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124רצאת מדריך הנתיב מספר ה  

1.5.1964 

מודע -השפה של הלא  

ברכות, ידידי היקרים. ברכות לכל אחד מכם. ברוכה השעה הזו. מי ייתן והרצאה זו תעזור 

לגלות יותר את עצמיכם , להרחיב ולהעלות את הכרתכם, לחזק את אחיזתכם , שוב, לכם

 במציאות. 

ההיבט החזק ביותר בחייכם הוא הלא מודע. כל דבר מבטיח, מהנה, מועיל ומשתלם, כמו 

, מה שמכונה "מזל כםההתגשמות שלחוסר המימושים/ גם הקשיים, הסבל, האכזבות, 

כולם נקבעים על ידי החשיבה והרגש הלא מודעים  -רע", החזרה על דפוסים לא טובים 

, על כםעל גורל יםמדבר םכשאתבאופן כללי. מובן . זה כולל הרבה יותר ממה שכםשל

, האמת היא שהאירועים האלה נגרמים ביכול ע"י הגורל ככם מה שקורה או לא קורה ל

.גורמים לא מודעיםשל מלבד הכוח השולט אחר על ידי שום דבר   

את האבסורד בתפיסות ניתן לאתר הלא מודע חזק בהרבה מהתודעה המודעת מכיוון ש

 המּוָדעּות. כל מה שנסתר מנםהשקפות לא מציאותיות, ולכן ניתן לתקבשגויות מודעות ו

ה. מכאן שישנה ז לשנות אתכם שלכם, יתו, מסיבומבלי שתוכלכם ממשיך לשלוט ב

.והשקפות שגויות נסתרות אל זהותחשיבות עליונה ל  

ות, דפוסי נמכיל מסקנות שגויות מאובשמודע לא רק -הלאשנשכח זה לעתים קרובות 

 -כתוצאה מבעיות בלתי פתורות -רגשות שלילייםמו דימוייםהרסניים הנובעים מ התנהגות

מועילים / היסודות האת גם חוכמה מוחלטת, אמת אלוהית ומודע מכיל[ -]שהלאאלא 

. יםאותם ללא הרף עם יצירתיות ואהבה בלתי פוסק הביותר ביקום, ובונהקונסטרוקטיבים 

האלו משוחררות החסימות שבמידה אלו בה יות אנרגיה חיובעשות שימוש בנביעות ניתן ל

שעדיין  פורייםהרכיבים כל היעלו לפני השטח ,  אז, ואז רקמודע.  -מהלא –ממחבואן 

. מוסתרים  

הופכות לאמיתיות.  ומילים אל, בתהליך דינמי של צמיחה והתפתחות  יםנמצא םרק כשאת

גלות את המציאות המוזרה, ל ועד אז הם מייצגים תיאוריה ולא יותר. לאט לאט, כשתתחיל

, כםמודע של-מרגשת של הלאה, לפעמים אפילו מעט מפחידה ועם זאת סעירההמ

. לכן עלינו ואלמנטים העוצמתיים הקבורים בשמץ של מושג אודות הלקבל  ותתחיל

רלחתור בדרך זו  אלמנטים רכיבים /הלא רק את השגוי, אלא גם את כל ה כל הניתןכ ְלַאתֵּ

מאחורי השגיאות.  פוריים ה  

פסולת ]ניתן אתם משחררים את עצמכם מהשמידה בה ב. ככםעמוק בתושוהים כולם  

אתכם, פצלים של פחדים ותפיסות מוטעות חסרות תועלת המ לתרגם גם: מההבל[

לא ידעתם על מעולם ישוחררו האלמנטים הקונסטרוקטיביים, היצירתיים, היצרניים ש

.קיומם  
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ה זו, לאחר שדיברתי עליה לעיתים קרובות כל כך ובכל מיני צורות מדוע אני חוזר על עובד

שונות? הסיבה שלי לעשות זאת היא שאף אחד מכם, חברי, לא מודע באמת לכוחו של 

מודע שלכם וכיצד הוא עדיין שולט בכם בחיי היומיום שלכם, למרות התקדמות -הלא

כלים יעילים עוד יותר  כםיותר לכך, לתת ל יםלהיות מודע כםניכרת. אני רוצה לעזור ל

.זאת יםיודע םמבלי שאת כםלגלות יותר מהכוחות השולטים ב  

      לפני שנגיע לרמזים מעשיים יותר מהבחינה הזו, הרשו לי לדון בדברים הבאים. 

דואל יהאישיות שלכם היא ִהָשנּות ]חזרה[, בצורה קטנה יותר, של היקום כולו. גם האינדיב

היקום מתקיימים בגלל התפלגות/ ִתְפרֶֹסת מסוימת של אנרגיות קוסמיות שונות.  וגם

האופן שבו האנרגיות האלו פועלות הדדית ומסודרות קובע את קיומו ההרמוני או 

בן אנוש, יקום, צמח או עלה. ביצירתם ובמצבם  –הדיסהרמוני של הוויה שנוצרה 

בצורה מושלמת, ומשלימים זה את זה ולא  האידיאלים, אנרגיות וכוחות אלה פועלים יחד

מאוחד. שוב, אחד זרם קוסמי מביא לנביעה של מעכבים זה את זה. מכאן שהיצור שנוצר 

כוכבים, כוכב לכת בודד, כמו גם כל ישות המאכלסת את מרובת הדבר חל על מערכת 

ים , ממינרל ליצור הרוחני הגבוה ביותר. הכוחות האוניברסאליפרטניםכוכבי הלכת ה

.המווסתים חייבים להיות זהים לכולם  

ההפך מֲאִמתּות,  -כשמערכת מרובת כוכבים מתפרקת, זה מכיוון שכוחות מנוגדים פועלים 

ריאליזם, מודעות ותודעה. שני הכוחות המנוגדים יוצרים מתח כזה דרך הלחץ של שני זרמי 

יִָשים, שוב, על  אנרגיה מנוגדים שלבסוף מתרחש פיצוץ והישות משמידה את עצמה. זה

מערכת כוכבים, כוכב לכת או הריקבון של עלה על עץ. במילים פשוטות, היקום, עד 

 כן וזרם -לדרגה מסוימת של התפתחות או מודעות, מורכב משני זרמים ראשוניים: זרם ה

תובנה  תאמומכיוון שהיא תשהיא , כן כולל כל אנרגיה קונסטרוקטיבית -לא. זרם ה-ה

הוא הרסני מכיוון שהוא  לא-זרם האהבה ואחדות. יצור אמיתית, שאינה יכולה שלא ל

. הסבר כללי זה חל על חיי מחלוקת, ובכך מוליד שנאה וֲאִמתּותמ בהיסח הדעת סוטה 

.כמו גם על מושגים גדולים בתולדות הבריאה כםהיומיום האישיים של  

מבקש מכם לקבל באופן עיוור תורות רוחניות אתם יודעים, ידידי, מניסיון עבר שאיני 

ת בתוך עצמכם ברגע זה. על מה שחל עליכם/ מתייחס אליכם באופן  שאינכם יכולים ְלַאמֵּ

אישי, חייב באופן עקרוני להתייחס לכל הבריאה. זה קל ובהחלט בר ביצוע לזהות את זרם 

בין ולפרש את שפת כן בתוך עצמכם, בחיי היומיום שלכם, אם לומדים לה-לא וזרם ה-ה

מודע האישי שלכם. לשם כך נדרשת טכניקה מסוימת, זהה ללימוד כל שפה חדשה. -הלא

 פירושה תרגול, התמדה וסבלנות על מנת ללמוד את הסמלים החדשים.

     שפה בכל צורה או מתכונת היא מסה צבורה של סמלים. מה עוד היא שפה? 

יקט שאתה משתמש ומכיר. כך גם בשפה כשאומרים את המילה "שולחן", זה סמל לאובי

מודע האישי שלכם. ואפשרי ללמוד את השפה שלו כמו ללמוד כל שפה -של המוח הלא

אחרת. אבל זה גם לוקח אותה כמות של זמן, מאמץ ותרגול. זה לא מגיע אליכם מעצמו 

יותר מאשר ללמוד פתאום שפה חדשה ללא מאמץ מאורגן. רק שזה מתגמל יותר, לאין 
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מודע שלכם מאשר את -, חיוני יותר לחיים האישיים שלכם לדעת את שפת הלאשיעור

 הידע של תריסר שפות ארציות זרות.

העבודה בנתיב היא מסועפת. תיארנו אותה ]העבודה[ בהקשים /אנלוגיות שונות והגדרנו 

-שפת הלאשל  הלמידההוא גם הנתיב בין דברים רבים אחרים, מאותה בכמה אופנים. 

ר יםייבוחמ םזאת, את יםושם עכשאתמודע.  .לא-וה כן-ה מיאת זר לְַאתֵּ  

יותר מבין השניים מכיוון שהוא מודע  הבולטהוא לעיתים קרובות, אך לא תמיד, כן -זרם ה

    אתם מתמשך,  מושמי-בגלל אי טרדיםמוכם את עצמ יםמוצא םברובו. בכל פעם שאת

זה את זה. באופן מודע,  בולמיםבהכרח ויכולים להיות בטוחים ששני הזרמים עובדים חזק 

לא הלא מודע. ככל שהאחרון נמחץ תחת הרעיון -כן חזק יותר ומשמיד את זרם ה-זרם ה

לא נדחק מתחת לפני הקרקע, היכן שהוא ממשיך -השגוי שהדבר מחסל אותו, כך זרם ה

תזזיתי.  כן נהיה יותר בהול וקדחתני /-לעשות את עבודתו. וככל שזה קורה יותר, כך זרם ה

 יותרים שני הזרמים מושכים את האישיות לשני כיוונים מנוגדים, יוצרים מתח ולחץ חזק

, להבין את הנחות לא -היא לחשוף את זרם ה]החשמלי[  ֶקֶצרסלק את ה. הדרך לויותר

. בהדרגה את האמונה בנחיצות קיומוהשיל כך לעל ידי היסוד הפגומות שלו, ו  

לעצמכם, לחיים שלכם, בדרך זו. זה נשמע, וזה באמת כך ,  זה יעזור לכל אחד מכם לגשת

 פשוט, אבל זה לא מפושט יתר על המידה.

בתחומים אלה בחיים שלכם שבהם דברים מתרחשים בקלות, היכן שנראה שאתם ברי 

מזל, היכן שרוב הזמן אתם מגשימים עצמכם בלי משברים בעייתיים ומבלבלים, אתם 

. נסתר מנוגדללא זרם  מתבלטכן  -לא וזרם ה –ט מאוד זרם יכולים להיות בטוחים שיש מע

של כל התייחסות פני השטח, אלא השה/ ההתייחסות שעל יגבמילים אחרות: לא רק ה

במוטיבציה  יםלא מפוצל םהמציאות. אתעם  מתאותמופוצלת לא מ הוויה שלכםה

. ובתשוקה  

להיות פעיל בצורה כזו  לא חייב-אבל בתחומים שבהם אתם "חסרי מזל" שוב ושוב, זרם ה

או אחרת. כמובן שהסיבות עשויות להשתנות אצל כל אחד ואחד, אבל יש להגדיר בבירור 

את הגורמים המוסתרים כדי להשבית  אותם. רובכם התחלתם לאתר אותם, לכל הפחות 

 את חלקם.

כל מטרה שאתם חפצים בה באופן מודע ולמרות זאת אינכם משיגים, היא הוכחה לכך 

לא בלתי מזוהה נמצא בפעילות. זה לא מספיק להשיג, או שכבר השגתם הבנה  -שזרם

של הדימויים והתפיסות השגויות שלכם, וגם לא כיצד ומדוע הם התרחשו בנסיבות 

. מהבחינה בלבד , זהו צעד אחדהיאחשובה זו עבודה ככל שהספציפיות של ילדותכם. 

ספיק, מכיוון שכולכם טועים משמעותי. אבל זה לא מתם באופן הזו, רובכם התקדמ

באופן אוטומטי יְַשּנּו , המסקנות השגויות, מוטעותאת התפיסות היכשאתם מאמינים שמצ

, מכיוון שהנחה ךשלכם. זה לא עובד כביותר  נותדועמוההעמוקות את התגובות הרגשיות 

, כםכבר שיחררה את כםוההקלה הרגעית של כםצא שלמזו רק מובילה לאשליה שהמ

                   לכך.  יםבלי להיות מודע, מלהגיב בדרך הישנה כיםממשי םשאתבזמן 
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לאחר מכן מגיעות תוצאות שליליות, אשר  תהבאכרוך בבמוקדם או במאוחר, זה שוב 

.ה ומרתיעהלאכזבה כפוכ  

לא ממשיך לפעול, -הדרך היחידה ששינוי יכול להתחולל היא באמצעות איתור כיצד זרם ה

 םכן חותר אליו בהתלהבות. לשם כך, את-את השינוי הממשי שזרם השאפילו אוסר 

.מודע-שלוט בשפת הלא כיםבאמת צרי  

 םעד כה. יתכן והיית כםל החסרהיתה ש כםלהגשמה מסוימת בחיי יםחליימ םנניח שאת

מודעות, -תפיסות שגויות לא םגילית כםשל נתיבובעבודת ה מימושהלרצון עז ל יםמודע

פחד  ם. אולי אפילו גילית]את ההגשמה[  וגישות הרסניות האוסרות זאת אשמות כוזבות

. הפחד ההגשמה וכתוצאה מכך גישה עדינה של דחיית יםרוצ םמעצם ההגשמה שאת

וזה נובע תכן לחלוטין ולכן הוא מיותר. י יתעשוי להיות מבוסס על הנחת יסוד אשלית

זו תחושה ויתכן  ור בהגשמה.מהרצון הילדותי שלא לרצות לשלם את המחיר הדרוש הקש

סיבות נוספות, או שהוא של ראוי לאושר הזה. יכולות להיות כל מספר להיות של לא 

 יםעלול םמה עומד בדרככם. אתתמצית ה, גיליתם ביניתהאשר  נהיתהישילוב של כולן. 

, כמו חבילה של הפרעה. אך לעיתים נדירות פי שהיהלחוות את הגילוי כגרעין חד פעמי, כ

ה. וזה הבחינו בשאף  לעחבילה זו ממשיכה לשלוח את ביטוייה שחברים שלי רה לקו

. לא ניתן להשיג שחרור אמיתי והחלק החשוב בעבודה, שבלעדי  

לא בפעולה. -לאור כל זאת, יש צורך לחדש את המאמצים שלכם בזיהוי יומיומי של זרם ה

מכדי לתפוס. אבל, אם ביטוייו עשויים להיות כה עדינים, מפוזרים וכמעט חמקמקים 

תתחילו לעשות זאת, מה שהיה פעם מעורפל עד שכמעט בלתי אפשרי היה לנסח, יהפוך 

מעט במחשבה / נרתעים ברור. תגלו כיצד אתם מתכווצים ִמְתָארלמובן מאליו. זה יבלוט ב

יכול להיות הכל על ההגשמה בכל פעם שהיא מתקרבת. כשמדובר בפנטזיה שובבה, 

לדחוף הצדה,  םלזהות תחושה מעורפלת של אי נוחות מוכרת שנהגת םשוייע םבסדר. את

? מה כםעל ההגשמה. האם זו תחושה של פחד או אשמה כוזבת שלא מגיע ל םכשחשבת

ְתַתְשאֵּלּו עורפלים האלה ומשזה לא יהיה, נסו לקחת את הרשמים הרגשיים העמומים וה

רק נמצאת אשר ככל הנראה  תקחרומאת הפנטזיה הַבֲחנּו התודעה. של אותם באור יום 

לא  םלבלתי אפשרי בכך שאתייחלים מ םפועל. אבל בפנטזיה הזו, האם אתכן -זרם הכש

ברוח  יםמפנטז םבכל הנוגעים בדבר? האם את תהאנושיאי מושלמות ב יםמתחשב

ה דיק, אבל, בבשגוילא רע או לא זה שאולי יהיה לכם הכל בדרך שלכם; שהדברים 

 םאתהאם ? בפנטזיה זו, ת, לא מציאותיתנוקשה, חד צדדי]הפנטסיה[  אימדוקדקת יותר, ה

 ם, על חשבון הסתגלות גמישה לנסיבות חדשות? בנסיבות אלה אתכםאתיעדיפו ש יםמצפ

 ם. או, האם אתכםהציפיות שלשכים ידכם מומו יםמתפשר םכשאת כםלתת מעצמ יםיכול

 והגשמה האידיאלית מבלי שתידרשב צייד אתכםשהחיים צריכים לאופן מעודן ב יםמרגיש

? גישה רווחת זו עשויה להיות עדינה ביותר ומחייבת את כל כםמצידוְוִתּור שינוי, התאמה, ל

לא -הסיבה לקיומו של זרם  וזאת, תמצא ובכדי לגלות אותה. כשתעש כםהבחנת

. כםשמתפקד באופן בלעדי כשמדובר במציאות, אך לא בפנטזיה החד צדדית של

רק מכיוון זה , אך כםלתת מעצמ ניםמוכתהיו ד צדדית כזו, אולי אפילו בפנטזיה ח

. ניםנות םכיצד, מתי, באיזו דרך את יםם את המחזה ובכך קובעמימביי םאתהזו, שבפנטזיה 
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לקבוע את כל זה. המציאות דורשת מכם להיות מוכנים עם  יםיכול כםבמציאות אינ

 מיםחוס ם, אתמודע -בלא את כל זה יםעיוד םהגמישות שלכם במידת הצורך. מכיוון שאת

.לבלתי אפשרי, איכשהומחכים, את ההגשמה,   

לא הפועל ללא הרף, עוד לפני שאתם מבינים היטב את נוכחותו, -כשאתם מודעים לזרם ה

תמצאו הקלה מחוסר התקווה והדרך החוצה תיראה באופק. תבינו מדוע חייכם לא השתנו 

מויים והשיעורים ביַלְדּות. כעת תגלו את הרגשות למרות זיהוי והכרה מקיפים של הדי

: פחד, אשמה, כעס, תסכול, עוינות וכו'. רגשות לא-בשירות זרם ההנמצאים ההרסניים 

ים על תורצ, מערמומי, אך הם עשויים להיות מוסווים באופן בעור בסתראלה ממשיכים ל

גילוי כל המנגנונים הללו על אחרים. מושלכות  "בהצלחה" ו; אמיתיות לכאורההסתות ידי 

]של הלימוד[. צלח שלווהוא לימוד שפת הלא מודע. זהו תרגום מ  

צאו, שום דבר לא באמת ישתנה בחייכם עד שתבחינו בזרם מלא משנה כמה ממצאים ת

את  וותפענח ושלמסרים את ה ְתָפְרשּונמצא בפעולה, מדי יום, שוב ושוב; עד שלא ה-ה

ו.הקודים של  

תי ממומשת, יתכן חזקה בלעומד מאחורי משאלה לא ה-גלות את זרם הלפני שתוכלו ל

לזה להטעות  אפשרכל כך. במקום לבהול/דחוף באופן נואש כן  -המכיוון שזרם  ותתמהו

, אתם עשויים להיות בטוחים לא-השהדבר מוכיח את היעדרו של זרם , מניחים אתכם 

שהדחיפות הנואשת לא תתגשם  מוכיחה את נוכחותו. הפחד התזזיתי/הבהילות שהדחיפות

קל ורגוע, כן  כזה מייצר זרםלא  ]זרם[ הגשמה. היעדרוסתר למלא  -זרםתמיד  תמבשר

לכך, אך מסוגל כליל כן שרוצה את ההגשמה, מוכן -הללא גוון של ייאוש. זהו זרם 

ה בה ההגשמה תהיה קשר למיד אללבהחלט לנהל חיים קונסטרוקטיביים בלעדיו, 

לא -זרם השמה אינה יכולה להתרחש מסיבות חיצוניות שונות, אם גילוי אם ההגרצוייה. 

פוריים. התרחש מאוחר מדי, האדם עדיין יידע שדרכים אחרות פתוחות לחוויה של חיים   

שזה קיים אם  יםלהיות בטוח יםיכול ם. אתלא-ההבה נהיה ספציפיים יותר לגבי איתור זרם 

להיות גם  יםיכול ם. אתםרלוונטיימויים ם דלמרות שמצאת ם שלכםתסכול נשאר בחיי

 יםחושש ם; אם אתכםכן של-בזרם ה יםנואש םאם אתלא[ -]של זרם הבקיומו  יםבטוח

 מדכדכים/ עגומים כםשהחיים של ניםמאמי םשההגשמה לעולם לא תגיע; אם את

להתקיים, זו כעת שאלה של התנסות בו לא חייב  -הבלעדיה. לאחר שקבענו אפוא כי זרם 

פעולה. רק פעם אחת, אלא בכל פעם שהוא ב לא -  

כדי להיות מודעים יותר לקיומו, תרגול הסקירה היומית, כפי שלמדתם, מועיל ביותר ויש 

ליישם אותו בכיוון זה. התבוננות ותשאול/ חקירה של התגובות הרגשיות שלכם חייבים 

ו בכיוון להתפרש לרוחבו של הנתיב ולעומקו, במקום להפחית/ להקטין. אם תתקדמ

לראות מה בניגוד לרעיון השגוי שיש פחות  -פחות ביותר מאשר בעכשיו בחינו הנכון, ת

ם מספר יתנאי מקד ןת של רגשותיכם הוחינה מדוקדקדיקה ובבגלל השיפור שלכם. ב

.אחד  
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ו עגנמבלי שחשוב לא פחות לעורר את החלק המאובן של הלא מודע. אם הוא נותר לבד, 

. הם באים לידי ביטוי אללא -החסימות של זרם מכשולים/ ה, האותושאיתגרו בלי מו וב

הם מגיבים בצורה בולטת יותר. ערבוב כזה אותם, בשקט, ורק כשמטלטלים  מנמנמים

באמצעות תשאול גם מתרחש דרך התסכולים והקשיים שהחיים מביאים. זה מתרחש 

חדירה אל ת ברוח של מתמיד של העצמי וניסיון לעבור את הקליפה החיצונית והרציונלי

.חיפוש פנימי  

. כאמור, חוקרים, בודקים ומבינים אותםאם לא  -החושפים את זרם תוססים רגשות 

דרך נסיבות החיים הבלתי נמנעות ובחלקם  םבחלק יםמתרחש הנעה אלו /ערבוב

  ,מביע מודע-במה שהלא מועיל. כדי להתבונן באופן נתיבבאמצעות תהליכים מכוונים ב

מהחלק הלא בריא, המבולבל, המעורב.  תוככםיד את החלק הבריא בחשוב להפר

התבוננות מנותקת במשהו סתום ומוזר היא ההליך המרפא ביותר בדרך לשחרור. כאשר 

ת תזזיתיות, ניתן לתרגם את והאשמות עצמיללא לא  -הצופה בזרם  כםשל כן-הזרם 

מעורפלים הוא לא קודמים האחרון לשפה אנושית תמציתית. הניסוח התמציתי של רגשות 

.הזנתיב יסולא בפז, ויש ללמוד אותו בשלבים המוקדמים של   

פירושו רק מציאת  כםלהבין את המתרחש בלא מודע שלש אופן מוטעהב יםמשוכנע םתא

לעובדות לא ידועות לחלוטין. זה נכון רק  יםמצפ םאלמנטים לא ידועים עד כה. את

לא ועיוותים כדי לחפש חידושים.  כירכורים ור במקרים הנדירים ביותר. אין צורך לעב

כדי לחיות חיים באינו ניתן לביצוע כדי לגלות את מה שצריך לגלות נדרש דבר ש

לחכות למשהו רחוק ומוסתר לחלוטין. ראשית, התבוננו  כיםצריאינכם משמעותיים. 

המחשבות המודעות אלו הן בשכבות הנגישות כשתמקדו את תשומת ליבכם בהן. 

מהם רים שהם טבע שני כמעט ולכן מתעלמים וה, העמדות והביטויים העמומים והפזלמחצ

. אך אף אחד מהרגשות, התגובות והמושגים כםבקלות רבה מכיוון שהם הפכו לחלק מ

בתגובות  יםצופ םמנוסחים בבירור למחשבות תמציתיות. אם אתלא למחצה  -המודעים

כדי  כיםצרים את כל מה שאת ותלמד, כםהמודעות למחצה באזורים הבעייתיים בחיי

                                 כם. . זהו חלק חיוני בלימוד שפת הלא מודע שלכםלדעת על עצמ

                                                                                           

ל רבדים עמוקים יותר. לשם כך כעת לא אדון בפרשנות של חלומות, העוסקת בתרגום ש

למחצה ותרגומו לשפה הידועה  -דרושה עזרה רבה יותר מאשר תצפית בחומר מודע

שלכם. החומר המודע למחצה כולל את התגובות הרגשיות המיידיות שלכם כמו גם את 

חיי הפנטזיה שלכם. השוואה בין שניהם מדגימה לעיתים קרובות את הפערים והסתירות 

את הציפיות הלא בשלות שלכם. שלכם, כמו גם  

הגשמה מאותה ככל שאתם רואים בצורה ברורה יותר איך אתם מרחיקים או נסוגים 

כך אתם מתקרבים  -כפי שאתם רואים את זה שוב ושוב בפעולה  -שאתם חושקים בה 

בחינתו, גרידא.לא. אתם מחלישים אותו על ידי -לסילוק זרם ה  

בחלקו מההתאבנות עצמה שאתם חווים  -טרד דיו מודע מו-כאשר החלק המאובן של הלא

הַקְשיּות הופכת להיות מספיק גמישה בכדי  -כתסכול וככאב, וחלק מהנתיב שלכם 
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על במישנה תוקף א יופיע ל -שלה. זה גורם לכך שזרם ה/מהתוכן חלק מהמהות שחרר ל

. זה לא[ -תרץ אותו ]את זרם הפני השטח, פחות ופחות מחופש, מה שמקשה יותר ויותר ל

שלו, מאפשר דרדר בעירנות ובדריכות יכול להוביל לנקודת מפנה, בתנאי שהאגו לא י

תחומים אפשרות זו, לפחות בכם לגבי את עצמ ודקילהתחזק שוב. אנא בלא  -לזרם ה

. מסוימים  

לא בצורתו המדויקת. סוג מסוים של -חיוני שתקדישו תשומת לב רבה יותר לזרם ה

בתהליך החשיבה כך שתתבוננו ב ולימאוד והתח יםורגוע יםשקט ֱהיּודיטציה יכול לעזור. מ

לעשות זאת. זה מוביל בסופו של דבר  כםשל התחלתית, ואפילו בחוסר היכולת הכםשל

יקּותהמחשבות לזמן קצר ולהפוך את עצמכם לריקים לחלוטין. בשאיר בחוץ את לה יתכן  רֵּ

 יםזו ורוצאת המטרה ה יםמביע ם, אם אתעלה לפני השטחוהודחק עד כה יחומר שנבדק ש

להגיע למטרה. למרות הקושי בהתחלה, /להימנע מבכך בחוזקה מבלי להתנער מהמאמץ

קודם. חבור אליו כם שלא יכולתם לבמאמץ כזה יקים לאחר זמן מה ערוץ לחלק 

חבור ל ואת האלמנטים ההרסניים צפים למעלה, ואז תוכל יםרוא םבהתחלה, את

נוהג ם. אולם לעיתים קרובות התהליך אינו כמוסתרים עמוק בתוכה, מועיליםאלמנטים הל

בא אחרי שכל ה"רעים" יצאו; זה משתנה.  "טוב" רצף זה. במילים אחרות, זה לא שעל פי 

ה/ משאלת לחשיב כםמכיוון שזה עשוי להוביל אתכם זה עשוי לייצג בדיקה נוספת עבור

חומר נשמה יצירתי בעבר . מישהו שחווה כםל עצמשההערכה יתר על המידה ושווא 

ל הערוץ תחבר אאחר שטרם האשר לידי ביטוי, אולי לא יתקדם יותר מ באשלא הומועיל, ו

.האלוהי. פשוט יש להם קצב אחר  

בספרות הנסתר/ המיסטי משתמשים לרוב בביטוי "העין השלישית". באמצעות יצירת 

מודעות שלכם, -שולים /החסימות הלאמודע הנסתר והבנת שפת המיכ-קשר עם הלא

אתם מפתחים איברים "שלישיים" חדי העין וצורות תקשורת מכל הבחינות, לא רק עיניים 

איתן ניתן לראות בצורה ברורה יותר, אלא גם אוזניים וחושי תפיסה אחרים,  כמו גם צורת 

 דיבור חדשה.

תירגולים מטאפיזים הצליחו לספק הכשרה ודיסצפלינות נאותות מהבחינה הזו, אך רק 

לעיתים נדירות משתמשים בהן בכיוון הנכון. אנשים מתפתים תמיד למצב האידיאלי אליו 

בריחה, במקום לשמש מופעלים בשירות טרם הגיעו, כך שהיכולות שנרכשו לאחרונה 

גורמים הרסניים.לגילוי עצמי ולהבנת המשמעות של   

. הקושי הוא שמאחורי נלאהכל זה אכן מצריך משמעת מסוימת, כמו גם כוח רצון בלתי 

 םשיוצר את הבעיה שאתלא הממשי  -הזרם  נמצא כםנתיב שלבחוסר כוח הרצון הדרוש 

המימוש המודע  עלשלא במתכוון  שמתםלפתור. במילים אחרות, הבלמים ש יםכל כך רוצ

בדרכים שונות: חוסר אנרגיה נתיב שלכם ב –בגלל פחד לא ידוע -וי , בא לידי ביטהרצוי

עושים , יםשעוזראלו כעס על משליכים , מביניםא ל, היותכם חסומיםותשוקה, עצלנות, 

קשיים ממשיים עד שעבודת הנתיב כבר לא אפשרית, או יכולה ומגזימים דרמטיזציה 

גם ההתעקשות השלילית  הובבעיות האמיתיות. חשגעו בילא להמשיך רק בצורה כזו ש

.כםאופן אורגני דרך נסיבות חייכם במביא לידיעת ואינ הנתיבלהתרכז בנושאים ש  
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: כל אלו חיוניים לעבודת לא -זרם השל טקטיקות עיכוב שכאלה זהר מולהי, לחפש להבין

רכם להוט בלמרות שחלק מהותי  .המימוש העצמי שלכם , לצמוח מתוך, לשנות את לְַאתֵּ

 לא בפעולה.  -את זרם הלהראות , קיים גם פחד עמוק משינוי, כן -הבעיות בעזרת זרם ה

 לא-פרופורציה לקושי של הבעיה והעבודה. לא ניתן לבטל את זרם התַֹאם/ בזה קיים ב

לא[ -קוראות לו ]לזרם האלא אם הפחד העמוק ותפיסותיו השגויות הנלוות אליו, ה

יכולים לבחון את  כםוהאינטליגנציה שלהגיון וה תיותהכר /מּוָדעֹות להתקיים נהיות 

ולנהוג כאילו לא היה קיים. יש  לא-ה  תקפותם. לכן רצוי ביותר לא להתעלם מזרם

., שכן הוא מכיל את המפתח לבעיה עצמהשיב ולשים לב אליולהק  

, כך כםהחשוב נקרא גם "התנגדות". אבל מילה זו איבדה את משמעותה עבורלא -זרם ה

גורם  לא הוא-. אם תבינו שזרם הכםשללא -רק להגדיל את זרם ה לולה ע האזכורשעצם 

אוניברסלי, הקיים בעולמכם בצורות רבות, ייתכן שיהיה לכם קל יותר לאתר את זה 

.בעצמכם  

לא חזק יותר -של מי זרם ה. זו לא שאלה לא-בזרם ה כל אחד מכם מעורב ללא הפסקה 

עוקבים אחרי התככים היא האם הוא מתגלה, נצפה והשאלה הקובעת  ושל מי חלש יותר. 

הוא ו כםהמודעות שלדרך חזק יותר נחלש ללא הרף  לא- בבירור. זרםנם להבייש שלו, ש

זרם חלשלוש אך מתנהל בעצלתיים באופן עיקש וסרבני, הניצמד אל מפחות מזיק 

למצוא,  האחרון קשה יותראת . לא מבחינים בואישיות בצורה מזיקה ביותר מכיוון שה

 ובאיז וצאי, מכםשללא -זרם הלגלות את  וחזק. אז בבקשה, ידידי, צאכן -כשזרם הבמיוחד 

.על אילו תפיסות מוטעות הוא מבוססכמו גם לידי ביטוי, בא דרך זה   

לא  ם, כך שאתותוא םמדבר בלי ששמעת הואי. ידידמדבר בהתמדה,  כםהלא מודע של

, . לעתים קרובות כל כךכםחלק חשוב מאוד מהעבודה של ציםאיתו ולכן מחמי ְמַתְקְשִרים

ממשיכים לחפש הבנה אינטלקטואלית של תפיסות שגויות חד פעמיות, ובכך אתם 

וכיצד הוא עובד. במקום זאת, התמקדו בזה,  לא-של זרם ה תהמתמדמהזרימה  תעלמיםמ

ום תקדישו מו את הדגש על התבוננות עצמית. אם כל יימשימה שלכם, ושזה לפכו את יה

.נפלאות ביותר תהיינהחשוב הזה, התוצאות  הקצת זמן לנושא הכ  

מה הייתי רוצה בשאלו את עצמכם: איזו מטרה אני רוצה עכשיו? איפה אני לא מרוצה?  (1) 

זה  בי משהו שלא רוצה את( באיזו מידה יש 3( כמה אני רוצה את זה? )2) להיות שונה? 

לא קיים -זרם ה( אם 4? )"לא" מסיבה זו או אחרת, אומר לזה, או האו חושש ממנ )המטרה(

. איך זה בא לידי ביטוי לכשעצמו, עליו להתקיים גם בנתיב לדבר הממשי שאני רוצהנוגע ב

?בחיי היומיום שלילא -ה( כיצד אוכל לאתר את הצורות והביטויים השונים של זרם 5שם? )  

 כםבאמת לענות עליהן, עבודת ובבירור את חמש השאלות הללו ותתחיל ואם תנסח

. שוב, התשובה כםתדהים ותשמח את כםתהיה דינאמית ביותר והתקדמות נתיבב



9 
 

תית לשאלות אלו, דרך התבוננות קבועה, ניסוח רגשות מעורפלים ותרגילי מדיטציה, יהאמ

מספק ולא הוא כעת  יםמוצא םשמה שאת נואינה יכולה להיות תשובה קבועה. אל תאמי

-ייחלש לאט זרם הבאופן רציף. רק אז בחון אותו יש ללהיפך, לב נוספת; זקוק לתשומת 

.עשויה להביא הבנה עמוקה ורחבה יותרהתבוננות כל  לא.  

 םהיות שקט ורגוע מאוד בתקופות של עימות עצמי זה, כידוע, חיוני. אבל אם אתל

סבלנות מדי, אם  יוחסרמוטרדים מדי,  יםמתוח יםמרגיש םמבחינה זו, אם את יםמתקש

 םשם, את זהלתת ל ובלי שתוכל, משהו אחר שחשוב חמיציםמ םשאת ניםמאמי םאת

להיות  כם. זה מה שאוסר עלילא-ה שזה ביטוי אופייני של זרם יםלהיות בטוח יםיכול

ברוגע "אני  כםעצמל כםלהכיר בכך, באומר יםיכול ם. אם אתכםולהקשיב לעצמ רגועים

עצם התהליך שאני רוצה", של מכדי להירגע ולעשות את החלק מדי עצבני וחסר מנוחה 

                                    . של הרגע הנוכחיבאמת  םמכיוון שאת פוגגית כםהשקט של-אי

 יםמנס םכשאת יםמגיב םלהתבונן בפעולה כיצד את ותוכלאז השלב הבא יהיה קל יותר. 

לא -זרם הבונן כיצד, אולי בזמן אחר, להת כיםממשי ם. אם אתכםלעבוד על הבעיה של

, עם כל תשומת הלב רוגעבזה ב נותבונה ולםא ;בא לידי ביטוי בצורה שונה לחלוטין

בהצלחה, ובסופו של דבר יוכתרו  כםמאמצי ;לגייס יםיכול םשאתהנקודתית המחודדת 

 קדימה יםמסתער ם. במקום זאת, לעתים קרובות אתכםביותר בחיי ניאת מה שהרס סירות

ממש  םאת כםשל שלמות, בעוד שמתחתימרוחקת אל מטרה  כםבטיסות הפנטזיה של

כם. ממה שעומד בדרכמים זו ובכך מתעלממשית המהמטרה ה יםחושש  

 םאתשבמידה בה ! כםשיהיה זה המוטו של לא. -זרם הכן חייב להתבונן ולבחון את -זרם ה

קשר עם חלק עמוק  וולהבין את שפתו, תיצרמודע שלכם  -ים לתקשר עם הלאמצליח

בכל שלבי  כם. בסופו של דבר זה ישתלט וינחה אתכםמודע של-הלאיותר של יותר וחכם 

. החלק המסייע של הלא מודע יתה לכם הצלחה, גם אלה שבהם עדיין לא הכםהחיים של

, אנרגיה יצירתית, שיש לו יכולת התחדשותכוח בכל הזמן צייד אתכם צריך ל כםשל

עזרה זו יכולה לבוא רק כאשר למדתם להיות מודעים, להתבונן  תושייה, הרמוניה. אך

.ולפענח את החלק המאובן וההרסני של הלא מודע  

לתקשר במודע עם החלק  ותלמדשלעשות זאת תוך ניתוק רגוע, לא רק  יםלומד םכשאת

, אלא גם לתקשר במודע עם הלא מודע של אנשים אחרים. כםהבונה של הלא מודע של

לגלות את האמת של מה שאני ממשיך לומר,  םי. התחלתידיד, היא רבהמשמעות הדבר 

ת וכלומר שכל בני האדם משפיעים זה על זה ברמות הלא מודעות שלהם. התקשור

את הקשר. להיות במצב של בורות בנושא זה, ולא להיות  ותבעוקים להן, מודעכם שאינ

לא  ם. לעתים קרובות אתבאוויר יםתלויכם מסוגל לתפוס את המתרחש, חייב להשאיר את

שיבינו להבין מה באמת קורה במערכות יחסים. שניכם לא מצליחים להבין ו יםמצליח

מודע של הזולת, ובכך להבין -באופן מודע את הלאקלוט ל יםלומד םכם. לכן, כשאתאת

., תחוו שחרור מהפכני. אכן זהו סף חיוני בהתפתחותכםכםאת האינטראקציות של  

סוג ונפל שאין מילה לתאר את התופעה. זה יהיה כאילו וילון כהה נכשזה יקרה, תראו  

. אי הבנות, כאבים, פחדים, חייבים להפסיק להתקיים. תוכלו לראות שמה שמאיים מכם
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רוגע, בדרך בזה ב, ניתן להתבונן ניםומתגונ יםחועליכם אצל אחרים, והופך אתכם למת

עם  םלפרש את זה באחרים כפי שעשית ושלמדתם לעשות עם העצמי שלכם. תלמד

. תלמדו לפרש מה המחווה הזו, אותה הדגשה, הביטוי הזה, אותה פעולה, אמירה כםעצמ

אדם. תוכלו לשמוע, לראות ולהבחין מה לאותו  ֶשלֹא ְביֹוְדִעין,, אומריםזו, אותו שריר מתוח 

ת שלהם, על מה שאנשים אחרים באמת מתכוונים, מה הם רוצים להביע למרות התחפוש

. תוכלו לדעת מה הלא מודע שלהם ותתם המודעוהם נשלטים מאחורי עמדותיהם וחז

ממה כם יותר לנקודה זו, אין ל יםמגיע םבצורה כזו וכזו. כשאתמתנהגים אומר, כשהם 

כם. זאת עם עצמ םלחשוש. אבל זו התפתחות אורגנית שלא יכולה להתרחש לפני שעשית  

ההתבוננות הרגועה הנחוצה בכדי לתפוס את האמת,  כםל הסר, חיםמפוחדם כל עוד את 

. כם, או פחד מהלא מודע שלכםים לעשות ללולבין אם זה נוגע לפחד ממה שאחרים ע

שחרר לכם בקשר לפחד שלכם בהרצאה האחרונה דיברתי על הפחד מהלא מודע של

הפחד מהלא מודע של זה הפחד מפני המוות.  ה:עם בן זוג, והשלישי בשלישיבתוך איחוד 

לחזק כל כך. תוכלו לראות את קשרי הגומלין של לא -השהופך את זרם עצמכם 

השלישיה ואת השחרור שתיארתי זה עתה כשאתם כבר לא חוששים מאחרים, מכיוון 

והאיברים שלכם כדי  התבוננותולהשתמש בכל פונקציות השקט אותם בקלוט שתוכלו ל

 םה זו יכולה להיות מובנת באמת רק אם אתלראות אותם במציאות. מכאן שהרצא

לפרש  ותלמד, את הפחד הזה יםמאבד ם. כשאתכםאת הפחד מהלא מודע של יםמאמת

יותר ויותר בטכניקה  כםאת עצמ יםמשכלל ם. כך אתכםאת שפת הלא מודע של

.מבססת מערכת יחסים חסרת פחד עם אחריםה  

?יש שאלות עכשיו  

אזי פוחתת מכיוון שלהם אחורי רצונם והמשאלה : אם אנשים מתוודעים לפחד שמשאלה

לאחר מכן?, מה הם יכולים לעשות ואת הפחד במלואקולטים שהם   

: השאלה היא ממש לא מה אפשר לעשות, אלא מה המשמעות של זה. אם תשובה

המשאלה להגשמה נסוגה בגלל הפחד, פירוש הדבר שהפחד לא מובן, שכן התפיסות 

עדיין לא נראים בכל ]מאחורי הפחד[ השגויות וההשקפה הלא מציאותית שמאחוריו 

חת, לא ופהיה וודאי . אם הפחד היה מובן במלואו, הוא השליליות קשריהם והשלכותיהם

ית. משמעות הדבר היא כי כל ממשחיפוי, אלא על ידי התמוססות אמיתית וטיוח/ על ידי 

. יש כל כך הרבה קצוות רופפים ונשאר לעשות הרבה. הבמלוא הא נחקרטריטוריה לה

?נההאם את מבי  

יתי אבל עדיין יש לי הרגשה ... האם אוכל לתת דוגמא? תמיד רצ ,נהאני מבי: כן, שאלה

כמו שרציתי  מתלהיות שחקנית. לא יכולתי לעשות את זה כי חששתי שלא אהיה מושל

לא ש, אני מבינה גם יותר לקחת את הסיכונים. כעת, כשאני מבוגרת יתילהיות ולא רצ

יכולתי לעשות זאת ממילא. כעת המשאלה עדיין קיימת, אך גם הפחד וגם הידיעה 

.שמאוחר מדי  
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/ שטחי יחסית של רגשות, תגובות וגישות. המשאלהמיקבץ גילית כאן רואה, : את תשובה

, עם כל מה שקשור בה, היא ביטוי למשהו הרבה יותר עמוק. אנו יכולים לומר הבקשה

באמת שזו עקירה. זהו ביטוי של משאלה עמוקה יותר ופחד עמוק יותר. אי אפשר לפתור 

, אותה , להרגישהפל ב. יש לטה/ הדחקה שלהבעיה כאשר מתמודדים עם עקירת

 –המקורי העמוק. על מנת לאפשר זאת, הגבלות רבות, עכבות  ה, בביטויהתנסות בהל

לחיות  יםיכול םאתאז, . רק ם שלהיבטיההמרבית חייבים להכיר במלואם ב - לא-זרם ה

לעתים קרובות, רק  ים, ולכן עדיין סובליםכילד םמחדש את התסכול והכאב שסבלת

הגנות הרסניות מאוד נגד הכאב כוננתם עשות זאת. זה קורה כי שעכשיו אין הכרח ל

חזק במיוחד. זה האחרון מקשה עליכם כל כך  לא-והתסכול המקורי. אחד מהם הוא זרם 

היות מלא חיים באופן נמרץ. את כל התהליך ול לְִפרֹוש  

אני ותו הדבר בדיוק. ת אשהעקירה מכילה א תזאת היטב, אני יודע נה: אני מבישאלה 

לא. -ה את זרם המרגיש  

לכך בצורה חריפה ומפורשת יותר, כפי שהוא  תמודע י: לא לגמרי, לא. חיוני שתהיתשובה

ל שבא לידי ביטוי בחיי היומיום שלך, בתגובות שלך, במגעים, בגישות שלך, בעבודה 

. רק אז ניתן יהיה לחדור למקום בו התודעה שלך עד כה לא הצליחה לעשות ועצמנתיב ה

.תזא  

]חקר המכניקה  י. היא הייתה רוצה לדעת מהתנעדרש ה: יש לי שאלה של חברשאלה

יכולתו פוגמת/ מחלישה את המטאפיזית הנוגעת להתקשות עורקי המוח, ותנועת גופים[ 

?הנפשית של המטופל? מדוע זה קורה? מה ניתן לעשות כדי לעזור  

לאדם שנמצא בגבול בין  : זה קורה בגלל מנגנון הגנה בנפש האדם. זה מאפשרתשובה

פיזי, באופן ביטוי חיים זה לממד אחר של החיים להפוך את תקופת המעבר לכואבת פחות 

כמו גם נפשי. כאב נפשי קיים אצל אנשים המלאים בפחד וחוסר וודאות. כאשר בעיות 

פנימיות נשארות בלתי פתורות, כידוע, הפחד מהלא נודע הוא חזק מאוד. אפשר כמעט 

במידת הצורך. זה אכן מבורך. זה כבר עונה על  מספק,ו לסוג הרדמה שהטבע לדמות אות

שאלתך השנייה, מכיוון שכאשר אתה מבין ורואה אותה באור זה, ההבנה תבטל זרם פנימי 

, אך כאן נטלמודע של המטופל. הפחדים הופכים ל-של חרדה, שבתורו ייאסף על ידי הלא

חץ כנגד התהליך הטבעי, וכבר לא דוחף ולהיעדר החשש יביא להקלה נוספת. אם אתה 

שהוא, לא יהיה לחץ ממך על הלא מודע של המטופל. כמו אלא רואה אותו בהכרת תודה 

המדורבנת כל ידי בבושה  הזה יקל על המטופל להיכנע להקלה, במקום להילחם נגד

כל כך. . זה עשוי לקרות בצורה מעודנתכוזבמצפון   

את השאלות שעולות באופן ספונטני לאחר הרצאות אלה. שאלה או הקבלה  ומריאנא ש  

לכל שאר  נו. תיםאו קורא יםמקשיב םעשויים להופיע בזמן שאת כםשלנתיב התוך מ

פירוט נוסף על נקודה שעשויה להועיל הרחבה ו לכםהחברים את היתרון של שיתוף, ו

כם.קורה לשמה בקצרה מאוד, על ידי רישום  כםל  
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 כםלניתן משהו חדש, ובכך  כםבמהותה, העבירה ל ותשהרצאה זו, למרות חזרות רב נקווה

ברוח של התבוננות מנותקת.  כםלהתקרב לעצמ יםמוטורי חדש כוח ו/עידוד  תמריץ

אותו כשלעצמו  ואת הקושי, אלא קחאו תבטלו  פולעשות זאת, אל תעק יםמתקש םכשאת

. אותו וופרש כשפה, כביטוי  

כולכם, בגוף, בנפש וברוח. היו בשלווה, ידידי היקרים ביותר. היו באלוהים!היו מבורכים,   

 

 תרגום: חווה אילון

 

1996, על ידי ג'ודית וג'ון סאלי כהנער  

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

 P.O. Box 6010, Charlottesville, VA 22906-6010, USA 

Call: 1-800-PATHWORK, or  visit: www.pathwork.org 

 ובחומר המובא בהרצאה זו.  RPathworkההודעות הבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם 

 נתיב ההתמרה הוא סימן רשום בבעלותה  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 אחרים,  RPathworkהקרן עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימן

 ים. כגון ארגונים מסונפים וסניפ

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

 . Pathworkקרן 

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

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

 המסחרי וסמל המוצר או כל הודעה אחרת. 

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

ים וזכויות היוצרים של הקרן לנתיב ההתמרה נחשב כמי שהסכים לעמוד במדיניות הסמל המסחרי, סימון השירות

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

 

by Eva Broch Pierrakos   

 

http://www.pathwork.org/

