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 לזולת העזרה ועזר תבקש

 

 האל.ברכות את אני מביאכם . בשמו של אלוהיםאיחולים 

 

 היא, תכונת האישיות הקטנה ביותר, אפילו כל תגובה רגשית, מחשבה, דעה או נטייה

באותו אופן, ואדם.  מאוד לכל אדם ת, אבל שייך אישיכםנראה לשאינו  זוהרקרן אור 

שיטה של  לכל אפשרות אוים הנוגע, לנצח נעים, אם כי החוקים הרוחניים הקבועיםה

בו  בכל מקום. אשכולות זוהרים כאלהיוצרים אף הם , תתגובה חיצונית או פנימי

ם כאת חיי מגשימים םאת, םאלה של החוקים הרוחניילהאישיות יכם קרנ מתאימות

ם את, רוחנייםהחוקים הטות מוס ותאישיה םייקרנהש. כואושר בהרמוניה יםנמצאו

וכה בטעות,  קרובותכה לעתים שקשיים ל זה גורם. בחוסר הרמוניהכם עצמ יםמוצא

חיקים עצמכם רמ םל שאתככ .על ידי גורלשחולקו לכם ן מכות נים שהמאמיאתם 

לתפוס את  קשהיהיה כך , אל הלא מודעהסתרתם והדחקתם משורשי הקשיים על ידי 

, יםלהיות מאושר כםאם רצונ. את השורשים הפגומים לעקוראו ק ולפר ריםקשה

 ,שורשיםירידה זו ל, זוגישה "קיצונית" כם. בעצמשלשורשים הפגומים רדת לעליכם 

 םאתזאת.  כנואיך שת --ש פריפוי של הנה ו, אטיהור או א הנתיב של שלמותיה

אפשרי אינו  טיהורזה  קשר אללו --אלוהים לתכלית זו עם עולמו של  קשר יםמחפשה

באופן הטוב ביותר  כל יתפתח, והביותר יםהגדולוההכוונה את התמיכה  ותקבל --

 ות.טובתהיו בידיים אכן  םאתכם. עבור

 

 להסיר שתוכלו כדי, חיצונייםוייעוץ עזרה גם ל זקוקים םאתנתיב זה, ללכת בעל מנת 

אלוהים. ליצירת קשר עם עולמו של דרככם החוסמות את נות ראשוהאבנים האת 

אם לנסח זאת בדרך אחרת, , אופנימית, עזרה אפשר של עזרה מבחוץ היא ל תכליתה

 כדי להביא לאוטונומיה של תפיסה חושית חיצונית תחילה באמצעותהעזרה לבוא על 

הגיע ש אדם וץ יכולה להינתן על ידיעזרה מבח. אינטואיציהההתפיסה הפנימית או 

אבל עזרה . אלהשל  תיומרוחו תאחבאמצעות או ה, ז נתיבכבר לרמה גבוהה יותר ב

עליו זרע ש רק, מריץת רקה; היא מספיקשהיא ב וחשאין לו --ה מספיק אינהמבחוץ 

 .כםפריצת דרך לעצמי הפנימי של להשיגתכם. עליכם עבודי באמצעות הבשיל לפרל

. 

כי רק ף, כמה מאלעד לא משנה , אפשרי לקבל משהוהיטב שבלתי  יםיודע םאת

לא  ,ת, פנימיתאישיהתנגדות אפשרי כשיש ; זה במיוחד בלתי אומר שזה כךמישהו 

כל מה שבני אדם מסוגלים  --חוקים הרוחניים הכל הבריאה, כל אמיתות ת לכך. מודע



וכך אמיתי  ידע פנימילשיהפכו באופן אישי כדי ות בהם נסתצריך לה --להבין בכלל 

 ידע פנימייתאפשרו זה  נתיב כגוןהליכה ברק על ידי . פרודוקטיביאישי  באופןייושמו 

קשר אישי עם עולמו כשהקמתם  כל אמת יכולה להתרחש רק תתובנבו.  ושימוש אישי

פריצת תם רק כאשר השגקרות יכול ל כזהקשר ו לפחות במידה מסוימת,, של אלוהים

 .גבוההעצמי כם אל השפדרך בנ

 

 קבלי ,"הראה לי את האמת", ולאחר מכן פותח עצמו לאמת, אלוהיםמשואל שמי 

סתירים מ םאת. לעשות צעד זה יםמעז איכםקרובות כה אבל לעתים . תשובהתמיד 

. דאגות וחששות קטנונייםב כםבעצמ יםועסוקהצידה אותו , דוחפים את החשוב ביותר

אלה דאגות המוחלטת אמת הת המבט של מנקוד. ביותר את החיוני יםשוכח םאת

מאלוהים  ובקשפתחו עצמכם אליה! ו אמתל הפנימי נכםאת רצו וגייסות. שטחיו וטותז

  .האמת שלות הכראת 

 

תקבלו  -- כםלהכיר עצמנה ראשוב ולכן --כם לשכלל עצממאד רוצים  םאם את

, ומתרחבבאופן הולך הדרושה. היא תגיע אליכם את העזרה הרוחנית , ךדרהבהמשך 

 . דרך תשובות ותמרוריכ ותובנות שישמשו גםלהכרה  חוץבהדרכה מתנוע בין 

 

להפוך  כולםעל לא  . מדיום בדרך כלל מכונההחיבור עם עולם הרוח של אלוהים 

יצור קשר, עם זאת, כל אחד יכול ל. מדיום באמצעותו אני מדברהמדיום כמו טראנס ל

בזאת באופן אני רוצה אמרו, אל תאת. לז יםפתוח. היו עם עולם הרוח ,בצורה כלשהי

 הדרכה תגיע בזמן ובאופןים. ואז להיות מונחים וחופשי יםפתוחהיו ; רק כזה וכזה

 שמחייב ,זה נתיבההולך בבחייו של האדם ה הרבה ישתנכם. ביותר עבורהטובים 

 לאט ובאופן איבו כל שינוימעשים. אלא גם בים במיל לא רק, לחלוטין לאלוהים עצמו

 חוסר מזיק או יוצר  הוא, אם דבר לא יקרה. נפלא כהזה . כאילו מעצמו, טבעי

תאריכו את ו יםפתוחבכך שתישארו  כםלעשות את חלקעליכם אבל . הרמוניה

 .תתחזקים להישאר פתוח כםיכולת. גם לומר כך ניתן, אם שלכם תופנימיהת ואנטנה

  

נכון כי משהו שמאמינים היש אנשים . כמה הנחיות כלליות כםעכשיו אני רוצה לתת ל

 הנה דוגמה:. משום שהם קיצוניים דווקא, שני הקצוות טועיםהיפוכו מוטעה. ובכל זאת 

נושיות א ותקיף עצמו ברוחשי יותר, כך חשוב אדםככל שגבוהה יותר התפתחותו של 

ים קשרביניהן.  קשראלו את אלו ולהפרות את הולעורר  לעזור נהוכלכך שת ,אמותות

ים הם יממשנה כמה תמואין זה ים מסויימים, קשרשגורמים  כמו, שפה לא יפגעו בנאל

 ורצהדרכה,  ובקש. כפייהב להיותאינו אמור ם זאת, גם כאן , דבר ראות. עעשויים לה

מסוגלים  םממה שאת הרבה יותר ונפלא יותרחכם היא תגיע באופן וזו,  הדרכה

. מאידך, שםפבעמקי נ הלדעת את הפלא של יםהדרכה יכולהתנסו ברק מי ש. לדמיין

ה, משום מספיקהתפתחות ויש להם עוצמה  רמה גבוהה יותר שלהשיגו  אנשים שכבר

 יסוגועם אנשים ברמה נמוכה יותר, ות ו מזיקות אנעימהתנסויות לא הם מודעים לש

עם עולם הרוח של אלוהים  קשראדם המיומן בכשאין עליהם לעשות כן.  םמע קשרמ



יותר  ניםמעוגים יותר, זק. ככל שאתם חוותרלשמר ועל אלו למערכות יחסים ו אל ידע

גדל תכך , ופחותות מפותחשויות על ידי י ופגעשת הסכנהכם, כך קטנה יותר בנתיב

 . ןלעזור ולהשפיע עליהכם הזדמנות

 

ים מי שעדיין יכול :ביותר קלההראשונה של אנשים היא לעשות  תםזאת, תגוב בכל

הם בדרך כלל  ,פחותשות מפותחות פים עם נקשרמבחינה רוחנית באמצעות  להיפגע

. רוצים לוותר עליהםאינם ולכן  ם להם,מינעיו בלתי לא יהי לואים קשרבשלב בו  עדיין

יכולים  אמת אינם באך , כבר זכובו הם יכולים לעזור עם מה שש הם משכנעים עצמם

 .םקויחזקשרים שלחפש עליהם , במקום זאתו. במקום זאת, ייחלשעזרה כזו ולתת 

 

ו הם להרמוניים א בלתיקשרים  שעבורם, להיפגע יםיכול אינםאנשים שכבר , מצד שני

נחווים  אלהקשרים נמצאים במצב בו , הם יכולים לחזק עצמםמבחנים באמצעותם אך 

מעניקים  שאינם ומאלנמנעים לבד ועם רוחות תואמות בהם רוצים קשר כהקרבה; 

 עודשאין ליישמו אבל קודם, עבורם  ןנוטים ליישם מה שהיה נכו הם. הם הנאהל

ניתן  כאן. זיקיותר, מנמוך בשלב התפתחות  קשר עם אנשיםש, , היינובאותו אופן

 אם. אתזשאפשר לעשות , כמשימה עם אדם חלש יותרמת גשאי הלפעמים לטעות ב

 ההופך אות ו, אם משההאומלל זו עדייןנתיב שו של מי שכבר התקדם די הרבה בפנ

 הימנעותה להיות סיבה יכולהה, השגוכבר השהרוחנית ה עבודהלמרות  מנוחה תחסר

ניתן היה מה ע שפמנ ההימנעות, לעזור האמורלו היתה נעים עם מישהו קשר בלתי מ

כך על  ובשיחזהה. תמיד אינו הכלל ים, רוא םאתלמלא משימה וללמוד ממנה. 

כה יותר נמוהתפתחותו אדם ש משימה עםמ לחלוטין; הימנעות אושריםמ ינכםכשא

וסר ; חמאוד הרגיששל אדם מפותח ביותר  שפהנכם. להיות הגורם לאומללותעלולה 

ו למסקנה צקפ, אל תם זאתאינו לגמרי כשורה. עמשהו שלומר כה הרמוניה הוא דר

 כםרק משום שהרעיון מתאים ל, יותר הגבוהאדם שהתפתחותו  תבעמד ודאיב םשאת

 .לוותר על שליטה יםרוצינכם וא

 

, מה שלעתים קרובות למדי --כם זאת בעצמ ואשרתשביותר טוב הו --הבעיה היא 

, היכן שמשהו מסתבךהיכן הוא אולי דווקא  ,כקשה או לא נעים ביותר שאתם חווים

מנת חלקכם לו  להיותהיה האושר שיכול הוא מקטין את לכן לא טופל כהלכה. שמשהו 

ל . כעל נושא זהעוד  ובחשכם. אולי תחייהגשמתם וכם לנתיב לחלוטין כםעצמ םנתת

 לפעול בדרך זו אוו אחד מכם להכריח עצמלא אף על אבל , אחד יכול ללמוד ממנו

זה כל ים. פתוח, היו עזרהו בקש, לפעולה הנכונהמודרכים להיות . היו נכונים אחרת

ין אם ב, הדרכהמלא אחר ל ניםמוכ ינכםא, לעומת זאת, אם. לעשותעליכם מה ש

 לוהיו לקבל עזרה כה רבה אנשים יכולים , לא ניתן לעזור לכם. באחר בתחום זה או

כה  ולעתים; הם פשוט שוכחים לבקשה. אך לקבלת רק היו פותחים עצמם שוב ושוב

 כך! הם מאבדיםברכה כמה , כמה שמחהכך. חשוב על אף ל רוציםעד שאינם קרובות 

 אבלכם, העולם הרוחי מוכנים לחבק את זוהרות שלניים הנפלאים והקרההכוחות 

. בכיוון אחרנעות  כםשל םייקרנהכי , לתי אפשריופכים זאת לבהם לעתים קרובות את



, וכך גדולה יותרההמציאות  בהרמוניה עם החוטים הזוהרים שלן אינן יכולות להיות ה

 כם.להגיע אליה אינן יכולות השפעה מועילה ועזר

 

 יכם.מוכן לענות על שאלותועכשיו, חברי האהובים, אני 

 

 אשר מסכים כמעט לחלוטין עם מלפורד ספרו של פרנטיס את בדיוק קראתי שאלה:

 עםנו להעסיק עצמין הוא אומר שאאשורו. ני מבין לינשא אבל יש דבר אחדתך, תור

מספיק לזהות את ות. שליליעוד יוצר כזה ; עיסוק ינושלילי, במיוחד לא עם מגרעותה

אותנו לא רק להתמודד עם  תתה, לעומת זאת , לימדך. אכבאת זשאיר להו השליליות

לחשוב עליהם עלינו  בהם עם זאת, כדי להילחם. םהאלא גם להילחם ב, נויחסרונות

 .הספרך לבין סתירה בין תורתכאן מוצא אני . יוםמדי 

 

אוהבים  רביםמגרעות. אנשים זו שאלה של איך להתמודד עם . אין סתירה תשובה:

. פעמיםכמה  כברהזכרתי ש באשמת שוואעצמם  טבוליהם, ללש בחסרונותלהתפ

. להתגבר על חטאי יכולאיני רע.  האני כ. "אני חוטאמקוננים באומרם, אנשים אלה 

לאותו  הם זורקים עצמםה, כל פעם שהם נתקלים בבזו!" ומגרעת כמה נורא שיש לי 

יש השלכות  אלה םאש. לרגשות את רגשות האשם שלהםמעצימים וכך , יצרניאי זרם 

 כמובןעצמיות  עיסוק במגרעות זה שלכסוג נכנסת לפעולה. ותגובת שרשרת  נוספות

אנשים . עצמית רמייהמבוסס על  הוא גם, מושך כוחות שלילייםשהוא לא רק . נכוןאינו 

 קלההדרך ברק ים לבחור רוצ ואילו במציאות הם, צנועים מאודשהם כאלה מאמינים 

שכיחה ומהווה קיצוניות שגוייה גישה זו . חסר תקווהאומרים לעצמם שהכל בכך שהם 

 רוחנית הבנהבעל אדם . מושלם י שכברממך כלראות עצון רצהיפוכה: ה בדיוק כמו

 .עיסוקמתכוון לסוג זה של שלילי בק וסישמנסה להניא אותך מע

 

ולקבל ה, שתלמדו להכיר עצמכם כפי שאתם רוחני זנתיב בלחלוטין  הכרחיאידך, מ

 לעשותטמון ידיכם בצלחת ולא לעליכם ש זה אומר. אין הזמנית כםאת מציאות

מאבק, נדרשים ני יודע שיש בי מגרעת זו. אאני.  כך"כם, לעצממאומה, אלא שתאמרו 

ו סתכלתכשמועיל. כי זה ". אבל אני יכול ואעשה זאת, כוח רצון וסבלנות למגר אותה

אינם , וליקויים המוגזמים לגבי מגרעותאשם הרגשות  שהקלקול הנורא,נו בי, תובמקר

. באמת הנכםיותר ממה ש יםלהיות טוב יםרוצם את. אלא סוג של גאווה והתנשאות

 להכיר בכךעליכם כש. םמילמושללהפוך  בלי לטרוחמם מילהיות מושל יםרוצ םאת

 תקבל . איתפצעכם ניהירותו ים כיוןהרוס יםמרגיש םאתעדיין,  םמימושלינכם שא

 לחשוב, אמיתות דברים אלה מי שמרגישה. על בריאפי שהינכם אינה כ כםעצמ

 .ודלתות חדשות תיפתחנה עליהםמדוט ול

 

 רחוק מספיקהגעתם ברגע ש. חשובהוא ההאיך , כפי שאמרתי לעתים קרובות כל כך

, וסר הרמוניהשל חתחושות לא התגוננות ויכם, לתמגרעועם כל  כםעצמ כדי לראות

 לבנות על בסיסאז. כי עליכם ורק  --חיובי את ה לבנות, תוכלו מעורבכמשקיף שאינו 



עצמם  יםיודעאינם ומי שאי אמת, לבנות על שקרים או  יםיכול. אינכם אמת של

 כשאתם מקבליםת. אמאי על , בונים ונאה עצמיתהבמניעיהם, אם מחוסר רצון ואם ו

. שינוי ממעמקים כוחותניע תש ענווה אמיתיתכם ברשות עכשיואת אשר אתם  שלווהב

מגרעותיכם. בשורש ש כלומר את הטוב המקורי, פךילראות את ההתוכלו אז 

 מכוונים את רצונכם אליה.ו צורת מחשבה חדשהים יוצר םהחיובי אתבדמותכם את 

 

שתדמיינוה  ייתכן, לשאוףאליה עליכם  השלמות על, חברי היקריםבדברי אליכם, 

, כך זהאין . עצמכםתוך נו במשהו שאי מבחוץ,משהו שאמור להתקבל כ עורפלבמ

מוסתרת על ידי של קליפה, שכבות  תחתה עמוק רדומבכם שוכנת השלמות . כמובן

 רקתוככם. עליכם ב השלמות כבר --בלבד א מכוסה יאבל השלכם, נמוך ה העצמי

ת המחשבה שיש ידי קבלעל , הכרה בהעל ידי ראשית וזה נעשה ליפה, להסיר את הק

ליפה להפוך הק שכבות ותיכול ,רק כשזה נעשה. כזוכזו וצורה קליפה שלובשת 

בהם מגרעותיכם מקומות אותם גבוה בהלעצמי  הפריצהכך לאפשר את דלילות וב

רור ישתבינו בבכ. הפנימית כםליצור קשר עם שלמותעד כה  יאפשרלבלתי עשו זאת 

כם קל יותר להתגבר על הקשיים ולשחרר עצמ , יהיהתוככםשלמות נמצאת כבר בשה

כם שלמותפרוש את לעליכם אז . חופשמנעו מכם את ה םלבדשהם מכבלי הפגמים 

ייתו ארבלצורה ברורה ושלכם נמוך י העצמהרור את יבב כםגבשב. הפנימית החבויה

אליה אתם נעים  להתחיל לבנות את הצורה החיובית לוכות, עצמיה כגוף זר בתוך

 .הגשמה עצמיתבתהליך 

 

כמה . לכולםבכמעט . מגרעת זו נמצאת נלחם באנוכיות שלוהאדם  דוגמההבה ניקח ל

לכל  אבל, שני באחרלו, זהאופן ב אחד, לאחרים במידה פחותה, ליותרבמידה גדולה 

הוא , ויתגובותאת  האדם בוחן כל יוםבה. כשבסוף או בו  אנוכיותמעט אחד יש לפחות 

מאוד להבחין  את קשהזשלבים הבאים: ראשית, הוא ימצא , לצעד אחר צעד, יגיע

ה, עצמו אלי ופותחבו יותר ויותר לראות את האמת; לאחר מכן, בבקשו אנוכיהיכן היה 

 מכיר בהם הוא מהם נהג להתעלם אבל שעכשיו באירועים מסוימים בחין הוא י

ות מרובה, לאי נוח להיתחבלו  נהמוגרת כאלה הכרות. האנוכית וכדוגמאות להתנהגות

יביאו להתנגדות להכרות רגשות אלה . נקיפות מצפוןלו ל נהמוגרנה אותו ותרגזת ןה

עצמי כפי האת  בכל זאתלקבל ו הוא להתגבר על ההתנגדותמאבק ה שלב זהאלה. ב

ועימה  ללא גבולעוצמה רוחנית  ביאה שתמאבק זה סופב דהתמ. השהוא באותו רגע

על  זה כדי להתקדם בשלב. ביותר האפשריתבדרך הטובה פות השלכות רוחניות נוס

וכוח הרצון לראות עוצמה להתפלל לכיוונים. עליו האדם לתקוף את ההתנגדות מכמה 

 ענווהה חוסרה בעמוק תפנימיהכרה ל כדי להגיעמדוט ל. עליו עצמו כפי שהוא באמת

 כמהעד כדי לראות כה נסער ממגרעתו. עליו למדוט התנשאות בהיותו בגאווה ושבו, ב

עמוק יותר הכנס גם ל. עליו כפי שהוא קבל עצמובאי יכולתו למהאמת מאוד רחוק הוא 

  הבנה כך ירכוש. עוררו ויהירותתו וגאוונוספים אפיינים מ לואל תוך עצמו ולמצוא א

 לאחר פרק זמן מסוים. מודעיםבלתי רגשיים הו האישיותו וזרמישל טובה יותר 

והחלטות  מדיטציה, תפילהיבה, ציאת עצמו, רטרוספקטמאלו של מאמצים 

(resolutions ,)הואאשר יצליח ליישם את  הוא. לאדם להגיב בדרך חדשה ויאפשר 



פעם נוספת  וכנס. בהקרהי אשרכל למידע זה  ויגיב בשעה השקטה היומית שלו יודע

הבחין לגם עליו עם זאת, תו. ייההתקדמות שעשה בטיפול בבעאת יזהה לוותו, לש

 ו.פיצול פנימי מאחורי פעולתה הילכן ו, מבוקרותה יוהתנגדו לתגובותשרגשותיו עדיין 

 

 לחפות על יםיכול םוהסכנה היא שאת, רגשותבקל יותר לשלוט במעשים מאשר 

אל הלא מודע. בדיוק  צולל הרגששעד מת, קייאינה פנים ש תמד, בהעהתגובה רגשית

כהלכה כי יתכן שתפעלו החולים. זרמי הנפש מעלים את הם שאלו דיכוי ופיצול 

 ניםמאמיכי אתם  או, על טוב ורע םאחר מה שלמדתמלא לעליכם אומר ש נכםמצפו

, מקבילכת ברגש כשהפעולה אינה נתמתכם. אך מהסביב שזה קונה הכרה ואהבה

מנע הל ותוכלשלכם,  פנימיתהאמת ה לעאומץ תילחמו באם . שקרכת לא הופיה

הנכונים. תדעו  חיצונייםהם כבסיס מעשישווא שבה רגשישקר ולזהות את זרמי מה

לאחר . מעבודה כזוו רתעתולא , שותרגלשנות את הנוספת נדרשת עבודה רוחנית ש

ת למשל על ידי הדמי --ות בריאו ותטובצורות רוחניות  תבנו, כםמכן, במדיטציות של

שתרגישו ועל ידי כם, שעדיין יש לכל מגרעת אחרת או , מאנוכיותים חופשי כםעצמ

כם בלבד. עצמתם לעד כה ייחלמה שאחרים בנתינה ללחוות  יםיכול םשמחה את כמה

חלק הבדיוק כמו באופן ברור בלוט עד שת החזקכה ך והפבמהלך הזמן, צורה זו ת

בלי מאבל עכשיו  --לפער  יםמודעו היתתמיד ך. נמוהעצמי מהשארית  עדייןהוא ש

היו בקו אחד עם יו עצמםשנו י אט, אט, זרמים ישנים, כוזביםכך. מ יםלהיות מוטרד

 .זהו התהליך. כנכוןים מזה םמה שאת עםפעולות חיצוניות ו

 

סוג ב ושובלעמוד מול עצמכם שוב אי נוחות  זואת. כמובן, לא לעשות כל זנוח יותר, 

צריכים מדוע אינם להצדיק  תושייה במציאת תירוציםמלאי ואנשים . יושר עצמיזה של 

אינו בקלות מושג מה ש ךאביותר.  קלאחז בהם נוטים לה. אתזיכולים לעשות אינם או 

, קשהההתגברות על ו פנימית רק מה שמגיע אלינו באמצעות משמעת. שווה הרבה

 ת.זה לא יכול להיות אחר. מביא אושר מתמשך, ו את המחירנשעבורו שילמרק מה 

 

ך איאותו זמן? בריפוי אישי בנמצאים  שלאכהפחד וגג את איך אפשר לפ שאלה:

 ? עמוקבאופן  יםמוטבעשפחד וחוסר ביטחון וגג אפשר לפ

 

את זלעשות  יםיכול כםה. אינרוחני זנתיב את רק בזלעשות  יםיכול םאת תשובה:

 עזרה, החיצוניתהרק באמצעות שני סוגי זאת להשיג  יםיכול םאת. כםבעצמ

לא , לחלוטין לאלוהיםהתחייב ולנתיב זה את ההחלטה ללכת ב  םתבל. כשקיוהפנימית

קבלת מתוך וה הפנימית כול כםגישתבאמצעות אלא ית, כללבאמונה ו רק במילים

 פתחישתלעזרה החיצונית  ו, תובלמההחלטהות נובעות, הוחיצוניות פנימי, התוצאות

, רוח של אלוהיםהשהיא קשר אישי עם עולם  ,העזרה הפנימיתשכך , דלתות פנימיות

 לק מחברי כבר. חלהסיר כל עיוות רגשי ותוכלת ה זאעזר. על ידי ביסוסל נתניתתהיה 

 .בחייהםאלו  אמת של מיליםאת החוו 



את חפש החלטה ל. המקבלים ינתן כל מה שהם צריכיםיהחלטה כזו  וקבלימי ש כלל

, פחדקיים וכש. גם להשתחרר מכל חוסר שלמותירצו שלמות נתיב הוללכת ב הקשר

פקעת  פחד כזה יכול להיות. חוק רוחני הפרת סימפטום של חוסר שלמות, של זה

אחר קשר ה, להפריד. בנתיב זה ניתן שאכן קיימת כצורה רוחנית גדולה, מסובכת

מקור שונה  פחדלכמובן, . פחד ללאלחיות נפתרת ותוכלו עד שכל ההסתבכות , קשר

לומר לכם ולא בסיסו, לגבי מה נמצא בות יכול לתת הנחיות כללי ניילכן אלכל אדם 

דלת  תמיד מי שמחפשים. ערב עשוי לחול גם כאןה ההרצאה נושאו. פזרכיצד לבדיוק 

זה  איה, לשום דברלחלוטין  יםתחייבינם מאאמצעי זהירות ובתמיד נוקטים ש, אחורית

בזרם רגשי  ימצאו עצמם לכודים, גשמי קטןנושא  אוים חשובנושאים רוחניים ו אלוהים

ינם אהם . םהוצקה תחת רגליאין להם קרקע מ, הםיכתוצאה מבחירות. פחדם יגדלו ב

 אם כי לעתים קרובותית, מוטעאמונתם הלהיאחז בבמה להם , אין שייכים לשום מקום

גישה זו יכולה לגרום . מתחייבים לדבראינם דבר כשנים סכאינם מש, מודעתהבלתי 

 .פחדים הולכים וגדלים

 

; מולאולא ה לחסד של אמונה חי התנאים. גורם שכיח נוסף בפחד הוא חוסר אמונה

; כל תלוי בהםה הם מאמינים כי. על עצמם לחלוטין לכן אנשים כאלה יצטרכו לסמוך

היכן לשינויים גרמו ולכן לא י בהם תלוימה שבאמת הם מזניחים , באופן פרדוקסליאך, 

אינם אך , אלוהיםבמבחינות רבות  לגמריתלויים  רגישו, יבמקבילשיכלו לעשות כן. 

תנאי אחר ם אינם ממלאיכי ם, בדידותונכשלים ב, את ההרגשהחווים בבהירות 

גם כשלאנשים אלה ידע . ידיו של אלוהיםבשים עצמם לבאמצעותם יכלו החוקים 

מלא לא ממשי, , ורפלהיה מעימסוג זה ידע , האמיתות הגדולותשל אינטלקטואלי 

וככל שהם מזינים , עליהם ושתלטכאלה ימחשבות . ככל שך בהםותמיולא ות ספק

מכל השפעה  עצמם, כך ירחיקו בלבד אינטלקטואלייםבאמצעות ערוציהם הן אות

ירחיקו  וכךנוספים חוקים רוחניים  ויפר, בבורותם. תגדלתם וחרד --ת חיובית שמימי

 .גדולה יותרהמהאפשרות לחוויה ישירה של המציאות  יותראף עצמם 

 

ים, העצמי וחוזקה לאגו עם רחמיב ותצמדהמגם נבוע הפחד יכול ל יתר על כן,

שמטפח את האגו, שרוצה להרגיש  , כל מההבקצר -- תווגאוו ופחדנותו, יהירות

אינו מודע כך מתרחקים תהליך ללא מודעות, אך ככל שהבעיקר נעשה . זה מיוחד

 לבחון אותוו מודעל כל מה שלא מודעהפוך חשוב ללכן כה קץ.  ול שיםלהאפשרות מ

מקום באמת לתוך  כםמכניס אתים, בודדהמנופח הופך אתכם  האגו. אמתהבאור 

כם וגורם לתכם מסביבתכם הוא מפריד אנתם. ממה שדמיישונה אם כי במובן , מיוחד

 חוק האחווה.מופר חוק מופר וכאן כשהגיע ל היכולראייה אינה כי , אמתל וןלעיוור

סובבים מה עצמם יותר ויותר ונתקים ויבודדת נפרדות יהפכו המקיפים עצמם בחומ

מאוד. ואז  להיות פעילים יםשעשוילכך אין קשר עם חייהם החברתיים, ו --אותם 

 הפחד. הפרדה תגדיל אתה

 

אישיים לזרמים פנימיים  ותלהיות קשורות יכול ןה, ופחד גבילהנקודות העיקריות אלו 

של הכרה  נתיברק ב, אפשר להבחין ולהתגבר על כל זאת כפי שאמרתי קודם. אחרים



 .להעלות על הדעתשניתן כל העזרה את יקבל נתיב ל שמתחייבמי . עצמית וטיהור

 

ארוכות תקופות  כךואחר , סדרה של חלומות תובנה בתקופות מסוימות יש לי שאלה:

חוסר קשור בהאם זה ההליכה לשינה. ללא חלומות, למרות שהתפללתי עבורם לפני 

לחיבור  אולי דומהזה האם . כשאני עייף או עובד יותר מדי אין לי חלומות? כוח פיזי

 (?odic force)מכונה מה ש, אנו זקוקים לסוג מסוים של אנרגיהשגם לו עם עולם הרוח 

 

 רוחניה ההשפעה ההדדית של כי, לזהכלשהו קשר יש  (odic force) -לכן,  תשובה:

. ניתן חלומות. לא ניתן לבקש יחיד המעורבהגורם אינו האבל זה . מאוד החזק והפיזי

יותר  ולי טוב. אךבעצמ לא ניתן לקבועצורותיהם אבל את , תשובותלבקש סימנים ו

 ךאינעדיין . לקבל תשובות בצורה אחרת, ךבתקופה מסוימת של התפתחות, ךעבור

אבל אולי . שביקשתזה באופן שונה מ ךאליאמורה להגיע מסוגל לשפוט מדוע עזרה 

כדי רבה  רוחנית אינם דורשים עבודה מדי ולכןהרגליים תובנה שלך הפכו החלומות 

תקבל תעשה זאת, ואם  מאמץ רוחני גדול יותר פעילשתשבילך בהכוונה . אולי לפרשם

להיות בשימוש כשמאוד עדיין עשויה הרגילה דרך . האת התשובה בצורה אחרת

באופן שידרוש ה תגיע הדרכהעם זאת, . ברוב המקרים, במשהולהבחין חשוב לך 

קשר ליצור  יכולה להיותתכלית בשבילך הנה; י להביכד ממך מאמץ רוחני גדול יותר

 . בדרך אחרת

 

הגיע לשלב טרם למרות ש, שוכנע באפשרות של ריפוי רוחנימאדם שהפך  אם שאלה:

להילחם עליו האם ? חוסר אמונה ראהמהאם הוא , לרופאלעזרה  פונהתרגול, ב זה

 ? במחלה ללא שימוש בעזרה רפואית

 

ללכת  יש רופא יכול לעזור. היכן ששל אלוהים מכשיריםם רופאים הלא. גם  תשובה:

להתמקד מומלץ  לא. בדרך רוחנית ריפויאפשר לחפש , לעזור. היכן שאינו יכול לרופא

להבין שוב, קל לא . לא נכונהדרך הב משהוזה לרצות ; דבר אחדיתר בבאינטנסיביות 

וכז מררצון , אך לתרגל רצון בריאבהמטרה הכללית לרצות את  חשוב מאודזאת. 

ן ה. סיבות שונותיש  מחלה. למכשול גדול ותופרט ספציפי יכול להבמוגזם בעוצמתו ו

שניתן ליחסו לחיים  שפבנ עיוות סימפטום של להיותעלולות או ות להיות קרמתייכולות 

, שלףנשהשורש אדמה. כנשאר ב ושורשבעוד לא ניתן להסיר כזה סימפטום אלה. 

 זה מספיק. אין מנקודת מבט זו יש לבחוןחולי  הבעיה שלאת כן . להסימפטום ייעלם

 .זה הפתרון. יש למצוא את השורש החולה בנפשניים, החיצוהסימפטומים להסיר את 

 

 כלכנתיב זה. ואני אומר לכל אחד מכם להתמיד ב, ימלעול אחזור עכשיוחברי היקרים, 

על כתם בור לבד; כולכםאינו אף אחד . ויותר ו טובים יותרפכם יהכחיי, זאתתעשו ש

 שלו. ועולמו ידי אלוהים

 

 ערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלינ


