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  .ברכות לכולכ	. ידידי היקרי	, אני מביא לכ	 ברכות. ברכות בש	 האלוהי	

ושמספר , אנו רואי	 בשמחה רבה שרבי	 מכ	 מתקדמי	 יפה בדר� שבה בחרת	, יקירי

יונית כזו יוצרת כל נשמה שמקבלת החלטה ח. אנשי	 נוספי	 נכנסו לנתיב זה של שחרור

ג	 א	 יהיה , במוקד	 או במאוחראותה ג	 את	 בהכרח תחוו שמחה ש, שמחה בעול	 הרוח

את	 יכולי	 להיות . אחר שתתגברו על מספר מכשולי	 והתנגדויות ראשוניי	לזה רק 

כמו ג	 כל , שההחלטה הסופית שלכ	 לפסוע בנתיב זה של התפתחות עצמית, בטוחי	

בי� א	 את	 יכולי	 להרגיש בה ברגע זה ובי� . ברכה מיוחדת עבורכ	יוצרי	 , ניצחו� בנתיב

  .ברכה זו היא מציאות, א	 לאו

כשתפילתכ	 מזהי	  ינכ	אבל רובכ	 א, ק בנתיב זהוזירבי	 מידידי התפללו לעזרה ולח

 – לכ	 בלתי נעימה עשויה להראותהתפילה נענית לעתי	 קרובות בצורה ש. נענית

	 כאינ.  הוג�לאו שגור	 לכ	 להרגיש שמתייחסי	 אליכ	 באופ�  או משהחיכו�, קונפליקט

תשובה לתפילה שלכ	 עצמכ	 התופסי	 שאותו האירוע עצמו שגור	 לכ	 לכאב זמני הוא 

 שתוכלו דיכ,  התפילה שבה את	 מבקשי	 עזרה בהכרת עצמכ	 והקונפליקטי	 שלכ	–

  .לטהר את עצמכ	

רק אז תוכלו ? יתגלה בצורה חיצוניתבלי ש, כיצד תוכלו להכיר בקונפליקט הפנימי שלכ	

, בגלל שהסטייה היא שלילית. להפו� מודעי	 לחלק החבוי בתוככ	 שסוטה מהחוק האלוהי

לעתי	 קרובות את	 מתעלמי	 . הרמוני"  באופ� דיסמורגשהיא חייבת להתגש	 כמשהו ש

קשר קשות לחיכוכי	 בחייכ	 כאילו שאי� לה	 כל יומתייחסי	 בע, מהיגיו� פשוט זה

ראות בקונפליקטי	 החיצוניי	 שמגיעי	 לנסו , ידידי היקרי	, לכ� אני מבקש מכ	. אליכ	

, שנו כיוו�, פנו פנימה, במקו	 להתמרד ולהיפגע. הפכו כיוו�. כ	יתואליכ	 תשובות לתפיל

שאלו את , שאלו את עצמכ	. לדעתכ	, לא משנה עד כמה האחרי	 עשויי	 להיות טועי	

, על ידי כ� שאכיר בו? בקונפליקט כואב זה, עי� כלשהו של אמתהאי� ש	 גר: "אלוהי	

 את כל נה תבטל�וה, גיע אליכ	 בהכרחי  של הבנות נוספותשפע". אמשי� ללמוד ולהתפתח

רק הפנו את . אומללותה או התרסהה, כל הרגשת אי הצדק או העצבות, הרמוניה" הדיס

כשאת	 מרגישי	 פגועי	 , ידייד, תשומת הלב שלכ	 אל התגובות הפנימיות שלכ	 עצמכ	

כשתראו את הטעות . ואז תראו שהתפילה שלכ	 עצמכ	 נענתה, או מקבלי	 יחס לא הוג�

תהיו . כל החיכוכי	 ביניכ	 ובי� אחיכ	 ואחיותיכ	 ייעלמו כמו שלג בשמש, שלכ	

  .אהבהבמסוגלי	 להתאחד בהבנה ו

שהנ	 , ו ואחיותינו בגו$אחינ, אנו בעול	 הרוח מתפללי	 שהבנה ואהבה אלו יוענקו לכ	

פנייה פנימה כדי להכיר ולטהר את : אמיצי	 מספיק כדי לעשות את הדבר היחיד שמשנה

ככל . אי� כל סיבה אחרת לחיי	 על פני האדמה זולת ההליכה בדר� שבה בחרת	. עצמכ	

וכ� תדעו שלא חיית	 את , כ� תוכיחו בכנות את רצונכ	 הטוב, שתפסעו בה בלב של	 יותר

  .לעול	 אי� זה מאוחר מדי להתחיל.  לשוואחייכ	



, אבל לפני שתוכלו לעשות זאת, רבי	 מכ	 מלאי	 בשאיפה הכנה להתאחד ע	 אלוהי	

לתרגל , עליכ	 למצוא את ההזדמנויות הקטנות הרבות להתאחד ע	 חבריכ	 בני האד	

שרק כא� כיוו� . ענווה ואהבה תו� זניחת הגאווה והאגו שלכ	 והוכחה שכוונותיכ	 רציניות

  .   תוכלו למצוא את אלוהי	, בדיוק היכ� שאת	 עומדי	, ועכשיו

נמשי� לחקור את המסקנות הפנימיות המוטעות שיצרו בעייתיות כה , ידידי היקרי	, וכעת

  .רבה בחייכ	

הסוג הראשו� מנהל את חייו ותגובותיו . ישנ	 שלושה סוגי	 בסיסיי	 של אישיות אנושית

, Emotion) (רגשהטיפוס השני עושה זאת בעיקר בעזרת . Reason) (חשיבהבעיקר בעזרת 

שלושת סוגי האישיות נשלטי	 על ידי , במילי	 אחרות. (Will) רצו�והשלישי משתמש ב

יהיה זה מועיל עבורכ	 לגלות , העצמי שלכ	"בחיפוש. על ידי רגש ועל ידי רצו�, חשיבה

כל אד	 הוא תערובת של ; יצדדית לגמר" אישיות לעול	 איננה חד. איזה טיפוס הנכ	

; העליונות היא ברורה, בכמה מקרי	. אבל תמיד האחד גובר על האחרי	, טיפוסי	

  . ולכ� קשה יותר לזהות את הטיפוס השולט, התערובת יותר מורכבת, באחרי	

האד	 ההרמוני . כל אחד משלושת ההיבטי	 זוכה למקו	 של כבוד, באישיות האידיאלית

�שלושת , כיוו� שאי� אד	 שהוא מטוהר לגמרי, אול	.  מושלמתפועל ע	 כל היבט בדר

. ותעליונמעבר לחוסר איזו� או ל, ונות לעתי	 קרובות לערוצי	 מוטעי	המגמות מכ'

  . או להפ�, רגשותשוררי	 , היכ� שהחשיבה היתה צריכה לשרור, לדוגמא

,  שלכ	למסקנות המוטעות, לדימויי	 שלכ	, כשתגיעו בעבודתכ	 הפנימית לנשמתכ	

גישה זו תעניק לכ	 הבנה נוספת , לשכבות הטעויות שלכ	 ולכל מה שאת	 עשויי	 לפגוש

  .מה שהנכ	 וכיצד את	 במציאות, בנוגע למי שאת	

אלו שמנהלי	 . האישיות שנשלטת בעיקר על ידי חשיבה, טיפוס החשיבהבואו ונתחיל ע	 

ה	 מפחדי	 . רגשותאת חייה	 בעיקר באמצעות תהלי� החשיבה נוטי	 להזניח את ה

קטיני	 את אחד הכלי	 החשובי	 מובעשות	 כ� ה	 , קטיני	 אות	מה	 מונעי	 ו. מרגשות

אלו שמפחדי	 מרגשות אינ	 יכולי	 לסמו� על . והוא האינטואיציה, ביותר בחיי	

על ידי , אינטואיציה מטושטשת על ידי הפחד שלה	 מפניההבגלל ש, האינטואיציה שלה	

טיפוס החשיבה מסתכל לעתי	 קרובות . סר המוחשיות לכאורה שלהאי האמו� שלה	 בחו

הוא או היא גאי	 להיות מושרשי	 כל כ� בתהלי� . בצדק מלמעלה למטה על טיפוס הרגש

משמש אצל טיפוס זה בעיקר כדי לייש	 , עצמי"שאינו בהכרח רצו�, והרצו�. החשיבה

ות מוענקת תשומת לב כשרק לעתי	 רחוק, מסקנות שהתקבלו באמצעות תהלי� החשיבה

  .שג	 לה� צרי� להקשיב, לרגשות או לאינטואיציות

לעתי	 קרובות הוא אגנוסטי . ואולי מדע�, אד	 חושב כזה הוא לעתי	 קרובות אינטלקטואל

או , תהיה זו הכללה גסה לומר שכל, אול	. שנוטה להיות חומרני, או אפילו אתאיסטי

, לדוגמא, י	 או מודעי	 מבחינה רוחנית מאשרטיפוסי החשיבה ה	 פחות מפותח, אפילו רוב

יש הרבה טיפוסי חשיבה שהנ	 מפותחי	 מאד וערי	 מבחינה . זה איננו נכו�. טיפוסי הרגש

  .ה	 שוני	 זה מזה רק בגישה. בדיוק כפי שישנ	 טיפוסי רגש ערי	, רוחנית



. חרי	טיפוס הרגש פוגש קשיי	 א. לטיפוס החשיבה קשה יותר לחוות את האלוהי בפני	

�שני . לטיפוס החשיבה יש קושי רב בשיפוט אינטואיטיבי של אחרי	 ושל העצמי, יתרה מכ

טיפוס . באופ� חד צדדי, שהנו צור� חיוני בחיי	 עבור כול	, הטיפוסי	 משתמשי	 ברצו�

בעוד , לעתי	 קרובות תו� זהירות יתר, החשיבה משתמש ברצו� באופ� מחושב מראש

האישיות .  רגשות ומשתמש בכוח הרצו� באופ� לא מודע ומוזרשטיפוס הרגש נסח$ על ידי

תלוי , ההרמונית מוצאת את שביל הזהב הבריא ומשתמשת ברצו� באופ� הגיוני או רגשי

  .ה� של חשיבה וה� של רגש, הרצו� צרי� להיות משרת של השניי	. במצב

מידה רבה של יהיה זה קל עבורכ	 לראות שטיפוס החשיבה עובר את החיי	 כשהוא מפסיד 

טיפוס זה מפחד שהרגש עלול להוביל לחוויה שאתה הוא . בעיקר מתו� פחד וגאווה, חוויה

בעוד שהטיפוס , חיי רגש נושאי	 בהכרח אי וודאות וסיכו�. לא יהיה מסוגל להתמודד

והימנעות ,  היכ� הוא עומדיתתמיד" ידיעה"תו� , ההגיוני מנסה לשמור את הכל מסודר

  . י	מהרגשות שה	 כמו

, אנשי	 רגשיי	 מתגאי	 לעתי	 קרובות בעצמ	.  הוא חד צדדי באופ� דומהטיפוס הרגש

ה	 מתבונני	 בחשאי מלמעלה למטה על אנשי	 שאות	 . שרק ה	 מסוגלי	 להרגיש באמת

האד	 הקיצוני מטיפוס זה איננו פחות , וע	 זאת". אינטלקטואלי	"ה	 מכני	 בהתנשאות 

זה נכו� . החוק האלוהי בהשוואה לטיפוס החשיבה הקיצונירחוק ולו במקצת מהרמוניה ומ

שטיפוס הרגש נוטה להיות בעל אינטואיציה טובה ולעתי	 הוא מפחד פחות מהרגשה 

בניגוד לטיפוס החשיבה , טיפוס הרגש, אול	. ומחוויה פנימית בהשוואה לטיפוס החשיבה

האד	 . מרי את אחיזתומאבד לעתי	 קרובות לג, שמחזיק במושכות החיי	 באופ� הדוק מדי

אנשי	 כאלה ה	 . שג	 חשיבה היא מתנת האל, הרגשני מדי שוכח לגמרי את העובדה

לעתי	 . שמסתכל מלמעלה למטה על טיפוס הרגש, גאוותני	 בדיוק כמו טיפוס החשיבה

ה	 מאבדי	 שליטה לא רק שעד ש, קרובות ה	 נסחפי	 כל כ� על ידי רגשות בלתי נשלטי	

ופכי	 עיוורי	 לאותו הדבר שהוא לעתי	 קרובות החשוב ביותר הה	 על עצמ	 אלא 

ה	 מזניחי	 את תפקודי , עקב דגש היתר שלה	 על הצד הרגשי. לחייה	 ולהתפתחות	

ה	 מוכרחי	 ללמוד . בחירה ושקילה, הבחנה, חשבהמבה החשובי	 לא פחות של יהחש

,  בהכרח לא טהורי	ג	 א	 אינ	, להשתמש באינטלקט כדי לרס� את הרגשות הפרועי	 אשר

  .רק אז יוכלו להשתמש ברצו� בצורה נכונה. זורמי	 ללא מטרה או כיוו�

הפיתוי . כמו ג	 לסביבתו, רגשות בלתי נשלטי	 מביאי	 הרס לחיי טיפוס הרגש הקיצוני

כ� נהיה קשה יותר , א� ככל שהאד	 נכנע לה	 יותר, להיכנע לרגשות הוא בתחילה נשלט

, ד	 פשוט נסח$ על ידי הזר	 השוט$ של רגשות בלתי נשלטי	עד שהא, להתנגד לפיתוי

למרות שסוג , אד	 כזה לא יכול שלא להיות אנוכי והרסני. שהורסי	 כל מה שעומד בדרכ	

  .זה של אנוכיות שונה מהאנוכיות של טיפוס האישיות החושב

� שהדבר שבו התגאה כל כ� הפסיק להיות, האד	 מטיפוס הרגש צרי� תחילה להכיר בכ

החשיבה , טיפוס זה צרי� לטפח את כישורי הבחירה. מעלה בגלל הביטוי הקיצוני שלו

  . תהלי� בחירה זה הוא תחילת החכמה. והתכנו� המכווני	



יכול להתקיי	 בלי להשתמש שא$ אחד אי� כיוו� ש, כמוב�, טיפוס הרגש משתמש ג	 ברצו�

. בלי תכנו� או הכוונה, יביא� טיפוס הרגש משתמש ברצו� באופ� כאוטי ואימפולס. ברצו�

, אד	 כזה מאבד איזו� בחיי	, שקוע באינסטינקטי	 לא מתועלי	 במקו	 באינטואיציה בונה

  . בדיוק כפי שקורה לטיפוס החשיבה בדר� ההפוכה

ולכ� ה	 נשארי	 בקיצוניות , השניי	 מפחדי	 באופ� לא מודע מהקיצוניות ההפוכה לה	

ה	 , מונחי	 על ידי המסקנה השגויה. ה שגויהלפיכ� ה	 פועלי	 מתו� מסקנ. שלה	

מרגישי	 או חושבי	 באופ� לא מודע שהקיצוניות שלה	 היא פתרו� טוב יותר לחיי	 מאשר 

מנתק לא רק חלק , מפחד מאיבוד שליטהש, טיפוס החשיבה. הקיצוניות של הטיפוס המנוגד

הרגש מפחד שריסו� טיפוס . אלא יופי ואושר ג	 כ�, עיקרי מהחוויה החיונית של החיי	

 –שניה	 טועי	 .  משהו בעל ער� בחיי	גרמו לביטול שלו ייוהטלת משמעת עלהטבע שלו 

  .כי רק שביל האמצע ההרמוני מוביל לפתרו� השל	

יש רבי	 נוספי	 שאינ	 מאופייני	 בצורה , למרות שישנ	 מייצגי	 ברורי	 לשני הטיפוסי	

�יתר בהיבטי	 "תר או אינטלקטואליותי"ותנאד	 עשוי להיות בעל רגש: ברורה כל כ

, או אפילו לנטות לקיצוניות השנייה,  יותר�וע	 זאת להיות מאוז, ומסוימי	 של אישיות

אד	 רגשי , לדוגמא. הטבע האמיתי של האד	 עשוי להיות מוסתר, או. בהיבטי	 אחרי	

נטלקטואליות שזרה לטבעו מסכה של איב, בגלל פחד וזרמי	 לא בוגרי	, בבסיסו בוחר

א� בפני	 הוא לכוד בסערת , אד	 כזה עשוי להראות כלפי חו) רגוע מאד ומאופק. האמיתי

  . למצוא שלווה עד שיתחיל לעבוד על השגת איזו� נכו�ללא מסוג, רגשות

, הרצו� אמור להיות משרת. שהינו שונה לגמרי, טיפוס הרצו�בקטגוריה השלישית נמצא 

הרצו� אמור לשרת באופ� שווה את תהליכי החשיבה ואת , באופ� אידיאלי. לעול	 לא אדו�

דבר זה מוציא . טיפוס הרצו� הופ� את המשרת לאדו�. הכישורי	 הרגשיי	 והאינטואיטיביי	

  . את האישיות ממיקוד באופ� שיכול להפו� למסוכ�

ה על שני אנשי	 כאלה עשויי	 להתבונ� באופ� לא מודע מלמעל, כמו שני הסוגי	 האחרי	

טיפוס החשיבה הוא רק "טיפוס הרצו� חושב או מרגיש משהו כמו . הטיפוסי	 האחרי	

שו	 דבר לא יוצא . אבל הכל מופשט, אינטלקטואל שמדבר היטב ויש לו תיאוריות נפלאות

�שמשיג אפילו , טיפוס הרגש".  זה שמשיג הואאני. שו	 דבר לא מושג. לפועל על ידי כ

כפי ששני הטיפוסי	 , השיפוט צודק בשני המקרי	. בעיני טיפוס הרצו�בזוי עוד יותר , פחות

א� כל הטיפוסי	 טועי	 . האחרי	 צודקי	 בשיפוטי	 שלה	 לגבי הקיצונויות האחרות

כשה	 מאמיני	 שהקיצוניות שלה	 עצמ	 טובה יותר מאות� הקיצונויות שעליה� ה	 

  .מביטי	 בהתנשאות

מוקד זה . יוצא להשיג הישגי	 ותוצאות מוחשיות, אצלו המשרת הוא האדו�, טיפוס הרצו�

הוא . את אותה התוצאה שהוא מבקשלנוטה להכשיל נוטה להפו� אד	 כזה לחסר סבלנות ו

ללא חכמה . מוביל לחוכמה, אשר בשילוב ע	 הטבע הרגשי,  את תהלי� החשיבהמעוות

אינ	 יכולי	 , 	א	 ה	 מצליחי, אנשי	 אינ	 יכולי	 להשלי	 את מה שיצאו להשיג או, כזו

טיפוס הרצו� נוטה להתעל	 לא . ליהנות מההישג בדר� הנכונה ולפיכ� ישובו ויאבדו אותו



אמת ל גיע שהנ	 חיוניי	 על מנת לה רבי	רק מזהירות אלא ג	 מהיבטי	 ושיקולי חיי	

  .כל מצב נתו�לאחרי	 כמו ג	 ביחס לביחס , עצמיביחס ל

 חד מרגש באותה המידה כמו שטיפוס החשיבהמפ, טיפוס הרצו� מזניח ג	 את הצד הרגשי

רגשות מקובלי	 על טיפוס . שהינה בדר� כלל לא מודעת, א� ע	 מטרה שונה, מפחד ממנו

.  מטרתו של אד	 זההפריע לרגשות עלולי	 ל, אחרת. הרצו� רק כל עוד הוא שולט בה	

, חיי	מחמי) ג	 הוא חלק בלתי נפרד מחוויית ה, כמו טיפוס החשיבה, טיפוס הרצו�

�  . מהתמסרות לרגש בלי לדעת מה יהיו התוצאה והיתרו� האפשרי שבכ

לא תמיד את	 מוצאי	 אישיות ע	 , כפי שאמרתי; ידידי, אלו ה	 שלושה טיפוסי	 רחבי	

, כולכ	 מכירי	 בני אד	 רבי	. מאפייני	 כה בולטי	 כ� שנית� לזהות את הסוג בקלות

 ליצור מסקנות מסוימות תוכלו, ר את העצמיוכיוו� שתמיד קל יותר להכיר את האחר מאש

שניי	 מתו� שלושת הכישורי	 , אצל רוב האנשי	. בנוגע לחבריכ	 מתו� הזווית שתיארתי

 ,כל שלושת הכישורי	 פועלי	, אצל רבי	 אחרי	. בעוד שהשלישי משותק, הנ	 בולטי	

 איננו בעוד שהתפקוד הנכו�, לפחות מכמה בחינות, אבל כל אחד פועל בערו) מוטעה

  .מספיק ואיננו מתייחס לאישיות השלמה

שבה , )29הרצאה (ייתכ� שאת	 זוכרי	 את ההרצאה שנתתי על הכוחות האקטיבי והפסיבי 

יהיה זה מוטעה באותה המידה . אמרתי ששני הזרמי	 חיוניי	 לנשמה האנושית הבריאה

אד	 כזה , עשהלמ. להיות אד	 אקטיבי לגמרי כפי שיהיה מוטעה להיות אד	 פסיבי לגמרי

א� מה שקורה . למרות שעשויה להיות עליונות של תכונה אחת אצל אנשי	 רבי	, לא קיי	

הדבר . ולהפ�, לעתי	 קרובות הוא שהזר	 האקטיבי זור	 דר� הערו) המיועד לזר	 הפסיבי

הרגש עשוי לשמש היכ� , ג	 כשאי� כל עליונות מוחצנת. רגש ורצו�, דומה ע	 חשיבה

וע	 זאת לעתי	 , הרצו� אינו פועל היכ� שהיה צרי�; ולהפ�, ריכה לפעולשהחשיבה היתה צ

�  .קרובות הוא פועל היכ� שלא היה צרי

ככל שאת	 נכנסי	 עמוק יותר ויותר לתו� נשמתכ	 כדי , אמור לעזור לכ	, יקירי, דיו� זה

,  היכ� האחד מפריע לשני–לגלות היכ� וכיצד פועלי	 כל ההיבטי	 או הזרמי	 האלו 

  .קו	 לעזור לו וכ� ליצור של	 הרמוניבמ

   ?ידידי, הא	 יש שאלות בנוגע לנושא זה

  )הקטע לא תורג	 (…: שאלה

הא	 זה אפשרי להגיב בעיקר ע	 רגש כלפי כמה אנשי	 וע	 כוח רצו� כלפי : שאלה

הא	 אותו האד	 יכול להגיב בדר� אחת כלפי אד	 מסוי	 ובדר� , אני מתכוו�? אחרי	

  ?אחרת כלפי אחרי	

אנשי	 בנתיב זה אשר מבחיני	 בתופעה זו . א� חייבת להיות סיבה לכ�. בוודאי: תשובה

בעצמ	  צריכי	 לשאול מדוע ה	 מגיבי	 כלפי אד	 מסוי	 באופ� שונה מהאופ� שבו ה	 

  .כל הדברי	 האלה ה	 חשובי	 מאד להתבוננות עצמית. מגיבי	 בדר� כלל

  ?אני מניח, טי	 יצטרכו להיות דיי שווי	שלושת ההיב, כדי להשיג טיהור מושל	: שאלה



  .בדיוק: תשובה

  ? הא	 לכל אחד יש את אותו פוטנציאל לפיתוח של כל אחת מאיכויות אלו:שאלה

, כל ישות אלוהית נבראה מושלמת מבחינה מסוימת. יש טיפוסי	 בסיסיי	.  לא:תשובה

.  ומאפייני	 שוני	אישיות בזכות עצמה ע	 כשרונות, וע	 זאת כל אחת היתה ישות מובחנת

המלא� הגבוה ביותר של הכוחות . הרמוניה בחלוקת הזרמי	"א� לא היתה כל דיס

כפי שיהיה אד	 לא מטוהר ע	 זר	 של , הרמוני באקטיביות שלו" האקטיביי	 אינו דיס

דבר שמוציא מכלל , מומחה באקטיביות שלו, הוא פשוט מושל	 בדרכו שלו. אקטיביות יתר

הדבר דומה לגבי המייצגי	 הגבוהי	 ביותר . הרמוני"ל דגש יתר דיסחשבו� את האפשרות ש

של אישיות החשיבה (the perfection of) השלמות . של שלושת ההיבטי	 שתיארתי הלילה

השלמות של אישיות הרגש תהיה מלא� ). the Angel of Wisdom(תהיה מלא� החוכמה 

 the Angel)� תהיה מלא� האומ) השלמות של אישיות הרצו). the Angel of Love(האהבה 

of Courage) .  

  ?כשכל השלושה יהיו באיזו�,  לא יהיה זה אידיאלי:שאלה

. אבל אי� זה אומר שה	 מחולקי	 במידות שוות,  הצורה האידיאלית היא באיזו�:תשובה

איזו� תלוי בדר� שבה הזרמי	 . איזו� והרמוניה אי� משמעות	 תמיד מידה שווה של כל זר	

בדר� שבה זר	 ; בדר� שבה החלוקה פועלת בסיבה ותוצאה; are distributed)(	 מחולקי

הלא , הרמונית"כפי שקורה אצל הישות הדיס, אחד מחזק את האחר במקו	 להחליש אותו

  .מטוהרת

תראו שאלוהי	 ברא כל , א	 תקראו מחדש את סיפור הבריאה שספרתי לכ	 לפני זמ� מה

הרעיו� היה שנשמות אלו יהפכו את עצמ� ). 20אה הרצ(נשמה מושלמת בדרכה המיוחדת 

ה� תהפוכנה את עצמ� , במילי	 אחרות. למושלמות בעזרת הכוח היצירתי שנית� לה�

וכ� תהפוכנה , במקו	 להישאר מושלמות בדר� אחת מיוחדת, למושלמות בכל הדרכי	

וגרמו  –נשמות רבות השתמשו בכוח שלה� באופ� מוטעה , במקו	 זאת. אלוהי	" לדמויות

כל הנשמות היו הופכות לאלוהיות , א	 הנפילה לא היתה מתקיימת). the Fall(לנפילה 

תהלי� זה של . במקו	 להיות מומחיות בהיבט מסוי	 אחד, באמת מכל בחינה אפשרית

�אחרי שכל הנשמות שנפלו יגיעו שוב לשלמות המקורית שלה� בדר� , בריאה מושלמת ימשי

עד אז ). the Plan of Salvation(צלחה של תוכנית הישועה עד להשלמתה בה, מסוימת אחת

כמו ג	 אלו שהגיעו כבר למצב� ,  אלו שלא השתתפו בנפילה–כל הנשמות הטהורות 

תו� דחיית הבריאה העצמית ,  יצרפו את משאביה� כדי לעזור בתוכנית הישועה–המקורי 

את השגת מטרה זו למרות שבאופ� עקי$ ה� יעבדו לקר, הנוספת שלה� במידה מסוימת

  .באמצעות עזרה לתכנית הגדולה

  ?  הא	 ישנ	 סוגי	 אחרי	–חשיבה והרגשה ,  רצייה– מחו) לשלשה זו :שאלה

  .באחרי	 אדו� בעתיד, בכמה דנתי קוד	 לכ�.  כ�:תשובה



  .אינני יכול להבי� זאת כלל. אינני מבי� מדוע מלא� האומ) הוא השלמות של רצו�: שאלה

? האי� זה ברור. במוב� חיובי, אתה זקוק למידה רבה של רצו�, אומ) א	 יש ל� :תשובה

  ?הא	 אתה יכול להסביר מדוע אינ� מרגיש שאומ) ורצו� הולכי	 יחד

  .אני מכיר אנשי	 רבי	 שאי� לה	 כוח רצו� א� ה	 אמיצי	 מאד,  ובכ�:שואל

יי	 להיות אד	 יכול להיות רגש� מאד אבל הרגשות עשו.  לכ� אי� כל קשר לנושא:תשובה

אד	 שאי� לו כוח רצו� וע	 זאת יש לו אומ) . מכוסי	 לגמרי כ� שהאד	 ייראה קר למדי

היכ� שכל התכונות המושלמות שרויות , עשוי לזמ� אומ) זה באופ� חלקי ממשקעי הנשמה

כדי להוכיח לעצמו ולאחרי	 שיש לו כוח ,  בחלקו בתגובה לאירועי	 חיצוניי	–בתנומה 

  . רצו�

  ?  יש ג	 סוג של אומ) שנובע מפחד הא	:שאלה

זוהי . תכונה חיובית יכולה לנבוע ה� ממניע חיובי וה� ממניע שלילי. בהחלט: תשובה

כל איכות יכולה להיות מונעת , בנוס$ לרקע הטהור שלה. המורכבות של הנפש האנושית

של רצו� אבל ההמש� הטבעי והחיובי . אותו הדבר נכו� לגבי פגמי	. על ידי נטיות שליליות

העובדה . ברצו� חייב להיות זר	 אקטיבי חזק. ה� רצו� וה� אומ) הנ	 אקטיביי	. הוא אומ)

, כמו כ�. שלעתי	 קרובות משתמשי	 ברצו� באופ� שלילי ובהרסנות עצמית היא דבר אחר

אינו יכול להתבטא בגלל סטיות אחרות , שמבוסס על כוח רצו�, העובדה שאומ) מולד

איננו דני	 באפשרויות הרבות של זרמי נשמה . ת את העיקרו�באישיות איננה שולל

. היכ� שהרצו� עשוי להיות קטוע ואז להופיע רק בהיבטי	 מסוימי	 של החיי	, מעורבבי	

הרצו� , במצב המטוהר. הוא זקוק לאקטיביות. חיובי או שלילי, רצו� זקוק ללח) אקטיבי

למרות שאז האומ) , הלא מטוהרהוא עשוי אפילו להתבטא כאומ) במצב . יתבטא כאומ)

אומ) מופיע באווירה ; אומ) אינו יכול להתקיי	 ללא אקטיביות. משמש למטרות מוטעות

כפי שהיה נכו� , יותר מאשר באווירה של הוויה, באווירה של עשייה, של חתירה קדימה

  . לדוגמא בנוגע לאהבה

רו יכול לשחרר יותר הא	 אד	 אינטלקטואלי בעיק, כשאד	 מגלה ומטהר את עצמו: שאלה
  ?ג	 משני הזרמי	 האחרי	

$, לעתי	 קרובות האד	 שכוח הרצו� שלו נחס	. כיוו� שזהו תהלי� הטיהור, בהכרח: תשובה
עשוי להיות דומה לאד	 שנדמה יותר כטיפוס , ובכל זאת הוא מפגי� אומ) במקרי	 מסוימי	

עשוי לפחד מרגש ולפיכ� אד	 שמטבעו הוא יותר רגשי . האינטלקטואלי א� איננו כזה כלל
כל הטיפוסי	 האלו , בתהלי� הטיהור. לעטות מסכה שאינה מתאימה לטבע האמיתי שלו

רק אז יוכלו לפתור את ; צריכי	 להתחיל במציאת הטבע האמיתי שלה	 ובהיות נאמני	 לו
טיפוס . מה שנראה כטיפוס חשיבה הוא בדיוק כזה, במקרי	 אחרי	. הרמוניה בנשמת	" הדיס

כ� שהחשיבה תתפקד כראוי בתהלי� הגילוי העצמי ,  האמיתי ילמד להגיע לאיזו�החשיבה
אד	 זה . שיבטל לבסו$ את רוחות הרפאי	 של הפחד שחסמו תפקוד הרמוני, והטיהור

בלי להפריע לכישורי	 האחרי	 של , אבל בדר� הרמונית ומושלמת, יישאר טיפוס חשיבה
ה	 יישארו בדיוק מה . סי	 האמיתיי	 האחרי	אותו הדבר נכו� ביחס לשני הטיפו. האישיות

  .אבל מבלי לפגוע בכישורי	 האחרי	 שלה	, שה	 באמת

  …נפנה לשאלות שהכנת	 מראש, יקירי, וכעת

שכוללי	 שאלות ותשובות שאינ� קשורות אליה ,  העמודי	 האחרוני	 של ההרצאה2(
  ).לא תורגמו עדיי�, ישירות


