
  מציאות המונים  יצירת 
לקיחת אחריות על אנרגיות היצירה שלנו

חוק האנרגיה קובע שאנו מקבלים את כל מה שאנחנו מתרכזים בו. 

כיוון שרובנו איננו משתמשים באנרגיית היצירה שלנו במלואה, יש מי שמשתמשים ב"עודפים " שלנו לקידום
האג’נדות הפרטיות שלהם.

  בכדי ללמוד נושא מעניין זה  אסדות הגז   בואו נסתכל על נושא 

, מול החוף שלנו. ז לבנות אסדות גהכריזו על כוונתםכוחות מסוימים .1
כל עוד לא אמרנו: "לא!" - יש להם היתרחר שעשו את הכרזתם בגלוי, מבחינת כוחות אלה, לא.2

ליצור עבורנו את המציאות. 

 הם לא יכולים ליצור עבורנו מציאות, מבלי שאנו נספק להם.הם כמובן משתמשים באנרגיה שלנו בכדי ליצור
את הרשות לכך! 

אף אחד אינו יכול ליצור עבורכם את המציאות, מבלי שאתם תתנו זכרו:
 (גם אם עשיתם זאת מבלי להבין או לשים לב)הסכמתכם לכך

?   איך עובד תהליך מרתק זה  אז בואו נראה  

.מגפות או הרי רוב הציבור אינו עוזר במודע ליצירת אסונות, מלחמות

אז מה מספק את האנרגיה ליצירה? 

לאפקט של קוסם על הבמה, כשהוא מטה אתתן להשוות זאת מתוחכם בו זמנית, ניוהעניין הוא פשוט 
תשומת הלב של הקהל כדי ליצור אשליה. במקרה שלנו, הקהל מונה מאות אלפי אנשים.

של קהל זה, כדי להפיק את האנרגיה הרגשית הדרושה ליצירההרעיונות והרגש  האשליה, היא הכוונת 
המבוקשת.

בואו נפרק את התהליך הנ"ל בכדי להבינו טוב יותר

הכוחות הנ"ל מודיעים על כוונתם ליצור מציאות כלשהי – ובמקרה שלנו אסדות גז -   1  שלב 
 איך להגיב.ומבולבלים, ולא יודעיםכים נבו - אנשים חשים   2  שלב 
רכזים במקרה כזה את אנרגיית הפחד והכעס ברעיון של הקמת אסדות גז. - רובנו מ  3  שלב 
, מייצרת , שאותו אנו חווים כפחד הרס וייאושך, בתדר נמות האנרגיה הרגשי -   4  שלב 

גרסה של מציאות שיתופית, בה מתקיימות אסדות גז מזהמות ומסרטנות מול החוף

אכן מ-ר-ת-ק!!

חשבו: אז איך מתנגדים למשהו בלי ליצור בדיוק את מה שאנו מתנגדים אליו?

חזק ברור ובלתי משתמע לשתי פנים.  זהו אותו הכוח שהייתם מגייסים אם זר היה     יש לומר לא!
מחליק את היד שלו על פנים הירך שלכם במקום ציבורי. הייתם צועקים "לא!” מלווה בתנועה טבעית

נמרצת של הרחקה. תנועה זו היא תנועה בעלת עצמה, אך אינה אלימה. מטרתה להתרחק



מהסתברות שאיננו מעוניינים להשתתף בה. 

– מצב זה אומר, אני חזק, אני חופשי, ולמרות זאת אני נחוש     "  PEACE   "  לשמור על מצב מנטלי של
שלא להילחם באלימות. גנדי היה המורה הגדול ביותר של שיטה זו.

(לדמיין עם רגש חיובי) את הים נקי וחופשי מאסדות!" יש "לראות

– רוב האנשים אינם מיודעים. הם חשים חסרי כוח וזו המציאות שנוצרת סביבם:     להעביר מידע
כשאתם מתחילים לשתף מידע בקשר למה שקורה ובעיקר מה הם יכולים לעשות, מתחיל השינוי.

לים להכיר בכוחות היצירה שלהם.הם אינם חשים מבודדים עוד ומתחי

  - קבוצה היא כוח! (גנדי הלך עם אלפים אל הים להפיק מלח פעולההתאספות בקבוצות גדולות
שהייתה  מנוגדת לחוק באותה תקופה!)

פנתאון מצומצם מאד, מכתיב את גורל האנושות. במשך  - הבנה של מי הם המושכים בחוטים
.אליהםדורות למדנו לפחד מכוחות אלה ויש לנו בשושלת האישית זיכרונות של תוצאות התנגדות 

 אנחנו יכולים להתגבר על הפחד המושרש בנו, אנו יכולים לעמוד מול כוחות,כשאנחנו מתאחדים
אלה ולומר בפשטות: לא עוד!

זכרו, אתם בדרך להיות יוצרים מודעים. נצלו כל הזדמנות ללמוד לסיכום הנושא המרתק הזה:
ולשפר את היכולות שלכם. שמרו על חוויה חיובית ערנית ושמחת למידה. התייחסו לכל זה כמשחק

מתוחכם והעיקר תהנו!

:כשאתם נמצאים בהפגנה או אירוע המוני אחר

: התכוונו להישאר חיוביים ערניים ומלאילפני שאתם יוצאים מהבית●
השראה

זכרו כי אתם יוצרים את המציאות שלכם!●
היו ברורים בקשר למה שאתם מתכוונים ליצור.●
סלקו כל ספק!●
צרו בהחלטיות עולם הרמוני שופע חיים, זוהר ומרגש בעל רטט●

רוחני גבוה.
"אינני, משהו כגון: הכריזו בפני עצמכם ללא כל חשש או פחד●

מתכוון להשתתף בגרסה של המציאות בה פוגעים בים או
, אני מתכוון ליצור עולם הרמוני שליו ומלא שמחה!"בסביבה


