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אנחנו בעולם . כל אחד מכם, אלוהים יברך את כולכם. שלום חברים
אמנם ו. הרוחות כל כך שמחים כשיש לנו הזדמנות לעזור לבני אדם

את  תוככםלמצוא ב כםר לועזלזה . בילתהיש רק עזרה אחת ואין 
.ולמצוא את חוק האלוהות כםמה שחוסם את האושר של  

אפילו יותר , ם כוחות רשעימיקישבני אדם רבים מחייכים לרעיון 
וון כי, מדוע הם עושים זאת קשה לומר. משהם מחייכים לרעיון האל

. ם שלכםמציאות בעול, למרבה הצער, הרוע או האנטי אלוהי הםש
 םכאשר את, כמובן. בלתי סבירהעצימת עיניים למציאות היא 

בקלות את קיומו אצל  ותזה םאת, כםרוע מחוץ לעצמים מחפש
ם בזה במקום הלא מינלח םאת, ם בזה שםמינלח םאם את. אחרים

קשה למצוא  כםיהיה ל, כםאת האלוהי מחוץ לעצמ וואם תחפש. נכון
אז המקום היחיד לחפש את הרוע או האלוהי הוא בתוך . אותו
. כםעצמ  

 םאת, "הכוחות השטניים"או " רוע"את המילה  יםשומע םתכשא
. משהו מאוד ספציפי ולעתים קרובות דרסטי ניםאוטומטית מדמיי

זה לא . קבע מה שייך לקטגוריה של כוחות החושך או הרוענהבה 
כל ה הז. רק כל האכזריות והרשעות הגלויה בצורות הקיצוניות שלהם

כי . כל סטייה מהאמת בכל צורה אפשרית, טעות הכלזה , ּבּורּות
.האמת היא אלוהים  

 כםבדימויים של יםמוצא םאת, יםעוש םבעבודה שאת, נתיב הזהב
בחלק הזה . לזה בצדק חוסר בגרות יםקורא םאת. חסימה, נוקשות

, בגלל חוסר ידע ותובנה בוגרת. יםילד םנשארת כםשל האישיות של
 מחושבתללא כל כוונה  כםכוחות הרשע יכולים להשתלט עלי

דרך התפיסה  כםרוע והרס יכולים לפעול ב". יםרע"להיות  כםמצד
מפני פגיעה או  כםגן עלית כםעצמב התרכזותהמוטעית הבסיסית ש

לזהות את השגיאה הבסיסית הזו  יםיכול םאם את. פרס כםביא לת
לא  םכי את, זה לא קל. צעד גדול קדימה ותעש, כםשל דימוייםב

 יםמודע םייתכן שאת. כםשל תהרגשי תהעצמיהתרכזות ל יםמודע
מבלי להבין שהם נובעים מדאגה יתרה לאדם  כםלפחדים של

אתם מונעים מאחרים את אהבתכם . להיפגע כםומהפחד של אתםש
.שתמיד נראים ככרוכים בסיכון אישי, ורגשותיכם היוצאים  



לבסוף  כםיובילו את כםזיהוי וניתוח הדימויים והמסקנות השגויות של
 שלי בבורות: "הגישה הבונה היא: להכרה במכנה המשותף שלהם

, שהאנוכיות תביא לי גמול -אולי באופן לא מודע עד כה  -אני מאמין 
באיזה אופן המסקנה ? באיזה אופן הייתי אנוכי. תגן עליי מפגיעה

אם " ?מה המסקנה הנכונה? שלי הייתה שגויה מנקודת מבט זו
 םלאחר שמצאת -מהזווית הזו  כםמיות שלאת הבעיות הפני ותשקל

ת שינוי לעשו ותוכל -תגובות ונטיות נסתרות , רגשותה   כה עד

.יכםישישנה בסופו של דבר את ח ,כםבאישיות של  
רק . דימוייםישנן תכונות משותפות בכל ה, א יוצא מן הכלללל

בכל . הפרופורציות היחסיות של התכונות משתנות מפרט לפרט
, תוקפנות, שנאה, עוינות, רגשות אשמה, תמצאו רגשי נחיתות דימוי

אנשים . פחד ועוד כמה כוחות חסימה, אנוכיות ילדותית, טינה, בורות
פרימיטיביים יותר מפגינים תכונות אלו כלפי חוץ ומכוונים אותן אל 

הם מבינים , כשבני אדם מתפתחים מגלגול לגלגול. העולם החיצון
שגויים ושזה כרעים וכברגשות כאלה  סוף סוף שאחרים רואים

כך הם מסתירים את הדחפים . חיסרון להראות אותם בגלוי
בניגוד  -ההרסניים ובכך יוצרים חסימות וקונפליקטים בעומק הווייתם 

.שטח של אנשים פרימיטיביים יותרהפני על  לביטויים  

, כאשר קיימות טעויות של אנוכיות ואגואיזם על פני השטח
כוחות ההרס מופנים . רחשות כלפי חוץ ובאופן ישירההשלכות מת

, עם זאת. ישירהבגלוי כלפי האדם האחר ולכן מביאים לתוצאה 
הם נופלים , כאשר הכוחות ההרסניים נשמרים תחת מנעול ומפתח

ובכך מביאים , בחזרה על העצמי ומשפיעים על אחרים רק בעקיפין
, פה האחרונהבאופן לא מודע בחלו יםבוחר םאת. לתוצאה עקיפה

 יםאך עדיין לא מכיר, מתוך הכרה שהדרך הפתוחה והישירה שגויה
מזיקות בכך שהדרך השנייה שגויה באותה מידה ומביאה לתוצאות 

. הפתרון היחיד הוא ללמוד בהדרגה להיפטר מאנוכיות. באותה מידה
עמוק מתחת לפני השטח של , זה קורה תחילה על ידי זיהוי היכן

מכוונים את עצמם בצורה שגויה  כםרגשות שלהה, כםהתודעה של
מזיקה לא  -ללמוד כמה אנוכיות מזיקה  כיםצרי םאז אתו. לחלוטין

. כםאלא מזיקה לעצמ, איתם במגעים בא םרק לאנשים שאת
פני על ואנוכיות מזיקה לא פחות אם היא מוסתרת ומכוסה בתגובות 

.השטח שנראות בדיוק ההפך  

הרגשות העמוקים יותר בגלל  להרחיק אתם ימנס םכל עוד את
זה מצביע " חייב. "להצליח יםלא יכול םאת, חיצוני או פנימי" חייב"

 ןרגשות אינה, יםיודע םוכפי שאת - כםלא רק על כפייה של עצמ
להעלים  יםרוצ םאת. אלא גם על מניע לא טהור -לכפייה ותמגיב

הופיע ל כםכי הן גורמות ל, נטיות לא רצויות ולא מוערצות במהירות 



 םמניע כזה הוא הוכחה לעצם האנוכיות שאת. באור לא מחמיא
. האלמנט הכופה ללאגם , ולכן הוא לא יכול להצליח סלקל יםרוצ

 יםמתחשב םכי את כםלהיפטר ממרוכזות בעצמ יםרוצ םאבל אם את
להביא אושר ואהבה לתוך  יםרוצ םכי את, בכנות באדם האחר

אז המניע , כםהאפשריות של תיוללא קשר לפגיעו כםהסביבה של
בעזרת אלוהים תשחררו את . והוא טהור ובסופו של דבר תצליח

עצמכם באמת מהשלשלאות של הטעות הנגרמת מהאגואיזם הכל 
את  ואת הרגשות האנוכיים ותסיט ולא תקבר םאת. כך הרסני

.היטבבהם  ואותם ותסתכל פומהם אלא תחש כםמבט  

פנה את עצמי מאבל אני , אני יודע שכל זה נאמר פעמים רבות בעבר
באמצעות חיפוש עצמי ולא  פיםחוש םעכשיו לרמות הרגשיות שאת

נסו ליישם את . על פני השטחהנמצא  כםלידע האינטלקטואלי של
על , שעשיתם ואתם ממשיכים לעשותשל מה זיהוי כל זה על ה

, קשר לכל זהלזה אין תגובה רגשית שלכם שבמבט ראשון נראה ש
.על משהו שגיליתם על עצמכם בדרך הזו  

 יםנתקל םכשאת כםשני סוגים של אבני נגף עלולים להתעמת אית
תגובה  כםמהמוח הלא מודע של יםמעל םחדשות ואת ַהכָּרֹותוי הזיב

כמובן שלא נעים . ם שלכםובחיי הרגשית שיוצרת קונפליקטים בנשמ
נראה ששני המכשולים סותרים  .להילה בתחעם הכרות אלהתמודד 
הראשון הוא . לחוות את שניהם יםעלול םובכל זאת את, זה את זה

 -ברמה של פני השטח  -כי , כםהנטייה לבטל הכרה של משהו בתוכ
בצד להניח את זה  יםמתפת םאת. את אותו הדבר כל הזמן םידעת
היזהרו מהסכנה ". זה לא חדש. אני יודע את זה כבר", ולהגיד, מהר

 םנטיות שאתביעסקו במגמות ו כםרוב הממצאים של. חבריי, הזו
.בצורה מעורפלת יםכבר מכיר  

זה , יםכבר מכיר םשוב מגמה שאת כםמראה ל כםאם החיפוש של
את  םעדיין לא יישמת. בידע הזה כמו שצריך םאומר שלא השתמשת

 םלא יצרת. את זה לגמרי םלא הטמעת. כםזה בכל רמות ההוויה של
את מלוא  םלא הבנת. קשרים בין הידע הזה לבין מגמות אחרות

 כיםצרי םאת, לכן. המשמעות וההשלכות של מגמה זו, חשיבותה
, לגלות את זה מחדש כיםצרי םאת. להמשיך לעבוד עם ההכרה

 ורק אז תוכל. םעם משהו שמעולם לא הכרת יםמתמודד םכאילו את
, כםגרמה בתוכ להבין את תגובת השרשרת שהגישה השגויה הזו

עם אנשים  כםבסופו של דבר גם פוגעת במערכות היחסים שלכש
.מבפנים ומבחוץגורמת לכם להירתע ולסגת אחרים ובכך   

אם חיפוש ." אבל אני יודע את זה כבר, אה", אז היזהרו מהתגובה
אליה  והתייחס, יודעיםכבר  םעם הכרה שאת כםמעמת אתמתמיד 



זה , יםמוצא םאם זה מה שאת. אותה בפעם הראשונה םכאילו גילית
המגמה הספציפית הזו עולה מהלא . למצוא שוב כיםצרי םמה שאת
אם . שתידרשתמצא אותי בתדירות אתה ", כםאומרת לו כםמודע של

זה אומר שלא השתמשת בידע הזה , אתה יכול למצוא אותי שוב
."במלואו  

במהלך . בדיוק ההפךהמכשול הנוסף להתקדמות בנתיב הזה הוא 
 כםלעצמ יםֻמכָּר םאת. כםתמונה מסוימת של עצמ םיצרת, השנים
. עם תכונות ופגמים בולטים מסוימים נשיםכא הולמשפח כםולחברי

כמה תכונות כל כך מנוגדות  כםלמצוא בלא מודע של שוייםע םאת
, זה הכל שטויות", יםואומר, אותן יםמבטל םשאתכך , םלמה שאת

ההפך ממה  םשאת יםכל כך משוכנע םאת." יות נכוןזה לא יכול לה
ם מהעובדה ששניהם מימתעל םאת. שזה פשוט לא הגיוני םשגילית

לקבל את החדשות המהפכניות  כםקשה ל. יכולים להיות נכונים
אם ". או/או"לחשוב במונחים של  יםרגיל םכי את כםבתוך נשמת

נטייה שה ניםמאמי םאת, םשאת כםמה שההכרה מראה ל םאת
 יםיכול כםאינ, לכן. תלהיות לא אמיתי תחייב הוהידוע תהחיצוני

להבין לעומק שאפשר  כיםצרי םאבל את. לקבל את הממצא החדש
אתם , כםבכמה מחוזות של הוויית: בנטייה מסוימת יות בפיצוללה

 -ובתחומים אחרים ; כםלקבל את האיכות שכבר ידועה ליכולים 
. הפוכההממש איכות לקבל את ה –שבהם יש חסימות   

 םאת. היא נדיבות כםהבה נניח שאחת התכונות הבולטות ביותר של
בקשר יודע  כםכל מי שאי פעם היה אית. יםנדיב םכמה את יםיודע

רגשית , תאוות בצע, קמצנות כםב יםמגל םאבל פתאום את. את זה
 כםשמכירים את כםאת החברים של וואם תשאל. אם לא עובדתית

אתה , לא", הם כמובן יאמרו" ?אני קמצן? האם זה נכון", הכי טוב
הם באמת . והם לא אומרים זאת כדי להיות מנומסים." בדיוק ההפך
בכל  כםאת נדיבות םהפגנת. יםמאוד נדיב נשיםכא כםמכירים את

הכי לא  םאבל עמוק בפנים יש את הפינה הזאת שבה את. כםמעשי
 םהבה נניח שאת, דוגמא נוספתר עבו. אז שניהם נכונים. יםנדיב
כזו , כםייתכן שזו האיכות הבולטת של. מאוד ציםאמי נשיםכא יםידוע

 כםשאין ב יםמשוכנע םאת. כםבתחומים רבים בחיי יםמבטא םשאת
, תוככםשל פחדנות בקו כך שכשאתם נתקלים ב. שמץ של פחדנות

.כי זה נראה לכם לא הגיוני גילויאתם עלולים לדחות את ה  

חברים , להתקדמותם כנמצאים בדרכהאז היזהרו משני המכשולים 
הן בעלות חשיבות עצמכם  לה שלהכרכם התגובות של. יקרים שלי

לקבוע את ההתקדמות  יםיכול םאתכם כי רק מהתגובות של. עליונה
.כםוההצלחה של  



 כםנקודה נוספת שאני רוצה לדון בה הערב היא התגובה של
כל . לכולם יש אשמה, כפי שאמרתי קודם. כםלרגשות האשם של

אשמה  -חשוב להבין שיש שני סוגים של אשמה . שזור באשמה דימוי
 יםמשתמש םלעתים קרובות את. לא מוצדקת ואשמה מוצדקת

לא מוצדקת כמגן ומסתיר את , באופן לא מודע באשמה אבסורדית
 יםיודע םכי עמוק בפנים את? למה. האשמה האמיתית מאחוריה

 םאת", לומר םזה כאילו רצית. מה הלא מוצדקת היא מגוחכתשהאש
אבל אין לי סיבה אמיתית לעשות , אני מכריז על עצמי אשם, רואים

להיפטר מהקול המכרסם של מה שבאמת  יםלא יכול םאת." זאת
 יםרוצ כםעם זאת אינ. ולשנותאיתו  להתמודד, בו צריך להכיר

לא מודע משהו שאי  באופן יםמחפש םומכאן שאת, להתמודד עם זה
עם הקול הפנימי  יםמתווכח םכך את. בו כםאפשר להאשים את

ו שאין ל הקול הזה לשכנע את יםמנס, של אשמה אבסורדית כםשל
למרבה . כל זה קורה באופן לא מודע, כמובן. כםסיבה להטריד את

האשמה האמיתית עשויה להיות קטנה לאין שיעור , האירוניה
בתור חומה להתחבא  יםמשתמש םאתמהאשמה האבסורדית שבה 

.מאחוריה  

 יםמרגיש םשאת ותיותר מכל אשמ ןה? מהן אשמות אבסורדיות
לא . ראוי לשבח לרצות להיות מושלםזה . םמילא מושל םבגלל שאת

תוקפנות באהבה , טינה, להחליף שנאה ומספיק שתנסניתן להמליץ 
ראשית  כםעלי, לעשות זאת ואבל לפני שתוכל. חוסר אנוכיותבו

חוסר היכולת  - כםלהכיר ולקבל את מצב ההתפתחות הנוכחי של
במקום לרצות  - ה שאתם מרגישיםלהרגיש שונה ממ כםהנוכחית של

ם מיאש יםמרגיש םאם את. תעכ םלהפוך מיד ליותר ממה שאת
מטרה עצם ה ם אתמיחוס םאת, םעדיין מה שאת םבגלל שאת

שאני חוזר על דברים רבים , חבריי, אני יודע. להשיג יםרוצ םשאת
אני רוצה להדגיש שזו . אבל אני חייב לעשות זאת, פעמים רבות

 םשאת כםם את עצממימאשי םתחושת אשמה לא מוצדקת כשאת
אשמה בלתי מוצדקת כזו משתרעת על כל . כעתם מילא מושל

ברים נתיב הזה עובאם כולכם שעובדים . תחומי האישיות האנושית
תגלו היכן האשמות שלכם אינן , שלכם מנקודת מבט זו דימוייםעל ה

.מוצדקות  

היא התגובה  -המונים  דימויהניזונה מ -אשמה לא מוצדקת נוספת 
אם , כל אחד מכם מרגיש אשם על כך. כםלדחף המיני של כםשל

אז , היכן שהושפעתם מהשפעות אינטלקטואליות, לא על פני השטח
אשמה על הדחף המיני היא . רגשותיכםהבבהחלט עמוק עמוק 
יכול להיות שזה נכון שהאנרגיה . אבסורדית, אשמה לא מוצדקת

לא זורמת בערוץ הנכון כי היא לא מתמזגת עם  כםהמינית של
אשמה לגבי זה  םזה לא קורה בדיוק בגלל שהרגשת. אהבה



מכאן שהדחף המיני . כםאת המודעות לזה ככל יכולת םודיכאת
 כםבשיל עם שאר האישיות שלתבגר ולהלא יכול היה לה כםשל

במקום . לא אנוכיים, נותנים, אוהבים, ולהשתלב עם רגשות חמים
 כםאשמת. הוא נשאר ילדותי בהכוונה העצמית ובאגואיזם שלו, זאת

נעוצה בכיוון השגוי והנפרדות של הדחף , אפוא, המינית הלא מודעת
. אינו סיבה לתחושת אשמה קיומו. ולא בקיומו ככזה כםהמיני של

את מה  סלקל יםמנס םעל פי אי הבנה כאשר את יםפועל םאת
לעשות  יםיכול כםם כי אינמיאש יםואז מרגיש, חטאכ כםשנראה ל

התרופה היא לא לבטל את הדחף המיני אלא להפסיק לפחד . זאת
 יםמרש םאם את. לוותר על פחד שהוא אנוכי באופיו -מאהבה 

ולא , כםיתמזג עם האהבה של כםהדחף המיני של, לאהוב כםלעצמ
חברים , נסו להבין את זה. מין גביתהיה עוד סיבה להרגיש אשמה ל

להבין עד כמה מבולבלת החשיבה הלא מודעת  ונס. יקרים שלי
במקום  ,י האל"עכוח שניתן גבי אשמה ל יםמרגיש םאת. כםשל

כיות שנולד מאנו, לאהוב כםלהרגיש אשמה על הפחד של
שלבו את הדחף המיני שלכם עם המציאות והתרופה . נפרדותמו

לשלב אהבה ואנרגיה  יםיכול םאת. אהבה -האחת והיחידה ביקום 
 כיםהול םבדרך שאת ה שלכםנשמה ותפתחהתמינית רק על ידי 

. הב  

, מהי. נפוצות מאודשאז הנה יש לנו כמה אשמות לא מוצדקות 
באנשים אחרים  יםפוגע םכאשר את? אשמה מוצדקת, לעומת זאת

 םבין אם את - כםהבורה שאנוכיות היא ההגנה של כםמתוך אמונת
אז  -או מחדל יפוי כוח על ידי , בהם באופן אקטיבי או פסיבי יםפוגע

בין , חבריי היקרים, בבירור והבדיל. מוצדקת כםהאשמה של
האשמה של להיות לא מושלם בשלב זה לבין האשמה של הרצון 

 כםלהיות לא מושלם כשלעצמו לא אמור לגרום ל. העצמי הפוגע
ם לאחרים מיגור םאבל האשמה בגלל פגיעה שאת. להרגיש אשמה

העיוורון , מתוך חוסר השלמות -היאלא משנה כמה לא מכוונת  -
לפגוש באופן  כיםצרי םהיא אשמה מוצדקת שאת ,כםוהבורות של
בין שני , מרומזאם כי עדין ו, של הבדלשלם ישנו עולם . ישיר ובאומץ

.זה כל כך חשוב. על זה ובבקשה תחשב. סוגי האשמה שתיארתי  

מה יהיה ? כלפי אשמה מוצדקת כםמה צריכה להיות הגישה של
. תאפק בעברלא יכולתי לה", כםזה יהיה לומר לעצמ? מועילבריא ו

כדי להעז לאהוב ולשכוח מדי  ןהייתי פחד. הייתי בור ועיוור ואנוכי
כל ידי אני מודה שפגעתי באנשים אחרים . את האגו הקטן שלי

אין זה . הגישה הזו ואני מוכן עכשיו ללמוד איך בדיוק פגעתי בהם
על ; במחשבה או בתגובה רגשית, במילה, משנה אם פגעתי במעשה

. אני באמת רוצה לשנות. השארתי בלתי עשויידי מה שעשיתי או 
עלי לראות בבירור , על מנת לעשות זאת. אצליחשל אלוהים  ובעזרת



". לאחרים ֵהֵסּבָּהפות שהגישה שלי את הפגיעות הישירות או העקי
 ובקש. באנשים אחרים םעל הפגיעות שפגעת ותחשב, לאחר מכן

זרו את האומץ לשאת יא. את התובנה להבין כםמאלוהים לתת ל
הרסניים ובאחריותכם ללא הגאווה של רגשות אשמה שגויים 

שלכם ומובילים אתכם להרגיש " רעות"שגורמים לכם להגזים ב
.בי עצמכםחסרי תקווה לג  

את הפגיעות  יםמזה םישנן שלוש תגובות שגויות אפשריות כאשר את
רגשות האשמה  - כםחוסר תקווה לגבי עצמ: אחריםל הסבתםש

הצדקה ; כםלהתייאש מעצמ כםהשליליים וההרסניים שגורמים ל
" אילצו"האשמת אחרים בעוולות אמיתיות או מדומות ש -עצמית 

להסתכל על חוסר  ניהסירוב החשש -או הכחשה ; להגיב כך כםאת
בזמנים . כםעל עצמ כםשלמות שאולי לא מתאים לתמונה שיש ל

היזהרו מכל . לחוות כל אחת מהתגובות הללו שוייםע םשונים את
, בום עם האדם שפגעתיחד  והרגיש: את הדרך הנכונה וצאימ! אחד
 תחפצו, יםות שונלהי פושא, את האשמה המוצדקת כםעל עצמ וקח

הפגיעה . יעילהגישה זו בריאה ו. לאהוב כםלוותר על הפחד של
 -בלי משים מ םאת הפגיעה שפגעת ניםמבי םכשאת יםחש םשאת

השגויות  דימויפגיעה לא מכוונת כי היא בוצעה מתוך מסקנות ה
את התמריץ לאבד את הפחד  כםהיא תיתן ל: היא בריאה - כםשל
.לכםואת האנוכיות ש כםשל  

היא שכאשר יש לכם הבנה בסיסית של , חברים יקרים, העצה שלי
תפרידו , עבורכםאישית  ההבהרל, מהם הדימויים והמסקנות שלכם

היכן  וצאימ. לבין האשמות המוצדקות ותהבלתי מוצדקהאשמות בין 
במישרין או , כםבאחרים על ידי המסקנות השגויות של םאולי פגעת

את האומץ להצטער באמת  כםיש ל אם. למעשה או בכוונה, בעקיפין
לקחת על  ואם תוכל, אחרים מבלי משיםל הסבתםעל הפגיעות ש

 כםזה ייתן ל, את האשמה המוצדקת הזו ולהתמודד איתה כםעצמ
זה יניע . זה יטפח גישה בריאה ובונה. קולטים םיותר כוח ממה שאת

כוח החיים , בין הרבה דברים אחרים, שכן. כםאת כוח החיים בנפש
אמת וזה דורש בה להיות זקבל אשמה מוצדקת ל. א אמת ואומץהו

וישפיע  כםשל עקלקליםכוח החיים יחלחל אז בכל הערוצים ה. אומץ
ֵמּסּוכך שלאט אבל בטוח , עליהם את כל ההרס של כוחות הרשע  תָּ

.כםבורות וחוסר הבשלות הרגשית שלהעקב  ,כםתוכב גועשיםה  

?האם יש שאלות בנושא זה  

השאלה הראשונה מתייחסת לביטוי האחרון שהשתמשת : להשא
?האם אתה מוכן להגדיר בגרות רגשית. בו  



. היכולת לאהוב, בראש ובראשונה, בגרות רגשית היא :תשובה
בגרות רגשית היא , כמובן. אנשים רבים מדמיינים שיש להם את זה

פחד מאכזבה , אבל בכל מקום שקיים פחד להיפגע. עניין של מידה
בגרות רגשית אינה . בגרות רגשית לא קיימת, מסיכוני החייםאו פחד 

זה לא יכול להיות מוחלט ; יחסי עלי אדמותכמובן זה . יודעת אנוכיות
-לא אתה יותר , ככל שאתה אנוכי יותר. כםהקיום שלספירת עדיין ב

אתה יכול להיות מאוד לא אנוכי בדברים החיצוניים הקטנים . בוגר
צונית יכולה להסוות את האנוכיות הרגשית אבל חוסר האנוכיות החי

אבל אתה , אתה יכול למסור את רכושך. שלךהמרוכז או את האגו 
. ובכך אתה מונע אהבה מאחרים, מפחד לאהוב או להסתכן להיפגע

למרות שאולי הגעת לבגרות , אתה לא בוגר רגשית, לכן
מחיר הבגרות רגשית פירושה לא לפחד לשלם את . אינטלקטואלית

האדם . כולל מדי פעם פגיעה או אכזבה יםומחיר החי. יםחיהשל 
. ם של החייםומבין את ערכ, מצפה ומקבל זאת, הבוגר יודע זאת

הודף אתה , כאשר אתה נסוג אל תוך הסתגרות והופך לאגוצנטרי
בגרות רגשית פירושה גם לא לפחד . לא רק אחרים אלא את עצמך

לא יגרום  ןהפחד מה, ותרגשות שליליהאם יש לך : הרגשות שלךהמ
רגשות ה ןרק על ידי התמודדות עם אות, להיפך. להיעלם ןלה

רק אז אתה . ןאת הסיבה שלה, ןאתה יכול להבין את מקור ותשלילי
לדכא במקום שליטה כוזבת של , ןיכול להשיג שליטה אמיתית עליה

, בבגרות רגשית לא תפחד יותר גם מהרגשות החיוביים שלך. אותן
אתה תסתכן בביטוי הרגשות . קבל פגיעה מדי פעםסכים לכי ת

כי לעטוף את האחר , החיוביים שלך במקום למנוע אותם מאחרים
.נחמה ורוך חשוב יותר ממה שעלול לקרות לך מאוחר יותר, בחום  

ולקבל את זה  בשלמותהבגרות רגשית פירושה יכולת לקבל החלטה 
, פן לא מודעבאו. לאכול אותההעוגה וגם  אתשמור שאינך יכול ל

מה שמביא , את שניהם שיהיה להם רוב האנשים כל הזמן רוצים 
האדם הבוגר . אותם לקונפליקט עם עצמם ועם הסביבה שלהם

בגרות רגשית או בריאות רגשית . מחירלשלם רגשית יודע שתמיד יש 
, לרצות את מה שאתה יכול לקבל, פירושה לדעת מה אתה רוצה

לוותר על האגואיזם בכל . על כךולהיות מוכן לשלם את המחיר 
 -להגיע אל מעמקי התגובות הלא מודעות שלך , רמות ההוויה שלך

ולהכיר אותן  -שעשויות להיות כל כך מנוגדות לאלו החיצוניות שלך 
.במלואן זה להגיע לבגרות רגשית אמיתית  

הנלמדות בכל הדתות והפילוסופיות , אלו הן אמיתות אוניברסליות
את ממש האנושות ניסתה הרבה מאוד זמן ל. כלשהו ערךעלות ב
אולם אנשים התעלמו במידה רבה מהסכנה של . רעיונות האלהה

הם התעלמו מההרגל שלהם להשתמש בשכבות , הונאה עצמית
. התודעה הרבות כדי להסתיר תגובות שאינן תואמות אמיתות אלו



לעתים קרובות תמצא אנשים שפועלים כלפי חוץ על פי  ם כךא
מרגיש שההתנהגות  אתה, יחד עם זאתו, אמיתות האוניברסליותה

בפנים הם מסתירים תגובות רבות . שלהם לא ממש אמיתית
.המנוגדות לאמיתות הרוחניות האוניברסליות  

; הדרך שבה יש לי הזכות להוביל אותך תמנע את הסכנות הללו
אז בואו נהיה . התגובות החיצוניות והפנימיות שלך יהפכו לאחד

אנחנו רוצים למצוא את החלק הזה בך . ורים לגבי המטרה שלנובר
שבו אתה פרימיטיבי בתגובות האנוכיות , שבו אתה עדיין לא מפותח

האנוכיות שלך עלולה לבוא כהלם בהתחלה מכיוון שהיא כל . שלך
בין אם . בכנותשאתה מרגיש אותן כך שונה מהתגובות החיצוניות 

הכי טוב שאתה , כלומר, התגובות החיצוניות הללו הן באמת כנות
יש להמיס את , ובין אם הן צביעות כמעט מודעת, יכול לעשות

נטיות שם תמצא . המסכה החיצונית כדי להביט אל תוך נשמתך
.ורגשות מנוגדים בתכלית לאמונות המודעות שלך לגבי עצמךרבות   

שחשבת להשיג שביעות הרצון ך את המסכה שלך לא הביאה ל
באופן לא מודע לבשת כאשר . זה הכעיס אותך, לבסוף. באמצעותה

את מסכת הטוב אולי התכופפת לאחור בניסיון להסתיר את מה 
ניצלו אותך בלי , עכשיו אתה מרגיש שהתעללו בו. שעומד מאחוריה

כוזב " טוב"להבין שזה לא טוב אמיתי שהיה כל כך לא מתגמל אלא 
ייתכן שכעת תתפתה , את המסקנה השגויההסקת אם . כפייתיו

ללכת לקיצוניות השנייה ולממש את החלק שאתה מגלה מאחורי 
מתוך אמונה שעכשיו סוף סוף , הראשונה של חוסר אנוכיות ההמסכ

. ואתה צריך להכיר בו, החלק הזה קיים בך, כן. אתה נאמן לעצמך
בלבד בד שטחי בכך שגם המרד והכעס יוצרים רותכיר אבל 

ך את מה שיודע לשמור על תוכמצא ב. מאחוריהםמה סתכל תו
האני האמיתי שלך אינו טוב כפי שהוא נראה על פני . האיזון הנכון

 כפי שאתה -מרד וכעס , תוקפנות, מלא שנאה -" רע"השטח וגם לא 
כל התגובות השליליות שלך הן בעצם . מאחורי המסכה שלךהינך 

התוצאה של המסקנות , חייםכלפי התגובה אחת לתמיהה שלך 
את מה  החוות, ךכיר בכעס ובמרידות שלת. הרגשיות השגויות שלך

האמת הסופית של  וזשב ואבל אל תחש, שהדחקת כל כך הרבה זמן
ל הרגשות את כ החייכאילו היית האדם שיפעל ו, ךהעצמי של

גלה את ההבדל בין דיכוי הרגשות הללו לבין . הסוררים האלה
לכך , קבלתם כסימפטום לכך שאתה לא יודע את התשובה לחייך

.שעדיין לא מצאת את המפתח להוויה שלך  

ותוכלו להימנע ממלכודות , יקרים שלי, נסו להבין את הגישה הזו
את תרגל ל כםעלי, כםשל םכדי למצוא את התשובה לחיי. מיותרות

. מבלי להישאר בו כםהאומץ להודות ברובד השני השלילי של עצמ



את השקר של  םכפי שכבר זיהית ולזהות את השקר של כםעלי
להיות  יםיכול םאז את. על מסקנות שגויותם שכבת המסכה שבנית

 םאת. יםמגל םמבלי להגזים ברובד החדש שאת כםלעצמ ניםנאמ
לא הייתה יעילה כי היא  כםשלהקודמת " חוסר האנוכיות"ש נותבי

גישה זו . לא כי חוסר אנוכיות כשלעצמה אינה יעילה, הייתה שקרית
לגברים  כםזה יהפוך את. טחה לבגרות רגשיתיבב כםתוביל את

אני , קול דעת ובצורה מחושבתישאני אומר את זה ב. נשים באמתלו
כי אף אחד לא יכול . אני אומר גברים ונשים, לא אומר בני אדם

.אין להם בגרות רגשיתאם להיות באמת גבר או אישה   

האם תוכל בבקשה להסביר את הסיבה לעייפות של אנשים : שאלה
?במיוחד באביב, רבים  

עייפות היא תמיד סימן לכך שכוח החיים נוצל לרעה : תשובה
עייפות נובעת מדיכוי הכוחות ההרסניים של . באורגניזם של הנשמה

את אור ( מהכוחות ההרסניים)מהם  תמונעו תמחוס, הנשמה
התודעה שיכול לכוון אותם לערוצים הנכונים עד שהם מתמוססים 

 פחדים ולאמדכאים אם , עוינות ותוקפנותמדכאים אם . לבסוף
אם מתעלמים משנאה כי שנאה לא תואמת את , איתםמתמודדים 

ההרס . העצמי נהרס, םהאידיאל שלך וגורמת לך להרגיש אש
העצמי לובש צורות שונות ויוצר סימפטומים שונים באורגניזמים 

.עייפות היא סימפטום אחד כזה. שונים  

דר לכל מה כוח החיים חו. האביב הוא העונה שבה הטבע מתחדש
אפילו , עולם החי, ירקות, פירות, פרחים, דשא, עצים, צמחים: שגדל

כאשר בן . אדםה ניוזה צריך להיות אותו הדבר בב. עולם המינרלים
, קופאתכאשר הנשמה צומחת ולא , אדם נמצא בהרמוניה עם היקום

לא יכולה לעשות זאת במקום אביב אבל ה. האביב מחייה ומתחזק
חסימה נוצרת על ידי אלמנט זר לכוח החיים . חסימותשבו קיימות 

אמת עוינת את כוח -ואי, אמת-הונאה עצמית מסתכמת באי. האלוהי
כאשר קיימת הונאה , לכן; דיכוי הוא תמיד הונאה עצמית. החיים

זה ישפיע , להיפך. כוח החיים אינו יכול לחדש אותך, עצמית או דיכוי
מתרחש כאשר שני כוחות עליך לרעה כי משהו כמו קצר חשמלי 

וגם  - תוכך כוח החיים רוצה להיכנס אל. מנוגדים מתנגשים בנשמה
מעיין של גם ולכן , קיים היקום כולוך כי עמוק בנפש, ךתוכהחוצה מ
כי הכוחות , אבל כוח החיים לא יכול למלא את הווייתך. כוח חיים
.אותומרסנים  המנוגדים  

עייפות היא . מחייה אותךהאביב היה , ללא דיכוי והונאה עצמית
תן  .של מי אתהידע והכרות מעצמך סימפטום לכך שאתה מדכא 

לעייפות להיות תמריץ להכפיל את הכוונה והמאמץ שלך לשבור את 



כי רק כך אתה באמת יכול . ההתנגדות שלך להתמודד מול עצמך
 ֱהיֵה. ברגשותייך ובנפשך, בנפש וברוח, להיות שלם ובריא בגוף

.אסיר תודה על כל סימפטום שמראה את המצב הפנימי שלך  

בגלל אילו כישלונות או חסרונות . השאלה שלי היא על איוב: שאלה
?בחייו הוא נאלץ לסבול כל כך  

על חוסר הכרה עצמית ועל הונאה עצמית מתוך גאווה : תשובה
חוסר סבלנות  -היה בו חוסר סבלנות להיות כבר מושלם . ופחד

הוא השתמש ברצונו לטוב כדי לדכא . וה רוחניתהקשור לגאו
.אינסטינקטים בסיסיים במקום להתמודד איתם באומץ ובכנות  

הדגיש שהוא , פרשניםכפי שאומרים כמה , האם זה נכון: שאלה
, במילים אחרות -עצמו בתור הפטריארך שראוי לכל חסד אלוהים 

?מתחסד/ני שהוא היה צדק  

אבל גם , הייתה גאווה מהבחינה הזו. גאווה היזו, כן: תשובה
רצונו העצמי רצה . והוא גילה רצון עצמי קיצוני. במובנים אחרים

להיות כבר בנקודה שרק עבודת פרך וענווה של הכרה עצמית 
.יכולים להגיע אליה  

במיוחד , האם תוכל לחזור על מה שאמרת בעבר על ציפייה: שאלה
?לקבלה בניגוד" חשיבה חיובית"בצורה של   

לכל אחת מהעמדות הדתיות הבסיסיות הללו יש צורה : תשובה
בהבנה . שמתעוותת כאשר מאמצים את הקיצוניות שלה, בריאה
, חייב להפוך לטוב חשיבה חיובית פירושה לדעת שהכל, נכונה

כי הכוח האלוהי הוא האמת המוחלטת ולא ניתן לכבוש , לבסוף
אבל זה לא אומר שאתה יכול פשוט לבטל . אותו על ידי כוחות הרס

בכל רמה . ההשפעות של שגיאות העבר וההווה שלךאו להיפטר מ
עליך לקבל ולעבור , קיימותהאלו  שההשפעות שלך  אישיותהשל 

ביותר היא קבלה חיובית של עצמך ושל סיכוני ה יעילהגישה ה. דרכן
 -זה כולל את הענווה של קבלת עצמך כפי שאתה עכשיו . החיים

ואת האומץ  -מבלי לצפות לחיים מושלמים כשאתה עדיין לא מושלם 
.להתמודד עם עצמך ולהתמודד עם החיים כפי שהם  

נעת מלהתמודד עם מו, שתמשים בה לרעהכאשר מ, חשיבה חיובית
זה יכול להצליח רק כאשר שלמות פנימית בסיסית . שיש עכשיומה 

אחרת זה חייב להיכשל ולכן להביא . כבר קיימת במידה מסוימת
להאמין שאפשר להעלים בעיות אישיות ולמהר  יםנוט. אכזבה

על ידי  -בעיות שדורשות סבלנות והתמדה כדי להתמוסס  -שורשיות 
.שימוש בנוסחה בלבד  



בצורתה . ות מנוצלת לרעה ולפענוח לא נכוןקבלה גם יכולה להי
הקבלה מסייעת לשאת את חוסר השלמות של האדם ואת , הבריאה

מתוך הכרה בכך שאי אפשר לשנות הכל בבת , הז ההשלכות של
זה מראה את הענווה . רצון בלבדפעולה של האחת על ידי 

אין , עם זאת. והסבלנות לקחת כל תוצאה לא נעימה כתרופה בריאה
ומר להיות פסימי או לצפות להתרחשויות שליליות אם הן זה א

, הקבלה מטפחת נטיות מזוכיסטיות, במובן החולי שלה. מיותרות
קבלה ה) חוסר תקווה והונאה עצמית של התמסרות לוויתור שהיא

 הקבלה בצורה החולנית. לא רק מיותרת אלא חולנית( באופן הזה
.ת העצמי עבורםלהעניש א תרגשות אשמה שגויים ומבקש תמטפח  

להבדיל בין הצורות הנכונות והלא נכונות של שתי הגישות  כםעלי
ן הסוג השגוי של חשיבה חיובית הוא רצו. הדתיות הבסיסיות הללו

, "מות קדושים"הסוג השגוי של קבלה מטפח . סר סבלנותווחעצמי 
קיצוניות קיצוניות אחת תמיד יוצרת . כקורבן כםלראות את עצמ

לקבל את : לפיכך הדרך הבריאה היא דרך האמצע. אחרת
ברוח של  דרכםההשפעות של חוסר השלמות של האדם ולעבור 

. אושר ושלווה ותמצא ,המחיר שמשלמים את על ידי . אומץ וענווה
 כםתיתן ל, כםבעצמ יםתמיד עוש םשאת, כםאת הצלב שלינש

, הירותבמ כםלשנות את הרגשות של יםלא יכול םשאת וקבל. שלווה
בסופו של . מה שהפרשנות השגויה של חשיבה חיובית מנסה לעשות

 ואבל רק לאחר שתקבל, יתחילו להשתנות כםדבר הרגשות של
.אותם  

להצלחה ציפייה של אדם לכישלון או ל, במילים אחרות: שאלה
 זה לא משנה אם נכנסים? אין שום קשרבמשימה או מטלה מסויימת 

? חוסר תקווה עם גישה שלמשימה לכן או לא   

אבל אי אפשר לומר , לגישה של האדם תמיד יש השפעה: תשובה
. שגישה אופטימית מביאה לתוצאה טובה והשקפה פסימית לרעה

אתה יכול לקבל גישה חיובית , כל עוד אתה לא ברור לגבי עצמך
אבל באופן לא מודע אתה יכול לקבל גם , ואופטימית באופן מודע

אחת מהן היא שאתה לא , מסיבות שונות זה יכול לקרות. את ההיפך
, מכיוון שאינך מבין את הסיבות. ממש יודע מה אתה באמת רוצה

אתה מתאכזב , הזה מביא לתוצאה שלילית קונפליקטכאשר ה
כל הזמן  בוחריםיש אנשים ש, אחרתהוניות ציבק. ומאבד אומץ

הם מנסים להימנע ; גישה שלילית כי הם כל כך מפחדים מאכזבהב
אז מתחת . גישה השליליתעם מהאכזבה על ידי הגנה על עצמם 

.לגישה החיובית והשלילית כאחד עלול להסתתר משהו אחר  



הרבה . הנקודה החשובה היא לא כל כך מה שאתה חושב במודע
. ן לא מודעיותר חשוב ללמוד להיות מודע למה שאתה מרגיש באופ

חשיבה גרידא לעולם לא יכולה להיות יעילה באמת ה של נוסח
אתה צריך להבין את האני הפנימי . בהשגת מה שאתה רוצה במודע

את הקונפליקטים והבעיות , את התגובות הלא מודעות שלך, שלך
רק דרך הבנה כזו תמצא סוף סוף את הגישה . הפנימיות שלך
.וה או כל דבר אחר בחייךתקו, תעתידייוזמה הנכונה כלפי   

: הגישה המומלצת היא ניטרליות, עד שתשיג את ההבנה הנכונה
רק . שחרר את הרצון העצמי שלך מבלי להיות אופטימי או פסימי

תן לכל מה שקורה להיות . ללמוד מכל מה שקורה לךלרצות 
אתה יכול . אילו בעיות להתמודדעם אתה נמצא ושהיכן לאינדיקציה 

אם . לשקול כל התרחשות כרפלקס של התגובות הלא מודעות שלך
תוך עצמך ותקבל  לתבקיע אאתה סוף סוף , תתבונן ברגשות שלך

מה . שאתה צריך להבנה עצמית יסודית יותר ה והזיהוי את ההכר
שקורה לך עכשיו הוא בעיקר דפוס שחוזר על עצמו שנוצר על ידי 

מיקוד תשומת הלב שלך בזיהוי . שלך דימויהשל ות מסקנה
השורשים הפנימיים של אירועים חיצוניים ייתן לך את המפתח לחיים 

. מהסוג הזהייתכן שהאישיות כולה נלחמה נגד הכרות , עד כה. שלך  

שום דבר לא יכול להיפתר באמת אלא אם אתה . פלא אין מפתח
אמצעים חיצוניים . שלךהלא מודעים נטיות מבין את המניעים וה

בעיית החיים שלך , אבל באמת, עשויים לפעמים להיראות יעילים
יכולה להיפתר רק כאשר אתה מתגבר על ההתנגדות שלך להתבונן 

. את חומות ההגנה הפנימיות שלךסיר כאשר אתה מ -לתוך עצמך 
שאל את עצמך ? למה אתה צריך להגן על עצמך? על מה אתה מגן

ה מרגיש את ההתנגדות הזו ואת הקרב הזה שאלות כאלה כשאת
חוק  כואז לא תצטרו. חברים שלי, אני מדבר לכולכם עכשיו. בך

. חיצוני וכוחני כדי למצוא את הגישה הנכונה למצבים שונים בחיים
.כזה הוא קבחוק   

 ופשוט תהי םאת, כםהלא מודע של יינדאת המ יםמכיר םברגע שאת
הצלחה  כםותהיה ל. את החיים כמו שהם באים ותיקח; יםטבעי

לפגוש את  יםמצויד והיתו, החיים צריכים להביא את שניהם. וכישלון
 מתייחס בדאגה אם אדם כל כך . יםחזק כםשניהם יעשו את. שניהם

, להישמר מפני כישלון או אכזבהכדי לקבל את הגישה המתאימה 
 יםחושש םם אתוא. אכזבהממכישלון ו םחוששזה סימן לכך שמאוד 

אני מתכוון להתנגדות . התנגדות בריאה כםחסרה ל, כךכל מהם 
ולא להתנגדות , כמו כשאתה מתנגד למחלות, במובן החיובי

פחד הוא . כםתוך עצמבשאמורה להיעלם כשאתה בדרך של חיפוש 
.מחלה  



. אהבתו וכוחות האמת של אלוהים ניתנים לכם, חבריי היקרים, כעת
 םתשמחו ע. כםהם חודרים וממלאים את ליב. כםהם זורמים אלי

מדו את השמחה שבגילוי אמת שחששתם ממנה ושאולי יל, האמת
. את הפעילות הבריאה הזו ומדיל. כי זו שמחה גדולה. לא מחמיאה

כי בדרך זו תהפכו . את החיים כמו שצריך ופגשתו זהב ותתחזק
.באלוהים והי. כותבור. הבשלו והי. לגברים ונשים אוהבים  

 

 חווה אילון: תרגום
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 הבלעדית דעתה שיקול פי על, עשויה הקרן. הקרן מאת בכתב מפורש היתר בלי

 ארגונים כגון, אחרים אדם בני או ארגונים ידי על RPathwork בסימן שימוש לאשר,

 .וסניפים מסונפים

 הם ההתמרה לנתיב המדריך Pathwork Guide של לחומר היוצרים זכויות: יוצרים זכויות

 בתנאים עמידה עם רק מותר זו הרצאה שכפול .Pathwork – – קרן של הבלעדי רכושה

 או לשנות אין אך, הקרן של היוצרים וזכויות המוצר וסימון המסחרי הסמל מדיניות של

 הסימן, היוצרים זכויות סמלי את להסיר אין וגם, שהיא צורה בשום הטקסט את לקצר

 .אחרת הודעה כל או המוצר וסמל המסחרי

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

 במדיניות לעמוד שהסכים כמי נחשב ההתמרה לנתיב הקרן של המסחרי בסמל שימוש

 של עותק או מידע להשגת. הקרן של היוצרים וזכויות השירותים סימון, המסחרי הסמל

 הקרן עם קשר ליצור נא, המדיניות

 


