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 שינוי מחוקים חיצוניים לפנימיים בעידן החדש

227ך מספר י הנתיב, הרצאת המדר   

1975בינואר  15הדורת מ  

 

לכל אחד ואחת מכם. אהבה אלוהית    ותשלום רב, חבריי האהובים מאוד. ברכ
לזה  תאפשרו . כםומחבקת את כם, מחלחלת עמוק ללב שלכםמושיטה יד אלי

  ותמצאשו   יםיכול   םאת השלווה של המציאות האולטימטיבית שאת כםלתת ל
כם. עד הסוף עם עצמ כו אם תל כם, שלביותר בתוך הישות הפנימית    

בהרצאה זו אני מבקש לתת לכם חזון נוסף של תהליך הצמיחה שבו אתם  
כיחידים, והכוכב כולו, מעורבים. כל זרע מכיל את תוכנית האבולוציה העצמית  

ימטיבית שלו. תוכנית זו תמיד פועלת בדרך האורגנית שלה.  וההגשמה האולט 
. ראיתם, שוב ושוב, שתהליך אורגני  כםלנתיב שחלק מהתופעה הזו ב  םחווית

שלכם. תוכנית   מּוָדעֹותובציפיות ה  ה שלכםמתפתח לחלוטין ללא תלות בתודע
שמגיעים לשלבים  ככזו מגשימה את עצמה בשלבים מסוימים. בכל פעם 

. חררות אנרגיות חדשות חדשים, משת  

כעת הבה נסתכל על תופעה זו ברמה השטחית והחומרית ביותר של הביטוי.  
לראות שלבים מאוד   יםיכול םהבה ניקח את הצמיחה החיצונית של בן אדם. את

ברורים בצמיחה האנושית. כאשר התינוק מוכן לגלות יכולות רדומות כדי ללמוד  
להיות זמינות, אחרת ההתפתחות   כותצריכיצד לדבר וללכת, אנרגיות חדשות 

לא יכולה להתרחש. זהו השינוי הגדול הראשון לאחר הגלגול ברמה הפיזית.  
השלב העיקרי הבא של ההתרחבות מתרחש כאשר הילד מוכן לעזוב את הבית  

צעד  וללכת לבית הספר. זו לא רק התרחבות פיזית, אלא גם התרחבות פנימית, 
ו להתמודד עם אחרים  בת הפוטנציאל הגלום אל העולם. הילד מגלה אהחוצה 

ו. כל חיימשך מחוץ לבית. צמיחה כזו נמשכת ל  

כאשר מגיעים לצמיחה גופנית מלאה, השלבים הללו בולטים פחות מאשר 
במהלך הילדות; עם זאת, הם ברורים ואמיתיים באותה מידה. שלבים אלו תמיד  
פירושם שינוי, צמיחה ורמות גבוהות יותר של ביטוי עצמי יצירתי בהתמודדות עם  

מתרחשים  יודעים שמדי כמה שנים    כםבפנים. הרופאים שלמבחוץ ו מהעולם 
. למעשה, הרכיבים הכימיים משתנים לחלוטין  תאיםה של  שינויים במערכת 

במבנה החיצוני. שוב, למרות שתהליך זה אינו מורגש, הוא בכל זאת אמיתי  
. מאוד  

אותם שלבים של צמיחה ושינוי חלים באופן דינמי עוד יותר ברמות המנטליות,  
. כל שלב הוא צעד מסודר  הרגשיות, הרוחניות והנפשיות של ההוויה הפנימית

לקראת הגשמת תוכנית הזרע. תוכנית הזרע משחררת באופן אוטומטי אנרגיות  
התוכנית שלה, האנרגיות הללו הופכות   מיישמת אתחדשות. כאשר הישות  

למועילות ביותר. הם מסייעים לתהליך של צמיחה, של שינוי, של התרחבות,  
חוצה והכלה של יותר של הגעה לממדים חדשים מבפנים, של תנועה ה 

אותה מציאות פנימית שמטרתה להפוך את המציאות החיצונית    -מהמציאות 
. יופי חסר גבולות ואין סוף אפשרויות ביטוי , לבהתאם לשלמות שלה   

תודעת האגו החיצונית מתנגדת מכיוון שעם זאת, כאשר התנועה מעוכבת 
רבונים  יהד לתהליך, הופכת את עצמה לחסרת רגישות אליו ומתעלמת מ

ִחיפּות וה   . דרכן ההרמוניתאופן מהותי ב, אזי האנרגיות אינן מורשות להתפתח בדְּ
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הכוח הבונה של האנרגיות הללו הופך אז להרסני, אם כי רק באור המצומצם  
של הראייה האנושית. למעשה, ההרס מכוון תמיד לסילוק החסמים, חוסר  

האמת, ההפרות בהתפתחות האלוהית. החסימות שהתודעה מציבה בדרכן של 
האנרגיות המשתחררות צריכות להתמוסס, והדבר מתבטא בחייו של האדם  

הרס כואב. הפרט צריך ללמוד כיצד לראות ולהבין את  כמשבר,  כ, כמהפך 
. ההתרחשויות הללו. הם לא אירועים אקראיים   

, בהתאם לחוק האלוהי, האנרגיות  ָבֱאֶמת נמצאתבכל פעם שהתודעה פתוחה, 
נעות בצורה אורגנית והרמונית. בכל מקום שבו התודעה מנוגדת לאמת, 

. נגד העצמי ת הפוכות ופונות, כנראה,האנרגיו  

תהליך זה חובק את כל ההוויה, את כל הבריאה. מה שחל על הישות  
האינדיבידואלית חל באותה מידה על הפלנטה. כדור הארץ הוא ישות, ואותם  

הן    - עם שניהםחוקי גדילה, אותם שלבי התפתחות חלים עליו כמו על הפרט. 
כל תקופה של התרחבות היא די ברורה.  -הפרט והן הישות הפלנטרית

האנרגיות שצריכות להשתחרר כדי לאפשר את ההתרחבות הגלומה בתוכנית  
חייבות להיות חזקות. מכאן שהביטויים החיוביים בולטים מאוד.  ,הזרע  

פוטנציאלים חדשים, יצירתיות מחודשת, גישות חדשות  , התגלויות של  שינויים
אישית  רווחה  מגבירות הרבה יותר גדולה,   לעצמי ולאחרים החושפות בגרות

ראייה של חלופות חדשות לביטוי עצמי, מתבטאות כאשר  מגבירה ,  עילאיואושר 
נעשה שימוש באנרגיות אלו בהתאם לתוכנית. משבר והרס מתבטאים כאשר 
האנרגיות החדשות אינן מזוהות כזרם של כוחות אלוהיים ולכן מתנגדים להם  

ל הגישות הרגרסיביות והריאקציונריות, כמו גם מהפכניות  כאילו היו כוח עוין. כ
, בהיותו רק  ןאינן אלא חסימות. האחרון הוא חסימה לא פחות מהראשו ,קיצוניות

בהדגשה  אלו שנעצרים ומעכבים אותם הם השלכה חיצונית של אלו רגשות 
 מוטעית.  

בעידן    פתחתכיצד זה חל על הזרם החדש הנוכחי של תודעת המשיח המת
החדש הזה, שהוא אחד משלבי ההתרחבות? אם אדם מוכן להגיע לבגרות אך  

חוסם אותה, האנרגיות הבוגרות המשתחררות למערכת הנפשית, הרגשית 
משבר. תופעה זו זוכה להתעלמות רחבה בקרב המדענים   ו יצריוהפיזית  

. הדבר נכון גם לגבי  כם, ואפילו בקרב הפסיכולוגים שלכם והמחנכים של
לנטה. הפלנטה שלכם מוכנה לבגרות ושואפת לגלות אותה. עם זאת,  הפ

ששים, מתנגדים ורוצים להתעלם  וחחסינים ה מכילה אלמנטים גם  הפלנטה 
של אנשים שאינם מודעים לחלוטין  סיעות לזהות  ותוכל, כךאם    .מהתהליך

גם לראות קבוצות שחשות חלק מהתהליכים   יםיכול םלתהליכים פנימיים. את 
יש כאלה שמודעים מאוד למציאות הפנימית ורואים את המציאות  הללו. ו

.  שהיא: רק השתקפות, ביטויכפי החיצונית בדיוק   

 
  תרק בביטוי החיצוני, נמצאת , המתמקדת הפחות מפותחנת  רגואתודעה המ ה

את האחדות של כל הוויה ולכן    קלוט ל תמסוגל נהא איניבמצב של נפרדות. ה 
חוסר    ,את העצמי מאחרים. אנוכיות, חמדנותצלות בדרכים המפ  כה ממשי

. מכיוון  מיינד ההזו של    , חוסר דאגה ואכזריות הם ביטויים של התפניתרחמים
הן בסופו  עלי שמאחורי הגישות הללו מבוססת על אשליה, אמת הכללית שה

ביצוע והן נהרסות על ידי כל זרימה  בות ובלתי ניתנות לתברר ככוא של דבר לה
חדשה של אנרגיה אלוהית. אמת זו לא תמיד מובנת במשמעותה האמיתית.  

לעתים קרובות נדרשים הרבה מאוד זמן והתפתחות לפני שהמשמעות הפנימית  
.של משבר כזה יכולה להתברר  
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הוא מבוסס    מובחן,  העיוורון שאינו מסוגל לתפוס את האחדות של כל הוויה הוא
. אישיות כזו אינה יכולה לראות  יםעל מגוון האינטרסים לכאורה בין עצמי לאחר 

  יא  ה מעבר לנקודה המיידית ומזניחה, או אפילו מסרבת, לראות מעבר לנקודה זו. 
רים המחברים בין העצמי לזולת. וש ילק תלא מודע תנותר  

ההתבגרות המוקדם של שלב אותו כשאנו יכולים לכנות  -בעידן שרק עבר
האנושות הייתה צריכה ללמוד לעשות סוג גס מאוד של   -התודעה הפלנטרית
חברתית, בין מעשים בונים  -בין התנהגות חברתית לאנטי ,הבחנה בין טוב ורע 

מכיוון שהתודעה של  , להרסניים. זה היה מצב דואליסטי לחלוטין, בלתי נמנע
מעבר לדואליזם. זו הייתה גם  הפלנטה לא הייתה מסוגלת לתפוס שום דבר  

אופי   השיגל   כיםצרי ם אליו עכשיו. את םהכנה הכרחית לעידן הבא, זה שנכנסת
דבר   לא מקריבים להבין ש ולפני שתוכל ,כדי לעמוד בפיתוי עם עוצמה וכוח, 

  לא יכול להיות שונה מזה של כם על ידי התבגרות, כי האינטרס האמיתי של
 אחרים.  

תן היה לעשות את ההבחנה הזו. האנושות לא הייתה  בעידנים קודמים לא ני 
לבין מה שהרס  היה קונסטרוקטיבי מסוגלת אז להבחין בין טוב לרע, בין מה ש

. באותן תקופות קודמות, אנשים  לַָעצְִּמיעבור אחרים, גם אם זה נראה מועיל 
נראה   י מידמשביע רצון באופן על ידי דחף ותשוקה. מה שהיה  אך ורק נשלטו 

"טוב", ולא ניתן היה להתייחס לשום דבר מעבר לכך. התודעה הייתה אז  
הסכים להתחיל ללמוד  בחיתוליה. רק בעידן שהגיע כעת לסיומו, ניתן היה ל

המאבק בבחירה בין אינטרסים שנראו שונים. הכאב שנוצר  ולקלוט אודות  
. הזכרתי לא  הם שללשיעור פה ומהעיוורון של המצב הלא מפותח הופך לתרו 

  יםמוותרם  פעם את החוק האלוהי הזה, שכל כך קשה לאנושות להכיר. אם את 
בכך שלא לעשות זאת יפגע  ים מכיר   םכי את כםעל מה שנראה כאינטרס של

לקבל חזון   ו לשלב הבא של ההתפתחות, שבו תוכל ניםמתכונ םבאחרים, את 
. מלא יותר. זה חל גם על כדור הארץ בכללותו  

הדרך הדואליסטית לראות את המציאות עדיין טבועה עמוק מאוד בתודעה  
  ם של  עימותיהאחר, ובבעצמי או או  בחירה וצג כהאנושית, ולכן נראה שהכל מ 

המצפון הנובעים מכך הם לרוב די חמורים. מיותר לציין שכל בני האדם אינם  
הגינות,   יכולים תמיד להקריב את ההקרבה הנראית לעין על מנת לשמור על 

טוב לב והתנהגות בונה, משום שפעולה כזו עדיין נחווית בצורה כה עמוקה  
  ם דואליסטית, אתה תודעההמ  יםמקריב  ם כאילו היא נגד העצמי. לכן כאשר את

. הקרבה כזו היא אשליה, ואינה ביטוי של  כםלרעת ,לעתים קרובות ,זאת  יםעוש
אם נראה שהתכונות הללו  , הגינות, וגם לא יושר. אבל ביבות אהבה אלוהית, ח

נים.  מאמי  םתחוו כפי שאתאתם קורבן חמור, יש לחוות הקרבה, כי  פיקותמ
ומקופחים  רגוזים  כולכם חוויתם בתהליך הטיהור שלכם עד כמה אתם מרגישים 

כשאתם נמנעים מהתנהגות הרסנית, וגם עד כמה אתם מרגישים אשמים  
כשאתם נכנעים לפיתוי בעקבות קריאת התשוקה המיידית של    בדחייה עצמיתו

   הנמוך. עצמי ה

דואליות  יו תלויים בהחוקים והמוסכמות של הציוויליזציה בעידן שרק עבר ה
הבסיסית הזו, ובכך על ראייה מוגבלת של המציאות. יחד עם זאת הראייה  

טבעיים   -ת והתהפוכוסכסוך המוגבלת הזו הייתה שדה בדיקה נחוץ. כל גילויי ה
ביטאו את הקונפליקט הזה בין האינטרסים השונים לכאורה של   -כמלאכותיים

העצמי ושל אחרים. עכשיו העידן הזה הגיע לסיומו. אלה שהקריבו למען טובת  
כולם, למען עיקרון אלוהי, ימצאו שזה כבר לא נחוץ, שאפשר להגיע למדרגה  
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גע בעצמי, פוגע בזולת,   שמה שפו יםרוא םעמוקה יותר של אמת, כי עכשיו את
מה שמזיק לאחרים פוגע גם בעצמי. אלה שפעלו בעיקר ברמה האנוכית  ו

אם האנרגיות החזקות המשתחררות  ,להגיע לשינוי בלב  עליהם ,וההרסנית
יצירתיות ובונות עבורם. אחרת הם ייצרו   תהיינה במישור הפנימי של הפלנטה

.משברשיא, במתחים בלתי נסבלים שיסתיימו ב  

כוכב הלכת כדור הארץ הגיע לשלב התפתחות בו לא ניתן עוד לשמור על 
יכול לשאת את המתחים והמגבלות של התודעה    נו א איוהמבנה הישן. ה 

המוגבלת הישנה. יש להשיג חזון חדש שבו העצמי והאחרים נתפסים כאחד.  
עליכם לחפש את הראייה החדשה הזו מתחת לראייה המוגבלת שהמודעות  

. חזון חדש זה מביא שלווה עצומה, ביטחון,  אליה רגלההתכך   המיידית כל
. קשהנושמחה וביטוי עצמי. זה לא דימוי הזוי של משאלת לב; זו מציאות   

בתודעה הישנה   שרוייםכולכם יודעים, חבריי, שההבחנה בין אנשים שעדיין 
לבין אלה שחולקים את התפיסה החדשה היא לא תמיד פשוטה, שכן האנושות  

מבד אחד. בני אדם רבים נמצאים על סף שינוי וזקוקים לעזרה  כה  חתו  לא
הכוונה כדי למשוך אותם אל החדש. גם אלה שבגדול מוכנים לתת לתודעה  לו

החדשה להתבטא דרכם, שאישיותם כבר מחבקת את תודעת המשיח החדשה,  
הישנה.  ו הצרה  , מוצאים אזורים שבהם הם עדיין שומרים על הראייה האנוכית 

אולי עכשיו נוכל לראות   כם.של  " להם "הבעיות ים קורא םחומים שאתאלו הת
  ותמבטא  ןזאת באור אחר ומקיף יותר. זה פשוט מדי לומר שאלו הן "בעיות". ה

. קצב של צמיחה והתרחבות  

יש אנשים שכבר מוכנים לעידן החדש הזה של התודעה, ובמובן הזה התודעה  
ויליזציה חדשה. ההתחלות כבר  הם החלוצים. הם יוצרים ציו .הזו כבר קיימת

נעשו, במקומות שונים בכל רחבי כדור הארץ. יש גם מספר לא מבוטל של בני  
אבל מסוגלים להגיע למצב   ,אדם שעדיין לא ממש נמצאים בתודעה החדשה

הדרך לעשות זאת מוצגת   . הזה. זה מצריך עבודה אינטנסיבית מאוד עם הדרכה
זו בכל רחבי העולם. וזה יבוא.  כמו יש צורך בהכנה   .דרך הערוץ הזה כםל

המשימה שלכם חשובה מאוד, שכן אינכם עוסקים רק באותם בני אדם שהגיעו  
לתודעה החדשה, שהם חלוצים ביצירת ציוויליזציה חדשה. אתם נקראים גם  

שלכם, כך שהראייה הפנימית  מלעבור עבודת טיהור משלכם, תהליך צמיחה  
שלכם ישתנה בהתאם לתכנית הזרע  שלכם תתרחב ומצב התודעה הנוכחית 

לעזור לאחרים, בדרכים רבות ושונות, להשיג את אותו    ים יכול   םשלכם. אז את
להיות הבחנה קפדנית מאוד בין מי שנמצא בישן לאלו   כההדבר. לא צרי

נמצאים     יש מספר בני אדם שבשלב זה של התפתחות לא   .בחדש ים שנמצא
  ם של העבודה. אבל יש יותר ממה שאתלעבור את המשמעת הנדרשת  מּוכָנּות ב

שאולי יוכלו לעשות את זה אבל למרבה הצער לא עושים זאת. ישנם  קולטים, 
,  גם בני אדם רבים שיכולים ורוצים להרחיב ולהעמיק את התודעה שלהם

.  םשלה  בהתאם לתוכנית   

במישור האדמה והיא זקוקה להדגשה רבה יותר. זה   דיהת פצעבודה זו אינה מו
כאן יכול וימלא תפקיד חשוב במשימה זו, בחילופים עם   כם גרעין שליקרה. ה

לכולם   לתת שמוכנים לקבל את תהליך ההתהוות ולא  ,אחרים 'עידן חדש' מרכזי
. צריך לעשות עבודה. העבודה הזו של הכנת  נמצאים להישאר באשר הםפשוט 

מית  התודעה הפנימית של יותר ויותר אינדיבידואלים להתגלות המציאות הפני 
, שחרור אלוהים בתוך  כםרק דבר אחד: שחרור אלוהים בתוכ , באמת ,פירושה

. התודעה הכללית של האנושות  
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כלפי חוץ, כפי   שלכה תודעת האל שהיתה קיימת בעידנים קודמים תמיד הו
היטב. לאחר מכן, כהכנה הכרחית, המטוטלת נאלצה להתנדנד    יםיודע  םשאת
כדי לקבל  ,העצמי. הפרט נאלץ לוותר על אלוהים בחוץבליט את הלכדי 

אחריות מלאה על העצמי. אבל כדי לעשות את המעבר מהאל שבחוץ לאלוהים  
בפנים, ולגשר על הפער הזה בזמן ובמרחב, הייתה צריכה לבוא תקופת מעבר  

ְּםו של אתאיזם א ִטיִציז כדי להכין את הפרט לאוטונומיה ועצמיות   [כפירה]  ַאגְּנֹוסְּ
. זה היה צריך לקרות תחילה רק ברמות החיצוניות, שכן אוטונומיה מלאה  יםמלא

ועצמיות בכל הרמות יכולות להתקיים רק כאשר אלוהים בפנים משוחרר וכאשר  
.עם אלוהים. זו המציאות כם נמצאה האחדות של  

  הולך בכל מקום שבו כדור הארץ מתנגד לאנרגיות החזקות ואינו כעת, חבריי, 
אחר תוכנית הזרע שלו, ההתפתחות שלו צריכה להתקדם בצורה שונה  

מהתפתחותם של אותם היבטים של התודעה הפלנטרית שמוכנים לאמץ את  
החדש. החלוקה הזו הכרחית, אורגנית ובלתי נמנעת. אנשים העיוורים  

של המשבר ירגישו קורבן  ,עקב חסימת התנועהלמשמעות המשבר שנגרם 
ויתעקשו שהכל חסר סיכוי. אבל יודעי דבר יהיו מודעים למשמעות האמיתית  

של המשבר ולא יחששו ממנו. הם יודעים שזהו שינוי שעשוי כרגע להציב כמה  
קשיים בתהליך ההסתגלות לדרכים חדשות, אבל הם גם יודעים שזה אומר  

. לה יותרשחרור מבורך ושמחה גדו  

ללא   -מגלים בנתיבבדיוק אותו הדבר קורה בתוך הפרט. אלו מכם שעובדים 
שכל משבר  -להסתכל באמת אם אתם מוכנים  ,עוררין וללא צל של ספק

  ם שאתם חווים פירושו שלילת האמת, פגיעה באלוהות שלכם. ובגלל זה את
ם את זרם האנרגיה העוצמתי  מי למעשה חוס  ם סבל. אתבמשבר ובבקשיים, 

. עם המודעות החדשה הזו, אתם גם  כם ביותר של תהליך הצמיחה הרוחני של
  אותםזוכים במפתח נפלא, שעוזר לכם לזהות ולפתוח את אזורי התודעה ש 

חזקות, כך שהן פנו נגדכם. בדרך זו  היצירתיות האנרגיות  הפכתם את ה חסמתם ו
  של כולכם למשיחהתמסרות להתאים את התהליך כולו על ידי  יםלומד םאת

שמתעורר בתוככם, במישור המציאות הפנימית שלכם. אותו תהליך בדיוק   ישוע
.חל על כדור הארץ  

כך הרבה חיים וצמיחה, כאב   כל ם וחווית כםאת המרכז של ם שיצרת םאת
  להאמין טעות של ל יםלפעמים נופל ,ושמחה ושלווה אמיתית בתהליך הזה

הם יפים    ,שם ים מבל  םבתקופות הקצרות שאת יםמנהל  םשהחיים שאת
ם. המציאות לא יכולה להיות כזו. זה יותר מדי,  יומשמעותיים מכדי להיות אמיתי

, לחיים החיצוניים  כם לסביבה הרגילה של יםנכנס ם. כשאת יםמרגיש םאת
את זה כחיים ה"אמיתיים". שום דבר לא יכול להיות רחוק    ים מגדיר ם , אתכםשל

החיים הכי    םהחיים האמיתיים ה   יםמכנ  ם יותר מהאמת, חברים שלי. מה שאת
הביטויים  את  רק אתם מזהים שבהם כמעט הכל מתהפך. שם,   מתעתעים

תמודדים איתם, וכך החיים מתפצלים לתבנית  החיצוניים, השטחיים ביותר ומ
  יםלומד  םלמצוא, את  יםמתחיל   ם חסרת משמעות. בציוויליזציה החדשה שאת

ליצור את הקשרים בין סיבה ותוצאה, בין פיסות החוויה והתודעה השונות  
לגלות את החיים העמוקים והאמיתיים יותר   יםלומד םאת  לכאורה. המקוטעות

למציאות ולעתים   יםמתקרב םות החיצוניות. כך אתשיוצרים את הנסיב כםבתוכ
  ניראותלמציאות הזו, ה  ובה בצורה הרבה יותר מקיפה. ברגע שתתחבר יםזוכ

הפוך לרבה יותר קל להתמודד איתה, בתנאי  ת מתעתעתוה ת השטחי ת,החיצוני
זאת,   ים עוש םלראות בה את המציאות היחידה שחשובה. כשאת  ושלא תחזר

.את האמת יםמעוות םאת  
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  ני אגיד לכם, חבריי, שהמציאות החדשה שאתם מגלים תתבטא במרכז שלכםא
]מכיוון שתחילית המילה 'מרכז' כתובה עם אות גדולה, להשערתי, התכוון  

לחלק   כותהפ םאת  .לראות את זה קורה יםכבר מתחיל ם . את למרכז בפנישיה[ 
מהציוויליזציה החדשה ומהתרבות החדשה שצומחת לאט. הכוחות הבונים את  

זמנית, את כל מה שחוסם את התנועה הזו. כי  -המציאות החדשה הזו הורסים, בו
. הרס של כל מה  נות רסחרבת ההלא יכולה להיות צמיחה ויצירה בלי גם ה 

יה נאחזת בו  שכבר מיושן ולכן צריך ללכת חייב להתרחש, אבל התודעה הגלו
  ים תפקידייתכן והיה להן  עמדות מיושנות אלו .ומתנגדת לתנועה המטהרת

לרדוף אחריהם כעת. כולכם  אין בזה הגיון  במצב תודעה פחות מפותח, אך 
כם של נפשחומר היודעים עד כמה זה נכון מעבודתכם האישית. אתם מוצאים ב

כשהייתם תינוקות   ותגובות שהיו מאוד מובנות ואפילו מתאימות התייחסויות
בהם כאילו היה להם עדיין ערך מציאותי.   יםנאחז םוילדים קטנים. אבל את 

חסימות, אומללות, מחלוקת, תסכול,   ים יוצר ם זאת, את יםעוש םבמידה שאת
. להתחיל לבנות את החדש ומשבר ולבסוף הרס, כדי שהישן יתפורר ותוכל  

לאמץ גישה חדשה,  ו נתלוותר על הגישה הישנה והמיוש ניםמוכ םאם את 
השינוי מתרחש    ,נְּכֹונּותמתאימה יותר, המשברים הכואבים וההרס מיותרים. עם 

  ,בכוונהעכבים ונמנעים מ םשאת היכן רמונית ויפה.  ה ,בצורה הכי אורגנית
בסדר, שזה   שהכל כם להשלות את עצמ יםובוחר יםמכחיש  םבמקום שבו את

  נים מזמי   םלעשות את זה, שזה קשה מדי, את ים לא יכול םלא משנה, או שאת
משבר וכאב בלתי נמנעים. בדיוק אותו הדבר חל על כל האנושות כישות. כל  

הם ביחס  התייחסות   אינדיבידואל הוא לאנושות כולה כפי שהיבט או
בסכסוך פנימי כי חלק   כםאת עצמ יםמוצא ם הכוללת. כמו שאת כםלאישיות

  ה, כך זה עם הפלנטה. חלקים ממנ עכבלרוצה   כםרוצה לגדול וחלק מ כםמ
ולהכחיש שקונפליקט כזה  עכב רוצים לצמוח, בעוד שחלקים אחרים רוצים ל

שינוי באופן  בכלל קיים. יש אם כן כאלה שרוצים שינוי וכאלה שמתנגדים ל
ני. כולל   

הבנת הרצאה זו, חבריי, אמורה לעזור לכם מאוד להתחייב לשינוי ברמה עמוקה  
הווייתכם. שכן שינוי הוא אחד מתוצרי הלוואי של העידן החדש. כעת יותר של 

. אנסה להסביר את חשיבות השינוי בתחום מאוד ספציפי  

קונסטרוקטיבי  מה שהוא של משמעות  ה  , נחזור לרגע למושגים של טוב ורע
. החוק הנוקשה שהיה  זהמה שמנוגד לשל ובהתאם לאמת ולחוק האלוהיים, ו

  "עשהפסוק "ודעה הפרימיטיבית של העבר היה צריך ל צריך להתקיים למען הת
זקוקה   עצמי פינוק ההעם  , פקודות ואיסורים. התודעה הילדותית "אל תעשה"ו

לכללים כאלה שנכפים מבחוץ. בלעדיהם היה כאוס, והדחפים ההרסניים ביותר  
ָרה היו מופעלים במידה הרבה יותר גדולה. אולם   כזו הביאה גם נוקשות  ֻחמְּ

מסוימת לקיום האנושי. ציות לכללים באופן עיוור הוא פיתוי להימנע  ושטחיות  
ציות עיוור   . ולהיאבק בסוגיות המורכבות יותר של מוסר פנימי  כםמלחשוב בעצמ

לכללים מגביר את עצלות החשיבה, את הדרך הקלה לא לקחת אחריות  
ת,  שובות אמיתיוהיות קודם לתולהימנע מהחיפוש הנחוץ לעתים קרובות שחייב ל

ֶהָאָרה. זו הסיבה שאני כל כך מדגיש בהדרכה שלי שהאמונה המקובלת ל
היא רוב הזמן שגויה. הראיתי  מוטעית, שפעולה אחת נכונה והאחרת  אצלכם 

שרוב הזמן כל חלופה יכולה להיות  ,השנים באופן מדוקדק ,במשך  כםל
  םכאשר את. רק שיקרייםכי מניעים מנוהלת על ידי המניעים הכי כנים או ה

לפתוח את   ים יכול ם את ,  שני הצדדיםבהמניעים הלא ישרים בררים מהם  מ
. זה אומר עבודה,  כםולקבל את ההדרכה הדרושה ל כםהערוץ לאל הפנימי של
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החיצוני מונע זאת. אז מה שהראיתי לכם לגבי איך  חוק אומץ, חיפוש. ציות ל
תתפשט הרבה  לגשת לשאלות כאלה הוא באמת ביטוי לתודעת העידן החדש ש

.יותר על פני הפלנטה ככל שהאנושות תתפתח   

השנים כיצד הגישה הדואליסטית יוצרת בלבול  במהלך    כםכמו כן, ציינתי בפני
בדרך אחרת. יש הטוענים שיחס ספציפי לחיים רצוי, בעוד   ,ועיוות של האמת

שההיפך שלו אמור להיות לא רצוי. אחרים טוענים להיפך. כל קבוצה משתמשת 
אחרת כהוכחה לכך שהצד שלה  קבוצה הות, בהגזמה ובפנאטיות של הבעיו

   נכון. לדוגמה, יש האומרים שהתבוננות פנימית היא דרך החיים היחידה, בעוד 
אחרים  יש ומוחצנות הן מזיקות ושגויות. אחרים טוענים בדיוק ההפך. ַחבְּרּוִתּיּות  ש
, הפסיביות,  קולטותה עדיין מאמינים רק בביטוי אקטיבי ודוחים את כל הגישות ש

בדומה. פילוסופיות שלמות מפוצלות גישות חיים רבות אחרות  .ולהיפך
שבהם נעשה שימוש  נכתבים קפדניים מאמרים מבוססות על חלוקות כאלה;  

  פוגשים את נושאים רבים  .בהרבה חצאי אמיתות כדי להציג צד אחד של העניין
נוקשה,  היא  או/או ות של הדואלי זה של חלוקה נוקשה. הראיתי כיצד  הגורל  ה

. אולם, הקיטוב הזה היה תוצר לוואי בלתי נמנע של  מה ישיכבר לא רואי ו תקצר
שהתודעה הפרימיטיבית דרשה על מנת להימנע חוקים   – חוקמערכת ה

במצב של ניכור רגשי   ,, בעיוורון ובאנוכיותאופן מכווןמהשמדת בן אנוש אחר ב
. מיתישבו כאבו של האחר לא נחווה כא  

שחוקים חיצוניים אינם נחוצים   ך אני לא אומר שהאנושות התקדמה מספיק כ
  זדוניות עוד. ברור שזה עדיין לא נכון. תמיד יש כאלה שעדיין יפגעו באחרים ב

אבל זה חל רק על   .מבחוץחוקים ובאנוכיות, באכזריות ובחוסר אחריות, למרות ה 
הנמוך של הישות,  יעצמ ההיבטים האפלים והבלתי מפותחים ביותר של ה

החוקים   .)כל מה שקשור לכוכבי הלכת(  פְּלָנֶָטִרי כמו גםם  ינדיבידואלינשים א א
לפנות מקום לתחושה פנימית חדשה של מוסר ומצפון.   -יותר ויותר -מתחילים 

מביאה את האנושות למצב שבו במוקדם או    ,תודעת המשיח שמתפתחת בפנים
חיצוניים יהפכו למיותרים. כי האל הפנימי יודע מהי  חוקים ,  טיפין טיפין במאוחר, 

  אמת, מהי אהבה ומהי מציאות אלוהית, והאישיות תפעל מאותו מרכז פנימי
. ביותר  

בדרך פנימית  כיםהול םזה כבר ניתן לראות במידה מועטה. כאשר את 
מבחוץ.  חוקים  לפחות אין  ברי יישום,  הרגשיים, אין כללים  כםפסיכולוגית בחיי

את היופי של החוק האלוהי פועל    יםמוצא  םאת  כםרך הפנימית שלאבל בד
נמוך ה  עצמיבשלמות מוחלטת, כמו גם אהבה וצדק מיטיבים. הילד, ה

  יםרוצ ם, עלול למרוד בעיוורון נגד החוקים, אבל ברגע שאתתוככםבש
ם מההוד של התוכנית האלוהית הזו שבה  מילהיות המו  יםחייב   םלהתעורר, את 

לראות את התוכנית הזו וללכת איתה.    ומה לחשוש, אם תבחר הכל בסדר, ואין
את   כם; אף אחד אחר לא יכול להגיד לכם את האמת הפנימית של ים יודע םאת

בזמנים   נכון  גם זה. אף מעשה אינו נכון או לא נכון כשלעצמו, ברמה זו. אבל זה 
  זקוק  , כםמאחל ל  כםהאלוהי של עצמי, הכםמסוימים שהתוכנית הפנימית של

זה מבחוץ. רק  אי אפשר לכפות את לכיוון מסוים ולא לכיוון אחר. אבל   כושתל
על הכללים, על הדבקות ים ומתעל מאד עמוק אל תוככם  יםנכנס םכשאת

  עצמימה ים ת ועל האינטרס העצמי הנובעועל החז   ים בדעת הקהל, מוותר
  ו תמצאעשות דווקא ,אז , כמו גם על הצורך למרוד וללְַּרּצֹותהנמוך, על הצורך 

איך   כםלהראות ל רק את האמת האולטימטיבית. כל העזרה החיצונית יכולה 
בחזון שווא של המציאות.   כםללכת עמוק מספיק כדי לזהות את ההשקעה של

לראות   יםלא יכול  םיכול לראות לעתים קרובות את המבוך שאת כםמי שמחוץ ל
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, ברגע  כםא של החוק הפנימי של. אבל ההבנה הסופית היכםולכן יכול לעזור ל
. כםאת האל הפנימי של יםמוצא םשאת   

רעיון העידן החדש מצביע על כיוון זה. החוק החיצוני מקביל לרוב לחוק הפנימי.  
חוקים חיצוניים רבים הם ביטויים של החוק האלוהי, אך איבדו את הקשר הדינמי  

בפעולות הרסניות  עם מקורם האלוהי ולכן הם מבנים מנותקים. כאשר מדובר 
זכויותיהם של אחרים, אין ספק  את  ל וגזלשל הרג, גניבה או בדרכים אחרות  

שהחוק החיצוני מקביל לחוק הפנימי. אבל אז אנחנו נתקלים גם במצבים  
קו  מורכבים יותר, שבהם החוק הפנימי לא כל כך פשוט. זה המקום שבו 

את האמת והמציאות של החוק האלוהי ברמה  הוליד החדש שלנו יכול להפעולה 
. פנימית  

החיצוני מנוגד לחלוטין לחוק הפנימי של  לגלות שהחוק יםעשוי ם לפעמים את
הדוגמה  אלוהים. דוגמה פשוטה ברמה החיצונית הגסה ביותר של הביטוי היא  

בארץ שהממשלה שלה מושחתת ודורשת  ים חי םהבאה: אם במקרה את 
לפעול לפי החוק    -נגד אלוהים   ,כלומר –מהפרט לבצע מעשים נגד האנושות 

אמת  צדד ב אלוהי. זה דורש אומץ רב ל נגד החוק ה משמעו ללכת כ החיצוני 
הפנימית ולהתריס נגד החוק החיצוני. אבל אנשים יכולים לאבד את עצמם  

עשוייה להיות  במבוך של בלבול פנימי ויכולים למצוא מקלט בחוק החיצוני, כי זו 
הדרך הקלה יותר. באותה מידה, אנשים יכולים לעשות שימוש לרעה במילים  

להתריס נגד חוק חיצוני. שוב,   :עצמי נמוךה של המגמשאני אומר כדי להצדיק 
בדיקה מדוקדקת מאוד של המניעים והעמדות האמיתיים היא התשובה  

,  אותםומתי לשבור כליים  על פי   האמיתית היחידה. אין כללים לגבי מתי לפעול
. או כיצד לפעול לפיהם   

הישן. זהו ניסוח  הרס של לא  תודעת המשיח אינה מרד ומהפכה; זה, כשלעצמו, 
מחדש ושינוי, התארגנות חדשה של ערכים נצחיים שכבר היו קיימים בתודעה  

הישנה אך חייבים לבוא לידי ביטוי בצורה חדשה בעידן החדש. תודעת המשיח  
החיצוניות, התקנות בְּרֹות ידִ מביאה מוסר חדש שמוחק לאט לאט את ה

י כתובים. חוקים עדיין נחוצים  החיצוניות ואת החוקים החיצוניים הכתובים והבלת
  ם, אבל המגמה היא בכיוון הזה. איפה שאתכם במשך די הרבה זמן במונחים של

את החוקים האלה כדי להגן   כיםצרי ם, את כם הנמוך של  עצמיאת ה יםמפעיל
לא   כם, לא צריך שיגידו ל עצמי הנמוךמהנגמלתם אבל איפה ש.  על אחרים

. שום רצון לעשות זאת  כםאין לאת זה, ו יםיודע םלפגוע באחרים, את   

אחרים, החוקים כבר  עם  בעניינים המורכבים יותר של יחסים אישיים עם עצמי ו
 ומתמוססים, שכן התודעה החדשה הופכת אותם למיותרים. במידה שתאפשר

, חוקים חיצוניים ייעלמו. חוקי המוסר יהיו גמישים  כםלאלוהים להתעורר ב
את העמל, האומץ  כיםצרי ם יל זה אתלחלוטין. כל מקרה שונה. אבל בשב

  ישחיתו אתכם.לא מניעים של עצמי נמוך יותר והיושר של ידיעה עצמית כדי ש
גם לקחת כל נושא בנפרד ולטפל בו לגמרי מחדש. זו הפעולה של עליכם 

  יםיכול  כם ישות הבוגרת, והאנושות נעה לעבר מטרה זו. אבל אינמבוגר, ה ה
לשינוי, כי הגישה הגמישה הזו דורשת עולם    יםמתנגד  םלעשות זאת כאשר את 

ושינוי אינם ניתנים להפרדה. שיעבוד ונוקשות הם בלתי  חירות משתנה כל הזמן. 
  כושלא תצטר ,שהכל יהיה כל כך פשוט יםרוצ  םנפרדים באותה מידה. אם את 

הכול  ים שוצ ר ם אם אתשהוא,  נושא לחפש ולהשקיע אנרגיה ותשומת לב בכל
להתמודד עם כללים לא גמישים שמגבילים   כים צרי  ם, אתידיכםיימסר ל

ומשעבדים. רק מי שהתגבר על מרד בסמכות בגלל שהם הסמכות הפנימית של  
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בגלל שיש להם את הכנות הזאת, יכולים להיות חופשיים. זה אומר לאמץ   ,עצמם
. מצבים שעשויים  את השינוי. כל נושא דורש גישה חדשה, שונה, גמישה מאוד

עשויים למעשה להיות שונים לגמרי ודורשים גישה חדשה  ,להיראות דומים
. לשנות כםלחלוטין ביכולת של ה תלויירות  חאם כך,  לגמרי.   

. רובכם  כםתוך עצמ  לאעמוק   וכעת, חבריי, נתתי לכם חומר להרהר; היכנס 
  מוכנים להשתמש בחומר הזה בצורה מאוד פרודוקטיבית, לא רק ברמה

ת  ויר ח כונןלהתחיל ל יםיכול םהאינטלקטואלית, אלא גם ברמה הפנימית. את
  עמדותה ,  שלכם אמונותה,  כםלשנות את דעת שלכם נכונות העל ידי  ת אמיתי

לוותר על המיושן שמגביל   שלכם נכונותה, על ידי  שערות שלכםהשלכם, ה 
ולבסס אחריות עצמית אמיתית.   כםובכך לשחרר את האל הפנימי של כםאת

. כללים נוקשיםריתוק אל את ה  כיםכבר לא צרי םאתלאחר מכן,    

  נו . תכםהד למילים שנתתי ל עכשיו  את החלק הזה בפנים שיכול ליצור  וצא ימ
פנו מקום  זקוקים לזה ביותר.  םהיכן שאת  כם,למילים האלה להזין ולחזק את

  צומייא מתפשטת במישור הפנימי וא כשהלְּעֹולָם וֶָעד לתודעה החדשה המתהווה 
ואת   כםעל כך שזה רק יכול לשפר אתימכו עם זה! ס  כואת התנועה במלואה. ל 

כם.  האלוהים שלֱהיּו  . כולכם מתברכים באמת ובאהבה. כםחיי  

 

: חווה אילון תרגום  

 

 למידע איך למצוא ולהשתתף בפעילויות של נתיב ההתמרה ברחבי העולם, אנא כתבו:

The Pathwork Foundation P.O. Box 6010, Charlottesville, VA 22906-6010, USA 

www.pathwork.orgPATHWORK, or  visit: -800-Call: 1 

ובחומר המובא בהרצאה זו. שם רשום לצורכי מסחר ומתן   RPathworkהבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם ההודעות 

הקרן לנתיב ההתמרה  Foundation  Pathwork Theנתיב ההתמרה הוא סימן רשום בבעלותה של  RPathworkשירותים: 

על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש  הקרן עשויה , ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש בכתב מאת הקרן. 

 על ידי ארגונים או בני אדם אחרים, כגון ארגונים מסונפים וסניפים.   RPathworkבסימן

הם רכושה הבלעדי של קרן  –המדריך לנתיב ההתמרה  – Guide Pathworkזכויות יוצרים: זכויות היוצרים לחומר של 

Pathwork דה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות היוצרים של .שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמי

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.  

ו ארגון העושים שימוש בסמל המסחרי של הקרן  גביית תשלום מותרת אך ורק על עלויות השכפול וההפצה. כל אדם א
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.  

 

http://www.pathwork.org/

