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   התגברות על שליליות  176הרצאה 

  

, תודעההובה דנו בחשיבות השכל , הרצאה זו היא המש� של ההרצאה האחרונה. חולי� לכל ידידייברכות וא

 . כל אד�אצל תרחש תהלי� שמ–דברנו ג� על יצירה שלילית .  כל הכוחות וההיבטי� היצירתיי� שלה�לע

, תודעהלא היית� חיי� על מישור זה של ,  היית� אנושיי�לא, אופ� שליליביצירה רבי� בוא� לא היית� מע

  .  מסויימת התפתחותת שמבטא דרג

אבל יצירה שלילית . בונהבאופ� ג� יוצרי�   ה�על כ�, ברמה מסויימתחופשיי�  בני אד� הנ�, באופ� כללי

תאמ" לצאת  שזה תפקיד האנושות על אדמה זו לההיאשל עובדה זו  המשמעות. עדי� נמשכת בנפש האנושית

 קס�היות וה, זה אינו קל.  מהמלכודות של השליליותי�מהיצירה השלילית ולהיות יותר ויותר חופשי

 נהיהאד� , כ�. להמשי� ולשהות בוהיא או הוא רוצה ו, אד�השל יצירה משתלט על כלשהו תהלי� הכרו� ב

  .אות� לשבור ונראה כי קשה, (vicious circles)מספר מעגלי� מרושעי�  בבו זמניתמעורב 

המעורבות השלילית שלכ� בתהליכי של  ת אחיזהזה התפקיד שלי לעזור לכ� צעד אחר צעד להרפות את 

  .אני אמשי� ע� ההיבטי� הייחודיי� בה� הנתיב מעוניי� במיוחד. יצירה מעוותי�

כ� את� יכולי� אפילו להכיר בו,  השליליות שלכ�אודות האמת את בתוככ�רבי� מכ� מתחילי� למצוא 

.  לשלב זה יש משמעות עצומהת�הגעכ� של.  אי� את� דבקי� בהלראות ו כוונתשהשליליות שלכ� היא מ

� מודעי� לכ�ש, מו יד�יודעי� שה� יוצרי� את גורל� בהבי� בני אד� , שנית� לאבחנה הבדל גדול יותר אי

 לבי� אלו, רי� יחס זהמשמויחד ע� זאת זה לא רצוי  לא תלות במידה בהל להיות שליליי� מייחלי� שה� 

 תובנה ללהגיע ,למימוש האני הכוללבכנות מוביל ה בנתיבשנמצא כל אחד חובתו של . בורי� לעובדה זוה

 מנוכרת אידאליזציהאו  תאורטי רהור מוביל לאשליה ועוסק רק בהחהנתיב שאד� לוק, אחרת.  זאתאישית

  .סיו� חיי� אמיתיי ולא כנ,של הדברי�

עליה� , שלכ�מחושבי� עמדות ורגשות שליליי� . כל אחד מכ� יוצר שליליות, דידיאת� אנושיי� ישהיות 

להאמי� שהאומללות והסבל שלכ� נגרמו על ידי אחרי� או על ידי החיי� זו . ה� יצירה, אינכ� רוצי� לוותר

  .העצמישאינו  חיצוניזה חוסר שפיות להאמי� שאומללות כלשהי יכולה לצמוח ממשהו .  מוחלטתשטות

יש  הבדל , אבל. לידיעה זומס שפתיי� למת� ישא# ו, את� יודעי� זאת באופ� תאורטי זמ� רב מאודשכ� ית

אומללות שאת� הש, יוצרי� שליליות באמת שאת� בהירה תובנה בי� הסכמה אינטלקטואלית לבי� תהומי

 למעשהנהני� ת� מה� אשנוצרה על ידי עמדות שליליות , אחראי עליהאילו הוא כ זולתל מתייחסי�ו ני�מָג

את� טועי� , כאב שלכ�ההגשמה והחוסר , תסכולי�לחברה את הא� את� מייחסי� . משכוי שורוצי�

�אבל ה� לא . ה� קיימות.  שהמחלות שאת� רואי� בחברה אינ� קיימות באמתמשמעות הדבראי� . לחלוטי

בלתי ובאופ� עמוק , י�תורמי� למחלות אלו שאת� כה מגנ היית� אלא א� כ�היו יכולות להשפיע עליכ� 

  .את� ממשיכי� לבטא בחייכ� הפרטיי�ש ,עושי� זאת על ידי השליליות שלכ�בהחלט  את� .מודע

 �, נתיב באופ� רציניבאבל כאשר את� מעורבי� . זההנתיב ה כאשר את� בתחילתו של ואמת זבקשה להאמי

והחברה אינה אלא סכו� , ימי� אינכ� קורבנות תמלעול�. הדברי�פני שכ�  להגיע למצב של ראיה עליכ�

ג�  ו תחילהבנה זו מכאיבהתו .שלכ� ושל רבי� אחרי�הקבועה או תוצר של התפוקה והיצירה השלילית 

לא תוותרו עליה את� באמת את� א� . רק כל עוד את� ממאני� לוותר על השליליותא� , גורמת הל�

אושר ל יעאת� מקווי� להג. )גשמה שלכ�לתסכולי� לכאב ולחוסר הה(לכ� זקוקי� לאשליה שאחרי� אחראי� 

את� מקווי� להיות בני אד� .  אושר נשגבשמה שלהגאת השמונע , היבטבתוככ� את הנשגב מבלי לפגוש 

את� כ� . כ�על מה שבאמת פוג� בשלמותלוותר מבלי , עצמ�ל השלמה וכבוד אמיתיי�  יחס שלהנותני�
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זה . קורב�ל אתכ� שהפכו להאשי� אות� בכ� ולי�את� יכ ואז,  לכ�את זהאשליה שאחרי� עושי� בחיי� 

  . רבי� מכ� בצורות שונותעל ידי אחד המשחקי� השכיחי� והמפורסמי� של העמדת פני� שנחש# 

 עדי�שיתכ� , על באופ� קבועופה –כוח היצירה שלכ� ב את� נוכחי� , אלוכוונות רמיה ואשליות ע� נטישת

 הייתי רוצה לדו� בצעדי� השוני� . כפי שהיה זה הל� תחילה,פלא וזה שחרור וגילוי נ– קר באופ� שלילייבע

ללא רח�  הנכ� לכודי� הב, שלכ�והיצירה השלילית ה  האשליכתמבומ החוצה ינקטו בדרככ�בה� ת

  .באופ� שנראה כבלתי נית� לפתרו�ו

  )כ� י� ליבמה שש �תבונלהו קבלל, כירלה, חליטלה, אומצעליכ� ל ש, הואשהצעד הראשו�מוב� מאליו 

 רגשותל מביסת חיי�וכוונה לשקר והתנגדות זדונית , שקרי� חבויי�, רגשות הרסניי�, עמדות שליליות

 מכ� שעובדי� באופ� מאוד אישי ודינמי לכיוו� האל. כל אלו ה� דוגמאות של יצירה שלילית. י�טוב

, עוד יותרמודעי� אבל חשוב שתהיו . הז המכוו� השליליה וצרתה באו במגע מסויי� ע� ,הצמיחה שלכ�

  . הצעד הראשו� כוללמה שזה .  של זהאובייקטיביי� צופי� יותר תהיו ו

, ה שלילי זתוצר ליכ� ותגובותיכ�את רגשותבצורה מפורטת תחקרו , הוא שעמוק בפני�הצעד השני 

סוג  כ�במוצאי� , היצירה השלילית אתאז תראו שאת� מחבבי� . תה שקלת�ילה התכוונת� וא הכוונהו

  .  חלי� ג� על יצירה שלילית,של יצירההמענגי�  �היבטיה.  כ�על ואינכ� מעונייני� לוותר ,תענוגשל 

ג� א� את� מביני� במונחי� כלליי� ומעורפלי� שזה . ותודו בכ�באופ� מוחלט שתרגישו זאת הכרחי 

אחרת לא .   בכ�שתכירוחיוני . שלילית שלכ�ה יצירהה של עוותאת� עדי� שבויי� בעונג המ, שגויו  הרסני

  . כמהי�להגיע לעצמי הרוחני אליו את�   לא תוכלוו, סבלל אל מחו" לצמוח   תוכלו

בלי ,  השלילית שלכ�מהיצירה התוצאות המסתעפותדר� ובדייקנות  בשקדנות רהוא לעבוהצעד השלישי 

קות לכ� המחשה וההבנה המדויקות של התוצאות המזיה.  כלשה�איותוצאה או תופעת לו, פרטמ להתעל�

 היצירה בגי�האשמה תחושת  את רגיעוזה לא יקרה א� ת. המאוד ברורולאחרי� צריכה להיעשות 

בלי מעליכ� לראות שאינכ� יכולי� לפגוע בעצמכ� . רק בעצמכ�את� פוגעי� ש הספור על ידי ,השלילית

 לא מדובר. כ�בעצמ מבלי לפגוע באחרי� אינכ� יכולי� לפגועכאשר , דהיבאותה מו , ג� באחרי�שתפגעו

ה� , ננו הכליהאנחנו , נכ� הכליהאת� שזה כ� היות . סמכות נקמנית למעלה בשמיי�ב או עונשי�חוק ב

אי� .  ולהיפ�,מה שקורה לכ� חייב לקרות לכל אחד אחרשכ� . חדא הכוללכל אחד הוא האני ה, נ� הכליה

תמיד , למשל,  שנאה עצמית.אחרי�ה עליכ� לרעה אינו משפיע ג� על שדבר שמשפיעלהעלות על הדעת 

  . זו רק דוגמא אחת. לשנוא אחרי� כפייתיצור� או אפילו ,  ג� חוסר יכולת לאהובמבטאת

  . את� תגלו את האמת שבכ� רק כאשר תעבדו דר� הצעדי� האלו, הזו אינה תאורי

שווה  ו השלילית שלכ� לעול� איניצירה שהתענוג שאת� מפיקי� מהמורכב ג� מכ� שתראו הצעד השלישי

מגני� בעצמכ� ובנסיו� החיי�  הכי שאת� מה שכל משו�, את המחיר המופרז שאת� משלמי� עבורו

בטחו� , הערכה עצמית, שלו�, את� מקריבי� שמחה. היצירה שלילית שלכ� הוא תוצאה ישירה של ,שלכ�

 כל זה וא# .תענוג בכל הרמות של ההוויה שלכ� וקיו� חסר פחד ובעל משמעות, התרחבות וצמיחה, פנימי

  .יותר מכ� לעול� לא יהיה שווה את התענוג הסוטה שאת� מפיקי� מהיצירה השלילית שלכ�

, חלק עמוק בתוככ� יודע זאת די באופ� מדוייק. ראו אי� היצירה השלילית שלכ� משפיעה על אחרי�

צו� שביעות הראת עצמכ� מ שודדוגור� לכ� לשנוא ולהעניש את עצמכ� , ובצדק מרגיש אש� על כ�

 על היצירה מוותרי�את� תיווכחו שחיי� ללא אשמה יכולי� להתקיי� רק כש . של החיי�אמיתיתה

 , היבט אחר של הצעד השלישיקיי�. אפילו התשוקה הכנה והרצינית לעשות זאת תביא הקלה. השלילית

שות ועמדות רגבעלי היותכ� ל עונג הנלוויתהחווית אי� צור� לוותר על למעשה שהבנה  להושיט יד ל,הואו

 בלי לשל� , להתרחב בשמחה וללא אשמהשמאפשרת, למעשה אותו עונג יותמר ליצירה חיובית. הרסניי�

עבודה .  הגזמהאינהזו ו – היצירה השלילית והקרבת חייכ� בגי�את המחיר הכבד שאת� משלמי� עכשיו 



 6 מתו� 3'  עמ176ה הרצא

לא . שליליותה לוותר על את הרצו� מה שמאפשר זה ,חיבורי�ראית תוצאות וו, בה ותוצאהימדוייקת דר� ס

 עליכ�.  כ�יש להודות שאת� לא רוצי� לוותר על. להיותכ� הרסניי� באופ� מכוו� י� מודעדי בכ� שתהיו

והתוצאה שיש   השליליתתכ�בה של יצירי לס חיבורחוות, בעשותכ� כ�. מה המחיר שאת� משלמי�לראות 

חוסר , הדאגות, רדותהח: הכי אומללי�למה הופ� אתכ�  בבהירותראו . גשר זהיש לייסד .  עליכ�כ�ל

תחושת הבזבוז של , תסכולי�ה, רצו� מהחיי�החוסר שביעות , חוסר הבטחו�, מכ�החיבה שלכ� כלפי עצ

  .שה� בכוונה שליליות, כל אלו ה� תוצאות ישירות של העמדות שלכ�,  הפגיעה,הכאב, עצמכ� ושל חייכ�

ולהודות  בה היא ההרסנות שלכ�יויי� לראות שהסאת� עש. ותתוצאנפרדי� מהעדי� את�  בצעד השני

י� י עד בי� סבה ותוצאההחיבור.  �כאת� מגני� בחיי שמהכל ע� החיבור את עדי� אבל אינכ� רואי� , בכ�

 לראות את עליכ�. לרצות לוותר על השליליותבאמת אינכ� יכולי� , נוסד זה לא קשר מחברכל עוד . חסר

  בוויתור בגלללא די . לוותר על זה שתהיה לכ� מוטיבציה אמיתיתת על מנ ,המחיר הכבד שאת� משלמי�

ערפול מסוג זה לא יביא לתוצאות . ביודעכ� שבדר� כלשהיא זה שגוי או מזיק לכ� ולאחרי�, את� חייבי�ש

. צעד אחד או שתיי�את  גמור קל יותר מאשר לויתכ� שזה יותר, המיוחדחיבור היש לייסד את . הרצויות

 שנוצרה באמצעות השלילית תכ�ליצירלהיות מודע באופ� מלא :  צעד מספר שתיי� אתגיהש ביותר לקשה

כאשר ,  שקד� לולזהזה כ בי� מצב מודעות של עול� ומלואויש הבדל . הרסניות שבחרת�העמדות ה

בה יולא ראית� את הס, האשמת� אחרי�, האשמת� את העול�, את האומללות שלכ�החוצה השלכת� 

את , �כמשמעותו היא לדעת את כוח. ד מספר שתיי� הוא בעל החשיבות הנוקבת ביותרצע, כ�. כ�תוכב

 תזכו מידהבבה , את הצורה השלילית של תהלי� היצירהבתוככ� מידה שתראו התא� לב. העצמי שלכ�

צעד שתיי� עשוי להיות הקשה ביותר .  לעשות על מנת להפיק חוויות חיי� יפותשביכולתכ�ברמז אודות מה 

. הוא בהחלט מכונ� את השינויי� הקצוניי� ביותר בתפיסה העצמית ובתפיסה של תהליכי החיי�, להשגה

  .  היות ובהעדרו חסרה ההנעה לשינוי , דהי מאותהאבל לעבוד דר� צעד שלוש חשוב ב

.  כמוהוהתנגדות רבה מעורר ואינו , ו של צעד שתיי�קושימצעד שלוש אינו מבטא אפילו מחצית , בכל מקרה

אלא שהפע� , שליליתבכרת� יהשקס� ביצירה בדר� חיובית במדה שווה לזה ר את� מתחילי� לגלות כאש

פניכ� ע� אור ויופי כזה בהעול� נפתח , האשמה עצמיתופחד ,  אשמה,  סבל לא ניפג� על ידי)הקס�(הוא 

  .כבחירתכ�את� תטעמו את החופש של להיות בוראי� של חיי� . מלי�שמעבר ל

שליליות וההרסנות בתצטרכו להכיר ,  יצירהלבי� בי� הקס� החיובי של הקשר המחבר ילויגהלהקל על כדי 

, ת הפני�ובמש� שני� רבות דנו ועבדנו על העמד. שוני�סוגי�  מ)  (facadesחזות תחת לא הופרעהשהגלויה 

� הצורות הייחודיות של הכחשה שאת, � האידאליי� העצמיי�הדימוי, המשחקי� והתחבולות, ההגנות

 את ההיפ� ממה מציגותה� תמיד .  צביעותהללו ה�כל המסכות . מחפשי� כדי  להסתיר את ההרסנות שלכ�

 מאשר ות ומזיקות שיעור יותר בוגדניאי� ל�ה אלו ותהסווא.  מחבבי� בעצמכ�אינכ�שאת� דוחי� ו

, � אמת בתוככמתעמתי� ע�את� ,  את� מתעמתי� ע� ההרסנות העירומהסו# סו#. עצמהההרסנות 

 הסוואותכאשר את� עדיי� מעורבי� באבל . בעתידשלכ� כיוו� ה של ישרהבחירה אפשרות לנותנת לכ� ש

את� , הסבל שלכ� נהיה גרוע יותר. בה של ההפרעה שלכ�ילל להגיעאינכ� יכולי� , תפקידי� ומשחקי�

   .מחוברי� וחסרי תקוהבלתי  במדה רבה יותרולכ� את� מרגישי� , בה למצבכ�ימנוכרי� לס

 של מה שאת� כו כהיפודמה את� מפיקי� משהו שנ– ובראש וראשונה מעצמכ� –חבא מאחרי� יעל מנת לה

זה רק הרגל שאינכ� . ליכ�אבל אי� לו כל קשר א, התפקיד הופ� להיות כמו טבע שני. רוצי� להסתיר

תפכחו יש חשיבות מיוחדת שת.  מה מסתתר מאחוריוראותיכולי� להשיל כל עוד אינכ� מעונייני� ל

 לשכנע את י� רבמאמצי�מנסי� באת� וש העול� לתו�חסות לדימויי� שאת� משליכי� ייתאשליות המהמ

נתפס  תמיד הוא.  יש לחשו# את המלאכותיות של התפקיד שהתמכרת� לו.במידת הכנות שבה� עצמכ�
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בי� לנתח את אבל את� חיי. אפילו א� זו רק העמדת פני� שאת� קורב�, בדר� זו או אחרת,  כטובבעיניכ�

 )התפקיד(הוא . הואמה שאת� מתיימרי� שכלל  אי� הואש על מנת לראות ,ופרטי ל �זה באופ� מדוייק ולהבי

 ,בה במידה, מצד שני, אבל. כה מרושעי�אינ� האחרי�  שכפי, כה חפי�אינכ� לעול� .  טובאינולעול� 

. נכ� מתחת לתפקידישהאת� בינתיי� מאמיני� שכפי , באופ� חסר תקנהובלתי מקובלי� אינכ� כה רעי� 

יחד ע� זאת . אלא ג� מה שאת� חושבי� שאת�,  בפועללא רק את מה שאת�, התפקיד מעביר מסר הפו�

א� את� מתחבאי� . עסוקי� בהסוואת�כה ההיבטי� שאת� אות�  את ה מכיל,תפקידהעמדת הפני� שב

 בתפקיד זה עצמו, הבלתי מוצדקות של אחרי�להיות נרד# על ידי השנאה וההאשמות  תפקיד שלתחת ה

העמדת פני� שאתה קרב� . הוסוממה שהוא מלעול�  אינו שונה ,במהותו או התפקיד ,החזית. שוכנת השנאה

 עצמו צרי� להחש# לא רק על מנת משחקה. זו רק דוגמא אחת.  של שנאת אחרי�,יחס של שנאהמכילה 

. המשמעות האמיתית שלה�מה ושלו  אמיתיי�ההיבטי� האלא ג� כדי לחשו# את , סתירלגלות מה הוא מ

על   זמ�דישו עכשיותק שאני מציע . דימויי�תצוגה של ה בבאופ� מלאיצירה שלילית מעורבת האנרגיה של 

 ,משפטי� פשוטי�תפקידי� אלו באמצעות קראו בש� . מנת לזהות את התפקידי� השוני� בה� בחרת�

ראו א� את� יכולי� להבחי� אי� התפקיד שאמור להיות . שמתארי� את המסר שה� אמורי� להעביר

 כ�אינשהיות , זה לא יכול היה להיות אחרת, למעשה.  תחתיושהוא מסתיר מה כמוהוא הרסני למדי מלאכי 

ג� , אינכ� יכולי� לשנות אות� על ידי העמדת פני�, זרמי� של הנפשה המורכבת מ אנרגיחביא להי�יכול

 מתו�התפקיד או המשחק שאת� מאמצי� . (charade)" חידו� תנועות"� לא� תתאמצו להפו� את חייכ

אז . תהי את ההרסנות המכוונת שלכ� הוא השכבה הראשונה שיש להתעמת ארחיק משתפקיד זהאשליה ה

  . לפעמי� יש חפיפה בי� הצעדי�.  לנקוט בצעדי� שפרשתיאת� יכולי� 

שאת� משחקי� ע� החיי� כאשר את� משחק  , המשחק שדינו הפסדאודותככל שיש לכ� יותר תובנה 

את� . תהיה לכ� יותר הנעה לוותר על כל זהכ� , ותהרסניה את עמדותתפקיד המזוי# שמכסה בדבקי� 

חומר של שהוא התהלי� הממשי של יצירה מחדש , לצעד הרביעיזה יוביל אתכ� . תחזקו את הרצו� שלכ�

והטבעת חותמ� העני� כל מחשבות אמת אודות  של מכוו� על ידי ניסוח, תפילה, על ידי מדיטציה. של הנשמה

.  מתחילה וממשיכה ככל שאת� יותר מיומני�ה מחדשיציר, חומר הפיזי ההרסניתו� הב) של המחשבות(

 טינה נוטרי, מענישי�, י�לחולא ס, י�נאושהיות בהתחלה את� צריכי� לחזור ולגלות את רצונכ� ל

בגי� מה די בכוונה אחרי�  להעניש, הגזי� ולגרור פגיעות ישנותאת� תהיו מודעי� לנסיונכ� ל. פגועי�ו

והיו מודעי� לסרובכ� לראות את ,  או מה שאת� חושבי� שה� עשו לכ�,שההורי� שלכ� עשו לכ�

את� יכולי� להתחיל ליצור . פעולה מכוונת של שנאה נגדכ� כבדר� כלשהיא מלבד של אחרי�  כשלונותיה� 

 נקודת הראות  לשנות את מבלי , על כל זה בתוככ�בדגירה תענוג  מפיקי�שאת�כאשר תבחינו מחדש רק 

את� יכולי� אז , בהעמדת הפני� שלכ�שרואי� את הזיו# את� כאשר .  שלכ�רגשות או ה,ותחסייהתהו

תהא התחפושת ,  הייחודית של אשמה וקורבנותחזיתמתחת המסתתר להזכיר לעצמכ� לרצות לראות מה 

ונדרשת בדיקה מעמיקה יותר על מנת לגלות  אמיתית תחילה כהות שלכ� מופיעהפגיעתחושת . אשר תהא

 כרהכל ה. כ� ג� כל התפקידי� שאת� משחקי�.  הרגלי� שטופחואלו. כלל וכללת  אמיתיה איניאשה

לעזוב את הזיופי�  , מאפשרת לכ� לרצות להיות באמת עמוקה יותרהעמדת הפני� שלכ� באובייקטיבית 

העמדת הפני� של התפקיד שלכ� והעמדת הפני� מדובר ב( ע� עמדות ישרות ואמיתיותולפגוש את החיי� 

 של ביצוע. )חיי�ה חוויותסבה לרגשות השליליי� שלכ� כלפי אנשי� וימשכות שלכ� כתשל הפגיעות המ

חלק אחר של צעד מספר ארבע הוא . יעזרו לכ� בצעד הרביעי, הכוחות הגבוהי� שלכ� זימו�כוונה כזו ו

איזה גישה עלי לנקוט על מנת לחיות את ". שאלה מדוייקת אודות ההוויה הפנימית ביותר שלכ�לשאול 

 דרכי� טובות יותר של תגובה לנסיונות שהחיי� יוצרי�מה ההרגשה כש ?חיי ללא העמדת פני�
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 יופיעו בקלות תגובות ,בתהלי� זה של יצירה מחדש. משהו חדשיתפתח  בתשובה לשאלה זו "?מביאי�

 י� יוצר�כאשר את.  צור� להסתיר�איאותו ,  האמיתיכ� מתו� טבע,מתאימות ואמיתיות, עמידות, בריאות

למה זה ,  אינו עובדי� עוש�שמה שאתהצהירו . בצורה מאוד תמציתית כ� את המשפטי� שלנסחו, מחדש

. דולכוח יצירתי גיש לה�  אמתמשפטי� אלו בא� מתכווני� ל.  לפעול בדר� אחרתושברצונכ�, לא עובד

 כאשר את� עושי� כאשר תבינו באופ� מלא את הנזק שאת� ,תתכוונו לה�ואכ� , נית� להתכוונ� לה�

לא נית� לחשוב . אלו ה� הצעדי� של טיהור בדר� העמוקה והחיונית ביותר.  בעמדות הישנות שלכ�נשארי�

קשה מידי . ה פעילהלא נית� לחשוב על טיהור בלי לקבל עזר. ארבעה צעדי� אלולעבור  מבלי  טיהורעל 

 לטאטא  אולפסוח, שנית� להימנע, באופ� מודע או בלתי מודע, זו אשליה מוחלטת לקוות. לעשות זאת לבד

, הגשמה עצמית. כלשה�" רוחניי�"קס� אמצעי על ידי , כ�אלו של ההויה שלההיבטי� ה ע� העימותאת 

תאור מטרת צור�  להשתמש לכ�ונאו כל ש� אחר בו ברצ, כ� למרכז הרוחני שלהתכנסות, מימוש עצמי

והכוונה ,  הצביעויות והשליליות העמוקי� ביותר שבכ�ע� עמתולא יתרחש אלא א� כ� תת, כ�חיי

 רק כ�על אושר אפילו תוותרו עתי� קרובותל, י� ושונא�זדוני, � והרסני� להיות שליליכ� שלחושבתהמ

אלו מכ� שעדי� . משחררשזה אבל יתברר ,  כמכאיב תחילהראהלראות זאת נ. כדי להעניש מישהו מעברכ�

נשמתכ� או להגיע לאושר ל לאפשר לא תוכלו. את� יכולי� להתכונ� לכ�.  יגיעו לכ�, עצמ� גילו אתלא 

 אלא א� כ� תעברו ,תו מזוייפות על ידי אשמגרש בהסברי�לסלק את האשמה החודרת שאת� מבקשי� ל

 מכ� את מונעי�גחמות החיי� ששאחרי� או שיו עכ את� מאמיני� לא משנה עד כמה. את הצעדי� הללו

את� תכניסו את מה שהחיי� תמיד מוכני� . את� עצמכ� הנכ� אלו שעושי� זאת, מושא תשוקתכ�

רבי� האנשי� .  בתו� התודעה והיצירה העצמית שלכ�)לשפע(כ�ברגע שתפנו מקו� ל, להעניק לכ� ביד רחבה

ע�  התעמתלנית� להימנע מש,  ביטוילה אינ� נותני�יה  לגבהי� רוחניי� אבל מטפחי� אשללהגיעשרוצי� 

�,  עריבה לחי�הה� רצי� ממקו� למקו� וכאשר ה� פוגשי� אמת אודות עצמ� שאינ. מה שאני ד� בו כא

עמתי�  מתאינכ�כאשר .  מעצמכ�הימלטאי� צור� ל. מתעתעכהצור� המדומה לברוח מתגלה . ה� בורחי�

, ברצונכ� להיות שליליי�כל עוד .  את� חיי� בדו ערכיות מכאיבה,הרסניותהנוגעי� בעמדות אינכ�  או

 העצמי האמיתי התובע בקול את האמת המוחלטת ומוש� כי קיי� .לעול� לא תוכלו ללכת בכיוו� אחד

כאשר האישיות אמיתית ובונה רק  התרחשפנימי יכול להכיוו� ה של איחוד. )מהכיוו� השלילי (לכיוו� הנגדי

 �על ידי שנוצרת כרו� בקריעה לגזרי� ההא� את� יכולי� להבחי� בכאב .  הרסנותיה בושלא חבובאופ� כ

 . שמתרחש בנפש האנושיתמהומשתק מכל , מבלבל, מאבק זה יותר מכאיב? ההליכה לשני כיווני� מנוגדי�

 לפני שנהיית� מעורבי�,   הזוהאדמהפני זמ� שקד� לחיי� על מהעל מנת להחזיר על כנה את ההויה שלכ� 

עליכ� לשקול ,  הסופיתשהיא מהותכ�ויה הנצחית וולחוות מחדש את עצמכ� כה, יצירה שליליתב

זה תהלי� , אז תראו שליצור באופ� חיובי זה הרבה יותר טבעי וקל. אפשרות של יצירה חיוביתב התנסותול

 ותיותר טבעיכ� ל ות נדמ� הג� א�, דורשות תכנו�יצירה שלילית ועמדות הרסניות ה� מלאכותיות ו. אורגני

 נדרש כדי  גדולמאמ"שלכ� ראה נ ,כלאחר יד.  מאמ!נטולהחיובי . �רגילי� להאת� כבר  עכשיושהיות ו

את� עדי� שראה גדול מידי היות המאמ" נ. להיות הטבע השני שלכ�במדה כה רבה לזנוח את השלילי שהפ� 

, א� זה היה ככה. שהו חדש לחלוטי�נה מימאמיני� שעל ידי כ� שתוותרו על השליליות תבראו חיוביות שה

אבל ברגע שתבינו שהיצירה . ברוב המקרי�בלתי אפשרי כמעט היה באמת אכ�  ,זאת חיוביות ליצור

, זאתושהיא יכולה להתגלות ולהיראות ברגע שתרשו , אלא שהיא ניסתרת ,החיובית היא כבר ש� בתוככ�

 רבי�  חיי�מטה כל חייכ� ובמהל� גלגולי כלפימשא כבד שמש� אתכ� מ הופכת להקלה  השליליותנטישת

מצפי� לגרוע או , רואי� את הדברי� בצורה עגומה, נותני� אמו�לא , את� שונאי�ש זמ�ב. שקדמו לה�

לתת אמו� ולדעת שהחיי� טובי� , קיימת בתוככ� היכולת לאהובכבר , מונעי� תוצאה רצויהביותר ובכ� 

 כמו שהשמש יוצאת מבי� ,וזקוק רק לרשות להגיח, תוככ�קיי� בכבר ד וכל זה וע. ונית� להאמי� בה�
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בו זמנית את� תחוו את השמחה . התחתי הזההחיובי את� תראו שאפשר להרגיש את הזר� . הענני�

 הוא אלוהי�שכאשר אנחנו אומרי� . העמוקה שמחלחלת לכלל ההויה של כל אד� שחווה את התגלית הזו

 מודעותהזמינה לכ� , בכל רגע במהלכו את� זקוקי� להש רק לא. אנחנו מתכווני� בדיוק לכ�, בתוככ�

יצירה של כוח יכולות לא רק שיש ש�  , ביותר האישיובעלת הטבע אינסופית החוכמה הע�  הגדולה 

, תחתמישר  , אלא ג�, מיני� לכ� בכל הרמותזאושר ותענוג נשגב ש,  עילאיתרגשות של שמחה, ואנרגיה

 שבה� כל התגובות לכל ,חדשי�" חיי� ותיקי� "שוכני�,  השלילה שלכ�ע�את� חולי� בדיוק במקו� בו 

תגובה ה יצירתיות שלגמישות ו. כל מצבל ותוהולמלחלוטי�  רצו� ותמשביע, ותחזק, ות ברור�האפשרויות ה

מתחת למוות  . הרסנותמעבר לאחיזה של , רי התפקיד המזוי# של העמדת פני�ואחמ , עכשיוותכבר קיימ

בסופו של עני� .  רק לרגעי�,תחילה זה ינצנ" מבעד. עכשיוכבר רוח חיי� מבעבעת  קיימת ,ו"השורר כלפי ח

שני עליכ� לעבור דר� , לפני שתוכלו לחיות בתו� אקלי� יציב זה.  הפנימי היציבמכ� כאקלייתבטאזה 

י� י עדרוב בני האד� מוצאי� את עצמ�. שליליות שהאנושות עדי� מעורבת בהה עניינ�שלבי� בסיסיי� ש

 בשלב .שליליותלהגיב להשלב השני הוא .  שליליותשל ליזו�שלב השלב זה הוא . בשלב הראשו� של שליליות

 � חוויות טראומטיות כמה ישאמצת� אחר  ההרסנידפוסלמצבי� ע� הת  אוטומטייש לכ� תגובההראשו

מאשר ליצור מנע לא יכולת� להיבילדותכ� את� משמרי� תגובות שליליות ש. בשלב המוקד� של חייכ�

 בשלב מאוחר  חוזרות במצבי� תגובותאבל כאשר אות� ה. הגנו על חייכ�, בנסיבות דאז, ואשר אז, אות�

 יוזמותאלא ה� ג� ,  רק נאורוטיות�אז תגובות אלו אינ, כאשר אי� יותר סיבות להשתמש בה�, יותר

או ,  באופ� דומה להוריכ�האנשי� האחרי� המעורבי� מתנהגי�מהשאלה הא�  תו� התעלמות, שליליות

השלב השני . התמודד ע� השלב הראשו� לכ� לסיעלארבעה הצעדי� שהסברתי בהרצאה זו נועדו כול� . לא

התגובות שלה� ,  לה� ברורזה ו, שליליותיזו�לכאשר אנשי� שחררו את עצמ� מ. שליליתתגובה ברק עוסק 

, תגובהכעדי� מתלקחת אבל שליליות . ה� חיוביות כאשר אחרי� אינ� מגיבי� באופ� שלילי כלפיה�

כל דבר על , ובעני� זה, את� יכולי� לאמר שזה טבעי לחלוטי�. כתוצאה מתגובות� לשליליות של אחרי�

להגיב בדר� זו . אמת אי� זה המצב של . י� לא המצב המטוהרי עדהאבל ז". טבעי לחלוטי�"הוא נית� לאמר ש

 שהאד� האחר למרות. הגיביש דר" טובה יותר ל. סת על אשליהלשליליות של אחרי� זו עדי� פעולה המבוס

 ולהפעיל את ההגנות זהזו אשליה לפחוד מ,  לפרוק עליכ� כמות גדולה של עוינות בלתי מוצדקתבאמתיכול 

 הגנתיי� שתהפכובלי , כפי שאת� ללא נסיגה הרבה יותר מתאי� שתסמכו על עצמכ�. השליליות שלכ�

רק אי� צור� לראות את החיי� עגומי� וחסרי תקוה . יכ�להרסניי� ברגשות שתהפכובלי , בדר� כלשהי

אבל זה , שלילית הזו צריכה ג� היא להיתיישר תגובה הה, לכ�. בגלל שמישהו התנהג בצורה הרסנית כלפיכ�

דבר הכאשר . רוב המי� האנושי עדי� בשלב הראשו�. ה הושמדשליליות יזומהיכול להיעשות רק אחרי ש

 הפעילאת� נוטי� ל, בכל עת שאת� חווי� רמה כלשהי של תסכול, תר פועל כנגד המרק� שלכ�קלוש ביוה

 תחוושמא , כאמצעי זהירותג� את� עושי� זאת במקרי� רבי� . מקוריות שלכ�השליליות הגובות את הת

  . השליליות של אחרי�את או , ביקורת, עיכוב, תסכול

במיוחד כאשר את� משתמשי� בה תו� התייחסות , רצאה זואני חושב שרובכ� יכולי� לחוש בחשיבות של ה

משמעות היא תוכיח את עצמה כבעלת אז . דיו� תאורטי לחלוטי�במקו� להתייחס אליה כאל  ,לחייכ�

  . חיונית בהתפתחות האישית שלכ�

  .היו מבורכי�

  .כא� המילי� אהבה וכוח מקבלות משמעות חזקה יותר לגבי כל הנוכחי�


