
 חוויית הארעיות

 ד"ר פול ר' פליישמן

מניעות את אישיותנו לעבר הבשלה של מדיטציית ויפאסנה, נקרות בדרכנו התנסויות ש  בנתיבכשאנו צועדים  

שאנו  , כיווןלזרז לשינוי חברתי כל אחד ואחת מאיתנו נהייתחלה ב. הטרנספורמציה האישית שוהתבגרות

 משפיעים על כל מה שנמצא סביבנו.

שבראש ( היא, כמובן, העובדה המהותית  'הניצ  א  ה קין כתב: "ארעיות )ב    אג'י אּוי  אמורה הוויפאסנה הדגול ס  

 .שער כניסהפתח, היא  אניצ'הדרך תרגול".  נהולהבי היש לחוותובראשונה 

 בדרךאדם הולך  כש, אך  יער עבותמו  כלנו  עשויות להיראות    , הןבעולם  התופעות  הריבוי והמורכבות של  בשל

ה קרחת יער.  תגלה לפניומ של מדיטציית ויפאסנה המהותי הראשון... היא הגורם  אניצ'הקין כתב: "אּו ב 

מתמשך ככל  פןבאו אניצ'הכדי להתקדם בתרגול מדיטציית ויפאסנה, על התלמיד להתמיד בידיעת 

 האפשר".

 אניצ'הרק מושג;    נהאינ  אניצ'ההוא ארעיות או שינוי. אולם    אלי,, מילה בשפת הפ  אניצ'ההתרגום העברי של  

 ,באחד מאותם שבילים נישאים בהרי ההימלאיה ניםשל צליי םבדרכ אבניםה יאות, סימן כמו גלהיא 

המצביעה על  סימן־היא מילה אניצ'ה. אמיתיים אחרים צלייניםפרצו תמרורים המסמנים את השבילים ש

כל "דבר"  נצחי.ע או של כל החומר ביקום. דבר אינו מוצק, קבו תהבלתי פוסק ההשתנותעובדת מציאות: 

ה אר  ה  ק  נ  ה ס  ב  ס  הוא בעצם "אירוע". אפילו אבן היא סוג של נהר, והר אינו אלא גל אטי. הבודהא אמר, 

היא התנסות ישירה בטבע הגוף והנפש שלו  אניצ'הלמתרגל ויפאסנה,  .בזרימה נתוןהיקום כולו  – אניצ'ה

ה קין, ב   תוך עצמך", כתב אּואל עצמו, טבילה ישירה במציאות האוניברסלית שבתוכו. "רק מבט חטוף 

 ".אניצ'ה –והנה זה "

המציאות של הביולוגיה, הכימיה עובדות תוך ב היא שקיעה אניצ'המדען בן המאה העשרים, ה מבחינת

 הקורא מבין, אפייהכאילו לאחר שנים רבות של קריאה בספרי  ;היקום האטומי והמולקולרי –והפיזיקה 

 אינה אלא הוא עצמו.במתכון שהעוגייה סוף לב

מדע להרגיש באופן סובייקטיבי את מה שהוא קודם לכן ניתח ה לשוחרמאפשרת  אניצ'ההחוויה של 

זמן ושינוי רווחות בכל חוויה אנושית. אנו  בילגתחושות מוקדמות סובייקטיביות  באובייקטיביות מבחוץ.

 בכל רחבי הטבע. כשאנו מזדקנים, ואנו מתבוננים בפעולתה אניצ'המרגישים 

שחי בקליפורניה, שב לאזורי הכפר של ליטא לאחר היעדרות חתן פרס נובל פולני המשורר הש, ב מילֹול  'ס  צ  

 שנה, וכתב: 52של 

קֹום" מ  ה ה  ז  ֲאִני ה  ף ,ו  ק ֵחר  ח  ר  מ   ,ֵביֵנינּו ה 

ִנית־בֹו מ  ה ,ז  נ  ר ש  ח  ה א  נ  נּו ,ש  ר  ִלים ִהש   ." ע 

ר ההודי את אגֹות ט  נ  ר  יד  ב, המשיל ר  בזכות שירתו 1914שנת לזמן קצר לאחר שזכה בפרס נובל לספרות 

 מסיביר לדרום הודו: הוחסרת המנוח פוסקתה", אווזים בנדידתם הבלתי ק  ל  ל"ב   היקום

ת"...  ח  ה ִמת  ֲעט  מ  ץ ל  ר  א  ִים ,ה  מ  ש  ִים, ה  מ  ת ֲאִני שֹוֵמע   ,ה  ק א  ש  ִים מ  פ  נ  כ  ר  ה  נֹוח  ֲחס  מ   ." ה 



חתן פרס נובל אשר בעצמו ס, ר ייט  ל  ט  א, המשורר האירי ויליאם ב  ארבע שנים לאחר שכתב טאגור את שירו

בברבורי בלתי פוסק השינוי הזמן וה תאת השתקפוקרא, העריץ וסייע לתרגם את שירתו של טאגור, ראה 

  בקּול פארק: הפרא

ְך ֵעת א  ִאים םהֵ  כ  ל ִנש  ִים ע  מ  ֵקִטים ה  ש   ,ה 

תֹוִרִיים ֵפהִפִיים  ,ִמס   ;י 

ֵאילּו ֵחי ב  נּו סּוף ִצמ  ת ִיב   ,ִקנ ם א 

ד צ  ה ל  ר ֵאיז  ֲאג   ֲאג ם אֹו מ 

גּו נ  ע  ת י  ִריֹות ֵעיֵני א  ב  בֹוא ה  יֹום ב  ִקיץ ה  א  ש   כ 

ה ל  ֲאג  פּו ו  עֹופ  ִהת  ם ש  ה  ם ל   ?" כֻּל 

היא עובדה מדעית, מדוע עלינו לעמול  אניצ'האם רווחת ואינטואיטיבית כל כך,  אניצ'ה התפיסה של אם

 בכל רגע?וקשה כל כך כדי לדעת אותה? האם אין היא ברורה בכל מקום, לכל אדם 

סבל. אנו  ותמלא התופעותכל  – אה  ק  דּו האר  ה  ק  נ  ה ס  ב  ס  היא הצער הגדול:  אניצ'ה ה שלהתנגדותנו לחווי

משום  ,רגש פואטיככמושג מדעי או  רק ומשתדלים להשאירה אניצ'התופסים מרחק מחוויה ישירה של 

 שהדינמיות שלה ממיסה את תחושת הביטחון והסדר שלנו וממלאת אותנו בתחושת אובדן ויגון.

ג סנהר הבאמצעות טבילה ב ההיטהרותרעיון  נ  כל מי שעומד על גדותיו במקום  אךמוצא חן בעיני כל אדם,  ג 

בוודאי יהסס לרגע,   ,קרים כקרח  םמישל    נתמסוכ  ימהוואר, בזרריד  ש או ה  שבו הוא מגיח מן ההרים ברישיק  

לא יטהרך אלא אם יסחף אותך לגמרי. הטבילה  אם לא ייסוג מיד, בטרם יטבול בו. קל וחומר אם הנהר

תלישה הזו מהגדה הנוחה והמוכרת, וה  הרחקהופכת את המציאות לצלולה, אך היא סוחפת אותנו    אניצ'הב

, מוביל לאובדן המיתוס המנחם, הברית המוכרת והזהות אה  ק  דּומפחידה ומכאיבה בהתחלה. הצער הגדול,  

שלעולם לא כל הקרסים שאנו נאחזים בעזרתם לרעיון שיש לנו עצמי פרטי, נצחי ובלתי משתנה  – הבטוחה

 .תיממש  מהות  כל התופעות חסרות  –  האט  נ  ה א  אמ  ה  ד  ה  ב  ס    –יישטף מאיתנו אל נהר החיים. ואז אנו מבינים  

הפנטזיה על גדולתנו, האהבה שלנו לעצמנו ולכל מה שאנו מכנים "שלנו", הן הסלע שעליו כולנו בונים את 

 מתגלה כנוזלי, חסר מהות סלע העצמי,, או בעיקר סלע העצמי חיינו. אולם כל סלע הוא סוג של נהר. אפילו

מעוררת בנו עצב  הקר וחסר הרחמים בזרם הזמן שחיינו נסחפים הלאה מאיתנו . ההרגשההאט  נ  א  , ממשית

שהנפשות והלבבות והבתים על כך  הנדהמת זעקת היגון עולהעולם בכל כתבי הקודש מ. מאודעמוק 

 בכדור הארץ. שהותנובזמן ייתלשו מאיתנו כולם  כל כך והמשפחות שאנו מוקירים

 בספר תהילים נכתב:

ד" ֵשב ֱאנֹוש, ע  א־ת  כ  ֵניד  ר, שּובּו ב  תֹּאמ  ם.־; ו  ד   א 

יָך ֵעינ  ִנים, ב  ף ש  ל  ֲעבֹּר; --ִכי א  מֹול, ִכי י  ת  יֹום א   כ 

ה מּור  ש  א  ה.  ו  ל  י  ל   ב 

ם ת  מ  ר   ..."ז 

 )תהילים, פרק צ'(.

 נכתב:, 11ה, פרק ד גיט  ו  ג  ה  ב  בבהתגלות הגדולה 

ן" מ  ז  כֹּל ה  ִחיד ,י כֹול־ה  כ  ל מ  ִרים כ  ב  ד  ם ה   . "כֻּל 



 פרק סיום יוקד לכל התקוות והחלומות. – עולמות המחריבה מתואר כתבערה הזמן הזה

ץ גֹּזר  בִ בקוראן מזכירה לנו זמן שבו " 56ה ר  סּו ר  א  מֹוֵגג ,ה  ִהת  ִרים ּוב  ה  ם ,ה  ֲחנ  ִהט  ר ּוב  פ  ע  ק ל  ...". אנחנו אלו ד 

 כל יום.בעצם שצריכים להבין שהיום הזה הוא 

II 

בישירות, באומץ ובבהירות האופייניים לו העז פרויד לזעזע את קוראיו בהשקפותיו על הדת הממוסדת. הוא 

המחשבה על המוות  כתב שכל בן אנוש מרגיש קטן וחסר ישע אל מול כוחות הטבע, בראש ובראשונה המוות.

הדמות מהמיתולוגיה פוצעת את הנרקיסיזם של האדם. פרויד חשב שבמידה זו או אחרת כל אדם הוא כמו 

שנגרמו הנרקיסיסטיים    ינוברגשותו. כדי לרפא את הפצעים  עצמ  שהתאהב בהשתקפות של  נרקיסוס,היוונית  

יחד בריגוש נרקיסיסטי קולקטיבי.  להם בני האדם חוברים לזמן ולמוות, טען פרויד, שלנו המודעות על־ידי

בתחושת חשיבות עצמית  יויחד שמתאגדותלכן אנו רואים קבוצות כמו מדינות לאום או דתות ממוסדות 

העצמי היפהפה שלו אולי ידעך וימות, ש ־על־פימדומה. הדרמה העדרית הזו מסייעת לאדם להרגיש שאף

 להביןכדי    זאת  כתב  פרוידבאיזו תקופה  ת הוא חלק מדבר־מה מתמשך, חשוב ורב־עוצמה. עלינו לזכור  לפחו

אירופה כולה לערב רב של רוצחים בעלי  התנפצה לא רב לאחר מכןזמן ו, שכן תעד כמה חדה הייתה תובנ

שהצדיקו את מעשיהם באמצעות טיעונים טרנסצנדנטליים: אני חלק מהמולדת, אני  ת עצמיתתחושת גדלּו

שמלאכתם  כותב את ההיסטוריה של האנושות. היינריך הימלר, שהיה ראש האס־אס, הכוחות המיוחדים

הוא יודע שהם סובלים לעתים מבלבול כי הייתה לרצוח יהודים בלתי חמושים וחפים מפשע, אמר לאנשיו 

מפני שהם משרתים את המנהיג ואת המולדת ב"תהילה בלתי  ,אל להם להירתע ךמעשיהם, א ומאשמה על

 כתובה שלא תישכח לעולם".

את החוליה המקשרת בין התאהבות האדם בעצמי מסבירה היטב  הפסיכולוגיה הפסיכואנליטית של פרויד

שאיש אינו יכול לחמוק ממנה  לבין הפגיעה הנרקיסיסטית –נרקיסיזם  –שלו שעבר אידיאליזציה  היפהפה

זיק של מוות חולף במוחו; ובין שתיהן לבין החוליה האחרונה בשרשרת הקצרה הזו: ההגנה  כאשר אפילו

חשיבות עצמית  –ת גרנדיוזיּו .מספק לאדם הניפוח הנרקיסיסטי הקבוצתישהפסיכולוגית מפני המוות 

י בין שהיא אינדיבידואלית ובין שהיא קולקטיבית, היא אחת הדרכים שבהן קבוצה קטנה של בנ –מופרזת 

. גרנדיוזיות היא אמצעי הגנה רווח בעולם של חוסר ביטחון. החזקכו תכמוגנ הלחוות את עצמ האדם יכול

יותר, כך גדלה הסבירות   רבבהירה כל כך, ככל שהתקופה מתאפיינת בחוסר ביטחון  כפי שפרויד חזה בצורה  

העוצמה של הסופות האנושיות  .התגוננותלצורכי  מנופחות מגאווה עצמיתשבני האדם יתאגדו בקבוצות 

ברעיונות  מכיוון שמקורן אינו בבסיסן. הן אינן נגישות לשכל הישר הטמונהעזה לא פחות מהאימה  הללו

כדי להצדיק ולנמק אותן( אלא בשכבות פסיכולוגיות עמוקות יותר: הרצון האנוכי גמות )המשמשות ובדֹו

אל נרקיסיזם האל להיות במרכז העניינים  רצוןהמ .של האדםהנצחי  להפוך את העולם לבמה עבור העצמי

הטבוע  היא תגובה רווחת כלפי הצער הגדול שתייכות לאספסוףהה – חברתיתהתוקפנות אל הגרנדיוזיות ה

ביותר מאז אפלטון, מרטין  הגדולתרבות אינן משככות זאת: הפילוסוף המערבי התבונה וה בחיי האדם.

שידול לערכים מופשטים כמו חמלה ושירות יכול לשמש  בדומה לכך,היידגר, הביע תמיכה פומבית בנאציזם.  

הי, הוא נימק את התנהגותו החשיבות העצמית. כאשר נ    אש  ה שללליבוי ד  נ  ה ג  מ  ט  ה  ה רצח את מ  ס  ם גֹוד  הּור  ט 

ולדת. אולם מילותיו שלו בזכות עצמו חשפו את הפחד שלו מפני בשירות המ כאקט של אומץ נטול אנוכיות

 , "מסורס" ופגיע.שהאפשרות שיהיה חל

אל  של הודו ותהעתיק יהותנתיבהיה ככל הנראה האמריקני הראשון שבא במגע עם  רֹוהנרי דיוויד ת'ֹו

הוא רע, ואם יש דבר שאני  –רוב טוב בעיני שכניי  מה שנראה על־פיהוא כתב: ". ןלצעוד בההחכמה וניסה 



מתבצעות מרבית הרציחות בשירות  ר עליו, מסתבר שזו התנהגותי הטובה". בשם האל והקבוצהצֵ מֵ 

הה ר   אפשרלמלחמות הדת והאידיאולוגיה הבלתי פוסקות בעולם כיום,  לה. ממסעי הצלבשל הגדּו 1ִכימ 

לראות את הפעלת החוליה שבין היכולת האנושית לדמיין מוות אישי לבין ההכחשה הריאקטיבית 

של אותה שבריריות, והתוצאה היא תאוות כוח ואלימות. במקום לרפא את המחלה הזו של  המתרעמת

 היללהיכולה להישמע   קרובות ערוץ, בדומה לפוליטיקה, שדרכו  הנפש, הדתות הממוסדות מספקות לעתים

 .מסרבת להאמיןשהנואשת 

III 

עומד  הדחף האינדיבידואליסטי לשנות את העולם בהתאם לתשוקות האנוכיותאניצ'ה.  האר  ה  ק  נ  ה ס  ב  ס  

; כעת אניצ'הבבסיס התסיסה החברתית. ויפאסנה ניצבת אל מול שורשי הדחף הזה. עד כה עסקתי בחוויית  

התייצבות  שעל־ידישפרויד חלק עם הבודהא היא  ותאחת התובנ אניצ'ה.של  החוויהאני רוצה להדגיש את 

שלם בול; להיות אדם אל מול מקור הסבל שלנו, אנו יכולים להשתחרר. להיות אדם פירושו לס ישירה

 להתייצב מולמודע. מדיטציית ויפאסנה מאפשרת לאדם מן השורה לראות את החבוי, פירושו לסבול ב  

. השינוי בלתי נראה; המציאות חמקמקה; שאין להעלות על הדעתהחמקמק, לראות בעיני רוחו את מה 

עם זאת, באמצעות תהליך  .של עצמנו ההתפוגגותאיננו מסוגלים להעלות על דעתנו את רובנו, רוב הזמן, 

ויפאסנה מספקת  הדרגתי ומונחה שעמד במבחן הזמן, אנו יכולים לאפשר ליכולותינו האנושיות לצמוח.

סולם התפתחותי שבעזרתו אנו יכולים להמשיך לטפס מעלה, ממש כפי שעשינו בהיותנו פעוטות ולמדנו 

מה שבלתי אפשרי ומעורר בעתה  בית ספר כאשר למדנו קרוא וכתוב.ב ם, או כפי שעשינו כילדיללכת

 נהיה מאתגר ואפשרי כשמתבוננים בו צעד אחר צעד. כשלםמביטים בו כש

. ־למרות־עצמנואניצ'העליו כעת הוא החוויה של מה שאפשר לכנות   ניצביםהשלב בסולם ההתפתחותי שאנו 

התאהבנו ש  –נו  של, בגלל הצער הגדול הכרוך באובדן דמותנו  אניצ'המאחר שקיימת בלבנו התנגדות אדירה ל

מכיוון  –באמצעות הפעלת כוח מכוונת  עליה להגןאותה והתאהבות נרקיסיסטית, שאנו רוצים לשמר בה 

כפי שאנו מדמיינים   זישכל אחד מאיתנו מחפש ביטחון וסיפוק בחיים דרך השלכה של עצמי אידיאלי גרנדיו

 מלווה בכאב. אניצ'האותו לנצח, החוויה של 

 נוזללפחות שני נחלים של ששעה של ישיבה נחושה בלי  בתוםהאם יש תלמיד ויפאסנה שמעולם לא קם 

 החיים זולגים מטה על פניו?

היא מה שאנו משלבים אניצ'ה  היא מה שאנו פוחדים ממנו; אניצ'ההיא מה שאנו בורחים מפניו;  אניצ'ה

 אניצ'ההאישי, אובדן עולמנו כפי שאנו מכירים אותו.  נוהיא הרס כוחאניצ'ה כוחות נגדו ומנסים לרסקו. 

שלתוכה  , ההזדמנות המבורכת ויקרת הערךאניצ'השל  החוויההיא מה שמוציא את העולם מדעתו. אך 

החוויה הישירה עצמה, בניגוד לתדמיות,  –במשך גלגולי חיים רבים, כך אומרים  –האדם מתפתח אט־אט 

 עובדתית כמו הרוח.והיא פשוטה, ברורה אניצ'ה החוויה של  –לשדים ולהצצות החטופות 

 לאחר שחוויתיבנהר שמימיו מרפאים, קרירים וטריים. עכשיו אני נשטף בנהר;  זהו שחרור, מעין טבילה

חרדות מיותרות רבות כל כך, אני נתלש ונסחף לבדי בזרם. אבל אני יכול לשחות, או ליתר דיוק לצוף. העצמי 

ִתיאני עדיין חי; לא טבעתי ולא  אבללצד המגבת שלי, על הגדה  השארתי אותו –שתחזקתי  רסיסים . מ 

ובצורות. בלי  בפרצופיםנהירה  נעשיתולם צפים כעת לידי. הזרימה של העשחשבתי כי עליי ללפות בחוזקה 

 
 יצור מיתולוגי נושף אש ולו ראש אריה, גוף של עז וזנב נחש. 1



גבי הוא בש  הבוהק  שביל החלב  את לבי בדאגות אנושיות.ווממלא את זרועותיי בשרירים    רצוני היקום נפרש

רועד ורוטט, נטול חופים, ; גופי עצמו הוא נהר, יבשת של נהרות, אוקיינוס קורנת ומנצנצת קבוצת כוכבים

כמו  על החיים נישאים היצורים חסר התחלה, אין־סופי. ,שאין לרדת לחקרווערוצים  של זרמיםאוקיינוס 

 באוקיינוס הקוסמי. רכס גל קצף על

 .הקיוםאוקיינוס   על  ,המתגלה אט־אט  מותירה את האדם לצוף על האמת הבלתי אישית  אניצ'ההחוויה של  

היא אניצ'ה  נו מעלה אם נלמד לשחות. החוויה של  פאינו חייב להטביע אותנו; הוא יכול להצישיטפון החיים  

 על המרחב הגואה של החיים עצמם. המקום לטבול בו ולהפוך לדג, לגל, לפתית קצף

שציטטתי בתחילת המאמר העמיקו את יכולתם לספוג את האמת  שלושת המשוררים חתני פרס נובל

כפי שהיה בימי ילדותו ו"לפתע שנותר  הכואבת. צ'סלב מילוש, שחש כי הוא "משיר עלים", מצא אחו

 הרגשתי שאני נעלם ומתייפח מאושר".

 : טאגור את גופו צף במורד נחל שחור כדיֹוחש זקן, חולה, על ערש דווי, 

ֵצל"...  ִקיִקים, כ  ל  ח    גּוִפי, כ 

ְך ת  ִיל ִעם מֻּ אִתי סֹוִפי.־ֵאין ל  צ  ה. מ  נּוח   " מ 

 כתב: ,היקשרותההיעדר  את יעלו על נסמילותיו האחרונות כי רצה ש ,ייטס

ר" ֲחצ  ֵנִסי ת ב  ִליףמ  ר  ד   כ   ...ייטס לֹו שֹוֵכב ק 

ֹּא ִיש ל ֹּא, ש  ה ל ר  ה ִאמ  חּוק   ;ש 

ְך ן א  ב  א  ה ִגיר ב  ב  צ  ח  נ  ֹּא ש  חֹוק ל  ר 

ה ֵאלּו ִמִלים ֲחרֹּת ִצּו   :ל 

ֵלה ִין ת  ה ע  ר   ק 

ִיים ח  ו ת ,ב  מ   .ב 

ש ר  ה ,פ  ִדימ  ד ק  ע   " !צ 

, ההתעלות אל מעבר לעולם האנ  ניב  נקודת הסיום בדרך הוויפאסנה. היא איננה  אינה אניצ'ההחוויה של 

היעד הזה,  אלהארעי של התודעה והחומר. היא אינה היעד הסופי של ההארה. אולם היא צעד חיוני בדרך 

הרחק מהשתוקקות  והיא משחררת בכמה מובנים חשובים. דרך הוויפאסנה, כפי שלימד הבודהא, מובילה

נוקשה, הרחק מהשליליות של החמדנות, השנאה והאשליה הנגזרות  עצמי־סלידה הנגזרות ממושגמו

הדרך נפתחת אל הסגולות והאיכויות הנובעות מתובנה חווייתית. ההבנה   מההגנה על העצמי הכוזב הארעי.

שבהיצמדות לחיים  היא חושפת את ההבל היא התבוננות עמוקה לתוך עצמנו והעולם שסביבנו. אניצ'השל 

ומאפשרת זרימה של  ־חלוף. היא מרפה את האחיזה בתקוות הכוזבות של הנרקיסיזםבני־חלוף בעולם בן

, אניצ'ההדברים הם  כלתית שימתוך ההבנה החווי ספונטנית עם כל היצורים הארעיים האחרים. תהזדהו

האמפתיה העמוקה ביותר האפשרית: הרגשת ִקרבה לכל היצורים הסובלים גם  עולה, אניצ'השאני עצמי 

תחושת ידידות ואחווה עם כל היצורים הכמהים לשחרור הם מהכאב הנובע מאשליית העצמי הנפרד; 

 מייסורי הנפרדות, ההתפרקות, המוות.

IV 

היום־יום, בריחה מאחריות בין־אישית, ואף לא  ו דחייה של מחויבויותנאינ  אניצ'האובדן העצמי בחוויה של  

קפת את ההיבטים הללו של נקודת מבט המאמצת והמת   היאובדן של מיומנויות חיים תפקודיות רגילות. זו



ו מפסגת הנשקפותמעניקה להם חשיבות הולמת בתוך הקשר רחב, כפי שהחוות היא הקיום השגרתי, אך 

חקלאיים המוקפים ביערות  שטחיםשל  רק אייםהן זאת  ובכלותר, ניו אינגלנד נהיות יפות אפילו יבהר  של

 רחבים יותר.נאפלוליים 

הקיום החברתי, המשפחתי או  שמציעש את האפשרויות שיגרום לאדם לנטו אניצ'האין דבר בחוויה של 

 חוויה של ריגוש או שיכרון חושים.אין זו המקצועי שלו, שכן 

, שבתורה מביאה להבשלה, לא להכחדה, אניצ'התרגול של מדיטציית ויפאסנה מוביל להפעלה של חוויית 

ומצפה לי עבודה. לא עבודה "שלי",   ;של האישיות. החיים שחשבתי שאני חי, כעת אני יודע שהם חיים אותי

מקיים אינטראקציה אני  , באופן בלתי נמנע,האירועים שאיתם להם אבל עבודה. לפניי ומסביבי פרושים

אני שייך, אבל לא לאספסוף. אני  אפשר לקרוא לי, אבל לא באמצעות תוף הפח של הגרנדיוזיות. .מתמשכת

שם אני יושב  –על הגבעה הניצבות עבר הפגודות ל. כשאני נשאל, אני מצביע עם ההמון צועד איני ךא ,הולך

לו, שנדרשו זמן ומאמץ להמבנים ה –נפש שלי ־הגוףבשדה לפניי נחשפת בעודה  אניצ'הומתמקד בחוויה של 

אין בו עוד עקבות, אך  אותם מבנים שמלבד , הררבים כל כך לבנות ואשר ניצבים כגל אבנים על הר החיים

 פה זו או אחרת, רק כדי לצוץ מחדש על הרים אחרים, בקרב מטיילים אחרים.בסּו יתמוטטוכי שאני יודע 

 ל הגבעה כעל מקום טוב לחוות בו חוויה מבגרת ומפכחת.עיה הזה שמרכז המדיטצ לעבראני מצביע 

חיים אינדיבידואליים סביב מקורות חדשים של ויפאסנה מובילה לשינוי חברתי אטי ומצטבר על־ידי ארגון 

אישי ת המתאפיינת בהשקעה מתמדת ועיקשת ב  עבר תחושת חיּואל היא מצביעה  .נפשיתשל רווחה 

את הכאב  עושה. היא מחלישה את תרועת החצוצרה ומשמיעה מוזיקה של רוח ושל גשם. היא אמיתיוב  

רצוי את המוות ל עושהמתוקה מן הריגוש. היא לאת היציבות הנפשית  הופכתשנאה. היא ן הלנסבל יותר מ

ה היא הופכת את השירות לנעלה מן הגבורה. היא גורמת לצער ולשמחה להיתקל זה בז יותר מן הכיבוש.

היא  משתלבים ונפרדים שוב על אותו צלע הר. שוב ושוב כמו שני פלגי מים תאומים החוצים זה את זה,

 מובילה לאיזון המצוי מעבר לקטבים של עונג וכאב.

לא יכולה   אניצ'ה.שכן עולם התופעות כולו הוא    –אינה מותירה מוצא מלבד הדרך עצמה    אניצ'ההחוויה של  

כאשר   להיות תקווה לשאיפות הפרט, חרף כל הנרקיסיזם והגרנדיוזיות שלו. ועם זאת, יכולה להיות תקווה.

, על־ידי בעלי חיים  תיאכליספג על־ידי השורשים של העשב או העצים,  תטיפת גשם נופלת, האם היא יודעת ש

; הנפש והגוף זורמים חסרי ישע אניצ'הבדמו של ילד שר? הכול  יום אחד    תרקדבסופו של דבר  לחלב ו  תהפוך

ה הבנהבהתהוות לא־אישית. למרות הזרימה הזו, מתאפשרת תנועה לקראת שחרור מבורות ולעבר תובנה. 

משמעת גופנית ותובנה מנטלית כך שהן התודעה והן הגוף מאיצים את התפתחותן של מאיצה  אניצ'ה של

. כאשר טיפת הגשם זורמת דרך העשב, החיה, החלב והילד, היא נעה ממצב ההתעלות מעבר לעצמם  לקראת

השתתפות באפשרות אנושית מלאת תקווה. היסודות משתפים פעולה כאשר חכמת אל ת פיזיקלי חסר חיּו

אדם יכולים להסיט ה, בני אניצ'ה, לפגוש ולשקוע באניצ'ה. באמצעות החתירה להבין מנצחת עליהם הדרך

 העולם לעבר שחרור.של  תונתיב תנועאת 

נדיבות, חמלה ופשטות הן ביטויים ספונטניים של השקפת עולם שבה דבר אינו נשמר, הסבל מייצר חיבור 

יודעים שכל  אניצ'הטטו עמוק באנשים שר   מכשול בפני נתיב מעודן יותר של הרוח. אינה אלאוהחומרנות 

 כיס סופו להיקרע. מאחר שאי־אפשר לשמור על דבר, מוטב לחלוק בו.

באמצעות תרגול ויפאסנה מובילה לטרנספורמציה של נרקיסיזם וגרנדיוזיות להשתתפות   אניצ'ההחוויה של  

בתוכה   ומגלהאת החיים האינדיבידואליים כמסננת. היא מנפצת אבן  אהבה. היא חושפת  לשירות,  לבוגרת, 

 .וכבכ



V 

 –התעלות על הסבל הכרוך בהיקשרות לעצמי  ליבת הדרך פשוטה כל כך שאפשר להסבירה במשפט אחד:

באמצעות התבוננות אובייקטיבית שלווה בהופעה ובהיעלמות של כל מה   –נפש, גוף והעולם הקשור אליהם  

מתוך חווייתי שלי אני שם לב  תובנה לגבי הארעיות המהותית שלהם. רכישתל המביאהשמרכיב אותם, 

חיים רבים שעליי לחיות, פחדים עוד שאני נודד הרחק מהאמת הבסיסית הזו ושב אליה מיליוני פעמים. יש 

ואגמים רבים  ת רבות שעליי להנחותן, ידידים רבים שעליי לפגושגבר עליהם, ידיים גדלֹורבים שעליי להת

 לבוא ולהתבונן בבעלי החיים ,הנסתרות במרחבי הפרא מתוך גומחותיהם ,אשר קוראים ליושטרם התגלו 

 ולהתמקדבפעם האחרונה , לפני שאוכל לשבת על פניהםהמרחפים ולנשום את הערפילים  השוכנים בהם

 ומחולל בי לופת אותי . עליי ללמוד עוד רבות על האמת הזו, אבל כל רגע של מפגש איתהאניצ'הברציפות ב

 .ממנה דרך חזרהשאין  תפנית

 

 

 

 


