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 מאבק: בריא ולא בריא 

114המדריך מס' הרצאת   

1963באפריל,  26  

 

ניגרים  עוצמה לכל אחד ואחת מכם. אהבה ו אלוהים שלום רב, חבריי היקרים. ברכת 
. תחו את לבכם כדי שתוכלו להתכוונן לכוח הזהי. פקדימה  

אף אחד מכם לא צריך להיתקל בקושי שאינכם חזקים מספיק כדי להתגבר עליו. אל  
משאבים  והשיגו את השיטו יד  ו. הה שלכםספק במשאבי הכוח הקיימים בנשמ ותטיל

יותר כוח מאשר תלות בעזרה ממקור חיצוני. ברכות   כם הפנימיים הללו. הם יתנו ל
היא במצב  , אך כםבתוכ  מתשכבר קיי עוצמהאלוהי אפשריות רק באמצעות המהועזרה  

.  מבחוץ)זורם( . הכוח הזה שזורם מבפנים, לעולם לא רדום  

  מושיטים יד   םאת הכוח לשחרר. את כם, שיש לו הז  תהפנימיעוצמה  לסמוך על ה ו מדיל
במקום להבין ששום דבר לא יכול להגיע   ,לעתים קרובות כל כך להתערבות חיצונית

  על ידי כך ו)בעוצמה(  האת הציוד הפנימי להשתמש ב כםכשאין ל ,מהחיים  כם אלי
,  כם במשאבים הפנימיים של יםתלוי םם יותר. כאשר אתמיוחכלהיות חזקים יותר 

אכן יתחזקו. עזרה מבחוץ עשויה להיות נעימה    כםהביטחון העצמי והכבוד העצמי של
ההסתמכות העצמית  , את כם, אבל היא לא תגביר את הביטחון העצמי שלבאופן ריגעי

פנימה.  הושיטו יד ולכו ם כך, . א כם ואת הכבוד העצמי של כם, את העצמאות שלכםשל
בינו שהחוקים האוניברסליים עובדים בצורה כזו ששום דבר לא יכול להיות מעבר  ת

ספק או   יםמטיל םליכולת שלכם. אם לפעמים זה נראה כך, זה רק בגלל שאת
ם. כ ם מהמשאבים הקיימים בתוכמי מתעל  

  תמבלבלהתנסות  אנשים אומרים לעתים קרובות שהחיים קשים וכואבים, שזה 
לא   !נפרד מהחיים, אבל הם לאב, שאין לזה משמעות. הם מאמינים שהם הותמוה

.  כם את עצמ  יםחוו ם מדוייק של איך אתהעתק נראים, זה   כםמשנה איך החיים של
של כל  מסה צבורה , הם כםעבור, כפי שהם באים לידי ביטוי כםהחיים האישיים של

. זוהי השגיאה הגדולה ביותר האפשרית, ואחת הבסיסיות  כםהעמדות והתכונות של
אחר. זה לא   בהם אתם ממוקמים, זה דברדבר אחד והחיים ש ם זהביותר להאמין שאת

לשלב של   ו, תגיעכם עבור ות ה משמעות ומציאות פנימיינ כך. כאשר למילים אלו תהי
יותר כמו קש חסר   יםמרגיש  כםיותר לפחד, שבו אינ  כים צרי  כםהתפתחות שבו אינ 

לא רק באשליה,    ם, את ם שלכם חיי ה מ כם את עצמ יםמפריד םאונים ברוח. כל עוד את
, ביכולות  כםבעצמ כםבפחד ובחוסר הרמוניה. כל ביטחון שיש ל םאלא את 

והיכולת   שלכם בחיים. השמחה שבלב שיהיו לכם  ים, אתה יכולכם ובפוטנציאלים של
  שלכם יכולתהאת  יםחוו ם. ככל שאתכםלחוות את השמחה הזו יהיו חיי כםשל

במידת הצורך, האפשרות  ן שלכם רצוהואכזבות, לוותר על תבוסות  להתמודד עם 
מנקודת מבט זו,    כם ואת חיי כם את עצמ  נו תפחת. ברגע שתבח  כםשהחיים יפחידו את

. שזו המטרה שלנום שלכם, חייהושל   כםצעד נוסף לקראת השילוב של עצמ ותעש  
 

  .גם לא בריא והרסנימועיל, כמו החיים, כמובן, הם גם מאבק. אבל יש מאבק בריא ו 
אמיתי, אך לעתים  לימוד   ועל המאבק". זה ופילוסופיות ודתות שונות מבקשות ש"תוותר

  ם. את כם, לא עמידה על זכויותי כניעה כמשמעות של ויתור או  ן ה מובזקרובות 
ולא לנסות עוד להגשים   (םאפאתי שווי נפש )ו םפסיבי צריכים להפוך ל  םשאת ים מרגיש

. זה מוביל לאדישות ולעצלות, לקיפאון ואפילו  כםואת המטרות של כם את עצמ
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,  למזוכיזם. זה מוביל לאכזריות של אי אכפתיות לתנאים טובים יותר שאפשר לשפר
כם.  ובעולם שסביבתוככם  ב  

, אם כי הוא  עקר. זה אף פעם לא  כםאת האנרגיות שלסוחט מאבק בריא אף פעם לא 
ין בפעילות נינוחה וביכולת  ישיר. מאבק בריא מאופי באופן  לא תמיד קוצר הצלחה  

תבוסה, על ידי מטרות מוגדרות היטב עם מניעים בסיסיים בריאים, על ידי  השלים עם ל
עיסוק בסוגיה עצמה ולא בשימוש בבעיה כדי לכסות על סטיות פסיכולוגיות נסתרות.  

וחוסר    ָטֳהָרה - אי  להתגבר על  כם. ם נגד עצממיאף פעם לא נלח   םבמאבק בריא את
, אלא לאפשר להיבטים הללו להגיע למודעות  כם בגרות אין פירושו להיאבק נגד עצמ

להבין ולהשלים איתם. זו הדרך להתגבר על מה שמטריד והרסני,   וכדי שתוכל כם,של
. לא על ידי מאבק נגדו   

  יְכַלֶּה, ולכן המאבק לא זרםנגד ה ו לא תשח  ם. אתכםמאבק בריא תמיד יחזק את
.  עלות ל כם. לא נדרש מאמץ כדי לאפשר למה שיש ביםמדולדל  כםוישאיר את כםאת

הרבה מאוד אנרגיה כדי למנוע מהחומר הפנימי הזה לעלות ואז   ים מבזבז םלמעשה, את 
לגיל מסוים, אין עוד מספיק   יםגיעמכל כך. לאחר ש עייפים   םלמה את  יםתוה םאת

אנרגיה להתמודדות עם החיים, אבל אם זרם האנרגיה הזה היה נֱֶּהַפך , החיים היו נהיים  
ם כל  מיוחוס תוככםם בכל הכוח נגד המודעות למה שיש במינלח  םשונים מאוד. את 

רק הייתם מוותרים על זה,   לו. זה מאבק לא בריא. כםהזמן את זרימת הרגשות של
משמעותית    ,ולים בקלות לשים את האנרגיה במקום שבו היא שימושיתהייתם יכ 

. בכל פעם שמשתמשים באנרגיה בערוץ הנכון שלה, היא מתחדשת מועילהו
  ת. אז לא נשארקורה בערוץ שלא מיועד לזה, זה לא ה אוטומטית. אבל כשמשתמשים ב
,  כם הפוטנציאלים שללפתח את כדי  מפני ניצול,  כםמספיק אנרגיה כדי להגן על עצמ

. היכולת לטפל בכל זה תבוא כתוצר לוואי טבעי של  כםאו לעבוד לקראת המטרות של
לצוץ,   כםלמנוע מהעמדות השליליות הנסתרות שלשנועד  העקר הפסקת המאבק 

. מתוך אמונה כוזבת שניתן לבטל אותן על ידי התעלמות מהן   

  ים נאבק םספק. בכל פעם שאתאין  ,במאבק בריא אין חרדה, אין פחד, אין אי ודאות
גם מאבק לא  יש  ש ו, תדעותרגשות שליליהמראים מטרה בריאה לכאורה אך  בורע

אולי נגד ספק או   -  כםנגד עצמבהכרח ים נאבק ם. בדרך נסתרת אתך ימששמבריא 
כי אחרת הרגשות השליליים   -  יושרהנגד אנוכיות או גישה כלשהי שמסתירה חוסר  

זה הזמן להפסיק   , אותם יםמרגיש םיכולים להיות שם. כשאתהיו והמתכלים האלה לא 
. להגיע אל פני השטח כםלהיאבק ולאפשר לרגשות הנסתרים של  

האנושיים לזרמים. הם נעים במעגל שבו כוחות  ניתן להשוות את כל העמדות והרגשות 
פנימיים וחיצוניים משפיעים זה על זה. אבל הגורם השולט תמיד נמצא בתוך העצמי.  

להעביר את השליטה לנסיבות חיצוניות בתקווה שניתן לתקן את הנזק   יםכאשר מנס
,  הרמונית של העצמי והחיים -ס לעזרה להתאים מחדש את הזרימה הדי ים מבחוץ, ומצפ

  עוד ועודמונעים את הזרימה החופשית שמביאה למודעות. המיקוד החיצוני מפריד 
השליטה המשמעותית היחידה: מודעות    - האדם   מהשליטה האמיתית שעומדת לרשות

. מלאה לעצמי  

תוך  ב ייםעמדות מסויממרגשות ו  -)מ(   יםאו אפילו מפחד  -ים לא אוהב םכאשר את
המודעות אליהם. זה מסתכם במניעת זרם הרגשות שאמור  ם את מי חוס   ם, אתכםצמע

  -אם כי היא אינה חדשה כמובן   - לזרום בחופשיות. השתמשו באנלוגיה של הזרם
  כיםצרי םכגישה רעננה, כדי שתוכלו לדמיין את הנזק שנגרם על ידי הדחקה. את

חברים שלי, נסו    ם כך,כדי לקבל השראה להסיר את המחסומים. א החדש נופה  ת
, מה יקרה? אפשר לסכור  זרם , כל גישה ותגובה כזרם. אם תחסמו הרגשהלדמיין כל  
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נהר. המים יזרמו אל הסכר ולאחר מכן ייעצרו. אבל ככל שיצטברו יותר מים מאחורי  
ת הסכר, יעלו על  הסכר, כך תגדל האנרגיה של המים המצטברים עד שהם יפרצו א

ויהרסו לא רק את הסכר עצמו, אלא את כל הצמחייה והמבנים הטבעיים   הםגדותי
והבריאים שלצדו. אין צורך להרוס את המתרס בצורה כל כך אלימה. את הסכר  

לבנות אותו, הוא   םמעולם לא היה צורך להקים, אבל מכיוון שבחרת  ה שלכםבנשמ
:  כםאופן הדרגתי ושיטתי על ידי המאמצים שללהסיר אותו ב יםיכול   םחייב ללכת. את

את זה למסלול שלו,  יַטֶּה  עד שהטבע   ין המתלזהו התהליך המודע של עימות עצמי. 
,  קשהבצורה  כם כשהחיים מטפלים ב . שהמתרס ייסחף בעוצמת המים ופירוש

מתפרקות לבסוף,    -שמקורותיהן מאחורי המתרס -  כשהעמדות ההרסניות המצטברות
והתמוטטויות מסוגים שונים.  משברים    יםחוו  םאת  

לצוף בחופשיות אל פני   משקעיםללכלוך ול נים נות םהנהר, אתכירת על ידי אי ס
  , סיטו. המים המתחדשים ללא הרף בטהרתם וברעננותם ימהם השטח כדי להיפטר

סוף סוף, במהירות את הנהר מהְשפוכֶּת . האם זו לא עובדה בטבע? אותו דבר חל על  
  כם. על ידי פחד ואי התבוננות בפסולת של כאבי העבר שלכםזרמי הנשמה של

מּוָעִדים  אותם מאחורי המתרס, והם   אוגרים םאת  ,ובנטיות ההרסניות שלאחר מכן
אבל אין מה לחשוש  . לשלוט במה שקורה  יםלא יכול םיום אחד שבו את כם אתהציף ל

להסיר את   ולפסולת להגיע אל פני השטח. כאשר תתחיל  יםמאפשר םכשאת
 םלאלה שהרגשת ותשלא דומ  ותרגשות שליליהלחוות   ותתחיל כם,החסימות של

שוב. היזהרו מהפיתוי הזה. הרגשות  , את המכסהלשים אחר כך בעבר. הפיתוי הוא 
,  הלא אנוכיים חייבים להגיע בסופו של דברו החמים, החיוביים, הנדיבים, האוהבים 

. אי הרצון לראות את השלילי אינו מבטל את  כםוהרגשות השליליים כבר לא יזיקו ל
. קיומו   

לקיומו, הוא עולה מאחורי הסכר,   ים, מתכחשכם בחוסר הביטחון של יםנאבק םכשאת
  מאופקים כמו מים גואים. כל עוד הסכר מחזיק, תרגישו אי נוחות עמומה. אתם תרגישו 

לא מספיק  מבלי להבין למה, ותרגישו שכמה מהפוטנציאלים הטובים ביותר שלכם 
את מלוא העוצמה של חוסר הביטחון   והמצב, וגם לא תרגישתפסו את מנוצלים. לא ת

שמתעצם ככל שהוא מצטבר מאחורי המתרס. יום אחד אירועים חיצוניים מסוימים  
  ם בכל הייאוש של חוסר האונים וחוסר הביטחון שמעולם לא העזת כםיציפו את

למעשה   םאת  כם,על ידי מאבק להדחיק את חוסר הביטחון של ,. אזאיתם להתמודד 
יכול  אותו לגדול וחזק יותר ממה ש  כיםהופ   םי הכחשת קיומו, את אותו. על יד  יםמגביר

עוינות או   ,פחד, ספק -או גישה אחרים  ה רגשהאחרת. הדבר נכון לגבי כל להיות היה 
העיקרון זהה. חוקי הטבע חלים על כל הכוחות שנוצרו, בין אם הם    -כל דבר אחר 

רגש. נהרות ממשיים או נהרות וזרמים של   

  ,עד שהטבע יפרק אותוַהְמָתנָה האם זה לא הרבה יותר חכם להסיר את המתרס? 
  אונים. הרגשות יציפו אתכם ולא תבינו את משמעותם כי  י לחסר כםתהפוך את

המומנטום המצטבר שלהם הפך חזק מדי. אל תחכו לזמנים כאלה. לעתים קרובות מדי  
.  לעשות חשבון נפש נים לפני שמוכ ,מחכים למשבר  

המטרה שלנו בעבודה זו היא להימנע ממאבק עקר. לשם כך עלינו להסיר את המתרס  
, ולהתמודד עם  ולפני שהוא מסיר את עצמו, לאפשר לזרימה להוציא את מה שטמון ב 

ספקות, תוקפנות, קנאה, רכושנות,   -הרגשות שהייתם מעדיפים להתחמק מהם  
ששייך לילד הפגוע   כם בקיצור, כל מה שב -חשיבות עצמית עצמי וב תורכזהת
תוככם.  שב  
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רגשות הללו? הבה נהיה מאוד ברורים לגבי  המדוע אנשים מתנגדים להיות מודעים ל
לעשות את    ים לא רוצ  םלא רק מעיד שאת של התנגדות. זה הממשית המשמעות  

להסיר את   כםאת  תחייבהיתה מלעבודה אם היא לא   יםמתנגד ם העבודה הזו. לא היית
מהרבה    יםמורכב  ם. מכיוון שאתבלבד זרם אחד כם. אין בזרםאת ה םס וה שחמכל 

; הם יוצרים  מים ו חסגישות ורגשות, יש הרבה זרמים. כמה מהם, למרבה המזל, אינם  
נוספים שבהם המתרס אינו   זרמים. ישנם כםוכלפי חיי  כםכלפי עצמ מועיליחס בריא ו 

בהם  . אבל יש מספר זרמים שעליה חזק מדי וההתנגדות לא קשה מדי להתגבר
על עצמיכם.   נושכך תג םכי חשבת , בכוונה םסגרתנ  

המודע אינו מבין שיש לגעת ב"אזור האסור"   עצמי את העבודה, ה  ים מתחיל   םכאשר את
מתקרבת לתחומים האלה,   כם קיומו לחלוטין. רק כשהעבודה שלהתעלמתם מהזה, כי  

בכלל מה הם, תתבטא ההתנגדות. זה קורה עם אנשים מסוימים בתחילת   נו מבלי שתבי
החיפוש העצמי שלהם. עם אחרים, ייתכן שהעבודה התקדמה במשך זמן מה וייתכן  

, לפני שניתן יהיה לגעת באזורים  זרמים  מספר  יםשחרר מ, הוסרו  יםקטנ  מחסומיםש
. האסורים  

מכוערים או מרושעים.    להסתכל עליהם הם לא בהכרח יםלא רוצ  םהאזורים שאת 
, אך  יבעצמהתרכזות חיים ושל הה בסופו של דבר, צמיחה שנעצרה היא תמיד תבוס

ייתכן שהדגש אינו על אנוכיות, אלא על שימור עצמי כוזב. במילים אחרות, ההתנגדות  
. ופגיעות כאבהיא הגנה מפני חשיפה,   

על שלבי התפתחות   ו. אם תסתכל כםיש חשיבות עליונה להיות מודעים להתנגדות של
דות  שלכל שחרור גדול תמיד קדמה התנג ִתזָכְרּו מסוימים בעבר מנקודת מבט זו, 

  כיםצרי ם. לא משנה איזו צורה לבשה ההתנגדות, תמיד הייתכםלהתבוננות לתוך עצמ
ןלהתגבר עליה,  . זו הייתה צריכה  ָבֱאמֶּת כםלהסתכל על עצמ כםאת הרצון של  לְזַמֵּ

אבל אל   .להיות המטרה החזקה ביותר, החשובה ביותר, אחרת לא הייתם מצליחים 
תאמינו לרגע שבגלל מאמצי העבר הללו לא תצטרכו לעבור שוב את אותו מאבק. זהו  

.המאבק הבריא להתגבר על המאבק הלא בריא מול המודעות העצמית  

. הסימנים עשויים להיות  חסוםלהסרת המ כםלגלות את הסימנים להתנגדות של ו מדיל
לא תפספסו אותם. תלמדו   ,בהם מגוונים, אבל ברגע שתמקדו את תשומת הלב שלכם 

. בספק( )להתייחס  לקחת תירוצים לגיטימיים לכאורה עם גרגר מלח  

אינו תואם את המציאות   כםלגבי עצמ  כםהתנגדות קיימת לא רק בגלל שהרעיון של
משמש כהגנה כביכול מפני    מחסום; גם לא די לומר שהמחסוםמעבר ל  יםמוצא םשאת

היא  מחסום  סיבה נסתרת אחת לשמירה על ה החיים. זה כללי מדי. של פגיעות ה
להישאר ילד. נראה  יהיה שאפשר  -תקווההכנגד   -רוצה  האדם  ,שעמוק בנפש

שלילדים יש את היתרון שהם מקבלים את מה שהם צריכים כדי להיות מאושרים  
  :בעצמם. האשליה מפתה מאוד  זה ובטוחים. הם יכולים להימנע מהמאמץ להשיג את

. ההיזכרות ביתרון  )להיות עצמאי(שלכם  להיות זכאי לקבל מבלי לעמוד על הרגליים 
נמצאות פגיעות  הילדות הזה משתלבת עם הפחד לגעת באזורים הפגועים שבהם  

העבר. מכיוון שכוחות הנפש נטו לחוסר אונים מכוון, האגו נשאר חלש ולכן כעת הוא  
באחרים לצרכיו. לא רוצים   יתלו היות לסמוך על עצמו. זה בתורו מספק תירוץ ללא יכול 

לוותר על האמונה שאושר, הגשמה ובטחון יכולים להגיע מאחרים, ולכן נאחזים  
.  בתקווה זו. זוהי הסיבה העיקרית להתנגדות להסרת המחסום  
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כיר בכך.  לה םבתקווה לא מוצדקת, ושלא רצית ם שנאחזת ותדע  זה, את וברגע שתסיר
, ושעד כםעל חיי ם לעבור את כל המאמץ של להיות אחראי ם שלא רצית ותדע םאת

. מבחינה זו ל כישלון לשאת בעול ש םעכשיו לא רצית  

עשויה ללבוש צורות רבות ולחול על היבטים רבים   םצרכימילוי  התלות באחרים ל
כם. לברר איך זה חל עלי  כיםצרי םושונים של גישות חיצוניות ופנימיות. את  

הנפש    .. שניהם תלויים באחריםאדם בעל מוגבלותחסר אונים, כך גם הוא כמו שילד 
נת.  מכוונכות או מוגבלות המתנגדת היא אפוא לא רק הילד שעדיין לא גדל, אלא גם   

את ההזדמנות לא    כם לעצמ ניםולא נות כםמחוסר האונים של יםמפחד   םמצד אחד, את
אמיתי או לא. מצד שני,    כםאונים, וגם לא לבדוק אם חוסר האונים של י להיות חסר

  יםרוצ םרבה יותר משאבים ממה שהייתה כםמההפך: שאכן יש ל  יםמפחד םאת
  םאחריות עצמית, אבל את  לקיחת  להודות. הודאה בהם תדרוש התחייבויות מסוימות ו 

אחריות כוזבת כי זו נראית דרך קלה יותר לקבל אישור. גם    כםלקחת על עצמ פיםמעדי
  םכן צברתאאלא אם  ,את זה ניתן לאמת רק באזורים עדינים ונסתרים שלא קל למצוא 

. ידע עצמי רב  

נובע,  שלכם המודע המיינד לסיכום: האיסור לאפשר את זרימת כל הרגשות אל 
להשיל גישות שכביכול מגנות על  ; שנית, פחד מהצורך אי מושלמותראשית, מפחד מ 

; ושלישית, התעקשות להישאר ילד כי אז אחרים אחראים לצרכים  ות עיאדם מפני פג
שזיהוי האיסורים הללו  תריע . שוב אני חייב להן שלכםטחויולב כם, לאושר שלכםשל

,  ופני השטח. אם תתמידעל למודעות כבר הגיעו רגשות רבים ייתכן ש, גם אם אינו קל 
לא   םלדעת שאת יםגם חושש םמחוסר אונים, מכיוון שאת כםאת הפחד של  ותמצא

  כושתצטרגם  יםחושש ם להיות. את  ים לא רוצ  םאם את  ,אונים  ילהיות חסר כים צרי
כם. לסיפוק מיידי של כל משאלותי כםלוותר על הרצון הילדותי של  

מלכתחילה  , גם אם הזרם הזה כםמזרם החיים של  כםההתנגדויות האלה מנתקות את
עקבותיו קצת פסולת. אבל האם זה לא הרבה יותר טוב לתת לפסולת  שובל שבמביא ב

את  זה מאפשר לכם  לראות את זה? לראות את ים יכול  םלצוף בחופשיות איפה שאת
כשהמים  חסום יצטבר מאחורי המ זה אחרת זה )הפסולת(,  האמצעים להסיר את

.  עולים  

תמיד   ים מתפת  םאיך את  ו. ראכםבעצמ נותנגדות, חבריי! התבונהכירו את סימני הה
למצוא   ים מנס  ם לב איך את  מושי  ". "יעלםזה בתקווה ש םלא נעירגש לדחוף הצידה 

תירוצים לא   יםממציא   םלב איך את מו. שי כםהסברים קלים שלא באמת מספקים את
הנמקות  להסתכל על ההפרעות האלה, ואיך כל השאר נראה חשוב יותר. היזהרו מה

שקיימות אפילו    -ביותר. רציונליזציות מגוחכות  ותמסוכנ ן הקלות, כי ה( רציונליזציות )
פחות   ותדורש ןכי ה ן הרבה יותר קל להתמודד אית  -אצל האנשים השפויים ביותר 
ות את  גתקפות לכאורה מציההנמקות ימה. אבל המאמץ כדי שהאמת תחדור פנ

. וטיפוח של אמת   ןהסכנות האמיתיות: הן דורשות מאמץ כ  

כל אחד מכם העוסק בהתפתחות רוחנית ובצמיחה פנימית עשוי להעלות את השאלות  
הבאות: "מה הכי חשוב לי כדי להגיע למקסימום הכנות העצמית האפשרית? איזו  

זה? האם אני מרמה את עצמי כשאני רוצה  עם מהפעילויות שלי יכולה לעזור לי ביותר 
ביא התפתחות רוחנית? האם  להאמין שכל פעילות מלבד הכרה עצמית יכולה לה

? האם המאמצים שלי מספיקים, או  זה )הכרה עצמית(  צמיחה אפשרית בלעדי 
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  /לעשות יותר? אם יכולתי לעשות יותר, מדוע אני מרשה את ההסתייגות  יכולתי ש
האם יכול להיות שאני מטפח חיפוש עצמי רק באותם אזורים שאינם    ?זההריסון ה

כואבים, שאינם יוצרים בי חרדה? אם זה כך, אז אני חייב לשקול את הסבירות שאני  
מתנגד לדעת מה יש בי. מה היחס שלי לעצמי בהודאה זו? אם אני רוצה להתמיד  

תכל על עצמי,  בהתנגדות שלי, האם לא עדיף שלפחות אדע שחסר לי האומץ להס
במקום להעמיד פנים להיפך? האם יש לי את האומץ להודאה הזו? האם אני יכול  

להכיר בכך שיש אזורים מסוימים בהוויה שלי שבהם אני אמיץ ומוכן לחלוטין להסתכל  
תחומים אחרים בהם ההיפך מתקיים?" שאלו  עשויים להיות על עצמי בכנות, בעוד ש

  כםאת עצמ ושלא תשל ואז הקשיבו היטב. התפלל את עצמכם את כל השאלות הללו ו
בתשובות. אם תעשו את זה, חברים שלי, זה אומר יותר ממה שאתם יכולים לדמיין  

בשלב זה. ברגע שהשאלות הללו ייענו בכנות, תחוו את ההבדל בין מאבק בריא  
בריא.   למאבק לא  

להיאבק בספק על ידי   יםיכול   םלהטיל ספק, את יםלא רוצ םספק, ואת  כםאם יש ב
  חסום  , המכםאותו. זה בדיוק מה שההתנגדות של  יםלא מסיר  םהכחשת קיומו, אבל את

מני    תאח הרגשה, עושה. זו יומרה לא לפקפק, זו לא המציאות. ספק הוא רק  כםשל
  םהמשולבים בעמדות מסוימות שאת  ותרגשות שליליה. ישנם מקבצים של ותרב

לצוף בחופשיות על פני   ותרגשות השלילה ל  נונגדות. תאת ההת  וצרילזהות. ע  ים מתנגד
ן.  מה לחשוש מה  כםהשטח, ואז אין ל  

ם כדי לגרום  מינלח םחסר תועלת כי אתעקר/ אבק לא בריא הוא התנגדות, והוא מ
זה, ויש להכיר  כמו שלהאמין במשהו שאינו תואם את המציאות. זה פשוט   כםלעצמ

.  אלההבמונחים    

רו לכם  ילדאוג לכך שיזכה שלי משימ זו הנוטים לשכוח את זה, חברי, ומובן, אתם זה 
בזמנים מתאימים ולספק לכם את הציוד הדרוש לכם, כולל דוגמאות חזקות  את זה 
.  לבעיה מזווית חדשה ותשניגש  

את  מכלים   םה, כי אתזנגד מה שיש בפנים, בלי קשר למה ש ואל תאבקם כך, א
את   יםמשיג כםהונאה עצמית, ואינ יםמנציח  ם. אתזו בהכחשה כםהאנרגיות של

כי    ים/ מתועביםבזוי כםואינ יםרק אנושי ם זה שאתהשלים עם ל ו מד יל  .התוצאה הרצויה
יותר כלפי עצמכם וזה   נעימים כל בני האדם. כך תהיו לאותן חולשות כמו  כםיש ל

ה מעלה/ מידה  קשה אינ נעימות . חוסר כםיאפשר לכם להתמודד עם כל מה שיש ב
גאה, יהיר  להיות , ידידי, כפי שאתם עשויים להאמין. זה בדיוק ההפך, כי זה טובה

. ומוליד הונאה עצמית ואי אמת  

אי נוחות פנימית, לא מספיק   יםמרגיש םשבכל פעם שאת  כםאני גם רוצה להזכיר ל
לבחון גם את הזמנים שבהם   כיםצרי  ם את .לחפש את המשמעות העמוקה יותר 

את שתי התחושות הללו. אבל יש צורך להתקדם   נו סנכרתואז   כילד.דומה  םהרגשת
שחררת. אחרת זו תהיה רק  למבנתיב הזה לפני שגישה זו תהפוך למשמעותית ו

אף פעם את פגיעות הילדות שעדיין   ויינת. אל תשכחספקולציה ריקה, אם כי אולי מענ
לחסום את הזרם, להתנגד, להיות לא    כםגורמות לה , אופן בוגרב ןאית םלא השלמת 

, לחיות בדפוסים הרסניים, בפחד פנימי ובחוסר ביטחון. פגיעות  כםאמת כלפי עצמ ב
הרמוניה עם זרימת  דיס ל כם להיאבק בכיוון הלא נכון, מה שמכניס את  כםאלו גורמות ל

החיים. רק אם תבינו זאת תוכלו להיכנס לזרם, לזרום עם גאות הזמן, החלל והתנועה  
. בהרמוניה עם הכוחות האוניברסליים  
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עדיין יש הרבה מה   ,עצמם  תוךלאלה שמעולם לא מצאו והכירו במודע בהתנגדות ב
הרבה מאחורי אלה שיכולים להודות בחופשיות, וכך להתמודד עם  ללמוד. הם נמצאים 

.  התנגדותם   

.אותן כעת ואם יש שאלות ספונטניות המתייחסות להרצאה זו, אנא שאל   

, וההבנה הזו גורמת לפחד לעלות על  בין זאת: אם מישהו הדחיק פחד ואז השאלה 
איך הוא יכול להתמודד עם    -דיברת היום איך בכל פעם שיש הצפה, יש מאבק  -גדותיו  

? זה  

לעצמך להיות מודע לפחד יגרום להצפה שאתה    ות: זו טעות להאמין שלהרשתשובה
לא יכול להתמודד איתה. לא המודעות גורמת לקושי, אלא היחס לפחד ולמה שעומד  

אבק במובן של להגיד  להיבבסיסו. הגישה השגויה היא המאבק הלא בריא נגד הפחד. 
ריך לפחד, אני לא רוצה להרגיש פחד כי זה לא נעים", נלחם נגד  לעצמך ש"אני לא צ

הידוק והחיזוק  החלק שלך שנמצא בפחד עכשיו. התחושה של מוצף בפחד נובעת מה
. עדיין פועלות  ,גל הפחד. ההגנות שלך מפני ההכרה שאתה בפחדעצמך כנגד של   

  שלךכי הבנת שהוא מונע התפתחות, אבל חלק אחר חסום סרת חלקית את המ יה
כל ההשלכות שלו.   ם מתמקח להסיר את הפחד לפני שהוא יצא לגמרי מהמחבוא, ע

אם תפסיק להיאבק בפחד, אם תוכל לומר, "אני, בן אדם כמו רבים אחרים, נמצא כעת  
על גל הפחד, במקום להיות שקוע בו. אתה תשחה  מתרומם  סוף סוף תצוף ות "בפחד

פחד ולא תטבע בו. זה יבטל את תחושת הסכנה. למרות שהפחד עדיין יהיה נוכח,  ב
נובעת ממאבק נגד הגל. הפחד מטביעה מונע  שקיעה בצורה שונה מאוד. התחווה אותו 

מאנשים לשחות, למרות שיש להם יכולת לשחות. רק כשאתה שוחה אתה יכול לראות  
.  מה עומד מאחורי הפחד  

פחדים מציקים ומתמשכים הם פחדים לא מציאותיים שאתה לא מתמודד איתם כמו  
שצריך, ללא קשר לבעיה. מתחת לאלה, תמיד תמצאו "זרמים של רגשות" אחרים  

שנחסמים ובכך נמנעים מלזרום. רגשות אחרים אלה עשויים להיות מגוונים: עוינות,  
רחמים עצמיים, התעקשות על  , יהירות, חשיבות עצמית, כאבהשפלה, גאווה ובושה,  

דרישות בלתי סבירות ועוד רבים. אתה נאבק נגד הרגשות האלה בדיוק כפי שאתה  
לעתים קרובות מאוד, השכבה הראשונה מתחת לפחד מורכבת מפעולות   . נאבק בפחד

חזקות, שהן טאבו במיוחד. אם יאפשרו להם להיכנס לאוויר הצח של התודעה,    טינה
על ידי   מתאני מבטיח שזה יהיה כך, ולעתים קרובות זה או הפחד ייפסק אוטומטית.

. חברים שכבר עברו את השלב הזה  

? : ואם זה לא פחד פסיכולוגי, אלא פיזישאלה   

: היחס שלך למצוקה פיזית אינו שולל סטיות פסיכולוגיות. פחד ריאלי יטופל  תשובה
בצורה הטובה והסבירה ביותר שיש. אם התוצאה הלא נעימה שחוששים ממנה לא  
מתבטלת, אזי הקבלה של אי הנעימות חייבת להגיע לבסוף, אם מתמודדים איתה  

מיינד  עוד אדם נאבק. ההיא בלתי אפשרית כל   השלמהבצורה בוגרת ומציאותית. אבל  
מה שלא ניתן לשנות", וחלק   ולהשלים עם. חלק ממנו אומר: "אני צריך לקבל  חצוי 

אחר אומר, "אני לא רוצה לקבל את זה". מצבים מביאים לפחדים מציקים בכל פעם  
ה מזוהה. יתרה מכך, הרגשות השליליים הבסיסיים עדיין  נאינאבל  שחלוקה זו קיימת 

בקשר לסיבה חיצונית אמיתית. אך  גלים את עצמם פשוט מנשמרים במחבוא; הם  
את נוכחותם. ניתן לעמוד בקשיים הבלתי    תמבטלנה החיצונית אינסיבה  קיומה של ה
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נמנעים של החיים רק אם מזהים את הסטיות הפסיכולוגיות. אם פחד חיצוני אמיתי  
אחר השלמת  חוזרים למציף אותך, אז אתה נאבק נגד חלק מעצמך בחיים. והנה אנחנו  

. מעגל לתחילת ההרצאה הזו סיבוב מלא של ה  

  כםשאלו את עצמכם, חבריי, אם אתם חוששים מהתרחשויות מסוימות בחיים. האם אינ 
עם זה משם. מילה   ו לעבור אותם? תתמודדשלכם  ה ובתושיישלכם  ספק בכוח יםמטיל

  כםקשור להתעקשות הילדותית של כםאחרונה בעניין זה: הספק לגבי המשאבים של
אתם צריכים  ה. ככל שז לוותר על  כם, וחוסר היכולת שלבדרך שלכםלהיות שזה חייב 

, ותיאבקו יותר מול הידע על הפחד הזה ועל ההתעקשות בפחדתהיו יותר יותר, 
הרגשית אותה אנו מחפשים היא היכולת לסבול תסכול,  הילדותית שלכם. הבשלות 

סוף סוף לשלוט   כםהזו תאפשר להשלמה . ה ך שלנוולקבל שלא תמיד הכל הולך בדר
ביטחון   כםנגדו. רק זה ייתן להתקדם עם הגל, במקום ל  צופוובחיים, כי ת  כםבעצמ
ייתן  צמו לכשע, זה  יםרוצ םמה שאת כםלקבל את זה שאין ל  יםיכול   םאם את.  עצמי

לקבל את מה   ים חייב   םלו. אם את ים באמת ראוי םשאת כםאת האמון בעצמ כםל
  יוחסר יםאונים ותלוי  יחסר  ו, תישארכם לעצמ ז לספק א ומבלי שתוכל יםרוצ םשאת

  םאת הביטחון לדעת שאת כםתסכול, יהיה להשלים עם ל יםיכול םת ביטחון. אם א
.  להתמודד עם החיים יםיכול  

  ו שני המשפטים האחרונים הללו. לאחר מכן תראעם תעשו מדיטציה חבריי היקרים, 
  כםממנו הוא הרבה פחות מפחיד מהתלות חסרת האונים של  יםחושש  ם שהאירוע שאת

.  ושל החיים   כם, תוך הכחשת המגבלות שלים רוצ  םבצורך לקבל את מה שאת  

באומץ ובידיעה   כם הזורמת תמלא את, כולכם! שהאהבה היו מבורכיםחבריי היקרים,  
כדי לשלוט בכל מצב. מי יתן ואהבה זו    כיםצרי םאת כל מה שאת כםבתוכ כםשיש ל
גם כוח וחוכמה, כמו גם את הנכונות הפנימית להבין באמת את מה שאמרתי   כם תיתן ל
את ההבדל בין חיים  יראה ! זה  עבורכםשחרור המשמעות של זה תהיה כזה כי  .הלילה
הרצאה הזו. נסו  ידי הרהור ב   מספיק עלעשות ל  יםלא יכול  םבלבד. אתמחצה ל לחיים 

באופן אישי, במקום רק להבין את זה   כםלהפוך את זה לידע חי; ליישם את זה על עצמ 
.ממה לחשוש כם אינטלקטואלית. קבלו את האהבה והברכות שלנו. אין ל  

יצירתיים יותר והרמוניים יותר עם  המשיכו בעבודה הזו ותהפכו לנצח חזקים יותר, 
ֱהיּו  שאפשר.  ם ממה שאי פעם חשבת  ְבַחּיּותיותר   ותהי  םעצמכם ועם חייכם. את 

! באלוהים ֱהיּו .  והבשלו  

 תרגום: חווה אילון 

 למידע איך למצוא ולהשתתף בפעילויות של נתיב ההתמרה ברחבי העולם, אנא כתבו:

The Pathwork Foundation P.O. Box 6010, Charlottesville, VA 22906-6010, USA 

www.pathwork.orgPATHWORK, or  visit: -800-Call: 1 

ובחומר המובא בהרצאה זו. שם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים:   RPathworkההודעות הבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם 

RPathwork  נתיב ההתמרה הוא סימן רשום בבעלותה שלFoundation  Pathwork The   הקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש

על ידי ארגונים או   RPathworkהקרן עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימן בלי היתר מפורש בכתב מאת הקרן. 

 בני אדם אחרים, כגון ארגונים מסונפים וסניפים.  

 Pathworkהם רכושה הבלעדי של קרן  –המדריך לנתיב ההתמרה  – Guide Pathworkזכויות יוצרים: זכויות היוצרים לחומר של 

ר וזכויות היוצרים של הקרן, אך אין לשנות או  .שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמידה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצ
 לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את סמלי זכויות היוצרים, הסימן המסחרי וסמל המוצר או כל הודעה אחרת. 

יב ההתמרה  גביית תשלום מותרת אך ורק על עלויות השכפול וההפצה. כל אדם או ארגון העושים שימוש בסמל המסחרי של הקרן לנת
נחשב כמי שהסכים לעמוד במדיניות הסמל המסחרי, סימון השירותים וזכויות היוצרים של הקרן. להשגת מידע או עותק של המדיניות,  

 נא ליצור קשר עם הקרן.  
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