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ההרצאה הראשונה בסדרה:

"מחשבה יוצרת מציאות"

סיכום ההרצאה:

שורש המילה מציאות = מ.צ.א ...מלשון מוצא.

כדי למצוא צריך לחפש. כלומר, מציאות זה מה שאנחנו מוצאים.

חווה כמציאות שלי, זה מה שאני בוחר לחוות. המחפש הםמי המחפש? החוק שאני משתדל לחיות אותו הוא - מה שאני
בכלל,אמונות קדומות שהועברו אליי, או נצרבו בתוכי כ"אמת"הדפוסים הקדומים שנצרבו בתוכי. כל מיני הסכמי ילדות,

או "אמת" על עצמי.

חושבמה שקורה. איך אני מרגיש, תלוי באופן ישיר למה אניהמציאות זה לא מה שקורה, המציאות זה איך אני מרגיש עם
ומפרש. ככה, מחשבה יוצרת מציאות.

שבוראים את המציאות, זה המעבר להבנה שיש שני מצבימה שעוזר לנו להפוך מפסיביים מול המציאות, לאקטיביים
מציאות:

מציאות - חיצונית לי..1
תפישת מציאות - פנימית בי..2

על המציאות החיצונית, לרוב אין שליטה כלל.

על תפישת המציאות, יש לי מאה אחוז בחירה.

אותי ברובד הלא-מודע. מודעות היא הפנס לחדרים(לרוב, הבחירה מגיעה מהדפוסים והאמונות הקדומות שמנהלות
החשוכים האלה שבלא-מודע).

אל מול המציאות החיצונית לרוב אני פסיבי.

אל מול תפישת המציאות אני לגמרי אקטיבי.
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אז מה עושים עם ההבנה הזאת?

שלי, על המציאות הפנימית שבי, נמצא אצלי ביד.מחזקים את האמונה - שהשלט שאחראי על מצב הרוח הפנימי.1
בלי שום קושי. ממש לא. אבל זה סוג של שינויזה לא אומר שמרגע זה אני הופך להיות מאושר ושמח כל הזמן,

תשתנה כדי שמצבי ישתפר, אפשר להתחילמסלול בווייז הפנימי. במקום להמשיך לחכות שהמציאות החיצונית
אני חושב ומפרש.לנוע לכיוון התחושה שמה שאני מרגיש, תלוי אך ורק במה

ולנסות לבדוק מה אני מפרש שגורם לי להרגיש ככה.מתבוננים. מתחילים\ממשיכים להתבונן על מה אני מרגיש,.2
מאוד פשוט, כשאני מרגיש קושי, כעס, תסכול, מרמור,לא חייבים לשנות שום דבר בשלב הזה. רק להתבונן. החוק
מה אני כרגע מפרש שגורם לי להרגיש ככה. איזועלבון, או כל תחושה פחות נעימה, אני יכול לעצור ולבדוק

הזה שאחראי על התחושה הזאת.מחשבה אני חושב, שגורמת למוח שלי להפריש את הכימיקל

תרגיל קטן:.3

המעבר משאלה:מה שעוזר לי לחזק את השריר של מחשבה-יוצרת-מציאות זה

"מה קורה?"

לשאלה:

"איך אתה מרגיש עם מה שקורה?".

תזכורת לשנינו, לחזק את ההבנה שיש מציאות ויש תפישת(זה תרגיל שאני מקיים עם אחי בכל שיחת טלפון. זה מעין
חושב ומפרש).מציאות. ומה שאני חווה כמציאות, תלוי לגמרי במה שאני

:לסיכום

מחשבה = מה-חש-בה?

המחשבה מולידה הרגשה.

מה אני מרגיש קובע איך אני חי.

מחשבה יוצרת מציאות.
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