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 ?מי זאת רלי וורן
 

 :אז הנה בקצרה
אמא לשני בנים ומייסדת , אני רלי, נעים מאוד

 ". פשוט לי" מרכז

, משמשת כמנטורית רוחניתשנה  06 -מזה כ

מנחה ומלווה . תחומית-מתקשרת ומטפלת רב

 מודעות עצמית, ריפויאנשים בתהליכי אלפי 

 הצלחה, שינוי, המובילים לצמיחה, קבלת מסריםו

מפתחת ומייסדת . בכל תחומי החיים והגשמה

המשלבות שימוש בכלים , שיטות ייחודיות

פשוט "מלמדת בקורסי הדגל  אניאותם , עוצמתיים

 ".סוד סימני הדרך להגשמה"ו" לתקשר פשוט

 

 ."המדריך להגשמה ולמימוש העצמי שלך –סוד סימני הדרך "מחברת הספר 

 

לתהליכי מודעות והתפתחות  ישהובילו אותחוויות מגוונות תי עבר, האישי יבמהלך מסע

אלו משמשים . לרכישת שיטות וכלים טיפוליים והבנות גבוהות בתחום הרוח, אישית

לעזור לאנשים להתחבר  –האמתי  יכיום ביצירת כלים עוצמתיים ובמימוש ייעוד יאות

, לקראת חיים מלאי הגשמה, לדייק את חייהם ואת מי שנועדו להיות, לקולם הפנימי

 .סיפוק ומשמעות

 

 להכיר אותי קצת יותר בואו
 ("פשוט לי"מתוך האתר )

בת , גדלתי במשפחה רגילה. נתחיל בזה שלא נולדתי מכשפה וגם לא גדלתי ככזו

אך מאז שאני זוכרת , סגורה וחסרת בטחון, תילדה ביישני. שנייה מבין חמישה ילדים

אני זוכרת את עצמי מסתכלת מידי ". לא נודע"תמיד נמשכתי אל תחומי ה, את עצמי

מדמיינת לעצמי שהם באים ולוקחים אותי איתם . מים"יום השמיימה ומחפשת עב
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עולם הסתקרנתי גם מ(. אני מודה שעד היום אני ממשיכה לעשות זאת)למסעות בחלל 

אך זה גם  אליהם נמשכתי. כל מה שהיה מוזר ולא רגילמעולם שמעבר ומה, "חותהרו"

 .הבהיל והפחיד אותי באותה המידה

למרות שחלמתי חלומות נבואיים וחשתי אנרגיות , במשך שנים רבות, באותה התקופה

הסתפקתי . ומה נמצא מעבר לפיזי, לא נתתי את דעתי יותר מידי לעולם הרוח, סביבי

 .ספרים ולצפות בסרטים שנוגעים בנושאבלקרוא 

תי עם לב גדול ינטלמן אמ'בחור אנגלי יהודי וג, ון'פגשתי את ג, בלבד 06בהיותי בת 

, הקול הפנימי קרא לי לעזור לאנשים. התחברנו ובמקביל המשכתי את לימודי. ורחב

. הוסמכתי כמורה בכירה בהצטיינות במכללת בית ברל. והשכל תרגם את זה להוראה

ון הפך לבן זוגי לחיים וביחד הבאנו שני בנים חמודים 'נישאנו וג, במהלך לימודי התואר

 .ונפלאים

ון קיבל הצעת עבודה לעבוד בחברת 'ג, כעבור מספר שנים. עד פה נשמע מאוד שגרתי

ולעבור , הובילה אותנו לעזוב כאן הכול" המקרה"כך יד . מחשבים גדולה באנגליה

ילדינו למדו בבית . בלב קהילה יהודית וישראלית גדולה מאודלהתגורר בפרבר לונדוני 

אך יד הגורל . במשך שלוש שנים טובות, ספר יהודי ואנחנו חיינו ונהנו מחוויות רבות

 .ון חלה בלוקמיה'ובוקר אחד גילינו כי ג, שוב התערבה במפת החיים שלנו

אלא  ,תוך בחירהלמדתי לראות כי לרוב אנו זזים לא מ, בדרכי הארוכה, לצערי הרב

 .מתוך כך שמשהו חיצוני קורה לנו ואין לנו ברירה אלא לזוז ולפעול

ון ואני נלחמנו ונאבקנו במשך 'ג. פעמון ההתעוררות שלי החל לצלצל, כך קרה גם לי

, 31אך הוא הלך לעולמו בגיל , ואפילו חווינו לזמן קצר תקוה שהכול מאחורינו, שנתיים

עם שני בנים קטנים להתמודד עם אתגרי  33תי בת בהשאירו או, 8111באוקטובר 

 .החיים

מה אנחנו עושים ? למה: חזרתי לארץ ומצאתי את עצמי שואלת את שאלות החיים

 ? מה המשמעות בכל דבר? מה עכשיו? איפה הוא? כאן

הפרק בו אני בוחרת לצאת למסע חיי להכיר מי זאת , כך התחיל פרק חדש בחיים שלי

צומת מרכזית בחיים שלי בה הייתי צריכה לבחור אם לשקוע או זו היתה . באמת רלי

 . מצאתי את הכוח הפנימי לצמוח, מתוך התהום, לשמחתי. לצמוח

". המורה מופיע, כשהתלמיד מוכן"פתגם זן אומר ". כאבי גדילה"הגדילה הביאה גם 

, החוזקות שלי, הפחדים שלי, מוכנה לחוות את החולשות שלי, אני הייתי מוכנה

לפגוש כל חלק . הגדולות שביוהתשוקות המקומות הנואשים והתקוות , איפות שליהש

 .וחלק שבתוכי כדי להפסיק לתת לפחדים לנהל אותי

בהם יכולתי להתנסות , החיים זימנו לי בדיוק את אותם המקומות ואותם המורים

ולאט לאט לבנות ולהעלות את הבטחון והערך העצמי שלי ולאהוב את מי , ולחוות
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. לשנות ולפתח את היכולות שלי, להעיר, לא ויתרתי על שום הזדמנות להכיר. אניש

כסף ותעצומות רגשיות , אנרגיה, השקעתי זמן. למדתי מי זאת רלי ולמה אני מסוגלת

אך למדתי לא לתת להם , זה לא אומר שאין פחדים ואין חששות. ונפשיות כדי לגדול

 .לעצור אותי

. היה חזק מתמיד, לטפל ולעזור לאנשים, רא לי לצאתשק, קול הנשמה שלי, דבד בב

ומצד שני רכשתי שיטות וכלים , מצד אחד עסקתי בתהליכי מודעות והתפתחות אישית

הטבעי שלי לתקשור  למדתי לפתוח את הערוץ. טיפוליים שונים והבנות בתחום הרוח

ר התחברתי למקור האו. שרק הלכו והתעצמו ככל שהתפתחתי, ולהעברת אנרגיות

ולקבל , הנשמה והמדריכים המלווים, "המקור אנרגיית"ומשם התחלתי לתקשר עם 

החלו להגיע גם , כמו כן. תמונה רחבה ומדויקת בנושאים מגוונים ורבים מחיי האדם

 .תקשורים ומסרים בעבור האנושות ככלל

להחזיק טבעת ישנה " מקרי"ביקשתי באופן , באחד הפעמים בהם התנסיתי בתקשור

, חשתי עצב גדול. מיד הוצפתי בגל של אנרגיה חזקה שגרמה לי לבכות. ענדהשמישהי 

אשר איבדה שניים , מסתבר כי הטבעת הועברה בירושה מסבתא. שנבע מן הטבעת

לפתע . ואף התגלגלה מתקופת השואה כשהוחבאה בתוך ציפית של כרית, מילדיה

" קודמתי. "קודמים ולקבלת מידע מגלגולים נפתח בפני עולם שלם לתקשור עם נשמות

 .לשמש גם כמדיום

למימוש ולהגשמה של , לצמיחה, חשתי כי מינפתי את הטרגדיה האישית שלי לגדילה

, לדייק את חייהם ואת מי שנועדו להיות, לעזור לאנשים להתחבר לקולם הפנימי: ייעודי

 .סיפוק ומשמעות, לקראת חיים מלאי הגשמה

 
אני באה . גם אם הוא לא לטובתנו, מהמוכר והידועאני יודעת כמה קשה לקום ולזוז 

אך אני מאמינה שכל התשובות וכל , בדיוק מהמקום שלכם ולא מתיימרת לדעת הכול

 תפקידי הוא לעזור לכם לשמוע את המסרים המדויקים לכם .הידע כבר מצוי ברשותכם

לות בק מי שאתם באמתולהעצים אתכם ביכולת המימוש וההגשמה של רצונותיכם ושל 

 .ובפשטות

נפתחתי לאהוב ולהכיל כל אדם באשר הוא מתוך , בדרך ההתנסויות הרבות שחוויתי

אני מאמינה שכולנו מהווים . ללא שום שיפוט או ביקורת, אכפתיות ונתינה, אמפטיה

 .בריאה טהורושבכולנו מצוי אותו ניצוץ , שיקופים זה לזה

מכל מפגש אני . ם רביםלאנשי אני מודה כל יום על הזכות שניתנה לי להוות ערוץ

יוצאת נפעמת ונרגשת ומאחלת לעצמי להמשיך ולהתרגש כך מכל אחד ואחת כאילו זו 

 .הפעם הראשונה

אתם אלה שבוחרים  ,ועם זאתזוהי זכות גדולה עבורי לשמש עבורכם בתפקיד זה 
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 .במסע החיים שלכם, להקשיב למסרים ולדייק באומץ ובאמונה את דרככם

והתפתחות האישית היא אינסופית ובמשך השנים אני ממשיכה לגדול דרך המודעות 

 .ולגלות רבדים נוספים של עוצמות ויכולות, ומבקשת עוד ועוד להסיר את מה שחוסם

אתכם ללכת את דרככם הברוכה  אני מזמינה. מקווה שלמדתם להכיר אותי מעט יותר

. ולדייק את מי שנועדתם להיות באמת בחיים אלה, מתוך חיבור לקול הפנימי שלכם

 .הגבוה ביותר של עצמכם והפוטנציאל מאחלת מימוש והגשמה של החזון
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 ? למה לקרוא את מה שכתבתי

 ! זמן ההתעוררות החל
בעקבות תהליכים עוצמתיים  שעומדים להתרח, שבהנמצאים בתקופה גורלית אנו 

העולם הולך להשתנות מאנרגיה של דואליות לאנרגיה של . שבין העדנים מעברה
 .הללויה -על כך אומר . אחדות והרמוניה

 

לא  התשובות שאתם מחפשים .כי גם לכם יש תפקיד עליכם להבין, לשם תהליך זה

 . כםאור נמצא בה .בפניםבחוץ אלא  ותקייממת

 

מרכז גלקסיית מהמגיעים אלינו , גלים אנרגטיים חזקיםמבול של אנו נשטפים ב
במחזורים של בערך כל משמעותי גלים שיוצרים פולסים לשינוי . שביל החלב

, ארמותקבצורך לנקות  שוטפת ומציפה אותנוזו אנרגיה . שנה 86,111
 גם את אלה, מעוררת את הפחדים ושיעורי החיים המרכזיים

מעוררת אותנו להיפתח ולהכיר בחיבור שלנו . שחשבנו שפתרנו

לקראת ההתעלות אל , היוצרולחוות את היותנו , לבריאה כולה
 .המימד החמישי

  

שמשפיע על מי  ,אתם רוטטים בתדר אחר וחזק יותר, כשהאור בתוככם גדל
 .גם אותם לעצמם יםמעוררבכך ו, בצורה טבעית וללא מאמץ שסביבכם 

 

לבכם מרגיש והבטן , מינה שאם נושא זה מעניין אתכם אז עיניים בראשכםאני מא
כמה כואב לראות שאנו מאבדים תקשורת אמיתית ולא . יודעת כיצד נראה העולם

ניצול של משאבים ללא  ,ניצול של אנשים, מלחמות, רואים פגיעות. באמת מקשיבים
עד שהם  ,של החייםשפוגעים במזג האוויר ומשבשים את הזרימה הטבעית , רחמים
  .השתגעבחוץ נראה שהעולם  .לא לזה פיללנו .קורסים

 

אנשים שבאמת , אנשים אוהבים, המון אנשים טובים, ישנם גם המון, יחד עם זאת
ם אנשי. אנשים פתוחים ורחבי אופקים שמוכנים גם לפעול אחרת. רוצים אחרת

 .ידע זה כדי לקרואלא הייתם לוחצים על הכפתור , אם לא כך הדברשהרי  ,כםכמו

 

מתעוררים ורוצים לחשוף ולראות את , לומדים, חוקרים, סקרניים, נשים שרואיםא
 מגלים דברים". זה מה יש"מבינים שיש הרבה יותר מ ". לחומה"התמונה שמעבר 
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, מפתחים רגישויות להבדיל בין אמת ושקר, משתמשים בחושים נוספים, נסתרים
מנצלים ופועלים גם  בין נותנים לבין, חורשי רעותבין מיטיבים ל, בין נגלה לנסתר

ואתם  ,"לוחמי האור"או /ו" המתעוררים" ם אני קוראתכל. כדי לשנות

 . הקוראים ביניהם

  

יענה או לשים את -אינם מוכנים לטמון את הראש באדמה כבתש האנשים אתם
לצרף אחרים לתודעה גבוהה , לתת, לעורר, נסו לעזורתאלא , ם רק בענניםכראש

בדרכו כל אחד  .ולהיות שליחים בעבור אלה שרוצים ולא יודעים איך לעזור לעצמם
כדי  לקהילה גדולהאף לסביבה הקרובה או , לאדם שמולוינסה לתרום את אורו 
 . לשנות את המצב הקיים

 

לבחירה  הם קריטיים ותהקרוב והשנים החודשים, השבועות
 .תנו להכיר בעצמנו כבוראי מציאותהאישית של כל אחד ואחת מא

. לא יוכלו להתעלות נפרדות ואגוצנטריות, ניצול, שליטה, אנרגיות ישנות של פחד

תעצם בעת י ,גבוהה או נמוכה, מצב התודעה שבו נהיה נוכחים

את רטט התדר , יותר מתמיד, לכן עלינו להעצים כעת .המעבר
 .לאנרגיה גבוהההאנרגטי שלנו 

 

אל המהות  לחבור עכשיו זה הזמן. אנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתמהמה

הכרה ל. אל עוצמת האור האינסופי שהננו, האותנטית של מי שאנו באמת

לאפשר לעצמנו לחוות בעת  .שמה שאנו מחפשים כאישור מבחוץ נמצא בתוכנו

, אפשור, קבלה, נוכחות של אהבה, כשההתעלות תהיה בשיאה, המעבר

בספר זה  .למימד הבא להמשיך הלאהכדי שנוכל ידיעה ואמונה בעצמנו 

, תובנות וכלים מעשיים לפריצת התודעה שלכם, תמצא ידע

 שיעצימו אתכם

 להיות מי שנועדתם להיות 

  .ולחיות את החיים שנועדתם לחיות 

במי שאנו היא בהכרה  ובעולםלנו  על מה שקורהלהשפיע  היכולת היחידה שלנו

לקחת אחריות ולהגדיל את כוח התודעה  .ביכולותינו לברוא מציאותבאמת ו
 . להכיר בעצמנו כאלוהים חיים כאן על פני האדמה .והאור שלנו

שנעלה את רמת  בכך, הבאהאבולוציוני עלינו לעזור לעצמנו להתעלות לשלב 
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הפיזית וגם ברמה לנקות את עצמנו גם ברמה . התדר האנרגטי שלנו
 .רוחנית-התודעתית

האחריות האישית של כל אחד ואחת מאתנו הוא להגביה את רמת התודעה 
שלהן , לשחרר תפיסות ואמונות ישנות. ת שלנוולהעצים את ההתפתחות האישי

שעד עכשיו  ,להיפתח ולהתרחב לעוד אפשרויות רבות. האמנו במשך שנים רבות
  .היו נסתרות

 .להיחשף ועלינו להיות מוכניםהאמת עומדת 
  

 להעצים את הבחירה. הו זמן התחדשות והתכווננות מחדשז
למימוש חיובי ולהסכמה אישית להתקדם  במציאות של כל אחד

  .לעידן הדלי

ולחיות , לבסס את בחירתכם ואת נוכחותכם במעבר שבין העידנים
בהסכמה בתוך תקופה רבת ,חיבור, כבר מעכשיו יותר באיזון

 .נוייםשי

 

 ?כיצד עושים זאת
על מנת לעזור ולעורר כמה שיותר אנשים להתחבר , בזמן גורלי זה

ערכתי , איגדתי, אספתי, לעצמם ולהתעלות אל המימד החמישי
קיבלתי כידע גם את אלה שוגיבשתי את המאמרים והמסרים שכתבתי ו

בכל ולהורדה מידית דיגיטלי זמין  מתוקשר מאנרגיית הבריאה לספר
, בקצב ובזמן שנכון לכם לקרוא, כדי שתוכלו זאת. ובכל מקוםעת 

 . לצמוח ולהעשיר את עצמכם

התודעה  ,תוך כדי או בדיעבד, לב איך עם כל פרק שתקראו תשימו
לקרוא לפי הסדר או לדלג  יש באפשרותכם .והלב נפתח התרחבה

 .לפרקים שמושכים אתכם

כלים ו כיווני חשיבה, רעיונות, ידע רב, השראה יתן לכםספר זה 
להתעורר ולחוות את עצמכם ואת שיעזרו לכם  ,מעשיים ופרקטיים

  .הרבה יותר ממה שנדמה לכם שאתם ,החיים

לחשוף . בחירה אמיתי ולא באוטומט חופש לחיות את החיים מתוך
 .ולרומם את הנפש את האור שבכם

חדשים לגלות דברים וללמוד ואולי תופתעו  לראותסקרניים , היו פתוחים
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  .על עצמכם ועל החיים

ערכתי  ,בעלות סמליתלקבלו מנת לחסוך בעלויות ההפקה ולאפשר לכם -על

עמכם הסליחה אם שמתם לב לטעויות , לכן. ועיצבתי את הספר בעצמי
 . לשוניותספרותיות או 

ם להיפתח אל התמונה לעזור לכמה שיותר אנשי ומתשוקה עזהכחלק משליחותי 
מחוברים ומשמעותיים הקדשתי , הרחבה של המציאות ולחיות חיים יותר מלאים

אפשר לכל אדם לעשות זאת כבר לו, ארוכים כדי להנגיש לכם את הספר חודשים
 .עכשיו בקלות ובלי מאמץ

 
 

 ,לצמיחהמחכים לכם כלים והזדמנויות בסוף הספר 

 .שרעאתכם לקרוא ולהת מזמינה    !הטבות נוספות ....עודו

לכל מי שברצונכם הפוסט / הפצת המייל  אודה לכם על, כשליחי האורו

האושר ולאפשר גם להם באהבה את חדוות  ,להיטיב עם דרכו וצמיחתו

 .התעוררותשב

 .אפשר לעצור-איהזו הרכבת את . השינוי עומד להתרחש

 .הבחירה בידכם ?האם תבחרו לעזור לעצמכם ?לעלות עליה האם אתם מוכנים
 

 .בכל דרך אפשריתגדולה ו ♥  ב לעמוד לרשותכםאשמח 

 

 לכולנו ערבות הדדית ומעבר קלמאחלת 

 ,תטמון בחובהואל תקופה שתוביל 

 .הרמוניה ושיתוף פעולה, שלווה, שקט

 ,שבה האהבה תגבור על הפחד פהותק

 ,שתקרב ותפתח לבבות

 ותאפשר לכל אחד 

 היות - פשוט לי

 רלי

 ....נתחילאז בואו 
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 העידן המתחדש 

   מתדר המקור מתוקשר מסר

 
 ,הוא מפגש סימבולי העידניםבין תקופת 

 ,שבין הישן לחדש

 ,בין העולם העתיק לעידן החדש

 ,בין מה שהיה למה שהווה

 ,בין הנסתר לגלוי

 .לאחדותבין הנשכח 

 ,כל כך מרגשת, בתקופה כל כך חשובה, הנכם נמצאים בתקופה

 ,ולהיות נוכחים בה הסכמתם להגיע

 ,"ארץ"מתוך דרככם הארוכה בשבילים הכל כך מוכרים בכדור 

 ,בהם התגלגלתם אינספור פעמים

 ,חוויתם אינספור חוויות

 .התנסיתם בכול

 ,ומתוך התרגשות עצומה

 ,ומתוך הסכמה ברורה

 ,בחרתם להגיע בזו התקופה

 ,לה חיכיתם כל כך הרבה זמן

 .זמן במושגים של התלת מימד

 ,נסתרים ואינכם מבינים, עידן זה בה הילכתם חשוכיםאך 
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 ,מאין באתם ומה היא מטרתכם

 ,ונאלצתם בכל פעם מחדש לעזוב אל העולם שמעבר

 ,ושוב לחיות רק במימד זה, ושוב לשכוח, ושוב לחזור

 .בה אינכם זוכרים את מקור נשמתכם

 .עידן זה תם ונשלם

 

 ,והנכם עוברים בשלב הזה את תעלת הלידה

 ,והראש כבר מציץ והגוף עוד מעט יוצא

 .במעבר הזה ונולד בן אנוש חדש

 ,אשר מכיר, בן אנוש אשר יודע

 ,את מהותו האמיתית, את מקורותיו, את שורשיו

 ,את נוכחותו באחדות אחת פנימית

 .החומרי-בין הנשמתי ובין האנושי, בין האלוהי

 ,בין הוויה ובין יצירה ,אחדות אחת

 ,החומרבין הרוח ובין 

 .בין הפיזי למטאפיסי

 :קלילותומביאה איתה 

 ,קלילות מחשבתית

 ,קלילות של יצירה ובריאה

 .קלילות של ראייה

 

 .והגבולות נופלים והמושגים מתרחבים, והמרחבים נפתחים

 ,לעלות מימדיםאיזו חגיגה , איזו שמחה
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 , אהבהלהתהוות ביצירה של 

 ,הבה ליקוםא, אהבה לאחדות, אהבה לאחרים, אהבה לעצמי

 .אהבה נקודה

 .זוהי התקופה

 

 ,והנכם נדרשים במיוחד בתקופה זו בה הנכם מתכווננים

 ,להתבונן דרך משקפת נשמתכם, לעלות למודע

 ,במה שאינו משרת אתכם

 .במה שעוצר אתכם להיות במלואכם ולממש ולמלא את חזונכם

 ,לכל אחד בתוכו יש קול קורא

 ,אשר מבקש ביתר שאת

 ולכוון את עשייתכם להישמע 

 .להיות את מי שאתם

 , להתבונן על השמחה

 , להתבונן על יצירה

 להתבונן על מה שממלא את לבכם

 .ולכוון אל זו המטרה

 

 , הפחדים לשחררהסכימו באומץ ובאמונה 

 ,אשר עוצרים לשחרר תירוצים, לשחרר מעצורים

 .את הפחד מהלא ידוע, כי הם מהווים את המוכר והידוע

 :ולשחרר הפחד מלאבד, על כל מעגליי חייכם להתבונן הסכימו

 ,לאבד דפוסים ומחשבות, לאבד גבולות
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 ,לאבד כספים, לאבד משפחה, לאבד חברים

 .לאבד עצמכם, לאבד עבודה

 ,הוא פחד כי הרי אין זה איבוד, כי כל אשר הוא

 ,להרוויח את עצמכםכי אם הסכמה 

 ,להרוויח תיקונכם, להרוויח אמונתכם

 .להיות אחד בתוככםם השלמתכ

 .הרי זוהי באמת מטרתכם

 כל כך מדויק, וכל היתר יושלם ממקום כל כך ברור

 .ויביא אליכם את בריאתכם המדויקת של מציאותכם

 ,אינכם כל כך מבינים לאן פניכם מועדות

 ,אינכם כל כך זוכרים את הבטחתכם הנשמתית

 .את ההסכם אותו חתמתם טרם בואכם

 אך אותו קול נמצא בנשמתכם ומוביל אתכם 

 .גם אם אינכם יודעים

 

 ,לשחרר, בקשים לתקןתהינכם מוזוהי התקופה בה 

 ,את כל אותם מכאובים אשר עוצרים

 ,את אותם הזכרונות אשר יושבים בתוככם

 .ומנהלים אתכם גם אם אינכם יודעים

 יש לכם תפקיד לא רק לעזור לעצמכם 

 ,אלא גם לאחרים

 .יושבים בתוך מעגל זה בכדי ואינכם
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 ,כל אחד ואחד מכם מתבקש בתקופה זו

 ,בעיניים פקוחות, להתבונן לתוך עצמו בעיניים גלויות

 .ולהוות מודל לאחרים כיצד יש לשנות

 ,ואחרים ינהרו, ואחרים ישאלו, ואחרים מתבוננים

 .לפיד מואר להאיר את דרכם ולהובילם, כי מבקשים הם אותו לפיד

 ,רות ההולך ומתעצםקול התעור

 ,הסכמה רחבה, ומביא עימו בזו העת הסכמה גדולה

 .פחדים, העמדת פנים, מסכות, קליפות מיותרות להשיל

 הן רק כוונון אל אותו קול פנימי, העידניםתפילות שבין , וזמן תפילות

 ,אלא להבין כי ההתבוננות היא פנימה, המבקש לא להתבונן החוצה

 , אל תוך האלוהי שבכם

 .תוך כוח היצירה והבריאה הנובעת מכם אל

 ,אל תתבוננו למעלה ושאו עינכם כלפי השמים

 ,אך כל כך מואר, הביטו פנימה אל המקום העמוק והלא מוכר

 ,והחשכה תתפוגג והאור יציף וימלא את כל מהותכם

 .והחמלה והאהבה תכוון את מעשיכם

 

 הסליחה היא לעצמכם, הסליחהזוהי 

 החוצהשאינה נובעת מן הפה 

 .אלא מן הפה פנימה

 לכל אשר הייתם, לכל אשר חוויתם, סליחה לכל אשר עשיתם

 ,בחיים אלה ובכל האחרים
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 .על כל חלקיכם, מתוך הסכמה כי זה מי שהנכם, מתוך השלמה

 .סלחו לעצמכם כי אחרים רק משקפים אתכם

 ,לכל אחד ואחד על תפקידו בלעזור לכם להתבונן על עצמכם תודהואמרו 

 .את מטרתכם להיות אחד בתוככם ולשרת

 

 מלווים אתכם בתקופה מרגשת זו

 מתבוננים וגאים בכל צעד שלכם

 .באומץ ללכת את דרככם ולא לוותר לעצמכם

 .להיות את מי שאתם

 ,איזו שמחה

 ,פשוט לחוות

 .היות-יפשוט ל

 תודה

 

, זורמות מכיוון אחד האנרגיותמראים את , מחוץ לכדור הארץ, מרחבי הקוסמוס

האנרגיות נראות בצבעיהן כמו אבוקת . לכיוון כדור הארץ, כמו נהר הזורם בנתיב אחד

. ממש כמו להבת אש. נר בצבע אדום וכתום עם אנרגיה כחולה קרירה יותר במרכזה

האנרגיות מגיעות ממרחק כנהר . וגם הקרות שבמרכזן" החמות"יש גם את האנרגיות 

אנרגיות . וסמיכה עבה ההמקיף ועוטף את כל הכדור בשכב, ץהנשפך אל כדור האר

 .ויוצרות לחץ על קרום כדור הארץ, אלה בעלות דחיסות גבוהה

, מתפוררת, דחיסות מעטה הכדור משתנה, עקב הלחץ המופעל על קרום כדור הארץ

עקב הפעלת הלחץ , עד כה המעטה היה מוצק ודחוס וכעת. נהיית חלולה יותר

ממחישים זאת , ביןנעל מנת ש. אווריריהוא הופך להיות יותר , האנרגטי עליו

 .ד דחוס רגילכן זה עם הבועות במקום שוקול, בהשוואה לשוקולד אוורירי

מתחילה להשתחרר דרך אותם , שהיתה אצורה בתוך כדור הארץ, האנרגיה מבפנים

משחררת אנרגיה מימי קדמא של , ברמת הדחיסות, "אווריריות"ה, נתיבים חלולים

ישנה הקלה על היכולת של , עם השחרור. אשר נתקעה ודחסה את הכדור, כדור הארץ
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מימדים להתמיר את החומר ולהתחבר אל ההכדור 

מה שהפיזיקאים יגלו בשנים הקרובות )יותר המשיקים אל כדור הארץ  האנרגטיים

 (.יותר ויותר

על מנת להפוך את החומר , השינויים הללו הם אלה שיוצרים את הזעזועים בפיזי

, אנרגטי זה במעטה-שינוי המולקולרי. טרנספורמציה בחומר –לפחות דחוס 

כלכלה , לשינוי במבני חברה, לפגעי מזג האוויר הוא זה אשר מזעזע את הכדור ומביא

, תסכולים, ופוליטיקה ולשינוי בדחיסות הגופים הפיזיים שלכם אשר מתבטא בעייפות

 . חיפוש עצמי והעצמת התכונה הפנימית שלכם, שקט-אי

אור זה , ככל שנתתם יותר מקום ויותר במה לאור שבתוככם

תכם ודרך התפתחותכם ככל שעכבתם את מודעו .יגדל ויתרחב, יתעצם

על מנת לעורר אתכם , תחוו יותר קשיים ואתגרים, להקשבה למהותכם האמיתית

 .להכיל אנרגיות אלה ערוצכםלהסכים להרחיב את 

, כולנו מתבקשים להתפתח, מתבקשים לנוע כולנו

בחיים אלה על מנת לתקן ולהתמיר עצמנו , כולנו הגענו לתקופה זו .להתעורר

יש שעשו זאת מוקדם יותר ויש שמגלים זאת . ויה של אחדותעשייה והו, לחשיבה

 . מאוחר יותר

ההתמרה של הכדור והחיים כאן בכללותם ! כל אחד בדרכו מבקש ללכת את דרכו

 החלטה אשר התקבלה מבעוד מועד. מתוך הסכמה גבוהה של כלל האנושות, משתנים

השינוי את ה זו בתקופעבור ל, טרם הגעתכם לחוות עצמכם בחומר עוד, ובפה אחד

 .אך ניצניו הראשונים כבר כאן, שינוי אשר עוד יקח עידנים .מהפיזי למטאפיסי

, כמובן. שלושים ואף ארבעים, חלקם היום בני עשריםש, במשך דורות נולדו כאן ילדים

  על. תוך הוויה של דור חדששעוד יגדל ויתפתח ל, לא נשכח את הדור הצעיר יותר

הדעות ודרכי , בעלי האמונות, אשר מבוגריו, מדברלדור המשווים זאת , ביןנמנת ש

כך גם הדור . הלך ודעך ,שנאחזו בגבולות ובבידול של כל פרט ופרט ,ותהפעולה הישנ

אך צריך הוא , הדור הצעיר יתפוס יותר מקום ויותר במה. בבוא הזמן ילך וידעך, הזה

 . עוד ללמוד את דרכו

, הגלובלית ,הראייה החדשניתיהיה זה דור ביניים אשר ינסה להביא את 

הכלל משרת את הפרט  השב ,ההרמוניהו החברתית בעלת האחדות

שיעשה את המעבר בין העבר ההווה , יהיה זה דור ביניים. והפרט משרת את הכלל

ומשם , טבע והכדורלטובת ה, והעתיד ויפעל לטובת הכלל ולטובת האנושות כולה
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 .יתחבר אל היקום

לפקח על  ותכאשר בעברן ביקרו אותנו וממשי ,ישויות נוספותשיתופי פעולה עם 

אשר נערך , כי אם מתוך ייחוד של ניסוי" מעבדה"אך לא פיקוח של  ,דרך התפתחותנו

 . ואין שני לו ביקום ,כאן בהתפתחותנו

. פחד ובהלה מתוך נכונות והסכמה ולא מתוך, מחכים הם בקוצר רוח למפגשים אתנו

, מרפא, תקשורת: שדות על גבי שדות של אפשרויות, לפתוח בפנינו עולמות נרחבים

כולנו מתבקשים להמשיך ולפעול , על מנת שכל זה יקרה. שיתופי פעולה, צמיחה, ידע

אשר אין להתעלם , פנימיהקול ולהקשיב לבראייתנו הגבוהה את הווייתנו האמיתית 

 . ממנו

 יםמרחיב אתםלהרגיש כי דרכו , כםן לאותו נתיב הנכומצאו 

, כםאת תפקידכם למימוש ולהגשמה את ייעוד, מכםאת עצ

 .כםאת רצונ

כל . לכל אחד ואחת למלא את תפקידו במלואו כאן על פני האדמה, יש מקום לכולם, וכן

מצאו את דרככם אל . כל כך הרבה כלים, כל כך הרבה אפשרויות, כך הרבה אנשים

 .נכון לכם המרגיש ,אחד מהם

האנרגיות תמשכנה לזלוג ולהקיף אתכם במשך מספר שנים 

העוצמה תלך ותדעך עד , אך ככל שהזמן יחלוף. על פי ציר הזמן שלכם, נוספות

 !איזו חגיגה. שלמה ושלווה, לישורת רגועה

, החושים מתחדדים. הולך ומתפוגג, מסך הערפל, והמסך

ינשום ויכיל יותר הגוף , יכולת ההבנה והרחבת הראייה משתנה

גלה אשר נפתח ונ, א שלכם.נ.ת סליל הדאור מעצם הרחב

אשר עוסקים בגילוי ובהבנה את , ביתר בהירות גם למדענים

 .מהותכם האמיתית

כי , להם אתם קוראים ניסים ,נפלאות וניסים יתרחשו סביבכם

זו תטמיעו את , ככל שיחלוף הזמן. מציאות חדשה היא לכם

ביתר כיום אשר מתגלה  מציאות. כחלק מהשלםמציאות ה

 .בין החומר לבין האנרגיהו בין הפיסי למטאפיסי להבנה, שאת
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מלאו את מלוא הווייתכם באנרגיה , אז קחו נשימה עמוקה

את , וחגגו בקול תרועה את התמרתכם, אשר סביבכם

מלווים . שהנכםמקור חיבור אל האת התפתחותכם ל, גדילתכם

את יום , אתכם את שמחתכם אתכם בדרככם הברוכה וחוגגים

 !הולדתכם

התכוונו ובקשו , נר יום הולדת לעצמכם, הדליקו נר: זה לאירוע סימבולי אירועהפכו 

ראו . להיות את מי שאתם ולמימוש קול נשמתכם, להרחבת עצמכם, לטובתכם העליונה

 .מתמלא באור והיו כאחד עם כל מי וכל מה שסביבכם ערוצכםכיצד 

 ,שלכם באהבה

 מלוויכם
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 כלים  01

 חדשהליצירת שינוי והתחלה 

 

 ?יוצרים התחלה חדשה איך 

 ?שינוי מניעים כיצד

 ?איך מעיזים לשנות

 

 

ויכול , במיוחד בתקופה מאתגרת זו של שינויים מואצים, מאיתנו רביםמעסיק זה נושא 
  .כל תחום ותחום ממעגלי חיינו השוניםב לבוא לידי ביטוי

חברה ותיקה עימה עבדתי , התקשרה אלי מירי, לאחר כעשר שנים שלא התראינו
, מירי הכירה אותי מיד עם הגיעי ארצה מאנגליה. במשרד סמוך במשך מספר שנים

הגעתי אז  . לאחר שהתאלמנתי ונותרתי לבדי עם שני בניי הקטנים, שנה 06 –לפני כ 
 .סגורה ומופנמת, חסרת בטחון לארץ

מירי נתקלה לאחרונה באתר  .דרך ההתפתחות המודעת שלי רק החלה, באותו הזמן
לא האמינה לשינוי ומיד התקשרה , ולאחר שקראה אודותיי ועל פועלי, שלי

 ?"איך עשית את זה" :לשאול

לשנות את המקום בו , מירי שיתפה אותי שמזה זמן רב היא חפצה לפרוץ את דרכה
ומשאירים , אותה" אוכלים"והפחדים אך הספקות , היא נמצאת ולהגשים את ייעודה

 .אותה במקומה

אשר יחדיו יצרו אצלי את , הגורמים 01אציין את , מתוך ההתנסות האישית שלי, ובכן
עדיין כמובן אשר התרחשו וממשיכים , היכולת לפרוץ את דרכי לשינויים רבים

 :להתרחש

לחוות ולהיות במקום , חלומות ורצונות לראות, לכולנו יש שאיפות – רצון .0

, בין אם מדובר במקום העבודה שלנו, אחר ממה שאנו נמצאים בו כעת
במימוש של נסיעה , בחשבון הבנק, בחיי החברה, במערכות היחסים שלנו
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  .עצמנו עם מרגישים איך שאנולגבי אך בעיקר , בלימודים ועוד, יצירהאו 
 

והתשוקה לזוז ממנו , הינו הזיהוי של המקום שלא עושה לי טוב, הרצון
אנו מניעים תהליך של תפיסה , כשאנו מביעים רצון .ולהרגיש אחרת

אשר מובילות ליצירת אפשרויות והזדמנויות , ומשיכה של אנרגיות
, איבוד אמונה, חרדה, פחד, אנו בויתור המוביל לכעס, כשאין רצון .לשינוי

יכולת התפיסה וההבנה שלנו , מכאן. בוד שדות אנרגיהאי, איבוד שליטה
 .קטנההולכת ומוגבלת והאפשרות לשינוי 

 
לאחר . הרצון נולד מתוך תחושת מחנק, ולצערי לעיתים קרובות, לעיתים

מיד משכתי במושכות החיים ולא אפשרתי לעצמי מספיק זמן , שהתאלמנתי
כיוון ששני ילדיי נזקקו , חשתי כי לא היתה לי ברירה. להתאבל על מות בעלי

 . כשבין לילה הפכתי להיות מפרנסת יחידה, לי
 

אך בתוך תוכי חשתי ריק ועצב , אמנם תפקדתי כאמא וכמפרנסת לכל דבר
את השמחה מצאתי . שנכח בכל פעם שפגשתי את עצמי לבד, תהומי

יצאתי למפגשי חברות ומפגשי , ברגעים בהם נפגשתי עם אנשים בחוץ
אשר הלך והבשיל , עצב תהומי, אך בדלת אמותיי' ם וכוללימודי, תרבות

חשתי שאני בקושי מחזיקה את עצמי מעל המים ושאני לא . לכדי ייאוש
 .הגעתי לכלי הבא, מכאן. יכולה להמשיך להרגיש כך

 

לעיתים . הייתי בשלה לשינוי, מתוך תחושה שקצו כל הכלים – בשלות .8

בחיים ומאלץ " ישקורה ל"חיצוני משבר   –אילוץ חיצוני הבשלות נובעת מתוך
  –אילוץ פנימי לעיתים הבשלות מגיעה מתוך. ברירה יתאותי להתמודד בל

  .אי אפשר להמשיך יותר, ךשכהארה ובחירה , תובנה פנימית
 

הפנימי אז התאלמנתי ו –קודם החיצוני , שני הדברים פגשו אותי, במקרה שלי
כיום אני נושאת גם את ההבנה ). העצב שיכולתי לשאת בתוכיהגעתי לקצה  –

אך , כי הבחירה לחוות את האובדן נעשתה עוד ברמת הנשמה שלי, המודעת
 (.…זה בהמשך

 

ההזדמנויות לשינוי סובבות אותנו תמיד אך אנו לא תמיד  – הזדמנות .3

כאשר אנו בשלים  .ונותנים להן לחלוף ללא שימת לב יתרה, בשלים לראותן
  .רכנו נגלית לעיןההזדמנות שנקרית בד, לשינוי

 
למדתי בזמנו באוניברסיטה הפתוחה ובאחד ההרצאות שעסקה , במקרה שלי

אודות פעילות המרכז להתפתחות , שיתף המרצה, "חלום כראי הנפש"ב
 .אישית שבהנחייתו

 

 . להעז לבצע פעולה ראשונית לקראת השינוי – אומץ .1

 
. ת ונחבאת אל הכליםביישני, הייתי מאוד סגורה, יבתחילת דרכ, אותו הזמןב
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והגעתי למרכז  אומץ לאחר התחבטויות רבות ביני לבין עצמי עזרתי
זה נשמע אולי טריוויאלי אבל להסכים . אישית של אותו מרצההתפתחות ל

ולא שינוי  לחוות להסכיםהיה , הקטן הזההמשמעותי הצעד , לצעד הזה
  .הרצון לשינוי עם להישאר רק

 

" גם מסע בן אלף קילומטרים מתחיל בצעד קטן"  –לעשות מעשה .5

ושם לעיני קהל " על ספת הפסיכולוג"הגעתי למפגש שנקרא  –( לאו טסו)
, של משתתפת מהקהל מול המנחה" טיפולי"נערך מפגש , שישב וצפה

 . דרמה-באמצעות גישת הגשטאלט ופסיכו
 

רותקתי לעוצמת התהליך . הקהל השתתף בנתינת משוב, בסוף המפגש
כעבור שבועיים ניצבתי שם . תעוזה של המשתתפת לעבור אותו מול קהלול

. אשר הציפה אותי רגשית, של משתתפת אחרת" סשן"והפעם צפיתי ב, שוב
מיד נרשמתי  !!!!פעלתי בלי לחשוב פעמייםהפעם ו ,לא הפסקתי לבכות

 .רכה שלושה ימים רצופיםשא, לסדנת המרתון של המרכז
 

 ןאשר מכוו, הפנימי ב לקוללהקשי אנו נדרשים, ולפעולעל מנת ליצור שינוי 
ורק אז מתיידדים עם קולות  פועלים קודם ,מכאן .אותנו למה שנכון לנו

 . אשר מכניס את הפחדים שלאחר המעשה ,המיינד
 

לא , לא חשבתי על העבודה, לא חשבתי על הזמן, לא חשבתי על המחיר
כי חשתי  פעלתי. יתי מעשהפשוט עש, חשבתי על מי ישמור על הילדים שלי

  !אני חייבת לעזור לעצמי .שאין לי פה אפשרות אחרת
 

החל לפעול ולהחדיר בי  ההיגיון קול, המיינד, קים'רק לאחר שמסרתי את הצ
ואתם ? מה עם הילדים… זה הרבה כסף? איך תסתדרי? מה עשית: פחדים

, היצירתיים היקום מזמן את כל הפתרונות. מסתדרים, כשזה נכון… יודעים מה
שנה של דרך התפתחות נהדרת  06, משם. ואכן הסתדרתי. כדי שזה יתאפשר

חוויות , קורסים, עוד ועוד סדנאותשהובילה ל, כואבת ומצמיחה, ונפלאה
, אשר העניקו לי את הכלים והיכולות שיש לי היום, והתנסויות רבות ומגוונות

 .לעזור לעצמםוכלו שיגם לעזור לרבים אחרים וגם להנחיל להם את הכלים 
 

אלא אם כן יזרקו אותנו , רובנו לא נעז לקפוץ למים, כשהשינוי גדול ומפחיד
הצעדים , צעד, נפרוט את השינוי לצעדים קטנים ונלך צעד אך אם, פנימה

 .הגדולים והמשמעותיים יקרו מאליהם תוך כדי תנועה

 

ולא משנה כמה הסיבות  לא לוותר – נחישות והתמדה .6

-אל אי, נודע-כל שינוי טומן בחובו קפיצה אל הלא. לגיטימייםוהתירוצים 
זה מפחיד וקשה ולא נוח ומביא עימו , כן. הנוחות-אל אי, אל הפחד, הוודאות

אך , לעיתים גם פיזיים, מכאובים, מחשבות ותסכולים, נדודי שינה, שקט-אי
תר נחושים יו, שלהיות במקום שבו הייתי זו לא אופציה בכלל אמונה כשישנה

 . שהשינוי מביא, לעבור את המים הסוערים
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ולהמשיך לגדול ולהתפתח עד , בתוך תהליך השינוי על עצמי לא לוותר

הרי . עד לשינוי הבא , כמובן". אזור הנוחות"שהשינוי מתייצב וחוזר להיות 
 ".הוא שהכול משתנה כל הזמן, הדבר היחיד שוודאי בעולם הזה"
 

לפגוש את העצב , ש את עצמי באמתלפגו שהעזתי ברגע, במקרה שלי
במיוחד אלה שמעכבים אותי מלהיות את , לפגוש את כל צדדיי, שנשאתי בתוכי
לא ויתרתי על  .רק אז יכולתי לגדול ולהיות את מי שאני היום, מי שאני באמת

, פחדים, להמשיך ולהשיל עוד ועוד קליפות, מרגע זה והלאה, כל הזדמנות
ולא מתוך , שמחה מתוכי ולאהוב את מי שאניכדי להיות באמת , מעצורים

 .אך הפעם מתוכי, החלל שבתוכי החל להתמלא. אישורים שקיבלתי מהסביבה

 

אנו , שינינו, פעלנו, העזנו: כאשר השינוי כבר נוצר – טיפוח השינוי .7

הנוח והמוכר , לטפח את השינוי כדי שיהפוך להיות המקום הבטוח נדרשים
 .כי השינוי לא התייצב, שוב משניםאחרת נמצא את עצמנו  ,לנו

 :לדוגמא

, את עצמנו להמשיך ולטפח את החוויה שלנו – אם פיתחנו מודעות עצמית
לעלות במעלה ספירלת . בעוד מעגלי התפתחות ולמידה שונים ויצירתיים

 .שלנו המודעות

לטפח את התפקיד החדש בלמידת התפקיד  – אם שינינו מקום עבודה
לתרום זמן ואנרגיה להתמקצעות , ים עימם עובדיםלהתעניין באנש, לעומק

ולהתעניין גם לאן עוד אפשר להתקדם ומה יעשיר אותי יותר , בלימודים נוספים
 .בתפקיד

, לפנות זמן איכות משותף –לטפח את הזוגיות החדשה  – אם שינינו זוגיות
לצאת : ולהשקיע גם בכסף ', שיחת טלפון וכו, מגע, לפנק בתשומת לב בחיבוק
 .החופש, צימר, מסעדה, לחוויות משותפות כמו סרט

הטיפול וההתפתחות האישית , המודעות, למרות שאני עוסקת בתחום הרוח
אני עדיין  ,כמנחת סדנאות וקורסים וגם באופן אישי מלווה גם, שנה 06 -מזה כ

 ומביאה להגדיל את היכולות והכישורים שלי , ממשיכה להתפתח עוד ועוד
 .אותם גם לאחרים

לקורס חדש ויוצרת עוד ועוד יצירות שיתרמו ויעשירו בימים אלה נרשמתי 
 .התאבון רק גדל. אחרים

מי שמתיידד עם , הרי גם כך. לבד קשה לעשות את הדרך – תמיכה .2

מנת שלא נרגיש בודדים -על. נוי מביא עימו זה אנחנוהאתגרים שהשי
שיתמכו , שיעודדו אותנו ,אנו זקוקים לאנשים תומכים שיאמינו בנו ,בתהליך

התנועה בתוך הספקות והחששות תוך כדי , בנו רגשית ויכילו את הפחדים
 . השינוי

https://www.pashutli.com/?page_id=664
https://www.pashutli.com/?page_id=16
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מן רשת בטחון שאם . הוות כתף עבורנו להתנחם ולהירגעאנשים שיוכלו ל
הקיפו עצמכם  .…להרים, לעודד, לדאוג, יהיה מי שימשיך לאהוב, ניפול

  .באנשים אלה וסננו את הקולות של אלה שלא

 

השינויים המתרחשים בחיי נובעים מתוך מודעות גדולה , כיום – מודעות .3

, דפוסי החשיבה שלי, הכישורים, הפחדים, החולשות, החוזקות: לעצמי
הבנת מפת החיים שלי והחיבור שלי לעולם הרוח , הייעוד שלי, האמונות שלי

  .ולהבנות היקום
 

קל לי יותר להסכים , באמצעות המודעות שלי לעצמי ולסובב אותי
ללכת את  ,מתוך הקשבה לקול הנשמה שלי המכוונת אותי ביתר שאת לשנות

מאשר להקשיב , ולהגשים את החזון הגבוה ביותר של עצמי, דרכי המיטיבה
 . לקולות הפחד והספק

 
תפגשו את כל הצדדים החזקים  ,שתלמדו להכיר את עצמכם יותר ככל

תוכלו גם להשתמש במודעות להקשיב , והחלשים ותלמדו מה מפעיל אתכם
ולדייק את מה שנכון לכם , כדי להמשיך ולהעז לשנות, יותר לחוזקות שבכם

 .בחיים

 

, פה–  כל שינוי הוא לטובה –חשיבה חיובית  .01

: בדרך כלל כאשר השינוי הוא מבורך כמו. לא לכולם קל להבין ולהתחבר
: אנו מברכים' קניית בית וכו, פתיחת עסק חדש, תינוק חדש שנולד, חתונה

: מאתגר כמו אך כאשר השינוי הוא… ועוד" לחיים", "בשעה טובה", "מזל טוב"
  ".רע"אנו שופטים זאת כשינוי ', מוות וכו -ושלא נדע, מחלה, פרידה, גירושין

 
שכשהחוויה , ברור .הוא שיפוטי בלבד" רע"או " טוב"ההגדרה של השינוי כ

פחד , חרדה, תסכול ,כעס, צער, מאתגרת והיא מביאה עימה רגשות של כאב
אך ככל שנתחבר להבנות  .קשה לנו לראות את השינוי כמשהו חיובי, ועוד

עוד , שהנשמה שבנו בחרה את החוויות וההתנסויות שאנו נחווה ,הרוח
נוכל יותר לקבל , ולמרות שאיננו זוכרים בחירות אלו ,טרם הגיעה לגוף הפיסי
אמנם זה אינו . כחלק מהמארג של מפת החיים שלנו, את השינויים המאתגרים

יכול לעזור לנו להשלים עם אך בהחלט , מוריד מעוצמת החוויה הרגשית
 .השינוי

 
עזרו לי להבין את השינוי שעברתי בזמן , ההבנות הללו, במקרה שלי
אמנם הגעגוע וכאב הפרידה נותרו אך יכולתי . ולהשלים עימו, שהתאלמנתי

התבטא " השינוי הוא לטובה"ההבנה כי ". ?למה זה קרה לי" -לקבל יותר את ה
מה , מצאתי את האומץ לגדול ולהתפתח, בכך שמעצם העובדה שנותרתי לבדי

 .שלא היה קורה לו נשארתי בזוגיות

מעגלי  ולהיות במלואכם בכל, מאחלת דרך צלחה ואמיצה להגשים את עצמכם
 .חייכם
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  ,נתינה ללא כוונת רווח

 ?כזוהאם יש חיה 

 

, בקליניקה שלי מקסימהבעת ביקור של אישה 
סיפור אמיתי אודות מתקשרת הושמע בפני 

אשר פתחה קורס תקשור במטרה לעזור , אחרת
לתלמידיה לפתח את היכולת המולדת של 

ולהעניק להם כלים וטכניקות , ההקשבה למסרים
 . להרחבת יכולת התקשור

לאחר ששוחחו , חשו התלמידים, באמצע הקורס
בינם לבין עצמם וגילו שכולם חשים את אותו 

ת הפסיקה להנחיל להם את שאותה מתקשר, הדבר
 . אז כבר לא יצטרכו אותה, מתוך חשש שאם הם יוכלו לתקשר בעצמם, הכלים

 .הסכימו לבטל את הגעתם להמשך הקורס, פה אחד
 

נפעמתי מעצם העובדה כי בנתינתה לתלמידיה את היכולת . פי נפער ובקושי נסגר
פרנסתה ש וחששה, היא חשה שזה בא על חשבונה, להרחיב את ההקשבה למסרים

 .הפחד שיחסר -תפגע או תלקח ממנה 

 :ושאלתי את עצמי, זה גרם לי לחשוב

 האם באמת אפשר לתת ללא כוונת רווח מצד הנותן? 

 ריצוי או צורך היא נתינה, האם נתינה הנובעת מפחדים? 

 האם יש חיה כזו, ומה לגבי נתינה ללא קבלה? 

 :בדקתי עם עצמי איפה זה פוגש אותי, קודם כל

מפגשים בכל כך הרבה מובנים כלפי האנשים שמגיעים אלי ל, אני בנתינה, מצד אחד
הרי מטרתי וייעודי הם לאפשר לכם למצוא  .סדנאות או לקורסיםל ,טיפוליםל ,אישיים

ולפתח , בכל תחום ונושא המאתגרים את חייכם, את הכלים והיכולת לעזור לעצמכם
 . מודעות למהותכם האמיתית

http://www.pashutli.com/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%98%d7%99
http://www.pashutli.com/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%98%d7%99
http://www.pashutli.com/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%98%d7%99
http://www.pashutli.com/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%98%d7%99
http://www.pashutli.com/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.pashutli.com/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA
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הכלים והאמצעים שרכשתי ופיתחתי ברבוד , הנסיון, ה באמצעות הידעזאת אני עוש
ליבי פתוח . לכל מי שזה רק נכון לו, ואותם אני מעניקה באהבה רבה, השנים
 המוביל, והנתינה היא מתוך תחושת ייעוד גדולה והקשבה לקול נשמתי לרווחה

 .אותי לתת מכל הלב

 ? ודע או נסתרוהאם היא כוללת רווח מ ?איפה הקבלה, מצד שני

כאשר , הגשמה ותחושת הצלחה, הקבלה אצלי קודם כל נובעת מתוך תחושת מימוש
לגדול ולצמוח בתוכם , האנשים שאני פוגשת מצליחים לשנות את מה שמאתגר אותם

הם יותר מאושרים ובעלי תחושת . למקום שבו הם מרגישים טוב יותר עם עצמם
זוהי קבלה שמעודדת אותי . דויקת יותרמסוגלות ויכולת להגשים את עצמם בצורה מ

סיפוק , בעלת ערך, מרגישה טוב ושלמה יותר עם עצמי וכך אני, להמשיך בעשייתי
, מכיוון שזו גם פרנסתי .והגשמה והחיים מקבלים עבורי משמעות ערכית ורוחנית

 .ברור שיש פה גם קבלה כספית

 איזון בין נתינה וקבלה
 

נתינה ולא מספיק מציבה גבולות של זמן ואנרגיה  over -לפעמים אני חשה כי אני ב, כן
למרות שאני (. אתגר של חלק מהעוסקים בטיפול ולימוד)לתת ולתת , מרוב הרצון לתת

אני , לאחר פרק זמן מסוים, לפעמים, מתמלאת מעצם העשייה וההגשמה של ייעודי
מה , פיםחשה צורך למרווח של זמן עבורי כדי להיטען ולהתמלא גם מדברים נוס

 . שמפגיש אותי עם האתגר שלי לאזן בין הנתינה לקבלה

אנו , יותר ממה שאנו אוהבים אנשים על הטוב אשר עשו לנו" לב טולסטוי אמר
, מרוב אהבה לאחרים ולעשות להם טוב ."אוהבים אותם על הטוב אשר עשינו להם

והיזהרו לא  שימו לב, אך עליה וקוץ בה. לפעמים אנו שוכחים את עצמנו ומתרוקנים
כי אז הנתינה תבוא ממקום " קורבנות של נתינה "להיכנס לפינה ולחוש

 .אהבה ולא של הקרבה של

 )תועלת)כוונת רווח 
 

 : אז שאלתי את עצמי את השאלה

בין אם היא מודעת , האם מאחורי כל נתינה ישנה כוונת רווח כלשהי
 ?או נסתרת לנותן

 

שיכולה לנבוע מקשת , כלשהי( תועלת)כי בכל נתינה ישנה כוונת רווח  אני מאמינה
איני אומרת זאת . מודעים או נסתרים, מאוד רחבה של רווחים ראשיים או משניים

מעצם היותנו , אלא כציון עובדה הקיימת ומשרתת את כולנו, מתוך שיפוט של הכוונות
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 .ללמוד ולהתפתח, כאן בגוף הפיסי לחוות

 .היא שיפוט שלנו בלבד" שלילית"או " חיובית"ו את כוונת הרווח כההגדרה שלנ
על מנת שנוכל ללמוד על עצמנו מאיזה מקור אנו מונעים , כוונות הרווח משרתות אותנו

 ואם המקור נובע מרצון או מצורך, לתת

 דוגמאות לרווחים בנתינה הנובעים

 :מצורך/ מרצון 

  מפותח, רוחני, מואר ,נפלא, זה גורם לי להרגיש שאני אדם טוב… 

 או של הייעוד שלי/מימוש והגשמה של עצמי ו, זה מעורר אצלי תחושת סיפוק. 

 מהצד המקבל, לעורר תחושת חוב כלפיי. 

 מהצד המקבל, לעורר תחושת אחריות כלפיי. 

 יש לי ", "אין לי זמן לעצמי)"ת /שאני נותןלחזק את תחושת הקורבנות שלי כ   
 .("כל כך הרבה לעשות למען

 להעצים את הכשרונות ואת תחושת היכולת שלי. 

  זקוקים לי –קבלת משמעות לקיומי. 

 כדי שיאהבו אותי. 

 להיות חלק מ, לדרך, לעם, כדי להשתייך לקבוצה… 

 לפצות על רגשות אשם. 

  להאדיר את עצמי –להרגיש נעלה מעל אחרים. 

  (.פחד מהלבד/ פחד נטישה)שלא יעזבו אותי 

  העסק/עצמיאמצעי לשווק את. 

 עבור רווח כלכלי. 
 

  .ועוד רבים אחרים

 , לעולם אין אדם עושה משהו למען האחר"

 " אלא אם כן הרווח שלו מהמעשה גדול יותר

 "(פרחים הצמיחו קוצים" וך הספר אנדרוז מת. ס.ו)
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 נתינה בהתנדבות

 העמותה: קבוצות או ארגונים כגון, כאשר אנו מתנדבים לעמותות, לכאורה, גם כאן
ואין אנו מצפים לתשלום או להחזר , ח או לאיכות הסביבה"להצלת בע, למלחמה בסרטן

, לשייכות, לאהבה, כולנו זקוקים להכרה. ל עובדות"גם כאן הסיבות הנ, כלשהו
, גם אם הנתינה שלנו נובעת ממניעים אידיאולוגיים. נולמשמעות לעצם היות, לקשר

אחד ואחת מאתנו יש גם את המניעים  עדיין לכל, מוסריים או רוחניים, חברתיים
 .למרות שלאף אחד מאתנו לא נעים להודות בכך, ל"המודעים או הנסתרים הנ

 

 מתן בסתר

 :דרגות של נתינה בשמונהמכירה , ם"פי הרמב-על, היהדות

 

 .כמו מתוך תחושת אשם או חוב, רצון-נתינה באי.  0

 .אבל מתוך עניין ואכפתיות ,לתת מעט מכפי שאתה יכול להרשות לעצמך.  8

 .אך רק לאחר שביקשו ממך לתת, לתת בנדיבות.  3

 .רק מתוך הראייה שלך את הצורך של האחר, לתת עוד לפני שביקשו ממך.  1

 .אך המקבל כן מכיר את הנותן, הנותן לא מכיר את המקבל.  5

 .העצמי נשארולכן כבודו , אך המקבל לא מכיר את הנותן, הנותן מכיר את המקבל.  6

 .גם הנותן וגם המקבל אינם מכירים זה את זה.  7

על מנת שיהיה מסוגל  .לעזור למישהו –הדרגה הגבוהה ביותר של נתינה .  8

 .לעזור לעצמו

ובמיוחד אם גם , והאדם המקבל אינו יודע או ער לזהות הנותן, כאשר אנו נותנים בסתר
אך גם , את התערבות האגו בנתינהאנו אמנם מנטרלים , הנותן לא ער לזהות המקבל

 . אותם אנו מעניקים לעצמנו, שצוינו קודם במאמר, כאן יש רווח משני אחד או יותר

שאנו אנשים טובים , טפחנו לעצמנו על הכתף, אנו נרגיש נפלא מעצם העובדה שעזרנו
מתן בסתר הינה נתינה מאוד . ולא משנה מה הניע אותנו למעשה, ואנו אכן כאלה

רווח עצמי שאנו מעניקים אך מספקת במה ל, לא ציפייה לקבלה חיצוניתגבוהה ל
נתינה זו נמצאת בדרגה , מכיוון שאין אנו זקוקים לאישור חיצוני הנובע מהאגו .נולעצמ
 .גבוהה

זה בדיוק המקום שבו אנו לא רק  ". כנפיים"נותנת למקבל  הדרגה הגבוהה ביותר
מו נתינת מזון לעניים או בית מחסה של המקבל כ" חולשתו"נותנים ומקבעים את 

על מנת שגם הוא  ,"המקבל"היכולת לצאת ממעגל  אלא נותנים לו את, להומלסים
לחסר  .נעזור למצוא מקום עבודה, למובטל: למשל . לאחרים" נותן"יוכל להפוך ל
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 כדי שיוכל, השכלה ומיומנות מקצועית נעזור למצוא מסגרת להכשרה וללמידת מקצוע
 .הקורבנות לצאת ממעגל

שמחתי לגלות מבלי לדעת זאת , כשהתוודעתי לשמונת השלבים של הנתינה ביהדות
אני מגשימה את המטרה הגבוהה ביותר של , כי מעצם ההקשבה לקול נשמתי, מראש

לעזור לכל מי שמרגיש ". כנפיים"והיא לתת לכם , שהפכה גם לייעודי המקצועי, הנתינה
להתחבר אל היכולת ואל , חד או יותר מתחומי חייכםבא, דואג או כואב, מבולבל, תקוע

ולשנות את מה שלא עושה , להחזיר שליטה לידיים שלכם, החכמה הפנימית שלכם
 (.הנשמה שלי/פה אני מרשה לעצמי לטפוח על הכתף)לכם טוב 

 

 חוב קארמתי

 

 ?האם כל נתינה צריכה להיות מלווה בקבלה

 
נתינה ללא "הנלמדים ברפואה משלימה היא שאחד הכללים , לגבי המטפלים שבינינו

נוצר חוב , כאשר אני מעניקה טיפול או מפגש ללא תמורה". קבלה יוצרת חוב קארמתי
נשמת המקבל  עדיין, שגם אם הוא לא חש חייב, קארמתי ברמת הנשמה של המקבל

חוב שלא הוחזר בחיים אלה יעבור לחיים  .חשה צורך להחזיר מתישהו את החוב
 .הבאים

גם אם היא שולית , מלמדים כי יש ליצור אצל המקבל תחושת נתינה גם מצידו, כןל
 אך שהמקבל, לשלם סכום סמלי בלבד או חיבוק אוהב, להכין לך כוס קפה: בלבד כמו
 .מצידו" התשלום"ידע שזה 

ברור שלא כל דבר שאני עושה מיד יוצר , כאשר מדובר בנתינה שלא מהמקום הטיפולי
לשכננו וגם , לחברנו, אנו נותנים הרי כל הזמן לבני משפחתנו .קבלה מצד הנותן

אך אם המקבל . לאנשים זרים והקבלה לרוב באה לידי ביטוי באמירת תודה וזה מספק
 כי אז, יש לאפשר לו בהתאם למה שמרגיש נכון לשני הצדדים, מביע רצון לתת

 .נסגר מעגל אנרגטי של איזון בין נשמות

 
שגם אם מישהו נתן לך , "אין מתנות חינם" שים באמרהרוב האנשים בארץ משתמ

 מתישהו הגלגל יחזור אליך ותידרש, משהו מוחשי או עשה בעבורך שירות כלשהו
 .להחזיר חוב

לא רציתי להיות חייבת . לקבל, הרבה פעמים בעבר, תחושת החוב הזו מנעה ממני
תהליך הלמידה חלק מ. זה אינו איזון! לא –אין בעיה אך לקבל  ,לתת. לאף אחד

. היה ללמוד לאזן את המקום הזה גם בתוכי וגם בחוץ, וההתפתחות האישית שלי
מודעת או קארמתית אצל האדם " תחושת חוב"שגם בנתינה שלי אני יוצרת  להבין
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פה למדתי . למרות שלא היתה בי שום ציפייה או רצון לתמורה כלשהו בחזרה ,המקבל
 .לתת גם לי כשמציעים "בקטנה"אפילו לקחת נשימה ולאפשר לעצמי גם לקבל 

 

 "שלח לחמך על פני המים כי ברבוד הימים תמצאנה"
 

שהנתינה שלי , אני נותנת מתוך אמונה. גם כאן אני מאמינה שישנה כוונת רווח, ושוב
, אני אמנם משחררת ציפיות באיזה אופן או צורה היא תחזור. תחזור אלי בדרך כלשהי

   .כוונת רווח של קבלת תמורה כלשהי בחזרההנתינה מניעה  אך עדיין

, כאשר אני מלמדת ומעניקה לתלמידיי את הכלים והטכניקות לתקשר בכוחות עצמם
כל תלמיד כזה הופך להיות , להפך. כי אין לי בו צורך, אני משחררת את הפחד שיחסר

, וכך המודעות העצמית והרשת האנרגטית מתרחבת, בעבור אחרים ערוץבעצמו 
מתוך אמונה כי היקום יספק את צורכי ממקורות . וד שלי יוצר עוד ועוד נתיביםוהייע

, נוצר איזון בין הנתינה שלי לקבלה, במקום הנכון ובזמן הנכון, ידועים או נסתרים
 .שתחזור בדרך נסתרת כלשהי

חיבור לתחושת האחדות , חיבור לנשמה, נתינה מעצם מהותה היא פתיחת הלב
, כי כשאני נותן מעצמי לאחר, נתינה היא התגלמות האהבה ".אני"ויציאה מתוך ה

  .לאותו חלק שהאחר משקף אצלי, אני בעצם נותן לי

על מנת שנוכל ללמוד בצורה מודעת , כוונת הרווח המודע או הנסתר קיים אצל כולנו
 8)קבלה  -לבין ה( בגימטריה 8)נתינה  –מה מניע אותי לנתינה ולאזן בין ה 

 .ה היא בעצם נתינה מהצד הנגדיהקבל (.בגימטריה

 נפגשות נוצר איזון" נתינות"כששתי 
 אלא, כאשר הנתינה נובעת לא מתוך תחושת חוב של הצד המקבל

  .נוצר איזון ,לתת שלו גם הרצון מתוך

זו נתינה גבוהה , נתינה הנובעת מרצון ולא מצורך
גם אם היא מביאה עימה רווחים נוספים לצד , יותר

 .הנותן

ולא כי אני , שהנתינה שלי נובעת מתוך רצון והקשבה לעצמי, אני תמיד בודקת, לכן
 .חייבת או לא נעים לי או שמצפים ממני

בשאיפה לחוות עולם מאוזן , מאחלת לכולנו לתת מתוך רצון אמיתי וכמיטב יכולתנו
 .ומאוחד יותר
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 ?כיצד להחזיר את האמון

 

מידי ורוצה להאמין " תמימה"האם אני 
מבלי לחשוב שישנה , מרים ליבמה שאו

 ?איזושהי כוונה נסתרת מאחורי הדברים

האם רק אני נפגעת כאשר לא מאמינים 
כשאני דוברת אמת וכוונתי חפה מכל , לי

 ?נדה'אג

חסרי , מתי הפכנו להיות חשדניים כל כך
ותמיד , במה שמשתפים אותנו, אמון כל כך במה שאומרים לנו

, מכירה, חורי כל אמירהמא חושדים בכוונה נסתרת שעומדת
 '?אימייל וכד, כתבה

שיאמר לנו את האמת ונרגיש , במי כן אנו יכולים לבטוח
 ?בטוחים

ביא את עצמי לעשות טוב ולה, שרוצה להאמין בטוב, לפעמים אני מרגישה כמו חייזר
, לא. כי רק כך זה מרגיש לי אמיתי, הכל מה שאני חווה ומרגישבכנות ובאותנטיות ל

אך הבסיס , גם לי יש את החששות שלי, סה להצטייר כטלית שכולה תכלתאני לא מנ
כולם טובים ורוצים לעשות . ממנו אני יוצאת אל העולם הוא האמונה שלי קודם כל בטוב

במידה . כי קורה שטועים, עד שמוכיחים אותי אחרת וגם אז אתן הזדמנות שנייה, טוב
 :וכדברי הדאלי לאמה… רתזה אמנם כואב אך אני משחר, וזה חוזר על עצמו

 

 ,אם מישהו בוגד בך פעם אחת זאת בעיה שלו"

 ".אם מישהו בוגד בך פעמיים זאת כבר בעיה שלך

עוברת לי מחשבה בראש ואני לרגע אחד  ואז. … וזה המקום לא לאפשר זאת יותר
אל תבואי כל כולך פתוחה , תחשדי טיפה, אל תבטחי כך מההתחלה", אומרת לעצמי

אך כנראה שבבסיס , "שכולם חושבים כמוך ורוצים רק את טובתך, ומאפשרת ותחשבי
 .אני לא יכולה לשנות את טבעי האמיתי ואני ממשיכה לבטוח



 35  | פשוט להתעורר

35 
   כל הזכויות שמורות לרלי וורן 

 :אני רוצה

  רבים רוצים לפגוע בנולהאמין שלא כל הע. 

  הכאיב יכול להשתנות/פשע/להאמין שכל אדם שפגע. 

  ושלא כל אחד , להאמין שאפשר לבטוח במה שאומרים לי 
 .לרמות או לנצל אותי, "לתחמן"מנסה  

  רואה מה קורה סביבי, שומעת, להאמין שכשאני קוראת ,  
 .שלא משקרים לי ומעוותים את העובדות 

  בכל אחד ואחת מאתנו להאמין בטוב שנמצא. 

  בנתינה , באחדות, להאמין שכולנו יכולים לחיות בהרמוניה 
 .ובאהבה 

  להאמין שיש משמעות לקיומנו מלבד הישרדות וחומריות. 

  נקודה. להאמין. 

 

ברור לי שישנם דברים ". תמימה" / "פראיירית" / "פתי מאמין לכל דבר"תקראו לי 
. לא תמיד מספרים לי את כל האמת, לי דבר מהוכשמנסים למכור , הנסתרים מן העין

, שכשאני קוראת כתבה או שומעת ברדיו או בטלוויזיה דיווחים כאלה ואחרים, ברור לי
שעל מנת לשלוט , ברור לי. שלא תמיד אובייקטיבי, שמדובר בהשקפת עולם של הדובר

 אך עדיין, במניפולציות של הסתרת ועיוות המידע יש שמשתמשים, ולהנהיג

 . מאשר לחשוד בכולם להאמין ולבטוח בוחרת ניא

שקרים , נוכלות, העוסק בהונאה' כלבוטק'שלא לראות תכניות כמו  בוחרת אני

שהרי רובן מלאות , לראות ולשמוע כמה שפחות חדשות או לקרוא עיתונים, ורמאויות
  ".נמוכות"בכתבות העוסקות באנרגיות 

אני מאוד ערה לקיומן ולכן . אלה במודע לא להיחשף לאנרגיות שליליות בוחרת

 . איתם" להתערבב"לא  בוחרת אני

שיש הרבה יותר אנשים , רובנו רוצים לבטוח ולתת אמון ולא לחשוד ואני מאמינה
שחושבים כך , אני בטוחה שיש עוד רבים מכם הקוראים. ישרים מאשר נוכלים ורמאים

 .ולנוולא מיד שופטים וחושדים במי שמ, ובאים מהשקפת עולם זו

  ?למה לחשוד

ועל , אנו פוחדים שיפגעו בנו. חוסר אמון וספק, החשדנות נובעת מפחד, לפי ראייתי
שלא יפגעו או , מנת שנחוש בטוחים ומוגנים ונגן גם על עצמנו וגם על הקרובים לנו
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 . אנו חושבים שעלינו לחשוד במי ובמה שמולנו, ינצלו אותנו

עלי לעורר את כל חושיי , "אדם לאדם זאב"בו על מנת לשרוד טוב יותר בעולם הטרף 
. כדי שארגיש בטוחה ומוגנת, צודקת יותר, זריזה יותר, חדה יותר, ולהיות חכמה יותר

לשקר , לתחמן, אז עדיף לחשוד שמנסים לרמות, הרי אם הצורך שלי הוא הגנה ובטחון
במקרים . כדי שאפגע כמה שפחות, כי כך אהיה מוכנה מראש לכל תרחיש, ולנצל אותי

, בה האדם כבר מאבד את האחיזה במציאות, קיצוניים החשדנות אף הופכת לפרנויה
 .וחושב שכל האנשים שסביבו רוצים ברעתו

אנו חיים , כאשר אנו חושדים. מאשר לבטוח, לחשוב שעדיף לחשוד: הטעות

בדאגה מתמדת ומבזבזים הרבה אנרגיה על תרחישים וסיפורים של מה יכול לקרות 
ולהשקיע את האנרגיה , במקום פשוט לבטוח ולהאמין יותר… סתתר מאחוריומה מ

 .וליהנות מהרגע, במה שיכול לעשות טוב

  ?האם זה תלוי תרבות

עד שאיבדנו את היכולת " פוילשטיקים"ו" תחמונים"האם אנחנו כישראלים רגילים ל
ישנם  האם? "אם אין אני לי מי לי"לתת אמון באחינו בני האדם וכל שנותר הוא 

ניסיתי למצוא מידע ? שיותר נותנים אמון ופחות חשדניים, חברות או עמים, תרבויות
 . על מחקר מסוג זה ולא מצאתי

בת זוג שבחרנו /נגיד לדוגמא מבן, שכאשר אנו בוטחים ונפגעים פעם אחת, הצרה היא
ת סוגרים א אנו מתחילים לחשוד בבן זוג הבא שנפגוש ואט אט, ה ונפגענו/להאמין בו

הגברים הם חשודים בפגיעה /שרוב הנשים, הכללה אז ניצור גם, אם נפגענו שוב. הלב
ולא נסכים להביא את מי שאנו , נסגור עוד יותר את הלב, מכאן. פוטנציאלית

 . אפקט כדור השלג …באמת

להסכים . כחוויה העומדת בפני עצמה, שלנו לראות את מה שחווינו בחירה זו

ה /בת הזוג הבא /גם בבן ולבטוח להישאר פתוחים ואותנטיים, להשאיר את הלב פתוח
 .שנפגוש

להם עד שמוכיחים אותם  ילדים מאמינים במה שאומרים. ילדים קטנים אינם חושדים
בהבטחות , לחשוד באמירות שהם שומעים. ואז גם הם לומדים לחשוד, אחרת

ככל  .כדי שלא יחשדו גם בהם, ואף לומדים גם לתחמן, שמבטיחים להם ולא מקיימים
מהר מאוד האמון מתחלף , שהם חווים יותר ויותר חוויות שקריות ושוברות אמון

 .בחשדנות

ולא להתעסק בכאב ובפחדים , בשמחות וברגשות לשתף, הלב את אני בוחרת לפתוח
? כמה אמיתית אני יכולה להיות כדי שיראו? לא רואים אותי, מה? איך לא מאמינים ליב

הרי היקום . וזה בדיוק המקום בו אני עוצרת ומתבוננת, הפגוע שמדבר לרגע" אגו"זה ה

 .כמו שאני, אניפשוט להיות  סכיםולהעוד התנסות והזדמנות להתחשל  מזמן

זה לא . הנובע מפחד, יהיו כאלה שהשיקוף הזה יפגוש אותם במקום הכואב שלהם

זה  .הלא בטוח הזה בצד השני למקום אני רק מהווה טריגר. באמת מופנה אלי
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 .לא שלי

פוגעת זה נובע , חשדנית, כאשר אדם בוחר לראות את הדברים מנקודת מבט כועסת
נותר לי הוא לשלוח לו הרבה אור ואהבה ולהודות לו על כל ש. מתוך העולם הפנימי שלו
כדי שאוכל לשחרר מתוכי עוד נדבכים הנובעים מקולות  ,ההתנסות שהזדמנה לי

 . הפחד שלי

כולנו חווינו מילדותנו המוקדמת אנשים שהוכיחו לנו כי . הזו" תמימות"יש מחיר ל, כן
  :ם באמירהכולנו מכירים ומשתמשי. וכך גם אצלי" לא בטוח"העולם 

 "כבדהו וחשדהו"

חשבתי לקרות את החנייה הלא מקורה , עוד בראשית דרכי הרוחנית, לפני מספר שנים
עושות שמות , כיוון שעץ יושב לי מעל מקום החנייה והציפורים המכייפות מעליו, שלי

שעוסק , ביותר בחור בחנייה בסופר" מקרי"היקום מזמן לי באופן , והנה. לרכב שלי
, מאון לאון. ראיתי את השילוט על הרכב שלו ושאלתי אותו כמה זה עולה. זהבדיוק ב

תוך הבטחה כי אין צורך ברשיון , הוא שכנע אותי לבנות פרגולה מעל החנייה שלי
אך לא , פה בטחתי ונתתי אמון. בחרתי להאמין לו ולא בדקתי האם זה כך. לבנייה זו

 .הייתי אחראית

 ותאחרי לא בא במקום לקחת לבטוח

מסתבר כי היה צורך באישור . שאנו קונים סחורה או חותמים עסקה, ולבדוק לפני
מיד את הפרגולה ונשארתי גם  לפרק נאלצתי, לאחר ששכניי יצאו והתריעו בפניי .מבנה

 .בלי פרגולה וגם בלי כסף

גם , שהיקום מזמן לי בדיוק את אותם החוויות ללמידה ולצמיחה, מתוך מודעת לכך
חידדתי , וכן מאז שרכשתי כלים; והכול מדויק במארג מפת החיים שלי" הכואבת"בדרך 

אני מזהה מהר יותר היכן נכון לי ליצור , אינטואיציה ואת היכולת שלי לחוש אנשים
אני עדיין פתוחה להאמין בטוב , בבסיס ההוויה שלי. אינטראקציה והיכן אעדיף שלא

 .שהיקום מזמן לי, והזדמנותבכל מצב , בכל סיטואציה, הקיים בכל אדם

 

 "את אשר יגורתי בא לי"

ככל שאני . היקום יזמן לי בדיוק את האנשים וההתנסויות הללו, אם אחשוד כל הזמן
דומה מושך . היקום יביא לי יותר אנשים הפתוחים גם להאמין ולבטוח, בוטחת וסומכת

חזק אצלי את זה כדי לשקף ול, היכן שאני עדיין נתקלת באמירות חושדות. דומה
 .ולא להיגרר לקולות הפחד של אחרים, המקום בו אני מצויה

על מנת שלא אפול קורבן , ברור שיש מקום לחשדנות מסוימת שהיא טבעית ונורמלית
, לשקרים ולא אכניס כל אדם לחיי או אבטח בכל סוכן מכירות או כל כתבה שאני קוראת

 .סים לרמות אותיאך אני לא מייד יוצאת מנקודת הנחה חשדנית שמנ
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את  כאשר אני מטילה ספק בפרשנות שלי, החשדנות יכולה להועיל לי :תועלת

זהו מנוע חזק . בתוכי ומהי האמת הנוגעת ומהדהדת חווה שאני המציאות

 .ולצמיחה אישית ורוחנית, לעשיית דרך של גילוי עצמי

 

, כשהספק נוגע במשמעות וערך של מי אני ומה אני
 .למסע וגילוי אמיתי שלי את עצמיזה יכול להוביל 

 

אני רוצה . והאם היא משרתת אתכם נכון, בדקו איפה אתם נמצאים בסקלה הזו
ממה שהוא , ל להיות טוב יותרשעולמנו אוטופי ויכו, לפעמים לחלום או לחיות בבועה

 .םכיו

, לומר את מה שאנו באמת מאמינים בו, מאחלת לכולנו לדבר את קול האמת שלנו
אם כולנו נבוא זה , לעשות ולהביא רק טוב בעשייתנו כמיטב יכולתנו ומכאן, לרצות

ולפתוח את הלב , נוכל לבטוח יותר זה בזה, ישר והוגן, לקראת זה ממקום אמיתי
 .והנשמה ללא חשש ומורא
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 הזמןדיאלוג עם 

 

 " אין לי זמן"

 " האני לא מספיק" 

 " הלוואי והיו לי עוד מספר שעות"

 " הזמן בורח לי" 

 " …השעה אני לא מאמינה כבר מה" 

 "…ש אחד לשני"אני חיה מסופ" 

 ?נשמע לכם מוכר

שהמלאכה מרובה אך הזמן קצר מלהכיל את , נראה לי כי רובנו חיים את ההרגשה הזו
ואני היא זו , למרות שכיום אני עצמאית וכביכול הזמן עומד לרשותי. כל שיש לעשות

אני עדיין מרגישה כי איני מספיקה להשלים את כל רשימת , אותו שמחליטה כיצד לנהל
שאני זו שמחליטה כיצד , נראה כי דווקא מכיוון. תשוקות שלי/רצונות/מטלות/המשימות
 ?האמנם. הזמן בורח לי בין האצבעות ויוצר תסכול, יראה יומי

שות אשר נקבעו בעבורי מעצם דרי, היו לי שעות קבועות, כשהייתי שכירה, נכון
כמה זמן אני אמורה להיות בעבודה , מתי לצאת מהבית, ידעתי מתי עלי לקום. התפקיד

מרבית היום נקבע בעבורי והוריד ממני את הנטל של . נהדר. ומתי מסתיים יום עבודתי
 ?האמנם, ושוב". ניהול הזמן"

לדעת להציב . הרי גם במסגרת העבודה אנו נדרשים לנהל את הזמן :דבר ראשון
 .את המשימות לפי סדר חשיבותםעדף ולת, של זמן לכל משימה גבולות

אך עם סיום יום , לי את לוח הזמנים שלי" הכתיבו"אמנם במקום העבודה  :דבר שני
אך עם פחות שעות , שוב נדרשתי לנהל את הזמן, צ והילך"העבודה משעות אחה

, רופאים, תמוסדו, סידורים, דרישות של ילדים: ביממה ממה שיש לי כיום ולהספיק
, נקיונות, כלים, כביסות: בירורים ועוד ולהגיע הביתה ל, קניות, תיקונים, חשבונות
ולפעמים אפילו לעבודה …לימודים, חברים, זמן איכות לילדים ולמשפחה, בישולים

 .שנייה או בעצם שלישית אם נחשיב את העבודה בבית כעבודה

לי להפסיק את המרוץ הזה אך לפעמים אני חשה שבא , אני לא יודעת מה אתכם
, כן. אלא על אורח חיים, אני לא מדברת על חופשה. ולברוח לאי בודד ולא לעשות כלום

הייתי מתגעגעת , כאשר גם זה היה הופך לשגרה, אחרי פרק זמן מסוים, אני יודעת, כן

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2013/07/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.jpg
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 .למשמעות של הגשמה של עצמי ולמען אחרים, לעשייה, לחברת אנשים

יום רודף יום ושנה אחר . צח את המרוץ כנגד הזמן של החייםנראה כי איני יכולה לנ
גם אם אני אוהבת ? האם מתישהו נהיה מרוצים? האם זו המשמעות של החיים. שנה

. הרי ישנם דברים רבים שאיני מספיקה לעשות וזה מתסכל, ונהנית ממה שאני עושה
 ?האם המיקוד הוא במקום הלא נכון? אז מה קורה

 רשימות

ליצור וכמובן , ליישם, לגדול, ן שלי להתמודד עם הרצונות שלי להתפתחכחלק מהרצו
הרשימה עוזרת , מצד אחד. אני יוצרת רשימת משימות, גם לנהל בית ואת חיי היומיום

הרשימה , מצד שני. שיש לעשות/ לי להתמקד ולהזכיר לי את מה שברצוני לעשות 
אך , בכל פעם שאני משלימה משימה  Vכיוון שזה נפלא שאני מסמנת , יוצרת תסכול

בכל פעם נוספות לה עוד ועוד משימות  .הרשימה אף פעם לא נגמרת נראה כי
 .שלהספיק כל הזמן במרוץשאני , והתחושה היא

, נוצרת תחושה שלא משנה אם עושים את הדברים מתוך הנאה צרופה או מתוך הכרח
מן מרוץ . שהוא לא מספיק, קידעדיין אלמנט הזמן משחק את אותו התפ, צורך או חובה

כמה , וואו, "מנצחת"ומרגישה  שלפעמים אני נהנית לרוץ אותו ,עכברים מטורף
אני מתעייפת , לפעמים .הספקתי היום ובסופו של יום גם תחושת סיפוק והגשמה

פה . הזמן ניצח אותי. שאני מצליחה לרוץ יותר מהר ממנו, וחשה כי אין מצב ממנו
מחשבות של , לדחות את מה שאני צריכה לעשות, הפוך על הפוךנכנסות מחשבות של 

 .'וכו.…"אני צריכה חופש"בריחה ל

דברים לבין המציאות  Xהתסכול נובע מתוך הפער שנוצר בין הרצון שלי להספיק 
כאשר הרצון שלי להספיק לעשות יותר אינו עולה בקנה אחד עם . שנוצרת

= כאשר הרצון תואם למציאות . רתביקו, תסכול, ישנה תחושת אכזבה, המציאות
 .הכול טוב, תחושת אושר

 זמן סובייקטיבי

, אתם בוודאי מכירים את התחושה. רוחני-נפשי-תפיסת הזמן תלויה במצבנו הרגשי
ולא שמים לב ששעות חלפו מבלי שנהיה , שכשאתם נהנים הזמן רץ לו מהר מידי

הזמן כמו , הכרח וצורך כאשר אתם פועלים מתוך(. ?"כבר נגמר, מה)"מודעים לכך 

  .שלנו הכל קשור לאלמנט התודעה. ולא זז ,עומד מלכת ונמתח

התודעה והכוונה שלי , כאשר אני נהנית
וכל תשומת הלב חיה , נמצאים ברגע ההווה

  .ונושמת את הרגע הזה

התודעה שלי לא נוכחת ברגע , לעשות" צריכה"לעשות או " חייבת"כאשר אני , ולהפך
ביקורת ושיפוט עצמי וכלפי , אכזבה, לתחושות עבר של תסכול זה אלא מתחברת
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זה מה שהחיים מביאים ? מה ככה יראו החיים שלי: אחרים ומושלכת גם אל העתיד
 .ורצים תסריטים בראש? לי

בד הקנבס וכל , הצבעים, הכנתי את הכן ציור, בשבת החלטתי שבא לי לצייר: למשל
לא עניין אותי דבר . ה שזה מעלה מתוכיהכוונה והתודעה שלי התמקדה בציור ובמ

אף אחד לא הכריח , רציתי לצייר. הייתי כל כולי בחוויית היצירה והרגש. מלבד הציור
חלפו , אכן. כי חוויתי זאת בעבר, ידעתי שהזמן ירוץ. זו היתה הבחירה שלי. אותי

 .התודעה שלי היתה ברגע ההווה. מספר שעות וכבר הגיע הערב

שלקח לי את האוטו  ,הייתי צריכה לצאת לפגישה עסקית והבן שלי כאשר, לעומת זאת
כל המחשבות . הוביל לחוויה אחרת שלי את הזמן, התעכב ולא החזיר אותו בזמן

השיפוט והביקורת של , הלחץ, האכזבה, תחושת התסכול והרגשות שלי סבבו סביב
ובין , שרובנו לא ערים לכך שהם יושבים על חוויות מהעבר, חוסר ההתחשבות

כמה זה לא ? איך אני אראה עכשיו? מה יחשבו עלי :מחשבות שרצו אל העתיד
על , שהמיינד שלי הריץ מתוך רצון להגן עלי, רצו לי כל מיני תרחישים בראש. מקצועי

הייתי . הזמן כאן נמתח ונמתח כאורך הגלות. מנת שאבוא מוכנה ומוגנת לכל תרחיש
 .ערה לכל רגע ורגע שחלף בשעון

לרוב , אשר נעשה בעיניים עצומות, "המסע"שאני מעבירה אנשים טיפול בשיטת בעת 
, אך כאשר הם פוקחים את העיניים, על פי השעון חולפות להן שעתיים ואף יותר מכך
הם היו . אולי שעה, חלפה חצי שעה, הם נדהמים לשמוע את השעה כי בחוויה שלהם

החוויה . ודעות בכלל לאלמנט הזמןברגע החוויה עצמה ולכן לא היתה מ, ברגע ההווה
 .תפסה במה

מזמין לרקוד ( ינו 'אל פצ)יש סצנה בלתי נשכחת בה העיוור " ניחוח אישה "בסרט 
, "החבר שלי יגיע תוך כמה דקות , לא יכולה: "היא עונה לו . שיושבת ומחכה, אישה

יא אותה והוא מוצ" ברגע אחד אפשר לחיות חיים שלמים , אבל: "לזה עונה לה העיוור
 :לריקוד טנגו חושני שאורך כשלוש דקות

 

 זמן אישיות סובייקטיבי

לא . שקצב הזמן האישי שלהם יותר איטי, ישנם אנשים? ה/איזה מן טיפוס את
ההוויה שלהם מתנהלת , הקצב האנרגטי שלהם איטי אלא, שהמיינד שלהם איטי

  .בתדר רחב יותר

למשל לוקח לי שלוש שעות להספיק לבשל את , זה מתבטא גם בפעולות שהם נוקטים
לוקח לי שעה להתארגן בבוקר ולחוש . מה שחברה שלי מספיקה בשעה גג

אלה דוגמאות . דקות 05שהתעוררתי בעוד שמישהי אחרת תבצע את אותן הפעולות ב 
ת של מצב הצבירה אך מדובר גם בהתנהלות אנרגטי, אישיותי של האדם-בפן הפיסי

 . האנרגטי של האדם הערוץשל כל , של כל ההוויה והתודעה

יש לי תלמיד בקבוצה . ישנן יתרונות וחסרונות לשני הצדדים. אין פה טוב או רע
התודעה שלו קולטת בו זמנית מידע רב  .ההוויה האנרגטית שלו היא בטורבו שכל

יק להבין בתוכו או לתרגם בתוכו ואין הוא מספ, ומציף מכל הכיוונים מה שיוצר עומס
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הוא מרגיש לפעמים מבולבל ומתוסכל ולא מבין מה הוא . את מה שהוא חש או קולט
מרוויח , עובד הרבה, לומד הרבה, הוא מספיק לעשות המון, מצד שני. עושה פה בכלל

 .יש מקום לאיזון גם כשהתדר איטי וגם כשהתדר מהיר. הרבה

 

 דחיינות

 "אשר אתה יכול לעשות היוםאל תדחה למחר את "

 :הרי כולנו לא מספיקים ודוחים למחר ? לא מתסכל, נו

 "מחר אני אתחיל דיאטה"

 "מחר אתקשר לקבוע תור"

 "…מחר אברר לגבי "

 "מחר אתקן את הידית השבורה"

זה לא  .המחר נדחה למחר וגם המחר הזה נדחה למחר .ומחר אף פעם לא מגיע
הסיבות לכך . אך תמיד יש משהו שלא מספיקים, הזמןאני עושה כל , שאני לא עושה

או שלא בא לנו להתמודד עם זה עכשיו כי הוא לא בסדר , או שזה לא כזה חשוב: רבות
עכשיו  או שאין לנו את משאבי הנפש, "היסטרי/ בהול / דחוף "העדיפויות של 

  .ואז זה נדחה שוב ושוב ושוב, להתמודד עם זה

ם את הרגע אלא את שאנו לא חיי, התחושה היא
 .המחשבה של מה עוד לא הספקתי ודחיתי למחר

כשחיינו בטבע וכל אלמנט הזמן התבטא באור יום או לילה , רחוק ,בעברנו הרחוק
ולא רק בגלל שהיה אז הרבה , החיים היום פשוטים בהווייתם, ובמחזוריות עונות השנה

 הטבעיים של הגוף בה לקצב ולזמןאלא בעיקר מפני שהיתה הקש, פחות מה לעשות
 .םשל החייו

אך בהבדל , עצמו את העיניים לרגע ותדמיינו את העולם שלנו כפי שהוא פועל עכשיו
גם לא שעון , לא בנייד, לא במחשב, אין שעון באף מקום. שאין זמן ,אחד קטן והוא

איך נתקשר עם ? מתי מסיימים לעבוד? איך נקבע מתי מתראים. …איזה פחד. חול
כל קצב החיים , כל השפה שלנו תשתנה? ת שנמצאות באזורי זמן אחריםמדינות אחרו
לזרימה עם , היכולת שלנו להקשבה פנימה ישתנה זושאך מה שבעיקר . שלנו ישתנה

כי , ואולי לא היינו דוחים כל הזמן למחר ולמחר עם הקצב המחזורי של היקום, הטבע
 .כל הקצב היה הרבה יותר איטי והרמוני

בעת שאני . אליו אני קשורה ומחוברת, "עולם שמעבר"הלאה על האפליג , ומכאן
נמצאת במצב של התעלות רוחנית בחיבור אל מקור הנשמה שלי ואל ההוויה של 
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אני יכולה לשהות שם בלא ידיעה כמה . תחושת הזמן נעלמת לחלוטין, המימד שמעבר
מעצם  תהכול קורה בו זמני. בעולם שמעבר אין את אלמנט הזמן .זמן חלף כאן

תתארו את קו הזמן הליניארי שלנו שהוא מאוזן ואותו כולנו מכירים וחווים . הכוונה
 :מימדי שלנו-בעולם התלת

 עתיד             הווה           עבר

 :וכעת הפכו את קו הזמן לאנכי

 עתיד

   

 הווה

   

 עבר

! ? מבלבל הא. ההווה והעתיד מתקיימים בו זמנית, העבר, הכול קורה בזה הרגע
 ..…נקודה למחשבה

 :הטיפול מרחוק פועל על מימד הבנה זה

, ביואורגונומי, ריפוי של מלאכים, בטיפולים בהם אני מטפלת מרחוק כמו ברייקי מרחוק

  אנו, "המסע"שחזור גלגולים ואף בטיפול של שיטת 

  .מהעבר אנרגיה ברגע זה מנקים ומשחררים

 ? איך אלמנט הזמן נכנס לכאן? כיצד זה עובד

בחיים בין אם , שהתרחשו בעבר, אני מטפלת בזה הרגע באירועים ובאנרגיות תקועות
ומפריעים ואשר מנהלים , בסיפורי חיים אחרים שלנו ,בהם התגלגלנו" זמנים"אלה או מ

-ועל מצבנו הרגשי, ניקוי אנרגטי זה משפיע באופן מיידי על זמן ההווה שלנו .לנו כיום
 .מנטאלי ופיסי-נפשי

בעת טיפול ברמה . אני יכולה אף לבקש לשלוח טיפול לזמן עתידי של המטופל, כמו כן
המקום והמרחב מתאחדים ומתחברים לאנרגיה הקיימת , אלמנט הזמן, האנרגטית

הטיפול משפיע על כל מה שקורה בכאן ועכשיו של , מכאן. בעולם שמעבר לחומר
 .המטופל
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 הזמן הביולוגי

 73.6)ימים לחיות במהלך חייו  83,151שבממוצע לגבר ישנם , כשאני חושבת על כך
עובדה זו מדגישה , (שנה בממוצע 23)ימים בלבד  21,835 –ולאשה כ ( שנה בממוצע

 .לי כמה זמננו כאן שאול

 ".ביותר של המוות החיים הם ההלוואה הארוכה"

יום אחד אנו מתבוננים במראה ונראים . שנים חולפות ביעף 01. זה לא הרבה זמן
ואז מסתבר לנו כמה גם אנו , אנו מתבוננים בילדנו או ילדי משפחתנו שגדלים. אחרת

 (.הזדקנו-מילה יפה יותר ל)התבגרנו והבשלנו 

כיוון שהם גדולים בעוד , לילפעמים אני מתבוננת בילדיי ולא מבינה מה הם קשורים א
אין קשר בין הבפנים לגיל . שלומדת את דרכה בעולם, אני בתוכי עדיין חשה בת עשרה

 .הכרונולוגי

שאנו נעצרים בגיל צעיר  פשוט מן תחושה. אך ממש לא, אני נשמעת באה בימים, וואו
תחושה זו יכולה להתחיל כבר  .בעוד הגוף ממשיך להתקדם בשנים, מאוד בתוכנו

 .מגילאי השלושים ואולי אפילו מתחת לזה

אני . מתלמידים ומחברים, אני שומעת זאת מאנשים שמגיעים אלי למפגשים אישיים
אך זה מה שקורה כאשר אנו … פתאום קולטת שזה נשמע כמו מאמר לקראת סיום חיי

החיים עוד מזמנים לי שלל , אז לא לדאוג. מפנים לרגע את המודעות לאלמנט הזמן
 .עוד בחיים אלה, אינסופיות להגשים את ייעודי ואת חזוני הגבוה ביותר חוויות

 61-71נשים וגברים בני . לגיל השלישי" דייט בחשכה"לאחרונה אף צפיתי בתכנית 
אין . מיניות ופשוט התמוגגתי בהנאה צרופה, זוגיות, מגע, פלוס שמחפשים עדיין אהבה

. הלב מבקש שלמות .תשוקותינו, רכנוד, גיל בו אנו מסיימים להגשים את רצונותינו
הנשמה תמיד . מבקשים שלמות ברוח ובחומר, ללא שום קשר לגיל או לזמן, כולנו

עד לרגע סיום סיפור , הגשמה והתפתחות, צעירה ואינסופית בתוכנו ומבקשת ריפוי
 .חיינו

 ?אז מה עושים

 .כסף= המיינד שלנו מתרגם זמן 

שאני לא מספיק יעילה  ,הזו שלא מספיקיםוך תחושת התסכול אז איך יוצאים מת
 ?ומבזבזת זמן

לוקחים פסק זמן . מפסיקים את השיפוט
 (: 'פסק זמן'-הכוונה ל, אפשר גם לאכול אחד כזה) מהשיפוט

, שאני עושה כמיטב יכולתי בכל רגע נתון, אני נותנת לעצמי אישור – אישור .0
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על מנת להפסיק , היוםגם אם לא עשיתי דבר ממה שרציתי או תכננתי לאותו 
הוא ימשיך . ותאמינו לי שהוא לא יוותר לכם, את הקול של השדון במיינד שלי

כשיש לעשות כל כך , "לא בסדר"להשמיע את המנגינות שלו לכמה אתם 
אני מאשרת לעצמי "הקונטרה שלי זה לומר לעצמי באותו הרגע … הרבה

, ות רק כביסה היוםלעש, לנוח –את מה שאתם עושים באותו הרגע )… לעשות
 (.כל דבר שקורה לכם באותו הרגע, לצפות בטלוויזיה, לא לעשות כלום, לכתוב

 

על אותם חוויות , ההתמקדות בזמן עבר  –להתמקד ברגע ההווה .8

גורמים , "מאתגרות"או " טובות"בין אם אנו מגדירים אותן כחוויות , אשר חווינו
המאתגרות של העבר אף  ההתמקדות בחוויות. לנו לפספס את רגעי ההווה

לגבי אירועים אשר יתרחשו , יוצרות לנו את סרטי הפחד והדאגה המיותרים
אנו מושכים אנרגיה מהעבר ומשליכים אותה אל העתיד ויוצרים שוב . בעתיד

 ".בא לי, את אשר יגורתי" –מציאות דומה 
 

 .יש לחזור אל ההווה .לא להתקע שם אך, יש ללמוד מהעבר, אמנם
 

יש לחזור אל ההווה , אך לא להתקע רק בתרחישים, לתכנן את העתידיש , כן
 .וליישם

 
אני לא מספיק , כאשר כל המודעות שלי מופנית למה שהיה או למה שיהיה

מה שיוצר חוסר עשייה מספקת , בכאן ועכשיו שלי, נוכחת ברגע ההווה
י בתוך מה שאנ. המפתח העיקרי הוא להיות כאן .בהווה ודחיינות אינסופית

להנאה ולא , כך המיקוד מופנה לעיקר ולא לטפל. בוחרת לעשות בכל רגע נתון
 . לסבל

 
, בין אם זה בעבודה, אם אני בוחרת להקדיש את הזמן שלי לדבר מה מסוים

אני נוכחת יותר , מתוך האישור שנתתי לעצמי, ברחיצת כלים או בסידורים
 .מקצועית ויצירתית יותר, ברגע ההווה בצורה יעילה

 

גם אם העמדתי והצבתי לעצמי   – מודעות ולקיחת אחריות .3

אלצתי לדחות את המשימה כביכול ונ" השתבש"והיום הזה , משימות להיום
 :למועד אחר

 
  , מתוך ההבנה כי כל עכבה היא לטובה, אני עדיין נותנת לעצמי אישור. א

   .ומשחררת כל ביקורת על דחיינות    
 
 אשר , מדוע יצרתי מציאות, אני לא בורחת מעצמי ושואלת בכנות, בד בבד. ב

  ?דרשה ממני לדחות את מה שרציתי לעשות    
  ?על מה זה יושב ?מה נמצא בתוכי ומונע ממני ליישם את המשימה הזו    
 מונע ממני להרים טלפון ולקבוע " הפחד מדחייה"אם הבנתי ש, למשל    
 אבחר מחר לעבור , שגורם לי לדחות את העשייה למחר וזה מה, פגישה    
 שאבחר להרים את , להתבונן לו בפעם הבאה בעיניים בכך, דרך הפחד    
 המודעות מניעה אותי לא לוותר . הטלפון ולקבוע את הפגישה ויהי מה    
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 .לעצמי    
 

שאוהב לתכנן דברים מראש ולהערך , למרות שאני אדם  –הכול מדויק .1

מפאת חוסר , דווקא במקומות שבהם לפעמים נדחקים לפינה, בהתאםאליהם 
התוצרים הטובים ביותר ונולדים באופן ספונטאני ללא יותר  נוצרים, בזמן

תוצרים אלה נובעים מתוך מקור הנשמה היצירתי  .מידי מחשבה מקדימה
אנו מתייעלים ולומדים , דווקא כשהזמן קצר. והידע שכבר קיים בתוכנו, שלנו
כשנדמה לנו כי יש לנו את כל הזמן . ל אותו בצורה המיטבית ביותרלנצ

 .ללא שום סיבה או צורך" למרוח את הזמן"אנו נוטים לרוב , שבעולם להספיק
 

אם לא . מה שצריך לקרות קורה בקצב בזמן המדויק שלו – לשחרר .5

ובידיעה , בהול והיסטרי, הספקתי לבצע דבר מה מסוים גם אם הוא דחוף
אני , באמצעים ובמשאבים הרגשיים שעמדו לרשותי, מיטב יכולתישעשיתי כ

 .אשחרר את השיפוט והביקורת של המיינד שלי אך, אתמודד עם התוצאות

 

 זכות הבחירה –כי חשוב וה

 

 ?למה אני צריכה עוד זמן

 .סדנאות והרצאות, ליצור עוד קורסים         .א         

  דיאלוג עם הנשמה , התבוננות פנימית –להיות יותר עם עצמי          .ב         

 .להטעין אנרגיות, והמלווים שלי                     

 .לזוגיות        .ג          

 .לזמן איכות עם הילדים         .ד         

 .לרקוד, לפסל, לצייר         .ה         

 .ללמוד         .ו          

 .לקרוא עוד ספרים         .ז          

 .לטייל         .ח         

 .לטפח את הבית         .ט         

רצונות  מכילהשהרשימה שלכם  וודאו. למה אתם זקוקים לעוד זמן, שאלו את עצמכם
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  .דברים שיגרמו לכם להרגיש עוד יותר הנאה ושמחה .לדברים חיוביים

אז כל , מאושרת יותר, שמחה יותר, המטרה שלי היא להרגיש שלמה יותר אז אם
 :שאני צריכה הוא

 !לתת לעצמי אישור ליהנות ממה שאני כבר עושה

מה , אני מסתכלת על חצי הכוס הריקה. תחושת החסר היא שיוצרת את תחושת הסבל
הספקתי של מה שכן , במקום לאשר את חצי הכוס המלאה, שעוד לא הספקתי לעשות

 .יש לי פה בחירה .לעשות

 !אני בוחרת איך להגיב למה שהספקתי לעשות היום

ובינתיים נכנסו , אז גם אם תכננתי לשבת בשבוע שעבר ולכתוב את המאמר הזה
אני לוקחת אחריות , לי לדחות את הכתיבה לשבוע זה" גרמו"משימות דחופות יותר ש

תה המידה לדחות את המשימה יכולתי באו. לדחות את הכתיבה שבחרתי ,לראות

 . זו היתה בחירה שלי את מה לתעדף קודם. הדחופה

אני "לבחירות שלי ומשחררת כך את השיפוט של המיינד של  אישור אני נותנת לעצמי

ללא  ,את העשייה בהווה שלי מאשרת אם אני". שהזמן בורח לי"או " לא מספיקה

עוד מחכה מה )או אל העתיד ( מה הספקתי)מחשבות אל העבר 

 .להיות בכל רגע נתון מאושרת אני ,(לי

, לטייל, ליצור, ללמוד: כשאני מאוד רוצה לעשות משהו. זה הכול עניין של בחירה
אז , זה כבר בוער בנשמתי, לעשות יוגה וזה מרגיש שאני כבר צמאה לזה, לרקוד

 .איכשהו אני מגמישה אותו ומפנה מקום, "אין מספיק זמן"למרות שנדמה ש

כי , כמו לצאת לעבודה, גם אם נדמה כי ישנם אילוצים שלא קשורים לבחירה שלי בכלל
. זו עדיין בחירה שלכם, שימו לב, יש לי חובות ותשלומים ואחריות כלפי המשפחה שלי

ונעשה את מה " נתיישר"נכון שיכולות להיות השלכות ואף השלכות חמורות אם לא 
עובדה שיש שבוחרים לא לעבוד ולא . לנו לעשותאך זו עדיין בחירה ש, שחייבים לעשות

 .ומוצאים את כל הדרכים להישאר מובטלים, לקחת אחריות

שאני זו , ברגע שאני לוקחת ומחזירה את המושכות אלי
שבוחרת איך לנהל את הזמן ומורידה כל שיפוט וביקורת 

אני יכולה להיות נוכחת יותר , לאם אני מנהלת טובה או לא
וט ליהנות ממה שאני כן מספיקה ברגע ההווה ופש

המוטיבציה , אז האנרגיה שלי עולה, אם אני נהנית יותר מהעשייה שלי .לעשות

. שידמה לי כי יש לי יותר זמן מקודם, יתכן אפילו. שלי עולה ואני אספיק לעשות יותר
 .גלגל שמזין את עצמו

פיק לעשות נהגתי להס. בשבת" לעבוד"בחודשיים האחרונים החלטתי שאני מפסיקה 
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וכך מצאתי את עצמי עובדת גם , בשבת את כל מה שאני לא הספקתי במשך השבוע
אך התבוננתי בדתיים איך שהם מספיקים , אני לא דתייה ואף פעם לא הייתי. בשבת

  החלטתי שגם לי. בו הם לא עושים דבר מלבד לנפש, לפנות לעצמם יום אחד בשבוע
, לנפש… שבה אני עושה רק מה שבא לי ,פיניתי לעצמי זמן איכות בשבת. מגיע

 . את הצעד הראשון עשיתי  .לגוף ולרוח, לנשמה

אז גם אם . שאנו שוכחים לחיות את ההווה, אנו כל כך לחוצים לחיות את העתיד
שנים  01 -למרות שזה כבר כ, לפעמים אני חשה כי הזמן מנהל אותי ולא אני אותו

אני מזכירה , מד מלכת או שבורח לי מהר מידיונדמה כי הזמן עו, שאיני עונדת שעון יד
הזמן לא עומד , מה שבטוח. שאני זו שבוחרת בכל רגע כיצד לנהל את חיי, לעצמי

אז בואו נבחר לנצלו בצורה , מלכת ולכל אחד יש את הזמן המוקצב לו בחיים אלה
 .המיטבית ביותר

 .הזה תודה שפיניתם את הזמן וקראתם את המאמר, אז למי שהגיע עד הלום
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 תמחיר האותנטיו

 

מה שאני  אתהאם להקשיב לעצמי ולעשות 
 ? תורוצה זה אגואיסטי

 אמתלעצמי ול לנאמנותהאם יש מחיר 
 ?שלי

בין להיות אותנטית ובין הגבול  מתי נחצה
 ?לאכזב או לפגוע באחרים

 

 

חש כי הוא מתנהג ופועל באופן נאמן  כאשר הפרט= אותנטיות  
 .חרף השפעות חיצוניות, למחשבותיו ורגשותיו הפנימיים

, תסכול, רובנו מתעוררים לתהליכי מודעות והתפתחות רק כאשר נוצר איזשהו משבר
מתוך . אשר גורמות לנו לעצור לרגע, גם טרגדיות למיניהן, טראומה או שלא נדע, מתח

אך סוף כל סוף הוא נשמע ביתר , הוא תמיד נמצא)קול פנימי עולה מתוכנו , עצירה זו
 ? לכלמה המשמעות ? זה קורה מדוע ?וקורא לנו לבדוק מה קרה לנו( שאת

נפקחות העיניים , אזאו  .שנה 06כאשר בעלי חלה והלך לעולמו לפני , לי זה קרה
מה ? מה מפריע לי? מה כואב לי ולמה? המודעות מתעוררת לגלות מי אני, הפנימיות

להכיר , מי אני שם באמת בפנים? החוזקות שלי? הפחדים שלי? החולשות שלי

 :נוצר הרצון המאוד חזק להפגיש בין, מכאן. שלי "נטיהאותהאני " את

" לא נעים לי"כי , הריצוי, שנמאס לו מכל העמדות הפנים, "האני שבפנים"

רק מה שהוא , האני שרוצה לעשות רק מה שבא לו. ומוטרד ממה יחשבו עלי אחרים
 :לבין. רק מה שטוב לו, אוהב

, אסטרטגיות התנהגות, שעוטה על עצמו תבניות חשיבה, "האני שבחוץ"

מתוך החוויות שלנו בחיים , שהולבשו מהרגע שנולדנו ועד היום, אמונות ופחדים
 .הדת והתרבות, ותכתיבי החברה

, להרגיש שלמה, להיות אותנטית, להיות אמיתית, הרצון להיות אחד מבפנים ומבחוץ

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2013/08/%D7%90%D7%A0%D7%99.jpg
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אין את . גן עדן עלי אדמות, זו מבחינתי הארה, בידיעה של מי שאני באמת, שלוה
 .שיפוט וביקורת, שקט-אי, מתח, הפער ביניהם היוצר מחלוקת

כי אנו נמצאים בכל  נבין, האלה הקיימים בנו" העצמי"של שני  ידיעהכאשר ישנה 

 :בצומת של בחירה ,נקודת זמן

 …לברוח, להשתיקו, להתכחש לקול הפנימי, להתעלם, האם להפנות מבט הצידה .א

להתמסר באומץ ונחישות ולפגוש את מה שבאמת נמצא שם עמוק , לפקוח עיניים .ב

 .אמת ואור, חופש, שינוי, שחרור, ומבקש ביטוי, בתוכנו

כל כך , מצד שני. נונוחות של-עם אזור האי נות לרוב כואבת ומפגישה אותהדרך המודע
להעצים  פחדים, לשחרר כאבים נוהיא עוזרת ל. מנקה ומטהרת, מאפשרת, משחררת

 יםולהסכים להיות יותר מדויק נובחלומות של, בתשוקות, להכיר ביכולות, חולשות
 .עולםנו לידי ביטוי באת עצמ איםמבי ובאמת לבין איך שאנ ומי שאנ בחיבור בין

: הגדילה שלי החלה כאשר התחלתי לצמצם פערים בין מי שהייתי אז, במקרה שלי
לבין , ודאות-ובעיקר מאי, פוחדת מכל דבר לא מכירה בערך עצמי ודי, חסרת ביטחון

יודעת את , לוקחת סיכונים, מאמינה, יודעת, חזקה, בטוחה: הגילוי של מי שאני באמת
וריפוי  כלים, להעברת ידע וכערוץכמורת דרך , תפקידי ומגשימה את ייעודי בעולם

 .בעבור אחרים

  צמצמתי פערים בין, בדרכי המודעת

 ביןל( המהות האמיתית שליאת  שיודע) "האותנטיהעצמי "

 (. שזה מי שאני וחשבתי איתו שהזדהיתיזה ) "האישיותיעצמי ה"

צמצום הפערים דורש . דיוק, אור, אמת, יושרה, כנות, צמצום הפער יוצר אותנטיות
". האותנטיהעצמי "אל " האישיותיהעצמי "הסכמה וכוונה לעבור דרך , תעוזה, אומץ

לא צריך . סביר ולתרץ את עצמנו לאחריםמפסיקים לה אז. מסע לא קל אך מתגמל
פי מה שאחרים חושבים -למכור את עצמנו לאף אחד ואנו לא מתיישרים על

 !זוהי אותנטיות .עלינו

 

 :אך עליה וקוץ בה

אני עדיין , פעם להיות אחד-כאשר הבפנים והבחוץ שלי הם הכי קרובים מאי, כיום
שעוד מרימות פה ושם ראש , והאמונות הישנותשל התבניות , מזהה קולות של המיינד

לא פעם ולא פעמיים כאשר אני מקשיבה לקול . וקוראות לי להקשיב לקולות הפחד

, בהתנגדויות מהסביבה אני נתקלת, למה שנכון לי, שלי האותנטילקול , הפנימי שלי
באמת לראות עד כמה אני  הזדמנות שמשקפות לי או יותר נכון מהוות בעבורי
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 .בלהקשיב לקול שלי ולא של אחרים נחושה

 :נשאלת השאלה

מה  :את הרצון האמיתי שלי, יודעת את מה שנכון לי, מרגישה, פועלתאם אני 
מה להרגיש אבל זה לא תואם את הרצון של מי , איך לחיות, איך להיות, לעשות
 ?מה עלי לעשות? כיצד עלי לנהוג, שמולי

נמצאת בתוך מערכת יחסים ואינטראקציה עם ברגע שאני . הרי אני לא חיה על אי בודד
האם , השאלה הזו מתעוררת באופן טבעי, קרובים יותר או פחות, אנשים סביבי

, להעליב, מולי כדי לא לפגועל מי שלהקשיב לקול שלי בלבד או לרצות את הקול ש
 .לאכזב או להכעיס

 :למשל

ובה שלה הזמינה חברה ט. תלמידה שלי בקורס התקשרה אלי וביקשה להתייעץ איתי
 .שחלה בדיוק על מועד השיעור בקורס שלנו ,אותה למסיבת יום הולדתה

היא ציינה כי הרצון האמיתי שלה היה להגיע לקורס ולא לפספס שיעור  :מצד אחד

היא . מה שטוב לה, הקול שנבע מתוכה רצה לעשות את מה שנכון לה. ותהליך קבוצתי
 .היום הולדתאף ציינה שזה היה לה חשוב יותר מאשר 

אני פוחדת שלא תרצה ", "אני פוחדת לאכזב", "לא נעים לי"קול שאמר  :מצד שני

 –" אני פוחדת ממה יגידו עלי", "אני פוחדת שתכעס עלי", "להיות חברה שלי יותר
 (.היא הניחה שהחברה לא תבין)והרבה הנחת הנחות  פחדים ושיפוטים

במפגש הבא היא , אלא מה. היא בחרה בסופו של דבר ללכת למסיבה וזה בסדר גמור
עוד פעם את לא עושה מה : "שיתפה שהקול השיפוטי לא הניח לה ליהנות מהמסיבה

 ".?מתי תפסיקי לדפוק חשבון לאחרים", "?שוב את מרצה" "?שאת רוצה

לא   –אותהמצי .להיות בשיעור – הרצון .נוצר פער בין הרצון למציאות

 .אי שקט= הייתי במסיבה , הייתי בשיעור

אילו לא היתה הולכת למסיבה היו כנראה יותר נשמעים . נראה שאי אפשר לנצח
 :הקולות הבאים

 לא מגיע לי שיהיו לי חברות", "?איזו חברה אני", "אני אגואיסטית", "אני לא בסדר"
 ."והיא בטח תפסיק להיות חברה שלי

 :הקולות הללוופחות היו נשמעים 

כשבעצם , אני לא מזויפת ומעמידה פנים שאני רוצה להיות במסיבה", "אני אמיתית"
אני אוהבת את החברה ", "אני נאמנה לעצמי ולמה שנכון לי", "אני רוצה להיות בשיעור

אך השיעור כרגע חשוב לי יותר ואם היא חברה , שלי והייתי באה למסיבה בשמחה
 ."אמיתית היא תבין ותפרגן
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 "אגואיסטיות"צמנו והפינות של אנחנו מרגישים רע עם ע, פה יותר קשה לנו
 .צפות מעלה" אגוצנטריות"ו

 

 ?אז איפה עובר הגבול

שלי יבוא לידי ביטוי בכל " האותנטיהאני "האם הרצון שלי לדייק את עצמי בעולם וש
חשוב יותר מכל מחיר שאני עלולה , עצמילכביטוי לחיבור הרוחני הגבוה , רגע נתון

 ?קרייריסטי? חברי? משפחתי? מחיר זוגי? לשלם

 ?בכל מחיר זה האם

המשמעות של המחיר  .לכל בחירה שלנו יש מחיר .הרי ברור שיש מחיר

האם אנו . היא משמעות שיפוטית ותלויה בדרך שלנו להתבונן על המחיר הזה
 .זה הכול עניין של זווית ראיה. שחוריםמתבוננים דרך משקפים ורודים או 

, את מה שאני באמת מרגישה, שלי החוצה" האותנטיהקול "אם אני משמיעה את 

, אחרים .זאתלא כולם יאהבו או יבינו  ,רוצה ואף פועלת על פיו, חושבת

לא יבינו את הצורך להיות אותנטיים לעצמנו , שלא נמצאים בתהליכי מודעות והתבוננות
באמירות פוגעות , להביע את התנגדותם בכעס, כאנוכיות, רש זאת כפגיעהועלולים לפ

" האישיותיאני "הם מגיבים בהתאם ל. זה שלהם. ומעליבות ואף בניתוק היחסים אתנו
  .שלהם

אני לא מושפעת , כשאני נמצאת במקום האותנטי שלי
 .אני פועלת מתוכי. על פי דעה כזו או אחרת עלי

אי , שלנו" האותנטיקול "שפוקחים עיניים ומתחילים להקשיב לברגע , אך ראו הוזהרתם
תנועה , אומץ, הגשמה, דיוק, הוא מבקש מאתנו אותנטיות. אפשר להשתיקו יותר

אמונה , בטחון עצמי, סיפוק, חופש, כנות, יושרה, אמת, אהבה, ובתמורה נותן לנו שלוה
  .בריאות פיסית ונפשית, קבלה עצמית, בעצמי

 , ר ויותר אותנטייםככל שנהיה יות

 , יהיה לנו יותר ויותר קשה לא לפעול על פי קול זה

 .ולרצות להיות באמת אחד מבפנים ומבחוץ
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 !יש מחיר לאותנטיות

בלבול , חוסר ביטחון, דיכאון :להיות אותנטי עלול להוביל ל שלא המחיר

חוסר , אדישות לעצמי ולסביבה, "האישיותיהאני "שלי לבין " האני האמיתי"בין 
 .תסכול וכמובן בסופו של דבר גם חולי, חוסר עניין, מוטיבציה

, כמו כן. אנשים שאינם מדויקים לנו עלולים לעזוב :המחיר שלהיות אותנטי

בקהילה ובכל מקום בעצם , בחברה, במשפחה, עלולים להיות שינויים במקום העבודה
, במקום המבין אנשים חדשים שנמצאים, לשמחתי. שיש בו אינטראקציה עם אנשים

 .נכנסים פנימה, הפתוח והעושה דרך בעצמו, היודע, המאפשר, המכיל

יש , לדעתי. אינני אומרת כי יש להיות אותנטיים בכל מחיר
תמיד לשקול את המחיר ואז לפעול מתוך בחירה 

 !!!מודעת

לרגע זה  אפשר לבחור להתפשר ולוותר על הרצון שלי, אם המחיר כואב מידי
לא להתחיל (. לאחר שבאמת בדקנו שזה לא אפשרי אחרת)ולשחרר  בלבד

אם החלטתי . נומה אנחנו לא מקשיבים למה שנכון לכ ל"לשפוט את עצמנו אח
 .רעוליהנות ולשחרר את המחשבה של מה שהפסדתי בשיאז , ללכת למסיבה

לנסות תמיד לבדוק אם אוכל קודם כל להקשיב , בגדול
  .רלוונטיותולא להניח הנחות לא , למה שנכון לי

אני פנויה , כי כשאני מקשיבה לעצמי, אין זה הופך אותי לאגואיסטית או אגוצנטרית
זה כמו . יש בי יותר שקט פנימי להיות באמת קשובה לאחר. יותר להקשיב לאחר

, כשהמסכות נופלות :לנהוג במקרה חירוםבסרט שמסביר כיצד יש , במטוס נוסעים
 .כ לדאוג לילד"על ההורה קודם כל לקחת את מסכת החמצן לעצמו ורק אח

אתה לא באמת יכול להיות קשוב , אם אתה לא קשוב פנימה ופועל למען עצמך
השיפוט והביקורת והמחיר הפנימי שאתה משלם לא . החוצה ולהיות למען האחר

 .מניחים לך להיות שם במלואך

מתנהגים ופועלים ? האם אתם אותנטיים: כנותשאלו את עצמכם ב
איפה אתם ? באופן נאמן למחשבותיכם ורגשותיכם הפנימיים

 ?לבוא לידי ביטוי יוכליכולים להיות יותר אותנטיים וכיצד זה 
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 ?מה מייחד אותך

 

האם אתם מרגישים שונים מאחרים 
 ?באיזושהי צורה

האם אתם מרגישים שיש בכם 
לא תמיד שאחרים , כלשהי איכות

 ?רואים או מבינים

היות השתלב ולאתם מנסים ל האם
שאתם מחבקים את  ם אוכמו כול

 ?השונות שבכם באהבה

, שלא תמיד קל לנו לקבלוובשולי החברה חי זה ש, השונה, החריג, האדם האחר
 אישייכול להיות מחיר ה. "שוליים"שם ב מעצם היותומחיר מאוד כבד לרוב  םמשל

-אידיאלית-מתוך שונות מחשבתיתמחיר הנובע הרגש או השכל או , מתוך שונות הגוף
החוקתי הקיים , הפוליטי, יהכלכל, המבנה החברתים עם מסכי מכך שאינו, מערכתית

 .לחיות בשולי החברהן מוכלכן ו

חשתי שונה ונושא זה העסיק אותי מאז , שמאז שהייתי קטנה, אני חייבת להודות
לא היתה בי המודעות או השפה כדי להבין ולעלות , לה לא הבנתיבהתח. ומתמיד

ראיתי , להפך". מיוחדת"או בכלל להפליג ולקרוא לשונות הזו " אחרת"להכרה שאני 
, מתחברים בקלות ואני ילדה סגורה, נהנים, זורמים, את שאר הילדים פתוחים

איך הם עושים , תרלא הבנתי למה לאחרים קל יו. ביישנית ונחבאת אל הכלים, מופנמת
. היתה בי רק הידיעה שאין לי כנראה את הכישורים הנדרשים שיש לאחרים? את זה

 . בתוך שלל הרגשות והרגישות שעטפה אותי, חשתי די לבד ובודדה

ובוודאי שלא ראיתי שבהמשך , שקיבלתי ובוודאי" מתנות"לא ראיתי אז באיכויות אלה 
ואהווה כלי עזר בעבורו לעזור , דםאלה לאהבת הא" מתנות"דרכי גם אשתמש ב

 .לעצמו

למרות שאני מאוד לא , "פגומה"אולי אפילו , שונה, הרגשתי אחרת. די סבלתי בתוכי
כדי שנסכים , החיים מדייקים בעבורנו את אשר עלינו ללמוד. אוהבת את המילה הזו

במטרה , שנסכים ללכת את הדרך המיטבית בעבורנו. להיות ולהגשים את ייעודנו
החיים הובילו אותי להיחשף לכמה שיותר . החיים דייקו גם בעבורי. נצמח ונתפתחש

אחרים כדי שאלמד בדיוק את אותם האיכויות הגבוהות /מיוחדים/חריגים/אנשים שונים
  .היודע להכיל ולאהוב כל אדם באשר הוא, מנחה טוב, מורה, הנדרשות ממטפל

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2013/09/%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-2.jpg
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  .אין מקריות בחיים

 , אנחנו נגיע ונתנסה בדיוק במה שנכון לנו

 .כדי שנהיה מי שנועדנו להיות

(. ל היה אנגלי"בעלי ז)אצלי זה החל ממעבר ממדינת ישראל לאנגליה למספר שנים 
, נוצרים: דתות ותרבויות, באנגליה נחשפתי לראשונה בחיי למגוון רב של אנשים

, הודים, פקיסטנים, סינים, י עורכה, יהודים דתיים ורפורמים, בודהיסטים, מוסלמים
 .פנקיסטים ועוד ערב רב של אנשים מגוונים ושונים, אנגלים

לאוכלוסיית ( פעילות לימודית אחרת)א "פל פרויקט נחשפתי במסגרת, כשחזרתי לארץ
 .בוכרים, םקווקזי, ופיםאתי: העולים החדשים

, לקויי התקשורת, הנפשפגועי : כעבור שנתיים נחשפתי גם לאוכלוסיות המיוחדות של
 .ועוד ,חרשים ועוד, פגועי ראש, ביותר נכים בדרגות קלות וקשות

, המיוחד באשר הוא, החריג, למדתי לראות את נפש ונשמת האדם השונה
שלפעמים מעוות )להבין כי מעטה הגוף הפיסי ". מראית העין"מעבר לקליפות 

והחשיבה הן הרבה ואסטרטגיות ההתנהגות ותבניות האמונה ( ופגוע כל כך

לנשמה כל כך יקרה ורגישה המסתתרת לה  פעמים כיסוי ומעטפת
 .עד כי אפילו האדם עצמו אינו ער לה, שם עמוק בפנים

. רובנו נרתעים, שבאמת לא קל לנו לפגוש" מעטפת"כאשר אנו ניצבים מול אותה , נכון
 main–פחדים וחששות מכל מה שאינו ב , לרוב בני האדם ישנן אמונות טפלות

stream  ,מתרחקים כמו , דוחים, מקטלגים, אנו מייד שופטים. שאינו בגבולות הנורמה
, הגבולות שלנו, החוקים שלנו, שחס וחלילה שזה לא יערער את היציבות שלנו, מאש

, ממוות, זה מעורר אצלנו את הפחדים הכי עמוקים מדחייה .שזה לא ידבק בנו
כולנו מכירים או . עושים בעצמנו לאחרים וזה בדיוק מה שאנו מביקורת, משיפוט

 :שמענו למשל

  היא ( מונגולואיד)כאשר אישה בהריון רואה אדם עם תסמונת דאון למשל
שהעובר בבטנה לא ישא את אותו , שחס ושלום, תעבור לצד השני של הרחוב

 .הדבר
  שרק , אנו נבהלים בתוכנו, "משוגע"כשרואים אדם ברחוב שמתנהג או נראה

 .ותופסים מרחק לא יתקרב
  מיד הסטיגמה , "נשית"כשחבורת נערים צעירים רואה גבר מתנהג בצורה קצת

 .שיפוט ויחס משפיל בקרב חבריו, עולה עם הרבה בדיחות gayשהוא 
 

כל . באמת לא יודעים אחרת הרובאלא ש, מקרים אלה מתוך שיפוטאני לא מתארת 
אנו  ,הרגשי-המנטלי-ההתנהגותי-שונה או חריג במראה הפיזי, מה שמרגיש לנו אחר

אז אנו , כיצד לקבל אותו ככזה, כיצד לנהוג לידו, לא יודעים כיצד להכיל אותו
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 .מתרחקים או מעדיפים להתעלם

נפטר או  אך בוודאי תבינו שכשמישהו, אני מקווה שאתם לא מכירים את התחושה
פתאום הרבה אנשים נעלמים או , חולה במחלה קשה כמו סרטן או ניוון שרירים

לא מתוך כוונה רעה אלא זה מעלה אצלם את המפגש עם הפחד הפנימי , מתעלמים
הם לא יודעים מה להגיד ואיך . עם חולשה ושונות, עם המוות והסופיות, הודאות-עם אי
כעבור זמן מה כבר . טלפון או להגיע ולעזור אז הם דוחים את הכוונה להרים, לנהוג

שהקשר כבר , עד שכבר כל כך לא נעים, להם ואז שוב דוחים את הטלפון" לא נעים"
 .ל חלה והלך לעולמו"חוויתי זאת מקרוב כאשר בעלי ז. נותק

 

החברה ומערכת החינוך לא הכינו אותנו מספיק לקבל , המשפחה
שם בשוליים ולא בתוך המסגרות כ הם חיים להם "בד .את החלש והשונה

שבמשך השנים חל שינוי במערך החשיבה , למרות שאני חייבת לציין, המוכרות לנו
אפשר לראות זאת למשל בצורה הכל ". הרגילות"לשלב את החריגים בתוך המערכות 
שיש מגוון של , ששם הילדים מקבלים זה את זה, כך פתוחה ונפלאה בגנים המשולבים

או שילוב פגועי הנפש בתוך ; כל אחד יש את האיכות שלו וזה נורמליילדים שונים ול
 .ועוד ועוד" עמיתים"הקהילה בפעילויות פנאי שונות במסגרת תוכנית 

שייכות : זהו צורך בסיסי אנושי, להיות שייכים .כולנו מחפשים שייכות

, לכולנו יש את הצורך למגע. הלקבוצ, לקהילה, שייכות למסגרת, למשפחה
הצרכים האלה , אחרים, שונים, כשאנו חריגים .להערכה ולאהבה ,לקשר

אנו , רובנו לא רוצים להיות בשוליים. אנו מוצאים את עצמנו בשוליים. פחות נענים
 .להיות שייכים, רוצים להיות כמו כולם

, ניידים: את הצורך הכל כך חזק הזה ומוכרת לנו" מנצלת"תרבות הצריכה , מכאן
מחוץ , "אאוטסיידרים" שרק לא נרגיש, כי זה מה שיש לכולם', מזון וכו, בגדים

 .למסגרת

זה שאנו לפעמים  .נקודה. אנו לא שווים .ופה אני שמה דגש בראיית האחר

מדברים , מתלבשים לפי צו האופנה העכשווי, נראים כאילו יצאנו מאותו פס ייצור
תנהלים על פי מ  ,צורכים את אותם הדברים, פחות או יותר, באותה השפה והסלנג

, "נורמליים"ומרגישים … פנסיה, ילדים, זוגיות, עבודה, צבא, בית ספר, משפחה: הצפוי
 .זה לא אומר שאנחנו דומים

! כולנו חריגים! כולנו אחרים! כולנו שונים
 !כולנו מיוחדים

דרך , בהדרך חשי, יכולת, ישנה איכות, בין אם הוא מודע לזה או לא, לכל אחד מאתנו
שמאפיין , יצירתיות או כל דבר אחר, מיניות, אמונה, דרך התנהלות, דרך ביטוי, ראייה

אולי למישהו אחר יש משהו דומה או שנושק . מייחד רק אתכם ואין שני לו, רק אתכם
. שאין דומה לו, כמו טביעת אצבע או פתית שלג. אך עדיין זה רק שלכם, למה שיש לכם
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או פתית ? ך הרבה אנשים ואין טביעת אצבע דומה לרעותהזה לא מדהים שיש כל כ
 ?שלג דומה לרעהו

האם מימשתם ? האם גיליתם אותו כבר? מה הייחוד שלכם
האם אתם גאים בייחוד שלכם או ? נתתם לו ביטוי? אותו

שאתם מתביישים ומנסים להסתירו או מבטלים את 
 ?חשיבותו

שאינו עונה על הציפיות שלנו  את האחר, כאשר אנו פוגשים את החריגים שבחברה
, נכים, אוטיסטים, פגועי הנפש: לפעול כמו, להרגיש, לדבר, לחשוב, לאיך צריך לנהוג

, בעלי תרבויות זרות, זקנים, קטועי איברים, חולים במחלות שונות, הומוסקסואלים
 .הפחדים שלנו עולים באופן אוטומטי, ועוד רבים אחרים… בעלי צבעים שונים

שהיו מקרים חריגים בהם למשל פגוע נפש פגע בחף , קור נובע מכךלפעמים המ
עלינו " יגנו"ואז אנו חושבים שהסטיגמות וההכללות , מפשע או שכהה עור אנס אישה

אך ברוב  ,מהלא צפוי, אנו חוששים מהלא מוכר .מפני אפשרות של פגיעה נוספת
בני אדם וזה חריג  זה כמו שאומרים שרוב הכרישים לא תוקפים. המקרים אין זה כך

אך מספיק מקרה אחד או שניים שבני אדם הותקפו על ידי כריש כדי , כשזה קורה
 .שכולנו נפחד

 :קשרותמידע מ

 ,פתחו את הלב ואת הנשמה"

 ,פתחו ראייתכם את מי שמולכם

 .כי הוא הרי משקף אתכם

 ,משקף את הפגוע שבך

 ,משקף את הפחד מהלא ידוע

 ,משקף את פחדיך מעצמך

 ,לקבל את מהותךלא 

 .לא לאהוב את מי שאתה

 ,התהלך על פני האדמה כשווה בין שווים

 .גזע ומין, ולא משנה דת

 ,הפגוע והמנוצל, דווקא החלש
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 .מהווה בעבורך אתגר

 ,להתבונן אל תוך לב ליבו

 .אל תוך עומק נשמתו ולזהות את גודל עוצמתו

 ,האומץ לחוות בזו התקופה את דרך המלחמה

 ,חושךמלחמת האור ב

 ,מלחמת הגוף ברוח

 ,מלחמת האמונה בויתור

 .להיות כפי שאני ולא כפי שאתה חושב או רוצה שאהיה אני

 .התבוננו זה בזה וקבלו את החריג ואת השונה

 .ראו את גודל נשמתם, ראו את אומץ ליבם

 ראו את חוסר תכליתם לוותר לעצמם

 .זהו תפקידם, ולמצוא את מהותם

 ,ולכם ההולכים בתלם

 לזוז ימינה או שמאלה נסו

 .ותגלו איזה עולם נפלא מסתתר מעבר לגבולות

 ,גבולות אשר אינם באמת שם

 .אלא אתם אלה שהצבתם אותם ועוד מאמינים בקיומם

 ,מזמינים אתכם לחוות את חריגותם של אחרים

 ,כדי לאפשר לפרוץ את גבולות עצמכם

 .להוות ולהתגלם, כיצד יש להיות

 ,מוסכמותשיברו , צאו לחופשי

 .שברו תבניות חשיבה ישנות

 ,שירו והסכימו לשחות כנגד הזרם, קיפצו, ריקדו

 מכאן תגלו את אמת עוצמתכם
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 .את מי שהנכם במלוא מהותכם

 ,כולנו אחים זה לזה

 .כולנו אחד ביקום הזה

 ,חבקו זה את זה והניחו לקולות הפחד והשיפוט

 .הינםשילחו אור ואהבה לכל ברואיי על פני האדמה באשר 

 ,אוהב אתכם באשר אתם

 ,המקור שהנכם

 תודה

האחר והחריג באשר , את השונה להכיל ולקבל" מקור הבריאה"לאחר עידוד מ, וכך
שכולנו מכירים מקרוב או  ,אוסיף ואומר" קשה"או " קטנה"בין אם מדובר בשונות  ואה

 נראות, שונות, מגבלה חברים שמתמודדים עם , בני משפחה, שכנים, ילדים: מרחוק
 . אחרת בין אם מלידה או כתוצאה של מחלה או תאונה

אך לא קל לנו להכיל ולחבק , "ואהבת לרעך כמוך"אמנם המצווה הגדולה מכולן היא 
אך כן נבדוק איפה , זאת לא הכוונה, את כולם ולא נהפוך עכשיו גם חברים של כולם

 .פחדיםו לשחרר סטיגמות, פוטשי ניתן להסיר

, אלא פנימה לתוכם ולראות" מראית העין"להביט לא רק על 
לא פשוט " שיעור"שבחרה לחוות , שישנה שם נשמה אוהבת

גם אם הם עצמם לא , "בשוליים"להיות וולא קל 
 . זוכרים זאת/יודעים

התחילו בכך שתראו את הנשמה שלכם מעבר לכל 
 .שלכם" מראית העין"

שהגעתי איתן לעולם הזה הן אכן " המתנות"שעשיתי דרך ארוכה כדי לגדול ולקבל 
 ,ולאהוב ולקבל שהיכולת הרגשית הגבוהה שלי עוזרת לי לגעת באנשים, מתנות

  .הפך למתנה הגדולה של חיי, מה שגרם לי בעבר סבל. לתקשר ולטפל

במלואנו עם שק מלא , אנחנו באים לעולם כפי שאנחנו
 .זוהי בחירה שלנו לאן לתעל אותן. באיכויות
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 להיות הילד הנצחי

 

 !לא רוצה אחריות ולהתבגר

מי צריך את כל כאב הראש הזה של 
, מיסים, חשבונות, אחריות? המבוגרים

 .עבודה, עבודה, עבודה

לעשות את מה , להיות, תנו לי רק לחוות
להיות , להשתטות, לצחוק, לשחק, שבא לי

רק ברגע הזה ולא לחשוב על מה שהיה או 
 .מה שיהיה

 

, לקורת גג מעל הראש, לביגוד, שידאגו לנו למזון? מה רע? מי באמת רוצה להתבגר
. וכל שאני צריכה הוא פשוט להיות… לכל אשר אני צריכה וזקוקה, לחיבוק אוהב ומגן

? יאהבו אותו, ידאגו לו, מי לא רוצה שיפנקו אותו. נשמע כמו חלום אוטופי של כל אדם
למה להיכנס לתוך המעגל האינסופי הזה של ? למה לרצות בכלל להתבגר ולגדול

או במקרה הטוב משכנתא עם התחייבות ל , שכירות, מיסים, פרנסה, עבודה, לימודים
וכן הלאה … עוד אחריות? להביא ילדים ולהגדיל את ההוצאות, להתחתן, שנה 31

 …והלאה

? זהמי אני פה בתוך כל , רגע, רגע: למה לרצות להתבגר ולהתפקח יום אחד ולהבין
מה שנקרא משבר גיל )? האם אני מאושר בתוך כל מה שהשגתי? האם זה מה שרציתי

פתאום לקום בבוקר ולהתבונן (. 51 – 31אלא שהוא למעשה מתחיל בין גיל , 11 –ה 
 .קול שעוצר אותי לרגע ומבין שמשהו פה חסר? על עצמי

 :עצרתי לרגע והתבוננתי על שני צידי המטבע

או " להתבגר"שבחרו באופן מודע לא , אותם האנשיםנמצא את  :מצד אחד

( עד כמה שניתן בעידן חומרי זה), לתכתיבי החברה ולהשתעבד לחומר" להתיישר"
: כמובן גם פה ישנם דרגות רבות של אותנטיות. והמשיכו בדרכם להיאחז בילדות

ם אך הם עושי, שמבינים שיש צורך בכסף כדי לשרוד, ביניהם נמצא את אותם האנשים
הם גרים . המינימליים גם ככה, זאת במינימום הנדרש כדי למלא רק את צורכיהם

אין יותר מידי , אין משכנתא או שכירות, אין מיסים… בטבע, במערה, באוטו, באוהל

ולא מוכנים לוותר ולעשות את מה , חיים חיי נוודות וחופש .מחויבויות והוצאות

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2013/10/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%94.jpg
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, למוסכמות חברתיות" חשבוןדופקים "לא . את מה שהם אוהבים, שבא להם
אשר , ונחשבים אקסצנטריים, לציפיות להצלחה ולמעמד, אישיים-לקודים בין

 .הם מאוד נאמנים למה שנכון להם ולמה שעושה להם טוב. חיים בשולי החברה

, אשר התמסרו לקודים החברתיים של לימודים, אנו נמצא גם את אותם האנשים
הם גרים . לרוב אמא, שלהם מול ההורה" ילדי"אך לא ויתרו למקום ה… כסף, עבודה

, גיהוץ, אך ממשיכים לבוא לאמא לכביסה, בבית ההורים או שהם גרים בדירה משלהם
אלא מתוך צורך ילדי להרגיש עדיין הילד , ואין הכוונה רק מטעמי נוחות בלבד… אוכל

ת זוג ב/ בן : בתוך תוכם הם עדיין לא מוכנים לקחת אחריות על מישהו אחר. …של
לרוב תוצר של הגנת יתר .…הפחד לאבד את עצמם חזק יותר מכל דבר אחר. וילדים

 .של הורים

אף שהם , הם נטולי קשר עם רגשותיהם האמיתיים: "ר דן קיליי"או כדברי הפסיכולוג ד
בעיקר עם , חוששים מקשר קרוב עם סביבתם: מקסימים ונחמדים לכאורה

אנשים אלה מסתתרים מאחורי מסיכות של . יםוהם אנוכיים ונרקיסיסטי: אהובותיהם
, גיבור האגדה, כפיטר פן. בעוד שבקרבם מקננים רגשות בדידות וריקנות, "הכל שפיר"

, בתוך מעגל של כשלונות אישיים, אל עליזות מזויפת, הם פונים אל העמדת הפנים
 .”חוסר סיפוק וגלישה אל השוליים

שבה לעולם לא , "ארץ לעולם לא"-בפיטר פן לא רצה להתבגר ולכן בחר לחיות 
הוא עדיין בוחר לא לחזור , וונדי-למרות אהבתו ל. מתבגרים ותמיד נשארים ילדים
 .פן-סינדרום פיטר, מכאן. לאנגליה ולא להתבגר יחד איתה

שרוצה להיות , קטן או גדול, כי בכל אחד ואחת מאתנו ישנו קול פנימי, אני חושבת
לא לעמוד בציפיות של , לא להוכיח דבר לאף אחד, קיוםלא לדאוג לצורכי ה. פן-פיטר

פשוט לאהוב להיות אני בכל רגע נתון ומתוך הקשבה , גם לא שלי מעצמי, אף אחד
 (:שביקשה להיות בעילום שם)וכדברי שירתה של תלמידתי הנפלאה . למה שאני רוצה

 

 להיות ילדה

 רוצה להיות ילדה

 .שהגיע הזמן לגדול, מי בכלל קבע

 להיות ילדהרוצה 

 .לא לדעת את הכל

 רוצה להיות ילדה

 .בלי שקרים, אהבה של ילדים, רצונות של ילדים,עם חלומות של ילדים
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 רוצה להיות ילדה

 .לא פוחדת… נאהבת, מתפנקת, מתכרבלת, משתוללת, משחקת

 רוצה להיות ילדה

 .לא מתביישת… מקבלת, אומרת, צוחקת, בוכה

 רוצה להיות ילדה

 ,שלא ארצה עוד להיות ילדה, עד רק, רק עוד קצת

 .סוף לגדול, אוכל סוף.…אז…ואז

 

אנו בכל זאת מתבגרים ולא נשארים  :מצידו השני של המטבע

ילד  .להוכיח שאנו גם גדולים, אנו ממהרים לגדול ,כאשר אנו ילדים, לא רק זה. ילדים
 גיל"מה שנקרא  –כחלק מהגדילה )בן שנתיים מתעקש לעשות דברים בעצמו 

 . בכלל חגיגה שלמה, וכשמגיעים לגיל העשרה"( ההתבגרות בקטן

 81-31ממה שהיה מלפני , הם נראים מפותחים בהרבה. כיום הנוער לא מתנהג כנוער
מכת … (?מה קורה להורמונים)… היום נראית בת עשרים פלוס 01נערה בת . שנה

רק , המבוגרים שנראה לגמרי כמו של, הלבוש של הילדים והנוער, העישונים והשתיה
שהשאירו הרחק מאחור את עידן , המידע הזמין וכל הרשתות החברתיות, בקטן

. אנו לא יודעים להעריך את הילדות שלנו (.כמובן שאני מדברת בהכללות)התמימות 
 .מאבדים אותה כל כך מהר

 (:מתוך פנייה אינטרנטית של אלמונית)לדוגמא 

 .םאני בדיכאון אמיתי מרגע שמלאו לי שלושי"

 ,3..5אני בת , אני לא מצליחה להשלים עם ההתבגרות לקראת הזקנה
 .הלב כבד כמו אשה זקנה ואילו הראש עדיין של ילדה

 …לא רוצה להתבגר

 .ולעשות כיף ושטויות, לא הספקתי לנצל את הנעורים

 .ללא הגנה של הורים, לבד, "עצמאית"לא יכולה כל כך הרבה זמן להשאר 

 .כספיות, ללא דאגות קיומיות, קטנה, ילדהרוצה לחזור להיות 

מוסיקה של , הריחות והטעמים של הילדות, החופש, הקלילות, רוצה את הקלות
 .והזמן יקפא מלכת, שיעצרו את הרגע 08-שנות ה

 .ומקנאה 80 -רואה את כל הבנות היום בנות ה

 עושות מה שבראש, מספיקות הרבה, בעניינים של המבוגרים, חיות, הן כל כך
צובעות שערן , על שהן מרכז היקום, יודעות היום יותר משאנו ידענו -שלהן
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בעצם הם המציאו , לא משתייכות לשום צו אופנה, בצבעים שונים ומשונים
 .אופנה משלהם

נסיון , מתחילים לראות את הגיל, אני כבר זקנה, לא יעזור שאני נראית טוב
 .המשברים עלי, החיים

 ."כל יום הולדת זה דכאון, וללא רוצה להמשיך עוד ולגד

 

נכנסים למרוץ החיים ואז יום אחד מתעוררים עם משבר אמצע 

 …שכחנו אותנו בדרך כי? למה. החיים

אותו קול פנימי , לתקשר עם אותו קול בתוכנו, שכחנו להקשיב
ומכוון אותנו ללכת את הדרך המיטבית , הנמצא בתוכנו אותנטי

להגשמת החזון הגבוה ביותר של מי שאנו אותה דרך אשר תוליך אותנו  ,שלנו

 .באמת

, לאותו חלק נשמתי שבנו( להקשיב)אני מאמינה כי כולנו נולדנו עם היכולת לתקשר 
מכיוון שאנו כל כך עסוקים בלעמוד . המכיל את כל הידע והתשובות למה שנכון לנו

נו על שעטי, פי תבניות חשיבה ואמונות מוטעות-בציפיות או לרצות או מתנהלים על
אם זה מה , נושלא עצרנו רגע לבדוק אם זה באמת מה שנכון ל, עצמנו מאז שנולדנו

 .יםרוצ ושאנ

. הבנות וקודים חברתיים של הצלחה וכיצד עלינו להיות, החברה מכתיבה לנו מושגים
לחיות חיי מותרות ונוחות , לתבניות אלה ומבקשים להצליח" נופלים"כולנו או רובנו 

 .ל מה שבא לנוולאפשר לנו את כ

? האם זה באמת מה שאני רוצה  :השאלה הגדולה היא
 ?האם זה כל מה שאני? האם זה מי שאני באמת

ומי , כאשר אנו חוצים את קו אמצע החיים, שהחיים לא כל כך ארוכים, פתאום הגילוי

האם זו  .מתחיל להציף את הספקות והחששות על פני השטח, יודע מתי יומי יבוא
זה כל מה ? מה המטרה בכל זה? המשמעות לעצם קיומי

 ?שיש

נפורמיות הלוואי ויכולנו כולנו להניח לקו. אנחנו כל כך הרבה יותר מזה! אז זהו שלא
 .ופשוט להמשיך להיות ילדים, עליהם גדלנו ולציפיות המשפחה והחברה

אלא לפנות גם לי , להתבגר זה לא לאבד את עצמי בדרך
למה שאני אוהבת  ,ך ולהקשיב למה שנכון ליזמן ולהמשי
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גם וגם , גם באמהות, גם ביצירה, גם באהבה, גם בלימודים ,להיות ולעשות

 נו מתיישרים לתכתיביםאך לרוב א, אנו חושבים שאנו עושים מה שאנו אוהבים…וגם
 .של אחרים ציפיותו

להיות כמה טוב … כמה טוב יהיה… אחחח… אם כל אחד יעשה את מה שהוא אוהב
על , חולמנית.. תגידו כבר… נו.. כי לי יהיה טוב ולך יהיה טוב ולכולם יהיה טוב… כאן

רוצה להיות אישה בוגרת אך גם להמשיך , כן…תגידו… חיה בסרט, מה את מדברת
אך בהקשבה למה שהילדה שבי , ילדים, מיסים, בית, אישה עם אחריות. ולהיות ילדה

. אך היום אני מאוד אוהבת את זה, "ילדה-אישה"ג פעם היתה בי התנגדות למוש. רוצה
 !איזה כייף. אני גם וגם. זה ,זה

 .להתבגר אין פירושו לאבד את היכולת להיות כמו פיטר פן

 אך להישאר נאמן למי שאתה , הכוונה היא לגדול

 .כשהיית ילד, כפי שהיית

נראה  שמתאר ילד חופשי ליד חומה והוא, "השמש"בקלפי הטארוט יש את קלף ה 
חוקים וגבולות ששומרים עלי ומגנים עלי , לדעת שישנם כללים. מאושר ושמח

 .זה ,זה. הייומאפשרים לי להיות לגמרי חופש

, נולדים יותר ילדים, (לפחות בעשרים השנים האחרונות)יש לציין שבעידן החדש 
. שקשובים לעצמם כבר מגיל צעיר מאוד ולא מאבדים את ההקשבה למי שהם באמת

שלא יכול להיות שהחיים זה רק : שלי כבר מלפני מספר שנים ציין בפני בתהייה הבן
אחרת זה חסר טעם , מרדף אחר החומר ושהוא לא מתכוון לשחק את המשחק הזה

 ?מעניין לאן זה יקח אותו. ומשמעות

 :זמר ואיש משפחה עם ילדים ציין באחד הראיונות שלו, מוקי

שעושים בחיים , אנחנו אנשים –יה להישאר ילדים שלמוזיקאים יש פריבילג, אני חושב"
כי זה נראה : אמרתי? למה אתה עושה את זה: חברים אמרו לי. את מה שהם אוהבים

 ".לי כיף

, גדל עם וונדי, שחי באנגליה, בואו נסכים להיות פיטר פן .גם לנו מותר

שהוא  ילדים וממשיך להיות פיטר פן ולעשות את כל מה, בית, מתחתן ובעל אחריות
לא חייבים לשבור את כל הכלים ולחיות . לא מוותר על עצמו בשום צורה ואופן. אוהב

 .אפשר גם וגם. בשוליים

שיודע , נפקח את העיניים ונסכים לחבוק את הילד הפנימי שבנו
 .פשוט להיות. בדיוק מה שטוב לנו וניתן לו יותר במה

 .ממלא ואמיתי ,זה אותנטי, זה לא אגוצנטרי ולא בא על חשבון אחרים
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 ההמתכון לחיים מלאי תשוק

 

 ?מה התשוקה שלך

 ךלתשוקה של אפשרתלאחרונה מתי 
 ?לבוא לידי ביטוי

אולי היא ? בכלל למה צריך אותה
 ?מסוכנת

 ?האם רצוי בכלל לפעול ולממש תשוקות

 

תשוקה , היא תשוקה מיניתלמילה תשוקה כלל -האסוציאציה הראשונה שעולה בדרך
שם התשוקה באה לידי ביטוי במלוא עוצמתה . שבין המינים

תשוקה פיזית המפעילה את כל מערכת החושים ואת . החייתית/הפראית/הטבעית
מערכת : ילך ומטריפה את כל המערכותהההתבגרות ו כ מתעוררת מגיל"בד. הליבידו

 . המערכת הרגשית והפיזית, המערכת ההורמונאלית, החשיבה

שגורמת , זו אנרגיית אש, "בוערתתשוקה " לא סתם משתמשים בביטוי

… לעור להאדים ועוד תיאורים שלא אכנס אליהם, לבטן להתהפך, ללב לדפוק בחוזקה
, ברגע ההווה, וגורם לנו להיות ברגע הזה, שהוא מעבר לכל הגיון, מן כוח אנרגטי

 .בין אם בפנטזיה או במימושן במציאות, לאבד עכבות ולשחרר גבולות

טבעי , כוח פנימי מלא בעוצמה הנובע מאיזשהו, הזההתשוקתי , הרגע הזה
, זה תלוי במיינד שלנו .שמבקש מימוש והגשמה, "לא ידוע"ו

עד , שאמצנו מרגע לידתנו, בעקרונות ובתבניות שלנו, בערכי המוסר שלנו, בחינוך שלנו

  :ש אך מה שברור הוא. כמה הם חזקים לדכא כוח זה או לממשו

 !תשוקה זה כוח
, תשוקה לאוכל, תשוקה לידע: ארחיב את היריעה שתשוקה היא הרי לכל דבר, מכאן

, תשוקה לילדים, תשוקה לזוגיות, תשוקה ליצירה ולביטוי עצמי, תשוקה למשמעות
. כל דבר העולה על דעתכם', וכו', תשוקה לחיים וכו, תשוקה למוסיקה, תשוקה לחופש

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2013/11/%D7%90%D7%A9.jpg
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 :אין מדובר רק ברצון אלא

  ,לתשוקה כאשר הרצון הופך

 !השמיים הם הגבול
החשק הזה שעולה בזה הרגע (. אולי אצלכם זה מלוח)מכירים את הרגע שבא מתוק 

זה לא רק רצון .נקודה, בא לי מתוק. את כל מה שנמצא כרגע, ותופס את כל הבמה
, החושים, הרגש, זה מעסיק את המחשבה. למתוק עכשיו זו תשוקה עזה, למתוק
 .על עצם המחשבה לממש תשוקה זוהפה מזיל ריר , הדמיון

 :החזק שלנו יגיב בשתי צורות, המיינד

ביקורת ושיפוט כלפי מימוש , פחד – ינצח במלחמה נגד התשוקה .0

את , זה לא בריא, צריך לשמור על הקלוריות, זה לא מתאים עכשיו –התשוקה 
 .האנרגיה מתפוגגת לאיטה/עד שהתשוקה… כ"אח זהתצטערי על 

 

כאשר , שום הגיון לא יעבוד כאן – התשוקה יפסיד במלחמה נגד .8

נכנעת על מנת לספק פתרון מיידי לרגע " האישיות", התשוקה בוערת מידי
 .לבית הקפה, לחנות, למקרר, אגש לארון: התשוקה הזה

 
שיכול לנבוע מחסך פנימי המבקש ריפוי או מצורך , אני לא אכנס למניע לתשוקה

אלא לעצם , כל סיבה או גורם אחר לתשוקה או, הורמונלי או פיזי של ירידת סוכר

 :העובדה כי

 

 אנרגיית התשוקה היא

 .כוח מניע חזק ביותר להגשמה

 

  :התשוקה יכולה לבוא לידי ביטוי כ גם, כמו כל כוח אחר

 :יוצרתואז היא  "חיובית" אנרגיה

מימוש של , אושר, מלאות והתפתחות אישית, יצירתיות, הגשמה, מימוש, סיפוק, הנאה
 :או כ .התעלות, עונג חושי, אהבה

התשוקה הבוערת יכולה , כאשר כוח זה אינו מאוזן – "שלילית"אנרגיה 
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 :אובססיה והתמכרות כגון, נזקליצור 

 שעלולה להוביל  –יכולה להפוך לאובססיה והתמכרות מינית   –תשוקה למין

 .לבגידות ולקושי זוגי

 את האוכל " לטרוף" יכולה להפוך לאובססיה והתמכרות  –תשוקה לאוכל– 

 .שעלולה להוביל להשמנת יתר ובעיות פיזיות נוספות

 שעלולה  –יכולה להפוך לאובססיה והתמכרות לאדרנלין   –תשוקה לספורט

 .להוביל לפגיעה פיזית באיברי הגוף ולנזק ממשי

 ססיה והתמכרות לעבודה יכולה להפוך לאוב  –תשוקה להצלחה בקריירה

 .רגשי, חברתי, למחיר זוגי ,ומכאן –( זםוורקוהולי)

 ומכאן למחיר  –יכולה להפוך לאובססיה לחומרנות  –  תשוקה לשפע חומרי

 .כרונירגשי וחוסר סיפוק 

לנתב את האנרגיה העוצמתית , יש צורך להיות כל הזמן קשובים למינונים הנכונים, לכן
 .שלא יפגעו, נוולהתבונן על מעגלי החיים האחרים של, לעשייה ולהגשמה

  

 :תשוקה והגשמת מציאות, מה בין רצון

הכול ", "י הרצוןאין דבר העומד בפנ: "אחד האמצעים להגשמת רעיון לחומר הוא הרצון
, ילדים, זוגיות, אהבה: שאנו רוצים דבר מה, כולנו מכירים את העובדה. "בידי הרצון

 ?מדוע, והוא אינו מתגשם… הצלחה , בריאות, כסף

אחד מחוקי הרוח אומר חוק  – חיוביתחשיבה / חוק המשיכה  .0

מחשבות חיוביות תעזורנה למשוך ולברוא מציאות ". דומה מושך דומה"ש
מהדהד אל , תדר המחשבה החיובית. ולהפך, חיובית יותר בעבורנו

 ועוזר להם לברוא בעבורנו את המציאות, הפוטנציאליים הקיימים ביקום
שלנו והפיכתם למחשבות שליטה מודעת שלנו ברגשות ובמחשבות . הרצויה
 .תעזור לנו להגשים את הרצון שלנו, חיוביות

, לזיהוי ושינוי המחשבות שלנו בזמן אמת עבודה מודעת ויומיומית :הדרך

 .למחשבות תומכות וחיוביות

, גם אם אני חושבת מחשבות חיוביות ומודעת לרובן – כוח האמונה .8

( 08%בערך )חלקן מודעות , מתחת למחשבות ולרגשות מסתתרות אמונות
אשר מנהלות את רוב חיינו בצורה , (22%בערך )מודע שלנו -ורובן יושבות בתת

 . אמונות שרכשנו עוד מרגע לידתנו ועד היום. אוטומטית
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אני : "כגוןות לנו לנהל חיים טובים ובריאים עוזרו, תומכותאלה חלקן אמונות ב
הכול כשורה ", "אני מצליחה בכל מה שאני עושה", "אוהבת את עצמי כפי שאני

 ". בעולמי
 
שחוסמות אותנו מלהתקדם ולנהל חיים חופשיים , אמונות מעכבותאלו חלקן ב

אז ירצו , אם אצליח", "החיים קשים", "כסף לא גדל על העצים: "וזורמים כמו
אנשים יקנאו בי וישימו עלי עין , אם אצליח", "להיות איתי רק בגלל ההצלחה

 ”.אני לא מספיק", "הרע

מאין הגיעה , שינוי אמונות יכול להתבצע רק לאחר שהבנו למה יצרנו אמונה זו
לפעמים אנו מסוגלים לאתר את . ומה היא באה ללמד אותנו( מה קרה בחיי אז)

אך לרוב מתחתן , מודע-ק במודע או בתתשיושבות שם חז, האמונות הללו
הן . שינוי באמונות יוצר שינוי במציאות. מסתתרות עוד אמונות יותר שורשיות

אמונות בוראות " –מכאן אפשר להגיד ש . כוח מניע יותר חזק אפילו מהרצון
 ".מציאות

מודע -שמאפשרת גישה אל התת, כל דרך של עבודה פנימית :הדרך

שיטת  עלאני ממליצה בחום . למציאת האמונות החוסמות שלכם
ושינוי שורש האנרגיה התקועה  השמובילה לעקיר, אותה אני מנחה "המסע"

בריאות , זוגיות, שפע: בתחום אותו הייתם רוצים להגשים, והאמונה החוסמת
 .' וכו

. המיינד שלנו אינו יודע להבחין בין דמיון למציאות – דמיון מודרך .3

תנו לדמיין כי כאשר מבקשים מאי,  MRIהדמיית תחת , מחקרים מדעיים הוכיחו
אותה המנורה  תדלק, ממשיתמראים לנו אותה בצורה או שתמונה מסוימת 

ונראה את המציאות , שאם נדמיין את מה שאנו רוצים לממש, כך. באזור המוח
זאת האנרגיה שלנו תשדר , בעיני רוחנו כאילו היא כאן ועכשיושלנו הרצויה 

 .ת מה שאני רוצהשאני פנויה עכשיו לקבל א, ליקום

או כל דרך אחרת היפנוזה עצמית , "הסוד"דמיון מודרך עצמי בשיטת  :הדרך

 .הנוגעת בתחום זה

לרגש , מעבר למחשבה, על מנת להגשים את הרצון למציאות – פעולה .1

לצאת אל העולם ולפעול למען הגשמת החלום . יש צורך בפעולה, ולכוונה
 .…לא לחכות עד ש. באמצעות פעולות פיזיות

לערוך רשימה של פעולות שיש לעשות . ממש פעולות קונקרטיות :הדרך

 .צעד או לקחת מאמן אישי או קבוצתי אחר צעד, להגשמת החלום

רק כאשר , אנו נשיג את מה שאנו חפצים בו – חוק הזמן והסבלנות .5

שכן אנו רוצים , זהו אחד הפרדוקסים הגדולים של חיינו. נתייאש מלהשיג אותו
. את הפרדוקס הזה פותר הכוח הפנימי שנקרא סבלנות. ג דברים בחיינולהשי

https://www.pashutli.com/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2/
https://www.pashutli.com/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2/
https://www.pashutli.com/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2/
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 .ומצד שני להרפות, הוא זה שמאפשר לנו מצד אחד לרצות ולעשות

להתחבר לידיעה , לאמן את עצמנו להשתמש ברוח הסבלנות :הדרך

 .ולהניח, (שעדיין לא נגלה לעין)במרחב שלנו  שזה נוכח הפנימית 

מתרחש מתוך , כל דבר שקורה. קורה סתם שום דבר לא – חוק הגורל .6

בעודנו , כלומר, עוד טרם הגענו לכאן לגוף, מפת החיים שלנו/בחירה בסיפור
אמנם הגענו  –" אך הרשות נתונה, הכול צפוי", כמו שנאמר. ברמה הנשמתית

אך ניתנה לנו הבחירה לבחור באיזו , עם מפת דרכים ובה דרכים רבות מאוד
חלק  אך כל התוצאות הן. מובילה לתוצאות שלה כל דרך. בה לפסועדרך 

 . הגדולה שלי כיםממפת הדר
 

היא , אם בריאת המציאות שלי היא חלק מדרך כזו או אחרת במפה שלי
וזה לא משרת , אך אם ארצה מאוד לזכות בלוטו, תתקיים כפוטנציאל אפשרי

 .ומזמנת מדמיינתלא אזכה ולא משנה כמה אני , את הדרך שלי

, ומהי הדרך המיטבית שיש ללכת בה נולהכיר את מפת החיים של :הדרך

או ללמוד את   לפגישת תקשור ניתן להגיע)על מנת שתהא חיובית ומצמיחה 
פשוט לתקשר "קורס   באמצעות כםיכולת ההקשבה לקול התשוקה שב

 את הדרך יותר לבחור נכון נותעזור לם ביותר ידיעת הנתיב המגשי (."פשוט
 .יותר נוולשחרר את שאינו משרת אות ,באנו ללמודולהגשים את מה שבאמת 

 אני מאמינה כי ישנו כלי נוסף שיכול להגשים בעבורנו, ל"למרות כל האמור הנ
 :את המציאות

, חיה ונושמת, בוערת, אם נהפוך את הרצון לתשוקה אמיתית – תשוקה .7

ל ונקדם את עצמנו הרבה יותר מהר "נצליח להתגבר על הרבה מהעכבות הנ
 . אל המטרה

 
אנו מתגברים על הרבה פחדים ואמונות , כאשר אנו פועלים מתוך תשוקה

ם יותר להתחבר לדמיון אנו מעיזי. אנו מאמינים יותר שזה אפשרי. שליליות
אנו מוצאים , כאשר אנרגיית התשוקה בוערת. ולראות את זה קורה ומתממש
היא מפנה את כל משאבי , היא מרגשת אותנו, בנו יותר כוח לפעול למימושה

 ."אברי"ן גם בניגוד לכל הגיו, הרוח והנפש למימושה, הגוף
 

ם את תשוקתנו כמה כי אנו רוצים להגשי, היא מקצרת את זמן המימוש
 .אנו חסרי סבלנות ממש, שיותר מהר כאן ועכשיו

 

זמן כזה שבו חשקתם בדבר מה ולא נתתם לדבר להפריע לכם , תחשבו על רגע כזה
 :מלממש אותו

, תשוקה ליצור דבר מה, תשוקה לפגוש אדם מסוים, תשוקה להגיע למקום מסוים

https://www.pashutli.com/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%98%D7%99/
https://www.pashutli.com/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98/
https://www.pashutli.com/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98/
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וזה בער בנשמתכם ולא נחתם , ללמוד דבר מה/תשוקה לחוות, תשוקה לשנות דבר מה
. 0,111%ל  81% -זה כמו להגביר את כפתור הווליום של הרצון מ. עד שזה התממש
בערה פנימית שמניעה אותי לפעולה ועוזרת לי למצוא את כל , פתאום יש כוח

  .כדי שזה יתממש, הפתרונות האפשריים

הקורא לי , קול נשמתי, תשוקה זו נובעת מאותו קול פנימי
, לבטא, לצאת מתוך עצמי ולהגשים, לצמוח ולהתפתח ,לחוות

 .אותו הרגעבשל עצמי ליצור את החזון הגבוה ביותר 

לאט  ,קול קטן שמתעורר ולאט, זה לרוב מתחיל ברצון קטן
ככל שישנה . הולך וגדל לרצון חזק יותר ויותר

הנפש והרוח , הגוף, המחשבה, לקול הזה הקשבה יותר

עד שהוא הופך לתשוקה חסרת , ותוליצור אומתחילים להכוונן 
זו . לא נוכל להתעלם ממנה. שגורמת לנו להעז ולשנות, גבולות

 .אנרגיה שמחפשת ביטוי

כשכירה : כובעים כאשר לאחר שנים רבות בהן עבדתי תחת שני, כך קרה גם לי
, אט. לא העזתי לעזוב את עבודתי כשכירה, (מעצם היותי מפרנסת יחידה)וכעצמאית 

קול שאמר שהגיע הזמן , אט החל הקול שבתוכי להשמיע את עצמו חזק יותר ויותר
 . לגדול לשלב הבא

ולהעז להתפתח רק , חלומות החלו להירקם לאיך זה ירגיש לצאת לדרך עצמאית בלבד
יש לך , את מפרנסת יחידה: המיינד הציף בפחדים ובאמונות ישנות. עוד שליבתחום הי

את לא מספיק חזקה וניהל אותי במשך , לא תצליחי להיות רק עצמאית, אחריות
הוא הלך , הנשמתי שלי, אך מכיוון שאני קשורה וקשובה לקול הפנימי. שנתיים תמימות

לא יכולתי שלא להקשיב … ךככל שהתעצם והפך לתשוקה בוערת לצאת לדר. והתעצם
עזבתי את עבודתי . עזרתי עוז וקפצתי למים .התשוקה היתה חזקה ממני ,לו יותר

 . השכירה והתמסרתי לחלוטין להגשמת הייעוד שלי במלואי

אשלם על כך את המחיר , שאם לא אפעל להגשמת תשוקת נשמתי, היתה בי ידיעה
 …בהמשך

ביטוי דרך יוון חיובי תמצא אנרגיה שלא מנותבת לכ
התשוקה חזקה יותר מכל (. 'טרגדיות וכו, מהמורות בדרך, מחלות) יהשליל

ולתת לו , "נתיב הגורל"ולפעמים יש פשוט לפשוט ידיים לצדדים וליפול לתוך … הגיון
 .להתממש

, התשוקה שהתממשה עם עזיבתי את מקום עבודתי כשכירה, לשמחתי הרבה
ליצור ים של יצירות נפלאות , לפעולההתעוררה לתשוקה חדשה והניעה אותי מיד 

היום אני חיה חיים יותר . ועוד, ועוד להתפתחות ומודעות, לתקשור, גשמהלה
יצירה ואהבה וממשיכה להקשיב לתשוקות הרבות שעוד , מלאי סיפוק, מגשימים
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  .מבקשות ביטוי ומימוש

מובילה לרצון ממש , מימוש של תשוקה אחת
מתוך הרצון להמשיך ולחוות  שנולדות, תשוקות חדשות נוספות

 !םחיים מתוך תשוקה הם חיים מרגשי. את החיים במלואם

 ? כיצד התשוקה שלכם מניעה אתכם

 ? במה אתם חושקים כרגע

ולא משנה מה הסיבות )? מה בא לכם לעשות ואינכם מעיזים לתת לו מקום
, זה טפשי, סרילא מו, לא מספיק חשוב, ילדותי מידי, אין לי זמן": למה לא"והתירוצים ל

 (. … אין לי כסף, זה יכול לחכות

, מלמדת, מאפשרת, מצמיחה ,האם יש לכם רצון להתנסות בחוויה מסוימת

  ?מהנה

אנרגיה ומחשבה ולתת לה , האם תוכלו לפנות זמן
  ?לגדול לתשוקה בוערת

 . זה תלוי בכם ורק בכם. …הרי הבנתם שמכאן הדרך למימוש קצרה

 .…וצאו לדרך" …חשק ליש לי "ערכו רשימה של 
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 הלצאת מהקופסו תלשבור מוסכמו

 

מתי שיניתם את הדרך בה אתם 
 ?חושבים או פועלים, מרגישים

ם בכלל יודעים מה זה האם את
 ?הלצאת מהקופס

 ?למה זה טוב

 

מגיעים אלי מיילים רבים ומגוונים הקוראים לי , סביבי אני שומעת את הקולות האלה
, המערכת הכלכלית מדברת על זה. לסכם את השנה החולפת ולהערך לשנה החדשה

האירוע , מערכת התרבות מסכמת את שיר השנה, המערכת הפוליטית מדברת על כך
 .רוב העולם סובב סביב סיום השנה וקבלת השנה החדשה… של השנה

: איפה אני עומדת ופני לאן, לראות מה השגתי, כם את השנה האחרונהמצופה ממני לס

… נו נו, נו .'וכו' ליין לכל מטרה ויעד וכו-להציב דד, להציב מטרות ויעדים חדשים
. STOP, אני עוצרת לרגע .צריך, צריך, צריך… לחץ, לחץ, לחץ

 ?מה קורה פה(. השלימו את החסר שלכם)…………… המרדף אחר 

 ?מי אני באמת? בתוך כל זהמי אני פה 

אפרוץ , אשנה תבנית חשיבה, "אתיישר"מה יקרה אם לא 
ולא בתחושה ששנה  ברגע הזה, גבולות של זמן ופשוט אהיה כאן

הרי זה רק עוד יום . …בתחושה שהמחר כבר מגיע ועוד לא? נגמרת ומה יהיה
יום שמבדיל זה רק עוד ? מה הלחץ. שמבדיל בין סיום השנה הזו ותחילת השנה הבאה

רק עוד רגע שבין , רק עוד רגע שמבדיל בין חול לשבת. בין יום הולדת אחד למשנהו
 …יום / רק עוד רגע, חיים למוות

האם יום זה הוא . איך להתייחס ליום הזה בבחירה שלי ההבדל הגדול הוא

 .שאסור לי לפספס או להחמיץ או רק עוד יום מיני רבים, גורלי

הקצר /היום הארוך, ימי הולדת, ימי חג: וחדת בימים מסוימיםישנה אנרגיה מי, נכון
הכוונה שלי בוחרת . 'יום זכרון וכו, (ם מכל מלאכהבמידה ושובתי)יום שבת , בשנה

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2013/12/%D7%9C%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%90.jpg
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ברגע . ובהתאם לכך כל ההוויה שלי משתנה, האם ליטול חלק ביום זה או לא
ייתי זקוקה כי באמת ה, מתוך בחירה ולא מתוך אמונה דתית, שהפסקתי לעבוד בשבת

. חשתי שיום זה הוא באמת שונה משאר הימים, ליום בו אני ממלאה מצברים לנשמה
 .זו היתה בחירה שלי

לצפות בסרטים ולראות ביום זה , לנסוע על אופניים, יש שבוחרים ביום הכיפורים לאכול
, עבורם יום זה מכיל אנרגיה שונה לחלוטין מאלה שצמים. חופש לכל דבר/יום כייף

זה הכול עניין של פרספקטיבה . לים ומתענים על מעשיהם ומבקשים כפרותמתפל
האחד יגיד שיום זה יום חופש והשני שיום זה . ובחירה כיצד לחוות את היום שבא

, מבחינתי. היום הוא אותו יום. לרוב זה שופט את זה וזה שופט את זה, לצערי. מקודש
 .האנרגיה שיום זה משמש בעבורו כל אחד מתחבר אל. אין כאן שיפוט לכאן או לכאן

 :בחרתי להתבונן על הלחץ הזה מסביב שקורא לי ליטול בו חלק, מכאן

, ככל שתתבונני על השנה החולפת. ברור שצריך, נו: ההגיון אומר לי :מצד אחד

מה למדת על , מה כדאי להמשיך ומה לא, תבררי מה עבד ומה לא, תערכי סיכומים
, כך תרוויחי יותר באיזו צורה ,מתי להגשים אותם, הקרובהתציבי יעדים לשנה , עצמך

 .תדייקי יותר את החזון שלך, תפעלי נכון יותר

לא רוצה לעשות מה שכולם ! לא רוצה להתיישר :מצד שני
לא . יגיע כי לא עשיתי מה שמצופה ממני לעשות" העונש"לא רוצה לפחד ש .עושים

 .…ד יוםהרי זה רק עו. בא לי לעשות את כל זה עכשיו

לא , הרבה שיקראו את מה שכתבתי עכשיו יגידו שאני דופקת את הראש בקיר, נכון
קו ופועלת לפי " מיישרת"פועלת נכון ושיכולתי לעשות יותר ולהספיק יותר אם הייתי 

! די, אבל אתם יודעים מה. חוקי הברזל של איך עסק עצמאי צריך לפעול כדי להצליח

  !לא בא לי

 !לא בא לי, ת ומתריסה כנגדמורדהילדה הקטנה שבי 

במה שעושה , אני רוצה להיות כאן ועכשיו
לי טוב ובמה שאני מספיקה נכון לרגע 

 . זה

, רוצה להוריד ממני את הלחץ הזה
ולבטוח ולסמוך על היקום וההכוונה 

שתברא בשבילי בדיוק את , הגבוהה שלי
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בזמן , המציאות והשפע שנכונים לי
 . ובקצב שלי

מתי נוח לי לעשות הערכת אני אקבע 
כי ? מי אמר שזה צריך להיות עכשיו. מצב

? כי ככה כולם עושים? המומחים אמרו
 !לא בא לי עכשיו

 

 ...אולי? אני בורחת? ההורמונים שלי משתוללים? מתנהגת כמו ילדה קטנה? נאיבית

ני א… זה לא בא במקום, צריך לחשוב על העתיד ולתכנן ולחסוך ולהיות אחראיים, נכון

אני פשוט רוצה להחליט מה שטוב  .לא באמת דופקת את הראש בקיר
 .מתי שטוב לי ולא להיכנע לתכתיבים כאלה או אחרים, לי

 .לי מתי שיבוא, היום להערכת מצב יגיע ביום אחר, עבורי
אני ? מרשים לי, רק לפעמים, לפעמים מותר גם לי להיות לא אחראית, אתם יודעים מה

 !מרשה לי

המיינד מייד , וואו. ככה באמצע, כן. בזה הכתיבהאז אהיה לא אחראית ואסיים את 
, יכעסו עלייך, עכשיו לא יבינו אותך, את אדם אחראי, אבל זה לא את: משדר פחדים

 !!!עדיין  –ו … את עלולה לקבל תגובות צוננות

 .גם וגם, זה מי שאני, אני גם כזו, אני כן כזו! ?גדלתי לא

שכל אחד , שא שדיברתי עליו הוא רק דוגמא לנושאים רבים ומגווניםשהנו, כמובן
 .מאתנו נושא על כתפיו

  :אז הזמנה קטנה גם לכם

את תבניות החשיבה , איפה אתם שוברים את הכלים
השגרה שלכם ועושים משהו אחר , ההרגלים שלכם, שלכם

 ?שלא כהרגלכם בקודש

לא יכולתי לתת לעצמי מתנה יפה . מהקופסאלצאת  –את היום איזה כייף להתחיל ככה 
 .יותר
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 עתודעת השפ

 

    וכיצד אוכל ליצור ? מהו שפע 
 ?ממנו יותר

 הענקתם ,בפעם האחרונה ,מתי
מתוך השפע הנמצא ברשותכם 

 ?והשפעתם על אחרים

    האם אתם חיים בתחושה שיש שפע 
 ?בחייכם

 

שמומלץ במדור , "דאלאסמועדון הלקוחות של "יצא לי לאחרונה לצפות בסרט 
מגלה יום , בסרט מתואר כיצד אדם הטרוסקסואל. "פשוט לי"באתר  "ממליצה בחום"

דרכו . מתחיל המרוץ אחר התרופה שתציל את חייו, מכאן. אחד כי הוא חולה באיידס
. ב"מחוץ לגבולות ארה, לא מאושרת, מובילה אותו למצוא תרופה אלטרנטיבית

, אלא גם להעביר את זה הלאה, הוא בוחר לא רק להציל את חייו, בהחלטה נחושה
לא שלרפואה הקונוונציונלית , לעוד ועוד חולים במחלה, לשחרר את מה שהוא מצא

 .הוא מצליח להציל מיליוני אנשים ממוות ודאי, בכך. היה מענה אז

, את תודעת השפע אני מלמדת" פשוט לתקשר פשוט פלוס" בקורס המתקדמים
עם דגש על החלק האחרון העוסק בשחרור , לכם שאותה אני רוצה להעביר הלאה גם

 נו בנושא זהאנו גם פוגשים את המקום המפעיל אות, בין היתר, בקורס עצמו)השפע 
 (.בנוגע לתודעת השפע נוש לואת האמונות הישנות שי

 

 תודעת השפע מורכבת ממעגל 

 :שלושה חלקיםבן 

מימוש , "יש מאין"יצירת ה, הגשמת הרצון לחומר – השפע זימון. א

שמרחפים שם בחלל ורק מחכים שנדייק את רצוננו הגבוה , הפוטנציאלים האינסופיים
 . כדי להגשימו בחומר, ביותר

https://www.pashutli.com/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%99/
https://www.pashutli.com/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%99/
http://www.pashutli.com/%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a1
http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2014/02/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94.jpg
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כוונה , רצון, כיצד אנו יוצרים ומגשימים רעיון
 ? לחומר ויוצרים שפע

אך פה אציין מספר נקודות  ,שאותם אני גם מלמדת, לכך ישנם דרכים רבות ומגוונות
 :לתשומת לב

 ככל שתפתחו יותר את המודעות   –האיצו את צמיחתכם הרוחנית

שלכם ביטוי ודיוק מתוך הקשבה אמיתית " אני האותנטי"העצמית ותאפשרו ל
 .כך זה יגדיל ויאפשר את כניסת הדברים הטובים לחייכם, (תקשור)

 על פי כל מסר פנימי או  ופעלו היו פתוחים להקשבה  –שחררו שליטה

דברים יסתדרו . והישארו בזרימה הגבוהה, תם מקבליםשא( סימנים)חיצוני 
 .אפילו טוב יותר ממה שדמיינתם

 כך אתם   –כמו שהם, תנו לאנשים בחייכם להיות את מי שהם

הרטט שלכם עולה וזה מושך עוד יותר , מגדילים את היכולת לאהוב את עצמכם
 .טוב לחייכם

 סוגלים לדמיין שיש האמינו כי אתם ראויים לעוד יותר ממה שאתם מ – אמונה

 .תקנו אמונות ישנות והתקינו חדשות. לכם

 תנו להם להראות לכם אהבה   –אפשרו לאנשים לתת לכם

בדרך שבה הם רוצים לקבל , כ אהבה"אנשים מעניקים בד. רוצים שהם כפי

 .לימדו להכיר אהבה בכל הדרכים שבהם היא מוענקת. אותה

לא  .ולשגשג לאפשר למה שיש לכם לצמוח – השפע צמיחת. ב

, ביגוד, מזון, קורת גג, בין אם זה זוגיות, ויש לכם, משנה כמה מעט או הרבה יש לכם
עצם זה שיש לכם את . ועוד, כסף ועוד, ידע, בריאות, ילדים, משפחה, חברים, רכוש

 ! משמע שיש לכם, הזה הספרהיכולת לקרוא את 

איך אתם ? כדי שהוא ישגשג ולא ייבול, שאת מה שי מצמיחיםכיצד אתם , ועכשיו
כ "בד הצמחת השפע? ת את מה שיש ורוצה ממנו עוד/שאני אוהב, מוסרים ליקום

מה אתם ! תחשבו על זה. השקעת זמן או אנרגיה או כסף או שלושתם יחדיו תדורש
 ?את השפע שבחייכם להצמיחעושים כדי 

י מרוקנת איפה אנ. להניח לשפע לזרום בנועם–  שחרור השפע. ג

על מנת , ומעבירה את זה הלאה, שיש אצלי בשפע, מעט את כל האנרגיה הנפלאה
מים עומדים הם . יש צורך בזרימה, על מנת ליצור שפע. שאוכל עוד להמשיך ולקבל

ולא )אדם שנאחז בשפע שיש לו . יש צורך בתנועה וזרימה של האנרגיה. מים מעופשים
הפחד מנהל . מהפחד שיגמר, מהפחד שיחסרחי חיים אומללים , (משנה כמה יש לו
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את אשר יגורתי בא "ליצור מציאות שבה  הכל היאחזות גורמת לפחד לגדול ועלול. אותו
, אין הכוונה לשחרר מעל ומעבר ליכולותינו וליצור מחסור. ואז הוא באמת יחסר, "לי

 ".יש"להזרים את ה. להעביר הלאה" יש"אלא מתוך ה

 

 :להסתכל ולראות, כל אחד ואחת מכם פה אני מזמינה

, בתוך השפע שלכם, היכן בתוך עולמכם
  ?אתם יכולים להעביר הלאה

שאני בטוחה שלפחות אחד מהם  ,אתן מספר דרכים
 :ידבר אליכם

התרומה יכולה . …למוסד ציבורי, לעמותה, לאיש מסוים  –תרומה כספית ♥

 .רצויה או נכונהאין מידה . כמה שתרצו… להיות בשקלים בודדים ועד

לגוף פרטי או , מתן עזרה ללא תמורה כספית לאדם פרטי – התנדבות   ♥

וכמו … אני משחררת זמן ואנרגיה שיש לי לטובת. לעמותה המיטיבה עם הפרט, ציבורי
 .כסף= זמן /  ”time is money"שכולנו יודעים 

נתון  כל אחד מאתנו יכול לזהות צרכים של אחרים בכל רגע  –מתן עזרה  ♥

מישהו , מישהו שנתקע בדרך, בין אם זה מבוגר שסוחב סלים כבדים, ולהגיש עזרה
בואו באמת נשחרר מהשפע שלנו בבריאות . מגיע למדף העליון בסופר ועודשלא 

 .ט ידלהושי, שלכם" יש"בגובה שקיבלתי ובכל ה, ברכב שיש לנו, (תודה לאל)

ילדים שלא חובקו . שתיה ושינה, חיבוק זה צורך בדיוק כמו אוכל – חיבוק  ♥

ישנם , לצערי. למגע, אנו זקוקים לחיבוק, גם כמבוגרים. בקטנותם לא מתפתחים כראוי
מגע , שלא מקבלים חיבוק אוהב, (במיוחד בגיל השלישי)יותר מידי אנשים שהם לבד 

עד כמה אתם , אחים, הורים, ילדים, בן זוג: בדקו גם את הקרובים ביותר אליכם. אוהב
אין מצב שאני לא . כולנו אוהבים חיבוקים. לא לחשוש. תנו חיבוק. פיק מחבקיםמס

אין מצב שמגיעים למפגש משפחתי . מחבקת בכניסה וביציאה את כל התלמידים שלי
 .הרווח כולו שלי, ככל שהחיבוק יותר אוהב ואמיתי, כמובן. ואין חיבוק

, במראה שלואם מישהו נעם לכם . ניחנו בשפע של מילים – מחמאה  ♥

זה המקום לתת לשפע המילים והרגשות , בחוויה שחוויתם דרכו, בהרצאה ששמעתם
. בכתיבת משוב חיובי, בחיוך אוהב, במילה טובה: שלכם לצאת ולהעביר אותם הלאה

לוודא שהמחמאה תהא אמיתית , כמובן. זה לא בא על חשבונכם, החמיאו כמה שיותר
 .ונקייה ולא מן הפה החוצה
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אז שחררו גם , בקשות משלכם, רצונות, יש לכם שפע של כוונות – תפילה  ♥

, תפילה בעבור הטבע, תפילה בעבור העם שלנו, תפילה בעבור מישהו הזקוק לכך
 .תפילה בעבור העולם

בין אם זה ידע , ה בשפע של ידע/אני מאמינה שכל אחד ואחת מאתנו ניחן – ידע  ♥

כל אחד מאתנו יכול לתרום מהידע . חיים נרכש במוסדות שונים או ידע מתוך ניסיון
פן , אנשים חוששים לפעמים לחלוק את הידע שברשותם פן יחסר. הנמצא ברשותו

אז לא ישארו אנשים שירצו , אם אתן את כל הידע שלי. אאבד את מה שמייחד אותי
 . להמשיך להגיע אלי כי הידע הזה כבר לא אצלי בלבד

ברגע שאני חולקת את הידע שיש . ן שלואני מאמינה שלכל אחד יש את הכישרו
זה מייחד אותי כאדם שנותן ורוצה בטובת , לא רק שזה לא פוגע אלא להפך, ברשותי
אגדיל את היכולת שלי ללמוד , ככל שאשחרר. ומכאן ירצו לקבל ממני עוד, אחרים

 . כדי לתת גם אותו, ולקבל עוד ידע

ובשיעורים אני , ר רכשתי בדרכיאת כל אש, שמתי לי לדגל ללמד את כל אשר ברשותי
, הבאר לא תתרוקן. גם מלמדת את הידע שברשותי וגם מחלקת הרבה חומר כתוב

 . יהיה בה עוד מקום להתמלא ורבים אחרים יבואו עוד לרוות ממנה, להפך

כלים , אם יש לכם ידע ללמד. זה מהדהד יותר החוצה. באים יותר, ככל שאני משחררת
זה יחזור . אז תנו ושחררו באהבה, הם ולהיטיב את חייהםשאחרים יכולים להעזר ב

 .אליכם בדרכים שלא ציפיתם להם

לרוקן בגדים שמזמן , שלכם" שפע"מתוך ה, אם יש לכם אפשרות – רכוש  ♥

ריהוט , כלי מטבח שמעלים אבק, מצעים שאינכם משתמשים בהם, אינכם לובשים
 .מי שיכול לעשות בהם שימושתעבירו הלאה ל, אל תאגרו, שתופס יותר מידי מקום

תכינו קצת , אם אתם אוהבים לארח ולעמוד במטבח ולבשל ולאפות – בישול  ♥

 .תנו משפע יצירות הבישול והאפייה שלכם. יותר ותנו למי שחסר

הוסיפו לרשימה את מה . הדרכים לשחרור השפע שמצוי ברשותכם רבות ומגוונות
לאותם פוטנציאלים של , ים ליקוםאתם מוסר, ברגע שאתם משחררים. שנכון לכם

ת להעביר את /ה תודה על מה שיש לי ואינני חושש/את הידיעה שאני מכיר, הגשמה
ה /ת על היקום ומאמין/אני סומך. ת מזה עוד/מתוך ידיעה שאני מקבל, זה הלאה

 .שהשפע חוזר אלי ללא מאמץ

אך מהמעט , ישנם אנשים שכמעט ואין להם כלום. חרור השפע לא קשור לכמה ישש
אך כל פעם שקפצו , גדלתי בבית שלא היה בו הרבה. אבי הוא כזה. הם חולקים, שיש

ושם הכול על , אבי תמיד היה מוציא מהמקרר את כל מה שיש, אורחים אלינו הביתה
 .גם מהמעט חולקים. השולחן

לרוב הם משלמים ) רים ומקמצים את ידם ולא משחרריםיש שהם עשי, לעומת זאת
 (.על מיעוט שחרור השפע מחיר אישי
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מה זה , אך לקבל, אין בעיה לתת ולחלוק. ישנם אנשים שדווקא לקבל אינם יודעים
השפע רוצה להגיע והם בוחנים . הם לא מרגישים מספיק בנוח או ראויים לקבל? לקבל

 ? עד כמה לקבל? ממי נכון לקבל? האם נכון לקבל

, ילדים, עבודה, בית, זוגיות: וישנם אנשים שלוקחים כמובן מאליו את השפע שישנ
כ "אנרגיה וכסף ואח, לא משקיעים זמן, אותו מצמיחיםולא … משפחה, חברים, בריאות

 .מדוע משהו משתבש, מתפלאים

כדי ליצור , יש למלא את שלושת חלקי המשוואה, על מנת ליצור את תודעת השפע
 . זרימה פתוחה ונקייה

ם את רצונכם הגבוה ביותר ותשרת את מאחלת שתודעת השפע תגדל ותגשים בעבורכ
 .מה שנכון לכם
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 ?למה כדאי לך לסלוח

 

האם אתם תקועים ולא מצליחים לפרוץ 
את הדרך אל המטרה אותה אתם רוצים 

 ?להשיג

, כועסים, האם אתם חשים מתוסכלים
 ?מבולבלים או דואגים מאיזו שהיא סיבה

או פיזי  מצב רגשי/מחשבה/התנהגות האם
שלכם מנהלים אתכם ואינכם מצליחים 

 ?לשנות

 

 סליחה :הפתרון

 .נשמע פשוט ומה זה קשור בכלל, כן

לסלוח ו ,כדי לחשוב על סליחות יט שלא צריך לחכות ליום הכיפוריםבואו נחל, אז ככה
בין אם זה בן משפחה , הכאיב לנו או לא היה שם בשבילנו, ולמי שפגע בנו לעצמנו 
 .בוס או כל אדם אחר, חבר, רחוקקרוב או 

לא מאפשר לי להיות /מנהל/ברגע שאנו מרגישים שדבר מה תקוע, ברוב המקרים
  על איזושהי" יושב"זה , ולהגשים את מי שאני ואת מה שאני רוצה בחיי

, בין אם בילדות או של השנים האחרונות, חוויה מן העבר
, "יזכרון תא"אשר הוטמעה כאנרגיה לתוך התאים שלי כ

 . ולרוב שלא בידיעתי, וממשיך לנהל אותי משם

למרות שנדמה , עדיין קיים בתוכך, כל מה שלא סלחת
 .שהמשכת בחייך

אך פה אציין , ניתן למצוא באינספור מחקרים ומאמרים" הזכרון התאי"סימוכין לנושא 
שלא ידעו את זהות , המושתלים. את המחקר שנערך בנושא של השתלת איברים

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2014/03/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-2.jpg
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לעצמם דבר  מיד לאחר ההשתלה סיגלו, התורם או את אופיים ודרך התנהלותםהאדם 
לאחר הניתוח התעורר עם תשוקה עזה לעשן , מושתל לב, למשל. מה מזהות התורם

זיכרון . "בעוד מלפני הניתוח לא עישן מימיו, ועוד ביקש סוג ספציפי של קופסת סיגריות
 .של התורם הועבר אל גופו של המושתל" תאי

סכרת , ניוון שרירים, מדוע בעת מחלות מסוימות או כרוניות כגון סרטן :להשא

הרי התאים בגופנו . המחלה אינה נעלמת עם התחדשות התאים בגופינו, ועוד
אז מדוע המחלה אינה , "אדם חדש"תוך שנה אנחנו ממש , מתחלפים כל הזמן

 ?נעלמת

לתא , ני סיום תפקידורגע לפ, הנמצא בתא הגווע מועבר" הזכרון התאי" :הסיבה

שכל עוד  ,מובן, מכאן. החדש וכך התאים ממשיכים לשאת את המחלה
הוא ימשיך , מכיל את אותה האנרגיה" הזכרון התאי"

 .לנהל אותנו שוב ושוב

 

 ?כיצד כל זה מתחבר לסליחה

מחוויה שנראית בעינינו , "טראומטית"ועד " לא נעימה"-ברגע שחווינו חוויה מ, ובכן
, תאונה, מות אדם קרוב: ועד טרגדיות למיניהן כמו, זה כבר יכול לעשות שולית ומה

 .היא מוטמעת אצלנו בתאים', התעללות פיזית או נפשית וכו

ולשחרר סוף כל סוף את ( הקרוב או הרחוק)ברגע שאנו מסכימים לחזור אל העבר 
ממש לדבר ולהרגיש את מה שלא  –האנרגיה המבקשת ביטוי באמצעות רגש וקול 

לבטא  ;לכן הסכמנו לבטא בקול רם או לא היתה לנו הזדמנות לבטא בקול רם קודם
לא הובעו מול אותו אדם שגרם לנו לחוות ש ,את שלל הרגשות והמילים

רק אז נוכל לרפא ולשחרר את האנרגיה התקועה הזו , אותה ההתרחשותאת 
 .מהתאים

ביני ובין האדם : הגורמים בין שני דיאלוג כאשר נערך, הריפוי הסופי מתקיים

אדם שהלך לעולמו או : גם אם הוא לא התכוון לכך כמו, בצורה כזו או אחרת" שפגע"
הורה שלא ידע שהוא פוגע בכך שהתנהל בצורה מסוימת או אחות שלרגע עזבה את 

. …ועוד, ועוד, והשאירה חותם בנפשה הצעירה ועוד, היד של אחותה הקטנה בשוק
 .רנו שלל של חוויות מגוונותהחיים מזמניים בעבו

. להם ביטוי המצחיקות והמאושרות אין לנו בעיה להביע ולאפשר, את החוויות השמחות
את החוויות הכואבות לרוב אנו לא מספיק , לעומת זאת. בשמחה  אותם אנו משחררים

מה שנמצא שם ולהגיע מול  כל רק כאשר נסכים לשחרר את. אם בכלל, משחררים

אלא מתוך , ואין הכוונה לסליחה מן הפה החוצה, ה אמיתיתלסליח אותו אדם
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וסוף כל , באמת" הזכרון התאי"רק אז נוכל לשחרר את , פיזי מלא-רגשי-שחרור אנרגטי

ולהגשים , להרגיש חופשיים להיות את מי שאנחנו סוף
 .ביתר קלות את חזוננו הגבוה ביותר

הו שפגע בנו להתחמק מבלי לתת למיש, כלומר, "פראייר"זה לא אומר לצאת , לסלוח
מפני שהנפגע , רק אם אתה לא סולח "פראייר"האמת היא שאתה יוצא . שנכעס עליו

 .העיקרי ואולי גם היחיד בכל הסיפור הזה הוא אך ורק אתה

 

שמאפשרת בדיוק את הדרך הזו לריפוי , "המסע"שיטת  לכאן נכנסת 

איך אפשר , שר לסלוח למי שפגע בךאתם בטח שואלים איך אפ, כאן. ולסליחה אמיתית
 .ש אותך ולא חסרים מקרים נוראייםאיך אפשר לסלוח למי שנט, לסלוח להיטלר

אי אפשר באמת . הסליחה לא נעשית ברמת ההתנהגות או האישיות של האדם, ובכן
את הנעשה לא נוכל . או אפילו הפושעת( במודע או לא)לסלוח על ההתנהגות הפוגעת 

הסליחה נעשית מתוך שחרור שלנו את עצמנו . קרה, מה שקרה, להחזיר אחורה
 .של האדם שמולנוהגבוהה וברמת הנשמה , מהרגש והאנרגיה התקועה שבתוכנו

אשר ריפאה את עצמה , של ברנדון בייס" המסע"אני מזמינה אתכם לקרוא את הספר  
ללא , עם התחדשות התאים הבריאים בגופה, מסרטן תוך שישה שבועות בלבד

 . של הטראומה אותה חוותה" זכרון התאיה"

 :פתגם אינדיאני אומר

 

 .ואינם פוגעים באויב, ם אותךהשנאה והכעס מחלישי"

 ."זה כמו לשתות רעל ולקוות שהאויב ימות 

 

 .רק אז נוכל להיות במלואנו, רק מתוך הסכמה אמיתית להפסיק להרעיל את עצמנו

ותמיד חייתי , כל ימי חיי" תיק"עבורי אימי שהיוותה , הראשונים שעברתי" מסעות"ב
על , עלתה כדמות הראשית אצלי אמי. ל ולא אותיבתחושה שהיא אוהבת את אחי הגדו

והנמיך את הדימוי והערך , וניהל אותי" סחבתי"מנת לנקות ולטהר את כל הרעל אשר 
 .שלי את עצמי

, "מסעות"אך לאחר ה, תפתי אותה בכךועד היום לא שי, מי לא ידעה על כך דברא
נגשה אלי וחיבקה אותי כפי שמעולם  היא, בערב ראש השנה, בדיוק שלושה ימים אחרי

כל כך . חיבוק אוהב ואמיתי ואני החזרתי לה חיבוק אוהב בחזרה. לא הרגשתי
, הלב נפתח אצל שתינו ועד היום אני חשה את אהבתה אלי, סוף כל סוף, הופתעתי

הרי כולנו . הריפוי התקיים בתוכי ופשוט הדהד החוצה אליה. ה ואמיתיתבצורה פתוח

https://www.pashutli.com/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2/
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זה מהדהד גם , וכשזה נכון ברמת הקארמה, מחוברים כמו רשת אנרגטית אחת שלמה
כמה נפלא שהתיקון נעשה עוד בעודה כאן . לצד השני בצורה טבעית ומשחררת

 .אני אוהבת אותך אמא .אתנו

פנים מול פנים עם , לשחרר ולהיטהר מהזכרונות התאייםהלוואי ויכולנו כולנו , במציאות
אך אצל רובנו זה לא , מולו ולהגיע לסליחה אמיתית כל מי שאנו זקוקים לעשות זאת

לכאן נכנס הכלי הנפלא והעוצמתי שזכינו לו בדרך . אפשרי או שקשה לנו מידי

אנו , "הדמיון המודרך" באמצעות. והוא כלי הדמיון, ההתפתחות שלנו

 .לים לאפשר לעצמנו את ריפוי הסליחהיכו

ל והדיאלוג עימו היה נוכח כאילו הוא נמצא "שלי ישבתי מול בעלי ז" מסעות"באחד ה
יכולתי לנהל איתו דיאלוג מרפא וסולח על כל מה שחוויתי ולא הסכמתי . ויושב מולי

אמנם לא נלקחה  חווית האובדן. התרחש שם ריפוי אמיתי בעבורי. לומר או לשחרר
 .שלם עם עצמיהרבה יותר אך יכולתי להיות במקום , מני ולא הכאב או הגעגועמ

לנקות , אני מזמינה אתכם באהבה רבה לשחרר
בכל נושא , שלכם" הזכרונות התאיים"ולטהר את 

 ."המסע"שיטת אשר מנהל אתכם כיום באמצעות 
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  "פשטות"אנרגיית ה

 מתדר המקור מתוקשר מסר

 

והחיים לא תמיד מזמנים לנו , לנולא תמיד פשוט   ,נכון

האנרגיה , "טוב"כאשר אנו ב. התנסויות וחוויות פשוטות

ואנו הולכים את דרכנו בקלילות , זורמת, שלנו פתוחה

 .הכול נראה לנו פשוט נפלא, ובהנאה

שהחיים בנויים , הדבר הוודאי בחיים הוא

 ,מתנועה מתמדת של שינויים
הנטייה הראשונה . רתולפרקים אנו חווים גם התנסות מאתג

אשר מסבכים , כעסים ותסכולים, דאגות, שלנו היא להיכנס למערבולת של פחדים

 .ועלולים אף להוביל לעומס רגשי ולקריסה, ויוצרים מורכבות

אך איבדנו את היכולת לזוז , הרצון לחזור לתחושה טובה של קלילות ופשטות קיימת

 .פתרונות לשנות זווית ראייה ולמצוא, "תקוע"מהמקום ה

אני מאמינה , הגשמה ועוד, בריאות, עבודה, ילדים, בין אם הקשיים הם בנושאי זוגיות

להסיר יש צורך  .לקחת אחריות ולשנות, כל אדם יכול לקבל החלטהכי 

קל לי , מכאן ".יפשוט ל"לחוויה ש, את המורכבות ולחזור לבהירות

למקום של , שלא טוב ליולשנות את מה , לכוחות והעוצמות שבי, להתחבר לעצמי

 .פתוח וגבוה יותר של עצמי, מקום מאפשר, צמיחה והתפתחות

 :פניתי להכוונה הגבוהה ושאלתי

 ?שאני חשה מזה זמן רב כי עלי לבדוק אותה ',פשטות'מה זאת אנרגיית ה :שאלה

אשר הלך והתאדה , ומוצק הוצג בפני בתחילה כנושא מוחשי' פשטות'נושא ה :תשובה

התחושה הייתה שהוא קיים אך לא . חלקיקים עד שהתאדה עם האוויר, לחלקיקים

 ואז נאמר כי . רואים אותו

 .הכול שהוא כלום וכלום שהוא הכול= פשטות 
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 .אך זה לא המקום, לראות אותו, אני תרה בחמשת החושים שלי להבין אותו

וכי , תוכי ולא באמצעות חמשת החושיםלחוש אותו ב, נאמר כי יש להרגיש אותו

אמצעי )כולם מבינים מהו החוש השישי . מהווה מעין חוש שמיני' פשטות'אנרגיית ה

דרך , זה לא לראות מעבר, החוש השמיני הינו ידיעה(. המטאפיזיתלחוש את המציאות 

 .זו ידיעה', חושית וכו-חושית או שמיעה על-ראייה על

 ?מהו החוש השביעי :שאלה

' פשטות'אם אנרגית ה. פשוט דילגנו מעל מושג ההגדרה, אין חוש שביעי :בהתשו

אז פשוט . משמע שהיא מוגדרת כחלק ממנה, הייתה משתלבת בהיררכית החושים

אין , כלומר. תלושה מכל הגדרה' פשטות'דילגנו כדי להמחיש את ההבנה כי אנרגיית ה

 .ישנה ידיעה בלבד. חשהזה הובא רק לצורך ההמ, באמת גם הגדרה של חוש שמיני

 ?מה יש לעשות עם ההבנה הזו" הכול שהוא כלום וכלום שהוא הכול" :שאלה

 . להיות בידיעה, כלום :תשובה

 .הווהב, ידיעה של נוכחות ברגע זה= פשטות 

 . יחסיות= הגדרה = כל מה שמעבר לזה 

אם אנו מגדירים . יכים לו את היחסי שלוברגע שאנו מגדירים דבר מה אנו מייד משי

משמע שיש לו את , קר-אם אנו מגדירים דבר מה כ. רע –משמע שיש לו יחסי , טוב

זוויות , דעות, מחלוקות, הדברים רק מסתבכים ונכנסים לפרשנויות, מכאן. חם –היחסי 

הי זו. נוכח ללא שום השוואה, קיים, כאשר אין הגדרה הוא פשוט הווה. ועוד ,ועוד

יש . אני בהסכמה, אני בקבלה, אני בהכלה' פשטות'ב. אנרגיה מופלאה –' פשטות'ה

 .'פשטות'שקט ב

, אני הופכת להיות סתמית ולא יצירתית' פשטות'אין הכוונה היא שכשאני באנרגיית ה

, הרעשים, המיינד, האגו, את הקליפות, מפשיטה את המיותר, אלא אני בהוויית הפשט

 .ונשארת נקייה

, תחשבו שנוכל להסתכל על כל אדם ולאהוב אותו מעצם נוכחותו ללא שום השוואה

אלא נתבונן , שום יחסיות, זקן או צעיר, יפה לא יפה, הגדרה של טוב או רע, שפיטה

 .בהתגלמותה' פשטות'זו ה. קבלה שזהו האדם ולא יותר, ממקום של אהבה

לא מבחוץ  הגדרהשאינה תלויה בשום , נוכחות מדהימהבתוך תוכנו ישנה 

מקום של אהבה , זה אותו מקום מואר. וזו גדולתה' פשטות'אלא נוכחת ב, ולא מבפנים

לכל , להגיח מתחת לכל ההגנות. שמבקש היום לצאת ולהיות נוכח ביתר שאת

כשהסכמנו ביודעין להיות בשכחה של  ,לכל החסימות והערפל שבנינו סביבנו, השכבות
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 .שלהאשר נוכחת באמת , אותה הוויה

 .מאתנו תאצל כל אחד ואח, היא קיימת בתוכנו, היא קיימת אצל כולנו

נעצום את העיניים ונתחבר לאנרגיית , נעצור לרגע, נפנה את הזמן, בואו נתחבר אליה

הקיימת בנו ונאפשר מדהימה הנוכחות לשתעזור לנו להיות בידיעה , שבנו 'פשטות'ה

 . לה לבוא לידי ביטוי

ונאפשר לעצמנו  עולה אל פני השטח ומתחברת במודע אלינואת אותה הוויה  נחוש

בהרמוניה עם , באהבה, בקבלה, פשוט להיות נוכחים בשקט

, נזכור כי אצל כל אחד ואחד מאיתנו ישנה הוויה שכזאת .עם חלקינו, עצמנו

את אותו ניצוץ מואר ונתלכד יחדיו , נזהה אותה אצל האחר. אשר פשוט נוכחת ותו לא

של , למעגל אחד של הוויה, אשר תניע את העולם, ן בעוצמה אדירהלידי אור אית

 .של מקור אחד, אהבה
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 הדרך אל החופש

 

כיצד אוכל סוף כל סוף להרגיש שלווה 
 ?ושקט

חופשיים   האם אפשרי להיות
בצורה " אסירים"ומשוחררים או שכולנו 

 ?כזו או אחרת

? "חופש"האם אנו שבויים באשליה של 
 ?ומיהו האדם החופשי באמת

 

 

בין אם אנו עובדים בחוץ כשכירים או כעצמאיים או עובדים בבית , רובנו אנשים עובדים
, קמים בבוקר, אנו חיים את חיינו מתוך כוח האינרציה. ודואגים לרווחת הבית ויושביהם

או  כדי לנוח מעט( למי שעובד ביום)מחכים לערב , עוסקים בפעילויות שונות ומגוונות
, (לתת לנפש מנוחה)מנת לשים בצד את טרדות היומיום ולנפוש -מחכים לשישבת על

 .מסוג אחר" עבודה"כי אז גם השישבת מומר ל, וזאת בתנאי שאין לכם ילדים קטנים

 :ה לרוב מתחבר לנו למימד הזמן והמקום/המושג חופש

, הפרדה ממשיתמפנים זמן ביומן באופן יזום או בעקבות חג לאומי ויוצרים  – זמן

אלא זמן שבו אנו מאשרים , עוד יום" סתם"זה אינו ". זמן חופשה" -ל" זמן שיגרה"בין 
חוויות לחוות , לקרוא, לטייל, ולנוח( עד כמה שניתן)לדאגות ולמטלות " להניח"לעצמנו 
 .לידי ביטוי ותשביומיום פחות בא, אחרות

, מתנתקים מהבית, מיוםה מחוץ למסגרת המוכרת לנו ביו/יוצאים לחופש – מקום

שם … שבועות, ימים, ויוצאים למרחב אחר של מקום למספר שעות, "מהמוכר והידוע"
במרחב אחר , אנרגטית –פיסית  –מנטלית  –מבחינה רגשית , אנו חווים את עצמנו

 ".ה/חופש"שנקרא 

ניתוק או , כלומר, ה הוא שינוי של זמן ומקום/המשמעות של החופש, בשני המקרים
 .מפעולות שגרתיות של היומיום, ה של ההוויה שליהפרד

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2014/04/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D.jpg
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אנו נחלקים לשתי , גם בתוך החלוקה של הזמן והמקום
 :קבוצות עיקריות

הם ". ה/החופש"אלה שבאמת מצליחים להפריד את עצמם מהיומיום בזמן  .א

, שחרור, של חופש" זמנית"מנטלית ובאמת חווים תחושה -פיזית-מתנתקים רגשית
 .שמחה והנאה

ממש מצליחים להתנתק   אך לא, או אפילו בשישבת" ה/לחופש"אלה שיוצאים  .ב

הרגש והגוף , אך הראש, אמנם הם באתנחתא. ממה היה ואיך יהיה, מדאגות היומיום
 .לא מפסיקים לעבוד

, ודי מהר, חוזרים בחזרה לשגרה ושוב, ת/נגמר" ה/החופש"כאשר , בשתי הקבוצות
 .ה/ה הבא/חוזרים לכמיהה אל החופש

ויש לו מקום נכבד  על פני השטח חופש מסוג זה הוא חופש הנמצא

אנו . זה כמו למלא דלק באוטו. לנפש וגם לרוח, גם לגוף, כולנו זקוקים למנוחה. בחיינו
גם אם אנו מקבלים בחזרה הרבה , המון אנרגיה בכל הרבדים ואט אט" שורפים"

 . תחיל לנסוע על אדיםמתישהו הדלק שלנו יגמר ונ, תמיכה ועזרה בדרך, סיפוק

וזה אינדיווידואלי אצל כל )אחת לכמה זמן . חיבוק או שינה, זהו צורך בדיוק כמו אוכל
כל אחד יבחר את מה שעושה . ה/יש צורך לקחת פסק זמן ולצאת לחופש( אחד מאתנו

 .לו טוב וממלא אותו

 : אך פה נשאלת השאלה

מהו חופש  ,אם זהו חופש שעל פני השטח
 ?מיהו האדם החופשי באמת? עמוק יותר

 

 .אז בואו ניקח רגע ונסכים להיכנס יותר פנימה

ואני חשה את החסר הזה , זוג-נניח בן, אם משהו חסר לי בחיי   :'דוגמא א

אני " ?למה לוקח לי כל כך הרבה זמן להכיר את האחד" ,"?מתי זה יקרה, נו: "בכל יום
לה אני מתחי. תסכול ודכדוך מזה שאני לבד אני חשה .יוצאת ופוגשת וזה לא קורהכן 

 . פנימה מתגנב לוהיאוש . אין לי כבר כוחו" הדייטים"גם להתעייף מכל 

אני יוצאת   .ה ומפנה את הזמן/לצאת לחופש, קצת פסק זמןלאני מחליטה שאני זקוקה 
כשאני ! נפלא". ולנקות את הראש"להתמלא , ל כדי להתרענן"בחו/ לחופשה בארץ 

להמשיך ולנסות למצוא , עם כוחות מחודשיםאולי , הנקודהאני חוזרת לאותה , חוזרת
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 :אך דבר לא השתנה מבחינת התחושה הפנימית שלי, יזוג-בןאת 

 !אני בחסר

יש לי ילדים מצליחים אני עובדת , מצבי הכלכלי יציב, אני בזוגיות  :'דוגמא ב

. אני לא יודעת מה, שקט-איורם לי אך משהו בתוכי ג, בעבודה די טובה ומרוויחה יפה
במיוחד , שמציק ומנדנד לי, לי את החוסר שקט הזה" לסתום"אני פונה אל האוכל 

 . לא רואיםאחרים כאשר אני לבד עם עצמי ו

? מה קורה לך: "אני מתחילה לעלות במשקל ואז השיפוט והביקורת נכנסים לתמונה
" ? מה לא טוב לך? רוצהמה עוד את ? תראי איך את נראית? למה את לא שולטת בזה

פשוט לא , החשק יורד בשאר המעגלים שבחיי, התסכול גובר ואני מתעייפת מעצמי
אני . שאולי חופשה תחזיר אותי לפרופורציות, אני חושבת שחופשה תעזור לי. טוב לי

שלא נותן לי , חוזרת בחזרה ושוב הקול המציק הזה, ה ונהנית מאוד/יוצאת לחופש
 !!!די. …מנדנד, מנוח

ואני בטוחה שלכל אחד מכם יש את , אפשר להמשיך ולתת אינספור דוגמאות
לא טוב לכם בצורה כלשהי / חסרים / הנושא ששם אתם מרגישים לא מסופקים /הדבר

, משקל, בריאות, אהבה, הגשמה עצמית, ייעוד, מצב כלכלי, ילדים, זוגיות :ב
 .…העזתיחלום שרציתי ולא , יצירתיות, "מגונה"הרגל , התמכרות

 .חופשיים אנחנו לא, ובכן

ת מה א, בפניםמבמודע את מה שמנהל אותנו  נפגושאם לא 
התבניות , האמונות: ונזהה את" חסרה" לתחושתלנו  שגורם

, אהובים, חזקים" לא מספיק" שגורמים לנו להרגישוהפחדים 
 באמת נהיהלא , לא מספיק ראויים כמו שאנחנו, מסוגלים, שלמים

 . חופשיים

ונחשוב שמשהו או מישהו חיצוני לנו , נמשיך להיאחז בתבנית אנו
 :ימלא שם את החסר

 החלום שליאצליח להגשים את ו אהיה מאושרת, זוג-היה לי בןרק כשי. 

 ארגיש שווה מספיק ל/ ארגיש ראויה להתקדם , רק כשיהיה לי תואר… 

 ארגיש בטוחה ל, רק כשיהיה לי מספיק כסף… 

 אוכל למצוא מישהו שירצה אותי/ ארגיש נהדרת ושווה , רק כשארזה. 

 אוכל להגשים את החלום שלי , תעודות ושיטות, רק כשיהיו לי מספיק כלים

 …להיות
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 אוכל לעזוב את העבודה שאני לא סובלת, רק כשיהיה לי גב כלכלי. 

 לעשות את מה שאני רוצה  /אסכים להתגרש , רק כשהילדים יגדלו… 

 (.השלם את החסר) ……רק כש 

שימלא את מקומו , אחר" …רק כש"יכנס , גם כשנגיע לשם, אך כמו שאתם יודעים
 .ונמשיך להרגיש שמשהו בי לא שלם להיות את מי שאני רוצה להיות

 

 ?ממה אנו פוחדים באמת

: אנו פוחדים להיות את מי שאנחנו באמת יכולים להיות
, קלילים, מאושרים, מצליחים, אמיצים, גדולים מהחיים

 … אוהבים, מוארים

כדי , שיש בנו את כל מה שאנחנו צריכים, הפחד לגלות
 .היות-יפשוט ל

לא  (במצב הזהאחרת לא היינו ש) ..."לא מספיק"קל לנו יותר לקבל את זה שאנחנו 
לא , לא מספיק אהובים, לא מספיק מוכשרים, לא מספיק חכמים, יפיםמספיק 

שמישהו או , ואז אנחנו מחפשים את זה מבחוץ… לא מספיק… מספיק בטוחים
 .משהו יעשה אותנו כאלה או שבזכותו נרגיש ככאלה

מטפל , מורה, שותף, חבר, פחהזה בסדר להושיט יד ולבקש עזרה ולקבלה מבן מש
 .ועוד

 :יות אדם חופשי באמתאך הנוסחה לה

להכיר בעובדה  :חיפוש אחר החופש בתוככם. א

הנושא שבו אתם / תזהו את המקום . שהחופש מתחיל בתוככם ולא מחוצה לכם
עשו שם ו הביאו אותו למודע… כאב, שקט-אי ,נושאים איזו שהיא תחושת חסר

אם זה לאהוב את כל מה שנמצא שם בין , להרגיש, להבין, לשחרר, לנקות: תהליך
שמנהלות אתכם ולא נותנות , רגשות או תבניות חשיבה, פחדים או אמונות מוטעות

 . לכם להיות

, קלפי מודעות, "המסע"שיטת , תהליכי מודעות: האמצעים לכך רבים ומגוונים כגון
כ מנסה "תחושה לא נעימה זו בסה. טיפולים אנרגטיים ועוד, תקשור, דמיון מודרך

 .ולהיות מי שאתם באמתלעזור לכם לזוז ולחזור 
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אהבו את מי שאתם , אהבו את החלקים שזיהיתם :אהבה עצמית. ב

גם מה שאנו שופטים , מגוון קשת הרגשות והחלקים  יש בנו את. על כל חלקיכם
, חוסר אונים, חולשה, אלימות, נקמנות, שנאה, כעס, חמדנות, קנאה": שליליים"כ

אך להכיר , נו צריכים לפעול על פיהםזה לא אומר שא. קורבנות ועוד, חוסר בטחון
שהם קיימים ולרוב מנהלים אותנו מבלי שנרצה וגורמים לנו להרגיש לא , בעובדה
לא חכמים או מוצלחים מספיק ולא , לא שווים מספיק, לא ראויים, פגומים, שלמים

 .מאפשרים לנו לזוז ולהגשים את חזוננו הגבוה ביותר

אתכם לחופשי אף אחד או אף דבר לא יוכל לשחרר 
 . ולהיות את מי שאתם

 .רק אתם יכולים לעשות זאת

כפי שאתם לא אחראיים , זה גם לא פייר להשליך את האחריות הזו על אף אחד
אתם יכולים לעזור לו להיות מאושר . גם לא של ילדכם, לאושרו של אף אחד אחר

ה שלו אך הוא זה שיצטרך למצוא את האהבה והקבל ,תחזקו, תתנו, בזה שתאהבו
 (.ולא לתלות את אושרו במשהו חיצוני לו)את עצמו ולשחרר בכך את עצמו לחופשי 

זה לא , מה… בשביל זה" לעבוד"ממש לא בא לי , אוף, בטח אתם אומרים כעת
לא ממש בא לי , די. …אין לי כוח לזה? יכול פשוט יום אחד להניח לי ולהרגיש נהדר

 . אתם צודקים, דרזה בס, כן, ואני אומרת… לעשות את כל זה

אך אני , שנה של תהליכי מודעות והתפתחות לא תמיד בא לי 06גם אני אחרי 
אנרגיה , יש צורך להשקיע זמן, המנת לזוז להרגיש באמת חופשיי-שעל ,יודעת

זה מה . אין מה לעשות .פה יהיו תוצאות. נחישות והתמדה, וכסף ובעיקר רצון

 .זו בחירה ,זה לא חובה, לא, אז. לעשות שאני עשיתי וממשיכה
יב רק כאשר באמת נסתכל פנימה ונכיר במה שמנהל אותנו ולא מאפשר לנו להקש

ורק ביום שנאהב את ; איך להרגיש ומה לעשות, איך להיות: לרצון האמיתי שלנו
מה הספקנו או , איך אנו נראים, מי שאנחנו  עצמנו באמת ונפסיק לשפוט ולבקר את

נוכל באמת סוף כל סוף לצאת , לקבל אישורים מבחוץלא הספקנו לעשות ונפסיק 
 ! לחופשי ופשוט להיות

ה ולהרגיש /נוכל לצאת לחופש, נוכל להיות גם בבית ולהרגיש חופשיים, רק אז
נוכל להרגיש חופשיים בכל רגע של החלטה ובחירה בחיים ונוכל , באמת חופשיים

 .גם לעזור לאחרים לצאת לחופשי

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nORyV_B8YQ
https://www.youtube.com/watch?v=3nORyV_B8YQ
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 חלק ראשון – ?איך מפסיקים לפחד

 

 ?ממה אתם מפחדים

מה משאיר אתכם במקום בו אינכם 
 ?רוצים להיות

מה מונע מכם להיות מי שאתם 
 ?באמת

 

, אחד על פני כדור הארץ שאינו מפחד אדםאין . כולנו מפחדיםש, בואו נתחיל מזה
בין שהם , יש אנשים שנותנים לפחדים לנהל אותם, כן. ושלא יספרו לכם סיפורים

, ישנם אנשים שהפחדים רק מדרבנים אותם לעשות יותר, לעומתם. מודעים לכך או לא
, זה מעניק להם אדרנלין. טורפים את החיים, חזקים, להוכיח לעצמם כמה הם אמיצים

 .גם אם הם עצמם יגדירו שהם לא מפחדים, ה עזה יותר לנצח את הפחדתשוק
הם לוקחים את הפחד , ויחד עם זאת ...מ ים שביניהם יגידו שהם פוחדיםהמודע

 .בדיוק ההפך ופועליםוהופכים אותו לתמריץ " היודע כל", המתרץ, המשתק, המקבע

 פדח – הפך ל פחד :ה

אך לא , מרביתנו מודעים לכך שהפחדים הם אלה שעוצרים אותנו, בעידן של היום
 .לעשות מעשהו בינים מדוע הם לא מסוגלים לשנותמ

 :בואו ניקח צעד אחורה, רגע לפניאז 

 ?ממה אנו באמת פוחדים? נומה מפחיד אות

 והפחדים הספציפיים שלנ. מאוד ארוכה ומגוונת, אז פה נכנסת רשימת פחדים מאוד
, בד בבד. ממש רגע זהלמרגע לידתנו ועד  ,נובעים מחוויותינו והתנסויותינו האישיות

הם השיעורים הגדולים שלנו בחיים , שדרך אגב)רובנו נושאים פחדים אוניברסליים 
 :כגון( אלה

 .שלא יאהבו אותי   - פחד מדחיה    ⇐ 

 .קטגוריה של פחד מדחיההמצטרף ל  -  פחד קהל     ⇐

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2014/05/%D7%A4%D7%97%D7%93-%D7%90%D7%95-%D7%97%D7%A9%D7%A9.jpg
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אנו גם ככה , כשאנו לא מעיזים. ו יותר נכון מהצלחהא -    מכשלון פחד     ⇐

 .בתחושת כשלון        

 פחד הישרדותי  –לאבד/פחד שיחסר     ⇐

 סבל/פחד מכאב     ⇐

 .במיוחד בעידן הדיגיטלי והמנוכר שלנו   – פחד מאינטימיות     ⇐

הלבד לא אוהבים את ש, שהוא די אבסורד כי אלה שלבד – פחד מהלבד ⇐

הרבה מהם , אלה שבזוגיות. לבד-בנמצאים הם כבר , יחד-ם את הבומחפשי
רובנו לא יודעים מה זה באמת להיות . מתפשרים מהפחד מהלבד ונשארים בזוגיות

פעילות כמו , מוסיקה, כמו טלוויזיה" רעש"לבד ומסיחים את דעתנו בהרבה מאוד 
בעצם הפחד . ת הלבד שליכל דבר שאהיה עסוקה ורק לא אפגוש א, ספורט, עבודה

כי התחושה היא שאני זה לא , מהלבד הוא הפחד מלפגוש את מי שאני באמת
 .מספיק

 חוץ , האם באמת יש לי שליטה על משהו בחיים – פחד מאובדן שליטה⇐ 

 ?מהיכולת שלי להגיב למה שקורה

 פחד מבעל סמכות     ⇐

 .כל אחד עם סיפור חייו, ועוד פחדים רבים ומגוונים שמנהלים את רובנו ,עודו

נגלה שבבסיס כל , ממש עד הסוף, אבל ממש, אם ניקח כל פחד ונפרק אותו עד היסוד
 :פחד נמצא דבר אחד

 פחד מוות

, כן. אפסיק להתקיים, לא אהיה כאן יותר, פחד שמשהו יקרה ובסוף אאבד את החיים
ובידיעה מוחלטת שיש המשכיות והנשמה היא , עולם הרוח גם אני שמתקשרת עם

גם לי ישנם רגעים , הגענונצחית והעולם הזה הינו רק מעבר אל העולם שממנו כולנו 
 . הפחד מפני הסוף. שבהם אני קולטת את הפחד שיקרה לי משהו ולא אהיה כאן יותר

ולחזור לידיעת  את הפחד הידיעה והחיבור לעולם הרוח עוזרת לי מיד לשנות
 . ולשחרר של ההוויה הנצחית שלי ההמשכיות

על מנת להמשיך ולחוות את הבחירה , הישרדות שמשאיר אותנו כאןלכולנו יש מנגנון 
, מעטיםאצל רק . וללמוד ולהתפתח כמיטב יכולתנו כאן שלנו לחוות את סיפור חיינו

והם נוטלים את  משתבש הזההמנגנון , בשל סיבות כאלה ואחרות שלא אכנס אליהן
 .חייהם

ההשתפשפות במוות רק ש ,האקסטריםאת חובבי  כוללכולנו נושאים את פחד המוות 
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 .גם הם לא רוצים ללכת, עוד ועודלהסתכן אותם לרצות  נתמדרב

את חלום ילדותו  במקומו להגשיםו ,תחום עיסוקו רוצה לשנות אתש, יוסי :לדוגמא

אם . יוסי מזהה שמה שמפחיד אותו יותר מכל הוא הפחד מכשלון ומדחיה. להיות צייר
חסר , וחלטהוא ירגיש כשלון מ, לא יקנה אותםואף אחד לא יאהב את הציורים שלו 

, יתחילו מריבות על כסף בבית, לא יצליח לפרנס את משפחתוהוא  .לא אהובו ערך
לא יהיה לו מספיק כסף לשלם  ,כתוצאה מכך. בוד המשפחההתסכול ילך ויגבר עד לאי

 .יחלה וימות, יתדרדר לאלכוהול, יהפוך לקבצן, יזרק לרחוב, שכירות

תסריט  הפחד מנהל אותנו ויוצר בעבורנו, אך בין אם נרצה או לא, סליחה על הפסימיות
 . כל אחד והתסריטים שלו. כזה או דומה לו

 !אנו חיים בסרט – האמת

מאז שהתרחש )משליך נסיון עבר שלנו , שכל כך רוצה להגן עלינו, היקר שלנו המיינד
מאוד אוהב המיינד מכיוון ש .למשהו שעומד לקרות גיעהפבו חווינו ש( לידתנו ועד היום

אלא אם כן , "סיכון"מונע מאתנו לקחת  הוא ,מפני פגיעה נוספתאותנו ורוצה להגן עלינו 
 . דרתמו לנו ערבות שהכול יהיה בסיח

 ? החיים? אלוהים? מי בדיוק יחתום לנוו

שהעתיד , (בין אם אנו ערים לו או לא)יוצר בעבורנו תסריט  המיינד, מכיוון שאין ערובה
" נוחותהמאזור "מאיים לצאת יותר מידי . הזה מסוכן" ידוע-הלא"האזור . מסוכן

 :"STAR TREK" בסדרההאמירה  מזכיר לי אתזה . לטריטוריה חדשה

“To boldly go where no man has gone before” 

 .עוד לא היה בובאומץ למרחב בו עוד אף אדם לצאת 

, בקריירה, בזוגיות: אחרת בחיינו ירגישו ויראושהדברים  רוציםמצד אחד אנו 

לא מבינים , ומצד שני… בבריאות, באורח החיים, בביטוי היצירתי, בהגשמה העצמית

, "באזור הנוחות" להיאחז כדי שזה יקרה וממשיכיםלמה אנחנו לא מספיק עושים 

 .שכבר ממש לא נוח

" העולם אחרי"צפיתי בסרט , (אוהבת גלגולים אנוכי)בהיותי חובבת סרטים מושבעת 
 :ושם נאמר על הפחד

 .הפחד אינו אמיתי"

המקום היחיד שפחד יכול להתקיים הוא במחשבות שלנו על 
 .העתיד
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רם לנו לחשוש מדברים שגו, זהו תוצר של הדמיון שלנו
 .ויתכן שלעולם לא יתקיימו ,שאינם קיימים

 .אבל הפחד הוא בחירה, סכנה היא דבר אמיתי מאוד

 ."כולנו מספרים לעצמנו סיפור

ולא משנים  שבראשנואנחנו חיים את התסריט . שהסיפור יכול להשתנות, ואני אומרת

  .טאת הסר

שבו , לכתוב תסריט אחרזו בחירה שלנו 
 .הופך לדחף ומנצחהפחד 

, והצלחה מודעות, הילרית ועוסקת בתהליכי התפתחות ,במסגרת עבודתי כמתקשרת
, המשותף להם הוא הפחד. והתלבטויות אתגריםמגיעים אלי אנשים רבים עם שלל 
 . לידיים ולפעול כאן ועכשיו לקחת את המושכות, שיושב שם ולא מאפשר להם לשנות

 .לעשות מעשה שלהם היכולתמשתק את , התסריט, "מה יהיהה"

, את הכלים, שלאחר שהם מקבלים את התמונה הגדולה, הבשורה הטובה היא
המאפשרות , איכויות שבהםלנתיב המיטבי ול, ש לעשותישמה להמסרים וההכוונה 

 . הדברים מתחילים באמת להשתנות, לשנות את התסריטלהם 

שהבשלות החלה לגדול , עצם הנוכחות שלהם במפגש כבר מסמנת
לתפוס התשוקה מתחילה  ,מכוון נשמע ביתר שאתשהקול הפנימי  .נוילקראת שי

לצו יותר מיקרופון חזק מעניקים ו אנחנ. לשנות שהגיע הזמןתאוצה ועימה ההבנה 
הכוחות שבנו מתגייסים ומשתפים פעולה לקראת הפיכת ! צאו לדרך –הפנימי שאומר 

 .בשיאההבשלות . הפחד לדחף

מה , האני העליון, החכמה הפנימית, האינטואיציה, הנשמה, החיים, היקום, "פתאום"
הם תמיד מעבירים מסרים רק שאנו לא )מעבירים לכם מסרים , שלא תרצו לקרוא לזה

 (.תמיד מקשיבים

 :אומר "פשוט לי" מרכזמשפט המפתח של 

 ,החיים יכולים להיות פשוטים"

  ."אם רק נקשיב למסרים הנכונים 

 (רלי וורן)
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המודעות מתעוררת וההקשבה גדלה לחיפוש , שנוצר בפנים מבעבע, התסכול
 :הם באים דרך" מפתיע"מה עלי לעשות ובאופן , המסרים

 .קול שנובע מתוכיה     ⇐

 .ת/מתקשרדרך      ⇐

 .איש מקצוע, שכן, בן משפחה, מתייעצים עם חבר     ⇐

  , תכנית טלויזיה, סרט, שיר, ספר, מקבלים מסרים דרך דפדוף באינטרנט     ⇐

 …סטיקר שראיתי, שיחה ששמעתי, עיתון        

 .כל האפשרויות פתוחות    ⇐ 

שנייה שפתאום אנו עושים  שבריר של, זה עניין של רגע. כן פשוט. זה פשוט קורה
 .מעשה וזזים

 .הזדמנות ונוצר שינויאת ההבשלות פגשה 

 .פך לדחףהפחד ה

" אזור הנוחות" -אנו יוצאים מכי  ,לא תמיד קלההתנועה . ישנה תנועה, ברגע שפועלים
. להרגיש, לחוות, לעשות, אני באמת רוצה להיותמה  :של גילוי עצמי" נודעלא האזור "ל

 :אלה החיים. שלנו "נוחותהאזור "יום אחד גם אזור זה יהפוך להיות 

מרחב לא  –אזור נוחות  – נודעמרחב לא  –אזור נוחות 
 .…וכן הלאה – נודע

אנו מתפשרים , כל עוד אנו תקועים באזור אחד. כל עוד מתרחשת תנועה ישנה גדילה
זה לא . שעם הזמן הופכים להיות עכורים, זה כמו מים עומדים. עם החיים ולא צומחים

אלא  ,(נו בהםאם טוב ל)לשנות מערכות יחסים או קריירה כל כמה זמן  שעלינו אומר
בוודאי ובוודאי , אם לא טוב לי בהם .להשקיע, להצמיח ולהגדיל את עצמי שם, לרענן

 .לשנות

אך מה שמייחד אותם זו היכולת לאסוף את , למודי כשלונות" המצליחים"האנשים 
 .להצליח יותר, הפחד מדרבן אותם לעשות עוד. עצמם מהר למשימה הבאה

בסופו של דבר הכוונה  לאהוב אותם כי, בפחדים שלנובואו קודם כל נסכים להכיר , אז
לעבור דרכם  ,להשתמש בהם כמנוףעלינו , עם זאת יחד. לגונן עלינווהיא  שלהם טובה

 .לעצמי לא ויתרתיו תיעשי, להרגיש שלמרות הפחד הצלחתי נפלאכמה . ולצמוח

 . בואו נרגיש את הפחד ונעשה בכל זאת
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עורים שבחרנו הפחד מכוון אותנו בדיוק לשי
 :ולעבור דרכם אלה בחיים ללמוד

להיות גלויים , הסכימו לחשוף את עצמכם –פוחדים מאינטימיות 
 .גם אם תיפגעו ,ופתוחים

תשכחו , הסכימו לעמוד מולו גם אם הקול ירעד –פוחדים מקהל 
 .הקהל יאהב אתכםלא כל מילים ו

רוצים , הסכימו לבדוק מה אתם אוהבים –פוחדים לשנות מקצוע 
מה נדרש כדי להגיע לשם ומה הצעד הראשון לשינוי ועשו , להיות
 .אותו

הוא מתחיל להרפות , שלוש, פעמיים, שברגע שצלחתם את הפחד פעם, תגלו
 .מהאחיזה שלו ולהקל על ההתנהלות שלכם

 . בבשלות שלכם, ב שלכםבקצ, מזכירה לכם לאשר לעצמכם שאתם בסדר, דבר אחרון

ֹּל ְזָמן  (קהלת) ַהָשָמיִם ַתַחת ֵחֶפץ-ְלָכל וְֵעת ַלכ

 : שני דבריםאחד מיקרו  ,יהיה בלתי נסבל המצבכאשר 

 אלא לפגוש את הפחד ,ואז לא תהיה לכם ברירה ,"מנערת"יספקו חוויה החיים . 0
 .ולפעול

 .מתוך בחירה ובכוחות עצמכם ותפעלו לשנות ,תקחו את המושכות לידיים שלכם. 8

 !אלה שמחליטיםאתם ? מהי בחירתכם
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 יחלק שנ –? איך מפסיקים לפחד

 

 !יקשה ל 

       ת/אבל לא יודע ,אני רוצה 

  ...איך 

 …ת מה לעשות אבל/אני יודע 

 

, זוגיות מאושרת: בחייולו כעת יותר ממה שיש  מי מאתנו לא רוצה? נשמע לכם מוכר
יותר , להיכנס לכושר, להוריד במשקל, יותר כסף, הגשמה עצמית, קריירה מצליחה

 .תר ועודגוף חטוב יו, בריאות טובה יותר ,זמן

פה בדיוק , והנה. …מקסימום  …"תעל החיים ועל המוו" כמו שהילדים אומרים, אז
 ?כך שאעזעל המחיר שאשלם מה … המקסימום, הנקודה

נו שמנהלים ויוצרים ל, דיברנו על הפחדים "?איך מפסיקים לפחד" של הקודם בפרק
 .לכל שינוי יש מחיר, לכל החלטה, כן. המחירים של התעוזהעל  ,תסריט והפעם

 

 .מנע מכאביולתנו כדי להרובנו נעשה כל שביכ

 ,אנחנו נעדיף להימנע מהכאב שבשינוי

 .לתוצאה שאנחנו רוצים באמת, מאשר להגיע להנאה 

 

, מי אנחנו רוצים להיות, עלאן אנחנו רוצים להגי, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות
 …המחיר, אוי. קשה מידי לאדם שעושה, אתגר להפוך מאדם שיודע ולא עושההאבל 

 

 :פנים רבות למחיר השינוי
 מה זה . אכשל/  לי יצליחאעז ולא , יש מצב שאנסה, כן – מחיר הכישלון

עדיף לי המצב ? מוצלחלא , לא ראוי, מי רוצה להרגיש לא שווה? אומר עלי
 .העכשווי

 עכשיו אני צריכה , נניח שהצלחתי והגעתי לאן שרציתי – מחיר ההצלחה

http://www.pashutli.com/%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%97%d7%93
http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2014/06/%D7%A4%D7%97%D7%93.jpg
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איזה , אוי. מנת לשמור על ההצלחה-על, להוכיח את עצמי כל פעם מחדש
 !!!כאב ראשמאמץ ו

 שזה באחריותי, זה אומר שזה בידיים שלי, אם שיניתי – מחיר האחריות .

אפילו לא , ם אף אחד בתקיעות שליאני כבר לא אוכל לתרץ שום תרוץ ולהאשי
נגמרו  …מזג האוויר, השכן, המצב בשוקאת , את נסיבות חיי או את החברה

 .התירוצים

 אצטרך להמשיך להיות , במידה ופעלתי ושיניתי – מחיר האנרגיה

זמן חופשי או אולי : אצטרך לוותר על? מה זה אומר. אקטיבית ולהוציא אנרגיה
כמה כייף  .שלא לעשות ולשים רגל על רגל ולנוח על נוחות, על הכנסה קבועה

לרוץ אחרי , לעמוד בהם, להציב מטרות, לעשות זה מעייף .דבר לא לעשות
… אוף… ואולי לשכנע את עצמי כל פעם מחדש שזה שווה… לשכנע, אנשים

 ?למי בא להוציא כל כך הרבה אנרגיה

 כמו שאני , אני מכירה את עצמי ככה? מה עכשיו – ימחיר הגילוי העצמ

, מוארת, חזקה, לראות כמה אני שווה, לגדול אני צריכה עכשיומה . עכשיו
זה מפחיד להיות במקום של  ? שאינה תלויה בדבר, עצמאית, אוהבת

מי לא רוצה , שהרי, נשמע אבסורדזה ". קטנה"להיות יותר נוח לי  ."הגדולה"
כי זה מפחיד  ,"למטהל", "חושךל", "קטןל"התרגלנו , אבל כן? להרגיש נפלא

 .הרי משם אפשר ליפולש, להיות על ראש ההר

 הוסיפו משלכם – …מחיר ה. 

 

בחוסר מצד אחד ו רצון לשנותעם ה" תקועים"נשארים  ורובנו ,רביםאכן המחירים 
 . מצד שני מוטיבציה לזוזאו בשלות , מוכנות

יה בעשישהחיים מזמינים אותי לעלות עוד מדרגה כ, י לפעמים מוצאת את עצמיגם אנ
של המדרגה הקודמת " הנוחות"להעז לצאת מאזור , לפרוץ עוד גבולות של עצמיו שלי

 :את מה שאני יודעת שאני רוצה לעשות… ודוחה, ודוחה, דוחה, שצלחתי

 .אני צריכה לארגן קודם את כל החומרים, לא -

 .זה לא הזמן המתאים, כולם עכשיו בחופש, לא -

 …ואני צריכה לסיים אותו קודם לפני שיש לי עוד רעיון יצירתי , לא -

 .גם לי מגיע, אני צריכה עכשיו זמן מנוחה למלא מצברים, עייפתי, לא -

  ..כרגע קשה לי, העמסתי על עצמי המון פעילויות שדורשות את תשומת ליבי ולכן, לא -

על החיים ועל "כמו שאמרתי , יחד עם זאת. הכול בסדר, הכול מובן, הכול לגיטימי
אלמד מהחוויה , גם אם זה לא צלח… מקסימום …מה כבר יש לי להפסיד, "המוות

 .אדייק את עצמי יותרו
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של מערכת  שתקפויותההחוויות בחיים הן 
והאמונות שתומכות  האמונות. שלנו האמונות

 .שלא תומכות בנו

הן קריאות ההשכמה לדייק את חוויות אלה 
 .יותר מיטיב אתנוולשנות את מה שלא  ,עצמנו

לפעול  זלא יעדניאל אם . שרוצה זוגיותבחור חסר בטחון , ניקח לדוגמא את דניאלבואו 
עלול לחוות דחיה  אמנם הוא, לפעול יעזבמידה ו. ולא ישתנה דבר לא יקרה, בנושא זה
ופחות  פחותעליו  הראשונה לבחורה תאיים חווית הפנייהאך מפעם לפעם , שוב ושוב
 . יתכן שמרוב דחיות הוא כבר לא כל כך יצפה למישהי שתגיד לו כן, ומצד שני

אנו מאפשרים , אנו מרפיםכש, דווקא מתוך המקום שבו אנו כבר לא בהתנגדות
אנו מאפשרים גם עשייה וגם שינוי . בהן אנו כבר לא נאחזים. לאמונות השגויות ללכת

, מכאן .למרחב שלנו להיכנס דיוק והסכמה למה שנכון בעבורנו שיוצרים, פנימיאנרגטי 
 .להתרחששינוי יכול 

, נמצאים במאבקהזה ובטווח ' לנקודה ב' כל עוד אנו נאחזים ברצון להגיע מנקודה א
נאפשר , נפסיק להילחםו ברגע שנרפה. קרהזה בדיוק מה שי, בתסכול, בחוסר אמונה
 .ולשינוי לקרות לעצמנו לפעול

 !יםפעולה היא אם כל השינוי
להתרחש  יכולהשינוי … יהיה, מה שיהיה, "על החיים ועל המוות" מתוך כשפועלים

אם דניאל לא היה . חייבת להיות פעולה. אנחנו פועלים, כךלפחות . יותר מהרו במדויק
לבסוף לומר לו " אחת"הוא לא היה מאפשר ל, ממשיך לצאת לדייטים ולהכיר נשים

 ."כן"

שאם , שזה כרוך בסבל, מינה שזה קשהג במשקל ומא"אם אני רוצה להשיל חמישה ק
ולא משנה , יעבודזה לא  .זה בדיוק מה שיהיה, בחזרהאותם אוריד אני בטוח גם אעלה 

 . בחזרה המשקל עולה, זה יחזיק זמן מסוים והופ .איזו דיאטה אעשה

אפסיק , אקבל את עצמי ככה, שאני באמת רעבהמתי , אוכל מה שבא לי, אם ארפה
ארפה מהתסכול והאכזבה שלא הגעתי ליעד , את איך שאני היום אחבק, להיות במאבק

שים אבלי שמוהתוצאה תבוא , הגוף שלי ישתף איתי פעולה, (ג"להוריד חמישה ק)שלי 
 .כמו שאנחנו, לפחות נהנה ממי שאנחנו, גם אם לא. לב בכלל

השינוי מתרחש כאשר אני מעזה לפעול 
  …"על החיים ועל המוות", אחרת

אז בואו ננסה , יםלא לגמרי מאושר ואנ, ככה זה לא עובד, שבו אנו מצוייםהרי במקום 
 .…הם אלה שמנהלים? זוכרים את המחירים. אז יש? מה כבר יש להפסיד… אחרת

 . קשה לעשות, קל לומר, נכון
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 צריך קודם כל מודעות לעצמנו . 

  ומהי הנקודה אליה אנו ( 'נקודה א)לזהות מהי הנקודה בה אנו נמצאים
  .('נקודה ב)רוצים להגיע 

 שזה יקרה מנת-על, מהם הפעולות הנדרשות כדי להגיע לשם.  

 שלנו פחדיםהחסמים והלהתגבר על  נואילו כלים יעזרו ל? 

 

לקפוץ , ויאללה. ממש לערוך רשימה של פעולות צעד אחר צעד. הרי לבד זה לא יקרה
 . למים ולעשות את הצעד הראשון

 .קשה לזוז לבד ,רובנול

  .תמיכה הדרך הקלה ביותר לשנות משהו בתוככם הוא למצוא
שייתן לכם יד ושיש לו את היכולת להעניק , מלווה, מאמן, מטפל, מורה, אדםמיצאו 

 . לעשותבכל זאת ו ,כדי לעמוד מול הפחדים והמחירים ,יציבות ומספיק ידע, לכם בטחון

 

 !צא....היכון....למקומות
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אנחנו באמת האם : בואו נודה

 ?יודעים לאהוב

 

 ?לאהוב יודעים באמתאנו האם 

 ?האם אהבה זה רגש או מהות

 ?רוצים לקבל את המפתח לאהבה

 

 

 

לכן . ובכללזה החשוב ביותר מכל מידע אחר שנמצא בספר הינו פרק זה מבחינתי 

המדריך  –סוד סימני הדרך "למרות שנכתב גם בספרי , החלטתי לצרפו גם בספר זה

 ".להגשמה ולמימוש העצמי שלך

 :כשיש כל כך הרבה שנאה וגזענות סביבנו בין, בתקופה מאתגרת זו

 ערבים ליהודים

 דתיים לחילונים

 שמאלנים לימנים

 מזרחים לאשכנזים

 אזרחים למהגרים

 בהירי עור לכהי עור

 בים"ללהטהטרוסקסואלים 

 גברים לנשים

 נקודה, בין שונים

 ?איך אפשר לדבר בכלל על אהבה

 

 , מאת חיים נחמן ביאליק" הכניסיני תחת כנפך"כדברי השיר 

https://www.pashutli.com/%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A/
https://www.pashutli.com/%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A/
http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2014/08/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA.jpg


 013  | פשוט להתעורר

013 
   כל הזכויות שמורות לרלי וורן 

 :גם אני תוהה

 אהבה יש בעולם, אומרים"

 "?מה זאת אהבה
אנשים פרטיים או , פה ושם, מנסה למצוא ביטויי אהבה ומוצאת אותם בטפטופיםאני 

אנו שומעים עליהם בין לבין . אשר מנסים למצוא את המשותף למרות השונות, ארגונים
 . בחדשות או קוראים עליהם בעיתונים

מעיזים . לתגובה קשהמחשש , הם בקושי מעיזים לפצות פה או להראות את עצמם
מנסים . למרות השונות, שישנה דרך אחרת של הידברות ותקשורת, להראות" בקטנה"

להסכים לתת , למצוא את המשותף, לפעול אחד למען השני, לאהוב זה את זה
 . לגיטימציה לביטוי עצמי גם אם הוא שונה משלך

ר גם שאפש, בלתי אפשרי ואפילו לא לגיטימי להראות לעולםכמעט , זה נשמע נאיבי
  .אחרת

  .אהבה או פחד :אנו פועלים משני מקומות עיקריים

, תחרותיות, צרות עין, קנאה, זעם, כעס, שנאה: אנו פועלים מפחד המוביל ל, לרוב
 … נקמה, שליטה, התחשבנות, השוואה

, רכות, סובלנות, סבלנות, נתינה, הכלה, קבלה, חמלה :אהבהפועלים מולא מספיק 
 ...ערוג, סיפוק, מלאות, נוכחות

ברוב , קל לנו או אחינו הורינו, בן זוגנו, תר כמו ילדנוכאשר מדובר בקרובים אלינו ביו
אנחנו מוכנים יותר להכיל . סבלני וסובלני, נותן, לפעול יותר ממקום אוהב ,המקרים

 . שונות ולאפשר לצד השני להיות כמו שהוא

שם הסבלנות , שכנים ובכלל, חברים, כשמדובר במעגלים רחבים יותר של המשפחה
 . והסובלנות יכולים כמעט להיעלם

 ? למה

 ? מה כל כך מפחיד שמישהו חושב או מרגיש אחרת מאתנו

 ? מדוע זה כל כך מאיים עלינו

 ?מדוע אנו מרגישים כל כך חסרי אונים ומיד פונים לשליטה ולכוחניות

, הקם להורגך"לי ברור ש. ותאיני אדם פוליטי ואין לי כאן כוונה להיכנס לסוגיות פוליטי
, אין הכוונה לבטל את עצמנו ולאפשר למי שרוצה לפגוע בנו, הרי". השכם להורגו

אלא על כל , לא על כך אני מדברת. ברור שאתנגד ואעמוד על זכותי להתקיים. לפגוע
כך גם לאחר יש את הזכות , כפי שיש לי את הזכות להיות ולהביע את עצמי. היתר

 .כל עוד אף אחד משני הצדדים לא רוצה לפגוע בצד השני, את עצמולהיות ולהביע 

מה כל כך מפחיד . גם הם פוחדים מאתנו, ולא רק אנחנו ,מהשונה אנחנו כל כך פוחדים
מה כל כך מפחיד בצבע עור ? מה כל כך מפחיד בלתת לאישה להיות אישה? ביהודים

 ? שונה
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 .שכחנו לאהוב פשוט

הווייתה היא שכל , שכחנו שיש בנו מהות
 .אהבה

 .שכחנו שאנו אהבה

 .שכחנו לאהוב את עצמנו
 :נכתב בתורה

 

 "ואהבת לרעך כמוך"
 (ח"פסוק י, ט"פרק י, ספר ויקרא)

 

. שממנו נגזרים כל יתר ההתנהגויות, אמר רבי עקיבא שעל פסוק זה כל התורה יושבת
שאנו מבינים אנו חושבים . שאיננו אוהבים את עצמנו, זהו המקור לכל בעיותינו

, פשוט מאוד? איך אני יודעת זאת. אך אנו לא באמת מיישמים אותה, הכוונה למה
מקיימים  שכולם הם ביטויים לכך שאיננו, הסתכלו החוצה ותראו כמה שנאה יש בעולם

 .הלכה זו
 , אם באמת היינו אוהבים את עצמנו

 .העולם היה נראה אחרת

אך , איני אדם דתי כלל וכלל. מינה בכךאני באמת ובתמים מא, אין זו קלישאה, לא
ם אנחנו מפרשי. אנחנו לא באמת יודעים לאהוב. מבחינתי אין אמת גדולה יותר מזו

ללא תנאי ואת  נואת ילד יםאוהב ועד כמה אנ, לתת ולעזורו אוהבים אהבה בכמה אנ
עד שמישהו מעלה לנו את … וחושבים שאנו בני אדם אוהבים עד ש' זוגנו וכו בני

עד שאנחנו פוגשים אנשים שנראים אחרת בצבע , כי הוא חושב אחרת מאתנו "עיףהס"
פה ו.…עד ש, העור או בשפה או בלבוש המוזר ונרתעים ממנו בביקורת או בבוז

 .האהבה נעלמת

המקום לבדוק בדיוק זה , מבחוץ נומה שמפעיל אות. נוהחיים מבחוץ הרי משקפים אות
אנו . נווחוסר הקבלה של החלק הזה נמצא בתוכ איפה הפחד, נואיפה זה מתקיים בתוכ

 . את כל מי שאנו, לא באמת מחבקים את כל חלקינו

אפילו היכולת , זעם, פוט וביקורתשי, שנאה, ומלאי כעס" לא יפים"חלקים  נםגם בנו יש
אנו לא חייבים . יש בנו הכול מכל. ועוד, צרות עין ועוד, קנאה ורכושנות, להכאיב ולפגוע

כאשר , אך הם שם והם צצים ועולים לפני השטח, לפעול על פיהם ולתת להם במה
מי מוכן להודות ? מי באמת רוצה להרגיש את החלקים הללו. הפחד מציף ומנהל אותנו
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חלקים . וגם ,וגם,אני גם וגם אלא , אני לא רק יפת נפש וטובת לבב. שזה גם מי שהוא
 . אלה לא הולכים לאף מקום

, יחד עם זאת. החוצה גם צציםהם ופה ושם  ,שאני יודעת שהם קיימים בי, העניין הוא

… הכלה, קבלה, חמלה, לתת יותר מקום לרגשות הנעלים של אהבה  בוחרת אני

 .מתוך האהבה שקיימת בייותר לפעול . מאשר לרגשות הנובעים מפחד

הנה עוד , אני באמת לא מנסה להתייפייף. קשה ליישם -קל להגיד , אני יודעת
קשה , כן(. אהבה ושלום) "peace and love" ת השמנסה לדבר בשפ, רוחניקית

תעמדי , תגני על עצמך: "הפחד מיד עולה ומהדהד בקול רם. את השונה ממנילאהוב 
אני שומעת אותו ובכל זאת מזכירה לעצמי ". תלחמי, תברחי, תזהרי, על המשמר

  .שגם כזה ,רק משקף את אותו חלק בתוכי שהוא
שזו , ברגע שיש בי יותר הסכמה לראות שזה נמצא בתוכי. הוא שם, אפילו אם הוא קטן

יותר , נוצר בתוכי יותר מרווח נשימה, ההזדמנות שלי להביט פנימה ולקבל את הכול

  .שמאפשר לי לראות את האחר ממקום הרבה יותר פתוח וחומל, אור זורם דרכי
  ,עד שלא אוהב את עצמי באמת

 , ולא רק את מה שאני שופטת כטוב או יפה

 , אין סיכוי לאהוב את השונה ממני

  .באמת" רעי"וב את לאה

 .זה יהיה חלקי בלבד
 

. לא יודעים לאהוב את עצמנו באמת, וסליחה על הפסימיות, רובינו לצערי הרב
מי אוהב שמציבים לו זרקור מול , מצטערת שזה לא מה שאתם רוצים לשמוע או לדעת

 ? העיניים

העבודה המודעת עוזרת לי לשחרר יותר , כן. אני לא מתיימרת להיות במקום אחר מכם
אך עדיין , ואני רחוקה אלפי מונים מאיפה שהייתי בתחילת דרכי ,שיפוט העצמיאת ה

 .לקבל ולאהוב בתוכי, יש עוד מה לנקות

 

 , עלינו להיות השינוי"

  "שאנו רוצים לראות בעולם

 (מהאטמה גנדי)
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 ,קבלה של מי שאנו באמתועלינו לחוות אהבה , על מנת לשנות את מה שקורה סביבנו
אם כל אחד מאתנו היה מקבל בחמלה ובאהבה ורואה . על כל חלקנו מבפנים ומבחוץ

, בקנאה, בהשוואה, לא היה יותר צורך בשליטה על האחר, את עצמו כערוץ של אהבה
 .בכפייה ובאלימות, בפחד

אך אני , לא פעם קוראים לי נאיבית. איזה עולם אוטופי אני מתארת ומדמיינת, הו
, אני מעדיפה לחיות בתקוה ובאמונה. מאשר להתמלא בפחדים, ביתמעדיפה להיות נאי

י מעדיפה להפנות את אנ. שאולי יום אחד משהו ישתנה בדרך בה אנו רואים את עצמנו
בין  שיתוף פעולהלראות את ניצני האור של אנשים הפועלים למען והאנרגיה שלי 

טן אולי בסוף יהפוך לאור אך עוד נר קטן ועוד נר ק, אולי זה לא יקרה בדורי. השונים
 .איתן

יצוני כמו בסרטים אויב ח, אם כולנו היינו עכשיו מותקפים על ידי חייזרים, תחשבו רגע
ל ההגדרות ש פתאום כל, מאיימים להשמיד את המין האנושיה, האפוקליפטיים

 ולנו היינו מתאחדיםפתאום כ. ים או לא רלוונטיים יותרנעלמ והי כל הגבולות, השונות
 .עלים יחדיוופו

בין אדם אחד נאמר כברכה , שאני מאוד אוהבת ומחוברת אליה, בתרבות האינדיאנית
 ". כולנו אחד"שפירושה " הו מיטאקוי אויאסין: "לשני

כל שאני יכולה הוא לבחור לשלוט במה שקורה , שליטה על האחרבאמת מכיוון שאין לי 
האם לשפוט ולבקר . להחליט האם אני בוחרת לפעול מתוך פחד או מתוך אהבה. אצלי

, את עצמי איפה אני לא בסדר ומה אני לא אוהבת בי או לאהוב ולכבד את כל חלקיי
 .לאהוב את עצמי

 

 ?מה ההבדל בין אהבה עצמית לאנוכיות
 

בדיוק כפי  ,להעריך ולקבל את היותי, לאהובהיכולת  – עצמיתאהבה 

, ראויה לאהבה ללא תנאי אני אם. פנימית כאן נוצרת תחושת מלאות. ללא תנאי ,שאני

של  בלתי נמנע האהבה לאחר היא תוצר. לאחרגם  להעניק אותהיותר קל לי אז 

 .הנובעת מתוכי אהבה והערכה זו

 .לא שלם שמשהו ביכ, אהבה עצמיתב חסר תולדה של – אנוכיות
אני מצויה בתחושה . פנימי חוסר אמוןו פחד, פוטיותשי, תחושה זו יוצרת חוסר בטחון

נובעת  נתינה אל האחרה, מכאן. מנסה לפצות על חסר זהו ,שלמה מבפניםשאני לא 
 .(במודע או שלא במודע) החסר שלי למלא אתצורך מהבעיקר 
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 :המפתח לאהבה

 אני – א

 הווה – ה

  בכל – ב

 הוויה – ה

 

 "אני הווה בכל הוויה"
 (רלי וורן)

 

אין באמת  .אני פתוחה לראות שמה שיש בי נמצא בכל אדם אחר, כשאני אוהבת אותי
בכולנו נוכח אותו ניצוץ , כולנו באנו מאותו שורש. הבדל בין ההוויה שלי ושל האחר

  ."בדמותו ובצלמו"אלוהי 

בגוף השונה ובבחירות שכל אחד בוחר , בקליפה השונה, הוא בנראותבינינו ההבדל 
  ?האם הוא בוחר לפעול מתוך פחד או אהבה. להרגיש או לפעול בחייו, לחשוב

זה . היא האחדות שכולנו מדברים עליה, כנוכחת בכל הוויה אחרת, הזיהוי של עצמי
 .זהו העולם האוטופי אליו האנושות חותרת להתפתח. האחד

אגיע , כל להתבונן בעיניו של אדם אחר ולזהות בתוכו את עצמישברגע שאו, אומרים
לבחור לפעול , אך בואו לפחות נבחר להתחיל בנו, כמה קל לומר וקשה ליישם. להארה

 …ממקום של אהבה עצמית ולא מתוך פחד ש

בינו לבינו ובינה לבינה אלא בעיקר , בואו נהנה לא רק מביטויי האהבה שבינו לבינה
 .מימהאהבה שלי לעצ
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 :בדמיון מודרךקצר תהליך 
 

ופעלו לפי , לבדכם וללא הפרעותשבו נא . דקות הפסקה 01מזמינה אתכם לקחת אני 

 :השלבים הבאים

מינימום ) כםב יםאוהב שאתם הכי הדבריםכנה ואמתית של , רשימה ארוכה ערכו .0

 (.85מינימום ) כםב יםהכי לא אוהבאתם ש דבריםו( 85

ועם כל , הבטן גם את הריאות וגם אתכאלה שממלאות , עמוקותשלוש נשימות  קחו .8

 .האוויר עד הסוף החוצהכל את  רוקנונשיפה 

הדברים מייצג את כל , שלכם עומד מולכם יאת הילד הפנימ נועיניים ודמיי עצמו .3

כיצד הוא , כיצד הוא נראה, בן כמה הוא תארו .שרשמתם שאתם הכי אוהבים

 .מרגיש

עד שהוא , הרימו אותו וחבקו אותו עם המון אהבה, שלכםגשו אל הילד הפנימי  .1

אמרו לו תוך כדי החיבוק וההטמעה כמה . להיות אחד אתכם ויהפוךבתוככם  יוטמע

 .כמו שהוא ,אתם אוהבים את מי שהוא

דמיינו שוב את אותו הילד הפנימי שלכם עומד מולכם ומייצג את כל מה , כעת .5

כיצד הוא , כיצד הוא נראה, כמה הוא בן תארו .שרשמתם שאתם הכי לא אוהבים

 .מרגיש

עד שהוא , הרימו אותו וחבקו אותו עם המון אהבה, הפנימי שלכם דגשו שוב אל היל .6

אמרו לו תוך כדי החיבוק וההטמעה כמה . להיות אחד אתכם יהפוךוטמע בתוככם וי

ללא שיפוט או  ,פשוט להיות וומאשרים ל ,כמו שהוא, אתם אוהבים את מי שהוא

 .קורתבי

 . פקחו עיניים .עכשיולקחו נשימה עמוקה וחזרו דרך הלב לכאן ו .7

מקווה שתבחרו להעניק . שוב ושוב, תהליך כמה שיותרהממליצה לחזור על אני 

 .קבלה ואישור פשוט להיות, לעצמכם קצת אהבה
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 ?מה אתך, אני בוחרת להאמין

 

 ?במה אתם בוחרים להאמין
בין אמונה עיוורת ההבדל מה 

 ?לאמונה חוויתית
את התמונה  לחשוףרוצים 

 ?של החיים המלאה
 

 

אני , האנרגטיהרגשי והתקשור והטיפול , כמי שעוסקת בתחום המודעות וההגשמה
שאני כבכל פעם עולה נושא האמונה . נתקלת בנושא האמונה בכל יום ורוב שעות היום

אני   .בחייםמטפלת ואף בכל רגע של התבוננות , מנחה, מלמדת, מסרים תקבלמ
שזה , ת/איך אפשר להאמין שאני באמת מתקשר: ידי תלמידיי-נשאלת שוב ושוב על

 ?ת/שאני לא מדמיין, זה

 :ואשאלאוסיף , לפני שאענה

יום אחד יהיה משהו טוב ש, בתקופה כל כך מאתגרת כמו שלנו, אפשר להאמיןאיך 
, עות ההיסטוריהלאור מאור, איך אפשר? איך אפשר להאמין שיהיה כאן שלום? יותר

, של מחלות קשותחברים או , אחים, יםהור, יםמול כל כך הרבה טרגדיות של איבוד ילד
 ?להמשיך ולהאמין באלוהים או במשמעות החיים להתעללות וסב

 :בואו ניקח רגע ונסתכל על המילה אמונה

בטחון מלא והכרה פנימית ברעיון חסר ביסוס עובדתי או , דבקות-  אמונה

 .(ולא אמונה עובדהאחרת זו היתה )הגיוני   

ביכולת מסוימת  ,המבטא בטחון של נותן האמון, מצב של תודעה  - אמון

 .גורם פנימי שלו עצמו או חיצוני לו של  

, שזו האמת, שאכן זה כך או תקווה שכך יהיה, הסכמה של האדם   - אמן

 .שיש בדבר אמינות  

 - האדם בדבר מה שלא ניתן להוכחה אמפיריתמדובר באיזושהי תפיסה פנימית של 
אנו מוצאים את , והנה. אחרת לא היתה כאן מחלוקת וכולנו היינו מסכימים ,עובדתית

 .שבה נושא האמונה באלוהים גובה מחירים כבדים, מיני רבות, עצמנו שוב בתקופה

  האם האמונה באלוהים שלי שווה יותר מהאמונה

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2014/11/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-3.jpg
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 ?באלוהים שלך

  להילחם על אמונהאיך אפשר בכלל? 

 איך אפשר בכלל להוכיח שהאמונה שלי טובה משלך? 

. אפשר להשוות משהו מופשט-אי. שלא ניתן להוכיח אותו, הרי אמונה זה לבטוח ברעיון
, לעומת זאת. לא ניתן לשים רעיון מופשט על כף המאזניים ולראות של מי שוקל יותר

 .ת האמת לאמיתהאך לא תמיד הם משקפים א, מעשים כן ניתן להשוות

 

 :לדוגמא
זה לא כמו להראות לו את היד או  .אני לא יכולה להוכיח שאני אוהבת את הבן שלי

אני יכולה להראות לו אהבה . אהבה היא הוויה שלא ניתנת למדידה. הרגל שלי
נתינה במילוי הצרכים הפיזיים , הכלה ללא תנאי, ליטופים, נשיקות, חיבוקים: במעשים
 . כך הוא יוכל להרגיש את האהבה שלי אליו. 'ים שלו וכווהרגשי

בצורה מביעה את אהבתה ש, יתכן שאותה עוצמת אהבה תזרום גם אצל החברה שלו
אינני יכולה לכמת . או לאאותו מי אני שאשפוט כמה היא באמת אוהבת . אחרת ממני

 .אותה או למדוד אותה

, בקושי יישן, שיתאבל וימרר בבכייהיה אדם . שלא נדע מצער, אותו הדבר לגבי אבל
כי הכאב , יהיה אדם שמיד יעבור לסדר היום. 'יתכנס בתוך עצמו וכו, בקושי יאכל

מי אני שאשפוט ואשים על . והצער גדולים מנשוא וזו הדרך היחידה שלו להחזיק מעמד
 . כף המאזניים של מי הצער גדול יותר

יהיה  .בטקסים ומצוות, לבית כנסת ללכתביהיה אדם שמאמין . גם לגבי אמונהכך זה 
 .ויהיה אדם שמאמין רק במדע "ברוח הגדולה"אדם שמאמין 

 

 .איש באמונתו יחיה, איש
 

 אמונה זו בחירה
מישהו ? אתם יכולים להוכיח שהוא קיים? האם ראיתם אותו? ש אלוהיםמי אמר שי
שיכולות , חלקנו אולי אף חווה חוויות מיסטיות, כ"גדלנו על סיפורי התנ? צילם אותו

האם  ,עדיין. לחבר אותנו יותר לתובנה אודות המהות האנרגטית שממנה נבעו הדברים
 ? אתם יכולים להוכיח זאת

 .מאוכלוסיית העולם מאמינה באלוהים 37%, הוכחה עובדתיתשאין למרות , והנה

ברעיון שהוא , עצם האמונה במשהו, בין אם חונכנו וגדלנו על ברכי אמונה זו ובין אם לא
יש לנו . מנחמת אותנו ומעניקה משמעות רחבה יותר לעצם קיומנו ,נשגב יותר מאתנו
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אך מה גורם לנו להאמין . שלא הכול תלוי רק בנו, לבטוח ולהאמין צורך אנושי ממשי
 ?הדת, התרבות, הרב, המורה, האם זה רק כי זה נאמר על ידי ההורה? בכך

 

 :אז בואו ונבדיל בין שתי אמונות

בעקבות , אותה אני מאמצת כשלי, הליכה אחר אמת כלשהי – אמונה עיוורת

אם נולדתי . מדינה או דת אליה נולדתי או נחשפתי, תרבות, היותי חלק ממשפחה
סביר להניח שאאמץ בצורה טבעית , להורים יהודיים וחונכתי להאמין בדת היהודית

דברי  סביר להניח שאאמץ גם את, אם גדלתי במשפחה דתית, יתרה מזאת. אמונה זו
 . הרב בלי לשאול יותר מידי שאלות

שהידע הקיים ברשותו היא האמת , אם נחשפתי לאדם המשכנע אותי, לחילופין
כמו הליכה אחר , ללא שאלות מיותרות ,אני עלולה ללכת אחריו באש ובמים, לאמיתה

 .או מנהיגי כתות" גורויים"

היא לא מטילה , ציציותהיא לא חוקרת ב, אמונה עיוורת לא שואלת יותר מידי שאלות
 .שאכן זה כך ומתמסרת, אני שמה בה את כל מבטחי. ספק

. נפלא, כל עוד זה עושה טוב ומיטיב עם האדם ועם סביבתו, כל עוד זה מרגיש כאמת
כאשר האמת הזו הופכת להיות . הסייג שלי כאשר זה הופך להיות פנאטי והרסני

 .האמת הבלעדית ומבטלת וגוזלת את החופש של האחר

 אמונה המתחזקת כתוצאה מחוויה אותה חווה האדם – אמונה חוויתית

מתוך העולם החושי , כי היא נובעת מתוכו, וכתוצאה מכך אמונתו מתחזקתבעצמו 
 . והרגשי שלו

, אך רק כאשר תחווה אהבה בעצמך, אני יכולה לשכנע אותך שאהבה היא דבר נפלא
שישנן , שישנן אנרגיות מרפאותאני יכולה לשכנע אותך . תוכל להאמין לי באמת

שישנם מלווים ברוח ושישנה ישות אנרגטית מלאת , שישנן ישויות של אור, נשמות
אך רק כאשר תחווה  .חכמה ואהבה בתוכך הנושאת את כל התשובות להן אתה זקוק

 .אמונה זו תוכל להיות הרבה יותר ממשית בעבורך, זאת בעצמך

 . ל"אני בוחרת בשתי האמונות הנ

, אנשים אחרים דרךחוו בעצמם או ש ,אחריםאנשים  שלרבות חוויות וישנן עדויות 
 ידע זה נחשף. (או תקשור תחת היפנוזה)שסיפקו להם ידע אודות העולם שמעבר 

חות שי", "מסע הנשמות", "שורשים ושיעורים בזמן", "מתה להיות אני: "כגון בספרים
, כאמת שלימאמצת אותה  ,"מונה עיוורתא"בידע זה ל להאמיןאני בוחרת ". והיםעם אל

  כיוון שהיא
, יימת בתוכימחברת אותי לידיעה הפנימית הק
 .ךהאומרת לי שאכן זה כ

שישנן נשמות ושאנו ישות אנרגטית , אי אפשר באמת להוכיח שאנחנו מתגלגלים, הרי
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תמונות של ישנן  .אקרות'ישנן עדויות מצולמות אודות ההילה והצ, נכון. ולא רק פיזית
רוחות רפאים וסיפורים של גלגולים שונים שהוכחו בבדיקה היסטורית ועוד ניסים רבים 

 . אך אף אחד עדיין לא חזר מעולם הרוח והביא עימו סרט מצולם, מתועדים

בדיוק כפי שאני בוחרת אם להאמין , זו עדיין בחירה שלי אם להאמין לכך או לא
 ."אמונה עיוורת"ה אני בוחרת להאמין במקרים האל, אז כן. באלוהים או לא

אנרגיות הזורמות  ,כמטפלת אנרגטית ,חוויתי". אמונה חוויתית"יש לי גם , מצד שני
, קבלה של מסרים נפלאים ,וממשיכה לחוות ,חוויתי ."ניסים"דרכי אל המטופל ועושות 

. שלוללכת את הדרך שתומכות בו ל השואל ועוזרים לו לקבל תשובות שעוברים דרכי א
העולם  ,מבחינתי. שאין להן הסבר הגיוני או אחיזה במציאות, אני חווה חוויות מיסטיות

מוחשי , קיימים בכולנוהאותו אני חווה באמצעות החושים המטאפיזיים , המטאפיזי
 .בדיוק כמו העולם הפיזי

 

  שלי" אמונה החוויתיתה"

 מעצימה

 .שלי" האמונה העיוורת"את 

 

 !אני בוחרת להאמין
 

אמונה זו מובילה אותי לראייה של החיים בצורה רחבה 
 .ומקלה את ההתמודדות עם האתגרים שבחיי, יותר

? מאיפה זה בא: "מתפלאים ושואלים, ומדויקים לאחר קבלת מסרים נהדרים, תלמידיי
ת לעצמי להאמין ככל שאני מאפשר  .זה אמיתי, כן" ?ת את זה/אני מדמיין? זה אמיתי

לכולנו יש את הכלי הנפלא הזה איתו . זה מגיע יותר מדויק ויותר אמיתי, שזה אמיתי
-היכולת להתחבר לאני הנשמתי, האינטואיציה, (ת)כלי התקשור: אנו באים אל העולם

 . האותנטי

אילו כולנו היינו . אנו חוששים להאמין בו, האבסורד הוא שאנו חוששים להשתמש בו
קיבלנו . החיים היו נראים אחרת, ראות את התמונה הגדולה יותר של החייםנפתחים ל

 .מתנה ואנו לא פותחים אותה

 ,החיים יכולים להיות פשוטים"

 ."אם רק נקשיב למסרים הנכונים 
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 .שזה אפשרי להאמין אז למה לא, הרי גם ככה התשובות כבר בתוככם

 

 ?מה אתכם, אני בוחרת להאמין
 

 .אחרים ועם שלכם ולהיטיב עם עצמכם" האמונה החוויתית"אתכם לחזק את  מזמינה

 . השינוי מתחיל קודם כל בתוככם

עד  האמונה מתחזקת , מכאן. והתנסות התמסרות, אימון, דורשת רצון חוויתית אמונה
 .שלך להאמין עכשיו זה הזמן. שאפשר לסמוך ולבטוח שאכן זה כך

 "פשוט לתקשר פשוט" שלאשמח לראותכם באהבה בקורס הקרוב 

 .מנות התקשורואלו שלך מודעתהלהתפתחות הקורס   -
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  גדרות=  גדרותה

 מתדר המקור מתוקשר מסר

 

 לעלרגע  חשבו, מנת להבין את נושא ההגדרות-על

בה בני , פעולות שננקטו לאורך ההיסטוריה האנושיתה

חומות ב תחמו אותםואף  ,אדם הגדירו בני אדם אחרים

 ותהשקפ, יםסטריאוטיפ, ותסטיגמ עקב וגדרות תיל

. השניצד אחד כנגד הצד . מה נכון או לא נכוןשל  ותואמונ

 .צד אחד ששולט וצד אחד שנשלט

, אנרגיית שליטה היא, הגדרה מעצם מהותה

לתחום את מה שנכון לך ולא  .של כוח ושררה, ממקום של אגו

 אין שום הקשבה למה שהצד השני, אין שום קבלה, אין שום הכלה. בעבור אחריםנכון 

, מה שנכון לךרק להיות במקום מאוד אגוצנטרי של  ,פירושו. חושב ומרגיש, הווה

 .גם במחיר של פגיעה באחרים ולפעמים

אין . דתות מגדירים את מה שנכון להם על מנת לשלוט, אומות, קהילות, אנשים

ממקום של , הגדרות אלה עוסקות באנרגיית היחסיות. אין אהבה, אין אחדות, שותפות

, הן אינן מתאימות לאנרגיה החדשה. חולפת לה מן העולםבהדרגה אשר , השוואה

ממקומות של רגשות , אנרגיה של אחדות. בזמן עכשיו, שמגיעה אליכם בזמן הווה

די לפגיעה בכל מי שעיניכם רואות , די לרעב, די למלחמות. נעלים של התפתחות

 .כשונה מכם

אתם מבדילים את , מעצם ההגדרה את האחר כשונה

של זווית ראייה של אותו הדבר ממקום , זה רק עניין של זווית השקפה .עצמכם

אך בבחירתו את , נבע ויצא מאותו מקור, כל איש בהווייתו, כל איש בבחירתו. אחר

 .םמעצם מהות יםכל דרך וכל בחירה נכונ, לכן. בנה מסלול שנכון לו, דרכו

 .אין צורך בהגדרה

 ,אינו נכון לאחר, כי מה שנכון לך

 .מעצם דרככם ברמת התפתחותכם
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 ,מי שמבקש את ההגדרה

 ,המבקש ידיעה ברורה, הינו המיינד

 ,על מנת להשקיט את קול הפחד

 .מעצם היותו במסלול דרכו" בטוח"ולהרגיש 

 .שהדרך לשם מובילה ,אשליהזוהי רק 

 ,אינה טומנת בחובה ,כי כל הגדרה

 .הבטחה למקום בטוח באשר הנך

 ,הנך מאפשר דווקא בחוסר הידיעה

 ,לחיים לזרום בקלילות

 ,ולקחת אותך למה שנכון בעבורך

 ,מתוך הסכמה

 ,מתוך שחרור

 ,מתוך חופש הבחירה

 .מתוך אמונה שזו דרכך

  

 :ההגדרה טומנת בחובה

 ,נכון או לא נכון

 ,צודק או לא צודק

 ,שלי או שלך

 .אנרגיה של מלחמה

  

 ,אין מדובר בכאוס

 ,דעתוושכל אחד יעשה ככל העולה על 
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 ,מתוך חוסר התחשבות

 .כיצד האחר חווה אותו

 ,אך כן מדובר בהקשבה

 .למה שנכון בעבורך

 ,ללכת את דרכך בשמחה ובאהבה

 ,מתוך נתינה, מתוך התחשבות

 .גם לעצמך וגם לאחרים

 ,ללא שיפוט וללא ביקורת

 .את מה שנכון בעבורם

 ,הגדר את מה שנכון בעבורך ותו לא

 ,זוהי הגדרה נכונה

 ,תשפוט את ההגדרות של האחריםואל 

 .כי זה מה שנכון בעבורם

  

 ,יש מקום לכולם

 ,לכל פרט ופרט

 ,ואין צורך בתחרות ובהשוואה

 .ובפחד פן יחסר

 ,התמקדו בדרככם

 ,בשמיעת קולכם

 !במה שנכון לכם

 ,ומכאן הכול מתאחד לאמת אחת גדולה

 .ולאהבה
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 ,בכל פעם שאתם מרגישים שאתם בשיפוט של אחרים

 ,נתקלים בשונה ובאחר ואתם

 ,במה שלא נכון לכם

 ,בין אם אתם חילונים מול חרדים

 ,בין אם אתם לבנים נגד כהים

 ,בין אם אתם יהודים כנגד ערבים

 ,משכילים כנגד בורים

 ,חזקים כנגד חלשים

 ,זכרו והזכירו לעצמכם

 .כי הכול נובע מתוך ההגדרה שלכם את האחר

 .תסכולהואכזבה ה, כעסה ים להםמתעורר, מכאן

 ,אם ברצונכם לשחרר ולפתוח את דרככם

 ,מתוך נתינה, הסתכלו אל השונה מתוך חמלה

 ,ושנו גישה בראייתכם את האחר

 .לשחרריש הנמצא כשיקוף בתוככם ואז 

  

 ,של כל אחד ואחד מכם בחירהזוהי 

 ,להיות במקומו הוא

 .ואין לנו צורך לשפוט ולבקר את מה שהאחר בוחר

 .לנשום את בחירתו דרכנוואין לנו צורך 

 .שחררו ותבחרו את מה שנכון לכם

 .והיו מדויקים בבחירותיכם

 ,שלכם באהבה

 מלוויכם
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 ההאור שבקצה המנהר

 

איפה , עם כל כך הרבה אתגרים
 ?האור

כיצד אוכל לעזור לעצמי להתמודד 
 ?אחרת

איך לצאת : אחד ועודכללים  8
שסתם לא כמלנכוליה או , מדכדוך

 ?בא לי

יותר הרבה , באנשים שחווים אוסף של אתגרים אני נתקלת ,האחרונה בתקופה
הגשמה , ילדים, הפרנסה, הקריירה( יש או אין זוגיות)הזוגי , בתחום הבריאותי ,מתמיד

כאשר מעגל אחד מהדהד  ,שמצטברים, לפעמים זה אף אוסף של מעגלים. ועוד
ולא פעם אני אף  ,זורמיםדברים לא , הכול תקוע, נראה שאין מוצא. ומשפיע על השני

 " .מישהו עשה לי עין הרע", "עשו עליי כישוף: "שומעת מחשבות ואמירות ש

כדי  ,אותנו ביתר עוצמה" לנער"האנרגיות שסובבות אותנו קשות ומכבידות ובאות , נכון
נדיבים יותר ומסופקים , ראוהבים יות, שלמים יותר, שנתעורר להיות מאוחדים יותר

 . אלא קודם כל כלפי עצמנו, כלפי זה לא רק זה ,יותר

 

  כל שנדייק את מי שאנו באמתכ

 ,שלנו "האני האותנטי"נבטא את ו

  אור שלנו את נעצים כך

 .איר גם לאחרים את הדרך אל עצמםונ
 

 ניב, הורים: הביטוי של מי שאנו באמת יהדהד חזק יותר קודם למעגלים הקרובים אלינו
 . אחים ומשם למעגלים הרחבים יותר, ילדים, זוג

 רגישים, עושים כברת דרך להיות מי שהם באמתש, דווקא האנשים המודעים
את חווים בצורה אינטנסיבית יותר  הם .בתקופה זו לעוצמת האנרגיה החזקה יותר

מודל , ובכך להוות אור ,על מנת לעזור להם לדייק את עצמם מהר יותר, אתגריםה
 .לאחרים ללכת גם את דרכם ועזרה

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2014/12/%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8.jpg
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 :נלסון מנדלה תיאר זאת בצורה מאוד יפה ואמר

 

 ,הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שמא אנו חלשים מידי"

  ,הפחד העמוק ביותר שלנו הוא

 .שאנחנו בעלי עוצמה שמעל לכל שיעור

 

 , לא האפלה שבתוכנו, זה האור שבנו

 .שמפחיד אותנו יותר מכל

 : אנחנו שואלים את עצמנו

 ?מוכשר ואהוב, יפהפה, איזו זכות יש לי להיות מבריק

 ?איזו זכות יש לך לא להיות, למען האמת

 

 , אין שום דבר נאור בלהצטמק

 .כדי שאחרים לא ירגישו חסרי בטחון

 , ככל שניתן לברק שלנו להאיר

 , אנחנו מעניקים בלי מודע

 .רשות לאחרים לעשות כמונו

 , ככל שנשתחרר מהפחדים שלנו

 ".שלהם פחדהנוכחותנו תשחרר אחרים מ

 

החיים מרגישים ששכ .שזה מה שיש, קשה כאשר נראה כי אין מוצאזה אך כמה 
, מייאש, מרגיש לבד, מכביד, עצוב, שכואב, שהאתגרים קשים מנשוא, סוגרים עלינו

זה אף פעם לא ? מה יהיה? עד מתי זה יימשך: "מבכים את מר גורלנוכשאנו . מדכא
, ועוד" ?מה הטעם בכלל ?איזה חיים אלה? כמה אפשר עוד להכיל ולסבול? ייגמר
 .דועו, ועוד

? אך מה לעשות כשקשה לי ואני מרחמת על עצמי, קורבני ותלותי, נשמע נורא מתבכיין
ככה סתם משום , מצילה, תומכת, ד אוהבתאני רוצה שתבוא י. אני רוצה שיצילו אותי"

 ." תעלים לי את הקשיים, תפתור לי את הבעיות, תתן לי, תעזור לי, מקום ותרים אותי

להכיר , לפגוש את הפחדים ולהתעמת איתם, מי רוצה להתמודד ולהתאמץ, הרי
 .בעוצמה שבתקופות הללו באים לידי ביטוי, בחולשות של עצמו
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 :הזה שנוצר בין הפערמי רוצה להתמודד עם 

  .עכשיו המקום הנוכחי שקשה לי איתו      -המצוי

  המקום שאני שואפת אליו ויודעת ששם יהיה לי טוב -    לרצוי

 . יותר      

כדי לצמצם  לעשות אני מבינה שצריך, אני מודעת לו, הפער הזה אולי מובן לי

 ?נכון, נשמע מוכר? מכירים. אין לי חשק או כוח, אבל לא בא לי ,את הפער הזה

לא רוצה , לא רוצה לדאוג, לא רוצה לחכות, אני רוצה כאן ועכשיו שהדברים ישתנו"
רוצה  .קשה לי כרגע להיות אופטימית ולחשוב חיובי כל הזמן .לעבוד קשה בשביל זה

שמחה , רוצה להיות מאושרת .שיבטיחו לי ויחתמו לי שהכול יהיה בסדר, שיצילו אותי
 ".החיים האלה קשים, אוף. ומסופקת

אני . ניםאופבכל מיני צורות ו ,שומעת בתקופה האחרונהאני ל "קולות רבים מהנ
שבשלב כזה או אחר הקולות האלה נשמעים מוכרים ו, אם לא לכולנו, בטוחה שלרובנו

בעברו קושי כזה או אחר עכשיו או חווה  הרי אין אחד שלא חווה. נוהם נשמעו בתוכ
זה נשמע מדכא ועצוב ומי רוצה להיות ליד אחד כזה עם אנרגיות שמורידות , נכון. בחייו

 ?מטהלאותך 

 

 ? אז מה עושים

 ? איך יוצאים מזה

 ?איך רואים את האור שבקצה המנהרה

 

 :כללים של עשה וַשמש אחד לרפואה  8

את , הללו" הנפילות"זה לגיטימי להרגיש את , קודם כל – אישורים .0

תנגדויות שעולים כתוצאה ההתסכול וה, העצב והייאוש, הפחדים והחששות
 . מהתמודדות עם אתגרים בחיים

לא "-אנו ישר שופטים אותם ככי , "השליליים"קשה לנו להרגיש את הרגשות 
זה לא אומר להיכנע , זה שאני מעניקה לעצמי אישור להרגיש אותם". בסדר

ברגע . אנרגיה שמבקשת ביטוי זו אלא להבין שרגש, בהםלהתבוסס להם או 
אפסיק לשפוט ולבקר את עצמי , שאסכים לבטא אותם ואומר לעצמי שזה בסדר

 .מרגישה על איך שאני
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. בנוי ממחזוריות, כולל גוף האדם, הטבע, החיים כולם – מחזוריות .2

כך . ונעלם מגיע לשיא ואז יורד, גל הולך ומתעצם. גאות ושפל זה שם המשחק
מגיע לשיא , מתחיל בקטן: גם האתגר שפוגש אותנו או עונות השנה, גם הרגש

 . ולעוצמה מרבית ואז שוכך ונרגע
הולך ומתעצם עד שנדמה כי נקבל , מתחיל בקטן: קחו למשל התקף חרדה

גם לחוויות . הוא לא נשאר בשיא כל הזמן, אט מתחיל לרדת, התקף לב ואז אט
 . יש תנועה של מעלה ומטה, ם אותנו בדרךשפוגשי, והאתגרים

אך גם במשך , מי שמתמודד עם חסר בזוגיות יכול לחוות זאת לאורך שנים, נכון
לפעמים החסר מרגיש לנו טוב ושלם ולפעמים מדכא . השנים ישנה תנועה

 . ביותר

אך המטרה , בכל אתגר אנו נחווה עליות ומורדות בהתאם לבחירות שלנו בחיים
נחווה ונגלה , נלמדדרך האתגרים ש, כלומר .אותם בצורה ספירלית היא שנחווה
, לטפס למקום גבוה יותר יכולתנושבכל התמודדות נעצים את . את עצמנו

 . ולתחושת יכולת התמודדות טובה יותר מפעם לפעם

ניקח גלשן ונגלוש על הגל אל , במהלך ההתמודדות עם הגלים הללו, לכן
מתוך הבנה וידיעה שימים , לגל להטביע אותנו המקום הגבוה ביותר ולא ניתן
גם אם כרגע אינני רואה את האור שבקצה , טובים יותר עוד צפויים להגיע

 המנהרה

מכירה את , ככל שאני מודעת יותר למי שאני – עבודה מודעת .3

עוצרת להתבונן בחוויות שהחיים מזמנים לי מתוך , חלקיי הרבים לטוב ולרע
כך אני גם , את הלמידה שלי, מה שקורה בתוכי שהם משקפים לי את, הבנה

 .מקצרת את גובה ואורך הגלים
משם זה היה ממשיך . כל אתגר שחוויתי היה מוריד אותי מיד לתהומות, בעבר

אני יכולה להפוך את רגעי הקושי , כיום. ולא מרפה לאורך זמן רב, לנהל אותי
 .לרגעים של ממש ומיד לבחור להרגיש ולפעול אחרת

את , את החיים הקשים, הרצון שלנו להאשים את הגורל – אחריות .4

את , את הגוף שלי, את ההורים, את החום, את המצב הכלכלי, הממשלה
אני מפקידה את היכולת שלי . ממני את הכוח גוזל' האטימות של המין השני וכו

להגיב אחרת ולמצוא פתרונות יצירתיים בידי ואת היכולת שלי להרגיש , לשנות
 . ורם חיצוני ליג

, ולא משנה כמה המצב קשה, אחריות 011%רק מתוך המקום שבו אני לוקחת 
רק אז אוכל לשנות את הרגשתי ואת איך שאני בוחרת לפעול לגבי המצב 

זו האחריות שלי . החיים משקפים לי תמיד את מה שעלי לחזק בתוכי. הקיים
 .ישל ולהיטיב את דרכילהסכים ללמוד ולשנות למען עצמי 

, הידע עומדים לרשותי בכל רגע נתון – לעשות כמיטב יכולתי .5

האמצעים הרגשיים לפעול למעני ולמען האחר ו התובנות, היכולות, הכלים
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זה . …מה הטעם בשיפוט וביקורת למה שיכולתי לעשות אילו. כמיטב יכולתי
 . נקודה, באותו הרגעמה שיכולתי לעשות 

שאני "אני מיד מחזקת את עצמי , פוטמחשבה כזו של שי" תופסת"כאשר אני 
. השיפוט רק יוריד אותי מטה וירפה את ידיי". עושה כמיטב יכולתי ברגע זה

 ."כמיטב יכולתי עשותל" של ביצועהאישור מרים אותי מעלה לעוד 

, כול לעודד אתכם ולרומם את רוחכםכל מה שי – חיזוקים חיוביים .6

זה הזמן , לתת רגעים של חסד ונחת בתקופה מאתגרת זו, להצחיק אתכם
לבקש , שיתוף ושיחות נפש עם אדם אוהב: להשתמש בהם ולא להתעצל

לא )מאכל מפנק , (גם סקס טוב, כן)נשיקות ומגע , אמבט טוב ומפנק, חיבוקים
לצפות , לרקוד, ים משמחים ומקפיציםלהקשיב לשיר, (זמן לדיאטה ולעוד שיפוט

, לצפות בסרטי מוטיבציה בקולנוע, לקרוא ספר מעורר השראה, בקומדיות
 .הרי זה משובח, והיד עוד נטויה" טד"יוטיוב או 

ת ללמוד להתחבר לראייה הגבוהה של מפת החיים האישי – תקשור .7

עם מה שקורה  יםמתמודד אתםלהתבונן ממעוף הציפור ולהבין מדוע  .כםשל
 . הגבוהה כםואיך זה אמור לשרת את מטרת כםל

להחזיר את  ומה לעשות כדי דרככםלהתחבר ליכולת לקבל מסרים להמשך 
 .לא רואים מכאן, מה שרואים משם. כםהכוח לידיים של

קונוונציונלית  :עזרה מקצועית – מספיקלא עדיין ואם כל זה  .8

ללכת את הדרך  כםשתעזור ל, להסכים לקבל יד מלווה ותומכת .משלימה או
 .כםבמעלה ספירלת ההתפתחות של, ולצמוח דרך האתגרים

לא לשכוח לומר , ל"על מנת להדליק וללוות את כל יתר הכלים הנ – ַשמשוה

 :מאמינים בזאתעדיין גם אם אינכם , לעצמכם

ת את עצמי /ת ומקבל/אני אוהב"
 "בכל רגע נתון

. זה רק עוד גל, זכרו, כשמצב הרוח לא מי יודע מה, מאתגרות, גם בתקופות ירודות
לגלוש עליו יותר בקלות ולראות את  ,נוכל לקצר את הגל, ל"ככל שניישם את הכלים הנ
תמיד יש למה לצפות . ארוך ומייגעעדיין גם אם המסע , האור שמחכה לנו בסופו

 .ולקוות

התבוננו בלהבה וראו כיצד היא משקפת את האור הגדול והזך , הדליקו נר לכבודכם
 .את מי שאתם באמת, שבתוככם

 

http://www.pashutli.com/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
http://www.pashutli.com/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
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 םמשמעות החיי

 

 ?למה אנחנו כאן
 ?משמעותהאם העולם איבד 

 ?מה קורה פה לכל הרוחות
 

 

 

ושלא לדבר על מה רצח המוני , זוועות הלחימה, עם כל ההתרחשויות של פיגועי הטרור
 :עצרתי לשאול, טנטונתשקורה בארצנו הק

 מה קורה כאן?  

 למה אנחנו כאן?  

 מהי משמעות החיים? 

 .נגמררגע אחד אנחנו כאן ורגע אחרי הכול  ,יםכל כך נזיל םנראי החיים  

 ל ש תמונהשהראתה לי  ,פניתי אל ההכוונה הגבוהה שלי

 ".הסנה הבוער והסנה אינו כלה"
 כםכאשר ישנה ידיעה ברורה ואמונה חזקה כי הנ. מראה שמנוגד כביכול לחוקי הטבע

, המביא חיּות לכל חי, לכוח האהבה המזין של היקום יםומחובר יםראוי, םמישל, ניםמוג
 אז גם, צומח או דומם

 .הופך להיות אפשרי ,מה שנדמה כבלתי אפשרי
את כוחם ואמונתם הבלתי מעורערת  המבטאים" הניסים"לסיפורי ? למה הדבר דומה

להן דוגמאות . יאפשר, אפשרי אשר בלב שלם האמינו שהבלתי, אנשים מסוימיםשל 
 :של מקרים אמיתיים

נאמר . שלהאשר נותרה נכה בעקבות פגיעה בעמוד השדרה , סיפורה של אישה  ♥

בניגוד לכל הגיון ובכוח אמונתה . כי לעולם לא תוכל ללכת שוב, לה על ידי רופאיה
שאפשרו לה , לגופה לבנות מעקפים בלתי מוסברים" גרמה", וידיעתה הפנימית בלבד

 .לעמוד וללכת שוב

אשר חלתה בסרטן בכף הרגל , סיפורה של אישה מוסלמית נוצרייה בצפון הארץ ♥ 

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2015/04/%D7%9C%D7%91-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D.jpg
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, ידעההיא . אף היא נרפאה בכוח אמונתה בלבד, ו לכרות את רגלהורופאיה ביקש
הסרטן נמוג ונעלם  ,אכן. כי הריפוי אפשרי, א ניתנת לערעורבאמונה מוחלטת של

 .ובבדיקות לא נמצא לו זכר

שלמרות שההיגיון והמדע טענו כי אין ביכולתנו , של היוגיסטיםהמצולם סיפורם   ♥

בכוח אמונתם והידיעה , טרים מעל פני האדמההצליחו לרחף מספר סנטימ, לרחף
 .בלבד כי הדבר אכן אפשרי

. בדיוק כפי שאנו רוצים, יש באפשרותנו לברוא מציאות. ועוד רבים המקרים והסיפורים
יש בנו כל כך הרבה . לבוא לידי ביטוי שמשתוקקות, איכויות מדהימות וגבוהות יש בנו

ביכולת  ,יש בנו כל כך הרבה אהבה. חריםעוצמה ולהוות מודל לאבהרוצה להאיר , אור
אנחנו לא צריכים לנסוע לאיזשהו גורו או לקצה העולם כדי . ממנה ולתת אהבה להיות

ולאפשר לעצמנו את חדוות הגילוי  ,תוך עצמנול ,אלא להיכנס פנימה, לגלות אותם
 .הזה

 

 הגענו לחיים אלה כדי

 להיזכר במי שאנו באמת

  ולברוא

 .עצמנו האמיתיאת המציאות של 

 

 

אנו בידיעה , את עצמנו הוויםהעולם האנרגטי או העולם שמעבר אנו , בעולם הרוח

 . של מי שאנו באמת ועד כמה אנו מלאי אהבה ועוצמה

 מלאי להיזכר שאנו. את הידיעה הזו לחוותבאנו , בחיים אלה, בעולם החומר
 . למרות אתגרי החיים ,אהבה ועוצמה

הגילוי (. זה רק שיפוט ,לטוב או לרע)ההתנסויות שאנו חווים חדוות הגילוי היא דרך 
ללא  יםלהיות נוכח נומוארים ומלאי אהבה היא זו שמאפשרת ל, שאנו באמת עוצמתיים

 ."הסנה שאיננו כלה"להיות  נוהיא זו שמאפשרת ל. פחד או חשש מאתגרי החיים

לפעמים נדמה שהאש באה לכלותנו ". האש הבוערת"החיים מהווים בעבורנו את 
שבאה להניע אותנו , האש מסמלת את האנרגיה של החיים. ולפעמים לחמם את לבנו

למצוא את התשוקה שבנו ולתת ביטוי ודרור לכשרוננו , לגלות את מי שאנו באמת
 . וליכולותינו

אלא , בעבורנו הזדמנות השמהוו, (בחייםשת החוויות וההתנסויו)הבעיה היא לא באש 
בתוך החיים ולא  יםמספיק בידיעה להיות נוכח, מספיק באמונה" הסנה" ועד כמה אנ

 .להיכלות על ידם
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בהסכמה לבטא את כל , באמת ובאהבה וקבלה של מי שאנ, ככל שאנו יותר במודעות
בחוץ יותר תחמם כך האש , בחיים נובחירותו נוהשונים ולדייק יותר את דרכ נוחלק
 . נושל עוצמתמלא יותר ביטוי  נוותאפשר ל ינותגן על, נואות

בחוסר ידיעה של מי , בריקנות, בחוסר אמונה, בחששות, בפחדים, בספק וככל שאנ
 נוותקשה עלי נותכלה את האוויר לנשימה של, כך האש תשרוף יותר, באמת ושאנ

 .חנולממש ולהגשים את מי שאנ

 

 ". הסנה הבוער שאינו כלה"להיות  באנו לחיים אלה

 . באנו להיות בידיעה שהכול אפשרי

  ,באנו לחוות אהבה

  .שמחברת בין בני האדם באשר הם

  ,להיזכר במהותנו האמיתית

 .ובידיעה המוחלטת שכולנו אחד
 

אלא , שלהם כלה" הסנה"לא רק ש. המרצחים למיניהם פועלים מתוך איבוד עצמם
כי את המשמעות של עצמם הם כבר איבדו , לאיזושהי משמעותשעל מנת להתחבר 

 . של האחריםהבוער " הסנה"הם זקוקים גם לכלות את , זמןממ

הם מחפשים את ההכרה , במקום להסתכל פנימה ולחפש את מהותם האמיתית
הם מקווים , במקום להתחבר למשמעות שהחיים מעניקים. והעוצמה השקרית מבחוץ

 .מעותשהמוות יעניק להם מש

בחייהם גרמה להם לאבד " האש הבוערת"אך , אני מאמינה שאנשים לא נולדו רעים
לא לאזור אומץ  .קיימת בתוכם שהבריאהלשכוח , לפחד, ללכת לאיבוד, אמונה בעצמם

 . ולהיטיב עם עצמם ועם העולם ,ולגלות את היכולות והכישורים המיוחדים שלהם

, שמתוך חולשה הם ברחו לשקרים, וחסכיםריקנות , הם מלאים בכל כך הרבה פחדים
שאם היו , האבסורד הוא. לכוחניות חיצונית ולמציאת משמעות בחיים שלאחר המוות

ושבעולם  ,יודעים באמת כי המהות הנשמתית שלהם חיה ונושמת אהבה בתוכם
האהבה לעולם הרוח והם היו מבינים כי עולם , שמעבר הם יהיו בידיעה של אהבה זו

 . ה לתגמל אותם על רציחתם של אחריםלא יכול הי

אין . עד כמה הם סטו והלכו לאיבודההבנה גילוי האמת ושלהם יהיה " העונש"דווקא 
, הרוחבעולם  "שכר ועונש"כי אין באמת  ,את עצמם" יענישו"הם . מכאיב מזה לנשמה
 .יש רק ידיעה ואהבה

  כי אני רוצה להאמין
 .באמצעות אהבה אפשר לרפא כל אדם
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סיפור ) יכול להפוך לאוהב ישראל ,שהלך אחר אביו, בנו של איש חמאס רצחניאם 
שלא מדובר באדם אחד או בפרטים כקיים  הקושי. אז כנראה שזה אפשרי, (אמיתי

לפעמים . כמו סרטן בגוף החברה שלנו, שרק הולכת ומתרחבת, בודדים אלא בקבוצה
  .שהוא לא יחזור אך על מנת, נדרש טיפול אגרסיבי כדי לכווץ את הסרטן

הקבוצה , יש צורך באיחוד גדול יותר של הקבוצה המוארת. צורך בשינוי אמיתילנו יש 
ביכולת להראות אהבה גם לאחר ולשונה  .שמאמינה באחדות האדם למרות השונות

להתחבר יותר לאלוהות שבתוכנו  .לראות יותר את המשותף ופחות את המבדיל .ממך
 .גזע או מין, בדל דתולידיעה שכולנו אחד ללא ה

, לחרוץ דין, לשיפוטיות, לגזענות, יש לנו כל כך הרבה פחדים הגורמים לנו להפרדה
 .להילחם ועוד, לשלוט

 

 :הוא זה שגורם לנו להרגיש ,הפחד
 ,אני זה לא מספיקש

 ,ואם אני זה לא מספיק
 .אז גם אתה זה לא מספיק

 

אני מיד עוצרת ומנהלת שיחת מודעות עם , כאשר אני מזהה את הפחד שעוצר אותי
אני מעיזה יותר , מכאן. מבררת מה מפחיד אותי ומה הגרוע ביותר שיכול לקרות. עצמי

 . לפחד לנהל אותי נותנתלעשות ולא 

גם אם זה לא מה , אני פועלת באהבה ומקבלת באהבה את מה שקורה, בכל מקרה
בלי שום קשר לתוצאות , אני בוחרת לפעול יותר ויותר מתוך אהבה. רהשרציתי שיק
 .אני בוחרת לשחרר את הפחד שמנהל. ולציפיות שלי

 

 :ונקרא בקול רםכעת אז בואו נתקן 
 ,אני זה מספיק

 ,ואם אני זה מספיק
 .אז גם אתה זה מספיק

 

 ,בגודל עוצמתנו כולנו באנו להיזכר
 .מספקיםדרך החוויות וההתנסויות שהחיים 

 , על איך שאני בוחרת לפעולרק אני יכולה להיות אחראית 

 .לא על איך שאחרים בוחרים לפעולו
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ולא מתוך אהבה  ,משקף עד כמה אנחנו עדיין פועלים מתוך פחדיםשבחוץ העולם 
או אסונות הטבע  דווקא בפיגועי הטרור. העולם מתאחד, רק בעיתות משבר. ואמונה

 . תאחדומתעורר מהעולם  רואים כיצד

כמה אומץ ואהבה היו לנשמות . המון אור הופץ באיחוד הזה כנגד כוחות הרשע
כדי לעורר  ,(ברמה הנשמתית שלהם)שאיבדו את חייהן והקריבו את עצמן , היקרות

הלוואי . הלוואי וזה יחזיק מעמד ונראה מזה יותר ויותר. אחדותבעולם יותר מודעות ל
, ונעורר יותר מודעות למהות המוארת הנמצאת בתוכנו הלוואי. וזה לא יהיה לחינם

 .אהבה שאנחנוהפועלת מתוך אהבה ובידיעה 

. 

 ,אני באמתמי לזכור 

  לברוא זאת במציאות

 .אחריםלהיטיב עם עצמי ועם ו

 

סטית ממה שבאת לחוות , הדרך איבדת את, ברגע שאתה פוגע בעצמך או באחרים
 . נתת לאש לכלות אותךו כאן

את האנרגיות , לפעמים אני יושבת וחשה את צער העולם. זה לא תמיד קל, מודה
באתי  .אך מהר מאוד מחזירה את עצמי לידיעה שיש לי תפקיד, הקשות ואני מוצפת

  .לעזור לאחרים להגשים את עצמםוגם  מי שאני באמתלהגשים את 

עם עצמכם  גם אתם הגעתם לכאן להיטיב. גם לכם יש משמעות, גם לכם יש תפקיד
 .להאיר את האור שהנכם ולעורר בדרככם הברוכה גם אחרים, ועם אחרים

  בחרו

 ,לעשות טוב

 ,לחשוב טוב

 ,להיות בטוב

 ,להאמין בטוב

 ,לראות את הטוב

 ,לקבל הרבה טוב וכמה שיותר

 ,לשמוע מה שעושה טוב על הלב

 .לאחרים גם הרבה טוב ולהעניק
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 ?יהיה טוב או יהיה רע

 

 ?יהיהאז מה , נו

האם אתם ביסודכם אופטימיים או 
 ?ימייםספ

מה אתם יכולים לעשות כדי להאמין 
 ?בטוב

 

 

 

 

 

לענות  נתבקשובו הם , שנערך מול מרואיינים בטלוויזיה ,נתקלתי לאחרונה בסקר
 ? האם יהיה טוב או יהיה רע: על השאלה ,ובלי להסס לשנייה ,באופן אינטואיטיבי

 ?הייתם אתם המרואייניםמה אתם הייתם עונים לו 

שבאופייכם  הואל ,"שיהיה רע"שאלה שבאופייכם פסימיים תענו בוודאו  ,אפשר להניח
אם . אינני חושבת שזה לגמרי מדויק, גם אם זה כך". שיהיה טוב"אופטימיים תענו 

שגם הם רוצים להיאחז , היינו חוקרים את הפסימיים יותר לעומק היינו מגלים בוודאי
איזה מן חיים  ?מה הטעם להמשיך בחיים אלה ,אחרת. ל להיות גם טובכובתקווה שי

  ?אלה אם אין שום תקווה

יהיה כאן יאות היומיומית הקשה וחושבים ששחווים את המצ, גם הריאליסטיים מבינינו
מקווים שאולי נגיע לאיזושהי תחתית שמשם , כך אני מאמינה, גם הם, גרוע יותר

 .אחרת נסכים לפעולואולי גם  ,נסכים לראות את הטוב

את  תושבי שוויץאם נלך ונשאל את . מקווים לטוב, בסופו של דבר, אני מאמינה שכולנו
שחיים את חיינו כאן , אך אנו ."היה טובשי"נקבל לרוב את האמונה  ,אותה השאלה

צריכים להתאמץ כדי להאמין שיכול להיות , קיומית יומיומית-מתוך חוויה הישרדותית 
 . טוב כאן

, מההורים תומכים כלכלית בילדיהם הבוגרים 27% -שמעתי לאחרונה את הנתון ש
שלא מאפשר לאנשים , מחיה גבוהיוקר אנו חווים . והזדעזעתי, בצורה כזו או אחרת

המבצעים והמלחמות חדשות לבקרים , אנו חווים כאן את הפיגועים. לחיות בכבוד
לים בדיווחים על שחיתויות וניצול של כוח אנו נתק. פיזית ומנטלית, ומוצפים רגשית

 ?אז איך אפשר להאמין שיהיה כאן טוב. וסמכות וחושבים שכבר אין צדיק בסדום

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2015/04/%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-2.jpg
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 ?מה הברירהאך ,  קשה אכן

  מעורר אצלנו תחושות של  ":שיהיה רע"לבחור להאמין

, איבוד אמונה, דחיינות, דכאון, ייאוש, איום, מצוקה, פחד, אכזבה, תסכול
 …איבוד משמעות, תקיעות, שיפוט אינסופייםביקורת ו

  מעורר אצלנו תחושות של   ":שיהיה טוב"לבחור להאמין

ערבות , אפשרויות והזדמנויות, אמונה, אחווה, פעולה, רצון, נשימה, אופטימיות
 …קבלת משמעות, אהבה, פתיחות, זרימה, רוח-אורך, הדדית

 

 .לכוח החיים יםמחובר נוהתקווה משאירה אות

  נותקווה יכול לגרום לחוסר 

 .לאבד רצון ואף לאבד שפיות, לאבד תכלית
 

אמונה זו היא הדלק שמאפשר לי עוד מרווח . אני כמובן בוחרת להאמין שיהיה טוב
 . נשימה לפעולה

במשברים , במלחמות, בשואה: חוו דברים איומים, לאורך כל ההיסטוריה, אנשים
, טוב הם אלה שהאמינו שעוד יהיה, ה ששרדואל. אסונות ומשברים אישיים, כלכליים

הלכו , אלה שלא… היה להם למען מה עוד לחיות .שדברים יכולים עוד להשתנות
 .לאיבוד ואף איבדו את חייהם

ממה שקורה , ממה שקורה לאחר, אכפת ממה שקורה לי: כל עוד למישהו עוד אכפת
לכדור הארץ מעניקה לי , לסביבה, לבעלי חיים, לנכים, לנזקקים, לעניים, למדינה הזו

 .עדיף מכלום, גם אם התקווה קלושה". עוד יהיה טוב"תקווה קלושה שבאמת 

להתבונן ולשים דגש על האנשים שמוכנים לעזור לעצמם ולשנות  בוחרת אני

אלה  .מסופקים ומגשימים את עצמם, על מנת להיות מאושרים יותר, את חייהם
 . לאחרים בדרכם מצליחים גם להוות השראהש

שמוכנים לתרום ולהתנדב כדי , אני בוחרת לשים דגש על האנשים האקטיביסטים
אנשים אלה מאמינים שאפשר . לפעול גם למען הטבע ובעלי החייםאו /ו ,לעזור לאחרים

 . לשנות ולהשפיע, אחרת לא היו מנסים לתקן, שיהיה עוד טוב, גם אחרת

 ,דגש על אלה שבוחרים לראות שיהיה רע פחותושמה אני בוחרת לראות אותם יותר 
  ,הם קיימים .למצב הקשה בעצמם או אף תורמים

, להם או למציאות שהם מנסים ליצור, אך אני לא מאפשרת
 ."שיכול להיות גם טוב"להשפיע על האמונה שלי 
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, ילדים, בית, כסף, זוגיות: גם אם אין לנו עדיין את כל מה שאנו רוצים
 , ידע ועוד, סיפוק, בריאות

 :אנו עדיין יכולים

 

    ! אפשרי, לפעמים גם הבלתי אפשרי : להאמין שהמצב אינו סופי. א

 .אם רק לא נוותר, להיטיב עם המצב, לשפר, לתקן, שיש עוד מה לעשות       

   של מה שאני  :מפורטת ומדויקת, ברורה ליצור כוונה. ב

 .רוצה שיהיה באמת       

 מכאובים וטראומות , פחדים, אמונות שקריות, ספקות  :לנקות ולשחרר. ג

 .שאפשר להגשים את רצונותיי במציאות ,עבר שמונעים ממני להאמין       

 קרה בעבורנו מה שמדויק שי – "עת וזמן לכל דבר תחת השמש" :סבלנות. ד

 אפשר להעניק לו את כל התנאים . לא ניתן לזרז זרע לצמוח. יקרה בזמן הנכון       

 סבלנות . אך זה לא בשליטתנו מתי בדיוק זה יקרה, האופטימליים כדי שזה יקרה       

 .רוח-ואורך       

  לעשות כמיטב יכולתנו ולקבל שיתכן שמה שאנו . ה

  לא . יזכה, לא כל מי שימלא לוטו   .אלהרוצים לא יקרה בחיים     

 לומד  ודרכו ,יש את הנתיב עליו הוא פוסעלכל אחד . כולנו נועדנו להיות עשירים       

  ,קורהאם זה לא . זה יקרה, אם זה ישרת את מטרתנו הגבוהה. ולהתפתח לצמוח       

 כנראה זה לא נועד לקרות ויש ללמוד , ם בצורה מיטביתכל מה שאנו עושי למרות       

 .זה קורה, דווקא כאשר מרפים את ההיאחזות והמאבק. גם לשחרר       

 

  ,"יהיה טוב"האמונה שעוד 

 ,נומחזירה את הכוח לידיים של

 .להמשיך הלאה נודוחפת אותו
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 ? מה אתם עונים, כששואלים אתכם לשלומכם או מה המצב

גם אם המצב לא ". אה אתה יודע…נו", "עוד יהיה טוב מתי שהוא", שכזה" בסדר"מן 
אנו ישר  !?נכון קשה… "עשר", "כייף", "סבבה", "נהדר", "נפלא" תענומזהיר או קשה 

או מהתחושה הפנימית שזה שקר מוחלט  ,מסתייגים מחשש מצרות עין של השואלים
 . ושלא באמת הכל נפלא

שתהדהד גם , אנו נתחיל יותר לשדר כוונה של טוב, "רנפלא ונהד"ככל שנסכים לומר ש
יהפוך  עד מהרהאך  ,זה ירגיש מוזר בהתחלה. וגם החוצה ליקום לתוכנו פנימה

 .ותראו תעשו. למשחק מהנה

לראות  הטבעית שלי אך העבודה המודעת ופיתוח היכולת, לא נולדתי אדם אופטימי
 ,גיות התומכותהאנר ולחוות את מארג את התמונה הרחבה של החיים

 .שתומך בי רבות, יתהליך שווה ומאמץ כדא. עזרו לי לראות את חצי הכוס המלאה

  ,לא משנה כמה קשה כאן או מה חסר לכם עוד בחיים, אז

 . תבחרו להאמין בטוב
תחבר אתכם ו תיצור כוונה מדויקת, לכם את הלבבחירה זו תפתח 

  .יותר למקור נשמתכם

 ,שאתם חדורי אמון ואמונה ,ליקוםתהדהד יותר החוצה היא 
  .שהמציאות שלכם יכולה להשתנות לטובה

מוטיבציה לפעול ולהיטיב עם תעורר תעניק לכם משמעות בחיים והיא 
 .ועוד הרבה מטעמים טובים ,עצמכם ועם אחרים
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 ?מהי הדרך הנכונה לך

 

  ,בבחירות האחרונות צוינו לא מעט כתבות על כך 
ים להצביע לאותה המפלגה שהוריהם שאנשים רגיל

קשה להם לחשוב . והורי הוריהם נהגו להצביע
שלא  ,מן נאמנות רגשית. להצביע למפלגה אחרת

האם זו , באמת רוצה בזה או לא הםבוחנת אם 
האמיתית או שהנאמנות משכנעת  םהשקפת עולמ

  .כוחו של הרגל. נכון שכך זה םאות

 ? אז למה לשנות

 

לקול פנימי העולה  מנוגדברגע שזה מרגיש  .אין מה לשנות, כםכל עוד טוב ל

  .פה מתחילה המחלוקת, ומבקש אחרת כםבתוכ

 יםממלא םבתפקיד שאת: כםלהתעורר לגבי כל תחום ונושא בחייהמחלוקת הזו יכולה 
בצורת , לגבי חינוך ילדים כםבהשקפת עולמ, םבזוגיות שבחרת, כםבמקום עבודת

 לגבי כםובכלל באמונות של, כםבסטיגמות שיש ל, כםשל בדימוי הגוף, כםהאכילה של
 .להתנהללהרגיש או , ים אמורים להיותאיך הדבר

מהו הנימוק שאתם  ,כשהמחלוקת הפנימית מתעוררת
 ?בו מרבים להשתמש

 ת/ה ויודע/ת לזוז מהמקום שאני מכיר/אני מפחד. 

 ה למקום הזה/אני רגיל. 

 ית/אני פראייר אז מה, אנרגיה ואולי גם כסף, השקעתי זמן? 

 מי מבטיח לי שבנתיב אחר יהיה יותר טוב? 

 לא נעים לי לפגוע באחר אם אשנה כיוון. 

 לא בא לי לחזור לתחילת הדרך במקום , עד שכבר התקדמתי במקום הנוכחי

 .חדש

 אין לי כוח. הדרך האחרת נראית לי קשה מידי. 

 הסביבה שלי תחשוב שנכשלתי או שהסתובב לי הבורג, אם אשנה. 

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2015/04/%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F.jpg
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  שלכםהנימוק השלימו את… 

 

 ? מה עושים

 באותו המקום  ונשארים ל"האם משתמשים בתירוצים הנ

 ?או שישנה חלופה

 

  ,מה שמדויק בעבורנואל  ,אני מאמינה שהדרך

 ,רצופה בנתיבים רבים

 .אליהלהגיע מהווה אמצעי  םמה דוכל אח

 

 :אלוהים נשאל Betty J.Eadie מאת "Embraced by the Light" בספר

 "?מדוע ישנם מספר דתות ואיזו מהן היא הנכונה"

 (:בתרגום חופשי שלי) אלוהים עונה

לכל אחד ישנה דרגה , לכן. לכל אחד מאתנו רמת הבנה והתפתחות רוחנית שונה"
מכיוון שישנם , כל הדתות על פני האדמה נחוצות. שונה של מוכנות לקבלת ידע רוחני

 . אנשים שזקוקים לידע שיש להם ללמד

אך דת , יתכן שלאדם בדת מסוימת לא יהיו את כל התובנות להבנת המהות האלוהית
, כל דת ממלאת צרכים. זו תשמש בעבורו מקפצה לידע נוסף שיקבל במקום אחר

 .שיתכן שדת אחרת לא תוכל לתת לאותו אדם

ברגע שהאדם . בכל הרמות שהאדם זקוק, שום דת לא יכולה למלא את כל הצרכים
המודעות שלו ואת ההבנה שלו את תודעת האלוהים וההתפתחות מעלה את רמת 

וילך , הוא עלול להרגיש חוסר סיפוק מהמקום הנוכחי שבו הוא נמצא, הנצחית שלו
 . ויחפש אחר פילוסופיה או דת שתמלא אצלו את הריק הזה

ומכאן ישאף  ,פירושו שהוא הגיע לדרגת הבנה והתפתחות נוספת, כאשר זה מתרחש
הזדמנויות חדשות אלה לא , בכל צעד וצעד. ידע והזדמנויות לצמיחה, לעוד אמת

מעל לכל דבר . אין לנו שום זכות לשפוט שום דת בשום צורה שהיא. תפסקנה להגיע
 ".אהבו זה את זה, אחר

שמשרתות את אותה הדרך להגיע אל האמת ואל אחדות , לגבי דתות כאן אמנם מדובר
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  .יישם בכל נושא ונושאאך את אותה המסקנה ניתן ל, הבריאה

 . אין רק דרך אחת נכונה

  ,בכל פעם אנו בוחרים את הדרך הנכונה לזמן זה

 .ולמצב ההוויה שלנו בהתאם לצורך הלמידה שלנו

מכיוון שדרך ההתפתחות שלי אינה נפסקת לעולם והשאיפה שלי היא להמשיך ולעלות 
זיהיתי היכן אני , הבריאההחוויה וההבנה שלי את עצמי ושל אחדות , בדרגות הידע

 . על מנת להיות בשלמות פנימית, ניקוי ועשיית דרך, התבוננות, למידהצריכה עוד 

כעבור . שקיוויתי שיענה לי בדיוק על צורך זה, נרשמתי בחודשים האחרונים לקורס
עד כמה הוא משרת את מטרתי , מספר חודשים עלו בי ספקות לגבי המקום שלי בו

עד כמה התובנות בקורס הוטמעו אצלי או שזה אינו המקום הנכון  .רם לצרכים שליותו
 .רמת התסכול הלכה וגברה מיום ליום. בעבורי

ביקשתי את עזרתה של ההכוונה הגבוהה , מכיוון שאיני מוכנה לחיות את חיי בסבל
, כל הסימנים ביקשו ממני לעבור תהליך במקום אחר. שלי והסימנים לא איחרו לבוא

 . שנכחתי בו ה מנוגד לקורסשמבחינתי הי

לא לחשוש לבדוק אפשרות , ל"למרות כל התירוצים שהיו לי ברשימה הנ, החלטתי
מהגבולות שחשבתי שלא נעים או לא , "יצאתי מהמסגרת. "שהוצעה לי ודרך חדשה זו
לאחר יומיים של הצפה , לשמחתי הרבה. את הנתיב האחרובדקתי , נכון לי לעשות

נמצאת בקורס הנכון ושהתהליכים כן הבנתי שבעצם אני . נפלו האסימונים, ובלבול
המאבק הפנימי ירד . מצאתי כוחות לעבור בו לשלב הבא. שאני עוברת בו כן הוטמעו

 .נשמתי לרווחה, 01%ל  011%מעוצמה של 

סטיית הפרסה הזו עזרה לי , דווקא". ילא נעים ל"כל כך שמחתי שלא הייתי מקובעת ב
לפעמים צריך לזוז הצידה כדי לראות את . לדייק יותר את המקום הנוכחי שלי בו

 .המדויקת לכםהרחבה והתמונה 

שלדבריו גדל על ברכי , נתקלתי לאחרונה בסיפורו של הטרוריסט וואליד שועאבת
צת פעילי טרור ופעל וואליד התחבר לקבו. שיש לחסל את כל היהודים, שטיפת המוח

 . על מנת ליישם אמת זו

הוא ניסה לאסלם את . התאהב ונישא לה, פגש אזרחית אמריקאית נוצרייה, בבגרותו
הוא לא הבין את התעקשותה ולכן מתוך אומץ להלך . אך לא צלח, אשתו הנוצרייה
 . כדי להבין במה הענין ,(כ"התנ)החליט לקרוא את הברית הישנה , בדרך לא מוכרת

זכות אשר , בפעם הראשונה בחייו הוא נחשף לזכותו של העם היהודי להיות כאן בארץ
ככל שנחשף יותר ויותר הבין את . ניתנה על ידי האל ונכתבה בספר שחור על גבי לבן

הפך , מאז. עזב את דתו והתחבר אל האמת שהדהדה לתוכו, שטיפת המוח שעבר
 .להיות תומך ואוהב ישראל
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 ? מהי הדרך הנכונה בשבילך :אז לשאלה

 . אין דרך אחת

 .יש את הדרך שעכשיו משרתת אותך
 . לא לחשוש, במידה והיא מיצתה או שאתה מעוניין לצרף אליה דרכים נוספות

 . אל תישארו תקועים

, עוד ערוצים לקבל מהם ידע, עוד מטפלים, צאו והרחיבו אופקים ובדקו עוד דרכים
 . צמיחה, תובנות

  .ינתקו אתכם מהדרך הישנהיתכן והם 

 . יתכן והם יתרמו לה ויעשירו אותה

 . היו פתוחים ואפשרו למה שרוצה להיכנס לחייכם להגיע

את הדרך שתצמיח אתכם הכי מהר והכי , כך תוכלו לדייק את הדרך המיטבית שלכם
 .להיות מי שנועדתם להיות ,גבוה
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 בחשכה לראות

 

 ,באופן אוטומטי ,לאן
 ?תשומת הלב שלכם נודדת

 

איך : מה חשוב לכם יותר
שאתם נראים או האישיות 

 ?שלכם
 

יכולת לראות  כםהאם יש ל
 ?שלא באמצעות העיניים

 

אין לנו את , הסכימו לעצום את העיניים לרגע ולדמיין עולם בו חוש הראייה נלקח מאתנו
, אבזור, איפור, לבוש: אין צורך יותר באישורים ויזואליים דרך, היכולת לראות זה את זו

, כל התקשורת שלנו מבוססת על משמעות המילים. שימוש בצבעים, מבטים, שפת גוף
כיצד , מה אנחנו משדרים זה לזו, על איך זה נשמע ומרגיש, על האינטונציה של הדיבור

אין יותר משקל " למראית העין. "אנו מגיבים ופועלים בהתאם למה שנשמע ומרגיש
 .ומקום

נקשיב פנימה , נסמוך על התחושות שלנו יותר, זה את זו יותר שנחוש סביר להניח

נהיה ערים לניואנסים  .לקולות הפנימיים שלנו וגם נהיה קשובים יותר לאחר -לעצמנו
 . הכי קטנים שנוכחים סביבנו

דיאלוג אמתי , אינטימיות אותנטית, על יצירת קשרים אמתיים: נשים דגש על העיקר
תהיה יותר  .מתוך הקשבה לאחר ולא רק מתוך הרצון להשמיע את מה שיש לנו לומר

מבדילה אותנו הרי " אית העיןמר. "יותר נתינה ויותר תחושת אחווה ואחדות, סבלנות
 .כי אנו עסוקים כל הזמן בהשוואות ,מאחרים

בוודאי ראה כמה היא משקפת את המקום , 'דייט בחשכה'תכנית בלמי שראה פרק 
כולנו מאמצים סטריאוטיפים חברתיים למה ". מראית העין"השיפוטי והביקורתי של 

 . לא מתאים/מתאים, לא יפה/יפה, לא נכון/נכון

, ממקום של לחוש, "מראית העין"להיפגש ממקום אחר משל ברגע שאנו מוכנים 
מתקיים שם , ת פנימית יותריואת האחר מזו" לראות", אמת לאחרלהקשיב ב, לשמוע

אך ברגע שהאור  .פתח ורצון לתת הזדמנות לקשר זוגישיוצר  ,כ דיאלוג שונה"בד
, פוטהשי, ואליה מצטרפים הביקורת מקום נכבדתופסת " מראית העין", נדלק

 .הסיפור נגמר, התבניות הישנות וזהו, הפחדים, הסטיגמות

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2015/05/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%9B%D7%94.jpg
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-על , "נא לגעת"מסעדת חושך במרכז , "בלק אאוט"למסעדת  יצאתילפני מספר שנים 
גם  הלכתי לחוות. בלי היכולת לראות את מה שאני אוכלתממנת לחוות חוויה קולינרית 

שמזמינה אותנו לחוות , לוןבמסגרת מוזיאון הילדים בחו" דיאלוג בחשכה"את הפעילות 
אנו  כמה. כאשר אין ביכולתנו לראות ,מדהים כמה הכול משתנה. את עולם העיוורים

, מודעים לכל חלק וחלק בגופנו, שומעים את דפיקות הלב פועמות, נוכחים ברגע
 .מריחים וטועמים את העולם בצורה אחרת לחלוטין, שומעים, נוגעים

-ושפעת מהתקשורת הלאמהתקשורת שלנו מ 31%, כאשר אנו פוגשים אדם חדש
, לבוש, נראות, אינטונציה של הדיבור והקול, הבעות פנים, שפת גוף: מילולית שלו

תוכן : מהתקשורת המילולית שלו 01% מ רקאנו מושפעים  .'תסרוקת וכו, צבעים
 . המילים שאנו שומעים

לולית שלו כי לא מי-תתארו לכם עכשיו שלא יכולנו לראות ולקרוא את התקשורת הלא
כמה היינו יותר קשובים למה . איך הכול פתאום היה משתנה, היתה לנו יכולת ראייה

היינו  .לאישיות שמשדרת את הפנימיות שלו, לקול שלו, שיש לאותו אדם באמת לומר
קשובים באמת לרגשות , סומכים יותר על האינטואיציה שלנו, קוראים בין השורות

 .אפשרים לחושים המטאפיזיים שלנו יותר מקום והקשבההיינו מ. העולים מתוכנו

 ולאמן את שריר לפתח  יכוליםכולנו 

 :הקשבה לחושים המטאפיזיים שלנוה

  לראות שלא באמצעות העיניים. 

  לשמוע שלא באמצעות האוזניים. 

  לחוש שלא באמצעות המגע. 

  להריח שלא באמצעות האף. 

  להבין שלא באמצעות השכל. 

   באמצעות הפהלתקשר שלא. 

  להבין ולדעת שלא באמצעות הגוף הפיסי, לקלוט. 

נוכל באמת לצאת לדייט אמיתי עם עצמנו , ככל שנחדד יכולת זו ונאמן אותה

, המשפחתי, הזוגי: בכל תחום ותחום ,עם האחר ולתקשורת פתוחה ואמיתית

 .החברי ועוד, העסקי
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 :תרגיל בהקשבה אותנטית

 .אחרת תירדמו, נכם ערנייםזה כאשר ה רצוי לקיים תרגיל

 .ות/אח, ה/ילד, הורה, ה/חבר, בת הזוג/שבו עם בן .0

לא רק לעצום כי יש )קשרו לכל אחד מכם צעיף או סרט מסביב לעיניים  .8

 (.לנו נטייה להציץ ולפקוח אותם מהר

ראו כיצד כל השיח . כפי שאתם תמיד עושים ,נהלו שיחה רגילה ביניכם .3

אך ככל , להרגיש מוזר בהתחלהזה עשוי . מתנהל ומרגיש אחרת

. ולא רק לשמוע ,שתתמידו תוכלו יותר ויותר להתמסר ובאמת להקשיב

 .אני בטוחה שתופתעו לטובה

, המחשבות, הורידו את הסרט הקשור ושתפו זה את זה לגבי התחושות .1

על מנת להמחיש , בזמן שלא ראיתם זה את זה ,הרגשות שעלו בכם

 .לעצמכם את ההבדל

 .במיוחד עם אלה שקשה לכם לתקשר איתם, נשים שוניםנסו זאת עם א .5

 

וכל אחד  אנו יכולים לחוות את אותה ההתרחשות. העיניים מתעתעות בנו כל הזמן
אנו חווים את העולם מזווית הראייה . מזווית המבט שלו ,יראה משהו אחר

 . שלנו בלבד וחושבים שזה מה שכולם רואיםהסובייקטיבית 

לפי אמות מידה , ושופטים את עצמנו בצורה די מעוותתאנו מתבוננים במראה 
במקרים קיצוניים . המעוותת לנו את התמונה, סטראוטיפיות שהחברה מכתיבה

בה האדם כבר לא מסוגל לראות את ההשתקפות , "דיסמורפיה"מתפתחת מחלה בשם 
ולא משנה כמה , כל שהוא רואה במראה זה כיעור מוחלט. של עצמו בצורה אמיתית

 .הוא נראה מדהים ויפהפה באמת

אני כן מאחלת לנו לראות את עצמנו ואת האחר . כמובן לא מאחלת לנו לא לראותאני 
לראות  .לחוש ולהקשיב באמת זה לזה, לראות. העיניים הפנימיות דרך, בעיניים אחרות

הצורך שלנו להרגיש דרכם יותר לא מתוך . ההשוואה והביקורת, מתוך מסכות האגו לא
  .חכמים יותר, יותר יפים, יותר חזקים, יותר מוצלחים, בטוחים

ולחוש  ,(לא חייבים ממש לעצום)לעצום את העיניים הפיזיות שלנו מתוך מודעות  פשוט
 .את עצמנו ואת האחר מבפנים

בואו ננסה . וניצוצות האור מעטים מידי, העולם בו אנו חיים נעשה חשוך יותר ויותר
השמות דגש על  ,המעוותות, המשוות, ם השופטותלכבות עד כמה שאפשר את העיניי

, מוארים, אנחנו נפלאים ונאיר יותר את העיניים שרואות כמה בואו. הטפל
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בדיוק כפי שאנחנו  ,שלמים, יפים, נדיבים, חזקים, טובים
 .רזינו או הזדקנו, הרווחנו, נוולא משנה כמה הצלח ,ברגע זה

 . יופי חיצוני פחות תופס במה, צבע העור כבר לא משנה, פתאום במצב כזה

עושה לי טוב או , נעים לי או לא: בואו נשים דגש על
  .מעניין לי או לא, לא

ביטוי היכולות , בואו נשים דגש על ביטוי האמת שלנו
המימוש של מה שאנו אוהבים , והכישורים שלנו

 .לעשות ועל העזרה והנתינה לאחר

אי אפשר להתעלם מכך שאנו בכל זאת רואים ויש לנו זוג עיניים ושהרושם , נכון

יכולת  ככל שתפתחו את .אך גם פה ישנה בחירה, הראשוני מאוד קובע
תשתמשו בחושים , ההקשבה לאינטואיציה שלכם

שיודעים לקרוא את המציאות בצורה הרבה יותר מדויקת  ,המטאפיזיים שלכם

  .שלכם" העיןמראית "ואמיתית מאשר 

אמיתי , פתוח יותרכך תוכלו גם לחוות את עצמכם ואת האחר ממקום הרבה 
תגדילו , תזמנו זוגיות אמיתית ונכונה, תצליחו יותר בעסקים .ומאפשר

 .את הבטחון והערך העצמי ותהיו שלמים ואוהבים יותר את עצמכם

 אני בוחרת להתבונן דרך 

 .מראית הלב ומראית הנשמה

 ?מה אתך
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 אחדות 

 מתדר המקור קשרותמ מסר

 

נבקשכם לחשוב , מנת להסביר את נושא האחדות-על

יש , לכל דבורה יש מקום משלה. על כוורת דבורים

שחלק מתפקידן , אך כולן יחדיו בידיעה, תפקיד עצמאי

נוצרת יצירה , מכאן. זה גם לשרת את טובת הכוורת

ללא שום , ללא שום תחרות, של אהבה, של הרמוניה

 .אלא מתוך השלמה שכך הוא, ללא שום ספק, השוואה

, אשר יוצרת ומביאה חיים, בכוורת ישנה גם מלכה, אכן

ולאפשר לכל דבורה , ומטרתה היא לשרת את הכלל

את יכולותיה את , ודבורה לממש ולמלא את תפקידה

אשר עולה על סך , מתוך ראייה את הפרט כחלק מהשלם, את בחירותיה, רצונותיה

 .חלקיו

אלא רק מתוך בחירה כי , אין לה צורך בפחד ובשררה, אין לה צורך בשליטה

ולא רק הפרט , מטרת הכלל משרתת את הפרט

בחירה מודעת , זה אינו שיעבוד אלא בחירה .משרת את הכלל

 .להיות חלק מהשלם המשרת את סך חלקיו

שמעגל יוצא החוצה וחוזר , ברגע שהראייה משתנה ומכילה את כל המעגל בהבנה

זו האנרגיה היוצאת מהפרט ומתאחדת , בחזרה פנימה ומהפנים שוב בחזרה החוצה

זוהי , זוהי הרמוניה. ואנרגיית הכלל חוזרת בחזרה ומשרתת את הפרט, עם הכלל

 . אשר פועלת בתוך מסגרת ואינה הולכת לאיבוד, האחדות

תורמת ויוצרת את מארג , שכזו מקושרת" תיבה"וכל , כמוה יש רבים בכל היקום

כאשר . רחב יותר, לכל מעגל אחדות שכזה יש מעגל גדול יותר. האחדות שביקום

הוא מהדהד אל המעגלים החיצוניים ויוצר , המעגל הפנימי זורם באחדות ובהרמוניה

 .מיקרוקוסמוס אל המאקרו ולהפךמן ה אשר מהדהד בחזרה אלינו, אחדות ביקום כולו

, את הפרט ואת הכלל להתפתחות גבוהה יותר, עוזר לנו להתפתח ולפתח את העצמי

 .נשמתית-חומרית והן במציאות הרוחנית-הן במציאות הפיסית
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 .האחדות הינה הסכמה לצאת מתוך עצמך אל הכלל ולהפך

שי לבין העצמי בין העצמי האנו, כיצד אני יוצרת את האחדות הזו בתוכי: שאלה

 ?הנשמתי

 :תשובה

 ,יש להתעורר ולהרחיב מודעות

 ,אל מי שאתם מעבר לעשייתכם היומיומית

 .בהתמודדות החומרית

 .לא באתם לשרוד את יומכם

 ,הסכמתם להגיע לחיים אלה

 ,במיוחד בתקופה זו

 ,על מנת לחוות את העצמי האלוהי שבכם

 .עוד בפעימה זו

  

 ,במעבר לעולם הרוח, במותכם, אין צורך בעזיבתכם

 .על מנת להיות בידיעה כי זה מי שהנכם

 ,שואלת את כיצד יש לממש ראייה רחבה זו

 ,של אחדות בין הגלוי לנסתר

 .בין הנגלה לשאינו נראה

 ,בכל אחד ואחד מכם ישנו קול קורא

 ,אשר הולך ומתעצם בתקופה זו

 ,ונשמע חזק יותר בתוככם

 ,ואינו מניח לכם

 .וחסרי שקט אתם

 ,בחלומות, במחשבות, בעייפות, פוגש אתכם בתסכוליםזה 
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 .גם במחלות, גם בפיסי, וכן

 ,הרי הן בקשה ופעמון לעצור ולהתבונן

 .לבדוק ולחקור מה אינכם עושים נכון

  

 ,הסתכלו כל אחד במקומו

 .כן יש צורך בעצירה, עצרו

 ,לעצור את מרוץ החיים

 .להתכנס פנימה להקשבה

 ,בכלי מיוחדאו  אין מדובר במדיטציה

 אלא פשוט בהסכמה 

 .להיות בהקשבה

 ,כי הקול הוא קול חזק

 .ומבקש רק לרגע הקשבה

 ,אתם תשמעו, ואתם תקשיבו

 ,את רצונכם הגבוה

 ,לבוא לידי מימוש

 ,לידי הרחבה

 ,לידי הבנה ולידי ידיעה

 .כי זה מי שהנכם 

 

 יש לחשוב ולהגות

 ,כיצד ליצור בדיוק את אותן הפעולות

 ,שים את מי שנועדתם להיותעל מנת להג

 .בזמן הווה, בפעימה זו
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 ,כל אחד במקומו 

 ,כל אחד בלי יוצא מן הכלל

 ,מתבקש להיות בעצירה

 ,ולהסתנכרן מחדש

 ,לאנרגיות החזקות שמגיעות

 .ועוזרות לכם לעבור את השינוי

 ,להוביל את עצמו ימצא כל אחד את דרכו

 ,לאותו הספר

 ,לאותו המורה

 ,לאותו קול פנימי

 ,דרך יצירה

 ,דרך מפגשים

 .דרך התכנסות אל העצמי

 ,יבחר כל אחד את דרכו הנכונה

 ,כי זה מה שנכון לו, מתוך הקשבה

 ,וזה מה שמדויק בעבורו

 ,על מנת לפתוח ולעורר מודעות

 ,אל עצם היותו אנרגיה מופלאה

 ,נשמה גדולה

 ,אשר עוזרת לנו בזמן זה

 ,לעבור את השינוי, ליצור את הכלל

 ,מאנרגיית הפרט לאנרגיית הכלל

 .אל האחדות המשרתת את הכול
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 ,בתוך עולמו ,כאשר כל אחד יצור זאת במקומו

 ,אנרגיה זו תזרום, באופן טבעי

 ,תתאחד לידי שלמות אחת גדולה

 ,אשר תיצור את ההבנה

 !כי כולנו אחד
 ,יש המחכים להארה גדולה

 .יש המחכים לקום בבוקר ולהרגיש אחרת

 .ואינם יודעים למהיש המחכים 

 

 ,בבחירה, בהסכמה, אך יש צורך בפעולה

 ,לעשות מעשה על מנת לעורר ולפתח

 .הנשמתי ובכלל, את אותה המודעות אל העצמי

 ,צאו לכם לדרככם נשמות יקרות

 ,נשמו את אנרגיית הפשטות

 ,אשר תעזור לכם לעשות את דרככם

 ,בקלילות ובזריזות

 ,ו אחרבכל פעם שאתם נתקלים בקושי כזה א

 .אפשרו לשחרר

 ,מלווים אתכם בדרככם

 ,ואוהבים את מי שאתם

 ,ללא תנאי וללא הגבלה

 .מעצם היותכם פשוט בהווייתכם
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 .אנרגיות משתנות בהתאם לבחירות של כל אחד ואחת מאתנו

 .התודעה של כל אחד מאתנו יוצרת את התודעה הכללית

 .התודעה של כל מדינה ומדינה יוצרת את התודעה האנושית

בואו נבחר להעצים את התודעה של כל אחד ואחת 

של אור , מאתנו להיות תודעה של אהבה ונתינה

 . ככל שניתן, של הכלה וקבלה, ושוויון

אך הבא , נפעל על מנת לעמוד על זכותנו להתקיים

זה  ערביםלא נשכח את האחדות שבקרבנו ונהיה 

 . לא רק בעיתות מלחמה לזה

 .אך אפשרי, מאתגר
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 ?המילה שלך שווה מה

 

 ?כמה חשוב לכם להיות צודקים
 

מה המחיר שאתם מוכנים לשלם 
 ?בעבור האותנטיות שלכם

 

 ?הקו האדום שלכם מהו
 
 

 

, הרשתות החברתיות: בו אנו חיים יותר ויותר דרך האמצעים הוירטואליים ,בעולם
האם אנו : אלהעולה הש, המיילים ועוד, אתרי היכרויות, האינסטגרם, טוויטר, הווטסאפ

אותנטיים , אינטימיים, עמוקים, הולכים ומאבדים את היכולת ליצור קשרים אמיתיים
של הרצון להיות חלק , של להיות צודקים, תקשורת של לייקיםובמקומם יוצרים 

 ?מהזרם, מהמיינסטרים

הרי בעולם ? האם אנו מכירים ומתחברים דרך המסכה שאנו מציגים אל העולם
או שאם אנו כן מעזים להיחשף ; ולא לחשוף את עצמנו באמת לסנן וירטואלי אפשר

להכיל ולהרגיש זה את זה דרך אמצעים , כמה באמת אפשר לאהוב ,אותנטיים ולהיות
 ?אלקטרוניים אלה

תהינו האם מה , שבה המשתתפים מצולמים ללא הרף" האח הגדול"במסגרת התכנית 
האם המשתתף מעמיד פנים ? שראינו אצל משתתף כזה או אחר זה משחק או אמת

אנו כבר לא ? שלו שבא לידי ביטוי" האני האותנטי"למצלמה ולקהל בבית או שזה 
 .בטוחים יותר

שיגידו לנו , שיקבלו אותנו, אותנו שיאהבו רוצים, (גם מי שיגיד שלא)כן כולנו , כולנו
מביישים , כועסים עלינו, מקבלים ביקורת, כואב לנו כאשר אנו נדחים. כמה אנו נהדרים

 .טבעינורמלי וכל זה . או מבטלים אותנואותנו 

לפעמים אפילו משקרים )איזה מחיר אנו משלמים כאשר אנו מזייפים את מי שאנו 
, או לחילופין? בהסכמה מעל גלי הרשת/בהערצה/בכבוד/כדי לזכות באהבה( לעצמנו

שנקבל "ן מה המחיר שאנו משלמים כדי כן להיות הכי אותנטיים ואז לוקחים סיכו
 ?"בראש

 ?מתי הפכנו להיות חברה כל כך שיפוטית ולא מפרגנת

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2015/06/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA.jpg
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 – 2כטיפוס מספר , "האניאגרם"לפי תשעת טיפוסי , כמדינה מוגדרת ישראל

אנו נילחם בכל מי שינסה . הטיפוס הלוחמני שרואה בחיים כשדה קרב בו החזק שורד
הרגישות כאן מזמן . איתנובכל מי שלא יסכים , ינסה להצליח יותר מאתנו, לפגוע בנו

סבלנות אפס  .בלשון התקשורת" סערה", כל פיפס מעורר רעש גדול. חצתה כל גבול
 .סובלנותאפס ו

, גם אם כבר שומעים שמשהו טוב קורה. אנחנו מגיבים מהר מידי בלחיצת הכפתור 
הפכנו להיות חברה . איפה יש שם שלדים בארון ששווה לחשוף, נחפש מה לא בסדר

 . עומדת על המשמר ומתגוננת כל הזמן לגבי כל דבר, חשדנית

כאשר . לב טוב ורגיש ביותר, מתחת לכל השריון, הלוחמני יש 2לטיפוס , יחד עם זאת
בשעת צער ומלחמה הלב מוביל , רגעי משבר ואובדן, מצוקה, חולי, אנו פוגשים עוול

לראיית , ענקית לנתינה, לתמיכה, הלוחמנות מפנים מקום לאהבה, הביקורת, והשיפוט
 .מאוד קיצוני ולא מאוזן אך , כמה נפלא. האחר

באיזון שבין , האמת היא איפשהו באמצע. אין פה שחור או לבן, כמו כל דבר אחר

אין פירוש . גם לאותנטיות יש דרךאך , יש מקום לאותנטיות. הצדדים

 מה באמצעות את האחר לרמוס, לקלל, לבייש, להעליב, לפגוע הדבר

 תביע אותה. של מה נכון או לא נכון שלך זו האמונה. ה שזו האמת/מאמין ה/שאת

זו בחירתו וגם לו יש . אך האחר יבחר אם להאמין באמת שלך או לא עצמך לגבי

 .דעה משלו ומותר לו לאחוז בה

 

 !למילים יש כוח
 

מותר האדם מהבהמה היא בין . שאלוהים ברא את העולם בכוח המילה במקראנאמר 
המילה המדוברת או הכתובה מגשימה את הביטוי . היתר ביכולת להשתמש במילים

מילה יכולה להרים אותך מעלה . אל המוחשי, אל החומר המחשבההאנרגטי של 
 .היא יכולה לעורר עמים למלחמה או לשלום. ולהפיל אותך שאולה

לקרוא לו בשמות ולקטלג אותו בסטיגמות רק בגלל שהוא שונה , גוע באחרלמה לפ
מתחת ? אותנו מה כל כך מפחיד? במראהו, בדרך פעולתו, באמונתו, מאתנו בדעותיו

 .שלנו והספק הפחד לכל זה נמצא

להרגיש ולהביע את , במדינה דמוקרטית שבה יש לנו את הזכות לחשוב אנו חיים
 .זה לא מבטל או פוגע באחראך כל עוד , האמת שלנו
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 .יהיו שלא יסכימו איתנו כי דעתם אחרת

  ,יהיו כאלה שזה יעורר בהם מחשבה
 .את דעתם תשנהאולי ש

 .תומכים בדעתנוכאלה שויהיו גם 

כל עוד אנו לא מבטלים את , מותר לומר הכול. בחירתם היזו, לכאן או לכאן, לכאן
 .האחר

כמה מתוך החברים )חברים וירטואליים כאך יותר , בו כולנו חברים, בעולם דיגיטלי זה
 מאחורי ,אך זכרו. נדמה שהכול מותר ואין גבולות( ?מכיריםבאמת שלכם אתם 

  מסתתר, המסך, המקלדת

, י שמחפש לו מקוםאמית, אנושי, אדם רגיש
 .אהבה בדיוק כמוךו ביטוי, משמעות

, בבן משפחה, כמו שנחשוב עשרות פעמים לפני שנאמר מילה פוגעת בחבר טובבדיוק 
, הורים, חישבו שלחבר הוירטואלי הזה יש גם רגשותכך , בילד יקר שאנו אוהבים

של אחת מספיקה מילה . חברים אמיתיים שנחשפים למה שאתם אומרים, ילדים, אחים
יקה מילה של האשמה כדי מספ .ה יהפכו לאנורקטיים/שקל כדי שנערמהביקורת על 

 .לא חסרות הדוגמאות בתקשורת למקרים כאלה ודומים להם. שמישהו יתאבד

 ,המילים הכתובות והמדוברות חולפות להן מהר

 אך הפגיעה יכולה להשאיר חותם 

 .במשך חיים שלמים

אפשר  ?זוכרים שזה לא שחור או לבן .זה לא אומר לוותר על הכול או לא כלום
 :אך קחו אחריות, ה שחשוב לכם לומרלהביע את מ, אותנטייםלהמשיך להיות 

. מעודדות מחשבה אך גם מאפשרות בחירה, מאפשרות, השתמשו במילים בונות

לילדכם או לבני , הייתם קוראים או שומעים אדם אחר אומר לכם אתם אם, תבדקו

ך זו האינדיקציה האם דר? איך הייתם מרגישים, זוגכם את מה שאתם רוצים לומר
 .ההבעה שלך גם פוגעת או רק מביעה דעה

אני מאוד משתדלת , רביםומלווה אנשים  ומלמדת מסרים ומאמרים בתור מי שכותבת
את אני בוחרת ובוררת  ,ועם זאת, להיות הכי אותנטית, להביע תמיד את האמת שלי
אך זה , לא תמיד זה מצליח. זו עבודת מודעות. יש כוח יםהמילים מתוך ההבנה שלמיל

אני שמה את מלוא תשומת הלב שלי על מה שאפשרי וחיובי והלב שלי נשאר . שווה

http://www.pashutli.com/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa/%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98/
http://www.pashutli.com/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa/%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98/
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נינוחות , חופש, זה מעורר אהבה עצמית. וגם לגבי האדם שמולי פתוח גם לגבי עצמי
 .ושלווה

אם חשוב לכם להביע  .שימו לב למילים שאתם חושבים על עצמכם ועל אחרים, לסיכום
, תוך חיבור לאמת הפנימית שלכם ובצורה פתוחה, הביעו אותה בקול או בכתיבה, דעה

 .יםללא ביטול עצמכם או אחר ,מאפשרת ומעוררת מחשבה
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 האנושות החדשה

 
 ?לעולם םהגעתשאיתה המתנה מהי 

 

לעלות על הגל שסוחף אלפי  יםרוצ
 ?אנשים

 

 ?עכשיו תורי: כםלעצמ ומתי תאמר
 

 

 :כמה עובדות מדהימותלהלן , קודם כל

  1982ילדים זוהו עם תפקוד  011,111. ממשלת סין מחפשת ילדים מיוחדים

בעלת יכולת לנופף בידיה ובאופן זוהתה ילדה סינית כ ,היתרבין . סףאנושי נו

להאיץ את הזמן  יכלה, כלומר  .לרווחה פרחים היו נפתחיםהספונטני ניצני 

 .לעיני כולם
 

 8108 אמר את המילים הראשונות שלו , אוינאן סלסט קאולי מסינגפור בן שש

שש כבר העביר הרצאות במדע בנושא של חומצה  בגיל שבועיים בלבד ובגיל

 .ובסיסים
 

 2013  הצטרף בגיל וחודשים כבר קרא ספרים  01בגיל אדם קורבי מבריטניה

 .010שנתיים לאגודת המחוננים עם מנת משכל של 
 

 2013  אובחנה כמי שמסוגלת להזיז חפצים בכוח המחשבה  01מאדי פטולו בת

 .ולראות חזיונות של דברים נסתרים

יותר ויותר ילדים . ותהמדבר על מוטציות אנושי X-man נשמע כלקוח מתוך הסרט
ילדי "מחוננים ובעלי יכולות הנקראים , ברחבי העולם מתגלים כילדים מיוחדים

שבני האדם מתפתחים בקצב מהיר מעשור  ,ראיות גנטיות שמוכיחות נםיש". הכוכבים
לילדים ". רגילה"אנו הולכים ומחכימים ומתפתחים ביכולות שלנו מעבר לבינה . לעשור

 :"יוצא דופן"ישנן יכולות ותפקוד אנושי  אלה

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2015/08/%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D.jpg
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 ":ילדי הכוכבים"מאפייני 

 אינטואיציה ורמת מודעות גבוהה. 

 נולדים עם ידע. 

 חברותיים וחיוביים, הם מאוד נדיבים. 

 מלאי חמלה ובעלי תחושת שליחות, רגישים. 

 טבעיות די מתקדמות-יכולות על: 

o לקלוט מה שהאחר מרגיש או חושב.  

o שאחרים לא רואים ,לראות נסתרות.  

o לשמוע מה שאחרים לא שומעים.  

o לדעת דברים שאחרים לא יודעים.  

o להזיז דברים בכוח הרצון והמחשבה. 

o לרפא עם הידיים. 

 זמן רב ללא  שמאפשרת להם להחזיק ,בעלי אנרגיה גבוהה

 .שינה או מזון

  המאפשרת להם  ,קישוריותורגישות בעלי רמה גבוהה של

 .להתחבר למודעות הקיבוצית שלנו

  חדשהעידן הפיתוח בנולדו לעזור: 

של מודעות גבוהה ושגשוג רב יותר לאנושות , תקופה של שלום

, ן חדש של הארהכוח לשנות את החברה לעידה. ולכוכב שלנו

לכוון אותנו אל העתיד בו נהיה . נבון יותרוזינוק אבולוציוני רוחני 

 ".ילדי כוכבים"כולנו 
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גדילים  01עוד  נםיש, כפולי הסלילים שלנו. א.נ.כי בנוסף לשני גדילי הד חשפומדענים 
אנשים מסוימים . שהם רדומים אצל בני האדם מאז ההיסטוריה המתועדת, אתריים
 . לסייע לאנושות להתקדם על מנת ,כדי להעיר את הגדילים הרדומים שלהםנולדים 

יש משהו מסתורי בתוכנו "כי  צייןס לרפואה של הרווארד "הגנטיקאי דיוויד רייך מביה
הוא בחן את הגנום של האדם  ,8103שפורסם בסתיו  ,במחקר שלו". שטרם זוהה
מכיל רובד קדום שלא  לוא ש.נ.שהדה וגיל ,שנה 111,111בן מעל ל ש ,הניאנדרטלי

 .פוענח

שיבואו לרפא חיים חסרי , "ילדי הכוכבים"שבטי הנבאחו וההופי האינדיאנים מאמינים ב
 :איזון בכדור ארץ

לבנות מחדש את החברה האנושית לחברה שונה 
שוחרת שלום ורגישה , צודקת, אדיבה, וטובה יותר

 .ולטבע סביבהל

אלפי קריאות למעוניינים  שביצע, 81 -המדיום המתועד ביותר במאה ה, אדגר קייסי
היה ידוע כמאבחן מחלות וכמי שגילה מידע אודות העבר , כשהוא שרוי בחוסר הכרה

קבוצה , לדבריו. תופיע אנושות חדשה 8105 – 0332הוא חזה שבין השנים . והעתיד
תהיה בעלת כוחות גדולים , שימפותחת של בני אדם המכונה גזע השורש החמי

רואי , הילדים הללו יהיו מתקדמים מאוד עם יכולות חישה נוספות. שיועילו לאנושות
 .נסתרות ובעלי יכולת להזיז חפצים בכוח המחשבה

העולם שאתם ש, צופים בחדשותאו  ם קוראים עיתוניםשאתכ, בוודאי שמתם לב
. קורה עוד דבר מזעזע, שהגענו לקצהכל פעם שנדמה . יצא מכל פרופורציהמכירים 

רגע של התבוננות על , רגע של הקשבה, הקצב כל כך מהיר שאין רגע של עצירה
 ,להבין את משמעותם ותכליתם של אוסף הרגעים האלה. התמונה הרחבה של החיים

הנה התחלנו שנה והנה היא . הנה התחלנו שבוע והנה הוא נגמר. שאנו חווים ללא הרף
 .מרוץ בלתי פוסק… 61, 51, 11והופ אנחנו  81רגע היינו בני . תאוטוטו נגמר

התפתחות הגם ש היא ,מה שקורה מסביבכל  עם, והחדשות הטובות
 עור וגידים מתקור "האנושות החדשה"של 

  .בצורה מואצת זו של הזמן

ת משתדלת כמה שפחות לשמוע שאני אישי ,בצד החדשות הקשות והיומיומיות

  .בגל של התעוררותיש גם חדשות טובות המתבטאות  ,ולראות
של , של ילדים שנולדים לעזור לנו לשנות את פני החברה ומצד שני, מצד אחד

 .בנתיב החיים פוסעשכבר מי של כל , כאחד של כולנוהתעוררות 
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אל הידע , להתחבר אל מאגרי האורם מתבקשי כולנו
אל האחדות של היקום ולהאיר את דרכנו , האינסופי

 . ודרכי אחרים ביתר שאת

, להקשיב ולקבל מסרים שלנו ליכולת להתעורר

ולהיות מי  לבטא, להכיר. בעצמנו תובנות ותשובות
 .שאנו באמת

צעירים , חווה יותר ויותר אנשים נפלאים ומדהימיםבעצמי אני , לשמחתי הרבה
וכאלה שהיו  ,כאלה שבאים מתחומים הנושקים לעולם המודעות והרוח, ומבוגרים

, מאמנים, מטפלים, מורים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים: רחוקים ממנו שנות אור
יועצים , דתיים ומסורתיים, רואי חשבון, דוקטורים, פרופסורים, רופאים, אנשי צבא

פשוט "תעניין בקורס להפונה מתעורר ולא תאמינו מי , ועוד ,עסקיים וכלכליים ועוד
 ."לתקשר פשוט

הגעה , ההכוונה הגבוהה שלהם מזמינה אותם להגיע דרך המלצה של חבר "איכשהו"
 פתאום מקשיבים לרצוןהם  "איכשהו. "פגישה או טיפול אישידרך  או "פשוט לי"לאתר 

 עם האני האותנטי( ת)להיות בתקשור הםלהיפתח ליכולת הטבעית והמולדת של
 מוכניםהם " איכשהו" .בלי יותר מידי להבין למה, הלקבל מסרים מההכוונה הגבוהו

קצת או  זה אפילו מרגיש להם הזוילפעמים . לדייק את עצמםו להיפתח, לגעת, לחוות

 .תהליך ההתעוררות שלהם החל .אך הם לא מוותרים ,מפחיד

שניים הם כבר -תוך שיעור. נבוכיםו קצת סגורים, םשיקצת חוש, הם באים בהתרגשות
עוד חמישה  להםשיש  .כהממה שהכירו עד  ,מתחילים לחוות שיש עולם רחב יותר

הם מגלים את האמת של מי שהם . שלא באו לידי ביטוי עד היום, חושים מטאפיזיים

, אמיתי, נוכח שלהם" אני"כשה נוצרת שליחות תחושת .תכלית חייהם יומה

היכולת לראות את התמונה והפאזל של נפתחת בפניהם . יותר אוהבו פתוח, אותנטי
 ::ולהבין שלכל דבר יש ערך ומשמעות ,החיים

אני מקבלת . זה קורה, לאחר שהייתי במשך השנים בכל מיני סדנאות, סוף, סוף"
את יצרת . פעם-שווה ומדויקת יותר מאי, אני מרגישה ראויה. משובים נפלאים מאנשים

שגם , לתת לעצמי מקום, אפשרת לי להאמין ביכולותיי, עבורי טרנספורמציה של ממש
לעמוד על הזכויות שלי ולזכות ביותר , (הורים וכו׳,ילדים)…להפסיק לרצות! לי מגיע

 ".אוהבת אותך. שהכל פועל לטובתי והכל אפשרי, אמון מהיקום

, הקצב, הזרימה, יככל שהתמסרת. פשוט חלום, חוויתי, מעצים, הקורס מקצועי"
מפה קפצתי קדימה . מהמסרים היו יותר ויותר מדויקים והמהירות והבהירות שבא

 ".יותר שמחה ויותר שלמה עם עצמי, כשאני יותר מחוברת

אהובה יותר , בטוחה יותר, מועצמת יותר, אני מרגישה חיבור חזק להדרכה הרוחנית"
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מעצים ומחבר אותך , וויתיח, הקורס מרתק. ויש לזה ביטוי עם האנשים שסביבי
קורס מסוג כזה חייב להגיע לכל אדם שעושה . זו פשוט מתנה לעצמי. ליכולות שלך

, הגדלת הבטחון העצמי, זה בא לידי ביטוי ביתר בהירות. דרך אמיתית עם עצמו
האחדות בין עולם החומר לעולם הרוח . רגישות לאחר והבנה גדולה יותר של הדרך

 ".כמה נפלא. יוצר אחדות פנימית

. כולנו יכולים. גם אתם יכולים, כן. כמה מרגש ונפלא לראות את החיבור הקסום הזה
מזמינה אתכם באהבה להצטרף לגל שכבר נושא מאות אנשים למעלה ולהצטרף 

 .פשוט מתנה לעצמכם.  "פשוט לתקשר פשוט"לקורס הקרוב של 

את דרך המוכנים באומץ ללכת , אני בהכרת תודה והתרגשות לכל אחד ואחת מכם
 .תודה על היותכם. האמת שלכם
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 התעלות וחוק הקארמה

 
 "רוחניותב" מתעסקיםאיך 

 ?נפגעים סביבנוכשאנשים 
 

 להתחבראיך אפשר 
ולתדר אנרגטי מודעות ל

 ?כשאני דואגת
 

איך אפשר להאמין בטוב 
ובאור כשכוחות החושך 

 ?מסביב
 

 
 :שהפנתה אותנו להתבונן על שתי נקודות מבט ,פניתי להכוונה הגבוהה שלי

 .חוק הקארמה. א

 .התעלות. ב

  :חוק הקארמה

 .לכל תוצאה ישנה סיבה

מתרחש מסיבה מסוימת ומשרת מטרה ותכלית , כל דבר שקורה. שום דבר אינו מקרי
דומם ולכל חוויה והתנסות שאנו , צומח, חי, ישנה סיבה ומטרה לכל אדם. גבוהים יותר

 .שום דבר אינו סתמי ולכול יש משמעות". קשה"או " טובה"כשופטים 

את " שמסדר"קוסמי -אדם המאמין בחוק הקארמה חי בידיעה שישנו מארג אנרגטי
, ישנו פאזל שכל חלק וחלק בו מתאים בדיוק מושלם ותורם לתמונה הכוללת. הדברים
 .קורים כךלמה הדברים , הכול משתלב זה בזה ואין אנו ערים תמיד לסיבה. השלמה

למחלה ? למוות מיותר? למשפחה שנהרסת? מה יכולה להיות הסיבה לילד שנפגע
מה המטרה ? ברצח או בהתעללות? מה הטעם בגירושים כואבים? חשוכת מרפא

 ?רעידת אדמה או התרסקות מטוס, מה הסיבה לצונאמי? בלידת ילד פגום

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2015/11/03C16133.jpg
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 "החיים הם במה וכולנו שחקנים"

 שייקספיר                                                    

שהסרטים מהווים הזדמנות , כמו חומרים רבים וטובים אחרים, מצאתי בין היתר
פורים נפרשים שלושה סי, "בבל"בסרט . לשיקוף כיצד הפאזל הזה עובד ובא לידי ביטוי

בהמשכו  .ובמקסיקו בארצות הברית והשלישי השני ביפן ,נפרדים שונים האחד במרוקו
של הסרט מתגלה הקשר הנסיבתי שבין הסיפורים וכן מוטיבים אחרים המשותפים 

, אך אם נסכים להתבונן דרכם על החיים, אמנם הסרטים הם רק שיקוף  .לשלושתם
שמשק " אפקט פרפר"בדיוק כמו אותו . נראה כי גם בתוצאות חיינו ישנם חיבורים

 .ח העולם יכול להשפיע על מזג האוויר במערבהכנפיים שלו במזר

אלה באוסף , מדובר לא רק בחיבורים הנעשים רק בחיים אלה, למי שפתוח להבין
דברים שהיום אני מוכנה , כלומר. חיבורים הנעשים לאורך מאות ואלפי גלגולים

ו רא)כדי שהאפקט יבוא לידי ביטוי בגלגול הבא או אפילו בעוד מספר גלגולים , להקריב
 .("אגדת חורף"או " ענן אטלס" כגוןהסרטים שהמלצתי 

את , אנו רוצים לדעת את הסיבות. אינה מספיקה כאן, הידיעה כי הדברים מתחברים
כל הסבל המשמעות לאיך נוכל לקבל את , הרי בלעדיהם. התכלית לכל מה שקורה

 ?אילו חיים אלה? הזה

 :כדי לגלות את הסיבה מפנים אותנו לנקודת המבט השנייה

 :התעלות

שבו אני " חלק הפאזל"לצאת מ, להתעלות מעל המציאות הקיימת, יכולת להגביהה
העמוקה , לראות את התמונה הרחבה יותר .נוכחת כרגע ולראות את שאר החלקים

 .אחרת ולבחור הגבוהה יותר של עצמי ושל המציאות, יותר

ההתעלות אנו זקוקים למספר מרכיבים לצורך 
 :הנבנים זה על גבי זה

שאין מה לעשות ולהיכנע לתכתיבי , לא לקבל שאלו פני הדברים – רצון .0

להבין , לשאול, לחקור, להסתקרן, לגלות יותר, רצון לדעת יותר. המציאות
 .לא להסתפק רק במה שנגלה על פני השטח. למה

למה הדברים קורים כפי עצם הרצון לדעת ולגלות  – התעוררות .8

אחר מקור  חיפוש ,שקורים ומה עומד מאחוריהם מוביל להתעוררות עצמית

. פחדים ורגשות עוצמתיים, תהיות, החיפוש יוצר מפגש עם ספקות. לתשובה
אנו נעים בין היאחזות במוכר ובידוע ובין שהייה . שום דבר כבר אינו מובן מאליו

https://www.pashutli.com/films/
https://www.pashutli.com/films/
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 .ודאות-באי

אני , וך כדי התנועה של החיפושת – פיתוח מודעות עצמית .3

נחשפת יותר , מהו הרצון האמיתי שלי, חוקרת מי אני באמת. למדה על עצמי
 . ויותר לעוד חלקים שבי שלא אפשרתי או בקושי נתתי להם ביטוי

שאיתה כולנו , אני אף נפתחת למתנה הנפלאה, ברמת מודעות גבוהה יותר
המציאות לא רק דרך חמשת  מתנה זו מאפשרת לנו לראות את. הגענו לעולם

באמצעות החושים , אלא גם לחוות את המציאות הנסתרת, החושים הפיזיים
, "מסטיות", "לא מוסברות"אנו מתחילים לחוות יותר ויותר חוויות . המטאפיזיים

 .נפתחים לראיית המציאות השלמה". שאין להן הסבר לוגי"

דיאלוג ולקבל  ,אנו נפתחים ליכולת לנהל תקשורת, כאן - (ת)תקשור .1

הכוונה ומסרים תוך ראיית המציאות הרחבה ואת הסיבות שמאחורי 
 .התמונה הרחבה נגלית יותר לעין. ההתרחשויות

 ,תהליך זה מוביל לחיזוק הידיעה והאמונה – חיזוק האמונה .5

החוויה . ישנה סיבה ותכלית לכל דבר, שלמרות שהמציאות מאתגרת וכואבת
. שלי שיש מעבר לכאן ועכשיו" ה החוויתיתהאמונ"האישית שלי מחזקת את 

אני ערה לסימנים ולמסרים היומיומיים , ראיית המציאות שלי מתרחבת
זה אמנם לא הופך את . ולחיבורים של פאזל החיים בצורה מהירה ושלמה

אך מכניס בהם מרחב נשימה והסכמה להמשיך וללכת את דרכנו , החיים קלים
 .אומץ ואמונה, מתוך אמת

הידיעה שישנה סיבה ותכלית לכל דבר אין  – ובחירההתעלות  .6

, אנו עדיין נחווה דאגה לאהובים שלנו. פירושה להתנתק רגשית ממה שקורה
כעס על יוצרי העוולות אך , כאב על כל הפגיעות והסבל שאנו רואים ושומעים

 . לא אשאר שם, יחד עם זאת

המציאות הקשה אלא לא להתבוסס בתוך , כלומר, יש בי את היכולת להתעלות
לא להיכנע . בלי ללכת לאיבוד, המרכז שלי להגביה ולפעול בלי לאבד את

, השנאה, לכוחות האופל שמנסים לשאוב אותי לתוכם על ידי הגברת הפחדים
, החיוביות, לכבות את האורמבלי . חוסר התקווה, הדכאון, התסכול, הכעס

 .התקווה והאהבה שבי, האופטימיות

 :אני בוחרת בדיוק להפך במצב של התעלות

  אני בוחרת להתמקד ולהגביר את החיבור האנרגטי שלי לכוחות

 .לברוא מציאות אחרת שלי וליכולת ,היקום
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 אני בוחרת להתחבר אל כוחות האור והריפוי. 

 תוך ראיית הטוב , אני בוחרת להגדיל את המודעות העצמית שלי

 .ועשיית הטוב

  להיטיב עם עצמי ועם אני בוחרת בתקווה ובאופטימיות כדי

 .הזולת

 אני בוחרת להמשיך ולעשות את מה שעושה לי טוב. 

 רוחי ונפשי ולא להיכנע לכוחות , אני בוחרת לחזק את כוחי

 .האופל

 

אמונה וחיבור לעצמי ולקול האינטואיטיבי , ידיעה, במקום הזה אני חווה יותר רגיעה

 .באני פחות שיפוטית וביקורתית ומתמקדת באור ובטו. שלי

ושהכול " משחק החיים"ישנה זרימה והבנה של 
 .מדויק

אין זה ממש ש מרגישיםו מתנצלים לרוב אנשים, בזמנים אלה של פיגועים ומכאובים
אך דווקא בזמנים  .להזמין לפעילויות של צמיחה והנאהו להתפתח, לשמוח ראוי

זה הנצחון . הזמן להמשיך ולהתחזקבדיוק זה  ,אלה
להעצים את אנרגיית  ,שלי על החושך שמסביב האישי

להכיר מצד אחד ברגשות שלי ולתת ביטוי גם  .החיים ולחגוג אותם

ך להמשישלהם ו אך גם להתעלות ולראות את התמונה הרחבה ,לרגשות הכואבים
 .להפיץ את האור

ם רבים כיום מוכנות להתחבר יותר ויותר אל האור ואל כוחות אני מזהה אצל אנשי
אני כוללת בתוכם גם את . אלו רק ניצנים ראשונים של התעוררות, אצל חלקם  .היקום

זה לגיטימי , או ששואלים או מבקשים הוכחות" הרוח"אלה שמביעים ציניות כלפי ענייני 
מסמן קול של , ולהבינו" הרוח"עצם הרצון לגעת בכל צורה שהיא בעולם . והכול בסדר

 . אחרת זה היה עובר על ידם, התעוררות

אך הפעם אבקש במקום  ,"עולם הרוח"על אפשרויות ההיכרות עם  רבות הרחבתי

" אנרגיות"באמת  שאין תנסו להוכיח, (שישנן למכביר)להטיל ספק ולחפש הוכחות 

  .אינו קיים" עולם הרוח"וש
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לא , שאין כזה דברכל עוד אינכם יכולים להוכיח 
 .תוכלו גם לשלול אותו או לבטלו

 .דבר אינו נשלל אלא אם כן הוכח אחרת, חינה מדעיתמב

אך בניגוד לעמים , בני ישראל חוו כל כך הרבה רדיפות ופרעות משחר ההיסטוריה
ם שילמנו מחיר יקר בנפש לאורך השני. אנו עומדים איתן, אחרים שנעלמו תחת השמש

להעיר  –כל אחד מהנשמות היקרות הללו שירתה מטרה גבוהה . ועדיין משלמים על כך
 . תודעה אנושית לשינוי ואחדות

, צער ואובדן, סבל, ילד או שום אדם שחווה כאב, אחות, אח, אב, אין זה מנחם אם

, שאנו יכולים לעשות, כל שאני יכולה לעשות אך
הוא  ,גם אם כרגע זה עניין של אמונה ובחירה

לאחד אור , להמשיך ולהאיר את האור שבנו
למגר את  ,סוף כל סוף, כדי שנוכל הפעם ,באור

 .החושך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 061  | פשוט להתעורר

061 
   כל הזכויות שמורות לרלי וורן 

 מילת המפתח לשינוי

 מתדר המקור מסר מתוקשר

  
שינויים רבים מתרחשים בתקופה זו 

ת והגלובלית של כדור ברמה האישי

עובדה ידועה היא שבראשו . הארץ

עצמות הגולגולת עדיין , של יילוד

 . אינן סגורות

לוחות הגולגולת שלו , מצד אחד

, נעות ומשתנות בהתאם ללחץ

שנוצר תוך כדי המעבר בתעלת 

הגולגולת נשארת , מצד שני; הלידה

פתוחה גם לאחר הלידה כדי לאפשר 

 . להתרחב, תחשעדיין גדל ומתפ, למוח 

כאשר מרכז הגולגולת מהווה את האזור , ישנם מספר לוחות תזוזה כאלה בגולגולת

 .פן יגרם נזק בלתי הפיך למוח, ויש להיזהר בו שבעתיים, חשוף ופגיע, הכי רגיש

, התפתחות באותה המידה כדור הארץ והאנושות עוברים שינויים מהותיים של

רכז כדור הארץ נוצר לחץ שהולך וגובר במ. שמשנים סדרי עולם תנועה ותזוזה

לקווי השבר הקיימים על פני הגורם ללוחות הטקטוניים של כדור הארץ לנוע בהתאם 

הפרעות , גלי הדף וסערות בים, אלה גורמים לרעידות אדמה. האדמה

הקוטב )איבוד מעוצמת כוח המשיכה של מרכז כדור הארץ וקצותיו , אלקטרומגנטיות

שיבושים בתקשורת לוויינית וחשיפה מוגברת לקרינה סולרית ויונים , (הצפוני והדרומי

 .שליליים

, שינוי שמזעזע חוקים וסדרי טבע, על מנת לתמוך בכדור הארץ לצלוח את השינוי הזה

שתפקידן הוא לתמוך , אור עוצמתיות ישויותיורדות אליכם לסירוגין 

או כדי שלא יקרסו  ,ולאגד את חלקי כדור הארץ להחזיק מעמד

חמש -בשלושתהליך שעוד ימשך בעוצמה לפחות . עד להתייצבות מלאה, יאבדו אחיזה

 .הקרובות השנים
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לעורר שינוי תודעתי מהחומר אל  הלוחות זזים כדי

להחזיר אותנו לערכים והקשבה טבעית  .אחדות לעורר תנועה גלובלית של .הרוח

לת הלידה ולהיוולד כל זה הכרחי כדי לעזור לנו לחצות את תע. למקצב של היקום

שנה  41שיקח לפחות עוד כ , עולם חדש ונאור אל

 .לבוא לידי ביטוי

האחד שמחובר . מתחלף בדור שנולד להוביל אל האחדות" דור המדבר"עולם שבו 

 :לכלל ואז

 אסונות טבעוע וחווה פחות אירועים דרמטיים כדור הארץ נרג. 

 נלקח גם ניתן שאת אשר , הרמוניה בין בני האדם ומשאבי הטבע

 .בחזרה

  (.מיחזור)ניצול מיטבי של משאבים קיימים 

 פחם, במקום דלק ואפס כוח כבידה שימוש בתחליפי בערה ידידותיים 

 .או סולר

 שימוש ברפואה הוליסטית המשלבת את ראיית כל חלקיו של האדם :

מנטלי ורוחני ושיתוף פעולה עם יכולות הגוף לרפא את , רגשי, פיזי

 .לאיזון טבעיעצמו ולחזור 

  תזונה מידתית לצורכי מחיה ללא צורך בניצול יתר של משאבי הגוף

 .או החומר

  לפחות מיכולות המוח וביטוי של החושים  05%קפיצה בשימוש של

 .כחלק מחיי היומיום ,המטאפיזיים

 באים לידי ביטוי בנראות , ולא רק אנרגטיים, שינויים פיזיים מינוריים

כמות , זמן השינה מתקצר, גודל העיניים, נפח המוח, גובה: האדם

 .צמחונית ואנרגטית/יותר ויותר תזונה טבעונית. המזון קטנה

 משפחתיים, חזרה לערכי משפחה שבטיים. 
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כי הנכם עדיין משתמשים באנרגיה , ולא משמעותי לכם כעת, נראה לכם כל כך רחוק

שאתם  כיוון ,זה רלוונטי יותר מתמיד. ישנה של חשיבה על העצמי ולא על הכלל

לקראת  , אלה המתווים כבר עכשיו את שינוי התודעה

כמעט , כי אם בעלייה הדרגתית י'בנגאין מדובר בקפיצת . מהפך המתרחש בהדרגה

 .עד שפתאום תתבוננו לאחור ותחוו מציאות אחרת, מבלי משים

 :הנכם משנים תודעה כבר היום

  לאגור אישי  אינטרסודאגה  ממקום של. לנתינה –מאנוכיות ולקיחה

למקום שבו אתם ( הרבה מעבר למה שהנכם זקוקים)כמה שיותר 

 .לטובת הכלל מוסרים מעניקים לעצמכם מספיק ואת הנותר

  לראיית טובת הכלל –מראיית טובת הפרט. 

  למקום בו האחר מהווה הזדמנות  –ממקום בו האחר מהווה תחרות

 .ללמידה

  להכרת תודה –מהאשמה. 

 כולםבעבור קיים הלתודעת שפע  –חסר וניצול  מתחושת. 

  לאיזון בין חומר ורוח –מהתמקדות בחומר. 

  לראייה רחבה של מגוון מציאויות –מראייה מצומצמת של המציאות. 

  לשימוש הולך וגובר  –משימוש מוגבל בפוטנציאל יכולות האדם

 ."אנושיות-יכולות על"ב

 הנוגדים את חוקי הטבע" ניסים" ל –גדרות של חוקי הטבע מה. 

 אני כאחד , לעולם בו כולם שווים בין שווים –כוח ושליטה , מעליונות

 .האדם

  לאינספור אפשרויות יצירתיות –מתפיסות מוגבלות ומצומצמות. 

  לשותפות והתלכדות –מתחושת הלבד. 

  לאהבה –מפחד. 
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ישנה לפעמים תחושה . אתם נעים קדימה ואחורה : הגלובליתברמה 

שיתוף , שינוי, רצון, ישנו ניחוח חדש של תנועה, הדברים הולכים להסתדר, שהנה

… הופ, שתחושת הנפרדות מאבדת אחיזה לטובת נחלת הכלל ואז, תקשורת, פעולה

, ניצול של משאבים, איומים, הרוגים, מלחמות, התנגדויות, מאבקים, הכול מתרסק

 .הכול כתמול שלשום. הסתרת מידע והטעייה וכלום לא השתנה, בוגדנות, נותסחט

אחווה ואהבה , שיבוא ויביא שלום וצדק" משיח"מחכים ל. רוצים אתם שינוי ופוחדים

כאלה " משיחים"שישנם  ,ולא לוקחים אחריות או בכלל מאמינים

, בוחרים אתם להנהגה שוב ושוב באותם האנשים, לכן .כבר בקרבכם

 .ינם מחדשים דבר ונאחזים באנרגיה הישנה בעלת האינטרסים האישייםשא

שינויים אלה פוגשים אתכם בטלטלה , על אותו משקל :ברמה האישית

 .פיזית ורגשית

ישנם ימים בהם אתם נעים קדימה ונראה שישנן פריצות דרך חשובות , מצד אחד

ויעוררו תנועה של  כי אלה שילכו את דרך ההתפתחות, הרי נאמר לכם בעבר. בחייכם

 . יתוגמלו, צמיחה וחיבור בין גוף פיזי ואנרגטי

ם את הרצונות אתם שומעים בעוצמה רבה את קול הקורא שלכם מבפנים להגשי

כדי לממש , מרגישים בשלים יותר ומוכנים להשקיע את כל אשר צריך .האמתיים שלכם

לעורר את שאר , שלכם המיוחדת השליחותומתוך הלמידה  ,בעיקר. רצונות אלה

 .אחיכם להצטרף למימד התודעה החדשה

, ישנם ימים ואף תקופות בהם אתם נסוגים ומרגישים שהכול הולך לאבדון, מצד שני

שלא תעמדו בקשיים , מאבדים אמון ואמונה בעצמכם ובחיים ומרגישים, חלשים, עייפים

ראים מאתגרים החיים נ. הנדרשים כדי לצלוח את רצונכם ולהגשים את ייעודכם

לא מספיקים לסמן הצלחה על מטרה אחת , התנועה אינטנסיבית ומהירה מידי, במיוחד

כמו זרם בים שגורם . תחושה שרצים במקום ובקושי מתקדמים. 81וכבר נוספו לה עוד 

ואז שוב מספר . אך בקושי זזים מטר, לכם להשקיע מאמץ רב בשחייה כדי להתקדם

 .ימים נפלאים ושוב נסיגה

, הגלובלישאתם עוברים מהמימד , זה נובע מהאנרגיות המועצמות של השינויים כל

 .אתם משפיעים בתודעתכם זה על זה. שמהדהד אל המימד האישי ולהפך

עליכם לקחת אחריות על מנת לעודד שינוי מסגרת חשיבה תודעתית , לכן

אישית גם למען עצמכם והתפתחותכם האישית וגם 
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 .תלמען אחריותכם הקולקטיבי

 :בגמישות מתבטאתהאחריות האישית שלכם 

 ואולי אף , להיפתח למושגים חדשים שאינכם מכירים

הרפלקס הראשון שעולה אצלכם  .נוגדים את תפיסת עולמכם

קחו נשימה עמוקה עצרו רגע . הוא התנגדות ופסילת כל רעיון חדש

ולראות אולי בכל זאת יש בהן מן האמת ואמצו , לבדוק מושגים אלה

 .אותן

 אך , המשיכו לפעול ביתר שאת כדי לקדם את עצמכם

תוך שחרור של , בימים שכוחכם פוחת ופעלו בהילוך נמוך התגמשו

 .שיפוט וביקורת עצמית על שאינכם מתקדמים או עושים מספיק

 חפשו אפשרויות פעולה  ,בכל החלטה והתמודדות עם אתגר

! רויותישנן עוד אפש. שלמראית עין נראה שאינן קיימות ,נוספות

 .שחררו קבעונות חשיבה

 כמעט לכל בקשה או , "לא"מאשר   "כן"לומר יותר ו התגמש

 .הזדמנות הנקרית בדרככם

  לפחות  שלכם ועשו" אזור הנוחות"להגמיש את

אין , לכם זמןבגלל שאין  לכם" לא נוחים"חמישה דברים ש

שאין לכם כוח כי רמת יש דברים חשובים יותר או בגלל , מספיק כסף

רשמו (. .…'וכו חסמים, ספקות, בגלל פחדים)רגיה שלכם ירודה האנ

 .אותם כעת ופעלו

 לא נכון/מה נכון .שלכם "קווים האדומים"גמישות ב ,
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 .או לגבי אחרים/אסור לגבי עצמכם ו/מותר, לא בסדר/בסדר

  לבוא ולבחור להגמיש עוד יותר את האגו  – האחרוןוהדבר

, לשמוע, יותר לקבלהיו מוכנים  .הלא יודע-מעמדת הלומד

גם אם כבר שמעתם  ,לחוות את מה שלאחר יש להציע, לראות

, ללמד, להראות, להוכיח, מבלי עכשיו להגיב… למדתם, ראיתם

  .ולהראות כמה אתם יודעים להשמיע את שלכם

, תקדם אתכם, הגמישות שלכם תביא מזור לעצמכם

תעזור לקדם אחרים ותעורר תודעה קולקטיבית 

וליצירת דיאלוג פתוח , כדי להתגמש גם מול מתנגדים מבית ומחוץ ,גבוהה יותר

 ."אויבכם"ומאפשר יותר עם 

כדי להזכיר לכם לממש  ,בכל מקום אפשרי בו הנכם נוכחים" גמישות"כתבו את המילה 

 .להגמיש כדי להגשים עודדו גם אחריםו אנרגיה זו
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 ?דמין מאהבה או מפח

 
מאהבה וסקס מה ההבדל בין סקס 

 ?מפחד

 ?איפה אתם לפי המדד הזה
 

 ?עושים מה הנזירים
 

 

 

 

 .כי מודעות זה מודעות בכל נושא ובכל תחום, תבונן על נושא המיניות שלנובואו נ

אפשר . אחד הכוחות החזקים והמשפיעים ביותר ביקום הוא הכוח המיני, ובכן
על )נובעת מפחד , הכללבלי יוצא מן , כל פעולה. להשתמש בכוח זה באהבה או מפחד

למי שקשה לו עם . זה פחד, מה שלא נובע מאהבה. או מאהבה( מגוון ביטוייו השונים
 .אפשר להחליפה בחשש, המילה פחד

לבני האדם ניתנה , שסקס עבורם נועד לצורכי רבייה בלבד, בניגוד לבעלי החיים
 .ייהשהם הרבה מעבר לרב, היכולת וגם המתנה ליהנות מסקס לצרכים אחרים

בואו נבין על איזו , אז לפני שנתבונן מה בין סקס שבא מאהבה לבין סקס שבא מפחד
 .אהבה בדיוק מדובר ומה זה קונדליני

. ולא בכך המדובר ,לא לכולנו יש קשר זוגי של אהבת אמת – סקס מאהבה

נמצאים בקשר מזדמן או בקשר , אלמנים, פרודים, גרושים, לא משנה אם אנו רווקים
 . זווית הסתכלות זו מיועדת לכולם, או נשואים( צר או ארוךק)זוגי 

החיבור המיני , שכשישנה גם אהבת אמת בין השניים, ואני חושבת שתסכימו איתי, נכון
כשמדובר בסקס מאהבה לא חייבת . אך לא בכך עסקינן, הוא ממקום אחר לחלוטין

שאיתו אתם  ,אהבת האדם אך כן חייבת להיות, להיות זו אהבה זוגית רומנטית
 . מקיימים קשר מיני

. אך בעיקר אהבת האדם והרצון לחבור אליו, בוודאי שיש כאן גם את עניין התשוקה

http://www.pashutli.com/wp-content/uploads/2015/12/%D7%A0%D7%90-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A2.jpg


 067  | פשוט להתעורר

067 
   כל הזכויות שמורות לרלי וורן 

הראייה שלכם אותו , (ולא רק מתוך תשוקה)כאשר עושים סקס מתוך אהבת האדם 
יכולה להיות בו אהבת האדם , גם אם זה סקס מזדמן, כן. ואת עצמכם משתנה לחלוטין

היכולים , תוך הקשבה אותנטית לרצונות האמתיים שלנו וגם של האחר, באשר הוא
 .מתמשך גם אם לא נועדנו לקשר זוגי, להוביל להתעלות

המתוארת כנחש מפותל סביב עמוד , אנרגיית חיים – אנרגיית הקונדליני

דרך , אקרת הבסיס מעלה'שכאשר הוא מתעורר הוא מתחיל בתנועה מצ, השדרה שלנו
 . אקרת הכתר'צ-עד לקודקוד הראש, אקרות'שבעת הצ

עם . אנרגיית הקונדליני מעירה ומחזקת את המרכזים האנרגטיים שלנו, בדרך מעלה
רחיבה את המודעות מ, משתחררת בעוצמה, רוממתהיא מת, הגיעה לקודקוד הראש

היכולת לעורר את אנרגיית הקונדליני מחזקת את הכוח . ת הבריאהיומתחברת לאנרגי
 .המיני שלנו ואת היכולת להתחבר מינית דרך אהבה ולא פחד

 :סקס שבא מאהבה

 ולרצונות האמיתיים שלך ושל " אני האותנטי"פותח את הלב להקשבה ל

 .האחר

  הקשר הרגשי בין שני האנשיםמחזק את. 

 פיזית, שכל ורוח ולכן ממלא ומספק יותר רגשית, רגש, מחבר בין גוף ,

 .מנטלית ורוחנית

 המיקוד הוא בחיבור שבין האנשים והאורגזמה היא ערך מוסף. 

 מערכת החיסון וההילה שלנו, מערכת העצבים, משפר את הבריאות. 

 ים ולחציםמתח, מפרק מהר יותר מהגוף אנרגיות תקועות. 

 מכניסה , אקרות'עלות את אנרגיית הקונדליני הפותחת את הצהעוזר ל

 .מחזקת יצירה והשראה וחיבור תודעתי ונוכח יותר בין גוף לרוח, חיּות

 מעורר את החושים הפיזיים והמטאפיזיים. 

 עוזר לרפא את הגוף הרגשי. 

 אהבה עצמית, אהבת האחר: עוזר בלימוד שיעורי חיים הקשורים ל ,

, נתינה-קבלה, חשיפה, אינטימיות ומיניות, קבלה עצמית וקבלת האחר

 .רכות ועוד-חוזק, נשית-אנרגיה גברית

 תוך כדי ואחרי, מהנה לפני. 

 שמחה והודיה, רוגע, שלווה, מעורר בסוף תחושת סיפוק. 
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 מטעין ומחזק את הגוף באנרגיית חיים. 

 מחזק ומדרבן את דרך ההארה שלנו. 

אלא על הגישה אל הסקס כמכלול מתוך לב , קס ומה עושים בולא מדובר על סוג הס
כל עוד עושים את מה שעושים מתוך לב פתוח ואמיתי . פתוח ואוהב לעצמכם ולאחר

 .אז הכול לגיטימי ,שני הצדדיםלוהקשבה 

יכולות להעלות  בסקס מתוך פחד כאשר משתמשים, לעומת זאת

 :האפשרויות הבאות

 או של האחר/שלנו ו אין הקשבה לרצונות האמיתיים. 

 ניצול של כוח ושליטה של האחד על האחר. 

 מושכים, טובים, ריצוי לצורך קבלת אישורים או חיזוקים שאנו אהובים ,

 .כישרוניים או מתוך הפחד לאבד ולהישאר לבד

  כפרס או עונש –אמצעי להתחשבנות. 

 או פנימיים עד כדי /אמצעי לבריחה מהתמודדות עם קשיים חיצוניים ו

 .תמכרותה

  כל אחד רואה את עצמו בלבד ופועל לסיפוק  –הופך להיות אגוצנטרי

 .צרכיו

 בא יותר מהשכל והגוף כשהלב נשאר סגור או סגור חלקית. 

 החושים הפיזיים פועלים ופחות המטאפיזיים. 

 מרגיש יותר טכני ומכאני. 

 מחליש ואנו מאבדים אנרגיית חיים. 

  אורגזמה ופחות בסיפוק הרגשי –הדגש יותר בתוצאה של הסיפוק הפיזי-

 .רוחני-מנטלי

 תוך כדי ואחרי , יכול אמנם גם לפרוק מתחים אך יכול גם לעורר לפני

שיובילו לצבירת מתחים , מחשבות שליליות, ביקורת ושיפוט, כעס, תסכול

 .נוספים
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 ?אז מה אנחנו רואים

 . רוחני-מנטלי-רגשי-פיזי: חיבור של כל הגופים שלנו ,צד אחדב

הקשבה מי וניתוק חלקי או מלא הישארות בגוף הפיז, שניהצד ב
 .רוחני-מנטלי-גוף הרגשיל

 . יכולה להוות לנו מדד לבדיקה מודעת איפה אנו נמצאים, זו סקאלה

 ?חוויות מיניות מתוך פחד יותר האם אנו תופסים את עצמנו חווים

 ?האם אני יודעת מה טוב לי

 ?ממה אני נהנית או לא נהנית

 ?רוצה לקבל או לתת מה אני

 ?מה לא מתאים לי

 ?האם אני משמיעה קול זה בלי לחשוב על המחירים

 ?שלי עם אותו אדם מה זה אומר על הקשר, במידה ואני חושבת על המחירים

 ?עם עצמי על הקשר שלי

זה המקום להתעורר ולראות כיצד אפשר לשנות את הדיאלוג הפנימי שלי עם עצמי 
 (. לא רק זוגית, להזכירכם)תר לכיוון המיניות האוהבת כדי לנוע יו, ועם האחר

סקאלה הנמצאים איפשהו באמצע , מקרה הטובב, אני רוצה להאמין שלפחות רובנו
 נקשיבהשאיפה היא שיותר ויותר . עים עליה יותר לצד האהבה מאשר לצד הפחדנו
 .אחררצון של האני האותנטי שלנו והקשבה אמיתית גם לרצון של הל

הצמיחה לעבר השלב הגבוה יותר של עצמנו  .בחירה גם זה עניין של, תמידכמו 

, גם הביטוי המיני מבקש להיות אותנטי .כולל את כל מעגלי חיינו
היכולת להגדיל את כמות , מכאן. פתוח וחופשי, אוהב, מואר, קשוב

 .האור שבתוכי ואת החיבור שלי אל כוחות הבריאה גדלים

בה מכוחות החושך הפועלים כיום בעולם נובעים גם שהר, על אותו משקל, נמסר
אלו אין את היכולת או ההזדמנות לחוות ולרפא את עצמם  לאנשים. מתסכול מיני גבוה

הם חווים זאת מתוך , גם אם הם חווים כבר מפגשים מיניים. על ידי חיבור מיני מאהבה
סכול אלה אנרגיות ת. שליטה ושררה, ביטוי זה כולל כוחניות. פחד ולא אהבה

הבאים לידי ביטוי בהרס במקום בצמיחה , מתווספות לשאר המקומות החשוכים שלהם
 .והתעלות
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יכול לגדול אם נחזק , כנגד כוחות החושך, מזכירים לנו כי חלק מחיזוק האור שבנו, לכן
 .גם את הכוח המיני שלנו מתוך חיבור של אהבה ולא מתוך פחד

 ?ומה עושים הנזירים אתם אולי שואלים

וכך הם  ,מנתבים את אנרגיית הקונדליני להתעלות רוחנית באמצעות יוגה ומדיטציות
אך הם , זה דורש מיומנות ועבודת מודעת גבוהה ותרגול". אורגזמה רוחנית"חווים 

… אך עד שנהפוך כולנו לנזירים. מנתבים אנרגיה זו לצמיחה רוחנית ולא לחוויה מינית
 .מתוך אהבת האדם בואו נשאף לחוות עצמנו גם מינית
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 ךהאינטואיציה שלך מחכה ל

 
מאיפה ו, מה זאת אינטואיציה

 ?היא נוצרת
 

האם ניתן לפתח 
 ?אינטואיציה

 

 ?למה זה טוב
 

האם האינטואיציה הנשית 

 ?שונה מהגברית
 

היכולת לקבל ולפענח מסרים פנימיים ללא חשיבה רצונית או  = אינטואיציה

זו . ולא פעם סותרת את ההגיון ושיקול הדעת המודע, ברגעהיא נוצרת . רציונלית
 .ידיעה פשוטה

ורים לנסוע אמ, נכנסים לחדר חדש, שכשאנו פוגשים אדם לראשונה, מכירים את זה
בשבריר של , פתאום עולה תחושה מבפנים, צריכים לקבל החלטה חשובה או לפגישה

ממה להיזהר ואולי , ומה לאמה נעים , שאומרת לכם מה נכון או לא נכון לכם, שנייה
את " מלכלך"הראש מתערב ושופט את זה ו לאחר מכןשנייה ? "זה ,זה"דוקא ש

. זה קורה לכולנו. בטוחה שכן? מכירים את זה .הידיעה הזו בספקות וחוסר אמון
 ?מאיפה זה בא

 והיא מוח החושב שלנו יש לנו גם מערכת אנרגטיתה לש מערכת הפיזיתחוץ מה

רגישה  זו מערכת משוכללת מאוד ומאוד ".מטאפיזיהוח מה"

מערכת זו . הנוכחים גם בעולמנו הפיזי למימדים האתרים והאנרגטיים

ומחוברת אל תודעת ( מיטיבות וגם כאלה שלא)אנרגיות , ידע, תדרים, קולטת רטטים
עוד מראשית , רשת אנרגטית גלובלית, האחד שבה כל היקום הינו מארג קוסמי

 .הכול הווה ונוכח ברגע זה ממש. ימינו היווצרות היקום ועד

. ביחד עם הגוף הפיזי ,בקורלציה" חי"שמתקיים אצלנו בגוף האנרגטי ו, זהו מוח נוסף
ברמת המודעות  התלוי התשובה? עד כמה החיבור והשילוב בין הגופים הרמוני ושלם

 . עד כמה התודעה שלנו ערה לנוכחותם ,שלנו
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שאנו גם גוף אנרגטי מעבר  טה וההבנהיכולת הקלי ככל שאנו מעוררים את

 נומתרחבת ומאפשרת ל" מוח המטאפיזי"ל נוכך יכולת ההקשבה של, לגוף הפיזי
 .ואת העולם אחרת נולחוות את עצמ

ושאין  ,מודע שלנו-שבדקו ודיווחו שהאינטואיציה היא תוצר של התת, ישנם מחקרים
ואני מוכנה לסתור אותם מבחינתי , אך מחקרים אלה. שום מיסטיקה שקשורה לעניין

טבעיות שבהם כמתקשרת והילרית אני מקבלת מידע -לא בדקו תופעות על, כאן ועכשיו
שלא לדבר על תקשור עם נשמות או , מדויק על אדם שמעולם לא פגשתי או ראיתי

שנובעת ממידע מההכוונה , בראייה שלי. אין להם הסבר מאיפה זה מגיע, לכך. גלגולים
 .ידוע לי כי הדברים בנויים אחרת, שנה בתחום 06ון של הגבוהה שלי ומנסי

 :וזה המידע שקיבלתי

  שדרכו יש לנו יכולת לקבל מסרים שער האינטואיציה היא

אני "ל, לנשמה, המחובר למהות שלנו)שלנו  "מוח המטאפיזימה"

  "המוח הפיזי"אל   (עוד רבים וושמותי, שלנו" ילד הפנימי"ל, "האותנטי
כתוצאה ממה שחווינו , מי שאנו חושבים שאנחנו, את האישיות שלנוהמייצג )שלנו 

 .(כאן

כך אני מחברת ומבטאת יותר , יותר (ה)חזק" מוח המטאפיזי"עם ה( ת)ככל שהתקשור
מאמינה ויודעת , בוטחת, שלי ומרגישה שמחה המוחותבשלמות והרמוניה את שני 

עם ( ת)ככל שהתקשור. יםמוטיבציה ותשוקה לחי, חווה את עצמי בעלת יכולת. יותר
נוצר פער גדול בין הגוף הפיזי לגוף האנרגטי ואני , יותר (ה)חלש" המוח המטאפיזי"

 .חוסר ידיעה בהוויה שלי, חוסר אמונה, מאבק וחוסר בטחון, חשה תסכול

 "המוח הפיזי"

 (נמצא באזור הראש)

 .חזק ועוצמתי" קול"מחובר יותר אל מערכות הגוף הפיזי ולכן יש לו   ←

 טעם , ריח, שמיעה, ראיה: חווה את העולם דרך חמשת החושים הפיזיים  ←

 .ומישוש      

    כתוצאה מהחוויה , מפרש ומנתח את המציאות בהתאם לרגשות שעולים  ←

 .רע/ ושופט אותה כטוב , החושית      

 

 , ממה להיזהר, איך להגיב: מגיב בהתאם לפרשנות ויוצר תגובות אוטומטיות  ←

 .מה אפשרי או לא, מה מותר או אסור      



 073  | פשוט להתעורר

073 
   כל הזכויות שמורות לרלי וורן 

  , שם דגש על הרצון להוכיח ולקבל הכרה: בהתאם לחסכים הרגשיים שחווה ← 

 .שחושב שחסרים בתוכו, כדי למלא חסכים אלה, תגמול ואישור מבחוץ     

 

  חוסר ערך , חוסר בטחון, יוצר פחדים: בהתאם לחוויות השליליות שחווה  ←

 .ר אמונהחוסועצמי       

 

 .בטחון והגנה כדי להרגיש בטוח בעולם, נוחות, שליטה, מבקש וודאות  ←

 .מעניק סיבות ותירוצים לוגיים מדוע נכון להישאר במצב הנוכחי  ←

 .ביקום, ולפעמים אף בודד, חש נפרד  ←

 .ראייה מצומצמת ומוגבלת של ההזדמנויות ומשאבי השפע שבחיים ← 

 .אחר האושר תחושת חסר וחיפוש מתמיד  ←

 .חי יותר בעבר או בעתיד  ←

 חוסר , עייפות, חוסר בהירות, תהייה, יוצר בלבול, כשאין לו תשובות  ←
 .יוצר הרבה רעש והסחות דעת. ותקיעות דחיינות, מוטיבציה      

 
 
 

 

 שער האינטואיציה

 (דרך מפתח הלב)

 

 

 

 " המוח המטאפיזי"

 (נמצא באזור הבטן)
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   המחובר אל האנרגיה הקוסמית , מערכות הגוף האנרגטימחובר אל

 .עדין ושקט" קול"ולכן יש לו ( ילד פנימי, אני אותנטי, נשמה)

  שמיעה , חושית-ראייה על: חווה את העולם דרך החושים המטאפיזיים

 .חושית-הרגשה על, חושי-מגע על, חושית-ידיעה על, חושית-על

  תמונה הרחבה של החייםמתעלה מעבר לחוויה הקיימת ורואה את ה . 

 .רואה את הסיבה לתוצאה

  מחובר ופועל מתוך הרצון הפנימי האותנטי של מה אני רוצה באמת , 

 .ומשם החוצה

  מצוי בידיעה שכל האפשרויות פתוחות והכול אפשרי. 

   ריפוי וידע , ליווי, מסרים, מקבל תשדורות –מחובר למאגר התשובות

 .מקום ומרחב, ללא הגבלה של זמן

  מחובר למקורות השפע שביקום. 

  באהבה ללא תנאי וללא פחד, נמצא בידיעה את עצמו. 

  ברגע הזה, נוכח בשלמות בהווה. 

  לוקח אחריות מלאה על בחירותיו והתוצאות הנובעות מהן. 

  רצון ומוטיבציה לעשייה, השראה, יצירתיות, פועל מתוך תשוקה. 

  הנאה ושמחה, בטחון, יוצר תחושת סיפוק. 

  שואף להיות כל הזמן בתנועה של צמיחה והתפתחות. 

 3-5%לעומת האדם שמנצל בין , מהיכולת המוחית שלו 81% –משתמש בכ , הדולפין
המאפשרת לו , מערכת נפלאה" פיתח"הדולפין . (01%ובמקרה הטוב עד , ממוחו

סריקת "יכול גם לסרוק הוא . של עשרות קילומטרים ממקום הימצאו למרחק" לראות"
אנרגיית ריפוי , דרך הסונאר, אנשים ולראותם מבפנים ואף להדהד אליהם" רנטגן

 .(ישנם עדויות רבות על אנשים שהחלימו באמצעות טיפולים עם דולפינים)

את " לפתח"גם לנו ישנה יכולת טבעית  ,כמו הדולפיןבדיוק 
האינטואיציה " שער"לעבור דרך  .שכבר קיימת מערכת הסונאר שלנו

. מסרים וריפוי בעבור עצמנו ובעבור אחרים, מידעים" המוח המטאפיזי"רות מולקבל ישי
עד , ילדים קטנים עושים זאת בקלות ובטבעיות. נולדנו איתה, לכולנו יש את היכולת הזו

, לרגע שבו הם מצמצמים אותה עקב פרשנויות מוטעות של מה נכון או לא נכון לעשות
 .עשינוגם וזה מה שרובנו 
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 ?נשית לגבריתהבדל בין אינטואיציה  האם יש

. אך לגברים ולנשים ישנה את אותה יכולת אינטואיטיבית, אולי אני הולכת לאכזב כאן
ההבדל נובע עקב השונות בהתנהלות ובמיקוד של כל ? אז למה בכל זאת יש הבדלים

 . אחד מהצדדים

על הגופים , םילדי, משפחה, זוגיות, הנשים שמו יותר דגש על מערכות יחסים, בעבר

, לעומת זאת. לאינטואיציה בנושאים אלו  הקשיבו יותר הרגשיים שלהן ולכן

על הגופים השכליים יותר , עסקים, קריירה, הגברים שמו דגש יותר על תחומי העבודה

הרבה יותר מאשר , לאינטואיציה שלהם בתחומים אלו הקשיבו יותר ולכן

 . תחומי הבית והמשפחהל

יותר ויותר נשים מפתחות את ההקשבה היום גם לאינטואיציה  אך, גם כיום זה כך
ויותר גברים מפתחים היום את ההקשבה גם לאינטואיציה , ויותר; בתחומי הקריירה

 .מתחיל להיווצר איזון שהולך ומתרחב. בתחומי הבית והמשפחה

" מוח המטאפיזי"האינטואיציה ולהתחבר אל ה" שער"גם היכולת לעבור דרך , בעבר

כולנו  ,"ההתעלות"בעידן  ,אך כיום, ה רק לנביאיםניתנ
עם הגוף  נדרשים לפתח ולעורר מודעות ותקשורת

לנוע . כדי לעזור לנו להיות מי שאנו באמת ולהתחבר לאחדות, המטאפיזי שלנו
 .מתחושת העצמי הנפרד אל האחד שהוא הכול

 

 ?כיצד מפתחים אינטואיציה

, המחברת אותנו אל העוצמה שלנו, הדרך לחיזוק ופיתוח היכולת האינטואיטיבית שלנו
 :מתבצעת באמצעות שני תהליכים, אל המהות שלנו

הזיהוי , לעורר את הידיעה :תהליכי התפתחות מודעת .0

לנקות ולשחרר . חנושאנ יםחושב ומעבר למי שאנ ,באמת ווההכרה בין מי שאנ
פחדים שאגרנו מרגע לידתנו , ספקות, אמונות, קבעונות, תפיסות, תבניות

 .באמת ואנמי שלהיות  נוומחבלים ביכולת של

 :ומיומנות ההקשבה( ת)פיתוח אמנות התקשור .2

האני "האינטואיציה אל " שער"לעבור דרך , נומתנה שקיבל, יכולת מולדת
שהינו הידיעה הפנימית ומחובר אל ההכוונה , "מוח המטאפיזי"אל ה, "האותנטי

 .הגבוהה ומקורות השפע שביקום
 

מעודדים הכרה בערך , שני התהליכים הללו יוצרים הרמוניה בין הגוף הפיזי למטאפיזי
לעבר צמיחה עצמית , העצמי ומגדילים את האהבה העצמית שמהדהדת גם אל האחר
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 .והתפתחות אנושית

ניתן לפתח את האינטואיציה ולחיות חיים שיאפשרו , כן, בהחלט
 :לכם

 את עצמכם ואת המציאות שלכם להבין. 

 לשפר מערכות יחסים. 

 לשפר את הבטחון והאהבה העצמית שלכם. 

 לזהות סכנות מצד אחד והזדמנויות מצד שני. 

 בכל , לקבל תשובות מהירות ומדויקות לכל התמודדות או שאלה

 .רגע נתון

 שמחה ואושר אמתיים, לחיות מתוך שלמות. 

 והרעיונות המבריקיםהיצירתיות , להתחבר אל ערוץ ההשראה. 

  שלכם" הטעויות"לצמצם את כמות. 

 להתחבר למקורות השפע של החיים. 

 למלא את המצברים האנרגטיים שלכם. 

 להיות מי שאתם באמת. 

 

פתחו את שער האינטואיציה וחברו בין שני המוחות שלכם לידי . כולם יכולים, וכן
 . סיפוק ושלמות פנימית וחיצונית, אחדות

 ?למה ללכת את הדרך הקשה אם אפשר לקצר וליהנות? לא תפתחו ,קיבלתם מתנה

 !גם אתם יכולים, אז קדימה
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איך להשתחרר מטריגר מרכזי 
 ?שגורם לך לסבול

 
ידע , כולנו מכירים אנשים מדהימים בעלי יכולות

סומים ולא שמרגישים תקועים או ח ,וכישורים
אולי אתם אפילו  .מסוגלים לשנות את מצבם

מצאתי שבין שלל הסיבות . איתםמזדהים 
האפשריות לכך מצוי מקור שהוא די מרכזי 

 .ההשוואה  – ומוביל והוא

אנו נמצא , נושא או מעגל בחיינו, בכל תחום
בעלי ידע רב ומקצועי , אנשים שהם מובילי דרך

ובעלי יוזמה המשיגים תוצאות רבות ומרשימות 
הכנסותיהם או באיך שחייהם , בהיקף פעילותם

שהם אכן מהווים מקור השראה למה שאפשרי ויכול , הדבר הנפלא הוא. נראים
 .להתקיים במציאות גם עבורנו

ללמוד מהידע והכלים , כולנו זקוקים למקורות של השראה כדי לשאוף גבוה ורחוק יותר
אם אנו לא , יחד עם זאת. כדי להתקדם במעלה סולם ההתפתחות האישי שלנו, שלהם

ההשראה הופכת . תרתי משמע ,ים ללכת לאיבודאנו יכול ,נזהרים

 .עד שלא נותרת הקשבה אמתית לעצמנו, לקנאה מצד אחד או למרוץ עכברים מצד שני

ביקורת , מאבק פנימי ויוצרים שיפוט, קטאחד הגורמים העיקריים שמעוררים קונפלי

לקצב ולבשלות , הפער בין ההקשבה לזמן שקט הוא-ואי
ים עושים או למה שהם האישית שלי לעומת מה שאחר

היינו רק , אם היינו חיים על אי בודד, הרי אם לא היה לנו מקור להשוואה .השיגו

הכול היה זורם . מקשיבים לקצב האישי שלנו ואז לא הייתה לנו שום מחלוקת בכלל
 .בדיוק כמו שלפרח או לעונות השנה יש זמן וקצב טבעי משלהם ,בקצב טבעי משלו

   אנו חיים בעידן טכנולוגי שמתקדם בקצב, י בודד ויתרה מזאתאך אנו לא חיים על א
כמעט מידי יום שומעים על עוד שיטה חדשה ועוד כלי חדש ועוד תיאוריה  .ף-ר-ו-ט-מ

שמתעדכנים ועוד לא הספקנו לחדש את מה שכבר יצא , חדשה ועוד מוצרי צריכה
 .ולהספיק …מרוץ בלתי נדלה שלהספיק. …קודם

הנפלטים מתוך  נות אינסופיים ומולקולות הקרינהבמסרי צרכהמדיה שמפגיזה 
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, מפעילים עלינו מכבש אנרגטי ופיזי, המכשירים והאנטנות שמקיפים אותנו מכל עבר

אין  .ולרוץ ללא הרף לדבר הבא לאבד את המצפן הפנימי שגורמים לנו
אני   .עצירה להתבוננות אמתית או הקשבה לקצב שלנו

אם הם , הרי . מושם עליהם ולא עלי דגשה. אני לא קיים, לא שם

לצרוך , אני חייב לרצות להגיע לשם? אז מה איתי, הם בטח יודעים, הצליחו ולהם הולך
 .לעשות את מה שהם עושים כדי לקבל את מה שהם קיבלו, את מה שהם צורכים

, רק לא להיגרר מאחור, להיות איפה שכולם נמצאים, יש לנו רצון להשתייך ,מצד אחד
אם אנו מאבדים את , מצד שני .לנסות גם להגיע לטופ, זנב לאריותרק לא להיות 

לקצב שלנו ואנו רק מתבוננים החוצה ומשווים את , למה שנכון לנו, ההקשבה לעצמנו

ם ליפול לאחד אנו עלולי, עצמנו לאיפה אני נמצא לעומת האחרים
 :או לשני הדברים הבאים

אז אנו לעומתם לא , אם אחרים הספיקו והצליחו – הנמכה של עצמנו .0

לא מספיק יודעים או , לא מספיק מוצלחים, לא מספיק שווים, מספיק טובים
במקום שזה יהווה ? מי אני בכלל לעומתם. תחושת הכשלון מתעצמת. מסוגלים

 .קנאה ושיתוק זה מעורר, מקור להשראה ולעשייה

וקופצים מדבר לדבר וחושבים שאם  רוץ מטורףאנו נשאבים למ .8

אם רק נהיה חלק מהקהילה הזו ואעשה את מה , רק אלמד את מה שהוא יודע
אנחנו לא עוצרים לבדוק אם זה בכלל מתאים . אז זה יצליח גם לי, שהוא עושה

את  האם זו הדרך שמשרתת, האם זה התדר שאתו אנו רוצים לעבוד, לנו
. אנחנו נגררים אחרי העדר ולא עוצרים לרגע לבדוק. האמת הפנימית שלנו

. פוחדים לא לדעת משהו שכולם יודעים או מדברים עליו, פוחדים לפספס
 .להישאר מאחור, פוחדים להיות יוצאי דופן

  

אך יש לזכור , לטכנולוגיה ולקדמה יש תפקיד וערך חשוב בחברה האנושית וטוב שכך
 אלא, עוצרים לבדוקבאמת לא . זה מה שאנחנו עושים, רובנו. תה לאבדוןלא ללכת אי

 . נעים מכוח האינרציה ורצים לדבר הבא

, הסיפוק יחזיק לרגע בגלל תחושת ההישג. זה לא מה שיביא לנו את הסיפוק האמיתי
אם אנחנו לא פועלים מתוך השליחות והאמת הפנימית . אך מיד נרצה את הדבר הבא

חיקויים של  אנו נהיה רק, מתוך הקשבה לרצונות האמתיים שלנו, שלנו קודם
 .לא נהיה באמת אותנטיים. אחרים

 .מאוד חשוב שיהיו לנו מקורות השראה ללמידה והתוויית דרך

 :נשאלת השאלה ופה
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נשארים נאמנים לאמת כים לאיבוד ואיך לא הול
 ?הפנימית שלנו

 ?מה עושים

  התבוננותמילת המפתח היא 

 :(השוואה במקום)

, כלי, ידע, אדם כלשהו: כשאנו נתקלים במשהו שמסקרן אותנו - התבוננות

 –קחו קודם כל כמה נשימות עמוקות להחזיר את הפוקוס פנימה אליכם ואז … דרך
, היסטריה, לא מתוך לחץ ,השיטה שמוצגים לפניכם, הכלים, הידע, על האדם התבוננו
, שקולים תםכשא התבוננואלא , חוסר דחיית סיפוקים או פחד שנחמיץ, דחיפות

 . רואה את כל הדקויות והפרטיםווחנים כמו עיתונאי שמדווח מהשטח אובייקטיביים וב

. אנו קשובים לעצמנו ולאמת הפנימית שלנו ,זובהתבוננות 
כך יש לנו יכולת גבוהה . המיקוד הוא בנו ולא בהם

אנו פחות  .לקחת ומה לא יותר של בחירה לבדוק מה

. אלא מחוברים יותר לקול הפנימי ולרצונות האמתיים שלנו, מופעלים רגשית מהפחדים
כי נפעל מתוך , אנו נרגיש ונדע זאת בתוכנו, אם זה נועד להיות חלק מהדרך שלנו

 .ולא מתוך לחץ השקט הפנימי שלנו

, יודע, שיגכשנקודת המוצא שלנו היא השוואה בין מה שהאחר ה – השוואות

. שמבקשת להתמלא ,הפחדים משתלטים עלינו ויוצרים תחושת חסר, הצליח לעומתי
קשה לנו לוותר ולא . שקט-אי, ביקורת, פחדים, כאן נכנסים קולות רבים של שיפוט

 .מה שהוא עושה אם רק נעשה את, אם רק נדע את מה שהוא יודע. להיות שם

אנו יכולים למצוא . המיקוד משתנה. באחרתוכנו אלא מרוכזים מנוכחים  באמת אנו לא

כי לא , באותו המקום את עצמנו רצים אחרי מה שכולם עושים ונשארים
 רצון האחר לא הגיע כדי למלא .באמת היינו מחוברים לעצמנו

תחושת  אלא הגענו אנו אליו בעקבות, שלנו ולכן התחברנו אליו אמתי
 .שהוא יצר אצלנו ,חסר

כאילו שנדמה הרבה אירועים גרנדיוזיים " מחמיצה"אני מוצאת את עצמי בזמן האחרון 
אני כל כך מלאה ביצירות הנובעות ממני ובחיבור לאמת  אך, כולם נוהרים אליהם

אני מרשה לעצמי להתבונן ולבדוק מה נכון לי . שאני יודעת שהכול מדויק, הפנימית שלי
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שלא , השוואההולשחרר את קולות  ,באמת בזה הרגע
 .משרתים אותי וגורמים לסבל מיותר

שיודע , כםלקול הפנימי של והתחברו כםאת קולות ההקשבה וההתבוננות של חזקו
קחו את מה שנכון  .כל היתר מהווים השראה במקום השוואה. כעת כםבדיוק מה נכון ל

 .ושחררו את כל היתר, לכם
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  איך להתמודד עם ביקורת

 ?ולתת משוב אפקטיבי

 
אנו , כל עוד נחייה בין אנשים ולא על אי בודד

, אנחנו נראיםשצפויים לקבל ביקורת על איך 
 . ועודמתנהגים כיצד אנו , אומריםמה אנחנו 

, המשפחה, מההורים הביקורת ניתנת
, הלקוחות, המנהלים, המורים, החברים

 !?לאבעצם ומי  אנשים זרים

גם חוסר . תמיד יהיה משהו למישהו להגיד 
ואולי אפילו , תגובה או שתיקה זו ביקורת

גם . זה עובד גם להפך, כמובן. יותר רועמת
 .אנו חלק מהמבקרים של אחרים

 יוצרת ציפייהומראש , יוצרת התנגדויות "ביקורת" תי שהמילהיבטח תסכימו א

קשה  ,לכן .דורש תיקוןאו מקולקל , הדגש הוא על מה לא בסדר. משהו שלילי תעילשמ
  .כי מראש מכילה את האנרגיה השלילית בתוכה, "ביקורת בונה"לנו גם עם המושג 

שפירושה היזון חוזר או תגובה  ,"משוב "במילה במקומהאז בואו נשתמש 

 .ניטרלית יותר מכילה אנרגיה והיא ,למעשה

 ,חוויותאו אירועים , םאינטראקציה שהייתה לנו עם אנשימ כתוצאההמשוב עולה 

, הזיכרונות, המחשבות, הרגשות מפגישה אותנו באופן טבעי עםו
  .הציפיות והפחדים שלנו, תבניות החשיבה

שאותה אנו מתייגים , תגובה בנוהיא מעוררת 
 .כחיובית או שלילית

אך רגע לפני שנגיע לאיך נותנים . יש חוקים, על מנת שיהיה אפקטיבי, אך גם למשוב
  בואו נבדיל בין, אפקטיבימשוב 
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 :סוגים שונים של נותני משובים

 קל להם להביע את ם שנמצא אנשי, של סקלת המשובים בקצה האחד

מאיך  ותאו חשש ותשום עכב אין להם. בקול רם מה שהם מרגישים או חושבים
 . זה בא להם די בקלות .עד כדי בוטותו, שמע או מה יגידוי זה

 
כי מבחינתם הם אומרים , מההשלכות של הישירות הזולפעמים הם מופתעים 

זה לא נעשה מתוך כוונה , לעיתים. וזה מה שחשוב להם ,את האמת שלהם
 . מתוך כעס במיוחד כשזה נובע, ולעתים דווקא כן, לפגוע

 
גם אם הם . חוזק ויושרה לומר את כל האמת בפרצוף, הם מפרשים זאת ככוח

ודעים לעמוד על שלהם ושיש להם עור זה נראה שהם י, מקבלים משוב קשה
לא , הם משדרים ביטחון עצמי ודעתנות. ששום דבר אינו חודר אותו, של פיל

 .מוכנים לשלם כל מחיר. מהססים או נוצרים דבר פנימה
 

 שמאוד חשוב להם מה אומרים  ,בקצה השני ישנם אנשים, לעומתם

הם . ם מתגובה חריפהמעדיפים לא לעורר כעס וחוששי. או חושבים עליהם
 . ואת היתר ינצרו ויצברו פנימה, לרוב ישמיעו רק את מה שנעים לשמוע

 
הם שופטים ומבקרים . יביעו את דעתם האמתית רק באופן חלקי, במקרה הטוב

, את עצמם על חוסר התעוזה או האותנטיות ונתפסים כאנשים יותר מרצים
 .חלשים וחסרי בטחון עצמי

 

מאוד  .התשובה היא באיזון שבין הקצוות. בקצוותנמצאים  אלהו אלה, כפי שנאמר

לא לוותר  מצד אחד .חשוב שנדע להביע רגשות ואת מה שיש לנו לומר
לא או  יםלא להיות בוט ,מצד שני. נועל הקול של

כל להפנים את וובכלל לא ייאטם , געפי הצד השנישכתוצאה מכך  ,םייאפקטיב

 .המסרים שלנו

 

 :לנתינת משוב אפקטיביחמשת חוקי הברזל 

גם פיזית  יש לבדוק. לקבל כעת את המשוב פנוי מוודאים שהשומע .0

שהוא פנוי עכשיו להקשבה מלאה , רגשית-וגם אנרגטית( מרחב, זמן,מקום)
 .שלנו למשוב
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אך  ,הפעולה, ההתנהגות, ביצוע החוויה סמוך למועד רצוי לתת משוב .8

 .לא בעת כעס

שהשומע לא יכנס  כדי ,להתחיל בדברים הטובים חובה .3

, נגע, תפקד, לימד, דיבר, יגשר, עבדכן לציין את כל מה ש. מייד להתגוננות

, "היית נהדר: "בר כאן בהכללות כמוולא לד לפרטים רצוי להיכנס. עזר

גם , בצורה זו . במה הוא היה נהדר, אלא לפרט איך זה בא לידי ביטוי בפועל
של מונה השלמה של האדם או אנו מתאזנים בראייה שלנו ורואים את כל הת

 .ההתרחשות

תפקד או , נגע ,מה שפחות דיבר כעת הגיע הזמן לתת משוב על .1

יש . מה ניתן לשפר ולתקן כדי שהשומע יוכל ללמוד לפעם הבאה. אפילו הפריע

  .בשפה חיובית להשתמש

 
יוצרות הכללות על אישיות ש, פוגעניותאו  משפילות, עונותלשים לב למילים ט

לתקן ולהפנים , ללמוד, אלה מורידות את המוטיבציה של האדם לשפר. האדם
 :למשל "חיובית"אפשר להעביר בצורה " שלילי" משובגם . המשובאת 

 
 .יוצרת פגיעות והתנגדות, נועלת –" האוכל שבחרת היה זוועה" :אמירה סוגרת

 ."אני מאוד אוהב שהאוכל בריא ומגוון יותר" :אמירה פותחת

אך הוא ניגש , ששומע משפט זה מבין שיש מקום לשפר את האוכלמי . זה לא שקר
 .אותה הגברת בשינוי אדרת. לנושא זה בצורה יותר פתוחה לשינוי

 ."משעממת ומעייפת, ההרצאה שלך היתה ארוכה מידי" :אמירה סוגרת

נראה לי שאפשר היה למקד יותר את נושאי ההרצאה ולתחום אותה " :אמירה פותחת
 ."ילו להכניס כמה קטעי צחוק והומורואולי אפ, בזמן

 !?נכון שזה נשמע אחרת

לא מפורטת  אך ,באמירה כללית חיובית לסיים את המשוב .5

 .כל המשוב נחווה כחוויה מלמדת ומעצימה ,כך . 8כמו במספר 
 
 

 ?איך מגיבים למשוב

, אך קודם כל יש להבין. משוב מהווה הזדמנות ללמידה ולהרחבת המודעות העצמית

שנובע  ,העולם הפנימי של נותן המשוב תמיד ניתן מתוך שהמשוב
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דרכם הוא מפרש את ו ,האמונות והפחדים שלו, ההתנסויות, הרגשות, משלל החוויות
 . זו הפרשנות שלו בלבד. המציאות

אותו  יםשמפגיש ,שיקוף, מראה, מהווה לו במה, כלוקחת חלק בחוויה שהוא חווה, אני

מה לעשות או לא לעשות עם  :בחירה לי יש. עם אותם חלקים
  .שנשמע מה

 ?זה שלי או לא שלי מה שנאמר האםאיך נדע 

עם  ,הקול הפנימי שלי מפגיש אותי עם המשוב אם .א

עוד  שאכן יש לי, חשב והרגיש את אותו הדבר גםהקול הפנימי שלי אם  .האמת שלי

 . אללה לעבודהי. נפלא אז זה, לשפר או לשחרר, לחזק, מה ללמוד

. תודהלנותן המשוב ואמרו  לדיוק, להעצמה, כהזדמנות ללמידה זאתתראו 

הפגועים מהמשוב  לא לתת לכפתורי הרגש. כך אנו מאפשרים לעצמנו באמת להתפתח
, (כי הרי תפקידו לגונן עלינו)מיד רוצה להדוף את מה שנאמר האגו . להעצים את האגו

 .ואז אנו עלולים לפספס הזדמנות לצמיחה

מפגיש אותי עם האמת והידיעה  לאאם זה  .ב

זה המקום לשים את המשוב שנשמע  ,הקיימת בתוכי שאכן זה כך

הידיעה , לחזק את הנוכחות דווקא אלא, ולהבין שזה לא בא לעזור לי לשנות, בצד
 . והחיבור לאמת שלי ותו לא

 ,אלא בא לעורר את האדם שמולי לפגוש את עצמו, המשוב לא נועד לעזור לי לשנות

עלי לשחרר באהבה  .זו כבר בחירה שלו. לגמרי שלו מה יעשה עם זהוזה 
לאדם שנתן את , לומר תודה ולאחל בתוכנו  .ולא להתעסק בזה יותר

 .למצוא את הדרך לעזור לעצמו, המשוב

אך אם היינו שומעים רק כמה אנו , נכון שזה כואב ולא נעים לשמוע דברים לא נעימים
לתת משוב וגם איך חשוב לדעת . ל לצמוח רק מזהלא נוכ, (שגם זה חשוב)נהדרים 

 .לתקן ולשפר, כדי שנוכל לשנות, להיות פתוחים להקשבה. איך לקבל משוב

-אי. משוביםיותר לכך אנו חשופים , ככל שאנו נחשפים ליותר ויותר אנשים בחיים
, תמיד יהיה משהו למישהו להגיד. וגם זה לא תפקידנו, אפשר לרצות ולספק את כולם

 .וזה בסדר, שלא תואם את הרצונות והציפיות שלו

לחיות ולהגשים את מי שאנו ולהיטיב עם עצמנו ועם , תפקידנו הוא להיות באמת שלנו
 .ושחררו את מה שלא שייך לכם, לימדו והתעצמו תוך כדי תנועה. אחרים
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 תמלכודת הרוחניו

 
האם אתם מחשיבים את עצמכם 

 ?"אנשים רוחניים"ל

מה  ?"הרוחניהאדם "מיהו 
הציפיות שיש לנו מאדם כזה 

 ?להיות

אחרי שנים , כשפתאום עושיםמה 
 ?הכול מתפרק, של דרך רוחנית

שנחשבים בעולם הרוחני , נתקלתי לאחרונה בכמה שיקופים בהם צפיתי באנשים
לנהל את כפתורי ההפעלה של , כאלה שעשו דרך ארוכה להשיל מסכות ."מורי דרך"ל

ובעלי מודעות " רוחניים"ם הנחשבים אנשי. ישנות של פחדהאגו ולשחרר תבניות 
 . שרכשו ופיתחו יכולות וכישורים רבים גם להוביל וללמד אחרים, גבוהה

, השד הישן ".פילהנ" ברגע אחד של התמודדות מול מישהו שמתנגד להם, והנה

צץ ועולה במלוא העוצמה וגורם להתפרצות חסרת , לאחר שנים שכבר חשבו שאיננו
תפס בעלות , "האני האישיותי"או , האגו. העלבה ופגיעות, כעס, שליטה של התגוננות

 . בשיא עוצמתו ונכח

 ,ומה הציפיות שיש לנו מאדם כזה" האדם הרוחני"זה גרם לי לעצור ולהתבונן על מיהו 
 .או יותר נכון מעצמנו

מורים  תראי איך, הנה"האגו שלי קפץ להגן עלי ואמר , ברגע שראיתי זאת, מודה
נראה . זה לא אמיתי. את לעולם לא תוכלי להגיע למה שאת רוצה. גדולים נופלים ברגע

, זה הכול מסכה. שוויםבאמת הם לא  ?אלההם לך שמישהו עכשיו ירצה להגיע לאנשי
 . "להארה"אפשר באמת להגיע -אי

לא שאך משתמש בפחדים כדי , אמנם מנסה לגונן עלי, "על חם"תפסתי את האגו שלי 
 . ומזהיר אותי שעדיף לא להמשיך בדרך זו, כזה מצבלי חלילה יקרה 

שלי ובדקתי " אני האותנטי"הקשבתי ל, ועכשיו. אותו בצד והושבתיעצרתי אותו מיד 
 .מה זה באמת אומר, דרכו
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  ?"אדם רוחני"אילו ציפיות יש לנו מ

 נמוכים"שפחדים ורגשות . מאהבה וחמלה, שיפעל רק מהלב. שיהיה מעבר לאגו "

 .לא ינהלו אותו

 שיהיה בנתינה לאחר, במילים אחרות. שיהיה לו אכפת מהאחר יותר מעצמו, 

 .מתוך כך שרואה את צרכי האחר כצרכים שלו

  רואה את . אין נפרדות –שיהיה מחובר לתודעת האחדות ואחד עם הכול

 .התמונה הכוללת של היקום

  מתבניות מגבילותמשוחרר  –מי שחי חיים בהם הכול פתוח ואפשרי ,

גם לא  –… או בעלות על… מהיאחזויות ומהגדרות של גבולות או משייכות ל

 .בזוגיות או רכוש

 בא בגובה העיניים. עניו ופשוט, צנוע. 

 שום דבר לא יכול לערער את שלוותו . הכול כשורה בעולמו –שלו ורגוע , מאוזן

 .הפנימית

 בכך מקבל את האחר ללא ו, אוהב ומקבל את עצמו ללא תנאי, בטוח בעצמו

 .תנאי

 הם אמצעי בעבורו להגשמת ייעודו ולא המטרה( אם בכלל)הכסף , החומר. 

 ורואה כי הכוס מלאה בכל רגע נתון" יש"בהודיה על ה. 

 ומקבל הכול , רואה בכל מה שהחיים מזמנים הזדמנות לצמיחה והתפתחות

 .באהבה

 מחובר לקולו הפנימי ומלווה בידיעה והדרכה גבוהה. 

 צומח ודומם, ח"בע, אדם: חובר לחוקי הטבע והיקום ומכבד כל יצירהמ. 

  יודע מי הוא באמת ולמה הוא כאן –מגשים את שליחותו. 

 לא מתעסק במה שהיה ולא בתסריטים של מה יהיה, נמצא בהווה. 

  אנרגיית חיים ולכן אינו חולהבמלא. 

  הרואה את פשטות החיים ואת הזרימ -כל התשובות נמצאות בידיו . 

 הסביבה והעולם, הקהילה, עם האחר, רוצה רק להיטיב עם עצמו. 

 שמח ומאושר בחלקו. 
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, זה נשמע ממש נירוונה? מי לא רוצה? לא, נשמע נפלא. וכמובן יש עוד ועוד ציפיות
אחדות עם , אהבה אינסופית, שלווה, לגן העדן בו נחווה שקט פנימי, להגיע להארה

 . נהייה שלמים ומאוזנים. עצמנו ועם היקום

שאתם  ,זה פירושו ספרעצם זה שאתם קוראים ! גם אתם, כן, כולנו רוצים להגיע לשם
 .אחרת לא הייתם פותחים לקרוא אותו, הולכים את דרך המודעות וההתפתחות

 "מבחני אמת"ו" הנפילה"

, אז אחרי שהבנו לאן אנו שואפים להגיע ומה הציפיות ממי שהולך בדרך הרוחנית
 ,"מורה דרך רוחני"ובעיקר ממי שנחשב כ

 ?האם אפשרי שברגע אחד הכול יתמוטט: עולה השאלה

, שחררנו, ריפאנו, נואפשר אחרי שעשי, מה: שתלמידה בקורס שלי שאלהאו כפי 

 !?לא, זה קצת מרתיע ?לחזור אחורה והגענו למקום אחר עם עצמנו צמחנו

ציפייה , ועוד יותר גרוע, ממי שנחשב מורה רוחני ציפייה השאלה עולה כי יש לנו

, ומות כואביםשלאחר שריפאנו מק, בעיקר מעצמנו שעושים דרך של צמיחה רוחנית
" אני האותנטי"ונתנו ל, של האגו, "אני האישיותי"לאחר שהשלנו מסכות וקליפות של ה

לאחר שהפסקנו לָרצות והתחלנו להיות בהקשבה לרצונות ; של מי שאנו באמת להיות

בחזרה לתבניות הישנות " ניפול"שלא  ,האמתיים שלנו
 .של האגו שלנו" כפתורי ההפעלה"או ל

 .כן יכול לקרותשזה , זהו, אז
  

התנועה , ברוב הזמן .תנועה דרך של התפתחות ולדרך יש ,דרך כולנו עושים

, אנו משילים מסכות, בדרך זו. במעלה ספירלת ההתפתחות שלנו ,היא כלפי מעלה
 . שנכווה בהתנסויות החיים, בגלל פחדי האגו ,שעטינו עלינו שריונים, הגנות

פתוחים ושלמים , אותנטיים, נרגיש עם הזמן שאנו יותר אמיתיים, ככל שנתמיד בדרך
 לנוהחיים מזמנים , תוך כדי צמיחה זו. יותר עם עצמנו ועם אחרים

רגעים שבהם ניתנת לנו ההזדמנות לבדוק האם באמת  :"תבחני אממ"

האם ? האם באמת כפתורי הפחד של האגו כבר לא שולטים בי? השלתי את המסכות
 .או שיש עוד מה לשחרר? ריפאתי את המקומות הכואבים שבי
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 ".בוחן דרך"  אלאזה הוא לא באמת נפילה " נפילה"רגע של 

שאם , החיים מזמנים לנו לדייק עוד יותר את עצמנו
 :נסכים באמת להתבונן נוכל לקבל

פה   -" האדם הרוחני"הזדמנות להתפקח מאשליית . א

האם באמת עשינו דרך רוחנית או שרק ולראות להתבונן כדי  אומץ דרוש הרבה

דרך ". אני אדם רוחני"עוד הגדרה שנתלינו בה וקראנו לה , עטינו על עצמנו עוד מסכה
שאנו . ושהאגו ניהל אותנו גם כאן, שחיינו באשליה עלולים לגלותאנו , זו" נפילה"

ב עם עצמנו להרגיש יותר טו, מנסים לשלוט באחרים, "הרוחניות"בשם , בעצם
במקום לשים דגש על , בהשוואה לאחרים ומונעים מרצון להוכיח הישגים ותוצאות

 .השליחות והערך

אך מהר מאוד , שאולי התחילו דרכם כאנשים רוחניים, אלה האנשים שאנו קולטים
הם יצטיירו ". הרוחניות"מנהל אותם בשם תפס בעלות ווהאגו " לה להם לראשהשתן ע"

 . זה הכי טוב ,שאין להם מה ללמוד ומה שיש להם להציע, ודעים הכולכאנשים שי

למרות , למפתיע. אין להם חולשות או פחדים ומזמן איבדו את הצניעות וגובה העיניים
עד שמתרחשת , לא כולם מודעים שזה מה שקורה להם, היותם אנשים מודעים

קל להסתכל במראה פה ממש לא (. הם לא תמיד מוכנים להתבונן, גם אז" )נפילה"
האומץ להודות ולשנות מאפשר את החזרה לדרך . בואו נתקן, סטינו מהדרך, ולומר
 .הלב

אחר שעשינו ל –  "הצמיחה הרוחנית"הזדמנות לדיוק  .ב

החיים  ,אותנטית כברת דרך רוחנית מדהימה ונפלאה של צמיחה והתפתחות

שנים מאז שדפוסי העבר במיוחד אם חלפו , רגע שמכאיב באמת, "אבן בוחן"מזמנים 
 . צצו

חולשה , ביקורת ושיפוט עצמי. בחזרה לבור שממנו יצאנו" נפילה"רגע זה מרגיש כמו 
האם איבדתי את כל הדרך שעשיתי עד : ופחד חודרים לתודעה ומעלים את השאלה

יותר , יותר רוחני, האם לא באמת התפתחתי והפכתי להיות אדם יותר מואר? כה
 ?יותר אני, מודע

במיוחד אם מישהו גם ראה אותי , של פחד וכאב ואפילו של בושה אותנטי הו רגעז

? יחשבו שאני מזויף? כבר לא יאמינו בי? מה זה אומר עכשיו". נפילה"ברגע כזה של 
זה מעורר את פחדי הנטישה ? שאני לא שווה כלום? שהעמדתי פנים עד עכשיו

שאם נאפשר התבוננות , נועצמ בחינה אמיתית של. והדחייה והפחד שלא יאהבו אותי
 .נוכל רק לצמוח דרכה ולשחרר עוד תבניות לקראת צמיחה מואצת יותר, אמיתית

, אנשים עם תדר דומה לשלנו, "נזירים"שחיים בין " נזירים"אנו שתחשבו על כך שכ
המבחן האמיתי הוא כשאנו . כל הזמן" באור ואהבה"קל לנו להיות , רוחני בין רוחניים
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? האם עדיין נישאר באיזון. שלנו למרחב שבו התדרים שונים" הבטחון"ממרחב יוצאים 
כדי להישאר נאמנים , שלנו המאיר לנו זרקור למה עלינו עוד לרפא" מבחן האמת"זהו 

 .למרות הכאב ,זהו רגע מבורך של דיוק. למי שאנו ולא ללכת לאיבוד

 ?אז מה עושים כשזה קורה

שריפאו את , שגם למורים הכי גדולים, להבין .זה קורה לכולם .0

שחשפו את עצמם , שחררו דפוסים ותבניות חוסמות, המקומות הכי כואבים
שיש עוד , "נמוכים"רגשות וצצים מקומות נסתרים או גלויים עוד , ערום ועריה

 , כולנו כאן בדרך". אשליית הרוחניות"חי ב, מי שלא מודה בזה. לרפא ולשחרר
 

 , א יעדמודעות זה ל"
 ."זה תהליך אינסופי של למידה

 

לא גוזלת מאתנו את כל אשר  ,כזו" נפילה"ש, לקבל .8
הכלים , היא לא לוקחת מאתנו את הידע. את מי שצמחנו להיות ,השגנו

ולהבין  להתבונן זו רק הזדמנות. והיכולות שלנו לעזור לעצמנו ולאחרים

 .לשחררה מש עוד ושי ,ספקות ופחדים שעוד מנהלים אותנו, שיש לנו אגו

 

" יראו לנו"לחשוף וש ,ההסכמה לפגוש את מה שקרה דווקא .3

בצמיחה ומאפשר לנו לקבל את כל , באמת שלנו, משאיר אותנו באותנטיות
חוסר , כאב, פגיעות, או החשש להראות חולשה, דווקא הפחד. חלקינו באהבה

לשלוט מאפשר לאגו לחזור ו" נמוכים"איבוד שליטה או לחוש רגשות , ידיעה
 .רוחנית לחיים של מסכות ולחיות באשליה" ליפול"ואז אנו עלולים , בנו

מורה "של אותו " הנפילה"אחרי ששמתי את האגו שלי בצד והתבוננתי באמת על 
בתוך הכאב  .וב אותו דווקא ברגעי החולשה שלולבי נפתח אליו ויכולתי לאה, "רוחני

מה שאפשר גם לי . לושמוכרת והאת התבנית הישנה  כשהוא פוגש, והבושה שחש
 .לקבל יותר את רגעי החולשה שלי

, לנהל איתו דיאלוג, לחקור ,לרפא לזהות מה נמצא בתוכנו שעוד יש .1

מאמן אם קשה לנו לעשות , מטפל, לבקש עזרה מחבר .ולשחרר להרגיש

 .זאת לבד
 

להמשיך את דרכינו המודעת לצמיחה מואצת  .5
מהירה ישנו דיוק גבוה יותר וצמיחה , כזו" נפילה"כ אחרי "בד. ואותנטית

 .יותר
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. בצמיחה רוחנית אין הכוונה שהלב פתוח כל הזמן ויש אושר עילאי בכל רגע נתון, זכרו
 .אי אפשר למדוט כל היום

ורגעים  ,יהיו רגעים שהקשר לעצמי הגבוה יתרופף וייחלש
, יצוצו מהעברפחדים ישנים ודאגות . שהחיבור חזק ביותר

נעבור דרך . רגעים אלה ימשכו זמן קצר יותר ויותר אך
 .מצבים אלה מהר יותר

היכולת לטפח את עצמכם . של מטרה וכיוון יגדלו, חושות תכופות יותר של בהירותת
 !ולשרת אחרים יגבר
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  "אהבה"עוד על 

 מתדר המקור מסר מתוקשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 .שבין כל הניגודים נקודת האיזון= האהבה 

זוהי נקודת ההתחלה או . גם האנרגטי וגם החומרי" יש"הנקודה שממנה נוצר כל ה

שהתקיימה לפני  המהות זוהי. נקודת האיזון ממנה נבעו כל היבטי החיים והיקום

כוח , כוח הכבידה, התנועה, המרחב, המקום, היחסיות, שהתבקעה ונוצרו מימדיי הזמן
 …ההקבלה ועוד

 :הינה נקודת המפגש או ההשקה שבין הניגודיםהאהבה 
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 .קיימת ישנה שלמותמתבמקום שבו הנוכחות 

אין , אין שכל, אין רצון, אין שאלה, אין סבל, אין מאבק, אין ניגודים" נוכחות"בהוויה של 
אך , הבנה זו יכולה לעורר בכם פחדים כי זה נשמע ִריק. ישנה רק נוכחות, רגש

 .הכול מכילש, ִריק זהו

כי הרי הכול נוצר ונובע מתוך נוכחות , בתוך כל ניגוד וניגוד, האהבה אמנם נוכחת בכל

במקום  מלאה בנוכחות שהיא, אך אם נתבונן במקור האהבה נבין, "האהבה"

בין אם כהוויה פיזית או , כל עוד אתם מתקיימים כהוויה כלשהי. שבו הניגודים נפגשים
 .אתם בעצם עדיין חיים בעולם הניגודים, גוף או נשמה, אנרגטית

 של מאיפה  בשכחה כיוון שאתם, יש לכם יותר מאבקים ,בעולם החומר

, "מהסוף"הפחדים משתלטים עליכם ויוצרים חשש . באתם ולמה אתם כאן
שפניכם לחזור , אינכם מבינים שזה בדיוק ההפך הגמור. ללכת לאיבודמחשש 

 .לשלמות של נוכחות

 גם אתם את המקור ואת תפקידכם ו זוכרים גםאתם  ,בעולם הרוח

של " האהבה"יותר בצורתכם האנרגטית לחוש בעוצמה את אנרגיית  קרובים

  .ולכן אתם פחות בהתנגדויות, מהות המקור
 

 .בשני העולמות אתם עדיין חווים ניגודים
 

 :קשה לכם להבין ולתפוס שישנה

 ,נקודת מפגש שבה המושגים כבר לא מתקיימים

 ,בין אחד לשני בחירהאין  בה

 .שמכיל את הכול, שהכול נהיה אחד

אתם חשים חסר פנימי כלשהו וצורך  ,הלמידה/  במעגל הבחירה כל עוד אתם

ישנו געגוע . חסר זה עולה בגלל שהתנתקתם מהנוכחות של המקור שהנכם. למלאו
 ". הביתה"נשמתי תמידי לחזור 

זה רוצה ללמוד מזה וזה רוצה ללמוד . לא בעולם החומר ולא בעולם הרוח, אין שלמות
. ההוויות האנרגטיות זקוקות לחוויות שלכם ואתם זקוקים לידע ולליווי שלהם, לכן. מזה

 :כדי שתוכלו לחזור בסופו של דבר להיות, לומדים ותומכים זה בזה, אתם עוזרים
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 .אהבה= הנוכחות של המקור 

 

 ?הדרך לשםמהי 

  ברוח, במחשבה, ברגש, בגוף –לאהוב את עצמכם. 

  הורים, ילדים, בן זוג –לאהוב את האחר באשר הוא ,

 .שונים, אחרים, קולגות, חברים, משפחה

 הצומח והדומם, לאהוב את החי. 

 

כך , יותר םהיה שליככל שביטוי האהבה שלכם בעולם החומר 
תהיה , קרי הנשמה שלכם, ההשפעה והחותם על הגוף האנרגטי

 . עוזרים להוויה האנרגטית שהנכם לצמוח בעולם הרוח גם כך אתם .חזקה יותר

, נקודת האחיזה שלכם בצורך לעבור בין עולם החומר והרוח תתרופף, ככל שזה קורה
  עד שלא יהיה בה צורך יותר ותוכלו לחזור ולהיות

 :מעגל שלם של נוכחות

 

 

 

 

 

 

בעצם הנוכחות שנוכחת  זוהבורא או המקור מה שאתם קוראים ל
בנקודת המפגש שבין עולמות הניגודים וחווה את הכול בו 

 .הנכם המקור שהנני כי, זוהי נקודת האיזון גם שלכם .זמנית
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ושואפים , על מנת לחוות את עולמות הניגודים, אתם אלה שהסכמתם לצאת מהנוכחות
 .אתם בלמידתכם גם לחזור אליה

 .אני זה אתם ואתם זה אני

 .חווה את עצמי דרככם ואתם את עצמכם דרכיאני 

אתם משלימים , אהבה לכל, לדומם ולצומח, לחי, לאחר, באמצעות האהבה לעצמכם

ותומכים במהות האנרגטית שלכם להשלים את  בחומר את מעגל הצמיחה שלכם

 .להיות אהבה ,מעגל ההתפתחות ולחזור ולהיות בנוכחות

 

 ?האהבה את, את הנוכחות, אז מי יצר את המקור

 ?הביצה או התרנגולת, מי נולד קודם שתשאלוזה כמו 

יש רק קיום של נוכחות . אין חיפוש, אין תשובה, אין שאלה, במקום של נוכחות
ברגע . אתם מפצחים את האטום ומגלים עוד חלקיק ועוד חלקיק ועוד חלקיק. מוחלטת

. עוד חלקיק אתם ממשיכים לחפש ומצפים לראות, שמתגלה טכנולוגיה חדישה יותר
ולא מבינים איך מתוך הריק , אתם חושפים וחושפים ומגלים שבסוף זה מוביל לריק

אתם בטוחים שבוודאי יש שם עוד משהו שפספסתם ולא . נוצר החלקיק הראשון

שממנו   "ָאין " נוכחות של. התשובה מונחת לפניכם. וממשיכים לחפש, ראיתם

  ".יש מָאין", כלומר ,"יש"נוצר 

והכול , כי באין הזה מתקיים הכול, הזה הוא המקור שאליו אתם שואפים לחזור" הָאין"ו
 .זו אהבה

 אהבה= נוכחות = הכול = ָאין 
אתם  ,בדרך למידתכם וחוויותיכם. שימו דגש על מהות האהבה לכול ובעיקר לעצמכם

 .המקור שהנני שהיא, במהותכם נזכרים רק

 באהבה ובהודיה לכל אחד מכם

 .אהבה ,המקור שהנכם
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 ?מה הסיפור שלך

 
שאם , מהו הכלי החזק

, תבינו איך הוא עובד
תוכלו ברגע לשנות את 

 ?חייכם

האם אתם השחקנים 
 ?של חייכם הבמאים או

מהו הסיפור שאתם 
 ?מספרים לעצמכם

 

  ,כמו אבן המתגלגלת לה במדרון, נדמה שהעולם מתנהל היום על כדורי ספידים
וכבר יוצא לו , אנו לא מספיקים להתרגל למוצר חדש שיצא. התופסת יותר ויותר תאוצה

לעומת היכולת להכיל , אנו מוצפים במידע הגדל מיום ליום. עדכון או גרסה חדשה
. אין לנו סבלנות יותר לשום דבר. ופוחתולעמוד בקצב העדכונים וההתרחשויות שהולך 

 .שיטת הזבנג וגמרנו. כאן ועכשיו, רוצים הכול. אנו רוצים הכול ובזמן קצר

היום קוראים כמה שורות ועוברים , היתה לנו הסבלנות לקרוא לעומק מלל רב, פעם
נראה שהעולם כולו מאובחן היום עם . ושגם הוא יהיה קצר, ובכלל עדיף סרטון, הלאה

 .קשב וריכוז עתהפר

הרי , אם פעם הסתפקנו בללמוד תחום אחד בו התמקצענו ואיתו נשארנו לאורך שנים
סקינג ולהפגין ידע ט-גם להיות מולטי, ותנו מקצועניםבנוסף להי, שהיום אנו נדרשים

 . בעוד נושאים

. ולהמציא נושאים ודברים חדשים ללא הרף, אנו נדרשים ללמוד ולהתחדש כל הזמן
ולא מיד עולה על , מי שקופא על השמרים. להשתנות ולשנות הולך וצובר תאוצההצורך 

אני בטוחה . נשאר ומדשדש מאחור, או יותר נכון רכבת האקספרס לשינוי, עגלת השינוי
 .שאתם יכולים להזדהות איתי

, ולצמוח גם מידע מהיר וזמין" זבנג וגמרנו"אני אישית מאמינה שיש לפעמים מקום ל

, הכלים, היכולת, את הידע להעמיק לא להישאר שטחיים יש צורךאך על מנת 

, בדרך שהיא קצת יותר מתמשכת, הערכים בלמידה ועשיית דרך גם לעומק, התובנות
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 .שמצמיחה שורשים חזקים אך

אני מוצאת את עצמי לפעמים . העולם העכשווי משתנה לעולם וירטואלי יותר ויותר
בו אני ממש חווה את העולם הזה , "מטריקסה"עוצרת הכול לרגע וחשה כמו בסרט 

 . כאשליה

עכשיו מחברים אותנו  .על כסא בחנות משחקים וירטואליים לרגעדמיינו שהתיישבנו 
ואנו נכנסים , מודע שלנו-ששולחות פולסים חשמליים אל המודע והתת ,לאלקטרודות

אלא  ;החיים בתוך סרט דמיוני, לתוך עולם אשלייתי בו אנו השחקנים הראשיים
ששכחנו שחיברו אותנו לאלקטרודות ושאנו , שהסרט מרגיש לנו אמיתי עד כדי כך

 .בעצם עדיין בחנות המשחקים

דרכה אני חשה את ההבדל בין עולם הרוח , חוויה זו היא ממש חוויה פיזית, עבורי
ללא שום תהליך של דמיון מודרך או , בעודי עדיין בגוף ובהכרה מלאה, לעולם החומר

הולך , הוילון שבין העולמות, מה שמראה שמסך הערפל. ערוץ אנרגטיפתיחת 
 .ומצטמצם ונהיה דקיק יותר ויותר

החיים מזמנים לנו את המראות . אני מאמינה ששום דבר אינו מקרי
  .בהתאם למצב הצבירה של ההתפתחות שלנו ,והחוויות

, ועצפיתי לאחרונה בסדרה המתנהלת בסגנון המערב הפר, שלא במקרה, לכן
ומתפקדים על פי תסריט מובנה , המתארת רובוטיים שנראים אנושיים לכל דבר

אך בכל זאת מעורר לא מעט , נשמע הזוי לגמרי, אני יודעת. שהוכנס למערכת שלהם
 .מחשבה

לה  שאין שבתסריט שלה נכתב, אחת מהרובוטים היא דמות נשית מושכת ועדינה
מראים שהיא מתחילה לקלוט , הפרקיםבאחד . יכולת לירות באקדח גם אם היא רוצה

שואלים אותה איך . ובהפתעה גמורה מצליחה ללחוץ על ההדק, "בסרט"שהיא חיה 
שאני לא חייבת להיות העלמה , שיניתי את הסיפור: והיא עונה? היא עשתה את זה

נתה את הסיפור ברגע שהיא שי ,כלומר. שצריך להציל אותה, העדינה
 שניהלה" תוכנה"היא יכלה לפעול בניגוד לכל , הפנימי שלה

 .אותה

 ?אז למה לא אנחנו, אם רובוט יכול לעשות זאת

 ? כאן במשחק החיים" הרובוטים"האם אנו לא , או אולי כדאי לשאול

 .…רק מעוררת מקום למחשבה

כתוצאה  :שאנו מספרים לעצמנו, כל עוד אנו חיים בסיפור

שהחברה , שאמרו לנו שזה מי שאנחנו ומה אנו יכולים או לא יכולים, ממה שחווינו

אנו  ,מה מקובל או אפשרי ואנחנו מאמינים לזה, להיות אמוריםמכתיבה לאיך אנו 
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שהוכנס לנו , בעצם חיים את התסריט המובנה
 .למערכת ופועלים באוטומט

 ,השינוי מתרחש ברגע שאנו תופסים

 לים לאמץ ולבחורשאנחנו יכו

 ,כל תסריט שמתאים לנו

 :ולחוות את עצמנו דרכו

 אם אני רוצה לחוות את עצמי  – שינוי תודעה בנושא ערך עצמי

שיודעת לעמוד על שלה ולהשיג את מטרותיי ולא כאישה , כאישה חזקה
את הסיפור שאני מספרת , עלי לשנות את התסריט, במצוקה שצריך להצילה

  .לעצמי
 

שקשה לי , לבד עם שני ילדים, שאני אלמנה :ניתי את הסיפור שליביום ששי
שאני חזקה ויכולה ליצור  :לסיפורואני מחכה לאביר על הסוס הלבן שיציל אותי 

חיי החלו , ולעשות ושהגיע הזמן להפסיק לחכות, בעצמי את כל מה שאני רוצה
  .מקצה לקצה להשתנות

 ים לעצמכם את אם אתם מספר – שינוי תודעה בנושא בריאותי

הסיפור שבגלל המצב הבריאותי אתם לא יכולים להשיג את העבודה שאתם 
זה הזמן לשנות , (השלימו את שלכם..)…ל.…לטייל בעולם, ליצור זוגיות, רוצים

אתם מסוגלים למצוא את , ואף בזכותו, שלמרות המצב הבריאותי :את הסיפור
 . כםהאמצעים והפתרונות כדי להשיג את מטרותי, הדרכים

עיוורים או פגועי נפש , יש לא מעט עדויות על אנשים מופלאים קטועי גפיים
כי הם שינו ? למה. וחיים חיים שלמים ומאושרים" הבלתי אפשרי"שהשיגו את 

 .את הסיפור שהם מספרים לעצמם

 אתם אולי מספרים לעצמכם את  – שינוי תודעה בנושא כלכלי

המשכורות , מספיק עבודות אין, יש תחרות, הסיפור שהמצב במשק קשה
יתכן שאתם כן עושים וזה עדיין  .נמוכות או שאתם לא מסוגלים להיות עצמאיים

יש לכם סיפור פנימי והוא , לא משנה מה הסיפור שאתם מאמינים בו. לא קורה
  .זה שמשאיר אתכם בחסר

העבודה שאתם רוצים עם . יש שפע לכולם: שנו את הסיפור והאמינו בו
ושיש  ,ם רוצים או העסק שאתם חולמים עליו אפשרי ובהישג ידהמשכורת שאת

לעשות ולא להפסיק עד … קדימה לעבודה, מכאן. לכם את כל היכולת להגשימו
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 !ויש הרבה מה לעשות –שזה קורה 

 אם אתם רוצים זוגיות או לשפר זוגיות  – שינוי תודעה בנושא הזוגי

ן מישהו כזה שיתאים אם הסיפור שאתם מספרים לעצמכם הוא שאי –קיימת 
שאני לא שווה מספיק או תמיד רואים מה  ,שתמיד זה או המראה או התוכן, לי

משחק " לשחק"ו זה הזמן לשנות את הסיפור –ת הזוג שלכם /לא בסדר בבן
 .אחר בסרט חייכם

והם , ביודעין או שלא ביודעין, אנו מאמצים תסריטים מובנים. בכל נושא ונושא, וכך
כאשר אנו . תנו ולא מאפשרים לנו להיות או להגשים את רצונותינואלה שמנהלים או

ולראות את , עם המצלמה הפנימית שלנו אאוט-לעשות זוםמצליחים לרגע 

נוכל לבחור באותו הרגע לספר סיפור אחר ולשנות את , את חיינו ואת האחרים, עצמנו
 .הסרט

 ?אז איך עושים את זה

וברגע , להבין מה הסיפור שאני מספרת לעצמי. אבל באמת רגע. זה עניין של רגע

 .ואז הכול משתנה, לספר לעצמי סיפור אחר לבחור

 ?איך משנים את הסיפור ברגע

 .מודעות :במילה אחת
אך כדי לחשוף את הסיפור שצריך , לא יותר מכך, לשנות את הסיפור זה עניין של רגע

 . אין דרך אחרת. פה אין זבנג וגמרנו, צר לי, לשנות

את המהות : ללמוד להכיר את עצמנו באמת, רק כשנסכים להתבונן פנימה על עצמנו
הפחדים את , את החוזקות והחולשות, את רצונותינו האמתיים, שלנו האותנטית

. מה לחזק ומה לשחרר, מה מקדם או מה עוצר אותנו לראות. וכפתורי ההפעלה שלנו
גם , אז. של החומר ושל הרוח, של האגו ושל הנשמה, להכיר את כל חלקינו

 .שאנו מספרים לעצמנו, נחשפים הסיפורים

כך באותה המהירות נשנה את מה , ככל שלא נוותר ונסכים להאיר בזרקור את עצמנו
זה תלוי בנו באיזו . כך נרגיש אחרת ונברא את המציאות שאנו רוצים בחיינו. עובד שלא

 .לכל אחד יש את הקצב הנכון לו. מהירות אנו מסכימים לחשוף את הסיפורים

 )ת)תקשור :ובמילה שנייה

, נשמתי שלנו ודרכו עם ההכוונה הגבוהה והמלווים שלנו-עם האני האותנטי( ת)תקשור
אאוט ולראות את התמונה -לעשות את הזום שעוזרים לנו, עצמה עם המקור והבריאה
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 ."משחק החיים"השלמה של המציאות ושל 

עוזרים לנו לשנות את ( ת)המודעות והתקשור, יחדיו
תובנות , לקבל מסרים, לבחור ולדייק את דרכינו, הסיפור

 .ותשובות כיצד לשנות את מה שלא עובד או חסר

הגבוהה ביותר שלנו בכל לממש את הפוטנציאל היכולת 
, הבריאותי, הכלכלי, הזוגי, המקצועי: נושא ותחום בחיינו

 .ועוד ,היצירתי ועוד, ההתפתחותי, המשפחתי

לדרך של צמיחה מודעת והתפתחות רוחנית , מזמינה אתכם לדרך של אהבה לעצמכם
לשנות את . וההדרכה הגבוהה שלכם" האני האותנטי"מואצת לחיזוק הקשר עם 

 .שלא עובד ולהתחיל לממש ולהגשים את רצונותיכם הסיפור
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 !הפסיקו לסבול –למתעוררים 

 מתדר המקור מסר מתוקשר

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 ,ברוכים הנכם וברוכים תהיו

 ?מה יש לעשות? מה יהיה: נושאים אתם חששות גדולים לקראת הבאות

 ,מרגישים כלואים בתוך מבוך ללא פתח יציאה

 .דרככם ומחפשים מזור והכוונהמגששים 

 ,מעגלים, נעים במעגלים

 ,לאן תפנו או מה תשנו, ולא משנה מה תעשו

 .כי המבוך הוא לתמיד, נדמה לכם

 ,חשים תסכול הולך וגובר

 .מאבדים לעיתים אמונה או משמעות בעצם קיומכם

 ,לעיתים נופלים לייאוש חסר טעם

 ,לא באמת ישנה את הרגשתכם  שדבר

 .ת ישתנהדבר לא באמ
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 פרשנות זו מוטעית מיסודה, יקרים, אך 

 ."כתהליך"ולא " סבלכ" כי הנכם מפרשים דרככם

  

 .אינו ער למצבו "ישןש" אדם

 ,כמצב נתון, מקבל את הקיים כגזירת גורל, הוא פועל באוטומט

 ,ועושה כמיטב יכולתו לשרוד

 ,ללא למידה או התפתחות יתרה, ללא שאיפות גדולות

 .המצוי לרצויללא מאבק בין 

 ,אינו סובל" הישן"לכאורה נראה כי האדם 

 ".תהליך"אך גם אין לו כמעט שום 

 ,בדיוק כמו במוניטור המנטר את קצב לבכם

 .עולה ויורד, בתהליך, הדופק בתנועה – כשהאדם חי

 .קו ישר, הדופק ללא תנועה – כשהאדם מת

 ":הישן"כך גם האדם 

= צמיחה  אין = אין תהליך = ללא תנועה , קו ישר
 .אין באמת חיים

 

 ":הער" האדם, לעומתו

מתוך הקשבה למהות האמתית , מתעורר להביט על המציאות ועל חייו מזווית אחרת
את , לגלות את עצמו, לתשוקה לצמוח ולהתפתח, לרצונות האמתיים שלו, שלו

 .את יכולותיו ולהביאם לידי מימוש מלא, המיוחדות שלו

שנוצר בין  הפער מתחילים לחוות את ,"ורריםהמתע"אתם , כתוצאה מכך

. איך שאתם מביאים את עצמכם לידי ביטוי מבחוץ לבין איך שאתם מרגישים מבפנים
 .הפער בין הרצונות שבאים לידי ביטוי לבין אלו שעדיין לא
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 "סבל"הפער יוצר תחושת 

 .כי מתוך ההתעוררות נוצר הרצון לשנות

' של רצון לנוע מנקודה א, של חיות, של דופק ,הרצון לשנות מניע תהליך של תנועה
 .הגשמה, התפתחות, גדילה, בה תרגישו צמיחה', שלכם לנקודה ב

של הסתובבות " סבל"נוצרת תחושת , שלכם' ב-מכיוון שעוד לא הגעתם לנקודת ה
 .של תקיעות במבוך, סביב הזנב של עצמכם

נמצאים , אתם כאנשים פרטיים ואתם כאנושות
 ."ההתעוררות"כיום בטווח 

 :שהולכת וגוברת, מתעוררת אצלכם ההבנה, כיום

 ך ולהתקיים באותה מי שהייתם עד היום לא יכול להמשיש
 (.םוהן כמכלול של כל בני האד הן בפן האישי) ההצור

  

  אך עדיין לא לגמרי  –של מי שאתם הייתם רוצים להיות
 .להיות יודעים איך

 
 .התנהלות ישנות ולפרוץ לחדשות אינכם יודעים עדיין איך להניח לדרכי

 .רוצים לצאת מהמבוך של עצמכם ולא יודעים לגמרי איך

נאחזים אתם עדיין בתבניות ישנות ונותנים למקבלי החלטות הפועלים מעמדות , לכן
החברתיים שלכם , הכלכליים, כוח ופחד לנהל את העניינים הפוליטיים, של שליטה

 .ועוד

בלת החלטות גורליות שייטו את כף לק אתם נמצאים בתקופה קריטית
 :האם אתם הולכים לקראת .המאזניים

 מה , כוח ושליטה, בצע, אגו, דת: הרס ומלחמות של, עוד מאבקים
 .חוצנית/שעלול להוביל להתערבות חיצונית

 
  שותפות, הוגנות, מתוך צדק ותפעלואו שתבינו שהגיע זמן שינוי ,

ראייה מתוך . קבלה והכלה, אחדות, אהבה, "יש"חלוקה של ה, נתינה
ולכן גם אין צורך  ,שאין באמת צורך בגבולות של הגדרה ונפרדות

 .נשק הרסניאחזקה של ב
 

תקופה מואצת זו מעוררת אנרגיות תומכות . אל תהיו שאננים ותקפאו על השמרים
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 .וזעזועים עוד צפויים במרחביםטלטלות . ומתנגדות

על מנת לעודד אתכם לשינוי החיובי ברמה , לכן
להניע " המתעוררים"אנו מזמינים אתכם , הגלובלית

 :תהליך גם ברמה האישית

 נדמה תחשבו מה בשבילכם  – לגבי מה אפשרי ר מוסכמותלשבו

לקרות ואז תחשבו על פתרונות יצירתיים למה זה כן יכול , בלתי אפשרי שיקרה
 ...(.ליצור, להגשים חלום, לרפא, לסלוח, קשרים עם אנשים) לשנות ואיך

 לעשות ולחוות  – לפרוץ גבולות למחוזות חדשים ולא מוכרים

ערכו רשימה של דברים שלעולם  –דברים שמעולם לא הייתם חושבים לנסות 
. …אין זמן, יקר מידי, זה לא מי שאתם, לא הייתם מעיזים כי זה מפחיד

 .ילו לעשותותתח

 שינוי בעבודה  – שינויים מהירים במעגלי חייכם השונים לערוך

שינוי במקום , שינוי בריאותי, שינוי בקשרים, שינוי במראה, שתמיד רציתם
 .…שינוי כלכלי, המגורים

 (בגדים, אוטו, ספה, בית)להחליף רכוש , לרכוש ידע חדש – להתחדש ,

 …ם חדש באוכלטע, רעיונות חדשים, מוסיקה, חברים חדשים

 טקס , מתי אתם הולכים לישון, איפה שאתם יושבים – לשנות הרגלים

 .…תה/איך שאתם שותים את הקפה, הבוקר שלכם

 לשנות את דרך התקשורת שלכם עם עצמכם ועם האחר – 

באמת לראות ולשמוע את , הקשבה אמתית, נתינה, אחדות, מתוך שותפות
 .עצמכם ואת האחר

 חלק מהשליחות שלכם היא  ,עם עצמכםשבדרך זו שלכם , להבין
 .לדרך הצמיחה שלהם גם אחרים" לעורר"

אנרגיות יתאספו ויתעצמו למען  ,מכאן. ביל אתכם להתעורר לשינוי המיוחלכל זה יו
אלא לעורר קול תרועה חזק , אין זה מספיק יותר לפעול בקהלים קטנים. כולכם כאחד

לשנות סדרי עולם , ושבים כבר אחרתלאלה שח, להחזרת הכוח לעם, למהפכות, לשינוי
 .לפעול בגדול, לטובת הכלל

בסופו של , כך תוכלו גם להכריע, ככל שרבים יותר מכם ייקחו אחריות על שינוי דרככם
 .לאן פניכם מועדות ברמה האנושית, דבר

 .אך הולך ומצטמצם, חלון הזמן לשינוי עדיין פתוח
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 מחזקים אנו אתכם, לכן

 ולהעז בגדול ,להעז

 :לפתוח את הלב ולאהוב

 ,לאהוב את עצמכם

 ,לאהוב את האחר

 ,לאהוב את החיים

 ,לאהוב את מה שיש

 ,לאהוב בכל רגע ורגע

 .את תהליך ההתעוררות שלכם

 ,תסכול וספקות בדרך זו, מאבק, סבל, בלבול: גם אם חשים אתם

 ."הסבל"ושחררו תפיסת " בתהליך"זכרו שאתם 

 ,לשנות, לרצות, לפעול, התמידו והמשיכו לעשות

 .ולהעז ולפרוץ כל גבול שאתם מציבים לעצמכם

 .חצו כל פחד או חשש מפני הלא ידוע והבלתי אפשרי

  

 עוצמתית לאלו המעיזים תקופה

 .למרות המחירים, ללכת עד הסוף

 של פריצות דרך גדולות ותגמולים תקופה

 .לאמיצי הלב שהוכיחו עצמם ראויים

 ,קטניםאם עד עכשיו פעלתם בצעדים 

 ,חלמתם והלכתם בקצב איטי

 ,לקראת השינוי אליו אתם מייחלים
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 עכשיו זה הזמן להגביר את הקצב

 .ולהגשים עצמכם במלוא המרץ

 ,המלווים והמגנים

 ההכוונה הגבוהה 

 .תמיד אתכםבאהבה 
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 ?אחריםלהשראה איך אתם מהווים 

 
 

 כל כך בטוחה למה אני
שאתם מהווים השראה 

 ?לאחרים

 כםל חשוב גם מדוע
לקבל השראה 

 ?מאחרים

ואיפה ניתן למצוא 
 ?השראה

 
 

למדתם  את המקומות שבהם כםיכול למצוא בתוך סיפור חיי ,מכםכל אחד , כולכם
אילו -מקומות בהם התגברתם על אי .משהו על עצמכם או על החיים

 .גדוליםקטנים או , בדרך לא דרך, קשיים או אתגרים

כי בעבורכם זה היה , למרות שיתכן שאינכם מחשיבים למידה זו כמעוררת השראה
אך בעבור מישהו אחר זה יכול להוות השראה ואף להוביל , אולי מובן מאליו או סתמי

 .לו רק תסכימו לשתף אותו בסיפורכם, לנקודת מפנה בחייו

אירוע / וויה ח/ מקרה תמצאו , שאם רק תעצרו לרגע להתבונן, אני בטוחה
 :שהיה בעבורכם ,קטן או גדול, סיפור/ 

  פלאי או אפילו בגדר נס, אחר, יוצא דופן. 

  "שהתרחש" צירוף מקרים נדיר. 

  יכולת שלכם שבאה לידי ביטוי בעוצמה. 

  הצלחה בלתי צפויה. 

  משבר או תקיעות, כאב, רגע של התעלות שלכם על פחד. 
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   מצאתםשפתרון יצירתי. 

   מרשימההשגתם תוצאה. 

סיפור זה יכול להוות ". וואו"הוא  שבשבילכם, לפחות סיפור אחד כזה, לא משנה מה
. אלא הרבה יותר מאחד, ואני בטוחה שיש לכם לא רק אחד, השראה למישהו אחר

אל תיראו זאת . חישבו כעת על סיפור אחד כזה ואת מי הייתם רוצים לשתף
שאתם אוהבים לשמוע סיפורי השראה בדיוק כפי , אלא כמתנה בעבורו, כהתרברבות

 .מאחרים

 ?למה חשוב שנתחבר למקורות השראה

 .מאוד חשוב שנשרה את עצמנו בחומרים שמהווים לנו השראה

 :השראה עוזרת לנוה

 להתחבר למקורות התשוקה וליצור. 

 ללמוד, להתפתח, מעוררת בנו מוטיבציה לצמוח. 

  יש  –שלילי לראיה של / בלתי אפשרי / קשה / אין  –משנה את הפוקוס מ

 .חיובי/ אפשרי / אמונה / תקוה / 

 רחבה ואופטימית, מאפשרת התבוננות על החיים מזווית גבוהה. 

 מרחיבה תודעה, מרחיבה אופקים. 

 מעודדת אותנו לממש ולהגשים את מי שאנו. 

 

למילוי מצבורי התובנות והלמידה על  ,מעוררי השראה רצוי להזין את עצמכם בחומרים

, שתוכלו לקום בבוקר עם לב פתוח יותר ,בסיס יומיומי על ,עצמכם ועל החיים

  .ולחזק את התקווה והאמונה שלכם במה שאפשרי

 , היום הכול נגיש ונמצא באינטרנט

 :רבים ומגוונים כמו האמצעים לקבלת השראהו

 .ציטוט יומי .0

 .סרטוני השראה .8

 .מאמרי השראה .3

 .סמינרים וקורסים, הרצאות .1
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 .דיסק שמע בזמן הליכה או נהיגה .5

 .משלים/ סיפורי השכל  .6

 .ספרי השראה .7

 .סרטי השראה בטלוויזיה או בקולנוע .2

שמהווים לכם השראה מהסביבה , הקיפו את עצמכם באנשים –אנשים  .3
שנחשפנו אליהם )או מהסביבה הרחוקה ( קולגות, חברים, משפחה)הקרובה 

 (.רך אמצעי התקשורתד

שמהווים , אני דואגת להשרות את עצמי בחומרים רבים. מיצאו את מה שמדבר אליכם
ומצד שני ליצור  ,לגדול ולהגשים את החזון הגבוה ביותר של עצמי, לי השראה לצמוח

 .חומרים מעוררי השראה לאחרים

בהם ערך  שיש, הספרים והסרטים, סיפורי ההשראה, אני תמיד מחפשת את הציטוטים
אותם אני שולחת אליכם , לחבר ולהרחיב את התודעה, לרומם, מוסף ויכולים לחזק

תוכלו למצוא ". מזון לנשמה"אז דאגו להזין את עצמכם ב. "מסרי האור"בעלון באהבה 
 :אותם גם בקישורים הבאים

 מזון לנשמה

 ספרים, מקומות, סרטים: ממליצה בחום

 מתנות

 .חשוב שגם אתם תהוו השראה לאחרים ,מצד שני

 .הרשאה למישהו אחר להיות מי שהוא באמת= השראה 

. ואל תשפטו את סיפורי חייכם כחסרי חשיבות ,אל תחפשו רק את הסיפורים הגדולים
ם שסביבכם ואמרו להם כיצד הם הסתכלו על האנשי. הכירו בעצמכם כמעוררי השראה

כיצד אתם מעוררים בהם , בענווה, מעוררים בכם השראה או אף בקשו מהם לומר לכם
 .השראה

זה נראה להם בומבסטי מידי או ". הערכה"ומעדיפים , "השראה"יש שנבהלים מהמילה 
 יכול, הדרך שאתם עוברים, סע שלכםהמ. אל תמעיטו בערככם. מילה מחייבת מידי

לפקוח , ללמוד דבר מה, "להפיל אסימון"לו רק עזרתם לאדם אחד . למישהו אחרלסייע 
 ."דיינו"אמרו על כך , את העיניים

 ."כאילו הציל עולם ומלואו, כל המציל נפש אחת"

 .אתם המתנה לעולם

 reliw@zahav.net.il  :םיצד אתם מהווים מקור השראה לאחריאשמח שתכתבו לי כ

http://reliwarren.ravpage.co.il/newsletterregistery
https://www.pashutli.com/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94/
https://www.pashutli.com/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94/
https://www.pashutli.com/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%99/
https://www.pashutli.com/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA/
https://www.pashutli.com/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA/
mailto:reliw@zahav.net.il
mailto:reliw@zahav.net.il
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 יש כדור פלא 

 תלראייה והתפתחות רוחני

 
 .עלול לעורר אף התנגדותששנוי במחלוקת  פרק, מתריעה מראש ***

 .אין בכתוב זה כל המלצה או עידוד להתנסות בחומרים המסוכנים לבריאות

 
 ?האם כדאי לך לקחת

 
מה היתרונות ומה 

 ?הסכנות
 

האם נכון לקצר 
 ?תהליכים

  

 

, ראה, מישהו שחווההייתה לי לאחרונה שיחה בנוגע להתעוררות רוחנית וסמים עם 
שמדכאים את , השיחה נבעה לא על הסמים. דע על מה הוא מדבריהיה שם ו, טעם

 .החומרים מעוררי ופותחי תודע אלא על, קוקאין או הרואין: הגוף כמו

 ?האם כדאי לקחת

שיכולים לעורר התפתחות , כתומכי ופורצי דרך האם רצוי להשתמש בחומרים אלה
או שהיא פורצת מחסומים לרגע ואז נופלים בחזרה , רוחנית מואצת ומקצרת תהליכים

 ?עוד יותר" תפלה"לתחושת מציאות 

מאפשרים לנו , ם מסוימים ותחת ליוויאצל אנשי, חומרים אלה, לדבריו ועל פי התנסותו
פיזיים של הגוף שלנו ושל -ולהתחבר למימדים מטא, לחוות את עצמנו פתוחים ונרחבים

 . המציאות שסביבנו

. מלא אנרגיה וצבעים עזים, ולהיכנס לעולם קסום ומופלא" מהמטריקס"יכולת לצאת 
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, עשיר באהבה, פיאינסו, כדבר נרחב" העולם האמתי"להתפקח ולחוות לזמן קצר את 
של המציאות הקשה בה " עולם האשליה"לצאת לזמן מסוים מ. כשהכול מחובר ומאוחד

 .במאבק, בשליטה, באלימות, בפחדים, אנו חיים בתחושת נפרדות

" הקסם"נוצר פער גדול בין " החומר נגמרש"ברגע  ,לא מהא
  .מציאותבין הל

 :נשאלת השאלה הגדולהאז 

 :למציאות" הקסם"בין עולם שאם הפער ה

 מאיץ את דרך המודעות וההתפתחות האישית. 

 מקצר תהליכים בחיבור אל הבנות עולם הרוח. 

 יוצר תחושת התעלות. 

 פותח את התודעה לחיבור חזק יותר לחיים. 

 מרחיב את ראיית המציאות הפיזית עם המציאות האנרגטית. 

 יוצר תחושת אחדות. 

 מוריד את מפלס הפחד והחרדה. 

  מוטיבציה למימוש והגשמהמעורר. 

  

 :והמציאות" הקסם"הפער בין עולם , או בדיוק להפך

 יוצר קושי להתחבר בחזרה אל המציאות. 

 תחת החומרים" אופוריה"רצון לא להיות כאן אלא להישאר רק ב. 

  האפורה"תסכול הולך וגובר להתחבר לחיים ולהישאר במציאות." 

 תלות והתמכרות. 

  המהירקושי להכיל את השינוי. 

 העוצמה החזקה והגבוהה שבהבדלים שבין העולמות מגבירה את הפחדים. 

 תקיעות או אף שיגעון, יוצרת בלבול. 

 קושי לפעול בחיים למען עצמנו. 

 .לוקחים כדור לכאב ראש –אם לצורך ריפוי של כאב ראש 

 .לוקחים כדורי אנטיביוטיקה –  אם לצורך ריפוי של דלקת
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 ?לוקחים כדור לפתיחה רוחנית –נית אולי לצורך של צמיחה רוח

 .השאולי לא ירחק היום וגם זה יקר, נראה

  

אין הכוונה כאן לעורר תמיכה או דעה בעד או נגד . הדעות לכאן ולכאן חלוקות מאוד
 .אלא לעורר התבוננות ומחשבה

  

 ,אם היו מציעים לכם כדור פלא מהיר אל צמיחה רוחנית

 ?האם הייתם לוקחים

  

אך אין זה אומר שאיני חווה את  ,"לך יש את זה בטבעי כי את מתקשרת": אומרים לי
המבקשים ממני צמיחה וגדילה לעוד ועוד שלבים של , המציאות על שלל אתגריה

וזה טבעי לרצות להתרחב ולהתחבר לעוד , בוודאי שגם אני רוצה עוד. התפתחות
 .יש בזה פיתוי, מודה. רבדים של הרוח

והמחשבה  ,ארוכה כדי להתחבר ולחיות את הבנות עולם הרוחעשיתי דרך רוחנית 
גם השמאנים , הרי. שיבטיח לי המשך התפתחות מואצת קורצת לי, "כדור קסם"לבלוע 

השתמשו , אסיה, אפריקה, בתרבויות רבות בדרום אמריקה, (אנשי רוח ורפואה)
מסרים  על מנת להיפתח ולקבל, הידועים כפותחי תודעה, בחומרים וצמחים מהטבע

 (.מאת קרלוס קסטנדה" משנתו של דון חואן"ראה בספר )ואנרגיות מההדרכה הגבוהה 

על מנת להגיע , נזירים רבים מקדשים את חייהם לאורך שנים רבות, לעומתם
שדוגלים , אם כי גם ביניהם אפשר למצוא נזירים)להתעלות רוחנית באופן טבעי 

 (.בלקיחת חומרים טבעיים לדרך התפתחותם

מניחה שאם אתם קוראים מידע זה פירושו שהתפתחות וצמיחה אישית ורוחנית  אני
 .והרצון לעוררות המודעות העצמית שלכם חשובה לכם

מה אתם הייתם בוחרים לעשות לו היתה לפניכם עכשיו גלולה ? מה דעתכם בנושא
 ?כזו

ת אני מאמינה שהגענו לעולם הזה עם כל המתנות מובנות כבר במערכ, יחד עם זאת

ישנם חומרים נפלאים , הפיזי והאנרגטי, בגוף שלנו .שלנו
נוכל לנצל משאבים אלה  ,אם רק נדע את הדרך אליהם  .באופן טבעי

 . בחומרים כאלה או אחרים ללא שום תלות

היכולת טבעיים אלה הייתה " לחומרים"אחד האמצעים שעזרו לי להתחבר 



 202  | פשוט להתעורר

202 
   כל הזכויות שמורות לרלי וורן 

עם המדריך הפנימי וההכוונה (" ת)התקשור"להתחבר לערוץ 
  . הגבוהה

שמחברים , התחברות זו מפעילה את התדרים הטבעיים שלנו
, הראייה הגבוהה, "לעולם הקסם"אותנו ללא שום תלות חיצונית 

היכולת להבין את המארג השלם של . תחושת האחדות והאהבה
מאות . חרתי בדרך זואני ב. החיים ולהתעלות אל מימדים גבוהים

 . מלקוחותיי ותלמידיי בחרו בדרך זו

 ?מעניין באיזו דרך אתם הייתם בוחרים
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 כלים מעשיים והוכחות   13 

 תליכולת שלכם לברוא מציאו

 
 

אנו נמצאים בעיצומה של תקופה גורלית 
השבועות . במעבר שבין העידנים

והחודשים הקרובים הם קריטיים 
לבחירה האישית של כל אחד ואחת 

 .מאתנו להכיר בעצמנו כבוראים

, ניצול, שליטה, אנרגיות ישנות של פחד
נפרדות ואגוצנטריות לא יוכלו 

מצב התודעה שבו נהיה . להתעלות
תודעה . נוכחים יתעצם בעת המעבר

פתוחה תגבר ותתעצם ותודעה נמוכה 
 .גם היא תגבר ותתעצם

עכשיו זה הזמן לחבור אל המהות . נו להתמהמהאנו לא יכולים להרשות לעצמ
אל ההכרה , אל עוצמת האור האינסופי שהננו, האותנטית של מי שאנו באמת

לאפשר לעצמנו לחוות . שמה שאנו מחפשים בחוץ נמצא בתוכנו. אלה זה אנחנו/שהאל
ידיעה , אפשור, קבלה, נוכחות של אהבה, כשההתעלות תהיה בשיאה, בעת המעבר
  .מנו ולהמשיך הלאהואמונה בעצ

. היכולת היחידה שלנו להשפיע על מה שקורה היא בהכרה ביכולותינו לברוא מציאות
חיים כאן  כבוראיםלהכיר בעצמנו . לקחת אחריות ולהגדיל את כוח התודעה והאור שלנו

 .על פני האדמה

אעלה כאן בקצרה כמה , הזקוקים לעובדות מדעיות ומוכחות לאלה
 :מחקרים שנעשו בעניין זה

שמשפיע על יצירת , חלקיק יסודי הנושא את הכוח האלקטרומגנטי)פוטון  .א

של הפוטון והרחיקו ' לקחו את חלק ב. 'ו ב' חולק לשני חלקים שווים א( המציאות
עבר התרחשות ' שבכל פעם שחלק אגילו . מ"ק 7,111למרחק של ' אותו מחלק א

 .למרות המרחק הרב שהיה ביניהם ולהפך, הגיב באותה הצורה' חלק ב, מסוימת
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המפץ  –" בנג-ביג"כיוון שגילו שכל היקום נוצר כתוצאה מהתפוצצות שנקראת 

מאותם שאנו בנויים מאותו המקור ו הואמשמעות הדבר , הגדול
במקור כולנו . מןשאנו משפיעים זה על זה כל הז. החומרים

 .מחוברים וכולנו אחד

. כלומר יצרו בתוכו ואקום, לקחו מיכל סגור ורוקנו אותו מהאוויר שהיה בו .ב

שנעו במרחב בצורה ( חלקיקי האור)הדבר היחיד שנותר במיכל היו הפוטונים 
 .רנדומלית

 
התארגנו סביב חוט התבוננו וראו שהפוטונים . א אנושי.נ.הכניסו לתוך המיכל חוט ד

. שמשפיעים על יצירת המציאות, א השפיע על הפוטונים שבמיכל.נ.הד. א.נ.הד

בעלי יכולת להשפיע על , א האנושי.נ.כנושאי הד, אנו ,כלומר
 .הפוטונים שיוצרים את המציאות

ואנרגיה  מה שמשפיע על הפוטונים זו אנרגיה שמורכבת מקרינה אלקטרונית .ג

שהאיבר בגופנו שמייצר , מסתבר. מגנטית-ביחד נקראת אנרגיה אלקטרו, מגנטית
 5,111ועד  0,111הלב מייצר פי . מגנטית הוא הלב-הכי הרבה אנרגיה אלקטרו

  .יותר אנרגיה אלקטרומגנטית מהמוח שלנו
 

נדיבות ועוד רגשות נעלים מרפים את , חמלה, פתיחות, מצאו שרגשות של אהבה
ואנו  ,א רפוי המערכת החיסונית שלנו חזקה.נ.כשחוט הד. א שלנו.נ.הד חוט

שנאה ועוד , קינאה, כעס, רגשות של פחד, לעומת זאת. מרגישים בריאים יותר
שמרגיש מתוח וגורם לפגיעה במערכת  ,.א.נ.רגשות נמוכים מכווצים את חוט הד

 .החיסונית

, שמשפיע על הפוטונים. א.נ.הלב שלנו משפיע על הד :כלומר
 .שיוצרים את המציאות הפיזית

על מנת לקלוע  ,בניסוי שנערך במכון וייצמן ירו פוטון אחד דרך חור בלוח .ד

חורים  חוררו שני, כעת. הפוטון קלע ישירות למטרה. שהוצבה מעבר ללוח למטרה
, הפוטון הפך לשני גלים אנרגטיים. בלוח וירו שוב פוטון אחד כדי לקלוע למטרה

, בדקו וגילו? איך הם ידעו שישנם שני חורים. שחדרו דרך החורים וקלעו למטרה
 .שהמדענים שנכחו בניסוי השפיעו על הפוטון לשנות צורה

 

באותו  .התודעה משפיעה על יצירת החומר במציאות :כלומר

שכמות המשתתפים משפיעה עוד יותר על יצירת  הניסוי גם גילו
 .המציאות

שבמשך , ב"מדיטציה משותפת בעיר בארה/נעשה מחקר על כוחה של תפילה .ה



 205  | פשוט להתעורר

205 
   כל הזכויות שמורות לרלי וורן 

 011אספו . שנים רבות לא הצליחו להוריד בה את אחוז הפשיעה והאלימות
ת בכל יום למשך כמה דקו, זמנית-שיצרו כוונה אחת משותפת בו, אנשים שונים
שבה אחוז עכשווית -דמיוניתכשהם חווים בתודעתם מציאות , ולחודש ימים

 .הפשיעה והאלימות בעיר כבר פחתה
 

אחוז הפשיעה והאלימות אכן ירד , (בו לא נעשה שום שינוי אחר)כעבור חודש ימים 
כוח )יצרו רגש מהלב ( התודעה)התפילה /הכוונה/המילים, כלומר  .87%ב 

שהשפיעה על הפוטונים שבראו , שחווה מציאות אפשרית אחרת ,(אלקטרומגנטי
 .מציאות זו

 .אברא מציאות כפי שאדבר אותה=  "אברא קדברא"מכאן האמירה 

 .יוצרת רגש שיוצר מציאות( המחשבה)המילה 
 

 !במציאות הקוונטית כל המציאויות כבר קיימות 

 ?באיזו מציאות אתם בוחרים לחיות
 

 :נוסחה לבריאת מציאות

   (:ראש)תודעה / מילה / מחשבה 
שמעבר לאגו , מדמיינים את המציאות האפשרית הרצויה כממשית כאן ועכשיו

, מאפשרים לעצמנו להתחבר לפוטנציאל שכבר קיים במציאות הקוונטית. ולשיפוטיות
 .האינסופיות שמכילה את שלל האפשרויות

+ 

  (:לב)רגש 
חשים באמת כמה זה . לא מתוך פחדמכניסים חיים למציאות שדמיינו מתוך אהבה ו

 .מלא תשוקה ורוצים מזה עוד, ממלא וטוב, מרגש ונפלא

= 

  :אמונה

אמונה תומכת  ושוב יוצרים, ושוב, ושוב, מחשבה ורגש שנחווים שוב
 .שמשפיעה על הפוטונים שיוצרים מציאות ,ומדויקת
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 ?אז למה לפעמים זה לא עובד

זה , וכן. ולא משנה כמה אנו רוצים בזה משהו בנו לא מאפשר זאת, כשזה לא עובד
, המצב, אך אם נאשים את האחר, קשה לנו לקחת אחריות. תמיד זה אצלנו. אצלנו

חוסר ההכרה במי  זה, המשהו הזה. היקום דבר לא ישתנה, העולם
 .שאנו באמת

האישיות /האגוחוסר ההכרה יוצר פער בין ההוויה הנפלאה שהננו לבין ההזדהות עם 
 ,חייםשחווה בהתנסויות ה עקב ,חסרים וחסכים, ו שלנו שמונע מפחדיםהאג. שלנו

חוסר אמונה וחוסר הכרה , הפרדה, מונע מאתנו לברוא את המציאות ויוצר ניתוק
 .באור ובעוצמה שלנו, במהות

 , כשאנו מחוברים להכרה שלנו

 , מציאות שיוצרחיים בגוף חומר  בוראיםכ

 .הכוח בידנו

שהרוחניקים , הפיזיקאים והכימאים מכירים בעובדה, המדעניםאז עכשיו כשאפילו 

 ,הבריאה זה אנחנו/האלוהות/ שכולנו אחד והמקור, ממזמן יודעים

מה אפשר לעשות כדי לעזור לנו להיות בהכרה 
 ?ונוכחות זו

 

שיעזרו לכם להעצים את , כלים מעשיים 03קבלו 
 :ההכרה שלכם בעצמכם כבוראי מציאות

לדמיין את המציאות   –ל"ת המציאות הנבריאבנוסחת  להשתמש .0

. להרגיש את הרגשות הנפלאים המתלווים למציאות זו כאן ועכשיו+ הרצויה 
לשחרר את . לחזור על כך שוב ושוב ליצירת אמונה תומכת שזה אכן ממשי

 .איך וכיצד זה מתממש, אלמנט הזמן
 

, פחתכםלמש, של כל הרצונות האמתיים שלכם לעצמכם רשימת כוונות צרו .8

הביעו אותם כמה שיותר מתוך לב פתוח ובלשון הווה .... לכדור ארץ, לחברה
 .די יוםקראו אותם מי....". ש/ ת כוונה ל /אני יוצר"
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לבטן כדי להזרים אנרגיית  נשימות עמוקות לעצור ולנשום כמה, כשלחוץ .3

 .חיים וחיבור לנשמה שלכם
 

ישנן הרבה שיטות  -לאחר ובעיקר לעצמכם  ולסלוח לרפא מכאובי עבר .1

באהבה ואנרגיות כדי לשחרר ולעזור לעצמכם להיות , ("המסע"שיטת  כמו)
 .נעלות

 

בין אם זה ליצור שקט להקשבה פנימית תוך התמקדות   –מדיטציות .5

מטרתן להחזיר את הפוקוס והמרכוז , ובין אם זו מדיטציה מונחית, בנשימה
 :ות לבין הנשמההפנימי ולפתוח את הערוצים האנרגטיים בין האישי

 

 מדיטציה להגנה ולהגדלת האור

 מדיטציה להעצמת התודעה לעידן שמעבר לזמן

 תרגיל השחרור

 –" המרצייטס"ולשחרר את מחלת  לרצונות האמתיים שלכם להיות נאמנים. 6

 "?מה אני באמת רוצה עכשיו"לשים לנגד עיניכם את השאלה 

, לשבת על האדמה .מהטבע לצלילים ולאנרגיות, לחבור ולהיות בהקשבה לשקט. 7

לעצום עיניים ולספוג , בטבע בזרימה הטבעיתלהתבונן . להיכנס למים, לחבק עץ
הטבע מחזיר אותנו למהות . לספוג אור וידע שקיימים בטבע. להתחבר. אנרגיות

 .ולהקשבה לעצמנו

היו . תחליטו אתם מה נכון לכם. לערכים מזינים ואנרגטיים יותר תזונה לשנות. 2

 .כנים עם עצמכם

הקרינה . 'סלולר וכו, דניי, טלוויזיה :להתנתק כמה שיותר ממכשירים .3

 .ושטיפת המוח ממכרים ומנתקים אותנו מיכולת ההקשבה לעצמנו וזה לזה

אתכם ועושים לכם טוב בלב  לעשות דברים פשוטים שמשמחים .01

, להיות עם אנשים שעושים לכם טוב, להכין לעצמכם ארוחה מזינה, לצחוק: ובנשמה

יצירה )העיקר ליצור , משנה מה לא....ליצור ,לקרוא, שינה טובה, סקס טוב מאהבה

 .ליכולת הבריאה שלכםאתכם היצירה מחברת (. זה לא רק אומנות

שאתם מרגישים  להרגיש את הרגשות להסכים –אם משהו מאתגר אתכם . 00

 "?מה זה בא ללמד אותי/ "  "?מעניין למה מראים לי את זה: "ולשאול

אני רוצה  –ומודיע לפוטונים פותח את הלב והנשמה  –בכל יום  להכיר תודה .08

 ".יש"תודעה של . עוד מזה

https://www.pashutli.com/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2/
https://www.youtube.com/watch?v=UvqRslgNuTs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UvqRslgNuTs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fsttaOwxyzs
https://www.youtube.com/watch?v=fsttaOwxyzs
http://reliwarren.ravpage.co.il/targilashihrur/
http://reliwarren.ravpage.co.il/targilashihrur/
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להתחבר לנשמה ולהכוונה הגבוהה שלכם דרך פיתוח ואימון . 03

מתנה זו תחבר . שאיתה כולכם באתם לעולם, שלכם התקשור מתנת

ולחיבור תודעתי גבוה לכוח , להכרה שלכם את עצמכם במהירות ובקלות אתכם

 .ולעוצמה שבידכם

במי , זה הזמן להכיר בערכנו, תמידיותר מ, עכשיו
, מוארים, שאנחנו באמת ולראות כמה אנו מיוחדים

בואו ביחד ונשנה את העולם . עוצמתיים וכל יכולים
בכך שנשנה את ההכרה שלנו בעצמנו ונאפשר 

העולם זקוק לנו עכשיו יותר . לעצמנו באמת להיות
. האמינו בעצמכם וכך יהיה, האמינו בכך. מתמיד

 .ידכםהבחירה ב
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צעדים שיעזרו לך שלושה  
 תלהתעלו

 

! זמן ההתעוררות החל
 ?מה זה אומר

העולם הולך להשתנות מאנרגיה של 
דואליות לאנרגיה של אחדות 

 .הללויה -על כך כבר אומר . והרמוניה

עליכם להבין כי , לשם תהליך זה
ההארה שאתם מחפשים היא לא בחוץ 

  .אלא בפנים

  .בךהאור נמצא 

 .כפתור ההתעוררות בתוכך. גם בך, אור הבריאה נמצא בכל

ידי -על ,כוחות החושך מנסים למנוע ממך להתעורר ולהעצים את הכוח הפנימי שבך
 :הסחת תשומת הלב שלך החוצה דרך

, גזענות, מחלות, פחד, כאב, מניפולציות, סכנות, מלחמות, טרור - הפחדות .א

, כאוס, תלות כלכלית, שיחסרהיאחזות בחומר מחשש , אסונות אקלים, זיהום סביבתי
 .הרס

במקום הקשבה , לרתק אותך החוצה  –אמצעי המדיה השונים .ב

 .פנימה

, יגי הדתשבהם מנה, "הפרד ומשול" –שטיפות מוח שמשחקים את משחק ההיפרדות 
 .הפוליטיקה והבנקים שולטים בכל

 .החדשות הטובות שכל זה עומד להשתנות

 :האם אתם פועלים, בדקו את עצמכם עכשיו
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 כשהאחרים קיימים כדי למלא את   –לשירות למען עצמכם בלבד

 .צרכיכם
 

 אתם קיימים כדי להעניק מעצמכם לאחר  –לשירות למען האחר. 

, אהבה לכל: אל תודעת האחד, המימד החמישיאל , כדור הארץ מתעלה לשלב הבא
אנו נשטפים בגלים אנרגטיים . חיבור לידיעת השפע ואחדות עם אנרגיית הבריאה

גלים שיוצרים פולסים לשינוי . חזקים המגיעים אלינו דרך מרכז גלקסיית שביל החלב
   .שנה 86,111במחזורים של בערך כל 

שנעלה את רמת התדר  ךעלינו לעזור לעצמנו להתעלות לשלב הבא בכ
. שאינו תלוי גורם חיצוני, שנעצים את החיבור אל האור שהננו ,האנרגטי שלנו

 .רוחנית-לנקות את עצמנו גם ברמה הפיזית וגם ברמה התודעתית

 

 :רב האשכולות, דבריו של ניקולה טסלהבדיוק כ

 אם אתם רוצים לגלות את סודות היקום"

 ".תדר ורטט, עליכם לחשוב במושגים של אנרגיה

 

 .להבין שיש יותר לא נגלה מנגלה

 .מה שלא ניתן לתפיסה מתפיסהיש יותר 

כשלכל רובד יש רמה שונה של דחיסות , היקום קיים מהרבה רבדים של אנרגיה
לנו  בעצם כל היקום מורכב מאור וצליל ברמת דחיסות שונה וזה מה שיוצר. אנרגטית

הכול זה אנרגיה רק ברמת  כשבעצם, של חומר לעומת אנרגיה האשליה את

 .דחיסות שונה

נוכל להיחשף . אנו משנים תדר של דחיסות לתדר פחות דחוס ויותר אוורירי, בהתעלות
שבה אנו יותר מתחברים , למציאות שבה אנו יותר זוכרים ומכירים במהות שלנו

שבה יש , שבה אנו יותר פועלים מתוך האחדות והאהבה שהננו, ליכולות הבריאה שלנו
 .ותר הרמוניה ושיתוף פעולה בין האנשיםי

נושאים  אותנו בהתמודדות עם מציפיםהחיים , כדי לצלוח מעבר זה, לכן
אך בעוצמה מאוד , עם השיעורים המרכזיים שלנו ,מרכזיים בלמידה שלנו
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, כאבי ראש, דכדוך, חוסר שינה ועייפות, הצפה, קשיים, זה יכול ליצור כאב. גדולה

הגוף  .בעיות עור ובטן ועוד, מוטיבציה נמוכה ורצון לוותר, רוחמצבי , כאבי עצמות
משתנה מרטט על בסיס פחמני לרטט על בסיס יותר 

שלא תואם יותר לתדר , החיים מעודדים אותנו לשחרר את התדר הישן .קריסטלי

 .החדש

 :למורים ולשליחי האור שבנינו, למטפלים, למדריכים, כאן אני פונה להילרים, לכן

להנחות את הנשמות . כנים לאמץ את החדש ולממש את ייעוד נשמתכםהיו מו
יתכן שחשתם בתקופה האחרונה בלבול . החדשות שמתעוררות למציאות החדשה

וחוסר וודאות בדרך שלכם ואולי אף התעוררו בעיות בריאותיות שגורמות לכם לעצור 
 .לעשותכשיש כל כך הרבה מה  ,ואף ללכת אחורה במקום להמשיך בשליחות

אוריינטציה שתביא אותנו ליישור עם השליחות שלנו לקראת העידן -כולנו עוברים רי
של איך ליצור ואיך , משימות חדשות שידרשו תפיסות חדשות של עצמנו. החדש
 .לפעול

 תודעת הקורבנות , אנו זזים מתודעת הדואליות

  .לחיים מלאי עוצמה שמעצימים אחרים

מנוחה ושקט וחיבור . לחפש את השליחות החדשה אין צורך. זה יקרה בטבעיות
לאינטואיציה יעלו תובנות חדשות בקשר לשליחות שלכם או יעוררו שליחות חדשה 

 .שיבטאו ביתר שאת את מי שאתם עכשיו, לחלוטין

אין אנו יכולים להמשיך ולהתנהל כרגיל ולחיות את היומיום בלשרוד ולדאוג לפרנסה 
נו גם להאיר ולהתעורר יותר ויותר ועכשיו זה הזמן אך חובת, יש גם את זה. בלבד

 .לעשות

. אנחנו בעיצומו של הגל שהולך ומתעצם מיום ליום ומביא איתו זעזועים לא פשוטים
כך גם אנו וכדור הארץ כולו משילים את , בדיוק כמו נחש שמשיל עורו הישן כדי לצמוח

  עלינו לפעול כבר עכשיו הרבה יותר. הישן

 .לחיובי מאשר לשלילימתוך מודעות 

 ?אז מה עושים

, ערכו רשימה של כל בני המשפחה  –קארמות ישנות שחררו .0

כולל אלה , מעברכם הקרוב והרחוק, המלווים שנוכחים בחייכם כיום, המורים, החברים
, פגיעה, סוג של קושי איתםאנשים שאתם חשים או חשתם  .שניתקתם איתם קשר

 .בין שהם יצרו את הפגיעה או אתם ,כעס מקטן ועד גדול, מצוקה
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להכיר את עצמנו , מתוך ההבנה כי אלה היו התנסויות שדרכם באנו ללמוד לצמוח
אך , אמנם בדרך כואבת. הרי שהם מהווים מורים בדרכנו ,ווליישם את שיעורי חיינ

 .עדיין מורים

התעלו מעל האגו שלכם ושלחו הודעה כתובה שבה אתם מבקשים להודות להם מצד 
התעלות מעל , תהליך זה דורש הרבה אומץ. ומצד שני לבקש סליחה אם פגעתם, אחד

 .כדי לשחרר את עצמכם לחופשי מהיאחזות אנרגטית זו, האגו והקשבה ללב שלכם

מרגש בצורה שקשה , וזה פשוט היה מדהים, אני יישמתי כלי זה לרשימת האנשים שלי
 .חופש ושחרור מכבלי העבר, לתאר ועם המון סיפוק

  .מוזמן לכתוב לי הודעה ואשלח לכם באהבה, למי שזקוק לדוגמה למלל ששלחתי

לריפוי מכאובי  "המסע"יטת בש לתהליך מזמינה אותך, למי שזה קשה מידי

 .עבר וסליחה

  

דוגמא הוו  :פעלו וחזקו עצמכם כעת להיות יותר באור .2

למקור הבורא , למה שהאנושות יכולה להיות על ידי התחברות לאור שהנכם אישית
 .שהנכם ולהקשבה לרצונות האמתיים שלכם

 

פעולות שמגדילות 
 אור

פעולות שמגדילות 
 חושך

 .פחדים ושיפוט וביקורת .אהבה עצמית ואהבה לאחרים

 .זלזול מגדרי .לפעול מתוך יושרה ואומץ

 .הקשבה לאגו ולבטוח יותר במחשבות .קשת הרגשותלהרגיש את כל 

 .הסתרות ומסכות, שמירת סודות .כבוד לעצמי ולאחרים

 .כעס ואגרסיביות, עצלות .לומר אמת

 .היאחזות באמונות ותפיסות שגויות .לשחרר תבניות חשיבה ישנות

https://www.pashutli.com/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2/
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 .תככים ומזימות, שקרים .לפעול ולדבר מתוך אהבה וחיוביות

, מדיטציות)חיבור רוחני  לתרגל מידי יום
 ....(תקשור, קריאה, דמיון מודרך, הרצאות

יודע כל ויותר טוב  -תחושת עליונות 
 .דגש בחומר. גאוותנות ויהירות. מאחרים

משיכת תשומת לב וגניבת אנרגיה  .לכבד את אמא אדמה
 .מאחרים

התנגדות , וכחנות, צדקנות, נבערות .הכרת תודה על הקיים
 .וסרקזם

היאחזות , ייאוש, בלבול, תלותיות, קורבנות .לצחוק, לשמוח
 .מקומות וחפצים, באנשים

 .צביעות והעמדת פנים, זייפנות .נשימות עמוקות ואיטיות

 .קינאה ושנאה עצמית, רכילות .ללכת על האדמה, לחבק עצים

 "ברח או הילחם" –חיים בהישרדות  .לחיות מתוך תודעת השפע

זריקת אחריות וצמצום , התנהגות ילדותית .מתוך תשוקה ולפתח את כשרונך לפעול
 .הראייה

 .לגרום לאחר להרגיש אשם או אחראי .חמלה ואמפטיה לאחרים

 .חוסר בטחון וערך עצמי .להכיר בערך עצמך

 .היאחזות בטראומות עבר .לעזור ולעשות מעשים מיטיבים בלבד

משאבים , מין, כסף, תרבות, שימוש בדת .למחזר חומרים לשמירת אמא אדמה
 .טבעיים ופוליטיקה לשליטה באחר

 .חוסר עקביות והסחות דעת .להקשיב ללב ולאינטואיציה

 .חוסר סבלנות .לפתח את החושים המטאפיזיים
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 .נקמנות וחוסר יכולת לסלוח .לרפא טראומות עבר ולסלוח

 .לחמותתלונות וחיפוש אחר מאבקים ומ .לדמיין מציאות טובה

 .תזונה בעלת אנרגיה נמוכה .תזונה בעלת אנרגיה גבוהה

 .לא תמיד אנו מצליחים לבחור לפעול מהלב

 ,אנו בכל זאת בגוף ובחומר ויש לנו גם אגו

 50%אך מספיק שנפעל מתוך האור ב

 .כדי שהאנרגיה שלנו תוכל לנצח את החושך ולהתעלות

 

 :הבאות בכל יום המנטרות להתחבר למציאות של העידן החדש ולומר את .3

 ".ת את החושך בעודי בחיים/ת שהחיים תומכים בי ואני מנצח/אני יודע"

 ".לעזור ולהיות חלק מהשינוי וההתעלות, באתי לכאן לחוות"

 ".ה לנוע קדימה עם אהבה בלבי/ת מהעבר וחופשי/אני משוחרר"

 מדיטציה להעצמת התודעה לעידן שמעבר לזמן

 

 את גבולות התודעה שלך זה הזמן לפרוץ
 .להאיץ את התפתחותך הרוחניתו

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsttaOwxyzs&t=149s
https://www.youtube.com/watch?v=fsttaOwxyzs&t=149s
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 ?אז מה הצעד הבא
 

ותודה שבחרתם להקדיש לי , אני רוצה לברך אתכם שהגעתם עד לכאן, ראשית

זהו סימן משמעותי שאתם לוקחים את החיים שלכם ברצינות ושחשוב . מזמנכם היקר

עזרה ותמיכה שיכולים , רעיונות זה ספרמצאתם בש מקווה ניא. לכם לצמוח ולהתפתח

ם אל חיים מלאי בחיילצמוח ולדייק את עצמכם ואת דרככם , דםלהניע אתכם להתק

  .סיפוק והגשמה

במידה ואתם  .לבד או בקבוצה, וי ותמיכה כלשהיאלליורוב בני האדם זקוקים גם 

 :מנת-על לעוד יד מכוונת ומעמיקהמחויבים לעצמכם ומרגישים צורך 

  בכל תחום ובכל נושא, לקבל מסרים והכוונה לדרככם. 

  לפתח את המודעות העצמית שלכם. 

  להשיג מטרות ויעדים בחיים שלכם. 

  האיכויות והכישורים שבכם, היכולות להעצים. 

  פחדים וחסמים שעוצרים אתכם, להתגבר על חששות. 

  לרפא ולשחרר מכאובי עבר והווה. 

  להיות יותר אנרגטיים ובעלי מוטיבציה. 

 ולקבל הדרכה ומסרים  והחישה האנרגטית( ת)לפתח את ערוץ התקשור

 .בעצמכם

  להשיג שליטה גבוהה יותר בחיים שלכם. 

שיתן מענה  ,המפגש/לגבי סוג הטיפול ולהתייעץאתם מוזמנים להתקשר 

 .ושישיג את התוצאות הטובות ביותר עבורכם, לצרכים האישיים שלכם
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 :אשמח ללוות אתכם באחד או יותר מהאמצעים הבאים

  סרים בתקשורמפגש ייעוץ והכוונה בקבלת מ. 

 ו תהליכי מודעות Nlp  שחרור חסמים והעצמה אישיתוריפוי ל. 

  רייקי, ביואורגונומי, משולב) מקרוב ומרחוק ריפוי אנרגטיים תהליכימגוון של ,

 .(אקסס בארס

  לריפוי מכאובי עבר והווה" המסע"מפגש בשיטת. 

   בהתאמה אישית למגוון סוגי טיפוליםסדרת מפגשים. 

  לאומנות התקשור  "פשוט לתקשר פשוט"בקורס למידת כלים בעצמכם

 .וההתפתחות המודעת

 ".דברו איתי"בטופס לחצו כדי ליצור איתי קשר , לחילופין

 

 לעשות מנת לעזור לכם -על, בנוסף

 ,את הצעד הראשון

 פעמי-שלוש הטבות למימוש חד קבלו במתנה

 (:אין כפל מבצעים/  יש להציג את קופון ההטבה ביום המימוש)

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pashutli.com/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%98%D7%99/
https://www.pashutli.com/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/671-2/
https://www.pashutli.com/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA%D7%99/
https://www.pashutli.com/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2/
https://www.pashutli.com/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA%D7%99/
https://www.pashutli.com/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98/
https://www.pashutli.com/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA%D7%99/
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 וכיצד הם  ספר זהעל הדברים שקראתם באשמח לקבל את תגובותיכם , כמו כן

     reliw@zahav.net.il  :השפיעו עליכם

 

 אשמח , ואם מצאתם שיש בספר זה ערך עבורכם 

 . זה גם לחבריכם  ותפיצו ספרהלאה שתעבירו 

אני אשמח להגיע לכמה שיותר אנשים , כחלק מהחזון והשליחות שלי לחלוק ידע ושפע

מודעים ומלאי הזדמנויות תוך אפשור  יותר לחיים, ולעורר גם אותם לחיים אחרים

אני יודעת . אתם כבר יודעים איזה ערך זה יוסיף לחייהם. ובחירה לצמוח ולהתפתח

 .שהם רק יודו לכם על כך

 

 

 

 ?מהספרנהניתם 

 ?רוצים עוד

, בעמוד הבא תמצאו עוד מגוון של כלים לצמיחה

 .למימוש הרצונות והחלומות שלכםו להגשמה

 

 

 

 

mailto:reliw@zahav.net.il
mailto:reliw@zahav.net.il
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 סוד סימני הדרך
 וליצירת החיים שתמיד רצית שלך הדרך להגשמה

 הספר יכול לשנות את חייך: זהירות

בפניכם תובנות ותגליות על  ףחוש" סוד סימני הדרך"הספר 

 :את סודות המהות שלכם ומגלה לכם, עצמכם

 מי אתם באמת? 

 למה אתם כאן? 

 מהם הרצונות האמתיים שלכם? 

 מה השליחות שלכם? 

 מהו הערך שיש לכם להעניק לעולם? 

לממש את ייעודכם ולהגשים חלומות , כך שתוכלו כבר עכשיו

את החיים להגשים  .עוצמה וידיעה פנימית, מתוך תשוקה

 .שתמיד רציתם

 סימני הדרך להגשמה היא

  נוסחה פורצת הדרך

בהירה , אותה פיתחה רלי וורן ומובאת בספר בצורה פשוטה
צעד אחר , מזמינה אתכם רלי, בכנות סוחפת. ונגישה לכל קורא

להתבונן על סיפור חייכם , לצאת אתה למסע משותף, צעד
 ולמצוא את

 !ההגשמה הייחודית שלכם אל המפתח

 

 
  

 ?היכן רוכשים את הספר

" פשוט לי"בחנות האינטרנטית המאובטחת של 

 www.pashutli.com  . 

בחנויות הספרים או באמצעות המייל או הנייד 

4215128-054/  reliw@zahav.net.il 

 

http://www.pashutli.com/
mailto:reliw@zahav.net.il
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 להגשים, לדמיין, לרצות
 דיסקים עוצמתיים בדמיון מודרך

 לשינוי פנימי ותוצאות מדהימות, לקבלת מסרים

 להיות מי שנועדת להיות  –לרצות    

 את מה שאפשרי  –לדמיין             

 את החיים שנועדת לחיות  –ולהגשים          

למסע  אשר יקחו אותך, תהליכים עוצמתיים 8
  .ךמופלא ומרתק לתוך עצמ

 חייםודרכך ב ךלגבי עצמ לקבל תשובות מדויקות. 

  להעצים את היכולת שלך להעז ולפעול למען הגשמת

 .החלומות שלך

  פחדים ואנרגיות לאמץ אמונות תומכות ולשחרר

 .חוסמות

 ךהתחבר למאגר הכוחות האינסופי שלל. 

  אהבה וקבלה עצמית ולבחור לפסוע בנתיב לחזק

 .הצמיחה שלך

 ולהגשים את  נועדת להיותלהיות מי ש ךלעצמ לעזור

  .החיים שנועדת לחיות

 .תהליכים אלה ימשיכו לתמוך וללוות לאורך שנים

מכלול שלם של כלים עמוקים ועוצמתיים שמחברים כל אדם "
, לשנות אמונות, לקבל מסרים והכוונה, לעצמו וליכולת להיפתח

ולהשיג ... לעורר מודעות, לשחרר מכאובים, לחזק אינטואיציה
  ! "חובה לכל אחד. תוצאות מדהימות

 

 
  

 ?דיסקים להורדה מידיתהיכן רוכשים את ה

" פשוט לי"בחנות האינטרנטית המאובטחת של 

 www.pashutli.com  . 

 reliw@zahav.net.il  /4215128-054באמצעות המייל או הנייד 

 

 

 

 

http://www.pashutli.com/
mailto:reliw@zahav.net.il
mailto:reliw@zahav.net.il
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   כל הזכויות שמורות לרלי וורן 

 ?איך יוצרים איתי קשר
 

 מזמינה אותך באהבה  :חודשיעלון  .0

מעוררי  ולקבל מגוון של חומרים "מסרי האור"להצטרף לעלון החודשי 

הדרכות והמלצות , מסרים ומאמרים מתוקשרים, כלים עוצמתיים, השראה

 .  חמות וטיפים לחיים טובים ומלאים שיתמכו בהתפתחות ובהצלחה שלך

 

 ":פשוט לי"אתר  .2

 www.pashutli.com  

 

 

 

הנחיית , הרצאותלהזמנת , לתגובות, ליצירת קשר אישי : אימייל .3

 :לאישור הרשמה והשתתפות באירועים, מעגלים והדרכות

 reliw@zahav.net.il 

 

 154-4205028  :סלולר .4

 

 . רלי וורן/  " רליפשוט לי עם " לחצו להצטרפות לקהילת :פייסבוק .5

 

 .ב אני כאן בשבילכם 

 ,להתראות בקרוב באחד המפגשים

 .שהחיים מזמנים, או בכל מקום אחר

 ,תודה מעומק הלב

 .וברכות של אור לדרככם

 רלי

http://reliwarren.ravpage.co.il/newsletterregistery
http://www.pashutli.com/
mailto:reliw@zahav.net.il
https://www.facebook.com/pashutli.reli/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/reli.warren

