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איחוד הפיצול הפנימי -חטא ונוירוזה   

 מבורכת ם ואת יקיריכם. אחד מכ שלום רב, חבריי היקרים. אלוהים יברך את כל
.שעה זו  

 

את טבעה של העבודה הזו, כך תבינו  תפסוככל שתעבדו יותר על הנתיב הזה ות
שהמטרה היא למצוא את האני האמיתי שלכם, את הווייתכם האמיתית, מתחת 

האישיות שלכם. ככל  ןכי הות אשר, במבט ראשון, נראשכבות לשכבות על גבי 
, כםשהרבדים הללו אינם האני האמיתי של ניםמבי םם יותר, אתמימתקד םשאת

במשך זמן כה רב עד שהן הפכו לטבע  םשטיפחתאלא תכונות מלאכותיות 
מי שאתם.  יםולכן נרא כםהשני של  

כאשר אנו חושבים על האני האמיתי, אנו יודעים שהוא מייצג את הניצוץ האלוהי. 
לגבי האני האמיתי היא כה נעלה וכל כך קדושה  כםהתפיסה הלא מודעת של

גם  /הסתירה. חוסר ההתאמהיםמכיר םשהיא זרה לחלוטין לעצמי שאת
הוא, למעשה, אחד מאבני הנגף  כם. הפחד שלכםאת תשוגם מייא המפחיד

. האני האמיתי למעשה הרבה יותר כםהגדולות ביותר במציאת האני האמיתי של
 יםכן פועל םשבהם את כם. ישנם אזורים בחייקולטים םממה שאת כםקרוב אלי

זאת, כי זה תהליך כל כך  יםלא יודע ם, אבל אתכםמתוך האני האמיתי של
, עדיין, להבחין בין הפעולה הטבעית לבין הפעולה המגיעה יםיכול כםטבעי. אינ

.מהרבדים השטחיים  

שלמות נוקשה עם מוהאמיתי, האלוהי, מופיע בצורה של  עצמישה יםמניח םאת
לֵמּותהיותר מאשר חוסר  כם. אמונה זו עומדת בדרכתסטנדרטיתבנית  . כםשל שְׁ

לנוקשות  כםשלמות האלוהית מובילה אתמולגבי ה כםהמוטעית שלהתפיסה 
ם מהאמת מימתעל םמצד אחד ולמרידה נגדה מצד שני. את לכורח/ ולכפייה

לֵמּותהחיונית שחוסר  יכול להוביל לשלמות ויכול להיחשב ככזה כבר בהווה.  שְׁ
שלמות במובן האלוהי האמיתי היא יחסית ותלויה ביחסו של האדם מושכן 

 םלעצמו ולמעשיו, ולא במעשים מושלמים ככאלה. במילים אחרות, מה שאת
  .את זה יםעוש םנחשב, אלא איך אתים, זה אף פעם לא מה שעוש

 

מעשה יכול להיחשב נכון על ידי כל העולם ובהתאם לכל החוקים הרוחניים, 
 לגבי זה, אולי ביצעתם את זהחצויים תרגישו ייתכן ו. לא ישרובכל זאת להיות 

 עצמימתוך פחד, כפייה או חמדנות, כדי לקבל אהבה ואישור. אז זה לא ה
עשויה  פעולה החיצוניתהמושלמת עד כמה שפועל, ללא קשר ל כםהאמיתי של

. זה עשוי להיות סותר כם. מצד שני, ייתכן שהעולם יגנה את פעולתלהיראות
הנוכחי, לא רק שזה בלתי נמנע, אלא  כםשלמות. אולם במצבמולכל מושג של 

 כם, בהתאם לטבעםכפי שאת כםאת עצמ יםמרא םאפילו הכרחי. את
 יםלגבי זה, לוקח כםאחד עם עצמ ם. אם אתכםולהתפתחות הפנימית של

המעשה הלא מושלם הזה  ;ההשלכותעבור לשלם  ניםאחריות מלאה, מוכ
שלמות החיצונית. כדי מומאשר הכם, האמת שלאת ותר תואם ימושלם יותר, 
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להבין את המושג הזה צריך מידה מסוימת של תובנה והתקדמות. בהחלט אי 
אפשר לגשת אליו בקלילות ובחוסר אחריות. אין לבלבל בין רצון ילדותי, 

.שתמיד רוצה לקבל משהו לחינם, עם סוג זה של חוסר שלמות מושלם  

לבין  כםשל יתיהאמהמקורי  עצמיכעת הבה ננסה לקבוע את ההבדל בין ה
 ם, אתכםהאמיתי של עצמיהמתוך  יםפועל םבכל פעם שאתהשטחי.  עצמיה

אין ספק, אין בלבול, אין חרדה ואין מתח.  .כםבאחדות מלאה עם עצמ יםנמצא
עקרונות או לגבי בעיני אחרים, או  כם ניראההמעשה שלאיך מ יםמודאג כםאינ

 כםעל אחרים ועל עצמ כםמהשפעת הפעולה של יםמודאג םכללים. את
 םבחלופה הספציפית הזו כי למרות שאת יםבוחר םה; ואתשל השלכותהומ

 חלופה טובה יותר מאשר  כםל את חוסר השלמות שלה, היא עדיין נראית יםמזה
. זה לא חל, כמובן, על פעולות כםאחרת. זה מתאים לטבע הפנימי ביותר של

.מחוספסהרסניות בעלות אופי   

ם מימתעל םלומדים גם להבחין בין מה באמת הרסני ומה לא. אתבנתיב זה 
הכללים העומדים  המוכן. ןמלקבל כללים  יםמותנ םלחלוטין מהזווית הזו כי את

את  כםנושא האמיתי. כל עוד אין לוההתבוננות בראייה חוסמים את ה כםמול
 גיע לה יםלא יכול ם, אתחוקהה של כחישכדי האומץ לבחון את הנושאים תוך 

לפתח בטחון עצמי אמיתי, שלא ניתן להשיג בשום  יםלא יכול םלעצמיות, את
אומץ לקחת את ההשלכות על עצמכם, את הדרך אחרת. שכן הליך זה דורש 

אישור הציבור. )לנתק( את  לפיכךלנתק את קשרי התלות בחוקים ובתקנות, ו
 יםודעי ם. זה דורש חוכמה, כי אתזה מה שמתבקשצריך אומץ לטעות, אם 

.אליה כםשהטעות עצמה לא כל כך חשובה, מה שקובע יותר הוא היחס של  

רבים מחבריי כבר גילו כמה היבטים של האמת הזו. הם החלו לפעול ולהגיב 
שהטעות של הרגע  -. לאלו מכם שעדיין לא נתקלו בתובנה החיונית הזו הלפי

זה משהו  -"מושלם" חוק יכולה להיות שווה הרבה יותר מאשר שמירה על 
.שצריך לעשות עליו מדיטציה  

העצמי השטחי עשוי לבצע מעשה שהוא נכון לפי כל הסטנדרטים הידועים. 
אופן בהרסני . המסלול ההפוך הוא יםוחרד יםמבולבל יםמרגיש םובכל זאת את

, אתם עוצרים את עצמכם כי אינכם נהוג על פיוולמרות שאולי תרצו ל  ,ברור
מגיעות  חלופות, מה שמעיד על כך ששתי הצוייםחרוצים לפגוע באחרים. אתם 

מהעצמי השטחי. זה עשוי להתקיים גם כאשר שתי חלופות, שנראות לא 
באותה מידה. בכל  יםלא מרוצ כםא הרסניות במיוחד, משאירות אתולמועילות 

חלופות מכוסה וכל ה כםהאמיתי של עצמי, כי היםמבולבלם מקרה את
.ות החיצוניותמגיעות מהשכב כםהעומדות לרשות  

לבין  כםהיא תמיד בין הרצון העצמי הילדותי של חלופה, הובכל דרך שתפנ
כלל או עיקרון נוקשים. אגב, העיקרון עשוי אפילו להיות מעשה ידיכם ולא 

לגמרי  כםתואם את דעת הקהל. שתי החלופות משאירות אתמתיישב ובהכרח 
הדרך החוצה כי אתם . אתם מסתובבים במעגלים ולא מוצאים את יםלא מרוצ

מתרכזים בתוצאה ובמעשה הפיזי, מאמינים שבחירה אחת חייבת להיות נכונה 
והאחרת שגויה, בזמן שאתם מרגישים ששניהם לא בסדר מבחינת השקט 

הנפשי שלכם. כל חלופה תהיה לא ישרה בדרכה שלה: האחת בגלל שהילד 
הולך מציית ו תפוס, השנייה בגלל שהילדחטוף משהו/ לרוצה ל כםהחמדן שב

., במקום לפעול מתוך שכנועבתלם  
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קשה בדיוק במצב  כםאת עצמ יםמוצא םבמשבר ובבלבול, את םבכל פעם שאת
בבירור לבעיות  יםמודע כםגדול יותר כאשר אינ כםהבלבול שלמהסוג הזה. 

אלו. הצעד הראשון הוא להבהיר את הבעיה בצורה תמציתית ככל האפשר. עוד 
 םהקלה כי עכשיו, לפחות, את ו, תמצאקונפליקטלפתור את ה ולפני שתוכל

.בבירור על מה הבלבול יםרוא  

כשאני מדבר על מעשים, אני לא מתכוון רק למעשים חיצוניים. כל המחשבות, 
הרגשות, הגישות, ההחלטות הפנימיות ודפוסי ההתנהגות הם פעולות. פעולות 

 ותלא מציע ןלמלכודת. ה כםהחיצוני תמיד מכניסות את עצמיהמגיעות מה
פתרון אמיתי. חלופה אחת עשויה להיראות נכונה כלפי חוץ, אך עשויה להרגיש 

 יחסר יםמרגיש םשגויה, או שאף אחת מהחלופות לא מספקת אף אחד. את
להציע  יםמקוו םלהתמודד עם הנושא, את יםלא יכול םאונים, ומכיוון שאת

ללו מצביעים על החלק הבוסרי לכל החיים. חוסר האונים והחולשה הפתרון 
 יםלא תלוי םם, אתמיושל יםבוגר םוהמעוות של האישיות. בכל מקום בו את

מסוים הלך מלהתמודד עם המצב, ולמרות ש יםיכול םבנסיבות חיצוניות. את
כם. ם עם עצממילגמרי של םעשוי להיות קשה, את  

ועיוותים מסוימים נדרשת התקדמות ניכרת בעבודה זו והבנה לגבי קונפליקטים 
  להיות לכודת חוסר האונים של לזהות את המצב הקשה של תחוש ולפני שתוכל

לראות, ואז לבחור  יםיכול םמספקות שאת הלאהיחידות  חלופותבין שתי ה
שמצב כזה יוצר מתח, זה אך טבעי פחות.  הבאחת רק בגלל שהיא נראית כרע

מדי פעם  ות, אולי תצליחחרדה, עוינות וחוסר שביעות רצון. במידה מסוימ
הם יופיעו בצורה מכך, תוצאה כאשר כלהדחיק את הרגשות האלה, אבל רק 

כבר לא  םאת, בהם. בשלב זה יםשקוהכי פחות חאתם ההרסנית ביותר, כאשר 
. לפני יםכל כך אומלל יםמרגיש םלסיבה האמיתית שבגללה את יםמודע

 ותנסייתכן ו. כםלעבור שלבים של מאבק עם עצמ ים, אתה עשויושתבחר
רק על המצב  ים, החלםאינטלקטואליודיונים רהורים למצוא פתרון על ידי ה

החיצוני. בצורה כזו, לא משנה כמה חוכמה ואמת שומעים ומנסים לקלוט 
 יםלא מסוגלותרים נ םמבחוץ, זה לא עושה טוב. בפנים, משהו נשאר נעול. את

.המלכודת הזומלצאת מהבלבול הזה,   

  ,באותה מידהלכודים בין חלופות לא רצויות להיות נושא של בלאחרונה נתי ד
בהקשר קצת שונה. דנתי גם בחשיבות של מה שכיניתי נקודת הוויתור. הבה 

.נחיל כעת את שני הנושאים הללו לשחרור העצמי האמיתי  

חברים יקרים שלי, בכל פעם שאתם לכודים בחוסר אונים במצב בו כל 
 עצמיכזה כי ה קשה הזמינות אינן מספקות, אתם נמצאים במצב חלופותה

האמיתי שלכם לא יכול להתבטא ולהדריך אתכם. הדרך היחידה לשחרר את 
היא למצוא את נקודת הוויתור הספציפית  תמספקמידה ב כםהעצמי האמיתי של

. אליה אתם מתייחסיםשחייבת להיות מוסתרת איפשהו ממש בבעיה  כםשל
שתי חלופות שונות: האחת  בהדרגהתתפתחנה כשמוצאים את נקודת הוויתור, 

אחרת תהיה חלופה הבעקרון נוקשה, בין אם זה כללי או אישי; ה וקדבלתהיה 
. הדרך החדשה הזו אולי לא מושלמת כםהאמיתי של עצמיה נהוג על פי ל

.עם כל מה שצריךכם, לקחת על עצמ ניםמוכ םכרגע, אבל היא מיזם שאת  

שוב, לא ניתן למצוא את נקודת הוויתור הזו בשום תהליך אינטלקטואלי, אלא 
תיכנס לטווח רק בעקיפין, בחיפוש עצמי ובסיוע נוסף. פתאום נקודת הוויתור 

, ברור וחזק, או אולי מאוד עדין. הוויתור עשוי שלא לדרוש ויתור חיצוני או הראיה
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מודעים לכך שאת השלווה,  ֱהיּוחומרי, אלא ויתור על גישה של אחיזה רגשית. 
והביטחון העצמי הנובעים מהעצמיות ניתן להשיג רק באמצעות מציאת עוצמה ה

.נקודת הוויתור  

לגלות  מּוָעדים םבמשבר של בלבול וחוסר אונים, את יםלכוד םבכל פעם שאת
 יםחייב םשאת יםושבח םבו חזק מדי, משהו שאת יםנאחז םשיש משהו שאת

. זה סימן לכך שמעורב צורך חזק, בין אם הוא אמיתי או כוזב. כםשיהיה ל
כשתגיעו לנקודת הוויתור, תגלו שאינכם מקריבים דבר בכך שאתם מוותרים על 

על אשליה, זרם רק כל מה שחשבתם שלא תוכלו לחיות בלעדיו, אלא מוותרים 
נתק להכיר בכך שלא ניתן היה ל כיםצרי ם, צורך כוזב. בסופו של דבר אתמאלץ

 םשבכך שאת נותבי םאת זה מהחיים באמצעות כפיה פנימית בכל מקרה. את
 ים, תלוייםלחלש כםאת עצמ כיםוהופ כםאת עצמ יםלוכד םאת ים,לא מוותר

לא יכול להתבטא. עד כה, המחיר  כםהאמיתי של עצמיאונים. ואז, ה יוחסר
 םהוא אדיר. הפקרת ,לוותר כיםצרי םבמקום שבו הייתלהיאחז על  םששילמת

 עבורכם הפכתם את זה לבלתי אפשרי והביטחון העצמי, ו עוצמהאת השלווה, ה
החזיק של ל מוטלת בספקתועלת מקום בב ,ולמלא צורך אמיתיאחר דלוק ל

לקבל משהו בחינם. ההתנגדות הלא מודעת להרפות  יםיכול םבאשליה שאת
 היא הגורם החזק ביותר לבוז עצמי, אשמה, חולשה, חוסר הגשמה, וחיכוכים

.וויתור-רבים שהם התוצאה הסופית של אי חיצונייםוקשיים   

לעשות  יםיכול םלנקודה הזו, את כםהביאה את כםברגע שהעבודה הפנימית של
הקודמים מנקודת המבט של הוויתור. שימו לב  כםבחיי נוניסוי מעניין. התבונ

 םהיכן הייתם מבולבלים ותלויים ואיפה הייתם חופשיים ואחד עם עצמכם. את
על  םהתגלה, ויתרת כםהאמיתי של עצמילגלות שבכל פעם בחיים שה יםעשוי

הרבה יותר  כםלהקל עלי ותעשוי ןאולי קודם דוגמאות חיוביות; ה ומשהו. חפש
. מנקודת המבט הזו צריך גם להיות קל יותר לוותר על ותלילמצוא את השלי

שלשחרר זה משהו  כםילמד את כםלוויתור, כי הניסיון של כםההתנגדות של
 גילויהמולידה קונפליקט. על ידי טוב ומועיל לחלוטין. זו המציאות. אשליה רק 

 כםהאמיתי של עצמימבחינה זו, ה כםדרך ההתפתחות הטבעית שלבהיכן של 
 ,ֻמכָרה 'םאת'שזה לא משהו רחוק וזר. זה  וגם תרא םבא לידי ביטוי בעבר, את

.במובן הטוב ביותר שלו  

נשאלתי מדי פעם מדוע הגישה של ההרצאות הללו הפכה ליותר ויותר 
רוחנית. בנוסף לתשובות שניתנו קודם, אוסיף את הדברים מאשר פסיכולוגית, 

 -יםולא בוגרנמצאים בקונפליקט  םשבו את שלכם אישיותההבאים: תחום 
הוא בעצם מה שבמונחים דתיים או  -במונחים פסיכולוגיים מודרניים "נוירוטיים"

 חוספסמדוע נמנענו מהמונח המ כםהסברתי ל .רוחניים נקרא "חוטא" או "רוע"
מחד, ונטיית המוסר  כםשל העצמי רסההשל של "חטא". רגשות האשמה 

מאידך, הופכים את המונחים "חטא"  כםודימוי העצמי האידיאלי של כםשל
גרמו לי  כםו"רוע" למכשול גדול מדי להתמודדות עם העצמי. הנטיות הללו ב

רוח של קבלה עצמית, סליחה וסובלנות כלפי  כםטפח בעודד וללהמשיך ל
כם.עצמ  

 מיוסרים לאזורים ה ו, שבו יש צורך שתתקרבה שלכםאולם, מגיע זמן בעבוד
במציאות  כםאת עצמ ו, ושתראדרך ביטויילדים, כשל ללא כפפות  כםצמתוך עב

ללא כל דילול; מבלי להירתע מההשפעה המלאה של מה שיש. היכן מוחלטת 
בקיצור,  - כםשקיימים העיוותים, הדימויים, ההדחקות, חוסר הבגרות של

יש גם חטא ורוע, שכן נוירוזה פירושה תמיד פגם באופי.  - כםהנוירוזות של
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גיליתם, ואתם חייבים לראות אפילו יותר בבירור, כיצד עיוותים לא רק פוגעים 
, אלא גם ישפיעו על אחרים שנמצאים כםאושר שלמונעים את הו כםב

. מה שנקרא נוירוזה מכילה תמיד אנוכיות, חמדנות, גאווה, פחדנות, כםבקרבת
.נטריות וחוסר רחמים בצורה כזו או אחרתאגוצ  

 עצמיכנובעים לא מה כםאת הפעולות, התגובות והעמדות של יםרוא םאם את
 םאת השפעתם על אחרים, את ו, אלא מהאזור הפגוע, ותשקלכםהאמיתי של

ולסלוח את עצמכם שאפשר לקבל  ופרספקטיבה חדשה ותרא ובאמת תקבל
 קרועים עוד היו . לא תכםפנימי שבמהותי, ה, תוך כדי הכרת ה"חטא" הכםלעצמ
ושנאה  הכאה על חטאקבלה עצמית ופינוק עצמי, או או של חלופות בין ה

. זו, אגב, דוגמה כםזו הדילמה של כםעצמית. ברמה אחת של ההוויה של
שתי חלופות ואף  יםרוא םטיפוסית לאחד מאותם קונפליקטים שתוארו קודם. את

הקונפליקט הזה אולי לא מודע בכלל, אבל הוא אחראי . מועילהאחת מהן לא 
לִיםו יםמבולבל םלהתנגדות רבה. בפנים, את בין שתי החלופות הללו.  ִמַטלְׁטְׁ

ללמוד לקבל, לסלוח ולאהוב את  כיםצרי םשאת יםשומע םשוב ושוב את
על ההכרח  יםשומע םאת, . אבל במקבילכם, למרות חוסר השלמות שלכםעצמ

. הרצון לְַׁשּנֹות יהיה כם", כדי שהרצון שלימציאותאופן ב" כםלראות את עצמ
ובאומץ  עוצמה. בותנטיתלשנות יכול להתעורר רק מתוך חרטה אמיתית וא

כצעד ראשון, לקבל את העיוורון, הבורות וחוסר השלמות שעדיין  כם,עלי
., תוך הבנה שכל אלה הם, במהותם, פגמי אופיכםקיימים ב  

שלילי, צד בכל אחת משתי החלופות צד חיובי ו יםרוא םאת כםבבלבול של 
לסלוח  יםמפחד םבין השניים. אתישר את ההדורים לי יםיכול כםולכן אינ

 יםגם חושש םלפינוק עצמי. את כםשלאווה מהת יםחושש םכי את כםלעצמ
מהשוט של  יםמפחד םעם מה שמזיק לאחרים, כי אתאופן מלא להתמודד ב

כם. השנאה העצמית של  

להבין באמת שהדילמה הזו היא אשליה וקיימת רק בגלל  יםיכול םברגע שאת
 ני, שני ההפכים לכאורה יהפכו לשלם אחד, ללא כל שליליות. שכםהבלבול של

. הם נוצרו באמצעות פיצול של רעיון חיובי: סליחה עצמית יפלושליליות מצבי ה
רצון הוהתמודדות מלאה עם ה"חטא" של האדם. שניהם נובעים מאומץ, ענווה ו

אחריות עצמית. בשל הפיצול, לרעיונות החיוביים הללו יש על עצמינו לקחת 
שנאה עצמית, שניהם נובעים מפחדנות, גאווה, בכעת מקבילה בפינוק עצמי ו

אלא לגרום לעולם  כםחוסר אחריות עצמית והרצון לא לשנות את עצמ
למגמות חיוביות ושליליות כאחד, הבלבול  תוככםלהשתנות. בגלל הפיצול ב

כאשר הפיצול של הישות המקורית כולה  ,מתחיל באותו דפוס שהנפילה חוללה
.יצר בלבול וחושך  

לא יכול  כםהאמיתי של עצמיבבלבול כזה, ה כםאת עצמ יםמוצא םכל עוד את
שני הצדדים, את למשוך  יםמנס םאת הדרך הברורה. את כםלהראות ל

על זה עם "אני חייב  יםמפצ םמפוזרת. את כםאת האנרגיה של יםומשאיר
 םעל העולם. אתשליכים מ םאת זה לעשות את הדבר הנכון" כפייתי, שאת

נגד העולם, ועדיין  יםמתריס םנגדה. את יםם על הדרישה הזו ונאבקמימתרע
תיראה, במקרה, דומה  כם. אם הדרך שלכםלמצוא את הדרך של יםרוצ

על ידי  שלכם הבתנוע , יתר על כן,ונעים ומעכביםמ םלדרישות העולם, את
כאשר,  פיםלא מתכופ םלהוכיח שאת כיםצרי םנגד העולם. את כםהמרד של

הייתה  כםזאת בכל מקרה, בין אם הדרך של יםעוש םבמציאות, לעולם לא היית
.לזו של העולם ובין אם לאו בטאותההתבדומה   
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בריאה. עצמית עמידה על זכות לזה למרד יש גם היבט חיובי; אפשר לקרוא 
היבט בריא זה סובל מאותו פיצול כמו מושג הקבלה העצמית והרצון לשנות. אם 

 ַתלְִׁמּיּותם נגד עקרונות נוקשים, נגד פרפקציוניזם ונגד מימתקומ םאת
תלות בענווה וב, זה עולה בקנה אחד עם קבלת הבלתי נמנע (קונפורמיות)

הדדית בריאה. מצד שני, פיוס, ציות ותלות נובעים מאותה חמדנות כמו מרד 
מפוצלת, היבטים לא היא ועוינות ילדותיים. זה תמיד אותו דבר: כאשר אמת 

.תואמים מופיעים באופק, ויוצרים בלבול  

שתי הדוגמאות שנתתי יראו לכם עד כמה התפיסה הכללית שגויה שמגמה או 
ני עצמה היא או טובה או רעה. זה נכון רק בתחום מאוד גס ושטחי, איכות בפ

או איכות, במקור, לפני  נטייהורק במידה מוגבלת. בסך הכל, זה לא נכון. כל 
החלק הפגוע . תכונות הופכות להרסניות ברגע שמועילההפיצול, הייתה טובה ו

 . העיוות, בשילוב עםנטייהשל ה אחדחלק משתמש לרעה בבנפש שלכם 
.התפיסות השגויות הכלליות, מגביר את הבלבול  

הפיצול גם מקשה על התקשורת מכיוון שאדם אחד חושב על הצד 
את הצד השלילי וההרסני בראש , בעוד שלאחר יש נטייה הקונסטרוקטיבי של

או קבלה עצמית. הכאה על חטא )או חרטה( למשל, מרד,  ו. קחנטייהה של
עוצמה ל הע; עמידה עצמית על זכותאדם אחד עשוי לחשוב על מרד בריא, או 

הענווה והריאליזם של קבלת עצמו כפי  עלושינוי אמיתיים;  חרטהוהבגרות ב
שהוא. אחר חושב על הסוג ההרסני של המרד עם עוצמתו הכוזבת, ההתרסה 
ָמה הלא בריאה וההאשמה העצמית הלא בריאה בחרטה  והאכזריות; של הַאשְׁ

 ם; של התרפקות עצמית בקבלה עצמית. אלו הן רק דוגמאות, אבל אתכוזבת
למצוא את אותו הדבר בכל היבט או תכונה "טובה" או "רעה" שקיימת.  יםיכול

הבלבול הזה מוביל לאי הבנות בקרב אנשים, אבל החשוב מכל, הוא מוביל 
לבלבול ולקונפליקט בתוך העצמי. הבלבול והקונפליקט הפנימי מקשים עוד 

 ,מועילעל האומץ לא לציית לכללים קבועים, או לא למרוד במה שבאם יותר 
כמו גם במה שבעצם לא בסדר בעולם הזה. מרד חסר הבחנה לא יכול לעשות 

 כםלשנות את עצמ כםדבר כדי לשנות את העולם. כדי לעשות זאת תחילה עלי
כם.ולהתגבר על הפיצול הפנימי של  

. אפילו תכונה אלוהית ללא עוררין כמו אלוכל מושג או איכות מכילים כפולות כ
מכיוון שהיא נתפסת  תיקום, לרוב לא מובנת ונדחאהבה, הכוח החזק ביותר בי
.שווא, שתלטנות רכושנית, כמיהה חמדנית ותלותלבצורתה המעוותת כהקרבה   

הרוח, של  ההיבטים רבים: צדק זההבה ניקח תכונה נוספת: צדקה. יש ב
המתבטאת בסובלנות ובהבנה; צדקה של נתינת דברים גשמיים; צדקה של 

באופן להרגיש עם אדם אחר ובשבילו, שהיא חמלה. הבה נחשוב על חמלה. 
בעצם עוד מונח שמציין את ההיבט השלילי של  כם, בשפה האנגלית יש למעשי

את ההבחנה הזו בכל השפות. עם זאת, עבור  כם. אין לרחמיםחמלה, וזה 
יותר  יםנוט םאו איכויות רבות אחרות קיים רק מונח אחד, כך שאתמגמות 

מונחים זמינים, עדיין קל להתבלבל ביניהם. האם הלהתבלבל. גם כאשר שני 
לא קורה לעתים קרובות שאדם באמת מרגיש רחמים תוך שהוא משוכנע שמה 

חמלה? זה תמיד מפתה להתגאות בגישה חיובית, שהוא או היא מרגישים זו 
.ובכך לכסות על גישה שלילית  

למה רחמים זה הרסני? מלבד התשובה הברורה שכולכם מכירים היטב ושאין לי 
 םצורך לדון בה יותר, רחמים הם הרסניים כי הם משתקים אתכם. בחמלה, את
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 כם, אינלעזור, לעשות משהו עבור האדם האחר. ברחמים יםומסוגל יםחזק
על  יםבוכ םהאחר, בעוד שבמציאות את למעןלעשות דבר מלבד לבכות  יםיכול
 כםלקבל את החיים והמוות ולקחת על עצמ כם, בשל חוסר הנכונות שלכםעצמ
רק  םלהתמודד עם תלאות החיים. ברחמים, את כםל האחריות שגורמת את

ואת באדם הזה את הפחדנות  יםעל הזולת, רוא כםאת החולשה של יםכמשלי
.. לכן זה רגש אנוכי לחלוטיןכםשל יםהמרד החבוי  

הדרך לקבוע אם אתם מרגישים חמלה או רחמים היא לשים לב האם ההרגשה 
 ם. אם זה האחרון, אתכםנותנת לכם כוח עבור האחר, או שהיא מחלישה את

 יםמחזיק םעכשיו את ההליך של הסתכלות מעבר לזה. איפה את יםיודע
? חמלה גורמת יםמדחיק םבבלבול? מה את יםלכוד םבתפיסה שגויה? איפה את

 כםלהרגיש ולהבין, אבל היא חזקה מספיק כדי לא לשתק את היכולת של כםל
.אפילו עם תרופה מרה לרגע, אם זה לטובת האדם האחר -לעזור, אם צריך   

תהיו בסופו של דבר תתקלו במושגים אחרים שמבלבלים כי הם מפוצלים. אם 
והקונפליקטים שלכם יצופו. עוד לפני שהבלבול  יםמודעים מספיק, הבלבול

 ניםלחלוטין לבעיה ומוכ יםמודע םשחרור, כי אז את וכבר תרגיש םיתברר, את
. בזמנים כאלה, אשמח להבהיר את המושגים המבולבלים קחת עליה בעלותל

.הערבעשיתי והמפוצלים כפי ש  

ריחמתי על אמא שלי. הייתה לי חמלה  : תמיד הרגשתי אשמה כי לאשאלה
היה זה בלתי עליה,  מתכלפיה ובגלל זה יכולתי לעזור לה. אם הייתי מרח

., אני מרגישה אשמהשאני יודעת זאת לעזור. אבל למרות זאת, ולמרות אפשרי   

חמלה. זה קשור ל: לאשמה שלך, יקירתי, אין שום קשר לרחמים או תשובה
. זוהי תוצאה עקיפה של אימךגישה בריאה כלפי עצמך, או כלפי של לחוסר 

.היבטים אחרים בתוכך  

אני בדיוק עומד לאבד את החבר הכי קרוב שלי. והייתי רוצה להגיע  שאלה:
.למצב של חמלה ולאבד כל סוג של רחמים  

: התשובה מרומזת בהרצאה זו. מצא היכן אתה מזדהה עם החבר הזה. תשובה
. הפחד מודחק ולכן אתה לא יכול שיקרה לך, אתה חושש וֶהחֹומה שהחבר את 

.להתמודד איתו ולקבל אותו. לפיכך, זה מתבטא ברחמים  

.: זה יותר האובדן שאני מרגיש מאשר הזדהותשאלה  

. לאבד אדם יקר זה כאב שצריך לשאת. כשלעצמו, זהו תהודזה: זה גם תשובה
. אבל דרכוכאב בריא שאינו יכול להחליש את הנשמה, בתנאי שעוברים 

המרכיב הנוסף בכאב שלך הוא פחד. והיכן שהפחד נמצא, מתרחשת הזדהות. 
. איכות כאב ךאת הרגשות של קטבעם של שני הכאבים הללו שונה, אם תבדו

הפחד, המרירות, הרחמים העצמיים, המאבק והקושי  האובדן אינה מכילה את
.הטמונים בכאב ההזדהות, ברחמים  

: בהרצאה האחרונה, בהתייחס למנגנון ההגנה, אמרת שההגנה שאלה
הבסיסית היא אקלים פנימי כללי שאתה יכול להרגיש. האם תוכל בבקשה 

?"להסביר למה אתה מתכוון ב"אקלים פנימי  
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נתיב יותר ויותר ב לעשות אתה לומדמה ששלך, : אם תתבונן ברגשות תשובה
ָקשּותשניתן לתאר בצורה הטובה ביותר כהרגשה , תזהה את סוג הזה  ִהתְׁ

או להיגרם, למשל, תעורר הפנימית. אולי זה לא תמיד על פני השטח. זה יכול ל
כאשר אתה עושה את העבודה הזו עם אדם אחר ונוגעים בתחומים מסוימים 

ך, או כאשר אתה נתקל בביקורת או אי הסכמה. אתה תזהה התקשות, תוכב
ך. אתה מרגיש מותקף ומאוים. אליפחד, חשש, רצון לדחות כל מה שבא 

בך, שמגיעה כתגובה למקרים שהוזכרו זה עתה, היא מנגנון ההגנה  הרגשהה
איך המנגנון הזה בך מגיב  הראת האת ,קדימהשזה צעד גדול כשתרגיש שלך. 

ואיך תגובה כזו מנוגדת לאינטרס שלך. אתה צריך להתבונן באקלים הפנימי 
התקשות, אחרת לא תוכל להגיע רחוק יותר מהבחינה בהזה, בהקשחה ו

.החשובה הזו של העבודה  

: לא בדיוק הגדרת רחמים וחמלה, כפי שאני זוכר, והייתי רוצה לדעת שאלה
בין השניים. נראה לי שבעבודה שאתה קובע, ככל שאנו קצת יותר על ההבדל 

מכירים ומבינים את עצמנו, כך נוכל לפעול על פי כלל, כלומר לחיות יחד. 
אנו נעשים פחות אנושיים ויותר  ,מלבד זאת, ככל שאנו עושים יותר בעבודה זו

דומים למכונות. אני מאמין שעצם הליבה של האנושות היא רחמים, ואכן, 
צמיים, כי אם לאדם אין רחמים עצמיים, הוא לא אנוכי. אם אדם אינו רחמים ע

אנוכי, הוא אינו אנושי, הוא אל. זה לא שיקול נפשי או אינטלקטואלי, אלא משהו 
.שאני מרגיש  

אני לא חושב שצריך לחזור שוב על ההבדל בין חמלה  ראשית, תשובה:
 לא תתקשה להבין ,זה לרחמים. הגדרתי את זה מספיק בהרצאה. אם תקרא את

.עם זאת, אם השאלה עדיין נשארת פתוחה, אשמח לענות עליהאת זה.   

למשל, שבבסיסו ; לגבי שאר שאלתך, היא מכילה מספר בלבולים ואי הבנות
של כל בן אנוש יש רחמים, אכן, רחמים עצמיים. לא, זה לא נכון. רחמים או 

הליבה, אלא של  רחמים עצמיים הם התוצאה, או הסימפטום, אפילו לא של
סימפטום אחר. גישות והיבטים רבים באדם הם חלק מתגובת שרשרת. הליבה 

, לא כללי, חיצוני, או חוקוזה בהחלט לא פועל על פי שום  -האמיתי  עצמיהיא ה
.נוקשה מעשה עצמי. אופי הליבה הוא גמישות ואינדיבידואליותחוק אפילו   

אנוכי. למרות שזה אנושי -לאלמרות שזה אנושי להיות אנוכי, זה גם אנושי להיות 
שיש רחמים עצמיים, זה גם אנושי שאין את זה. זה לא שאחד הוא אנושי והשני 
אלוהי. שניהם אנושיים. זה אותו דבר עם אנוכיות כמו עם כל תכונה אחרת. יש 

כאן נובע מבורות, בכך סוג בריא וגם סוג לא בריא, הרסני. הבלבול שלך 
שאתה מאמין שמצפים ממך לוותר על כל סוג של אנוכיות. לכן אתה מתמרד 

.ולא יכול להשלים עם ויתור אפילו על סוג האנוכיות שהורסת את עצמך ואחרים  

 יתרה מכך, אם אתה מאמין שהתוצאה של עבודה זו היא ראשית, להתאים
, אני רוצה לומר שאפילו לא מכונהמעין , ושנית, להפוך לעם חוקולהשתלב 

ביותר של עבודה זו. הגיע הזמן  והיסודיים  הבנת את האלמנטים הבסיסיים
בין את זה, לפחות במוח שלך. שכן תשאתה, עם האינטליגנציה הטובה שלך, 

האמת היא ההיפך הקיצוני ממה שציינת כאן. זה משמעותי, וזה חל על כל בן 
שבכל מקום שבו אדם מתנגד להבין משהו, לא  ;אדם, ללא קשר לאינטליגנציה

שומע  לא שומע את הנקודות שהוא לא מוכן לשמוע, אלא למעשההוא רק ש
לעתים קרובות את ההפך הגמור. המהות של תורות אלו ושיטת העבודה היא 

ולעזור לכם להפוך ליחידים ומוגמרים מוכנים חוקים לשחרר אתכם מ
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הערב הנקודה הזו שוב הודגשה מזווית  אמיתיים. בהרצאת( ם)אינדיבידואלי
. חדשה  

אתה נמצא בתפיסה המוטעית שטוב הוא משעמם, תפל וחסר עניין; שאין בו  
אף ֶהגְׁוֵן  )וריאציה(, אין בו אינדיבידואליות, הומור, הנאה ושנינות. אתה מייחס 
את כל זה ל"רע". כמה שאתה טועה! טוב הוא מגוון כמו רע. רק שיש בו יותר 

אשר מסתכמים בדומה  -, כי בבריאות ובבגרות הנאההומור, אינדיבידואליות, 
אתה מסוגל להביע את עצמך טוב יותר, אתה חווה בצורה חדה  -ל"טוב" 
-עמוק יותר. אתה מבלבל בין טוב ל"טוברחב ויותר, ויש לך מרחב חיים וחריפה 

הוא  "טוב-טוב"טוב", שאם מנתחים אותו, הוא ההפך הקיצוני מהראשון. בעצם, 
.פן נוסף של הרע שנראה לך כל כך רצוי  

 עצמייוצא מה זהבהרצאה זו ציינתי, בין היתר, שלפעמים עדיף לטעות אם 
בתוכך  שלםהאמיתי שלך מאשר לציית לכללים ולעקרונות כשאתה לא 

את ההפך? האם זה לא ממש לגביהם. האם זה לא משמעותי שאתה שומע 
?מראה משהו חשוב מאוד ביחס שלך לעצמך? אתה מבין, ידידי  

הוא חוק : כן, אני מבין את דבריך. אבל, אתה מבין, מה שהופך אז לשאלה
. כללחוק, . אז זה ינושאני, או אנחנו, או האנושות, חייבים לשאוף להיות עצמ  

בכך. אתה לא צריך  היכול לבחור להישאר תינוק, אם תרצ ה: לא. אתתשובה
ומלאים ורוצה לממש  מועיליםלהתבגר. אבל אם אתה רוצה לגדול ולחיות חיים 

את רוב הפוטנציאלים שלך, אז אתה חייב להפוך לעצמך. אבל הבחירה צריכה 
.להיעשות על ידך  

יש שאלה נוספת. מדוע אם כן אנשים מתקדמים , ם כךאני מבין. א שאלה:
שכאלה, נגיד אנשים שהיו בנתיב הזה כבר זמן מה, על ידי עשיית העבודה הזו, 

התמודד עם מה , יהיו מסוגלים לאזיקיםהעל ידי מימוש עצמם, על ידי השלכת 
אני כעת, ? זה של אדם אחרנימוסים רעים , כמו התמודדשאף אדם לא רוצה ל

.או המטרה. זה נראה לי כמו להיות מכונההוגן לא חושב שזה   

: יש כאן עוד בלבול, ידידי. התשובה פשוטה מאוד. צמיחה, בגרות, תשובה
מה שאתה לא מסוגל עם , אם אתה חייב, התמודדהתפתחות, גורמים לך ל

לשנות. בגרות מאפשרת לך לוותר ולהרפות ממה שאתה לא צריך לסבול. זה 
יכול לעשות; הבלתי נסבל הופך כך  לא ,בוסרילא בוגר, המשהו שהאדם ה

לבעיה עבורו. אתה מתמרד נגד מה שאתה לא יכול לשנות כי זה מחוץ 
לשליטתך. אם אתה מאמין שהמרד שלך מקל על הקושי, אתה טועה מאוד. 

.ההפך הוא הנכון  

האדם הבוגר יכול לקחת את מה שצריך לקחת מבלי להימחץ. הוא או היא 
ה. זה בהחלט לא עושה מאף אחד מכונה. נכון יותר יהיה לקרוא אפילו ירוויחו מז

לאדם המתמרד ללא הרף מכונה, וגם לא יעילה, שמוציאה כל הזמן קיטור חסר 
של אדם, כך שהוא או היא  העוצמהמטרה לאטמוספירה. זה מדלדל את 

לשנות, דבר שאינו מעבר יכלו מסוגלים לשנות את מה שהופכים לבלתי 
כי הוא  ,לא מודע לכך שהוא יכול לעשות זאת, ואפילו לא רוצהלשליטתו. הוא 

של המורד התמידי. מה גורם לך להאמין כוזבת מוקיר את האינדיבידואליות ה
שאתה יותר אינדיבידואל ופחות מכונה כשאתה כל הזמן צורח ונלחם היכן שאין 
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סיבה לעשות זאת? מה גורם לך להאמין שהאדם הוא מכונה שמתמודדת עם 
שיש כאן משהו שהוא לא יכול לשנות, הולך  הוא מגלהיה בצורה ישרה, וכשבע

עם הזרם, ובכך חוסך את כוחו לנושאים שבהם הוא יכול לעשות שינוי ובכך 
  ?יםלעשות את חייו יותר משמעותי

הרשו לי להיפרד מכם בברכות מיוחדות מאוד, בתקופה זו של השנה, לכבד את 
 באמצעות הישות הגדולה ביותר שאי פעם חיה; הישות שלימדה וחייתה ומתה 

כל האמת שהועברה שוב ושוב בכל כך הרבה דרכים שונות, מאז שהאדמה 
 ןייתמי ו וה;בו; היו בשלו כותברהישוע המשיח.  -התחילה להתקיים  כםשל
להבין שתורתו, כמו גם כל תורות אמת  כםגרום ליבהמשך נתיב שלכם שה

, לפייס, להשתחוות עצמכם להתאים את כםאחרות, אינן מבקשות לגרום ל
לבובות שלכם  על ידי שינוילשכנוע שלכם, ו כםולקבל משהו בניגוד לרצונ

היבטים  אחר תורתו, ואחרהולכים ו ניםבאמת מבי ם. להיפך! אם אתטוב" טובל"ו
שזה כך. זה שהוא, כמו גם כל נציג אחר של האמת, לא  ומסוימים בחייו, תמצא

, מנוגד מאוד למה שהאדם המורד הכי חושש האמת רק לימד, אלא גם חי את
 וובאחרים. תעמיק כםבעצמ נותבונתצפו, ת. "טוב-טוב"הבתלם  -הולךה ,ממנו

שכבר השיגו  יםמכיר םעל האנשים הבודדים שאולי את ובעבודה הזו. תסתכל
שזה נכון: ככל שאדם מפותח יותר מבחינה רוחנית  וחלק מהמטרה הזו, ותרא

ורגשית, כך הוא חי יותר, אינדיבידואל מובחן, ולא מכונה, מנותקת מחום, אומץ 
 םהאמיתי של כל אינדיבידואל הוא בדיוק ההפך מזה שאת עצמיוהומור. ה

.ם נגדומיממנו ומתקומ יםמפחד  

התברכו באלוהים. י, וכך, חבר  
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