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המדריך :הרצאה  – 322כוחה של המילה
רובכם יכולים לחוש בבהירות שאתם שקועים עמוק בתהליך קסום – התהליך שבו הרוח חודרת,
לאחר שהתרחקתם ממנה .החלק המנוכר יוצר עם התנופה שלו ,מעורב בתנופה ,יוצר ויוצר מחדש
את התבניות שלו .בתרגום למונחים אנושיים משמעותו ,שהיצירה השלילית נראית האספקט
החזק יותר בחיי האנשים .הם נראים כתפוסים בה בלי יכולת להפוך את התבנית .הם נראים
כקורבנות שלה ולא מבינים כיצד הם ישירות יצרו את התנועה שסוחפת אותם .בנתיב הזה ,בעזרת
העבודה שעשיתם ,אתם מתחילים לתפוס שאפשרי לצאת מהתבנית השלילית של היצירה שלכם,
ולהפוך את המומנטום שאוחז בכם כאילו היו בו חיים עצמאיים משלו ללא קשר אתכם.
ביצירת הנתיב אתם עדים לכך שהתנועה הינה חלק מתוכנית גדולה החוצה את האספקט המודע
הרצוני של הוויי תכם .אתם מעורבים כעת במומנטום חיובי שהינו האספקט הגדול יותר ,למרות
הנוכחות של היבטים מהאני התחתון .האני העליון הולך ונעשה עיקרי .וזה לא קורה כתוצאה
מהתכחשות לאני התחתון .זו תוצאה של טרנספורמציה אמיתית המעוגנת היטב במציאות .אתם
רואים את הפירות בגדילה שלכם בחייכם ובגדילה והתרחבות בעומק ורוחב של הקהילה
בכללותה.
אני רוצה שתהיו מודעים מאוד לעוב דה שהמטרה הגבוהה של התנועה הזו הינה הרבה מעבר
לחיים הנוכחיים שלכם .זו הכנה לשינויים חשובים באבולוציה ,ואתם כלים לכך ,כל אחד בדרכו
שלו .כל אחד מכם צריך להיווכח בחשיבות המשימה שלו ממקום פנימי שאינו מערב את האגו,
שאינו טבול ביוהרה או ראוותנות .אם אתם בוחרים בכך ,אתם יכולים לחוש ,ללא יוהרה ,את
האושר של היותכם כלי הממלא משימה ,למטרת סיבה גבוהה יותר ובעלת חשובות עמוקה ביותר.
זה יאפשר לכם לתרום הלאה לאנרגיה ולמודעות שיוצרת את התנועה הזו.
התנועה של המודעות הינה ההפך ממה שבני אנוש מתארים אותה .האמת היא שהחיים הדואליים
המנותקים אינם מורמים לתחומים גבוהים יותר של הוויה .זו ראיה הפוכה המשקפת מודעות
שעדיין מוגבלת במונחים של זמן וחלל .יותר מדויק לומר שהתחומים הגבוהים יורדים מטה
וחודרים לתחומים הנמוכים ,ועל ידי כך יוצרים בהם טרנספורמציה.
לפי התפיסה שהתחומים הנמוכים מגביהים עצמם לגבוהים ,כדור הארץ נשאר ברמת התפתחות
נוכחית ,בעוד שתושביו יעלו מעלה .דבר זה הינו נכון רק בחלקו .בתנועה האבולוציונית העכשווית,
הארץ חודרת יותר ויותר על ידי האנרגיות של מודעויות גבוהות יותר ,משנה ומשפיעה רוחנית על
האנרגיות של אנרגיות ומודעויות גולמיות קודמות .זו המשימה שבה אתם שקועים ,תחילה עם
האישיות שלכם ,ואז בהקשר לתוכניות גבוהות עבור אחרים.
בתהליך של הנתיב האישי אתם חווים כיצד מה שברור ואמיתי בכם ומקיף טווחים לא מוגבלים
של הוויה ,של נדיבות ושל אהבה ,חודר לתחומים של האני התחתון על חוסר אמונתו .מודעות
ההמונים פועלת באופן דומה באותם אספקטים שאינם מתנגדים לחבוק את התנועה של מודעות
המשיח ששוטפת דרך הרמות הפנימיות והגבוהות של המציאות .כשזה קורה ,רגשות קטנוניים
כמו אנוכיות וקנאה נסוגים בפני ידיעה עמוקה של הערך העצמי שלכם ,של זכותכם להרחיב את
ההוויה הכוללת שלכם לתוך סיפוק עשיר ואיחוד עם כל יתר החיים.
אפשרו להכרה זו למלא את הנפש ,המודעות ,הלב ,הגוף שלכם – כל הווייתכם .אפשרו לעצמכם
לדעת שאתם יופי קדוש ,וכמותכם  -כל בן אנוש .אולם ,האני הפנימי שלכם יאפשר לכם לחוות
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זאת בצורה מלאה רק כאשר תטהרו את עצמכם ,כאשר תהיו ישרים לחלוטין ,כאשר יהיו בכם
אומץ ויושר לחשוף את כל האספקטים של העצמי הנמוך ולבחון את השפעותיכם .ההרחבה
והשינוי שאתם עדים להם הינם רק ההתחלה .צפויים עוד דברים רבים .ההתפתחות האישית
שלכם תאפשר לכם להחזיק באנרגיות הגבוהות ביותר של חדווה והגשמה.
אתם כבר חווים בחייכם ובקהילה שלכם את התוצאה של קלט חיובי :השקעה והתחייבות ישרות,
מחשבות ,כוונות ופעולות מטבע גבוה .כל אלה מחסלים את החיץ בין המודעות האנושית שלכם
לבין ישויות מפותחות ,שכוחותיהם והשפעותיהם מתערבים באהבה ,אמת ,הרצון טוב שלכם
והנתינה שלכם ליקום .התוצאה הינה הדדיות מהדרגה הגבוהה ביותר ,שגם יוצרת את התנופה
שסוחפת אתכם .ואני אדבר על כיצד אתם יוצרים תנועה לא רצונית דרך מערכת רצונית.

הכוח של המילה
מהי מילה? המילה הינה סוכן יוצר  . creative agentזו נקודה גרעינית רוחנית שיוצרת תנועה
ותגובת שרשרת ,קשר הגיוני שממ שיך הלאה ,עד אשר היא נעשית מעשה ,עובדה ויצירה מוגמרת.
המילה יוצרת תבנית אנרגיה של נקודות גרעיניות רוחניות ,כל קשר וכל נקודה הינה גם מילה,
סוכן יצירה משני .כל מילה הינה תוכנית (או שרטוט) חיונית לבניית תבנית .המילה היא גם ביטוי
ויצירה .זו תוכנית ,ידיעה ,דעה ,מודעות .המילה היא רגש ,עמדה וכוונה .המילה נושאת כוחות
אנרגיה עצומים מסוג שלהם ,שונה מאנרגיות אחרות .המילה היא מה שנמצא מאחורי כל
הבריאה .הבריאה אינה יכולה להתקיים ללא המילה המדוברת ,היודעת ,המוחזקת ,זו שמאמינים
בה ומתחייבים אליה ,בכל תחום של הבריאה.
המילה הינה אוסף של כל אלה ויותר מזה .המילה שנאמרה מבטאת את הכוונה שמניעה את
הביטוי הזה .זה יכול להיות רצון אלוהי או רצון של חלק בור והרסני של ההכרה .בין אם היא
מודעת או לא ,המילה הינה הסכום המוחלט של האמונות שלכם בכל תחום שבו אתם אומרים
אותה .היא השמש שיוצר את הפלנטות .זהו כוח יוצר וגם התכנון.
כה הרבה נמצא במילה .זה משמעותי שהכתבים יוצאים מההנחה שההתחלה היא המילה .המילה
היא נצחית ותמיד תהיה כך .אלוהים אמר את המילה ומהמילה נברא הכול ,כולל האישיות .זו
התוכנית מאחורי כל מה שאתם יכולים לראות ,לחוות ולהרגיש .ישנן הרבה מילים שמביאות
להגשמת האספקטים המגוונים של הבריאה ,במערכת הפלנטארית ,במודעות ההמון ובמודעות
היחיד.
כיצד תוכלו ליישם את האמת הזו לעצמכם בדרך פרקטית ,בחיי היומיום שלכם? ייתכן שתסיקו
מעבודתכם בנתיב שכל מצב שאתם חווים הינו תוצר של מילה שביטאתם ואולי עדיין אומרים
אותה באופן קבוע בדרך זו או אחרת ,ברמת מודעות זו או אחרת .המטרה שלנו בנתיב היא
להעלות למודעות את כל המילים שאתם אומרים בכל שעה ובכל דקה ,כך שתבינו את הבריאה
שלהן.
מרבית הזמן אתם – כל האנושות – עסוקים ביותר בחסימת המילים שאתם מבטאים .אתם
יוצרים רעש במערכ ת הפנימית שלכם כדי שלא תשמעו את המילים שלכם עצמכם .אתם יכולים
כעת לשקול להיכנס לשלב חדש בנתיב שבו תהיו מודעים למילים שאתם אומרים ומה וכיצד הן
יוצרות.
המילה יכולה גם להתחלק בתוכה .כאשר אתם אומרים מילים שברמות שונות של מודעות
מבטלות אחת את השנייה ,אתם מתבלבלים ויוצרים בהתאם .אם אתם יוצרים ערפל על מנת לא
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לדעת את המילים שאתם אומרים ,לכסות אותן במילים אחרות ,חשוב שתכירו את המילים
שאחראיות ליצירה השלילית בחייכם .עשו זאת עם היצירות החיוביות והשליליות .במובן מסוים
עשיתם זאת ,אך לא בדרך כה בהירה .כעת אתם יותר מוכנים לטפל בכלי החד שהוא המילה
המדוברת.
כאשר אתם אומרים מילים של אמת ויופי יצירתי ,אבל החומר מתחת לזה אינו תואם לרמות
המודעות שאומרות את המילים ,אתם יוצרים במקרה הטוב מעגל עם קצר ,ובמקרה הרע – פיצול
וסטייה במודעות .לכן מומלץ זמנית להודות ביושר ולחשוף את המילה של הכוונה השלילית
והמניעים של העצמי הנמוך שלכם .הודאה כזו רומזת על עמדות של אמת ,ענווה ,אומץ ואמונה
ואיכויות רבות אחרות של העצמי הגבוה( .כלומר בהודאה של דבר שיצא מהעצמי הנמוך ,מיד
מפעילים תכונות רבות של העצמי הגבוה!!) אבל כאשר אומרים מילים שמגלות עקרונות של טבע
אלוהי ,כאשר העצמי הנמוך חבוי ומוכחש ולמעשה רומז על עמדות של מאווי לב ,יוהרה ,חוסר
אמונה ,פחד מחשיפה של הדברים שאינם מושלמים – דבר זה מכווץ את התהליך של גדילה,
התפתחות וטרנספורמציה בדרך ריאלית ( .כאשר המילה הנאמרת הינה מסוג אלוהי ושפע לא
מוגבל ואין תחתיה דבר אחר מרומז ,אז היא מביאה ליצירה בכיוון התפתחות והתרחבות).
נתמקד כעת במילים שמגיעות לרמות עמוקות של ההוויה שלכם .אני מתכוון כאן למילים
המבטאות את הערך העצמי שלכם .ישנו קשר ישיר בין הכוח של המילה והערך העצמי .כיצד אתם
יכולים להגיד מילה של אמונה בהתרחבות שלכם כאשר אתם מאמינים בהיחבא שאין לכם ערך
ולכן אין לכם זכות לחוות אושר אלוהי? אם אתם חרדים עמוק בפנים שהאמת של הווייתכם הינה
חוסר ערך ,אתם תחסמו את "הידיעה" הזו של חוסר הערך ותילחמו נגדה .אבל כפי שאתם
יודעים ,תכסיסי הגנה אלה מחזקים את אמונתכם בחוסר הקבלה שלכם ,משום שכל ההגנות הינן
שליליות והרסניות ויוצרות אשמה .כך שאפילו אם תנסו להגיד לעצמכם שאתם ראויים להגשמה,
שלווה ,הנאה ושפע ,עדיין תפחדו בפנים שלעולם לא תשיגו את כל אלה ושאינכם ראויים להם.
אתם מפחדים שאפילו אם תשיגו אותם ,יהיה בזה משום גניבה ואז תענשו .וכך ,כשאתם מבטאים
מילה שאתם שואפים אליה ,שכל בן אנוש שואף וזכאי באמת לחוותה ,באותו זמן אתם ,ברמה
אחרת ,מבטאים מילה כנגדה( .מבוטא  -אני זכאי לאושר אלוהי – ובלא מודע מבוטא – איני
ראוי).
כשאתם במצב של פיצול והכחשה עצמית ,אתם מרגישים פסימיים ומפחדים לגבי העולם ורואים
רק רסיסים המאשרים את התחזית הגרועה שלכם.
(( )Lord created the world from words – word world lordמילה –יה עולם ממילים)

ולכן התהליך של הנתיב הינו חיובי ומיועד לכונן את המילה החד נקודתית .רק על ידי היושר
והאומץ של חשיפה עצמית וטיהור ,אתם תזכו בהערכה עצמית בסיסית מספקת כדי לחשוף את
האמונה ההרסנית בערך העצמי שלכם .רק כאשר תחדרו דרך התמרונים השטחיים של ערך עצמי
מזויף ותפנו מקום להתמודדות עם האמונה הכואבת שלכם בחוסר הערך העצמי שלכם ,תוכלו
להתחיל לראות את ההנחה ולבטא את הספק בספק העצמי שלכם .בדרך זו תוכלו לבטא באופן
קבוע מילים של אמת.
גם שאלות יכולות להיות מילות אמת" .האם ההנחה לגבי הערך שלי הינה הגנה או ביטוי אמיתי?
האם מתחת ליוהרה ועליונות שלי יש בי ספקות לגבי הערך האמיתי שלי?" כאשר התשובות
לשאלות אלה מראות שקיימות אצלכם אמונות שליליות לגבי העצמי ,אז ניתן לבטא מילה של
אמת ,אולי גם בשאלה ראשונית :האם נכון שאספקט זה או אחר של העצמי התחתון גורם לי
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להרגיש לא ראוי ,לא אהוב ,רע או חסר ערך? האם קיים בי דבר נוסף המצדיק את ההערכה
והאהבה לעצמי ,שראוי להערכה והגשמה? שאלות כאלה הינן גם ,לרוב ,מילים של אמת.
התחילו לראות את המילים שאתם אומרים לעצמכם על עצמכם מעבר למסך העשן .ברמות
העמוקות ביותר אתם משמיצים את עצמכם על ידי ביטוי מילים שליליות על עצמכם .יש להבהיר
לעצמכם מילים אלה  .הן עשויות להיות קיימות רק בדרך מעורפלת .הכוח של מילים אלה אינו
פחות מזה של המילים הברורות .תמיד יש כוח עצום במילים משום שהן מלאות אנרגיה.
למחשבה ולמילה יש אנרגיה ,אנרגיה מסוג שונה מהאנרגיה שידועה בעולם.
כל ביטוי של אישיות הינו ביטוי של סוג שונה של אנרגיה .ברמה מנטאלית ,רגשות ,רצון ורמה
פיזית ורמה של רוח – אלו אנרגיות שונות .חשוב ביותר להרגיש ולהכיר בכוח ובאנרגיה של
המילה .בני אדם לא מעריכים אותו.
אתם חושבים שלא משנה מה שאתם חושבים או אומרים .וזה לא נכון .אתם יכולים להגיד מילה
בקול רם או בשקט ,והמילה השקטה אינה בהכרח בעלת עוצמה פחותה מזו שבוטאה .למילה
שמושר שת באמונה חזקה ישנו כוח גדול בהרבה מזו שלא .למילה שלא מושרשת באמונה יש כוח
לא ישיר .היא יוצרת ערפל שמנתק בין המודעות מהמילה שנאמרה לבין אלה שיש להן כוח.
יש למילים שלא מושרשות באמונה השפעה רצינית על תהליך היצירה .הקשיבו לרעשי הרקע,
הבינו את המשמעות ,ותפסו מרחק מהן כך שתוכלו לשמוע אותן .על ידי התבוננות וזיהוי ,תרוויחו
יותר הבנה של כיצד אתם יוצרים את החיים שלכם ומהו התהליך היצירתי .ראו את המילים
העוצמתיות שאתם מבטאים מעבר למסך ,את הערפל של ההפרדה.
אתם אומרים מילים רבות שיש מאחוריהן מחשבות חבויות שאינן ברורות להכרה המודעת
שלכם ,לאותה מודעות שתאפשר לכם לנצל את החומר החבוי .לכן עליכם להתבונן ולפזר את
הערפל של המילה השטחית שהינה למעשה רעש חסר משמעות ואין לה חומר במודעות ,באמונה
או ברגש שלכם .כשהבהרתם את התמונה של עוצמת המילה ,תוכלו להאזין למילים ולעין
במשמעות שלהן ולראות את התוצאות .אז תוכלו אולי להרגיש את זרם האנרגיה שבכל מילה
שאתם אומרים ,בשקט או בקול .עליכם לבטא ולבחור את הרגשות ,העמדות והרעיונות מאחורי
האמת שלהן ולהבין את השפעותיהן על חייכם ,על התנהגותכם ,על פתיחותכם לרעיונות חדשים,
כך שתוכלו לפתח תפיסה לא מוגבלת לגבי המציאות – שלכם ושל החיים.
כאשר המילים הינן בניגוד לאמת ויופי אלוהיים ,האנרגיות שלכן תיקחנה אתכם לתבניות לא
רצוניות שמנציחות עצמן ,שייראו לכם כיוצרות חיים מסוכנים ,מנותקים ,משהו שיש צורך
להתגונן בפניו .בתבנית כזו תחושו חסרי אונים .אך כאשר תגלו את הכוח של המילה ותבחרו
במילים אחרות ,בהתאם לאמת של היצירה ,תוכלו ליצור תבנית שבה התהליך הלא רצוני יעניק
לכם אהבה ,חדווה הולכת וגדלה ושפע.
אם אין לכם חדווה ושפע – לא חיצוני ולא פנימי – סימן שאתם אומרים מילים שמתכחשות
לאפשרות הזו עבורכם .אם אינכם מאמינים באפשרות של שמחה ושפע עבורכם ,מפני שעמוק
בפנים – לרוב ללא מודעות – אתם חשים לא ראויים ,אתם מתכחשים כנראה שאפשרות זו בכלל
קיימת בבריאה .הגנה זו נראית לכם פחות כואבת מאשר להודות שאתם חשים רעים ולא ראויים
להגשמה .אבל ההכרה המודעת הינה תחילה תחושה כללית של פסימיות ,ניהיליזם (שלילת
מוסכמות בחברה) ופחדים מעורפלים ,ביחד עם ניתוק כללי מתהליך פנימי של יצירה עצמית.
תחושת חוסר האונים היא מכריעה בשלב זה .רק כאשר אתם מתחילים לחפש את השרשרת של
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סיבה ותוצאה בתוך המילים והחוויות שלכם ,תרכשו ביטחון פנימי שבו תהיו חלק מתהליך חיים
יצירתי.
אנשים שנצמדים לפילוסופיות ניהיליסטיות מחביאים את התהליך הזה .עמדה כזו מרככת אותם
כנגד אמונה כואבת שהם עצמם אינם ראויים לאהבה ,שמחה והגשמה .כולכם ,ידידי ,נושאים
עולם כזה בתוככם ,חלק יותר וחלק פחות ,חלק בדרך אחת ,חלק בדרך אחרת .מצאו את המילים
בכם ,שבהן אתם מבטאים תדיר "אני לא אוהב ,אהבה הינה מסוכנת ,היא תפגע בי ".זו מילה
אחרת של שקר שיוצר תבנית משלו ,שתוצאתו מראה לכם כאילו היא נכונה ,ובה ,בתבנית
השקרית הזו ,אינכם יכולים לחוות את ההגשמה שנפשכם שואפת אליה .אתם תפוסים בתהליך
לא רצוני שאכן מגשים את המילה.
ההגשמה של התהליך בחייכם ,החיים הלא רצוניים שאתם יוצרים לעצמכם ,כשאתם מאמינים
שאין לכם יכולת לשנות כלום ,היא התוצאה הישירה והעקיפה של המילים שאתם אומרים –
לפעמים בקול רם ,בלי לדעת מה אתם אומרים ומדוע אתם אומרים זאת ,ולפעמים בשקט ,בלי
להיות מודעים שאתם אומרים מילה זו – אם כי לא תמיד בלא מודע .כאשר תתחילו לחפש את
הדיאלוג הפנימי ,תראו לעיתים קרובות שהמילים שם הן ברמה מודעת ,אבל לא הבחנתם בהן.
פעמים אחרות המילים שאתם אומרים אינן ברמה מודעת ויש להעלות אותן למודע .אך תמיד
ישנם רמזים ומפתחות כדי להבחין בהן ,במידה ותבחרו לעשות את ההקשרים.
היות ש אינכם רוצים לשמוע ולהבין את המילים ,אינכם לוקחים אחריות עליהן .בכוונה אני אומר
"מילים" ולא מחשבות ,כי מחשבות הינן התוצאות של הגורמים היוצרים את המילים .המילה
הינה התפוצצות של אנרגיה .המילה היא מה שיוצר מיידית .המחשבה היא התוכן ,המילה היא
ההתחלה ,הביטוי ,המימוש שלה ברמה ראשונה .לא ניתן לחשוב ללא מילה ,זה חסר משמעות ,זה
לא קיים .כך שהמחשבה היא גורם הכרתי של התהליך האנרגטי .המילה היא התוצר הסופי של
המחשבה שמאחוריה .אני חוזר :התוצר הסופי של המחשבה – המילה – אינה בהכרח מודעת או
מבוטאת בקול.
קחו אחריות על המילים שאתם אומרים בתוככם .המילים הן יצירת החיים שלכם .בדקו את
המילים שאתם אומרים וראו אם הן באות ממחשבות של אמת או ממחשבות של שקר .ניתן
להפוך את המחשבה ,ניתן לדחות אותה ,ניתן להתווכח עליה .המילה היא התוצר הסופי של
המחשבה ולכן הינה התחלה של היצירה .היא מה שתופס את המחשבה.
הבחינו בין המילה ובין המחשבה .למשל ,אם אתם חושבים שאינכם ראויים לכל הטוב שבחיים,
אתם יכולים לחקור את המחשבה .אבל אם אתם אומרים זאת לעצמכם ,זו כבר יצירה שנלקחת
כמובן מאליו ,לא מתווכחים איתה ,לא מאתגרים אותה ולכן לא מתקנים אותה .בדרך זו נותנים
לה כוח קבוע שאינו נראה לכם .זהו זרם פנימי שעליו תשוט ספינת החיים שלכם ,הרכב של מהלך
החיים שלכם ,והוא כל הזמן יתנודד וייחבט .כאילו אתם נישאים על הזרם ,ואכן אתם נישאים.
אבל אינכם יותר מחוברים לזרם .אינכם יודעים שאתם יצרתם את הזרם על ידי המחשבות שיצרו
המילים שאמרתם.
באותם מקומות שבהם החיים שלכם מוגבלים ואינם רצויים ,אתם צריכים להתבונן ולבחון את
המילים האחראיות למצב הזה .אתם חייבים להתחיל לומר מילים אחרות.
חשוב שתבינו שהמילה שמבוטאת בצורה שטחית ,בשעה שהמילה ההפוכה קיימת מתחתיה,
תיצ ור מעגל מקוצר( .קצר במעגל) .לכן ,אם אתם אומרים לעצמכם ברמה שטחית "כן ,אני ראוי",
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זה לא יעבוד .אתם משלמים מס שפתיים לאמיתות רבות במוחכם ובמחשבותיכם ,אומרים את
המילים אבל לא מאתגרים את המילים ההפוכות .הדרך היחידה שבה תדעו שאתם אומרים
למעשה את המילים ההפוכות היא על ידי התוצאות וההגשמות בחיים שלכם .זו ההוכחה
האבסולוטית של המילים שאתם אומרים בתוככם .אין שום טעות לגבי זה.
ולכן ,התבוננו בסיטואציות החיים שגורמות לכם להרגיש פחות מאשר אושר .הכירו את התהליך
הלא רצוני שנושא אתכם בתבנית מתמשכת .ואז חקרו בתוככם את המילה שאתם אומרים
שיוצרת את חוסר האושר .מה היא המילה הספציפית לגבי הסיטואציה המיוחדת הזו?
(תובנה :כאילו בפנים יושב אלוה כל יכול שמסוגל לברוא כל דבר ,וקליפות המחשבות השגויות
הן שמפריעות להגשמות).
ידידי ,אין זה כה קשה .בתחילת דרככם בנתיב ,לפני המודעות הנוכחית שלכם ,הייתם משוכנעים
שמה שקיים הינו רק המילה החיובית והשטחית ,והשתמשתם בעובדה שהחוויות המנוגדות בכל
זאת קיימות ,כהוכחה לכך שהחיים אינם הוגנים ולא ניתן לסמוך עליהם ,ושלתהליכים פנימיים
אין השפעה .שכנעתם את עצמכם שאנשים הם קורבנות של החיים .כעת אתם במצב שאתם
מזהים את העצמי התחתון והכוונות השליליות שלו וגם מזהים את השנאה העצמית וחוסר
אמונה בעצמי הגבוה ובהגשמה והתרחבות .בעזרת כל הידע הזה תוכלו למצוא את המילים שאתם
אומרים לעצמכם בתחומים שונים של חייכם.
נדבר כעת על קבלה ונתינה .למעשה הם אחד.
כשאתם אומרים את המילה "הפחתת ערך עצמית" ,אתם נעשים מפוחדים ,ואתם מונעים
מליבכם לזרום אל לב אחר .במצב אומלל זה אתם מאמינים שכל מה שאתם צריכים כדי לנוע
ממנו הוא שיאהבו אתכם .אבל כאשר ניתנת לכם אהבה ,ולא משנה עד כמה כמהתם אליה ,אינכם
יכולים לקבלה .במצב ההכרה המפוצלת שלכם ,אתם מוצאים את האיחוד הלא משתנה :כשאתם
לא נותנים ,אינכם יכולים לקבל.
קבלת אהבה תלויה במודעות שלכם לגבי הזכות לקבלה ,הרגשת ראוי לה ,משום שאם אינכם
מודעים לערך שלכם ,קבלת אהבה מאיימת בעונש וחושפת אתכם לכאב של הרגש האמיתי שלכם
– תחושת חוסר הערך .ונתינת אהבה תלויה גם כן באותו דבר ,כי אתם יכולים לתת אהבה רק
כאשר אתם יכולים להרגיש שיש לכם הזכות להנאת הנתינה .אתם יכולים לקבל אהבה רק כאשר
אתם מרגישים ראויים אליה ,וזה לא קורה אם אינכם רוצים לאהוב.
אף אחד פרט לכם לא יכול לתת לכם את הערך והאהבה שאתם זקוקים לה תחילה כדי להרחיב
את עצמכם .הרעיון השגוי ,שאם אהבו אתכם אז תוכלו לאהוב ,אינו נמצא יותר במודעות שלכם.
זה לא עובד .זו המילה השגויה שאתם אומרים לעצמכם ברמה זו .תבדקו ותראו שהרעיון הזה
שגוי.
פעמים רבות אתם דוחים את האהבה הכנה שניתנת לכם מאחרים ומאלוהים ,מהחיים עצמם.
המילה שאתם אומרים לעצמכם כתוצאה מהדחייה יוצרת את האיחוד השגוי – שאתם לא יכולים
לאהוב ולא לקבל אהבה .רק כאשר תגידו מילים אחרות עמוק בתוככם ,עם כל הרגשות וההכרה,
כתוצאה מחדירה לרמות העמוקות ושינוי של המילים השגויות בכיוון של זרם יצירתי חזק של
המילה ,אז נתינת וקבלת אהבה תהיה באיחוד.
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כשמוכנים לקבל אהבה ,יש בזה כבר נתינה אם זה מגיע בכנות ולא ממקום של הונאה וחמדנות
של העצמי הנמוך .אם יש לך משהו שאותו אתה רוצה לתת לשני וזה אינו רצוי ,זה פוגע .אבל
כאשר השני מקבל אותו ,בפעולה זו הוא נותן לך .בנתינה יש קבלה ובקבלה יש נתינה .לפעמים
תוכל יותר לקבל מאשר לתת וזה בסדר .בקבלה מתוך אמת ויופי תיעשה חזק יותר במובן אחר של
נתינה – תיתן מהמשאבים שלך .בשלב מסוים לא תהיה אבחנה בין נתינה וקבלה כי למעשה אין
ביניהן הפרדה .אבל במילים שלכם בפנים הם נראים לכם הפכים ,ולכן אתם יוצרים קונפליקט.
נחו ץ אומץ לבטא את מילות האמת .למשל" :אני אאפשר לאלוהים לתת דרכי בכנות ,בעוצמה,
באמת ,בתבונה ,ביופי" .מדוע קשה לבטא מילים אלה? כי אינכם מאמינים שהמילים האלה
יוצרות (כלומר ,יביאו לתוצאות) .כשאתם אומרים מילים אלה ,יש בכך אמונה והתחייבות
להאמין באפשרות ,אפילו אם לא חוויתם את אמיתותה .אבל האומץ לבטא את המילים האלה
הינו צעד חשוב ונדרש .אמונה מורכבת תמיד מאומץ ועוצמה .וקשה לבטא מילים אלה מסיבה
נוספת ,כי עד היום הושקעה כה הרבה אמונה שגויה ויש כעת לזנוח אותה .ועד שזונחים אותה ,לא
ניתן לאמור את המילה הנכונה ,ולכן היציר ה לא יכולה להתבצע .עד שלא תאמרו את האמת לא
יוכל התהליך הלא רצוני לפעול .אתם חווים כעת את היוזמה היפה ,את המרכז .אתם מתפעלים
ממה שקורה כאשר העוצמה מבפנים מתחילה לקחת פיקוד ומתרחבת מעבר לחזון המוגבל
ולהכרה המוגבלת שלכם .השתמשו בזה ,נסו זאת ,ותראו את היופי ש ל החיים הנפתחים בפניכם
יותר ויותר .האהבה של כולנו זורמת אליכם .קבלו אותה .אתם מבורכים .היו באלוהים!
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