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לוחות הברית ניתנו לאדם כדרך חיים בעולמו, מתוך זיקה 

לאלוהותו. בכדי לשחרר את עולמו על אדם לשחרר את 

, ולקבל את מה סדרלוחות הברית, את החוק, כמערכת 

שפורע חוק ללא שיפוט. חירות פורעת חוק מאחר שהיא 

פורעת את הסדר האנושי. מאחורי החוק אין כאוס רק חוסר 

 היעדר חוק.יכולת לתפוש 

תאבד לאדם  נוהאימה באי ציות לחוק טמונה בהבנה שבאובד

אותו אל מחוץ  תהאלוהית, המנווט מבטוגם נקודת 

למגבלותיו. בחירות מן החוק אין עוד מגבלה, האלוהות 

באדם ואדם אינו עוד נקודה המתקיימת אחיזתה מאבדת את 

 ביחס לכוחות העולם, בדרכו אליה.
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 ר הפרקיםסד

 1/    הסוד

 14/    גן עדן

 31/    פרידה מן הסיפור

 45/    שחרור

 58/    העד

 64/    הרגע

 76/    השליח

 87/    מצבי תודעה מתווכים

 102/    הארכיטיפ

 113/    השער

 124/    מן העבר השני

 136/    העצמי

 152/    חלימה
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 הסוד

 

זיכרון אנושי יכול להגיע רק עד לקצה שורשיו. כל מה שחשף 

אדם בהיסטוריה, ארכיאולוגיה ופרה היסטוריה הקדומה ביותר 

הגיע, הוא קצה המין האנושי כפי שהוא מקושר אליו כיום. אליה 

שזוכרת  ף ההכרהעליו להתקיים על רצ ,כדי שדבר מה ייזכר

המין האנושי כפי שהוא  אותו. לא מדובר בגוף פרטי אלא בגוף

ועד למקורו הראשוני, כפי שהוא נתפש בעיניו בהווה מוכר 

 בהווה. 

הם  ,אף על פי שקצה שורשו של העץ שונה במראהו מצמרתו

עדיין מתקיימים על רצף. דברים רבים התרחשו טרם ראשיתו 

של אדם, כפי שהוא מוכר ונתפש בהווה, והם קיימים ברשת 

ך הוא אינו יכול לזכרם או לתופשם לתוכה נולד, אש התודעה

אדם כשם שהוא תופש את שורשיו ואת עברו. על מנת לתופשם 

פורה המורכבת מצירופן של מילים המייצגות תחומים אזקוק למט
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 שונים, שמיזוגן מבטא איכות זרה המצויה מעבר לרצף זיכרונו

 . וקיומו המוכר

ש רצף מבטא את קיומו ההמשכי של אדם, כל מה שהוא תופ

ו הקשר. רצף מבוסס על מעניק לוכחלק מעצמו או כסמוך לו 

וויות המתקיימות בין שני קטבים: בין צפון לדרום, חסמיכות של 

 הינומזרח ומערב, כף רגל עד ראש ומן החומר אל הרוח. רצף 

התפתחות, מורשת, קארמה, מערכת יחסי סיבה ותוצאה, זמן 

למדוד את המרחק  ליניארי ומרחב תלת ממדי, על פיו אדם יכול

 יע אליו. להג על מנתדרוש בינו לבין מה שהוא תופש ואת הזמן ש

נקודת חיבור בין הרצף אל מה שמעבר לו, ניתן   מהווהמטאפורה 

לא לגעת בה והרצף המוחשי מוכל על ידי קיומה  ךלחוש אותה א

הבלתי מוחשי והבלתי ניתן להוכחה. המטאפורה מעידה על מה 

מעבר לחיים ולמוות. היא מבטאת איכות שמצוי מעבר לזמן ו

המצויה מעבר לחושים, עליה אדם אינו יכול להצביע בידו ולומר 

ועל כן הוא זקוק לשפה על מנת לבטאה. כל רעיון שאינו ניתן  זה

 וכזהומטאפורה המעידה על שמצוי מעבר לרצף  ינולהוכחה ה

 אלוהים. 
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ה אותו של אדם לתפוש את אלוהים כחלק מן הרצף הפכ הצורך

 הינולאב רחום, לאל זועם, למחולל ניסים ולבורא עולם. אלוהים 

ללא רצף, לתפוש את שלו אי הסכמתו של אדם לתפוש את קיומו 

החלל כחלל, לקבל את הכאוס ככאוס, ואת הבריאה ללא סיפור. 

הוא היבטו של משא ומתן שמקיים אדם עם כל מה ש ינואלוהים ה

וא פונה אליו במצבים של חוסר אינו מבין ומתקשה לקבל ולכן ה

 לו.  נהירשליטה, או ברגעים בהם רצף חייו אינו 

מטאפורה בנויה מאיכויות הסמוכות לאדם, שמיזוגן מעניק שפה 

מפתח אל מחוץ לרצף  הינולכוח זר החורג מן הרצף. כוח זר זה 

ומבטא תנועה המשחררת אדם אל עבר הבלתי נתפש. היסטוריה 

, פורותאשפה של מט ינוהרצף, מיתוס הסיפור המבטא את  הינה

תווך שיעל מנת הצליח אדם לחבר סיפור שלהדבר הקרוב ביותר 

 אבל אינו נגיש לזיכרונו.  ,מה שאופף אותובין בין הרצף ל

סיפור. סיפור מספר על אבות, בנים, שבט, אמהות,  הינורצף 

בנות, עמים, מלחמות וניצחונות. סיפור מתאר כיצד דבר נובע 

או מתרחש בסמוך לו, מעצם מבנהו הממקם את אירועי מדבר 

על ציר של זמן ומרחב. רצף  ,החוויה האנושית אחד ליד השני
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 ,אדםהביטחון, אבל אינו מספק את סדר ומעניק תחושה של 

שחש צורך בלתי מוסבר לסיפור אחר או רחב יותר שיחבר אותו 

 למה שמצוי מעבר לזיכרונו. 

במדע המרחיבים את הרצף, צורך זה מבטא אדם בפולחן ו

מרחיקים את השורשים מן הצמרת ויוצרים מנעד רחב יותר של 

תנועה אנרגטית בין אור לחושך, אדמה ושמים, לבלוב וריקבון, 

בגבולות העץ. מאחר ואדם אינו עץ,  אותו עדייןאבל משאירים 

על אף משרע קיומו המתרחב באמצעות סיפורים גדלים, חווייתו 

 קת וצרה. נשארת בלתי מספ

 תודעהמצב  זיכרון הינוזיכרון אינו רק ממד זמן היסטורי, 

שעל אף פעולת השחזור, מדויקת ככל שתהיה,  ,המעורר תחושה

ושאף על פי שההתחלה נראית ברורה היא אינה  ,חסרבה משהו 

באמת ההתחלה. מה שזיכרון חש ואינו יכול לזכור מצוי מעבר 

 . ו ומותו של אדםלחיי

האנושית  התודעה מבוססת עלשאדם תופש, ם חוקיות העול

ומתקיימת באופן מחזורי על רצף של התהוות והתפרקות. 

באמצעות חוקיות זו תופש אדם את החיים ואת עצמו וכך 
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 תודעהתוצאה של מצב  הינןאלו  מובנותמתקבעות מּוָבנֹות. 

המין האנושי. יצורים רבים ושונים תופש את עצמו באמצעותו 

אלים, ה שאדם תופש ככוכב לכת ארץ. חלקם כונו התקיימו על מ

והיו בעלי כוחות גדולים. אלים אלו לא תפשו את  ,במיתוסים

אנושי ולכן יכלו להתקיים ולפעול  תודעהעצמם באמצעות מצב 

 בו באופן אחר. 

 ההכרהמיתוס דומה לכלי חרס שבור שאוחה באופן חלקי על ידי 

מאחר  סומיתתפק ב. אדם מסתופשת את מצב התודעה האנושיה

שהוא מעניק לו מחסה מפני שבר כלי מוחלט, אך הסתפקותו 

מותירה אותו בצל השברים המאוחים ובפחד מאלו החסרים. על 

מצב התודעה  מנת לתפוש את חירותו, על אדם לשחרר את

 ככאוס. חווה שהכרתוולשוב אל מה  האנושי

מצב  הסבר ועלהשפה, על הוויתור על  הינווויתור על המיתוס 

התודעה המתווך ששואף לגשר בין עולמות ובין עולמות אל מה 

דואלי מאחר שהוא  הינושמעבר להם. גשר, כמצב תודעה מתווך, 

מרחיק את העולמות אחד מן השני בעצם הרעיון שהם דורשים 
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גישור. דרך, או תהליך, משאירים את מה שמעבר נפרד ובלתי 

 אינסופי. מצב תודעה  הינהניתן להשגה מאחר שהדרך 

לוותר על הגשר, על השפה,  על אדםעל מנת לעבור בין עולמות 

מאחר שרצון מניח מצב  ,לעבור נועל  התיווך, ולשחרר את רצו

מן הסוד. מעבר בין  ורגע ולפיכך מרחיקרצוי שאינו מתקיים ב  

עולמות ומן העולמות אל מה שמעבר להם דורש מאדם לשחרר 

וח החיים כתודעה מלכדת את פחדו מן המוות ולוותר על כ

 האנושי.  קיוםהאוספת מן החושים מידע על ה

אך נסתרת מפניו על ידי השפה  ,ההוויה שאדם חש סביבו

המתווכת אותו עבורו, כמוה כסוד המסתתר מאחורי מערכת 

, אך הסמל מתעתע מעצם ההנחה מהותה לחשפוסמלים ש

. אדם את חידת קיומול יפתורשמאחוריו מגולם היבט נסתר ש

מערכת חיצונית המובילה אדם כחמור בעקבות הגזר  הינוסמל 

סמל הבא ל ו רק עדהסוד שיכול להובילבעקבות  נעוהוא 

 במצב תודעה קבוע של פרשנות. ולהשאירו 

סמלים ופרשנות מקיימים דרך שאינה נגמרת. הסוד הינו פשוט 

ואינו דורש פיענוח, איחוי או גשר. הסוד מבקש התמסרות חסרת 
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לבלתי ניתן לתפישה בעזרת שפה, שהיא ההיגיון וההקשר תנאי 

והתמסרות ללא תנאי לדבר המערער את  ,בקיומו של אדם אנושי

בקיומו. הסוד אינו מסתתר, הוא  מובנהתופש כהוא כל מה ש

גלוי, רק אינו נתפש בחושים או בהיגיון ולכן מתעצב כמיסטיקה 

של החיים או נוכח קושיים  נעדרת וודאות, כאמונה בלתי נגישה

 בעזרת תבונה. הכחידה שמדע יפצח

אמונה, היגיון או מדע, העשויים להיתפש כמצבי תודעה סותרים, 

אינם חושפים את הסוד. המחשבה שהסוד מצוי בין שני קצוות 

של קטבים, בממוצע ביניהם, בפשרה או בהתמסרות לאחד מהם, 

על  אדםא צ  מָ כולאת אדם בדרך חסרת מוצא; לא משנה היכן י  

הרצף שהיא מבטאת, הוא מקיים, בהזדהותו עם עמדתו או 

העמדות הקיימות על הרצף. יתר בדחיית עמדות אחרות, את כל 

ו ומלחמה אלימה. ל  כל רגע בעולמו של אדם מכיל שלום שָ 

השלום והמלחמה מקיימים אחד את השני וכך גם המדע 

ר והאמונה. הפתרון אינו מצוי בפשרה או בגישור, אלא בשחרו

 הרצף מבלי לפתרו. 
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על מנת לתפוש את מה שמצוי סביבו אבל אינו מתקיים על הרצף 

עצמו שלו, נדרש אדם לחרוג מזהותו המגובשת המגדירה את 

עולמו. לשם כך על האדם האנושי למות, לא מוות ביולוגי ואת 

החורג מן  מרחבאלא מוות של זהותו העצמית. על מנת לנוע ב

פסיק להזדהות עם מה שהוא חושב הרצף האנושי, על אדם לה

העולם, עם מה שהוא חושב  שהינוועם מה שהוא חושב  שהינו

שהוא אינו ומה שהעולם אינו. עליו לוותר על עולמו, על היותו 

מרכז עולמו, לחדול מלתפוש את עצמו כגיבורו של עולם רב 

היבטים ולהתחיל לתפוש את עצמו כחלל בו מתקיים עולם רב 

 היבטים זה. 

ברעיון שקיים דבר מחוץ ומעבר למה  מתרחשתרמה האנושית הד

ורווחה.  האנושי תשובה אדםשניתן לתפוש, שאם יפוענח יעניק ל

געה אל הסוד משמעם קבלת כל מה שחרור הדרמה האנושית וה

שאדם תופש בקיומו כאמת מוחלטת והבנה שכל מה שהוא תופש 

חס אליו. לשם הוא אינו מתקיים בישאינו הוא, אינו מגדיר אותו ו

כך על אדם לשחרר את הזדהותו עם מה שהוא מקיים ומה 

פעולה הנתפשת   ,שמתקיים סביבו, כלומר, להתנתק מן המציאות

 בחברה האנושית כמחלה.
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פריצת גבולות המציאות מתרחשת כאשר אדם אינו מזדהה עמה 

עוד. אדם אינו מה שהוא תופש כעצמו, מאחר שעל מנת לתפוש 

מחוץ לו. על אדם ללמוד להסתכל על עצמו נע  דבר עליו להיות

במרחב, חושב מחשבות, מרגיש רגשות ולדעת שהדמות שהוא 

רואה וחווה אינה הוא. להבין שדבר ממה שהוא עושה הוא אינו 

אין לו שליטה על המילים היוצאות מפיו. עמדה שבוחר לעשות ו

זו נוגדת רעיון אנושי בסיסי של לקיחת אחריות, המזוהה עם 

דרך המוסרית לחיים בחברה, רעיון שמקורו בחטא הגאווה של ה

 האדם. 

סכין נוטפת דם בידו וגופת אדם שרועה למרגלותיו, אשר גם כ

על אדם לזכור שלא הוא שחולל את הרצח. גם כאשר בידו 

מבחנה המעידה על תוצאות פורצות דרך במחקר, על אדם לזכור 

המבחנה, את  שלא הוא שפתר את החידה, לא הוא שמחזיק את

 צייר את יצירת הפאר המונחת על הכן.שאו את המכחול  ,הסכין

בלי לנסות מקבלת הדברים כפי שהם ללא התנגדות ו הינהאמת 

לא תהיה עוד דרך לאמת ולא  ,להבינם. ברגע שאדם יסכים לכך

יבין שהיא נוכחת בכל  אז אדם .יהיה לו עוד צורך להגיע אליה
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, לעיתים, יכולההדחייה שהיא מה שמפריע לו לחוותה הוא שו

לעורר בו. על מנת לחוות אמת על אדם לוותר על הסוד ועל 

פשם ועל פרשנותם. והדרמה, כלומר, על החיים כפי שהוא ת

לקבלה מוליד  ותופש אך קושי שאדםאמת מצויה בכל מה 

 תחושת פיצול המניעה אותו למסעות המקיימים דרך ללא סוף.

 היבט נהשולל. שאיפה לצדק הי תוליכמערכת מ ינוצדק, כ סוד, ה

אנושי, המושתת על הנחה שבמאמץ ובהתמדה ניתן להגיע אליו 

ולחשפו. אדם תופש צדק כשחרור מכבלי השקר והעוולה 

 ההתעלותוהזדככות.  מעניקה לו תחושת התעלות תווחשיפ

שבחשיפת אמת, כפי שאדם סבור שעל האמת וההזדככות 

גְָשה המטשטשת הינהלהתבטא,  לרגע את העולם על מחיצותיו  ר 

וויית החיים כפי חלו חווית פורקן ממאמץ התנגדותו לומעניקה 

 שהם. 

מצויה בסופה של כל טרגדיה, לאחר מסע של יחסי  התעלות

המפרקת  כאוססיבה ותוצאה המדגישים את הרצף לצד תחושת 

המוקצנת, מחפש תם אותו. בטרגדיה, שהיא דרמת החיים בגרס

, על אוס. ההקצנה שמבטאת הטרגדיה מציפהאדם את הסדר בכ
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את האימה שבתוכו ומרגיעה אותו מחדש  ידי חשיפת הכאוטי,

בסופה  אךתה אל הסדר. הטרגדיה מקיימת סבל וקורבן בשיבָ 

, פורקן וחירות ממה שמאיים עליו, התעלותלאדם  יםמובטח

 והבטחה לסדר חדש בטרגדיה הבאה. 

י של כל חורבן. הסיפור המבנה הפנימ הינהההבטחה לאופק חדש 

החיים ולכן אינו יכול לקיים רק קוטב אחד שלהם מבלי  הינו

שקוטבם השני, מודחק ורחוק ככל שיהיה, לא יוחזק באופקו. 

תשוקתו של אדם לחשוף את הסוד, למצוא תוכן להיעדר, גם אם 

מפתח ומלכודת גם  הינההיא עולה לו בחייו, שיראו כטרגדיה, 

סוד והאמת ישחררו אותו מחייו ויולידו מאחר שה ,יחד. מפתח

מאחר שהתשוקה להתקיים במקום אחר  ,אותו מחדש, ומלכודת

מרחיקה אותו מן החירות המצויה מעבר  ,בו הוא נמצאשמזה 

 למותו ולידתו מחדש. 

, להתעלותהכאוס ואת ההבטחה פני אדם מעדיף את הטרגדיה על 

כפי  ברגעלמת קבלת אמת המגופני אם בחייו אלו או בבאים, על 

א. אדם מתקשה לקבל איכויות שהוא פוגש בחייו כפי שהן, ושה

וכך, איכות שיכולה לחלוף על פניו ולהיעלם הופכת למפגש 
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שדר הנע ביקום  המעורר את יחסו המשתנה. יחס זה דומה למ 

שדרים אחרים את יחסו של אדם למאורעות  ומשדר לאינסוף מ 

הקרנתם באינסוף  שהוא תופש כחייו וכך מקיים את המשך

, גרסאות. כאשר אדם מוותר על יחסו לאיכויות הנקרות להכרתו

 המשדר להתפוגג אל החלל ולאפשר לו לתפוש את חירותו.  יכול

לא יתכן מצב של חוסר צדק בעולם, רק חוסר הבנה של המצב 

האנושי. כל אירוע בעולם משקף אינספור רבדים של חוקיות, 

ְפרהכל  וב ךארו כמספר  הספרותעולם בפני עצמו וכל  ינהה ס 

יקום המתקיים בחלל שבתוכו הוא יכול להתפרק בכל  ןיחד ה

רדיפה אחר איכות שלעולם  הינהרגע. רדיפה אחר צדק או סוד 

 לא תוכל להיתפש. 

כל מה שאדם מסכים לתפוש ללא הבנה וללא חוק.  הינוסוד 

ְשט ר ם, בקיום שבו הבנה אינה ממשמעת דברים וחוק אינו ְממ 

 ההכרההכול אפשרי. חוויית קיום כזו חושפת שכל המּוָבנֹות של 

סוד אינו דבר, יעד או ההאנושית מתעדות את גבולותיה בלבד. 

רעיון המאפשר לכל רגע להפוך לכל דבר, אם  , הואהבנה

רגע של שינוי צורה, לא של לידה  הינומשחררים אותו. הסוד 
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שמהווה  קוד הרצףו זהו רגע ב קוד הרצף.מחדש ולא של שינוי 

שורשו של אדם מ האפשרויותשרשרת המכילה את כל קצוות 

 ועד צמרתו, אינו קובע עוד את צורתם של הדברים.  חירות מקוד

חירות מן הרצף המגביל אדם מלתפוש את ההוויה  הינה הרצף

. ה   שמעבר לו ואליה הוא כמ 

 


