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   התמרת העצמי הנמו�222הרצאה : המדרי�

29.5.1974  

  

 מקסי� שמחלחל להוויה הפנימית שלכ� זהובועזרה מגיעי� לפה בזר� אהבה , ברכות ואיחולי�

בהרצאה זו אני , ידידי היקרי� ביותר. ושהאישיות החיצונית יכולה להתחבר אליו א� תבחרו בכ�

אבל אנסה לגבש , יבוצע כמוב� רק במבט כלליזה . את� לכ� פע� נוספת סיכו� לגבי מה שהשגת�

  .השנה האחרונה הייתה מאוד משמעותית לכולכ�. את ההתקדמות שלכ� בצורה תמציתית

  

בסיכו� הקוד� סיפרתי לכ� שאחרי שהכרת� וטיפלת� ברמות עמוקות יותר של העצמי הנמו� 

 של העצמי הנמו� ושכמה מההיבטי�, תהיו מסוגלי� לכונ� יותר מגע ע� העצמי הגבוה, שלכ�

שה קמאחר שקוד� לכ� זו היתה עבודה , זה מציי� פאזה החלטית חדשה בנתיב שלכ�. יותמרו

לקח שני� . לעבור דר� ההגנות שלכ� ולראות ולקבל באמת את העצמי הנמו� ברוח ריאלית ובונה

ו� צעד הראשהשנה שעברה היתה . לפני שנית� היה לנקוט בצעדי� הראשוני� של עבודת ההתמרה

  .אבל ימשי� במידה רבה יותר ככל שתמשיכו בנתיב, הוא רק החל. לשלב חדש זה

  

, עוצמה, ביטחו�, שלווה, אהבה, את� יכולי� לשער מה משמעותו של שלב זה במונחי� של שמחה

אפילו הצעדי� הראשוני� של עבודת . חברויות עמוקות וחיבור הולכי� וגדלי�, יצירתיות

את תחושת , )community(את הקהילה , את החוויות, י� שלכ�ההתמרה כבר שינו את היחס

, לעיתי� הוא נראה פלאי. לעיתי� קרובות את� נחרדי� מהשינוי הזה. ומשמעות בחיי�הרווחה 

  .א� הוא רק התחלה ועדיי� צפוי להגיע הרבה יותר

  

 יותר השפע הפנימי והחיצוני הגובר והול� שאת� חווי� כתוצאה מהנתיב נות� לחייכ� מיקוד

השפע ג� . ספציפי ומגביר את המודעות שלכ� במשימה שבאת� לבצע במהל� החיי� שלכ�

 והיקוד� במקו� שבו . � לראות שינוי ניכריאת� יכול. מתגש� ביחסי� שלכ� זה ע� זה ובקהילה

, קבלה, חו�, את� חווי� יותר ויותר הבנה, חוסר הבנה ושליליות ביניכ�, ניתוקי�, מחלוקות

ראית� . למדת� לטפל במחלוקות שה� לעיתי� בלתי נמנעותבמידה רבה . ות אמיתיתאהבה וחבר

כעת את� יכולי� לייש� את מה . קות בתוככ�ושמחלוקת ע� אחרי� היא רק שיקו� של מחל

את� מאחדי� את היחסי� , כאשר את� מתאחדי� ע� עצמכ�: שלימדתי אתכ� לאור� השני�

,  ביותר ובגרוע ביותר בעצמכ� בפרופורציה נכונהכאשר את� מכירי� בטוב. שלכ� ע� אחרי�

  .באותה מידה של ריאליות, את� מכירי� את הטוב ביותר והגרוע ביותר באחרי�

  

לימוד דר� חיי� שתהפו� למציאות א� , מה שקוד� היה מילי�. ההתקדמות היא ברורה וגלויה

. נעשה כעת מציאות, ומה שהיה תיאוריה שנשמעת יפה או פילוסופיה עבורכ�, תלכו בנתיב

  .התיאוריה נבדקה והתוצאה ניכרת

  

איבדת� מידה גדולה של . למדת� לפתוח את עצמכ� זה לזה. לא מזמ� חווית� ביחד הרבה מאוד

החלה להיעל� , לפעמי� בצעדי� ענקיי�, וכ�. בושה והתנגדות לחשו� את עצמכ� זה לזה

 נית� להקל על הבדידות שלכ� על כעת את� יודעי� שלעול� לא. הבדידות שכולכ� סבלת� ממנה

 רבי� .ידי אהבה של אד� אחר כל עוד את� נשארי� במחבוא ובהפרדה וממשיכי� להעמיד פני�

ובאותה מידה את� , מכ� הסירו בחריצות ובמידה ניכרת את ההפרדה ואת העמדות הפני� האלה

 מתחילי� כ� שאת� באמת. ואינכ� יותר בודדי�, מוצאי� את עצמכ� בקשר ח� ע� אחרי�

. חלקת� ספקות לגבי עצמכ� ולגבי חייכ�. חלקת� צער וחלקת� שמחה. לחלוק זה ע� זה
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חלקת� את המשא של אשמה והתחלת� לחלוק את ההנאות . על אחרי�חלקת� כאב על עצמכ� ו

בדקת� . אי� הנאה גדולה יותר מאשר חלוקת אהבה ואמת כתוצאה משיתו� זה. של אהבה ואמת

את� יכולי� אכ� לברוא ג� עד� על אדמה א� אינכ� חומקי� .  עשירי�את החדווה של חיי�

היא מפסיקה להיות כואבת , ואז העבודה בעצמה נעשית חדווה ושמחה. מהעבודה של טיהור

  .את� נוכחי� בכ� ככל שאת� מתקדמי�. וקשה

  

 אבל עדיי� יש, ביצעת� התחלה נפלאה בעבודת ההתמרה הזו. זו העבודה שעליכ� להמשי� בה

, יפי�, עמוקי�, יחסי� יותר אמיתיי�, לחוד או ביחד, תצרואת� וככל שתמשיכו . הרבה לעשות

העצמי הרוחני שלכ� יגשי� . יותר הגשמה עצמית משמעותית, יותר חוויות יצירתיות, יותר שיתו�

כפי , תהפכו לגרעי� של תרבות חדשה. יותר ויותר ויאפשר לכ� לחוות את המציאות הנצחית שלו

קבוצות אחרות של חלוצי� צצות בפינות שונות על פני . את� חלוצי הדר�. תי לא פע�שרמז

  .כל אחת בדרכה שלה, האדמה

  

, ככל שאת� מתגברי� על ההתנגדויות שלכ� ולומדי� לא לוותר לקו של ההתנגדות הקטנה ביותר

אמרתי . יגדלו השמחות והמודעות העמוקה שלכ� לגבי משמעות החיי� והמשימה שבאת� לעשות

כעת זה שונה מפני . אבל זה היה כמו הודעה לגבי מה שיכול היה להיות, זאת לעיתי� קרובות

ומציאות זו יכולה . יו� אחר יו�, שמרבית דברי ה� מציאות חיה שאת� חווי� כעת בחייכ�

  .להיעשות עמוקה יותר וחזקה יותר א� תבחרו בכ�

  

נחוצה הבנה חדשה . ד� הלאה בהתמרהת� לכ� תוכנית ואמצעי� נוספי� להתקיהרצאה זו ת

  .שתהיה קלה יותר כאשר תבינו מה שאני מנסה להעביר לכ�, ברמה עמוקה יותר

  

הביאו את הכוונה השלילית החוצה , אלה מכ� שנכנסו לעומקי� וחשפו היבטי� של העצמי הנמו�

מדו את אלה שעשו זאת ל. לבטא אותה ולראות אותה באשר היא, בו יכלו לחשו� אותהשלמקו� 

את� יכולי� להכיר בהיבטי� . שהוא משחרר אתכ�, כלומר, הצד החיובי של תהלי� זה

כאשר את� עושי� זאת , להפ� .השליליי� בלי להיות מדוכאי� ובלי להאמי� שה� האני האמיתי

כאשר הכוונות השליליות חבויות אפילו מהמינד : את� חווי� את האמת שתמיד נתתי לכ�

זה מתגש� בתבניות של הרס . מאמיני� בהיחבא שאת� רעי� לחלוטי�את� ג� , המודע שלכ�

ואינכ� יכולי� לעקוב אחר מקורותיה� אלא א� כ� יש לכ� את האומ! , עצמי שאינכ� מביני�

משהו לא , הביטו, ואז ראו. והיושר תחילה לחשו� את הכוונה השלילית בצורה מאוד ספציפית

בדי� את עצמכ� ויודעי� שהתבניות האלה ה� רק את� יותר מקבלי� ומכ. צפוי מתחיל לקרות

את� יכולי� לזהות היבטי� של העצמי התחתו� בלי להזדהות אית� . חלק זעו� מהעצמי הכללי

  .באופ� מוחלט

  

גילית� שבהיבטי� אלה של העצמי הנמו� שוכנת התעקשות חסרת היגיו� שעדיי� , בצד השלילי

בשכל החושב בבהירות שלכ� את� .  נתפסתבדר� כמעט בלתי. שולטת עליכ� במידה מסוימת

חווית� בתחומי� אחרי� בחייכ� את האושר . יודעי� היטב שאי� היגיו� להחזיק בכוונה השלילית

את� ג� מתחילי� להיות מודעי� לקשרי�  . letting go and letting Godהעליו� והביטחו� של 

וע� זאת אינכ� רוצי� . ליות בשלילהישארההתעקשות עבור את המחיר שאת� משלמי�  ולראות

  . ופה את� נתקעי�–את� מופתעי� על ידי העמדה שלכ� . לוותר עליה

  

להתמסרות למשמעות " לא"עמדה זו בכ� אומרת ? מדוע את� מתמידי� בעמדה מכחישת חיי�

. ת להתמסר לאלוהי�ב עמדה זו מסר.שמחה ושלווה, התרחבות, אמת, לאהבה, ליופי, החיי�
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לכ� אי� זה מספיק . מיד לתחו� ספציפי שבו העצמי התחתו� אינו רוצה לזוזעמדה זו ישימה ת

  .יש להיות ספציפיי�. להעלות את הרצו� הטוב לתודעה בדר� הרגילה

  

. את� עדיי� נשלטי� על ידי העצמי התחתו�, בכל מקו� שבו גוברת ההתעקשות המסתורית הזו

בדיוק בנקודה , ידידי, זקוקי� לעזרה פהאת� . וזה צעד חשוב, אבל לפחות את� יודעי� זאת עתה

לעשות , א� תתעסקו ע� עמדה זו במקו� ליפות אותה. במקו� שבו מעטי� מכ� הגיעו אליו, זו

את� רואי� אבל נכשלי� להבי� את . תגיעו לנקודה חשובה, רציונליזציה או להתעל� ממנה

ויתרת� . ק ע� זהואת� אפילו רואי� שבחרת� לא להיאב, שלכ�ההתנהגות חסרת ההיגיו� 

  .והפכת� לקורבנות על ידי העצמי התחתו� שלכ�

  

את� כבר עושי� צעד משמעותי , כאשר את� מתחילי� לתהות לגבי זה. אי� זה צרי� להיות כ�

מדוע אני מסרב להתמסר לאלוהי� ולוותר על : "שאלו עצמכ� שאלות כמו, למשל. בכיוו� הנכו�

, תפשר על סיפוק זעיר של זדו�להמדוע אני צרי� ? עליו�שפע ואושר , העצמי התחתו� בעבור שמחה

מה בי גור� לי להיות כה ? הרסנות ואנוכיות או כל תכונה בי שחוסמת את האושר האמיתי שלי

הא� ישנה דר� לשנות את הנתיב הפנימי ? כמה אני באמת משל� כדי לאפשר לזה לקרות? הרסני

מדוע אני לא מאשר את החיי� ואת ? תכחש לזהמדוע אני מ, כשאני מכיר ביופי של החיי�? הזה

יש לשאל� . שאלות אלה יובילו לתשובות והבהרות ספציפיות" ?אלוהי� ואת זר� היצירתיות

  . זוה� מפתיעות את כל אלה שמגיעי� לצומת דרכי�. ולקחת ברצינות את הנושא

  

תנועה . נועת נגדשישנה בכ� ת, ידידי, הזכרתי לעיתי� קרובות. הרצאה זו עוסקת בשאלות אלה

אני רוצה להישאר . אבל תנועת הנגד מכחישה כל זה. אחת חובקת את החיי� וכמהה לאלוהי

, תנועת הנגד מתעקשת על חיי� בתנאי� שלה. למרות הכאב הברור שהיא גורמת לי, באפלה

תנועת נגד זו היא בעלת היסטוריה  . למרות שה� מכחישי חיי� והרסניי� לעצמי ולאחרי�

החודר לריק האינסופי ובכ� מביא נצחיות ואור למקו� שאי� , חומר החיי� הזור� תמידבבריאת 

שבו ) ביטוי מוגבל: זמ�(לבסו� יגיע הזמ� . חיי� ויש חשיכה עד אשר הריק מפסיק להתקיי�בו 

  .יהיה רק אור וחיי�

  

, בדי� או– שני ההיבטי� הבלתי נפרדי� של ניצו! החיי� הנצחי –חומרי� של תודעה ואנרגיה 

מפריד עצמו באופ� , החומר מתפשט בחלל ובתנועה המתפשטת החוצה. מופרדי� מהמקור שלה�

את כל האלוהי הטבוע , על ידי ניצו! החיי� הפנימי שלו, אבמצב ההפרדה הוא ימָצ. זמני מהשל�

כ� שאות� היבטי� של . עליו למצוא את הדר� בחשיכה ובעיוות שה� תוצרי� של ההפרדה. בו

 י�ה� הופכ). sour( פלות&הפכו באופ� זמני ל, שה� כעת הוויות אינדיבידואליות, נרגיהתודעה וא

זו הסיבה לכ� שחייב להיות . אנטי אנרגיה, אנטי תודעה,  לאנטי חומרה� הופכי�, �את עצמ

  .אנרגיה אלוהית, תודעה אלוהית, מאבק על מנת לעורר חומר אלוהי

  

במהל� ההיסטוריה ניתנו הרבה . הרס ורוע, זו יוצרת כיעורהפיכה , יצירתיות ואלוהות, מכל היופי

מפני שלעיתי� קרובות ,  להיות מכשולי� בטיפול ברועי�שמות אלה יכול. שמות לתנועת נגד זו

, השתמשו בה� על מנת לשלוט. השתמשו בה� בצורה שגויה ועל ידי כ� יצרו עיוותי� נוספי�

ליצור פרודיה פרימיטיבית על הניסי� , ומאלוהי�לשתול פחד מהחיי� , להשפיל, להעניש, לשפוט

אלוהי� , לכ� אנשי� מפסיקי� להקשיב למונחי� כמו טוב ורע. והפלאי� של היצירה המתמשכת

עדיי� המושגי� האלה מתארי� באופ� סמלי את מצב התודעה שקשה . ג� עד� וגיהינו�, ושט�

  .להעבירו לתודעה שקיימת עדיי� בעול� התלת מימדי
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 מחפשי� תמיד דרכי� להעביר אליכ� צדדי� מסוימי� של מציאות בלי ליצור ,ול� הרוחאנו מע

אוצר . הגבלה בלתי נמענת בכל זאת קיימת. תגובות בלתי הולמות שיגבילו את ההבנה שלכ�

בעוד . לכ� את� חייבי� למלא את החלק שלכ� במבצע ההדדי של הלימוד, המילי� שלכ� מוגבל

את� צריכי� לא להתיר לדעות , לי� המתאימות ביותר לנושא מסוי�שאני מנסה למצוא את המי

מפני , הקדומות ולאסוציאציה של מילה ליצור חומה שתמנע מכ� לקבל את מה שאני נות� לכ�

אל תתנתקו מהאמת שיש לי הכבוד . שאני נות� לכ� כלי פוטנציאלי לש� התפתחות נוספת שלכ�

  .מעי� לעיתי� מילי� שיוצרות בכ� תגובה שליליתאפילו א� את� שו, ס אותהולסייע לכ� לתפ

  

תודעה ואנרגיה . קיי� מגוו� רב של פיזור ועוצמה של הגשמות האלוהי והרוע. הרוע קיי� בדרגות

העוצמה שבה . בהוויות חיות אלוהיות או שטניות, באישיויות, מגשימות עצמ� בנפרד בהוויות

 תלויה בדרגה שבה האגו התעלה על ידי האלוהיות יכולות לחדור דר� מבנה האגו ולהתגש�

  .התפתחות אבולוציונית

  

ה� ללא שיעור יותר גדולי� מאשר אלה שיש בכ� במצב הניגודי� בכמה ספירות של מציאות 

זוהר של הרוח או , רמת הטוב,  בספירות ובמצבי התודעה המפותחי� ביותר. ההתפתחות שלכ�

יש ספירות של , באותו מטבע.  לדמיו� שלכ�חוכמה ואהבה היא לחלוטי� מעבר, יופי, המינד

 כולל –מוגבלות של המינד , כהות חושי�, אכזריות, מציאות זמנית ומצבי תודעה שבה� הכיעור

הוויות מופרדות . ה� מעבר לדמיו� שלכ�ג� נות הרוח ט שנאה וק– בניגוד לחוכמה – עוקצנות

 של חשיכה כזו שבאמת אי� דר�  קיימות בעול�– תת אנושיות � את� יכולי� לקרוא לה–אלה 

 המינד פונה מסביב ומתחיל לחשוב , כתוצאה מסבל וגישושי� ממושכי�,עד אשר, לצאת מש�

מפתח שנראה פשוט מדי לאלה במצב הרוע והסבל , זהו המפתח. ולבטא עצמו בדר� חדשה ושונה

  .שטועני� בעקשנות שלפנות מסביב הוא דבר מסוב� מאוד או בלתי אפשרי

  

התודעה והאנרגיה במצבי רוע ה� כל כ� . ואנרגיה יוצרות תמיד חומר וצורה על פי טבע�תודעה 

כ� שבמצב ההתפתחות שלכ� אינכ� , דחוסות ועבות שה� יותר חומר מאשר זה שאת� מכירי�

  .יכולי� לתפוס את מצבי התודעה והאנרגיה הגבוהי� והנמוכי�

  

 בחוזקה על פני השטח שהוא כלל לא מודע הרוע כל כ� מרוכז, במצבי התפתחות הנמוכי� ביותר

רק לאחר עידני� של . נראה שלאות� הוויות שה� תתי ב� אנוש אי� גרעי� אלוהי. לגרעי� האלוהי

  . אבל תחילה בעמימות רבה,  הגרעי� נראה לבסו�,התפתחות

  

ישויות ברמות שלנו של התפתחות מתגלמות ומממשות את . א מצב ביניי�יהתפתחות אנושית ה

הרמות האלה של התפתחות נראות כנעות במידה ניכרת מנקודת הראות . מ� במצבי� אחרי�עצ

לא הרמות , א� על פי כ�. במיוחד א� את� מתבונני� על נציגי� מקצוות הסקאלה, שלכ�

אינכ� מכירי� את שיעור הטוב ואת . הגבוהות ביותר ולא הנמוכות ביותר קיימות במצב האנושי

  .ראיה הפנימי שלכ� אינו מגיע לרמות כאלהשיעור הרע מפני ששדה ה

  

. דבר שאני שולל בכל ההדרכות שלי, דואלית ל כביכול מעיד על כ� שהבריאה מפוצלת בצורה"הנ

אבל ברמה של . הפיצול למעשה לא קיי� במהות, כפי שאוכיח לכ� ברמה פראקטית מאוד

  .התגשמות זמנית הוא קיי� וחייבי� להכיר בו ולטפל בו בעבור מה שהוא
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. כותכמעט אי� ב� אנוש שהעצמי הנמו� שלו יכול להגיע לעוצמה של הרוע שקיי� בספירות הנמו

, והעצמי הגבוה המוגש� כעת לא מסוגל בשו� אופ� להגיע לעוצמה וליופי של הקיו� האמיתי

אני רוצה להוסי� פה שרוע מוגש� אינו בהכרח מעיד על חוסר כללי של . האלוהי והנצחי

 מעיד לעיתי� קרובות ,אלי�, רוע אקטיבי. לעיתי� קרובות זה בדיוק ההפ�. התפתחות

 של  האנרגיה הפוטנציאליתמיכ� שזר, ההיבטי� האלוהיי� הוזנח במכוו�שהפוטנציאל לפתח את 

הצעיר והלא בוגר . התודעה הופכי� עצמ� ומתגשמי� בדר� שלילית פוטנציאלית באותה מידה

ע� , בלתי מזיק, לא יעיל, רוחנית מופיע לעיתי� קרובות בספירה האנושית  כבעל מינד פרימיטיבי

זו הסיבה לכ� שב� אנוש מופרע קשות . שוב בצורה עצמאיתלא יכול לח, מנטאליות של עדר

נהפ� יחסית , אבל שכבר פיתח מצפו� ולכ� לא עושה פעולות של רוע, שמפגי� תכונות רוע מסוימות

  .לאחר השפעה על המינד שלו, במהירות לרוח של אור וכוח עבור הטוב

  

זה . א אינה יכולה להתמש�הי. העיוות שמציי� את ההפרדה מהמהות האלוהית היא זמנית בלבד

חתיכת התודעה ואנרגיה , ובמוקד� או מאוחר במש� השני�, חלק מהתהלי� של מילוי הריק

תעבור טיהור דר� חוויות של החיי� ותפיסה , האישיות המופרדת, הפוכה ומעוותת, המופרדת

  .וזה התהלי� האבולוציוני של ההתפתחות. גדלה עד אשר תתגלה המהות שלה

  

, ידידי, א� אל תשכחו. לפעמי� במונחי� פשטניי� מדי,  נאמרו על די הדתות השונותדברי� אלה

קשרו את האמת האלוהית לבני יה� ערוצי� שבדר� מסוימת ת, כאשר הופיעו לראשונה, שהדתות

ומעדי� חוקי� שכופי� , נית� לפשט אות� מפני שהמינד נעשה עצל�. יותר מאוחר ה� עוותו. האנוש

אפילו האמת של חוק רוחני . תאימות או לא מתאימות למצב הפנימי שלועליו והכללות שמ

נעשית הצהרה שטחית כאשר לא מוצאי� אותה באופ� עצמאי דר� תהלי� של חיפוש עצמי 

 אלא מקבלי� אותה בעצלות על השטח על מנת לחמוק מהעבודה והסיכוני� ,ועימות עצמי

, בדות את כוח האמת שלה� לאחר זמ� מהזו הסיבה לכ� שהדתות מא. חה אישיתיהמעורבי� בצמ

יש להימנע מכל זה כל עוד את� נשארי� מעורבי� באופ� . ערוצי� של האמתכלמרות שה� החלו 

  .בחיפוש שלכ� ובתהלי� של צמיחה אישית, דינאמי בנתיב

  

היא כדי להבהיר לכ� מה משמעות , ידידי היקרי� ביותר, הסיבה שאני מספר לכ� זאת כעת

לקחת� על עצמכ� את המשימה והבאת� , כעצמי הגבוה, את�. במובני� אלההחיי� שלכ� 

אלוהי� ביחד ע� התודעה והאנרגיה ההפוכי� 'היבט של חומר אנטי, תה להתגשמות שלכ�וא

ולהשפיע עליו , לטפל בו, כי פה מתאפשר לכ� להכיר אותו, הבאת� אותו אתכ� לגלגול הזה. שלו

  .במקו� להיות מושפעי� ממנו

  

,  כפי שאת� לעיתי� קרובות מגלי�, זה יש את תהליכי החשיבה והרצו� המופרדי� שלולהיבט

התודעה או האישיות . זו הנקודה שבה את� נעשי� מבולבלי� ותקועי�. יאושילמרבה הבלבול וה

את� יכולי� לבחור . כולל אחרי איזה רצו� לעקוב, שלכ� חייבת לבצע הרבה בחירות בעול� הזה

או שאת� יכולי� לבחור לשיי� את . עצמי הנמו� לשלוט על כל האישיותלאפשר לרצו� של ה

 בלי להדו� את המודעות של הרצו� והקול של העצמי ,המינד והרצו� המודע שלכ� לעצמי הגבוה

 ,את� ג� צריכי� לחשוב על מה המשמעות של הליכה אחר העצמי הנמו� ללא שאלות. הנמו�

זציה ואינכ� עושי� שו� דבר כדי לאתגר את הרצו� כאשר את� עדיי� מתפתי� לעשות רציונלי

  . שלו

  

בא� אחד מכ� העצמי הנמו� אינו מגיעה אפילו קרוב לעוצמה של הרמות ההרסניות שדיברתי 

הוא עשוי . אחרת הוא לא היה עצמי נמו�, אבל העצמי הנמו� הוא תמיד הרסני. עליה� קוד� לכ�

וא הרסני בהצמדות לראיה המוגבלת שטוענת ה. להיות הרסני ברצו� להיות זדוני ולא נות�
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הוא הרסני פשוט בכ� שהוא מסרב להתמסרות מלאה לתודעה . שאנוכיות טובה עבור העצמי

אינכ� בוטחי� ,  את� שוכחי�.בכל כיוו� של דרככ�, האלוהית ולרצו� האלוהי בתוככ�

. נה באמת שכחהאבל השכחה אי. אפילו א� כבר חווית� את האושר העליו� שלה, בהתמסרות הזו

למינד החיצוני שלכ�  ישנה . שאת� נושאי� אתכ�זו כוונה מכוונת של הרצו� והתודעה האחרי� 

את� יכולי� ג� לקחת את המושכות ולהיות מודעי� אבל . תמיד בחירה לאפשר לו לשלוט עליכ�

ומר אל תאפשרו לו להרוס את חייכ� ולבזבז את ח. התנגדו לו,  התעמתו איתו.לרצו� החיצוני

 הוא אינו חייב לגרו� לכ� להפסיד את האושר העליו� של .החיי� יקר הער� והביטוי היצירתי

  .חיי� נצחיי� שבאופ� הול� וגובר מחלחלי� לחיי� שלכ� כעת

  

את� לא . נקודה זו הינה קריטית ביותר להמש� שלכ� בעבודת ההתמרה המועצמת בנתיב

אינכ� , כאשר השדי� מושלכי�. סוימותזוהי חוסר הבנה של דתות מ. משליכי� א� שדי�

 –יי� חיי� דאבל השדי� ע, את� עשויי� להצליח להשלי� שדי�. מבצעי� את משימת ההתמרה

  .אבל ה� עדיי� ממשיכי� לחיות, אולי לא צמודי� אליכ�

  

. זה קורה באופ� הול� וגובר. ידידי,  וכבר ראית� שזה קורההעצמי הנמו� יכול לעבור התמרה

כלי� שלא יכולת� , יועדת לתת לכ� אמצעי� טובי� יותר להשיג את ההתמרה הזוהרצאה זו מ

פה אני : "נית� לבטא את המודעות הזו כ�. להשתמש בה� לפני שהגעת� למודעות הספציפית הזו

. את חוסר ההיגיו� של זה, אני רואה את הכאב שזה גור� לי. רואה את עצמי רוצה להיות הרסני

אני לא רוצה . ועדיי� אני רוצה להמשי� להיות הרסני, להיות בדר� זואני יודע שזה לא צרי� 

  ."על הרצו� העצמי או על הפחד ולמסור אות� לשרות האלוהי�, לוותר על היוהרה שלי

  

 את זה שוב הצידה מסיטי�זה כה מוזר לרבי� מכ� ולכ� את� מיד , למעשה. זה מה שכה מוזר

  .חי� כמוב� מאליו את המצב של חצי מודעותואז את� לוק. ופועלי� כאילו זה לא קיי�

  

מה קורה כאשר תודעה ואנרגיה עוברי� , ע� הכלי� שברשותי, אנסה כעת להסביר במידת האפשר

מניע ומוטיבציה גדולה יותר לתת את כל ההוויה המודעת , ג� דבר זה יית� לכ� אור. התמרה

  .שלכ� לשרות של התודעה האלוהית ששוכנת עמוק בכ�

  

 שאלת� .כ� קוד� לכ� שיש היבט חיובי אלוהי מאחורי כל הגשמה שלילית ספציפיתאמרתי ל

אותי איזה היבטי� חיוביי� ה� עיוותי� של השליליי� ומה ה� התכונות או ההיבטי� האלוהיי� 

זה רעיו� טוב להמשי� בחקירה או במדיטציה זו בכל פע� שאת� עומדי� בפני היבט . המקוריי�

ולכ� את� לעיתי� קרובות נשארי� זמ� רב , ת� לחקור על פי גישה זושכח. של העצמי התחתו�

כאשר את� מתחילי� לראות את התחומי� האלה של העצמי . מהנחו! בהגשמה שלילית טהורה

מה היתה התכונה בגרסה היפה : "חשוב מאוד למינד המודע שלכ� לשאול, הנמו� שלכ�

בדר� זו אינכ� מתנתקי� מהתכונה " ?התהפכה ונעשתה שלילית, לפני שעוותה, המקורית שלה

ואינכ� משליכי� אות� , אינכ� מאפשרי� לאות� היבטי� לשלוט עליכ�, אלא מתמירי� אותה

במקו� זה את� ממלאי� באופ� אמיתי את המשימה של התמרה תודעה . ומפרידי� עצמכ� מה�

  . דבר שבשבילו באת� לעול� הזה–

  

היא מתנגדת להתמסר לגרעי� , זה של עבודה עצמינניח שהעקשנות שלכ� מתנגדת לטפל בהיבט 

? הא� לא יכולה עיקשות זו להיות מותמרת להגשמה חיובית של העצמי האלוהי שלכ�. האלוהי

לא תתנגדו כל כ� מפני שתוכלו להשתמש בעקשנות המותמרת , א� אינכ� צריכי� להשלי� אותה

  .בדר� חדשה ושונה
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 ואת� מאמיני� שאת� חייבי� להשלי� את א� את� מוצאי� עצמכ� נוהגי� באנוכיות

יהיה זה בלתי אפשרי עבורכ� אפילו לרצות להגיע למפת� של המקו� שבו את� , האנוכיות

, אבל א� את� יודעי� שיש אנוכיות בריאה שיש לכ� כל זכות שהיא לחפש אותה. תקועי�

ו� למלא� אז ההתנגדות שלכ� תופחת והשט� בכ� יהפ, ושאפשרי שיהיה בה אהבה ונדיבות

  .בתחו� מסוי� זה

  

השימוש המודע . שכחת� כלי חשוב מאוד זה שנתתי לכ� ולא השתמשת� בו במודע, ידידי, רובכ�

. בו יהפו� אתכ� מוכני� יותר לשפע האוניברסאלי שעומד לרשותכ� כתוצאה של עבודת ההתמרה

  .התחילו לייש� אותו כעת יותר בעקביות ובדר� יותר ממוקדת

  

עד , י� בבהירות שחוסר היכולת שלכ� לשאת הנאה הולכת וגוברת בחיי� שלכ�כעת את� יודע

זו הסיבה לכ� . הוא בדיוק בגלל בעיה זו, לנקודה שאת� עדיי� חשי� מחויבי� להרוס אותו

תחוו את , ברגע שתתחילו לפתור את הבעיה. שאינכ� יכולי� למצוא את הדר� להתמיר שליליות

בונה , יהפו� לחיובי, הרסני ואפילו רע באופ� מוחלט, � שלילימה שהיה פע. התפארת של העבודה

במקו� לראות חוסר אנוכיות , למשל. מה שהיה פע� קונפליקט דואליסטי יהפו� לאיחוד. וטוב

את� תראו באמת שאנוכיות בריאה היא טובה בזמני� מסוימי� ושיש זמני� , כנגד אנוכיות

גישה זו באופ� ספציפי בכל התחומי� שאת� יש� י חשוב מאוד ל.שבה� יש להיות לא אנוכי

מיוחדת , בדר� זו התודעה שלכ� תותמר בעוד שהיא תישאר הגשמה אלוהית. מתעסקי� אית�

  .ומהותית

  

, כשאת� חווי� ויודעי� את זה. היא משנה רק את ביטויה, תודעה אינה משנה את המהות שלה

ותחוו את ההיבט .  מהותי בכ�מאחר שאת� לא תפחדו שתאבדו משהו, ההתנגדות שלכ� תופחת

.  יותר תק�"אני" ויכול לכוו� את התודעה שלכ� כהעמדות שלכ�של עצמכ� שיכול להחליט על 

כ� החלק האחר שאת� רוצי� להתמירו יהיה יותר ויותר כמו נספח שהבאת� את, באותו זמ�

קרה י,  את עבודת ההתמרהמבצעי�כשאת� , כתוצאה מכ�.  להגשמה עצמיתהמטרהכחלק של 

  .האיחוד

  

תגלו אכ� את הכאב הגדול , בתהלי� של הרגשה הולכת וגוברת של איחוד ושחרור מקונפליקטי�

לעיתי� קרובות תראו את התמונה המלאה רק כאשר . של הקונפליקט שנשאת� אתכ� זמ� כה רב

אפילו שהוא התגל� בחומר , שיוצר קונפליקט" אחר"מה שפע� היה . רצו� חולה יעמוד להיעל�

  . נעשה אחד ע� האלוהי בכ�, שלכ�פש הנ

  

לעיתי� . אנרגיה שקורנת מעצמי תחתו� נעה מאוד לאט. באופ� דומה האנרגיה חייבת להשתנות

השכל המודע שאבל ברמה , נית� לתפוס אנרגיה בכל החושי�. דחוסה וכבדה, קרובות היא עוצרת

  . נעימהאנרגיה של עצמי תחתו� היא במיוחד לא. אינו מודע לכ� בדר� כלל

  

אנשי� תפסו . כמה מכ� יכולי� לתפוס ברמת קטנה קרינת אנרגיה, ככל שמדובר בחוש הראייה

 הנובעתהאנרגיה : ההבדל ברור למדי. גוו�, בהירות,  בצבע–לפעמי� הבדלי� בקרינת אנרגיה 

 מהעצמי העליו� הנביעות. היא בעלית צבעי� לא נעימי�, מהעצמי התחתו� היא דלה או גולמית

תפיסת הצבע ברמה של מציאות . שמחה ואושר עליו�, הרמוניה, משגרות שלווה ע ובזוהרבצב

  .היא תמיד קשורה אית� ולכ� מבטאת אות�, רוחנית אינה מופרדת מהעמדות של האד�
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א� הישות מאוד . אבל בני אנוש לא מסוגלי� לשמוע אותה, לאנרגיה יש ג� ביטוי שמיעתי

הצלילי� של העצמי התחתו� . נה ה� יפי� והרמוניי� ביותרהצלילי� של תודעה מקרי, מפותחת

  .מכוערי� ולא נעימי� לאוז� הפנימית, ה� לא הרמוניי�

  

, הריח של תודעה טהורה הוא מהנה במידה שלא תיאמ�. אותו דבר תק� לגבי כל יתר החושי�

  .הוא יכול להסריח, הריח של תודעה לא טהורה אינו נעי�. אינכ� יכולי� לדמיי� זאת

  

האנרגיה של העצמי העליו� מורגשת . האנרגיה מורגשת על ידי גופי אנרגיה אחרי�, ברמת המגע

אבל תפיסת המגע של . את� מתרחצי� באנרגיה הנובעת מתודעה טהורה. מחייה, מזינה, כעדינה

 –היא יכולה לחתו� או לשרוט או לגרד או לצבוט . תודעה שלילית היא מכאיבה בכל דר� אפשרית

  .לחוות סוגי� רבי� של כאב על פי העמדה הספציפית המבוטאת על ידי האנרגיה הנובעתנית� 

  

זה , בכל מקרה. ישנ� חושי� רבי� אחרי� שאינכ� יודעי� עליה� ולכ� אני לא יכול לדבר עליה�

יית� לכ� איזו ידיעה לגבי  כיצד העמדות הפנימיות של האישיות מבטאות את עצמ� באנרגיה דר� 

מריחי� או נוגעי� נראה , שומעי�, מה שאת� רואי�, פירה הדואלית שלכ� של תודעהבס. כל חוש

כל דבר מופרד לקטגוריות . רוב הזמ� די מנותק מהעמדות הספציפיות האישיות ונביעת האנרגיה

האד� מתעיי� מהפרדות אלה ולכ� .  עבור האישיותלרוב מבלבלהינו דבר זה . ומתגש� בדר� שונה

במקו� בו מה שנתפס אינו , במאוחר לקראת מצב מאוחד יותר של תודעהמתאמ! במוקד� או 

  .למרות שהוא זמנית מתגש� בשליליות, נפרד מהמהות

  

עליכ� לדעת שמערכת , שמח, מרומ�, כאשר את� חווי� מצב יפה, ידידי, כפי שאת� רואי�

עת האנרגיה  תופסת את כל נבי– בי� א� המינד המודע שלכ� יודע זאת או לא –האנרגיה שלכ� 

מערכת האנרגיה , כבדי� או מדוכאי�, כאשר את� אומללי�אבל . בכל רמות החושי� שהזכרתי

גו� .  בי� א� ה�  מתבטאות בגו� או לא– שלכ� מתאחדת ע� מערכות אנרגיה דומות של אחרי�

ישנה . מגע ותפיסות חושי� רבות של אחרי�, ריחות, צלילי�, האנרגיה שלכ� מושפע ממראות

כל אחד , המצב השלילי שלכ� משפיע על אחרי� שנמצאי� במצב דומה וההפ�.  הדדיתהפריה

הוא רק רוש� חוסר , אינ� ברורות למינד החיצוניחוויות גופי האנרגיה שלכ� . מזי� את השני

  ).כלומר דומה נמש� לדומה (.חרדה וכבדות, הנאה

  

החיי� שלכ� יהיו . ליתאת� ג� מתמירי� אנרגיה שלי, כאשר את� מתמירי� תודעה שלילית

כאשר . כפריחה שמתגלה בהדר הול� וגדל, ולמעשה ה� כבר, ה� יהיו. בעלי יופי מתרחב וגדל

כשאת� מתחייבי� יותר בעוצמה לרצו� האלוהי , את� מתגברי� על כל מכשול של העצמי התחתו�

לפחוד לגבי לכ� אינכ� צריכי� לעול� .  שלעול� לא מסתיי� פריהפריחה הזו תביא איתה , שבכ�

  .מפני שלא קיי� סו�, סו�

  

  .היו בשלו�, יקירי, היו ברוכי�

  

 

  

  


