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ים החיים
אני מביאכם את ברכות האל ,יקיריי.
מנקודת המבט הרחבה של הרוח ,חיי האדם מופיעים כתמונת נוף המייצגת את
הצורה והמהות של החיים הארציים כים ,כאוקיינוס ,שבו כל חיי אדם הם סירה.
לעתים קרובות אתם חווים אנלוגיה זו בחלומות .התמונה מציגה היבטים שונים של
חיים :הים יכול להיות סוער ,השמיים אפורים ,ואז תזרח שוב השמש והמים יקלו עד
לסערה הבאה .וכך לסירוגין עד שהמסע מגיע ליעדו .היעד שהוא האדמה היציבה,
עולם הרוח ,ביתכם האמיתי .לכן הכל תלוי ביכולתכם לכוון את חייכם.
אדם אחד ,בהיותו קפטן מיומן ומנוסה ,אינו מפחד מסכנה; הוא מכוון את סירתו
הקטנה דרך האלמנטים השונים ,ובתקופות הרגועות והטובות אוסף כוח לסערה
הבאה .אחר נעשה עצבני ומאבד שליטה פנימית בעת שסערה נושבת .ואחר כל כך
חרד עד שאינו מנווט סירתו כלל ,ומאפשר לה להיסחף בסערת חייו  --ולכן אינו זוכה
במאומה .אתם מודעים ,כמובן ,לכך שההפרעות האטמוספריות ,סופות הרעמים,
ההוריקנים ,העננים שמצטברים הם המבחנים שהחיים מביאים אליכם .בני אדם
שכבר התנסו בלימוד רוחני והם מעט יותר רגישים ,יכולים להשתמש באינטואיציה
שלהם כדי לגלות היכן נמצאת סירתם הקטנה בזמן כלשהו.
אני רוצה לדבר על המבחנים .כמעט בכל קבוצה של אנשים ,תהי זו משפחה או כל
קהילה אחרת ,נשמת אדם אחד לפחות תהיה כה נמוכה עדיין מבחינת התפתחותה
עד כי תהפוך להיות כלי משחק בידי כוחות האופל .אין זאת אומרת שהוא או היא
חייב/ת להיות אדם רע .לא ,מספיק שאנשים כאלה אינם מקבלים את תוקפם של
חוקים רוחניים מסוימים בחייהם ,שאין הם מחילים אותם על עצמם ,או שלמרות
איכויות מצויינות מסוימות הם אינם מטפחים יושר עצמי .זה לכשעצמו מספיק כדי
להפוך לכלי שרת בידי כוחות האופל .עולם האופל משיג את החומר הדרוש לו
מהזרמים האלה ,מחוסר משמעת עצמית ומודעות עצמית ,מכל התצורות המתהוות
כאשר אדם אינו פועל עפ"י החוק האלוהי.
החומר הרוחני דומה לחוטים ,חוטים עדינים דמויי קרניים  --במקרה זה של צבע
ומרקם קודרים  --שהסתחררו ,נקשרו והסתבכו ,עד שנוצר כדור הדוק של בלבול שרק
בקושי רב ניתן לפרקו .לא רק אותו אדם מספק את החומר לבלבול ,אלא גם כל

האנשים האחרים בקבוצה תורמים את חלקם הנובע מטעויות וחולשות שלהם באותם
מקומות בהם הם בעצמם פוגעים בחוק הרוחני .וכך עוד מאותו סוג של חוט מסתבך
עד שהאמת כבר לא ניתנת להבחנה  --לפחות לא בקלות  --גם לאלה שראייתם כבר
חדה יותר ,ולעתים קרובות נדרש מאמץ רב למצוא את האמת.
לעתים קרובות ,קשה לאדם ששואף למודעות רוחנית גבוהה יותר ,לדעת כיצד
להתנהג בעת שמבחנים כאלה באים לעברו ,כי הכוחות האפלים יודעים היטב איך
לגרום לשקר להופיע כאמת ,לרע כטוב ולהיפך .בני האדם  --אלה שבעצם כה רוצים
להיות באמת  --מתבלבלים .הם כבר אינם יודעים להתנהג באופן הנכון .לעתים
קרובות הזרמים הפנימיים שלהם ,להם אינם מודעים ,חולים ,ולא רק שהם תורמים
להאפלת המצב עוד יותר ,אלא גם מונעים להבינו בבהירות ולדעת להתמודד עמו.
על מנת להפטר מהעננים האפלים ולראות את האמת ,חשוב שכולכם תהיו למודי
מודעות רוחנית ,ובהתאם לרמתכם ,תתחייבו לפתח עצמכם עד קצה גבול יכולתכם.
אחרת גם אתם ,בצורה שונה ,ושוב בחוסר מודעות ,תהפכו לכלי שרת בידי כוחות
האופל ,סירת חייכם תנוד אנה ואנה ,וכבר לא תהיו מסוגלים לנווט ,או לנווט כהלכה.
גם לא תוכלו לפזר בעצמכם את העננים האפלים ,בנסותכם לראות את האמת ולהבין
את לב הבעיה.
אתם יכולים לדעת מה לעשות או לא לעשות כדי להעמיד את האנרגיה שלכם לשירות
הטוב ,רק כשאתם הולכים בנתיב כזה .אז תוכלו ללמוד את המשמעת המאפשרת
כניסה לדממה הפנימית שלכם בכל עת  --במיוחד כשמשתוללות הסערות הפרועות --
ותוכלו ליצור קשר עם אלוהים והרוחות המקודשות שלו .אז תוכלו לפתוח עצמכם
להשראה של האמת על ידי התבוננות בעצמכם על כל מגרעותיכם ,כשאתם מכניעים
כל התנגדות.
החוקים הרוחניים יכולים וצריכים ,להיעשות למציאות חיה בשלוש רמות שונות  --וככל
שההתפתחות גבוהה יותר כך ניתן לחדור לרמות אלה באופן עמוק יותר.
שלוש הרמות האלה הן :עשייה ,חשיבה ורגישה (.)Doing, thinking and feeling
המשימה הקשה ביותר היא ברמה הרגשית .זוהי הרמה הגבוהה ביותר ,שכן ,קודם
כל ,רגשות רבים אינם במודעותכם ואתם זקוקים לעבודה קשה ,כוח רצון וסבלנות כדי
להפוך אותם למודעים ,ובנוסף אף אחד אינו יכול לשלוט ברגשותיו באופן מיידי וישיר
כמו במחשבותיו או בפעולותיו .לכך נדרשת עבודה מפרכת ברמה הרוחנית ,אנליזה
עצמית ,וספיגה יסודית של חוקים רוחניים לפני שהרגשות אפילו מתחילים להשתנות.
ככל שאדם מפותח פחות ,כך שטחית יותר הבנתו ודבקותו בחוקים הרוחניים .זו
הסיבה בשלה אלוהים נתן לאנושות בראשונה את עשרת הדברות .הן עוסקות
בפעולות" .לא תגנוב"" ,לא תשקר" וכולי .זה כבר היה הרבה עבור האדם הממוצע
באותה תקופה ,ועדיין זה כך לקבוצות מסוימות של אנשים שהתגשמו מספירות
נמוכות יותר.
השלב הבא הוא לטפח את המחשבות .לעתים קרובות אדם פועל כהלכה ,אך
מחשבותיו נעות לכיוונים אחרים; אנשים פועלים כהלכה ,כי הם מבינים שאחרת הם
יקלעו לצרה מול עם העולם החיצון ,אבל עדיין קשה להם לשלוט במחשבותיהם,
ולעתים קרובות הם רוצים דברים שאינם עולים בקנה אחד עם החוקים האלוהיים .הם

עדיין לא הבינו שמחשבות ורגשות שאינם טהורים יובילו אותם לאותו קונפליקט בתוך
עצמם כי לכל המחשבות והרגשות יש צורה וחומר ברוח ולכן הם גורמים להשפעות
חיצוניות ולתגובות שרשרת ,למרות שהם אינם מסוגלים לתפוס אותם ככאלה באופן
מיידי .ראייה שכזו דורשת מודעות רוחנית שיכולה להיות מושגת רק באמצעות
התפתחות גבוהה יותר .לכן ישוע הביא עבורכם הבנה מורחבת של החוקים והדיברות
האלוהיים ולימד אתכם שאתם יכולים לחטוא גם בחשיבה .בתקופתו ,האנושות החלה
להיות מוכנה למודעות מורחבת זו ותפיסתה העמוקה .והיום האנושות מתחילה להיות
פתוחה להבנה רוחנית עמוקה עוד יותר
אנשים הנמצאים בשלב השני ,שעושים כמיטב יכולתם לעבוד ברמת המחשבות
ולטהר אותן ,מתקדמים מאוד לעומת אלה הנמצאים בשלב הראשון של שמירת
החוקים בפעולות חיצוניות בלבד .אך אתם ,חברי היקרים ,חייבים ללמוד להגיע עמוק
יותר לרגשותיכם האמיתיים ,לאלו שלעתים קרובות נשארים חבויים מההכרה ,מכוסים
בתירוצים ,שלגביהם כה קל לרמות את עצמכם ,כדי שלא תאלצו להתבונן במה
שבאמת שם .הונאה עצמית זו מביאה אתכם לקונפליקט עם עצמכם ולעתים קרובות
גם עם סביבתכם; וזה כך ,גם אם אתם מסרבים להכיר במקור האמיתי של
הקונפליקטים .קשה מספיק לטהר את המחשבות .לכן ,כואב למדי להכיר בכך
שהרבה מהרגשות עדיין סוטים לא מעט מהמחשבות או מהכוונות המודעות שלכם.
זה בדיוק המאמץ הנוסף שאלוהים רוצה שכולם יעשו .השלב האחרון ,העמקת
התודעה ,הוא כמובן הקשה ביותר להשגה ,זו המטרה אליה כולם שואפים :זה
הטיהור האמיתי .מי שיכולים להביא את רגשותיהם הכמוסים ביותר לתודעתם
ומוכנים להכיר בכך שרגשות אלה אינם פועלים תמיד במקביל למה שהם מסכימים לו
בחשיבתם ,עשו דרך ניכרת .אם אתם עובדים בהתמדה עד שאתם רוכשים ,באיטיות,
שליטה בכך ,אתם יכולים לחדור לא רק לאמת שלכם ,אלא יכולים למצוא ,בשעות
מבחן ,במצבים קשים ,את הליבה של האמת .אז אתם יכולים לפזר את העננים,
ולהתיר את כדור החוטים קשר אחר קשר .כי רק מי שמתיצבים שוב ושוב באומץ מול
עצמם  --וכאן יוהרה היא מכשול בלתי עביר  --יכולים לרכוש נקודת מבט אמיתית מול
אדם אחר ,או מצב חיצוני כלשהו .אלה העיוורים לאמת של עצמם ,יהיו עיוורים גם
לאמת של אחרים.
גם הקשרים והתסבוכות הם צורות רוחניות שהן מציאות ,יקיריי .אנחנו תמיד יכולים
להבחין בהם סביב כל קבוצה של אנשים .כל אחד מוסיף את חלקו לסבך החוטים
השזור על ידי כוחות האופל ,ולעתים קרובות אדם מסוים תורם הרבה במיוחד ליצירת
הסבך ולהשגת עוד ועוד בלבול .אבל אם יש ולו אדם אחד בקבוצה ,ההולך בדרך
הרוחנית הישירה ,מתעמת עם עצמו מדי ליום ,הוא או היא יהא זה שבסופו של דבר -
 אני חוזר ואומר ,לא מיום למחרתו  --יצליח לרופף קשר אחר קשר עד שכולם יעלמווהכל הופך בהיר .ואז גם החלש לא יוכל להטעות עצמו עוד ,מה שהזיק להתפתחותו.
הוא יתנגד ,תחילה ,כי בלבול מזין את העצמי הנמוך שמעדיף את הדרך הנוחה
והיהירה ,עוסק בהונאה עצמית ומשגשג בחוסר הרמוניה .אבל ,בטווח הארוך ,גם
אדם חלש ירגיש משוחרר כשהעננים ייעלמו מחייו .כשהאמת זורחת בבהירות על
המצב המעורפל הקודם ,לא תשארנה עוד שאלות לגבי מה היא הגישה ()attitude
הנכונה ,מה צודק ומהי הפעולה הנכונה.
לכל אחד יש ידע עצמי מספיק  --או שהוא צריך לשאוף למצב זה  --כדי לשאול את
עצמו" ,מה אני יכול לעשות כדי לתרום את חלקי לתכניתו של אלוהים לישועה?"

משימתם של רבים אינה כוללת דבר שימשוך תשומת לב ציבורית .אבל כל אחד יכול
וצריך ,בשקט ,ולמען עצמו ,להתחיל למלא את חלקו .לכולם יש משימות במסגרת
התכנית ,גם לחלש ביותר .עבורו עשוי להספיק ,ואולי אף יהווה הישג מקסימלי,
להיפטר ממגרעת אחת מסוימת ,ליצור דבר אחד נכון עם אדם עמו התגשם בדיוק
לתכלית זו ,להתיישר בעשייתו עפ"י חוקיו של האל ,ולהימנע מכניעה לאינסטינקטים
הנמוכים .יותר נדרש מאחרים; מכולם נדרש הקשה ביותר ,מה שנדרשת לו ההתמדה
הרבה ביותר; כולם מטהרים עצמם ומתפתחים במסגרת היכולת של רמתם ועוצמתם.
למתקדמים יותר בהתפתחותם ,תהליך זה של טיהור מוביל באופן אוטומטי ליכולת
להתיר את הקשרים שבסביבתם ולהבהיר מצבים מבולבלים .כך הם משיגים דבר
שהיו אמורים לעשות ותורמים לתכניתו של אלוהים לישועה ,בה כל מעשה של שיתוף
פעולה נחשב רבות .ואז משימות נוספות תמצאנה.
אתם ,בני האדם ,חפצים כולכם להיות מאושרים ,וכמובן שאנחנו מבינים זאת .ללא
הכמיהה לאושר ושלמות בנפש האדם ,לא תהיה שום התפתחות רוחנית .אך רק
מעטים שואלים" :מה יכול אני לתת ,מה יכול אני לתרום לתכניתו של אלוהים
לישועה?" אתם תמיד דורשים משהו ,לא תמיד בתפילה ישירה להגשמתה של
משאלה זו או אחרת ,אלא באמצעות רצונכם העצמי ,רגשותיכם ולעתים קרובות גם
חשיבתכם .אתם רוצים את הטוב ביותר לעצמכם ואינכם מרוצים מהקשיים של החיים.
האם שאלתם אי פעם את אלוהים" :מה אנחנו יכולים לעשות עבורך?" כי אלו
המבקשים לעצמם אושר כמטרה הסופית  --וזה בד"כ המצב גם אם אינכם מודעים
לכך  --שוברים את מעגל הזרימה החיה של אנרגיה שהוא הבסיס לכל דבר רוחני.
וברגע שהמעגל נפרץ ,הוא מת .נניח שניתנה לכם אחת ממשאלותיכם .אם תחנתו
הסופית של הטוב שקיבלתם היא אצלכם ,הוא אינו יכול להמשיך לחיות בכם,
ואושרכם יהיה קצר .רק הששומרים על זרימתו הפעילה של המעגל בהיותם מודעים
באופן קבוע ומלאי השראה מהשאיפה לעשות שימוש רוחני ולהעמיד לשירות תוכניתו
של אלוהים לישועה את כל מה שקיבלו בעזרה ובחסד ,באושר ובסיפוק ,בהתערבות
אלוהית ובהכוונה ,ופועלים ומרגישים בהתאם ,יוכלו לקיים ולשמר את אושרם.
אתם יכולים וצריכים לאפשר לאלוהים להדריך אתכם ,כך שתוכלו להשיג מטרה זו .מי
שעושים זאת הם אכן שותפים למסדר האלוהי ואושרם לעולם לא יהא רדוד ,או
יתייבש ,או ימות ,אלא ישאר תמיד חי ,פועם ,מתחדש לנצח .ורק אנשים עם סוג זה
של התכוונות ראויים להדרכה מיוחדת ולעזרה אלוהית.
כן ,יקיריי ,מעט אנשים חושבים באופן כזה .הם פונים לאלוהים ומבקשים משאלות
ודרישות ,אך אינם מוכנים לתת מאומה לעולמו של אלוהים ,למאבק הגדול שהוא כה
חיוני .חישבו על כך ,כולכם .מי שמתקרבים לאלוהים בדרך זו יכולים לקבל עוד אור
ועזרה בהתרת הקשרים ולהיות חזקים כדי לנווט היטב את סירתם הקטנה ,אפילו
בסערה ,כך שהם עוברים דרכה מחושלים ומוארים ממש כרצונו של אלוהים.

נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי

