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 170הרצאת המדריך מספר  -הנתיב

  1969בינואר,  31מהדורת 

 

 מרכזי האנרגיה -אליו כמיהה מול עילאי אל פחד מאושר 
 

האהבה מהברכות נובעות מהכוח ואתם. שלום רב, כל חברי כאן, שאכן מבורכים 
פתוח. הכוחות  יינד ובמבות שנוצרים מההתכנסות יחד לחיפוש אחר האמת בלב

האוניברסליים יכולים כעת להגיע אליכם, לעבוד בתוככם, ובסופו של דבר לשאת 
 .את פירותיהם

כמובן, חבריי, דנו בנושא עילאי.  הרצאה זו עוסקת בנושא הפחד האנושי מאושר
עצמכם ומגלים יותר תוך זה בעבר בהקשרים שונים, אך ככל שאתם מעמיקים ב

להבין יותר על זה. לכל בן חיוני ולנחוץ הופך לזה ממה שהיה עד כה מעורפל, 
את הפחד המופרך לכאורה. למרות שזה לא הגיוני, זה ה מסוימת, , במידאדם יש

 (אינהרנטיתטבועה )כמיהה  זו ,כםעם הפחד של משולבבכל זאת קיים. קיום 
, שהיא מצב של אושר עילאי, שמחה כםמיתית שלמלידה ]זכות אבות[ אלזכות 
 ם אומללים,בשפה האנושית. לא משנה כמה את במדויק , שאין לתארנשגבת

יודע וזוכר שהפחד הזה אינו טבעי. ואכן, אם הידע הפנימי הזה לא  כםמשהו ב
של  הלקבל תסכול וחוסר בהרבה פחות קושי. שכן טבע תםיכול, היה קיים

. לכן כל אומללות יםרוצ םאת מה שאת כםא תסכול מכך שאין ליאומללות ה
של הראשונה . הגישה ך שלההיפוהאו הידיעה על  מחזיקה במרומז את ההבטחה

האנושות היא אמביוולנטית לגבי האופן שבו עליה לחוות את החיים. אמביוולנטיות 
 .והעונג העליוןהעילאי והפחד מהאושר אל נוספת נובעת מכך: התשוקה 

עבור אנשים מסוימים הפחד הוא הרבה פחות מהרצון. אלה יהיו אנשים 
שחייהם עשירים ומשמחים, שהיכולת שלהם לחוות הנאה  ,ים יחסיתמשמוגש

יים בוטח, חיובי ומתרחב. יהיה להם קל יחסית להתגבר על עמוקה, שיחסם לח
של ההגנות והפחדים הנותרים שמעכבים את ההתרחבות הנוספת שלהם להוויה 

 עילאי.  אושר

עם זאת, רוב האנשים מפחדים מאושר הרבה יותר ממה שהם רוצים בו. הם בעצם 
שהם איכשהו  ,יהיו אומללים בתחושה שהחיים חולפים על פניהם, שאין משמעות

מפספסים את זה. היכולת שלהם לחוות הנאה מוגבלת מאוד; מחמיצים הזדמנות ו
שליליים ונסוגים  חסרי אמון,  ולכודים באדישות. הם ַחּיּותחסרי הם חסרי תחושה, 

מהחיים. יש להם התנגדות גדולה לחפש בתוכם את הסיבה לסבלם. ההגנות 
גורמים  ,שלהם והפחד שלהם להתרחב למצב תודעה אחר ולתפיסת חיים חדשה

ו הלהם להיאחז נואשות בדיוק במצב התודעה שאחראי לתלונותיהם על החיים. ז
 .מצוקה העיקרית שלהםקושי והה

 ,מחולקים באופן שווהמאושר, ם שלה פחדהואל  התשוקהלבסוף, ישנם רבים ש
התרחבות, הצלחה שפע, בערך. הם ימצאו תחומים בחייהם שבהם הם חווים 

אבל יהיו תחומים אחרים שבהם הם חווים את ההיפך. ככל שהם בודקים  ;והגשמה
בצורה מעמיקה וכנה יותר, כך מתברר שבמקום שבו הם מאושרים, חופשיים ולא 

יש הגשמה, ובמקום שבו הם מפחדים מהטוב ביותר בחיים, יש חוסר  מפחדים,
הגשמה, שמסתדר בדיוק של משוואה מתמטית. כמובן, אנשים כלל לא מודעים 
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לכך שהם חוששים ממה שהם הכי רוצים. ככל שמושא הכמיהה רחוק יותר, כך 
 יםבאמת מטיל םקל יותר להתעלם מהפחד ממנו. אבל כאשר זה מתקרב ואת

זה סגירה פנימית, התרחקות מ ו, תמצאכםספק בתגובות העמוקות ביותר של
בדיקה מדוקדקת כדי  נחוצהעד כדי כך ש מרומז. זה עשוי להיות )מהכמיהה(
 .החוצה זה להוציא את

מכיר לעומק את טבעו של הלא מודע  אני יודע שקשה מאוד למי שעדיין לא
המצב שהכי זועקים אליו האנושי להבין ולחוש את הפחד מהמצב הנכסף ביותר, 

בחיים. בעיניהם זה נשמע ממש מגוחך והם עלולים בהתחלה להשליך רעיון כזה 
כנסו מספיק עמוק ותבדקו ביושר יהצידה לגמרי. עם זאת, אני אומר לכם שאם ת

והתרחבות, תגלו  , הנאהתיחות את התגובות העדינות ביותר שלכם להגשמהובפ
שבכל מקום שיש את הסיכון הקטן ביותר, אתם חסרי אמון מכדי לקחת אותו 

 . הגבוה יותר לכאורה של חיים אפורים ןטחויאת הב פיםממנו, מעדי נרתעיםואתם 

צעד אדיר לעבר עצמיות  ם, עשיתכםאת הנטייה הזו בתוכ יםמוצא םברגע שאת
, כםשהעמדות של :להפליא למציאות החיים יםדעמו םשכן את .ושחרור

. לגילוי הזה שלכם גורלהותו לא, יוצרים את  כםהמחשבות והרגשות החבויים של
יש השפעה מהפכנית על הפרט. אי הידיעה הזו הופכת את המתח והסבל לגדולים 

להגן על העצמי,  חייביםש יםקורבן של מפגע, שנגדו חושב יםלאין שיעור. מרגיש
ים מרכז האמת הפנימית והמציאות. מתחילה של ולהיות מנוכר עוד יותר מ

את הסיבות לניכור על העולם החיצון, עם פחות ופחות הקלה. לא משנה שליך לה
אחרים, זה לעולם לא מסיר את הסבל כם את הכמה מוצדקת חלק מהאשמה של

, כםלכופף אחרים כדי להיענות לרצונות של יםיכול ם. לא משנה כמה אתכםשל
 יםלא מודע ם. כל עוד אתיםסובל םפעם לא מסיר את הריק שממנו אתזה אף 

שהחיים  ובמודע, תרגיש יםהכי מייחל םממה שאת כםאת מעצורים שחוסמיםל
יכולת לשכך את הכאב של  יאונים וחסר יחסר שותרגי םתעקרים, חסרי ערך. א

על עצמיים ומרירות, בין השלכה על הזולת ו בין רחמים טלטלות םהגשמה. את-אי
ה אשמה עצמית מעוותת ותחושוהמחד גיסא, ביש המזל שלכם,  אתחיים ה

 .מאידך גיסא, החייםמלמיטב  יםראוי כםשאינ

הצעד הראשון להסרת החסימה , זה הנאהשלכם של  הדחיהלדעת ולחוות את 
 םבכל הכוח בהתחלה. נראה שאת ום באמת הזמינלח םהזו. ובכל זאת, תמיד, את

למרות שקבלת האמת הגדולה של  ,בנסיבות חיצוניות יםלהישאר תלוי פיםמעדי
היא המשמחת ביותר מכל התגליות לאורך  כםשל תהמוחלט תהאישירות הח

 םהמלאה, את האת השפעת ניםומבי ים, מקבליםבאמת רוא ם. ברגע שאתנתיבה
קיימת הדרך היחידה החוצה. לא ניתן להעביר את המציאות שם , אכן, שיםרוא

 .היפה של עצמאות זו למי שעדיין נלחם נגדה

לעתים קרובות, כשאנשים חשים שיש בחיים יותר ממה שהם חווים, הם מסירים 
חברים  ,מחשבות כאלה ומאמצים פילוסופיית חיים צינית ומשכנעת. אבל אתם

ו להרגיש שאתם יכולים להבין יותר מהחיים חייבים איכשה ,נמצאים כאןהשלי 
 יםאומר םאיפה את וחפש :ממה שאתם מבינים. לכן אני אומר את זה כצעד ראשון

פה יותר, דחו תכפייתיהשאיפה החיצונית להגשמה היא מאומצת יותר, . ככל ש'לא'
נוקשה  'לאיש 'יותר שמתחת  יםלהיות בטוח יםיכול םחסרת סבלנות, כך את יותר,

 םפני השטח ה בהילות והדחיפות שעל השטח. הבהול, על פני  'כן'בדיוק כמו 
חוסר אמון, שנולדו ממפחד ו ה מורכבזמכשול בדיוק כמו הלא הפנימי, משום ש

חסום. עם זאת, אני רוצה להבהיר  'כן'מתוך הידיעה הלא מודעת שבפנים ה
שהיעדר דחיפות לקראת הגשמה אינו מרמז על היעדר חסימה לא מודעת. זה 
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. התייאשעשוי לרמוז רק על מבנה אישיות שונה; זה עשוי לומר שהאדם למעשה 
את ה'לא'  יםמוצא םשיש דחף כואב ומעורר חרדה, הוא יכול להירגע רק כשאתכ
 ים.הכי רוצ םלמה שאת כםאישי משלהספציפי, ה

עדיין מתעלם מהכחשת מישהו אני חייב לחזור שוב לקושי של האישיות כאשר 
ההגשמה של עצמו. כבר הזכרתי את חוסר האונים. הזכרתי את החיכוכים 
וההתכווצויות כאשר האשמה בחוסר מושלכת על נסיבות חיצוניות או על אנשים 

. אני חייב להדגיש פעם נוספת שזה יםות עמוקות ובלבולכבוסאחרים. זה יוצר ת
שאחרים  ניםומאמי כםם מהחסימות הפנימיות שלמימתעל םיוצר תלות. אם את

יכול שלא לחיות במצב של מתח ופחד  כם, אינכםאו הגורל גורמים לבעיות של
על המצב האנושי,  כםומהחיים. כמעט מכל מה שאי פעם סיפרתי ל מאחרים

קובעת הכל. לאחר מכן תבינו את  כםשהמודעות למכשולים של עצמ ותרא
 .המשמעות האמיתית של אחריות עצמית

כאן נתתי לכם סקירה קצרה כדי לחבר את הרעיונות הללו עם ההבנה העמוקה 
יותר שאני רוצה להעביר כעת. הבה ננסה לשפוך אור נוסף על השאלה הכל כך 

רצונותיהם המסתורי הזה להגשמת  'לאאת ה'חשובה מדוע אנשים אומרים 
העילאי. לאושר העזה ביותר שניתן להעלות על הדעת העמוקים ביותר, הכמיהה 

 ?מה הופך את האושר למסוכן או לא רצוי לכאורה

יכול  כםלשאת אושר, אינ יםיכול כם, אינכםאת עצמ יםדוח םאתבה במידה 
. ישנן שתי סיבות בסיסיות לדחייה עצמית. כל דחייה עצמית החזיק בהנאהל

 .אחרתהאו הראשונה נופלת לקטגוריה 

, כםבדייקן ומחמיר הסוג הראשון של דחייה עצמית מבוסס על מנגנון מאוד 
, יודע בחוכמה כםשללא קשר לרציונליזציות המודעות וההונאות העצמיות של

את החיים  יםמרמ םחוקים אוניברסליים, איפה את יםמפר םפנימית בדיוק היכן את
 יםמשחק םיכן אתלתת. הוא יודע ה יםרוצ םלהשיג יותר ממה שאת יםואולי מנס

במשחקים הקטנים הנסתרים האלה של הונאה, דרמטיזציה והעמדת פנים עם 
במקרה  םכפי שאת כםהאמיתי של עצמילהיות ה יםועם אחרים, לא מעז כםעצמ

, יםאוהב םפנים שאתמעמידים אלא  יםלא אוהב םאת ,עכשיו. במקרה הזה
לא האהבה . המפתח ליקום הוא אהבה אמיתית, כםממניעים נסתרים משל

 אותנטיתלעתים קרובות. אהבה אמיתית ו ניםנות םוהנאחזת שאת קושרתה
כתשובה. אהבה שקרית היא כמו לאסו שרוצה  'לא'ויכולה לקבל  ירותמאפשרת ח

לשלוט ולהחזיק חזק. נראה שקל להעמיד פנים שהאחרון הוא הראשון, אבל אי 
 .הפנימי עצמיאפשר לרמות את ה

כללי התנהגות שונים  יםמניח ם? האם אתכםברגשות שלהאם יש חוסר נדיבות 
? כל ההפרות הללו נמשכות ללא הרף, לא כםעבור אחרים מאשר עבור עצמ

את האמת, ובכך בחוץ  סגורל יםמצליח ם, שכן אתכםודע שליינד המידועות למ
גרועות בהרבה מההפרות יות שלכם מרויהתיה . לבצע את החמור מכל ההפרות

אז זה הופך להפרה כפולה, שמובילה ומכחישות ומזייפות.  הראשוניות כי הן
ביותר: קשר כפול שממנו נראה  יםבהכרח למצבים הנפשיים והרגשיים הכואב
 אתם נוטשים אותה.שאין יציאה, עד שההפרה הכפולה מתגלה ו

. אם יםשונא םאכזריות או שאתנטייה ל כם; או שיש ליםאנוכי םבוא נגיד שאת
לעמוד על היא הגרסה הבריאה של  כםפנים שהאנוכיות של יםמעמיד םאת
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. אם תרמיתרובד נוסף של  יםיוצר םאת, רציונליזציהעושים לזה ובכך  זכויותיכם
בעקיפין תחת  זה את יםרק בסתר ומפעיל יםנאואת האכזריות וש יםמרגיש םאת

. הצביעות יםלצבוע כים, בנוסף להפרות הללו, הופםחזית שנראית הפוכה, את
שלה לא הופכת אותה לפחות המרומזת אולי לא גסה וברורה, אבל העדינות 

במה שקורה  כםבאומץ וביושר לעצמ יםמוד םרעילה. אם, לעומת זאת, את
ההפרה במידה כבר התגברתם על על זה בצורה ישרה, מסתכלים ו תוככםב

 םנכנס לאקלים כללי של אמת. את םאתכם, ניכרת. שכן בקבלת האמת על עצמ
מההפרה  כםאולי להוציא את עצמ יםיכול םבפלטפורמה שממנה את יםנמצא

לחפש הבנה גדולה יותר;  כיםצרי ם, אתיםנאבק םהמסוימת. אבל גם בזמן שאת
עשויים להשתנות באופן  כםמדיטציה לקבל הדרכה ועזרה כך שהרגשות של ועש

 יםמקבל םם את החוקים האוניברסליים; אתמיתוא םספונטני. במאמצים אלה את
. אם יש עילאי תנאים פנימיים התואמים לאושר יםקובע םהנוכחי; את כםאת מצב

את הכנות לומר, "אני לא יכול שלא להרגיש ככה, למרות שאני יודע שאני  כםל
 ניםאלא גם נות ,אמתדוברי לא רק  םלא אוהב את זה ואני יודע שזה הרסני", את

 .מקום לשינוי

הופך את האורגניזם ללא מסוגל לשאת  כל דבר המנוגד לחוקי האהבה והאמת
את האנרגיה העוצמתית של האושר. שכן אושר הוא אכן אנרגיה עוצמתית. אושר 
דורש יותר כוח מאשר אומללות. כוח זה ניתן לרכוש על ידי התמודדות עם האמת 

 .והשלת אשליות לגבי העצמי והחיים

נדרטים מטעים הסיבה השנייה לדחייה עצמית היא הפרה דמיונית, על פי סט
ומתעתעים של ֻמשְׁלָמּות. אידיאלים פרפקציוניסטיים הם, כידוע, תובעניים 

אינה נובעת ממנת יתר של מוסר אלא מהפרה של  אליהםונוקשים ביותר. דבקות 
, הצורך גאווה, יהירותחוקים אוניברסליים אמיתיים. פרפקציוניזם תמיד נובע מ

הרגשות והדעות  מוליב, פחד לעמוד לשלוט באחרים, העמדת פנים, ואחרון חב
. בקיצור, פרפקציוניזם פירושו להיות לא נאמן לעצמי מתוך חמדנות כםשל עצמ

להערצה ואישור על ידי אחרים. אני לא צריך להיכנס לפרטים נוספים, כי בהחלט 
את  יםלא מקבל םדנו בזה מספיק בעבר. די כאן כדי להבין שבכל פעם שאת

חוק אוניברסלי.  יםמפר ם, אתכםהמגבלות הנוכחיות של, את כםהאנושיות של
בכך "תנאי השיא" של הנפש, אם יורשה לי להשתמש בביטוי זה, אינם עולים 

 .לו יםמייחל םשאתהעילאי בקנה אחד עם האושר 

כל זה אולי נראה מאוד פשוט, אבל זה לא. לדחייה עצמית נסתרת והסיבות 
. בדרך הכזנתיב שרות כאשר מתחילים בהנסתרות עוד יותר לכך הן מאוד לא ברו

עצמם. אם הם לא עבור כלל אנשים מודעים רק למה שהם מתיימרים להיות 
, הם באמת מאמינים שכל מה הרחק יכולים לשאת רגשות מסוימים, הנעולים

שהם מרגישים ויודעים על עצמם זה כל מה שיש להם. לכן לא קל לגלות איך 
מודעות חדשה לתגובות  ,חדש וכיוון חדש. זה דורש דגש יםבאמת פועל םאת

 כם. המודעות להפרות שללְׁיַּפֹות או להתעלם מהןהרגשיות שכל כך התרגלתם 
את החוקים האוניברסליים תגלה גם, בהתאם, את המודעות לדחיית האושר 

 כם.של

בכל מקום בו אתם נמצאים בנתיב הזה, בהתחלה, או אולי עוד לפני שהתחלתם 
משמעותית בגילוי עצמי, העצה שלי לכולכם היא:  םהתקדמת בו, או לאחר שכבר

להיות  ו, שיכלכםחיים שלב כשורהמידה שאתם מרגישים שמשהו עדיין לא ה בב
במיוחד באותה מידה תמשיכו יותר רגשות, לחוות בצורה אינטנסיבית יותר,  כםל

 םשאת; מה תוככםב יםלא מקבל םאת מה שאתִמצְׁאּו בכיוון המתואר בהרצאה זו. 



5 
 

את התגובה המעורפלת, הנסתרת, ובכל  ו. מצאכםם את עינימיצוועים לא אוהב
נכונות מכוונת לראות את מה שעדיין חומק  וטפחתזאת זמינה, שמונעת הנאה. 

 וחלק מעצמכם. ככל שתפסיק אתם דוחקים. ותחוו, צעד אחר צעד, היכן כםמ
פַ יותר לשאת רגשות שמחים.  יםמצויד ולעשות זאת, תהי חּו תְׁ מודעות עדינה תְׁ
התבוננות בתנועת נשמה פנימית עדינה שמתכווצת כשמשהו במאוד, בהתחלה 

ם אחרים, נסיבות, מימאשי םאתאיתו את הזעם ש וזאת, תחליש וטוב מגיע. כשתגל
כל כם, שאנשים, החיים עצמם. וזה כבר מסיר אווירה רעילה באורגניזם הנפשי של

. לכן כםשהוא, נכון, הבית הפנימי שלילאי העכך זרה ובלתי תואמת את האושר 
את האושר. שתי  יםומקבל כםאת האמת על עצמ יםמקבל םזה אותו הדבר כשאת

 .הקבלות אלה תלויות זו בזו

, הוא ההכרה שלישיההחלק השלישי של הגרעין האינטראקטיבי, שהופך אותו ל 
שלא דומה לשום דבר אחר. אין שום  כםבחומר היצירתי העוצמתי שמעצב את חיי

, של כם. אין כוח חיצוני שקובע את מידת ההגשמה שלכםדבר אקראי בחיים של
לשאת.  כיםצרי ם, או את הכאב, הסבל והתסכול שאתכםחווית החיים הפורה של

ה מתפרש כיום. זאי מימוש הוא אפילו לא בהכרח עניין של ענישה עצמית, כפי ש
בכלים ך האורגניזם הנפשי פשוט יוצרת אקלים לא מצויד הפרת החוק הרוחני בתו

י ושמחה. כמו כן, התעלמות מהאמת של מעילאי רגשות אושר  שאתלשיאפשרו 
, בגלל כם, ואי הבנת ההשלכות של העמדות שליםעוש םשאת שהנכם ומה
יוצרת את  כם,המודעות לכוחן של המחשבות והרגשות של כםשחסרה ל

אכן זה  ,באמתים שאפשר להיות מאושר ניםלא מאמי םהחסימה. לדוגמה, אם את
הופך להיות בלתי אפשרי. במקרה זה ניתן לפתור את הבעיה על ידי טיפוח ידע 

את הפחד מאחריות עצמית  יםמאבד םרק כאשר אתביצוע  -ברפנימי. וזה, בתורו, 
 .ברגע זה םמי שאתלגבי עם כל האמת  יםומתמודד

טבע הבריאה מביאה ביטחון פנימי, אמון, חוסר פחד.  עלו כםעצמעל כל אמת  
לא ישתמש  כםשליינד בורות יוצרת פחד. פחד יוצר אווירה פנימית של סגירה, והמ

הגנות, באופן הדוק בחומר העוצמתי כדי ליצור התרחבות רבה יותר אלא יסגור 
 .יותר

 רחבתלה יםיכול כםהוא הכרח, כי אושר הוא התרחבות. אינעילאי אושר 
במצב של שמחה.  םאלא אם כן את כם,ולהשתמש בפוטנציאלים המובנים של

. יוייכים יחדתשמ, כפי שקיפאון ותסכול יוייכים יחדעילאי משתהתרחבות ואושר 
הנשי של הגברי ו של הרחבה היא תהליך הפעלה עצמית המשלב את העקרונות

 ו, תפחדהתרחבותגם מ, ולכן עילאי חושש מאושר םבהרמוניה מושלמת. אם את
 תוכם.שינוי. אנשים, למעשה, כן חוששים מהכוחות הטבועים במגם מצמיחה ו

אושר, הנאה והגשמה דורשים את העוצמות הגדולות ביותר. אומללות דורשת 
מכוון ובאופן באופן  םהרבה פחות כוח מאשר אושר. כוח יכול להיווצר רק אם את

ה עצמי. בתגובה לקריאלכוחות האלוהיים שבתוך ה יםוקורא יםספציפי מפעיל
כך  כם, וידריכו אתעילאי אושר שאתיותר ל יםלהיות מצויד כםהם יעזרו לשלכם, 

בשוגג, שלא במודע, אל מול האושר. תפילה כזו חשובה באותה  ושלא תסתגר
ּפּוכֹות מידה כמו חיפוש מגע עם הכוחות האלוהיים כאשר אתם נמצאים ב ַתהְׁ

לאירוע כשיעור משמעותי  וחשוב שתתייחס, יםמאושר כםבמשבר. כאשר אינו
לצמיחה נוספת. כדי לעשות זאת נדרש מגע עם הכוחות העליונים המולדים 

כוחות עם הם מיתואמ, חשוב להפוך יותר ויותר יםמאושר ם. כאשר אתכםשל
 דרכה.את המצב הזה. גם זה מצריך עזרה וה שאתהאוניברסליים ול
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לזכור להשתמש בהזדמנויות כאלה בהתחלה, ייתכן שיהיה לכם קשה במיוחד 
המגע על ידי  ההשראתקבלו להתחזק, ו כםגם משבר וגם אושר כדי שיעזרו לשל 

את היעילות שלה, את התגובות  םהאלוהי באמצעות מדיטציה. אולי כבר חווית
הבלתי נכשלות שלה, את החוכמה הבלתי נתפסת שלה, את הפתרונות השונים 

פשוט  םבקונפליקטים עמוקים, את םימעורב םשלה. עם זאת, כאשר את
 ם". אבל מגיע שלב שבו כבר לא קשה לזכור להשתמש במגע הזה, ואתים"שוכח

יותר בזמנים קשים. אמנם כמעט ולא עולה בדעתם של  ניםלהיות מיומ כיםהופ
כוחות בכל ההזדמנויות הרלוונטיות, אבל עבור רבים ם אנשים לגייס את אות

 .זה אכן מפתח ,מחבריי, שהגיעו לסף הזה

, ברצוני להתחיל הערב נושא נוסף, הקשור כםכעת, לפני שאפנה לשאלותי
הרבה יותר זמן בעתיד. לכל בני האדם יש  איתו נשההישירות למה שאמרתי כאן, 

בתוך האורגניזם הנפשי והפיזי שלהם מרכזי אנרגיה מסוימים. הגיע הזמן שבו זה 
הם. מרכזי אנרגיה אלו ממוקמים עבורכם להיות מודעים אליחיוני לחלוטין 

, אלא במה כם. הם למעשה לא נמצאים בגוף הפיזי שלף שלכםבאזורים שונים בגו
ִטילִי, המעודן, שנקרא הגוף ה שמשפיע על הבלוטות הפיזיות. למרות שתפקוד סּובְׁ

מערכת הבלוטה תלוי ישירות במרכזים אלו, המרכזים עצמם אינם איברים פיזיים 
מצעות צילומי רנטגן או חקירה פיזית אחרת. המציאות שלהם שניתן לגלות בא

היא נפשית; המציאות הפיזית שלהם יכולה להיקבע רק לפי ההשפעות שלהם. 
כל מרכז אנרגיה מתייחס לגישה נפשית. כאשר הגישה הנפשית משתנה מבורות, 

, מרכזי ה, אמת ואהבון, אמותחיפתשל פחד, ניכור, חוסר אמון ועוינות, למצב 
גוף , אנרגיה נפתחים. הפתיחה היא חוויה מובהקת בגוף, כי האחדות בין נפשה
 רוח היא בשלב זה מאד אינטימית. ו

לכן גם הגישה שלנו בשלב זה חייבת להיות מאחדת, לרבות האישיות הכוללת. 
תלמדו תרגולים מסוימים שיגרמו לכם להיות מודעים מתי מרכז פתוח וכיצד 

די מציאת הגישה המנטלית המתאימה. ניתן לראות להשתמש באנרגיה שלו על י
בקלות שיש קשר בין הפחד מההנאה לבין מרכזי האנרגיה. שכן בפחד מרכזים 
אלו בהכרח הם מהודקים וסגורים, וכוח החיים אינו יכול לחדור אליהם. עם זאת, 
כאשר אתם בתוככם, בפנים, נפתחים להנאה, לשמחה, לאושר בכל רמות ההוויה 

ישה הפתוחה והרגועה של "לאפשר להיות" פותחת בסופו של דבר את שלכם, הג
המרכזים הללו. בנוסף לדרך הכללית בנתיב של מודעות עצמית, של התמודדות 
עם האמת, של יצירת קשר עם הכוחות האוניברסליים, יהיה צורך שתהיו מודעים 

ולהכיר  באופן מובהק לקיומם של מרכזים אלה על ידי ביצוע תרגולים מסוימים,
 כיצד להפעיל אותם.

 האם יש שאלות בקשר להרצאה זו?

 זה? איפה הםה: האם אתה יכול לומר משהו נוסף על המרכזים בזמן שאלה
 נמצאים?

: יש מרכז אחד בבסיס עמוד השדרה. יש עוד אחד באזור מקלעת השמש. תשובה
מרכז שלישי נמצא בקדמת הגרון. אחר נמצא בבסיס הראש, בחלק האחורי של 

בין הצוואר לבסיס הראש. אחד נמצא בין  -הצוואר, אבל קצת יותר למעלה 
העיניים, ויש עוד אחד בחלק העליון של הראש. אלו הם מרכזי האנרגיה 

נפשית. כל מרכז קובע דרכי קיום נפשיות  להתייחסותסיסיים. כל אחד קשור הב
המרכז בבסיס עמוד השדרה מייצג . ורגשיות מסוימות. לכל אחד תפקיד משלו

מיניות, אהבה זוגית, אהבה אישית. מרכז  -את כל הרגשות הרגשיים הגופניים 
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אמיתות  מקלעת השמש פותח את הדרך לחיבור ואיחוד עם חוכמה רוחנית,
וגם רגשות האהבה הלא אישיים הקשורים בחוויה זו. פתיחת המרכז  -אוניברסליות 

, שלרוב קודמים שלכם רגשותהכל של מושב האל  כםהזה חייבת להביא את
למגע עם האלוהי, לפחות במידה ניכרת. זה הכי רחוק שאני יכול ללכת עכשיו. 

מכל. הרבה יותר יבוא  יםפשוטמיותר לציין שמה שהבעתי כאן הוא הסיכומים ה
 .הרצאותה של בסדר ,בהמשך

 ?: האם העבודה הפיזית תהיה קשורה לפריצת המרכזים הסגוריםשאלה

: כן, אכן. לעבודה הפיזית יש הרבה מאוד מה לעשות עם זה, שכן היא תשובה
בגוף או ברגשות או  ותמיבגוף. כל עוד יש חס חסימותעוסקת ספציפית ב

 יםאחר תרגוליםיקבעו  ,במחשבות, המרכזים לא יכולים להיפתח. בנוסף לכך
, פריצת מרכזים אלה יכולה להתחיל רק לאחר שהושגה ניםמבי םבהמשך. את

פחדים,  הוסרו ,מידה מסוימת של ידע עצמי; לאחר התנגדויות בסיסיות מסוימות
זה כן, תתחיל הגישה החדשה הזו. לפני חסימות נפשיות, רגשיות ופיזיות. רק אז 

באמצעים מלאכותיים או  היו מנסים לעשות זאת  לויהיה די בלתי אפשרי. 
באמצעים מכניים, ניסיון כזה אפילו היה מסוכן. עם זאת, בטוח לחלוטין לפתוח 

במציאות, באהבה,  יש ביסוס בצורה איתנהאישיות לאת המרכזים הללו ברגע ש
. יש להגיע למצב בסיסי מסוים של עצמיות תיותהגנ -איבמצב של חוסר פחד ו

כדי להשתמש בכל האנרגיה הרוחנית הזמינה. העבודה הפיזית היא היבט אחד 
בהכנה. כאשר אנו ניגשים למרכזי האנרגיה עצמם, בנוסף לרמות העבודה 
השונות בהן אנו משתמשים כעת, נעסוק בכמה גישות חדשות, למשל, שילוב של 

 .ם מדיטציהנשימה יחד ע

האנרגיות? האם ה של : האם תוכל להגיב יותר על המרכזים ביחס לתנועשאלה
 פורקים? , האם הם מטעיניםהם 

את ומר הרבה יותר על הנושא בעתיד. עכשיו אני אגיב : כפי שאמרתי, אתשובה
לחלוטין, המרכזים הללו יכולים לתפקד בצורה מימש עצמו זה: כאשר האדם 

בתנועה פנימית  יםהזרימה לא נעצרת. הטענה ופריקה מתרחשמיטבית כי אז 
בדיוק כפי שכל דבר בבריאה כפוף לאותן תנועות  -מתמדת המנציחה את עצמה 

עצומה שאי אפשר לתאר. זהו התענוג עילאי וחוקים. התנועה יוצרת תחושת אושר 
י האדם רגשי, אינטלקטואלי, רוחני. רוב בנפיזי,  –האינטנסיבי ביותר בכל הרמות 

באופן חולף כן, נטענים לעולם אינם נטענים באמת על ידי המרכזים הללו. אלה ש
בלבד, ובמידה קטנה יחסית במצבים חריגים בחייהם. רוב האנשים נמצאים בדרך 

מכיוון שהמרכזים שלהם סגורים. התפיסות השגויות,  ,כלל במצב של התכווצות
הזו. המשימה של כל ישות  יוצרים את ההתכווצות כםהפחדים והשליליות של

כאשר  .היא לגלות את אמיתות החוקים הללו ולהחיל אותם על עצמה שהתגלמה
 -איהונאה עצמית נפסקת, מתחילה רגיעה עמוקה, מתחילה זרימה, משתלטת 

", אם אני יכול להשתמש בביטוי. יכולה להיטעןשהופכת את האישיות ל" תיותהגנ
דות הכמעט בלתי ניתנות להעברה: דמיינו הנה עוד דרך לנסות להעביר את העוב

את האישיות המודעת, המתפקדת, כמרכז כולל. דמיינו את זה כמו כוכב לכת. 
לאחר מכן דמיינו את העצמי הרוחני האוניברסלי כמרכז נוסף, חסר זמן, חסר 

כוכב לכת ענק, כל כך  -, המרכז של כל מה שאי פעם חי ואי פעם יחיה מרחב
 באופן עצמי. ישויות שממומשות לחלוטין לכל אחדדבר וענק שהוא זהה לכל 

ונמצאות במסלול עם המרכז הרוחני  ומקבילות למרכז הרוחני הזה, נחשפות על יד
תמיד בשדה הראייה וההשפעה שלו. התנועות של שניהם מתואמות  ןהזה. ה

 .לחלוטין
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אינה המרכז"; אישיות הפלנטה שלהם מחוץ לאבל רוב בני האדם כמעט תמיד "
ונמצאת מחוץ לשדה הראייה של הפלנטה הרוחנית. לעיתים, מרכז  אל חשופה

האישיות נע מעט לעבר שדה הראייה של המרכז הרוחני, שהוא קבוע, נע רק 
מחוץ  בפעמים אחרות נע, נע אל תוךבתוך עצמו, כביכול. לפעמים מרכז האישיות 

או  -ת האהבה, החיות לשדה האוניברסלי. בתנועה זו תלויים הכוח, האמת, רגשו
 ניםמתכוונ ם, אתגוברים, גישות חיוביות , ֲאִמתּותהיעדרם. כאשר קבלה עצמית

יותר למודעות, אמון ואהבה והופכים יותר כמו מרכז החיים האוניברסלי; ואז 
. מימוש עצמי מוחלט הופך את השניים לאחד. מרכז לכדותמתרחשת ההת

חיים, עד שהוא המרכז הרוחני עורר בו ן, טעו ,האישיות הוא תחילה מקביל, מכוסה
נספג בו. זה לא השמדת העצמי, כפי שרבים מאמינים בטעות. כי כל החיים 
נמצאים באמת במרכז הרוחני, המחייה את השאר. מוות פירושו היפרדות מהמרכז, 

 ו.כך שאורו לא יוכל עוד לזרוח על האישיות ולמלא אותה באנרגיה של

כם כאן בכוח הרב שנוצר יותר ויותר על ידי רבים מכם הרשו לי לברך כל אחד מ
שאכן עברו כברת דרך. תשמחו בידיעה שהחיים הם בעצם העובדה הכי מיטיבה 
ומשמחת. זוהי עובדה קבועה, בלתי ניתנת לשינוי, ששום כמות של הפרדה 

להגיע לאמת  יםחייב ם. בסופו של דבר אתזאת מהמרכז הרוחני יכולה להכחיש
 !אלוהים ֱהיּוהזו. 

 

 : חווה אילוןתרגום

 

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

Pathwork Foundation PO Box 6010 Charlottesville, VA 22906-6010, USA Call: 1-800-

PATHWORK, or Visit: www.pathwork.org  בשימוש בשםההודעות הבאות נועדו להדריך אתכם 

RPathwork שם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים .ובחומר המובא בהרצאה זו: RPathwork(  נתיב

הקרן לנתיב ההתמרה) ואין  )Foundation Pathwork The ההתמרה) הוא סימן רשום בבעלותה של

ית לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש בכתב מאת הקרן. הקרן עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעד

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

הם רכושה  –המדריך לנתיב ההתמרה  – Guide Pathwork זכויות יוצרים: זכויות היוצרים לחומר של

מל המסחרי שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמידה בתנאים של מדיניות הס. Pathwork הבלעדי של קרן

וסימון המוצר וזכויות היוצרים של 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. גביית תשלום 

ל המסחרי של הקרן מותרת אך ורק על עלויות השכפול וההפצה. כל אדם או ארגון העושים שימוש בסמ

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

 by Eva Broch Pierrakos  .של הקרן. להשגת מידע או עותק של המדיניות, נא ליצור קשר עם הקרן

1996 The Pathwork Foundation (1996 Edition) 
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