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let  ,Let go " (" (" (" (לשחרר ולאפשר את אלוהי�לשחרר ולאפשר את אלוהי�לשחרר ולאפשר את אלוהי�לשחרר ולאפשר את אלוהי�""""המשמעות הרוחנית והמעשית של המשמעות הרוחנית והמעשית של המשמעות הרוחנית והמעשית של המשמעות הרוחנית והמעשית של 

God((((        

  

�בשמחה ובאהבה אני פותח שוב עונה . ידידי היקרי�, שלו� וברכות אלוהיות לכולכ� כא
 שלכ� הצמיחה. כדי לתת לכ� את כל העזרה וההדרכה לה� תזדקקו, חדשה של עבודה

. היא כבר הניבה פרי נפלא ותמשי# לעשות זאת. יני� בהיתימש# במידה שבאמת תהיו מעונ
 � זקוק ביותרהוא הדבר לו  למצוא בדברי� שיש לי הזכות לומר הערב את יוכלכל אחד מכ

, לראות באמצעות העי� הפנימית, א� תנסו להקשיב באמצעות האוז� הפנימית שלכ�. כעת
תמצאו בדיוק את הדבר , ולהניח לשכל מטיל הספק לנוח, � הווייתכ�להרגיש באמצעות פני

�  .  שלו את� הכי זקוקי� לצור# ההתפתחות שלכ

 �וכשאת� עושי� , "ולאפשר את אלוהי� לשחרר"לעתי� קרובות אמרתי את המילי
בואו ונבח� את המשמעות האמיתית של . מילי� אלובי� לעתי� שתמשמדיטציה ג� את� מ

, כיוו� שיש באמירה זו הרבה יותר ממה שנראה במבט ראשו�, " את אלוהי�רלשחרר ולאפש"
  .ידידי

הבנתו צרת , העצמי שלו% משמעו בברור להרפות מהאגו המוגבל ע� הרצו�"לשחרר"
. מושגי� מוטעי� וחשד, חוסר אמו�, משמעו לוותר על פחדי�. האופקי� ודעותיו הקדומות

אוכל להיות מאושר רק א� ", למעשה, ומרתא# משמעו ג� להרפות מהעמדה העיקשת שא
דבר זה מופיע ". או א� החיי� יגיבו בדיוק כפי שאני דורש, אד� זה וזה יעשה כ# וכ#

לגיטימי ושאת� באמת , כשלעצמו, לעתי� קרובות כאי רצו� לוותר על משהו יקר שהנו
�טרכו שתחררות מהרצו� העצמי של האגו הפעוט משמעה שתצההא� ה. צריכי� שיהיה לכ

הא� החתירה להגשמה שנופלת תחת הקטגוריה של ? להשלי� ע� אומללות וחוסר הגשמה
  . שאלות אלו ה� חשובות ואנו נדו� בה� כעת? היא מוטעית" שחרור"

"�מ� העצמי הפנימי שלכ� היכ� , מלבכ�, מתו# מרכז הווייתכ�" לאפשר את אלוהי
, לפני שמצב נעלה.  הסופית זוהי באמת המטרה–שאלוהי� מדבר א� ברצונכ� להקשיב 

�  .י� תמיד להסיר מכשולי� ובלבול דואלימוכרח, מבור# ובטוח זה יוכל להתקיי

קל הרבה יותר להבי� מושג פילוסופי או הנחה רוחנית במונחי� כלליי� מאשר , בדר# כלל
�תגובותיכ� השגרתיות נדמות לעתי� קרובות כשוליות מדי . ביישומי� היומיומיי� שלה

, וע� זאת.  משמעות מכדי לקשור אות� ע� הנושאי� החשובי� יותר של החיי�וכחסרות
מציאת הקשרי� בתחו� לא משמעותי כביכול זה היא בדיוק זו שתאפשר לכ� למצוא את 

�שאינ� מאפשרי� לכ� לייש� את האמיתות , המפתח לבלבול ולקונפליקטי� שלכ
�  .הרוחניות הגדולות בחיי היומיו� שלכ

עלולות להיות , כמו כל הדברי�, האמיתות הגדולות. בלבול שהזכרתיבואו ונעסוק ב
אנשי� רבי� מודעי� לאמת שלפיה היקו� הוא מיטיב , כ#. מעוותות ולקבל ביטוי מוטעה

א# במצב� הנוכחי ה� מנסי� , ושה� אינ� נדרשי� על ידי החוק האלוהי לסבול, ומעניק
�להגיע להגשמה אליה ה� נכספי� כל כ# בעזרת הרצו%�לומר לאנשי� אלה . העצמי שלה

 שלה� נדמה כאילו אמרנו לה� לקבל forcing current)(שעליה� להשתחרר מהזר� המאל' 
) hold on(י� צמדכדי להימנע מכ# ה� נ. כאב וכמיהה בלתי ממומשת, סבל, בהכנעה ריקנות

שפע , אהבה, אמת,  אורה שהנהיקו�שחוס� את הזרימה השופעת של , באופ� הדוק ולחו'
השפיעה האלוהית יכולה לזרו� במקצב ההרמוני . וכל הגשמה שנית� להעלות על הדעת

רצו� . אסור שיהיו כל קשרי� הדוקי�, מבחינה אנרגטית. שלה עצמה רק כשהיא משוחררת
זרמי� מאלצי� וחוסר אמו� יוצרי� אקלי� אנרגטי שמונע את , התעקשות, חרדה, עצמי

חסרות אמו� ועיקשות אלו הנו , ייצר עמדות לחוצותמצב התודעה שמ. הזרימה האלוהית
האגו הפעוט והמוגבל . חוסר איזו� של אמו� נמצא כא� בפעולה. מנוגד לתודעה אלוהית

�דבר זה אי� משמעו שהאגו צרי# .  יותר נשללרחבבעוד שהעצמי האלוהי ה, זוכה לאמו
בדיוק באמצעות מת� , אבל הוא צרי# להרחיב את היצירתיות והחוכמה שלו. להיות מוכחש

�  .אפשרות לזרימה האלוהית להתקיי

�ההיצמדות ההדוקה יוצרת מערכת . כל העמדות יוצרות מערכות אנרגיה, כפי שאת� יודעי
בכל מקו� שבו קיימות עריצות . נית� להבחי� בכ# בקלות ברמה החיצונית. אנרגיה סגורה

 – כופה את עצמו על אחרי� י כוח"בגלל שהרצו� של מספר אנשי� שמ)נעי� ע, ושתלטנות
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מערכת סגורה יוצרת תמיד .  נרמס הניצו' היצירתי–נובע מתו# פחד ויוצר פחד נוס( 
ג� א� זמנית יש אנשי� שנכנעי� באופ� חיצוני לכוח מתו# הפחדי� והחולשות , התנגדות

� סירשבו אחרו� האנשי� המפוחדי� יזדק( וי, א# מוכרח יהיה להגיע הזמ�. שלה� עצמ
תנועה , בחשיבה האנושית המבולבלת. ההיסטוריה תמיד ִאשרה זאת. ו את הכבלי�מעלי

 כללית שמתלווה לרצו� ילדותי להתנגד לסמכות מרדנותבריאה זו מוחלפת לעתי� קרובות ב
  .להדרכה ולצור# במשמעת עצמית ובאחריות אישית, לאמת, אמיתית

הוודאות הרגעית שבפסיעה לתו# אנשי� אכ� מתמרדי� כנגד חוסר , בכל אופ�, באופ� פנימי
�. העצמי הלוח' שלה� והתחילו לשחרר%שנוצר אחרי שויתרו על הרצו�, מה שנדמה כואקו

  .אנשי� נותני� אמו� באלי� המזויפי� שלה� עצמ�, במקו� לתת אמו� בתהלי# השחרור

�ה /את"שאומר , קל לזהות שהלח' הפנימי של הזר� המאל' הסמוי, במערכות יחסי
את� , כאינדיבידואלי�. יוצר בדיוק את ההפ# מהתגובה הרצויה, "לאהוב אותיה /מוכרח

בגלל שאינכ� יכולי� לשאת מצב שבו , עשויי� להרגיש שאי אפשר לוותר על דרישה זו
�האי� הגשמה חיונית זו מובטחת לכ� על ידי ? הא� אינכ� זכאי� לאהבה. אינכ� אהובי

�תפק בריקנות הנ)גה שממנה את� חוששי� כיצד תוכלו לוותר על הדרישה ולהס? היקו
" ה/ה מוכרח/את"ברור שעצ� העמדה של , וע� זאת? כשאת� מוותרי� על דרישה זו לאהבה

אהבה אינה יכולה לפרוח במערכת אנרגיה . מעוררת אצל הזולת כל דבר אחר פרט לאהבה
�� להוליד אלו לא יכולי. כוח ועיוות של אמת, אהבה%אי, סגורה שנובעת מתו# חוסר אמו

  .אהבה

פחד , פוגשי� כל הזמ� בתוככ� התכווצות, את� שעושי� את העבודה הפנימית של הנתיב
באופ� . או לתת לזה שמות אחרי�, את� עשויי� לקרוא לכ# התנגדות. ות אלוצמדוהי

ואפילו לא כנגד , מטפל או לימוד, עוזר, ההתנגדות אינה מופנית כנגד אד� כלשהו, בסיסי
. זאת כיוו� שאינכ� צריכי� להתנגד בחוזקה לשררה ממשית. שהישררה ממשית כל

רוחני במה לתת ה, פנימימצביעי� תמיד על המאבק ה, אי השחרור, ת המתוחהוצמדההי
�יש לעבור דר# מצבי , על מנת לתת אמו� באחרו�. באגו הפעוט או באלוהי� שבפני�: אמו

לעתי� קרובות מאד . להימנעשהשכל החושב יצר ושמה� הוא שוא( , ביניי� של התודעה
לא . ריקנות או פחד, בלבול, בי� א� זה כאב, העצמי שוא( להימנע ממה שהוא עצמו יצר

�וכ# , ק אותו כ# שנית� יהיה לחקור ולהבי� אותוועליכ� לחב, משנה מהו מצב הביניי
  .לפתור אותו

לבי� , רחיקהיש הבדל עצו� בי� אמונה שמצב זמני זה הוא המציאות הסופית שאותה יש ל
העצמי יילח� כנגד , כל עוד את� מאמיני� שמצב זה הוא סופי. ידיעה שזהו מצב זמני

  .או שייפול להשלמה ע� חוסר אוני� ואומללות, שחרור שלו

קוו %טוסאאת� מעדיפי� את הסט. זוהי הסיבה לכ# שההתנגדות לשחרור היא כל כ# חזקה
 דרכ� עליכ� לעבור, � פרי יצירתכ�שבו את� נמנעי� מליפול לאות� מצבי תודעה אחרי

�טוס אאת� מעדיפי� את הסט. לפני שתוכלו לשחרר ולהתחיל ליצור ולהרחיב את חייכ
עליז , מואר, עשיר,  ולאפשר את אלוהי� מרגיש נפלאשחררלמרות שהמצב של ל, קוו

ההתנגדות לשחרור , בדר# זו. רבי� מכ� התחילו לחוות זאת לעתי� קרובות יותר. ובטוח
זוהי החלטה .  ויחידה להתבצע בהחלטה אחתתוכלהיא לעול� לא . חתת בהדרגהפו

  .והתחיבות שיש לחזור עליה פעמי� רבות מאד

�ולמצוא את שורשיה בזר� , לעתי� קרובות נית� לעקוב אחר ההתכווצות שאת� מרגישי
 הנואשות היא במידה רבה יותר תוצאה של, אול�". אני רוצה זאת באופ� נואש", שאומר

�מצב ההתכווצות שנובע . ההתכווצות שחוסמת את אלוהי� מאשר של אי השגת רצונכ
אני חוזר על מה . תכ�צמדוחוסר האמו� ותפיסה של מחסור נדמי� כמצדיקי� את הי, מפחד

�שחרור של ההתעקשות , קוד� כל,  משמעוהדוקהויתור על הרצו� העצמי ה: שהזכרתי קוד
�. דבר שהוא שונה לגמרי מויתור לנצח עליה, משאלהיש להרפות כרגע מ� ה. על משאלתכ

, לאחר שתשחררו. של הגשמת המשאלה" מתי וכיצד, מה, היכ�, מי"יש לוותר זמנית על ה
 �א# משאלות אלו יופיעו אז , "מתי וכיצד, מה, היכ�, מי"את� עשויי� אפילו לחזור לאות

משאלה תתמלא באותה ההתעקשות שלכ� שה, לעתי� קרובות. באקלי� רגשי ורוחני שונה
" שחררו חבל. "מסוימת שאותה את� מדמי� כעת מגבילה את ההגשמה בפועלהדר# ה

ואז תחוו כיצד האושר וההגשמה שיביא יעלו בהרבה , לתהלי# היצירתי ואפשרו לו מרווח
�מאחר ולעתי� קרובות אינכ� מסוגלי� אפילו לתפוס את העושר . על תקוותיכ� ותחזיותיכ

�� ללמוד לרוק� את עצמכ� כרגע ולאפשר לתהלי# האלוהי להתגלות לכ�עליכ, של היקו .
  ".לאפשר את אלוהי�"זוהי המשמעות של 
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שאותה אינכ� רוצי� , לעתי� זוהי אמת שעליכ� לוותר על השאיפה של הרצו� העצמי
שבו את� ,  דימוי שלילי של חייכ�בנית� בתוככ�א� . א# זוהי רק אמת זמנית. לשחרר

על מנת לנטרל את הכוח ולפרק אותו אז עליכ� לבדוק דימוי זה , בוליכולי� רק לס
ות ומאבק כנגד אותה אמונה צמדכל להתרחש במצב של היודבר זה לא י. האנרגטי שלו

  .שלילית פנימית עצמה

�א� את� נלחמי� , א� את� שולחי� זרמי� של שתלטנות לעבר אחרי� שאת� יש לכ� יחסי
אי� זה אלא מפני שאינכ� , שפוגעי� בכ�, גרי� שלה�בהיבטי� הלא מושלמי� והלא בו

בלי שתצטרכו לכפות את , סומכי� שהאל הפנימי שלכ� יכול ליצור עבורכ� הגשמה
�  .בלי קשר לעד כמה נכוני� רעיונות אלו עשויי� להיות בתיאוריה, רעיונותיכ� על אחרי

הכאב ,  הריקנות(hold on against)י� כנגד  צמדאו שאת� נ: האנושות לכודה בקונפליקט זה
או שאת� נכנעי� למצב עגו� זה , והנטישה שאת� חוששי� שיהיו מנת חלקכ� א� תשחררו

ששורר , קונפליקט אוניברסלי זה הנו מרכיב בסיסי של המצב הדואלי. צמדעל מנת שלא להי
�שיש מצבי בלבול וקונפליקט , לעתי� קרובות שמעת� אותי מסביר. בממד התודעה שלכ

בדוגמא ספציפית זו . מה� האנושות צריכה למצוא במאמ' את דרכה החוצהאחרי� ש
, הקונפליקט של האנושות הוא בי� שימוש בזר� מאל' לבי� קבלה נכנעת של מצב שלילי

�קונפליקט זה מתייחס רק . תו# הפיכה לחסרי אוני� ושמירה על תפיסה שלילית של החיי
�  .# כמעט תמיד הוא מתייחס לכמה מה�א, לעתי� רחוקות לכל תחומי הביטוי של החיי

א# ג� השנייה קיימת , את� עשויי� לנטות יותר כלפי אחת מעמדות אלו, באופ� חיצוני
�, בואו נאמר שחיצונית את� תקיפי�. מוסתרת אפילו מפני המודעות שלכ� עצמכ�, בכ

 יגלותוקפניי� ומתאימי� מבחינת המזג שלכ� להשתלט על אחרי� בי� א� באמצעות כוח 
את� משתמשי� , במקרה זה. ובי� א� באמצעות שכנוע מתוחכ� או מניפולציה לא הוגנת

א� כי את� , ייאוש וחוסר אמו� בחיי�, בחלק מהמשאבי� שלכ� כדי לכסות על כניעה
 שאת� עשויי� להיות כלפי חו' טיפוס אישיות או. י� זאת בתחומי� מסוימי� בלבדעוש

�אז . רוצה להיות תלוי בה� ולא לצאת כנגד�ש, שרוצה מעל הכל להסתדר ע� אחרי
לעתי� קרובות שליטה כזו מושגת .  מתחת לכ# השאיפה לשלוטתקיי�מוכרחה לה

ה /ה מוכרח/ה אלי ותהיי/ה קשור/כ# שתהיי, י/אני אעשה מה שתאמר. "באמצעות כניעה
ה עד כמה אני /ה לדחות אותי לאחר שתראי/י יותר מדי אש�/תרגיש. לציית למשאלותיי

 עמדות נסתרות כאלו במהל# נתיב  בוודאיגילית�תאר לעצמי שאני מ". ת ל#/מציית
�  .ההתמרה שלכ

�הניגוד של , יהיו אשר יהיו הגילויי� החיצוניי� של שני אופני� אלו של תגובה לחיי
�את� עשויי� להפו# מודעי� למדי לעמדה . הביטוי הגלוי מוכרח ג� כ� להתקיי� בכ

כל . י� להשלות את עצמכ� כשאת� חושבי� שההפ# אינו קיי� בכ�א# עלולי� עדי, הגלויה
, תלוי, כל מי שהנו שלילי. מי שהנו שתלט� כלפי חו' יתקשה להתמודד ע� הייאוש הפנימי

. יתקשה להתמודד ע� הדומיננטיות והמניפולטיביות הסמויות שלו, חלש וכנוע כלפי חו'
  .טבעאלו ה� שני צדדי� של אותו המ, באופ� בלתי נמנע

את� עשויי� שלא להיות מודעי� אפילו להיבט של , בתחילת הנתיב של חקירה עצמית
�תהפכו מודעי� תחילה , ככל שתתבוננו בעצמכ�, א# לאט לאט. האישיות הגלויה שלכ

  .לצד הגלוי ולאחריו ג� לסמוי

 יהיה לכ� קשה, שבה בחרה להתמודד ע� העול�כאשר האישיות שלכ� מיומנת מאד בדר# 
ויש לכ� היבטי� של כוח שאות� , א� את� כוחניי� מטבעכ�. להכיר בהיבט החבוי מאד

ע� זמ� לאור# אז את� עשויי� להסתדר , את� מעמידי� באופ� חלקי בשרות הזר� המאל'
 �א# , א� את� רכי� וגמישי�. ממנו את� חוששי� בסתר לבכ�פתרו� זה למניעת האסו

ה לאחרי� ולהסתיר את השליטה שאת� משתמשי� בתכונות אלו כדי לעשות מניפולצי
 ולהתעמת ע� מניפולציהאת� עשויי� להתקשות מאד לוותר על ה, שואפי� להפעיל

שהנה , א� נדמה לכ� שאת� משיגי� את רצונכ� באמצעות הדר# שבה בחרת�. שתלטנותה
�רק כשהחיי� יראו . יהיה לכ� קשה יותר לראות מה את� מפסידי�, השלטת באישיותכ

ושלמעשה את� נלחמי� במצב של ריקנות ,  שההצלחה שלכ� היא אשליהלכ� לבסו(
רק אז תהיה לכ� מוטיבציה , שהנו תוצאתו של הפתרו� שבו בחרת�, שקיי� זה מכבר

  .מספקת כדי להתמודד ע� מאבק זה

�א# אינכ� , את רצונכ�, או אפילו להשיג ממש, לרגע את� עשויי� להראות כמשיגי
אינכ� משיגי� את ההגשמה האמיתית שאותה .  את� כמהי�משיגי� באמת את מה שאליו

. את� הופכי� כל הזמ� לבלתי אפשרית באמצעות עצ� השימוש בפתרונות מדומי� אלו
א# אינכ� בטוחי� שתממשו משאלה , בואו נניח שאת� שואפי� לאהבה ולקרבה לאד� אחר
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ת� מנסי� לשלוט בואו ונניח עוד שאז א. זו בעזרת רצונו החופשי של האד� השני עצמו
זכרו שדבר זה יכול להתרחש בדר# . כפייה ודרישות, קנאה, שתלטנות, באמצעות רכושנות

, הגלויה או הסמויה ושאת� יכולי� לשלוט בדיוק באותה המידה באמצעות תלותיות
א# בחלקו , א� אותו אד� בחלקו אוהב אתכ� באמת. האשמה וגרימת אשמה לאד� האחר

א# ג� ייטרו , הוא או היא ייכנעו לשליטתכ�, י או רוצה לנצל אתכ�זקוק לכ� באופ� נוירוט
ג� כשאת� , כ#. א( על פי שה� שותפי� לסידור, יאשימו וישנאו, לכ� טינה על כ#

�אי� לכ# משמעות רבה כיוו� שאת� כל הזמ� נאבקי� כנגד אות� התגובות שעליה� , מצליחי
חר רק מחזקות את הדימוי השלילי תגובות שליליות אלו אצל הא. את� אחראי� במשות(

�  .וכ# זה נמש# הלאה והלאה. של החיי� בעיניכ

למרות הפחד שאת� עלולי� , א# מה יקרה א� יהיו לכ� האומ' והיושר להרפות מהמושכות
תגלו את השמחה העצומה , א# א� תזכו? מה הפסדת�, א� תפסידו אותו? להפסיד אד� זה

. המניפולציה והשליטה שלכ�, בלי הכפייה, ופשישבגילוי שהאחר אוהב אתכ� מרצונו הח
�משמעות הא� , וג� א� תפסידו את האד� הזה. זהו העושר האמיתי שאליו את� כמהי

א# ייתכ� שתצטרכו . בוודאי שלא? שאת� מוכרחי� להיות לבד לנצחהדבר האמיתית היא 
, באופ� זה. מחסו�עבורכ�  את כוחו להוות מוססזמנית לשקוע בשיממו� שלכ� על מנת ל

  ".לאפשר את אלוהי�"תוכלו 

א� תוכלו . הבריאה האלוהית רוצה שיהיה לכ� כל האושר שנית� להעלות על הדעת
�א# . אז תוכלו לבסס אמו�, שהמיטב עשוי באמת להיות שלכ�, להתייצב מול הספקות שלכ

� כל א. אמו� ואמונה אינ� יכולי� להיבנות על הבסיס הרקוב של חוסר אמו� והעדר אמונה
  �האנרגיה שבה את� משתמשי� כרגע כדי לכפות על סביבתכ� ולכופ( אותה לצורכיכ

�בעושר שהיה יכול להיות , היתה משמשת אתכ� לביסוס אמונה אמיתית בשפע של החיי
�חוסר , הסתרת חוסר האמונה שלכ�. היית� יוצרי� באמת חיי� עשירי� כאלה, בחייכ

�סתרת האמצעי� שבה� את� משתמשי� כדי ואז ה, האמו� וההשקפה השלילית שלכ
�  .צורכת אנרגיה יצירתית במהותה ויקרת ער#, להתגבר עליה

אני מציע במיוחד שכולכ� תתבוננו ה� בביטויי� הגלויי� וה� בביטויי� הסמויי� של מאבק 
�הביטו בחוסר האמונה שלכ� . ותראו באילו תחומי� של חייכ� ה� מתקיימי�, זה בתוככ

. כששחרור נדמה לכ� כמסמ� כניעה לחוסר הגשמה, י� את אלוהי�כשאינכ� מאפשר
ואז דמיינו את עצמכ� במצב , הרגישו בתנועה הפנימית בתוככ� כשאת� מפסיקי� לחטו(

  .שבו היקו� יכול לתת לכ� את המיטב שלו, סבלני וענו, תודעה בוטח

נסו , שלכ�ות החיצונית שלכ� או את הייאוש החיצוני צמדבי� א� את� חווי� את ההי
שני הפני� צריכי� להיות על פני השטח כ# . ליצור קשר ע� העמדה הנגדית החבויה

רק אז תהיו מסוגלי� למצוא את המפתח שאתאר . שתוכלו להפו# מודעי� אליה� לגמרי
למרות שהיא , שמיעה בלבד אודות מפתח זה לא תוכל להספיק לעול�, אול�. לכ� כעת

נדרשת מידה רבה של עבודה פנימית כדי . יוו� הנכו�בוודאי תעזור לכ� למצוא את הכ
  . שתוכלו להשתמש במפתח זה

במערכות היחסי� " לשחרר ולאפשר את אלוהי�"תחילה הייתי רוצה להוסי( ולדבר על 
�מכובד , הזכרתי כבר את הקונפליקט הברור בי� הרצו� להיות נאהב. שלכ� ע� אחרי

דיברתי ג� על ההתלבטות שלכ� ביחס לצור# . כ#לח' שאת� מפעילי� לש� ומוער# לבי� ה
. לוותר לכאורה על משאלה זו והבלבול שלכ� בנוגע לשאלה הא� את� זכאי� לה או לא

ה מוצדקת שיש לכ� ביחס לבריאה לא תוכל דרישששו� , חשוב כל כ# לחזור ולהצהיר
של ג� העמדה . חסר תקווה ושלילי, מאל', י היקו� כאשר את� במצב מכ)ו'"להתמלא ע

אהבה וחובה מנוגדות . איננה ביטוי לאהבה אמיתית מצדכ�" ה לאהוב אותי/ה מוכרח/את"
בעוד שמערכת אנרגיה פתוחה תמיד פועלת מתו# , אילו' אינו מאפשר לשני חופש. זו לזו
  .חופש

י /הייתי רוצה שתאהב: "העמדה המאפיינת מערכת אנרגיה פתוחה תהיה משהו כגו� זה
ה הייתי רוצה /ה הייתי רוצה לחלוק את עצמי ושלו/מו האד� שאתוית כ/ה נראה/את. אותי

, ת לבוא אלי מתו# חופש/ה חייב/ת שאת/אני יודע, ה האד� הזה/א� את. לתת את כולי
לא הייתי רוצה שזה , ג� א� האילו' שלי יכול היה להשפיע עלי#. מתו# הרצו� של# עצמ#

א� אינ# רוצה בכ# באופ� . מה שמגיע לית על היקו� שית� לי את /אני סומכ. יקרה בדר# זו
ה לשחרר אות# עמוק מבפני� ולחכות באמונה שהאד� שיערי# וירצה /אני יכול, חופשי

עמדה זו משקפת מערכת אנרגיה פתוחה והנה ". באופ� חופשי את מה שיש לי לתת יגיע אלי
�ה שלכ� א# מערכת האנרגיה העצור, שפע זור� כל הזמ� סביבכ�. תואמת את השפע הזמי

אותו העיקרו� מתייחס לכל , כמוב�. מציבה חומה שמבודדת אתכ� מ� השפע הנוכח תמיד
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�לרצו� באנשי� שיקנו את מה , לרצו� בחברי�, לרצו� בעבודה מסוימת: סוגי היחסי� האחרי
  .או שיתנו לכ� את מה שאת� מחפשי�, שיקבלו את מה שיש לכ� לתת, שיש לכ� למכור

 היא באמת הנשק המזוי( והבלתי צמדות הדוקהורה ע� עמדה של הימערכת אנרגיה סג
 של תפיסה או לפחות כנגד – שלילית של היקו� שבו את� חיי� פיסהיעיל שלכ� כנגד ת

�: את� משתמשי� בו באופ� כוחני יותר, ככל שנשק זה מתגלה כבלתי יעיל. החיי� עבורכ
מערכת , כ#. קנאי� ושתלטניי� יותר, תובעניי�, רכושניי� יותר, את� הופכי� לחזקי� יותר

�האשליה שלכ� בדבר . האנרגיה מתהדקת יותר ויותר ומשאירה בחו' את העושר של החיי
תית זו כ# יי שלילית אשלפיסהואת� נלחמי� כנגד ת, הטבע השלילי של החיי� מתחזקת
  .במקו� פשוט לשחרר, שלא תפלו לבור של כניעה וויתור

אפילו , אנרגיה פתוחה בכדי לצאת אל החיי� ובנוחותאת� צריכי� לחיות במערכת 
עליכ� להיות עשירי� בעצמכ� על מנת להיות תואמי� . לתבוע את העושר שלה�, בבטחה

�במערכת אנרגיה סגורה את� מאמיני� שהנכ� קבצני� ולעול� . אנרגטית לעושר של היקו
�להיות ,  הראשו�כצעד המהותי, הכרת העושר שלכ� משמעה. אינכ� מכירי� בעושר שלכ

ולא משנה , ענווי� מספיק בכדי לא להפעיל כוח על אחרי�, נדיבי� מספיק, חזקי� מספיק
ולא משנה , אילו'; אי שחרור משמעו זר� מאל'. עד כמה את� מפעילי� אותו באופ� סמוי

בגלל שאת� יודעי� שלא היית� צריכי� לאל' שו� דבר , מסתכ� בגניבה, עד כמה מוסתר
כשאינכ� משחררי� את� פוגעי� עמוקות ביושרה . נית� לכ� באמת מרצו�א� הוא היה 

)(integrity�נית� . לכ� להטיל ספק בעצמכ� ובזכותכ� להיות מאושרי�דבר שגור� ,  שלכ
שחרור נית� להשוות להכרת העושר המוחלט של . להשוות אי שחרור ע� היות קבצ� גונב

�ור משמעו לפיכ# מבט נוקב וכנה באשליות שחר. האד� ולנכונות לבסס עובדה זו בתודעתכ
�  .בהעמדות הפני� ובחוסר הכנות שלכ�, שלכ

�יש הבדל עצו� בי� יצירת מערכת . מחשבות ואנרגיות יוצרות כל הזמ�, כפי שאת� יודעי
�על האנרגיות היצירתיות , על אירועי�, על עובדות, סגורה באמצעות מניפולציה על אחרי

�  .ת אנרגיה פתוחה באמצעות אמו�לבי� יצירת מערכ, סביבכ

�עליכ� לבסס תחילה קשרי ביניי� , על מנת לתת אמו�. המפתח הוא לשחרר לתו# אמו
�קשרי� אלו יוצרי� את הגשר למצב של ציפייה חיובית . שלא נית� לדלג עליה�, מסוימי

�קיימת האמונה , במקו� זאת. כל חרדה וכל ספק, שבה אי� כל לח', אמיתית ביחס לחיי
זהו . עמוקה שהיקו� הוא מיטיב ושאת� יכולי� להשיג את הטוב ביותר בכל רמות הקיו�ה

�  .המפתח שבו אנו עוסקי� כא

דורשת שתגלו את , שבה את� יוצרי� באופ� חיובי הגשמה והעשרה, מערכת אנרגיה פתוחה
�לא תוכלו , א� תתחילו מהעוני שלכ�. את� מוכרחי� להפו# עשירי�. העושר הפנימי שלכ

במקרה הטוב תוכלו ליצור מערכת אנרגיה סגורה . יצור לעול� מערכת אנרגיה פתוחהל
עושי�  ,דורשי�, פוקדי�, לוחצי�, מאלצי�, את� שולטי�, באופ� ישיר או עקי(, שבה

  ! ומרמי�–מניפולציות 

מוכרחה , מערכת האנרגיה הפתוחה שיוצרת עושר שזור� אליכ� ה� מבפני� וה� מבחו'
אז תוכלו להרשות . ר שלכ� עצמכ� שיכול להרשות לעצמו להפסיד כרגעלבוא מתו# העוש

לעצמכ� לשאת את הכאב הזמני של מציאת מה שבאמת חוס� את ההגשמה של הצור# הלא 
זוהי הדר# ליצור . ובסופו של דבר לסלק אותו באמצעות שינוי של עמדה פנימית, ממומש

  .עושר מתו# דלות

הכירו בקונפליקט שבו דנו זה : צעד מספר אחד. # זהרצ( של צעדי� צרי# להתבצע בתהלי
צעד . ות ושימוש בלח' מלמעלהצמדהי, שבו את� נאבקי� בי� ייאוש לבי� דחיפה, עתה

�, ראו שקונפליקט זה קיי� בגלל שאת� פועלי� מתו# ההנחה של עוני דמיוני: מספר שניי
, צמדהנ, מאבק הדוח(משוכנעי� שלא תוכלו להשיג את מה שאת� צריכי� א� תוותרו על ה

, את� מאמיני� שנדונת� שלא לחוות לעול� את ההגשמה שאליה את� כמהי�. הלוח'
התחייבו באופ� מוחלט לפתור את : צעד מספר שלוש. שבלעדיה אישיותכ� לא תוכל לשגשג

דבר זה . הסיבות האמיתיות לחוסר ההגשמה שלכ� בדר# הרגילה שאת� לומדי� בנתיב זה
ענווה משמעה לא להאשי� את . סבלנות וענווה, התמדה, וח של כנותמוכרח להיעשות בר

�אלא במקו� זאת חיפוש אחר העיוותי� שלכ� , היקו� בעוני שלכ� בתחו� מסוי� של חייכ
  .שיצרו עוני זה

 �לרוב בני האד� יש מספר תחומי� שבה� ה� מרגישי� עשירי� ומספר תחומי� שבה� ה
�לכ� גלו את התחומי� . ט לעול� אי� זה חד כיווניכמע. מרגישי� מרוששי� ולכ� נזקקי

�אולי את� מרגישי� עשירי� . שבה� את� מרגישי� עשירי� והיכ� את� מרגישי� עניי
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בכישורי� יצירתיי� מסוימי� שבה� את� בוטחי� לגמרי וחשי� שיש לכ� שפע בלתי מוגבל 
�ת� עשויי� להרגיש א# בו בזמ� א. שהוא כמו מעיי� שלעול� לא מפסיק לנבוע, זה בתוככ

אד� אחר עשוי להרגיש בטוח מאד . עניי� ביחס לאפשרות למצוא אי פע� הדדיות אמיתית
אבל להיות בספק רב באשר ליכולתו להגיע אי פע� לשפע ולביטחו� ברמה , בתחו� זה
ההתכוונות השלילית , כולכ� יודעי� כבר כיצד לחפש את המושגי� המוטעי�. הכספית

את� צריכי� להיות . שמוכרחות להימצא בבסיסו של מצב חסו� שכזהוהעמדות ההרסניות 
�בתחומי� . ברורי� למדי באשר להיכ� את� מרגישי� עשירי� והיכ� את� מרגישי� עניי

�תהיו תמיד עשירי� בגלל שבה� יש לכ� בהכרח ג� גישה , שבה� את� מרגישי� עשירי
היות עניי� עד שתבססו עושר תמשיכו ל, אבל היכ� שאת� מרגישי� עניי�. מעניקה וכנה

  .בפני� באמצעות הענקה וכנות

אבל א� אינכ� יודעי� שאת� הבעלי� של עושר זה .  תמיד לכל אחד קיי�עושר, בפועל
ככל שאת� מאמיני� . תאמינו ותחוו באמת רק את העוני שלכ�, והנכ� עיוורי� ביחס אליו

הא� לא . כ� שו� דבר לתתכ# תהיו מוכרחי� להגיב כאילו אי� ל, שהנכ� עניי� יותר
�בגלל , מצאת� כולכ� בנתיב ההתמרה שלכ� שאת� שומרי� לעצמכ� את רגשותיכ

�ריקנות שתוכל להתמלא רק על , שביטוי חיצוני שלה� ייצור ריקנות בלתי נסבלת בתוככ
�  ?ידי אחרי

�, אמרתי קוד� שכל סוג של דחיפה. בואו ונראה מה קורה כשאת� מאמיני� שהנכ� עניי
: התרגו� של עמדה כזו למילי� מדויקות יהיה. אילו' או מניפולציה מהווה רמייה, טהשלי

, א� כוח גלוי אינו מתאי�. אצטר# להכריח אות# לתת לי את מה שאינ# רוצה לתת"
ת לי את מה שאני רוצה /ה על כ# שאינ# נות�/אגרו� ל# להרגיש אש�. אשתמש בו בעורמה

אני אסובב הכל ואאשי� אות# . ת אותי לקורב�/ופ#ה ה/אני אאשי� אות# בכ# שאת. ממ#
ת בי בגלל /ה שולט/אני אטע� שאת, לדוגמא. ה עושה את מה שאני עושה ל# בסתר/שאת
קל לראות שלעמדה זו אי� ". ת להיענות למטרתי להכריח אות# להיכנע לי/ה מסרב/שאת

פש של האד� ופוגעת בחו, מונעת, מרמה, עמדה כזו היא לא הוגנת. כל קשר ע� אהבה
  .  או לפחות מנסה לעשות זאת, האחר

ה /הייתי שמח", אומרת, המאפיינת מערכת אנרגיה פתוחה, יההחופשי, העמדה האוהבת
. י/את� ל# את החופש לבוא אלי א� וכאשר כ# תבחר, באהבתי אות#, אבל. לזכות באהבת#

על ידי כ# שאעמיד ה /אי� לי כל זכות לגרו� ל# להרגיש אש�, א� אינ# רוצה לאהוב אותי
את� זכאי� .  עושרי�נות והיושר שיוצריההג, אלו ה� הכנות". ממוטט אותיפני� שזה 

�א# א� את� מנסי� , או להגשי� את עצמכ�, או שיהיה לכ� כס(, לרצות להיות נאהבי
וללא , האמצעי� שבה� את� משתמשי� הופכי� לחוסמי�, להשיג אות� בכל דר# אחרת

את� חושבי� שאת� מוכרחי� , כיוו� שאת� מרגישי� עניי�. יותרישרי� במוב� העמוק ב
בגלל שרק האד� הכנה יכול , את� נותרי� עניי�, כיוו� שאת� ממשיכי� לגנוב; לגנוב

היא זו של כלא צר , תצמדנה, הצורה האנרגטית של העמדה המאלצת. להרגיש זכאי לעושר
  .או רצועה קצרה

כא� בדיוק . ק ביחס לזכאותכ� לקבל בחופשיותוהאְשמה יוצרת ספ, גניבה יוצרת אשמה
שבו את� מוכרחי� באמת להטיל ספק ביכולתכ� , את� יוצרי� לעצמכ� אקלי� של דלות

  .וחשוב ביותר לגלות כיצד, ניפרי� את החוק הרוחאת� ג� ֵמ. ליצור עושר

שיניב את מה , תגלו ג� את חוסר האמונה שלכ� ביקו�, במש# תהלי# החקירה העצמית
בגלל , את� גורמי� שיהיה זה בלתי אפשרי ליקו� לתת לכ�. א כבר רוצה לתת לכ�שהו

�אפילו . אותו הדבר בדיוק מתרחש במערכות יחסי�. מערכת האנרגיה הסגורה שביססת
היא , אילו'בא� האהבה הכנה ביותר תפגוש בכפייה או , במערכת היחסי� הטובה ביותר

אפילו בקרב אלו שנעני� לה , רר תרעומתדרישתכ� לאהבה תעו. תחס� באופ� אוטומטי
�אינכ� יכולי� לקבל את האהבה הקיימת או . מתו# המניעי� הנוירוטיי� שלה� עצמ

עמדה של חוסר . בגלל שצורת האנרגיה החוסמת שלכ� אינה מאפשרת זאת, הצומחת
משחררי� ומאפשרי� את  "ינכ�הוגנות וחוסר כנות נוכחת תמיד כשאת� חוטפי� וא

�פק את האפשרות לחוות את החוק האלוהי שחרור מָס. לח' יוצר לח' נגדי". אלוהי
ת ו להיות ש� באופ� זמני חייבותכל חשכה או שליליות שעשוי. לחוות את מה שיש, האמיתי

רק כשאת� .  המוחלטת של אור ויופי תוכל לגלות את עצמה�כ# שמהות, �להיראות כפי שה
�  .אהוב אתכ� אחרי� יכולי� להיות חופשיי� ל,משחררי

. נה מגיעה באופ� חופשינבמערכת יחסי� שבה אהבה איבאמת לכודי�  את� עשויי� להיות
 אליכ� מישהו שאינו מסוגל י�שכוא# זה כ# רק בגלל שהעיוותי� ותפיסת הדלות שלכ� מ

ייתכ� שתצטרכו תחילה להרפות ממה שאת� רוצי� מאד� מסוי� . להעניק לכ� אהבה
פסעו דר# מצב זמני זה עד שתוכלו . ה של דלות וריקנותלגולקבל את המצב הזמני הנ
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שאהבה , החופש והעושר הפנימיי� הגוברי� שלכ� עצמכ�, באמצעות הבריאות, לגלות
ברגע שתטעמו את ההבדל בי� מה שאת� משיגי� באמצעות לח' . ניתנת לכ� בחופשיות

. ראשו�מצב הר ללעול� לא תשאפו יות, לבי� מה שאת� משיגי� כשאת� משחררי�, ושליטה
ת� יצרבגלל ש, הוא אינו יכול להעשיר אתכ�. ראשו� הוא באמת חסר משמעותמצב הה

 �א# א( על פי כ� תחושת ,  תחושת דלות מזויפת–אותו מתו# תחושת הדלות שלכ� עצמכ
  . דלות

, אהבה, היכ� שאנשי�, העושר החיוני לצור# השגת מערכת אנרגיה פתוחה וחיי� בתוכה
 �יכול להיווצר על ידיכ� רק כשאת� , י� אליכ� באופ� חופשימגיעכולו עושר והיקו

מילי� אלו נאמרו לעתי� קרובות על ידי . נותני� באותה המידה שבה את� שואפי� לקבל
א# נתינה היא לעתי� כה . ה� בוודאי אינ� חדשות. כל הדתות והפילוסופיות בעלות הער#

, חוסר היושר, ההתמקחות, ת הרמייהתחבולה שרק מסתירה א, קרובות מסיכה מזויפת
כיוו� שלא נית� לרמות את העול� הפנימי של . הבוגדנות והשליליות שקיימי� בלב

זו . את� מוכרחי� לקצור את מה שקיי� בכ� בהתא� לאמונתכ�, אינטראקציה אמיתית
 לתו# עול� פנימי שלילי  תחילההשקיע, לעתי� כה קרובות, הסיבה לכ# ששחרור משמעו

א# עליכ� ג�  .ותו יצרת� והחבאת� ה� מ� האחרי� וה� מהמודעות שלכ� עצמכ�זה שא
או שמפניו את� זה איננו העצמי הסופי שלכ� שנגזר עליכ� לֵנצח להזכיר לעצמכ� ש

  .תוכלו לשנות אותו, באמצעות הכרה בקיומו של חלק שלילי זה. � להסתתרמוכרחי

ג� א� תחילה את� בודקי� ,  משרה ייאושולעול� אינו, עימות עצמי כנה כולל אומ' וענווה
�, י�וברחוו את הכאב שלו כמנהרה שדרכה את� ע. את עול� הדלות שיצרת� בתודעתכ

ובוחרי� , כשאת� מכחישי� תהלי# זה.  היצירה שלכ� עצמכ�התייצבות מולברוח של 
, במקו� זאת להרגיש קורבנות של החיי� בגלל הכאב שאת� עצמכ� יצרת� מתו# ב)ר)ת

  .אינכ� יכולי� אלא להישאר עניי�, וסר יושר ושליליותח

�העמדה הבאה של שחרור צומחת באופ� , מתו# האומ' הזה שבראייה אמיתית של עצמכ
את� לה� זאת , א� אחרי� רוצי� את מה שיש לי להציע", עמדה זו אומרת. בלתי נמנע

כאב ואחקור את אקבל את ה, א� זה מכאיב. אשחרר אות�, א� אינ� רוצי� בכ#. בשמחה
, ה/ שיית� לי את מה שאני צרי#את� אמו� בטבע המיטיב המוחלט של החיי�. מקורו בתוכי

 �  ". ת לחוות זאת/כרגע עדיי� אינני מסוגלא� ג

כ# שתוכלו לחל' את , חייבת להיות הצעד הסופי ברצ( שתיארתי, ידידי, מדיטציה זו
יש . ה לכודה האנושות כולהשב, עצמכ� מ� הדיכוטומיה המייאשת והמכאיבה כל כ#

כל , א( על פי כ�. ג� א� חלק לכודי� בה רק במידה מעטה, שמעורבי� בה יותר ויש שפחות
את� יוצרי� עושר ומערכת אנרגיה פתוחה באמצעות . ב� אנוש מנסה להשתחרר מדפוס זה

ות ההדוקה מכשילות את ההגשמה שלכ� צמדהראייה של האופ� שבו הדרישות שלכ� וההי
, אלא א� כ� אדח(, ה שאוכל להשיג/אינני מאמי�", הדרישה אומרת. ות פגיעה ביקו�ומהו
  ".אעשה מניפולציה ואאל' את הדבר להגיע אלי, ארמה, אלח'

שחררו תחילה את ההיאחזות ואז הרפו ממה שרכשת� באמצעות , כשתנקטו בצעדי� אלה
�שלא לקבל מייד את משמעות הדבר שאת� עשויי� . עצמי ולח'%עמדה מאלצת זו של רצו

שבה תוכלו לקבל את , את� צריכי� תחילה ליצור את העמדה הפנימית. משאלתכ� מ� החו'
. בעושר הפנימי שלכ�, אולי אפילו בגלל זה, אי ההגשמה ברוח טובה ועדיי� להרגיש

�דבר . היכולת להסתדר בלי מה שאת� רוצי� תגביר את ההערכה העצמית והשלמות שלכ
אז ההגשמה מבחו' . מתו# המשאבי� שלכ� עצמכ�, אתכ� מבפני�זה יתחיל להעשיר 

 למרות שלעתי� קרובות יש צור# אמיתי בהגשמה חיצונית של –תהפו# כמעט למשנית 
. הגשמה כזו צריכה להפו# לתוצר לוואי טבעי של המצב הפנימי שלכ�, אול�. המשאלה
�המרכז שלכ� ,  זה המצבא�. אל לה להיות משהו שאינכ� יכולי� להסתדר בלעדיו, כמו כ

�היא פשוט , חשובה ככל שתהיה, ההגשמה החיצונית. מצוי באחרי� ולא בתו# עצמכ
תחילה עליכ� לבסס את המצב הפנימי שבו את� . התפתחות טבעית של מצבכ� הפנימי

, ג� א� דבר זה יותיר אתכ� בהרגשת ריקנות, יכולי� להרפות ממה שאת� רוצי� להשיג
 אל תאבדו קשר ע� מצב תודעה אחר שאליו היית� יכולי� לזרו� א� ,אול�. כאב ונזקקות

שתוא� , זוהי הדר# לבסס את המצב הפנימי של עושר. לא היית� מתנגדי� למצבכ� הנוכחי
ה� את� למוכנה להעניק לכ� את כל הדברי� שאשר תמיד , את החוק האוניברסלי בבריאה

  .קי� לאושרכ�וזקבאמת 

ולהבהיר את , נושא חשוב במיוחד בהקשר זה, י� אודות אשמהכעת ברצוני לומר מספר מיל
לעתי� קרובות התייחסתי לאשמה מוצדקת ובלתי . בושה וחרטה, ההבדל בי� אשמה

 את העצמי ומונע את ראיית מוטטשמ, דברתי ג� על הטבע ההרסני של אשמה. מוצדקת
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�ה וחרטה בוש, בואו ונראה במה אשמה, כעת. המהות האלוהית האולטימטיבית שלכ
  . נבדלות זו מזו

". שמדמגיע לי להי. אני מעבר לגאולה", למעשה, את� אומרי�, כשאת� מרגישי� אשמה
כפי , י� כ# בעצמכ�פוגעאת� , מאלוהי�, מהיקו�, בריאהכיוו� שאת� חלק בלתי נפרד מ� ה

 �. בעושר וביופי של החיי�, בצדק, בבטחה, בט)ב, י� כשאינכ� מאמיני� בשפעפוגעשאת
לא , מלא טינה ואיבה, שפל, הרסני,  משנה עד כמה את� מגלי� שחלק מכ� הוא שלילילא

רק היבט זמני שהעצמי האמיתי הביא לידי ביטוי גשמי , זהו רק חלק אחד, ישר ומניפולטיבי
עליכ� להיזהר . לעול� אל תחשבו שזה כל מי שאת�. כדי שתוכלו להכיר בו ולשנותו

  .מעיוות מסוכ� זה

חיוני שתתמודדו . עצמי זו לבי� חוסר האמו� שלכ� בחיי�%הורסתר בי� אשמה יש מתא� ישי
את� מנתקי� את עצמכ� באופ� בלתי , בסוג זה של אשמה. ע� עיוות כפול זה ותתקנו אותו

�כ# את� מרגישי� שעליכ� לעבור מייד לקיצוניות . נמנע מ� השפיעה האלוהית של עצמכ
אות� תחומי� שעליכ� לפגוש , ממשיי� שלכ�הנגדית של טיוח הכישלונות והפגמי� ה

% ההגנה מפני החסרונות שלכ� נמצאת תמיד במתא� ע� אשמה מחריבת. ביושר ובהוגנות
העצמי נמצאת תמיד במתא� ע� הכחשה של הטבע האמיתי של %והאשמה מחריבת. עצמי

, היזהרו מאשמה זו. הזמי� לכל הישויות הנבראות, מגשי�%כל, אוהב%כל, נות�%יקו� כל
היא איננה עמדה מציאותית או . עצמי%כיוו� שהיא אינה מובילה לטיהור, ידידי

  .קונסטרוקטיבית

ייתכ� שאת� . בושה היא הרגש שעוסק בהבל ובמראית עי�? מה בנוגע לבושה, וכעת
מתביישי� לחשו( משהו בפני אחרי� בגלל שאת� רוצי� להעמיד פני� שהנכ� שוני� ממה 

�את� מאבדי� מגע ע� , באופ� זה.  על מה שאמיתישתלטלי מהאגו האידיא%דימוי. שאת
�אשמה מתייחסת לעצמי . כ# שיש הבדל בי� אשמה ובושה. האוצר של העצמי האמיתי שלכ

�בושה . משחקי� משחק ע� עצמכ�, היא מחריבה אתכ� ואת� מגזימי� אותה; הפנימי שלכ
�  .להעמדת הפני� שלכ� כלפי העול� שבחו', מתייחסת לדימוי שלכ

, היא פשוט מכירה בחסרונות שלכ�. לחרטה אמיתית אי� כל קשר ע� אשמה או בושה
היא מודה בכ# שישנ� חלקי� שבה� את� . הטוהר ובשליליות%באי, בפגמי�, במגבלות

�להודות , להצטער. ֵמפרי� את החוק הרוחני וכ# מפרי� את השלמות העמוקה ביותר שלכ
בזבוז מיותר של אנרגיה וגורמי� לפגיעה באחרי� לפיה היבטי� לא טהורי� אלו ה� , באמת

�זהו דבר שונה לגמרי מאשמה או , לרצות בכנות להשתנות באמצעות עימות עצמי, ובעצמכ
קיימי� בי חוסר יושר , זו אמת, כ�", חרטה מאפשרת לומר. מבושה שמחריבות את העצמי

. א# זה לא כל מי שאני, רטינה או כל דבר אח, שנאה, גאווה מזויפת, קטנוניות, כזה או אחר
מחברת אותי , להצטער על כ# ולרצות לשנות זאת, ה להכיר בכ#/עצ� העובדה שאני יכול

". ת עליה/לעצמי האלוהי שלי שיתגבר בסופו של דבר על כל תכונה שלילית שאני מתחרט
לא אמיתיי� וסוטי� נותר בעיקרו ללא , שלא מחבב ושרוצה לשנות היבטי� הרסניי�" אני"ה
, בושה וחרטה, הבחינו בי� אשמה, על כ�. ג� בעודו מבחי� בכ# שמשהו אינו כשורה, געפ

  ). ”All That Is“ " (כל מה שקיי�"וראו שאשמה היא במידה רבה חלק מהעדר אמונה ב

�יש עוזרי� רוחניי� רבי� סביבכ� וסביב כל מי שצועד בנתיב כזה , ידידי היקרי� והאהובי
, כ� עשויי� להטיל ספק במציאות של קיו� רוחני מעבר לגו(חלק מ. של התפתחות עצמית

יש עול� של� שהוא בלתי . זוהי עובדה, ובי� א� לאוא# בי� א� יש לכ� ספקות כאלו 
הוא הרבה יותר מוחשי מהעול� , למעשה. מוחשי עבורכ� א# שהנו מוחשי מאד במציאות

דימוי ,  הנו השתקפותהעול� שאותו את� מכירי� כאמיתי. שאותו את� מכירי� כאמיתי
העניקו .  על מנת למלא משימהזרקהשלכה חיצונית שלתוכה העצמי האמיתי שלכ� נ, מראה

,  מי שהנ�את המתנה החופשית של אהבה אמיתית באמצעות מת� אפשרות לאחרי� להיות
שחררו מתו# אמו� ואמונה שהחיי� רוצי� להמטיר עליכ� . ג� א� משמעות הדבר הפסד זמני

בעול� , כ# תכירו ביופי הפנימי, ככל שתבססו עמדה של אמת בתוככ�. ה�את מתנותי
  . המציאות הפנימי שלעול� לא יוכל להתכלות

�היא תתקד� . יותר ויותרמוחשית כ� תהפו# לתצמיח, ככל שתתמידו בנתיב האמיתי שלכ
 ,תפתרו את בעיותיכ� בדרכי� הולכות ומעמיקות. ככל שתמשלו בקשיי�, ביופי הול# וגדל

 פחות י�מאופיינשיהיו ,  יותרשכי� ומתמי�שלווה והנאה עמוק, ביטחו�שמחה וחוו תו
בגלל ההשקעה הכנה שלכ� , הגשמההגיע לו מסוגלי� יותר ליתה. בהתכווצות מפוחדת
  .היו בשלו�. ברכות אלוהיות נשלחות אליכ�. בעימות עצמי אמיתי
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