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Watch Hill, Rhode Island, Summer 1965 

  -הקדמה /הנתיב אל העצמי האמיתי

Eva Broch  כתבה 

ק  בחדרי,  תיביקור בשוויץ, ישבמהלך , בערב ירח יפיפה ב1952באוגוסט  על שעונים י ַמְרפֵּ

יהשולחן וראשי על  זמן באותו זמן.  אם כי לא ידעתי הרבה על מדיטציה רהרתי, אולי מדטתי,. הי ד 

טבעי  -עלתופעות , שעסקה ברצינות ברב, הוצגתי בפני קבוצה, בציריךאותו עלפני בלבד קצר 

. ספקנותב המלא  -, מושג חדש מאודעבורי -אל זה נפשיות ורוחניות. ניגשתי/  

 חברי הקרובים, הייתי מאושרת מאוד בחיי האישיים, ולמעשה ."ת"מחפשמסוג החלט לא הייתי בה

הצד הקל יותר של החיים. מדי עסוקה מדי עם , תטחיידי שעל היותי האשימו אותי לעיתים  ביותר

חשב רק בידור , אבל בעיני כל זה נלפגישות של הקבוצהפעם השתתפתי בפעילות הקבוצה והלכתי 

וחוויות לגבי תצפיות  תמהורהרהפכתי לשמור על ראש פתוח, כיוון שתמיד ניסיתי מם, לוא מעניין.

על עולם חדש  -- אותיפליאו / התמיהו לי. התחלתי לתהות על כמה מן ההיבטים שהשהיו  מסוימות

, אבל לאמונה הזאת לא היו גנציה עליונהיאינטלהאם זה באמת קיים? תמיד האמנתי ב מאד.

אמונה זו הציבה שאלות שגם לא עלה בדעתי  זה,השלכות נוספות בשבילי. מעולם לא חשבתי על 

. במגע עם הקבוצה בשווייץ תיבאבה חשובות נוספות, עד הפעם   

   מציאות לגבי אלוהים. של  באותו ערב, בפעם הראשונה בחיי, הרגשתי נוכחות חזקה ותחושה

כמו רגיש מה זה יכול להיות? זה ה. לכאוב ההתחיל היאע לי: ידי הימנית. בלבד הפרידבר אחד 

ליהנות מהחוויה היפה שלי. היד שלי מנע ממני  ובהחלטמיות פתאובהתפתח  זה. ראומטיזם /שיגרון

כתמיכה בראשי. למעלה שלא יכולתי עוד להחזיק את זרועי  הכבד, כל כך נעשתה כבדה מאוד

לפתע עשתה  יחלש.לזרועי להישמט על השולחן, בתקווה שהמתח שבתוכו י תיפשוט הנחו ויתרתי

כתבתי. לקחתי עיפרון כאילו  ת השולחןמפעל  י, מניעה את אצבעותשלי רצוןתנועה כנגד הידי 

לא היה לי שום מושג על זה.  -- אני יתילא הי ו. זלכתוב ונייר, והעיפרון התחיל  

אז כל שורה התחילה עם השם שלי, ובאלכסון על פני הנייר.  , נמתחו רק קווים ישריםבהתחלה

דופן.  תיוצא תנסוהת התהי ושוב ושוב. הלב שלי הלם. ז --הולך למעלה שבקו אלכסוני,  מתמסתיי

"כתיבה אוטומטית". אבל איך זה יכול לקרות לי? לי, בשם  כֻּּנּוששמעתי על תופעות כאלה,  עד אז

מה יגידו כל  !מביכהו—מפחידהשום רצון להיות "מדיום". איזו מחשבה בי מכל האנשים! לא היה 

שעשיתי . עצם העובדה שמשהו חשבתי. אבל זה מרתק, תהחברים שלי? הם יחשבו שאני משוגע

לא לרגע . זה עורר בי הרגשה מוזרה מאוד. אבל םדי מדהינראה  היה מעבר לשליטה המיידית שלי

, יים )להטיל ספק(שפיות שלי; אפילו המחשבה המעורפלת שכמה מחברי עשוגבי ההיה לי ספק ל

עם  ,ערבבאותו  היד שלי. תכתוב לראות מה עוד  ניתהייתי סקרבכל אופן,  .אותי הרק שיעשע

. ת, שום דבר לא קרה עודזא  

זה  מה שקרה, היא התייחסה אל היטב תופעות כאלה. כשסיפרתי כירהשה הלמחרת ביקרתי חבר

של התופעה המשיכה  /, כי הקסםהתריעה / הפצירה בי לא לתרגל זאת לבדהיא כדבר מובן מאליו. 

 יםמשתמש אלמציאות ושל הנכוחה  הראיימכניס למעורבות כל כך עמוקה שמאבדים מדי פעם 
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שכן, מהכוחות העל טבעיים. בהכשרה של מתנות  לשניהם זקוקים באופן נואש --בשכל הישר 

הם  השידורים /התמסורותברמות רבות. סוגים מסוימים של  מתרחשותתמסורות בהתחלה, 

תערובת  ן. הים, לעתים קרובות מבלבליםמשונ /יםמצחיק , מדי פעםיםלא אמיתיתכופות , םבנאלי

תיחות; תערובת של חוכמה עמוקה ושל גילויים מתעלולים/ ו מדויקות להפליא של תחזיות

זה של גיבוב ן ובלבד. מי)חקר התופעות בתודעת האדם( מנקודת מבט פנומנולוגית  מענייניםה

ואינטליגנציה. קל מאוד,  ניתוק/ִהַבְדלּות, זה ספקנות בריאה, ראש פתוח, ניסיון וידע בתחום דורש

פרופורציות, להיסחף, להיכנע לחנופה ולמשאלות התחושת  ת, לאבד אוכזהתנסות של  הבתחילת

.לב  

, תודרצורה מסב נהתקיימת וישיבות אלשלשבת איתי בקביעות. היא הציעה  השלי הציע ההחבר

דרישות בלתי סבירות שעשויות לבוא אף לא אחת מלא להיכנע לשאותי  השעה, והזהיריימשכו כ

.הכתיבהבאמצעות   

מאשר ללכת להרצאות יותר מרגש אפילו בילוי הסכמתי להצעותיה וציפיתי לפגישות. זה היה 

לא היה לי שום מושג שעבודת חיי בוודאות אחרים. אבל  על ידי ותוצרנתופעות הלהיות עדה לו

התפתחות עצמית,  שנים של עבודה קשה, אימון,נדרשים תנבע מכך.לקח לי די זמן להבין כי 

 משמעותבעלת א יתקשורת שה רמה שלניתן להגיע לשק, ניסוי וטעייה, עד ימעמעימות עצמי 

זה היה אך לטובה רבים, פיתויים רבים להתגבר עליהם. אולי עיכובים  /מכשולים  היו .ומועילה

 והיכי אז ייתכן ואותם, קולטת  /ם בהתפתחות זו. לו הייתי מבינהקשייהמ תיהתעלמשבהתחלה 

. המשיךהעמיק ולממני ל יםענמו  

רק --: אין כתיבה מובנתכלא פוריות הוכיחו את עצמן חברתיהראשונות עם פגישות עשר ה

נת בכלי ילדים קטנים; מאוחר יותר הגיעו תווים מוסיקליים )אני לא מנגשעושים ט, כמו ושרב

ישר כאילו נעשה שימוש  נמתחותווים השורות של ה .לא מוזיקלית במיוחד(גם , ואני מוסיקה 

, כולם שונים; כמה מהם היו אחדיםכתבי יד הופיעו הראשונות פגישות לאחר עשר ה בסרגל.

יכולה להיות, אחרים מאוד מה שכתיבה רגילה יותר מכל ים ריישרים, חלקם מלוכסנים, כמה מה

מאומצים.  איטיים ו  

מכל האחרים,  האופימפורשות שונה בואז, מרגע מסוים ואילך, הופיעה כתיבה אחת, אשר היתה 

יתה א לא היסמכות בדרך שלווה, בטוחה. ה בההיתה תחושה שהשרתה. שונה בדגש ושונה ב

מדהימה  ְצִלילּותשל היא התבטאה / יצאה באמירות על מה היא מדברת.  . זה היה ברורמהוססת

"הוכחה" לדון בבנאליות או לספק  התמיד בהתפתחות הפנימית, סירבהתרכזה  יאחוכמה. הו

רוגע / בהמליצה  אעל ציות, אלהתעקשה . היא מעולם לא גש על התופעהכלשהי על ידי שימת ד

יך ההחלטות עבור אחרים, אבל עזר העולם לא קיבלהיא ל. בנינוחות כוחות זאת בלעשות  ְבאֵּ

 לאבלי לפגוע, א המתנה המופלאה להצביע על אמת כואבת או לא מחמיאה לא רקלה . היתה ם  עצמ

היה בעל חוכמה גבוהה  -- מי שזה היהאו  מה --. הקול הזה ו של האדםאת רוחמה הריבו בזמן 

לימד  וא. השתלטהוא מעולם לא ה --והראה הדריך הוא קודם לכן. בו שכבר נתקלתי  ייותר מכל מ

אשר  על טבעייםבין טיפוח הכוחות ה שוניאותי הרבה הרבה דברים. למשל, שיש עולם של 

 תאני חייבפירושו ש המתנות הרוחניות. האחרוןשל טיפוח לבין ה, להשתלטותלהוביל לולים ע
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מפגשים. עלי להתייעץ תמיד עם המקום ואת התדירות של האת את הזמן,  זו שתקבעתמיד להיות 

אמונה עיוורת. הוא הדגיש, מעבר לכל דבר  האינטליגנציה שלי. הוא הזהיר מפניו השכל הישר

לא הן ערוץ זה , שבלעדישלי וסקתפהצמיחה האישית וההתפתחות הבלתי אחר, את החשיבות של 

היכול להפוך      יות.אמור לה שהוא ְלמ 

על ע צבי, מהובילה אל מעמקי האישיות שלי והדרכה שלהבוודאות, באופן רציף, בהדרגה, 

אנליזה ערך ל -והיה שווה ובעיות שלא ראיתי מעולם. זה נמשך שנים רבות מחסומים/מעצורים

לא טיפול חד פעמי, כדי להסיר תסמינים מסוימים. זו היתה דרך צויין בפני שזה . כמו כן המעמיק

, יום אמורהחיוני אם המתנה שלי ו אופן מלאעבור כל מי שרצה לחיות ב יה / נחשקתחיים, רצויל

הועיל לאחרים.אחד, ל  

 הללמוד יכול ליעמלבד ההתפתחות הפסיכולוגית והרוחנית שלי, תוכנית הלימודים של מה שהיה 

ללמוד על האופן שבו עלי גם איכות. היה הן בכמות ובהן  --כל הכשרה אקדמית וות עם תלהש

זה היה לעתים קרובות קשה  כוחות גבוהים יותר.עם כאשר מתקשרים  ים,הרוחניחוקים ה יםפועל

, על ידי ניסוי תנסוהתבאמצעות  . הדרך היחידה שבה ניתן ללמוד היבטים רבים היתהביותר

קל הרבה יותר. יתר על זה , היה למוד. לו היה לי ספר כללים למבחניםים/ בדקמוטעייה, על ידי 

.גדולה של סבלנות והתמדהמידה וללמוד את אמנות הריכוז,  כהכן, הייתי צרי  

 הסיכנה, היו שני היבטים ברורים: ההתפתחות האישית הפסיכולוגית הדרכה /ות ולאימוןפתחלהת

. היה צריך להיות איזון עצמהלתופעה ר טכנית הגישה היותלמעמקים של אזורים מוסתרים, ואת 

את  ההדביק ופתחות האישית שלי עד שזבהתלהתרכז רק בהם המליצו לי פעמים היו יים: נבין הש

לבסוף הגעתי למצב שבו הייתי צריכה להחליט: האם אני רוצה  .מכני של האימוןוטכני יותר הצד ה

? במקרה להעביר את הזמן/משחק, בילוי בזהאני רק רוצה לראות  להתייחס לזה ברצינות או

. אם להשתעשע איתו תר מיד, כי עד מהרה התברר שזה עניין רציני מדיוול האחרון, מוטב היה

. בזה , לדעת מה מעורבהלב למכ המלאה עלי לקבל החלטה החלטתי על האלטרנטיבה הקודמת, הי

לוותר  הכוונה היתה, כהצר כתממושהדרכה העצומים שמאמץ והמן הזזה לא היה קל. מלבד כמות 

הוזכרה מילאה כבר ההתנגדות ש גם . היטב התפרנסתיממנו ריקוד שאהבתי ושהעל מקצוע 

רחוקה מרעיונות כאלה.  ", "מתוחכמת",תפקיד: קבוצת החברים שלי היתה מאוד "עולמית

במקרה הטוב. ההחלטה היתה צריכה  ת, סובלניאוהדת המשפחה הקרובה שלי לא תהיה מאוד

היה שצריך לעשות את בפני  ןייוזה. כל מה שצלגבי עצה  בקשל בליאפילו להיעשות ללא כפייה, 

. מוייעל ברצינות, מכשולים רבים ועבודה זב סוקהתחיל לעל הבלב שלם, וכי אם אני מחליט זה

צֹוןאת , כמובן, הכוונה פנימית והשראה, ביקשתי    אלוהים.ה ר 

שאין לי מה לעשות עם  תמשוכנע זה לקח ימים. היו רגעים של לב כבד. רגעים שבהם הייתי

במעורפל, כמה עזרה אני יכולה חשתי , כשהבנתי, או אולי רק אחרים כאלה". היו רגעיםש"דברים 

ה. זה היה קשה, ל ההבטחתהלמרות היטלטלתי , וכי מתנה כמו זו היא חסד. לאחרים לתת כ  ַהְדר 

. מעולם לא הצטערתי תי באופן מלא ומכל הלב, החלטףבסול. ותדיבדשל רך גם תקופה לפי הצוו

ועד עתה.  , ומאזשאחרירגע בידע שקיבלתי את ההחלטה הנכונה  על כך. כל חלקיק בהוויה שלי

 שלי, שלהבאים  ההדרכות /ניםרבים של האימוהממש בלתי אפשרי להתייחס לפרטים זה היה י
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התחזית כי אקבל הוכחה להפליא  נהנכו שעברתי. גם לא ניתן לתאר כיצדשלבים שונים באימון 

 הסתדרנעלם. זה פשוט  יוסרו. כל פרט שנראה כאילו עמד בדרךהחסימות/ המכשולים  הדרכה וכי

לעבוד, להחליט, לחכות, להתאמן, לעשות  כהצרי יתיבצורה הכי נפלאה. זה לא אומר שלא הי

קלטתי שזה הייעוד שום דבר לא עמד בדרכי להגשמת מה שרק, ש. הכוונה היתה, אך וטעויות וכו'

 שלי. 

.     ספר בפני עצמו , יהיהלתאר את הפרטים האלה, וכיצד ההנחיה הנפלאה הזאת באה לידי ביטוי

יכול שהאישיות שלי ומה התפתחות המבאמת ברצינות. מלבד התחיל אחרי ההחלטה שלי, כל זה 

ֶברלפעמים מהירות הכתיבה היתה באמת  כה.אוטומטית המשיהכתיבה ה מוגדר כאנליזה,להיות  עֵּ  מֵּ

כתב כיוון ששמונים עמודים בשעה אחת! יתר על כן, ממפגשים בהם נכתבו  ליכולת האנושית. היו

מעולם לא  כל המכתבים שלי וכךאת ד יהקללדם את ההרגל וקתי בלתי קריא, כבר רכששלי היד 

שורות על גלויה. ובכן, במהלך  ביד אפילו כשכתבתי כמהלכתוב ביד. קיבלתי התכווצות  תיהתרגל

   שהיא נחה! כאילו ה היתה גשהרואחר כך ה כאבה כלל וכללהכתיבה האוטומטית היד שלי לא 

. להופיע /יות מיוצגותלה בהדרגהחדלו , המשתייכות לכתבי היד השונים, השונות אישיּויֹותהסוגי 

ֶנה, זו של הדרכה מסוימת לביטויהכתיבה הפכה יותר ויותר  קצב ההתפתחות האישית אחד עם  ְבק 

, או ניםלא מעניי, גר מאחור, גילויי הכתיבה היו בעייתיים, מטרידיםהתמהמה/ פי שלי. אם האחרון

את המחשבה ואת הכוונה  . אחד הדברים החשובים ביותר היה תמיד להביעיםלא משמעותי

על פי רצונו של אלוהים, ותמיד לשמור  ע לאנשיםיסילהשתמש בערוץ זה באופן בלעדי לטובה, ל

  .מכל טומאה יםעל המניעים שלי נקי

 , מצב של טראנסבאמצעות  הולמת הרבה יותרבדרך ואז, יום אחד, נאמר לי כי הדרכה זו תתבטא 

. זה לא בלתי אפשרי, אמרו לי. זה פשוט מרתימאשר באמצעות כתיבה אוטומטית. בלתי אפשרי, א

אי יכול הרעיון של "להיות בטראנס", לא יכולתי לדמיין איך זה מהסלידה מלבד ייקח זמן ומאמץ. 

אומץ "להרשות לעצמי  להחליט, לקבל החלטה מלאה. נדרש כהאפשרי. שוב הייתי צרילהיות פעם 

. בכל מקרה, הייתי אי פעם שזה יקרה האמנתיממש את מצב הטראנס", לפחות באופן עקרוני; לא 

ה. זל שום דבר! זה נשמע יותר קל ממה שעלהתרכז בחשיבה  כה. הייתי צריהכשרהעבור ה וכנה מ

 ,עצה, הצעות -דרך הכתיבה ומאוחר יותר באמצעות קול פנימי של השראה  קודם –לי  וניתנ

 חברים בקיאים סיפרו לי . מעולם לא שמעתי על אף אחת מהשיטות האלה. אחר כךמסייעים רמזים

ידע זה? מעולם לא קראתי ולא ל יוגה. איך הגעתיבמשים תמשבהם כי אלה שיטות עתיקות, 

לא על הרעיונות הפילוסופיים או הפסיכולוגיים גם  וכמשמעתי שום דבר על דברים כאלה, 

  .שקיבלתיהדרכות שהונחו ב

קרה. הייתי כל כך "כאן", לא  וז. דברבמשך שנה וחצי היו לי ישיבות קבועות, עושה תרגילי ריכ

, זה קרה! זו היתה ההרגשה תיפייפחות צהכי שזה פשוט נראה חסר תקווה. ואז, יום אחד, כש

יהיה. חשבתי שזה יהיה כמו להירדם פתאום. אבל זה דימיינתי שהמוזרה ביותר, בכלל לא כפי ש

נעשתה כה גדולה,  ללא מאמץ תודעהההפך, אם זה הגיוני לכל מי שלא חווה את זה. בדיוק היה 

חוסר הכרה הוא תוצאה של תודעה  ,חוסר הכרה. בשינהאובדן חושים /מצב של בא עקבותיה בש

ם; היתה זו תחושה בלתי ניתנת זמזרטט מוזר ומב נמוכה יותר. בפעם הראשונה הרגשתי כאילו אני

  זמני.-עללהיות שנים או שנייה. זה היה היה כמה זמן זה נמשך, זה יכול  תיודע לתיאור. אני לא
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ַנימהדם , התרוקן חזרתי להכרהכש , אבל מאותו זמן ואילך לא היו דיבורים, אבל הרגשתי נפלא. פ 

, המיומנות /היה כאילו מצאתי סוף סוף את הכישרון להיכנס לטראנס. זהאף פעם לא היה קשה 

פתח ולזכור תמיד כי התלו להמשיך לגדולהבנתי שעכשיו חשוב יותר מתמיד  ”.את "הגבוליתי חצ

   לאנשים. ערוץ זה צריך לשמש רק כדי לעזור

בדיבור. המדריך  ה/ התגלתהתבטאהאחרי הפעם השנייה שנכנסתי לטראנס, ההנחיה המסייעת כבר 

ועלה על עזר וייעץ. בהתחלה, כל מה שנאמר ה -למען הפשטות פי שנקרא קול זה מאוחר יותר כ –

מהפנים  אוזל הדם שלי ש; מאוחר יותר, נעשה שימוש ברשמקול. עכשיו כבר לא הרגשתי הכתב

והרגשתי כאילו יצאתי משינה ארוכה  ניראיתימטראנס. להיפך, לחיי היו ורודות ו תצאויאני כש

. יותר מבעבר הובריא החזק צת,ומרעננת. הרגשתי נמר  

נאמר לי שאני לא "מוכנה",  .ים מבחוץללא כל משתתפזה נמשך אימון  1955ו  1952בין השנים 

 היהתכי הרחבה של הפעילות שלי כדי לעזור לאחרים  צייןשילי סימן בשלבים מסוימים, תנו אבל י

עולם לא אבל ל על זה"ללכת ". נאמר לי 1955-ניתן ב  הראשון"האור הירוק" בסדר עכשיו. 

 .על כך יְֵּדעּולא יכולתי לדמיין איך אחרים באותו זמן . אם יגשו אליאלא  הציע את העזרה הזאתל

. לזהכדי למשוך אנשים  להזיז אצבעכה ממני תמיד ומעולם לא הייתי צריהתבקשה אבל עזרה אכן 

שאלו שאלות ועצות, שהם . כקודם מעולם לא פגשתי רק קומץ אנשים, חלקם ףאסהת, תחילה

              .ולצמיחה אישית תעצמי ותפתחהתאותו דבר: הדרכה וייעוץ ל תמיד והיכיוון / המגמה ה

של הצמיחה האישית של כל  ניתנו הסברים על מטרת החיים והבריאה, המראים את החשיבות

בנפשם של ספציפיים חסמים ומכשולים על  עיצבמאדם. כאשר "המדריך" הפך אישי יותר, 

האבחון. במקרים אחרים, הדיוק של מלעתים קרובות למדי נרתעו/ נחרדו האנשים הנוכחים, הם 

זאת,  ואישרבכל זאת . הם ההבחנות שצוינו בפניהםרגע, לראות את האמת של אותו ב ,הם לא יכלו

איך . עם הזמן, ציינו בפניהם שלהם ותמודע-הלאהתגובות והעמדות כאשר טרחו לחקור את 

  עשות זאת, יותר ויותר בבירור.ל

מה קשר, יצרו יותר אנשים לאמיתו של דבר , פםהתפתחו בהיקהשידורים  /ככל שהתמסורות

 חרכמה אנשים היו פשוט סקרנים; אחרים חיפשו אבהתחלה, . עזרה ללא גבולצביע על הש

. רבים קיוו מוטרדים במיוחדהחיים בכלל והחיים שלהם בפרט. חלקם היו המתמיהות של שאלות ה

ופת פלא, וכאשר הראו שום תרשאין בתשובות לקבל תשובות קלות. כאשר הם התאכזבו למצוא 

היה ביטוי של קונפליקטים פנימיים מסוימים שחייבים  מטריד אותם כלפי חוץשכי מה להם 

 לא מעט מהם היה האומץ לחקור עמוק יותרל. אבל התרחקולפעמים  , הםהתמודד ולמוסס אותםל

.הם לא התחרטו על כך הזו/ בדרך הנתיב. החיים הנפשיים שלהם וללכת בדרךאת   

חודשים ספורים, התגבשה  מהר. בתוךדי  מההתקד ותפתחתהההברית ו-חזרתי לארצות 1956 -ב

אף אחד מהמשתתפים. עם הכרתי שוויץ. לא ב שנה קודם לכן "יבאו"נפי שקבוצה חדשה לגמרי, כ

. העבודה מאמץ את העבודה. זה קרה באופן טבעי, בלי שום, היה צורך לארגן התרחבות הקבוצה

 ,זו הוקלטה, במהלכו ניתנה הרצאה. הרצאה כללי , נערך מפגש טראנסשניבוע התארגנה כך: כל ש

ּנ ה. מאוחר יותר, לוח הזמנים הזה תומללה והודפסה לחודש ומפגש טראנס אחד אחת להרצאה  שֻּ

.  ודנו בבעיות שאלות, הנוגעות להרצאה האחרונהנשאלו  שבולחודש   
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מושג מה יהיה  יבלי שיהיה ל נכנסת לטראנסשבועיים הלכתי לפגישות האלה, מתיישבת, די מ

 בודדים. רק לאחר זמן מה התברר שישמנושאים כנראו  לילה. בתחילה ההרצאותבאותו נושא ה

עוד  מה שנראה מדהים ., המשכיות, תוכנית, וראיית הנולד בבחירת הנושאיםשיטהמבנה מוגדר, 

יע עמוקות על מספר אנשים. היו השפ כל נושאשדמיון האנושי, היה זורק כפפה ל /, מתריסיותר

שהיו שונים מכל הבחינות, שהתחילו את עבודת הנתיב  ,אנשים שלא היה להם דבר במשותףאלו 

מדויק, כאשר הומצאו את עצמם בשלבים שונים. עם זאת, כל הרצאה ניתנה בזמן  בזמנים שונים

.עזרה עבור רוב חברי הקבוצה וותה היהיא   

בהדרגה  .להינתן באמצעות טראנס כהה צריתישית ופרטית היבמשך מספר שנים, כל עזרה א

באופן מסוגלת לעזור לאנשים  והיכולות שלי השתפרו והפכתיכישורים למדתי את השיטה; כל ה

באמת על פי מתווה ההרצאות. עבור  ובאופן קבוע ועבד גיעוהפרטי בלי מצב הטראנס, בתנאי ש

לטראנס. מדי פעם, בעבודה  הזקוקהייתי , עדיין תיכרהלא ותם רק פעם אחת, שא ובאאלו ש

שלי, אנו עשויים להגיע לנקודה בה אנו  יםהרגילאני משתמשת בכישורים הרגילה שלי, כש

 היההערפל. זה נאת  זרתְמפַ טראנס מיד  תאיך להמשיך. במקרים כאלה פגיש יםולא רוא יםתקוע

                                                             ככל שעובר הזמן.                   פחות ופחות נחוץ, 

אומנו  שלהם, כבר התפתחותלעבודה זו והתקדמו היטב ב כשריםכמה מחברי הקבוצה, מו

טראנס  תשיטה זו. כאשר נדרשת עזרה, הם באים לפגיש לעבוד עם אחרים, על פיומאומנים 

                                                   ת נתיב זו. בעבודלהם הם עוזרים שעם מי  עבור, אואישית 

שבהן המשתתפים דנים קטנות בנוסף לעבודה הפרטית הרגילה וללימוד ההרצאות, יש לנו קבוצות 

צצות אישיים -יחסים ביןב עם חברי קבוצה אחרים. הבעיות שלהם בבעיותיהם ומעורבים בהדרגה

אבל אף  .מועיל מאודכמוכח  יים. כאשר הם מגלים את זה, זהבעותק מדויק של הקשיים שלהם בח

שכן אין  עצמו. עם בעצמו ו אם כל חבר לא יעבוד הלהיות מועיל הלא יכול ואחד מהפעילויות האל

מספר פעמים בשבוע. משתתף הפסיכואנליטיקאי שלו המטופל את פוגש זו פסיכואנליזה, שבה 

בשבוע, לפעמים רק פעם בשבועיים, לפגישה  שלו פעםפוגש את ההלפר קבוצה בדרך כלל ב

 .לפחות שעה וחצי. בנסיבות אלה, עבודה פעילה לבד היא חיוניתובדרך כלל שעתיים,  --ארוכה 

אותי  האנשים לעבוד לבד, מוביל העובדה ששיטה זו מדגישה את החשיבות של מאמץ אישי ומלמד

.  אישי הלפרללא  הקורא ימצא את דרכוייתכן וש תקוול  

 צבמ ואו אפילו מטרה רצויה. זה מטרה בפני עצמה והטראנס אינצב שלב מסוים הובהר לי שמב

מאגר של העצמי האמיתי, הניצוץ האלוהי. התחבר לה כדי לקוק לזז זמני ולא כל סוג של אישיות

 יים. אבל יש מבנים אישיותאהלמ ותמודעשל מתרחשת במצב  באופן אידיאלי, תקשורת כזו

הוא, ללא ספק,  טראנסשעבורם האנשים, אי אלו סביבתם של בם בחיים וגדרימותנאים ו מסוימים

במקרים מסוימים ולא באחרים, אני לא  יותר להגיע לנקודה זו. למה זה כך תועלתיתדרך מהירה ו

. זה נחוץ פחותטראנס יהיה מצב ה, ומתפתחת הוא שככל שאני גדלה ת. כל מה שאני יודעתיודע

באותה מידה כדי להשיג את  תה הכרחיתהי ותפתחתעבורי, השהעובדה  נראה כמו סתירה בראיית

כה צריציון שכל התפתחות בצורה הטובה ביותר על ידי אפשר להסביר את זה הטראנס. אולי מצב 

לוותר על ו ללמוד, קודם כל, להרפות כהמסוימים. אולי הייתי צריושלבים להשלים מחזורים 

להיפתח היתה עשויה  אנסמצב הטרהשטחי יותר. דרך יינד המשל  כולתיהרצון החיצוני שלי ועל ה
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ללא טראנס. התחלתי  םרותזאשר בסופו של דבר שניתן לשאוב ממנה, באר פנימית מסוימת, 

פשר לאינטליגנציה הפנימית להתבטא ימה שא ,להרגיש את הצורך לשחרר את האינטלקט החיצוני

כל שליטה בכך במלוא -אחרולמחצה, -בתודעה חר כך, א הכרה ְמחּוַסרכלי הייתי כשקודם  --

מצב הטראנס  ,זמן. בעבודה הפרטית, אמרתי קודםדי מ הלמעשהחלה זו כישוריי. מגמה חדשה 

בבירור חוכמה  העם עצמי, אני מרגיש נחוץ. בעבודה עם אחרים, כמו גםופחות נעשה פחות 

, ברשותו כל התשובות, תמיד נוכחזה רחבה יותר, מעוררת השראה ומנחה אותי. המקור הועמוקה 

כדי לנסח את השאלה בצורה תמציתית ומדויקת. יתר על כן, ברשותו  הבעיהלוקחים את שבתנאי 

  .הפקת תועלת/ מיצויעל דעתו, שלא לדבר על  ותהעלבקושי התחיל להאנושי  מיינדכוחות שה

לייצר את  תמסוגל לאאני את הכוחות של אינטואיציה מודעת, עדיין  הגדילמלמרות שאני כל הזמן 

את הטראנס, הסיט הצידה התפתחות שלי כדי לל ההרצאות ללא מצב טראנס למחצה. כמה זמן ייקח

עצמית בענווה, וטיפוח תבוננות ה ,החיפוש העצמי המתמשךש . אני מאוד מודעת לכךתאני לא יודע

 םה אלא, הגשמה האישית שליללא רק המפתח  םדרך פתיחת ערוצים מסוימים, הכישורים ה

המחלחלים/ החודרים  האחריות שלי כלפי עבודה זו. ללא תנאי מוקדם זה, החיים הדינמיים

בעלות ערך שתורות רבות אחרות היכן הנתיב יסתיים ו ופסקייהשלמה הזו להרפתקאה/להעזה 

ההסתיימו: ב               .                 מתה)אמונה או הנחה שמקבלים כאמת מוחלטת(  דֹוְגמ 

ִעים, ְלאֹוִמיםהאנשים השייכים לקבוצה שלנו הם תערובת של כל הגילאים, ה חברתיים, בעיות,  ְרק 

  .ֶמֶזגטמפרמנט / מקצועות, אמונות ו

שלהם. יש כאלה  הבולטת /האינדיבידואליות המובהקתזה במשותף יש להם כנראה הדבר היחיד ש

השלימו בהצלחה  ש אחרות. יש כאלהבעיות עמוקות שהם לא יכלו לפתור עם גישות  שיש להם

אין להם בעיות גלויות לעין וברורות ש רבים שיטיפול פסיכותרפי מסורתי ורוצים להמשיך הלאה. 

באופן סביר בתחומים גשימים עצמם עם החיים, מ מחייבות עזרה. הם מתמודדים בצורה מושלמתה

. יותר מהחייםהפיק החשובים של החיים, אבל רוצים ל  

שהם לחלקם אין זיקה דתית או  .של המשתתפים לתופעה משתנה עם אישיותםתם עמד /יחסם

. שלהם בעבודהלראשונה הם מתחילים כש או אתאיסטים בתפיסתם)כופרים( אפילו אגנוסטיים 

, מתקבל כל כך על הדעתתן ינש, מה ההדרכות האלוהמקור של מה ה שנמשלא הגישה שלהם היא 

לא אכפת להם מאיפה כל זה בא. הם מודעים לתופעה הבלתי עד ש, כאמיןהוא כל כך מועיל ומוכח 

לייצר  שכן כל מי שמכיר אותי די טוב יכול לראות שהאני המודע הרגיל שלי אינו יכול רגילה

עשיתי זאת בהרחבה, זה לא  לואלה. מעולם לא למדתי פסיכולוגיה או מטפיסיקה, וגם הדרכות כ

 י ִשיםמאורגן, מתוכנן, ת )בזמן כתיבת שורות אלו(, הרצאו 135מבנה מתואם של יכול להסביר 

 יםקיכמה מדויעד  להסבירגם . שום מחקר שלי לא יכול תרוחני התפתחותעבודה פסיכולוגית ול

כדי לפתור לעבוד  יצדכדרכים מוצגות , איך מכירהנעשים עבור אנשים שאני לא האבחונים ה

.בעיות פנימיות  

שיש לו יותר ידע וחוכמה  בתוך הגוף, /אישיות שאינה חיה בבשריש הסוברים כי "המדריך" הוא 

 .     כמות יוצאת דופן של אהבה, הבנה, סבלנות, חמלה ואמפתיה מאשר רוב בני האדם, ובוודאי

אחרת ש תאוניברסלישל חוכמה מקור שיגה/ מתחברת ליש הסוברים כי דרך מצב הטראנס אני מ



8 
 

להיות תערובת של החלופות  העשוי מי שמאמין כי הדרכה. יש גם יתה בלתי מושגת עבוריעדיין ה

הדבר היחיד שחשוב הוא ראש פתוח, כמו גם מחזיקים.  איזו תיאוריה או דעהבלעיל. זה לא משנה 

  .נתיב זה. שום דבר לא יכול להיות מתגמל יותרנהוג על פי כדי ל רצון והאומץה

איגוד  תצרומדוע אני לא ינשאלתי גם  לעתים קרובות נשאלתי, מה שמה של הקבוצה? אין לה שם.

הרשמי או  , אני רוצה להימנע מכך. אני לא ככל שניתןזה. מה שנילווה ל, וכל סניף מסודר, עם ֶחְבר 

משמעותו ולא מאורגן )אשר  לא פורמלי, בלתי רישמי מה שיותרכש נהואני מאמי ַכּתֹותנהנית מ

. יותר הישאר חיהיא ת, כך תימשך( העבודה של קבוצה זו הוא לא: מבולגן  

מאנשים  מנועאולי יגיע הזמן שבו זה יהיה בלתי אפשרי מבחינה טכנית, כי אני בהחלט לא רוצה ל

יהיה דרך ספר זה. אם במידה מרובה יותר, זמין להפוך את זה ל. אני מנסה בעלת הערך עזרהאת ה

שהובילה אותי באופן דרכה העל הכת מו, עם שם רשמי, אני סרשמית פעם צורך ליצור קבוצהאי 

זו. הרבה יהיה תלוי  עבודהעד כה, כדי לשמור על האופי הדינמי החי של  ל כך,כבלתי נילאה 

   . שעזרו לבנות את זה נולובכ

סיוע, בעידוד ובנאמנות, ב בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לכל החברים שלי שתמכו ועזרו לי

הבמיוחד  ק  רּות דרך הוספר הזה באמצעות הקרן שלה את כתיבת האיפשרה הארקנס, ש ֶרבֵּ  ֲחבֵּ

הרכיב אותי ל העודדו נוחיםאשר עמדה לצדי. היא אפשרה לי לכתוב את הספר הזה בתנאים כשלה 

היא שכנעה אותי שאהיה מסוגלת להוציא לפועל.  עצמי, משימה שמעולם לא חשבתיבאת הספר 

יותר מכל אדם אחר. אני גם מודה  ועבודה זיודעת ומבינה  , שכן אניעל ידישזה יכול להיעשות רק 

 הצעותהו ונה שלה בעלת הערךבהביקורת ה, סוזאן וינטרס. איתי פעולההמשתפת ו שלי הלחבר

ליצור המשימה של  .איך להשלים את הספר הבטוחלא רגשתי המאוד בתקופה שות היו חשוב

 בעל הערך מר וכן כל החוההדרכות,  א את המהות שליבלההרצאות,  135מתוך מובאות 

, כי זה יהיה בלתי אפשרי לפרסם השמיטלבחור, מה ל מה-- בעבודה פרטית התגלה /שהתרחש

להפוך נועדו ש, ההמקרתיאורי לא היה קל. אני מקווה שהצלחתי.  --את החומר כולו  ספר המכיל

, כמובן, כדי לשמור על שונו השמות שלהםאמיתיים. מובן יותר, הם של אנשים לחומר מופשט 

  .פרטיותם

משיך יהגשמה אשר הוצע, ולו ימצא הקורא את אותו מסלול לחופש ספר זה,אני מקווה שבמסגרת 

. רפתקה של נתיב זההואת ההעזה מוכן לקחת על עצמו את הש לכל מי ,להיות מוצע  

 

חווה אילון :גוםתר  

 

 The Pathwork :למידע איך למצוא ולהשתתף בפעילויות של נתיב ההתמרה ברחבי העולם, אנא כתבו

Foundation PO Box 6010 Charlottesville, VA 22906-6010, USA Call: 1-800-PATHWORK, 

or Visit: www.pathwork.org  

 

  .ובחומר המובא בהרצאה זו RPathwork ההודעות הבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם
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 ה הוא סימן רשום בבעלותה נתיב ההתמר RPathwork :שם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים

הקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש בכתב מאת  Foundation  Pathwork The של

 הקרן. 

 

על ידי ארגונים או בני אדם   RPathworkהקרן עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימן

  .אחרים, כגון ארגונים מסונפים וסניפים

הם רכושה הבלעדי  –המדריך לנתיב ההתמרה  – Guide Pathwork ות יוצרים: זכויות היוצרים לחומר שלזכוי

 . Pathwork של קרן

 

שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמידה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות היוצרים של 

הקרן, אך אין לשנות או לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את סמלי זכויות היוצרים, הסימן 

 המסחרי וסמל המוצר או כל הודעה אחרת. 

לויות השכפול וההפצה. כל אדם או ארגון העושים שימוש בסמל המסחרי של גביית תשלום מותרת אך ורק על ע

הקרן לנתיב ההתמרה נחשב כמי שהסכים לעמוד במדיניות הסמל המסחרי, סימון השירותים וזכויות היוצרים של 

  .הקרן. להשגת מידע או עותק של המדיניות, נא ליצור קשר עם הקרן

 

by Eva Broch Pierrakos   

1996 The Pathwork Foundation (1996 Edition)   

 


