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פסימיותשל  ְטֵפָלהה ֱאמּוָנהה  

הוויה הפנימית ביותר באהבת האלוהים, בכוח המשיח המתעורר בבלים טום וברכות, ידידי האהובים מאוד. את שלומות

ְפְתחּולהרגיש את זה אם ים יכולם אתכם. אל עצם היותים מגיעחוזק אלה אהבה ושלכם.  ואת  כםהפנימי שלאת המבט  תִּ

 מתעורר בכל רחבי היקום.השל כוח חדש זה  ַחּיּותליופי ולצליל וכם להשמיעה הפנימית של

 

שלא ידעתם רבים ולשליליות מכשולים מודעים לנהייתם נתיב הזה. ב כםהפנימית שלההוויה  /הישות  נעתם במסעכם 

 חוויה שלילית.  תםיצר ,אלההשליליות העמדות העם ים שקשרמגם מכירים אותם , אתם שאתם . רק כםעל קיומ

מכנה אמונה טפלה של פסימיות. ברגע  ניחדשה לגבי סוג מיוחד של יחס שא תפיסה /הבנה כםהלילה אני רוצה לתת ל

 .כםלמימוש ההוויה האלוהית של יםנוספמכשולים  השמיטמאוד לכם ה יעזור לז, הכרתישזה 

 

ְקלּולרמה מסוימת של מודעות,  וכאשר תגיע תָּ , אהיה מאוכזב, ואני עלול יבגישה שאומרת, "אם אני מאמין בחיוב תִּ

יותר להאמין ששום דבר טוב לא יכול חכם אמונה שלי בזה. אולי זה אותה על ידי ח.א (  -יזה )את החיובאת  גרשל

שלי ". זהו משחק, סוג של  מכשוליםה תוךאי פעם מצמוח נות אף פעם, שאני לא יכול לתשהלקרות לי, שאני לא יכול ל

נֶּתשֹוְבבּות   .אמונה טפלה מלבדלא כלום אך הרסנית, אשר מבוססת על  ְמֻכּוֶּ

 

באמונות כאלה. אבל אמונות וגלים הסוג המובהק של אמונות טפלות הוא ברמה הרבה יותר פרימיטיבית ורובכם אינם ד

. ַבּטֹובאת הקול שאומר, "אני לא מעז להאמין כם בתוכ וצאיטפלות הרבה יותר מתוחכמות אכן קיימות אצל כולכם. מ

 אתה מדבר לתוך עצמך.ש "מילה"ה א יותר מאשר את הקול הזה,לוודא לְ מספיק  לא לקרות."עלול זה 

 

תוך לאיבוד ב כיםהול םשל אמונות תפלות, אבל אז את תהרסנישובבנות פסימיות מתחילה כשל האמונה הטפלה 

כאמצעי בטיחות. עם זאת, הכחשת החיובי  הנחתם תחילהבמה שבאמת להאמין  יםיכול םהכואבות. את ההשפעותי

רּועַ והאמונה  את העוצמה של מחשבות כאלה.  יםלא יודע ם, היא הרסנית. אתביכוללפייס את האלים, ככדי ביותר  ַבגָּ

 אין משחק עם כוח כזה ללא השלכות חמורות. אין משחק כזה שאין לו השפעה חמורה.

 

מחלה, זה עשוי  כם. כאשר יש לכםדברים רבים בחיים שלהתייחס להמשחק הזה צריך להיות מודע. זה יכול להכוח של 

 םכפי שאת, שלום/ ללא פגעב -משחקב עלולים ם, אתיםלבד ולא אהוב כםאת עצמ יםמוצא םאתשלריפוי. כהתייחס ל

 יםאומר םאתבמיקצוע , כספים או הגשמה  כם. כאשר חסרים לךלהביע את האמונה כי זה תמיד יהיה כ - יםחושב

 ולאיז םכאילו קיווית זה יכול לבוא אלי באופן בלתי צפוי." אז "כדאי שאאמין שזה חייב להיות כך, אולי  , כםלעצמ

ְךדמות הורה אידיאלית ש לא, לא, ילדי, זה לא כל כך רע, הכל ", כםמר לתאו ֲהלֹוםשתיגש ,  כםאת הספקות של ְתַשכֵּ

 "נפלא.יהיה 

 

" ים"שוכח םאת זה. אז את ותוכיחשמצרת נסיבות ויהאמונה  כםלתוך הנשמה של יםמכתיב םבלי לדעת את זה, את

 יםכל כך מעורב יםנעש םאו אולי ברוח של מניפולציה רגשית. את הטפל האת המשחק הזה ברוח של אמונ םשהתחלת

יםללא  םתבמה שיצר שִּ של להאמין כי השלילי הוא המציאות. מה שהתחיל כמדד בטיחות  יםבאמת מתחיל םאתש מֵּ

 יםנשאר ם. האמונה יוצרת את המציאות ואתכםאמונות טפלות הופך בהדרגה לאמונה ברמה אחרת של התודעה של

 .ה פוזיציה בדיוק באות

 

וההתקדמות  יםעוש ם. עם זאת, העבודה שאתתוככםלראות ב יםיכול ינכםאש מת/ מרומזת מתוחכעמדה , ידידי, יהוז

ר  יםמסוגללהפכו רבים מכם  יםחוו םאתש אמונות טפלות. כל התכסיס הזה של המוח הוא מסוכן זה של סוג מסוים ְלַאתֵּ

שטיפת המוח , בעוצמה של כםמאוד. הסכנה טמונה בשימוש לרעה בכוחה של המילה, בעוצמתה של החשיבה של

 .כםשל העצמית



ההשפעות שלה על מהן  כםאת עצמ וושאל וצרי, חברים יקרים שלי, עכםבזו הונאה עצמית ב יםנתקל םכאשר את

 לרמת ההתכוונות שמאחוריה. ו. התחבריםעוש םמה את נוובח כםמהחיים של כםעצמהרחיקו . כםהחיים של

 

. אני לא יכול להערים על החיים. אני בוחר להיות תעצמיזה של הולכת שולל השלב הבא יהיה: "אני רוצה לעצור סוג 

כן. מה שאני אומר לעצמי צריך להיות מה שאני באמת מתכוון ברמה העמוקה ביותר של הווייתי. זה חייב להתאים 

היכן שהיא טפלה של פסימיות, האמונה השל  שגרתיתתחבולה ההנגד מתריסים  םשאתלפיכך, כ אמת של החיים."ל

 כם.של יינדלמצוא מסלול חדש לפעילות המכם את זה עם ההחלטה של יםמאתגר ם, אתכםלהתקיים ב העשוי

 

כמות  השודראולי שהשלב הבא הוא החשוב ביותר. זה אולי נשמע פשוט מאוד וזה בעצם פשוט מאוד, עם זאת, נראה 

להעז  כוה תצטרתהומות האשליה. ללא הבטחות של התוצאמאומץ להאמין בטוב. זו באמת אחת ה -עצומה של אומץ 

ירה ביקום כםאמונתהכריזו על חיובי. נים במאמי םאת םש תעדונלתוך ארץ לא לצאת  פִּ ביעּו. שָּ כל שאת האמת  הָּ

 האפשרויות קיימות.

 

שלילית או דרך הציפייה ההכחשה, הלנסוע, דרך התבוסתנות,  ורצתהדרכים הרבות באיזו דרך מ כםהבחירה שלזו 

ההאמונה ב ישָּ דשל אפשרויות בלתי מוגבלות שהיא טבען ה פיההיפה ְפרִּ של החיים. אפשרויות אלה מעוגנות  מּולָּ

 .כםבנשמת

 

את העוגן  ורילזה. הסמתמסרים באמת  םלחוות אם את יםלא יכול ם. אין דבר שאתהגשיםל יםלא יכול םאין דבר שאת

רּו . זו תרחבות זורמתהמ כםאתעכב שמ האפשרויות היצירתיות הבלתי מוגבלות לתהליכים הבלתי רצוניים עם ַאְפשֵּ

האמונה האמיצה שלכם ברוח הפנימית הכריזו על לחופים חדשים של הגשמה.  כםולהביא את כםשלהם לשאת את

 ת. שומשהיא נושאת פרי וממ ְוַעדהאמונה הכרזה על שלכם. האומץ טמון בגישור על הפער בין הטובה ביותר 

 

ְתקּוַפתלהשקיע  כיםלא צרי םהוא שאתטפלות השליליות הישנות הפיתוי להישען על האמונות ה המתנה של חוסר  בִּ

את הוודאות המפוקפקת של תוצאות מיידיות  כםעל האמונה השלילית והיא מתרחשת. יש ל יםמדבר םודאות. את

וגדל,  . מצד שני, המסע לאמונה באפשרויות של התגשמות חיובית דורש זמן הולךןים אחריהכל כך להוטשאתם 

אמונות שליליות, צריכים להתאים את להיו רגילים כל כך ש, כםהתהליכים הנפשיים שלשהבשלה. זה נחוץ רק בגלל 

 להכות שורש בארץ החדשה של יופי ושפע. ולכעצמם, כך שיו

 

אתם משתנים מארץ אחת של ישות פנימית לאחרת, מקימים שורשים חדשים וצמיחה חדשה. תקופת ההריון היא 

 , מבלי לראותוצמחיצמחים ש יםמחכוזרעים  יםרעוחסרי ניסיון, זשיש לגננים דורשת אותו סוג של אמונה והכרחית 

 כםשלטוב ביותר שלהוויה הפנימית במין להאבטמון  כם. האומץ שלכםאת תהליך העבודה. זה אותו דבר איתאף פעם 

 .ְלַחזֵּקזו של אמונה היא צעד משמעותי שצריך הכרזה  /חיים יש להציע. קביעה שלמה ביש להציע ו

 

הב. האומץ להאמין האני רוצה להזהיר מפניש לכודת, הנה מידידיעכשיו,  ישָּ יכול בקלות  יםחיים חיובישל  ְפרִּ

חיובי. כולכם מתמכרים איתנה בעם משאלת לב. יש הבדל עדין אך מאוד מובהק בין משאלת לב לבין אמונה  תבלבללה

 -את התוצאות המאכזבות של משאלת לב  יםכבר יודע םכי את -משאלת לב. ואז, כדי להיות "מציאותי" לבקלות רבה 

 אל האמונה הטפלה של פסימיות.פונים לאחור  םאת

 

, ברור, מובחןהבה נהיה ברורים מאוד לגבי ההבדל בין משאלת לב לריאליזם של אמונה חיובית. יש גורם אחד מאוד 

 פשוט וחשוב שיפשט את העניינים עבורכם כדי להבדיל ביניהם.

או  עמדהלשלם מחיר: ללא כל שינוי של אישיות או שצריך של הגשמה מבלי מסתחררים משאלת לב היא חלומות 

 זו או אחרת תגיע אליכם דרך גשמה רצויה שהבהקיץ  מיםלוח ם. אתיהווגישה או חשיבה או הרגשה או משחק או ה

 מחוייבות על ידי  התפתחותיתהליך הלתהליך הבריאה, מבלי לתרום בללא כל השקעה בחיים ותמורה, קסם וללא 

דורש  שאינו כםיקרה לרצוי שמשהו כל תקווה, כנגד  יםמקוו ם. משאלת לב היא חלום פאסיבי שבו אתכםלטיהור של

 . יםהרצויאו המצב שמונע את האירוע מחסום המאד מסויים המעצור/ להסיר את ה כםמ



ביטוי ב ניםמאמי םפחות אתכך  מציאות, לרצויים או מצבים אירועים הפוך יכול להפחות במאמץ  יםמשקיע םככל שאת

 םיהיו פחות רצויים. יותר ויותר אתכם פסימיות, כך החיים שלשל האת האמונה הטפלה  והאמיתי שלהם. ככל שתצדיק

תחליף למציאות. זה צורך הרבה אנרגיה יצירתית מסתחררים המהווים חלומות בהקיץ באמצעות  זהלברוח מ מייחלים

 .תפלה של פסימיות. חלומות בהקיץ הם רק הצד השני של אמונה אמיתיים הגשמהבחיים ובשיכולה להיות מושקעת 

 

אך אינם יכולים כלל זה לאז אתם מבינים, חברים , האמונות הטפלות של הפסימיות והחלומות בהקיץ קשורים זה 

דקות בתוך לחלומות בהקיץ ואז אולי מכר באותו יום או אפילו בתוך שעה אחת להת יםיכול םאת להתקיים בו זמנית. 

 .שליליותאמונות טפלות של מכר ללהת

 

מתועלת כמות עצומה של אנרגיה ויצירתיות  יםרכוצ  -יובהקיץ על יםחולמ םלהשיג את עצם הדבר שאת יםיכול םאת

לא  םאתשאת המיטב לשניהם, שאחד הם. כ ניםבאופן מלא לחיים ולאני, נות יםבימחוי םרק היית לו - בצורה לא נכונה

 של פסימיות.מחזקת את האמונה הטפלה  כםאת החלום בהקיץ, האכזבה של ניםמבי

 

 שזה יםמוצא םמאיץ, ואת  the vicious circleהזדוני / מעגל המה שהתחיל כמשחק מחזק את האמונה השלילית. 

חלום הקדימה ואחורה מהאמונות הטפלות של השליליות אל  יםמתנדנד ם. אתכםיותר ויותר קשה לחלץ את עצמ

יופי, הגשמה, באמת לחוות  יםיכול םלהימלט מהשליליות, פחות את בהקיץ כדיחלום ל יםתמכרמ םככל שאת בהקיץ. 

 .שפע, אהבה, שמחה, שלום והתרגשות

 

ְמקֹום מוקטן/ מצומצםעל ידי אגו מסתחררים חלומות בהקיץ לעתים קרובות  האני הגבוה מעל ידי הרצון שמגיע  בִּ

   . שלו התפתחותתת ה. בחלומות אלה, האגו המצומצם מחפש תרופה כוזבת נגד כםהרוח הפנימית שלמ, כםשל

ְמקֹום לדוגמה,   , או לדמיין את ההצלחה בשמחה ובאופן משמעותי לחיים רםתוה, פורה דימשלח ב כםלדמיין את עצמבִּ

ף כביטוי  כםשל פירות העבודה שלמוחלטת הנאה המהשלכם שפע וה קֵּ אדם על כ כםעל עצמ מיםשל החיים, אתה חולתָּ

 .ראשבכם הקלו ש ואו אל כםהמשפחה שלאת כדי להרשים אחרים, אולי  מעולה

 

יאּות הוא כם ההיבטים המקוריים של הערך האמיתי כלולים. הכבוד שללמרות זאת,  אגו הזה,ההתמוגגות מאפילו ב  ְמצִּ

יםולעיתים קרובות  יםמחפש םשאת יקִּ מוגבל. הערך האמיתי של הגאווה הקטנונית של האגו בין זה ל יםלמבלב, ַמתִּ

כבוד. אבל בחלום ללהגשמה עשירה של אהבה, שפע, ידידות, תקשורת, אפילו להכרה ו תנועד כםהרוח הפנימית של

 להאמין בזה. יםיכולאינכם כמובן ש לכן, כםאת ת אגדה שלא ממש משכנעשל בהקיץ כל זה בא בצורה 

 

לחלומות  למכבירהרגל להתמכר כם העדיין היה ל, , כי בתחילת הדרךכםשלנתיב ה ולסלרבים מכם אולי הבחינו במ

ןבמנסים בהקיץ. אולי אפילו בלי לשים לב לכך או   יםתמודדמ םאת הרצון לכך. ככל שאת םלעצור את זה, איבדת ְמֻכּוָּ

 .בהקיץ הולך ופוחתאמיתיים יותר. הפיתוי לייצר חלומות להחיים כך הופכים , כםעם המציאות של הישות של

 

עמוק יותר.  וכלהסתזה המקרה, כש. כם, לפחות בתחומים מסוימים של החיים שלהםל יםתמכרמאבל רבים מכם עדיין 

תמיד יכול לה ם. אתכםשליליות שלהאמונות הטפלה של האמונה ל יםתמכרמעדיין  םאת ושב שלבאת ה וצאימ

 , תמורהללא מימוש /הגשמה כםל ןתיו פיעמישהו יוש, בצורה מאוד מתוחכמת, יםמקוושאתם מחשבה הזאת ולגלות ב

         ככם. בתונמצאים לראות שהם  יםאת החסימות למימוש או אפילו מנס וסירשת, מבלי כםללא כל מאמץ מציד

להרוויח או על תבטיח לכם שזה יקרה בדיוק כמו בחלומות בהקיץ שלכם, אתם לא צריכים -אתם מקווים שסמכות

 , זה יימסר לכם.השיג את זהל

 

לראות את האבסורד  כםאפשר לתי, ותתמציתיל ןאות כוהפתוהאלו  ותפחולה ותאקראיהמחשבות את ה ְתַאְמתּוכשרק 

      לתוך החיים,  כםעצמ ת"לפזר" א יםרוצ םשפע זמין רק במידה שאתבינו ש. תןוותר עליהל כםעזור ליו ןשלה

 .לקבל מן השפע של החיים יםרוצ םלכל התהליך הזה כמו שאת כםהעושר הפנימי שלמבנדיבות  ניםנות

 

י  פעמים כה רבות אתם נתקלים שִּ טיהור העבודה על באמצעות  לכךלפתוח את הדרך  התחלתםאושר והנאה. לשאת ַבקֹּ

בחזרה.  ציםמתכוו םתא -הן כלפי חוץ והן כלפי פנים  - כם. כאשר התוצאות מתחילות לזרום אל תוך הישות שלכםשל



   למדד הבטיחות הדמיוני של האמונה הטפלה בפסימיות, להיות מחוייב עדיין זה לא סתם הרגל ישן. זוהי תוצאה של 

 .ובו בזמן, לחלומות בהקיץ

 

של הגשמה. אתם עוצרים את העושר הפנימי עצומים יכול ליצור סוגים  כםהוא העושר הפנימי שלהאמיתי שהדבר 

בארות הם ממימתעל םעדיין שואפים לתוצאות באמצעות אמונה טפלה של פסימיות וחלומות בהקיץ. אתאבל שלכם 

ְדלֹות בלתי ה  .כםלהעשיר כל רגע של החיים של ותאשר יכול כםשל עצמנִּ

 

לא מעיזים להאמין. הרבה יותר אתם רבים מכם הביאו לתוצאות שעדיין כה השינוי העצום והצמיחה שכבר התרחשו ב

הנאה כי זה מרגיש לא נוח.  יםדוח ם. אבל באותם אזורים שעדיין חסומים אתכםאושר, הנאה ושפע קיימים בחיי סיפוק,

 , וזה ללא ספק חשוב לאין שיעור.באופן מלא לכך יםמודע םלפחות עכשיו את

 

י ולא נוספים לאושר אמיתהחסמים השמיט את כל הל ותוכלשליצור קשרים נוספים, כך  כםעשוי לעזור ל הז מסר

 יישמיםומ זה בתוך עצמכםבמתבוננים בהרצאה זו, שבחומר  יםמשתמש םאם את / שביעות רצון. לחלום על סיפוקים

 םלהפוך אמונה שלילית, כי אתים באמת מסוגל והית םאת התמרה שלכם. את מה שאמרתי, זה יעשה הבדל בעבודת ה

האומץ של אמונה חיובית יהא בכם על הטריק הזה.  ו. וותרמתלראות את זה כמו טריק ברמה מאוד מתוחכ יםיכול

 האמין את האומץ הדרוש כדי ל ותיצר ם. אתכםעושר הזה כמיטב יכולתמהחיובית לתת הכוונות בהתו כםעושר שלב

 ביותר שהחיים יכולים להיות אי פעם.בטוב 

 

י היצירה של היקום תלויים חברי היקרים , אתם בקהילה הזאת של בני האדם ממלאים משימה אצילית חשובה. תהליכ

ת, כל כוונה להיות כםבכל ישות אינדיווידואלית. הצעד הזעיר ביותר של רצון טוב בתוכ ֱאמֶּ , להתמודד עם האמת, בָּ

מוסיף למאגר הגדול של הכוחות היצירתיים , אותו למקור הטוב ביותר שלו  תמירולה כםלהתעמת עם הגרוע שב

נֶַּצח את עצמם פים חוהזורמים וד האישי אושר למסייע לא רק  כםצמיחה שלבגילויים לכל החיים. כל שלב יותר כלָּ

 כםאנרגיה גרעינית, שנוצר על ידי הקהילה שללזה, אבל הוא גם כוח רב עוצמה דומה ש פיהגשמה, חשוב כלו כםשל

 .ויותר גדול יותרתמריץ זוכה ב המשיחכוח ש, כך וכפליםים ומברחתמ אשראחרים,  אטום יתא גרעיניו

 

חיים שלי עכשיו. זה נראה כמעט מופלא. המיזם העסקי שהתחלתי נראה נוגעת מאד ל: ההרצאה הזאת נראית לי שאלה

   זה קורה, כשמשהו טוב מאוד קורה. עכשיו ובכל זאת חיובי, מהכאילו זה הולך להיות הצלחה. חסמתי כל כך הרבה 

                           יותר מאחרים. טוב אני מרגיש שאני הולך הרבה לתוך האגו שלי. אני מוצא את עצמי חושב שאני 

 שתגיב על זה.מבקש אני 

 

זו של חשיבה הוא הדרך ך את המבעצס. מה שאתה יכול לעשות כאשר אתה מגלה ראתה הוש: זה כמובן איך תשובה

מחשבה נוספת. המחשבה יכולה להיות: "אני לא רוצה נסח ל –מאמץ באך מבלי לדחוף  - נחישותבופשוט מאוד באופן 

להציב את עצמי מעל אחרים. אם חלק ממני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. אני מתפלל לכוחות האלוהיים שבתוכי  

חייב גם מאחרים, אני  מציאות נוספת. אם אני רוצה להיות טוב יותר ךכעקב לעזור לי ליצור סוג אחר של יחס ו

 מאחרים ". גרוע יותריותר מאחרים ואני לא טוב רגיש לא ראוי לקבל את המימוש הקטן ביותר. אני לא לה

. פרח אחד אינו טוב יותר מפרח אחר. ציפור אחת לא טובה יותר מציפור ֱאֹלהּותכל בני האדם הם ביטויים נפלאים של ה

ועל אנשים אחרים במונחים  כםעל עצמ ושביאלון. חההאורן אינו טוב יותר ממהים. עץ יותר אחרת. ההר אינו טוב 

 כםלעצמאפשר ל יםיכול םאת לאחר מכןהכי טוב שהם. את לאחרים להיות  יאפשר כםהרצון הטוב שלש ואלה והצהיר

 להם.אתם ראויים להרגיש שו כםליהנות מפירות המאמצים של ים, כך שאתה באמת יכול ים שהינכםלהיות הכי טוב

 

, כי לא רציתי להתמודד עם אכזבות. אבל גם הרגשתי עסקה בוהרצאה ה: כל חיי, נראה שעשיתי בדיוק את מה ששאלה

     כישלון. המשמעות של את זה. פחדתי לא רק מכישלון, אלא גם משאין לי שאני חייב את זה, אני לא יכול לסבול 

                                                                                          , או מה? אמור היה להיות ליהאם זה משהו שלא 

 אבל אני רואה איך היא הגבילה אותי.ביטחון אמונה הטפלה הזאת במצאתי 

 



יָּה: יש לה. הגישה התשובה ביותר לגבי האפשרות שלא לקבל את המשאלה מתגשמת בצורה מסוימת זו תהיה  ּפֹורִּ

זה לא יתממש עכשיו, יש לי האומץ להתעמת עם עצמי ולמצוא את המשמעות". ה: "אם הרצון הזה וזהדומה ל

 .ממנו לפחד כיםצרי םאו שיש משהו נורא שאת םלא ראוי םשאת תזמהמשמעות היא לא משהו רע וגם לא רו

 

, לא רק יהםלדעת על כיםצרי םמכשולים מסוימים שאתבכם ישנם של להיות הרבה דברים שונים. זה יכול להיות זה יכו

 במלואכם  יםכישות, כדי להיות מאוחד כםשל תהכולל השיפרהלמען המימוש הזה, אבל אפילו יותר חשוב למען 

מּותבו יחּות אינטליגנציה,  כם. יש ל ְשלֵּ  ם. אם מה שאתרהיבהלהיות חוויה מ היכול וללמוד. זבתוככם ורצון טוב ְּפתִּ

אולי להתברר  היקרה בדרך אחרת שעשויי יםושלמ יםמאושר כםיעשה אתשרה עכשיו בדרך זו, מה ולא ק יםרוצ

יְנהּויותר.  הטובכ לקרש , "אני יכול לקחת אכזבה רגעית ולהפוך אותו והצהירו כםהאמת של הפוטנציאל של חרא תִּ

 זו . יש הרבה דרכים."המסויימת העכשיו, בדרך יקרה לא אולי אני לא צריך לחשוש שזה קפיצה. 

 

להשיג את התוצאה לא תהיה שאלה של לעשות או למות. דרישה כזו שעם גישה זו תוכלו ליצור אקלים פנימי רגוע, כך 

 חלץ אתכםייחס נינוח ומפיק צמיחה . רצוןם ישיר למימוש הוחסמיוצרת מתח בלתי נסבל, שלעתים קרובות מהווה 

. זה יהיה עשיר לאין ערוך מאשר   כםאת הדלתות כדי למצוא הרבה על עצמ ולהאמין במיטב. תפתח כםאפשר ליו

 . ה להיותתהי היכולכם של המשאלה שלבלבד גשמה הה

  

מרכיבי מהם  amplify)חדד )במקור: האם אתה יכול ל -איתהאני נאבק ש: בהתייחסות למילה אחת שהשתמשת שאלה

 בגוף?אפשר לחוש את ייצוג האומץ האומץ והיכן 

 

. זה אומץ. כמיפתן: כן. יסודות האומץ הם היכולת והנכונות לחוות כאב או אכזבה וללמוד ממנו ולהשתמש בו תשובה

ְמקֹום אומץ לסכן את כל זה  של דלת אחורית קטנה פתוחה, אף פעם לא להעז  ןטחויהבשיהיה לנו לעמוד בשקט ובִּ

 כםגיב על פי הרצונות שליאהוב לא תמיד האדם האומץ כי זה . זה אומץ. לאהוב לחלוטין למצב חדשלצאת קדימה 

 אתם מפסידים  ניםנות םעדיין מאמין שכאשר את ושליליות שלבקטנוני האומץ כי הלב זה . לתת הרצון העצמי שלכםו

 עשויות להיות לא נכונות.  כםהאמונות השליליות שלשלגלות בכלום בתמורה. זה אומץ להסתכן  כםל ואף אחד לא ייתן

 .יםאשויהיות מלא לרב יותר אומץ אפילו זה דורש 

 

, כי אומץ הוא חלק חיוני של כםאהבה בכל הגוף של יםמרגיש ם, כמו שאתכםאומץ בכל הגוף של יםמרגיש םאת

דרך המוח  זהלאפשר לבטא את  יםיכול םאתשכל גישה אלוהית, עם  תומהדהד תאהבה. כל תא וכל נקבובית רוטט

 .כם, וכך דרך כל הגוף שלכם, הנשמה שלכם, הרצון שלכםשל

 

א  כםבשאלוהים האני אסיים את הפגישה הזאת עם תפילה ש להקשיב  כם. כפי שעשיתי פעם בעבר, אני מבקש מְמַבּטֵּ

הד האת קבלו / קילטו אני אומר את המילים כ. כםבתוכ ותדהדמהולשמוע את המילים ה כםלאלוהים הפנימי של

כגון אתכם עם מסרים לקול של אלוהים, ממלא את האוזן הפנימית שלכם המקשיבה  כם לכוונן . זה יעזור לפניםבש

 אלה:

 

 .כםאני עובד דרכ

 

 .אותילשמוע  יםרוצ ם, אם אתכםאני בכל המחשבות של

 

 .אותילראות  יםרוצ ם, אם אתיםרוא םשאתכל מה באני 

 

 .כםדרכ תבטאא אניש יםמבקש ם, אם אתיםמדבר םאני נמצא בכל המילים שאת

 

 .כםהיה המחויבות שלת ו, אם זכםאני בכל המעשים של

 

הוכמו שאני וכמו שאני  ְגלָּ  את החיים במונחים חדשים. יםמגל ם, אתכםדרכ נִּ



 

 שהחיים הם אחדות מופלאה שבה אין מה לחשוש. ותרא םאת

 

 ?אותי ולפחד אם תגל כיםצרי םמה את

 

 ? איתי היםדאתם מזלפחד אם  כיםצרי םמה את

 

 דעו שאתם אלוהים.

 

 למות. יםאף פעם לא יכול םככזה את

 

 .לי - כםלשתפיסות ב, כם, בהוויה שלכםחשיבה שלבעכשיו,  םאת מה שאתנו ת

 

 .יםלהיות נצחי יםחייב םאת י, אזליכם עצמאת  ניםנות םאתאשר כ

 

ַגע הקשיבו  רֶּ  , ידידי האהובים.כים באופן עשירמבור םעצמכם בזמן שאני נשאר אתכם. אתבתוך לָּ

 

 

 : חווה אילוןתרגום
 

 

 

 

 

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

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

Visit: www.pathwork.org  

 

  .ובחומר המובא בהרצאה זו RPathwork ההודעות הבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם

 ום בבעלותה נתיב ההתמרה הוא סימן רש RPathwork :שם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים

 הקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש בכתב מאת הקרן.  Foundation  Pathwork The של

 

על ידי ארגונים או בני אדם אחרים,   RPathworkהקרן עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימן

  .כגון ארגונים מסונפים וסניפים

הם רכושה הבלעדי של  –המדריך לנתיב ההתמרה  – Guide Pathwork ויות היוצרים לחומר שלזכויות יוצרים: זכ

 . Pathwork קרן

 

שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמידה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי 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. 

לויות השכפול וההפצה. כל אדם או ארגון העושים שימוש בסמל המסחרי של הקרן גביית תשלום מותרת אך ורק על ע

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