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  1973 מאי 4 מתארי� 211נתיב ההתמרה הרצאה 

   שלושה שלבי�– עצמית בריאהי� פאירועי� חיצוניי� משק

  )תרגו� ראשוני מאת ליאורה ורדי(

  

הזמ% בשל להרצאה זו מפני שמספר מספיק של ידידי . אני מבר� אתכ� ידידי היקרי� בערב זה

ואלית אלא ג� להשתמש בחלק  לא רק להבי% בצורה אינטלקט,ההולכי� בנתיב יהיו מסוגלי�

אני צרי� לחזור על אינפורמציה מסוימת על מנת להבהיר את ההקשרי� , כמו תמיד. מהעקרונות

  .ואת הנושא כולו

  

רק כאשר את� .  קופסה של תפיסות שגויות ומוגבלות–השכל האנושי לחו' בתו� קופסה צרה 

 של החיי� והיחס תפיסהנה ופרספקטיבה נכומכירי� את עצמכ� את� יכולי� בהדרגה להשיג 

התפיסה של השכל האנושי שגויה במוב% זה שאת� . עצמית הפנימית שלכ�ה לבריאהשלה� 

ראיה .   רק חלקי� קטני�רואי�למרות שאת� , מה שאת� רואי� כדבר של�את מתרגמי� 

ונותנת לכ� תמונה שונה לחלוטי% של , חלקית זו משנה את טבע ההיבטי� הנתפשי� של המציאות

לצור� האנלוגיה דמיינו תמונה רחבה .  החיי� והבריאהלליכי� שהושל הת, הבריאהשל  , החיי�

מה שתראו הינו רק . מפני שיתר התמונה מכוסה, רק חלק קט%דר� פתח צר שממנה את� תופסי� 

. כל התפיסה וההבנה שלכ� שגויי�, אבל א� את� מאמיני� שזו כל המציאות, חלק של המציאות

  . והתפיסה האנושית פועלות בדר� דומה בקשר לעול� האמיתיהשכל האנושי

  

כמו כ% זה נכו% שאותו שכל אנושי מסוגל להתרחבות אינסופית ולעבור מעבר למוגבלות הנוכחית 

.  בסופו של דבר על מנת להיווכח בהיק) הכולל שלותתמירהמוגבלות הספציפית של השכל . שלו

השכל מתנה את . ובע ממיקוד והתניה חד צדדיי�חלק ניכר מהתפיסות האנושיות השגויות נ

 התפיסות וההתבוננויות שלו ומנציח אות� כל עוד לא מאתגרי� או חוקרי� ,האמונות העצמיות

 אבל כל עוד לוקחי� כמוב% )processes self conditioning. (את התהליכי� המותני� האלה

  .שאר בקופסההשכל נ, מאליו וכאמת את האמונות והתפיסות המותנות האלה

  

באופ% עליכ� לדעת תחילה ש, על מנת להשיג הבנה עמוקה יותר ותמונה ברורה יותר של המציאות

כל עוד הקשר . במיוחד ביחס להתנסויות שלכ� בחיי�, את� עושי� לעצמכ� שטיפת מוחקבוע 

 הינו ולחוויות החיצוניות מצד שני, בי% המציאות הפנימית לתנאי� או לנופי� הפנימיי� מצד אחד

הטבע של החיי� והיחסי� בי% החיי� לבי% העצמי , כפי שזה נראה כ� לרוב בני האד�, קלוש

 לא .עצמו נהיית צרה ומוגבלת באופ% מכאיבאת הקופסה שבה השכל מוצא . מעוותי� לחלוטי%

. נית% לסמו� על כל התפיסות מפני שהתפיסה הראשית של החיי� ושל העצמי היא לא ממוקדת

)off center.(  

 היא כה נפוצה שקשה מאוד להפסיק את ,שהחיי� החיצוניי� אוכפי� עליכ� התנסות, האשליה

 בהרצאה זו אני רוצה לדבר במיוחד על שלושה שלבי� בסיסיי� בגדילה .שטיפת המוח

  .ובהתפתחות כפי שה� נראי� מנקודת הראות של התנסות החיי� שלכ�

  

. י� כל האירועי� כמנותקי� מכ� לחלוטי%נרא, שהינו הכי רחוק מהמציאות, בשלב הראשו%

העול� נראה מקו� קבוע שבו ההתנסויות האישיות שלכ� מגיעות אליכ� כתוצאה של מקרה 
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את� מתחילי� להבחי% . אבל ביחד ע� הגדילה מגיעה התקדמות. מזל או חוסר מזל, טהור

רמת� לתוצאות אבל את� יודעי� שאת� ג, אולי לא במודע או בכוונה, באירועי� שאת� יצרת�

שנראה שאי% לה� שו� קשר " חיצוניי�"כאשר זה מגיע למאורעות , ע� זאת. שאת� חווי�

כאשר אירועי� כאלה מטרידי� את מצב האושר . עדיי% אינכ� יכולי� לראות זאת, אתכ�

 רחוק ה שנרא,האירוע החיצוניואז .  מהמרכז שלכ�מאוד רחוקי�את� עדיי% , והשלווה שלכ�

שאת�  אספקטי� של העצמי הפנימי שלכ� סמלית רק בצורה ) משק, שלכ�מהמצב הפנימי

לראות את הזה הסירוב המתמש� . להתעמת איתו אבל סירבת� לשי� לב אליו עד כה אמורי�

האמת מרחיק אתכ� במידה כזו מהנקודה שבה את� יכולי� להיות מודעי� לבריאה העצמית 

ה% נראות . לא רק בתפיסה, מכ� בפועל עד כי התוצאות של הבריאה שלכ� רחוקות ,שלכ�

  . מנותקות מהתהליכי� הרצוניי� שלכ�

  

זהו שלב מאוד מכאיב מפני שכל מה שקורה לכ� נראה כלא מגיע לכ� והחיי� נעשי� מאוד 

את� באמת נראי� כקורב% של הנסיבות וחסרי . מפחידי� מבחינת האופי הבלתי צפוי שלה�

זה ג� מנציח את התעתוע . ד גדול וחוסר אמו% בחיי�התרשמות זו גורמת לפח. יכולת השפעה

 קטלני או יותר שו� משחק אינו כה. המסקנה שבני אנוש הינ� קורבנות: האנושי הגדול ביותר

וע� זאת יש התנגדות עצומה לוותר על התעלול על ידי הסרת כיסוי העיניי� והתבוננות . מכאיב

  .מעבר לתפיסה המוגבלת

  

לאחר , המעורבי� בנתיב, כמה מכ�.  פעמי� רבות בהקשרי� שוני�קרו% הזהידיברתי על הע

 שמה ,את� מתחילי� למעשה לחוות לעיתי�, שהתגברת� על התנגדויות וחסימות בעצמכ�

היה למעשה , שנראה קוד� כמאורע חיצוני בצורה אבסולוטית שאליו הושלכת� בצורה אקראית

 אירוע כזה משק� דעות מעוותות .ת שלכ� מאוד של עמדה פנימית וכוונה מפורשהגיוניתהרחבה 

כאשר מוק� הגשר  .תגובה או רצו� ספציפיי� ומעוותי�, ספציפיות אשר בתור� גורמות לפעולה

המיקוד השגוי מוזז צעד אחר צעד . את� מתחילי� לתפוס עול� שונה לחלוטי%, המקשר

  . וההסתכלות על החיי� משתנה ונעשית ברורה יותר

  

זה . ענווה ויושר,  בי% עמדות פנימיות למאורעות חיצוניי� דורש אומ'יבורח, כפי שאת� יודעי�

האנרגיה החדשה והכוח , הביטחו%, האמונהאת אבל . דורש יושר מוחלט של אחריות עצמית

רבי� מכ� נעי� .  כזה בי% חו' לפני� לא נית% לאמוד רק במילי�חיבורהבורא שמושג על ידי 

הסיכוי שיש . תפחת ההתנגדות לבצע את החיבורי� האלה, שיכוככל שתמ. באופ% רצו) לכיוו% זה

 פוחת בקצב שבו גוברת האחריות העצמית , להחזיק באשליה שאת� קורבנות של החיי�,לכ�

  .שלכ� ונעשית כה מהנה שאת� לא תחליפו אותה יותר בעבור הרגשת קורב% לא אמיתית

  

אורעות חיצוניי� שנראי� כמעט כ� פחות יקרו לכ� מ, ככל שאת� יותר נכנסי� לשלב החדש

 תבנוככל שיותר . ואחר כ� את� תכירו בה� כבריאה שלכ� ללא שו� צל של ספק. מנותקי� מכ�

כ� פחות , מעצבי� את חוויות החיי� שלכ�עצמכ� את החיבורי� האלה וכ� תראו כיצד את� 

 שימוש על ידירק  את� מבצעי� ההקשר לה�את ש ,רחוקי� מכ� כה יקרו מאורעות שנראי�

שלב השני בהתקדמות וזה מביא אתכ� ל. באירוע כסמל המתאר היבט של הנו) הפנימי שלכ�

  . הזו
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.  את� יכולי� לראות יחסית בקלות את האירוע החיצוני כתוצאה של עמדות שלכ�בשלב השני

עליכ� לצבור . אי% זה אומר שאת� יכולי� מיד להפסיק ליצר את הבריאות המסוימות האלה

לה של הבנה עצמית ולחשו) ולשחרר הרבה אנרגיה כלואה ורגשות קפואי� לפני שתוכלו מידה גדו

, שההתנסות שלכ� הינה תוצאה של העמדותמאוד ברור לכ� , ע� זאת. לברוא את החיי� שלכ�

התנסות זו או אחרת הינה תוצאה כיצד את� יכולי� לראות . האמונות והרגשות שלכ�, הכוונות

מיותר לומר . 'תבניות התנהגות שליליות וכו, פעולות הרסניות, גנו% הגנהמנ, ספציפית של תשוקה

אפילו א� . קורב% וחסר תקווה, פוחד, חרד, שבשלב זה אי% אפשרות להרגיש כה חסר אוני�

ביכולת שלה לשנות את העמדות והתבניות הספציפיות מפני , האישיות עדי% מפקפקת בנקודה זו

, של אי רצו% לשנות את העמדותו יותר של כוונה שלילית שהיא לא חשפה עדיי% רמה עמוקה

זהו צעד גדול קדימה בסקלה . )תוהו ובוהו (לפחות העול� אינו נראה יותר מקו� קאוטי

  .האבולוציונית

  

, הכוונות והרגשות שלכ� נעשו מספיק טהורי�, הפעולות, העמדות,  של ההתקדמותבשלב השלישי

האירועי� יותר ויותר . חיוביתשרובה וצרי� התנסות חיי� כ� שאת� יאמיתיי� ופרודוקטיביי� 

את� נעי� אל תהלי� יצירה , כפי שדיברתי בהרצאה הקודמת. החיצוניי� מגיעי� על פי רצונכ�

השכל שלכ� . אבל בשלב זה עדיי% אינכ� לגמרי טהורי�. עצמית חדש של יצירה והתנסות חיובית

א) אל פי . % יכול לחדור במהירות דר� צעי) האשליההרבה יותר מודע לבורות העצמיי� שלו ועל כ

סובלי� ממצבי רוח משתני� שנראי� כבאי� את� ולפעמי� , כ% עדיי% נשארי� כמה ענני�

אבל כעת את� לא משלי� את עצמכ� שמישהו או משהו אחר .  ללא שו� סיבה חיצוניתוחולפי�

לפעמי� את� עשויי� לומר , מוב%כ. את� יודעי� שזה מגיע ממצבי הרוח שלכ�. גור� לכ� לסבול

וזה עשוי להיות , שמצב הרוח הקודר הינו תוצאה של משהו מסוי� שגר� לכ� לדבר זה או אחר

. תלוי במבט שלכ�, זה שיי� לשלב ראשו% או שני. אבל אירוע כזה אינו שיי� לשלב השלישי. נכו%

אלא פשוט , די גור� חיצונישלב שלישי פירושו שאת� כבר יודעי� שמצב הרוח שלכ� לא נוצר על י

זה כאילו ענ% כיסה את השמש ואת� לא . נוצר בתוככ� ללא ש� סיבה או פרובוקציה חיצונית

עדיי% את� קורב% של תנודות של מצבי . אבל את� יודעי� שהענ% נמצא בכ�, יודעי� עדיי% מדוע

 אבל הוא עדיי% ,מגע ישיר שלכ� ע� המציאות הפנימיתל קרובשלב שלישי זה הוא הכי . רוחכ�

 עוברת באופ% קבוע קרוב יותר לחפיפה )(manifestationאני מתכוו% שההגשמה ). removed(רחוק 

  .ע� המצב הפנימי שלכ� כתוצאה מכ� שהקמת� את הקשרי� בשלבי� הקודמי�

  

, כסות באופ% פתאומי את השמש הפנימית עשוי להשתנותמה שגור� לענני� הפנימיי� האלה ל

תפיסה מסוימת של אנשי� סביבכ� מפני ולהיות שאת� מדחיקי� רגש מסוי� יכול . כמוב%

, או שאת� פשוט חווי� את התנועה הפנימית של הנתיב. שאינכ� רוצי� לטפל בכאב או בתסכול

  מצבי רוח אלה ה� . החושפת כל הזמ% חומר עמוק יותר כדי שתטפלו בו ככל שאת� מתקדמי�

 לשכל המודע חודר� לב לדבר בכ� שאחרת לא היה ומאפשרי� לכ� לשי, רכ�ותמרורי� עב

  .שלכ�

. אני מתייחס בהקשר זה לא רק למצב פסיכולוגי או רגשי, כאשר אני מדבר על מציאות פנימית

ואת� כאישיות ניצבי� על הגבול בי% המרחב הפנימי , המציאות הפנימית היא היקו� הרחב

ומצד שני ,  ביטוי ותנאי שאפשר לתפוס,האינסופי והנרחב של בריאה שבו קיי� כל מצב תודעה
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, הגו) החומרי שלכ� הוא הגבול. באהבה ובחיי�, החלל החיצוני שאותו יש למלא בתודעה ואור

שמשימתו היא להביא את המציאות  התודעה מאחורי הגו) היא הגור� המעביר. מצב הגבול

י� קרובות  במצב הגבול הזה שוכחי� לעיתשאנשי� הקושי היחיד הוא .הפנימית לחלל

  .או אפילו שיש בכלל עול� פנימי, שהמציאות הפנימית הינה העול� האמיתי

  

� יהחשיכה של השכל המוגבל גורמת לכ� שכמעט בלתי אפשרי לתפוס את העול� האמיתי הקי

את� יכולי� לתפוס את החלל רק במונחי� של . שמוביל למרחבי� אינסופיי�, בפני� או דרככ�

ע� זאת אפילו . אמיתינראה רק החלל של מצב מודעות תלת מימדי . מציאות חיצונית משתקפת

ולכ% הרצ) , תנועה הוא בעל שונות אינסופית/חלל/אי� שלכ� יודעי� כיו� שהיחס של זמ%קהפיזי

  הוא יחסי ורק אחד מבי% אפשרויות ,  מצב תודעה שלכ� –תנועה של העול� שלכ� /חלל/זמ%

כאשר תודעה אנושית . הישימה לכל המצבי� הפנימיי�נוקשה בלעדית " מציאות"ואינו , רבות

שהינו , תנועה/חלל/מה שקורה הוא שהיא נסוגה מהקליפות שלה לרצ) אחר של זמ%, "מתה"

  .העול� הפנימי

  

 תוצאות של �חלל הספציפית ה,חלל והיחס של תנועה לזמ% ולחלל בתו� המציאותה, כפי שהזמ%

, האקלי�, האטמוספרה, חוקי הטבע, התנאי�, יקטי�האובי, כ� ג� הנופי�,  מצב תודעה מתאי�

 העול� הפנימי שלכ� הוא על כ% תוצר מוחלט של .ג� ה� נובעי� ממצבי� ספציפיי� של תודעה

בעול� פנימי זה את� מתחברי� לאחרי� שמצב התודעה הכללי שלה� דומה . מצב תודעה כללי

חוק זה מתאי� כמוב% . זמניתכ� שאת� חולקי� ספירה שיצרת� במשות) של מציאות , לשלכ�

בהבדל היחיד שמצבי� פנימיי� מתממשי� על האדמה בדר� שלרוב קשה , ג� לספירת האדמה

  .יותר להבחי%

  

את� מורכבי� מהיבטי� רבי� . את� ג� יודעי� שהתודעה האישית שלכ� אינה רק מצב מאוחד

בי% עצמ� ומצבי של תודעה שלעיתי� קרובות עשויי� להיות בחילוקי דעות מוחלט בינ� ל

  .התפתחות אלה עשויי� להשתנות באופ% נרחב

  

הוא בוחר לקחת , כאשר העצמי האמיתי לוקח על עצמו משימות עוד לפני ההתגלמות בגו)

בנתיב כדי את� נעזרי� . א� נית% לומר זאת בצורה כזו, היבטי� מסוימי� של תודעה ביחד איתו

 להביא איחוד בי% ההיבטי� המופרדי� של שהיא, להשלי� את המשימה שהעצמי האמיתי הבי%

שהוא , האגו שלכ�. לחנ� מחדש ולטהר את ההיבטי� המפוצלי�, וג� לזקק, התודעה שלכ�

או לחמוק , יכול לבחור לחפש הבנה לגבי ההקשרי� האלה, התודעה הפעילה המחליטה כלפי חו'

כפי . חלל החיצוניתודעת האגו שלכ� היא קו הגבול בי% עול� האור הפנימי לבי% ה. ממנה

הוא יכול , כאשר השכל האנושי מסתב� במציאות החלקית של תודעה תלת ממדית, שאמרתי

אוסי) פה שבני . רק על ידי מאבק הוא יתעורר לתודעה גדולה יותר. בקלות לשכוח את המשימה

  .במאבק זה א� ה� רק מוכני� לקבל את העזרהשל הנחיה רוחנית  סיוע רבאנוש מקבלי� 

  

העצמי אגו המודע מזדהה באופ% , השכל המנותק שוכח את האמת הגדולה יותר של ההוויהכאשר 

מצב . ואז הוא מאבד תחושה של זהותו האמיתית. זמני ע� היבטי� הדורשי� חינו� מחדש וטיהור

. רצו% עצמי ופחד לשלוט על התודעה, מכאיב באופ% קיצוני זה קורה רק כאשר מתאפשר ליוהרה
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חת� בעלות והערכת� באופ% אמיתי את ההיבטי� השליליי� שאית� לק, ברגע שחשפת�

 ואות� היבטי� נראי� כעת ,הבידול המביש הזה פוסק, הזדהית� ולכ% נאבקת� כנגד ראיית�

  .פשוט היבטי� של העצמי הכולל: בדיוק כפי שה�

  

. ר את עצמכ� ולהפסיק להחביא את החלק השלילי שלכ�ולכ% חשוב ביותר בנתיב שלכ� לחק

. כ� יותר תאבדו את עצמכ� בו ואז האכזבה של האשליה תגדל, מפני שככל שתחביאו אותו יותר

רק כאשר תגייסו אומ' ותאמצו את הענווה להכיר שוב ושוב ולחשו) את החלקי� השליליי� 

באופ% . את� רוצי� להחביאשחלקי� האת� תפסיקו להזדהות בסתר ע� : אז יקרה הנס, שלכ�

 את העצמי הבורא האמיתי תכירוכ� יותר ,  את החלק ההרסניתחשפותר יושככל  ,פרדוקסאלי

ככל שיותר תחשפו את השנאה , כ� יותר תכירו את היופי, ככל שיותר תחשפו את הכיעור. שלכ�

  .כ� יותר תכירו את מצב האהבה שקיי� בכ� מכבר שיכול לזרוח מבפני�, על כל מרכיביה

  

ב באופ% בלתי ייאמ% שבו שמת� את עצמכ� כאשר את� את המצב המכאי, ידידי, לעצמכ�דמיינו 

 שאת� מחביאי� בגללבדיוק . מתביישי� בו או מפחדי� ממנוכל כ� מחביאי� את מה שאת� 

 להיות ללא %את� גורמי� לה. את� יוצרי� את אות% עמדות שאת� הכי שונאי� בעצמכ�, אותו

משוכנעי� ברמות עמוקות של התודעה שיעור גרועי� יותר על ידי ההסתרה ואז נעשי� יותר ויותר 

מעגל זדוני זה גור� לכ� להיות נחושי� יותר .  את ההוויה האמיתית שלכ�ות מרכיב%שלכ� שה

 רק בגלל שיטות ההסתרה ,יותר הרסניי�, יותר שליליי�, להסתיר ולכ% להרגיש יותר מופרדי�

ניקיו% כפיי� , אשמהה, השלכה של אשמה אמיתית על גבי אחרי�תמיד ההסתרה דורשת . שלכ�

 לכ% את� נעשי� יותר משוכנעי� שהחלק החבוי הוא העצמי המוחלט. צביעות וכ% הלאה, עצמי

אמרתי . המשימה האמיתית שלכ� צריכה להתחיל בחשיפת כל מה שזה את�. שעבורו אי% תקווה

 מחפשי . מפני שפשוט אי% דר� אחרת לגבי היבט זה של התפתחות רוחנית, זאת פעמי� רבות

 משלי� את עצמ� וצריכי� בזמ% זה או אחר לפגוש את ההתעוררות ,גדילה רוחנית שנמנעי� מזה

ע� . עליכ� לחשו) את כל החלקי�, את� צריכי� לעבור דר� התהלי� הזה. הגסה המכאיבה הזו

ת שהדעה הגרועה ביותר על עצמכ� לעול� אינה וחשיפה כזו מביאה איתה את המודע ,זאת

 ות מוצדק%לעול� אינ% ה. עד כמה מכוערות התכונות והעמדות שהחבאת�ולא משנה , מוצדקת

מפני שאות� חלקי� ה� רק היבטי� מופרדי� של התודעה הכוללת שהעצמי האמיתי נטל על 

  .עצמו

  

לא כתיאוריה או כהנחה , את� נעשי� מודעי� לעצמי הגבוה, כשאת� עוברי� את השלבי� האלה

, כהוויה אמיתית שאת�את� חווי� את עצמכ� .  ועכשיוכא%, פילוסופית אלא כמציאות בוטה

תמיד היית� ותמיד תהיו ולא משנה מה ההיבטי� המופרדי� של התודעה עשו בדר� של האשליה 

בתהלי� את� לומדי� על המציאות הפנימית ועל כל ! זו באמת משימה גדולה ונפלאה. והטעויות

הנו) . החיצוני ביחס לנו) הפנימי שלכ�את� רואי� את האירוע . ההיבטי� והרמות של התודעה

  .באמת מציאות בוטהאת ז.  או צבעוניתסמליתהפנימי הוא לא יותר מאנלוגיה 

כשאת� עובדי� על פי ההוראות של . הבה נחזור לשלושת השלבי� הבסיסיי� במוב% ספציפי זה

כמה ה� לא משנה עד , הנתיב ומקימי� את החיבורי� בי% עצמכ� לאירועי� חיצוניי� בחיי�

 העצמי אתמתחיל תהלי� הפו� מעניי% בתפיסה שלכ� , רחוקי� מהרצו% שלכ� ומהאחריות שלכ�

מה שתחילה . וההפ�, נעשה כעת תוצאה, נראה כסיבהשתחילה ,האירוע החיצוני.  החיי�ואת



 9 מתו� 6'  עמ211הרצאה , הנתיב

בעוד שאירועי� חיצוניי� , נעשה כעת מציאות חזקה, כלומר נו) פנימי, סמליתנראה רק כאנלוגיה 

תפיסה חדשה זו מביאה איתה מכלול של� של תגובות .  מייצגי� סימבוליי� של תנאי פנימינעשי�

הרגשות , התשוקות,  מפני שהמחשבות,עולה תחושה פנימית עמוקה של ביטחו%. חדשות לחיי�

, לפיכ� לא מתייחסי� יותר בצורה לא אחראית למחשבות. והעמדות נתפסי� כגורמי� בוראי�

.  ועמדות כי לא מניחי� יותר שה� לא נחשבי� ושה� לא גורמי� לתוצאהרגשות, אמונות, דעות

  .מודעות חדשה זו מביאה איתה את התחושה שאתה הבורא של הדברי�

  

א� אתה לא מתנגד ללכת מעבר להיגיו% המוגבל והשגוי של תודעה חומרית שבה החיי� נראי� 

אירועי� חיצוניי� לחיי� הפנימיי� תחווה את העקביות בי% ,  אות�היציבוכדבר קבוע ונתו% שבו 

, שה� תוצאות בלתי נמנעות, הביטחו% ותחושת האיחוד ע� כל החיי�, השמחה, השלווה. של�

א) על פי כ% בני אנוש נאבקי� כנגד מודעות . יהפכו למגוחכת את ההתנגדות הקודמת כנגד מצב זה

לאור� ההיסטוריה . �את� מחפשי� את כל סוגי התירוצי. זו יותר מאשר כנגד כל דבר אחר

על מנת לחמוק , האנושות יצרה תשובות שונות כדי להסביר את התוצאות של בריאה פנימית

יש . את� מסרבי� לשיי� את האירועי� החיצוניי� למצב הפנימי שלכ�. מלקחת אחריות לגביה

ו וע� זאת שו� דבר לא יכול לשחרר כמ, לכ�  נטייה חזקה להתעל� מאמת זו ולא לייש� אותה

  .גישה חדש זו בעצמכ� ובחיי� שלכ�

  

ליצור אות� , שו� דבר אחר יכול לתת לכ� את האמצעי האמיתי לברוא את החיי� שלכ� מחדש

כי , יש לכ� את הכלי� לכונ% בריאה חיובית במקו�, ברגע שתראו את הבריאה השלילית. מחדש

ות ומפירושי� את� התנית� את עצמכ� להתעל� ממחשבות שלילי. שולטי� אות� עקרונות

  . ו% ולרוע שלכ�דלז, להתעל� מלראות את הנטייה שלכ� לחפש הצדקות לטעויות, שאת� נושאי�

את� מעדיפי� לא לעשות דבר מאשר לראות שאת� בכוונה בחרת� חוויה לא מאושרת מסיבות 

. ות ומתסכלותמתיש, ותת מכאיביו התנסוהרבה ויוצרי� בוראי�את� לעיתי� קרובות . מרושעות

מענישי� וחוסמי� את , מתנגדי�, ז את� משתמשי� בעובדה זו כהצדקה להיות יותר מרירי�וא

ת אלה והסבל שלכ� נעשה את� מאבדי� את גור� הרצו% של בריא0. המיטב שבהוויה שלכ�

כ� הסבל נעשה יותר מר , ככל שאת� יותר מאבדי� את הקשר בי% הבריאה העצמית. אמיתי מאוד

  . עמידי� פני� שההתנסות שלכ� לא נגרמה מהמחשבות והכוונות שלכ�ואז את� מ. וחסר תקווה

  

הכוונות או העמדות הרגשיות , מתעלמי� מהכוח היוצר של המחשבותאת� לעיתי� קרובות 

השכל הילדותי רואה סיבות ותוצאות רק כיחידה . שלכ� בגלל מרווח הזמ% בי% הסיבה לתוצאה

. בוגר מסוגל להבחי% בתוצאה המוזזת מגור� סיבתירק השכל ה. מיידית הנראית קשורה בצמידות

כאשר קיימת כוונה שלילית השכל נשאר ילדותי ועיוור באופ% יחסי והתפיסות שלו מוגבלות באופ% 

  .יחסי

  

, ברגע שהגעת� לשלב השני שבו את� מתחילי� להכיר בהתנסויות כתוצרי� של העמדות שלכ�

שה% השלכה ות זאת ופחות ופחות התנסויות יהיו לכ� יותר ויותר התנסויות שבה% קל לגל

בשלב זה את� עשויי� להיות תקועי� פה וש� . חיצונית מוחלטת וסמל של מציאות פנימית

א) על פי כ% זה מאפשר לכ� הזדמנות . ולמצוא עצמכ� מתנגדי� בצורה מודעת לבריאה חיובית

 החבוי שגור� לחסימות תשומת הלב והאנרגיות ולהיות מודעי� לחומר נוס), למקד את מאמצי�
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את� יכולי� לבחור ולכוו% את המיקוד . את� יודעי� היכ% את� תקועי� ומדוע, לפחות, כעת. אלה

את� יכולי� להפו� את המהל� הנוכחי שלכ� לשרשרת רציפה . שלכ� בדר� משמעותית

  .כוונה נבראת ופעולה או ההפ� ממנה, מחשבה: משמעותית

  

. ייב במיוחד לראות את החיי� שלכ� יותר ויותר במונחי� אלהלהתח, ידידי, אני מציע לכולכ�

באיזה ? עד כמה את� נכוני� להיות באמת ע� עצמכ�? מה חסר לכ� וכיצד את� יוצרי� זאת

  .זו השאלה הגדולה? דר�

  

כולכ� היית� במצבי� . כעת ניקח את השלב השלישי שבו את� מתעמתי� ע� מצבי הרוח שלכ�

דבר זה נראה תחילה יותר מתסכל . צב הרוח השתנה משמחה לעצבמ, שבה� פתאו� ללא סיבה

זה מוביל אתכ� , באותו זמ%. מאשר מקרה שבו את� יכולי� להצביע על התנודה בגור� חיצוני

כל . אינכ� יכולי� יותר להאשי� אחרי� ובכ� לחמוק מהאמת שלכ�. שלכ�% הגרעייותר כלפי 

 לעזאזל כדי לתר' את מצבי הרוח העגומי� עוד את� יכולי� להשתמש באנשי� אחרי� כשעיר

את� יותר רחוקי� מהאמת מאשר ברגע ששו� דבר מטריד לא קרה ועדיי% מצב הרוח , שלכ�

הוא כה מתסכל שאת� מתחילי� למרוד ולהתנגד לו , שנראה ללא סיבה, שינוי זה. שלכ� השתנה

מרגישי� את� אז . לכ�זה קורה במידה שבה את� עדיי% מאשימי� אחרי� במצב ש. באופ% פנימי

החלק הילדותי שבכ� מצהיר שאסור . רימה של התנועה הפנימית שלכ�זבק כנגד האחייבי� להי

. זה צרי� להיות באופ% מתמיד, א� את� מרגישי� טוב כעת). לרעה(ששו� דבר לא נעי� ישתנה 

כאשר : ג� היא יוצרת את הצד השני של המטבע, הדרישה והאמונה בהתמדה של מצב רוח עכשווי

 את� חושבי� שמצב רוח שג� פהאת� נואשי� מפני , במצב רוח עגו�, מדוכאי�, את� בקשיי�

א� תלמדו . את� לא מאפשרי� לעצמכ� להתחבר לתנועה הפנימית של הזר� .זה הינו סופי

כשאת� משתמשי� , וב אחר זר� החיי� הפנימי בדר� מאוד ממוקדת וקשובהקלהאזי% פנימה ולע

  . לתפוס שקיימת תנועה מתמדת בתוככ�תצליחו, ות העדינות שלכ�בתפיסות הפנימי

  

לכל אור� . האנלוגיה בחלומות ובשפה סמלית אחרת היא שהשהיה הארעית בגו) אנוש הינה מסע

הנתיב הפנימי הינו תנועה : היא מגלה אמת עמוקה. ההיסטוריה הרוחנית השתמשו באנלוגיה זו

הוא תנועה זורמת . מסע זה אינו רק מילה. בור אות�מתמדת דר� שלבי� של חומר נשמה שיש לע

הוא סוחב . הוא מעביר אתכ� דר� הנופי� שלכ�.  תנועה–וכ� הנתיב האישי שלכ� . מתמדת

אבל א� לא תבצעו את המשימה . שהינו יפה ומבריק, אתכ� דר� הנו) של העצמי הגבוה שלכ�

מפני שתיתקעו ותישארו בנופי� של , לא תחוו את הנו) היפה הזה לעיתי� קרובות, שבאת� למלא

  .היבטי� אחרי� של התודעה שלכ� שלא איחדת� ולא שילבת� בעצמי האמיתי

  

את� נסוגי� לתו� יקו� פנימי ע� ) כלומר לאחר המוות(לאחר מהל� חיי� מה שקורה כאשר 

ההיבטי� שלא הצלחת� לאחד . את� חיי� בה� לחילופי%? ההיבטי� השוני� של האישיות שלכ�

את� חייבי� לפעמי� לשכו% . העצמי הגבוה נשארי� חלקיקי� מופרדי� בעולמות שה� יצרוע� 

. תלויה בעוצמה של כל מצב) בהעדר מילה טובה יותר" (זמ%"הכמות של , באות� עולמות מופרדי�

מימדי� וחוקי� שוני� , אבל ע� תנאי�, למשל, כל אחד מה� יהיה עול� כמו העול� החומרי

ירה הזו נראית בדיוק כפי שהסֶפ, ידה כל עוד השכל שלכ� מקובע עליה�שייראו מציאות יח

כל העולמות האלה הינ� עולמות של תודעה . המציאות היחידה בשעה שאת� מקובעי� רק עליה
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אבל רק בעול� . את� תשכנו בעולמות שוני� רבי�,  לכ� היבטי� שוני� רבי�שישהיות . ופעולה

דעו שהעולמות האחרי� ה� לא העולמות המוחלטי� ולא תהעליו% של התודעה המפותחת שלכ� 

את� שוכחי� את , כאשר התודעה שלכ� מקובעת על כל אחד מהעולמות האחרי�. כל העולמות

את� מתפקדי� כמו ב% אנוש בלי להכיר את הזהות האלוהית האמיתית , הזהות האמיתי שלכ�

ואז השהיה . וויה שלכ�שלכ� כל עוד את� מזדהי� ע� האספקטי� הפחות מפותחי� את הה

הסופיות הינה . הארעית בעולמות הנמוכי� של אות� היבטי� נראית סופית כל עוד היא נמשכת

אבל רק כאשר את� נמצאי� במציאות גדולה יותר של עול� האור את� יודעי� , אשליה

כל שאר המצבי� ה� . אור ואושר עליו%, אמת, אהבה, שהמציאות הסופית היחידה היא יופי

  .יי�זמנ

  

את� לא זורמי� , כאשר מצב רוחכ� מדרדר ואת� נופלי� לייאוש ונאבקי� כנגד מצב הרוח, וכעת

אני אומר . ע� התנועה הפנימית וממשיכי� להאמי% שאת� נמצאי� בעול� הסופי של חשיכה

בלי , ללא מאבק ופאניקה, רק העובדה שאת� שוקלי� מחשבות אלה של אמת, ידידי, לכ�

זה יגרו� לשינוי .  זה יגרו� לכ� להיות מודעי� לכ� שיש תנועה– של סופיות רעיונות מפחידי�

 . עבורכ�החשיכהמהי משמעות התנועה לעבר עצו� מפני שהוא יוביל אתכ� לחקור ולמצוא 

את� , א� את� נלחמי�. תקבלו אותה כמצב זמני ותזרמו איתה, במקו� להיאבק כנגד החשיכה

את� זורמי� ע� התנועה והיא תעביר , בלי� את המצבא� את� מק. רק עוצרי� את התנועה

וכ� . הכאב ייפסק, א� את� מקבלי� את הכאב ומתחברי� במודע למשמעות שלו. אתכ� הלאה

במטרה להבי% , ראו זאת כענ% וזרמו ע� התנועה שתשא אתכ�. לגבי חשיכה או מצב רוח שלילי

,  להבי% את משמעות מצב הרוחהתחייבו. לכל ענ% ישנה משמעות. את המשמעות של מצב הרוח

   .והנתיב הפנימי יגלה לכ� את התשובה

  

עברו את הימי� במונחי� של . להשתמש בדוח היומי כמכשיר של הנתיב, יעצתי לכ� שוב ושוב

המרכאות למילה משתלטי� . עליכ� במהל� יו� מסוי�" שמשתלטי�"מצבי הרוח השוני� 

. ילו התבוננת� דר� הקצה הלא נכו% של הטלסקופכא, קיימי� בגלל שהרגשה זו הינה שוב אשליה

זה הנו) , היבט שלכ�, זו תנועה בתוככ�. אבל אינכ� יודעי� זאת, את� מיצרי� את מצב הרוח

מצב הרוח מבטא משמעות ספציפית וזה נתו% בידיכ� לאפשר לעצמי הפנימי ליצור . האישי שלכ�

, א� תתבוננו בה�. אחר התבניות האלהב קולהביא מצבי רוח שוני� אלה לנתיב ולע, את התשובה

חוסר החיבור שלכ� מהמשמעות של מצב הרוח גור� לכ� שהוא . תפיקו משמעות עצומה מה�

כפי שאירוע חיצוני נראה לכ� כאילו אינו תלוי בשו� דבר , נראה כאילו הוא השתלט עליכ�

וח יצר ומש� את כל עוד אינכ� יודעי� ולא רוצי� לדעת שחלק מכ� המתאי� למצב הר. בתוככ�

  .מאותו חלקתרגישו מנותקי� , באופ% בלתי נמנע גרמה לאירוע החיצוניוהיא  ,שדה האנרגיה

  

יתאפשר לכ� , אולי כתוצאה מניסיוני בהרצאה זו לגשר על הפער בי% מציאות פסיכולוגית ורוחנית

, יתכולכ� יודעי� שמציאות פסיכולוג. תהרוחנית כמנחה דר� מעשילהשתמש במציאות כעת 

יוצר של ההוויה הפנימית שלכ� ומתעלמת מאחריות עצמית העצמי העוצרת במקו� של , ככלל

המציאות הרוחנית , את� ג� יודעי� שככלל.  פרט לפעולות חיצוניות מודעות,בנוגע לכל דבר

 לא מספקת לכ� משמעויות פסיכולוגיות שיאפשרו לכ� להשתמש באמת שהמציאות הפופולרית

פעילות רוחנית נעשית אז בריחה מגורמי� . הינה הבריאה שלכ�, חיצוניתהפנימית וה, שלכ�
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פסיכולוגיה מתקדמת היו� נעשית ג� האבל זה נכו% באותה מידה שהדר� שבה . פסיכולוגיי�

 עצמית עמוקה ביותר ולכ% גוזלת מהאד� את היכולת המודעת שלו ליצור חריותכבריחה מא

, א� מוותרי� על אחד.  כשני צדדי� של אותה אמתאני מנסה לאחד את השתיי�. ולברוא מחדש

  .השני נעשה בריחה וגישה לא שלמה למאבק בני אנוש על האר'

והאחריות שלנו , הפסיכולוגיה לא מלמדת שאנחנו יוצרי� את המציאות שלנו: הערת המתרגמת(

  ).על פי הפסיכולוגיה מוגבלת לתחו� מצומצ�

  

.  התקדמות היסטורית במונחי� של אחריות עצמיתאני רוצה לדבר על, לפני שאמשי� בהרצאה

במאות האחרונות הקודמות  . בני אנוש חוו את עצמ� כתלויי� לחלוטי% באלילי�, בזמני� קדומי�

נידו . המחלה ואי השפיות נזקפו לחובת בני האד�, העוני, שלטה תנועת נגד דתית שבה הכישלו%

 שאכ% כל אחד יוצר , עיוות של המציאותזה היה. החרימו אות� ושפטו אות�, אות� כחוטאי�

חסרת אהבה ,  במציאות כזו ברוח מפרידההאבל א� משתמשי� לרע. סיונות שלוניאת המצב וה

יש להניחה בצד באופ% זמני כדי לאפשר לאיזו% חדש . האמת נעשית חצי אמת מסוכנת, פטתושו

, שרוחה עדיי% שולטת כעת, )?19 ,המאה הוא מתכוו% ל(על כ% המאה האחרונה . וטוב יותר להופיע

העמדה של המאה הזו , במונחי� רחבי� יותר של אבולוציה. שוללת את המושג של אחריות עצמית

ה הנוכחית היא שהאד� הסובל נראה כקורב% ח) יהנטי. היא איזו% נגד לעיוות הקוד� ולחצי אמת

היהירות והגישה , עדיי% מבלבלי� בי% הקריאה לאחריות עצמית ובי% האשמות הקודמות. מפשע

הפסיכולוגיה . לכ% בני אנוש ה� חלשי� ומולכי� שולל לגבי הפוטנציאלי� שלה�. המענישה

מתעלמת מהגור� החשוב של אשמה אמיתית שיש להכיר בה מעבר למה שנקרא אשמה נוירוטית 

  .ולא מוצדקת

  

לי יכולת לקחת אנשי� נהיי� בע, בתנועה הספיראלית האבולוציונית של בני אנוש ככלל, רק כעת

כעת את� יכולי� למצוא דר� לקחת בעלות על השליליות שלכ� . יות ללא העיוות של אשמהראח

המסע שלכ� לקח . בלי ליפול לייאוש מפני שאת� יכולי� לעבור מעבר לתודעה המוגבלת בשלב זה

את , שהתבגרת� רוחנית ואת� יכולי� למצוא את האיזו%צעד מספיק ניכר קדימה כ� אתכ� 

כעת האמת של אחריות עצמית יכולה להיות . הבה ואת האמת של אחריות עצמית בוראתהא

במקו� להשתמש באמת זו כנגד אחרי� על מנת לרומ� את האגו הקט% . מושגת ברמה חדשה

אפשר להפעיל את האמת של אחריות . נית% להשתמש באמת זו לגבי העצמי שלכ�, מעליה�

וכ� רק כאשר את� . רה גבוהה ביותר של כבוד אנושיאלא כצו, עצמית לא כהאשמות מענישות

 תוכלו למצוא את הגדולה של העצמי הבורא שלכ�רוצי� להיות באמת לגבי שליליות והרסנות 

המטוטלת תנוע עד אשר לא יהיה פיצול באהבה .  "שליח אלוהי�"שלכ� ולדעת שאת� הבורא ו

  .ות כוללת אחתובאחריות עצמית כלפי ניגודי� הדדיי� אלא ה� ייצרו שלמ

  

ה יהשתמשו באנרג.  אמת ואנרגיה ויטאלית, אני מבר� אתכ� מהעול� של אהבה, ידידי היקרי�

  .היות בשלו�. בכדי ללכת עמוק בתוככ� ולהיות אחד ע� כול�, כפי שעשית� לעיתי� קרובות, זו

  

ל  כולmindאבל . mindזה תרגו� של המילה , בכל מקו� שבו מופיע שכל: ת המתרגמתהער(

  ).למעשה יותר מאשר שכל


