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 הפחד האשלייתי של העצמי

136הרצאה מספר   

1.10.1965 

ברכות, ידידי היקרים, היקרים ביותר. ברכות לכל אחד מכם. מבורך יהיה כל צעד בדרך 
 שלכם לשחרור ולמימוש.

השמחה והחירות הגדולים ביותר שלכם מגיעים כאשר אתם נותנים על פי הפוטנציאל 
לחיים ולאחרים על פי אי הנתינה שלכם. לעומת זאת, הכאב הגדול ביותר שלכם הוא 

את החוצה כאב של לא לתת ה. כל שאר הכאבים והתסכולים נובעים מכםהפוטנציאל של
לחיים ללא הגבלה.  תינהות זורמים מנ, כשם שכל שאר הסיפוקים וההנאינומה שבתוכ

כם בחופשיות, המעורב בתבנית של כאב מורכב, נובע מפחדכם עצמאת הסירוב לתת 
לא באופן מלא ו יםעדיין לא מכיר םאתבכם שהחלק  - כםמהישות הפנימית ביותר של

 מודים בקיומו.  

ים חייב ם. אתיםלהיות חופשיינכם יכולים מוסתר, א כםעצמשל חלק  יםשומר םכל עוד את
קֹום להיות כל הזמן על המשמר ולהעמיד פנים. לכן,  אז שבו אתם סובלים מעיוותים, בַּמָּ

.בגלל פחד כוזב מעצמכם ם חייםו אתתוא -שקר מיותר -אתם חיים בשקר  

הם יש אנשים שפוגשים את החלק הפרטי, החבוי יחסית במהירות, ולמרות הפחד שלהם 
אלה שיש להם את אפילו  –כמו יצורים חופשיים. רבים אחרים  מתפתחים עליו ומתגברים 

את הבעיה. במעורפל הם  פיםקוע -הכוונה החיצונית הטובה ביותר למצוא את עצמם 
של  נהאחרופיסה כל באופן מלא הם יכולים להשיג את המטרה מבלי לחשוף שמקווים 
.עצמם  

מוות. גם המפחד הלו הפחד מהאני הוא הפחד הבסיסי שמאחורי הפחד מהחיים ואפי
. כמה מחברי מתקרבים עכשיו יעצמהאחרים לא יכול להתקיים ללא הפחד ממהפחד 

פנים. קרב נחרץ ה"השקר הגדול" של המסכה והעמדת וותר על לנקודה שבה יש ל
כם מפני עצמכם איפה הפחד שלמעכשיו לדון  ביותרנוכח החלטה זו. חשוב משתולל 

שתתגברו עליו. במקום טופל בעדינות רבה, אם זה מ כםומה זה עושה ל מגיע  

ה . לכן הוא בלבד בניכור עצמי סתייםהפחד מעצמי יכול לה מֶּ  ה םכזכותב כםאתְמרַּ
ת הנותן ומקבל במלוא המידה. כאשר התהליכים  ונפתח להיות יצור שמח, חופשי מּולֶּדֶּ

אלא  ,כםקשר לא רק עם הישות הפנימית ביותר של יםמאבד םהפכים, אתמתהפנימיים 
 / שלטוןממשל כםמעניק לשזה הפנימי המנגנון הועם  כםגם עם סיבה ותוצאה בתוך עצמ

 סטית. ריאליו בצורה מתגמלת כםלבנות את החיים של/ הסמכות עצמי רגוע ובכך היכולת
אל מביא אתכם , כםלחשוף את עצמ ניםעדיין לא מוכ ם, כי אתכםמעצמים להיות מנוכר

. החלופה אחת רעו הטוב תאחחלופה עם  יםתמודדמ םנראה שאת הפרשת דרכים שב
. שוב בהקשר זה זהקשרים אחרים. הבה נתבונן בהכבר דנתי בכך בעבר ב  



2 
 

להיות מה  יםלא יכול ם, זה בגלל שבדרך כלשהי אתכםעצממ יםחושש םכאשר את
הינכם פנים ש יםמעמיד םלהיות הוא אידיאל, שאת יםרוצ םלהיות. מה שאת יםרוצ םשאת
להיות. אבל האידיאל הזה הוא בלתי מציאותי ובלתי מושג, כי הוא מחוץ  רוצים םאתאו ש

 ימ-כנראה  -היא ה"רעה"חלופה לכאורה. ה . האידיאל הוא החלופה ה"טובה "כםלעצמ
                                                                                           . זה רגעם בשאת

 ת, מעוותמת ומוגזהיא כי  תלא מציאותיהיא גם כם העצמי הנוכחי שלכם את שלתפיסה ה
היא  כםהמטרה שלשלהשיג. הבעיה היא לא רק עליכם ש יםמרגיש םאתשכמו המטרה 

את  יםרוא םלהיות, או שאת יםיכול םממה שאת היותר טוב היאמכיוון שלא מציאותית 
בלתי נסלח באופן  יםשופט םתבאמת. מה שא םממה שאתיותר  יםעכשיו גרוע כםעצמ
סיבה את ה ניםמבי םואתבאופן גלוי  ה נמצא בחוץזכאשר  ךכבר לא יופיע כ כםבעצמכרע 

                                                                                                       תוצאה.הו
ותבינו  תוככםמגמות שליליות ב וגלתעל השקר הפנימי,  יםמוותר םלעומת זאת, כאשר את

פחתה על התחושה של  -עם זאת –שהן לא רצויות )המגמות(, מבלי להרגיש עמוק יותר 
, םמה שאתמ יםחדו, או פםעל ידי מה שאתצים נמח ם. בכל פעם שאתכםידי המודעות של

, כםעצמכם על של . באופן דומה, האידיאליזציהכםתפיסה ריאליסטית של עצמ כםאין ל
איכות בממה שזה נראה.  הפחות רצויכ תכאשר נחקרת מקרוב, לעתים קרובות מוכח

מכווצת הן את החלופות הטובות והן את הרעות, ובכך מכלה את  , היאללא חיותו שטוחה
. חומר החיים העשיר  

 ביטלוותר על החיים הפנימיים ולה כםתגובת שרשרת שלילית מופעלת על ידי הסירוב של
. החוליה הראשונה בתגובת השרשרת היא בחירה צרה בין טוב לרע, כםשלהכולל עצמי ב

אשר מאלצת לא רק את העצמי אלא היבטים רבים אחרים של החיים אל תוך אותו דפוס 
". הבחירה היא בלתי אפשרית, כי /או"אושל  צר. כמעט כל בעיה הופכת לבחירה צרה

מאחר שהאידיאל היה תמיד בלתי מציאותי, הוא אפילו מה שמכונה "הטוב" הוא בעייתי. 
אפילו לא רצוי. כל החיים, החל מן האני, נראה מחולק בין טוב  -הופך להיות בלתי אפשרי 

אף רע . העצמי אינו יכול להרגיש נינוח בונוקשה לבין חלופה של מה שמפורש כסטרילי 
ות.ילא מציאותכ ותרגשומ ןיהת, ושותחומתתיהן . שותלטרנטיבחת מהאא  

לכאורה החוליה הבאה בתגובת השרשרת השלילית, בעקבות ניכור עצמי, היא שחלופות 
הופכות לשתי חלופות לא רצויות באותה מידה. דנו בתופעה זו בעבר,  וטובות ורעות אל

 יםמרגיש ם. כאשר אתנוכחיאת זה ברצף השתראו בהזדמנויות רבות. עם זאת, חשוב 
שלכם עם שתי חלופות לא רצויות באותה מידה, תחושת האמת והיופי ים מתמודד םשאת
 תוכם אלמנטים ב יםזיקמחאו נכשלים ההיבטים הרצויים ביותר של החיים אפילו ת. תמעוו

להרגיש  כיםלא צרי םשאת ורגישתגם ו, אם כי ייתכן יםלא רצויכלהרגיש ים עלול םאתש
ים.יותר ויותר מבולבל יםנעש םאותם ככאלה. את  

דוגמה טיפוסית וחשובה למצב זה היא הדיכוטומיה ]הפרדה מובהקת בין שני דברים 
ת, שני  יאּות ובֱָּאמֶּ המנוגדים זה לזה או השונים זה מזה[ בין התשוקה וההגשמה. בְִּברִּ

; האדם החופשי, כםהיבטים אלה הופכים לאחד, גם כאשר הם נשארים נפרדים בתוכ
לגבי אף אחד  או קונפליקטחד שאינו מנוכר מן העצמי האמיתי שלו, אינו חש שום כאב 

ֶּה עצמו מ. האדם המנוכר משניהם תשוקה והתגשמות כמשהו שלילי. תשוקה בריאה חֹוו
בעיוות, הרצון הופך  הגשמה;חדשות ואקראיות היא התרחבות נינוחה, להגיע לאפשרויות 

אותו דבר בנפש ולכן אינם רצויים. באופן דומה, כתסכול מופיעים לתסכול. תשוקה ו
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רחוב ללא מוצא. לאחר מכן, האדם  -, קיפאון ות רצוןעיבעיוות, ההגשמה הופכת לשב
  שביעות רצון. תסכול ום בלתי רצויים במידה שווה של מצבימיטלטל בין 

עצמי אז כי ההגשמה , לא מרצון ואין צורך לחשוש לא מ, ים מהעצמיששוכאשר כבר לא ח
עצמי ההיה סוף אלא התחלה חדשה. מעוות ומנותק מתהגשמה לא ו םהרצון יתגששיודע 

א בלתי יהגשמה של הרצון השההיא שלילית כל כך נקודת המבט של האדם האמיתי, 
. כפיצוי, תרצולנסוג מ ההזצב . לכן גם הרצון הבריא נדחה; האדם בממתקבלת על הדעת

שהגשמה אינה  שכנועמתוך  -תאוות בצע של רצון עצמי ת אל נמתחת ונמשכהנשמה 
                    קיימת כחלק טבעי מהחיים, ולכן יש להילחם עליה ולתפוס אותה. 

. כאשר אינכם רוצים ינכם מעיזים לרצותהגשמה היא בלתי אפשרית, אשה יםמשוכנע
אופן שווה כם ברק כאשר אתם פוגשים את עצממתאפשר דבר ש -בחופשיות ובגלוי 

הגשמה חלקית מתרחשת יחד עם זאת, התסכול הוא אכן בלתי נמנע.  -חופשיות ובגלוי ב
                                                                                     גם במצב הפנימי המעוות. 

רק כאשר הישות ? הגשמה יכולה להישאר תוססת ות רצוןעימדוע זה הופך בהכרח לשב
אין היכן ש, יעכשוות בנצח ההפנימית פתוחה וחופשייה. ואז כל האנרגיות הקוסמיות רוטט

מתפתחים. אבל כל הזמן גדלים ואוניברסליים הכוחות הכל היכן ש, עילאי אושרלסוף 
חלקית, היא נוקשה, והאנרגיות החיוניות אינן יכולות להגיע אל מתנתקת אפילו כשהנשמה 

אינסופי, לכל פעילות יש התחלה וסוף. כסופי ולא כהאני מרגיש ומאחר  הסודי. תאה
להיות לנטל. זה גם נראה חסר תועלת,  המוגמר, ועליושטוח סוף  יאה, הגשמה תובסופי

אם אפילו , אין טעם למשהושתחושה  -מה?" בשביל משאיר תחושה מבולבלת של "
. קהיםנעשים רצונות מוגשמים   

כֵּן  ת עם עצמה הנמצאת הנשמה שֶּ א רצף תוסס, בלתי יה -ולכן עם הגשמת היקום-בֱָּאמֶּ
לא  ,רצוןמ יםחושש ם. בעיוות, אתממנה כן לא ניתן לחשוש לענלאה, מספק מאוד, ו

מה יקרה: אתם פוחדים מזה כשזה )הרצון( לא מוגשם כי התיסכול פוגע בנשמה. משנה 
הנפש לא יודעת מה לעשות עם זה ואתם פוחדים מזה כשזה )הרצון( כן מוגשם, כי 

באותה מידה  ,את הרצון ואת ההגשמה ,)ההגשמה(. אתם חוששים ודוחים את שניהם
העצמי הנסתר שלכם. משאתם חוששים   

ביותר, אני חושב שרובכם יכולים להיות מודעים לאופן שבו אתם חוששים  יםדידי היקרי
יכול  םרחוב ללא מוצא. את זה, ולכן לשביעות רצוןהגשמה משום שההגשמה מעוותת מ

בין שתי חלופות לא רצויות באותה מידה: תסכול מתנדנדים כל הזמן  םגם לוודא איך את
בחוויה התוססת שבה  וחי, תעצמכםים מכבר לא מנוכר ם. רק כאשר אתרצון -ושביעות

אחד יים להנ םכפי שאת -לאחד נהיים הרצון הוא לעולם לא כואב, ולכן, הרצון וההגשמה 
.כםעצמעם   

באשליה שאי אפשר לקבוע מה  זה ללכת לאיבודתגובת שרשרת נוספת של ניכור עצמי 
הרגשות, העמדות ואפילו שליטה של סר האונים בוחלהאמין ל -תוך העצמימתרחש ב

הולכים לשלוט כם הרגשות השליליים שלש יםחוששם המחשבות או המעשים. כאשר את
מהעובדה שאין שום  יםמתעלמ םזה. את משהו להגיד עלכם שיש ל יםשוכח ם, אתכםב

שליטה של , לכאורה, העדר זאת.  ומעשה או מחשבה שיכולים להתקיים בלי שתתיר
"אבל אני מרגיש כך וכך", כאילו זה  ים בקול קורא םאתבאיזו תדירות הוא אשליה. ת עצמי

ַּחַּתהרגשה ההושהיה כל מה               ! תבלתי אפשרילכל דרך החוצה זו הופכת ה רֹוו
את המחשבה, ההרגשה והפעולה  יםקובע םם מהעובדה הפשוטה שאתמימתעל םאת
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על ידכם נכפיית להרגיש ולהגיב. הגדרה עצמית זו אינה  יםרוצ ם, אפילו איך אתכםשל
 םאז אתאחר שמים באופן מלא את העצמי שלכם. פוגשם הונאה עצמית כאשר אתואינה 

    לקבוע להרגיש אחרת.ו תרצול יםיכול ם, אתים באמתמרגיש םמה את יםיודע

כלפי  כםיחס שלבפעולה או ב כםבחירה שלב. כשמדובר שלו השפעהאת רצון הזה יש ל
לחכות  כיםאפילו לא צרי ם, אתכםסתר של הנפש שלהנ תאב יםמוצא םמה שאת

הרסני, או לבחור באופן לפעול והתנגדות לאם להיכנע המיד לקבוע  יםיכול םלתוצאה. את
. האמונה כםשלכיוון קביעת הלו כםעצמ עם השילפג ותאשר קוראמועילות דרכים ב

ם משהו אחר מאשר אתשהרסני עד באופן להרגיש ולהמשיך  יםחייבשאתם  כםשל
באופן מיידי מפני  יםלהיות משוחרר יםיכול םהיא אשליה. אתכם, שחרר אתי עצמכם

. אבל להגיע יכםמסוים זה של חיביותר ברגע המועיל שהוא של מה  ייההרסנות על ידי רצ
 יםשומר ם. כל עוד אתםמה ומי את יםיודע םאפשרי רק כאשר אתרצון מועיל /חיובי זה ל

הרלוונטי אפילו מועיל מופרד וסודי, או מעורפל ועמום, הרצון ה כםחלק הרסני של עצמ
.כםלא יהיה ידוע ל  

ועל  כםשפעה שלה עליההמ יםחושש ם, ואתתוככםשנאה או עוינות ב יםמוצא םנניח שאת
, אשר ים אלומול רגשות הרסניאתייצב באופן מלא "אני פשוט תבטאו . כםהפעולות של

ל כל הרגשות. אני קובע פעולות. אני קובע דון שפעולות, כי אני אבצע אותי ל ולא יכריח
מה אני רוצה לעשות, לחשוב ולהרגיש. עכשיו אני רוצה לראות מה יש בי. ואני רוצה 

. אני בוחר את הגישה שלי יים ומועיליםאמיתרגשות לשנות את הרגשות האלה לומתכוון 
ויתור על רגשות מ / שאט נפשכדי לפגוש את הרגשות האלה. אם אמצא סלידה פנימית

פגוש גם לו. א כנעאת הסירוב הפנימי הזה על ידי דיכוי ולא אכחיש הרסניים כאלה, לא א
עצמי, ואני תוך . אני קובע את האמת בב הפנימי(היה מובס על ידי זה )הסירו, ולא אאת זה

  ".מועילותבוחר בדרכים 

שליטה מניכור עצמי. זוהי הדרך להגיע לבחזרה צעד ראשון  ןהוהחלטיות כאלו קביעה 
. החלטה פנימית עמוקה זו יכולה המתוחכפייה עצמית ל בְִּמקֹוםרגועה ואמיתית עצמית 

פי להרגיש כ אלש יםלא יכול םהאשליה שאתתחת כורעים  םלהיעשות בכל רגע. אבל את
 מעשים  . היםחשוב ולפעול כפי שאתה עושא יכולים שלא ל, או אפילו לשאתם מרגישים 

פסיבי על ידי התנגדות או רגשות נשלטים באופן עמדות, כגון הנחישות להישאר  יםכולל
, יםחושב, יםמרגיש םלחסדי מה שאת ניםנתו םתחת האשליה שאתכורעים  םשליליים. את

אומר ומציב נקודה אחרי זה, כאילו זה כל מה שיש, ואין  האת אני מרגיש" ך"אבל כ ורוצים.
להרגיש אחרת. לא עולה  כםגרום לשילנס כלשהו מבחוץ  יםמחכ םעוד מה לעשות. את

המלכודת. מלצאת  יםיכול םלהרגיש אחרת לפני שאת ותרצשעליכם, ראשית, ל כםדעתב
, במקום לרמות בזה יםלא רוצ םלדעת שאתעליכם להרגיש אחרת,  יםלא רוצ םואם את
 םשאת יםיודע ם. ברגע שאתיםאבל לא יכול יםרוצ םעם העמדת פנים שאתכם את עצמ
להישאר במצב שלילי, לא  יםרוצ םלגלות למה את יםיכול םלהרגיש אחרת, את יםלא רוצ

.רצוי  

, שלכם פעולותהו חשבותהמלבחור את העמדות,  יםיכול םאתשעל ידי הכחשת האמת 
 םעצמי. את /שלטוןממשל – כםלרשותהעומד ת הכוח הגדול ביותר ים אמאבד םאת
 כםכל הזמן על השומרים של יםמפעיל םאתשאת זה, ידידי, עם שליטה שקרית לבלים מב

על פקח נועד למותאם /של אנרגיה / שמץ סודי מוסתר. כל שרידהחלק הכדי לשמור על 
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 יםמאבד םאתכם, אנרגיה שלשתמשים לא כראוי במ םכאשר את .כםהעצמי הסודי של
ים.ומתרחב מועילים, ייםשליטה על החלק הזה שיכול לקבוע חיים פור  

עצמי בלא להאמין מסודי נובע כ כםעצמחלק של לשמור על  יםחייב םשאתלדמיין 
 םבלב שלם לחשוף את מה שאת יםלא מתחייב ם. ובכל זאת, כל עוד אתכםהאמיתי של

א י, שהכםהישות הפנימית שללגבי  כםלשכנע את עצמ יםלא יכול ם, אתים ממנוחושש
. כי אין מה לפחד יםמגל ם, אתאתז יםעוש ם. כאשר אתהוטובמה לחלוטין, חכ נהאמי  

אין היבט אמין, עשיר של הישות הפנימית ש כם, קודם כל, הוא החשד שלכםהפחד של
 יםחושש ם. לכן, אתשאובל יםיכול םנו את, שממניםזויכול להיות מ םשממנו את כםשל

הוא החלק ששונא ומטפח משאלות ורצונות הרסניים. שהדבר המשמעותי ביותר בכם 
את זה גם  יםמאחרים אבל בסופו של דבר מסתירת דבר זה הסתרעל ידי  יםמתחיל םאת

כם.קשר עם העצמי הכולל של יםמאבד ם. לכן אתכםמעצמ  

ולכם חייבים להבין את המנגנון הזה ביסודיות ולגלות את האמצעים שבהם אתם נוקטים כ
את שרידי משחררים כאשר אתם מאמינים שאתם כנים עם עצמכם כל הדרך, ובכך 

 יםיכול םשאתם. רק אז אתכמו השליטה האחרונים בסוד שבכם, ופוגשים את עצמכם 
יים. כשאני אומר "עסק רציני", אני רציני של העצמי ושל החהעסק התמקד/ להתעמק בל

 כיםצרי כם, שאינכםבעצמדבר המשמעותי ביותר מתכוון לכך במובן החיובי של גילוי ה
יםחי םנשאר במסתור, את כם. כל עוד חלק מאת זה יםיודע םלהסתיר ברגע שאת  

זה אף פעם לא שלם ואמיתי. אז באמצעות נציג / בא כוח , כפי שהיה. זה תמיד "כאילו", 
. ותבדיוני ,כל המטרות וההגשמות הן, במובן מסוים  

המאבק האנושי הגדול על חיים או מוות הוא אשליה כמו המוות עצמו. לא משנה כמה 
מהם מבוסס  כם, הפחד שלתוככםלמצוא ב יםעלול םהיבטים הרסניים, בלתי רצויים, את

יותר נוירוזה, ולכן  על אשליה. והפחד מהם יוצר יותר פחד, יותר אשמה, יותר העמדת פנים,
 יםרוצ םשאפשר לשלוט בו, כלומר מה שאתתוככם ה שבמיותר איבוד שליטה בריאה על 

חד והחיים הם אם . וכיוון שאתם בוחריםהפנימי שאתהכיוון  –לחשוב, להרגיש ולעשות 
מידה עד הלפחד מהחיים רק  יםיכול םאת -הם לא יכולים להיות שונים  -תו דבר אוו

 םמידה שאתעד הלפחד מאחרים רק  יםיכול ם. אתכםעצמפוחדים מ םהמדויקת שאת
  כםהחלק שלמ יםלא מפחד םמאומה, אם אתמלפחד ים לא יכול ם. אתכםעצמפוחדים מ

בקלות למצוא  יםיכול ם. אתכמחצית מזה, או כםסוד אפילו מעצמב -סוד ב יםשומר םאתש
 םאת זה. אבל אתלעשות מתכננים  םשל הסתרת משהו אם את תמעורפלהאת התחושה 

החיונית  יםהחי תאנרגיליותר  יםמתנכר םגנה זו אתהבקנאות על הסוד הזה, ובנים מג
, להמריץ  בכם השראהתוכל לעורר  הלבדהיא , שרק ככםמשמעותית בתוהנוכחות הו

כך בם , בלי שתהיה ילאומלל כםאת עצמהופכים  םך אתלפיכלהגשמה.  כםולהדריך את
. ו צורךאתועלת   

שיש כם בקיומו של אותו חלק ב ניםלא מאמי םלהעמיד פנים שאת יםחייבמהרה, תהיו ב
קל  ,, ידידי, העמדת פנים מתוחכמת מאוד. איכשהוהיו. זבו כל הסיבות לבטוחכם את ל

לוותר על ו כםסוד שלמהמאשר להודות בפחד  כםיותר לפקפק באנרגיה החיונית של
, השפעתו כםקיים רק בחלק קטן מהישות של. גם אם השקר הזה כםהחיים שלשל שקר ה
. עצם לגביו אמתדוברי  םאפילו מה שאת -היא שאיכשהו הכל נראה שקר מתפשטת ה

ם בחיים יכול להיות רק תופעה אמיתית כאשר אין מה להסתיר, כאשר אתכם היות
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מקבלים את ההחלטה הגדולה לא להיות נשלטים על ידי השליליות שלכם, ללא קשר 
מבטאים ואם מציינים אם , מחשבות ורצונות אתם שומרים בסוד בליבכם. לאלו רגשות

השלם את  יםפוגש םלוותר על הסוד הפנימי הזה, את -מעל לכל השאר -את הרצוןמחדש 
ים לא יכול םלזה, אתנים מתכוו םיום אחר יום ואתזה את ים מטפח ם; אם אתשאתם

עם עצמכם או עם אחרים.  הרמוניהדיסלהרגיש אבודים, חסרי תנועה/ תקועים או ב  

, שום כאב מר. כל זה יכול להימנע רק עם ההליך בלבול שוםלא תהיה שום חרדה, 
 ניםמוכהייתם ללא מסתור נוסף. במידה ש כםש את כל עצמופגל -הפשוט המתואר כאן 

 םאת זה. את יםשוכח ם, אבל אתזה את ההשפעות של יתםחוו םלעשות את זה בעבר, את
תוככם. בשעל ידי הגנות בלתי סבירות נגד האמת  יםלהיות נשלט כםלעצמאפשרים מ  

 סוגיות עסוקים בהופכים את עצמכם ל. שימו לב כמה אתם כםהתחמקות שלב יצפות
סוגיות להתמודד עם  פועדיכיצד ת וכל קשר לשאלה הגדולה הזו. רא ןשאין להות אחר

לבירור והזדמנויות תגובות סימני . כאשר אתם מתעלמים מכםאפילו בתוך עצמסוערות 
.תמש במפתח חשובנכשלים/ לא מצליחים להשולשחרור, אתם   

מיד. חלקם עשויים אפילו להרגיש שהרצאה זו , רבים מכם כאןמה שאמרתי נגע בדעו ש
הופנתה אליהם באופן בלעדי, משום שהיא נוגעת בבעיה המיידית שלהם. אבל אני מדבר 

באופן ספציפי יותר ברגע זה,  זהל יםזקוק םה. חלקאלה שאינם כאן הליללכולם כאן, ול
תהליך שאני ממליץ עליו. אבל אוהדת לוחרצת למדי בצורה נ יםקשור יםבעוד שאחר

לֶּת. לכן חשוב לזכור את הנוסחה הפשוטה של  לְטֶּ טַּ כם השתלטות על עצמהמעורבות מִּ
יחדיו פחד, על ידי השליליות שלכם ובכך לצרף  יםלהיות נשלטבמקום לאפשר לעצכם 

אשמה וחוסר אונים. כאשר אתם מאפשרים להרסנות שלכם לשלוט בכם, אתם מתרחקים 
יותר ויותר מהנקודה בתוככם היכן שאתם יכולים לשנות, ללא מתח או מאמץ לא טבעי 

, להיות החוויה הדינמית יםיכול כםכדי לשנות. החיים של כםזה תלוי בשל שליטה. 
לא  םכאשר את  -שאתם יכולים לדמיין -ביותרהאושר העילאי הרב  תהעשירה ובעל

ים לעצכם להיות קורבן של השליליות וההרסנות שלכם. הצהרה פשוטה של מרש
את אותם הכוחות כוונתכם האיתנה לא לאפשר למורך הלב והפחד להביס אתכם, תניע 

שמש. שיוציאו אתכם מחוץ למלכודת. כל הפחדים שלכם יתמוססו כמו ערפל ב  

 נים מאמי םהוא כה כבד רק משום שאתכם דידי היקרים, הפחד מהשליליות וההרס שלי
שזה סופי וסטטי, כמו חפץ קשיח העשוי מחומר בלתי משתנה. הפחד הזה מוצדק במובן 

 ם, ומוצדק רק כל עוד אתזה את יםמרגיש םמסוים, אבל באופן שונה מהדרך שבה את
לא  םעל ידי זה. במשך הזמן הזה את יםלהיות נשלט כםלעצמ יםומאפשר זהב יםנאחז
ניתן הוא בלתי ממנו שאתם חוששים בתוככם לצאת מזה. החומר השלילי וההרסני  יםיכול

רק כל עוד אינכם רוצים לשנות אותו, או כל עוד אתם נמנעים מלהביט בו מקרוב,  לשינוי
לוותר על ו שישלהסתכל על מה  יםמסרב ם. כל עוד אתכםתמיד הבחירה של ובפירוט. ז

 יםבוחר םכל האפשרויות, יש לכבד. אבל ברגע שאתאת זה, כמו את הרסני, שמה 
 םאסון, כי אז אתהרת  הקיימת כבר לא מרגישששליליות כל אלטרנטיבה החיובית, ב

 יםמתחיל םרע, זה לא נראה כל כך רע, כי אתזה שזה לא סופי. לא משנה כמה  יםיודע
 יםהפנימיובאקלים . זה עושה הבדל דרסטי בחוויה של זה בה והתוצאהלהבין את הסי

לוותר על זה, הגרוע ביותר   ניםמוכ ם. כאשר אתבוחרים םאתמסלול שוקובע את הכם של
כאשר ה שמטרידה אתכם זעירמאי השלמות העשירית אפילו כדי  האישנקשה ללא 

ולא מוכן לוותר על זה. שלו סוד ההעצמי שומר את   
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אם  -ע והוא לא המדד האמיתי של הרבהקשר לסוד: העצמי הנסתר רע שמה ם כך, א
  רפות ממנו.ההסירוב לחשוף אותו, לראות אותו, ול אאל -היה דבר כזה 

 כםפעילות של החלק בה זוזה,  לוותר עלולהתמודד עם זה  כםעל הכוונה שללמדוט 
. ממנו שום דבר לחשוש -לחלוטין –אין שחוו דרך זה, תזמין להגדרה עצמית ברגע זה. ש

בלתי המתחדש לנצח, העשיר, , את החלק הפנים אל פניםפגוש , סוף סוף ל יםחייב םאת
באופן תוסס בביטחון עצמי מוחלט. כאן כל  יםחים שדרכו אתתוככם ביתן לשינוי נ

רחב, עם כל כך הרבה כה את העולם כמקום  ומגבלות החיים חייבות להתמוסס. תמצא
אין רק שתי  ,כאן ועכשיו. בהרחבה חדשה זו של החיים נהדרתת של חוויה אפשרויו

רעות.  ים, או למעשה שתירעה בצורה שיקריתואחת שיקרית חלופות, אחת טובה בצורה 
יכול להיות. אין חשש טּוב כל  ,במציאות החדשה הזאת ישנן חלופות יפות רבות. במציאות

 ם. זה קורה רק כאשר אתתלהיות מעופש כתהופלכאורה א ימפני הגשמה משום שה
ללא  יםורוטטים/ משחררים מרפ ם. כאשר אתכםעצמחון באופן מתוח את בממשיכים ל

 ויהבהתרחבות חסרת פחד, ההגשמה הופכת להיות מצב של הווהתפשטות בדיקה ב
מו לכל הטוב בבריאה כרצון לחשוש מה איןכמו גם ש; יוםסמזה כמו מש וחשאין לבהווה. 

 כםשאינבלתי יציבה באכזבה או בהתגשמות או התחלה שתסתיים מללא עתיד,  התחלהמ
אתה 'אחדות בין נוצרת . לפיכך, החי השמור אותאיך לאיתה או מה לעשות  יםיודע

 'הפנימיאתה 'הו 'החיצוניאתה 'העל המאבק בין  יםמוותר ם. את'הפנימיאתה 'ו 'החיצוני
  כאשר אין עוד סוד שיש לשמור עליו.

 אלו כולכם, לעשות את הצעד הסופי הזה. כמה מכם התחילו, ולכם, בזה תלוי ב עכשיו
עצמכם )מי שאתם( לעצמכם, לחשוף את  כםלָּעַּד את כוונת וחדשת תעצרו.אני אומר: אל 

. ולאלה ממנו מנעאו להיפחד ל; שום דבר לא צריך להיות מוסתר, ללא איפוק או זהירות
אני  -זמן הם התחילו את הנתיב הזה בלי להתחשב לפני כמה  –שעדיין נאבקים בנקודה זו 

את  יםמגל םלזה! וכאשר את נובמדיטציה שהצעתי. תתכוו ושתמשתנסו את זה. : תאומר
להכחיש את זה. כי רק  וזה באמת. תפסיקשאת מה  שפוחתעל זה.  ועבדת, כםהפחד של

רי תועלת. כי מה הם חס כםים שלסילופשאין מה לחשוש, שכל העיוותים וה ואז תגל
הרבה כל כך  זה, כם, אפילו בתא הסודי ביותר של הנשמה שלברגע זהבאמת,  םשאת

   .כםנפש שלגורמים לעכשיו  םשאתהסבל יותר טוב לשאת מ

היקרים מאד, הרצאה זו יכולה אכן להיות מפתח אם אתם מוצאים את עצמכם  יידיד
. שלבים שעליכם לעבורהאת  -באופן הרבה יותר קל –ע בצתקועים. אם לא, היא תעזור ל  

 האם יש שאלות?

: במשך זמן ארוך ביותר, היו לי קשיים עם מדיטציה. עכשיו, אחרי שהתגברתי על שאלה
הזה.  נסו ה. אני רוצה לשאול מהפלאיותכמה מהם, התוצאות היו לא פחות מ  

 מושג שאתה מחזיק: הנס הוא חוק החיים שגילית זה עתה. החוק הוא שכל תשובה
חייב להתבטא בחייך. האמת של החיים, המציאות של החיים, היא טובה ללא )מאמין בו(, 

הגבלה. עד כמה שאתה יכול לאמץ את האפשרות הזאת, אפילו בגישה של חקירה כנה, 
חייבת להתפתח בפניך. ההתגלות  -ו אותבכל תחום שתשקול  -עד כדי כך שהאמת הזאת 

לאדם שעד כה אימץ רק אפשרויות שליליות, ולכן ופלאית ת מופלאה הזאת של הטוב נראי
הם גדרות סביב האפשרויות של של היחיד לא ראה מעבר להן. המושג והציפיות לחיים 
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ישָּה ות/פתחהיהתנסות ו גדרות נסוגות בהתאם. המתגלים יותר אפשרויות, כל ש. כ ְפרִּ
 ו )הנס(, כך עליעילאי יזה ואושרככל שהיקף החשיבה גדול יותר כדי לתפוס חוויה על

גדרות הצרות הן הבשפע שלא יתואר. ה ןנמצא שם, זמי ואיותר, כי במציאות ה םלהיות קיי
.תמיד תוצאה של עיוות אישי  

. אם אתה מאמין החוויהעל האפשרות של  מהרהראתה לא יכול לחוות יותר ממה שאתה 
. קליזה הגיוני כמו כל חוק פיזיאושר הוא בלתי אפשרי, איך אתה יכול לחוות אושר? ש

לדוגמה, אם אתה מזיז את הגוף שלך מכאן לשם, הגוף שלך יכול להיות רק במקום 
מאשר חוקי  יאותו, לא בכל נקודה אחרת. זה לא יותר ולא פחות פלא תהעברלשם ש

ככל שאתה יכול להזיז אותו, זה המקום שבו אתה מוצא את עצמך עם זה. רחוק . יינדהמ
ִמים, קטן וצר, אתה לא צריך להישאר שם. אתה לא  אם אתה מוצא את עצמך בחדר ַמשְׁ

יש הרבה ש הגלמו שםעובדה זו, אלא אם אתה יוצא מלגבי יכול לשכנע את עצמך 
מחוץ לחדר הקטן הזה. אם אתה מתנגד לכל ניסיון לעזור לך לצאת  יםמקומות יותר נחמד

ך, אתה לא יכול לצאת, לא משנה אחר בשבילמרחב מזה, בטענה שאולי אין מקום או 
  כמה זמן אתה מתווכח על זה. אתה חייב לעשות את המהלך בפועל.

עֵּבֶּרזה מה שאתה צריך לעשות עם המיינד שלך. כשאתה מגלה שהחדר  למעשה קיים,  מֵּ
ישאר כל כך נ. מבחינה רוחנית, נפשית, רגשית, אתה לעתים קרובות תגלה כפלאיזה י

מתח, להתפתח, לחוות יופי. כאשר אתה סוף סוף התללא אפשרות לקטן וקמצני, ְבחֹור 
בטוח ומספק, אתה עד כמה הוא  אהאת העולם היפה מחוץ לחדר, ורו הגלמק אותו ודבו

יותר ויותר אפשרויות המיינד שלך לאת פורש ופורש חווה את זה כמו נס. לאחר מכן אתה 
 טבעי כמו המעבר שלך ממקום פתח ולחוות טוב, לתת ולקבל טוב. זהו נס הבריאה,ילה

איפשרת . כל עוד האיברים שלך בריאים, אפשרות זו ניתנת לך. ואם אחר למקום אחד
ֵּן זמן רב מדי על ידי כליאה מיותרת, באמצעות פעילות  ְתנַּּו ל ולהִּ לְדֵּ דַּ לאיברים שלך להִּ

ארוך זמן  החישהיא אחרי , . זה מה שאתה עושה עם הנפש שלךוגופנית וטיפול הם ירפא
ברגע  מדי באקלים של שליליות, הגבלה ובידוד בגלל הפחד המוטעה שלך מעצמך.

ים ביקום.            יצוראחד ואחד מה, "הנס" חייב לבוא לכל מוותרים על ההגבלה הזו ש
. המציאות של הבריאה היא פלאיאותו כאתה כבר לא מוצא שזה חוק הגיוני כמו כל חוק 

ות לחוות את הטוב. אפשרות זו ניתנת לכולם. הריפוי של שיש חופש בלתי מוגבל ואפשר
היה הנושא של  -לנצל את החופש הבלתי מוגבל ואת האפשרות  -"איברי" הנפש שלך

הסודי  תאמטורף לשמור על הה: לוותר על המאבק תי עכשיונתהממשית שההרצאה 
ת הפנימי שלך. כל עוד אתה נאבק לשמור על הסוד שלך, אתה לא יכול לחוות א

שלך. אני מבקש ביותר הישות הפנימית של האפשרויות הפתוחות לרווחה של החיים ו
 ביןתך. בחשיפת החלק הסודי שנגד ממך, אל תעצום את עיניך לעובדה שאתה נאבק 

ממנו יכול להיפטר ושאתה אתה גורם לעצמך, שהמאבק הזה הוא כאב חסר תועלת ש
!יום, אם אתה כל כך רוצהה  

יותר  כםאני מברך את כולכם, ידידי. עם הברכות האלה אני נותן לעם המילים האלה,  
תאטו או , אל יכו. המשכםבמאמצי כםשיעזרו ל כםכוח כדי להפעיל את המשאבים בתוכ

מה כל  . עשותמתגמלהובאופן עמוק  יתמשמעותהיפה, המטלה/ במשימה תצטמצמו ב
הוא זה , נכם מוכנים לראותחוששים ממנו ואיהכי אפשרי בכיוון זה. הבינו שהאזור שאתם ש

ומשוחררים.  תוגמלים תרגישו הכי משוהיכן הכי הרבה שאתם צריכים להתמקד בו 
שתחוו לא ניתן להעביר במילים. אלה לא הבטחות ריקות. אלה מכם  ןטחויהחופש והב

לאלה אשר תקועים  וזרישחוו במידה מסוימת את האמת של מה שאני אומר, בבקשה ע
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 כםאת עצמתפרידו  לתקועים, בבקשה אש. מי מוגבלותבמצב של הכחשה ו באופן זמני
מדי, גם אם הם  יםגא ולהתגבר על המשוכה. אל תהי כםשיכולים לעזור ל כםחברממאלו 

פחות ידע. אנא שהם בעלי לא עשו את העבודה הזאת במשך זמן רב או  -למראית עין –
ה עזרה יכולה להיות מוחלפת ביניכם. לפיכך, הרבעל זה.  ולא תצטער םזרו זה לזה. אתיע  

היא שלוות האמת על ידי כך שלא תשתמטו מאמת זו.     ההיו בשלווה, דעו עד כמה נפלא
 היו עם אלוהים!

 תרגום: חווה אילון
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