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         סיבה ותוצאה סיבה ותוצאה סיבה ותוצאה סיבה ותוצאה–מחוייבות מחוייבות מחוייבות מחוייבות 

�הכנות והענווה של נתיב, האומ�, העבודה הקשה. יקירי, ברכות ואהבה לכולכ�, שלו�
רבי� מכ� נמצאי� כעת . הגשמה ושלו�, באופ� יחסי להשקעתכ�, התמרה זה הביאו לכ�

 את�.  דבר שתמיד הטלת� בו ספק בלבכ�–במצב שמאפשר לחוות כיצד בעיותיכ� נפתרות 
 ונית� להבחי� בכ" –יוצרי� כעת יחסי� קרובי� ואותנטיי� יותר ע� הסובבי� אתכ� 

  . נדרשו שני� רבות של עבודה כדי לאפשר זאת. במיוחד במסגרת הקבוצה

תקוה וקרבה בוטחת לחבריכ� , אור, הגשמה, בכל פע� שחסרי� בחייכ� שלווה
 !זהו מדד מדויק כל כ". רה לכ" שמשהו בתוככ� אינו כשוסימ�ו זאת כבלק, האינטימיי�

את� תחוו את נסיבות חייכ� ואת מצבכ� הפנימי בהתא� להתקדמות שעשית� בנתיב 
  .אי� מדד אמיתי יותר מזה. הפנימי שלכ�

המקו� שבו את� נמצאי� כעת . אחרי�בהשוואה ללעול� אינכ� יכולי� למדוד את עצמכ� 
. וק היכ� שאת� צריכי� להיותהוא עשוי להיות בדי. עשוי להיות המקו� הנכו� עבורכ�

עצמ� בצמתי� את אחרי� שמוצאי� אנשי� .  ומלאי תקוהשמחי�תרגישו ,  כשתדעו זאת
יתכ� שה� לא השלימו . עשויי� לפגר מאחור בנתיב האישי שלה�, כ�שלפנימיי� זהי� ל

או ע� / ע� עצמ� ו–על כ� ה� יהיו מסוכסכי� . את התכנית שהגיעו למלא בגלגול זה
 למידת ההגשמה של תכנית חייכ� הוא כיצד את� מרגישי� דהיחיהמהימ� המדד . אחרי�

  .לחייכ� ולאלו שסביבכ�ביחס , ביחס לעצמכ�

זהו המש" של ההרצאה . ההרצאה הערב תתחיל במקו� שבו הפסקנו בפע� הקודמת
 במיוחד בכל מה שנוגע –האחרונה והוא אמור לעזור לכ� להתקד� צעד נוס% בנתיב שלכ� 

  .  שאותה גילית� לאחרונהnegative intentionality)(ררות מההתכווננות השלילית להשתח

להודות בה בכנות ; את� מוכרחי� להמשי" ולהוציא לאור את ההתכווננות השלילית שלכ�
א" חלק מכ� כבר עשו זאת באופ� מספק והנ� מוכני� כעת לוותר עליה . ובפתיחות

  .ולהחליפה בהתכווננות חיובית

וסיבה ,  מצד אחדcommitment)(בור רבי� מכ� הוא הבנה מלאה של מחוייבות המפתח ע
א" יש , אלו נראי� כאילו שאינ� קשורי� זה לזה ולהתכווננות שלילית. ותוצאה מצד שני
  .קשר פנימי ביניה�

ריכוז , מעל הכל, משמעותה היא? משמעות של מילה זוה ימה. הבא נדו� תחילה במחוייבות
א� . התמסרות עצמית בלב של� לכל דבר שהוא אליו התחייבת�; � אחדתשומת הלב לכיוו

את� תתמקדו בכל ההיבטי� של , את� מחוייבי� לתת את המיטב שלכ� לדבר כלשהו
את� תעשו . כל תשומת הלב שלכ�, לא תרתעו מהשקעת כל האנרגיות שלכ�. הנושא

את� תשתמשו , חרותבמילי� א. המדיטציה שלכ�, האינטואיציה, שימוש בכישורי החשיבה
ברגשות וברצו� שלכ� כדי להפעיל את , ביכולות השכליות, באנרגיות הפיסיות שלכ�

דבר זה דורש גישה הוליסטית . הכוחות הרוחניי� הרדומי� עדיי� שיביאו להצלחת המשימה
על מנת . נגד שליליי��שיכולה להיות מושגת רק כאשר הרצו� אינו מתערער על ידי כוחות

  .אסור שתתקיי� כל התכווננות שלילית, יבי� באופ� מלאלהיות מחוי

היא אינה מתייחסת רק לפרוייקטי� . מחוייבות קיימת בכל משימה שנית� להעלות על הדעת
שהוא המשימה , כגו� הנתיב הרוחני שלכ� של התפתחות אישית, גדולי� ומשמעותיי�

 במידה שבה את� .היא מתייחסת ג� לכל מטלה שגרתית קטנה. החשובה ביותר בחיי�
הוא . חופשי מקונפליקט ומתגמל,  שאת� עושי� יהיה מהנהדברבאותה המידה ה, מחוייבי�

  .הוא יהיה מוצלח ומבור"; בעל עומק ומשמעות, יהיה ממוקד

היא לא תוכל שלא להיות מתגמלת , ולא פחות, ל מי שהנכ�א� את� נותני� למשימה את כ
דר" כלל אנשי� נותני� רק חצי מעצמ� ואז הנ� ב. א" דבר זה הוא נדיר יחסית. ומספקת

  .מרוגזי� ומאוכזבי� כשהתוצאה אינה שלמה בהתא�, מבולבלי�



, כשאי� מכירי� בתוצאה כנובעת מ� הסיבה שהופעלה. וכא� נכנסי� לתמונה סיבה ותוצאה
נוצר בתודעה פיצול שיוצר כל מיני תגובות שרשרת , שבמקרה זה היא מחוייבות חלקית

א� אינכ� .  הבלבול שלכ� יוליד בתחילה תחושה של חוסר אוני� ואי צדק.שליליות
וא� את� , "לא"בעוד שחלק אחר אומר לה , מודעי� לכ" שרק חלק מכ� מחוייב למשימה

אז אינכ� יכולי� שלא לחוש , מתעלמי� מכ" שהתוצאה הלא רצויה נגרמת עקב כ"
כתוצאה . היגיו�חסר כל , קראיאינכ� יכולי� שלא לחוש שהעול� הוא מקו� א. ממורמרי�

. חרדי� וחסרי רחמי�, חוטפי� ככל יכולתכ�, חסרי אמו�, הגנתיי�, מכ" תהפכו מפוחדי�
תשתמשו באנרגיה כדי לדחו% , במקו� לשנות את הכוח הנגדי שמבטל מחוייבות מלאה

  .אחרי� הצדה או כדי לסגת לכישלו� ופאסיביות

יוצר את הצור" ,  חוסר מחוייבות לבי� תסכולבי�, כלומר, חוסר קשר בי� סיבה ותוצאה
 מוכרחההתכווננות שלילית ,  חוסר מחוייבות�בכל פע� שקיי. לחפש תיקו� מהסוג המוטעה

  .להיות פעילה

אינני רוצה לתת את "התכווננות שלילית היא אותו תחו� פנימי שבאופ� מכוו� מאד אומר 
. לי או כל דבר אחר שעשוי להידרשהכנות ש, תשומת הלב שלי, מאמצי, המיטב של רגשותי

או בגלל שאני מעוניי� בתוצאה , אני אעשה את מה שאעשה בגלל שזה מה שמצופה ממני
כמעט ואי� צור" להדגיש עד ". או בגלל כל מניע נסתר אחר, בלי לשל� את המחיר המלא

. זהו המפתח להבנת קשרי� חיוניי� אחרי�. כמה מודעות לכ" והודאה בכ" ה� חשובות
בי� סיבה  ש לבסס את הקשראינכ� מצליחי�א� , המודעות אינה חשובה בפני עצמה, ול�א

אפשרי למדי להיות מודעי� להתכווננות השלילית ועדיי� לא להצליח לבסס את . ותוצאה
  .הקשר האמור

בהימנעות , רבי� מכ� שמחוייבי� לנתיב זה התחילו להודות בכוונות שליליות מסוימות
מעטי� מכ� הכירו באופ� מלא . לפחות במידה מסוימת, טרניותמכוונת ובעמדות קנ

א" עד כה רק מעטי� מאד מביניכ� הפכו מודעי� לכ" , בהתכווננות השלילית שלה�
שההיבטי� של חייכ� שמצערי� אתכ� וגורמי� לכ� את הסבל הרב ביותר ה� תוצאה 

את� עדיי� מייחסי� . ישירה של סיבות שנכנסו לפעולה על ידי ההתכווננות השלילית שלכ�
למזל רע או , ליד המקרה, את הסבל הלא רצוי למעשיה� המוטעי� של אנשי� אחרי�

  .    כלשהי בתוככ� שטר� הצלחת� לזהות" בעיה"אפילו ל

הייתי מציע שכולכ� תחקרו מהו הדבר שמאמלל אתכ� ביותר . זוהי נקודה חשובה מאד
או , כגו� חוסר הגשמה ע� ב� זוג, גלויהא� את� סובלי� ממצב ? ממה את� סובלי�. בחייכ�

כשתוכלו לאמת ? מהי ההתכווננות שלכ� בעניי� זה: שאלו את עצמכ�? העדר ב� זוג מתאי�
למי� השני את המיטב , ליחסי�, אינני רוצה לתת לאהבה, לא"שאכ� קול בתוככ� אומר 

  .אז יהפו" הסבל שלכ� למוסבר כיוו� שתצרו את הקשר בי� סיבה ותוצאה, "שבי

: התבוננו פנימה כדי למצוא את הכוונה השלילית שאומרת, א� אי� לכ� כל ביטחו� כלכלי
אשחרר את אחיזתי , בגלל שא� אהיה מסוגל, אינני רוצה להיות מסוגל לדאוג לעצמי"

חשוב שתבינו כיצד הכוונה ". או שיהיה מצופה ממני לתת משהו שאי� ברצוני לתת. בהורי
חבויה , בלי קשר לעד כמה היא מעודנת ומוסתרת, וצאההשלילית שלכ� מביאה את הת

ואת� , פעילות יתר שכזו עשויה להטעות אתכ�. אולי מתחת לחתירה מאומצת להגשמה
בעוד את� ממשיכי� , עשויי� לחשוב שהיא צריכה להספיק כדי להביא לתוצאה חיובית

, ו האחרונהאפילו א� את� כבר מודעי� לז. להתעל� מעוצמת הסיבה השלילית המוסתרת
זהו זמ� טוב ככל זמ� , א� אינכ� מודעי� לה. את� עשויי� עדיי� שלא להכיר בחשיבותה

היכ� שעשוי להימצא הרמז , אחר כדי להתחיל לחקור את האזורי� הפנימיי� של מחשבתכ�
  .לתוצאה הבלתי רצויה

 הא� את�? הא� את� מרגישי� לא כשירי�? הא� את� חסרי ביטחו�? הא� את� מפוחדי�
הא� את� סובלי� מרגשי אשמה שאות� אינכ� יכולי� ? מרגישי� חרדה ומתח לא מוסברי�

 ובמידה מסוימת אכ� –להסביר ושמה� את� מנסי� להיפטר בגלל שהאשמה הגלויה נדמית 

? על העדר האסרטיביות שלכ�, הא� את� ֵמֵצרי� על חולשתכ�?  לגמרי לא מוצדקת–הנה 
ונת ברמה שחייבת שהנה מכ,, ידידי,  שלילית כלשהי תוצאות של התכווננות�כל אלה ה

�, התמרדות, עקשות, א� את� שומרי� בלבכ� טינה, לדוגמא. להיחש% ולהיפתח לחלוטי

אשמה כזו .  כל התכונות הללו בהכרח גורמות לכ� להרגיש אשמי�–גאוה , שנאה, רשעות
. י לפני שני� רבותכפי שהסברת, לא מוצדקת, עשויה למצוא את ביטויה באשמה מלאכותית



, חרדה, היא גורמת בהכרח לחולשה. עצמי�אשמה חייבת ג� להוביל לפעולות של הרס
תוכלו להיות חופשיי� . חוסר אסרטיביות וכל המחלות מה� היית� רוצי� להיות חופשיי�

�כ" שתוכלו לוותר על , הכוונה השלילית, מה� באמת רק א� תקשרו בינ� לבי� הסיבה שלה
  .האחרונה

חזקה ככל ש. תמצאו את עצמכ� בעמדה של קורב� נרד%,  עוד אינכ� מודעי� לקשר זהכל
מקווי� , כ" תישארו יותר בעמדה זו, יותר נטייתכ� שלא להודות בכוונות השליליות שלכ�
, את החיי�" ישכנעו"י� שלכ� כועסתמיד שהרחמי� העצמיי� וחוסר האוני� המאשימי� וה

שרק התכווננות חיובית יכולה , את התוצאה הרצויהאת הגורל לתת לכ� ואת האחרי� 
  .להביא

א� אינכ� מוכני� להשקיע . משמעית�אבל התכווננות חיובית דורשת מחוייבות מוחלטת וחד
, כמוב�, דבר זה. את� מבקשי� את התוצאה באמצעי� לא לגיטימיי�, את עצמכ� בדר" זו
כ" שאת� , � בכנותהאשמה מגבירה את הפחד לפגוש את עצמכ. מעצי� את האשמה

 או גורמי� פנימיי� לא מזיקי� ובלתי –משכנעי� את עצמכ� יותר ויותר שגורמי� חיצוניי� 

 �  .וכ" נמש" מעגל הקס� השלילי.  ה� האחראי� לחוסר ההגשמה שלכ�–ידועי� עדיי

א" את� . וזוהי התקדמות, התכווננות השלילית שלכ�ב לרגע מצליחי� להבחי�  מכ�חלק
 לבצע את אינכ� מצליחי�, את� מתעלמי� מההשפעה שלה.  זאת מהר מדינוטי� לשכוח

  .ואז את� ממשיכי� שוב בדרככ�. הקשרי� הנדרשי�

להמשי" ולהחזיק ; הודו ברצו� להמשי" ולהחזיק בעמדות הרסניות, כפי שאמרתי, חלק מכ�
 יש אינכ� מסוגלי� עדיי� לראות שלכוונה זו, למרות זאת, ועדיי�. בשנאה ונקמה למשל

בהכרח יביא זה דבר . על גישתכ� כלפי עצמכ� וות מוגדרות על מצבכ� הנפשיהשפע
י� את הכוונות סתירה את� ממלא משנה עד כ. אחרי� כלפיכ�צד לתוצאות בלתי רצויות מ

 שאת� מבטאי� עמדות חיוביות שג� ה�  לכ� נדמהעד כמהלא משנה , השליליות שלכ�
אחרי� הרבה ביחס לעולותיכ� והתבטאויותיכ� הראשונות משפיעות על פ, נוכחות בכ�

הכוונה השלילית משפיעה על חומרי הנפש שלה� , מעבר לכ". יותר ממה שאת� סבורי�
  .ולפיכ" על תפיסותיה� הלא מודעות

כ" שמתרחשת אינטראקציה לא , התפיסה של האד� הממוצע תישאר ברמה הבלתי מודעת
נה היא זו שמובילה לבעיות שלעתי� הרמה הראשו. מודעת בנוס% לחילופי� המודעי�

קהות , האשמה עצמית, בלבול. קרובות נדמות לצדדי� המעורבי� כנובעות ממקור מסתורי
כ" . רגשית ה� דוגמאות לתגובות שמולידות את השליליות שטר� נחקרה אצל האד� השני

ית רק אנשי� בוגרי� מבחינה רוחנ. שהאינטראקציה השלילית ממשיכה להתקיי� שוב ושוב

.  וזוהי ברכה–מסוגלי� להפו" את התפיסות הלא מודעות של התכווננות שלילית למודעות 
ה� יכולי� .  מהעדר המודעות להתכווננות השליליתה� ימנעו את הבלבול הקטלני שנובע

  .להתמודד ע� המצב

לא רק שתהיה לכ� מוטיבציה , תוצאה בחייכ�הסיבה והיחסי את כשתוכלו באמת לראות 
אלא תשיגו בגרות רגשית ,  העמדות והכוונות השליליות ולהחליפ� בחיוביותלוותר על
יכולת זו מראה ג� את .  סיבה ותוצאהקשר בי�בגרות היא במידה רבה היכולת ל. ורוחנית

  .מידת המודעות אליה הגעת� בהתפתחות שלכ�

 סיבה י�קשר בהוא אינו מסוגל ל, כשתינוק חווה תחושה גופנית כואבת. תינוק, למשל, קחו
. הסוכ� מייצר הכאב נעל� לגמרי מתודעתו. כיוו� שחסרה לו יכולת החשיבה, ותוצאה

הוא מתחיל , כשהתינוק גדל והופ" לילד צעיר.  הכאב–התינוק רק חווה את התוצאה 
הוא יבי� שהאש .  סיבה ותוצאה כאשר ה� מתרחשות בצמידות זו לזותפוסלהיות מסוגל ל

א� הוא רוצה לא לחוות : הוא לומד שיעור חיי�. א תוצאההיא סיבה ותחושת השריפה הי
סיבה ותוצאה צמודות זו , כא�. עליו להימנע מלגעת באש, את תחושת השריפה הכואבת

את הדרגה הראשונה של בגרות בסול� ההתפתחות , בשיעור זה, התינוק משיג. לזו
  .האנושית

א" ילד גדול . וחקי� יותר זה מזהאותו הילד אינו יכול להבי� עדיי� יחסי סיבה ותוצאה המר
�שכאב בט� הוא תוצאה של זלילה שהתקיימה מספר שעות קוד� , למשל, יותר יכול להבי

�הבנה של יחסי סיבה ותוצאה בטווח רחב יותר משמעה שהילד השיג דרגה , במקרה זה. לכ



" גדלה  כ, או ליתר דיוק בוגרי� יותר, ככל שאת� הופכי� מבוגרי� יותר. נוספת של בגרות
פחות ,  שהינ� פחות ברורי�ג� כאלו, יכולתכ� ליצור את הקשרי� בי� סיבה ותוצאה

  .מובחני� ובעלי טווח גדול יותר

אנשי� שאינ� בוגרי� מבחינה רגשית ורוחנית אינ� מודעי� מספיק בכדי שיהיו מסוגלי� 
דיוק אינ� או ליתר , ה� אינ� מסוגלי�. לעקוב אחרי יחסי סיבה ותוצאה באופ� מציאותי

ה� תוצאה ישירה של סיבות , כמו ג� מצב� הנפשי, להכיר בכ" שהחוויות שלה�, נוטי�
וא% לא שלעמדות פנימיות , ה� לא רואי� שפעולות עבר גורמות לתוצאות. מסוימות

�ה� עשויי� לחפש את הסיבות . חבויות ומעורפלות יש תוצאות בלתי נמנעות משלה
 הסיבה קשר בי�אבל א� אינ� יכולי� ל, אולי אפילו בתוכ� � והתשובות בכל מיני כיווני� 

  .שהיא התנועה האמיתית של הנתיב, ולא בספירלה, ה� יסתובבו במעגל, והתוצאה

רק ככל . לתודעה האנושית נדמה שחלה שבירה ביחסי סיבה ותוצאה בי� גלגול וגלגול
 מספיק בכדי צמוחמודעות בנתיב כגו� זה יכול האד� הבוגר מבחינה רוחנית לגוברת הש

קשרי� חשובי� בי� סיבות מחיי� , ומאוחר יותר אפילו לדעת ידיעה פנימית, להרגיש
הידע הפנימי שמסביר נקודות מפתח בחיי האד� . קודמי� לבי� תוצאות בחיי� הנוכחיי�

היא שונה לגמרי . אותה יש להרויח באמצעות צמיחהשבאופ� משמעותי מאד הוא תגלית 
  .ידע פנימי מגיע באופ� טבעי. הו נות� לכ� אודות גלגולי� קודמי�מהידע שמדיו� כלש

,  ומדיומי� לנבא את העתיד נשענת על היכולת לראות סיבות בנשמהרואי נסתרהיכולת של 
תהלי" זה אינו מוב� .  יכולות שלא להתגש�ינ�שתוצאותיה� הבלתי נמנעות וההכרחיות א

אחת מה� . פיות מוטעות נובעות מאי הבנה זוכל מיני פילוסו. כהלכה לעתי� קרובות כל כ"
  .היא הרעיו� של גורל שנקבע מראש

תהלי" ההתבגרות והמודעות הגדלה , סיבה ותוצאהבי� היכולת הגדלה בהדרגה לקשר 
את� עשויי� להרגיש מאד לא בתחילה !  רבי� כל כ"מביאי� שלווה ואור, המעורבת בכ"
א� את� רוצי� חוויית חיי� , כיצד;  אתכ� כיצד את� יוצרי� את מה שמצערנוח כשתראו

א" ברגע . את� חייבי� לוותר על הדבר שאליו את� נצמדי� בחוזקה רבה כל כ", שונה
תחושת הביטחו� והחופש שנובעת מכ" אינה , שתתפסו ותקבלו את היופי של החוקי� הללו

, � בטוחבאיזה יקו, כפי ששו� דבר אחר לא יכול להמחיש, ידע זה ממחיש. נתנת לתאור
  .נו חיי�אצודק ואוהב 

 � להתבסס באמצעותיחסי סיבה ותוצאה בי� חיי� אלו ובי� חיי� קודמי� צריכי� ג� כ

היכ� האד� ,  לדוגמא–מה שנדמה כגורל המצוי מעבר לשליטתו של האד� . עמדות פנימיות
ה ויצר  כל אלה יורגשו כדברי� שהאד� רצ�  מה� כישוריו, או כיצד נראי� פניו וגופו, נולד

בדיוק אותו עיקרו� של סיבה ותוצאה פועל במה . לעתי� בהרסנות, לעתי� בחכמה, בעצמו
יש לכ� ג� התכווננות . בחיי� אלו, שנדמה כגורל ובמה שמתרחש בתוככ� ברגע זה ממש

כל אחת יוצרת בהכרח חוויות ומצבי הוויה שוני� . חיובית וג� התכווננות שלילית בתוככ�
�?  שלהתחבורה" עיקרו� זה להשתנות כאשר הישות משנה את כלי המדוע צרי. לחלוטי

  .הפרעה או שינוי, יוצא מ� הכללהעיקרו� הוא מושל� ואינו זקוק לשו� 

. כ" גוברת מידת הבגרות שלכ�,  לקשר בי� סיבה ותוצאהאת� מסוגלי�ככל ש: אני מסכ�
וכ" , תכווננות חיוביתכ" מטופחות יותר עמדות חיוביות וה,  רבה יותרככל שקיימת מודעות

זמי� תמיד הופ" ושפע אוניברסלי . השלווה וההגשמה שלכ�, באופ� יחסי, רבי� יותר
חוסר שלווה והגשמה מרמז תמיד על חוסר מודעות . לאפשרי באופ� יחסי למודעות שלכ�

  .התכווננות שלילית לרשקשולסיבה ותוצאה 

ראשית את� נאבקי� : שלבי� הבאי� יכול להיות מחולק ל– ואלו הדומי� לו –הנתיב שלנו 
התכווננות שלילית , מתפיסות שגויותשמורכבות , כדי לחקור שכבות פנימיות עמוקות

בזה אחר , יש לבדוק כל אחד מהיבטי� אלו. הגישה משתנה ביחס לכל אד�. משקעי כאבו
" א, היבטי� נוספי� לחקור, כמוב�, ישנ�. הנתיב הפנימי דורש תנועה לפני� ולאחור. זה

ברמה הפנימית , כאשר נית� להחלי%. הטיהור העיקרי מורכב מהתמודדות ע� שלושת אלה
כשהתכווננות שלילית מוחלפת בהתכווננות חיובית וכאשר ;  באמתתפיסות שגויות, ביותר

נית� לומר כי הושגה התקדמות משמעותית בשלב , האד� לא מתגונ� יותר מפני חוויית כאב
  .הראשו� של עבודת הטיהור



כ" .  ה� תוצאה של שניה�תפיסות שגויות. התכווננות שלילית היא הגנה מפני חוויית כאב
בגרות טמונה ג� ביכולת לחוות את מה . לולשקיי� קשר פנימי בי� שלושת ההיבטי� ה

 הרגשות אתת מקבלעצמה לקלה ואת הנפש הבוגרת הופכת . בלי להילח� בו, שהאד� ייצר
כל . זוהי הדר" היחידה שבה הרוע יפסיק להתקיי�. � וחווה אות� במלואמולדי� שלהה

מתפיסות והוא נובע , הוא קיי� בברור בכל סוג של שליליות. ההגנות נותנות מחסה לרוע
  .שגויות

להתמיר אותו חזרה למצבו , המשימה של כל אד� בדר" ההתפתחותית היא לבטל את הרוע
לי חיי� רבי� נדרשי� כדי להשיג גלגו. המקורי של אנרגיה טהורה ותודעה אמיתית ואוהבת

  .שלב זה של טיהור

 כמו ג� רוע, והפחד מהכאב וההגנה כנגדו יוצרי� כאב נוס% וגרוע יותר, רוע יוצר כאב
את� יכולי� לחוות את האשליה שבהגנה ברגע שתפתחו את עצמכ� באופ� מלא . נוס%

כפי , עצמו הגנהיש כאב שהנו ב.  ואינני מתכוו� כא� לכאב המזוי%–לחוות את הכאב 

אל ", למעשה, מריר שנובע מזר� מאל� שאומר, מעוות,  כאב בלתי נסבל–שכולכ� יודעי� 
. הוא חסר את הנכונות הבוגרת לאפשר למה שקיי� להיות". החיי�, תעשו לי את זה

 הכאב פשוט –להחביא , לעשות מניפולציות, את� מפסיקי� לשלוט, כשחווי� כאב אמיתי
חלק מכ� טעמו זאת . על כל השלווה והברכה שבו,  למצב ההוויהאת� מתקרבי�. ישנו
עד שתשילו את כל ההגנות ותהיו לפיכ" חופשיי� , ונוספי� מכ� יחוו זאת באופ� גובר, כבר

  .לבטא את המיטב שבחיי�: לאמ� כוונה חיובית

 כאב.  לפיכ" הוא הורס שלווה–טינות , רחמי� עצמיי�, מכיל מרירות, הגנתי, כאב מזוי%
אינכ� . אמיתי הוא שלו בגלל שאת� לוקחי� אחריות עצמית מלאה בלי מניפולציה עצמית

אני כל כ" רע , אני חסר תקווה"וא% לא , "כל זה נעשה לי, כמה שאני מסכ�"אומרי� 

  . ועל כ� ה� חלק מרוע–שתי עמדות אלו אינ� אמיתיות ".  את עצמיחו�שלעול� לא אוכל ל

�ע� כושר , מביא אור וחוש% את גרעי� העצמי, לתותאמיתי פותח ד, כאב לא מוג
לאפשר לעצמה כשהנשמה לומדת . היצירתיות ועומק הרגשות והידיעה, ההתאוששות שלו

היא אינה זקוקה להתכווננות , ג� א� זה לעתי� כאב, מה שהחיי� מציעי�לחוות את 

 בלי –הוא כאב נוכחי שמופיע בדרככ�  נחווה כפי ש, כשמשקעי כאב מסולקי�. שלילית
, תפיסות שגויותאז שו� . בלי לכפות פרושי� מלאכותיי� על הארוע, הכחשה או הגזמה

לא : מצב זה מביא סו% לפחד. שו� רוע וסבל לא יכולי� להתקיי�, שו� התכווננות שלילית
פחד להרגיש או פחד לחוות את שיא האהבה , פחד להיות, פחד מהחיי�, עוד פחד מוות
  .הפחד הגדול ביותר של אנשי�,  מוזר ככל שיראה,שהנו, האוניברסלית

בשלב העיקרי השני בהתפתחות האבולוציונית הנשמה לומדת להרגיל את עצמה לאושר 

התכווננות , הגנות, תפיסות שגויות –במידה שבה קיי� רוע . (universal bliss)אוניברסלי 

האושר הוא בלתי   באותה המידה –סרוב לחוות את הכאב שהאד� יוצר לעצמו , שלילית
בתחילה היא עדיי� זקוקה לחיזוק כדי להיות ,  מרועתאבל אפילו כשהנשמה חופשי. נסבל

הטהורה שלה היא כל כ" , האנרגיה המבורכת.  של הרוחהכוח העצו�מסוגלת לשאת את 
נית� להכיר באמת זו . חזקה עד שרק הטהורי� והחזקי� ביותר יכולי� לחיות בתוכה בנוחות

כולכ� חווית� את ההרגשה . מת במסגרת ההתפתחות האנושית שלכ� עצמכ�במידה מסוי
את� מרגישי� יותר נוח . שמחה, אקסטזה, הנאה, שאינכ� יכולי� יותר לשאת אושר

העוצמה של הרוח האוניברסלית מנוגדת לאנרגיה בעלת התנועה האיטית של . באפרוריות
  .     כאב שאינו נחווה, הגנה, רוע

את� מגיבי� תחילה , הודות להתפתחות שלכ�, באסיפות אלו, שכעתזוהי הסיבה לכ" 
י� על ידי רגש חזק והוא מעורר תפושכולכ� . לשפיעה הטהורה של עוצמה רוחנית בבכי

א" . כאב, כמיהה,  משקעי רגשות שטר� נחוו של עצבותעוררהוא מ. בכ� תחילה דמעות
את , את ההזנה הרוחנית, ראת� כבר מרגישי� את השחרו, בעוד את� חווי� רגשות אלו

כעת ה� הפכו . אלו היו מלי� בלבד, בעבר. נובעי� מכ"את העליזות והאהבה ש, השמחה
זה מחזק דבר .  באמת זה לזהכשאת� חושפי� את עצמכ�למציאות כתוצאה מהכנות שלכ� 
לכ�  . ני� לכ� הברכה והכוח שניתעוצמת� של את שאתאת קשר האהבה ואת יכולתכ� ל

שמחה חדשה תתגלה , מאוחר יותר.  בכי היא לכוח זהשתגובתכ� הראשוניתי הגיוני למד



כיוו� שאפילו כעת את� מרגישי� שונה , שמ� משמחה חדשה זו נמצא כבר ש�. בתוככ�
  . עצ� הדמעות שלכ� פותחות את ערוצי השמחה. הרגישלגמרי מהאופ� שהיית� רגילי� ל

את� הופכי� את עצמכ� . לכוח להיכנסי� עדילא יתנו ,  מתגונני� בחוזקה�דושע, חלק מכ�
כמו ג� חשיפה כנה של , א" הפתיחות המתמשכת שלכ� לעוצמת הרוח". בטוחי�"לקשי� ו

יהפכו אתכ� לבסו% לחזקי� מספיק לשחרר ולהפו" , האמת הזמנית של רוע בתוככ�
א" בשו� אופ� אל תצדיקו את הקשיות ההגנתית שלכ� . מסוגלי� להרגיש ולהיות ממשיי�

זוהי ההגנה הגדולה ביותר שלכ� כנגד מי שהנכ� באמת ומה . י שפיטה והטלת ספק"ע
  .כיוו� שאת� מוציאי� עצמכ� מחו� לחיי� ואז מתלונני�! ואיזו שטות זו. שאת� באמת

, הודו בכוונות השליליות שלכ�. התקדמו בדר" זו של חקירה: יקירי, לכ� אני אומר לכ�

חקרו מה . ו את הקשר הבאשואז ע. ת ומלאת הטינה שלכ� המכוונ)withholding(בהימנעות 
צרו את הגשר בי� שני היבטי� ? מה היית� רוצי� שישתנה. את� באמת לא אוהבי� בחייכ�

דבר זה ית� לכ� דח% ומוטיבציה נוספי� לרצות להרגיש .  וחוסר ההגשמההימנעותה: אלו

 ות מלאהו מחוייבחושכשת. פחד, עצבות, כמיהה,  כאב–את הרגשות הישני� שטר� חווית� 
, כאשר תרפו מ� ההגנות. תהפכו חופשיי� וחיי� באמת,  שנמצא בכ� מהלהרגיש את כל

נמס ושמח , הכאב המזוי% של תלונות מרירות לכאב האמיתי שהוא ר"� תבצעו את המעבר מ

–�הזרע ינבט במהרה . הכאב האמיתי נושא את הנבט של חיי� אמיתיי�. שמח,  כ
בלב כשתבצעו את הצעד הראשו� של התחייבות לרגשותיכ� והתחייבות בתודעתכ� ויל

 א� רק – החיי� להיות עבורכ� ועד כמה שמחי� יכל. לחוות את החיי� מבלי לבלו� אות�
� עהקשרי� שלכ� להיות  ועד כמה חמי� ועשירי� יכל.  על עקשנותכ�היית� מוותרי�

  .מערכות היחסי� החיוביות שלכ�ואחרי� 

כל אחד .  נכללי� בתכנית הגדולהכ�אחריות גדולה צומחת מהיות, ידידי, �אני אומר לכ
היא ; אחריות כזו לעול� איננה נטל. נושא אחריות כזו, שפוסע בהתמדה בנתיב זה, מכ�
שו� דבר לא יכול להפו" אד� .  הגדולה ביותר שב� אנוש יכול אי פע� לחוותזכותה

זהו סימ� לחוסר בגרות א� האד� רואה . מגשי� את עצמו וחופשי יותר, למאושר יותר
יכולי� יותר כ" את� , ככל שאת� הופכי� בוגרי� יותר. באחריות נטל ומגבלה לא רצויה

לעול� לא תוכלו .  שחופש ואחריות הנ� תלויי� זה בזה ובלתי ניתני� להפרדהלראות
  .להיות חופשיי� כל עוד אינכ� מרגישי� אחראי�

אלא , מההתכווננות השלילית שלכ� אינה רק זו שלכ�האומללות שאת� מטפחי� כתוצאה 
 לגרו� לכ�  הדבר מוכרח, בי� א� את� יודעי� זאת או לא. ג� זו שאת� משפיעי� על אחרי�

 לא זו בלבד שאינכ�, כיוו� שבכל פע� שאת� שליליי� ונמנעי�. בצדקולהרגיש אשמי� 
עשוי שלא להתרחש ר הדב. אלא את� למעשה מקפחי� את האחרי� ופוגעי� בה�, אוהבי�

מידה וא% יותר מכ" ברמה ה מוחשי באותה ואה, כפי שאמרתי קוד�, אבל, ברמת המעשי�
כשהאד� האחר אינו אינטואיטיבי ומודע מספיק כדי לתפוס , של אינטראקציה בלתי נראית

  . מה מתרחש

למעשה טוב . המציאות הפנימית היא הסיבה; הרמה הפיסית של מעשי� היא רק התוצאה
. אורה יש לעתי� קרובות תוצאות הרות אסו� בגלל שליליות מוסתרת שחותרת תחתיולכ

 מאד לכאורה עשויה להיות ברכה כאשר המניע שלה והעמדות ההתרחשות רע, מצד שני
הרמות הבלתי גלויות ה� הרבה יותר ממשיות . הפנימיות ה� חיוביות ומחוברות לאמת

אפילו א� אינה , תכווננות השלילית שלכ�לה, על כ�. ומשמעותיות מאשר הרמה הגלויה
אלא , יש את התוצאות הנוראות של קיפוח ופגיעה לא רק בעצמכ�, מופיעה כמעשה גלוי

  .ג� באחרי�

ה� יחוו את הפגיעה בגלל שה� , א� האחרי� חופשיי� מספיק מ� ההגנות שלה� עצמ�
זו תהיה פגיעה . ה� יחוו אותה בצורה נקיה ולכ� היא תותיר אות� ללא פגע. מודעי�
אבל אלו שצריכי� עדיי� להאבק . והיא לא תוסי% למאגר המשקעי� המודחק, רגעית

, אלו יחוו כאב מר, התכווננויות השליליות שלה� עצמ�ב, הגנות שלה� עצמ�במסכות וב
,  תלוי בה�דברה. למרות שה� עשויי� למעשה שלא להיות מודעי� לתגובת�, דחיה חדשה

, או שיבחרו לחזק, ודע ויתקדמו מש� בנתיב ההתפתחות שלה�הא� יהפכו את הכאב למ
�  .להצדיק ולהגביר את הדפוס ההגנתי והשלילי היש



בגלל שהאחריות שלכ� גדלה ע� העבודה הטובה שאת� , ידידי, כל זאתלכ� אני אומר 
כ" הופכת , ככל שאת� מתקדמי�. ההשפעה של כל דבר שיוצא מכ� גדלה ג� כ�; עושי�

עליו נדבר בפע� , זהו חוק רוחני נוס%. ליליות שנותרה בכ� לחזקה יותרההשפעה של הש
  .אחרת

. ההתקדמות של קבוצה זו ככלל יוצרת אנרגיה חיובית חדשה שעולה על העבודה עצמה
�.  נראי� עולי� על הבנתכ� בשלב זהבלתיא" היתרונות ה, לעבודה יש תוצאות נראות לעי

הכירו .  מאדות יפ�ה, רה שאת� מושיטי� זה לזההעז, המחוייבות שלכ� למה שאת� עושי�
ג� לפעולות ולעמדות , במישור בלתי נראה. בכ" שבדר" זו את� מגשימי� אחריות רוחנית

הכירו בכ" ותנו להכרה זו . החיוביות וג� לשליליות יש השפעות ותוצאות חזקות יותר כעת
  !להיות לכ� לעזר ולתמרי�

לנתינת , התחייבו בלב של� לאמת שלכ�: ו באמירה ומסיי� הרצאה זסוגר את המעגלאני 
כעת כשאת� .  מלאת הטינההימנעותעל הולוויתור על הכוונה השלילית , המיטב שלכ�
 לוותר על כ" ולאפשר לאלוהי� בתוככ� לעזור ליצור את העמדות גלו רצו�, רואי� זאת

� עקבות נוספי� בכל פע� שאת� מוצאי. הברכות ה� באמת אינסופיות. החיוביות המנוגדות
�עוררו . ערכו את ההתחייבות החיובית המתאימה, של התכווננות שלילית שנותרה עדיי

  .בדר" זו אנרגיה רוחנית חדשה שתביא לכ� ברכה הולכת וגדלה

זה מקרב . זה נפלא כל כ". כ" שתוכלו לעבוד מעט ביניכ� לבי� עצמכ�,  אפרד מכ�כעת
את� .  את� יכולי� בקלות להרגיש שכ" ה� הדברי�.זה יוצר אנרגיה טהורה וחזקה; ביניכ�

באמצעות ביטוי פתוח , וכ". את� חושפי� את עצמכ� ומקבלי� זה את זה; עוזרי� זה לזה
מוכרחות ברכות הולכות וגדלות  ,מכ". את� הופכי� לאוהבי� באמת, של השנאה שלכ�

. יקירי,  תבורכו.בקשו את האמת והכל יהיה כשורה, כשאת� מוטרדי�.  ינבעוכ�לנבוע וא
  .אהבת היקו� עוטפת אתכ�

  
  

  

 


