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1958 בינואר, 17  

 הנפילה

ע וכולכם, ידידי היקרים. בפעם האחרונה דיברתי על איך הרמבורכים . אלברכות בשם ה

בא לעולם. שאלה זו הטרידה אנשים רבים שאינם יכולים לדמיין איך אלוהים של אהבה 

, אני נההראשובפעם יכול לאפשר את קיומו של הרוע. עבור אותם חברים שנמצאים כאן 

א ֶהְמשֵׁך. ישהו את שתי ההרצאות האחרונות כדי להבין את זשיקראו מציע   

ר שאהיצורים שנבראו מהעולם החומרי, כמה זמן לפני קיומו של  שהרבה, הקצרבלסכם 

איך נפילה זו לרעה כוח זה. הסברתי  וניצל ,כוח מסויםברצון חופשי אלא גם בלא רק  נִיֲחנּו

איטי של התנוונות, לפיה תהליך ה בהדרגה כמו ת, קרתא נקראישל המלאכים, כפי שה

. כך אירעה הפרדה בין אלה ההפוך שלולאט מאוד ובהדרגה להיבט הפך אלוהי מה שכל 

, שויותוזה חל על כל הי -לעתים קרובות אמרתי אלה שלא. לבין שניצלו לרעה את כוחם 

 יםצרוי כםוהמחשבות שלכם , הרגשות שלכם, הדעות שלשלכם עמדותהש –רוח או אדם 

ם יוצר כעל פני האדמה. כל אחד מעדיין  יםחי םאתאף כי ייתכן ואת העולמות הרוחניים, 

יצרו עולמות חדשים על  נפילהבות רוחות המשתתפ ,. באותו אופןכםהעולם שיהיה שלאת 

גישות . גיהנוםלעתים קרובות  יםהמשתנות, עולמות אפלים המכונ ןפי עמדותיה

דיסהרמוניה ושנאה יצרו צורות כאלה. והתייחסויות של   

ֵׁשּותלאפשרות אחת מבחינה זו. נניח, למשל, שרק אין  המאפיין היה את מושלם ה הבמצב י

היה זה אהבה אלוהית. כוח אהבה של אש השל אהבה, עוצמה רבה מאד המיוחד של 

היתה מתהווה שלו ויוצר אש של שנאה ורשעות; ובכך  / הניגודמסתובב אל ההפך

 בלתי לא הן , כל האגדות ניםמבי ם, אתם כך. איוקדעולם דיסהרמוניה ממשית מסוג של 

 -של התפתחותאדם אחר במצב המושלם של. הבה נניח םכל ותנרא ןכפי שה ותמציאותי

. תמנותקוהרהור/ ַהּגּות , רוגע נבוןמסוים של שיפוט המאפיין את ההיה  -או שלהשלו 

 ִהְתּגַּלּותדרך ה םמסויאופן את היצירה האלוהית בלישות לקדם תכונות אלה יאפשרו 

ָּןהאיטית של הכוח היצירתי המיוחד הזה.  היה יוצר עולם הזה , הכוח ולכוח ההפוך של ְמֻכּו

של איך מגוון אינסופי של רבות נוספות של קור קפוא, חושך קפוא ושממה. יש אפשרויות 

בעולם ספירות המקבילות וליצור את ה ןיגודים שלהלננות תשהתכונות אלוהיות יכול ל

אש או ות אלו של ספיריש גם מגוון אינסופי, בדיוק כמו בעולם האלוהי. בו החושך, אשר 

של רפש ולכלוך, ספירות . יש בלבד שתי דוגמאות ןה -במובן הרוחני, כמובן  -קפואקור 

צפיפות יתר או באמצעות בידוד, ועוד סוגים רבים באמצעות של סבל אינטנסיבי ספירות 

אחרים.רבים,   

ה, זה כיוון שאחד ההיבטים האלוהיים החשובים ביותר הוא הרצון החופשי או חופש הבחיר

צריך גם כן להפוך לניגוד שלו. הרוח שהיתה הראשונה להיכנע לפיתוי של שימוש לרעה 
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ללכת , שהשפיע על אחרים רשעשמכונה לפעמים לוציפר, השטן או ה ו, זזה כוחב

רוח זו היה ל. וצראת העולם החדש שנאכלס ל נהה הראשות, באופן טבעי היבעקבותיו

בכוח הזה.  הא השתמשיה ,, ובניגוד לאלוהיםהבאו בעקבותיכוח מוחלט על כל אלה ש

. עם רובכם קולטיםזה משמעות עמוקה יותר ממה שיש לאלוהים נותן את חופש הבחירה ו

זה בניגוד בלהשתמש ו שניתןכוח שתמש לרעה באפשרות לההבהכרח באה החופש הזה 

שר אולהיות יכול  אל ., לא היה חופש וכוחאפשרותה תלחוקים האלוהיים. אם לא הי

על ידי בחירה את זה תחזק כלל, אם לא ניתן להשיג או לבאלוהות שום אלוהי, למעשה, 

 הכרחי שיהיה שלילה של בחירהחופשית. באותה מידה, ההפך של אלוהים והחוקים שלו 

יותר. על החלשים יותר והשליטה של החזקים  תחופשי  

לישויות שנפלו; אפילו אם גאולה ליצור את הבלתי אפשרי היה מצב דברים זה נראה שב

היו  ןשכן ה ,כוח לעשות זאת הןל הלחזור לאלוהים, לא הי לכדי התאוותהגיעו עד  ןה

היה חשכה. מצד שני, איך אלוהים יכול הבעולם של מושל של מי שכוח תחת שליטה ו

הוא  לואליו?  והשתוקקש והאלשויות לשבור את החוקים שלו ועדיין להציל את הישלא 

הרצון החופשי והבחירה של אלה פסיקה נגד בכוחו האינסופי על ידי  שתמשהיה מ

בדרכם שלהם, הוא היה למעשה פועל מתוך אותו להם תן ינששהחליטו להשתמש בכוח 

בעל עיקרון כמו לוציפר. כאן יותר מאשר בכל דבר אחר, שמירה על העיקרון האלוהי היה 

הבדל מהותי בין  שי ,חוקים שלולו רק אם אלוהים נשאר נאמן לעצמוכי חשיבות עליונה, 

ובפעם אותו  הזהיכל יצור ש דרכי האל לבין דרכי לוציפר. מאחר שזו תוכניתו של אלוהים

שהוא לא יוני , היה זה חישיג שוב את האלוהותחזור אליו מתוך בחירה חופשית ואחת הוא י

אמצעי כוח כמו היריב שלו, אפילו אם מטרתו עשויה להיות טובה. זה לא  םשתמש באותי

! רק אם יישאר נאמן לעקרונות אלה, גם האמצעיםהרבה מאד לא נחשב, אשלבד בסוף ה

ביותר את ההבדל העצום בין שתי הדרכים ות עקשניראו, יום אחד, הישויות הנופלות הי

גם אם המשמעות היא ות האלוהיים, בעקרונקיים האלה של להיות ולהבין את הכבוד ש

יצר בעצמו.שאומללות הנסיבות המשל סבל למי שרוצה לצאת ה נתיב שז  

כללי, רוחות אשר יחס לכיוון שהחיים ברוח קשורים ישירות להרמוניה הפנימית, להארה ו

 םאתש לתוך עולם של הרמוניה כמוהכניס לא ניתן פשוט ל ותהפכו להיות דיסהרמוני

. לכן, כםשלהתוצרים וגם  םלנסוע לארץ יפה. בעולם הרוח הארץ היא גם את יםיכול

ות שוב באופן טבעי ייצרמ ןלהגיע למצב שבו ה כותועדיין צרי והרוחות שנפלו פעם הי

תהליך התפתחות באמצעות  בוא לידי מימושזה יכול לזה טבעי דיו אם עולמות הרמוניים. 

בחירה בלקרות גם כן זה חייב שעכשיו  מיד להביןו תוכל .ניוון שלההעם כמו הנפילה  איטי

יותר לעלות  כותהרוע?", לא צרינפטר מ שאלות כמו, "למה אלוהים לאשחופשית, כך 

שהיצורים שרוצים לחזור לאלוהים יש למצוא אמצעים כך מצד שני, כם. של הרהוריםב

סגרת החוקים לעשות זאת במ יםיכול שלו במקום על אלו של לוציפר,ולשמור על החוקים 

, אפילו לא של לוציפר עצמו. זוהי יישברשל אלוהים. לכן הרצון החופשי של אף אחד לא 

תפקיד מרכזי. אדבר על זה בפירוט רב יותר  ישועהיה לתוכנית הישועה הגדולה שבה 

.בפעם הבאה  
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של לוציפר.  במקום שבו הרוחות חיו תחת השלטון הראשונהוקמו להחושך הספירות של 

רק לאחר טעימת  .פעם ברשותןבהתחלה לא היו געגועים או תחושה של האור שהיה 

השתלט על כמה  -שממה מצב של תחוולכלומר  -בחרו בעצמן במשך זמן ניכרהתרופה ש

למותר לציין כי הזיכרון . מהללא ידעו בדיוק  ןה ,למשהו אחרמהישויות האלו געגוע עמום 

א שב ושהדיסהרמוניה שקעה בה, אך ה לדרגה כבוי עד  היה עולמות שלוהשל אלוהים ו

תהליך כזה האחרון יכול להתרחש רק עם זאת,  .והתעורר שוב, כאשר העמדות השתנו

 כםידע, שהוא אור רוחני. בדיוק כמו עם בני אדם, אם אין ל איטי ביותר. חושך רוחני מבטל

של האור הזה.  הניצנוציםרוחני כדי להחזיר את באופן לעבוד  כיםצרי ם, אתתרוחניהארה 

כדי מספיק חשו כי נוספים יצורים אחר כך ומספר מועט תחילה שהכמיהה המעורפלת 

את קווי המתאר של במיקצת ק שינה ושחר רח ילואכ ;של אור אל עולמםהבהוב להביא 

עוד לא כל כך חמה; הזוהמה לא עוד תהיה יהיה כל כך קר; האש עוד עולמם. הקור לא 

  .כל כך בלתי נסבלת וחסרת תקווהעוד ; והבדידות לא במידה רבהמטונפת תהיה 

 ,עולם החומריל בַָּשל, הזמן גברו געגועיםהכאשר מספיק רוחות נכנסו למצב של געגועים ו

, חומריהעולם ה אלוהים ברא אתשלומר  יםיכול ם. אתהיווצרכדי ל את,ז יםיודע םכפי שאת

עם זאת, נכון באותה . יצירתיהאלוהי הכוח הוזה נכון, כי שום דבר לא יכול להיווצר ללא 

עבור משהו גבוה יותר.  מספיק רוחותשל נוצר גם על ידי געגועים  יהעולם החומרשמידה 

גבוה יותר. כאן קיימים תנאים  עכשיו הוא תוצר של הרצון לשאוף יםחי םהעולם שבו את

וזה  ,אלוהים חופשית בבחירה  ניתן ליצור והתפתחות רוחנית, ובשבהם ניתן להמשיך ב

הבלתי אפשרי בעולמות החושך. במילים אחרות,  ירָּ כדור הארץ הוא תוצר של של  הְספֵׁ

כל היצורים שנותרו עם  לשגעגועים  הגעגועים של הרוחות שנפלו. וזה גם תוצר של

להחזיר את אחיהם ואחיותיהם תמיד,  תמיד היתה, והיאביותר אלוהים ושאיפתם העמוקה 

כדור הספירה של עולמות החושך עזרו ביצירת  לאלוהים. לכן, הן העולמות האלוהיים והן

הנמצא ותתבטא על פי יחסו של כל אדם  הארץ הזה. ההשפעה של שני העולמות קיימת

ספירת בחירה חופשית. תנאים ונסיבות על של כוח על כדור הארץ ומחזיק ברשותו את ה

, הנסיבות משתנות בכל אזי בשל צורת החומר החדשה; אבל ,הם שונים, כמובןהארץ 

ספירות. ה  

הרבה לפני שהרוחות שנפלו התפתחו די והותר כדי להיוולד כגברים וכנשים, כוח החיים 

 עצמו מבטאו כוח החיים המקורי שעובד. ליצור צורות חיים אחרותתחילה כדי הרוחני פעל 

שהיו  אחריםבחומרים מינרלים, אלא גם בצמחים ובעלי חיים, בבבכל יצור שנוצר לא רק 

גם היו  ללא מודעות עצמית, כךהוא צמח שתחילה ללא מודעות עצמית. בדיוק כמו 

אֹור. זו אולי ל נכנסו למצב של כמיהה הוויות/ ישויות החומרים האלה. עם הזמן, יותר ויותר 

בני האדם  תי,הדרגאופן מאד בה ההרגשה היחידה של היצורים האלה באותו זמן. תהי

חשוב/ שלב הושלם קרה,  . כשזהיםביניים שונמצבי בצורה חומרית דרך ם התקייהתחילו ל

נולד, או נולד מחדש, או  תעצמי-ותעמודראשון של הוץ נניצה. זה היה הזמן שבו מרכזי

ת, עם מודעות עצמי . רקכדור הארץהתעורר מחדש. יותר ויותר אנשים באו לחיות על פני 

חיים שהיו קיימות לפני ההכוללת חשיבה והחלטה, יכולה להתרחש התפתחות. כל צורות 

.בני האדם הובילו עד לנקודה זו  
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, היכן כולכם יודעים עכשיו כי בני האדם מייצרים את עולמם הרוחני. ועל כדור הארץ

עכשיו , היתה להם נפילההיתה קיימת, לראשונה מאז הגם השפעתו של עולם האלוהים ש

ר חומהן ב, לפנות לאלוהים וכך ליצור עולם טוב יותר לעצמם לְַשּנֹותללמוד,  ההזדמנות

הגוף נח. כש רוח. הם היו הולכים לעולם הרוח אחרי מות הגוף וגם בזמן השינהוהן ב

לא  ותפתחתזו הסיבה מדוע ה. והשפעות מכל הסוגים ותמעולם הרוח הם יקבלו השרא

 יותר; שכן כל הישויות שהתגלמו היו בתחילה כה נמוכותלהתקדם מהר היתה  היכול

הושפעו ללא הרף על ידי הספירה שלהם. אם העולם של אלוהים שכך  ןשלה תפתחותבה

ספירה כדור הארץ וספירת על גם על כדור הארץ הזה, לא היה שום הבדל בין ופהיה  לא

.בעולם החושך  

מאוד של כל זה.  גולמי ִמְתאָּררק  כםלאני יכול לתת שלהבין, ידידי,  יםחייבכולכם  םאת

שכן להבין אותן במלואן, יכול היה לא אף בן אנוש שאלות הגדולות ביותר, שבנוגע זה 

לדבר  אנושית מוגבלות מדי. לכן, ככלל אני אפילו לא אוהבההבנה האנושית והשפה ה

חַ לְכם הוא ללמוד להכיר את הנשמה של כםהרבה על כל זה, כי הדבר העיקרי בשביל  ַפתֵׁ

 שאלות היסוד האלה, לאגבי להים רוחנית. עם זאת, בני האדם לעתים קרובות תו האות

נקודות משל כמה  רות ותפיסות מוטעותערק ברוח של סקרנות שטחית, אלא בתום לב. וב

לתת את . בגלל זה אני מחויב שלכם תוחפתהתאת החמור באופן לעכב ות אלה עלול

 חושל אין תפיסה פנימית מספקתחלק מכם עדיין ל, למרות שהאלו הרצאותת סדר

וגם באופן כללי מכיל, ל המידע הזה שכולהרגיש את האמת ואת המשמעות העמוקה 

.מיוחדבשלכם, חיים העבור   

 ו? האם מלאכים של אלוהים יכלעל העולם האלוהיםשל  ההשפעלידי ביטוי ה הבאכיצד 

החושך? זה יהיה הספירות של  בני האדם שהתגלמו מתוך צלאהשראה לעורר דריך ולה

צריך לעשות את האינדיבידואלי אדם ה ,על פי החוק האוניברסלי ,שכן ;בלתי אפשרי

האלוהים. איך אפשר לעשות את זה אם כל מו של הצעד הראשון כדי לקבל עזרה מעול

על עולמו, רעיון  שוםל אלוהים, רמז ע העד כדי כך שלא היה ל ההישות היתה עדיין גס

כדור מה לעשות? מאידך גיסא, עולמו של אלוהים יצר במשותף את  מושג הל ולא היה

 ואת השפעת ראותהזכות לה והיתה ל ,הזה, ולפיכך, לפי חוק הרצון החופשי יהחומררץ אה

אלוהיים התגלמו העולמות ב. התשובה היא שרוחות טהורות שנותרו כדור הארץעל פני 

עולה  וכז תאחת, אבל ההשפעה של אח בכל עת. אין ספק, מעטים מאוד התגלמו בבת

עולם החושך. הרוחות שהתגלמו משל מאה יצורים  ההשפעהו העוצמהבהרבה על 

מילאו שליחות גדולה עם הגלגול  ןאור, אהבה וחוכמה. ה ןהאלוהים הביאו עמ מו שלמעול

היתה הרבה יותר מרחיקת לכת מכפי שנראתה  ןשלהההשפעה וכדור הארץ, ל ןשלה

לָּהה ,עם השפעה זו במבט ראשון. בהתמדה לאורך הדורות, הרוחות שנפלו במהלך  ּגְדֵׁ

צד שהגיע לאיזה צד להקשיב: לבחופשיות לבחור  ועל כדור הארץ יכל ןההתגשמות שלה

ו נתקלשכלפי מעלה ללא קשר לקשיים תמיד  ןחף אותודכאו לצד שנראה  נמוךה ןלטבע

היבט זה של החיים לא הופר.באשר ל. על ידי בחירה חופשית כזו, החוק של אלוהים ןבה  

מה  -תקשורת עם העולם הבא התרחשה לא רק באמצעות הדרכה והשראה אלא 

 ם, כלומר מה שאתבאמצעות צורה ישירה יותר של תקשורת  -שהיה קיים תמיד ויהיה קיים
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לחלוטין  התלוי ספירות מהעולם הבאבצורות שונות. תקשורת עם  תקשוריום כ יםמכנ

אנשים המשתמשים השל המדיום, כמו גם של  תלליות הכפתחובהתמטרה בבגישה, 

להיות תקופה המוקדמת, בני אדם שהיו רוחות שנפלו לא יכלו מהלך הבערוץ. ב

ה תהתגלמו הישטהורות הרוחות לעם עולם החושך. אבל לבד ת מות אחרותקשורב

 ל הסכנהמשקלה של זו )התקשורת( עלתה בהרבה עתקשורת עם העולם של אלוהים. ו

כדאי. אם תקשורת עם עולם זה היה לוציפריים שאכן הנזק של תקשורת עם העולמות וה

. אם אחד היה )האלוהי( החוקתוך שמירת להתקיים, קשר עם האחר היה היה אחד יכול 

שכמה היכן השני היה צריך להיות בלתי אפשרי באותה מידה. אגב, זה  יבלתי אפשרי, אז

העולם הבא הוא שכל תקשורת עם  מנמקיםה כאשר הם בני אדם עושים טעות גדול

של בן .  ההתפתחות זו התקשורת היחידה האפשריתש עניםומסוכן ואפילו טו לוציפרי

ם כלל באותם ימים מוקדמים, אם הרוחות הטהורות דלא היתה יכולה להתקאנוש 

משם אשר  ,אלוהיםשל עולם הקשר ישיר עם ליצור לא היו יכולות מדי פעם ו מתגששה

.לבוא אל האנושותהאמת יכולה   

כך  ,שוויוןצריך היה להתקיים ולהישאר במסגרת החוק האלוהי,  וזהתועלת נות מהלהכדי 

 לעשות בחירה חופשית. השפעה שווה היתה צריכה לבוא משניהיה שכל אדם יכול 

 על כדור הארץ, כי כוחם תמיד והעולם האלוהי חישויות משפחות יהיה הצדדים. פירושו 

חילוף , תקופות המוקדמותהשפעת הרוע. עם זאת, במיוחד ביותר מ האריך ימיםעלה ו

קודרות/ המרושעות לוציפריים. הרוחות ההקיים בין החומר לבין העולמות מאד היה  דולג

 , ן, בתורןאם ה זכויות יתר/ פריבילגיותכל מיני עם לאלוהויות ולהעדיף בני אדם  טענו

, האלו לוציפריות הכתיבו. למרות כל הפגיעה והסכנההרוחות שה בעקבות מה נהלכת

 תגלמותהבמאה. פי על הנזק  פיצועם העולם של אלוהים  מושהוק ותעטות המוהתקשור

כדי להפיץ את האמת האלוהית, כמו גם  ןמספיק הארה בתוך עצמ התטהורות היהרוחות ה

. ים )אמצעים(בתור כלכדי להיות בקשר עם העולם של אלוהים  הכרחיותהדרישות ה את

אף על אמת לאנושות. מספיק , לא ניתן היה לספק של התיקשור/ המדיוםללא הקשר כי 

כל כך הרבה שאב חומר של הגוף הליפת קטהורות לא היה שום רע, הרוחות בשפי 

אופן שבו ב . האמת התפשטהותמספק ומתוך עצמן לא הישההדרכות שהגיעו אנרגיה 

נָּה האנושות בכל תקופה מסוימת הייתה מוכנה  .לקלוטוְמזֻמָּ  

הם יכלו לזהות את  בו צבלמ וזה נמשך הרבה זמן. בהדרגה יותר רוחות שנפלו פעם נכנס

עכשיו להתפתח היה מודע ומשמעותי. הרצון שלהם יכול  הנעששלהם  געגועהאלוהים. 

ה תהיהתרחש לשינוי שהחל לשלהם.  נמוךשל הטבע ה מרושעיםכדי להתגבר על דחפים 

אם לגמרי שהרבה יותר מאשר ניתן להבין בקלות. אף אחד מכם לא מבין השפעה גדולה 

, אדם זה לא רק בכוחו או בכוחהטוב, עושה את הטוב ביותר שממש אדם אחד מתפתח 

תהיה . חשוב מאדביותר למאגר הערך מוסיף את הכוח הקוסמי יקר  אר לעצמו אלזעו

האדם לא גם אם תפשט במידה ניכרת, שתהשפעה מכרעת מאוד  ,בסופו של דבר לכך,

כאשר אנשים משתנים, הם עשויים לראות חלק ות חלק מאפקט זה. אלריכול אפילו 

 עמיתים-לב איך פתאום יצורים שימו שיעל ידי כך המיידית שלהם בסביבה מההשפעה 

, כל עוד הם על פני ודעילא י שינוי שלהם. אבל אנשיםבשל המתחילים להשתנות קצת, 
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שום לכן, ההשפעה של המאמץ הקטן ביותר בכיוון זה. מרחיקה לכת כמה האדמה, עד 

של מים שקטים. טבעת  בריכהאבן ל ם! זה כאילו זרקתידידימאמץ כזה אינו לשווא, 

, כל כך רחוק ותשתרעמ ןטבעות, עד שה עוד ועוד ותמופיעה סביב זה, לאחר מכן בא

החיצוני, אבל הטבעות עדיין שם. ההיקף אל  ןלעקוב אחריה ותלא יכול כםלהעיניים שש

 בתוכניתאת העזרה הטובה ביותר  כונןמזה אחד מתגבר על חולשה אחת, אם אדם 

  . הישועההגדולה של 

ישוע המשיח בתוכנית של  ובר ביתר פירוט על חלקאדמשיך מכאן ואבפעם הבאה 

.הישועה  

., ידידיכםועכשיו אני מוכן לשאלותי  

בין מוחו  : הניתוח של מוחו של אינשטיין לא הראה הבדלים אנטומיים מובהקיםשאלה

פסיכולוגי -ככלי פיזי , במובן המטפיזי, המוחולבין מוחם של בני אדם אחרים. מה

?לאינטליגנציה ולאינטלקט  

 הנהאינטליגנציה אינשהטובה ביותר להראות הממשית : ניסוי זה הוא הדוגמה תשובה

, אלא אם, כמובן, יםליצור, אין שום קשר עם האיברים הפיזי ,יכולת לחשובלפיזי. הגוף ב

רובכם , . אני חושב / המקבילהתואם חבויהישפיע על הגוף מה שפיזי פגום, האיבר ה

היא  כל הרגשהש, בדיוק כמו נסתריםהגופים המיודעים שכל החשיבה מתרחשת באחד 

 בסופו של דברו ולבתישהגופים החבויים ,, דמתאשר ההתפתחות מתק. כבגוף נסתר אחר

 ותמשולב יויה הרגשהמושלמת וו תרק אחד: הגוף הרוחני, שבו כל חשיבה מטוהריהיו 

כל פונקציה  ,. עד שזה נעשה, יש חלוקהיהאחרון, האולטימטיבי והנצחהמעודן בגוף 

את  ,תפקידה הבלעדיאת שכבה הפיזית יש ל. נסתראו לגוף סויימת שייכת לשכבה מ

מחוזות . אבל חשיבה או הרגשה שייכים לשל החיים שוניםההחיים הפיזיים בהיבטים 

  .בשכבה אחרת או בגוף אחר מותתקיימולכן  אחרים

ביחס )צורה של בודהיזם( יכול לשמוע כמה מילים על בודהיסטוות אני : האם שאלה

? ]בודהיסטווה הוא בודהיסט שמסוגל להגיע לנירוונה אבל מעכב יש קשר .לישוע המשיח

  את זה מתוך חמלה כדי להציל אנשים סובלים[ 

מייחד סוג  - יש מונחים שוניםלנו  –: אין קשר ישיר. המילה שבה אתה משתמש תשובה

, מסויים היבט אלוהי ,במקור ה,כל היצורים שנוצרו הילמיוחד של להיות בעולם האלוהי. 

שכל יצור ישלים את הבריאה על ידי קידום היבטים  תה, ומטרת הבריאה היח במיוחדתמפו

. כך םלולא רק בהיבט אחד, אלא בכתושג  , כך ששלמותהתפתחותאחרים באמצעות 

אלה שלא את שימש רק זה כוח הבריאה, אבל ו כל היצורים להשתמש בהיים יכול

משיח, שיש לו את ישו הבאלוהים וברק מת קיי כוח זה. שלמות מוחלטתשתמשו לרעה בה

פוך , אבל זה יכול להיחסיתא יההאחרות רוב החומר האלוהי. השלמות של כל הישויות 

האצילו שישויות  ןבודהיסטוות ה . מה שנקראלבריאה מושלם על ידי הפיכתם לשותפיםל

 כוח המסויםב. היבט זה משהו אחרמייצג אחד היבטים מסוימים של האלוהות, כל  ןעליה

בדרכים מיוחדות מאוד ובאמצעים  ,הישועה הם עוזרים בתוכנית הגדולה שלאיתו ששלהם 
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, הישויות הטהורות משתמשות להשלמה/ לסיוםגיע תהתוכנית ששונים ומיוחדים. אבל עד 

תגיע של הבריאה  . התוכניתשלהן עוצמות המיוחדותעם הבמאמציהן לעזור לאחרים 

עכשיו  .את עצמו או את עצמה בכל המובנים שכלל ומשפר כל אחד משמלא כסיומה הל

 נותשיח, מלבד כמובן אלוהים, הוא מושלם בכל הדרכים, ויש לו את כל הכישרוישו המרק 

 .נבראו  ןה איתם ןיש את המאפיינים שלה ותהאחרשויות לחלוטין. לכל היהמפותחים 

עצמנו, על ידי בריאה שלו להמשיך את הב -, כלומר, כולנו ןמשאיר את זה בידיהאלוהים 

.כשרונות בצורה מושלמתההיבטים או ה,  אחריםמאפיינים הפיתוח כל ה   

 ת לחלוטין, כמוושנוצרו היו פעם מושלמהישויות אז זה לא לגמרי נכון לומר כי כל 

 םתמיד יחסי. את זהכמובן,  אשר, אנו נו. היינו מושלמים בדרכי/ האבסולוטי הינומוחלטהש

, למשל, אבל זה לא כםשל תהנוכחי התפתחותבתוך מסגרת ה מיםמושל להיות יםיכול

מכל אחד  כההרבה יותר נמוהנמצא בהתפתחות מושלמים לחלוטין. מישהו  םאומר שאת

ם כך יותר. אלמהם ניתן לצפות שחסית בהשוואה לאחרים, מושלם י יכול להיות ,מכם כאן

עם אלוהים למעט בריאה, תוכנית הלא משלימים את יחסית, כל עוד  השלמות נשארת

רק  ותמושלמ ןהישויות שהזכרת ה כי, ךלענות לשאלה שלאמור . וזה המשיח ועם ישו

.מושלם בכל המובניםהמשיח ישו  במובנים מסוימים, בעוד  

 : בפעם האחרונה, ענית על השאלה לגבי כוח רצון ושליטה עצמית. אני חושבשאלה

על מנת חשוב לראות את עצמך במציאות האמיתית של האדם כדי להשיג הבנה עצמית ש

?. אבל איך אפשר להשיג את הידע העצמי הזהאת עצמך   לשפר  

הרבה על הנושא הזה  : זו אכן שאלה טובה מאוד וחשובה מאוד. כמובן, אני מדברתשובה

פעם בהרצאות כלליות,  מדי זהעם החברים איתם אני עובד באופן פרטי, וגם התייחסתי ל

  . מספיקאת זה דגיש שאי אפשר להאבל זה כל כך בסיסי וחשוב 

רצון ואת השליטה העצמית, צריך הכוח שניתן לחזק את כפי שאתה אומר בצדק, לפני 

 םמושג ברור למה אתכם כדי שיהיה ל תעצמי העיכמות מסוימת של יד שתהיה לכם 

אמורים להפיק תועלת , ובאיזה כיוון כםהמטרה של י, מהשלכם תכונותאת ה לפתח יםרוצ

  . עצמיתהשליטה המרצון והכוח מ

לגלות כדי עדיין אבל  .כםכדי שיהיה כוח רצון, המטרה צריכה להיות ברורה בראש של

 ם, אתתעצמי העי, כדי להשיג ידיותר מכל , וחשובכםשל ייםתיאממטרות והרצונות האת ה

כוח רצון כבר מלכתחילה. כך התהליך פועל בשני הכיוונים. הצעד  קצת כיםבהחלט צרי

 העיידהיה תש, למה זה הכרחי נושאים/ הסוגיותה םהוא לקבוע מההנכון הראשון בסדר 

? מהם החסרונות  להשיגמהו המחיר כדי ? ( תהעצמי העי)של היד יתרונותה ם. מהתעצמי

לקבל את ההחלטה  יםיכול ם, אתם מבינים את זה בבירור? ברגע שאתאי השגה של

לחשוב על זה באופן אובייקטיבי, תוך התעלמות  תכוונותהבנה ברורה אם  שיגוהנכונה. ת

לעשות זה לא להתחמק מהנושא שעליכם . כל כםמההתנגדות של הטבע הנמוך של

.זה רק דורש קצת אומץ וחוכמה ;ולחשוב על דברים עד סוף הדרך. זה לא כל כך קשה  
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השטח. צאת על פני אומץ וחוכמה בפנים, וזו רק שאלה של לתת לזה ללכל אחד יש קצת 

 ע אחתיהכרלגמור בדעתכם / ל, של חלטהכוח רצון, גם כאן זו שאלה של העם כמו 

. זה יכול להיעשות רק על ידי התחשבות בכל הצדדים. הבעיה עם אנשים היא לא תמידול

הפנימיים.  הםהנוגעות לחייהחלטות הלא יכולים לעשות זאת, אלא שהם נמנעים מ שהם

את הנושא, במקום הסוות שזה עלול להיות לא נוח; הם מעדיפים ל ים, חשמהן הם בורחים

, לא מפנק את העצמי / חסר פניותומוח פתוח, בלתי משוחד צלולותעיניים ב בוהתבונן ל

העצלן שאוהב להתפלש בביצה של התמכרות לסיפוק תאוות אישיות . אם כך, צריך 

 לבסס את הלמה של הטירחה והאי נוחות של הידע העצמי.  

קיים, גם אם  אלוהיםשיודע ה, לפחות לא עבור אדם לשאלות אלו  לא כל כך קשה לענות

 , אבלקלושה כםושל יצירתו. גם אם האמונה של ועדיין מתעלמים מהיבטים רבים של

ח. פתהתיש צורך לשאת המחשבה עד הסוף, ההבנה חייבת לבוא  ניםמבי םאת

 יחידדבר ההזה  תעצמי העיוהתפתחות עצמית אינה יכולה להיעשות ללא ידיעה עצמית. יד

חשוב באמת, חברים שלי! שום דבר אחר הוא לא טוב, שום דבר אחר לעולם לא יביא ה

אמונה אמיתית ואהבה אמיתית, עבור  כםלשתהיה אפשר י, ההתפתחות שלכםעל סף את 

העמיתים שלכם, כמו עבור עצמכם בהוויה הפימית.  –הישויות  עבורואלוהים מעל הכל 

החופש וההרמוניה  להשיג את יםיכול םלפני שאת כםלהתחיל עם עצמ כיםצרי םאת

 תעצמי העיזה לא מכיל יד , אםושכולכם מייחלים לעצמכם. לא משנה באיזה נתיב תבחר

דבר, לא משנה כמה  ושיגא תל ם, אתעיקרית/ מרכזיתדרישה לאת זה הופך , או לא המלא

, אלא אם ללא כלום אחר. כל זה נחשבמשהו או שים דבר מה עווקוראים ו יםלומד םאת

אשר אתם הולכים בנתיב של ידע הנשמה. כ ים,רוכש םבידע שאת יםמשתמש םאת  

כמובן, זה לא קל. אבל הגמולים על כך הם העשירים ביותר, עכשיו, איך להשיג את זה? 

רק הגיוני שזה לא יכול אכן זה כך שנתיב זה הוא היחיד שיביא לכם את השחרור. כי 

אף להביא את עצכם לידי צניעות וענווה.  יםלהיות קל. פירושו, מלכתחילה, להיות מסוגל

קיימים בכל יצור אנושי והם ויהירות רצון עצמי ואגו כי י. ידידאחד לא אוהב לשמוע את זה, 

שלמות, אמונה, הרמוניה ואהבה. יהיו אשר יהיו הפגמים ל חזקים ביותרהמעכבים ה

חל על כל אחד ואחד העובר את מחזור הגלגולים, במילים אחרות, מי  האישיים השונים, זה

כם, עצמהשלים בתוך ל עליכם, תעצמי העילקבל יד םצירו םרוח טהורה. אם אתשאינו 

אם הכי  .זה המפתחכי צריך לעשות את מה שהכי קשה לי ".  רעיון: "אניתחילה, עם ה

הנשמה שמה בדיוק הוא את זה להראות אם כך חולשה, שיש לכם  להראות כםקשה ל

 יהירותהלוותר על  כםקשה ל אות שלה. או אםלשכדי להשתחרר מהשל כהצרי כםשל

בחופשיות, כי  - לתוכו צריך לקפוץ ם, אז זה המקום שבו אתכם, או על האנוכיות שלשלכם

מכריחים אתכם. החיים שכך, לא בגלל ב יםבוחר םאת  

אתם מבינים, חבריי, החוקים האלוהיים נעשים בצורה כזאת שהדברים שאתם צריכים 

 ואותם באמצע הדרך, אם תחליט ובאים אליכם. אבל זה יהיה הרבה יותר קל אם תפגש

 וצעדתאחר מכן לו "בלי ספק. ,אני צריך את זהמכיוון ש, "אני רוצה את זה כםעל דעת

, זה לא כםזה, בניגוד לרצונ לתוך כםאת פיםדוחמכריחים או אם החיים  כם.לתוך זה בעצמ

 העיבאמצעות ידשלמדתם  שוב ושוב, עד  כםזה יגיע אלי איהיה רק הרבה יותר קשה, אל
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חופשי. אז אופן ה בז , ולפגוש אתכםמה שהחיים מעניקים לאת  כיםצרי םשאת תעצמי

ד שיעור ה יותר בתהליך מטוהרים ככל שאתם . כםולחיים יהיו דברים אחרים להציע ליִּלָּמֵׁ

עוד לא , לא נעיםשניראה חוויות לא נעימות. או ליתר דיוק, מה כו פחות תצטרכך , הזה

עד  .כםאני יכול להבטיח לאת זה , כיםצרי םלמנוע את מה שאת יםלא יכול םאתכך.  יהיה

עבור זה  וההבנה של הצורך שלתפיסה , עם המה אישית שלכםמתוך יוזשתפגשו את זה 

את זה, כולכם. בבקשה זיכרו , זה לא יפסיק. כםשלאישיות ה  

, "מה הכי קשה כם, למשל, לשבת ולשאול את עצמיםיכול ם, אתתעצמי העיכדי להשיג יד

להודות באמת, יהיה  אולי עבור חלק מכם הדבר הקשה ביותר לי לעשות בחיי היומיום?"

כמו שאתה  ךאחר, זה עלול להיות משפיל להראות את עצמלמישהו . שהוא מניעמכל 

זה יכול להיות לעוד מישהו ללא מסכה וללא עליונות שבה אתה מנסה להרשים אנשים. 

רוחני.  ואזה חומרי משהו, בין אם  הכי קשה להיות צנוע, להישאר ברקע; עבור אחר, לתת

 םבקלות יחסית, אם את אותםיכול לגלות  נים, וכל אחד מכםלכל אחד יש קשיים שו

, כםשל תעל המציאות המיידיחישבו  לחשוב רחוק מאוד; כיםלא צרי ם. אתיםבאמת מנס

, תוכלו לראות םזו. ואתת מבט כל יום שעובר מנקודתתבוננו בעכשיו.  כםעל החיים של

 ו. תלמדכםמבטיח ל לגמרי, אניאחרת כם אימון, את התגובות שלו אחרי כמה ניסיונות 

כן. לפני להן כלל יםמודע םלזהות תגובות רגשיות שלא היית  

 כם,הן רק תוצאה של סיבה כלשהי אשר מוסתרת מ כםהבעיות החיצוניות המיידיות של

מה שאני אומר נתם על התאמלו רק  ,בקלותשלא תוכלו לזהות  אבל לא כל כך עמוק

על  כםעצמממים המו ותהיש כםרור מול העיניים שלכל כך ב ואז הקשרים יופיע. וכאן

, מים להןגורכם להצרות של לעשות את הקשר בין את כל זה בעבר.  םשלא ראית

. זה יביא להשפעה מלאת אושר, כםמודעות שלמחוץ לבכוונה שבאופן תת הכרתי דחפתם 

ריפוי ישחרר כוחות סמויים וכוחות זה בדרך שרק האמת יכולה.  יםמאושר כםיעשה את

 יםלהיות די בטוח יםיכול ם. אם אתם חווים את זה באופן קבוע, אז אתשלכם לגוף ולנפש

 ,הפיתוי הוא תמיד כל כך גדול לשים את כל זה בצדשהנתיב הנכון. אבל בגלל שאתם על 

אבל  .עם זה בכל פעם מחדש. לאחר זמן, הפיתוי הזה ייפסקהיאבק ל כיםצרי םאת

שמנסה להחניק  כםשלנמוך כדי להישמר מפני העצמי ה בהתחלה זה ידרוש מאמץ ניכר

 כםאם העצמי החיצוני של יםלהיות המפסידים . אתה יכולכםאת השאיפות של הרוח של

מספק. כמובן, אני מדבר באופן כללי כם שלנמוך הטבע השמאפשר את כל תירוצים 

.זה חל על כולם .אישיתלשאלה מאוד עכשיו, לא רק כדי לענות   

שניים או שלושה, אז יש על לחשוב רק  יםיכול ם. אם אתכםרשימה של הפגמים שלרכו יע

הועיל לעצמכם עם ל יםיכול ם. ואז אתכםאת עצממכירים לא ם הוכחה שאת כם ל

עצמי על ידי ביצוע מה שנראה בהתחלה כל כך קשה. ת העיידוהזדמנות של טיהור עצמי ה

ידע על  כם. זה ייתן לכםפגמים שלה םמה כםל וספרשיכדי  כםאת האנשים סביב ושאל

 ם, זה סימן שאתכם. כל עוד זה קשה לשאתם זקוקים להאת הענווה  כםילמד אתו כםעצמ

טינה, התנגדות, או  יםלא מרגיש ם, אם אתכם. אם זה קל לבאופן נואשרק את זה  כיםצרי

לספר לאחרים;  יםמנס םחשוב יותר. לא משנה מה את כל סוג של כובד בפנים, אז זה לא

 ם. אם אתכםעל החסרונות של כםמישהו מספר לכש יםמרגיש םזה משנה איך את
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לרמות  יםלא רוצ םאם את ,כאשר זה קורה יםמרגיש םאתשמה בקליני באופן  ניםמתבונ

היחידה דרך ה ומבחינה רוחנית. ז יםעומד םאיפה אתתדעו  ם, אתזה לגבי כםאת עצמ

בעיני אחרים כבר  כםי. כאשר החסרונות שלדידימת, בא יםמנותקפוך ללה יםיכול םאתש

 םלא כאשר את - יםמנותק םלא משנה יותר, אז את כםלא חשובים, כאשר ההשפלה של

.כםאת יםטרידשמאת הדברים  יםענמו  

זה קשה, לפחות בהתחלה, ואולי לא כולם מוכנים לזה. חלקכם עשויים להזדקק ליותר 

זמן, יותר ידע, יותר שהייה בשוליים לפני שהם באמת יכולים לצאת לדרך; אך מי שיעשה 

זאת, אכן יהפוך לחופשי. אלוהים יעזור לכם לעבור את כל השלבים הבאים של מימוש 

ְָּקטּו עצמי אם  ים אלה. אז העצה שלי היא כזאת: ראשית, חישבו על מה צעדים ראשוניִנ

שנראה לכם הכי קשה ביחס לאנשים אחרים. לאחר שגיליתם זאת, תשקלו עם איזו מגמה 

קושר בכם זה עשוי להיות קשור. ואז תחליטו אם אתם באמת מוכנים להתגבר על מה ש

וח הר, למען , אלא למען האלכםחירות שלהזו, לא רק למען הבדרך אתכם בשלשלאות 

שרק אז אהבה מען ה, לכם, למען ההתפתחות שלכם, העצמי הגבוה שלעצמכם של

לעשות זאת?  ניםמוכ ם. האם אתשלכם המלאה הלתת ולקבל, להגשמת יםיכול םהיית

מוכנים? כמה מחבריי כאן  

לכוח  ויקירי. תזדקק כם,לכוח הרצון של וגדול ובלב שלם, תזדקק כןב םואז, אם החלטת

לקרות על  ים, שלעולם לא יכולכםשלפגמים משמעת עצמית כדי להילחם בכל הלרצון ו

 , כך שהם לא יופיעו על פני השטח. שכן בלבד יםמודע, על ידי כיסוי-ידי דחיפתם לתת

, כםשלהסילוק של הפגמים אל תאמינו שמשהו שאינכם מודעים אליו אינו קיים. תהליך 

ליך שונה מאוד. בקצרה, התהליך הוא עצמית, הוא תהידיעה שהוא הצעד הבא לאחר 

באמת, בלי יהירות, מבלי לרצות להיות טוב יותר  םשאת פיכ כםקודם בעצמ נוכזה: התבונ

ולהתרגל לראות עשות חשבון לעשות הוא ל כםבנקודה זו. כל שעלי םאו יותר ממה שאת

.להיות יםרוצ םולא איפה את ֶבֱאֶמת םאיפה את כםאת עצמ  

( עליכם להיות להיות חסרי רגשות ולא 1הזמנית שלכם משתי סיבות: קבלו את המציאות 

מוטרדים  לגבי מה שאתם לפני שתוכלו לשנות את עצמכם. זה מחייב את ההרגל החדש 

( זה ילמד 2לראות את עצמכם בבירור, ללא כל מניעים, תירוצים כוזבים ועיוורון, לזמן מה. 

רך עיקרי להתפתחות רוחנית ולניתוק אתכם גם את הענווה החיונית הנחוצה שהיא צו

אמיתי. לקבל את עצמכם כמו שאתם אין משמעו שאתם צריכים להישאר כך. המטרה 

הסופית חייבת להיות לשנות את המגמות השליליות, אך לא ניתן לעשות זאת לפני 

שקיבלתם לחלוטין את השלב בו אתם נמצאים. אם כן, התבוננו בעצמכם מדי יום מתי 

ם שלכם באים לידי ביטוי, לא רק כלפי חוץ, אלא גם ברגשותיכם. על ידי ואיך הפגמי

התבוננות בתגובות שלכם, תלמדו לברר כמה רחוק אתם צריכים להגיע בכדי לקבל את 

ִעּטּור וקישוט. ללא  כםעצמ  

ההפך  ומה :על ידי מדיטציה -את הבא להתחילאפשר שלב זה, ב יםטולש םשאתלאחר 

את השינוי. אם  יםמשיג םלהגיב ולהרגיש אם כבר הייתעשויים  םת; איך אםמסויפגם מכל 

להרגיש  ומאלוהים השראה, עזרה וכוח, תתחיל וזאת נאמנה לזמן מה, ותבקש ותעש
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 כםל מו, יגריםכל כך חופשי כםישאירו את כםאחרת. התגובות הפנימיות החדשות של

 פגמים מה דגם לעשות מדיטציה כיצד כל אח יםיכול םלהרגיש כל כך נפלא! את

 הוא פגםכל כי האהבה. גלות ולפתיחה של מהווה מכשול ישיר להת כםשל יםהספציפי

 כםבדרך זו, אלוהים יעודד את כובדיוק זה. זה מטשטש את כוח האהבה בנפש. אם תמשי

 הם כיםרקשה. אך מבונתיב בכך. כאמור, זה  יםלהיות די בטוח יםיכול ם, אתכםוינחה את

.הלוקחים את זה, שיש להם את האומץ והחוכמה לעשות זאתאלו   

אני יודע, חברי, שנתתי לכם תרופה חזקה. אף אחד לא אוהב לשמוע את הדברים האלה. 

זה יהיה הרבה יותר נעים לשמוע מה ֶשַקל או לא אישי. אבל, למרבה הצער, זה לא יתאים 

אמת, בין אם  כםשל אלוהים, אני צריך לתת ל לאמת. ומכיוון שאני רוח של אמת, מעולמו

, כםאת ליב ו, אני חושב שאם תפתחהתרופה היהתככל ש הזה נוח או לא. ובכל זאת, מריר

צד מ מלבדבאהבה שיש לי לכל אחד מכם. אהבה לא יכולה להגיע מכל צד אחר  ותרגיש

אלוהים. בין אם זה דרכי או להעולם של אלוהים. ולעולם אסור להכיר תודה לאחר מלבד 

א יה הנוצרש שותיאף עזרו לכם, יעולמו של אלוהים, לא משנה כמה מרוח אחרת דרך 

זה מפותח יותר, כך הוא ירצה פחות כבוד והערצה. הוא בלי אלוהים. ככל שיצור משהו 

כם בני זה תקף לנו הרוחות בדיוק כמו לְבֶשל הבורא בלבד, שבלעדיו אנחנו לא כלום. 

 יםיכול םשרק בחסד האל אתנו בית –יהיה אשר יהיה  -משהו  יםמשיג ם. כשאתושאנ

כלום. והישות הגבוהה ביותר לא  םאתכם . בעצמכםלעשות את זה, לא באמצעות עצמ

. שנוצרה בקיום, ישו עצמו, אמר זאת שוב ושוב  

ל כדור הארץ יש לנו מגבלות מסוימות ע מים: אני מבין שכשאנחנו מתגלשאלה

בהתפתחות הרוחנית שלנו. האם אפשר לפרוץ את זה, ללכת רחוק יותר מהמגבלות 

?שנקבעו לנו  

להשיג הכל בגלגול אחד. זה יהיה  יםיכול כם: אה כן. עם זאת אני אומר: אינתשובה 

לשבור את המגבלות. זה קורה לעתים קרובות  יםבהחלט יכול םבלתי אפשרי. אבל את

מכל  יה שהסברתי בתשובה שנתתי קודם לגבי האציללמדי. זה יכול לקרות רק לפי מ

 נהתפוגגתיושם , המגבלות י הזרצון הם. אם לאדם יש באמת את הרצון, ואם הנתיביה

בחירה חיים אחד. מה שתוכלו להשיג בגלגול אחד על ידי מחזור וניתן להשיג הרבה יותר ב

וגמה זו אמורה לתת אחר. זה ההבדל. דבאופן )גלגולים( אולי יצטרך עשרים , זה בנתיב

.לפרוץ את המגבלות שלכם כוחלגבי המושג  כםל  

. ישנם מיליוני אנשים שאינם...: אך לא כולם מובלים לדרך זושאלה:   

יקירי. בהחלט,  נתיב זה,: מלכתחילה, זו לא האפשרות היחידה ללכת בדרך כמו תשובה  

העזרה שתקשורת ישירה עם עולם הרוח של האל יכולה להעניק היא בעלת ערך רב. אבל 

היכן שהוא,  איכשהו, ל, יובנתיבכל מי שיש לו אפילו את האפשרות הקלה ביותר ללכת ב

לעבוד  נחוץלמקום הנכון, לאדם או לרוח, כך שהוא או היא עשויים לקבל את החומר ה

היות דרך כנסייה, או דרך מורה מסוים, או דרך רוח, או באמצעות תקשורת איתו. זה יכול ל

 ותמכיר ןישירה מאוד חזקה בדרך של השראה. הרוחות מזהות היכן שהאפשרות קיימת; ה
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כְנָּה  ןעורר, והתאם הרצון נמצא שם או שמה יקבל בדיוק את מה אחד  בהתאם. כלַתְדרֵׁ

.  שהם צריכים, אתה יכול להיות בטוח  

אולי אין לו את ההזדמנות למצוא אותו. זה נתיב הבעיה אף פעם לא עולה שמי שמוכן ל 

עובדים בצורה מדויקת מדי בשביל זה.  שמיימיהעולם הם של חוקיהלא קיים, חברי. 

ומובלים לאן  הזנתיב אחוז גדול של אנשים שיכולים ללכת בכי הבעיה היא רבה יותר, 

 של  עולםהלא עושים זאת. לעתים קרובות ל דבר בסופו ששהם יכולים לעשות את זה, 

אלוהים מנסה שוב ושוב, מציע אפשרויות שונות, אך התמצית לעולם אינה מובנת, מכיוון 

 -וזה דומה בכל מקום  - כםמעגל שלתסתכלו על השאנשים לא רוצים להבין זאת. פשוט 

האמינו לי, זה לא  .)את דרך הנתיב( ובעצם עושים זאתנשארים רבים יותר מגיעים מאשר 

או במקום אחר, רק  כאןאחרים שאולי אין להם אפשרויות כאלה. בין אם על חשבון קורה 

כל  -. כל אדם גדול, מורה, כומר ובתמים באמתאת הנתיב  וקומץ מתוך מאות ייקח

המגיעים אנשים רבים הם מדריכים : מסריעביר את אותו  -תקשורת עם עולמו של אלוהים 

. עם זאת, הרוב הגדול של המין האנושי דרכהיגשים את מטרת הה מאדקטן אליהם, וחלק 

רק הקשה הזו. אם בחיים אלה הם לומדים מספיק  םמושלה נתיבעדיין לא מוכן ללכת ב

כדי להפוך לאדם טוב יותר, לקבל את זה שאולי אלוהים קיים בכל זאת, זה עשוי להכין 

, אתם מבינים, עולם הרוח למעשה נותן לאנשים ם כך. אשלהם בגלגול הבאנתיב אותם ל

מנצלים היש אנשים שיותר, מאשר קלוש בסיכוי האת האפילו רבים יותר את האפשרות, 

מקום, אין לו שום רצון,  אףל שמי שלא מודרך יםלהיות בטוח יםיכול םאת ההזדמנות. את

נות מהבחינה ביותר בחיים האלה להשתקלושה אין הבנה אמיתית, או לא את האפשרות ה

. להם בגלגול זהביותר צריכים ומה הטוב  יוהזו, או שכבר מצאו את מה שה  

: האם תוכל בבקשה להבהיר את ההבדל בין הנפש לרוח?שאלה  

: הרוח היא הישות האולטימטיבית, ההוויה הבלתי ניתנת להריסה שחיה לנצח. תשובה

דבר. האם זה ברור, אתה הנשמה היא אחד הגופים העדינים אשר יתפוררו, בסופו של 

מבין את זה? אני חושב שמה שאתה רוצה לדעת הוא כיצד השניים מתבטאים, כך שתוכל 

לדעת מי זה מי. האם לזה אתה מתכוון? ]זה נכון.[ שהרוח תתבטא במודע/ ביודעין, זה 

כמובן לא קל. זה יכול לקרות רק כאשר ההתפתחות הרוחנית הגיעה לנקודה מסוימת, 

פריצת דרך בעצמי הגבוה של האדם. ואז תרגישו שמשהו חושב בתוככם,  כאשר בוצעה

וכל זה לא בא  -מכוון אתכם, מעביר לכם מסרים, מעניק לכם ידע עמוק ובלתי מעורער 

מאזור המוח שלך בו מתרחשת חשיבתכם הרגילה, אלא מאזור מקלעת השמש שלכם.  

, ברגשות שלכם ובתת המודע  הנשמה שלכם, עם זאת, באה לידי ביטוי בחיי הרגש שלכם

שלכם. אפילו כדי להיות מודע לרגשות שלכם, יש צורך בהכרה עצמית רבה; מרבית 

שלהם ולכן הם עבדים  םיתגובות הרגשיות האמיתילהאנשים אינם מודעים לרגשותיהם ו

כדי זה חיוני ולשלוט בהם. פקח ולהשגיח עליהם שלטים על ידם, במקום לנלהם; הם 

אחר מה  ועקבתזו, התבוננות עצמית, אובייקטיביות וביקורת עצמית. אם להשיג שליטה 

שייעצתי הלילה בתשובתי השנייה, התוצאה צריכה להיות, ראשית, מודעות לנפש, ואז 

. מודעות לרוח  
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אני אענה על שאר השאלות בפעם הבאה, חברי, כי הזמן שלנו נגמר. אני מתחנן לכולכם, 

עם הראשונה: אל תמהרו יותר מדי במסקנותיכם. זה ובמיוחד לאלה שהגיעו לכאן בפ

וזה עשוי לקחת  -נושא כה עצום, חדש מבחינות רבות אפילו לחלק מחבריי היותר קבועים 

קצת זמן להסתגל לתפיסות חדשות. אל תבלמו את החזון שלכם על ידי הסקת מסקנות 

שלכם לעשות לכם  חפוזות מדי; חישבו ברצינות ובזהירות ואל תתנו לרגשות הלא מודעים

"טריק" על ידי טשטוש שיקול דעתכם. היזהרו מכך, מכיוון שאתם עלולים לגרום לעצמכם 

לנזק רב.    

הברכות של אלוהים הולכות לכל אחד מכם. קחו ברכה זו במודעות, כך שתעזור לכם 

האל ולנהוג בהתאם. היו של להכיר ברצון  כםתחזק אתא ]יכך שה, שלכם בהחלטות

!היו באלוהים, שלווהב  

 

 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 

 בכתב מאת הקרן. 

על ידי ארגונים או  RPathworkהקרן עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימן

 בני אדם אחרים, כגון ארגונים מסונפים וסניפים. 

הם רכושה  –דריך לנתיב ההתמרה המ – Guide Pathworkזכויות יוצרים: זכויות היוצרים לחומר של 

 . Pathworkהבלעדי של קרן 

שכפול הרצאה זו מותר רק עם עמידה בתנאים של מדיניות הסמל המסחרי וסימון המוצר וזכויות 

היוצרים של הקרן, אך אין לשנות או לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסיר את 

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

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, 

ליצור קשר סימון השירותים וזכויות היוצרים של הקרן. להשגת מידע או עותק של המדיניות, נא 

 עם הקרן.

http://www.pathwork.org/
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