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 אינטנסיביות: מכשול להגשמה עצמית
שלום ידידיי היקרים. הברכות האלוהיות שזורמות באטמוספרה סביבכם ובתוככם הן כוח רב עוצמה, אשר זמין לכם 

 בתנאי שאתם פתוחים אליו.
שאתם זמין בכל עת. הטרגדיה שלכם היא הקוסמי זה, ולי עצמית פירושה להפוך להיות מודעים לכוח אוניברסא-הגשמה
לזמין.  להפוך אותושכן הידיעה עליו היא אחד התנאים המוקדמים  ;קיומוערים לואינכם  האוניברסאליכוח ן המנותקים מ

דעת לכי אין לכם אפשרות להכיר/ אתם מוצאים את עצמכם במצב קשה,מגיעים לאן שהכוח יכול להיות זמין לכם, כשאתם 
אפשרות חדשה. זו תמיד לשקול יש הכוח הזמין,  לביןשלכם  קודםהניסיון השלא חוויתם. לפיכך, כדי לגשר על הפער בין שהו מ

אולם בדרך כלל אתם לא  האמת.תפישה אחרת של חדש, בין אם במדע או בכל שעושים בכיוון כל צעד בהגישה האינטליגנטית 
את דעתכם אתם משנים וזבת שחייבות להיות לכם דעות מוצקות. כל הזמן , בגלל האמונה הכלשקול אפשרות חדשהמוכנים 
מוחלט. שום תגלית לא יכולה להתרחש מתוך עמדה כזאת. העמדה האמיתית צריכה להיות, "האם זה לבין לא  מוחלטבין כן 

שיתברר בכל כיוּון  ,לחסוך כל מאמץבלי בתום לב ו ,את האפשרותואשקול  בכנות אתבונןאפשרי? האם זה יכול להיות? אני 

 ".כנחוץ
, לפיכך לאמץ עמדה כזו. במיוחד מתקשיםבני האדם , היותה פשוטה באמת חרףאך  זו אולי נשמעת משימה פשוטה ידידי;

ולהשאיר  ,העמיד דברים לשאלה ברצינות ובפתיחותלחוסר היכולת  הוא לזמיןהכוח האוניברסאלי להפיכת אחד המעצורים 
להשקפה חדשה שנראית כסותרת להשאיר מקום  –להיות אמת זו שנה עד כמה מהפכנית עשויה לא מ –לאמת חדשה מקום 

 נעים בו ואת הניסיון הקודם שלכם.את מה שהייתם משוכ
מכשול זה  –משום שהפתיחות להתבונן בלי דעות קדומות נעדרת  –לפניכם  הישרשניצבת מכשול זה של הכחשת עובדה 

בכל פעם מיד עמדה פתוחה  מאמץ, האדם כשזהו המקרהזה מעולם לא עלה בדעתי". הוא לעולם לא לגמרי תוצאה של "
 –ו תמיד, שוב ושוב. הסירוב הנוקשה להתבונן ולשקול נוההזדמנויות נקרות על דרכ – לכךהזדמנות שהחיים מציגים לפניו 

תמיד תוצאה של פחד אישי  הם –לא על ניסיון ממשי ואישי אלא רק על שמועות  מבוססות פעמים רבותהדעות  אימוצן של
 להתבונן ַבעצמי.

עצמית הוא שאתם מחזיקים באופן לא מודע בעמדות, בדעות, במחשבות וברגשות שסותרים -מכשול חמור נוסף להגשמה
פער זה מציב מחסום גדול, שכן החומר שמוחזק אצלכם  לחלוטין את העמדות, הדעות, המחשבות והרגשות המודעים שלכם.

[ מאמין שכדאי לו לחסום את החומר הלא מודע. לפיכך mindהכוח הקוסמי וחוסם אותו. השכל ] עלע מכסה באופן לא מוד
ישאר קשובים לכוח הקוסמי. הוא אינו יכול להירגע, הוא אינו יכול לאמץ את העמדה הגמישה ונטולת הפחד שחיונית כדי לה

כוזב, כל מסקנה לא נכונה, כל דעה שגויה, כל  רעיוןם. כל הכוח הקיים בתוככלצורך מימוש מודע -הלאאל ללכת צריך אם כך 
 עמדה הרסנית, כל רגש שלילי, כל אלה עומדים הישר בדרכו של מימוש הכוח הזה.

הנתיב, קל בעבודת  שקועים. אולם לא משנה עד כמה כולכם כאן ללא לאותכאן בנתיב עובדים כל זה ידוע לכם, ואנחנו 
עשיית עצמית פירושה, כפי שאמרתי, -הגשמה עצמית ומדגישה את חשיבותה.-אל הגשמהנקודת המבט שמכוונת לאבד את 

 שימוש בכוח שיש לכם. זהו כוח עצום, ידידיי.
עצמו -את-ה אלמותי, כה מנציחאינסופי, כו חיים מפיחכוח הוא וסמית ומדובר בכוח שהוא כפול. הוא אנרגיה ק

יכולה להיות לו על האינדיבידואל. החיים בכללותם שער איזו השפעה לאינכם יכולים שאף בדינאמיקה שלו, בחיות שלו, 
לא פה ושם בעקבות פתיחות זמנית לכוח, אלא באופן קבוע,  –חייבים להשתנות בצורה דרסטית כשהאנרגיה הזו נעשית זמינה 

כידוע ו ,נים משלהוב  אנרגיה זו פועלת לפי חוקים מ. נה מטפחת עמדות שחוסמות את הכוחדרך האישיות שהשתנתה וכבר אינ
בהתאם , היא חסומה. הולמים. כשהתנאים אינם ללא הפרעה, היא זורמת בתנאים ההולמיםאישית. -לכם, היא לחלוטין לא

לזרום, לא פעם בצורה שונה מן המצופה. האנרגיה זורמת לפי חוקים בלתי תחזור שוב  האנרגיה, מּוסרת החסימהלאיך ש
 .לתוכה ניםאישיים ומוב  -ניתנים לשינוי, לא

כאשר אתם מבינים זאת, אתם יכולים להשתלב  ההיבט השני של כוח זה הוא האינטליגנציה האוטונומית ]העצמאית[ שלו.
בסמכות ובעזרה באמת אינכם תלויים יותר , מפניומודע לפחד ולברוח -בכם יותר חומר לאלא נותר ַבאינטליגנציה וַבכוח. כש

ו. כל דבר שאי פעם תזדקקו לכבר נמצא  , בתוככם,רשותכםבצונית משתק אתכם, שכן מבחוץ. הצורך העז שלכם בסמכות חי
 ם.בחייפחד אין יותר ממה לן משתמשים בכוח הזה, אם אתם אכ
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שימוש בכוח זה. עוד לא דיברתי על היבט זה בעבר, בפני ה אחד מסויםמכשול ב עוסקנושא הדיון העיקרי בהרצאה הערב 
כוח האוניברסאלי, העם להיות בתאום נועת נשמה ספציפית, באקלים רגשי שברצוני לתאר. כדי חוץ מאזכור מהיר. מדובר בת

רגיעה  אין זותנועה וגם לא חוסר אנרגיה. -ימצא ברגיעה פנימית וחיצונית. רגיעה כזו אין פירושה חוסרחייבת לההאישיות 
ורגועה, נטולת  קצובההיא  –צת כמו הנשימה בדיוק להפך. היא מתרחבת ומתכוו לא זזה ולא מגיבה.נושמת,  שלאכוזבת 

בקלות , שלווה ודינמית. מצב זה, כשמנסים לתאר אותו, אפשר ושוקטת מוכנה לפעולהכוח, רוב מאמץ ועם זאת רוטטת מ
מצב משוחרר לחלוטין מן המתח שנובע אלא ב או רפיון. לא מדובר באף אחד מאלה,אדישות, פסיביות  בוולראות להתבלבל 
 עצמי.-אווה ומרצוןמפחד, מג

וסותר  לכוח האוניברסאליזר שהוא מצב של אינטנסיביות דרוכה, מצב נמצאים פחות או יותר באנשים  ,הרגיל םמצבב
תמיד כזו היא  ותתנועה, לשיתוק, לפסיביות יתרה. קיצוני-, לחוסרלגרום, בסופו של דבר העשויעצמה . האינטנסיביות אותו

 .לפוגג ךית שצרינשמה אינטנסיב-תוצאה של תנועת
, שככל שאדם הוא שאומרתלחיים מובילה לחוסר הבנה טיפוסי לגבי האינטנסיביות. קיימת מחשבה  תהגישה הדואלי

 דעת-קלאחריות, -אינטנסיבי יותר, כך הוא יותר רציני, אחראי וממוקד; מנגד, ככל שהוא פחות אינטנסיבי, כך הוא יותר חסר
רק כאשר הנפש זורמת ולא מתוחה יכולה האישיות להעניק תשומת לב  .ן האמת, בדיוק להפךלמע . זה לא נכון ידידיי.ומבולבל

מה שהיא עושה, חושבת, מרגישה וחֹווה. פירוש הדבר שלמות הו ליסטית, יושרה, מניעים לא מחולקים ותשומת לב מוחלטת ל 
הפנימי, ומכאן שאין פחדים נסתרים. ככל  מלאה. מצב זה יכול להיות מושג רק כאשר אין כוחות מנוגדים שמפצלים את האדם

המתח שהחומר הנפשי זורם ביתר קלילות כך יש יותר אנרגיה להשקיע בחיים, ופחות תשישות אחרי שהאנרגיה נוצלה. 

טבעי. שהם התקבלו כדבר הלטבע שני עד כדי כך  הפכו ,האדםהתודעתי והרגשי של  ומצבלטבעי דבר שאינם  ,והאינטנסיביות
איכויות שניתן לממש רק  –האינטנסיביות נתפשת כמצב הרצוי, המרמז על כל האיכויות הרוחניות שתיארתי  למען האמת,

 אינטנסיביות".-חסרתכאשר הנפש היא "
אינטנסיביות מלאכותית, שמטופחת ומוזנת באופן מודע למחצה  –ומביאה לידי  –כל עמדה נוירוטית היא תוצאה של 

זו נעוצה חלקית בתפישה הדואליסטית השגויה כהחיים. הסיבה לטיפוח עמדה הרסנית -ומכּוון. הדבר מנתק אתכם מזרם
הרצון להיבדל מכל השאר, למשוך תשומת לב לעצמך בכך עצמית ילדותית, -שציינתי קודם לכן. בחלקו המניע לזה הוא חשיבות

להתרחש בתוך אפילו ית. הדבר עשוי עצמ-דרמטיזציהלעתים תכופות קראתי לזה שאתה גורם לכל דבר להיראות חשוב כל כך. 
איזון רגשי הם כתוצאה מכך -העמוק ביותר, כל מחלת נפש, כל חוסר ןלעולם. במוב להיחשף בפני אחריםהאדם עצמו, בלי 

 .כוונה את האינטנסיביות של תנועת נשמתושאדם מגביר ב
עד  ,כה רגילים למצב של מתח פנימיאפשר לראותו רק כאשר ממקדים בו את תשומת הלב. אתם זהו תהליך סמוי מאוד ש

אז היא תורגש ש, שלולאמת את האינטנסיביות  שהושחזה היטב תוכלו התפיש שוב ושוב באמצעותבמצב זה אם תתמקדו שרק 
-אילו אתם משילים מעיל. תרגישו כמן האינטנסיביותלהרפות  קראת היכולתכמשהו נוכרי ולא טבעי. זהו הצעד הראשון ל

 סכנות שאולי יעורר בכם הרגשה הרת ,ביל שבתוכו נהגתם לחיות. אתם תצאו מתוכו אל חופש חדשוק ומגמשוגעים הד
החיים המחייה של -בהתחלה. תרגישו חשופים בלעדיו, רק כדי ללמוד שאינכם חושפים את עצמכם אלא אך ורק לזרם

ום בין אישיותכם הפנימית לבין תא-הקוסמוס. אז תתפשו עד כמה מגביל המתח הזה שבכם. המלאכותיות שלו יוצרת חוסר
כך . אתם אפילו תגיעו לבורותבחומר הנשמה, אשר במצבו הבריא אין בו חופר חפירה עמוקה  המתחהכוח האוניברסאלי. 

, כמו גם יתר ולרגשות עזים מדי ומוגזמים-הזה, שקשור לדברים שאתם משוכנעים בהם חזק מדי, לתגובות בוראת השתרגישו 
ה מונע את זרימת הכוח. הכוח האוניברסאלי חייב לחדור לכל רמות האישיות על מנת לתפקד היטב. אם למתח שרירים. כל ז

התחום המנטאלי אחוז באינטנסיביות גדולה מדי בהשקפותיו, הוא מונע זרימה טרייה של כוח החיים. אם ישנה אינטנסיביות 
בשרירים, כוח החיים אינו יכול יש מתיחות תחום הפיסי בריאלית, כוח החיים אינו יכול לחדור לתחום הרגשי. אם -רגשית לא

 .פיסי לחדור למערכת הפיסית. לכן מתרחש התהליך ההדרגתי של מחלה, דעיכה ומוות
אולי זכור לכם שלפני מספר שנים נתתי הרצאה על העיקרון המרחיב, המגביל והסטטי, שמתאר את תנועות הקוסמוס, את 

חיים. נשימה קוסמית זו יכולה להתקיים רק כאשר אין אינטנסיביות מלאכותית במערכת. הנשימה הריתמית של כל הדברים ה
גמישות בכל הרמות כדי להיות פתוחים לכוח צריך שיתוק בכל הרמות. לגורם  ,בחומר הנשמהשמחוללת האינטנסיביות  הבור

בדעות, מדי של היאחזות אינטנסיבית לא יכולה להתקיים כאשר התנועות הזורמות נעשות מתוחות ב הגמישותהאוניברסאלי. 
מאיזה צד תתחילו להתבונן באינטנסיביות שלכם ולהיעשות מודעים בפנים. לא משנה מבחוץ ומברגשות ובשרירים הפיסיים, 

 אינטנסיביות.האת הלחץ שגורמת בכל הרמות אם תמשיכו עד הסוף, אתם תפוגגו  לה,
מודעת, שככל שהאישיות -מודעת וחצי לא-ם על עונג. יש אמונה חציהיא חיובית חלה גהאינטנסיביות שהתפישה השגויה 

לא רק על רצינות וריכוז, לרמז , כך העונג רב יותר. במילים אחרות, האינטנסיביות אמורה יותרמתוחה באינטנסיביות רבה 
עשוי להיראות כמו  בהתחלה זה –. ככל שהאישיות זורמת ביתר קלילות וקלּות וכלל זה נכון כלל אין. תענוגאלא גם על 

כך גדול יותר הזרם הנכנס של כוח קוסמי, ומכאן שגם העונג מוגבר. אינטנסיביות היא  –[ inconsequentialחשיבות" ]-"חוסרב
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האגו נאחז וחוסם את התהליכים הבלתי העונג לא יכול להיחוות בה במידה שאגו והיא מונעת את הוויתור על האגו. לכן -עמדת
מצב של לעתים קרובות, רבה מדי אינו מסוגל להשתתף בזרימה הקוסמית. משום כך, לוקח את חייו ברצינות רצוניים. כל מי ש

לבין עמדות לא רצויות ופגומות באמת.  מאפייניו. בקלות רבה מדי ניתן לבלבל בין מטעה בשפה האנושיתעצמית נשמע -הגשמה
 בתכלית.הם שונים עצמית -הרצינות של אדם מוגשם והעדרהקלילות  אבל

 ;באמת עצמיבלצורך התבוננות לא אינטנסיבית היא חיונית והבה נסכם: אישיות רגועה, קלילה, טבעית, נטולת דרמטיות 
להענקת מלוא תשומת הלב לכל מה שהאישיות עושה; לחידוש מלאי האנרגיה שלה כדי שתוכל להשקיע אנרגיה נוספת; ולצורך 

ויתור. לבין קהות חושים שבאה כתוצאה משכבה נסתרת של פחד ו דבר זהלבלבל בין שלמות הוליסטית במניעים ובחוויות. אין 
חומר הנשמה, גם אותם מבלבלים עם יתר ב-חפירתהאחרונה פירושה מוות, הראשונה פירושה חיוניות מתפרצת. אינטנסיביות ו

 יים.חיּות, בעוד שלהניח לעצמכם להיות במצב הטבעי נראה בהתחלה כאילו אין לאדם מספיק ח
רמות סמויות מאוד ידידיי; אולי לא קל לכם לדעת על מה אני מדבר. המילים שלי אולי נראות מעורפלות. לכן חל על הדבר 

התחיל להתבונן בעצמכם עד הכרחי להקשיב בעזרת יותר מאשר האוזן האינטלקטואלית שלכם. יתר על כן, עליכם ל
הטבעיות -תכם הפיסית, תהיה מודעת ואתם תתחילו לחוש את חוסרשהאינטנסיביות ברגשות ובמחשבות שלכם, וגם בהוויי

 שלה, להרגיש שהיא זרה לטבעכם הפנימי ביותר.
זה בשום אופן בא לרמז שהיא אין  אךצחוק והומור והעדר רצינות או כובד. איתה עצמית טוטאלית מביאה -הגשמהוכך, 

לחיים. בדיוק להפך. האינטנסיביות  תוגישבקונפליקט לול או פיצאו מביאה ל גורמת לאדם לפעול בלב ולבפוגמת ביושרה, או 
סירוב לתת לאדם ובתשומת ליבו, כמו גם ההנדונה תמיד קשורה לפגם ביושרה, לחוסר כנות ברמה כלשהי, ולפיצול במניעיו של 

 י.מעצמו בלב שלם. כל אלה יוצרים את הצורך, כביכול, להיות אינטנסיביים. חשוב מאוד להבין זאת ידידי
קל, -עצמית בדרך שבה אתם נותנים מהעצמי הטוטאלי שלכם בכל מעשיכם, בשילוב עם לב-והעדר הונאה ,יושרה, כנות

האוניברסאלי. הכוח הקוסמי יכול אז להתבטא בשני היבטיו הכוח  שהולמים אתאלה התכונות שמכינות את התנאים 
כל האדם על את כל האברים הפנימיים והחיצוניים, את  העיקריים. הוא יכול לגאות ולזרום דרך כל הווייתכם, להחיות

יכולה להתבטא מתוך המעמקים הפנימיים שלכם, להדריך, לעורר השראה שלו היבטיו. בנוסף, האינטליגנציה האוטונומית 
וללמד אתכם, עד ליצירת אינטגרציה בין האגו הנפרד שלכם לבינה, כך שאתם הופכים להיות בלתי מפוצלים ושלמים 

 במצב זה האלוהי חי בכם ואתם חיים בתוכו. יסטית.הול
חסרי ריכוז, כבדים ואינטנסיביים מצד אחד, תוך שהם הם במצב ההפוך, במישור הדואליסטי, בני האדם רציניים מדי, 

כן מפוצלים במניעים וברצונות שלהם ומרמים את עצמם מצד שני. חוסר האיזון הזה חייב לפנות דרך לאיזון משני הצדדים. הי
שהיה פיצול בכיוון, הכיוונים חייבים להתאחד; היכן שהיו רצונות סותרים, זרם הרצונות חייב להתאחד; היכן שהיו פגמים 

חייב להתבסס באופן מוחלט; היכן שהיתה חוסר נכונות  היושרהעמוקות והנסתרות ביותר,  , אולי ברמותיושרביושרה וחוסר 
, תהיה לכם ות להשקיע מעצמכם. בד בבד עם ההכוונה מחדש של האופי והאישיותהנכונחייבת להתבסס לתת מעצמכם לחיים, 

אפשרות להרפות מן האינטנסיביות ולפתח קלילות במקום שהכובד שרר בו. אינכם חייבים להתייחס לחיים ולעצמכם ה
דרך זה שאתם  ,ברצינותברצינות יתרה שכזו, בדרך שלילית, מלאת ייאוש וכבדה שכזו. אתם יכולים להתייחס לחיים ולעצמי 

סופי כל כך, אין שום דבר שצריך  לאה המידה שאתם רוצים לקבל. שום דבר באותלתת ודרך הרצון  /כנות,יושרמשקיעים בהם 
היא  שאני דן בהכוח האוניברסאלי לזמין, בעוד שהאינטנסיביות את ה כתהופזו נכונה אינטנסיביות -אינגדו. להילחם עליו, או 

ת את מעבר הכוח האוניברסאלי. לעתים קרובות חל בלבול בין ההתכווצות הזו לבין רצינות, ריכוז, שלמות התכווצות שחוסמ
וגם מבלבלים אותה עם תענוגות לוהטים. ההתכווצות משמשת כתחליף ליושר אמיתי עם עצמך ועם החיים,  במטרות ובהוויה,

 כל כךת, שהוא מצב ואינטנסיבי-אלל להיותלהוויה ים אלה מאפשרשניים  לכל אחד מהיבטי החיים.מלאה לב מתן תשומת ל
 עצמית.-להתחדשותוכל כך מביא תמיד מענג 

הרבה לפני שתהיו מסוגלים לוותר עוד הקדישו לו תשומת לב. ידידיי, כשתוכלו להגיע אל הצעד המכריע הזה בצמיחתכם, 
גדולה. ברגע ה כםיצביעו על התקדמות השמעותוהבנת מ הבריאה אצלכם, עצם המודעות אלי-לחלוטין על האינטנסיביות הלא

 בכם, חלק מן הכיווץ ישתחרר ויפיח בכם חיים חדשים ואנרגיה חדשה. תתבססשמודעות כזו 
, לא משנה עד ]להשתנות[ ובלי יכולת לזוז להיות מתוחים ,יתר בחומר הנשמה גורם לכם להסתגרה-הכיווץ שנגרם ממתח

בין  – החיצונישקיימת במתח . התנועה היא מאבק חיצוני. האינטנסיביות סוערות עשויות להיותכמה התנועות המלאכותיות 
 אתכם. ניעלהכוח החיים לא מאפשרת לעוצמה הפנימית של  –אם היא מתבטאת בתנועות קופצניות או בשיתוק 

ירושם לצאת החוצה, לנוע פ[ cosmic stream]של הזרם הקוסמי  [power current] עצמית ואיחוד עם זרם הכוח-הגשמה
לעבר החיים ולקראת אחרים. התנועה החוצה היא הדבר שאנשים כה פוחדים מפניו. אתם בולמים את עצמכם, אתם 

מרע. לעתים קרובות אתם גם לא מודעים לכך, משום שאולי  ואתם חושבים שכך אתם בטוחים –מתכווצים בתוך עצמכם 
 עת האשליה שאתם לא פוחדים להפקיד את עצמכם בידי הכוח הזה אשר מניאימצתם גינונים מסוימים שמעניקים לכם א

לא באמת רוצים להראות אתם תחבולות שטחיות עשויות להעלים מכם את העובדה ש ומאחד אתכם עם החיים ועם אחרים.
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ורמת עם אדם אחר. הנפרדות ג קשר כנהזה אין את עצמכם כפי שאתם לאחרים, אלא רק עם המסכות והמסווה שלכם. 
ת אמיתיות ונאמנוֹ עמדות והעצמי ואחרים, עצמי מי, הפניוהאומללות, כי היא משקפת את הנפרדות בין העצמי החיצוני ל

 תהליכי החיים.ולחיים, העצמי 
הוא  בו דומה שיש לכם סיבה לחשהכוח האוניברסאלי הוא אמין לחלוטין. להתייחס אליו בחשדנות זו שטות גמורה ידידיי. 

אתם רוצים להונות את עצמכם. בה לגביהם או שניים שאחד תחום בכם  ונותרעוד עצמכם, שקיים רק משום שהפחד שלכם מ
 צא במימוש הכוחות הקוסמיים שלכם עצמכם.במידה שאתם מחליטים לחדול מכך, תוכלו להתגבר על הפחד. ישועתכם תימַ 

שילוב בין שתי מ ממנה, נוצרתקל מאוד להתעלם , שהרגשנותלב כוזב, שניתן גם לקרוא לו רגשנות. -מחסום נוסף הוא טּוב
, ולבטוח כםבאמת עד עמקי הוויית יםכנ, לאהוב, להיות יםמגמות. האחת היא התשוקה הפנימית והאותנטית להיות חברותי

חזקה  על ידי היאחזותשמוליד הונאות וגורם לכם לעצור את עצמכם  ,בכוחות האוניברסאליים. השנייה היא הפחד שלכם
ו. הדחף המולד שלכם להרפות מן העצמי החיצוני ולהפקיד את עצמכם בידי התהליכים הקוסמיים הפנימיים חייב אגב

עצמי חוסמים את ההליכה בכיוון זה, בלתי אפשרי -לאהוב באמת. כאשר פחד, גאווה ורצוןהוא להתקיים תמיד. פירוש הדבר 
ניתנת לדיכוי משום שהיא חלק אינטגראלי  איננהמון ואהבה הנטייה להיפתח החוצה מתוך א לאהוב, והחברותיות מתהפכת.

זרום חייבים לנטות לאותו הכיוון. הקונפליקט בין הנטייה לאתם מטבע הבריאה. היא החיים עצמם. אתם חלק מהחיים ולכן 
סמים. כאשר רגשות אמיתיים נח ,א התוצאהולב כוזב ה-לב כוזב, רגשנות. טוב-עם החיים והפחד לעשות זאת יוצר טוב

רגשות אמיתיים הופכת את שקיימת בחיוניות המה על מניעת זרם הרגשות הטבעי, על הקהיית הרגשות. רגישה אשהאישיות מ
 כיווןלב כוזב, רגשנות. היא חופשייה וספונטאנית, -טוב –חובה -, והיא גם לא מכירה ברגשותלמיותרתהיתר -אינטנסיביות

ככה " ונבטא אותם, הם יאמרו,אותם ביושר  נפרשות המעורפלים מצד שני, אם לאהבה אין דבר וחצי דבר עם חובה. הרגשש
 אני אמור להרגיש, אך לרוע המזל אני לא יכול להרגיש כך בכנות".

למרות  רגשות בשלב זה-של האדם שהוא חסר לב כוזב עומד בדרכו של מימוש הכוח הקוסמי יותר מאשר ההודאה-טוב
 לאלהביע את ההשתוקקות מאפשרת לאדם ההודאה הבה בשלב זה חרף רצונו לאהוב. שהוא נטול אולהרגיש,  שהוא רוצה

אהבה -להרגיש ולאהוב. ברגשנות, האדם חי תחת האשליה שהוא כבר הגיע למצב הזה. אחרי הכרה כנה בהיעדריכולת ה
וצה לאהוב". כל עוד ובתשוקה לאהוב, הצעד הבא הוא למצוא את החלק בכם שאומר, "אבל אני לא רוצה להרגיש, אני לא ר

שכן ההתנגדות  ;להתחבר לתהליכי החיים, למציאות, לכוח האוניברסאליאינכם מחוברים לחלק הזה בעצמכם, אינכם יכולים 
 יותר. רחבהלחוות מציאות שלכם לא מאפשרת להרגיש ולאהוב היא המציאות הנוכחית שלכם. הכחשת המציאות הנוכחית 

חובה בגלל חוסר רצון להתייצב מול -לב-הנתיב שלכם, "איפה אני עדיין מתעסק בטובאם תוכלו לשאול בשלב זה בעבודת 
הסירוב שלי להרגיש רגשות אמיתיים"? אז תוכלו להמשיך ולשאול את העצמי העמוק והפנימי ביותר שלכם מדוע אתם 

שלכם שעולות על תשומת  מסרבים. מה הפחד ואי הרצון לעשות זאת? תוכלו גם להתחיל להתבונן במתיחות ובאינטנסיביות
הלב, על הריכוז ועל מלוא החוויה הרגועה והטבעית שלכם. האינטנסיביות נותנת הרגשה לא טובה כלל. היא בעייתית ומובילה 

לבעיות גדולות אף יותר בתוך עצמכם ועם הסביבה. רגשות עמוקים ומלאים אינם צריכים להיות אינטנסיביים במובן שלילי 
 בדל.לה היו מודעיםזה. 

שלכם אולי לא תגובות ההיכן יש מתיחות במחשבות, ברגשות ובגוף; היכן  –קלות וואריאציות המקדו את תשומת הלב ב
. האם הרגשות שלכם באמת אינטנסיביים עד כדי כך? שקלו את כרגע חזקות כפי שאתם גורמים לעצמכם להרגישכל כך 

נעימה שכזו לגבי -, אולי כלל לא הייתם מרגישים אינטנסיביות לאפועלים לפי טבעםהאפשרות שאילו הונח לרגשות והם היו 
חזקה עד כדי כך? האם יש לכם סיבה להיות משוכנעים עד כדי כך? ותרו דבר זה או אחר. האם אמונה פנימית זו או אחרת אכן 

 על האינטנסיביות בשכנוע שלכם ושקלו את האפשרות ההפוכה.
ף עם מתח, עם אינטנסיביות ברקמות השרירים ובכל הווייתכם הפיסית. מיקוד עתה היעשו מודעים לאזורים קטנים בגו

-כדי להיות לא ?. מהי ההסתייגות הזולהרפותרצון האי את , מאפשר לכם לזהות זה באזורים אלההתשומת הלב שלכם באופן 
. האמון יכול לבוא רק אינטנסיביים דרושה לכם מידה מסוימת של אמון במה שקורה איתכם ועם החיים, אמון שאין לכם

הרצון שלכם -לעצם ההתבוננות באיהמקרה, יש ערך רב  והעצמי שלכם נעשה מוצדק לחלוטין. אבל עוד לפני שזה-כאשר האמון
עצמית. ההסתייגות שלכם קשורה ישירות לאי הרצון -שמתח ואינטנסיביות הם המחסומים המידיים להגשמה ,להירגע ולדעת

 אמון בכוחות היצירתיים-עצמי, ומכאן לחוסר-אמון-בר זה בתורו אחראי ישירות לחוסרלראות משהו בתוך עצמכם. ד
 .]הבוראים[

 ,הדרגתי תהפוך לתהליךעצמית -מההעצמית. הגש-אל סף ההגשמהבאמת הגעתם  ,קיימת התבוננות במקומות האלהאם 
יוצרים קשר עם האינטליגנציה ו אתם את עצמכם זורמים עם היקום ונמצאים איתו בהרמוניה; שב תהליך שבו אתם מרגישים

זו נותרת מחוץ לתמונה, כל מה שאתם יה עמוקה אינטליגנצה שום דבר לא יכול להצליח. כאשר העמוקה בכם, שבלעדי
 מחליטים או עושים לא יכול בשום אופן להניב תשובות או תוצאות מספקות.
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בכם ואתם מתחילים לראות את תבונתה המוחלטת  כאשר אתם יוצרים לראשונה קשר עם אינטליגנציה זו והיא מתבטאת
דומה  –של טוב מול רע  בלתי ניתן לחלוקה, שאין בו קונפליקטים דואליסטייםועיקרון מאחד אותו  –ואת נכונותה הטוטאלית 

יותר ויותר, אתם מתגברים על החשש קרובות כאילו יצרתם קשר עם כוח זר בתוך עצמכם. ככל שאתם עושים זאת לעתים 
מודע והרצוני שלכם הלמשהו שאינכם יכולים לבטוח בו לגמרי. האינטגרציה בין העצמי  שלכם להיות מחויבים ופוחת ךולהה

משתרשת ביתר תוקף. כל צעד בדרך, כל התגברות חדשה, מוכיחים לכם עד כמה  רצוניים של כוח עצום זה-לתהליכים הבלתי
ם יותר למציאות של כוח זה ושהכוח הוא שלכם. איך אפשר לחיות . עם כל צעד אתם נעשים מודעיומוצדק האמון שלכם ב
בעיות לא פתירות. היות שכוח זה קיים לאורכו ולרוחבו של היקום כולו, הוא קיים בכם לא נותרות שום בפחד עם אוצר כזה? 

תי הופכת לבלתי כאשר הבנה זו מחלחלת באמת וחודרת לכל הווייתכם ולכל הבנתכם, אחווה במובנה האמיובכל אחד אחר. 
שכולכם מאוחדים באמצעות הכוח הזה. הקונפליקט בין עצמי לאחרים ומתברר לכם חיבה היא רק גורם שטחי, -נמנעת. אי

 .של המילה במובן הטוב ביותראך  –כל האחרים כמו  – ק. אתם נעשים ייחודיים ביותרנפס
ם לשפוך אור בנתיב זה מזווית אחרת, מתוך שיקול זוהי הדרך ידידיי. בכל פעם שיש לי הזכות לדבר איתכם ולעזור לכ
 אחר, אני נותן לכם חומר שאתם יכולים לבחור להשתמש בו ככל שתחפצו.

 האם יש שאלות הקשורות להרצאה זו?
. אני שואל את עצמי אם זה משום שאני קרוב לנקודה מאודאותי  הרגיזהאיכשהו, בפעם הראשונה, ההרצאה שלך  שאלה:

 ומתנגד לה? שאתה מדבר עליה
 זו?הרגיז אותך בהרצאה ההאם תוכל לאתר במדויק מה  תשובה:

 זה קשור לתקווה שיכלה להיות לאדם... שאלה:
. הדבר מרגיז במובן זה שאדם יודע זהלבטוח ב [ready] מוכן ממשמרגיז אותך משום שאתה עוד לא  זה תשובה:

לכת בדרך לשם. זו הסיבה מדוע חלק גדול באנושות מאמין עד שהאפשרויות האלה קיימות, ועם זאת הוא אינו בוטח בעצמו ל
וחסר תכלית. זוהי משאלת לב בלבד, ממש כמו התקווה תקווה, בשליליות, בהשקפה שהעולם הוא כאוטי -כדי אלימות בחוסר

שר או וכךאנשים אחרים ל להיעזר בעצתם ובסמכותם של ישועה במקומך, או שתוכ לךהילדותית שאלוהות כלשהי תביא 
לא שמרנית, מכילה השמרנית או מהי צורתה השמיימי ייפול בחלקך בעולם הבא. הדבקות באמונה חיצונית, לא משנה 

לא להתמודד עם משהו לא  – כלוםתקווה. חוסר תקווה אומרת, "אני לא צריך לעשות -משאלות לב בלבד, בדיוק כמו חוסר
 ".משנה בכל מקרהזה לא כל כי  –רסנית שאני לא רוצה להשיל לוותר על עמדה ה ולאנעים, לא לשנות את האישיות שלי 

אם החיים חסרי תכלית, אם אין הגיון או סיבה, אם אין שום אבולוציה ורציפות לכל מה שחי, אז בהחלט, ההתגברות על 
של  לא נעימיםההיבטים מן הלהשתמט , נוח מאוד פילוסופיית חיים ניהיליסטיתכשמאמצים פגמי אופי אינה נחוצה. 

אשר לא פחות משאלת לב אסקפיסטית ]בריחה מהמציאות[ מ הואהעצמית. זו הסיבה מדוע חוסר תקווה -ההתמודדות
-להימנע מהתמודדות עם הצדדים הלא אפשרשאיננה זו שלך. בשני המקרים  ,אינטליגנציה אחרתמי שידאג לך זו התקווה ש

ני צדדים של אותו המטבע: עתיד צבוע בוורוד בחיי העולם שאלה שהורסים את האידיאלים של האדם לגבי עצמו.  מחמיאים
הבא, שמושג על ידי דבקות באמונה חיצונית וציות לחוקים ולכללים שבאים מבחוץ, אינו שונה מהותית מחוסר תקווה 

 עצמית כנה.-התמודדות –ממה שנראה קשה ביותר  משתמטיםניהיליסטי. שניהם 
האם זה משום שרוב  וסר היכולת של רוב האנושות לחוש את הכוח הקוסמי?מה הסיבה, ואצל מי האחריות לח שאלה:

 האנשים אינם מודעים לכוח הקוסמי בגלל חוסר התפתחות?
כן, זהו חוסר התפתחות, חוסר מודעות. כעת, מי אחראי לכך? כל אינדיבידואל בעצמו. האמת שאיתה קשה כל כך  תשובה:

בלתי נתפש לאור אולי אף פעם לא אחראי על אף אחד אחר. הדבר נראה להתמודד לאנשים רבים כל כך היא שאף אחד 
 שברי אמיתֹותומחזיקים ב יקולים שטחיים, כאשר שופטים לפי מראה עינייםאו בהתחשב בש –אירועים היסטוריים מסוימים 

ך החיים מעניק אולם בניתוח האחרון והעמוק ביותר, כל ישות אינדיבידואלית אחראית על עצמה. כל מה שקורה במהל –
מודעות והרחבתה. נכון גם לומר שילד בכיתה הנמוכה ביותר בבית הספר אינו יכול להבין את מה שמבין ההזדמנות לפתיחת 

אדם הכש ;[unwilling]מסוגל אבל לא מוכן  האדםמבוגר. כך שאין זה חטא כשאדם אינו מסוגל לקלוט. המצב שונה כאשר 
 בכוונה באמצעות הרסנות ועקשנות מיותרות. עצמור את לפתוח ולהרחיב אבל הוא עוצ מסוגל

כיום, האנושות בכללותה נמצאת בדיוק היכן שהיא צריכה להיות, היכן שהיא לא יכולה שלא להיות, שכן זהו סך כל 
ת הזדמנוכבחייו ושנייה כל שנייה  יכול לנצלהאינדיבידואלים, בעבר ובהווה, שמאכלסים את האדמה הזו. כל אינדיבידואל 

ח. כל מי שמתמיד בנתיב ברצינות יכול לאמת זאת. אתם יכולים להפוך כל דבר שקורה לכם לקרש קפיצה וצמלהתרחב ול
לא רק תקף אדיר, לחומר הטוב ביותר להמשך צמיחתכם, או שאתם יכולים להרשות למה שקורה להשפיע עליכם לרעה. הדבר 

מעכבים את האירועים החיוביים ות לעתים קרובועים חיוביים. אירהוא חל גם על , אלא באותה המידה אומלליםבמקרים 
 אירועים חיוביים עשויים לעודד עצלנות, סטגנציה ]קפיאה על השמרים[הצמיחה ממש כמו שעושות הטראומות בחיינו. 

יש נטייה קובע האם הדבר יעזור או יפריע להתרחבות התפיסה שלכם. לבני אדם  ,ואשליות. איך שאתם מבינים כל דבר שקורה
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אלה של האדם הן  יועמדותאולם תמיד העמדות שלהם.  ולא ,בחייהם יםהמכריע מיםגורהם החיצוניים התנאים שה לחשוב
 .יש חשיבות אמיתיתמה ל   שקובעות

 יועל קשיים חיצוניים, שהם השתקפות ישירה של חסימות ורק דרך התגברותלאדם זמינים  להיותכוחות קוסמיים יכולים 
או אם  –חרי שאתם רואים זאת ויודעים שאתם האחראים, אתם נמצאים בדרך למימוש העצמי האמיתי שלכם פנימיות. א

 למימוש הכוחות האוניברסאליים. –לומר זאת בדרך שונה 
בני אדם באמצעים  לעאת הכוח הקוסמי ישירות איכשהו להחיל בתור רופא אני שואל האם יש איזושהי דרך  שאלה:

ולתת כיוון. למשל, לעזור בהקלת הסבל לא בהכרח כדי לפתור את כל הבעיה, אלא כדי  –שירים פיסיים פיסיים, באמצעות מכ
כפי שהוסברו על ידי ]אדגר[ קייסי ואנשים אחרים שעובדים [ של וילהלם רייך וכמה מכשירים אחרים, accumulatorהמצבר ]

 אלה ניסיונות בכיוון הזה?באמת האם  –ה זעם 
את  עלדרכים לת הן – שאינם ידועים לציבור ,ורבים רבים אחרים, במקומות רבים בכדור הארץ –לה אכן כן. א תשובה:

חוסר איזון במערכת. אפשר לגרום אם לא היה  ,לזרום היהיכול צריך והכוח אדם היכן שהכוח החיים כך שיזרום בתוך בני 
של הכוחות  תםובכך לפתוח את האפשרות לחדיר לכוח החיים להיות זמין יותר למערכת הפיסית דרך מכשירים חיצוניים,

פיסיים,  מתקניםשלא משנה כמה ממנו יכול להיות זמין דרך  ,יש להבין והרגשי. עם זאת לתחום המנטאליפנימה, הקוסמיים 
ם . זמינותו תלויה בעמדות מנטאליֹות או רוחניֹות. ההשפעה של מכשירים פיסייבמהותו רוחניו כוח מנטאליהוא כוח החיים 

אם המנטאליּות לא מתחילה לעלות בקנה אחד עם טבעו של הכוח הקוסמי. ניתן להשתמש בו פיסית  ,עם הזמן להתפוגגחייבת 
 וזמנית, עד דרגה מסוימת, אבל יש גבול לכיוון הזה.

ת הסיבולרבים את אנשים הדרך הטובה ביותר להשתמש בגישה הפיסית היא לעזור לאישיות לשנות כיוּון, מה שייתן ל
עוד להפך, הוא גורם להם להיות  אשינוי האישיות אינו גורם לאנשים לאבד את ייחודיותם, אל להם. איןשאחרת להמשיך, 

כוח ה ליצור התאמה בינה לבין, על ידי סילוק העיוותים, חוסר האיזון, ההרסנות. האישיות חייבת יותר העצמי הייחודי שלהם
. כל ההוויית בעומקלמקור הבלתי נדלה של כוח זה  גישה מתמדתלקבל ו חוץלהפסיק להסתמך על מכשירים מב זה בשבילה

 מעמד. תחזיק, הכל טוב ויפה, משום שאז הם לא יתאכזבו כאשר ההשפעה לא זה מובן לאנשים שעובדים מהצד החיצוניעוד 
יוכל  –אן ועכשיו החיים האלה כ פלא –פלא היקום מלא את מה שנתתי לכם הערב, כך ש מי ייתן וכולכם תנצלו באופן

תרופות פלא, אלא דרך הגינות ויושר להיפתח בפניכם. הדבר יתרחש לא באמצעות קיצורי דרך, אשליות, משאלות לב ריקות, 
 עם עצמכם ועם חייכם. היו מבורכים, כולכם. היו בשלום, היו באלוהים.

 נערך על ידי ג'ודית וג'ון סולי


