
 .3' המדריך מס הרצאת נתיב ההתמרה,

 )מאנגלית: איתן( 1996 מהדורת

 )ניתן במקור בגרמנית( 7991באפריל,  9

 

 

 רצון לשנותה -בחירת גורלך 

 
 , יקיריי.האלברכות את אני מביאכם . בשמו של אלוהיםאיחולים 

 
את  ואלי הא מביאי, העל האדמה גלגול נוסףלוקחת על עצמה להתגשם בכאשר ישות 
רוח עצמה הזכות ליש במקרים רבים ו. מותוויתלהגשים; התכנית עליה המשימות ש

יכולה המתגשמת,  ישותכך ה: ןאחריות ות שזוהירוחה ןעם אות ייםעתידה הלדון בחיי
לגבי  -- שלה וכושר השיפוטה שכבר רכש ראייהבמידה מסוימת, על פי ה --לתרום 

ישות השקפה רחבה יותר מאשר לרוח יש של  (stateעמד )במכי . הגורל איך יתפתח

פתח התל אלנוח ככל האפשר, אלה אינה שיהיה חיים המטרת  מבינה כיהיא בגוף ו
שאינו קיים על  עמדמ --להגיע לאושר מושלם במהירות אפשרית  גבוה יותר,עמד מל

ידע הרוחני לחדור הכי רק באמצעות מאמץ רוחני יכול  פני כדור הארץ. הרוח יודעת
ברגע ש, וזאת כל להשיגתובקלות שלא  גם תיודעהיא  כרוחואינטלקט שלה, ל
נחוצים כדי עתים קרובות יהיו לאסונות מה שקרוי  , ואפילומבחנים, קשיים, תתגשםש

 הנכונה.( attitude)והגישה  ןהנכו נתיבה אל הלהוביל

 
להלחם למען יש  כיעוטף את הרוח. זה חיוני, ברגע שהחומר  תאוטומטינמוג הזיכרון 

לא רק  --עצמי החפש בתוך לטורח דם מודעות רוחנית, וזה יכול לקרות רק כאשר א
יכול  ורק בתוך נפש בריאה.האמיתות אלוהים ואת את  -- יםכללי מושגיםחוץ ובבמ
יחד עם המשימות  חייו,את התכלית של ד מיוחדת וומאהאדם להכיר את המשמעות ה
עצמם להתרשם ליאפשרו באופן קבוע ש וזאת, אללמלא. עם אינדיבידואליות שעליו ה

יתים מאבדים משמעות פנימית זו, ולע האדמהמההיבטים החיצוניים של חיים על פני 
 שוב ושובכשהם מתגשמים  ניכרת, התקדמות ללאהם צריכים לעבור חיים אחר חיים 

 .תכליתלאותה 
 

 חי בדרך הנכונהאדם שאם  גם הרוח יודעת את הסכנה של חיים ארציים, אבל יודעת
עד כדי אי אפשרות האדמה מהר פתח על התלהוא יכול מבט הרוחנית, המנקודת 
 האדמהקל יותר. הקשיים על פני שם , בדיוק משום שהרוח מאשר בעולםלהשוות 

נמחה ויש משום שהזיכרון חלקית כל המשתמע מכך. זה כך לולחומר קשורים בעיקר 
 יםגברמתהרבה פיתויים. רק מי ש היל כמכשהחומר בגלל חלקית ולזכות בו מחדש 

חייהם עלי אדמות. הרוחות הפיק את המיטב מיכולים לנצח ול  קשיים אלהעל 
ה אנ  ל  כ  ת  ת כך שלא רּוע  ה כדי לנערן למצוקן זקוקות לשה ותיודעהעומדות להתגשם 

עשוייה לבקש מהישויות  , רוחהתגשמותלפני  לכןמושך אליו. חומר ובכל מה שבחומר 
, אלא גם, תכןובהדרכצמתכן ועלי, לא רק ב נה, עזורכןבפני נת"אני מתחנ ות:גבוהה

הם כשכי , התנסויות ומבחניםלי  נה, שלחתיאת מכס גשימהני מינשאתראינה  אם
מאשר מבט שונה מנקודת  חייעל  ביטסיכוי טוב יותר להתעורר ולה , יש לימגיעים
 בתוך טווחתמיד מאוויי מתגשמים ללא חיכוך, כלומר, כאשר כל כרגיל ופועל  כשהכל
כם , יקיריי, להכיר בכך שרבים מהאירועים בחייכםאז חשוב ל ."האפשריהמרחב 

כם ראייתלכם ה תכשעדיין הי כםעל יד נועל עצמם נבחרו ותוכנ יםחוזרים כשנרא



רוח זאת. יהא זה מועיל עבורכם לדעת . כםרוחף את אפשהחומר  טרםיותר  הרחבה
במעמד  ,ביודעה בבהירותלעתים לבקש גורל קשה במיוחד, מאוד עשוייה שאפתנית 

. זה אמור לתת תועלתקטן וקצר בהשוואה ל ובלוסל ששישהכאב , של חופש מחומר
 חומר למחשבה. כםל
 

 ו. שאליכםתלאותועל התנסויותיכם ום כאני מציע לכל אחד מכם, חברי, לחשוב על חיי
 יםמודע בלתים נשארים ינכלוודא שאכם נבחרו על ידלא יכול להיות שהם אם ה

מצוא ולפתור לעליכם ו מנקודת מבט זו מה עדיין הרהר. עליכם להגשיםלמשהו ש
תנתן לכם, תרגישו זאת , התשובה בכל מאודכםאת ז יםמחפשם . אם אתכםבתוכ

שהיכולת  נואמיתל א. תירגולנדרש לכך יש ללמוד,  זאתתובנות. גם  כםל הנינתתו
זרמים בלהילחם עליכם  ;התמדה ,נדרשים כוח רצון. המעצמ גיעתמדוט ללהרהר/

הרוח את. כשעולם זמאמץ שווה ה באמת;מבורך . אך הגמול גדול וכםהשליליים של
לעזור להשיג את  ,גם מבחוץהדרכה תינתן  ,אמיתירצון טוב באת זשאדם עושה נוכח 

 .ניםכוושאתם מת
 

מה הגשילא ש ,קליפת החומרחלפו והיא השליכה את חיים שהאחרי  ,כשרוח מבינה
 מתהקודהתגשמות את השלים לעתים קרובות לה שיתא מוריה, נהאת כל מה שתכנ

אפשר  כרוח,אז, . ועקותמולהשיל כמה  וכבר החלשרוח, לסיים משימות במעמד של 
תכוונתם האיתם של אנשים שכלשהי קבוצה משפחה או להיות מעורבים עם להמשיך 

 הברורה הראייהשהרבה יותר. זה קל יותר במובן קשה אז זה לבצע משימה, אך 
כי  עניין, אבל קשה יותרהמה כל נים על ומבי שנמוג נרכש מחדשזכרון הש ,השוחזר

 .שםמצטמצמת  מאד היעילהאפשרות לעבודה 
 

על ות על ידי התגברבמיוחד רבה להשפיע על אחר ביעילות  יכול יח, אדם אלדוגמ
יותר תמיד  תמשכנע אהשפעה עקיפה היא תמיד יעילה וברת קיימא. דוגמ .פגמיו

 לאמאו  צודקאדם כמה עד , לא משנה ן על האחררצוהשלטת הממילים, שכנוע, או 
את החוקים  ים, מאשריכםעל חולשותבה אתם מתגברים כוונות טובות. במידה 

כשתצטרכו בני האדם תתקרבו לרעיכם לאהוב,  יםדמו, ולכםבתוך עצמ הרוחניים
סופו של דבר ב, אבל פהעקי השפעה וי חוקיות רוחנית. ז"פחייב להיות כך ע זה. זאת

 יםיכול אינכם (discarnateמופשטת )לכולם. עם זאת, כרוח  הופכת ברורה התוצאה
ה שרוח מנסה להעביר באמצעות מאינם פתוחים לקבל  רוב האנשיםכי את, זלעשות 
מפרשים שלא כהלכה או הם את, לעתים קרובות ז גם כשהם תופסים ;השראה

משימה סיים כרוח רב יותר לזמן הרבה יותר ולוקח  קשה, כך ששוכחים זאת
נוספים יתכן שידרשו חיי אדמה . לבצעה אם ניתן בכלל --על האדמה הותחלה ש

 זו.לתכלית 
 

בעולם  כםביתאת  יםבונם . אתיםחי םהבו ם את העולם מילכן כל אדם וכל רוח מקי
מעשה,  כללעל האדמה.  ייםם העתידכאת חיי בונים, ודמהם על האכהרוח אחרי חיי

באופן  למרות שרק --שלאחר מכן בונה את הבית הרוחני , הצור , ישמחשבה, תחושה
 את . כל זה מייצג לא רקתעתידיהתגשמות הכמו גם את האירועים המיועדים ל --זמני 

ות הרוחניצורות הא ששל האדם, אל יםהאישישקפה הוהתוצאה הטבעית של היחס ה
 .הישות זו להמשך התפתחותה זקוקמה למדוייק בשנוצרו כך מראות 

 
תצא  תמיד שוב שהמשוואה ותמדגימ ןהרבה. ה ותמכיל ןבמילים אלה, שכן ההרהרו 
הקיימת רפואה את ההיא מכילה , של כךב בדיוקועצמי, נוצרת ע"י ה: מצוקה נכונה

ה חוקיותחכמה האלוהית בהענקיותה של להבין את  יםיכולם את את. דרך זהיחידה



 אלא, בלתי תלוייםגורמים אינם שגורל ורצון חופשי גם את, יבין זמי שמבין ה. המרהיב
לבוא לידי  ותצריכצורות רוחניות ש גורל הםמביא ה. האירועים שיםשזורים ומחובר

כל ישות על צורות שליליות, נוצרות  מתוך בורות לחוקים אלהי. אם מוחשביטוי באופן 
לדרך רוחנית של משמעת באמצעות כניסה , וזה יכול לקרות רק הבעצמ ןאות מוססל

 פנימית, הכרה עצמית, וחיפוש עצמי.
 

טוב מאוד,  זהכל ו: "אמרכוח רצון. רבים מכם, חברי, יל זקוקים ם, יקירי, אתאתלכל ז
יכול מי שאין לו כל כוח רצון  א. אז איךאחר לכוח רצון, והרבה ם אבל אדם אחד נולד ע
 לי להסביר. נות לעשות בו שימוש?"

 
. תלהיות אחר זה יכולאין . על ידכםלהיוולד ולהיבנות אחרת,  איכותכל ככוח רצון, על 

הוא או שעבר, כך בו בזמן כלשהו כדי להשיגבוודאי נולד עם רצון חזק עבד שאדם 
 ניתןועכשיו   --כך  אתאם אורשה לקרוא לז --זה יקר עימם רכוש להביא ים היא יכול

בגלגול הזה. אותו עבדו על כך לעשות בו שימוש טוב. אם זה עדיין לא קרה, יהיה 
להיות אחרות, בין אם מדובר ביכולת לאהוב, הות איכויהנכון גם לגבי כל הדבר 
איך כל אחד מכם יכול  כםות לכל דבר אחר. ואני רוצה להרא , אוםיי, לבבייםסובלנ

מבקש את הבלתי אפשרי מאף אחד, יקיריי, לעולם אינו  אלוהיםכי לרכוש כוח רצון. 
 .לעולם

 
לכל אדם יש כי . תואמת כוח רצון הוא תוצאה ישירה של הבנה, של ידע, ושל החלטה

. אנשים רבים האות תעלללגמרי בו לאיזה כיוון , וזה תלוי עוצמהכמות מסוימת של 
ערך רוחני, או בעל  מאומה יםנובשאינם במאמצים חסרי תועלת  וז עוצמהמבזבזים 

. חוק רוחני רבה אנרגיהאלו צורכים . מטוהרים תילבו חוליםרגשיים לזרמים כנעים נ
. אבל כאשר תמיד תחיוביות מתחדשרוחניות למטרות נוצלת שאנרגיה המנוסף הוא 

א י, התוחנישאינם יצרניים מבחינה ר שליליים של זרמיםמעגלים ב תלכדנ כםעוצמת
 חדש, לפחות לא במידה מספקת.התל היכול ה, משום שאינתבזבזתומ מתכלה

 
על עוצמה טוב יש הרבה עושים האנשים שלנראה עתים קרובות להסיבה ש וז
את האנרגיה שברשותם בתבונה היודעים את משמעות החיים יתעלו אלו . תנושיא
 בוחשבכלל לבלי מפשוט נסחף, אדם את המתגים הפנימיים בהתאם. כאשר יאפסו ו

 כתנצרלערוצי שווא וכך  מתזורהאנרגיה מחיים, הרבה האמיתית של המשמעות על ה
 ם, או, כפי שאתחשיבהחידוש מספיק. לכן הצעד הראשון לקראת כוח רצון הוא ללא 
קל יותר  ה מסוימת, יהיההבנ רכש, בדרך הנכונה. כי למי שמדיטציה ,מכנים זאתגם 

הנובעות  החיצוניותטיות ולקבל את ההחלטות להסיק את המסקנות הפנימיות הרלוונ
  מהן.

 
 האדמה ל לומר: "טוב, אני גר כאן על פנישאדם יכוכהחלטה וארגון מחדש פנימי  היזו

היה יכול  זהשי, כמו מקיותכלית מסיבה מסוימת. אולי חסר לי כוח הרצון להגשים את 
כוח את אלוהים אבקש מי, אבל אני התנגדויותעל כל  יהתגברת אילולהיות אפשרי 
את  צהאלוהים. ואני אקאוהב את טוב, אני האני רוצה את כי באופן בסיסי הרצון הזה, 

בדברים אלה ולפתוח עצמי להארה שוב להרהר  יםהנדרשמאמץ המעט את זמן וה
עד שלושים דקות לחיי הרוחניים.  עשריםכאלוהית ולהקדיש באופן קבוע, מדי יום, 

בעיה זו למדיטציה שלי, ביא א רצון,הכוח את ר בהתחלה אני עדיין חס  שמצא אוכש
שגם הרוחות עוזרותי כדי לעזור לי, ועם שנמצאים , ישועלדיאלוג שלי עם אלוהים ועם 

להשגת , הדרכהתנאים לקבלת ה קיים אתבמקרה שאלי  סייעל כדי ותמחכן ה
 "לגדול. ,שלילש חעדיין הלעזור לכוח הרצון  תובנות, ובכך



 
משמעת עצמית  כמות כזאת שלכוח רצון, כמות כזאת של את. זכל אחד יכול לעשות 

 בית, כשאתם בוניםאחרי הכל, קשה ביותר, בלהתחיל  כיםצריאינכם לכולם.  נהזמי
דגש. האת האת האנרגיה ו ניע. הרעיון הוא להאלא ביסודותגג ב יםמתחילינכם א

דורשת או מדי קשה אינה החלטה ש -- הלפי ופועל והחלטה זסוף סוף מקבל  אדםכש
 , כך שצעדישלו או שלה ק כוח הרצוןוזיחבגם עולם הרוח יעזור  -- יותר מדי ממנו

. אני יכול להבטיח יםקל יותר הרבהייראו  ,קשים יותר השלמעש ,הבאים ותפתחההת
 היה חסרמי של, חבריי, וחלק מכם כבר יכול לאשר שזה כך. וכך גם כם זאתל

 .ועימשנולדו  ואלל כמו אותה מידהכוח רצון יהיה, בבוא עת, בבתחילה 
 

, התרכזותם עיקראת  ניעלה ןהמאזניים ולא פותמה מונח על כ ניםשמבי אותם
 בצעל ווכליהבנה זו מרמה אינטלקטואלית שטחית לרמות עמוקות יותר, שמעבירים ו

 . זה קורה באמצעות תרגול קבוע של המדיטציה הנכונה,נדרשאת הצעד המכריע ה
על ה נאחרותי הבהרצאתי ברי. דנתיב זהכחלק מלהיות נלמד כמובן  אמורמה ש

בזמן זה  חליטהלה ישהיא החלטה כזו, ש כםשלמהחלטות פנימיות. לפתח כוח רצון 
, לקבל את תושנירכוש הבנה , לראשית, םעליכלהשיג כוח רצון כדי או אחר. לסיכום: 

חסרה כוח רצון,  מספיק כםאין לש יםמרגיש ם. לכן, אם אתנובעת ממנהההחלטה ה
תחושה  כםכן, ייתכן שיש ל. כל זאתמדובר בעל מה  מאירת העינייםהבנה ה כםל

 נאחזמתנגד ו כם, אולי בגלל שמשהו בךכעדיין אינה חדורה ב כםנפש, אבל תמעורפל
חלק אחד יש ל. פנימית יםמפוצל םאתאז המשמעת הישנה.  תנוחה, חסרהגישה ב

 רק יםמרגיש םאת המסקנות ממה שאתאינו מסיק חלק האחר ה, אך מסוים ידע רוחני
שהצעד הראשון ו הסיבה לדעת. ז יםבאמת רוצ כםאינהעובדה היא, ש --במעורפל 

תהיה שכל האישיות  דיעל זה, כקודם כל לעבוד הידע השטחי,  תהעמקלהיות חייב 
תקדישו לכך מעט אם  יםיכול םואת --קודם כל זאת  יםעוש םהבנה. כשאתחדורה ב

ם ואת ככוח הרצון לכוון את חיייהיה לכם את ההחלטה ו וודאיב וקבלת -- זמן ומאמץ
 יםיכול םרק בדרך זו אתשרוחני, מתוך הכרה והבנה מלאה, ה עברל כםהאנרגיות של

אנרגיה כה  יעצמהם הארציים. וכך אדם יוצר בתוך כבחיי את הבעיותגם לפתור 
יהיו קלים יותר ויותר. כתמיד, ובכל, נתיב המעלה בהצעדים הבאים  שכלצמתית עד וע

 ההתחלה היא קשה ביותר.
 

מאמינים שאין להם הכי אנשים לעתים קרובות מנקודת המבט שלנו, אנו מבחינים 
 זמינות למסלול הנכון, אם רקההאנרגיות  אתיכוונו אם ישיגו אותו כוח רצון  מספיק

 לפעול. כל עוד כםנחיצות שינוי זה תגרום לאודות תובנה האת המתג. אבל רק  ואפסי
 אלפעול, אל ולהסתדר בלעדיו, לא תוכל יםיכול םלהאמין שאת כםעצמ יםמרמ םאת

, לעומת זאת, מלמד נוח השנראהנתיב קודם. המרדף אחר תשרכו צעדיכם כמ
 כםעצמ יםמוצא םלחלוטין. לכן, אם את תהרמוני אינהאלוהים  עםשמערכת היחסים 

תהיו רתע מהתבוננות כזאת. ולה, במקום ישועאלוהים ו לחשוב עלהחלו במצב זה, 
בהנחה  -- ניםמאמישאינכם או נים מאמי םמה בדיוק אתקשר לללא  להודות, יםחייב
 גםים יכול םתשומת לב. ואת מעטאלוהים ל יםחייב םשאת -- יםאתיאיסטינכם שא

מודטים ו. כל מי שת, מתוך אהבלמענכםעצמו  כל מה שלקח על על ישועלהודות ל
את לקבל להגיע למסקנה הנכונה והיו חייבים י בדברים אלה בדרך זו יםהרהרומ

 .בלבד תאוריהללא ה ודת חייהפכו ל ההחלטה הנכונה, כך שחייהם
 

כל בזמן ומאמץ  מעטליותר מדי? האם להקדיש  כםמשאנו מצפים  יםחושב םהאם את
 ם חסר משהו, כדי לשפר אתה, כדי למצוא את האזורים שבכםיום כדי לבדוק את עצמ

קשה לגייס  השם וזה כ אינו? וכאשר כוח הרצון זה יותר מדי ,הרוחנית כםמודעות



עכב מה מ מחפשים בתוך עצמכםעזרה,  ים, לאחר שמבקשזא, יומיומית משמעת
פים עדימהייתם למצוא משהו ש יםעלולם שאת יםחושש ם. אם אתכך כם כלאת

ששום דבר לא יכול  כםמשימוש בהיגיון פשוט ובריא, שיגיד לתפיקו תועלת  ,לקבור
 יםחוזר ם, ברגע שאתעצמכםואפילו לא מ --תחום הרוח מוסתר מאלוהים ומ להישאר
להתמודד יותר קל עבורכם ויותר יהיה טוב , יצוף מהר יותר הדבר. וככל שזה לעולם
אשר קונפליקטים גדולים הרבה יותר מלסתר מביא ומשמה י אתם יודעים שכאיתו. 
 יםדי מודע םאת, כך שאתזיודעים  כםהפסיכולוגים שלגם  , מוכר, ומשולב.חשוףמה ש

על  חישבו. שנמצא בכםלמה  כםאת עיני מיםעוצ םכשאת דבראינכם מרויחים ש כךל
 ביותר.כם הרבה . זה יהיה לתועלתתכםשורש בנשמה תכה עילעומק, כך שהיד אתז
 

 , לפחותכםשליטה על עצממעט ב םוזכיתראשוניים ה םקשייהעל  תםהתגברכש
ד ומה צריך לעבעל , נתיבכםאת הצעד הבא ב כםולם הרוח יראה לע, בהיבט זה

תדעו איך נכונה, הבדרך  ם למדוטאת. כשלמדתז כםחיים יציגו לה. עבורו חםהילול
 את מסריו.תבינו בעיניים פקוחות, כך שכם אירוע בחיי היום היום של כללהביט ב

 
השקט בשעת  תמידים שתמשראשוניים אינם מה םקשייהעל שהתגברו גם החברים 

, תמיד באותה יםכללימונחים לעתים קרובות ב מודטיםהטוב ביותר. הם  אופןב שלהם
המדיטציות על . עבור עצמםמתפללים עבור אחרים, אלא גם  הםשכ דרך, לא רק

, כםהתפתחות לחוש את השלב הבא שלעליכם  ;כם להיות שונותוהתפילות של
בו למה שעיניכם  וותפנבכנות,  וחפשתאם תינתן  תובנההלכך,  יםמודעאינכם כאשר ו

את הבעיה הספציפית של מציאת  ו. קחוקבלללהתגבר עליו, ו ,עליכם להכיר, ללומדו
קרובים  ה, שככםאישיים שלההרוח אל חברי , וישועאל אלוהים ואל  כםכיוונו של נתיב

. אחרי יכם תהפוכנה חיותך. בדרך זו תפילותכם בכא לעזור ליה משימתם, ושכםאלי
, כםלעצמ והקשיבהיו שקטים ו, ןתרווכוח כדי לפ יכםבעיותאת  עזרה להכיר םשבקשת

. תאינטואיטיביכם את להוביל ןלהיכם לצוף והרשו למחשבותבעצם תנו  , אוושביח זוא
 םאתמדוע , תדעו מהיכן מגיעה הבעייהברורים.  פכוים יההקשרהמה  לאחר זמן

 כםל רועזת, והמודעות הגוברת לזרמים הפנימיים ים זאתעושבו אתם  באופן יםמגיב
 לא מעט קדימה.לנוע 

 
; אמת מחשבותו . טפחכםלהתמודד עם האמת הפנימית שלאומץ בשוב ושוב  החליטו

כי הם יהיו יותר, פוריים ם הרוחניים כחייו פכיה, עצמאי. כך הירבאופן בהכל חישבו על 
נוסחה נוקשה החוזרת על בסיס קרה על . זה לא יעתכל ב יםחיים, ולכן גם משתנ

 הרמוניה.עבר ל תתפתחאלוהים כם עם מדי יום. וכך מערכת היחסים של העצמ
 

לשאת אתכם מעט קדימה  אמורות ןהיום. ה כםלתת להורשיתי , שיותעל מילחישבו 
להבהיר ה אנו", אני רוצ". כשאני אומר את משימתנוגם אנו אז הגשמנו . וכםנתיבב

ולהם , אף הםבו  פיםשתתמ יםרוח אחרחברי  אל, אמגע זהמעורב בה יני היחידישא
, כפי קלכי לא . כםלדבר איתהיא שהמשימה שלי כשם שלהם, מ יםספציפי תפקידים
 יכולת שידור.נמצאת כאשר אפילו לבסס קשר כזה,  ,עשויים לחשובשאתם 

 
אלה מביאות אתכם מעט המילים שהות כשאנו רואשמחות  ,, רוחות שעובדות כאןואנ

. כםולהרמוניה הפנימית שלכם , לאושרכםאלוהים, לעצמי האמיתי שלליותר קרוב 
בשלום.  כולוהים, לעם א ו. לכתחדורנה אליכם ןהמי יתן ו, הגאולהת ואת ברכקבלו 

 .עמכםאלוהים יהיה 
 

 נערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלי


