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  237הרצאה מספר 

   אמנות של התעלות מעל תסכול–מנהיגות 

  

 ניתבעוזרי לכ� ש, השמחה העמוקה ביותרמוענקת לי . אלוהיותברכות באני מבר אתכ� , ידידי האהובי� ביותר

המקור ,  המקור של כל החיי�: ביותרעמוקה הנשמתכ�שלו� והתלהבות של , במאמ� הגדול שלכ� להגיע לבטחו�

זו  ממלכהלכוח רוטט ואחדות חדשה של התודעה  להביאשל  כבירההמטרה העבור התכנסנו יחד . של כל הישויות

, אישיתה כ�של התפתחות נחי� במווכ�,  של אבולוציהנחי�במו) של המטרה( החשיבות.  דואליותמחומר ומ) המורכבת(

יותר בו המשמעות העמוקה להתכוונ� לת, �כאני יכול רק לחזור ולבקש.  ניתנת למדידה במושגי� אנושיי�אינה

  .  של מאמ� זהוחושו בחשיבות .תהלי יצירתהבשאת� קהילה של ה וכ�של נתיב

 השבירה באמצעותה את� כ�קשיחות, יכ� וויתור על הגנותשל, פתחותיההחשיבות של מדברי� על תמיד אנו 

ות שיכולות להגיע אליכ�  שליליהתנסויותאת� מפחדי� מהכאב של , במצב פתוח ופגיע. חושבי� להג� על עצמכ�

לא לוכל עוד הגנותיכ� , מבחו�  להגיעי�יכול ,יופי אהבה אמת וחוכמהשעכשיו  מביני�ג� את� בו זמנית . מבחו�

  לעתי� קרובותחווי�זה מסביר למה את� . )יופי אהבה אמת וחוכמה( של אלו קליטת�את� מונעי� מעצמכ� , שינוי

 מגלי� אבל את� , לה� כמהת�ביותר  טובותהמתנות הי� לכ� את נותנ לאמיתו של דברהחיי� או אנשי� ש

   . �לקולט  מסוגלי�שאינכ�

את� ג� מאפשרי� , כאשר את� נפתחי�.  לא רק כלפי העול� החיצו�–היפתחות פועלת בשני כיווני� , בכל אופ�

 סמויהת הגנה  שכבה בעצמיא הוהשליליותהיות . בפני�מ מהשכבות העמוקות ביותר מתגלה שלהוציא את מה

    . תחילהתגלות לה)השליליות ( עליה,  שמטשטשת את שלמות ההויה הפנימית שלכ�,יותר

 באופ� פתח להיתחייבוכאשר ת, ותתגלה יכולה, יצירתית שהנכ�החיובית והמציאות ה)  השליליות  ( מעבר להאבל 

 דבר אינו. ל עצמכ� מפני התעללותאינכ� יכולי� להג� ע הזה  שבמצב הפתוחמניחי� את� טעותב. גנותהמלא ללא 

 את� חופשיי� מעמדות אנוכיות המשרתות אתכ�כש, רק כאשר האני הגבוה שלכ� מתפקד. מהאמתיותר רחוק 

 שהינ� חוקי� של –מקיימי� את החוקי� האלוהיי� של היקו� ו, הטבועה בכ� ליושרה ולהגינות נאמני�, בלבד

 אסרטיביות, הגנה ממשית ואמיתית לצורמספיק  חזקי�  להיותאת� יכולי�רק אז  –חוכמה ואהבה , אמת, צדק

 הסבות היחידות �שהנ, מבלבול ופחד,  מחרדה וחוסר בטחו�כ�ול,  מאשמהלהשתחרררק אז את� יכולי� . תעימוו

   . להג� על עצמכ� מפני התעללותלכ שאינכ� יכולי�

, חו�הגו בפעולה זו לא רק כמכוונת כלפי , הגנות שלכ�העל השלכת , כאשר את� חושבי� ומדברי� על היפתחות

כ ,  העמוקה ביותרכ�אמונה בשלמותהאת אומ� ואת החושו . כהיפתחות כלפי פני� " חשוב יותר ו–אלא ג� 

  .� ותתמירו אות� אותזהו שת כדי, האני הנמו להתגלותלשכבות המכסות את אפשרשתוכלו בבטחה ל

 –שמחה , לחוות הגשמה עצומהג� מסוגל , בנתיב כה תובעני כמו זה להתמיד כדי להיות מסוגל וכל מי שמפותח די

 הטיהור שאת� עוברי� הופ .ודרכי� רבות  כיווני� ,בנתיב זה אנו בוראי� מנהיגי� חדשי� בתחומי� ! ומנהיגות

 מה עמדתכ�. בואו נדו� במשמעות של מנהיגות במוב� האמיתי,  עכשיו.טבעיתלמנהיגות באמת  מוכשרי�אתכ� 

בואו נתבונ� בה� .  רבותיש לכ� עמדות מנוגדות? שלכ� וכמו כ� אחרי� ציגי�המנהיגות שמ –י מנהיגות כלפ

  . תחילה

אבל לעתי� קרובות את� ,  תחרותיי� את�ג�. אחרי�בהקיימת גות יאת� מקנאי� במנה,  וראשונהשברא

אמורי� להוכיח ולהצדיק את ש" בנית תיקי�"את� יעילי� ב.  טינה� נוטריאת�מסתירי� רגש זה מעצמכ� ואז 

  בעיתכ�את , לעתי� קרובות ללא כל צור, את� מפעילי� מחדש.  מוצדקי�שכלל אינ� יכ�ומחשבות יכ�רגשות

, הופ להיות האויב שלכ�, במוב� האמיתי של המילה שמנהיג  כל מי.בנושא סמכות ,עליה אבד הכלח ,ישנהה

  .ניש ולקפח אתכ� ש� כדי להעאמנהיג הוה שזו אמתשואת� מאמיני� 



 אמנות של התעלות מעל תסכול-237הרצאה 

 7 מתוך 2 עמוד

בחלק בלתי מפותח וילדותי זה , יתר על כ�.  להיות מנהיגי� כ� ג�רוצי� את� , היות ואת� מקנאי� במנהיגי�

נלווית ה את האחריות קחתלאינכ� רוצי� ,  על החלק המפותחלהאפיל עלשלעתי� קרובות מתאפשר לו , שלכ�

ה  בלחמי�את� נוטרי� טינה ומקנאי� במנהיגות ונ, מחד. יש לכ� פה קונפליקט כואב ביותר ופיצול .למנהיגות

, ואז.  הבסיסי�מוקדמי� התנאי� החרא מלאו עבור עצמכ� מבלי שתאותהאת� רוצי� , מאיד, אצל אחרי�

ת יואת זכו" נותני� לכ�"שאינ� , או" מכ�אותה לוקחי� "את� נוטרי� טינה למנהיגי� האמיתיי� על כ שה� 

.  מנהיגותשמכוננת העמדה תפיסתלקראת כלשהו עושי� צעד קחי� כל מחוייבות או לואינכ� . היתר של מנהיגות

וברגע שאת� ערי� , א שכיח ביותרויחד ע� זאת ה. ה זיחס של חוסר ההגיו�את , ידידיאולי את� יכולי� לראות 

    .אחרי� סביבכ�אצל  או אצלכ� שוב ופיעיא וכאשר ה, ולא תתקשו לזהות אות,  בתוככ�ולקיומ

 בנדיבות ערישי מישהו חזק ובעל כוח .  לתועלתכ�את� רוצי� מנהיג. קונפליקטבנתונה העמדה נוספת פה יש 

 או מעשהב) תשוקות האני הנמו ( לה� תמכר תוכלו להו, תשוקות האני הנמו שלכ�ב באופ� בלבדי עניי�שית, כלפיכ�

אמור לשנות , מה יותר לאל אישי ומשוחדהדו,  מנהיג דגול זה.תוצאותב לשאתתצטרכו מבלי ש,  עמדה הרסניתב

מכ� " תבוע" להעניק לכ� את כל הזכויות מבלי לאמורהדמות זו . בדר נס את זר� וחוקי החיי� לטובתכ�

תראו , כאשר את� בוחני� את משמעות חלק מתגובותיכ� . 'יושרה וכו, הגינות, תחושת אחריות, נתינה, אהבה

.שאת� כה טרודי� בנסיו� להצדיק�, הגיוניות בלתיויק של תביעותיכ� הזה תאור די מד. בקלות שאינני מגזי�  

אבל  ."העברה ""   זו להורי� שלכ�"דמות על"את הפיכת  את� מכני�.  זו תופעהשל מונחי�ה את את� מכירי� 

 קיימי� בזכות עצמכ�כל עוד אינכ� מ, בכל מקרה. � את משמעותותמאבד "ואלו  ,תוויות הופכי� בקלות לנחי�מו

של מנהיגות לבאופ� כלשהו אי� לכ� זכות לקנא או לנטור טינה ,  למנהיגותי�טבעיה מוקדמי�התנאי� את ה

באופ� , חייכ� עבורמנהיגות בראש ובראשונה את הא� אינכ� תופסי� . שלכ�" תיקי�" אי� הצדקה ל.אחרי�

 כמו סירה ללא זה. לא מנהיגותאיש אינו יכול להתקיי� ל.  שליטה על חייכ�יטוללמנהיג ש  טבעי תהיו זקוקי�

אחרי� , לעשות זאת נכ� בוחרי�איכ שא� ,  בה�שלוטמישהו חייב ל,  את חייכ�הובילמישהו חייב ל. כיוו�

נ� יכולות להינת� אישדרכי�  מנהיגות זאת בתחפשואת� , נאורוטיה מישורב. ניכרתיצטרכו לעשות זאת במידה 

את� רוצי� שאחרי� , כ.  יכולה להעניקמנהיגות עצמית  שרקתריה חופש וזכויותתחפשו את ה  את� ג�. לכ�

.כ את� נקרעי� על ידי קונפליקטי� רבי�. אבל ג� תנטרו לה� טינה על כ, נוח לכ� זהש היכ�ינהיגו אתכ�   

או ?  שאחרי� ינהיגו אתכ�י�תובע מפותח ובוגר שאת� בלתיכל כ � ישלכ� עדיפנימי המצב ההא� , השאלה היא

ומש� , חייכ�בתו ) להנהיג(את� יכולי� להתחיל ?  מוכני� להיות מנהיגי� בזכות עצמכ�עשי�נ� אולי את

.  את העיד� החדשי� שמכניסאלוהיותכ� ל,  הלכתילקחת אחריות מלאה לאזרחות שלכ� על כוכב, להמשי

 בלתי נראות ובלתי  לכאורה, להתחיל בעמדותחייבתאבל היא , המנהיגות שלכ� יכולה להופיע בצורות שונות

מעל ומעבר ,  מאודפשוטי�ו קטני�ע� צעדי� ,  שלכ�תהסביבה המיידיכלפי וכלפי עצמכ�  ,נה להבחתוננית

כמה  הייתי רוצה לחקור פה .עובדי� שוב ושובתה אימדברי� ואשר  אנחנו בדר כלל ודותיהאחריות העצמית אל

אני רואה אתכ� תקועי� בעמדות מה� , ביותרידידי� אהובי� , יקירי, לעתי� קרובות. דומותעמדות נוספות 

הנזק , אתה מתמודדי�את� ש, שלילית,  מעמדה ילדותיתנגמלי�כאשר אינכ� . זה מאוד מזיק.  למעשהניגמלת�

כל פע� ב זאתמגלי� ,  ההסתעפויות שלהדותיה ואודותלומדי� או, כאשר את� עדי� נלחמי� בה. גדולכל כ אינו 

אז את� נמצאי� ,  מאפייני� אלו יכולי� לבוא לידי ביטויבה�ל המיגוו� והחמקמקות כול,  יותרי� עמוקמישורי�ב

 הרבה יותר אכ�אבל לעתי� קרובות את� מנערי� חוצנכ� מהאמת שאת� . את� צריכי� להיותאיפה שבדיוק 

כ�  לשהשתייכומעמדות , שוב ושוב  ,      (act out)להגיב  עליכ�ו שבמצב בלאוכבר , כ�מתקדמי� בהתפתחות

 יחד ע� זאת את� ,חודשי� אלו הינ� מהל חיי� של�, לפי אמות מידה רוחניות.  חודשי�או אפילו, שני�לפני 

 שאכ�  אינכ� שוקלי� שיתכ� .אינכ� משתייכי�כבר  בהרגליכ� הישני� ונשארי� במקו� אליו מתעקשי� להיאחז

זולת ל יכ�תוהאשמות וטינ, חוסר אהבה, העדר אכפתיות, אנוכיות, העדר נתינה, תחרותיות, ההקנאמרת� בגהת
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אבל לעתי� ,  תופעות שליליות כאלוזיהוי של מצבבהיטב את� עכשיו .  הנתינה שלכ� עצמכ�איבגי� התוצאות של 

המלי� שלי נשמעות כאילו לא  ?הא� עליכ� להמשי ולהיות ש� , בחקירה העצמית נכשלי�קרובות את� 

 שיושר ומודעות בעוד,  קיימתה שליליות העבר כבר אינוב כ שראת� צמחת� כל. התפתחת� וזזת�, צמחת�

אבל בדיוק בגלל צמיחה . אהבה רבה יותר מאשר אי פע�ינכ� קיימת ב, כתוצאה מכ. עצמית רבי� יותר קיימי�

 את� אולי. צמיחהשל זה חוק .  יותרחמורותוהשלכות  קשההשפעה   בעלותקפיאה על השמרי�שאריות ה, זו

  .  ? מתרחשותהתגובות השליליות הישנות עדי� ש ל פע�כ, בחירה אחרעכשיו  יכולי� לעשות

היות ואת� פועלי� כאילו , מקנאי� ונוטרי� טינה למנהיגותכל כ את� . עכשיו בואו נדו� במשמעותה של מנהיגות

לו נמנע את� מתנהגי� כאי. שאינו הוג� או כפו עליכ� דבר מה, קפחו אתכ�, שהנ� בעמדה של מנהיגות, אחרי�

 לרצות לתת חייב, הטוב של המילהבמוב� , מנהיג, כללמעל . מכ� להוציא לפועל את יכולתכ� להיות מנהיג אמת

לא די להיות .  בפעולות הקטנות ביותר שלכ�באופ� טבעי להתקיי�נתינה לא אנוכית חייבת .  באופ� בלתי אנוכי

 אפילוו, אי נתינה ואנוכיות בחיי היומיו� שלכ�, בעוד את� ממשיכי� לנהוג בקטנוניות, בלתי אנוכי בתאוריה

אינכ� יכולי� , א� אינכ� רוצי� לתת באופ� בלתי אנוכי. ו על אחרי�אלת ו שליליעמדותמכחישי� או משליכי� 

,  היות ואת� מעמידי� פני� שכ נדרש מכ�א� את� נותני� מתו טינה וחוסר רצו�. מנהיגות שלכ�ה הצהיר עלל

היות וא� את� רוצי� בזכויות של , נתינת אמתת נדרשת מכ�  אחרשמעות במ.ה נתינהאי אפשר לקרוא לז

" תובעי�" החוקי� של החיי� והיצירה תמיד "  עדי' בעיניכ�א� . המחיר הוא נתינה, )ויש רבות כאלו(מנהיגות 

 מלאי� �ואת, יחד ע� זאת את� פועלי� כאילו זה מחיר לא הוג�. בשלמותהיות וה� נוצרו , שיצייתו לה�

 מתו,  פרגו�רק בלינותני�  את� . לה� את� לעתי� קרובות מוצאי� הצדקה,  וטינהמזועזעתבהתקוממות 

זו כבר לא .  מעט דלתות אחוריות פתוחותמותירי�, פנימיות" עסקות"מחשבי� , ות שניותמחשב, מניעי� כמוסי�

, את� רואי�" מטה צעד נוס' ושואלי� כשאת� צועדי� כלפי. זה מותיר אתכ� ואת הזולת ריקי�, ולכ�, נתינה

כ את� מחזקי� . אמיתית מלכתחילהשלכ� את� שוללי� את היותה של הנתינה " ?ומה קיבלתי כתמורה, נתתי

  .באופ� ערמומי את ההתנגדות שלכ� לנתינה

את� , בנתינת אמת. מעשהההתכוונות שאחרי הו את המחשבה ג�שכוללת , נתינה היא פעולה מאוד פשוטה

באמצעות הקדושה שרוצה לבוא  להעשיר את העול�, קדושההמציאות הלהיות מכשיר של ברצוני  ":רי�מצהי

".  האדרת האגו שלי ולא בגי� מניע נסתר או יתרו� אחר צוראני רוצה לעשות את זה לא ל. לידי ביטוי דרכי

 העצמיתאת ההערכה היא תעניק לכ� . תוביל אתכ� ליתרונות רבי�לאמיתו של דבר , עמדה זו, מחשבה זו

עמדה זו צריכה .  באופ� נואש בדרכי� שגויותאת� מחפשי�אותו  שפע תבוע את ה לשל היותכ� ראויי�וההרגשה 

 הזולת ו של נתינת  . אז הקנאה לא יכולה להיות קיימת יותר . מקי' ומחלחל לכל, בסיסי כאקלי� פנימי שרורל

קבל הת ל לא תוכל, א� הנתינה שלכ� מזוייפת. דעו ותחוו זאתאת� ת, שלכ�אלו וערכיו לא יוכלו לעול� לגרוע מ

 תמורתהומה שה� מקבלי� , נתינת האמת של אחרי�, ובאותו זמ�.  השפע של החיי� אונתינתו של הזולת  צלכ�א

 המקו� בו את� מדידה שלזו כשלעצמה . ימלאו אתכ� בקנאה , ת רגשיותועלת  שפע חומרי, במושגי� של הערכה 

 כ� וא� אי� ברצוני� אוהבכ�א� אינ. נתינת אמת זו פעולה של אהבה כמוב�. קשר של נתינת אמתנמצאי� בה

את� מתפללי� ליכולת נתינה שיתכ� ובעוד . ללמוד לאהוב לא תוכלו להגשי� את הכמיהה העמוקה ביותר שלכ�

ות בדרכי� קטנות הברי" עוורי� לשטחי� בה� את� מפגיני� את ההיפ כלפי עמיתיכ�יתכ� ואת� עדי�, ואהבה

דבר אינו יכול . מושתתת על אהבה לנתינת אמת ועל נתינת אמת של אהבה, מנהיגות במובנה האמיתי. חמקמקות

   לעי� י� הנראי�  בכל הקשיו, איזו� מושל� יושג בכל הפיצולי� והקונפליקטי� . להשתבש כאשר יחס זה קיי�

   . נראי� כמורכבי� מה�חייכ� הדואליסטיי�שהחלטות ב

.  היא היכולת להיות נטול פניות ואובייקטיבי, הנדרשת ביותר למנהיגות, הממתינה לרבי� מכ�איכות אחרת

את� מסרבי� לראות את האינטרס האישי . ידידי היקרי�, יכולת זו לעתי� קרובות עדיי� חסרה לכ�

עני� לאובייקטיביות את� טו.  סביב תשוקותיכ� האישיות המוכתמותהצדקות ואת� בוני� סוגיהותשוקותיכ� ב
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 "  "  הצעד הבא הטוב ביותר, א� חסרה לכ� יכולת זו. מהאמתיותר  רחוק לא יכול להיותזה והעדר פניות כאשר 

, זה במדה ניכרתהמצב  הולמעשה הנו כבר ביטוי של  , שיקרב אתכ� למצב המתקד� יותר של ניתוק אובייקטיבי

 ועל ידי כ פסילת עצמכ� ההודאה ב, המודעות למשוא פני� הנו " " שלו עליו לא נית� לוותר והוא ג� תנאי מוקד� 

. את� מכופפי� את המציאות בהתא� לגוו� הרגשי של תשוקותיכ�ש הודו אי   . טעו� לטובת סוגיה נידונהמל

 מאמ� אתכ� למצבהנתיב שלכ� .  למרביתכ� להיות אפשריאמורזה ,  שלכ� ביושר אישיתרגולכתוצאה מה, כעת

 מסויימות תפיסות באינטרס די בקלות להודות אי יש לכ� כעתאת� יכולי� . מתקד� זה של יושר והגינותמאוד 

. ידידי, זה אינו אפשרי.  את� יכולי� ג� לטעו� שיחד ע� זאת את� אוביקטיביי�.אחרתואינכ� רוצי� להאמי� 

על ידי , על ידי פחד ואשמה, על ידי טינות ותביעות, שיי� איעוורי� על ידי אינטרס וצדקנותמהיות וכאשר את� 

 ,ההערכות שלכ� אינ� ואינ� יכולות להיות, על ידי סוגי� שוני� של רגשות ומחשבות שליליי�, חמדנות וקנאה

  .אובייקטיביות

מלאי� , מלאי� ברגשות מפריעי� ותוססי�, בשטח זה או אחר ,את�ש ,לדעתסימ� אמיתי של גדולה הוא 

 את� צועדי� צעד גדול לכיוו� השחרור שלכ� ,שתפעלו ככ.  ועל כ� אינכ� יכולי� לגבש דעה, פליקטי�בקונ

 " הערכות תקפות של אחרי�בצע זו הדר היחידה ל. וראויי� לאמו� יכולת להיות מנהיגי� אמיני�התוח יולפ

מהווה  ועיצוב מציאות כוזבת רתבהסב שלכ� אינטרסאבל ה. למנהיג חייבת להיות גדולה זו. להיות אובייקטיביי�

אי משוא פני� בגלל העדר את� יכולי� להתמוטט ,  עמדה של מנהיגותבאופ� מסויי�א� כבר השגת� ו. קושי עצו�

עושי� אתכ� מאוד , שאת� חופשיי� מעני� אישי בהכריזכ� את דעותיכ� בטענהו, כאשר אינכ� מודי� בכ. זה

ואז , היכולת לדעת את גיוו� המציאות שלכ�    .מדת מנהיגות לא הוגנתעעל לשמור ולהג� עליכ�  אז  .  פגיעי�

  גדלה ההולכת ויביא אתכ� ליכולת אכ� ש, הנו סימ� של בגרות וגדולה, מרצונכ� החופשי לפסול את עצמכ�

להיות נאמ� לה אפילו א� זה יכול לחשו' , ולהצהיר זאת ללא פחד, לדעת אותה, להבחי� במציאות כפי שהיא

  כתוצאה מהיושר לדעת ולהודות כאשר אינכ� נטולי פניותופיעי�ובטחו� מ בעצמכ� �אמו, כוח.  לביקורתאתכ�

ידיעה שאינכ� ההאובייקטיביות של לכ�  להיות יכולה:  כלנסח זאתאנו יכולי� .  להיותרוצי�וג� אינכ� 

  .אובייקטיביי�

 חשיפה( בפניה� ומתגונני�די� חא� את� מפ. איכות נוספת של מנהיגות היא הנכונות להסתכ� בחשיפה וביקורת

את� , אז שוב, כוח ויוקרהה – יה יתרונותמוצאי� ח� בעיניכ�והיות , מנהיגותב נאחזי� ובכל זאת, )וביקורת

אינה יכולה להתקיי�  מנהיגות אמת. ותסכולבתוככ� את� יוצרי� קונפליקט מכאיב .  את המטרהמסכלי�

, מנהיגות ל בצדק גיעוה, שמהיבטי� מסויימי�, ואת  אלו  את העול� החיצו�  שוב  תאשימושבה�, בנסיבות אלו

  . לאולראות זאת אובי� א� את� מוכני� להודות 

אי� אזי ) בצדק או לא(נתוני� לבקורת , להיות בלתי מובני�בגלל שלא א� אינכ� יכולי� לשאת את הכאב הרגעי 

 והנכ� להסתכ�ני� כא� אינכ� מו. משמעותה סכו� קבועמנהיגות .  הנדרש למנהיג אמיתיאית�לכ� את היסוד ה

אי ,  מכשנובעמלאי� בקנאה טינה ומחאה כלפי אלו שלוקחי� על עצמ� את האחריות של מנהיגות ע� כל 

    ?  עצמכ�את to make a case  להצדיקתוכלו

וזה יחס , לשקול אותה  אפילורוצהאינה ו  אותההאישיות ילדותית חסרש, יש תכונה חיונית נוספת של מנהיגות

לא מכירי� , אבל אני עדי� רואה רבי� מכ� עוורי� למה שמתרחש בפני�, כבר דנו בכ קוד�. הול� כלפי תסכול

  .זה רב חשיבות ברצוני להקצות זמ� נוס' עבור.  מתרחש בדרככ�אינומשהו כש ובזעמכ�כעס ב

עומת תסכול ל של חלוקה לשניי� את הגשרנית� לכאשר רק אחוד אמיתי ושלמות של האישיות יכולי� להתרחש 

 א� יש לכ�? שניבכוח בנאחזי� צד אחד של הדואליות ו נאבקי� ב כאשר גשר עליה אי נית� ובכ�  .הגשמה

אני "תחושה של ובו זמנית ,  כלפי מושא תשוקתכ� בעוצמה מאוד גדולה"אני חייב שיהיה לי את זה"תחושה של 

. במצב של דואליות מכאיבהנתוני� את� ,  של מושא תשוקתכ�לפי ניגודו כ, בעוצמה זהה" חייב שלא יהיה לי
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   לכ� תת על החיי� ל מפעילי� לח�שאת� כ על ידי , בשוגג את� מסי� להפחית את המתח של מצב כאוב זה

תרחש יכ שלא ,  כ לעול� לא תלמדו להתעלות מעל תסכול.על ידי הרחקת כל תסכול, התשוקה  ה שלהגשמ

את� יכולי� להיות בטוחי� שכל עוד . ואת� נהיי� עוד יותר מתוסכלי�, נסיו� זה חייב לעלות בתוהושב� מו. יותר

  . את� חווי� תסכול עליכ� ללמוד מכ

כאשר אני מדבר על התעלות אינני מתכוו� ?  תוביל להתעלות מעליוולבסו',  תהיה מניבהאיזו גישה כלפי תסכול

אני . וחפצי� הנכ�, חרדי�, שאינכ� יודעי� עד כמה את� מתוחי�, יכ� מרגשותניתוקהתעלות מזוייפת של ל

יש . מלאה רגשות שזורמי� באופ� הרמוני ע� זר� החיי�, מודעת ודינמית ,  מאודחיהוהתעלות אמיתית למתכוו� 

  . הגשמה של מצב זהלצעדי� כמה 

אבטח בכ� , הנו כואב או בלתי נחשקא� מה שאני חווה  " :יחס הבאה יהיהזה מיוחד ל סול� ש)  1( הצעד הראשו�

אלמד . לטפל בזה ולהפיק את המיטב, ללמוד מזה,   כולהרפות לתו, זאתאבטח ביכולות שלי לשאת , בכל מקרה

      ."יתכ� ומשהו טוב יכול לצאת מזה, יתכ� וזה לא אסו�.  אסו�ארעולא אנהג כאילו   זהמסוי�עור מתסכול יש

של חרדה פחותה במדה ניכרת חדש  למצב מיידית שיקד� אתכ� כמעט ראשו�הוא הצעד ה, זהכפתוח מאוד יחס 

 שעליכ� להשפיע השערתכ�ו , יכול להתקיי�אינו שה תלותכ� במגדלה בגי� החרדה שלכ� .גדול בהרבהובטחו� 

, הבלתי אמיתי, ככ� השגויות הילדותיות ביותר וצריכ� שתתאי� לתפישותעל מנת ,בעורמה על המציאות סביבכ�

מנותקת ה   ראיה –    ביותרמוגבלתהרגעית ה תכ�ראי  לפי בדיוק היותלכל צרי האת� מרגישי� ש. וק מיידיספב

  . בחייכ� ובחיי� האוניברסליי� , של סבה ותוצאההשתלשלותמהלחלוטי� 

פחדכ� וכעסכ� , תסכול  כלפימוחלטי�  וכעס תיעוב המכילה ,תכ�תגוב תלהרגע הוא לפנות מקו� ,הצעד הראשו�

 לפנות מקו� תוכלוכ . שגויהלקויה ו שיתכ� והיא לשקול את האפשרות,  לאתגר ולחקור תגובה זו,)לתסכול (ודותיוא

ע� מה שאינו מודד להתחדשי� למצוא כוח וחוכמה , שיאפשרו לדברי� להתגלות, להופיע אצלכ�יכולות חדשות ל

ציות מ  להבדיל , עצומי�,לסמו על עצמויכולת   עצמי בטחו�מעניקיחס זה .  העצמינכ�מתכופ' בהתא� לרצו

הרבה שמוביל לצעד , יקירי, זה צעד ראשו� מאוד חשוב.  זאתכל להעניק לכ�ולעול� לא יש העצמי נכ�מיידי לרצו

  . יותר יפה

 מכוו� ומחודש של משמעות, חיפוש פעילהוא , התעלות מעל תסכולאי ללמוד לעל הסול� של ) 2  (הצעד השני

ובכוונה , כפי שאמרתי, כי? מה יש לתסכול המסוי� אתו את� מתעסקי� עכשיו ללמד אתכ�. בכל תסכול שהוא

רוב הזמ�  את� ממאני� . ומשחרר, בעל ער, מלא שמחהשעור עבורכ� אי� תסכול שאינו מכיל , אני חוזר על כ

ואת� ,  לאבודשהשעור הול, תסכולה התרחשות נעולי� על מאבקכ� נגד כהאת� . לשקול אפשרות זולחלוטי� 

 יחזרו על  שהזדמנויות מסוג זהכורחהאת� יוצרי� את , כ. הזדמנותמ, ציו� רב ער בנתיב שלכ�מ מתעלמי�

לקשוחי�  פכותה, ככל שתאבקו בה� יותר. ה� חייבות להופיע, לא חשוב  כמה תלחמו נגד�. באופ� בלתי נמנע עצמ�

היותכ� ב. עד שיהממו אתכ�, דלו בעוצמת� ובמשמעות�והתסכולי� יג,   יהיה גרוע יותריגיעשתסכול ה, יותר

 נגד  הלח� את הרפות יכולת לישחויה המהממת ל.  שיצרת� אשליה שתסכול הוא אויבשתגלו סיכוי יש, המומי�

    .  החיי� כל  נגד ולכ�, תסכול

 אופ� אמי� לחקור את משמעותו בשתרצואת� יכולי� להפו אותו לידיד על ידי . ידידי, תסכול הינו ידיד

  . להיות המורה והתרפיסט שלכ�, ואולאפשר לו כפי שה,  אינטליגנטיו

 שדופק רק עבור מיהדלתות נפתחות . גילוי המשמעותשהוא ,  על סול� זה)3(לצעד השלישי זה יוביל אתכ� 

 מה,  נחו�זההשעור ה כמהההבנה של . המשמעות תמיד תדהי� אתכ�, התשובה.  חייב למצוא–המחפש , עליה�

כ , כשלעצמה תשנה את המבט שלכ� כלפי תסכול, שחרור, חוכמה,  ממנו במושגי� של כוח חדשאת� מרוויחי�

,  בטוחי� בהיותו מלא משמעות עבורכ�יותר, תהיו פחות מפוחדי� ממנו, שכאשר יופיע שעור נוס' מסוג זה

, כל הדברי� אחרי  התודעה שבחיי� ומבט חדש עלזה יעניק לכ� אמו� חדש .  על הצעדי�ורפחות לחזתתנגדו ו

  . של תסכול לעומת הגשמהגישור על פני החלוקה לשניי� ברור שזה צעד משמעותי כלפי . תסכולה אחריאפילו 
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עברת� את הצעדי� ש לאחר.  וזוהר יותרסמוי,  על הסול� מביא אתכ� לעול� עמוק)4 (הרחוק יותרהצעד 

שהממשות של , לפחות באופ� תאורטי, את� יודעי�. יפהמשהו מאוד באת� יכולי� להתחיל להתאמ� , הקודמי�

 ,הויה, בי� א� זו ישות, בכל הקיי�, דה או חויהיבכל שבריר של מ, זמ�של שניה באלוהי� קיימת בכל שבריר 

 חיה בכל מה  ,משמעות ותכליתו חיותו ע� עליצות גדולה אמתשבתוכה יש ,מציאות קדושה . חפ� או חוויה ,יצירה

. תסכול לע ג� חלותהיות וה� , בכוונה אני חוזר עליה� פה. אמרתי מלי� אלו בעבר.  היה ושיהיהשאי פע�, שיש

  לתוכהיתכ� ותוכלו להתמקד , תצטמצ�תסכול של  הנקודה, כשאת� ניגשי� לתסכול דר הצעדי� שהצעתי פה

י שלמדת� את השעור אחר, נקודת תסכול זובאופ� מלא ותאפשרו לעצמכ� לחוות , התכוונות מדיטטיביתעל ידי 

פכו לחלוטי� את יחסכ� מדחיה יה. חבקו אותה, קבלו אותה, לכו אתה, רמו אתהיז. שהיא באה ללמד אתכ�

, קדושת החיי�ב בצורה העמוקה ביותראת� תגלו  ותצליחו להשתכנע . מה שתחוו יעלה על כל דמיו�. לקבלה שלה

, זה יהפו להגשמה הגבוהה ביותר הניתנת לתאור. זה כבר לא יהיה תסכול, ואז. קדושתו של תסכול מסויי�ב

  . תסכולל המנוגדת זו ,כ מאשר ההגשמה אליה ייחלת� הרבה יותר 

 של מישור לא ב–בה שלטת� ובאמת התעלית� מעליו , זו כמוב� ידידי האהובי� הנקודה בה התגברת� על תסכול

יותר  תפחדו שלאלא רק . גברת� עליובאמת הת "אלא , בדר המזוייפת של הכחשת רגשות התסכול, מסכהה

שיש לכ� את הציוד והיכולות והמשאבי� ,  להתמודד אתועכשיו שביכולכ� שאת� יודעי� רקלא , מתסכול

,  שהכל הוא אחדהיכ�, ולעור יפהפה ומצאת� את הקדושה שישניצלת� אותו כאלא ג� , והיצירתיות לעשות כ

    .  שיש אלוהי� והגשמה בתו התסכולהיכ�

, במוב� החיובי, בזכותאינני אומר שכל מנהיג . כ�זה הדבר לו רבי� מכ� זקוקי� בנתיב. ידידי, ו הדר שלכ�ז

היחס כלפי תסכול הוא ,  שבמדה שבה קיימת מנהיגות אמת,אבל אומר. התעלה באופ� מלא מעל תסכול בדר זו

  .מזועזע של עלבו� תחושה חדל להיותו, ציאותיבמדה סבירה בוגר ומ

להיות לא  בוחרי�ו, זו או אחרת, או חוסר הגשמה, לונני� על אי נחתתאת� מסתובבי� ומ, ידידי, �לעתי

 חוסר הרצו� שלכ� בגי�. לכ�שתסכול ה חוסר ההגשמה ושל ותבוראה� האלו   .  אלולהתייחסויות מחוברי�

שלא עצמכ� לפגיעי� והופכי� את ,  לגבולות מאוד צרי�חייכ�את� מגבילי� את , ל תסכול לאפשרות שלהיחש'

 של ,  על כ שלעול� לא תחוו תסכול מעמידה, משחררי� את עצמכ� מהמכשול של אנוכיותכאשר את� .  לצור

,  אצלכ� משוא פני� סרוח מהיעדר רפוכאשר ת, של קנאה וטינות, של האדרה של האגו, חוסר אהבה וחוסר נתינה

  . עקריי� להגשמה שלכ� מכשולי�את� מסירי�אז , י�וחד צדדימוטי� מהיותכ� 

לגדולה ,  הביתה למקורות שלכ�חוזרי�כאשר .  כל הדברי� שתארתי פהמשמעותו. אושר פרושו דברי� רבי�

    . מנהיגי�את� בדר זו או אחרת חזקה עליכ� ש, הפנימית שלכ� היות ולמדת� את השעורי�

, למעשה.  קיימת ג� בדרכי� יותר סמויותהיא. נראה  לעי�חיצוני ה ביטוי בעלת צורה  תמיד לובשתאינהמנהיגות 

אבל את� תהיו סמכות בזכות עצמכ� במוב� הטוב . כמעט תמיד מתחילה בדרכי� סמויות שקשה להבחי� בה�היא 

, את העמדות שהזכרתי מחדש אלא א� כ� תשקלו , לא יכולה להיות לכ� סמכות אמיתית. ביותר של המילה

 לעתי� קרובות מדי את� מתייחסי� ,בר�. אשליות מכאיבות "  באמת�פי שה כתגלויוהקנאה וצרות העי� שלכ� 

 את� מתנהגי� כאילו ;)הקנאה וצרות העי�( � ואת� מצדיקי� אות, אשליותב כ�אינכ� מכירי� בה, אליה� ברצינות

  .אותה מכ�גזלו  , רבה יותר�סמכותשאחרי� 

השליכו את העמדות הבלתי . להיות עכשיו שאת� באמת יכולי� היכ�היו , אני מפציר בכ� ידידי היקרי�, כ

אפשרו להרצאה זו לחדור .  וזה הזמ� לשחרר אות�את� כבר הכרת� והתעמתת� ע� כמה מה�. ולנחוצות הל

. את� יכולי� לצפות רק לשמחה מעשותכ� כ.  נועדהלובאופ� בה עזרו ה, אליה  שימו לב. אליכ� באופ� עמוק

את� חושבי� שהאד� שאת� . באמתעכשיו  אפשרי ,יות מי שכבר הנכ� הנסיו� הרציני שלכ� לה, רצונכ� הטוב

כאשר תרפו ותפתחו את עצמכ� למה , חררתשהאבל היא או הוא כבר מחכי� ל , עדי�יכולי� להיות לא נולד
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 היות ואישיותכ� ,שעדי� כה שולט, המיוש� של העצמי, הנפרד, זה רק החלק החיצוני. שרוצה להופיע מתוככ�

  . ביטוילתומוכ� להתגלות  וחזק ואמיתי יותרש מהבמקו� ע� ,  אתובריתב  עצמהת אתהעיקשת קושר

כפי ,   באופ� עמוק ויקרכל אחד מכ� ואוהב  יכ� קרוב אל, אני תמיד פה.  זו רק צורת ביטוי–תנו לי להיפרד מכ� 

, היו ברוכי�, אני אומר, כ. שאת� מהווי� חלק ממנה  לבריאה היפיפיהנובגי� התייחסות, שכולנו עושי� בעולמנו

  .היו ברוכי� אהובי. ויהיו יותר ויותר הגשמה מהוללת, והיו בעלי אמונה שחייכ� ה� תהילה, שמחו


