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תמימות
שאלה למלאך גבריאל :איזה מסר מתאים לי היום?
תשובה" :עולה בדעתך המילה תמימות .כן ,את חשה שתמימות קשורה לתדר
היופי .אני מסכים .בתמימות אין שיפוטיות ,יש קבלה פתוחה לאשר רוצה
להופיע בלי ציפיות ובלי דעה קדומה' .תמים' פירושו שלם ,לפני שפרקו אותו
לגורמים וחתיכות בשם הדעת והמדע ,בשם ההיגיון וההבנה .כשאדם מתבונן
במשהו בתמימות – אם זה במצב ואם זה באדם אחר  -הרי הוא מוכן להישאר
פתוח לכל אפשרות שהדבר הזה יביא.
בתמימות אין מניפולציות ודרישות ,אין ציפייה שדברים יקרו לי כמו שאני
רוצה .לכן טוב הלב המלא תמימות ,הלב התמים,
שהוא שלם ונקי ואינו מועד לפורענות הבאה לנו ע"י הספק ,התרעומת,
הפחד ,השאלה שיש מאחוריה אינטרס.
הלב התמים אין בו אשמה ואין הוא מאשים .אינו מחפש סיבות לדברים אלא
סופג אותם באהבה ,בקבלה שלמה.
אינו דוחה דבר מחמת השיפוט – זה לא טוב ,זה מפחיד ,זה שלילי.
ומה בדבר כאב? האם הלב התמים אינו חווה כאב של אכזבה ,של רגשות
פגועים? אולי דווקא בשל פתיחותו הרבה – ופגיעותו?
ובכן ,כן ,יש לומר שלב תמים יכול להיפגע .הוא חסר הגנות ,אולי .אבל מצד
שני – אם הוא מצליח לעמוד בתמימותו גם נוכח הפגיעה ,נוכח השפלה,
עלבון ,יחס מנוכר – ולא להיגרר לשיפוט שלהם בתור משהו שלילי – הרי הם
לא יחדרו אליו כפוגעים .הם פשוט יהיו חלק מהתופעה בה הוא מתבונן .למשל
– אדם זה שאני עומד מולו פוגע ,הוא אדם שמסוגל לפגוע באחרים ולא לחוש
את פגיעתם .זה יכול לזעזע אותי עד עומק נשמתי אך אני יכול להחליט לוותר
על הפגיעה.
העובדה היא שהאיש התנהג כך ,אך לומר שהוא פגע ואינו חש בכך וכו' – זו
פרשנות של המצב! ובפרשנות הזו גלומה גם שיפוטיות.
אולי הוא כן חש את פגיעת הזולת? אולי אינו שולט במעשיו או בדבריו שכן
הם באים מהמקום הפגוע בתוכו?
מה יכול האדם התמים לעשות בפגשו תופעה זו? לשדר אהבה ,כמובן.
האהבה תחדור ותרפא ,הן כבר אמרנו –

זהו כוח הרפוי החזק ביותר .במקום לבחור להיפגע – יש לבחור לאהוב".
שאלה :איך מתחברים לתמימות?
תשובה" :שומטים ציפיות ,מוכנים לחיות בלי לדעת מה הולך להיות – בלי
צורך לנהל את הדברים .מוכנים פשוט להתבונן.
להיות מלאים באהבה לכל".
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