
 

  7מספר  -חומר נוסף של הנתיב

 1973באוגוסט  9

 

רלהלן "  דֶׁ  -מדי פעם, ולמדתי מדי   רשום. זה קורהעל מנת שאשל המדריך, שניתן לי  שֶׁ

ת עד שאני נכנערפה הזה שלא מ לציית ללחץ החזק -מאז שהמדריך הופיע לראשונה

 "שמסר כלשהו עובר. תיידע הנ. הלחץ התחיל אתמול בלילה, כשלראשוסיימת לרשוםומ

 וה פיירקוסוא

 

 ֶמֶסרה

, לכל חבריי לדרך. זה יעזור להם לדמיין, להגות וליצור תכניתלהלן מתווה, סוג נוסף של 

 .בתוכם תפיסה חדשה של תפקוד המרכז בעתיד

מהווה המשך  , ושוב, התנאי הבסיסי להגשמת התוכנית האלוהית של המרכזראשית

. ככל שהעבודה כולה עבור כל הפרטים ועבור הקבוצה  ת הנתיבוהעמקה של עבוד

ללא  -מידתיריאליזם מתקדמת, כנות, חשיפה, התמודדות עם עיוותים בצורה אמיתית, 

שינוי התודעה והאנרגיה ליאפשר  -לא דחייה עצמית מוגזמת לוהתגוננות,  טיוח

                                                                                                             . תרחשלה

. להשתתף המרכז נועד להיות נווה מדבר של טיהור שבו רק ישויות מפותחות יכולות

לִיִליּותחומרת הבעיות ו התפתחות גבוהה יכולה  .סר התפתחותאינן בהכרח סימן לחו שְׁ

ֵדד כפי שיש לי הנתיב ו ותרוחניתורות האך ורק לפי יכולתו של האדם להבין את ה לְִׁהמָּ

ת על ואחריבראש ההיא ככל שהטיהור אצל אנשים מתקדם, הקבוצה ש .הזכות ללמד

למד להשתמש באותו תהליך לפתרון בעיות וקשיים בכל הנושאים, כפי ת ,הפעלת המרכז

מתחילים  םפירותיה אתאת כברכה ש הּוכְׁחָּהלעשות זאת, וזו  ם. כבר התחלתיםלוע שהם

נּותיעֵ ו מּוכָּנּותלקצור רק עכשיו. אבל יותר מזה חייב לקרות. כפי שציינתי קודם,  ים חייב רָּ

ו אותן חששאנשים מסויימים קיים. אם רגשות שליליים, מחשבות ופעולות נצפו או להת

אין . זה אחרים, תמיד צריך להתעמת עם זה ולעבד אתכקיימים אצל  באופן אינטואיטיבי

 .ראוי לתשומת לב מלאה קטן מספיק שלאשהוא  עניין

 

צריכים  להיות מפגשים יומיומיים )שאפשר לקרוא להם קבוצות עימות( שבהם יםצריכ

 שהם מוטרדים, חרדים או אומללים ורוצים את עזרת הקבוצה, אלאאלו לא רק לעבוד 

העבודה צריכה להיעשות גם על ידי עימות עם אלה שאולי לא מרגישים שיש צורך בעזרה 

שאחרים מבחינים  ,ביטויים השליליים שלהםלא להיות מודעים מסוים ועשויים לזמן ב

 ככל שנעשית יותר ויותר עבודת טרנספורמציה )מדיטציה נכונה(, סוג זה של עבודה. בהם

ייהפך ליותר  . להיפך, זהגם כיום בהתחלה, ולפעמים עדייןלא יהיה מייגע עוד כמו שהיה 

 מהנה. ויותר מעורר, ממריץ ו

, בסיס הקול שעליו ניתן לבנות את כל השאר. המיקוד הוא זה שתמיד יבטיח את מסדה הז

 ןהארגום השלטוניים, ענייניהכל  ה.ולכוההגשמה של הקבוצה חוסן, האיתנות הבריאות, ה

ִדינִּיּותוה יתפתחו אפוא כתוצאה מהשראה עמוקה והדרכה. כשיש מחלוקת או אי  מְׁ

איך לפתור את זה. מדיטציה כנה עמוקה ותפילה לבקש את  תעכ יםיודע םהסכמה, את

לייצר את ההרמוניה כדי  לכשוהיו מההדרכה והרצון האמיתיים של אלוהים לעולם לא י

לֵאּותהפנימית, השלווה ותחושת ה כאשר האדם נמצא בהרמוניה עם הרצון  נן,שיש מְׁ

בהתאם לאמת, לאהבה ולחוק האלוהי. כאשר קיימת  יםפועל םמתי את והאלוהי. אז תדע

  .ולפתור רילהסדים דיסהרמוניה, זה סימן שמשהו חייב
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איך לעשות זאת; מהם התנאים  .פקידו של המרכז יהיה בעיקר מודל של עבודת טיהורת

באופן  יםאותם ומצליח יםלומד םבדיוק כפי שאת ,המוקדמים, החוקים והשיטות שלו

 . כעת נדון יזנקו קדימה לשלוט בהם. מתוך גישה בסיסית זו לחיים, ענפים רביםהדרגתי 

 . בכמה מהם

מדיניות, כפי שציינתי בעבר, המרכז יהווה מודל חדש לתהליך שלטוני. יגיע הזמן שבו 

כלכלה וניהול הממשלות יתבססו על אותם תהליכים ושיטות. המרכז הוא ארגון חלוץ 

וצריך ללמוד בדרך הקשה )כפי שתמיד חייב  שלו התינוק למטרה זו, כעת עדיין בנעלי

שלו. אך כאשר יתקיים בסיס תקין באמת, הפתחים  טעיותהלהיות(, על ידי הניסויים ו

הפוליטיקאים החדשים . תחיל לפרוחתהרוחניים יתרבו והמטרה האמיתית של המרכז 

יש  כםהראשונים ימצאו את דרכם לכאן וילמדו. כך גם אנשי חינוך. לחלק מהילדים של

צוברים כאן את ההכשרה הבסיסית שלהם. כפי שאתם הם משימות כאלה בעתיד ו

ממשלות לעשות את אותו  נהלמדתלומדים לפתור את הבעיות שלכם אחד עם השני, כך 

כדי לבטא את  כםלטבול עמוק לתוך המציאות הפנימית של יםלומד םהדבר. ככל שאת

 נהלמדתכך זה של טוב, אמת, אהבה, יופי ונצחיות, בלתי פוסק רצון אלוהים מתוך מעיין 

את האגו נפח ול ותגאתלהכם לגרום לעל מנת לעשות באופן דומה. זה לא  ותממשל

רק בדרך אתם עדיין בהכנה ו ם. אתנוכיתבצורה לא אעניו, אופן את זה ב ו. קחכםשל

ההגשמה מהי  יֵַדע ,תמידשקוד וילמשימה הגדולה הזו. מי שי יםראוי םלהוכיח שאת

בזמן של שינויים , בהיסטוריהזה העצומה לעבוד למען התוכנית האלוהית בזמן מכריע 

                                                                                                                                                                            חדש.  משמעותיים והכנה לעידן

 ., תתפתח תוכניתורכז יהווה גם מתווה לגישה חדשה לחינוך. לאט לאט, ככל שתגדלהמ
של תורות ן אמיתותאת  ירחדהבר עוסקים במקצוע ההוראה לומדים כיצד לאלו מכם שכ

מערכת  ותיצר םבאלו שהופקדו בידכם ללמוד על החיים. את ןטמיע אותשריש ולהאלו ולה
רכישת ידע על  ., טיהור הפרטנתיבבית ספר חדשה שבה, שוב, הבסיס הוא עקרונות ה

שביעי רצון אבל ידע על כל מיני תחומים נחוץ גם לחיים מ .חוקי חיים בסיסיים מסוימים
 יודע רקליותר מדי תחומים. אף אחד לא יכול להיות  ףהסתעל. זה לא אומר ומספקים

כמו כן  .ליותר מדי כיווניםכניסה , ואף אחד לא צריך לנסות לפצל את עצמו על ידי הכל
שיש להם תחום מרוכז בו  האישיות. יש אנשיםוהזיקות יש לקחת בחשבון את הנטיות 

להשקיע את כל האנרגיות שלהם בתקופות מסוימות של חייהם. אז עשוי להגיע עליהם 
ים בתחום תבצרים ופחות מיגונ-רב הם  יותר  חדש. אחרים תחוםשלב חדש, וניתן להוסיף 

לא מיינד שלימוד הזה אחד, בין אם זה אמנות, מדע או כל דבר אחר. הדבר החשוב  תמיד 
. זה חייב להיות ביטוי הרמוני של העלנשמישהו הוא להיות בריחה או דרך להוכיח צריך 

 -והידע הקיים  אינטלקטה - מיינדהרמוניה ואמת אלוהיים. כשיש כאלה שדוחים את ה
של הבריאה האלוהית( אז צריך לטפל בזה. אדם כזה  נוסף)שזה, אחרי הכל, רק ביטוי 

חלק מדברי העולם עשוי להיות חשוב יותר מאשר עבור צריך להכיר בכך שעבורו, לימוד 
                                                                                                                    שלו.  מרגישמי שמשתמש בידע חיצוני כאמצעי להימנע מהשליליות שלו ומהעצמי ה

גרעין תרבותי. כאשר אנשים משחררים את המרכזים היצירתיים המרכז חייב להיות גם 

שלהם, הביטויים האמנותיים שלהם ישתפרו בהרבה ויביאו ערך ויופי חדשים, אמת וחוכמה 

. אז מי שחי בסביבה הזו ימצא עידוד לביטוי העצמי העמוק ביותר שלו בכל תחום יםחדש

יהיו ענפי פעילות ולמידה. כדי  בכל התחומים הללו  .אמנותי שהוא ירגיש שנקרא אליו

 .ביטוי אמנותי ולמידה. 3  גישות חינוך. 2  הליכים ממשלתיים. 1 :לשחזר
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בכל התחומים הללו, יהיה החלק הטכני של הלמידה; ותהיה הגישה המדיטציונית, שתהיה 
מותאמת במיוחד לאפיקים השונים הללו, כמו גם למצבי תודעה שונים של הפרטים 

אבל יהיו עוד. למעשה שלושת התחומים הנ"ל כנראה יתגבשו אחרונים.  הפונים אליהם.
ככל שתעמיקו את הנתיב שלכם, תגיעו יותר ויותר : מה שיבוא עכשיו יתגבש לפני כן

להבנה שנוסחה פשוטה ביותר מתקיימת בחיים. למעשה, הנוסחה הזו כל כך פשוטה 
 : בהשטנית. נוסחה זו היאשעבור רוב האנשים היא לא מקובלת והם היו קוראים לה פ

במידה שאתה נותן לחיים, לאחרים, לעצמך, באותה מידה בדיוק תוכל לחוות, לקיים 
והגשמה. אמרתי את זה כל כך הרבה שחלקכם כבר לא שומעים אותי. עזה  הנאהולשאת 

את  ניםלא נות םאיפה את ו. אם חסר משהו, חפשכםאבל זה מפתח כל כך חשוב עבור
 םבמפתח הזה בחריצות, עמוקות ובכנות, את יםמשתמש םם. אם אתלחיי כםהמיטב של

שלא להגשים באמת. בעבודה, באהבה הדדית, בהגשמה רוחנית, בחברות,  יםלא יכול
 ., כמובןהלפריםבעושר החיים. זהו גם מפתח עבורכם ה

נפשו, יהיה כל מה שהוא צריך ורוצה כדי ליהנות מהחיים בעושר היחיד, המוצא את ל
 -ובכך לתת לחיים במלואם. זה חייב להיות זרימה מתמדת של חילופי דברים  במלואם,

באופן שאתה נותן, כך תקבל ורק כפי שאתה מקבל מו נתינה, קבלה, נתינה, קבלה. כ
מלא. זה מעגל שפיר שיקום ברגע שתבינו שהמעגל אופן אתה יכול לתת ב ,עשיר מהחיים

למרכז בכללותו, יהיה שפע בכל הדברים.  השלילי המקביל מיותר. אז, ליחידים, כמו גם
יהיה להם את זה כי זה לא ינוצל לרעה בשום אופן, אלא יהיה ביטוי למציאות האלוהית. 

כל אחד ימצא, לא חייב, למצוא את הייעוד שלו, ממנו הוא נהנה מאוד, ובו הוא תורם 
 .חומריבכך גם  -בכל הרמות גמול לחיים ובו הוא זוכה ב

עשוי  -הלאהנוע ערוץ רוחני שדרכו אמת או ריפוי יכולים ל - הלפרהיות עבור אדם אחד ל
עבור אחר, להיות מדען, או פוליטיקאי, או אמן, או רופא, או כל אחד  .להיות משימת חייו

אלטרנטיבות שקיימות. זה חייב להיות ביטוי של הנשמה. עם זאת, אל תאמינו  מהרבה
, נים, מתקםנקימ ים,מבשל םאם אתבין נופלות לקטגוריה פחותה.  נחותותשעבודות 

וחשובות כמו מאד זה לא משנה. כל הפעילויות הללו יכולות להיות מספקות  -םכבסימ
                                                                                                                                            .אלה שהזכרתי בקטגוריה הקודמת

נוספת? הקריטריון חייב להיות שונה. האם פעילות רצויה כי האדם רוצה לברוח מאחריות 
לתת רק מינימום וכי שם הוא מאמין שהוא יכול להתחמק אוכל  האם ברצונו לבשל

לומר,  -כי להיות מה שהוא נועד להיות את הבית מהנשמה שלו? האם הוא רוצה לנקות 
יהיה לא רוחני ובאמת שלו  העבודהביצוע  ,אזומכדי לבצע? מפרך נראה  -להיות מורה 

 .הוא יוצר התרוששות ;כךב ירצהגם לא יתן ולכן ילא מתחת ליכולתו ולמי שהוא. הוא 

או בניקיון  אותו דבר עשוי להתקיים הפוך. אם לאדם יש ייעוד עמוק לתרום לחיים בבישול
מי שהוא שלו מסיבות של גאווה, אגו ויהירות, הוא יחיה מעל שליחות והוא בורח מה

, יפה , מוגשמת. אבל אם ימלא את ייעודו, עבודתו תהיה חשובה לא פחות, רוחניתבאמת
חשוב. הוא יהיה עשיר וירגיש עשיר ויתרום מאמר , או אמן או מדען בעל יצירת מופתכמו 

את עבודתו בכבוד, בשמחה ובמשמעות כי הוא נותן לה את כל בשפע. הוא יעשה 
בעקומת ההתפתחות של אדם, ייעודים עשויים להשתנות. זה לא אומר  .עצמיותו

ל"גבוה יותר". זה יכול לפעמים להסתדר  כיםשמתחילים עם מה שנחשב "פחות" ואז ממשי
האמיתי טמון בייפוי  ככה. פעמים אחרות, אדם עשוי לגלות רק מאוחר יותר בחייו שיעודו

בית; הוא עשוי להשתמש במיומנות הארגונית שלו, בתחושת האחריות שלו ובמלוא 
                            . מורהשל נתינתו, בצורה יצירתית ומהותית בדיוק כמו האדם המהווה ערוץ לרוח 

ם אחרים( כל אדם צריך, ברוב המקרים )אלא אם כן יש מקרי חירום או אירועים מיוחדי
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לתת את האנרגיות שלו היכן שהתחום שלו נמצא. מי שעדיין לא מצא את אזור הביטוי 
 .בט, עשוי לתת מהאנרגיות שלו היכן שהן הכי נחוצות כרגעחהעצמי שלו, שעדיין מת

גם מזה. תגמולים  המגיע ירותמגיעות, כידוע, אך ורק מלקיחת אחריות. הח יתר-זכויות 
", ךלא צריכים להיקבע על פי הסטנדרטים הרגילים "גבוה/נמו (פריבילגיותיתר ) -זכויותו

מלא בתחום הביטוי והתרומה שנבחר באופן  ןנותכל אחד עד כמה אלא רק על סמך 
לֵאּות יותר. זהו חוק חיים.  דאחקורטוב כעת. מי שנותן מעט לא יכול לקבל  הנתינה באה מְׁ

לפיכך האדם המנקה בשמחה וברוח נתינה  .האדםעומד לרשות לידי ביטוי תמיד בשפע ש
ַקֵדש , השלכם ֲחֵצִריםהמייפה את  ת עבודתו בכך שהוא מביא אליה את הטוב ביותר אמְׁ

 כי מה שהוא עושה חשוב לא פחות -עשירים בכל המובנים גמולים שיש לו לתת, יזכה ב
זה מעשה  כשל. אם מה שהוא עושהייכל שאר הפעילויות. אם זו מטלה לא רצויה, הוא מ

לא יהיה לכם קשה, . יצירתי שבעזרתו הוא תורם ליופי החיים, הוא מגשים את עצמו
לדעת  יםחייב כםבעצמ םכקבוצה, לקבוע כיצד אדם ניגש לעבודתו מנקודת מבט זו. את

 .עם השאלה הזו יםמתמודד םמתי את

ים יותר, העליון יהיו גדול עצמי: ככל שההרמוניה הפנימית והשחרור של הבריאות כללית
כך הפרט ידאג לבריאותו. הוא יחיה על פי מצוות היסוד המטפחות גוף בריא. תמיד יש 

. בכך אני מתכוון שידע חיצוני חייב לעזור להדמיה "גישת המנהרה"צורך להשתמש ב
דרך אמת כללית עקרונות ו יםלומד םהפנימית. זו הסיבה שאת / הקונספטואלית המושגית

להכניס אותם לחוויה פנימית. זה נכון לגבי כל התחומים.  כםל ההרצאות, אשר אז עוזרים
ניתן ליישם את . חוכמה פנימית יכולה להתפתח טוב יותר כאשר המוח רכש ידע חיצוני

 מודללמל רב מערתע ולא נ ותהיצירתיות של אמן גדול רק כאשר הוא רכש את הטכניק
בסיסיות נפוצות הנחיות ה כל הנוגע לבריאות, זה אומר גם: ראשית להכיר כמב. םאות

על שכל ישר, להתבסס להיבחר מהטובים ביותר שיש, תמיד  ותכצריהנחיות הלגבי תזונה. 
א וכאשר הידע נרכש, אז את הנטיות האישיות צריך למצגחמנות. או על חוסר פנאטיות 

. לצד יםבהמשך תקבלו קורסים בנושא חיים בריא .מדיטציה עמוקה וספציפיתבאמצעות 
את הכמות היומית הנדרשת של פעילות  כםהמשמעת לתת לגוף של כםהתזונה, תהיה ל

הצרכים האישיים של גופכם ולתת לו את מה מהם הרגיש גופנית משמעותית. תלמדו ל
את האיזון הפנימי של  ותרכש. למדו מדיטציות מיוחדות למטרה זותשהוא מייחל לו. שוב 

עבוד, לא תהיה אשמה ה לותר. לא תהיה כפיישניהם בהנאה העמוקה בי -עבודה ופנאי 
עבודה ולא בריחה לחוסר פעילות. הכל יהיה מאוזן נגד היה מרד יפנאי, לא  גבי ל

תוך ב וככל שתגדלכשורה. לא, זה יוכר כסימן שמשהו לא זה להפליא. ובכל פעם ש
 ותבטח ם. אתכםצרכים שלמהם השל  יםהשופט ו, תהיכםאוטונומיה המלאה שלה

דרך, תזהו גם שחלק מהצרכים הללו הם לאורך ההם. אבל, יצמדו אליבצרכים האלה ות
דרך את ההבדל  ותרגיש םצרכים כוזבים, ביטוי של משהו שעדיין לא התמודדתם איתו. את

ומורים שיפעילו את הלפרים מיוחדים יהיו לך . או היעדרם - כםהשלווה והשמחה של
, בשילוב עם הגישה כיםצרי םאת הידע החיצוני שאת כםהקורסים הללו. הם יתנו ל

  כפי שאתם לומדים בנתיב.הפנימית, 

. זה הלשו דוגמא וותה התרבות חדשה תיווצר בעידן הקרוב. אתם בין אלה שיביאו אות
את הטוב ביותר בכל בחינה  ותייצג םאומר, מעל ומעבר למה שכבר אמרתי, שאת

, ישרים, אוהבים ותיתבריאשבעי רצון מבחינה רוחניים, בפנים כאנשים  :אפשרית
בריאות, היופי, המראה הנעים החוץ על ידי השפע , יכולת השמחה , בו מעניקים;ו

 ף. אף אחת מהתכונות הללו לא תהיה תחליהתנהגות ובסגנון שלכםב כםוהאצילות של
עְֵׁדרל הניכפ של היקום.  , אלא ביטויים אורגניים של יופיופנימי ביטויים של אגואיזם הֶׁ

. אז הסביבה נסה לצאת החוצהמ כםהפנימי שלעצמי תגדל ככל שה כםתחושת היופי של
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תבטא יותר ויותר את היופי של החיים האוניברסליים בניקיון, סדר,  כםהחיצונית של
גם טעם אפשר ללמוד. יש נורמה לזה, כמו שיש . יופי וטעם ללא רבב ,פרקטיות, שפע

טעם טוב או רע.  :ציות בתוך הנורמה, אבל אכן יש דבר כזהנורמה לאמת. יש הרבה וריא
אלו מכם שניחנו במיוחד במתנה זו ילמדו אחרים על טעם מבלי לפגוע בביטוי האלוהי 

אחר. כאשר יש חילוקי דעות, גם את זה ניתן לפתור מקום האמיתי שלהם, שעלול להגיע ל
ל ידי מדיטציה, על ידי ראייה בדרך הרגילה, על ידי פתיחות עמוקה להצעות של אחרים, ע

 . יופילאת הדלת לאחדות ו יםשחוסמ בושה וגאווההגנה עיקשת, בכנות אם יש 

אליו. יהיו לכם  יםגדל םצריכה לשקף את היופי הפנימי שאת כםהסביבה החיצונית של
האמצעים הכלכליים כאשר יותר ויותר מכם, שכבר נמצאים בעבודה זו, יזכו בתחושה של 

לכך. כאשר ליותר מכם יש  ה שלכםהוויהלתרום עם  האלהיופי הזה, הסדר והאחריות ה
את החוש הזה, יהיה לכם כסף לייפות את הסביבה החיצונית שלכם בצורה הטובה ביותר. 

ת החוץ, תגדילו ותבנו, מבלי לאבד לעולם את תחושת ההסתגרות תשמרו ותשפרו א
. הבית הפנימי ישקף את הטעם והיופי ההיפך הוא הנכוןהמרווחת והטבעית של הסביבה. 

את הרטט המועיל של יופי, סדר  ותרגיש םהטובים ביותר שכולכם תתענגו עליהם. את
                                                                                                                                   .וניקיון

 יםנרא ם. האם אתכםמעיד כמובן על כל כך הרבה בתוכ כםהמראה החיצוני האישי של
מתחילים כבר  הלפריםבעצם? אני יודע שזה משהו ש ים,מסוגל םכפי שאת כיםומוש יםיפ

עדיין יש כל כך הרבה התגוננות בנושא הזה. זה לא נגד  עם כמה מכם, אבלליישם 
. מצד שני, אסור שהחשיבות של הרמה היפךלאת המיטב. עצמיכם רוחניות להפיק מ

 כותהפ םהשתקפות של משהו פנימי. אחרת אתדהיינו: החיצונית תהיה יותר ממה שהיא, 
רוח האמת, חיצוני, ואסור שזה יהיה. זוהי התוכנית של היקום להביא את היופי, מכוונים ל

את הביטוי החיצוני ו ראם כך, תהחיים והאהבה של העולם הפנימי אל הריק החיצוני. א
                                                                                                                              .כמשהו מבפנים כםשל

בצורה  -יהיו קורסים חיצוניים אליהם כולם יוכלו ללכת וללמוד על אמנות ההופעה  שוב,
טבעית, לא כמסיכות. תזונה, תרגילים, הם רק פן אחד. טיפוח ניקיון אישי, טיפול אישי, 

הפנימית. שוב, הם אחרים. גם את הידע הזה אפשר להעביר וללמוד ואז לשלב עם האמת 
. טעם בבגדים וטיפוח הוא עוד פן של ביטוי זה מדיטציה מיוחדת של ביטוי עצמיתלמדו 

: החיצוני לא חייב להחליף את הפנימי, או פי שכבר הזכרתיעצמי. שוב, אותו עיקרון חל כ
להוות פיצוי על החיים הפנימיים. לפיכך זה לא יהיה מוגזם, אלא יהיה ביטוי הרמוני של 

מיטבו, בהתאם את מיטבו, כפי שהטבע מביא לידי ביטוי את המביא לידי ביטוי  האדם,
 .לחוק האלוהי של היופי

זן חדש של אדם עומד לבוא: האדם הרוחני. האדם הרוחני החדש הזה לעולם לא יהיה 

מנוי לסגפנות; הוא לא יהיה נזיר ומכחיש חיים. הוא יהיה נושא תרבות חדשה, ציוויליזציה 

אריסטוקרטיה חדשה. כל הביטויים החיצוניים שלו יהיו השתקפויות של חיים חדשה, 

ללא  ,יםוחזק ים, אציליםפנימיים עשירים, שופעים, יפים: יצירתיים, אוהבים וחכמים; יפ

וללא  ים; אמיתיניםומעוד ים; אדיביםועדינ יםת; אסרטיביוצניעות וסנטימנטליות מזויפ

, מתוך ידיעה עצמו עבורטובתו האישית לחפש את  האדם החדש הזה לא יתבייש .יומרות

העליון לעולם לא יכול להתערב בטובתם של אחרים, רק  עצמישהאינטרס האמיתי של ה

                                                                                                                                .בשאיפות הנוירוטיות שלהם

של האדם החדש יש לטפח גם על ידי דוגמה חיצונית, אב טיפוס כישורים החברתיים את ה

יש ללמוד  ,באשר היא. שוב וטיפוח התפיסה הראויה, כך שניתן אפילו לזהות את הדוגמה

נימוסים מבלי לתפוס את מקומה של המשמעות הפנימית. כשהם ביטוי אורגני של האדם 

קורס לנימוסים: נימוסי שולחן, נימוסים תיצרו גם לפיכך,  .יש בו יופי שרבים מכם טרם גילו
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זה כלפי זה. כל ביטוי חדש כזה צריך להיות מלא במשמעות שלכם  אחרים בהבעות

 . למדו מדיטציות מיוחדותתמית, שבשבילה שוב פני

. להעלות על הדעת אולץלחשוב שכל זה מטפח סטנדרט התנהגות מלאכותי ומל לכם א

את מה שאני מתאר כאן בצורה זו יחמיץ לחלוטין את הנקודה. היא תהיה טבעית, 

התרבות החדשה  .משמעותית, ניתנת להתאמה בהתאם לאירוע ובעלת משמעות ויפה

שלכם תהפוך למוקד פנימי של כוח ואנרגיה יצירתיים עצומים. זה לעולם לא יפורסם 

יגיעו לאנשים והם ירצו להצטרף התרבות החדשה  , אבל החיים הפנימיים שלבפומבי

מבחינה רוחנית. אבל זה גם בלתי נמנע  כם. לרוב זה יחול על אלה ששייכים לכםאלי

להצטרף. זה יהיה מבחן לכולכם ותצטרכו ללמוד  וירצ יםכשלא שייאלו שמפעם לפעם 

צוברת כוח מבפנים, אלה שיצטרפו לעבודה יצטרפו  כםמהחוויות הללו. ככל שהתנועה של

ולהיפך. עכשיו זה לא תמיד הולך ביחד. תהיה שיטה חדשה לקלוט  -גם הם למרכז 

 .ובכך למרכז. זה יתפתח בהדרגה - נתיבלמועמדים 

יקיים ראיון מורחב עם כל אדם חדש ויקבע, באיזו  הלפריםכעת אני אומר רק שאחד ה

לאדם הנדון. יהיו גם שלבי קבלה על פי  םמתאי ההזנתיב האם ה ;מידה הדבר יתאפשר

 םאת ,בהמשך, כשיהיה צורך בכך. בינתייםארחיב על כך  .יכולת המחויבות וההבנה

 ,א בלי הבנה אמיתית ומעמיקה של הנתיב הזהכמו קודם. אף אחד לא צריך לבו כיםממשי

על כמה מעקרונותיו. למשל, עקרון האחריות העצמית; של טרנספורמציה של שליליות; 

הדואליות; והעיקרון המאוחד בכל ה של אשלייהשל אחדות הנתינה והקבלה; של 

 .הניגודים

ריש להראות את ] סֶׁ לכל מי שבאמת מחויב למרכז ולצמיחתו, ולא למי שיש בו  הז[ ההמֶׁ

ייעץ לגבי עניינים מעשיים בכל הנוגע למכשולים אעניין שטחי בלבד. אני לא אדבר ו

 ציהטימדעושים , אבל אני מציע קבוצה משותפת שבה כולכם כםהפיננסיים הנוכחיים של

 םדיטציה שלאחר מכן, אתתורם למצב הנוכחי הזה. אחרי קבוצה כזו, עם מבכם ותגלו מה 

 .השראה ולקיים פגישה. תקבל כיםצרי

 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 

Call: 1-800-PATHWORK, or visit: www.pathwork.org 

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

הקרן לנתיב ההתמרה  The Pathwork Foundation של נתיב ההתמרה הוא סימן רשום בבעלותה RPathwork :שירותים

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

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

 – – הבלעדי של קרן ך לנתיב ההתמרה הם רכושההמדרי Pathwork Guide זכויות יוצרים: זכויות היוצרים לחומר של

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

זכויות היוצרים, הסימן המסחרי וסמל  הקרן, אך אין לשנות או לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את סמלי

 גביית תשלום מותרת אך ורק על עלויות השכפול וההפצה. כל אדם או ארגון העושים שימוש בסמל .וצר או כל הודעה אחרתהמ

השירותים וזכויות היוצרים של  המסחרי של הקרן לנתיב ההתמרה נחשב כמי שהסכים לעמוד במדיניות הסמל המסחרי, סימון

 ור קשר עם הקרןהקרן. להשגת מידע או עותק של המדיניות, נא ליצ


