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 פגישה של המדריך עם הקבוצה בוושינגטון

3חומרים נוספים של הנתיב, מס'   

  5791באוקטובר בשנת  62

.                                                                           כאן פושנאס םאהובי םשלום, חברי
.                                                 ברכות לכל אחד מכם בנפרד וכישות קבוצתית

מעיר אחרת, עשיתי כאן נתיב בהזדמנויות קודמות כשדיברתי וקיבלתי את פני חברי ה
. אני כבר לא עושה זאת, שכן למקום הגאוגרפי אין חשיבות. בדלה )בין הקבוצות(ה

מרכיבים של גוף אחד  כולכם גוף אחד, ואני פונה אליכם כגוף אחד, כמו גם ליחידים שהם
.משותפת תכלית, במטרה משותפת ובאחדותבלוכדים מ םזה. את  

זו עושה זאת מלכתחילה מכיוון שהוא מרגיש לא מרוצה מחייו. מו כנתיב כל מי שמצטרף ל
באופן לא מודע, שניתן לחוות עוד הרבה בחייו, וניתן יותר הוא חש, אולי במודע כמו גם 

היא ה, כזנתיב ש. אך במקור ובתחילה, המוטיבציה המודעת לחיפוש ותחסימהסיר יותר ל
 הסירול והעומדים בדרכהסיר מעצורים להגדיל את יכולת השמחה וההגשמה של עצמו, ל

. שכן התודעה, שיהיה הכרחאת הפוטנציאל הרדום. וזה כמו שצריך להיות, אכן כפי ש
ם. עם זאת, הגשימו עצמשהגוף המשותף של השלם, חייבת להיות מורכבת מיחידים 

בדרך של התפתחות זו, כשאתה מגלה בהדרגה שבמימוש עצמך נוצרים אופקים חדשים 
לגבי פרויקט קהילתי, אתה עדיין נאבק עם דואליות הנוכחת לתמיד, לכאורה, בְסֶפָרת 

אם אני רוצה להגשים את "כדור הארץ הזה. ובמקרה הספציפי הזה נראה שהדואליות היא: 
אם אני מעוניין " לחלופין "צריך להיות אנוכי, אני לא יכול לחשוב על הקהילה.עצמי, אני 

הבין קלוט ולא עיוות מוחלט, וחשוב ליה וזראייה  "ולתת לקהילה, עלי לקפח את עצמי.
.זאת  

כדור ספרת כעת מקובל לומר ממקורות רבים המתעוררים בתקופת האבולוציה הזו ב
כי העידן החדש שמתפתח בהדרגה מביא עמו תודעה קבוצתית, הרחבה  כםהארץ של

מאשר י, ודסיולהפוך את זה אולי ליותר יותר לחיי הקבוצה, ואני רוצה להרחיב זאת עוד 
יי הקבוצה ולקהילות חדשות עם ערכים חדשים. יש בזה יותר תוך ח לאהתפתחות חדשה 

ת שתי הקהילות המתפתחות לאור אולי לראות א יםיכול םזה, חברי. ואם אתהדבר המ
את האחדות בין קלוט ת הגשר וליצור אמאוד ל כםהדברים שיש לי לומר כאן, זה יעזור ל

.הפרט לקהילה  

בואו נחשוב על קהילה באור גדול יותר, על קהילת האנושות כולה, על כלל האוכלוסייה 
, ערכים ישנים כםכדור הארץ הזה. ברור מאוד שבתקופה זו של ההיסטוריה שלספירת של 

רבים חזו  נביאיםמתפוררים. זה נאמר פעמים רבות. הם כבר לא עובדים. פילוסופים ו
שהתפוררותם של הפילוסופיות הישנות הללו, תפיסת החיים הישנה הזו, הגישה הישנה 

או לא )אסונות טבע( טבעיים  - טראומטיםאירועים  יְיְַצרּוהזו, הערכים הישנים הללו, 
אני אומר שזה לא כך, או אם זה כך, רק במידה מוגבלת מאוד ולא יותר  ת,עכ .טבעיים

 איךממה שחווינו בתקופות קודמות, ואולי אפילו פחות. אך מה שמתבהר יותר ויותר ו
פקודם של כל יפירוק ת זהמאוד משבר השינוי ברמה החיצונית של המציאות, חזק מתבטא 

יים, גם הגופים החינוכיים, וגם הרבה מאוד לא רק הגופים הממשלת -מיני גופים קיימים 
האנושות כבר לא יכולה היכן שתחומים בחיי האדם. הכלכלה פוגעת בכל העולם, 
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. ברור מאוד מולה ותסיסה, יש סתירה ואי התאמהיש ה, לסיים את החודש. להסתדר
. כך מתבטא המשבר כלפי תפרקהדברים, הם לא יכולים לעבוד והם חייבים להפני פי לש
.וץח  

רק גישות חדשות המתייחסות באופן קולקטיבי לממשלות, מדינות,  וומה שנחוץ אינ
חיי קהילה חדשים. זה יכול הדגמה של ערים וכו'. מה שנחוץ הוא ועצת קבוצות אנשים, מ

רק על ידי גרעינים קטנים, קבוצות קטנות של אנשים. דגם ומומחש מולהיות להתחיל 
תלוי בכל פרט שמהווה חלק מהקבוצה. ולכן  ,זה בתורו ובקבוצות האנשים הקטנות הללו,

קהילה. כלל אין זה מקרי שבקבוצה שהתחילה כאן, במשך שנים רבות לא הייתה 
עשות עבודה היל כהה צריתשלהם, והיהאישית הפרטים נאלצו להתרכז מאוד בהתפתחות 

שזה יצליח.  כלשהולפני שהיה סיכוי  ,קשה לפני שניתן יהיה להתחיל בחיי קהילה חדשים
עצמי הגבוה, של המספק ביסוס וגם אז תהליך הניקוי המתמיד הוא הכרחי בהחלט, לפני 

מתוך אקטינג אאוט , ולא יכול להתקיים עוד נמוךומודעות מספקת וקשר עם העצמי ה
. וכמו דרכו ק מתמיד, שהקהילה הראשונה הזו בהחלט עוברתמאב. זהו נמוךה עצמיה

. עם זאת, לא השלים עם קיום המאבקרעין שלה, תצטרך לגה םשהקהילה השנייה, שאת
הרבה זמן, ואולי אפילו לא לקשיים רבים כמו הקבוצה הראשונה, משום כל כך ל ותזדקק

קל על להאת הדרך, ויישר ל כהתמיד צרי נהשהראשונה היא תמיד החלוצה. הראשו
של אלה  ההתפתחותהבאים אחריהם, שיכולים ללמוד מהטעויות כמו גם מהתגליות ומ

, הן איתם להיפגש ךצריתמיד קדמו וניקו את המסלול. אך קשיים יתעוררו והתש
מביא איתו. פרט מה שכל באינדיבידואל והן בתודעה הקבוצתית הכוללת כל   

קבוצות רבות ושונות, ולכל קבוצה יש את המציאות  כםעכשיו בנתיב הספציפי הזה יש ל
ה, וכל אחת מהקבוצות האלה שוב, כמו עצמ דעה שלהדינמית שלה והיא מבטאת את התו

כל הקבוצה, מורכבת מהאינדיבידואלים, וכל פרט הוא תא של הגוף הקבוצתי ההוא. כל 
כלל הקהילה היא תא נוסף בגוף הכולל של אותה קהילה. את כלילה אחת מהקבוצות המ

 -לי בהמשך קהילה שנייה כזו, בהדרגה יתפתח אותו תהליך. ואו יםיוצר םעכשיו כשאת
אפילו לא אולי, אבל בהדרגה יתעוררו קהילות אחרות כאלה. ואני לא מתכוון למרכזים 

רוחניים אחרים, שכן רבים מהם כבר קיימים, אבל אני מתייחס עכשיו במיוחד לגישה 
וניצול  נמוךהעצמי ה עם, המפגש של העצמי הנמוך, שהיא הניקוי נתיב זההספציפית של 

לות אותן בצורה ְמַתעו נמוךההפכפכות ביותר הכלולות בעצמי ה האנרגיות היצירתיות
קהילות נוספות כאלה. וככל שקהילות  ירצה וגם יהיה חייב ליצור הז םמסוינתיב חיובית. 

אלה יגדלו ויתחילו לתפקד טוב יותר ויותר, זה יהיה המודל, מודל חדש לממשלות העולם, 
לניהול עסקי האנושות בכל תחומי החיים. זה יחלחל בהדרגה. זו לא רק שאלה של ערכים 

אלה, וזה פילוסופיים חדשים. זה קל. אבל המשמעות היא גם חיים פרקטיים של ערכים 
שלו ונגד  נירפותכמובן הרבה יותר קשה. כי האדם צריך תמיד להילחם נגד ה

הרציונליזציות הקלות שהוא מתפתה להשתמש בהן כדי לא לראות היכן, באופן אולי כה 
  עוכב.עדין, התהליך מ

תמיד הרציונליזציות הללו אינן מזיקות ואינן רעות באמת, ובכל זאת הרע טמון באופי 
ל עצירת תהליך ודילול הזרימה הנקייה של היותו מכשיר למהלך גדול בהרבה. הרעיל ש

בהכרח יש עיכוב בהגשמה האישית שלכם, אלא אם אתם רואים כל הזמן מול עיניכם את 
לא יכול להיות אחד נגד השני. זה יכול להיות רק אחד זה  המהלך והכיוון הגדולים בהרבה.

.עם השני  
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 כיםצרי םיותר פרקטי, ספציפית על חיי הקהילה. כל מה שאת עכשיו אני רוצה לומר משהו
: מההרצאות, למצוא הזדמנויות רבות כם, יש לכםלדעת באופן אישי על החיים של

. זה כרגע באמת כםשיש ל יםאחר יםרבאירועים , ומכםמהעבודה האישית והקבוצתית של
ירה, זה לא. אתם לא הדאגה, אם כי זה תמיד הדאגה. ולמרות שזה אולי נשמע כמו סת

שניהם. תראו איך חייבים לשלב את  

קהילה. כל קהילה שמוקמת ומבוססת הבריאות הקמה והחזקה של בואו נדבר תחילה על 
חייבת לעקוב אחר אותם עקרונות ולהביא  ,על עקרונות של תהליך וכיוון רוחני מסוים

אותם לחיי היומיום. אחרת חייב להיווצר חוסר איזון ואי התאמה. לכן חיוני כי כל המיקוד 
יחד, כמו שהפרט בהתפתחות משלימה ביושם על פרקטיקות יסוד מסוימות שהקהילה 

כלשהו  אם יש ערך ,פרקטיקות יסוד מסוימותבהצלחה צריך לעבור שלה שלו או בנתיב 
, או לקרוא או לחשוב או לדבר על זה לעולם לא יספיק. העבודה בלבד לעבודה. להקשיב

שמיקוד כזה ותרגול כזה גישה המוטעית קהילה. המען הצריכה להיעשות. למען הפרט ול
ישללו מהאדם את החופש והרוגע וההנאה שלו אמורים להיות ברורים למדי עד עכשיו. כי 

/או. או רחוק יותר מהאמת. זה לא  שום דבר לא יכול להיות  

כאשר  ,פנאיבזמן העבודה וגם בגם הנאה יותר יצקו אינסוף של למעשה אני אומר ש
ההגשמה הפנימית הזו תבוצע. לא רק עבור הפרט אלא עבור הקהילה, המעקב המעשי 

לראות בקלות שאין חלוקה של אינטרסים בין הפרט  יםיכול םחייב להתרחש. אז את
. ו האישיתכן בזמן שאתם עובדים יחד, כך אתם עובדים כל אחד לטובתלקהילה. ש

.הקהילהמתוך ובו זמנית למען הקהילה ו ,ולמטרה של הגשמה גדולה יותר, כפרט  

ההחלטה שיש לקבל באופן אינדיבידואלי ועל ידי הקבוצה  -עכשיו זה דורש החלטה 
נתפתח כקבוצה יחד? כיצד אנו ביחד. "כיצד נשמור על יחסי הגומלין שלנו מודעים? איך 

 יםמשימה הכרוכלמשתמשים באנרגיה הקבוצתית כדי לעזור לעצמנו וזה לזה ולתהליך ו
 יםרוא םכרו תמיד, חברי, כשאתם יוצרים קהילה, זה יהווה מודל לעולם. וכשאתיכאן? " ז

חסין של החלק הנירפות את הקשיים הבלתי נמנעים המתעוררים תמיד כתוצאה מה
עליהם. אבל  ניםתלונקוננים וממ םאת הקשיים של ממשלות העולם שאת נותבי , אזכםבש

, יםמתנהל םפן שבו אתתו אוובא כך; משותף עלב -םאחראי םלראות איך את יםיכול םאת
כאן במיקרוקוסמוס.  יםיוצר םלחברה שאתנים נות ם, אתכםעצמנותנים סיוע מתוך  םאת

במודעות  יםכבר מחזיק םניזם. כי אתהופך כעת לאנכרו ,בסמכות כםשלהכולל  המרד
הימנעות והעיכוב באמת ובתמים את ה יםרוא םמשהו. וכשאת כםשאין סמכות שעושה ל

, אליכם הקרובה הולסביב כםלעצמבריאה, לעולם, לחיים, ל ניםלא נותש ם, אתשלכם
, התוצאה ישירה של ז ים, זומקופח יםומרגיש יםמקופח םשאתפעם כל בלראות ש כםעלי

מס  מולא להתחבר לזה. ייתכן שתשל יםבוחר םאת, לראות זאת. לרוב ותבחר אם רק
רגשית במתכונת ישנה של מרד כנגד  יםעדיין משתמש םשפתיים לעיקרון זה, אך את

כך גורמים לעצמכם לעיוורון ב ם. ואתכםנתינה שלה-סמכות כלשהי כדי להצדיק את אי
גם  םאתש אין פירושו במובן הזה מטרה כלשהילפרויקט, לעולם, ל ניםלא נות םתם אשא

  .לראות זאתנים מעוניי כם. ואינכםלתת לעצמ יםלא יכול

 כםלהשתמש בעקרונות של עבודה זו בחיי הקהילה של יםמחליט םאם באמת היית
מיסוי, זמן או אנרגיה. נוגע לבמהרה שזה לא  יםרוא םבדרך זו, הייתאיתן ולהקים בסיס 

 יםיותר ומוצא ניםיותר, מוז םיותר, אנרגטיאת עצמכם  יםמחדש םנכון. הייתהוא הלהפך 
לחשוב עליו, אשר יחד עם  יםיכול םביחד מכל דבר אחר שאתלהיות יותר הנאה וכיף ב

ת הנתיב האישית עבודכה להסתמך על צרי כםשלהקמה זאת גם אינו נכלל. אך מכיוון שה
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כדי להתממש באמת, כך חיי הקהילה חייבים להסתמך על אותם עקרונות  שלכם
אם הקהילה תפעל בהרמוניה. וכפי שהאינדבידואל לעולם לא יכול משלימים אותם, ש

מכיוון שאין מטרה חד פעמית להשיג, כך גם קהילה לעולם לא יכולה , נתיב שלולעצור ב
התמרה ת, של עימות, של חיפוש ולהפסיק לעשות את העבודה הזו יחד של צמיחה פנימי

. כי אין מטרה חד פעמית, כמו שאמרתי הרבה מאוד פעמים. אבל המאמץ יםכנגלויים ו
ייעלם לחלוטין. אז עכשיו זה אולי נראה לכם מטלה  ,כל כךפרך מאורה כנראה לשעכשיו 

 הליגדול. זה לא כך. הגדצמוח ולעליכם לשאיומה שכל חייכם עליכם לעבוד על עצמכם, 
הפוך לזרימה טבעית רגועה וקלה והרמונית ושמחה וללא מאמץ, למרות שיש מאמץ. ת

י שלעתים אני משתמש במילה זו. רק בהתחלה, פשוב ושוב, אבל זה מאמץ ללא מאמץ, כ
צורך שיש , המאמץ כל כך קשה, עד כדי כך דרככםעומדת ב כםשלהנירפות כאשר 

. יותר זה ייעלםיותר וואז, כדי להתגבר.  כםלהשתמש בכוחות של  

כעת כל קהילה המעוניינת להקים חיים הרמוניים יפהפיים, קלים ומנוהלים היטב, צריכה 
להיפגש באופן קבוע ולראות באופן ספציפי לא רק בכל הנוגע לדברים האישיים, אלא 

כיצד אנשים בקהילה אינם מעוניינים לתרום, וכך ליצור פילוג מלאכותי בין הקהילה 
והקהילה היא  לשם המציאות, כאילו מכניסים אתכם יםראירע והפילוג נהקאז, לעצמי. 

 יםרוא כםמתוך שאינה, הזדימוי את ה יםיוצר םסמכות הורית מטיבה או עוינת. אבל את
גם איך  ושוב ושוב, תראם עם זה, י. ואם מתמודדילההקלתרום ל ניםמעוניי כםכיצד אינ

. שכן כפי שאמרתי כםלקחת את מה שיש לקהילה לתת ל יםולא יכוללוקחים לא  םאת
.לתת, ולהיפך יםיכול כםלקבל אם אינ יםיכול כםפעמים רבות, אינ  

שאמורה להיעשות -לכל משימה של העבודה יחדיו ביחד, הנתינה נתיב כך שעבודת ה
 -באופן קבועעצמי לטיהור הקמת תהליך קולקטיבי ב ,בחוץ כמו גם העבודה הפנימית

ם כאילו מימתרע םעל ידי משמעת עצמית ועל ידי עצירת המשחק בו אתעשות צריכה להי
לחשוב על זה, לדבר על זה ממש מבחוץ. אני מזמין את כולכם, חברי,  כםעליזה ניכפה 

מעוניין ולברר מי באמת יא את התכניות האלו לידי השלמה וסיום. בהביחד, לתכנן ול
שכן כל צמיחה חייבת להיות  ,של התאתית, צמיחה ומאמין בפרויקט שהוא צמיחה הדרג

לקבוצות גדולות יותר, לקהילה ועוד תאים כאלה  ,תאית, מהאנשים לקבוצות קטנות יותר
שמתעוררים. זו הדרך היחידה בה העולם יכול להשתנות. אין דרך אחרת, חברים. זו הדרך 

שנתתי  אייג'-ת הניואת העקרונות של תודע יםמכיר םערכים חדשים. את יםמביא םבה את
, אם בידיכםזה . עם זאת, כםמספר לא מבוטל של שנים, ואני ממשיך לתת ללפני  כםל

אותם אל הפועל. ראשית במיקרוקוסמוס, והמיקרוקוסמוס הזה יצמח ויגדל, עד  וציאתו
קרוקוסמוס אחד. וזאת תודעת ישהוא יוכל להתאחד עם התאים האחרים ולהפוך למ

תת מעצמם ל אינדבידואליםהפנימי ליקום החיצוני. אך על ה המשיח הסוחפת מהיקום
ם עבור מטרה זו. ככלי  

אלו בעולם שאינם יכולים ולא רוצים לפתוח את עצמם במודע להבנה ולמחויבות 
להתחדשות הקוסמית העולמית הזו, חייבים להישאר מחוץ לתהליך והתפתחותם תמשיך 

כים איטיות הרבה יותר. אך תמיד יהיו בדרכים שונות. בדרכים מאוד מאוד שונות. בדר
זמנים בהם יהיה הכרח לברר ולמצוא פתרון. כאשר חייבים לבדוק את ההתחייבות. כאשר 

מציעים תאוריות והפעלתן חייבות להתרחש. כשזו כבר לא תיאוריה אלא מציאות 
ליצור את הזירה לכך, ולזכור באמצעות המדיטציה זה בידיכם שהושלמה באופן מעשי. ו

 קלוט, שכולכם מעורבים בנושא הרבה יותר גדול ממה שאתם יכולים לכםמשותפת שלה
פך. י. להכםבהנאה האישית שללא פוגע ו כםצמיחה האישית שלמפר את העכשיו. זה לא 
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זה ייתן  ,. מעל לכלהעילאיאושר האת ההתרגשות, השמחה, במילים לא ניתן להעביר 
.גון לחיים עצמם, למשמעות החיים. עיכםעיגון עמוק בהוויה הפנימית של כםל  

נתיב שלהם, ללא שום משמעות לחייהם. ורק כשהם צומחים ביוצאים לדרך כל בני האדם 
הם מתחילים לתפוס, לכאן או לכאן, הבזק של משמעות שנעלם שוב. עם זאת, כשיגיעו 

למהלך הגדול יותר עם כל  יםמתחייב םהזמנים שעליהם אני מדבר עכשיו, כאשר את
. וזה האירוע הכי משמח שלכם משמעותהאת  וותדע והפעילה, אז באמת תרגיש כםהוויית

 שאפשר לדמיין. לעולם לא תהססו או תפקפקו, ֶבֱאֶמת.

לדפוסים הרגילים של  ואכן מוכן להתממש וליהנות. אל תאפשר כםהאני הפנימי של
 כםאת החשיבה והתגובה של והזה. קחלסכל את התהליך  כםהתגובות והחשיבה של

סגת ל יםמתפת םלחשוב ולהגיב אחרת, בכל פעם שאת ובחרת, וך לומרכ, כםלידי
כל כל החיים ושל לפתוח את השערים למקור  יםמתחיל םאז אכן אתומסלול הישן. ל
  .שלכם שמחהה

: חווה אילוןתרגום  

 

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

 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

 כגון ארגונים מסונפים וסניפים. 

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

 . Pathworkקרן 

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

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. 

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

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

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

  

 

http://www.pathwork.org/

