
1 
 

 

 

234הרצאת המדריך מס   

1996מהדורת   

1975באוקטובר  22  

ֵלמּות                                 מֹוִתיּות, שְׁ (אומניפוטנטיותכל ) -יכולת, ַאלְׁ  

זהב ב הטוויהיא כמו אדרת ענקית  לכולכם, ידידי היקרים. האהבה האלוהית שמימיותת ווברכאיחולים 

קיים בכל הבריאה. זוהי מציאות קבועה, תמיד נגישה מי ש כלאת הכל ו פתיקום, עוטל תדק, מחלחל

מהחסד, כביכול. וציאה את עצמה מת האהבה האלוהית ובקליטבמהותה. רק התודעה המנותקת נכשלת 

שהאשליה  הסבורהר מחסד הוא רק אשליה. היא הופכת למציאות עבור התודעה הצרה מּוסאבל להיות 

, עם כםעם עצמעמוקים חיבורים לנצח יותר ויותר מוצאים ו כםלנתיב שים בגדלם שאתכל אמיתית. כ

זה מצב החסד שתיארתי זה כם שעם המהות של עצמ יםחברמתסוף סוף  ם, אתבתוככםעכשיו יש שמה 

  .עתה

תהוא גם היקום החיצוני ולהיפך.  כםהיקום הפנימי ביותר של ֱאמֶּ , אין הפרדה ביניהם. ככל שהזמן בֶּ

של אהבה אלוהית,  אדרתמן ה יםמופרד םאתש"בפנים ובחוץ", וכך גם אשליה  גםהוא אשליה, כך 

  .אתם זה –כם , או זמין לכםתן ליעטפת. זה לא רק נאדרת/ המהמחלק  ם, כי אתם עצמכםשהוא גם את

 תעבוהתהנוכחי, מצב שבו במצבכם לחוות אני יודע, ידידי, אלה מושגים קשים להבנה, שלא לדבר על 

וויר" כדי להעביר יס א. אולי אשתמש באנלוגיה של "כביכולגרעין קטן, כ ושל אנרגיה ותודעה יצר

י דמויערכים/מבנים מאת הטבע או החיים של החומר. בתוך הים עצום של המציאות האלוהית יש 

על ידי מצבי תודעה מסוימים. לאלה שיצרו את העיבוי הספציפי  יםותצורות שמיוצר"כיסי אוויר" 

, אינו קייםום דבר אחר נראה ששהנמצאים במצב תודעה זה, הבריאה נראית ייחודית ומבודדת.  ,הזה

"כיס האוויר"   .אחריםוהתפתחות וצר ממצבי תודעה נתפוס את מה שקלוט/ למשום שאינכם יכולים ל

בור בו אתם חיים מייצג את המציאות הנוכחית שלכם. זה יכול להיות "כיס אוויר" שונה לחלוטין ע

 אחרים אותם אתם יכולים לראות ולשמוע, אבל שחיים בעולם שונה ויצרו תצורה שונה. 

תהעצמי הגבוה שלכם הוא כמובן החסד האלוהי הניצחי, ה רֶּ יופי שחודר לכל , של אהבה, אמת ַאדֶּ

      . לגביהם אינו יודע דברכם מודע שלמיינד המצבי מציאות שה מכיר כםהקיום. העצמי הגבוה של

ואת הידע שמקורם התנסות את ה בהדרגה יםבימרח םאת כםשלת ביותר הפנימיהוויה במסע אל ה רק

. במצב המצומצם של כםשל האישיות המודעת של יינדלחדור למ זההגבוה שלכם, ומאפשרים ל עצמיב

לקלוט את במקצת.  תמעוות כתהופמציאותית א יהגבוה יודע שה עצמישה התפיסה של התודעה, האמת

נה.באמצעות מבוך של מודעות האגו הופך את האמת איכשהו לא נכו העצמי הגבוה הידע של  
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, אבל יםיפהגבוה הם של מציאות, שבעצמי  ספציפייםמצבים  הבהרצאת הערב אני אדבר על שלוש

לנטוש תחילה  כםעל כן עלי.  םונוירוטי ים, מחוץ למרכז, מעוותיםלא נכונ םנעשיהם בתודעת האגו 

רמה עמוקה יותר של באמת ולעלות כלחזור  את העיוותים, ברמה של מודעות האגו, לפני שהם יכולים

שמשהו נכון או לא נכון,  יםתמיד מניח םכל הזמן כי את יםאבקנ םמודעות. חשוב מאוד להבין זאת. את

. אחרתברמה משהו יכול להיות אמת ברמה אחת ולא אמת  עדייןאבל   

שלושת ההיבטים שאני רוצה לדון בהם הערב הם שלמות, אלמותיות ויכולת- כל. הבה נראה כיצד 

הגבוה,  תודעה של העצמיאותם ב יםחוו םכאשר אתמשתווים אלה של המציאות המצבים ה תשלוש

 וכלתואם מאד הרבה  כםזה יעזור ל, שת. אני מעז לומר, ידידיוהאישית אותם ברמ יםחוו םוכאשר את

                                                        .כאן כםלהטמיע את מה שאני מנסה לתת ל

נתחיל בשלמות. השאיפה של העצמי הגבוה לשלמות היא כמובן תנועה לגיטימית, משום שהנשמה 

השלמות של הישות עם זאת, . עצמה משל יודעת שמצב מציאות זה קיים כמציאות חיה ונושמת

. זרם משתנה ללא הרףתופס את זה. השלמות במציאות היא  הרוחנית שונה מאוד, מן האופן שבו האגו

, הרף ללא אינו מנוגד לאחר. אמת, יופי, אהבה הם ביטויים משתניםאחד אין בזה שום דבר סטטי. דבר 

 אבל תודעת האגו רואה אתן. לאירוע. לכן השלמות היא מצב נע כל הזמבהתאם תמיד משתנים 

ְמקֹוהשלמות כסטטית, מוגבלת מאוד ובלעדית,  שלמות. מו. לכן השלמות מתדרדרת לם כוללניתבִּ

. רעהאחר נראה . דבר אחד נראה טוב, גובה מחיר כבדדואליות הכאשר זה קורה,   

העצמי של שלמות ל להגיע באמתכדי האגו של מבט הלוותר על חתירה לשלמות מנקודת  יםחייב םאת

של העצמי זה המודע ו גואישיות הא זה של -את המניעים לשלמות בשני המישורים הגבוה. הבה נבחן 

 -המניע  ני המצבים.תכונות המופיעות בשמהאיכויות ומה סתכל על חלקבואו ונהגבוה. יחד עם זאת, 

אהבה. ההכרה  זושלמות,  ותרצלו להיות מושלם -גבוה של העצמי המבט האם יש דבר כזה מנקודת 

, יכול לסייע לתכנית האבולוציונית הגדולה. יצור עוד יצירהל אהבה טהורה יכול להיא שרק מצב ש

ללת הכבחוכמה, באהבה, ביופי, באחדות, ב -אלוהי הוא מושלם עצמי האלוהים הוא השלמות, ולכן 

            טוב ורצוי עבור אחד חייב להיות גם עבור כל האחרים. מה ש כל ובמציאות המאוחדת שבהה

פחד, גאווה או רצון עצמי. היא קיימת למען עצמה,  הבאין שהוויה שלמות אמיתית היא מצב רגוע של 

מצב של הכרה עצמית עמוקה, המכיל כבוד ואהבה  הבתוכמעגנת  פשוטה וטהורה. שלמות אמיתית

ולא  כל דבר אחר בבריאה. לכן אין צורך להוכיח. השלמות פתוחה לרווחהלכמו באותה מידה  לעצמי

להחליט באופן ספונטני  נוקשה. חופש פנימי וביטחון מאפשרים לישותשום חוק שום נוסחה ומכירה 

המתכווצת מפחד מעימותים. יבבנית סנטימנטליות  אין קבוע עמדה נחרצת.ומתי ל מתי להיות רך

של  תפקיד קיצוני /עמדה קיצוניתיות במבלי לה םהעזרה והאמת קיילשם  האומץ להסתכן בדחייה

מתפרצות / של המציאות האלוהית  צותנמר ותהבע, שמחה ונתינההתרחבות,  צדקנות מענישה.

יטּותבמצב של תוקפנות חיובית, כמו גם במצב של גואשות  נשימה, כוח  רכה וקבלה. שלמות היא ְקלִּ

כל הזמן מגוון של תכונות היא מבטאת  במצב זה מען עצמה.ל מתקיי יאמרפא, גדל ויוצר כי ההחי 

של ביטויים עצום , חיוניות, מספר תיצירתיה מעוצ היות, לא רק אהבה, אמת, צדק, יופי, אלא גםאלו
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תהעבור המטרה תמיד מתחלפים לסירוגין של העצמי, ש דֶּ תוך  לאשל הפצת המציאות האלוהית  מּולֶּ

יַדי, מאד הסבר מוגבל וריק. זהחלל הכל ה מילים אנושיות כדי לתאר את המצב הזה. כי אין בקיים , ְידִּ

כישורים האינטואיטיבים של הנפש הפנימית ב, הפנימיים ביותר רגשותבלהשתמש  כך שעליכם

., להרגיש מה אני מתכוון להעביר כאןכםשל  

יּות יתאיך נרא ,עכשיו ישִּ ? מהם המניעים? מהן האגו  שאיפה לשלמות כשמדובר ברמה של אִּ

להיות מושלם כדי להיות טוב יותר מאחרים. ההרגשה הזאת  הצורך –ה העמדות? ברור שיש גאוו

 םבאופן זה, את יםמשוו םלבדה מעוותת את המציאות. כפי שאמרתי לעתים קרובות, כאשר את

ולקחת את שלכם לשמור בקנאות  כיםצרי ם, כך שאתנהשלמות זמי באשליה כי יש מכסה מוגבלת של

אדם אחר של הימים כבר שהמפותח מ ומצב, בו בזמן. כםשלמטרה שיג  את הכדי לה מאחרים ה אות

את עצם המטרה  ממגר /מביס. ניסיון להפוך מושלם על חשבון אחרים כמובן כםפחית אתנראה כמ

, קנאה, שאפתנות צרות עין כי שום דבר לא יכול להיות מושלם פחות מאשר חמדנות פנימית, שלכם 

כזו בלעדיות  של החיים שבה מוגבלת מאודההלקויה השקפה השלא לדבר על  ,הכרוכים כאן הדוקה

.מציאותכם כנראית ל  

, תחושה נסתרת של פנימי חוסר שלמותמעיוות נוסף בשאיפה לשלמות ברמת האישיות הוא הפחד 

פרטים שלה עם ה התמודד בהדרגהל, להבין, שאף פעם לא התייצבתם מולה באופן ישירחוסר ערך, 

פרפקציוניזם מושלמות / מסכה של עטיתםקטנים. במקום זאת, היומיומיים הבביטויים  /התגלמויותבו

השלמות אז הופכת לא קיים. ם יראים ממנו וחושדים בו חוסר הערך שאתכם שלהוכיח לעולם ולעצמ

עם גם אנחנו מתמודדים כאן לחוות ולבחון. אז  יםרוצ לאם אתשערך הלחוסר  ניכפה /לפיתרון כפוי

באמת  יםמרגיש םלראות מה את יםלא רוצאתם במובן ש יםלא אמיתים אמת. אתאי התחמקות ו

לא. ברמה של האגו, השלמות הופכת, או  םשאת כמישואפים להופיע  , אלאכםעל עצמ יםוחושב

נֶּתהיא, ש מראית העין.למען אחרים, לשם היא קיימת כלפי חוץ.  ְמֻכּוֶּ  

 החיפוש הכוזב חייב להוביל במצב של חוסר אמת, -אלוהי צב מ –שלמות  יםמחפש םאז אם את

יחס/ גישה כזו שיקריתשל מצב השלמות האמיתי. גאווה, פחד,  קריקטורה באמת עיוות נוקשה, ל  

 להעמיד פנים יםממהר םעמוק. לכן אתיותר ה כםעל חוסר אמון בטבע יםמצביע מלאת גאווה ופחד

אשר  - מתמושלהניראות הפנים של האורגני. העמדת באופן תפתח יבמצב מושלם, מבלי שזה  םאתש

על חוסר  תמרמז - לאישיות בכללותההיבטים ספציפיים של האישיות ולא כל כך התייחס לל העשוי

להיהפך  /לדלג על עבודה קשה של להיותלרצות , ותרמל. זה באמת של העצמי הנמוךצד ביושר עמוק 

מגביר אשמה ותחושה של מחיר. זה, בתורו, ה להשיג את התוצאה הרצויה בלי לשלם את ותרצלול...

.מודעתהבהכרה מדויק מזוהה בולא ת מפוזרשהיא חוסר ערך   

. עם חוקים כובלים. תמיד עיוורת, לא בטוחה, ולכן  -או בעצם הפרפקציוניזם  - ניכפיתשלמות המוה

ת תמשתמש יאה ֱאמֶּ ואז את המיקרה.  אמותולעתים קרובות בצורה לא נכונה, בהכללות שאינן ת בָּ

סר ווחעמידה על זכות יתאימו / יהיו הולמים, עימות ושהיכן רך באופן שגוי ללפעמים עצמי ההופך 
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יּויֹות סובלנות, במקום שבו קבלה תהיה הולמת. עבור ישִּ ית נראות עמדה אחת או השנייה רב אִּ

 םאתמכיוון שתוך האישיות. זה הפך מובנה לעיוור, כי אופן במשתמשים בה " ונה" או "נכותאלוהי"

זה החוצה ביחס  משליכים אתתמיד  ם, אתכםבעצמכם להתמודד עם חוסר האמונה העמוק של יםרבמס

 ים. השיפוטשיקרית אמונה"של  חזּות"עשויים לעטות  םלופין, אתילח .ציני ושלילי כלפי העולם

לצדקנית בחומרה כלפי יהפך את האישיות לה, מעוותים בגלוי םאית יםלא מתמודד םשאת יםהעצמי

את גישתם הצרה באמצעות מסבירים את המציאות בדרך זו ו יםוותמע דתיים לעתים קרובותאחרים. 

פינוק עצמי ואשמה בדרך אחרת, על ידי עשות השלכה של ים לעשוי םאתשדוקטרינות דתיות. או 

 , שהיא רקשל קבלה מזוייפת עצמית-מסכה יםפתחמ, םסנטימנטליו יתר על המידה םלמתירני ההפיכ

 למראית עין. 

לנטוש את הטענה לשלמות למען האמת והענווה  יםחייב םאתש, ידידי, רב לראות בבירור יםיכול םאת

עשות על מנת לדרכם לעבור  יםחייב םאתהמפתן ש /סףה . וזה אכןכםלקבל את חוסר השלמות של

, שלמות שתחוו בצורה שונה כםהנפש שלשל  תמידוהקיימת מ ניגליתהשלמות העבור קום בהדרגה מ

נּותהבדרך זו. הענווה של ויתור על פרפקציוניזם וה אליניגשים  םכאשר את כל כך  לשלם את המחיר כֵּ

אשר,  יםהם תנאים מוקדמים הכרחיבאמת ובתמים, לתוך ישות מושלמת יותר  עבור התפתחות איטית

את קבל בענווה ל. זה אולי נראה פרדוקסלי, אבל כםהיבטים של השלמות האמיתית שלהם למעשה, 

שרים וליצור ק , ובמיוחד כדי להביןמועילהבצורה יצירתית, להתבונן בזה וכם מושלם שלהמצב הלא 

כם.כבר ביטוי של האלוהות שבתוכזה   

עכשיו הבה ניגש לאלמותיות. שוב, אלמותיות הוא מצב של המציאות שהעצמי הגבוה יודע שקיים.  

. תהליך החשיבה המודע מתרגם את זו עוטפת אמתמן העצמי הגבוה  שמנותקת עם זאת, התודעה 

 השלמות אפשרית מגיעשהמסר של העצמי הגבוה ש מודעות הזו לפחד מפני המוות, בדיוק כמוה

המוות אומר, ברמה העמוקה ביותר: "אני רוצה לחוות מפחד ה. פחד מחוסר שלמותלאישיות המודעת כ

פן זמני ב'כיס אוויר' דואלי של שאני יודע שקיים למרות שאני לכוד באות המצב של האלמותיות א 

של או/או." בהתנסות הזו, בראייה הזו, כשאתם נמצאים באחד אתם לא רואים את  -חיים מול מוות

 האחר, ואתם פוחדים לוותר על האחד בשביל האחר. 

הפחד מפני המוות גם מרמז על חוסר אמונה במציאות המתמדת של כל החיים, כל התודעה.עם זאת, 

ים חפשמ מודע של האישיות החיצונית, שניהםמיינד העצמי והפחד מניעים את הכאשר הרצון ה

כדי להכחיש רוחניות פחד המוות. אימוץ אמיתות הימנע מות כדי לתיאלמוהאת האמת של ומעוותים 

המנהרה של דרך לעבור חוששת מפני המוות הוא ביטוי נוירוטי. האישיות כם פחד שלהרגשת האת ה

להתמודד  יםחייב םכפי שאת -דרכה יםמול המנהרה באומץ ועוברניצבים  םאתהפחד הזה. רק כאשר 

תוך בין אם אתם נמצאים ב תוכלו לחוות את המציאות של חיי נצח, - דרך כל תחושות הפחדולעבור 

.גוף או מחוץ לגוףה  
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את מוות, מהפחד ה את יםמסתיר םות משחק כאן תפקיד אדיר. אם אתתיהמניע של האמונה באלמו

כי אז ך הזה, וחשפחד המהמקור הפנימי של ה כםאת המודעות של יםנתקומ, כםהאמונה של חוסר

 םמותה עד שאתהתאת ת ולקבל תיואלמואת הלזנוח  יםחייב םחוץ לא יעבוד. אתההאמת מהכפייה של 

. אלמוות נילהיות ב יםבאמת יכול  

ועכשיו בואו נסתכל על השלישי של משולש זה: האומניפוטנטיות / היכולת- כל. שוב, המצב 

יודעת את כוחה  -המציאות של הנשמה יודעת את כל יכולתה, את האלוהות שלה של  האולטימטיבי

 צורות שמחה, לפזר צורות אלהאין ספור ליצור עולמות וליצור מחדש את העצמי ב הלרפא, את כוח

מעוות, באופן  ההזכל  -תת במעורפל את מצב היכוללטוקליצור אותם מחדש. אבל האישיות המודעת ו

דק של המשפך הגבוה מגיע דרך העצמי הממצב זה כמו שני המושגים האחרים. כאשר מסר מעוות 

, לאומניפוטנטיותא הטענה הילדותית והו עדיין צר מאוד, אז הביטוי שלאך ערוץ שקיים אפיק /הה

של מבוגרים גם כן. במצב המעוות הזה,  בתינוקות ובהיבטים האינפנטילייםשקיימת ם מכירים כשכול

דרך שלי. אסור שיהיו בזה את  : "אני רוצהתמוחלטמכתיב אומניפוטנציה בוגר, הרצון העצמי -הלא

, תמיידילקבל את הרצון שלי אחרים. אני חייב הם של יעיכובים, ללא קשר למחיר שוםמכשולים, 

היא התעקשות על פתרונות החיצונית  של האישיות כל -תתחושה זו של יכול ללא תלות בתוצאות."

גון כ ,םת שכבר יצרתיולגדול מתוך התמודדות עם המציאוו קסם שאמורים לחסל את הצורך ללמוד

ק ,תסכול, כאב, קשיים .ַמֲאבָּ  

אחרים חסרת רחמים מ, התעלמות הבהא מרמז על אנוכיות, חוסר אוברור שהעיוות הזה הוא הרסני. ה

, העלים מכשוליםיכול ל מוחלט של רצוןהאמונה כי מעשה  -עד לנקודה של אכזריות וחוסר מציאות 

להתעלות עליהם. עיוות זה חושף גם  ללמוד מהם דרך קבלה ובכך מתבקש זהכאשר מה שבאמת 

מל של עהשרוצה להימנע מ ייהאמון או אמונה, ושוב הרמ השקפה מוגבלת על מציאות הבריאה, העדר

.הצמיחהשל מאבק ה  

 דרישה / התביעה  לאומניפוטנטיות, המתבגר, לנטוש את ההולך וגדללכן, זה הכרחי עבור הפרט ה

ענווה לקבל את המגבלות בכם הזו. אם יש דרישה קסם, עם כל התכונות השליליות הטבועות בלו

קורה על רמה זה אז אבל  .כוח ליצורה הפתח ולהרחיב בהדרגה אתדרך לעבור  יםיכול ם, אתכםשל

. לגמרי , בדרך שונהאחרת  

שום האומניפוטנטיות  אין לו הגבוה לחוות את המצב האלוהי האמיתי של של העצמי המניע ברמה 

 הירכוח חזק וב תמיד כולל אותם. זההוא אחרים. מדיר לא  ואקשר עם גאווה, רצון עצמי או פחד. ה

על ידי  שנחווה/האומניפוטנטיות שנוסהסוג של האחרים. מפר את הזכויות של של ביטוי עצמי שאינו 

, וכוח גדול יותר שלבעבור אחרים ורוצה להגביל אותם את הזכויות של תמיד מפר המצב הלא בוגר 

 הזהה /שווהה כל -תיכולהנהנה מאומניפוטנטיות האלוהי של צב אחרים ככלי עבור עצמו. המשעבד ל

צב זה. במ של אחרים. לעולם אין מאבק כוח בין ישויות  
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ברמה זכות בו מחדש מעמיד פנים כדי לצב לוותר על מ כיםצרי םהבה נראה, ידידי היקרים, איך את

 כיםצרי םהראייה, באופן זמני, של המטרה. אתטווח לאבד את  כיםצרי ם. אתלא מזוייפת /אמיתית

מהמחסור שלכם. שלמות האגו, המבוססת על גאווה, השוואה, יוהרה, פחד כם לשלדרישה לוותר על ה

 . זה כשלעצמו הוא הדרך הבטוחה והמהירה ביותרכםלראות את הפגמים שלעליכם להיות בענווה כדי 

  .לשלמותקרב אתכם יותר ל

מדויק, כי למרות עליכם לנטוש זמנית את האמונה שלכם באלמותיות למרות שזה יכול להיות די 

 ברמה התודעה  שלמיפנה ה -השינוי  להעלות על הדעת את יםעדיין לא יכול םאת כםהאמונה של

הם עדיין רק מילים עבור כולכם.  את הגוף. אלהים עוזבם המתרחשת כאשר את -חווייתית תית ותחוש

או כם החרדה שלאת מעורפל,  אי שקטים כחיששאתם מעל שימוש במילים אלה כ ווותרשתחשוב 

 והעובדות של החיים הגדולים עקרונות אמיתייםכשאתם כופים עליהם הלא ידוע צב הפחד של המ

תחושה של אובדן החרדה, ה , במצב שלכם, בתמיהה שלכםלהודות בפחד של כיםרים צ. אתיותר

. פרי יצירתכם. הקיר הזה בינתיים לחדורים יכולינכם אשעם קיר  יםבאמת מתעמת םאתכי מוחלט. 

סויים של המציאות התפנית שהמיינד שלכם עשה ב"כיס האוויר" המו כםניתוק שלהתוצאה של  וזה

הדחוסה. מכל מקום, הקיר מתוצרת עצמית יכול להתפורר רק כשאתם מקבלים את נוכחותו 

מאפשרים לעצמכם לחוש את הרגשות שהקיר מוציא מכם. אתם לא צריכים לנטוש את הרעיונות, ו

אלא להודות שהרעיונות הם רק רעיונות בשבילכם, שהרגשות שלכם רחוקים מהם ושאתם חוששים 

ר השחור של הלא ידוע שעליכם לצלוח.  יהקמ  

רוצים לחיות  ם, אם אתכםחיים שלבקירות דומים של הבלתי ידוע כמעט כל יום דרך לעבור עליכם 

יתמוססו הקירות , כך רצוןב אתזים עוש םולא במגבלה עצמית ובמניעה עצמית. ככל שאת אופן מלאב

של התודעה. תפנית הגוף, לחוות באמת בתוך  חייםשאפשר, גם בזמן תאפילו הקיר הגדול. זה ייותר, 

: הכחשתםלרגשות שכם המחויבות שלשלכם כתוצאה מנתיב ב הלא ידועאימה קירות של  יםחוצ םאת

עוד יותר מפחידים אשמה, זעם, כל גוני הפחד והאימה, כמו גם הרגשות ה ,כאב, שנאה, דחייה עצמית

דרך הרגשות האלה, למרות הפחד עבור לים לומד םאתש, אחדות. כעילאי מיניות, אושר, של אהבה

מצב קודם לא ידוע , שחרור והעשרה נפלאים. הנפלא החדשירות ח יםחוו םלעשות זאת, את הראשוני

רגשות אלה, נים שאל לכם לחשוש ממאמים איך אתכם טוב לספר לעצמאין בזה ידוע. הופך למצב 

כשתעברו . רק ככאלה הם נראיםשחשוכה המנהרה ים דרך העוברו, לחוות אותםשנמנעתם מתוך כדי 

על ים חוזרם באותה מידה. אם אתשוב מהם  וחששת חרר, כך שלעולם לאתשהלבאמת תוכלו אותם 

של פחד אף שארית , בסופו של דבר וב מתרומםשכשלהי פחד של תחושה ששארית זה בכל פעם 

. סופיתהלכאורה  מנהרההחשש העצום מפני ה עםיישאר. זה אותו דבר לא כלשהי תחושה   

 לעכב יםמפסיק םכשאת - כםאת ההתפשטות לטריטוריה חדשה בחיי היומיום של יםבקוח םכאשר את

פכים הום את –לא ידוע צב אומץ להיכנס למהאת האמונה הבסיסית ו כםכי יש ל כםההתרחבות שלאת 

או מצב מורחב כשלילי, זה רגש שאתם מציינים את הבלתי ידוע לידוע. כל חשש לא ידוע, בין אם 

 להימנעים ומבקשים חוששם אתששחור כקיר  כםהוא חיובי באמת, נראה לש תנסוהתחדש של 
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. אז, על מסלול הטבעי שלהםלכת במל כםשלהתמידית את זרימת החיים  מעכבת ותהימנעה. )ממנו(

 יםיכול םמתמותה, אתת הפחד שלכם ות וקבלתיהתיאוריה החיצונית של אלמושל ידי נטישה זמנית 

הכות תיאלמוולקלוט את הלעבור דרך קיר שחור באמת  . אותו הדבר עם שלמות, בה התנסיתם עּובדָּ

ם אתשרגשות לגבי הגם נכון  של המציאות. זהים חרצבים רבים אאו עם מ -אומניפוטנטיות עם 

כים לא צרים באמת שאתצב שמוכיח אותם תוכלו לחוות את המים חוצם : ברגע שאתמפחדים מהם

. לפחד מהם  

תוככם את התינוק שב יםמגל ם. אתבצורה מקיפה על זהים כבר עובד םבאשר לאומניפוטנטיות, את

 כם את הטענות והרצונות ואת הזעם של יםמבטא םם. אתומיופתרונות קסאומניפוטנטיות ורש הד

. כםלאישיות העכשווית שלה של המיגבלקבל את ה יםלומד םלהתממש. את יםלא יכולאלה רצונות כש

 םשאת ניםמאמי םלוותר על מה שאתכדי אמונה זקוקים ללקבל את זה; אתה כדי ענווה  כיםצרי םאת

בחייהם ככם וחזקה שמתעלמת מקצב החיים, בתומשכנעת /תנועה זו עכשיו, במיוחד אם  מיד םחייבי

לאחר מכן  יםיכול םשל אחרים. רק על ידי אותה פעולה של אהבה, אמון, הגינות, יושר וענווה את

, החדש מגלים, באופן הולך וגובר, עוצמה םגמרי. אתושונה לבצורה חדשה  אומניפוטנטיותלחזור ל

ם לפני כן  חשבת שמעולם לא יםחדש םאינטואיטיביכישורים כוח יצירתי חדש, יכולות חדשות, 

 כל -יכולתות, תיאלמו הם תוצאה ישירה של ויתור על הגרסה השקרית של שלמות, כאפשריים.

.פתח בהדרגההתל כיםצרי םחרים שבהם אתומצבים א  

דרך מסתננים והבריאה אתם יכולים לראות, ידידי, כאשר מצבי המציאות ברמת האמת הקוסמית 

ומעוותת אותם, מצבים שהם  שוגה בהבנתםאישיות האגו והאישיות המודעת תוך הפתח המוגבל ל

. לשקר ולביטויים נוירוטייםים הופכהאמת האלוהית   

 , הוא מאודכם, של ההיסטוריה שלכםאלה בנקודה זו של הזמן שלצבים האנושות של מהבלבול של 

אבולוציונית מבחינה זו. בזמנים קודמים, התפתחותית / המשמעותי. הבה נשפוך אור על התנועה ה

האנושות,  התקבלה.שוערת/ המתבקשת אז מההיתה מיוצגת מאוד בחיי האנושות, האמת כשהדת 

לא  אינטלקטואלי,תחילה באופן , היתה צריכה לשקול את העקרונות האלה בשלב זה של התפתחותה

התפתחות. זה תמיד  התמודד איתם מבחינה רגשית. זו היתה התחלה נחוצה בשלב מסוים שלמוכנה ל

לתוך המודעות העמוקה יותר. הרעיונות אותו  שלבשאפשר לרעיון חדש לפני תחילה צריך לשקול כך: 

אשש / פתיחת הערוץ, כדי שהאני הפנימי יוכל לסייע לל בים לבוא מבחוץ כדיהחדשים, האמיתיים, חיי

דרך התנסות. אותם לאמת   

אלו היו שלמות מצבי תומכים מפותחים יותר של התנועות הדתיות הפנימיות ידעו תמיד שנוהים / 

סברו כך. אלוהים הוא בפנים והם תמיד שבתוך האנושות כפוטנציאל להתממש. הם תמיד ידעו  יםקיימ

אז לא היתה מטרה רחוקה. אמת זו מלהיות יותר מתיאוריה והיה עם זאת, באותו זמן, זה לא יכול 

מפחיד, כך ה, נשאמתהגאה, תמשו בה בצורה לא ראויה בידי האגו ההש, יוצגה שלא כהלכה ומובנת
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אותם שורשים להתמודד עם את הפחד משכך כדי ל בעונש, ְמֻצּוָּהמידה פנים, העשלמות נכפתה, הש

.קייםיכולים להתעדיין לא אלו מצבי שלמות  הםל האישיות שבש  

חייבה תנועה  מהצעדים ההתפתחותיים הנדרשים,זו , בריחה מסוכנת אלו התעללות ושימוש לרעה

ה את תא זיההתפתחה, הי פסיכולוגיהשה, שהגיעה עם הפסיכולוגיה. ככםחדשה בהיסטוריה של

מצבים נוירוטיים שהאדם כאותם ציינה ו /מתעתעים םייתיפסאודו אשליהביטויים המעוותים כפתרונות 

אדם לקבל את אפשר להוביל באמצעות פסיכולוגיה,  נטש באופן טבעי, לפחות במידה מסוימת. וגרהב

את התמותה. , חוסר השלמות ואו שלה המגבלה שלו  

צב תוצאה של המכ אך בסופו של דבר, גם התנועה הפסיכולוגית החשובה הזאת החלה להתדרדר

רמה נוספת שבה השקר עדיין  צעד נוסף היה קיים. ישעוד ראייה שהמבט את  הא איבדידואלי. הה

, ולכן הכחשה מוחלטת מתבאמת קייאומניפוטנציה שלישיה של שלמות, תמותה, הנעשה שוב נכון. 

כדי לעקוב  הכרחיזה  אלה על ידי הפסיכולוגיה היא שגויה באותה מידה, אם כי בהתחלהצבים של מ

.אחר עקומת הצמיחה  

, ותהדואליסוגי מיזוג של  -פנימיות הרמות העם  מיזוג /בעידן החדש, הכל מוביל לגילוי של והיתוך

גם  ם. אתתמידעל שלמות לים , וגם לא מוותרמיםלא מושלגם  םשאת ותמצא ם. אתאו /אוהשל עקרון 

ים לא נשארגם , ויםלא כל יכול םאת .תעל אלמותיו אלמוות, וגם לא מוותרים לנצח נצחים נילא ב

רמות שונות. במישור מתייחסות ל/ חלות על אמיתות שונות גלו שת ם. אתמוגבלים ומופרדים לתמיד

מלהיות ים אכן רחוק םתמותה, אתבני אכן  ם, אתיםמושלמ לאם אתכם, אכן החיצוני של האישיות של

 ם רק כאשר אתאומניפוטנציה כבר נמצאים בתוככם. ות ותיאלמו . אבל שלמות מוחלטת,יםכל יכול

 החייםם מה מושלם ומה לא מושלם, מהמיד תדעו אפילו שיהיו ברשותכם, את ההתעקשות ים נוטש

. חולשה ימוות, מהו כוח ומההומהו   

 מה זה יםיודע םשאת יםחושב ם. לעתים אתיםיודע כםאינ, בלבול הדואליסטי ב יםנמצאם כאשר את

רחוק מספיק  לראותים הבנה ולא יכול יחסר ם, כי אתיםלא ממש יודעם מושלם, אבל אתמושלם ולא 

, מת משהונים שמאמים את הדינמיקה. לעתים קרובות אתקולטים לא ם שרשרת; אתהתגובות בתוך 

 ים את הכושר תמימ םחיים כאשר זה באמת מוות. לדוגמה, כאשר אתמשהו בבאמת, וחי כאשר זה 

ים חושבם ואת יםחי םשאתים חושבם עמוק לרטוט עם החיים, אתבאופן  יכולתלהרגיש ואת ה

אימה וכאב ים שלחוות סבורם לחמוק דרך השער פירושו להיות מת. אפילו במהלך החיים בגוף, אתש

את האומץ לעבור  יםגייסמ ם. כאשר אתחסל אתכםי מוות, זה זה - כםחוסר הערך הדמיוני שלאת או  -

שחששתם של ממש חיים חדשים. למעשה, אותם רגשות ו שזכיתם באת זה בצורה אמיתית, תמצא

, יםרוא םבכוונה. אז אתימתתם חיוניות שההחיים והאנרגיית מ כמו המוות עצמו מכילים הרבהמהם 

 האישיות, של השני אינו יכול באמת להיות אפשרי ברמה של ואחד ומההמה הוא  ידיעההידידי, אפילו 

שלמות ה בשמחה לא להתעקש עוד עלולי תלמדו אבכך שאתם יודעים זאת, עכשיו. ות המיינד מודע

ראייה  מתוך פחד, חוסר אמונה, שנאה עצמית יםשגדלהאומניפוטנציה ות ותיאלמוהמעוותת, ה
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הרגשות דרך  יםעובר םאת אשר, כלנטוש אותם ומוגבלת, גאווה, חוסר סבלנות, חוסר אמון. תלמד

קירות.. כך תוכלו לחצות שערים, מנהרות ומצבים אלוהיוצרים את הדחיפות להיות ב  

בבירור מן קלוט ל יםיכול םאתכפי ש: מודע לבין העצמי הגבוה מיינד הבין החיבור נקודה נוספת על ה

עלול זה רק קשר חלקי אינו מובן בבירור, ש הוא חלקי, ואם העובדהחיבור האמור לעיל, כאשר ה

עם שלושת ההיבטים האלה יכול להתקיים בדרכים רבות תי הסברשנזק. אותו תהליך התרחש ל

מודע לא צריך לנסות להתחבר עם העצמי הגבוה. להפך, מיינד הכי ה אחרות. אני לא מתכוון לרמוז

ְתחּותזה שאבל מה שחשוב לדעת כמובן.  פָּ ְתחּותכך שיפה באזור אחד היא לא ערובה ל הִּ פָּ דומה  הִּ

עם העצמי הגבוה שלהם. באזור טוב קשר חיבור / ביססומת בכל התחומים האחרים. יש בני אדם שקיי

היכן שהאל הפנימי אכן נותן השראה, מדריך ומנחה את המיינד  זורם ויפהאפיק אולי זה יש להם 

 הם" ויש ליםהוא או היא עכשיו באמת "בטוחהאישיות המודעת מאמינה אם כך ש עם זאת, אם. המודע

פתוח ולא  ערוץ אינואפיק /הלהפוך לסכנה. כאשר קיים ניתוק, הזה יכול בכל התחומים, את החיבור 

עות גדולה להניח כי ו טלא משנה כמה פתוח ואמיתי זה יכול להיות בתחום אחר. זעבור/ לצאת, יכול ל

 ותיין קיימשעד וןהעיוורעל נקודות  עיהצבלאו אפילו הורות ערוץ פתוח מבטיח כי הוא יכול באמת ל

גישה באינטרס לא לדעת או להודות  ה, ויש לנתיתהגה, , חסומחסינההאישיות עדיין היכן שבאישיות. 

לתפקד. זו, הערוץ הפתוח לא יכול  

 אפיק פתח נ. לפני שכאןיססו/ התנדנדו . רבים האפיקלפתיחת הדרך והי נקודת סכנה מסוימת על הז

של מישהו אפיק סכנות אחרות. אבל ברגע שקיימות אז כי כזה, סכנה זו אינה קיימת באותה מידה. 

עצמי האלוהי שפועל ומתקשר בצורה כה יפה יכול להצביע על כל שהאמין מ, האדם בדרך כלל נוסד

לסגור עלולה עצמו. הגאווה הנותרת תוך אדם כזה יהפוך להיות סגור באו שלה.  שלון נקודות העיוורו

     לא יכול לחשוף. אפיק הששויים להצביע טוב יותר מה ע, שאחריםמעזרה  לכלאו אותה אותו 

  לינו , תעוצמהחדש כמקור עצום של שמחה ומתעורר מההזה אפיק את ה יםחוו יותר מכםכשעכשיו 

                        לכודות. כשולים /הממהלמנוע את  ושתוכלדי על זה, כ כם במיוחדלהזהיר את

ים התדרדרו מאוחר יותר בגלל הבורות של  מפותחים מבחינה רוחניתשהיו רבים ומתקשרים  ְמַחְדשִּ

אינו מחפש באופן פעיל.  , שהעצמידבר מה על העצמיכופה אינו לעולם . האל הפנימי הזו הדינמיקה

 בקבוצות כםועם חבריהלפר עם להמשיך את הנתיב כל כך חיוני , ובגלל זה מופרמעולם לא שזהו חוק 

.מתחיל לעבודאפיק אחר שהלעוד יותר  - תאחרשמעות אולי במ -  

לא נאחזים ויש לכם עניין  ם, איפה אתים ומגניםגדמתנעדיין  ם, איפה אתבפנים את עצמך עמוק ושאל

גישה כזו קיימת, שלהכיר ים יכולם מידה שאתה ב. בעליכם להיראות מאיים לולשום דבר שעהכניס ל

זה מגביל את תפיסת שלהבין יכולים על זה ולעבוד  את הכליםכם יש לכי אז , עדיפיםכבר ם את

פתוח כבר פועל, ההודעות שלו עשויות אפיק העצמי הגבוה. גם כאשר הכם לשלאפיק המציאות ואת ה

לא יימים קלרעה כדי להנציח את ההתנגדות. עיוותים אלה  ותצלונמותורגמות שלא כהלהכה להיות מ

בתחומים רבים של החיים, רבים מדי  א, אלהאומניפוטנציות ותישלמות, אלמומשולש של רק ביחס ל

יחּותמצב חלקי של ו לא גמורה /חלקיתהתפתחות מודעים לאפשרות זו!  ֱהיּו. מנותל  , מצב שלְפתִּ
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השתוקקות שאיננה ניתנת , בכמיההאם הם באים בבין , מעוות את המסרים מהאני הגבוה, מיגננה

. מיליםבהוראות בפועל ובאו  לביטוי  

נוף הפנימי לאחר בלראות את ההבדל  תםרק יכול לומבורך. , א אכן מיזם מבורךוה כםשלנתיב ה

ם תכולי לו רק הקשים ביותר! ו והצעדים הראשונים הם תמיד - םהשלבים הראשונים שכבר ביצעת

 כםעצמל כםכאשר המחויבות של שלכם תביהשיהיה והמורחב יותר נהדר לראות את הנוף הפנימי ה

בתקופות של  ןאמו תתל ולמדת, אם כםמושרשת בומתחדשת כל הזמן  ישות לאמת של כולבאופן מלא 

. כשהנתיב שלכם בהתקדמות –וכבר מתקצרות  -משיות אלו יתקצרו , תקופות מכםחיים שלבחושך 

 ולכם מבורכים . כממנו, אין טוב כםבמסע היפה של יכוהמשדירות. ופחות תות פחות מפחידת נהיון ה

, בדרככםברכה מורחבת לכל צעד על עצמכם / מביאים  יםלוקח םביותר. אתהעמוק האפשרי באופן 

.כםאלוהים שלהבאהבה ובאמונה. היו   

 

וג'ון סאלי דיתוג'נערך על ידי   

 

 תרגום: חווה אילון
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 The :מידע איך למצוא ולהשתתף בפעילויות של נתיב ההתמרה ברחבי העולם, אנא כתבול

Pathwork Foundation PO Box 6010 Charlottesville, VA 22906-6010, USA Call: 

1-800-PATHWORK, or Visit: www.pathwork.org  

 

  .ובחומר המובא בהרצאה זו RPathwork ההודעות הבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם

 ום בבעלותה נתיב ההתמרה הוא סימן רש RPathwork :שם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים

הקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש  Foundation  Pathwork The של

 בכתב מאת הקרן. 

 

על ידי ארגונים או בני  RPathworkהקרן עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימן

  .אדם אחרים, כגון ארגונים מסונפים וסניפים

 

הם  –המדריך לנתיב ההתמרה  – Guide Pathwork ויות היוצרים לחומר שלזכויות יוצרים: זכ

 . Pathwork רכושה הבלעדי של קרן

 

שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמידה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות 

היוצרים של הקרן, אך אין לשנות או לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את סמלי 

 זכויות היוצרים, הסימן המסחרי וסמל המוצר או כל הודעה אחרת. 

לויות השכפול וההפצה. כל אדם או ארגון העושים שימוש בסמל גביית תשלום מותרת אך ורק על ע

המסחרי של הקרן לנתיב ההתמרה נחשב כמי שהסכים לעמוד במדיניות הסמל המסחרי, סימון 

  .השירותים וזכויות היוצרים של הקרן. להשגת מידע או עותק של המדיניות, נא ליצור קשר עם הקרן

 

by Eva Broch Pierrakos   

1996 The Pathwork Foundation (1996 Edition) 
 

     
 

 

 

 

 

 


