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68הרצאת המדריך מספר   

  1961במאי,  12

הולדה בקונפליטשימור עצמי ום של מרכיביה  

זו.  שעהמבורכת היא ברכות, ידידי היקרים. אלוהים יברך כל אחד מכם.   

. אני עיוותבהרמוניה וגם ב יםמופיעכפי ש של שימור עצמי והולדה מרכיביםבהרצאה האחרונה דנו ב

נלחמים זה בזה, מרכיבים האלו במיוחד איך שני הלכם  הזה ולהראותלהמשיך עם הנושא עכשיו רוצה 

. מופרעתפש מבולבלת/ גורם כאשר הנמרכיב כל שוגם את העיוות המסוים   

קורה כאשר האישיות רואה באופן בלתי זה  הנצמדת אליה.עיוות נובע מאימוץ גישה מסוימת ונוקשות 

השונים של הדימוי העצמי האידיאלי שעליו דנו הם  . ההיבטיםהחיים כפתרון לקשיי וזמו כ שהיגמודע 

ככל שאתם . ים, הם בהכרח נוקשיםפתרונות שגויבגלל שהם להתמודד עם החיים.  מודעים-לאנסיונות 

תגובה לגרום להם לעבוד.  כםשלכך הולך ומתחזק הדחף , יםאלה לא באמת עובדכפתרונות חשים ש

  .הגנתית זו גורמת לנוקשות

 הפתרון המדומה ביטולהסרה/ בבנמצאים ריפוי של כוחות נפש מעוותים ההתפתחות, בגרות וצמיחה, 

ֱאֶמתוהחלפתו  יכול לספק ביטחון אמיתי, אם כי  כללים. זה לבדה באין , שהיא תמיד גמישה ובָּ

וחרדה כאשר היא נקראת לוותר על  חוסר ביטחון חריף התהליך מרגישדרך ה תעוברההאישיות 

דומים. הפתרונות המ  

עוסק בהימנעות  עליהם. זה שמוראבטח /להחיים ולתחזק את של שימור עצמי הוא למרכיב תפקיד ה

לא רק גופניות, אלא כל איום  -במצב של בריאות ובגרות, סכנות אמיתיותבטחת הגנה. אמסכנה וב

נהדפות. אבל בעיוות, הסכנות מדומיינות ולא מציאותיות. כשאדם  -לצמיחה בריאה של האינדיבידואל

אוהבים אותו, מעריצים, מאשרים או מסכימים איתו, הסכנה איננה אמיתית.  מרגיש מאויים על כי לא   

. החיפוש 2. החיפוש אחר אהבה. 1ם: אחרונה הזכרתי שלושה פתרונות מדומים עיקרייהבהרצאה 

. החיפוש אחר שלווה. התפיסה המוטעית מאחורי כל אחד מהם היא שלחיות על פי 3אחר כוח. 

  תכתיבים של "פתרונות" אלו יעזרו לכם לשלוט בחייכם.  

מרכיב וח. החיפוש אחר כשל שימור עצמי מוביל את הנשמה לאמץ את המרכיב באופן כללי, עיוות ה

עשוי לשרת את שני יחד עם זאת, כל מרכיב של הולדה מוביל את הנפש לחיפוש אחר אהבה.  המעוות

במקום מעוותים, הם מתנגשים, מרכיבים וגם ההנאה נחוצים בחיים. אם ה ןחוטביגם הקצוות, שכן 

עכשיו אני רוצה מדומים. גם במקרה של פתרונות להימצא פשרה  זה את זה. לכן, חייבתלהשלים 

יותר ספציפי. להיות קצת  
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אם מחוסר חוסר ביטחון,  החוו השימור העצמי מעוות, מתרחש התהליך הבא: הילד הצעירמרכיב אם 

או באישיותם של אווירה ודאות כללית ב-מאי ,ואהבה, מחוסר הבנה של האינדיווידואליות שלב

מתחיל לעבוד. יצר של שימור עצמיה. הילד חש אווירה של סכנה. באותו רגע חרדה זה יוצר .ההורים  

כדי להדוף את הסכנה, האישיות מקבלת על עצמה תבניות התנהגותיות פנימיות וחיצוניות, מעל ומעבר 

דיברתי על כך שהמרכיב המעוות של השימור העצמי מביא בדרך כלל בעקבותיו. אופי לעיוותים של ה

, לנצח אחריםצורך ה כוח,הדחף ל תוקפנות, עוינות, בהרצאה האחרונה. נטיות אלו כוללות 

.רותיות, ודרישות מוגזמות. הדימוי העצמי האידיאלי ייקבע על פי נטיות אלותח    

ם כן. ג ותנוכח ןהחיפוש אחר אהבה, אינ אין זה אומר בהכרח כי נטיות סותרות, כגוןאני מדגיש שוב ש

הפתרון את יש למצוא קו מיתאר כללי.  מה שאני אומר כאן מציג רקכך שכמו כן, אני רוצה לחזור על 

. למשל, שֹונּותכל מי שעובד בנתיב זה, כי יש הרבה אפשרויות ל אצלהמדומה בצורתו הייחודית 

ְכלּולהאפשרויות הן מרובות.  .ניראים החיפוש אחר כוח עשוי להתבלט ללא כל תוקפנות או עויינות  תִּ

)אינטגרציה( ומציאה עצמית יכולים להתרחש רק כאשר מגמות אלו מאומתות ונחוות באופן 

     אינדיווידואלי, ייתכן בתנאים שונים לחלוטין מאלה שהוזכרו כאן.  

וח, על כל דרישותיו, כ של חיפוש אחר מדומההמעוות של שימור עצמי יוביל לפתרון מרכיב ה 

את האומניפוטנטיות , את כוחי תתובעודעתי על  תדמת: "אם אני עוכוח. הנפש חושבדחף לתוקפנותו ו

על ידי  מתאהיה מאויי אלהפגיעות שלי, שום דבר לא יכול לקרות לי. כתוצאה מכך,   -שלי, את אי

  הסכנות של עולם עויין, שאינו מבין אותי."

עילאית בכל רמות  עונג, את הכמיהה להנאההדחף ללעומת זאת, המרכיב המעוות של הולדה מכיל את 

ההוויה. כאשר, בשל נסיבות החיים מצד אחד, ומגבלות אישיות והפרעות אישיות מצד שני, הנאה זו 

ְתַרצּותהעיוות של מרכיב ההולדה תורם ל/ מוביל לפתרון המדומה של כניעות,  אינה זמינה, , הִּ

, יכול להיות , להיכנעאסרטיבילא  פייסנות. החיפוש אחר אהבה אמור לפתור את כל הבעיות. להיות

תרון זה בפכישלון. אנשים בוחרים ל באותה מידהוזה נדון התעללות למזיק על ידי השארת פתח 

  .הנאהיקבלו  ךכפימודעת שהם יהיו נאהבים ול-באמונה הלא

תוצאה של שני  נסיגה, החיפוש אחר השלווה, הוא משני. זה דהיינוהפתרון המדומה השלישי, 

הלחץ של הקונפליקט הפנימי כשנלחמים זה בזה וקורעים את האישיות לשניים. ההפתרונות הקודמים 

מאומץ. שני הפתרונות הראשונים מאומצים  זהכפוי ההופך להיות גדול מכדי לשאת, הפתרון המשני ה

הנובע משני הפתרונות  קונפליקטמץ בכדי להתמודד עם הואמעל מנת להתמודד עם החיים. האחרון 

שטחית של האישיות, הניסיון השלישי הזה לפתרון החיים היותר הכרה, ברמה בהשקריים האחרים. 

יביא  זהשמעורבות רגשית, תחושה של רצון להישאר לבד עם הרציונליזציה מ לובש צורה של נסיגה

 יותר. שביעות הרצון הופכת אפילוטוב מרכיבים לספק את שני ה יםלא יכול םשלווה. למעשה, את

  העיוות. ֵדלגָּ ככל שאפשרית פחות 
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חייב כל אחד מכם שני הפתרונות המדומים העיקריים, הקיימים במידה מסוימת בכל פרט, ידידי, את 

, קונפליקטאת התכירו ותחוו כאשר אתם ממשיכים בעבודה הזאת. אז  לחוות ולהרגיש בצורה חמורה

 כםהבנה חדשה לגמרי של עצמ וכתוצאה מכך תקבלכם. בתוך עצמבולט לא כתיאוריה, אלא כמאבק 

כם. הבעיות שלעל ו  

להדגיש יתר על ים ייבוחמ םביטחון פנימי, אתלהגנה/ קשורה ל כםעיקרית שלמכריעה /האם הדאגה ה

של ההולדה חייב, במידה מסוימת מרכיב של שימור עצמי. לכן המרכיב ולכן לעוות את ההמידה 

, ולכן הגנהלהשגת  ְמֻכֶּוֶנת. כל האישיות ל השהייהבמצב תלוי ועומד ש ולהיות מוחזק הירמסלפחות, ל

. ככל להשתוקק להנאה כהממשיהיא צורך לגיטימי נוסף. הנשמה מתמרדת נגד זה. חותרת תחת היא 

כך גדלה יותר בגלל הצורך הדמיוני הגדול יותר,  השתוקקותפחות שמים לב ומקשיבים לש

מודעת.  –הלא  השתוקקותה  

  אושר, הגשמה, , על מנת להשיגכיאו הנאה. הגנה עם החלופות של באופן לא מודע, אתם מתעמתים 

ההנאה מניחה . ביכולרוח של הרפתקה, כבאומץ מסוים, יש להיות ניחן מראש ב, הנאה, ושר עילאיא

להימנע ים שעליכם מרגיש םשאתהממשית זה הוא הסכנה כלהסתכן. אבל סיכון  ְנכֹונּותמראש את ה

עז להסתכן, מבלי לההנאה הן ו ןטחויכדי לקבל הן ב תנאבק תלא בוגרהבכל מחיר. אז הנפש  וממנ

, מרד ושגותלא מ , מבלי לנקוט בצעדים הדרושים. כאשר מטרות אלההבלי לצאת מהקליפה שלמ

 , מתחילתוהכרתי -זה הוא לאלסיבה. כל התהליך ההכרתית , ללא מודעות מתמקמים ורחמים עצמיים

הלא מוגשמים וצרכים אלה אין הבנה שאין מודעות לשני הצרכים הבסיסיים האלה,  ,ועד סופו מָּ זה  לָּ

 כך. על כל זה להפוך למודע בעבודה זו.

לכל  נהתייחסת חדותוחצי לב כדי להשיג הגשמה, נשמות מפבנסיון לא מוצלח נעשה בכל פעם ש

במהירות ששוב הן תסוגנה  שביעות רצון מזערית כאל סכנה דרסטית שכזו-דחייה, ביקורת או אי

בלתי לאהבה שגת האת ההופך זה  מאיימת.עויינת /תוקפנית, שתלטנית, לשלווה כוזבת או לתוך גישה 

ה וחלק חיוני של הנשממחצת נ הנה. אז ההשתוקקות להגשמה מתכדאיית לא נראהשקעה . התאפשרי

יַח. הוא מתגעגע לא רק לאושר וליופי, אלא ו נשאר צמא חִּ למותר  חלק בלתי נפרד מחוויית החיים.לצָּ

כאשר מגיע לרמות החיצוניות של  מרד נגדו. מרד זה,תלציין, נפש כזו סובלת נזק שהאני האמיתי י

   ההוויה, עשוי ללבוש צורות שונות.

 תהיינהמחיר שהפרעות נוספות  כזהבישלוט, האישיות תיקח סיכון, אבל  לאיאם עיקרון העונג העי

 ותנס בכניעות. נוכתתס ם; אתְלַפֵשר של שימור עצמי מנסה שנהדף /סוכלשמרכיב . החייבות להתמקם

על ידי . ןטחוילשלב את הצרכים של הנאה וב יםשבולהשיג אושר על ידי ביטול עצמי ומזוכיזם, ח

כם בכך שתציגו , תוך הגנה על עצמים אליומשתוקק םאת מה שאת וקבלתש םנימאמי םעה, אתיכנ

. אונים יחסרעצמכם כ  

שולט, חלק חיוני של  -החיפוש אחר כוח -המעוות של שימור עצמי והפתרון המדומה שלוהמרכיב אם 

 -החיפוש אחר אהבה - ושלהמדומה והפיתרון  המעוות של הולדהמרכיב . אם התעפשהנשמה יגווע וי
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יעּותשולט,   מובן הנפש היא בעצם בסכנת הכחדה. הסכנה לא באה בש עד יםוחוסר אונים גדל ְפגִּ

הכחשה עצמית וניכור מהאני האמיתי. זה של שונה מאוד: מהמשך  מובן, אלא בבו שהנפש מאמינה

רגשות  תסכול, ביןלחרדה ולם רמישל כוחות יצירתיים, אשר בתורם גומניעת התפתחות ו העכב מביא

.אחרים  

בקביעות גורם  אחדשל עיוות כיוון שקיימים באותה עוצמה בנשמת האדם, וממרכיבים מכיוון ששני ה

ְצאּוהמדומים פתרונות שני הלעיוות של האחר,  מָּ אחד שולט והשני יימצא ה, אחדיםעבור  .אחדבכל  יִּ

חרים, שתי הליבה של הנטייה השלטת. עבור א כיסוד /כבסיסתגלה רק לאחר חיפוש נוסף. זה י

 בסכסוך מתמיד. אבל גם אם נטייה אחת שולטתלגזרים ת את האדם ו, קורעולצד ז וז המגמות קיימות

שהשפעות אומר אין זה משהו לא על פני השטח שהקונפליקט נעדר. רק בגלל ש, זה לא אומר הזקוחב

הסיבה כאשר  מהילקבוע  כי קשה יותר  ותלעתים קרובות יותר חמור ןחמורות אינן אפשריות. ה

.נטייה אחת מוסתרת  

פתרונות  חפשתכאלה, הנפש מהדדיים ובלעדיים בגלל הקרב הפנימי הסוער בין מטרות ופתרונות 

ישוחרר רק ברמות מסוימות של  הנאהה, דחף פשרה. פשרה כזו עשויה ללבוש צורות שונות. לדוגמה

ת אינה רדיפה מסוכנת. זה לא אינטלקטואלית או נפשי ת,וחנישהנאה רלהרגיש  יםיכול םקיום. את

לסיכון של דחייה ופגיעה. הנאה רגשית או חושנית,  כםאינו חושף אתו רגשיתמערב אתכם מבחינה 

 יםצאותמיד מ ,פחות או יותר. למותר לצייןהושמטה, א יביותר ולכן ה נתמסוכ יתמאידך גיסא, נרא

. זה עשוי ממש אדם נסוגשהכך  מחוספסכל כך היה הסברים תקפים לכאורה. תהליך זה לא תמיד י

 כםכישלון שלה שליך את הלואז  כםעצמבלחבל באופן לא מודע  יםעלול םלהיות מתוחכם יותר; את

מוכנים לא מכך שאתם ו יוצאותעיכוב של עוצמות מעצירה / על אחרים. כישלון כזה בעצם נובע מ

דואל.מזיק לנפש ולכל המבנה של האינדיבי. יחס כזה בלתת מעצמיכםלהסתכן   

.  שני הקצוותאת שרתו י הולדההגם ו עצמיהשימור הגם שפתרון פשרה נוסף נפוץ מאוד הוא לנסות 

מודעת -באמונה הלא, הנאהלאהבה ומכוון ל . למשל, החיפוש אחר כוחהצליחזה, כמובן, לא יכול ל

יעּותחסר ו , חזקאומניפוטנטשלהיות  את  ורק תבטיח מסירות. גישה זו מרמזת כי לאלאהבה וליביא  ְפגִּ

בו זמנית כל כך הרבה הערצה משית זו תביא לכם מ ַחּזּותש אאלטחון וחוסר הפגיעות שלכם, ביה

ת במצב של חוסר בלתי אפשריהיא אהבה ש יםאף פעם לא רוא םתממש. אתיאהבה חיפוש אחר הש

יותר מפוחדים כך הם יהיו , כםשלעות הפגי תחסרעוצמה בלשכנע אחרים  יםמנס םאתככל ש. פגיעות

 כי אנשים אחרים הפחדה מעולם לא עוררה אהבה. גם העליונות על אחרים לא מעוררת אהבה, מכם, ו

המעיטו את אלה שבלאהוב נחותים ובוודאי שלא יגיבו גורמים להם להרגיש מתרעמים על כך ש

במרומז נעשתה הפחתת הערך., לא משנה עד כמה בערכם  

ניסיון יתפשרו על ידי  החיפוש אחר אהבה כדי להשיג הנאההוא אלו שהפתרון המדומה השולט שלהם 

במודע כי אין  יםמשוכנע העונג עם הצורך בביטחון. לעתים קרובות הם אפילו דחףלשלב את 

הם יקבלו לא רק אהבה והנאה, אלא גם  ,. אם הם מצייתים ועושים כל מה שמצפים מהםקונפליקט
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יוצרות תגובות פנימיות שחייבות  האלכמות כשיטות מתוחמכירים בכך ש הגנה מפני סכנה. הם לא

 נמצא אצלהכוח דחף ה, כך הם יותר נכנעים/ מקבלים מרות. ככל ששלהםהמטרה הממשית להרוס את 

ות/ טינייתכן ולהתרעם. למרוד ויותר חייבים ככל שהם מנוצלים יותר, כך הם . אחרים אכן ינצל אותם

אחרים, שיגיבו  חייב לדחות חתרניאבל כוחם ה מודעות,של הפני השטח עלו לילא תרעומות  כאלו 

   בתרעומת.בתורם 

. המדומים הבלעדיים הדדיתפתרונות האלה הן רק כמה דוגמאות כלליות לפשרה המבקשת לשלב את 

מהערכה נוקשה שכל  והיזהר אותן.חשוף שכל אינדיבידואל יוריאציות רבות יותר אפשריות ויש צורך 

לשרת  יםמנס םכיצד גם את וצאי. מעד כדי כךזה לא פשוט . מעוות אחדמרכיב מכיל רק  מדומהפתרון 

.  צורך בסיסי אחדעם אפילו שלא מצליחים את שני הצרכים עם ניסיונות   

לא מודעת החתירה לקבל הצצה לאפשרויות רבות ב יםיכול ם, אבל אתידידי כל זה מאוד כללי, 

 השכבה אחר שכב לחשוףעליכם . בעבודה הזאת נותלפתרוה של הנשמלא מוצלחת הולעתים קרובות 

לעשות זאת,  להביא את התוצאות הרצויות, למה הם לא יכולים יםלא יכולמדומים אלו איך פתרונות 

עליכם זאת,  עקבול מטרתם המקורית. כדיהיתה כיצד הם משפיעים על העצמי ועל אחרים, ומה 

את  ואז תרא. , עדיין מרגישיםאופן שונה ם, ובכבילדותהרגשות שפעם הרגשתם להביא למודע את 

 כםשל יםרעיונות הלא מודעהמושגים והכיצד ו כםהסתירות, את השרירותיות של הרגשות של

אחרים, יחד עם רגשות על עדיין כופים  כאלהמדומים מטרה שלהם. פתרונות במקור ובשולטים 

.סותריםבסיסיים   

 תקחצנועים ולעולם לא למדי כנעים, תמיד מוכנים לפייס, להיות דוגמה. אנשים נ כםלי לתת לאפשרו 

הם אינם רואים שהטינה הזאת אינה  או יתרונות לעצמם, הם חייבים להתרעם על אחרים.קרדיט 

. אין להם זכות להאשים אחרים על כך שהם ית זוהתנהגותתבנית מוצדקת משום שהם עצמם בחרו 

 שלצטנעות / המחיקה  את הה -מציעים )הנכנעים( מה שהם את הערך הנקוב המלא של לוקחים 

לתת   זה, אנשים צריכיםצנוע לגבי הם מרגישים: "למרות שאני מציע את הקורבן ואני כל כך  .עצמם

ת עצמיהמחיקה הב אותי במקום לקחת אותי כמובן מאליו". במילים אחרות, ואהללי כבוד מיוחד ו

אהוב ל לש מקוםאת ההעצמית שלהם תופסת כיוון שמחיקה מ. יםבתמורה להיות נאהב תמוצעשלהם 

תהליך האת הם ישתנו רק כשיכירו . כלפיו . זה מה שהם מתרעמיםמצליחלא זה אחרים, סחר חליפין 

.אחריםבינם לבין המדוייק בעבודה הפנימי   

את תכתיבי הדימוי  כי הם אינם תואמיםים לגבי תרעומות אלו אשמים גם רגישכנועים מאנשים 

. ומה קיים מתחתי עצמכם, תראותוך העצמי האידיאלי שלהם. כשאתם מוצאים יחס כנוע שכזה ב

גם דרישות  וצאתמ ם, אתעמוקות יםמוסתרהוהאשמה, תרעומות/ הטינות לא רק את התמצאו 

דרישות אלה שרק בגלל ש ומצאת םכוח. אתמ מּונָּעמוגזמות, לא פחות מאלו של האדם התוקפני, ה

זה יגרום לאחרים לציית שפתרון כנוע מתוך אמונה נבחר  -יפוחלטהגנה, ולאהבה, ל - ותקיימ

של הכללי את האופי באופן מחוספס . עם זאת, ההכרה המודעת בדרישות כאלה נוגדת שלכם דרישותל
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 הדרישותש. ככל מות לאשמה נוספתלהישמר תחת כיסוי, גורכות אנשים כאלה. לכן הדרישות צרי

. יםלא אהובתהיו גם ימתחו ביקורת עליכם ולכן כי  ןלהסתיר אות םכישים שעליך אתם מרג, כגדלות

על חוסר הכנות של אחרת , השלכם ביעותהתשל ן על קיומ תאשמה כפולה: אח יםפתחמ םאתאם כך, 

.שלכם ותנבעוהתהיעדר וכם הצניעות של  

היא החיפוש אחר ת דומיננטינטייה האת ההיפך. אם המתחת לעתים קרובות, הנטייה השלטת מסתירה 

יעּותהעליונות, העמדת הגאווה, ה , עם כל העוינות, האכזריות,מוגןכוח כדי להיות   פנים על ְפגִּ

אהבה והגנה; חפש אחר הליבה הבסיסית עשוי להיות הילד חסר הישע, מגרעין , הנילווים לחיפוש

תלוי. אם הנטייה השלטת היא לא עצמאי/ אושר; מרגיש פגיע, כנוע, חסר ביטחון ולולהנאה שתוקק מ

עצמית ההכחשה הפיוס, ה, תעצמיההתבטלות ה כדי לקבל הנאה, עם כלבהחיפוש אחר אהבה 

יכול להיות אנוכיות אכזרית, גאווה הבסיסית הליבה גרעין  , הנילווים לחיפוש מזוכיסטיתהרבנות ווהק

. ים כלפי אחריםעצמי ועליונות, דרישות מוגזמות ולעתים אפילו דחפים אכזריממוקדת ב  

ההפך. עם  א מכוסהי, ולאחר מכן התלהיות מוסתר תהליבה הבסיסית תמיד מייצרת בושה, אשר חייב

הבושה עצם קונפליקט נוסף נובע מ, ו, ולכן הן יוצרות קונפליקטהדדית מגמות הללו הן בלעדיותהשתי 

, עצם העובדה מועילבמשהו חיובי ו יםמתבייש םגם אם את .אותה של הנטייה הבסיסית שיש לכסות

.מייצר מתח, חרדה, העמדת פנים, ופחד מחשיפה זה את יםולכן מסתירים מתביישם שאת  

לאחר  הוא גילוי של משהו מביש. רקכל כך כואב למה שעושה את העבודה הזאת באופן זמני 

תחושה בלתי  . ועם זה תקבלותיעלם המוגזמת הדמות כם,את הבושה שלחשוף את האומץ לאספתם ש

.משקלום מה הבנתממש כבד שאף פעם לא  הניתנת לתיאור של שחרור, של השלת נטל כ  

, כםלהרגיש ולחוות את כל הרגשות שלכך נהיה חשוב לכם יותר בעבודה זו,  יםקדממת םככל שאת

ללא פעילות זו, זה יהיה בלתי אפשרי לשחרר את . להעריך את משמעותם ולתרגם אותם למשמעות

כל המשקל צריך להיות מועבר מחשיבה, מהערכה אינטלקטואלית בעיות. מקונפליקטים ומ כםעצמ

והיסק לוגי להרגיש ולחוות את כל הרגשות החיוביים והשליליים. אינני יכול להדגיש זאת די הצורך. 

כשאתם לומדים זאת בהדרגה כל ידי הפחתת ההתנגדות שלכם באמצעות הבנה מתגברת, אתם תפשטו 

שכבה של הפתרונות המדומים עם כל התגובות הריגשיות המגוונות שלהם. תבטלו את שכבה אחר 

הדיכוי של הרגשות האסורים ותכירו בהם ללא צנזורה. רק אז, תוכלו להבין את מקורם והמשמעות 

 שלהם. 

 יםטפחמו יםבאמת רוצ םקורה רק כאשר אתוזה תהליך הדרגתי הוא  כםרגשות שלללהיות מודעים 

ועם הבנה שונה מאוד. מאד דרך שונה בחיים  חֹוֶוהשמודעות כזו מעובדת, האדם הממוצע  אותו. לפני

פרובוקציות חיצוניות, להסתות / כולה למתנסים בהם, תיוחס מדי פעם  םהחריפים שאתהפחד החרדה ו

אנשים . כמובן, אני לא מדבר כאן על בסדר גמור םאתמלבד זאת, שו שבעי רצון להאמין תישאר םואת

 בר סיבה ותוצאה בין האירוע החיצוני שמפריע להםלח. רוב האנשים נכשלים גסההפרעה עם 

מייצר תלות מדומה הם לא מבינים שכל פתרון המדומים. פתרונות ההקונפליקטים הפנימיים שלהם וו
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כל ה. הם גם לא רואים שכאשר םעצמאיעד כמה הם נחושים להפוך ללא בריאה באחרים, ללא קשר ל

 היכולת שלהם לחוות, ליהנות מהחייםמקטן החיצוניים שלהם, הם חיים רק עם אחוז רגוע בחיים 

חוסר יכולתם להביע את עצמם בצורה הולמת. להם ושל עכבותל ולהיות יצירתיים. הם אינם מודעים

מרגשות מודחקים. בעיקר, הם אינם מודעים  יםעייפות וחרדה מעורפלת נובע, מתחשהם לא מבינים 

 מגיעים לידי ביטוי רק כאשר יש להם, והמשיכים להסתיר, שאותם הם משלהם יםשליליהרגשות ל

.םתוסיבה להחצין א  

באמת  םמה את רשות פנימית לגלות /להיות מודעים לרגשות הוא ֵהֵתרהעיקרי אז הצעד הראשון 

בדרך זו יעלו ה. של כוונ תיומיהחלטיות/ נחרצות עובד על ידי תפילה, מדיטציה וי. זה יםמרגיש

הווים את הסיבה ורגשות שליליים אחרים. רגשות שליליים אלה מאיבה טינה, אשמה, חרדה, לתודעה 

על החיים, חוסר חיים מסוים. לפני  כםהשטחה שיש לה מסויימת של תחושלעיכוב הספונטניות ול

לסביר/ נחשב בדרך כלל  החיצוני כללי זאקלים בעבודה זו, ניתנת להערכה התקדמות שנעשית 

שהחיים יכולים  כםומעולם לא עולה על דעתאת כמובן מאליו ז יםלוקח ם. אתמתקבל על הדעתל

רבה בקלות ת , אשר מוטרדה באופן מדומהרגועלחיצוניות ה יםחודר םלהיות שונים מאוד. כאשר את

, ַעֵשן אּודכמו רגשות השל עצומה הצטברות  ו, תמצאכםשליטתמחוץ לעל ידי הנסיבות שכל כך 

. דאיגים/ מרגיזים כפלייםמ םולכן ה כםשללאופי לחלוטין  יםזרנים שהם מאמי םלעתים קרובות אתש

כם להיות לחסל את הגורמים שגרמו ל יםתחילמ םבהתחלה, אתמה עם החדירה הזאת, אם כי לא נעי

כם.בכל הרמות של ההוויה של יםפוטנציאלהכישורים המידה קטנה של ב, תוך שימוש יםרק חצי חי  

 יתםלא הים אתש תרעומותשל ות מתפרצת הרמה הרגשית הראשונה של מודעות בדרך כלל תהיה גא

הם בלתי התרעומות  לא כלש ו, והם קשורים לאשמה ולחרדה. אבל תמצאהם אף פעםמודעים ל

 תחת הרושם המעורפלובכל זאת אתם  .ןאינ ותתנאים; אבל אחרל ם, כי גרמתכך ן. חלקותוצדקמ

כם. אשמת, באופן אוטומטי, חייב להיותשכל דבר להתרעם על משהו ושאסור לכם אף פעם   

נֹותתרעומות הן כמה ש. תגלו בדיללה ותלמד במקום  ןמשהו בקשר אליה ו, בתנאי שתעשותובריא מּובָּ

 ם. אתם שינצלו אתכםבעבר נתתעמוד על דעתכם היכן של ותלמדחוסר שימוש בהן. ליפול למצב של 

לא ניתן  הן בכלל חסרות שחר.. תבינו כי תרעומות אחרות , תחילה בזהירותאת התהליך הזה וצרתע

לשחרר את  את האומץ כםברגע שיש ל ,את האמת ללא ספק ותדע כםעצמב ם. אתחוקים קבועל

תוקפנות בריאה,  , ואם יהיה צורך, לאמץעמוד על שלכםאת היכולת ל כם. זה ייתן לכםשלהדחקות ה

 -מבפנים או בחוץ  -להיות  ון מזו המעוותת. כך יתחיל איזון פנימי תקין. תפסיקששונה לחלוטי

 . חוסר איזון אחד תמידמועילבריא ו היכן שזה םאגרסיבי והיתכן אינו מוצדק; ו זהשאיפה  םתוקפני

אפשרי. התמודדות עם האמת ושינוי כשזה מ האיזון מגיעיצירת אחר. לפיכך, ל)חוסר איזון( גורם 

. תומכווננגיש לפעולות חיצוניות יזומות ואיזון חדש זה מגיע באופן אוטומטי והוא בלתי   

להרגיש  , במקום לנסותים באמתמרגיש םאת מה שאת יםאצשכבה זו של טינה ומו יםחוו םכאשר את

את  כם, ואם יש לכםכדי להיצמד לפתרון הפרטי שלב, אמורים להרגיש םשאת יםחושב םכמו שאת
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שכבה ל אופן בו תהיו מודעיםאת ה נוכית ם, נכון או לא נכון, אתיםמרגיש םלהכיר במה שאת מץהאו

את המרכיב העיקרי של  ומצאתגם מנגנוני הגנה אחרים.  ומצאתהשולט שלה. מדומה והפתרון ההבאה 

ו את זה, בדקשתרק לאחר  ., הכולל, אולי, את כל שלוש המגמותכםהדימוי העצמי האידיאלי של

מודעות רגשית. לאחר מכן תחוו שלכם להבעיה מכוסה בושה של הליבה הבסיסית המוזנחת והתתפתח 

.את הרגשות האלה  

כי כאב המ חמקוזה תהליך מכאיב, ידידי. אני רוצה לומר לכולכם שעושים את העבודה הזאת, אל תת

תמיד בנשמה ייב הזה, זה בלי לעבור את הנת .כדי לחסל את הכאב אחת ולתמידחיוני בריא והוא 

של ניסיון הנס , ההגנהאו לא. החופש והאושר, הביטחון והים זאת יודע ם, אם אתכםליזיק ו כםשל

 נו עדבית. אז, ורק אז, דרך זהאת האומץ לעבור  כםרק אם יש ל כם,לגמרי של להיות יםהחיים יכול

יכמה  אִּ שמעולם לא נפטרה  נהיעשל בת ה מדיניות תהיכי ההתחמקות  ותדעאז התהליך הזה.  ְכדָּ

כשאתם נועלים . ו )הוא יעבור(תוא ותאבדהחוצה, עמוק בפנים. על ידי הוצאת הכאב ההכאב מ

ותו הכאב הזה, שאדרך האומץ לעבור אתם חייבים לחוות את לסבול.  כיםממשי ם, אתומכסים אותו

. עזרה ו כךחליטתאם ו לכם רהחיים והנתיב הזה יעז. ברמות שונות, כמו גם בליבה לפגוש יםיכול םתא

מזדמנים/ גורמים פנימיים  על כםתבוא גם דרך אירועים חיצוניים אשר ימקדו את תשומת הלב של

.אקראים  

 מעובד מחדש. הרצון הפנימיתמיד צריך להיות  כםהכאב שלדרך לעבור  כםהרצון הפנימי של

ׁש.  להיפתרתמיד , ללא קשר אם זה לא נעים או לא מחמיא, צריך תוככםבשהאמת  עם תמודדהל דָּ חָּ מִּ

ביותר,  ההמכריעבהצטלבות להמשיך ללכת  כם. זה יעזור ללהיות מוצלחיםאת הכוח  כםזה ייתן ל

  ., ולהתמיד! זו העצה שלי, חבריםעקש, להתלשקוד /שאוף. לביותר כאשר הפיתוי לוותר תמיד חזק

, שמגלים נקודות כאב מסוימותלעבודה הזאת. כ כםמה היחס של כםאת עצמלשאול  כםאני גם מציע ל

         ? שלעצמוכל הרעיון כל, כם, לאנשים שעוזרים לכם, לעצמזו לעבודה כםהתגובות של ןמה

  . דרכים רבותאפשר להגיב ב

?, יש שאלותידידיעכשיו,   

באדם אחד. האם הם מתחלפים  תהנימצאים בו זמניהעיוותים  תלשאול על כל שלושאני רוצה  :שאלה

לידי ביטוי באישיות? בא ביניהם? איך זה עובד /  

?. מה בדיוק לא ברורכרגע : הסברתי את זהתשובה  

קשה ולהיפך. אם  -כוח דחף מוסתר ל אולייהיה אנשים כנועים פנימה, למשל, של: אני מבין שאלה

מהחיים. אבל מה שאני רוצה לדעת הוא,  נסיגהעל ידי מזוייפת שלווה  בונים, הם מדי לשאת את זה

? כאשר אדם הוא כנוע פעם מופיעות לסירוגיןאלה המגמות הכל שלוש  יים אותאיך זה עובד כאשר ש

למה זה ? רגעיטלטל בכל . האם הם עשויים להבפעם אחרתאחרת, ונסוג ן בהזדמנות אחת, שתלט

?קורה  
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הם עשויים לעבוד מדי פעם . לא עובדים ולכן הםמדומים : זה קורה כי אלה הם פתרונות תשובה

מכשולים מסוימים, לא  גיםיאבל אם החיים מצמיישרים קו עם זה. במידה מסוימת, אם החיים ואחרים 

ים קרווחבתורם  אחריםאז גם פונים ל, נסיונות של פתרונות מדומים לעבודאחד מאותם ים לאפשרמ

  . , כביכולאותם

אנשים כנועים המגיבים התחבר להרבה הוא דומיננטי. כוח ש דחף ינאמר שלמישהו דוגמה. בואו ניקח 

. נניח דומיננטיהוא דחף הכוח פיכך, ל. ד בשבילובנראה עוכזה, אם כן,  . פתרוןאופן אוהדו בילא

, אולי אדם בריא יחסית לא יגיב דומיננטי כוחדחף בעל הוא עצמו , הוא תלוי בושאדם חשוב מאוד 

יעּות. אפשרותב וילא  ימרדוהוא או היא  שלישית היא שגם האדם הכנוע ביותר יגיע לנקודה שבה ְכנִּ

יש גם היבטים כוחניים  אדם הכנועכי ל, הלאהולא עד לפה ללכת רק ים יכול םכלפי חוץ. את

כבר לא עובד. בכדי לקבל את מה שהוא רוצה וחושב  נעלה יותראגרסיביים. אז "הפתרון" של כוח 

 פוך אזאחרים יהמתנשא מעל כניעה שלו. בדיוק אותו אדם שבדרך כלל היכנס אל שהוא צריך, הוא י

אישור ללא תנאי. אני מעז לומר להבה ולא, ןטחויינסו לספק את צרכיהם לב לכנוע למדי. כך אנשים

אלה  מול הממונים, לפני ץהמתכווהאדם זאת לעתים קרובות. כולכם מכירים את  ראיתם כםלוכש

חלשים יותר.  מתנשא ללא רחם כלפי ואהאנשים חזקים יותר, אבל  -מדמים שהםאו  -באמתהם אשר 

?הצורך והמצב. האם זה ברור , על פימתחלפים לסירוגיןזהו ביטוי טיפוסי של איך פתרונות אלה   

.: כן, אני חושב שכן. אז זה הופך להיות עניין של אחיזה בקשתגובה  

כדי כי הילד, המבקש פתרונות  ה הוא תמיד אחיזה בקשכזמדומה : נכון. אתה מבין, כל פתרון תגובה

מכותר על ידי מצויד כדי למצוא את הפתרון האמיתי.  להתמודד עם עולם עוין ומפחיד לכאורה לא

והוא חייב להגיב על ידי פנייה  הקשהלראות את הנקודה  לא יכול הואהביא לתוך גלגול זה, שבעיות 

הפתרון המדומה המקורי  גביל םמתחושות אשמה הרסני כם. זה צריך לפטור אתמדומיםלפתרונות 

את מלוא האחריות,  כםעל עצמ ו. אבל עכשיו תיקחהתאפקל םלא יכולתבאותה תקופה בו.  תםשדבק

, ה, בתורו. וזמדומיםת תמיד לפתרונות ות הפנים שמקושרוהעמדה של , לשמירתהרסניאשמה ללא כל 

  . מהם כםלשחרר את עצמכם ור לזעת

לעומת  כיצד מתבטא הדימוי העצמי האידיאלימשתלב היטב, , מעורה /היטב אוזןאצל ילד מ: שאלה

  ?היתוך מתמשך מבלי לבנות אישיות מסכה חזקהמיזוג/ העצמי האמיתי? האם יש 

עשוי  בריא יותר, כך חלש יותר הדימוי העצמי האידיאלי. זהבן אדם : כמובן, ככל שהתשובה

יותר  החזקנוטרל על ידי הביטוי המופרעים, ובמידה פחותה. זה תמיד ילהתבטא רק באזורי האישיות 

ללא כל עיוותים פנימיים והפרעות נפש, לכולם יש דימוי  אין אדם שהואמכיוון ששל העצמי האמיתי. 

או  -הילד  ובמידה זו החסימות קובעת את עוצמת הדימוי העצמי האידיאליה של עצמי אידיאלי. העוצמ

העצמי האידיאלי. ככל  העצמי האמיתי, ומנסה להיותמהופך להיות מנוכר  -עניין המבוגר, לצורך ה

לבין העצמי משי /הריאלי הפנימיים חזקים יותר, כך חזק יותר ההבדל בין המקונפליקטים שה
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מתאים. הדרישות הולם/לא גם האידיאלי. אצל אדם בריא יחסית, ההבדל לא יהיה מרשים ו

.לי יהיו פחות מחמיריםוהסטנדרטים של העצמי האידיא  

של חלומות בהקיץ הם תמיד אינדיקציה טובה לדימוי העצמי האידיאלי ולפתרונות  ם הנחשקיםחייה

של הנפש. מאחר שרוב המבוגרים חיים  בולטיםשלו. הפנטזיה נובעת מהמטרות והצרכים ה מדומיםה

חומר נוסף לחיפוש. הדימוי כעשויים לשמש חלומות אלו  , בצורה זו או אחרת, חלומות בהקיץב

 מופיעזה  , ותנוקשהבפקודות  להופיע /ראותירק בפנטזיה. זה חייב להלא העצמי האידיאלי מופיע 

. זה מופיע בציפיות מסוימות מהעצמי ההתנהגות הכפייתיתלא מממשים את בחרדה ובאשמות כאשר 

י העצמי האידיאלי וה. אם הדימרק לאחר עבודה מקיפ ְלַאֵמתומאחרים. אבל את כל זה ניתן למצוא ו

האישיות  לּומופיע בחיים הנחשקים, זה משולב גם באישיות, אם כי ייתכן ועדיין אינכם מודעים לכך. 

לא היה שום צורך לחלום בהקיץ על הדימוי  לא היה ניכור עצמי, לוהיתה משוחררת לחלוטין מזה, 

רצונות הוא ביטוי לצורך דחוף להפוך העצמי האידיאלי. חיי פנטסיה מאד פעילים שבהם מתגשמים 

   לדימוי העצמי האידיאלי. 

כמו כל האחרים מכוונן /מותאם, : האם לא כל ילד כאשר הוא נולדשאלה ?   

הקודמים שלא  כםת הבעיות והקונפליקטים של חייכם אאית יםמביא ם: לא, ממש לא. אתתשובה

כדי לפתור את הבעיות הבלתי פתורות  - כםעצמידי אולי ב -נבחרו  הסביבהו כםנפתרו. נסיבות חיי

יש גם וריאציה  א. לא רק התפתחות רוחנית כללית משתנה עם כל אדם, אלבאופן הטוב ביותר עדיין

.עוצמתםבוקונפליקטים ב  

נראה  הללא מענה בגלל הזמן, והשני המהם נשארת : היו שתי שאלות בפעם האחרונה. אחשאלה

תרעומות והתמרמרויות . אחת מהן קשורה לאפשרות שותקשור ןבצורה משביעת רצון. ה התשלא נענ

או טינה מוצדקת. אני  צודקתשל התמרמרות  ְתֵקפּותהעל  השאל הלמצב של אדישות. השני ְיֻכְּונּו

?. אתה רוצה להגיד מילה נוספת על זהעל שתיהן חושב שענית   

חפשים כנועים, כמו גם אלה המבהרצאת הערב. אמרתי במפורש, למשל, כי אנשים זה נענה : תשובה

למדי,  תא מוצדקיהלהתמרמרות ש, אולי אפילו לא מרשים לעצמם להיות מודעים שלווה מזוייפת

בריא ברגע שהאישיות תגיע לבריאות אופן . עוולות או פרובוקציות יוכרזו בעל פיה לפעול שיוש

 עקב תמוצדקמרמרות התלנקודה זו קשה מאוד להבחין בין מגיעים פנימית בהקשר זה. לפני ש

. רק נגרמת על ידינועקב התגרות לא מציאותית או  תלא מוצדקהתמרמרות פרובוקציה של ממש, לבין 

מעבר לכל צל של  יםיודע םלנקודה שבה אתכם בסופו של דבר תביא את הזנתיב עבודה נרחבת ב

עד כמה אתם צודקים, ברית כדי לאשר  יבעלהשיג ספק, ללא כל התלבטות או אשמה, ללא כל צורך ל

זאת ללא כפייה  יםעוש ם, ואתתם בכךבחופשיות כי בחר ותפעל םומתי לא. אתעמוד על דעתכם מתי ל

אף כיוון. פנימית ב  
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כדי ביותר אני מברך כל אחד מכם, ידידי היקרים ביותר, ומבקש מכם לפתוח את עצמכם הפנימי 

 כיםהחיכווכל מי יתן ל דרך אפשרית. כוח שיאפשר לכם לקבל תובנה נוספת על עצמכם בכהשיג ל

עם  כםומחזק את כםגורם מסייע כדי לזהות חיכוך פנימי. עם מילים אלה אני מברך את ויהי יםהחיצוני

.כל האהבה שלנו  

 היו בשלווה! היו באלוהים!

 

 תרגום: חווה אילון

 

 

 

. נתיב RPathworkשם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים: , יש לרשום בהרצאה זו
)הקרן לנתיב  Foundation Pathwork Theההתמרה הוא סימן רשום בבעלותה של 

ההתמרה( ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש בכתב מאת קרן. הקרן עשויה ,על פי 
על ידי ארגונים או בני אדם  RPathworkשיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימן

                                    ם. אחרים, כגון ארגונים מסונפים וסניפי

הם  –המדריך לנתיב ההתמרה  – Guide Pathworkזכויות יוצרים: זכויות היוצרים לחומר של 
.שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמידה בתנאים של  Pathworkרכושה הבלעדי של קרן 

לשנות או לקצר  מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות היוצרים של הקרן, אך אין
את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את סמלי זכויות היוצרים, הסימן המסחרי 

 וסמל המוצר או כל הודעה אחרת. 

 גביית תשלום מותרת אך ורק על עלויות השכפול וההפצה. 

כל אדם או ארגון העושים שימוש בסמל המסחרי של הקרן לנתיב ההתמרה נחשב כמי 
 במדיניות הסמל המסחרי, סימון השירותים וזכויות היוצרים של הקרן. שהסכים לעמוד 

 by Eva Brochלהשגת מידע או עותק של המדיניות, נא ליצור קשר עם הקרן. 
Pierrakos  1996 The Pathwork Foundation (1996 Edition)           

                                                     

 

 

 


