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18הנתיב הרצאת המדריך מספר   

1996מהדורה   

1957בדצמבר,  6  

 רצון חופשי

מצאו שכולכם. לא קל עבור אנשים מסוימים מבורכים זו; שעה מבורכת , ידידי. אלוהיםברכות בשם 

)דרך  אישיות שונה מאוד מדברת דרך האדם האנושי הזהשאת דרכם לכאן בפעם הראשונה להבין 

  .שדבר כזה אפשרילהאמין  ופתיחותלמידה מצריך . זה אווה(

  הברורך שהבנה מכיוון שבכל פעם חברים חדשים מצטרפים אלינו, קשה להציג את ההרצאות שלי כ

כל החברים שלי עם עשה צדק אלא  ,חדשיםתחשב רק בלכולם. אם א ןמהמופקת יכולה להיות 

רק עבור החברים הקבועים  ותהיו מתנהלבהרצאות באופן קבוע. מצד שני, אם ההרצאות משתתפים ש

, כפי קל להתגבר עליולא שיש סיבוך , כךאם . עקוב כלל אחר ההרצאותשלי, לא יכלו החדשים ל

  אלה.נסיבות במיטב יכולתי את לראות היטב. עם זאת, אעשה  יםיכול םשאת

    חזרות הן חיוניות.משתתפים הבאים באופן קבוע, אני רוצה להדגיש שוב כי גם עבור הבשלב זה, 

אפילו מה  לאאתם בני האדם שוכחים כל כך הרבה דברים שחשובים להתקדמות רוחנית, אשלא רק 

יש הבדל עצום בין ידע כם. ולא גם בלב שלכם שלאינטלקט עם האולי אתם יודעים , ול יםמודע םשאת

ה בעת האזנה לאות כה חודראינטלקטואלי לבין מה שמכונה ֶהָאָרה. אינכם יכולים להגיע לידע עמוק ו

זוויות חדשות, עד ים איתה /בוחנים אותה מאולי עשרים וחמש פעמים, אפילו אם מתמודד מחשבה

נקודת המבט הזו. הארה ב יםמשיגם עשרים ושש: ואז פתאום אתבפעם האת זה  יםשומע םשאת  

אחת טוענת  . קבוצהנצח נצחיםלבנושא זה  הנושא שאדון בו היום הוא רצון חופשי. אנשים מתדיינים

אומרת, פחות או יותר, שיש רק אחרת . קבוצה ייעוד שנקבערצון חופשי: הכל גורל או בכלל שאין 

א. לשנקבעו על ידי בחירה חופשית בעוד שאחרים  רצון חופשי. לדברי קבוצה שלישית, יש דברים

?באמת , איזה מהם נכוןעכשיו  

מציאות מוחלטת. עבור אדם של מנקודת מבט רוחנית ומנקודת מבט ביחד הבה נבחן את הנושא הזה 

לפני או אחרי, למי שלא מאמין בעולם הרוחני או )של חיים( המאמין רק בחיים הנוכחיים, ולא בקיום 

הגיונית היא כי גורמים מסוימים נקבעים על ידי גורל ההאלטרנטיבה השלישית  אלוהי,הובסדר בחוק 

לקבוע היכן אפשרות היה משוכנע שאין לאדם יאדם כזה  .חופשי של האדםואחרים על ידי הרצון ה

 שלבים מסוימים בתוךאיך , מתי, ואיך הוא עומד למות, ואפילו איפה, הוא נולדמה גם נולד, כמו 

את האמת של החוק של  חֹוֶוהו. עם זאת, עבור אדם שמרגיש, יודע, ופתחיתגלו/ ית יםהחיים הנוכחי

. בתמונה הכוללת, לכל אדם יש נהלהיות נכו הגול נשמות, נקודת מבט זו לא יכולשל גלוסיבה ותוצאה 

ינכם הגורמים שאבגלל שלא יכול להתבטא חופשי הגם אם באופן זמני הרצון רצון חופשי מלא, 
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. גורמים אלה הם רק כםבחיים הקודמים של כםבחיים האלה נקבעו למעשה על ידבהם לשלוט  יםיכול

חוללתן אותן.  אתם י סיבות שעל ידנגרמו שתוצאות/ פועל יוצא   

נגד החוק האלוהי, אלא גם נגד  דוגמה. נניח שרוצח, אדם שביצע מעשה לא רק כםלי לתת להניחו 

שיכחון  חֹוֶוהשהוא איבד את זכרונו ובואו ונניח יתר על כן כנס לכלא. ווה לכד, נכםהחוק האנושי של

בלי לדעת מדוע, כי הוא ממוצא את עצמו בכלא  הואם כך, מאז שביצע את המעשה הזה. א (אמנזיה)

 , אבל הוא שכח את זה. עם זאת, זה לאך וכךרוצח שהוא עשה כלומר לניתן לא זוכר מה הוא עשה. 

. בשל אובדן משנה זה לא, או לא, אם הוא יודע וזוכרבין את העובדה שהוא ביצע את הפשע. משנה 

כלוא הוא אכן גורל שהיותו , הרוצח יהיה משוכנע ו לואמרשמה בלהאמין ן שלו כישלוהשלו ו הזיכרון

החלק הנוכחי, ומתעלם מהקשרים ומתגובות השרשרת את חלק אחד,  מאוד לא צודק כי הוא רואה רק

שהביאה אותו למצב הנוכחי מוסתרת מהשקפתו, אך היא קיימת בכל זאת  העברפעולת מן העבר. 

  ת. המאסר הוא יצירה של רצון חופשי הפועל דרך סיבה ותוצאה.כְמִציאּו

 זהים שלכם, מיידילכאורה ההאינטרסים לעבוד בשביל  כםהרצון החופשי שלנמנע מבכל מקום שבו 

, בכל מקום באותה מידה. ןלזכור אות יםלא יכול םאתגם אם , גרמתם כםעצמב םבגלל הסיבות שאת

 לכאורהממשי או תועלת / רווח ל כםרצון החופשי שלבכעת את האפשרות להשתמש  כםשבו יש ל

חיים ו בלחיים אבגורמים; בין אם זה הסיבות/ מביאים את האת חוללים מ כםעצמ ם, אתעבורכם יממש

תלוי לחלוטין  ,, או חוסר החופשכםאת פעולתו של החוק. החופש הנוכחי של המשנלא זה קודמים, 

  .תגובות פנימיותבמחשבות וב, כםשלבפעולות העבר 

  .העובדה שהחוק הזה חל על החיים הנוכחיים של האדםיותר ויותר אנשים מבחינים ומזהים כיום את 

 כם,שלכלשהי פנימית לפעולה חיצונית או ניתן לייחס  כםלמה שקורה בחיים שלות, , רבותרבסיבות 

מספיק עמוק רדת את האמצעים ל היה נושי לאמין האלמוקדם יותר באותו גלגול. רק לפני זמן קצר, 

או אוהדות , ותאו רע ותטוב בנפש האדם כדי למצוא סיבות נסתרות אלה, בין אםלשורשם של דברים 

הרבה זמן מצריך ; זה יםזוכר כםאינאלו ש. כפי שאמרתי, יש כמה סיבות הנובעות מחיים ותשלילי

ם רק בגלל ששכחת םלא אחראי םלטעון שאת כם. לא היה עולה על דעתןומאמץ כדי לחשוף אות

. באופן חופשי לפעול ולחשוב בצורה שהביאה לתוצאה מסוימת םבחרתאחת פעם  .ןאות  

במהירות,  ותרחשתוצאות מת. כמה התוצאידי לים מביא םשאינ רגשאין כל פעולה, מחשבה או אפילו 

עובדה נשארת היותר, אבל  ךארועוברות במסלול  ותהסיבות שלהם. אחרקל יותר לעקוב אחר ולכן 

הרעיון שרצון  לכן. כולכם יודעים זאת. םלא אחראי םעבורו אתש כםכי שום דבר לא קורה בחיים של

עשו או תחשבו כיום חופשי קיים רק חלק מהזמן חייב להיות שגוי, או לכל היותר חצי אמת. מה שת

ובמקרים רבים גם  שנה הבאההחודש הבא, על העכשיו חייב להשפיע על מחר,  יםמגיב םאתואיך ש

איפה או בכל פעם  , חברים שלי! רקמלא רצון חופשי כם. אז למעשה יש לכםשל יםהחיים הבאעל 

זו הפעולה של ש יםאומר םאת ם,ר או לזהות את הזרעים שזרעתוזכיכולים לאדם לא הבני  םשאת

  . הגורל
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לעשות או לחשוב מה שהם  שהם יכוליםמשמעו צון חופשי להיות בעלי ראנשים רבים חושבים ש

 . תפיסה זו של בחירה חופשית היא כמובן טעות גסה. אלוהים בראמבלי לגרום לתוצאה כלשהי רוצים

להם רצון  ונתן שלוילדים ההיקום, אשר נשלט על ידי מספר אינסופי של חוקים. הוא ברא את את 

העולם ו כדור הארץ הזהשהרבה לפני  ,חופשי כדי שיוכלו לבחור לשמור או לא לשמור על החוקים

חוכמה עליונה, לאור ו, להרמוניהלאהבה, לשמחה, מובילה ל. שמירה על חוקים אלה הזה נוצרהחומרי 

ה תהי יכלשה ְבִרָיהעם זאת, אם . לשלמות ְפָרט, אינו יכול ליצור דבר הוא משום שאלוהים, שמושלם

היו מה שהם, ירצון חופשי, החוקים לא  ןהיה לה לאשלהישאר במסגרת החוקים האלה, כאילו  צתנאל

אי התאמה בין חוק היסוד של הרצון סתירה / היה תשל אלוהים.  וטבעמה עם וגם לא יהיו בהתא

ואהבה אינם יכולים להיות אם  עילאי . יופי, הרמוניה, חוכמה, אושרבריאהב החופשי לבין יישומו

הכרה של הפרט לד וגינרצונה או בוד לרצונו או על הפרט בניג ִנְכֶפתאלה צבים של מהתנסות ה

גם  ,שלמות של החוקים. אז אלוהים לא יהיה אלוהים של חופש, אלא אלוהים של עבדותבחוכמה וב

יש  -תניאו רוח תאנושי - שותכל יליכולים להיות מאושרים במערכת נאכפת. לכן שלו  הברואיםאם 

; לא רק המפתח להבנה נוספת שאלה זוטמון המפתח לאפשרות לבחור לחיות לפי החוקים או לא. שם 

 בקיצור, נפילת המלאכים.  -קיומו של רוע, חושך ואכזריות של  של הרצון החופשי, אלא גם להבנה

ע. אבל אלוהים לא יצר רשע. ואנשים תוהים איך אלוהים של אהבה יכול היה ליצור ר כל כך הרבה

ל יצור את ההזדמנות לבחור באופן חופשי או לא לבחור נתן לכ הואלהבין עכשיו,  יםיכול םכפי שאת

.שלמותם שלו של חוקיה לכת בעקבות ל  

 עזב מי ש , במובנים מסוימים.כך , ואכן זהיםחוקים האלוהישמוע בקול הקשה לשלומר  יםיכול םאת

 -עבור אלה שמעולם לא עזבו את זה  בזמן זה או אחר חוק אלוהי אכן מתקשה לעמוד בו שוב. אבל

, צעד אחר צעד, עד כם. הקושי טמון אך ורק בטיהור עצמקשה זה לא -אליהם סחמתייזה שויש רבים 

רוצה אני כאן . כם, שבשמירה על החוק לא היה כל קושי בשבילכםלמצב שהיה פעם של ושתגיע

. משיך/ לשמור )את החוקים(ההיה קשה מדי לבגלל שלעזוב את החוק האלוהי  םלא בחרתשהדגיש ל

 -בהכרח בכל היבט  קרהכי זה לא  –מהחוק האלוהי  יתםלא סטכם בו של האישיות שלאיזשהו בהיבט 

קשה לא המקורי,  כםגלגולים קודמים בחזרה למצבב כםלטהר את עצמ םהצלחתבו או בהיבט כלשהו 

. וקיםהח לשמור עלבכלל  כםל  

שום  ב, זה לא מציתזה עלול להיות קשה לא לגנוב. לאחר הקושי משתנה עם כל אדם. עבור אדם אחד

קשה לא להיות  , זה עשויי. עבור שלישבכן מצילה עשתונות שלא לאבד את הש, בעוד בכלל קושי

 םלהגיע למצב שבו את, , דרך התפתחות רוחנית והתקדמותכם, וכן הלאה. זוהי המטרה שליקנאהיות ל

, מצב זהקושי. ו ללא כלמתקבל על הדעת, בכלל  היבטלחיות בתוך החוק האלוהי בכל  מסוגלים

  כם.חופשי של רצוןו כםרק באמצעות בחירה של כול להתממשכמובן, י

. אין אלוהים מכם מתמרדים כל כך הרבהשנגדה את הרעיון של "ענישה",  כםבהיר ליכל זה אולי גם 

אחריהם ללכת  שלו םלדיליתנאים מושלמים ו עונש שרירותי. אלוהים ברא חוקים מושלמיםמחלק ש

שזה תודו  ם, אבל אתכםשלעסק בשביל זה, זה ה "את המילה "עונש ובחופשיות או לא. אם תבחר
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הם באמת. הבריאה של אלוהים היא מושלמת כל כך ש העובדות כמוכלפי קדומה לגמרי דעה גורם ל

ם חוקיהשחרגו מ אפילו אלה -כל מה שעושים אנשים ש חוכמה עליונה ואהבהבכזו החוקים שלו הם ו

ובכך למצב של אושר מוחלט  שלודרכם חזרה אל החוקים  חייבים בסופו של דבר למצוא - שלו

הקשיים  בסוף. זה חייב לקרות בדרך זו או אחרת. אחדאפילו צאת לאור ושלמות. המשוואה חייבת ל

קשה  למרות שזהבר הס כם. עם זאת, אני אנסה לתת ל, אולי, הוא להבין זאתביותר לאנושות הגדולים

.רוחותה ,מכשול גדול מאוד עבורנו להשתמש בדיבור אנושי, המייצג לי,   

כך קשה יותר למצוא  ,של שלמות שלוהחוקים ואלוהים מ יםתרחקמ םככל שאתשנראה ממבט ראשון 

"טכני"  שהקושי ה. אני יכול להגיד מובן מסויםחזרה. במובן מסוים זה כך, אבל רק ב ככםאת דר

פעם.  כםשלמות שהיתה ל למצב של ,צעד אחר צעד ,חזרה ככםאת דרסלול ל כיםצרי םאתגבר, כי תמ

בסופו ללא ספק עליכם ולכן ים יותר אומלל, כך אתם מאלוהיםרחוקים יותר  עדיין ככל שאתםאבל 

האומללות ית שבירת החוק וחווממשי זה של אומללות. עם  של דבר לחזור לאלוהים דרך מצב מאוד

מה שנחשב באמת זה אומלל. כם הוהאמצעים כדי להקל על מצב תרופה עצמההונה מכך טמהנובעת 

את החיים ואת העולם לא רק  יםרואאתם רק אם הזו להבין את האמת  יםיכול ם. אתלעשות את זה

, אלא מנקודת המבט הכוללת של הבריאה והמציאות כםשלנוכחית מנקודת המבט האנושית וה

. למדיטציה טוב מאודנושא המוחלטת. כל זה מייצג   

, מיוחדים רבים החיים במצב של שביעות רצון בינונית ללא בעיות וקונפליקטיםהאנשים העל  ותחשב

חוכמה, אמת  לחפשלמעלה כדי אך חסרים אושר אמיתי, אנשים שמעולם לא מושכים את עצמם 

עם  .ת שלהם. הם אינם עושים דבר כדי לקדם את ההתקדמות הרוחניעמוקים ורבים יותר הגשמהו

לעשות משהו עבורם נקודת המוצא ל, זה הופך כלשהי משבר או אומללות חֹוִויםזאת, כאשר הם 

להבין  כםדוגמה זו עשויה להקל עלי .לדרגה גבוהה יותר של מודעות, ולכן גם של אושרהגעה לקראת 

המין האנושי, על ידי באופן כללי חשובה שלא הוכרה  מאודמוטיבציה  ותרופה. זהאומללות היא ש

  .דגוליםאנשים  אלא אולי על ידי כמה

לא תדעו אף פעם אושר  םשליטה עליהם, את כםבתרחישים חיצוניים שאין ל יםתלוי םכל עוד את

לא  םכל הזמן לאבד את זה כי אתתהיו מפוחדים רגיש שביעות רצון זמנית, אבל עשויים לה םאתמהו. 

הוא ש. האושר היחיד שלכם נסיבותהאו על  יכםעלשלהם כוח ועל הלשלוט על אנשים אחרים  יםיכול

, לכם להיותים יכולש יםיחידבסיס / האחיזה העל ידי מישהו, ההילקח ולא ניתן ל בר קיימה/ מתמשך

זרמים הכל מ כםאת נשמת יםרפאמו יםטהרמ ם, כאשר אתכםאת עצממפתחים  םכאשר את יםמגיע

הגורמים הפנימיים האחראים ים את מוצא םכאשר את החורגים מן החוק האלוהי. זה השגוייםחולים וה

הזמן, אלא אם  רוב את זה  ולא תעש ם. למרבה הצער, אתכםשלמצוקות ל/קשייםלויונות לניס

כם. מתרחשים אירועים לא נעימים בחיי  

מן החוק  כםשלסטייה בכוונה. בשל ה מים האלואת האירועים הלא נעי כםעכשיו אלוהים לא שולח ל

תנאים שנכנסים הכנתם את הקודמים, בחיים או אלו האלוהי בזמן זה או אחר, בין אם זה בחיים 
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ואיך חייתם את חייכם האחרונים  לדעת איפהי, בשום פנים ואופן, הכרחאין זה לתוקף ברגע זה ממש. 

 נהולכן זמי םכהיא קיימת ב ,הרהו; כל עוד מגמה לא טכםאת שורשי הקשיים הנוכחיים שלכדי למצוא 

 יםחייב ם, אתכםאת הפגמים והחולשות של יםיודע םכאשר את מוכנים לכך. ם, אם אתכםהכרה שלל

. אם שלכם הנוכחיים םחייב כםכל דבר שאינו לטעמשל  םשורשיאת ה למצוא באופן ישיר או עקיף

המתפתל בנתיב להתחיל תהליך טיהור,  ומהחוק האלוהי, תוכלהסטיות שלכם מציאת עוסקים ב םאת

 כם; אף אחד אחר לא שם אתמתוך בחירה  כוותשמתם עצמכם במכל החושך ש וכלפי מעלה, תצא

.שם  

לא. הבה נתחיל מתוך ואיפה  כוח רצוןפעיל וכוח רצון: איפה להכיוון זה מוביל אותי אל הנושא של 

סוק עבהרחבה כיצד לתי כבר דנ מעל לכל למלא את רצונו של אלוהים. אני יםרוצ םאתשההנחה 

החלטות בודדות  קבלרצון לכח ה. מלבד מסויימות כלשהןרצון האל בנסיבות יכול להיות מציאת מה ב

 ים אליהםלהיות מודע כיםצריפנימיים מרומזים שחיים, יש הרבה זרמי רצון במסוים נקוט במהלך או ל

  .בהם וללמוד מתי ואיך להשתמש

רצון. כח להשיג כמעט כל דבר על ידי  יםיכול םאתשאנשים רבים טוענים, שזה נכון, כמו 

מאשר כל רבי עוצמה נפשיים פנימיים, הם הרבה יותר ההכוחות מפיקים תועלת מ /ב משתמשיםכש

 שאלה אחרת. מתיזו  כוחות אלו,מתי וכיצד ובאיזה כיוון רצוי להשתמש ב אחד מכם מבין כיום; אבל

      ? השתמש בכוחות הרדומים ון ל? מתי זה נככנגד זהלקבל את רצון האל ולא ללחוץ עליכם 

.אנשים רבים מבולבלים ולא מודעים לאפשרויות  

 הירותבב כםאת המחשבות שלו נסחת. אם כן, כםלכן הצעד הראשון הוא לברר אם בלבול זה קיים ב

הוא  יםרוצ םשאלה אם מה שאת בכם. אם יש יםרוצ םלמה שאת יםתמציתיות. להיות מודעבו

על  דהיינו, רושם  /שאני תמיד קובעאופן זה ב את אומצלתעסקו בלרצון של אלוהים, תחילה  מהבהתא

שאלה ש. לאחר חותרים אליו םכל דבר שאת תותמציתיותוך צורות חשיבה ברורות כך שתשימו בידי 

שלום פנימי. כל מי שהשיג משהו בחיים  להשיג יותר ו, תוכלכםבתוכ ה" / הסתדרההתיישב"זו  

להשיג  יםיכול ,כל דבר אחרלם את אלוהים מעל מיאנשים שלא ש .היה אשר יהיה, עשה זאתהאלה, י

את ההזדמנות לגלות את הרצון של אלוהים תמיד  כםאבל יש ל .דברים שאינם תואמים את רצונו

  .מההתחלה

התקדמות מהמהחוק האלוהי או סוטים דברים הארציים שאינם משתייכים ל כםאם הרצונות של

 .להשתמש בכוח הרצון לעתים קרובות יותר או עם יותר כוח יםיכול םעצמי, אתהטיהור הורוחנית ה

הזה פנימי הכוח בבמובן הכללי עדיין לא השתמשו  הזיב תנללכת ב יםצומספר חברים שלי אשר ר

אישיות יהם בלהתגבר עלרבים של המסע. יש בהחלט קשיים הייחודיים פרטים בכאשר נתקלים 

ללמוד. כל זה יכול רבים , ודברים אותם ְלָנדֹותו אליהם יםפגמים רבים להיות מודע, כםשלהאישית 

.בדרך הנכונהו כוח הנכוןב יםמשתמש םבקלות רבה יותר אם הייתתממש לה  
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כח הרצון . כםמתוך הנשמה שלו כםשלאינטלקט את שניהם מתוך הולחפוץ לרצות  יםיכול םאת

חזקה של כוח הרצון של ההשפעה לו לעולם את ההיה תלא יכול להיות חזק, אבל י האינטלקטואל

לחץ  תיוצר תמאוד. אחמובחנות בשתי דרכים  כםלהשתמש בכוח הרצון של יםיכולם הנשמה. את

כל כך הכרחי להשגת שממצב של ניתוק רחק ה כם; זה מוביל אתוה את השלו כםשתשדוד מומתח 

 רֹוַגעיפריע ל /עכבילעולם לא בחיוניות וו הזקוחבורגשית. השני זורם בחופשיות, ת רוחניבגרות 

 ועם זאת בסבלנות; זה משאיר הזקוחב ָחֵפץ; זה עובד עמוק בפנים ובכל זאת די במודע; זה שלכם

הגבוה העצמי אחד יוצא מרצון . זרם מוותריםו ם, אך לעולם לא פאסיבייםומנותק משוחררים כםאת

החוק האלוהי ואת הרצון את גד ונשמשהו ב אתם חפצים. אם כםשלנמוך , השני מתוך העצמי הכםשל

 נכון הוא לגמרישמשהו חפוץ באפשרי לגם עם זאת, זה  וה.שלוכם זה לעולם לא ייתן ל ,האלוהי

או מניעים מוטעים זרמים להתמזג עם  /, אבל לעשות זאת בדרך הלא נכונה, ובכך להתערבבבשבילכם

  .מוטעים

משאלה לגיטימית. להיות  בהחלט ות את המיטב. זלעשו יםרוצ םאת כםבמקצוע שלשנניח, למשל, 

תחסר. יש סכנה להיות יותר מדי שלכם החיוניות ו כםהניצוץ שלכי  שגויללא תשוקה במובן זה יהיה 

ואז למצב  וויתורתחילה למצב של  מבלי שתבחינובאיטיות ו ונועת ומנותקים, כי אז אולילא רצון ל

הדרך כל כך קשה להגיע אל מלא. כאן, כמו בכל דבר אחר, באופן  חיהיות לא ל של אי אכפתיות או

אותה.  ְלַתְחֵזקוהאמצעית הנכונה   

 מדיטציה מדי יוםאתם עושים אם ולהיצמד אליו הנתיב האמצעי הנכון בין הקצוות ניתן למצוא את 

כי  כםהכי טוב שלאת לעשות  יםרוצ םבכנות מלאה. האם את כםאת המניעים הפנימיים של יםקדובו

כי טוב שלכם לעשות את ה כם? האם הרצון שלכםעל יהירותמייחלים לשביעות רצון/ התמוגגות  םאת

את התשובה לשאלות אלה,  כםעצמהשבתם לברגע שחסרי תועלת? ות על ידי סיבות אנוכי לדולמ

פנימי יכול לזרום הרצון הושלכם באופן מודע מוטיבציה ה להתחיל לנתב מחדש את יםיכול םאת

 ועכביש יםאו תת הכרתי יםלא מודעים עזים כאב כםל והיילא  ,נקיים כםהמניעים שלכשבחופשיות. 

מודע -גבוהה יותר, כך התת כם. ככל שההתפתחות שלשלכם רצוןהאת הזרימה החופשית של כוח 

שוב, הצעד הנה . אז, נכוןלא לא נקי ו כםאם הרצון של כם מכשיל/ מגביל את כח הרצון שלכםשל

 איפה לשחררלבדוק  יםיכול ם. בדרך זו אתכםבתוכלא מודע היה שמה למודע את  הראשון הוא להפוך

 םעשיתנו מאשר הרבה יותר ממבלהשתמש  כיםוצרי יםיכול ם, ואיפה אתכח הרצון שלכםלוותר על ו

שתיצפו  . על ידילהתנתק ממנוללמוד עליכם , כםחזק של האגו שלהבלחץ  יםנתקל םכאשר את .בעבר

בין  תםזה. ברגע שהפרדשחרר את ללמוד בהדרגה ל יםיכול םאת כםהאגו שלשל בדחף שוב ושוב 

אחרים במקצוע  אחד שרוצה לשרתהמן השחצן/ חסר הערך אנוכי או ה -ם תוככשתי המגמות האלה ב

 םיוקנמ םאז אתמכיוון ש לפתח את כוח הרצון בכיוון הנכון יםיכול םאת -, מה שזה לא יהיה כםשל

. מוטעיםהמניעים המסכות והמכל   

יש  כם.ולא מתוך המוח של כםלזרום מתוך מקלעת השמש של כםלאמן את כוח הרצון של יםיכול םאת

את ההבדל הזה במידה מסוימת, שכל עוד לא חוויתם אני יודע  .בתוך זהחשוב ומאוד עודן הבדל מ
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לחוות את  תוכלואת, עם זמילים חסרות משמעות.  , אולי אפילוכםהמילים שלי יהיו רק מילים בשביל

חפץ  מהמוח ומהחפץ להיות היטב מה  נוותבי ולנסות, וברגע שתחוו את זה, תדע כוההבדל אם תמשי

הושחתה ללת וו; המגמה הנקייה מדמתערבבות. שתי המגמות לעיתים קרובות כםמהנשמה שללהיות 

או אפילו לא , מי מי הוא יםלא לגמרי ברור ם. בלבול של הנשמה עולה כי אתבידי ה )מגמה( לא נקייה

את  ו, שחררודיפרשת אותם. לאחר ודי. הפרכםב ותשונות קייממובחנות ושתי מגמות מאוד ש יםיודע

חיוני האת הניצוץ  ַהְחיּוַהְרמֹוִנָיה. לכם רק דיסהביא לפועל נגד החוק האלוהי. זה יכול שהאגו  -רצון

במרכז  כםלא שם את האגו שלש נקישהרצון ה, כך כםעמוק בתוך הנשמה שלהאת כוח הרצון  ַהְחיּוו

.יכול להשתלט ,העולם  

יוונית, אבל אלה  להיות ותעשוי ואני יודע, ידידי היקרים, שזה אכן קשה. עבור חלק מכם מילים אל

אמיתית על הבנה יש לעבוד שיש להם הבנה עמוקה יותר יכולים לתפוס קצת ממה שאני אומר. 

זה לעולם לא יהיה מספיק. מה באופן חד פעמי. עמוקה. זה לא יכול לבוא רק על ידי האזנה להרצאה ו

של  ַהָתָרה ו. זהכנסתם את עצמכם אליומהכלא ש כםשל ַלִשְחרּורשתיארתי הוא אחד ממפתחות רבים 

, והאל כבליםמה כםלשחרר את עצמ יםלא מתחיל ם. כל עוד אתלעצמכם מסביבשמתם ש כבליםה

תלכו לפעול עכשיו, כך שבכל זרם פנימי  ַהְתִחילּו. כםמחיי יםמרוצלא , ויםאומלל ים,מתוסכל ורגישת

 בצעלהרוג, לגנוב, או ל כיםלא צרי םאתאת:  כולל. החוק האלוהי ונגד ִבְמקֹוםעם החוק האלוהי, 

 םר חוקיאש עבירות מוכרות או חטאים. אלה המקרים הרחבים והקיצוניים יותר. אבל אלה מכם

אתם , כםבמהלך גלגולי העבר של ועל מגמות אל תםכי התגבר חלים עליכם לא כבר קיצוניים כאלה 

בזרמי  כם,, במגמות הפנימיות שלכםחייבים להתחיל ליישם את החוק האלוהי בתוך הנשמה של

 ומחשבות אינה . שינויכם, ולא רק במעשים החיצוניים שלכם, בתגובות הרגשיות שלכםהנשמה של

 יםרוא םאלא אם את בוא לידי מימוש, וזה לא יכול לותנתלהש כיםצריגם כן  כםק. הרגשות שלימספ

. באמת םכמו שאת כםאת עצמ  

האם יש אולי נות, מתוכנשאלות האל ה ו. לפני שתפנכםועכשיו, ידידי היקרים, אני מוכן לשאלותי

?נוגע לנושא זהמשהו ש  

. הם יםעסקבלמשל בתיאטרון או ות גדולות קרייר: אני חושב על כל אותם אנשים שעשו שאלה

להגיב על זה? מלאים באגו שלהם ולא מתפתחים מבחינה רוחנית. האם אתה יכול  

גלגול להסיבה מהווה את הגורל שאת  ואינו ממלא נבער, חולה או שגויזרם  ח: מי שמטפתשובה

של האישיות שלו, אם כי אולי בתא אחר  כמה היבטיםבני רוחאופן הנוכחי, עשוי עדיין להתקדם ב

, למרות שהוא לא חי את חייו על פי פגם/ דופי אחרמתגבר על כזה לגמרי של נשמתו. אולי אדם 

נקודת המבט לחלוטין מ יםהוא מקדם זרם לא נכון. החיים האלה עדיין לא מבוזבזלמרות שהתוכנית ו

.תהרוחני  

?וחמקלעת השמש לעומת המאתה מתכוון מה ל: שאלה  
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הנשמה. באזור של  ְמֻכֶנה לפעמיםשמה מ: משאלה יכולה לבוא מתוך האינטלקט או המוח, או תשובה

השדה המגנטי הרוחני, שבו לא נמצא , כםשל אנושיתהעין שאינו נראה במקלעת השמש, בחומר קורן 

אדם מסומנים ההקיום של  חזורמכל הנוגעים ל כל הגורמיםשאיפה  ארק כל הרגשות קיימים, אל

חטאים כביכול נכללים בתחום זה, כמו גם איכויות וחיים קודמים, של ק. המשמעות מעולוכתובים 

מהחלק  שלם של החיים. רגשות, משאלות או מחשבות מתפתחים לא רק מאזור המוח, אלא גםהספר ה

רעיונות, הם הם חושבים או יוצרים כשהזה. אנשים רבים לא חוו זאת עדיין. כשהם רוצים משהו, או 

 ותרגיש םאת כאשר רמה מסויימת של התפתחות רוחנית מושגת,מאמינים שזה קורה במוח. אבל 

. כאשר המחשבות כםרוחני שלשדה האזור של הבאפילו לחשוב הביע משאלה ול יםיכול םשאת

  . מחשבות שמקורן במוחממאוד  יםשונוצביון מגיעות משם, יש להם איכות 

על ידי מאומת מאושש / א וה הבא מאזור המוח יוביל למתח, אלא אם כןרצון כנ"ל לגבי כוח הרצון. 

להכות שורש במוח, אבל כל קודם יכול  רעיון נכון גםמהשדה הרוחני או המגנטי. כמובן,  רצון הבא

בקשה או כל האישיות האנושית. לכוח לחדור לו ה עוד הוא נשאר באזור זה לבד, לעולם לא יהיה

יאשר את זה האדם או ניצוץ אלוהי. מי שחווה מערב את העצמי הגבוה של  ימהשדה הרוחנמחשבה 

בשמחה  מהשדה הרוחני יהיה מלא לחלוטין יםמי שיש מחשבה, רעיון או משאלה המתפתח. לזאת

אמת חיה בתוך הנשמה ברגע שהמחשבה היא אמת ושה דאות. אדם זה יידע מעבר לכל צל של ספקוובו

  .זה

אמונה חלשה.  ורק שאלה של שכנוע אינטלקטואלי, ז ולבוא מהמוח. אם זאמונה לעולם לא יכולה 

אמת. לכן, אנשים השל חוויה והשיכנוע א ייצוץ האלוהי המהנמהשדה הרוחני ו הבאהאבל אמונה 

שאין להם אמונה טועים כאשר הם חושבים שאמונה במשהו היא עניין של העדפה אישית. האמונה 

הניסיון לא ניתן להעביר את ה באופן אישי, אם כי תכבר נוסש אותבמשמעותה האמיתית היא תמיד וד

 של אמונה לאהלא נכון סוג את האנשים רבים יש ל. העובדה שהעדיין לא חוו את ז לאחרים אשר

. אמונה במובן האמיתי אינה קיימתש אומר  

 ואפילוחזקות פנימיות להיות משאלות  יםמבחינה רגשית יכולולא בשל אדם לא יציב מאותה סיבה, ל

 ןהך מהמוח, א ותלא בא מודע. משאלות אלה-לאאופן מלא בעלולות להיות בחלקן או בשכפייתיות, 

שגויים , יםחולזרמים הלא מודע של האדם, לא רק יפת חש מהשדה הרוחני. בתהליך של ותלא באגם 

 אשר אני ניגליםולשות וקוצר ראייה, ולא רק פגמים וחבּורּות יחד עם  הופכים לגלויים לעיןמעוותים ו

תחילה  ,גם פוגש את העצמי הגבוה. לפעמים זה בדרך למטה, מוסתר עמוקהאדם . נמוךעצמי המגדיר כ

 ולאחר מכן, האמיתי של האדם וטבעבינן לבין שום קשר שאין באמת תחת מסכות מגן של זיוף 

עד כה לא איפשרו ש הגבוה,עצמי סוף, החלק של ה-. סוףעצמי הנמוךמוסתר מתחת ל )העצמי הגבוה(

כל ב ררחמשוניצוץ האלוהי, שהוא במידה מסוימת בהגבוה הזה או עצמי . ב, מתגלה /צץלתפקדלו 

בין חשיבה ורצון  יש הבדל חשוב מאוד ם כךחוכמה, אמת ואהבה במידה רבה מאוד. אנמצאים אחד, 

לתפקד אלא אם  ה, כמובן, ולא יכולתלהיות מעובד כהצרי נההאחרו ובמוח או בליבה הרוחנית. ז

.טיהור עצמי שלמחמיר האדם עובר תהליך התפתחותי   
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ך בה אנו פועלים דרה: האם ניתן להשיג שיתוף פעולה כלשהו בין השיטה שלך לבין שאלה

?בפסיכותרפיה  

. אשמח מאוד לתת לכם את גיע לזה! כל אדם שבאמת מעוניין ופתוח יכול להניתן: כמובן שתשובה

 כםיכול להיות מועיל לא רק ל זהש. ואני יכול להגיד בה אני משתמש / מפעילהרעיונות ואת המערכת 

הזדמנות לעבוד עם קבוצה של הבעתיד אולי תהיה לי  אלא גם לכל מי שמעוניין. בזמן כלשהו

אם זה  יםתוה ם. אנחנו יכולים לארגן קורס כזה בעתיד. אולי אתתרפיסטיםפסיכיאטרים, פסיכולוגים ו

, להשתמש הרוח יכולשרופא אנושי, אשר לא יכול לראות לתוך הנשמה כמו לל אפשרי ליהיה בכ

 את הדרך תקצרממאוד ו תאדם מסייעמבעד ל, העובדה שאנו יכולים לראות זו. בוודאות במערכת

לרופאים אנושיים מש גם בני אדם, ואין ספק כי תשהל יםמערכת זו יכולב. אבל עדיין, הלהצלח

  .תוצאות טובות יותר וישיגויותר ברבה תהיה הצלחה  המשתמשים )במערכת( בזה

שחור ולבן, וכישוף  מאגי/ הניסתרלבין הות : שאלתי בפעם האחרונה על ההבדל בין המיסטישאלה

?אבל לא היה זמן לענות. אתה יכול לעשות זאת עכשיו  

בטוח. אז אני אענה על  לבן, אניושחור  כישוף: ובכן, כולכם יודעים היטב את ההבדל בין תשובה

או המונחים , אין לנו את המילים ם רואים. אתכישוףהשאלה לגבי ההבדל בין מיסטיקה לבין 

בקרב בני אדם יש בלבול כאשר מדובר אפילו  האלה, אבל אני מבין למה אתה מתכוון.ּ יםהמדויק

כזו מאשר לאדם משמעות של מילה לגמרי לגבי האדם אחד יכול להיות רעיון אחר לבמונחים אלה. 

  .עלול להוביל לאי הבנה השתמש במילים אלהלאחר. לכן, 

שות שהתגשמה יל המשמעות האמיתית של המיסטיקה היא להגיע ולחוות את אלוהים עד כמה שניתן

לוהים, א :ורקחלוטין ואך ל . הדרך המיסטית, אם כן, פירושה טיהור מוחלט, והמטרה נשארתבגוף

 ההיה לו החוויה הגבוהתשרוצה  ותו. אבל המיסטיקן האמיתי אפילו לאא תחוולו שלון רצוההגשמת 

לחלוטין  תואנוכיות מנוגד,  תאנוכימטרה היה ת ,שובביותר הזו כמטרה האולטימטיבית כי זו, 

גיע המטרה היא להשירות. , בעיניים שלנו, הוא למיסטיקה. לכן, המטרה של המיסטיקן האמיתי

- ברואיםבשביל השירות הטוב ביותר היות בל יםיכול םשבו אתלשלמות ולהגיע למצב של אושר 

, אדם מאושר מאוד יכול באמת מאד הרמוניו בריא מאוד, משולב מאודאדם . ורק כםשל יםעמיתה

הוא אלוהים, לא משום שהאיחוד עם אלוהים  המטרה של המיסטיקןלפיכך ב ולעזור. ואהללתת, 

 -אם זה תוצר לוואי נפלא, כביכול גם  – שלא יתוארי עילאפירושו אושר בלתי ניתן לביטוי ואושר 

באמצעות הגשמה מוחלטת של רצון האל  עמיתים -ברואיםהמ שירות לאלוהים דרך שירות לאחד אאל

מכשף , אפילו המכשף. מטרת העל טבעייםכוחות ההבוחן את  פשוטכישוף בכל חלקיק של החיים. 

כוחות אלה בלבן ישתמש  מכשףמסוימים. נכון, על טבעיים שימוש בכוחות הו הלבן, היא החיפושים

רצון  על טבעיים.כוחות ההרחוק יותר מאשר השליטה של גיע לא י כישוףאבל ה .למטרה טובה

חלק מאותם כוחות מדיום ואף עשוי כן בגם ניתקל מטרה האולטימטיבית, ל כוהמיסטיקן, בדר

קסם ה ברורה במוחו. המיסטיקן לא ייסחף על ידי שאראבל מטרתו תמיד תי ,להשתמש בהם מדי פעם
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או להשתמש לרעה  דרכוחמורה שהוא עלול לאבד את האשר מייצג פיתוי גדול ואת הסכנה  כישוףשל 

התנסויות/ חוויות לעיתים מאד קרובות על ידי רומה בסמכויות שבהן למד להשתמש. הוא לא י

כי הם התרשמו יתר על  ית, אך נטשו אותהלו בדרך המיסטיחתמהפכניות. אנשים רבים המהממות ו

.ניםלזמי כו, הפנתיב זה , אשר בשלב זה או אחר בכישוףהמידה מכוחות ה  

טבעיות מיסתוריות(  -)תורות העוסקות בתופעות על ?אֹוקּוְלִטיְזם: מה עם שאלה  

 עדיין יםיודע כם. המילה מתייחסת רק לדברים שאינאוקולט פירושו "מוסתר" /מיסטי/ מאגי: תשובה

עולם שלנו. לפני כם לשלהעולם בין למטה ך ואו שעדיין לא הוכחו מדעית, או היכן שהמסך עדיין מש

.עשרים שנה היתה האנרגיה האטומית נסתרת  

?: מהו מצב האקסטזהשאלה  

אלוהים. זה לא את  , או אפילוותאלוהישויות כוחות אלוהיים, יחֹוֶוה : במצב של אקסטזה אדם תשובה

כאשר זה  הזמןמגיע מיסטי, הנתיב הברצינות על עובדים בקלות רבה. אבל כאשר אנשים  יכול לקרות

.גם כןחייב לקרות   

?: האם זה יכול להיגרם על ידי סמיםשאלה  

בעולם  משמעות ותוחסרנות קט מספר אקסטזות כם; זו אקסטזה שקרית. יש לבאופן זה: לא תשובה

עניין, או לצורך הארוחה טובה,  יםאוכל םלקרוא לזה חוויה אקסטטית כשאת יםיכול םאתשלכם. 

במובן הזה  האקסטז. . זו רק שאלה של דרגהמשהומ יםנהנ םיין טוב, או כאשר את יםשות םכאשר את

יכול לאשר את ההבדל  אתז ָחָוהאמצעים מלאכותיים. ורק אדם שעל ידי להיגרם  הלעולם לא יכול

אין  וז האקסטזלהאל וכל דבר אחר על פני האדמה או בשמים. ית העצום והאדיר בין האקסטזה של חוו

באמצעים מלאכותיים. זה יהיה אותה לא ניתן לשכפל כמו שגם מודע, -התת שום קשר עם דמיון או

דלים, מאד  תחליפים מאודרק  ים להיות לכם, לא הגיוני ונגד כל חוק ביקום. יכולטעםחסר  לגמרי

אקסטזה אמיתית. כאשר העצמי קרות לה , טיהור יכולותפתחהת. רק באמצעות מאמץ אישי, דלים

חזקה שהוא לדרגה כזו  שלכם, הוא זורחנמוך העצמי משכבות המשוחרר הגבוה שלכם הופך להיות 

זרמים  שלהשטף  /זרםהמוכן באיכות עבור ערוך והוא  פיכךכוחות אלוהיים; ולתחבר ליכול לה

.אלוהיים. אז האקסטזה האמיתית יכולה לקרות, לא אחרת  

?טיאקסטהנלהב /החיים של של ה ההוכחה לאקסטזה האמיתית שיפור מתמיד וקבועין : האשאלה  

אקסטזה. שמגיעים ל הרבה, בעיקר, לעתים קרובות מתחילזה בהחלט! אבל שיפור קבוע כן, : תשובה

לאחר זמן קצר יחסית, אפילו קצר  שלמות חייב,הטיהור והל של שבימתהלך בברצינות שכל מי 

. זה קורה בראש ובראשונה הזה שיפורה מרגישים אתגיע לנקודה שבה הל, כםהערכה האנושית שלב

, על אף מעידות  וודאותלצמיתות וב , מאוחר יותר גם בכל הביטויים החיצוניים,הלך רוח של האדםבַ 

התחלה. בסך הכל, שיפור יציב, קבוע ב םינמנע-בלתישהם מדי פעם ,המתרחשים  יםמסוימומבדקים 
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 חקר של כוחותהלמצב של אקסטזה ואפילו לפני  יםגיעמלפני ש זמן רבבולט אמיתי מאוד חייב להיות ו

טבעיים.-על  

תחושות של אהבה לילדיהם  להם עדייןיש העולם הבא : אני רוצה לדעת אם אנשים שעברו אל שאלה

.משפחהקרובי לאו   

להכליל. יש אי אפשר תלוי באדם.  "לא". כל כך ב: זו לא שאלה שאני יכול לענות ב "כן" או תשובה

לקרוביהם במשך  יםקשור יםקיימת במהלך חייהם, מרגישהיתה אהבה שמובן בתנאי ככמה רוחות, 

כך , תרוחני ותפתחהתיש יותר ככל ש .לא בהכרח מצב טוב מאוד להיות בו זמן רב מאוד. אבל זה

מפסיקה, אבל צמיחה  םהאהבשלהתנתק מקרוביה ומקשריה הישנים. זה לא אומר יותר תלמד הישות 

 פעוטיקרים. ההולא רק הקרובים וה של האדם באהבבהדרגה כלולים  ברואיםכל השרוחנית פירושה 

באותה ישויות הצמיחה מתמשכת, כך ניתן לכלול יותר ככל שהרוחני צריך ללמוד לאהוב בהדרגה. 

. ואז לפי כמה אנשיםלא מצמצמת את האהבה שמרגישים כהנכונה דרך באהבה. לאהוב יותר אנשים 

היקרים את קודם כל  ופגשתלעולם הרוחני,  יםחוזר םאחר: כאשר את לשקול גם משהו כיםצרי םאת

מוות לכאורה בזמן ה םבמצב שבו היית ו, תישארכםשלוהבקשה ועל פי הרצון  .החיים האלהלכם מ

 ןתכירו בהיות ןחלק שאת ,, תפגשו רוחות רבות אחרותיותר . אבל כשאתם מתחילים להתפתחכםשל

, לא רק על פני כדור הארץ. אחרים יםרשועל מיבחייכם הקודמים או בחייכם אליכם מאוד  ותקרוב

וכאשר גלגול נשמות אינו נחוץ עוד, . שם תוכלו לגלות מחדש אנשי קשר, יקירים, חברים ותיקים

, כמה כן. אברואיםעבור כל הכם לתהיה כמה אנשים, רק ל הרחיבים לכרגע יכול םהאהבה שאת

חיים האחרונים. לאחרים יש גם אהבה זו, בלקרוביהם  יםקשור מאוד יםעדיין מרגיש ואנשים שנפטר

להימצא בו. טוב לאין ערוך הזמצב יותר. הם ממשיכים למשימות אחרות. ו אך הם אינם קשורים אליה  

ן?שמותיהלושלהן מדינה ל: אני רוצה לדעת אם רוחות בעולם הרוח עדיין קשורות להשא  

פרט. כמובן, ב על השאלה האחרונה. זה תלוי מאודעל שאלה זו תחול אותה תשובה כמו : תשובה

לא מוותרות על  מאוד עדיין, לעתים קרובותות מפותח ן, או רוחות שאינהצמודות לאדמהרוחות 

, משפחתית , לגאווהתקנאי ותנוגע לפטריוטישיעבוד זה הארצי שלהם בעבר, בין אם שיעבוד ה

  כםשלמצב ההוויה  ים,מת םלדמיין שכאשר את כם. אסור לשיכול להיות מקצוע, או כל דבר אחרל

, החשיבה כםמאחור. כל האישיות של כםשל ליפההקאת  םהשארתשיהיה שונה לגמרי רק בגלל 

) הנטייה או  אידיוסינקרסיביותהאם הם מושרשים עמוק,  כםדעות של, והכם, ההרגשה שלכםשל

; זה חלק, עם זאת, של כם, כל זה לא חלק מהגוף שלכםקיבועים שלהו ההתנהגות הייחודית שלכם(

 כםהאישיות שלמה שיש במיכלול התכונות של . וממשיכים להתקייםשהעדינים/ המעודנים גופים ה

אדם מת עם תחושה קנאית של פטריוטיות, הוא או היא  המוות. לכן כאשראחרי )גם( עכשיו, זה יהיה 

. אבל אם אדם התחיל קשורים )לתחושה הקנאית(להיות ים ולכן עשוי, לא ירגישו אחרת אחרי המוות

יותר, הוא יוכל להתקדם מבחינה רוחנית הרבה יותר  הרחבומסתכל על דברים בצורה לנתק את עצמו 

חיים נעימים יותר. לחיות מודרכים ביתר קלות וכך  או היא יכולים להיות . הואבעולם הבאכשיהיה 
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, שלווהבמצב של פחד אחר כך. אם תמותו במצב של תהיו , למשל, במצב של פחד, יםמת םאם את

חיו אחר כך, וזה תו תחוו, ותרגיש ם, אתכםבזמן המוות של םלא משנה מה את .תהיו שלווים אחר כך

את העולם  יםצרוישלכם עמדות התייחסויות / הרגשות וההדעות, ה, כי המחשבות, כםהעולם של יהיה

, כםאני יכול לומר שזה עולם פסיכולוגי, וזה לא אומר שזה עולם של פנטזיה. זה אמיתי. לכם. סביב

כך רעיונות מופשטים הם חסרי צורה. בעולם הרוח לכל הרעיונות המופשטים יש צורה וחומר. 

. שלהם ותאישיהעולמם על ידי  אנשים בונים אתה  

נולד ... נניח, למשל, האיש ש: אני רוצה לדעת אם זה יחול על אדם שהוא גאון, אבל מי שאלה

ה.טובשייתכן ואיננה שהמציא את ספוטניק. אני מתכוון עבור סיבה   

 סוגיה זומטרה רעה ל ומשתמש בו מעולה: זה חל על כל אחד, יקירי. אם גאון ממציא משהו תשובה

לא יהיו שום  ו,חשפשלו יי הפנימייםו יםאמיתימניעים האחרת. זה יילקח בחשבון בסופו של דבר. ה

בני האדם  םהרבה יותר מדויקת ועמוקה ממה שאתדרך והצדקות כוזבות. הוא יישפט ב אמתלות

עכשיו היה מצב ההוויה אחרי המוות. זה חל גם כאן, כמובן, כפי  דנושלעשות. אבל על מה  יםיכול

אשר  חל על כולם. במקרה כזה יכול היה האדם לשכנע את עצמו שיש לו מניעים שונים מאלהזה ש

עולם כיצד אדם יישפט במתי ו. אבל מה וואמתתמקבילה זיוף כזה גם יצור צורה  למעשה הינחו אותו.

 םרעיון מעורפל, אבל גם אז את כם. לפעמים יש להחליטל הוא בלתי אפשרי לחלוטין לבני האדםהבא 

באמת להסתכל לתוך  יםלא יכול םשיקולים אלה. אתידי/ נלקח בחשבון בלְמַשֵחק  לדעת מה יםלא יכול

התפתחותם הכוללת, חייהם הקודמים, המכשולים הפנימיים ים את לא יודע םהנשמה של אדם. את

שאר אדם; כל הרק חלק קטן, קטן של  יםרוא םאת '.וכו האיכויות שלהםוהחיצוניים הנוכחיים שלהם, 

.כםהסיפור מוסתר מ  

?מדינה הלארצו יחזור לאותקשור : האם אדם ששאלה  

צמוד הוא עשוי. אם הוא  . כרוחתלויזה  [.שניהם]: כרוח, אתה מתכוון, או בגלגול הבא? תשובה

במידה מסוימת   וליש ולם האלוהי, לע כדור הארץ או רוח לא מאורגנת, כך לומר, אם הוא לא שייךל

. מה שיהיה הכי קשור אליו אוהלבחור את המקום ש את החופש ללכת לאן שהוא רוצה והוא יכול אז

אם אהבתו לאלוהים חזקה מכל השאר, הוא יכול דרך האהבה  .עולם הבאחזק בו יקבע את גורלו ב

ר, זה יקבע . אבל אם אהבתו לארצו היא החזקה ביותשלו מדינהלקשר ה חיבור/הזאת להתגבר על ה

. זה מסובך יכול להינתןמקרים שבהם, מסיבות מסוימות, חופש תנועה זה אינו  גםתכנו את גורלו. י

, זה יהיה שוב תלוי הבחזרה במדינה הישנה של העכשיו. אם רוח תמצא את עצמכדי להיכנס לזה  מדי

א י, ההשה שלא משנה את הגייישאר שם. בכל פעם שהתמה זמן בנוגע לכ השלבהתייחסות  /בגישה

רוח השייכת לסדר של כוחות אלוהיים יש לכמובן, אחרת אם  דברים טובים יותר. זההמשיך לל היכול

א לא יה, בכוחות עצמהלשם  כתהול תאבל אם רוח כל כך מחובר לארץ.עם או לקשר ב משימה למלא

אותה ארץ. זה עשוי לתגלגל תרוח ש. ככל הנוגע לגלגול נשמות, זה מאוד לא סביר תהיה מאושרת

שאדם כזה הגיון . אבל דווקא במקרה כזה יש יותר לכך סיבות טובותאי אלו לקרות מדי פעם אם יש 
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גלגול של בחייו האחרונים. הסיבה למחזור הכי הרבה  נאשאותה בארץ ש במקום אחר, אולי החיי

צריכה  רמוניההיצירת עדיין חסר, זה ושלמות, ובכל מקום שבו  התפתחות רוחניתנשמות היא 

.באמצעות חוויות מגוונותלהתרחש   

.באלוהים היו, יקירי, כורותב  

. וג'ון סאליג'ודית נערך על ידי   

 

 תרגום: חווה אילון

 

 

 The :מידע איך למצוא ולהשתתף בפעילויות של נתיב ההתמרה ברחבי העולם, אנא כתבול

Pathwork Foundation PO Box 6010 Charlottesville, VA 22906-6010, USA Call: 

1-800-PATHWORK, or Visit: www.pathwork.org  

 

  .ובחומר המובא בהרצאה זו RPathwork ההודעות הבאות נועדו להדריך אתכם בשימוש בשם

 ום בבעלותה נתיב ההתמרה הוא סימן רש RPathwork :שם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים

הקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש  Foundation  Pathwork The של

 בכתב מאת הקרן. 

 

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

  .אדם אחרים, כגון ארגונים מסונפים וסניפים

 

הם  –המדריך לנתיב ההתמרה  – Guide Pathwork זכויות היוצרים לחומר שלזכויות יוצרים: 

 . Pathwork רכושה הבלעדי של קרן

 

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

ר את סמלי היוצרים של הקרן, אך אין לשנות או לקצר את הטקסט בשום צורה שהיא, וגם אין להסי

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

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, סימון 

  .של הקרן. להשגת מידע או עותק של המדיניות, נא ליצור קשר עם הקרןהשירותים וזכויות היוצרים 

 

by Eva Broch Pierrakos   

1996 The Pathwork Foundation (1996 Edition)     
 


