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רצון חופשי
ברכות בשם אלוהים ,ידידי .מבורכת שעה זו; מבורכים כולכם .לא קל עבור אנשים מסוימים שמצאו
את דרכם לכאן בפעם הראשונה להבין שאישיות שונה מאוד מדברת דרך האדם האנושי הזה (דרך
אווה) .זה מצריך למידה ופתיחות להאמין שדבר כזה אפשרי.
מכיוון שבכל פעם חברים חדשים מצטרפים אלינו ,קשה להציג את ההרצאות שלי כך שהבנה ברורה
יכולה להיות מופקת מהן לכולם .אם אתחשב רק בחדשים ,לא אעשה צדק עם כל החברים שלי
שמשתתפים בהרצאות באופן קבוע .מצד שני ,אם ההרצאות היו מתנהלות רק עבור החברים הקבועים
שלי ,לא יכלו החדשים לעקוב כלל אחר ההרצאות .אם כך ,יש סיבוך שלא קל להתגבר עליו ,כפי
שאתם יכולים לראות היטב .עם זאת ,אעשה את מיטב יכולתי בנסיבות אלה.
בשלב זה ,אני רוצה להדגיש שוב כי גם עבור המשתתפים הבאים באופן קבוע ,חזרות הן חיוניות.
לא רק שאתם בני האדם שוכחים כל כך הרבה דברים שחשובים להתקדמות רוחנית ,אלא אפילו מה
שאתם מודעים לו ,אתם יודעים אולי עם האינטלקט שלכם ולא גם בלב שלכם .יש הבדל עצום בין ידע
אינטלקטואלי לבין מה שמכונה הֶ אָ ָרה .אינכם יכולים להגיע לידע עמוק וכה חודר בעת האזנה לאותה
מחשבה אולי עשרים וחמש פעמים ,אפילו אם מתמודדים איתה /בוחנים אותה מזוויות חדשות ,עד
שאתם שומעים את זה בפעם העשרים ושש :ואז פתאום אתם משיגים הארה בנקודת המבט הזו.
הנושא שאדון בו היום הוא רצון חופשי .אנשים מתדיינים בנושא זה לנצח נצחים .קבוצה אחת טוענת
שאין בכלל רצון חופשי :הכל גורל או ייעוד שנקבע .קבוצה אחרת אומרת ,פחות או יותר ,שיש רק
רצון חופשי .לדברי קבוצה שלישית ,יש דברים שנקבעו על ידי בחירה חופשית בעוד שאחרים לא.
עכשיו ,איזה מהם נכון באמת?
הבה נבחן את הנושא הזה ביחד מנקודת מבט רוחנית ומנקודת מבט של מציאות מוחלטת .עבור אדם
המאמין רק בחיים הנוכחיים ,ולא בקיום (של חיים) לפני או אחרי ,למי שלא מאמין בעולם הרוחני או
בחוק ובסדר האלוהי ,האלטרנטיבה השלישית ההגיונית היא כי גורמים מסוימים נקבעים על ידי גורל
ואחרים על ידי הרצון החופשי של האדם .אדם כזה יהיה משוכנע שאין לאדם אפשרות לקבוע היכן
נולד ,כמו גם מה הוא נולד ,איפה ,מתי ,ואיך הוא עומד למות ,ואפילו איך שלבים מסוימים בתוך
החיים הנוכחיים יתגלו /יתפתחו .עם זאת ,עבור אדם שמרגיש ,יודע ,וחֹווֶה את האמת של החוק של
סיבה ותוצאה ושל גלגול נשמות ,נקודת מבט זו לא יכולה להיות נכונה .בתמונה הכוללת ,לכל אדם יש
רצון חופשי מלא ,גם אם באופן זמני הרצון החופשי לא יכול להתבטא בגלל שהגורמים שאינכם
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יכולים לשלוט בהם בחיים האלה נקבעו למעשה על ידכם בחיים הקודמים שלכם .גורמים אלה הם רק
תוצאות /פועל יוצא שנגרמו על ידי סיבות שאתם חוללתן אותן.
הניחו לי לתת לכם דוגמה .נניח שרוצח ,אדם שביצע מעשה לא רק נגד החוק האלוהי ,אלא גם נגד
החוק האנושי שלכם ,נלכד והוכנס לכלא .בואו ונניח יתר על כן שהוא איבד את זכרונו וחֹווֶה שיכחון
(אמנזיה) מאז שביצע את המעשה הזה .אם כך ,הוא מוצא את עצמו בכלא מבלי לדעת מדוע ,כי הוא
לא זוכר מה הוא עשה .ניתן לומר לרוצח שהוא עשה כך וכך ,אבל הוא שכח את זה .עם זאת ,זה לא
משנה את העובדה שהוא ביצע את הפשע .בין אם הוא יודע וזוכר ,או לא ,זה לא משנה .בשל אובדן
הזיכרון שלו והכישלון שלו להאמין במה שאמרו לו ,הרוצח יהיה משוכנע שהיותו כלוא הוא אכן גורל
מאוד לא צודק כי הוא רואה רק חלק אחד ,את החלק הנוכחי ,ומתעלם מהקשרים ומתגובות השרשרת
מן העבר .פעולת העבר שהביאה אותו למצב הנוכחי מוסתרת מהשקפתו ,אך היא קיימת בכל זאת
כמצִ יאּות .המאסר הוא יצירה של רצון חופשי הפועל דרך סיבה ותוצאה.
ְ
בכל מקום שבו נמנע מהרצון החופשי שלכם לעבוד בשביל האינטרסים לכאורה המיידיים שלכם ,זה
בגלל הסיבות שאתם בעצמכם גרמתם ,גם אם אתם לא יכולים לזכור אותן .באותה מידה ,בכל מקום
שבו יש לכם כעת את האפשרות להשתמש ברצון החופשי שלכם לתועלת  /רווח ממשי או לכאורה
ממשי עבורכם ,אתם עצמכם מחוללים את הסיבות /מביאים את הגורמים; בין אם זה בחיים אלו בחיים
קודמים ,זה לא משנה את פעולתו של החוק .החופש הנוכחי שלכם ,או חוסר החופש ,תלוי לחלוטין
בפעולות העבר שלכם ,במחשבות ובתגובות פנימיות.
יותר ויותר אנשים מבחינים ומזהים כיום את העובדה שהחוק הזה חל על החיים הנוכחיים של האדם.
סיבות רבות ,רבות ,למה שקורה בחיים שלכם ניתן לייחס לפעולה חיצונית או פנימית כלשהי שלכם,
מוקדם יותר באותו גלגול .רק לפני זמן קצר ,למין האנושי לא היה את האמצעים לרדת מספיק עמוק
לשורשם של דברים בנפש האדם כדי למצוא סיבות נסתרות אלה ,בין אם טובות או רעות ,אוהדות או
שליליות .כפי שאמרתי ,יש כמה סיבות הנובעות מחיים אלו שאינכם זוכרים; זה מצריך הרבה זמן
ומאמץ כדי לחשוף אותן .לא היה עולה על דעתכם לטעון שאתם לא אחראים רק בגלל ששכחתם
אותן .פעם אחת בחרתם באופן חופשי לפעול ולחשוב בצורה שהביאה לתוצאה מסוימת.
אין כל פעולה ,מחשבה או אפילו רגש שאינם מביאים לידי תוצאה .כמה תוצאות מתרחשות במהירות,
ולכן קל יותר לעקוב אחר הסיבות שלהם .אחרות עוברות במסלול ארוך יותר ,אבל נשארת העובדה
כי שום דבר לא קורה בחיים שלכם שעבורו אתם לא אחראים .כולכם יודעים זאת .לכן הרעיון שרצון
חופשי קיים רק חלק מהזמן חייב להיות שגוי ,או לכל היותר חצי אמת .מה שתעשו או תחשבו כיום
ואיך שאתם מגיבים עכשיו חייב להשפיע על מחר ,על החודש הבא ,השנה הבאה ובמקרים רבים גם
על החיים הבאים שלכם .אז למעשה יש לכם רצון חופשי מלא ,חברים שלי! רק איפה או בכל פעם
שאתם בני האדם לא יכולים לזכור או לזהות את הזרעים שזרעתם ,אתם אומרים שזו הפעולה של
הגורל.
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אנשים רבים חושבים שלהיות בעלי רצון חופשי משמעו שהם יכולים לעשות או לחשוב מה שהם
רוצים מבלי לגרום לתוצאה כלשהי .תפיסה זו של בחירה חופשית היא כמובן טעות גסה .אלוהים ברא
את היקום ,אשר נשלט על ידי מספר אינסופי של חוקים .הוא ברא את הילדים שלו ונתן להם רצון
חופשי כדי שיוכלו לבחור לשמור או לא לשמור על החוקים ,הרבה לפני שכדור הארץ הזה והעולם
החומרי הזה נוצר .שמירה על חוקים אלה מובילה לשמחה ,לאהבה ,להרמוניה ,לאור ולחוכמה עליונה,
משום שאלוהים ,שמושלם הוא ,אינו יכול ליצור דבר פְ ָרט לשלמות .עם זאת ,אם בְ ִריָה כלשהי היתה
נאלצת להישאר במסגרת החוקים האלה ,כאילו שלא היה להן רצון חופשי ,החוקים לא יהיו מה שהם,
וגם לא יהיו בהתאמה עם טבעו של אלוהים .תהיה סתירה  /אי התאמה בין חוק היסוד של הרצון
החופשי לבין יישומו בבריאה .יופי ,הרמוניה ,חוכמה ,אושר עילאי ואהבה אינם יכולים להיות אם
ההתנסות של מצבים אלה נִ כְ פֶת על הפרט בניגוד לרצונו או רצונה או בניגוד להכרה של הפרט
בחוכמה ובשלמות של החוקים .אז אלוהים לא יהיה אלוהים של חופש ,אלא אלוהים של עבדות ,גם
אם הברואים שלו יכולים להיות מאושרים במערכת נאכפת .לכן לכל ישות  -אנושית או רוחנית -יש
אפשרות לבחור לחיות לפי החוקים או לא .שם טמון המפתח לשאלה זו; לא רק המפתח להבנה נוספת
של הרצון החופשי ,אלא גם להבנה של קיומו של רוע ,חושך ואכזריות  -בקיצור ,נפילת המלאכים.
כל כך הרבה אנשים תוהים איך אלוהים של אהבה יכול היה ליצור רוע .אבל אלוהים לא יצר רשע.
כפי שאתם יכולים להבין עכשיו ,הוא נתן לכל יצור את ההזדמנות לבחור באופן חופשי או לא לבחור
ללכת בעקבות החוקים שלו של שלמות.
אתם יכולים לומר שקשה לשמוע בקול החוקים האלוהיים ,ואכן זה כך ,במובנים מסוימים .מי שעזב
בזמן זה או אחר חוק אלוהי אכן מתקשה לעמוד בו שוב .אבל עבור אלה שמעולם לא עזבו את זה -
ויש רבים שזה מתייחס אליהם -זה לא קשה .הקושי טמון אך ורק בטיהור עצמכם ,צעד אחר צעד ,עד
שתגיעו למצב שהיה פעם שלכם ,שבשמירה על החוק לא היה כל קושי בשבילכם .כאן אני רוצה
להדגיש שלא בחרתם לעזוב את החוק האלוהי בגלל שהיה קשה מדי להמשיך /לשמור (את החוקים).
בהיבט איזשהו של האישיות שלכם בו לא סטיתם מהחוק האלוהי – כי זה לא קרה בהכרח בכל היבט -
או בהיבט כלשהו בו הצלחתם לטהר את עצמכם בגלגולים קודמים בחזרה למצבכם המקורי ,לא קשה
לכם בכלל לשמור על החוקים.
הקושי משתנה עם כל אדם .עבור אדם אחד זה עלול להיות קשה לא לגנוב .לאחרת ,זה לא מציב שום
קושי בכלל ,בעוד שלא לאבד את העשתונות שלה כן מציב .עבור שלישי ,זה עשוי להיות קשה לא
להיות קנאי ,וכן הלאה .זוהי המטרה שלכם ,דרך התפתחות רוחנית והתקדמות ,להגיע למצב שבו אתם
מסוגלים לחיות בתוך החוק האלוהי בכל היבט מתקבל על הדעת ,בכלל ללא כל קושי .ומצב זה,
כמובן ,יכול להתממש רק באמצעות בחירה שלכם ורצון חופשי שלכם.
כל זה אולי גם יבהיר לכם את הרעיון של "ענישה" ,שנגדה כל כך הרבה מכם מתמרדים .אין אלוהים
שמחלק עונש שרירותי .אלוהים ברא חוקים מושלמים ותנאים מושלמים לילדים שלו ללכת אחריהם
בחופשיות או לא .אם תבחרו את המילה "עונש" בשביל זה ,זה העסק שלכם ,אבל אתם תודו שזה
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גורם לדעה קדומה לגמרי כלפי העובדות כמו שהם באמת .הבריאה של אלוהים היא מושלמת כל כך
והחוקים שלו הם בכזו חוכמה עליונה ואהבה שכל מה שעושים אנשים  -אפילו אלה שחרגו מהחוקים
שלו  -חייבים בסופו של דבר למצוא דרכם חזרה אל החוקים שלו ובכך למצב של אושר מוחלט
ושלמות .המשוואה חייבת לצאת לאור אפילו בסוף .זה חייב לקרות בדרך זו או אחרת .אחד הקשיים
הגדולים ביותר לאנושות ,אולי ,הוא להבין זאת .עם זאת ,אני אנסה לתת לכם הסבר למרות שזה קשה
לי ,להשתמש בדיבור אנושי ,המייצג מכשול גדול מאוד עבורנו ,הרוחות.
נראה ממבט ראשון שככל שאתם מתרחקים מאלוהים והחוקים שלו של שלמות ,כך קשה יותר למצוא
את דרככם חזרה .במובן מסוים זה כך ,אבל רק במובן מסוים .אני יכול להגיד שהקושי ה"טכני"
מתגבר ,כי אתם צריכים לסלול את דרככם חזרה ,צעד אחר צעד ,למצב של שלמות שהיתה לכם פעם.
אבל עדיין ככל שאתם רחוקים יותר מאלוהים ,כך אתם אומללים יותר ולכן ללא ספק עליכם בסופו
של דבר לחזור לאלוהים דרך מצב מאוד ממשי זה של אומללות .עם שבירת החוק וחווית האומללות
הנובעת מכך טמונה התרופה עצמה והאמצעים כדי להקל על מצבכם האומלל .מה שנחשב באמת זה
לעשות את זה .אתם יכולים להבין את האמת הזו רק אם אתם רואים את החיים ואת העולם לא רק
מנקודת המבט האנושית והנוכחית שלכם ,אלא מנקודת המבט הכוללת של הבריאה והמציאות
המוחלטת .כל זה מייצג נושא טוב מאוד למדיטציה.
תחשבו על האנשים הרבים החיים במצב של שביעות רצון בינונית ללא בעיות וקונפליקטים מיוחדים,
אך חסרים אושר אמיתי ,אנשים שמעולם לא מושכים את עצמם למעלה כדי לחפש חוכמה ,אמת
והגשמה עמוקים ורבים יותר .הם אינם עושים דבר כדי לקדם את ההתקדמות הרוחנית שלהם .עם
זאת ,כאשר הם חֹווִ ים משבר או אומללות כלשהי ,זה הופך לנקודת המוצא עבורם לעשות משהו
לקראת הגעה לדרגה גבוהה יותר של מודעות ,ולכן גם של אושר .דוגמה זו עשויה להקל עליכם להבין
שאומללות היא התרופה .זו מוטיבציה מאוד חשובה שלא הוכרה באופן כללי על ידי המין האנושי,
אלא אולי על ידי כמה אנשים דגולים.
כל עוד אתם תלויים בתרחישים חיצוניים שאין לכם שליטה עליהם ,אתם לא תדעו אף פעם אושר
מהו .אתם עשויים להרגיש שביעות רצון זמנית ,אבל תהיו מפוחדים כל הזמן לאבד את זה כי אתם לא
יכולים לשלוט על אנשים אחרים ועל הכוח שלהם עליכם או על הנסיבות שלכם .האושר היחיד שהוא
בר קיימה /מתמשך ולא ניתן להילקח על ידי מישהו ,הבסיס  /האחיזה היחידים שיכולים להיות לכם,
מגיעים כאשר אתם מפתחים את עצמכם ,כאשר אתם מטהרים ומרפאים את נשמתכם מכל הזרמים
החולים והשגויים החורגים מן החוק האלוהי .זה כאשר אתם מוצאים את הגורמים הפנימיים האחראים
לניסיונות ולקשיים/למצוקות שלכם .למרבה הצער ,אתם לא תעשו את זה רוב הזמן ,אלא אם
מתרחשים אירועים לא נעימים בחייכם.
עכשיו אלוהים לא שולח לכם את האירועים הלא נעימים האלו בכוונה .בשל הסטייה שלכם מן החוק
האלוהי בזמן זה או אחר ,בין אם זה בחיים אלו או בחיים קודמים ,הכנתם את התנאים שנכנסים
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לתוקף ברגע זה ממש .אין זה הכרחי ,בשום פנים ואופן ,לדעת איפה ואיך חייתם את חייכם האחרונים
כדי למצוא את שורשי הקשיים הנוכחיים שלכם; כל עוד מגמה לא טוהרה ,היא קיימת בכם ולכן זמינה
להכרה שלכם ,אם אתם מוכנים לכך .כאשר אתם יודעים את הפגמים והחולשות שלכם ,אתם חייבים
למצוא באופן ישיר או עקיף את השורשים של כל דבר שאינו לטעמכם בחיים הנוכחיים שלכם .אם
אתם עוסקים במציאת הסטיות שלכם מהחוק האלוהי ,תוכלו להתחיל תהליך טיהור ,בנתיב המתפתל
כלפי מעלה ,תצאו מכל החושך ששמתם עצמכם בתוכו מתוך בחירה ; אף אחד אחר לא שם אתכם
שם.
זה מוביל אותי אל הנושא של כיוון וכוח רצון :איפה להפעיל כוח רצון ואיפה לא .הבה נתחיל מתוך
ההנחה שאתם רוצים מעל לכל למלא את רצונו של אלוהים .אני כבר דנתי בהרחבה כיצד לעסוק
במציאת מה יכול להיות רצון האל בנסיבות מסויימות כלשהן .מלבד כח הרצון לקבל החלטות בודדות
או לנקוט במהלך מסוים בחיים ,יש הרבה זרמי רצון פנימיים מרומזים שצריכים להיות מודעים אליהם
וללמוד מתי ואיך להשתמש בהם.
זה נכון ,כמו שאנשים רבים טוענים ,שאתם יכולים להשיג כמעט כל דבר על ידי כח רצון.
כשמשתמשים ב /מפיקים תועלת מהכוחות הנפשיים פנימיים ,הם הרבה יותר רבי עוצמה מאשר כל
אחד מכם מבין כיום; אבל מתי וכיצד ובאיזה כיוון רצוי להשתמש בכוחות אלו ,זו שאלה אחרת .מתי
עליכם לקבל את רצון האל ולא ללחוץ כנגד זה? מתי זה נכון להשתמש בכוחות הרדומים ?
אנשים רבים מבולבלים ולא מודעים לאפשרויות.
לכן הצעד הראשון הוא לברר אם בלבול זה קיים בכם .אם כן ,תנסחו את המחשבות שלכם בבהירות
ובתמציתיות .להיות מודעים למה שאתם רוצים .אם יש בכם שאלה אם מה שאתם רוצים הוא
בהתאמה לרצון של אלוהים ,תחילה תעסקו בלמצוא את זה באופן שאני תמיד קובע /רושם  ,דהיינו על
ידי כך שתשימו בתוך צורות חשיבה ברורות ותמציתיות כל דבר שאתם חותרים אליו .לאחר ששאלה
זו "התיישבה"  /הסתדרה בתוככם ,תוכלו להשיג יותר שלום פנימי .כל מי שהשיג משהו בחיים
האלה ,יהיה אשר יהיה ,עשה זאת .אנשים שלא שמים את אלוהים מעל לכל דבר אחר ,יכולים להשיג
דברים שאינם תואמים את רצונו .אבל יש לכם תמיד את ההזדמנות לגלות את הרצון של אלוהים
מההתחלה.
אם הרצונות שלכם משתייכים לדברים הארציים שאינם סוטים מהחוק האלוהי או מההתקדמות
הרוחנית והטיהור העצמי ,אתם יכולים להשתמש בכוח הרצון לעתים קרובות יותר או עם יותר כוח.
מספר חברים שלי אשר רוצים ללכת בנתיב זה במובן הכללי עדיין לא השתמשו בכוח הפנימי הזה
כאשר נתקלים בפרטים הייחודיים של המסע .יש בהחלט קשיים רבים להתגבר עליהם באישיות
האישית שלכם ,פגמים רבים להיות מודעים אליהם ולְ נָדֹות אותם ,ודברים רבים ללמוד .כל זה יכול
להתממש בקלות רבה יותר אם הייתם משתמשים בכוח הנכון ובדרך הנכונה.
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אתם יכולים לרצות ולחפוץ את שניהם מתוך האינטלקט שלכם ומתוך הנשמה שלכם .כח הרצון
האינטלקטואלי יכול להיות חזק ,אבל לא תהיה לו לעולם את ההשפעה החזקה של כוח הרצון של
הנשמה .אתם יכולים להשתמש בכוח הרצון שלכם בשתי דרכים מובחנות מאוד .אחת יוצרת לחץ
ומתח שתשדוד מכם את השלווה ; זה מוביל אתכם הרחק ממצב של ניתוק שכל כך הכרחי להשגת
בגרות רוחנית ורגשית .השני זורם בחופשיות ,בחוזקה ובחיוניות ולעולם לא יעכב /יפריע לרֹוגַע
שלכם; זה עובד עמוק בפנים ובכל זאת די במודע; זה חָ פֵץ בחוזקה ועם זאת בסבלנות; זה משאיר
אתכם משוחררים ומנותקים ,אך לעולם לא פאסיבים ומוותרים .זרם רצון אחד יוצא מהעצמי הגבוה
שלכם ,השני מתוך העצמי הנמוך שלכם .אם אתם חפצים במשהו שנוגד את החוק האלוהי ואת הרצון
האלוהי ,זה לעולם לא ייתן לכם שלווה .עם זאת ,זה גם אפשרי לחפוץ במשהו שהוא לגמרי נכון
בשבילכם ,אבל לעשות זאת בדרך הלא נכונה ,ובכך להתערבב /להתמזג עם זרמים מוטעים או מניעים
מוטעים.
נניח ,למשל ,שבמקצוע שלכם אתם רוצים לעשות את המיטב .זו בהחלט משאלה לגיטימית .להיות
ללא תשוקה במובן זה יהיה שגוי כי הניצוץ שלכם והחיוניות שלכם תחסר .יש סכנה להיות יותר מדי
ללא רצון ומנותקים ,כי אז אולי תנועו באיטיות ומבלי שתבחינו תחילה למצב של וויתור ואז למצב
של אי אכפתיות או לא להיות חי באופן מלא .כאן ,כמו בכל דבר אחר ,כל כך קשה להגיע אל הדרך
האמצעית הנכונה ולְ תַ חְ זֵק אותה.
ניתן למצוא את הנתיב האמצעי הנכון בין הקצוות ולהיצמד אליו אם אתם עושים מדיטציה מדי יום
ובודקים את המניעים הפנימיים שלכם בכנות מלאה .האם אתם רוצים לעשות את הכי טוב שלכם כי
אתם מייחלים לשביעות רצון /התמוגגות על יהירותכם? האם הרצון שלכם לעשות את הכי טוב שלכם
מדולל על ידי סיבות אנוכיות חסרי תועלת? ברגע שהשבתם לעצמכם את התשובה לשאלות אלה,
אתם יכולים להתחיל לנתב מחדש את המוטיבציה שלכם באופן מודע והרצון הפנימי יכול לזרום
בחופשיות .כשהמניעים שלכם נקיים ,לא יהיו לכם כאבים עזים לא מודעים או תת הכרתיים שיעכבו
את הזרימה החופשית של כוח הרצון שלכם .ככל שההתפתחות שלכם גבוהה יותר ,כך התת-מודע
שלכם מכשיל /מגביל את כח הרצון שלכם אם הרצון שלכם לא נקי ולא נכון .אז ,הנה שוב ,הצעד
הראשון הוא להפוך למודע את מה שהיה לא מודע בתוככם .בדרך זו אתם יכולים לבדוק איפה לשחרר
ולוותר על כח הרצון שלכם ,ואיפה אתם יכולים וצריכים להשתמש בהרבה יותר ממנו מאשר עשיתם
בעבר .כאשר אתם נתקלים בלחץ החזק של האגו שלכם ,עליכם ללמוד להתנתק ממנו .על ידי שתיצפו
שוב ושוב בדחף של האגו שלכם אתם יכולים ללמוד בהדרגה לשחרר את זה .ברגע שהפרדתם בין
שתי המגמות האלה בתוככם  -האנוכי או השחצן /חסר הערך מן האחד שרוצה לשרת אחרים במקצוע
שלכם ,מה שזה לא יהיה  -אתם יכולים לפתח את כוח הרצון בכיוון הנכון מכיוון שאז אתם מנוקים
מכל המסכות והמניעים המוטעים.
אתם יכולים לאמן את כוח הרצון שלכם לזרום מתוך מקלעת השמש שלכם ולא מתוך המוח שלכם .יש
הבדל מעודן מאוד וחשוב בתוך זה .אני יודע שכל עוד לא חוויתם את ההבדל הזה במידה מסוימת,
6

המילים שלי יהיו רק מילים בשבילכם ,אולי אפילו מילים חסרות משמעות .עם זאת ,תוכלו לחוות את
ההבדל אם תמשיכו לנסות ,וברגע שתחוו את זה ,תדעו ותבינו היטב מה חפץ להיות מהמוח ומה חפץ
להיות מהנשמה שלכם .שתי המגמות לעיתים קרובות מתערבבות; המגמה הנקייה מדוללת והושחתה
בידי ה (מגמה) לא נקייה .בלבול של הנשמה עולה כי אתם לא לגמרי ברורים מי הוא מי ,או אפילו לא
יודעים ששתי מגמות מאוד מובחנות ושונות קיימות בכם .הפרידו אותם .לאחר שתפרידו ,שחררו את
רצון -האגו שפועל נגד החוק האלוהי .זה יכול להביא לכם רק דיסהַ ְרמֹונִ יָה .הַ חְ יּו את הניצוץ החיוני
והַ חְ יּו את כוח הרצון העמוק בתוך הנשמה שלכם ,כך שהרצון הנקי שלא שם את האגו שלכם במרכז
העולם ,יכול להשתלט.
אני יודע ,ידידי היקרים ,שזה אכן קשה .עבור חלק מכם מילים אלו עשויות להיות יוונית ,אבל אלה
שיש להם הבנה עמוקה יותר יכולים לתפוס קצת ממה שאני אומר .יש לעבוד על הבנה אמיתית
ועמוקה .זה לא יכול לבוא רק על ידי האזנה להרצאה באופן חד פעמי .זה לעולם לא יהיה מספיק .מה
שתיארתי הוא אחד ממפתחות רבים ל ִַשחְ רּור שלכם מהכלא שהכנסתם את עצמכם אליו .זו הַ תָ ָרה של
הכבלים ששמתם מסביב לעצמכם .כל עוד אתם לא מתחילים לשחרר את עצמכם מהכבלים האלו,
תרגישו מתוסכלים ,אומללים ,ולא מרוצים מחייכם .הַ ְתחִ ילּו לפעול עכשיו ,כך שבכל זרם פנימי תלכו
עם החוק האלוהי ,בִ ְמקֹום נגדו .החוק האלוהי כולל את :אתם לא צריכים להרוג ,לגנוב ,או לבצע
עבירות מוכרות או חטאים .אלה המקרים הרחבים והקיצוניים יותר .אבל אלה מכם אשר חוקים
קיצוניים כאלה כבר לא חלים עליכם כי התגברתם על מגמות אלו במהלך גלגולי העבר שלכם ,אתם
חייבים להתחיל ליישם את החוק האלוהי בתוך הנשמה שלכם ,במגמות הפנימיות שלכם ,בזרמי
הנשמה שלכם ,בתגובות הרגשיות שלכם ,ולא רק במעשים החיצוניים שלכם .שינוי המחשבות אינו
מספיק .הרגשות שלכם גם כן צריכים להשתנות ,וזה לא יכול לבוא לידי מימוש אלא אם אתם רואים
את עצמכם כמו שאתם באמת.
ועכשיו ,ידידי היקרים ,אני מוכן לשאלותיכם .לפני שתפנו אל השאלות המתוכננות ,האם יש אולי
משהו שנוגע לנושא זה?
שאלה :אני חושב על כל אותם אנשים שעשו קריירות גדולות למשל בתיאטרון או בעסקים .הם
מלאים באגו שלהם ולא מתפתחים מבחינה רוחנית .האם אתה יכול להגיב על זה?
תשובה :מי שמטפח זרם שגוי ,חולה או נבער ואינו ממלא את הגורל שמהווה את הסיבה לגלגול
הנוכחי ,עשוי עדיין להתקדם באופן רוחני בכמה היבטים של האישיות שלו ,אם כי אולי בתא אחר
לגמרי של נשמתו .אולי אדם כזה מתגבר על פגם /דופי אחר ,למרות שהוא לא חי את חייו על פי
התוכנית ולמרות שהוא מקדם זרם לא נכון .החיים האלה עדיין לא מבוזבזים לחלוטין מנקודת המבט
הרוחנית.
שאלה :למה אתה מתכוון מקלעת השמש לעומת המוח?
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תשובה :משאלה יכולה לבוא מתוך האינטלקט או המוח ,או ממה שלפעמים ְמ ֻכנֶה הנשמה .באזור של
מקלעת השמש ,בחומר קורן שאינו נראה בעין האנושית שלכם ,נמצא השדה המגנטי הרוחני ,שבו לא
רק כל הרגשות קיימים ,אלא איפה שכל הגורמים הנוגעים לכל מחזור הקיום של האדם מסומנים
וכתובים לעומק .המשמעות של חיים קודמים ,איכויות וחטאים כביכול נכללים בתחום זה ,כמו גם
הספר השלם של החיים .רגשות ,משאלות או מחשבות מתפתחים לא רק מאזור המוח ,אלא גם מהחלק
הזה .אנשים רבים לא חוו זאת עדיין .כשהם רוצים משהו ,או כשהם חושבים או יוצרים רעיונות ,הם
מאמינים שזה קורה במוח .אבל כאשר רמה מסויימת של התפתחות רוחנית מושגת ,אתם תרגישו
שאתם יכולים להביע משאלה ואפילו לחשוב באזור של השדה הרוחני שלכם .כאשר המחשבות
מגיעות משם ,יש להם איכות וצביון שונים מאוד ממחשבות שמקורן במוח.
כנ"ל לגבי כוח הרצון .רצון הבא מאזור המוח יוביל למתח ,אלא אם כן הוא מאושש  /מאומת על ידי
רצון הבא מהשדה הרוחני או המגנטי .כמובן ,גם רעיון נכון יכול קודם להכות שורש במוח ,אבל כל
עוד הוא נשאר באזור זה לבד ,לעולם לא יהיה לו הכוח לחדור לכל האישיות האנושית .בקשה או
מחשבה מהשדה הרוחני מערב את העצמי הגבוה של האדם או ניצוץ אלוהי .מי שחווה את זה יאשר
זאת .למי שיש מחשבה ,רעיון או משאלה המתפתחים מהשדה הרוחני יהיה מלא לחלוטין בשמחה
ובוודאות .אדם זה יידע מעבר לכל צל של ספק שהמחשבה היא אמת ושהאמת חיה בתוך הנשמה ברגע
זה.
אמונה לעולם לא יכולה לבוא מהמוח .אם זו רק שאלה של שכנוע אינטלקטואלי ,זו אמונה חלשה.
אבל אמונה הבאה מהשדה הרוחני ומהניצוץ האלוהי היא השיכנוע וחוויה של האמת .לכן ,אנשים
שאין להם אמונה טועים כאשר הם חושבים שאמונה במשהו היא עניין של העדפה אישית .האמונה
במשמעותה האמיתית היא תמיד ודאות שכבר נוסתה באופן אישי ,אם כי את הניסיון לא ניתן להעביר
לאחרים אשר עדיין לא חוו את זה .העובדה שלאנשים רבים יש את הסוג הלא נכון של אמונה לא
אומר שאמונה במובן האמיתי אינה קיימת.
מאותה סיבה ,לאדם לא יציב ולא בשל מבחינה רגשית יכולים להיות משאלות פנימיות חזקות ואפילו
כפייתיות ,שעלולות להיות בחלקן או באופן מלא בלא-מודע .משאלות אלה לא באות מהמוח ,אך הן
גם לא באות מהשדה הרוחני .בתהליך של חשיפת הלא מודע של האדם ,לא רק זרמים חולים ,שגויים
ומעוותים הופכים לגלויים לעין יחד עם בּורּות וקוצר ראייה ,ולא רק פגמים וחולשות ניגלים אשר אני
מגדיר כעצמי הנמוך .האדם גם פוגש את העצמי הגבוה .לפעמים זה בדרך למטה ,מוסתר עמוק ,תחילה
תחת מסכות מגן של זיוף שאין באמת שום קשר בינן לבין טבעו האמיתי של האדם ,ולאחר מכן
(העצמי הגבוה) מוסתר מתחת לעצמי הנמוך .סוף-סוף ,החלק של העצמי הגבוה ,שעד כה לא איפשרו
לו לתפקד ,מתגלה /צץ .בעצמי הגבוה הזה או בניצוץ האלוהי ,שהוא במידה מסוימת משוחרר בכל
אחד ,נמצאים חוכמה ,אמת ואהבה במידה רבה מאוד .אם כך יש הבדל חשוב מאוד בין חשיבה ורצון
במוח או בליבה הרוחנית .זו האחרונה צריכה להיות מעובדת ,כמובן ,ולא יכולה לתפקד אלא אם
האדם עובר תהליך התפתחותי מחמיר של טיהור עצמי.
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שאלה :האם ניתן להשיג שיתוף פעולה כלשהו בין השיטה שלך לבין הדרך בה אנו פועלים
בפסיכותרפיה?
תשובה :כמובן שניתן! כל אדם שבאמת מעוניין ופתוח יכול להגיע לזה .אשמח מאוד לתת לכם את
הרעיונות ואת המערכת בה אני משתמש  /מפעיל .ואני יכול להגיד שזה יכול להיות מועיל לא רק לכם
אלא גם לכל מי שמעוניין .בזמן כלשהו בעתיד אולי תהיה לי ההזדמנות לעבוד עם קבוצה של
פסיכיאטרים ,פסיכולוגים ותרפיסטים .אנחנו יכולים לארגן קורס כזה בעתיד .אולי אתם תוהים אם זה
יהיה בכלל אפשרי לרופא אנושי ,אשר לא יכול לראות לתוך הנשמה כמו שרוח יכולה ,להשתמש
במערכת זו .בוודאות ,העובדה שאנו יכולים לראות מבעד לאדם מסייעת מאוד ומקצרת את הדרך
להצלחה .אבל עדיין ,במערכת זו יכולים להשתמש גם בני אדם ,ואין ספק כי לרופאים אנושיים
המשתמשים (במערכת) בזה תהיה הצלחה רבה ביותר וישיגו תוצאות טובות יותר.
שאלה :שאלתי בפעם האחרונה על ההבדל בין המיסטיות לבין המאגי /הניסתר וכישוף שחור ולבן,
אבל לא היה זמן לענות .אתה יכול לעשות זאת עכשיו?
תשובה :ובכן ,כולכם יודעים היטב את ההבדל בין כישוף שחור ולבן ,אני בטוח .אז אני אענה על
השאלה לגבי ההבדל בין מיסטיקה לבין כישוף .אתם רואים ,אין לנו את המילים או המונחים
המדויקים האלה ,אבל אני מבין למה אתה מתכוון ּ.אפילו בקרב בני אדם יש בלבול כאשר מדובר
במונחים אלה .לאדם אחד יכול להיות רעיון אחר לגמרי לגבי המשמעות של מילה כזו מאשר לאדם
אחר .לכן ,להשתמש במילים אלה עלול להוביל לאי הבנה.
המשמעות האמיתית של המיסטיקה היא להגיע ולחוות את אלוהים עד כמה שניתן לישות שהתגשמה
בגוף .הדרך המיסטית ,אם כן ,פירושה טיהור מוחלט ,והמטרה נשארת לחלוטין ואך ורק :אלוהים,
הגשמת הרצון שלו ולחוות אותו .אבל המיסטיקן האמיתי אפילו לא רוצה שתהיה לו החוויה הגבוהה
ביותר הזו כמטרה האולטימטיבית כי זו ,שוב ,תהיה מטרה אנוכית  ,ואנוכיות מנוגדת לחלוטין
למיסטיקה .לכן ,המטרה של המיסטיקן האמיתי ,בעיניים שלנו ,הוא שירות .המטרה היא להגיע
לשלמות ולהגיע למצב של אושר שבו אתם יכולים להיות בשירות הטוב ביותר בשביל הברואים -
העמיתים שלכם .ורק אדם בריא מאוד ,משולב מאוד והרמוני מאד ,אדם מאושר מאוד יכול באמת
לתת ,לאהוב ולעזור .לפיכך המטרה של המיסטיקן הוא אלוהים ,לא משום שהאיחוד עם אלוהים
פירושו אושר בלתי ניתן לביטוי ואושר עילאי שלא יתואר – גם אם זה תוצר לוואי נפלא ,כביכול -
אלא שירות לאלוהים דרך שירות לאחד מהברואים -עמיתים באמצעות הגשמה מוחלטת של רצון האל
בכל חלקיק של החיים .כישוף פשוט בוחן את הכוחות העל טבעיים .מטרת המכשף ,אפילו המכשף
הלבן ,היא החיפושים והשימוש בכוחות על טבעיים מסוימים .נכון ,מכשף לבן ישתמש בכוחות אלה
למטרה טובה .אבל הכישוף לא יגיע רחוק יותר מאשר השליטה של הכוחות העל טבעיים .רצון
המיסטיקן ,בדרכו למטרה האולטימטיבית ,ניתקל גם כן בחלק מאותם כוחות מדיום ואף עשוי
להשתמש בהם מדי פעם ,אבל מטרתו תמיד תישאר ברורה במוחו .המיסטיקן לא ייסחף על ידי הקסם
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של כישוף אשר מייצג פיתוי גדול ואת הסכנה החמורה שהוא עלול לאבד את דרכו או להשתמש לרעה
בסמכויות שבהן למד להשתמש .הוא לא ירומה על ידי התנסויות /חוויות לעיתים מאד קרובות
מהממות ומהפכניות .אנשים רבים התחילו בדרך המיסטית ,אך נטשו אותה כי הם התרשמו יתר על
המידה מכוחות הכישוף ,אשר בשלב זה או אחר בנתיב זה  ,הפכו לזמינים.
שאלה :מה עם אֹוקּולְ ִטיזְם? (תורות העוסקות בתופעות על -טבעיות מיסתוריות)
תשובה :אוקולט פירושו "מוסתר" /מיסטי /מאגי .המילה מתייחסת רק לדברים שאינכם יודעים עדיין
או שעדיין לא הוכחו מדעית ,או היכן שהמסך עדיין משוך למטה בין העולם שלכם לעולם שלנו .לפני
עשרים שנה היתה האנרגיה האטומית נסתרת.
שאלה :מהו מצב האקסטזה?
תשובה :במצב של אקסטזה אדם חֹווֶה כוחות אלוהיים ,ישויות אלוהיות ,או אפילו את אלוהים .זה לא
יכול לקרות בקלות רבה .אבל כאשר אנשים עובדים ברצינות על הנתיב המיסטי ,מגיע הזמן כאשר זה
חייב לקרות גם כן.
שאלה :האם זה יכול להיגרם על ידי סמים?
תשובה :לא באופן זה; זו אקסטזה שקרית .יש לכם מספר אקסטזות קטנות וחסרות משמעות בעולם
שלכם .אתם יכולים לקרוא לזה חוויה אקסטטית כשאתם אוכלים ארוחה טובה ,לצורך העניין ,או
כאשר אתם שותים יין טוב ,או כאשר אתם נהנים ממשהו .זו רק שאלה של דרגה .אקסטזה במובן הזה
לעולם לא יכולה להיגרם על ידי אמצעים מלאכותיים .ורק אדם שחָ וָה זאת יכול לאשר את ההבדל
העצום והאדיר בין האקסטזה של חווית האל וכל דבר אחר על פני האדמה או בשמים .לאקסטזה זו אין
שום קשר עם דמיון או התת-מודע ,כמו שגם לא ניתן לשכפל אותה באמצעים מלאכותיים .זה יהיה
לגמרי חסר טעם ,לא הגיוני ונגד כל חוק ביקום .יכולים להיות לכם רק תחליפים מאוד דלים ,מאד
דלים .רק באמצעות מאמץ אישי ,התפתחות ,טיהור יכולה לקרות אקסטזה אמיתית .כאשר העצמי
הגבוה שלכם הופך להיות משוחרר משכבות העצמי הנמוך שלכם ,הוא זורח לדרגה כזו חזקה שהוא
יכול להתחבר לכוחות אלוהיים; ולפיכך הוא ערוך ומוכן באיכות עבור הזרם /השטף של זרמים
אלוהיים .אז האקסטזה האמיתית יכולה לקרות ,לא אחרת.
שאלה :האין ההוכחה לאקסטזה האמיתית שיפור מתמיד וקבוע של החיים של הנלהב /האקסטטי?
תשובה :כן ,בהחלט! אבל שיפור קבוע זה לעתים קרובות מתחיל ,בעיקר ,הרבה שמגיעים לאקסטזה.
כל מי שברצינות מתהלך בשביל של הטיהור והשלמות חייב ,לאחר זמן קצר יחסית ,אפילו קצר
בהערכה האנושית שלכם ,להגיע לנקודה שבה מרגישים את השיפור הזה .זה קורה בראש ובראשונה
בַ הלך רוח של האדם ,מאוחר יותר גם בכל הביטויים החיצוניים ,לצמיתות ובוודאות ,על אף מעידות
ומבדקים מסוימים המתרחשים מדי פעם ,שהם בלתי-נמנעים בהתחלה .בסך הכל ,שיפור יציב ,קבוע
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ואמיתי מאוד חייב להיות בולט זמן רב לפני שמגיעים למצב של אקסטזה ואפילו לפני החקר של כוחות
על-טבעיים.
שאלה :אני רוצה לדעת אם אנשים שעברו אל העולם הבא יש להם עדיין תחושות של אהבה לילדיהם
או לקרובי משפחה.
תשובה :זו לא שאלה שאני יכול לענות ב "כן" או ב "לא" .כל כך תלוי באדם .אי אפשר להכליל .יש
כמה רוחות ,בתנאי כמובן שאהבה היתה קיימת במהלך חייהם ,מרגישים קשורים לקרוביהם במשך
זמן רב מאוד .אבל זה לא בהכרח מצב טוב מאוד להיות בו .ככל שיש יותר התפתחות רוחנית ,כך
הישות תלמד יותר להתנתק מקרוביה ומקשריה הישנים .זה לא אומר שהאהבם מפסיקה ,אבל צמיחה
רוחנית פירושה שכל הברואים כלולים בהדרגה באהבה של האדם ולא רק הקרובים והיקרים .הפעוט
הרוחני צריך ללמוד לאהוב בהדרגה .ככל שהצמיחה מתמשכת ,כך ניתן לכלול יותר ישויות באותה
אהבה .לאהוב יותר אנשים בדרך הנכונה לא מצמצמת את האהבה שמרגישים כלפי כמה אנשים .ואז
אתם צריכים לשקול גם משהו אחר :כאשר אתם חוזרים לעולם הרוחני ,תפגשו קודם כל את היקרים
לכם מהחיים האלה .ועל פי הרצון והבקשה שלכם ,תישארו במצב שבו הייתם בזמן הלכאורה מוות
שלכם .אבל כשאתם מתחילים להתפתח יותר ,תפגשו רוחות רבות אחרות ,שאת חלקן תכירו בהיותן
קרובות מאוד אליכם בחייכם הקודמים או בחייכם על מישורים אחרים ,לא רק על פני כדור הארץ.
שם תוכלו לגלות מחדש אנשי קשר ,יקירים ,חברים ותיקים .וכאשר גלגול נשמות אינו נחוץ עוד,
האהבה שאתם כרגע יכולים להרחיב רק לכמה אנשים ,תהיה לכם עבור כל הברואים .אכן ,כמה
אנשים שנפטרו עדיין מרגישים מאוד קשורים לקרוביהם בחיים האחרונים .לאחרים יש גם אהבה זו,
אך הם אינם קשורים אליה יותר .הם ממשיכים למשימות אחרות .ומצב זה טוב לאין ערוך להימצא בו.
שאלה :אני רוצה לדעת אם רוחות בעולם הרוח עדיין קשורות למדינה שלהן ולשמותיהן?
תשובה :על שאלה זו תחול אותה תשובה כמו על השאלה האחרונה .זה תלוי מאוד בפרט .כמובן,
רוחות הצמודות לאדמה ,או רוחות שאינן מפותחות מאוד עדיין ,לעתים קרובות לא מוותרות על
השיעבוד הארצי שלהם בעבר ,בין אם שיעבוד זה נוגע לפטריוטיות קנאית ,לגאווה משפחתית,
למקצוע ,או כל דבר אחר שיכול להיות .אסור לכם לדמיין שכאשר אתם מתים ,מצב ההוויה שלכם
יהיה שונה לגמרי רק בגלל שהשארתם את הקליפה שלכם מאחור .כל האישיות שלכם ,החשיבה
שלכם ,ההרגשה שלכם ,והדעות שלכם אם הם מושרשים עמוק ,האידיוסינקרסיביות ( הנטייה או
ההתנהגות הייחודית שלכם) והקיבועים שלכם ,כל זה לא חלק מהגוף שלכם; זה חלק ,עם זאת ,של
הגופים העדינים /המעודנים שממשיכים להתקיים .ומה שיש במיכלול התכונות של האישיות שלכם
עכשיו ,זה יהיה (גם) אחרי המוות .לכן כאשר אדם מת עם תחושה קנאית של פטריוטיות ,הוא או היא
לא ירגישו אחרת אחרי המוות ,ולכן עשויים להיות קשורים (לתחושה הקנאית) .אבל אם אדם התחיל
לנתק את עצמו ומסתכל על דברים בצורה רחבה יותר ,הוא יוכל להתקדם מבחינה רוחנית הרבה יותר
כשיהיה בעולם הבא .הוא או היא יכולים להיות מודרכים ביתר קלות וכך לחיות חיים נעימים יותר.
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אם אתם מתים ,למשל ,במצב של פחד ,תהיו במצב של פחד אחר כך .אם תמותו במצב של שלווה,
תהיו שלווים אחר כך .לא משנה מה אתם בזמן המוות שלכם ,אתם תרגישו ,תחוו ותחיו אחר כך ,וזה
יהיה העולם שלכם ,כי המחשבות ,הדעות ,הרגשות וההתייחסויות  /העמדות שלכם יוצרים את העולם
סביבכם .אני יכול לומר שזה עולם פסיכולוגי ,וזה לא אומר שזה עולם של פנטזיה .זה אמיתי .לכם,
רעיונות מופשטים הם חסרי צורה .בעולם הרוח לכל הרעיונות המופשטים יש צורה וחומר .כך
האנשים בונים את עולמם על ידי האישיות שלהם.
שאלה :אני רוצה לדעת אם זה יחול על אדם שהוא גאון ,אבל מי שנולד  ...נניח ,למשל ,האיש
שהמציא את ספוטניק .אני מתכוון עבור סיבה שייתכן ואיננה טובה.
תשובה :זה חל על כל אחד ,יקירי .אם גאון ממציא משהו מעולה ומשתמש בו למטרה רעה זו סוגיה
אחרת .זה יילקח בחשבון בסופו של דבר .המניעים האמיתיים והפנימיים שלו ייחשפו ,לא יהיו שום
אמתלות והצדקות כוזבות .הוא יישפט בדרך הרבה יותר מדויקת ועמוקה ממה שאתם בני האדם
יכולים לעשות .אבל על מה שדנו עכשיו היה מצב ההוויה אחרי המוות .זה חל גם כאן ,כמובן ,כפי
שזה חל על כולם .במקרה כזה יכול היה האדם לשכנע את עצמו שיש לו מניעים שונים מאלה אשר
למעשה הינחו אותו .זיוף כזה גם יצור צורה מקבילה תואמת .אבל מה ומתי וכיצד אדם יישפט בעולם
הבא הוא בלתי אפשרי לחלוטין לבני האדם להחליט .לפעמים יש לכם רעיון מעורפל ,אבל גם אז אתם
לא יכולים לדעת מה ְמשַ חֵ ק לידי /נלקח בחשבון בשיקולים אלה .אתם לא יכולים באמת להסתכל לתוך
הנשמה של אדם .אתם לא יודעים את התפתחותם הכוללת ,חייהם הקודמים ,המכשולים הפנימיים
והחיצוניים הנוכחיים שלהם ,האיכויות שלהם וכו' .אתם רואים רק חלק קטן ,קטן של האדם; כל שאר
הסיפור מוסתר מכם.
שאלה :האם אדם שקשור לארצו יחזור לאותה מדינה?
תשובה :כרוח ,אתה מתכוון ,או בגלגול הבא? [שניהם ].זה תלוי .כרוח הוא עשוי .אם הוא צמוד
לכדור הארץ או רוח לא מאורגנת ,כך לומר ,אם הוא לא שייך לעולם האלוהי ,יש לו במידה מסוימת
את החופש ללכת לאן שהוא רוצה והוא יכול אז לבחור את המקום שהוא קשור אליו .מה שיהיה הכי
חזק בו יקבע את גורלו בעולם הבא .אם אהבתו לאלוהים חזקה מכל השאר ,הוא יכול דרך האהבה
הזאת להתגבר על החיבור /הקשר למדינה שלו .אבל אם אהבתו לארצו היא החזקה ביותר ,זה יקבע
את גורלו .יתכנו גם מקרים שבהם ,מסיבות מסוימות ,חופש תנועה זה אינו יכול להינתן .זה מסובך
מדי כדי להיכנס לזה עכשיו .אם רוח תמצא את עצמה בחזרה במדינה הישנה שלה ,זה יהיה שוב תלוי
בגישה /בהתייחסות שלה בנוגע לכמה זמן תישאר שם .בכל פעם שהיא משנה את הגישה שלה ,היא
יכולה להמשיך לדברים טובים יותר .זה כמובן ,אחרת אם לרוח השייכת לסדר של כוחות אלוהיים יש
משימה למלא בקשר לעם או לארץ .אבל אם רוח כל כך מחוברת הולכת לשם בכוחות עצמה ,היא לא
תהיה מאושרת .ככל הנוגע לגלגול נשמות ,זה מאוד לא סביר שרוח תתגלגל לאותה ארץ .זה עשוי
לקרות מדי פעם אם יש אי אלו סיבות טובות לכך .אבל דווקא במקרה כזה יש יותר הגיון שאדם כזה
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יחיה במקום אחר ,אולי בארץ שאותה שנא הכי הרבה בחייו האחרונים .הסיבה למחזור של גלגול
נשמות היא התפתחות רוחנית ושלמות ,ובכל מקום שבו זה עדיין חסר ,יצירת הרמוניה צריכה
להתרחש באמצעות חוויות מגוונות.
תבורכו ,יקירי ,היו באלוהים.
נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי.

תרגום :חווה אילון
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שם רשום לצורכי מסחר ומתן שירותים : RPathworkנתיב ההתמרה הוא סימן רשום בבעלותה
של Pathwork The Foundationהקרן לנתיב ההתמרה ואין לעשות בו שימוש בלי היתר מפורש
בכתב מאת הקרן.
הקרן עשויה ,על פי שיקול דעתה הבלעדית ,לאשר שימוש בסימן RPathworkעל ידי ארגונים או בני
אדם אחרים ,כגון ארגונים מסונפים וסניפים .
זכויות יוצרים :זכויות היוצרים לחומר של –  Guide Pathworkהמדריך לנתיב ההתמרה – הם
רכושה הבלעדי של קרןPathwork .
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זכויות היוצרים ,הסימן המסחרי וסמל המוצר או כל הודעה אחרת.
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