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 גשמיהתפקיד האדם ביקום הרוחני ו

 

כם רצונהכפיף את ל בני האדםכם, דיונים רבים על כמה קשה ל כםיש ל, חברי היקרים

ם כאשר אתכך. האמיתית להסיבה  יבדוק מה. הבה נלרצונו של אלוהים החופשי

חוסר אמון  חוסר אמון,כאן  להיות להודות שחייב , עליכםזאתשאלה על מהרהרים 

מבחינה רגשית זה חייב . שום מחשבות ברורות לגביו תםגיבשטרם ם אם , גבאלוהים

לאחד היה אף , לא להיותהוא אמור באלוהים כפי ש נכםאמולו היה שכן , להיות כך

ם כאילו את יםמגיב םרגשית אתבכל זאת, שלכם. ו רצונו מעלכל קושי בהצבת מכם 

ואילו  -- כםטוב או יתרון עבורמהווה יותר מאלוהים מה טוב  יםיודע םשאתמאמינים 

 .וכלל כך כללאין זה במציאות 

 

אהבת אלוהים אילו ו, מעוף תחולה וחסראהבה הוא  םלוכיש לעצמית שהאהבה הסוג 

לתת נחושה יותר,  ונדיבה ראות תמרחיק בריאה, ולכן, חזקה, האהבה נקי יאהאתכם 

 םנעי , אינוכמובן ,לעתים קרובותלכם, ה שאלוהים שולח . מאת הטוב ביותרלכם 

לחוק של סיבה ותוצאה  בהתאםלא כך אבמשום שהוא רוצה  לא --במידה מסוימת 

כם יפחתו קשייכם. עברב( attitudes)פעולות או עמדות אותו הפעלתם באמצעות 

להילחם לחוקי האל. בעניין זה גם ולהכפיף עצמכם ם איך לקבלדעו תכשת שמעותימ

חופשיים יותר , יותר יםחזק אתכםעשה דוחף אתכם מטה יולהתגבר על מה ש

 קאת. רטוב יותר את המשמעות של כל ז נוצעד קדימה תבי; בכל יותר יםומאושר

כבר כאן בעולם , לקצורשיצרתם בעצמכם, תוכלו מכשולים לאחר ההתגברות על ה

באמצעותכם נצחון על קשיים שנוצרו  רקעבורכם. כי  אושר שאלוהים רוצההאת , הזה

 מספיק לקבל יםחופשיאתכם  עושהם, מקוראת  ןיעדי ניםמביינכם גם אם אאתם, 

 ו.מרולשו ותולסבול אאתכם יכולים  עושה ,אושר זה
 

 25 # בהרצאהמפורט של נושא זה מופיע תיאור . אלוהיםשל דימוי שעסקו בכמה פסקאות כאן הושמטו 
 

 

 יכולמדיום,  לא רק, כל אדםכך: אבל אני רוצה לחזור על מקודם, את זכבר אמרתי 

למלא אחר אבל יש האל. זה אפשרי לכולם! קשר אישי עם עולמו של בצריך להיות ו

רוצות  , לעולם אינןמדיוםבאמצעות  כםאלי ותכשרוחותיו של אלוהים מדבר. התנאים

 דברמני ינוא --ות כן, יש רוחות מעוותן. בה על חוט התלויה לבובה כםלהפוך את

היה  זה; מה לעשות או לא לעשות הבשמחלכם  מורות ושהי --אפילו על אלו האפלות 

צריכה או אינה אלוהים מפותחת של רוח  בלן. איוהרה שלהלחמיא מנותן להם כוח ו



, רוצה מה שאלוהים רוצה מפותחתרוח . החנופצריכה או רוצה אינה כוח,  רוצה

שחרור אמיתי יכול להיות רק ים. ועצמאי יםבני אדם חופשילעשות מכם  ואלוהים רוצה

ניסיון אישי בהבנה מהו רצון האל בכל מקרה  כםיש ל ודאיבאמצעותו. באלוהים ו

את הקשר האישי שלכם. איך להקים  כם, אנו נלמד אתאתבזכם ואנו נעזור ל, ומקרה

אני אעזור  .ם האישייםכעל מכשוליקודם להתגבר עליכם , אבל כךל כללים ברורים שי

והמסייעים בזאת.  סביר את העקרונות השולטיםאו קשר כזה שמוכנים להקיםלכל מי 

 אלוהים, גם החופשית תכםלא נפגע בבחירכם; צריכה לבוא מ כךשאיפה לה בלא

או ים את הקשר רוצ םאתם אלאחר הפגישה  כםאשאל את. אתזעושה לעולם אינו 

נושאים של אחבר זאת לאני , ובאופן בלעדי על נושא זה. יתכן ולא אדבר תמיד לא

אם לכם קורס,  אני יכול לתת. חומר המתייחס אליו ותתמיד מכילן ה, ההרצאות שלי

חדש עבורכם אבל א הכל יהיה אם אין זה כך. ל לי בכנותאימרו אבל בכך,  יםרוצ םאת

תנאים ליצירת קשר אישי צעד אחר צעד, במקביל להתקדמותכם, את ה יסכםקורס זה 

כפי , זה בא בקלות. אך אין קירייבאופן זה, יאוצר גדול  לקבלהרוח. תוכלו  םולעעם 

טה להתבצע על ועל ההחל .יכולמעניק לכם אושר, אינו הו באמת יקר ,ששום דבר

 כם; לא ניתן לבצע אותה עבורכם.יד

 

 שיאין זכות להכח, הם לומדיםאשר ם את מייישאינם ממי ששלכאן אני רוצה להוסיף, 

י ל ידע כםאת יםלמדמל מה ש. כי כאפילו לא לעצמם, מציאות של אמת רוחניתאת ה

משאירה  ינהאצמה שובע ניתן לחוות באופן אישי, אלוהים, כאן או במקום אחר של רוח

מי לכן . אתזיכול לחוות  םאתחומרית חיצונית. וכל הוכחה על  השמאפיל מקום לספק,

בכך מקיימים את התנאים הדרושים כדי לחוות כל מה שהם לומדים כאן, ו םשאינ

 ו.זכות להטיל ספק בתוקפלקבל אישור עבורו, אין להם ה

 
 .חברי היקרים יכם,לשאלות ועכשיו

 
רביים על מעוה יםודיההמושגים ה אני רוצה לשאול אותך, מה ההבדל בין שאלה:

שום דבר אחרי ן יאמוות. איזה מהם הוא נכון? האם נכון שהחיים לאחר ההמשכיות 
אל סוף לבחוזרת ש פהנ שההודים אומרים, שאחרי גלגולים חוזרים ונשנים כפי, ותומה
ודעה התאישיות וה? או האם ינדיבידואלית אינה שורדתאישיות האהש אין,ה
 כלשהי?בצורה ינדיבידואלית נשארות קיימות אה
 

גרעין  מכילאינו שום מושג דתי ש איןראשית אני רוצה להזכיר שוב שכמעט  תשובה:
 כםעזור לא ואני, על זהגם  ושאל, שאלה כזאת יםשואל םכל פעם שאת. בשל אמת
לתורה בין אם היא נוגעת לתנ"ך או , זה של אמתגרעין למצוא היכן תוכלו לראות 

 זה. באמתזה קודם איך  כםלהסביר ל אני רוצהתך, לשאלובחזרה . אחרת דתית
 ישפוך אור על הסתירות.

 
הוא הזוקף  אגוההאגו.  מגבלות שלתעלמנה הכך , יותר ככל שאינדיבידואל מפותח

 רצועתכך  יותר, הגבוהסביב הנפש. ככל שההתפתחות  עיוורוןוהאת חומת ההפרדה 
 הקשור וז רצועהאבל  --יותר  ההא גלויתרעותה נפש אחת ל תקושרה אהבהה

של  וז רצועהברים חובאהבה. כל מי שמבלזה  הזם מקושריבחופש, במובן שאנו 
שמחתו של האחר ; שלהםאת צמה כוכאבו של האחר באותה העירגישו את אהבה 



מקומו ב עצמו, בשימו האגותהא זהה עבורכם ועבור האחר. שלהם. החוויה כא תה
 צעדבכל . האגו ייעלם ב יותראחר ברצותו לעצמו משהו טוצמו מעל לעמרומם , פרדהנ

, שלבים הגבוהים ביותרמגיעים לכשצועדת מעלה בנתיב.  --אדם או רוח  -- ישותשה
שכל עד  המלאה א כיה, 'אתה'כל , 'אתה'-ה אחדות עםהאהבה, , האחווהת התחוש

, חסר קשר אמיתי, ביוצרה ש אחרתפנ עם כלגוברת והולכת באחדות  ש רוטטתפנ
את כם זלהסביר למאוד קשה . ה שבשמיםיאב ועםיה ואחיותה אחיכבלים עם כל 

לכן לגביו.  מושגכם אין לו זהמצב כהחוויה הפנימית של תם חסרים את כי א, במילים
לתאר שתוכלו  בין השורות, כךש משמעותתוך ה לא לנסות ולהרגישכם אני מבקש מ

 אני מנסה להעביר.אשר בדרך כלשהי את  כםלעצמ
 
 

 כבית, את נו זדמייאל תאלוהים". של  והיא זו שאנו מכנים "בית הרמה הגבוהה ביותר
עליה להתגשם עוד בגוף של אלוהים, שאין  ולביתת נכנסישות הכמרחב עצום.  אלא

הורגש כל הכפי שאמרתי קודם, , כי'אתה', עד -ה לחלוטין עםכה  ההתמזגאנושי, 
גב, לא . דרך אהאגו ההתגברות על בדיוק בגלל -- באחרומה בעצ באופן שווהונחווה 

; של אלוהים ולביתמיידית  יםנכנסלהתגשם עוד על האדמה,  הםעלי ןכל מי שאי
 עכשיו, בני אדםכת קודם לכן בספירות אחרות. משהתפתחות נה קרובותלעיתים 

שהאגו זהה ם באמונת, המושגים הבסיסייםבבלבלם את קרובות טועים לעיתים 
 להיפך, כפי שניסיתיאין קשר ביניהם. אישיות. אבל ל יששהאינדיבידואליות ת תחושל

כל רמה גבוהה מה בוהתעצ ה"אני" התרחב-ת התודע, בכמה מההרצאותי להסביר
נפרדות זו אינה אלא כיון והאגו. ההתגברות על נפרדות  בדיוק בגלליותר שהושגה, 

ת שתחואת  ודעות, ולכןמבהכרח לצמצם ולהפחית ת א חייביה, וחוסר הבנה עיוורון
האגו ולהשלים את  להתגבר על. מתישהו יהיה הכרח באישיות האינדיבידואליות

, אלא היא תגיע לעצמה אינדיבידואליותלא רק שלא יהיה ויתור על ה ,התמזגות. אזה
 .ים לעדוגוברכים הולה הבחופש, אור, הבנה, ואהב

 
 ת,ונצרבת וויהדההודית, כמו גם ב בתפיסה תהאמלראות את גרעין  יםיכול םאז את

 לפירוק האגו,ת מתייחס ההודית תפיסההה. זאת  זהלמרות שנראה שהם סותרים 
אכן ש, שפבאינדיבידואליות של הנ רק תעוסק תנוצריהו תהיהודי התפיסבעוד ה

ה התפשט הנירוונהתפיסת . הסיבה שותנכונ תיהןש. תמוגבר צורהקיימת, ולנצח, ב
 :כדלקמן בהודו היא

 
בדומה למה  -- אנשים שבאמצעות תרגילי מדיטציה מסוימיםמספר  מידתו בהודו הי

ו הגיע, התפתחותם הרוחנית הגבוהה בשלגם ו --סופו של דבר אתכם ב אלמדש
כך היו להם חוויות רוחניות . מבלי לאבד את הכרתם פםמגו ליכולת לשחרר את רוחם

לחוויה  דרישה בסיסיתהיא לפחות במידה מסוימת, , התעלות על האגו ,מסוימות. מאז
אנשים שלא היו להם חוויות שמובן, ה. מלווה אותה הגדול ברכהולהרגשה של  רוחנית

כל רגש קשה לבטא . להם ושהי מעוותים את הדיווחים שנמסרו על ידי אלה הכאל
ה פחות קל להלבישמבורכת יותר, כך יפה יותר ו, יותר הגבוהככל שהחוויה במילים. 
 חוויהלזה נכון במיוחד דומה, ו לעבור חוויה יםמסוגלו היטרם מי שעבור במילים 
בלתי  להיותאף יותר נוטה לחברו, ועברת מאדם המלכן, כל חוויה רוחנית  .רוחנית

אינה אירועים עובדתיים. וזה מה שקרה כאן. האינדיבידואליות נת מדיווחים על מוב
מובא  להאגר ולהיותהיה ל ולא יכ הניסיון האישיכך היה,  ת. לוושמדמפורקת או מ

קל נמכל זה , כמו גם לנסות להיות מועבר הלאה גם אם באורח שאינו מספק. לתודעה
בכל מקרה זו להתקיים בא לעולם. מ ההאינדיבידואליות חדללפיו  מושגה להבין כיצד
 שאלוהים בראדבר ממה זה בלתי אפשרי, חברים. , אמיתו של דבר. לשגיאה גסה



, והאינדיבידואליות, בצורתה הטהורה. רוחהמיוחד לא רק, בפנו מתביופי וטוהר אי
 רוח.שייכת בודאות לאגו,  ללאכלומר 

 
זמנית שהם קיימים  ניםמאמי םאת, חיה קטנה וחמודה פרח יפה אובראותכם כאשר 
ם את ,משום שהמין כולו גוססאו אולי , דעךתגוף או מעטפת חיצונית הש משוםבלבד 

 -- ומה שיפה ואצילי תמיד רוחני --חני רושיפה ואצילי, מה שמה י, יקיריים. לא טוע
אך נשמר במלואו , אולי בצורה שונה במקצת, הוא נשאר לנצח לעולם אינו מתפרק,

גופה לעתים  בראותכםחי.  ,רוחששיך למה . כי באינדיבידואליות שלו, כלומר, במהותו
ם אתכם זאת אומרעזבו אותה". ב חייםה" :", אומנהחיים יצאו מה"תאמרו:  רובותק

אדם או כל  בדמותו של אציליהטוב והלכן כל . לרוח החיהנים מתכוו םשאת יםיודע
 ניםמבי םהאם את. אינדיבידואליות שלוובתוך ה הוא קיים לנצחאינו מתפרק. יצור 

 ?אתז
 

עם נו כי קשריהרמז כמובן, מאוד חשוב לוודא או לפחות ל ,בשבילנוו. כן שאלה:
 קיימים.יקירינו יישארו 

 
יכול היה לא נית, אישיות פרט תהזה בדיוק מה שאני אומר. כמובן. אם לא הי תשובה:

אהבה הקשר שולא רק . באהבה או בדרך אחרת מגע עם אחרים, בין אםכל להיות 
על  מאודעוד זמן רב אולי ב, יום אחד לאא, ישאר כםובין אלה שהיו קרובים אליכם בינ

 אוים כלפיהם אדישם שעכשיו את הקשר יתרחב ויכלול יצורים אחריםתכם, פי תפיס
יותר  התרחבות הולכת וגדלה,כלול, בחיבור אוהב זה יאפילו אינכם מחבבים אותם. ש

  --כם ההתפתחות הרוחנית של מה שמושג באמצעותכך שויותר אחים ואחיות. 
 .יכול ללכת לאיבוד אינו -- וכן הלאה אהבה, הבנה

 
או  ההאישיות מעולם לא גובשהתפרקות מלאה של התפיסה המוטעית של  אגב,

. נירוונהות על ידי המיסטיקנים ההודיים שעברו את החוויות הרוחניות המכונהופצה 
אשר ה מלא, הוא היובין שבין הודי , אדם כזה עם תםדיבר לוש ,כםאני יכול להבטיח

, להיפךשהוא היה מאשר לכם. ניסיתי לתאר כפי שבדיוק  ושהאמת היא אי הבנה ושז
האגו  וכי רקתקטן, לא אופן  םבשוו גדלתרק  יכולת לניסיון אישי,ה ואליות,אינדיבידה

 יםחושב םאת. כי הבדל זהזה הבדל משמעותי! כדאי שתהרהרו ותמדטו על ופרק. מת
 .תלויה באגו כםשכל אישיות

 
הפרטנית היא סך והאישיות ך נמוהמהעצמי  חלק האגו הוא: את בדרך זוזסביר אאני 
 . מהוהגבוהנמוך העצמי ה כוללהישות מהווה ברגע זה של התפתחותה, ש מהכל 

האגו באמצעות  יםוחומרני יםכבדכם להיות גורם לש, ךעצמי הנמוה הוא רקשנכחד 
 חוויהו ז אה, תבכל דבר וענייןהנשגב האישית לחוות את  כםושמגביל את יכולת שלו

שני  כםשיש ל תארו לעצמכם. הלא יהישה חמלה, או מ, כםרוחנית אישית, אהבה לרע
מספיק  מים מתקד ם. ברגע שאתכםאני תמיד אומר ל אתה. ז" שנלחמים זה בזעצמי"

שתבינו לא רק כם, שפשני בתוך נלאחד ה בחין ביןך להלדעת אילהרגיש את ההבדל ו
ים . כשנצמדת עצמהרוחניחוויה הלים יותר קרובתהיו גם  לאי, אית הסברטוב יותר א

, נמוךהשל העצמי כלשהו להתגבר על היבט הקושי זה לא רק בגלל  ,לאגו הזקוחכה ב
 .הפרטניתהאישיות  עלגם צריך לוותר  האגו םשיחד עטעות, הלא גם משום א
 

אין רק שתי אמר ש, שהוא חסיד של תורתו של רודולף שטיינר ,חבר שלנו שאלה:
 על ידי תנשלטהאדמה  על פי תפיסה זו. וארץ, טוב ורע, אלא שלוש שמיים ,ממלכות""



 אמורהחומר והוא שהוא השליט של , אהרימן , אלאלוציפר או השטןאינה ש ישות
 האם זה נכון?. להיות מסוכן יותר מלוציפר

 
לבדו, אלא גרר  ""נפל לא שלוציפר יםיודע םגם כאן יש גרעין של אמת. את תשובה:

 ואלוהים הי, ל. עכשיווזהה בכובד נטלב ושאיםנלא כולם . יצורים רבים אחריםעימו 
 שניים מהם "נפלו" יחד. ביותראליו  יםהיו קרובוראשונים שנוצרו אותם , שבעה בנים

רוצה אבל עליהם איני לאלוהים  יםקרובשהיו כמה היו ביניהם גם ש, חריםכמה אעם 
שהלך עם לוציפר  אחרים אלה םאחד מבני ,עכשיו. זה יספיק לעת עתה ,לדבר כאן

רוח זו גם . באדמהשולט ההוא  במובן מסוים ניתן לומר כי , לכןחומרבשולט ההוא זה 
. נושא בנטל הכבד ביותר ,"נפילה"-ה שיזם את, עם זאת, לוציפר, כבדנטל ב נושאת

מנקודת מבט זו יש  כיות, יקידאינן מ ןה, ממלכות ת שיש שלושואומר ותכשכמה תור
 מאלוהים, נתןרדים הנפתחומים בכוח הגדול ביותר ה לוציפר, שלו יותר משלוש:

 ןה בהם ו,שנפלאחרות  ותלרוח --אם מותר לי לקרוא להם כך  --מחוזות מסוימים 
 זה. לוציפרללפנות עליהן רק במקרים ספציפיים . פחות או יותר, באופן עצמאי ותשולט

ומה האדמה ומה שבני אדם חיקו על פני אלוהים, קיים בעולמו של ש חיקוי של מה
כאן, בממלכתו גם היררכיה. , דר מסוים: סחיות ביחדכשישויות רבות צריך להתקיים ש

ן; תחום בהתאם להתפתחותלישויות הרוחיות כוח עצמאי  ,אלוהיםהנשגבת של 
של בידיעה המדויקת , במידה מסוימתות, יכול ןוהפות רציפעילותן גדל ומתרחב ב

חורג מרמת מסוים נושא  רק כאשרהוציאן לפועל. וללקבל החלטות הרוחניים,  חוקיםה
 ן.נמצאת מעליההלישות שלהן, עליהן לפנות הידע 

 
ושהוא שולט אדמה ה ריבונות על האח האמור של לוציפר ניתנלש זה נכון ,עכשיו

, גם ופו של דבראין גישה אליכם. בס לוציפרשל  מולעולאומר שזה בחומר. אך אין 
של מהספירה  א חלקי, ובכך ההמשנה כמה גדול כוח איןלוציפר, לרוח זו כפופה 

כם, עבורחשוב  זה רק בגלל שזה לא כל כךכם במיוחד, ר לסבום זה לא ה. אלוציפר
רוח צמה. ובדרגות שונות של ענו ניחושהם יש כפיפים לוציפר לש יםיודעם אבל את

היא אינה היחידה;  שאמרתי, פיאבל, כ. מהם תהיא אחו השולטת בחומר ספציפית ז
ן אותה עוצמה או כמעט אותה עוצמה במחוזות ת שלהאחרולוציפריות יש רוחות 

 .הכרחיאת. וגם אין זה בלתי אפשרי להסביר את כל ז אחרים. זה יהיה
 

כלומר, הם , לטונו של לוציפרלשישירות הכפופים האדמה, יצורים יש אם כן, על פני 
 ןסופו של דבר כולב. אבל אותה רוח החומרלות ישירכפופים ואילו אחרים הגהינום, מ

 יותרמסוכנת לבני אדם  זו עם זאת, מי שאומר שרוח חומר. על ידי לוציפרנשלטות 
שנאה, רצח, קנאה, , של רוע ותשל לוציפר הן רוחכי כפיפיו צודק. לוציפריות, מרוחות 

אלה. עם ה ייםבסיסה םזרמיהת של כל יוהתגלמו. הן יוהרה וחטאים אחרים, תוגאוותנ
ותו לה בא מקביל( vibration)רטט  אם ישלמעט  דםאבני גישה ללרוח כזו זאת, אין 

, במובנים מסוימים ולו רק -- התפתחותלרמה מסוימת של עולה מעל אדם. כשאדם 
גרועות הרוחות ל אז --בו זמנית  יםתפתחמ אינםהאישיות  כל היבטי, כידוע לכם, שכן

אנשים , שפבנ קבות של רגשות שליליים אלהעעדיין יש אין גישה אליו. גם אם ביותר 
עם . יפעלו בהשראתןבוודאי שלא הן ולפיתויייכנעו לא הן, איך להילחם ב וידעכאלה 

לפעולות של רוע בסיסי ולכן אינם  יםמסוגלאינם למרות שכבר רבים, אנשים , זאת
לפיתויים  מאודים , הם בכל זאת רגישהלוציפריות רוחותהאת ישירות לשרת  ניםזמי

לפגוע באחרים, אבל הם  בהכרח מתכווניםאינם אחיו של לוציפר. הם  של משרתי
אח  ןכל. לרוח פתוחיםעיוורים ולא הופכים כל דבר רוחני ובכך ממתרחקים מאלוהים ו

רחיק הלהיא כוחות האופל כי מטרת  .באופן ישיר, לוציפר בעקיפיןזוכה של לוציפר זה 
 .היצורים מאלוהים  את כל



 
 שוב וחפתאדם יכול להיות , החיים הרוחנייםמו מאלוהים ותכתוצאה מהתרחק

 נמוכים רגשות לדברים חומריים חזקהקשר ה שכן דרך, יהינוםהגרוחות ת להשפע
אסור ל הא יכוליהפין. בעקי לוציפראת חומר הרוח ת רתמש כךו. מסוימים יתעורר

 אלה. חומרהללוציפר בעקיפין, דרך כנעים לוציפר ייכשל. כך הם נאנשים רבים היכן ש
שראייתם אחיו. הם אלה שינו זקוק לוציפר אכאלה לל --אנשים רעים  בהכרחאינם 

ראייתם שדה את  יםגדילאינם מ. הם מרחוליותר  עצמםקושרם בחמיר נפגעת ואף ת
קשר עם , כדי לבסס נתיב של חיפוש עצמי ומשמעת, של אהבה וענווהעל ידי בחירת 

 באמתאינו חי שבילם בודבר , ואפורעולם שטוח, רדוד הם גרים ב אלוהים.עולמו של 
 .הרוח החיההם חונקים את באמצעות הקשר שלהם לחומר כי 
 

 הם אוהביםש משוםרוחניים  שהםכי אנשים רבים מאמינים  ,אני רוצה להזכיר כאן
כם רוחניים הופיים. אך איך בכך כדי לשכלתנתחומי עניין הם יש לכי או  אמנויות
שליטה  אחיו של לוציפר השיג עליהם ,כך קורה שהאנשים. באמת, חיים באמת

נכנעים  יכולים להגיע למצב שבו הםויותר,  ועמומים יותר חלשיםהגורמת להם להיות 
לבד מחומר, בדבר,  מאמיניםאינם ות ם מטושטשכיון שראיית ,מבלי משים ללוציפר

תמיד אינכם יודעים עליו . האויב הולהילחם ב יכולים לראות את הסכנהאינם ולכן 
 .]כן[מבין?  האם אתה. היטב יםמודע םאתמהותו לקיומו וזה שלמ מסוכן יותר

 
אמור דם אההרגישות של בעלי חיים. למרות ש ברצוני לשאול שאלה לגבי שאלה:

הם כאלה; בעלי חיים האדמה, בתחומים מסויימים יצור המפותח ביותר על ה היותל
דלת ה לא שרצים או החתולים שלנו. לחלוטיןחוש שהאדם חסר יש  ,למשל, כלבי צידל

יך כשזר מגיע לדלת. אנם זזים כלל איאך , יםמתקרבנו לשמוע שא לפני שהם יכולים
 זה יכול להיות?

 
חומרי.  אינוש מהחוש שקולט אינסטינקט אינו אלא  מכנים ם: מה שאתכך הז תשובה:

זה של פותח כאינו מכי השכל שלהם עדיין , בעלי חייםאצל מפותח יותר  הזחוש 
 ןרצוהש משוםלהתפתחותם מעלה, מיוחד , באדםבני הל השכל חשוב מאודהאדם. 

 את, ולאולטימטיבילמטרה ה נעשה שכלה . עם זאת, אםוהוא חלק ממנוציא לפועל המ
הוא הנכון,  כיווןהוא אינו מנותב ללהגיע לאלוהים, , אמצעי אמצעי להשגת מטרה

מאוד  וים. זהוהאינסטינקטים הבריאים קמל, חוסר הרמוניה י והתוצאה היאמודגש מד
השלכות הן חמורות. , הרהוה קאין זכש. איזון בססימים אלה. יהיה הכרחי להמקרה ב

אנשים מסוימים. אם לכבר בעבר, ועדיין קורה קרה כפי ש, מוזנח שכלנכון גם כשה הז
 להם יםזקוק םזה כך משום שה אדם חסר,הלעתים קרובות שחושים החיים  יבעלל

נו היפיצרו איזון נכון ו לוכאלה, להיות יכולות נוספות רבות היו  ותבני אדם יכול. לכפיצוי
 גם זה יקרה יום אחד. ניתן להבחין כי. יותרה הגבו מטרהשלהם לשירות  שכלאת ה

 תמפותחהמתנה של מודעות אינסטינקטיבית , אנשים פרימיטיבייםאצל מי שמכונים 
פותחת נקודות אותה שאלה . עם זאת, תךזה צריך לענות על שאל. רבה יותרה

 זה.קשר הב לדון אני רוצהעליהן מעניינות נוספות, 
 
תקדמות טכנית הקרה ש, כםנזמשל חולי כנות האני יכול ל, אותו בנפש העיוות גללב

. רוחניתההתקדמות ה עםתאום לשמור על האדמה מבלי ומדעית הושגה על פני 
 הולך "אנייכם באמצעותו: החלטותאת  קבלל וכלתושכדי  שכלהאת  כםאלוהים נתן ל

לחיים הבחירה  יכולה להתבצע. "כאןל אוכאן ל אחרת, אני מחליטבבדרך זו או 
והחלטה חופשית  ,החופשי נכםלבוא מרצו תחייב היאאבל , הרוחניים ולגישה רוחנית

  תפיסהשל מערכות ה, כשהחלטה כזו נעשית בדרך הנכונה. שכלהמ מגיעה



א אלות משותקתהפוכנה לא  --מדיום יות כולל ה --אינסטינקטיבית ועל חושית 
: ייםשכלתנה יכםאת כוחותתפנו בכיוון אליו  השכל. זה תלוי עם ביחדתתפתחנה 

 היא תכליתה. יםרשוד וחוקיות חוכמה, כפי שהנכון שלהם טבעלו תפקידבהתאם ל
 שכלב ואם השימושכם, נפשי שלההאורגניזם הרוחני וכלל הרמונית של ההתפתחות ה

 ,שימו לבוביל לתחושה של אומללות. תמכך  הנובעתחוסר ההרמוניה , מכיוון זה סוטה
אל . ביותר ותת הגבוהוהרוחניהרמות  השכל הוא כלי בעל חשיבות רבה להשגתש
 האם ו.נכיוול יש להשתמש בו, כמו גםבו לאופן גם  יםמודע היו. עם זאת, והומזערת

 או אמצעי להשגת מטרה? עצמופני בהוא מטרה 
 

האם אני עצמכם את הדברים הבאים: ראשית,  ושאל, בהקשר לנושא האינסטינקטים
 מקוםמספיק מפנה ? האם אני שכללבין אינסטינקט  כיאיזון הרמוני בתושומר על 

כזה ניתן ? כוח פנימי ולקרוא ל ואו איך שתרצ --האינסטינקט  לפעילותו של בתוכי
צר את הרגשות מו גבילמהשכל. האם אני  בדיוק כמו וחטיפול חופיתל
האם כוח מוגבל? שנית,  מהווה בעצמו, לבסוף,ש, שכלהבאמצעות אינסטינקטיביים ה

 יהם משתמשים בכוחותהלי?  ןשלשמה ניתלתכלית שלי  שכלבאני משתמש 
את במלואן . הם ימלאו אמיתיאת חייהם בכיוון המלאה זו, ינווטו מסגרת שכלתניים בה

 משלווה עמוקה בתוך עצמם.ויהנו ם המשימות חיי
 

הגיע שהמין אנושי כבר  אמר לי עניין מדעי. חבר מדעןבברצוני לשאול שאלה  שאלה:
 אני מתכוון. ה שיש לנו היוםממאף יותר  גבוה מאוד, אולילמצב התפתחותי פעם 

ה אטומית בהחלט הייתה ידועה באותה אנרגי ולא רוחני. לדבריו, יחומרלזאת במובן 
 באסון. האם זה נכון? העולם נחרבשאלפי שנים, כ ותלפני מא, עת
 

של המין האנושי לא הרוחנית שהרמה ך באומר כן, זה נכון. אתה צודק תשובה:
דווקא בשל גורם קרה , תכפי שאמר, וחורבנו של העולם הטכנית ולהתקדמותהקבילה 

אירועים , רוחניתית לחומרה התפתחותה ביןגדולה מדי  כאשר יש אי התאמה. זה
 תוצאה טבעית של אירועים אלה הם. למנוע סכנה גדולה יותרמסויימים יקרו על מנת 

הרבה יותר גדולה  אהסכנה הרוחנית תהת רחרות; אהמצב ואלוהים מאפשר להם לק
אובדן חיים  ,להפסד חיים רוחניים בהשוואה. כל אי פעם להיותוכל אסון ארצי יממה ש
 ומעשי האל על פי חוק,ים לפעול סיבה ותוצאה חייבהוא חסר משמעות. ארציים 

לפעמים בלתי  אדם.האת חייו הרוחניים של  נוכיסאנושית מעולם לא הבהיסטוריה 
זאת  מהמדגי . ההיסטוריהיאסון חומראמצעות אפשרי להימנע מהרס רוחני אלא ב

, עולה ש הקשר עם אלוהיםודיח, היינו רוחניתרק כאשר התפתחות . לעתים קרובות
שלילי ה ההיסטוריה במעגל חי וחיובי במקום, תנוע בקנה אחד עם התקדמות חומרית

 ה את עצמו.לשתמיד מכ
 

 .שלוםב כובאלוהים. ל תםחברי היקרים, כולכם התברכ
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