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 .עצמך או אושר כחוליה בשרשרת החייםלאושר 
 

 
 האל.ברכות את אני מביאכם . בשמו של אלוהיםאיחולים 

 
, הרמוניה אושרל --רוחנית כם להתפתח לעזור לאלא  יםרוצ םאינ האלעולם רוחות יקיריי, 

להביאכם אל מעבר וה לעזר יהןיד ושיטאלוהים מנסות ללא הרף להשל  רוחותה ואור.
. עם זאת, לעבר שלמותכם הרוחנית התפתחותב ,בנתיב זהים מודדם אתם מתעמלמכשולים 

ולפתוח , לרצות להגיע לשלמותתחילה עליכם . יכולים להכריחבלבד, איננו  אנו יכולים לעזור
ת רגשהגבר וכך תתעזרה זו כמציאות מוחשית  ותפסתרק אז אמצעות רצייתכם. באת הדלת 

אל. לעתים קרובות ת האמת של עולם רוחובמציאות וכם בהאמון שלשלכם ויועמק  ביטחוןה
 שומעים ,וכך אינם רואים סביבםמיות שלרוחות השמי םביבני האדם שמים לאין  מדי

של  םבקיומת גם אם הם מאמינים עקרוניעזרתם. ומרגישים את אלו המציעים להם את 
ם האישיים עם כל ההשפעה על חיי הםחושבים שיש לאינם , הם של עולמות הרוחאלוהים ו

הליכה בכיוון שגוי . שגויבנתיב  להמשיך ללכתלולים הם סוגרים את הדלת וע כך. הםיבעיות
 תנקודמים מתרחקככל ש לכאורה, אבל תטריוויאליבבחירה  לעתים קרובותמתחילה 

 החוצה. למצוא את הדרך ריותר ויותמנה קשה ללא מוצא מכך סוטים לדרך  בחירה,ה
 

תוך ב טוב, לעתים קרובות כל כך אינם רואיםב גם כשאנשים אוהבים את אלוהים ורוצים
הוא לעתים שולי, פרט כ ם. מה שנראהתהגשמבו םעצמם את הגורם המכריע בהתפתחות

 ניםמוככי אינכם אותו  יםזהאינכם מבנפש.  בריאיםשאינם השורש של כל הזרמים  קרובות
בדרך הישנה.  תמיד נוח יותר להישאר. מגיעה מהרוחות האלוהיותהלהשראה  להתעורר

לעתים קרובות  , אבלדועמ ניםמבי; אינכם חייםמה התוצאה היא עצב או חוסר שביעות רצון
 חברי היקרים., הסיבהזו  מאוד

 
ו מה שחל עלי ישמעכל אחד מכם מי יתן ו. כםרמזים, לעורר את כםלתת לתי היא משימ

 יםיכול םאתזאת,  יםמרגיש םנכונות. רק כאשר אתאת צריכה להיות לז גם ךא --באופן אישי 
 .זהולהטמיע חומר  לספוג

 
מטרה זו היא אנוכית, רק באופן רגשי, ובין במודע או , לעצמם מטרה יםשבני אדם מציבכ

הסיפוק ה והשפעה, יגיעוהם רוצים. גם אם אשר היו מסוגלים להגיע ללעתים קרובות לא י
אושר  יםרוצ ם. אם אתףסוויתמוססו לב ,יםרדוד מכך יהיו חולפים; הם יתיבשו, יהפכו

נו עצמלאושר  יםרוצ נוני, "כמובן שאוסביר שתאמר .יםמאושרלא תהיו , לעצמכם בלבד
 והבדל גדול אם ז ישאבל . "יםמאושרבני האדם גם את חברינו מאוד לראות שמח נ. בלבד

 םאאו , מתוך תחושה של חובה תנוצרמחשבה ה בלבד, למדימלאכותית ו מחשבה מזדמנת
באמת לברר עד כמה וכל אחד מכם יכול להסתכל פנימה  כם.את כל ישות תחודרשאיפה ה

 לרצות יםיכול םגם כאן אתכם; לרמות את עצמ יםיכולם אתכאן גם ה השאיפה. כי עמוק
אותו אני  כם,אישיותמאו אחר, אבל חלק אחר  זהדבר  תםשכבר למדמהמיינד מאחר משהו 

 חלק זה לא ממש אכפתללכיוון אחר לגמרי. יכם ושך את רגשותמ נמוך,העצמי מכנה ה
כל עוד  --לו או לה טוב  יםמאחלמהמיינד אתם אכן אם כי  --לא מבחינה רגשית  -- מהאחר

, למעט אחד כלכמעט  העניין.עצם וזה  --מאמץ גדול בית או הקרבה אישב כםזה עולה לאין 
ירגיש שמח, כשדברים טובים קורים תיאורטית , התפתחותעדיין ברמה נמוכה מאוד של מי ש



קנאה, יזהו בקירבם מעט לעתים קרובות , הם כנים, אם דילמ גם אנשים מפותחים ך. אלאחר
 חוסר המזל של אחרים. שמחה מרושעת במקצת על או

  אחר?למען ה? האם מישהו מוכן לוותר על משהו ינדיבידואל במובן זהכל אנמצא כמה רחוק 
?" האם ההתיחסות השנייה , או שזונואושר למען עצמ יםרוצ ו: "האם אנכםאת עצמ ושאל
ני יכול יניכול לשטות בך, בדיוק כמו שא ינינ"כמובן שא אמר:לאלוהים ול פנותל יםיכול םאת

האושר הזה, את להשיג יכול ני י, אני רוצה להיות מאושר. אבל גם כשאבעצמי. נכוןשטות ל
אני מבקש וליה מקשרת. מה שאני מקבל ממך, בכך שאהפוך לחאני רוצה לשמור אותו 

אולי לוותר על  -- יהא עלי להקריב משהו לשם כךגם אם  ,בצורה כלשהי להעביר לאחרים
אם  ?"לתת לאחרים כל מה שקבלתי ממךאני יכול אנא הראה לי כיצד אגו שלי. הסיפוק 

צורה תהפוך ל, עד שכםשפבנ שתרשתשוב ושוב, עד שמחשבה זאת תשקיעו עצמכם בתוך 
אז יכם, רגשותברמה העמוקה ביותר של כם את כל ישותכה רבת עוצמה שתחדור רוחנית 
יתבטא באמצעותכם, ואז תהיו מאושרים  החוק הרוחני הפרטיקולרי תנאים. אזימלאו ה

"אני"  -היינו ה. מאבקכםהמטרה הסופית של האישי אינו עוד ת, בדיוק בגלל שאושר באמ
 ים בו;רוצ םרק בגלל שאת אושר לא תחפשואז ו"אתה".  -ה העצמית למען ווותר על חשיבותי

תחנה בדרך,  רק יהיהכם והאושר של , לאחרים,אחראושר ל העניקהמטרה תהיה ל להיפך,
 אם אפשר לומר כך.

 
חוליה בשרשרת, כו להלאה. אז אכן תהפ ותולהעביר א וכלושתעל מנת , כםיינתן להאושר 

תייבש. ילעולם לא הוא כך וזורם. חי אושר את נהר ההנדרש כדי לשמור  היחידזה הדבר ש
 איך,תמיד  כם. אלוהים יראה לזו יזכה לגמול פי מאהככחוליה  משמשע"י מי שתן יכל מה שנ

עליכם יכול להיות מועבר לאחרים, אבל קודם כם שלוהאושר הידע  ,, האהבהה אופןבאיז
את ההחלטה  קבללעליכם היום, מחר, בשבוע הבא, ובכל יום  . ואכןכןלעשות  ניםמוכ להיות
אז ו. תת ההכרהאותו ל פו. אל תדחכםהתנגדותעליכם לכבוש במודע את  במוכנות; להיות

וק הרוחני להתחיל להגשים עצמו החיוכל  לתרגם את המוכנות לפעולה. וכך לנסותעליכם 
 .כםב
 

 זה יכול להיותאיזו ברכה מסויימת אתם נהנים. מעכשיו על יחשוב כל אחד ואחד מכם ו הבה
כל אצל  ; זה שונהתמערכת יחסים אוהב אושר והביטחון שלה בריאות טובה, כוח רוחני, או

ה ארצ, "אני כבר לא החלטתםד מאלוהים. וברגע שאוצר מיוח קיבלכל אחד מכם. ואחד אחד 
 יםיכול םאתיוראה לכם כיצד , "חוליה בשרשרתדווקא  , אלאאולטימטיביתהמטרה ה להיות

 החוק. זה הואהלאה את מה שקיבלתם, וגם אתם תתוגמלו עשרות מונים, כי ר יעבהל
 
 תמיד סימן שזהו -- הםמאלי ניםכמובכם אוצרות שללמתנות ומקביל, לא תתייחסו לב

וקבלה.  החוק של נתינההופר משום ש ןברקלאבד את  יכםרוחנית וגורם למתנותלהתייבשות 
שמחה וה יכם תחזיר לעצמה את הברק,ממתנות תבשרשרת, כל אח החי ם חוליהאם את

 .יוחזרו לכם, ווההנאה שאבד
 

אדם להשתוקק: עשוי אליהם  ,כל אחד ממרכיביו גם לגביבאופן כללי, כך  אושר לגביכמו 
כל מה יימס, יקמול; רוצה למען עצמו כל מה שאדם הכל.  --בריאות, חופש , חוזקהאהבה, 

 אחרים.לועצמכם ל --שגשג יופרח י ,כחוליה בשרשרת, אחרים בקש למעןיש
 

כל דבר מ הם נמנעיםם. ייחופש להיותב סקיםושע הרביםאנשים ה , את, למשלוקח
 עצמםו ימצא חופש,חופש לשם  יםשרוצמי : גם כאן חוק חל אותו. אותם כבולל עלולש

ממש ל, וחוליה בשרשרת להיות חופשץ בשחפ מיאידך, מ. ברמה הפנימית כבולים
אופן ב יפרח, בני אדם אחריםעבור ו אלוהים לישועה תכניתו שלב משימה מיוחדת

של תודעה מעלה התפתחות הם ודילק אנרגיה. מתן בתוכו להיות כבול בלימ יחופש
 שהתאוו מי , אלא גם בפנימיותו.רמה חיצוניתבלא רק  חופשייהיה אדם זה  -- אנושית
 מהחוקים ופש, ומבקשים חאלוהים מעל לרומם עצמם, טהור אגואיזם מתוך לחופש

הם  ףסובלוות לעבד יהפוךים; החופש המפואר חופשי פחות ופחות כיםהופ, הרוחניים



את שוב ושוב  ועצימי ,וחוקיו אלוהים עם ברית ושיכרת מי. ותאבשלשל עצמם ימצאו

 נבראו של אלוהים וחוקיאו לביטול.  ניתן לשינויו חוק שאינו זה .עצמאותםאת החופש ו

 יכוליםאינם משום שם א -- ובורות התרסה מתוך המורדים בהםו, אהבהבבחכמה ו
 --תפסם מסיבות רגשיות שאינן בריאות ל רוציםואם משום שאינם ם נלהביעדיין 

 .שנוצר ההדוק הפנימי השעבודבשל יותר ויותר ים אומללים להפוך חייב

 
ברוח מולך  וכיצודק כי אלוהים , יכולים להבין אינםנגד עוול אנושי כ יםרדואנשים רבים שמ

 צדק אולטימטיבי.ל רוחני עושה שימוש באי צדק אנושי על מנת להביאמוחלט. צדק צדק 
 

 כםאתן ל. משוואה מתאזנתה אך אין זה כך; ,סתירה לכמה מכםהראות כיקיריי, זה עשוי ל
 ,זקנותוך ל בכל פעם. הוא צוחקהצליח לחמוק צע כמה פשעים ישפושע שב דוגמה. הבה נניח

 לטובתו. ואז יום אחד הואנראה שהוא על חוסר הצדק, שגם ו טיפשותם של אנשיםגם על 
יצעק חזק ביותר על אדם שהשזה בדיוק סוג תמצאו הוא נעצר על פשע שלא ביצע. אתה 

כשהוא חף  אחרות ועכשיו,הפעמים הכל בללא שריטה חמק הוא סר הצדק שבעולם. חו
 מעל השוררהגדול להכיר בצדק , כך יוכל פחות עקשןככל שהוא הוא נאלץ לשלם. , מפשע

קל מדי להכיר כך הוא נבחן. כי יהא זה אבל זאת. לראות  ירצההוא לא לחוסר הצדק הקטן. 
 חוסרכל כך.  תמיד ברוריהיה אם הקשר בין החטא ועונשו  יוהשלכותובכל בצדק רוחני 

הם , באמצעותה אם אפשר לומר כך, התרופה לעצמם חייב להיות ושבני אדם יצר שלמותה
 יכולים להחזיר את השלמות האבודה.

 
חוסר השלמות בא לעולם  שכן, בלתי אפשרימה ש --האדמה צדק מוחלט על פני לו שרר 

בני  עבורכםשוט מדי היה זה פ -- אמצעות רצון חופשיב וילהתגבר עלוצריך  מתוך רצון חופשי
 המודעות גבוה להשגת משמעות לחתורחסר  היהמצע למבחנים, ו היתהא : האדמה לאדםה

פתח על ידי הילאליו חייבת שהדלת , עליוןהחסד ההיא גבוה יותר תודעה מצב יותר. השגת 
לראות רחוק יותר, גם אם נים מוכם אתבאשר לשאלה האם ם נבחנים הישות עצמה. אז את

 תלוגד. זרמים שליליים אחרים, דווקנות, צדקנות עצמית וזה אומר לוותר על רצון עצמי
כאמצעי להשגת שלמות,  שחוסר שלמות משמשמכך  בדיוק ותה נובעותפארת האלת בריא

 צדק אלוהי.משמש לעוול אנושי ש
 

 םכולם. אם את לערך זו או אחרת בדה א חליובכל זאת הגסה;  תימשתשבה ההדוגמא 
זה קל אין אם כי כמובן שלכם,  תובנה תינתןכם, הבמקרה של באמת אם זה כךלברר רוצים 

אבל  -- לא בצעתםמשהו ש עבורעליכם לשלם בכנות. לעתים קרובות כם כה לפגוש את עצמ
הפנימי  רצוןה על ידי זימוןרק  ומהניתן למצוא  קבור בעבר.באמת משלמים  םאתעליו מה ש

בתנאי בוצעה בחיים קודמים, לשלם עכשיו עליה עליכם  הפעולה גם אם ,מדיטציהאמצעות ב
 של פיתוח וטיהור. תובנות מועילות ניתנות על ידי שמים כאותה ז נתיבבהולכים אכן ם שאת

 .כםרצון הטוב שלללענווה ו, הערכה למאמצים הכנים
 

עולם הרוח מוכן  עבירות קטנות יותר.שורה של  עלתתבקשו לשלם לקרות שלא גם יכול 
ינכם אם אאופייכם. אך ב משהושיש לשפר למסקנה בעצמכם ולראות אם תגיעו  לחכות

; תצטרכו בחה אחתיבאושת עליכם סטיות מוזנחות תאותן ההשפעה של , בכיוון זה יםחפשמ
 לעובדה כםקל יותר לעורר אתזאת לזה עשוי להפוך . הדברים הקטנים כלעבור לשלם 

לא מעולם , "תאמרוהאם גישה שלכם. שוב הכם. וכאן תיבחן משהו בעצמ לשנותשעליכם 
 יכול אינושאלוהים האם תניחו או ", לי עכשיואדבר רע מספיק להצדיק כל מה שמגיע  עשיתי
השאלה  תמיד ו. זתגלותצריך להבתוככם שמה את לחקור תתחילו ולכן , צודקלא להיות 

זה יקבע את כיוון ; או לאחינה את הב יםעובר םאם אתה עושה את כל ההבדלותשובתכם 
 .כםההתפתחות של

 

יכם הפרותעבור לשלם  יםיכול כשאתם --בכוונה  ואני בוחר מילה זו --זהו חסד מיוחד 
את  הרבה יותר לראותקל שכן כך , הבאגלגול חיים ולא ב םהחוק הרוחני באותאת 



חוויות . אפילו כשמדובר בדרך עקיפהוכך להכיר צדק אולטימטיבי, המחברים חוטים ה
קבוע ה נכםאמואת  כונןם ולכתחת רגלי יציבהשיש קרקע חוש ל מנה לכםכאלה תגרו

מים שלאתם מגם אם הינתן לכם, הכרה יכול להאבל, כפי שאמרתי, חסד . באלוהים
מודעות בלבחור ם נחושים לחלוטין בתנאי שאת, גלגול קודםעבור משהו המגיע מ

יחסים המערכת בקל יותר ליצור הרמוניה  כםהיה ליבדרך זו ות. בהיטהרות עצמי
שנהוג כפי כם. אין זאת, והרמוניה עם אלוהים מביאה לאושר. אלוהיםעם ם שלכ

לחשוב תוכלו שדי כאת, כל ז כםאני אומר ל. לוהיא נתינה אלוהים ת השמציא, האמיןל
חיים האלה או ב ם בחייםמתרלו גם עבור משהו מימשל םאם אתבם ולברר כקשיי על

 להיותת חייבזו ; את הזרעיםבעצמכם למצוא  יםעדיין יכולם אתים. כך או כך, קודמ
 .ולטפללהכיר  ישבה אשמה מיוחדת 

 
הלא מכנים  םרוב מה שאת, רוחהלתחום ונכנסים  פםים את גומשילכאשר בני אדם 

 מוהתקדאלה שכבר ללא גם אחד מכם, יקיריי, לאף לא . הוא פתוח ונגיש ,מודע
המציאות של על  נמצאים במצב של ריפוי, יש אפילו שמץ של מושגכן בנתיב זה או שא

 שכלה נגדפועלת כו לזרמים מנוגדיםעמוקות ת פוצלמלעתים קרובות ש לא מודע זה,
נטיות ובזרמים תקלות ביהבחינו בשמץ מזה. הנמצאים בריפוי החלק מ. יתכן שהמודע

. נדרשים את חייו שלופגשתם בזר גמור החי כאילו  המרגיש ,לשעברהלא מודעים 
תקלות ימדוייק מהם. ההולהכיר ב זרמים אלהתוך  לא להרגיש ןמשמעת ואימו, עבודה

"הללויה . שירו סיבות לשמוחהכל כם יש ל; התקדמות גדולהמעידה על זר זה ב

. חנלק כםאיחוד האישיות של לקראת הצעד הראשון, צחוקרב הראשון נכי ה גלורי",
לא  ,כמה שניתןלו חשוב לכל מי שמקווה להשיג בחיים א מאוד. לדיכאון ואל תיכנס

מודע לא החלק . כי לעכשיו עימואלא להתמודד , הלא מודע מפגש עםאת ה לדחות
כך שרק ההשפעות לא מודע, וכוח זה טמון בהיותו  כוח עצום,יש  אישיותהל ש
זרמים . לא מה גורם להםאך את הסימפטומים  יםרוא םאת. לעין ותנרא נרחבותה

 .להם יםמודעאינכם בשליטה כל זמן ש יכולים להיותאינם אלה 

 
 םתהשפע, תת הקרקעייםהזרמים ינכם מביטים בשאם א האמיןזו טעות גדולה ל

מסויימת על התבטאויותיהם כמובן, להפעיל שליטה ה. אפשר, פחות חמור תהיה
 המחשבשכל  יםכבר יודע םאת, זה מספקאין ם, אבל עימותיבבמשברים וות, החיצוני

ן. לראות יםיכולינכם גם אם אעילאית, המציאות ה צורות רוחניות שליוצרים  ורגש
יוצרות פעולות , מתרחביםההולכים ובמעגלים : לכת ותמרחיקהשפעות צורות אלה ל

 יםיכול םאת. תגובת שרשרת ארוכה מתפתחתכך ש, השלכותיש  ןלה גםש, תגובות
 כפיכה, אך, ארוהשרשרת השל ות ביותר החיצוניהתבטאויות לשלוט בכמה מה

 על מסלול נכון עדאינם ניתנים להשמה  יםזרמי נפש מופרע. מספיק ינואשאמרתי, זה 
 .ודעאל מקורם בלא מעמוק  יםחודרש
 

גם , גבוההעצמי ה חלק אחד של הלא מודע,; טוב ורוצה לפעול נכוןהאת  המודע רוצההשכל 
 ירע או שקר -- ירע ושקרשמה  אישיותו רוצה שואף כלפי מעלה. אבל בכל אדם חלק אחר של

של  תכונות השליליותהתלוי בהתפתחותו של האדם.  ל; הכחייב להיות מהסוג הפלילי אינוזה 
 דרישות עיוורות,. פחות מפותחפרט  נטיות הפליליות שלהכמו ות קלושיותר פרט מפותח 

 ן ברותמשום שאינ גשם, בחלקולהת ותיכולהן אינן  הסב לו כאב.ל ותלולבלתי אפשריות ע
. הנטיות המנוגדות העצמי הגבוהשאיפות של בניגוד לן פועלות כי ה ובחלקו, מימוש

 ןולעתים מחלה. מעל לכל, ה, חוסר הרמוניה ותיוצר ןהמתנגשות ומתישות את הנפש; 
 כםפציר בלהני יכול ימקסימלית. לכן אהתפתחות מעכבות , או לפחות רוחנית צמיחהות מונע

, הכיר את הלא מודע: להלא מודע לגילוי של כםכל תשומת הלב שלאת  מספיק להקדיש
ת, משמעותימאודכם. שאחרת אין התקדמות בכל  בתפילה,, מודע במדיטציהל להפוך אותו

ילו תשכששלכם, זרמים הלא מודעים חסר ההפרעות של הלחוות את הביטוי הפתוח וותאלצו 



פוגשים אנשים, עד שהם כי  אכזבה,פכם. אז תהיו חייבים להיכנס לקונפליקט. תהא זו גו את
 שרק, מניחים הם באמתמאשר  מתוך אמונה שהם הרבה יותר מפותחים, עצמםאת 

 השלכות מוחשיות באותה מידה.ויש להם  גם פעולותהם ם יהרגשותנחשבים; אך מעשיהם 
בעולם הרוח.  היותר להשגאורכת לעין שיעור יותר, וקשה  אישיותהשל התפתחות הוגם, 

 , צמיחתכםמגוון של שלבי התפתחותבש האדמה כךאת החיים על פני אירגן אלוהים 
 לעתים קרובותקורה עם זאת, . סביבה של חוסר שלמותמהירה יותר בהרוחנית 

ים עיוורם, האשר נחוצים כדי לתקן את הזרמים הבלתי מושלמיגלגולים משמשתמשים ביותר 
ה מחויבות חזק על ידיהעתידיים, ניתנים למניעה ארציים החיים ים; חלק מהלא מודעה

 בהווה.להתפתחות 
 

 מספר מסוים של אנשים מוכנים כי לפחות, עד הרבה כהאנושית התקדמה ההתפתחות 
לכן . לחיפוש כזההנדרשת בגרות היום היש ים; לעוד אנשים נסתרהש פזרמי הנאל  גשתל

, שהידע עדיין זעום למרות .על הלא מודע הנפש, עלגלות תגליות אנושות ללפשר יאלוהים א
 לסגל רבים עדיין ללמוד; על כמובןנים, מוכ לא כל האנשיםתגלה באשר לזאת. יותר ויותר י

 לנתיב כגון זה. אין זהיהיו מובלים  הם לא. של אלוהים והחיצוניות לחוקי יהםפעולותאת 
 ים.מסוימברגעים הדרכה  ווהכשמישהו ח מקרה

 
 אבל רק כאשר הקונפליקטים הפנימיים שלהם הפכו, אנשים רבים מוצאים דרכם לפסיכיאטר

מי . ואבודים לגמרי כך שהם מרגישים אומללים, לגזריםאותם שהם קורעים  ים עדגדול כה
 ילכדמבלי לה םנתיבצריכים ללכת ב --הם כך ש יםחושבשאו  --שכבר ברמה גבוהה יותר 

הוא  שהחיפוש העצמי ידיעהמה כשהם נדלקים, באופן וולונטרי לחלוטין במשברים גדולים
בעולם הרוח. ויקח זמן רב יותר  קשה יותרף יהיה א ,קשה כאןה מה שנראה כ .מנעבלתי נ

אינו מה שאני אומר כם שיתכן ועצמ ואל תשכנע. קל יותר אכך יהככל שתתחילו מוקדם יותר, 
בחינה רוחנית משמישהו משיג  יקיריי, מהאת כל הצרות לשווא. לא, תם לקחוכי אז  נכון

 לנצח. כםהם יהיו של, שלעולם לא ייעלמוהיציבים היחידים לשווא. אלה הערכים לעולם אינו 
 

, ויהיה קשה מודעלא בכו בריאים יסתב שאינםהזרמים כך  כם,שפטיהור נאת תדחו ככל ש
כים מדי יום, אפילו משי, מבאור התודעה על זרמים אלה יםסתכלאין מ יותר להתירם. כל עוד

 .נותישה עלות רמכשהחדשות מועלא מודע, לתגובות הרגשיות ן האותאת לדחוף מדי שעה, 
לפחות , יעלושבודאי , שלכם התנגדותהמרגשות כם עצמ וושחרראת, על כל זחישבו 

, במציאותש ,לאינטלקט הוא מציע הסברים נחמדים; התנגדותהלקול  תחלה. אל תאמינובה
לזהות את ביכולת הביקורת שלכם  ואלא תחבולות להימנע מחיפוש עצמי. השתמשאינם 

מו . שיבכללותה בעיההאת  בטלהכוונה לאת  או, בקלות רבה מדינותנים  םהתירוצים שאת
 ן? להמאזינים  םכשאת יםמרגיש םאיך אתו. מילים אל יםשומע םכאשר את כםלב לתגובה של

 םהאם את ?למדי נסתר, או אפילו ברורמאד במקום  אולי, אי נוחות קלהים מרגיש םהאם את
 לעשות את העבודה? כיםצריינכם תגובות אלה במחווה מעורפלת כאילו אהתנער מל יםרוצ

נפשם שבאמת מוכנים לקבל את ההחלטה לטהר אותם . ליאל תוך עצמכם, חברי וסתכלה
אותה המשיך בלנו צריך ואינו אמור אי הנפשיפוי שם. ר יהתההעוזרת היד בכך.  העזרתנתן 

טוב הלמצוא את ו כלוכך שכולם יתעשה חלקה עבור כל אחד, הדרך  לכן; דרך עבור כל אדם
 ביותר לנתיבם.

 
איך שהוא מבלבל חלק מכם. ונראה ו כמה פעמים בנו לנושא שכבר דעכשיו אני רוצה לעבור 

 אחד "כל ,יםחושב ם? אתהאדמהל פני עכה רבים מושגים דתיים שונים מדוע יתכן שקיימים ו
 אחד מהם יכול להיותלא אף בסתירה ולכן  נמצאמהם חלק גדול דברים אחרים, אומר 

מושגים ין ההבדלים ב ישמדוע לי להסביר  נות. יש רק אמת אחת, ם היקריםיחבריי". תיאמ
 ותתשדור גללמושגים בנפלו בש טעויות כאן כוללני יוא -- םבה התבונןהאנושיים וכיצד יש ל

כלומר, למצב האמיתי של , אמתלכך גם , לכל דבר יש צורה וגשטלט ברוחש. כמו ותפגומ
בתנועה ברוח , כי הכל זרימה מתמדתבהיא ועם זאת , לשינוי נתדברים. הצורה בלתי נית

סטטי, לא רגשות ולא נסיבות, שום דבר בכלל.  ינודבר אמעגלית מתמשכת ורוטטת תמידית. 
. במקומות כל הזמן אבל מסתובב, בצורתו הבסיסית גלגל, בלתי ניתן לשינוי תארו לעצמכם



 הצעיף אתמדי פעם ם מרימי אנשים, תנאים מסוימיםו לאחר שמלא, שונים ובזמנים שונים
פרט אחד  מסוים בשלברואה אדם אחד, . ענקימהגלגל הקטע קטן רואים שמכסה אותו ו
רואה משהו שונה לגמרי. התצפיות שלהם ר, בזמן אחר או במקום אחר, אחמבעד לצעיף; 

ומי שמרים , הגלגל סובב שכן, לא ןלעתים קרובות הך א מדי פעם בקנה אחד לעלותעשויות 
ניתן כי לא  ,ותסותרכלהופיע לעתים  ותעשויתצפיותיהם את הצעיף עשוי לראות משהו שונה. 

חלקים סותרים  כל הגלגל גלוי לעין,. לו היה מבעד לצעיףהשלם  בין חלקי החיבוראת לראות 
הפרשנויות השונות שלהם שבגלל  אז האנושות נלחמתים לשלם. כשייכהיו נראים לכאורה 

, ת ברורותטעויותפיסה דתית מכילה  זה כך. גם כאשראין במציאות . ו סתירותאילנשמעות כ
 .א מבוססתיעליו ה אמתהגרעין את  למצואניתן 

 
יתכן נכונה. הם מאמינים שלא  שאינהגישה בהזה  נושאכל הלאנשים ניגשים  לעתים קרובות

 שלהם ותהשונצצות על הה יםבססממסקנה שהם , יחסיתרק אמת , אמת מוחלטתשיש 
עניין של  בריאה הוא פחות או יותרבאלוהים וב. הם טוענים כי כל מה שקשור צעיףמאחורי ה

האלה ולכן כל העניינים  הם אומרים,, אישי. כל אמונה מכילה משהו יפה ואציליאו טעם דעה 
המסקנה, מבוססת הרגשות,  ולא מוחלטים או אובייקטיביים. יםשל אמונה הם סובייקטיבי

בכל מושג  אמת שניתן למצואה שאין אמת רוחנית מוחלטת. במקום לנסות למצוא אתהיא 
 . ועניין של העדפה דמיון, לפחות מבחינה רגשית, כאשליהאת הכל, מבטלים נשים , אדתי

הופך מבוסס על בלבד,  רוחבשיכול להתקיים , דבר היא כי כל המושג של המוחלטהמשמעות 
הופך אתכם  מעל לכל דבר אחר. אימוץ השגיאה הזויה, ומורם תפיסה אנושית עם שגיאות

אפשר רק מתאופן אישי את האמת. זה לחוות בוסיר את הצעיף להינכם יכולים , איםלפסיבי
ם וכשאת, יחסיתאמת אנושית לאמת מוחלטת מעל  כאשר אדם משוכנע שחייבת להיות

, מה האמת הרוחנית המוחלטת אל תוךהיחסית אנושית האמת את ה לא לשרבב יםנזהר
 .באופן אישי האמת יתחוולבהכרח יסגור את הדלת ש
 

באוסף דוגמטי באופן  יםנאחז תאחבלשתי קבוצות.  יםמבחינה זו אנשים יכולים להיות מחולק
מהו נסיון אישי  יםדעולעולם לא י, ויהםכלפ רגשותלחשוב או לבחון את הבלי מאמונות  של

בעיקר , מורכבת במיוחדהיא רבה היום . היא זו שהזכרתי קודםהאחרת . עמוק של אמת
כי הם "שחררו" , תווחדמשאינן דעותיהם  . הם טוענים כיתאינטלקטואלי אנשים מתקדמיםמ

בלתי ניתנת , המרגשת לנצח, המוחלטת, האלוהיתה אמתאת ה אבל הם זורקים. עצמם
מוצקה מתחת ההקרקע  הם מאבדים את ובכךהאנושית, גמה דֹוהעם , לסל אחד לשינוי

 העיקר.צות את מחמישתיהן ו בשקר ןיהתש; ם. שתי הקבוצות מייצגות קיצוניותהרגלי
ך. לעתים קרובות אף יותר מכ, וכןנה, ראשובדיוק כמו ה מן האמת ההקבוצה השנייה רחוק

מחפשים. אבל הם יכולים למצוא ההם למעשה , י שלהםאינטלקטואלעם כל הידע השטחי, ה
 שלהם.לא מודע דלת ל אולי, דלת בתוך עצמםיפתחו קודם רק אם 

 
 כםלהבטיח לעצמאתם להוטים לעתים קרובות , והרבה אי הבנה בעניין זה כהיש  ?מהי "דת"

להיות דתי פירושו לדבוק שאת ההנחה המוטעית  יםעוש םדתיים". אתולאחרים שאינכם "
וכולם , עם אלוהים" "חיבור מחדש הדת פירושקיימת. גמה עיוורון דֹוולקבל ב עדהאיזו ב

, חזור לאלוהיםאלא רצון ל ואינ םבין אם במודע או לא. כל געגוע שלא התגשזאת, רוצים 
 . שפזרמי הניזרמו בשלווה ובהרמוניה , כך לרצון זהיותר "דת". ככל שאדם מודע -ל כלומר

אם ההוראות , הילה עדתיתאפילו באמצעות קאלוהים  לא למצוא דרכם בחזרה אנשים יכולים
לתפיסה ו באמצעותואת הדלת לחיפוש עצמי  וחפתם וישפניפעילו את כוחות  שם יקבלוש

. דתית עדהל גם על ידי היצמדות המהותה של דת שאנשים יכולים לגלות היזו גבוהה יותר.
 פרטים בלבד. פרטים כאלה הופכים ןבמקרה זה הות, משנ ינןאשגיאות או סטיות קלות 

 זה,ובין במישרין ובין בעקיפין. , התקדמותו של האדםמעכבים את רק כאשר הם  יםחשוב
 .באינדיבידואללעומת זאת, תלוי במידה רבה 

 
צריך להם , דתיתעדה ל צטרפותה להמובילאינה דרך חזרה לאלוהים , העבור אחרים

זו מרכיבה את עזרה ; מבחוץ הלעזרזקוק כל אחד שהיא,  דרךבכל להראות דרך אחרת. אבל 
 ,כלומר, "חיבור מחדש עם אלוהים" "דת",ם. אך ביתאת הם חייבים לבנות ממנו חומר ה



האמת מעבר לטעויות אנוש גם  אלוהים הוא אמת, ולכן, לכולם. אלוהים הוא מוחלטחיונית 
על פי התפתחותם.  להבין ולהטמיעיכולים  שהםכל האמת כממוחלטת. בני אדם יקבלו היא 

 יםהם עצל. אתזרוצים  אינםהם  אבל --משהם מקבלים עם זאת, לרבים היה ניתן לתת יותר 
, באמת דופקיםשאלו אבל לכלשהי.  הדרישות מסיבה אחרת חראו שאינם ממלאים אמדי, 

 הדלת תיפתח.
 

אני , כלומר, לתת לאחר. אם, למשל, אושרנו לאחריםעל נתינת  קודםאיתנו  תבריד שאלה:
לאדם אחד  אבל אני יכול לתת מתנה זו, מתנה קטנהבאמצעות יכול לעשות מישהו מאושר 

ביכולתי ? אם משפחה או לקרוב אוהב אנישזר או למישהו האם ל? עלי לתיתהלמי , בלבד
 , למי העדיפות?רק לאדם אחדלתת 

 
עליך במקרה זה, בלבד.  אחדשניתן לתיתו לאדם אובייקט חומרי אתה חושב על  תשובה:

תלך בעקבות אם דבר זה, היכן יביא דבר זה לטוב ביותר.  לחשוב בשקט רב מי צריך ביותר
שאתה הכי אוהב. בחירה כזו עלולה בקלות להיות זאת למי  תיתןבוודאי , ךתאהברגשות 

זאת למי שתמצא ייתכן שתבחר לתת , תסביך אשםמעט מ ת, אם הושפעמאידךאנוכית מדי. 
לא ניתן במקרה ספציפי.  להיות שגוייםלולים ו עלא. שני פתרונות שקשה לך ביותר לתיתו

שיעזרו ניים רוחה וריעוזב כםכללים. אלוהים הקיף אתהנכונה באמצעות תשובה למצוא את ה
, תהיו מכל העיוותיםכם, שלהכפייתי האגו רצון עצמכם מ שחררותיכם; כשבכל בעיות כםל

ה תכם תתאים למתשוב גם בדברים הקטנים ביותר. לפעמיםנחייה השראה וה תלקבלים מוכנ
יכם, אלא רגשות חרפן עיוור אהלכתם באוזה, לא כבמקרה עם זאת, רוצים:  יכםרגשותש

התשובה עשויה להיות  בפעם אחרת רצונו של אלוהים על ידי בחינה עצמית כנה. אתהבנתם 
 .רוצים לשמועיכם היו רגשותששונה מאוד ממה 

 
 אינהמתן אושר היה הרבה יותר מנתינת דברים חומריים. נתינה כזו בהתכוונתי אליו מה ש

יש רכוש רב  מישהול. כמובן, אם המאוד חשוב, אינה ואני יכול לומר בביטחוןת, תמיד אפשרי
 יתחומר, נתינה רודף בצע מישהו שהוא מאודל. זוהי מגרעת יש,נותן דבר לאולעולם אינו 

נוטים בקלות רבה יותר  בדרך כלל, אנשיםאך . המגרעת תגבר עלכדי להתרגול מועיל  היהת
שיבצעו רבה פחות סביר ה. לקנות את דרכם החוצהעל מנת  יתחומרה הקרבלעשות איזו 

 וחנית. זה הרבה יותר קשה.הקרבה ר
 

ו לאושר ואהבה, מלא יםמשתוקק םמתן אושר הוא זה: כאשר אתלגבי מה שאני מתכוון 
ם איך אתים, צורשאתם או  כםר כל מה שיש ליעבהל יםיכול םמחשבות על איך אתבעצמכם 

, כוונהכם הלאחרים. ברגע שיש ללהעביר משהו ם כמהים לו כל מה שאתב ותראל יםיכול
עצמכם עד כמה אתם  ודקיאת הדרך. בכם לתראינה וכם לנה תעזורות השמימיהרוחות 

ים אתה רוציכם, ברגשות עד עכשיו,ו כי הרמוניה, אור, אהבה, חופש. אז רא, רוצים אושר
יכם, החשבתם ברגשות . שוב,יםלהיות מאושר יםרוצ םלבד, כי אתבעצמכם ל דברים אלה

לשנות  יםיכול םאדם החשוב ביותר. עכשיו אולי אתל ,אחד מספר, לעד עכשיו עצמכם,
 אלו. עמדות רגשיות

 
 זה יהיה בלתי אפשרי, אבלים, להיות מאושר לא תרצוללהפוך עצמכם  יםיכולינכם כמובן שא

ללמוד שהתנועה יכם רגשותעל רבה לעצמכם. כה ללמוד לא לייחס חשיבות יכם רגשותעל 
 מהחשכהברואים כל ה לחזרת, ישועההתכנית  להגשמת בריאה מכוונתההשלמה של 

 לתרום גויאושר שהם מקווים להשיג או שכבר השב משתמשיםה ואושר. אל, ללאלהים
 בעצמם. ייתכןלעצור  במקום, לחוליה בשרשרתיהפכו לפי החוק ו ופעל, יישועההלתכנית 

יציגו  ניםומוכ יםפתוח םלהתרחש, אבל כשאתהעברה ה היכולאיך מאוד ברור ואין לכם מושג 
 משימות מסוימות.יובילו אתכם לוזאת בפניכם 

 
ממה שהם  יותר רב זמןזמן. לאנשים רבים  מעטיידרש לתת אדם אחד מלדוגמה, ייתכן ש

תמיד וזה אל. הרצון , אלא כהם רוציםבה לא בדרך  -- וממנ, כך שהם יכולים לתת צריכים
נה ראשוהמשימה ה עבור רבים,לרצונו של אלוהים. כם לפתוח עצמעליכם הרבה יותר נפלא. 



לתת אכן  הם יוכלו ,שכאנשים חופשיים ובריאים מבחינה רגשית כך, תהיה לרפא את עצמם
 לכאורה:גדול קורבן ה ריפוי עצמי כזה דורש בתחיל. חוליות בשרשרתלהיות  באמתו

אם מגרעות. לוותר על כם, עצמבאמת, לפתוח  כםהתנגדות לראות עצמההתגברות על ה
אחרים לעשות  אדם מאושר יותר יהיה אמצעי ךוהפכם בלבד, לעצמ למעןאת ז יםשעואינכם 

כל עזרה עניק לכם עולם הרוח י, כוונה כזוכם אם יש ל. מאושרים יותר, לתת ולאהוב יותר
ם כשאתרק  לאחריםאמת בלעזור אתם יכולים  בנתיבכם.אפשרית להתגבר על הקשיים 

לא רק  על אנשיםלטובה  השפיעמכם הפנימית שלשההרמוניה כים כה בריאים עד הופ
 הלא מודע. תלא גם ברממבחוץ א

 
אושרים, כשאינם מ והבנה עמוקה לתת להם אהבה, חום, נחמה,, אנשים אחריםלשמח 

האגו באופן מורגש עמוקות,  ,אפשרי רק כאשר ,לעזור להם רוחנית למצוא את הדרך הנכונה
חוליה  בלי להיותשלכם מ כםאושרחפצים ב םאת. כל עוד כםמודעות שלהמרכז אינו עוד 

 לכך. יםמודעינכם גם אם א, במקום הראשון כםים את האגו שלמעדיין ש םאת, בשרשרת
כם, על כאבמגינים  םאתעימו קרום ה ר אתיהסל, כםאת הפצעים בנפשקודם לרפא עליכם 
 כםעצמ יםמשלב תםא, של ריפוי עצמי זו עבודהלהיות לעזר אמיתי לאחרים. ב תוכלוורק אז 
, לחלוטיןהבראתם לפני שאף החוקים הרוחניים.  להרמוניה עםומובלים  הראוי כםלמקומ
. אך ישועההבתכנית ים ופעילים שימושיפים משתתפוך דרכים מסוימות לה כםלנה תיפתח

להשאיר לאלוהים.  יםיכול םאת, תהיה המשימה . מהכםלבוא מחייבת הראשונית התשוקה 
 וכאז תהפים ביותר. מאושרכם להיות לם ותגרו יכםליכולות ביותרמה מתאיה שימהתהא מ וז

 כפעולה חיצוניתתעשו זאת רק אם לא תהפכו לכל זאת דוגמה לאחרים. לו תמיכהלאור, ל
לטהר עצמכם, לאהוב טוב יותר, להבין ולעזור ה עמוק תפנימימחוייבות  אלא מתוךבלבד, 

ה מקשר ויהנבאמת הפוך חי בנפש יאלה ולטפח רגשות גבוהים  לאחרים. מי שיכול להתעורר
אדם כזה . נטוש או ממורמר, עולם הרוח של אלוהים, לעולם לא יהיה לבדעם עמוק אינטימי 

 .ונממ וא יכול יילקחעולם לשלאמיתיים  שפע ועושרשיג י
 
כך , לבדבלרצונו  כםעצמפיתחו על ידי אלוהים; לחלוטין  יםלהיות מונהג כםלעצמ נות
מה תראו שכש. תבינו זאת ותן נדיב, יקיריינ צעד אחר צעד. אלוהים הוא כםוצג לת םככדרש

. הקושי הראשוני הוא כםעצמלדמיין ל יםיכולמה שאתם נפלא יותר מכל ו כדראליכם שמגיע 
 , זה יהיהאינה הויתור על כמה דברים חומרייםהשאלה  אלוהים. לא,בידי  כםרק להפקיד עצמ

 כםלתת עצמ יםיכול ם. שכן אם אתכםעצמ לתת יכםלעהרבה יותר.  נוח, רהרבה יות קל
ם לפני שאת. בכל אופן, באים במגע םאתשעימו מי  לתת לכל יםיכול םאת, נכונההבצורה 

 כם.לנו שלתת מה שאי יםיכולכם. אינכם את עצמלהרויח  כםעליכם, עצמאת לתת  יםיכול
 

, הולכים הם, מספיקהיטב עצמם מכירים אינם ו וןכי, עצמםלבאמת  שייכיםמעטים אנשים 
. כםעצמ, אינכם שייכים לםכמפגמיים נרתע םאת הבפחות או יותר לאיבוד לעצמם. במידה 

יכם רגשותלו יכםלחסרונותעדיין עבדים כם לועל קרקע מוצקה. כמעט כ יםעומדינכם א
שינוי ך ככם. בעצמבזאת ולכן לשלוט ים יכול םאתהנכם, ש פיכ כםעצמ תקבלבשליליים. רק ה

כל  יםמשועבד םאתלהיות לכם,  העשויישחיצוני החופש ללא קשר לכמות ה .מתחילים וטיהור
 ינכםא ,יםחשיפה חיצונית. כעבדמכל מכל חוסר שלמות פנימי ו במבוכהים נרתע םעוד את

תוצאה של מצב זה כם. עצמאת לתת באמת  יםיכול אינכםולכן כם, עצמשתייך ללה יםיכול
לחיות בהרמוניה.  יםיכול אינכםולכן , חיצוני זה או אחר אירועב מאוד יםתלוי םהיא שאת

 .כםבדברים שמעבר לשליטתאינכם תלויים עוד כאשר רק יווצר לה הרמוניה יכולה
 

לתת משהו ספציפי. אינם צריכים עוד אור, הנתיב כה יפה זה,  נתיבעצמם על  ומי שמצא
זימן לכל מצב בחיים ש גם אלא לאדם אהוב, ולא רק, אנשים כאלה יכולים לתת עצמם לגמרי

 .ישותםבכל נפשם ובכל אלוהים. הם יכולים לתת עצמם להם 
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