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תֹוֵכנּוש קירה  The *Wall Within     בְּ

יכולה להיות מתורגמת ל: קיר או חומה. אני ממליצה שתוך כדי קריאת ההרצאה, תבדקו איזו מילה  Wall]* המילה 

 מתארת באופן מדוייק יותר את מה שיש בתוככם ואם יש צורך, תחליפו בין המילים.[

 

 מבורכת שעה זו. ברכות בשם ה'. ברכות לכולכם, ידידי היקרים. 

 

ולאמת. התשוקה חיה בניצוץ האלוהי של  ורלב, לא טּובשלמות, ליכולת לאהוב, ולמוכל יצור אנושי משתוקק לחתור ל

את זה המקיפות את הניצוץ. אנחנו רואים אי השלמות כל ישות, אבל במצבה הטהור היא לא תמיד חודרת לכל שכבות 

 כאילו השמש זרחה מבעד לזכוכית מלוכלכת, והקרניים שיצאו מן העבר השני לבשו גוונים מעורפלים.

 

. זה כך עם כל נמוךשלמות מגיע גם מהעצמי המוגבוה, הרצון לשל העצמי האבל, חברים יקרים, מלבד הרצון הזה 

רק את  יםמשרת םהיית לותוצאות רצויות. אינן מביאות הרבה ומטרות בשירות עצמי  ָאנֹוִכּיּותהאנשים שהבינו כי 

. תא אנוכייהגם טּוב לשאיפה . לכן, הציםונער יםאהובהייתם לא וודאות בכם, שלנמוך של העצמי הההכרחיות המטרות 

בעיה . זוהי כםהעצמי הגבוה שלמלא בהכרח ובאופן בלעדי מגיע  טּובלכי הרצון  כםבתוך עצמ וכירתאת זה ותבינו 

 מניעיםלתשוקות ו, לרגשותל יםמודענהיים  םבהירות רק אם את השיגל יםיכולם מבלבלת עבור בני אדם רבים. את

 שלכם.

 

 יםבטוחנהיים לא אנשים רבים ש. הבלבול הזה כל כך חזק לפעמים ָאנֹוִכילהפריד את המניע הטהור מה יםיכול םאז את

ןלהמשיך  כיםבהחלט צרי ם. אתיםאנוכיה, במיוחד לאחר גילוי המניעים טּובלאם ללכת אחרי הרצון ה וב לנכון ולט ְלַכּוֵּ

ע על ידי אנוכיות. הקונפליקט וצב כםעד כמה הרצון של בררגם ל כיםצרי ם, אבל אתכםשלבפעילויות ו כםבתוך עצמ

שואל ה ככםבל יש גם קול בתויפה, אהאת הטוב, את האמת ואת  יםרוצ םלכך שאת יםמודע םהזה עדיין לא מודע. את

 יםלא בטוחו יםמבולבלנהיים  םאם אני עושה כך וכך?" אתטהורה אנוכיות  -אי טהור,  טּוב די ברור, "האם זה באמת

 כם.לגבי המניעים הטובים של

 

שלהם , אותם בני אדם שהם עדיין תינוקות רוחניים, מחפשים מטרות אנוכיות ומאמינים שהאנוכיות משעיוורים מהרק 

לעתים קרובות מביא ת מטרותיו של האדם היטב שלשרת ארוחנית יודע הינקות גדל מעבר לתשרת את מטרתם. מי ש

שלב הפרימיטיבי ביותר, התפתחה מעבר ללדחפים אנוכיים כאלה. ברמה זו, הישות  ותהתנגדהחסרון גדול יותר מאשר 

ה רגשית. זה השלב שרובכם מוצאים בו את עצמכם, אך עדיין לא הגיעה לשלב שבו התשוקה לאנוכיות נעלמה מבחינ

 . שאנחנו עוסקים בומאד ממשי וזה המאבק ה

 

קל נתיב נהייה . משם, השלכם את המשמעות של הרצונות השונים, המניעים, והרגשות תמיד הצעד הראשון הוא להכיר

בהירות, לא רק  שיגוואיפה זה לא. לאחר שת כםבא מן הניצוץ האלוהי של טּובל כםהיכן הרצון של ויותר. הכיר

שקט  כםתיתן ל -לא תהיה מחמיאה או נוחה בשום פנים ואופן אף על פי ש -, אבל ההכרה יצעד נוסף בידע עצמ ושתעש

 נים מוכם הייתכפי שמבתוככם אנוכיות עדיין יש מקום גדול ללגמרי את הרעיון כי מקבלים  םנפשי נוסף. ברגע שאת

 כםלהתמודד עם עצמ יםמתחיל םכיום, את ם, ומוכנים לשחרר את הרצון להיות מושלם יותר ממה שאתיִלְפנֵּ להודות 

 תבריאות, רגשית או אחרת, חייבולבריא; זה  (ח.א. -כם )כך במקורהסוס הגבוה שללרדת משל המילה. במובן הנכון 

שלא האדם גמר אומר בדעתו הפנימית . האמת היא תמיד בריאה ומרגיעה, כאשר כםלהיות השפעה טובה מאוד עלי

 . יותר הלהילחם ב

 

כאשר האדם מתפתח מבחינה רוחנית ומתבגר מבחינה רגשית, הידע העצמי ממשיך ברמות עמוקות יותר. ברמה הכי 

ירעות אנוכיות ומחשבות האדם שומר בליבו / נותן מחסה לשטחית של התפתחות, "טוב" נעשה כלפי חוץ אבל   דֵּ

ברוח של הבנה  המנסהאדם  נתיב זהוביודעין. כאשר מתמודדים עם מצב כזה יש שתי צורות של התנהגות. בבמודע 



. לאדם יש את , בינתייםברגע זה, וגם לקבל את חוסר היכולת להשתנותפי שהוא וענווה אמיתיים לקבל את עצמו כ

בצע בעיקר כדי הוא מים החיצוניים ששלמות עדיין רחוקה, למרות המעשים הטובמוהאומץ להודות בפני עצמו כי ה

, "להסביר" התחסד / להיות צדקני, להצדיק ולנמקהאחרת היא לחלופה . הצההערהשיג ול ללכת בתלם /עצמו להתאים

 כאלה, תוך חיפוש אחר הצדקה עצמית בחסרונותיהם של אחרים. אכזריות או מרושעות תשוקות את ההכלה של 

  קטגוריה זו.צאים במצביעות. אנשים רבים נתקראו זה ל
  

. המקרה הופך להיות קשה עסיק עצמינו עם זהאנחנו לא צריכים להשויסודי,  מחוספססוג זה של התנהגות הוא כל כך 

על גבי אנוכיים, ניכפים  יםטוברצונות לאין שיעור כאשר אותה צביעות הופכת להיות מתוחכמת וקבורה עמוק יותר. 

קצוות בשל החלקו בבחלקו בשל המאמצים הכנים של העצמי הגבוה וקורה מודע. זה -אל הלאעברים אשר מדוכאים ומו

 חלשה. לחולה ולנשמה הופכים . כאן מתחילים הקונפליקטים האנושיים הנמוךהאנוכיים של העצמי ה

 .בדרך זו או אחרתעליו אנו מודאגים, כי אין אדם אשר אין זה חל 

 

אי הבנה קיימת כאן . כםנוצרים בתוכ אי סדר, יותר בלבול ודחקיםאנוכיים מוהמניעים את ה יםשומר םככל שאת

, ולכן אתם לא נעימהבסיסית: אתם מבינים שהקטגוריה הראשונה, הצורה הפרימיטיבית ביותר של צביעות, היא 

 יםלא מודע כםאת עצמ יםעוש ם. אתאלטרנטיבהמדכאים את הרגשות האמיתיים שלכם, בגלל המסקנה השגויה שאין 

 ציםלא מערי םלהיות כמו הצבועים האלה שאת כיםצרי םשאחרת היית יםחושב ם, כי אתשגוייםלקיומם של רצונות 

שלמות שאתם מוהבריאה. גישה זו מובילה להיחידה השלישית שהיא  חלופההגישה שלהם. אתם מתעלמים מה בגלל

 להיכנע להם, וכל זאת מבלי לדכא את קיומם.  מבלי שגוייםרצונות יש הודאה שהתמודדות עם וה: ילאחותרים 

הפניתם מבט כל מה שלהתמודד עם , מציאת משמעותם, כםמיון הרגשות של :היאתמיד הקשה ביותר והיא ההתחלה 

 מהם. 

 

מצריך ת כנות עצמית, כך יכולה האמת לחדור עמוק יותר אל תוך ליבה של הנשמה. אבל זה ודויותר א וככל שתלמד

. בכל מקום שבו מופרדים הרגשות, הדעות, המחשבות, המסקנות והרצונות המודעים שמגיעים לליבהלפני רבה  יהעש

מאלו שאינם מודעים, אנו יכולים לראות קיר בנפש האדם. כולכם יודעים שמחשבות ורגשות יוצרים צורות של חומר 

הזה הוא מציאות, ולמרבה הצער, לעתים שלכם. אז הקיר המהותי כמו החומר  תאמיתיהיא חומר כל פיסה מהעדין, ש

קירות מההרבה יותר קל להרוס מאשר כמה כם שלכי את החומר . כםשלחומר קרובות מציאות גדולה יותר מאשר ה

 לא נעים להתמודדשאת כל מה  ניםמאחס םמאחורי הקיר אתאתם מתמודדים ומכירים. של הקיר הזה הצד עם אלה. ה

 . כםאת יםחידומפ יםבלבלשמ, אלא גם את כל הדברים כםגמים והחולשות שלאת הפלא רק  ניםאחסמ ם. אתאיתו

כם להתמודד עצממ מֹוְנִעיםנעול מאחורי הקיר ומה שבשל מסקנה מוטעית לא מודעת, אתם ממשיכים לחשוש מפני כל 

 .זהעם 

 

מו כבו כי בחרתם בו,  יםמשתמש םחומר רוחני הוא לא חומר שאתכי עכשיו מהו החומר הרוחני של הקיר הזה, חברי? 

. כםחומר אין שום קשר איתלחומר על פי הטעם והצורך, אבל בוחרים ב ם. אתכםצורה בעולם החומר של יםנובשאתם 

 .א נוצר מהםוחומר רוחני, לעומת זאת, הוא תולדה של חשיבה, הרגשה והוויה, וה

 

הוא בחלקו  כםהחומר של הקיר הפנימי של. םרק את מה שאת כם. ויש לכםלהשתמש במשהו שאין ל יםלא יכול םאת

היא לשמור על קיר כי מטרת ה ו. אל תשכחנבערות /לא יעיל בגלל מסקנות מוטעות ּובּורּותש כםהרצון הטוב של

ב. אבל הוא מורכב גם מלא מיושם צון טוברשלילי במסתור, ואחד המניעים של הרצון הזה הוא למעשה ה ְך לֵּ , מֹורֵּ

שלמות מולהגיע למבקשים ו יםחושב םאת כםשל בּורּותעולה כי ב כםעצמי וחוסר סבלנות. קוצר הרוח של -גאווה, רצון

 ם. אתהיפטר מזההרבה יותר זמן ומאמץ ללכם ייקח שמה כל נעילת ועל ידי הקמת קיר זה , פשוט בזריזות רבה יותר

הקיר. כל המגמות האלה הן חומרי הבניין  מאחורישוכן עם מה שבאמת מכדי להתמודד מדי  ניםמדי וגם עצלרוח  יקצר

 .כםשל הקיר בנשמת

 

שלמות, מתחילים לאט לאט להוציא מגמות ועמדות מסוימות מאחורי הקיר מושל ידיעה עצמית ו נתיבככל שמתקדמים ב

בתהליך בה ומלמד. דוגל עושים זאת. זו העבודה שאני באמצעותו ולהעביר אותן לתודעה. כולכם מכירים את התהליך ש

 בפנים.  מגמות נשארות נעולותפחות מאחורי הקיר, יותר דברים יוצאים נסוג. ככל שקיר זה ה



 יםרוצ םזוהי עבודה טובה, והיא צריכה להמשיך עוד ועוד. אבל, חברים שלי, קיר זה צריך להתפורר יום אחד אם את

ֵלמּותבלהיות   םהצלחת, לא משנה כמה ככםהקיר בתו שלכלשהו על חלק  יםשומר םבאמת. כל עוד את יםובריא שְׁ

ֵלמּותבעדיין לא  םה לסגת, אתזלגרום ל כם . לכן, המטרה שלוקדשתתפ אלוהים התכווןש פיכם ימתפקדלא  ם. אתשְׁ

בחופזה, אנשים  עשהה נז. ברוב המקרים, זה לא יכול להיעשות בבת אחת, ואם גמריהקיר ל תסיצריכה להיות הר

את הקיר ולהרים  סיג / להרחיקוכל מיני סיבוכים אחרים. במקרים רבים רצוי להמהתמוטטויות לסבול  עלולים 

 .בהדרגה את מה שעומד מאחוריו

כך הקיר לא רק נסוג, אבל אם נעשה כהלכה, החומר עצמו נחלש. אחרת, אפשר להצליח להוציא דברים מסוימים 

אפילו יתחזק. אסביר בתוך רגע איך זה יכול אולי  -כל הכוח ולדחוק קצת את הקיר אל הרקע, אבל שם הוא יישאר ב

 לקרות וכיצד להדוף את הסכנה.

 

. זה יכול וצריך לקרות מבלי כםיום אחד את הקיר של הרוסצורך לל יםלי להדגיש שוב כמה חשוב להיות מודע נות

נשמה יכולה להתרחש רק לאחר שהקיר נעלם. אז ה כם. התחייה הרוחנית שלבצורה מופרזת לטלטל את האישיות

החומר ש, כך יםריקל כך , כמיםעירוכל כך להיות  כיםצרי ם. אתכם, מול עצמכםשל היוצרעומדת עירומה מול  כםשל

נידחף נשאר, חלש ככל שיהיה,  כם. כל עוד הקיר הקשיח שלכםלהכות שורש בתוך עצמו כםהאלוהי יכול למלא אות

יותר, כך  חזקקיר הקיר. במילים אחרות, ככל שהשל כוח השל  ַבִמָדה, החומר האלוהי אינו יעיל  ניתןככל שלאחור 

 .כםחלשה יותר ההשפעה של החומר האלוהי שממתין לחדור ולמלא את

 

 יםיכול םרבה, דמיינו את הקיר הזה בתוך עצמכם. אתכזו הזה בהצלחה בנתיב אז, ידידי היקרים, כולכם שעובדים 

 איתורההקיר. לאחר עומד איפה  ותדעאז , וכםתגובות שלבזה על ידי התבוננות חושו בת םלמצוא את זה במדיטציה, את

 . לגמריהיפטר מזה הרבה יותר קל סוף סוף ללכם יהיה שלו, 

 

התחלה טובה להתחיל עם זה הסיכון של נקוט באמצעי זהירות מפניה. ל כיםצרי םעכשיו אני אדבר על סכנה שאת

הדרך. בחצי מדידות שעל ידי שימוש ב ,באופן לא מודע, אבל חיזוק הקיר בחילוץ כמה מגמות נסתרות מאחורי הקיר

 םמתי וכיצד זה קורה? זה קורה כאשר מחשבה אמיתית, הוראה, פילוסופיה או הכרה משמשת הסוואה שמאחוריה את

רבים כל כך, חברים שלי. שום אמת אינה פטורה מגורל זה. אנשים לעיתים תכופות להסתתר. זה קורה  כיםממשי

 החיפוש, כמעט כל ןערוצים רבים. אבל לא משנה כמה כאמצעות אליכם בהגיע האמת; והאמת יכולה לחר מחפשים א

; אחד מחפש יו. שני הרצונות הסותרים יכולים להתקיים יחדכודברים מסוימים בתולהתמודדות עם להתנגד  הרוצאחד 

, כםלהסתיר את הפגמים של יםיכול םאת כךר. כדי לחזק את הקי ובאמיתות אלחד יכול להשתמש את האמת, וא

 לרעההשימוש קונפליקטים רגשיים, פחדים ומגמות שליליות מאחורי האמת. בגרסתו הגסה והשטחית, קל לזהות את 

ָמהלנצמד בקשיחות אותו בכל פנאטי, בכל מי ש יםמזה ם. אתָבֱאֶמת הנחה שמקבלים כאמת מוחלטת, בכל דת  / ּדֹוגְׁ

יכול לבצע כל מיני עוולות, יש לו כל מיני תגובות שגויות, בעוד הוא מציג את האמת הדתית על פי אדם כזה שהיא. 

 בחירתו.

 

להיות  כיםהופ םשבעקרון, אותו דבר קורה כמעט בכל אדם, רק בדרך הרבה יותר מתוחכמת. ואם את ואבל אל תשכח

 אחיותהכאשר אחד האחים או  זהדפוס היטב ב נוותבחי ו, תשמעכםאת האינטואיציה שלגייסים מ ם, אם אתיםרגיש

 יםמשתמש םאתשאת אותו הדבר, רק  יםעוש םאתמכך ש מולזה, אבל תתעל ותתנגדם לתוך זה. אתשלכם נופלים 

מוסר אתיקה ואמת דתית, רוחנית, מטפיזית, אמת פילוסופית; זה יכול להיות עשויה להיות אמת אחרת כמגן. זו ב

, ללא כל ההשלכות הדתיות; זה יכול להיות פסיכולוגיה או פסיכואנליזה. תיאוריות (ethics and morals) יםטהור

זו הם בדרך זו, משתמשים בטובים. אבל ברגע שהם נכונים וככאלה  יםמשתמש םרבות, מונחים, וביטויים בהם את

ורה מגורל זה אם ם. הם מתים, נוקשים וחסרי משמעות. שום אמת אינה פטותם ולכן הם מאבדים את תקפהתעללות בה

עלולות לעבור התעללות  כםאני נותן לההדרכות הממשיות ש. תוככםנטייה זו ב יםמחפש כם, אם איניםערני כםאינ

 בלי לדעת. אלא נעשה בכוונה, כמובן, אלאף פעם באותו אופן. זה 

 

את המשמעות האמיתית שלהם, אז הגיע הזמן  יםמרגישכבר לא במונחים מסוימים ו יםמשתמש םלדוגמה, כאשר את

ר מאחורי תאפילו להסת יםיכול םלתוך מלכודת זו. אתלא ו תם אנפללא במודע כדי לראות אם  כםלבדוק את עצמ

להסתתר מאחורי  יםיכול ם. אתםשמצאת יםמסויממישגים , מסקנה שגויה, או נאמר דימוי, כםעצמ גביהכרה אמיתית ל



הולך עד מרחק אמר, "אני  כם. כאילו משהו בתוככםכחזית החיצונית של הקיר שלזה ב להשתמש יםיכול םזה, את

בפגמים מסוימים והיבטים  ההודאה. מכך , אבל לא יותרכך וכך בכעת אני מוכן להודות רחוק יותר. , לא מסוים

. ממאןאת אלה שעוזרים לי להגיע לליבה של הווייתי. אף אחד לא יכול לומר אז שאני רגיע / תפייס תשליליים פנימיים 

 ". ותסתתרהיות מסוגל להמשיך בה. מצאתי דרך טובה לןף מרצווחשאאבל מה שבאמת מפריע לי, לא 

 

לי לנסות לעשות את זה קצת יותר ברור.  נואני מתכוון. ת ְלָמה קולטיםעדיין לא  םמוזר ואת כםאולי כל זה נשמע ל

 שלבעברתם את ההגעתם למספר הכרות חשובות. בתום לב וברצון טוב והתקדמתם היטב.  נתיב זהנניח שהתחלתם ב

כאשר ההתנגדות שלכם להתמודד עם עצמכם באה לידי ביטוי במציאת תירוצים והצדקות לא ללכת בדרך כזו, למרות 

את הקיר במידה ניכרת לתוך הרקע,  פתםאת ההתנגדות הראשונה ודח םשברת כךלפיאחר זה. שלכם החיפוש 

כדי בלבד  תםבעבר נאבקשהנתיב עצמו, בעוד פליגים בדרך מ ם. בשלב זה אתמבעדנן תסהמידע מסוים לל יםמאפשר

ת היא הקיר, התנגדו את יםשמרמ םההתנגדות. כל עוד אתהתגברתם לנצח על כל אז ש נודמיית ללעלות על זה. אבל א

כל מיני ספקות, חששות, תירוצים, כם היו לכן  . אמנם לפניותשונ ִתְהֶייָנהההתגלות שלה ו הצורהבלתי נמנעת, ורק 

 . , אבל עדיין עם כמה הסתייגויותיםגלומ יםעובד ם, עכשיו אתזה נתיבגבי ההצטרפות לל לותֲאַמתְ ו

אפילו  יםיכול םאותם. אתמפתחים עד כה ומצאתם כדי להצדיק את ההסתייגות הזאת, אתם לוקחים את הממצאים ש

באותן מילים  יםמשתמש םלחדור עמוק יותר. את כםעצממפרופורציונלית כדי למנוע לחשיבות לא לתת להם לגדול 

. כל אמת צריכה לעשות בדיוק את זה. אם זה החי את כוח החייםנושאות יותר ולא  ותנוקש ותהופכן שוב ושוב עד שה

שלכם מנקודת מבט זו ולמצוא את הקיר  כםת, אז הגיע הזמן לבחון את עצמואוטומטי נהיועשה, אם המילים נכבר לא 

 כם. ההתנגדות שלו ַהבּורּות לנהל מאבק בריא עם יםיכול םלכך, את יםמודע םשוב. ברגע שאת

 

משתמשים בצורה לא  םאתאיזו אמת ב, וכםמאחורי הקיר של יםמתחבא םלגלות מתי ואיך את יםיכול כםעצמב םרק את

לקבל את  יםיכול םאת כם, על ידי הקשבה לתוך הרגשות שלכםשל תחושות. רק על ידי בחינת הראויה/ בלתי הולמת

, ברוב המקרים לפחות, כם היאניצחון הראשון שלב יתםעל ההתנגדות הראשונית וזכ תםהתשובה. העובדה שהתגבר

וב. אבל אין פירוש הדבר שהתנגדויות אחרות אינן ממתינות, שתעזבו נתיב זה לא ביע על כך שציון דרך המצ

 םאת הנתיב הזה, את וזבתעאף פעם לא ייתכן ו. למרות ש(to be wonהיות מנצחים )ניצחונות אחרים אינם חייבים לש

הסתובב במעגלים בלי לחדור עמוק יותר. זה קורה כאשר האמת והממצאים וללהיתקע בנקודה מסוימת  יםעלול

 .האמיתיים משמשים כמסתור

 

.  סכנה חמורהמחשיב יציאה לאור למקום פתוח כא ו. העל תחבולותיו/ תכסיסיו תרולובאופן מולד מתנגד מודע -הלא

רוקח זה, כמו בהרבה אחרים. לכן הוא מתנגד לתת לקיר להתפורר ומובן ומסיק מסקנות מוטעות לחלוטין ב ַבַערא וה

 . להיות ותעשוי כםהכוונות של ותלעבוד בכיוון זה, לא משנה כמה טוב כםמכדי למנוע   חבולותמיני תכל 

נקודת הסכנה בשלב זה, באיזה כיוון להסתכל בתוך יכולה להיות  מה כםלהראות לעבורכם אזהרה זה צריך להוות 

מאיזו זווית לפנות  ים. עכשיו אתה יודעכםלחדור עמוק יותר לתוך הנשמות שלועצמכם, כדי להשיג עוד ניצחונות 

 חברים שלי?הכדי למנוע קיפאון. האם זה ברור,  לעצמכם

 

גרום לקיר ל נכספיםבאמת  ם. אם אתמעודנת /טב על מה שאמרתי. הצבעתי על סכנה סמויה, סכנה מתוחכמתהי ושביח

קיים. תמיד קל איזו דרך הקיר שלך דיוק בדי ברור איפה וב ו, אז תרגישכםבנשמה של מיםעירועשות , להילהתפורר

להסתתר מאחורי  יםיכול ם. אתלגבי עצמו יותר להבחין בכך אצל האדם האחר, אבל האדם אינו מודע לכך לחלוטין

 כםאת הכוונה של ובדיוק כמו האדם האחר. קח יםסתירמ םאתייתכן ולמרות זאת אמת אחרת, מאחורי הכרה אחרת, 

את  כםלראות את הקיר ולאחר מכן לתת ל ראשית כםלעזור לאלוהים מ בקשו, חברים שלי. כםלתוך התפילות של

 ענווה לשבור אותו.ההאומץ ואת 

 

קטנה יותר , שניה קבוצה ליצור תוכנית התממשה כי  כם, אני רוצה להגיד לכםועכשיו, לפני שאנחנו פונים לשאלות של

להשיג  יםיכול םכזו את משותפתבדומה למעגל הפנימי שנקרא הראשון. אנו ממליצים על כך מאוד. בעבודה קבוצתית 

 עבודה לקבוצתצטרף צריך לה הדימויאיתור קבוצות של לעזור אחד לשני. כל אחד מכם שעובד ב יםיכול םהרבה. את

רבים ליצור קשר. אנו מעודדים לשלכם. במקביל, זה יעזור  נוספת, שבה תוכלו לדון בבעיות, בקשיים ובהצלחות

 זו.את המחויבות הומברכים 



 

 .כםועכשיו, ידידי היקרים, אני מוכן לשאלותי

 

  ?את המוח הלא מודע או המודעכמכשיר  יםפסיכולוגי, משמשבמובן : האם זרמים, כפי שאתה משתמש בביטוי שאלה

 במילים אחרות, האם המוח הלא מודע או המודע הוא מכשיר, או שהם מחוברים או זהים?

 

רגשות, ה, המחשבות, כםשלתחושות זרם הוא למעשה תוצאה של הכך או כך. ננו יכולים להגיד שזה י: אתשובה

מה זה ו כםומביא את חיי כם. זה מה שמנהל אתכםשל ותוהלא מודעמודעות ההתכונות עמדות. זהו סך כל המגמות וה

 ערוצים מסוימים.תוך ב כםשקורה ל

ברצון אם במודע או שלא במודע. השימוש  ְמַשֶנהלא בו,  יםמשתמש םהבה ניקח את זרם הרצון העצמי. זה שם. את

. פעולההעצמי אינו הרצון העצמי עצמו. זהו הרצון העצמי בשל הרצון זרם היש השפעה. לזרם זרם, ומחולל העצמי 

 שלו השפעותב חבוייהיה חלש, או כל כך  זרםבשימוש. אז הלא רצון עצמי יכול להיות רדום, זה יכול להיות 

, גם אם הוא אינו מתגלה מודע -לאהשפעות. אבל אם הוא נמצא בשימוש, גם בלהאישיות לעולם לא תדע מה גורם ש

ככזה, גם אם הוא מתבטא בדרך מעגלית מאוד ונסתרת, הביטוי שלו נגרם על ידי הזרם. תארו לעצמכם משהו כמו 

לייצר זרם חשמלי. זה בדיוק אותו דבר. זרם חשמלי הוא תוצאה של התנאים  כדיתנאים מסוימים צריך חשמל. 

 . האם זה ברור?יצור אותושיכולים ל

 

 לא מודע יהיה מכשיר או מחסן?המודע או ( הmind) המוח/המיינדבל : אשאלה

 

 ולומר שז יםיכול םדע. אתמו: ובכן, מחסן אינו זהה למכשיר. זה המיינד שמייצר אותו, הלא מודע או התשובה

. לכן זה לא הכלי. מכשיר הוא משהו פסיבי. אבל ואות תמודע, שמייצר-המודע והלא המיינדהאישיות, המורכבת מ

 מייצר באופן פעיל זרמים. יינדהמ

 

 איך אתה מבחין בין השניים? (?duty)חובה מתחילה הו (must) "ךיצר"ה: היכן מסתיים שאלה

 

. החובה היא משהו יםמבולבלוים ב, מעורבייםתמיד תוצאה של מניעים שקרהפנימית הם כפייה ה" או ךיצר"ה: תשובה

זה יכול להיות החלטתם על כך. זאת כי  יםעוש ם, אתפנימית חובה ללא כפייה יםממלא םוולונטרי לחלוטין. אם את

לחיות את החיים לחלוטין כפי  יםלא יכול םשאת יםמכיר םהחיים כופים עליך. אבל ברגע שאתנדמה שמשהו ש

לומר  אותם או לא, הגישה הבריאה היא יםשצריך לקבל, אם אוהבקשים ומצבים סיטואציות  יםהחיים מביאש, ושתבחר

את החובה כי  ושיםאת זה מבחינה רגשית וע יםלא מקבל םמרצון. אם אתחובה  יםמקבל ם. אז אתםכן לחיים כפי שה

, למשל, כי פגמים כם". לימדתי אתצריך" זה, ואז כםתחת כפייה, בניגוד לרצונ יםמתנהג םברירה אחרת, את כםאין ל

 ה שלכם. חובהופכים לשל החיים יש לקבל ברוח זו. זה כולל גם דברים ש

, פועל בניגוד מודע לגמרי –לא להיות שוי המרד עאף כי רד כל הזמן נגד תנאים בלתי מושלמים אלה, תמממי ש

תמיד אפשר לעשות בדיוק כמו ששל חופש לא אומר זה לרצונו, כמו ילד שנאלץ לציית. היחס הבוגר הוא החופשי. סוג 

בין  דקהמאוד ה. כלומר, הגבול הוא בהבחנה י, עם "כן" פנימחפצה בנפשאת הצורך  יםמקבלש א, אליםרוצ םשאת

. ההבדל טמון בגישה כםאמר כן לחובה מוטלת או בלתי נמנעת, או להיאבק בה ולהיאלץ לקבל אותה בניגוד לרצונל

 .כםשל

 

ֶפָרה: מהו הקשר וההבדל בין ההילה של האדם לבין השאלה  או תמונת הנשמה? -שלו  הנוכחית סְׁ

 

ֶפָרהין שום קשר עם האחר. הף אחד אאל: אלה דברים שונים לגמרי. תשובה על ידי מעשיו של האדם,  הבנוי סְׁ

 תסטטי ספרהבמהירות. לכן, ה התחוללאישיות לא יכול לבמחשבותיו, עמדותיו ורגשותיו. זה לא משתנה מהר, כי שינוי 

 כך לבית הרוחני של הישות. האישיות משתנה. זהו תוצר של חיי האדם ויהיה אחרשישאר עד ותיותר 

כך . אולי אנחנו יכולים להסביר את זה יםבונ םשל האישיות ואין לה שום קשר ישיר עם מה שאת נביעהההילה היא ה

. הפעילות יכולה להיות גם לא מודעת. זוהי הפעילות של כםא תוצאה של הפעילות שליה ספרהבצורה הטובה ביותר: ה

, לא םהוא מצב ההוויה. זה מה שאתש כםה שבמל המצב הפסיבי שלך. זה תוצר של . ההילה היא תוצר שכםהנשמה של



המעשי/  . זו הדרך הטובה ביותר שאני יכול להסביר את זה. אין לי מילים אחרות. ומבחינת הביטוייםעוש םמה שאת

 תעדינים וחודרהגופים היכול לראות את ההילה של האדם, אשר נובעת מן  רואה נסתרות, ההבדל הוא חזק. ההתגשמות

. הינכםש תהבסיסיסוג האישיות בצבעים משתנים, מצבי רוח שונים, מחלות גוף ונפש,  פתקתא משיגוף הפיזי. הל

אי הנסתר, אלא אם וראות על ידי מספר קטן מאוד של רהיל כולהי כםעם הפעילות של יםבונ םהספירה הרוחנית שאת

מטרה מסוימת. זה משהו שלא כל אדם נושא. אני לא יכול לבטא את זה עם העזרה שלנו ל וה כזייכן הם מקבלים רא

 המילים שלי.מלעשות את המיטב  כובשום דרך אחרת. אני יודע שקשה להבין, אבל תצטר

 

עם צורה מסוימת של שנוספת לאדם אשר מוצא כלשהי : בקשר להרצאה שלך על סמכות, אתה יכול לתת עצה שאלה

סובלנות  איחריפה, סלידה ושל טינה , אבל במודע הוא מפר חוק מוחלט עד לנקודה בלא מודע חוקשומר סמכות הוא 

 כלפי סמכות מסוימת זו?

 

מורד במודע, שהוא , בעוד שומרההכרה, כי באופן לא מודע הוא נעשתה : אשמח לענות על שאלה זו. משתשובה

, שום דבר לא יכול להשתנות. השלב הבא זו כרה במיוחד נגד צורה מסוימת של סמכות, הבסיס לשינוי מונח. ללא ה

הוא מה שאני אומר שוב ושוב: שימו לב לתגובות שלכם בחיי היומיום שלכם מנקודת מבט זו: "מה אני מרגיש? איך 

אותי להגיב  ותהרגשות המניעה ןהייתי רוצה להיות? למה אני מגיב ככה? מה מסתתר מאחורי התגובה הזאת? מה

 חוק? " מפרחוק ופעם שומר אחר? למה אני פעם מקרה ובדיוק הפוך ב ךבמקרה אחד כ

, ות ורהוטותלמודע כםרגשות שלהעל ידי למידה להפוך את ה ולענות על שאלות אל יםסוף סוף מצליח םכאשר את

עדיין לא  ןלאחרונה. אבל ה םעל התגובות שגילית ותאחראיש, כםתוכלו להבין שכבות עמוקות של ההוויה של

 אליהן.  ותובילמרק  ןות הסופיות. ההתשוב

 

מהם  ומדיאליהם, ול כםאת היחס של וצאי. מכםתגובות היומיומיות שלבצפיות קבועות ומנותקות בוננויות/ תתה ובצע

כל זה ללא חיפזון,  יית. יתר על כן, על ידי עשארפגורם מכבר במידה רבה מאחוריהם. זה כשלעצמו  נמצאלמצוא מה ש

הקשורות עם עמדות כאלה. הדבר החשוב  מוטעות, תוכלו לראות את כל המסקנות האיתנהללא מתח, אבל עם התמדה 

 וטפחת, ומה תהיה המסקנה הנכונה. שגויותעל המסקנות הללו, לראות מדוע וכיצד הן לעומק לחשוב לאחר מכן הוא 

בדפוסים הישנים  ותעדיין דבק -לאט יותר ממנגנון המוח  ותשעובד - רגשותהכיצד הינו בחהאת תהליך החקירה הזה ו

 . זו הדרך היחידה, חברים שלי.כמעט לתי מורגשאופן בלהשתנות בהדרגה, בהתחלה ב נהתחלת ורגשות אלהשלהם. אז 

 

 כולכם.חשוב בשביל מספיק זה סבור שבהקשר זה, אני רוצה להזכיר משהו שאמרתי לאחרונה בפגישה פרטית כי אני 

ות את מה שאתם עשעליכם להיא לא רק מה שמייצג את האויב מבחינה רגשית, הכוחות המגבילים האוסרים סמכות ה

 יםתלוי םביותר, כי את יםאוהב םבאופן אישי על ידי האנשים שאתעבורכם  תמיוצגגם להיות  היכולסמכות . הרוצים

 בוגר בגרסה קצת אחרת.אצל המעשוי לחזור על עצמו בהם. רובכם עוברים את זה בילדות. אחרי הילדות מצב זה 

 םאותם. את ם. הסכסוך בא לידי ביטוי משום שאהבתכם, ובכל זאת הם הסמכות שלכםאת ההורים של יםאוהב םאת

, ולכן אדם זה הופך יםאוהב םשאת במי יםלהרגיש תלוי יםיכול שהיא שאינכםלתהות כיצד לפתור את הבעיה,  יםעשוי

 תואת הדרך האמצעית הנכונה. קיצוני וצאיומ כםאת האהבה של נו. התשובה לשאלה זו היא: בחכםשלהסמכות להיות 

היא חוסר היכולת לוותר על העצמי ועל כן חוסר היכולת לאהוב בכלל; גם פחד חזק מדי ורצון עצמי, אשר מונעים  אחת

בכיוון הלא נכון.  הדימעל ההרפות יתר ת האחרת היא תלות יתר הנובעת מהנטייה לולשחרר את העצמי. הקיצונימ כםמ

על ידי  הקים, ואת האיזון צריך לגובריםמזיקים בריאים ולא אחרים איזון כזה, זרמים חוסר בכל מקום שבו קיים 

אחד משני הקצוות הלא נכונים. הנטייה השכיחה יותר כל  יםמזה םעד שאתבכנות  הבלהסתכל מודעים לבעיה ושנהיים 

. ואז, בהדרגה, אישורלהדרכה ו ובכך, והתפלל וכירתזה שוב ושוב. רק תבוננו בהעצמי בכלל. תהיא לא לוותר על 

 ימצאו את הדרך האמצעית הנכונה. כםהרגשות של

 

באהבה בריאה ואמיתית האדם נותן גם אם ילמד ש , לסמכות בגלל תלות מוגזמתעבורו הופך שמי שאהוב עליו האדם 

 ם אתללא הגבלה ותלותית. האישיות את העצמי בדרך חדשה שאינה שומרת את שמר מאת עצמו לחלוטין, האדם 

לחלוטין. כם עצמו את שחררשתעל ידי  , וחופשי יותר מאשר אי פעםבאופן מחודש בחזרה  כםלקבל את עצמ יםחייב

יצוניות ק מתאבל יש גם מקרים שבהם קיי. ֹחִליהפחד של ויתור על עצמי הוא כישלון נפוץ מאוד, זה גורם שכיח של 

הפוכה. אבל הניגודים דומים עכשיו זה לזה וקרובים יותר מכפי שאתם עשויים לחשוב. הוויתור האמיתי יבחר את 



 של האדם.  הדרך הנכונה ואת הנסיבות הנכונות שבהן אין התעללות אי פעם, כאשר בגרותו של האחר עונה על בגרותו

י לנצל את הוויתור על העצמי. והחשש מפני זה יוצר את את האובייקט שעשואופן עיוור האדם הלא בוגר יבחר ב

, מעלה את הכוחות הבגרות היא הבנה מודעת, אשר, בתור .ועצמ וותר בכלל עלהקיצוניות האוסרת על העצמי מל

 רווח /תועלת מוגזמים. אף אחד לא לוקח כשנכונה להאינטואיטיביים שיהפכו את הבחירה 

 

 בורח מעצמו ובוחר בדרך הקלה?עדיין : איך עולם הרוח שופט אדם המחפש את האמת, אך שאלה

 

יש אנשים שפשוט מנסים לא מכולם מצפים את אותו דבר. : זה תלוי לחלוטין בהתפתחות של האדם המדובר. תשובה

לחיות נכון ולא לבצע פשעים, שחיים חיים ממוצעים והגונים. עבורם זה הכי הרבה שאפשר לצפות. זה דורש את כל 

מאשר מי רבה יותר המאמץ שלהם לעשות בדיוק את זה. זה כל מה שהם מסוגלים בגלגול הזה. אדם כזה מוצא הגשמה 

 עושה כמיטב יכולתו.לא אולי ך. זה האחרון ועוצר באמצע הדרחצוי  בלבבנתיב הולך ש

 

אנחנו לא יכולים לעשות זאת כי כל אחד הוא בגיל רוחני באופן דומה. אתם בני האדם תמיד נוטים לשפוט את כולם 

. בהם חשבתהגיע לשלב התפתחותי אחר במובנים שונים של אישיותו. ישנם גורמים בסיסיים שונים להאחד  . כלשונה

המאפיינים, החוזק והמשימות שונים, על פי גלגולים קודמים. אם, למשל, אדם המסוגל לחפש ולהתייצב מול העצמי 

, התוצאה חייבת להיות הפחותהכי התנגדות נצמד לקו של הנכנע בגלל עצלות, גאווה, או מכל סיבה שהיא, אשר 

 .מורגשת על ידי הישות

 

את  יםמענישם סרית; אנחנו לא מענישים. כל זה לא בסדר. אין דבר כזה. אתאנחנו בעולם הרוח לא שופטים בצורה מו

 יםנכנס םלעשות כאשר אתמתוכננים  םאת מה שאת יםלא עוש ם, אם אתכםנגד התוכנית של כיםהול ם. אם אתכםעצמ

 יםיכול םאתכם. פינה וזה לטובתידחקו אתכם לסוף סוף עצמכם אשר  נסיבות כלפי יםמצייר םלתוך החיים האלה, את

אלוהים מעניש אותם, אלא בגלל שהם שלא בגלל דוחקים אותם לפינה, . החיים מסויימים אנשיםהבחין בזה אצל ל

תוכנית החיים שלהם. כאשר תוכנית החיים מופרת, תוכנית החיים עצמה ל ותמתנגדצורות מסוימות בתנועה היוצרים 

מתחילה לפעול כדי להביא להגשמה. אם הבחירה של האישיות מכוונת נגדה, תוכנית החיים צריכה לפעול אחרת מאשר 

 להיות זהה.תמיד אם האדם דבק בה. אבל התוצאה חייבת 

 

תוכנית החיים פועלת כדי ליצור כי החוויות ומרכיב הזמן יהיו בהחלט שונים. אבל התוצאה הסופית חייבת להיות זהה. 

נגד האיזון וההרמוניה, כך גם תהליך יצירת האיזון אישיות עובדת באופן יותר נבער איזון והרמוניה. ככל שה

אבל בסופו של דבר זה חייב לבוא. זהו כוח הריפוי של הטבע. חייבים להיות יותר צורמנים / דיסהרמונים ,  וההרמוניה 

את הכוחות האוניברסליים  וציאאותו כוח ריפוי עובד באלמנטים, בגוף, כמו גם בנשמה. בכל פעם שמשהו מבקש לה

לעתים קרובות  העשויההתייצבות הזו כדי להחזיר את האיזון. אבל מתערבים מתוך איזון, כוחות הריפוי של הטבע 

, בדיוק אותו סוג של התפרצות מתרחשת כמו כםנגד התוכנית שלכים הולם כמו מהפך. בנשמה, כאשר אתיראות לה

 כם . כי שום דבר אחר לא יכול לגרום לוקם מחדשאבל בסופו של דבר האיזון מ. רעידת אדמהבסופת רעמים או ב

 הם התרופה של הטבע.ייה שלכם שהעשלכאורה של  כיםמהפהמלבד  הלכתם בו,שכיוון המחדש את ולשקול לראות 

 

מאי נובעים  כם בחיים שלהביש מזל  /כי כל התקלות  להוליך את עצמכם שולל אל אמונה יםיכול םבמשך זמן רב את

להמשיך להאמין בכך. בסופו של דבר  יםיכולם של אחרים. אבל יש גבול כמה זמן אתממישגים זדון וצדק, מכוונת 

עם העובדה שאין ים מתמודדתם אש, ככםשגיאות שלנדחקים לפינה של ה םלהתעורר כשאתהסיטואציה חייבת  /המצב 

. ככה אנחנו רואים כםשלמסלול לשנות את הכם גרום ליו כםאת האומללות, וזה יעיר את תםיצר כםבעצמשלהכחישה 

י פם אנו יודעים מיד על את זה. אנו מכירים את חוק הריפוי הנדיב הזה כפי שהוא קיים רק ביקום. וכאשר אנו רואים אד

קצת ב טיםלגמרי על פי תוכנית הנשמה, או חלקית, סוכים בתוך, אם הוא או היא הולשי התמונות פצורות הנשמה, על 

לאט לאט ולבנות , ובכך לייצר או שלה שלודרך לחלוטין, או אם לגמרי מחוץ ל את המסלולאבל לא מספיק כדי לאבד 

               .                                                                                                                            אלא בריאה של כוחות הריפוי של הטבעהם אינם אבל , טרגדיהסוף כמו לבאת התנאים שנראים 

 

ריפוי, של ור הארץ, כמו גם בעולם הרוח: ברכות היקרים, מותר לי לברך את כולכם ואת יקיריכם, כאן על פני כד דידיי

זה, יקירי. ואלה מכם שעדיין לא מצאו את הדרך, התפללו שאלוהים יראה כו בנתיב כוח ואומץ. ל,אהבה של ברכות 



מת זו בלבד. מוכנים לקלוט אתחו את עצמכם כדי להיות ישהיא האמת היחידה. פשלו אמת האת ו ושל ןרצוהלכם את 

את הרגשות וציאו / תשלחו החוצה , קבלו את אהבתנו העוטפת כל אחד מכם. ואם תם לי מאדבשלום, יקרי ולכ

  הפנימיים שלכם, תדעו שאתם לא לבד. היו באלוהים!

 

 : חווה אילוןתרגום
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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. 

  .להשגת מידע או עותק של המדיניות, נא ליצור קשר עם הקרן
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