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 238הרצאת המדריך מספר   -הנתיב

   1976ביוני,  11מהדורת 

 

ביטויהגשמה והפעימת החיים בכל רמות ה  

ברכת , ברכות אלוהיות לכל אחד מכם כאן, חבריי האהובים מאוד.  שלומות
  פיטר ואיילין קאדי מפינדהורן וברכות מיוחדות לחברינו כאן מעבר לים שלום 

[שעוסקת בתהליכים של התפתחות רוחנית, בה יש קהילה ]עיירה בסקוטלנד  

Findhorn 

כפי שאמרתי קודם, יש משמעות מאוד עמוקה ומשמעותית למפגש של שני  
מרכזי האור הללו. המציאות של משמעות זו כבר קיימת ברמה הפנימית של 
ההוויה. במישור החיצוני של הביטוי, לוקח זמן מה עד שהמשמעות הפנימית  

, מאמץ וגישושים עשויים להיות נחוצים  נוספים צעדיםיכולה להתממש במלואה. 
את התוכנית. הזנה הדדית  ניב לפני שהתודעה החיצונית תלך בעקבותיה ות

היא בעלת חשיבות עליונה. יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה  ו יכולה להיווצר 
על כל קהילה  רים רבים אחרים, שכן יש תרומות ספציפיות שושיקחיבורים ומ
תביא  , שלא רק תגביר את שני מרכזי האור, אלא  אחרתילה לתרום לקה ל

. לכל מרכזי האור האחרים -בסופו של דבר -תועלת   

. אבל לא מביא לידי סיום מיד ו קולט לפעמים ואינו ָעֵצל החיצוני יינד  המ
בכל  והמשמעות הגדולה יותר אכן יכולה להפוך למציאות אם תשתמש

, כדי להתכוונן למשמעות של כם הפנימית של, ברגישות ים שלכםָמחֹוׁשה
להפוך לתהליך   יםהפגישה הזו, או הקישור. נתינה הדדית והחלפה ולמידה יכול

. לדמיין עכשיו  יםיכול   םמתמשך שיניב הרבה יותר ממה שאת  

העידן החדש שהחל להתבטא הוא, בין היתר, עידן של חיבור וקישור במובנים  
. החיבור חייב להתבצע בעיקר ברמות  רבים, בתחומים רבים וברמות רבות

הפנימיות, בתוך האישיות, אך גם ברמות החיצוניות, כדי שבסופו של דבר 
ייעלמו עמים, דתות וכל ההבדלים הללו. זה לא אומר שהאינדיבידואליות וביטוי  

. . ההפך הוא הנכוןבשום פנים ואופןעצמי מאוד אינדיבידואלי ייעלמו.   

עכשיו, המגוון היה קיים   יםמתרחק םאת למעשה, , בעידן הדואליות, שממנו
  ]נטייה לדבוק בנוהל המקובל[  אחידות וקונפורמיותשברמות החיצוניות, בעוד 

את הביטוי האינדיבידואלי   קיםחוהתקיימו לעתים קרובות בתוך האישיות, מ 
האמיתי. עידן הַאְחדּות  והַהֲאָחָדה מביא תמונה שונה בהרבה.  הגִּּוּון ו ה הבדלים   

לא יהיה יותר בילבול בין  החיצוניים ייעלמו, כי הם מאבדים את חשיבותם. 
עצמאות פנימית של הרוח. זהות אישית לא תיצמד  למערכות האמונות החיצוניות  

קשיחות מתריסה לא תמנע עוד  פיכך, עוד ללאום, או השתייכות דתית. ל 
. עם הכלשלהם  הנשמ המאנשים למצוא את אחדות   

הגִּּוּון והביטוי האלוהי האינדיבידואלי של כל אדם יקבלו חשיבות הרבה יותר  
ותודעה קבוצתית יתפתח    תקבוצתי ה אחדהגדולה בעידן החדש. מתוך 

האלו   בבירורמוגדרים האינדיבידואלים ה .וברור  מוגדראינדיבידואל הרבה יותר 
. אחדות גדולה יותר לתהליך הקבוצתי ל יתרמו   

בהרצאה שאני עומד להעביר, חבריי האהובים מאוד, אדבר על תופעה ספציפית  
שתבהיר למה התכוונתי כשהזכרתי את התרומה ההדדית המאוד מיוחדת של 

שני מרכזי האור המסוימים הללו. נושא הרצאה זו עוסק בפעימת החיים  
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  פעימה אלוהית. הרוח האוניברסלית פועמת לתוך :והתודעה. הכל הוא פעימה 
. התנועה האלוהית  תאלוהיעל ידי הפעימה החיים לעורר תהחומר. החומר מ

כל התרחבות מזיזה את חיי   .דוחפת את דרכה אל הריק, מתרחבת ומתכווצת
רוח. כפי שאמרתי קודם, המפגש ה"רגעי"  עם הנצח קדימה ומחייה את הריק 

. של החומר האלוהי והריק יוצר חומר  

לה היטב במישור הפיזי. הגוף    ים מודע םא תופעה של חיים שאת יהפעימה  ה
זרם   ,האורגניזם. הלב פועם, הריאות פועמותשל  פעימות ההפיזי חי באמצעות  

הדם פועם. אלו הן תופעות ידועות. אבל אתם לא מכירים את פעימות החיים  
, בעצמי המרגיש ובדחיפה הרוחנית  מיינדהמכוילות בגוף, ב העדינות יותר  

. ריק. זה הופך לחייםלא יהיה הריק ורמת שגשמתרחבת אל הריק ובכך   

בין אם זה ישות אנושית או אורגניזם   -ביטוי חיים אינדיבידואלי התגשמות וכל 
חיים   ביטויי  הוא פעימת דופק. החיים חודרים לכל האורגניזמים. כל עוד  - אחר 

נמשכים, הדופק של החיים האוניברסליים מתרחב לתוך האורגניזם המסוים  
ופק רבות . עם זאת, כל ביטוי חיים מכיל פעימות דתבודד תאחפעימה   והזה. ז

ושונות, חוקים שונים שלפיהם מקצבים שונים יוצרים את קצבי הדופק שלהם.  
בגוף הפיזי  של פעימות ויש מערכות  -שונות  של פעימות כפי שלגוף יש מערכות 

עבור כל איבר, כל תא, כל נקבובית, לכל מולקולה    -כםשעדיין לא ידועות ל-
,  ונותדופק ש פעימות  כך יש לשכבות התודעה  -משלה פעימה  מערכת יש 

. , חוקי פעימותפעימה מערכות   

הוא פעימת דופק אחת של השעון   כםשלכדור הארץ קיומו של מישור 
האוניברסלי. לכל כוכב לכת יש מערכת ויסות משלו של פעימות דופק. הכוכב  

מופיע, הכוכב נעלם, אולי פעימה אחת נמשכת מיליארדי שנים. אבל זמן הוא  
פעימת  לכן, את אשליית הזמן הזו כטווחי זמן שונים.   םיתופס  ם אשליה, ואת

,  תאחפעימה בעלת אופי שונה מאוד מאשר  כם הדופק של כוכב לכת נראית ל
כם. דרך הלב של כםחיי רוח לתוך האורגניזם של מה מזרי ה  

כפי שהסברתי בעבר, כל פעימת דופק מורכבת משלוש תנועות אוניברסליות,  
כווץ והסטטי. במונחים של תביטוי: המתרחב, המהתגשמות והמביאות חיים לידי  

, במהלך התנועה המתרחבת של פעימה בודדת,  דוגמהביטוי חיים אנושי בודד, ל
נסוגים לתחום  החיים  ,במהלך התנועה המתכווצת  .החיים חודרים לגוף החומר

, תמתדלקיא  ם. במהלך התנועה הסטטית ה שלה מקורה הנצחי הפנימי שהוא 
א  יעם עקרון החיים והאנרגיות החזקות של הגרעין, עד שה האת עצמ תמחדש

את    תהלאה אל הריק, ממלארוממת  קדימה מחדש, מת הלדחוף את עצמ נה מוכ
. תוכנית המולדת עד שהאלוהות ממלאה את כל מה שישה  

מכל תת מערכות של פעימות   תמורכב , של ביטוי חיים כולל תבודדמה פעיכל 
כך יש לו   - הלב   -דופק. כשם שלגוף יש את מערכת הפעימות העיקרית שלו 

החיים. אם אחת  התגשמות חלוקות בכל איבר בודד, המרכיבות את מכלול -תת
זה   ות פגומים.הללו אינה פועלת כראוי, החיים חייבים להיפעימות  ממערכות ה

  תהעיקריהניראית   ימהדומה בכל רמות ההוויה האחרות. לכל רמה יש את הפע 
כל היבט של החיים והמודעות   - מערכת הרצון  ,שלה. התודעה, הגוף המרגיש

,הגורם לעצם הופעתו  ]של החיים[  העיקרי שלופעימה  העצמית מורכבים מה 
   .לתפקוד כוללפעימות הנחוצות -תתשל ה מכיל גם מערכות זבחומר, אבל  

החיים  פעימת החיים תלויה בחוזק ובמלאות ביטוי והגשמה של השלמות של 
, החיים יבטאו זאת בדרכים שונות. הומלא  החזקפעימה האלוהיים. אם ה

כל ההיבטים האלוהיים הללו   - אינטליגנציה, טוב, כישרון יופי,  בריאות,  
הדם אל האורגניזם. כל  החיים, בדיוק כפי שהלב מזרים את  ביטוי " אל מוזרמים "
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חוסר אטרקטיביות, חוסר אינטליגנציה, שליליות,  בריאות לקויה,  –חוסר שלמות 
של החדירה   תהעיקריפעימה  מגלה שה -עוני, חוסר כישרון וכן הלאה   ,בעיות

ה. האלוהית חלש  

, כמובן, התודעה, רצון פנימי. בחיי אדם,  ו מה קובע את עוצמת פעימות הדופק? ז
התודעה הבסיסית, המופיעה בחומר על מנת למלא משימה מסוימת, עשויה  

ת לעשות זאת. ואז הדופק חזק ומלא. אם התודעה מוכנה רק  מּונָעמאד להיות 
היה  תחיים ספציפיים  ביטויישל  ת רגעיפעימה הלמחצה להגשים את ייעודה, ה

תלויים אפוא בכוונה, נחישות, רצון,   פעימה מערכת . המקצבים של כל החלש
תחילה אולי   - מביאה לנסיגה מהירה יותר  פעימהבכל רמות ההוויה. חולשת ה

תוחלת חיים קצרה   . כלומר, תנועה מכווצת -חלקית, אך לאחר מכן מוחלטת 
. היא הדגמה אופיינית לעיקרון זה   

יכולה להיות מושפעת אדם  חיי של  אתם מבינים, חבריי, פעימת דופק   ם כךא
, מעמיקים  נתיב זהחבריי ל  ,הראשי. וכאשר אתםוַָסת  אמת הב מהתודעה שהיא

יותר לתוך הרמות המורכבות של התודעה הפנימית שלכם, אתם הופכים  
ות שבדרך כלל מסתתרת מאחורי הביטוי. במילים  נ מודעים יותר להתכוונ

היא ביטוי ישיר    ם שלכם,חייה על ידי הגשמתאחרות, פעימת הדופק שמיוצגת 
. מידת האמון, הרווחה, החיוניות, השלמות, היצירתיות,  כםשל תהתכוונושל ה

ההגשמה וכל שאר ההיבטים שהזכרתי קודם, כמו גם רבים אחרים, תלויה  
  שלכם, אשר  רוחהשל  פעימה ה של  , בכוח עוצמה בריץ, בתמלחלוטין בדחף, 

  כהרוח צרייפה של הדח הלעתים קרובות מדי, כאשר  .מחייה את קליפת החומר
ת, רמות לא מודעות של שאולגרום לפעימת דופק חזקה ומתנ  ה להיות חזק

האישיות מפריעות. יש להפוך את הרמות הללו למודעות. ואז לאישיות יש 
  ביטויה לחזק את פעימת הדופק ובכך להאריך ולשכלל את ה  בחירה. בכוח

. החיים וההגשמה של  

בחיים שבהם יש   ניםמתבונ ם. כאשר אתרחב ומתפשטכל פעימה היא כוח מת 
יצירתיות, או חוסר בכל תכונה אלוהית  ,  מחלה, חוסר אנרגיה, חוסר חיוניות

כל  . כה חלש תהחיים העיקריפעימת  ש יםלהיות בטוח יםיכול םאחרת, את 
אותו,  ֵהְחיּו שהתנועה נסוגה חזרה אל המציאות הפנימית של הרוח, החומר ש

מתמוסס לחלקיקיו. עם זאת, החלקיקים הללו לעולם לא יהיו כמו שהיו לפני  
שוב התפשט עצמם מחכים ל  לאדרכם. החיים שחזרו  מוָפעַ והיו נוכחים שהחיים 

מלא  ל  ,ות עוד חומרבפעימת הדופק הקוסמית הבאה, ליצור צורה חדשה, להחי 
את החלל לנצח. זו התוכנית האבולוציונית עד שהחיים האלוהיים, החודרים לכל  

מתמדת, דחיפה,  שטות זהו תהליך של התפים באופן מוחלט בחיים. עמ וקיום, פ
לאחור. משיכה לאחור היא חלק   ום פעלם קדימה ו ו פעל התרחבות ונסיגה, 

  התייחסותעל ידי כוונה ו פעימה , אך ניתן לווסת אותה ולחזק את ה פעימה מה
כל רמה של תודעה, כל ביטוי עצמי, כל רגש, כל ביטוי של רצון, כל   ים.פנימי

מה שקיים, אפילו החלקיק הקטן ביותר, הבלתי נראה, הוא תודעה, ולכן ביטוי  
. פועם  

.  מורכבות מחלקים רבים כם החיים של הביטוי הנוכחי שלפעימת  החלוקות ב-תת
עה שלכם יש מציאות מפעימה משלה. תהליכי החשיבה  לכל רמה של התוד

איך כולם משתלבים? איך הם   - כם , ביטויי הרצון שלכם, חיי הרגשות של כםשל
אינטראקציה? כאשר אתם מתבטאים בחומר, אתם מביאים לביטוי  נמצאים ב

שלכם היבטים רבים של תודעה. התודעה מחלחלת לכל הוויה. העצמי האלוהי  
  ים בוחר םאחרים לא להתבטא. את ב ם מסוימים להתבטא, ובוחר בהיבטי כםשל

  ים גם בוחר ם. אבל את כםשל ההוויה הנצחית של " מוגמרים" בהיבטים מטוהרים 
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יחידה שהופכת לאישיות אל האותם   יםמשלב םבהיבטים לא גמורים, ואת
.. לכן היבטים רבים שונים מתקיימים במקבילכםשל  

את ההיבטים השונים האלה, לעתים קרובות   ים מוצא  םאת  כם,בנתיב של
רק בדרך אחת   יםחושב םשאת  יםמשוכנע  ם את ,. ברמה המודעתכםלהפתעת

  םאך כאשר את.  , של אחרים ושל החייםכםעל היבטים ספציפיים של עצמ
של  שמחשבות הפוכות לחלוטין, רגשות, ביטויים  יםמגל  םפנימה, את  יםנכנס
. לכן יש חשיבות עליונה  כםיותר של הוויית ועמדות קיימות ברמות עמוקותרצון 

כם היבטים שאתם עדיין לא מכירים, ולשלב אותם  ה של לאפשר לתודעת
עשוייה. בתהליך של עבודת הטיהור והשינוי שלכם. אחרת העבודה נשארת חצי   

בזמנים קודמים זה לא רק היה מספיק, אלא זו הייתה משימתה של האנושות  
להתמקד במודעות החיצונית וברמת הרצון, לחזק ולטהר את ההיבט הזה של  

מוקדם למה שעתיד לבוא מאוחר יותר. רמות  ה האישיות האנושית, כתנאי 
מה   האישיות החיצוניות היו חייבות קודם כל להגיע לכוח. בזמנים קודמים כל

המודעים יהיו טהורים וטובים. כעת האנושות    מיינדהרצון והששניתן היה לצפות 
. הופכת מוכנה לשלב הבא  

התפתחות במישור המודע יכולה לפתוח ערוצים מסוימים המגיעים, לפחות  
אלו שיש להם את בחלקם, אל המציאות הפנימית של העצמי האלוהי. 

לו ויכולים לבסס ערוצים  המשמעת לעשות את העבודה ברמה המודעת, יכ
כאשר חומר לא מודע נשאר ללא השגחה, הפעימה יורדת  ,אולםלאלוהי.  

ונחלשת. הפעימה יכולה להיות חזקה רק במידה שבה התודעה הכוללת נמצאת  
בהרמוניה עם המציאות האלוהית. הדבר משפיע על מהימנות הערוץ, כמו גם על  

ין באזור ספציפי בלבד, ודי מוגבל  ועומקו. ערוץ עשוי להיות אמ  ורוחב היקפו, 
   .באזורים אחרים 

בו חייב להתרחש טיהור עצמי ברמות   ה,אחד של ה לכן די נכון לחזות שבעידן 
פנימיות, הגיל הממוצע של בני האדם יהיה ארוך בהרבה. באמצעות טיהור פנימי  

הרבה מעבר לתפיסה הנוכחית  תארך  החיים. תוחלת החיים תפעימת  תחזק ת
. פשוט מאוד, כאשר האישיות כולה בהרמוניה עם עצמה, כאשר אין  כםשל

, אז הפעימה  כל מה שהם לחלוטין ל יםמודע   חיים, כאשר המסועפותרמות 
יכולה להגיע בצורה חזקה. הרוח יכולה להחיות את החומר במלואו, להמריץ  

פיח בו רוח חיים.  אותו, לה  

בשלב הנוכחי של התפתחות האנושות, כאשר אפילו בנסיבות הטובות ביותר רק  
רמות מסוימות הן מודעות, הרמות הלא מודעות מונעות את פעימת הדופק  

היבטים   םיותר. הבאת עמוק  להתרחב עוד יותר ומחזקה של החיים האלוהיים  ה
.  כםאותם לעצמ  ירבמטרה להכ  כםשליליים מסוימים לתוך הגלגול הנוכחי של

אם לא תהיו מודעים להיבטים השליליים הללו, בסופו של דבר הם יחלישו את  
ות. כך  את הרצון למ -ברמה לא מודעת  -האורגניזם ויצרו מחלה, או אולי 

   .תוחלת החיים הופכת מוגבלת יותר ממה שהיא צריכה להיות

 
בעידן החדש יש הכרח גמור שרמות לא מודעות של האישיות יתגלו ויכללו כדי  
לבצע את התהליך המתפתח, שמחכה באופן אורגני להתממש. חלף הזמן שבו  

יותר  היה מספיק לתת תשומת לב לרמה המודעת של הוויה בלבד. גישות הרבה 
מורכבות ועדינות נחוצות לאדם, או לקבוצה או לקהילה כדי לצמוח בהרמוניה  

. ולמלא לחלוטין את משימתם  
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במידה והיבטים של אישיות נשארים בלתי מודעים, קיימות מגבלות לא רק 
בביטוי החיים, אלא גם בחיבור של האדם עם המציאות האלוהית, ואפילו עם  

  בטא העצמי המודע עשוי להיות טהור מאוד ול  ו.עצמ הצרכים של האורגניזם של
ערוץ יפהפה. אבל במידה שמתעלמים מרמות לא מודעות, לערוץ חייבות להיות  

ו; האישיות תהיה מוגבלת בתפיסה של הצרכים האמיתיים של  משל  מגבלות
העליון, או אפילו של הגוף. צרכים כוזבים ישלטו והאישיות    עצמיהרוח, של ה

לא יוכל עוד להעריך איזה צורך הוא אמיתי ואיזה   יינדהמ  לכן,. היה מבולבלתת
הן   -  כם. ניתן לסמוך על ההתאמה העדינה לצרכי האורגניזם שלכוזבצורך הוא 

את האומץ ללכת עד הסוף כדי לראות,    כםרק במידה שיש ל - הפיזי והן הרוחני 
נשאתם לתוך לחיים האלו  ש כםלהכיר ולקבל את כל ההיבטים של עצמ

כם.  שלכמשימה   

חוכמה פנימית,  לאומץ ול לאמונה,  יםזקוק םכדי לבנות גשר להיבטים הללו את 
לדרך זו. מה שמונע   כםכל אלה יכולים להיות מופעלים על ידי המחויבות של

הוא הפחד.    כם ליצור את הקשרים עם הרבדים הפנימיים של התודעה של כםמ
  ים מנס  םכאשר את פחד מעצמי הוא הגורם הגדול ביותר, הדומיננטי ביותר, 

את  בצורה מקיפה  מלהכיר שמונעות בדרכים  ה שלכםהווי ה רוחני את הפוך לל
  כוללניות . גישות כאלה אינן יכולות להיות "ערב לחיך"שנראה פחות  כם מה שב

  םאתכם, עצמשל פחד מחלקים מסוימים  כםכי אם יש ללהשלים אותן. או 
כם.  את עצמפצלים מ  

בהתחלה אולי אפילו לא תדעו שיש לכם את הפחד הזה  כפי שרובכם יודעים, 
הרחיק את הפחדים הללו. כך  נמק למה צריך למאוד ל ים ממהר  םעצמי. אתהמ

צרכים    ים ויוצר  שלכם רוחהאת הקשר עם הצורך האמיתי של  יםמאבד םאת
בדיוק כפי שהגוף יכול  כם. צורך לברוח, צורך להימנע מחלקים מעצמ -כוזבים 

ממריצים מזיקים, או מזון  בסמים, צורך ב בים עד כדי כפייה, כמו  ליצור צרכים כוז
מזוהם מהצורך הכוזב  ל פוך יכול האורגניזם המנטלי והרגשי לה  כךלא בריא, 

. אז, התודעה הופכת להיות  של הישות הפנימיתמישורים שלו לברוח מכמה  
 מעורבת בצרכים כוזבים אלו.  

  ים אולי יכול  םיותר לאפשרויות אחרות, את  יםיותר ופתוח   ים מתחשב  םככל שאת
בתוך  מהם   יםחושש םללמוד, כצעד משמעותי ראשון, שאכן יש תחומים שאת

. כאשר אתם יכולים להכיר בפחדים הללו ולא לדחוק אותם הצידה,  כםעצמ
אתם מתחילים לבנות את הגשר אל החלק הפנימי שלכם שנותר מנוכר מכם.  

את הפחד   ים מכיר םך קשה. ברגע שאתמה שבא בעקבותיו כבר לא כל כ 
פעימת דופק   ים יוצר ם אותו, את  יםספק בפחד ומאתגר  יםמטיל םואת  כםשל

את הרוח, את חיי   יםמכניס ם. אתכם חדשה וחזקה ברמה חדשה של ההוויה של
המציאות הנצחית למקום שבו היא לא הייתה יכולה לחדור קודם לכן, כי  

מנעו את מלוא    - כם הפחדים של או ליתר דיוק, הכחשת  - כםהפחדים של
, כל חלקיק  מי שאתם  כדי להחיות את כל שלכם  התגלמותהפעימת הדופק של  

להתגבר על  יםלומד ם. כאשר אתכם של האורגניזם המנטלי, הרגשי והפיזי של
הפחד הפנימי הזה ובכך להמיס את ההגנות הפנימיות שיכולות להיות כל כך  

מקום לביטוי חדש    יםוחכמות, אז אתה מפנ וכל כך מת  מרומזותמורכבות וכל כך 
כם. לגמרי של חיים אלוהיים שרוצה לחדור לכל ישות  
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אתם מבינים, חברים שלי, אם אתם עובדים לעומק, והפחד מתחיל    ם כךא
להיעלם כתוצאה מהאומץ שלכם לאתגר אותו, אתם משחררים אנרגיות חדשות  

רמות   ולהרגיש את האנרגיות האלה כשתפגש ו תתחיל ם בעולמכם הפנימי. את 
לסלוד או לבוז להן, וללמוד  ים בהתחלה עלול םחדשות של אישיות שאת

בזמן שזה קורה, פעימת דופק חדשה לגמרי   . לאתגר אותן ולהתמודד איתן
חדשים ותודעה  חיים  ב  כם, וממלאת אתכםמתרחבת לתוך האורגניזם הכולל של

. חדשה  

הפנימיים האלה נמצאים היום מאוד בעולם. התנועה הרוחנית זקוקה  הקישורים 
לגישה זו במיוחד כדי להשלים את הרוחניות הכוללת של האישיות הפנימית. אז  

של דבר המשיח, יכול להתבטא ללא הפרעה   ו כוחה של תודעת המשיח, כוח
ם  , מבקשים לעורר בכבעולם שלנו זה אנחנו פועלים עבור בכל רמות האישיות. 

,  עיתים דרכים רבות ושונות, גם אם הדרכים הללו, ללהשראה ומחפשים פתחים 
, בתחילת המאה  דוגמה נראות מנותקות מהמציאות הרוחנית שאתם מכירים. ל

חדש מהפסיכולוגיה. אם כי לידע זה יש מגבלות, הוא הצביע בכל  זרם   םחווית
וטיהור רוחני    זאת על המציאות של רמות שונות של האישיות, שבלעדיהן איחוד

השראה  תקבלה טוטאלי אינו יכול להתרחש באופן אמיתי ומציאותי. כך ה
. למשימה הגדולה שלפנינו תאלוהית והכרחי  

יש צורך  הרמה המודעת.  של אנחנו בעולמנו כבר לא יכולים להסתפק בטיהור 
החיצוני, בהשתקפויות סמליות, כיצד    כםבעולמ יתםיותר בעידן הזה. וכפי שחווב
  כם, כך זה קורה עם כל פרט. זה אולי יגרום לנחשףאּוּמֹות של העצמי הנמוך ה

לעצב בהתחלה, אבל איך יכול להתרחש טיהור אמיתי אלא אם העצב שהיה  
קיים לאורך כל הדרך לגבי ההיבטים הטמאים והמוגבלים מגיע לקדמת הבמה  

לא   -הנמוך שלכם ברצינות   עצמיקיומו של ה של התודעה? עליכם לקחת את
בידיעה   ,ֵאמּון מתוך בצורה לא נכונה על ידי פחד ממנו, אלא לפגוש אותו  

לוודא שאף חלק   כםשהאנרגיות שלו אלוהיות וניתנות לשינוי, והן חיוניות. עלי 
  םאתים,  מכחיש  םשאתכם לא יישאר מנותק, דחוי ומוכחש. כי לכל חלק ב בכם
  כםיותר כוח. החלק המוכחש יתבטא בעקיפין ואיכשהו ימנע מהרבה  נים נות

: חיוניות, בריאות, אושר, שמחה, או אולי השראה כלשהי  כיםצרי ם משהו שאת
. להגיע הלה אבל שלא יכול ושתזדקק  

, חבריי היקרים, אולי אוכל לענות על שאלה, בהזדמנות זו, מחברי  ם כך א
. האהובים מעבר לים  

שאלה: דיברת על פי ינדהורן מעבר לים, ודיברת אז גם על העבודה ושיתוף  
בין החברים שלנו, דנו בקיום  דעות   הפעולה בין שני המרכזים שלנו. היו חילופי

הצעות אחרות כיצד    ךועידה אירופית בקנה מידה מלא בשנה הבאה האם יש ל
באים?נוכל לעבוד יחד ולשתף פעולה בימים ה  

תשובה: כן. למעשה כבר נתתי לכם  כמה הצעות כאלה, אבל אני אגיד את זה  
אם ניתן יהיה ללמוד   ,ביותר  יםוחשיבות גדולמשמעות שוב. יהיה זה בעל  

ולהשתמש בכמה משיטות ההתמודדות הללו עם תהליך הטיהור של הרמות  
דינמיקה   עניק. זה י)המרכז בסקוטלנד(  הפנימיות של האישיות במרכז שלכם

שכבר התרחשו היו   עות. חילופי הדיםושע  םלגמרי לעבודה שאת יםוגישה חדש
. זה הועיל מאוד. אבל עכשיו אולי  כםיעילים למדי במה שהמרכז הזה למד מ

והחלפה  מיזוג  אפשר להפעיל גם את הדרך האחרת, ואז יכולים להתרחש יותר 
שיהפכו להדדיות אמיתית. שניכם כמובן תשמרו על ה"מרכזיות" האישית 
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   - יותר ויותר– ילה הזו. עם זאת, אתם תפיקושלכם, אם יורשה לי להשתמש במ
 תועלת הדדית זה מזה בדרכים דינמיות שימצאו ביטויים חדשים מתמיד.  

השפעה רבה על מרכזי אור רבים אחרים ועל ידי כך יכול  יש מרכז שלכם ל
מאוד בהרחבת היבט כה מהותי זה של העבודה הפנימית.  גורם מועיל  ות ולה

העבודה הפנימית הזו, העבודה החיצונית תתייבש. קשיים  בטווח הארוך, ללא 
  יםיודע  ם עבודה פנימית זו. את  יתרבים אינם יכולים להיפתר אלא אם כן נעש

שכל בן אדם הוא ערוץ אלוהי. לכל אחד יש את ה"מומחיות" שלו, לכל אחד יש  
יתרון  משלו של הביטוי האלוהי האינסופי. המומחיות של הערוץ  הזה   היא בדיוק  

, העיתוי שלה,  לזה )לעבודת הטיהור(ההתקרבות , עבודת הטיהור, השיטה שלה
. היה תועלת גדולה מאודת ו ו. אני אומר שזה החוקים השולטים ב  

שאלה: אני מקבל את מה שאתה אומר בהכרת תודה. האם יש לך הצעות של 
?ינדהורןי אנשים שיכולים לבוא עכשיו, בקרוב, לפ  

תשובה: אפשר לסדר את זה, אני בטוח, ביניכם בני האדם. ואולי גם אתם  
לכאן לתקופות לימוד במרכז הזה.   כם לשלוח כמה מאנשי המפתח של יםיכול

דברו בכיוון הזה ות וותרגיש  ום תחשב. א זה יכול לקרות בשני הכיוונים 
שני פיחו רוח חיים ב יגיעו הרבה השראות נפלאות ומשמחות שיבחופשיות, 

. האהובים ביותראלו  מרכזים  

 שואל: תודה, אנחנו מצפים שזה יופיע. 

חבריי האהובים, מלאכי אלוהים ממלאים את החלל הזה. זה באמת חלל פנימי,  
, מבחוץ. המלאכים הללו משתפים פעולה  כםשמשתקף, מנקודת המבט של

מאוד מהמשימה שכל אחד מכם צריך למלא, שמחכה לכם בתקופה  תעניינים ומ
ותכלית. כל אחד מכם יכול להיות,  פנימית דולה והתרחבות של משמעות ג

, בצורה זו או אחרת, של אמיתות חדשות ודרכים  שליחיםורבים מכם יהיו, 
  ,היא בעלת החשיבות הגדולה ביותר  כםחדשות. כל אחת מהמשימות של

 כםהאושר של כל אחד מכם הוא בעל החשיבות הגדולה ביותר. האושר שלו
  כםולמסירות של  כםלאמת של השינוי של כםיהיה ביטוי טבעי להתמסרות של

האושר יהיה תוצאה, ובו בזמן גם תנאי מוקדם. כי רק    לכןלמשימה שמחכה. 
יכולים להביא אמת; רק   ָבֱאֶמתהמשמחים יכולים לתת שמחה; רק אלה ש
ובכל   לחוות זאת בכל יום כםלעצמ נוהאוהבים והאהובים יכולים לתת אהבה. ת

כל מה שיש, כל מה שהיה אי פעם,   ל. אהבת היקום מחלחלת אכםשעה בחיי
. המבורכת כם, לכל רמה של הווייתהינכםוכל מה שאי פעם יהיה, כל מה ש  

 

 תרגום: חווה אילון 

 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

http://www.pathwork.org/
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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.  

 


