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AROSA LECTURE הרצאה שניתנה בארוזה, עיירה בשוויץ 

ברכות, חבריי האהובים מאוד כאן, ברכות לכל אחד מכם. כל שנה אני מוסר מסר ספציפי 

עבורכם כאן ומראה לכם את המשמעות של היותכם כאן ואיך זה מזין את המאמץ שלכם 

                                                       בכללותו. המסר הערב יורכב משלושה מיקטעים. 

ן בהאצה ובהתקדמות העבודה שלכם ביחד, בקהילה שיצרתם ושנמצאת בראשון אדו

                                                                                                      בתהליך יצירה. 

בשני אדון בחשיבותה המיוחדת של תקופה זו כאן בנקודה הגיאוגרפית המסוימת הזו.       

. כל כםבתוך הנשמות שלשקיימים עדיין מכשולים באו עיכוב מיקטע השלישי אדון בוב

תהיה לה חשיבות  לאכאן, א כםקטעים הללו יהיו חשובים, לא רק בשבילמישלושת ה

  . בדרך זו או אחרתם , ויש לשתף אותהזנתיב ספציפית לכולם ב

התמודדתם והתגברתם באופן ניכר מאד לכולכם שמאד קטע הראשון, ברור מיבאשר ל

כעת מתגלגל ככדור שלג, מכשולים וחסימות בתוככם ולכן האצתם תהליך שעל 

. צורפתומ תלחלוטין, מוגברשמואצת בביטויים החיוביים שלו. זו אנרגיה מאוד מאוד חזקה 

של  מייצר תרכובות ות. זהשליליהן וות חיובייות תצורות אנרגיה, הן התגלמועל זה חל גם 

. השילוב בין כוונות חיוביות ומחויבות ההיזה מתמוטט כמו מפולת שלגים, כפי שעצמו, 

, ופירות כםהפנימית שלנתיב , עבודת העבודת הנתיב שלכםב כםלרצון האל, לאמת של

אכן  ם, יצר את הכוח הזה ואתאצל רובכםההתפתחות האמיתיים שבאים לידי ביטוי 

תוכלו לתפקד בצורה אחרת לגמרי,  כהבתושציוויליזציה  חדשה,ציוויליזציה ליצור  יםעומד

, בתפיסה כםבחשיבה של כםמציאות עבורה להיות עכשיו תחייב וועל בסיס חדש. ז

.באופן מאוד מודענסיון שלכם להגיע , בכםשל  

עליכם לדעת שאכן ניתן להגשים ולחיות חיים עשירים ושופעים בכל הרמות. עליכם 

ולממש זאת ולדעת כי היכן שהשמחה וההגשמה הפנימיים או לדעת זאת ולהגיע לכך 

החיצוניים חסרים, זה בגלל איזו חסימה מיותרת שאכן תוכלו לסלק - עכשיו. לא מחר, לא 

בשנה הבאה, לא בחיים עתידיים. עכשיו אתם יכולים לסלק את זה. אתם יכולים לשחרר 

ט ]להביע בפעולה את ם מאשמה ומעונש עצמי מיותרים ולכן מאקטינג אאוכאת עצמ

 הרגש השלילי[, באופן שלא מאפשר לכם להעשיר את עצמכם בגוף, בנשמה וברוח.

אתם יוצרים את המציאות החדשה הזו. אתם יוצרים את הציוויליזציה החדשה הזו, את חיי 

 -להפך -אייג' שבהם דבקות באמת אינה מוערכת כשווה לסבל ולקיפוח, אלא היא-הניו

 כםילהגיע למצב תודעה בו אין תחרות בינ יםיכול םהגשמה. אתלע, שפלהבסיס לעושר, 

 כםלקנא ואינ כיםצרי כםביותר, בו אינמיטבית בצורה המתפתח לבין אחרים, בו כל אחד 



 האל -ם עצמילחיות במצב שבו את יםיכול םלקבל את מה שיש לאחרים. אתחתור צריך ל

 כךש וברגע שתחליט כםהחיצונית שלאל יתבטא בהוויה ה -עצמי . כםהעמוק ביותר של

, עם כםשל עם המיינד ואינו דבר שאינו ניתן להשגה. אם תחליטהאל שלכם  -עצמי. יהיה

עכשיו לבטא את האמת ממש  כם, עם הכוונה שלכם, עם המחויבות שלכםהמחשבה של

את אלוהים ברמה המודעת ותמיד גלו ת םואת אהבת האל בכל סיטואציה פרטנית, את

.העידן החדששל האדם ם כך א םלעשות. אתמה  ותדע  

זה כבר קרה במידה ניכרת. אולם ככל שזה קרה, זו רק ההתחלה, ולמרות שזו רק  

ההתחלה, ידידי, היו לזה השפעות עצומות כל כך. זה יצר כל כך הרבה אהבה, כל כך 

הרבה אמת, כל כך הרבה אחדות, כל כך הרבה תהליך טיהור, כל כך הרבה עבודה 

בית עבור עצמכם ועבור אלו שאתם עוזרים להם; שזה נראה לכם כמעט נס אם אפקטי

אתם באמת פוסעים לאחור ורואים את היצירה שלכם בֲעבֹוָדה. ובכל זאת זו רק ההתחלה, 

כדי להגיע לאושר עילאי.  והסתגלות ואתם צריכים יותר זמן של התאקלמות  

מודע אופן ולעודד בקלוט , לבנפשכםְלַדמֹות צריך לחוות,  התחלתםאת תהליך היצירה ש

תהליך זה, כדי שלא בלמודעות  כםלתהליך זה, עם התפילה של כםעם החזון היומיומי של

ביאו , כך תהתהליך יותר למציאות של יםמודע םשאת לככ כי. התהליך אל יםעיוור ותהי

יותר וולהגשמה ולאור שיוצר התהליך הזה, העילאי מוכנים לאושר  כם להיות יותרעצמאת 

.לאחרים להכין את עצמם בצורה דומה ותעזר  

בשלב זה. יש משמעות מסוימת, כפי  ,עכשיו אגיע לקטע השני של המסר שלי עבורכם

במקום הספציפי הזה ה שלכם שאמרתי בפעמים הקודמות שדיברתי איתכם כאן, בהוויי

יחד. בשלב זה אני רוצה לתת קצת יותר הסבר. אתם כבר יודעים, חברים אהובים עלי, 

. התהליך כמשהו שלם וכוללשהגרעין שנמצא כאן הוא תמיד הגורם המזין של הקבוצה 

מעל לאלה שאינם כאן.  םכאן אינ יםתמיד מתחיל כאן ואז עובר לשם. עם זאת מי שנמצא

השוואה. עם זאת, ללא הערכה או שיקול דעת ללמדידה ורט מדידה[ ]ס ֶמֶטרזה לא 

לכם כי , יש משמעות מאוד ספציפית לגבי מי כאן ומי לא כאן. לא כי בהכרח םיימוסר

לפי קורה נמצאים כאן יש יותר כוח או יותר התפתחות מאלה שלא נמצאים כאן. זה לא ה

הזו נעשתה  הכרתית-תתהבחירה האמות מידה אלו זה. אי אפשר בשלב זה להעביר על פי 

באותה יש כאן  יםהנמצאים כאן, לעומת אלו שאינם כאן. אבל למי שלא נמצא יעל יד

.כמו לאלה שנמצאים כאןנמצאים, להגשים בלהישאר במקום שהם מאד הרבה מידה   

למצוא אדם כזה או אחר שמתקשה  יםעלול ם, בכל פעם שאתם כאן ביחד אתשוב ואז

למצוא את דרכו בקבוצה זו. גם לזה יש משמעות משלו, גם אם הוא או היא לא יכולים 

. יש משהו וטרם הביא אותם לצומת ז הנתיב שלהםללכת בצורה זהה לחלוטין. גם אם 

לשתול  - היות מוזנים )תזונה רוחנית(עמוקה שהחליט עבורם להיות כאן, ליותר בנשמתם ה

נשארים בבית ואינם מצטרפים ה חלקםזרע שעשוי להשתרש רק הרבה יותר מאוחר. 

שלא להזדקק לכך באופן כללי; או שהם עשויים בתוך תוכם עשויים  ה שלכםלקבוצ

להתנגד לזה. חלקם, שמצטרפים, לא נראה שהם מוכנים מכיוון שהם מתנגדים. זה יכול 

יבות הלא נכונות. אבל הם עשויים להיות מבחן עבורם. או שהם עשויים להשתתף מהס



להרוויח ברמה אחרת שהם עדיין לא מודעים לה. אז יש משמעות הרבה יותר מורכבת 

מי כאן ומי לא כאן, ולמה הם כאן או תוך כדי אומדן לראות בשלב זה  יםיכול םממה שאת

עובדה שאלה שנמצאים כאן מעשירים את עצמם עמוקות זו למה הם לא כאן. אך 

ן.שילוב מסוים של נסיבות שהייתי רוצה להסביר, אם כי לא קל להסביר אותבאמצעות   

יש אנרגיה ספציפית בארץ זו באופן כללי, ובאופן ספציפי באזור ההר הזה שבו אתם 

נמצאים עכשיו. האנרגיה בארץ זו היא אנרגיה שקטה מאוד, סוג אנרגיה שלווה מאוד. שוב, 

אלא מדובר  לא; , בשום אופןתרבאופן גבוה יו אין לפרש זאת כמדינה או לאום מפותחים

בהצללה אחרת, בהצללה שהייתה ומתאימה במיוחד להתחדשות, לזמן של רוגע פנימי, 

]המדריך  כלישה יותמקר ופעילות רוחנית רבה יכולה להתקיים. לכן אין זשבתוך זה, 

מתכוון לאווה פיירקוס![ שדרכו אני מתגלה הובל לארץ זו, ְבֵדי ָעָמל מנקודת המבט 

ומורחב וקיבל זמן שקט ממושך  -כנגד כל הסיכויים מנקודת המבט האנושית  -האנושית 

.להתפתחות הראשונית  

מאד היא מסוג אחר לגמרי. זו אנרגיה מואצת מאוד, אנרגיה  ארץ מולדתכםהאנרגיה ב

י לרגע את הסתירה הזו באותו אופן קצבי, שהסברת נושמבעבעת קדימה. כעת דמיי נדיפה

מנוחה והתעוררות, פעילות  -בהרבה עקרונות אחרים. זה נמצא במעגלי החיים האנושיים 

וקליטה )או פסיביות, אם תרצו(; זמן של איסוף וזמן של התרחבות. האדמה כאן מותאמת 

דמת המולדת . ואהתכנסות ולהתאספותבאופן מיוחד למי שמוכן רוחנית בשלב זה, ל

בות נדיפה ואף לפיצוץ. התפוצצות הרעיונות מותאמת באופן מיוחד להתרח שלכם

זה של אנרגיה מבעבע קדימה. כהחדשים באה משם. יש שם הרבה מאוד פעילות. סוג 

בהתפתחות הפרט שבהם זה נחוץ יותר וישנם זמנים אחרים בהם האחר נחוץ זמנים ישנם 

. , לא ניתן להכליל את התנועה המחזורית הזומוקדמתיותר. כפי שהסברתי בהרצאה 

זמן אחידים על פי המערכת התלת מימדית. כמו  מיקטעילזה  לחלק את יםיכול כםאינ

עונות השנה, כך יש שינויים עונתיים בהתפתחות את  כםלילה ויום, כמו שיש ל כםשיש ל

.או של קבוצהפרט של   

א נזקק לתקופה ו, ה( יצא לדרך/ למסעכפי שהסברתי בפיסקה הקודמת: אווהכלי )כשה

, על פי תפיסת כםבמונחים של -בהרבה, לתקופה של שלוש שנים ואז לשנתיים ארוכה 

. ה, שבו פעילות פנימית רבה התרחשים אלוועהתכנסות והתאספות רגשל  - כםהזמן של

א ו. היה מרווח בין השנים ואז הכליה להכין אתכדי עם זאת, כלפי חוץ הכל היה בשלווה 

ת בה והתכנסוההשנייה מתקופת השקט  ונפרש לאחר חזרתנתיב חזר לארץ הזאת. ה

צירה שינוי הבלתי צפוי של ההיפתחות והיההתפתחות הפנימית להתקדם. ההיתה  יכולה

אין צירוף מקרים ם כך, . אכםשל ָהֶרגֶלשל קבוצה זו החלה בארץ אחרת, בה עומדת כעת 

ה לכאן כל שנה. כן, כולכם זקוקים למנוחה ולחופשה וזאת כמובן הסיבכם שמביא את

החיצונית וגם הפנימית, אך באקלים האנרגטי הספציפי הזה ישנם מרכיבים ספציפיים 

להביא למצב בו אתם מתחדשים בכל כדי מתוך מה שהם בעצמם )לכם( שהשאילו 

. הרמות  



אך עדיין לא ממש  -כאן כוח ריפוי חזק במיוחד, לא שונה לחלוטין  כםברמה הפיזית יש ל

דומה - לכוח הריפוי שיש לכם במרכז שלכם )האם הכוונה לפנישיה- המרכז הרוחני של 

. ים, כמובן, כבר יודעםישנן אנרגיות רבות ושונות הקיימות, כפי שאת הנתיב בני יורק?(.

 וכאן, אך אולי תוכל כםאת אנרגיית הריפוי המסוימת שיש ל כםקשה מאוד להסביר ל

, לאנרגיית הריפוי מודע באופןעצמכם באופן אינטואיטיבי ולחשוף את  כםלפתוח את עצמ

רמת הנשמה. האנרגיה ב, ברמת הגוף, כמו גם כםכוחות הנכנסים לתוכקלטו את הכך שת

. ברוגע של הסביבה בעלת יכולת התחדשות קיצונית ביותראנרגיה ההיא שקטה ועם זאת 

יש כוח ריפוי חזק מאוד שמרפא, שמתחדש, שנח ובו בזמן מעודד פעילות פנימית 

פילו לא באמצע הדרך. אתם חשים בכך, רובכם חשים א קולטים אתם לשנמשכת, שא

בכך, אך אינכם יודעים באיזו מידה האני הפנימי שלכם מתחדש, ניזון, נרגע ובכל זאת 

 יםמביא םמוכן לפעילות פנימית חדשה, להתפתחות חדשה. את ההתחדשות הזו את

ר. כל התהליכים הללו כפי שקרה בעב -מכך הכרח שירוויחו הביתה. ואלה שנשארו בבית 

מתרחשים, ובמקרה הטוב אתם חשים אותם בצורה חצי מודעת. אך ככל שתהיו מודעים 

.למה שקורהבצורה מפורשת יותר לרמות האחרות של הווייתכם הפנימית, תהיו מודעים   

שפו י. חכם, את התאים שלכםבמיוחד לתת לאנרגיה הזו את כל גופ כםוהייתי ממליץ ל

גופכם של שמו את האנרגיה עם כל חלקיק יבאוויר, נבריזה שפו אותם ליאותם לאוויר, ח

 ניםמוכ ובשמחה זו ותהי פובצורה מודעת של התחדשות עצמית אסירת תודה. השתת

לו לאחר  ולהעביר אותה בצורה שונה. זה יהפוך למשמעותי עבור כל אחד שתעזר

ליחידים, אלא  יםרלא רק עוז םאתמביאים כנביעה,  ם. בעזרת האנרגיה שאתוחזרתש

ים.יוצר םלכל הגרעין ולקהילה החדשה שאת יםעוזר  

כאן משהו שמתרחש ברמות שונות בו זמנית. ברמה הפיזית השטחית  כםיש לכך,  םא

ממנה. ברמה פחות רצוי שתהנו ושאתם ראויים לה ביותר יש לכם מנוחה וחופשה שאכן 

לאנרגיות הפיזיות של כוח מרפא  כםאת עצמ פיםחוש םשטחית, אך עדיין ביולוגית, את

. וברמה כםועבור הקהילה של כםהגשמה העומדת לפנילאתגר וללמשימה ו כםהמכין את

, כםלעצמ ניםנות םהפנימית, דרך השקט החיצוני והרוגע והמנוחה המתחדשת שאת

כך שיש שילוב בין הרוגע החיצוני המאפשר את הפעילות  ,מתנהלת פעילות אדירה

 כם, לבסיס הבית של יםחוזר םהפנימית באופן ספציפי. זה עשוי להיות הפוך: כשאת

המנוחה החיצונית יכולה להפוך את עצמה לפעילות מחודשת; התנועה והפעילות 

ט פנימי. שקהחוצה ממצב של  נהותעבור נהרגעתכאן,  םבזמן שאת ותת המתרחשוהפנימי

את התהליך הזה, נסו להתכוונן ברמה אינטואיטיבית. המילים החיצוניות יכולות  קלוטנסו ל

.לתפיסה טובה יותר של מה שאני מנסה לומר כאן כםלעזור ל  

קטע השלישי של המסר שלי אליכם, חברי האהובים עלי ביותר, ושוב מיועכשיו אני מגיע ל

. אני רוצה לדון הזנתיב לית עבור רבים בזה כמעט לא רק בשבילכם, זה המגמה הכל

היחס הספציפי  ובמכשול ספציפי. הגיע הזמן להשאיר אותו מאחור, להרפות ממנו. זה

 -ם בדרך אחרתכם בדרך אחת, חלקכם פחות, חלקכם יותר, חלקכחלק -שיש לכולכם

או מנהיג או מורה או  ממשיזה לא תמיד אומר תחליף הורי  ,סמכות. עכשיודמויות כלפי 

. למרות שזה קיים גם שם. זה יכול מובן מאליואו כל גורם סמכותי  תרפיסטאו  הלפר



זה עם זה, כאשר מסיבות לא רציונליות פתאום אדם  כםלהתקיים גם באינטראקציה של

על האדם הזה במונחים כאלה,  יםבהכרח חושב םאחד הופך לכאורה לסמכות. לא שאת

 יםומתמרמר יםחושש םכוח. ואז אתאו לה עשויה להעניק לו  כםת שלאבל התגובה הרגשי

אתם . ייתכן שכםשאדם אחר הרבה יותר חזק מ יםמרגיש םנגד האדם הזה. את יםומתמרד

משהו מאותו אדם. ניתן לשחק במשחק זה בקרב חברים או בקרב בני זוג. גם רוצים 

בן, משחק כזה יהיה ברור כמו .ושניהם עשויים לשחק את המשחק הזה, שניהם מעורבים

. אבל הלפריםאו כלפיכם כ - ]אווה ובעלה ג'ון[ הכלי ובן זוגה -מאוד כלפי מנהיגי הקבוצה 

תקשו תעדיין לא פתרתם את זה, אתם הלפרים עצמכם כהשלב שאתם אני אומר, עד 

ָבֲחרּו .סמכותהיות אותה דמות ל מאוד להתמודד עם זה כשאתם תִּ  

מכיוון שאמרתי את  וכאן )וחלק מזה עשוי, כמובן, לחזור על עצמ כםאני רוצה לומר ל

כבר לא  םאתעבר זמנו. המילים האלה פעמים רבות בעבר(. משחק הסמכות כבר מיושן, 

, חברים שלי, וותראסרטיבי. אתם יכולים להעצמאי וכם הלמרוד כדי להאמין לעצמכים צרי

 -עצמישלמות של את הצמאות ועאת ה כםכניעה. אכן יש ללבין זה בין בלי לבלבל 

כאן אני מודע, "אופן קבוע בהחליט ול, לשלכם , הישות האמיתיתכםמשל גבוההאלוהים ה

כי זו האמת של העניין". וזה עדיין קורה לעיתים  'לא'אני אומר כאן כי זה הגיוני", או "מוותר 

כל כך  ם. אתבתגובות עיוורות יםעדיין שקוע םרחוקות יחסית, ולעתים קרובות יחסית את

 יםמורד םשאתאופן מכוון כך בם שבחרתשלכם  החולשהָמרּות, מקבלת מ יםמפחד

ם מיחוס ם. אתעצמי הרסבאופן של חסרת טעם ולכן הרסנית ו הגיונית,בעיוורון בצורה לא 

הבעיה הזו, אבל אתם עם  נגמלתם מדפוס התנהגות זובצורה כזו. כבר  כםאת האור של

.נאחזים בה  

 םלהיאחז בזה. השתמשת םלהראות כמה אלמנטים ספציפיים מדוע בחרתלי הרשו 

" לעיתים קרובות, אך המילים כםלהפוך את הסמכות לאחראית עבור ותרצלבמילים "

עם זה בהרבה  ם. עבדתםספציפייותר להיות  יםיכול כםמאבדות את משמעותן אם אינ

מסמכות. אבל יש כמה מכם שעדיין עיוורים לזה.  יםרוצ םשאתזה מה  -מאוד תחומים 

בכל רגע נתון  אותו להיות הסמכות הזו, או מיניתם , ו ממי שתקבע יםדורש םלדוגמא, את

. וזה השטח שעליו מגיבים באקטינג אאוט םולא משנה כמה שלילית את כםלאהוב את

אכן מגיבים  שאחריםעמוד בכך עדיין ל יםיכול כם. אינ, כעתלשפוך אור כיםצרי םאת

את השוויון בין כזיבים ומביסים מ םאי תגובה ללא תנאי ובכך את יםדורש ם; אתכםאלי

את אותו אדם לסמכות שהיא  כיםהופ ם, אתכםאם מישהו מגיב לפעולה של ,שכן ;כולכם

. כםאת השוויון של כםם גם את איש הסמכות בכך שהוא לוקח ממימאשי ם". אתיכם"מעל

, כםשלטון העצמי שלה, כםשל היושרלוקח את הנגד מישהו ש מתבצריםכל הזמן  םאת

 םזה. אתגזל מכם את ם מישהו שמיכל הזמן מאשי ם. אתכםזכות להיות הסמכות שלאת ה

שוללים  ם. ובכל זאת רק אתוים )מהמילה: שיוויון(לא שו םמכך שאת יםכל הזמן מתמרמר

את כל השליליות לקחת מישהו אחר על את השוויון הזה מעצם הדרישה ש כםעצממ

.אתם מביעיםש  

כאן ומי שלא הנמצאים כל אחד מכם, אתם  -זה על עליכם לעבוד באופן ספציפי מאוד 

. כםלעשות מדיטציה ולהתחייב ולתת לאחרים את הזכות להגיב אלי כיםצרי םנמצא. את



 םכשאת כםלאדם האחר חייבת להיות בעיה כמוש כל כךבצורה נלהבת  יםמחפש םאת

רק את האחריות העצמית  יםשולל ם, ובכך אתבאופן שלילי באקטינג אאוטמגיבים 

 יםרוצ םבהכרח סוג הבעיה שאתלהם היה תבלי ש כם. הם יכולים להגיב אליכםשל

.יה להםתהש  

בכל השנים האלה: האמת שברוב  כםאופן שגוי אמת שנתתי לכוונה בב יםמפרש םאת

. םיבים להיות בדרך כלשהי אחראיהמקרים אנשים שמעורבים באינטראקציה שלילית חי

לפרש זאת. המעורבות של האדם האחר עשויה  כםאך לא תמיד זה באותו אופן שבו ברצונ

להאמין, יש  יםרוצ ם, שונה ממה שאתניםמאמי םשונה לחלוטין ממה שאתשיעור  כלולל

כאן משחק מאוד ערמומי, וחשוב  ים. אתה יוצרכם שלכםלו אינטרס להאמין, מסיבותי

 םלא לדרוש מאחרים לא להגיב, לא משנה מה את ועליו אור, שתקבע כושתשפ מאוד

זכות להגיב.  כםשיש ל, כפי בשלילה כםלהם בנדיבות להגיב אלי ו. שתאפשריםעוש

.הבעיה שלהם עשויה להיות שונה מאוד  

 צייןל ולהתחיל בגישה מעט חדשה ותוכל כםעכשיו באינטראקציות של יםיכול םאולי את

התעקשות מנו היא המה שאתם מתעלמיםשיהיה לאדם האחר.  יםרוצ םאיזו בעיה היית

שיהיה להם. הבעיה שיש להם עשויה  יםרוצ םשהם חייבים לקבל את מה שאתשלכם 

לא יכולים  ,ללמודעל בני אנוש שרחבי היריעה להיות שונה מאוד מאוד. השיעורים 

כזה שלאדם האחר יש רק את התגובה הנוחה  נטרסיא כםכל עוד יש ל כםלהיתפס בעיני

כם. ל  

בעיות ספציפיות כדי לא להרגיש נחותים. רגשות  תהינהאחרים לשזקוקים כבר לא  םאת

משחק ל זקוקיםלא  םאתכמו כן, להם יותר.  יםזקוק כם, ואינכםהם עניינ כםהנחיתות של

ת כזו או אחרת לשחק על ידי בחירה באופן שרירותי בדמות סמכו יםעדיין אוהב םשאת

אבל זה תמיד  ,)יום אחד זה יכול להיות האדם הזה, יום אחר זה יכול להיות אדם אחר(

. וזה באמת כםלגבי עצמ כםנמוכה שלשל הערכה עם הדעה  יםלא מתמודד םבגלל שאת

 כםכל השנים( דעתבמשך  כם)כפי שאמרתי ל כםהעניין. שוב ושוב אני אומר למהות 

של  יםיצור ם. אתהעצמי הנמוך שלכם זומם, לא משנה מה זבתהיא כו כםהנמוכה על עצמ

. הוצאו לפועללא ביטוי של אלוהים, לא רק ברמות שעדיין לא מומשו ו םאלוהים, את

ים אצילה, ים ביותרזקח, הים ביותר, היפביותר יםהטוב ם, אתכםכרגע, בעצמי המודע של

 ביותר. 

לתת לאחרים  יםיכולאתם לאחרים.  זה לתת את וואז תוכל והזהוקרה את ה כםלעצמ נות

לא  ם. וכל עוד אתכםאת זה לעצמ יםננותם ואדיבות רק כאשר אתהוקרה, נימוס כבוד ו

, את הזה את הכבוד כםלעצמ יםשבו אתה מסרב כםלהתמודד עם החלק הזה ב יםרוצ

 עשו השלכה של זה ותהזו ת כסבותבתוך ה ותישאר ם, אתוהז הוקרה, את ההזו האדיבות

ובזבוז  ים, כל כך מיותרשאין בהם צורךכל כך הזויים, כל כך תייצרו עימותים כלפי חוץ ו

לראות מה  יםיכול םאלוהים, אתאל בריאה של כ כםלעצמ יםניגש םכזה. ברגע שאתש

.כמשחק חסר משמעותזה  ולוותר על יםעוש םאת  



ְשָחק, חברים שלי, אתם מוכנים לדברים טובים יותר. אם את ם נשארים עם המשחק די לַמִּ

הזה, עליכם לסגור את עצמכם לכל ההנאות והעושר הנשפכים, שנמצאים תמיד שם 

אהבה לשמחה, לועילאי אושר סתגל לושאתם רק מתחילים לראות, לחוות. עליכם לה

אחרים. זה עכשיו על את האדיבות הדדית, לעצמכם ולאחרים, לכבד את עצמכם ולו

ת, זה כמעט על פני השטח. זה רק דורש את ההחלטה כבר מציאו והפרק; זה כבר שם, ז

א לוותר על הישן, לא לדרוש עוד מערכת יחסים לא שוויונית, ל כםהאחרונה הזו מציד

, להוביל כם, להדריך אתכםמרוד באדם שיכול לעזור לא ל; לםאת האדם שהקמת רוסהל

.שחק הזהין לכם יותר צורך במובכל זאת להיות שווה. א כםאת  

האמפטי שלי אליכם, לקבוצה כמשהו כוללני, זה מה שעומד כעת בדרככם זה המסר 

אם רק  -לעצמיות הטוטאלית שלכם, עצמיות האל שכבר מחכה ומבעבעת קדימה 

תאפשרו את זה, אם רק תסירו את זה החסימה. אתם מוכנים לזה, חברי. אתם יכולים 

לעשות  םפי שהתחלתלחיות אז חיים בהם אתם לא רק מממשים את ההגשמה החיצונית כ

הפנימי, העילאי  השמחה הפנימית, השקט הפנימי, האושרהיכן שיותר ויותר, אלא 

. ה שלכםהווייהבכל רמה של  יזהאחיתפסו המודעות הפנימית לחיי נצח, לחיים ללא חת 

.זה המסר שלי  

: חווה אילוןתרגום  

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

 P.O. Box 6010, Charlottesville, VA 22906-6010, USA 

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

 ובחומר המובא בהרצאה זו.  RPathworkההודעות הבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם 

 נתיב ההתמרה הוא סימן רשום בבעלותה  RPathworkשם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים: 

הקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש בכתב מאת  Foundation  Pathwork Theשל 

 הקרן. 

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

 כגון ארגונים מסונפים וסניפים. 

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

 . Pathworkקרן 

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

רן, אך אין לשנות או לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את סמלי זכויות היוצרים, הסימן הק

 המסחרי וסמל המוצר או כל הודעה אחרת. 

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

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

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

http://www.pathwork.org/

