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 (.שמבטאים כמיהה) בהקיץ חלומות
 

 .זו שעה מבורכת. מכם ואחד אחד כל מברך אלוהים. ביותר היקרים חברי, ברכות    

 םאת .ביקום חזק נצחי זרםל יותר קרוב כםאת מביא הזה בנתיב קדימה צעד כל    

 הוויה או טהורה אהבה, טהורה תבונה, אלוהים של היבט, החיים כוח ול לקרוא יםיכול

 יתואר בלה אושרבו גדולה חופשב מזדמנת הצצה לכם לתת יכול קטן נצחון כל. הטהור

 מוכ ,נפשב חסימות ידי על זה מזרם מופרדת האנושות. זה ינצח מזרם חלק היות של

 אלה חסימותמ חלקיק אפילוש פעם בכל. לב ומורך פחדנות, אגוצנטריות ,אנוכיות

 בחייהם ומשמעות התחדשות, חופש חווים אנשים, תרגעי הכרהב רקולו , מסולק

 .יותר רבה במידה

 חומה .נפרדות של חומה מאחורי מתבצריםאתכם  רואים אנו, שלנו הראות מנקודת    

כנגד  מתרס פשוט זה אחרון בסיכום. עצמית הגנה של תועלת וחסר אשליתי סוג היא זו

 היא שלכם החסימות פירוק תמטרש, ולתמיד (פעם) הבינו, חברי, לכן. וחופש אושר

 ,ותחיל האולטימטיבית הסיבה. הנצחי הזרם של הכביר השטף אל להכנס כםל לאפשר

 .לקרות כלוי לא זה זה זרם לתוך להתמזג מבלי אך, ייםמשמעותל חייכם את להפוך היא

. לא או מודעות מחשבותאלה  אם בין, משמעות חסרי שהחיים חשים רבים אנשים    

 החיים בה לנקודה להגיע ניתן בעזרתה תנוספ גישה יש, מוצלח עצמי לגילוי בנוסף

 או יםעוש םשאת מה של התכלית לגבי כםעצמ את ושאל: חדשה משמעות מקבלים

 םשאת הסיפוקלמען  היא האם או, אחרים אנשים כוללת כםשל התכלית האם. רוצים

 את טפחו, בחייכם משמעות למצוא מבקשים אתם אם ?עצמה מהפעילות יםמקבל

 להביא גם אלא ,הרואי קצרתהמיידית  מטרתי את רק לא לשרת רוצה אני: "המחשבה

 יכולה תפילה איזו, כנה היא כזאת מחשבה אם. "לאחרים ושמחה עזרה, משמעות

 ?תענה לא כזה מסוג תפילה איזו? יותר טובה להיות

 אז. מודע לשים לב לכך באופן מבלי קרובות לעיתים כזה רצון מטפח הפנימי האדם    

 חומת לעזיבת להתנגד עלול הפנימי האדם, זאת לעומת. לקרות מתחילים דברים

 ממשיכים החיים. מאומה קורה לא אז. חיצוני טוב רצון מעט יש אם אפילו ,הפרדהה

 נוהבי, המצבהוא  זהשככ. קבוע באופן אז נדחים אמיתיים חיים .משמעות חסרי להיות

, מדי יםאנוכיו לאי פחדמ אתם. םכשל תפנימיה בדידותה על לוותר מוכנים ינכםאש



 כך, אחרים לבין יכםבינ המחיצות את לשבור כדימ, שלילי במובן כםבעצמ מדי מרוכזים

 .במלואם החיים את לחוות יםיכול אינכםש

 ישירה דרך להיות היכול וז. מחברי רביםל החשוב להיות העשוי כזו חדשה גישה    

 להתקדם יםיכול םינכא אם. םכשל ותהמיידי החיים מבעיות חלק עם להתמודד יותר

, מכםקיו של המשמעות וחוסר השעמום על להקל כדי מספקת חדשה תובנה ולהשיג

 לוודא תוכלו אם. פנימיים וחיפוש עבודה של הרגילה ככםדר עם יחד זו גישה נסו

 דיכ רק זאת יםשעו אתם ניםנות םאתש היכן ואפילו,  לאחרים לתת יםנוט ינכםשא

 בדידותה על לוויתור אתכם כיןתו בכם שינוייםל ביאת מודעותה, חובה ידי לצאת

 .כםשל תהפנימי

 ביןנ בואו .שמבטאת כמיהה בהקיץ ימהחל: חדש בנושא לדון רוצה אני, חברי, ועתה    

 .תרופפ, קרובות לעיתים כי אם תועלת גם נהיש כי. הותועלת הנזק, המקור את

 עולה אחדה .שמבטאים כמיהה בהקיץ חלומות של שונים סוגים שני נםיש ,עקרונית    

, האידיאלי העצמי דימויל קשורים אלה דחפים (.drives) מדחפים הנובעות חשבותממ

 אינוש אדם אף אין. שלכם עצמיה ביטחוןה חוסרלו  פגימות ירגשל, עצמיתה האדרהל

 במצבים כםעצמ את יםרוא םאת, בתוכן. באופן מודעאפילו  לעיתים ,פנטזיותל מתמכר

 חלומותב. אתם נהדרים או נעלים כמה ,בכם הקלו ראשש למי מוכיחים אתם בהם

 הוגאוו נקמה ,רצון שביעות חווים אתםו פגעלה במקום מוערצים אתם אלהכ בהקיץ

 פגימותה של עמוקיםה רגשותל הפוך בדיוק אופןב לחיות יםנהנ םאת ךכ. מסופקת

 באמצעות שלכם רצויה הבלתי מציאותה את "מתקנים" םאת. כםנחיתות ושל כםשל

 .הפנטזי

 היתה שיכולה נרגיהא – בהקיץ חלומות על יקרה אנרגיה בבזבוז נזק יש , כמובן    

 פגימותה תחושת של מקורה מציאת על הוצאה אילו קונסטרוקטיבית יותר הרבה להיות

 אך, רגעית הקלה לחוות אתם עשויים אמנם, כאלה פנטזיותב שחייםכ. וביטולה כםשל

 זה. מהמציאות בריחה םה בהקיץ חלומות כי לומר מספיק זה אין. אשליה אלא זו אין

 האמת תאילמצ יםתנגדמ כשאתם. קורה זה איך יותר מדויק באופן נבין הבה אבל, נכון

 להשלים יםלוכי אינכם, מוטעות תפיסותב דבקתםשכו שגיאות שעשיתםכ, עצמכם על

 אינכם ,חותפל. םבכללות החיים עם או הזולת עם גם להשלים יכולים אינכם. כםעצמ עם

 משם מטאטאים םאת כך. מבעיותיכם הושפעוש האזורים את לקבל ללמוד יכולים

 מביאה פנטזיהה, נכון. בפנטזיה שלהם בהופכי התנסות ידי על אלה פגימות תחושות

 תאילמצ םכמאמציב תחבלמ זה הקלה  סעד של הזמינות אבל ,אפרוריים לחיים הקלה

 .יותר קונסטרוקטיביים םדפוסי מיסודלו יכםבעיות של והתוצאה הסיבה

, בנמצא ןאינ תומציאותי ותתרופו כיון. תועלת גם ישבהקיץ  המילחל ,זאת עם    

  תועלת. יםהרסני דחפיםו עוינות, תוקפנות לקתמס בפנטזיה חייםה תיקון של הפעילות

ללא  מחלה למצוא ניתן איך. תסמיניםכ יםשמשמש בהקיץ חלומות איה נוספת

לכם כל  אין, תסמיניםשום  לייצר מבלי, פנימי איברב חבויה גופנית מחלה אם? תסמינים



 בחיי פועל דומה מנגנון. מדי מאוחר שיהיה לפני, בסיבה ולטפל לחפש הזדמנות

 .יכםתונשמ

 רוצים ואינם – בהקיץ החלומות - מהתסמינים נהנים, זאת לעומת, האנשים רוב    

 במשמעת להשתמש. תועלת (לכ) מהם מפיקים אינם לכן ;םינשה כמה אותם זהותל

 ישרת לא, חייכם את לשפר מנת על בהקיץ לחלום תשוקתכם את להדחיק כדי ,כלשהי

 מעט ליצור עדיף. שונים ותסמינים תוצאות עם, יותר רבה חרדה יגרום זה. תכלית שום

 רישמו. שלכם בהקיץ החלומות של המסוים בדפוס התבוננות ידי על זו מפעילות מרחק

 של המקור על בפז יסולא שלא חומר לכם יציע זה. הכללית מטרתם את הבינו. אותם

 להתבונן לנסות מבלי להם להתמכר או בהקיץ חלומות להדחיק במקום. בעיותיכם

 הרסנית פעילות תהפכו כך. מהווים שהם המועילים כתסמינים אותם ראו, ולהבין

מידה ב כך על תוותר שלכם הנפש. הכרחי נראה עדיין שזה עוד כל, לקונסטרוקטיבית

. מעצמם אז יפסיקו פשוט בהקיץ החלומות. במציאות החיים את לאהוב תלמדו בה

 .טבעי ,אורגני תהליך להיות חייבת ה זוהפסק

 במקום (needs) צרכיםמ נובעתו רגשית היא בהקיץ המיחל של השנייה הקטגוריה    

, יותר עוד חזק כוח ליצור יםעלול ,כםשל יםהמודחק מוכרים בלתיה הצרכים .דחפיםמ

 בריא צורך של והגשמת אם. פורקן לו שיהיה חייב זה כוח .יםמודחק שהם משום רק

 המוטעים הדימוייםו יםמציאותי הבלתי פחדיםה, המדומים הפתרונות בגלל מתעכבת

 פורקן אז, שלכם תושייהה ואת הקונסטרוקטיבית האנרגיה את המשתקים, שלכם

 .בפנטזיה רק אז אפשרית תורוחני שכלית, תרגשי, תפיזי הגשמה .הכרחי הוא דמיוני

 .אפרורית מציאותמ בריחה רק לאו הקלה למעשה יהוז

. להתגשם יםיכול אינם כםשל צרכיםה, כםשל בידודהוותר על ל ניםמוכ ינכםא כאשר    

 כםלצרכי מודעותה את מדחיקים אתם, הנושא על קודמות משיחות יםיודע םשאת כפי

 כפיתותו בלבול תיוצר זו החלפה. אמיתיים שאינם כפויים צרכיםב אותם מחליפים או

(knots) .את לחוותו לחיות, להרגיש כםיכולת את, כםשל ספונטניותה את תמשתק היא 

 לפרוץ יותר עוד מקשיםש, רבים אכזריים קסמים מעגלי נוצרים בתורם,, כך. המציאות

 המצטבר הלחץ, אמיתיים חייםמ מרומה להיות תמסרב כםנפשש  כיון. ההרס מדפוס

. בהקיץ מחלומות מסוים סיפוק וחותאז אולי . כלשהו מוצא קרובות לעיתים מחייב

 ייתכן. אותם לקטלג כםל רועזיכולים ל, תםוהערכ שלכם בהקיץ בחלומות התבוננות

  .שקרייםל גםו ייםתיאמ לצרכיםגם  פנטזיה תוהגשמ מייצרים םאת כי מאוד

 את לפתור תמריץ פחות לכם יהיה, יותר מספקת שלכם ותהפנטזי הגשמתש ככל    

 חיים ייםח אתם בפנטזיה. תאמיתיתוכל להפוך  כםשל הגשמהשה דיכ יכםעיותב

 ללא, יםבוחר שאתם כמודבר  כל לכוון ויכולים שלכם בדידותה קירות מאחורי כםמשל

 יותר תנחשק יתנרא פנטזיה כך. כשוליםבמ להתקל ומבלי מאחרים הפרעה (כל)

 לכם יתאפשר פחות כך, אלה הקיץב חלומותב חיים יותר םשאת ככל אך. מהחיים

 כי אמונהל תגיעו לבסוף. מולכם כוחם יגדל כךו, יםחיצוני מכשולים עם להתמודד

 פיל ונסיבות אנשים לכוון יםוליכ אינכם כי תאפשרי בלתי הינה בפועל הגשמה



 כן מימוש שכן, תמוחלט טעות, כמובן, היא הגשמה על  זו שלילית התפיס. תכםריבח

 הגשמה אבל. בכך רוצים אתםש ואיך מתי בדיוק קורה אינו הכלש למרות אפשרי

 ,הכרתי תתה השכנוע בשל. החיים זרם עם םמירוזו יםגמיש םאת אם רק אפשרית

 לנסות לאו מלחיות לחלוטין לסגת עלולים םאת, תאפשרי בלתי היא הגשמה מציאותשב

 לפחות היא מדומהמבוססת ו בלתי הגשמה .םכצרכי של אמיתי סיפוק להשיג עוד

 אם ודקיב. זה בשלב במציאות לחוות מסוגלים שאתה ממה יותר הרבה יתנראו ,משהו

 !בריא כך כל, מועיל כך כל יהיה זה. מידה באיזוו כםעבור נכון זה

אפילו לדרבן אתכם לחפש הגשמה במציאות.  םייבהקיץ מסוג זה עשו ומותחלכמה     

השפעה חיובית. זה תלוי באיזו רמה אתם יש אכן חלומות בהקיץ ל זה,כבמקרה 

 כלפיהם.שלכם יחס המייצרים אותם ומה 

 בהקיץ שלהם ופחותהחלומות " יםבוגרים, יותר "מוצלחפחות אנשים ככל ש    

על מלאה עכשיו. הם רוצים שליטה בכאן ובלחיות את חייהם הם מסוגלים ורוצים 

ך רק בפנטזיה. זה עובד גם בכיוון ההפוך, כשהם יכולים להשיג מה נסיבות, ה

לגמרי ות במתיישנסיבות חיצוניות שאינן מול  יםועמיד יםשהם מנסים להיות גמיששכ

בין חלומות  קדומות, הם ירגישו פחות מסוגלים לחוות הגשמה. הפערה יהםעם דעות

להגיב כפי שהם רוצים, ו הם יכולים לגרום לאחרים להתנהג, להרגישבהם בהקיץ 

הם כך מדי עבורם. גדול מציאות, שלעיתים קרובות שונה ודורשת גמישות וסבלנות, הו

 הפנטזיה של היוםבציפייה שהגשמה בעתיד,  כאילו מעדיפים לחיות בעולם דמיוני של

לעולם אינה לעולם אינו מגיע. המציאות  כמובן,, מחרההפוך למציאות של מחר. ת

 למען. לתסכול גורם זה ;הוכנה בעמל רב בחלומות בהקיץשהפנטזיה את  תואמת

 אומץ צריך אדם אבל, בהקיץחלומות  מאשר יותר ערוך לאין מספקת המציאות ,האמת

 באופן ולחיות, תוכניותה את לזרוק, דבר בכל לשלוט הצורך על לוותר יועל; גמישותו

 .ספונטני

 לחיות מנוע מכםל העלולשהיא  הוא בהקיץ חלימהנזק בהשהבהיר ל צריך הכל ז    

 .מציאותב

 ניתן מהם םתסמיני מציג הוא? בהקיץ חלומות של זה סוג של היתרון הוא מה, עכשיו    

 יכול אוה, כן כמו. יותר מלא באופן לחיות אתכם לדרבן עשוי זה ;רבה תובנהלהשיג 

 כםשל הפנטזיות שלה שונה הרגשית האיכות. פנימיים שינויים של כברומטר לתפקד

. כםשל הצמיחה כיוון על צביעכן יכולים להא מהם יםפיקאתם מ ואות סיפוקה סוגו

  .ה מאודמועיל זהכיוון  קביעת

 תוכלו. מודחקים לצרכים מודעות תמעודד זה מסוג בהקיץחלימה , כן על יתר    

 במעורפל רקמודעים  םאת קרובות לעתים, חברי, אבל. חשוב זה כמה כעת להעריך

 כםלעצמ יםמרש םאת. אותם כיםעריאינכם מ, הםגבילכן בהכרה  םאת אם או, םכלצרכי

, האמיתיים חייםל יםנכנס םשאת ברגע. כםשל בהקיץבחלומות  רק אלהצרכים  להרגיש

כם אין לו ולא כלום עם שאר שלזה  נוסף חלק כאילו יםחי םאתזו ו מודעות יםמכב םאת

 מודעות ידי על מתוקן להיותהיה  יכולש פיצול יוצרת האמיתיים לחיים תכםתגוב. םכחיי



 יושה היתרונות את לנצלכם נכישלוהוא ב לכן, ,בהקיץ חלומות שלנזק ה. מוגברת

 .האמיתיים םכלחיי להביא יכולים

כם להביא יתרונות רבים. עצתי לתוכל  כםללחלימה בהקיץ שמודעות רבה יותר     

פתחו ז כזה, ונטיפב יםעוסק כםאת עצמ יםמוצא םאתשהיא שבכל פעם זה נתיב ב

 ברוגע –מתח או לחץ  ,ללא כפייה - ווהחליט וקלי, שכו, העריהתבוננו ישה חדשה.ג

להיות על ידי היו אמורים ששימושי לתסמין החלומות בהקיץ האת  כובשקט. הפו

שלכם  לכאורהות הגשמה, כםשלדחפים ם האמיתיים, הכ, צרכיכםלמידה על עצמ

 .תכליתםעל ובפנטזיות 

 זה?היש שאלות בנושא האם עכשיו, 

 .מופעליםהפחדים שלי  מפסיק,כאשר אני  .: יש לי הרבה חלומות בהקיץשאלה

 ?קורה זה דועמ. אני מתחיל שוב לחלום בהקיץ ם,עלמינכאשר הפחדים שלי 

שניהם ביטוי של . מקורלשניהם יש מכנה משותף זהה, מאותו ש: כיוון, ידידי, תשובה

כי הפחדים , אתה יודע היטב מן הממצאים האחרונים שלך .ניכור העצמי שלךה

אתה שהם הפחדים מוחלפים. הם פחדים ים. פחדים האמיתישלך אינם ה המודעים

 יותלהרוצה להתמודד: הפחד איתו אינך מאשר הפחד הבסיסי יהיו לך יותר שרוצה 

מנגנון בריחה כמו אותו , הם מייצגים את יםהאמיתיך אלה פחדיכיון ואין . עצמךל

ינך מכיוון שא. תוהגשמפי פחדים או תחלי ה תחליפיחוו האת. בהקיץהחלומות 

שואפים אליו שכולם את מה  יםיכול להגשינך א, עצמךל יותתמודד עם הבעיה של להמ

כאילו . בפנטזיהפי הגשמות בהם אתה מתנסה חלקית תחלימייצר לכן אתה  .מבפנים

היו לי הפחד האמיתי שלי, לא אכפת לי שיפוגשת את ני יכל עוד אה: "הנפש שלך אמר

ולכן אני , םשגלהת הני יכוליא, בגישה זאת תאבל כל עוד אני נשאר. פחדים אחרים

 לסירוגיןחווה זו הסיבה שאתה . שניבקשור  דאחויות". המשגהתפי תחליזקוקה ל

 .בחלומות בהקיץות מדומות יוגשמתפחדים מדומים וה

בהקיץ שלי ואת הפחדים שלי בצורה את החלומות לחבר  מצליחי נני: אשאלה

 קונקרטית.

עצמך היות למהסיבה מדוע אתה מפחד תתמודד עם : זה לא הכרחי. אם תשובה

זו, שאר חלקי הפאזל יפלו למקומם. אם אתה רוצה, אתה יכול פתח מנקודה ותת

אתה עשוי לגלות והפחדים שלך, של אופי בבהקיץ שלך ושל החלומות אופי התבונן בל

 .שעליו הצבעתיאת הקשר 

 ?(needs) וצרכים( drivesדחפים ): מה ההבדל בין שאלה

הוא דבר ך רוא פונקציה בסיסית מאוד של הישות האנושית. צו: צורך התשובה

כפי שציינתי  דחף, .שאינו אמיתי דאחעל ידי  או כפוי מוחלףאמיתי, אלא אם כן הוא 

תפיסות מ יםמגיע, ם, אשר, בתור(compulsions)אלמנטים כפייתיים מקודם לכן, מגיע 

הדימוי מחוסר האמונה שלך בעצמך, מ, דימויים שלךהמ, (misconceptions) מוטעות



 דחפיםליקויים אלה יוצרים פתרונות מדומים. ל ךשלומהבריחה אידיאלי שלך ההעצמי 

 .יםבריאונות שאינם רצללהפוך ים עלולכים, מצד שני, צרה. יםכפייתי

 בגרות?של : אם אדם אינו חולם בהקיץ כלל, האם זה סימן של חוסר דמיון או שאלה

 ות יתרפשטנזו היה ת: זה יכול להיות סימן של בגרות, אבל זה לא תמיד כך. תשובה

 בהקיץאינו חולם . אם אדם או של או הסברזו באמצעות חפוזה לענות על שאלה 

לא שוי להצביע על משהו, אך לא בהכרח על חוסר דמיון. זוהי תווית זה עש, הכרהב

ים היצירתיוא שהכוחות פירוש היתכן שהא חוסר דמיון? ואותנו רחוק. כי מה התוביל 

. זה אולי וכניעה על קיפאוןגם להצביע  העשוי הכרהאי חלימה בהקיץ בים. עצורשלך 

חלומות בהקיץ, על שחלימת יתר של לכם  סיימתי לומרנשמע פרדוקסלי, כי זה עתה 

לא לחלום בהקיץ יכול גם ש כם. עכשיו אני אומר להבריא אינהחיים בפועל,  ןחשבו

 כך. זהלעתים קרובות של בעיות לא פתורות. עם זאת, ותסמין בריא לא להיות 

. יותר מדי חלומות והעדרללהצביע על משהו די דומה  העשוי תסמיןהנוכחות של     

 עם מתיישב והנפש אינמחלק שבהקיץ על חשבון חיים בפועל עשוי להצביע על כך 

פנימי. לקבוע וויתור בהקיץ, מצד שני, עשוי להצביע על חלומות מדי מעט לחיות. 

שיקולים בחלימה בהקיץ, כמו גם התלוי בסוג של האחד או השני אם זה הבמדויק 

 אחרים.

 ,לגביהם, או חוסר תקווה הכרתיות ומטרותמשאלות , מודעות אובדן תשוקות    

עד כדי הנפרדות, עלול לשתק את כוח החיים ו תודיהבדל עוותר ל ההעזבאי שמקורו 

אפשרי לתת  לא דיכיוון, אפילו לא בפנטזיה. אבל זה  שוםל ףכך שהאדם כבר לא שוא

 .תשובה פשוטה

 יםכשמתבגר ךבהקיץ, אשבגיל צעיר חולמים לעיתים קרובות קורה : האם לא שאלה

 הקיץ?עוד, מוותרים לחלוטין על החלימה ב אינן ברות השגהכי מטרות אלה  יםויודע

רק אלא הם חלומות בהקיץ לא מוותרים על ה: כמובן. אבל לעתים קרובות תשובה

 .משנים את צורתם

להרמוניה ואושר. תמיד חשבתי שהם זהים. כמו כן, בקשר : אני מבולבל שאלה

הטבע אינם בעלי כי חוקים אוניברסליים הם הרמוניים, אך גילויים רבים של נאמר 

 .אופי הרמוני כלל

 אינך, חלק מהשלםחוקים אלה. אם אתה רואה מים חלקאתה רואה רק  :תשובה

עשוי  חלקיכול להבין את ההרמוניה. למעשה,  אינךיכול לתפוס את משמעותו, ולכן 

גבוה יותר  הוויהבמצב ששלם, אם כי זה נכון הכמו ההפך של אפילו להיראות 

חוכמה, כמו גם כל גילוי אלוהי אחר, ו הרמוניה ואושר זהים, בדיוק כמו אהבה, אמת

. פחות זהות, תופעות אלה נראות התפתחות נמוך יותרמצב הככל שאחד.  הם כולם

אמת לפותח רוחנית, מאדם כשלפגוע, לפחות באופן זמני.  הלמשל, אמת עלול

. הלאהבת סותר עודתהיה לא היא המכאיבה ביותר תהיה השפעה משחררת ולכן 



 נפרדות. תאוהבכאתה חווה אמת לא נעימה כקשה ולא  ,פחות מפותחככל שאתה 

איחוד של מושגים . החוסר שלמות ונפרדות של נשמ תושקיימקיימת היכן של מושגים 

המודעות גם גדלה  איתהותחות ממשיכה פכשההתמגיע כולם נעשים אחד, שכאלה, 

 רביםהשקפתך וכך חלקים קטנים ת מתרחבכך במציאות, יותר למציאות. ככל שאתה 

 הפרט, כמו גם ביקום. על ידי גם מיזוג זה נתפס אז שלם. לים תרקמהולכים ומ

 הספירהת ות אהמאכלסישויות הממוצע של הלמצב  םתוא בריאהכל יקום ב    

מוכרחה, לכן, להתבטא אוניברסליים החוקים בהרמוניה ה. שלו תהספציפי תקוסמיה

 אינו. זה איחוד קרותכל לו. ללא מצוקה זו, לא י(ןשלה)מצוקה לכאורה ב לפעמים

לפי התנאים שפועלים חוקים בגלום אלוהים שרירותי. זה מעונש שזה אומר, חברי, 

גשם אחרת בסביבה רטובה מאשר תלדוגמה, זרם חשמלי י הסביבתיים שלהם.

"אקלים" הקיים ה אוניברסליים נקבעים על ידיהחוקים ה. הכוחות החזקים של ביֵבשה

התגלמותם את עם החוקים קובע ים עוש םבכל רגע נתון. במילים אחרות, מה שאת

(manifestation). החוקים עשויללכן  .לאשאו  במודעאם הדבר נעשה  משנה אל 

. אבל , לזמן קצר, השפעה שליליתבפעמים אחרותומיטיבה השפעה  לעתיםלהיות 

 .ון בסופו של דברת איזקביעאפילו זה מיועד ל

הולך לישון רגוע, מתוך כוונה , והוא פתורהלא בעיה שלמישהו יש כ ,: לפעמיםשאלה

 את זה ... הפתר ושל ההכרהמתעורר עם הפתרון. אז תת  שהיא תפתר, הוא

לדעת על באמת , יש רק דבר אחד חשוב בה נשתמש כל טרמינולוגיהב: תשובה

. (awareness) , וזה חוסר מודעות(the unconscious) תת ההכרההמשמעות של 

ההכרה תת שדרגות. אל תדמיין  ,כמובן ,מודע. עכשיו, יש ינך, אבהכרה ינךכאשר א

וחכם או חיה מפלצתית. לאנשים רבים יש עמדות  םמושל ,אדיריצור  אוא ישלך ה

האני בהכרח שום קשר עם ההכרה אין תת . לשלהםתת ההכרה קיצוניות כלפי 

אותו אתה , החלק נמוךההגבוה, או עם העצמי  העצמי האמיתי שלך, האני  העצמי

 .ם לאחלקוב מודעיםבחלקם להיות  יםיכול טבעך כחיש. שני הצדדים שלמ

, תפיסות כלליותלמך, או להיבטים מסוימים בעצ מודעוי להיות למשל, אתה עש    

  ינהגם אאך לחלוטין,  תנעדר ינהאהמודעות שלך . שלהםהמלאה  לחשיבותלא אבל 

 .מסוימת של מודעותדרגה , אם כן, שם קיימת. לחלוטין נוכחת

כי יש לך  ,שלךההכרה תת הנחיית ניתן לפתור בעיות מסוימות במהלך השינה על ידי 

של רגיעה וריכוז, כגון ברצון למצוא פתרון לפני  יםמסוימ. במצבים מודעליו אינך ידע א

המלאה שלכם השאיפה . אל פני השטחיכול להגיע  הכרהבתת השהשינה, הידע 

במצב כזה . כםן בכבר מאוחסשמה לכם להגביר את מודעותא יה ,בספירת כדור הארץ

ל פני השטח. כם אלעזור בהבאת הידע שביים נרוחלעוזרים גם מתאפשר רוגע של 

 .כםעובד עם האני האמיתי שלשבמילים אחרות, זה שילוב של עולם הרוח 

, לכן. הפנימינכם של רצו יעילהתפקוד הא והכרחי עבור מודעות כזו השמה     

בצורה בלב שלם  התולפתור אה צורו ,מול בלבול או בעיהבעמדו כשאדם הולך לישון 

יוצר מצב הוא אם זה אומר לוותר על מטרה אנוכית,  אפילו ,האפשרית הטובה ביותר



. ים לפעולאמת יכולשל יצרניים  יםכוחות אוניברסלי הב תפנימישל פתיחות 

, והוא מבולבל לגבישמודע לחלוטין למה אינו  םכשאד ,מטופלבלבול אינו הכש

. מודעמאמץ  רוב הזמןעשות יחייב להלפיכך . הגיעל ותיכול אינן אלהתשובות כ

 .האדם אינו מודעאליו ש תת הכרתירצון יכול להתקיים עמים, כמובן, לפ

להפיק תועלת מן כם אני מאחל ל. כל אחד ואחד מכםל, את הברכות כםל ןאני נות    

ת ייחוו לא, אל עצמכם, יכםגישה חדשה לבעיותכם אל ל תעזורנה ןהושהמילים הללו, 

, בידיעה. שימחו ם הנפלאיםכמאמצי. מבורכים מכםואחד , כל אחד כיםברו ו. היםכחיי

יש משמעות  ,בכנותכם של מציאת עצמ צעדכל בבחיים,  יםעוש םמה אתשלא משנה 

כם , לא רק על עצמלהשפעה שמוכרחה להיות לומודעים אינכם אם עדיין אפילו רבה, 

 !אלוהיםהיו בשלוה, היו ב .כלליאופן ב כםעל היקום שלועל רבים אחרים גם אלא 

 ן סאלינערך על ידי ג'ודית וג'ו


