
   הפעימה המלאה של החיי
–הנאה  – 177הרצאה 

                     7.11.69    

  זוהרצאה . בכל דר� שה� זקוקי� לה ברגע זה, ברכות לכל ידידי שנאספו כא� בכדי לרכוש הזנה ואמת
חייו של כמו ג� ב,  הנאה בסכמה האוניברסאלית שלחשיבותהמשמעות וה –עוסקת בנושא ההנאה 
  . האד� האינדיבידואלי

מאמיני� . אול� ברוב הזמ� הדבר לחלוטי� אינו מוב�.  מדברת על האושר המוחלט של ההוויההדת
או ,  הוא מצב שונה לחלוטי� מהמצב האנושי של הנאה מוחלטתהוויהשל ה) bliss(שהאושר העליו� 

 נראה מאוד רחוק מהחוויה האנושית על כ� אושר עליו�. בי� א� מומש או לא, מהפוטנציאל האנושי לזה
סוג זה של אושר . זה נראה כדבר שלחלוטי� אינו מוגש� בגו$ ונית� להשיגו רק יובלות אחר כ�. הממשית

 בגדר  במקרה הטובעליו� הוא כה לא ממשי ומרוחק ממה שאנשי� באמת שואפי� אליו עד כי הוא נשאר
  .תיאוריה מעורפלת

רק . ובי� הפוטנציאל האנושי לזהחלט של אושר ווהאמת היא שבאופ� מהותי אי� הבדל בי� מצב רוחני מ
, מפני שב� אנוש אינו מסוגל לעומק החוויה שהינה אפשרית לתודעה לא מובנית, מידת העוצמה משתנה
מפני שאפילו תודעה ,  חסרת גו$ההנאה רוחנית אינ. אבל הנאה נשארת הנאה.  בעלת התפתחות גבוהה

 subtle" (עדיני�הגופי� ה"מה שנקרא את תודעה לא מובנית יוצרת . לא מובנית אינה חסרת צורה
bodies( ,היא, זו היא ללא מכשולאנרגיה צורת . ה ביותרטהוראנרגיה זורמת בצורה השמורכבי� מ 

גו$ האנושי מייצג חסימה שנית� לגבור עליה רק כאשר  של הgross)(חומר הגס ה. ההנאה עצמה
  .וסמיהאישיות כולה משיגה הרמוניה ע� זרמי האנרגיה של המקור הק

להגיע מסוגל , ללא עיוותי� ושליליות, ב� אנוש משוחרר שאי� לו או כמעט אי� לו חסימות ומעצורי�
ו הרבה על דיברנ. מפני שהאנרגיה של הגופי� העדיני� חודרת דר� משטח הגו$,  של הנאההלרמה גבוה

. ותר שלכ� את אחד המאבקי� הפנימיי� הגדולי� ביי� להנאה והפחד ממנה יוצרהעובדה שהכמיהה
  .סיונכ�יאת� יודעי� זאת מנ

לא רק  אראה לכ� שהצור� הזה .ה ומטרתה עבור הישות האנושיתהערב נדו� בצור� הלגיטימי להנא
 אלא למעשה הוא – כפי שהרבה אנשי� מאמיני� בטעות – ת אמיתית רוחנית עצמישאינו סותר הגשמה

מי שחוס� את , במילי� אחרות). וחניעבור המימוש העצמי הר( מהדרישות המוקדמות הנחוצות תאח
רק אלה שה� חופשיי� , ולהפ�. ההנאה חייב בהכרח ג� לחסו� את החיבור העמוק לעצמי הרוחני

 מימוש –תי חוויות אלה ש. אחר ההיבט חופשיי� לעשות כ� ב,אחדהבהיבט to let go) ( מספיק לשחרר
  .קטיביות ותלויות זו בזואנטרי אה�.  נהפכות לאחת ולאותו דבר–עצמי רוחני והיכולת להנאה 

מה ? מה ה� אות� מכשולי�. נדבר ג� על המכשולי� שחוסמי� אתכ� מחוויה עמוקה של הנאה עליונה
בי� א� את� מודעי� ,  שהוא תמיד מטרת הכמיהה הגדולה ביותר שלכ�,מצב זהאתכ� מלממש $מעכב 

  .מלחמה ע� עצמכ�את� חוסמי� את הכמיהה הזו בנפשכ� ולכ� נמצאי� ב? לכ� או לא

כדי להימנע מהסיכו� שזה ייראה , אינני רוצה להתעכב יותר מדי על המשמעות הקוסמית של ההנאה
מפני שהמציאות הקוסמית כולה היא יישומית בכל , אי� זה כ� בכלל. מרוחק מדי מחייכ� כא� ועכשיו

רק כאשר תגיעו .  הנאהאבל קל לתפוס ולייש� בצורה לא נכונה את המשמעות הקוסמית של. מצב בהווה
להסיר את כל המחסומי� והמכשולי� כ� שתחוו רמה , לנקודה שבה תוכלו לפתוח את הזר� הפנימי

תדעו באופ� עמוק שההנאה האנושית היא בעיקרו� זהה למצב הקוסמי של אושר , גבוהה של אושר עילאי
  .עצמו אינ� מנוגדות זו לזו אלא ה� אותו הדבר שהנאה רוחנית ופיזית, עילאי

לכ� אי� צור� . אי� חלוקה בי� מצב גשמי לרוחני.  היא מאוד גשמית ומאוד רוחנית,במוב� האמיתי, הנאה
הדבר היחיד שברצוני להעיר על .  מדי בהיבטי� הפילוסופיי� של הנאה בסכמה של יצירהיותר$להתעמק 

. הוא הנאה מוחלטת, של הוויה קוסמית, המציאות הקוסמית במוב� זה הוא שהמצב המוחלט של חופש
משתמע מהפרוש המוטעה של  כפי ש–אינו ) bliss(אושר עילאי . כ� שההנאה היא המציאות המוחלטת

אושר עילאי הוא המצב הטבעי של ישות מאוחדת בהרמוניה ע
 ". טובי�" תגמול על כ� שהיית� –הדת 

  .עצמה וע
 היקו

 ינדיאינני מתכוו� לבילוי מענג של המ. מעותהעלינו להיות ברורי� לגבי מש, כאשר אנו מדברי� על הנאה
)mind( .אני מתכוו� למצב של אושר עילאי פיזי ורוחני . ג� איני מתכוו� לתחליפי� רדודי� ובריחות

 ע� כל התחושות והאיכויות –  הפנימית והחיצוניתההוויהשל , שנחווה בכל חלקיק של הגו$ והנפש
א� מצב זה הוא ג� המציאות . ה הוא במידה רבה כא� ועכשיומצב אושר עילאי ז. מרגישות, ערות, החיות

 הינה התנועה הבריאה כ�הכמיהה שלכ� ל. ידידי, זו זכותכ� המולדת. הרוחנית המוחלטת של כל ישות
את , שלכ� רק הבלבולי� והפיצולי� הדואליי� יוצרי� את התפיסות השגויות. והממשית ביותר בתוככ�

  .מיותרותשהינ� כה הפחדי� ואת הבושות 

, כפי שאמרתי, ההנאה שאנו מדברי� עליה פה. הבה נגיע למשמעות ההנאה לב� אנוש בכל רמות הקיו�
וג� לא מצב , זו אינה חוויה פיזית כשהצד הרוחני נותר בחו). לא חוויה מחולקת, היא חוויה טוטאלית

בהרמוניה ע� , י מחולקהוויה שלכ� רוטטת ופועמת באופ� בלתכל ה. רוחני שאינו כולל את המצב הפיזי
אי� ספק לגבי הזכות , "לא"אי� זר� , אי� בכ� חלוקה.  ולפיכ� ע� ב� אנוש אחר–ע� היקו� , עצמכ�
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.  עול� שמסביבכ� שלכ� מפריע להאושר העילאיאי� פחד ש, "אבל"ו" א�"אי� , כ� לאושר עילאישל
 נמצאי� יותר באקסטזה את� חשי� באופ� עמוק שככל שאת�, להפ�. אינכ� חשי� אשמה או היסוס

  .לעול�יותר כ� את� תורמי� , ובשמחה

 תצרו את התנאי� – לא תיאורטית אלא מודעות חווייתית –כאשר את� מגיעי� למודעות הפנימית 
פעלו את� ת. גרמו לחוויה הכוללת של הנאה להיות מטרה רוחנית ומעשיתתאת� . הבאי� בתו� עצמכ�

 כל המכשולי� הפנימיי� ובסבלנות תחקרו את הלא מודע שלכ�  תסירו את.ללא הר$ למע� המטרה הזו
תחושו יותר ויותר שהגשמה . את� תקדישו זמ� ומאמ) לפעולה זו. בכדי להוציא את המכשולי� לאור

 ע� של� באופ� אינטימי וחיותהיכולת ל. וכ� ההפ�, אישית והנאה מרחיבי� צמיחה רוחנית ומימוש עצמי
 אינו כיוו� שהאחד –טיהור העצמי שלכ� תתפתח במקביל למטרה שיה  תה,הנפש והרוח, הגו$ שלכ�

  .אדבר על זה עוד מאוחר יותר. יכול להתקיי� ללא השני

גדילה פיזית ו : ברמה הפיזית.  הנאה מלאה בכל הרמות של האישיותה שלנדו� תחילה מה משמעות
well-being הנאה ה� באופ� סימולטאני זרמי ה.  מווסתות ותלויות במצב ההנאה שהגו$ יכול לאפשר
לכ� בריאות ואור� ). regeneration(והתחדשות ) self renewal(חידוש עצמי  , תבריאו, כוחות החיי�

, פחדי�,  בגלל בושות–במידה שאת� מונעי� עצמכ� מהנאה , �פהלו. חיי� נובעי� מהיכולת להנאה
קי� את הגו$ תמידה את� מנהאותה  ב– impurities  היבטי� לא מטוהרי�, שליליות, תפיסות שגויות

  . שלכ� ממקור הזרימה האוניברסאלי

המייצג את , וכותקרוקוסמוס של יקו� של� בילעיתי� קרובות שמעת� אותי אומר שכל ב� אנוש הינו מ
א� היקו� הפנימי הוא בהרמוניה , לכ�. אות� חוקי� ותנאי� מתאימי� לשניה�. קוסמי+היקו� המקרו

בריאות והנאה שמחלחלי� לכל , חיי�,  האוניברסאלית של כוח מרפא רוחניהזרימהאזי , ע� עצמו
 מתעלי�את� . את� נהפכי� חלק מהיקו� והיקו� הוא חלק מכ�. ה יכולי� ג� לחלחל אליכ�בריאה

שפע בלתי , היקו�.  אפילו בזמ� שאת� עדיי� בתו� הגו$ שלכ�מבניותהלמגבלות ) transcend(מעבר 
דבר זה קורה בצורה . מפני שאת� עדיי� בגו$,  בדר� יחסית–נעשה חלק מכ� , מוגבל שתמיד מחדש חיי�
  . מעבר לגו$עוברי� אלמוחלטת רק כאשר את� 

. אבל אל תחשבו שהרגשות שאת� חווי� בגו$ ונפש לא חסומי� מפסיקי� להתקיי� כאשר את� מתי�
�כאשר . תוסרומות הגו$ חסימרק כשלהתממש רגשות הגו$ מגיעי� מהגופי� העדיני� ויכולי� , להפ

הרגשות הזהי� יתגשמו בצורה חזקה יותר מפני שה� אפילו פחות , מעבר לקיו� הגשמימתעלי� 
חשוב להבי� שרגשות של הנאה ואושר עילאי שנרשמו . חסומי� על ידי החומר הגס של החיי� הפיזיי�

סוגלי� יותר להחזיק את� תהיו מ. ה� רק יתעצמו. בגופכ� לא יפסיקו בקיו� מעבר לחיי� הארציי�
 איחוד –ומה שנקרא מיניות במימד הארצי , אהבה, אושר עילאי, אקסטזה, ברגשות של הנאה עליונה

 אחרת הקיו� ;אני מדבר פה על ישויות שהסירו מעצמ� פחדי� שגויי� ומכשולי�. מלא ע� ישות אחרת
  .הרוחני שלה� לא יהיה שונה מהקיו� הארצי

קונפליקט והכחשת , הוא הגשמה של פיצול, כולל מוות פיזי, ת פיזיתכל סוג של מחלה או הידרדרו
כפי שדתות סמכותיות רבות רוצות ,  ולא, להביא הגברת ההנאהת חייבת רוחניהתפתחות. הנאה

. המושג קדוש מעונה הוא חוסר הבנה מוחלט של אמת רוחנית. הכחשה והקרבה של הנאהל –שתאמינו 
כאשר היא אינה על חשבו� ב� , כשליליתיותר ר הנאה אינה מורגשת אבל נית� להבי� את האמת רק כאש

הנאה המידה שבה את� חווי� כל אחד יכול לאשר ש. יותר זרמי� הרסניי�כאשר אי� , אנוש אחר
. זה אינו דבר שאת� צריכי� לקחת כער� חיצוני . well being +אנרגיה והמידת ההעמוקה קובעת את 

  .את� יכולי� לחוות זאת בעצמכ�

חשיבות ההנאה גדולה , ברמה הפסיכולוגית. כעת נל� לרמה עמוקה יותר בחקירת החשיבות של הנאה
כיצד תוכלו לקבל את ? אחריות עצמית בוגרתלשאת כיצד את� יכולי� . לפחות כמו ברמה הפיזית

כיצד ? הביטוי של המצב הנוכחי בתוככ�, למעשה, הקשיי� של מציאות זמנית שסובבת אתכ� שהינה
התסכולי� מגיעי� , כמוב�, בשורה התחתונה ?כלו להתמודד ע� התסכולי� שמגיעי� בדרככ�תו

וזה , את� חייבי� לקבל את המגבלות שלכ�, על פי כ�א$ ל בא. בדרככ� בגלל המגבלות הפנימיות שלכ�
  .לא קל

� שבה� את, כיצד תוכלו לרצות לוותר על הדרכי� השונות שבה� את� מפרי� ופוגמי� ביושר שלכ�
שבה� את� רוצי� שאחרי� ישאו בנטל האחריות בגי� השגיאות , חבא לרמות את החיי�ירוצי� בה

? כנות עמוקה ביותר וגישה חיובית לעצמכ� ולחיי�, אמת, כיצד תוכלו להתחייב באמת ליושר? שלכ�
,  של העמדות הפני� שלכ�המדומי�הסיפוקי� , כיצד תוכלו לשאו$ לוותר על ההנאה השלילית

לא , כיצד תוכלו להתחיל להתחייב בשלמות ובמודע למציאות של החיי�? י� וההגנות שלכ�המשחק
א� אינכ� מודעי� לעובדה שהאושר העילאי העמוק ,  אלא למע� מה שיש)שואו או$(ראוותנות למע� ה

  ?תחליפי� עלובי� כאלה?  המדומי�סיפוקי� וההנאותהביותר ממתי� לכ� רק כתוצאה של ויתור על 

ושלחיות חיי� הגוני� , את� משוכנעי� שאות� תחליפי� ה� כל ההנאה שאת� יכולי� להשיגכל עוד 
ה מידהקושי מועצ� מפני שאינכ� חווי� הנאה בדיוק ב. לא תוכלו אפילו להאמי� בהנאה, משמעו הקרבה

את� נעשי� מסוגלי� לשאת הנאה אמיתית רק . את� נצמדי� לכל הדרכי� השגויות של החיי�בה ש
  .השלילית, את� מוותרי� על ההנאה המזויפתה שמידב
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 שאת� פחות ככל: שהול� כ�,  שבו את� כלואי�קס� השליליעליכ� למצוא דר� לפרו) מעבר למעגל ה
, יכולי� לקבל הנאהפחות כ� את� , רוצי� באמת לוותר על התחליפי� המזויפי� וההגנות ההרסניות

, ה� לרצות לוותר על מה שחוס� אתכ� מחוויה שלעל כ� אינכ� יכולי. לכ� אינכ� יכולי� להאמי� בהו
ולא ויתור על תבניות הרסניות , הרצו� וההתחייבות לחוות הנאהיכולי� להתקיי� בכ� לא  אי�ולכ� 

  .מעכבות חיי�

 
מאמ� קשה ביותר א
 אינ
 מלווי
 בהנאה כתוצר כקבלת המציאות ואחריות עצמית בוגרת נראי
 רוצי� שאחרי� ישלמו על הפעולות –� להיות ילדי� לא אחראיי�  אבל ברמה שבה את� מתעקשי.נלווה

ה שבה את� פוגמי� מיד ב–חבא לרמות את החיי� באופ� נוירוטי ירוצי� בה, או חוסר הפעולות שלכ�
. ההוויה הפנימית ביותר שלכ� לא מאפשרת את זה. ה זו אינכ� יכולי� לחוות הנאהמידב, ביושר שלכ�

ה שבה את
 לוקחי
 על עצמכ
 אחריות במיד, באותו מטבע. נימיות שליליותהאנרגיה תפוסה בפעולות פ
ה שבה את
 מכבדי
 ואוהבי
 את עצמכ
 מפני שאינכ
 מרמי
 אפילו בדרכי
 מידב, עצמית

  .לחוות הנאהיותר ויותר ה את
 נעשי
 מסוגלי
 המידבאותה , המרומזות ביותר

 דפוסי�ה לכ� פחות קשה לוותר על ההי יכ�, רלמצב קיומי של אוש להסתכל קדימה  יותרתוכלושככל 
, לעמוד על הרגליי� שלכ�, ברמה העמוקה ביותר שאת� יכולי� לדמיי� לעצמכ�,  האלהי�ההרסני

יכולת להנאה היא חשובה ביותר לבי� ה קבלת אוטונומיה מלאה הקבלה בי�ה. לקבל תסכולי� הכרחיי�
יות אד� ישר ובעל אחריות עצמית עמוקה במוב� א� לה. האחד אינו יכול להתקיי� ללא השני. להבנה

, או במידה שכ�, אז אי אפשר לשאו$ באמת להנאה, ש לוותר על הנאהמשמעו עבורכ� שיהאמיתי ביותר 
  .מדמות סמכותית שתלויי� בה" לילד הטוב"כתגמול , אז רק בדר� לא בריאה

 ו על א$ שיירא–יותר של המילה במוב� האמיתי ב, אוטונומיה, )?תחושת עצמיות (selfhoodאת� תרצו 
טיהור התקדמות ה כאשר תדעו שהפחד שלכ� מהנאה ייעל� באופ� יחסי ל– להשגה י�לכ� תחילה כקש
 שנראה תחילה כקושי של בגרות על כל תקבלו על עצמכ� את מהבמידה שבה . העצמי שלכ�
 פתוחי� להנאה במוב� ובמקו� זה תהפכ. ש פחות ופחות מאוי�דבר מה בכ� ישקוט ויחו, משמעויותיו

  .העמוק והמלא ביותר

הנאה יה לבי� ההגשמה של משמעויותשבי� בגרות רגשית על כל את� יכולי� לעשות מדיטציה על הקשר 
את� יודעי� שאת� יכולי� באמת לאהוב רק כאשר את� בעלי אחריות . ידידיי, זה מאוד הגיוני. אישית
תלות כזו יכולה . כאשר את� תלויי� באד� אחרלא , לא כאשר את� נצמדי� למישהו אחר, עצמית

תלות . אבל כבר חווית� בעבודתכ� בנתיב זה ששו� דבר אינו רחוק יותר מ� האמת, אהבהמו להיראות כ
את� מנסי� מאוד להחביא את . המוביל בהכרח להתנגדות ולשנאה, נובעת מפחד ויוצרת פחד גדול יותר

  .אד� שלו זקוקי� ובו תלויי�מפני שזה מאיי� לשנוא את ה,  תחושות�אות

והנאה היא . כאשר את� תלויי� רק בעצמכ� ולא באחרי�, אהבה אפשרית רק כאשר את� חופשיי�
הנאה מינית ללא אהבה היא מאוד בלתי , כפי שאמרתי קוד� לכ�. אפשרית רק כאשר את� אוהבי�

טוי של חלוקה פנימית של זה בי. תמיד יהיה משהו חסר. שלמה וחייבת תמיד להסתיי� ברחוב ללא מוצא
מבטאי� את עצמכ� איחוד מלא של הנאה קיי� כאשר את� אוהבי� וכאשר את� . הנפש והגו$, הרוח
לכ� . משמעות הדבר היא שיש לכ� יושר רגשי ומנטאלי.  רוחניתישותמפני שאז את� ג� ,  מיניתכישות

 כול� מקושרי� באופ� + ת זי פיבריאותהנאה ו, הנאה ובגרות רגשית, יושרהנאה ו, הנאה ורוחניות
  . אינטימי

את� . מתאמצי� להשיגה, כולכ� רוצי� הנאה וכמהי� לה, על פני השטח. � בחסימות להנאהכאת נעיי
שאת� ג� פוחדי� , אבל מתעלמי� מהעובדה שאת� ג� אינכ� רוצי� בה, מאמיני� שאת� רוצי� הנאה

את ההוויה הלא מודעת ברמה יסודית אלה שהתקדמו בנתיב וחקרו , ידידי פה. ממנה באופ� נואש
אולי ה� פוחדי� ממנה עוד יותר מאשר . באמת לעיתי� קרובות חרדי� מהנאהה� מצאו ש, מספיק

  .מרגשות שליליי� שמגיעי� אליה� מאחרי�מרגשות שליליי� בתוכ� או 

ה הפחד מהנאלבי� של אחרי� ובמקו� אחר דיברתי על הקשר בי� פחד מרגשות שליליי� של עצמכ� 
, את ההפ� – הגיוני באופ�לא בכוונה אבל , פוחדי� מהנאה את� רוצי�את� מפני שרק בגלל ש. בתוככ�

  .כלומר את חוסר ההנאה

For only because you fear pleasure do you inadvertently but logically want the 
opposite – the unpleasure. 

את
 יודעי
 שמה שאת
 , עמוק בפני
. לית שלכ�של התשוקה השלימהתוצאות  את� פוחדי� לכ�

זוהי . כ� יותר את� פוחדי� מהתוצאה, ככל שאת� פחות מודעי� למה שאת� רוצי�. רוצי
 יתקיי
  .הפחד מהמוות תמיד מתקשר לרצו� לא מודע למותהסיבה לכ� ש

�סבלני , בשלווהקולט ומצפה , נינוח ובוטחהנאה נעשית אפשרית כאשר מצב המינד והרגשות הוא , וההפ
 עצמו  את שלכ� כנגד הפחד מהנאה יגשי�מאבקה, אחרת). unhurried(לא חרד ולא בוער , ולא מודאג

חוסר תקווה לגבי בבפסימיות או אפילו , דה מפני אי מימושהרבח, במודע על ידי מאמ) מופרז להנאה
 או  וויתורכניעה:  מזיקי� בי� שני מצבי� קיצוניי�נוע לכ� ל� גורמאבק לא מודע זה.  המימושפשרותא

  .דבר זה מונע במידה ניכרת השגת הנאה . עיוורת ולא מותאמת, כפייתיתפעילות יתר 
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אחת החסימות הראשונות שיש לחפש היא . הפחד מהנאה חייב להיות מודע על מנת להילח� בו
יה יובעת מדחהנ,  כניעה חסרת תקווהבי�ל  anxious striving מאמ) חרד בי�) התפצלות(הדיכוטומיה 

המודעות לפחד מהנאה העדר לכ� .  בי� א� הינה הנאה או כל דבר אחר–לא מודעת של התוצאה הרצויה 
כל אחד . אבל לבטח אפשרי בנתיב, דבר זה אינו קל. מודעות ישירה וחריפה לפחד לחייב להיות מותמר

  .ששוא$ לכ� ברצינות יכול להעלות למודעות את מה שנמצא בלא מודע

האחרונה אמרתי שאת� חייבי� להיות מודעי� ליצירות השליליות שלכ� ולהנאה השלילית בהרצאה 
אני יכול לומר . את� ג� חייבי� להיות במגע ע� ההתכחשות שלכ� להנאה. שלכ� על מנת לגבור עליה�

. אבל זו רק שאלה של מידה, המידה משתנה. בביטחו� שא$ ב� אנוש אינו חופשי לחלוטי� מהכחשה כזו
אפילו מבקש את אלה מכ� שיחסית חופשיי� מפחד מהנאה לא להתעל� מאות� שטחי� בתוככ� אני 

. עשו מדיטציה והתחייבו לשאו$ להיות מודעי� לזה. בה� את� נמנעי� מהנאה כאילו היא היתה סכנה
כ� שתוכלו לבסו$ ברמה , חקירת התקפות או אי התקפות של הפחד הזה: ואז נית� לבצע את הצעד הבא

  . והולכת לרצות לוותר על הפחד מהנאה וחסימה של ההנאהגוברת

תפסיקו לשיי� את הקיפוח שלכ� , רק כאשר תהיו מודעי� מאוד כיצד את� פוחדי� ומתכחשי� להנאה
המשא הפנימי העמוק של חוסר התקווה להשגת הדבר אליו . דבר שגור� לכ� לסבול, לאנשי� אחרי�

ברגע שתוכלו להגיד במודעות שלמה . וא מרומז ולא מבוטאהנטל הזה ה. יתמוסס, את� כמהי� עמוקות
האחד מוש� אתכ� : תרגישו את שני הכוחות בתוככ�. חוסר התקווה ייעל�, "אני מפחד מהנאה"

במינד וברגשות : תחושו בשני הכוחות האלה בכל הרמות של הוויתכ�.  ממנה–והשני , לקראת הנאה
  .שלכ�

 יודעי� על כאשר את�. זה כואב במיוחד,  שאינו מודע למינדכאשר הקרב המתחולל בכ� מתנהל באופ�
אבל לא כאשר הוא לא , נית� לפגוש בו, כאשר המאבק מודע. את� יכולי� ליישב את הקונפליקט, קיומו
לעול� לא תוכלו לשחרר . להיות מודע לכל מצב פנימי, לכ� זו משימה כה חשובה לכל ב� אנוש. מודע

ות של חוסר תקווה וחוסר התאמה שנובעי� מכ� שאינכ� יודעי� עצמכ� מהחרדה העמומה והרגש
כפי שבלתי אפשרי . שאת� מצד אחד שואפי� ומצד שני מפחדי�, שאת� מתכחשי� למה שאת� רוצי�

כ� בלתי אפשרי ליישב , לגבור על ההרסנות והשליליות שלכ� בלי לדעת שאת� רוצי� להיות שליליי�
  .ותחוו שהמאבק הזה מתנהל בתוככ�את המאבק אלא א� כ� תדעו ותרגישו 

גלות ה� את הסיבות להכחשתכ� את את� תצטרכו ל, כמו בשליליות שעליה דיברתי בהרצאה האחרונה
אינכ� , שליליות שלכ�את� נאחזי� באת� פוחדי� מהנאה מפני ש. ההנאה וה� את תוצאותיה הנוספות

 גורמי� לכ� לא רק לחוש בלתי כל אלו. תלוותר על תבניות שליליות והרסניות של התנהגות ורגשורוצי� 
זה יותר מדי מפחיד .  אמיתיתאלא ג� למעשה לפחד מהנאה, בהערכה הלא מודעת שלכ�, ראויי� להנאה

. מפני שהשליליות שלכ� יוצרת מצב של נפש וגו$ שבעיקרו� אינו תוא� להנאה, עבורכ� להיפתח להנאה
 למצב ה כה זריאאגו ולכ� הגיעה מהישענות יתר על המ יאה. כיוו), הפרדה,  שלכ� יוצרת מתחהשליליות
  .של הנאה

מתאימה יותר לסיפוק מטרות האגו מאשר להגשמת הצור� האמיתי והלגיטימי   תמידהנאה שלילית היא
ההנאה השלילית כוללת את שלוש הגישות שנמצאות בבסיס . של הישות לטבול באור של הנאה עילאית

, גאווהשבמקו
 שבו יש אמרתי לפני שני� רבות . רצו� עצמי ופחד, גאווה: של כל הרסנות וסטייה

  .contraction) (חייב להיות מצב של כיוו�, במקו
 שבו יש רצו� עצמי והיכ� שיש פחד

 עד כמה ה� אוולא משנה באיזה גישות טיפוליות משתמשי� , לעול� לא נית� לוותר לגמרי על כיוו)
 ה האגו נעשמבנה, רצו� עצמי ופחד, גאווהב.  הרצו� העצמי והפחד,הגאווכל עוד לא זונחי� את ה, טובות
העצמי . העצמי הקט�, במוב� של האני הקט�, !"אני אני, אני: "הרצו� העצמי אומר.  יותר) וקשוחמכוו

ומתעל� ודוחה לחלוטי� את התודעה האוניברסאלית , ש� את יהבו רק באישיות האגו המודע החיצוני
  .שאת� הנכ� ביטוי שלה

. היצמדות לאגו נעשית חיונית, א� האד� אינו מאוחד ע� התודעה הגדולה יותר שמתעָלה מעל לאגו
לא ושמד ברגע שהאגו יעצמי לפיה השלילית לא היתה קיימת אמונה ודגש כל כ� א� היה מהאגו לא 

  .  השליט היחיד בחיי האד�יהיה

הות ע� התודעה הגדולה יותר ולא ע� לא תוכלו להזד, כאשר את� מזדהי� באופ� בלעדי ע� האגו, לכ�
חוויה ישירה של רגשות ספונטאניי� בגופכ� הינה באותה . מפני שה� הולכי� ביחד, הרגשות בגופכ�

שזורמי� אליכ� באופ� , השראה וידיעה, מידה חוויה של האמת האוניברסאלית של ההוויה כמו השגחה
  . עבר לתודעת האגוספונטאני כאשר את� מזדהי� ע� ההוויה שלכ� שמתרחבת מ

מה שחשוב זה עול� האגו ": למעשה, א� את� מזדהי� ע� האגו את� יוצרי� כיוו) במבנה האגו שאומר
ההנאה , בעמדה זו. "אחרת אפסיק להתקיי�. זה בלבד מה שקיי� עבורי ולכ� אינני יכול לוותר עליו. שלי

 עצמומחרר תשהכולת של האגו לתלויה בי, הטוטאלית, מפני שההנאה האמיתית, נעשית בלתי אפשרית
)(to let goהגו$ והנשמהשר לעצמואפ ול �  . להינשא על כנפי הכוח הגדול יותר שבתו

. כל דבר שנוגד מצב של אהבה, upmanship one, נפרדות המשמעות". אני עולה עלי�: "ה אומרתהגאוו
אבל עלי להסתיר עובדה . אני חסר ער�, אני לא שווה, אני פחות מאחרי�" ג� כעשויה להתבטאה גאווה
אבל ה� עשויות להיות , מחשבות אלה אינ� מפורשות, כמוב�". ולכ� אני חייב להעמיד פני� שאני יותר, זו
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היא תמיד השוואה ומדידה של העצמי ע� , בניגוד לכבוד בריא,  מעוותתגאווה. ותודעלא מלא לגמרי 
 התקבלערכה אמיתית לא יכולה לעול� להשו�  מפני ש, כל הזמ� באשליההעצמי נמצא, כ�ל . אחרי�

שמותיר את האישיות לא רק , תיתתקווה ואי� סופי לקראת מטרה אשלייזהו מרד$ חסר . ה כזומדידמ
האהבה נעשית אפשרית , הפער בי� העצמי ואחרי� מעמיק לנצח. מרוקנת אלא ג� יותר ויותר מתוסכלת

  .פחות ולכ� ההנאה מתרחקת

ושבי� שאת� יותר מאחרי� או רק מעמידי� פני� על מנת להחביא את אי� זה משנה א� את� באמת ח
 וכיצד יכולה הנאה אמיתית –עמדה זו לא יכולה ליצור אהבה . הכול אותו דבר. רגשות חוסר הער� שלכ�

אהבה היא העמדה . קפח אתכ�נה פקודה שמיועדת לנאהבה אי? להיות ממומשת במצב נטול אהבה
 הפיזית –מפני שהיא מביאה את ההנאה הגדולה ביותר מבי� כל ההנאות , האנוכית ביותר מכל העמדות
את� זורמי� . האהבה פותחת אתכ�. היא פשוט תחושה טובה בפני עצמה. כמו ג� השכלית והרגשית
ההוויה הפנימית ביותר . עוררות וביטחו� מוחלט, התרגשות, חיות, ביטחו�, ורוטטי� במצב של שלווה
אבל כאשר את� במצב . � שלכ� חשי� מתוקי� ומלאי� כאשר את� אוהבי�שלכ� והאיברי� החיצוניי

גנות  ודורשת מכ� ה אתכ�ה תמיד מובילהווגא.  חרדי� ומכווצי�, את� בהכרח מתוחי�, הגאוואגו של 
 הדרישה המוקדמת המוחלטת . ואינכ� יכולי� להיות רגועי� כל עוד את� מעמידי� פני�.מסוג כלשהו

  . וחופשי ממאבק שאי� בו העמדת פני�להנאה הינה מצב רגוע

לכ� העצמי שנמצא בפחד לא . לא בעצמי ולא ביקו�, לא נית� לבטוח בא$ אחד. פחד הינו כיוו) טוטאלי
, עצמיהרצו� קשורה ל, אשר האישיות קשורה לאגוכהנאה לא נית� להשיג . עצמומחרר תשהיכול ל

צמה שמתכחש לשליליות שלה וכ� לא מכיר מאבק בתו� עקשורה ל, שליליות קשורה ל–פחד לה וגאוול
 דבר מה וג� לרצותמאבק של להעצמי קשור . האישיות אינה מכירה את טבע הסבל שלה עצמה. בקיומה

האשמת אחרי� לכמו ג� , חוסר שביעות רצו�לחוסר המודעות למאבק זה מוביל לתסכול ו. פחד ממנול
הבלבול שנובע מזה . Defiance. כעס והתרסה, מרירות, דבר זה בתורו מביא להתנגדות. בגי� החוסר

  . סבל לנפשגור�

 באופ� עמוק מגיע משחרור של כל העמדות המימוש ההנאה שכולכ� כמהי� אלי, כפי שאמרתי
אבל הרגיעה אינה , לש� הנאה נדרש מצב פנימי של רגיעה מוחלטת: אסביר זאת שנית. ההרסניות

זו התנועה של . עה אמיתית הינה תנועה הרמונית עקביתרגי. נרציהישיתוק או חוסר א, אפאטיה פסיבית
תוכל לחוש את חופשית מספיק בכדי להיות במצב מאוחד של הנאה שהינה כל ישות אנושית . היקו�

  .  ולהיות בהרמוניה איתו הפוע�ריתמוס הקוסמיה

� עדי�  להתכוונ� באופלחוות אותו משמע. קוסמי הריתמוס המהנה של היקו� נמצא בכל יקו� מיקרו
אלא ,  לא העיוותי�– אחר תנועות הנפש משמע לעקוב.  הריתמוס הקוסמי שבפני�אלמאוד 

יש . יש להגיע לשלווה פנימית, על מנת להתכוונ� בצורה כזו. ההשתקפויות של הקוסמוס הגדול יותר
ינה שא, אז תחושו תנועה מסוג אחר בתוככ�. הסערה חייבת לשכו�. להרגיע את כל העוררות של המינד

אלא משלבת פעילות פנימית בריתמוס הנעי� ביותר ביחד ע� , אקטיבית וג� לא פסיבית במוב� החיצוני
 חלק  הואאלא, תנועהנו סותר את ה איהעדר תנועה זה. חוסר תנועהכקליטה פנימית שלווה ומה שנראה 

יכולה להיות במצב זה לא . מה שנראה ככיוו) ברמת האגו נעשה איחוד באור� גל אחר. מהותי ממנה
מפני שזה מצב , במצב זה אי� הטרדה של זמ�. לא דחיפה ולא מאמ) מתוח, חלוקה או מאבק כנגד העצמי

  .אפילו כעת כשאת� בגו$, חסר זמ�

הוא ישאיר אתכ� כשכל פע� , אבל נית� להשיגו שוב ושוב. כמוב� לא נית� להגיע למצב זה כל הזמ�
. רחב ע� העצמי ה יותרמשולב, גו שלכ� של� ולא ניזוקכשהא, שלמי� יותר,  יותרחזקי� ומאוחדי�

מצב מאוחד זה נחווה .  להביא אתכ� יותר ויותר למצב זהי�גדילה והתפתחות עצמית חייב, אבולוציה
 באופ� , מצב זה בכל מה שתעשואבל בדרכי� שונות תחוו . משמעותי ועוצמתי ביותר ביחסי אהבהבאופ� 

  .בכל מעשיכ� ובמהותכ� עצמה, בתודעה האוניברסליתנעי� ומתקיימי� , שבו את� חיי�

ק לתו� א� את� הולכי� מספיק עמו. עי�הוא בלתי נולא משנה עד כמה , נית� להתעלות על כל מצב נתו�
 רגע – א� את� לא בורחי� ממנו –במצב זה ,  את עצמכ� ברגע הנוכחיעצמכ� על מנת לחקור באופ� מלא

  .הנאה עליונה:  המוחלט שלוזה של חוסר הנאה חייב להפו� לטבע

אפילו לאחר שחווית� כמה , אי� זה דבר שקל לעשותו כאשר את� מופרדי� בתפיסתכ� לגבי עצמכ�
הליכה פנימה לעצמכ� דורשת חקירה וגישוש על מנת , במצב של ניתוק. המצבי� שהזכרתיממהאמיתות ו

 וגיוס כוח רצו� בכדי self-facingהתייצבות בפני עצמכ� , דה הנכונה של משמעת עצמיתילמצוא את המ
 ,waitingכמו כ� נדרשי� שחרור סבלני וציפייה בוטחת . לראות את האמת ולשנות את ההרסנות

trusting expectancy .הנכונה ואת המידה , עליכ� למצוא את התשובות והעמדות הנכונות �את הדר
יש לתפוס את .  תסייע כמעטזכירה שכלית של מצב דומה קוד� לא. מאבק וחוסר מאבקהנכונה של 

אי� . הזיכרו� יעזור לכ� רק לדעת שנית� להשיג את האמת ושהיא אינה אשליה. האמת בכל פע� מחדש
כ� יותר זה , אבל ככל שיותר תנסו זאת.  ולהתכוונ� לקצב הפנימי הקוסמיהעכשיוזה קל להתעלות מעל 

הזמני� הקשי� . וק יהיה היוצא מ� הכללעד שזה יהיה המצב הנורמאלי בעוד שהנית, יוכל להיות אפשרי
  .ישמשו באופ� גובר והול� למטרה של הבאתכ� למרכז הפנימי בו שולטת ההנאה העליונה

רגעי� קשי� אלה יהיו אז הקטליזטור שה� יועדו להיות על מנת להכי� את האישיות הכוללת שלכ� 
 על ידי התפיסות השגויות קבלו את הכאב שיצרת�. למצב של הנאה ללא קונפליקטי� שקיימת בכ�
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הישארו בשקט במקו� להילח� בו על ידי . ואל תחמקו ותברחו ממנו אלא חקרו אותו, וההרסנות שלכ�
השגת . התבוננו בעצמכ� בכנות. השלכות ובריחות, תפקידי� והעמדות פני�, משחקי�, שליליות, תואנות

את� תהפכו לחלק . הול� וגוברהנאה ומצב הוויה של הנאה ייגלה אליכ� בסופו של דבר באופ� 
  .זו צריכה להיות המטרה. אינטגראלי שלה

היא ג� האמצעי המרפא . המטרה הרוחנית המוחלטתהמטרה האנושית ובו זמנית ה כ� שהנאה הי
  . שבלעדיו אינכ� יכולי� להירפא

כל . אני חושב שאת� יותר ויותר מתחילי� לתפוס שאי� לפחוד מנתיב כמו זה כאילו הוא עבודה קשה
,  רק מפני שהוא מביא לשחרור אלא בגלל שג� כעתלא,  הינו דבר משמח ביותר כשלעצמוהיבט שלו

  מידהה.  שונותמידותנתיב כזה נות� לכ� אושר עילאי ב, מצליחי�שאת� בכל פע� , כאשר את� נאבקי�
  . להיאבק ולנצחתלויה ביכולת שלכ� לגבור על ההתנגדות שלכ�

הבחינו באמת שאי� . זו המטרה המוחלטת של כולכ�, שהינו זכותכ� המולדתהיו במצב של אושר עילאי 
  .היו ברוכי�. שו� דבר מפניו יש לפחד

 

  

 

  

  

  

 

  


