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  .מבורכת היא שעה זו. ברכות לכל אחד מכ�. ידידי היקרי�, ברוכי� הבאי�

אחדות במישור ארצי זה . המצב הגבוה והנשא� ביותר בכל תכנית האבולוציה הוא אחדות

חשי� או ולרגעי� בודדי� ה� , לחלק מהאנשי� יש מושג מעורפל לגביה. איננה קיימת

, ישנהכיוו  שאחדות פשוט . א� אז הרגע חול�. מרגישי� את המשמעות של מצב הוויה זה

אי  כל . לכ  אי  כל טע� בכ� שאדו  בה. היא מתקיימת מחו! לחוק של סיבה ותוצאה

אפשרות שתוכלו להבי  אותי ואני לא אוכל למצוא מילי� מתאימות בשפה האנושית כדי 

  .להביע מה זו אחדות

שני שלבי� אלו כ  . בשני שלבי� מכיני� בהתפתחות לקראת אחדות, בכל אופ ,  אדו

, שיתו� פעולה, ברמה הנמוכה יותר, אלו ה�. קיימי� במישור הקיו� והתודעה שלכ�

. א� יצור חי אינו יכול להתקיי� ללא שיתו� פעולה ותקשורת. תקשורת, וברמה גבוהה יותר

 –מחסה , שתייה, מזו . תה יכולה לשרוד בלעדיה�האנושית לא הי, אפילו ברמה החומרית

א� על ,  תלוי בשיתו� פעולה ובתקשורת–כל מה שאת� זקוקי� לו להישרדותכ� הפיסית 

, ה� מקבלי� צורה שונה בחברה פרימיטיבית. פי שצורת� ואופ  ביטויי� יכולי� להשתנות

ככל . �היכ  שאנשי� מארגני� את התקשורת העצמית שלה� ע� הטבע והאלמנטי

אנשי� צריכי� לארג  את התקשורת ע� , שההתפתחות ממשיכה להתקד� והקהילה גֵדלה

ככל שאנשי� מסתדרי� טוב יותר זה ע� זה באמצעות שיתו� פעולה . אחרי� בהתא�

. כ� חיי הקהילה יתפקדו טוב יותר ברמה החומרית הבסיסית ביותר, ותקשורת מתאימי�

�  . לדו  בו באריכותדבר זה הוא כה ברור עד שאיני צרי

הבנת הצור� בתקשורת ובשיתו� פעולה ברמה הפיסית תאפשר לכ� להכיר בכ� שקיו� 

את� יודעי� שאות� החוקי� נכוני� לכל .  באותה המידה בה�רגשי ורוחני תלוי, שכלי

ההתעלמות מאמת זו היא אחת הטעויות והטרגדיות הגדולות של המי  . רמות הקיו�

  .עולמכ� היה שונה מאד,  אנשי� להבי  אמת זוא� היו מלמדי�. האנושי

מרכז . י�אחרי� ה ושאליו מגיבשמתוכו זורמי� כוחות הנשמה, מרכזבנשמה האנושית ישנו 

לא נדו  כעת בשיתו� . על שיתו� פעולה, וכה יותרוברמה נמ, זה שולט על חוקי התקשורת

וא פשוט צורה שטחית שיתו� פעולה ה. כיוו  שטבעו יתברר כשתבינו מהי תקשורת, פעולה

  .יותר של תקשורת

. כל החוקי� האוניברסליי� נוטי� לפעול מעצמ� כשהישות האנושית מצויה בהרמוניה את�

בגלל בורות או חוסר , א� הישות האנושית מצויה בדיסהרמוניה ע� חוקי� אלו, אול�

 כ� .ותקשורת לא יכולה להתרחש, מתעקמי� ומתעוותי�, אז החוקי� מופרי�, התפתחות

  .עד שהחוקי� ההרמוניי� שבי� לתיקונ� בתו� הישות, נחס� הנתיב לאחדות מוחלטת

, א� תחזרו ותתבוננו בהרצאות מוקדמות יותר על הבעיות המגוונות של הנשמה האנושית

א� , א� את� נלהבי� מדי או חרדי� מדי. יקל עליכ� לראות כיצד את� מפרי� חוקי� אלה
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כוחות הנשמה יהפכו באופ  אוטומטי , כת להשתוקקותשאיפתכ� לתקשורת מוגזמת והופ

והשפעת� על מרכז נשמתו , התנועה שלה� תהיה פתאומית. חדי� ונוקשי�, לבלתי נעימי�

 תהיה –לעתי� קרובות באופ  לא מודע למדי ,  שממנו הוא בתורו מגיב–של האד� האחר 

הכוחות האוניברסליי� , ובכל פע� שהאיזו  מופר, היקו� כולו מבוסס על איזו . חזקה מדי

תקשורת תוקפנית , לדוגמא. זהו לעתי� קרובות תהלי� כואב. פועלי� לקראת ביסוסו מחדש

בגלל שהכוחות הפנימיי� התואמי� , מובילה בהכרח לכ� שהנשמה האחרת נסוגה

  .את הניסיו  הנלהב מדי לתקשר, ונדמי� כדוחי�, מתכווצי�

. במיוחד בעבודת הבדיקה העצמית, ת בקלותבתצפיותיכ� היומיומיות תוכלו לראות זא

ייתכ  ; את� עשויי� להיות לא מודעי� למדי להשתוקקות הנסתרת שלכ� ולצור� המוגז�

מה שבאמת מצוי בכ� , א� על פי כ . שכיסית� עליה� בשכבה שמפגינה את ההפ� בדיוק

כה זה תבינו שזר� לא מודע עד , וכשתגלו את ההשתוקקות המוגזמת שלכ�. הוא שמשפיע

אלא , לא תפרשו זאת יותר כדחייה אישית. הוא שגור� לסגירת הדלת אצל האד� האחר

תבינו שכוחות הנשמה הלא מודעי� שלו מוכרחי� להגיב בהתא� לחוק שמבסס מחדש 

  .איזו 

. יתר%כדי להבי  תהלי� זה טוב יותר עלינו להיות ברורי� בנוגע למשמעות של השתוקקות

וככזו היא אינה יכולה או אינה צריכה ,  רק איכות חיובית חזקהאת� עשויי� לחשוב שזוהי

בגלל , תבינו כעת שהשתוקקות יתר כזו היא עיוות. א� אי  זה כ�. להפר את האיזו  הטבעי

היא , וכפי שמשתמע ממילה זו, היא מדומיינת. שהדחיפות של הצור� שלכ� איננה ָ'אמת

בלא מודע שלכ� את� מאמיני� . שלכ�הקונפליקטי� והעיוותי� , מגיעה מ  הדימויי�

אי  זו שאלה של לשאו� אליה� מתו� . חיבה ותשומת לב,  להשיג אהבהמוכרחי�שאת� 

. כאילו חייכ� עצמ� תלויי� בכ�, צדדית% קיימת בכ� דרישה ילדותית חד; הדדיות בריאה

היא כה עזה עד שהכוחות המאזני� גורמי� לאד� האחר לסגת מ  התנועה המוגזמת של 

המוטיבציה , א� לאד� יש קונפליקטי� ובעיות פנימיי� בלתי פתורי�. דרישה שלכ�ה

א� , התגובה תהיה דומה, אצל האד� הבריא יחסית. לנסיגה כזו תהיה לא מודעת ושלילית

  .היא תנבע ממניעי� חיוביי� ומודעי�

 ותבינו, ע� כל ההשפעה של הזר� המאל!, לפני� זו%חותרת, נסו לדמיי  תנועה חזקה

ואז היזכרו במקרי� שבה� , דמיינו את כוחות הנשמה. במלואה את התגובה הבלתי נמנעת

; הצור� המוגז� עלה מתוככ� ואז נהד�, במספר הזדמנויות. היית� מעורבי� בשני הצדדי�

לא , ולמרות שאיפתכ� לאהבה ולתקשורת, כוחות כאלו כוונו אליכ�, בפעמי� אחרות

 כאלו ירחיבו את הבנתכ� ויתבררו כמועילות מאד תצפיות. יכולת� אלא להדו� אות�

  .עבורכ�

כל , לפני שחדרת� באמת לאזורי� ולמניעי� הנסתרי� של כוחות הנשמה שלכ�, בעבר

היית� מודעי� באופ  , במקרה הטוב. הפעולות והתגובות הפנימיות הללו לא היו מודעות

ב הבדיקה העצמית ככל שאת� מתקדמי� בנתי, א� כעת. קלוש לכ� שמשהו כזה מתרחש

א� תשלבו מודעות זו ע� ידע של חוקי . הפכת� להיות הרבה יותר מודעי�, שלכ�

ה  תשמורנה עליכ� מפני הסקת . תגיעו לתובנות עמוקות עוד יותר, התקשורת והאיזו 
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תבינו . ושכתוצאה מכ� אינכ� שווי� דבר, שלכ� נדחית" אהבה"המסקנה המוטעית לפיה ה

ושהראשונה היא , המוגזמת שלכ� אי  שו� קשר לאהבה בריאה, שלהשתוקקות הילדותית

  .למעשה הסיבה להשפעה הלא בריאה ולדחייה שבאה בעקבותיה

לא תצטרכו יותר להג  על עצמכ� מפני פגיעה ואכזבה , ברגע שתבינו זאת באופ  מלא

לכאורה זו גורמת לכ� %הגנה. וא� לא תצטרכו להישמר מפני אהבה, כשאת� אכ  אוהבי�

לא מיוצרת כל , כשאינכ� עושי� כל מאמ! ליזו� מגע. את� מסרבי� לתקשר; סגת לבידודל

זה מזיק באותה המידה כמו . שו� דבר לא יקרה, לכ . אנרגיה כדי לחפש את האחר

  .הקיצוניות השנייה של השתוקקות ואילו! ילדותיי�

חלוקות % ע� תת, אלו ה� שני העיוותי� העיקריי� של החוקי� ששולטי� על תקשורת

רק כשאת� . אות� עליכ� לגלות כפי שה� מופיעי� אצל כל פרט, ומשתני� אישיי� רבי�

את� , ולכ  הופכי� מודעי� לכ� שהתגובות המוטעות נובעות מרשמי� מוטעי�, צומחי�

, כשאת� בודקי� את התגובות הפנימיות שלכ�, זכרו. יכולי� לשנות בהדרגה מצב זה

. ונסיגה, ונויות של השתוקקות יתר שנובעת מצור� מוגז�שאת� נעי� כל הזמ  בי  הקיצ

לפחות את� מנסי� ; לעתי� את� נוקטי� בשתי האפשרויות בו זמנית, מוזר ככל שזה יישמע

לא . מוססאי  פלא שנשמתכ� נקרעת ושהכוח שלכ� מת". ו טחיבליתר "רק , לעשות זאת

את� , א� בכלל, י� נדירותלעת. אומללי� וחסרי תקווה, פלא שאת� שרויי� בדיסהרמוניה

מכירי� לרגע בכ� שכל האירועי� החיצוניי� שאות� את� מאשימי� במצבכ� ה� התוצאה 

  .שאותו הבאת� עליכ�, הטבעית של המצב הפנימי שלכ�

 החיפוש –רק עבודתכ� האישית . אני חוזר ואומר שידע תיאורטי לא יקנה לכ� דבר, ידידי

.  יראה לכ� את האמת שבחוקי� אלו–טעויות אלו עיוותי� ו, האישי שלכ� אחרי סטיות

האמת היא שאירועי� חיצוניי� שנדמי� כבלתי קשורי� למצבכ� הפנימי הנ� למעשה אות  

הידע של חוקי� כאלו ישחרר אתכ� ויעניק לכ� את החוזק . התוצאות עצמ  שלה  גרמת�

� יודעי� כפי שאת. וההתמדה על מנת ללמוד בהדרגה כיצד לתקשר ללא צור� מופרז

לא . מאכזבות הילדות שלכ�, באופ  זה או אחר, צור� זה נובע, משיחותי הקודמות אתכ�

בגלל , י הגזמה נוספת של הצור�"השלמת� אית  עדיי  ואת� עדיי  מנסי� להתגבר עליה  ע

  . י התגובות והמניעי� הלא מודעי� שלכ�"שאת� מ*נעי� ע

וכתוצאה מכ� תהיו מסוגלי� להרפות , �ברגע שתראו ותבינו באופ  מלא מה מתרחש בכ

ברגע שסיפוק ההשתוקקות של הילד יפסיק . תגלו שצור� זה הוא אשליה, מהצור� המוגז�

שהיא  לחבל באותו , לא תצטרכו לסגת לקיצוניות השנייה, להיות שאלה של חיי� או מוות

לי� את� מחב. ושאכ  אמור להיות שלכ� בדר� בריאה, הדבר שאותו את� הכי רוצי�

י� את קרני המישוש הניסיוניות של הנשמה האחרת וגורמי� לה  הודפכ� שאת� בבתקשורת 

. י התעקשות על הבידוד שלכ� עצמכ� וסירוב להסתכ  ביציאה ממנו"או ע, לחזור ולסגת

מחו! , א� תרפו משתי הקיצונויות. ג� א� היא סמויה מעי , את� בוני� חומה מסביב לכ�

, חות הנשמה יזרמו באופ  הרמוני ויהיו בעלי השפעה מיטיבהכו, למרכז ההוויה שלכ�

בהתא� . חוק זה פועל תמיד. אפילו ביחס לאלו שיש לה� עדיי  בעיות לא פתורות מסוג זה

  .כ� יינת  לכ� בחזרה בהכרח, למה שיוצא מכ�
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ה� מתחילי� לתקשר באמת . שינוי תמיד מתרחש בחייה�, כשאנשי� לומדי� זאת באמת

במצב זה אד� אחד ממלא את הצור� של השני . יי� רק על צור� ותלות הדדיי�במקו� להתק

אישיי� של רוב % אלו ה� כעת היחסי� הבי . במטרה להביא לכ� שהצור� שלו עצמו יתמלא

כמו , אי  זה משנה א� זה קורה בחייכ� המקצועיי� או ביחסיכ� האישיי�. בני האד�

דמה נשלט במידה רבה על ידי תלות וצור� עולמכ� כא  על פני הא. נישואי  או ידידות

וכאשר תתבוננו בתו� עצמכ� נסו , ידידי, הכירו בכ�. במקו� על ידי תקשורת אמיתית

לראות כיצד את� מונעי� או מחבלי� בהשגת אותו הדבר עצמו שאליו את� משתוקקי� כל 

�  .כ

הפכו אתכ� דחיות . רבי� מכ� נכשלי� אפילו להכיר בכ� שאת� אכ  מעוניני� בתקשורת

לזהירי� כל כ� עד שאת� מאמיני� באופ  מודע שהנכ� בלתי מושפעי� באופ  אמיתי 

מכוסה על ידי שכבות של נפרד*ת , אבל הצור� המוגז� שלכ� רק רוחש מתחת, ובריא

לא היתה , כמוב , הפגיעה. הגנה מפני פגיעה, שאינה אלא פחד ונסיגה לבידוד, מזויפת

  .ביני� את התהלי� כולוהכרחית א� היית� מגלי� ומ

תוכלו לנסות לקבוע כמה דחיפות , תכירו בו ותחוו אותו, ברגע שתמצאו את הצור� החבוי

כ� סביר , ככל שההשתוקקות וההגזמה הלא בריאה חזקות יותר. או השתוקקות מצויה ש�

כ� את� , את� עשויי� להאמי  שככל שהצור� חזק יותר. יותר שאינכ� מודעי� לה 

למעשה המצב עשוי לעתי� . א� אי  זה בהכרח כ�, יות יותר מודעי� אליומוכרחי� לה

את� יודעי� שמשהו בה . משהו בכ� חש בהגזמה ומתבייש בה. קרובות להיות ההפ� בדיוק

, את� ג� מרגישי� באופ  לא מודע מושפלי� עקב השאיפה שחוזרת ומציקה. אינו כשורה

ולכ  את� מוציאי� אותה , וגזמת כל כ�בגלל שהיא מ, ואשר לעול� אינה יכולה להתמלא

שגורמת לכ� , את� ג� לא מחבבי� את עצמכ� בגלל התלות שלכ�. מטווח הראייה שלכ�

 �להרגיש חסרי אוני� מול אלו שבפניה� את� מרגישי� שעליכ� להיכנע על מנת שהצור

" עצמאות"עשויה להיות לכ� תגובה חיצונית מנוגדת של , כתוצאה מכ�. שלכ� ימומש

  .ידידי, הישמרו מכ�. יצונית ומזויפתק

�נסו לקבוע באילו אמצעי� נקטת� , ואת עוצמתו, לאחר שתגלו את קיומו של הצור

א� אראה לכ� אמצעי� אלו כעת באור , דנתי בכ� קוד� לכ . בניסיונותיכ� להתמודד אתו

  .חדש

  שבעזרתה את� מוכרי� את– לעתי� סמויה מאד –אמצעי אחד שכזה הוא הכניעות 

את� עשויי� לומר , כשנטייה זו נמצאת על פני השטח. נשמתכ� על מנת לקבל אהבה

את� עשויי� להאמי  . מוכנותכ� ונכונותכ� לכ�, לעצמכ� שזוהי יכולתכ� לאהוב

רק ניתוח קפדני מאד ותובנה יראו . שהכניעות שלכ� היא הקרבה והעדר אנוכיות אמיתיי�

אי , ושבזמ  שאת� משתמשי� בה,  אמיתיתלכ� שלהשתוקקות זו אי  כל קשר ע� אהבה

  . אפשר לבסס כל תקשורת ממשית

אליה את� נסוגי� כהגנה בפני הפגיעות של ההיבט הכנוע , אמצעי נוס� כזה הוא תוקפנות

, הצבעתי בעבר ג� על האופ  המלאכותי שבו את� עושי� דרמה מחייכ�. שמתחתיה

  .מרגשותיכ� ומכל דבר ששיי� לאישיותכ�
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או להשיג את רצונכ� או להג  על עצמכ� בפני , על ידי כל האמצעי� הללו, �את� מקווי

כיוו  שהגנה מזויפת כזו מונעת באופ  אוטומטי את . האכזבה והתסכול שבאי השגת רצונכ�

לעול� לא בוחרי� , את� פוסחי� כל הזמ  על אמצעי� שוני� אלו, המימוש של משאלתכ�

כעת יתברר לכ� שאפילו אחד . י� אמצעי� סותרי�ובו זמנית מנסי� לקי, לגמרי בא� אחד

א� כשאת� . מאמצעי� אלו מוכרח לעוות את חוק התקשורת ולפיכ� לחבל במשאלת לבכ�

את� מעוררי� כזו דיסהרמוניה ביקו� של , מקיימי� בו זמנית מספר אפשרויות סותרות

  .       עד שהתרת קשרי� אלו וביסוס מחודש של סדר יהיו הרבה יותר קשי�,נשמתכ� את�

תסללו את הדר� לתקשורת , כשתגלו את האמצעי� המזויפי� שבה� ניסית� להשתמש

הדדית % תבינו מה עשוי היה להראות סותר באמונתכ� שהנכ� תלויי�. אמיתית בכל יופייה

יכולה להתקיי� רק א� את� ,  אופ בכל, הדדית בריאה זו% תלות. באופ  בריא באחרי�

רק על . אלא בצור� המעוות ובדחיפות שלכ� עצמכ�,  לא באד� השני–באמת בלתי תלויי� 

השניי� יכולי� להיות , אול�. בסיס אי תלות אישית תוכלו להשיג תלות הדדית בריאה

, ל בידודכל מי שנסוג לקונכייה ש. לעתי� קרובות מאד הבעיה, לרוע המזל, וזוהי, מעוותי�

שנובעת , לא אכפתית ומזויפת, מראה אי תלות לא בריאה, או שמתנגד בתוקפנות לאחרי�

לא משנה עד כמה , התנהגות פנימית כזו. מתלות לא בריאה ומצור� וג� מובילה אליה�

  .לעול� אינה מבטאה בחירה חופשית בעצמאות ובתלות הדדית בריאות, מכוסה ומוסווית

  ?שאלות כלשה  בקשר לנושא זההא� ישנ  , ידידי, כעת

  ? הא� הבנתי נכו  שהצור� המוגז� הוא קו אופי נוירוטי:שאלה

בגלל שכשאת� מרגישי� בצור� את� מאמיני� שחייכ� , זוהי אשליה. כמוב : תשובה

א� כשִתבחנו את רגשי האכזבה או , את� עשויי� שלא לחשוב כ� באופ  מודע. בסכנה

אז תגלו את האשליה ותראו . משמעות� האמיתיתתגלו את עוצמת� ו, התסכול שלכ�

  .שלעוצמת הרגשות שלכ� אי  כל קשר לנושא

. דברת על שני אנשי� שזקוקי� זה לזה באופ  מוטעה.  התייחסתי למשהו אחר:שאלה

מדוע זה לא . האחד ממלא את צרכי האחר במטרה להביא לכ� שהצור� שלו עצמו יתמלא

  ?בריא או מוטעה

. וה� יכולי� אפילו להצליח לזמ  מוגבל,  יכולי� להתקיי� זמ  מה יחסי� כאלה:תשובה

בגלל שהצור� הממשי של הפרט , א� אי  אלה יחסי� המבוססי� על תלות הדדית אמיתית

יחסי� לא בריאי� כאלו מבוססי� על . עצמו עדיי  לא התבסס כליבה של תקשורת נכונה

כל אחת מהעמדות יכולה . ותהתמקחות ועל פעולה הדדית של עמדות כנועות ושתלטני

או שה  עשויות להתחל� אצל שניה� בשלבי� שוני� , להיות דומיננטית אצל אחד מבני הזוג

  .אינטראקציה חופשית מצד שני בני הזוג היא הסימ  של יחסי� בריאי�. של מערכת היחסי�

כמו ג� בי  , נראה שיש גבול דק מאד המפריד בי  תלות בריאה ולא בריאה: שאלה

  ?כיצד נוכל להבחי  בי  השניי�. מאות בריאה ולא בריאהעצ
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לא תוכלו למצוא את האמת הפנימית ביחס לנושא מעוד  .  הגבול הוא תמיד דק:תשובה

את� עשויי� לפתח את . אי  כל כלל או נוסחה. וחמקמק שכזה א� את� רק דני� בו

� לסטות מכ� א� רגשותיכ� עשויי, התיאוריות הטובות ביותר ולהאמי  בה  בשכלכ�

הדר� היחידה שבה תוכלו לגלות את האמת היא באמצעות העבודה שאת� עושי� . לגמרי

והבנת משמעות� על ידי , תו� עימות ע� רגשותיכ� ותגובותיכ� ובדיקה שלה�, בנתיב זה

הרמוני מוכרחי� להיות %מפריע ודיס, מאחורי כל רגש שלילי. מעקב אחריה� עד לשורשיה�

תוכלו לקבוע עד כמה המשאלה היתה , כשתמצאו זאת. הי ותסכולהמשאלה מקורית כלש

רק אחרי שתהיו מסוגלי� להבי  באופ  מלא את הרגשות הלא . אמיתית או אשליייתית

תהיו מסוגלי� לראות היכ  ה� . תוכלו להשיג את הרגשות הבריאי�, בוגרי� והמעוותי�

אז תרגישו את . היה לפתח אות�ולפיכ� כיצד נית  י, עשויי� כבר להתקיי� במידה מסוימת

ההבדל בי  לרצות משהו באופ  חופשי לבי  להזדקק לו כל כ� עד שאי ההגשמה שלו ממש 

  .  פוגעת

אני חושב שנוכל להבי  זאת באמצעות הבדיקה של ?  הא� אוכל להוסי� כא  משהו:הערה
  .מידת התסכול והחרדה שאי ההגשמה יוצרת בנו

העדר , לכאורה% צריכי� ג� להיזהר מההרמוניה הרגועהאבל את�. זה נכו ,  כ :תשובה
ג� זה דבר שיש . מאהבה ומתקשורת עקב פחד, הצור� המאול! שהוא פשוט נסיגה מהחיי�

  .לבדוק היטב

אירוע בחדשות של השבוע הזה מעלה שאלה ביחס .  דברת על נושא האחדות:שאלה

האפיפיור וקריאתו לאיחוד היו ניסיונות מצד . לאחדות האפשרית של הכנסיות הנוצריות

למרות ניסיונות . בתקווה להפו� מאוחדי�, ומצד קבוצות דתיות שונות להתכנס, הכנסיות

פייק . יימס א'הבישופ ג, השבוע בדיוק. הקרב עדיי  ניטש בי  פונדמנטליז� וליברליות, אלו

  כמו אד�–� "שוני� בתנ" מיתוסי�"מהכניסה האפיסקופלית הפרוטסטנטית התייחס ל

מהו . י חבר הכמרי� שלו עצמו"הוא הואש� מיד בכפירה ע. השמי� והשאול, ג  עד , וחווה

  ?לדעת� המקו� של מיתוס בדת

מיתוס משמעו , עבור הרוב.  אנשי� לא מביני� מהי משמעותו האמיתית של מיתוס:תשובה

ונה המשמעות האמיתית של מיתוס ש, כמוב . סיפור אגדה או שקר, דמיו , פנטזיה, המצאה

א� בעיות . א� אי הבנה זו אינה הסיבה היחידה לכישלו  של דתות שונות להתאחד. מאד

אנשי� כל כ� כבולי� על ידי , לעתי� קרובות. משהו אחר היה מפריע, אלו היו נפתרות

עד שה� , לפוליטיקה או לכל דבר אחר שבו ה� דבקי�, האמונות והנאמנויות שלה� לדת

א� אני צרי� ", ה� מרגישי�. רבי� כא  פחד או איו� אישימעו. מפחדי� להרפות ולשחרר

ה� לא יכולי� ". אז כל עולמי ובטחוני האישי מתפוררי�, לוותר על מה שאני מאמי 

  .להרשות לעצמ� להתייצב מול מה שה� מחשיבי� כאיו� לביטחונ�

ב הל. סמל או כל דבר אחר לצור� כ�, כ� שֵלב הבעיה אינו טמו  באי ההבנה של מיתוס

ובהתנגדות� לבחו  , בהגנות המזויפות שאנשי� בנו לעצמ�, טמו  בבעיות הפסיכולוגיות

כל . ויהיו נכוני� או מוטעי�, מחדש את המניע האמיתי להיאחזות שלה� ברעיונות מסוימי�

המכשולי� הפנימיי� שלה� , עוד מצב זה שורר בקרב רוב האנשי� האחראי� להשגת איחוד



  7

אלא איחוד , unity)(לא הייתי קורא למטרת� אחדות , אול�. צוניי�ייצרו תמיד מכשולי� חי

)(unification –לאחדות �  . שהשגתו היא צעד נוס� בדר

  ? הא� תוכל לתת לנו מושג כלשהו לגבי המשמעות האמיתית של מיתוס:שאלה

אומר רק שמיתוס מייצג אמת שמועברת , כרגע.  הייתי יכול לדו  בכ� ממושכות:תשובה

א� לומר , בדומה לסמל, מיתוס. יכולה להתקבל ולהיות מובנת על ידי בני אד�בצורה ש

כמו שפת , כמו שפת התמונות בעול� הרוח, הוא אמת נרחבת בצורה של תמונה, זאת בקצרה

ההבדל בי  סמל ומיתוס הוא שיכול להיות לכ� סמל לכל . התמונות שאת� חווי� בחלומות

מופיעי� הסמלי� האישיי� שלכ� לתכונות , �בחלומותיכ. חשוב או בלתי חשוב, דבר

. אוניברסלית, עוסק באמת כללית, מצד שני, מיתוס. המיוחדות הפעוטות האישיות שלכ�

כדי לאפשר לכ� , כדי להפו� אותו למקובל ולמוב , תמונתי, הוא מוצג באופ  מצומצ�

  . העיקרו  של מיתוס וסמל הוא זהה. לתפוס אותו

לות נפשית ספציפית שמושלכת אל העול� שבחו! היא מאד  הא� זה נכו  שפעי:שאלה
קשור למה שהוא , מה שאד� רואה ותופס כאמת, במילי� אחרות? אינדיבידואלית ויחסית

�  ?ומה שהאד� משלי� הוא יחסי לפעילות הנפשית ולניסיו  הספציפיי� שלו. משלי

הוא משהו שהנו , רבי�בניגוד לסמלי� , מיתוס. אבל זה ג� מעבר לכ�, זה נכו ,  כ :תשובה
א� . א� הוא מוצג כ� שהאנשי� לה� הוא מתגלה יוכלו לתפוס אותו. למעשה אמיתי

  .הוא ייצוג של אמת מוחלטת, כשלעצמו

נסתר %הייתי עד להדגמה של ראיית?  הא� תוכל להתייחס למשהו שראיתי לאחרונה:שאלה
מה מתרחש במקרה . תא� יכול היה לראות רוחות מסוימו, שבה המדיו� לא היה בטראנס

תפיסה של גופי� אתריי� או הא� זה יתכ  שהרוח , הא� זה מקרה של קריאת מחשבות? כזה
  ?המסוימת היתה ממש ש� כ� שהמדיו� יכול היה לראות אותה

אי  לי . או/האנושות תמיד חושבת במונחי� של או.  כל האפשרויות האלה ייתכנו:תשובה

אבל זה באמת לא . יות אלו מתייחסת למקרה המסוי�כל דר� לקבוע כעת איזו מבי  אפשרו

קריאת "נראה שאתה חושב שא� זה מקרה של . משנה כל כ� כפי שאתה נוטה לחשוב

החי*ת של הרוח והקשר שלה אלי� . הרוח%זה מבטל את חייה וקיומה של ישות, "מחשבות

אותה דר� נסתר תופס % כ� שרואה, עשויי� לגרו� לתת המודע של� להיות מושפע על ידה

�  .     המעק� של תת המודע של� עצמ

  ? א� הא� זה אפשרי שהרוח הממשית היתה ש� באמת:שאלה

  .לחלוטי .  כמוב  שזה אפשרי:תשובה

. ושצור� זה אינו בריא,  דברת על הצור� ההדדי שעשוי לקיי� את מערכת היחסי�:שאלה
אחרת . צרי� ג� לאהוב אותיאותו אד� , א� נראה לי שזה רק הוג  ונכו  שא� אני אוהב אד�

  .זה יהיה הרבה יותר לא בריא

. צדדית% אתה טועה מאד א� אתה מאמי  שאני ממלי! על אהבה חד,  ידידי היקר:תשובה
בגלל שא� אתה משחרר את עצמ� מ  , לעול� לא תצטר� לדאוג ביחס לכ�, במצב בריא

ו העצמי האינטואיטיבי א,  העצמי האמיתי של�–העצמי הפנימי ביותר של� , הצור� המוגז�
 �אז ההדדיות תבוא .  יגרו� ל� לכוו  את חיבת� ואהבת� כלפי האד� שמסוגל להגיב–של

שמבוסס על השתוקקות לא , חוסר הדדיות מצוי א� ורק במצב לא בריא. כמעט מעצמה
נית  להבי  , כיוו  שאתה חדש בקבוצה זו. בשלה במקו� על מ*כנ*ת חופשית לאהוב ולתקשר

היית מבי  לגמרי , א� היית מכיר יותר חומרי� אלו, בכל אופ ; שואל שאלה זושאתה 
שהדדיות בריאה היא המהות והתוצאה הטבעית שמגיעה באופ  אוטומטי כשהאד� משחרר 

על מנת . צדדית היא הוכחה בפני עצמה לעיוות ולסטייה% אהבה חד. את הנשמה מכבליה
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�וא� לא לאל! אות� לפנות , כוו  את רגשותי�לתכנ  או ל, אינ� צרי� לדאוג, להימנע מכ
זהו סימ  שישנ  רמות של תגובות לא , א� אתה חושב שעלי� לעשות זאת. לשו� כיוו  מסוי�

א� אתה מגיב . מודעות שצריכות להפו� מודעות בתוכ� כ� שתוכל לטפל בה  כראוי
  .הדדיות מוכרחה להגיע, בחופשיות

הא� זה יכול לפגוע בנפש . ול בשוק חשמלי הפסיכיאטריה כיו� משתמשת בטיפ:שאלה
  ? ובגופי� המעודני�

אלא רק למראית עי  זמנית של , ואינו מביא לריפוי אמיתי, זה אכ  פוגע,  כ :תשובה
  .ריפוי

  ?מה זה עושה: שאלה

  .שטחי ומאד לא ממשי, לכאורה זמני%  זה מספק ריפוי:תשובה

א� אז אתה . מחזיר אות� למציאות זה מוציא אות� באמצעי� מכניי� מפסיכוזה ו:הערה
. על מנת להימנע מהתרחשות חוזרת של הפסיכוזה, צרי� להתחיל לחקור מה היתה הסיבה

  ?א� זה מכני לגמרי

באותו . זה עושה כ� רק באופ  מוגבל מאד.  אמרת שזה מחזיר את האד� למציאות:תשובה
בחלקי� של הנפש , וגעי�ולעתי� קרובות אכ  פ, שוקי� חשמליי� אלו יכולי� לפגוע, הזמ 

  .האנושית ובגופי� המעודני�

ונדמה היה ,  ראיתי בימי� האחרוני� כיצד אנשי� קבלו טיפול בשוק חשמלי כזה:שאלה
הא� זה ייתכ  שה� למעשה כ  מתי� למספר . שה� היו ממש מתי� למספר רגעי� או שניות

  ?רגעי�

א� ישנ� שלבי� רבי� של . מה שאתה קורא מוות מתרחש כשחוט הכס� נחת�.  לא:תשובה
א� ה� אינ� מוות אמיתי בגלל שהחוט אינו , אי מודעות שעשויי� להידמות מבחו! כמוות

�  .נחת

  ? הא� טיפול בשוק חשמלי יכול לפגוע בחוט הזה:שאלה

טיפול כזה עשוי לפגוע , א� אפילו א� זה לא קורה.  דבר זה יכול להתרחש ג� כ :תשובה
  .דבר שעשוי להיות מזיק באותה המידה, ל הישות הפנימיתביכולות ובחלקי� אחרי� ש

  ? הא� היית יכול לתת לנו נוסחה כלשהי שנוכל לאמ! כדי לפרש סמלי חלו�:שאלה

א� איני יכול לתת . פרשתי סמלי חלו� במש� שני� רבות של תרגול, ידידי,  כ :תשובה
 להבי  ולפרש באמת בכדי. דבר זה יפשט מדי את הענייני�. שו� נוסחאות ערוכות מראש

אלא , לא רק שיש צור� בידע ובניסיו . חלומות נדרש תהלי� ממוש� ולעתי� קרובות משעמ�
יש . חלו� הוא משהו מאד אישי. הבנה וכשרו , התהלי� דורש ג� מידה רבה של אינטואיציה

הרווח האמיתי של המסר שהחלו� אמור להעביר אובד . יתר בעולמכ�%כל כ� הרבה פשטנות
  .� קרובות כשאנשי� מנתחי� חלומות באופ  שקדני א� אוטומטילעתי

  ? מדוע החלומות ניתני� א� נדרש מומחה כדי להגיע למשמעות�:שאלה

וא� תקדישו את הזמ  ,  א� את� באמת רוצי� לדעת את האמת בנוגע לחלומותיכ�:תשובה
.  לעזרהתזדקקו, בפעמי� אחרות. תוכלו לפעמי� לגלות את משמעות� בעצמכ�, והמאמ!

לא תחששו מ  , א� במקרה שאת� באמת רוצי� לדעת על העצמי הפנימי ביותר שלכ�
�העבודה , כפי שאמרתי לעתי� קרובות. האפשרות של קבלת עזרה כזו ותהיו מ*ְנחי� לכ

זה מתייחס לא רק לפרוש של . הממשית של חקירה עצמית לא יכולה להיעשות לבד
ה� מוציאי� מטווח ראייה כל דבר . דעת על עצמ�א� רוב האנשי� לא רוצי� ל. חלומות

בי  א� הוא מושג מחלו� או מהתצפית , שעשוי לתת לה� הבנה עמוקה יותר של עצמ�
  .בתגובותיה� היומיומיות המודעות

. דבר זה תלוי בכ�, ידידי. חיזוק והבנה נוספת מדברי, מי יית  וכולכ� תפיקו רווח כלשהו
היו עטופי� בחוזק ובאהבה שאנו מביאי� .  כל אחד מכ�,היו מבורכי�. הפכו אותו לכזה
  !היו באלוהי� , היו בשלו�. אליכ� מעולמנו
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