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 תפילת האדון --תפילה ומדיטציה 
 

 אל, חברי היקרים.הברכות את ברכות. אני מביאכם 
 

שתיים? ההבדל בין ה. מה מדיטציהו תפילהחברים יקרים, היום אני רוצה לדבר על 
מונחים. הייתי המשמעות  הסכמה על תמיד עניין של זהברור. זה  ןאנשים רבים איל

למדיטציה. תפילה היא  צעד מקדים רוצה לעשות את ההבחנה הבאה: תפילה היא
לעומת  כוחות הנפשהיא משלבת את , עניין של חשיבה, מדיטציה היא תפילה ברגש

ים שנלמדים מסוימוריכוז משמעת  יםיותר נדרשו ב השנילשל כוחות החשיבה. להגיע
מנטלית, מבחינה רוחנית ואינם רגילים להיות פעילים  תפילה. רוב האנשיםבאמצעות 

 .ללא לימוד השלב המקדים של התרכזות להיכנס למדיטציהניתן לא אך 
 

 ללא משמעת,דבר להשיג  לא ניתןש ,לתובנהזקוק מעל לכל שער ראשון זה מי שעבר 
כוחות  לאלוהים, לשחררלהתקרב כל יום זמן  הקדיש מעטורצון טוב ל עבודה קבועה

אנרגיה של  נייםקרחיבור לולמצוא את ה וחבויים, לעתים קרובות רדומיםש שפשל הנ
 תמיד רצוי ית. זה יכול לקרות רק באמצעות משמעת עצמית ותרגול קבוע,ימישמ

לאי  ללא יוצא מן הכלל. תקף לכולםה באותה שעה ביום. עם זאת, לא ניתן לקבוע כלל
זו, דרך ספונטנית יותר עשויה להיות טובה יותר, אבל רק כשלמרות ספונטניות אילו 
 . ככלל, הסדירות היא יתרון.משתניםזמן והמקום הורק אף יום  מושמטלא 
 

משוטטות, הם ימחשבות בתחילהש שוב ושוב חווי . חברילהתרכזלבני אדם יש קושי 
. כפי איבדו את חוט המחשבהש יםמיואשה . אחר כך הפכו כמפריעי ארצמשהו ש
 להתבלבל לאאלה להציק לכם ולהפרעות אפשר לעתים קרובות, חשוב לא לאמרתי ש
באופן שקט  כםתרגול וחדשאלא מייד, יותר מדי עצמכם מו דרש. אל תלהיות נבוכיםו

זו תפילה. אל תשכחו,  ימים.יהמשכיות וריכוז מסומה תצליחו להשיג ורגוע. אחרי זמן 
אינכם  שוב ושוב.עזרה אלוהים בקש מתים קרובות, ללעיאדם בני שנוהגים  כמו
: "עזור לי ללמוד תפילה אמיתית, או מדוע אינכם אומרים. רתכםעד כמה זה יש יםיודע

 נכונות עזרה. גם כאן ו, בקשיםמבולבלשבו אתם  בכל רגע .מדיטציה אמיתית"
 ייפתח".וזה , ופקיד: "יםמילה
 

מחשבות  .צורה בונה כאימון אלא גם משום שכל מחשבה ריכוז בתפילה מועיל לא רק
 המפעיל( thought-prayer) "הת מחשבתפיל" -ש , כךותהרמוני צורותנות ובכם תותפיל

, זאתעם  או מדיטציה.( feeling-prayer)" ת רגשפיל"ת םלמדתש טרםאנרגיות חיוביות 

 לבטאבכל זאת  ותהכוח של צורות רגש, יכול ןייתכן שאין להש למרות, חשיבה צורות
 .כן כוח רצוןות במלב מלא, ללא הונאה עצמית, מושרשבבואן  ןלהן שגדולת את
 

באמצעות  הכוח הטהור של מחשבה :נתיב המסויים הזהבקטע ה זהו הצעד הראשון
 מדיטציה.ואז זו  של הרוחמה התרת ל, שמביא רגשושחרור זרמי ה ריכוז בתפילה,



 
בתרגלכם הרגלי משמעת עצמית  מסוימתרמה ריכוז בתפילה ב םשלמדת לאחר

ם עד מתהתקדעתה שבבעיה של היות מכאני מדי.  להיתקל יםעלול םזו, אתלתכלית 
 משמעת יתר  לקיצוניות ההפוכה של שלא ליפול יםנאבק כםעצמ יםמוצא םכה, את

 לרבדי תפילה ללמוד להביאעבורכם . אז הגיע הזמן כבליםתפילה הופכת ל שאז
 העמוקים יותר. הנפש

 
 חשיבה.הבתחום  כלים שימושיים. תפילה, כפי שאמרתי, היאזמינים בשלב זה, גם 
 מכאן ]מצביע על הראש[, ואילו מדיטציה מגיעה מכאן ]מצביע על החזה[, המגיעהיא 

ת רוחניטבעת תמונה ומהאדם. במקלעת השמש,  תחום הרוחני שלהמה שאני מכנה 
 חבר התואיך ל מתי עיםבוקוכך  ,כאןשהרגשות  את יםשחררמאדם. מי שהשל כוללת 

ם המכשולי לעצמם על ידי התגברות עלאדונים , במידה מסוימת, הופכים ,אלוהיםל
 הפנימיים.

 
 להיכנס לרטט הזה. אני אומר: כל הזרמיםכיצד תוכלו לשאול,  עשויים םאת ,עכשיו

סס ובלתי מוכר ות ,ןמכשולים. כל מה שטמו יםצרויים שגוילאפיקים  הוסטושהפנימיים 
שאתם היכן , טטלריות מכוונים לה קשיים כםשיש להיכן מכשול.  בתת מודע הוא

ם חוקיה מוכרות שלבלתי פרות יש הש יםיכול להיות בטוח םהתנגדות, את מרגישים
ולעשות  ,םזרמים אלה הם רק אמצעישליפת ניתוח עצמי, ו הכרה עצמית,בנפשכם. 

 וראה חיצוניים.עזרה וה ,ללא הדרכה ניתן את לאז
 

  כללים מקובלים. זה משתנה מאדם אחד למשנהו.שום , לא ניתן לבסס זאתמלבד 
נכון זה אין . יםרטטאת ה יםחש םבו אתש כםעצמתוך ב למצוא את המקום כםעלי

ומם רלעשויות פעם השפעות רוחניות מדי . פעםבאופן מיידי ובכל שזה יקרה  לצפות
המכשולים הפנימיים עדיין קיימים בנפש, אבל  רטט גבוה יותר גם כאשרל אדם

אדם להתחמק באומרו, "לא תמיד אני מסוגל להיות אין על . ותנדיר השפעות אלה
להיות  אמורותכבר אינן " התכוונויות"-ה אבל. "כךל להיות במצב הרוחעלי ; מכוון

אפשרי, אלא אם כן  אינווזה  ,כםבעצמ הןשלוט בלעליכם  נשלטות על ידי מצבי רוח.
לא ו כםאדון לעצמעליכם להפוך . ותכםפתחתוהכם אתם מטפחים בשיטתיות את רוח

שחודר מהסוג  אלוהיםעם קשר עבור  בהםתלויים מצבי רוח וידי בלהיות נשלטים 
שיגה עם זאת, לצפות להשאינכם יכולים, , זו המטרה, ו תכלית נתיב זה. זכולהישות ל

 טהוריםהמתי יהיו הכוחות תקבעו בעצמכם בה נקודה תקדמו לתבנתיב זה מייד. 
התקדמות לנוע בחופשיות מתוככם. מטרה זו יכולה להיות מושגת רק על ידי  ניםמוכ
. ספציפיבאופן  כםיעזור ל עבעניין זה. ישוגם לעזרה  ונתיב. התפללת ב, מייגעתאיטי

 את.ז כםהבטיח ל יקבל עזרה, שכן הואיו מי שפונה אל
 

פעם ב זכרהיזה מועיל ליהא מכם, חלק לש: פר כוחות הנוישנם מספר כלים לשחר
העלאתו ם לאלוהים. אולי על ידי כחזק שחיבר אתטט ר תםהרגשבה האחרונה 

חיבור קל יותר הגלות שמבחינה רגשית. אחרים עשויים ל ולשחזרתוכלו ם כבדמיונ
מסוימת או חוק רוחני. הכלים עשויים להשתנות, תפילה  קטע מסוים מהתנ"ך, בעזרת

טוב האישי. חיבור האינדיבידואלית שלו באופן הת לחקור את נקודמכם  כל אחדעל ו
 .בלבה ברשלם והמיתי, הא העצמיאל תוך  תובנה ,כםעצמ נצחון על הוא מכל
. נצחון ולאמת שלואלוהים  נו שללרצוכם עצמ יםתחופאתם  התנגדותכם על גברבהת

לא ניתן  רטט נפלא שמוביל למדיטציה, למרות של וגורם רבותעוצמות כזה משחרר 
 .או מדיטציהתפילת נפש  אדבר עוד על כל יום. בפעם אחרתבלה יבתח להשיגו

 



פרשנות  לחלוק איתכםמה היום אני רוצה להגשים את ההבטחה שנתתי לפני זמן 

 .תפילת האדון, על מדיטציה , או-לנוספת 

 

כה הרבה אפשרויות  שי. יהעלמדוט משמעות תפילה זו והדרך ל עלפעם ברתי די

 כםל ולהראותעליה אור שונה זרות ם. אז דברתי באופן כללי. הלילה אני רוצה לודרכי

כל  הולמצוא ב --זה יכול בקלות לקחת שעה  --ט על התפילה ולמד יםיכול םאת כיצד

התפילה להיות מיושמת יכולה  איך כםכל כלול בה. אראה לכי הבכל עת, שתצטרכו 

 .יכםלפתור את כל בעיות הא יכוליוכיצד האישי ביותר באופן 

 

לוהים אאת  כנראה מדמיינים ם, אתזו המשמעות מיל על יםחושב םכשאת  .נויאב

מדוט ל ו, נסכםלעצמ ותאינטימיב ותהא יםאומרכשאתם אבל  נשים.כאבא של כל הא

או  יםאוהבינכם אאותם חלה גם על אותם אנשים  האלאבהות ש כךעל  תספציפי

במקרה במחלוקת. נמצאים שאיתם אתם התנגדות או  יםחש ם, כלפיהם אתמחבבים

דממה ה לאמישהו. לכו עוצבנים משנאה, מספיק להיות מ ותרגשבתמיד מדובר אין 

של אלוהים מוצדק  וילדכם לעצמלקרוא של אלוהים.  וילדי כי אנשים אלה הם ווהרהר

 ילדיו של, אף הם רגשות לא נעימיםהגורמים לכם האנשים שאתם, מסכימים כש רק

שינוי עדין  , יעברויכםרגשותגם  ולכןעמדתכם, בכך,  ו. כשתצליחכםאלוהים, בדיוק כמו

 .ים יותרוחופשי יםרגועתהפכו ו

 

נים מוכאינם  יכםלגרום להתנגדות, כי רגשותולה יבתחקשה להיות  היכולעשייה זו 

סבך  תקייםלהחייב  כלשהו, יש רגשות שליליים חזקים מסוגבכל פעם שלשינוי. תמיד 

. כשאתם זה התיר סבךכמה חשוב ל כםל אומרזו כסימן ההתנגדות כראו . הדוק פנימי

כמה עד א משנה לחייב להיות בלתי פתור,  כםרגשות שליליים, משהו ב יםמטפח

וככם שגוי בתמה שתקן כל ון להרצ תובנה זו מגיעבעקבות להיות. האחר יכול שוגה 

ם אמצעייינתנו לכם גם . אז ותת חדשואו תורות השראהכרות,  לאפשרנות נכוהו

  -- אתזו , רצאתזבקשו פתור.  הבלתי השלילימהמצב כם לשחרר עצממעשיים 

ם מוכיצד לייש המשמעות העמוקה של דברים אלה עלבעודכם מודטים , לפתעו

 מנטל. םכאילו שוחררת ותרגיש יכם;מחז לחץ כבד יוסרחייכם, ב

 

נו את באנשים אחרים ודמייכם כל שמפריע לעיקפו : נוספת דרךב גםאת זנסו 

מי , תמידזיכרו הניצוץ האלוהי מתגלה דרכם.  לזהות כיצד והיכן ושלהם. נס םשלמות

שלהם הגבוה העצמי על  מצביעות באופן ברורה איכויותבהם  ולג, ימצא. תשמבקש

 ילדיו של אלוהים.כאף הם והמזכות אותם להחשב 

 

השייך לכל אחד.  לע, להצביע ךנמווהגבוה בין העצמי ה דיפרמחשוב למתוח קו הכה 

המציאות  שלואינו  העצמי הגבוה הוא נצחי, בן אלמוות, ושל אלוהים. הנמוך הוא זמני,

  בין להבחיןו כלו. כשתכםעצמב ואת רק עם אחרים. החלז והאמיתית. אל תעש

 רבה יותרקל האת ז וותמצא ,שכנכםקשה לאהוב את  ה, כבר לא יהיה ככםהשניים ב



עצמי הגבוה ו לאפשראז ת. כםאחותאו יכם כאח יםאוהבינכם מישהו שאבהכיר ל

 .אבינוהתפילה:  שלה הראשונבמילה  . כל זה כלולנכםשכזה של  שלכם להתאחד עם

 

 ,כםעצמבתוך  ,אם כן ,חפשוהו, לא בחוץ. כםעדן הוא בתוכה. גן (Heaven) שבשמיים

 .הומכוס להיות מוסווית הייא עשוי, שכבר קיימת, אם כי הכם שלכםשלמותאת  וצאימ

. יםדוח םאתאותו זה  , אפילונכםשו של שכפנ בתוך ,, את אלוהיםחפשו את גן העדןו

 החי. ,הנצחיהאל למצוא את תוכלו רק כך 

 

ם. כי ולמלא וחוקי את שמו של האב בניסיון לרדת לעומק יםקדשאתם מ. תקדש שמךי

ם, זה אומר שלא כמבעיות חיי יםחוק רוחני. כשאתם מבולבל חיים קייםאופנת  לכל

שאלו מבפנים: "היכן תקדש שמך", י, "באומרכם את החוק הרוחני המתאים. תםמצא

א מודע, אבל , גם אם רק באופן ליםרוחני יםחוקאני בודאי מפר בעיותי? ן קשיי, מה

 םאת יםחוק לואילהבין  כםמאלוהים לעזור ל ובקשכך". רוצה לעשות איני  כבר

את  קדשותחיבור אישי דרכו באמת  בסס עימול ולמדתותשובה  ממנוו בקש .יםמפר

היא יתכן ו התשובה.את תקבלו לב ולב, , ביכםבעיותמביטים ב באמתם שאתשמו. כי כ

 את התשובה.כם ל וביאי חייםה, יםופתוחים ערני םאבל אם את ,לא תגיע בו ברגע

 

על ידי ביצוע כל החוקים  ,את שמו של אלוהים יםקדשמ םכאשר את .תבוא מלכותך

 ,יםתמיד חושב ם. אתתו. כי היא בתוככםומלכאתם גם מקרבים אליכם את  הרוחניים

תרד היא שאי שם בחוץ, היא תו של אלוהים ושמלכ ,בכלל חושבים על כך םאם את

. לתוכה ולהיכנס א לידי ביטויובת מקום שבוללכת לשכל שעליכם לעשות הוא ו הלאדמ

למלכות האלוהים, צורות מחשבה מוטעות ים באשר רגילהמעורפלים אלו הרעיונות ה

רק קרה וזה י ,כםבתוכיש ליצור  של אלוהיםאת מלכותו . נכםבדמיוים בונם שאת

 החוקים הרוחניים.את וליישם  לדעת ודמילהעל ידי בית ספר זה  תעברו בהצלחהכש

 

פעמים בעבר.  הרבה הכזאת עשיתי כי , אתני צריך לומר הרבה על זיא .נךייעשה רצו

במישור  רוב האנשים ליישם מילים אלהלעד כמה קשה  שוב,אבל אני רוצה להדגיש 

ושהייתם מקיימים אותו לו רק ידעתם מה רצונו  יםיודע ינכםשא ניםטוע םהאישי. את

כדי לגלות מה  אלוהיםעולמו של ליצור קשר עם  פיםמי ששואכם, שאמרתי לאני מהו. 

במקום את התשובה. ו ויקבלמלאים בספק,  עדייןשכלמלאו ללא תנאי, אפילו וצונו ר

, פנו לאזורים יםבטוחהיכן שאינכם רצונו של אלוהים  איך למלא יכםלשבור את ראש

 לחשוב. ותחילרק תברגע שלכם ברורה  אתהכי היא תשובה, ינכם זקוקים לאלגביהם 

 

שלמות, בכל נתיב הב שתלכושרצונו של אלוהים  ,למדיטוחים בם יכולים להיות ככול

שרצונו של אלוהים למדי, טוחים ביכולים להיות  ם. אתלכםמציע עצמו בה הוא דרך 

אי  שיוצרשל התעלמות ממה נוחה הבכנות במקום לבחור בדרך תעמדו מול עצמכם ש

 שגוי בתוככם.צורך לחפש את המהמנע הינסיבות, כדי לואחרים אשמת הבאו נוחות, 

 



בהרגישכם חסרי ש יםלהיות בטוחתוכלו ו הפנימית, כםמה גורם להתנגדותהרהרו 

ה ליצור יכולאינה עוולה או טעות של אדם אחר שום חוק אלוהי. הרמוניה הפרתם 

חייבת תכם תשוב .בכםגם שאינו כשורה אם אין משהו של חוסר הרמוניה  רגשבכם 

 למלא את רצונו של אלוהים.נכשלתם בדרך כלשהי ש להיות

 

סופו שבאחד, תחושות חוסר הרמוניה יכולות ללבוש צורה של ספקות דתיים כלליים ל

 אופי אישיבעלות להיות ות עשויהסיבות  ,אחרלבעיות אישיות, ל ותשל דבר קשור

, כעס, התנגדות, פחד, חוסר שיש תחושה של כבדותך בכל פעם ישיר יותר. אבאופן 

ה היתה להיות יכוללא . אחרת כשורהלגמרי כם אינו משהו באתם יודעים כי הרמוניה, 

בלב שלם, גם אם  שובהתלפים שוא םם. אם אתכבחלק ממצבי חייכה הרבה אפלה 

תשובה על ל יםמתפלל ם. כשאתתקבלוה , במוקדם או במאוחרהזמן רב לגלותיקח 

רצונו של כי  ,ה. אל תפחדו ממנהגיעחייבת ל יאשל אלוהים, הרצונו את מנת להגשים 

 וא מאבק. ואז שאלדרך אליו הישה חכם ואוהב ומוביל לאושר, למרות אלוהים תמיד

את בהתחלה?" זני אוהב י, גם אם ארצון האל"האם אני באמת מוכן לעשות  :כםעצמ

 בהקשר זה. לעשות שימוש בה יםיכול םזה, ואתנושא על שלמה  נתתי לכם הרצאה

 

האין ? רץאי ההו גן עדן? מה? מהשל ז ומשמעותמה  .כן בארץ (Heaven)כבשמים 

על פי ש אלוהים יעשה בגן העדן,רצון ש מתפלליםבני אדם אתם מטופש ש זה מעט

ההיתה נחוצה עדן בחוץ, הגן  ההי לושל אנשים מסוימים הוא איפשהו בחוץ? דעתם 

? ודאי שםלממש השפעות כאלה  םאתיכולים יעשה שם? הפילתכם שרצון אלוהים ית

 , בכךהאדמהאת על פני זלעשות  יםכולבודאי שאתם ישלא. במידה מסוימת, 

ם פועלים אתבהיותכם בנתיב השלמות, באמצעות ההשפעה והאור שאתם מפיצים, ש

 .אדםכם בני הירעתוך של אלוהים בעבור מלכותו של 

 

ך. נמועצמי הה קירותנה לפריצת ממתיה ,הבשלמות כםרוח יהו. זכםעדן הוא בתוכהגן 

באיזו מידה זו בחייכם הרוחניים כמו גם בארציים. תבטא, בכל פרט האל שבתוככם י

, כם, מעשיטרם חדר את הוויתכם אלוהים ןם? באיזה מובככבר מציאות בחיי

 שהומלוותר על  ילו נאמר לכםא ות זאת:למשל לדמ ו? נסיכםרגשותו יכםמחשבות

 --בלבד להיות דעה  היכול וז -- של אלוהיםרצונו שהוא בהאמינכם  יםנצמד םאתאליו 

כם לשכנע עצמתעדיפו ? או שולשקול שאולי אין זה כך ושחררל ניםמוכ והאם תהי

 את?ז יםרוצכך אתם נכון, רק בגלל שהפך הוא יההש

 

 כםעם עצמ וגישה זאת. ואז התמודדכם ם יש לכשל חיי יםאזור לובאי להצביע ונס

? אם תסיבה זו או אחרם מדבקתבה  האמונ יותר: האמת, או כםחשוב למה  ביושר.

 קודם חייבת להיותאשר אותה? אבל ישאלוהים  ניםמאמיינכם אהנכונה,  אמונתכם

כם, דעתנכונה , גם אם מתהדקתנוקשות ים מרגיש םנכונות להרפות. בכל פעם שאת

האמת אידך, כשאתם שוגים, . מכםבתוכימית מלפעול שמיהמלכות האת  יםנעומאתם 

 .כםלבוא אלי היכולאינה  אלות היכולה לחדור. כשצורות המחשבה שקריות, מלכ אינה



 

 לו מבלי לצרף לעתים קרובות באופן מכאני,נאמר גם זה  .חוקנו תן לנו היוםאת לחם 

, ברוראינם מגבשים את המחשבה באופן גם אם  ,. אנשים מניחיםכלשהי משמעות

י, יקיר ,כםעם אלוהים. אבל באמת, אני אומר לאינה לה דבר מדי יום הלחם  תרווחשה

 אלוהים דבר לאללא על ידי אלוהים. מבלי שבורך לעשות דבר טוב  יםיכולאינכם 

, כמה יכולות לימוד רוחניותלו שיש מי שוב ושוב. תנסו ה בחוזקלא משנה כמה  יצליח,

למה ניתנה ברכת אלוהים ולמה  מדויק אופןלהבחין ביכול, בחושבו לאחור על חייו, 

 תמידלי אני נכשל שוב ושוב? באילו תחומים יש  היכן? ההבדל "איך מרגיש לא.

איזה נושא גישתי ? בבאופן מוטעה יתיבעיות? מהי הסיבה האמיתית לכך? מה עש

 לאלוהים.לגמרי  ווהתמסראת על ז ושביחשגוייה?" 

 

. הלחם הרוחניכמו גם הארצי לחמכם  תלהשג יםלהיות מונח כםעצמ לתת ניםמוכ היו

הלחם י, . לא, יקיריחומרמהפחות חשוב  הואש ניםמאמי םמוזנח. את הרוחני הוא כה

 :יכדי לקבל מזון רוחנית עליכם להתאמץ הרבה יותר. ראשחשוב הרוחני חשוב יותר, 

 להיפך. מי שמשתוקק ולא ,כל הבעיות הארציות השער דרכו תיפתרנהחישקו בו. זהו 

 בנתיב.לרמה מסוימת כבר רוחני הגיע ה ללחם

 

כולל את כל בני  בלבד. זהלי לא  ,לנו" מחלהתפילה אומרת, " .לנו על חטאינו מחל

באמת  םחלוטין. אם אתל לסלוחאינכם יכולים להם שוכם האדם, גם אלה שפגעו ב

, תוככםבאפלה צורה רוחנית ים מחררתמש םשאלוהים יסלח להם, את יםרוצ

: אין על מילים אלהמכילות מה  חישבואנרגיות מזיקות והשפעות אפלות.  כתשמוש

ם חביאילמי שעבורם אתם מ, אלא גם יםאוהב םמי שאתלכם ולאלוהים לסלוח רק 

. בני אדם תכם שלכםאפילו לגבי אשמאינכם ברורים רגשות שליליים. לעתים קרובות 

 מוצדקים. םשאינ רגשות אשמה מוגזמים, לא בריאים וכוזבים,ר וליצ נוטים

 

היכן שהיא  כםמלהודות באשמת הבא: אתה נרתעים אופןהתהליך הפנימי עובד ב

מטה או אתכם  גרורתשלעולם לא  ,חרטה בריאה, בונהחוש ל תםשיכולהיכן ות מוצדק

ורצון אמיתי להשתנות, בריאה בחרטה  אלוהיםבבקשכם מחילה מ. כםרתיע אתת

 כשהרצון לשנות ם. זה קורהכר מכתפיהוס שנטלתדעו ו רוושחרתרגישו מחילה 

 וחרוץ. ןכהוציא לפועל את הכוונה הטובה הוא ול

 

כם ביהירות כיבחלקו , האמיתיתהאשמה  עם יםתמודדאינכם מלעתים קרובות  ךא

 הביאגדול מדי למאמץ בחלקו כי נדרש ו ,ים משאתםטוב כםעצמ לראות יםרוצ םאת

למחרתו; כמו גם מיום  זה יכול לקרותאין ש יםיודע םאתתוככם עמוק בלשינוי פנימי. 

עצמי אך ה ,כםלהכיר באשמת כםאתנת מדרבמאותתת, הליבה הרוחנית ללא מאמץ. 

 מהאשאתם מביעים כך שלעתים קרובות  ,מפריע , בגאוותו ובעצלותו,כםהנמוך של

ני באמת יאני מתחרט, אני מודה, אבל בעצם, אראו, , "ם. כאילו אמרתתאמיתי השאינ

ו לאור היום. זהם הוציאויש ל מודעים, שאינםתהליכים אלו  טבעי,באופן . ן"אשם כא

 ותשובה אמיתית. ה כוזבתההבדל בין אשמ



 

 תםאשמהמכירים ב שאותם ,תמיד התהיהרוחני  נתיבשל כל ההולכים בהתנסות ה

מושכים ה ת השוואוכל תסביכי אשממכל באופן אוטומטי לא רק , נפטרים האמיתית

. האמת תמיד מביאה לשחרור, כי והושלו הקלה מיידית יםמרגישגם אלא  אותם מטה,

מאבק. אנשים  םה ,להתגבר על ההתנגדותנכונות וה הרחבבצורה  כםעצמפתיחת 

מה אשרגשי כל מיני לא מודע ב רוליצ יםעדיפמבאשמה האמיתית ולהודות  פוחדים

משום  ,רוצים לראות אינםהם ים או שמסתירים מגרעות אותן שייככלל אינם שכוזבים, 

תסביכי אשמה  הרגעית. םשלמותבחוסר  כפי שהם,עצמם מוכנים לקבל אינם שעדיין 

 קסמים ילשחרור. הם יוצרים מעגללעולם אינם מובילים מציאותיים, ולכן אינם 

עצבות ואילו אמת תמיד משחררת, לא משנה כמה לא לבד, ולכים, מוליכים שלילי

 שת בתחילה.היא עשוייה להיות מורג מהנעי

 

ו גיעי ואשליהנְִראּות את כל השכבות של  יםבעניין זה. רק מי שחודר כםעצמ נובח

על ופ, בחוקים רוחניים באיזה אופן הפרו את אחד או יותרגלו אשמה האמיתית. הם יל

 את הבקשה לקבל תהכולל ,מחילה מאלוהיםלבקש ניתן בתגובה רגשית. רק אז  או

לחלוטין יכול לסלוח מבפנים, כך  רק מי שמשוחררנות. תשהלהדרכה כיצד ו עזרה

על סלוח לאחרים. ונים לגמרי למוכינכם אם אלמחילה לצפות  יםכולאינכם ילאחרים. 

. םלסלוח לעצמו את מחילתו של אלוהים, להיות מסוגלים שיוהרגינו כל מי שחוו, הב

 וזה מוביל לשורה הבאה:

 

אך אין להם כל , אתתפילה זמרים כמה אנשים או .כפי שסולחים אנו לחוטאים לנו

גם אם לא נותרת  .רמייה עצמיתלעתים קרובות קיימת באמת. גם כאן, לסלוח כוונה 

להיות אינכם יכולים , כם ממנהעצמתם אם לא שחרר ;ינה עדיין קיימת, טשנאהכל 

 חסרה להשיג מחילה שלמה, כי כם קשה ל הלחוות חוויות רוחניות. כמספיק ים חופשי

בעניין ים חסרשאתם תובנה האת בקשו הבנה זו, בקשו  ה של האחר. לכןההבנ כםל

 עושים ם, כמו שאתטרוניותיכםב יםתבוססבה ואינכם מ יםבאמת רוצ םזה. אם את

 .כםיינתן ל אתכל ז יקרובות, אזכה לעתים 

 

ם את בעצמכם. אתזלעשות  יםיכולינכם להבין שאים רוצאינכם  ,אדםבני ה םאת

היה לעשות ניתן מהתפילה. שכן אם  הסיבה שמשפט זה הוא חלק. זו הלעזרזקוקים 

 ים לכך שתהיומתפללאינכם . אתלהתפלל לזה עליכם לא הי ,לבדנכם ברצובכח את ז

לעשות  יםיכולאתם  ,איברים בריאים כםאם יש ל ;והע ממקום אחד למשננול יםמסוגל

 יםזקוקם . ואתבאמת לסלוחמסוגלים  לעזרה להיות יםזקוק ם. אבל אתכםרצונלאת ז

המסכה. כם ללא עצמהכיר ולכם עם עצמ מוחלטתבכנות להתמודד על מנת לעזרה 

 .ו לזאתתפללהשינוי פנימי. אז השיג וליכם לעזרה לעמוד בהתנגדויות יםזקוק םואת

 

 מעומק לבי?" אנשיםההתעמת: "האם אני באמת סולח לכל לצריך  אתזמול גם 

לבקש  יםיכול ם, אתבעצמכםאת זדיין לעשות ע יםיכולינכם בבירור שא יםרואשאתם כ



והחופש  האורחוסם את צער,  כםגורם למעמיס עליכם נטל, נו שלא לסלוח עזרה. והבי

 לסלוח.מבאלה שלהם אינכם יכולים הרבה יותר בכם פוגע שאתם רוצים. לא לסלוח 

 

אותם חברים , עבור אני חוזר .(Lead us in our temptations) הנהג אותנו בנסיונותינו

ניסיון  ואל תביאנו לידי"הוא, נאמר בדרך כלל שמה : למעגלנולאחרונה שהצטרפו 

"(Lead us not into temptation).  גרוםויכולות ל מוטעות תפיסותות מעוררמילים אלה 

שעליכם א יה משמעותה במקום זאת,סיון )פיתוי(. יאינו מביא אתכם לנאלוהים כי נזק. 

כך , ככםדריי שאלוהיםלהתפלל  ;כםבא אלי סיוןינכשהינהיגכם להתפלל שאלוהים 

אתם את . אם זוהכוח והחזון לנצח כםלשיהיה , (, לפיתוינסיון)ל להתנגד לותוכלו ש

כל כך,  ותמשנאינן לידי ניסיון". המילים ואל תביאנו , "גםלומר  יםיכולם מדמיינים, את

 את המושגים. ותמבלבל ןאלא אם כן ה

 

הגיע וגם אם  מבחוץ.הוא אינו מגיע . כםהוא בתוכ סיוןינ? )פיתוי( סיוןינעכשיו, מהו 

היכולתם . לדוגמא, אליופתוח  היהכם משהו בלי לונכנעים לו,  םמבחוץ, לא היית

ים להתפתות להכנע למגרעותיכם, יכול ם? ודאי שלא. אבל אתלהתפתות לבצע רצח

עליכם . ו דרךלהתפתות, ובאיז יםיכול םאת כן חשוב להבין כיל .תהיינהאשר נה ייתה

עזרה, ו חוכ שובבקשו . ואז לו לזוכרןככדי שתו ןלורשמו את כ .את מגרעותיכםלדעת 

 .(פיתוינסיון )טמון זה . רק ברעיון כםעצמעל המגרעות ב להתגבר יםיכולכי אינכם 

 

בהתפללכם  משהו שהגיב.בכם היה  לולילא יכול היה לפגוע בכם שטן  אף, דש אף

 , בקרוםשלכםנמוך העצמי כי בכם, ב. שוגים, אתה כםשטן מרחיק הי שאלוהים

. ניסיוןלבאים להיות מותוכלו שדרכו  נבטה , נמצאכםעצמי המושלם שלאת ההעוטף 

תוכלו כך ש ,כםו החוצה, להביאו למודעותכלמשכלים כמשמשים הכוחות האפלים 

לא הייתם תבטא, הזדמנות להכל ה לו תרשע רדום, אם לא היהנבט  להילחם בו. אם

 .תאמיתיעבר הברכה הל שלמות,עבר הל נוסףצעד מתקרבים 

 

 קיים בחוץלו היה . כםהרוע הוא ב. אותה אמתחלה . גם כאן עוכי אם חלצנו מן הר

בקשו מישוע . תכםתפילב מחשבה זאת מו. שיכםיכול לגעת בהיה לא הוא , בלבד

 םרוע. רק אתהמ כםעצמחלץ לתוכלו  םאת, כך שהנסיוןלהתגבר על  כםל לעזור

. כם אותהשהבטיחע ובעזרתו של ישו של אלוהים תועזרב את,זלעשות  יםיכול כםעצמ

זקוקים  םמספיק. את יםחזקאינכם  כם;את לבדזלעשות  ואל תנס ו.תעזרבאת ז ונס

בדיוק מספיק אינו  כםלבד כםבלתי פוסק, אבל כוחם זקוקים למאמץ רצון, אתכוח ל

לשחרר  נכםבלי רצומ ,רוח תהיהכל  תזרכמו שע, או עשל אלוהים, ישוזה כמו 

לגשת לבעיה עליכם עזרתו של אלוהים. וגם ל נכםרצוכוח לגם זקוקים  ם. אתכםעצמ

 שוב ושוב. לבקש עזרה רוחנית,עליכם גם ו כםשלתכם עבודעשו משני הצדדים: 

 

 ר.אף אחלולא  לאלוהיםכת שייהיא תהא . כםמלכות האלוהים בתוכ .ותכלכי לך המ



 

היא את האמת.  הומאיר תנותנ, זככתו של אלוהים מגבורתרק  .(power) הגבורה

מכל  כםומעלה את לאושר כםאת המובילהיא אהבה, להבנה. ל יםמסוגלהופכת אתכם 

 כם:לה ומביא רבותכה במשך תקופות חיים  עליכם ושלמות שהכבידהוחוסר אפלה ה

 

 רצונו של אלוהים.להשיג רק על ידי ביצוע אותה תוכלו  ,התפארת

 

כן,  --כל ה ל התפילות, המכילמכיפה זו, התפילה הרבה דברים על עוד יכול לומר אני 

 כמה רמזים, לכםנתתי אין מספיק זמן עכשיו. אך ם, כחייכים לצרים שאתמה  --כל 

 ותשעב, יחשוב עליהן שומע או קורא מילים אלהה ,יהיה אם כל אחד מכםטוב ו

באופן אישי  ןכיצד ליישם אותנוספים לגבי ורגשות  מחשבותאז  ואולי תקבל. שקטהה

מתבהרות פרשנויות ת, מתוך שהרחבתשל כל מילה מ השמשמעותכ .םכבחייביותר 

בתחומים מסוימים של התפילה  האת מהותמחילים כבר ם איך את יםרוא םואתכם ל

 .תפילה חיה, זו ועדיין לא באחרים םכשל חיי

 

 נהעלמתסופו של דבר בו י,ייקיר ,יםלהיות שמחעליכם יהא  ,אם תנסו לחיות בדרך זו

יותר ויותר שליטה  תשיגורפואה הכרחית. ן לה, אבל הישם בתח ן. נכון, הבעיותה כל

: שאלום. העל ידי שלטיםנחיים, במקום להיות הוכתוצאה מכך שליטה על  כםעל עצמ

אושרים, אתם מ םכי במידה שאת יםלהיות בטוח יםיכול םכמה מאושר אני?" את עד"

כם חסר ל, שבמידה שגםודעו . יםמאושרלאו כמה בני אדם,  להפוך עוד אחד יםיכול

כו אם תמשי, פעםשתוכלו כמו  ,מאושריםל אחרים הפוךן ליעדי יםיכולאינכם אושר, 

ה ופשוטה או אמת מידה קטנ היא כםאושרשל . בחינה עצמית נתיב עולה זהללכת ב

ים בתשוקה מלא םלתת. אם את יםמסוגל םאתלמדוד כמה אושר תוכלו בו ברומטר 

 אושר אמיתי.תבורכו בזו דרך בו הזדמנות,ל דאג, אלוהים ילמאושריםאחרים  הפוךל

 

 .יכםועכשיו, יקיריי, אני מוכן לשאלות

 
דעות שונות בעניין זה.  משימתה? ישמ להתפרנסמתקשרת לנכון האם זה  שאלה:

שה ועהיתה ואם  --אחר אחד להתפרנס בדיוק כמו כל תקשרת מעל למרות שברור ש
 לעתיםהיא, ש ,משימתהאת בכל דרך אחרת, אולי לא היה לה מספיק זמן למלא זאת 

אסור שכך יקרה. בכל זאת, מקורות רוחניים שונים טוענים ש --מאוד  החשוב ,קרובות
 בקשר לזאת?לנו תוכל לומר יש כאן בעיה. מה כלומר 

 
 יםהיא יכול שהוא או מתאמן,שעדיין תקשר כל מידע  לולי לומר:  זה מה שיש תשובה:

על כך,  התחלהכבר מהמסתמך להתפרנס דרך משימה זו, כלומר, אם אדם כזה גם 
הפיתוי, אפילו לאדם  ושימוש לרעה במתנה זו ממה שכבר יש. יותר שטויותף אהיו 

 זהירות מאוד סביב נושא זה אלוהיםרוחות הגון, מלא ברצון טוב, היה גדול מדי. לכן, 
בה  יהמקרה לא יהשום משימה זאת בחושבו שבלאדם להתקרב ל ובדרך כלל טוב

ו בחינם במשך לפחות ישירותעל מתקשר לתת את  את:זח אישי. אבל אני אוסיף ורו
, ןאימושנות המשימה זו. במהלך מ להתפרנסשיתחיל שלוש עד חמש שנים לפני 



מתאים למשימה. אם אכן אם האדם  מנות להתבונןהזדיש  עולם הרוח של אלוהיםל
מהמכשולים הרבים  כסף הוא רק אחד יסוג בכל מקרה. אחרי הכל,תלא, רוח אלוהים 

 למלא מסוגל אדםמתברר ששיכולים לגרום לאנשים להיכשל. כאשר, לעומת זאת, 
את כתים ילא ישפיע על האדם, או הוא ה מכשול, וו, כסף כבר לא יהמשימה כזו

 לעבור קודם.אמורות ה. אז לפחות שלוש עד חמש שנים העבוד
 

הדרכה מבחוץ ויהיו סימנים תגיע סוג, אינו נוכאשר הכל נכון, כאשר עולם הרוח 
זה יהיה בדיוק כפי שהיה בשלב מוקדם  מצביעים על כך שהגיע הזמן לקבל כסף.ה

עבור אנשים אחרים כדי לעזור גם תקשר ליכול  תקשרשהמ יותר, כשההדרכה הציעה
. "אורות ירוקים" שונים ניתנים במהלך אימון. התקדמותוזה לקח זמן, תלוי בגם להם. 

כי יש להם באמצעות התיקשור למצוא את פרנסתם אינם זקוקים כמובן, יש אנשים ש
 אמצעים מספיקים.ידאג שלמתאמן יהיו  והיםאל מו שלעולמספיק בלי זה. אם לא, 

 
 ,התקשורתה מפרנסב תלהיות מתוגמל כהצריתקשרת אינה וני, לטעון שמבאופן עקר

מאמץ  זמן, שלאותה כמות  הבמקצוע המוצדק, לאחר שהשקיעלא די  ,כמובן זה,
יהא ולעתים קרובות אף יותר. באותה מידה  --ואנרגיה כמו כל אדם מקצועי אחר 

רוחותיו אינו לשלה הקשר , כסףרק משום שמתקשרת מקבלת לרמוז כי  בלתי מוצדק
לא להאמין, טיעון כדי  הונאה. אם אתם מחפשים של אלוהים, שהיא חייבת להיות

 תקבלהיתה מלא תקשרת משהו אחר אם המ יםמוצא םהיית --ו כזה תמצאתמיד 
 להיות במגע עם רוחות היכולמתקשרת  ,מתלומש אינהגם כש אחרי הכל, .כלל כסף

, גאווה, תשוקה רהבאלוהים. אגו, כוח,  לעולם הרוח שלאינן מחוברות אופן  שבשום
ה העניין אינו כ ,יםרוא םאז, את .לא פחותלהיות מכשולים גדולים ים להערצה יכול

נכון, פיצוי כספי יהיה וכשהכל  ברורה במהלך תקופת ההכשרה,פוך פשוט. האמת תה
 ו.מבלי לבקשגיע י
 

פיתוח רק ה אין משמעותתקופת ההכשרה של שלוש עד חמש שנים, לעומת זאת, 
אני ש וחני של התפתחות במובןהתמקדות בנתיב הריותר מכל, היכולת לתקשר, אלא, 

 ללא קשר ,שמימיתתמיד תחת הגנה יהיה מלמד אותו. אם זה המקרה, הקשר 
 לנסיבות חיצוניות.

 
נכון זה  א. אבל לא יהעני שאין ידו משגת לשלםל רולעז לסרבאל למתקשרת  כמובן,

על דברים חשובים  ולעתים קרובות --מי שמוכן להוציא כסף על דברים אחרים ל
יא אלא אם ה ה בחינם,ישירותאת זמנה ותת מהמתקשרת ל לצפות --הרבה פחות 

מתקשרת עובדת בנתיב התפתחות עצמית,  . אם, לאורך כל זמן זה,הכשרהעדיין ב
. כמובן, אף אחד כהבדר וולא יהירות או כל מכשול אחר יעמדלא אינטרס עצמי חומרי 

מכיר היטב את המתקשרת, אך יכול להעריך את המצב מבחוץ, אלא אם כן הוא אינו 
 .נחשבאת האמת. וזה מה ש וואלוהים, ידע בעצמה,היא 

 
 ,מורה רופא אול למידה דומה מאוד תמסוג זה עובר תקופ מתמיד בהכשרהש תקשרמ

תשלום, למשל בבית ללא רופא מטפל בחולים גם שלומד באוניברסיטה במשך שנים. 
לו להתפרנס בכבוד  תמאפשרשגיע למומחיות מ, עד שהוא הכשרהחולים בעודו ב

וטוב,  , מצפוניןרופא כ התואר שלו, הוא יכול להיותשיג את כרופא. לאחר מכן, כשה
זה  א, יהרולעז תמסוגלמתקשרת אכן  . אםבאמצעותולמרות שהוא מרוויח כסף 

ה א הוכשרה, בו אינה יכוללאליו למקצוע  שלה ותוהאנרגינה קדיש את זמאבסורד לה
. הטוב ביותרבאופן היא מוכנה אליה המשימה  מילויאת  מנע ממנהיוש, להיות מועילה



אמור  ואינכי רפואה רק כתוצאת לוואי, מתמיד ב ,רופא מצוין שהוכשר זה יהיה כאילו
 של עבודה, רק כדי להרוויח את לחמו.שונה סוג  קחתעליו ללהתפרנס בדרך זו, ולכן 

 
 ם.ושלת פוטנציאלי צריך, אם כן, להיות מוכן לעבוד זמן די ארוך ללא תקשרכל מ
. וכשיגיע הזמן, יסופקו לו צרכיו יתן עזרה והדרכה, כך שבינתיים והיםאלמו של עול

 עד אז.לו שהיה נחוץ העיסוק איטי של המתקשר מה שחרורשנית ב יעזור
 
 לה של המתקשרת, לרצות לאפשר  מאמץהזמן ואמצעות התמיכה, הב וזרמי שנעעל ו

משהו מובנים. היהיה מועיל גם להם, בכל  . זהוכל אחד לפי אמצעי -- להתפרנס
מתקשרת ואז ה ספקות לגביאתם מעלים משום כך רק אם  ,שגוי בחשיבתכםכנראה 
 תכם.ולחשוב מחדש על מסקנ כםעצמ לבדוקעליכם 

 
ובמקרים מסוימים  שלוש עד חמש שנים,שוב: תקופת ההכשרה אמורה לארוך לפחות 

 והתפתחותתקשר מתמיד בהמ ןהתמדה בהבו באינטנסיביות יותר. תלוי לחלוטין אף
"אור ירוק" נוסף שיבהירו חיצוניים ל, כפי שאמרתי, אירועים יבשירוחנית. כשהזמן ה
 [.כן, לחלוטין]ן. האם אתה מבין, חברי? תינ
 

 לשאול עצמנוה, עלינו חזהבהרצאה של היום, כי כשמשהו מעיק על ת אמר שאלה:
 ?(griefצער )מגם  הכובד עלול לבוא, למשל, . אבלשגויבנו מה 

 
 אינו נחווה? צער בריא צערזה אפשרי. אבל השאלה היא, איזה סוג של  תשובה:

לומר שלמרות  כמעטתי יכול ;אותך, משחרר אותך הל  ע  מְ הוא נטל כבד. להיפך, כ
 רגשותאי פעם לתאר  משהו די נפלא מתרחש עמוק בפנים. כמעט בלתי אפשרי הצער

אטימות של  הבדל ביןה אתחושו למה אני מתכוון,  להבין ולהרגישרק נסו אז במילים, 
 [.בדיוק למה אתה מתכוון אני מבין]ש פוהצער שמשחרר את הנ מרירות

 
כם אנרגיה זו רוצה לחדור לתוכ .דרך ידי המתקשרת ,ימיָד   אלהברכת קבלו יקיריי, 
 .. היו באלוהיםיםורחוק יםחברי, קרוב כל לאמגיעה אל . ברכת הרוממכםולכם לחזק

 
 

 ערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלינ


