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 121ך הרצאת המדרי
 1996מהדורת 

 1964 ינואר 10

 התקה, החלפה, כפייה
Displacement, Substitution, Superimposition 

עושה ש[ unfoldmentרך כל צעד לקראת צמיחה והיפתחות ]ובמשעה. ההיא אלוהים מברך כל אחד מכם. ברוכה  .יקריםשלום ידידיי ה

עצמי אני אומר: מי ייתן והתקדמותכם תימשך. ה-בנתיב העימות[ deeply involved in]רצינות כבר עובדים בכל אחד מכם. לאלה מחבריי ש

 העבודה בתוך עצמם. כדי להתחיל אתישיר יותר, ימצאו את ההבנה וההארה הנחוצות אופן ומי ייתן ואלה מכם שטרם עלו על נתיב זה ב

וכפיית , החלפה, התקה הנושא הוא: מוקההע משמעותוד לסוף יור אינואיש מכם  ךא בעבר עלהכבר הערב ברצוני לדון בנושא ש

כולכם להבין את חיוני לעל מנת להמשיך ולהתקדם,  מדוקדקת ולהבנה, בייחוד בעת הזו; ראוי לבחינהשנושא זהו . רגשות וצרכים

אינכם גם ולכן  לחלוטיןמבינים שאינכם  בשליליות[ שקועים] הקונספציות האלה. חלקכם מוצאים את עצמכם במעורבויות שליליות

 חל עליכם ספציפית כאינדיבידואלים.הוא כפי ש כן זיהיתם גורם זהאלא אם  – יכולים לפתור

למרות זיהויים  ציקמרגש מ היחלץסיטואציה, מעורב שלילית במערכת יחסים ואינו יכול ל תוךשאדם מבולבל ב פעםכל ב

[recognitions מסוימים, זהו סימן ] כים אמוציונאליים או רגשות ספציפיים הוסטולכך שכמה צרנחרץ [shifted] נכפולערוצים אחרים או ש 

[, היא לעולם לא faultכמה חמורה המגרעת ]עד כמה עמוקה הבעיה, עד [. לא משנה superimposed by other feelings] עליהם רגשות אחרים

 או [ את הרגשות האותנטיים,displacingהמקורית, בלי להתיק ]יכולה ליצור הפרעה מתמשכת אם האדם מודע לחלוטין להפרעה בצורתה 

 להחליף אותם באחרים, או לכפות רגשות אחרים על הרגשות האותנטיים.

אנרגיה. יש סוגים רבים ושונים של -וכל צורך הם זרם עמדהרגש, כל מחשבה, כל שיחותיי הקודמות, כל אמוציה, כל כידוע לכם מ

 גוון שלמלאים ועשירים מבטא מ וחייש [the integrated individual] ש או הצורך. אינדיבידואל אינטגרטיביאנרגיה, המקבילים לסוג הרג

חיכוך פנימי . ככל שהאדם אינטגרטיבי יותר, כך הצרכים השונים מפריעים פחות זה לזה וגורמים פחות לא רק אחדים –צרכים ורגשות 

גוניות -הרב ת[ אattainלהגשים ]נועדה [ entityהישות ]ומעצם טבעה,  שמה בכיוונים רבים,הג נחוצהנפש ]פסיכה[ בריאה ל. ווחיצוני בחיי

 הזו.

היא תוצאה של קונספציות שגויות ולא מודעות, של מסוימות על חשבון אחרות  [fulfillments] הגשמות[ exclusionמניעת ]שלילת/

[ vocationalעצמי מבחינה מקצועית ]-קונפליקט בין הצורך בביטוי גורמותעצמית. לדוגמה, התקה וכפייה -חוסר מודעותשל הבנה מוגבלת ו

[; הצורך בפעילות פיזית ומנטאלית; הצורך companionshipלבין הצורך בהדדיות ביחסי אהבה; בין הצורך בהתבודדות לצורך בחברות ]

האגו ושל חוסר -גמישה; הצרכים של סיפוק ושל הסתגלות [לעמוד על שלך] עצמית-הצרכים של אסרטיביות בביטוי מיני ויצירתי;

זה לצד זה באינטראקציה  היכולים לחיות בהרמוני ,עצמיים סותרים-הנראים כצרכים וביטוים ,אנוכיות. צרכים אלה ורבים אחרים

מתרחשות  אלשונות אלה, כך ש[ של צורות ביטוי fundamentalהמהותית ]הולמּות ולאותנטיות בריאה רק אם לא קיים בלבול בנוגע ל  

של הבריאה.  מגווןול[ ועיוור אינו סתירה במציאות, אלא רק הוכחה לעושר conflictedכפיות והתקות. מה שנראה כסתירה לאדם מסוכסך ]

 , במקום לגרום קונפליקט.ותוומחזק אבאחר עצמי תומך -בנפש בריאה, סוג אחד של ביטוי

פחד, , חוסר ביטחון. כזה, האמונה הזו הופכת אותו בסופו של דבר לwrongרע/ בהכרח אתם מאמינים שצורך או רגש כלשהו הואאם 

הצורך ושוטמים את  רמיסתו שלבעוד בפועל אתם סובלים מ –אשמה ובושה על קיומו של רגש שאתם מאמינים שלא צריך להיות לכם 

הו רע. עובדה זו מצריכה הסתרה, הכחשה, צורך רגשי בריא ביותר למש יוצרים אקלים לא בריא שהופךכל אלה  – רמוס אותו"ההכרח" ל

התקה, או  –בדומה לנחל, היא מחפשת מוצא. האנרגיה המקורית מּוֶמרת לסוג אחר  ;אווירבנה מתפוגגת האנרגיה הקיימת אי ;הדחקה

 ריים אינם קבילים.והיפוכה, בגלל ההרגשה שהרגש או הצורך המקוחלפת בהיא מ

כשני צרכים סותרים ולהבין שהם לא בהכרח סותרים, אלא הם חלק מחיים מלאים.  חשוב להיות מודעים למה שעשוי להיראות

הרגשה  לרובאשמה כוזבת נמצאת בתחום הקבלה. כל דבר שאתם רוצים להשיג עבור עצמכם נושא איתו  בגיןביותר  נפוצהההכחשה ה

כחלק מחיים  הצורך לתת –מוכחש, המקבילה שלו . מכיוון שהצורך לקבל נפסל על הסף או [that this is wrong] זה לא בסדרעמומה ש

מבחינה זו, אנוכית בצורה  ,להישאר הכחשת הצורך לקבל גורמת לנפשבגרות.  לכללאינו יכול לצמוח  –עשירים, בריאים ומוגשמים 

משום שהיא כפויה  רק –צדדית. על החמדנות עשויה אז להיכפות נתינה כוזבת וכפייתית, אשר מביאה -ילדותית, כך שקיימת חמדנות חד

 .הוגןעצמיים, ומזמינה ניצול לא -, רחמיםמשטמהדיסהרמוניה, ל –ולא כתוצאה מצמיחה טבעית 

דנתי בכך בהקשר אחר. הודות לאשמות כוזבות, מיניותו של אדם עשויה להיוותר כבר היא הצורך בביטוי מיני; לכך דוגמה טובה 

הצורך לתת ולקבל אהבה וחיבה. כתוצאה מכך מוכחש הצורך במין  [meld with] זג עםמסוגלת להתמ בלתיילדותית בצורה אנוכית ולפיכך 

 [.substitute needs] חלופייםצרכים עליו ונכפים 

עשויים לא משנה עד כמה בכוח ובמלאכותיות אתם  –על הצורך הטבעי לקבל, פוגם אוטומטית ביכולת לתת להרגיש אשמים בטעות 

לקבל זה לא בסדר, ובכך מגביר את  שלרצות ,הנחה כוזבת תמעודד פגימה זואת האשמה המכרסמת. על מנת להשתיק  נתינה לתרגל

צורך לקבל. זה ה של הכחשת התוצאהחופשית, כפייתית ובעיתית היא לעתים תכופות -נתינה לאההכחשה, ההתקה וההחלפה. לסיכום: 

במפורש  בררודחק. על כל אינדיבידואל מוטל להי או רע ולכן הוא מעבר לכל פרופורציה, רק משום שהוא נחשב לשגו אולי התחזקהאחרון 

[, הנשמה חווה taking cognizance of itהפיכתו למודע ]חשיפת התהליך כולו ו. בלו או שלהזה נכון לגבי האישיות שספציפית איזו בחינה מ

 הקלה עצומה.
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האדם מרגיש שתי אמוציות שקל יחסית לזהות.  האל ;קבלה מה עלקונפליקט ספציפי ונפוץ בין הדחף הכפייתי לתת לבין אש   קיים

שהוא מקבל יחס לא הוגן, שהוא מנוצל, קורבן, מתרעם, ובתוך כך הוא עדיין לא מסוגל לעצור את הכורח הכפייתי לתת ואת האשמה על 

פקת הוא או היא עומדים מולרצונו לקבל.  הוא  ;חופשיים, עצורים ואשמים-לא: לתת ולהתרעם על כך, או לקבל ולהרגיש ברירה בלתי מס 

חמדנות אנוכית מתחת לפני השטח קיימת עדיין איזו היו בטוחים ידידיי ש, קרה. אם זהו הממוצא מן המצב למצוא מצליחיםאו היא לא 

ם אשחמדנות אינה אלא תוצאה של בלבול אשר מתעלם מהעובדה שאתם זכאים לקבל.  לחלוטיןוגם לא הבנתם  ,שלא התייצבתם מולה

 וכך גם היכולת לקבל. ,, הנתינה שלכם תהיה חופשית יותרהקונפליקט הזה יטופל

נפש בהיתה מודעת במלואה, ההפרעה היתה קטנה יחסית. הבה ניישם אמת זו לגבי פן ספציפי זה  [fault] שאם המגרעתקודם אמרתי 

רוצה את ושאני אנוכי כל כך  מכיוון" –לבטא אותה הילדותית והחמדנית ו ולראות בבירור את אנוכיות היה מסוגלהאנושית. אם אדם 

. עצם העובדה שאדם מודע לחלוטין האנוכיות החמדנית בטרם נעלמה עודנפסק הקונפליקט היה  –הכל לעצמי, לא מגיע לי לקבל" 

אינה  שהסתיר עד כה תוחמדנהלו להבין כי בעוד ש תאפשרמ –[ self-denialעצמית ]-יעהמנ –אה ממנה השגויה כתוצולמסקנה  –לאנוכיותו 

 .בכיוון ההפוך באותה המידהן הוג אינוגם הוא  –[ complete self-denialעצמית מוחלטת ]-מניעה –נגדה  ננקטהאמצעי ההרי שהוגנת, 

צדדיות הנסתרת יוצרת לעתים קרובות -עצמי טבעי ולגיטימי אחר, החד-בהיבט הנתינה והקבלה או בכל צורך וביטוימדובר בין אם 

שנמצא  שכיח]דבר[ [ בהיפוכם היא disapprovedנים ]צדדיות מוחצנת בכיוון ההפוך. צורה זו של החלפת הצורך או האמוציה המגּו-חד

 חרף זיהויים למיניהם, אינם מתפוגגים. אשר, קונפליקטיםלא מעט מתחת 

שם בנוגע לביטוי האגרסיביות הגברית עצמית ]עמידה על שלך[. נניח שגבר מרגיש א-הבה ניקח בעיה עכשווית נוספת: אסרטיביות

לבטא את ב הקשה ובקונפליקט הבא: הוא חדל אגרסיביות עוינת ולא בריאה. הוא מוצא את עצמו במצבינה לבין הבריאה שלו, ומבלבל 

 .[makes him wrongאותו לאדם רע ] הופךביטוי האסרטיביות הזו שבלבול העצמית גברית, מתוך -באסרטיביותלנהוג הצורך הטבעי שלו 

אשים בתוצאה הלא נעימה של עצמי ותרעומת כלפי אחרים, שאותם הוא מ-כתוצאה מכך הוא מסרס את עצמו. חולשתו גורמת לו בוז

 heמהסס ][ או "לא רוחני", הוא unkind" ]רע"הוא דבר המבטא אגרסיביות, ומשום שהוא מרגיש במעורפל שכן הוא שאו  חולשתו;

wavers .] שעמדתו שלו כלפיה משום  ,לבעייתי –עצמאות, אגרסיביות טבעית בריאה  –עצמית -של אסרטיביותביטוי הת הופך אזה היסוס

בלבול. מתערבבת עתה ב –כתוצאה מהדחקת האגרסיביות הטבעית  –שלו  /המשטמהבנוסף, התרעומת. מודע או לאין אם באינה ודאית, ב

 .ה שלילית שלהגרסאלא  ותהוא כבר לא מבטא את הפן הבריא של אגרסיבי

יש אצלם קונפליקט בין שתי חלופות בלתי מספקות: חולשה מול עוינות. הם אינם שבה הם מזהים כמה מידידיי בנתיב הגיעו לנקודה 

מתוך בורות  גברית בריאהשלהם לבטא אגרסיביות  את הצורך המקורי הכחישועד שהם מבינים שהם  מוצא ]מהקונפליקט[יכולים למצוא 

זכות להתקיים, לא תהיה לכם סיבה להרגיש עוינים, כך שביטוי של אגרסיביות את הך בריא. כשאתם מעניקים לאגרסיביות צורלכך שזהו 

באותה המידה של  הלגיטימיות[ של צורך זה לבין rightfulness] הלגיטימיותהבחנה בין עשות את הלא יצור אשמה. תהיו מסוגלים גם ל

אדם רונים, מוכחשים בתוקף רב על ידי גמישות. היבטים אלה, האחב[ וrelinquishingויתור ]בו[, interdependencyהצורך בתלות הדדית ]

"חוזק" מוגזם. הוא מבלבל בין  –ם גויות שצוינו לעיל. הוא מחליף את החולשה והבושה במקבילתשהתפיסות ה לשבשמחליש את עצמו 

בין כניעה בזמן ובמקום יטלטל באופן קבוע מן עקשנות נוקשה לחוזק. הוא גמישות, כושר הסתגלות, היכולת לקבל עצה לבין חולשה, ובי

 זיק.מהיכן שההיגיון מראה שהדבר  עצמית-לבין אסרטיביות –בגלל הסתייגותו מנטיותיו האגרסיביות  –הלא נכונים 

וים לערוץ אחר. בכל פעם צורה נוספת של התקה היא הסטת צורך מס ,[denied] המוכחשתבנוסף להחלפת המגמה ההפוכה במקום זו 

רה את השלום הפנימי ו/או החיצוני, מעורבות שמותירה תפקודים חשובים אחרים בחיים לא ישקיימת מעורבות מוגזמת, מעורבות שמפ

יתר של אדם ביכולותיו -[, ניתן להיות בטוחים שהיסט כזה התרחש. הבה ניקח שוב כמה דוגמאות להמחשה. עיסוקunfulfilled] ממולאים

העצמי הזה -עשוי הביטוי כשלעצמו לא משנה עד כמה קונסטרוקטיביתירה מקום לצרכים אחרים להתבטא, יצירתיות כמעט שלא מוה

רק שעשוי להיות מורגש חיכוך פנימי התוצאה היא צורך מוכחש בתחום אחר של האישיות. להצביע על יתר מסוג זה עשוי -. דגשלהיות

היכן שאדם רואה  –יתר -תונחת, עוינות בלתי מוסברת, תגוב-אימתח, תסכול, עצמית. ה-ותבמודע יכרתבהדרגה, אחרי התקדמות נ

או קהות חושים והתדלדלות הרגשות בתחומים אחרים, אלה  – הימנע מכךאך אינו מסוגל ל אינה תואמת את האירוע יושעוצמת רגשות

א לעתים וה הסביבהחיכוך חיצוני עם  [.rightful needמי ]צורך לגיטי של הכחשהעל חיכוך פנימי, כתוצאה מלעתים קרובות מצביעים 

 קרובות תוצאה נוספת.

ת, . יהיו אשר יהיו הנסיבות הספציפיוהממנ םמקורי או להתעלהצורך ההלגיטימיות של  ול אתלשליש סיבות אפשריות רבות 

קודמות בתקופות  שאתם פוחדים להכיר בו. למרותאישיים, עליכם לזהות שהצורך המקורי אכן קיים, השפעות מוקדמות או דימויים 

לדעת את האמת על צמאים אתם באמת עתה הוא עשוי להתבטא בצורה מּותקת ]התקה[. אם  ;אולי התבטא ברורותחייכם הצורך מהלך ב

 םשלויביא הקלה ו המעשהלסנכרן את הרגשות של הצורך המקורי המוכחש עם הרגשות של הצורך המוחלף. מדי קשה יהיה עצמכם, לא 

 גבול. לאל

ייתכן שאתם פוחדים מאהבה ומחליפים את הצורך בה במתן ביטוי לכישרון כלשהו. אתם מתעלמים מן העובדה שיש מקום לשניהם 

בחייכם האמוציונאליים. הפחד להכיר בצורך המקורי מאלץ אתכם לזנוח צורך אחר, אך לגיטימי  –ולעוד צורות ביטוי רבות נוספות  –

ההבנות והתפיסות השגויות שאחראיות לפחד שלכם מאהבה. אתם פוחדים -תכן שעוד חסר לכם המידע הנחוץ על איבאותה המידה. יי

או אם אתם כן  –כשתזהו את קיומו של הצורך. לפיכך אתם נלחמים נגד זיהוי ההתקה  לתוכולצלול לקפוץ למים/שתיאלצו/תוכרחו 

טוחה/תפלה. אתם גם מתעלמים מן הנזק שאתם גורמים לעצמכם, בנוסף שאינטלקטואלית צורה מזהים אותה, אתם עושים זה רק ב

 אתם חושפים את עצמכם.אליה להרעבה המתמדת 
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ק ]התקה[ מאשר הסבל הקשור לצורך  מיםכל חוסר הגשמה, פגיעה, דחייה או אכזבה גור סבל עמוק יותר לאין שיעור בתחום המּות 

ולכן אני לא  ,לגמרי למה /האהבה. אני עוד לא מביןמ /תחדופעוד אני " – בטאתמה שנפשכם מהמקורי. אם אתם מודעים באופן מלא ל

מרגיש/ה את  באמת? איך אני הכחשת הצורך מה  גורמת לי שאהבה היא צורך אוניברסאלי; /תאבל אני יודע ;לאהוב ולהיאהב /המוכן

תובנה בשלווה שלכם, הצמיחה המתרחשת ב – החוסר הזה? כמה מן הרגשות שלי המעורבים בהחלפה שייכים למעשה לצורך באהבה"?

אמת. ת קודםיכולת להתמודד עם נושאים שלא יכולתם להתמודד איתם בו על אף שאתם ממשיכים אולי וכיח עד כמה חיוני לאדם לחיות ב 

מות להתחמק מן האהבה, אתם זוכים לשליטה מלאה בעצמכם בכך שאינכם מתחמקים מן האמת. בכך אתם מונעים הצטברות של אש

כל  מזיקהים את עצמכם שלא לצורך תחת כוחן של השפעות מזיקות המעודדות בתוככם את הדבר ׂשמל  נמנעים ו ,מניעה-אמיתיות ברות

 .כך

בה עשוי, באישויות אחרות, ליצור הסטת צרכים מקוריים לערוצים אחרים עשויה ללבוש צורת שונות, מלבד הדוגמה לעיל. פחד מאה

ביטוי מיני טהור. דחף כפייתי לסקס עשוי גם להיות הכחשת הצורך של אדם לעמוד על שלו/להיות אסרטיבי, או צורך מוגזם בויתר -דגש

[ seclusionהתבודדות/פריׁשּות ]בצדדי ברוחניות ו-וחד , לא שפוי[unbalanced] מאוזן-בלתיהצורך לפתח כישרון יצירתי כלשהו. צורך של 

קלהיות מניפסטציה של צרכים מּועשוי  עצמית/עמידה על שלך, -עיל: פחד מאהבה, ממין, מאסרטיביותים ]התקה[ מכל אחת מהבחינות לת 

נמצאים [. הפחד, אני חוזר, הוא תוצאה של התעלמות מכך שכל הצרכים הללו ועוד, vocational expressionמביטוי מקצועי/ייעודי ]

 לאשמה ולהכחשה. סיבהים נם מהווכן אים, וליטבעיים ואוניברסאלישהם באינטראקציה בריאה, 

צורך כזה מצביע על כל מוארים ביותר נמצאים תחת הרושם שמרבים להתעלם ממנו הוא הצורך בסיפוק האגו. אנשים שהם צורך ש

האגו זוכה להכרה, אך לא מפריזים בו על חשבון תפקודים -נוירוזה, הפרעה, חוסר בגרות. באישיות מתפקדת היטב, הצורך בסיפוק

 ;גזםוהלא מו אא תוצאה של התעלמות מקיומו הבריויכולת לתת לאגו את סיפוקיו ההכרחיים ההרים של העצמי. חוסר וביטויים אח

, אם אתם לא מתייחס למקומו הלגיטימי בתוכנית הכוללת. עם זאתשהעצמי לכך סימן  היאשאינם עומדים במילוי הצורך  באחרים תלות

, מידה מסוימת של סיפוק האגו שלי", מירב הסיכויים, בתנאי [approvalאישור ]ימת של אני כן זקוק/ה למידה מסו", מסוגלים להודות

גורמים את היותר למצוא הרבה קל  לכםויהיה  ;סיפוק זה המאפשריםנתיבים פניכם בשאינכם מרגישים אשמים על כך, שיתחילו להיפתח 

להודות  תוכלוש אחרייים מסוימים שלא יכולתם לראות, למלא צורך זה, דפוסי התנהגות הרסנ מנעו מכםמסוימים בתוך עצמכם שה

 בצורך זה בלי אשמה.

. חשבו על מגוון הצרכים מסופקיםבאיזו מידה הם מסופקים, באיזו מידה אינם  –כל הצרכים שלכם  לגבי בררחשוב ביותר ידידיי ל

אילו  בררום גורמים לכם להרגיש אשמה ובושה. אילו צרכים ספציפיי בררואם נתתם לכולם מקום לגיטימי. ההאוניברסליים, ואז ראו 

הדמה -ים חייבים להיוותר בלתי מסופקים בשל הדימויים האישיים שלכם, הבעיות העיקריות, הקונפליקטים הלא פתורים, פתרונותכצר

קֹות האישיֹות שלכם ת  ה  לפתם בהיפוכם או על ידי הח –איך התקתם את הצרכים שלכם  ;ודימוי העצמי האידיאלי. בחנו לעומק את ה 

ובאיזו מידה? ואז התבוננו בהתקות שלכם מתוך הגישה ההפוכה. בחנו את המעורבויות  –הסטת הצורך או הרגש המוכחש לערוץ אחר 

החלופות אף אחת מן , את המבואות הסתומים שאינכם יכולים להיחלץ מהם משום שהמטרידיםהשליליות הנוכחיות שלכם, את הרגשות 

פקת יותר מרעותה – הן הפנימיות והן החיצוניות –הזמינות לכם   atזה ]ההגרעין  להימצא בעומק אמיתיים עשוייםאילו צרכים  .אינה מס 

the bottom of such a nucleus]?אילו צרכים התחזקו מעבר לכל פרופורציה בשל הכחשה ואשמה כוזבת ? 

 ;ביצוע צעד חיוני זה הוא בעל חשיבות עליונהש, לגבי כולכםלראות  אני יכול ידידיי; אינו יכול להימדדגישה כזו לעצמכם ערכה של 

סיטואציות שליליות מתמשכות רבות הן תוצאה של התעלמות ממנו. אחרי רכישת תובנות נרחבות, הבעיות וחוסר ההגשמות האישיֹות 

 נספורמציה אמיתית ומשחררת.טר בטרם תתרחשאלה הקבועות שלכם מצריכות לעתים תכופות רק את היישום הסופי של עקרונות 

 .זםריאלישל יכולת לקבל את עצמכם ברוח התהליך זה הוא גם הדרך הטובה ביותר להגברת 

מּולדים, שכולם ממתינים להבנה הקונפליקטים בו עיקרייםה םיידימוב, שלכם מהותיותהבעיות בלא רק  התקה והחלפה מתרחשות

, עתה. אחרי אכזבה נוקבת, אינדיבידואל עשוי להכחיש צורך שקיבל עד זמנייםמצבים , אלא הן חלות גם על יפתרכדי לה הנדרשת

בדרך  להיות קשורה לומר שבעיית אישיות מהותית עשויהאחר. למותר  ]ערוץ[ וכתוצאה מכך הוא מסיט את האנרגיה הרלוונטית למוצא

-להתקות תלויותגם המידה להיות מודעים באותה חשוב . קבועה , ההתקה עשויה שלא להיותעם זאתהזו. צורת התגובה לכלשהי 

 קיום. כלליבואו ל ותקבוע החלפהוה הכחשייתכן ש [, אחרתsituational displacementsסיטואציה ]

ניקח דוגמה. נניח שיש לכם בעיה  שוב. נתיב, כשלב בינייםב העבודהבמהלך להתרחש, בייחוד  ותעשויכגון אלה ת והחלפות זמני

הדמה שלכם, דימוי -, קושי להתייחס למין השני. הבה נניח הלאה שלפני שהתחלתם להתקדם בנתיב זה, פתרונות[partnershipבזוגיות ]

סיפוק זה היה מוגבל, בעייתי, רווי ש . כמובןהבעיה םההגנה העניקו לכם מידה מסוימת של סיפוק למרות קיו ניהעצמי האידיאלי ומנגנו

אם אדם מנסה לפתור בעיה באמצעים כוזבים. אף על פי כן, היתה מידה מסוימת של , ובסופו של דבר מאכזב. לא ייתכן אחרת מתח

הדמה, את דימוי העצמי האידיאלי, את מנגנוני ההגנה, אבל -סיפוק. התקדמות בעבודה זו מתחילה למוסס במידה רבה את פתרונות

הווייתכם. גם אינכם מודעים לגמרי לצרכים שלכם  שלמובנת לרמות העמוקות ביותר  אינההבעיה המקורית עדיין לא עּוּבדה במלואה ו

לבלבל אתכם. אתם יודעים  שויבתקופת הביניים, אתם מוצאים את עצמכם בשלב מעבר שע ,ולמקומם הלגיטימי בחייכם. לפיכך

רכים שלכם אולם אתם חווים ריקנות גדולה יותר מקודם בתחום ספציפי זה בחייכם. אינכם יודעים מדוע זה כך. הצשצמחתם/גדלתם, 

 אחר. outletמוצא/לעתה פחות מסופקים מקודם, אך כיוון שאינכם מכירים בעובדה זו במודע, זרם האנרגיה מוסט 
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יתר -סיטואציה אחרת. אולי הוא מייצר מעורבותהיצמד לל לצורךלגרום  חייבת בהווה הגשמתולצורך המקורי ולאי חוסר מודעות 

ת מסוימת שאליה אתם מסיטים את כל הרגשות יתר בחברּו-. או אולי הוא מייצר מעורבותמדי רבות חזקותוגורם תגובות  הבעבוד לחוצה

 והצרכים.

עליכם לזהות ספציפית שמספר צרכים מוטבעים בביטוי  ;ים, בבני זוגיביחסים הדד מוגשם-די להיות מודעים כללית לצורך הלאלא 

או  גונןעונג, קיים הצורך להיות נחוצים וחשובים; הצורך לתת ולקבל; הצורך ל[. למשל, חוץ מעיקרון הembedded in this expressionזה ]

בלי [ ושאחד אינו overgrownאו שניהם; הצורך בסיפוק האגו. כל אלה הם צרכים לגיטימיים, בתנאי שהם לא גדלו פרא ] –לקבל הגנה 

 אלי מהצורך לתת ולקבל אהבה, חיבהפורציונאופן לא פרוביותר לאחר. לדוגמה, אם הצורך בסיפוק האגו במערכת יחסים חזק  פרופורציה

עונג, חוסר האיזון הזה דורש הכרה ומציאת הסיבה. אפילו כשיש אינטראקציה בריאה בין כל הצרכים הזוגיים השונים האלה, גרעין ו

זמניים. כל הצרכים הללו אחר, אם מתעלמים מהם באחד השלבים ה Outlet/הצרכים בכללותו עלול להיות מוסט בצורה עיוורת למוצא

להיסט להיות חף בצורה אחרת כמובן. מודעות מלאה להחלפה תגרום ]אך[  – החדש, המועבר תחוםעשויים להתמלא במידה מסוימת ב

 .עצומים ומיותריםמצוקה ובלבול  ן התהליך חייבת ליצורמנזק, ואפילו בריא והכרחי. אולם התעלמות מ

עבורו או חבר או קבוצת אנשים, או פעילות או תחום עניין אמורים לספק לכם את כל הצרכים אם בוס, מועסק, אדם שאתם עובדים 

אינטנסיביים מדי, חרדים, עוינים, חסרי ביטחון. כל עלבון קל, או עלבון לכאורה, חייבים להיות  תהיו, שאיננו זוגבן  על ידיהלא מסופקים 

בתוככם. מודעות כזו תגרום לכם לקבל בשמחה את הסיפוקים שניתנים  קורהמה שיכאב הרבה יותר מאשר אילו הייתם מודעים ל

 להחלפה, בלי לגרום לכם לצפות למה שאין שום אפשרות לצפות לו. לפיכך תימנעו מאכזבה ותסכול.

השתוקקות . עובר שינויהוא  ;כמובן שלא –אחר  outlet/למוצא ,בצורתו המקורית ,העונגעיקרון ניתן להתיק את אין בכוונתי לרמוז ש

משקאות. מודעות מלאה להיסט זה תפחית את האינטנסיביות והלחץ, אפילו אם למזון ו ה, או תשוקשינוי כזהלמותרות עשויה להיות 

 להתמלא בדרכו הטבעית.תאפשר לו מוצא אחר עד שילעצמו ק צריך למצוא ת  הצורך המּו

י להפיק את המיטב מעצמכם. במהלך עבודת הנתיב גיליתם בהנחה שהבעיה העיקרית שלכם הינה קוש מה אחת,דוגעוד הבה ניקח 

פוחתת באופן  לפני כןן שההצלחה הקטנה והשברירית שידעתם אהדמה וכולי. מכ-ומוססתם את דימוי העצמי האידיאלי, את פתרונות

ר בצרכים האמיתיים הבהירות להכיאך עוד לא מצאתם את משום שההגנות כבר לא עובדות,  להיות אסרטיבייםזמני. קשה לכם יותר 

אסון וליצור אשמה כוזבת. אתם מבינים עתה שההישגים הקודמים והמוגבלים שלכם לא היו פיתרון -הרותין תוצאות ישלכם בלי לדמ

המתח והחרדה, נכשלו תמיד בלי שבאמת תראו מדוע. עתה אתם יודעים. אך אתם עדיין  ות[, רוויthese venturesהאלה ]יוזמות מספק. ה

דרושות מעט יותר תובנה והבנה בטרם  ;ה ]המאפשרת לכם[ לבטא את היכולות והכישרונות שלכם בלי קונפליקט וחוסר ודאותלא בעמד

 the respectiveהאלה ]השונים בשלב ביניים זה, שבו אתם מוצאים את עצמכם מתוסכלים יותר מקודם, הצרכים . זאתתוכלו לעשות 

needs ערוץ חלופי.]להם[  אתם מחפשים ,א מודעלובאופן  –[ נותרים ללא כל מוצא 

עצמי מקצועי. חוץ מהצורך להרוויח לפרנסתכם, שהוא הברור -של ביטויהאחד לנושא  הקשורים מגוון של צרכיםושוב, חשוב לזהות 

לשאת ך עצמית, הצורך בעונג שבהישג, הצור-הערכהוהקל ביותר לזיהוי, יש אחרים: הצורך בהישג יצירתי, הצורך בסיפוק האגו וב

בשיתוף פעולה ואינטראקציה. בתנאי שצורך אחד אינו דיספרופורציוני עצמית וגם -ם אתגר, הצורך באסרטיביותהתמודד עלו באחריות

ִתיקו ,בצרכים אלהכאשר אינכם מכירים אמורים לגרום אשמה.  הם לאלאחר, לכל הצרכים יש מקום לגיטימי משלהם ו ]התקה[  אתם ת 

בדוגמה הקודמת, ההתקה כשלעצמה לא יכולה להזיק, בתנאי שאתם מודעים לה מו כו ;צדדית-לפעילות אותם למערכת יחסים או

פנימיים, שהם תמיד התוצאה של האיזון ה-סדר וחוסרה-איאת ו ,תסכולומתח ו גזמתהיתר המו-תתגובאת חוסך לכם זה  במלואה. דבר

 עצמית.-חוסר מודעות

יתר אפשרית, כל חרדה מתמשכת או -[ כל תגובתascertain] בררונוכחיות שלכם באור זה. פעילויות ואת מערכות היחסים ההבחנו את 

שחוזרת על עצמה לעתים תכופות, ורגשות שליליים אחרים. ואז בחנו ותהו עמוקות על הצרכים הטמונים מאחורי הפעילות או מערכת 

במיוחד לוודא באיזו מידה אתם מרגישים שלא צריכים להיות את ההתקה בצורה ברורה. חשוב  וודאהיחסים. או אז אפשר יהיה לגלות ול

 הכחשה. שללכם צרכים כאלה, והאם הם כן או לא מעוותים ב

. ככל שאתם [to verify the various layers of a superimposition and substitution] השכבות השונות של כפייה והחלפה וידואחיוני גם 

ת הללו ומבינים את חשיבותן, כך יכול מילוי הצרכים להתרחש מהר יותר. עם זאת, אי מילוי צרכים לא את השכבות השונו רגשית חווים

זוהי אחת הסיבות העיקריות כואב אפילו כדי מחצית ממה שכואב להאמין, במודע או שלא במודע, שצרכים מסוכלים הם בהכרח כואבים. 

[predominantלהדחקת ]אמור כאב התסכול המדומיין  ,צרכים /דיכויהדחקתעל ידי יחדלו להתקיים; האמונה שכך הם  –צרכים  /דיכוי

 relaxed admission ofחוסר סיפוק ]סבל חמור ומר הרבה יותר מאשר הודאה רגועה במסתכמות ב. במציאות, ההתקה וההחלפה התחסלל

an unfulfillment]. 

. [let us now consider the possibility of the various layers of substitutionבמקור:] שונותהההחלפה שכבות אל עת כ ייחסתנהבה 

לא  , כאדם בוגר וטוב, אמורלכםלהרגיש ש – במעורפל לא מודע או מודעבאופן  –. אולם אתם עשויים אחת צורך. זוהי שכבהקיים במקור 

ך הצלחת ההכחשה, אתם מייצרים את היפוכה צורך כזה. לפיכך אתם מכחישים את קיומו. הכחשה זו היא השכבה הבאה. לצור להיות

המוגזם. לא רק שאתם מנסים לשכנע את עצמכם שהצורך לא קיים, אלא אתם גם "מוכיחים" זאת על ידי הדגשת היפוכו. דבר זה הופך אז 

. כשכבה חמישית השכבה הרביעית –אי שביעות רצון ו תרעומת/משטמהגם  להגיעלכפייתי. זו השכבה השלישית. כתוצאה נוספת, חייבות 

ה תוצא. הם קיימים רק כלטפל בהםאינכם יכולים כל הרגשות החזקים הללו שמבלבול שנובע הבאה אשמה על המשטמה. כשישית, 

 או הרגש.המקורי הצורך  מהכחשת
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 באחרת. עצמי-מחליפה צורה אחת של ביטוי אנכית. התקה שכבה. שכבה מכסה , ניתן לומראופקיתכאן, היא  כנדוןהתקה, 

[ preoccupation] האינטנסיביות שבה האדם שוקע בעיסוקיו[, האנכי והאופקי. shiftsתוצאה של שני ההיסטים ]היא כפייתיות 

. אם אתם פוחדים מדחייה באהבה, וכתוצאה מכך מתיקים את זרם האנרגיה המסוים הזה חלה על שתי הצורותאלה התקות מכתוצאה 

דחייה לקבל ה ביותר, אמיתית או מדומיינת, בקריירה שלכם כואבת לאין ערוך יותר מאשר לערוץ של הצלחה מקצועית, כל דחייה קל

 אמיתית במערכת היחסים שלכם.

 חייביםשל הנפש האנושית, פרטים רבים  ותדינאמיקבמדובר כאשר . לקות בפשטנות יתרזה חייב, בהכרח, לכגון הדיון בנושא 

פשרה שאינה מעין  –משמעיות. תכופות המודעות נמצאת אי שם ביניהן -הודאה חד זו כבר לא שאלה של הכחשה או בחשבון;להילקח 

 מספקת יותר מאשר חוסר מודעות מוחלט לתהליכים אלה.

הכרה בצרכים , בחנו את עצמכם מנקודת המבט הנדונה. [an involved situationאם אתם מוצאים את עצמכם בסיטואציה מסובכת ]

 תבהם לטוב או לרע, מּועד הכרהאבל  –ם עדיין להבחין בין צרכים ועמדות רגשיות מעוותים לבריאים על אף שאינכם מסוגלי –שלכם 

לשחרר את הסיטואציה המסובכת מעודף אינטנסיביות ומרגשות סותרים ומפותלים עד כאב. אתם עשויים לנסות בכל מאודכם להבין 

בטוחים ֱהיו שלווה, שלום/ם האחר, אבל כל עוד אינכם מוצאים סיטואציה כואבת ומסובכת באמצעות אנאליזה של עצמכם ושל האד

ק ממקומו.  שמשהו הּות 

ב במיוחד. לא משנה עד כמה טוב הרצון נושא לחשּואת ה, הופך ידידיי ,אצל כולכם במידה כזו או אחרת שוב ושובאני רואה זאת זה ש

 באופן קבוע שאני אומר לכם מההרבה מ ;לכיוון הנכון תכלהסאתם עדיין לא מצליחים לפעמים רבות ציכם, כנים מאמשלכם ועד כמה 

 .במיוחד הוא נחוץנשכח כאשר 

אולם לעתים תכופות, התופעה של  ,כמובן סוג של התקה או החלפה היא העברהגם [. transferenceהעברה ]דנתי בנושא ה לא מזמן

קים מועברים בדיוק כשם שאדם עשוי להתיק, או ופרטיּה [significance] רגשות מועברים אינה זוכה להכרה במלוא משמעותה . צרכים מּות 

[ רגש determine] הגדירללברר/להעביר, את הרגשות שהיו לו במקור להורה אל אדם אחר. בהרצאה העוסקת בהעברה אמרתי שהכרחי 

ו הדבר כלפי הורה, אך לא העזתם , רגש עיקש שלא ניתן לפתור באמצעות הגילוי שבמקור הרגשתם את אות[a personשלילי כלפי מישהו ]

חייבת  לשלילהלהכיר בכך. ברגע שהרשתם לעצמכם להרגיש את הרגש המקורי כלפי ההורה ביחס לאדם חדש, הסיטואציה המסובכת 

בתוך עצמכם. מנגנון זהה פועל לגבי רגשות שהאמת ההתמודדות מול ם במידה ניכרת בתהליך בינתיים צמחתו [;clear upלהתבהר ]

קים.וצרכי  ם מּות 

 האם יש שאלות כעת?

התחשבות מיוחדת. האם אני מתיקה  ]לקבל[ הילדּות שלי, יש בתוכי חמדנות ילדותית שמתבטאת בצורך ֶעקבשאלה: יש לי הרגשה ש

 ?או כופה עליו מקוריהצורך את ה

מעצמך כל רחקת לכת ומנעת שהעד  ,הכחשת את החמדנות הילדותית בצורה כה מוחלטתעד לאחרונה תשובה: כן את צודקת מאוד. 

ילדותית, אלא גם לגבי החמדנות השעדיין אינו מפותח וקיימת בו חלק זה שלך, מאוד, לא רק לגבי הגשמה. את מרגישה אשמה כל סיפוק ו

 מה לגבי האחד כמו לגבי השני.בדיוק את אותה אשהרצון הלגיטימי והצודק לקבל. את מרגישה 

, מצביעה על צעד ענק קדימה ועל פתיחה חדשה ונרחבת לתובנה על עצמך, עכשיו השאלה לשאול את בכללהעובדה שאת מסוגלת 

 יותר משאת תופסת כרגע. בהחלט מדובר בסף כלשהו. ףכבעל חשיבות מכרעת א לבהירות. הדבר יּוכח

 מהורה? לא מעבירהוא להיות בטוח ש אדם יכול, איך חדש מישהועם  [involvement] ביחסיםשאלה: 

[ של ההקבלות ]ליחסים עם ascertainingוראייה ברורה ]רק על ידי בחינה עמוקה של רגשותיו  להיות בטוח דם יכולאתשובה: 

יל גם אלמנטים של רגשות להירתע ממערכות יחסים רק משום שהן עשויות להכ םכאל להדמיון בין התגובות. אולם ההורים[, של 

קיימים רגשות ספונטניים לאדם גם בדרך כלל בייחוד כשהוא ער לעצמו, אלא , במערכות יחסיםלא רק שאדם יכול לצמוח  מועברים.

באותה המידה היחסים כך את עצמו,  מכירלשני הצדדים. בה במידה שאדם בכל זאת מתגמלים גרום ליחסים להיות עשוי למה שהחדש, 

 .על דפוסים ישנים חזרהפחות  תהיהיצמחו להיות אמיתיים ו

מודעים שלך לשאול את השאלה. ייתכן שקיווית לשמוע שיחסים עם מישהו אינם אלא -את המניעים הלאאני מציע לך גם לבחון 

 לפשט לכאורה שאלות מטרידות מסוימות.היתה ולכן אין בהם טעם. תשובה מסוג זה עשויה גרידא העברה 

חיוני . עת הזונושא חדש לחלוטין בעשוי לפתוח לידידיי יותר דלתות מאשר הצגתו של הוא אינו חדש לגמרי, נושא זה למרות ש

 [ חומר זה.work throughלכולכם לעּבד ]

וגם לאלה הקוראים הרצאה זו. מי ייתן וכולכם תקבלו  –הרשו לי להיפרד מכם בברכות אוהבות וחמות לכל אחד מכם בדרכו שלו 

אינם מבינים עד כמה  –זמני וורות אתכם באופן שלכם, המעהנוכחיות בעיות והמעורבויות הבשל  –ותרגישו אהבה זו, גם אם אחדים מכם 

 אני איתכם ובשבילכם! היו מבורכים, היו בשלום, היו באלוהים.

 נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי
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