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הרצאה   8יצירת קשר ע עול הרוח
מי שהול במסלול הרוחני זקוק לעזרה רוחנית מסוג שונה לעומת אד שאינו הול במסלול
רוחני .ולכ הוא יקבל מדרי רוחני גבוה ובעל עוצמה בנוס לאלה שיש לו ,או שתהיה החלפת
מדריכי .המדרי הקוד ,לאחר שמילא את משימתו ע"י הבאת האד לתחילת הדר הרוחנית,
יהיה מוכ כעת למלא משימה נוספת )עבור אד אחר( .חיזוק ההגנה הרוחנית יכול לקרות כמה
פעמי בחיי אד.
עליכ להבי מהו בדיוק הנתיב .זו עבודה מוגברת ואינטנסיבית על ההתפתחות האישית ,ללמוד
להכיר את עצמ ומעל לכל לקבל את חוסר השלמות שב  .ואז לבצע שילוב פנימי של חוקי
רוחניי שבמש הזמ ישפיעו וישנו את הזרמי הרגשיי הלא מושלמי בנפש .מי שאינו עובד
בדר זו בכל יו ,בעזרת עזרה חיצונית שבלעדיה לא נית תחילה להתקד ,לא הול בנתיב
ההתמרה.
אנשי שמקבלי את התמיכה הרוחנית המוגברת ומנסי לכונ קשר ע העול הרוחני )זו
המטרה( ,יקבלו מידע משמעותי או תובנות אינטואיטיביות מהתחו הרוחני .הנחיה זו תינת
לה לא כהבזקי פה וש אלא כחלק מוב של של גדול יותר ,כלומר שה יבינו יותר ויותר את
ההקשרי הפנימיי של המערכת .ה יבינו יותר טוב כיצד להמשי ולהתקד בנתיב הרוחני,
כיצד ה צריכי לעבוד על עצמ ובמה לטפל תחילה .ה יתפסו מה האלטרנטיבות האמיתיות
בחיי שלה .ה יגיעו לראות את רצו האל באופ כללי ואת המשמעות והמטרה של המבחני
האישיי שלה.
זהו גילוי חשוב מאוד משו שהוא מסמל נקודת שינוי בחיי האד .לפניה ,המבחני והאירועי
הכואבי בחיי לא היו מובני ועשו את החיי למאוד קשי .לאחר מכ ייראה כאילו מס
הור והאד יוכל להתגבר על הקשיי יותר בקלות ,ויקבל עזרה בבעיות יומיומיות ובקשיי,
דבר שקוד לכ לא היה אפשרי .אני יכול להבטיח לכ ,שהאושר ,החדווה והשחרור הפנימי
שיבואו בעקבות כל ניצחו במאבק הזה לא יכולי להשתוות לשו דבר אחר שב אנוש יכול
לחוות.
א תמשיכו את העבודה ,תגיעו לקשר ע הרוח בדרכי שונות :האחד יראה ,השני ישמע,
והשלישי ירגיש וכו'.
כפי שאמרנו ,הצעד הראשו בנתיב הוא להכיר את המגרעות שלכ ולקבל .
הצעד השני :לאחר מכ תבחינו בדברי קטני בכל יו ותוכלו לבקש את עזרת החברי
הרוחניי שלכ להבי את משמעות ולראות כיצד ה יכולי לעזור להתפתחות שלכ .את
תקבלו תשובות .אני רוצה להזהירכ ,שדבר שאינו נעי לשמיעה יש לבקשו שוב ושוב .כשהדלת
נעולה ,האמת אינה יכולה לחדור והדלת ננעלת כאשר האד אינו מוכ לחלוטי לקבל את מה
שאינו נעי לו לשמוע .א תכירו בזאת ,תקבלו תשובות שוב ושוב ע"י ידיעה פנימית פתאומית.
ייתכ שהתשובה תגיע כעבור כמה ימי ע"י מילי שיאמרו ע"י אד אחר שקיבל השראה .זו
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אחת מדרכי האל לעזור לכ .ולכ את צריכי לפקוח עיניכ ואוזניכ למסרי .זהו מבח,
הזדמנות ללמוד ענווה ע"י קבלת עזרה כזו .כשתעברו מבח זה ,תחוו הכרה עמוקה ונפלאה
שתאשר לכ את מציאות העול הרוחני .תרגישו יותר בבהירות שאת מונחי בדר מאורגנת
להפליא בנתיב.
מי שממשי בנתיב יגיע לנקודה שבה ירגיש צור להחזיר לאלוהי משהו כהכרת תודה .כאילו
נדרשת התגברות על משהו שדורש מאמ' גדול .זה ייראה בתחילה כקושי כי תתמקדו על המחיר
שתצטרכו לשל .א האושר שתחוו כתוצאה מניצחו בתוככ יהיה מאות פעמי יותר מהמחיר
שתשלמו.
אני יודע שזה נשמע רק מילי עבור אלה שלא הגיעו לשלב זה בתהלי ההתפתחות .א כאשר
תמשיכו תראו שזה נכו .כאשר תהיו מוכני לתת שירותכ לתוכנית הגדולה של אלוהי ,תהיו
יוצרי ביחד איתו .כל אשר את זקוקי הוא מוכנות .השאירו את ה "אי " לאלוהי .את
תקבלו הנחייה למציאת הדר הטובה ביותר שבה תוכלו לעזור .ואז תראו שהנכונות לשרת אינה
הקרבה אלא היא תהיה האושר הגדול ביותר האפשרי.
השאלה שאת אמורי לשאול היא ,מתי אני צרי לאפשר לעצמי לקבל הנחיה ,ומתי עלי לפעול
בעצמי .הקשר ע עול הרוח אפשרי לכל ב אנוש .כל אחד .הא את חושבי שאלוהי מאפשר
קשר רק לאנשי מסוימי? לא.
כשאת מבקשי מידע מאלוהי ,המתינו בענווה וסבלנות ללא ציפייה לדעת הכול מיד.
בנתיב הזה תגיעו לראות את רצו אלוהי ותגיעו לרצות את אותו דבר.

