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 טבעו של הוויסות העצמי של תהליכים לא רצוניים

 
וההארה שהרצאות אלה  עוצמהבאמצעות העזרה, ה ברכותשוב מי יתן ותמצאו , ידידי היקרים. שלום ברכת

שעליכם שפוך אור על הצעד הבא תהיה סיכום וגם ת תקופהשל הזו יכולות לתת לכם. הרצאה אחרונה 

 בדרכים מסוימות.  יםתקוע םומדוע את כיםהול םבהבנה לאן את -לפחות כהכנה  ,אם לא מיד -לעשות 
הבאה תקופה עבודה בבלצפות למה מאחורינו, יהיה גם תקופה שהמסכמים את המידע של זמן שאנחנו ב

קל בהרבה על הגילוי העצמי י – כם, אלא עם הלב שלכםשליינד לא רק עם המ -שלנו יחד. ניסיון להבין 
 אמור להגיע אל הנתיב שלכם. מה ששל 

 
חשוף ולהביא כדי לסכם שוב, ואולי בגישה אחרת, את המשמעות של הגשמה עצמית: מימוש עצמי פירושו ל

מציאות את כל הפוטנציאלים הרדומים. משמעות הדבר היא לשלב את האגו עם תהליכים בלתי אל תוך ה

רצוניים -. התהליכים הלאמיכולת הרצוןו םחיצונייכולת הסקה / הקשה מורכב מ . האגוכה דים ערצוני
ביטויים מסוימים הפועלים על פי יסודות החיים המשמעותיים  :רגשות, אינטואיציה ועוד יותר כיליםמ

והחוקיים ביותר. מי שלא התקרב לסף ההגשמה העצמית אינו יכול לתפוס את הפלא והיופי של חלק זה של 
 .ההבריא

 

האגו החיצוניות בגלל פחד נואש מהתהליכים הלא רצוניים. יכולות ב יאחזהמאבק האנושי הנצחי ממשיך לה
 יםחושש םבמודע או שלא במודע, או שניהם. את - שקשור לתהליכים אלוכל דבר ים מחושש םאת

 רגששמשהו הוא  ניםמאמים להתעלם מהעובדה הזאת כי את יםיכול ם. אתכםמהספונטניות של רגשותי

משהו . משהו שאינו ספונטני ולא רצוני, כםתחושה או תגובה לסביבה שלמראים לא יותר מאשר  םכאשר את
 הרגשה.רגש /על ידי תהליכי האגו, אינו יכול להיקרא  -באופן ישיר יותר מאשר לא ישיר – שלטשנ

 
לעיתים קרובות  אתם חוששים מהם ? מדוע, אם כן, יםמדוע בני האדם חוששים מהתהליכים הבלתי רצוני

 יותר מכל דבר אחר בחיים, כאשר הטוב ביותר בחיים הוא תוצאה של תהליך יצירתי לא רצוני? 
, בעל ערך בר קיימא, יכול להיות תוצר של תפקוד האגו, של אלמדבר שבאמת שווה, בעל משמעות ומ שום

תמרן / לתפעל בצורה להכחיש ול אגו. מדוע האנושות נחושה להרוס, לשלוט,של השליטה ישירה 

האגו יכולות האגו? יכולות של ולהחליף אותם ב - יםכלומר, תהליכים לא רצוני -חיים יצירתיים מניפולטיבית 
אלא חלקיקים מופרדים אין הן תושייה או יצירתיות. בעלות האלה הרבה פחות הולמות, הרבה פחות חכמות, 

 .יםלא רצוניהגורמים הות של התודעה הגדולה יותר, הפועלים באמצע
 

כי  -גם לטובת כמה חברים חדשים כאן בפעם הראשונה  -לפני שאני עונה על שאלה זו, הרשו לי לציין 

חוסר איזון עצום באישיות.  יםצרוי, הכחשה של תהליכים לא רצונייםוהאגו  תשליטהמאמצים האדירים של 
 מישהו אם  -, זה יוצר מחלה או פניםהיצירתיים בחיים בבמידה רבה יותר או פחות, תלוי כמה האגו שולט 

לעתים קרובות במודע, או לפחות במודע  -נוירוזה. אנשים ממשיכים מהנחת היסוד  :מעדיף את הביטוי 
בריאים יותר, כך הם צריכים לשלוט על ככל שהם יהיו ש –למחצה, לעולם לא באופן לא מודע לחלוטין 

 -בכיוון המנוגד לאיזון פנימי נהל תפיסה מוטעית זו גורמת להם להתהתהליכים הבלתי רצוניים שלהם. 
למימוש הפוטנציאלים הטובים ביותר שלהם, למימוש עשיר של חיים בכל רמות הווייתם, לרווחתם הבריאה. 

 להפוך את הכיוון. כםלהשיג את כל זה, עלירוצים  םאם את

 
 םבלתי רצוניים הפנימיים וככל שאתהליכים תהנחושים לשלוט באופן קיצוני ולהשתלט על ה םככל שאת

אתם נעשים יותר אומללים ובעלי ניגודים וחייכם חייבים להיות ריקים יותר. , כך מההשתלטות יםחושש
 ים מעזלא  םעל ידי שומרים נוקשים שאתיחדיו לקליפה רדודה וחסרת חיים, מוחזקת  כיםהופ םאתלמעשה, 

 . לעולם לוותר עליהם



ואת החיים כם את עצמ יםמאבד םבכיוון הלא נכון, כך אתצים לוח ם: ככל שאתזדונילמעגל ים נכנס םאת

 ושזנים מאמי ם. מכיוון שאתאיתם פחות להתמודד יםמסוגלם בעייתיים יותר, כך אתכם . ככל שחייכםשל
, ובכך ה )את השליטה(להגדיל ולא להקטין אות יםמנס םתוצאה של שליטה לא מספקת של האגו, את

 דריכות היא, כאמור, לשחרר את המיר את זה . הדרך היחידה להזדוניבמעגל העמוק יותר  יםות מעורבילה
האגו בדרך אחרת, שאסביר זאת כישורי הנוקשה, השוללת את כל חיי היצירה הפנימיים, ולהשתמש ב

 . בקרוב

 
בכל עת. בשובנו לשאלה מדוע  ותאופרטיבין , החלקים להזמין אותן שייקחו חייב, אשר ותלא רצוניפעולות 

 , עלינו לשקול זאת בשתי רמות בסיסיות. יםבני האדם חוששים מהתהליכים הבלתי רצוני
, זה בגלל שהם מבססים הנחות מסוימות על החיים ועל הקשר זדונימעגל ההעם סובכים כאשר אנשים מ

את יוצרים ו בלא מודע -תים קרובותלעי -כוזבים אלו נמצאים. רעיונות גוייםרעיונות שבסיס  לעלחיים שלהם 
עמוק בחומר הנשמה, מחייבות אנשים לפעול על פי שוכנות הדימויים עליהם דיברנו. התפיסות המוטעות, ה

 אלה. יסוד הנחות 

נועדו להגן על ו ותלהיות הרסני ותחייבהנובעים מהן, רגשות ה, הפעולות ויותקרישן הנחות האך מכיוון שה
 משהו שאינו קיים. לפיכך, התוצאות חייבות להיות הפוכות ממה שאנשים באמת רוצים. 

 .הם )של האנשים(נגד האינטרסים שלן )התוצאות( בקיצור, ה
 

. , מרחוקלכךים מודעבכלל  םחומר הנשמה הוא תחנת כוח של אנרגיה, של כוח גדול לאין ערוך מכפי שאת

מאשליה  יםחופשי םשלילי. כאשר אתהוא כוח השימוש ב, דימוייםעל פי ה לפעולמּונָע כאשר אדם 
הכוח הפועל  -, עם רמה של מציאות קוסמית כםבמגע עם האני האמיתי שלאתם ולכן,  -תפיסות מוטעות מו

כל דבר עם זה. זהו הכוח היצירתי עצמו. אבל הוא  לְַעצֵּבאפשר הוא בונה וחיובי. כוח זה הוא טעון כל כך ש
הכוח  ,כךלפיקובע.  -עם המושגים שלו -יינד בכיוון שבו המרק ניתן להשתמש בו, או לזרום, שטרלי במובן ני

 כוח המנועמו פועל באופן אוטומטי. זה נראה כאילו זה קורה מעצמו. בדרך זו פועלים הרעיונות המושרשים כ
החיצוני שלהם באירועים שהרעיונות . הם מוצאים את הביטוי מנציחים את עצמםהמניע של הכוח, והרעיונות 

 יוצרים.

 
אנשים שעדיין אינם מודעים למה שהם באמת מאמינים, וגם לא מודעים לחוקי החיים, מתעלמים מהקשרים 

האלה וחושבים שהאירועים אינם קשורים כלל לרעיונותיהם. הם מתעלמים מכוח היצירה של עצמם 
 וציא החוצה ה שלילית. נתיב כזה כמו שלנו נועד להומהעובדה שהוא הוקם כך שהוא פועל למעשה בצור

ם שאתים מוצא ם. אבל ברגע שאתמלכתחילה, ממש לא מודעיםדימויים. הם האת הרעיונות הלא מודעים ו

, המודעים האינטליגנציה לשכל הישר ולחלוטין  ותמנוגדהמשוואות והנחות כם עמוק בתוך עצממעגנים 
 -על אנרגיית החיים היצירתיים ותהמשפיע שגויותעות הנחות באמצ -קלוט שכוננתם ל יםמתחיל םאת

של הנחות הפועלת על פי דימויים . מאחר שהאנרגיה הנלכדת ביםהם הרסנישתהליכים לא רצוניים 
 , הוא הרסני.רצוניהדימויים, התהליך הלא מודע, הלא 

 

א יכול רק לתרגם ואך המודעים הקיימים למעשה, -י של התפיסות והחיבורים הלאלא כוה מיינד המודעה
מודעים עד כה, כך יבינו -אותם בצורה מעורפלת. ככל שמישהו הופך להיות מודע לתהליכים הפנימיים, הלא

וכך גם מונע על ידי  -. כאשר אדם עדיין מונע על ידי דימויים לא מודעים מגיעיםה"מסרים" שאת דיוק ביתר 
 שלא לפחד מהם. ים א או היא לא יכולהו -שלילי בלתי רצוניים הפועלים באופן תהליכים 

 יםלמובי כםלא רצוניים שלהתהליכים ה, ברמה אחת, הפחד מוסבר על ידי העובדה כי חלק גדול של ם כךא
לא רצוניים, מודעים. אתם חוששים מהכוחות ה -לאכוזבים לחוויה שלילית, בשל נוכחותם של רעיונות  כםאת

כוחות אלה הם רק מסוכנים או שמכך מים מתעל םלמה. את להסבירין ביכולתכם מנציחים את עצמם. אה

והם הרעיונות מאתגרים את שברגע שמכך . אתם מתעלמים כםשליליים כי הם עובדים על פי הרעיונות של
 . פעיל באופן עצמיבלתי נכונים, אפשר לסמוך על אותו כוח כ נמצאו

 כםולשמור על עצמכלשהם רצוניים על תהליכים לא לעולם הוא לא לסמוך  כםבמקום זאת, הפתרון של
עד כמה מזיק   מיםמתעל ם. יתר על כן, אתכםהאגו שלכישורי קפדנית, באמצעות דריכות על ידי כנגדם 

 . למעשה, לאדם הממוצע אין מושג מה הם עושים ולמה.זה"הפתרון" ה

 
הלא חייבים לגלות את הנחותיהם הטבועות,  self confrontation))של עימות עצמי הולכים בדרך אנשים ש

באמצעות  דימוייםאת ה מוססעד כה, לגבי היבטים חשובים של החיים. בהדרגה הם מתחילים למודעות 
הדימויים,  הכוח שלבאמצעות התקנת רעיונות אמיתיים לתוך חומר הנשמה. הם מתחילים לבחון את והכרה 

האוטומטי, של האנרגיות האלה. לאט לאט, באמצעות ני, הבלתי רצובהם, את הטבע שלובה את האנרגיה ה
 כםלעבוד בשביל -לאחר מכן –יתחילו הן את ההנחות הנכונות. מחדש  ייסדל יםיכול ם, אתוהתבוננותהבנה 



אף  ם. אתעצום וגדולזרמי אנרגיה חדשים אשר פועלים על פי חוק הפעיל ל כיםממשי ם. אתמועילבאופן 

 לפחד מהם. כיםפעם לא צרי
 

כאשר קבלה  , במידה מסוימתהם הומסו ונמצאו דימויים , כאשר ידידיעם זאת, כאשר זה מתחיל לקרות, 
עדיין, בשלב זה,  םאת - כםהבנה חדשה והרמוניה לתוך החיים הפנימיים שלמביאים עצמית והתבוננות 

 בלתי רצוניים. התהליכים מה יםמפחדמוצאים את עצמכם 

התיאורטית שתהליכים לא רצוניים אינם צריכים להיות הרסניים, שהם  להבנה תםזו ייתכן שהגעצומת ב
מהכוחות  יםעדיין פוחד ם. עם זאת, בפועל, אתכםהנסתרות שלהשגויות בהתאם לתפיסות רק הרסניים 

 . מפניהםשמר היל כיםצרי םשאת ניםעדיין מאמי ם. אתהלא רצוניים המנציחים את עצמם
להמשיך הלאה מנקודה זו שבה רבים מכם, ידידי,  כםבעיה. כדי לעזור לוזה מביא אותנו לרמה השנייה של ה

 איתם. יםעובד ם, בתנאי שאתכיםצרי םעכשיו, המילים הבאות יכולות להיות בדיוק מה שאתנמצאים 
 

הכרחי כדי היה זה כל בצורה מסוימת זו,  תםהתקרב)אל החומר( אליו העבר, מ, של חומר  résumé הקורות

? איך יםרצוניהלא תהליכים בטוח בלהתחיל ל יםיכול םהבאים. השלב הבא הוא זה: איך אתדברים ללהוביל 
 -ההנחות השגויות שיצרו דימויים מסוימיםאת שמוססתם שאפילו לאחר  - יםלהיות בטוח יםיכול םאת

את  יםמשחרר םלסכנה ולהרס ברגע שאת כםהזמינה אינה מובילה אתבחופשיות והאנרגיה הזורמת ש
אפשר לוותר על שליטת האגו -בתהליכים הלא רצוניים, אי יםבוטחם האגו החד? אלא אם אתשל השליטה 

. תהליכים כםשל הכוחות היצירתיים שבתוכמיטיב ה ובטבע כםלשכנע את עצמ והמוגזמת, ולעולם לא תוכל

לא  םאתאותם, כל עוד  יםלא מעודד םכל עוד אתתבצע לא יכולים לה ופרודוקטיביםצירתיים לא רצוניים י
 ותרצמקבלים בכל הוויתכם ללהם לקרות ו יםאפשרמו יםלא מרפ ם. אם אתמתמסרים אליהםאותם ו יםרוצ

בכל  יםיצירתיים הכלולהלא רצוניים התהליכים הלהוכיח את האמינות של  יםאף פעם לא יכול םאת זה, את
תהליכים בלתי אפשר לבטוח בלשקול בצורה חדשה מדוע  כיםצרי םנפש אנושית. כדי להגיע לנקודה זו, את

 ים.רצוני
 

, ואני מקווה שכולכם מבינים, שלא די ןעכשיו נועדו לפתוח הבנה חדשה בתחום זה. אני מבי ומרהמילים שא

הרבה תשומת לב עם  ינתאת המילים האלה. הם צריכים להילקח ברצינות רבה על ידי נתשרק תשמעו בכך 
את שחררו לחלוטין,  כםאת עצמו תחי. פהטובים ביותר והרצון, עם הכוונות כםשלביותר הפנימית הוויה ה

. כאשר כםמאיימים עליכחדשים שנראים הרעיונות את ה יםכל כך ודוחלמתוחים  כםההגנות שהופכות את
 ההרס הוא הישועה נראה כמו שמאיימות. מה נראות האגו היא הדוקה מדי, מילים כאלה אולי אכן  תשליט

 םשאת םלעשות את ההפך הגמור ממה שחשבת כם. עכשיו נאמר לכםזה כל חיינגד כיוון  ם. נלחמתכםשל

 לדמיין שזה יעבוד. יםלא יכול םלעשות. את כיםצרי
 

קל להם לחצות את הסף לא משמעותי, באופן  במשך זמן מה והתקדמונתיב אפילו אלה מכם שעסקו ב
 יםתהליכים בלתי רצוני -ביותר מכל ולהגיע למצב הנפשי, אשר סומך על מה שהיה עד כה הדבר המאיים 

 ההגיון והרצון דוחקים שהיכן של אגו, מדי  ההדוקשליטה להילחם נגד  כםלוכעל . עצמכםשל החיים בתוך 

 .הלא רצונייםאת התהליכים 

 

שהם מווסתים את עצמם.  הידידי, הדרך היחידה שבה ניתן לבטוח בתהליכים בלתי רצוניים היא על ידי הבנ

כמובן  יםלוקח םאתש, כםביולוגיים שלהתהליכים מההם מתפקדים בצורה מושלמת לחלוטין כמו רבים 
. לא יעלה על הדעת שמישהו ירצה לווסת את זרם יועל יםאפילו לא חושב םאתוהוויסות העצמי שמאליו 

בר פנימי אחר. האיברים עושים את הדם, את מערכת העצבים, את פעימות הלב, את תפקוד הכבד או כל אי

לנסות לשלוט ולנהל אותם על ידי התהליכים כם על הדעת ל עלהעבודתם בצורה מושלמת בעצמם. לא י
את הייתם מבזבזים נזק. יוצר רק דבר כזה, זה היה  םורצון. אם ניסיתהקשה/ הסקה החיצוניים של שלכם 

שפיע על תפקוד טוב של הגוף יופו של דבר בסש, להפעיל לחץ כם, את האנרגיה שלכםכוח הרצון של
 ת. וגופניה ותמחלה. זהו הרקע של כל הזו השפעהאת הכל אנרגיה מבוזבזת יש ל. באופן שלילי כםשל

תלוי בהתנגדות המולדת שלהם למחלה, על בריאותם הטבועה. אנשים נולדים עם זה אלו איברים מושפעים 

איברים שהם עמידים יותר להתעללות. למרות התעללות עקבית, הם ממשיכים לתפקד זמן רב.  מספר
 ברגע שהדבר הקל ביותר משתבש. א לשרוד,איברים אחרים הם הרבה יותר עדינים ומתחילים ל

 
ץ, ליצור חוסר איזון, לחרק אגו יכול ה תלשליטמציית כדי לחזור לאנלוגיה זו, הניסיון לשלוט במשהו שאינו 

השפעות שליליות. זה חל לא רק על הגוף, אלא על כל רמות האישיות. בבטא תמתח, חרדה, ולבסוף י

, כםשל יםהאגו החיצוניכישורי לחץ עם  שוםכוח רצון, שום להפעיל  כיםלא צרי םשאת ניםמבים כאשר את
ל רמות אחרות. שתהליך זהה חל ע ויפעלו בדרך המושלמת שלהם, תרא כםכדי שהפונקציות הביולוגיות של



ולטפח הזין כדי לכם אגו שלבלהשתמש אכן עליכם רגולציה עצמית קיימת בטבע בכל מובן אפשרי. 

לתי מווסתים עצמית, בדים והרגלים בריאים לגבי מזון, שינה, פעילות גופנית, על מנת לשמור על תפק
היה שטות גמורה של האגו ת ורצוניים. המשימה של האגו היא לבחור לטפל בגוף כדי לשמור על הבריאות. ז

 ללחץ ישיר. יםמגיב םשאינבתיפקודים לשלוט 
אותה מערכת יחסים, ידידי, קיימת בין האגו לבין התהליכים הלא רצוניים של החיים הרגשיים, של 

אלה הם  יםחיינו. תהליכים לא רצוניעלינו לקחת את דים היצירתיים שבפנים, של הכיוון שאליו והתפק

 אלכמו נהלים ביולוגיים. אם האגו  -על פי נהלים חוקיים  -משמעות  תבעלובצורה מושלמת  בדיוק מווסתים 
. המשימה שלו היא מלאאגו יש תפקיד ללמתרחש ללא מאמץ ובטבעיות. שוב,  יהעצמוויסות ה, מתערב

ל לטפח יכו כםשליינד , כדי לקבוע את הכיוון הנכון. המיינדלבחור הרגלים בריאים לגבי הפעילות של המ
בכנות עם העצמי; הוא להיות שלכם יכול לבחור יינד מחשבות קודרות המעודדות רגשות הרסניים. או שהמ

לגבי  וטופחשיכול לזרוק את כל האשליות  הואיכול לבחור לחשוף את כל ההונאות העצמיות הקודמות. 
של  תאידיאליהגרסה הלוותר על והוא עכשיו שאיפה וכיצד  האחדיכול לקבוע לקבל את הוא עצמי. ה

 יםמושפעשיהיו  יםלא רצוניהתהליכים העבור  יםלאכוף. אלה הרגלים בריאים, הכרחי יםמנסשעצמי ה

חייבים להתגבר שלהם יכול לחשוף את עצמו. הוויסות העצמי בצורה אמינה. אז טבע  ושיעבדובעקיפין 
האגו.  תשל שליטל הקפדנות שיש לוותר עהפיתוי להתחמק מן האמת של העצמי כמו על בצורה קפדנית 

 מחדש באישיות.ווסד איזון יכול להיכך 
 

הגוף תמיד מגיב בחיוב שברמה הפיזית. כמו להקביל  יםעל ידי האגו יכול וטיפוח הרגלי נפש בריאים שנבחר

תנאים וחוויות של החיים.  יםצרורמה שבה רגשות ואינטואיציה יה, כך גם מועילכאשר הוא מטופל באופן 
עזור להתמודד עם ותיתן ביטחון חדש ת, אינטואיציה יםרצוניהלא תהליכים הכאשר האגו כבר לא שולט על 

תהליכי החשיבה במקום מהחיים. מחשבות יבואו מן המשאבים העמוקים ביותר של מקלעת השמש, 
 את האינטלקט. על המידה יתר המלאכותית, שאנשים משתמשים בהם כאשר הם מדגישים הרצונית 

 .חמיציםומה אתה מים עוש םלחוסר האיזון הזה בלי לדעת אפילו מה את יםרגיל םאת
 

של התהליכים הלא רצוניים והתהליכים הלא רצוניים טבעו של הוויסות העצמי רק כאשר חוויתם את 

לקבל את מה  הדשחקיימת חרות ועשירים. ספקים משולבים בתפקוד האגו, החיים יכולים להיות באמת מ
חי מבפנים, כביכול. זה מימוש עצמי. לאחר מכן ניתן לראות כי התהליכים הלא זה להיות שבא מבפנים. 

גוף המתפקד בבריאות. חיים מלאים מו כ ווסתים באופן עצמירצוניים הם, בתפקודם הבריא, אמינים ומ
 .אינן מורשות להיות ות האלוהבלתי רצונייכולות משולבים הם בלתי אפשריים לחלוטין אם ה

 

האגו, מה יקרה? הרגשות  תאת שליטמשחרר אתם אומרים "אבל אם אני נכנע, אם אני , ידידי, כמה פעמים 
 , שוב ושוב, שזה בהחלט אפשרי. כםשאני לא מסכים." ואני אומר למשהו שלי אולי ירצו משהו הרסני או 

תוצאה של עיוותים, דימויים, תפיסות מוטעות, אי . הם קיימים אכן, רצונות לא בריאים ורגשות שליליים
רק בגלל שבניתם מושגים  כםהבנות של חוויות מכאיבות מוקדמות. הם לא צריכים, עם זאת, להרוס את חיי

מושפע רק משום שאתם  וקיום של תשוקות ורגשות אלה אינהכלליים סביב החוויות המוקדמות האלה. 

לם לא הודיתם בכך. רק לאחר שהכרתם בנוכחותם של חומרים שמעו אלאמכירים במה שהיה שם תמיד, 
חיוביים/ התומכים שעדיין אתם יכולים להתחיל לחוות את הרגשות ה -רגשות המשאלות ו -בלתי רצויים 

העמוק ביותר. לרגשות האחרונים יש טבעכם את הכוח החיובי הטמון בכמו היו נוכחים תמיד, נסתרים עמוק, 
בתוך עצם קיומם, בדיוק כפי שהרגשות וההנחות ההרסניים הופכים  העצמי של הוויסותאת החוכמה 

 עליכם.כופים ברפלקסים האוטומטיים שהם  מווסתים באופן עצמיל
  

את בקרוב לראות  יםחייב ם, אתכםתוך התודעה שלבבמלואו להיות חומר השלילי ל יםמאפשר םברגע שאת

אפילו יותר מפחדים  םאתש, מזכירמה אני כל הזמן ת א ו. אז תגלתוככםב מועיל / חיוביהכוח של חומר 
של  נתיב שלוהשליליים ביחד. מי שמתעמק מספיק בוהרצונות כל הרגשות ממאשר כם מהכוח החיובי ב

עימות עצמי אינו יכול שלא למצוא את האמת הזאת, ולא משנה עד כמה היא נראית מגוחכת ולא הגיונית 
 .נהראשוכששומעים אותה ל

 

טבע הוויסות , הרי זה משום שאתם מתעלמים משבתוככםקונסטרוקטיביים הכוחות הפוחדים מאם אתם 
נראה , על ידי זהסחף לה כם. כדי לתת לעצמוחיובית כל הרגשה בונההינה של הזרימה הקוסמית שהעצמי 

א , ברגע שהוכםאפילו מסוכן. בשלב המסוים הזה, הפחד המעורפל או אולי אפילו המובהק שלבר סיכון, 
יישא אותי? לאן אלך מכאן? מה זה יגרום לי לעשות? אני אאבד את  זהמודע , הוא "לאן בכלל 

 האינדיבידואליות שלי, אני אאבד את השליטה ". 
 .אובדן השליטה והאינדיווידואליותבהקשר של הרגשות הטובים נראים מאיימים אף יותר מהשלילים 



 

 גמול לא ימי שהרגשות הטובים עשויים להיות מופנים כלפי מי שאינו ראוי להם, שהפחד עשוי להתקיים, 
אובייקט  לבהחלט להיות התנגדויות תקפות, אבל רק בקשר  ותידחה ויפגע וינצל. אלה עשוישבעין יפה, מי 

לעולם אינם מצדיקים את שלילת הרגשות הטובים עצמם. אם הבחירה של אובייקט האהבה הם חיבה. ה
אחרים. גבי ללפיכך גם תוצאה של חוסר בגרות, אשליה, חוסר מודעות עצמית, שזו בדיוק , הרי הולמתאינה 

 זהו שלב זמני של צמיחה.

 
לגדול  ךא צריושה יםרגש לתפקד על ידי כך שמבינלאפשרים מצמיחה נעצרת כאשר רגשות נעצרים. אם 

ליצור הגשמה. הבחירה של אובייקטים א חייב ו, האמין באופן עצמיוההמווסת באופן עצמי  ולתוך טבע
קרוע המצב האת  תכאב, מבטא יםצרו, או אפילו ייםמתוסכלכם לא מסופקים ואהבה אשר משאירים אתל

 םלהגשים ואת יםרוצ םאת זה; את יםלא רוצ םאת ההרגשה ואת יםרוצ ם. אתכםשל הכיוון הפנימי של
את החשש  המצדיקהיא שנדמה כי  חוויהמצטברת הזה, קונפליקט זה. דווקא בגלל מצב המ יםחושש

ספונטניים. החוויה הקשה האת השליטה באגו ולבטוח בזרימת התהליכים הלא רצוניים, ברגשות שחרר ל

לעולם לא צריכה להיחשב כהוכחה לכך שהרגשות אינם מהימנים. זה רק מוכיח את קיומם של משאלות 
טואיציה, מחשבות ספונטניות והשראה, תהליכים התעלמות מהעובדה שרגשות, אינשל תוצאה היא סותרות. 

חוק הצמיחה שלהם כמו כל חלק אחר של האורגניזם האנושי. כאשר חלק זה של מתנסים ביצירתיים, 
 . יעצמממומש באופן הטבע האנושי גדל באופן מלא, איכות הוויסות העצמי מתבטאת יותר ויותר. אז אדם 

 .בלבד טוביםהם  אז הוא חי ברמת האני האמיתי, שבו החיים

 
כניעה מוחלטת לתהליכים לא רצוניים, ולכן הם לא יכולים לגלות את השלמות של מאבל אנשים חוששים 

הרפות, למרות שאתם משתוקקים שחרר/ ל. רובכם, כמו שאתם עכשיו, עדיין פוחדים לוויסות העצמיחוק ה
לזהות בבירור  יםיכול םאת האמת באופן תיאורטי. את ניםמבי ם, אם כי אתזהב יםשדווח יםחושש םלזה. את

כם בנוגע להרפות. על ידי התייעצות עם המניע הרגשי והלא רציונלי של יםלא רוצ םאתצמידות שאיתה את ה
עשויה , כםבתוכ זורמיםההיצירתיים ובתהליכי החיים  יםבוטחעוצרים ומעכבים ולא עדיין  םאתלשאלה מדוע 

מסודר ובטוח. התחושה הזאת היא,  כם, שרק האגו שלםיכים אלה הם כאוטיתחושה שתהללצוץ אצלכם 

 כםהוויסות העצמי של תהליכי החיים היצירתיים. הכרה בכך חייבת לעזור לטבע תעלמות מבשל השוב, 
 .כםמתוך עצמ םלהתקרב אל החיים האמיתיים שמובילים את עצמ

 
, גרסה מעוותת של זה, בדיוק כפי שיש שיחרוריש דרך מזיקה של שהבין בבירור לשינוי שלכם לזה יעזור 

המיצוי המלא של הטוב ביותר, שילוב תפקודי האגו עם  -גרסה מעוותת ומזיקה של משמעת. מימוש עצמי 

ובדיקה  הלייכול להתרחש רק באמצעות שק - יםולא רצונימים ביותר שעדיין רדוים היצירתיים הפוטנציאל
להזיק אם הוא  -אי פעם –יחס אינו יכול אף . שיחרור הולםגועה, לסירוגין עם המתמדת של משמעת ר

מתנהל בצורה אמיתית לחלוטין, על ידי התגלות עצמית ועימות עצמי. שום דבר מסוכן אינו יכול לקרות, 
מביאים שיחרור כל האשליות על האני. זוהי הדרך המושלמת, שבה משמעת ושמוותרים בקפידה על בתנאי 

 מנוגדות זו לזו.ה ,אלוניה המפייסת בין שתי עמדות הרמו

 
פירושו הכרה בעובדות הסותרות גו , משום שוויתור על ערנות האשיחרורת נגד עמשמתמשים בכאשר מש

 נוקשה של תהליכים יצירתיים. האישיות נעשית אילוץ העצמי, משמעת הופכת למוערכות לגבי אשליות 
 . מפוחדתאמיתיים, קשורה לכללים ולתקנות חיצוניים, הדוקה ונוקשה, לא ספונטנית, ריקה מרגשות 

. באותה מידה, שיחרורמשמעת ושל יגודים נאמת. זה מה שהופך בעד הנגד האמת, לא כמשמעת משמשת 
הופך להיות הרסני כאשר הוא משמש כדי להתחמק מן האמת, כאשר זה תוצאה של פינוק עצמי,  שיחרור

מוביל שיחרור . לאחר מכן, ותעמדות לא בריאתוך תיחזוק גדות, פחות התנהכי לקו הרסני של יענות ה לש

 מסוכן כמו סוג לא נכון של משמעת. באמת להופך ועצמי מההרחק 
 

 העצמי. אודות י העיוותים יוצרים קיר הגנה כבד בחומר הנשמה, שכן שניהם רוצים להימנע מהאמת נש
לבין העצמי האמיתי, שיש בו את כל האנרגיות התוססות, מפרידים בין האישיות הקיים מתח פנימי ונוקשות 

יש , היצירתיות והעושר של הרגשות החזקים הבריאים, וחוסן מספיק כדי להתמודד עם כל דבר. במקום זאת

 .יםונוקש יתר על המידה ים, נשלטמתוך פחדות וצורך לסגת, להיות נפרדים ירישבר
 

. תשברהאישיות של מספר אנשים נרבה מדי,  תוכחההוקעה/ כאשר הכובד של המשמעת הכוזבת מטיל 
ריצוי החוצה", התחמקות דרך דרך , כ"בוחרים אחרים של אישיות סוגים הופך להיות יותר מדי. אמץ המ

מסווה והעמדת תחת . זוהי תופעה שכיחה, במיוחד בזמנים אלה. זה קורה לעתים קרובות וסיפוק )האחר(
מלכתחילה,  יתא נדחי, או כאשר התכבר לא עובד נוקשהיתר  משמעת. כאשר שיחרור אמיתיפנים של 



מוזנח. מה מופקר או אחר עלול להיות ההתמכרות לסמים אצל אדם אחד; להתחמקות עלולה להוביל 

עד  ו, מנציח את עצמגדולות יותר פרופורציות  -לתמיד -על עצמובלבד, מקבל הוא חולשה התחלה שב
אף להלל אותו עלולה האישיות כבר לא יכולה לעצור את התהליך ו. האת עצמ תהאישיות באמת מאבדש

 מפאר את דרכו.יתר על המידה מושמע המבדיוק כמו שהאדם  -תחת תוויות שונות ותואנות שונות 
האדם החלש, המתפנק,  -ישתמש בדוגמא של ההפך הגס  פחד,ביתר על המידה שלט ננוקשה ההאדם ה

. הם יגידו: "אתם השליטה הרבה מדי בוכאזהרה להצדיק את  -ריות השולל כל משמעת, כל אחזה נח, מוזה

להגיע , אני עלול שחררמבינים, זה מה שקורה כשאדם לא שולט בעצמו. אני לא יכול להרשות לעצמי ל
 בסופו של דבר."לאותו מקום 

המהלך לצידוק נשלט, יטען היושר עצמי כמו האדם ממתחמק ש, זה שמתמכר לסיפוק תאוותיומצד שני, 
 במגעאינו של המפנק את עצמו איבד את הקשר עם החיים. ה"פתרון" הנשלט  הנוקששהאדם ה ואומרהזה ב

 . קיצוניות האחרתהמאשר יותר אני האמיתי עם ה
 

הפנימית הזאת. הבינו את הקיצוניות של האדם נדנדה חשוב לכל אחד מכם, ידידי, להיות מודעים מאוד ל

הדרוך יתר על , לא מרגישספונטני, ה-, הנוקשה, הלאיתר על המידה נשלט זהיר באופן כבד, ההמאופק וה
בלתי להיות חת כל משמעת. הגורם המגבש שגורם לכל סכנה יעל ידי זנ יעצמהרח מושב מילעומת המידה 

תמיד א הרצון הו, השחרורמסיר את כל האיומים, המשלב את הניגודים לכאורה של משמעת ושאפשרית, זה 
לחיים  כםאת האני הטוב ביותר של נועצמי, תתתמודדו עם כל מה שהוא העם העצמי.  יתיאממתחדש להיות 

. ככל שזה הופך והמקיפה כנה לחלוטיןה, כל תשומת הלב קונסטרוקטיביות, יושרה וכםכל הכנות של -

 פחות להישמר מפני כל דבר.  כיםצרי םואת ררחשפחות חשש ליש להיות מוטבע, 

 .זרימת החיים הקוסמיתעם  דחופן אספונטאנית, נמצאת באו הנינוחהוויה 

 

לא עדיין שבה במידה של החיים הפנימיים, ו רצוניים-התהליכים הבלתיקיים פחד ממידה שעדיין בה ב

, הרי שהרמייה העצמית עדיין קיימת. רצון להיות של הוויסות העצמי מציאותההם, ומתעלמים מבבוטחים 
 התקיים. הרצון לרמות את החיים חייב להתקיים. הרסני ושלילי חייב עדיין ל

, בכל היא תהיהאמת בָפנִים, מה שהסתכל להאדם מטפח את הגישה, "אני רוצה לבה לעומת זאת, במידה 
 הפחד מהחיים הטובים חייב להיעלם.  אז הקושי הרגעי",יכול להיות  מהלא משנה הנסיבות בכל עת, 

ל חוסר הגשמהלטבע שני, אין מה לחשוש וכל ופכים בהדרגה המת זו, אומץ וענווה מתרגלים אכאשר  . ָחדֵּ
 ותמיד, אל תגיד שערואת כל התשובות. אל ת יםלא יודע םשאת יםיודע םענווה אני מתכוון שאתמושג ב

 הייתם הכול,  תםידע לועכשיו.  יםיודע ם, יש לזה יותר ממה שאתכןוגם אם  -, "זה זה או זה." זה לא מיידית

 ריקנות. לאפחד,  לאייסורים, לא מרירות,  היובהרמוניה עם החיים, לא 
 

 םאתשבחשבון  יםלוקח ם, אבל בכל יום, כאשר אתמדי פעםאמת, לא רק את ה יםמטפח םכאשר את
חיים; כאשר ול, לאחרים כםעצמל כם, אפילו היחסים שלכםהיבטים רבים של עצמעלים עין מלה יםעשוי

 יםמשתמש םמבפנים; כאשר את ותמגיעהתשובות אחר בחיפוש רגוע  כםאת עצמ יםרחיבפורשים ומ םאת

הכוללת בכל מה וויתכם , כדי לערב את הכם, במשמעת שלכם, בכוחות הרצון שלכםהאגו שליכולות ב
 םכאשר את - הנמצא בסימן שאלהלדוגמה, במציאת התשובות לכל נושא  -בחיפוש עצמי זה  יםעוש םשאת

כאשר  כם, תמיד;עם תשומת לב וכנות על ידי מתן הטוב ביותר של עצמ מועילאופן בכם את עצמרבים מע
לתת את העצמי הכולל הטוב  יםבאמת רוצ ם. כאשר אתבלשחררמה לפחד כם ממעובד, אז אין ל הזתירגול 

. כי אז תשכנעו את יםרצונילא מה לחשוש מפני תהליכים  כם, אין ליםעוש םלכל מה שאת כםביותר של
. תוכלו לזרום ושפשוט מטפל בעצמ ווסת באופן עצמיהמ וחוקיות המשמעותית ביותר של טבעבעצמכם 

 .כםשלביותר הקוסמי הגדול. תוכלו לזהות את פלא החיים ואת הפלא של העצמי הפנימי  זרםב

 
, וגם יושרה הזו, לוהזכנות מסרבים לעדיין ברגע שתמקדו את תשומת הלב שלכם, תראו עד כמה אתם 

למצב או להיבט של החיים. למעשה, דווקא באזורים של שלכם  הטוב ביותרהחיובי, לרצון לתת את האני 
לרמות, להתריס, להעמיד פנים, לא לתת אלא לקחת, לעורר עוינות  -אומללות, הרצון להיות שלילי והרסני 

 מעורבת ש ותרא ם. אתלאהכם העל ההתקדמות שלמאד יקל של זה  שלכםגילוי הקיים.  -ורחמים עצמיים 

היטב. הכוח  כםאונים לבנות את חיי יחסר כםלא עושה אתשלקורבן תמים,  כםכאן חוקיות שלא הופכת את
אותו עם הדוף ל יםמפסיק ם. זהו כוח עצום, ברגע שאתידידיהוא כל מה שיש,  כםליצור את החיים של

 האגו. תשליט
 

את  חושפים םכאשר את - יידידבכולכם,  - כםנעול בהלחוש את העושר ואת האוצר  יםמתחיל םכאשר את

 נהוג על פי לחיות. זה אפשרי, עבור כל אדם, אשר מוכן ל ולחיות. רק אז תתחיל ותתחיל םהעושר הזה, את
לא רק מסרבים לתת את המיטב, אבל בחשאי אפילו  םאתבתוככם, היכן שאת זה  וצאי. מאלוהפעולות ה



 ברשותכם חופש בחירה שלא היה  כםמפתח. יהיה ל כםיהיה לו, יםלחי כםהגרוע ביותר שלאת לתת  יםרוצ

 בעבר.
 

אכן , בהדרגה ןמתמודדים איתעמוק ובאמת ובאופן )אותן(  יםמרגיש םהמילים שניתנו הלילה, בתנאי שאת
לנוע לתוך חיים חדשים שבהם הכל שונה ותוסס  יםיכול םלזוז. את יםיכול םשער, סף שדרכו אתשיש  ויוכיח

. שכן כםלגשת לסף דרך ההבנה של יםיכול םריקנות אין מקום יותר. אתלו ַפַחדלעם שמחה ומשמעות, שם 

החיים. מה יכולים להיות , חישה עמוקה יותר של התבוננותהבנה זו תשחרר כוח רצון נוסף בכיוון הנכון, יותר 
 את האיזון בין יםמחדש ם, ברגע שאתכםתוך עצמאל ונגישה ישירה זמינה חוויה זוהי לא רק תיאוריה אלא 

 לבין תפקודי האגו. יםם הלא רצוניהתהליכי
 

 , היו באלוהים!שלווה, ידידי, היו בכיםמבורהיו 
 

 

 תרגום: חווה אילון
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  .ובחומר המובא בהרצאה זו RPathwork ההודעות הבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם

 נתיב ההתמרה הוא סימן רשום בבעלותה  RPathwork :שם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים

 הקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש בכתב מאת הקרן.  Foundation  Pathwork The של

 

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

  .ים וסניפיםכגון ארגונים מסונפ

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

 . Pathwork קרן

 

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

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

 המוצר או כל הודעה אחרת. 

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

ון השירותים וזכויות היוצרים של הקרן. לנתיב ההתמרה נחשב כמי שהסכים לעמוד במדיניות הסמל המסחרי, סימ

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

 

by Eva Broch Pierrakos   

1996 The Pathwork Foundation (1996 Edition) 


