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16פר מדריך מסהרצאת ה -הנתיב  

  1957 ,בנובמבר 8מהדורת 

רצון כוח –רוחנית הזנה   

את פניהם של יש לי העונג לקבל  ,כולכם, ידידי. שובמבורכים השעה הזו, מבורכת . אלברכות בשם ה

אף במשך שעה זו על  ו. אל תחשבַהְרּפּוחברים חדשים הלילה ואני רוצה לומר לכולכם: פשוט  מספר

 םאת התשובה. זה יכול לקרות אם את כםלדבר ולתת ל כםלנשמה של נו. רק תמהספקות שלכםאחד 

. יםפתוח  

שרוח אכן מסוגלת לדבר דרך בן אנוש  -תופעה זו בפני בפעם הראשונה עמד אין זה מפתיע אם אדם ש

ם כך, ם. אדבר עליה יםיודע כםאינו יכול לקבל זאת בקלות. עם זאת, יתכנו דברים רבים, שעד כה אינ -

 םהרבה יותר ממה שאתשקיים שלא רק שזה כך, אלא  ופתוחים וחכו. בסופו של דבר תרא ֱהיּופשוט  

אפילו לחלום עליו. לא רק שתוכלו לקבל את כל זה באופן אינטלקטואלי, אלא שתחוו את זה  יםיכול

ומטרה, בעוד שכעת  ןוויכ כםאמיתות מסוימות. זה ייתן ל וישתנו כשתדע כם! חיילאמיתו של דבר

לעבור כל כך הרבה  כיםצרי םחיים האלה ולמה אתמשמעות ה ימה יםיודע כםלעיתים קרובות אינ

ירּו, ם כך, ֵהָרגְעּוקשיים, כל כך הרבה בדיקות. ובכל זאת, יש טעם לכל זה. א . יםפתוח ֱהיּוקשרים,  ַהתִּ  

לצרכים חומריים. אך חשוב ככל גע נובהיומי,  כםמחלקשורות לעתים קרובות כל כך ל כםהבעיות של

. הרבה מהדיבורים כםל ציםללחם היומיומי הרוחני הנחובלבד שיהיה לחם יומי זה, יש לו חשיבות משנית 

הנכונים. אכן טוב הדיאטות ו פרוטאיניםבחשיבות המזון והוויטמינים, המינרלים, ה יםעוסק כםשל

כל כך סתירה ואי התאמה עצומים  ותחות רוארוהשהאנושות החלה לברר אודות עובדות אלה. אך אנו 

לא פחות  החשוב נההאחרוכל פיסה של בין הדאגה להזנה חומרית לבין היעדר הזנה רוחנית. 

; כל כך הרבה שלא מוזנים רוחנית במידה מספקת, בתת תזונה רוחנית ו רואים אנשים חנ. אננהמהראשו

למזון, לעיתים קרובות מבלי שהאדם כל כך סובלים ממחסור בויטמינים רוחניים. הנפש והרוח זקוקים 

, כםתעכל, יטופלו באופן אוטומטי כל שאר הצרכים שלילקח ויימודע לצורך. ורק אם האוכל הזה יסופק, 

. משלהן כותחייב להיות השל שלכם רוחהשל  ָרָעב. לכםיומי שלחומרי הכולל הלחם ה  

כיום אנשים  .בה לכיוון ההיגיינה הגופניתורמאותו דבר חל על היגיינה. האנושות עשתה התקדמות 

מתרחצים ומתקלחים מדי יום ושומרים על ניקיון גופם. במקביל, כל כך הרבה נשמות לא היגייניות 

ח. מה צריך לעשות מסתובבות. עכשיו אתם יכולים לתהות כיצד יש לבצע ניקוי נפש זה או הזנת הרו

ָשנּות חזרות  באופן מעשי? הזנה רוחנית היא קליטה על בסיס קבוע של אמיתות רוחניות; אפילו הִּ

על החיים מנקודת מבט רוחנית תבוננות ! למידת חוקים רוחניים חשובה גם כן. הההחשוב)חזרתיות( 

על צריכת תשתנה בהתאם.  כם, ויום אחד ההשקפה שלכםמנוגדת לרוב לנקודת המבט החומרית של

זמן רב, ממש כמו אדם  הלחיות בלעדי יםתרגלאתם מרוחנית להפוך להרגל קבוע, שכן יתכן שהזנה 

החיוניים לגוף על מנת להישאר חזקים  צרכיםשמתרגל לאכול סוג אוכל לא נכון שאינו מספק את ה

 נהתת תזובותוצאה. אדם  לאורך זמן בצורה כזו מבלי לחבר בין סיבהשתף פעולה ונמרצים. אפשר ל

פיזית יתלונן על עייפות, חולשה או תסמינים גופניים אחרים, מבלי לחשוב על הסיבה האמיתית שעומדת 

תת תזונה רוחנית; הבעיות הרגשיות, היעדר שקט פנימי וכל שאר לגם אותו הדבר מתייחס מאחוריהם. 

לגורם לכל זה.  הסימפטומים של מחסור זה קשורים לעיתים רחוקות באופן מודע  

לקבל  כיםצרי םלצאת ולקבל אותו, באותה דרך שאת כיםצרי םאוכל רוחני לא מגיע אליכם מעצמו. את

, לקנות אותו, להכין אותו, לאכול כםלהרוויח את הלחם של כיםצרי ם. אתכםאת ההזנה הפיזית של



2 
 

זה נכון באותה מידה רבה לגבי הלחם הרוחני שלכם כמו הלחם הגשמי שלכם. אתם מרוויחים את  .אותו

הלחם הרוחני שלכם על ידי הרצון הכן שלכם לקבל אותו. אתם מכינים את המזון הרוחני שלכם על ידי 

. חיפוש המקור המתאים עבורכם, על ידי מעבר דרך כמות מסוימת של טירחה וקושי  כדי להשיג אותו

על מה ששמעתם או קראתם, על ידי  -לעצמיכם -ואתם מעכלים את זה על ידי שקילה וחשיבה לעומק

בדרך כלשהי כדי שמשהו ישתנה לטובה לעצמיכם זה, על ידי ניסיון ליישם את זה אודות מדיטציה 

הקשבה להרצאות, קריאת הספרות המתאימה ושיחה עם  -חלקהב -. לכן, תזונה רוחנית היאכםבתוכ

 כיםצרי ם. הזנה רוחנית היא גם תפילה ומדיטציה בדרך הנכונה. גם כאן אתכםשים שיודעים יותר מאנ

. תמיד יהיה הקול שאומר, "אני עייף מדי. לא בא כםכדי להתגבר על ההתנגדות של כםלהילחם בתוכ

ני ? מדוע לאלוהים אכפת אם איביאזה שוני לי; זה לא משנה אם אני לא עושה את זה היום. איזה 

ירעבו. על ידי פתיחת  כםאתפלל אליו היום ?" לא, לאלוהים לא אכפת, חברי. אבל הנשמה והרוח של

לכיוון הנכון.  כםאת יםשמנח ,מתחזקים אתכםאת הכוח ואת האור ה יםמקבל םכל יום, את כםעצמ  

ות אדם ניקוי הנשמה, שחשוב באותה מידה אם אפילו לא יותר מכך, צריך להיעשות בדרך זו: פעמים רב

ונטיות ממגמות  הרבה. אנשים נושאים איתם יםתגובות רגשיות מסוימו, עמדות, דעות מישגיםאינו מודע ל

אלו אולי היו להן גישות  .השפעה מסוימת בסביבתם והתרחשויות מסוימות בחייהםְבשֶׁל מגיל צעיר,  ואל

היות למדי. עם זאת, בלי ל הצדקות בעבר או לא, אך עבר זמנן והן מיושנות לחלוטין כרגע ומזיקות

באופן לא מודע  ן, אנשים עדיין נושאים אותשלהן קיומן של התגובות הישנות הללו ולנזקמודעים ב

 םבאמת, מה אתמרגישים  ם, מה אתיםבאמת חושב םמה את ַבֲחנּו. ןועדיין מגיבים באופן מסוים בגלל

באמת רוצים. עירכו רשימת ְמַצאי של הנטיות הרגשיות שלכם וזרמי הנפש. על ידי בחינה מחדש, תוכלו 

 עושים םאת ,בהתאם. כך כםולשנות את הזרמים של כםשום תוקף עבוריותר את כל מה שאין לו  סלקל

את תשנו אפילו וייתכן בו יש צורך.  ַבָמקֹום כםלשנות את כיוון הרצון של ו. אז תוכלשלכם סדר בנפש

לברר את קיומם של הרגשות, הרצונות  יםיכול םאת, ודעזאת במ יםעוש ם. רק כאשר אתכםהרצונות של

לראות אם נטיות אלה  -קולטים םזנה הרוחנית שאתהבעזרת ה -ו. אז תוכלבתוככם והגישות השונים

באופן לא תואמות את החוקים הרוחניים או לא. תוכלו גם לראות אם הפרתם בעבר חוק רוחני כלשהו, 

על ידי הכיוון הפנימי הלא נכון שלכם.  ,במידה רבהמודע   

. כל זה כםואי סדר בתוכ קונפליקטיוצר  זה, הן יוצרות נזק רב; כםכאשר נטיות אלו אינן מודעות בתוכ

ם כך, . אסלקכל כך הרבה שצריך לשטוף או לשם או ה"לא היגיינית ". יש נקייה מייצג את הנפש הלא 

. זה צריך להיעשות כל יום. עליכם לסקור את כםגופ את יםמנק םשאתמו כ כםאת הנשמות של טהרות

זו הדרך היחידה  לאירועים השונים שהתרחשו במהלך היום.האישיות כם יתויומכם ולבחון את תגוב

את שאתם יכולים לטהר את הרוח שלכם, את הנפש שלכם. רק בדרך זו תהיו פתוחים ומוכנים לקבל 

תוכלו לגדול מבחינה רוחנית בכל יום. איתה  ,ראויההנה הזה  

. כן, חברים שלי, זו האמת. גם לדברים הלא כםלעולם לא ידכא את ,דבר שקורה כלעם גישה זו, 

ועל החוק הרוחני,  כםללמוד עוד על עצמ ו. כיוון שבכך תוכלכםאת רוסנעימים בחיים לא יהיה הכוח לה

ביצעתם. הכישלונות שלכם שהם בלתי נמנעים,  כם עדיין להשלים ומה כברעל אמת אלוהית ומה יש ל

ייתנו לכם כוח במקום חולשה, כאשר אתם רואים את עצמיכם כך באופן יומיומי וכאשר אתם מתייחסים 

עדיין לעבוד על טיהור עצמי?" צריך ד עליהם? איפה אני ולמליכול אני מה לכשלונות שלכם בגישה "  

הזה. הדבר הטוב רעיון המופרך ל נוע כשלעצמו. אל תאמיאינו טוב או ר כםשום דבר שקורה בחיים של

כם וזה יהיה אסון אם תהיה ל -להיראות כאסון ברגע שהוא מתרחש  לולע כםביותר שיכול לקרות ל

אם לא  לא מבטיחה,להתברר כ היכול ,מאודעד מזל  תראה לכם בתיש תרחשותשגויה. ה התייחסות

 יםעוש םיכול להיות טוב אם את כםכל מה שקורה ל, כך םהרוחני שלכם. א שיעוראת ה התלמדו ממנ
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להמשיך  ומזה כדי שתוכל יםלומד םבזה מנקודת מבט רוחנית, אם את יםמשתמש םאת זה כך, אם את

 לצמוח רוחנית וכך לגדול לאושר! 

על ידי מצבי רוח יות מכוונים , במקום להיות עבד ולהכםלכוון את חיי יםיכול םזו הדרך היחידה שבה את

בידכם אם אתם משתמשים בידע זה, אך שלכם חיים הלשנות.  שלכם בכוחזה והתרחשויות חיצוניות. 

נראה לכם הרבה יותר קל להיכנע למצב רוח של דיכאון  .לעיתים קרובות אינכם רוצים להשתמש בו

להאשים גורל או  -ע באופן מודע או לא מוד - יםלהיות פסיבי כםוחוסר תקווה, מכיוון שזה מאפשר ל

 ם; אתכםעבד מעצמ יםאכן עוש ם. לא, ידידי, בדרך זו אתכםנסיבות או אנשים אחרים במה שקרה ל

במקום  כםלעצמ ומרישליטה עליהן. א כםבהתרחשויות חיצוניות שאין ל םיוילהיות תל כםלעצמ מיםגור

 וגם הפיתרון." התפללכמו זאת: "אם קורה משהו לא נעים, התשובה חייבת להיות בתוכי: הסיבה לכך 

הגינות הרצון המוחלט להסתכל ב כםלמצוא את התשובה ושיהיה ל כםבאותו רגע לאלוהים שיעזור ל

את התשובה  ובהתחלה, תקבל רק קשה זהעל ההתנגדות לעשות זאת, ש וַבָּפנִּים. אם תתגברוביושר 

המוות. וזה ם ללכת בעקבות חייביההחיים  כמובעקבות הגשם, מגיעה השמש ה מובאופן בלתי נמנע כ

. מכיוון שאין אושר אחר השווה לזה ם קודם לכן, אושר שמעולם לא הכרתכםיביא אושר גדול בנשמת

, "אני כבר לא עבד. מעכשיו אני מכוון את חיי. יםמחליט ם, כשאתכםעצממנצחים את  םשמגיע כשאת

עם מה ך עצמי התמודד בתוים ולעמוד פנים אל פנל מכל עליכדי להיות מסוגל לעשות את זה, ראשית 

 שאני אולי לא אוהב או מה שגורם לי להרגיש לא בנוח." 

, תופסים כםהוא דבר שאינ כם. כוח הרצון הטמון בתוכקולטים םהרבה יותר כוח ממה שאת כםיש ל

ראשית, אני  .ידידי. מכיוון שלכוח הרצון יש חשיבות רבה בחייו של אדם, ברצוני לדבר על נושא זה כעת

ין לי כוח רצון", ַמְשלֶׁה את עצמו כי ארוצה לומר: אין אדם חי שאין לו כוח רצון. מי שאומר "אני חלש, 

נראה הרבה יותר קל להיות ְמכֻּוָן בְִּמקֹום להיות המנהל של חייו ולקחת את האחריות על כתפי עצמו. זו 

 רק שאלה של לגלות את כוח הרצון שכבר יש לכם. 

כוח  כםשאומר שאין למיכם בכיוון הנכון? כל מי  כםאת כוח הרצון של לְִּפרֹוׂש יםאיך אתם יכולעכשיו, 

את זה  יםעוש םזאת. את יםעוש םכל הזמן בכוח הרצון הזה מבלי להבין שאת יםשתמשאתם מרצון, 

  בו ללא מודעות ברורה. יםמשתמש םמכיוון שאת ,באופן לא מודע ולעתים קרובות בכיוון הלא נכון

ישנם אנשים רבים שאומרים בצדק שכל מה שאדם באמת רוצה, יכול להיות מושג. זה נכון פחות או 

על האדם , זו שאלה אחרת. לכן, כםהוא אכן הדבר הטוב ביותר עבור יםרוצ םיותר. אך האם מה שאת

זו צריכה כדיקה בְמכַּוֵן. הרצון שכוח הלבחון את לצמוח רוחנית ולהתקרב לאלוהים,  -יותר מכל-שרוצה

להתנהל לאור החוק הרוחני והאמת. זרמים המגיעים מהאני הגבוה מעוותים לעיתים קרובות על ידי 

, והעצמי התחתון. עכשיו הנה דוגמא טובה, מכיוון שכוח הרצון כשלעצמו הוא נכס יקר ביותר; בלעדי

הוא יישאר זרם וה. אכן לעולם לא יכולה להיות התקדמות רוחנית כלשהי. כוח רצון מגיע מהעצמי הגב

וחנית, לאלוהים, עם אלוהים רטהור של אור וחוזק נקי כל עוד הוא משמש למטרה רוחנית, לצמיחה 

ובתוך אלוהים. ברגע שהרצון המודע משתמש בו בכיוון שגוי, הוא ְמֻעּוָת על ידי העצמי הנמוך והופך 

 לכוח טמא. 

בכיוון שגוי. הוא ולטת בצורה בללא ספק הבה ניקח, למשל, עבריין. הוא משתמש בכוח הרצון שלו 

 קידמת הבמה בכל מחיר. מבחינתו סיפוק רצונותיו האישיים עומד כל כך בן שלו רצולהשיג את הרוצה 

עד כדי פגיעה באנשים אחרים כדי להשיג את מטרתו. אדם מפותח לכל אורך הדרך שהוא מוכן ללכת 

להשתמש בכוח הרצון  עלולובכל זאת, גם הוא יותר לא ינהג כך משום שהוא יודע שפשע הוא חטא. 

שלו בכיוון הלא נכון, אם כי באופן לא מודע וכמובן, לא בפעולות שפוגעות כמובן באנשים אחרים, אלא 
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וק רוחני ויש לו השלכות חברגשות ובתגובות פנימיות שגם מעמידות את סיפוק האגו בחזית. זה מפר 

חיצוניים. התהליך כולו נשאר בתת המודע מכיוון שהאדם  טיםקונפליקבחוסר הרמוניה פנימית ו / או ב

הזה יודע איפשהו שמה שהוא רוצה לא בסדר, ובכל זאת הוא לא מוכן לוותר עליו; הוא בכל זאת רוצה 

. זה לעיתים קרובות גורם חשוב מאוד ֵעָרה תואת זה. כוח הרצון ממשיך לזרום בכיוון הלא נכון ללא מודע

סוטה כפי שמבינים בדרך כלל. כל דבר ה ,כל זה לא חל רק על פשע או חטאבאדם מוטרד רגשית. 

או בורות, אם תרצו בכך. הם אותו דבר.  -מהחוק הרוחני הוא חטא   

; זה אפילו לא יכול להפר את משהו נפשעמשהו רע מאוד שלעצמו אינו נחשב ל ועכשיו, אולי תרצ

ועדיין, מה שאתם רוצים עלול להיות לא בסדר  שלכם.הסטנדרטים המוכרים של האתיקה בחברה 

עבורכם, עבור החיים שלכם. זה יכול להיות נכון לאדם אחר. חטא, או הפרת החוק הרוחני, הוא לא רק 

דבר שנוצר בדרך כלל עבור כולם כאחד, אלא גם משהו אישי מאוד המשתנה עם כל פרט. עבור אדם 

רך זו הוא יכול למלא בצורה הטובה ביותר את המשימות אחד להפוך לסופר עשוי להיות הגורל שלו; בד

שהוא אמור למלא בחיים האלה. אדם אחר, על ידי הפיכתו לסופר, עלול להזניח את המשימה שבאמת 

הגיע כדי לבצע אותה. אתה לא יכול לומר שלהיות סופר זה חטא, ובכל זאת עבור אדם מסוים זה יכול 

ם הוא ישתמש בכוח הרצון שלו בצורה עיוורת, הוא יהפוך להיות הדבר הלא נכון לעשות. כעת, א

לסופר, אבל הוא לא יהיה מאושר, כי אתה יכול להיות מאושר רק אם תמלא את המשימה שלקחת על 

 עצמך בגלגול זה. ולכולם יש משימה, חברים שלי, כולם! 

לבד. אך אל  גמרילאיפה שאתם עומדים, יש לכם משימה, בין אם יש לכם משפחה ובין אם אתם גרים 

לעזור להם.  וקודם על אנשים אחרים שאולי תרצ ואל תחשבאפילו רחוק כדי למצוא משימה זו.  ותחפש

למלא משימה  ו. לפני שתוכלכםאת עצמ ותמצאתחילה לעשות זאת גם, בוודאי, אך רק לאחר ש ותוכל

ג צמיחה רוחנית, להשיכם זה אומר שעלי כם.בתוכ -תחילה -למלא אותה כםעם אנשים אחרים, עלי

 םזאת, את יםעוש ם. כשאתחוזק ולהתפתחות שלכםטיהור וידע עצמי מלא ככל האפשר בהתאם ל

ים מתחיל ם, תהיה שאר המטלה אשר תהיה. אם אתכםחלק מהמשימה של יםבדרך הנכונה וכבר ממלא

  .כםלהזיז אצבע, אני יכול להבטיח ל כומבלי שתצטרכם, , השאר יגיע אליכםעצמעם 

בכיוון הנכון  כםלשאלת כוח הרצון: הצעד החשוב ביותר לתעל את כוח הרצון של נחזור

שיש בתוכי על פי רצון האל." כלשהו : "אחת ולתמיד, אשתמש ברצון לציין תחילההוא 

, כיוון לעתים קרובות יְַשנֶׁה כםזאת, ידידי, כוח הרצון שכבר חי בתוכ יםעוש םכשאת

להיות  יםחייב ם, אתתהיו םה בהתחלה, אתאת ז יםאולי לא אוהב םלמרות שאתו

הכי הרבה  כםמה מעניק לו כםמה הכי טוב בשביל כם, כי אלוהים יודע טוב מיםמאושר

, כםאת זה. כוח הרצון של כם, אני יכול להבטיח לנהעלמת כםאושר. פתאום הבעיות של

ִּגְאֶׁהגם אם היה רדום במידה רבה, פתאום  שקיים.  םנקי שמעולם לא חשדת חוזקב כםב י

כל עייפות, כל חולשה, כל יְגֵעּות, לֵאּות - פיזית או רגשית - ייעלמו אם אתם מתכוונים 

ים םבכנות שאת את ההבטחה הזו  מואת רצון האל מעל לכל דבר אחר, אם תקיי ָׂשמִּ

שנה איזה כוח רצון יש לי, אני משתמש בו על מ. "לא חיו אותה )את ההבטחה(ת למעשהו

. זה הבסיס. כםזו היא תחילתו של השינוי לטובה בחיינחרצת חלטה ה -ך" ן שלרצוהפי   

לרוב נראה מפתה הרבה יותר. כם אחר הרצון שלשללכת למרות  ,זאת וזאת ועש וכריז

העשייה שלי ָדָבר זה לאלוהים יהיה משהו נגד ש: "מדוע כםלומר לעצמ פיםמעדי םכשאת

לעשות שום בעצם ק; זה לא יכול נזעשות אף ? זה דבר כל כך קטן, זה לא יכול לאחראו 

 גמרתם בדעתכםלברר את התשובה; כבר  אפילו לא מתכוונים ם," אז, כמובן, אתהבדל

מעל רצון האל. ן שלכם רצוהאת  םושמת  
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תוך עשוי להיות מעט מאוד ב עצום,כי מה שנראה לכם  י.ידידאין דברים קטנים וגדולים, 

גדול והחשוב דבר הלקרש קפיצה אמת מוחלטת, ולהיפך. הדבר הקטן ביותר עשוי להיות 

לכל הבעיות  ַמְפֵתחַ ביותר. הדבר הקטן ביותר עשוי להיות סימפטום מאוד משמעותי, 

צה וביטחון שמה שאלוהים רשיהיה לכם . וזה את ומזה. אל תמזער מו. אל תתעלכםשל

, גם אם זה אומר קצת הקרבה כםר הראייה שלחייב להיות טוב יותר מקוצ בורכםע

תמסרים מ םבאמת ובתמים בידי אלוהים, אם את כםאת חיי מיםש םבהתחלה. כשאת

אין אלטרנטיבה אחרת. זו התוצאה אתם מוכרחים להיות מאושרים מכך. בכנות, אליו, 

האפשרית היחידה. אבל זה מוביל לעתים קרובות דרך דלת שנראית כרגע כקורבן, 

לא תוכלו להבין את עצמכם: מה שנראה כל כך מכן,אחר ל. רפלעדיין מעו כםכשמבט

, וזה אכן איתו סחבתםנ, או כל כך קשה לוותר עליו, יופיע אז כנטל שפתהחשוב וכל כך מ

לבין אלוהים, ידידי.  כםהמפריד בינ עֹולהיה! שהרי הכל הוא   

ומתי עלי להילחם ולהיות  אותי "כיצד עלי לדעת מה אלוהים חפץ? מה רצונו? וואל תשאל

זמן  ְתַפנּוהתשובה.  כםלדעת, תהיה ל וצתרפעיל ומתי עלי להיות פסיבי?" כאשר באמת 

את התשובה; הוא  כםאת אלוהים. והוא יראה ל ושאלתלמדיטציה על כל בעיה מסוימת ו

 יכול לעשות זאת בדרכים רבות. 

באמת  םאם אתהאך ורק היא את רצון האל. הבעיה  יםיודעלא  םאתשהבעיה היא לא 

ם; בין אם ן שלורצוהלדעת את  יםרוצ ְחלְַטתֶׁ , אפילו בניגוד ן שלורצוהאת  מושתגשי הֶׁ

 כםאת התנאים, עלי יםממלא ם! אם את, כעת, ברגע הקטן הזהכםשל אינטרסללכאורה 

 תשובות לתפילות יםאכן מקבל םהתשובה. שוב ושוב אנו שמים לב שאתשזו לקבל 

 יםרוצ כםרצונו של אלוהים, אך לעיתים קרובות אינמהו לגבי  שלכם ת, לשאלושלכם

מכוון. ידידי היקרים, זו רק הפעם משאירים את עיניכם עצומות, ב םאתאת זה. לוט לק

] הכוונה היא כנראה, לוותר על  אלוהיםכם לחייוותר על לבאמת הראשונה שקשה כל כך 

, עם כל המשתמע מכך. ברגע הרצונות האישיים איך אתם רוצים שהחיים שלכם יהיו[

את השלווה והשמחה הנובעים מכך, לעולם לא יהיה קשה יותר, כי  םזאת וחווית םשעשית

אז הביטחון שלכם יתבסס בֱֶׁאמֶׁת. ולמה זה כל כך קשה בפעם הראשונה? מכיוון שהָסֵפק 

 כםאת עצמ ו: "מה אם רצון האל יעשה אותי אומלל?" אם תבדקכםבתוכאורב עדיין 

המפתח לכל דבר.  פה. יםמהסס םשזו הסיבה שאת ובכנות, תגל  

: האם לא מתקבל על הדעת שאדם עלול לטעות בכנות באשר לרצון האל? שאלה  

אין ספק , באופן זמני, אך לא כאשר תגיע למצב שציינתי. אתה עלול: כן, תשובה

 נהוג על פי שאנשים שאינם מקבלים את התזונה הרוחנית הראויה עדיין עשויים להתכוון ל

להם סבלנות לחכות אין רצונו של אלוהים, אך הם אינם יודעים כיצד למצוא אותו, או ש

עשות באה, ולכן הם עלולים לוממשמשת לתשובתו. או שהם לא מבינים שתשובה אכן 

מה יש לכם את  -או קוראים אותן  -, שמאזינים להרצאות האלה ת. אבל לכם, חברייוטעו

 יםלא יכול םאתהרבה יותר אחריות. ולכן יש לכם שנחוץ למצוא את הדרך הנכונה 

  .לקבל את רצון האל יםבאמת פתוח םלהיכשל אם את

  ם. כאשר אתים פחותאוהב םאתשלשמוע מה  ניםפירושו להיות מוכ יםלהיות ממש פתוח

את התשובה. לא  ותקבללאחר מכן ביד האל,  כםואת חיי כםם את גורלמישוכך  יםפתוח

לשאול פעמיים,  יםיכול םשאלה בקשר לזה. ואז לא תטעו לעולם. כי אתאף יכולה להיות 
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, ולא, זו שהתשובה הראשונה הייתה למעשהים בטוח כםאם אינפעמים שלוש, ארבע 

י בדרכים שונות: דרך אדם אחר, דרך אולי, צירוף מקרים. והתשובה תבוא שוב ושוב, אול

הארה תחושת ה, דרך חלום אולי, או דרך כםסימן, דרך משהו שקורה, דרך קול בתוכ

 תקבלו את התשובה. שום דבר לא יכול לטלטל את הידע העמוק הזה. כםשלהאישית 

תחכו בצורה שטחית ואז אפילו לא טפלו בזה טעויות אם ת ו. כמובן שתעשבדרכים רבות

ְפְתחּובכנות ואם משיכו לעשות זאת . אבל אם תלְַתשּוָבהבאמת  שאלו ות כםאת עצמ תִּ

   לתשובה, לא תהיה שום טעות. ועכשיו, יקיריי, אני מוכן לשאלותיכם.  נושוב ושוב ותמתי

                 

 שאלה: תהיתי אם תגיד לנו האם יש חיים מּוָדעים כלשהם בכוכבי לכת אחרים? 

  .רוחנייםחיים קיימים  השב ספירה: כן, אכן. כל כוכב לכת, כל כוכב, הוא תשובה

מודעות? אורגניות : אבל התכוונתי לישויות שאלה  

. ובוודאי שיש זֹוֵהר: ישות רוחנית היא גם אורגנית, שכן כל האיברים קיימים בחומר תשובה

פשוט שונה, בעל צפיפות שונה.  חומר. הכםתודעה! אבל אין חיים כמו החיים הגשמיים של

רוחות אלה יכולות, כמובן, להתממש. אנו יכולים לעשות זאת ועשינו זאת בתנאים 

שרוח כזו שהתממשה הייתה של בשר ודם. אבל  יםחושב םהיית ,מסוימים. אם זה קרה

זוהר. חומר כםהחיים על כוכבי הלכת האחרים אינם בדיוק בצורה החומרית של

 יםיכול כםשאינ זוהרחומר  כםמאוד. מה שעשוי להיות עבור במידה רבהמשתנה  

החומר  ,בעל רטט וסוג אחר. מצד שני דחוסהוא עבורנו חומר  עם העיניים שלכם, קלוטל

ותו שגם א כם,של חומרכוחות החושך הוא כה גס, כל כך הרבה יותר גס אפילו מהשל 

 ופך, גס מכדי שתוכללהלאמיתו של דבר , אלא זוהרלראות. זה לא  יםלא יכול אתם

 שוניהם עניין עדין, אבל זה לא כך. כל , ֵמֵעבֶׁרששכל החיים  יםחושב םאת זה. אתקלוט ל

נראה עבור רוח המשמשת לרטט אחר, אלא אוטומטי בלתי באופן הוא  דחיסותבמידת ה

דרגות ראייה שלהן על מפותחות כל כך עד שיש בכוחן למקד את ההן אם  הרוחות 

לראות את מרקם החומר אתם יכולים , גשמות בתוך גוףאם יש התרק שונות.  דחיסות

. ותאחר  ְסֵפירֹותהקיים ב  

או ניחוח נעים מדי פעם, האם זה אומר שיש  לגבינו: אם יש תחושת אושר פתאומית שאלה

 רוחות הרמוניות סביבנו? 

כל כך, חייבת להיות סיבה,  כם: אכן. כאשר רוחות הרמוניות יכולות להתקרב אליתשובה

 כבר יותרהיא דבר לא קורה ללא סיבה ותוצאה. תפיסת הניחוח כי למשל, ניצחון פנימי. 

, או שזו תזכורת נתיב שלכםסימן. סימן זה ניתן כעידוד להישאר בזה , זו חוויה רוחנית, מכך

בכדי ניתנו עוצמה ו עֶׁזְָרה, סימן של חסד. המשמעות היא שצבבדרך זו. זה, בכל מלכת ל

 להקל על הניצחון הבא. 

עבוד על הבעיות אהנוכחית בחיים הבאים והאם  ייכול לזכור את זהות יהאם אנשאלה: 

?יהישנות של  
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עובדה  אכן . זוךתלוי מאוד ב ,הנוכחיים בחיים הבאים ךאת חיי ור: אם תזכתשובה

שבעתיד לבוא, כאשר הרוחניות תתפתח כל כך הרבה יותר, אנשים רבים יוכלו להיזכר 

בחייהם הקודמים שלא הצליחו לעשות זאת עד אז. אך לא כולם יוכלו לעשות זאת. אתה 

, לזכור משהו מחיים קודמים. שלהם התפתחותדרך המבין, יש אנשים כיום שיכולים, 

. ככל וסרו ייותר חלקים מהוילון , התפתחותתקדמים בהזיכרון יבוא אליהם. וככל שמ

אתה מסוגל קל וחומר אתה שואף לשלמות ולעבוד רוחנית, ך שאתה מפותח יותר, כ

לדעת על גלגולי העבר שלך. ואז ידע כזה ישמש למטרה טובה. לגבי הבעיות: אתה צודק 

אותן. כל  רשתפתולחלוטין. תוכל להתמודד בדיוק עם אותן בעיות, חיים אחרי חיים, עד 

 שלך נסיבותהעוד לא פתרת בעיה בחיים האלה, היא תגיע אליך בהמשך, למרות ש

לך דפוס חיים אחר, ובכל ויהיה עשויות להיות שונות; יתכן שתחיה במדינה אחרת, ייתכן 

דבר אחר מלבד  ןאינ ןהבעיות? ה ןכל עוד הן לא נפתרו על ידך. ומה תגענה,זאת הבעיות 

. תעלמנההבעיות שלך  ,שלך מישגיםשלך. כשאתה מטהר את הים מישגהתממשות ה

. שלך הבאים םשוב בצורות אחרות בחיי תופענההבעיות שלך  ,וכשלא תעשה זאת  

ולים כמו משה געל אנשים דיוהנס גרבר כותב על הברית הישנה,  ,ושל : בספרשאלה

 עליהם להתחיל אם האותם על החלטות.  וקשר עם הרוחות ושאל ולמשל, שיצר

. אך מלמדים אותנו שעלינו לקבל החלטות יוצא בזהביא לניצחון וכי זהבמלחמה, האם 

 משלנו, והאנשים האלה היו הרבה יותר מתקדמים מאיתנו מבחינה רוחנית. 

ההחלטה הקשה מכולם.  זו: אנשים אלה דאגו מאוד למלא את רצון האל, שתשובה

ממשיים ערוצים האישיים והמאוד הולא -, רוח שלהם עםהכל  ה שללשאלתם, בנוגע לרווח

הייתה סיבה טובה ובעלת ערך: העם אולי לא היה מאמין למנהיג שלהם אם היה  -שלהם

אומר להם שהוא מקבל תשובות ישירות. אנשים אלה האמינו מאוד ברוחות האל וקיבלו 

ם. שלה עדותהאת  יתר רצוןב  

יש רוחות יותר יים והאם לרוחות נמוכות רוחנמגינים : האם לאדם יש אי פעם שאלה

? הןגבוהות יותר שעוזרות ל  

 ן, בהחלט. אבל, כמו בני אדם, הןשלהמגינים נמוכות יש גם את היותר : לרוחות התשובה

לא יכולים להתקרב אליהם. זאת על פי  מגינים. ולפעמים אותם ןלראות אות ותלא יכול

. מבחינת בני אדם, לכולם אכן מגן. לכל רוח יש איפשהו ואיכשהו ןשלהעמדה האישית ה

.יש רק אחדלחלק יש יותר מאחד, מבני האדם  . לחלקמגןיש   

אחת עשויה להיות חזקה מגינה . לפעמים רוח צדק-איזה תלוי במקרה, אבל אף פעם אין 

חזקות יותר מגינות יש רוחות  ,ממשאדם שיש יותר מה לל. רוחות ארבע-משלושיותר 

כל זה ם כך, . אכלשהי התקדמות רוחניתב תוצלרתוך היום מבלי במאשר לאדם שרק חי 

 נקבע בצדק רב. 

האם עולם הרוחות מודע לחלליות ולצלחות המעופפות שנמצאות לעתים קרובות  :שאלה

תוקף כלשהו? להן ת נראה שיש וובתצפי ,כל כך בחדשות  

אינני רשאי למסור מידע על כך. אמרתי זאת בעבר ואגיד זאת שוב. יש לכך  :תשובה

 סיבה טובה מאוד. בעוד כמה שנים תבין מדוע אינני יכול לדבר על כך. 
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: ביחס להרצאה האחרונה שלך, כשדיברת על הרוחות הרבות שנמצאות סביב בן שאלה

ריאה שלנו אליהן היא אם הקאני תוהה החושך ורוחות גבוהות יותר: של אנוש, רוחות 

 מודעת בעיקר? 

: לא, זה לא מודע. ואכן, זה בעיקר לא מודע. לעיתים רחוקות מאוד זה נעשה תשובה

במודע, לפחות בכל הנוגע לרוחות החושך. אם מישהו באמת עושה זאת, עליו להיות 

אליך לקרוא להם  ךעלייכול ו האתעצמו רוח רעה מאוד. מבחינת רוחות האמת והאור, ב

, אתה נלחם נגד מישגה. אך גם אם אינך עושה זאת, ברגע שאתה מתגבר על מודעב

לך, אתה רוצה יותר מכל למלא את רצון האל ולחיות על פי החוק נמוך שה עצמיה

חומר מסוים המושך רוחות של אור כלפיך. באותה מידה, גורם לנביעה של האלוהי, אתה 

שמושכת  יוצר תכונהי, אתה הוק אלושלך, אם אתה מפר ח נמוךהעצמי אם אתה נכנע ל

כלפיך כעס, אתה מושך יוצר כשאתה דוגמה, את רוחות החושך קרוב אליך, כמו מגנט. ל

אנוכיות, אתה מושך אליך מומחה כזה שיעודד אותך הלאה יוצר כעס. כשאתה של רוח 

דומה מושך דומה. . וכן הלאה. מה שיוצא ממך זה מה שאתה מושך אליך. הזמישגה ב  

זו? משיכה ה: האם יש פעילות הדדית בשאלה  

: אה כן. תשובה  

: משני הצדדים? שאלה  

: אכן משני הצדדים! ולא רק סוג זה של פעילות הדדית, אלא גם למידה. אתה תשובה

מבין, עם רוחות החושך זה הולך כך: הם ממלאים משימה בעולם החושך שלהם כאשר 

הבים את אלוהים. הם מאוד להוטים אדם, במיוחד עם האנשים שאוגוברים על הם 

יש להם , אליהם להרחיק אותם מאלוהים. הם לא צריכים לדאוג לפושעים. בכל מקרה

גישה. אבל הם להוטים במיוחד לכבוש אנשים שאוהבים את אלוהים, המחפשים את 

מיוחד בעולמם עבור עבודה כזו. גמול אלוהים, כדי שייכנעו לחולשותיהם. הרוחות זוכות ל

אנשים לעשות ולהמריץ השיג דבר על ידי ניסיון לעודד ל ותיכול ןאינ ןהיטב שה תיודע ןוה

ְשעּותכל סוג של  לכאורה ש -מישגיםלהצליח עם ה ותיכול ןזרה להם. אך האו זדוניות ה רִּ

של אדם כזה לאט אך בטוח אל תוך חושך, דיכאון, מצבי רוח  יםהמביא -יםמזיק םאינ

ָּפְרדּות וניתוק מאלוהים.   תיעוב ובוז עצמיים, וכך להִּ

נגעלים מעצמם ובכך  ]האנשים[ , אלא שהםשמזיקהכשלעצמה מיגרעת לא כל כך הזו 

 מיגרעת /פגםלאותה למעוד עשויים לוותר לגמרי על המאבק. אמרתי לעיתים קרובות כי 

ולומדים ממנה על ידי אימוץ גישה נכונה מעידה המזהים את רע, בתנאי שזה לא  וכשלעצמ

ונה. לאמיתו של דבר, אין אפשרות להתקדם בלי למעוד. אך כשמסתכלים על המעידה וב

בגישה של חוסר תקווה ותיעוב עצמי, אז העננים הולכים וגדלים; ואז אדם מסתבך יותר 

. בסך הכולל, עם עולם החושך המיוחדות עבורוויותר עם הרוחות החשוכות   

אחרות שיכולות להשיג תנודות ישנן  אינך צריך לבצע פשע כדי לחיות בעולם החושך.

ואתה יכול  -אולם, אם אדם מסרב להיות מכשיר לכוחות החושך, אם אתה נלחם . זאת

הרוחות  ם, כי רק דרכהטוב ביותרהמישגים שלך באופן לעשות זאת רק על ידי הכרת 

אתה יודע מה קורה? הרוח האפלה תעלה גבוה יותר  -האפלות יכולות לפתות אותך 
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א עדיין כל כך ילא באופן ישיר, לא באופן מיידי, מכיוון שה -למד תא יבהתפתחותה; ה

, ובתפקידה עמדהמדע רק תבוסה. תבוסה זו תעלה לה בתא י, שבהתחלה הבמחשכים

פנה לאלוהים, כמוצא היא תכך שהיא תסבול, ורק סבל זה יקרב אותה לאלוהים. כי רק אז 

ניצחונות בעולם החושך שלה, ויש לה טעון ליכולה לאחרון, בייאוש מוחלט. כל עוד היא 

ְפנֶׁהכוח שם, היא לעולם לא  לאלוהים. כך שכל ניצחון, ולו הקטן ביותר, של כל בן  תִּ

 אנוש, גורם לתגובת שרשרת אדירה ביקום בקרב יצורים שאינכם מודעים להם אפילו. 

, לא רק כםשל הניצחוןעל ידי  יםמשיג םלדעת כמה את יםיכול ם, אם הייתידידי

 םקרובה, אלא גם עבור כל כך הרבה רוחות, הייתהישירה הה סביבהו כםעצמכם בחינתמ

, אלא גם רוחות כםהרבה יותר. ולא רק רוחות רעות מושפעות מהניצחון של יםבאמת מנס

 ותולומד כםסביב ותנמצא ןשלא שייכות לשום מקום. לעתים קרובות האשר שוגות 

את  יםכובש םרוחות חשוכות. אז כשאת ןבצורה הרבה יותר ישירה מאות כם,מהניצחון של

 יםפעיל יםחיילם, אם כך, למעשה חלק חיוני מתכנית הגאולה הגדולה. את ם, אתכםעצמ

קו קדמי זקוק לכלי נשק טובים יותר, יותר כוח בראשון. וחייל הקו ב יםחייל םבקרב. את

מגיעים  עוצמהמי שנמצא בעורף. הנשק והוהגנה טובה יותר ממי שאינו נלחם בחזרה או 

הכרה. ועכשיו, יקיריי, אפרוש בהארה, באליכם מעולם הרוח של אלוהים בהדרכה, 

את הכוח  כםעל עצמ ויקיריכם, אשריכם. קח ַאְשֵרילעולמי. אני מברך כל אחד מכם. 

באלוהים. עם אלוהים,  כםלפתור את הבעיות של ו, כדי שתוכלכםשעכשיו זורם אלי  

.ג'ודית וג'ון סאליעל ידי  כהנער  

  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: 

 ה ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש בכתב מאת הקרן. הקרן לנתיב ההתמר Foundation  Pathwork Theשל 

על ידי ארגונים או בני אדם אחרים, כגון ארגונים  RPathworkהקרן עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימן

 מסונפים וסניפים. 

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

שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמידה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות היוצרים של הקרן, אך אין לשנות 

 אחרת.  או לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את סמלי זכויות היוצרים, הסימן המסחרי וסמל המוצר או כל הודעה

גביית תשלום מותרת אך ורק על עלויות השכפול וההפצה. כל אדם או ארגון העושים שימוש בסמל המסחרי של הקרן לנתיב 

ההתמרה 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/

