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 היא בחוסר תזוזה
 פאםנה ־ שבוע של שקט

 שי חוסר תזוזה, מדיטצייח ויפאסנה, ושבוע של
 ית בחיים.

 שבוע ימים של שקט, אסור לדבר. הכול נעשה בדממה
 איכשהו כל החוקים מתבררים. מין סדר כל כך הגיוני של הכול,
 :ך שלא צריך לדבר. פרסום של לוח זמנים כל יום, ארוחוח
 לבועות, שעות מדיטציה קבועות, אפילו בחדר האוכל ליד כל
 חנה היה שלט שמפרט מה היא מכילה. אין צורך לשאול שאלות

 *פשר להתרכז בשקט. שמתי לב שכשאנשים לא צריכים לדבר
 וה עם זה, משהו גפתח ומתגלים טוב לב ונימוס אינסופיים.

 ביומיים הראשוגים רציתי בעיקר לישון, מעין בריחה מהשקט
 כראשי התרוצצו מחשבות רבות, כמו פקק שהורם ואפשר לכל
 :זה שהיה בפנים להישאב החוצה. פתאום מתחילים לחשוב על
 :ל דבר קטן, ולחשוב על המחשבות על כל דבר קטן, ונזכרים
 כשיר ילדות כלשהו שלא שמענו לפחות חמש עשרה שנים שהיה

 זקוע עמוק עמוק...

 עד אז לא הבנתי מה התכלית של הישיבה, למה אני עושה
 את זה...

 אבל במהלך הימים התחלתי להתעייף מלשאול את השאלה
 m ולחפש... ופשוט אפשרתי לעצמי לשבת.

 וביום השלישי קרה משהו.
 ישבתי בתגוחה למדיטציה(רגליים משולבות וגב זקוף). ישבת
 כשקט. מצאתי מקום ריק ללא מחשבות להיות בו. משהו מרוקן
 :ותוכן. בעודי נחה במקום הזה פתאום הגיע זבוב והתיישב על
 ;לחי שלי. הרמתי יד אחת והעפתי אותו. אבל דקה אחרי כן,
 ־וזר הזבוב והתיישב שם שוב. הרגשתי דגדוג ושוב הנפתי אח

 די והעפתי אותו. בפעם השלישית שהוא חזר לאותו מקום
 \צרתי לרגע. בהנחיות שקיבלנו בערב הקודם ביקשו המורים לא
 לזוז, לנסות להישאר בתנוחה אחת זמן רב ככל האפשר. נזכרת
 כזה והחלטתי לא לווז. נתתי לזבוב לטייל קצת על הלחי שלי,
 כך הוא עשה. לאחר רגע קל הוא עף בעצמו. ברגע שלא ניסית
 להעיף אותו ורק אפשרתי לו להיות, בלי לזוז מהתנוחה שלי,
 זוא עזב. נכון שבתחילה זה דגדג קצת, אך לאתר זמן מועט הוא

 ^ף ולא חזר.

 אני זוכרת רגע זה כאחד הרגעים החשובים בתיי.

 ופנה שפון
 רשמים מסדנת נודיטציית ו
 במאמר זה מוצג מצב בו בכוחם

 שקט, להביא למהפכה משמעון:

תה למדיטציה (רגליים משולבות וגב ו  ישבתי בתנ
ת  וקוף). ישבתי בשקט. מצאתי מקום ריק ללא מתשבו
ם הזה  להיות בו. משהו מרוקן מתוכן. בעודי נחה במקו

 5תאום הגיע זבוב והתיישב על הלחי שלי.
 אני זוכרת רגע זה כאחד הרגעים החשובים בתיי.

 אני זוכרת תקופה של עומס רב בעבודה, סיום עבודת התזה

 £לי, תקופה של הרבה מחשבות וציפיות רבות. באותה תקופה

 ^מעתי על עמותה ששמה "תובנה״ שמארגנת קורסי מדיטציות

 פאסנה והחלטתי שזה משהו שמסקרן אותי.

 ויפאםנה היא שיטת מדיטציה בודהיסטית הנלמדת

 כמזרח אסיה מזה 2,500 שנה, והגיעה למערב במאה

 ^עברה. ״ויפאסנה״ פירושה ראייה נכונה או ראייה לתוך...

 טבע הדברים). תמצית משנתו של הבודהא (ה״דהרמה״)

 :וצביעה על חוסר הסיפוק העמוק שבקיום, ועל הדרך

 חירות. דרך זו, הכוללת את תרגול מדיטציית הוויפאסנה,

 מאפשרת לשחרר דפוסי חשיבה והתנהגות, שכולאים

 אותנו במעגל קסמים של תגובות ותוצאותיהן הכואבות.

 :אמצעות התבוננות רגועה וערנית בתהליכים של הגוף וההכרה

 כרגע ההווה, המתרגל מפתח מודעות לטבעם המשתנה, וחווה

 כצורה בלתי אמצעית את ״שלושת מאפייני הקיום״: ארעיות,

 ־זוםר סיפוק והיעדר מהות עצמית של הדברים. ההתבוננות

 כמציאות כפי שהיא, הנלמדת במדיטציית הוויפאסנה,

 :!אפשרת מפגש עמוק עם הטבע האמתי של הקיום ומתוך כך

 התפתחות ההבנה, הקבלה, השלווה והחמלה בחייגו. מדיטציית

 זוויפאסנה מעודדת פיתוח איכויות אלו, ומכוונת לחיים של

 £חחר והתעוררות. (מתוך אתר ״תובנה״).

 אנשים סביבי היו חלוקים בדעתם, חלקם חשבו שאני

 :)טורפת שאני עושה את זה, חלקם עודדו. אני בעיקר היססתי,

 *בל משהו בי משך אותי לשם. ארזתי את חפציי, בלי לדעת

 אן בדיוק אני הולכת.



 איך עוטים זאת?

. .  זה באמת קטה. לו היו לי את כל התשובות.

 כנראה טהדרך היא קודם כול בידיעה, בחוויה אמתית טל

יתה  הדברים - כמו טהי

י הזכות לחוות ברגע  ל

ד מחיי. ח  א

 ״תודעתנו היא כתוף

 חלול טכל יד מזדמנת

 מכה בו להטמיע רעט

 בדול. אלה הם חיינו:

 קונפליקט טל בריחוח

ן מספקות לעולם נ  שאי

 והתגברות על אומללות.

 מוזר הוא טלעולם אנו

 i לא לבד, אף פעם לא

ט לבד. תמיד אנו מ  מ

 שרויים עם מטהו עם

טהו - עם בעיה,  מי

 u\1 ספר, עם אדם,

ו בלי כל אלה  וכטאנחנ

נו סובבוח  אזי מחטבוחי

 סביב עצמנו.

 ״הכרחי ביותר להיוח

 לבד, להיות עירום מכל

 הבריחות לסוגיהן, מכל

 תאגירות, והמאמצים להיות או לא להיות, הכרח טייפסקו. רק

ו ניתן נ  אז מתהווה לבדיות טיכולה לקבל את הלבד, את טאי

 לטיעור.״(קריטנמורטי)

 מאותו יום אני חולמת על הטקט הזה, לפעמים אפילו

 מרגיטה אותו בקצות אצבעותיי.

ת,  רוב הימים יט רעט, החיים חוזרים למסלולם. יט מהטבו

 וציפיות ואף פחדים. רגטות טמציפים לפעמים. אבל טום דבר

 אינו אותו הדבר. תמיד אפטר לראות הכול מהצד, ולהישאר

ם כל הזמן, לפעמים זה כל כך מתסכל,  טלווים. קטה להיות ט

ם הוא מטהו טמוציא מהטלתה. אבל לעתים  וגם הרצון להיוח ט

 מספיק רגע אחד טל חוויה כהבנה לחיים טלמים.

 דקת החסד הזו טהביאה אחה הרבה הכרה והבנה, ולעתים

, היא הדקה טבה הרגטתי מהפכה בחיי. ל מ ס  גם ת
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ות, אידאלים, י  שאיננה מבוססת על המחטבה ועל הטתקפו

 ־וגמות ואוטופיות, שכולם מבית היוצר של האגו. אולם כל עוד

 מן חושבים במושגים

 של המרת דבר זה בדבר

 אהה, להיעשות יותר או

 ׳!חות, להגיע לתכלית

- לא תוכל להתחולל

 ?ותה מהפכה יסודית.

 ....וו המהפכה היחידה,

 זטרנספורמציה היסודית

 זיחידה.״

 פתאום הבנתי. אבל

 :אמת הבנתי, לא רק

 :ראש, לא רק בלב,

 ^לא בידיעה מלאה.

 הבנתי שהישיבה

 זזאת היא החיים שלי.

 :ל מה שיבוא וכל מה

 שילך הוא הזבוב הזה.

 ׳'פעמים טוב, לפעמים

 ־ע, לא משנה... עליי

 ׳ישמור על המרכז הזה

 שלי. רק כך אוכל להגיע

ת ולא  ׳1שלווה האמתי

 ׳'חיות מתוך תגובה אוטומטית למתרחש.

 מאותו רגע ידעתי שהדברים אינם ולא יהיו אותו הדבר.

 .:עצם, אין להם את המשמעות שייחסתי ורק נותר הכלום הזה,

 זריק, השקט. החיים הם הישיבה הזאת ותמיד יבואו וילכו

 ־ברים; רגשות, מחשבות, אירועים, חיים ומוות, אבל השלווה

 זאמתית היא במתן האפשרות להיות ובעיקר לא להגיב, לא

 יזוז מהמרכז הזה.

 חשוב לי להדגיש שהכוונה איננה לפסיביות לחיים וחוסר

 יצון לשנות או להגיב לדברים. הכוונה כאן היא לדעח לקבל

 m החיים כמו שהם, להכיל את כל מה שבא אל תוך חיינו בלי
 ׳!שר אם זה טוב או רע, ולראות זאת כ״זבוב״. כי אם נמשיך

 'העיף אותו, ולהתנגד לדברים כמו שהם, אז נזוז מהמקום

 שלנו, מהיצירות והשלווה והוא ימשיך לחזור. השינוי והעשייה

 ::חכים לבוא מאותו מקום של ישיבה, מאותו שקט. אף פעם

 ׳יא כתגובה אינסטינקטיבית להזזת משהו שלא נעים לנו.

 רק ממקום של ראיית הדברים כמו שהם, רק ממקום של

 טיבה שלווה בחיינו - רק שם מונחים האושר, האמת.
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