הרצאה מספר  - 107שלושה היבטי של הימנעות מאהבה
ברוכי ידידי היקרי .אלוהי מבר אתכ .ברוכה שעה זו .כאשר אני מציע ברכות ,מה
משמעות מלי אלו עבורכ? אולי את שומעי אות רק כמלי ללא משמעות וללא
מציאות? לברכות יש מציאות מוגדרת מאוד ידידי .א היית ממש משוחררי מכל
המחסומי שלכ ,מכל השכבות שמונעות מכ להרגיש ,לחיות ולחוות את החיי
במלוא ,ברכות אלו היו המציאות שלכ .היית חשי את הזר הממשי ,זר האהבה
שזור אל כל אחד ואחד מכ ,מעול מלא אור וחופש ,מעול של הרמוניה ואמת ,עול
של אהבה .אבל זר זה של אהבה לעתי אינו יכול להגיע ולחדור אליכ יתכ שאינכ
תופסי או חווי אותו ,היות וחושי שנועדו לתפישה זו נחלשו על ידי פחד ,בושה,
משאלות דוחקות ) (Urgent Wishesוהגנות .כל אלו מושתתי על טעות ,בלבול ותפיסות
מוטעות ) .(misconceptionפעמי רבות העליתי זאת במפגשי שלנו ביחד! אבל לעתי
קרובות מדי את רק שומעי ולא ממש מביני או חווי את דברי .ה יכולי להפו
למציאותיי א ורק כאשר תמצאו את האמת המיוחדת שלה מהדהדת בתוככ.
וידידי ,זה לא יכול להיעשות על ידי היקשי וממצאי אינטלקטואליי ,אלא רק כאשר
תרשו לעצמכ להרגיש ,לחיות את הרגשות שלכ ,ועל ידי כ לקבוע בצורה מדויקת מה
התפיסות המוטעות שלכ ,אות עבדת ושירתת כל ימי חייכ .מודעות לחוסר האמת
שבכ ,תביא אתכ קרוב יותר לזר האהבה שבתוככ.
בכל אד יש באר של חכמה ואהבה .זה אוצר שנמצא עמוק בתוככ .הוא יכול להיחש
רק כאשר את מודעי להיבטי בעצמכ ,המונעי גישה לאוצר זה .את מורגלי
לחפש אמת ,הדרכה ופתרונות לבעיות שלכ ,מחו לעצמכ ,על ידי מורה חכ ובעזרת יד
מכוונת .אבל התשובות האמינות והמציאותיות ביותר מגיעות מתוככ .כדי להוציא מי
מהבאר נדרשת עזרה חיצונית ,אבל יש לה ער רק א היא מצליחה להביא אתכ למקור
הפנימי .מלבד נתיב זה של עימות עצמי ,הא יש דר נוספת לעזור לכ להוציא מי
מהבאר?
כ .יש .עליכ למצוא שלווה בפני ובחו  .כל יו ,שיקעו במדיטציה ,על מנת להיעשות
שקטי מאוד .כ  ,קול פנימי שמכסה את באר החוכמה והאהבה ייהפ מוכר לכ באופ
מפורט .לאחר שתתרגמו את הרעש הזה למחשבות מדויקות ,המדיטציה תוציא מבאר
ההדרכה החכמה ,רגשות חמי של אהבה ,חיבה והבנה ,בסופו של דבר  ,ללא הצרכי
המיידיי שלכ שמעוותי את התפיסה הריאלית של הזולת.
א ברצונכ להתעל ולעקו את הקול הפנימי של פחד ,בושה ,הגנות וצרכי מיידיי,
ולהגיע ישירות לבאר השלווה ,לא תגיעו לאוצר הפנימי .אולי תחשבו שהגעת ,אבל
המחשבה הזאת אינה הופכת את המצב לאמיתי .יש להכיר בקיו הנוכחי של מחסו
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ורעש פנימי  ,במצב של פתיחות רגועה ,ואחר כ יש לתרג אותו למשמעות .זו הדר
ידידי .תקופות יומיות כאלו של רגיעה )במדיטציה( על מנת להבי את משמעות המחסו
לרגיעה ,יעזרו במידה רבה .תרגול זה אי להזניח.
דנו בעבר בכ שמחסומי הנ מזיקי .הדגש היה אז עליכ ,ולא עליכ ביחס לאחרי.
יחד ע זאת ,את יודעי היטב שהעדר האושר והבלבול שלכ ,קשורי תמיד בקושי
להתמודד ע אנשי אחרי .לכ ,עכשיו נשתמש בידע שצברת על עצמכ עד כה
באמצעות העבודה בנתיב ,ונייש אותו בהקשר של היחסי שלכ ע אחרי.
כאשר את מתבונני בשלווה בתגובותיכ לאחרי ,אי ספק שתהיו ערי למתח פנימי,
להתכווצות סוגרת ,שמונעי מכ לפגוש את הזולת באופ פתוח וחופשי ללא מגבלות,
ולהושיט ידכ לזולת ללא תובענות  .אינכ יכולי לתת ללא פחד .כאשר תרצו לפגוש את
הזולת באהבה ,אז ורק אז ,תתרחש בחייכ הגשמה ,וללא קשר לפעולות שונות שאת
עושי בחייכ ,חשובות כאשר יהיו מכל היבט אחר.
הפחד אומר תמיד" :מה ע כל האנשי שמנצלי את אלו שה בעלי רגשות חמי
ואוהבי? א לא אשמר ,א ארשה לעצמי להרגיש ,אסבול" .נכו שהבאר הפנימית
שלכ ,ע ההדרכה החכמה והאינטואיציה האמינה שלה ,אינה יכולה לתפקד כאשר היא
מכוסה בשכבות עבות של העדר אמת ) .(untruthככל שהיא מכוסה בשכבות עבות יותר,
כ את אוסרי רגש ואינכ פותחי את באר האמת מבפני .יש לחפש את התרופה על
ידי חדירה ,באמצעות ההבנה המודעת שלכ ,דר השכבות שמכסות באר זו.
כאשר לא מתרחשת תקשורת עמוקה ע אחרי המבוססת על הבנתכ את החסימות
שלכ לבאר האמת ,את מבודדי  .אינכ יכולי להיות מאושרי .דנו כבר בסיבות
רבות המונעות תקשורת עמוקה ע אחרי .נדו עכשיו בשלושה היבטי נוספי,
המחייבי העמקה ,היות וה שיוצרי אמירה פנימית של "לא" לאהבה .ה"לא" הפנימי
הזה אינו רק תוצאה של פחד מסבל פגיעה ואכזבה .שלושת ההיבטי הללו נמצאי
במידה מסוימת בכל בני האד .אחד מה יהיה יותר דומיננטי אצלכ ,בעוד שאחרי
יהיו בעלי חשיבות נמוכה יותר .לא חשוב עד כמה משנית הרלבנטיות של היבטי אלו
לגביכ ,התבוננו פנימה ,עקבו באופ קרוב אחר התגובות הרגשיות שלכ .כשתבינו את
משמעות ,תגלו שאחד ,או כמה ,או כל שלושה ההיבטי הללו קיימי בתוככ בדרגות
שונות.
 .1ההיבט הראשו:
הפחד שתאלצו לעשות משהו שאינכ מעונייני לעשות ,א תרשו לעצמכ להרגיש
בהתא לנטיות לבכ הטבעיות .את פוחדי שתהיו חייבי להקריב ,בניגוד לרצונכ,
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או להיכנע ,כאשר אי בכ כל יתרו או כאשר זה לא נוח .את מאמיני שהדר היחידה
להג על עצמכ מפני דרישות מופרזות וילדותיות של אחרי היא על ידי ריסו הרגשות
הטבעיי שלכ ועל ידי כ ניתוק מזר האהבה הפנימי .ולהיפ – את מאמיני שא
תרשו לעצמכ להרגיש רגשות טבעיי אלו ,תאלצו להיכנע .אינכ רואי חלופה נוספת.
על ידי כ שאת רואי רק שתי חלופות אלו ,את מחבלי בתהלי האורגני של צמיחה
רגשית .את עושי מניפולציה ברגשות שלכ בדר שלילית והרסנית ,ע השלכות קשות
למציאות הפסיכולוגית שלכ וליחסיכ ע אחרי.
השלכה אחת – רגש אשמה עמוק בגי האיסור הפנימי לאהוב שאסרת על עצמכ .השניה
– חוסר ביטחו וחוסר כבוד עצמי.
היות ואינכ מעניקי אהבה ,תהיה לכ נטייה לעשות למע הזולת הרבה יותר ממה
שעושה אד סביר ,ולבסו נוצר מצב שאת באמת מנוצלי .היות והעשייה שלכ נעשית
ללא הענקת אהבה ,כתחלי לאהבה שלא הענקת ,היא אינה מסירה מכ את רגש
האשמה שלכ .כלומר ,לא תוכלו להימנע מאותו מצב עצמו ,שעל מנת להימנע ממנו,
הפעלת אמצעיי כוזבי ולא אמיתיי ,המבוססי על מסקנות שגויות .כל הרגשות:
אשמה ,טינה ,חוסר כבוד עצמי )על כ שאת פועלי מתו כורח כתחלי לאהבה(,
שמקור בתפיסה מוטעית שהרגשות האמיתיי יגרמו לכ לצרות ,יוצרי בלבול
וגורמי לכ שאי לכ יכולת להתמודד ע יחסי קרובי .התוצאה היא שאת
מעורבי ביחסי "שליליי" ,או שאת נסוגי מיחסי ונכנסי לבידוד מריר שיוצר
תסכול .אלו ה החסמי לבאר החוכמה ,האהבה והאינטואיציה שבכ ,המקור של
המדרי הפנימי שלכ.
אי א כ נראה המצב א באמת מתבונני בו? למעשה ,אפשר להעניק אהבה ולא לבצע
כל דרישה של הזולת ,מבלי לוותר .הא לא מוטב להיות אנוכי במעשיכ ,א זה רצונכ,
בזמ שאת מלאי רגש ואהבה? האי זה עדי ואנוכי פחות מאשר לעשות הרבה ככל
שנית וללא אהבה? הרבה יותר קל לעמוד על זכויותיכ ומאווייכ ,מוצדקי או לא,
אנוכיי או לא ,כאשר את אוהבי .כאשר אינכ אוהבי ,קשה להיות אסרטיביי,
בגלל רגש אשמה שמשתק אתכ או ,א את מצליחי להביע התנגדות ,היא תשמע
פוגעת .כאשר את מסרבי להיענות לדרישת הזולת ,זה לא יכול באמת לפגוע בזולת ,א
את אוהבי .לכ ,לא יהיה איו בהסכמתכ או סירובכ לציית .את יכולי לסרב
באופ רגוע ,קל ובלתי בעייתי .היכולת שלכ לאהוב תגרו לכ להרגיש ראויי לאהבה,
ולכ תוכלו לומר "לא" בקול ר ,היות והוסר ה"לא" הפנימי לאהבה ולרגש .אי זה אומר
שצרי באופ מלאכותי לכפות אהבה שאינה קיימת באופ טבעי .זה יהיה חסר ער.
תתאמצו למצוא את הזר הסמוי והמעוד ,שמכוסה תחילה ,באמצעותו את חוסמי
ונסוגי מהרגשות האורגניי והטבעיי .ברגע שתאתרו זר זה ותהיו מודעי לו ,תוכלו
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להרפות ממנו .הידע וההבנה ששתי החלופות של "מכריחי אתכ לאהוב" או "דיכוי,
הכחשת הרגשות הטבעיי" אינ האפשרויות היחידות שיש ,יפסיקו את התהלי שבו
את שרויי ,של לא לאפשר אהבה .תזכו בחופש חדש ,שיהיו לו תוצאות שמחות,
מחזקות ומשחררות.
כאשר לא קיימי בכ רגשות חמי ואוהבי מלכתחילה ,תתבוננו אלו רגשות כ קיימי
בכ .תמצאו רגשות שליליי ) (Negative Emotionsעליה כבר שוחחנו .יש להכיר
ולהבי את הרגשות השליליי .לא סת לדחו אות הצידה או לדכא אות .כאשר את
מביני אות במידה מספקת ,הזר הח והטבעי של רגשות יופיע .רגשות אלו כבר
נמצאי בתוככ .אי צור לתת לכ אות .ה קבורי מתחת לרגשות השליליי,
שאינ מאפשרי לרגשות החיוביי להבשיל .את קוצרי את פרי הטעות שאסור לכ
לחוות רגשות אמיתיי .היות וטעות זו אינה גלויה ומוכרת ,היא אינה במצב שנית לתק
אותה .לכ יש להכיר בטעות תחילה .עליכ לראות מדוע זו טעות .אז אפשר להמשי .א
את חווי באופ אותנטי את הרגשות כפי שה עולי ,וודאי תעברו דר סדרת התופעות
הבאה :הטעות קוטעת במכוו רגשות טבעיי שעולי ,זה מביא לאשמה ,פחד ,חוסר
בטחו ,כעס ,טינה ,זע חסר ישע ותנודות מבלבלות בי כניעה רבה מדי לנוקשות רבה
מדי .עליכ לחוות את כל הרגשות הללו והבלבול ,לפני שתתחילו לחוש בממשות של
האהבה שבתוככ .תחילה האהבה תבוא לידי ביטוי רק באופ מזדמ ,חלש ,לא באופ
דרמטי .כשהיא מופיעה ,היו ערי לכ ,תנו לה לזרו ,וראו איזו השפעה נפלאה יש לה
עליכ ועל הסובבי אתכ .למשל ,יתכ שתובענות היתר של הסובבי אתכ תפחת
באופ מיידי ,כאשר ה יחוו זר של אהבה שמקורו בכ .דרישותיה הינ לעתי קריאה
בלתי מודעת ועיוורת לאהבה .הדרישות שלה הינ תחלי לאהבה אליה ה כמהי .ברגע
שתינת אהבת אמיתית ,הדרישות הללו עשויות להעל.
 .2ההיבט השני :כפי שאת כבר יודעי מהתהלי של הנתיב שעברת עד כה ,כמעט כל
אחד רוצה להתקבל ולהשתיי ל"מעמד עליו" סמלי כלשהו .כאשר "המעמד העליו" הזה
נתפס כחסר רגש או אפילו קשוח ,אינכ מעזי להרשות לעצמכ להיות מחוברי
לרגשותיכ הטבעיי ,מחשש שהאנשי שאת אישור את מבקשי יבוזו לכ .הפחד
חזק במיוחד ,כאשר יש למישהו שכלפיו יש לכ רגשות טבעיי חמי ,ולדעתכ עליכ
לדכא אות בהתא לקוד ההתנהגות האמיתי או המדומה של "המעמד העליו" .א
תעשו זאת ,תגרמו לעצמכ נזק חמור .רוב הסיכויי שאנשי ה"מעמד העליו" ה בעלי
רגשות ,שוני מהרגשות המיוחסי לה .יתכ שה יכבדו ,יחבבו ויקבלו אתכ במידה
רבה יותר ,א תהיו האד האדיב והאוהב ,שאינו מכחיש ואינו בוגד בחלק הטוב שבתוכו,
לצור קבלת הסכמה ואישור .ג א ה אינ מודעי לתגובות שלכ ,כי הרי הזרמי
הבלתי מודעי הללו שלכ הנ מציאות ,התגובה שלה תוכיח לכ שכ הוא .רק כאשר
יהיה לכ האומ להיות אותנטיי תגלו את האמת .יש אנשי שנדרש לה אומ רב
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יותר לבטא את החלק הח והאוהב שבה ,מאשר לתת ביטוי לחלק האסרטיבי והחזק
של אישיות .א ה"מעמד העליו" אליו את שואפי להתקבל הוא באמת כפי שחשבת
עליו ,אזי למעשה מדובר באנשי שאינ בוגרי מההיבט של :להיות מחוברי לאהבה
שבתוכ ,כמותכ .התמזגות ע חוסר בגרות מסוג זה ,אינה יכולה להיות מקור לכבוד
עצמי ובטחו באישיותכ .היא יכולה להיות מקור רק לבוז לעצמכ ולאשמה ,ואלו
ישמטו מתחת רגליכ את התחושה של קרקע יציבה ,שיכולה להיווצר רק על ידי
אותנטיות .עוצמה שמקורה בבגידה בעצמי האמיתי ובהימנעות ממת אהבה לחלשי
שעליכ להרחיק ,תיצור שנאה עצמית מהסוג שאת חשי כאשר אי לכ אומ ויכולת
להתבטא באופ אסרטיבי ,וכאשר את מצייתי רק מתו חולשה .עוצמה מזויפת זו הנה
במהותה ביטוי של חולשה כפי שצייתנות הנה ביטוי של חולשה .אלו מכ השייכי
לקטגוריה זו מכחישי את הטוב שבה על מנת להיות מקובלי ,על מנת לקבל אישור.
את יוצרי בכוונה תהלי של ניכור עצמי ,על ידי הפעולה הפשוטה של דיכוי הרגשות
הטבעיי והחמי שלכ ויצירת נוקשות באופ מלאכותי .כאמור ,כל זה אינו מודע.
אינכ מודעי לתהלי פנימי זה ,אבל א תתבוננו בחלק מתגובותיכ ,תגלו שהכתוב פה
נכו לגביכ .יתכ ואת כבר מודעי לכ ברמה מסוימת ,אבל לא חשבת על כ עד כה
במושגי כאלו .א תפעלו כ  ,תשאו הלאה את המשמעות של תגובותיכ ,ותקבלו מבט
מקי יותר ,שיאפשר לכ לשנות את העמדות הילדותיות הללו .כאשר יהיה לכ האומ
להיות אמיתיי) , (True to yourselfכאשר תעיזו לאהוב אד שה"מעמד העליו" חושב
שעליכ לתעב ,תגלו שהחלוקה ל"מעמד עליו" ו"תחתו" היא אשליה .תגלית זו תשחרר
ותית לכ כוח עצו ,שאינכ יכולי לחזות עכשיו.
לאלו מכ שעדי לא צללו עמוק למבוכי הוויית ,יתכ שזה נשמע מופר או טפשי .א
לחלק מידידי מלי אלו יעזרו לפתור טעויות בקשר לחיי ולאנשי ,שמעוותי עד כדי
נכות.
 .3ההיבט השלישי של ה"לא הפנימי נגד אהבה" ישמע פרדוקסלי תחילה .אנשי בה
היבט זה קיי אצל באופ בולט ,ה בעלי צור עצו להגשמה ולאהבה ,עד כדי כ
שהעדר האפשרות להגשמה ,מייצג איו ופחד מיוחדי .ה"תרופה" שאנשי אלו מצאו
היא זר מאל ) (forcing currentחזק .מיותר לומר ש"תרופה" זו אינה פרודוקטיבית
והיא אפילו הרסנית .ה"זר המאל " שלה אוסר מת אהבה באופ חופשי .בדרכו
הפתלתלה ,זר מאל זה גור לאמירת "לא" פנימי לנתינה חופשית ורגועה .הזר תופס
ותובע .אד כזה רוצה לתת ,ופועל בכפיה ,על מנת שימולאו דרישותיו ,באופ שאינו חכ
או רגיש לרצונות וצרכי הזולת .לכ ,נתינה זו אינה חופשית או אותנטית .אד כזה הוא
בדר כלל ההיפ מהטיפוס שכובש את רגשותיו ,שתיארנו ב ( .1שני הטיפוסי הללו בדר
כלל נכנסי לקונפליקט זה ע זה .התובענות והכוחניות של טיפוס  ,3מפחידי את טיפוס
 ,1ג כאשר התובענות צועדת תחת תחפושת של "נתינה" .אלו שמורעבי ומבוהלי
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מהרעיו שיסרבו לה ,הנ עיוורי לזולת .כל מה שה מרגישי זה את הצור שלה
עצמ .אי לה מרחב המאפשר לה להתבונ באופ רגוע ולחוש את צרכיו של הזולת.
הרעיו שיסרבו לה מייאש אות ,וכ ה מביאי על עצמ את הדחייה ,בבהילות
שלה .כשדחייה או סירוב מתרחשי ,מה שה חווי זה אישור לחוויית חוסר הער
שלה .זווית הראיה המעוותת שלה מונעת הערכה אמיתית של המצב .הדחיה שה חוו
אינה קשורה כלל ל"חוסר הער" שלה .הפחדי והבעיות של האד שמול ה
שאחראי לכ שהוא דוחה אות ,ובאותה מידה תר לכ העיוורו שלה ,תפיסת את
העול והזולת כמאשרי "ער" שיש או אי לה .התוצאה היא שדווקא השימוש בזר
מאל  ,על מנת לבטל תחושת "חוסר הער" ממנה ה יראי ,הופ לאמצעי שמאמת את
פחדיה האיומי ביותר.
התרופה האמיתית למשתייכי לקטגוריה זו מורכבת מ –  3שלבי:
שלב א ( .ה צריכי להתעמת ע חוסר האמו שלה בעצמ ,ולמצוא סיבה אמיתית
לכ .כמו למשל :אי לה רגש טבעי של אהבה ,ועובדה זו מוסווית ,לעתי קרובות,
בלהיטות יתר לתת ,על מנת לקבל אהבה ,כדרכו של ילד שרוצה להיות נאהב.
שלב ב  .עליה לאתר את העיוות במושגיה ולהבי למה נוצרו העיוותי.
שלב ג – .כאשר ה בתהלי של חיפוש עצמי ,עליה להרשות לעצמ להתנסות בכל
הרגשות שעולי.
הסיכוי הוא שמתחת לצרכי מיידיי מודעי ,תימצא סיבה לכ שאסרו על עצמ
רגשות אמיתיי של חיבה ואהבה .הסיבה יכולה להיות כה חבויה ,שבבדיקה ראשונית
יכחישו אותה לחלוטי .כל מה שה מרגישי זה צור שיאהבו אות ,ה מזהי צור
זה בטעות כרגשות חיבה אמיתיי לזולת .א רגשות חיבה אמיתיי הנ רגועי יותר
ודחופי פחות ,ואינ מכווני כלפי פני ,להבדיל מהצור להיות נאהב .רגשות בוגרי
יותר קיימי אבל התפתחות נעצרה .עובדה זו נית להביא למצב של מודעות .חוסר
ההגשמה החוזר ונשנה ,מכאיב יותר מהנדרש ,בגלל חוסר היכולת הילדותי לשאת תסכול.
לפני שהגשמה תתרחש ,צעדי א – ג לעיל צריכי להתבצע .זה דורש זמ .בתהלי ,עוד
אכזבות יכולות להופיע .אבל עכשיו ,אפשר לנצל אות לצור העבודה ולהשתמש בה
כאמצעי נפלא לגילוי עצמכ .בינתיי ,מה שאת יכולי ללמוד ,מתו מודעות מלאה,
הוא לשחות ע הגאות ,לא להתנגד למאבק הפראי של כוחות הנשמה שלכ .בגרות תגיע
כשתלמדו את נשמתכ להיות מסוגלת להתמודד ע תסכול ,ללא דיכוי או כעס .יש
להתמודדות כזו השפעה מרפאה ומאזנת .מתו הפעילות היתרה של הזר המאל
והמאבק הפרוע ,יצמחו שלווה וחוכמה שיקרבו אתכ למצב ההוויה שלכ.

עמוד  6מתוך 7

עלי להדגיש שרגשות התסכול שיוצרי את הבהילות ותחושת החסר )הרעבה( צריכי
לעלות לפני השטח ולהיות גלויי ומודעי .יש לתרג את התחושה למלי מדוייקות
ובעלות משמעות .לאנשי הגוועי מ"מחסור באהבה" יש עוד סוג של תגובה ,שג אותה
יש להביא למודעות ולהעלות על פני השטח .לעתי ,כאשר הצרכי שלה מתמלאי,
ה"אהבה" פוקעת .זו הוכחה לכ שמה שנתפש בעיניה כאהבה אינו אהבה ,אלא צור
שהורעב .זה הבדל גדול! אנשי אלו אינ יכולי למלא את הצרכי של האנשי
ששייכי לשתי הקטגוריות האחרות .ה מרגישי שהללו דוחקי אות לשוליי ולכ
ה מתרחקי מה .הכרה בעובדה זו היא בעלת חשיבות ראשונית .האנשי בעלי זר
בעל ניגודי זה מפחדי להרפות מעמידת על המשמר )באותה מידה שעושי זאת
טיפוסי  1ו (  .( 2הפחד שלה מוסווה על ידי הצור לו ה נותני ביטוי .כל מה שה
יכולי לראות זה את מה שה רוצי או מה שה מפחדי שיקרה לה .מעבר לכ
אינ רואי דבר .ה נקרעי בי  2האפשרויות השליליות הללו ,כשה מפרשי כל
אירוע חיצוני במושגי או של "צור" או "פחד" .באפשרויות הללו אינ רואי את
המציאות.
כעת ,ידידי ,זהו המזו לחשיבה וחומר לעבודה נוספת עבור כל אחד מכ .אעיז ואומר
שעבור רוב האנשי מתקיימת קומבינציה של שלושה היבטי אלו .עבור רבי היבט אחד
הוא הבולט ביותר וקל לאמת שכ הוא .אי איש שקורא את הדברי ואשר עבורו המלי
הללו אינ ניתנות ליישו באופ מיידי .על ידי עבודה ע ההיבטי הללו תוכלו להגיע
לתוצאות נוספות .הרצאות אלו מכוונות לרמה כזו של ההוויה שלכ ,שבה קיימת
התייחסות בלתי רציונלית כמו שתוארה פה .ההרצאות אינ מכוונות לחשיבה הרציונלית
שלכ.

שאלות ותשובות לא עסקו בנושא ההרצאה ולכ לא תורגמו.
=urgent needsצרכי מיידיי
 =wise guidanceההדרכה החכמה
רגעי=momentary
להיות=become
without grabbing and without urgent demands
מכל היבט אחר may be otherwise
אוסרי=prohibit
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