בעזרת השי"ת

סעשאן מצליח זיין

בעזרת השי"ת עושה שמים וארץ
איך קלער אז די סיבה צו דעם סימפטאם איז געקומען פון וועלן
קאנטראלירן .איך האב אמאל געהערט פון ר' שרגא נ"י ,ווען מ'וויל
יענעם קאנטראלירן און מ'קען נישט ,ווערט מען קאנטראלירט פון
יענעם .דמיון א רעדל וואס דרייט זיך .יעצט ,דמיון אז דו ווילסט עס
אראפהאלטן און עס דרייען די אנדערע וועג; דיין וועג .יעצט ,אויב
ס'געלונגט דיר ,און די ריידל הייבט זיך אן דרייען דיין וועג ,דאן
האסטו קאנטראל ,אבער אויב ס'געלונגט נישט ,וועט די רעדל
דרייען דיין הענט .דאס קען געשעהן מיט איינעם וואס האט א חפץ

ט :איך ווייס דאך אז דו אליין וואלסט קיינמאל נישט געמאכט קיין
סעשאן.
ק :אקעי ,פרעג שוין.
ט :איך וויל זאלסט דיך פארשטעלן אז דו ביסט מצליח אין דיין
לעבן...
ק :נישט גוט .ס'שפירט זיך אומבא'טעמ'ט צו מצליח זיין.
דאס אליין וואלט געווען גענוג פאר אן עמאושענעל אמת.

צו האבן קאנטראל און השפעה אויף יענעם .די פחד אז דו וועסט

ט :פארוואס נישט? קום אהער דו .דו וויינסט אלעמאל פאר די

נישט האבן קאנטראל ,ברענגט ארויס דיין 'אהבה' צו יענעם.

אייבערשטער אז דו ווילסט אז ער זאל דיר העלפן מצליח זיין .ניין?

פארוואס? ווייל די עצם קאנטראל איז ליבליכע קאנטראל ,עס קומט
פון ליבע .דו ווילסט יענעם קאנטראלירן נאר ווייל דו האסט יענעם
ליב .און אויב ס'גייט נישט? מוז די אהבה בהכרח ווערן שטערקער.
אינטערעסאנט ,ניין? פאני? נישט ממש .דער אייבערשטער האט אזוי

ק :יא ,אבער ס'שרעקעדיג .איך שפיר ווי איך ווער אפגעלאזט פון
קייטן וואס בינדן מיך צו צו זיכערקייט.
ט :הער אויף .דו ווילסט יא מצליח זיין.

באשאפן כדי מיר זאלן קענען מחנך אונזערע קינדער.
ק :ניין ,איך זאג דיר אז ממש איך ציטער.
דאס זוכן אהבה קען קומען ווייל ס'פעלט אהבה .און עס קען אויך
קומען פון די רצון צו קאנטראלירן.
יעצט לאמיר גיין צו אנדערע סעשאנס ,וועגן אנדערע ענינים .נאכן
הערן ר' שרגא'ס נ"י שיעורים בנוגע 'יכולת' .און ווי ווייט ,ווי ווייט א

ט :מאך דיך נישט נאריש .שטעל דיך פאר אז דו ביסט מצליח...
ק :אפשר ווייל מענטשן גייען מיך געבן א שלעכט אויג?
ט :עה ,לאדיך אפ .קיינער גייט נישט קוקן ,און זעהן .דו ביסט...

מענטש זוכט צו האבן 'יכולת' .קען מען פרובירן בעזרת השי"ת צו
מאכן סעשאנס ,מיט 'יכולת' אין די כוונה.

ק :איך גיי קיינמאל נישט האבן קיין געלעגנהייט צו פראצעסירן מיין
ווייטאג וואס איז באגראבן אין מיר.

ווען איך וויל מאכן א סעשאן מיט מיר אליין ,דארף איך מיך צעטיילן
אויף צוויי מענטשן .איינס איז די טערעפיסט .און איינס ווערט די

ט :וואס הייסט דו גייסט קיינמאל נישט קיין געלעגנהייט צו...

קלייענט וואס שעמט זיך.

ק :זעהסט ,דו אליין מאכסט מיך יעצט אוועק .דו קערסט נישט אויף

ט :א גוטן טייערקייט.

מיר .דו ביסט אויך פון די מענטשן וואס ווילן איך זאל מצליח זיין און
שוין.

ק :א גוטן ,דו גייסט מיך שוין ווייטער אויספאקן דא אויף אייוועלט?
איך האב עכט נישט ליב.

ט :צדיק'ל זאג מיר אזוי :איך וויל האלטן די געלעגנהייט צו קענען
פראצעסירן ווייטאג ,ווען אימער איך וויל.

ט :זאג מיר טייערקייט.
ק :אבער דו ווילסט אז איך זאל עס נישט פראצעסירן?
ק :אטעמט אריין טיף...
ט :חלילה .ניין.
ט :קוק אהער ,אפשר וואלט כדי געווען...
ק :דו ווייסט נישט וואסערע שוועריגקייטן איך בין אלץ דורך אין מיין
ק :לאזט אראפ זיין קאפ מיט הכנעה
ט :דו ווייסט דאך אז דו ביסט מער אויף די זייט פון מענטשן וואס

לעבן .און נאכדעם מאכסטו מיר עס שרייבן אויף אייוועלט .אז יעדער
זאל עס זעהן.

זענען נישט אזוי מצליח אין זייער לעבן .פאקטיש ביסטו מער אויף די

ט :זיי מיר מוחל .אבער זאג :איך וויל און איך דארף האלטן די

זייט פון נישט מצליח זיין .און לאמיר זעהן צו...

געלעגנהייט צו קענען פראצעסירן ווייטאג ,ווען אימער איך וויל.

ק :אוי .נו?

ס'איז מיין רעכט.
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ק :זאגט עס .און פרעגט :וואס גייט עס העלפן?
ט :לאמיר זעהן .זאג :די איינציגע רעכט וואס איז מיר איבערגעבליבן
אין מיין לעבן איז צו קענען פראצעסירן ווייטאג.
ק :די איינציגע רעכט  -וואס איז מיר אזוי נאנט צום הארצן  -וואס
איז מיר איבערגעבליבן אין מיין לעבן איז צו קענען פראצעסירן
ווייטאג.
ט :זאג :א מענטש וואס איז מצליח קען נישט פראצעסירן ווייטאג.
ק :קלייענט פאקט זיך איין און פארפריהט זיך אין זיין ווייטאג.
ט :זאג :די איינציגע קאנטראל וואס איך האב נאך אין מיין לעבן איז
צו קענען פראצעסירן ווייטאג.
ק :קלייענט שעמט זיך .און זאגט :יא ,איך וויל האבן קאנטראל אויף
עפעס .מ'האט מיר אלעס צוגענומען (?) און דאס אויך נישט? איך
מוז זיך לאזן פירן? און מ'ווייסט אפילו נישט אז דא וואוינט א מענטש
מיט געפילן.
ט :וואס ווייסטו ,וואס האט מצליח זיין מיט ווייטאג? איך וויל אז דו
זאלסט זעהן ווי פון איין זייט איז דא דיין הצלחה און ס'גייט דיך ב"ה,
און פון איין זייט איז דא די איינציגע קאנטראל וואס דו האסט אין
דיין לעבן צו קענען פראצעסירן ווייטאג .פארוואס טוט די זייט פון

ק :ווייל הצלחה איז אויבערפלעכליך .ס'זאגט גארנישט אז אינעווייניג
וואוינט א עכטע מענטש .די דרויסנדיגע גוף איז מצליח .ש'כח .גוט
מארגן .וואס האב איך דערפון .מיין 'איך' דארף מצליח זיין.
ט :לאמיר דיך פרעגן :וואס טראכסטו ,מיט וואסערע 'יכולת'
בלייבסטו ,ווען דו בלייבסט אויף די אנדערע זייט פון הצלחה .זעה
ביידע זייטן .זיי אמת'דיג .לויף נישט אוועק.
ק :שעמט זיך :איך קאנטראליר זייער אסאך זאכן .איך בלייב ,כדי
צו קענען טון וואס איך וויל לויט מיין באגער.
ט :סאו ,מיט וואסערע 'יכולת' בלייבסטו ווען דו בלייבסט אינעווייניג.
און נישט אויבערפלעכליך?
ק :די 'יכולת' צו זיין מיך אליין.
ט :וואס מיינט די 'יכולת' צו בלייבן 'מיך אליין' ,וואס איז 'מיך אליין'?
ק :שמייכלט.
ט :וואס איז דיין עכטע 'איך' וואס דו מוזט אזוי שטארק אכטונג געבן
פון הצלחה?
ק :קלייענטס אויגן לייכטן אויף :איך גיי ווייזן אז דא וואוינט א מענטש
מיט געפילן!

הצלחה ,צושטערן די אנדערע זייט?

צעטיל:

ק :טראכט ...ווייל הצלחה איז אויבערפלעכליך .ס'זאגט נישט

די טערעפיסט פארשטייט און האט שטארקע מיטגעפיל אז וויבאלד

גארנישט וועגן מיר .ווייטאג האט מיט מיר .הצלחה איז יענער .די

מיין עכטע איך איז די מהלך וויאזוי עס לויפט און ווירקט מיינע

דרויסנדיגע גוף איז מצליח .ש'כח .גוט מארגן .וואס האב איך

טיפסטע געפילן .און אויב איך גיי מצליח זיין היינט ,גיי איך באמת

דערפון.

קיינמאל נישט האבן קיין געלעגנהייט צו פראצעסירן מיין ווייטאג

ט :זאג :הצלחה איז אויבערפלעכליך ,ס'האט גארנישט מיט מיין
עכטע 'איך'.
ק :ניין .ס'האט טאקע נישט! .wow
ט :זאג עס נאכאמאל :הצלחה האט גארנישט מיט מיין עכטע 'איך'.

וואס איז באגראבן אין מיר .און וויבאלד די איינציגע רעכט ,און
קאנטראל  -וואס איז מיר אזוי נאנט צום הארצן  -וואס איז מיר
איבערגעבליבן אין מיין לעבן איז צו קענען פראצעסירן ווייטאג מוז
איך אנהאלטן די 'יכולת' עס קענען טון ווען אימער איך וויל ,ווייל
דאס קען מען מיר נישט צונעמען .און איך מוז אנהאלטן די 'יכולת'
אז דא וואוינט א מענטש מיט געפילן .ווייל קיינער קערט נישט אויף

ק :א שארפע פעין.

מיר.

ט :איז נאכאמאל :וואס ווייסטו ,וואס האט מצליח זיין מיט ווייטאג?

עכט מצליח זיין מיינט אויבערפלעכליך עס זאגט גארנישט וועגן מיר.

איך וויל אז דו זאלסט זעהן ווי פון איין זייט איז דא דיין הצלחה און

עכט מצליח זיין מיינט אז דא וואוינט נישט א מענטש מיט געפילן.

ס'גייט דיך ב"ה ,און פון איין זייט איז דא די איינציגע קאנטראל וואס

עכט מצליח זיין מיינט פארלירן די געלעגנהייט צו קענען פראצעסירן

דו האסט אין דיין לעבן צו קענען פראצעסירן ווייטאג .פארוואס טוט

ווייטאג .עכט מצליח זיין מיינט לעבן מיט די קלארע ידיעה אז קיינער

די זייט פון הצלחה ,צושטערן די אנדערע זייט?

נעמט נישט קער אויף מיין עכטע געפילישער איך.
הייליגער באשעפער העלף ,והשם הטוב יעזור על דבר כבוד שמו
מעתה ועד עולם.
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