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הרצאה  176התגברות על שליליות
ברכות ואיחולי לכל ידידי .הרצאה זו היא המש של ההרצאה האחרונה ,בה דנו בחשיבות השכל והתודעה,
על כל הכוחות וההיבטי היצירתיי שלה .דברנו ג על יצירה שלילית – תהלי שמתרחש אצל כל אד.
א לא היית מעורבי ביצירה באופ שלילי ,לא היית אנושיי ,לא היית חיי על מישור זה של תודעה,
שמבטא דרגת התפתחות מסויימת.
באופ כללי ,בני אד הנ חופשיי ברמה מסויימת ,על כ ה יוצרי ג באופ בונה .אבל יצירה שלילית
עדי נמשכת בנפש האנושית .משמעותה של עובדה זו היא שזה תפקיד האנושות על אדמה זו להתאמ" לצאת
מהיצירה השלילית ולהיות יותר ויותר חופשיי מהמלכודות של השליליות .זה אינו קל ,היות והקס
הכרו בתהלי כלשהו של יצירה משתלט על האד ,והיא או הוא רוצה להמשי ולשהות בו .כ  ,אד נהיה
מעורב בו זמנית במספר מעגלי מרושעי ) ,(vicious circlesונראה כי קשה לשבור אות.
זה התפקיד שלי לעזור לכ צעד אחר צעד להרפות את האחיזת של המעורבות השלילית שלכ בתהליכי
יצירה מעוותי .אני אמשי ע ההיבטי הייחודיי בה הנתיב מעוניי במיוחד.
רבי מכ מתחילי למצוא בתוככ את האמת אודות השליליות שלכ ,ואת יכולי אפילו להכיר בכ
שהשליליות שלכ היא מכוונת ולראות אי את דבקי בה .לכ שהגעת לשלב זה יש משמעות עצומה.
אי הבדל גדול יותר שנית לאבחנה ,בי בני אד היודעי שה יוצרי את גורל במו יד ,שמודעי לכ
שה מייחלי להיות שליליי ללא תלות במידה בה זה לא רצוי ויחד ע זאת משמרי יחס זה ,לבי אלו
הבורי לעובדה זו .חובתו של כל אחד שנמצא בנתיב המוביל בכנות למימוש האני הכולל ,להגיע לתובנה
אישית זאת .אחרת ,הנתיב שאד לוקח מוביל לאשליה ועוסק רק בהרהור תאורטי או אידאליזציה מנוכרת
של הדברי ,ולא כניסיו חיי אמיתי.
היות שאת אנושיי ידידי ,כל אחד מכ יוצר שליליות .עמדות ורגשות שליליי מחושבי שלכ ,עליה
אינכ רוצי לוותר ,ה יצירה .להאמי שהאומללות והסבל שלכ נגרמו על ידי אחרי או על ידי החיי זו
שטות מוחלטת .זה חוסר שפיות להאמי שאומללות כלשהי יכולה לצמוח ממשהו חיצוני שאינו העצמי.
יתכ שאת יודעי זאת באופ תאורטי זמ רב מאוד ,וא #שילמת מס שפתיי לידיעה זו .אבל ,יש הבדל
תהומי בי הסכמה אינטלקטואלית לבי תובנה בהירה שאת באמת יוצרי שליליות ,שהאומללות שאת
מ ָגני ומתייחסי לזולת כאילו הוא אחראי עליה ,נוצרה על ידי עמדות שליליות שמה את נהני למעשה
ורוצי שימשכו .א את מייחסי לחברה את התסכולי ,חוסר ההגשמה והכאב שלכ ,את טועי
לחלוטי .אי משמעות הדבר שהמחלות שאת רואי בחברה אינ קיימות באמת .ה קיימות .אבל ה לא
היו יכולות להשפיע עליכ אלא א כ היית תורמי למחלות אלו שאת כה מגני ,באופ עמוק ובלתי
מודע .את בהחלט עושי זאת על ידי השליליות שלכ ,שאת ממשיכי לבטא בחייכ הפרטיי.
קשה להאמי באמת זו כאשר את בתחילתו של הנתיב הזה .אבל כאשר את מעורבי בנתיב באופ רציני,
עליכ להגיע למצב של ראיה שכ פני הדברי .לעול אינכ קורבנות תמימי ,והחברה אינה אלא סכו
או תוצר של התפוקה והיצירה השלילית הקבועה שלכ ושל רבי אחרי .תובנה זו מכאיבה תחילה וג
גורמת הל ,א רק כל עוד את ממאני לוותר על השליליות .א את לא תוותרו עליה את באמת
זקוקי לאשליה שאחרי אחראי לכ )לתסכולי לכאב ולחוסר ההגשמה שלכ( .את מקווי להגיע לאושר
נשגב מבלי לפגוש בתוככ את ההיבט ,שמונע את ההגשמה של אושר נשגב .את מקווי להיות בני אד
הנותני יחס של השלמה וכבוד אמיתיי לעצמ ,מבלי לוותר על מה שבאמת פוג בשלמותכ .כ את
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חיי באשליה שאחרי עושי את זה לכ ,ואז את יכולי להאשי אות בכ שהפכו אתכ לקורב .זה
אחד המשחקי השכיחי והמפורסמי של העמדת פני שנחש #על ידי רבי מכ בצורות שונות.
ע נטישת כוונות רמיה ואשליות אלו ,את נוכחי בכוח היצירה שלכ – הפועל באופ קבוע ,יתכ שעדי
בעיקר באופ שלילי – וזה שחרור וגילוי נפלא ,כפי שהיה זה הל תחילה .הייתי רוצה לדו בצעדי השוני
בה תינקטו בדרככ החוצה ממבוכת האשליה והיצירה השלילית שלכ ,בה הנכ לכודי ללא רח
ובאופ שנראה כבלתי נית לפתרו.
מוב מאליו שהצעד הראשו הוא ,שעליכ למצוא ,להחליט ,להכיר ,לקבל ולהתבונ במה ששיי לכ (
עמדות שליליות ,רגשות הרסניי ,שקרי חבויי ,כוונה לשקר והתנגדות זדונית ומביסת חיי לרגשות
טובי .כל אלו ה דוגמאות של יצירה שלילית .אלה מכ שעובדי באופ מאוד אישי ודינמי לכיוו
הצמיחה שלכ ,באו במגע מסויי ע התוצר השלילי המכוו הזה .אבל חשוב שתהיו מודעי עוד יותר,
ותהיו צופי יותר אובייקטיביי של זה .זה מה שכולל הצעד הראשו.
הצעד השני הוא שעמוק בפני ,תחקרו בצורה מפורטת את רגשותיכ ותגובותיכ לתוצר שלילי זה,
והכוונה לה התכוונת ואיתה שקלת .אז תראו שאת מחבבי את היצירה השלילית ,מוצאי בכ סוג
של תענוג ,ואינכ מעונייני לוותר על כ  .ההיבטי המענגי של יצירה ,חלי ג על יצירה שלילית.
הכרחי באופ מוחלט שתרגישו זאת ותודו בכ  .ג א את מביני במונחי כלליי ומעורפלי שזה
הרסני ושגוי ,את עדי שבויי בעונג המעוות של היצירה השלילית שלכ .חיוני שתכירו בכ  .אחרת לא
תוכלו לצמוח אל מחו" לסבל ,ולא תוכלו להגיע לעצמי הרוחני אליו את כמהי.
הצעד השלישי הוא לעבור בשקדנות ובדייקנות דר התוצאות המסתעפות מהיצירה השלילית שלכ ,בלי
להתעל מפרט ,תוצאה או תופעת לוואי כלשה .ההמחשה וההבנה המדויקות של התוצאות המזיקות לכ
ולאחרי צריכה להיעשות מאוד ברורה .זה לא יקרה א תרגיעו את תחושת האשמה בגי היצירה
השלילית ,על ידי הספור שאת פוגעי רק בעצמכ .עליכ לראות שאינכ יכולי לפגוע בעצמכ מבלי
שתפגעו ג באחרי ,ובאותה מידה ,כאשר אינכ יכולי לפגוע באחרי מבלי לפגוע בעצמכ .לא מדובר
בחוק עונשי או בסמכות נקמנית למעלה בשמיי .זה כ היות שאת הינכ הכל ,אנחנו היננו הכל ,ה
הינ הכל ,כל אחד הוא האני הכולל האחד .כ שמה שקורה לכ חייב לקרות לכל אחד אחר ,ולהיפ  .אי
להעלות על הדעת שדבר שמשפיע עליכ לרעה אינו משפיע ג על האחרי .שנאה עצמית ,למשל ,תמיד
מבטאת ג חוסר יכולת לאהוב ,או אפילו צור כפייתי לשנוא אחרי .זו רק דוגמא אחת.
זו אינה תאוריה ,את תגלו את האמת שבכ רק כאשר תעבדו דר הצעדי האלו.
הצעד השלישי מורכב ג מכ שתראו שהתענוג שאת מפיקי מהיצירה השלילית שלכ לעול אינו שווה
את המחיר המופרז שאת משלמי עבורו ,משו שכל מה שאת הכי מגני בעצמכ ובנסיו החיי
שלכ ,הוא תוצאה ישירה של היצירה שלילית שלכ .את מקריבי שמחה ,שלו ,הערכה עצמית ,בטחו
פנימי ,התרחבות וצמיחה ,תענוג בכל הרמות של ההוויה שלכ וקיו חסר פחד ובעל משמעות .כל זה וא#
יותר מכ לעול לא יהיה שווה את התענוג הסוטה שאת מפיקי מהיצירה השלילית שלכ.
ראו אי היצירה השלילית שלכ משפיעה על אחרי .חלק עמוק בתוככ יודע זאת די באופ מדוייק,
ובצדק מרגיש אש על כ  ,גור לכ לשנוא ולהעניש את עצמכ ושודד מעצמכ את שביעות הרצו
האמיתית של החיי .את תיווכחו שחיי ללא אשמה יכולי להתקיי רק כשמוותרי על היצירה
השלילית .אפילו התשוקה הכנה והרצינית לעשות זאת תביא הקלה .קיי היבט אחר של הצעד השלישי,
והוא ,להושיט יד להבנה שלמעשה אי צור לוותר על חווית העונג הנלווית להיותכ בעלי רגשות ועמדות
הרסניי .למעשה אותו עונג יותמר ליצירה חיובית ,שמאפשרת להתרחב בשמחה וללא אשמה ,בלי לשל
את המחיר הכבד שאת משלמי עכשיו בגי היצירה השלילית והקרבת חייכ – וזו אינה הגזמה .עבודה
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מדוייקת דר סיבה ותוצאה ,וראית תוצאות וחיבורי ,זה מה שמאפשר את הרצו לוותר על השליליות .לא
די בכ שתהיו מודעי להיותכ הרסניי באופ מכוו .יש להודות שאת לא רוצי לוותר על כ  .עליכ
לראות מה המחיר שאת משלמי .בעשותכ כ  ,תחוו חיבור לסיבה של יצירתכ השלילית והתוצאה שיש
לכ עליכ .יש לייסד גשר זה .ראו בבהירות מה הופ אתכ להכי אומללי :החרדות ,הדאגות ,חוסר
החיבה שלכ כלפי עצמכ ,חוסר הבטחו ,חוסר שביעות הרצו מהחיי ,התסכולי ,תחושת הבזבוז של
עצמכ ושל חייכ ,הכאב ,הפגיעה ,כל אלו ה תוצאות ישירות של העמדות שלכ ,שה בכוונה שליליות.
בצעד השני את עדי נפרדי מהתוצאות .את עשויי לראות שהסיבה היא ההרסנות שלכ ולהודות
בכ  ,אבל אינכ רואי עדי את החיבור ע כל מה שאת מגני בחייכ  .החיבור בי סבה ותוצאה עדיי
חסר .כל עוד קשר מחבר זה לא נוסד ,אינכ יכולי באמת לרצות לוותר על השליליות .עליכ לראות את
המחיר הכבד שאת משלמי ,על מנת שתהיה לכ מוטיבציה אמיתית לוותר על זה .לא די בוויתור בגלל
שאת חייבי ,ביודעכ שבדר כלשהיא זה שגוי או מזיק לכ ולאחרי .ערפול מסוג זה לא יביא לתוצאות
הרצויות .יש לייסד את החיבור המיוחד ,ויתכ שזה יותר קל יותר מאשר לגמור את צעד אחד או שתיי.
קשה ביותר להשיג את צעד מספר שתיי :להיות מודע באופ מלא ליצירתכ השלילית שנוצרה באמצעות
העמדות ההרסניות שבחרת .יש הבדל של עול ומלואו בי מצב מודעות כזה לזה שקד לו ,כאשר
השלכת החוצה את האומללות שלכ ,האשמת את העול ,האשמת אחרי ,ולא ראית את הסיבה
בתוככ .כ  ,צעד מספר שתיי הוא בעל החשיבות הנוקבת ביותר .משמעותו היא לדעת את כוחכ ,את
העצמי שלכ .בהתא למידה שתראו בתוככ את הצורה השלילית של תהלי היצירה ,בה במידה תזכו
ברמז אודות מה שביכולתכ לעשות על מנת להפיק חוויות חיי יפות .צעד שתיי עשוי להיות הקשה ביותר
להשגה ,הוא בהחלט מכונ את השינויי הקצוניי ביותר בתפיסה העצמית ובתפיסה של תהליכי החיי.
אבל לעבוד דר צעד שלוש חשוב באותה מידה ,היות ובהעדרו חסרה ההנעה לשינוי .
בכל מקרה ,צעד שלוש אינו מבטא אפילו מחצית מקושיו של צעד שתיי ,ואינו מעורר התנגדות רבה כמוהו.
כאשר את מתחילי לגלות קס ביצירה בדר חיובית במדה שווה לזה שהיכרת בשלילית ,אלא שהפע
הוא )הקס( לא ניפג על ידי סבל ,אשמה ,פחד והאשמה עצמית ,העול נפתח בפניכ ע אור ויופי כזה
שמעבר למלי .את תטעמו את החופש של להיות בוראי של חיי כבחירתכ.
כדי להקל על הגילוי של הקשר המחבר בי הקס החיובי לבי יצירה ,תצטרכו להכיר בשליליות וההרסנות
הגלויה שלא הופרעה תחת חזות ) ( facadesמסוגי שוני .במש שני רבות דנו ועבדנו על העמדות הפני,
ההגנות ,המשחקי והתחבולות ,הדימויי העצמיי האידאלי ,הצורות הייחודיות של הכחשה שאת
מחפשי כדי להסתיר את ההרסנות שלכ .כל המסכות הללו ה צביעות .ה תמיד מציגות את ההיפ ממה
שאת דוחי ואינכ מחבבי בעצמכ .הסוואות אלו ה לאי שיעור יותר בוגדניות ומזיקות מאשר
ההרסנות עצמה .סו #סו #את מתעמתי ע ההרסנות העירומה ,את מתעמתי ע אמת בתוככ,
שנותנת לכ אפשרות לבחירה ישרה של הכיוו שלכ בעתיד .אבל כאשר את עדיי מעורבי בהסוואות
תפקידי ומשחקי ,אינכ יכולי להגיע לליבה של ההפרעה שלכ .הסבל שלכ נהיה גרוע יותר ,את
מנוכרי לסיבה למצבכ ,ולכ את מרגישי במדה רבה יותר בלתי מחוברי וחסרי תקוה.
על מנת להיחבא מאחרי – ובראש וראשונה מעצמכ – את מפיקי משהו שנדמה כהיפוכו של מה שאת
רוצי להסתיר .התפקיד הופ להיות כמו טבע שני ,אבל אי לו כל קשר אליכ .זה רק הרגל שאינכ
יכולי להשיל כל עוד אינכ מעונייני לראות מה מסתתר מאחוריו .יש חשיבות מיוחדת שתתפכחו
מהאשליות המתייחסות לדימויי שאת משליכי לתו העול ושאת מנסי במאמצי רבי לשכנע את
עצמכ במידת הכנות שבה .יש לחשו #את המלאכותיות של התפקיד שהתמכרת לו .הוא תמיד נתפס
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בעיניכ כטוב ,בדר זו או אחרת ,אפילו א זו רק העמדת פני שאת קורב .אבל את חייבי לנתח את
זה באופ מדוייק ולהבי לפרטיו ,על מנת לראות שאי הוא כלל מה שאת מתיימרי שהוא .הוא )התפקיד(
לעול אינו טוב .לעול אינכ כה חפי ,כפי שהאחרי אינ כה מרושעי .אבל ,מצד שני ,בה במידה,
אינכ כה רעי ובלתי מקובלי באופ חסר תקנה ,כפי שאת בינתיי מאמיני שהינכ מתחת לתפקיד.
התפקיד מעביר מסר הפו  ,לא רק את מה שאת בפועל ,אלא ג מה שאת חושבי שאת .יחד ע זאת
העמדת הפני שבתפקיד ,מכילה את אות ההיבטי שאת כה עסוקי בהסוואת .א את מתחבאי
תחת התפקיד של להיות נרד #על ידי השנאה וההאשמות הבלתי מוצדקות של אחרי ,בתפקיד זה עצמו
שוכנת השנאה .החזית ,או התפקיד במהותו ,אינו שונה לעול ממה שהוא מסווה .העמדת פני שאתה קרב
מכילה יחס של שנאה ,של שנאת אחרי .זו רק דוגמא אחת .המשחק עצמו צרי להחש #לא רק על מנת
לגלות מה הוא מסתיר ,אלא ג כדי לחשו #את ההיבטי האמיתיי שלו ומה המשמעות האמיתית שלה.
האנרגיה של יצירה שלילית מעורבת באופ מלא בתצוגה של הדימויי .אני מציע שתקדישו עכשיו זמ על
מנת לזהות את התפקידי השוני בה בחרת .קראו בש תפקידי אלו באמצעות משפטי פשוטי,
שמתארי את המסר שה אמורי להעביר .ראו א את יכולי להבחי אי התפקיד שאמור להיות
מלאכי למדי הוא הרסני כמו מה שהוא מסתיר תחתיו .למעשה ,זה לא יכול היה להיות אחרת ,היות שאינכ
יכולי להחביא אנרגיה המורכבת מזרמי של הנפש ,אינכ יכולי לשנות אות על ידי העמדת פני ,ג
א תתאמצו להפו את חייכ ל"חידו תנועות" ) .(charadeהתפקיד או המשחק שאת מאמצי מתו
האשליה שתפקיד זה מרחיק את ההרסנות המכוונת שלכ הוא השכבה הראשונה שיש להתעמת איתה .אז
את יכולי לנקוט בצעדי שפרשתי .לפעמי יש חפיפה בי הצעדי.
ככל שיש לכ יותר תובנה אודות המשחק שדינו הפסד ,משחק שאת משחקי ע החיי כאשר את
דבקי בתפקיד המזוי #שמכסה את עמדות ההרסניות ,כ תהיה לכ יותר הנעה לוותר על כל זה .את
תחזקו את הרצו שלכ .זה יוביל אתכ לצעד הרביעי ,שהוא התהלי הממשי של יצירה מחדש של חומר
של הנשמה .על ידי מדיטציה ,תפילה ,על ידי ניסוח מכוו של מחשבות אמת אודות כל העני והטבעת חותמ
)של המחשבות( בתו החומר הפיזי ההרסני ,יצירה מחדש מתחילה וממשיכה ככל שאת יותר מיומני.
בהתחלה את צריכי לחזור ולגלות את רצונכ להיות שונאי ,לא סולחי ,מענישי ,נוטרי טינה
ופגועי .את תהיו מודעי לנסיונכ להגזי ולגרור פגיעות ישנות ,להעניש אחרי די בכוונה בגי מה
שההורי שלכ עשו לכ ,או מה שאת חושבי שה עשו לכ ,והיו מודעי לסרובכ לראות את
כשלונותיה של אחרי בדר כלשהיא מלבד כפעולה מכוונת של שנאה נגדכ .את יכולי להתחיל ליצור
מחדש רק כאשר תבחינו שאת מפיקי תענוג בדגירה על כל זה בתוככ ,מבלי לשנות את נקודת הראות
וההתייחסות ,או הרגשות שלכ .כאשר את רואי את הזיו #שבהעמדת הפני שלכ ,את יכולי אז
להזכיר לעצמכ לרצות לראות מה מסתתר מתחת החזית הייחודית של אשמה וקורבנות ,תהא התחפושת
אשר תהא .תחושת הפגיעות שלכ מופיעה תחילה כאמיתית ונדרשת בדיקה מעמיקה יותר על מנת לגלות
שהיא אינה אמיתית כלל וכלל .אלו הרגלי שטופחו .כ ג כל התפקידי שאת משחקי .כל הכרה
אובייקטיבית בהעמדת הפני שלכ מאפשרת לכ לרצות להיות באמת עמוקה יותר ,לעזוב את הזיופי
ולפגוש את החיי ע עמדות ישרות ואמיתיות )מדובר בהעמדת הפני של התפקיד שלכ והעמדת הפני
של הפגיעות המתמשכות שלכ כיסבה לרגשות השליליי שלכ כלפי אנשי וחוויות החיי( .ביצוע של
כוונה כזו וזימו הכוחות הגבוהי שלכ ,יעזרו לכ בצעד הרביעי .חלק אחר של צעד מספר ארבע הוא
לשאול שאלה מדוייקת אודות ההוויה הפנימית ביותר שלכ" .איזה גישה עלי לנקוט על מנת לחיות את
חיי ללא העמדת פני? מה ההרגשה כשיוצרי דרכי טובות יותר של תגובה לנסיונות שהחיי
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מביאי?" בתשובה לשאלה זו יתפתח משהו חדש .בתהלי זה של יצירה מחדש ,יופיעו בקלות תגובות
בריאות ,עמידות ,מתאימות ואמיתיות ,מתו טבעכ האמיתי ,אותו אי צור להסתיר .כאשר את יוצרי
מחדש ,נסחו את המשפטי שלכ בצורה מאוד תמציתית .הצהירו שמה שאת עושי אינו עובד ,למה זה
לא עובד ,ושברצונכ לפעול בדר אחרת .א מתכווני למשפטי אלו באמת יש לה כוח יצירתי גדול.
נית להתכוונ לה ,ואכ תתכוונו לה ,כאשר תבינו באופ מלא את הנזק שאת עושי כאשר את
נשארי בעמדות הישנות שלכ .אלו ה הצעדי של טיהור בדר העמוקה והחיונית ביותר .לא נית לחשוב
על טיהור מבלי לעבור ארבעה צעדי אלו .לא נית לחשוב על טיהור בלי לקבל עזרה פעילה .קשה מידי
לעשות זאת לבד .זו אשליה מוחלטת לקוות ,באופ מודע או בלתי מודע ,שנית להימנע ,לפסוח או לטאטא
את העימות ע ההיבטי האלו של ההויה שלכ ,על ידי אמצעי קס "רוחניי" כלשה .הגשמה עצמית,
מימוש עצמי ,התכנסות למרכז הרוחני שלכ ,או כל ש אחר בו ברצונכ להשתמש לצור תאור מטרת
חייכ ,לא יתרחש אלא א כ תתעמתו ע הצביעויות והשליליות העמוקי ביותר שבכ ,והכוונה
המחושבת שלכ להיות שלילי והרסני ,זדוני ושונאי ,לעתי קרובות אפילו תוותרו על אושרכ רק
כדי להעניש מישהו מעברכ .לראות זאת נראה תחילה כמכאיב ,אבל יתברר שזה משחרר .אלו מכ שעדי
לא גילו את עצמ ,יגיעו לכ  .את יכולי להתכונ לכ  .לא תוכלו לאפשר לאושר להגיע לנשמתכ או
לסלק את האשמה החודרת שאת מבקשי לגרש בהסברי על ידי אשמות מזוייפות ,אלא א כ תעברו
את הצעדי הללו .לא משנה עד כמה את מאמיני עכשיו שאחרי או שגחמות החיי מונעי מכ את
מושא תשוקתכ ,את עצמכ הנכ אלו שעושי זאת .את תכניסו את מה שהחיי תמיד מוכני
להעניק לכ ביד רחבה ,ברגע שתפנו מקו לכ )לשפע( בתו התודעה והיצירה העצמית שלכ .רבי האנשי
שרוצי להגיע לגבהי רוחניי אבל מטפחי אשליה לה אינ נותני ביטוי ,שנית להימנע מלהתעמת ע
מה שאני ד בו כא .ה רצי ממקו למקו וכאשר ה פוגשי אמת אודות עצמ שאינה עריבה לחי ,
ה בורחי .הצור המדומה לברוח מתגלה כמתעתע .אי צור להימלט מעצמכ .כאשר אינכ מתעמתי
או אינכ נוגעי בעמדות ההרסניות ,את חיי בדו ערכיות מכאיבה .כל עוד ברצונכ להיות שליליי,
לעול לא תוכלו ללכת בכיוו אחד .כי קיי העצמי האמיתי התובע בקול את האמת המוחלטת ומוש
לכיוו הנגדי )מהכיוו השלילי( .איחוד של הכיוו הפנימי יכול להתרחש רק כאשר האישיות אמיתית ובונה
באופ כ שלא חבויה בו הרסנות .הא את יכולי להבחי בכאב הכרו בקריעה לגזרי שנוצרת על ידי
ההליכה לשני כיווני מנוגדי? מאבק זה יותר מכאיב ,מבלבל ,ומשתק מכל מה שמתרחש בנפש האנושית.
על מנת להחזיר על כנה את ההויה שלכ מהזמ שקד לחיי על פני האדמה הזו  ,לפני שנהיית מעורבי
ביצירה שלילית ,ולחוות מחדש את עצמכ כהוויה הנצחית שהיא מהותכ הסופית ,עליכ לשקול
ולהתנסות באפשרות של יצירה חיובית .אז תראו שליצור באופ חיובי זה הרבה יותר טבעי וקל ,זה תהלי
אורגני .יצירה שלילית ועמדות הרסניות ה מלאכותיות ודורשות תכנו ,ג א ה נדמות לכ יותר טבעיות
היות ושעכשיו את כבר רגילי לה .החיובי נטול מאמ! .כלאחר יד ,נראה לכ שמאמ" גדול נדרש כדי
לזנוח את השלילי שהפ במדה כה רבה להיות הטבע השני שלכ .המאמ" נראה גדול מידי היות שאת עדי
מאמיני שעל ידי כ שתוותרו על השליליות תבראו חיוביות שהינה משהו חדש לחלוטי .א זה היה ככה,
ליצור חיוביות זאת ,אכ היה באמת כמעט בלתי אפשרי ברוב המקרי .אבל ברגע שתבינו שהיצירה
החיובית היא כבר ש בתוככ ,אלא שהיא ניסתרת ,ושהיא יכולה להתגלות ולהיראות ברגע שתרשו זאת,
נטישת השליליות הופכת להקלה ממשא כבד שמש אתכ כלפי מטה כל חייכ ובמהל גלגולי חיי רבי
שקדמו לה .בזמ שאת שונאי ,לא נותני אמו ,רואי את הדברי בצורה עגומה ,או מצפי לגרוע
ביותר ובכ מונעי תוצאה רצויה ,כבר קיימת בתוככ היכולת לאהוב ,לתת אמו ולדעת שהחיי טובי
ונית להאמי בה .כל זה ועוד כבר קיי בתוככ ,וזקוק רק לרשות להגיח ,כמו שהשמש יוצאת מבי
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הענני .את תראו שאפשר להרגיש את הזר החיובי התחתי הזה .בו זמנית את תחוו את השמחה
העמוקה שמחלחלת לכלל ההויה של כל אד שחווה את התגלית הזו .כאשר אנחנו אומרי שאלוהי הוא
בתוככ ,אנחנו מתכווני בדיוק לכ  .לא רק שבכל רגע במהלכו את זקוקי לה ,זמינה לכ המודעות
הגדולה ע החוכמה האינסופית ובעלת הטבע האישי ביותר ,לא רק שיש ש יכולות של כוח יצירה
ואנרגיה ,רגשות של שמחה עילאית ,אושר ותענוג נשגב שזמיני לכ בכל הרמות ,אלא ג ,ישר מתחת,
בדיוק במקו בו את חולי ע השלילה שלכ ,שוכני "חיי ותיקי" חדשי ,שבה כל התגובות לכל
האפשרויות ה ברורות ,חזקות ,משביעות רצו לחלוטי והולמות לכל מצב .גמישות ויצירתיות של התגובה
כבר קיימות עכשיו ,מאחורי התפקיד המזוי #של העמדת פני ,מעבר לאחיזה של הרסנות .מתחת למוות
השורר כלפי חו" ,קיימת רוח חיי מבעבעת כבר עכשיו .תחילה זה ינצנ" מבעד ,רק לרגעי .בסופו של עני
זה יתבטא כאקלימכ הפנימי היציב .לפני שתוכלו לחיות בתו אקלי יציב זה ,עליכ לעבור דר שני
שלבי בסיסיי שעניינ השליליות שהאנושות עדי מעורבת בה .רוב בני האד מוצאי את עצמ עדיי
בשלב הראשו של שליליות .שלב זה הוא השלב של ליזו שליליות .השלב השני הוא להגיב לשליליות .בשלב
הראשו יש לכ תגובה אוטומטית למצבי ע הדפוס ההרסני שאמצת אחרי כמה חוויות טראומטיות
בשלב המוקד של חייכ .את משמרי תגובות שליליות שבילדותכ לא יכולת להימנע מאשר ליצור
אות ,ואשר אז ,בנסיבות דאז ,הגנו על חייכ .אבל כאשר אות התגובות חוזרות במצבי בשלב מאוחר
יותר ,כאשר אי יותר סיבות להשתמש בה ,אז תגובות אלו אינ רק נאורוטיות ,אלא ה ג יוזמות
שליליות ,תו התעלמות מהשאלה הא האנשי האחרי המעורבי מתנהגי באופ דומה להוריכ ,או
לא .ארבעה הצעדי שהסברתי בהרצאה זו נועדו כול לסיע לכ להתמודד ע השלב הראשו .השלב השני
עוסק רק בתגובה שלילית .כאשר אנשי שחררו את עצמ מליזו שליליות ,וזה ברור לה ,התגובות שלה
ה חיוביות כאשר אחרי אינ מגיבי באופ שלילי כלפיה .אבל שליליות עדי מתלקחת כתגובה,
כתוצאה מתגובות לשליליות של אחרי .את יכולי לאמר שזה טבעי לחלוטי ,ובעני זה ,על כל דבר
נית לאמר שהוא "טבעי לחלוטי" .אבל זה עדיי לא המצב המטוהר .אי זה המצב של אמת .להגיב בדר זו
לשליליות של אחרי זו עדי פעולה המבוססת על אשליה .יש דר" טובה יותר להגיב .למרות שהאד האחר
יכול באמת לפרוק עליכ כמות גדולה של עוינות בלתי מוצדקת ,זו אשליה לפחוד מזה ולהפעיל את ההגנות
השליליות שלכ .הרבה יותר מתאי שתסמכו על עצמכ כפי שאת ללא נסיגה ,בלי שתהפכו הגנתיי
בדר כלשהי ,בלי שתהפכו להרסניי ברגשותיכ .אי צור לראות את החיי עגומי וחסרי תקוה רק
בגלל שמישהו התנהג בצורה הרסנית כלפיכ .לכ ,התגובה השלילית הזו צריכה ג היא להיתיישר  ,אבל זה
יכול להיעשות רק אחרי ששליליות יזומה הושמדה .רוב המי האנושי עדי בשלב הראשו .כאשר הדבר
הקלוש ביותר פועל כנגד המרק שלכ ,בכל עת שאת חווי רמה כלשהי של תסכול ,את נוטי להפעיל
את התגובות השליליות המקוריות שלכ .את עושי זאת במקרי רבי ג כאמצעי זהירות ,שמא תחוו
תסכול ,עיכוב ,ביקורת ,או את השליליות של אחרי.
אני חושב שרובכ יכולי לחוש בחשיבות של הרצאה זו ,במיוחד כאשר את משתמשי בה תו התייחסות
לחייכ ,במקו להתייחס אליה כאל דיו תאורטי לחלוטי .אז היא תוכיח את עצמה כבעלת משמעות
חיונית בהתפתחות האישית שלכ.
היו מבורכי.
המילי אהבה וכוח מקבלות משמעות חזקה יותר לגבי כל הנוכחי כא.

