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 מעניין אותי נושא הוויתור שאלה למלאך גבריאל:

 תשובה: 

הוויתור הוא אכן נושא מעניין. נראה כי לאנשים יש צורך להסכים לוותר, כי 
אחרת אינם עושים זאת. מה פרוש לוותר? להתיר, להפסיק לאחוז, להרפות 

אם אנו אוחזים משהו אנו  –מתוך הסכמה. כלומר  –מן הדבר שאנו אוחזים 
 ת מטרותינו. מסכימים שאין לנו עוד צורך לאחוז בו שכן אין הדבר משרת עוד א

שלעולם אין האחיזה משרתת את מטרותינו! די כי נדע  –וחשוב, כמובן, להבין 
מה אנו רוצים והדברים יתגשמו. אם יש לנו מטרה ברורה היא תמומש בין 
שנרגיש צורך לאחוז בדברים ובין שנסכים לוותר. זה יקרה מהר יותר ברגע 

 שנוותר, שנרפה.

ר. מדוע זה קשה? האם אנו מפסידים הפרוש הוא לעזוב, לשחר –לוותר 
הוא לא יהיה לנו! ואנו אוהבים שיש לנו  –משהו? אם נשחרר את הדבר 

 דברים. 

הצורך הזה שיהיה לנו הוא שיעבוד, תלות. ככל שנסכים לוותר יותר כן נמצא 
 –שאנו קלים וחופשיים יותר, משוחררים מתלות. אנו מסכימים לשחרר 

האין זה יפה? האם הדבר ששחררנו אחז, ונמצאים משוחררים בעצמנו! 
 בעצם,בנו???

דפוס של פחד מפני נטישה. כאן הוויתור כפול, ברור מאד: אנו  –ניקח דוגמא 
אוחזים באדם מסוים מתוך הפחד להישאר לבד, בלעדיו. עלינו לוותר על 

 –אך גם על דפוס הפחד מפני השארות לבד, בלעדיו! לומר לעצמנו  –האדם 

ק לאדם זה בחיי, גם אם אני אוהבו מאד וחיי יפים יותר איתו "אין אני זקו
אין בי כל פחד  –בתוכם. אני חופשי ומשוחרר מן הצורך בו. ובנוסף לכך 

להישאר בלעדיו. אני חופשי ומשוחרר מן הפחד להישאר לבד, אין לי צורך 
 בו." 

ואם הלב בכל זאת מבקש להיאחז? כי החיים צבעוניים ויפים יותר כשאנו 
מאמינים שאחיזתנו מחזיקה את האדם הזה בתוך חיינו? נרגיע את הלב 

  –ונאמר לו 
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"הרי אתה משוחרר מן הצורך לאחוז. החיים יפים וצבעוניים גם אם אתה 
מוותר על האדם האהוב ועל הפחד לשחררו. שלח לו אהבתך כשאתה רואה 

אחיזתך  אותו חופשי ומשוחרר מאחיזתך. האין הוא עליז יותר? מאושר יותר?
כמו מגבילה ועוצרת אותו, היא מעמסה על הילתו ונשמתו. הרפה ממנו אם 
אתה אוהבו באמת, ואם אתה אוהב את עצמך. שחרר את שניכם. לב יקר, אם 

אין צורך באחיזה. תבואו ותלכו זה מזה כרצונכם,  –האהבה הדדית בין שניכם 
באהבה קלה,  חופשיים מצורך ומחובה, נותנים ולוקחים זה לזה וזה מזה

 נושמת, נקייה מפחד! האין זה נפלא?"

 מילה נפלאה, מפתח מופלא לחופש. –וויתור 
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