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האושר הרגיל אינו שווה הרבה

האושר הרגיל אינו באמת אושר אלא יותר סוג 
של שכחה. 

בשנייה  או  בתואר,  הזכיה  של  המאושר  ברגע 
שהוא הציע לך נישואין, או ביום שבתך נולדה, 
מושלם  בגסט-האוס  שגרתם  שבשבוע  או 
לך,  שקשה  שכחת  רגעים  באותם  בתאילנד, 
את מועקת אי היציבות הכלכלית, את תחושת 
להשאר  העצמית, את הפחד  ההגשמה  חוסר 
אתה  רגעית,  אמנזיה  היא  רגילה  שמחה  לבד; 
שוכח את הגוף שמזדקן, את המוות שמתקרב, 

את חוסר הטעם. 

שמחה רגילה היא אשליה רגעית שאחריה כל 
למקומם.  שבים  שבהם  האחרון  עד  הכאבים 
שנפטרת  חשבת  חחח....  בכוח;  תוקפים  הם 
מאיתנו... חשבת שהטוב ישאר... שהאהבה הזו 
תהיה טובה מהאהבה האחרונה, שהבוס הזה 
קלים  ויהיו  ילכו  שהחיים  מהקודם,  טוב  יהיה 
והנה שוב הציפור פרחה לה והנה שוב התסכול 
המוכר – כמה טוב יכול להיות העולם אילולי זה 

ואילולי ההוא. 
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אין דבר שצורתו משתמרת לעד

אפשר  אי  הרבה.  שווה  אינו  הרגיל  האושר 
להחזיקו ביד, אי אפשר לשמור אותו בקופסא. 
״תראה  של  העולץ,  האקסטטי,  הרגיל  האושר 
כך  כל  אני  ה"ואוו  ושל  אחי...!״  הגענו  לאן 
ג'וינט"  עוד  נגלגל  ה"בואי  ושל  אותך!"  אוהב 
מקסימה  ריגושיות  בועת  זוהי  להתהפך.  דינו 
הוא  רגיל  אושר  להתנפץ.  חייבת  שמתישהו 
זמני כי החיים הם זרימה ואין בקיום הזה דבר 

שצורתו משתמרת לעד.

אחר  משהו  זה  מאושר"  "להיות  זאת,  לעומת 
לגמרי. היחס בין "אושר" לבין "להיות מאושר" 
"להיות  לבין  "שמחה"  בין  היחס  כמו  הוא 
בשמחה". זהו שוני של עומק, הבדל של משך. 
שאינו  בר-קיימא,  אושר  הוא  מאושר"  "להיות 
היטב:  אותו  מתארת  אחת  ומילה  בדבר,  תלוי 

חסד.

כל הידע הרוחני קיים

פתח ספר ותפגוש את האמת הכתובה. אלפי 
עצמית  להגשמה  חייהם  את  הקדישו  מורים 
תפילה,  טכניקות:  מעט  לא  לתלמידיהם  ונתנו 

מדיטציה, יוגה, נשימה, תזונה נכונה, מוסר...  

האמת ידועה: בשביל להיות מאושר יש לשמור 
על הבריאות, להימנע מהתמכרויות, ללכת לישון 
עם  בקשר  להיות  ירקות,  יותר  לאכול  מוקדם, 
המשפחה, לפנות זמן לתחביבים, לרקוד הרבה, 
למסגרת,  שייך  להיות  להתנדב,  לצחוק,  לשיר, 

להיות אופטימי.... 

אמת  זוהי  אבל  קיים  כבר  הידע  כל  לכאורה 
מה  הוא,  באשר  אדם  לכל  שנכונה  כללית 
זה  אותו  לדעת  ולכן,  שנייה״  יד  ״ידע  שנקרא 

עדיין לא מספיק.

איך האמת המופשטת הזו פוגשת את החיים 
זו   - לעד  שמשתמרת  צורה  שום  אין  שבהם 
ממשיכים  איך  הזה.  הספרון  זה  ועל  השאלה 
את החסד גם אחרי שאנחנו סוגרים את הספר 
אחרי  היוגה  מזרון  את  מגלגלים  או  המרגש 

שיעור מעולה. 
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מילותיו האחרונות של הבודהה

רגע המוות בחיי צדיק הוא רגע של אמת. נשמתו 
ישראל",  "שמע  באומרו  יצאה  עקיבא  רבי  של 
ֶאת  ה'  ִצָוּה  ָשׁם  "ִכּי  הרשב"י לפני מותו ציטט: 
ַהְבָּרָכה ַחִיּים ַעד ָהעֹוָלם", האפיפיור בנדיקטוס 
ה 14 אמר: ״כך חולפת לה תהילת עולם״, אושו 

אמר לתלמידיו, "אני משאיר לכם את חלומי". 

דמיינו, התלמידים עומדים למראשות המאסטר 
יותר  בשקט;  האחרונות  לנשימותיו  ומקשיבים 
המעיין הזה לא ינבע. אין זמן להתעסק בטפל, 
זו  ביותר  החזקה  לאבן  ליהלום,  הזמן  זהו 

שחותכת את כל האבנים כולן. 

הבודהה,  של  האחרונות  מילותיו  היו  ואלה 
אלוהים  בה  שאין  בעולם  היחידה  הדת  מייסד 

והיא כולה מוקדשת לחקירה עצמית.

"כל התופעות הן בנות חלוף, תרגלו אפאמאדה 
- כוונה נחושה".

אמר ונדם. 

לתרגל כוונה נחושה 

יושב  והוא  לנצחי,  שמחובר  נפש  חלק  בך  יש 
ביסוד הנפש. נקרא לו "זה".

מהימים  מההתחלה,  שם  היה  הזה  וה"זה" 
ששכבת על הגב בעריסה והבטת בעולם במבט 
תינוקי מטושטש. הכל היה אז "זה". והראיה הזו 
ההוליסטית עדיין קיימת בתוכך, ברקע, כל הזמן. 
יציבה. ומאחר ש"זה" הוא שקט, ומכיוון שהוא 
שהעולם  הרעשים  אינסוף  מאחורי  מוסתר 
מייצר בנו, איננו חשים בו אלא ברגעי האחדות 

הקרויים "חסד".
ראשוני  חיבור לחסד  הוא  ל"זה"  חיבור  כלומר 
ואת זה הבודהה מבקש ממך לתרגל בנחישות: 

התפקס במרץ, התכוון בעוז. 
בכל  לזכור.  תשכח  אל  פירושו:  "אפאמאדה" 
מה  את  לפיצול.  שמעבר  זה  את  תזכור  כוחך 
שמאחד.  כמו כוכבי השמים שניתן לראותם רק 
כשאור השמש החזק איננו, כך "זה" חבוי תמיד 
הכוכבים   – ותראה  השמש  את  כבה  ברקע. 
קורצים כל הזמן, כבה את הרעש ותשמע את 
שממנו  החיים  של  העמוק  הראשוני  התדר 

בקעה כל ההמולה הזו.



| 8 || 9 |

זה זה זה

למנוחה  מביא  אפאמאדה  תרגול 
חלוף  בני  הם  הדברים  כל  החיים.  בסערות 
צלול.  פוקוס  מתוך  בהם  צופה   ואתה 

 Choiceless awareness מה שקרישנמוטי כינה
"מודעות חסרת בחירה",

"זכירה   Self-remembering ביקש  וגורדייף 
עצמית", 

 The watcher "אושו כינה אותו "הצופה

וכולם מתכוונים לאותו דבר – לחלק פנימי חי, 
חווה, שהוא המקור, אשר בא מהאמת ולכן רק 
פנימית שאינה  ישות  אותה.  לחוש  מכוונן  הוא 
ואינה  מבקרת  ואינה  משווה  ואינה  מחלקת 
וראשוני  עצום  נפשי  חלק  מטוב,  רע  מעריכה 

ונוכח. הווה, חווה, צופה, מחבר אותך ל"זה".

ומ"זה" בקעת 
כחול  אור  מהרחם.  מהחסד,  באים.  אנו  משם 
כהה, "זה" עוטף אותך ברחמים. צף אתה הוזה, 

מרחף בעולמות גבוהים...

ככה זה היה לפני הפיצול, לפני הלידה, כשהיינו 
בגן עדן. "זה" אינו אושר אקסטטי אלא נינוחות 

טבעית שקטה. ״להיות מאושר״ גל מאד רגוע.

מצד אחד אפשר להסתכל על ה"זה" הראשוני, 
גן העדן של הילדות, כאילו כל החיים רק הולכים 
ומתרחקים ממנו. שמעל התמימות הראשונית 
 הצטברו קליפות של כאב ושל הפרדה, ושל אסור.

מצד שני אפשר לראות את גן-העדן של הינקות 
זה  בראשית,  למעשה  זכרון  אותו  כבסיס; 
נותנת לנו כוח לשרוד את החיים  בו,  שאמונה 
האלה. לזכור את המהות הראשונית של הילד 
שהיינו, פעם, בעריסה, לפני שנוצרו כל קליפות 
האישיות שלנו. זו הכוונה היחידה שצריך לתרגל 

בנחישות. 



| 10 || 11 |

תרגול ״זה״

כיף,  והיה  בגבוהים  היית  נגמר.  הטוב  לרגעים 
אבל שוב החיים מעכוָך ושוב תפסת את עצמך 
מישהו  כבר  שיבוא  מתפלל  באשליה,  נאחז 
כבר  ואתה  האלה,  הנפילות  מכל  אותך  ויגאל 
רואה את הקשר בין ההיי לדאון. ואין כל קסם 
בחיים מלבד אשליה של תיקון ואז שוב קלקול. 

במקרים כאלה יש לפנות לגוף.

• קח שאיפה איטית לספירת 5

• החזק אותה, ספור עד 5, חוש את המלאות

• נשוף לספירת 7

• החזק את הריק לספירת 5

זהו, תרגלת "זה" פעם אחת. 5 5 7 5. לא משנה 
עד  שנשפת  שחשוב  מה  ספרת,  קצב  באיזה 
הסוף ושאפת עד הסוף. ונעצרת בריק ובמלאות. 
עכשיו תעשה את זה עוד פעם, או עשר, או 200.  

אל תשכח לזכור. זהו הפוקוס.

בסופו של ענין זה תמיד מסתדר

יוצא  ואתה  נרעש  שהשכל  שבו  רגע  בכל 
מפוקוס ואתה חש ש"זה לא זה", שלא רואים 
זכור  טעות...  שהכל  בך,  לפגוע  שרוצים  אותך, 
את העיקרון של הפוקוס ההחלטי ומיד תפנה 
לגוף לתרגל מלאות וריקות. שאיפה 5, נשיפה 

7, ובינהן עצירות ל 5.

בכל פעם שיצאת מקליטה, אינך חש בפלא, או 
בחסד, או ביופי ולפתע אתה בלחץ, איבדת כיוון. 
וריקות.  מלאות  לתרגל  לגוף  תפנה  היסוסים. 

שאיפה, החזקה, נשיפה, החזקה.

להכל.  קשור  הכל  טעויות.  אין  תראה:  ומיד 
זה תמיד  עניין  ובסופו של  דבר  לכל  סיבה  יש 
מסתדר. ככה זה היה וככה זה יהיה. אין לי מושג 
בגוף:  מתמקד  אני  ולכן  הגדולה  התוכנית  מהי 
ברוך השם אני נושם. אני חי. ובריא. והחיים הם 
בין  משרעת  תדר,  הם  החיים  ושפל.  גאות  גל. 
ואני הוא  יוצר את השני.  וריקות. אחד  מלאות 

השלם הגדול שנוצר מהם.
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אני מאושר! 
לעצמי  לתת  פירושו  חסד  עד  מאושר  להיות 
שאני  מה  כל  את  לקבל  לשאוף  גורף.  אישור 
רק  או שיפוט. אפילו אם האדם  ביקורת  בלי  
80% "זה", עדיף לו להיות מאושר בחלקו באופן 
מוחלט )וחלקו, אם הוא בריא, אינו קטן בכלל!( 
מאשר להיות מאושר 100% באופן חלקי: שעה 
של פצצות של עליצות שמתחלפים ב 23 שעות 

של שעמום אפרורי. 

האקסטטי,  הזוהר,  העולץ,  הזה,  האושר 
הדקה  התחבושת  עם  הנערה  של  בפרסומת 
ששותים  הצעירים  של  או  ברחוב,  שמדלגת 
או  פחים,  על  בניגונים  ופורצים  תוסס  משקה 
ומגיעה  בחושניות  ארטיק  שמלקקת  זאת  של 

לאורגזמה – זהו אושר זמני, שתלוי בדבר. 

הוא  ועונג  עונג.  אלא  אושר  אינו  זהו  בעצם 
היפוכו של הסבל – ולכן עונג אינו משהו לתלות 

בו תקוות לחיים מאושרים.

לעומת זאת ״להיות מאושר״ זה להיות מאשר. 
הוא מה  "מה שקורה  זה",  זה  "זה  זה שאומר 
זהו האושר  נכון גם מה שלא",  שקורה", "הכל 

המאוזן. אין בו עליות גדולות וגם לא נפילות.

התכוון אל המוחלט
"אמת" -  מילה שחוקה ששקרו בשמה יותר מידי 
מול  עומד  עצמו  את  בילדותו  זוכר  לא  מי  פעמים. 
ביודעו  אלוהים״  ״בחיי  ונשבע  המורה  או  ההורה 

שהוא מרמה? 

צא מנקודת הנחה שכשהאמת מדברת על "אמת", 
אין לזה קשר לאמת שאתה מכיר. ה"אמת" הרוחנית 
היא מילה אחרת ל"נצח" או "המוחלט". כלומר הדבר 
האחד שאין לו הפך. הדבר האחד שאין שני לו, שאין 
דומה לו, שאין בערך הוא. עוד פירוש של אפאמאדה 

הוא "התכוון אל המוחלט".

שהרי כל החיים אנחנו לומדים עד כמה האמת היא 
יחסית. מה שנכון לאחד יהיה לא נכון לזולתו. אמת 
עניין סובייקטיבי, אישי. האחד האמת שלו היא  זה 
ארץ ישראל השלמה והאחר 2 מדינות לשני עמים, 
לאחת האמת היא צמחונות, לאחר מנגל. זה מכבי 
וזה הפועל ומה שטוב לאחד לא טוב לשני וזה זה זה.

לא לאמת יחסית כזו אנו מתכוונים באומרנו התכוון 
אל המוחלט. כי האמת המוחלטת היא כזו שמכל 
נקודת מבט נראית אותו דבר. כמו – למשל - "הטבע". 

או "החיים". או "הקיום". 

הדבר שגם אם יש לו פנים שונות הוא תמיד אחד. 
אותו לזכור.
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זה זה זה - דייק את התדר
להתכוונן  שאפשר  רדיו  גל  כמו  הוא  החסד 
אליו. לפעמים תחלוף על פניו במקרה ולפעמים 
מצוי  הוא  בעיקרון  בכוונה.  בול  עליו  תתאפס 
תמיד ברקע של החולף, המשתנה והזמני ואימון 
לזכור  פשוט  שדורש  תרגול  הוא  בקליטתו 

לסרוק את הסקאלה.

כל החיים אנחנו כמו תחנת רדיו שרעש סטטי 
אמת  שיש  יודעים  אנחנו  המוזיקה.  על  מעיב 
כל  ואין  פשוט  פעם  שהיה  פלא,  שיש  כלשהי, 
בא  חמקמק,  שזה  אלא  הסתבך.  שזה  סיבה 

והולך.

 ,5 לספירת  מלאה  שאיפה  התדר:  את  לדייק 
החזקה על 5, נשיפה ארוכה לספירת 7, החזקה 

על 5. 

3 פעמים,  בנחישות  זאת שוב.  עוזר? עשה  לא 
10 דקות. חצי שעה. בסוף תעלה על הגל, למי 
שרוצה לתפוס את התדר של הגל השקט רגיעה 
נדרשת. סוג של נינוחות. אין חיבור לחווית ״זה״ 
המורים  אומרים  על-כן  מאבק.  או  לחץ  מתוך 
קלות  קלות,  מביאה  האמת  הנכון".  הוא  "קל 

יוצרת אמת.

זה זה זה - השתאות 

כרגע זה בלתי אפשרי עבורך לחיות ללא מאמץ. 
בלתי  זה  יהיה  ״זה״  נשימות  תתרגל  כאשר 

אפשרי לחיות במאמץ.

וזהו סוד החסד הגדול. אי אפשר להסביר את 
עוד  רק  צפוי  אישור מתמיד  למתרגל  שכן  זה. 
פנימי,  לאושר  גורם  טוב  אישור  אושר.  ועוד 
בכל פעם שהצלחת לאשר את מה שלא ניתן 
לאישור, אתה מתעלה. וזה תמיד מפתיע.  איך 
בין  מושלמת  סימטריה  כזו  יש  איך  יתכן?  זה 
זה  איך  ההפכים? מה מחזיק את הדבר הזה? 
שומר על איזון? איך זה לא קורס? מי מבין בכלל 

משהו?

פגשת מישהו שאומר שאין לו מושג – לך ללמוד 
ממנו. 
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כוונה טובה אינה בהכרח אפאמאדה

האלה  האנשים  את  בוודאי  מכירים  אתם 
שרוצים לעשות רק טוב, עוזרים תמיד, מתנדבים 
רחוב.  חתולי  מאכילי  לנזקקים,  מזון  לחלוקת 

מטפלים בזולתם, כוונתם טובה.

טוב-לב הוא יתרון בעולם החברתי. אנשים יעריכו 
אותך. אבל בעולם הפנימי יש לו ערך פחות.

אפאמאדה, היא לא כוונה טובה. אין בה רגש.

שיכלית.  איכות  היא  פוקוס,  עם  כוונה  היא 
הצלולה.  מראייתך  מתבונתך.  באה  כולה  כל 
מתפיסתך הרחבה. ולכן היא ִמתחזקת מתרגול 
נשימות "זה". הרפה את עצמך כמה שיותר. אל 

תאחז.

כי זה שמתנדב לחלק מזון לנקקים הוא בעצמו 
מחפשת  רחוב  חתולי  שמושיעה  וההיא  נזקק; 
בעצמה ישועה; והמטפלים בזולתם עושים זאת 

כי הם זקוקים לטיפול.

כוונה עם פוקוס פירושו תרגול הרפיה. לשחרר 
כל דעה על טוב ורע. זה - פירושו לראות שהכל 

מאוזן.   

הרפיה – להחליט שאני משחרר את 
העבר

שחרר  אושו.  לנו  מורה   Die To Your Past
את עצמך מהמשקל של פגיעות העבר. בחירה 
ב״זה״ היא החלטה שבכל פעם שאתה מרגיש 
קרבן – אתה שואף, נושף ומשחרר. אינך קרבן. 

אתה רק נושא קרבן מעברך. 

וזהו הבדל גדול.

לצידי  אותו  השאר  קרבן.  נוצר  פגיעה.  היתה 
שהיית  הילד  אולי  זהו  בו.  תאחז  אל  הדרך. 
שהמציל  עד  הים  שפת  על  לאיבוד  כשהלכת 
חרם  עליה  שעשו  הילדה  זו  אולי  לאבא.  קרא 
בכיתה, אולי היית שמן ואולי היית לא מקובלת. 

יש לנו סיבות טובות לסחוב את העבר איתנו. 

ואין אשליה שאם נניח אותו הוא אכן ישאר שם 
כל  אותו  לשחרר  שניסינו  האמת  הדרך.  בצידי 
כך הרבה פעמים. והנה הבודהה אומר –  הדרך 

לשחרר את העבר היא לחיות בהווה.
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לשחרר גם את העתיד

מי שלא ישחרר את העבר ימשיך לסחוב אותו  
לעומתו  הפיספוס.  צער  את  בגעגועיו  ויחווה 
זה שרוצה  בעתיד.  זה שנאחז  טיפוס אחר,  יש 
להגיע, שרוצה להיות מישהו, משהו. זה שמכור 

להגשמה, לקריירה, לגאולה, להארה.

אדם  המושיע.  בתסמונת  לוקה  הוא  לשיטתנו 
הוא  הגשמתו.  אי  סבל  את  תמיד  יחיה  כזה 
לעולם לא יגיע למקום שראה בחלומותיו. הוא 
מהנפש  חצי  כי  ההווה  את  יאשר  לא  לעולם 
ההוא  אם  עתידי.  דמיוני  במקום  תקועה  שלו 
שתקוע בעבר הוא דכאוני אז זה המושיע הוא 
נוירוטי. חש חוסר שקט קבוע שבוקע מתשוקתו 

להתהוות.

פוקוס  אפאמאדה!  תרגלו   – מצטווים  שניהם 
נחוש על השלמות, המושיע הוא קורבן. זה זה 
ופתחו את הלב לרגע הנוכחי. אתם  נשמו  זה. 
כבר שם! ההגשמה כבר קרתה! עכשיו זה הכי 

.EVER טוב

עצור טפל, ראה עיקר!

כשמחשבותיו  באוטו,  נהיגה  כדי  תוך  לפעמים 
של האדם נודדות לכל מה שלא הושלם, לכל 
הצריך, המעיק, ה"לא זה", הוא פתאום מדמיין 
מוות חטוף שבא בדרכו, טעות של נהג במסלול

הנגדי, שניות של אימה.
שקופץ  "זה"  תמרור  זהו  בא?  זה  מאין 
זה  מעט  עוד  עיקר!  ראה  טפל!  עצור  בדמיונו: 
בקליפתי. בשטחי,  בזמני,  עסוק  ואתה   הסוף 

עכשיו זה הכי אחי!
נוסע באוטו וחושב על האנשים האלה שישבו 
באוטובוס ובום עלו השמימה בפיגוע התאבדות,
כמה זמן היה להם לומר שלום לחיים, לילדים, 
הדרך,  של  מהרעיון  להפרד  שלהם...  לחלומות 
לפני  הפוטנציאל  מימוש  של  ההגשמה,  של 
שהגוף נקרע לגזרים. חושב לעצמו: ואם בתאונת 
מטוס אני הולך – האם ברגעי האחרונים אשחרר 
הגלגול הבא  לעבר  כנפים  ואפרוש  את החיים 
קדחתנית   הודעות  בסלולרי  אתקתק  או שמא 
למשפחה, או אולי כמו כולם אצרח בפאניקה?
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איפה הוא ה"עכשיו"?

יש שאלה אחת שכל ילד מתעורר אליה, לרוב
עם הפיפסים של החדשות ברדיו, או אולי עם

התבוננות במחוג השניות, אבל עם השנים חוסר
 - מאיתנו  אותה  משכיח  עליה  לענות  היכולת 

היכן הוא רגע ההווה?
ברגע  כי  עכשיו.  הוא  איפה   – באמת  אבל 
"עכשיו" היא כבר הפכה  שאמרת את המילה 
נותרה מאחור. הילד מביט מבעד לחלון  לעבר, 
ואומר לעצמו "עכשיו, עכשיו, עכשיו"  המכונית 
מחלף  והנה  ראשון,  מחלף  את  עובר  והרכב 
אשדוד, עוד מעט באר-שבע, ועכשיו הוא האחר-

כך של מקודם. היום הוא המחר של אתמול. וזה 
לא נעצר לעולם: הכל זז, רק הסתיימה החופשה 
באילת, ושוב יורד גשם ומגפים ומטריות. הגדול 
סיים גן והופ הוא כבר יוצא בערב עם החבר'ה 
העגלה  האוטו,  של  המפתחות  את  ומבקש 

נוסעת אין עצור. אז למה אומרים שיש הווה?

 

פעולה שכלית – חוויה רגשית

שכלית.  פעולה   – פוקוס  היא  "אפאמאדה" 
רגשית.  חוויה   - תחושה  היא  מאושר"  "להיות 
השכלי,  הבדידי,  בתחום  נמצא  אינו  החסד 
המקוטלגי. אין למצוא אותו בסרגל או בשעון, או 
במצלמה או במעבדה. כל המכשירים רק יראו 

לך את העבר. והנצחי לא נמצא שם.
אפשר להיות מאושר רק אם זוכרים את הרגע.

לחוויה  נתון  לא  החיים,  לנו  מגלים  כך  ההווה, 
דרך צמצום. המרחב היחידי בו ניתן לתפוס את 

ההווה הוא דרך הרחבה. הפוך.
שאיפה 5, עצירה ל 5, נשיפה 7, עצירה ל 5.

אפאמאדה פירושה הכנסת כל המימדים לתוך
הרגע: זהו יוגה של מציאת האמת הקוסמית.

התודעה  את  להרחיב  מאמץ  הוא  "זה"  תרגול 
פנימה  מושך  הנשימות  תרגול  הנצח:  לכיוון 
הנצח  ופתאום  העתיד  כל  ואת  העבר  כל  את 

מתפרץ לך לתוך רגע ההווה. 
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תאונה, או אהבה גדולה

מין  רגשי,  פנימי,  זמן  הוא  המתמשך  ההווה 
ורובנו  קיים  הכל  שבה  סינגולרית  נקודה 
חוויות שחווינו: סוגים של   מכירים אותה משני 

• ברגעי אהבה גדולים שבהם הזמן עומד מלכת
והלב נפתח לעולם ופתאום אתה מרגיש אחד 

עם היקום כולו.
• ברגעי סכנת חיים גדולה שבהם כל מה שיש 
ומפוקס. צלול  הווה  של  חזקה  תחושה   זה 

של  אחת  הפוכות;  חוויות  שתי  רגעים;  שני 
שמחה ואהבה והשניה של פחד וסכנה ושתיהן

מגייסות את כל החושים לרגע אחד. זוכר רגע 
כזה? רגע של חוויה ישירה של המציאות שהיא

מעבר למחשבות ולמילים? משהו מעבר לפיזי 
נבדל. תחושה חזקה  אינני  אינני חלק,  נגע בך: 
התממשו  כבר  הפוטנציאלים  כל   - גורל  של 
ולכן אין טעויות, ואני פרודה בתוך אוקיינוס של 
שנקרא  וקצה  גבול  ללא  אדירים  מארג  הוויה, 
אור  מלא  ושופל,  גואה  ומת,  נולד  והוא  חיים 

ומלא חושך.
שאיפה, נשיפה.

זה זה זה - לאשר את מה שיש. 

האחדות.  לתחושת  אותנו  מביאה  קצה  חווית 
לבנות  מבין שאין מה  בגיל מסויים אתה  אבל 
אהבה  או  חזקים  סמים  לא  קצה.  חוויות  על 
להנציח  יעזרו  דרכים  תאונת  לא  ובטח  גדולה 

את החוויה הקוסמית.
ההווה  תחושת  את  לזמן  מתחיל  האדם  וכך 
תרגול  זהו  גדולות.  דרמות  בלי  המתמשך 
ה"זה": שאיפה איטית, להחזיק, נשיפה ארוכה, 
העדר  את  בראש  לזכור  זמנית  ובו  להחזיק, 
העדר  את  לזכור  בריאות.  כלומר   – המחלה 
העוני – כלומר שפע, לזכור את העדר הבדידות 

– כלומר השייכות.
דרך  החיובי  את  לאשר  למה  בשלילי?  למה 

העדר השלילי?
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לזכור את מה שיש – מתוך מה שאין

למד  אבולוציה  שנות  באלפי  שלנו,  המוח  כי 
הישרדותית  מבחינה  השלילי.  את  לטפח 
אל  מהריצה  חשובה  יותר  הכאב  מן  הבריחה 
ההנאה, לכן ההתמקדות של המוח היא תמיד-

תמיד במה שמסכן אותי, מה אני לא רוצה, מה 
לא עושה לי טוב, ממה אני רוצה להימנע; לא 
מה אני רוצה שיהיה בחיי אלא מה אני לא רוצה 

שיהיה בחיי.
השכל יוצר נגטיב. וזאת בכדי להבין דבר מתוך 
הוא  דבר  מול  דבר  מעמיד  כשהשכל  הנגדתו. 
מה  יודע  הוא  ככה  מהם,  אחד  לשלול  נאלץ 
"לא זה" ואז הוא יודע מה "כן זה". מסורבל אבל 

מנצח.
מתנתו  את  ראו  השלילי.  המוח  את  גם  אשרו 
זה  כי  בו  תלחמו  אל  בו.  הכירו  האבולוציונית. 
זה זה. הבנת המנגנון הזה היא צעד ענק בדרך 
לאזן  כדי  ידרש  גדול  מאמץ  מאושרים.  להיות 
את המצב, המוח ימשיך לחפש את ה"לא זה" 

ואתם תתמקדו בתרגול החסד.

טכניקות של חסד

• להקדים שלום לזרים,

• לחייך לעצמך,

• לנסוע 90 בנתיב הימני,

• להוריד זמן רשתות חברתיות,

• להתבודד בטבע,

• יחף,

• לרקוד בלי מוזיקה,

• להקשיב למוזיקה שאהבת כנער,

• לשיר בקול רם,

יוגה,  תפילה,  מדיטציה,  הרגילים:  כל  )וכמובן   •
צמחונות...(

פחות  קשור  נכון  פוקוס  הוא:  האצבע  כלל   •
בזמני ויותר בנצחי
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 פוקוס נכון - דרך החלקי מצא את השלם

שמים-אדמה,  חיים-מוות,  דואלי:  הוא  הקיום 
מחביאה  הזו  הדואליות  אבל  גבר-אישה, 
מאחוריה אחדות. כל הפיצולים אינם אלא יין-

יום-לילה-יממה,  חורף-קיץ-שנה,  יאנג-שלם: 
שלם. יוצרים  שביחד  חלקים  זכר-נקבה-פריון. 

כאמור ה"אמת" היא האחד שאין לו הפך.  

ומכיוון שהמוח שלנו מבין דבר רק מתוך הנגדתו 
לדבר אחר, רק ממנו תבוא ישועתנו. הוא יביא 
הסבל  על  התבוננות  מתוך  החסד  אל  אותנו 
והחולי, והמוות. הבודהה היה שולח את תלמידיו 
הלוויה  מדורות  מול  חודשים  שלושה  לשבת 
בעשן  השמימה  עולה  המת  שם  הנהר,  לגדות 

מסריח ויקיריו עומדים סביבו טבולים באבלם.

הסבל,  לכמויות  נחושה  מודעות   - אפאמאדה 
העולם.  של  השרירותיות  הכאב,  הצדק,  חוסר 
אלוהים.  בה  שאין  היחידה  הדת  היא  בודהיזם 
בלי ישויות שמימיות שניתן להתפלל אליהן. רק 

אחריותו של האדם למחשבותיו. לפוקוס שלו.

הנשימה היא הרגע

מאין יצוץ החסד? דרך הנשימה. כי הנשימה היא
בנו שהכי קרוב להוויה: שתי דקות בלי  החלק 
מחברת  הנשימה  הבא.  בעולם  ואנחנו  נשימה 
לרגע: בשאיפה עמוקה ונשיפה עמוקה תפסת 

את ההווה. בודדת אותו.
בשאיפה יש שיא של מלאות וממולה בנשיפה 
שיא של ריקות. הנשימה כולה היא שלם הגדול 
מסכום חלקיו: אי אפשר רק לנשוף ואי אפשר 
רק לשאוף, זה תלוי בזה. הנשימה היא שלמות. 
קרוב.  שההפך  מלמדת?  היא  מה  בה.  הבט 
אחרי החורף יבוא האביב, אחרי המחלה תבוא 
לתת  הצלחה.  תבוא  הכשלון  אחרי  הבריאות, 
אישור פירושו: זכור שהגל תמיד מושלם. תרגל 
ראיית "זה", זכור את ההפך, הבא אותו פנימה, 
התָאמץ למשוך את החלקי ליצירת שלם. אחד 
בתמונה:  שחסר  לחלק  חיבור  ע"י  עולמך  את 
את  זכור  באהבה  הההפסד,  את  זכור  בניצחון 
הריב, בצעירה זכור את הזקנה, ובבריאות זכור 

את המחלה!
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בטוב, ברע ובשגרה

אנשים מברכים רק כשטוב להם. הם מאשרים
)במובן של נותנים אישור( רק את הטוב. לעומת

בלוויה,  אומרים  מגנים. הם  זאת את הרע הם 
"שלא תדעו עוד צער" )האם זה אפשרי?(, בבית

)האם  מצרות"  נדע  "שלא  אומרים,  הם  חולים 
 זה אפשרי?(, הם מברכים "שרק נהיה בריאים".

תרגול "זה" פירושו לאשר את הטוב, את הרע 
)זה  די קל(, העצב  )וזה  ואת השגרה. השמחה 
בתכל'ס,  )שזה,  השגרה  ואת  קשה(  יותר  כבר 

קרוב לבלתי אפשרי(.

זה  זה  תאומים.  הם  וראה:  ההפכים  על  הבט 
וכך  סימטריה.  יש  ואשר!  מהצד  התבונן  זה. 
אתה אומר לעצמך באמצע החיים, מהרהר בין 
המטבח לשירותים )או בין המשרד למעלית, או 
בין השקיית העציצים לטיגון החביתה(: "אני לא 
חולה"  לא  אני  רעב,  לא  אני  עני,  לא  אני  לבד. 

מהשלילי עולה החיובי.

החסד הגבוה והנמוך

בחתונות,  במסיבות,  פעם  לא  יתגלה  החסד 
בארועים שבהם אנו חוגגים עם חברים ומשפחה
באחדות פותחת לב. אבל זהו החסד הפשוט.

נכון, קל לאשר אותו ועם זאת לפעמים שוכחים.
אז החלט שאתה נותן תוקף לחוויות מיוחדות, 
 הוסף רגעים מאושרים כמו חרוזים על שרשרת.
עם זאת החסד היותר עמוק נמצא בבתי חולים, 
 בבתי קברות, בלשכות התעסוקה. לאשר את זה!

חפש את האתגר של העניים והחולים, הנכים. 
הם קרובים יותר לאמת. היה נחוש בהחלטתך 
פירושו  "מאשר"  שליליות.  חוויות  גם  לאשר 
שאני סומך על המציאות הכה מורכבת שאם 
יש לי פה שיעור, אז בטח מתחבא איפשהו גם 

תיקון.
והדחקות הוא מעט שטוח  החסד של הצחוק 
כן  ועל  עמוק.  הוא  העצב  של  החסד  ובנאלי. 
קבע רבי נחמן, "לב שבור הוא לב שלם". כשלבך 

שבור אתה חש את צער העולם.
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לברך על הרעה
תנו רבנן: "חובה על האדם לברך על הרעה כשם
באותה   = "כשם"  הטובה".  על  מברך  שהוא 
עוצמה. לא בחצי פה, אלא במלוא גרון. היזכר 
בעצמך רוקד באיזו חתונה, מוקף באהבה, צועק

מחבק  והוא  פה!"  כיף  "איזה  באוזן,  לבן-דודה 
אותך מזיע וקורן. 

הבנת לאיזה ווליום של אישור אני מתכוון? אז 
באותה נחישות לברך על הרעה. "כשם שהוא 

מברך על הטובה".
גם אם אתה יודע ש"כל עכבה לטובה", וש"כל 
את  לקחת  וש"צריך  הזדמנות",  הוא  משבר 
בכלל  שאם  הסיכויים  רוב  בסבבה",  הבאסה 
תברך את הרעה תעשה זאת בשקט. בלב. אם

בכלל.
את  ברך  ווליום,  הגבר  ממך:  דורשים  וחז"לנו 
אותו  קבל  בשיעור.  בטח  הלב,  מכל  הרעה 
במלאות. אמור תודה על כל כאפה. זוהי הכוונה 
שאין  לראות  להתאמץ   – נחושה"  ב"כוונה 
טעויות. מול כל ירידה יש עליה. מול כל קושי יש 
קלות. תרגול זה מזכיר לך: הטוב קיים גם אם 
 הוא נעדר כרגע. "זה זה זה", גם כשזה "לא זה".

כל רגע יכול להיות הרגע האחרון
ב"לא  תמיד  הוא  המתרגל  של  מכאן שאתגרו 
זה": בכאב, בתאונה, במחלה, באיחור הרכבת. 
היום  אולי  במוות.  במחלה,  בגירושין,  בפיטורין, 
תאונת  מחר  אולי  חייך?  של  האחרון  היום  זה 

דרכים? או גילוי סרטן? 

הרי היו אנשים שיום אחד פטיש הגורל נחת להם 
על הראש. בוקר אחד אתה על שפת הבריכה 
לך  מודיעה  אשתך  ובערב  באויר  ילדה  מעיף 
שנפרדים. רגע אחד אתה באוטו שר עם הרדיו 
ורגע אחרי זה מוטל על הכביש עם רגל שבורה. 
זה קורה כל יום בעולם לאנשים שהם לא אתה: 
הם דורסים מישהו ונכנסים לכלא, אהוב שלהם 
בבתי- ימים  מבלים  והם  נאנס  נרצח,  נפגע, 
אולי   – נלקחת  בריאותם  אובד,  כספם  חולים, 
בבוקר  קם  אתה  מחר  אולי  אתה?  זה  מחר 
מצחצח שינים ושורק פזמון ובסוף היום אשתך 

באה לזהות אותך במקררים של אבו כביר? 
מחשבה מצמררת.

ש...הי! היא לא קרתה! עכשיו אתה בריא.
סטגדיש!
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החסד הוא זה שאתה בכלל חי

החזק   ,7 ארוך  נשוף   ,5 החזק   ,5 עמוק  נשום 
5. תרגיש כמה זה זה זה. כמה חיים יש. אתה 
חי ושמח ואהוב. יש לך מספיק כסף ליום-יום, 
משפחה  לך  יש  במקרר,  אוכל  מספיק  לך  יש 
אל  עכשיו!  קורה  החסד  מאושר,  אתה  טובה. 
תזכר בו רק כשהוא יגמר. פתח עיניים לאסונות 
שוכחים  אנשים  בעיתון:  קרא  לזולתך,  שקורים 
במסעדות,  נדקרים  סועדים  במכוניות,  ילדים 
טרמפיסטים נפצעים בתאונות... פתח את לבך 

למקריות הפסיכית שבצילה אנחנו חיים. 

כל  ונשוף.  נשום  לענווה.  מחבר  "זה"  תרגול 
רגע אתה יכול שלא להיות פה, כמו מיליארדי 
הבריות שחיו ומתו לפניך. וגם הם רצו להגשים 
את עצמם, להיות בטוב, לקבל אהבה, להרגיש 
קמבודים,  דייגים   – כולם  כולם  משמעות. 
דין  עורכי  באירלנד,  מורות  בהודו,  סנדלרים 
סיבה  שיש  להרגיש  רוצים  כולם  בארגנטינה. 

לקיום שלהם בחיים האלה.

צא וראה – כולם סובלים

רָעב.  סובל  ממש,  עכשיו  מישהו,  איפשהו, 
סרטן,  חולה  אחר  מישהו  ממנו  רחוק  ולא 
לך  בודד...  שהוא  מישהו  ממנו  רחוק  ולא 
נמצאים  האלה  המסכנות  הבריות  אולי  תדע, 
בשבוע  אולי  שלך.   בשכונה  אליך.  קרוב  ממש 
לרחוב.  מעבר  מישהו  של  חייו  נהרסו   האחרון 

אולי הוא גר בבית שלך.
אולי זה אתה.

ככול שאתה מצמצם את המעגלים אתה בסוף
המילה  שסובל.  זה  הוא  אני  עצמך.  אל  מגיע 
 - בטעות  לפעמים   - שמתורגמת  "דוקהה" 
ל"סבל" מיצגת בבודהיזם את האתגר שבחיים,

את אי הנוחות, את ההתמודדות הקבועה עם 
הדאגה וחוסר היציבות. הבט פנימה. זכור את 
טוב  לא  הרגשת  בעצמך  אתה  שבהם  הימים 
לבד  וחשת  הכסף,  יבוא  מאיפה  דאגת  בגוף, 

בעולם.
שוב,  יקרה  עוד  אולי  זה  אבל  ונגמר,  קרה,  זה 

עכשיו נשום אל הרגע. 
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דע מאין באת

החסיד הוא איש החסד. והוא תמיד אופטימי. כי 
הוא יודע שכל צרה דינה להסתיים. הזמן מרפא 
כי  פסימי.  תמיד  הוא  מידה  באותה  הכל.  את 
הוא יודע שכל טוב דינו להיגמר. הזמן הורס את 

הכל.

וכך מספרים על החסיד שהלך ברחובות בעיירה 
בעת שמורידים  שנאמרת  התפילה  את  מפזם 
אתה  ולאן  באת  מאין  "דע  קברו:  לתוך  אדם 
רימה  עפר  מקום  אל  סרוחה...  מטיפה  הולך, 
ותולעה..." אמרו לו הבריות: "אם מטיפה סרוחה 
יש  ותולעה הולך, אז מה  רימה  ואל מקום  בא 
לשיר פה?" "ובינתיים מה!?" השיב להם החסיד 

בתוכחה עולצת.

כמו  אתה   - הולך  אתה  ולאן  באת  מאין  דע 
באופן  רק  אלא  אופן,  בשום  מיוחד  לא  כולם. 
הכל  לאשר  זוכר  אתה  שבו  באופן  אולי  אחד: 
זה  ובשגרה.  בנחישות. את  עצמך, בטוב, ברע 
על  הפוקוס  של  התרגול  למאמץ  שהתחייבת 
הבחירה  ע"י  עצמך  את  מייחד  אתה  ה"זה". 

ב"זה". 

מי מביט בסרט

ערנות  הבא  לעד.  הפוך   – פירושו  "זה"  תרגול 
לכל מה שאתה עושה. אתה הולך, לך והתבונן 
בעצמך, בעולם, בנשימתך. אתה יכול ללכת בלי

מודעות  רובוט,  כמו  ללכת  יכול  אתה  מודעות, 
יודע את העבודה.  אינה נדרשת להליכה, הגוף 
בעולם,  בעצמך,  והתבונן  אכול  אוכל,  אתה 
בנשימתך. אתה יכול לאכול בלי מודעות, אתה 
נדרשת  אינה  מודעות  רובוט,  כמו  לאכול  יכול 
אפשר  מודעות,  בלי  לדבר  אפשר  לאכילה. 
לעבוד בלי מודעות, אפשר לחיות חיים שלמים 

בלי לדעת מיהו זה שחווה את הכל. מי אני?

חושיך-רגשות,  מול  יחלפו  שלמים  חיים 
לא  ולעולם  ונוראים  נפלאים  דברים  מחשבות, 
תדע  אתה  הוצג.  הזה  הסרט  מי  בפני  תדע 

שראית סרט אבל לא תדע מי ישב באולם.
בדגש  סרט!  רואה  אני   – פירושו  טוב  פוקוס 
זה  "רואה"! מתבונן. לפספס את המתבונן  על 

לפספס את הסרט כולו.
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היה עד

להיות  משפט?  בבית  מעד  מבקשים  מה  הרי 
לא  מרוחק.  להיות  אמת,  לדבר  אובייקטיבי, 
אמין.  נבדל,  להיות  העלילה.  עם  להזדהות 
אפאמאדה מבקשת ממך עדות. עמוד במרחק 
מה מהחוויה. זכור את הצופה תמיד. אתה אוכל, 
תשתנה  האוכל  ואיכות  אוכל  עצמך  על  הבט 
שהגוף  לכך  עד  היה  אהבה,  עושה  מיידית. 
עושה אהבה ומיד תהיה מאהב טוב יותר, מודע 
אני  הנה   – עציץ  מבשל, משקה  יותר. מתרחץ, 

משקה עציץ. 

וזוהי חוויה אחרת לגמרי.

דרך הנמוך הכנס לגבוה
לחיות  מסויים  משהו  לך  שיהיה  כדאי  תמיד 

למענו. פוקוס מסוים. אתגר כלשהו.
פחות  להיות   / ְמרצה  פחות  להיות  למשל... 
עצבני / להוריד סוכר / גלוטן / חלב / סיגריות/ 
עם  זמן  להוסיף  פייסבוק.   / פורנו   / שאכטות 
חברים / התבודדות / כושר... לא משנה מה נכון 
להיות  חייב  אינו  נחושה  כוונה  תרגול  בשבילך, 

הרהור תמידי במוחלט.
אדרבה - דרך הנמוך היכנס לגבוה, דרך המיקרו
הכנס למאקרו. העיקר הנחישות. בחר משהו – 
קטן טוב כמו גדול - והיה הפוקוס הזה כטוטפות 
בין עייניך ושיננת אותו, והגית בו, בשבתך בבית 
אל  ובקומך.  בלילה  בשוכבך  בדרך,  ובלכתך 

תשכח לזכור – בטוב, ברע, ובעיקר בשגרה.

אותו  שתהפוך  בתנאי  בחייך,  יתכן  שינוי  כל 
לפוקוס שלך. כי אתה יודע מה נכון עבורך, כל 

מה שצריך זה רק לזכור את זה!
הכוונה על הקטן והיחסי יביא אותך לכוונה על 
גדול והעילאי. ה"זה" הקטן והפרקטי יכין אותך 

ל"זה" הגדול והנצחי.
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החיים הם התמודדות

תורת הבודהה מתחילה במילים – "החיים הם 
דוקהה".

4 אמיתויות נאצלות קבע הבודהה בלב תורתו וזו 
על קיום הדוקהה היא הראשונה. "בעל כורחך 
אתה מגיע לעולם ובעל כורחך אתה יוצא ממנו. 
דוקהה,  היא  ההתבגרות  דוקהה,  היא  הלידה 

הזקנה היא דוקהה." 

אמירה פטאלית. מקוממת אולי. אבל בהתאם 
מבין  בניגודים,  חושב  הבודהה שהמוח  להבנת 
היציאה  את  מנתח  הוא  הנגדתו,  ע"י  דבר 
אינו מבטיח  מהסבל קודם כל בשליליות. הוא 
לתוך תורתו  קורא לכם  אינו  הוא  ואהבה,  אור 
בוא   – אומר  אינו  הוא  ושמחה.  הארה  בפיתוי 
ואלמדך  בוא  אומר  הוא  האושר;  את  ואלמדך 
לכך  מודע  אינך  אם  כי  מהסבל.  היציאה  את 
שחייך הם דוקהה אין לך מה לחפש פה. אדם 
צריך נסיון מסויים בחיים כדי להסכים להתחיל 
את הדרך למיגור הדוקהה והסכמה זו היא לתת 

גם לקושי אישור.

 

הכל באשמת ההצמדות
באופן מסורתי המילה "דוקהה" תורגמה לאנגלית 
ל "סאפרינג" ומכאן בעברית ל"סבל" אבל נראה 
שזה לא תרגום מדויק. המילה "סבל" מתקשרת 
אינם  האדם  בני  שרוב  ואומללות  אקוטי  לכאב 
לסייג  צריך  ולכן  חלקם.  מנת  שהיא  מרגישים 
יותר  אלא  "סבל"  בהכרח  אינו  שדוקהה  ולומר 

"אי נוחות". "אי נחת".

האם שמת לב שתמיד יש משהו שהוא "לא זה", 
איזו אי-נוחות שמפריעה לנוח באמת ולהירגע? 

את  מצא  שהבודהה  לך  דע  אז  לב,  שמת  אם 
אתה  הצמדות.   – הזו  המנוחה  לחוסר  הסיבה 
סובל כי אתה נצמד למה שאתה חושב שהוא 
הרי  כורחך  בעל  )האמנם?  שלך.  החיים  "שלך". 
אתה מגיע(, השם שלך )האמנם? את שמך לא 
הכבוד שלך, המעמד שלך  לעצמך(,  נתת  אתה 

)האמנם? האמנם?(. 

הבודהה מכוון אותנו להתבונן באופן שבו הנפש 
שלנו בנויה – מחלקים שאת כולם קיבלנו מתישהו, 
לא  מהחבר'ה.  מהמדינה,  מהמורים,  מההורים, 
מכוסים  אנחנו  עץ  על  אבק  כמו  איך  לב  שמנו 

באמת שאינה שלנו ואין גשם שיבוא וישטוף. 
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הדרך היחידה להשתפר זה להפסיק 
לרצות להשתפר

תרגול ״זה״ הוא הגשם הזה. 

אתה  אחד  לרגע  ונשיפה.  שאיפה  מדיטציה. 
נזכר במהות, בדבר שהוא הבסיס. בלי הצמדות 
לאשליות ובלי מחשבות "מה היה קורה אילו". 
בלי חרטות ובלי אשמה על מה שיכולת לעשות 
ההוא  כמו  הייתי  אילו  אחר.  מישהו  היית  אילו 
ההוא  כמו  מצליח  הייתי  אילו  מאושר,  הייתי 
הייתי מוגשם. אילו היה לי יותר כסף, יותר שקט, 
יותר אהבה אז... זוהי האשליה של הכוונה הלא 
נכונה. הרצון להיות כמו מישהו אחר, התשוקה 

להשתפר.

שיפוטית  מחשבה  מסתירה  היא  הבעיה.  זוהי 
לגבי עצמי כאילו אני לא "זה", לא מספיק טוב. 
שרק בעתיד אני אהיה מוגשם. אלא שבכך אני 

מאשר רק את ההחמצה.

להיות  צריכה  עצמית  בקבלה  הבחירה 
מוחלטת

אי אפשר לעשות הנחות לעצמי בנושא הקבלה 
העצמית. "סנטימטר אחד של הפרדה, גהינום 
בחירה  רק  הפתגם.  אומר  נפתחים"  וגן-עדן 

בקבלה עצמית ללא תנאי תניב שחרור. 

אלא שקבלה עצמית ללא תנאים מנוגדת לכל 
שצריך  להשתפר,  אותנו  לימדו  שלמדנו.  מה 
שבשביל  ולהתאמץ.  שלנו  האופי  על  להתגבר 
שיש  מה  את  לאשר  לא  צריך  מאושר  להיות 
לדברים,  להצמד  שאין.  מה  אחרי  לרדוף  אלא 
לאסוף כבוד, נכסים, הערכה. יש לשאוף תמיד 
לאוטו  יותר,  מרגש  לפרוייקט  הבא,  לדבר 
שבכך  אלא  יותר...  גדול  לבית  יותר,  משוכלל 

אנחנו רק מתרחקים מרגע ההווה. 

וזהו הפוקוס על החסד – זה זה זה. אני חי. אני 
בריא. אני בהודיה. אני מאושר מתוקף מה שיש 
לי ולא מתוקף מה שאני אשיג. מה שיש הוא  

מה שיש וכל מה שאין הוא בדיוק מה שאין!
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זיכרון נכון זה סוג של יוגה
הכי  החלטה  היא  זוהי  "זה"  לתרגול  להתחייב 
גדולה שתעשו בחיים שלכם. ואל תאמינו שזה 
יקרה מעצמו. אל תאמינו לקול האומר שלאט 
יום  ואז  מעצמם  וישתפרו  ילכו  הדברים  לאט 
טובים,  שהם  לכם  יוכיחו  שהחיים  אחרי  אחד, 

אתם תסכימו לקבל אותם כטובים.
יתווכח עם  לא. מי שמתווכח עם החיים היום, 
היום,  עצמית  שבביקורת  מי  מחר.  גם  החיים 

יהיה בביקורת עצמית גם מחר.

את הפוקוס הנכון, את הפרקטיקה של האישור,
להחדיר  צריך  עכשיו,  כבר  בסדר  שהכל 
למערכת. בכוח, בתשוקה, בהתמדה, זוהי היוגה

היחידה שראוי לתרגל. וזכרו, זה לא יהיה קל. 
אין דבר שקל לפספס יותר מאשר את ה"זה" 
הגדול. למה? כי שום יוגה אינה טבעית. לעמוד 
בתנוחת העץ או לשבת בתנוחת היונה אינו דבר 
טבעי. איש אינו מחכה לאוטובוס בתנוחת העץ. 
הוא מחכה לאוטובוס בתנוחת הקורא עיתון. או 

בתנוחת המדפדף בסמארטפון.     

אז תחליטו ותתחייבו לא לשכוח לזכור.

סובב סובב

הבט בחיים: הכל מצוי בסימטריה. הענפים הם
את  יוצר  הימין  היא השפל,  הגאות  השורשים, 

השמאל, המתח את הרגיעה. שלמות שלמות.
ואשר  הביקורת  על  ותר  העדפות,  על  ותר 
בנשימתך "זה זה זה" יש בעולם חסד מופלא: 

דבר מקיים את היפוכו.

הגבר  האור,  בוקע  מהחושך  לילה,  מביא  היום 
יוצר עננים,  גבר, הים  יולדת  יוצר אישה, אישה 
העננים יוצרים ים. הפרי נרקב על הקרקע ומותו 

מדשן את השורשים למחזור הבא.

בנפש.  אצלך  גם  ככה  זה  בטבע,  ככה  זה  אם 
נכנסות  טיסות   – באמצע  ואתה  סובב  מעגל 
העליון,  במסדרון  הנוחתים  יוצאות,  וטיסות 
הממריאים מתחתם בדיוטי, סובב, סובב העולם

על ציר אהובי.  



| 44 || 45 |

מדיטציה – הכלי להתכוון נכון

אלא  מאושר,  להיות  בשביל  לא  זה  מדיטציה 
בשביל לגלות את כל מה שמונע ממך להיות 

מאושר. 

הנפש רוצה רוגע ושקט ואמת וחסד וזכרון עצמי, 
מאמין  פנימי  משהו  כי  ככה?  לא  זה  למה  אז 
בהפך: ברעש, בכאוס, בדין, בשיכחה העצמית. 
שלך  המחשבות  זרם  ותראה,  מדיטציה  תרגל 
דברים  על  בדאגות  שליליות,  במחשבות  מלא 
לא סגורים. זהו יסוד השכל: לחפש את הבעיה, 
להתמקד בשלילי. ככה הקוף הפך לאדם: הוא 
התפתח דרך זיהוי הסכנה, דרך חששנות יתר, 

דאגנות. 

למה רוב הבריות לא עושים מדיטציה? כי הם 
יודעים שזה יעמת אותם עם השליליות שלהם, 
כאשר  השכלית  בשליליות  להתמקד  למה 
להמתין  למה  דעת?  להסחות  לברוח  אפשר 
כשאפשר  ״זה״  נשימות  תרגול  תוך  לרכבת 

לגלול את הפיד?

 

איך נהיה מתרגלי "זה"?
פשוט מחליטים. יום אחד אתה קם ומבין שאין 
של  נכון  לתרגול  נשבע  ואתה  יותר  להתחמק 
יומן  ומתחיל את  קונה מחברת  כוונותיך. אתה 
החסד שלך בו אתה נודר נדר – לחיות בפוקוס 

על מה שיש ולא על מה שאין.

להיות מאשר זו החלטה שלא משנה מה יהיה, 
אתה מתחייב )עד כמה שתצליח כמובן( לחפש 
ושל כל  נקודת הזכות של כל מצב  תמיד את 
אדם – לא חשוב כמה נסתרת היא או טמונה 

בשליליות של השליליות.

כתוב במחברת את התובנות של איש החסד – 
החסיד – זה שמאשר הכל.
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לצאת פראייר
החסיד, גם כשפוגעים בו הוא לא נפגע כי הוא 
ולבטוח.  זוכר שזו היתה הבחירה שלו להאמין 
ולעומת  זמנית,  זוכר שכל פגיעה היא  גם  הוא 

זאת האמת היא נצחית. סו ווט דה פאק.

פראייר.  מלצאת  עוד  חושש  אינך  רגע  מאותו 
יכולים  יודע שבמשחק הגדול רק לוזרים  אתה 
לא מעט משחקים.  כבר  ואתה הפסדת  לנצח 
אז מה הבעיה להקריב כמה משחקי אימון כדי 

לדפוק שלישיה בגמר.

מהו הגמר? רגע האמת. זמן המנוחה הנכונה. 

מדיטציה בעיניים פקוחות 
פקוחות  בעיניים  להעשות  יכול  ״זה״  תרגול 
גם בתור לקופת חולים. הבט סביב, ראה את 
הטרודות,  האחיות  את  המדשדשים,  הזקנים 
הבט בילדים החוששים לפני טיפול שיניים. שים 

לב לאמא המודאגת שמנענעת תינוק בוכה. 

זה החיים. זה זה זה )!( הם קורים עכשיו בזמן 
הגדולה  בטלויזיה  בפרסומות  בוהה  שאתה 
שבמסדרון בין המבזק לבין תוכנית האקטואליה.
קורה  הוא  אותו,  ראה  הסבל.  אל  עיניים  פקח 
אליך  גם  יגיע  והוא  שמסביבך,  לבריות  עכשיו 
אל  תברח  אל  אחר.  או  כזה  באופן  מתישהו 
אל  הוינר,  טופס  אל  הסמים,  אל   השכחה, 
– אם בא  כל אלה  כלומר תעשה את  הסקס. 
- אבל ראה את עצמך מתנחם בהשכחת  לך 
הדעת. קבלה עצמית מלאה היא לקבל גם את 
האופן שבו אתה בורח מה"דוקהה". ואף אחד 
לא מצפה שתהיה מואר רק מלהכיר את המונח 
"אפאמאדה". המונח הזה נכנס עכשיו לעולמך 

והוא יחולל בו לאט לאט תמורות גדולות.
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אינך יכול להיות חזק יותר מהחלק הכי 
חלש בך

והוא לא יקרה כי רצית להשתפר,  יגיע.  השינוי 
במי  ובחרת  השיפור  על  ויתרת  כי  יגיע  הוא 
ותתאכזב  ותלחם  תשכח  ושוב  שוב  שאתה. 
ותכעס, ושוב ושוב תזכור ותירגע, ותבחר בעצמך 
בכלל,  השתפרת  לא  ואתה  הודיה.  תתמלא 
רק הפסקת לנסות להיות מי שאתה לא. זוהי 
ססמתנו: "איני יכול להיות מי שאני לא". הברוש 
לא יכול להיות ורד, והנמר לא יכול להיות ג'ירף, 
אתה לא יותר חזק מהחלקים הכי חלשים בך, 
ואתה לא יכול להיות יותר מואר מהחלקים הכי 

חשוכים בך. 

החסד,  של  היוגה  זוהי  ״זה״.  הוא  התרגול  שם 
וכל אחד מתרגל ברמתו. כמה הוא יכול לשחרר 
אני  זה  "בלי  חייב",  "אני  לי",  "אסור  "צריכים". 

אמות". 

שוב  לעצמי  לומר  פירושו  להרפות  להסכים 
ושוב: זה זה זה, אני לא לבד, יש אהבה בעולם, 
אני בריא, צריך לשמור על צניעות. אין לי באמת 
החיים שהובילוני  בנתיבי  מושג  לי  אין  שליטה. 

עד פה. על כן אני משחרר אחיזה. 

אין רע בעולם שמנותק מהטוב

זכור: אגו וחסד לא יכולים להתקיים בו זמנית. 

זו כמעט משוואה. יש אגו אין חסד, יש חסד אין 
אגו. ברגעים כאלה של תרגול נשימות, מספיק 
נכון גם  יעבור", "הכל  זה  "גם  לומר במחשבה, 
"ישועת  בעולם",  יאוש  "אין  שלא",  כשנראה 
השם כהרף עין", "זה זה זה", "כל עכבה לטובה", 

"כל שיעור הוא תיקון"... 

והכי טוב: "אני משחרר בברכה את מה שיוצא 
רוצה  והאגו  לי  יקר  הוא  עכשיו  אם  )גם  מחיי 
שנכנס  מה  את  בברכה  ומקבל  בו(  להיאחז 
אליהם )גם אם עכשיו זה לא בא לי טוב והאגו 

רוצה שיסתלק(".
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היה ריאליסטי – הסתמך על חסדים
הצריך מנותק מהשפע,

הדחוף מרחיק מהחשוב,
הדאגה מנציחה חשש.

הוא  מייחל,  הוא  רוצה,  הוא  צריך:  לא  החסיד 
שואף, הוא כמּה, הוא מזמן. אבל "צרכיו" מועטים. 
מילה זו הוא מייחד לעניני בית הכסא. השלך את 
כל יהבך על כוונה נכונה – זו הטקטיקה הטובה 
ביותר שמצאתי לחיים. בכספי, ברגשי, בהורות, 
בזוגיות: כל מה שקורה, ראה בו פלא אפילו אם 

תכננת אותו חודשים.
מיידית.  שמשתלם  דבר  זה  חסדים  על  לחיות 
ברגע שאתה מתחיל לחיות ככה – מיידית אתה
מתחיל לחיות ככה! ועל זה נאמר: סבלנות אין 

קץ מביאה תוצאות מידיות. 

 

האחר הוא מראה 
"אור  של  רוחניקיות  אינו  "זה"  נשימות  תרגול 
ואהבה" כפי שאוהבים להדביק לנו השכלתנים. 
מידת הדין שלהם אינה אלא מעטה הגנה כנגד 
הטילטול  כנגד  שריון  העולם,  של  הכאוטיות 
המאמלל בין הטוב לרע, בין האושר לכאב. אנשי 
הדין אוטמים את הרגש כדי לא לחוש את סבל 

זולתם.
אשמה  הנאנסת  בעוניו,  אשם  העני  מבחינתם 

בפגיעתה, הפלסטינאי אשם במצבו.
היא  שלך  היוגה  אפאמאדה...  שמתרגל  אתה, 
לעשות ההפך. פתח את ליבך לשלילי. רק ככה 

תנצל.
בחייו.  אותו  מנציח  רק  מהשלילי,  שבורח  זה 
האישה  הנדבות,  מקבצי  את  ששונא  האיש 
ששונאת את הממשלה, השמאלני ששונא את 
חייב  הפועל  את  ששונא  המכביסט  המתנחל, 
לאטום את ליבו לאנושיותו של הזולת. אינך יכול 
להאשים מישהו מבלי לפגוע בחלק בך שמזדהה 
הוא  האחר  אנושית.  מראה  הוא  האחר  איתו. 
שבך.  השלילי  של  יצוג  הוא  בתחפושת,  אתה 
זוהי לולאה של סבל: המאשים נאשם, השופט 

נשפט, הגוזר נגזר. 
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לחזור לתמימות
סביבו,  מביט  העיירה,  ברחובות  החסיד  הולך 
את  לסגור  במקום  השלילי.  בהיפוך  ומתאמן 
ליבו ללכלוך, לכיעור, להזנחה, לעוני, לגסות, הוא

מתבונן בהם דווקא.
שמצפצף  הרוח  גס  לנהג  לבו  את  פותח  הוא 
בכיכר )בטח קשה לו בחיים. אולי הוא בחובות( 
סביב  המתגודדים  המשועממים  בזקנים  מביט 
דוכן הלוטו )בהצלחה לכולם הכי חשוב שתהיו 
עם  היהיר  הצעיר  את  רואה  הוא  בריאים(, 
האופנים החשמליים שכמעט דורס את מחלק 
העיתונים )ככה זה, מחר הוא מחלק העיתונים 
אמו  בזרועות  צורח  ילד  אותו(  דורס  שמישהו 
העייפה... אין לך צרימה שכוונת ה"זה" לא יאה
לה. הכירות עם הסבל, מבט מפוכח לתוך החיים

יותר  מאושר  להיות  אותך  מקרבים  הקשים 
מאבקים  מאמץ,  משוללי  טובים  חיים  מאשר 

וכשלונות.
"This in Win Can Losers Only Game " אמר 
רק  מתפתחת  שמודעות  לכך  והתכוון  אושו 
הדרכים  בצידי  הכנוע שמתנהל  רגישות.  מתוך 
קולט משהו שהמצליחן באוטו החדש מפספס 

לגמרי.

ממולאים ריקים
הידעתם?

צמצום יוצר שפע. הרחבה יוצרת ריק. 
שנאמאר : "מרעיבו שבע – משביעו רעב"

צמצם את הכלי: אכל במידה, אל תעשן, תוריד
בקפה, בסוכר, בסמים. תעשה סקס עם בת זוג
אחת. ככול שתצטמצם תוכל לחוש בתדר חסד

הדק שמצוי בלב ליבה של ההוויה.
ממולאים,  אלא  מלאים  אינם  החיים  כאשר 
תסלק  אל  כרעב.  מורגש  החוסר  של  הכאב 

אותו בשאכטה.
השאר עם הרעב הזה. הבט בו. זהו רעב רגשי 
אבל אין בו שום סכנה. הוא מתנה, סימן דרך, 
אצבע שמצביעה: החסד לעולם לא יבוא מבחוץ,
ריקות  אסוף  מחסור.  דינו   - שפע  האוסף  לכן 

ותמצא נצח.
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הללויה!

לי  היה  טלוויזיה.  בתוכנית  להארה  הגעתי 
בקשתי  זה  את  אבל  מנשוא,  קשה  קשה,  בה 
הנוחות.  לאיזור  מעבר  אל  ללכת  כשיצאתי: 
הבעיה.  את  לטשטש  להפסיק  ברעב.   לגעת 
דחיה  הרבה  עם  התמודדתי  וקיבלתי,  ביקשתי 
לא  שמזמן  עתיקים  נפש  חלקי  עם  וכאב, 
אפשר  "אי  מישהו:  פעם  שאמר  כמו  פגשתי. 
האור  את  אור.  יצירי  מלדמיין  להארה  להגיע 

פוגשים כשהולכים במודעות אל תוך החושך".

וכך עשיתי, הלכתי אל החושך מבחירה ויכולתי
ולכן  דחוי,  בודד,  חזק,  לא  אהוב,  לא  הייתי  לו. 
התפללתי לחסד בכל דקה משעות הערות. וזה
הגיע לבסוף. את ימי האחרונים בהפקה עברתי
שמשפתי לא משה תפילת הודיה: "הללו, הללו,

הללו. כל הנשמה תהלל יה, הללויה" 

אורות גבוהים

דינים.  שכולה  ריאלטי  מתוכנית  חלק  הייתי 
בעולם  כלוא  הייתי  ברורים.  מאד  היו  החוקים 
וזוהי כל המשמעות של הדין; כל  סגור, תחום. 
החסד.  את  שמחזיק  הכלי  להיות  נועד  קיומו 
מאמץ.  בלי  רפיון  אין  דין.  בלי  חסד  אין  בעצם 
אין זמן בלי שעון. אלוהים יצר את העולם כדי 
שיהיה כלי שיחזיק את החסד. כשהייתי מתפלל 
יה", הייתי מקשיב לקולות  "כל הנשמה תהלל 
צפצופי  החרקים,  צרצורי  מסביבי,  הטבע 
הציפורים, רחש הגלים, ידעתי שכך הם אומרים 

כל אחד בשפתו, "הללויה".
העצים מרשרשים זה לזה תודה ושבח; הנמלים,
את  האחת  מלטפות  הנחפזת,  בדרכן  נפגשות 
טעויות".  אין  נכון,  "הכל  ולוחשות  רעותה  ראש 
זהו תדר של אחדות שאת שירו הם מקפידים 

לזמר והנה, גם אני מבין את שפת החיות.
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להיות דולפין

מואר  בשביל  הלכתי  מהמשחק,  שהודחתי  ביום 
להפליא, קרני השמש ציירו כתמים באלף גוונים 
של ירוק ואני שאפתי אויר אמזונס עשיר. פיזמתי 
הכל  להתרחב:  הפסיק  לא  והלב  חסידי  ניגון  לי 
ֶבֶתדר. בשלב מסויים פחדתי שאתפוצץ מרוב אור.
שאלתי את עצמי אם לעצור או שאפשר להמשיך.

בחסד  שנתקלים  לבריות  לפעמים  קורה  זה 
מוכן  לא  כשהכלי  מקרית,  פינה  באיזושהי 
והקליפות סדוקות. פתאום בסוף סדנת נשימות, 
 – יוגה  ריטריט  במהלך  טבע,  מסיבת  אחרי  או 
עפים  הם  בהתחלה  לזהור.  מתחילה  המציאות 
קשר  מאבדים  והם  נסגר  זה  אח"כ  אבל  זה  על 

למציאות ונהיים דולפינים.

מחברי  שאחדים  למרות   - המקרה  היה  לא  זה 
האחרונה  בדרכי   - "מוזר"  שאני  חשבו  למשחק 
מותי  אל  בדרכי  הפסדתי,  שבו  הדו-קרב  לעבר 
המשחקי, הלכתי באור אלף גווני הירוק, והחלקתי

אנחנו  כאילו  השביל  לאורך  העלים  עם  כיפים 
נציגם  משלהם,  אני  כדורסל.  לקבוצת  חברים 

בעולם בני האדם. 

סובב סובב העולם על ציר

מסכות  שאת  המשחק:  לאורך  חשתי  וכך 
הוא  הטבע  אבל  מקרוא  כושל  אני  האנשים 
העננים,  הגשם,  הנהר,  היער,  שלי,  החבר 
הטבע כולו היה לי לישועה. פניתי אליו כאשר 
איבדתי את עצמי בחבורה הרועשת. פניתי אליו 
ולא מצאתי מאין  כשאיבדתי את עצמי בעצמי 

יבוא עזרי.
אומר  וארץ"  שמים  עושה  השם,  מעם  "עזרי 
פיסת האלוהות  הוא  יער הגשם  ואכן  הפסוק, 
המדבר,  את  אהבתי  שראיתי.  ביותר  המרוכזת 
בהימליה,  התאהבתי  אלמוגים,  בריפי  צללתי 

אבל כזה טבע לא ראיתי מעולם.
אין מה לומר: המים הם החיים.

איפה שיש מים, יש שפע. הבריאה בריאה.
אלוהים עודו צעיר באמזונס, מדלג בגנו, שופע 
חיים ומוות, אור וצל, הכל נוגע בהכל באינטימיות

צפופה, לכולם יש יחסים עם כולם, כל יום בא 
הנהר  מים,  היא  האדמה  הכל,  ושוטף  הגשם 
הוא בוץ, עננים למעלה ולמטה, העץ הוא כוכב 

לכת, סובב סובב.
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אל תשכח לזכור:

החסד קשור יותר בזורם, בעגול, בנצחי ופחות 
במקוטע, בקוי, בזמני. זה לא סתם שאין ביטוי 
באף שפה האומר: "יפה כמו שדה תעופה" כי 
מדוייק,  פונקציונלי,  מקום  הוא  תעופה  שדה 
לחמים,  להתחפש  לנסות  יכול  הוא  קר.  יעיל, 
ביתי, אבל זוהי אשליה. הוא תמיד רוצה להניע 
אותך כבר לנמל התעופה הבא. הטבע לעומתו

עץ  אין  הגעת.  כבר  כי  אותך  להניע  רוצה  לא 
שיגיד לרעהו, "הי, אתה דורך לי על השורשים",
אין שיח שאומר, "תקשיבו, השנה אני לא אוציא

פרחים, זה לא יעיל".
משיב   – החסד  גם  וכמוהו  תמים,  הוא  הטבע 
אותנו לילדותנו שאבדה. לטבע שלנו הראשוני. 
האזינו ושמעו, יש נים סמוי של געגוע בתחושת
החסד. תוגה מעורפלת של שלמות שידענו לפני

שנכנסנו לעולם הדינים.

תמימות שמושגת מחדש

מידי.  תמים  חושבים שהוא  החסיד  חבריו של 
נאיביות ואמון זה דבר מסוכן בעולם שכזה. אז 
הוא אומר להם: וכי מה יש לכם להפסיד? את 
שאתם  הזה  האוצר  מהו  החסד?  נטולי  חייכם 
שומרים עליו? הביטו – אולי אין כלום בכספת 

הזו?
הקרבת  לא   – וראה  הכל  להקריב  מוכן  הייה 
כלום. היה מתגונן, שומר וחשדן וראה – הקרבת

את הכל.
זוהי  ילד.  של  תמימות  אינה  שלי  התמימות 
בחייו  סטירות  כמה  תמימות של אדם שקיבל 
ולכן הוא חזק בנפשו. האמון שלי הוא אמון של

מישהו שנפגע. וזהו אמון מתוק מאד.
האמון הראשוני, התמימות של הילד בן השנתים
דינה להתמוסס בכאבי החיים. התמימות שלי  
בנויה על שנים של  לא תתמוסס לעולם. היא 
את  ידעתי  בגידות.  פיטורין,  אכזבות,  טעויות, 

הדין עד תומו.
עכשיו אני בחסד. 
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