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72הרצאת המדריך מס.   

1960באוקטובר,  28  

 הפחד לאהוב

ברכות, חברי היקרים ביותר. אני מביא לכם ברכות. מבורכת שעה זו.                        
הרבה מהדברים שדנו בהם בחודשים האחרונים סייעו לכם להשיג תובנה בתוככם, 

בהוכיחם שוב עד כמה המושגים, העמדות והרעיונות הלא מודעים שלכם עשויים 
קצת יותר הבנה כוללת לגבי הִהוְָדעּויות  להיות מנוגדים לאלו המודעים. כשתקבלו

האלה, תגלו שבניתוח/באנליזה האחרונה, זו תמיד שאלה של אהבה. הרצון שלכם 
לאהבה וחסרונה, הוא תוצאה של החוויה של הילד שבכם. מימוש זה יבהיר באיזה 

אופן אתם לא עומדים בציפיות של לאהוב בכל מקום בו קיימים הקונפליקטים 
שגויות שלכם. והתפיסות ה  

כפי שכולכם יודעים, לפחות תיאורטית ואינטלקטואלית, אהבה היא הכוח הגדול 
ביותר ביקום. כל לימוד רוחני או פילוסופיה, כל דת, אפילו פסיכולוגיה מודרנית 

מכריזה על אמת זו. אהבה היא הכוח האחד והיחיד. עם זה אתם רבי עוצמה, אתם 
עניים, אתם נפרדים, אתם מבודדים ומפוחדים. עם  חזקים, אתם מוגנים. בלעדיה אתם

זאת, ידע זה לא יכול באמת לעזור לכם עד שתגלו היכן עמוק בתוך עצמכם אינכם 
יכולים לאהוב, אינכם רוצים לאהוב, ואינכם יודעים מדוע אתם מתנגדים לאהוב. ללא 

ן הידע המסוים הזה, האמת הנצחית הגדולה על אהבה נשארת אידיאל נשגב שאי
 באפשרותכם ליישם על האדם שלכם או על חייכם כרגע.

אלו מהחברים שלי שבאמת עובדים בנתיב זה, שמתקדמים בחיפוש הפנימי שלהם, 
אחרי הרבה חפירות ובדיקות נתקלו בפחד לאהוב. אלה מכם שבאמת עובדים באופן 

קונסטרוקטיבי סוף סוף הפכו מודעים לחלוטין לכך שהפחד הזה קיים. זו אכן 
תקדמות טובה, שכן ללא מודעות זו לא ניתן לנקוט בצעדים דרושים נוספים. שוב ה

אני אומר, זה לא מספיק להיות מודע לפחד שלכם באופן תיאורטי. עליכם ממש 
לחוות את הפחד. רוב האנשים שאינם רוצים להכיר את עצמם, אינם מודעים כלל 

 לכך שהפחד הזה נמצא בהם. 

התוודעתם לקונפליקט, עדיין לא מבינים לגמרי מדוע  עם זאת, גם אתם שסוף סוף
אתם כל כך מפחדים לאהוב. כן, אתם אמנם מוצאים כמה תשובות, אך רוב התשובות 

הללו הן או הישגים לוגיים תיאורטיים והגיוניים או שהן רגשות המורגשים במעורפל 
שום פנים בלבד. זה לא מספיק. לכן אני רוצה לדון בכמה היבטים של נושא זה. ב

ואופן זה לא יהיה כל מה שיש לומר בנושא. נחזור לבעיה בסיסית זו בעתיד ונאיר 
 אותה מזוויות אחרות.

ריאליות  -כעת אנו יודעים כי מי שאינו יכול לאהוב אינו בוגר. חוסר בגרות גורם לאי
/חוסר מציאות. חוסר המציאות, בהיותה לא נכונה, גורמת בהכרח לאומללות 

ים, לחושך ולבורות. לפיכך, בגרות היא באמת היכולת לאהוב. כמו כן, ולקונפליקט
אנחנו דנו בכך שהילד שבכם דורש כמות בלתי מוגבלת של אהבה. הילד הוא חסר 
הגיון, חסר הבנה, תובעני וחד צדדי כמו כל הְברּואים הלא בשלים. הרצונות הבלתי 
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הב באופן מוחלט, לספק כל אפשריים שלו הם: להיות נאהב על ידי כולם, להיות נא
משאלה שלו באופן מיידי ולאהוב אותו למרות חוסר ההגיון והאנוכיות שלו. זו הסיבה 

 שאתם מפחדים לאהוב.

מכיוון שהילד שבכם רוצה כניעה מוחלטת מאחרים, בהיותו בטוח שזה אומר אהבה, 
ם גורם אין זה יכול לעזור אלא אם הוא מתנגד לכניעה מוחלטת של עצמו. הילד שבכ

לכם לרצות למשול בצורה נעלה על אלה שאמורים לאהוב אתכם, והם הופכים בכך 
 בקושי לטובים יותר מאשר עבדים כנועים.

ישנם גם פעמים והיבטים של עצמכם בהם אתם הופכים לעבד כנוע. אין להתייחס 
לכך מילולית; זה מתייחס לתגובות רגשיות מסוימות. זה קורה אם אהבה, קבלה 

ה מאדם מסוים הופכים להיות הכרח עבורכם, בעוד שאתם מודעים לכך והסכמ
שייתכן שהצורך הזה לא ישביע את הרצון )של האחר(. בפחד שלכם מפני דחייה 

ותבוסה, כניעות כזו נראית הדרך היחידה להשיג את מה שאתם רוצים. מאחר 
דומים  שהיבטים חיצוניים מסוימים של התנהגות כנועה כזו נראים באופן שטחי

לרמות את עצמכם  -במיוחד כאשר אתם במצב כה מדכדך -לאהבת אמת, זה קל
 להאמין שכאשר אתם נכנעים, אתם באמת אוהבים. 

במילים אחרות, לעתים קרובות אתם יוצרים באופן לא מודע את המושג הפנימי שלכם 
, לגבי מהי אהבה, המקביל למושגים הכלליים של אהבה, לפחות בניראות החיצונית
הנלמדים בכמה דתות ופילוסופיות. נראה לכם שכאשר אתם נכנעים, אז אתם לא 

אנוכיים ומציעים קורבן. נראה לכם שהאדם השני הוא מרכז עולמכם. למרות שזה נכון 
במידה מסוימת, זה לא נכון במהותו. במציאות אתם זה המרכז. העניין שלכם הוא 

ותית שלכם. הוא נדרש לסגוד לשכנע את האחר לאהוב אתכם לפי התפיסה הילד
לכם, לעקוב אחר כל גחמה שלכם, לוותר על כל הכיוון העצמי ולהיות נשלט על ידי 

 הילד שבכם, שבוכה פנימה כאשר משחיתים את משאת נפשו.

מה הפלא אם כן שעם הדרישה הלא מודעת הזו בנפשכם אתם מפחדים לאהוב? 
הוא שאהבה  -ה חזק עוד יותר ובהיותכם ללא מודעות ז -מכיוון שהרעיון שלכם 

פירושה עבדות נכנעת, אינכם רוצים לאהוב. אינכם רוצים ללכת עם רצונו של אדם 
 אחר. אינכם רוצים לוותר על האוטונומיה שלכם בכניעה לשליטתו של אדם אחר.

מכאן שרק כאשר תזהו את העיוות הילדותי הלא מודע שלכם לגבי אהבה, תוכלו 
ישות הילדותיות של האדם האחר. לאחר מכן לא תהיו לחוש או לזהות את הדר

מושפעים מכך, לא מרגישים שאתם מחויבים להיכנע או מרגישים אשמים אם לא. 
אתם תראו בבירור שבמקרה כזה ניתן לתת סוג אחר של אהבה, שהיא הרבה יותר 

 מנותקת באופייה.

גנות של הילד כמו כן, כאשר אתם מגלים וחווים את קיומם של הדרישות הבלתי הו
שבכם, אתם יכולים להסביר את זה. אתם תבינו שלתפיסה השגויה הזו של אהבה אין 

שום קשר לאהבה אמיתית. ברגע שתבינו את זה, כבר לא תפחדו לאהוב. כשאתם 
מבינים שאהבה לא אומרת לוותר על כבוד, משילות עצמית וחופש, לא תפחדו ממנה. 

 -תוכלו, בהדרגה ולאט לאט, לאהוב בבגרות ולכן-אם לא תעלו דרישות ילדותיות 
תוכלו לצפות לזה גם בתמורה. הדרך הזו של אהבה אינה נושאת סכנה. בה אתם 
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נשארים חופשים. אתם לא הופכים להיות משועבדים. זה פשוט והגיוני עד כדי כך. 
כשאתם מוותרים על הרעיון הילדותי שלכם כיצד אחרים צריכים לאהוב אתכם, לא 

אהוב אחרים.תפחדו ל  

בתהליך ההדרגתי של צמיחה ובגרות, לא תחוו מיד את האהבה הגדולה והמקיפה 
שנשמתכם שואפת אליה. שכן, זהו אחד הקונפליקטים של נשמתכם שאתם מייחלים 
לאהבה כזו ובמקביל מסתתרים ממנה בפחד. הילד שבכם יודע רק קיצוניות. או שזה 

כלום. ככל שהודפים ומסכלים את  מגביה לצמרת, המטרה הסופית, או שזה לא
האינסטינקטים הבריאים של הנשמה החותרת, כך ההמולה והרעש שלה יישמעו יותר. 

זה בא לידי ביטוי בתחושת חוסר שביעות רצון מעורפלת, כמו שמפספסים משהו, 
אתם לא יודעים מה. חלק אחד בנפש שלכם מחבל בדרישות החוקיות של החלק 

צליחים להשיג את המטרה הסופית, אתם נסוגים לגמרי. זה השני. מכיוון שאינכם מ
נובע לא רק מהגישה של או/ או של החלק הלא בוגר של עצמכם, אלא גם מנטייה 

 לדרמטיזציה. אם הדרמה הגדולה לא יכולה להיות, אז אתה נסוגים לגמרי.

עם הבגרות הגוברת תבינו שאתם יכול להגיע להגשמה הסופית של האהבה רק על 
התחלה במדרגות התחתונות של הסולם שלה. אולי אחד השלבים הראשונים הוא  ידי

רכישת היכולת לאפשר לאנשים אחרים להרגיש כלפיכם כרצונם. אם תוכלו לתת את 
"האישור" הפנימי הזה באמת, תלמדו לוותר על הדרישה שלכם מבלי להרגיש עוינים; 

ד אחרים, למרות שהם אינם אתם תגיעו לנקודה שבה אתם באמת יכולים לחבב ולכב
נכנעים לחלוטין לרצונכם. זה לא נשמע הרבה. למעשה, רבים מכם עשויים להאמין 

שתרגלתם זאת כל הזמן. אבל האם באמת ובתמים? כאשר דברים משתבשים, בידקו 
את רגשותיכם. כשאתם מנתחים רגשות אלה ומגלים שהילד שבכם 'עובד חזק', יהיו 

יבט הספציפי הזה. אתם תרגישו בתוככם תגובה רגשית לכם כלים לעבוד איתם בה
חדשה לגמרי כאשר אתם לומדים לוותר על זרם הכפייה המעודן שלכם. אתם תרגישו 

 כאילו נטל כבד הוסר מנשמתכם.

השלב הבא הוא שחרור עוינות מסוימת, לאחר שנהייתם מודעים לזאת בעבודה זו.  
לאלה שאת ה"כניעה ללא תנאי"  כשאתם עושים זאת, תמצאו חיבה וכבוד חדשים

רציתם שלא במודע ובוודאי שלא אהבתם או כיבדתם כאשר הכניעה לא הייתה 
מוצעת לכם או קרובה. קבוצה צמודה תתמוסס; עכשיו אתם נותנים לאחר להיות 

חופשי, אוהבים אותו ומכבדים אותו כאדם, מבלי שתצטרכו לשלוט ולהחזיק באהבתו 
 ובהערצתו.

, ידידי, ובמציאות הוא דרמטי יותר מכל מה שניתן לראות מבחוץ. הוא זהו צעד מכריע
ישגר אתכם בסולם כלפי מעלה לגבהים שיכולים להיות יום אחד שלכם, אך לעולם 

לא על ידי דילוג על הצעד הלכאורה טריוויאלי והלא דרמטי הזה. בדרך זו תמצאו את 
האמת האוניברסלית על  זה אפשרי באמת להוציא לפועל את המושגים הגדולים של

אהבה בחיי היומיום המעשיים שלכם, ממש כאן ועכשיו. כל זה אפשרי עבורכם 
לא. אתם עדיין לא מסוגלים לשכוח את עצמכם לגמרי,  -עכשיו. במטרה הסופית 

לעולם לא לחשוב על עצמכם שיש לכם מידה מסוימת של אנוכיות והבלים. להגיע 
כחות האלה לא רק לא מציאותי אלא בלתי למטרה הגדולה עם כל התחושות הנו

אפשרי לבצע, ולכן מרפה ידיים. ללמוד על הרגשות שלכם באמצעות ניתוח מוקפד 
מטרה זו ניתנת להשגה. לפני שאתם באמת  -ושקדני ולתת להם להתבגר בהדרגה 
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יכולים לאהוב אחרים, עליכם ללמוד לחבב ולכבד אותם למרות שאתם לא מקבלים 
צים. כדי לעשות זאת, עליכם למצוא תחילה היכן, עמוק בתוככם, את מה שאתם רו

 באמת לא עשיתם זאת כלל.

כפי שכבר הוסבר, אהבה אידיאלית נראית לעתים קרובות באופן מטעה ככניעה הלא 
 -נכונה והחלשה המעמידה פנים כאהבה. הבלוף/ התרמית הם שמפחידים אתכם 

אהבה אמיתית רק על ידי ששומעים לעולם לא אהבה אמיתית. אבל אי אפשר לחוש 
עליה. עליכם לחוות בתוך עצמכם היכן וכיצד אתם סוטים ממנה על ידי הציפיות 

והדרישות הבלתי נאמרות שלכם. אם אתם באמת כנים עם עצמכם, אתם מחוייבים 
 למצוא רגשות אלה. זה חל על כולם, ללא יוצא מן הכלל. 

זק של הרצון העצמי שלו, להכריח את כל עוד הילד שבכם מתעקש ומתמיד בזרם הח
להיכנע, אתם בונים סיטואציות לא  -באופן ריגשי, מרומז ובלתי מודע   -האחרים

מציאותיות על ידי חשיבה משאלתית. בכך אינכם מרשים לעצמכם לראות שייתכן וזה 
רוצה. הצורה הלא מציאותית היא -שבנה צורה לא מציאותית זו  -אפילו לא מה שהילד

ת, סכנה  מתמדת, ואתם עוצמים את עיניכם אליה בכוח. אם אינכם רואים מה יש בֱֶּאמֶּ
כי אינכם רוצים לראות מה באמת יש, כיצד תוכלו לסמוך על שיקול הדעת 

 והאינטואיציה שלכם?

הנפש שלכם יודעת היטב שהאופן שבו אתם תופסים את האחר כאדם ביחס אליכם, 
ם לא רואים כי אתם לא רוצים לראות. לכן או את המצב בכללותו, אינו מדויק. את

אינכם בוטחים בשיקול הדעת שלכם, ואינכם סומכים על כך שהאדם האחר יעמוד 
בציפיות שלכם. מכאן שאתם מרגישים במעורפל שאתם לא בוטחים באדם השני. זהו 

גורם נוסף הגורם לכם להימנע מאהבה מלאה. כי איך אתם יכולים לאהוב באופן 
אתם מרגישים שאתם צריכים, אם אתם לא בוטחים באדם השני? כדי בלעדי כמו ש

לבטוח, עליכם לאפשר לעצמכם לבדוק אם האדם והסיטואציה המסוימת הזו דורשים 
 תגובה כזו. אולי יהיה נכון יותר לתת כבוד וחיבה פשוטים.

אתם מוכנים לראות  -לרוב באופן לא מודע  -על ידי ויתור על מעט ממה שאתם רוצים 
מה יש. עם גישה כזו, אתם יכולים לקלוט את מציאות המצב. אחרי זה אתם יכולים 

–להבחין ולהבדיל בצורה מושכלת ותכבדו את עצמכם, לא רק על היכולת לוותר 
על משהו שאתם רוצים, אלא גם כי אז תוכלו לסמוך על  -בחופשיות וללא עוינות  

ת מה בעצם נמצא, אתם יכולים האינטואיציה שלכם. על ידי כך שאתם מוכנים לראו
להתמודד עם המצב. לכן תבטחו  בעצמכם, בשיפוט שלכם ובאנשים אחרים. בכך 

שלא הערכתם אותם יתר על המידה, בשל הזרם המאלץ שלכם, תוכלו לראות, 
להתבונן, לחוש ולהרגיש את מה שנכון, ולא רק להאמין במה שאתם רוצים שיהיה 

 נכון.

בעצמכם ובאחרים, לאהוב יפסיק להוות סכנה עבורכם. כאשר אתם לומדים לבטוח 
אבל כל עוד אתם בכוונה נשארים עיוורים, כיוון שהילד שבכם חושב שלרצות משהו 

יגרום לזה להיות, יש לכם את כל הסיבות בעולם לחוסר אמון בשיפוט שלכם, 
ת בבחירה שלכם ובאדם האחר. לכן, אתם נרתעים מלאהוב עוד יותר, אם כי לא נראי

 שום סכנה עבורכם בלהיות נאהבים.
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לשחרר את הזרם המאלץ של הרצון העצמי שלכם יביא להפיכתכם לאובייקטיביים 
בהערכה שלכם את האחרים ותלמדו לוותר על הרצון שלכם בחינניות. כך אתם 

לומדים חיבה אנושית וכבוד לאדם המסכן את רצונכם. אתם נמנעים מלבנות 
מעכבות את ראייתכם על מה שבאמת הוא. בכך אתם לא סיטואציות לא מציאותיות ה

רק מתעלמים מהמציאות, אלא אתם דוחיםאותה. בקבלת המציאות וראיית מה שיש, 
 האינטואיציה שלכם תגדל להיות אמינה יותר, וכך האמון שלכם בעצמכם יגדל.

יש הרבה דיבורים בזמנכם ובעולמכם על "קבלת המציאות". דיברנו על זה פעמים 
ת. כולכם יודעים שחיי כדור הארץ שלכם אינם מושלמים ועובדה זו חייבת רבו

להתקבל אם אתם רוצים להתמודד עם החיים ולהפיק מהם את המיטב. עד כה זה 
היה מושג כללי. מעתה יש לכם את האפשרות הממשית ליישם אותו בהיבט מסוים 

ישים כלפיכם כפי של החיים הפנימיים שלכם. יכול להיות שאנשים מסוימים לא מרג
אבל חוסר  -ואני לא מתייחס רק ליחסי האהבה בין גבר לאישה  -שהייתם רוצים 

זאת,  השלמות לכאורה זו זה המציאות שלכם ויש לקבל אותה. כאשר אתם עושים
תגובת שרשרת מיטיבה/ שפירה שלמה יוצאת לדרך, ומחליפה את המעגל הזדוני 

 שהיה קיים קודם לכן.

תפיסת החושים הגבוהה ביותר שאדם יכול להשיג. עם זאת, אי אינטואיציה היא 
אפשר לממש את מלוא הפוטנציאל שלכם בעצמכם כל עוד הילד בכם אינו מזוהה 

ונשאר חזק. כמובן, כל עוד אתם בני אדם, היכולת שאתם מכנים אינטואיציה לעולם 
יודע לא תהיה מושלמת במאה אחוז. אבל ברגע שאתם יכולים להגיד, "אני לא 

בוודאות, יכול להיות שאני טועה", נכונות זו ללמוד מטעויות אפשריות גורמת לבורות 
שלכם להיות לא מזיקה מכיוון שאתם מודעים לכך. במחשבה המודעת והתמציתית 
"אני לא יודע" טמונה האפשרות לראות, ללמוד ולבסוף לדעת. האינטואיציה לעולם 

בעלת כל כך היא זו הסיבה שו אות עיוורתלא תהיה קיר שאפשר להישען עליו בווד
.. תחשבו על זה חברים. זה חומר למדיטציהערך  

פים וח מאלץמהזרם המשוחררים , כםבמודע עם האינטואיציה של צוכאשר תתייע
פוטנציאלים מסוימים, כמו גם מגבלות מסוימות; השאר עשוי  ומשאלת לב, תחושמ

כם וכנות להמשך התבוננות ותפיסה בלהיות סימן שאלה. גישה זו מקדמת פתיחות, מ
הוא שחייב לקבל את  לא בוגרה מאוד. זה גם סימן לבגרות, כי רק היפורשהיא 

 מה-דבר תהשארשאינו יכול לשאת  כםבאופן מיידי; זה הילד שבהמלאה התשובה 
   .בספקפתוח, ללא מענה ו

להבחין  כםלאהוב בגלל, ראשית, חוסר היכולת של כםאת היכולת של יםאוסר םאת
ממי שאוהבים צים לקבל חפ םבין אהבה אמיתית לבין כניעה חלשה, כי זה מה שאת

אומץ לראות את האדם האחר ואת  כםושנית, חוסר אמון באחרים כי חסר ל כם;את
. שני המרכיבים הללו מונעים מהאינטואיציה המצב הינםהמצב כפי שהוא, היא או 

. האומץ לראות מה יש, כםבחייה לתפקד, לפחות בתחומים הקשורים לאהב כםשל
, את כםשל הבחנה, את הכם, יגביר את האינטואיציה שליםרוצ םבמקום מה שאת

. זה יבטל אי וודאות, כך שכאשר כם, ולכן את הכבוד העצמי שלכםהמודעות של
.לפחד לאהוב כיםצרי כםהמצב הנכון בהישג יד, אינ  
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 כםהמציאות, אובדן הפחד שלמה שעשוי להיות לא נוח פירושו קבלת שהאומץ לקבל 
ככוח הולך וגדל. המשמעות היא כבוד עצמי, אמון  כםלאהוב וטיפוח האינטואיציה של

., וכתוצאה מכך תפיסה אמינה יותרהבחנהבאחרים עם   

ה אי קבלה זאתם מבינים, חברים, איך כל זה קשור בחוט אחד. חוסר בגרות  ם כךא
למת או נעימה. חוסר הבגרות מגזים כל של המציאות מכיוון שהמציאות לא תמיד מוש

עימותים  נים, ובכך מזמילזה כםם את עינימיעוצ םחוסר השלמות עד שאתאת כך 
, שכן יצירתיות ללא צולעתיצירתיות צולעת ול גורם לאינטואיציה גרותנוספים. חוסר ב

להתמודד ולקבל את מה  וותלמד ואינטואיציה אינה מתקבלת על הדעת. רק כשתגדל
את הפחד לאהוב. המשפט הזה  ותאבד כם,וברגשות של כםשיש בחיי היומיום של

זאת לאור  ולבדו, מחוץ להקשר שלו, לא יהיה הגיוני במיוחד. אבל אם תשקל
.מאודהפוך לברורה הקישורים שנפרסו בשיחה זו, המשמעות ת  

סוג אחד, הגבוה  לחשוב רק על יםיכול םלאהוב, אתעל  יםחושב םכאשר את
רמות ם מהעובדה שיש הרבה שלבים וסוגים רבים, מימתעל םוהמושלם ביותר. את

 יםיכול םמסוג האהבה שאת יםנרתע ם, אתבורות שלכםוהרבה וריאציות. ב ותרב
.אותה יםבטלם מאת ,אהבה כזו כםלהעניק כרגע, וכאשר ניתנת ל  

לתפקד  ו, תתחילוהנתיב שלנזה של משתרע הבקטע הספציפי ה כוככל שתמשי
יהפוך למלא הרבה יותר.  כםאדם, מכל הבחינות. ניסיון החיים של ניבצורה שונה כב

ולאחרים כפי שמעולם  כםלעצמ יםמודע ותהי םבכל רגע! את םייחבכל כך ו תהי םאת
לדמיין  יםיכול כםכוחות שאינ כםפתחו בתלהיות. י יםיכול םשאת םלא ידעת

תפיסות חדשות, אינטואיציה צומחת ומתפתחת שתיתן : כוחות יצירתיים, יםיאפשרכ
אחרי כל  ,גם עכשיוהבין ל יםלא יכול םשאת אלווביטחון כקום אחיזה מ כםל

.כםההתקדמות של  

, אלא להיבטים אלה של כםשוב אני אומר, מילים אלה אינן מכוונות אל המוח של
 יםלהיות מודע יםעומד םעד כה, או שאת כםעקב עבודת םשגילית שלכם אישיותה

רגשות המתאימים! נדון בכך מזוויות אחרות בעתיד, כאשר למילים אלה תפנו אליהם. 
  .יעלה הצורך

נראה לי שעם השלב החדש, קבוצה חדשה של נושאים החלה בעונה הזו. עד שאלה: 
לסיום העונה הקודמת, דיברנו עדיין הרבה על דימויים והיבטים שונים הקשורים איתם. 

ה שאנחנו נכנסים לשלב חדש, שאינני יכול להצביע עליו. ארעכשיו, ני  

כמובן שזה שלב חדש. אפילו אמרתי זאת לפני חופשת הקיץ. אמרתי תשובה: 
שלכם באופן  יםהיצירתייכולות והכישורים שנתמודד עם אלמנטים שאוסרים על ה

הוא עקב  ותישיר יותר מאשר קודם לכן. זה מובן מאליו שכל איסור של יכולות יצירתי
היבטים וחריגות שליליים, דימויים ותפיסות מוטעות. עדיין, עלינו להתמודד עם 

אלמנטים אלו,אבל הגישה בשלב הזה היא שונה, כפי שקלטת נכון,וכפי שציינתי לפני 
מכשולים שהאפילו או אסרו על בזמן מה. בעוד שבשלב הקודם, התמקדנו בעיקר 

וגלים לחבר את החלקים, כך שנרוויח ראיה תיפקוד בריא, בשלב הנוכחי אנחנו מס
יותר כוללת בהקשר לאהבה, לבגרות, ליצירתיות. זה לא אומר שלא נדון יותר 

   בפרטים,; אולם אם ומתי שנעשה זאת, הגישה תהיה שונה.      
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תרגילי לגבי : אני רוצה לדון במשהו בקשר להרצאה האחרונה. בחלק השני, להשא
להורות תת המודע". תהיתי אם הרעיון הזה של ההריכוז, אתה חוזר על המונח "הוראת 

התת מודע, במקום אלץ את התת מודע אינו משום מה פרדוקס ואולי לא יוביל לעל 
?אני בטוח שזה לא פרדוקס, אבל באיזה אופן זה לא ?לאפשר לנו להבין מה יש בו  

מכיוון שקל כל כך לעבור מקיצון שגוי אחד  ת,קונסטרוקטיבי: השאלה טובה ותשובה
ככוח, אלא  לשני. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא לא להשתמש ב"הוראות"

כביטוי של הרצון הפנימי שלך. למרות שאתה עשוי להבין היטב שחלק מהרגשות 
עליהם שלך עדיין לא יכולים לתפקד בצורה הנכונה, אתה עשוי להביע את הרצון ש

באיכות רגועה, מתוך יותר ללא לחץ או חיפזון, ות מבוטא צון זה צריך להיללמוד. ר
.ההבנה המלאה שהרגשות אינם משתנים במהירות  

חלק חשוב בהוראות כאלה צריך להיות שאתה רוצה להיות מודע לאן, איך ולמה 
 מקום בוהרגשות שלך עדיין חורגים מהאמת. כמו כן, אתה צריך מודעות גוברת ל

. אחרון חביב, חייב להיות שלא נענו השאלות הפנימיות שלךן מבולבל ומהאתה עדיין 
בלות. הגשחרור של כל התנגדות להתמודד מול עצמך באופן מלא וישר, ללא כל 

, ובכך נמנע ממלכודות בסטייהעדיין שתגובות נכונות על רגשות  כופהבדרך זו אינך 
.יםעצמישכנוע הונאה ו  

תפילה, אם מבינים ומשתמשים בה נכון, פועלת באופן דומה מאוד. כאשר אתה 
כוח והבנה לבקש מתפלל, עליך לבקש עזרה בכדי להתמודד מול עצמך, או 

. עליך להתפלל ליישם את הדיסהרמוניות היומיומיות נתיבלבעיותיך הנוכחיות ב
תובנה מעמיקה , כדי לקבל נתיבהקטנות, לכאורה חסרות המשמעות, על עבודתך ב

יותר של עצמך. באותו אופן, אתה יכול להפנות את הרצונות הללו אל תת המודע 
שלך, לחזק את ההיבט הבריא של הנפש שלך ולהחליש את ההיבטים שהם לא 

.. אחרי הכל, אלוהים חי עמוק בתוך עצמךמתנגדיםבריאים, ילדותיים ו  

לשמיים אלא עמוק אל תוך אינך מכוון תפילה כזו  ,אני מניח שכאשר אתה מתפלל
עצמך. כך שבאמת אין הבדל עצום כל כך בין תפילה לבין "הוראה" כזו; זו גישה קצת 

-מוסתר מהמודע שלךכי השאחרת. בעוד שהתפילה מכוונת כלפי אותו חלק בעצמך 
/ ההוראות ההנחיות-מודע או הניצוץ האלוהי שבך-אתה יכול לקרוא לזה גם העל

.נגיש יותר עבורךמופנות לחלק  ,שציינתי  

הוראות כאלה צריכות להתייחס בראש ובראשונה לרצון להתמודד עם עצמך, להבין 
בגלל חוסר הבנה.  סוטיםולהטמיע את מה שיש בך ולראות לאן הרגשות שלך עדיין 

שקט ורגוע, ולא בדחיפות מתוחה. עליך  מיינדהרצון שלך להבנה צריך להיעשות ב
.לזכור ולקבל מראש כי שינוי וצמיחה הם תהליך איטי  

"תהום האשליה", אתה בקשר להרצאה האחרונה ובהתייחס להרצאה על שאלה: 
גורלך. אף אחד מלבד עצמך אינו יוצר את האושר של חייך ושל אדון האומר, "אתה 

"תהום האשליה", אתה קובע כי "האמת ואת האומללות שלך". שוב בהרצאה בנושא 
הרוחנית הבסיסית הזו הוסתרה, ומסיבה טובה". אתה ממשיך ואומר ש"האנושות 

בהתפתחותה נדרשת להגיע להבנה רוחנית בסיסית מסוימת לפני שהיא תוכל 
לא מובנת, היא אכן עלולה להזיק היא אם שלהשתמש בידע הזה בצורה הנכונה, 
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לנו את המשפט הזה? אני חושב שזה עשוי להועיל לנו  מאוד ". האם תוכל להבהיר
פרט לכעת, לאור ההרצאה האחרונה. נראה לי שהוא מייצג צעד גדול קדימה 

ולאנושות והוא יתחיל מעגל חדש לגמרי של התפתחות רוחנית עבור הפרט בחברה; 
ל ולשם כך תפיסה חיובית ש ,כי המדע והפילוסופיה יכלו למצוא אחדות בחוק הרוחני 

.היותנו באלוהים  

אלת מה יהיה הנזק של ידע כזה ושל ו: נראה כי אחת השאלות שלך שתשובה
אנושות לא מוכנה מבחינה רוחנית. בואו ניכנס שההתפיסות השגויות הנובעות מכך 

לזה קודם. מי שמתעלם מהקיום ומהעוצמה של התת מודע ייקח ידע כזה ברמה 
יוצר את הוא דרכים: ראשית, האדם שמאמין ששטחית. זה יכול להיות מסוכן בשתי 

קבל למתעלם מהמקור האמיתי,  ואגורלו עלול, בשל נסיבות ותנאים מסוימים שה
, קרוב לוודאי שישתמש בסמכויות אלו לרעהסמכויות מסוימות. אדם כזה לרשותו 

גורלו. שנית, אנשים שלא השיגו כוח כזה את מתוך הנחה כי האדם יוצר את חייו ו
שלהם תגדל ולא תפחת. רק התאמה חוסר הה של תחושהמתוסכלים מאוד ו ירגישו

הבנה ירכשו על ידי חקר המשמעות של רגשות שהם לא היו מודעים להם עד כה, הם 
ו ומשחק הגומלין בין סיבה ותוצאה של מציאותה, ם שלוחוקיהשל העולם הפנימי, 

.קורה בעולם הפנימי של הרגשותזה כפי ש, ביחסי אנוש  

חיפוש עצמי,  ;שהאדם יוצר את גורלות היסוד על מנת להבין את האמת של הנח לכן,
חקר התת מודע, הוא הכרח שבלעדיו לא תוכל האנושות לצמוח מספיק כדי לעשות 

כלת, וומעחציה מובנת רק שימוש באמת קוסמית, רוחנית ואוניברסלית. אמת כזו, אם 
.בכללותהאנושות יכולה להיות מסוכנת ולגרום נזק לאדם, כמו גם ל  

המגמה ההולכת וגוברת בתקופתנו לקבל ולחקור את התת מודע מעידה על 
ההתפתחות הכללית הגוברת בהתמדה, למרות המלכודות, אי ההבנות וחצאי 

האמיתות הנלווים לחקירה כזו. זהו חלק מכאבי הצמיחה שכל אורגניזם חי עובר. ככל 
תתפוס יותר ויותר את המציאות של  שצמיחה והתעוררות כללית זו תימשך, האנושות

היקום הפנימי, וכך תבין גם את היקום הגדול יותר עם כל החוקים הרוחניים שלו. רק 
הצדק  על ידי תפיסת היקום הפנימי, על כל האפשרויות האינסופיות שלו, עם חוקי

, יכול בן אנוש יצורים השותפיםההגיוניים שלו הפועלים בתוך האדם ובין האדם ל
יצירתו. בכך תושג אחדות, לאט, בעמל, צעד אחר צעד. את באמת את אלוהים ו לחוש

זה יהיה המכנה המשותף שיאחד את כל המדעים, כל הדתות, כמו גם את כל ענפי 
  הידע האנושי, שעדיין מתפקדים בנפרד בתקופה זו.

: חשבתי על דברים אלה ורוצה גם לדעת אם המאמץ המתמשך של האנושות שאלה
האנושות לשם כך. של יצירתיות השתמשו בעד כה היה כדי להצדיק את קיומה והאם 

תפיסה הרוחנית של הערתך בדבר הסרת נצמדת לבהתאם לתשובתך, יצירתיות זו 
פשיות בהתאם הקשרים האוסרים יצירתיות, כך שהנשמה תוכל לבטא את עצמה בחו

, אז באמת בראש אחד עם אלוהיםלחוק הרוחני. אם אנחנו המציאות הגבוהה ביותר, 
על "תהום האשליה" ומה שאמרת על הרהור תהיה לנו אחריות עצמית. נראה לי שב

אהבה ויצירתיות, האחריות העצמית שלנו טמונה בקבלת הביטוי המחודש של אותה 
הקשר זה, השגת השליטה העצמית ... יש כאן אהבה ויצירתיות, שמקורו באלוהים. ב

...בלבול, אינני יכול לבטא זאת  
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: האם תוכל לנסות להבהיר היכן נמצא הבלבול? יעזור לך להבהיר היכן טמון תשובה
.הבלבול. כמו כן, אינני יכול לענות על שאלתך אלא אם כן אני יודע במה מדובר  

 ,שנראה שיש לנו ,סופיים מסוימיםפילו ות: מדובר באחריות עצמית, ובקיבעונשאלה
 לאהבההכוללים גם פחד מפני אובדן וגם פחד מהלא נודע. זה שוב קשור בעצם 

.ולאמון כפי שציינת הלילה  

: אתה מבין, מה שאמרת כאן על הפחד מהלא נודע הוא מרכיב חשוב ביותר תשובה
נודע כשאתה הופך לברוב בני האדם, במידה מסוימת בכל בן אנוש. אבל הלא נודע 

בעצם חווה את כל הדברים שאמרתי לך בהרצאות האלה. המשמעות היא כמובן 
מאמץ רציני ביותר בחיפוש עצמי. לא מספיק לשמוע את המילים האלה. זה לעולם לא 

כתמריץ להתחיל, אלא אם כן אתה חווה  משמשמלבד כשיעשה דבר מהותי באמת, 
נשמתך. כאשר אתה עושה זאת, אז  את כל הרגשות שאנו מזכירים כאן כחיים בתוך

לא ידוע, הוא יאבד את יכולתו להפחיד נשאר שהוא היכן נודע. והופך להלא נודע 
.אותך כי עכשיו אתה מודה בפני עצמך, "אני לא יודע". זהו הבדל עצום  

וחופש, ואילו זכות יהיה זה פסיק להיות "חובה", ות תהעצמי תלוישמבהבנת כל זה, ה
.זאת כסכנה לא ידועההילד שבך דוחה   

הפחד מהלא נודע גורם לבני אדם לעוות מושגים אמיתיים לניגודים קבועים, ובכך 
. ואת זה במילים אלמרת להקטין את האמת שלהם. זה היה מאוד משמעותי שא

. שום דבר נכון לא יכול את האמת לְַקבֵּעַ ה, לא ניתן האמת היא גמישה; מעצם טבע
להיות קשיח, סטטי או קבוע. זה תמיד גמיש. גמישות זו נראית כאיום על אנשים. הם 

קבוע של קיר אבן שעליו הם יכולים להישען. נטייה זו היא הכוזב הביטחון את הרוצים 
.דֹוגְָמהאל תוך שגרמה לעיוות הדת   

בנפש האדם. בני השחר  חסרוביותר הנוקשות מספקת את הפחד הבלתי רציונאלי 
אדם חושבים שמה שקבוע בטוח, ומה שגמיש אינו בטוח. מכיוון שהאמת חיה כמו כל 

דבר אחר שהוא חי, היא חייבת להיות גמישה. אז אנשים מפחדים מאמת ואור וחיים. 
.הגדולות של האשליה מותהתהומהאמונה שגמישות אינה בטוחה היא אחת   

חילה כי הפחד המסוים הזה קיים גם בך ושגם ככל שתמשיך בעבודה זו, תגלה ת
נראה שאתה מרגיש כאילו אתה יכול הקבוע. חוק של המוצע אתה נאחז בביטחון ה

להישען על קיר. זה נראה כמו תמיכה חזקה ואילו, כפי שתראו קצת מאוחר יותר, זה 
הקבוע, אתה  חוקטמון הבלבול בנוגע לאחריות עצמית. כשאתה נשען על השם . לא

. כשאתה מבין שאין דבר כזה חוק קבוע, אתה נבהל, כי יולאמעביר את האחריות 
ה ההתנהגות והגישה שלך. עם אמת ינאתה צריך לקבוע בכל פעם מחדש מה תהי

.גמישה, האחריות מועברת אוטומטית לעצמך  

כאשר אינך חושש עוד מאחריות עצמית, מכיוון שאיבדת את הבוז העצמי וחוסר  
אמון שלך בעצמך, לא תפחד עוד מהיקום הגמיש. לא תצטרך לדבוק בחוק נוקשה. ה

אתה תראה את החוק הגמיש פועל, וזה לא יהווה סכנה עבורך. החוק הבלתי גמיש או 
.מעז לקחת אחריות עצמיתאינו קבוע מיועד לילד שאינו יכול או   
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האם אוכל להתמודד? האם השיפוט “הפחד מהלא נודע באמת נובע מחוסר ביטחון: 
נכונות? האם אעשה טעות? האם אני מעז  תהיינהשלי יהיה הולם? האם התגובות שלי 

הפחד העמוק ביותר מהלא נודע הוא לא להכיר את עצמך.  ,במילים אחרות "לטעות?
של אמת הית ולא תפחד מש מאחריות עצמוככל שתאבד את הפחד הזה, לא תחש

 םמהחיים, שהם גמישים כל הזמן. טבעגם לא תפחד והחוקים הגמישים של היקום. 
.םא סטטיללשינוי, אך לעולם  יםניתנ םגמיש, בסופו של דבר, אינממש ה  

: המילה "פחד" עלתה הערב מספר פעמים. והשתמשת במילים "פחד לא שאלה
להאמין שחייב להיות פחד רציונאלי ומבוסס. ". זה מוביל אותי בסיסרציונלי וחסר 

מלמדים אותנו כאן, למשל, שלפחד יש קונוטציה שלילית והוא מייצג רגש הרסני. ואז 
זהר יש ספר ההיא ראשית החכמה". וב אנו קוראים בכתבי הקודש כי "יראת ה'

השוואה בין "אהבה ויראת אלוהים לכנפי הציפור". מעניין אם תוכל לדבר קצת על 
?י סוגי הפחד האלהשנ  

. התשובה לראשונה, אודות הפחד במובהק : אלו שתי שאלות נפרדותתשובה
הרציונאלי מול הפחד הבלתי רציונאלי היא זו: אם אתה בסכנה כלשהי, תגובתך 

לך את ההזדמנות לעשות משהו בנידון, כדי  נתלפחד היא בריאה. זה כמו אות, שנות
, זה בונה ולא הרסני. ללא אות הסכנה הזה להציל את עצמך מסכנה. במילים אחרות

היית נהרס. זה שונה בהחלט מהפחדים הפסיכולוגיים, הלא בריאים וההרסניים שאנו 
.דנים בהם בדרך כלל בעבודתנו  

, אין לכך שום קשר לפחד המגן הבריא שדיברנו עליו זה עתה. והיםאלמבאשר לפחד 
ושטחית. אבל שגויה כתובים נובעת מתרגומים ברמה בהאל מכל התייחסות לפחד 

הסיבות העמוקות יותר, מדוע תרגומים שגויים כאלה יכולים להתרחש בהקשר 
האל, כמו גם לפחד מהלא נודע. מצד אחד,  ימויהספציפי הזה, קשורות מאוד לד

הקבוע כי אז הם לא צריכים תומכת בחוק אנשים צריכים את הסמכות החזקה ש
לא יים על עצמם. מצד שני, נוצר פחד לא בריא, שתמיד קורה כאשר להיות אחרא

, מהחיים, מבני אדם נקמניבגרות ואחריות עצמית. בין אם אתם חוששים מאל משיגים 
.אחרים או מעצמכם, זה אותו דבר  

כלפי חוץ, יש פשוט אי הבנה לגבי מונחים מסוימים בתנ"ך; במציאות פירוש המילה 
"כבוד" או גמרי, המתואר אולי בצורה הטובה ביותר במילים "פחד" הוא משהו אחר ל

לאינטליגנציה, החוכמה והאהבה הגבוהים ביותר הוא  תהמוענק הערכה". ההערכה"
ת להיות בירא ותחייב שויותבלתי מוגבלת שכזו, כל הי גְדּולָהמעבר למילים. בנוכחות 

ת להיות ביראאך לעולם לא בפחד! כשנתקלים בפלא כזה, אי אפשר שלא כבוד, 
. זה עולה על כל הבנה. רעיון זה מועבר במילה שתורגמה בטעות ל"פחד". אבל כבוד
?האם זה ברורזו היתה הכוונה. לא   

: זה ברור. אני רוצה להוסיף מחשבה שקשורה ואשר תומכת במה שאמרת. שאלה
,בתורות הקבליות הנוגעות למילה בעברית היא "יראה". מילה זו שניתנה לנו כ"פחד",   

". יסודותהמצוינת כ"ברבים[  ]ַהֲאָצָלהמתחברת לתשיעית מתוך עשר הספירות המילה 
]אינבולציה זה תהליך של הצטמקות  זוהי נקודת המפנה שבה מסתיימת האינבולציה

ומתחילה האבולוציה. כל גוף שהוא, כאן הכוונה לגוף האנושות' [  –טבעית של 'גוף' 
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אלוהים היא ראשית שיש ה כלפי מעלה כלפי אלוהים. המודעות הנה תחילת הפניי
.החכמה  

?: כן, זה נכון מאוד. האם יש שאלה נוספתתשובה  

מודע? האם יש קו הפרדה לא הפועל בין המודע ל רוחני: כן. מהו החוק השאלה
  ?קפדני ומהו החוק המסדיר מה נשאר למטה ומה עולה

עבודה מודע. אולי שמתם לב בלא מודע לה מיינד: אין קו הפרדה קפדני בין התשובה
רות שלא היו ידועות לכם לחלוטין, אך ַהכָזו שלעתים קרובות אתם מצפים למצוא 

באופן כלשהו אתם יודעים שמה שאתם מוצאים כעת כהכרה חדשה, עם הבנה 
אבל זה תמיד היה  ,הצידה םחדשה של משמעותה, אינו ממש חדש . רק הסתכלת

המודע ללא מודע. אין קו הפרדה קפדני בין  יינדשם. זה היה איפשהו באזור בין המ
  .כפי שנהוג לומר, נמוגיש מעבר ליתר דיוק, המודע והלא מודע; 

, המודעים והלא מודעים, כצורה יינדתארו לעצמכם את כל האישיות, הנפש או המ
ל. ככל וך צורתו נטולת ערפל וערפתח ומתפתח יותר כפומעוגלת. ככל שאדם מ

פל. החלק המתפקד באופן מודע וערמשאדם פחות מפותח, כך החלק הגדול יותר 
הוא שטח קטן יותר. פילוסופיות ותורות רוחניות משתמשות במונח "העלאת התודעה". 

לדמיין שככל  יםיכול םצורה כזו, אתרואים בעיני רוחכם  ם. אם אתהמשמעותבדיוק  וז
. בהדרגה האובך מודעותערפל של חוסר ההעולה, הצורה יוצאת מתוך שהתודעה 

  .כםלעצמ יםלהיות יותר ויותר מודע יםכהופ םנסוג ואת

, את התודעה בתוך עצמכםיקום  ם, ומאחר שאתכםמכיוון שהיקום נמצא ב
ם מימרי םהאוניברסלית ניתן להשיג רק על ידי תהליך זה של מציאת עצמי שדרכו את

 יםלומד םלהשיג תודעה זו על ידי התרכזות בדברים שאת יםיכול כםאינאת הערפל. 
עצמי, ה. זה עשוי להיות בעל ערך ככלי לעבודה של מציאת כםשל וחרק עם המ

  .ערפל לסגת, כך שהחלק שלא היה מודע הופך להיות מודעהגורם לשהוא תהליך 

  ?סבלנות מעכבת שאפתנותה: האם שאלה

: סבלנות, אם זה באמת זה ולא עיוות, כמו למשל אינרציה, לא יכולה להפריע תשובה
אשמה. מי תוך מ מוציאים ַמֲעָלהלשום דבר. כמובן, לעתים קרובות זה קורה שאנשים 

חסרי שהם יכול לרמות את עצמו ולחשוב שהוא סבלני. אלה , אדם נִרפֶּה, שאינו פעיל
הם פעילים ונמרצים. אז זו תמיד שאלה סבלנות עלולים לרמות את עצמם ולחשוב ש

  .אי פעםלא יכול להזיק  שום דבר בעל ערךאו הרגש. האמיתית של מציאת המגמה 

בלנות הוא סוג של סעם זאת, חוסר סבלנות ימנע את הגשמת השאפתנות, כי חוסר 
מיד בך הוא שרוצה הכל, לא רק על פי הרצון שלו, אלא גם שחוסר בשלות. הילד 

עכשיו, בעכשיו. הילד לא יכול לחכות. כפי שהסברתי בפעם הקודמת, הילד חי רק 
אך בצורה לא נכונה. הוא אינו מרגיש את המציאות של מחר, ולכן הוא חושב שמה 

ו מציאות. הישות הבוגרת יכולה לחכות. הוא או היא בשלא מושג כעת אינו נחשב ואין 
חייבות להיות סיבות לעיכוב. חלק מבינים שאם המטרה הרצויה לא תושג כרגע, 
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מהסיבות הללו עשויות להיות בעצמי, כך שניתן להשתמש בזמן ההמתנה באופן 
.ביטול הסיבות הללולו הלמציא מועיל,  

ישמש כדי להשיג את התובנה, היכולת  )במציאת הסיבות( הזמן שצריך להשקיע בהן
 -או ההבנה הדרושים אך עדיין חסרים. אז סבלנות, אם היא קונסטרוקטיבית בלבד 

יכולה להוות רק יתרון. סבלנות אמיתית תמיד  -לא אינרציה, חוסר פעילות או עצלות 
; בזמן אחר הפעולה בלבדהמתנה רצוייה , אחת הפעמים. בבחין ולהבדילתדע לה
גם בזמן הפעילות המרוכזת ביותר, כי זה באמת שרור כונה. אבל סבלנות תתהיה נ

מצב פנימי ואין לו שום קשר לביטוי החיצוני. האדם שפועל יכול להיות סבלני כלפי 
פנים. האדם שאינו פעיל כלפי חוץ עשוי להיות במצב פנימי של חוסר סבלנות. האם 

?זה ברור  

.ל סבלנות: כן, תודה. אשמח לשמוע הגדרה ששאלה  

: הגדרות רבות אפשריות. אבל במסגרת הדיון שלנו עכשיו הייתי רוצה לנסח תשובה
זאת כך: סבלנות יודעת שלא תמיד ניתן לקבל בדיוק מה שרוצים כשרוצים בכך. 

תמצא  זה מהלחץ והמתח והחרדה של הנשמה. אם תנתח אתמעוכבת הסבלנות אינה 
ל פעם שמרגישים אותו, מלווה דרך חווית הרגשות שלך שחוסר סבלנות, בכ

כל אלה מבוססים על תחושת חוסר התאמה  -כמו מתח, חרדה, לחץ פנימי הרגשות ב
יהיה". זו חוסר סבלנות. לא  'זה'מה ש "לא אוכל להשיג זאת, התחושהוקשר הדוק עם 

 ויודעבח שמכיר את מגבלותיו, אך ובטוסבלנות יכולה להתקיים רק אצל אדם בוגר 
 -שלך המטרזו הש -בגרותשל . מצב שלו יאלים שלו, סומך על העצמיגם את הפוטנצ

.תביא, בין נכסים רבים אחרים, סבלנות  

חוש הטבעי/ : ברצוני לחזור לשאלה שנשאלה בנוגע לפחד ולניהול לקוי של השאלה
בהקשר זה. האינסטינקט טבעי לנו אצל האדם המתפקד כרגיל. האם האינסטינקט 

?בהקשר זה וכושל שלהיית מעיר על ניהול   

את /מכשיל : זה קשור לשאלת האמון בעצמי שדנו בו קודם. אם אתה מסכלתשובה
האינסטינקטים שלך, בשל הסטיות הנדונות, אינך בוטח בהם. לעתים קרובות כל כך 

שים לב גילית שהפחדים שלך לא היו מוצדקים. כתוצאה מכך, אתה מפסיק ל
עשות זאת. אז אתה נבלע בפחד יותר ויותר, הקשיב להם כשאולי יש סיבה טובה לול

לעולם אינך יודע מתי לסמוך על האינטואיציה או האינסטינקט שלך ומתי לא. 
 , כאשר אכן יעלה הפחד ;פחד מסיבות לא ריאליותרדוף מכשאתה מפסיק להיות 

.בתבונה, במקום לקבור אותובחן אותו אתה ת  

ההרצאה האחרונה, כמו גם ההרצאה הזו, אמורה לספק לא מעט חומר לעבודה 
.דיוניםל, וגם לשאלות וכםשל נוספת   

אהבה על ידי לאת הדרך לבגרות ו ושתמצאלו יהי רכו, כולכם, יקירים שלי. ותב
את אומץ לשחרר  ושתמצאלו יהי עכשיו.  יםאוהב כםהיכן, איך ומדוע אינ המציא

חיים. לכו בשלום, חברים יקרים מהמיותר הזה של פחד מאהבה ומהעול למכם וע
.ביותר, היו באלוהים  
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חווה אילוןתרגום:   

 

 1996רצאה נערכה על ידי ג'ודית וג'ון סאלי, הה

 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.  RPathworkההודעות הבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם 

 מרה הוא סימן רשום בבעלותה נתיב ההת RPathworkשם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים: 

הקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש בכתב מאת  Foundation  Pathwork Theשל 

 הקרן. 

על ידי ארגונים או בני אדם  RPathworkהקרן עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימן

 אחרים, כגון ארגונים מסונפים וסניפים. 

הם רכושה הבלעדי  –המדריך לנתיב ההתמרה  – Guide Pathworkות יוצרים: זכויות היוצרים לחומר של זכוי

 . Pathworkשל קרן 

שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמידה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות היוצרים של 

ם אין להסיר את סמלי זכויות היוצרים, הסימן הקרן, אך אין לשנות או לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וג

 המסחרי וסמל המוצר או כל הודעה אחרת. 

גביית תשלום מותרת אך ורק על עלויות השכפול וההפצה. כל אדם או ארגון העושים שימוש בסמל המסחרי 

ת של הקרן לנתיב ההתמרה נחשב כמי שהסכים לעמוד במדיניות הסמל המסחרי, סימון השירותים וזכויו

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

 

http://www.pathwork.org/

