .נית להפו את אות
היבטי :פחד נעשה אמונה וביטחו ,גאווה נעשית ענווה ,רצו עצמי – רו  ,נוקשות – ויתור גמיש,
עמדה של הליכה ע וגמישות מעודנת לזרו ע הקצב של החיי .בורות נעשית מודעות ,תפיסה,
הבנה וחוכמה ,חמדנות – סוג מיוחד של אמו שמאפשר לכ לגעת בלבבות אחרי ולדעת שישנו
עבורכ שפע בכל דר  .ויהיה לכ שפע ,כ שהחמדנות תהיה מיותרת באופ מגוח  .והכי
משמעותי ,השנאה שלכ תהפו לכוח של אהבה.
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א! אחד אינו יכול למצוא שלווה והגשמה פנימית )עצמית( ,שלמות ,ביטחו וגאונות פנימית
שיכולה להוסי! לבריאה א אינו מסור לגור )סיבה( שמחו %לעצמו.
זה אינו תכסיס טיפולי ,אינכ צריכי להכריח עצמכ בדר של מילוי חובה להיות מסורי ולא
אנוכיי ,על מנת להשיג תגמולי רצויי של בריאות קורנת וחיי מוגשמי .אבל זה דבר
שעליכ להבי בבהירות ולהשתמש בו כתמרור נוס! למקו בו את נמצאי.
ושוב ,עליכ להודות ביושר הא את עדיי רואי הגשמה בחייכ כדבר אנוכי לחלוטי ומשרת
רק את העצמי ,כ שכל דבר אמור להיות מכוו להתאי לכ .א תחקרו את הפנטזיות שלכ
במוב זה תראו במדויק היכ את .חשוב שפה ,כמו בכל עניי אחר ,תהיו כני לחלוטי .א את
רואי שאי בכ שאיפה אמיתית לשרת מטרה רחבה יותר ,לשכוח את העניי האישי הקט,
לפחות בחלק מהזמ ,לטובת נושאי גדולי יותר ,עליכ להבי את הבדידות שלכ ,את הניתוק
שלכ ,את הפחד והאשמה וחוסר היכולת להכיר בכישרונות שלכ.
עליכ לדעת שיש לכ יכולת מולדת לשכחה עצמית ) ,(self forgetfulאבל האגו הקט שלכ
מסכל את המצב הטבעי הזה .אולי את אוחזי במושגי מוטעי שמונעי מכ לרצות ללכת
מעבר לעצמכ .אולי את מאמיני שהתמסרות לסיבה מעבר לאגו הקט שלכ משמעותה סבל
מזוכיסטי וקיפוח ,עוני ותסכול של הגשמה וצרכי אישיי .למעשה זה הפו מכ  .רק כאשר
תוכלו בכנות לתת ליצירה ,כאשר תבצעו את התרומה המיוחדת שלכ ברוח חסרת אנוכיות ,אז
ג תרגישו ראויי להיות מוגשמי ,לחוות שפע בכל הדרכי .א את חשי מרוסני ומנועי
מלתבוע את הביטוי העצמי המלא הזה ,כדאי להתבונ באנוכיות שלכ ,בחוסר הרצו לתרו
ליקו .את יכולי להסתיר את הריסו תחת מעטה של פסודו חוסר אנוכיות שלמעשה יכולה
להיות יותר אנוכית מאשר אנוכיות גלויה .זה חלק מהמסכה שלכ ,עליכ להופיע טוב בעיני
אחרי.
רבי מכ החלו להקדיש עצמ לסיבה הגדולה יותר .זהו תהלי אורגני שמתפתח ככל שאת
מתייצבי בפני האופורטוניז שמשרת את העצמי וההבל של האגו הקט שלכ .גדלת למצב
מפותח יותר ואת מרגישי כעת את ההגשמה שמגיעה כתוצאה מנתינה לבריאה ) (creationאו
מלשרת סיבה רוחנית .אולי לא קישרת באופ ספציפי את השלווה ,השמחה ,החופש והיצירתיות
הגוברי שלכ ע העובדה שאת יותר מעונייני בנתינה של משהו בעצמכ למע המטרה של
סיוע לנשמות אחרות להתקד למצבי גבוהי יותר של אמת פנימית .אולי על ידי עשיית החיבור
הזה כעת ,תקבלו אומ %לפנות בכיוו הנכו.
שוב אנו יכולי להתבונ בשני מעגלי ,האחד זדוני ,השני מיטיב .כאשר את נמצאי בפחד
ומתחבאי מהרוע הפנימי ,אינכ יכולי לתבוע את העצמי נטול האגו הטוטאלי ,הנפלא .את
נשארי אנוכיי ,עסוקי רק בדר שלילית ע האינטרסי של האגו הקט ,ע היתרונות
הפעוטי וע חוסר הרצו לתת לחיי .וכ את נעשי יותר ויותר מרוששי ,אומללי,
ממורמרי ,ומרגישי הצדקה לעצור ,לא לתת דבר – והמעגל הזדוני ממשי .
כשאת מתמירי את המעגל הזדוני למעגל מיטיב ,כמעט לא בכוונה את מובלי באופ טבעי
לעמדה של נתינה לא אנוכית .זו לעול אינה נתינה סנטימנטלית לדרישות נוירוטיות ולא בריאות.
זו נתינה אמיתית .ועל ידי נתינה לאחרי ,את לא יכולי לברוח מנתינה לעצמי .מפני
שבמציאות ,כפי שאת נוכחי באופ גובר ,העמדה לעצמי אינה יכולה להיות שונה מהעמדה
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לאחרי ,וההפ  .לכ נתינה לסיבה גדולה יותר היא הדבר המעשיר והגדול ביותר שנית לדמיי.
לא נית לרמות את החיי .החיי שלכ מספרי לכ את האמת על זה ועל דברי אחרי.
נתינה לסיבה מעבר לאגו הקט היא סיפוק עליו .א את מקפחי עצמכ בזה אינכ יכולי
לדעת שלווה ,שמחה ,הגשמה ,הערכה עצמית ,ואת התחושה העמוקה של להיות ראוי לטוב ביותר
שהחיי יכולי להציע .היחס הוא מדויק :במידה שבה את מציעי בנדיבות ובאמו את המיטב
שיש לכ לתת לחיי ,כשאת מאפשרי לרצו אלוהי להתבצע ,במידה זו את חשי ראויי
לפתוח רחב את זרועותיכ בכדי לקבל את המיטב שיש לחיי להציע .במידה שבה את עוצרי
בפחד חסר ער שזה יהרוס את האינטרס העצמי שלכ ,במידה זו את חייבי לעצור בעד קבלת
העושר של החיי .לא יכולה להיות טעות .בתחומי עמוקי ביותר של נפשכ עובד בצורה
מושלמת מנגנו מכויל היטב .כאשר הנתינה שלכ לחיי הופכת להיות כה שלמה שאת נכוני
באופ עמוק לעזוב את ההבלי הקטני לטובת אמת גדולה יותר ,בתחושת אחריות שזה נחו ,%אז
יגיע לחייכ שפע מעבר למידת הבנתכ הנוכחית.
כאשר הקבוצה הזו התכנסה יחדיו ,היית איי בודדי ,כל אחד עסוק בסבל הקט האישי שלו,
מנותק לחלוטי מהעצמי הפנימי ולכ כמוב ג מנותקי זה מזה ומהחיי .לא היתה לכ נכונות
לתת לחיי .רק לאחרונה רבי מכ מוצאי שזה עדיי נכו במידה מסוימת .אבל את מגלי
זאת כשאת כבר מוכני לתת מעצמכ לסיבה שמעבר .את עוסקי בסיבה האצילית ביותר
שהוויה יכולה לעסוק ,בטיהור ובריפוי נשמות .בדר זו את תורמי בדר החיונית ביותר
האפשרית לתוכנית האבולוציונית הגדולה.
כל נשמה בודדת שמתקרבת לס! ,שלבסו! חוצה את המפת ,משחררת אנרגיה עצומה של יופי,
חוכמה ,עוצמה ,אהבה ,אמת ,תושייה יצירתית ,ונכנסת לחוויה של אחדות  ,onenessועל ידי כ
משפיעה ,באופ ישיר ובלתי ישיר ,על כמות אדירה של הוויות אחרות .נסו לחשב באופ מתמטית
כיצד כל עמדה ששונתה בכ תורמת לאלה שמסביבכ .כל עמדה של נתינה בונה הינה כוח חי
עצו ויפהפה בסכמה האוניברסאלית ,המשפיע באופ בלתי נדלה .פע נתתי אנלוגיה :א
משליכי אובייקט למי ,נעשי גלי המתפשטי במעגלי גדולי יותר ויותר .הגלי האלה
לעול אינ מסתיימי .ה רק נראי כנגמרי במקו שבו נגמרי המי .אבל א גו! המי
היה אינסופי כמו היקו ,הגלי האלה לא היו נגמרי .כ כל רעיו ,כוונה ומחשבה שאת
מעצבי ,שהמניע שלה הוא התמסרות לא אנוכית לאמת אוניברסאלית ,אהבה ,אמונה ,הבעת
רצו לתרו לחיי בהתא לרצו של התודעה הכוללת שמחלחלת לכל החיי – זהו גל אינסופי
שלעול אינו מסתיי ,יש לו השפעה הרבה אחרי שאיבדת את כל העקבות המרוחקי לגביו
בשכל המודע שלכ .את מפעילי יצירה חדשה ,מניעי מאורעות נפשיי חדשי בפעולה,
מאורעות שיש לה השפעה נחרצת על החיי ועליכ.
על כ חשוב ביותר שתדעו איזה השפעות אדירות יש לחשיבה ולכוונה שלכ ,ה החיובית וה
השלילית .המחשבות האוהבות שלכ ליקו ,הכניסה שלכ לאינטליגנציה היצירתית האלוהית
שבכ היא אמיתית ואפקטיבית כמו ההימנעות הזדונית שלכ מתו חוסר אמו.
המשימה שאת עוסקי בה מאפשרת לכ הזדמנות נהדרת לסייע לאחרי .עבודת הטיהור
שאת עושי חייבת בדר כלשהי להיות מועברת לאחרי .הנתינה שלכ יכולה להתבצע בצורות
רבות .את תעשו אותה בדר המיוחדת שלכ .האינטליגנציה היצירתית הפנימית שלכ חייבת
להחליט עבורכ ,מפני שרק את יודעי מהי הדר הטובה ביותר שלכ לתרו .מה שאת
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יכולי להחליט ע השכל המודע שלכ הוא הכוונה ,הרצו להכניע רצונכ ,השאיפה להפעיל
בתוככ דבר שהוא גדול מהאגו שלכ ,על מנת להגדיל את עוצמת הקבוצה שלכ ולהוסי! לאור
שכבר קיי .ככל שתהיו יותר כני מבחינה זו ,כ מי הבו %יהיו צלולי יותר .א את מודעי
בכנות לשרות העצמי שלכ )הכוונה – הדר שבה את משרתי את האגו( ,את נמצאי צעד
קדימה לנתינה לא אנוכית.
מדוע אינכ יכולי לתבוע את הגדולה שלכ? מפני שהעצמי הקט עסוק כל הזמ בחיפוש
היתרונות הקטני שלו .רווחי אישיי אלה יכולי להיות חומריי ,או שה יכולי להתגש
בגאווה ,הצור להרשי ולקבל הערצה מאחרי ,הצור להיראות יותר טוב מאשר את
מאמיני בהיחבא שאת נראי .כאשר תשחררו עצמכ מעמדות אלה ,יהיה לכ קל יותר
לתבוע את העצמי האמיתי על כל תכולותיו ,הפוטנציאלי שלו והייחוד שלו .תאפשרו לעצמכ
את השפע שכרגע את אולי חווי אותו רק בדרכי מוגבלות ובמחיר של אשמה .את תהיו
מוערכי ,פשוט מפני שמטרתכ לא תהיה יותר להיות מוערכי .לא תתביישו יותר להיות המיטב
שאת יכולי להיות .החשש מלהיות המיטב שבכ יפחת ככל שתתנתקו משירות עצמכ )שירות
האגו( ,כשאת משחררי את העצירה  withholdingהקמצנית מהחיי ,את אי הנתינה הזדונית,
כשאת מפסיקי את הצביעות וההסתרה של האגו הקט .תאבדו את הפחד שלכ מהרוע
שבפני ,כשאת מודעי כעת שהרוע ממנו את פוחדי מכיל את תמצית הטוב .בכל שט נ לו
מלא שרוצה לצאת החוצה.
א אי בכ ענווה ,אינכ יכולי לאפשר לגדולה שבכ להופיע .אבל בענווה אי צור לרס את
הגדולה שלכ .לא תהיה שו דחיפה ,לא הוכחה ,רק ידיעה פנימית שקטה .ואז כלל לא חשוב ולא
נחו %שאחרי יכירו בכ .ה יגיעו לכ כאשר את לא תצטרכו יותר בזה ולא תתעקשו על זה.
האגו הקט הוא זה שצרי הכרה ואי לו שו תחושת פרופורציה .האגו הקט הוא שמגשש
בחשיכה ולוח בכל הכיווני השגויי.
סדרת הרצאות זו מתקרבת לסיומה – אי זה אומר כמוב שייפסק המגע שלנו ,כעת כשהמרכז
מציע הזדמנות כה נפלאה לעבודה .מה שאני מציע  ,ידידיי ,זה שתדמיינו עבור עצמכ מצב חדש
של גדולה בענווה ,ללא האגו ,ללא הצור להוכיח שו דבר ,ללא השוואת עצמכ לאחרי לא
בחיובי ולא בשלילי .דמיינו עצמכ לא מפחדי מהכי גרוע בכ ,בידיעה שהגרוע ביותר יתמיר
לכוח הכי יפה ,הכי חכ ,הכי חזק ואוהב .רק בהיחבא הגרוע ביותר בכ נעשה חלש ומסוכ .על
ידי חשיפתו ,את מאפשרי לעצמכ לחזות את הפוטנציאל החדש שלכ.
אני מבר אתכ כעת ושוב אומר לכ שהעבודה שלכ והגדילה שלכ הינה צורת אנרגיה יפה
ההולכת וגוברת בעול הרוחני .לו יכולתכ לראות את היופי היית נדהמי .לו יכולת באמת
לתפוס את הער והמשמעות של מה שכל אחד מכ עושה ,היית חווי שמחה עמוקה.
ואת תדעו זאת ,במקוד או במאוחר ,אפילו כשאת עדיי בגו! .את תחוו זאת באופ פנימי
וזה יעשה אתכ חזקי ואחראי יותר .תיעשו יותר ויותר כלי מודעי ,כל אחד בדר היפה
והמושלמת ,כל ישות חתיכה קטנה מהשל .בשל זה האחד אינו מתפקד ללא האחרי ,אלא כל
אינדיבידואל מעניק את תרומתו הייחודית .אי צור לקנא .לעול לא נחו %להוכיח עצמ .
כשתדעו זאת ,תכירו ג בגדולה הייחודית ,ביופי ובחוכמה הייחודיי שלכ .האהבה חודרת לכל
המשימות שלכ .כל צעד בדר הוא משמעותי וחשוב .החיי שלכ ה מאוד בעלי ער  .את
מבורכי .היו בשלווה!

