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 241הרצאת המדריך מספר   -הנתיב

    1976במאי ,  5מהדורת 

 

( של התנועה) דינמיקה של תנועה והתנגדות לטבעה  

זורמים  לאהבה ולאמת ה נו. תמבורכים כל אחד מכם  חברים אהובים, ֱהיּו
. לפני שנדון בנושא הרצאה זו, ברצוני לתת לכם  כםלחלחל לכל ישות קדימה, 

. וכיצד ההרצאות הללו מגיעות אליכםתמונה, תחושה של היכן   

בעולם הרוח והאמת שלנו יש נקודות שיא מסוימות, מוקדים מאוד מרוכזים,  
שתפקידם להתחבר לעולם התלת מימדי, בכל מקום שזה אפשרי. הקשרים  

האלה, כפי שציינתי לא פעם, מורכבים מהרבה ישויות בעלות כישרונות  
ניות בתחום התודעה שלנו נמצאות  והתמחויות שונות מאוד. הנקודות הגרעי

, עם  כםשלים האישינתיבים עם ה -במישרין ובעקיפין  -בתקשורת מתמדת 
    . כםיותר ומקיפות את כם , הישויות הקרובות אליכםנִים שליהמדריכים והְמגִ

, של  התמודד איתו בהדרגהשיש לאנו מתמקדים גם בצרכים הכוללים, השלב 
יוצרים ישות אחת, שלמות אחת. זו   כםשיים שלהנתיב הכולל. כל הנתיבים האי

הסיבה שהרצאה יכולה להיות התשובה עבור כל כך הרבה מכם. אנשים רבים  
ובעיות שונות, שהחלו בעבודה זו בזמנים שונים ומוצאים את  שונים עם צרכים 

          .  כעתעצמם בשלבים שונים, כולם יכולים לקבל את מה שהם צריכים 
הרחבה  אבל מנקודת המבט  ,ושית זה נראה בלתי אפשרימנקודת המבט האנ

. אף על פי כן, כדי למצוא את הנקודה המשותפת האחת  כך שלנו זה לאיותר 
.עבודה רבה בעולם שלנוהשלים הזו שמשרתת את כולם, צריך קודם כל ל  

אתם באים לכאן ביחד במערכת יחסים ספציפית. לא משנה כמה אתם שונים,  
גדול  במשותף, וזה הדבר החשוב מכולם: המחויבות שלכם ליש לכם דבר אחד 

לשלם  , לזוז, להתרחב עד כדי השקעה של כל ישותכם ולהשתנות ולהתפתח,
נובעת מרמה    ,המחיר. העובדה שהמחויבות הזו כבר קיימתבאופן מלא את 

מסוימת של התפתחות שיש לכולכם במשותף, לא משנה איך הביטוי החיצוני  
יות שונה. עשוי לה  

זו הסיבה שכל הרצאה נתונה ממלאת את הצורך של כולכם, למרות שחלקכם  
שנתיים. למרות זאת, ההרצאה תעורר  -עוד שנה לעמוק לנושא  וחברית אולי לא 

די לחבר  כים, כצרי ם יהיה בדיוק התשובה שאת ו באמת. זפתוח הד בכל מי ש
פידה.  שהנושא תמיד נבחר ומוכן בק ,את כל החלקים יחד. אז הבינו, חבריי 

ההכנה לא קלה, שכן יש לדחוס את הנושא למונחים אנושיים, מושגים אנושיים,  
  כםטרמינולוגיה ושפה. זו משימה לא קלה. יש לנו מומחים. כן, זה אולי נראה ל

 כםכדור הארץ שלת ְסֶפר  ב כםמוזר, אבל זה לא כל כך מוזר, כי כל מה שיש ל
לנו.  ם ששל מה שקיים בעול בלבד דקה של צוג יהוא י  

נושא ההרצאה הערב, כפי שהודעתי, יהיה הדינמיקה של התנועה, אופי התנועה  
כל אחד בדרכו שלו,   נתיב שלכם,ואופי ההתנגדות לתנועה. כולכם שמתם לב ב 

  כםשלמרות הדחף המתעורר והחזק מתמיד לשנות, לצמוח, להתרחב, יש ב
תפיסות   ם הרבה בהקשר זה. מצאתזיהיתם היבט נוסף. זו ההתנגדות לזוז. 

. שגויות רבות, אישיות וכלליות, שיוצרות את ההתנגדות הזו לתנועה  

אמרתי בעבר   . מייםעל טבעה של תנועה במונחים קוס , קודם כללדבר, הרשו לי 
האת זה בדיוק ב ים רוא םנע. את , שכל מה שהוא חי ים  רוא ם . אתכםשל ְסֶפר 
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ה בתנועה. נשימה היא תנועה,  זה דומם, זנמצא בתנועה. גם כש ,שכל מה שחי
מת,   ף זרם הדם בתנועה, פעימות הלב הן תנועה מתמשכת. אבל כאשר גו

                                     . מהקליפה. הרוח שחיה נסוגה והתנועה נעלמה ממנ

עצם דומם הוא חסר תנועה. מכיוון שאין דבר ביקום שאינו מכיל חיים, אפילו  
אלא שברמת   ;העצמים ה"מתים", כפי שהם נראים לכם, מכילים תנועה

ט שונה. התדירות של פונקציית הרטט  ירטמ, לתנועה יש קצב  הנוכחיתמודעות ה
. התבוננות  כםנועה אינה מורגשת מנקודת התצפית שלשהת ,כל כך מואטת

מביאה אותנו למסקנה המתבקשת שככל   ,ביקום במונחים של דרגות חיים 
יותר חיים, כך חייבת להתקיים יותר תנועה. התנועה יכולה להיות   ים שקיימ
, היא יכולה להיות במישור פנימי, היא אולי לא ניתנת לצפייה מבחוץ,  מרומזת 

ן יכולה להיות מאוד חזקה, חיה ונמרצת. אני לא מדבר על אבל היא עדיי
מנקודת  ,התנועה הטבועה בעצמים דוממים. אני מדבר על האורגניזם שחי 

עד כדי כך   נהעדי  - כשמסתכלים עליו -דומם, תנועתו הוא  . עץ כם המבט של
.  . אף על פי כן תנועתו הפנימית אינטנסיביתבחושים  ה שלא ניתן לתפוס אות  

     
נוע כלפי חוץ. אבל גם בתקופות  יבן אדם שנמצא במצב של תנועה לא תמיד 

,  תנותשלה, ביכולת  ַחּיּות, ב עליזותהתנועה מורגשת ב  ,של מנוחה ושקט חיצוניים
הפועם כל הזמן. באותו אופן, ייתכן שיש של האורגניזם כולו, בגמישות ובטבע 

ועה קיימת בכל הרמות,  תנועה חיצונית ו"מוות" פנימי או מוות יחסי. תנ כםל
בעוד שאחרות אינן.   ,ורמות מסוימות עשויות להיות במצב בריא של תנועה

. במקרה כזה יכול להתרחש פיצוי יתר ברמה שבה לא מתנגדים לתנועה  

תנועה היא ביטוי מולד לחיים. הבה נתבונן בתנועה במונחים של אבולוציה, של  
ר, השתמשתי באנלוגיה  התפתחות בחיי הפרט. בהרצאה אחרת, בהקשר אח

הסמלית של חייו של אדם כמו מסע ברכבת. זו הסיבה שאנשים חולמים לעתים  
וכן הלאה. החלום חל כמעט   חמיץ את הרכבת קרובות להיות על רכבת, לה

לפי   יםנע ם שלהם. כאשר אתדרך תמיד על גישה ספציפית שיש להם כלפי ה
רכבת   - כם , תהיה הרמוניה, והרכבת שלכם של יםקצב הטבע והתוכנית המולד

  ההוויה, הרכבת של כל כם, הרכבת של מערכת האנרגיה שלכםהמחשבות של
תתקדם ותלך דרך שלבים המשתנים כל הזמן. כאשר תהליך זה   -  כםוהכיוון של

א  הו כםהוא הרמוני, כל מרחב נפשי אליו מגיעה הרכבת הפנימית של
התרחבות, ביטוי עמוק ורחב יותר של חיים אלוהיים, ולכן של שמחה, הגשמה,  

.  ואושררות ח  

מעבר להיקף הצר שחלק כם, גם לדמיין את הרחבת המרחב של כםעודדתי את
בטוחים בו, למרות  שאתם מכם מרגישים מרוצים ממנו, או מאמינים לעצמכם 

מפספסים את הפוטנציאל  . אתם מרגישים שאתם ןפאו י קחשים גם  שאתם 
 ְפִריש האלוהיים, ביטוי עצמי, חיים יצירתיים, ה חיים ה שלכם לממש יותר מ

. זה דורש את האומץ להתקדם אל מה שנראה  כםשל מה שטמון ב פתיחהו
נעה דרך מדינה אחת   כם כאשר רכבת האדמה של .בהתחלה כמרחב לא ידוע

להרגיש חרדה   יםעלול ם את -מוכרת לעבר סביבה שאינה  -אחרת  מדינה לכיוון 
משמחת    כך ,יותרבוטחים  םיותר, ככל שאת  יםבריא  םזמנית. אבל ככל שאת 

להפוך את האזור החדש  כם, כדי בעצמ  כםוהביטחון שלשלכם הציפייה  יותר
, הבטיחות  בה ם מימתאקללסביבה החדשה ו  יםמתרגל  םהזה למוכר. ככל שאת 

יותר  חלק גדול  םוי עצמי. הפכת מתרחבת לתחום גדול יותר של ביט כםשל
  םיותר. כעת את ניםמבי םיותר, את יםרוא ם; אתכםלשל ההזר טריטוריה מה
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יותר  כם לעצמ ם. יצרתכםשטח הזמין על פני כדור הארץ שלביותר נוכחים  
. מגרש ביתי  

זה אפילו יותר חשוב, דינמי וחיוני מאשר במסע החיצוני    כם בחיים הפנימיים של
  מתמיד   . ההתרחבות הפנימית והתנועה לקראת התפתחות גדולה יותרכםשל

  עברים  . זה מה שכל בן אדם אמור לעשות. מסעות ומכםהיא תוכנית החיים של
שיש ליישם בחיים הפנימיים. רק  בלבד חיצוניים הם ייצוגים ומסרים סמליים 

מצבי תודעה חדשים, אופנים    -במרחב נפשי חדש   יםמתמצא   םכאשר את
לממש את   ים יכול ם את - חדשים להגיב אליהם, גישות חדשות לחיים ולעצמי 

.העושר הכלול בתוכו. זו התנועה של כל החיים   

לראות זאת בבירור   יםיכול םבמונחים אנושיים למהדרין, ברמה הפיזית את 
ינוק, כמובן, מסוגל לתנועה מועטה ביותר  במחזורי החיים של ישות אנושית. הת

חּוםולכן הוא  מוגבלות ביותר. ככל שתינוקות מתבגרים,    וותלותי. החוויות של ת 
הם עושים את התנועות הראשונות שלהם החוצה אל העולם. הם לומדים לעמוד  

. מרחב חדש הופך לזמין  קדימה  ם, הם לומדים ללכת, ידיהם מושטותה על רגלי
שלהם, והם עושים שימוש בכוחותיהם כדי לכבוש אותו.  ילה גדכתוצאה מה 

הישות הקטנה גילתה כעת חלק חדש בעולם והפכה אותו לשלו. ככל שהילד  
, כך  מתבגרמתבגר, צצות יותר יכולות להנגיש חוויה חדשה יותר. ככל שהילד 

. הוא הופך להיות עצמאי יותר. הילד צובר יותר ניסיון ולכן יותר הגשמה  

שיהיה  ל ו ולמגוון של ניסיון שאף ילד לא יכירות האדם המבוגר לגמרי הגיע לח 
, העובדה  . זוהי תופעה נורמלית מאוד ברמה הפיזית של החיים. עם זאת בחזקתו

.  מוכחשת במידה מרובה  מציאות הפנימית פועלת לפי כללים וחוקים זהיםשה
התנועה בשוגג  אם הכללים והחוקים הללו מופרים בגלל שהישות מפסיקה את  

תוך  היות בלהישות מאלצת את ובלי משים, אזי נגרם נזק. האישיות הבורה  
מכפי    , מרחב שהיא ממש צמחהכבר לשכון שםמרחב צר שהיא לא צריכה 

בלתי  מבוגר להיכנס לנסיבות של תינוק. זה יהיה  יםמכריח  םהייתמו ש, כמידותיו
  ,זה מה שהאנושות עושהאבל . לא מתאים, סוטה ומגביל, בלשון המעטההולם ו

. זה מביא לתחושת חוסר  נעצרת פנימיתהתנועה  הבלי משים. במידה רבה מאוד 
. ופחד להחמיץ את החיים,  ֲעק רּותמשמעות,   

, כל העניינים  ם שלכםהעידן החדש יתפשט ויעמיק בעולשל  כאשר החינוך 
הללו יהיו נושאים חשובים מאוד. בני אדם יגדלו עם הבנה של תהליכים אלו  

ויהיו מודעים לצורך להתרחב. הם יעודדו את התנועה פנימה, יזהו את ההתנגדות  
  אליה, יבינו את מהות ההתנגדות, וידעו כיצד להתגבר עליה. כתוצאה מהכרה 

את האפשרות והבחירה להתגבר  התנגדות, לאישיות המודעת תמיד יש של ה
. עליה  

, תחושת ם סטטי ושאריממנו ותם  למצב שגדלת  כםאת עצמ ואם תגביל 
תיצור פחד ממוות. זה פחד מאוד מוכר. עם זאת, אף אדם שחי   כםההחמצה של

.את חייו באופן מוחלט ומלא על פי הפוטנציאלים שלו לא יפחד מהמוות  

היא גם    ם שלכםון שתנועה בחייטעות נפוצה תורמת להתנגדות לתנועה. מכיו 
  יםמתנגד ם הפיזיים. את  כםלקראת סוף חיי כם, תנועה מקרבת אתהמעבר בזמן

את   יםאת הזמן ומונע יםעוצר םלתנועה עם הרעיון הבלתי רציונלי שבכך את 
באופן מלא. אז יש   וותחי ו המוות אם תזוזמ  ו לא תפחדלמרות זאת, . שלכם מוותה
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  ,את התנועה  יםמהתנועה ומפסיק   יםמפחד  ם: בגלל שאתזדונילנו כאן מעגל  
גיע זמנך ותשאיר את  יקול "כשאומר  כם את החיים. עמוק בתוכ יםמפספס םאת

גופך מאחור, לא תעשה מה שיכולת לעשות ומה שהיית יכול לעשות עכשיו כדי  
י של שגובאופן להגשים את עצמך ואת חייך." המסר הלא מובן והמתורגם 

תחושת חוסר התוחלת הזו יוצר ברמה המודעת את הפחד מהמוות. המשמעות  
הבלתי רציונלית של הפחד תקרא: "אם אפסיק את התנועה, הזמן יעמוד במקום  

." ואני אשאר באותה תנוחה  

של ההתנגדות לתנועה. יש אחד   -ולמעשה די שטחי  - אבל זה רק היבט אחד 
,  יםזז םעכשיו, חבריי היקרים. כאשר אתעמוק וחשוב יותר, שאני רוצה להסביר 

להשאיר דבר אחד מאחור כדי להגיע לדבר   יםחייב םכל תנועה מרמזת שאת
על משהו כדי   יםלא מוותר ם לזוז אם את ים לא יכול םהבא. במילים אחרות, את

ברכבת. דמיינו לעצמכם נסיעה   כםלזכות במה שיבוא אחר כך בנסיעה של
ברכבת בה אתם רוצים לחוות מקום שעדיין לא הייתם בו, אך לא תאפשרו 

כעת,   ים נמצא  םלעזוב את המקום בו את יםרוצ כם אליו. אינהיכנס לרכבת ל
אליו הוא   כם תיקח את כםהיטב שהמקום שהרכבת של  יםיודע  ם למרות שאת

  ם. אתכם הנוכחי שלשכן הממקום שמח יותר, ללא הרבה מהחסרונות של  
לא   יםמתעקש ם בחמדנות במה שהיה. אתיאחז בעמדה הבלתי אפשרית של לה

נואשות   חותרים םובכל זאת את לוותר על שום דבר מהסביבה המוכרת הישנה, 
  כםבמבנים הישנים תוך כדי תלונה שאינ חככיםלעבר המקום החדש. אתה מת

  צאיםורדית שבה רבים מכם מ להגיע למקום החדש. זוהי העמדה האבסו יםיכול
  פיםדוח  ם תנועה או גישה סותרים. מצד אחד את יםיוצר  ם. כך אתאת עצמכם 

  םלמה את  ים ותוהמתייאשים, כמו ריפו את ידיכם    םקדימה בחוסר סבלנות. את
לפתור בעיות בצורה יעילה יותר,    יםלא מצליח  םמהר יותר, למה את  יםלא גדל

  םקול חזק שלא רוצה לזוז כי את   כםיש בלראות ש ים לא רוצ ם מלאה יותר. את
לוותר או לשחרר משהו. זה יכול להיות גישה, או הגנה, או דפוס   יםלא רוצ 

להשיג   כם, זה מונע מכל דבר שהוא -התנהגות מוכר, דרך תגובה, תכונת אישיות
. אתכם ְמזֶַמנֶתוהשמחה החדשים, ההגשמה החדשה שרות את הח  

בעל משמעות אדירה. זה חל על רמות רבות ועל  להרפות הוא הזה   חוסר הרצון
להעניק אהבה או   כםהיכולת של  -. מה שזה לא יהיה כם ביטויים רבים של חיי

  יםבטוח  םשאת יםתמיד חושב ם את - רגשות או אובייקט בעל טבע חומרי 
  ים רוצ  םזמן, אתיאחז בלה יםרוצ  םזאת. את ים מעכב  םיותר אם את   יםועשיר

להחזיק את    יםרוצ  ם, את כםהרגשות שלשמור על  לים רוצ םכסף, אתבלהחזיק 
אתם מונעים את התנועה    ,בחוזקה. אינכם מבינים שעל ידי האחיזה כםהלב של

. את זה לבלתי אפשרי לחלוטין כיםהופ םשחלק אחר מכם משתוקק לה; את   

. חברים  יםלא בוטח םלהרפות ולוותר על ההחזקה הזו כי את יםלא רוצ םאת
תם כבר יודעים שלא תהיה לכם גישה לחיים או לאנשים אחרים  אהובים שלי, א

  יםעלול  םמהחשדות העמוקים והסמויים ביותר שלכם לגבי עצמכם. את  ׁשֹונ הה
לתת,   יםולא רוצ נאחזים  םלהצליח במודע להכחיש ולהתעלם מהעובדה שאת

. במובנים  ניםולא נות  יםולפחות מהבחינה הזאת לא אוהב  ים לא נדיב םשאת
שאינו כך   כםלהיות אדם אוהב ונותן, אבל אם החלק ב יםגם יכול םת רבים א

בהרבה יותר ממה  ִבְפנִים  כםלהאשים את עצמ יםעלול  םיישאר בלתי מוכר, את 
לכל  - שלא נותןהקמצן - הזה בכם את החלק   כיםהופ   םשמתחייב, כי את

כם.  המציאות של  
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להניח שהיקום אינו   יםייבוחמ  םביקום. את  , בהכרח, אתם לא נותנים אמוןלכן
.  יםעני כם, אוגר, צמוד, לא נדיב, מותיר אתמלתת מנענ שונה: לא נותן, קמצן, 

  אותה מידה  : ב עליכם להיותש יםמרגיש ם ממנו בדיוק למה שאת יםמצפ םאת
  ניםמקרי  םזהירות יתר. החשדנות שאתב, ים , לא נדיבים, לא אוהביםדוח

לפחד    כםל  מתגורעכבת ומונעת ולא נותנת,  , המלא זזה שלכםמהגישה ה
לרצות לנוע   יםיכול כם. אינאותו אופןב  כםמהחיים ולראות את החיים דומים ל

כך משליכים כלפיו.   םשאת ליקום כם  בחופשיות ובאמון, לשחרר את השפע של
  יםמרגיש םלהישאר במקום מצומצם, צר ומגודר, שבו את ים  רוצ  םלא פלא שאת

.להשאיר מאחור  יםבכל זאת מסרב ם, אבל את ם יאומלל אתם ו יםלכוד  

המצב הזה,  את  המחשבה החמדנית היא: "אם אשאיר מאחור את הדבר הזה, 
השעה הזו, החוויה הזו, אאבד משהו שאין לו תחליף. אני לא רוצה לשחרר שום  
דבר. אני רוצה לאגור את הכל. אני רוצה לחוות את השעה הבאה, אבל אני לא  

הזו. אני רוצה לקבל אהבה, אבל אני לא רוצה לשפוך    רוצה להרפות מהשעה
באופן סמלי, כביכול. לכן החוויה הבאה  לְפּותֹות  כםאת הלב שלי". הידיים של

לו, המצב שבו   יםכל כך מייחל ם לא יכולה לבוא. מצב התודעה המורחב שאת
בכל כך הרבה יופי, לא יכול להגיע. זה יכול   כם את החיים ואת עצמ  יםחוו  םאת

את האמונה, הנדיבות, האומץ לשחרר, לוותר, לפתוח את   כם לבוא רק כשיש ל
לשחרר   עליכם, ולבטוח. ויתור הוא סוג של נתינה. כםהידיים והלב הפנימיים של

. את זה כדי ללכת לשם  

. מגיעה  דמיינו כיצד כל מצב שאתם משאירים מאחור מוביל למצב טוב יותר
לא מעט מהעצמי הנמוך שלכם, כאשר חלק  מוססתםשבה כבר  נתיב נקודה ב

ניכר מהאנרגיות הללו עברו טרנספורמציה, כאשר רבות מהבעיות שלכם נפתרו  
חוויה הרבה יותר  ם לכן יצרת  .וכאשר יש כבר תהליך טיהור פעיל בעבודה

  התאכסן ל להישאר ו כם אי פעם. עם זאת, אסור ל כםחיובית ממה שהייתה ל 
יותר. כדי לתת    יםטובצבים להגיע מ   יםאפילו במצב משופר חדש זה. עדיין עתיד 

מעצמיכם  לעשות מדיטציה, לתבוע  כםלהיכנס לתנועה הזו, עלי   כםלעצמ
  -ולשחרר באופן אקטיבי. אסור לבלבל את הכוונה להרפות כם עצמאת להרגיש 
עם חמדנות. זו   -טובהמצב המשופר הזה כדי להגיע למצב הרבה יותר את  אפילו 

כאן. זוהי דווקא ידיעה פנימית  בה לא גישה חמדנית וחסרת סבלנות שאני דוגל 
עמוקה של הטבע האינסופי של החיים, ההתרחבות האינסופית שהיא ייעודו של  

. כל יצור חי   

היא קיימת בהתחלה רק    - כםהשלילית של ויזואליזציה ב  ניםמתבונ  םכאשר את
  כםשהפחד של ותרא -אולי ברמה חצי מודעת  ,ברמה לא מודעת ואחר כך

  עדיף"אם אני זז, מה שיבוא יהיה גרוע יותר . אז  :מתנועה מתורגם למסר
  כםאת המסר הזה שמגיע מפינה של הווייתַאְתגְרּו שאשאר איפה שאני נמצא". 

אמת שכתוצאה מהנתינה המוחלטת  אותו והחליפו אותו עם ה ו הנסתרת. אתגר
  יםיכול ם, את כם, לתנועת הישות הפנימית שלדרך שלכםל כם והמחויבות של

לתבוע בצדק את השפע של היקום. ברוח זו של התמסרות מוחלטת, של 
כם לחיים, לא כל כך קשה לכם להרגיש כול מחויבות מוחלטת לתת את כל

נתינת  לנוע בשמחה וב יםול יכ ם ראויים, לדעת שרק טוב יותר יכול לבוא. את
שנתינה   ו, תדע כםוההוויה לכל מה שסביב יינדאמון. לתת עם הלב, הידיים, המ

שחרר  לחר ואותו דבר. מאלדבר אחד שהוא היא הדרך לקבלה. זה הופך להיות 
תנועה היא חלק מהותי של אהבה ואמון. שימו לב שכאשר  ,ה נתינה זהרפות ול

ה  ז גם אם  ;, אינכם יכולים לקבל דברנתינה -של אי ֲהלְַך רּוַח אתם נמצאים ב
את זה, או   יםלא קולט םנמצא ממש בפתח ביתכם, מוכן להעשיר אתכם. את 
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חולף  את זה וזה  יםלא נכון ומפספסאתם מבינים זאת כן קולטים,  םאם את 
. בעו י, כי זה טכםהיקום כל כך להוט להעשיר את  ,עם זאתלידכם.   

הוא החומר העשיר ביותר בחיים. כל חלקיק  - מבפנים ומבחוץ  -כל מה שיש 
  םחוויה העשירה ביותר שאתה  לש מתקבלת על הדעתמכיל כל אפשרות  

לדמיין. אפילו הדמיון   ים יכול םאו הרבה, הרבה יותר ממה שאת - לדמיין  יםיכול
. ככל שהכל  כם , בנתיב התנועה שלכםחייב להתרחב ולצמוח במסע של כםשל

לדמיין ולהרחיב את טווח ההגשמה האישית  כםגדל וזז, כך גם היכולת של
לתפוס   יםלא יכול םלגדול. מה שאתעליה גם  ,כםוהאושר וההעשרה של

פחות מושג מה יגיע,  ל כםלהכרחי שיהיה לחוות.  יםלא יכול םכאפשרות, את 
חייב   כם . הדמיון שלכםואז זה יהיה אפילו טוב יותר ועשיר יותר מהדמיון של

. לפועליותר  כל לצאת ואיכשהו לפתוח את ניצניו, חייב לפרוח, כדי שי   

בכם, עדיין מרגיש, בחוסר תנועה תסתכלו היטב, יקירי, בכל חלק שעדיין 
חות שלי, אז למה אני תקוע?" זה  , בהתפתנתיב שלי"הייתי רוצה להתקדם יותר ב

ים  רוצ  םא לא רוצה להרפות ממשהו. את ושעוצר את התנועה כי ה כםהחלק ב
, בלי לסמוך על כך שאי אפשר לאבד את  יםנמצא םלשמור על המצב שבו את

להיכנס למצב    יםרוצ  םההיבטים הטובים שלו לעולם; אבל באותו הזמן את 
רגשית ורוחנית. זו סתירה    ,, פיזית, נפשיתם הבא. זה בלתי אפשרי, חברי

לתת אמון ולתת זמן כדי שהכוונה החיובית   כים צרי  םבמונחים. כמו שאת
תהליך השחרור. ואז   לע סומכיםו  םלהיות סבלני  עליכםתשתרש ותפרח, כך 
ויה או מצב התודעה  בין שחרור מהישן לבין התפתחות החו  - "הרגע שבין לבין" 

הופך בפני עצמו לחוויה משמחת. מסע יכול להיות משמח מאוד בזמן    -החדשים 
. שוב, הנסיעה ברכבת יכולה להיות אנלוגיה  תנועהבתהליך של  םשאת

. שימושית  

מהתחנה. ישנה תקופת ביניים לפני    תיוצאהיא דמיינו שאתם נכנסים לרכבת. 
את המקום   ם עין שטח הפקר. עזבתבמ ם ליעד. בתקופה זו את יםע יגשאתם מ

  ושם תמצא .במסע  לתחנה הבאה םעדיין לא במקום חדש. את אתם הישן ו 
מכינים את  חוויות חדשות, ו  ים, יוצרמתוודעים למה שיש םמשכן זמני שבו את 

לרכבת לצאת,   נולמקום הבא. אבל אם לעולם לא תיתעצמיכם, חזקים דייכם,  
 מלאים בחששאתם  להגיע. וגם אם תתנו לה לצאת, אבל   ולעולם לא תוכל 

, פחד וחוסר אמון, רוב הסיכויים שלא תיהנו מהנסיעה, וגם לא תוכלו  ודאגה 
  מדימכווצים    םלהעריך את כל החוויות הנפלאות החדשות שמחכות לכם. את

.בעיוורון ובפחד  וסגורים  

]במקור  לשם   כדי ללכת זה   לשחרר את  -ללמוד לסמוך   יםחייב  םאת
  ם. זוהי תנועה פנימית שאתהטייה של שתי המילים[כתב של  משתמשים ב

ויזואליציה  לתרגל את זה ב ים יכול   ם. אתכםעצמתוך בבה להתבונן  יםיכול
. זה מאוד  ים את ההתנגדות הגדולה ביותרמוצא םבדיוק באזורים שאת כםשל

  ואותו, תוכל  מובמסר הזה ותייש ו, חברים שלי. אם תשתמשעבורכם חשוב 
שוב ושוב: "אני אשחרר ואמשיך קדימה   ,בקלות רבה לקבל את ההחלטה

שלי, בגישה שלי לחיים, במערכת התייחסות מצב התודעה שלי, בפנים, בב
." אני מגיב לחוויות שלי איתםהערכים שלי, בתהליכי החשיבה שלי, ברגשות ש  

, היכן צריך ליישם את הגישה  הלפר שלכם , עם ה כםבנתיב של  ותמצאאתם 
  ואת התחומים הספציפיים שבהם תוכל  ו צאי החדשה הזו באופן דחוף ביותר. מ

נראית הכי כואבת בביטוי   כםלתרגל זאת. אני מעז לומר שבמקום שהבעיה של
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לזוז, כלומר לשנות  ניםהכי לא מוכ ם, זה המקום שבו את ם שלכםחייה
ניסיון גלוי לראות את המצב   ותעשלמצב. ברגע ש שגרתיתאו גישה התייחסות  

המוחזקת.  הפנימית את התנועה  ותשחרר  םאחרת, הרבה יתחיל לקרות. את
בהתחלה תנועה זו עלולה ליצור מהומה זמנית, תוצאה של הצטברות שלילית  

למצב   בוא אל מקומוה לנוע. אבל במוקדם או במאוחר זה יתשמעולם לא הורש
הרמוניה, שלווה, שמחה ועושר שמעולם לא   כםשיעניק ל  אורגןחדש ומ
ה כםבאופן כללי וספציפי בתחומים שגרמו ל ,שאפשר םהאמנת  כל כך   ,לִטְרד 

. הרבה זמן  

,  כםאת האומץ והאמונה להיכנס למרחב חדש עם חזון להרחיב את חייַתְרגְלּו 
  חיים רוחניים יכנסושל   "דם". יותר אנרגיה וכםלהעמיק את מגוון החוויות של

.לתנועה הזו ויהפכו אותה לאירוע מבורך עוד יותר מהתנועות שכבר אפשרתם  

אני רוצה להזכיר עוד היבט על הדינמיקה של התנועה. כאשר התנועה  
, לעיתים קרובות  היא מוכחשתחלק מהאורגניזם הגדל, ו היא האורגנית מתאימה ו 
ה  יי התנועה המוכחשת מחפשת פורקן ואז מתבטאת ככפ . מצטבר חוסר איזון

היכן שהדבר אינו מתאים ואורגני. לדוגמא, אדם נאחז בנוקשות בגישה   לנוע
הוא בקיפאון ובחוסר  אינו רוצה לוותר עליה, ושעבר זמנה, מתגוננת, מיושנת 

עלול להתפתח חוסר שקט  פועל יוצא מזה,  כ  .פנימה כתוצאה מכךתנועה 
  ,לגמרי "שם"כפייתי שעשוי להתבטא כחוסר יכולת להיות דומם, להיות  

להמשיך עם כל דבר, להתמיד. אדם כזה עשוי אז להתחיל בהרבה דברים  
סיים, או שלא יוכל להחזיק מעמד באותו מקום. חוסר שקט כפייתי  לולעולם לא 

עלול לגרום לו או לה לטייל בכל רחבי כדור הארץ, לחפש מקום חדש כלפי  
. חוץ  

פכו לשקטים יה  ,התרכזו בעצמכם. שחררו,  בואו ונירגעעכשיו, חבריי היקרים,     

דמיינו שהכוח העוצמתי הזה   .מאוד. הרגישו את הברכה העוצמתית שיש כאן
כולכם ביחד את  אימרו  יכול לעזור לכל אחד מכם במחויבות שלכם. עכשיו 

      :המילים האלה

                                                                       .האלשל  אני מתחייב לרצון  
                                                              .אני נותן את הלב והנשמה שלי לאלוהים

                                                                          .טוב ביותר בחייםאני ראוי ל
                                                     . אני משרת את מטרת החיים הטובה ביותר

. של אלוהים  כת מבורהתגלמות אני   

האנשים   130-על ידי ככקול אחד כל אחד מהמשפטים הללו חזר על עצמו  ] 
.[ במפגשים הללועד כה חוותה נהנוכחים. האנרגיה הייתה החזקה ביותר ש  

רים אהובים, כוחות מתמירים חזקים שוחררו כעת על ידכם ביחד. הברכות  חב
               .כםולמשימה של  כםחיי  לאשניתנו, נוצרו והתקבלו יחלחלו עוד יותר 

. לשלום כול  

 

 תרגום: חווה אילון 

 



 

8 
 

 

 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   RPathworkהבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם ההודעות 

הקרן לנתיב ההתמרה  Foundation  Pathwork Theנתיב ההתמרה הוא סימן רשום בבעלותה של  RPathworkשירותים: 

על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש  הקרן עשויה , ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש בכתב מאת הקרן. 
 על ידי ארגונים או בני אדם אחרים, כגון ארגונים מסונפים וסניפים.   RPathworkבסימן

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

Pathwork דה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות היוצרים של .שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמי

הקרן, אך אין לשנות או לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את סמלי זכויות היוצרים, הסימן המסחרי וסמל  
 המוצר או כל הודעה אחרת.  

ו ארגון העושים שימוש בסמל המסחרי של הקרן  גביית תשלום מותרת אך ורק על עלויות השכפול וההפצה. כל אדם א
לנתיב ההתמרה נחשב כמי שהסכים לעמוד במדיניות הסמל המסחרי, סימון השירותים וזכויות היוצרים של הקרן. להשגת  

 מידע או עותק של המדיניות, נא ליצור קשר עם הקרן.  

 

. 

 

http://www.pathwork.org/

