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 תרגילי ריכוז –מציאות ואשליה 
 אלוהים מברך את כולכם ואת היקרים לכם. .היקרים שלום ידידיי

המציאות  ;הוא אשלייתי[ the world of manifestation]הנגלה העולם על כך שכימות ת מסורוחניהתורות והפילוסופיות הכל 
לתפוש אין אפשרות לבני אנוש שמודעות. אף של אלא  הגיאוגרפיאין זה עניין של . שלכם לסֵפרה הארצית היחידה קיימת מעבר

סילוק  באמצעות על ידי העלאת התודעה שלכם מעט ממנה, אתם יכולים לחוש במלואה את המציאות המוחלטת
. במהלך העבודה אתם נעשים מודעים העצמי בנתיב ההתמרה-תוצאה של עבודת החיפושההקונפליקטים הפנימיים שלכם, שזו 

 .היוםוהלא מודעות שטיפחתם עד  ]המושגים המוטעים[ את הקונספציות השגויות מגליםלרגשות שלכם ולמשמעותם. כך אתם 
. זוהי הדרך היחידה. ועל ידי כך אתם מתקרבים למציאותהרגשית שבה חייתם,  [unrealityהמציאות ]-אתם נעשים מודעים לאי

יעניק ר חוכמת הדורות הגדולה ביות לימודוקריאה. אפילו  לימוד על ידים יכולים לחוש את המציאות המוחלטת אינכלעולם 
 בעולמכם הפנימי.אמיתי שורש שאין לו  ידע תיאורטילכם רק 

כמה המושגים שלכם היו לא  שאתם רואים עדבכך כלומר,  –המציאות שבתוך עצמכם -שאתם נעשים מודעים לאיבכך 
את המציאות, את איכותה השונה לחלוטין ואת אופייה לרגע אתם יכולים לזהות  –ועד כמה הם אולי עדיין כאלה  נכונים

 האיתן.

 זו וגםמנטלית הבגרות הכם, תלויה בבגרות ,כבני אדם שחיים בגוףשפתוחה בפניכם  ,ת במציאות היחסיתהיכולת לחיו
ולפיכך לא מסוגלים  ,אהבה, לא מוכניםב. ככל שאתם פוחדים יותר מלאהורגשית. הבגרות, בתורה, תלויה ביכולת ובנכונות ה

 , או באשליה.[unrealityמציאות ]-הוב, כך אתם חיים יותר באילא
 יםתלוי במציאות החייםלא יועילו לכם אם תקבלו אותן כפשוטן. עליכם להבין, לפחות תיאורטית, איך האלה המילים 

 הוב. לפיכך אנסה להסביר זאת בפירוט.בבגרות, ואיך הבגרות תלויה ביכולת לא
בוגר שבכם, הילד שבכם, דורש -. דנו גם באיך החלק הלא[to be loved] בשיחות קודמות דנו בתשוקה הלגיטימית להיאהב

לקבל אישורים/דעה חיובית. ככל כמות בלתי מוגבלת של אהבה ומסווה את תשוקתו זו במגוון רצונות אחרים, כגון המשאלה 
כך הוא או היא משתוקקים יותר להיאהב בלי ליטול את הסיכון לכאורה שבלאהוב. ככל שאתם פוחדים  ,ת בוגרשהאדם פחו

 –קונפליקט הזה ביותר  נקרעיםיותר לאהוב, כך גדלה התשוקה שלכם להיאהב. ככל שהפער גדול יותר, כך אתם 
שה מכל, הוא להיעשות מודעים לכך שהבעיה קונפליקטים אחרים שנובעים מבעיה בסיסית זו. הצעד הראשון, ואולי הקבו

העמוקה מאוד הזו אכן קיימת. אחרי שמגלים זאת נגמר החלק הקשה ביותר במאבק. יהיה אז קל יחסית לראות עד כמה לא 
מציאותי ולא הוגן לדרוש משהו שאתם עצמכם לא מוכנים לתת. תשוקתכם להיאהב היא לגיטימית רק אם אתם מוכנים גם 

ן אדם לטעון שאיל. לא מציאותי לבקש יותר ממה שאדם מוכן לתת, וגם לא מציאותי מציאותו הז מבקשים. ככל שאתםלתת 
כך שאינם כדי ומצאו שביעות רצון זמנית, שטחית, עד שלהם  הסתגרותבלכת הרחיקו כל כך שיש אנשים רוצה להיאהב.  הוא

 ולכן אשליה. ,עצמית-הפנימית העמוקה. חוסר המודעות שלהם הוא הונאה תםלכמיהמודעים 
הבנה אחרת. אתם תראו שאנשים שמקרינים חום  מתוךלהתחיל להתבונן בסביבה שלכם  תוכלוכל זה,  על תחשבוכש

, אנשים שהם חברותיים ושניתן להרגיש את האהבה שלהם באמת, להם יש פחות צורך שאחרים יספקו את רצונותיהם, אמיתי
להם יש תשוקה גדולה  –ולפיכך מהחיים  –, אנשים שמסתגרים בפחד מפני האהבה יתנו להם אישורים ויסכימו איתם. מאידך

אין זה אומר שכשאתם אוהבים, אינכם  אחרת.אי אפשר באותו היחס להיאהב. זוהי משוואה וחייב להיות שוויון משני צדדיה; 
 ו מפחות מתח וחרדה., ובהתאם לכך תסבלדוחקצריכים להשתוקק להיאהב. אולם הרצון יהיה פחות מאומץ, פחות 

או אשליה, האחראית במידה רבה לפחד שלכם לאהוב, היא הרעיון, אולי הלא מודע, שאהבה  ,אגב, עוד תפישה שגויה
ם האישית, על צורכיכם אמיתית לעולם לא תוחזר לכם חזרה, ושכדי להוכיח שאהבתכם אמיתית עליכם לוותר על יושרתכ

פונים לקיצוניות שגויה עם אחרת ניכנס לנושא זה ביתר פירוט ונדון בשאלה איך אתם [. בפdignityל כבודכם ]עו הלגיטימיים
 להימנע מהקיצוניות השנייה.שמאפשרת לכם אחת מתוך אמונה שזו הדרך היחידה 

שמסתתרת בכם אם אתם רוצים מציאות -לכל איושלכם עליכם להיות מודעים במלוא החריפות לכל הרגשות החבויים 
. לפיכך, כשאתם שומעים או קוראים את המילים, ייתכן שכלל אינכם מודעים לכל אלהתקרב למציאות, ולהכלשהו סיכוי 

לא תרגישו הד בתוככם. למעשה, עם התגובה הלא נעימה הקלה ביותר שלכם לנוכח המילים האלה, אתם תמהרו להגיף ייתכן ש
שברור ". ואתם תחשבו על אנשים רבים אחרים , המציאות הזו לו חלה עליהאת הדלת בחוזקה. אתם תאמרו לעצמכם, "א

 ;כםלש המציאות-אי. היזהרו ידידיי, כי זהו סימן מובהק שאינכם מוכנים לראות את חלה עליהםכן שהמציאות הזו  מאוד
המציאות הרוחנית לא ניתן למצוא קיצור דרך אל על המציאות? ואם כך, איזו תקווה יש לכם להציץ אי פעם, אפילו בחטף, 

. לא ניתן לעשות כן אם מציאות למציאות-מאיניתן להגיע אליה רק על ידי שינוי העולם הפנימי שלכם  הה, המוחלטת.הגבו
ערים לנטייה להגיף את הדלת, להימנע מלהתמודד עם  ואינכם מוכנים להתמודד עם הבלבול והתפישות השגויות שלכם. הי

 עצמכם.
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ם הספציפיים. למדו להכיר את שפתם. נתחו את משמעותם. רק בדרך זו אני אומר לכולכם, מצאו את הרגשות החבויי לכן
 ניתן לגלות שמה שאני אומר כאן הוא נכון.

אתם עשויים מציאות היא אמת, הרבה מעבר למה שגלוי לעין. ככל שאתם יותר ַבמציאות, כך ההבנה שלכם עמוקה יותר. 
מציאות. בתחום זה, האחרון, -שבתחום אחר אתם עמוק באי להיות במציאות יחסית בתחום אחד של חייכם הפנימיים, בעוד

 .בעלטה שרויההאמת הרחבה יותר של מצבכם מכאן ש. ותתעלמו מהקשרים העמוקיםתראו רק את העובדות השטחיות 
פוגע. אבל כל עוד תישארו  הוא אכןאם מישהו פוגע בכם, מה שהוא או היא אמרו ועשו ניקח דוגמה נפוצה ופשוטה. 

במה שקרה ותתעלמו מהסיבה שמאחורי זה, אתם תישארו פגועים. ברגע שאתם מבינים לגמרי, בלתי אפשרי להיות ממוקדים 
אתם ובכל זאת אתם ממשיכים ליפול לתוך אותה המלכודת.  ל אחד מכם הזדמן לעבור חוויה כזו,פגועים יותר. אני בטוח שלכ

ין אחרים. ההבנה מסירה את הפגיעה משום שהיא מכניסה כבר יודעים היטב שרק על ידי הבנת עצמכם אתם יכולים להב
אתכם אל תוך האמת, או המציאות. משום כך נאמר שהאמת משחררת. משום כך ההתנגדות של הילד שבכם, כשזה מגיע 

 עצמכם, היא לחלוטין לא הגיונית והיא מזיקה לכם. עםלהתמודדות מלאה 
להביא לכם  חייבות, בלבול, מתח ופחד. המציאות, או האמת, להביא לכם אומללות חייבותמציאות, או אשליה, -אי

מבחינה זו שאתם  ,מציאות-המציאות שלכם ולהשתנות היא כשלעצמה אי-שמחה וחופש. ההתנגדות להתייצב מול אי
כן, תחזוקת האשליות שלכם דורשת  עלאילולי האמנתם בכך, לא הייתם מתנגדים. יתר  מתייחסים לאמת כאילו היא לרעתכם.

את  לשמרהשקעת מאמץ מפרך מצדכם. אשליה תמיד גורמת מתח ומאמץ, כי היא לא יכולה לקיים את עצמה. המאמץ 
 מעגלי קסמים שליליים ותגובות שרשרת. הרבה האשליות שלכם מוליד

[ התרחשויות חיצוניות בצורה אחרת. ההתרחשויות evaluateלהבין את הרגשות שלכם, אתם תעריכו ]שתלמדו ככל 
 וניות הן אמיתיות, אולם עד עתה, החשיבות הרגשית שייחסתם להן היתה לא מציאותית.החיצ

, בנוקשות להיאהב, לקבל אישורים, וכן הלאה, כך אתם בונים הדחופהככל שהפחד שלכם לאהוב מייצר את התשוקה 
 רבות ושונות. מתרחש בצורות התהליך סמוי זהו . תכםתשוקלמלא את יותר, בתקווה , צורות אשלייתיות ובמתח

למשל, אם אתם משתוקקים ולהוטים להיאהב על ידי אדם מסוים או להרשים אותו, אתם מדמיינים מצבים בהם 
אתם משיגים את האהבה בפועל גם אם מבנה אשלייתי. של המשאלה שלכם מתמלאת. אתם רואים כל סימן חיובי בקונטקסט 

 יאות כמשהו שנושא את הטעם או את החותם של האדם האמור.לא מצליחים לתפוש אותה במצאו ההערצה שרציתם, אתם 
באופן לא מודע אתם נאבקים  .לכם תןהדבר ייש את מה שחשבתם מקבליםלא אתם משום ש אתם לא מרוצים בטווח הארוך

שמה תמיד אתם חושדים ה נחוצה. לשמר אשליה שכלל אינ אף יותרים התפכחות מאשליות זמן רב ככל האפשר ומתאמצבַ 
מתנגשת עם האשליה שהמציאות מכל אינדיקציה  ולכן אתם מרגישים בסכנה., לא תואם את הרעיון שהיה לכםם בפועל שקיי

 שלכם מאכזבת אתכם, ויוצרת בתורה עוינות לא מודעת בתוככם.
. שאינה מאפשרת לכם לשמור על האשליההוא או היא מגיבים בדרך ועל האדם השני,  לא להשפיעשלא יכולה עוינות ה

משחור. הדחיפות שלכם להיאהב על ידי אדם ספציפי מולידה את המבנה -שחורה ראייה מוליד בתוככםובדן האשליה א
משום שאפילו אם, מסיבותיו הוא, האדם השני לא נחוץ . למעשה, הוא לעולם לא נחוץ כלל אינוהאשלייתי, שבמקרים רבים, 

ל בא –אולם לעתים קרובות אתם כן יכולים להשיג את מבוקשכם יכול להיענות לתשוקתכם, עדיף לכם לראות זאת ולהרפות. 
דמים ולא מציאותיים על איך היחסים צריכים להיות ואיך האדם השני צריך ורק בחופש, בלי דחיפות, ולפיכך בלי רעיונות ק

את האדם  להגיב. בחופש כזה, אתם יכולים להסתגל בגמישות לדרכיו המסוימות של האחר, ולהבין שלא הכרחי להכניס
 והסיטואציה לתבנית הרעיונית שלכם.

אלה שמתאימים  –מציאות ברורה בתגובות שלכם לכל אורך התהליך. הסימנים ה"חיוביים" -לפיכך, קיימת אי
[. הם מייצרים יותר שמחה ממה שמוצדק במציאות, לא are overvaluedמקבלים חשיבות מופרזת ] –לקונסטרוקציות שבניתם 

מציאות -. אתם באימראש שחשבתם המכם, אלא משום שהתגובה שלו או שלה פשוט שונה מלא מחבב את משום שהאדם השני
משום שאתם יכולים לשמוח רק אם מה שקורה מתאים לקונסטרוקציה שבניתם. מצד שני, כשזה לא יכול להתאים, האכזבה 

ל המצב הזה הן רבות מכדי לדון בהן המוחצת שאתם נוחלים היא לא מציאותית באותה המידה. ההשלכות וההסתעפויות ש
 בנקודה זו.

מציאות, עליכם להתחיל להיעשות מודעים לריבוי האכזבות הקטנות שאינכם מתירים להן -כדי להבין איך אתם יוצרים אי
, ובחלקו משום להתמודד עם שום דבר לא נעים רצונכםר סלהיות מודעֹות. בחלקו זה כך בגלל הנטייה להונות את עצמכם וחו

דבר קטן, ולכן אתם מרגישים אשמים על התגובה הכל כך כל להתאכזב כל כך מ אין טעםיודעים שכבר אתם  אינטלקטשב
אתם הרי ילדותית שלכם. אולם חיוני לאמן את מודעותכם בכיוון הזה, בלי קשר לשאלה האם התגובות שלכם נכונות או לא. 

לריבוי האכזבות הקטנות  ים. בכך שתיעשו מודעלהסתכל עליהים יקסכבר יודעים. אתם יודעים שהילדותיות לא נעלמת כשמפ
ואיך,  –בפנים, אם כי עכשיו אתם מתבוננים בזה מואיך אתם עדיין מגיבים  –שלכם, אתם תתחילו לראות איך הגבתם כילדים 

ון האישי, זעמכם. אתם תשימו לב לגו-כתוצאה מכך, אתם מניחים למה שהוא הכי שלילי באדם השני להצדיק את חמת
 המציאות שאתם חיים בו.-שדנו בו לפני כמה ימים, וכך תראו את הסוג המסוים של איהסובייקטיבי 

מציאות. אתם חייבים -מציאות מול איב[ phaseאובייקטיביות מול סובייקטיביות, שבפעם הקודמת דנו בהן, הן שלב ]
להזין את אשלייתכם.  והדוחקיאות, דרך הצורך החזק מצ-ת שלכם, ולפיכך את האיולהבין שאתם יוצרים את הסובייקטיבי
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זה באשליה נובע מהזרם המאלץ של הילד או הילדה בכם שחייבים שהכל יתנהל לפי רצונם. כל זה סמוי ידידיי, ה הבהולצורך ה
ישים אתם מרגכך שאל לכם לתת לתגובה נכונה שטחית להונות אתכם. ִחשבו איפה הבעיות שלכם בחיים, גלו את הרגשות ש

 שתמצאו אותו. ירם המאלץ בתוככם. ברזעיות אלה; ואז נסו לגלות את הלגבי ב
באותה המידה אתם תהיו חופשיים לקבל כך שאתם לומדים לוותר על הזרם המאלץ ומשתחררים ממתח פנימי גדול,  ככל

מהירות אותה הושג ברח יהוא לא בהכמשהו. ייתכן שזה לא יהיה פחות בעל ערך ממה שדמיינתם, או אפילו יותר, אם כי 
תלוי במידה רבה במודעותכם הגוברת להיכן אתם  יהיה ושוויבכם רצה. למעשה, כשאתם אכן מקבלים משהו, ששהילד 

 .ועומדים מבחינה ז
 – רצונכםולא כל הזמן תקבלו את  –ככל שאתם מתקדמים בכיוון זה בנתיב, אתם תראו שלא לקבל את מה שאתם רוצים 

אך כפי שאמרתי, ראשית עליכם להיעשות מודעים לכך לו חצי מהמצוקה והייאוש שנגרמו לכם קודם. לא יגרום לכם אפי
שרציתם, בין אם דברים חיצוניים או תגובות של אחרים כלפיכם, הרגשתם אכזבה. ועליכם לראות מה  פיכשדברים לא קרו כש

, ובכך עצמית-מתוצרתהמאלץ ולכן על האשליות לוותר על הזרם  תוכלוהאכזבה הלא מודעת הזו גרמה לכם לעשות. רק אז 
אם לא תקבלו, תהיו חופשיים לגלות שההפסד הוא לא טראגי אפילו חצי ממה שהילד ש אותהיו חופשיים לקבל ערך אמיתי; 

 שבכם חושב.
הקושי כאן הוא שבאינטלקט אתם תסכימו בקלות עם מה שאני אומר, ומשום שאתם יכולים להסכים, סביר שתתעלמו 

 דחיפות של הרגשות הסותרים שלכם כפי שהם מתבטאים כלפי פנים, לא בהכרח כלפי חוץ. די בכך שהם קיימים כלפי פנים.מה
את ערכם אם הם  להעלותאתם מקבלים תמונה לא מציאותית על אנשים אחרים, היות שאתם מתפתים  כם זהבמצב

מציאותית משום שמה שאתם מדגישים -אינה לא מערכם אם לא. התמונה שלכם אודותם ולהפחית ,משביעים את רצונכם
במצבי הרוח המשתנים שלכם הוא בהכרח לא נכון. כשאתם רואים את הטוב, בחלקו בשל סיבות סובייקטיביות, אתם אולי 

את מה שהוא רע באמת. התמונה שלכם  רואיםאתם רואים את הרע, אתם אולי את מה שהוא טוב באמת בה או בו, וכש רואים
הצד הטוב או הרע באדם השני. והיא לא הרצון להדגיש בצורה חזקה מדי את  שלכם, יאותית בגלל המניע הבסיסיהיא לא מצ

 צדדית.-וחד [taintedמּוטה ]מציאותית משום שבכל מקרה ומקרה, תפישתכם את האדם השני היא 
ם. שוב, מבחינה אינטלקטואלית לגביכתגובות של אחרים  לשאירועים או של חשיבות על היש לכם גם רעיון לא מציאותי 

אינכם רואים את האיכות  לכן אתם יודעים שלא כך, אבל רגשית, ברגע זה, האירוע מקבל חשיבות לא פרופורציונאלית לגביכם.
 התרחשויות בצורה מציאותית.האנשים או של השל 

כאשר הרגשות אצלכם לא נכון נתפשת הזמן -מציאות ]אתם לא מציאותיים[ משום שאיכות-אחרון אחרון חביב, אתם באי
הילדותיים שלכם מעורבים בלי מודעותכם. הילד שבכם מנפח את החשיבות של מה שקורה ברגע זה. הילד אינו רואה את אופיו 
החולף או את איכותו הכוללת של הרגע. הוא יודע רק כאב או הנאה מידיים, ושוכח שבעתיד הקרוב יחסית, הרגשות שהוא 

גע יאבדו את השפעתם. עם כל הידע האינטלקטואלי שלכם, במובן זה הרגשות שלכם עודם מגיבים באופן מרגיש חזק מאוד כר

בעוד זמן קצר לא תחשבו אפילו ילדותי. משהו לא נעים קורה לכם עכשיו ואתם נעשים מדוכאים, למרות שידוע לכם היטב ש
גע כמעט כמו חיה. הוא לא יודע עבר ולא עתיד, ולכן חסר העלבון הזה או על האכזבה הזו. זהו הילד בכם שמגיב אל הרעל יותר 

 משמעות האמיתית, או במילים אחרות, את הערך המציאותי של מה שקורה.הכושר שיפוט להעריך את החשיבות/לו 
[. כמו בכל דבר אחר, יש דרך נכונה ודרך לא "to live in the now"" ]ויעכשלעתים קרובות אני משתמש בביטוי "לחיות בַ 

 נכונה לעשות כן.
בו החיים נראו חסרי תקווה לחלוטין, ואז תסתכלו על חייכם עתה, כעבור כמה  לאחרונהאם תיזכרו במצב רוח שהרגשתם 

, אך ייתכן בלבד, אתם יכולים לשפוט עד כמה לא מציאותי היה מצב הרוח ההוא. אולי אתם שוב בדיכאון חסר תקווה חודשים
וזוהי הדגמה  –כל מקרה, מה שהרס אתכם לגמרי לפני זמן קצר בלבד, לא הורס אתכם עכשיו מאוד שעכשיו זה מסיבה שונה. ב

 חשיבות של כל התרחשות ביחס לקביעּות, שהיא היבט של זמן.הטובה לעד כמה לא מציאותי להעריך את 
ות האמיתיות הרגע. אפילו הטרגדי מפריז בחשיבותו שלנובעת מן הילד בכם אשר  ַבעכשיולחיות  הלא נכונההדרך 

האמרה, "הזמן מרפא כל מכאוב" היא תקפה  אחרת לגמרי במבט לאחור מאשר בזמן התרחשותן. יורגשו אחדשפוקדות כל 
 איכותו או חשיבותו של האירוע.ניתן לראות באופן מציאותי או אמיתי יותר את קצר ]זמן[ מרחק מבמובן זה שאפילו 

לא פוחדת שלא פוחדת לאהוב, שמוכנה לפגוש את החיים, שימית, למציאות הפנ שהתקרבהלפיכך, הנשמה המתבגרת 
רק על ידי  , המושג[true detachmentבשוויון נפש אמיתי ]העצמי, תפגוש אפילו טרגדיות -לוותר על הזרם החזק של רצונה

ישיים מאבדים סכנה, ככל שעלבונות אחדלים להיות באהבה החיים והש ואמיתי פירוש שוויון נפשהתבגרות הרגשות שלכם. 
ממשיכים התיים יאשליועל פחדים ילדותיים  בכוח שהולבשוקונספציות נכונות ושג על ידי לעולם לא י שוויון נפשמחשיבותם. 

על כל הצער והחשיבות היחסית  ,כמובן את ההשפעה הרגעית של טרגדיה מודע שלכם. נשמה בוגרת תרגיש-הלאלכרסם במיינד 
 את חשיבותה הכוללת. לכן הקושי לא יהיה כה גדול. נכונהטבעה החולף ותעריך  שלה, אך בד בבד היא תתפוש את

הנטייה  נוסף:קונפליקט  מביאה איתהלבן המוגזמת והמעּוותת של הילד הפנימי לגבי התרחשויות החיים -תפישת השחור
יש כאלה שאצלם זה לא אלה שאצלם זה ברור. אך כלדרמטיזציה עצמית, שנוכחת במידה מסוימת אצל כל אדם. יש כמובן 

אצל האחרונים, הרבה יותר קשה לגלות זאת משום שהנטייה היא כל כך חבויה, כל כך מוסווית ומוסברת גלוי כלל. 
 ציונליזציות. הדרך היחידה למצוא נטייה זו, שוב, היא לנתח מה אומרים מצבי הרוח והרגשות שלכם, ומדוע.רב
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 ,או סיפוק שמחהשל לא סבירים גורמים לרוחכם לנסוק לגבהים  או מחמאהאתם עשויים לגלות, למשל, איך עידוד קטן 
יכולה להרוס לכם את היום.  –אמיתית, מדומיינת או משתמעת  –מעבר לכל פרופורציה לערכם האמיתי, ואיך ביקורת קטנה 

ויחסו  ם הסובבהעולמעושים דרמה גדולה שאתם לא רק לבן גורמת לכם לעשות דרמטיזציה עצמית. -עמדה זו של שחור
בכם זועק כל הזמן ה טובה מאוד ידידיי. היות שהילד , אלא אתם מעודדים זאת בכוונה, אם כי לא במודע, ומסיבאליכם

חייב לקרות ה לא לו. אני חוזר, ז לצייתלאלץ אחרים  כבאמצעילתשומת לב, הוא משתמש בדרמטיזציה באופן גלוי או סמוי 
גובות הפנימיות שלכם פועלות בדרך זו, ואתם מרגישים מתוסכלים אף יותר משום ברוב המקרים הת חיצוניים;במעשים 

 מציאות.-את זה החוצה. לפיכך אתם מאלצים את העולם סביבכם רק בפנטזיה. אתם בונים אישאינכם מעיזים לחיות 
טן, האין זה דבר [ החיובי זה לא משנה: "אם אני מאושר מאוד מדבר קmanifestationייתכן שאתם חושבים שבביטוי ]

ד להבדיל בין טוב"? אני אומר, לא. אם האושר הוא לא מציאותי, האכזבה תהיה מוחצת יותר בשל כך. לפיכך, עליכם ללמו
. אבל חייכו למשובתו להתנדףאין זה אומר שעליכם להכריח את האושר האמיתי ַללא אמיתי בעניין זה, כמו בכל דבר אחר. 

עליכם לראות את מצבי הרוח המדוכאים שלכם בו [, באותו האופן שwith a little detachmentוהסתכלו עליו ממרחק מסוים ]
והיבטים שליליים אחרים. פשוט התבוננו בילד שבכם עובד. אינכם יכולים להכריח אותו להסתלק, גם לא אחרי שזיהיתם 

 לגמרי את קיומו.
ם סיטואציה שנראית גרועה מאוד ובאמצעותה אתם בנוגע לדרמטיזציה שאתם עושים לצד השלילי, אוַמר שאתם בוני

 אלה שלא נגדנכם או לקחת את הצד שלכם עניק לכם תשומת לב, לעשות את רצומנסים לאלץ אחרים להזדהות איתכם, לה
עצמית מוחלטת כדי לזהות את הרגשות האלה. גם אם -בצורה סמויה מאוד; שוב, דרושה כנותזאת . אתם עושים מצדדים בכם

שאומר, "מסכן קטן שכמוני, תראו איך אני סובל, איזה יחס קיים קול עמוק בתוככם יחים לא להראות אותם, עדיין, ם מצלאת
בכך שאני מכיר ברשעות שלי אני מראה לא הוגן אני מקבל, עד כמה הכל מחורבן ונורא". או לחלופין, "תראו עד כמה אני רע. 

ערצה שאני רוצה". הדרמטיזציה יכולה ללבוש צורות רבות, אולם היא תמיד לכם עד כמה אני כנה, כדי שתתנו לי את הה
 העצמית, בין אם בגלוי או בסמוי.-בצורת הגזמה לצורך הגדלת החשיבות

היכן ואיך אתם עושים דרמטיזציה  –ערך לכולכם למצוא את ההיבט המסוים הזה של עולם האשליה שלכם  רביהיה זה 
אז הוסיפו ושאלו את הרגשות שלכם, "מה המטרה? האם באמת אני מאמין שהמצב עד כדי כך עצמית ומה עומד מאחורי זה. ו

 גרוע"?
תשע פעמים מתוך עשר אתם אפילו לא מודעים לכך שאתם מדוכאים, שלא לדבר על מדוע. לפיכך עליכם הקושי הוא ש

מדוע ומאין. ברוב המקרים, אם לגלות להעמיק יותר ו תוכלו ואזלהתחיל לשאול, מדי יום ביומו, מה אתם מרגישים באמת. 
להסתיר את הדיכאון, אתם מחפשים ומוצאים לו סיבות מקובלות יותר, או שאולי אתם אפילו אומרים, "אני  אינכם יכולים

, משהו שלא התרחש בהתאם משהו להיפגע ממנו אישית, תמיד תמצאו היטבתחפשו לא יודע למה אני מדוכא". אבל אם 
 אכזבה.רואה כבכם לד הי; משהו שנכםלרצו

בטוח יותר של שמחה ושלווה? יציב/מצב למביא אתכם בכך ואתכם אל המציאות,  מכניסאיך היעדר הזרם המאלץ ובכן 
בכלל היה , אם ]שספגתם[ [disapproval] שהגינוילחוות, בתנאי שאתם בטוחים בעצמכם,  חייביםאם הזרם המאלץ נעדר, אתם 

ואינכם יכולים להיות בטוחים בעצמכם כל עוד הילד נמצא בתוככם על כל האנוכיות,  ;א פגיעה אשלייתיתאל ו, אינכזה
בכם  ]שספגתם[ מפעיל גינויהאתם במעגל קסמים שלילי. כן צדדיות שלו ודרישותיו הלא הוגנות. ל-המרוכזּות בעצמו, החד

ת בסיס במקרה זה, אתם עצמכם חסרהביקורת ]שספגתם[ היא משהו משום שעמוק בפנים אתם יודעים שלא משנה עד כמה 
את תהליך ההתבגרות הזה, ובכך  מבקרים את חוסר האומץ שלכם לעזור לילד שבכם להתבגר. ככל שאתם עוברים בעצמכם

 יםברור יםמושגרוכשים מאבדים את כל היבטיו השליליים של הילד, כך אתם רוכשים שיעור קומה וביטחון רב יותר, ו
עצמי, אתם נעשים פחות ופחות תלויים -בכך שאתם רוכשים כבוד .יהם עמוק בתוככםוך עלשאתם יכולים לסמ יםומציאותי

ואם הגינוי אכן מגיע מדי פעם, אתם יכולים לבדוק ולראות האם יש בו גרעין של אמת, גם אם האדם באישורים מאחרים. 
סיק להכאיב. מתוך עמדה זו לא תפחדו . ברגע שמצאתם, הגינוי המוצדק או הלא מוצדק יפהבליט את הגרעין האמיתיהשני לא 

 מביקורת או גינוי; הזרם המאלץ שלכם יתפוגג.
מגיעה, אתם עשויים להיות קצת עצובים, אך  לאוהאהבה אינו אישור אלא פשוט מאוד אהבה, צריכים אם מה שאתם 

יות שלכם, של חוסר . אתם תתחילו לראות שלא להיאהב במידה שרציתם זו תוצאה של הבעכךחייכם לא יהיו תלויים ב
בתוככם ממשיך לייצר עוינות לאיטו הילד שצומח  ,מאוד זמן רבלאורך והפחד מאהבה. אתם גם תזהו ש היכולת לאהוב

מקרינים הדברים שאתם . יתר על כן, אתם גם תראו ש[slightedותוקפנות, גם אם באופן סמוי ביותר, כשהוא מרגיש נפגע ]
 .התבגרותהתהליך את ויקדמו  אתכם לה ישחררות של האדם האחר. תובנות אהרבה מאוד לתגובה השלילי יםמתור

, לא פה ושםכשתנחלו אכזבות . פגועלרם המאלץ, אתם תראו את כל זה. דברים שפגעו בכם בעבר יפסיקו עם הסרת הז
ות יכולה שרק ההתקרבות למציא ,ולפיכך חופש ,. תרכשו תובנה אמיתיתמחצית ממה שהיה בעברתהיו מיואשים אפילו 

 להביא.
חלומות בהקיץ שממלאים את משאלותיהם. הדבר קורה  יצרהם נוטים ליכשהיחסים בין אנשים הם אמביוולנטיים, 

שאתם יוצרים לעצמכם עולם נעים יותר. זה נכון, אבל יש בכך כה עגומה, עד מציאות . זוהי בריחה מארוכיםאפילו ביחסים 
המציאות היא כל כך עגומה בדיוק בגלל הזרם המאלץ שלכם, בגלל הצורך  ;שלילי הבריחה היא חלק ממעגל קסמים ;יותר מזה
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על ידי זהו מה שהופך את המציאות לכל כך בלתי נסבלת עד שאתם נמלטים לעולם אשלייתי המוגזם באישורים מכל אחד. 
במעגל אתם מסתחררים יותר  אלה, כךכ[. ככל שאתם מפברקים יותר פנטזיות fantasy situationsהמצאת מצבים ִבדיוניים ]

אפילו במצבים מבטיחים  ,בלתי פוסק. שכן איך יכולה המציאות להתאים לפנטזיה שלכם? היא לא יכולה. לכן שליליקסמים 
, מה שקורה בפועל חייב לאכזב אתכם, היות שחלק מעולם האשליה הילדותי הוא הרצון לקבל סיפוקים וחיוביים ביותר

ייצר  כםבראש שרקחתםאם אתם חסרי סבלנות, כל סימן קטן למשהו שונה מהסיטואציה בלנות. מידיים, החוסר המוחלט בס
אכזבה, ולכן עוינות. כפי שאמרתי, העוינות לא יכולה שלא להשפיע על האחר, אפילו אם שניכם מודעים לכך. כך אתם 

 חיובית שעשויה להיקרות על דרככם.מחבלים, אתם מקלקלים כל סיטואציה 
בעצמך. רק  בחלומות בהקיץ, הם תוצר של הזרם המאלץ ושל מרוכזּות שהזיתםיינתם מראש, כאלה מצבים שדמ

 בכל רגע נתון. לסובב אתכםוביחס לעצמכם   אמתאת הכשהשתחררתם מאלה תוכלו לראות ולהבין 
או מאוכזבים . לא תהיו נוקשים בציפיות שלכם מראש קבועות לבדות סיטואציותיהיה לכם צורך בלי הזרם המאלץ, לא 

שציפיתם. תהיו גמישים ומסוגלים להתמודד עם מה שיש במציאות. לא יהיו לכם עוינות וטינות  כפיאחרת מ קוריםכשדברים 
 נסתרות. האדם השני ירגיש את הפתיחות שלכם, וסיטואציה ספונטנית וחופשית תוכל לצמוח לאיטה.

חיים נוגע לכל ה. הדבר בין בני אדםכל היחסים עליונה ב תידידיי היקרים, לגלות ולשנות את כל זה הוא בעל חשיבו
 חייכם החיצוניים.ולכן בסופו של דבר ל ,הפנימיים שלכם

במידת מה את פשרו האמיתי של  תבינו ותחווהעמוקה של המלים האלה, אולי  אתם מבינים באמת את המשמעותאם 
ת. רק אם קיימת בגרות רגשיהדבר אפשרי ן גדולים יותר. שמחה וביטחוהמונח מציאות. הפירוש הוא שחרור מפחדים, ולפיכך 

מוכנים ומסוגלים לאהוב. מכאן שיש קשר ישיר בין מציאות לבין היכולת לאהוב.  של להיותבגרות רגשית, בתורה, היא מצב 
באופן אישי אנו גם יודעים שהזרם המאלץ מפחית את היכולת לאהוב. עובדה זו חייבת להתבהר לכם לחלוטין, בתיאוריה וגם 

 בשלועד כמה אשמים אתם מרגישים, עמוק בפנים,  [,whithdraw] ופרטיקולארי. גלו איך הפחד שלכם לאהוב גורם לכם להסתגר
אם אוהבים אתכם, זה אומר צורך לאלץ אחרים לאהוב אתכם על מנת לכפר על אשמה זו, כאילו שאת ההסגירות. גלו גם 

ו את הריקנות בתוככם בשל חוסר נכונותכם לאהוב, שאותה אתם מנסים לאזן על גל של האשמה שלכם טועה. הסמוישהקול 
ידי אילוץ אחרים לאהוב אתכם. מכל הסיבות האלה, הזרם המאלץ פועל חזק מאוד, אף כי בדרכים פתלתלות וסמויות מאוד. 

 ל מה אני מדבר כאן.בה יותר עהרטוב אחרי שתזהו, במסגרת עבודת הנתיב, את כל הרגשות והתגובות האלה, תבינו 
בלי הזרם המאלץ, אתם תעניקו לאדם השני את החופש להרגיש כלפיכם כפי שהיא או הוא רוצים. מצב תודעה כזה יקרב 

במקרים מסוימים היא תהיה  לא תלבש תמיד את אותה הצורה;אתכם לאהבה בוגרת; אתם תעניקו לאחרים יותר. הנתינה 
ד ואתם תתנו את החופש שבשום אופן לא יכולתם לתת לאדם אחר כל ערצונכם. שלא עשו את  למרותפשוט להראות חיבה 

התנאים המעוותים שררו בכם. בנתינת החופש אתם נותנים כבוד אנושי בסיסי, בלי קשר לשאלה האם הרצון שלכם מתמלא. 
אתם  –שאתם נותנים  החופש שיש לכם, ולפיכך, החופש –. מתוך חופש פנימי כזה נמשךבאופן זה, מעגל הקסמים החיובי 

 – לעומת זו המדומיינת שאתם מייחלים לה בכוח –ם חווים אז את הסיטואציה האמיתית יכולים לתפוש את המציאות. את
 ובמידה גדולה הרבה יותר.

בשיחה היום ובשיחות קודמות,  הדברקיים בלבול נפוץ לגבי משמעותה של אהבה בוגרת. אף שנגענו בכמה נקודות של 
. לעת עתה אומר רק זאת: לעתים הדברמך בצורה מלאה יותר בהמשך, כדי להסיר את הפחד הלא הגיוני שלכם נתבונן בכ

 self-respect andהעצמי והאישי ]-תכופות אתם פועלים תחת התפישה השגויה שאהבה אמיתית פירושה לוותר על כבודכם

dignityאבל  ל אדם אחר. באופן טבעי אתם מתמרדים נגד זה.[. אתם חושבים שעליכם להיכנע לחלק האנוכי ביותר בטבעו ש
מקיצוניות אתם מתנדנדים  לכןאהבה. גרות מוחלטת מיסהתפישה המוטעית הנוספת שלכם היא שהתרופה טמונה בה

לקיצוניות. או שאתם כנועים, ואז אתם מרגישים שזה לא בריא לכל הנוגעים בדבר ושזה לא קשור לאהבה יותר מאשר 
יה, או שאתם מסתגרים בתוך קליפה שבה אתם מוצאים את עצמכם בודדים ולא ממומשים. קול מנדנד הקיצוניות השני

ומכרסם של המצפון הגבוה מדרבן אתכם לא להסתגר. אך אינכם יכולים להישמע לקול זה, משום שהחשיבה שלכם מבולבלת 
 שלא לדבר על הרגשות שלכם. –

כרגע, אלא  של אידיאלים שאינכם יכולים להגשים ראותה, לא מנקודת בסופו של דבר אנו נדון בנושא זה באריכות רב

מתוך פחד לא הגיוני המבוסס על תפישות  ]מהתפישה הנכונה[ מנקודת מבט מעשית הרבה יותר. נראה היכן ואיך אתם סוטים
 מוטעות. ואז נעמיד את התפישה הנכונה מול הסטיות שלכם.

יכם לחוות את הרגשות שלכם ולהבין את שפתם. איני יכול להדגיש זאת די כדי להפיק תועלת אמיתית מהמילים שלי על
אתם רגועים יותר, חשופים פחות לתנודות, וכתוצאה מכך הרגשות שלכם קשובים יותר למציאות. רק  ןהצורך. בעשותכם כ

האמיתי של מציאות לקבל לאיטכם תחושה, באופן בל יתואר שלא ניתן להעברה במילים, מה באמת הפירוש תוכלו  בדרך זו
כל עוד לא גיליתם היכן אתם  ,רק מלים שאתם שומעיםהן אלה עוד עולם הוא אשלייתי. כל ה ,מישור הארציב ,מוחלטת ומדוע

מציאות -על ידי שאתם רואים, ובכך מסירים, את האימציאות, המונח הזה יהיה חסר משמעות מבחינתכם. רק -נמצאים באי
 המוחלטת, המציאות הקוסמיתדלת שדרכה תוכלו לפעמים לחוש משהו מן המציאות שלכם תוכלו לאט לאט להתקרב ל

 .הרוחניתו
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והיכן שהיא  –תפישת המציאות? אנשים מסוימים ניחנו אולי באינטליגנציה רבה מאוד  אם לאמה היא אינטליגנציה 
קים מהמציאות. הקושי עם ולכן רחומתפקדת, הם נמצאים בסוג של מציאות. היכן שאינה מתפקדת הם שקועים בבלבול 

מציאות. מצד שני, גם אנשים בעלי -היכן הם נמצאים באי תופשיםאנשים אינטליגנטיים הוא במידה רבה זה שהם לא 
לית ורגשית היא מציאות. בה במידה שאתם לא לחוסר המציאות שלהם. בריאות מנט לא מודעים מועטהאינטליגנציה 

 ם רואים את האמת.מציאות. אינכ-נמצאים באיבריאים, אתם 
" יכול להיעשות בדרך ילדותית ולא בריאה כמו גם בדרך בוגרת ובונה. הדרך השנייה ועכשימוקדם יותר אמרתי ש"לחיות בַ 

בדרך הנכונה, פירושו מודעות מלאה ַבעכשיו תביא לכם שלום והרמוניה, ביטחון, וחוויית חיים מלאה מעבר לכל דמיון. לחיות 
חשיבותו, לאמיתותו. מודעות זו ניתן להשיג רק על ידי קשב למה שקיים, במקום לייחל למה שעשוי או ושלמה לרגע הנוכחי, ל

גם מונעות מכם לחוות  ,שצריך להיות. במילים אחרות, סיטואציות בנויות בנוקשות ומדומיינות שמונעות את המציאות
אתם . מומצאותומות בהקיץ. אין סיטואציות , אין חלַבעכשיובמלואו את מה שיש לחיים להציע עכשיו. אם אתם חיים 

, גם אם לפעמים הרגע הזה הוא קשה או משמים. אתם לגמרי ברגע [כך במקור] [ בגמישות וחיים עם הרגע הזהvibrateמהדהדים ]
 הזה. כאן! עכשיו!

לשנות תפישות  כדייכולים להוות עזרה רבת ערך, בנוסף לניתוח הרגשות שלכם  לא מזמןתרגילי הריכוז שעסקתי בהם 
מקום העבודה הפנימית. אם תיזכרו במה , בתנאי שהוא לא נעשה בִ כבירהשאינן תואמות את המציאות. תרגול זה הוא עזרה 

חשיבה, לא -לכם שיטות שונות להתרכז במצב של אי סיפרתי. ַבעכשיושאמרתי, תראו בבהירות רבה שזו גישה נוספת ללחיות 
-ערפילי של מחשבות רקע או בריחה, אלא דווקא על ידי הימצאות ממש כאן. אי ןף בענעל ידי שאתם מניחים למחשבות לרח

הרחק מעצמכם, הוא דבר שקשה ללמוד. העובדה שהוא קשה כל כך ן, בתוככם, במקום אחשיבה בעת שאתם נמצאים ממש כ
 ה., עד כמה אתם מרבים להתרחק מהמציאות של הרגע הזַבעכשיומראה לכם עד כמה מעט אתם חיים 

תהיו מסוגלים להישאר עם עצמכם, להתבונן בעצמכם בזמן שאינכם חושבים. במידה שאתם חיים במציאות, כך בה 
החסימות הגילוי של תוך הזנחת כמובן, תוכלו להשיג דרגה גבוהה יחסית של יעילות בתרגילים אלה באמצעות משמעת בלבד, 

כם לתפקד טוב במקומות בהם אתם כבר חופשיים, אולם המשמעת לסייע להפנימיות שלכם. מיומנות מסוג זה בהחלט יכולה 
המציאות העיקשים ויפריעו לכם לחוות -כשלעצמה לא תסלק את התחומים החסומים. בתחומים אלה ייַמשכו הבלבול ואי

למרות [. favorableהיצירתיות שלכם במלואן. זו הסיבה ששתי הגישות הן חיוביות ]את חוויית חיים מלאה ולבטא את היכולות ו
התרגילים יהיו אלה,  בלי להיעזר בתרגיליםאל המטרה  אתכםלהביא  יםהם הכרחיים ויכול יםחיפוש והשינוי הפנימישה

 הדבר צריך להיות ברור. תוספת מועילה.
הקושי שאתם נתקלים בו בעת עשיית התרגילים לא צריך להרתיע אתכם או לרפות את ידיכם. אם תתמידו, בסופו של דבר 

יחו, גם אם רק לכמה רגעים. זו תהיה התחלה טובה. ההשפעות של התרגילים האלה עליכם הן רבות ערך הרבה יותר ממה תצל
 עבודה שאנו עושים.הסוג השני של השאתם יכולים לתפוש כרגע, בתנאי שאתם עושים אותם יחד עם 

דידיי לא עושים אותם כפי שיהיה טוב בשבילם. לגבי תרגילי הריכוז. אני חייב להעיר שלדאבוני, י ייעוץ נוסףברצוני לתת 
 כולכם התרשלתם מעט בעניין זה, וחבל.

שונות צריכים לנסות גישות רבים קל יותר להצליח בהן. אנשים יהיה חלק מכם לובכן הניחו לי לתת לכם הצעות נוספות ש
תבוננו במצב הרוח שלכם. ראו אם עד שהם מוצאים את זו שמתאימה להם. כשאתם יושבים לכמה דקות של תרגול, ראשית ה

עכשיו שאלו את עצמכם "לאן אני ממהר/ת? מה אני חושב/ת שאני מפסיד/ה כשאני מקדיש/ה  נחפזים.אתם חסרי סבלנות או 
שזהו בזבוז זמן. עכשיו חשבו איזו  יהמציאות של החיפזון. יש בתוככם הרגשה כלשה-כמה דקות לתרגילים האלה"? ראו את אי

על חלומות בהקיץ או במחשבות ריחוף חסרות משמעות שאתם בפועל ורציונאלית של זמן אתם אכן מבזבזים כמות לא פרופ
חמש דקות פחות או יותר, ההרגשה שלכם היא, "זהו בזבוז זמן". יש הן למחצה. אולם כשזה מגיע לישיבה של רק מודעים ל

על ידי התבוננות בעמדה הזו ובמצב ת של הרגש הזה. לכם כל מיני דברים חשובים יותר לעשות. הבינו את האשליה המגוחכ
 הרוח הזה, ורכישת מרחק מסוים מהם, תחוו מידה מסוימת של שלום והתרגעות.

יים ולנסות לראות את עצמכם , הוא לעצום את העינשתהיו רגועים לגמרי בגוף ובמיינדהדבר הבא שתוכלו לעשות, כ
אה אתכם יושבים שם; ראו מה אתם ועצמכם, או כאילו מישהו אחר ר. התרכזו כאילו הייתם מחוץ ליושבים במקומכם

לובשים, מה היא התנוחה שלכם, הבעת הפנים. אין זו מרוכזּות בעצמכם, והדבר גם לא מוביל לשם ידידיי. הוא רק מוביל 
ועים יותר. תוך בשעה שאתם עושים זאת, אין ספק שתמצאו את עצמכם נעשים רג [.detachedעצמית לא משוחדת ]-להתבוננות

תם מבחינים בהן. אתם פנים מסוימות שאחרת אולי לא היי זה, אתם עשויים לגלות הבעות ןשאתם מתבוננים בעצמכם באופ
בדרך לא  חעשויים להרגיש, למשל, שהפה שלכם נמשך למטה, או שהכתפיים שלכם נפולות; או שאתם מיישרים אותן בכו

 רגועה ומלאכותית.
משני התרגילים  לא צריך להקדיש לכך זמן רב. עתה עשו את אחדשהייתם מתבוננים באדם אחר. התבוננו בכל זה כפי 

שעשוי להיות אפילו קל יותר לחלק מכם. התבוננו בעצמכם כזה או נסו אחד אחר, מתקדם קצת יותר, אבל  שציינתי קודם לכן,
האמצעים הטובים ביותר למנוע מחשבות רקע, בשעה שאינכם חושבים. היו על המשמר לראות אילו מחשבות צצות. זהו אחד 

ל סף כלשהו. אם תצליחו, אפילו עשמרחיקות אתכם מהכאן ועכשיו. אתם כמעט יכולים לחוש את עצמכם עומדים על המשמר 
 לחצי דקה בלבד, תהיה לזה השפעה נפלאה עליכם.
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התחילו שוב, התבוננו שוב במצב  ל תהיו חסרי סבלנות אל עצמכם.אאם אחרי כמה שניות השרשרת נשברת, לא חשוב. 
לא בהווה, מודעים לרגע הזה, כך תראו יותר איך אתם כשאתם הלא חושב שלכם. התבוננו בריקנות שם. ככל שתצליחו יותר, 

-. כשאתם מרחפים אל תוך האי, וגם לא בעולם החלוםלא רלוונטיות, ובדרך כלל מרחפותמעורפלות, מחשבות של  נהבענ
מציאות. -נשלטים שלכם, אינכם במודעות מלאה לעצמי ולרגע הזה, ולפיכך אתם באי-החשיבה הבלתישל תהליכי  מציאות

 דאי תראו.ותמיד מרוחקות מכם, כפי שוהמרחפות הן מחשבות הרקע 
ילה או למדיטציה, או לתת הוראות לתפ נפלאהאחרי שהצלחתם בתרגיל, אפילו אם רק לזמן קצר, תהיה לכם הזדמנות 

. תהיו מסוגלים לנסח טוב [and alive] וחיים [receptive] לקלוט-[ לגמרי, פתוחיםopen]כי אז אתם פתוחים  ,מודע שלכם-לתת
כל פעם שאתם מרגישים ביותר את המחשבות שלכם, לחשוב למה אתם זקוקים ביותר בשלב ההתפתחות הנוכחי שלכם. 

השאלה  את להגידיותר בטריד אתכם, הזמן הטוב מבולבלים או לא בטוחים בקשר למשהו שגיליתם לאחרונה, או משהו שמ
אתם יכולים לנצל את . השגת ההבהרה הנחוצהקראת להבלבול, הוא אחרי תרגילי הריכוז. זהו תמיד הצעד הראשון  אתשלכם, 

להתמודד עם עצמכם ולהשתנות היכן שנחוץ. זהו הזמן שיש לכם כל התנגדות הזה גם להביע את כוונתכם לשים בצד  הזמן
הוראה מסוג זה לכיוונו, או מבקשים מאלוהים לעזור  מביעיםמודע שלכם כאשר אתם -ב ביותר להתבונן בתגובתו של התתהטו

אם אתם מרגישים תשוקה ללא סייג להתמודד עם כל דבר  משתף פעולהמודע שלכם משתף פעולה? הוא -לכם. עד כמה התת
 –להגביל תובנות מסוג זה, אתם יודעים שהילד בכם מתנגד חוששים או חרדים, אם אתם רוצים שנמצא בתוככם. אם אתם 

 ואתם אמורים כבר לדעת שהדבר מזיק לכם ומנוגד לטובתכם.
מחשבות קדמיות ברורות בכל פעם שאתם מרגישים שאינכם יכולים אמצעות ב מסוג זהניתן גם להביע הוראות או כוונות 

ערפל, זהו הרגע לתפוס את ענן של לתוך בריחוף להתרחק מכם  ותעומדיותר "לעמוד עד המשמר". בכל פעם שהמחשבות שלכם 
 ערך.בעלות כוונה ועם מחשבות קדמיות  ,. אז קל יותר לחשוב בצורה בונהבשעת מעשה עצמכם

ככל שאתם ממשיכים בנתיב, בכיוון שאני מוביל אתכם עכשיו, על ידי שימוש בשתי הגישות, תגיעו לנקודה שבה אתם לא 
כל רגע ורגע גם הרבה יותר פתוחים לחיות תהיו  אצמכם ממתחים ופחדים, ממשאות רבים ובלתי נחוצים, אלאת ע תשחררורק 

[you will also become much more alive to each moment]ניות ובריאות, האינטואיציה גובות שלכם יהיו הרבה יותר ספונט. הת
 תהיה יותר אמינה.

. אני יודע שהנושא הוא בהרחבהיחדיו לדון בהן כדי שנוכל  ןנושא זה. חשבו עליהלקשר הברבות שאלות  שיהיו אני בטוח
המילים האלה אמורות לתת כיוון כך שעלו היום לדיון. רגשות שפגשו את הלא קל. הוא חמקמק לאלה שבעבודתם, טרם 

ניתן לומר זאת כך: תהליך לחיפוש. אם אינכם חסומים, תנחלו הצלחה ותחשפו צדדים רבים, שאותם תבינו אז באור אחר. 
לעולם לא תוכלו  אולם. לכם לקבל הבהרהן, והמילים שלי יעזרו אגורמים שתיארתי כההעבודה הטבעי שלכם יוציא לאור את 

 שעליכםבאופן אורגאני, הוא יוציא לאור את כל מה  נמשךבכוח תהליך עבודה מסוים. אם החיפוש שלכם  לכפות על עצמכם
. כל מה שאמרתי היום ובהרצאות האחרונות יכול לשמש חומר לחודשים ארוכים של עבודה. השתדלו להתמודד איתו בכל שלב

 חופש.לעצמכם , ותרכשו שכך יהיה
לכל אחד מכם. מי ייתן והכוח והברכות הניתנות לכם עתה יעזרו לכם להתקרב למציאות. היו בשלום,  ,יקיריי ,ברכות האל

 היו באלוהים!
 ון סולינערך על יד ג'ודית וג'


