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חלק� משתמשות בו , י קבוצות שונות" מושג שנמצא לאחרונה בשימוש רב ע–העיד� החדש 

,  וקורה ביחס לכל מושג אמיתי–א! זה בלתי נמנע . נכונה וחלק� הופכות אותו לקלישאה
וכ! להימנע מלחוש במציאות של , וק ושימוש בתוויותאי די, בגלל נטייה אנושית לעצלות

א! ג� אלו שאינ� נופלי� למלכודת זו אינ� צריכי� לוותר על שימוש במונח . אמת ספציפית
ביטויי� שוני� לאותה , בעבר המדרי! הציע לעתי� מילי� חדשות. יהמתאר מושג אמית

המדרי! , עיד� החדשבהקשר ל. או שחזר על המשמעות האמיתית של מילה מסוימת, אמת

מגיעה  new influx)(שפיעה חדשה , הסביר בעבר שבמועדי� מסויימי� בהיסטוריה
  . זה המצב כעת. כיוו� שהאנושות צמחה מספיק כדי להיות מוכנה אליה, לעולמנו

 תודעת רוח הצלוב המחלחלת לעול� –בעבר דנו במשמעות העיד� החדש במונחי� כלליי� 
שפיעה עוצמתית כזו חייבת .  של יחידי� במידה גוברת והולכתמנסה לחדור לתודעת�, זה

. רצויי� ואפילו קונסטרוקטיבי�, להיות מלווה בביטויי� מסויימי� שאינ� תמיד נעימי�
, ה� תוצאה ישירה של שפיעה זו, על פני האדמה, בלתי רצויי� בעליל, אירועי� רבי�

  . ה להתרחשובלעדיה� הצמיחה וההתרחבות של התודעה לא היתה יכול

אנו מאמיני� שמה שטוב ונכו� ברגע זה יהיה כ! ג� בסופו . דעתנו עדיי� מכוונת מאד למיידי
לעתי� ביטוי שלילי הוא חיוני לצור! . א! זה לא בהכרח כ!. ל לגבי מה שרע"וכנ, של דבר

  . לישות האדמה–או , וזה נכו� ברמת היחיד כמו ג� ביחס לאנושות ככלל. התפתחות מלאה

האחד הוא . אה זו אדו� במספר נושאי� ספציפיי� המלווי� את השפיעה החדשהבהרצ
במידה שבה קיימת התפתחות . תקשורת היא תוצר לוואי של תודעה מפותחת מאד. תקשורת
במידה . להקשיב ולבטא בצורה מותאמת, באותה המידה קיימת ג� היכולת לתקשר, רוחנית

וכ! אפשר לראות אנשי� רבי� . וגבלת היכולת לתקשר מ–שההתפתחות פגומה עדיי� 
או . שאינ� יכולי� ולא ינסו אפילו לנסח במילי� את מה שה� חושבי� ומרגישי� באמת

י אחרי� בלי שיצטרכו לטרוח כדי להפו! "שה� גאי� מדי או שה� דורשי� להיות מובני� ע
אחד יכול תקשורת היא אומנות שכל . כיוו� שזה אכ� דורש מאמ$ מסוי�. את עצמ� למובני�

  . התכווננות חיובית ורצו� לשת& פעולה, טוב%היא דורשת רצו�. ולמעשה חייב ללמוד

 אי� זה מקרי שאחד מתוצרי הלוואי העיקריי� של הטכנולוגיה –ברמה החיצונית ביותר 
יש לה , ג� א� רמה זו של תקשורת מתייחסת רק לארועי� חיצוניי�. המודרנית הוא תקשורת
בזמני� . היא מקרבת אנשי�, ראשית. מות הפנימיות של האנושותהשפעה עצומה על הר

בגלל שהמרחק בי� אנשי� וחוסר התקשורת , קודמי� היתה תחושה רבה יותר של נפרדות
ולכ� ה� אויבי� שאי אפשר לתת בה� , ביניה� יצרו את האשליה שאחרי� ה� שוני� וזרי�

מפחיתה , סבל וכמיהה,  מוות,חווית אנשי� כדומי� בדברי� הבסיסיי� של חיי�. אמו�
היא תורמת לאחדות ההולכת וגדלה של . הפחד והאויבות, במידה רבה את האשליה

  .האנושות

בידוד והפרדה בי� אנשי� . לידיעת המתרחש בעול� יש השפעה ברורה על צמיחה רוחנית
הטרגדיות האישיות נדמו . בעבר גרמו לעול� להראות רחב מכדי שאפשר יהיה להכילו

כיו� אפילו האנשי� שהכי פחות נוטי� . ולכ� תחושת אחוה נעדרה לחלוטי�, ודיותכייח
. דברי� לא נראי� עוד מוזרי� או זרי�. לרוחניות חווי� את הפלנטה בדרכי� שונות לגמרי

בגלל שלידיעת הארועי� המתרחשי� ברגע זה בפינה שונה , יש מודעות כוללת רבה יותר
  . הנשמהשל העול� יש השפעה על התפתחות 

. שטכנולוגיה אינה מנוגדת להתפתחות ולחיי� רוחניי�, ידידי, כ! את� יכולי� לראות
. לעתי� קרובות היא מנוצלת לרעה או לכיוו� לא נכו� ולכ� נתפסת כמכשול לרוחניות, אול�

דבר זה מראה שוב כיצד כל דבר ביקו� ועל פני אדמה זו הוא בפנמיותו ביטוי לרצו� 
שו� דבר לא יכול להיווצר בלי .  ויכול וצרי! לשרת את התכנית הגדולה,ולבריאה אלוהיי�

כל הביטויי� הדמוניי� יכולי� להיות רק עיוותי� . ששורשיו יהיו נעוצי� בעול� הרוח
  .ה� לעול� אינ� יכולי� להיות בעלי יצירתיות עצמית. ושימוש לרעה בבריאה אלוהית

וות ארועי� יחד ע� אחיכ� ואחיותיכ� ליכולת הנוכחית שלכ� להיות עדי� ולפיכ! לח
יכולת� לנוע מהר יחסית מפינה . שבמקומות אחרי� יש השפעה משמעותית על נשמתכ�

, היכ� שתנועה היא מיידית, אחת על פני האדמה לאחרת מקרבת אתכ� לחוקי עול� הרוח
  . בו זמנית למחשבה

היכולת לתקשר ברמות . תקשורת היא תוצר לוואי חשוב מאד של מצבי� רוחניי� מתקדמי�
גישות פסיכולוגיות יצרו . מעודנות ואישיות יותר השתפרה במידה רבה בעשורי� האחרוני�
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לבטא את עצמו , מודעות רבה יותר לעצמי ולפיכ! יכולת גדולה יותר להבי� את עצמו
רוב בני האד� נמצאו לגמרי בחשיכה , לפני שפיעה ספיציפית זו. ולפיכ! לתקשר, לאחרי�
שלא לדבר על אלו של , לתגובותיה� האמיתיות, לצרכיה�, לרגשותיה�, עצמ�ביחס ל
  .לכ� היה זה בלתי אפשרי ליצור גשר אל אד� אחר בדר! משמעותית. אחרי�

שהוא , ילד בשלב מוקד� של התפתחות אינו יודע באמת שהוא נפגע או בודד, באופ� דומה
היה זה , היתה מתנסחת אצל הילדא� מודעות זו . תשומת לב או הבנה, זקוק ליותר אהבה

לבד , את� חיי� בחשיכה, ללא תקשורת. צעד קט� יחסית להעביר רגשות אלו לאד� אחר
היא מביאה . נשמת הצלוב מייצגת בדיוק את ההיפ!. מבודדי� מאחרי�, בערפל של בלבול

  . של תקשורת ושל אחוה, את האור הגדול של מודעות

ע� הרמות הפנימיות של ,  מראש תקשורת ע� העצמיתקשורת אמיתית מניחה, מוב� מאליו
כיוו� שאינכ� יכולי� , הבנת העצמי היא עבודת הבסיס. הקיו� שלא היו נגישות לפני כ�

לכ� נתיב כגו� זה צרי! תמיד לעסוק . להסביר ולתקשר משהו שאינכ� יודעי�, להעביר
ידיעה עצמית .  ש�אל לו לעצור, אול�. עצמית%עצמית ובידיעה% בראש ובראשונה בחקירה
  .היא רק השלב ההתחלתי

, תרגול, מחשבה, דבר זה דורש כוונה. הצעד האורגני הבא הוא לימוד אומנות התקשורת
כשאת� מניחי� מבלי , משמעו ויתור על המצב של להיות רק חצי ערי�. התבוננות עצמית

,  אללהגיע, משמעו מאמ$ להסביר. משי�� שאחרי� צריכי� לדעת מה שאת� מרגישי�

תרגול מוביל , כמו בכל דבר אחר, כא�.  בסבלנות ובאהבה–לחפש דר! מבוכני אי ההבנה 
ליכולת ספונטנית ואוטומטית במידה גוברת להיות בחו$ מה שקוד� לכ� היית� רק בחשאי 

  .ולתקשר מצב זה לאחרי�, ובפני�

 פעמי�� כמה. השתמשו בדמיונכ� וחשבו על ההבדל העצו� שזה יגרו� בתקשורת האנושית
אד� זה מפחד מכ� ומשתמש באופ� , כאשר במצביאות, את� מאמיני�� שמישהו רע אליכ�

את , את גאוותכ� המזויפת, לדעת זאת יסיר את פחדכ�? מוטעה בקור או בדחייה כהגנה
שבתורה תפיג את הגנתו , זה עשוי לאפשר לכ� לפגוש אד� זה בדר! שונה לגמרי. כעסכ�

, ! שאת� יכולי� לראות כיצד תקשורת מקרבת בי� נשמותכ. השלילית שמרחיקה אתכ�
לכ� תקשורת היא חלק מהותי של . מבטלת חומות של פחד שיוצרות שנאה בי� בני אד�

  .החיי� הטובי�

הדר! שבה את� . העובדה שאת� עשויי� לנסות להסביר את עצמכ� אינה מספיקה, אול�
 מסבירי� עצמכ� בדר! שרומזת א� את�. מגלי� את עצמכ� היא שהופכת תקשורת לאמנות

א! א� את� מנסי� להסביר עצמכ� . את� רק יוצרי� חומה גבוהה יותר, על אשמה והאשמה
התרשמויותיכ� והנחותיכ� בדר! פתוחה , באמצעות העברה פשוטה של רגשותיכ� וצרכיכ�

תוכלו לבסס . אז תוכלו להגיע להבנה אמיתית, בלי להתעקש שזו היא האמת, ושואלת
  .בכ! את� מטפחי� אהבה ואחדות. אור ואמת, תבהירו

כיצד תוכלו לאבד את ? כיצד תוכלו לשכ! את בדידותכ� אלא א� כ� תבנו גשרי� לאחרי�
הפחד שלכ� מאנשי� אלא א� כ� תחשפו באמת את הרעיו� המוטעה שאחרי� רוצי� להיות 

י לדעת מה תוכלו להשיג זאת רק א� תטרחו לחקור את עצמכ� במידה מספקת כד?אויביכ�
בזמ� שאי� זה , לעתי� קרובות את� מאמיני� שאת� מרגישי� משהו. את� מרגישי� באמת

עליכ� לקחת את הסיכו� כביכול שבלהסביר את . בכלל מה שמתרחש באמת בתוככ�
, עליכ� להיכנס לדיאלוג מתמש!. ג� א� זה כמעט ולא יכול להתבצע במהל! אחד, עצמכ�

זה . כונותכ� לפזר את גאוותכ� ולוותר על נטייתכ� להאשי�מגבירי� את נ, מלא ברצו� טוב
. זוהי הדר! בה תבנה האחדות הגדולה בי� בני אד�. מה שתקשורת דורשת ברמה הרגשית

תקשורת , במלי� אחרות. ולפיכ! המלחמה בכל הרמות, כ! יעלמו בהדרגה הפחד והשנאה
  .אמיתית תתרו� להבאת מלכות השמיי� לאר$

היא עדיי� מאד מטושטשת . וקה יותר של תקשורת ממה את� מתעלמי��א! יש עוד רמה עמ
א! ברגע שתמקדו את תשומת לבכ� בה היא תגלה עצמה בבהירות כמו הרמות שדנו בה� 

, אחדות, פיוס: כל האינטראקציות בי� בני אד� תורמות לבסו& למטרה הסופית. עד כה
אקציה השלילית ביותר בי� בני אפילו האינטר, בסופו של דבר. אמת, הבנה, אהבה, אחוה

  .אד� משרתת מטרה זו

,  מעורבות באינטראקציה שלילית– אינדבידואליות או קולקטיביות –כאשר שתי ישויות 
. ג� א� יש לאינטראקציה כרגע תוצאות מאד לא רצויות, מטרה עמוקה יותר מוגשמת

צר את העצמי הגבוה לא י. העצמי הגבוה של שתי הישויות נמצא תמיד בפעולה

 למטרת – שליליות –א! הוא משתמש במה שכבר קיי� , האינטראקציה השלילית כשלעצמה
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ההתפוגגות והטרנספורמציה של חומר שלילי לא יכולה להתרחש אלא א� כ� יש . הפגתה
אפילו א� הישויות המעורבות מצויות לחלוטי� בחשיכה ביחס לחלק שלה� . ביטוי ברור

ה� בכל זאת ,  עדיי� ברמה של צדקנות עצמית חד צדדיתעצמ� באינטראקציה זו ונמצאות
וזה נכו� א& יותר כשהישויות מכירות באמת הכוללת של . משרתות מטרה גבוהה יותר

  !אינטראקציה שעשויה להיות נסתרת מראיית� המיידית

חילופי� ברמת , שמתחת לחילופי� ברמת העצמי הנמו!, ידידי, כ! את� יכולי� לראות
זוהי מחשבה חדשה . יימי� בו זמנית בי� ישויות המצויות בקונפליקטהעצמי הגבוה ק

 נמצאי� על פני – או קבוצות אנשי� –שני אנשי� : רק דמיינו. וחשובה עבורכ� להגות בה
ה� מאחלי� זה לזה את הגרוע ביותר . ה� שונאי� ומאשימי� זה את זה. השטח במלחמה

ה� יודעות . ישויות אלה מסכימות, ה יותרברמה עמוק, באותו הזמ�. ורוצי� לפגוע זה בזה
משרת את , משרת אמת ואהבה, שמה שמתרחש על פני השטח משרת את הטוב המשות&

  .אחדות�

את� לעתי� קרובות חווי� פיוס , כששניי� מכ� רבי� ומתאמצי� להגיע לאמת, בנתיב זה
אז . ה קוד�נפלא שבו אהבה מאחדת את אות� שני אינדבידואלי� ששנאו והאשימו זה את ז

פיוס מתגלה ברצ& , כמימד זה, בספירת האדמה שלכ�. את� עדי� למה שהסברתי זה עתה
ברמת ההוויה העמוקה . אז אהבה ואחדות, אז החפוש אחר האמת, תחילה השנאה: של זמ�

  .אהבה ואחדות תמיד מתקיימות בו זמנית, אמת. אי� רצפי� כאלה, יותר

לא משנה כמה מבולבל , שכל מצב, ור לכ� לראותהיא תעז. קחו ראייה חדשה זו בחשבו�
. אהבה ואחדות פנימיי�, בו זמנית טומ� בחובו אמת, ללא תקנה ושלילי הוא עשוי להראות

כ! , הבנתכ� את זה תאי$ את הפיוס ברמה של רצ& הזמ�
  .אחדות יגיעו זה אחרי זה במהירות רבה יותר ויותר/אהבה/אמת/חיפוש/שאויבות

ערכי� וחוקי� . צלוב מביאה יותר ערכי� וחוקי� רוחניי� למישורכ�השפיעה של תודעת ה
בלי לדבר על , א! רק מעטי� מובני� באמת ונחווי� לעומק, רבי� ידועי� באמצעות הדת

, לעתי� קרובות מדי האנושות לוקחת חוקי� אלה. להיות מיושמי� ברמות הפנימיות ביותר
אי� לה� , בגלל שכשה� מעוותי�, מריואז או שמתעלמת מה� לג, מבלבלת ומעוותת אות�

ככל . או שמצייתת לה� בצביעות ברמה שטחית שנכשלת להגיע לאד� הפנימי, כל מוב�
ויהיה אפשרי , באותה המידה יכולה השפיעה של אור הצלוב לגדול, שהאנושות צומחת

  .יותר להפו! ערכי� רוחניי� אמיתיי� לחלק מהתודעה האנושית

ללא . שהזכרתי לעתי� קרובות, בחוק האחווה, ראשית כל, דני�בהרצאה ספציפית זו אנו 
, שנאה היא ספליט. אהבה היא אחדות. ללא אהבה אי� כל אחוה, אחוה אי� כל אהבה

  .אהבה משמעה הבנה הדדית. בידוד, חילוקי דעות

אהבה איננה , במלי� אחרות. מאמ$ ורצו� טוב ה� חיוניי�, בכדי שהבנה תגדל, וע� זאת
אינכ� יכולי� לחוות אחדות ע� אלוהי� אלא א� . וג� לא איחוד, חש כמו נסמשהו שמתר

אפילו ע� אלו שאות� את� , כ� את� מסוגלי� לחוות אחדות ע� אחיכ� ואחיותיכ�
כיו� שהיא , ברמה החיצונית את� עשויי� שלא להשיג ידידות את�. מחשיבי� לאויביכ�

! ברמה הפנימית את� יכולי� להיות א. דורשת משני הצדדי� לשאו& באמת לאמת ולאחדות
  .מחוברי� באופ� מודע למדי לעצמי הגבוה של אותו אד�

 היא תוצאה של – אחדות ע� אלוהי� וע� אנשי� אחרי� –לעול� אל תשכחו שאהבה 
ע� מחויבות להשתמש בתשומת הלב , ותקשורת היא תוצאה של מאמ$ רציני. תקשורת

ולהבי� את , מובני� בדר! הטובה ביותר האפשריתכדי להפו! את עצמכ� , ובאנרגיות שלכ�
עליכ� לרוק� את דעתכ� מכל הרעיונות המוקדמי� שלעצמי הנמו! , לשתי המטרות. האחר

עליכ� להקשיב . עליכ� להניח בצד את האויבות וחוסר האמו�. שלכ� יש עניי� רב בשימור�
עליכ� .  את האמתעליכ� לשכנע את השני ברצונכ� הטוב לגלות. בצורה מעמיקה ופתוחה

מה , למצוא בתוככ� את הבגרות להכיר בכ! שאחרי� אינ� יודעי� למה את� מתכווני�
עליכ� להסביר את עצמכ� בדר! העמוקה והכנה ביותר . חושבי� ורוצי�, את� מרגישי�

לא תתקלו בא& בעיה בינכ� לבי� אחרי� שאינה יכולה , א� תתקדמו בדר! זו. האפשרית
  .ידידי, ה עצמית רבי� ינבעו מכ!חוזק והערכ. להיפתר

את הנאתכ� משמירת , את עקשנותכ�, עליכ� להקריב את גאוותכ�, בכל אופ�, תחילה
. עליכ� לשי� כל זאת בצד. טינה כלפי אחרי� או הפחד שלכ� מלגלות שאת� טועי� ורעי�

 בדר!. באופ� הזה תתרמו רבות לזרימה הגדלה תמיד של תקשורת שאי� לה תקדי� בעידנכ�

את� הופכי� אז .  בתוככ� ובאחרי�–זו את� עוזרי� להפי$ היבט חשוב של תודעת הצלוב 
  .באמת למשרתי� של התוכנית האלוהית
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חדלו א& להענות לפיתוי . חדלו מלהענות לפיתוי לשמור עצמכ� נעולי� בבידוד וטינה
 עד שתהיה לכ�, לפחות באופ� זמני, הפכו את עצמכ� לנייטרלי�. להאשי� ולקטרג

היא תשחרר ! היא תהיה כה משחררת. אל תפחדו מהאמת. ההזדמנות לגלות מהי האמת
והיא תשחרר אחרי� , אתכ� מהאחיזה של ההאשמה העצמית הסודית שלכ� עצמכ�

א! פגמי� , את� עשויי� אמנ� למצוא פגמי� ה� בעצמכ� וה� באחרי�. מההאשמות שלכ�
כמו ג� מהצור! לגרו� , עה ובושהאלו יהיו בעלי קונוטציה חדשה שתשחרר אתכ� מפגי

  .פגיעה ובושה לאחרי�

א! אני , אינני מספר לכ� על תהלי! חדש. זה מה שעשית� בעבודתכ� עד כא�, ידידי, כ�
  .כ! שתוכלו להעמיק את מחוייבותכ� לעקוב אחריו, רוצה להאיר אותו מזוית חדשה כעת

וע� זאת גילוייה לא , השפיעה החדשה של תודעת הצלוב שוטפת את עולמכ� בכוח עצו�
בכל מקו� . תחילה השפיעה מגיעה לתודעה הפנימית של האנושות. תמיד זוכי� להכרה

היא . באופ� מעוד�, התודעה מתחילה להשתנות בהדרגה, שבו יש פוטנציאל ולו הקל ביותר
עשויה להשתנות באמצעות דרכי� חדשי� של חשיבה על החיי� או באמצעות שאיפה 

אפילו אלו שהינ� פחות .  את העצמי ואת החיי� באופ� מעמיק יותרלמצוא דר! להבי�
התכנית "להשתלשלות , באופ� לא מכוו� אולי, מוכני� ומפותחי� עשויי� להושיט יד

דר! . ג� א� הסיוע שלכ� עשוי להראות שלילי לגמרי, ג� ה� הופכי� למכשירי�". הגדולה
שאז קושרי� להביא תנאי� , �ספירת ההשפעה והפעילות שלה� ה� משפיעי� על ארועי

העצמי הגבוה של אד� כזה שפועל בשילוב ע� , כפי שהסברתי קוד�, זה שוב. חדשי�
  .התכנית ומשתמש ברצו� החיצוני השלילי כדי לתרו� באופ� חיובי לתמונה הכוללת

לעתי� ,  משפיעה ג� על ארועי� חיצוניי�– שנקראת העיד� החדש –השפיעה החדשה 
, לגמרי בלתי רצויה, מה שעשוי להראות כהתרחשות שלילית. רפלת מאדקרובות בדר! מעו

הוא במציאות חיוני לצור! ביסוס ערכי� חדשי� ובסוס מחדש של החיי� על פי הנחות 
הרסנות שהתקדמה כל כ! עד שלא נית� יותר , במלי� אחרות. אמת ואהבה, רוחניות
נה חדש וטוב יותר יוכל צריכה לההרס לפני שמב, לעצבה מדש או להתמירה, לשנותה

  .להיות מוק�

עליכ� ללמוד להבחי� בי� אות� . ארועי� הרסניי� רבי� על פני אדמתכ� ה� מסוג זה
לבי� , בהיות� ביטויי� של רוע, ארועי� שהנ� בלתי חיוניי� לגמרי ומנוגדי� ישירות לחיי�

 א! ככל ,ההבחנה אינה תמיד ברורה מיידית. אלו שנופלי� לקטגוריה שזה עתה תארתי
תפיסתכ� , שתאמנו את ראייתכ� הפנימית ותהפכו מודעי� יותר לתהליכי� אלו של בריאה

  . תהפו! מדויקת יותר

מפלסי� את דרכ� במאמ$ מבעד , רבי� מכ� כבר רואי� שערכי� חדשי� צצי� בכל מקו�
הערכי� . העמדות השליליות וההרסניות הישנות כלפי החיי�, לסב! הערכי� המיושני�

במחוייבות , � הנ� עדי� שתילי� צעירי� ורכי� שצריכי� שיטפחו אות� באומ$החדשי
לסיבה הרחבה יותר של החיי� ובכנות העצמית החיונית תמיד שמקדמת התפתחות 

כ! יהפכו השתילי� , ככל שאנשי� יטפחו צמיחה זו. והתרחבות של תודעה אינדבידואלית
  .החדשי� על הפלנטה חזקי� יותר

התודעה האינדבידואלית , הוא מתחיל בתא הבודד. יד על מבנה תאיהתהלי! מבוסס תמ
אלא תמיד בשילוב , שינוי אינדבידואלי כזה אינו יכול להתרחש בבידוד. שצריכה להשתנות

. השל� הגדול, כיוו� שתודעה אינדבידואלית היא חלק מהתודעה הקולקטיבית. ע� אחרי�
. ק באמצעות אינטראקציה ע� אחרי�ערכי� והתפתחות אינדבידואלי� יכולי� להימדד ר

ככל שתאי� . תקשורת היא היבט אחד שמשפר אינטראקציה עד שלא נותרת כל הפרדה
כ! ה� , אינדבידואלי� של תודעה מתחילי� להיטהר ולהתיישר בהתא� לרצו� האלוהי

למרות שלכל אחד , התאי� נוצקי� למבנה אחד. ישפיעו יותר על כוליותה של ישות האדמה
  . את החיי� האינדבידואלי� שלומה� יש

את� מפחדי� לוותר על מה , מצד אחד. יש לכ� מידה רבה של אמביוולנטיות כלפי יציקה זו
הגילוי האלוהי , את� מאמיני� שהייחודיות שלכ�. שאת� קוראי� האינדבידואליות שלכ�

ה את� מניחי� בטעות שבאחדות ע� השל� תאבדו את מ. תלוי בנפרדותכ�, הייחודי לכ�
לכ� את� נאבקי� כנגד הגורל המולד של כל . במציאות זה בדיוק ההיפ!. שייחודי לכ�

כיוו� . לצערכ� הרב, את� מתנגדי� ונלחמי� בכ!.  החתירה לאחדות–היצורי� הברואי� 
הכמיהה . לעול� אי אפשר להקל על הכמיהה לאחדות מבלי שתושג אחדות, שמצד שני

לא , לא לדעת על כמיהה זו.  האחדות הוא מייסרוהכאב על אי חווית, נואשת בנשמכת�
בלבול וכאב , חוסר חיות, זהו מצב של אפטיה. ה� אפילו גרועי� יותר, להרגיש את הכאב
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זהו מצב שלעול� לא תוכלו להבי� בגלל שהוא תוצאה של תגובת שרשרת ארוכה . משני
  .שמקורה בדיוק בכאב של הכחשת האחדות

לתודעת , מביא להתהוות� של קבוצות, או עיד� הדלי, חדשלעתי� קרובות הוזכר שהעיד� ה
האנושות בכללה היא קבוצה , כמוב�. תהלי! כזה לא התקיי� באותו אופ� קוד�. קבוצה

החברה לא יכלה להתקיי� ללא טיפוח במידה מסוימת של תודעת . בסקלה רחבה יותר
בלי קשר , צמ�א! עד עתה אנשי� התעניינו בעיקר בעצמ� ובאינטרסי� של ע. קבוצה

  . עצמי כזה על שאר העול�%להשפעות של עני�

א! מודעות חדשה צומחת שבה אנשי� מתחילי� . רחוק מכ!. לא שעמדה זו נעלמה כעת
ה� עוברי� , לראות שא� ה� מחפשי� רק אחרי העני� העצמי שלה� עד כדי פגיעה באחרי�

י� לראות שה� עצמ� ה� מתחיל. הרבה מעבר להפרת חוקי� וערכי� מוסריי� ורוחניי�
כמו אלו בה� אינ� מתחשבי� , א� לא יותר, חייבי� לבסו& לסבול מעמדה זו באותה מידה

  .מתו! אנוכיות קצרת ראייה

א! רוב החברות לא נתנו עדיי� משקל . משפחת האד� לא יכלה להתקיי� ללא רוח קבוצה
 באמצעות ה� לא מודעות לכל שפיעה חדשה וה� מתקדמות. מספיק לערכי� רוחניי�

סטנדרטי� וערכי� ישני� שמבוססי� לעתי� קרובות רק על תועלתיות ועל המטרות הכי 
קהילות חדשות מכל הסוגי� , לבטח אי� זה במקרה שבזמנכ� קבוצות חדשות. קצרות ראות

רבות נכנעות להשפעה של כוחות הרסניי� . רבות מה� מולכות שולל. צצות מכל עבר
בכל מקו� שבו יש . יכול להיות אחרת במישור התודעה שלכ�זה לעול� לא . ורוחות רעות

הכוחות הדמוניי� שולחי� את ההשפעות שלה� להשחית את אלו שאינ� , שפיעה אלוהית
דבר זה אינו משנה את העובדה שקהילות חדשות . לפתות אות� ולהרוס אות�, מטוהרי�

למודלי� לדרכי� קהילות שמייצגות את הערכי� החדשי� ושהופכות , חייבות להתפשט
הנקודה היא תמיד להיות ערני ולעול� לא להזניח את העבודה של טיהור . חדשות של חיי�

ברוח של שרות להגשמת , א� תשמרו בקפידה על כ!. זהו המפתח היחיד לביטחו�. עצמי
, תמצאו את התשובות, תמיד תדעו. אז כוחות רוע לא יוכלו לבלבל אתכ�, רצו� האלוהי�
ג� א� חייבי� להיות כמה גילויי� זמניי� של העצמי הנמו! , של דבר נקיי�תשארו בסופו 

  . שלכ�

את� יכולי� לראות היבט , שוב. חשיפה: ברצוני לדו� כעת בגילוי נוס& של השפיעה החדשה
, באמצעות פסיכולוגיה. הוא כה ברור, קשה מאד לפספס אותו. זה באופ� אישי וקולקטיבי

חשיפת העצמי הגיעה לעומקי�� בלתי ידועי� , חנית מעמיקהולאחרונה באמצעות עבודה רו
כעת . פרט לבודדי� שיצרו מיעוטי� קטני� בתרבויות שונות, לפני כ� בהסטוריה שלכ�

אפילו האנשי� . חשיפה של הרמות העמוקות של העצמי הגיעה לדרגות שלא שוערו קוד�
עמוקות יותר של הוויה הכי חסרי ידע רכשו מידה מסוימת של מודעות לכ! שישנ� רמות 

ועדיי� זה בשו� פני� לא , את� עשויי� לקחת זאת כעת כמוב� מאליו. שקובעות את חייה�
  .היה תמיד כ!

הנכונות לחשו& . יכולת חדשה זו לחקור את העצמי היא שילוב של תקשורת וחשיפה
ח להתיישרות ע� רוחו של ישו ששוטפת בכו, מובילה לתקשורת ותקשורת מובילה לאחדות

  . רב את עולמכ�

כשאת� מכחישי� . ברור שסרוב לחשו& יוצר בידוד. ההתנגדות לחשיפה קיימת תמיד
מבנה שאת� צריכי� , משמעות הדבר תמיד היא שיש לכ� עניי� בשימור מבנה רקוב, חשיפה

. אי הנכונות הזו מראה בברור על המשאלה להמשי! לחיות בשקר. לסלק ולהחלי&
  .יא את הנכונות והאומ$ לחשו& ולשנותהתמסרות לאמת חייבת להב

על ידי משברי� , ענייני� סודיי� יחשפו על ידי כוחות חיצוניי�, א� הדבר אינו נעשה ברצו�
לא נית� , ברגע שהכוח של השפיעה החדשה נכנס לפעולה. שיביאו אות� אל פני השטח

  .כ! המשבר יהיה כואב יותר, ככל שהוא פוגש יותר התנגדות. לעצור אותו

מידה רבה של הרסנות , לאחרונה. דבר זה הפ! לברור מאד ג� בחיי� הציבוריי� שלכ�
זה מעול� לא היה המקרה קוד� לכ� באותה הדר! , שוב. חבויה נחשפה ונמסרה לציבור

באמצעות , באמצעות תקשורת. משהו חדש נכנס לפעולה. וזה ממשי!. ובאותה מידה
באמצעות . י� שקוד� לכ� היו נשארי� סודהעול� כולו יודע על פשעי� פוליטי, חשיפה

שמאפשרי� לכל , מתרחשי� משחק גומלי� ואינטראקציה עצומי�, פיתוח תודעת קבוצה
  .המי� האנושי להשתת& בדרמה של התפתחות
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זהו בדיוק התהלי! שאת� עושי� בנתיב . ראיית ארועי� עולמיי� מתו! הבנה זו היא חשובה
. את� מתקשרי� אותו לאחרי�, את� משתפי� בו, לכ�את� חושפי� את העצמי הנמו! ש: זה

  ?קרבה, אמו�, הא� את� יכולי� לחשוב על דר! טובה יותר לבסס אהבה

כל . שוב ושוב אני מראה לכ� מקבילות בי� התפתחות הפרט להתפתחות הפלנטה
. התהליכי� שאת� לומדי� לייש� לעצמכ� מתייחסי� ג� בצורה כלשהי לרמה הקולקטיבית

היבטי , מסכות מתחילות לפול. ול� לא התקיימה באופ� שבו היא מתקיימת כעתחשיפה מע
לכ� ארועי� וכוונות . ע� פחות הסתרה מאי פע�, עצמי נמו! מתחילי� להראות בברור

כה הרבה , בלי ההסוואה שמביאה כה הרבה שקר, יכולי� להיות מזוהי� כפי שה� באמת
  .כה הרבה בלבול, סבל

היא ביטוי ישיר של תודעת הצלוב . חלק מהשפיעה החדשהחשיפה היא במידה רבה 
התפתחות רוחנית . ששוטפת דר! המישורי� הפנימיי� והחיצוניי� של פלנטה זו בזמ� זה

א! . שמוביל לבסו& לקפאו�, להיות רק אמצעי חלקי, במקרה הטוב, ללא חשיפה יכולה
 את האד� בעל כבדו. היא הופכת לתבוסה עצמית, אלא א� כ� חשיפה נמהלת באהבה

אלו שמסרבי� להפתח מרצו� חייבי� שלא לקבל רשות להרוס . האומ$ לעשות זאת ברצו�
  . את סביבת� ולהשפיע על ארועי� באמצעות ההסתרה שלה�

האומ$ והכוח הדרושי� להביא לחשיפה בכל מקו� שבו היא מתאימה וחיונית נובעי� 

ככל . באהבה,  במלי� אחרות–ותר מהשכנוע הפנימי שהיא נעשית בשרות של סיבה גדולה י
כ! תגלו את הער! הפנימי , וכתוצאה מכ! לאחרי�, שאת� חושפי� את עצמכ� לעצמכ�

תדעו שהעצמי הגבוה המפותח כבר הוא החלק שהופ! את החשיפה . האמיתי שלכ�
  . לאפשרית

העצמי הגבוה של האדמה מוביל את כל החשיפות . אותו הדבר קורה ע� הישות הפלנטרית
זוהי . אל תחשבו על העיד� החדש ככוח כללי ומעורפל. תרחשות כעת בחזית הפוליטיתשמ

היבטי� ספציפיי� מתגלי� בחלקי� שוני� של אדמתכ� כאשר הצור! . תודעה בזכות עצמה
  .עולה

בהרצאה זו דנתי . העיד� החדש מורכב מהיבטי� רבי� שיוצרי� של� הרמוני, כמו כל תודעה
דנו ג� בהקבלה הבלתי . תודעת קבוצה וחשיפה, תקשורת: בשלושה היבטי� ייחודיי�

  .נמנעת בי� כל ההיבטי� האלה כפי שמתגלי� ברמות האינדבידואליות והקולקטיביות

למרות . כיוו� שזה היה הדגש של הנתיב עד כה, את� בקיאי� למדי ברמה האינדבידואלית
ימי� ע� תהלי! זה ואת� בעקרו� את� משל, שקיימי� עדיי� מחסומי� והתנגדויות מסוימות

את� יכולי� לראות כיצד אותו תהלי! מתרחש ברמה . מביני� את חיוניותו וערכו הפנימיי�
  .הקולקטיבית וזה יעזור להתרחבות שלכ� כאינדבידואלי�

את� מפתחי� הבנה , י ראיית אותו עקרו� חוזר על עצמו במיקרו קוסמוס ובמקרו קוסמוס"ע
ו ובאמצעות מאמציכי� הגדלי� תמיד לקראת חשיפה עצמית באמצעות הבנה ז. עמוקה יותר

את� את� חולקי� את תהלי! , ותקשורת ע� המעגל המיידי של הקרובי� אליכ�
למרות שייתכ� שזה לא יהיה . את� תורמי� רבות להתפתחות האדמה, ההתפתחות שלכ�

תהפו! היא . תחושו בה בהדרגה, אפשרי עבורכ� לראות השפעה זו באופ� ישיר ומיידי
  . להכרה הולכת וגדלה

את� עדיי� צריכי� להקדיש יותר מודעות ותשומת לב לכיצד תוכלו להשתמש בהיבטי� 
קיי� עדיי� עיוורו� ביחס , לעתי� קרובות. אלה טוב יותר בחיי הקהילה שלכ� עצמכ�

דבר זה . שנכשלת להביא את האמת אל פני השטח, לחשיפה עצמית ולחשיפה של אחרי�
תגבירו תקשורת א� תעשו מאמ$ . ולפיכ! חותר תחת אהבה ואיחוד, לתקשורתחותר מתחת 

ולעזור לאחרי� לעשות אותו הדבר באמצעות עמדה לא , עמוק יותר להסביר את עצמכ�
  .מאיימת

תקשורת תוכל ג� להשתפר במידה רבה א� תעזרו לאחרי� להיות מקבלי� יותר כלפי מה 
א� את� תהיו יותר פתוחי� ומקבלי� , פ� דומהובאו, שאת� יודעי� ושיש לכ� ללמד אות�
מרגיעה , לעתי� קרובות מדי קהות חושי� עמומה. למה שאת� יכולי� ללמוד מאחרי�

שסוגרת את , חשאית להנחות, לא מלאה, דעתנית, כובלת אתכ� להיצמדות חצי מעורפלת
 הקהילה זהו המקו� שבו ידידי הרוח שלכ� היו רוצי� שתשתפרו ושתהפכו את. כל הדלתות

משרתת את , מבטאת את הצלוב, הצומחת תמיד שלכ� למפוארת יותר, המוזהבת, היפה
  .הגבוה ביותר
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הבחינו במקבילות בי� הצמיחה : אני רוצה ג� להפנות את תשומת לבכ� לתצפית ספציפית
לעתי� אחד . החיצונית והפנימית לבי� הבטוי של העצמי הגבוה של ישות הקבוצה שלכ�

למרות שא& פע� זה , איזו� מסוי� צרי!  להישמר. לעתי� אחרות זה הפו!. מקדי� את השני
א� חוסר האזו� בי� צמיחה פנימית וחיצונית אינו . זה לא חיוני. לא יכול להיות שווה לגמרי

הכל . שו� משבר לא ינבע מחוסר איזו� זה. נית� להתאי� אותו בקלות, הופ! לגדול מדי
וזוהי , פתחות הפנימית שלכ� תמיד עלתה על החיצוניתעד כה ההת. נכלל בסכימת הדברי�

א! הגיע הזמ� שבו תוכלו לעזור באופ� מודע  . באמת הדר! החשובה והמבוססת יותר
לצמיחה החיצונית להדביק את הקצב ולהפו! אותה לביטוי תוא� יותר את המציאות 

  .הפנימית שלכ�

ות את מעשה האלוהי� מאחורי שמבינ, התבוננו בעול� יפה זה בעיניי� שרואות את השל�
שזור� מ� המקור שמקי& , תנו ללבכ� להתמלא ברעננות של כוח המרפא של החיי�. כל היש

אפילו , מקור זה שוכ� היישר במרכז שלכ�. את כל מה שנוצר וכל מה שיווצר אי פע�
כשאת� לא מסוגלי� להתחבר אתו או לחוות את המציאות שלו מבעד לבלבול ולסבל 

  .הוא תמיד נמצא ש�. לכ�הרגעיי� ש

. יקירי, תבורכו. כולכ� מוקפי� על ידי הכוח הגדול שזור� במר$ מחודש דר! היקו� שלכ�
לעול� אל תעצרו בהתמסרות שלכ� לשרת את , עקבו אחר ההתחייבות שלכ� עד הסו&

  .  אלוהי�

  

 


