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  .מבורכת היא שעה זו. אלוהי� מבר� כל אחד מכ�. ידידי היקרי�, ברוכי� הבאי�

 ושלווה Power) (עוצמה, Love)(אהבה : ברצוני לדו� בשלוש איכויות אלוהיות עיקריות

)(Serenity ,שלושת העקרונות , אצל האד� הבריא. צורת� המעוותתובאופ� שבו ה� מתגלות ב

ה� משלימי� . מתחלפי� בהתא� לדרישות המצב, בהרמוניה מושלמת, הללו פועלי� זה לצד זה

איכויות אינה ה תכ� שא  אחת משלוש, מתקיימת ביניה� גמישות. ומחזקי� האחד את השני

  .יכולה לעול� לסתור או להפריע לאחרת

כ� שה� יוצרות , האחת סותרת את השניה. מעוותת ה� שוללות זו את זואצל האישיות ה, אול�

י האד� כדי "דבר זה מתרחש כיוו� שאחת מאיכויות אלו נבחרת באופ� לא מודע ע. קונפליקט

  .לשמש כפתרו� לבעיות החיי�

ה� ) withdrawal (הגיונס) aggressiveness(תוקפנות , )submissiveness(העמדות של כניעות 

כיצד ה� יוצרות , ברצוני לפרט כעת כיצד ה� פועלות בנפש.  ושלווהעוצמה, תי� של אהבההעיוו

נוקשי� שמוכללי� אז לתו� ו ה השלטת יוצרת סטנדרטי� דוגמטיי�פתרו� מדומה וכיצד העמד

  .הדימוי העצמי האידיאלי

שות אלו רג. מדומי� וה� י� ה� ממשי–חוסר אוני� ודחייה , היצור האנושי פוגש אכזבה, כילד

א� לרוע , עליו האד� מנסה להתגבר, פוגמי� בתחושת הביטחו� וגורמי� לחוסר ביטחו� עצמי

לא רק בילדות אלא ג� מאוחר יותר , על מנת לשלוט בקשיי� שנוצרי�. המזל לרוב בדר� מוטעית

 יותר ויותר במעגל קסמי� שוקעי�אנשי� , במהל� החיי� כתוצאה מהשימוש בפתרונות מוטעי�

ה� , שבו ה� נוקטי� מביא לבעיות ולאכזבות" פתרו�" מודעות לכ� שאותו החסרי. שלילי

כ� מתרבי� , פוחתת הצלחת�ככל ש. את מה שה� רואי� כפתרו�מתאמצי� עוד יותר לייש� 

כ� ה� מתאמצי� עוד יותר לייש� , ככל שמתרבי� הספקות העצמיי�. הספקות העצמיי� שלה�

  .את הפתרו� המוטעה

הכל היה , א� רק הייתי נאהב", ההרגשה היא. אהבהלו הוא הלמדומי� ה פתרונותהאחד 

נה נאי� צור� לומר שזו אי. האהבה אמורה לפתור את כל הבעיות, במילי� אחרות". מסתדר

אד�  בעל , במציאות. במיוחד כשלוקחי� בחשבו� את הדר� שבה אהבה זו אמורה להינת�, האמת

אנשי� כאלה , כדי לקבל אהבה. מעט לחוות אהבההפרעה שמאמ$ פתרו� כזה אינו מסוגל כ

שנוטי� ,  נהגות ותגובה פנימיי� וחיצוניי�תמפתחי� מספר נטיות אישיותיות טיפוסיות ודפוסי ה

תו� שה� מאמצי� יותר ויותר .  מכפי שהנ� למעשה יותרלהפו� אות� לחלשי� וחסרי אוני�

רק ה� נדמות כמבטיחות שמירה מאפייני� של ביטול עצמי על מנת לזכות באהבה ובהגנה ש

מתרפסי� ונרמסי� עד כדי , ה� נעני� לדרישות האמיתיות או המדומות של האחרי�, מהכחדה

אנשי� כאלה , באופ� לא מודע. עזרה ואהבה, אהדה, מכירת נשמותיה� לצור� קבלת אישור



וב אובד� הער� החשיובילו למאמיני� שעמידה על דעת� והגנה על משאלותיה� וצורכיה� 

ופ� בא, וכ�. לא בהכרח מבחינה חומרית אלא רגשית, הער� של היות מטופל כילד: היחיד בחיי�

. לחוסר אוני� ולכניעות שאינ� אמיתיי�, אנשי� כאלה טועני� לאי שלמות,  כנהבלתימלאכותי ו

  .ה� משתמשי� בחולשה מזויפת זו כנשק וכאמצעי לנצח בסופו של דבר ולשלוט בחיי�

כ� . נטיות אלו משולבות לתו� הדימוי העצמי האידיאלי,  מחשיפת זיו  זהעל מנת להימנע

. להיעדר האנוכיות, לקד%שה, אנשי� מצליחי� להאמי� שכל הנטיות הללו ה� סימני� לט%ב שלה�

ה� גאי� , בעלות על מג� חזק ואוהב, בסופו של דבר, על מנת לרכוש" מקריבי�"כאשר ה� 

הישגי� או , בכ� שלעול� אינ� מתיימרי� להיות בעלי ידע, כיביכולת� להקריב באופ� לא אנו

יש היבטי� . וי� להכריח אחרי� להרגיש כלפיה� אהבה ולגונ� עליה�ובאופ� זה ה� מק. עוצמה

כיוו� , אי� זה קל לגלות אות�. עליכ� למצוא אות� בעבודתכ�. רבי� מאד לפתרו� מדומה זה

נית� לעתי� , יתרה מזו. כו לחלק מהטבע שלכ�שעמדות אלו מוטבעות עמוק ונדמה כאילו הפ

ה� מטושטשות תמיד על ידי , ולבסו . קרובות לתר$ אות� באמצעות צרכי� אמיתיי� לכאורה

א� כי אולי פחות , שג� ה� נוכחי� תמיד בנשמה, הנטיות ההפוכות של פתרונות מדומי� אחרי�

יימצאו היבטי� של כניעות , ני�אלו שהפתרונות המדומי� שלה� הנ� שו, באותו האופ�. בולטי�

וכ� ג� המידה שבה פועלי� . המידה שבה שולט פתרו� מדומה זה משתנה אצל כל אד�. זו בנפש�

  .האחרי�" פתרונות"כנגדו ה

יותר לגלות את הגאווה ששוררת בכל קצת לאד� בעל עמדה שלטת של כניעות יהיה קשה 

הטיפוסי� .  במידה רבה על פני השטחהגאווה נמצאת, אצל הטיפוסי� האחרי�. העמדות הללו

, ה� עשויי� להיות גאי� בתוקפנות ובציניות שלה�; האחרי� עשויי� אפילו להתגאות בגאוות�

העדר ", "אהבה"היא לא יכולה יותר להיות מוסתרת על ידי , אבל מרגע שה� רואי� אותה

ומת לב רבה בנטיות הטיפוס הכנוע יצטר� להתבונ� בתש. אחרת" קדושה"או כל עמדה " אנוכיות

ה� עשויי� לגלות בתוכ� תגובה של ביקורתיות ובוז . אלו על מנת לגלות כיצד הוא האדיר אות�

אפילו ביחס לאסרטיביות בריאה ולא , מתנשאי� ביחס לכל האנשי� שעומדי� על זכויותיה�

 הטיפוס הכנוע עשוי ג� להערי$ ולקנא, בו זמנית. עוצמהלסוג שעולה מתו� העיוות של 

או " התפתחות הרוחנית"על א  שהוא מרגיש נעלה עליה� ב, בתוקפנות הבזויה של אחרי�

הייתי , א� רק הייתי יכול להיות כמוה�", ועשוי לחשוב בכמיהה, שלו" סטנדרטי� המוסריי�"ב

שמונע ממנו " ט%ב"אד� כזה מדגיש את ה, כשהוא חושב על כ�, אול�". משיג הרבה יותר בחיי�

מעונה שמקריב את עצמו ' הגאווה של קדוש. משיגי�" פחות טובי�"אנשי� להשיג את מה ש

רק התבוננות כנה מאד בטבע האמיתי של . מקשה לגלות את מה שנמצא מתחת לפני השטח

בדיוק באותה , מניעי� אלה תגלה את האנוכיות הבסיסית והאגוצנטריות שקיימות בעמדה זו

צביעות והעמדת , גאווה. רות לפתרונות מדומי�המידה כפי שה� קיימות בעמדות האחרות המקוש

הטיפוס הכנוע יתקשה יותר . פני� נמצאות בכול� כשה� מוכללות לתו� הדימוי העצמי האידיאלי

 הזכיוו� ש. בעוד שהטיפוס התוקפני יתקשה יותר לגלות את העמדת הפני�, לגלות את הגאווה

  .רותיו ופועל בגסות ובציניותכשהוא יוצא להשיג את מט" כנות" מעמיד פני� של האחרו�

א� א� הוא ממשי� להתקיי� ,  תק  במידה מסוימת עבור הילדנוהצור� באהבה מגוננת ה

 ישנו – מעבר לשאיפה להנאה עילאית –בחיפוש אחר אהבה . צור� זה אינו תק  יותר, בבגרות

  אוליאז אהיה מוכ�. כדי שאוכל להאמי� בער� שלי, אני מוכרח להיות נאהב"המרכיב של 



ההשפעות של עמדה זו . זוהי משאלה חד צדדית ואנוכית, בסופו של דבר". לאהוב בחזרה

  .בשלמותה ה� חמורות

אינכ� מטפחי� בתוככ� את . הצור� באהבה ובתלות כאלו הופ� אתכ� למעשה לחסרי אוני�

 שלכ� על ת הנפשיעוצמהאת� משתמשי� בכל ה, במקו� זאת. היכולת לעמוד על רגליכ� את�

את� , במילי� אחרות. ת לחיות על פי אידיאל זה שלכ� לאל$ אחרי� להיענות לצורכיכ�מנ

א� כי שליטה כזו , את� נכנעי� על מנת לשלוט; נעני� במטרה לגרו� לאחרי� להיענות לכ�

  .מוכרחה תמיד להתגלות כחוסר אוני� חלש ור�

י האמיתי צרי� להיות העצמ. אי� זה פלא שאד� השקוע בעמדה זו הופ� מנוכר לעצמי האמיתי

א� חוסר הכבוד . מזה יש להימנע בכל מחיר. כיוו� שביטוי שלו נדמה כחצו  ותוקפני, מוכחש

כיוו� שהדבר . שנגר� לאד� על ידי הכחשה עצמית כזו גור� לבוז עצמי ולחוסר הערכה עצמית

, ה נעלה לכ� שהוא סותר את הדימוי העצמי האידיאלי שרואה ביטול עצמי כתכונמעבר, מכאיב

רגשות כאלו של בוז וטינה סותרי� בתור� את הסטנדרטי� של . יש צור� להשלי� זאת על אחרי�

הסתרה כפולה זו גורמת למהפכה ומשפיעה על . יש להסתיר אות�, לפיכ�. העצמי האידיאלי

  .ומתבטאת ג� כסימפטומי� גופניי� מכל הסוגי�, האישיות

, ראשית, ה� קיימי�.  עצמית מתקיימי� משתי סיבותבוז עצמי ושנאה, תסכול, בושה, זע�, כעס

בגלל חוסר הכבוד שבהיות מנוע מלהיות מי , בגלל ההכחשה של העצמי האמיתי של האד�

האד� מאמי� אז שהעול� מונע ממנו הגשמה עצמית ומנצל ומשתמש לרעה . שהאד� הנו באמת

וגל לחיות על פי תכתיבי ה� קיימי� בגלל שהאד� אינו מס, שנית. זוהי השלכה. שלו" טוב"ב

למצוא , להאשי�, לא לחבב, לבוז, שאומר שאסור לעול� לנטור, העצמי האידיאלי המסוי� שלו

  .כפי שהיה צרי� להיות" טוב"האד� אינו , כתוצאה מכ�. 'פגמי� באחרי� וכד

, הבנה,  על כל חלוקות המשנה שלה של חמלה'" אהבה"אד� שבחר בהתמונתו של , בקצרה, זוהי

זהו עיוות של התכונה .  כפתרו� נוקשה וחד צדדי–הקרבה , אחווה, תקשורת, איחוד, נותסלח

לדימוי העצמי האידיאלי של טיפוס זה יהיו עיוותי� תואמי� כסטנדרטי� . האלוהית של אהבה

, תמיד לוותר, לעול� לא לעמוד על זכויותיו, האד� מוכרח תמיד להיות בצל. של התנהגות

לעול� לא להכיר בער� האמיתי , לאהוב את כול�, � אצל אחרי�ימלעול� לא למצוא פג

, אבל, כמו תמונה קדושה מאד, אמנ�, על פני השטח זה נראה. וכ� הלאה, ובהישגי� שלו עצמו

הרעל של המניע הנסתר . סליחה או חמלה אמיתיי�, הבנה, זוהי רק קריקטורה של אהבה, ידידי

  .ה באמתמעוות והורס את מה שיכול היה להיות כנ

תלות באחרי� יפתרו את ' ואיעוצמהאד� זה חושב ש. עוצמה בקשבקטגוריה השנייה נמצא זה שמ

הוא יכול . יכול להציג וריאציות וחלוקות משנה רבות, בדיוק כמו קודמו, טיפוס זה. כל הבעיות

כא� הילד הגדל מאמי� שהדר� היחידה . או כפו  לאחת או לשתי העמדות האחרות, להיות שולט

עד , כה עצמאי וחסר רגש, י כ� שיהפו� לכל כ� חזק ובלתי פגיע"שבה יוכל להיות מוג� היא ע

.  את כל הרגשות האנושיי�"לחתו�"השלב הבא הוא .  לא יוכל לגעת בוששו� דבר וא  אחד

הילד מרגיש בושה עמוקה ומחשיב כל רגש , ה� עולי� אל פני השטח, א  על פי כ�, כאשר

ב ג� ה� נחשבות כחולשה אהבה וט%.  חולשה ממשית או מדומיינתבי� א� הוא, כחולשה

אלא ג� בצורת� הממשית , לא רק בצורת� המעוותת כמו אצל הטיפוס הכנוע, וכצביעות



ובכל פע� שיש חשד לדח  , סכל זה מא%: העדר אנוכיות, תקשורת, חיבה, חמימות.  והבריאה

וק כפי שהטיפוס הכנוע מתבייש בטינה הטיפוס התוקפני מרגיש בושה עמוקה בדי, מסוג זה

  .ובאיכויות של אסרטיביות עצמית שרוחשות מתחת

ה� יכולי� להיות .  ותוקפנות יכולי� להתגלות בדרכי� רבות ובתחומי� רבי�עוצמהדח  ל

כל תחרות . להתחרות ולנסות להיות טוב יותר מכל אחד אחר, מכווני� בעיקר כלפי הישגי�

. %ממת המיוחדת שהאד� צרי� להשיג בסוג זה של פתרו� פרטיתורגש כפגיעה בעמדה המר

 כשהוא מטפח. זו עשויה להיות גישה כללית יותר ופחות מוגדרת כלפי אנשי� בכלל, לחילופי�

טיפוס ,  מהרכות חסרת האוני� של הטיפוס הכנוע יותראמיתיבאופ� מלאכותי חספוס שאינו 

זקוק לחו� ולחיבה , ג� הוא, כיוו� שאד� כזה.  הנו לא ישר וצבוע בדיוק באותה המידהעוצמהה

טיפוס זה אינו כנה באותה , בכ� שאינו מודה בסבל. ובלעדיה� הוא סובל מבידוד, אנושיי�

דימוי עצמי אידיאלי מסוי� זה מכתיב סטנדרטי� של . המידה כמו שני הטיפוסי� האחרי�

 אד� כזה אינו מרגיש צור� ,כשהוא מאמי� בסיפוק עצמי מלא.  דמויי אלוהי�עוצמהעצמאות ו

ידידות או עזרה אינ� , ג� אהבה. שכ� זקוקי� לאחרי�, בניגוד לאלו שה� רק בני אד�, בא  אחד

, א� חוסר היושר יהיה פחות קל לזיהוי, הגאווה בדימוי זה מאד ברורה. זוכות להכרה כחשובות

  ".הילד הטוב"בגלל שטיפוס כזה מסתתר מתחת לרציונליזציה של כמה צבוע הוא טיפוס 

 ואי תלות ברגשות אנושיי� שלא עוצמהכיוו� שדימוי עצמי אידיאלי זה דורש מידה כזו של 

התוצאה היא הוכחה מתמדת לכ� שהאד� אינו יכול לחיות על פי עצמי , תיתכ� עבור א  אד�

 צריכי� להיות, שוב, כזה מפיל את האד� להתקפי דיכאו� ובוז עצמי אשר" כישלו�. "אידיאלי זה

לאי היכולת לחיות . מושלכי� על אחרי� בכדי להישאר לא מודע לכאב של הלקאה עצמית כזו

כשמנתחי� היטב את הדרישות של כל . על פי הדימוי העצמי האידיאלי יש תמיד השפעה כזו

תגובות רגשיות אלו ה� כה . מוצאי� שאומניפוטנטיות תמיד כלולה בה�, דימוי עצמי אידיאלי

עד שנדרשת התבוננות ממוקדת , ומכוסות כל כ� ברציונליזציות,  בכל אופ�,סמויות וחמקמקות

רק העבודה שאת� עושי� תוכל לגלות כיצד כל אחת . ומאומצת על מנת להשיג מודעות לכל זה

כשסוג אחד של פתרו� מדומה שולט , כמוב�, ה� קלות יותר לזיהוי. מעמדות אלו מתקיימת אצלכ�

  .העמדות נסתרות יותר ומצויות בקונפליקט זו ע� זו, אופ�בכל , ברוב המקרי�. באישיות

הוא ההשקפה שמטופחת , א הפתרו�י העוצמהשסבור ש, סימפטו� נוס  של הטיפוס התוקפני

אד� שמחפש הוכחות להשקפה ". כמה רעי� ה� באמת העול� ובני האד�"באופ� מלאכותי של 

, דבר זה ישמש. וההפ� מפתי" יקטיביאובי"ומתגאה בהיותו , שלילית זו מקבל שפע של אישורי�

. הדימוי האידיאלי במקרה זה אוסר על האד� לאהוב. כהצדקה לכ� שאינו מחבב א  אחד, אז

היא הפרה בוטה של הדימוי העצמי האידיאלי , או לעתי� הצגת הטבע האמיתי של האד�, אהבה

 שהוא אוהב את הטיפוס הכנוע גאה בכ�, בניגוד לכ�. שלו ומביאה בעקבותיה בושה עמוקה

. השקפה זו נדרשת כדי לשמר את הגישה הכנועה. כול� ומחשיב את כל בני האד� כטובי�

לטיפוס זה של אד� לא באמת אכפת הא� אחרי� ה� טובי� או רעי� כל עוד ה� , במציאות

מכיוו� שלכל אחד יש . כל הערכה של אחרי� תלויה בכ�. מעריכי� ומגיני� עליו,  אותואוהבי�

אד� בהתא� לאופ� שבו ה, נית� לבחור להתייחס רק לאחד מ� השניי�, ת וה� חסרונותה� מעלו

  .   אחר מתייחס לאד� הכנועה



בניגוד לטיפוסי� הכנועי� שמתענגי� על .  אסור לעול� להיכשל בשו� דברעוצמהלמבקשי ה

, הבגלל שהוא מוכיח את חוסר האוני� שלה� ומכריח אחרי� להעניק לה� אהבה והגנ, כישלו�

בצרופי� מסוימי� של .  מתגאי� בכ� שה� לעול� אינ� נכשלי� בשו� דברעוצמהמבקשי ה

בגלל שבתחו� מסוי� כלשהו הגישה , הפתרונות המדומי� שלה� ה� עשויי� לאפשר כישלו�

הטיפוס הכנוע עשוי במקרי� מסוימי� לסגת לפתרו� , באופ� דומה. השלטת עשויה להיות כניעות

. לא מציאותיי� ובלתי ניתני� להגשמה באותה המידה, הנ� נוקשי�" ותפתרונ"שני ה. עוצמהה

ולפיכ� מביא לפיחות הול� , כל אחד מה� הוא מקור מתמיד לכאב ולהתפכחות ביחס לעצמי

  .וגדל של ההערכה העצמית של האד�

למרות שאחד , באד�" פתרונות"הצבעתי קוד� על כ� שתמיד קיימת תערובת של כל שלושת ה

 א� היה ג�. האד� לא יכול לעמוד אפילו בתכתיבי הפתרו� שנבחר, לכ�. ת שולטעשוי להיו

דבר זה , או להיות לגמרי בלתי תלוי באחרי�, או לאהוב את כול�, אפשר שלא להיכשל לעול�

הופ� לפחות ופחות אפשרי כאשר תכתיבי הדימוי העצמי האידיאלי של האד� דורשי� ממנו 

דימוי עצמי אידיאלי עשוי .  ידי כול� ובו זמנית לכבוש אות�לאהוב את כול� ולהיות נאהב על

ומצד שני , מצד אחד, לפיכ� לדרוש מהאד� בו זמנית להיות תמיד לא אנוכי כ� שיזכה באהבה

בנוס  האד� צרי� תמיד להיות אדיש ומרוחק מכל . עוצמהלהיות תמיד אנוכי על מנת לזכות ב

עד ? לי� לדמיי� איזה קונפליקט זה יוצר בנשמההא� את� יכו. עגכדי שלא להיפ, רגש אנושי

הרגשת אי , בושה, ה אשמהכל מה שתעשה יהיה מוטעה וישֶר! כמה קרועה הנשמה חייבת להיות

  .התאמה ולפיכ� תסכול ובוז עצמי

. שנבחרת כפתרו� ולפיכ� מתעוותת, שלווה, בואו ונשקול כעת את האיכות האלוהית השלישית

 למצוא שנאל$ כל כ� קרוע בי� שני ההיבטי� הראשוני� עד היה� האדייתכ� ש, באופ� מקורי

, או לשלווה המזויפת, מתחת לנסיגה. וכ� ג� מהחיי�, מוצא באמצעות נסיגה מבעיות פנימיות

חומה גבוהה כל כ� של שלווה מזויפת . א� היא אינה מודעת לכ� יותר, אותה נשמה עדיי� קרועה

אד� זה משוכנע שהצליח להשיג שלווה , פשרות זאתעד שכל עוד נסיבות החיי� מא, נבנתה

תנו להשפעות של הקונפליקט הפנימי הסוער לעלות  , א� תנו לסערות החיי� לגעת בו. אמיתית

  .על חולבאמת יתגלה שהארמו� נבנה . והוא יראה עד כמה מזויפת היתה שלווה זו, סו  סו 

אי היקשרות , יתוק מרגשותיה�נ:  יש משהו במשות עוצמהנדמה שלטיפוס הנסוג ולמבקש ה

 –א� עד כמה שהמניעי� הרגשיי� העמוקי� עשויי� להיות דומי� . לאחרי� ודח  חזק לעצמאות

 תכתיבי הדימוי –פחד מהיות תלוי באחרי� ולפיכ� הרגשת אי ביטחו� , הפחד מפגיעה  ומאכזב

דר בעוינות  מתהעוצמהבעוד שמבקש ה. העצמי האידיאלי של שני טיפוסי� אלו שוני� מאד

ובכל פע� שה� עולי� אל , הטיפוס הנסוג אינו מודע כלל לרגשות כאלו, וברוח לחימה תוקפנית

אתה ", תכתיבי� אלה ה�. כיוו� שה� מפרי� את תכתיבי הפתרו� הנסוג, פני השטח הוא מזדעזע

תו� הכרת חולשותיה� , חייב להתייחס באופ� מסביר פני� ובלתי מושפע לכל בני האד�

יכול , לו היה אמיתי, דבר זה". א� בלי להיות מוטרד או מושפע לא מאלו ולא מאלו, תיה�ומעלו

לכ� תכתיבי� כאלה אינ� . אינו שליו כל כ�לעול� א� א  אד� . היה באמת להיחשב כשלווה

בגלל שחוסר , גאווה: ג� ה� כוללי� גאווה וצביעות. מציאותיי� ואינ� ניתני� להגשמה

תפיסתו של האד� עשויה , במציאות. אלוהי בצדק ובאובייקטיביות שלו'מושפעות זה נדמה כמו

א� בהיותו גאה . להיות מושפעת ממה שחושבי� האחרי� בדיוק כמו במקרה של הטיפוס הכנוע



אד� כזה מנסה להתעלות , מכדי להודות שאד� נעלה עשוי להיות מושפע מחולשות אנושיות

תלוי באחרי� באותה המידה כמו , ג� הוא, יפוס זהכיוו� שט. דבר זה אינו אפשרי. מעל לכל זה

וכיוו� שאי המושפעות אינה אמיתית ואינה . אי היושר הוא זהה בדיוק, שני הטיפוסי� האחרי�

אד� כזה מוכרח ג� הוא שלא , יכולה לעול� להיות אמיתית א� היא משמשת כפתרו� מדומה

דבר זה יגרו� לו .  ובתכתיבי� של הדימוי העצמי האידיאלי המסוי� הזהלעמוד בסטנדרטי�

אשמה ותסכול שחשי� שני הטיפוסי� האחרי� כשאינ� מצליחי� , לאותה המידה של בוז עצמי

  .לעמוד בסטנדרטי� של עצמ�

, אי� צור� לומר. בדר� כללית מאד, תיארתי את שלושת הטיפוסי� העיקריי� הללו בקיצור רב

תתבטא הרודנות , אלו" פתרונות" של שכיחותלעוצמה ול, בהתא� לחוזק. ריאציות רבותקיימות ו

אל תשכחו שעמדות . את כל זה יש לגלות בעבודה האישית שלכ�. של הדימוי העצמי האידיאלי

. כמעט א  פע� אינ� יכולות להתייחס לאד� כולו, הנולדות מתו� העצמי האידיאלי, כאלו

ות נוכחת במידה רבה יותר בתחומי� מסוימי� של חייכ� ובמידה העמדה המעוותת עשויה להי

החלק החשוב ביותר בעבודה זו הוא . ויש היבטי� בה� היא לא תופיע כלל; פחותה באחרי�

אי אפשר להיפטר מהדימוי העצמי האידיאלי השולל . לחוות אות� באמת,  רגשות אלולהרגיש

באמצעות האינטלקט ,  בדר� מנותקתחיי� א� את� מסתפקי� בהתבוננות במה שנמצא בכ�

ודבר , שלעתי� קרובות סותרות זו את זו, עליכ� להפו� מודעי� היטב לכל הנטיות הללו. שלכ�

  .זה יהיה כואב

י כ� שפרקת� אותו על "על עצמכ� ע" הגנת�"שמפניו , הכאב שתמיד היה בכ� אבל היה נסתר

זה , במבט ראשו�.  את� זקוקי� ביותריהפו� לחוויה מודעת שלה, על החיי� ועל הגורל, אחרי�

תאמינו שמצבכ� הפ� לגרוע עוד יותר מאשר לפני שהתחלת� בעבודה . יראה כמו החמרה במצב

שהיו נסתרי� עד , שאפשרה לכל הרגשות הללו, זוהי בדיוק ההתקדמות שלכ�. א� אי� זה כ�. זו

רת לא תוכלו בשו� אח. כ� שתוכלו באמת להשתמש בה� לניתוח עצמי, להפו� למודעי�, כה

הדימוי העצמי האידיאלי שלכ� על כל הנזק הלא , אופ� למוסס את מבנה העל של הרוד� שלכ�

את� כל , י התגובות הרגשיות שאליה� התרגלת�"את� כל כ� מותני� ע. הכרחי שהוא גור� לכ�

את� מתעלמי� . עד שאינכ� יכולי� לראות את מה שנמצא לנגד עיניכ�, כ� שקועי� בה�

פשוט בגלל שה� הפכו להיות , חשובות לכאורה למצבי� מסוימי�'ובותיכ� הרגשיות הלאמתג

א� תגובות רגשיות ממשיות אלו ה� . בעודכ� מחפשי� תובנות חדשות ונסתרות, חלק מכ�

דבר זה היה בלתי אפשרי א� לא היית� . ברגע שתשומת לבכ� תתמקד בה�, שיספקו את הרמז

כרחה לעלות אל פני השטח וזהו הרגע שבו את� יכולי� לקבל ההפרעה מו, לכ�. חווי� הפרעה

  .אותה

אז תגלו אילו דרישות בלתי . התחילו להתייחס לרגשותיכ� לאור דברי� אלו, ידידי, לכ�

תראו שזהו הדימוי העצמי האידיאלי . אפשריות מציב בפניכ� הדימוי העצמי האידיאלי שלכ�

שבגלל , תתחילו ג� לראות.  או אנשי� אחרי�,החיי�, ולא אלוהי�, שלכ� שדורש את כל זה

. את� זקוקי� לאנשי� אחרי� שיעזרו לכ� להתמודד ע� דרישות אלו, דרישות אלו של העצמי

אז את� . את� לוחצי� על אחרי� לתת לכ� את מה שה� אינ� מסוגלי� לתת, באופ� לא מודע

 להגיע לעצמאות על א  כל המאמ$ שלכ�, הרבה יותר תלויי� ממה שאת� צריכי� להיות

  .מעוותת מ� הסוג התוקפני או הנסוג



,  וקשייכ� בעבר ובהווה, תראו את חייכ�. עליכ� למצוא ג� את הסיבה והתוצאה של מצבי� אלו

" פתרו�"רק בגלל ה, א� לא את כול�, תבינו שאת� יצרת� רבי� מקשיי� אלה. באור שונה

  .שלכ�

כ� , שאת� נוקטי� בפתרונות המדומי� שלכ�אי� זה מספיק להבי� באופ� אינטלקטואלי שככל 

חוויה כזו תתרחש . את� צריכי� ג� לחוות זאת. העצמי האמיתי שלכ� יכול פחות להתגלות

תתחילו , ורק אז, אז. בהכרח א� תרשו לרגשות שלכ� לעלות אל פני השטח ותעבדו את�

וותר על הער� רק אז תוכלו להרפות ול. להרגיש את הער� הפנימי של העצמי האמיתי שלכ�

י כ� שתרשו לעצמכ� לראות את הער� "ע: זהו תהלי� הדדי. המזוי  של העצמי האידיאלי שלכ�

הער� האמיתי שלכ� יתחיל לעלות כ� שלא תזדקקו , עד כמה שזה עשוי להיות כואב, המזוי 

  . יותר לזה המזוי 

 מודעי� לער� את� לגמרי לא, כיוו� שהעצמי האידיאלי מבודד אתכ� מהעצמי האמיתי שלכ�

או בערכי� : לאור� חייכ� את� מתרכזי� באופ� לא מודע בערכי� מזויפי�. הממשי שלכ�

בעודכ� מעמידי� פני� בפני עצמכ� ואחרי� , ושאת� סבורי� שהיו צריכי� להיות, שחסרי� לכ�

א� לא , או שאת� מתמקדי� בערכי� שבאופ� פוטנציאלי נמצאי� ש�, שה� נמצאי� ברשותכ�

כיוו� שהעצמי האידיאלי שלכ� ". שלכ�"יי� במידה כזו שנית� יהיה לקרוא לה� בצדק פותחו עד

אינכ� מפתחי� אות� ובכל זאת את� תובעי� , אינו מודה בכ� שערכי� אלו זקוקי� עדיי� לפיתוח

בגלל שאת� משתמשי� בכל המאמצי� שלכ� כדי . בעלות עליה� כאילו שהיו בשלי� לגמרי

בגלל . אינכ� רואי� את הערכי� האמיתיי�, או לא בשלי� אלולהתמקד בערכי� מזויפי� 

את� מפחדי� לשחרר את הערכי� המזויפי� מתו� פחד שאז , שאינכ� יכולי� לראות אות�

, אינכ� מרגישי� שה� קיימי�. לכ� הערכי� האמיתיי� שלכ� אינ� נחשבי�. תישארו בלי כלו�

או בגלל שכל דבר שבא , י שלכ�או בגלל שה� סותרי� את הדרישות של העצמי האידיאל

את� כל כ� רגילי� להתאמ$ להשיג את הבלתי אפשרי . בטבעיות וללא מאמ$ אינו נראה אמיתי

. בגלל שמה שבאמת שווה כבר נמצא ש�, עד שאינכ� מעלי� בדעתכ� שאי� שו� סיבה למאמ$

, מצער מאדזה . ה� לעתי� קרובות נותרי� ללא מימוש, א� כאשר אינכ� משתמשי� בערכי� אלו

, כפי שהראיתי בהרצאה הקודמת, בנית� את הדימוי העצמי האידיאלי, כיוו� שאחרי הכל, ידידי

בגלל שאת� בוני� את העצמי האידיאלי ומנסי� . בגלל שלא האמנת� בער� האמיתי שלכ�

  .אינכ� יכולי� לראות מה בכ� שווה למעשה קבלה והערכה, להיות כמוהו

, בגלל שיש צור� לחוות את רגשי החרדה, להיות מכאיב בתחילהגילוי כל התהלי� הזה יכול 

. תשיגו הסתכלות שונה מאד על הכל, א� ככל שתתקדמו באומ$. 'הבושה וכד, האשמה, התסכול

תראו את . לראשונה בחייכ�, תתחילו לראות את עצמכ� כפי שהנכ� באמת, ואחרו� אחרו� חביב

שרחוקות כל כ� מהדימוי , בל מגבלות אלובהתחלה תזדעזעו מ� הצור� לק. המגבלות שלכ�

מעול� אליה� תתחילו לחוש בערכי� שקיימי� בכ� , א� ככל שתלמדו לעשות זאת. האידיאלי

 וביטחו� עצמי תגרו� לכ� לראות את החיי� עוצמההרגשה של , אז. לא היית� מודעי� באמת

.   העצמי האמיתייתרחש התהלי� של צמיחה לתו�, בהדרגה. ואת עצמכ� באופ� שונה לגמרי

כ� שהיות מוער� על ידי אחרי� לא יהיה יותר קנה , הוא יחזק את העצמאות האמיתית שלכ�

תיקו  על ידי אחרי� מקבל חשיבות כה רבה רק בגלל שאינכ� . המידה לער� העצמי שלכ�

ככל שתתחילו לתת אמו� . לכ� תיקו  על ידי אחרי� הופ� לתחלי . מעריכי� את עצמכ� בכנות



, תנוחו בטוחי� בתו� עצמכ�. דעת� של אחרי� תשנה לכ� הרבה פחות, ב את העצמי שלכ�ולחב

לא תסתמכו יותר על עצמי . ולא תצטרכו עוד לבנות ערכי� מזויפי� בעזרת גאווה והעמדת פני�

השחרור שבהשלת הנטל הזה . ולפיכ� מחליש אתכ�, שאי אפשר באמת לסמו� עליו, אידיאלי

  .ר במילי�אינו יכול להיות מתוא

הוא מתבצע באמצעות חיפוש עצמי . הוא אינו מתבצע ב� לילה. זהו תהלי� איטי, ידידי, אבל

מי שהנכ� באמת , ככל שתתקדמו בדר� זו. עמדותיכ� ורגשותיכ�, מתמיד וניתוח של בעיותיכ�

האינדיבידואליות . על הערכי� והיכולות שלו יעלה באמצעות תהלי� של צמיחה פנימית טבעית

בספונטניות טבעית , הטבע האינטואיטיבי שלכ� יתגלה ללא עכבות. � תל� אז ותתחזקשלכ

לא על ידי כ� שתהיו ,  לא ללא שגיאות–זוהי הדר� שבה תפיקו את המיטב מחייכ� . ומהימנה

אבל העמדה שלכ� כלפי הכישלונות . בלי להוציא את האפשרות של טעויות, חופשיי� מכישלו�

 עוצמה, יותר ויותר תשלבו את העמדות האלוהיות של אהבה. נה מאדוהטעויות שלכ� תהיה שו

  .בניגוד לדר� מעוותת, ושלווה בדר� בריאה

היא , לכ�. היא לא תהיה צור� שמציל אתכ� מפני השמדה. אהבה לא תהיה אמצעי להשגת מטרה

, תבמילי� אחרו, או.  ושלווהעוצמההיכולת שלכ� עצמכ� לאהוב תשלב . תפסיק להיות אנוכית

 ושלווה לא ישמשו עוצמה, אהבה. את� תתקשרו באהבה ובהבנה בעוד שתהיו עצמאי� לגמרי

לא תפריע אז יותר , לא אנוכית, אהבה אמיתית. כדי לספק לכ� את הכבוד העצמי שחסר לכ�

אלא ,  של ניצחו� על אחרי�עוצמה של גאווה והתרסה וא  לא העוצמה ההשאינ, ה בריאעוצמהל

כשאת� שואפי� . שלוט בעצמכ� ובקשייכ� בלי להוכיח שו� דבר לא  אחדלשביכולת  עוצמהה

את� עושי� זאת על מנת להוכיח את העליונות , עוצמהלשליטה באמצעות עיוות האיכות של 

. את� עושי� זאת על מנת לצמוח, ה בריאעוצמהכשאת� משיגי� שליטה באמצעות . שלכ�

ה� .  איו� כפי שהיוו כשהיית� שרויי� בעיוותמצבי� מזדמני� של חוסר שליטה לא יהוו עבורכ�

לא .  מהסוג המזוי עוצמהלא , ת אמיתיעוצמהתלמדו להשיג . ערככ� בעיני עצמכ�מלא יפחיתו 

  .כפייתיות וחיפזו�, יהיו כל שאפתנות מעוותת

מהחיי� ומהקונפליקטי� שלכ� , מחוויה, שלווה בדר� הבריאה לא תגרו� לכ� להסתתר מרגשות

כ� ,  בצורת� הבריאה יעניקו לכ� ניתוק בריא כשתתבוננו בעצמכ�עוצמהה ואהב; עצמכ�

 שלווה אמיתית איננה הימנעות מחוויה ומרגשות שעשויי�. שתהפכו באמת לאובייקטיביי� יותר

 מפתח חשוב כשיש את האומ$ לעבור דרכ� ולגלות את העניקלהיות מכאיבי� כרגע א� יכולי� ל

  .מה שמעבר לה�

 ות משלימ�ה, הא בריאי ה� מהתכשכל אח, למעשה.  ללכת יד בידותשלווה יכול ועוצמה, אהבה

  . ות מעוות�מלחמה העזה ביותר בתו� עצמכ� כשה לגרו� לות יכול�א� ה. ו את זוז

  ?הא� ישנ� שאלות כלשה�, ידידי, וכעת

וכמבוגר מאוחר יותר חוזר , באמצעות התפרצות רגשיתבכוח כשילד מנסה להשיג אהבה : שאלה

של " פתרו�" הא� זה נובע מה– לא בהכרח כלפי חו$ אבל ע� סערות פנימיות –על דפוס זה 

  ?עוצמה



כל . הכללות עשויות להיות מטעות. אינ� יכול להצביע על הסיבה בקלות רבה כל כ�: תשובה

 מתוסכל בגלל שהדימוי עוצמההדח  ל. זה אכ� עשוי להיות כ�, בדוגמא אחת. מקרה הוא שונה

אבל זה עשוי להתקיי� ג� אצל . דיאלי של האד� דורש שישיג תמיד את רצונוהעצמי האי

אד� זה משוכנע כל כ� שאהבה תהיה . הטיפוס הכנוע שזקוק לאהבה כפתרו� לכל הבעיות

. האד� נתק  זע�, עד שכשאחרי� אינ� מצייתי� לדרישה זו, והוא כל כ� תלוי בה, הפתרו� לכל

ד שמוכרחי� להחצי� אות� וה� מושלכי� אז על האד� הֵחמה והבוז העצמי ה� כה חזקי� ע

יוצר אשמה בגלל שהדבר פוגע בצווי העצמי האידיאלי לפיה� אסור לאד� , בתורו, זה. השני

  .לעול� לכעוס על אחרי�

שתי עמדות אלה מצויות כל .  לבי� אהבהעוצמהעשוי להיות כא� ג� שילוב בי� החיפוש אחר 

אבל מהצד השני עומדת . הצור� להיות נאהב הוא חזק מאד, דמצד אח. הזמ� במלחמה זו ע� זו

שמרגיש מושפל וחשו  באופ� מיוחד כתוצאה מהתלות הזו , עוצמההעליונות של טיפוס ה

  .ששוא  להיראות בלתי פגיע בדיוק באותה המידה שהוא משתוקק לאהבה, באהבה

ה פתרו� מדומה מתאי� כל אד� צרי� למצוא איז. כ� שההתפרצות הרגשית עשויה להיות שילוב

אלו נבנו אלא ג� בקשיי� " פתרונות"לא רק בהקשר למצב הילדות כאשר , לו באופ� אישי

את� צריכי� לגלות כיצד נטייה אחת עשויה להיות בולטת יותר . ובבעיות החיי� הנוכחיות

  .במצב אחד ונטייה אחרת בולטת יותר בתנאי� שוני�

הראית לנו ג� כיצד איכויות אלו . של איכויות אלההראית לנו כיצד מתגלה העיוות : שאלה

אני מרגיש שלא רק שה� יכולות ללכת יד ביד בדר� , א� בנוס . פועלות יד ביד בדר� הבריאה

 עוצמהו, עוצמהאהבה בצורה של : אלא למעשה ה� תוצרי לוואי האחת של השנייה, האלוהית

הא� יש עיוות של איחוד זה : היאהשאלה שלי . ושתיה� יחד מייצרות שלווה,  מאהבהתשנובע

  ?א� עושה זאת בדר� מעוותת, כשהאד� מאמי� שהוא יכול לשלב אות�, עצמו

 יכולי� להיות עוצמההאד� יכול להאמי� שאהבה ו. קיימת עמדה סותרת מאד ,שוב: תשובה

א� , וזה יכול היה להיות אמת לו איכויות אלו היו בריאות. שהוא חזק ואוהב כאחד, משולבי�

בדיקה מדוקדקת יותר תראה שה� מנוגדות זו . צורת� המעוותת ה� לא יכולות להיות משולבותב

כל אד� צרי� למצוא בעבודתו מדוע וכיצד בדיוק שתי נטיות סותרות זו את . בגלל העיוות, לזו

  .באמצעות ראיית הסיבה והתוצאה של כל אחת, זו

, לכ�. שאי אפשר לשלב איכויות אלואד� עשוי להיות משוכנע באופ� לא מודע , באותו הזמ�

בגלל שה� חושבי� שהיו צריכי� להיות , אנשי� כאלה מרגישי� שנאה עצמית, כשה� כנועי�

בעודו שומר עדיי� על , ואינ� רואי� שאד� יכול להתמסר לעתי�, מתנשאי� ועצמאיי�, גאי�

  .עצמאות בריאה

מתחת לאמונה שהאד� הנו גמיש הא� ניסיו� מעוות לאיחוד יכול להסתתר , אני תוהה: שאלה

  ?ותמיד בעל שיפוט נכו�

  .לעתי� קרובות זה קורה, אמנ�, כ�: תשובה



מהו הבסיס , במיוחד? הא� תוכל להאיר את עינינו בנוגע לסיבות לפעולות כפייתיות: שאלה

  ?וכיצד נית� להיאבק בפעולות מיוחדות אלו? הרגשי הכללי לקנייה ולאכילה כפייתיות

. היחידה להיאבק בה� היא על ידי עשיית עבודה זו ומציאת הסיבות שבבסיס�הדר� : תשובה

 את כוחא� נעשה ניסיו� להפסיק ב. שצריכה להתגלות, אישית, חייבת להיות סיבה ייחודית

הטוב ביותר שתוכל לקוות להשיג יהיה הפסקת , ההתנהגות הכפייתית באמצעות משמעת

  .וייצרו חרדה רבה יותר, ו במקומובעוד שסימפטומי� אחרי� יתפתח, הסימפטו�

אוכל רק לומר שכל כפייתיות נובעת . ג� לגבי הסיבה לכפייתיות אצל אנשי� אי אפשר להכליל

א� עד שזה מגיע לאישיות . ממסקנה לא מודעת של האד� שהוא חייב להשיג או לרכוש משהו

אידיאלי עשוי הדימוי העצמי ה, לדוגמא. המטרה עשויה להיות מוסטת לתחלי , החיצונית

אז מחפשי� . והאד� אינו מסוגל למלא אות�, או מטרות מסוימות, להכתיב סטנדרטי� מסוימי�

האד� כל כ� מתוסכל מאי יכולתו לחיות על פי הדרישות . באופ� כפייתי דרכי מוצא אחרות

כשמנתחי� את , דח  כפייתי לקנות דברי�. והצווי� הפנימיי� עד שהוא חייב למצוא תחלי 

א� אי� : "זה עשוי לנבוע מעיוות של אהבה. יראה שהוא מייצג קניינ%ת, ותו הסמליתמשמע

הדח  הכפייתי לאכול עשוי להיות ". אני רוצה שיהיו לי דברי� במקומה, ביכולתי להשיג אהבה

הוא עשוי להיות תחלי  לתסכול של אי היכולת לקבל את ההנאה שאליה . בעל שורשי� דומי�

א� . הנאה הוא סימ� לכ� שהאד� עשה מאמצי� מוטעי� לפתור את חייוחוסר . האד� משתוקק

תגלו שה� מנעו את אות� , תנתחו כראוי את התוצאות של ניסיונות ועמדות מעוותות אלו

התחלי  והכפייתיות שבו ייחלשו באותה , ברגע שתראו זאת. הדברי� שהאד� רצה להשיג

  .המידה שבה האד� מבי� את הסיבה והתוצאה הפנימית

ה� לא יעזרו , ג� א� ההסבר הכללי והדוגמאות שאני מציי� כא� יתאימו במקרה לאד� כלשהו

האד� צרי� למצוא את הסיבה להתמכרות על ידי שיחווה אותה כהבנה שלו וכאילו היתה . באמת

  .היא תוכל להועיל, ורק אז, אז. ושונה מ� ההסבר הנתו�, חדשה לגמרי

  ?� שהופ� להיות מכור לסמי�מהו ההסבר הפסיכולוגי לאד: שאלה

כל מה שאוכל . כל מקרה עשוי להיות שונה. שוב אינני יכול אלא לתת הסבר כללי: תשובה

 לא בגלל שהחיי� הנ� למעשה –לומר כא� הוא שהחיי� הופכי� להיות כה קשי� להתמודדות 

 גובר   עד שהניכור העצמי'אלא בגלל בעיות פנימיות שקורעות את האד� לגזרי� , כה קשי�

כאב האשליה . אלא ג� ליותר מרוחקת, ולפיכ� המציאות הופכת לא רק ליותר כעורה, בהתמדה

, כגו� התמכרות לסמי�, כל זה גור� לניסיונות בריחה מכווני� נוספי�. הופ� לבלתי נסבל

התמכרויות מוָנעות לעתי� קרובות ג� על ידי . פסיכוזה או אמצעי� אחרי�, אלכוהוליז�

ככל . כ� שמעגל קס� שלילי נוס  מתחיל להתקיי�. להנאה ולאקסטזה,  לאהבההשאיפה החזקה

כ� הנאה היא פחות אפשרית עבורו ולפיכ� הכמיהה אליה , שהאד� מנוכר לעצמי האמיתי שלו

  .אז מחפשי� תחלי  שיהווה קיצור דר� אליה באמצעות חומרי� כאלה. רבה יותר

באיזה אופ� ה� משפיעות על .  וחוזק שוני�אנו מוקפי� בצורות מחשבה בעלות איכות: שאלה

  ?העצמי שלנו



צורות החשיבה וההרגשה השליליות והמעוותות שנובעות מאחרי� ישפיעו על הרמות : תשובה

צורות החשיבה וההרגשה שנובעות מהעצמי . המתאימות אצלכ� שכוללות ג� ה� עיוותי�

� אינכ� טר  לצורות מעוותות בשו� אופ. ישפיעו על העצמי האמיתי של האד� השני, האמיתי

השפעות כאלה יעזרו לכ� להוציא החוצה , כיוו� שא� תבדקו באמת בתו� עצמכ�, של אחרי�

כ� שתוכלו להפו� מודעי� לה� וללמוד להתמודד את� באמצעות , את העיוותי� שלכ� עצמכ�

  .פתירת הבעיות שבבסיס�

יהיה מטעה לומר שה� , כ�באשר להשפעה של צורות החשיבה וההרגשה  שלכ� עצמכ� עלי

ה� התוצר של הקונפליקטי� שלכ� עצמכ� ושל הפתרונות המזויפי� . יוצרות עבורכ� קושי

העובדה שקונפליקטי� ופתרונות מוטעי� אלו יוצרי� צורות תואמות היא עניי� . שאת� מחפשי�

משית אבל ההפרעה המ, ה� קיימות. אל לכ� לחשוב שאלו ה� צורות החשיבה שמפריעות. שולי

צורות החשיבה המעוותות שלכ� או של אחרי� יכולות רק להוציא . נובעת מהעמדה המוטעית

  . וזה טוב–החוצה את הבעיות שבבסיס� 

אלא , לא רק לחשיבה נוספת, מי יית� ומילי� אלה יעניקו לכ� שוב מזו�. אני מבר� כל אחד מכ�

האור והחופש שיכולי� : וחופשמי יית� ותתקדמו כ� צעד נוס  לקראת אור . לתובנה ולהבנה

א� הרודנות והגאווה שבדימוי העצמי האידיאלי שלכ� ייחלשו באמצעות עבודה , להיות שלכ�

והניחו לברכות ולאהבה שלנו לעזור , עוצמההשיגו יותר ויותר . המשיכו בנתיב זה של אושר. זו

  !היו באלוהי� . היו בשלו�. יקירי, היו מבורכי�. לכ� ולחזק אתכ�
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