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 ברכות, ידידי היקרים. אלוהים יברך את כולכם.
 

בקשיים  יםנתקל םכולכם מחפשים את מלכות האלוהים, ממלכת האהבה. עם זאת, את
אמיתות הרוחניות למודעים ו רצון טוב ימלאכם אין ספור עם בני אדם אחרים למרות היות

 פיםעטום חשיבות של אהבה. מכשולים אלה נובעים מהעיוורון שבו אתלהבסיסיות ו
 כם, ובעיוורון שלכםעיוורונם של אחרים. עיוורונם של אחרים פוגע באת ומחוסר ההבנה 

 יםיכולם באדם האחר. אם את יםפוגע םאתעד כמה ובאיזו תכיפות ל יםמודע כםאינ
בסיסי קרש הקפיצה הבראש, יקירים שלי, זה יהווה את הזה הדדי העיוורון את הלשמור 

 להמשיך הלאה.
 

בסבל כם את משאיר, ולא של האחר, כםעיוורון שלהאיך  יםמודע ותהי םעם זאת, את
 םלא צודק. אבל את אכן זהעוול אמיתי או דמיוני. נכון, משהו אולי נראה או  גביל כםשל

בגלל  יםסובלם אני אומר כאן. בכל פעם שאתשמה תבינו את את זה אחרת כאשר  ותרא
, ה של זהבנבהולפעמים אפילו פחות!  - כםאנשים אחרים, האחרים הם לא עיוורים יותר מ

את הטעות של ים תמיד עוש ם. אתכםלהתחיל להסתכל לתוך העיוורון של יםיכול םאת
 ם. אתכםאת שלהסיר לבמקום לנסות , חוסר הבנהבונגד העיוורון של אחרים להיאבק 

כל כך "בבירור" כם את המקרה שלים רוא םכי את כםאת השגיאה שלנים לא מבי
בחשבון את  תיקחו. אם בכיוון ההפוך/ ברוורסלחזק אותו על ידי חשיבה ממשיכים ו

הדרישות הבסיסיות מבאופן אוטומטי אובייקטיביות, שהיא אחת  והנטייה הזאת, תטפח
  לאהוב.יכולת הלחוסר אנוכיות ו

 
, כך יהיה לכם קשה יותר לעזוב את האגו הקטן שלכם תםככל שתתרכזו יותר בכיצד נפגע

 ולראות את נקודת המבט של האדם האחר ולקבל את מה שאינכם יכולים לשנות. 
כך  – כםהכול וכולם חוץ מזה ש –לשנות  יםיכולכם כל מה שאינ כנגדיותר אבקו ככל שת

מוצאים  םאם אתב" או צודקים" םאם אתבוא, בל תחייבאומללות . יםאומללתהפכו ליותר 
 .כםל תהנעששאמיתית או כביכול עוולה לא מישהו להאשים על או 

 
פחות את מה כך תקבלו של אנשים אחרים, ככל שתהיו אומללים יותר בגלל עוולה 

בצורה חולה עוולה לקבל  כיםצרי םלשנות. זה לא אומר שאת יםלא יכול םשאת
 ו. קבלכםרק כדי לספק את רגשות האשם שלים ניזוקים להיות מעונים סטית, רוצומזוכי

שום  כםלא יכול לעשות לשהעוול  נהגישה בריאה של הבשל האחר בשל / אי צדק  וולע
 גישה הלא נכונה.נשארים בתוקף ב םרק כל עוד את אנזק במציאות, אל

 



 כיםלא צרי םנכונה. אתלא בסיסית כל משבר, כל התמוטטות, נגרמת על ידי גישה 
להבין את האמת  יםרוצאכן  תםאת הגישה בזמן. אם א ולסבול התמוטטות אם תשנ

ת. זה אף פעם יווטמפני משברים והתמוט כםלהגן על עצמ יםיכול םהחשובה הזאת, את
בנסיבות כאלה.  כםהגישה הלא נכונה של א, אלשהובילו לכךלא הנסיבות החיצוניות 

התואר חזק יותר, אבל הגישה הבסיסית  -א התקף זעם ילדותי התמוטטות הי ,במציאות
הבסיסיים  זדונייםהמעגלים המזהה. דיברתי על התקפי זעם בפעם האחרונה בקשר לאחד 

 .בני האדםשל 
אומר, "אתה לא יכול לעשות לי את זה; זה יותר  ההכרהכאשר התמוטטות מתרחשת, תת 

י, באמת ידידזה,  ."ישתנו לטעמי תעבאם הנסיבות שאני מ בסדרמדי. אני אהיה שוב 
בר במידה רבה וזה מסתכם. אבל זו הגישה הלא נכונה. הרצון העצמי גשמה בובתמים 

כאשר האקלים הרגשי הזה קיים. הגישה הנכונה תהיה לפנות פנימה ולחפש מה ניתן 
כי שום מצב כואב לא יכול  כהללמוד מהמצב הכואב. כולכם יודעים מספיק טוב עד 

 שיעור חשוב.לא ניתן ללמוד ממנו שים קילהת
 

ישות המתגלמת מגלגול אחד למשנהו עם גישה שבה הרצון העצמי והרחמים העצמיים 
. כאשר זה לא יכול להיעשות העדפות שלו או שלהגוברים, מנסה לאלץ את העולם ל

ישות מפרה את זרמי האמצעים אחרים, כגון מחלה או התמוטטות. לפיכך, נוקטים ב, בכוח
זו מסתיימת, גישה עד כדי כך שבסופו של דבר, בהתגלמות שבה ה או שלו הנשמה של

. אני לא אומר שזה אי שפיותהיה נטייה לטירוף. זוהי אחת הסיבות הבסיסיות לתאדם ל
אי שפיות הם, לפחות במידה היוצרים היחיד, אבל אני יכול להוסיף כי כל שאר התנאים 

יותר  תמוכרתהיה  לאי השפיותרקע האמת זו על ש ייחלים. אנו מים לזהמסוימת, קשור
 .כםבעולם של

 
לשנות, כך כוח  יםיכול כם, לתנאים שאינכםפחות לעולם שסביב מותתאיתסתגלו /ככל ש

אתם ולכן  -מתחדש ליצירתי ובמקום לפך להרסני ויכנס לערוץ הלא נכון, הנ כםהחיים של
זה מתחיל במצבי רוח מאוד מוכרחים להיות יותר אומללים ויותר בחוסר הרמוניה. 

קיר של נפרדות, אגוצנטריות תוך ביותר ויותר  כםאתעוטפים רמוניים ומרדניים, שהדיס
 כםמחויבים להביא לשלבצע מעשים ולחשוב מחשבות  כםם לרמיועיוורון. תכונות אלה גו

אפילו חזק יותר נגד תמרדים מ םאתשכ זדוניים מעגל , אשר יוצרלא מעודדותתוצאות 
 שליליות. הלתוצאות  םגרמתאופן של יםעיוור -כםהעולם סביב

הצעד הבא עשוי להיות התקפי זעם מתמשכים בצורה זו או אחרת, ולבסוף התמוטטות 
כדור אל  יםחוזרם בתקווה הנסתרת שזה ישנה את בני האדם ואת הנסיבות. וכאשר את

התוצאה סוף סוף , )לומדים( לאאתם כדי ללמוד רק את זה אבל  , חיים אחר חייםהארץ , 
 . שיגעוןתהיה 

 
של התקפי זעם מתונים. הגישה הבסיסית זהה הן מבחינה רוחנית  העקרון הטירוף זהה לז

משתנה. הכיוון של זרמי הנשמה והמחשבות והרגשות  המידהוהן מבחינה פסיכולוגית; רק 
 . זהים במהותם

 

פיות ובריאות נפשית תלויים במידה רבה ביכולת ובנכונות להסתגל לכל מצב לא רצוי ש
, מנוחה פנימית, ועל ידי ויתור על המאבק נגד -על ידי מציאת מה שניתן ללמוד ממנו 

. זה יםמסוימוגמישות זה דורש ענווה זה. חוללה את ששבתוככם והתמקדות בסיבה 
וזה מתעלם  םלקחת את החיים כפי שה הלא יכולשאהבה עצמית נוקשה  מוססמ

את התשובה ים מחפשאכן  ם. לעתים קרובות אתכםהחיים שלצבתם את יעמהעובדה ש



 כם בתוך עצמים מחפשם את הדרך הנכונה. אתמתאימים אבל עדיין כם, עצמתוך ב
רחוק מדי בחיפוש  כיםהול םהצדקה עצמית, ואת יםמחפשם ; בעדינות אתשגוייהבצורה 

יותר מכפי שאתם חושבים או מוכנים הרבה התשובה האמיתית קרובה אחר תשובה. 
נות לפני תשהלכם הפתרון היחיד הוא להסתובב ולהבין כי ראשית עלילפיכך לראות. 

, התשובה תבוא נים. אם אתה באמת מוככםבשבילישתנו החיים שלצפות  יםיכולם שאת
 .כם שפגעו בהממשים על ידי האנשים כם . ואולי התשובה הטובה ביותר תינתן לכםאלי

 

נסו את הגישה הזאת, תגיעו ת, / אמיתייםכל כך כניםאתם אם אתם, ידידי היקרים, ש
לוותר  יםיכול םלהגיע אליו בדרך זו. אם אתכם לחופש הפנימי שאתם שואפים אליו. עלי

ולהחליף  -כן, יש בזה סיפוק, נוסף לכאב  - ל להיות פגועים וניזוקיםעל הסיפוק הקל ש
שביעות רצון הרבה יותר גדולה, מלאה ועמידה  כםגישה שתוארה לעיל, תהיה לב זה את

באופן  וגדילתאת עצמכם מכבלי העיוורון ו ושחררתיותר. ללא הכאב והדיסהרמוניה. 
 את הכאב שלכם! סלקל יםחייבש –אוטומטי את ההבנה שלכם לאחרים 

 
נּותזקוקים למילים כאלה נאמרו פעמים רבות אבל הם  רבים מכם, עבור  תיותחזר/ ִהשָּׁ

ידידי היקרים. אני אומר את זה עם כל האהבה שיש לי לכל אחד מכם. אני יכול להבטיח 
 .ואם תנס, הקלה, הבהרה, שחרור כםל
 

נתיב הזה כדי לגלות בדיוק בנדון עתה בנושא הדעות. זה הופך להיות חשוב יותר ויותר 
רבים מכם אינם מודעים לחלוטין שיש לכם דעות  .כםהדעות האמיתיות שלן מה

 באמת שלכם, ולמה. ן, בלי לשאול את עצמכם אם הומוגמרות ותמוכנאותן  שקיבלתם

 

בני אדם מעורבים לעיתים קרובות כל כך בבעיותיהם הרגשיות, עד שהם אינם מודעים 
לכך שהם מחזיקים בדעות לא משלהם, ולמה הם עושים זאת. אין זה שייך לעניין  אם 

הדעה שאתם מחזיקים בה עשויה להיות תקפה באופן אובייקטיבי. אם זה לא שלכם, והיא 
הגיעה דרך שקילה / דיון בוגרים, זה מזיק יותר לנפש מאשר דעה שגויה שהגיעה בכנות. 
זה עשוי להפתיע אתכם, אבל אני אנסה להראות מדוע עדיף שתהיה לכם דעה מוטעית 

 באמת שלכם, מאשר דעה נכונה אם איננה )שלכם(. 

במקרה הראשון אתם עלולים לטעות. למה לא? אתם בני אנוש, ולכן אתם עשויים לשגות 
בשיפוט. טעות כנה, כפי שאני אומר תמיד, היא הרבה יותר טובה מחוסר אומץ וכל שאר 

הסיבות החולות והחלשות שגורמות לכם להיאחז בדעה שלא הגעתם אליה באופן כן 
 והוגן. 

אפשרות אחת היא, פשוט, עצלות ואינרציה. למה אתם נותנים קול לדעות שאינן שלכם? 
ובמקרה זה  -עבורואישית אינו מספיק חשוב כדי להתאמץ כם כל דבר שאינו נוגע ב

ם במהירות את דעותיהם של ימאמצם המאמץ לחשוב באופן עצמאי למען האמת. לכן את
לא מעניין גם לא חשוב וגם שדעה בכלל על נושא שלא תהיה אחרים. זה דבר אחד 

  .דעות של אנשים אחריםים במחזיק םאם אתזה דבר אחר , אבל כםאת
 

 יםכל כך בטוח ם. אתכםדעות משל כםרגשי נחיתות הם סיבה נוספת לכך שאין ל
 . כםעל שלבמקום על דעותיהם  כיםמסתמ םאתכם, ששאנשים אחרים יודעים יותר מ



דעות לא  יםמחזיק ם: ככל שאתזדונימעגל  יםיוצר םאת, בדרך זוכשאתם ממשיכים ללכת 
יותר, כך גדל  כםאת עצמים מתעב םזה. וככל שאתבגלל כם עצמבזים ל םאתכך , כםשל

 שגויאיך כל מצב פנימי  יםרואם לאמץ דעות של אנשים אחרים. כך אתהגלוי לעין הצורך 
 בפעם האחרונה. עליו הגדול שדיברתי זדוני מעגל הה, מלבד זדונייוצר מעגל 

אותו  חוןאת הנושא, לב דוקהדרך היחידה לשבור את המעגל היא לקבל את האומץ לב
את האומץ  כםויש לאחרת השקפה ל ים מגיעם בחופשיות ובאופן עצמאי. אם אז את

באופן אוטומטי תכבדו את  ם, אתכםמהסביבה שללהיבדל את זה, במחיר של ממש ל
 הזה.  זדונילשבור את המעגל ה וחילתתוכך  -הרבה יותר   עצמכם

, כםאותה דעה, אבל הפעם זה באמת הפך להיות שללשוב  יםמגיע םמצד שני, אם את
 תהיה השפעה חיובית זהה. כםחולשה שלהמעול  כםעבודה כדי לשחרר את עצמלאומץ ול
 

רצון של קונפורמיות יש כמה ל. לכת בתלםהוא רצון ל כםמניע אחר להחזיק דעות לא של
, ה או שלו. לדוגמה, הילד או האדם הלא בוגר מרגיש שונה מהסביבה שלחלוקות מישנה

, להיות מבודד וייחודי במובן שלילי. לכן כל הילדים רוצים ךשיי לאתחושה של לו  יש
 שלהם.  מדומהמאוד על ההבדל הרגישים מבויישים להיות כמו ילדים אחרים, ומ

להחזיק בדעות  יטהשל הנשמה תשנה את הנטייה הזאת, אבל עד אז האדם יההתבגרות 
 של אחרים.

 
 םבאזור שבו אתכם שלכם זה עז לחפש את דעותילה, ולכן לא ליכה בתלםמניע אחר לה

רק אינו  כםלהשתייך, והמרד של יםעדיין משתוקק םסמכות. מכיוון שאתנגד  יםעדיין מורד
לפצות על המרד על ידי  יםרוצ ם, אתכםמסוימים של חייסתר אלא מוגבל לתחומים ומ

 בדרכים אחרות.הליכה בתלם בסביבה שלכם 
 

 םדעותיהם של אחרים הוא לכסות את המשאלה המדויקת שאתב העוד מניע לאחזק
לא תואם את דעת  כםעל ידי אימוץ הדעה ההפוכה. כי הרצון שלכם עצמים לכחשתמ

הרגשת האשמה  לזה פתסוומת. )של הרצון(ו ברשעות של יםמשוכנעם הקהל, את
לקבל דעה שאינה  ציםנאל םהראשי. לפיכך, אתזדוני שעולה מהמעגל ה כםהכללית של

את  יםמחשיב ם. אם אתשלכם הרצונות הלא מודעיםעם ו כםבהרמוניה עם הרגשות של
 לא הבעיה כאן. זו  -יםאו לא רצוי יםרצויכ והרצונות הלא מודעים האלההרגשות 

על ידי התאמת הם שגויים ייתכן ואתם לא מסלקים רצונות ששום פנים ואופן אבל ב
 כלפי חוץ, על ידי אימוץ הדעה ההפוכה מתוך פחד וחולשה. עצמכם 

 ואפילו אלימות. -דעות כאלה הן לעתים קרובות נוקשות במיוחד 
 

 כםעצמאתם האומץ להיות כם ; חסר לכםאישיות שלפוגעים ב םבכל המקרים האלה, את
עבור יתרון אישי דמיוני, אשר  כםאת האמת של יםמוכר ם. אתכםשלמולהגיע למסקנות 

 .לא מודע, אם כי זה בדרך כלל כםמגביר את הבוז העצמי של
 

אני יכול להוסיף שלעתים קרובות אתם מחזיקים בדעה רק משום שהיא מייצגת את ההפך 
או מישהו אחר. במקרה זה אה ודחויה, אם זה הורה וסמכות שנדעה השייכת להגמור של 
 כםאינו קונפורמיות אלא ההפך הגמור. זה התרסה, מרד ושנאה שגורמים ל כםהמניע של

פשוט  םאתם. לבהליכה בתשעבוד כמו באותה מידה ב, אם כך, םלהחזיק בדעה. את
 .ים/ לא עצמאיםתלויבאותה מידה 

 



באופן אליהם בהחלט לראות איך זה מזיק להחזיק דעות שלא הגעתם  יםיכול םעכשיו את
מניעים אלה מ אלומיצאו . כםהם לא חופשיים מן המעורבות הרגשית שלשעצמאי, 

. במקרים מסוימים מתייחס אליכם. אולי שילוב שלהם ים בכםוקשורמתייחסים אליכם 
 להיות נוכחים. עדיין, אך האחרים עשויים ייתכן ואחד הוא בעל המשקל המכריע

 
צָּׁהההסכנה היא ש  כםלהצדיק את דעותי והדרך שבה תצליח - כםהרציונליזציה של/ ַהְתרָּׁ

א ישל הדעה ה ותהשתקפ ועלולה להסתיר את המניעים החלשים והתלותיים. אל תשכח -
את  כםאבל למה באמת יש ל -יכול להיות נכון  יםמציג םלא הנקודה כאן. מה שאת

 דעה? בלהחזיק  כםאת זה? מה הם המניעים הפנימיים של םהדעה? איך קיבלת
, שאי אפשר למצוא את הלהיות כה חזק היכול הדעהה של ותזה הקושי בעבודה. תקפ

דורשת את הכנות  כם. מציאת המניעים שלההסיבות הרגשיות והסובייקטיביות מאחורי
העצמית הגבוהה ביותר, ועוד קצת. זה גם דורש הבנה של כל הדקויות המתוארות כאן 

 כםקל בתגובות שלהלזהות את הטעם הרגשי  - כםעצמלורצון טוב מושרש ליישם אותם 
להגיע  ותוכלכם , רגיש את התגובות שללה. על ידי הקשבה או כםדעות שלכלפי מספר 

יותר,  יםמצליח ם! ככל שאתכםשלהטובה  הנמקהקיבולת המו לשורשים שלהם. היזהר
 כם.את המניעים האמיתיים של יםמסתיר םהסכנה שאתיותר  החמור

 

 חנו ותב מעוצבות מאדאני מציע שתקחו נושאים כלליים מסוימים שבהם יש לכם דעות 
את הפוליטיקה, את  ו. קחזו אותם בעבודה שאתם עושים בעצמכם ועם עמיתכם לעבודה

 שנוגע לכולם במידה מסוימת. משהו על אהבה ומין, או דעה שלכם הדת, את ה
 יםגדל םהיית לואותה דעה כם ה לתאם היו השביעל זה? למה? ח יםבאמת חושב םמה את

היו  כםשלהחיים נסיבות  לו, או כםהשפעות שונות סביבהיו רווחות  לובסביבה אחרת, 
 השקפה אובייקטיבית יותר.כם היא בריאה כי זה ייתן לו ז?  חקירה עצמית ותשונ

 
 ויש גם נקודת מבט מנוגדת. נסתמיד אפשר למצוא הצדקה כמעט לכל נקודת מבט. 

היה תכבר  ועד כה. ז םייסובייקטיבהייתם נסו לזהות עד כמה תלראות את זה. ואז 
זה ש - כםדעתבעניין אישי להחזיק  כםלהודות שיש ל יםיכולם התקדמות גדולה אם את

 קטיביים. הכנות העצמית הזאת מועילה מאוד לנשמה.ילא מבוסס אך ורק על דיונים אובי
 

 האם יש שאלות בנושא זה?
 

. נראה לי שהזמן מוגבל עד כדי כך שאי אפשר במלואו : יש משהו שאני לא מביןשאלה
פקת בנושאים כדי להגיע לחוות דעת מס ְמַספֶּקֶּתבמידה לאסוף מספיק מידע ולנתח אותו 

 , במודע, לאמץ דעה על בסיס רגשי.ציםאלנרבים. ולכן 
 

. האם אתה מודע הזו : מלכתחילה, יקירי, הרשה לי לשאול אותך את השאלהתשובה
 רב. ספק בכך מקרים שבהם אימצת דעה על בסיס רגשי? אני מטיל לבאמת 

 
)מקרים( לכך. אבל יש  יםא מודעליש מקרים רבים כאשר ש: ובכן, אני בטוח שאלה

להקדיש את כדי לחלוטין. לדוגמה, כאשר הנושא אינו מספק עניין  יםאחרים כאשר מודע
 מעט הזמן שיש.

 



רגשית, הנושא הוא בעל חשיבות. זה לא חשוב רק כאשר  יםמושפע ם: ברגע שאתתשובה
מבחינה  כםרגשית. יש הרבה שאלות שלא יכולות לגעת בת בכם געל יםלא יכול םאת

דעה.  כםלומר, "אני לא יודע." לכן לא תהיה ל יםיכול ם, אתלכםרגשית. אם זה לא חשוב 
. זה לא יםלא יודע םלהגיד שאת כםלמשל, במקרה של נושא מדעי זה לא יהיה קשה ל

עובד בתחום מסוים עשוי להיות מעורב רגשית. או, אם האישית. עם זאת, מדען  כםנוגע ל
 ן עליו ללמוד זאת. לא, הנושא עדיין חשוב לו. לכ

מכדי  יםגא םכאשר את מעטדעה מסוימת על הנושא, ל כםאין לשלומר  יםיכול םאבל את
להיות  כיםהופכן  םאת, . במקרה זהיוכלום עללא  יםיודע םיש נושא שאתשלהודות 

או מעט אודותיה שום דבר  יםיודעלא  םלאמץ דעה שאת כםרגשית. וזה יוביל את יםמעורב
 ללמוד את כל הנושאים הקיימים.  יםלא יכול םאתש. שכן זה נכון לחלוטין יהמדי על

דעות,  כםיש לשאיפה שדעות בכל הנושאים. אני רק אמרתי שיהיו לא אמרתי שיש צורך 
 .כםלהיות של ותצריכן ה

 

גם אם זה  -תר על כן, ברגע שמבינים שהדעה מבוססת על רגש ועל כן סובייקטיבית י
כבר רבה. אנשים רבים אינם מודעים כלל היא ההבנה הזו  -נכון מבחינה אובייקטיבית 

לגלות זאת  כםכדי לעזור ל -לכך. למעשה, זו הסיבה שבגללה דיברתי על הנושא הערב 
 יצור תפיסות/ הבנות ל זהשות במשך די הרבה זמן לע ותוכלשבדיוק. אולי הטוב ביותר 

לחלוטין בבת אחת. כדי להגיע לניתוק כזה,  םלהיות אובייקטיבי יםלא יכול םכאלה. את
 םלהיות אובייקטיבי יםלא יכול םשאת ניםמבי םלעבור את השלב שבו את כםעלי

אני מעורב  בתחומים מסוימים של החיים. זה בריא לומר, "כאן אני לא אובייקטיבי, כי
רגשית. כרגע, הדעה שלי היא כזאת וכזאת, אבל אני מבין שזה סובייקטיבי, ולכן אני לוקח 

. אני לא לוקח את זה יותר מדי ברצינות". הסכנה היא כאשר "גרגר של מלח"את זה עם 
את זה עם  יםמציג םהיא אובייקטיבית לחלוטין ואתכם שהדעה של יםמשוכנעם את

על אף כל הטיעונים הטובים שלחלוטין  יםמודעכדי שאתם לא טיעונים טובים מאוד, תוך 
 באופן עמוק וסובייקטיבי. יםמעורבם את

 
 שהכוונה היא שצריך שיהיו מה שאמרת י לגבי בפרשנות שלטעיתי האם אם כך, : שאלה

 כים שתהיה אף דעה אחת?מוסמ לאדעות כאשר 
 

שאתה  הכמעד : אתה בהחלט לא הבנת. אין שום דבר רע לומר על נושאים רבים תשובה
בכל  הדיסהרמוניברוצה שאתה לא יודע. להיפך, זה בסדר. עם זאת, כאשר אתה מרגיש 

, כאשר אתה מרגיש כועס מבפנים או כאשר אתה תלך מוצעלשדעה מנוגדת שפעם 
תה צריך לבדוק איפה ואיך אתה מרגיש צורך גדול לשכנע אחרים כי דעתך נכונה, אז א

מעורב רגשית. זה יהיה מטופש מאוד אם הייתי מייעץ לך לקבל דעה על כל נושא שאפשר 
 להעלות על הדעת.

 
 רוב ?דעה ל: מה עם הבעיה של חוסר היכולת לגבש דעה בנושא שבו נראה כי יש שאלה

 
 -קרובות לא שלהם לעתים  -אנשים רבים יש דעות ל: זה לא משנה. העובדה שתשובה

לכם דעות על נושאים שלא למדתם. אין בזה שום דבר רע. צריכות להיות אינה סיבה ש
 לגבש/ לפתח יםלא יכול םואת כםרק אם זה הופך להיות דפוס: כאשר נושא חשוב ל

גלה ת היאאת התבנית,  ניםבוח ם. אם אתכםלהסתכל לתוך עצמ כיםצרים דעה, אז את
לגבש דעה. מהן הסיבות הפסיכולוגיות  יםלא מסוגל םאת למה ותגל םמשהו. את כםל



נמנע כל מישהו ? זה יכול להיות פחד להתחייב. יכול להיות שכםמאחורי חוסר היכולת של
שונה  יהיהלעולם לא שד", בכומהזמן מלהיות בעל דעות כדי למנוע חיכוך, להיות אהוב ו"

, זה כרוך באחריות אמונה כםלמאנשים אחרים, או להימנע מאחריות מסוימת. מרגע שיש 
אחורי חוסר היכולת לגבש דעה. מתוך סימפטום קטן ה שעומד מסוימת. זה יכול להיות מ

לגלות משהו חשוב לאין שיעור. על ידי בחינת החיים  יםעשוי םאת, לכאורהולא חשוב 
ם רמזים מסוימים לגבי הסיבות הנסתרות מדוע את ומנקודת מבט חדשה זו, תמצא כםשל

 - ניםאני מעדיף לומר, לא מוכ - יםלא מסוגל םאו למה את כםדעות לא שלב יםמחזיק
ר  .ותלהביע דעה מסיבות פסיכולוגיות ורגשיות שעדיין מּוסתָּׁ

 
. האם זה הגוף מתפורר: לאחר המוות, הגוף הפיזי מתפורר. ואחרי זה אחד הגופים שאלה

 האתרי או האסטרלי?
 

על זה בספרות  יםלהיכנס לזה כאן. יש מספיק כתוב: טוב, יקירי, אין צורך תשובה
 הנסתר והאזוטרי. חוץ מזה, זה באמת לא חשוב.

 
חלק מן השאלה שעלה בדעתי. אם הגוף הרוחני הוא רק גוף אחד, : זה היה רק שאלה

 רגש ואישיות רגשית?ו האם יש ל
 

ה על ידי . אין ספק, כל ישות רוחנית, כפי שנוצרמאד : כן, אבל בדרך אחרתתשובה
הלא דעות. אבל הם שונים מאוד מאלה ו רגשות, תגובותלה אלוהים, היא אישיות ולכן יש 

, כםבתוך עצמ נמצא, האלוהי הכםשל האישיות האנושית. העצמי הגבוה שלמטוהרים 
 שונה מזו של ילד.  כםההרגשה שלשרושם, מרגיש ורואה, אבל בצורה שונה כמו 

תהיה שונה לגמרי מתגובתו של ילד בנסיבות מסוימות. אם הבובה  כםתגובה שלה
חשוב שהעולם הגיע לקצו. הילד לא יכול לראות שזה לא יא והאהובה על הילד נשברת, ה

הילד, אתה תבין את צערו, אבל אתה לא תהיה תבין לליבו של טרגדיה. כמבוגר, אתה 
 אובדן באותה דרך. המושפע על ידי 

. כםהאישיות האלוהית שלו כםשלהלא מטוהרת קיימת בין האישיות  מערכת יחסים דומה
 יש לו דעה. לעתים קרובות כםהאישיות החיצונית שלמתבונן וצופה/ משקיף על האחרון 

בדרך הנכונה.  כםמנסה להוביל את)האישיות האלוהית( . הוא כםשונה מה טוב בשביל
לא. הרצון העצמי  םם את, אבל לפעמיכיםלהיות מודר כםלעצמ ניםנות םלפעמים את

 .)מפריעים( עומדים בדרךשלכם עיוורון הו
 

לא מרגישה ומגיבה בדיוק כמו שהאישיות  כםהעובדה שהאישיות האלוהית שלעם זאת, 
. אבל הרגשות הם , גם כןשהיא לא מרגישה ומגיבה כם , אין זה אומרהחיצונית של

לאין שיעור השקפה  הגבוהה. יש ל. המטרה היא הרבה יותר מיםהרבה יותר חכו ניםמעוד
 רחבה יותר, ארוכת טווח.

 
 )אהבה( יותר מדי ין לנו : אומרים לנו שאהבה היא משהו שגדל. עם זאת, אם אשאלה

הדבר הנכון לעשות, אנחנו עדיין מרגישים שאנחנו חייבים לעשות את  ומה יםולפעמים תוה
את זה. אנחנו מרגישים שאנחנו  לעשותעדיין מוכנים ממש הדבר הנכון, גם אם אנחנו לא 

 צריכים לעשות את זה בגלל אהבה. האם זה נכון עבורנו לעשות את זה בתור "חובה"?
 

"חייב" מבוצע. "חובה" כפייתית, ה: לא ניתן להכליל. זה תלוי מה המקרה וכיצד תשובה
 הנתיבבהכרה עצמית בדרך  כםכמובן, אינה מומלצת. אבל נניח שבמהלך ההתקדמות של



, נעשתה ללא הבפני עצמ נהונכו הטוב שהינה, כםשהתנהגות מסוימת מציד ניםמבי םאת
 . כם תומכים ומאששים את זהרגשותיש

על פרס,  יםקחתממ -את הדבר הנכון מתוך מניעים חלשים וחולים  םלמעשה עשית
סתכם בהתנהגות להרס עצמי. כל זה מ רצון יםתחושת אשמה, או מטפח יםמרגיע

 . כפייתית
, במקרה אחד זה יכול להיות נכון להפסיק לעשות את הדבר הנכון סוגיהעכשיו, בהתאם ל

עדיין כם הרצון של, לעשות את זה בלב שלם. אבל במקרים אחרים ניםמוכ םעד שאת
להביע את זה בגלוי עלול להביא נזק לאחרים, וכמובן ך שגס, כגולמי/  יכול להיות כל כך

 . כםלעצמ
 ; חלק אחר לא. לפגוערוצה להימנע מכם ק מהאישיות של. חליםמזה םזה אתאת 

מתוך הטובים, אך  יתחלק -את הדבר הנכון מתוך מניעים מעורבים  םעד כה, עשית
פעולה הנכונה. על ידי ההכרה עם החלקית כדי לכסות את המניעים החולים והחלשים 

 יםמודע ותהי םלעשות את הדבר הנכון, אבל עכשיו את כובעובדות אלה, כמובן, תמשי
הם כולם  כםלהאמין כי המניעים של כםרמו את עצמתולא  כםמניעים הפנימיים שלל

תיעלם. המעשה יישאר אותו הדבר, אבל המניע  תיתכפייהתנהגות הטובים וטהורים. אז ה
מניע טהור של  ילהיות בעל יםעדיין לא מסוגל םאתאף כי ישתנה באמצעות ההכרה, 

 אהבה.
 

, יש את יםולא לגמרי אמיתי יםהיו כפייתי כםהמניעים הקודמים של כי יםמגל םכאשר את
 גסים. גולמיים /הרגשות התתנו פורקן לו כהלקיצוניות ההפו והסכנה כי תיפל
שהשינוי הנכון הוא  יםחושב םפעולה נכונה מתוך מניעים מוטעים, את םלאחר שביצעת

לא  ם. אתיםכנאתם לפחות , לעשות את הדבר הלא נכון מתוך המניע "הנכון", כי אז 
בכך שהמניעים  יםמכיר םלהיות כנים. די בכך שאתכדי לעשות מעשה אנוכי מזיק  כיםצרי
 מניע טהור של אהבה.  ילהיות בעל יםמסוגל כםאינם טהורים עדיין, שעדיין אינ כםשל

שרוצה לבצע את המעשה האנוכי. זה יכול  כםלא כל האישיות שלאף פעם זה מלבד זאת, 
לפעול בהונאה עצמית  יםמפסיק ם. בשלב הביניים, אחרי שאתכםרק חלק מ להיות

 יםיכול ם, אתכםלהיות אחד עם העצמי האלוהי של יםמסוגל םוכפייתיות, ולפני שאת
וכי  יםמרגיש םאיך אתכדי שאתם קולטים להמשיך לעשות את הפעולה הנכונה תוך 

 פסק. להיעבור תוצאות מסוימות צריך  כםהמיקוח של
 . כםעצמי האלוהי שלביטוי ללשלמות של מתן  ויגשר על הפער עד שתגיעזה 

בעבר  כםשלמניעים על ה כםעם עצמ יםזוהי הדרך ללמוד אהבה: ראשית, להיות כנ
לאהוב  יםלא יכול םהווה. שנית, להמשיך את המעשה הנכון עבור עצמו למרות שאתוב

מאשר  כםלעצמאמיתי היות מעשה יותר לא ללזה לא נכון העדיין. לעשות את המעשה 
תמיד  כםמבחינה זו, האישיות של יםטהור כםהיה המעשה הנכון עד כה. כי כל עוד אינ

 כיםצרי ם. עד אז, אתיםלגמרי אוהב ותהי םאתכם, אחד עם עצמ ם. כאשר אתפוצלתמ
המטרה הזו, אבל זה לא אומר לוותר מאכזבים/ לא עומדים בציפיות של  םלזהות איפה את

. על ידי ביצוע המעשה הנכון כםרח בויפהנכון. בדרך זו, בהדרגה, משהו יגדל על המעשה 
להרגיש לגמרי אחד עם  יםמסוגל וללא הונאה עצמית, מתוך תקווה שיום אחד תהי

. האם כםנשמה שלב, תוכלו לפתח את כוח האור והאהבה זהה עשההמבעשיית  כםעצמ
  ?ניםמבי םאת

 
מאחד לשני. נאמר לנו באחת הולך זה כך של : כן, זה ברור מאוד בכל הנוגעאלהש

ההרצאות האחרונות שאף אדם אינו יכול לאהוב לחלוטין או להיות מושלם. אז כמה 



אהבה אדם יכול לצפות לקבל מאדם אחר? האם אנחנו יכולים לצפות להיות נאהבים עם 
 כל הפגמים שלנו?

 
 . שתהיה לנו )אהבה(אהבה עשויה להיות מכשול הצפיה ל: תשובה

עמוק  יםבאמת אומר םאדם. זה אומר שאתב ותמה זה אומר? זה אומר שיש עדיין התמקח
היה אבטח לזה היה בטוח. וזה יהיה בטוח רק אם אני  לומוכן לאהוב היה בפנים, "כן, א

חיפוש עד שמבינים כי אנשים מסוגלים זמן של זה לוקח הרבה  אהוב כמו שאני אוהב."
לאהוב  יםיכול םלנקודה שבה את ותגיע םדי הבנה כזו, אתסוגים שונים של אהבה. על יל

מחווה קטנה עשויה להיות משמעות לכי  ותזה םבחזרה מאותו מקור. אתלכך בלי לצפות 
אפשר לפתח מחווה גדולה של אחר. זה כל כך יחסי, ולגדולה יותר מאדם אחד מאשר 

 .כם לזההתחושה שלאת  פחולט
 

 ות יחסהתלהיות נאהבים עם הפגמים שלנו?" אולי ה ותצפיכולים לשאלת, "האם אנו 
 יםאוהב םכמו שאת כםעם הפגמים של יםלהיות נאהב יםמצפ םהיה שאתתביותר  ההטוב

אחרים עם הפגמים שלהם. כך זה יהיה, ידידי, בדיוק. זה אולי נשמע משמעתי, אבל זה 
רונותיו של חסל םסובלנילא  םלא. כך פועלת המגנטיות של זרמי הנשמה. במידה שאת

אותה מידה. אין דרך באהבה בדיוק  ותקצר ם, ואתכםבעצמ והאחר, במדד זה תישפט
 אחרת.

 
הוא או היא קשור וכרוך בכך ש: בנושא הפעולה הנכונה, כיצד יכול אדם השאלה

 ?לפעולה שגוייהפעולה נכונה לדעת להבדיל בין כפייתיים 
 

 ותרבן הזדמנויות . ישנאפשרי רבים זה)מקרים( : במקרים רבים זה בלתי אפשרי. בתשובה
 .תא אנוכייה תכאשר ברור למדי כי חלופה אחת נכונה והאחר

 
: למדנו עד כה שלעתים קרובות מה שאנו חושבים עליו כאהבה, במינוח שלנו על תגובה

 שנאה.ללמעשה מסתכם פני כדור הארץ, הוא 
 

לקבל החלטות  כיםצרי כםואינ יםיכול כם: במקרים שאינם כל כך ברורים, אינתשובה
. דיברתי על המעשים כםלגבי עצמ יםהרבה יותר ברור וחשובות בכל מקרה עד שתהי

היומיומיים הקטנים שבהם אדם מתמודד עם בחירה של מעשה אנוכי או לא אנוכי בעליל. 
בפעם  התחיל לעסוק בזההבעיה השנייה שאתה מעלה היא נושא אחר לגמרי. אני מציע ל

 שתי שאלות שונות. ויותר. אל הבאה באופן נרחב
 

,  יכו. המשכםנתיב שלכו במבורכים בשם האלוהים. לכולכם ועכשיו, ידידי היקרים, תהיו 
, למרות שלפעמים הדברים עשויים כםבוא אלילתמיד חייבים של אלוהים  וואורכוחו 

, האור חפצים בכך םל עוד אתשכ ו. אבל לעולם אל תשכחמיםעגוותקווה  ילהיראות חסר
 שוב. השמש תזרח שוב. אז אני מברך את כולכם כאן.  כםשל אלוהים בא אלי

 אלוהים!ב, ידידי, היו היו בשלווה
 
 
 

 תרגום: חווה אילון
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