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 עצמית-חשיבות שלההמון -דימוי
The Mass Image of Self-Importance 

 
 אלוהים מברך את כולכם. אלוהים מברך שעה זו.שלום ידידיי. 

בנה נוספת ה היא דורשתבטבע האנושי ו החשוב [trend] נטייהו לעתים תכופות דנו ברגשי נחיתות ומקורם האמיתי. ז
נחיתות הן שהסיבות האמיתיות לרגשי לכם היטב רור בכבר  היוםש חושבאני  [.self-findingעצמית ]-למציאה תכםבעבוד
ים להתייצב מולם שאינכם רוצאף [ שלכם, וimperfections and inadequaciesהפגמים והליקויים ] נרשמיםשלכם מודע -תתב ;חבויות

מצוא מבקשים לאתם לכן ו ,לחסל הידיעה הזו אינכם יכוליםאת  ;א מפסיקים לדעת עליהםאתם בכל זאת למם, יולהשלים ע
]ים הערצה ואישורקבלת תשומת לב,  שההקלה תימצא לכם דרךאתם מאמינים בטעות  ;הקלה מההרגשה הלא נעימה

כל היותר היא לאים[ ]שהם מביאתם מקבלים, ההקלה  [ים]. רבים מכם כבר גילו בשלב זה שלא משנה כמה אישורמהסביבה[
 .זמנית בלבד

תרבות,  י, ללא הבדלתמידקיים המון זה -עצמי. דימויה אודותהמון אחד מסוים -בהקשר זה ברצוני לדון בדימוי
לזמנים מסוימים ולציוויליזציות  הקשורים ,המון אחרים-דימוייגם יסטורית או סביבה. קיימים גיאוגרפיה, תקופה ה

חוסר השלמות של ספציפי נוצרים משילוב  ,מקיפים את כלל האנושותאלה ש ,אוניברסאליהסוג המן  המון-דימויימסוימות. 
 רצונה של האנושות להגיע לשלמות.ות האנושי

כל הערך שלי או הערצה,  ]ים["אם אני מקבל/ת תשומת לב או אישור: אחד מן הסוג האוניברסאליהמון -דימוילהלן 
נחות".  אכן שאני פירושו, זאתבעיניי. אם אני לא יכול/ה לקבל גם לא רק בעיני העולם אלא  [all my worth is established]מתחזק 

כולכם בלי יוצא מן הכלל תמצאו מחשבה מודעת, אלא עמדה רגשית לא מודעת.  אינה ; זולמותר לומר שזוהי מסקנה מוטעית
 בתוך עצמכם.את הרגש הזה 

שום אשליה לא יכולה להביא לכם  שכן מאשליות, הזו היא לשחרר אתכם היות שזהו דימוי, הוא אשלייתי. מטרת העבודה
בדימוי הזה יש השלכות רבות והיא שאשליה המסוימת לעד ליצור לכם בעיות. הרמוניה, שלווה וחופש. כל דבר אשלייתי מּו

 אחרים סביבכם.לכם ולתוצאות מזיקות כולה יוצרת תגובת שרשרת ש
 תלותנגד ה התמרדותבונמצאת בהתרסה  לאשהתרופה  –כדי למנוע כל אי הבנה אפשרית  –בנקודה זו עלי לחזור ולהדגיש 

. ]ים[אישורללהערצה ו פלליםמ שבה אתם דירותאותה התדיוק בב. באופן לא מודע אתם מתמרדים בדעות של אחריםכם של
תוצאה שניהם קיימים כ ;מידהאותה השניהם מזיקים בו בעת ובעונה אחת בנשמה של אנשים רבים,קיימים  הדברים שני

 .בריאה-שגויה ולא אותה תפיסה בסיסיתמ
לקבלת משוועות/זועקות ההמון המסוים הזה. אנו, בעולמנו, יכולים לשמוע את הנשמות שלכם -דימוי לאהבה נחזור 

קריאות  משגרותמבחינתנו. כשאנו מתקרבים למישור שלכם, כל הנשמות כזה רעש חזק מין  מייצרתשומת לב. המימד הארצי 
כל אך אתם יכולים לדמיין עד כמה רועש הדבר עבורנו. קול הנשמה הוא קול רם.  ,כםים שלוזעקות שאינן נשמעות לאוזני
 .קול הרמוני במיוחדאינה שמכריזה על עצמה בקולי קולות עצמית -חשיבותהרגשות מפיקים צלילים, אבל 
מגמות אחרות, בהתאם לאישיים; ה ומאפיינילוו למזגם משתנה מאדם לאדם בהתאהמון זה -הביטוי החיצוני של דימוי

, מזדקרת לעיןחינוך. כל אלה יחד קובעים עד כמה לסביבה ובהתאם לבריאות או חולות, הקובעות את עוצמת הביטוי וסגנונו; ו
ית. אם צמע-ובאיזה תחום קיים הצורך בחשיבות מהסביבה[, ]יםאישור]קבלת[ לזעקה ההיא עד כמה ברורה עד כמה חזקה ו

 ,מאדם אחרפחות  מפותחהוא שמבחינה רוחנית, אדם כזה  אומרלא בהכרח  הדבר, הדרישה לאישור מזדקרת לעיני אחרים
 זו שאלה של דרגת ההדחקה.יותר.  וסמויה נסתרתהזו  הנטייהשאצלו 

מקום ומוצב במעם להיות מורם  הדורשבסופו של דבר את החלק בכם  מסוימת זו, כולכם תגלו נטייהדרך עבודה על 
מדוע אתם מרגישים צורך  לכת רחוק יותר ולשאולליש  [;prideגאווה ] ושרוצה להיות מיוחד. לא די לקרוא להחלק , ןראשוה

מעמד מיוחד  ִעםשמובילה אתכם להאמין זו  ]מסקנה[מהדימוי שזה עתה הסברתי. ]שנובעת[ בגאווה? בגלל המסקנה השגויה 
אתם שווים חושבים, ומאמינים מה שאתם עושים ועם  מסכימיםאחרים אם שו ,כם ייעלמורגשי הנחיתות שלבעיניי העולם, 

תראו  אך אם תנתחו את משמעות הרגשות שלכם מובן שאינכם חושבים זאת במודע,בעיני עצמכם. כ [כם עולההערך שליותר ]
 ישששלא מספיק להיווכח הסיבה זו מטרה. לאמצעי הגנה, לאמצעי להשגת גאווה כך אתם הופכים את ה .שבכך הם מסתכמים

 .כדי להביא לחיסולהבכם גאווה 
שגם אתם לתדהמתכם  אתם מגליםבנתיב  ציםמאמ םתהשקעשאחרי אבל לא הייתם מודעים לגאווה שלכם, שבעבר  ייתכן

ם אל יש להתקד", הדבר לא עוזר. אל תהיה יהיר .גאווהזו " לעצמכם תאמרואך גם אז, לא משנה כמה פעמים בעלי גאווה. 
מודע שהגאווה -לאאופן אתם מאמינים בש ניםהפהבין ולל. יהיה עליכם מדועלהיווכח בסיבה עצמית וה-ההבנבשלב הבא ה

אסון מדומיין. כאשר אתם מגלים את הטעות שבהנחה זו, אתם יכולים איזה או להציל אתכם מ יכולה להשיג בשבילכם משהו,
 .צורךהן אין בשהבנתם עצמית: ה-להיפטר מן הגאווה, מן היהירות, מן החשיבות
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מסקנה ההמטפח את חלק באישיותכם אותו קיומו של ל להיות מודעים לחלוטיןכל זאת, חיוני  [grasp] על מנת לתפוס
]לקבל את[ אישור דורש ההקול הפנימי צווחותיו של את באופן ממשי ע ושמל צליחולכת עד שתהרחיק שגויה. עליכם לה

להעמיד לשאלה רגשות שמעולם לא  עליכם ;רגילן ההזדמנויות שבהן הקול הזה מדבר בקול רם מ. עליכם להתבונן ב]הסביבה[
-דימויקיומו של או את התשובה תהיו מודעים למשמעותם ומהו הרצון שעומד מאחוריהם? רק כאשר תמצ היא מה. נחקרו

 עצמית בתוך נשמתכם אתם.-מון של חשיבותה
חם, שזהו , בעת ניתויגלו לכםרבים  עדיניםרגשות  ;צד השניבכל שאר העולם  אתצד אחד, ומהמון זה יש אתכם -בדימוי

אחרי עוד הבנה של חיפוש מתמשך זו רק תחילתו אולם  ,חשיבות עצומה תא בעליה הבנה הזוה ;בדיוק מה שקורה בתוככם
ינכם יודעים עד כמה מצב מסוים ליקטים ובעיות. כל עוד אקונפשלל  מביא אליכםהדימוי הזה איך  תראו[. connections] קשריםו
[a condition ,הוא מזיק ]איך תוכלו לראות את השפעותאפילולקיומו וכל עוד אינכם מודעים  ;מנוהמניע להיפטר מ חסר לכם , 

התחבר י הזה בתוך עצמכם, ואז עליכם לתוצאותיו? תחילה עליכם לפתח מודעות למצב הבסיסי והאוניברסאלהמצב ו
ותיווכחו  ,לחלוטיןת מן הבעיות שלכם באור חדש תתחילו לראות רבואז . שונים קונפליקטיםיניהן לבין ולקשר ב יותוצאותל

 שרבים מן הקשיים שלכם לא היו מחויבי המציאות אילו הייתם משוחררים מן התפיסה השגויה המסוימת הזו.
. אנשים הוא מתבטא משתנה אף היאהצורה החיצונית שבה מודע שלכם. לפיכך, -המון זה לובש צורות רבות בלא-דימוי

מחפשים הערצה בדרכים שונות. אדם אחד עשוי להאמין שעושר חומרי יגביה את שיעור קומתו בעיני העולם. אצל אחר, ערכים 
 . אצל אנשים מסוימים האמצעיהשנייהכל לומר שמרבית חבריי נופלים לקטגוריה . אּוהערצה ואישור השגתל ישמשואחרים 

אופי טוב, הגינות,  האמצעי עשוי להיות. אצל אחרים כלשהואו כישרון מסוים להיות הישג  עשוי אישורה ולהשגת הערצ

. יש אפילו קטגוריה של רת תכלית זונאמנות, אינטליגנציה. אצל הרוב, האמצעי הוא שילוב של תכונות רבות שאמורות לש
זרמים גם אישור. מסמלת גם היא  ,כמובן ,אהדהו –אהדה  די להשיגאנשים העושים שימוש בצרות שלהם/במזלם הביש כ

העולם סביבכם, אתם אבודים. מחולים אחרים משפיעים על הדימוי ומעוותים אותו לכיוון מסוים. הדימוי אומר שללא אישור 
 מה שחושבים עליכם אנשים אחרים.על תחת רגליכם, שכל עולמכם עומד או נופל  תישמטאתם מאמינים שהקרקע המוצקה 

"לא [ מכריז]כאשר אדם תגובה בריאה. ההפוך הוא  ]מניפסטציה[ הביטויולחשוב שבלבל התאני מבקש מכם לא לשוב, 
והיכן שקיימת התמרדות, עדיין קיים שיעבוד. ההתמרדות מנסה לשבור את  ;", זו התמרדותאומריםאנשים אכפת לי מה 

שמנסה לכפות עליכם דפוסי אתם מתמרדים נגד עולם לא נכונה. אתם מאמינים שהבדרך  בוחרתהכבלים ולהשתחרר, אך היא 
התלות שלכם בדעת העולם. לפיכך, התרופה טמונה בגילוי מדוע אתם נגד למעשה המרד הוא טעות.  היאך גם זו התנהגות,

י , בלחרר מן השיעבוד והכפייהתשהאל השיעבוד. אז ורק אז תוכלו למשועבדים באופן הזה; איזו תפיסה שגויה מובילה אתכם 
 ,כמו כן, בתלות מסוג זה. לא יושיע אתכםשלהשיג משהו הצורך להשקיע מאמצים כואבים בניסיון גם יחדל . הצורך למרוד עוד

לעתים קרובות לא ניתן רגשי נחיתות. לזה יותר מכל דבר אחר גורם דבר , ולעתים תכופות אתם מאבדים את הנאמנות לעצמכם
לא ולם וגם להיות נאמנים לעצמי הפנימי ביותר ולתוכנית החיים הפנימית שלכם. גם צות את העגם לר  לעשות את שני הדברים, 

, שלא יכולה להתקבל על הכולאתם תלויים כל כך באישור, בכל פעם שעליכם לנקוט עמדה ש מאחר. אך םלוצות את כלר  ניתן 
ההמון של -עולים מתוך דימוישנפליקטים קואלה ועוד רבים אחרים הם ה. [gets into a turmoilשקט ]-נכנסת לאיהנשמה שלכם 

 עצמית.-חשיבות
אתכם למכור את נשמתכם. הדבר עשוי [ compelלדחוף ]מדי פעם המון זו, הקיימת בכל אדם, עשויה -תקל לראות שאשליי

 ן זה,בעניי לקרות בדרכים רבות וסמויות, ואעז לומר שאין אדם שלא נהג כך לעתים. אני מבטיח לכם שאין יוצאים מן הכלל
תמצאו לכל הפחות משועבד לדימוי. אשר בכם עליכם למצוא אישית את החלק  אולם. אחר מקום שוםב ביניכם ולאכאן לא 

ליזציות ציונרלא משנה עד כמה סמוי, עד כמה חבוי או מכוסה במניעים ראויים וב –מספר תחומים בתוככם שם קיים הדימוי 
אם אתם רוצים בכך למצוא את החלק הנגוע, אבל יותר, כך יהיה קשה יותר  מתקבלות על הדעת. ככל שצורת הביטוי סמויה

 .תמצאו אותובאמת, אתם 
נקודה שאני מראה לכם: אתם תזהו את ה לבדיוק אתגיעו אם תתבוננו בתגובות שלכם בחיי היומיום ותנתחו אותן בכנות, 

רגישים בדיוק כפי שתיארתי. נסו לתת לרגשות מ ם. בחלק הזה של הווייתכם אתבו נגועיםעצמכם שגם אתם  ההמון-דימוי
אתם יכולים להניח בוודאות שאינכם האדם היחיד שלכם מילים מדויקות. זה כשלעצמו יביא הקלה גדולה לנשמה שלכם. 

 בני האדם. יתראתם חולקים אותו עם כל  –הדימוי הזה  שקיים בו
מדוע אתם זקוקים לתלות  וראו צאווי. אחר כך את השיעבוד שלכם לדעת הקהל, לא משנה עד כמה הוא סמ ַאתרּו

, ברגע שאתם מגיעים עד אליה. להתגבש מסקנה השגויהתנו ל. ן, מדוע אתם חושבים שאתם זקוקים להלמעשהולגאווה, או 
. לחופשיהיציאה תהליך ביכולים להתחיל ו ,האשליהעולם שכבלה אתכם אל  ההשלשלת הכבדמן חרר תשהלאתם מתחילים 

 עטפו אותו. לכו תמיד אל מאחורי הרגש שזה עתה חשפתם והתגובות שלכם והבנתן ן לעשות רק על ידי ניתוחאת זאת נית
בהתבסס על איזה היגיון, אתם מחזיקים בשכנוע המסוים שאותו חשפתם זה עתה. ושאלו את עצמכם מדוע, בשפה תמציתית. 

היגיון  ישמודע -לאל  . כה רב זמןלאורך  דברתם נאחזים בהשכנוע, לא הייבלי . דברנכון או לא, גלו מדוע אתם משוכנעים ב
, אבל הדבר החשוב הזה ההיגיוןתהליכי בבמודע להתבונן כעת עליכם  ;בדרך כללאם כי זהו היגיון פגום , כידוע לכם משלו

 בתוככם.קיים הדימוי הזה שעצם זה שאתם חווים ביותר הוא 
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הכרוכים לא פעם במעשים הבין רבים מן הקונפליקטים שלכם, לאתם בשלים  ,את קיומו בתוככם אתם חוויםר שאכ
אני מבטיח לכם ידידיי, תוכלו למצוא את  שנראות לא צודקות ולא מוצדקות.תגובות  ,מצד העולם נגד-תגובות]שמעוררים[ 

ברור מאוד.  הקשר; בפעמים אחרות לא ניתן למצוא קשר ישירהדימוי הזה מאחורי כל קונפליקט, חיצוני או פנימי. לפעמים 
 .עצמית-ההמון האוניברסלי של חשיבות-הדימויים האישיים שלכם קשורים תמיד לדימוי

פעמים בחייהם. מספר , לפחות בצורה זו או אחרת לכולם כמעטשקורה  שכיח מאוד [occurrenceאירוע ]ציין לעתה ברצוני 
 .ההמון-דימוילבין קיומו והשפעתו של בינו  הקשר אתם רואים אתנדירות הפעמים ש, והאירוע הזה נעלם מעיניכם כמעט תמיד

מסוים. היא חלה  אדםאינה מכּוונת ל הבאהדוגמה ה. דרך הבנה זו ניתן למצוא פיתרוןשכן רק  את זה בדיוק חיוני להבין,אולם 
 על כולם בזמנים מסוימים, בהקשר לאירועים מסוימים.

למרות זאת, ו הגינותהנאמנות ואת מירב ההם הפגינו בגדים. הרגישו נ כימעטים האנשים שלא חוּו עגמת נפש ואכזבה 
כדי להצדיק את  ,נבגדזה ששהוא  ז לבוא ולטעוןעוד מעי מחולל הפגיעההבגידה התרחשה; ונוסף לכל, כפי שחייב לקרות, 

. הקושי כפלמוהכאב  ,וה באופן כואב כל כך כקורבן. לפיכךעצמו. האדם הנבגד מואשם בכך שעשה בדיוק את הדבר שהוא חו  
. לשהוכאו לא ישר  לא נאמןבביצוע מעשה  ,בנוסף ,היה מואשם האדםאילולי היה מחצית ממה שהוא לשאת את הבגידה 

בו למצוא שום דבר להאשים  מצליח. האדם מחפש בתוכו, אבל אינו כם יותרבכרסם המ הכאבכאב ההאשמה הוא משניהם, 
 . מדוע? משיך להתקייםמחוסר הוודאות העמוק  ואף על פי כן,את עצמו; 

דרך ערוץ זה ואחרים, יודעים שלא יכולה  ומן הלימוד הרוחניות הרבות אמיתותמן השהפקתם רווח  ,אתם בנתיב זה
. אינטלקטואלית אתם יודעים שזו האמת. אולי באופן זה או אחר שאותה לא גרמתם בעצמכם כלשהי תקרית/תקלהלהתרחש 

את  רואיםאישיות. אך כאשר אירועים מסוימים מתרחשים, אתם לא ה יכםנסויותדרך הת מוצאים לכך אישוראפילו אתם 
למצוא את נקודת הקישור בין מה  מצליחיםהקשר בקלות. הדוגמה שציינתי עשויה להיות אחד המקרים האלה: פשוט אינכם 

שיתם משהו שלא אתם מואשמים שע שקרה לבין סיבה כלשהי בתוככם. אתם יודעים שנבגדתם והתאכזבתם, ובנוסף לכך
טובות הם היו נכונים, הכוונות שלכם היו דבר שניתן להאשים אתכם בו. המעשים שלכשום עשיתם. העובדה היא שלא עשיתם 

 ביותר.
דימויים אישיים שונים, עשוי בעצמית, מחוזק -ההמון המסוים של חשיבות-עתה הרשו לי להראות לכם ידידיי, איך דימוי

המון זה גורם -דימוי , שהיא כואבת במיוחד היות שאינכם רואים איך משכתם אותה אליכם.לשאת באחריות להתרחשות זו
מה שהנשמה שלכם חושבת את כל  בותג  לִ  שתוכלועל מנת  ,להיות מיוחדים ,להיות במקום הראשוןלהתאמץ ולהילחם כדי לכם 

יות הכל חוץ מהגונים, נאמנים או מיוחד, המעשים שלכם חייבים לההמקום את הלעצמכם כבוש על מנת לשהיא צריכה. 
שאתם רוצים  ,או האדם ,ם לבגוד בעצם הדברכיהיה עלי לעתים קרובותו –אידיאליסטיים: הם יהיו חסרי רחמים, אנוכיים 

לעשות את עצם  את הפיתוי, אתם מרגישים ]הסביבה[ אישור]את[ ולקבל . כדי לרכוש את המקום המיוחד אליולהיות נאמנים 
 .תם נמנעיםשממנו אהדבר 

הגון וישר, אינכם נכנעים לפיתוי. אתם מרגישים אותו עמומות, בלי מודעות אמיתית לחשיבותו ולמשמעותו. בתור אדם 
. אינכם ממהרים לכסות עליועד שאתם הוא גדול כל כך,  העזיםרגשות את הפיתוי ואת ההאמת היא שהפחד שלכם להרגיש 

מצפון לא מאפשר לכם לפעול בהתאם לפיתוי, והוא גם לא מרשה לכם להיות בתוככם. השל הפיתוי רוצים להכיר בקיומו 
בהפגנה יתר -עצמית, אתם מפצים פיצוי-ההמון של חשיבות-דימויה עליכם של שפעהה לאזן אתדי מודעים אליו במלואו. כ

 .שמוע בקולוהצד ההגון שבכם, הצד שבכוונתכם למוחצנת של 
, ]בגלל חוסר מודעות למאבק הפנימי[ מודע של המאבק הפנימי-הלא טיבובגלל קונפליקט הזה? של ה אהתוצהמהי 

לצד הלא מודע והשלילי שבכם ולא לצד החיובי, אף שהחיובי ניצח במעשים החיצוניים  תגיב ]תמיד[ ההתרחשות החיצונית
בנתיב חוויתם יה שכבר זו חוומבחינות מסוימות . לעתים קרובות, כפי שאמרתי לכם חוק בלתי ניתן לשינויפועל כאן שלכם. 
מלוא . אם אינכם מבינים במודע את שבהאמת את הליישם עדיין תחומים רבים אינכם מסוגלים בעצמי, אולם -לטיהור

הוא זה שניצח. התוצאה החיצונית הצד האנוכי יתרחשו כאילו , האירועים החיצוניים בו הקרב שאתם נלחמיםהמשמעות של 
 מודע.-הלאדחף הגיב לל חייבת

גמהמדובר בכאילו שום אמירה שלי שאינכם מתבקשים לקבל ילך ויתברר לכם שתתקדמו בנתיב כך  ככל . אתם תחוּו דו 

צד השלילי ההכנות לחפש את קיימת בכם רק אם האלה; אולם ניתן לחוות זאת  אמירותאת האמת המוחלטת שבבעצמכם 
עד צרורות . צד זה ימשיך לגרום לכם צרות לאמת את קיומו ולהכיר בו ; עליכםרבהכה בגבורה נגדו שאתם נלחמים 

חוסר ניסיון לשנות אותו או , השלילילצד לא על ידי כניעה  –תרשו לו להתקיים ו דדו איתו פנים אל פנים, תכירו בושתתמו
את זה, תוכלו יתם ראבנקודה שבה אתם נמצאים. כאשר  קיומו מציאותבכך שתראו את אחרי שזיהיתם את קיומו, אלא 

שלילית. מדוע קיים הפיתוי? תמיד תגיעו לתשובה ולשאול את עצמכם מדוע קיימת בכם הנטייה הלעשות את הצעד הבא 
שרגשי הנחיתות שלכם אינם מוצדקים. , על מנת שתוכלו לשכנע את עצמכם בעיני העולםמורמת מעם עמדה חושקים בשאתם 

לא פיזית, אלא רגשית. וכדי להשיג עמדה זו, דומה  –לכל זאת על מנת לשרוד אתם מאמינים שאתם זקוקים בעומק לבכם 
לבגוד באחרים, להיות חסרי רחמים, לא נאמנים, או אנוכיים. אולם כל עוד הכוונות הטובות שלכם מונעות מכם  חובה עליכםש

כל עוד אינכם פי שלא נכנעתם לו. אף על צד השלילי, האל , כפי שאמרתי, תגיבאף לזהות את הפיתוי, ההתרחשות החיצונית 
 מאדם מסוים.אשר האכזבה פוגע בכם יותר מ וחוסר הצדק שבדבר ,עוול שנעשה לכם אתם סבוריםזאת, יודעים 
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כאילו צריכות להיות , "כל עוד לא נכנעתי לפיתוי, מדוע התוצאות אולי תחשבולכם לא צודק. עדיין ייתכן שהדבר נראה ו
רגשות הם גם "? לא ידידיי. הוא לא הדבר החשוב ביותר ? האם זה שהמעשים שלי נכוניםגוישהביצעתי בפועל את המעשה 

 מעשים חיצוניים.התוצאות של כמו  המהירות המעשים, אף שאינם מתבטאים באותה הדרך ובאות
כך התוצאה  שחוסר המודעות גדול יותר. אך ככל מובהקאף על פי כן, כל מחשבה ועמדה, בין אם מודעת או לא, היא מעשה 

 .השתוממותניכרת יותר ולפיכך מעוררת יותר 
עצמית. לפיכך אינכם צריכים להתבייש -בהתמודדות עם הצד השלילי אתם מפגינים את הרגש האמיץ ביותר שקיים: כנות

אם תאפשרו לו לחדור למיינד המודע ביתר יעילות בקרב הזה שמתחולל בתוככם; הוא נזקף לזכותכם. אולם הקרב ייערך 
אז תחדלו להרגיש  חוקי היקום.לחוקים המושלים ביחסי אנוש ולכל חוקי הנשמה, כך תרכשו הבנה מלאה יותר ל שלכם.

 ברגע כי ,יקרו לכם יותר. בנוסף, יש סיכוי רב ששום בגידה והאשמה לא רבהשנעשה לכם עוול והפגיעה שלכם תוסר במידה 
 מכוחו. אבדמלמודעות, הוא חודר שהצד השלילי של הקרב שלכם 

הוא יותיר האירוע ותוכלו ללמוד רבות מן , תרגישו אחרת לגמרי לגביו. ישוב ויתרחש אירוע חיצוני מסוג זהאם גם אולם 
מהלך את כיוּון ולהפנות -ההרגשה סביבו תהיה בונה מאוד וייתכן שתצליחו להפוךמחוזקים במקום מוחלשים. אתכם 

 לכיוּון חיובי.האירועים 
 קונספטאת המזהים ו –לא רק אינטלקטואלית אלא גם רגשית  – בתוככם המון זה-יומו של דימויקאת כשאתם חווים 

 קדימה לקראת חופש פנימי.גדול צעד שעשיתם  זו עדות לכך, עתהעד וניהל אתכם  שעמד בבסיסו השגוי
גע שאינכם מבינים, פו משהו. האמינו לי ידידיי, בכל פעם שאתם חווים אפשריות מרבותהיא רק אחת  שהבאתיהדוגמה 

 שלפו ;זהה, חפשו בכיוּון לדעתכםלא עשיתם שום עוול  היות שאתם עצמכם עם שאתם מרגישים שנהגו בכם באי צדקכל פב
[bring outאת דימוי ]-את קיומו של בתוככם מסוגלים להרגיש אתם אם לעשות זאת רק ניתן העצמית. -ההמון של החשיבות
באופן אוטומטי ש –שאתם מרגישים כך לא מתוך רוע, לא בגלל רצון להקטין אחרים מבינים אם אתם ו ,צורך להיות מיוחדיםה

כי  שאומר ולא מתוך גאווה למען הגאווה, אלא מתוך הרעיון השגוי – הצלחתם להגדיל את עצמכםאם  גמדחייבים להת
עצמיות הרסניות. -ם גם מהאשמותתשחררו את עצמכאתם זו,  נטייה. כאשר תזהו הישרדותלהיות מיוחדים פירושו עבורכם, 

אלא אך ורק בדעה שלכם  עליכם, של אחרים הת אינה תלויה בדעפשוט תדעו שטיפחתם קונספט שגוי, ושהישרדותכם הרגשי
הדבר מפעיל  .נשמתכם בעומק מעריכים את עצמכם פחותיותר לדעה של אחרים, כך אתם נשמעים על עצמכם. ככל שאתם 

 .ות שוואמושתת על הנחשתמיד  מעגל קסמים שלילי,בתוככם 
משמעות חקור את אלה המפתחים את ההרגל לרק ; בלבדשוב אני אומר: לא ניתן להבין כל זאת ברמה אינטלקטואלית 

גם אחרים עשויים לקחת מתוך המילים האלה רשמים יקרי ערך שיוכלו  עם זאת,. תועלתמכך יפיקו  שלהםתגובות הרגשיות ה
 .לכת בנתיביבחרו מרצונם ל, כאשר להבשיל במועד מאוחר יותר

בטרם נפנה לשאלותיכם ברצוני לומר מילים ספורות לכמה ידידים שמעולם לא מצאו את הדרך לכאן ומעולם לא יצרו 

בכוחות עצמם לעומק נשמתם,  להגיע שחלק מהם מנסים נודע לנוהרצאות. בעניין את ה, אבל קוראים הקבוצהקשר אישי עם 
ואפילו לא , לעשות זאת לבדלהצליח לא ניתן עלי לומר שאך  ,צוני לומר להם: כוונתכם הטובה מוערכתבר. /האו עם חברלבד 

. הן נותנות לכם עצמה השיטהההרצאות אינן יכולות להעביר את הזו.  עבודההת בשיטאישי  שאין לו ניסיון ם מישהו אחרע
אני מציע  ך. לפיכוכלו להגיע רחוקגם לא תאבל , לכם נזקם לעבוד לבד לא יגרו. לא יכולות ללמד את השיטהחומר כללי, אך הן 

אתם באמת ותכם שיטה מעניינת אהאם . הגיש עזרהשהוכשרו לתנו ליצור קשר עם אותם חברים בקבוצ אלה לא להסס ילידידי
 ם, יהיה זה הכרחי.כעצמללמען אחרים או מעוניינים לעשות בה שימוש, 

 ?זו הרצאההקשורות לשאלות לכם ם יש ועתה ידידיי הבה נפנה לשאלותיכם. הא
 

להתאמץ מדי להיות תלוי בדעה של אחרים ו בין ;בין השתיים להבין באיזו חלופה לבחור יכול/מצליחאני לא שאלה: 
 איך להתפשר.מצליח לראות יכול/אני לא . יההשני קיצוניותב לבחורלבין , להשיג ]את[ אישור ]הסביבה[

 
זה קורה איך  ךלי לנסות להראות ל המתקשה למצוא את שביל הביניים הנכון? ]כן.[ הרש אתהאולי תשובה: זו לא פשרה. 

 .בצורה טבעית מאוד
 

אינכם מצופים להחליט מהו שביל הביניים הנכון. לא תוכלו לעשות זאת. ברגע שיהיה לכם צורך לעשות זאת, כבר אז יהיה 
כיוון השני". באתקדם כך וכך בכיוון האחד ואז אתקדם כך וכך בכך משהו כפייתי. לא יכולה להיות לכם בחירה כמו: "אני 

 הביניים הנכון לשביהעובדה שאתם חייבים להחליט לא אומרת שעליכם למצוא את מאולץ ולא טבעי.  בכך משהויהיה 
 שאלה:את הלעת עתה ולשכוח עם עצמכם בכנות  להתמודדתחת זאת היא בהחלט אומרת שעליכם  באמצעות שקילה ומדידה.
 "מה אני אמור/ה לעשות"?

[. היא מונעת מכם arriving at recognitions] ליכולת לראות ולזהותאוכל לומר כי השאלה "מה אני אמור/ה לעשות?" מפריעה 
עשוי שלא ]שלכם[ המעשה החיצוני לגלות את האמת אודות עצמכם. היא חוסמת אתכם. ראשית, אל תחשבו על כך כלל. 

אולם המניעים הפנימיים שלכם ישתנו. במקרים מסוימים המעשים  ,צלחתם לראות ולזהותרי שהלהשתנות בהתחלה, גם אח
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צמיחה פנימית. הדבר הראשון שעליכם מתוצאה קורה באופן טבעי כרק אם הוא  יהיה פורהשלכם ישתנו אוטומטית, אך הדבר 
כל תקרית מטרידה ונות והפחדים שלכם. להתמקד בו הוא להבין את עצמכם: את הרגשות שלכם, את המניעים שלכם, את הרצ

 .הדברים האלהכל הפגיש אתכם עם ליכולה 
שאתם מתעוררים ורואים את התפיסות השגויות , אתם [self-recognition] עצמיה-זיהוי]מסע אל ה[נקודה מסוימת בב

ובכך להיות יותר ונן בה כלשהי חוזרת ומופיעה, אם אתם מצליחים להתבתפיסה שגויה שמטפחים באופן לא מודע. בכל פעם 
שלכם, תהיו מודעים  המסקנה השגויהאם אתם מבינים את . וכפייהתחת שיעבוד תהיו פחות ופחות כך  ,הילאויותר מודעים 

כך תבינו אותן ו גשיות שלכםבתגובות הרן להתבונתלך ותגבר בתוככם היכולת  ,אם תמשיכו בדרך הזו ;מסקנה הנכונהיותר ל
 ההשליכו, תופיעהיא . כאשר התועלת ומזיק תחסרהיא שלכם  ההשגויתפיסה שה תיווכחונקודה שבה אז התגיע . טוב יותר

הנחה ההיאחזות בתפיסות שגויות תמיד נובעת מתוך ותהיו חופשיים.  –לא כלפי חוץ, אלא באופן אמיתי בתוך עצמכם  –לפח 
. תהיו תחדלו להיאחז בתפיסות שגויותו שלא כך, עליכם. אחרי שתבינ ינהומג ה לכםמועילהתפיסה השגויה שההנחה  שגויה,

להיות , להפסיק לעתים בעצמי כדי לפגועעד באופן כה נואש מסוגלים לומר לעצמכם: "אני כבר לא זקוק לאישור ]מאחרים[ 
באחרים.  י אינם תלוייםאני יכול כעת לעמוד על שתי רגליי. חיי הפנימיים וערּכ. ולמרוד בהתלות להדוף את הנאמן לעצמי, או 

מודעות עצמית מלאה". אחרי שתרכשו את ולחיות לפיו רק דרך  העצמי שלי עצמי, שאותו אני יכול לקדם-הם תלויים בכבוד
. כל מחשבה מצדכםבלי  ,הוא יתפתח באופן טבעי ;עמול על פיצוחהשעליכם לחידה החופש הזה, שביל הביניים הנכון לא יהיה 

 .נכם צריכים עוד להוכיח משהו למישהו אחר, או לעצמכםאימשום ש ופיע מעצמההדרך הנכונה ת
אם אתם מורדים ; ולאנשים אחרים צורך להוכיח משהומעידה על ה ות של אחריםבדעפתח תלות גדולה מדי נטייה לה

. הצורך להוכיח משהו לעצמכםהדבר מעיד על בכבלים האלה, עוברים לקיצוניות השנייה ומכריזים בהתנגדות "לא אכפת לי", 
 להוכיח משהו.מעידים על הניסיון [ both extremesשני הקצוות ]
צריכים טבעי כמו לנשום. האם אתם יהיה , שביל הביניים הנכון בתוככםיחדל להתקיים הצורך להוכיח משהו כאשר 
מצאתם  ? לא. אתם נושמים אוטומטית. זהו תהליך טבעי לחלוטין.לווסת את כמות האוויר שנכנסת לריאות שלכםלחשוב כדי 

את הכמות המדויקת ולא פחות מדי, אלא חמצן ולבחור: לא יותר מדי  לשקולאת שביל הביניים הנכון בלי שהיה עליכם 
 אותו הדבר תקף לכל תהליכי הנשמה. האם אתם מבינים? על בריאותכם.לשמירה 

 
 רגשית?כמו גם אל: ובכן, במידה מסוימת. אני תוהה האם כל זה תקף אינטלקטואלית וש
 

נמצא על פני השטח,  הדימויזה יקירי. רק לעתים נדירות  המון-דימויעל  תאינטלקטואליחושבים  ים בלבדמעטתשובה: 
היות שמעצם טבעם, כל הדימויים אינם מודעים. תוכלו לשאול כל אחד באקראי האם הוא מאמין באינטלקט שלו שחייו 

. אולם דרגת שכך יפים שאחרים יחשבו עליהם טובות; טבעיכולם מעדאנשים אחרים. חושבים עליו שואושרו תלויים במה 

מודעים כלל, עד שהאדם נוטל -התלות, תוצאותיה ועד כמה רחוק ילך האדם כדי לעמוד בדרישות הדימוי, אלה בדרך כלל לא
 בכיוּון זה.רציני עצמי -חיפוש לבצעעל עצמו 

 
 שואל: אני מרגיש במודע ובמובהק שדעתם של אחרים חשובה מאוד.

 

גורמת לך  בדעתםהתלות  ומהחשובה לך, של אחרים באיזו מידה דעתם  ,אופן מודעב מבין התשובה: אני תוהה האם את
 במובן זה שתוכלו לחשוב נשכרים,  כך תצאואולם ככל שהתשובה מודעת יותר . [do or forsakeוותר ולא לעשות ]ללעשות או 

 ת.ואובייקטיביב
 

הרחיקה לכת עד כדי כך שהיא חדרה, בנוסף לרגשות, גם שגויה המסקנה האם יותר גדול וא השואל: חשבתי שהקושי 
 ?אינטלקטל

 
יגנציה ]או שהאינטל ברגע, צלחתם להביןשה ברגע[. reasoningתשובה: להפך. האינטלקט נגיש יותר לטיעונים הגיוניים ]

אם אתם משוכנעים במודע שדבר כלשהו הוא אך  השגוי;קונספט את הלתקן אפשרות  לכם יש, יכולת החשיבה[ מתחילה לעבוד
מודעת[ -הדעה ]הלאהתנגדות להתייצב מול העובדה שהלפרוץ את החומה המפרידה בין ההיגיון לרגש. יהיה קשה , הדבר הנכון

זו אם תודו במכשלה להיאבק אולם לא תיאלצו היא מכשלה.  שלכם מחשבות המודעות וההגיוניותהתואמת את לא שלכם 
 .אתם מחזיקים בתפיסה שהיא שגויהשבפני עצמכם 

 
 האל של האינדיבידואל?-המון זה על דימוי-איך משפיע דימוי ,לשאולאני רוצה בבקשה שאלה: 

 
יצירת אל הוא זה: ה-לבין דימויעצמית -ההמון של חשיבות-בין דימוי, הקשר צורות רבות, אך בכולןאל -דימוייל :תשובה

האל חזק יותר, כך האישיות -עצמית הוא חזק יותר וככל שדימוי-ההמון של חשיבות-ויקונפליקט נוסף בנפש/פסיכה. ככל שדימ
גורמים ו השנינגד אחד אשר פועלים [ compulsions] כפייתייםשני צרכים קונפליקט בין הבגלל  ,[disturbedתהיה מופרעת יותר ]

קונפליקט עדיין יהיה אחר, החזק הרבה יותר מא הו יםדימויאחד ה שבהם[, less crass] קיצוניים פחות. במקרים חשמלי-קצרל
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-האל ודימוי-. אולם כאשר דימויאחד קונספט שגוי מסויםלקשורה תהיה  הפרעהר הפרעות רבות, אך כל צו  יכמובן; הוא י
 חייםקונפליקט זה אינו יכול להתמודד עם הנמצא ב, האדם שפועלים זה נגד זה ]מתנגשים זה בזה[עצמית -ההמון של חשיבות

 .עוד
הוא: "אני צריך להיות במקום הראשון, אני צריך אחד מעגל קסמים שלילי. זרם  מולידיחד  גםדימויים הקיומם של שני 

 תקןל, האדם מרגיש אשם ונחות אף יותר. אשמה אינה יכולה אודות אלוהיםהמון דתיים -דימויי עקבמיוחדת". התייחסות 
 פחות-אתם מעיזיםכך ים את סיבתו. ככל שאתם מרגישים אשמים יותר, רק אם אתם מבינ הביא לתיקונוניתן ל ;מצב זה

 .יעלםלגרום לה להובכך, כביכול, להפנות את המבט מן העמדה השגויה גובר בכם הרצון הכפייתי ו, מצבה תסיבלבדוק את 
אמונה הוך מת ,כך אתם זקוקים יותר לאישור בא: ככל שאתם מרגישים אשמים יותרכך נוצר מעגל הקסמים השלילי ה

, כך אתם מרגישים אשמים יותר. שמתגברת הזעקה שלכם לאישורשהוא יקל על רגשי האשמה והנחיתות שלכם. וככל 
, אשר רושם בכם, הכיוון האחר הוא העצמי האמיתי האל-שני כיוונים שונים: כיוון אחד הוא דימויגלל ב מתעוררקונפליקט ה

אולם קולו  נכונה.-אתם הולכים בדרך הלא, שעביר לכם ]את המסר[ שטעיתםומנסה לההם, ומתבונן ב לעצמו את כל הדברים
אתם נקרעים בין שני צדדים מנוגדים כך האל. -של העצמי האמיתי מתפרש אצלכם לא נכון ואתם מזהים אותו כקולו של דימוי

העצמי האמיתי של ד צהעצמית: -ההמון של חשיבות-דימוימלהרחיק אתכם  המושכים אתכם לשני כיוונים שונים בניסיון
 ? ]כן.[ןמבי השלום. האם אתהם לא חיים באינם עולים בקנה אחד, , האל הכוזב-דימויאשר כפוף ל ,האשלייתי והצד

קבלו מאיתנו את הכוח לחפש את אותו החלק בכם שגורם לכם צרות רבות כל כך. זהו החלק בכם שבו  את ברכותינו. וקבל
ההשקפה כל ו חלק זה,האדם, מתוך מסקנות שגויות, בגלל צרכים דמיוניים. מצאו אתם מפרידים את עצמכם מאחיכם בני 

שבו אתם  בהווייתכםחלק אותו תהיו במציאות. עצם המודעות לאתם , הראייה שלכם תהיה אובייקטיביתשלכם תשתנה. 
 שנה את חייכם.ההמון, ת-לכודים בדימוי

 ב ההתמרה, צמחו בו, עלצו בו. היו בשלום, היו באלוהים!קבלו את אהבתנו וברכותינו, כל אחד מכם. המשיכו בנתי
 נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי

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

The Pathwork Foundation 

PO Box 6010 

Charlottesville, VA 22906-6010, USA 
Call: 1-800-PATHWORK, or 

Visit: www.pathwork.org 
 

 .רצאה זובה המובא חומרבו ®Pathwork בשימוש בשםנועדו להדריך אתכם  הבאות ההודעות
 שם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים

Pathwork®  נתיב ההתמרה( הוא סימן רשום בבעלותה של(The Pathwork Foundation ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפ )ורש בכתב )הקרן לנתיב ההתמרה
 על ידי ארגונים או בני אדם אחרים, כגון ארגונים מסונפים וסניפים. ®Pathwork שימוש בסימן לאשר ,הבלעדית על פי שיקול דעתה ,עשויה הקרןמאת הקרן. 

 
 זכויות יוצרים

. שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמידה בתנאים Pathworkהם רכושה הבלעדי של קרן  –המדריך לנתיב ההתמרה  – Pathwork Guideזכויות היוצרים לחומר של 
מלי זכויות היוצרים, של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות היוצרים של הקרן, אך אין לשנות או לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את ס

עלויות השכפול וההפצה. כל אדם או ארגון העושים שימוש בסמל המסחרי של הקרן הסימן המסחרי וסמל המוצר או כל הודעה אחרת. גביית תשלום מותרת אך ורק על 
ות, נא ליצור קשר לנתיב ההתמרה נחשב כמי שהסכים לעמוד במדיניות הסמל המסחרי, סימון השירותים וזכויות היוצרים של הקרן. להשגת מידע או עותק של המדיני

 עם הקרן.


