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  140הרצאה 

כמקור , מונחה באופ� חיוביה בי� הנאה מונחה באופ� שלילי לבי� הנאה ,קונפליקט

  הכאב

  

עבור כל מאמ� שלקחת� על ,  לכל אחד מכ� עבור כל צעד,שוב ,ברכות. ברכות לידידי היקרי�

בקלות . בהרצאה זו אחבר הרבה מהדברי� אודות� שוחחנו לאחרונה. עצמכ� בדרככ� לשחרור

 האמיתי גור�בואו נעי� מבט במשמעות של כאב וה, כהקדמה, אבל תחילה . הקשרי�תראו את 

. הוא מתרחש כאשר שני כיווני� נוגדי� קיימי� באישיות. קונפליקטכאב הוא תוצאה של . שלו

, יופי, אישור, התגלות, צמיחה, החיי�, הכיוו� של כוח היצירה האוניברסלי הוא כלפי האור

נוצרת , על ידי הכיוו� האחר כאשר נעשית פעולה נגדית. ת נשגבאההנ, אחדות, הכלה, אהבה

אלא חוסר האיזו� והסוג המיוחד של מתח  , זו אינה ההפרעה עצמה שיוצרת את הכאב. הפרעה

על מנת לעקוב אחר , חשוב להבי� זאת ידידי. זה מה שיוצר את הסבל. שנוצר על ידי הכיוו� הנוגד

.  הפיזימישורנית� לוודא זאת ב. מישורי�יר פה תק� בכל ה העקרו� שאני מסב.המש� הרצאה זו

. ג� היא שואפת לשלמות ובריאות, י� האחר או המישורי�כמו כל המערכות, המערכת הפיזית

�נית� לאמר שזה . המשיכה לשני הכיווני� יוצרת את הכאב, כאשר כוח מפריע מוש� לכיוו� ההפו

רבי� . הכאב נעצר, ל המאבק והפרט מוותר לכאבמה שבפועל גור� לכאב היות וכאשר מוותרי� ע

והקיו� של הכיוו� , ברגע שהמאבק בי� השפעות נוגדות ננטש. אישרו את האמת של עקרו� זה

והאישיות רוצה ,  כאשר נאבקי� בהפרעה באופ� לא אפקטיבי.הכאב פוסק, השלילי מתקבל

עלמי� ומדחיקי� את היות ומת.  ג� אי בריאותהיא רוצהזה שולל את העובדה ש, בריאות

  . זה מקור הכאב. בריאות נהיה מתוח יותרכיוו� של המאבק ל, החתירה לאי בריאות 

המאבק היה , בריאותב חפצה אי בריאות כפי שהיא חפצה שהיא �א� האישיות היתה מודעת לכ

 חוסר המודעות. רק האחרונה יכולה. מקורית אינה יכולה להמשי�ההיות והבקשה , פוסק מיד

התוצאה היא ההפרעה . י השליליו היא המאוגור�ה.  ותוצאהגור� שיוצר פער בי� ההוא ז

, כאשר תהלי� זה מוב� במלואו. ואז נוצר הכאב לפעול ממשיכי�המנוגדי� שני הכוחות . במערכת

האד� יכול לשחרר  את ,  של המאוי השלילי , שאי� להמנע מה�א�, ומקבלי� תוצאות זמניות

זה .  זו לא בהכרח דר� הרסנית של אימו� הכאב. והכאב ייפסק,  עכשיועצמו לתו� הכאב שקיי�

זו . כשעצמו מעניק מחסה ומנציח מאווי שליליל ש, או של הענשה עצמיתשל מזוכיז�לא יסוד 

זה . של לידה ללא כאב, למשל, זה העקרו�. פוסק הכאב , ע� זה–קבלה מלאה של מה שקיי� 

כאשר המאבק הינו ". אל תתנגד לרשע"ו הסביר באומרו זה העקרו� שיש. העקרו� של ללא מאבק

. מוות יכול להיות ג� תוצאה של וויתור על המאבק. ות מתמק�והמ, מישורי�אכזר מידי בכל ה

  .  וזה קורא במוות–כאב פיזי נפסק כאשר המתח נפסק   .מישור הפיזיכמוב� תק� בזה 

, הבנה מלאה של המאבק  כביטוי זמניכאשר יש קבלה ו. קורה דבר דומה,  והרגשישכליבמישור ה

.  או הרגשי פוסקשכליהכאב ה, תוצאות אלובמודעות לצדק ש, ויחד ע� זאת , לא סופית, כתולדה

יוצר את הכיוו� השלילי הוא שרצו� ה, היות וכפי שראינו, זה לא קורה כאשר רוצי� את השלילי

אלא על ,  העקרו� החיובי וויתור עלי זה ג� לא קורה על יד.  החיובי,מקוריכיוו� ההמנוגד ל, החדש

כפי שכאב פיזי פוסק כאשר נוטשי� את המשיכה ,  ורגשי פוסקי�שכליאז כאב . ידי הבנת העכשיו

כולכ� בנתיב של הגשמה עצמית . כל זה נית� לאימות ואומת בכל רחבי העול�. לכיוו� הנגדי

  .חווית� זאת לפחות באופ� אקראי
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בעוד שכל שאר המישורי� או עולמות , גור�המישור הרוחני הוא ה. ההרוחני ידידי זה שונבמישור 

הוא אינו מכיל ואינו יכול . המישור הרוחני הוא המקור של הכיוו� החיובי. התודעה ה� תוצאה

הכיוו� השלילי יוצר ונוצר על ידי עמדות שונות שאינ� עולות בקנה אחד ע� . להכיל כיוו� שלילי

אי� הגיו� ולא נית� להעלות על הדעת לכ� , ה עצמאחדותוחני הוא ההמישור הר. המקור של החיי�

  . וכתוצאה מכ� כאב , כיווני� מנוגדי�, קונפליקטשש� יהיה  

ה� יכולי� להיות באחדות מלאה רק כאשר .  וכאב ה� באחדותקונפליקטאנשי� שמשוחררי� מ

א� היה אפשרי . �ה� עוקבי� אחר הקו הלא שבור של הכיוו� החיובי של כוחות החיי� שלה

אבל זה אינו . הכאב היה פוסק ג� במקרה זה, שליליל באופ� מלא התאוותל ,אד� כלשהואל

) קונסטרוקטיביות(עול� של יצירתיות אמת שב לתאי� את עצמוהיות והאני האמיתי מ, אפשרי

חס  אפילו לדמיי� שמישהו יכול להיות באחדות ביולכ� זה אבסורד, זו המציאות הסופית. מוחלטת

. אופיי� העמוק של החיי� ומהות� לעול� אינו יכול במגמה שלילית. למטרה שלילית כלשהיא

 עיוות ממשי� להתקיי�לתחת מהיות ו. מגמה שלילית אינה יכולה להיות אלא עיוות

 ה שלעיוות וכוחה שכבותתו� התעלמות מ, יו את השפעותמקד�) האמיתי(הוא , הממשי/האמיתי

איש אינו יכול להיות , היות ובני האד� והחיי� ה� אחד. באופ� רגעי הקיימת המגמה השלילית

�  .שלילי לחלוטי

  . יופיע וג� הכאב יילוו לכ� קונפליקטמתח ו, מרק� של מישהואבשלילה מדה של כאשר יש 

חיי� אינ� יכולי� $אי, חיי� באופ� מלא$ אי אפשר לרצות אי. הכיוו� השלילי מנוגד לחיי�

שהשלילי יכול , ידידי, חשוב להבי�. היות ואי� בכ� כל הגיו�, י�פליקטקונ חופשיי� מלהיראות

תמיד יהיה חלק של הנפש . לעול� לא על ידי כולה, להחשק רק על ידי חלק אחד של האישיות

שכלי ורגשי אפשרי ,  הפיזימישורי�ב. וזה מקור הכאב, שבפראות מתנגד לתשוקה השלילית

. רשלני והפרעה זמניתגור� בהבנה שזו השפעה של , ברבאופ� זמני לקבל את השלילי כשלב מע

 וע� יחס כלא סופיהאד� מקבל את השלילי . האד� מפסיק להיאבק, מתו� הבנה זו וקבלתה

  . מתמכראוביקטיבי ולא 

. זה אינו אפשרי, המקור של הכל, החיי� הטוטליי�, במישור הרוחני שכולל את המהות הטוטלית

 תכאב וסבל הינ� תמיד תוצאה של משיכ. צות לגמרי את השליליהמהות הטוטלית אינו יכול לר

נית� לקרוא לה� ג� כיוו� האהבה . חיי� $ הכיווני� של חיי� ואי: האישיות על ידי שתי נטיות 

השכבות החיצוניות של האישיות . הכיוו� החיובי והשלילי, או, בידוד ופחד, לעומת כיוו� השנאה

אחדות קיימת באופ� בלבדי במציאות המלאה של . אחדותכל עוד לא הושגה צריכות לסבול 

היות , להבי� מה שאני אומר כא�, ידידי, זה חשוב באופ� יוצא דופ�. העקרו� הקוסמי היצירתי

למספר ידידי� שלי חצו ס� מרכזי בנתיב שלה� באמצעות  .והבנה זו צריכה לפתוח דלתות חדשות

 חדש חשוב באופ� שלב עכשיו זה .קי� בשלילי חוששלה� למקו� בו ה� עצמ� מודעותהתגלית וה

� יש הבדל מהותי בי� להיות מודע או לא להיות מודע לתשוקות השליליות כל אד�עבור . יוצא דופ

יש . יש אפשרות להיות מודע לה� להר� עי� ובאופ� מקרי. יש כמוב� דרגות שונות של מודעות .  שלו

ככל שקיימת . לדלל את המודעות הזאת אחת חשובה לקיומ� אבל תובנהאפשרות לזכות ב

, חייו, האד� יכול להיות בשליטה רבה יותר על עצמו,    מכוונת לשליליההמודעות לתשוקה 

  .וחלש, חסר ישע, וירגיש פחות קורבני

 מכל סבל או � אינסופי להיות גדול אמורהסבל , ימכוונת לשלילהלתשוקה  מודע ו אינאד�כאשר 

 בהכרח �העדר מודעות מסוג זה גור.  לכ� שהוא רוצה את השלילימודעש אד� אצלנובע הכאב 
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כאשר אד� היא בלתי נמנעת  חוסר אוני� הרגשת.  כקרב�שנבחרלאקלי� נפשי שבו הפרט מרגיש 

   .חסר מודעות לכ� שהתוצאה נוצרה במו ידיו

ות  ברגע שמודע. וחוסר תקוה, ספק,  גורמת בלבול, של אד�תוהפרדה בי� סבה ותוצאה בתודע

, את� יודעי� לפחות , )הנתיב(לתשוקה שלילית הושגה באמצעות המאבק הזהיר של עבודה זו 

כל עוד אינכ�   .  הלא רצויי� לכ�מצבי� ואת המה יוצר את הקשיי� החיצוניי� שלכ� , ידידי

עצ�  יחד ע� זאת . אינכ� מסוגלי� לוותר עליה�, מביני�  מה יוצר את התשוקות השליליות

 אתכ� לאנשי� תהפו�, בחייכ� � אלו שיצרת� את הגילויי� הלא רצויי� הללוהידיעה שאת

צריכי� , לתשוקות שליליות החדירה ההתחלתית למודעות  אלו מכ� שעשו את .חופשיי� יותר

 הלא רצויי� היבטי� הלבי� בי� התשוקות השליליות ולהרחיב מודעות זו ולקש, להיות זהירי� 

  . של חייה�

לתשוקה שלילית ויחד , לפחות במדה מסויימת, אפשר להיות מודע. חיוני זה אי� להתעל� מצעד 

 בחייכ� בה� את� היבטי�מספר לע� זאת להתעל� מכ� שתשוקה שלילית זו היא הגור� המיידי 

  את� נאבקי� נגד משהו שאת� עצמכ� גרמת�. וזה בדיוק הכאב שלכ�.  רב �נאבקי� במאמ

, האהבה, לעבר השלמות,  תמיד קימת המשיכה לעבר האור,בעוד שבאותו זמ�, וממשיכי� ליצור

 – ההכחשה שלכ� של הכיוו� לשלמות והשכחה של הכחשה זו . תגלותיופי וה, הכלה ויצירתיות

 מבלבלת אתכ� וגורמת לכ� –אינכ� יודעי� שאת� רוצי� שני דברי� סותרי� בעת ובעונה אחת 

 שהעיפו הצצה ראשונהאלו מכ� . עות זו על מנת להגיע למודאד�קל להבי� מה נדרש מ. לכאב

את� , בכל עת שמודעות זו חיה. תקוה חדשהב זכו בכוח ו,�ה התשוקות השליליות שללעבר

למרות , לא תשוקות שליליותלאי� חייכ� יכולי� להיות , תחילה כעקרו� וכאפשרות, רואי�

את� מטפחי� שאינכ� יודעי� עדי� למה ואי� את� מתעקשי� על התשוקות השליליות ולמה 

תוצאות והבנת השפעת� על ה) תשוקות שליליות(הידיעה שיש לכ� אות� עצ� . אות� מלכתחילה

  .  לכ� תקוה והשקפה חדשההעניקמ מ� הסת�, הבלתי רצויות

 את התשוקות אתרלעל מנת יעשו כמיטב יכולת� , מ� הראוי שהידידי� שעדי� אי� לה� מודעות זו

רבית האנשי� אינ� יכולי� לדמיי� אי� ה� מטפחי� תשוקות מ, על פני השטח. השליליות שלה�

לחוש בכיוו� השלילי עדיי� ואינ� יכולי� , כולל כמה מידידי שנמצאי� בנתיב זמ� רב, הרסניות

  .מה קיי� בתוככ�רצו באמת למצוא עשו מדיטציה ו. שלה�

ואינו , חשקכמושא האלו של החיי� שמשאירי� משהו היבטי�  מכחיש זה קשה יותר כאשר אד� 

סוג זה של הכחשה של מה שאת� .  סבל ממשהושיש, חסר דבר מהש התחושהרוצה להתעמת ע� 

הכחשה זו . באמת מרגישי� וחסרי� גור� לכ� שאי אפשר אי פע� להביא הגשמה מלאה לחייכ�

  :אז שאלו את עצמכ�. קיימת אצל חלק מידידי שהולכי� בדר� הנתיב כבר תקופה

  ? כל דבר במירבו , מתו� הפוטנציאל שלי,  חווההא� אני, הא� יש לי" 

  "?מה מפריע לי יותר ממה שאני מוכ� להודות

שאלה רלבנטית לגבי אלו שיש לה� נטיה לברוח מחוסר ההגשמה . זו תהיה השאלה הראשונה

  . להסוות אותה ולסל� את המצב שלה�, להכחיש אותה, שלה�

אבל אינ� ,  לסבל שלה� ומה ה� מחמיצי�ויש כמוב� את אות� אנשי� שהנ� מודעי� בלהיטות

  .  לתוצאה השליליתשתוקקמחוברי� בתו� עצמ� לאותו מנגנו� שמ

או ההימעות מתוצאות , העבודה בנתיב זה ממשיכה ע� מודעות לתשוקות שליליות בכוונה

  .שמסתכמת בתוצאה זהה, חיוביות
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 מו�רגשת חוסר ישע כשל היא יוצרת את ההבדל בי� ה. זו אב� דר� חיונית בדרככ� להתפתחות

  .כ�לבי� הרגשה של אוטונומיה ושליטה על חיי,  שנשכח בעול� הרחבמשחק קט�  של,ברוח 

 �. הוא תמיד עקרו� של התמדה עצמית, שפירי� או ממאירי�, מחזורי�המעגלי� והעקרו

  .היוצאת לפעולה על ידי מודעות למציאות, אוטונומיה היא התמדה עצמית חיובית

  .נית� לוודא זאת בנתיב שלכ�, שוב

או  תחיובילהתייחסות את� רואי� אי� ,  בנפשכ�תובנהכאשר את� מגיעי� לדרגה מסויימת של 

כאשר את� . ת וחיוביה בריאהתייחסותקחו לדוגמא כל .  יכולת התמדה עצמיתיש תשלילי

עבוד קשה למע� אינכ� צריכי� ל. הכל מתרחש בקלות, מכילי�, פתוחי�, יצירתיי�, חברותיי�

את� אינכ� צריכי� לבזבז אנרגיה על מדיטציה מכוונת . ה� מתמידי� את עצמ�. קיומ�

, יוצרי� עוד מחשבות, והרגשות החיוביי� שלכ�, העמדות, המחשבות, כ� מעצמ�. כלשהיא

העקרו� זהה . שלו� ודינמיות, יצרניות, יוצרי� הגשמה אלו בתור�. עמדות ורגשות חיוביות

יכולי� להשתנות רק על ידי תהלי� מכוו� , ברגע זה, כוחות ההתמדה העצמית . יליי�במצבי� של

זה חשוב עבורכ� להבי� ולדמיי� . תהלי� זה של הנתיב משלי� רק זאת. זה שמפעיל משהו חדשכ

לפשט קמעא לצור� , במלי� אחרות.  שהעול� של מודעות פועל בדיוק בהתא� לכיווני� בה� דנו

�בכל , זו עול� המציאות עול� שבו יש התמדה עצמית בלתי מוגבלת. כיוו� חיובייש עקרו� ו, הדיו

  .היבט שהמודעות מודעת לקיו� של שלמות ושפע בלתי נדלה

באופ� מקרי ברצוני להעיר כא� שהעקרו� של התמדה עצמית שהסברתי במישור הרוחני קיי� 

. למעשה בכל תחו� של המדע, בפיזיקה, נית� למצוא אותו בכימיה. באופ� זהה במישור המדעי

 .קשה היה לקבל עקרו� זה א� זו היתה תופעה שאינה קיימת בממלכות החומרי� האנושית

, או מישור נפשי, המישור של האישיות שרוצה בשלילי ומקד� את הכיוו� השלילי יוצר עול� חדש

מחשבות , התוצר של התייחסות, דימויי� וצורות. שמכסה את המישור הנפשי החיובי המקורי

בהתא� לכוחה של התשוקה , ואפשרויות רבות, דרגות, יש ווריאציות. בוראי� עול� זה, ורגשות

 יתכ� ותזכו .והאיזו� ביניה�, החיובי והשלילי, המודעות לשני הכיווני� של תשוקות, השלילית

של , הקודמת, ע� ההכחשה הלא מודעת, ברמז לכ� על ידי שתשוו את שינוי במודעות שחל בכ� 

את� תראו שהבדל זה יוצר ספירה . אפילו השאיפה הישירה שלכ� לשלילי, או, חוויה חיובית

העול� הפיזי והחומרי שאת� . ע� הטע� והאוירה הנבדלי� שלו, עול� אחר , אחרת של תודעה

 ומחו� כ�כל אלו קיימי� בתוכ. חיי� בתוכו מבטא את החיובי והשלילי ומציג שילוב של השניי�

עליכ� להגיע לעולמות האלו שבנפשכ� על ידי שתהיו ערי� לקיומ� . רחב וזמ�בהעדר מ. כ�ל

. כ�של עולמות התודעה השוני� של, כ�ה� תוצר של יכולת הביטוי העצמי של. באופ� חרי�

היכ� שאת� חופשיי� באופ� יחסי . בתו� עצמכ�, שכבה אחר שכבה, עליכ� לעבור דרכ� 

היכ� שהטוב קיי� , לחוות את עול� האמת, להרגיש, שיהיה פשוט וקל לתפו, מתשוקות שליליות

בתחומי� אלו תמצאו שבאופ� . לפחד או לחסר, לספק, על כ� אי� צור� במאבק. ומתמיד מעצמו

אושר והכלה , שנעה לנצח כלפי גלוי נוס�, דינמית,  פותחי� את לבכ� לחויה חיוביתחסר פחד

  . גדולה יותר

עולמות אלו הנ� . בודקי� ומביאי� לקיפאו�,  הפחד שלכ�אינכ� עוצרי� תנועה זו ע� המוח מלא

,  הנצחיי� של הקיו� ה� לא רק קיימי� עמוק בנפשכ� היכ� שאת� יכולי� לחוש את החיי�. ש�

כ� שתוכלו , להיות ער לכ� זה ג� כ� מועיל. אלא ה� באי� לידי ביטוי בחיי� החיצוניי� שלכ�

  . להשוות אות� כראוי
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.  קיי�, של פחד מהחיוב ושלילת החיובכ�האזור בנפש, ד הבעיה המרכזיתואז כמוב� קיימת תמי

�עליכ� לחוות באופ� מלא עול� זה .  כ�קיפוח וסבל מתגלי� בחיי� החיצוניי� של,  כתוצאה מכ

עליכ� לחיות דרכו לא . בתודעתכ� כ� שתוכלו להתעלות מעליו על ידי שתחוללו התמרה בעצמכ�

ללמוד להבי� את , אלא על ידי ראייתו וקבלתו, ת להתרחק ממנועל ידי הכחשה או מאבק על מנ

רק אז נית� , מציאות זמניתוברור שזו כאשר יש לו אשור . זו המשמעות של לעבור דרכו. טבעו

, לתפוס ולרצות, כשאינכ� צריכי� להגיע ,  של התמדה עצמית של טוב ,יועול� שתחתל גיעלה

, בכל פע� שאת� נפרדי� מאחרי�. ני שהשגת� אותועוד לפ, אבל את� יודעי� שהוא כבר שלכ�

בהתמדה עצמית של שלילה שאת� מפיצי� על ידי המשאלות , את� בעול� שלילי, מאחיכ�

את� סובלי� היות ואת� מכחישי� ומתעלמי� מהמשמעות המלאה של .  ההרסניות שלכ�

�ולעתי� ג� משלב לשלב , ועבור אד� נתו�, המאבק משתנה מאד� לאד�. המאבק המתפתח כ

. ה� מתחלפי� בשליטה בכל רגע נתו�. היות ובזמני� שוני� צצי� כיווני� שוני�. משעה לשעה

בזמני� אחרי� ה� . יותר מוסתרש והשני יותר על פני השטחשבולט ברגע אחד כיוו� אחד 

 תמיד יש בכ� מאבק שאינו פוסק שבו צד אחד שוא� לשלמות ואחדות ע� אחי� .מתחלפי�

אבל תמיד קיי� הצד האחר . נתינה וקבלה, התחשבות, שאיפה לאהבה והבנה, בדרכי� שונות

וככל , קיי� כאב מסויי�, לכ�. שפוחד ממנו ומתנגד לו, ששולל ומכחיש את הכיוו� החיובי

, אל תשכחו שזה בלתי אפשרי לרצות בבידוד מושל�. הכאב גדול יותר, שההכחשה גדולה יותר

. לא היה כאב, ולהשלי� ע� התוצאות   לרצות זאת באופ� מלא א� זה היה אפשרי . נסיגה ופירוד

ככל .  אד� יכול רק לרצות זאת במדה רבה.אבל אי� זה אפשרי לרצות זאת באופ� מלא אי פע�

  .הכאב חזק יותר, המשיכה חזקה יותר לכיוו� הנגדי לבריאות ואחדות,  גדול יותרשיעורשה

כי אל תשכחו ידידי שזה כואב דיו . אחרהכאב מחמיר על ידי המאבק שמתמק� ע� האד� ה

. להתייחס ולאהוב מצד אחד ולשנוא לדחות ללסגת מצד שני, לחילופי�, שאת� רוצי� ולא רוצי�

שלתו� ,  זה מוכפל על ידי אד� שני קונפליקטזה הופ� באופ� אינסופי יותר מסוב� כאשר 

� החיובי וה� השלילי ה� הכיוו. הפרמטרי� שלו את� נכנסי� ואשר מנהל קרב דומה בתוכו     

העקרו� של .  ולהשתנות היצמדות זו מקשה לוותר על הכיוו� השלילי. צמודי� לעקרו� ההנאה

אבל , זה גור� סבל עליכ� כשלעצמו. קורע אתכ� מבפני�, המכוונת  לחיוב או לשלילה, הנאה 

ודות� אינכ� וא,  זהקונפליקטהוא קיי� ג� באלו את� את� מעורבי� ב. אינו קיי� בכ� לבד

וחופשיי� , א� ה� היו באיזו� מושל�. יכולי� להחליט הא� לאהוב אות� או לדחות אות�

ההרמוניה שלה� ע� הכוחות . ה� לבטח לא היו מושפעי� מהמאבק שלכ�, מפיצול פנימי זה

האוניברסליי� והרמה הגבוהה של מודעות היתה מגינה עליה� בפני שליליות והמתח התוצאתי 

אפשר היה שאד� מפותח כזה היה נכנס , לצור� הדיו�, א�.  הפער בי� החיובי לשלילישנוצר בגלל

האחרו� היה נשאר בכאב בגלל הפיצול שלו , שמתייסר על ידי מאבק זה, ליחסי� ע� אד� רגיל

אלא חזקה , אז המאבק אינו כפול .זה עוד יותר מסוב� כאשר האד� האחר במצב דומה. עצמו

וכל התוצאות הפסיכולוגיות , שרויות המתמטיות שעולות ממצב כזהדמיינו את האפ. רביעית

  .שבתורו יוצרת שליליות נוספת, פגיעה, שיפוט לא נכו�, שלה� של חוסר הבנה

ב מפחד מכ� . א באופ� רגעי מבטא את הכיוו� החיובי לאחדות.  ב–הבה נדמיי� שני אנשי� א ו 

ועת הנשמה הבריאה לכיוו� אחדות היתה כתוצאה מכ� א משתכנע שתנ. ולכ� נסוג ודוחה את א

עקרו� ההנאה השלילי , היות וזה מכאיב מאוד. מסוכנת ומכאיבה ולכ� חוזר לשלילה ולהכחשה

�בינתיי� הכאב . א בשלב זה יתהולל במצב השלילי. והופ� את הכאב ליותר נסבל, מתחבר לכ

, שיו זה נמש� הלאה והלאהעכ. ב מסתכ� בעוד א בחר שחור$ו. שבבדידות של ב הופ� לבלתי נסבל
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הכיוו� החיובי של א פוגש את הכיוו� .     �לעתי� יש מפגש ב� חלו, לעתי� בניגודי� מטומטמי�

שניה� נסוגי� או מעוררי� , לעתי� שני הזרמי� השליליי� בחו�. להיפ�, לפעמי�. השלילי של ב

אבל היות ועקרו� , ובילעתי� שניה� מסתכני� באופ� זמני לזר� החי. התנגדות אחד כלפי השני

, מפוצלת, מפוחדת, בלתי בטוחה, העמדה החיובית היא זמנית, ההנאה השלילית עדי� קיי� בה�

שרגשות שליליי� אלו אודות הכיוו� החיובי מניבי� תוצאות שליליות במוקד� , הגנתית ומודאגת

בעייתיי� ביחס אלו מיוחסי� אז ליוזמה החיובית במקו� להיות מיוחסי� לרגשות ה. או במאוחר

, זה בלתי נמנע שהכיוו� השלילי ישתלט שנית לאחר תקופה של חיוביות הדדית. ליוזמה החיובית

המכחיש וההרסני , הכיוו� שלילי. עד שהשלילי ההרסני והצד המכחיש מוב� באופ� מלא ומורחק

ת� אז א. לא יהיה אכזרי למעורר קושי להתגבר עליו א� עקרו� ההנאה לא היה מחובר אליו

מגיעי� לעמדה של לא לרצות להיפרד מהעונג הלא יציב שאת� מפיקי� מההתענגות על עמדות 

וללא כוונה כאשר אד� מתחיל , בערמומיות, זה יכול להתפתח באופ� מתוחכ� .ורגשות שליליי� 

  .ע� הכיוו� הבריא והיצירתי

רככ� לכיוו� מימוש הניחו שבד. שיכולה להיות רבת תועלת לכולכ�, בואו נתבונ� בדוגמא הבאה

היכ� שחשת� חוסר בטחו� ואשמה כאשר חווית� חיכו� . את� זוכי� בכוח ובטחו� עצמי, עצמי

וכוח ויכולת עמידות , בטחו� בעצמכ�, עכשיו את� חווי� שלווה פנימית חדשה, ע� אנשי� אחרי�

 האשמה יתכ� והיית� מגיבי� בכניעות כדי לשכ� את, בדר� הישנה. שמעול� לא ידעת� שקיימת

, מה שלא עשית�. שלכ� או באגרסיביות עוינת כדי לשכ� את הבוז העצמי בגי� אי הודאות שלכ�

היית� מחוברי� לעקרו� ההנאה המכוונת , בכל מקרה הגבת� ע� השליליות שבכ� וספק עצמי

במקו� לבחור . חווית� את עצמכ� בדר� חדשה. עכשיו התפתחת�. נהנית� מצער. באופ� שלילית

בשלב .  באשר לסבה למה האחר מתנהג בצורה מסויימת  זכית� בתובנה, צמי המנדנדבספק הע

נותנת לכ� יותר ידע אובייקטיבי לתו� , מחזקת אתכ�, זה הבנה אובייקטיבית זו משחררת אתכ�

עקרו� ההתמדה העצמית של תובנה והבנה יצא , במלי� אחרות. עצמכ� ולתו� האד� האחר

�והיא ,  היות ולא הודית� בה באופ� מלא, ת שעדי� קיימת ההנאה השלילי, אבל אז. לדר

את� מתחילי� לשכנע את עצמכ� . מתחברת להבנה שלכ� אודות השליליות שבאד� האחר

� של האחר�אינכ�  . ואת� מתחילי� לא בכוונה ליהנות מכ�, להתעכב יותר ויותר בפגמי� ובעיוור

ה מגיעה כאשר את� רואי� באופ� מנותק מה הראשונ. מבחיני� באופ� מיידי בי� שני סוגי ההנאה

את� מתמכרי� להנאה שבאי ההגינות  השניה מופיעה כאשר, וזה משחרר אתכ�, שקיי� באחר

עד שהעקרו� הותיק , את� מגדילי� את מה שתחילה הבחנת� באחר. וזה מעוור אתכ�, של האחר

, יה והחופש שלכ�כא� את� מאבדי� את ההרמונ. של הנאה שלילית מופיע מחדש במסוה חדש

זו דוגמא אי� בערמומיות זה יכול לקרות . היות ואת� מתמכרי� שנית לעקרו� ההנאה השלילית

  . כאשר השורשי� הישני� עדי� קיימי� מבלי שיתבוננו בה�

יש לכ� את האמצעי� המיידיי� . כא� ידידי המש� הנתיב הופ� ברור ומוגדר באופ� יותר מדויק

  . פהלשחרר ולגלות מה שהסברתי

  .כא� מתחילות השאלות אות� לא תרגמתי


