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אלוהים ללפנות א  

. לכולכם, חבריי ות. ברכאלשלום בשם הברכת   

נוצרה הקבוצה הזו. וזו הייתה שנה  -כפי שבני אדם מודדים זמן  -רק לפני כשנה 
רגשות הפורייה, מנקודת המבט הרוחנית שלנו. מכיוון שכל המחשבות, המאמצים וה

צורות רוחניות, קבוצה כזו השואפת בכנות להתקרב לאלוהים בונה מקדש יוצרים 
 כם. אמרתי להאל במקדש אני מתכוון לבית לעבוד את. אמיתי בעולם הרוח

שהיסוד של המקדש הונח, חלק מהקירות הוקמו, אבל הגג עדיין חסר, כמו עוד 
באמצעות  פרטים שונים. בניית המקדש הזה נמשכה על ידי כולכם שתורמים לא רק

המשימות שאתם ממלאים עבור הקבוצה הזו, אלא גם באמצעות כל מאמץ שאתם 
בניית המקדש התקדמה במידה  ם כך,עושים לקראת תהליך הטיהור שלכם. א

ניכרת. הגג כמעט גמור. והשנה הקרובה מבטיחה המשך פיתוח של המקדש היפה 
 .ולכבוד המושיע, ישוע המשיח ל, הכל לכבוד האיםהזה, אולי אפשר להוסיף גימור

אני רוצה להביע את כעת, . כםעל התקדמות בית המקדש של כםמדי פעם אספר ל
אני חושב שאני יכול  שעשו כמה מחבריי. השמחה שכולנו חולקים בהתקדמות 

מספיק מהמבנה יש להבטיח לכם שלפנינו עונה פורייה שתביא הרבה שמחה. 
איננו אם  גםכדי שתחזית כזו תתבצע,  מוגן,ש כםהבסיסי של בית המקדש של

בלב ובנשמה  רגישות םמדי פעם. את יםאינדיבידואליעצירה או עיכוב יכולים לחזות 
לבנות, כל אחד מכם. אנחנו לא עוסקים  יםעוזר םהמקדש שאתשל מציאות האת 

בכמות גדולה של אנשים שעלולים לשבת ולהקשיב ולא ממש להרוויח מבחינה 
, ההכרה המלאה של חסרון בודד, תורמת יותר דאח פגםרוחנית. ההתגברות על 
ולתוכנית הישועה מאשר קהל גדול במפגשים אלו.  כםלבניין בית המקדש של

אחד חשובה לנו יותר ומשמחת אותנו יותר מהשתתפות התקדמות רוחנית אצל אדם 
.פושרת של רבים  

 ותמיד את אלוהים; לעולם אל תפאר וטובה. תפאר כםמ עכשיו אני רוצה לבקש
הארה כתוצאה ים חוו ם, שמח במשימתי. כשאתהאלת אמשרת אותי. כי אני רק 

שאלוהים הוא  ולאל ורק לו! לעולם אל תשכח ומותר לי לתת, תודשמהעזרה 
אנשים רבים . אף אחד מברואיו לא יוכל לנקוף אצבע ,שבלי כוחו וחסדו ;האחראי

כאן מחפשים את אלוהים בדרך הלא נכונה. אנסה להסביר למה אני מתכוון. 
בכדור הארץ יש כמות ניכרת של אכזבה. לפעמים בני אדם פונים לאלוהים רק 

 ק. אולי אין מספיק אהבהבגלל שמגע עם בני אדם אחרים מתגלה כלא מספ
אולי הפחד והזהירות מעיבים על ביטוי הניצוץ האלוהי הפנימי ביותר. מגע עם  ,זמינה

. יםמחפש םאת הברכות שאת מביאלא וזה כמסוכן,  תבני אדם אחרים עלול להיחוו
בתסכול פונה לעתים קרובות לאלוהים. הנמצא להיפגע. האדם  יםעלול םאת

יאכזב אותי. לאלוהים יש מספיק אהבה. אלוהים רחוק  היא, "אלוהים לאהרגשה ה
. מבני אדם אני חווה רק י אותוואינו מוחשי: אני לא מסתכן בשום דבר באהבת

עכשיו, חבריי, זו הדרך הלא נכונה לחפש את אלוהים. זה טוב לאין  ."אכזבה ופגיעה
שיעור מהתגובה הפרימיטיבית של האשמת אלוהים באכזבותיו של האדם 

שלונותיהם של אחרים; התגובה הפרימיטיבית ביותר היא להטיל ספק או ובכי
להכחיש את קיומו של אלוהים בגלל האכזבות האישיות של האדם. הבן אדם 

שעושה זאת אפילו לא נכנס לבית הספר של החיים. לפנות לאלוהים כי זה פחות 
  .מאכזב ומסוכן מייצג את כיתה א' בבית הספר היסודי



החיים  של מלאותם שלכם. חייה של אלוהים היא מתוך מלאות הדרך לחפש את
להביא:  שויים, להיפתח לכל מה שהחיים עמֶֹרְך לֵבפירושה להיכנס לחיים ללא 

אומללות ואושר, תקופות של חושך, תקופות של אור, אכזבות מבני  ,קושי ושמחה
עולם, לעולם אדם אחרים, ואמון בלתי מעורער שוב ושוב, עם לב מבין. יותר מכל, ל

 .החיים של זה להיכנס למלאותכך ומהחיים כפי שהם.  כםמהרגשות של ואל תפחד
אבל אם תפנו לאלוהים בגלל שהוא "בטוח יותר" ובגלל שהוא מייצג את המוצא 

מקלט, הוא יצטרך להראות לכם שאהבה לא עובדת  :האחרון, או השני הכי טוב
 כםתלתגוב יודעיןב יםלא מודע םאתאולי  .יהיו רבים כםבצורה כזו. המבחנים של

דקו את רגשותיכם ואת הפחדים שלכם מאנשים אחרים, את ישלילית לחיים. בה
אהבה כפי שאתם מכירים אותם, ואז שאלו את של הסכנות והסיכונים של החיים ו

עצמכם האם החתירה שלכם לאלוהים אינה מסתכמת בשימוש בו כתחליף. זה לא 
מצוא את אלוהים. מניעים יכולים להיות מעורבים; ל ן שלכםהמניע היחיד ברצו

. המניע הטהור יהיה מודע כםלעתים קרובות הם נמצאים במצב ההתפתחות של
ה שלכם.נשמהלחפש בתוך  כם, עלילא טהור; בשביל המניע הכםל  

 םלשאול, "האם לא נפנה אז לאלוהים?" כן את יםעשוי םאם אנו מאוכזבים," את"
ים מתפלל םלעשות את זה. אם אתמתכוונים  םאיך את ,שוב ,! אבל זה תלויכיםצרי

אותו, "אבא, עזור לי לגלות מה יש בתוכי  יםושואל יםכזבואכשאתם מלאלוהים 
עזור לי להתגבר על  ?שהפך תבוסה כזו לבלתי נמנעת. מה אני יכול ללמוד מזה

 םעם כל הכאבים שלהם". אז אתבאומץ, הפחדנות שלי. תן לי לפגוש את החיים 
 יםנסוג םמאנשים אחרים, אם את יםנסוג םאת הדבר הנכון. אבל אם את יםעוש

להאמין שהסיבה לפעולה פנימית כזו  יםמנס םבזמן שאת כםהרגשות שלהבפחד מ
/ זניחה של למצוא את אלוהים טוב יותר על ידי "ויתור על העולם יםיכול םהיא שאת

; כםבאמת תחליף עבור שאלוהים הוא: בשתי דרכים ַמְטִעים ם", אז אתהעולם
לא קל לגלות את האמת. אלו רגשות עדינים  כם.לעצמ יםמשקר םושנית, את

את  כםוהכנה ביותר יכולה ללמד את קפדניתונסתרים, ורק הבדיקה העצמית ה
המבקש את  שלכם חלקעל ידי השולל  כו. אל תלכםהאמת על תגובות הנשמה של

. לעולם (בֱָּאֶמת)מבקש את אלוהים  את החלק הנסתר שלא ו; חפשבֱָּאֶמתאלוהים 
מבחינה אל תשכחו, יקירי, שהרגשות שלכם מעורבים. החלק המודע שהוא נכון 

נסתרים. ו םשגוייומניע  רגש ,וטהור אינו מבטל את האפשרות של תגובהמוסרית 
כם.את עצמ ודקיב ם כך,א  

לאהוב אנשים  הדילמעל ידי הדרך הטובה ביותר למצוא את אלוהים היא תמיד 
אהבה רק אחרים. כידוע, זו דרך ארוכה. התחלנו לעבוד וממשיכים לעבוד על זה. 

החיים, שהיא לבדה הבסיס הראוי של למלאות  כםלפתוח את יכולה יכםלחבר
כשמסתכלים על האנושות, אנחנו, בעולם הרוחות, נעשים לעתים  ל.למציאת הא

כמהים להיות הונשים נאבקים  קרובות עצובים. אנו רואים כל כך הרבה גברים
שאינם יודעים שמה שהם באמת כמהים אליו זה לאהוב. רק שהם לא  ,נאהבים

, הרובד שנמצא בין הניצוץ ה שלהםנשמהיודעים את זה. החומר הגס יותר של 
ב לכמיהה לקבל אהבה. ברובד הזה והאלוהי לגוף הפיזי מתרגם את הכמיהה לאה

והשאפתנות שלו. שכבת האגו הזו  , הפחדהגאווה ,יוהרהקיים האגו עם כל ה
ע; גמאמינה שהדבר הטוב ביותר הוא לקבל אהבה מבלי לקחת את הסיכון להיפ

לרמות:  יםרוצ םלהישאר מרוחק זה מצב רצוי. במילים אחרות, אתשחושב  אגוה
עושים  םאת. גבולות יםקובע םמלא. אתבאופן לקבל בלי לתת  יםרוצ םאת

 - יריםמרנהיים  םואז את .רק כדי לקבל אהבה כםאת עצמ יםמרחיב ם. אתיםבושיח
כי זה לא עובד; זה לא יכול לעבוד. גם אם מדי פעם נראה שהאסטרטגיה הזו 

האם לא קרה  .על זה ושבי. חכםמהאהבה שהוענקה ל רצון-שבעי תם לאעובדת, א
הייתם כמיטב יכולתם, אבל מכיוון שלא  כםשאנשים אחרים אהבו את ם שלכםבחיי

לאהוב, האהבה שלהם הייתה יותר נטל מאשר סיבה  םאו לא רצית מסוגלים
 יםמרגיש םלאהבה, ולכן את יםלא ראוי םיודע שאת כםלאושר? משהו בתוכ



אם  ,יותר יםלא מאושרל כיםהופ םיותר אהבה, כך את כםל תם. ככל שניתנמיאש
 כםשמאפשרת ל הלב-מורךגו, הגאווה, הפחד ולהתגבר על הא יםמסוגל כםאינ

 םלהעניק קצת אהבה, עוד לפני שאת ועל חולשה ותתחיל ואם תתגבר .לְַרּמֹות
הרגשה  כםיביא ל כםלתת אהבה אמיתית, מעשה הנתינה הלא אנוכי של יםמסוגל

. חמדנותבאנוכיות וב יםמקבל םכשאת כםשל אושר וביטחון שלעולם לא מגיע אלי
לחוות את אותן  כיםצרי םאת .פעמים רבות םשאלו אמיתות ישנות ששמעתאני מבין 

.מילים בלבד נהישארתלמציאות חיה ולא  כנההפותאמיתות שוב ושוב כדי שהן   

היא המאבק היומיומי ליצור או  הזנתיב ביותר ב יםהחשוב תרגוליםהד חבריי, אח
 םלקבל הארה מתוך מילים שאתם כבר מכירים. "אה, ידעתי את זה כבר," את

 ם. בדרך זו אתכם", ודלת נסגרת אוטומטית בתוך עצמכלל . "זה לא חדשיםאומר
את  יםוחי יםמרגיש ם. האם אתיותר להבין טוב עליכםנזק גדול.  כםלעצמ גורמים

 כםזו רק ההתחלה. יש ל כם? לדעת במוח שליםיודע םשאת יםחושב םמה שאת
 שמנקודת המבט שלנו אנחנו לא מחשיבים כםכמות לא מבוטלת של ידע במוח של

, לנצח חלק לחלוטין כם, הידע החודר להוויה שלכםבנשמת כם. הידע שיש לכידע
.קטןהוא יחסית  ,כםמ  

 םבזמן שאת כםבעכשיו אני רוצה לומר כמה מילים על התפילות. אנו מתבוננים 
, ללא אופן נלהבב יםמתפלל םתפילות מהסוג הנכון; את ים. אתה אומריםמתפלל

להתפלל עבורם. אולם לעתים  כיםצרי םלאות, אפילו בסבלנות לדברים שאת
 ניםלא מבי םזאת. את יםיודע כםנענות, אינ כםקרובות קורה שכאשר תפילותי

. כםהם לא פחות מתשובות לתפילותי ,כמבחנים לא נעימים כםשאירועים שנראים ל
יכול  יםמתפלל םלעבור את המבחנים האלה לפני שהדבר שלשמו את כיםצרי םאת

 כםשהתשובה לתפילת יםחושב םאת זה; את יםלא יודע ם. אבל אתכםלהגיע אלי
הגשמה,  כםלה בחשבון שאם חסר יםלא לוקח םצריכה לבוא בדרך מסוימת. את

חוק רוחני כלשהו. לכן  ם, זה בגלל שהפרתם שלכםאו אם קיים קושי כלשהו בחיי
ה . אלוהים עונה לתפילכםשאינו מאפשר להגשמה להגיע אלי מחסום כםקיים ב
לקושי הספציפי שעומד בדרך להגשמה  יםלהיות מודע כםבכך שהוא גורם ל שלכם

 כםאלא אם הקושי בא לידי ביטוי בסביבת ,לזה יםלהיות מודע ם. לא יכולתכםשל
. יש לנו ייצרתם בעצמכםאת המכשול ש סלקול יםלהיות מודע םהפיזית. לא יכולת

כאן חברים שדבר כזה קרה להם. אבל לא עולה בדעתם שהחוויה הלא נעימה 
הם לא היו יכולים להסיר  ,עצם התשובה לתפילותיהם. ללא התרחשות זובהייתה 

אלוהים רוצה שכל האינסופי ש העילאי את המכשול שהם נטעו בינם לבין האושר
. ילדיו ייהנו ממנו  

, יש הודעה אחת שאני רוצה לפרסם: נשמח מאוד אם כםלפני שאפנה לשאלותי
תתחיל בפעילות חדשה. בכל פעם שלחבר יש בעיה  ה שלכםקבוצהו/או ם את

ללא קשר אם האדם הזה עובד איתי באופן פרטי  כם,את עזרת ועיוזקוק לעצה, הצ
או לא; יש לתאם פגישה עם החברים של הגרעין הפנימי. בהזדמנות זו על החבר 

. ים איך להציגיודעאו היא בכנות כפי שהוא או שלה זקק להציג את הבעיה שלו נה
דעה מנקודת המבט של  ְמַחוֶהְ בזה, כל אחד שקול ולדון והקבוצה צריכה ל

 זההמשמעות הרוחנית, הרגשית והפסיכולוגית. שאלו את עצמכם מה ניתן ללמוד מ
; אילו חוקים רוחניים עלולים להיות מופרים על ידי בעיה זו; מה ותטהרהילצורך 

כזה יכולה להיות הדרך הטובה ביותר להתמודד עם זה; וכולי. חיוני בתחילת מפגש 
   .אלוהית, השראה והארה יצטרפו יחד בתפילה כנה בבקשה להדרכה םשכול

של שירות כזה. אנו מתאים הולם וארגון שיהיה קוות יש לנו הרבה סיבות טובות ל 
האל מעודדות את בני האדם להפוך לעצמאיים. אנחנו לא מו של הרוחות של עול

מה יהיה הדבר  ?בעיה, "מה עלי לעשות עלאוהבים ששואלים אותנו במבט ראשון 



הנכון?" אלה מהחברים שלי שעובדים איתי באופן פרטי שמו לב שאני לא מעודד 
 יםחייב םלעשות ואיך אתצריכים  םמה את כםשאלות כאלה. אם הייתי אומר ל

ה להראות זמה שאני תמיד עושה, עם זאת, . כםלעשות את זה, זה היה מחליש את
קודם כל איך להבין את הסיבות הפנימיות האחראיות להשפעה החיצונית. אני  כםל

בפתיחות על  ואיך לחפש הבנה כזו. כדי להשיג מטרה זו, חיוני שתדבר כםמראה ל
 כם. זה כשלעצמו ישפוך אור חדש על הקונפליקט המדובר ויביא לכםהבעיות של

כלום. לא לציית עדיף מקש ולב .הנחוצות לצמיחה רוחנית ,תובנות עמוקות יותר
זה ואיך לשנות זרמים פנימיים  כםאבל לשאול איך למצוא את ההפרות של עצמ

 ו. רק בדרך זו תוכלכםמעיד על הרוחניות האמיתית והבוגרת שאנחנו רוצים עבור
להיפתח כדי לקבל את רצון  כםלהסיר את המכשולים עבור הערוץ העצמאי של

להיות מדיום בשביל זה.  כיםלא צרי םהאל ולשמוע את תשובותיו של אלוהים. את
כל בן אדם בדרך הנכונה יכול לקבל תשובות מאלוהים. התפקיד שלנו הוא 

 םאלינו עם כל החלטה שאת וושתגיע יםלתלוי כם, לא להפוך אתכםלהכשיר את
כשרה ותרגול. מה שהצעתי יאפשר לכולם פתיחת ערוץ דורשת ה. לקבל כיםצרי

, נתיב לחקור את הסיבות והפתרונות של הקונפליקטים הפנימיים והחיצוניים ב
דרך הנכונה. זה יחזק את כולכם. פעילות כזו היא צורה נוספת של "דפיקה" על ב

מנת לקבל השראה אלוהית. לאחר שתמשיכו ככל שתוכלו ביניכם, אהיה מוכן 
להראות לכם את הדרך. פעילות כזו תקרב את החברים  לתת לכם עצות כדי

 ה שלכםבקבוצה וזה חשוב מאוד. חוק האחווה יתקדם. זה כל כך בריא לנשמ
, מקשיביםבנדיבות ובאומץ. אלה שנתיב זה ב כםואחיותי כםלהיפתח בפני אחי

 ,לא רק ממה שהם עצמם מסוגלים ללמוד חוזקירכשו  , שוקלים ובוחניםמייעצים
.זה יעבוד רק לטובהם כך, אלא גם מהגישה המועילה וחוסר האנוכיות שלהם. א  

 אל בדרך,עומדת  כםאף אחד מכם לא צריך להרגיש ביישן. אם הביישנות של
 כםלהביא את עצמ יםיכול כם. אם אינכםחלק ניכר מהיהירות של התגברתם על 

עם חברים שמשתדלים ברצינות להתקדם בנתיב  שלכם לנקודה של דיון בבעיות
 כםההיטהרות הזה ושרוצים לעזור באמת ובתמים, החסד האלוהי לא יבוא אלי

מאמץ להתגבר על יוהרה וגאווה האת  יםעוש םאם היית ית,אפשר המידאותה ב
את הדרך לחסד אלוהי; כל מאמץ להתגבר  ים ובולמיםחוסמ פגמיםכאלה. כל ה

להתבייש. אני  כםהקל ביותר פותח דלת לחסד. הגאווה היא שגורמת ל פגםעל ה
לא יכול להדגיש את זה מספיק, חברים שלי, ואני לא יכול להתחנן מספיק כדי 

 בקושי. בואו לחברים של הקבוצה הזו. נמצאים  םלעשות מה שאני מציע אם את
זה  ת שלאת זה. את הפירו יםעוש םכמה אלוהים אוהב שאת כםאת עצמ ושכנעת

ולמי בדרך זו  תקבלו לאט אבל בטוח. הרבה מאוד ברכות יגיעו לקבוצה שעוזרת
 ,ללומשהו שלם וכאת הקבוצה כמאד שמבקש עזרה זו. שירות קבוע כזה יחזק 

.חברים יקרים שלי  

.באלוהים ו. היהוובשל והי  

 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  
Call: 1-800-PATHWORK, or visit: www.pathwork.org 

 ובחומר המובא בהרצאה זו. RPathworkההודעות הבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם 
 נתיב ההתמרה הוא סימן רשום בבעלותה RPathworkשם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים: 

הקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש  Foundation Pathwork Theשל 



על  RPathworkשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימן הקרן ע בכתב מאת הקרן.
 מסונפים וסניפים. ידי ארגונים או בני אדם אחרים, כגון ארגונים

המדריך לנתיב ההתמרה הם רכושה  Guide Pathworkזכויות יוצרים: זכויות היוצרים לחומר של 
 . Pathwork – –הבלעדי של קרן 

עם עמידה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות  שכפול הרצאה זו מותר רק
או לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את סמלי  היוצרים של הקרן, אך אין לשנות

 זכויות היוצרים, הסימן המסחרי וסמל המוצר או כל הודעה אחרת.

אדם או ארגון העושים שימוש בסמל  גביית תשלום מותרת אך ורק על עלויות השכפול וההפצה. כל
ההתמרה נחשב כמי שהסכים לעמוד במדיניות הסמל המסחרי, סימון  המסחרי של הקרן לנתיב

רןל המדיניות, נא ליצור קשר עם הקש השירותים וזכויות היוצרים של הקרן. להשגת מידע או עותק  

 


