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זהות עצמית -נִיְראּותלעומת ערכים של  / מהותֲהוָיָהערכים של   

232הנתיב הרצאת המדריך מספר   

1975ביוני  4  

 

 תקופת לכולכם, ידידי האהובים. הרצאה אחרונה זו של שמיימיות וברכות שלום ברכת 

עד כה. הצמיחה כם שלנו ממשיכה ומסכמת את הדרך הפנימית שלהמוקצבת העבודה 

הרבה יותר, ידידי  םגדלתהתבונן בו. משמח ביותר ל ַמְרֶאההיא מחממת לב וכם של

הבין.ל יםיכול םהאהובים, ממה שאת  

הגישה הישנה של כשלרמה חדשה של פעולה החלפה המפתח לאושר ולשפע הוא 

נתינה הופכת לגישה של אהבה, נתינה, דבקות וכנות. אין מפתח אי לקיחה, רצון, דרישה ו

זה שטחי וחסר  של אי הנתינהאדם מודע אפילו ליחס שהפני לאחר. אבל לדבר על זה 

לפני שמפתח זה יכול להועיל. בהרצאה זו אני רוצה  וכאלגישות . עליכם להכיר תכלית

אחרת להתקיים נוגעת יותר, כיצד ההבנה שיש דרך עוד להראות לכם ברמה עמוקה 

.הערכים והזהות העצמיתה של לבעיי  

משפיעות על בני אדם. מערכת אחת היא מושלות/ ביסודו של דבר, שתי מערכות ערכיות 

בצורה שטחית , בעבר, דיברנו עליהם ניראות.של ערכי זו והשנייה היא  ֲהוָיָה זו של ערכי

כים של שתי מערכות הער ֹוָלדֹותּת/ היותר. כעת אנסה להראות לכם את ההשלכותוחפוזה 

. הללו  

רוב בני האדם מתפקדים ברמה של ערכי הנִיְראּות. רק המפותחים ביותר, שכבר עברו 

 -של טיהור עצמי וטרנספורמציה, מתפקדים על פי ערכים אמיתיים מקיף ונרחב מסלול 

.בעיני אחריםניראות למען מה שיש ולא לשם ה  

. אדם דרגות )שונות(. יש ש / אושגם כאן, כמו בכל כך הרבה תחומים אחרים, זה לא או 

יכול לתפקד באזורים מסוימים בחיים עם הערכים האמיתיים ובאזורים אחרים עדיין להיות 

)הערך  , ישתלט הקודםהזנתיב . רק בהדרגה, במהלך עבודת ניראותהשל  ֲחִשיבּותכבול ל

.רֹווֵחַ האחרון )הניראות( מקום בו יותר ויותר ב האמיתי(  

ל, האנושות יחתהזה , ובמשך זמן מה לאחר שנרחבתדרך כה מתחייבים ללפני ש

. נראה את ההבדל, בואו . כעתניראותמתפקדת ברוב התחומים עם ערכי ה  

ערכים כוזבים כאלה עשויים להיות ביטויים לתמיד שואפים ליצור רושם. ם של ניראות ערכי

כדי להרשים אחרים או את האמת של עצמך  רומכלכמו השתוקקות לאישור ו, מחוספסים

במונחים הגבוהים ביותר. נטייה זו יכולה להיות די ברורה וגלויה, אך היא שיחשבו עליכם 

גם יכולה להיות די עדינה וסמויה, לא כל כך קלה לאיתור. כלפי פנים, בפעילויות 

סודיות, מודעות למחצה לגבי ובדאגות פיות בעדינות בצי יםמתמקד םובכיוונים רבים את
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". הפחד מתגובה שלילית מאחרים גורם לכמות עצומה של חרדה. לכן ו עליחשבי מה"

ורעילה. זה הרבה יותר מזיק, חברי, ממה שזה חתרנית היא ניראות הערכי של מערכת ה

, כם, מהאני הגבוה שלכםמהמציאות הפנימית של כםבאמת מנתק אתזה נראה, שכן 

  כם.המעורבות וההשקעה שלשל  כֵנּותההמצב ומשל אמת המ

תחומים רבים המופיעים בהתחלה  ומנקודת מבט זו, תגל כםלהתבונן בעצמ ואם תתחיל

אליהם יותר,  יםמודענהיים  ם. ובכל זאת, כשאתכםבצורה עדינה מאוד בשדה הראייה של

ָ  םכשאת מערכת הערך , שהם לא כל כך עדינים. למעשה יםמוצא םאת, אליהם ניםְמֻכּו

ם של , לעומת מערכת הערך של ההוויה, עושה את כל ההבדל בעולם. ערכיניראותשל ה

הם  -ים ויצירתייםאוהב לכאורהוהם המאמץ והמטרה חזקים לא משנה עד כמה  -ניראות

/ נעשה למען האפקט יםעוש םמה שאת ,. שכןכֵנּותרמזים ומצביעים על חוסר תמיד מ

ך שלכם. ערהרק לשם הוכחת  ,או להשגת כוח וכסף ְפִעילּותישירות דרך ה התוצאה  

למען האמת,  יםעוש םאת מה שאת יםעוש םאתשל הוויה, עם ערכים  יםפועל םכשאת

, ללא יםיכול םלעשות את המיטב שאת :יכול להיות, בפשטות, למען ההוויה. פירוש הדבר

. או שאולי זה מּוֶלֶדתחרים, כך שהפעילות תמלא את מטרתה הקשר לדעותיהם של א

כל מה שתעשו, לתרום אהבה, יופי, רצון טוב, נחמה, משהו לאלוהים את אומר להציע 

אם הם שמים שוב ללא קשר לדעותיהם של אחרים או אפילו  -בונה לעולם או לאדם אחר 

תרומה הומניטרית חשובה, יצירת  מיםתור םמשנה אם אתאין זה אפקט. ללמאמץ ולב 

אמנות, פרויקט מדעי, או המטלה היומית הקטנה והבלתי משמעותית ביותר. חשוב לא 

הניראות. ולא והמהות  פחות לעשות כל פעילות יומיומית ברוח ההוויה  

של מה שהמעשה עצמו מייצג, במקום להשתמש המוחלט למען הצורך  יםפועל םכשאת

, זה תמיד מסתכם כםתחושת הערך העצמי שלמיר בשביל לה כדי כםהישגבו כםבעבודת

חיים. מה נתינה ובהעשרה של השל אהבה, בכנות רוחנית, בפעולה ב בסופו של דבר

אפילו  כם. אי נתינה לאחרים מקפחת אתכםלעצמ ניםנות םלאחרים, את ניםנות םשאת

לקבל  יםת מסוגללא להיו כםמאחרים. זה גורם לשוללת ומונעת )נתינה( יותר מכפי שהיא 

כם.את מה שעומד לרשות  

, מתרחשים כמה שינויים דרסטיים מאוד. אלה הם תוצרי הוייהה תברמ יםפועל םכשאת

לעולם לא ייתכן וברמה העמוקה ביותר, אם כי  כםשלים המניעהיושרה של לוואי של 

נשפטים או או  פיםמותק םדוגמא: כשאת כםלי לתת ל וזה. הרשהקשר את הה ותיצר

, ניראותעם מערכת הערך של ה יםפועל ם, כל עוד אתםדחינאו  ביקורתנמתחת עליכם 

את הערך העצמי  פיםמצר םלגמרי. איך זה יכול להיות שונה? אם את יםהרוסרגישו ת

 יםחייב םבעיני אחרים, את יםמופיע םלאיך שאת כםואת ההערכה העצמית של כםשל

סוגיה קטנה ככל תהא הבאור רע,  כםו רואה אתכשמישהמושמדים/ מחוסלים להרגיש 

כבר לא  ם; אתכםהפנימית שליסוד /הקרקע את ה יםמאבד םשאת יםמרגיש ם. אתאהתש

על  יםנשלט םבאמת כל עוד את יםרכזמואף פעם לא מ ם. כמובן, אתכםבעצממוקדים מ

נראה רת. וקיבעבירים עליכם לזה כשלא מ יםלא מודע ם, אבל אתם של ניראותידי ערכי

כי , סיפוק יםמרגיש םשבחים והערצה מכיוון שאת יםמקבל םכשאת יםכזרוממ םשאת
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ם של , אפילו ברגעיכםלחרדה שאוכלת את יםמודע כם. אינזה רגעהשביעו את רצונכם ל

יכולת ללדאוג כל העת  כםמאחרים, עלי כםת הערך שלים אמקבל םהצלחה. כל עוד את

 כם. אין לכםלשמור על המצב הבלתי ממוקד של קבלת ערך עצמי מחוץ לעצמ כםשל

  .כםשל תשליטה אמיתית על תחושת הערך העצמי

,לעומת זאת, מביא ביטחון פנימי עמוק. זה לא אומר של ההוויה /המהות  עול עם ערכיםלפ

ולם . אבל יש עשפיל אתכםעוינים, מחוסר הוגנות ומהכוונה להשיפוטים שלא תיפגעו מ

לבין הפגיעה שאכן  כםל בין סוג הפגיעה שלעולם לא יכול לטלטל את היסוד שליבדמ

כם.מטלטלת את היסוד של  

טלטל ונראה שהוא מתפורר ימ כם, הבסיס שלם של ניראותעם ערכי יםפועל םאם את

בביטחון העמוק של ההוויה.  יםפועל ם. זה לא קורה כשאתתשלילי כםשלניראות כשה

ברמות הנסתרות ביותר,  כםמניעים האמיתיים שלהמלאה והידע של בהתחשב ביושרה ה

 לשמה כם, המרדף אחר המטרה שלכם, כנות ההשקעה שלכםהאמת של הנתינה של

היה כל כך י כםבערך של כם, הביטחון שלכמוסיםללא מחשבות נסתרות ומניעים  בלבד

 ם, אתכםואיך זה עלול לפגוע ב כםשפטו אתיבמציאות, שלא משנה כיצד נטוע ומקורקע 

 כם. אז תחושת הערך העצמי שלכםאת האמת הבלתי מעורערת של הליבה של יםחוו

ומתעלמים ם שלכם נכסיהאינה תלויה בדעתם של אחרים, בכך שהם מכירים את 

שלא ניתן  כםרכזיות, ביטחון ומודעות לערכי הנצח שלמ. זה יוצר כםמההתחייבויות של

  .במיליםאותם לתאר 

להיות שלכם  לזהות מיםגור םזהות. את כם, אין לם של ניראותעם ערכי יםפועל םכשאת

 יםזוכ םבעיניהם. לכן כשאת יםראינ םתלויה בדעתם של אנשים אחרים, באיך שאת

 םאת - כםתחושה רגעית גדולה של סיפוק ואישור של עצמפיקים מ םלשבחים ולכבוד, את

אבל זה בנוי על אדמה רעועה. כאשר ההערצה  -זמנית חדווה להרגיש אפילו שויים ע

לאיבוד;  כיםהול םנבלמים, או אולי אפילו מתהפכים, האדמה רועדת ואת אלווהאישור ה

נמחצה  שלכם זהותהשל כוזבת . התחושה השלכם זהותהלהרגיש את  יםמפסיק םאת

נוסדה. והתחושה האמיתית שלה טרם   

מכרסמים כל הזמן  םי השטח, אתמתחת לפנמחזיקים מעמד  ניראותכל עוד ערכי ה

כאשר  ָבֱאֶמתלא  םשאת יםיודע ם. עמוק בפנים, אתכםההערכה העצמית שלושוחקים את 

. כםלהתחבר לאני הגבוה של יםיכול כם. אינניראותדגש כה רב על רמת ה מיםש םאת

כמוסים מניעים מען את זה ל ים, עושניםנותכ יםאירנרק  םשאת יםיודע םמכיוון שאת

 כםבעצמ יםמפקפק םגאווה, אתשל להשיג בדרך  יםרוצ םשהו שאתעבור מב, ונסתרים

, מבקרים כם, לא סומכים עליכםאחרים מפקפקים בכאשר ברמה עמוקה מאוד. כך ש

 םיי, הגנתמורמריםלהיות מאוד מ יםעלול םבכל דרך שהיא, על פני השטח את כםאת

 יםמפקפק םמכיוון שאת שלכם מרכזהאת יכול למצוא  כם, אך כלפי פנים אינּווַכְָחנִים

יושרה בנושא ינכם חסרי , גם אם אותבכלליה שלכם פעולהלגבי אופן שלכם  הביושר

זה.  ספציפי  



4 
 

 םאמת אצל אחרים היא היבט עמוק וחשוב במערכת הערכים שאתקלוט ל כםהיכולת של

כל מה מחויבת עמוקה, אז בברוח כנה ו כםבמצב הנתינה של יםמתפקד ם. כשאתיםמאמצ

. אך כאשר הרוח הזו אינה כםשלכישורים מיטב השל השקעה מכל הלב  זו יםעוש םשאת

לענות באמת על שאלות כגון אלה:  יםיכול נכםשולטים, לעולם איניראות שם וערכי ה

האם אני צודק או טועה? האם אחרים צודקים או טועים? עד כמה אני צודק או טועה, או 

עים? באיזה תחום מסוים אני צודק ובאיזו תחום צודקים האחרים צודקים או טועד כמה 

?האחרים? באיזה תחום מסוים אני טועה ובאיזו דרך האחרים טועים  

 כם להכחיש את המודעות של תםהצלחייתכן ולמרות ש - לכםכל השאלות הללו מציקות 

 ניראותלהחניק את המודעות לאופן בו ערכי ה יםמצליח םאתבאופן מצער שכפי  –אליהם 

ערפל  ותיוצר ן. ההכחשות הן עצם הבלבול. הכםמערערים את היושרה שלחותרים ו

 םאת ,ם כן. אםלבהירות כדי לדעת מי את יםזקוק אתםכאשר  ,בנושאים ושאלות כאלה

, אבל לא בצורה בריאה. אתם מבולבלים באמת והמאבק כואב יםמגשש ם, אתחבטיםמת

ביטחון הפנימי שיכול לבוא רק מהכנות מכיוון שמדובר במאבק המכסה את חוסר ה

את האומץ הנפשי מכרסמים העמוקה של מחויבות ונתינה. חוסר הנתינה והמחויבות 

, בכל מה יםעוש םספק בכל מה שאתהטיל ל כם, אם אוכל לומר זאת. זה גורם לכםשל

ים. חושב םשאת  

בטחון מלאכותי שביר שאינו בנוי על צליל והערכה עצמית עמוקה. עם זאת,  ייתכן ותאמצו

הפתח לביטחון, מקבל צורה שונה מאוד. זה שהוא הכרחי, שהוא בריא, הוא הגישוש ש

מרגיש שונה. אין לחפות על חיפוש כנה. זהו מאבק יפהפה, מניב צמיחה. אני יכול רק 

לים אינן יכולות להעביר את ההבדל לרמוז על ההבדל בחוויה העצמית כאן, שכן מי

 הוויהאת ה יםלא מאבד םהערכה לא נכונה כשאתשל טעות בשיפוט/ העצום בין הפגיעה 

וחיפוש  תאמיתיצמיחה או ההבדל בין מאבק  - כםפגיעה ההורסת אתכך והמשלכם 

כם. חוסר הביטחון הסמוי שלשל כיסוי כוזב באמצעות והמאבק ה  

, להעניק את מיטב שלכם פעילויותהיום וכל שעה, בכל  , שוב ושוב ושוב, כלוטיחלת

ובין אם  בכך יםרימכאם לא, בין אם להתפעלות ובין  יםזוכ םבין אם אתבאמת ,  כםיכולת

, אהבת כםהבת עצמאהאמת, היופי ואהבת האל,  מוחלטת,זאת למען הכנות ה ו. עשלא

 בטוחיווצר ידע פנימי עמוק,  -כמעט כאילו מדובר בתוצר לוואי  -החיים. ואז, לאט לאט 

הייתם צריכים לפני כן, היכן שואינטואיטיבי על נושאים ועניינים שבהם לא הייתם בטוחים 

נצחיים,  או ש /או ש ב, ם באמת בחושךתששישגהיכן להגן על חוסר הוודאות שלכם, 

.בדואליות נצחית  

האחת אינה לעומת בה מחבק את המערכת האחידה, כבר  כםם אם האינטלקט שלג
עושה זאת רק בתיאוריה. זה שונה מאוד מהחוויה החיה של  )האינטלקט( אוהשנייה, ה

שממנו מגיעה הוודאות האינטואיטיבית של מה שנכון,  כםחיבור למרכז הפנימי ביותר של
ים. וודאות זו הינה ידיעה פנימית רגועה, שלווה , לגבי אחרים, לגבי החיכםודאות לגבי עצמ

היא מכל התגוננות.  הנקי)הידיעה( א י. הכםשאיש אינו יכול לקחת מ יםוצלילות עמוק
, על יםרק כתוצאה מהערכה עצמית אמיתית שבנויה על נתינה ומחויבות כנמגיעה 
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 עצמית ולביטחוןעליהם אנו מדברים. איזו אשליה זו לקוות להערכה של ההוויה ערכים ה

!  שאינו האמת הפנימית של נתינה אמיתית לשמהעל כל יסוד/בסיס   

. אם יםבאמת רוצ םלדעת מה אתזה לו אהיבט נוסף של שתי מערכות הערך האבל עדיין 

להזדהות  יםיכול כםממנו ואינ יםמנותק ם, אם אתכםאת האני הגבוה של יםמכיר כםאינ

, כיצד כם מרכזיותל הולכן חסרם של ניראות ערכיל נותבתמ כםעימו, אם כל האנרגיה של

בעיני ניראות . אם ניראותונקבע על פי ערכי ה נצבע? הכל יםרוצ םלדעת מה את ותוכל

אפילו להרשות  יםיכול כם, אינעשויים לרצות םאחרים מקבלת עדיפות על פני מה שאת

עשוי להפחית את הכבוד  יםרוצ ם. כי אם מה שאתיםרוצ םלדעת מה את כםלעצמ

 יכיםלרצות את מה שאתה צר שכנע את עצמכםוההערכה מאחרים, אולי נראה שעדיף ל

. שבחים והערצה כםיביא לש יםחושב םלרצות, כל מה שאת  

 םאת מה שאת תחוולבלא  יםממש משקיע ם, אתניראותעם ערכי  יםפועל םלכן, כשאת

, ההגשמה כםהפוטנציאל האמיתי של , מהשלכם ייעודהיכול להיות ש, מה יםבאמת רוצ

 ניראות אינו תואם את ערכי הזה . יתכן שכםשל תהאמיתיכמיהה , הכםהאמיתית של

של ערך אחד קיים רק , בעוד שניראות. קיימות מערכות רבות של ערכי )לוויתם( ששאלתם

 האינסופיים של ביטוי עצמי של כלגוונים ימ, עם כל הכםמבחינת העצמי הגבוה שלהוויה 

לעולם לא יכול להפריע למערכת הערך ההוויה שלכם  הערך שלעצמי הגבוה של כולם. ה

העצמי הגבוה יותר של אדם אחר. כאשר מתעורר קונפליקט, לפחות מערך ערכים אחד 

זאת. רק עימות עצמי עמוק יכול להניב את  ם, אולי מבלי שידעתניראותמחובר לרמת ה

.התשובה  

, לא קשיםמפריעים זה לזה ובאותו הזמן הם נוקשים,  ם של ניראותלעומת זאת, ערכי

שלהם. אינדיבידואליסטים ככל שהם נראים, הם  / בקהותמשתנים בקונפורמיות ובעמימות

של הוויה. ערכים לרק יכולים להיות חסרים את הגמישות ואת חיי הנשימה ש  

חוסר מ יםסובל ם, אתכמהים אליווים ושקחבאמת  םמה אתבלדעת  יםלא מעז םאם את

 םאת  .מלא אתכםלעולם לא יוכלו ל ניראותשל ערכי הכוזבות , כי המטרות ההגשמה

. אולי אפילו יותר כםכל הזמן אחר דבר שלעולם לא יכול לעמוד בציפיות של יםמחפש

. לזמן מה יםמה אתה באמת רוצ יםלא יודע םעצם העובדה שאתזה וכואב חתרני/ ערמומי 

לייצר רצונות ומטרות נלהב על ידי ניסיון  כםלהצליח להסתיר עובדה זו מעצמ יםעשוי םאת

 יםמגלאתם בהם. אבל במוקדם או במאוחר  ניםמאמי םדמיוניים, להתנהג כאילו את

. הבלבול הזה רק מוסיף כםוהמטרות של כמיהותלגבי הרצונות, הים מבולבלגם  םשאת

. מהעניין כםולייאוש של כםלחוסר הזהות העצמית האמיתית של  

מהרצונות האמיתיים  כםאותם, תמיד מנתקים את יםמאמצ ם, כל עוד אתניראותערכי 

בכיוון, בביטוי עצמי, בכישרון, בטעם, בדעות,  -בעצם  ם, מהידיעה מה אתכםשל

להתפתח,  כם, בפוטנציאלים שלכםבפילוסופיה, ברגשות אמיתיים, באורח החיים של

. ההחלטות מה לעשות הקטנותיומיומיות הבמגמות כלליות של החיים, כמו גם בהחלטות 

, כםביותר כמו גם בכיוון הכללי של חייהיומיומיים ומה לא לעשות, בעניינים השגרתיים 

ניראות. ערכי עם או וויה עם ערכי ה יםפועל םאתבאם נקבעות תמיד   
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 םכשאת יםבאמת רוצ םבאמת ומה את םאת מה יםאף פעם לא באמת יודע םכך שאת

תשוקה מדומיינת שמשתלבת במערכת  לֹווִים ם. אתניראותעל ידי ערכי  דהמיםומז יםנשלט

 כםזה, כמובן, זה משאיר אתמתקדמים לפי  ם. וכשאתםשאימצתם של הניראות ערכיה

האנרגיה אדיר של מערכת בזבוז בכך ב יםמצליח ם. אין פלא שזו אכזבה, גם אם אתיםריק

מתפקדת בניגוד לאני  כם. המאמץ האדיר נחוץ רק מכיוון שמערכת האנרגיה שלכםשל

מתעוררים ייאוש לפיכך באמת.  ם, למי שאתכם, למציאות שלכםהגבוה האמיתי של

"השקעתי כל כך  כםלעצמ יםאומר םותחושת חוסר תוחלת וחוסר תקווה מהחיים. את

רבה מאמץ כדי להשיג את זה ואת הדבר הרבה, השתדלתי כל כך, השתמשתי בכל כך ה

לרוב בני  האחר. עם זאת אני מרגיש לא מרוצה, ריק, אני אפילו לא יודע מי אני באמת."

.האדם יש מחשבות ורגשות כאלה מדי פעם, אבל הם לא יודעים למה  

למצוא את הרצון  יםחושש כםיוצר מצב שונה מאוד. מכיוון שאינשל ערכי הוויה תפקוד ה

בין אם אחרים מאשרים או מוחאים כפיים  - כם, את הביטוי שלכםהכיוון של , אתכםשל

את המותרות להירגע פנימה ולשחרר  כםלהרשות לעצמ יםיכול םאת - כם או לאלבחירותי

., עם הביטויים שלו ורצונותיו. וכך תמצאו מה אתם באמת רוציםכםאת האני האמיתי של  

נדירה היא בעולם הזה זו ! כמה תופעה איזו עושר אדיר לדעת מה אתם באמת רוצים

! כמה קשה צריך להיות מאבק הטיהור העצמי כדי להגיע לאירוע מבורך זה של כםשל

! זה לא משהו שמתגלה בקלות. יםבאמת רוצ םלמצוא את האוצר של לדעת מה את

ם האמיתית ובביטוי כבהוויתמכרסמים עליכם לגלות ואז לחסל את המקומות בהם אתם 

מה שאתם חושבים שאתם צריכים לרצות בכדי ים /לווים את לאשושאתם ידי  האמיתי על

אתם. באמת זה מה שאתם באמת רוצים ו ִבְמקֹום ,להיות מה שאתם צריכים להיות  

או על  כםלסמוך על התפיסות של יםיכול כם, אינהניראותעם ערכי  יםמתפקד םכשאת

בה ניראות של מערכת ערכי ה. הם לא אמינים כאשר הם נגועים בכזב כםהרצונות של

אם  יםלא יודע ם. משהו אכן עשוי להיות רצוי, ואתכםעצמאת  הלבשתם הואית יםחי םאת

מתחבטים  םאתבכך שאתם רוצים את זה.  יםטוע ם, או אם אתכםזה נכון או טוב עבור

.חוסר וודאותבתוך   

כאשר , יםעוש םמחויבות עמוקה, כנה להשקיע את המיטב בכל מה שאת כםכשיש ל

 –נותנים למען הנתינה לא אתם מוודאת שאין לך מניעים נסתרים אחרים א כםהיושרה של

הנס המדהים שתשוקת את אז תחוו במוקדם או במאוחר  - אללמען ה ינהתמיד נתהיא ש

.ליבכם היא רצון האל  

הוא טוב ונכון.  כםהרצון שללא תבטחו בכך שבהתחלה, על פי אמות מידה רגילות ישנות, 

. הם היו כםרצונות שללבטוח ב לא יםרגיל ם, אתערכי הוויהעם  יםכבר פועל םשאתגם כ

האמין א ללששגם כשאין עוד צורך  -שנים במאות ומאות  -מזוהמים כל כך הרבה זמן 

חייב להיות שגוי,  כםאוטומטית שהרצון של יםמניח םאת. בכך אתם לא מאמיניםבהם, 

אינו תקף.  כםצריך להיות צודק והרצון של, האדם האחר כםשאם מישהו לא מסכים אית

גם את הנס  יםמגל םלגלות את ההשפעות של ערכי ההוויה, את יםמתחיל םאבל כשאת

היו הציפיות של הילד הקטן והחמדן  כםשהרצונות המענגים והאסורים האלה שלדעת



7 
 

, רצון האל הוא למעשה, או ניראותעם ערכי  יםמתפקד םכרצון האל. כשאת יםמתברר

זה לעתים קרובות כך, מכיוון מנוגד באופן ניצחי לרצונות שלכם. לפחות צריך להיראות, 

.לעשות יםלא באמת רוצ םלא יכול ליהנות לעשות דברים שאת כםשהאני האמיתי של  

אינם מעניקים הנאה אמיתית, ואף אינם רצון האל. הם ניכפים ההשיקריים הרצונות 

. רצונות כאלה ורצון האל הם ניגודים. לפעמים הרצונות הניראותעל ידי ערכי מוכתבים 

אל. ה ןנראים מענגים, אולי מכיוון שהם נראים שובבים ומורדים, ובכך מנוגדים לרצו

אם זאת,  ואל, אך לעולם לא תדען הבפעמים אחרות, יתכן שהם אפילו לא מנוגדים לרצו

כם. מהאמת של יםמנותק םאת  

שנבצע  השל חלק גדול מהעבוד ְמַבֵשרשיהיה  -זכיר היבט אחרון לנושא זה ברצוני לה

הנפש. זה עוסק בכוחה של המילה. חומר , שחזור ועיצוב החיים והיצירהוזה  -בשנה הבאה 

.ה המילה." יש לזה משמעות עמוקה מאודתכתוב בתנ"ך, "בראשית דבר הי  

ביטוי של כוונה, והמילה נותנת צורה המילה היא הדחף היצירתי הראשון. המילה היא 

. המילה היא באתהליך הה, פעולה יצירתית, הגיעלכוונה. מהמילה, פעולה יכולה אז ל

לה י. ישנו כוח אדיר במילה, בין אם נאמרת המן, היא התכניתהראשושרטוט/ התרשים ה

זמל, זה בקול רם ובין אם היא נאמרת בשקט עם קול פנימי, חיובי ומכריע. המילה היא האי

שם )בחומר ו כםצורה לחומר הנפש היושב בתוכ יםומעניק יםמעצב םהכלי איתו את

כם. חודר אלי זהבדיוק כמו ש כםבו זמנית. זה מקיף את ניםשוכ םאתהנפש(   

משמעית, מהיחס נטול -עוצמה. מהנקודה החד ירבגורם ומניע כל מחשבה וכוונה הם 

אולי  יםיכול םוח היצירתי. עכשיו אתהסכסוכים שמאחורי המילה המופיעה, מגיע הכ

 יםוכתוצאה מכך מנותק ניראותעם ערכי  יםמתפקד םלראות די בקלות שכאשר את

של  אלהמהכרת  יםמנותק ם, אתכםשלהאמיתיים רצונות הערכים ו, הישותשל האמת המ

 הגתהשנ - כם. במקרה זה חייבים להתקיים גם רמות סותרות רבות. ואז המילה שלעצמכם

, הכוח והבהירות שהיא עוצמהלא יכולה להיות בעלת ה -בקול או שהושמעה במחשבה 

ליצור. המחשבות, הרצונות, הרגשות והכוונות הרבים הסותרים גורמים להבהוב כדי צריכה 

קצר חשמלי המפריעים זה לזה ומבטלים זה פעולות של , יםעצמי התמידי של פעולות הבס

.מיתיאת זה. לפיכך למילה אין כוח א  

של הביטוי. רגשות, רצונות,  ו, האחדות ושלמותקונפליקטיםהכוח האמיתי טמון בחוסר ה

ותואם. ואז  גובש, מלוכדמאחד מושגים, תפיסות, ידיעה חייבים כולם להיות זרם אנרגיה 

גורם המניע , כשהמילה היא הוכוחה של המילה הוא עצום. ואז לא משנה מה תיצר

.וצורהדמות יבת ללבוש ראשון של הבריאה, היא חיה  

ובסתירות ברמות החשיבה אי סדר ב נותבונת, יםיוצר םבעיות במה שאת יםמגל םכשאת

שבה אתם מתפקדים. ניראות . תראו איך זה נובע מרמת הכםוהתחושה השונות של

לא רק  -ם תכערכי הוויל ותהתחייבצעד נוסף לעבר אפילו  וזאת, תעש יםרוא םאתשכ

כמו גם בכיוון  ים,מבצע םבכל מעשה יומיומי שאת -ופילוסופי, אלא ספציפית באופן כללי 

כם. הכללי של חיי  
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של להשתמש במערכת הערך  יםיכול םמה הכיוון הכללי, את יםיודע כםאם עדיין אינ

זה לתשובה. גם אופן הניתן לקליטה ב ניםוממתי ים, שואליםבזמן שאתה מגשש ההוויה

. חיים ואור ולא כאוס ובלבול יְיְַצרּוהמאבק שאחריו  בעקבות ערכי ההוויה.מגיע   

, המילה יםמדבר םהמילה שאת -נעסוק בעתיד בהיבטים אחרים של כוחה של המילה 

. יםאו מדבר עליה יםחושב םעל כל מילה בין אם את כםוההשפעה שיש ל יםחושב םשאת

מכיוון  כםחוסר אמון בעצמ יםמרגיש םכשאת כםכוח שלמעיטים בערך של המ םאת

 םשאת כםאז מעט כל כך על עצמ יםחושב םאת ם של ניראות.עם ערכי יםפועל םשאת

והגישות  כם, הביטויים שלכםעות שליהנביות עד כמה עוצמתקחת בחשבון ל יםלא יכול

או שהם יכולים לרפא,  -. הם יכולים לפגוע, הם יכולים להשפיע, הם יכולים להזיק כםשל

.ם לייצר חייםהם יכולים לעזור והם יכולי  

וחוסר בתוך הטעות עדיין  םכלום, אפילו כשאתכעל לא  כםעל עצמ יםחושב םאם את

. זו הוכחה כםאת הביטוי האלוהי המובנה של יםמעליב ם, אתניראותל ערכי היושרה ש

 םמכיוון שאת כםאת עצמ יםמעליב םאחד עם כל מה שיש. אם את םנוספת לכך שאת

 יקריזה מאוד ש .לפגוע ולהעליב אחרים כם, עליכםואת כוח כםאת עצמממעטים להעריך 

לדמיין שאנשים שחושבים מעט על עצמם הם צנועים וטובים. אחת מהתפיסות השגויות 

הדואליות הרבות של עולמכם היא המשוואה של פיחות עצמי עם ענווה וטוב, ומשוואת 

 םיותר מהאמת. אם אתהערך העצמי עם גאווה ויהירות. שום דבר לא יכול להיות רחוק 

 כיםצרי ם, אכן אתכםאת עצמ יםמכבד םואת כםואת הכוח של כםאת הערך של יםיודע

ולהעריך אחרים או  כםאת עצמ הפחיתל יםיכול כםלהתחשב באחרים ולהעריך אותם. אינ

מילים, אך אולי אם  ו הןואחרים נפרדים. הכל זה אחד. אל םלהפך. זו אשליה שאת

.תסתכלו עמוק יותר בהן, תוכלו להבין באמת את כוחן  

 כם של המין האנושי של הווייתאור למרכז ה יכו הלאה, כולכם, יקירי. המשהיו מבורכים

כו שיהיה. לו, שהיה אי פעם שא הישות הפנימית ביותר של כל מה שייהפנימית ביותר, שה

כים. מבורם בשמחה, כי את  

 

ווה אילוןתרגום: ח    

 

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

The Pathwork  Foundation 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: 

http://www.pathwork.org/
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הקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש  Foundation  Pathwork Theשל 

 בכתב מאת הקרן. 

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

 בני אדם אחרים, כגון ארגונים מסונפים וסניפים. 

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

 . Pathworkהבלעדי של קרן 

ותר רק עם עמידה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות שכפול הרצאה זו מ

היוצרים של 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. 

פצה. כל אדם או ארגון העושים שימוש גביית תשלום מותרת אך ורק על עלויות השכפול והה

בסמל המסחרי של הקרן 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.

 

 

 


