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 מסורת: ההיבטים האלוהיים והמעוותים 

  1977, בדצמבר 14, 246הרצאת המדריך מספר 
 

את ברכות   כםא כאן, תמיד אתכם; יש ל חבריי האהובים, אתם בנוכחות המשיח, הו 
את זה, יותר מכל;  צריכים ם היכן שאתקבלו עזרה  כדי שתתנסו להגיע אליו  האל. 

.  מכל סוג שהוא  הפרעה או בחוסר הרמוניהמצב של שיבוש,  ב  ים נמצא םכאשר את  

"מביא"  כי אתם מרגישים שעכשיו אני ַאנְְדָרלָמּוִסיָה  רבים מכם מוצאים את עצמכם ב 
; תמיד דיברתי על קיומו, מתחילת  כםאת ישוע המשיח. זוהי טעות בתפיסה של

. הייתה תקופה שבה היינו צריכים להדגיש את התהליכים  כםהמשימה שלי אית
ללמוד את הדקויות של התהליכים הלא מודעים כדי   ה עליכם; היכם הפנימיים של

אמונה באלוהים ומחויבות   לחקור את עצמכם לעומק. רק באמצעות חקירה זו יכולה
לגלות את   ו להפוך למשמעותית. רק באמצעות חקירה עצמית תוכל  הלכל היבטי

  כם, כל חומר לא מודע שקיים ב ים אמונה, מכסכופים  םהאמת של אלוהים. אחרת את
.  להתמודד איתו  כיםצרי םשאת  

שולל. אם אני  אתכם ליך מו  אני רוח של אמת, חברי, ולעולם לא יכולתי, לא הייתי
מדבר על המציאות של ישוע המשיח, שהיא היבט של המציאות של אלוהים, זה רק  

עוד להקים מחסומים מכל סוג שהוא. מחסומים יכולים ללבוש   כםצרי כם בגלל שאינ
דן, במשך שנים רבות. כל מה שאני  ועמ צורות רבות. עבדנו עם מחסומים בעלי אופי  

אפשרויות חדשות; אני לא  ל ו דעת ם לשיקולימבקש מכם כעת הוא לפתוח את עצמכ 
  כים לא צרי םלקבל את דברי באופן עיוור. אם המילים שלי אינן אמת, את כםמבקש מ

. כי יש צורך לדעת, לתפוס,  ןכן, אסור לכם להתבצר נגדהן לקבל אותן. אבל אם  
ולהיות    כםלהשיג את מלוא הפוטנציאל של ו לחוות את כל האמת הקיימת כדי שתוכל

.בסופו של דבר ם מי שאת  

נושא הרצאה זו הוא משמעות המסורת. הבה נבחן תחילה מה משמעותה של מסורת  
במובן הטוב ביותר, ולאחר מכן מה משמעותה כאשר היא מעוותת. לבני אדם רבים יש  

תגובות רפלקס מותנות ברגע  לגירוי של גורמים אלו  דימוייםדימויים ברורים על מסורת. 
אם   ,מסורתהיצמדות ל / שהמונח הזה מוזכר או כאשר תנאים אנושיים משקפים דבקות

. במובן האמיתי או המעוות שלה  

מסורת במובן האמיתי שלה פירושה המשך האמונה באמיתות ובערכים נצחיים. לאחר  
לו שחווים את היופי הבלתי  שהתגלתה מציאות קוסמית ובאה לידי ביטוי בחיי האדם, א

שבה, מנסים באופן הגיוני להמשיך את ביטויה. אנא זכרו שכל  צדק נמנע, הטוב וה
ודת זמן מסוימת פריצת דרך  הערכים האמיתיים, ערכים מכל סוג שהם, היו בוודאי בנק

. מעולם הרוח  

המסוימת  כדי לשמור על ערכים אלו בחיים, יש צורך להרגיש ולחוות בפנים את האמת 
המדוברת. חגיגות פולחן יכולות לעשות זאת, אבל הן לא בהכרח ערובה לקיום  

מתמשך של אמת ספציפית. טקס יכול להיות מחווה ריק. מסורת אמיתית היא אפוא  
של פריצת הדרך המקורית מעולמות פנימיים או מציאויות   ,מתמשכת   ,חוויה מחדש

נוצרה המסורת.  ממתי , לא משנה  אחרות, חוויה מחודשת היום של חיים דינמיים
מסורת, במובן הטוב ביותר שלה, פירושה דבקות בערכים נצחיים או בהיבטים מסוימים  

מיינד.  יש לנו בש מסוימת ה של ערכים אלה, בהתאם למסורת   
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חסרת משמעות. זה לא   שארית, המתמעמסה  מסורת במובן המעוות שלה פירושה 
.  הגיעהשערכים ואמיתות נצחיים בזמן  אומר בהכרח שמסורת ספציפית לא הכילה

, הטקסים  שלה  המשמעות האמיתיתנשכחה שומתעלמים או ייתכן אבל נכון לעכשיו, 
המסורת;  הומתה לחזור על עצמם באופן מכני וכך  היו  עשויים במסורת המעורבים 

. ה לחלוטין ד חכחה או אפילו נוהפכה לשט ה המציאות של  

מסורת במובן המעוות שלה עשויה לכלול אמת משמעותית, חוויה, מנהג שהיה תקף  
אותם   המשכם שלבזמן מסוים בהיסטוריה, בתנאים מסוימים ובנסיבות ספציפיות.  

מעשים או גישות או מנהגים בנסיבות שונות לחלוטין, בתנאים שבהם אבדה משמעותה  
של מסורת זו, הוא אפוא תהליך של מוות, ולא של חיים. העברת מסורת בגישה חסרת  
מחשבה, היצמדות להרגל עיוור שאינו הגיוני, שלא מצליח להבהיר באמצעות מעשים  

פירושה  ַחּיּות מסורת הנדונה, מסמלת מוות. או עמדות את האמת האלוהית הכלולה ב
. עיוורת ֲחזָָרִתּיּותלא  -תמיד תהליך חשיבה דינמי, מודעות   

אז אתם מבינים, חבריי, מסורת יכולה להיות מציאות בעלת משמעות אינטנסיבית, או  
שכבר אין לה שום יישום   , ל העברשחסרת משמעות ומתה  חזרתיותשהיא יכולה להיות  

ה. בהוו   

תגובות אנושיות למסורת טבועות עמוק באישיות. כל ההיבטים של החברה מושפעים  
מיחסו של כל פרט למסורת; אם אדם מודע למשמעות האמיתית של מסורת כפי  

  זה יש ב -על מעשה מתוך הרגל  יםשהיא ישימה היום או אם הוא או היא בעיוות ורק חוזר
היבטים של החיים, מושפעות בצורה  הבדל גדול. פוליטיקה ודת, אם להזכיר רק כמה 

.ברורה מאוד מהיחס של חברה ספציפית למסורת וגם משקפות אותה   

  ובצורה מוגזמת,  מתאדה יש מי שמעניקים ערך כה רב למסורת, עד שכל השכל הישר 
כאשר מסורת מונחת על כף המאזניים. הם מאמינים שרק מה שמתאים למסורת,  

חים בתוקף כל שינוי, וזו כמובן גישה טיפשית  הוא בעל ערך כלשהו. הם דו, לעבר
ביותר, כי עצם המסורת שהם דבקים בה עכשיו נוצרה בבת אחת באמצעות שינוי. ללא  

תמיד שינוי  לפיכך יש לצרף .  משתנים- שינוי מתמשך, לא ניתן לחיות חיים בלתי
ניתן להשיג ולשמור את האיזון הבריא של נשמת האדמה כאשר   .מסורת אמיתיתל

.  רת ושינוי משתלבים בריקוד הרמונימסו  

יוצרים אורתודוקסיות   ,  אחר המסורת בצורה עיוורת וחסרת משמעות ים מי שעוקב
וכמובן בתוך נפש האדם. אורתודוקסיה כזו מטילה על   -קיצוניות בדת ובפוליטיקה 

    החברה כבדות והתנגדות לשינוי. זה נובע מהמסר הלא מובן של הנשמה לשמר את 
, היופי והערכים שניתנו בעבר. אבל נשכח שאמיתות אלו הגיעו כתוצאה  ַאמיתֹותה

צוא משמעות אלוהית ובגלל נכונותה של האישיות להתגבר  ממאבקה של הנשמה למ
. על הפחד משינוי  

כל מסורת; הם מורדים נגד הביטוי חסר המשמעות והמת  כנגד יש גם מי שמתמרדים 
. גישה עיוורת זו היא תוצאה של  ה, בדיוק כמו נגד הביטוי האמיתי והחי של השל

האמונה שרק ממצאים חדשים יכולים להיות בעלי ערך, שכל מה שהיה קיים בעבר  
מהעובדה שערכים נצחיים תמיד היו   מת מתעלגישה זו חייב להיות נחות או פסול. 

לתודעה, בתנאי שתנאים מוקדמים  דרכם קיימים ותמיד יהיו קיימים ותמיד יכולים לפרוץ  
. מתמלאיםמסוימים   
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לא יסגד למסורת באופן עיוור, ולא ימרוד בה באופן עיוור. הוא או   נְיּו ֵאיג'של ההאדם 
אותה בתבונה   נו כל מסורת ספציפית, כפי שהיא הופכת לנושא בחייו, ויבח והיא ייקח 

אישי בשמירת מסורת זו או אחרת? האם  או אינטרס  חלק   כםובכנות עצמית. האם יש ל
  הב  ים, ולמה אתה דבקכםעכשיו? מה זה אומר ל  כםהמסורת הזו הגיוני בחיילחיות את 

את הדרך   ואת סוגיות החיים בצורה כזו, תמצא ניםבוח ם? כאשר אתהאות יםאו דוח
ולהפוך אותן לחדשות   כםלהמשיך את המסורות של וביותר שבה תוכלמועילה ה

כאשר  וולם לא תמרדאת הגישה הנכונה, לע כם בצורה המשמעותית ביותר. אם יש ל
  ומסורת ישנה תופסק, או כאשר היא מוחלפת במנהגים, טקסים וחגיגות חדשים. שאל

אם המסורת הישנה הוחלפה על ידי אמיתות וערכים שהם משמעותיים   כם את עצמ
להעריך את מה    ודינמי; תוכלעכשיו או לא. עם הגישה הזו תחיו ב ,היום כםיותר עבור

גם להרפות מהעבר ובכך ליצור עתיד חדש,   ו , אבל תוכלשראוי להיות מוערך מהעבר
.ל העברשמתה תיות  ולא חזר  

על ישן וחדש. לעתים קרובות מילים אלו   יםמדבר  םכדור הארץ אתרה הזו של יספב
נושאות קונוטציות חיוביות ושליליות. זה יכול להיות כך או כך. יש אנשים שחושבים על  

בעוד שכל דבר   ;ערכים בלא מאיים ומלא בלתי מזיק, כל שפיר, ה הישן כעל הכל טוב, 
חדש הם מחשיבים כמאיים, משבש, לא נכון, רע. האנשים האלה הם, כמובן,  

מיושן, לא רצוי ורע, בעוד  משהו  כל דבר ישן כבמסורתיים. יש גם כאלה שרואים ה
  םשכל דבר חדש הוא לגמרי רצוי וטוב. אני כמעט לא צריך לציין שכאן שוב את

  םלהתעלות עליה כאשר את יםיכול םפנים אל פנים עם דואליות לכאורה שאת יםעומד
. את האפשרויות החיוביות והשליליות בשני הקצוות  ים רוא  

ברמה של מציאות רוחנית עמוקה יותר, אף אחד מהמונחים הללו אינו הגיוני. אין לא  
ישן ולא חדש, ויש גם וגם. הכל כבר קיים ותמיד היה קיים, ותמיד יהיה קיים. מה  

האולטימטיבית "רוטט" לתוך עולם  שחדש עלי אדמות הוא שהיבט מסוים של המציאות  
לזכור שרמת החומר היא עיבוי של צורות רטט עדינות יותר. צורות אלו    כםהחומר. עלי

החומר    .קיימות כבר במה שניתן לכנות רוח. כל החיים פועמים, מתרחבים ומתכווצים
כאשר ההתכווצות מתרחשת, החיים    .ה"צ חוה פועמות "הנוצר על ידי צורות רוחניות 

  ים שוכח םים והחומר מתפרק. למרות שדיברתי על זה בעבר, לעתים קרובות אתנסוג
במונחים אלה. ככל שתוכלו להזכיר   כםעל החיים של יםאת הרעיונות האלה ולא חושב

לעצמכם את האמת הזו וככל שתרגישו אותה בחייכם וברעיונות שלכם, כך תתקרבו  
. אמתיותר ב להיות   

ת עדינות יותר אינן מתבטאות רק כאובייקטים, אם כי  הצורות הקיימות בעולם של תנודו
אינו  אובייקטים בהחלט מעידים על קיומן של צורות אלו. אין חפץ עלי אדמות שמקורו  

ברוח, שם אולי "משתמשים" בו בצורה אחרת, בגלל התנאים השונים הקיימים בעולם  
" לתוך החומר, ושם היא משחזרת את צורתו המקורית  כהדר הרוח. מהותו "פועמת

המתאימה לנסיבות ברמה זו של  כוונת,  ממותאמת ובצורה שונה, בצורה סמלית, בצורה 
. מציאות  

מלבד חפצים אנו עוסקים כמובן ברעיונות מופשטים, ערכים, אמיתות, חוקים וכו'.  
יותר לפני   ןרטט עדיל שלעתים קרובות קשה לבן אדם לדמיין שרעיון היה קיים בצורה 

שנות  במהלך  כםשהגיע לתודעתו. המושגים והחוקים המופשטים הרבים שדנתי אית
שונים לעתים  הם . כמו אובייקטים, מושגים  רת החיים שלנו יספת ביועבודתנו הם מציאו

רק   קולטים םאת  כם,, מכיוון שבמישור שלספירותי התקרובות ביישום ובמשמעות בש
. יותר של הרעיונות, המושגים והחוקים הללו  ולמייםביטויים פשוטים וג  
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מוגדרת,  כדי לחזור למושג מסורת: המסורת בעולמנו מתארת רק היבט של מציאות  
מסוימת. היא מתייחסת למציאות של הערכת האמת הנצחית בגילוייה הרבים, או אולי  

כאשר הגישה הזו רוטטת לתוך מימד המציאות שלכם, היא   .ומוגדרבביטוי מסוים  
שלה. זה בלתי נמנע, מכיוון  השלמה משמעות ה הופכת מופחתת, משתנה ומופרדת מ

תפצלת לדואליות, לפיה חלק  שהמציאות שלכם מוגבלת. בספירה הרביעית אחדות מ
עוות. תמיד אפשר לתפוס מחדש את  תניכר ממשמעותה המקורית אובד או מ

המשמעות המקורית ובכך להיפתח לזרימה נוספת של רמות שונות אשר יחד יתארו  
באמצעות גישות ופעילויות מנטליות   ותכאלה מתרחש ותחימציאות שלמה יותר. פת

כם.  ראות מעבר לגבולות המוגבלים של עולמתוצאה של המאבק ל ןספציפיות, וה  

מד המציאות שלנו שתמיד  י נו, במם שלקיים גם בעול  –מסורת מנוגד ל   –ההיבט השני 
כתנועה   םה קיי ז מוכן לפרוץ אל המציאות שלכם ובכך להרחיב את המציאות שלכם. 

הישן  כך, מתמדת לקראת חידוש ומתן חיים חדשים לאמיתות ולחוקים הנצחיים.  
לא כמו ישן וחדש מבחינת זמן,   -והחדש קיימים במציאות הנצחית של העכשיו הנצחי 

. אלא כמושגים או עמדות עם משמעות וביטוי ספציפיים מאחוריהם   

לראשונה   כםהמסוים הזה שהבאתי ל, את הנתיב כםשלנתיב הבה נבחן את תנועת ה 
לפני כמה שנים. כשתסתכלו אחורה, תראו תנועה ספירלית, שהיא התנועה של זרמי  

חזרות מסוימות בספירלות, שלבים שנתקלים בהם מחדש   יםרוא םהחיים הגדולים. את 
  םהיבטים אלו הופיעו כחדשים כאשר השגת .ברמות עמוקות יותר עם הבנה חדשה 

קומה הקודמת. לכן האמת הישנה, שנלמדה בעקומה הקודמת,  אותם לראשונה בע
בדרך. מה שהיה פעם   ם בגלל החומר הנוסף שלמדת , חדשבאופן  גיונית ופכת להה

אמת חדשה לגמרי, התגלות, מתחדש מאוחר יותר בחזרתיות- אמת ישנה תחת אור  
  -חדשות וישנות   -חדש. אבל ההתחדשות יכולה להתרחש רק בגלל שאמיתות אחרות 

בידואל,  יהיו ידועות לאינדלא  ןבמובן שה ותחדש אמיתות הן התגלו לאורך הדרך. ה 
.  לפרט  ות היו מוכרנ ןלפני שה ותהיו קיימ  ןבמובן שה ותישנ ן פרט; הל  

ות והצמיחה האישית של כל פרט.  אותה תנועה ספירלית מתקיימת בתהליך ההתפתח
מלאה.  מודעות  בבירור, ב זהב ניםמתבונ  םשלא לראות את זה אם את  ים לא יכול םאת

, מניח את התוכנית  ואחרי ים עוקב םלקצב שאת מסדהחומר של ההרצאות, שהוא ה 
  יםיכול   םלתנועה הזו המותאמת מאוד אורגנית למציאות הרבה יותר גדולה ממה שאת

התכוונה   - והיו לא מעט כאלה   -אי פעם בנתיב הזה  םהתרחבות שחווית . כל  קלוטל
היבטים של המציאות הפנימית ולכן  כם,  חדש ל , של של לא ידוע עד כה תמיד לשילוב 

. התנועה האורגנית הביאה לשינויים מופלאים לכאורה של  כםגישה חדשה לעבודה של
וררות של פוטנציאלים  אישיות במובן הטוב ביותר; זה הביא הגשמה חדשה והתע

רדומים. שפע חדש הפך את עצמו יותר ויותר בולט, בכל הרמות, אצל אנשים  קודמים 
.  בכללותו, כישות שלכם רבים ובנתיב  

עם זאת הייתה גם התנגדות גדולה להרחבת החשיבה, לכל חידוש, לכל גישה חדשה,  
ות  עד –. כל גישה חדשה או התרחבות של ראייה כם שיטה או מושג רוחני שנתתי ל

להיאחז בגישה   אתם רוצים  תמיד יצרה תחושה של איום.   -לעולם באור חדש  ראייה 
.  ים, לשמור על גבולות החשיבה והתפיסה ללא נגיעה, לא מורחבכם הישנה המוכרת ל

קיימים בעיוות,  האישיות כל העקרונות של מסורת. בעיוות דבקים בל כיםהופ ם כאן את
כל העקרונות קיימים באמת, נאמנים למשמעותם   ,כשם שבחלק המטוהר של האישיות 

. האמיתית  

מו  נידמה כ ם את מה שבפניכ  הגיצנגד הסמכות שמ ה דיכל שלב חדש מתקבל במר
שובר את המסורת אליה התרגלתם. מסורת נוצרת בכל מקום שבו מתגבשים חיי אדם.  
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  נתיב  בקנה מידה החברתי הגדול ביותר ובקנה המידה הקטן והזמני ביותר. ה מת א קיייה
  םמסורת מסוימת שאיתה התחלת ם, נגיד עד לפני שנתיים, הקי ואות  ם כפי שהכרת

על ידי הוספת   -לחדש  -את המסורת הזו היה צריך לשבור בנוח, במידת מה.  להרגיש 
צמן, כי האמיתות הללו תמיד  , אך לא חדשות כשלעכםחדשות ל - אמיתות חדשות לה 

ן, הן השתלבו  בההיו קיימות. רק לאחר שקיבלתם את האמיתות החדשות ובטחתם 
"חדשה" עד שהנשימה   זמנית נוצרה מסורתם כך, . אנתיבבגוף העבודה הכוללת, ה

רטטה לתוך החומר.   ,הבאה של התנועה הפועמת הגדולה שהאורגניזם היה מוכן לה 
  יםמשלב םם אותה, אתמיישנה ולא חוסהאמת החדשה/נותנים אמון ב םכאשר את
מתווספים אליכם  ומתרחבת;  פשטת מתכולה   כםוכך התודעה של  כםאותה בחיי
. ושפע ירותחוכמה, ח  

אחרת. היא יכולה להתקיים רק כאשר התנועה הזו שלמה  בצורה צמיחה לא אפשרית 
האפשר. צמיחה חייבת לשלב את הישן והחדש. עליה לשמר את  וללא הפרעה ככל 

.  המסורת ולחדש ולהחיות אותה  

ת ועקרונות נצחיים שנכונים לכל דבר, לכל היבט אפשרי של החיים.  יואלו הם אמיתו
דיברתי על זה באופן כללי ומופשט, אבל עכשיו הייתי רוצה להתייחס יותר ספציפית  

שהופכות את   תוככםולעמדות שב ים וברע  םלשלב החדש של ההתרחבות שאת
נושאים; החשיבה    יםמבלבל  םאת כםההתרחבות הזו לכואבת שלא לצורך. בפחד של

  כם של הד יאת המרהצדיק ל כם הופכת מבולבלת ומנותקת בעצם הניסיון של כםשל
  ה, הזנתיב לשמור על הגבולות הנוחים של ה צים מתאמ  םנגד משהו חדש, כאשר את

עד עכשיו. אבל זה לא יהיה הנתיב הזה אם הוא יכול להישאר   ואות  ם כפי שהכרת
הוא תנועה, מסע, שנעצר כשהתנועה נבלמת. קיפאון היה גורלן של   נתיבסטטי. ה

אמיתות רוחניות, דתיות, פסיכולוגיות רבות שהסתננו לתוך עולם החומר שלכם. קיפאון  
צרו את התנועה  ערך עמוק. אנשים ע הם היה גורלם של כל כך הרבה שפעם היה ל 

מי שמפריע להמשך תנועה, שינוי  נגד  גרום לאנטגוניזםבגלל החשש שלהם ל
תנועה נוספת. זו  להתנגדות להתרחבות ו מול ה והתרחבות. חסרה להם החיוניות לעמוד  

הסיבה שכל כך הרבה ארגונים חדשים לכאורה, אוריינטציות או אסכולות, קמים ללא  
לחלוטין על ידי   שובש על ידי המושג המעוות של מסורת, או שהסתייד הרף. הישן או 

.חדש  ַאַחר שינוי, חיפוש ַאַחר  העיוות של חיפוש   

, תוך שילוב מסורת ושינוי  נתיב זה הכיוון שלעל  עד כה הצלחנו לשמור מבחינה זו, 
  -במובן הטוב ביותר, ובכך לשמור על טהרת הרוח. התנגדות לשני ההיבטים הללו  

הנתיב הזה  של גרעין ההייתה קיימת, קיימת כעת ותתקיים, כמובן. אבל    -מסורת ושינוי  
. שמר על איזון יציב. אנו מתפללים לה' על חסדו שזה יימשך  

עד כה.  ה, זנתיב מבט זו, על השלבים השונים של  הבה נערוך סקירה קצרה, מנקודת
בשלב זה. לפני שנעשה   יםנמצא  םלהעריך היכן את כם אני אתן מתווה כללי שיעזור ל

, כדי למנוע כל בלבול אפשרי שעלול להתעורר  נתיבה וזאת, הבה ננסח מחדש מה 
שוב   ם. כל המהומה הזו היא יצירה מלאכותית. כך או כך, את כםבעקבות סערת דעת

. הבהרה כים צרי  

זה היא להשפיע על התפתחות אישית למיצוי הפוטנציאל של הפרט,  הנתיב המטרת 
צריך להתרוקן    יינדבכל הרמות. כדי שצמיחה זו תתרחש, יש צורך במגוון גישות. המ

ולבחון את כל הדעות   אתגרלגמרי במובן של תשובה שנתתי לאחרונה לשאלה. צריך ל 
במצב פתוח זה, כמה דעות, אמונות  .  וא פתיחות לשינויפירוש הדבר ה -הקדומות 

מכיוון שהאמת שלהם תהפוך למובחנת ברמה  , מותםדלקורעיונות ישנים יוחזרו 
עמוק; המשמעות היא שימור מסורת. אז יחיו האמיתות הישנות בדרך  באופן מורגשת 
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, מחודשת. אמונות  רעננההאדם; משמעות הדבר היא מסורת ו של חדשה בתודעת
. ישנות אחרות יימחקו כי הן כבר לא הגיוניות וזה שוב אומר שינוי  

ברמה הרגשית מתרחש תהליך דומה, אבל צריך לגשת אליו בדרך אחרת. על מנת  
  ילהיות בעל  כםחיים, עלי  יס רחיים, במקום להו  ילנקות רגשות ולהפוך אותם למאשר

ם ברורים ואמיתיים. רגשות אינם יכולים לחיות בחלל ריק, ללא כל תהליכים  מושגי
. בני אדם לא אמורים לחיות לפי  בין דברים נפשיים, כי האדם הוא יצור חושב ומבחין

רגשות עיוורים. כדי לפתח את הטבע הרגשי שלהם, הם צריכים לעבור תהליך של  
להיות. אנשים חייבים ללמוד   לוליםקבלת רגשותיהם, לא משנה כמה הרסניים הם ע

למצוא דרך לבטא אותם ללא נזק לעצמם או לאחרים. ברגע שאנשים לומדים לקבל  
הם יכולים להתחיל לשנות אותם. זה מצריך את   , אפילו את הרגשות ההרסניים שלהם

כדי שתתקיים   ,האינטליגנציה המלאה שלהם ואת בשלות התהליכים הנפשיים שלהם
. זה מחייב את טבעם הפיזי להיות בריא ומלא חיים באנרגיה  רגשותה  הערכה נכונה של

א  וללא הכוח  הםועזרה, שבלעדי רוחנית  יצירתית. אחרון חביב, שינוי כזה מצריך זרימה  
. החוכמה לכוון את התהליך המשתנה הזה לא יכולים להתקיים  

את הרמות השונות הללו   כםכל השנים התמקדתי כל הזמן בלהראות לבמשך 
ף רמה  ילהחל כדי  באמצעות תורות רבות ובעזרה באמצעות הדרכה, השראה ועצות, 

להתרכז יותר במישור הרגשי, ללמוד לקבל   כו. בשלב מסוים תצטראחרתאחת ב
  ם כוח זה.ם והכחשתשלה כחהמ חששתם באופן מופרז  ולהתמודד עם רגשות ש

יצור  , כדי ל כםים הנפשיים ובדימויים שללהתרכז בתהליכ  ה עליכםבמקרים אחרים הי
, כדי להפוך  כםיותר בגוף של  םמחשבות מציאותיות יותר. בזמנים אחרים התרכזתשוב 

יותר בהבנה   םאותו לכלי קיבול הולם לאמת, אהבה, חוכמה ושירות. לפעמים התרכזת
.  רוחנית, בהשקפה חדשה של הבריאה כולה, ובלימוד תפילה ומדיטציה משמעותיים

היתה נוטה לצד    התפתחות ללא הממשק הקבוע הזה, ללא הכללת כל הרמות הללו, ה 
.סופית נעצרתולכן אחד   

היא פיתוח תודעה שכמעט חסר תקדים. אבל בעולמכם רק קבוצה   ההז נתיב מטרת ה
קטנה יחסית של אינדיבידואלים אכן מוכנה לאבולוציה זו של הווייתם האישית, ובכך  

  המסוג זה מביא  התחדשותתחום התודעה שלכם.  תורמת לאבולוציה של כל
של אושר והגשמה אישית. אולם אושר והגשמה   שלא ניתן לתאר במילים להתרחבות 

אישיים אינם חייבים להיות המטרה העיקרית. המטרה העיקרית חייבת להפוך, בשלב  
מסוים לאורך הדרך, ל שירות למען המטרה הגדולה יותר.  כשזה קורה, נכונות ההקרבה  
מתגלה במהרה כמעשה הממלא ביותר בחיים. הקרבה נראית פחות ופחות כקורבן, עד  

בצורה   כםשמתברר שרצונו של אלוהים עולה בקנה אחד עם האינטרס האישי של
הטובה ביותר ומרחיקת הלכת. אלוהים האיש  או אלוהים  האישה -  האדם החדש -  

לת את מכלול הפרט: הרמה הפיזית, הרגשית, הנפשית  מתפתחים מתוך עבודה זו הכול
וכך,  והרוחנית של ההוויה, עד שכולם משולבים למכלול אחד ואינם מופרדים עוד. 

החשיבה היא הרגש, היא התחושה הגופנית, היא התפילה.  שלמות זו מייצגת את מירב  
תירה,  במובן הטוב ביותר, אינדיבידואציה, ומה שעשוי להיראות כס , כוחהשחרור

   .מוחלטת לרצון האל, שהוא רצון הפרטהתמסרות  

על הגישות   יםעובד םפסיכולוגיה, שכן ברור שאת ההיא הרבה דברים. ז   ההז נתיב אז ה
. זה  כםתהליכים הלא מודעים שלכם, על ה, על הרגשות שלכם הפסיכולוגיות של

  כי דרכים חדשות לראות את העולם. זו אוריינטציה פיזית,  ים מאמצכי אתם פילוסופיה, 
כדי  אופנים חדשים  יםלומד ם. זוהי סוציולוגיה, כי את כםעם הגוף של יםעובד  םאת

  יםלומד ם. זוהי מערכת פוליטית חדשה, כי אתכםלתפקד בסביבה החברתית של
בריאה,  -על ה יםלומד  םשינוי בצורה חדשה מאוד. זוהי דת, כי אתגם  לשלב גם מסורת ו



7 
 

לאלוהים. זה הכל וזה לא אף אחד מהדברים  שלכם החדש  יחסהבה ושלכם  חלקה
האלה. זוהי יצירה של ישות פלנטרית חדשה, עם ערכים חדשים ועם אמיתות ישנות  

צעד אחר צעד, על אלה שרוצים   ,וישפיעבהדרגה  האדם החדש הזה יעקוף .  מתחדשות
.  התפתחות זוחסום ולמנוע  ל  

בקלות שהדגשתי את   ו תרא תכם,אחורה על החומר שהבאתי ולימדתי א וכשתסתכל
החלופה הזו באופן שיטתי. התרכזתי ברמות שונות ובהיבטים שונים בזמנים שונים, רק  

קליטה לרמות הקודמות. התחלתי בכך  ספיגה ו כדי לחזור לאחר תקופה מסוימת של 
ביותר. לאחר מכן  ְמפּושֶׁטֶׁת  ורה ה שנתתי לכם סקירה כללית של המציאות הרוחנית בצ

להביא את פיצול   המטרב רוב הזמן   ,מושגים חדשים מסרים על המשכתי להעביר  
בדיוק כפי שאני עושה עכשיו עם מסורת ושינוי. לאחר מכן   -הדואליות לאחדות חדשה 

איך    כםגישות פנימיות. לימדתי אתלא מודעות של נכנסתי לשלב חדש של חקר רמות 
ואת   כםלראות ולקבל את המסכה של  כםחוסר אונים, זעם. עזרתי ל,  כאבלחוות 

. נכנסתי  כםהגבוה שלעצמי  את המבט אל ה  כם. פתחתי בפניכםשל נמוךהעצמי ה
כם. מחדש למחוזות הרוחניים עם המחשבות והרגשות של   

קשה לאורך כל הדרך. שלב אחר שלב, תנועה ספירלית אחר תנועה   םעבדת
בהבאת  לו  םתספירלית, עקבנו אחרי המסע הזה. כל שלב נראה חדש ותמיד התנגד

נימוקים שהיו תמיד רציונליזציות. כל שלב היה כמובן גם ישן, כי אמיתות נצחיות אינן  
כאשר התהליכים   .ובשילוב שלהן חדשות לגמרי. ייתכן שהן חדשות כאן ביישום  

היו מאותגרים, תמיד היו כאלה שלא רצו להתעסק בהם והתנגדו.    כםהמנטליים של
, תמיד היו כאלה שהתנגדו  כםכשזה הגיע לעבודה עם התהליכים הרגשיים של

ל"טיפול פסיכולוגי". כאשר דנו באמיתות רוחניות, תמיד היו כאלה שלא רצו "דת". כל  
  םלהיות, למי שאת יםאמור ם לו בא מהפחד להתרחב למי שאתאחד מהטיעונים הל

. ברמה הבלתי גלויה של המציאותשלכם,  פוטנציאלב  

בזמן הנוכחי, האזכור של ישוע המשיח מעורר את אותה התנגדות שתמיד הייתה קיימת  
לא הגיוניים,  . כאשר רגשות ֵמָחָדשכאשר גישה מורחבת, אמת ישנה/חדשה הוצגה 

ועלו אל פני השטח, רבים מכם היו מבועתים; כמה חברים עזבו את  , ה מודע –מהלא 
הנמוך הפכה להיבט מהותי של  עצמי  . אותו דבר קרה כאשר האחריות על הנתיבה

  וכדי שתוכל ההנתיב. כשהתפילה והמדיטציה הוסברו בפירוט והדינמיקה שלה נלמד
בהנמקה  תמיד  - ה דילהשתמש בכלי החיוני הזה, שוב פנו רבים בהתנגדות ובמר

כאשר הודגשו   . כשהגוף נכלל בעבודה הכוללת, עלו אותן תגובות  ., כמובןובהצדקה
גם זה שימש כהזדמנות   - ישוע המשיח הוא אחד מהם  -מציאויות רוחניות שונות 

הנשמה. עם זאת, אף אחד    להימנע מהתיקון המוחלט של היבטי האישיות, ריפוי
מראש ונדונו ממש בתחילת  בישרו כולם על  וון שמההיבטים הללו לא היה הפתעה, מכי

. הסברתי גם  , שהיה אמצעי להשגת המטרה הזוהביטוי שלי באמצעות הכלי הזה 
. פעל לפי קצב מסויםתתחלף ותברמות השונות הללו של ההוויה  ותרכזתההש  

כפי שציינתי קודם, עליכם להבין שכל אחת מהאמיתות הללו קיימת במציאות הרוחנית  
היא גם וגם. זה ישן, כי זה תמיד היה  יחד עם זאת,  לא ישנה ולא חדשה, ו   ולכן היא

. להיבטים האלה של כם רמת המציאות שלאל קיים. זה חדש, כי עכשיו זה פורץ 
המציאות אולי אין את אותו השם, שכן בעולם הרוח שמות אינם קיימים באותו אופן כמו  

קיימת ומה שאתם חווים ותופסים כאן  מד המציאות שלכם. אבל המהות שלהם יבמ
שכן בקושי ניתן לחוות מציאות   .קטעיםמית הללו הם רק  יולגבי כל הגישות והמציאו

יצירת  לעיתים קרובות, שם לדבר; לנתינת זה מוביל לאז  כוללת ברמת התודעה שלכם. 
.; ולראייה חלקית ולכן מעוותת של הדברעצמו אסוציאציות כוזבות לדבר  
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. עם  כם יה הופיעה על פני כדור הארץ, היא הייתה חדשה לגמרי עבורכשהפסיכולוג
זאת, בעולם הרוח, רמות התודעה הללו פתוחות, גלויות, ניתנות לצפייה ונגישות. הן  

כדור הארץ  ב יצרההופעת המציאות הפסיכולוגית שאינן יכולות ליצור את המחלוקת 
של התנגדות לרוחניות,   כאמצעישלכם במשך זמן רב. פסיכולוגיה באה אז לרוב 

מנהיגים רוחניים,   יםעדיין מוצא םאתם כך סתירה שהיא, כמובן, שקרית לחלוטין. א 
. וכמרים שמתנגדים לעבודת עומק פסיכולוגיתכהני דת   

באותה מידה ישוע המשיח תמיד היה קיים. הוא תמיד היה ותמיד  יהיה האור הגדול  
התגלמות האלוהית ביותר  ה  ,צורהלו שנבע ישירות מאלוהים, הביטוי שאלוהים נתן  

ביקום. עבור רבים מכם שמגיבים בעוצמה בצורה השלילית ביותר כשאתם שומעים את  
יכולה לשאת קונוטציות   הייתהולא  איננה  השם ישוע המשיח, עובדה זו כשלעצמה 

שליליות. הקדמונים, הרבה לפני לידתו של ישוע המשיח, תמיד ידעו על האור הגדול  
הזה וגם ידעו שהוא יתגלה יום אחד כצורה אנושית. מדוע מתנגדים כל כך לעובדה זו?  

כוחנית, בדיוק כפי שמתנגדים  עם אוריינטאציה פעם ההתנגדות הייתה כולה פוליטית 
יתנגדו   ן כלווייחלשו על ידם ופלו  פוליטיות חדשות וכנות. בעלי השלטון יכעת לגישות 

. להם  

התגובות האי-רציונליות האישיות שלכם  לאמת של הוא , אשר נובאו על ידי  אבות  
אך אז הוכחשו, מבוססות אך ורק על מסורת שקרית, שאינה אלא פחד   כםאבותי

גישה   ותמאפשר  ןאינ ןהן רגשיות ובלתי רציונליות. ה כםמשינוי ולכן התגובות של
רגועה, פתוחה ורעננה שיכולה להטיל ספק בסוגיה באופן אובייקטיבי ולפנות מקום  

תם. הם עצרו את  טעו בשלב מסוים של התפתחו יכם הקדמוניםלאפשרות שאבות
בנפרד וכעם. זה קורה ללא   - התהליך שלהם וקטעו את קו התנועה הפנימית שלהם 

הרף בהתפתחות האנושית, בתחומים רבים אחרים, עם אינדיבידואלים ועמים רבים  
. ושונים   

  כם מדוע אפשרות זו נדחתה בעקשנות עד כדי כך שאפילו לא ניתן לשקול אותה? אינ
חוסר רצון לקבל. אבל   םלאמת שעד כה חשת ים פתוחלהיות  שלכם ללב  יםמרש

את מה שנקרא "הידע" ההדוק    יםמסיר םרק כאשר את  כםהאמת יכולה למלא את 
בה   םמקום לידע אחר. אם הגישה הפתוחה הזו קיימת ואם האמת שהאמנת  יםומפנ 

חסימה    וה פגום, תסירזאליה מחדש. אבל אם יתברר ש ובמקור היא אכן אמת, תחזר
  כם, השחרור שלים מקראחד משני ה . בכל כםשיכולה רק להגביל ולכבול את

, גילוי האמת הפנימית שהיא גם אישית וגם אוניברסלית, יכולים להיות  כם והעצמיות של
שכך   כםלהרפות ולשקול אפשרויות שונות. הפחד של אלו רק בפתיחות ובנכונות ה

הוא שקרי לחלוטין וחסר היגיון. אוטונומיה אמיתית   כםאת האוטונומיה של ותאבד
חייבת להישען על מה שהיא אמת קוסמית ואוניברסלית, לא על דעה אישית ואולי  

.  אמת אוניברסליתמהי  כוזבת   

במודע, יכולה   םלנתיב הזה, ללא קשר למה שחשבת כםהכמיהה האישית שהביאה את
עם האמת הרוחנית,  ישור קו לשלכם  אישיות האת  ים מביא םלהתגשם רק כאשר את 

. כמה מכם נאבקים  כםהיה בכל זמן נתון של המסע האבולוציוני שלתהיא מה שכל 
. הסיבה העמוקה למאבק הזה היא, כפי  בבורותבאלימות נגד התנועה הזו, אבל 

שאמרתי, פחד. הטרגדיה היא שאמנם הפחד הזה מיותר ומופרך לחלוטין, אבל יש  
רתם  איפשאמת גדולה יותר שעדיין לא במה לחשוש מלהכשיל ואף לא להתחשב מ

 לעצמיכם להכניס אל ליבותיכם.  

ההלפרים של  ובכך, חברים אהובים, אני מברך אתכם עמוקות ומתפלל עם המלאכים 
הפתיחות והרעננות לתת  את לצידי שכולכם תמצאו את האומץ והחוכמה, הרוח ש
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המסע הפנימי  של יפה קצב השיקולים חדשים לאמיתות ישנות ובכך לזרום עם ה
ה עשוי להיות בהרמוניה עם המחזורים הגדולים והעצומים יותר  זכך ש ;כםשל

מסורת במובן הטוב ביותר ושינוי במובן הטוב    יםיוצר   םשמחלחלים ליקום. בכך את
כל הזמן ערכים שכבר לא   יםעל הערכים של הישן ומבטל יםשומר  םביותר. את 

ישימים. זה פועל לפי אותם חוקים של עיכול וסילוק שחלים על הגוף. לא ניתן היה  
זה. הגוף  התהליך  את ה ים רשאפלא היו מלשמור את המערכת נקייה ופועלת היטב אם  

 הבריא  חי  מסורת חיובית ושינוי חיובי במנגנון המופלא שלו של עיכול, סילוק והטמעה. 

, דרך כדור הארץ, דרך כל  כםהקהילה שלדרך ברכה גדולה וזרם אנרגיה סוחפת 
. אהבתו של אלוהים עוטפת את כולכם. לקבלומזומנים  מוכנים  , פתוחיםשהם הלבבות   

 

 תרגום: חווה אילון 

 

 למידע איך למצוא ולהשתתף בפעילויות של נתיב ההתמרה ברחבי העולם, אנא כתבו:

The Pathwork Foundation P.O. Box 6010, Charlottesville, VA 22906-6010, USA 

www.pathwork.orgPATHWORK, or  visit: -800-Call: 1 

ובחומר המובא בהרצאה זו. שם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים:   RPathworkהבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם ההודעות 

RPathwork  נתיב ההתמרה הוא סימן רשום בבעלותה שלFoundation  Pathwork The   הקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש

על ידי ארגונים או   RPathworkעל פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימןהקרן עשויה , בלי היתר מפורש בכתב מאת הקרן. 

 בני אדם אחרים, כגון ארגונים מסונפים וסניפים.  

 Pathworkהם רכושה הבלעדי של קרן  –המדריך לנתיב ההתמרה  – Guide Pathworkזכויות יוצרים: זכויות היוצרים לחומר של 

דה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות היוצרים של הקרן, אך אין לשנות או  .שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמי 
 לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את סמלי זכויות היוצרים, הסימן המסחרי וסמל המוצר או כל הודעה אחרת. 

ו ארגון העושים שימוש בסמל המסחרי של הקרן לנתיב ההתמרה  גביית תשלום מותרת אך ורק על עלויות השכפול וההפצה. כל אדם א
נחשב כמי שהסכים לעמוד במדיניות הסמל המסחרי, סימון השירותים וזכויות היוצרים של הקרן. להשגת מידע או עותק של המדיניות,  

 נא ליצור קשר עם הקרן.  

 

http://www.pathwork.org/

