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  זר� אנרגיה אחד: חיוביות ושליליות: 148הרצאה 

  

הקיימת מסביבכ� , מי יית� והברכות של אינטליגנציה יצירתית. שלו� חברי היקרי� ביותר

תחזק ותאיר אתכ� כ� שמילי� אלה יהדהדו בכ� וישרתו כחומר שיסייע לכ� להמשי� , ובתוככ�

  .בהצלחה בנתיב כלפי מציאת העצמי האמיתי שלכ�

  

. מצאו שכבה בתו� העצמי שלכ� שבה ניצבת� בפני ההרסנות העצמית שלכ�, ידידי, �רבי� מכ

, אני מתכוו� להרסנות כוללת.  עוינות רגעיתזיהוי, תר מאשר הגילוי של רגשוואני מתייחס לי

זו חוויה שונה למצוא את השכבה . מהותית ומתמשכת שהיתה רדומה ומכוסה כל הזמ�, סוטה

כעת את� . את המצבי� בה� היית� נתוני� לפני המודעות החדשה הזולחוש אותה ולברר , הזו

בעוד , מרגישי� ופועלי� באופ� הרסני, במצב שבו את� יכולי� להתבונ� בעצמכ� כשאת� חושבי�

י� באופ� תיאורטי בלבד להרסנות כזו ויכולת� רק לשער את שלפני כ� היית� לכל היותר מודע

כעת את� מתמודדי� ע� הבעיה של כיצד לצאת . חייכ�נוכחותה עקב ההגשמות הלא נעימות ב

  .מהמצב הזה

  

את� אפילו יודעי� ומביני� באופ� . את� מופתעי� מפני שאינכ� אוהבי� להיות הרסניי� כאלה

א! על .  משרתת שו� מטרה טובהאינהשההרסנות , עמוק למדי שמצב זה הינו חסר תועלת והיגיו�

  .אותהאינכ� יכולי� לשחרר את� מוצאי� עצמכ� במצב שבו , פי כ�

  

מרגישי� ופועלי� באופ� , אי� זה קל להגיע למודעות שבה את� יכולי� לראות עצמכ� חושבי�

ועדיי� אינכ� יכולי� ורוצי� , מצב שבו את� יותר מודעי� שהוא גור� לאומללות שלכ�, הרסני

להיות מודע , א� נית� להשתמש במילה כזו, יש בכ� גדולה של הצלחה. לוותר על דר� זו

כלומר , אבל כדי לבצע את החלק השני של שלב האבולוציה הזה .זה) הרסני(להימצאותכ� במצב 

  .יש להבי� יותר טוב את טבע ההרסנות, לשחרר את ההרסנות

  

הבעיה האנושית הכוללת של תפיסה דואלית של החיי� קשורה באופ� ניכר בחוסר הבנה של 

ד� מכווני� לתפוס כוח הרסני כדבר שהוא הפו� לכוח בני א. ההרסנות האישית של בני אנוש

אלה "אפילו אלה מכ� שבאופ� תיאורטי יודעי� היטב שאי� כזו חלוקה נוטי� לחשוב . בונה

� מאמיני� שאחרי תאו שא". הייתי רוצה להחליפ� ברשות חיוביי�. הרגשות השליליי� שלי

אילו קבוצה זו מורכבת מאנרגיה כ, תגיע קבוצה חדשה של רגשות, ייעלמושהרגשות השליליי� 

זו , שתי קבוצות הרגשות, כאשר את� מדברי� על שני כוחות. שונה בתכלית או חומר פסיכי שונה

אבל צורת דיבור זו היא ביטוי של תפיסה . דר� לבטא שני סוגי� שוני� של חוויות, רק דר� דיבור

  .שגויה דואלית הקיימת בכל תודעה אנושית

  

במיוחד כאשר את� באי� לטפל , ידידיי, חשוב מאוד להבי� זאת. ח אחדקיי� רק כו, למעשה

אותו כוח חיי� . ישנו כוח חיי� שנות� אנרגיה לכל ביטוי של חיי�. בהרסנות ובשליליות שלכ�

על מנת להבי� . או הוא יכול להפו� לזר� הרסני ושלילי, חיובית ומאשרת, יכול לזרו� בדר� בונה

לא .  לחייוסאדבר על כ� מנקודת ראות של אינדיבידואל ביח, אישיתתהלי� זה בדר� ספציפית ו

  .מתבקש להבנת הנושא בכללותוזה ליי� אלא רק אגע בה� כשלאדו� פה על עקרונות רוחניי� כ
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חיובי ומאשר באופ� , הוא קונסטרוקטיבי, כאשר לא מתעסקי� איתו, תחילה אציי� שכוח החיי�

ככל שהתודעה יותר . מרגישה ותופסת, לכל תודעה חיהלכ� הוא מייצר הנאה מוחלטת . מוחלט

כוח . בכל דר� שהוא ימצא ביטוי, כ� נית� לחוות יותר הנאה מכוח החיי� הטהור ודרכו, מפותחת

  .החיי� הטהור אינו יכול להיות שו� דבר אחר מאשר יופי

  

ר מתערבי� כאש. תא, צמח,  תינוק שנולד–כל אורגניז� חי נוטה להכיר בפוטנציאל הזה בטבע 

 הזרימה , נחס� ומנוע מלזרו� כלפי היעוד שלומחפש ביטוישזר� האנרגיה , בזרימה הטבעית הזו

.  שיכולי� להיות חיצוניי� או פנימיי� או שניה�– )conditions (הטבעית נעצרת על ידי התנאי�

ית תנאי� המונעי� את הזרימה הטבע, כאשר ילדי� קטני� פוגשי� בתנאי� בסביבה החיצונית

 א� חסימות פנימיות. כמה ה� חופשיי� מחסימות פנימיות'מידת הנזק תלויה ב, של כוח החיי�

התנאי� השליליי� , )גלגולי� (קיימות וחבויות מפני שה� לא חוסלו במצבי קיו� קודמי�

שתקפיא את זר� האנרגיה הזור� ותקשה אותו לחומר נפשי , החיצוניי� ייצרו חסימה רצינית

התנאי� השליליי� החיצוניי� ייצרו רק הפרעה זמנית , קיימות חסימות קודמותכאשר לא . קשה

הסרת . בעיות החיי� המתמשכות של אנשי� נובעות מאנרגיה חסומה כזו. בזר� של כוח החיי�

החסימה יכולה לקרות רק כאשר מביני� באופ� מלא את היחסי� בי� התנאי� השליליי� 

לא מאפשרות  איכויות האגו של הילד הלא בוגר .מה זוהאחראי� לחסי, הפנימיי� והחיצוניי�

  .השלילי) בתנאי(טיפול במצב 

 לעול� לא להיות אחראי באופ� מלא לריכוז האנרגיה ולשיתוק של , על כ�,מצב שלילי חיצוני יכול

שמביא קדימה את המצב הפנימי השלילי , הוא יכול רק להיות הגור� הפעיל הסופי. זר� החיי�

   .החבוי

� בנפש שבו תנאי� שליליי� מפעילי� תנאי שלילי פנימי רדו� הוא הנקודה שבה כוח החיי� המקו

מאמו� לחוסר , הרגשות נהפכי� מאהבה לפחד ולעוינות. החיובי נהפ� לכוח חסר חיי� הרסני

  .הכוח השלילי נעשה כל כ� בלתי נסבל שהרגשות הקשורי� בו נעשי� כהי�, לבסו!. 'אמו� וכו

גש שלילי רשחשוב מאוד שיבינו באופ� ספציפי , מוצאי� עצמ� בנתיב כמו זהכאשר בני אנוש 

, כיצד עושי� זאת. יש להחזירו למצב המקורי שלו. אינו יכול להיות מוחל  ברגש חיובי שונה

כל הגשמת חיי� . כל אחד חייב למצוא את הדר� להחזיר את זר� האנרגיה למצב המקורי? ידידי

רת חרדה  שאת� חווי� היא תוצאה של חזרה של אירוע מקורי בעייתית או יוצ, לא נעימה

  .עוכב או נאסר ולכ� הפ� לחוסר הנאה, שבו כוח הנאה חיובי נחס�, בחיי�

  

אמרתי זאת קוד� בהקשר . נעדרת כל הנאה, לא נית� להצהיר במדויק שבחוסר הנאה זה, כעת

כאשר את� מוצאי� . אחרתולכ� אני חוזר לזה מזווית , א� מצב זה אינו מספיק מוב�, אחר

חשוב ביותר לחוש עמוק בתוככ� את היבט , עצמכ� נעצרי� במאמציכ� לגבור על שליליות

,  הקושי של השחרור מההרסנות.למרות הכאב שתחושו בתודעה השטחית,  של השליליותהההנא

הרצו� להעניש או להשתמש בזר� הכוח : הוא כמוב� ג� עקב סיבות אחרות שכבר הכרת�

זה יראה לעול� כמה הוא שגה בכ� שלא נת� לי מה ,  א� אני אהיה מספיק לא מאושר:שאומר

חשוב . אבל סיבות אלה לא מכילות את הקושי העמוק ביותר בשחרור מהשליליות". שאני רוצה

, באופ� פרדוכסאלי, שהשליליות שלכ�לחוש באופ� אינטואיטיבי ואז להרגיש באופ� ספציפי 

  .וסר הנאהקיימת ה� כהנאה וה� כחתמ
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עיקרו� ההנאה אינו . דבר זה מאוד מוב� כאשר את� מסתכלי� על התהלי� על פי ההסבר שנתתי

המרכיבי� הבסיסיי� של אנרגית . עדר אפילו א� הוא מופיע בצורה מעוותתייכול לגמרי לה

ולא משנה עד כמה ההגשמה שלה� מעוותת ולכ� עד כמה קשה , החיי� חייבי� תמיד להישאר

הצד . זה מסביר מדוע כה קשה להסיר את השליליות.  הטבע המקורי של זר� החיי�לזהות את

כ� שזר� החיי� הזהה ,  צורת הביטוי אתא� הבנת� שיש לשנות רק. המהנה שלה קיי� תמיד

 כאשר הבנת� שנית� לוותר על ההיבטי� .נית� לוותר על השליליות, יכול להפו� את עצמו

, בעוד שההיבטי� המהני� נעשי� חזקי� יותר, שליליי�כלומר על הביטויי� ה, המכאיבי�

אבל , כאשר הבנת� שסט חדש של רגשות לא יגיע משו� מקו�. השליליות יכולה להתמיר עצמה

  .אז מה שנראה קשה יתרחש מעצמו, שאותו זר� יגשי� עצמו בצורה אחרת

  

 בהרסנות יתאפשר לכ� להיות מודעי� להנאה שכרוכה, כאשר את� עושי� מדיטציה על זה

, תהיו במצב שבו תאפשרו לזר� ההרסני להיגלות, אשמה ולהדחיקהעליה במקו� לחוש . שלכ�

ההצמדה בי� הנאה והרסנות הינה הכרחית בהתפשטות האשמה . לבטא עצמו ולהפו� את עצמו

 ,מהסיבהוזאת . דבר זה בתורו אחראי לכהות כל הרגשות. שבני אנוש חשי� לגבי חוויות של הנאה

בני אנוש , ועדיי�? נית� לשחרר הנאה מהרסנות א� שתיה� נחשבות לשגויות באותה מידהשכיצד 

מפני שחיי� והנאה אחד , לא יכולי� לחיות ללא הנאה אפילו א� ה� חייבי� לחוש אותה בהסתר

. חשי� כאילו מוותרי� על החיי�. לא נית� לוותר על ההרסנות, כאשר הנאה קשורה בהרסנות. ה�

אחת של החיי� הפנימיי� שלכ� את� נאחזי� במידה  level)(מה למצב שבו מָרדבר זה מוביל 

, ברמה יותר מודעת ושטחית. חשי� אשמה ובאותו זמ� פוחדי� משתיה�, שווה בהנאה ובהרסנות

  .  וחשי� מעט או בכלל לאמשותקי�את� 

  

מהי .  שלכ�יש להתאי� את הידע הזה לנסיבות ספציפיות. אי� זה מספיק לדעת זאת באופ� כללי

אי� זו חוויה רגעית שנגרמת על ידי מצב ? ההגשמה החיצונית ברגע זה שגורמת לכ� צער מתמש�

אלה בעיות בחייכ� שאינכ� יכולי� . לא. חד פעמי שמתמוסס ומפנה דר� למצבי� חדשי�

  )images( על מנת לפתור באמת את המצבי� האלה שאנו מכני� אות� דימויי� . להתמודד אית�

האנרגיה המשותקת והחסומה חייבת שוב , וצרי� תמיד תנאי� דומי� ומצבי� חדשי�ואשר י

כצעד ראשו� בשלב מיוחד זה בהתפתחות ,  וזה יכול להתבצע רק כאשר את� מתחילי�.לזרו�

עליכ� להרגיש את ההנאה הצמודה בחוסר . לראות את ההיבט ההנאתי בהרסנות שלכ�, שלכ�

  .  תפיסה מובחנתזו צריכה להיות. ההנאה של הבעיה

  

, האנרגיה החסומה, היות שזר� ההנאה בכוח החיי� מגשי� עצמו תחילה בחיי� שלכ� כמיניות

מבוליות או מייצגות כיצד י בעיות חיצוניות ה� ס,בהמש�. ההרסנית מכילה אנרגיה מינית חסומה

סנות אשר הכאב של חסימה זו גר� להר. אנרגיה מינית נחסמה בראשונה על ידי תנאי� חיצוניי�

כל מצב קשה בחיי� מייצג קיבעו� מיני , לכ�. באותו זמ� מכילה היבטי� של עיקרו� ההנאה

התנאי� , היות שאינכ� מתמודדי� ע� זה. במעמקי הנפש שממנו את� פוחדי� ובורחי�

המצב נעשה יותר ויותר מרוחק מהסיבה הפנימית שעדיי� חיה על , החיצוניי� נעשי� בלתי פתירי�

  . ההנאהידי היבט 
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אז ורק . ולאפשר לעצמכ� לחוש את ההנאה בהרסנות,  פנימהאת� בנתיב הזה צריכי� לכ� לחזור

 אולי אי� לו שו� קשר לחיי� , כבדר� אגב,אז תתפסו באמת את המצב החיצוני המכאיב אשר

הזכרתי פעמי� רבות שבפנטזיות המיניות החבויות . הרגשיי� שלכ� או ע� בעיות מיניות כלשה�

כאשר תמצאו . כמו ג� המפתח לפתרונ�, ר שלכ� שוכני� הסודות של הקונפליקטי� שלכ�ביות

תוכלו לגרו� לאנרגיה הקפואה , את הדבר המקביל בי� בעיה חיצונית וזר� ההנאה במיניות שלכ�

את ההרסנות וזה כמוב� חיוני כדי לחסל , דבר זה יאפשר לכ� למוסס את השליליות. לזרו� מחדש

  .תהבעיה החיצוני

חוסר יכולתכ� לחוש את ההנאה בחוסר ההנאה נובע מהמלחמה נגד עצמכ� וחוסר אהבה עצמית 

ממשי� מהגרעי� שבו ההדחקה וניתוק , כתוצאה מכ� ישנה הכחשה. שלכ� בגלל עיוות מיוחד זה

  .נית� לחקור תנאי� אלה ולשנות� בהדרגה

  

) פער(ובו הדיכוטומיה , � מעוותשבו הזר� המקורי נחס� ולכ, לכל בעיה חייב להיות גרעי� כזה

ואז את� נלחמי� נגד זה . חוסר הנאה יוצר קיבעו� לא מודע של חוויית ההנאה במצב שלילי/הנאה

לא . ה� חוזרות ונשנותכשהתוצאה היא שמתחילות להיווצר בעיות חיצוניות ואז , מסיבות שונות

בי� א� נראה , עיות העקשניותדבר זה ישי� לכל הב. נית� להתגבר עליה� עד שחווי� את הגרעי�

  .שיש לה� קשר למיניות ובי� א� לא

עליכ� להפסיק לברוח מהעיוות . יש להבי� ולעבוד על תגובת השרשרת שתיארתי, ידידי, כעת

לחיות את זה בתוככ� , לתת לזה להיגלות בתוככ�, עליכ� לאפשר לעצמכ� לראות זאת. בתוככ�

בכל , תבינו ותחוו מדוע וכיצד ההרסנות. וסר הנאה ואז תראו את הדיכוטומיה בי� הנאה לח–

באותו זמ� היא תרפה הרבה יותר מאשר . נראית כה קשה ועקשנית, צורה שמתגשמת בחייכ�

  .כאשר ניסית� בכוח לסלק אותה ללא הבנה, בעבר

  

נמצאי� , ידידי, אבל רבי� מכ�, כל זה עשוי להישמע מאוד תיאורטי לאד� הרחוק מהנקודה

זו תהיה נקודת שיא בחיי� . ש בנקודה שבה מילי� אלה יכולות להניע לפעולה או ממקרוב

. ואחריה לא תהיה לכ� בעיה לעזוב את ההרסנות, הפנימיי� שלכ� וכתוצאה מכ� ג� בחיצוניי�

על ידי רצו� על פני ) it away) forcingזאת מפני שאד� אינו יכול להצליח על ידי הסרה בכוח 

בעיקרו� הרצו� , כ�. של הכוחות בתוכו שמרכיבי� את ההרסנות הזוללא הבנה עמוקה , השטח

יש להשתמש ברצו� , אחרי�רבי�  �כפי שאמרתי בהקשרי, אבל באותו זמ�, חייב כמוב� להתקיי�

, החיצוני רק למטרה של שחרור הכוחות הפנימיי� שגורמי� להתפתחות להיות תהלי� טבעי

ולא נוצרי� רגשות בוני� על , סרת כגלימהאי� היא מ-. תעל ידי כ� ההרסנות נעלמ. אורגני והרמוני

  .כא� ועכשיו, זהו תהלי� אבולוציוני בתוככ�. ידי פעולה דומה של רצו�

  

מעוכבי� וחסרי סבלנות ע� , מוצאי� עצמכ� חסומי� ביותר, בני אנוש,  את�תחו� אחר שבו

חשוב מאשר מה שאת� זהו נושא הרבה יותר . קשור בקנאה, תפתחות שלכ�ההאבולוציה או ה

במקו� . קיימת קנאהש, חלק מידידי החלו לראות בתחו� הבעייתי של חייה�, ג� כא�. משערי�

קנאה גורמת לשנאה עצמית ולבריחה מהנקודה שבתו� . ה� משוחררי� מקנאה, שבו אי� בעיה

  .זר� הקנאה שחייבת לעבור התמרה על מנת להפו� אותה באמת ובכנות לטבע האמיתי שלה
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או שלי יש ". גור� לקנאה הוא שוב מושג דואלי שבו מביני� את החיי� במושגי� של זה או זהמה 

זה מוביל להגבלה שבה האנושות . הוא טבע של כל סוגי הקנאה" את זה או שלשני יש את זה

. וכשיודעי� זאת לאשורו לא נית� לקנא, היקו� הינו אינסופי על כל השפע שלו. ה את היקו�חוָו

התפיסה .  מה שיש ל� א! פע� לא נלקח ממישהו אחר.ד� אחר אינו נלקח ממ�מה שיש לא

היא . אלא ג� לאשמה, היא לא רק גורמת לקנאה. השגויה הדואלית גורמת לבעיות רבות מספור

 זה גור� .לכ�ש להיות ההשגת הטוב שיכוללאת הזר� העוצמתי והרגוע של השאיפה משתקת 

 מאוד הססני� בביטוי וחווית הדבר הכי טוב שאפשר וגורמת לכ� לראות את הבעיות לכ� להיות

יוצר קנאה זה זה יוצר אשמה על כ� שאת� רוצי� מה שיש לאחרי� ובאותו זמ� . באופ� מעוות

  .אצלכ�

היא ג� אחראית לעמדה תחרותית מוגבלת ) life conditions(תנאי חיי� התפיסה השגויה של 

 במיוחד בכמה תרבויות בזמני� שוני� בהיסטוריה התממשדבר זה . שותשגורמת סבל לאנו

אבל הבנה של האמת הרוחנית בנושא זה גורמת לכ� שבלתי אפשרי לאנשי� להשוות . שלה�

השוואה כזו מודדת מה שלא נית� , השוואה בי� שני אנשי� לחלוטי� אינה ריאלית. עצמ� לאחרי�

א� תבינו את . ו יהיה חופשי ממתח ספציפי של הרסנותהאד� שאינו תפוס יותר בטעות ז. למדוד

את� לא תקנאו ולכ� לא . יחוסלו כמה בעיות, שהטוב לעול� אינו נית� לחלוקה, העיקרו� המאחד

מפני שתדעו באופ� , מודדו ע� הצור� לוותר על משהו לטובת מישהו אחרתלא ת. תחושו אשמה

תעל�  שתגרו� לכ�עובדה זו . וא שלועמוק שמה שלכ� הוא שלכ� ומה ששיי� לאד� השני ה

לא . שולטת תמיד הנטייה לרמות את החיי�שבו , קיימי� בטבע הילדותיהאנוכיות וחוסר יושר ה

ולא תאלצו לראות את עצמכ� כמיוחדי� כשאת� משווי� , תצטרכו לנסות לחמוק משו� דבר

  .עצמכ� לאחרי�

קשר לשאלה על הנזק של תשוקה או בדיו� האחרו� של שאלות ותשובות דיברנו על נושא זה בה

אני אומר שהצור� נובע מבלבול בנטייה המוצדקת , בהקשר לנושא הרצאה זו. צור� להיות מיוחד

מימוש עצמי מלא מאפשר תמיד את הייחוד ? מהו הבלבול פה. והצור� הפנימי למימוש עצמי מלא

, א� כ�, מדוע. להפ�. ניותהוא לא מוריד מהאינדיבידואליות ולא גור� לבינו. של האינדיבידואל

מאמיני� שא� לא צריכי� להיות מיוחדי� פירושו ויתור על האינדיבידואליות או אפילו קבלת 

זה מציי� עמדה , צח אחרי�התשובה היא שכאשר הצור� להיות מיוחד מכיל תשוקה לָנ? הבינוניות

 זה 'זהו ה.  אחרי�זה רומז שהתרחבות עצמית יכולה להתקיי� על חשבו�. של היות� נגד אחרי�

האמת היא שהייחוד אינו הורס . או זה שנובע ממושגי� דואליי� שגויי� שהינ� תמיד הרסניי�

התוצאה . א� לא ג� הפעולה עצמה, לפחות לא במוב� של השאיפה והמטרה, את הער� של אחרי�

  למאמ/ זה ומפסיק את זר�"לא"עצמית השוכ� עמוק במצפו� אומר הבקרה ההינה שתהלי� 

, משמעותו של דבר שאת� נעשי� פסיביי�. י או משותקלהזר� נעשה או שלי. האנרגיה היוצא

  .ע� אשמה הכרחית ותוצאות חיצוניות, משותקי� ונסוגי� או אכזריי�

  

 המצב והפתרו� לבלבול רק כאשר את� מבחיני� בי� שתי דרכי� שונות האמת שלנית� למצוא את 

כאשר את� רוצי� . תכ� בשתי מטרות שונות לחלוטי�מה שמס, לחלוטי� של מדידה או הערכה

כאשר הייחוד קיי� על חשבו� אחרי� ונמדד ביחס , להיות מיוחדי� על מנת לנצח אחרי�

כאשר את� נוכחי� לדעת שנית� . הייחוד הינו הרסני וחייב להוביל לאי� ספור בעיות, לאחרי�

תהיו . לא תהיה לכ� שו� בעיה, לבטא את הייחוד האישי שלכ� בלי למדוד עצמכ� כנגד אחרי�
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, נהפו� הוא. חופשיי� לבטא את המיטב של עצמכ� ללא התערבות בזכויות ובצרכי� של אחרי�

 ללא כ�לתת ממיטב כ�ועלי,  מה�סוגוית תתרו� לאחרי� יותר מאשר א� כ�נתינת המיטב שב

 .י�לקבל יותר ממה שאת� נותנ  או המינימליתכ�הצור� לרמות או לבצע רק את חובת

חוסר יושר , אשמה, קנאה.  עצמכ�לבלו�צור� לא יהיה .  השחרור מהכוח יפעיל יותר כוח

  . זר� הכוח היוצא הקונסטרוקטיבי ביותרלבלו� אתוהפחתת ער� אחרי� יוצרי� את הצור� 

  

הדר� היחידה של ביטוי , כאשר את� בורי� לעובדה שיש בכ� את האפשרויות להגשמה עצמית

כאשר את� . לתפוס היא על ידי מדידה והשוואה של עצמכ� ע� אחרי�עצמי שאת� יכולי� 

יש לכ� את המידה האישית של גדילה , מה� יודעי� שבי� א� את� עולי� על אחרי� או גרועי�

כמוב� עליכ� לתת את המיטב . לא יהיה לכ� שו� קונפליקט בנושא זה, והגשמה עבור עצמכ�

שלוט על אחרי� או המיטב שבכ� מכוו� ל, בסודיותלא משנה עד כמה , אבל א� בכל דר�, שבכ�

. את� תכניסו עצמכ� לצרות, ולהשיג משהו ללא תמורה, לקבל פריבילגיות מיוחדות ולא הוגנות

הרהב והאכזריות תופסי� מקומ� , ואז האינדיבידואליות לא יכולה להיגלות מפני שהאגו

  . אותו לכוח הרסניומעכבי� אוטומטית את הכוח החיובי הנמצא בפעולה והופכי�

צור� חשי�  – כשאת� מסתכלי� לצד השני של אותו מטבע –כאשר את� חשי� קנאה או 

וזאת מפני . נסו להרגיש את הכוח הבונה מאחורי צור� זה, להרשי� אחרי� או להיות טובי� מה�

לא תהיו יותר ,  תעשו זאתרכאש. שצור� זה הוא רק עיוות של דח! מולד לממש את המיטב שבכ�

  .חסומי� ומשותקי�

  

  ?מה גור� לתפיסת ההנאה להיות כה מיוחדת וספציפית ביחס לחוסר ההנאה: שאלה

 ,ידוע שאת�. אבל היא כ�, זו שאלה מאוד חשובה והתשובה עשויה לא להיראות ישירה: תשובה

טבע שאינכ�  מפחדי� מהנאה כאשר את� עדיי� מלאי� בקונפליקטי� ובעיות ִמ,בני האנוש

 יגלה את , שחופר עמוק מספיק בכדי לבדוק את התגובות שלכ�, אחד מכ� בנתיבכל. מביני�

א� לא אימתת� תגובה זו בעצמכ� . את� יותר פוחדי� מהנאה מאשר מכאב: העובדה המזעזעת

מפני שאת� מתנגדי� במודע לחוסר ההנאה ורוצי� להיפטר , את� עשויי� לא להאמי� לטענה זו

הדיכוטומיה הזו עד שתחפרו עמוק בתהליכי הנפש שלכ� כדי אינכ� יכולי� לפתור את . ממנה

   .להרגיש את ההנאה שבחוסר ההנאה

ההנאה העליונה של זר� האנרגיה הקוסמי : מפחדי� מהנאה מוחלטת מסיבה חשובה מאודאת� 

 כאשר האישיות עדיי� מכוונת ,מהממת וכמעט משמידה, מפחידה, היא בהכרח בלתי נסבלת

, שלה) באינטגרציה(במידה שבה האישיות פגמה בשלמות , מילי� אחרותב. לשליליות והרסנות

. היא תדחה את ההנאה הטהורה, רמאות וזדוניות, חוסר יושר, ועדיי� קיימי� בנפשה חוסר טוהר

 כאשר .בכלללכ� ההנאה השלילית היא הדר� היחידה שבה הישות יכולה לחוות שמ/ של הנאה 

, עליכ� לשאול עצמכ�, � פוחדי� מהנאה כאילו זו סכנהאת� בנתיב מוצאי� שעמוק בתוככ� את

) אינטגריטי(היכ� אני פוג� בשלמות ? היכ� אני מרמה? היכ� אני לא ישר ע� החיי� או ע� עצמי"

כאשר . מדוע ובאיזה מידה את� דוחי� הנאה טהורה,  תחומי� אלה מראי� במדויק היכ�"?שלי

ושלא החיי� מקפחי� אתכ� , י� אותהאת� מוודאי� לעצמכ� שאת� פוחדי� מהנאה ודוח

את� יכולי� לעשות משהו על ידי העמדת שאלות לעצמכ� וכתוצאה מכ� מציאת , מהנאה

כאשר תמצאו היכ� את� מפירי� את תחושת ההגינות . זהו המוצא. הגורמי� לליקויי� בכ�
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חה כ� להתמרה ההנאה השלילית והכרילתוכלו לפתוח את הדלת שסגרה את הגישה ש, והיושר

  .  על ידי כאבנפגמתאתכ� לדחות את ההנאה שאינה 

  ? הא� אתה מגדיר הנאה כהתרחבות וכאב ככיוו/:שאלה

בהנאה טהורה ).  (crampבמוב� התכווצות) contraction(כאב הינו כיוו/ . זה נכו�, כ�: תשובה

וב� של כיוו/ במחוסר הנאה היא . בדר� הרמונית, אבל בתנועה חלקה וריתמית, כיוו/ ג� וישנ

  ). במוב� כאב בלבדהתכווצות ' An extended cramp-like contraction. )сramp. התכווצות מתמשכת

הא� . הדר� שבה אני חווה פחד מהנאה היא על ידי חוויה של פחד מאיבוד עצמי להנאה: שאלה

  ?זה מה שאתה מתכוו� אליו

אתה חושב על זה במוב� של נית� להסביר זאת כאשר . זה בדיוק מה שאני מתכוו�, כ�: תשובה

חש באופ� עמוק את המכניזמי� הקטני� החבויי� , במודע או לא במודע, כאשר אתה. אמו�

כאשר התגובה של� לחיי� הינה שלילית , שבעזרת� אתה חומק מלהיות ישר ע� החיי� עצמ�

. �אינ� יכול לבטוח בעצמ, בכל צורה שהיא וכתוצאה מכ� אתה חש שתחושת השלמות של� נפגמת

כפי , יתלוג� אינ� יכול לבטוח בעצמ� כאשר אתה בורח מהגרעי� של עיקרו� ההנאה השלי

יש לקבל ולהבי� זאת ובפני� לחיות את זה בקבלה עצמית מלאה לפני שתוכלו . שהוסבר בהרצאה

  ..before you can trust yourself to be unguarded .שאת� פגיעי�לבטוח בעצמכ� 

האנרגיות הנפשיות שלכ� ואנרגיות , העצמי הפנימי ביותר שלכ�, רובותכפי שאמרתי לעיתי� ק

א� אינכ� . אינכ� יכולי� לבטוח בעצמכ� בלי לבטוח בחיי�.  עשויי� מאותו חומר,החיי�

 כיצד תוכלו לנטוש את – מוצדקת או לא –בוטחי� בעצמכ� ברמה מסוימת מכל סיבה שהיא 

חייב , בכדי לאבד את עצמכ� בדר� זו? ר� החיי�עצמכ� ולצלול לעומקי� הפנימיי� שלכ� ולז

בהגשמות , האבל למעש. והוא בעיקרו� מוצדק במידה אבסולוטית, )trust(להתקיי� אמו� 

אז . יש לכונ� קבלה עצמית מלאה לפני שקיי� האמו�. פעמי� רבות הוא אינו מוצדק, תוספציפי

יבוד רצו� עצמי כדבר שמביא מפני שאת� תחוו א, לא יהיה יותר שו� פחד של איבוד עצמכ�

  .כשאת� עשירי� יותר מתמיד, אתכ� בחזרה לעצמכ�

  ?מאפייני� של ספירת האדמהה� הא� העיקרו� הכאב והעונג : שאלה

אלא לכל אלה שנמצאי� במצב , אבל זה לא ישי� רק להוויות שהתגלמו כבני אד�, כ�: תשובה

י� לכל אלה שהתודעה שלכ� מכוונת זה יש. בי� א� ה� בבשר או מחו/ לגו!, ה ספציפיעתוד

של החיי� וכ� , המרגיעה של הבריאה, שאינ� יכולי� לתפוס את הדר� המאחדת, למושג הדואלי

כפי שאמרתי בתחילת . הנאה וכאב בהכרח מתקיימי� כהפכי�, בכל המקרי� האלה. בתו� עצמ�

לא כזר� , ות נפרדי�נתפסי� כשני כוח, הנאה וכאב, על המישור הזה כוחות הטוב והרע, ההרצאה

  .אנרגיה אחד וזהה

אני , שגור� בי לכעס או אשמה או קנאה, נראה לי שכאשר אני עושה משהו שאיני אוהב :שאלה

הא� זו התבוננות נכונה ומה עלי לעשות . תולה את האחריות במישהו אחר על היותי כפי שאני

  ?לגבי זה

 וזה לרוב המקרה אצל בני אנוש – הינה של האד� השניאכ� אפילו א� חלק מהאשמה : תשובה

מפני שאחרת לא ,  חייב להתקיי� משהו ב� שאתה מתעל� ממנו והוא מטריד אות�–שפויי� 

זה קל יחסית לקבל את המגרעות . יכולה להיות כל בעיה או רגשות של חוסר הרמוניה ב�

השליליות אחרת לא היית מעורב בסיטואציה שבהכרח משפיעה על . שלונות של האד� השנייוהכ

עובדת הקיו� של הפרעות כאלה מצביעה על היסודות הלא ידועי� אשר יש לברר� בכדי . העצמית
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אתה עשוי לכעוס מפני שאתה . לכ� הכעס הזה מכוו� במיוחד כנגד העצמי.  רגשות הרסני�ללחס

אתה עשוי לכעוס מפני שמה שמכעיס אות� באד� . כועס ולא יכול לקבל את הרגש הזה בעצמ�

השאלה שיש לשאול , בקצרה.  אולי מתקיי� בצורה קצת שונה ב� ואינ� יכול לקבל זאתהאחר

באיזה ?  של המצב הזה co-producerכיצד אני יוצר במשות! ? מה בי יצר את המצב הזה", היא

  "?דר� תרמתי לזה

א� אד� מנסה לפתור בעיה כזו על ידי . המושג הדואלי של החיי� עוצר ומבלבל אתכ�, ושוב

א! אחת משתי האלטרנטיבות אינה . אז לא קיי� פתרו�, ה שמחפשת באחרי� את האשמהעמד

הארה אמיתית יכולה להגיע . מפני שאינה קשורה או מבוססת על הערכה שטחית, משביעה רצו�

גלי� הזדוניי� המעורבי� באינטרקציה הלא מודעת של הבעיה ערק כאשר מזהי� את המ

כאשר את� נוכחי� לדעת באופ� . יתו הפנימית של האחרהמשפיעה על בע, הפנימית של האד�

  .אז את� יכולי� להתחיל להתקד� ברצינות לכיוו� הנכו�, אמיתי שאת� שותפי� ליצירת המצב

הדבר השני הוא שפעמי� רבות אינכ� יכולי� למצוא את התשובה מפני שאת� מחפשי� את 

תה את� עשויי� לתרו� הדר� שבעזר . Moralizing. הסיבה בדר� מוגבלת או מתחסדת

את� , למשל. לסיטואציה עשויה להיות שונה לגמרי מההגנתיות שאת� חשי� כלפי הסיטואציה

למעשה התרומה שלכ� . עשויי� לנסות לָז3ות את עצמכ� מפני שיש לכ� תחושה רעה לגביכ�

לת האישיות הכול, זכויותיכ�, אולי את� לא מעריכי� את ערככ�. יכולה שלא להיות כלל רעה

 �לא אסרטיביי� מספיק ולכ� מעודדי� סיטואציה שלילית בדר, כנועי�, אולי את� חלשי�. שלכ�

חולשה כזו הינה תמיד תוצאה של הפרעה . את� מגיני� בצורה סמויה בתוככ�שונה מאוד ממה ש

הדר� לחסל את החולשה אינה על ידי . כלשהי ברמה עמוקה בנפש והיא יוצרת שליליות והרסנות

האד� חייב לעבוד ע� הבעיות . אי אפשר להצליח בזה. כוח של הרגשות ההרסניי�הרחקה ב

ובי� עוצמה , לעיתי� קרובות מתבלבלי� בי� חולשה לטוב לב. האלה ברמה עמוקה מאוד

אינכ� יכולי� למצוא את הדר� לפתור , כאשר את� תפוסי� בבלבול זה. לאכזריות או אנוכיות

  .את הבעיה ולמצוא את האמת הברורה

אני רוצה לראות היכ� אני כנראה : "עצמילציע את המדיטציה הבאה כדי להגיע עמוק מלכ� אני 

אבל אני ג� רוצה לדעת היכ� אני , היכ� אני שוגה במוב� הרגיל של המילה, הפרתי איזה חוק רוחני

, היכ� איני מודע כנראה לערכי� האמיתיי� שלי .י�ליבי רגשות שלינוצרו חלש ומבולבל ולכ� 

ולשחרר אני רוצה לראות את היסודות האלה ? אני נלח� בדר� שגויה, ועקב חוסר מודעות זו

מחסור . הצדדי� השוני� קשורי� זה בזה בדר� כלל." אני רוצה לראות את כל הצדדי�. אות�

 גור� לעמידה על דעת� במידה מוגברת וכועסת על assertion selfבעמידה על דעת� ברמה אחת  

 תפיסה –עשויה להופיע תפיסה חדשה , ר המדיטציה מכוונת לערוצי� כאלהכאש. פני השטח

  .שהיתה חסומה עד כה

אני מאחל לכ� שההבנה שלכ� תגדל כ� שתחושו את העיוותי� שלכ� ועד כמה הינ� אנרגית 

קבלו את , כל אחד מכ�, היו ברוכי�. חיי� חיונית שנית� להפעילה בדר� ספציפית שהראיתי פה

. הלכו בנתיב עד לגרעי� של ההוויה הפנימית שלכ�, השתמשו בו. שזור� אליכ�העוצמה והכוח 

  !היו באלוהי�

  


