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  )סיכו� ( הקריאה הפנימית– 17הרצאה : המדרי�

  

אול� . בתבונה גבוהה שיצרה את כל היקו�, למרבית האנשי� יש איזו שהיא אמונה בכוח עליו�

הא� זה ). מדיו�(י אד� "ה� לא מאמיני� שיתכ� שאלוהי� יצר אפשרות לתובנה עליונה לדבר ע

חוכמה ואהבה גדולי� יותר מאשר , הבלתי אפשרי להאמי� שקיימות ישויות בעלות אינטליגנצי

שנית� לסובב כפתור , לפני מאה ומשהו שני� איש לא האמי� שמכונה תוכל לעו& בשמי�? בני אנוש

כשאת� שומעי� מאנשי� אחרי� . מ או לראות תמונה זזה"ולשמוע מוסיקה ממרחק מאות ק

ית� זאת בעצמכ� את� מסכימי� אפילו שלא חוו, בה� את� בוטחי� שדבר מסוי� אפשרי ומדעי

מדוע לא , א� כל כ� הרבה דברי� מדהימי� אפשריי� בעול� לכ�). מהירות האור, אטומי�(

  ? ייתכ� שאלוהי� שולח את שליחי האמת שלו לתועלתכ�

  

טר� השיגו , אלה שלא נקראו. כל אלה ששומעי� הרצאה זו נקראו. אלוהי� קורא להרבה אנשי�

אלוהי� מחכה עד אשר ה� ישיגו מספיק התבגרות . �את העוצמה וההתפתחות הנחוצי� לש� כ

האני העליו� מעביר ? כיצד את� מרגישי� את הקריאה.  רוחנית במהל� הגלגולי� השוני� שלה�

האני המודע חש רק . אותה ודוח& את האד� בכיוו� מסוי� אותו האני המודע לא מבי� תחילה

כאילו , כמו לח',  ישנו קול בתוככ�.חוסר שביעות רצו� ע� החיי� הנוכחיי�, כמיהה מסוימת

בתנאי שאינכ� נלחמי� , בסו& תמצאו. ואינכ� יודעי� לא� ומדוע, את� נדחפי� לכיוו� לא ידוע

  .כנגד זה ואינכ� נכנעי� לאני התחתו�

  

א� האני התחתו� אינו רוצה . היה קל יחסית ללכת בעקות הקריאה, לולא היה האני התחתו�

והוא מחזיק אתכ� ע� הרבה תירוצי� מדוע לא ללכת בעקבות , ישו� שינו, לעשות שו� מאמ'

א� עד אשר תנצחו , את� עושי� רציונליזציה. או ספקות" אי� לי זמ�"תירוצי� כמו . האני העליו�

תהיו פחות . הקול ייעשה חזק יותר ויותר ככל שתתנגדו לו. לעול� לא תדעו שלווה, בקרב זה

לוהי� יכול יותר לצפות מכ� עקב ההתפתחות הרוחנית ככל שא. ופחות מסופקי� בחיי� שלכ�

  .כ� יותר תהיו בלתי מרוצי� מחייכ� א� לא תלכו בעקבות הקריאה הפנימית, הבסיסית שלכ�

  

לאחד משימתו היא . ולא נית� להגיד שמשימה אחת חשובה יותר מהשניה, לכל אחד יש משימה

מה .  קירות בלי שא& אחד ידע עליו4השני יכול לעבוד בבדידות בי� , בקרב קהל וע� פרסו�

הוא , שאלוהי� רוצה מכל אחד ואחד מכ� כצעד ראשו� והכרחי לפני שתוכלו לתת לאחרי�

להסיר את המסכות ואת האשליות העצמיות על . ידיעה עצמית, טיהור עצמי, התפתחות אישית

  . עצמכ� ולהכיר את המניעי� הפנימיי� והחיצוניי� שלכ�

  

. י מידת האושר וההרמוניה שלכ�"עפ, � שמעת� את הקריאה ואת� בנתיבאת� יכולי� לדעת א

את� , א� את� בנתיב הנכו� וממלאי� אחר קריאת אלוהי�, אפילו א� יש לכ� בעיות חיצוניות

הוא צרי� . לא מספיק לנהל חיי� מהוגני� ולא להזיק לאחרי�, עבור האד� הרוחני. מאושרי�

  .להגיע ליותר מזה

  

א� כי מרגישי� רווחה גדולה לאחר , רת המסכות הינה מכאיבה בזמ� התהלי�הכרה עצמית והס

את� . רווחה שמביאה שלווה חדשה לנפש לאחר שהתגברת� על ההתנגדות הראשונית, מכ�

חייבי� להבי� שתחילה עליכ� ללכת לקרב נגד האני התחתו� ולגייס את כוח הרצו� המודע על מנת 
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בדקו עצמכ� שוב ושוב עד כמה כנה ועמוקה . � תנצחואת, וביחד ע� האני העליו�. לנצחו

, את� עשויי� להקריב נוחות. עד כמה את� מוכני� להקריב. שאיפתכ� לבצע את רצו� אלוהי�

תחילה ההקרבה תראה לכ� . היצמדות למגרעות וחולשות מסוימות, אנוכיות, אשלייה עצמית

 לדעת ששחררת� את עצמכ� תיווכחו) את האני התחתו�(א� לאחר שתנצחו בקרב , ענקית

לאחר מכ� תכירו ללא צל של ספק . כ�לממשאות וכבלי� שהיו אחראי� ישירות לחוסר האושר ש

משו� שהוא יביא אתכ� לאושר בכל מישור של , שרצו� אלוהי� עבורכ� אי� פירושו שו� הקרבה

שראה והנחייה אז תקבלו ה. אבל זה יהיה כאשר תגברו בקרב. רגשי ורוחני, מנטלי, פיזי: הקיו�

  .וכ� תדעו מה לעשות הלאה

  

ניצחת� , אני רוצה ללכת בעקבות הקריאה במאה אחוז: א� הגעת� לדרגה בה את� אומרי�

את� . ושו� דבר על פני הנתיב לא יכול להשתוות אליו, בקרב החשוב והקשה ביותר מכל הקרבות

לא תהיו אותו אד� . ותרוג� מאושרי� י, תצאו מקרב זה חזקי� הרבה יותר מאשר היית� קוד�

בקשו . ואלוהי� יעזור לכ� הלאה לעשות את הצעד השני. שהיית� לפני שנכנסת� לקרב זה

את� , אחד החוקי� הרוחניי� הוא שא� את מבקשי� עזרה. מאלוהי� את הכוח לנצח בקרב

  .במיוחד סוג כזה של עזרה, מקבלי� אותה

  

, ישנ� סוגי� שוני� של נתינה. י� היא חיוביתכל אחד יודע שאנוכיות הינה שלילית ונתינה לאחר

, המתנה הגדולה ביותר היא לתת אהבה. זו ההקרבה הקטנה ביותר. כשהקל ביותר הוא לתת כס&

הדבר נובע מזרמי� פנימיי� אצלו שזורמי� , וכאשר אד� אינו יכול לתת את האהבה שהיה רוצה

הפחדי� , המגרעות. מכשולי� לאהבהאלה ה. וה� מורכבי� מהמגרעות שלכ�. בניגוד לחוק אלוהי

אמורות להעל� וה� תעלמנה בעזרת מאמצי� השכבות האלה . והבורות לגבי חוקי� רוחניי�

האהבה תגדל בכ� כתוצאה מהטיהור . זו המשמעות של ללכת בעקבות הקריאה. רציניי� שלכ�

וכיצד כל אחת מה� מעכבת את הגשמת ? מה ה� מגרעותי: את� יכולי� להרהר בשאלות. העצמי

  ? האהבה החבויה בי

  

לכל אד� יש נטייה להיראות . ירה שהוזכרהבנוס& לדר� הלא יש, ישנה עוד דר� ישירה לאהבה

. את� מחביאי� את מגרעותיכ� ורוצי� להראות את הצד הטוב יותר שלכ�. עולה על אחרי�

יאהבו , ואת� חושבי� שא� יראו את הצדדי� הטובי� יותר. קבלה ואהבה, את� כמהי� להערצה

עשיית . ותה קוד�את� צריכי� לתת א, א� את� יודעי� שא� את� רוצי� לקבל אהבה. אתכ�

את� נותני� אהבה במוב� העמוק , מצד שני. רוש� על אנשי� אחרי� אינה  מעניקה לכ� אהבה

אפילו א� המשמעות היא קצת , ללא מסיכות, כאשר את� מראי� את עצמכ� כפי שאת� באמת

משו� שהאד� השני מרגש אותו חוסר ביטחו� כמוכ� , בצורה כזו את� נותני� אהבה. השפלה

הוא . תחושת הנחיתות שלו תגבר, א רואה שאת� מושלמי� כפי שאת� רוצי� להופיעוא� הו

הוא יחוש עוד יותר בדידות ויתעב עצמו עוד ? למה אני לא יכול להיות כזה, פלוני כה מושל�: יחוש

וזה יפריד אותו עוד יותר . כמנגנו� הגנה הוא יעטה על עצמו שריו� קשיח יותר, כתוצאה מכ�. יותר

תעניקו לו , א� את� תראו לו את עצמכ� כפי שאת� ע� חולשותיכ� וללא העמדת פני�. מאחיו

והוא כתמורה יית� לכ� . וזה ירי� אותו, הוא יחשוב שאת� אינכ� טובי� ממנו. בכ� מתנה נדיבה

  .אהבה והערכה
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בכ� ויתרת� על הערצה ועשיית . חוק רוחני אומר שאת� צריכי� לתת מה שאת� רוצי� לקבל

כל האנשי� חושבי� שה� בודדי� . ויתרת� על אהבה מהשני בגלל שאת� נראי� נפלאי�רוש� ו

י "ע. בחוסר המושלמות שלה� אפילו כשה� רואי� ומבקרי� את המגרעות של אחרי� כל הזמ�

וזה לא דבר שקל לעשות . ויתור על ההצגות את� מותרי� על היוהרה ועל חלק מהאגו שלכ�

  .  במודע או לא במודע, מהמקו� הגבוה שהצבת� עצמכ�קשה לדחו& אתכ� למטה . תחילה

  

". אני חוטא, אני רע. "יש אנשי� שמשפילי� את עצמ� בעיני אחרי�. כמוב� אי� להגזי� לצד השני

אתה , י כ� שה� מאשימי� את עצמ�"ע. י גינוי עצמי"ה� רוצי� להשיג משהו ע. זו מסיכה ג� כ�

י להעלות את האגו "שר ה� אומרי� על עצמ� ועלא תוכל להאשי� אות� ותיאל' לסתור את א

פרט לכ� ה� חושבי� שבכ� שה� מאשימי� את עצמ� זה מספיק וה� לא צריכי� לעשות . שלה�

  . שו� דבר יותר על מנת להתגבר על המגרעות שלה�

  

הסירו את המסכות וחפשו היכ� . דר� טובה להכרת הלא מודע שלכ� הינה לבצע סקירה יומית

סקרו את כל מאורעות היו� וחשבו על כל מה שגר� לכ� רגש או . ו כנגד חוק רוחניפעולותיכ� הי

, א� הגבת� בצורה שלילית, לא משנה עד כמה האד� השני התנהג לא בסדר. תגובה לא הרמוניי�

לאחר זמ� מה . התגובות ואסוציאציות שלכ�, רשמו את המאורעות. יש משהו בכ� שאינו בסדר

התפללו להארה . רורה שמקשרת בי� כל האירועי� הלא הרמוניי�של אימו� תראו תבנית ב

את� תגלו חרדות חבויות ותסביכי� . והנחיה בכל פע� שאת� מנהלי� את הסקירה היומית

  . רוב� קשורי� בפחד. שאחראי� לבעיה

* ***  

כאשר . את� חושבי� שזה הדבר החשוב ביותר. אי� זה כה חשוב שכל דבר יהיה נעי� וללא כאב

המטרה שלכ� הינה . נראה לכ� שזה סו& העול�, � מחלה או כאב או בעיה או חוסר אושרלכ יש

הנקודה . א� זו לא הנקודה, להיות תמיד מאושרי� ולחסל את כל הבעיות בצורה הקלה ביותר

וכיצד את� פוגשי� אות� מנקודת , היא כיצד את� מתגברי� על הבעיות וכיצד א� פותרי� אות�

  . � זו את� יכולי� להיות חזקי� ועצמאיי�רק בדר. מבט רוחנית

אבל אני מציע לבקש מאלוהי� להראות , זה טוב לבקש עזרה כי זה כבר אומר שלמדת� משהו

לא לבקש שהקושי . לכ� את הסיבה האמיתית לקשיי� שלכ� כדי שאת� תוכלו לפתור אות�

אולי התשובה תהיה ו. תיענו, כשאת� מנסי� ללמוד מהקשיי�, א� תבקשו בצורה הנכונה. יוסר

  .בדר� שונה מאוד ממה שחשבת�

  

אול� עדיי� ישנה עזרה רבה מאוד . י תפילה"לאנשי� מועטי� מאוד ישנו הכוח לרפא אחרי� ע

כל מחשבה ורגש הוא חומר בעול� הרוחני ושו� מחשבה . בכ� שאת� מתפללי� וחושבי� על השני

מחשבות טובות .  מאהבה ורצו� טובאינה הולכת לאיבוד במיוחד א� היא חיובית וטובה ובאה

א� נית� לעזור . מצטרפות לאחרות כ� שהכוח הטוב ביקו� נעשה חזק יותר יחסית לכוחות הרוע

, א� החבר צרי� לעבור קשיי� לטובתו העליונה. אז לתפילה שלכ� תהיה תוצאה מיידית, לחבר

 אני ממלי' בכל לב .ההשפעה הטובה שלה תישמר לזמ� המתאי�. ג� אז התפילה שלכ� לא תאבד

שאות� נבחרי� מעטי� שמצאו את אלוהי� בנפש� יקדישו יותר זמ� לתפילה לא רק עבור עצמ� 

כל כ� הרבה מחשבות מבוזבזות לצורה לא פרודוקטיבית ואפילו . אלא עבור אנשי� אחרי�

  .בזמ� זה נית� היה לנצל� לטובה. מזיקה


