
7.3 

חוסר יכולת שלה לשאת את כובד המפגש , "אני"אם כן ציינה את החולשה של ה, תורת התלות

 . במלואו

 " אני"ת בןתורות במדיטציה רוא

 הנצחי תוך כשי מפגש שסופו " אתה"ישות שנעלמת כאשר היא נבלעת בתוך ה : בנצרות

 , בהתאחדות

o ואתההיא מעבר לאני , האכסטזה תוך כדי מדיטציה, המתהווה 

o  אני והאב אחד הם(: "הבשורה על פי יוחנן)פתגם מכונן" 

o דרך זו נובעת מגדולה מיתולוגית בחייו של אדם והופכת לתורה: 

 לוהים מוליד מחדש בתוך -ישו שהיה פעם בשר ודם נובע אל ישו שא

 .נשמת האדם בתורה של אקהרט

o ן הוא כולו יש להכיר את העובדה שהקשר בין הבן ובין האב בבשורה על פי יוחנ

 . לא של אחדות, שיח-קשר של דו

o  התיאוריה המיסטית הנוצרית מבוססת על חוסר הבחנה בין שתי חוויות שבהן

 :אין שניות

  התנועה הפנימית של האדם ברגע של הכרעה היא תנועה  פנימית של

 . התאחדות בתוך עצמו

 רק באמצעות התאחדות זו האדם מוכן למפגש הממשי . 

  למפגש הממשי האדם מגיע להתאחדותורק מתוך פנייה 

  אז קיימת הכרעה באדם 

o  אם להסתפק ולהתענג על ההתאחדות שבתוכו 

o או אם להמשיך לקראת המפגש הממשי 

 התחושה של אחדות במהלך המפגש הממשי 

 אין , אם אין חיבור בין רגעי האחדות לכאורה ובין חיי היומיום

 .טעם להמשיך לקחת את חיי היומיום ברצינות

 איחוד"היו צדיקים שוויתרו על חוויות ה לכן" 

 למעשה המפגש האמיתי אינו איחוד: 

o בגמירה מינית משותפת אין איחוד בין , למשל, כמו

אלא ביטוי של הדינאמיקה המשולהבת של , השותפים

 הקשר

 עם קרן השמש על ענף , גם הממשות של סתם שעה עלי אדמות

ות אינה פח, השקמה ותחושה כלשהי של האתה הנצחי

בלי השלהוב ובלי התחושה של , משמעותי בבחינת קשר

 .ובלי הניתוק מחיי היומיום, אחדות

 לכן האחרות והמפגש הם , הנצחי כלל" אתה"ישות שאינה אחרת מה :בבודהיזם

 .אשליה

o הסובייקט החושב ומתבונן בעצמו הוא מעבר לאני ואתה, הקיים כל הזמן ,

 ועובדה זאת נחשפת תוך כדי מדיטציה



o הוא עצמי בתוך תוכי, הכולל את הכל(: "סאנדיליא)מכונן  פתגם". 

o ולאחר מכן נבעה לתוך גדולה , דרך זו הופיעה תחילה בתור תורה כלשהי

 מיתולוגית של אדם

 ואתה הוא, מה שממשי הוא עצמי",  נוסח המלכת העצמי באופנישדות "

י העצמי והשייך לעצמ"ל בנוסח הבודהיסטי ליטול המלכות כאל ב ךהולי

 ".אינם הנתפסים ממש ובאמת

o שהיא גם עצמית וגם חיצונית,הטענה הבסיסית היא שקיימת ידיעה אחת בלבד ,

 .לכן אין שניים שבהם ייתכן מפגש אמיתי

 אפטי קיימת הכרה לחיסרון הזה'אמנם במיתוס על אינדרא ופרג: 

  נסיך האלים ביקש ללמוד מרוח הבריאה כיצד אדם יכיר את

בל את התובנה שהעצמי קיים כאשר אדם הוא כמעט וקי. עצמו

, אך הוא חזר וטען שאם כך המצב. שקוע בתרדמה ללא חלום

" אלה היצורים" ולא " זה אני"שאדם במצב כזה אין לו לא 

 .רוח הבריאה הסכים. אין שום תועלת,"[ואתה" אני"כלומר אין ]

o תורה זו הופכת את חיי היומיום הממשי לאחיזת עיניים 

 שאין בה אחדות, הטוב המקודש של חיי ממשותנו עדיף לשמור על 

 ממשות קיימת רק בפעולות 

 גם באדם המאוחד אין התעלמות מן האיש הממשי 

 ואת , שבאדם" טהור"המדיטציה שמבקשת לשמור רק את ה

 מלמדת על עצמה שהיא קיימת במישור הפירוד" לקלף"השאר 

 במישור החיבור כל חלקי האדם המאוחד מוכרחים  להיכלל. 

o זה שדרכו נחשב העולם", בטענה במדיטציה שאפשר להגיע לסובייקט הטהור" ,

 ":הוא"אדם מגיע לפסגה של עולם , חושב ללא מחשבות

 ואין סובייקט שאין לו זיקה של , בחיים ממשיים אין חושב בלי מחשבות

 הדדית עם האובייקט כדי להתקיים בעצמו באופן ממשי

 במחשבה בבחינת תוצר ואובייקטשקיים , סובייקט שחושב רק לעצמו ,

 והתרדמה המדטטיבית הדומה למוות, שור הקיום שלו הוא המוותימ

 תוך העלמת עין קיצונית מהעולם הממשי, אפשר לחוות דברים כאלה 

 לא ניתן לחיות דברים כאלה 

o  לגבי קיומה של אחדות" שתיקה מלכותית"בודהה עצמו שמר על. 

 ים של חשיבההשלמות מעבר לכלל, מבחינה תיאורטית 

 גילוי האמת לא תתרום לחיי ישע, מבחינה מעשית 

  בנקודה הזאת אפשר לראות שבודהה שמר על האפשרות של שניות

 בהתנהלות היומיומית של מפגש ממשי

 הוא הורה דרך ולא דעת, כמו כל מורה אמתי. 

 ששללו אפשרות של מעשה, הוא כן קבע נגד דעת הכסילים . 

 אין " הטרם נוצר, הטרם נברא, ווההטרם התה, טרם נולד"בלי ה

 .לדרך תכלית

o כאשר הוא קובע בתור , צעדו הבא של בודהה כבר מעילם עין מהעולם הממשי

 ".נחת-שיכוך האי"תכלית את 



 זאת אינה יכולה להיות התכלית היחידה 

 אינו משרת קיומם של  –" שלנו"אין היא , אם זאת תכלית אחת מני רבות

 .מפגשים ממשיים

 אין צורך או רצון להשתחרר מגלגולי הנשמות ,בחיי ממש 

o בודהה מוליך לתכלית ביניים של התאחדות הנשמה 

 לצאת מסבך הדעות 

 הטעיית הצורות"לצאת מ" 

 "אין כאן הטעיה אלא חיים ממשיים" בשבילנו 

 גם עידוד הבודהה להיות מודעים לתופעות גופניות 

 כוונתו הפוכה כמעט ממודעות מוחשית  

  אתה"היותר מכוונת לביטולה של היכולת לומר הכרעתו הפנימית" 

o  לבני אדם" אתה"בודהה עצמו ידע לומר 

 מלמדת התנהלותו הישירה עם תלמידיו ךכ 

 לא את זה הוא לימד 

 ממשיכי  דרכו במהאיאנה קראו לאתה הנצחי בשמו של הבודהה 

מתוך התעלמות מן . שהרוח שוכנת בתוך האדם: כל תורות המדיטציה מושתתות על אשליה

קיימת סתירה לוגית לכאורה . התורות חייבות להכניס את כל מה שמחוצה לאדם אל תוכו, הקשר

ובין התחושה שאני והעלום , בין התחושה שהעולם שוכן בתוכי בתור דימוי ואני בתוכו כדבר

הסתירה עולה . בלבד" הוא"שור קיום ימזאת סתירה ברמה של . ופן הדדיכוללים זה את זה בא

 . ן העולם כדי לחבור אליומשאני נפרד , ברמה של הכללה כאשר תופסים את עולם של הקשר

כמו רצון או דימוי או " מזוקקים"אני הממשי והעולם הממשי לא ניתנים לפרק לגורמים יותר 

אין במושגים מופשטים כמו . משי ובין עולם ממשיהמפגש הממשי הוא בין אני מ. סובייקט

אינם מתרחשים . אלא נגיעה לחיי הממשיים, ולם או השתנות העולם הוויה כללעהתהוות ה

אלא איך , בחיוב או בשלילה" עולם שבתוכי"ולכן אין השאלה החשובה אם אני מתייחס ל, בתוכי

כמו , סותרים" נפשיים"מכיוונים  בחיי ממש נימים שונים. אני מפיח חיים ביחס שלי אל העולם

. זה לגמרי שונה ממי שמשעבד את עצמו לחוויות הפנימיות שלו. יכולים להצטלב, "לא"ו" כן"

ר צוירה של מגע ממשי עם העולם אדם יוביצ. ריגושים אינו  נוגעים אפילו בקליפתו של העולם

 . לוהים-מגע עם א

 


