
1 
 

 
  164 הרצאת המדריך מספר  -הנתיב

1968 יוניב 7 מהדורת   

  

אנוכיות –היבטים נוספים של קוטביות   

 

ברכה היא זרם  קדימה. שלום רב, חבריי היקרים. כמו תמיד, ברכות זורמות
אליו,  כםאת עצמ יםפותח םמידה שאתה בב כםתקבל על ידשישהוא כוח, 

.ביודעין וברצון  

למחלה. אומללות )אינדיקציה(  התוויהכאומללות של אדם נחשבת כמעט תמיד 
ם מינלח םומעוותת. התוצאה היא שאתשגוייה מתפרשת בדרך כלל בצורה 

הפנימית, כאילו הביטוי עצמו הוא המחלה. זה כמובן נכון  כםבביטוי של הוויית
יים, הם לא היו חולים, שאם אנשים היו לגמרי בהרמוניה עם הכוחות האוניברסל

נוירוטים, אומללים. אבל זה נכון באותה מידה שמחלה, חוסר שביעות רצון 
, כםהאמיתי של עצמיוחוסר הרמוניה הם אינדיקציה לבריאות. כי זה בדיוק ה

לאגו המודע מסר  יםדרך האומללות, שולח יםמדברה, כםהוויה הרוחנית שלה
א יהאמיתי אומר לאישיות החיצונית שה עצמישמשהו צריך להיות שונה. ה

משהו בצורה לא נכונה. המסר הזה מגיע מבריאות ורוצה לשקם  תמנהל
בריאות, רווחה ואושר. אמת בחיים משתווה להרגשה טובה בצורה הכי עמוקה 

 ם. כאשר אתתעצמי המשמח ובחיב ןבביטחוללא הסתייגויות,  -שאפשר 
ת של בחיים בצורה שתורמת למצב כזה, ההוויה הרוחני יםומתנועע יםפועל

לכן נוירוזה, אומללות, היא  .סופקת ושבעת רצוןמ כםהליבה הפנימית ביותר של
.סימן לבריאות ,במובן עמוק יותר  

 היא פחות מכוסה ונסתרתכך ככל שהישות האלוהית של האדם חופשית יותר, 
את מסריה בצורה ברורה יותר. לפעמים זה מראה האישיות החיצונית ,כך גם 

האמיתי שלהם  עצמיעל מצפון". אנשים פחות מפותחים, שהלהיות בנחווה כ"
סימנים כאלה בצורה הרבה פחות חריפה. הם עשויים  מראים קבור עמוק, 

מבלי לחוש את חוסר  -אפילו גלגולים  -תקופות ממושכות  משךל המשיךל
, חרדה, ספק או נקיפות מצפון הראותשביעות הרצון הפנימי שלהם, מבלי ל

כאב לגבי הסטיות החיצוניות שלהם מהחוקיות של החיים האוניברסליים. הם 
רה שלהם ואולי אפילו אומללות כאשר הם מפרים את היושמראים אינם 

כאשר הם מזינים את הצרכים של הדרישות זמני ומיקרי מרגישים סוג של סיפוק 
.ההרסניות שלהם  

או אפילו מתעלמים מכך שנוירוזה היא,  עלימים עיןשים מבדרך כלל אנ
ניהול השגוי של האישיות נגד הכשלעצמה, סימן לרוח בריאה המתמרדת 

למה בריא ומה חולה, כך  התייחסהמשקל בעדינות במוסט החיצונית. כך 
 יםסמנ םשפה של הרוח הבריאה. לאחר מכן אתבשהפרט נלחם בעצם 

מרד נגדו זה לא בוגר, לא מציאותי התלהסתגל למצב לא בריא, מתוך הנחה של
.ונוירוטי  
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גם מתרחקים לעיתים קרובות אנשים עם נטיות לא בוגרות ולא מציאותיות 
 מאחריות עצמית, מכחישים כל סוג של תסכול, רוצים להסתדר עם לא לתת

שעמדות אלו הן גורמים מכריעים של  יםבהחלט יודע םולקבל הכל. את דבר
הדבר המוזר הוא שככל האישיות האנושית ויש להתמודד ולשנות אותן. אבל 

להיות מאושרים, ומתעלמים מהמסרים  זכות מלידהשאנשים מתעלמים יותר מ
לחיות על פי הזכויות של שרוצים להפנות אותם לכיוון  שלהם רוחהשל 

. למעשה, מבלי לתת דבר הבסיסיות הללו, כך הם רוצים יותר לרמות ולהסתדר
שבני אדם מאמינים שהם חייבים להקריב את האושר  זה קשר הגיוני. ככל

את זה "נכון", "טוב" או "בוגר", כך הם הופכים זהבסיסי שלהם כי לעשות 
מקופחים יותר. התוצאה הנוספת הבלתי נמנעת היא הרס סודי ואנוכיות חסרת 

אלו איות חשבכל הנוגע לנטיות רגשיות. נטיות  נסתר אופןברחמים אי שם 
הניגוד עם יהיה גדול יותר  ךעלולות להתפרץ בכל רגע. ככל שהדיכוי גדל, כ

הסבירות להתמוטטות, להתפרצות  רגדולה יות תהיהההנחות הכוזבות , כך 
.אלימה שהאישיות לא יכולה לשלוט בה. נחזור לנושא זה בהמשך ההרצאה  

הבה ניקח כעת דוגמה של בן אנוש שמזניח את הצמיחה האישית שלו. באופן 
. אבל ייתכן שהמוח המודע אינו הגיעל בלתי נמנע, חוסר שביעות רצון חייב

חוסר שביעות הרצון בצורה נכונה. האבחון נעשה  מסר שלמסוגל לקרוא את ה
עזרה  ,לעתים קרובות מדיש אלאעל פי הבנתו של האדם בעניינים אלו. 

מורכבת מניסיון לגרום למטופלים לקבל את מצבם, מתוך אמונה ה מקצועית
שלהם הוא אך ורק מרד בסמכות, או תמרון הרס עצמי נגד  קדחתניהמאבק הש

ר בגורם האמיתי משתפת י. ההתנגדות של האישיות להכמוגניםחיים בטוחים ו
שולל. הפחד מההשלכות של מחויבות מוחלטת  הלפרת הכפעולה בהול

ת ילד סורר. כל זה מטעה עוד יותר רצוי יותר להיוכלצמיחה גורם לזה להיראות 
קיימים גם כן. אבל הם כמעט למעשה כי, כאמור, מרד בוסרי שכזה והרס עצמי 

.אף פעם לא הסיבה לרוע, אלא רק אחת ההשפעות  

אתה יכול לראות כמה קל להתבלבל לגבי הדקויות של בריאות או נוירוזה. 
ונה אחת; מסר שמוביל אנשים נוירוזה היא סימן לבריאות ולמחלה בעת ובע

עצמם לאחר שאיבדו את מסלולם התקין. זו, שוב, הדגמה תוך להרגיש טוב ב
דואליות. במערכת הדואליסטית זה או מחלה או בריאות.  מעל של התעלות 

נכון, זה נכון באותה מידה  ככל שזה נוירוזה נתפסת אפוא תמיד רק כמחלה. 
 כםשזה בא מתוך, וחותר לקראת בריאות. זה מאוד חשוב, ידידי, לגשת לעצמ

.ועם השקפה זו אופן זהב כםולמצב התודעה והרגשות של  

זה מביא אותי שוב לנושא הדואליות. אני חוזר ואומר: המתחים והבלבולים 
תודעה שלכם, כמו גם הסבל והפחדים שלכם, הם תוצאה של מצב ה

רצוי, והשני להדואליסטי שבו הכל מפוצל לשניים; שבו חצי אחד נחשב לטוב ו
לתפוס ולחוות את החיים. אין  עתתעתמלא רצוי. זו תמיד דרך שגויה וככרע ו

לחלק ניגודים בצורה זו, כפי שהראיתי לכם פעמים רבות בעבר. רק כאשר, דרך 
 םאותם, את כובשים מעל הניגודים ו יםמתעל ם, אתכםהאבולוציה האישית של

להגיע למצב המאוחד. על מנת להתקרב למצב זה יש להתמודד עם  יםיכול
.הניגודים ולקבלם כל עוד הם מופיעים כהפכים, כך שהמתח הפנימי יפחת  

ניגודים מסוימים אינם נחווים עוד כאחד מול השני, אפילו בתחום התודעה 
מספיק כדי להתעלות מעל חלק  שלכם. האנושות התפתחה תהדואליסטי

הצדדים  מהקוטביות. במקרים כאלה, הבן אדם הממוצע כבר לא חווה את אחד
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כרע. כשאני אומר "כבר לא", אני מתכוון שמצבי תודעה  הצד ההפוך אתוכטוב 
.כל המובניםבו אנשיםעם כל ה -קודמים היו קיימים כשזה היה המקרה   

בהרצאה בהם דנתי הגבריים והנשיים שהבה ניקח, למשל, את העקרונות 
 -האחרונה. רק האדם שהוא מאוד מעוות, מאוד מושפע ומופרע סובייקטיבית 

יחווה את האחד כחיובי ואת השני   -ניראה לעין וגם אז זה כמעט אף פעם לא 
הנפש, שבה לא מתגברים על כל החסימות הישנות, עדיין עומקה של כשלילי. 

הרבה בין טוב לרע. אבל באופן כללי, ובמידה רבה טומנת בחובה את החלוקה 
ותר, האדם הממוצע חווה את ההפכים הללו בצורה אמיתית. שניהם נתפסים י

כטובים ויפים במהותם. הם משלימים זה את זה בצורה נפלאה, יוצרים אחדות 
.אחת, שלם אחד. שניהם מכילים היבטים של היקום היצירתי  

מתעלה מעל ההבה ניקח דוגמה נוספת שבה, עבור נפש בריאה למחצה, 
כבר לא נתפסים כטובים מול רעים, אלא כהיבטים משלימים, שניהם ,שניגודים 

אקטיביים כוחות ההביופיים. ההפכים הללו הם  םשוויממלאים את תפקידם, 
לדיונים התייחס ב ,לטיםומגבילים, יוזמים וקההעקרונות המרחיבים ו ,יםהפסיביו

 יםכמשלימ יםהנתפס יםרב יםדואלי מצבים עוד םהאחרונים שלנו. ישנ
אפילו במצב הדואליסטי הזה שעדיין  - האת ז הז יםהדדית ולא שולל יםמגשימכו
בעיקרו. כולם יתייחסו ללילה וליום כביטויים המשלימים זה את זה של  יכרנ

ת המעוותת ביותר שלהם. רק האישיומהטבע, שניהם בעלי ערך, יופי ותפקוד 
.תחשב אחד כטוב ותלחם נגד השני כרע  

שבמציאות זה ככה עם כל הניגודים,  חושל כםהדוגמאות הללו צריכות לגרום ל
שאפילו  כםאפילו אלה שנראים הכי קשים להבנה בדרך זו. ניסיתי להראות ל

צמד הפכים כמו בריאות וחולי לא מעיד, במציאות, על טוב מול רע. שניהם 
בזמן שאדם מפר את הצרכים  שוררתיכולים להכיל את שניהם. אם הבריאות 

לרגשות מוחלטים של אהבה, לחוויות העמוקות ביותר  -הרוחניים שלו לצמיחה 
זמן שהאגו נשאר אם הבריאות נמשכת ב -של אושר, עונג, איחוד עם אחרים 

ואנשים אחרים, זה לא  בעצמי הפנימי ביותר שלו ושל לא מרגישמבודד, מופרד ו
טובה אם רואים אותה כסימפטום המוביל  היא טוב. לעומת זאת, בריאות לקויה

.לבריאות מוחלטת, הגשמה ואושר  

עולם אינו ניתן לחלוקה, כך שקוטביות אחת היא לרע שלפיכך, מה שטוב ומה 
טובה כשהיא במצבה הטבעי והלא כולה שנייה. כל קוטביות היא אחת, השנייה 

.מעוות. כל קוטביות גרועה כאשר נכנסים עיוותים ושגיאות  

זה הכי קשה לחוות עם הקוטביות הגדולה מכולם: חיים ומוות. אולי האמור לעיל 
כמעט ולא לחוש בצורה מעורפלת בדרך חדשה שזה להתחיל  כםיכול לעזור ל

שונה עם הדואליות המסוימת הזו. אני חייב לומר לכם, חבריי, שככל שתצליחו 
ליישב קוטביות לגבי כל מיני היבטים בתוך מערכת הנשמה שלכם ועם זרם 

שזה לא שונה עם החיים והמוות. שניהם טובים;  יותר הנשמה שלכם, כך תחושו
 מתחילותש או להילחם נגדם. ככל שקוטביות או דואליות אחרות אין צורך לחשו

 ןבדרכ ותויפ ותמשמעותי ןכול -להתאחד ונחוות כפונקציות חיוניות של חיים 
.מוותלחיים ובהקשר ל כך זה צפוי לקרות יותר - ןשלה  

שלא לחוות במצב זה של  יםלא יכול םיש הרבה הפכים אחרים שאת
 לא ם, הגעתםהתפתחתבה כטובים מול רעים. במידה  כםההתפתחות של
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לחוות  יםמפסיק םאת באותה מידה, כםאת הטבע האלוהי של ם, הבנתכםעצמ
את החיים בצורה המפוצלת הזו. רק אז הנשמה יכולה להיות שלווה. רק כך 

. שכן מתח הנאהתנועות הנשמה יכולות להיות רגועות וכתוצאה מכך במצב של 
לבלתי אפשרי. המתח הוא העילאי הנאה, מה שהופך את האושר -מוליד אי

בלתי נמנע כל עוד אדם נמצא באשליה שתמיד יש דברים חדשים להילחם 
היא שחיים כאשר ישות מאמינה שבטוב הנגדם. זרמי נשמה מתקרבים לעבר כל 

מיד "שם", עצמה בסכנה. מכיוון שכל הניגודים נמצאים כל הזמן "מסביב", ת
במצב מתמשך של מתח  יםחי ם, אתכםכמו גם סביב כם,עמוק בתוך העצמי של

.פכים הוא טובהשאחד ה יםמניח םכאשר את  

מכיוון שכל החיים מורכבים מקוטביות, העובדה שרובם מופיעים כהפכים 
מכניסה  - אופן מתוחאחד, מכחישים את השני בב אוחזים -סותרים זה את זה ה

, הכחשה מיותרת. הוטהלאנשים למצב מתמיד של מתח כואב, אחיזה 
 םשעשית ניםמאמי םההשלכות הן כאב ותסכול. זה מבלבל עוד יותר כשאת

כל  םאת הטוב. מדוע, אם כן, את לפותלהילחם נגד הרעים ולבהחלטתכם נכון 
החיוניות של שמחות החיים את  יםיק, כל כך חסרבר, כל כך יםכך לא מרוצ

בלבולים כאלה הם לעתים רחוקות מודעים ותמציתיים. אילו היו, היה  ?החיים
הרבה יותר קל לפקפק ולערער על הנחות היסוד שהובילו לעיוותים מלכתחילה. 

כמו הפיצול של טוב מול באותו אופן  םאשלייתיי, מתעתעיםהקשיים הם ממש 
.וחות שהם גורמיםרע, אבל הם נראים בכל זאת אמיתיים בכל אי הנ  

יוצרים מתח אדיר. האנושות נועדה במשך  ,ההפכים שבהם אנשים נאבקים
. מזיקאת השני כרע וואחד כטוב ונכון ד צשל קיומה הנפשי להרגיש רבות מאות 

לפתור את כל  יםמנס םלאיבוד בבלבול. את כיםבהכרח הול םאת ,כךלפי
, לעולם לא ועל בסיס זה, וכמובן, לעולם לא תצליח כםהבעיות האישיות של

לכל חלופות הפעולה  יםניגש םשקט. את כםלמצוא פתרון אמיתי שנותן ל ותוכל
היא  ,יםמתחיל םבצורה זו. לפיכך עצם הנחת היסוד שממנה את כםהאישיות של

.טעות נוספת ועמוקה יותרלכת ווסבתכבר עבודת הקרקע ל  

להתפרצויות, כפי שנאמר קודם. במקרים אחרים, שני לעיתים מתח זה מוביל 
שנראים באופן שרירותי כסותרים זה את זה, מבטלים זה את זה.  םהקטבי

בגישוש אחר פתרון עם הנחות יסוד שגויות שכאלה, קוטביות אחת תמיד 
. כך הם מבטלים אחד את השני. בתפיסה אמיתית, שני האחרתמופעלת כנגד 

ים באופן אורגני, תוך סיוע הדדי זה לזה. בתפיסה ההפכים מקובלים ומתפקד
של בלעדיות הדדית, הם יוצרים קצר חשמלי. בחשכת הבלבול,  מתעתעתה

הפרט נקרא לעשות בחירה, אך אינו יכול לעשות זאת בהצלחה. כאשר 
ההתפלגות אינה אחידה, בצורה לא אורגנית, מעוותת, עלולה להתרחש 

 -שוב בצורה לא אורגנית, מעוותת  -אוזנת התפרצות. כאשר ההתפלגות שווה, מ
. מה המושג החשמלי של קצר() כל זרמי הכוח הופכים לבלתי פעילים, מקוצרים

קורה: שני ההפכים מבטלים זה את זה. התוצאה  , אכןאמתכשהמוח מחזיק 
, חוסר חיים ומוות של רגשות שאנו חושתיתתקהות הנוספת של מצב זה היא 

קהות בעבודתנו המשותפת. לעתים קרובות אנו דנים בדנים בהם שוב ושוב 
למשל, פחד מרגשות.  -ובמוות בקשר להיבטים מוגבלים אחרים  התחושתית

 המאבק  -האם פחד כזה אינו מבוסס בדיוק על מאבק דואליסטי כזה  ולם,א
?בחירה בין כוחות קוטביים בחייו הפנימיים של האדםכנגד   

כן והלא הבסיסיים, עליהם דנו קודם דוגמה פשוטה תתאר גם את זרמי ה
, העיקרון שמתרחב, חיובימייצג את העיקרון ה 'כן'הבהקשרים שונים. זרם 
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 ,. הוא נסוגשוללמייצג את העיקרון ה 'לא'הרם זחיים. ת האמחבק, פתוח וקולט 
שכנוע והנחה כללית שהעיקרון  ם, מכחיש, מתכווץ לתוך עצמו. ישנמושך לאחור

הוא חולה, רע, לא רצוי. הדת  שוללהוא טוב ורצוי, בעוד שהעיקרון ה חיוביה
, את יעצמה עשתה את החלוקה הזו, כשהיא מייצגת במפורש את אלוהים כחיוב
השטן ככוח השלילה. זו, במקרה הטוב, חצי אמת. לקבל באופן עיוור את 

החלוקה הזו במעמקי הרפלקסים הלא מודעים של האדם פירושו בלבול וכאב 
 עורבמנהיה . ברגע שאדם נשלט על ידי גישה כזו, הוא שלא ניתן לתאר במילים

בטעויות המובילות לטעויות נוספות ולפרשנות שגויה של החיים, עד שנעשה 
.קשה יותר ויותר להיחלץ מהמבוך  

אני אדגים זאת בצורה הפשוטה ביותר. האין זה נכון שלאשר מצב לא רצוי, 
מו שלילת מצב או גישה חיובית ובונה? לאדם גישה הרסנית, זה לא רצוי כ

רק לאשר, כל שלילה תיחווה עם ייסורי היסוס, ספק, חוסר ודאות אמור ש
במצב מסוים. אני מתכוון לרמות  מועילהגם אם השלילה היא בריאה ו -ואשמה 

מוח הלא מודע או החצי מודע. החוליה ב תאכסנותעדינות מאוד של תגובות, המ
, קושי לקחת את עמוד על דעתךרת הזו היא קושי להבאה בתגובת השרש

בריא. באופן כחלק מהיצירה, קושי להיות תוקפני כל אחד הזכויות הגלומות ב
לדרישות כלשהן,  'לא'אדם כזה מרגיש נאלץ להיכנע תמיד, לעולם לא לומר 

נצלניות. חוסר עמוד השדרה והחולשה של אנשים רבים הן  לא משנה כמה
מבוסס על נתינה  -מלהכחיש משהו. זה לא טוב אמיתי  נובעים מפחד עמוק

חופשית של אהבה, על הרוח הנדיבה של הרצון לתת מעצמו. זהו פחד עדין 
 אלוועצמיות שכ רותיכל דבר עבור העצמי. חוסר חמלתבוע  על שלך,עמוד מל

את הנפרדות הבסיסית והאנוכיות במובן  יםאת היכולת לאהוב ומגביר ניםמקטי
הלכאורה ההרסני. אז אתם יכולים לראות, חברים שלי, אפילו עם הזרמים 

 ותטע םהשני. אתנגד הרעים של כן ולא, זה אף פעם לא אחד נגד טובים 
שיכולים את העיקרון המאשר כיחס כולל לכל המקרים  תאמצולחלוטין אם 

.ולשלול את העיקרון השלילהלקרות   

אני מראה שוב שתפיסת העולם הדואליסטית מובילה לטעות ולסבל, לבלבול 
 יםקוטביצדדים הבין כל ה השלמהוהרחק מכל הפתרונות האמיתיים. ה -ולמתח 

בראיית הטוב בשני הניגודים. זה לבדו יוביל לאמת, למציאות, לבריאות,  נהטמו
לגילוי האושר האוניברסלי ולהרחבת התודעה. זה עמד בבסיס כל ההרצאות 

, זה כםבתוכ יותר יםמעמיק םשלי. ככל שאנו מתקדמים יותר ויותר, וככל שאת
 כםות שלמחדש בהדרגה את כל היכול נוהופך להיות יותר ויותר חשוב שתכוו

, אחר כםלחיות על פי העיקרון המאוחד. זה חל תחילה על תהליכי החשיבה של
העדינות ביותר. יותר ויותר תגיעו לנקודה  והתפיסות כך על התגובות הרגשיות

ם והבריאים ימציאותישבה תוכלו לאמץ את שני ההפכים בביטויים האמיתיים, ה
הבריאות והמעוותות שלהם. שלהם. יותר ויותר תתכווננו לזהות את הגרסאות 

מה זה מה ., במקום לשפוט, ותרגיש םאת  

באותה רוח אני רוצה לדון בנושא החשוב מאוד של אנוכיות. במהלך עבודתנו 
המשותפת נגענו בנושא זה בדרכים שונות. עכשיו הייתי רוצה להיות קצת יותר 

מפורש ולהעמיק קצת יותר. לנושא החשוב ביותר הזה יש הרבה מאוד השלכות 
חיים צורת בכל בכל קיום אנושי, בכל נפש אנושית ובאופן בלתי נמנע, לכן, 

חיצוניים. יחד עם זאת, הנושא הוא נושא קשה מכיוון שהוא עלול להטעות 
כוזב, מפרידה, אשר באופן בקלות אישיות ילדותית, מרוכזת בעצמה, אנוכית 

עומדת לרצות להכריז על האנוכיות ההרסנית והנפרדות שלה כבריאות וכ העשוי
תי בנושא זה בפירוט. רובכם, . זו הסיבה שחיכיתי זמן רב לפני שדיברעל שלה
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חבריי, התקדמתם מספיק ביכולת להבחין בין אנוכיות בריאה לאנוכיות הרסנית, 
כך שלא תיפלו בפח של העמדת פנים שהאחד הוא השני. יש להימנע ממלכודת 

כם.זו. אז ההבנה של המילים הללו תייצג שחרור גדול עבור  

יה, רעה, לא רצויה, בעוד שכל העיקרון המקובל בעולם הוא שאנוכיות היא שגו
מיני חוסר אנוכיות ראויים לשבח, טובים, צודקים. רק לעתים נדירות עושים את 

על  ותשומר ןההבחנה שכמה צורות של אנוכיות הן בריאות ונכונות במהותן. ה
על יכולתו לגדול,  ותזכותו הבלתי מעורערת של אדם להיות מאושר ומגנ

ם מבחין רק לעתים נדירות שחוסר אנוכיות להתרחב, להתפתח. במקביל, אד
ניצול אחרים באמצעות שיעבוד  -יכול להיות ביטוי חולני של הרס עצמי וחולשה 

. זה לא קשור לדאגה  ותומאפשר לאחרים לנצל אהוא עצמי, בדיוק כפי ש
אמיתית לזכויות של אחרים. למעשה, רק האדם שיכול להיות אנוכי בצורה 

.אמיתי לזכויותיהם של אחריםבאופן  הנכונה והבריאה מסוגל לדאוג  

לאנוכיות יש מקור בריא. הוא אומר: "אני גילוי של אלוהים. ככזה אני, במצבי 
ק אדם מאושר יכול להפיץ הבריא, ללא הפרעה, אינדיבידואל מאושר. כי ר

ולהעניק אושר. רק אדם שגדל בהתאם לפוטנציאל שלו ולתוכנית החיים שלו 
הוא מאושר. לכן אושר והגשמת ייעודו של אדם הם שם נרדף. האחד לא יעלה 

על הדעת בלי השני. אני גם אדם חופשי לחלוטין, אוטונומי ואחראי לחלוטין 
לא יכול לקבוע את חיי, את הצמיחה לחיים שאני מעצב לעצמי. אף אחד אחר 

שלי, את האושר שלי. אני לא אתן לעצמי להטיל בעדינות את האחריות הזו על 
אותם" עם חוסר האנוכיות הכוזבת שלי, דרך שיעבוד,  שאקנהאחרים על ידי "

."לעצמי להרגיש כל כך לא אנוכי כי אני מוותר על זכויותיי גרימה דרך   

ההבנה הזו מספיק עמוק. הרהרו בכך בצורה  להטמיע אתים לא יכול םאת
 גישההאישית והעמוקה ביותר ותראו באיזה אופן אתם סוטים מבלי משים מ

. ככל שתבואו לבטא את דרך החיים הכנה, הבריאה והאחראית הזו, כך וזכש
תרגישו בטוחים בעצמכם, כי הביטחון נמצא בעיגון בתוך עצמכם. כך האמת 

. חוסר אנוכיות מזויפת כםלעוגן של האלוהי, שבעצמו הופךמוציאה את הגרעין 
 םבאדם האחר שעבורו את ניםמעוג םלאבד את המרכז הזה. אז את כםגורמת ל

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        קריבים. מ
עמדות כאלה באמת, זה מראה שלעולם לא ניתן  עם מתמודדיםכל פעם שב

להקריב קורבן כזה באהבה אמיתית, ברוח חופשית של נתינה ספונטנית. כאשר 
קיימת אהבה אמיתית, רעיון ההקרבה אינו ישים עוד. המעשה כל כך מהנה עד 

שהוא אנוכי כמו שהוא לא אנוכי. חוסר אנוכיות היא אנוכיות ולהיפך. חוסר 
רבה מרמז תמיד על מיקוח פנימי, רצון סודי להתחמק עם משהו אנוכיות של הק

 -אימתחת לסנטימנטליות חיצונית המעמידה פנים שהמעשה טוב. זה תמיד 
.אהבה ומביס את הצמיחה  

אלא באישור של אחרים,  שלכם האמיתי ילא בעצמ ניםמעוג םכאשר את
 כםאינ, כםלזכות בעצמיות, בכבוד העצמי ובאושר של יםמקוו םאת םשדרכ

ממרכז  יםמנותק ם. אתכםלהבין את המסרים של הטבע האלוהי של יםיכול
 יםמבולבל ,חלופות סותרות בין נעים בצורה מגושמת ם. אתכםהחיים החיוני של

איתם. יםוגם עבור אלה שאתה מעורב כםעבור ,לגבי מה נכון או לא   

אומללות משולה  ושב נתיבב כיםהול ם, אתה שלכםווייהכתוצאה מהביזור של ה
לחוסר אנוכיות, המשולה להיות אדם טוב. טעות זו היא רק תחילתו של מעגל 
. יםשל טעויות נוספות, היוצרות תגובות שרשרת רבות של רגשות ועמדות הרסני
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אם להזכיר רק כמה: הונאה עצמית לגבי מה זה "להיות טוב"; תלות, 
חולשה, חוסר אונים, ענווה שמתפרשת גם כאהבה ודאגה לאדם התלויים בו; 

כדי לא  וסתריםלכן זעם, כעס, מרד. ככל שיש לשמור על אלה מ -מזויפת 
לשבש את המבנה הכוזב, כך גדל הפער בין פני השטח לרגשות הבסיסיים. 

חוסר האנוכיות החיצונית, המשוערת, כך הזעם והעוינות יותר גדלים ככל ש
סתרת. ברגשותיכם וברצונותיכם אנוכיות הרסנית נ יותר הנובעים מכך יבנו

מכל  תפרקוהנסתרים אינכם שמים לב כלל לאחרים שהייתם בשמחה 
מציאות  ניםנות כםאם אינ כם,זכויותיהם. האחר לא יכול לקבל מציאות עבור

כם.לעצמי של  

האנוכיות הנסתרת וההרסנית מגיעה מפחד והופכת את האשמה למכשול 
תחת כל כך שונה מזו שלמעלה. אדם שנראה בלתי עביר, רק בגלל שהתמונה מ

שלא יכול להיות אנוכי בצורה הנכונה והבריאה לא חווה את העצמי שלו 
הכל משחק, איך להסתדר הכי קל עם מינימום השקעה בחיים. איך  -במציאות 

אנשים שאינם לוקחים את עצמם, את הצמיחה והאושר שלהם מספיק ברצינות 
אנשים אחרים כאמיתיים חווים  ,כגורמים אמיתיים שאפשר להתחשב בהם

?מספיק כדי לדאוג להוויתם האמיתית  

ולמה,  כאשר אנוכיות נחשבת רעה וחוסר אנוכיות טובה, ללא קשר לאיך
הדואליות והטעויות משתוללות. לכן קונפליקט בין אינטרס עצמי לאינטרס של 
אחרים הוא בלתי נמנע. זה באמת נראה קונפליקט אמיתי וברמה הזאת זה כן. 

מעל הדואליות, קונפליקטים כאלה כבר לא קיימים. שכן  יםאבל ברגע שמתעל
באופן מוחלט ובלתי  מה שטוב לעצמי האמיתי של האדם עצמו חייב להיות טוב

נמנע לעצמי האמיתי, האושר והצמיחה האולטימטיביים האמיתיים של האדם 
 -של האמת האוניברסלית, שנמצאת בעומק  -האחר. בתחום המציאות הפנימית 

להיות התנגשות בין האינטרסים האמיתיים של יחידים.  הלעולם לא יכול
שקר, צרכים נוירוטיים אינטרסים סותרים קיימים רק ברמות המושלכות של 

ודרישות אנוכיות ונצלניות באופן הרסני, המעכבות את גילוי האמת ואת האושר 
.של כל הנוגעים בדבר  

כאשר הדואליות מפצלת את האנוכיות לחלוקות כוזבות ולערכים כוזבים כך 
ומעוותות, מאמינים שמה שהורס  מעמידות פנים, יותתיששוררות גישות לא אמ

ענווה מזויפת, ובכך גאווה  ספקמ זהמיתיים היא הדרך הנכונה. צמיחה ואושר א
תמיד  -את האדם שמקבל את הקורבן  הופך לנצלןשקרית, לאדם המקריב. זה 

האם זה יכול לקדם את האמת והיופי, האושר וההתגלות  נות.במסווה של צדק
עבור מי שמקריב או זה שמקבל זאת באופן עיוור? גם אם ניתן לטעון כלפי חוץ 

שהסדר כזה כרוך בעשייה צודקת, האם זה באמת כך? מה מתרחש בנפשם של 
להיות  יםאת הקורבן חייב יםאנשים המעורבים באינטראקציה כזו? מי שמקבל

ה גוברת. עם זאת, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתמודד עם זה, אשמ יבעל
והם לא רוצים להיפרד ממצב כזה.  ,כי זה יגרום למבנה שהם בנו יחד לקרוס

כבר הזכרתי את המרד, הכעס ותחושת הטוב המזויפת, הרוח של להיות קורבן, 
.נפשו של האדם המקריב את עצמוב נאחזתש  

העצמי  ,הקוטביות של אנוכיות/חוסר אנוכיותמיישרים את ההדורים של כאשר 

יותר מהאחר, אלא  יםכחשוב כםלא על ידי הערכת עצמ -מתקבל כמרכז הקיום 

הוא בחיים האלה,  הוא המוביל. כםאחראי על חיי כםהאגו שלש העל ידי ידיע

שקובע באיזו דרך ללכת. רק אז אפשר לתפוס ולחוות שאתה והאחר  זההקפטן 
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הכרח תחוו שאינטרס אישי בדרך הנכונה לעולם לא יכול חד, בפנים. בתם אא

היכן שהוא באמת חשוב, ברמה העמוקה  -להפריע לאינטרסים של האחר 

תערב )דוחף את ביותר. עם זאת, אפילו אינטרס אישי נכון ובריא כמעט תמיד מ

אינטרסים העצמיים האגואיסטיים של האדם האחר. זו הסיבה שמעקב האף( ב

האמיתיים של האדם הוא לעתים קרובות מאבק גדול ודורש אחר האינטרסים 

שאינטרס בטענה נלחם בזה ומשלה את עצמו  כםהרבה אומץ. העולם סביב

להיות  כיםצרי םעצמי אמיתי אינו אלא אגואיזם ואנוכיות הרסנית. זו הסיבה שאת

מספיק כדי לעמוד בחוסר הסכמה של העולם כדי ללכת בדרך הרוחנית  יםחזק

מכיוון שהנתיב הרוחני של האדם עצמו אינו יכול להיות דבר מלבד . כםשל

כמה  -ומכיוון שהעולם מכוון להאמין שמה שמאושר הוא שגוי ואנוכי  -אושר 

שווא  תולהרגיש אשמ יםלהיות כדי לא להיות מושפע כםעלי יםועצמאי יםחזק

 .לו ַאׁשָמה העל מה שבאמת לא ראוי

תנגדויות עמוקות אלו לפני שתוכלו לחוש עליכם להתגבר על מספר חסימות וה

שדרך הצמיחה עצמה היא החוויה המאושרת ביותר שניתן להעלות על הדעת. 

 כם.יש לבטל את כל ההונאה העצמית לפני שהאמת הזו תוכל להתגלות בפני

תשאלו את כשאתם  אם תבינו את העיקרון הזה, חבריי, ותמשיכו מכאן והלאה, 

קרה לכם תהיה התעוררות חדשה נפלאה. אולי ישעצמכם מספר שאלות, מה 

 םלשאול, "מה הכי משמח אותי?" אם את כםשל נתיב בשלב זה של ה ותתחיל

חייב להיות  ,באמת תכםלראות שמה שמשמח א יםחייב םלעומק, את כיםהול

להתחבר יותר לחיים הקוסמיים, ומכאן  כםבונה, מביא צמיחה, וחייב לגרום ל

מספיק עמוק ולא  כיםהול םאם את -לראות גם  יםחייב םעם אלוהים. את

שאינטרס עצמי בריא לא יכול להיות  - כםבהיסוס ובפחד מהחקירה של יםעוצר

בצמיחה ובהתפתחות  ךה תומזנגד האינטרסים האמיתיים של אחרים. אכן, 

 תוךהאמיתית של אלה שהאינטרסים האגואיסטיים והחוליים שלהם משחקים ב

החלק שרוצה להתנער מאחריות עצמית. צמי שלכם, של הע  ותהפחד והתלותי

אינטרס עצמי בריא יכול, לעומת זאת, להיות נגד האינטרס של קיפאון ואי 

צמיחה של עצמך ושל אחרים. ברגע שתסתכל על זה בכנות ובחוסר 

שכזה. כל זיוף  סנטימנטליות, האומץ להיות עצמך יתעורר בך מתוך חזון אמיתי

. הגרעין הכל כך פשוט יישאר: מה שמייצר וועם זה הרבה סבל ומתח ייפל

תוסס והנאה.  דירבוןצמיחה, התפתחות של הנשמה, חייב לייצר גם אושר חיוני, 

 .כי כזה הוא טובו של עולמו של אלוהים

את מה שלא מקדם את  לשבחראוי העיוות של עולמו של אלוהים הוא שהופך ל

 .ציה של הפרטהאבולו

 כםלעצמ נותבורכו, כולכם, חבריי, היו עמוקים באמת של הווייתכם האלוהית. ת

 .אלוהים –להפוך ליותר ויותר למה שאתה באמת 

 תרגום: חווה אילון
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 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 
 שום בבעלותהנתיב ההתמרה הוא סימן ר RPathworkשם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים: 

הקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש  Foundation Pathwork Theשל 
על  RPathworkהקרן עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימן  בכתב מאת הקרן.

 מסונפים וסניפים. ידי ארגונים או בני אדם אחרים, כגון ארגונים

המדריך לנתיב ההתמרה הם רכושה  Guide Pathworkהיוצרים לחומר של  זכויות יוצרים: זכויות
 . Pathwork – –הבלעדי של קרן 

שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמידה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות 
לי או לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את סמ היוצרים של הקרן, אך אין לשנות

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

רןל המדיניות, נא ליצור קשר עם הקש להשגת מידע או עותק השירותים וזכויות היוצרים של הקרן.  

 


