
 (. לדעת הערת הידיעה )

שלו היא; לחיות   1כבעל חיים השואף להמשיך ולהיות הבעלים של החיים האדם  החובה הבלעדית של 

 . חוקי החיים לפי  

  דעת ל  2בלי שום צורך ,פי שהוא כהאדם יכול לקבל את עצמו  – כאשר האדם חי לפי חוקי החיים 

 ומה מהותו, דברים אלו יתגלו לו בזמנם הטוב.  ,חקור ולהבין מי הוא ל

  ,ולכן, בסופו של דבר   ,הוא חי הם אולם, האדם נמצא במערכת יחסים/גומלין עם המרחב )הסביבה( ב

 . 3היא בלתי נמנעת , . כלומר, ידיעת האדם את עצמוהיא ידיעת עצמו – ידיעת הסביבה 

אך ורק אם הוא אדם ישר  עליו לעשות זאת   ,4ומכיוון שידיעת האדם את עצמו היא בלתי נמנעת 

החוצה  אלו שומרים על החיים שלו מלפרוץ הם חוקיזאת בגלל שה .שמיישם את החוקים של החיים

. כלומר, אלו החוקים/הגבולות של צורת החיים שלו  5בזמן שהוא מתוודע אל עצמו  –  ולהרוס את גופו

 .6כאדם 

 

 לסיכום: 

הרי חובה עליו   – ואם הוא כבר מתאווה לדעת  8כל עוד הוא אדם ישר  7אין לאדם צורך לדעת את עצמו

 (. 9פי חוקי החיים  ל לחיות עלהיות אדם ישר ) 
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 לשרוד.  1
 . " אם זה לא שבור אין צורך לתקן "  2
על בסיס תחושות   ית בזמנים קדומים האדם יכל להתעלם/להימנע מידיעה עצמית )כלומר פעולה אינסטינקטיב  3

 כמו כל חיה( על ידי סגנון חיים של לקט צייד/נדודים.  –ורגשות  
ועץ החיים    עץ נחמד למראה וטוב למאכל האדמה כל  ויצמח יהוה אלהים מן: " ספר בראשית פרק ב' פסוק ט' 4

" ושניהם נמצאים באותו מקום. הווה  עץ החיים " מחובר ל" עץ הדעת כלומר, "  . " הדעת טוב ורע בתוך הגן ועץ
 צמו )חייו( היא בלתי נמנעת. אומר, ידיעת האדם את ע

 . יהוההאדם הוא   5
  יהרסו רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל ויאמר אליו יהוה לך: " ד" כ ספר שמות פרק י"ט פסוק  6

 ". בם יפרץ   פן  יהוה לעלת אל 
 מעשיו. /ולחקור את מהותו, מהותו מתגלה ומתהווה מתוך פעולותי  7
 שחי בהרמוניה עם עצמו ועם הסביבה.  8
 המבוע והתמצית של כל חוקי החיים הם "יושר" )כפשוטו(.  9
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