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 לטות ומבחניםהח

 

 האל.ברכות את אני מביאכם . בשמו של אלוהיםאיחולים 

את  תפוגשש קרן, חי זהו כוח. לבריאה כולה תחודר אלוהים אהבתו של, חברי היקרים

מצויים  יצוריםה כל. מעגלית בשלמות ענול חייב רוחני כל דבר, כי נצחי בסיבוב העצמ

ה אהבחוש להכמיהה  .שלא במודע מודע אובזו תית אהבה עוצמ פעימת בחיפוש אחר

הם יבינו כמיהה זו,  מצב התפתחותם. בהתאם לורוחות בני אדםנת מדרבכת, מושזו 

 רגשותו כהלכה פרשי שלאאו יהם. חשבותברצונם ובמעד הסוף  ולכ, וימסקנות וסיקי

 ןטבענת ב. אי הלטעויות אותם ואף להוביל לפעול באמצעותם מניע כוחל וויאפשר אלו

ות כוזבות. והגשמ שווא מטרותלחפש  אדם, תגרום לוהחיפוש תחושותה האמיתי של

ן אכן תחושות הכיסופים מה כבר מבינים בו הם ,התפתחותמגיעים לשלב העם זאת, 

 פחותתהיינה  כך .לאיזה כיוון ללכת והם ידע. גדול שו צעדע, כהעד  ותבלתי מוסברה

 .ןנכואופן ב נהתתורגמ יהםהודעותהעצמיים ו הנפש כוחותבנוגע ל בנותהואי  טעויות

 
 ומצא טרםש כוח המניע כל אדם. גם מיהאלוהים, הכמיהה לאלוהים, היא את  האהבה

 אלה יםחזקמחזיקים זרמים מאמינים באלוהים,  אינםאת אלוהים, או שמאמינים שהם 
את אלוהים מזהים הרוחנית ו םשחווים מהפך מוחלט בהתפתחות ובנשמתם. אל

פוסע דרך הגלגול. במהלך אותו לחיים חדשים. זה יכול לקרות  יםכנסתם, נבתודע
 .םברולערבים שיש שערים עוד  זאת ישאך עם יותר, קל דלת זאת כבר חי בעולם 

 
 להכיר יכולים אינםהם . רוב האנשיםל יםמובנ ינםא פני האדמה הזאת החיים על

. הקשר שלהםהבשר  נייעבאמצעות  רק משום שהם רואיםבתכליתם ום במשמעות
, בדידותם, יגונם -- חסר משמעותמשם כך  הכל נראהנוצר. הרוחניות טרם  םהינייעל

, טבעת בותר תקופותמיני  אחתהנם  אלו שחייםנים מבים אבל כשאת התנסויותיהם.
ארוכה, תחילה תחושו ומאוחר יותר תבינו בצורה מלאה יותר  שרשרתת מתוך אח

 משאלה כל תהגשמע"י  אושר מיידיתכם מהיות טרתחדל מז אויותר, את הקישורים. 
 וכל. כך תו(whole)אל הכוליות ומשאלה בקיום הנוכחי. במקום זאת, תכוונו חזונכם 

התנאים חר א ולמלאמבחנים את הלעבור  וכלתווכך אלה.  חייםב החסכים את לשאת
 .בטלוליוכל לא שום כוח חיצוני ש עוקב אושרגבוה יותר,  מצב קיוםנדרשים לכניסה לה
 

ו הכיר שכבר, הראשוניםחצו את הסיפים ש אנשיםה תקבוצ לדבר עכשיו על אני רוצה
ים היו. לויכמים כפי שתקדאינם מ לעתים קרובות אנשים כאלה. יסוד אלה באמיתות

עשוי  אחד. החופשי נוצורבדרכו נובע מ ימשיךאינדיבידואל כל  כמה מהר, הכלככלות 
לחוות , דבר אחד או למלא להתגברכדי  פעמים רבות להתגלגלויהא עליו  להיסחףרק 

ויכוונו עצמם  באופן שונה יפעלו, אלה יסוד באמיתות שהכירו, אחרים. שוב ושוב אתז
 ורוחניות ארציות בעיות: להיפךארציות.  בעיותואין בכך נסיגה מ -- התקדמות רוחניתל



ספציפית.  רוחנית בעיה ביטוי של היא למעשה ארצית בעיה. קשורות באופן הדוק
את  יםתרופכשרק . נקודת תצפיתאיך מגיע הפתרון, מאיזו רק במתבטא ההבדל 
 .האמיתי שלה הארצי פתרוןאת ה למצוא ניתן ,ברמה הרוחנית הבעיה

 
עדיין תופסים  אינםאבל חר, זה או אדבר רואים שאנשים יודעים  לעתים קרובות אנו

 ,ידע מחוץ לעצמםחר אלוהים ואחר הם עדיין מחפשים א. את הקישורים בתוך עצמם
אינו כשעצמו הוא טוב, אבל דבר של  --למשל באמצעות הגדלת הידע החיצוני שלהם 

להיות מיושם ברמה  תמידנרכש חייב החייב להיות איזון מתמשך. הידע  .מספיק
 עליכם, תהרמוניה. להשיג התקדמות אמיתישתווצר , כך מעוכל ומוערך בפניםאישית, 

שולב ונטמע לאחר שהישן כבר ידע חיצוני חדש עליכם לרכוש לצמוח משני הצדדים. 
כם ולהכות שורש בחייעליו להיות מיושם בתרגול ידע ישאר תיאורטי. בפנים. אסור שה

האמיתי של  הטבעאת הידע שלו או שלה על דם צריך להרחיב האישיים. לכן כל א
שאין לקחתו חלק אחד, הוא רק  הידע החיצוניאך של החוקים הרוחניים. הבריאה ו

להיות הרמוניה בהתקדמות  הלא יכול הפנימית, טמעהההחלק האחר, הכמכלול. ללא 
 ל התקדמות.כאין לא תהא הגשמה עצמית ולכן, למעשה, , כםשל

 
משמעת ה , ולרכוש אתכם, לבחון את עצמכם, לטפל בעצמכםהכיר את עצמל עליכם

התבונן ל עליכםקשה בהתחלה.  הכשהיא להתגבר על ההתנגדות  הנחוצה כדי
 עליכם . אזכםות את עצמהונקל ל איתן כהוש כםל מחמיאותשהנקודות  כלבעצמכם ב

עדיין מכם, וואחד כל אחד  , שונה עבורתן. עבודה זו היא מיוחדנאו לתק ןלהשליך אות
ת של האדם רוחני כשאנו מדברים על התקדמותאף יכולה להיות זהה. דומה, או רובה 

לחפש  עליכם, יקירי, םלכל אחד מכם. ואתנדיבידואלי אנו מתכוונים למשהו מאוד אי
למציאות הבלעדית, בהתאם מגיב  אינוחלק נסתר שלי עדיין  איזהל: "ושאלעצמכם וב
בקשר  אני חסר בהירות היכןאם רק ברמה עדינה, פנימית?  חוקים הרוחניים, גםל
 דברים מסוימים בעצמי?"ל
 

נטרל אט אט את מה ל יםמסוגל ו. אז תהיזמןכל התרחש לה כהצרי ובדיקה עצמית כז
ים לגבי אלו רהילהיות ב עליכםיותר.  יםמאושרדי שתהפכו , ככםבתוכאינו נכון עדיין ש

ומאמץ רצון לחיפוש פנימי וגם אתם זקוקים ללהשיג בהירות כדי , ויש בכםמכשולים 
 יםלהיות בטוח יםיכולתחום כלשהו, אתם אושר ב כם. אם חסר ליםאמיתיו יםפנימי

ניתנים לכם פשוט  כם היורצונותילו . ת מסויימתפנימילחסימה ר ישירות קשוחוסר הש
 יםמאושר מבלי שהסרתם קודם לכן את המכשולים הפנימיים, לא הייתם נעשים

כבר . רק כשיהיה חייב להימוגא וה בר קיימא; לבנות אושר  לא תוכלו. לעולם באמת
תהא , כםבתוכהושגו  חוקיובה אלוהים עם חסים מערכת יהרמוניה פנימית, תבססו 

 האושר.להגיע למלוא וגרת מספיק כדי ב כםנשמת
 

"כן", הם אומרים, . אלוהיםאנשים תוהים לעתים קרובות על תקשורת עם עולמו של 
מה לשם ? משמעותה עבורנושתקשורת כזו אפשרית, אבל מה  ניםמאמידי  חנו"אנ
אחד החלקים את  כםי היא שתקשורת כזו יכולה לתת לתתשוב ?"התואכים צרי ואנ

רמזים,  נתנות היאחוץ. יתר על כן, במהיינו קבלה , התפתחותכםלהמשך הנדרשים 
הכרחי החלק ה םם הידע החיצוני לבעיות הפנימיות, שהלחיפוש, גילוי ויישוכיוון עזרה ו

בנוסף  וברכה, חוזקלעידוד מתמיד,  יםזקוקלשם כך אתם התפתחות. השני של ה
להינתן באמצעות תקשורת  היכול זאת,וגם עזרה מאוד ספציפית, קונקרטית. ל

אחרים יכולים להיות אליהם יוצאי דופן,  מים,תמיד היו כמה בני אדם חכ .ניתרוח
באופן ישיר. אלוהים פעיל מדיום, עולמו של לגבי , בדיוק כמו אלה במקריםגם . יםמונח

ההשפעה ה אחד . במקראלוהיםאדם המסוים הוא מכשיר של עולמו של במקרה זה ה



 . אבל העזרה מבחוץ, בכל דרךישירות א פועלתיהובאחר היא באמצעות השראה, 
בידע  להשתמש יםיכול םאתתוכלו לצמוח. לא  , היא אלמנט חשוב שבלעדיושהיא

 .כםשל כםבדרכ, באמצעותם תבנו את חייכם כאבני הבנייןר גלם, כחומ רכשנש

 
 יאפשרכיצד  תינשאל. קבלת החלטות נושא שלב בקצרה תיהאחרונה נגע תיבהרצא
למרות שלפעמים , ללמוד שעליכם אחד הדברים זה. הפעולה הנכונה מהיתמיד לדעת 

חלקם  אם כי, ברמה החיצונית יכולים לקבל החלטות אנשים רבים. קשה נראה זה
לקבל את  יכול אינומספר רב של אנשים זאת. בכל אופן, אפילו  לעשות יםיכול אינם

, הופכים שלהם פנימיותה רגשיותה תגובותההרגשיים ו הזרמים. הפנימיות ההחלטות
חבוי.  התהליךאת כי זלא יודעים  ףהם אוטות פנימיות להחלסרי כל יכולת לחאותם 
מבינים הם , הכמוסים ביותר יהםורגשות םהמניעימתחילים להעריך את  אשר הםרק כ

חוסר היכולת לקבל . תפנימיו לקבל החלטות הם יכולים להתחיל אזו קרהש מה
אנשים ות לישירקשורות  תשנראו בבעיות לא רק העצמ מבטאת פנימיותהחלטות 

 .תגובותבו רגשות, בפנימיותה עמדותב יותר מכך, אלא אחרים

 
ת כמיהאחר  לעקוב בכנותים ששואפ םאות םה שאינם מחליטים אלו לעתים קרובות

מעשיית  נרתעיםהם , צודקהכון והנלעשות את  רוצים באמת למרות שהםתם. נשמ
פוחדים מעשייה שגוייה ולכן אינם ם . הלוהיםמצא חן בעיני אלא י זהיתכן וכי  שהומ

, העולם. החלטה תקבלגם היא  ,קבלת החלטה איש מבינים נםאיהם . דבר עושים
 כל מהלו, חייםהבזרם נמצא כל . הבמקום יםעומד, לעולם אינם זמןמכנים  םומה שאת

אומר זה , החלטהקבלת מ עיםמננ םשאת. כתוצאהכולל לאי עשייה, יש תעשו, ש
 יםמודע בלי להיותחיים, סביר ש םאתתכם. לנשמ מפתחם את השעדיין לא מצאת

שלא  שוב -- ותקווהמתוך אמונה , תכםספינ פיקוד על יםלוקחינכם א. בפחד, לכך
באופן  אבל, פעםמדי  יכול לקרות זהכם. בשבילחליטו י גורלהאו  שאלוהים -- במודע

הוא  ללמוד שעליכםמהדברים  שכן אחד, להתערב אינו רשאיאלוהים עולמו של י, כלל
את  שמסתיר ענן השחורמבעד ללחדור  ללמודיכם. עליכם אחריות על החלטות לקחת

בכוחותיכם שלכם, במאבק הרוחני שלכם,  לעשות זאת כםעלי. ויוצר בלבול אמתה

 .במודעותכם ההולכת וגוברת
 
 תכםראיי כדי לחדד את היא הדרך היחידה כםלהתגבר על התנגדות יפהשאה

תכם. סביבבכמו גם , כםבנפש מה שקיים לתפוס את תוכלו רק בדרך זו. הרוחנית
 מונח על כף המאזניים ין מהלהבו, מאוד מורכבים להעריך אפילו מצבים ללמודעליכם 

כם התפתחותאת המקסימום עבור  להשיג ללמוד. עליכם אחרים עבורכם והן הן עבור
. עליכם עד כה בלתי פתורותשהיו  פתרון בעיות באמצעותשלכם  טיהורהו הרוחנית

 .בחול ראשה אתנת טומנה היעבת  כמולהמנע מהן במקום ות, בעי להתמודד עם

 
עדיין לקבל מסוגלים  םאתאין ש למסקנה יםמגיעם לבעיה, אתדרשתם לאחר שנ ,אם

שונה  מצבב יםנמצא םאת, לאיזה כיוון לפנות דיין לתפוסינכם מסוגלים עא כי החלטה
 םתולקבל אנים להיות מוכ וכך וידע השראה אלוהיםתוכלו לבקש מאז . לחלוטין

כם באמצעות עצמ םכשהכנתתגיע אליכם ת ה הנדרשהכר. הולפעול בהתאם
ה, אלי כל מה שמתייחסטשטש ל, מהחלטה הימנעלהוא  דבר אחד. אתם םכמאמצי

 ומרצון ביודעיןו לאמת לשאוףהוא  דבר אחר לגמרי. לחלוטין מהבעיה ולהתרחק
 אתאמץ לנים מוכנוסף, תהיו  מאמץ אישי שלאחר ,עד לקבל החלטה להחליט שלא
. וותר בכםי צל של ספק, אף לא נכונהה ההחלטההיא באמת  וכאשרהכיוון הנכון. 

זו תוכלו  בדרך רקתכם. בנשמ יםוגובר יםהולכה והרמוניה שלום פנימי תהיההתוצאה 
 .תכםספינלהפוך לקברניט של 



 
אמורה להיות  מה לדעתוכלשהו  מצב הטהורה של את האמת לזהות יםיכול םאת

, על המחמיאותהמסכות  כלם מוותרים על אתעבורכם, אבל רק אם  הפעולה הנכונה
. ביותרמועטה ההתנגדות ה דרךל כםומפתה את השאננות שמזין אתכל מה 

 ותגובות תגובות, תיווצרנה החלטותתוך המנעות מקבלת  כל חייהם חיים שאנשיםכ
הבאים  בחיים עוד יותרקשה  זה היהישגרום לכך שתצורה רוחנית . נוצרת שרשרת

, עליכם ים אלהם שמקבלים מיללכן את. לקבל החלטות וללמוד קשריםהאת  להתיר
, נזק רב תגרוםמקבלת החלטות  שהימנעות. הבינו היטב( בהם contemplateלהרהר )

 האגו של ומבט מנקודתגם  זה כך. גרידא בארצייםאלא גם , יםרוחניעניינים בלא רק 
כם. עליכם של קוצר הראותו לאחר שתגיעו אל מעבר לכפי שתראכם, של האנוכי
 ללא. הרוחניים החוקיםהליכה מלאה בעקבות על ידי כם שלכם אושראת  לבנות

 כל תועלת. להיותיכולה לא  החלטה זו
 

 ועתה, האם ישנן אילו שאלות?
 

יתכן, אם כך, . איך רב אמורות לסבול כאבות נמוכספירות הב שותפהנ  שאלה:
 ?צודק סובל? האם זהכנראה אינו לוציפר, הגרוע מכל הרוחות הרעות, ש
 

, משהו יותר גרוע ישאך כאב. מדבר גרוע  איןשתמיד  יםבני אדם חושב  תשובה:
כבר צעד אחד ם כאב, את יםמרגיש םסוגלת לחוש כאב. כשאתמ פשנש השלב שלפני

בהדר הבריאה, לחוש  ואת, כך שתוכלז כםקרוב יותר לאלוהים. אני רוצה להסביר ל
 סופו של דבר לידי אלוהים.לשחק בהכוחות האפלים כיצד על ולראות 

 
של ישויות בממלכתו היררכיה ; גם יו שלועוזרלוציפר ל: הבאה דוגמאאת ה כםאתן ל
אדם  אולי להרתיע --ה לו תבמשימה שהוקצנכשל חזק  עוזר פחות. אםת יותר וחזקו

 הוא --החופשי לעמוד בפיתוי  נותמש ברצוהאדם הש לאלוהים, כיכו מללכת בדר
הרוחות הרעות. ומי שמוצא על ידי רעיו  העד שהוא עצמו יעונ יאבד יותר ויותר מכוחו,

 חייב להתקרב לאלוהים, שכן אז הצורך שלו באלוהים גדול ביותר.גדול בכאב  עצמו
יותר" "גבוה הוא עולה בספירות האפלות,  יותר" "נמוךככל שהוא שוקע לפיכך, 

, ולוציפר יותרגדול  חוסר ההרמוניה הפנימית רחוק יותר מכאב, הואלמעשה. ככל ש
הזרמים  הא עלי הרמוניה גדול יותר,החוסר ככל שהרמוניה הגדול ביותר. החוסר  הוא

  ותמגיעשישויות כאלה עד כך ך ימשמ. זה בעוצמה רבה יותר הפנימיים ליצור הרמוניה
ללא כאב. מאוחר  אף ןההרמוניה הפנימית שלהאת  להגדיל ותיכול ןלנקודה בה ה

לא סופו של דבר בחליף את הכאב, עד שתהתגברות על התנגדויות שונות ה יותר,
בהיזכרכם כמה תהליך זה,  עלמושג  לקבל יםלכם יכולו. כןנגדכ מאבקגם ב צורךיהיה 
ממש אינכם כאב נקי מאשר כשבחוותכם להרמוניה פנימית קרובים רבה יותר האתם 

בידי רגשות  יםיובכיוונים רבים, שב יםונקרענים , מרדיםכועס יםכאב, אלא מרגישב
תם, את השפע יותרמרחיבים חוקים של אלוהים ככל שה לכן,חסרי הרמונייה. מאוד 

 לוציפר.פחות עוזרים יהיו בסופו של דבר ל
 

 מוצא עצמו ללאהוא אדם מרגיש שננטש על ידי אלוהים, שמדוע   שאלה:
 הזמנים הקשים ביותר?את עובר הוא כאשר דווקא סיוע מהספירות הגבוהות 

 
 כיצד להיחת יםלומד םאתחנים, נב םכך. כשאת זהלעתים קרובות   תשובה:

נסוגה  והשפעה מגנה זלאחר מכן ה של הגנה רוחנית. תעזרתכם בלהשיג את מטר
ות האפלים. הכוחמאלוהי והכביכול, מכם, באותו מרחק, לעצמ יםנשארם ואתמעט 



ולאחר מכן, כם. ולפעול מתוך הרצון שלם נדרשים לעמוד לבדכם על שלכם, את
אהבה אם כי  -- קרוב אליכםת לעת יורשו להגיע מעבמבחן, כוחות האופל  תםכשעמד
תוכלו לעמוד על כך ש -- שומרת שהכל קורה כשורה, בקרבת מקוםתמיד היא אלוהית 

כל לסמוך ושאלוהים ידי מספיק כ יםחזק תהיויותר. רק אז אף  טובשלכם באופן 
נמוך השליטה על העצמי הישגתם ש יםלהיות בטוחאז תוכלו רק  עליכם לחלוטין;

. זהו התהליך. אז, יכם, שנחוץ היה להם מבחן מסוג זה בדיוק, על חולשותשלכם
 ליהנותתוכלו הבאה, והמבחנים  תכוח חדש לתקופתאספו בתקופות הטובות כביכול, 

 .תםשגיה ל מה שכבררות שימהפ
 

 שוםתם. החוק הרוחני ולהיאבק באמצעוכל אדם להיעזר בכלי הנשק של ביכולתו של 
 םאם את לא תוכל לגרום לכם מאומה בלתיביותר,  החזקותהא זו הרוח רעה, 

 כםעצמאתם מגנים על , כםעצמי הנמוך שלם לוחמים ברגע שאתים זאת. באפשרמ
. כםיותר מדי לבקש מאין זה קרב! ב לחםלעשות: להי שעליכםלחלוטין. זה מה 

רצונם בש מתשהכאשר הם מוכנים ל רקבאים לבד  יםאדם מרגישהבני בהם ם זמניה
תמיד גורם חשוב ביותר,  הוא כםללא עזרה. הרצון הפנימי שלכדי להיות עבור עצמם 

 להשיג.ים מסוגל םותר ממה שאתיצופה מכם ילא  לעולםאבל 
 

עוצמה לגייס  יכוליםעד כי אינם כל כך  שסובלים אנשים אבל יש הרבה  :שאלה

 ?כזה אדם צריך לעשות מהו. למותשתביא בהכרח  מחלה שיש לו מישהו, למשל. אתז
 

כאשר יותר מן, מבחלעומד שהוא לעתים קרובות ה חוואדם אז  בדיוק תשובה:
לעתים קרובות , גורלה יבידבעוצמה מיוחדת  מסומניםים. אלה החיים ממוצעהוא חי 

כמות שהם והלימוד מהם  םעל ידי קבלתלעמוד מול מבחניהם  מסוגלים הרבה יותר
. עלי גורלם עםלהילחם מקום בנם, מרצו צלביהנכונותם לועל ידי נדרש, מה ששל 

יכול וא ממה שה יותר אחדלא לאדם נותן אף לעולם אינו  שאלוהים להדגיש שוב ושוב
את  לשפוט יםמסוגל אינכם ,אדםהני אתם, בלסבול ולהגשים ובלבד שירצה בכך. 

נותנים להם בין אם הם , םמשהם עושים ע אחרים ומה הפנימיים של המשאבים
תמיד  יםנצמד םאת, יתר על כן. הלא נכוןערוץ ל אותםמפנים  או( lie fallow) להישמט

אני כם. לקרות ל שיכולים ביותר יםדברים הגרועההם  וכאב מוותשלאמונה הכוזבת 
הוא הגרוע  מוות רוחני. עונשוודאות אינו אמור להיחשב כשב, וות פיזילמ מתייחס כאן

 .התנגדותאי  של הדרךקצה ב עומדהוהוא , ביותר
 

 ?מוות רוחני מהו  שאלה:
 

, שלא במודע במודע או, חושךהלכוחות כם לתת עצמ אורוחני ה מוות  : תשובה

, מאלוהים ותנפרדה רוחות לא רק לכן ישאלוהים. מעולמו של כם לנתק עצמ, כלומר
 ההתנגדותאי  דרךב מעדיפים ללכתכי הם , לשורותיו פוצטרי הם לא. אנשים אלא גם
בשום אופן  אבל. מוות רוחני זהוים. לארץ המת הם שייכים לכן. הםילחולשות ולהיכנע

 .נצחיאין מצב זה 
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