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 ים החיים
 

 .יקיריי אל,הברכות את  אני מביאכם

 

 את תהמייצג כתמונת נוף מופיעים אדםהחיי  ,של הרוחמנקודת המבט הרחבה 

. סירה הם אדם חיי כל שבוכים, כאוקיינוס,  ארצייםהחיים ה של והמהות הצורה

 מציגה היבטים שונים שלהתמונה בחלומות.  זו אנלוגיה אתם חווים לעתים קרובות

והמים יקלו עד  השמש סוער, השמיים אפורים, ואז תזרח שוב יכול להיות חיים: הים

הוא האדמה היציבה, ש. היעד מגיע ליעדו שהמסע עד לסירוגין וכך .הבאה לסערה

 .כםחיי לכוון את כםביכולת הכל תלוי האמיתי. לכןכם עולם הרוח, בית

 

אינו מפחד מסכנה; הוא מכוון את סירתו  ,בהיותו קפטן מיומן ומנוסה ,אדם אחד

סערה ל, ובתקופות הרגועות והטובות אוסף כוח השונים הקטנה דרך האלמנטים

נושבת. ואחר כל כך סערה שנעשה עצבני ומאבד שליטה פנימית בעת אחר הבאה. 

אינו זוכה ולכן  --חייו בסערת להיסחף  המאפשר לוכלל,  סירתונווט חרד עד שאינו מ

רעמים, ה, סופות ותאטמוספריההפרעות השלכך , כמובן, יםמודע במאומה. אתם

בני אדם כם. ליים אשהחיים מביאהמבחנים  םהצטברים , העננים שמניםהוריקה

להשתמש באינטואיציה  יםיכולים, רגיש יותר מעטהם ולימוד רוחני התנסו בשכבר 

 .כלשהוהקטנה בזמן תם סירכדי לגלות היכן נמצאת שלהם 

 
 משפחה או כל והי זתכל קבוצה של אנשים, באני רוצה לדבר על המבחנים. כמעט 

מבחינת התפתחותה  נמוכה עדיין  כהקהילה אחרת, נשמת אדם אחד לפחות תהיה 
שהוא או היא ת אומר אתפל. אין זכוחות האו בידילהיות כלי משחק תהפוך  כיעד 

מקבלים את תוקפם של  אינםאנשים כאלה שלהיות אדם רע. לא, מספיק חייב/ת 
אותם על עצמם, או שלמרות  יםחילמהם אין בחייהם, ש חוקים רוחניים מסוימים

מספיק כדי כשעצמו יושר עצמי. זה ל יםטפחאינם מהם ות מסוימאיכויות מצויינות 
לו  שהדרוהחומר  משיג אתפל ועולם האהאופל. כוחות  בידילהפוך לכלי שרת 

הוות ומודעות עצמית, מכל התצורות המתמשמעת עצמית מהזרמים האלה, מחוסר 
 החוק האלוהי.פועל עפ"י  כאשר אדם אינו

 
במקרה זה של צבע  -- עדינים דמויי קרניים, חוטים חוטיםרוחני דומה להחומר ה

רק כדור הדוק של בלבול ש נוצרוהסתבכו, עד ש שרונקסתחררו, הש --ים קודרומרקם 
כל לא גם אדם מספק את החומר לבלבול, אאותו רק לא . ניתן לפרקורב קושי ב



באותם שלהם נובע מטעויות וחולשות החלקם תורמים את אנשים האחרים בקבוצה ה
מסתבך מאותו סוג של חוט עוד חוק הרוחני. וכך ב פוגעים הם בעצמםמקומות בהם 

כבר ם שראייתגם לאלה  --לפחות לא בקלות  -- נהלהבח נתניתהאמת כבר לא שעד 
 למצוא את האמת.רב מאמץ נדרש ולעתים קרובות  חדה יותר,

 
לדעת כיצד , גבוהה יותר למודעות רוחנית ששואף אדםלקשה  ,לעתים קרובות

 איך יודעים היטב כוחות האפליםשמבחנים כאלה באים לעברו, כי ה בעת להתנהג
 רוציםבעצם כה ש  אלה  --אדם הבני  רע כטוב ולהיפך.ל, כאמת ופיעלה שקרלגרום ל

לעתים  .ןנכואופן הב להתנהג יודעים אינםהם כבר . יםבלבלתמ -- באמת להיות
  יםרמות, ולא רק שהם חולים הם, להם אינם מודעים,של הפנימיים זרמיםה קרובות

 .עמו להתמודד תבבהירות ולדע מונעים להבינואלא גם , המצב עוד יותראפלת לה

 
 למודי והיתם כחשוב שכול, ולראות את האמתאפלים העננים הלהפטר מעל מנת 

 יכולתכם. קצה גבולכם עד לפתח עצמ ותחייבתתכם, רמל בהתאםמודעות רוחנית, ו
כוחות  בידישרת כלי תהפכו לשוב בחוסר מודעות, ו, בצורה שונה, אתםאחרת גם 

כהלכה. לנווט לנווט, או ים מסוגלתהיו אנה ואנה, וכבר לא וד תנכם חיי תסיר, האופל
להבין לראות את האמת ובנסותכם  ,יםאפלאת העננים הבעצמכם לפזר  לא תוכלוגם 

 .הבעיהאת לב 
 

לשירות  כםאת האנרגיה של העמידלדעת מה לעשות או לא לעשות כדי ל יםיכול םאת
המאפשרת ללמוד את המשמעת  תוכלוכזה. אז  בנתיב כיםהול םרק כשאת, הטוב

 -- הסערות הפרועות משתוללותבמיוחד כש --בכל עת כם הפנימית שלכניסה לדממה 
כם לפתוח עצמ תוכלואז שלו. המקודשות  ותליצור קשר עם אלוהים והרוחתוכלו ו

כשאתם מכניעים  כם,כל מגרעותי לע כםאמת על ידי התבוננות בעצמה להשראה של
 התנגדות. כל
 

 ככלו --בשלוש רמות שונות  ההרוחניים יכולים וצריכים, להיעשות למציאות חיהחוקים 
 .באופן עמוק יותר לחדור לרמות אלהכך ניתן יותר  הגבוהשההתפתחות 

 .(Doing, thinking and feeling) עשייה, חשיבה ורגישה :שלוש הרמות האלה הן

 
ביותר, שכן, קודם המשימה הקשה ביותר היא ברמה הרגשית. זוהי הרמה הגבוהה 

, כוח רצון וסבלנות כדי קשה עבודהזקוקים ל םאתו אינם במודעותכםרגשות רבים  כל,
אופן מיידי וישיר ביכול לשלוט ברגשותיו  אינואף אחד  ובנוסף מודעים,ללהפוך אותם 

עבודה מפרכת ברמה הרוחנית, אנליזה  יו או בפעולותיו. לכך נדרשתמחשבותבכמו 
 נות.תשהל ליםמתחיהרגשות אפילו שחוקים רוחניים לפני של  עצמית, וספיגה יסודית

 
חוקים הרוחניים. זו ו בדבקותתו ושטחית יותר הבנכך פחות, אדם מפותח ככל ש

 ותעוסקהן  עשרת הדברות.את ראשונה באלוהים נתן לאנושות הסיבה בשלה 
הרבה עבור האדם הממוצע  זה כבר היהולי. וכ "לא תשקר" ,גנוב"תבפעולות. "לא 

תגשמו מספירות לקבוצות מסוימות של אנשים שהזה כך באותה תקופה, ועדיין 
 .יותר נמוכות

 
 , אךכהלכה אדם פועל לעתים קרובות את המחשבות. הוא לטפחהשלב הבא 

 שאחרת הם מביניםהם , כי כהלכה יםפועל אנשים ;יו נעות לכיוונים אחריםמחשבות
, לשלוט במחשבותיהם קשה להם אבל עדיין, עם העולם החיצוןיקלעו לצרה מול 

הם . האלוהיים עם החוקים בקנה אחד יםעול דברים שאינם רוצים ולעתים קרובות הם



בתוך קונפליקט  לאותו אותם יובילו יםטהור שאינם ורגשות שמחשבות הבינו עדיין לא
 להשפעותולכן הם גורמים  ברוח וחומר יש צורה והרגשותהמחשבות  כלכי ל עצמם

באופן  ככאלה לתפוס אותם אינם מסוגלים למרות שהם, תגובות שרשרתול חיצוניות
באמצעות  רקה להיות מושגת שיכול מודעות רוחנית תדורשמיידי. ראייה שכזו 

ברות דיוה חוקיםה מורחבת של הבנהישוע הביא עבורכם  לכן יותר. הגבוה התפתחות
החלה  האנושות ,בתקופתו בה.יבחש גם לחטוא יםיכול תםשאאתכם  ולימדים אלוהיה

להיות  האנושות מתחילה והיוםזו ותפיסתה העמוקה.  למודעות מורחבת נהמוכ להיות
 עוד יותר ת עמוקההבנה רוחניל הפתוח

 
מחשבות ה תברמ לעבוד כמיטב יכולתם שעושים, בשלב השניהנמצאים  אנשים

 תשל שמירהראשון  שלבהנמצאים ב המתקדמים מאוד לעומת אל, ןאותלטהר ו
עמוק  להגיע ללמוד יםחייב, חברי היקרים. אך אתם, בלבדחיצוניות  פעולותב החוקים

ים מכוס, הכרהחבויים מה נשאריםלעתים קרובות ש ואל, להאמיתיים יכםלרגשותיותר 
במה לצו להתבונן את כדי שלא, את עצמכם לרמות קל, שלגביהם כה תירוציםב
 לעתים קרובותכם ועצמ עםכם לקונפליקט את הביאמזו  הונאה עצמית. באמת שםש

 מקור האמיתי שלב להכיר יםמסרב םגם אם את, כךזה ; ותכםסביב עם גם
 להכיר בכך, כואב למדי לכן. מחשבותה קשה מספיק לטהר את. קונפליקטיםה

 .שלכם תומודעה כוונותמהמהמחשבות או  לא מעט סוטים הרגשות עדייןהרבה מש

 
 תהעמק ,. השלב האחרוןועשימאמץ הנוסף שאלוהים רוצה שכולם בדיוק הזה 

 : זהפיםשוא םלוכ ה, זו המטרה אליביותר להשגהא כמובן הקשה וה ,התודעה
תם תודעללהביא את רגשותיהם הכמוסים ביותר  יםאמיתי. מי שיכולהטיהור ה

מסכימים לו מה שהם לתמיד במקביל אינם פועלים להכיר בכך שרגשות אלה  ניםומוכ
, באיטיות, אתם רוכשיםהתמדה עד שב יםעובד ם. אם אתו דרך ניכרת, עשבחשיבתם

למצוא, בשעות  יםכולאלא י, כםלחדור לא רק לאמת של יםיכול ם, אתשליטה בכך
פזר את העננים, ל יםיכול םאמת. אז אתההליבה של את מבחן, במצבים קשים, 

באומץ מול  שוב ושובשמתיצבים קשר. כי רק מי  אחרקשר החוטים ולהתיר את כדור 
 ת מולאמיתי נקודת מבטרכוש יכולים ל  --וכאן יוהרה היא מכשול בלתי עביר  --צמם ע

ים גם עיוור, יהיו עצמםאמת של . אלה העיוורים לכלשהו אדם אחר, או מצב חיצוני
 לאמת של אחרים.

 
 יכוליםתמיד מציאות, יקיריי. אנחנו  ןצורות רוחניות שה הםהקשרים והתסבוכות גם 

החוטים  מוסיף את חלקו לסבךכל אחד סביב כל קבוצה של אנשים. ם הבחין בהל
 תריליצבמיוחד תורם הרבה  מסויםפל, ולעתים קרובות אדם וכוחות האעל ידי  שזורה
ההולך בדרך  ,אדם אחד בקבוצהולו בלבול. אבל אם יש  עוד ועוד תולהשג ךסבה

-סופו של דבר בשיהא זה ליום, הוא או היא די , מתעמת עם עצמו מהרוחנית הישירה
קשר עד שכולם יעלמו  קשר אחרלרופף יצליח  -- למחרתואני חוזר ואומר, לא מיום  -

. וזיק להתפתחותהמה ש, יוכל להטעות עצמו עודהחלש לא גם . ואז בהירהופך והכל 
הנוחה את הדרך ף מעדימזין את העצמי הנמוך שבלבול כי הוא יתנגד, תחילה, 

חוסר הרמוניה. אבל, בטווח הארוך, גם בבהונאה עצמית ומשגשג והיהירה, עוסק 
על  בבהירותזורחת אמת ה. כשוייחעננים ייעלמו משהאדם חלש ירגיש משוחרר כ

( attitude)א הגישה מה היתשארנה עוד שאלות לגבי לא הקודם, מעורפל המצב ה

 ומהי הפעולה הנכונה.צודק הנכונה, מה 
 

לשאול את כדי  --מצב זה צריך לשאוף לשהוא או  --מספיק ידע עצמי יש לכל אחד 
עצמו, "מה אני יכול לעשות כדי לתרום את חלקי לתכניתו של אלוהים לישועה?" 



יכול כל אחד תשומת לב ציבורית. אבל משוך שיאינה כוללת דבר רבים משימתם של 
לכולם יש משימות במסגרת  .והתחיל למלא את חלקל ,ן עצמולמעובשקט,  ,וצריך

לי, מקסימיהווה הישג אף עשוי להספיק, ואולי  ועבורחלש ביותר. ל התכנית, גם
בדיוק  םעמו התגשעם אדם ליצור דבר אחד נכון מסוימת, להיפטר ממגרעת אחת 

אינסטינקטים לכניעה אל, ולהימנע מהשל ו חוקיפ"י ע ויישר בעשייתלתכלית זו, להת
ההתמדה נדרשת לו הקשה ביותר, מה שנדרש כולם מנדרש מאחרים; יותר כים. הנמו

 תם ועוצמתם.רמ במסגרת היכולת של יםפתחמתעצמם ו מטהרים םלוביותר; כרבה ה
 

באופן אוטומטי ליכולת מוביל  תהליך זה של טיהורם, בהתפתחותיותר למתקדמים 
משיגים דבר מצבים מבולבלים. כך הם להבהיר בסביבתם ושקשרים הלהתיר את 

תכניתו של אלוהים לישועה, בה כל מעשה של שיתוף תורמים להיו אמורים לעשות וש
 .תמצאנה משימות נוספותאז . ונחשב רבותפעולה 

 
 את. ללאזנו מבינים , וכמובן שאנחיםלהיות מאושר, חפצים כולכם אדםהאתם, בני 

רק ך א. רוחניתהתפתחות הכמיהה לאושר ושלמות בנפש האדם, לא תהיה שום 
אני לתרום לתכניתו של אלוהים יכול מה  ,אני לתתיכול מעטים שואלים: "מה 

ה של תבתפילה ישירה להגשמתמיד משהו, לא  יםתמיד דורש םאת לישועה?"
גם ולעתים קרובות  יכםעצמי, רגשותה נכםרצואחרת, אלא באמצעות או משאלה זו 

 חיים.ההקשיים של ממרוצים  כםואינ כםעצמלאת הטוב ביותר ים רוצחשיבתכם. אתם 
 

אלו כי ?" ךעבורלעשות  יםיכול חנומה אנ: "אי פעם את אלוהים םשאלתהאם 
וזה בד"כ המצב גם אם אינכם מודעים   -- הסופית המטרכ אושרלעצמם המבקשים 

. רוחנידבר לכל שהוא הבסיס  של אנרגיההחיה  הזרימהמעגל  את שוברים --לכך 
אם תחנתו . כםאחת ממשאלותי כםניתנה לש נניח. מתהוא וברגע שהמעגל נפרץ, 

, כם, הוא אינו יכול להמשיך לחיות בכםהיא אצל םהסופית של הטוב שקיבלת
ם היותם מודעיבעגל המזרימתו הפעילה של  על יםששומרהרק יהיה קצר.  כםואושר

כניתו ות שירותולהעמיד ל רוחני לעשות שימוששאיפה הבאופן קבוע ומלאי השראה מ
 התערבותב, באושר ובסיפוק, חסדבו בעזרה וכל מה שקיבלאת  אלוהים לישועה של

 .אושרםאת  ולשמר, יוכלו לקיים בהתאם יםרגישמו יםעלוופ ,הכוונהבו אלוהית
 

 מי. להשיג מטרה זו ותוכלכך ש, כםלהדריך את לאלוהים לאפשר כיםוצרי יםיכול םאת
 או, רדודא לעולם לא יה םאושרו האלוהילמסדר  פיםשות אכן םאת הז יםעושש

סוג זה  עם נשיםא ורק. לנצח תחדשמ, פועםחי, תמיד , אלא ישאר מותיאו ש, יתייב

 .עזרה אלוהיתלו מיוחדת להדרכה יםראוי התכוונותשל 
 
ומבקשים משאלות  לאלוהיםבאופן כזה. הם פונים אנשים חושבים , מעט יקיריי, כן

 השהוא כ למאבק הגדולאלוהים, לעולמו של מאומה  לתתודרישות, אך אינם מוכנים 
לקבל עוד אור  יםיכול בדרך זו לאלוהים יםשמתקרב מיכך, כולכם. על . חישבו חיוני

אפילו , הקטנה תםסיר אתהיטב לנווט להיות חזקים כדי ו קשריםהועזרה בהתרת 
 .כרצונו של אלוהיםממש עוברים דרכה מחושלים ומוארים שהם  כך, סערהב
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