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ידידים אהובים,
בעוד שבוע אכנס למערה בקומראן ,וכולכם תהיו שם אתי ותחזיקו במרחב .זה מה שמרגש אותי
יותר מכל לגבי החוויה הזאת ,ההזדמנות לחלוק אותה עם אנשים כה רבים מכל רחבי העולם .אני
אתחיל את היום הראשון של ההתבודדות באמירת שמותיכם ,הרגשת הנוכחות שלכם במערה
לצדי ,ואני אומר אותם שוב בכל ימי ההתבודדות .כל שאני מבקש הוא שתשלחו את תפילותיכם
אל המערה בכל יום ,ושתמדטו לעתים קרובות ככל שתוכלו באותם ימים .החיבור שניצור יהיה
חיבור עוצמתי ,ואני מאמין שאתם תקבלו את כל הברכות שאני אקבל.
היום הלכתי לקומראן כדי להכין את שתי המערות בהן נשתמש .כמעט מיד חשתי בתחילתה של
'הורדת' האנרגיה .המערות נמצאות מעט אחרי החורבות העתיקות של האיסיים שהיו פעילים
כמעט לפני אלפיים שנים ,וסימנים של חפירות ארכיאולוגיות שנערכו בניסיון לגלות מגילות
נוספות עדיין ברורים מאוד .כאשר ישבתי במדיטציה שמעתי בברור את המסר הבא:
"אתה כאן כדי לגלות מגילות חדשות שמעולם לא נראו בעבר ,אך בדרך שלא ציפית מעולם.
המגילות נמצאות בתוכך עכשיו .אתה כאן כדי לגלות את 'המגילות האתריות' הנמצאות בלב כל
נשמה".
לראשונה הבנתי מדוע חשתי משיכה כה חזקה לנקודה זו לשם חוויה זו .לפני עשורים המגילות
הפיזיות נתגלו ותיאולוגים וארכיאולוגים נאבקים עדיין להבין אותן ,אבל המגילות האתריות
בתוך כל לב מכילות מידע שהמגילות הפיזיות אינן מכילות .למידע זה זקוק העולם ,וזה מה שאנו
נגלה ,כל אחד מאתנו ,באמצעות ההתבודדות הזאת במערות קומראן .באותו רגע ,לפתע פתאום,
עדר של כמאה עזים יצא לדהרה למולי ,סימן ,כך נראה ,שאני במקום הנכון.
אשלח לכולכם עוד אימייל לפני שאתחיל בהתבודדות .תודה לכם על שאתם אתי .החוויה הזאת,
והשיעורים שינבעו ממנה ,ישנו את חיינו.
בברכת שלום,
ג'יימס טווימאן
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ידידים אהובים,
היום אכנס למערה שליד ים המלח ,ואני מרגיש מבורך כיוון שאתם לצדי .אנו יודעים שהרוח
שלנו מסוגלת לנוע בדרכים שהגוף שלנו אינו יכול ,ולכן אין זה משנה באיזה חלק של העולם
אתם נמצאים .למשך חמשת הימים הבאים ,אנו נתאחד בחוויה מקודשת ,ואני יודע שהיא תשנה
את חיי כולנו.
יש לי תחושה חזקה שמשהו עומד להתרחש במערה שהוא גדול ונעלה יותר משאוכל לדמיין .אני
יודע שזה יהיה המשך למה שהחל לפני שנה וחצי בעת הנסיעה האחרונה שלי לארץ הקודש.
באותו זמן הרגשתי את האנרגיה הטרנספורמטיבית של ישוע בדרך שמעולם לא חוויתי בעבר,
ומתוך חוויה זו צמחו "שיעורי אמנות עשיית השלום הרוחנית" .ואף על פי כן ,גם כאשר הושלמו
אותם  33שיעורים ,ידעתי שהמסר לא הסתיים .אז לאחר כמה חודשים הגיעה ההשראה להיכנס
למערה ,ואני ידעתי שאז הוא ימשך בדרכים מדהימות אף יותר .גם בעודי כותב מכתב זה אני יכול
להרגיש בציפייה העוצמתית ,כאילו אני מתכונן לחזור ולהיכנס אל תוך הרחם ממנו נולדתי .בדרך
כלשהי זו מטפורה הולמת מאוד ,כיוון שמה שיצא עתה יהיה כמו לידה ,לא רק עבורי אלא עבור
כל אחד מאתנו.
אני אומר את שמותיכם במערה ואתם תהיו נוכחים עמי רוחנית .המטרה שלי היא לאחד את
כולנו בלב אחד ובהכרה אחת ,ואז להגיש את האור המקודש שנובע מהתקשורת לכל אחד ואחד
מכם .אני חש שהדבר כבר התרחש ,וכך הוא .זוהי נקודת מפנה לא רק עבורנו ,אלא עבור העולם
כולו .אני מקווה שאתם מרגישים בוודאות הזאת יחד עמי.
אז מה אתם יכולים לעשות בשעה שאני מודט במערה? אל תנסו לעשות דבר .פשוט היו מי
שאתם ,בשקט ובשלווה .כל שאני מבקש הוא שתתמקדו לזמן קצר בכל יום ודמיינו שאתם שם
איתי .המערה קטנה ,וממוקמת באמצע צוק גבוה .המערה של כריסטינה ,שמסייעת לי ,נמצאת
ישירות מתחת למערה שלי .נסו לדמיין אותנו יושבים בפתח המערות ,והרגישו שאתם שם גם כן.
מה שאתם מדמיינים נכון הוא ,כיוון שזוהי המהות של התבודדות זו .אז פשוט אפשרו לנשמה
שלכם לעורר השראה היכן שהיא צריכה לעורר השראה.
בשעה שתקבלו את המייל הזה אני כבר אהיה בים המלח .תודה לכם על שאתם חלק מזה ,וכל
שיבוא.
קחו עמי נשימה עמוקה עתה ,ובואו נתחיל,
אני אוהב את כולכם,
בברכת שלום.
ג'יימס טווימאן
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אהובים,
ג'יימס נכנס לחמשת ימי ההתבודדות במערה שמעל לים המלח ביום רביעי .בכל בוקר אישה
מביאה לו אוכל ומניחה אותו בתחתית הצוקים ושם הוא משאיר לה מסר עבורכם .הנה המסר
הראשון:
טיפסתי לנקודה הגבוהה ביותר ליד המערה שלי ולבי החל לפעום .משהו גדל בתוכי ,ואני לא יודע
אם אוכל להחזיק בו עוד זמן רב .אני פושט את זרועותיי אל השמיים ,מביט אל ים המלח ,אל
המדבר האינסופי ואל ההרים.
אז זה מתפרץ מתוכי – אני צועק לאלוהים "אני הנני!" וההרים מהדהדים את קולי "הנני!"" .אני
הנני!" ואלוהים עונה" :הנני".
אז בעודי דומם אני שומע קול שקט ממלא את לבי .אלוהים אומר לי" :הקשב וקבל את המגילות
של הקדומים' שכתבתי על לבך .הן הוחבאו בינות לסלעים הללו ,אבל עתה האדמה רועדת והן
משתחררות .אף אחד אינו נמצא אתך במערה זו ,אלא אם אני הבאתי אותם .הקשב אפוא ואני
אפתח את היכל האור ,וכל הצללים ייעלמו מהכרתך".
אז התחלתי לקרוא בשמות ,וחשתי אותם נכנסים ,אחד-אחד.
בברכת שלום,
ג'יימס
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חשבתי שהבנתי למה הונחיתי לומר את השמות של כל אחד ואחד מכם במערה .לא הבנתי ~ עד
עכשיו.
לפתע המשמעות ברורה לגמרי .אתם עמי ,כל אחד מכם ,ברגע שאני אומר את שמכם .דומה
שהקירות של המערה סופגות כל שם ,שמרטיט אז את הסלעים וההרים .זה כל כך אמיתי .אתם
כאן .הרגישו בזה ,וזו האמת .האבנים עצמן מתחילות לשיר .אני יכול להרגיש במגילה נפתחת ,וזה
מתרחש באמצעות כל אחד מאתנו שמתאחד ברגע המקודש הזה.
ואז 'הקול' אמר לי" :איך אקרא לדלת הזו שדומה שננעלה מאחוריך ,שהסתירה את הסודות הללו
מהכרתך? אתה יכול לכנותה בשמות רבים ,כיוון שמכשולים אינספור מופיעים בפניך ובפני
המציאות שתבעת לעצמך .אני איני מכנה אותה כלל ,כיוון שעבורי המנעול אינו קיים כלל ,איני
תופס את המציאות הדמיונית שלך ,וכך ,דבר בהכרת הנצח לא השתנה מעולם .מעולם לא חדלתי
לראות את הקדושה 'שלך' ,וכפי שמגילות הקדומים מעולם לא נחבאו ,כאשר תביט לבסוף
במגילות הללו ,הלב שלך יעלוז .מעולם לא נמצא דבר באף אחת מהמגילות מאף אחת מהמערות
הללו שישתווה למה שאתה עומד לקבל .אבות אבותיך החביאו את הטקסטים הקדושים הללו
במקומות סודיים אלה כדי שניתן יהיה להגן עליהם מפני טעות .וכך ,אני החבאתי פרס גדול אף
יותר בתוך לבך ,כך שיהיה מוגן מפני ההחלטות שאתה קיבלת בנוגע לעצמך.
אך החותם נשבר כעת ואתה תקרא את שנכתב עליך באור הפתוח .בוא עכשיו וזכור את המילים
שהנחתי עמוק בתוך לבך קודם שנולדת".
ג'יימס
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עדכון מהיום השלישי
הסלעים סופגים את השמות של כל אדם שיושב לצדי במערה .מעולם לא חוויתי רגע מעצים כל
כך בעבר ,הידיעה העמוקה שאנו אחד ברגע המקודש ,ואין זה משנה היכן אנו נמצאים על כדור
הארץ .תודה לכם ,אהובים יקירים ,על שאתם מסייעים לי למקד אור זה.
השיעורים שאכתוב נובעים מכל אחד מכם .אתם לא קיבלתם השראה להיות חלק מהתבודדות זו.
יש לי תחושה עמוקה שכולנו נקראנו ,ושהשיעורים הללו הם תגובה לקריאה זו.
אומר לכם עכשיו שהשיעורים יעסקו בנושא "אימוץ הכרת האלוהים" .הכותרת של השיעור
הראשון היא" :אני הנני כאן ,היכן שאני .איפה עוד אהיה?" כזו היא המגילה של הקדומים :החוויה
של האחדות שקיימת בנו עכשיו .איזו זכות היא להרגיש את כולכם כאן במערה עמי.
תודה לכם על תפילותיכם,
ג'יימס
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הליכה מהמערה לקומראן:
זו הליכה של  20דקות מהמערה שבה אני שוהה אל קומראן ~ החורבות העתיקות שהיו קהילת
האיסיים לפני  2000שנים .אלה היו האנשים שהעתיקו ,ואז החביאו את המגילות המקודשות
במערה אחרת הקרובה להיכן שאני נמצא עכשיו .בעודי צועד הרגשתי כאילו אני צועד בין שני
עולמות ,האחד עם אוטובוסי התיירים והעולים לרגל לארץ הקודש ,והאחר עתיק יותר ,שקדם
בהרבה לזמן המודרני הנוכחי .כתשעים מטרים לערך מהחורבות ,דומה היה התיירים נעלמו
לחלוטין ,ולפתע קירות האבן נראו רעננים וחדשים .כמה עשרות אנשים ניגשו אליי ,ודומה היה
שהם אינם מצליחים לבטא את מה שהם ראו .הם הביטו בי ,אך היה זה ישוע שהם ראו .הוא שב
לקהילה לאחר התבודדות ארוכה במערה משלו ,ופניו זרחו כמו השמש .הקהל זז הצידה ואפשר לי
לעבור ,ולא הביט הצדה לרגע .אז ראיתי הבזק של אור ,והבנתי שאני מוקף בתיירים המתחילים
בסיור המודרך שלהם בחורבות.
ההתבודדות הזאת פתחה דלתות רבות ,ואני יכול להרגיש שהעולם כולו מתעורר לחיים .כפי
שכבר כתבתי ,אף אחד מאתנו אינו נמצא כאן במקרה ,מתכונן לשיעורים הללו .חזרתי על השמות
היום וחשתי את המערה מתרחבת ,ואת המגילות של הקדומים נכנסות עמוק יותר אל הלבבות
שלנו .אני כותב אותן כעת ,והן ישנו את העולם.
בברכת שלום ואור,
ג'יימס
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ידידים אהובים,
איך אתחיל לסכם את חמשת הימים האחרונים .אתחיל בכך שאומר שהחיים שלי השתנו ,ואני
מקווה שהדבר נכון גם לגבי כולכם ,אף-על-פי שלא ישנתם על רצפת המערה הקשה ונאכלתם
חיים על ידי חרקים מוזרים וזעירים .ואף-על-פי-כן ,הרגש החזק ביותר שאני נושא עמי הוא
פליאה עד כמה אנו מחוברים ,כל האנשים שלקחו חלק בהתבודדות הזאת ,ושיפיקו כעת תועלת
מהשיעורים המדהימים.
כאשר קראתי את השמות שלכם ,דומה היה שכל אדם ואדם הופיע בפני ,ואתם הייתם לפתע שם.
זוהי המהות הרוחנית של כל שקיבלתי ,משהו שידעתי בראשי ומעט בלבי .עכשיו אני מרגיש שזה
ממלא כל חלק שבי עד גדות ,ותחושה זו ,יותר מכל ,היא מה שאני רוצה להציע.
תודה לכם על תפילותיכם והמדיטציות שלכם בחמשת הימים האחרונים .הייתה זו גם מתנה
נפלאה לחלוק אתכם כמה מהחוויות היום-יומיות שלי שאני יודע שרובכם קראתם .הייתה לנו
מלאכית בשם שרה שהגיע לבדוק מה שלומנו בכל בוקר ,הביאה לנו אוכל ,ושלחה את המסרים
באמצעות אי-מייל למשרדי .אני חושב שכל מה שכתבתי לכם סולל את הדרך למסר האחרון הזה,
מה התרחש ביום האחרון ,היום העוצמתי ביותר של ההתבודדות.
חשתי משיכה חזקה לחזור לים המלח שם החלה כל הסאגה לפני שנה וחצי .יש חוף עם מעיין
גופרית חם ליד המערה ,ואנחנו הלכנו לשם בתחילת היום האחרון .לא ידעתי מה יתרחש ,אבל
הרגשתי שהחזרה לנקודה הזאת תהיה חשובה ,אם לא סמלית .לאחר שמדטתי וישנתי במערה
במשך כמה ימים ,המים היו הקלה מבורכת .ככל שנרגעתי יותר ,כך חשתי את האור שבתוכי הופך
בהיר יותר ,בהקשר לכל שקיבלתי מהחוויה .אז שמעתי קול ברור מאוד אומר לי" :חזור לירושלים,
לנקודה בה ביליתי זמן עם ידידיי .שם זה יתרחש" .היה זה אותו קול ששמעתי בפעם הראשונה
שהגעתי למקום זה לפני חודשים רבים ,קולו של ישוע ,וכך התחלנו מיד את הנסיעה חזרה לעיר
העתיקה.
ידעתי בדיוק לאיזה מקום התכוון הקול .בלב לבה של העיר העתיקה של ירושלים ניצבת כנסיה
קטנה המנוהלת על ידי קבוצה של קתולים סוריים המכונה סנט מארק .במרתף הכנסייה יש חדר
אבן קטן מאוד שרוטט באור מדהים .לפני אלפיים שנים הייתה זו הקומה העליונה של בית ,החדר
העליון ,אך כאשר נהרסה העיר ונבנתה מחדש במשך מאות השנים ,הקומה הפכה לקומה
התחתונה .היה זה החדר שישוע חלק בו את הסעודה האחרונה עם חבריו ,והחדר בו הופיע
לפניהם לאחר תחייתו .בנסיעה האחרונה שלי פגשתי נזירה שקדמה בברכה את פני האורחים,
ששמה הנזירה ג'אסטינה ,וידעתי שהיא תהיה שם לקדם שוב את פני .הופתעתי לגלות שאף אחד
לא מבקר בכנסייה באותו זמן ,ולנזירה ג'אסטינה ולי הייתה הזדמנות לבלות כמה רגעים יחד .אחד
הדברים הראשונים שהיא אמרה לי היה" :ישוע מדבר להרבה אנשים כאן ,והוא רוצה לומר לך
משהו היום .אני אשמור על הדלת כדי שאף אחד אחר לא ייכנס .הישאר כמה זמן שתרצה" .אז
היא חייכה והוסיפה" :יש לנו אלוהים נהדר!" ירדתי במדרגות אל החדר העליון.
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ידעתי שאני צריך לקרוא פעם נוספת בשמות כל האנשים שהצטרפו אליי בהתבודדות הזאת.
הנזירה ג'אסטינה הניחה שטיח על הרצפה לפני המזבח הקטן ,ויצאה .כרעתי ופניתי אל הדף
הראשון .מייד חשתי ברגש עוצמתי ,ובכיתי במשך כל הזמן ,שנמשך קרוב לוודאי כמה שעות .ככל
שהמשכתי לקרוא בשמות כך דומה היה שהחדר האפל מתמלא באור.
אז התרחש משהו שלא אשכח לעולם .הרמתי את עיני מהדף וראיתי דמות עומדת למולי .הדמות
הייתה הן פיזית והן לא-פיזית בו-זמנית ,ומבלי לומר מילה ידעתי מי הוא זה .היה זה ישוע ,אותו
אדם שהופיע בנקודה זו בדיוק לפני אלפיים שנים ,ימים לאחר שנצלב .הוא הביט מטה אליי
וחייך ,ואז סימן לי להמשיך .הדמעות זלגו כעת על לחיי ואני המשכתי לקרוא בשמות .מעת לעת
הייתי מרים את עיני ומביט והוא עדיין היה שם ,אבל לא אמר מילה .ואף-על-פי-כן יכולתי להרגיש
בשיעורים האחרונים שוקעים אל תוך לבי .חשתי כמו מחשב שהדיסק הקשיח שלו מוטען
בתוכנה .הראש שלי הסתחרר ויכולתי להרגיש את טון קולי הופך גבוה .יכולתי לשמוע קולות
למעלה ואת הנזירה ג'אסטינה אומרת להם שאף אחד אינו יכול עדיין להיכנס לחדר העליון) .מה
שלא הבנתי היה ששני האנשים שהיו אתה היו כריסטינה שהייתה אתי בהתבודדות ,וג'ורג' ,מדריך
הקבוצה שלנו(.
כאשר הגעתי לשמות האחרונים יכולתי להרגיש שהחדר מתחיל להשתנות .קראתי בשמות
האחרונים ונשאתי את עיני .ישוע נעלם ,אבל ידעתי שהחוויה הושלמה .יהיה הדבר שלשמו באתי
לכאן אשר יהיה ,שלשמו כולנו באנו לכאן ,הוא היה מוכן ומזומן להתגלות .קמתי ועליתי
במדרגות אל הכנסייה ,מוכן להתחיל.
לשיעורים הללו מטרה אחת ,והיא לגלות לכם את הכרתכם המתעוררת .כאשר הייתי במערה
שמעתי שוב ושוב" :קח את הכרת האלוהים אל תוך עצמך ודע שזה אתה!" יהיו ארבעים שיעורים
סך הכל ,ואנו נשלח אותם באמצעות האי-מייל בכל ארבעה ימים .בדרך כלשהי ,ההתבודדות רק
החלה .אני באמת מאמין שהדבר יניע אתכם יותר מאי פעם עמוק יותר אל תוך הידיעה האלוהית
שלכם .הרחקנו לכת יחד ,עכשיו בואו נצעד את הצעד הבא.
היה זה זמן מופלא בחיי ואני מאושר שנפלה בידי ההזדמנות לחלוק אותו אתכם .האלוהים,
האהוב ,אוהב אותנו כל כך ,וזה הזמן עבורנו להיכנס אל תוך אותם הכרה ולב מקודשים .אפגוש
את כולכם שם.
כפי שהנזירה ג'אסטינה אומרת" :יש לנו אלוהים נהדר!!!!"
בברכת שלום,
ג'יימס
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שיעורי ים המלח
השיעור הראשון

הנני כאן היכן שאני .איפה עוד אוכל להיות?
ישוע:
אין אלוהים לבד השתוקקותכם לכך! האלוהים שאתם מדמיינים ושדומה שבראתם אינו אמיתי,
ואף-על-פי-כן ,האלוהים אמיתי מאוד .הוא עורג אליכם ממש כפי שאתם עורגים אליו .במרכז
ערגה זו תמצאו את העצמי שלכם ,את מי שאתם באמת ,עטופים לנצח בשלמות ובאהבה .אינכם
יכולים לדמיין אהבה זו ,כיוון שבראתם דבר-מה שדומה שסותר אותה .כאשר תבינו שאותה
מציאות סותרת אינה אמיתית לעולם ,אז תדעו מי אתם .רגע זה הוא הרגע הנוכחי!
אתם ניסיתם להבין מי הייתם ,ובעשותכם זאת ,שכחתם שאתם נבראים מחדש בכל רגע .ברגע
זה ,ברגע זה ממש ,נולדתם ,נבראתם מושלמים בתודעת האלוהים הקדושה .כל שנברא מחדש חף
מחטא הוא ,וכך גם אתם ,כאשר אתם מבינים את האמת שבתוך העצמי שלכם ,את האמת
שאלוהים תופס ושלעולם אינו שוכח .עכשיו הוא הרגע שבו תזכרו ,ואז האור יראה כאור,
והצללים יראו כצללים ,והם ייעלמו לעד במרחבי הנצח.
אפשרו לאלילים שלכם להתפרק ולהיעלם .האלוהים שדומה שאתם תופסים הוא אליל שכזה ,וכל
עוד אתם מתעקשים שהוא אמיתי ,לא תהיו מסוגלים לראות את אלוהים .אתם נראים ברגע זה,
אולם בחרתם בעיוורון על פני הראייה המושלמת ,ולכן אינכם יכולים להחזיר את התשורה
שאלוהים נותן לכם .את שאינכם מחזירים אינכם חווים ,ולכן מתנת האלוהים חולפת במודעותכם
כמו ענן בשמיים ריקים .ואף-על-פי-כן ,מצב זה אינו יכול להימשך לעד ,כיוון שכל שאינו אמיתי
חייב למות ,בשעה שכל שהוא אמיתי חי לנצח .אתם אמיתיים ,ולכן המוות הוא אשליה .כל הנולד
מחדש אינו יכול למות לעולם ,כיוון שזו היא הברית שאלוהים כרת עמכם קודם תחילת הזמן.
הקדום שלם ונוכח עכשיו! אתם באתם כדי להוכיח זאת כאמת ,ולהגשים את החוק הקדוש.
המשיח שוהה כעת בבית ,ואתם הבית .אין צורך לחכות ,כיוון שהגעתם סוף-סוף .מבורכת השעה
היעודה של כניסתכם לעיר הקדושה.
אמרו בקול רם ,לאט ומתוך הכרה עמוקה ,מתוך ידיעה שה"אתם" שמדבר הוא במציאות האהוב:
בנועי בעולם שאינו נע ,אני חש בשלמות ההווה! הדבר שדומה שמשתנה הוא ערפל שחושיי
מתאמצים לשלוט בו ,ואשר חומק מכף ידי הקמוצה .כאשר אבין את הדרך האמיתית ,אז אדע את
עצמי היכן שהנני ,ודבר לא יחמוק ממני .אני מביט בעץ ומכיר בו כקיום עצמו .אני מכיר בו גם
כאי-קיום מושלם .קיום ואי-קיום אחד הם בעיניי ,וכך אני לומד לדעת את עצמי.
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השיעור השני
אני הנני כאן היכן שאני .איפה עוד אוכל להיות?
ישוע:
כדי להבין את תודעת האלוהים ,אתם חייבים תחילה לחוות ולהבין את תודעתכם שלכם .כדי
להבין את תודעתכם שלכם ,אתם חייבים תחילה לחוות ולהבין את תודעת האלוהים.
כאן טמון הבסיס לקורס הזה כולו .קורס זה עוסק בהארה ,כפי שאתם מכנים זאת ,שהיא לא יותר
מאשר ההכרה מה שהוא אמיתי .תודעת האלוהים והתודעה שלכם קשורות באופן אינטימי,
ובמהותן הן אותה תודעה .אתם הכחשתם זאת ,ואף-על-פי-כן ,האלוהים לא הכחיש זאת .מסיבה
זו מצב השלמות שלכם היה מוגן ולעולם לא הושפע על ידי השוטטות חסרת המשמעות שלכם.
דעו זאת וכל השאר ימצא את מקומו בטבעיות.
אלוהים יודע מי והיכן אתם ,אבל אתם אינכם יודעים .אתם השלמות עצמה ,ואתם כאן עכשיו!
דומה שסילפתם שלמות זו ותעיתם אל תוך עולם של חלומות בו נשכחו חוקי האלוהים .הדבר
עשוי להיראות כאמיתי מנקודת מבטו של חלומכם ,אבל אין הדבר הופך אותו לאמיתי במונחים
של המציאות הטבעית .המציאות אינה משתנה ,ואי לכך החלומות שלכם לא השפיעו עליה כלל.
משמעות הדבר היא שרגע השחרור שלכם מהחלומות נמצא כאן עכשיו ,והוא אינו שונה
מהבנתכם את ההארה המושלמת .אם לא אירע דבר מעולם שיכול לשנות את רצון האלוהים
עבורכם ,אזי לא אירע דבר מעולם .האם אתם רואים עד כמה זה פשוט? קבלתם פשטות זו היא
כל שדרוש.
אמרו בקול ,יודעים שאתם אחד עם אלוהים:
הדברים שאני מציע ,ואין זה משנה כיצד הם נראים ,מתקבלים באופן מושלם על ידי .הראייה שלי
היא המתנה האמיתית ביותר שאני יכול להעניק לעצמי ,ואין זה משנה לאן היא מכוונת.
אני מביט ביתוש הקטן ביותר ,אני הוא!
אני מביט בהר הגבוה ביותר ,אני הוא!
הם שווים והם חיים בתוכי .לבד מבתודעתי הקדושה ,אין להם קיום כלל.
שיעורי ים המלח

11

השיעור השלישי
אשר הוא הנני מופיע ואינו מופיע .הוא נע מבלי לנוע.
מה נמצא בכם שדומה שהוא חי? האם זה גופכם? המוח שלכם? התודעה שלכם? האם הצירוף
של אלה מגדיר את מהותכם ,או האם הם תוצאות של משהו שאינכם יכולים לראות ,מהות שלא
הגוף ,ולא המוח ,ואפילו לא התודעה שלכם יכולים לתפוס?
אתם מאמינים שאתם הדבר שנתפס במסגרת היקום שאתם תופסים .במילים אחרות ,אתם
החלטתם שמעבר לתפיסות שלכם את עצמכם ,המציאות חדלה להתקיים) .תחשבו אולי שאין זו
האמת ,אך האמינו לי ,זו האמת( .אפילו הדמיון שלכם מדמיין שיש לו גבול ,והאפשרות שמשהו
חי מעבר לתחומו ,באטמוספירה לא-ידועה וחסרת-חיים כלשהי נראית בלתי אפשרית .כך מגדיר
האגו את מה שהוא מאמין שהוא אמיתי ,כיוון שהרעיון שדבר-מה קיים מעבר לתפיסות שלו הוא
מגוחך.
אנו כאן כדי לשבור חומות דמיוניות אלה ,עצומות ככל שיראו לכם ,ולגלות את העולם שאלוהים
ברא ,שלעולם לא מסתיים .וכאשר החומות יפלו ואתם תראו את עצמכם כפי שאתם באמת ,אז
תדעו שאין מקום בו אינכם נמצאים ,ושאין מציאות שלא בראתם .אתם תבינו שהאלוהים
שחשבתם שבראתם ,לא נברא כלל מעולם ,בעת שהאלוהים שביטלתם מעולם לא נטש אתכם.
שמחו בידיעה זו ,אהובים ,כיוון שהיא שחרורכם מכאב ,ממחלה וממוות .בזרע זה טמון שחרורכם
מכל שדומה שפוגע בכם בכל דרך שהיא.
מדוע שתבחרו להיות משהו שאינכם? האין התשובה ברורה עתה? אינכם יכולים להכחיש משהו
שאתם אוהבים ,בעת שאת הדברים מהם אתם פוחדים ,אתם מרחיקים או תוקפים .אתם תקפתם
את העצמי שלכם ,ואף-על-פי-כן הוא לא נפגע כלל .בחלומותיכם תקפתם פעם אחר פעם את
האחד שאתם אוהבים יותר מכל ,ואף-על-פי-כן הוא מעולם לא חש בדקירה הפתאומית של חצכם
המורעל .אתם מוחזקים ומוגנים בתוך הקירות המופלאים של ביתכם האמיתי ,וחסרי פחד מפני
הערפילים שנאספים בחוץ .זו מהותכם ,המהות שהבורא שלכם אוהב ,ולא תוכלו לעשות דבר כדי
לפגוע בה.
חיו בי אפוא ואנוכי אגלה את כל הדרכים בהן אני חי בכם .לא מתי ,וכך תלכו בעקבותיי .יחד
נגלה את החיים שהובטחו לאחד ,והם לעולם לא יימוגו.
אמרו בקול רם ,וחושו באמת שבמילים הללו:
השלמת מציאות הקיום אינה יכולה להימלט מפני ~
וכך גם הדבר שעומד להופיע;
וכך גם הדבר שלא יופיע לעולם.
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זאת כיוון שהנני מודע לנוכחות הנצחית בלבם של כל השלושה .אף זאת ,כיוון שהנני כל
השלושה.
נסו להפריד את שאינו ניתן להפרדה ואהפוך עיוור.
אולם המציאות אינה מושפעת.
אח

השיעור הרביעי
הנני חופשי ,וכל המציאות נעה דרכי.
הדבר שאינו אמיתי נותר לא-אמיתי.
ואני איני מושפע.
לא ניתן ליישב את האופן שבו האלוהים רואה אתכם ,עם האופן שבו אתם ראיתם את עצמכם.
כמו כן ,גם אין מקום בו הם יפגשו אי פעם ,כיוון שחזיון פגישה שכזו היה הופך את שני האופנים
לאמיתיים ,ודבר זה היה שולל את כל שהסברתי לכם .דומה שהם נפגשים ,אולם החזונות שיש
לכם יכולים להיות מובנים בחלומות .חלומות הם סמלים למציאות ,אבל לעולם אינם אמיתיים.
אין להם משמעות ,כיוון שהאלוהים מעולם לא היה עד להסכמים עליהם הם מצהירים .כל אחד
מהם מסתמך על אמונת הגוף שהוא ימות יום אחד ,ואי לכך ,הם חסרי יסוד.
אשליות האגו גדלות רק כאשר חולקים אותן .כאשר אתם מניחים אותן בצד ,הן מתחילות
להתפוגג ,כיוון ששוב אינכם מזינים אותן בלחם המחייה ,לו הן זקוקות כדי לחיות .באתי
וביקשתי מכם להניח בצד את כל הדברים שהאגו לימד אתכם אי פעם .מה יקרה אם תעשו זאת?
אתם תראו את האמת פתוחה לפניכם ,ואתם תזהו אותה כביתכם .ידע הבית נמצא בתוככם
עכשיו ,אף-על-פי שדומה ששכחתם אותו לגמרי .ברגע שבו תראו ,אתם תזכרו ,ואז לבכם
ותודעתכם יתמזגו כאור אחד ,ביטוי אחד של האיחוד הקדוש שלכם עם האהוב .ברגע בו תראו,
אתם תבינו שאתם נראים .חזון האלוהים וחזונכם יצטרפו אז יחד כדי לרפא את הבריאה כולה,
שזו מטרתכם הקדושה עתה!
אין דבר שאתם יכולים לעשות כדי להפריע לתנועה המקודשת שאני מתאר באוזניכם .הסיבה היא
הראָיָה נסתרת ,אפוא,
שאין לכם שליטה עליה .יש לה שליטה בכם ,אף-על-פי שהכחשתם אותהְ .
ואתם אינכם מסוגלים לראות את הסימן הקדוש שהוטבע על ראשכם לפני שנולדתם .פיקחו את
עיניכם וראו .ותרו על המשחק המיותר שלכם ,ואתם תדעו את עצמכם כשלמים.
אמרו בקול ,באנרגיה רבה:
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חירותי היא המציאות שלי .היא שמגדירה את מה שאני .מה שתחוּם אינו אמיתי ,אלא צל האמת.
אני חי עתה באור הפתוח ,ודבר אינו נסתר מעיניי.
אח

השיעור החמישי
מציאות מולידה מציאות .אני היא!
חיים מולידים חיים! אני הם!
ה"אני" שאני הנני אינו נפרד מכם ,ומשמעות הדבר שאנו אחד .האחד אינו יכול להתחלק ,ולכן
ה"אני הנני" קיים באמצעותכם וכמוכם כעת .האמירה שהאני הנני היא נוכחות האלוהים כפי
שהיא מתגלה ללא הרף ,אמת היא .האמירה שה"אני הנני" הוא האמת שבתוככם שמתגלה ללא
הרף ,אף היא אמת .לקורס זה מטרה אחת בלבד :לאלץ אתכם סוף-סוף להביט בעצמכם כפי
שאלוהים מביט בכם .ראיית האלוהים כבר שלכם ,אם רק תפקחו את עיניכם ותראו.
מדוע קל לכם יותר לומר" :הנני אחד עם אלוהים" מאשר "הנני אלוהים!"? עבור האגו שלכם,
"אחד" היא תפיסה ,ואי לכך ,בעצם הגדרתה היא נפרדת מהמציאות .כל שאני יכול לומר לכם הוא
שאינכם נפרדים מהמציאות ,לכן מדוע שתפרידו את עצמכם ממנה? אני יכול גם לומר לכם
שהתפיסות שלכם הופרדו .האם זה נשמע בלתי-אפשרי? זה כן וזה לא .הן נובעות מההכרה
שמאמינה שההפרדה היא אמיתית ,ואי לכך ,כל התפיסות שלכם אינן אמיתיות .אלוהים אינו
תפיסה ,וגם אתם לא .לכן אלוהים אוהב אתכם כל-כך ,כיוון שהאהוב אינו יכול לאהוב הכול אלא
אם הוא נולד מהאור.
מה שנולד מהאור הוא האור .מה שנולד מהאלוהים הוא אלוהים.
אלוהים פותח את פיו ורק האור יוצא ,ואתם קוראים לאור זה ~ "האמת" .כיצד ייתכן אפוא
שאתם יכולים להביט בעצמכם ,או באחרים ,ולקרוא לזה ~ "נפרד מהדבר שהוא אמת?" האגו
מפנה גבו אל האור ומטיל צל על הקרקע .האם הצל אמיתי? או האם זו התגשמות ההכחשה,
פעולה של התרחקות והסתכלות בכיוון שבו דומה שהאור אינו קיים .אין מקום שבו האור אינו
קיים ,ממש כפי שאין מקום שבו אתם אינכם קיימים.
נסו שלא לסבך יתר על המידה את שלא זקוק לסיבוך .האלוהים שאתם תופסים אינו אלוהים .אני
הוא ,ואני יודע שאתם זהים .כך אני יודע מי אני ,על-ידי כך שאני מעניק לכם מתנה זו .העניקו לי
אותה בתורכם ,ושלכם תהיה.
אמרו בקול רם:
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הדבר שאינו אמיתי אינו מוליד דבר,
ומה שלא נולד ,אינו חי.
אני חי במלאות הנצח .הזמן אינו יכול להכיל את מי שאני .אין דבר שאני מביט בו היום שאינו
משקף את שלמות תודעתי הקדושה.
אח

השיעור השישי
מה שפעם התגלה אינו קיים.
מה שמתגלה הוא מה שאני עכשיו.
הדבר שאינו משתנה נע ללא הרף,
אך אינו הולך לשום מקום.
העבר אינו יותר מאשר סדרה של תפיסות מוטעות אותן ניסיתם להפוך לאמיתיות .כאשר הן
מוכרות כתפיסות מוטעות ,המציאות מופיעה לפתע .דומה שיש מטרה לאירועים הממשיים ,אבל
לא ניתן להפריד אותם מהמחשבה המהותית שאתם מחזיקים בנוגע לעצמכם ,זאת אומרת,
שאתם נפרדים ובודדים .כל עוד מחשבה זו קיימת בראשכם ,לא תהיו מסוגלים לראות דבר.
השאלה שאתם חייבים לשאול את עצמכם היא כיצד יכול דבר-מה להיות בתנועה קבועה ,אך לא
להגיע לשום מקום? אם אתן לכם את התשובה לשאלה הזאת ,ידמה שהיא באה ממקום כלשהו
חיצוני לכם .הדבר יצביע על היכולת שלכם לשנות את מהות האמת לגביכם ,והדבר יסתור את כל
אשר חלקתי עמכם .אינכם יכולים לשנות את האמת שבכם יותר מכפי שאתם מסוגלים להפוך
את האשליות לאמיתיות .הבינו זאת והתשובה לשאלה שלכם תופיע מעצמה.
אלוהים רואה אתכם עכשיו .קבלו מתנה קדושה זו .מדוע אתם מתרחקים מהנוכחות הקדושה
שמעולם לא מתרחקת מכם? חטא הנפרדות מעולם לא בוצע באמת ,ואי לכך אתם נותרים חפים
מחטא כפי שנבראתם .אני כאן כדי להזכיר לכם זאת ,ואתם כאן כדי להזכיר לי .בעשותנו זאת,
שנינו נושעים.
אמרו בקול רם:
בכל מקום אליו אלך ~ אני מוצא שלווה .לאן עוד אוכל לנדוד ולמצוא את עצמי היכן שהיה תמיד.
אני צועד בפליאה ,יודע שהכל מתגלה באמצעותי עכשיו.
אח
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השיעור השביעי
בעיניים פקוחות לרווחה ,אני רואה מי אני.
הנראה והרואה אחד הם ,שרויים באיזון נצחי .בלתי אפשרי להביט למקום כלשהו בו לא תתגלה
השלמות לעיניכם .אתם נעים בהתרחבות החסד האינסופית של רגע זה ,אף שדומה שצללים
רבים מספור מקיפים את הבריאוֹת שלכם .התכחשו להם והם ייעלמו ,כיוון שלהכרתכם הקדושה
העוצמה לראות כפי שאלוהים רואה .זו הבחירה הטבעית ביותר שתוכלו לקבל ,גם אם עדיין לא
קיבלתם אותה .בחרו בראייה עכשיו ,והיא שלכם.
כאשר אתם נעים וקרבים יותר לחוויית המציאות הזאת ,השפתיים שלכם נעות ואלה המילים
שאתם אומרים לאלוהים:
"קולך הוא הקול היחיד בו אני בוחר".
אמרו אותן כעת והרגישו באנרגיה שהן נושאות .ואף-על-פי-כן ,יש צעד נוסף שאבקש מכם לצעוד
עכשיו ,צעד שאנו יכולים לצעוד ביחד .בחרו עתה בתפילה הזאת אל האהוב:
"קולך הוא הקול היחיד .הוא בחר בי".
אינכם יכולים לבחור בדבר שהוא אמיתי ,פשוט כיוון שלבחירות שלכם אין משמעות .לדמיין שכך
הוא ,משמעו שיש לכם את הכוח לשנות את רצון האלוהים ,כיוון שרצון האלוהים עבורכם הוא
השלמות בהתגלמותה .רק האופן שבו רואה אתכם האהוב הוא אמיתי ,אף-על-פי שאתם ניסיתם
לברוא עולם שונה לגמרי ,שנראה אמיתי מאוד ללא ספק .בחרו שנית! בחרו לראות את העולם
מבעד לעיניים שניתנו לכם ושאותן אינכם יכולים לשנות .אז כל הצללים שנראים כה אמיתיים
ייעלמו מעצמם ,ואתם תזכרו את מהותכם האמיתית.
אמרו בקול ובאמונה רבה:
אני בוחר לראות את עצמי כפי שאלוהים רואה אותי עכשיו! ואני בוחר להציע מתנה זו לכל מי
שאני פוגש .בעשותי כן ,אקבל את ראיית האלוהים שתמיד הייתה שלי .אני בוחר בכך היום ובכל
יום ,כדי שאוכל להגשים את המשימה הגדולה שניתנה לי.
אח
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השיעור השמיני
המציאות מתגלה באמצעות תודעתי הקדושה.
כאשר אני נפתח אל האור,
כל הצללים נעלמים.
תהיה זו טעות להאמין שהמציאות יכולה להתגלות "בפניכם" .אם אתם אחד עם כל שקיים ,ואם
אותה מציאות לעולם אינה יכולה להשתנות ,אזי ההפך חייב להיות אמיתי .המציאות מתגלה
"באמצעותכם" ,ונעה אל תוך כל אשר אתם תופסים .השלב הבא הוא להבין שאין דבר שאתם
יכולים לתפוס שאינו אמיתי .מה הן אפוא האשליות שדומה שאתם תופסים? הן לא כלום ,ממש
כפי שצל אינו יותר מאשר התגשמות של אור שלא התגלה .ברגע שתבינו ,לא באמצעות
האינטלקט שלכם אלא באמצעות העצמי השלם שלכם ,שמה שאני אומר הוא אמת ,אז תחוו את
מה שאתם מכנים בשם "הארה".
מה שנע מבעד לאלוהים נע גם מבעד לכם .האם אתם מסוגלים לראות זאת עכשיו? אפשרו למוח
שלכם לשחרר את אחיזתו במה שהוא מחשיב לאמת ופשוט להיות האמת הזאת .היקום נברא
ברגע זה באמצעותכם .דבר לא נראה יותר מופרך לאגו ,ואף-על-פי-כן ,דבר אינו אמיתי יותר
לעצמי המקודש שלכם .קורס זה אינו יותר מאשר היערכות מחודשת עם המציאות ,אבל שום
שינוי ממשי לא מתרחש כלל .אינכם יכולים לשנות את האמת שבכם יותר מכפי שאתם מסוגלים
להפוך את האשליות לאמיתיות .ה"כן" שלכם הוא כל שדרוש כדי שדבר זה יהפוך ברור.
אמרו בקול רם:
אין בי דבר שהאלוהים אינו אוהב ,ואי לכך אני מציע מתנה זו לכל מי שאפגוש היום ,יודע שאני
אחד עם אור קדוש זה .אני בוחר לראות את שהוא אמיתי ,ולהניח לכל הצללים להיעלם.
אח

השיעור התשיעי
השלום מתגלה דרכי עכשיו.
איני צריך לחפשו ,כיוון שהוא מצא אותי.
תשוקתה היחידה של הרוח היא להזכיר לכם את האמת ,ואת שאינו יכול להשתנות בנוגע אליכם.
לאחר שאמת זו תשוב ותכונן בתוך תודעתכם הקדושה ,מטרתה היחידה היא להיות אמת זו בכל
מצב .אתם כאן עכשיו כדי לגלות שתפקידכם ותפקיד הרוח זהים .במילים אחרות ,אתם כאן כדי
להזכיר לעצמכם את האמת ,ולראות את עצמכם כפי שאלוהים רואה אתכם .בעשותכם זאת,
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אתם מבינים שרצון האלוהים אינו נפרד מרצונכם ,ושמשימתה של הרוח הקדושה זהה
למשימתכם .אז תלכו על פני האדמה מוגשמים לגמרי ,ותדעו מי אתם.
הנה הדבר היחיד שאני בוחר ללמד אתכם :אין זה דבר-מה שיקרה לכם בעתיד .זו האמת ברגע זה,
ואין זה משנה אם אתם מכירים בה .השלום מתגלה דרככם עכשיו ,על אף היותכם ישנים ולא
מודעים למתנת האלוהים שאינה יכולה להילקח מכם .אינכם צריכים לחפשה ,כיוון שמעולם
איבדה אתכם.
האם אתם מבינים את משמעות הדבר? משמעות הדבר היא שאתם חופשיים עכשיו ,ושדבר אינו
יכול לשנות את חירותכם .למה אתם ממתינים אפוא? לרשותו של מי לבד מרשותכם שלכם אתם
זקוקים כדי להיכנס להיכל הקדוש שהוכן עבורכם קודם שהתחיל הזמן? אמרו "כן" והוא שלכם.
הושיטו ידכם והנצח עצמו יאחז בה .אז תחצו את הגשר שדומה שמפריד אתכם מביתכם ,ולעולם
לא תתעו עוד.
ות ַראוּ .מי הוא זה שיראה אתכם? ענו על שאלה זו בעצמכם ,ודעו
הפסיקו לחפש אחר האורִ ,
שמה שאתם אומרים אמת הוא .אז תדעו את שאני יודע.
אמרו בקול רם:
"נחבאתי מפניך ,אך עתה אני מתגלה .אין סיבה להתחבא ,כיוון שאהבתך שחררה אותי .אני הנני
כאן עכשיו ,ואני אקבל את כל המתנות שנועדו לי".
אח

השיעור העשירי
מבורך הוא הרגע הקדוש שאני מגלה עכשיו.
הנני נוכח והנני מתגלה.
האם ייתכן ששמחת הרגע היא כל שדרוש מכם? שמחתכם היא הדבר היחיד שאינו שלם ,כיוון
שכאשר תהיה שלמה אז לא תחפשו דבר מחוץ לעצמכם ,משום שתדעו שדבר אינו קיים מעבר
למה שהאלוהים ברא כאמיתי .ברכו את הרגע הזה אפוא והעניקו לו את הכבוד המגיע לו.
שמחתכם פותחת את השער האחרון שדומה שחוסם את שובכם לגן העדן .אפשרו לרגע הזה
להיות הרגע הקדוש שבו כל הצללים נעלמים ,ומוחלפים לעד על-ידי האור שלעולם אינו
מתעמעם ,והחסד שלעולם אינו יורד אל מה שלא היה אמיתי מעולם.
אתם האחד לו המתנתם .הוא קיים בתוככם עתה ,וקריאתו הפכה רמה כרעם .לכן אנו נמצאים
כאן יחד עכשיו ,כיוון שלא נותר עוד זמן לבזבז .כאשר חשבתם שהזמן היה אמיתי ,השתמשתם בו
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בצורה לא נבונה ,אך עכשיו כל זאת השתנה .עם ראיית המציאות ,שהיא ראייתכם עתה ,מגיעה
אחריות שהעולם לא יוכל להבין לעולם .הזמן אינו המכשול ~ הצללים הם המכשול .ראו אותם
כפי שהם והם ייעלמו לעד .אז הנוכחות שלכם תמלא את המרחב הריק שחשבתם שראיתם,
ואתם תדעו ,ממש כפי שאני יודע ,שאני נוכח עכשיו .אמרו בקול רם:
הזמן הוא אשליה שנוצרה במוחי ,ואני מאשר לו לשחרר את אחיזתו בי עתה .אחפש רק את
הנוכחות שאינה יכולה להשתנות ,כיוון שאין כאן דבר שיכול להפריע את שנברא שלם .אני אומר
כן ,וכן הוא שנגלה בכל מקום בו אלך.
אח

השיעור ה11-
אני משחרר את כל המחשבות ומאפשר לאור האמת להיכנס אל תוך לבי.
לשכלכם אין סיבה לנסות להבין את שאני מנסה לגלות .התפיסות שאנוכי מציע נמצאות מעבר
למחשבות התפיסתיות שהוא רגיל אליהן ,ולכן הוא שופט אותן כבלתי נכונות או כבלתי ניתנות
להשגה .אין זה כך .המציאות רואה את התפיסות שלכם באותה הדרך ~ בלתי נכונות ובלתי
ניתנות להשגה .ולכן אנוכי אומר לכם ~ יש סיבה לרמה זו של חקירה ,סיבה שלבכם מבין היטב.
ביטחו בלבכם ,לא בשכלכם.
הנה המבחן :קראו כל אחד מהשיעורים הללו וותרו על הצורך להבין אותם באופן אינטלקטואלי.
פשוט פיתחו את לבכם ולגמו אותם כגשם שיורד מן השמים .עשו זאת בכל יום משך שלושת
הימים הבאים .הנשמה שלכם תקבל את כל המילים הללו כאדמה צחיחה ,שהיא עקרה וחסרת
חיים .דבר-מה חדש נובט על פני השטח ,חיים שאפשר שנראו בלתי אפשריים קודם לכן .מהי
הרגשתכם? אם אתם מרגישים שמחה וחירות ,אף-על-פי ששכלכם אינו מבין זאת ,אזי אתם
מוכנים לצעוד אל תוך זוהר זה.
הישארו מחוץ לשכלכם וקבלו את כל שאני מציע .אני אחיכם ולא אוביל אתכם לשום מקום לבד
אל המקום שאליו תרצו ללכת באמת .כאשר אני אומר" :המקום שאליו תרצו ללכת באמת" ,איני
מתייחס למקום אותו רואה האגו שלכם ,אלא למהות שבתוככם אותה אוהב האלוהים .האגו
שלכם אינו רוצה ללכת לשום מקום ,אלא במקום זה ,להישאר חסר תנועה לחלוטין בתוך פירושו
המוטעה את העולם ואת כל שהוא רואה .אני רואה את האמת בכם ,ואני מכיר אותה בתוכי,
משום שהענקתי לכם מתנה זו .אני מעניק אותה ללא הרף כיוון שתשוקתי היחידה היא לדעת את
עצמי ללא הרף .חקו אותי ,אהובים ,ותדעו שאתם כבר צועדים בנתיב זה לצדי.
תרגיל :חזרו על השיעורים האחרונים וקראו אותם כפי שהצעתי לעיל ,באמצעות לבכם במקום
באמצעות שכלכם .שימו לב אם התרחש שינוי בתובנות שאתם מקבלים.
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השיעור ה12-
אני מוכן לשחרר את כל המחשבות לטובת המציאות ששכלי אינו יכול להבין .הנני חופשי עכשיו!
נסו לחשוב על כל מחשבה שיש לכם כעל נקודת התייחסות תפיסתית שמחברת אתכם אל העבר.
מה יקרה אילו נעלמו כל נקודות ההתייחסות הללו? אתם הייתם חופשיים ,והייתם חיים בכל רגע
כאילו היה הרגע היחיד שבו ניתן לחיות .עדיין יש חלק משכלכם שמאמין שאיבוד מקומכם ביקום
התפיסתי משמעותו שגם אתם תאבדו .אני אומר לכם שאתם תמצאו .כעת כל שאתם צריכים
לעשות הוא לבטוח בי בעניין זה ,ואז לשחרר .האם אתם מוכנים?
וכיצד תשחררו? אתם נקראים לחיות מחוץ למחשבות ולתפיסות שלכם ,להכיר אותן כפי שהן.
מה הן? אין הן יותר מאשר הניסיון שלכם לעכב את הנצח על-ידי הסתמכות על העבר שלכם לגבי
כל מה שהוא מחשיב לאמיתי .האגו שלכם בנה קיר סביב עצמו והעניק להפרדה משמעות ותכלית
שאין לה .המטרה היחידה שיש לשניהם היא לשמר את שכלכם מפוצל ולא-מודע למי שאתם
באמת רוצים .עכשיו הוא הרגע לחיות בעכשיו! האם אתם מבינים למה אני מתכוון? הפסיקו
לנסות להבין את דבריי וחיו אותם.
התרגיל היחיד שלכם היום ולמשך ארבעת הימים הבאים הוא לתרגל חיים ללא התייחסות לעבר.
איני יכול לומר לכם כיצד לעשות זאת ,אבל הלב שלכם כבר יודע .זה הדבר הטבעי ביותר ביקום.
אח

השיעור ה13-
לא אחכה לאור האלוהים ,שאינו מחכה לי.
אלוהים אינו מחכה לכך שאכיר בנוכחות שאינה משתנה .אתם חיכיתם ,ובעשותכם זאת ,דומה
שהרחקתם את עצמכם מהחסד שנשמר עבורכם קודם שהתחיל הזמן .כל שעליכם לעשות עכשיו
הוא לשנות את דעתכם ולקבל את מתנת האלוהים .אני עושה זאת אתכם עכשיו ,ושעה שאנו
עושים זאת ,אנו נזכרים יחד מי אנחנו.
שינוי אמיתי אינו מתרחש כאשר אתם משנים את דעתכם לגבי מה שמעולם לא היה אמיתי.
כאשר אתם מתעוררים בבוקר ומבינים שהחלומות שלכם היו תוצר הכרתכם ,האם אתם עושים
יותר מאשר מכירים בהבנה זו ,ואז ממשיכים בחייכם? דבר דומה יתרחש כאשר תבינו שאתם
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בראתם את כל שדומה שאתם רואים ,לטובת מה שיכול להיראות .אלוהים מבקש מכם לשוב
ולהתאים את הכרתכם הקדושה עם זו של הבורא שלכם ,כיוון שרק אז התפיסה תירפא ,וכל
הבריאות שלכם יחזרו למקום בו החלו .הן בהכרתכם כעת ,ולכן אתם יכולים לברך אותן .עשו
זאת עכשיו ,ותהיו מבורכים ,כיוון שהן אינן נפרדות מכם.
אל תחכו ולו עוד רגע .העולם כולו ממתין להחלטתכם הקדושה .לא ננטשתם ,ולכן אלוהים
מבקש מכם לא לנטוש את שבראתם עבור עצמכם .משיעור זה ואילך התרגיל היחיד שאתן לכם
יהיה לחיות את שמתגלה בהכרתכם הקדושה .קראו את השיעורים לעתים קרובות ככל שתוכלו,
ואפשרו למסרים שלהם להשתחרר אל תוך לבכם.
אח

שיעור 14
לא אתרחק ממי שהנני ,המתגלה באמצעותי כעת.
מדוע אתם מתרחקים ממה שמעולם לא התרחק מכם? אפשר שאינכם מאמינים לכך ,אבל
עשיתם כל שביכולתכם כדי לנסות להוכיח שאלוהים טועה לגבי הכול ,בייחוד לגביכם .מדוע?
עשיתם זאת כדי לנסות ולהוכיח שרצונכם יכול להאפיל על רצון האלוהים ,ובעשותכם זאת ,דומה
שלהפרדה יש השפעה .ואף-על-פי-כן ,אין לה השפעה כלל ,וההכרה שלכם בכך היא כל שאתם
צריכים לאמץ .ברגע שתעשו זאת ,אז העיניים שלכם יפקחו ואתם תראו את כל שהוא אמיתי .אז
אתם תדעו שמה שאני אומר לכם נכון הוא ,ושאינכם יכולים לשנות זאת בשום דרך .הודו
לאלוהים שאין בידכם את היכולת לשנות את שהוא אמיתי ,כיוון שבאמת אחת זו טמונה
ישועתכם.
לגוף שלכם אין קשר לשום דבר מכל שאני מנסה ללמד אתכם .הסיבה היא שהגוף שלכם אינו
יותר מאשר החלטה שקיבלתם לגבי העצמי האמיתי שלכם ,אותו ניסיתם להכחיש עד כה .ככל
שההכחשה שלכם מתפוגגת ,הגוף מאבד את תכליתו ,ואף-על-פי-כן ,אחרת מתחילה להתגלות.
כעת תכליתו היחידה היא לחלוק את שלמד ,שהוא חופשי ,על אף הכללים לכאורה שדומה שהוא
מקיים .יש רק כלל אחד שיש לקיים ,וזהו כלל האהבה .אתם אהבה זו ,והיא נעה דרככם שעה
שאתם קוראים את המילים הללו.
יש בכם חלק שמכיר ומבין לגמרי את כל שאני אומר .אילו רק הייתם אוהבים אותו כמוני ,אזי כל
השאלות שלכם היו נמוגות והופכות לתשובה היחידה שיש לה משמעות כלשהי:
אינכם יכולים לשנות את מהותכם האמיתית!
אח
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שיעור 15
אני רואה באמצעות עיניי ,ממש כפי שאני נראה.
היוולדו בי ממש כפי שאני נולד בכם ברגע זה .כיצד אפשרי הדבר שאנו יכולים להיוולד האחד
בתוך האחר? לאגו שלכם ולכל שהוא מאמין ,הדבר אינו אפשרי כלל ,אבל לאמת שבכם זהו הדבר
האמיתי היחיד .כאשר אני מבקש מכם לראות באמצעות עיניי ,או באמצעות עיניי המתעורר ,אני
לא מפריד את עצמי מהראייה באמצעות עיניכם .זו הדרך היחידה שבאמצעותה אני יכול להגשים
זאת ,כיוון שהראייה חייבת להתרחש מכל כיוון .אמרתי בעבר שכאשר אתם רואים את האמת,
האמת רואה אתכם .האם אתם מבינים עכשיו למה התכוונתי? האלוהים מביט במה שאהוב לנצח
על-ידי האלוהים ,והאהבה מביטה חזרה .אתם אהבה זו ,ואינכם יכולים להימלט מההשפעות
שנובעות מכך .המטרה שלי היא לגרום לכם להפסיק לנסות.
טבעי לחקות מישהו שכבר הגשים את המשימה שהצבתם לעצמכם .אבל המאסטרים גם זוכרים
את הזמן שבו למדו עדיין ,ובעשותם זאת ,הם יכולים להיות לעזר .אני זוכר זמן שבו כל האשליות
התערפלו עדיין בתודעתי ,ולכן אני יכול להבין את הבלבול שלכם .אבל יש גם חלק בכם שיכול
להבין אותי ואת תודעתי המתעוררת .דבר זה יגבר ככל שתחקו אותי על-ידי כך שתעשו את כל
הדברים שאני מציע .ההימלטות מהפחד וכל שהוא מקדם ,קלה כמעשה זה.
אח

שיעור 16
אני אתכם עכשיו ,צופה בכם ואוהב אתכם.
ברגע בו לא תצפו כלל לראותי ,אני שם ,ואני רואה מי אתם .הבחינו בראייתי הקדושה ודעו שהיא
שלכם .היא הצעד הראשון ביציאתכם אל מחוץ למה שאתם מאמינים שאתם ,וראיית מה
שאמיתי .ההכרה שלכם בכך שאני יכול לראות ,היא אכן ההודאה שלכם שהדבר אפשרי .אתם
יודעים שכל שאפשרי עבורי אמיתי גם עבורכם ,כיוון שיש מקום עמוק בכם שלא שכח את
האמת .האם אתם מבינים אפוא כיצד ההבחנה בראייתי די בה כדי להפעיל את שלכם?
הושיטו את ידכם אליי ודעו שידי מושטת אליכם .כאשר אני מבקש מכם לדעת משהו ,הדבר שונה
מאוד מבקשתי שתאמינו בו .אתם הייתם "המאמינים" ,אבל עכשיו אני קורא לכם "היודעים".
נוכחות האני הנני שבכם יודעת מי אתם .שימו לב היטב משום שאני מעניק לכם מפתח לשערי
שמיים ברגע זה .אם נוכחות האני הנני שלכם יודעת מי אתם ,ואתם דבר זה ,אזי החירות כבר
שלכם .המתנה שאתם מעניקים לעצמכם מתקבלת סוף-סוף במלואה ,והיקום מגיב.
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שיעור 17
אני מי שאתם מאמינים שאני ,ואיני דבר שאי פעם ידעתם.
הביטו סביב בכל מקום שבו אתם יושבים או עומדים עכשיו .מה אתם רואים? האם ייתכן שאתם
באמת יכולים לדעת מה מראים לכם החושים שלכם? אתם חושבים שאתם יכולים ,ואתם בניתם
עולם שלם על אמונה זו .כל שאני מנסה לגרום לכם לראות הוא ששום דבר שאתם רואים
באמצעות עיניכם הוא בעל משמעות כלשהי ,וברגע שתאפשרו לכל הדברים לנוח בריקנות
האמונות החלולות שלכן ,הן יראו לכם משמעות חדשה .וכאשר הדבר קורה ,אתם תראו עולם
חדש שלא היה אפשרי רגע אחד קודם לכן .לאחר שתראו זאת ,תוכלו להראות זאת ,וזו הסיבה
שאתם כאן ,מחליטים להיות מושיעי כל הדברים בזמן .תבעו זאת עכשיו ושלכם יהיה.
העצמי שלכם הוא הדבר היחיד שניתן לדעת אותו באמת .האלוהים מכיר אותו ,אבל אתם
שכחתם .אך מה שמוחזק בלב האלוהים לא נשכח באמת לעולם ,כיוון שאתם אחד עם אלוהים
עתה .זו הוודאות או הידיעה שאני מבקש מכם לאמץ .כאשר תעשו זאת ,אזי כל שאמרתי יהיה
הגיוני לחלוטין.
אח

שיעור 18
הנני היכן שאתם מברכים את פניי ,וכל שאתם מברכים ~ הנני.
איני ממתין לכם .מדוע אתם ממתינים לדבר שהזמן הרחיק .ברכו את חזונו הצר ,משום שאין
ביכולתו לדעת מהן המתנות שהוצעו לכם על-ידי האלוהים .ברכו אותו ואז שחררו אותו לגמרי,
כיוון שנוכחתם עתה שהוא אינו מציע לכם דבר .בעבר מתנות הזמן היו כל שביקשתם .אך מה הן
הביאו לכם לבד מאשר מחלה ,כאב ומוות? בעבר בירכתם את עקיצת המוות ,האמנתם שהיא
מציעה מנוחה סופית כלשהי מהטרדות שחוויתם .אף לא אחד מאלה נכון הוא .המוות אינו מציע
לכם דבר מלבד אשליית ההימלטות ,ואף-על-פי-כן ,העולם שאתם מאמינים שאתם רואים אינו
שם כלל.
זה זמן לשמוח ,משום שאתם מבינים ששערי גן העדן מעולם לא נסגרו בפניכם .כאשר אתם
קרבים אליהם עתה אתם מרגישים שמצאתם את הבית האמיתי ביותר שלכם .וכך הוא למושיע
שהזמן זנח.
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שיעור 19
אמרתי לכם שמגילות סודיות הוסתרו בכם לפני שנולדתם .אמרתי לכם גם שזה הרגע שבו
בחרתם למצוא כתבים עתיקים אלה ,ושהם יגלו את הסוד היחיד שהכחשתם עד כה .אתם
הכחשתם אותו ,אבל הוא לא הכחיש אתכם .לכן ,מעולם לא היה זה סוד אמיתי ,אלא סוד שאתם
החלטתם לשמור ,אפילו תכננתם ,משום שפחדתם ממה שאולי תגלו כאשר תפתחו סוף-סוף את
עיניכם לראות.
אך כעת שחררתם די פחד כך שדומה שקל יותר להתגבר ,מכפי שהיה בעבר ,על המכשולים בדרך
לשלווה .עכשיו אתם מבינים שנוכחות האני הנני שהיא "מי שאתם" מעולם לא שכחה מה אמיתי,
ומשמעות הדבר שאתם לא שכחתם ,משום שמעולם לא נפרדתם מנוכחות זו .הנכונות שלכם
לאפשר לדבר זה להיות אמיתי היא כל שאתם צריכים כדי שהמגילות ישתחררו אל תוך לבכם ,ואז
אל תוך תודעתכם .אבל אתם חייבים להרגיש בהן לפני שתוכלו להבין אותן ,כיוון שהן נמצאות
ברמת אמת שונה לגמרי מזו לה רגיל השכל שלכם .אמרתי לכם פעמים רבות בעבר שהשכל שלכם
אינו יכול להבין את פעימת האמת העמוקה ביותר ,אבל עכשיו אפילו דבר זה נעלם .אתם
הגעתם להבנה ,וכך תעשו.
קחו מחשבה זו אל תוך לבכם היום והרהרו במשמעותה הנסתרת .זה אור אשר יאיר את הפינות
החשוכות של המערה בה הסתרתם את המגילות הללו ,וברגע שהן תתגלינה ,לעולם לא תוכלו
לחזור עוד לעולם הצללים.
"אני ער עכשיו!"
האם ציפיתם למשהו שונה? האם ציפיתם למחשבה שתעזור לכם להתעורר מחלום הנפרדות?
אם כן ,אזי אתם מאוכזבים בוודאי .אתם כבר ערים ,והחלום כבר נגמר .אפשרו לדבר להיות
האמת ,וכך הוא.
אח

שיעור 20
הנני ער ואני מעניק מתנה זו לכל מי שאני רואה.
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כאשר עיניכם עצומות ,אתם מסוגלים לשכנע את עצמכם בדברים רבים שאפשר שאינם אמיתיים
כלל .אתם עשויים לדמיין את הצלילים שאתם שומעים ואת התחושות שאתם חווים כמתקפה על
חייכם ,או אתם עשויים להאמין שהכוחות הסובבים אתכם מהווים סכנה גדולה עבורכם .אבל אז
אתם פוקחים את עיניכם ורואים את מה שנמצא שם ,ושדבר מעולם לא איים על החיים שניתנו
לכם כדי שתחיו אותם במלואם .אך איך תוכלו לדעת זאת שעה שעיניכם עצומות?
פיקחו את עיניכם ,אהובים ,וראו את האהבה שנשמרה עבורכם קודם שהחל הזמן .אין דבר שיכול
לפגוע בכם בשום דרך ,מבלי להתחשב בעדויות העולם שאתם מאמינים שאתם רואים .אלה
פשוט פירושים מוטעים של המציאות ,אבל אינם אמיתיים .אתם אמיתיים ,וכך היא האהבה.
הבינו זאת עתה ,ומגילות הקדומים יפתחו בפניכם.
החזיקו במחשבה זו בלבכם היום:
"הנני ער ואני מעניק מתנה זו לכל מי שאני רואה".
אז הביטו סביב במשך כל היום והעניקו להם מתנה זו .אין זה משנה אם דומה שהם מקבלים
אותה או לא .כל שעליכם לעשות הוא להעניק את האמת לכולם ,ובעשותכם זאת ,לקבלה
בעצמכם .איך הם יוכלו שלא לחלוק את מה שאתם קיבלתם בחפץ-לב ובאופן כה מושלם?
אח

שיעור 21
אני בכם עתה ,ואתם בי.
אין דבר שלא אתן לכם חוץ מאשר הדבר שאינכם יכולים לתבוע כשלכם .כל שהוא שלכם כבר
ניתן לכם ,ושום דבר אמיתי לא נלקח .כל ששלי כבר שלכם ,ואי לכך ,אני יכול להעניקו לכם .האם
אתם מבינים מה אני מעניק עתה?
סוד החיים אינו סוד כלל .אלוהים אינו יכול להסתיר מעצמו דבר ,ואי לכך ,דבר אינו נסתר מכם.
מתי תחדלו לחשוב על האהוב כעל דבר מה שאתם חייבים להשיג ,במקום כעל אהבה קיימת
שאינה יכולה להילקח מכם? אלוהים הוא שלכם עתה .תבעו לעצמכם מתנה זו ,ואז תדעו שאני
הנני אתם.
אח
שיעור 22
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יש רק נוכחות אחת פעילה בכל היקום ,והיא אתם .דבר זה לא אמור להפתיע אתכם עוד .כל
שאתם תופסים פועל כפי שאתם בוחרים לתפוס אותו ,וכאשר תבינו זאת אז תבינו שלא נפלתם
קורבן לדבר ,אלא שאתם הגורם היצירתי הממשי של הכול .שובו וקראו את המשפט האחרון פעם
נוספת ,כיוון שטמון בו סוד החירות מכל שיעבוד.
עד עתה שכנעתם את עצמכם שאלוהים ברא את העולם ושהעולם שאלוהים ברא נפרד ממי
שאתם .כעת ברור שאין אלוהים שבורא דבר לבד מאשר התודעה הקדושה שלכם ,וכל דבר
שדומה שסותר חוק זה אינו אמיתי .הסתמכו על כך .אבל עליכם לעשות יותר מאשר פשוט להכיר
בכך ,עליכם לדעת זאת ,וזו המטרה של השיעורים הללו .אז המגילות שהסתתרו בתוככם תפתחנה
ואתם תהיו מסוגלים לקרוא את שנכתב קודם שהתחיל הזמן .אתם תבינו ,כיוון שאיך תוכלו שלא
לדעת את המילים שאתם בעצמכם כתבתם?
אתם כתבתם את מגילות הקדומים בתוך לבכם כדי שיעירו אתכם מהחלום שאתם בעצמכם
יצרתם כדי שיזכיר לכם את אי-פגיעותכם .כעת משקיבלתם תזכורת ,מה תעשו? חלקו זאת ,לא
על ידי מילים אלא על ידי הדרך שבה אתם חיים את חייכם.
אח

שיעור 23
אם אתם ממתינים להשראה ,או לכל דבר שהוא אשר יגלה את האמת שדומה שאתם ממתינים
להשיגה ,אזי אתם תמתינו זמן רב מדי .האגו משגשג בהמתנה ,כיוון שהוא מאמין שאתם תוותרו
על החיפוש ברגע שתאמינו שהמטרה מרוחקת מאוד .אין לו אמון בכם ,וכך נראה להכרה ישנה
וחולמת .אך ברגע שבו תפקחו את עיניכם ,אתם תגלו שהבית שאליו השתוקקתם נמצא בתוככם
כעת ,ולא בחוץ ,במקום בו לא ניתן יהיה להשיגו לעולם .לכן אמרתי שזהו מסע חסר מרחק ,כיוון
שהיעד הוא אשליה שקיימת בשכלכם .ברגע שתאפשרו לאשליה להתפוגג ,האגו יוותר על אחיזתו
בכם ואתם תהיו מסוגלים לראות את הדבר שהוא כה ברור.
עד כמה מוזר להבין שדבר מה יכול להיות כה ברור ,ואף-על-פי-כן לא להיראות כלל .כיצד יכול
הדבר להיות אמיתי אלא אם אתם בוחרים שלא לראות? שנו את החלטתכם בנוגע לעניין זה
והיקום שאתם תופסים ישתנה וישקף את ידיעתכם .כעת משבחרתם לראות את שנמצא שם
באמת ,התגובה שלכם למה שאתם רואים תשתנה אף היא .איזו תגובה לבד מן האהבה הולמת
עבורכם עתה? שום דבר אחר יספק את הנשמה היודעת את עצמה ,וכך גם אתם תדעו כאשר
תעניקו מתנה זו לכל מי שאתם רואים.
אח
שיעור 24
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אם המטרה שלכם היא לבנות את הבניין הגבוה ביותר האפשרי ,אזי אתם חייבים לתכנן יסודות
אשר יתמכו במטרה זו .יסוד בלתי מספיק עשוי לתמוך בבניין שמתנשא רק לגובה העצים ,אבל זו
אינה המטרה שהצבתם לעצמכם .רק יסוד חזק ומוצק יכול לתמוך במבנה אשר מתנשא עד
לעננים .קל למעשה לקבוע מה יהיה גובהו של בניין על פי רוחב היסודות שלו.
היסוד שהנחתם בעבר עבור נשמתכם לא יאפשר לכם לעזוב את כדור הארץ .הסיבה היא שהוא
קטן ובתכנונו קיימים פגמים רבים .אם אתם רוצים להתנשא אל מעבר למגבלות הללו ,אזי אתם
חייבים להרוס אותו ולבנות יסוד אחר ,יסוד שהוא חזק דיו כדי להתנשא אל מעבר לעולם שאתם
מאמינים שבראתם .ברגע שהיסוד הונח ,אז אתם יכולים להתחיל לבנות ,ולא יעבור זמן רב לפני
שתראו שהעיר הסובבת אתכם היא למעשה במה ללא מהות כלל.
מהו היסוד שאני מבקש מכם לבנות? זו שאלה שאתם יכולים עתה לענות עליה בעצמכם .כל
שאומר הוא שזהו יסוד הנבנה על רעיון אחד" :אתם כבר מושלמים ,שלמים ונאורים".
אח

שיעור 25
מעולם לא הייתה דלת סגורה בפניכם שאינכם מסוגלים לפתוח .דומה שהעולם הוא מקום סגור,
אולם כך הוא רק מהסיבה שאתם בחרתם שהוא "יראה" באופן זה .אך מציאות לכאורה אינה
אמיתית ,אלא אשליה שנראית אמיתית .פעם נוספת ,הדלת אינה נעולה וניתן לפותחה בקלות
באמצעות פקודתכם הקדושה .יכולת האלוהים לגלות את שהוא אמיתי קיימת בכם עכשיו ,ואי
לכך ,יש לכם גם את היכולת לשחרר את שאינו אמיתי .מתי תבחרו להשתמש בחרב רבת עוצמה
זו? זה הרגע היחיד שבו בחירה זו אפשרית.
אח
שיעור 26
האם אתם ממתינים שאציע לכם עצה מעשית כיצד להתעורר לאמת המצויה בכל מקום סביבכם?
עצה שכזו אינה קיימת .העצה היחידה שאני יכול להציע להם אינה מעשית ,פשוט משום שאתם
כבר סירבתם לראות את שהוא אמיתי .ואף-על-פי-כן ,ראייתכם מושלמת אפילו עכשיו ,אך עדיין
עליכם להפגין ראייה עקבית) .עקביות היא הדבר היחיד הדרוש מכם עכשיו (.כבר אמרתי לכם
שההוכחה שדומה שאתם רואים בעולם הנפרדות מנוגדת לאמת ,וההוכחה לאמת דומה שאינה
מתקבלת על הדעת בעולם .אתם חייבים להחליט אפוא ,לאיזה מהם תבחרו לשמור אמונים .אתם
בוחרים בחירה זו בכל רגע ,והעולם שנגלה לעיניכם מאשש את בחירתכם .בחרו לראות רגע זה,
והוא שלכם .זה עד כדי כך פשוט.
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אל תמתינו לי שאדבר אל שכלכם הרציונלי .האמת שאני מציע שוכנת מעבר לגבול זה ושום דבר
שאתם תופסים באמצעות שכלכם לא יוכל להכילה .אל תמתינו לשום דבר שהוא ,אלא פיקחו את
עיניכם לאמת שנשמרה עבורכם מאז החל הזמן .היא לא תופיע למול שכלכם הרציונלי ,כיוון
שהיא אינה רציונלית .אפשרו לדבר זה להיות אמיתי ,וכך יהיה.
אח

שיעור 27
איני מבקש מכם לראות את "הטוב ביותר" בכל אדם .זכרו שהמניע היחיד של האגו ,הידוע כ"מי
שאתם מאמינים שאתם בזמן ובמרחב" ,הוא לעשות הכל כדי למנוע מכם להתייחס לאמת בכל
מקום ובכל אדם .הסיבה היא שהוא יודע שכאשר מתייחסים לאמת במקום כלשהו ,היא זורמת
ונכנסת אל תוך כל מרכיב של הבריאה .במילים אחרות ,אם אתם לומדים לראות דבר אחד כפי
שהוא באמת ,אזי כל שאר הדברים יתרחשו מעצמם .לכן ,אל תטעו ותחשבו שהתבקשתם לראות
את "הטוב ביותר" במישהו .למה? פשוט בגלל שרעיון "הטוב ביותר" מכיל גם את התפיסה של
"הגרוע ביותר" ,וכאן טמונה כל מערכת החשיבה שאתם מנסים לשחרר.
אם אתם מאמינים שאתם כאן כדי לראות את הטוב ביותר ,אזי אתם אבודים .אתם כאן כדי
לראות את המציאות ,שהיא מעבר לכל התפיסות של הטוב ביותר והגרוע ביותר .שני אלה
מוכלים בתוך המציאות המושלמת ,ואי לכך לא ניתן להפרידם .כאשר אתם מסוגלים לראות את
הטוב ביותר כמושלם ,ואת הגרוע ביותר באותה דרך ,אז תבינו את התפקוד היחיד של הרוח.
אתם כאן כדי להביט אל מעבר לרושם ולראות כפי שאלוהים רואה .האם אתם חושבים שאלוהים
מביט רק בטוב ביותר שבאדם? האהוב מביט בכל הדברים בדיוק באותה דרך ,וזה המפתח לחירות
שלכם.
אח

שיעור 28
החופש הוא המטרה היחידה של ההתעוררות מן החלום .אינכם כבולים על-ידי אף אחת
מהמגבלות שהצבתם סביב העצמי שלכם .כולן הונחו שם על ידכם ,ואי לכך ניתן להסירן
באמצעות הרצון שלכם .הדרך היחידה שבאמצעותה יכול האגו שלכם להשאירכם כלואים בכלא
זה מעשה ידיכם היא על-ידי כך שהוא גורם לכם להאמין שאין לכם ברירה .החירות היא הברירה
שלכם ,והיא שלכם עכשיו .אתם חופשיים ,ואף-על-פי-כן בחרתם להיות כבולים בשלשלאות
שאינן אמיתיות .מדוע? פשוט משום שאתם מפחדים להיות מי שאתם באמת .ההגיון היחיד שאני
מבקש מכם לאמץ הוא שאין צורך לפחד מכך ,משום שבלתי אפשרי להיות כל דבר אחר .אתם כפי
שהאלוהים ברא אתכם ברגע זה ובכל רגע שלאחריו .אין דבר ביקום הזה שיכול להיות דגול מכך.
28

בחרו בחופש ברגע זה ותראו בברור את מה שעד עתה נראה כחלום .החלום שחשבתם שראיתם
היה למעשה העולם האמיתי .כאשר אתם מקבלים זאת ,החלום יראה כחלום והעולם האמיתי
יראה כאמיתי .האם אתם מבינים עד כמה הדבר פשוט? אמרו כן ,והוא שלכם.
אח

שיעור 29
במשך כל הקורס הזה הגשתי פתרונות במקום הצעות כיצד להשיג גישה למגילות העתיקות שחיו
בתוך נשמתכם מאז תחילת הזמן .מדוע הן היו סמויות מאז תחילת הזמן? פשוט מכיוון שהאמונה
שלכם בזמן ובהשפעותיו היא שהציבה אתכם במצב הבלתי אפשרי שדומה שאתם נתונים בו
כעת .כמובן ,הבעיה שאתם תופסים אינה בעיה כלל ,וכך לפתרונות שהצעתם לעצמכם ,שכולם
כוונו אל מה שלעולם לא יוכל להיות אמיתי ,לא הייתה כל השפעה .אתם כאן אפוא משום
שמיציתם את כל הפתרונות שלכם ,ועכשיו אתם זקוקים לפתרון שהזמן זר לו לגמרי.
וכך האור של העצמי האלוהי שלכם פורץ מבעד לענני חוסר הידיעה ותשובה חדשה מופיעה .זהו
הפתרון שאני מציע ,ושלו הסכמתי .כיוון שאני הסכמתי לו ,כך גם אתם .זו האמת שאתם
מתחילים לקבל עכשיו ,שבחירה של נשמה אחת יכולה לשנות את כל הנשמות .הדבר נכון כיוון
שאנו מאוחדים כאחד לנצח .כל שעליכם לעשות עכשיו הוא לבחור במודע במציאות זו ,במציאות
שבוחרת בכם ללא הרף.
חיו בהודיה בכל רגע! זה הפתרון שאני מציע היום .אילו יכולתם לזכור דבר בודד זה ,אזי השאר
ייפול בטבעיות מעץ החיים הנצחיים אל תוך לבכם המקודש .יש דברים רבים כל-כך שבגינם
עליכם להיות אסירי תודה .אמרו כן ,וכך הוא.
אח

שיעור 30
שאלתם אותי האם יש אי פעם זמן שבו הדברים שאני אומר לכם אינם נכונים .זהו הבסיס שעליו
ניצבת מערכת החשיבה של האגו :שזמן זה אכן קיים .אבל עכשיו ברצוני שתתייחסו לשאלה
מתוך חכמה גדולה יותר .אם אפשר שרצון האלוהים עבורכם יהיה נכון במקרים מסוימים ולא
נכון במקרים אחרים ,אזי הכל היה אובד .לא הייתה אפשרות לגאולה עם בורא שאינו עקבי
לחלוטין .לכן הדגשתי עד כמה חשוב שתהיו עקביים בתשוקה שלכם לדבר אחד ~ התעוררות
לבכם ושכלכם לאמת .לא ניתן לשנות את רצון האלוהים עבורכם ,ממש כפי שלא ניתן לשנות את
רצונכם עבור עצמכם .אנא עשו כמיטב יכולתכם להבין את שאמרתי לכם זה עתה ,כיוון שזהו
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המפתח לגאולה שלכם .אם לא ניתן לשנות את רצון האלוהים עבורכם ואת הרצון שלכם עבור
עצמכם ,אזי משמעות הדבר היא שאתם חולקים את רצון האלוהים .אם תבינו זאת ,משמעות
הדבר היא שאתם מבינים מי אתם ,וזוהי המטרה היחידה של הקורס הזה.
אין זה משנה מה אתם אומרים ,או עושים ,או מגשימים או לא מגשימים ,לעולם אין זמן שבו כל
דבר שאי פעם אמרתי אינו נכון .אתם מושלמים ושלמים אפילו כאשר אינכם מאמינים בכך.
האהוב מחזיק אתכם במבטו ובחיבוקו המושלמים אפילו כאשר אתם מאמינים שהכל אבוד,
ושאין שום דרך שבאמצעותה תמצאו אי פעם את דרככם חזרה אל הבית שלעולם לא עזבתם
כלל .אני כאן רק כדי להזכיר לכם ,ולכן מערכת היחסים שלנו שלמה.
אח

שיעור 31
אם הוראתי אינה מעשית ,אזי אתם גם תאמינו שהיא אינה נכונה .אינכם מחשיבים כאמת את
שלא ניתן ליישם בחייכם ,משום שאינכם מסוגלים לחוות אותו ,ולכן לא תהיה כל תועלת בכך
שאציע לכם כל דבר שהוא ,אלא אם אני יודע שכבר הגשמתם אותו .כיוון שאיך אוכל להיות
בטוח שתוכלו לשלב אותו אל תוך חייכם? כל שאמרתי וכל אמת שהצעתי ,כבר קיימים בכם.
עליכם רק להיפתח לאפשרות הזאת ,והיא שלכם .עד עתה קיבלתם את האפשרות שאתם חלשים
ופגיעים ,ובעשותכם זאת ,דומה שזו המציאות שלכם .ואף-על-פי-כן ,אלוהים עקבי יכול להציע רק
דבר אחד והוא :אהבה.
החיים מציעים רק חיים ,והאור מציע רק אור .חשכה אינה יכולה להציע אור לבד מאשר בדמיונה,
אבל אין זה הופך אותו לאור אמיתי .האור שאני מציע הוא אור אמיתי כיוון שהוא נובע ממקור
האור ,שקיים בכם עכשיו .האור אינו יכול לעזוב את מקורו ,ממש כפי שאתם אינכם יכולים לעזוב
אותי .זו המתנה שאני מציע לכם ,וזו המתנה שכבר קיבלתם.
ההבדל היחיד בין מי שאתם מאמינים שאתם ברגע זה ,לבין נוכחות האני הנני שאתם באמת ,הוא
שאתם לא למדתם עדיין כיצד לזכור בעקביות את המורשת האלוהית שלכם .עקביות היא הדבר
היחיד שמפריד אתכם עכשיו מכל שאתם רוצים ,וכל שאתם משתוקקים אליו .לכן הדגשנו את
פעולת הראייה כפי שהאלוהים רואה ,או את תפיסת האמת בכל מצב ,כמטרה היחידה של קורס
זה.
אח
שיעור 32
אור וחיים זהים הם ,ממש כפי שאתם זהים לבורא אשר ברא אתכם .אלה הם רק היבטים שונים
של אותה מציאות ,וכך אתם היבט של מציאות אינסופית ,ללא קשר לאופן שבו היא נוצרת או
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מתגלה .כל שאני יכול לעשות הוא לומר לכם מי אתם באינספור דרכים .האם עשיתי דבר-מה
שונה מכך ,כאן או בכל מקום אחר? למדו מהעקביות של מעשיי ,וההוראה שלי ואתם בעצמכם
תהפכו להיות כמוני .נוכחות האני הנני לובשת צורות רבות ,ואף-על-פי-כן ,מעולם אינה מפסיקה
להגשים את מהותה .מהותה ברגע זה היא אתם! אמרו כן ,פיקחו את עיניכם ואפשרו לרצון
האלוהים להיות אמת עבורכם.
ככל שאנו קרבים לסופו של הזמן הקצר שבילינו יחד ,חשוב שתתחילו לתרגל "ראייה עקבית".
האהוב נמצא למולכם ברגע זה ממש .האם תפקחו את עיניכם או האם תישארו נעולים בחלום.
בחרו במציאות הערה ,כיוון שהיא כבר בחרה בכם.
אח

שיעור 33
"ראייה עקבית" היא הנתיב המוביל לבית שמעולם לא עזבתם .אם מעולם לא עזבתם את ביתכם,
ואם כל חלומות ההפרדה שכה הוקרתם מעולם לא היו אמיתיים ,אזי מה קורה כאשר אתם שבים
וזוכים בירושה שלכם? כלום! זה המפתח להתעוררות שלכם ,היכולת לראות שלא דרוש כל שינוי
כדי שתוכלו להשיג את שלא אבד לעולם .זה נשמע כמעט כמו חידה ,אבל אני מבטיח לכם שזו
אמת .למעשה ,זה הדבר היחיד בכל היקום שהוא אמת ,וכל שאר הדברים שאתם אוהבים נובעים
ממנו .היפתחו וקבלו את שמוצע לכם ברגע זה ובכל רגע .אני קיבלתי זאת עבורכם עד עתה,
ועכשיו אתם חייבים לקחת זאת ממני .האם תעשו זאת? אני מעניק לכם אמת זו ברצון ,כיוון
שהייתי אך ורק שומר חייכם הפנימיים .הם חיו בתוכי ,ואני חייתי בכם .כאשר אתם אומרים כן,
מושיטים את ידכם ומקבלים ,אזי כל שאר הדברים הגיוניים להפליא.
הגיון החיים שונה מההגיון שנתפס בחלומות .אין כל מקום שבו הם נפגשים ,כיוון שהמטרות
שלהם מנוגדות .מטרת החיים היא לתת לכם את כל שאתם ראויים לו ,שעה שמטרת החלומות
שלכם הייתה למנוע מכם מתנה זו בדיוק .ההגיון שאני מחזיק עבורכם הוא הגיון של האלוהים,
של האהוב ,ושל הרוח שלכם עצמכם .הם פתוחים אליכם עכשיו ,כיוון שאתם למדתם לראות מה
באמת נמצא שם .עכשיו הוא הרגע של שחרורכם מהחלומות שלכם ,של כניסתכם הסופית לחיי
נצח.
אח

שיעור 34
אתם מוכנים עכשיו להיכנס לשערי גן עדן .היכן תמצאו אותם? הם למולכם עתה .הם התחבאו
בתוככם עד לרגע זה ,כיוון שעד לרגע זה לא הייתם מוכנים להביט בהדרם ,השייך לכם .דבר זה
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השתנה ברגע שהבטתם באמת והצעתם את אהבתכם .רגע זה הגיע עכשיו ,כיוון שאין אפשרות
אחרת באמצעותה יכול החסד להיכנס.
לאמיתו של דבר ,תמיד הייתם מוכנים לכך ,אך לא הייתם די מודעים כדי להשאיר בצד את כל
החלומות שעל פי הם התקיימתם כביכול בדרך שעמדה בניגוד לחזון האלוהים עבורכם ,החזון
האמיתי היחיד .תמיד הייתם מוכנים משום שאתם עדיין כפי שהאלוהים ברא אתכם ,ואין דבר
שתוכלו לעשות כדי לשנות זאת .כאן טמונה ישועתכם .אמרתי לכם זאת פעמים רבות ,ועכשיו
אתם מסוגלים לשמוע אותי .מבורכים הם אלה אשר שומעים את המילים הללו באמצעות לבם
במקום באמצעות מוחם ,כיוון שהם יקבלו את מלוא שפע החסד שתמיד הוצע להם .כפי שאני
רואה אותו כעת בכם ,אתם רואים אותו .הסיבה היא שאנו שווים ,וכל האשליות נעלמות בהכרה
מבורכת זו.
המשיכו להשתמש בעיניכם החדשות .אפשר שהן ידמו לעיניו של ילד ,ואף-על-פי-כן ,למעשה הן
העיניים העתיקות ביותר בעולם .הציעו ראייה מקודשת זו לאחרים ,והיא לעולם לא תעזוב
אתכם.
אח

שיעור 35
נאמר לכם שאתם באים מן האלוהים ושאתם עבור האלוהים .מה שאומר לכם עתה הוא שאתם
גם מאת האלוהים .הרעיון שאתם באים מהאלוהים ואף-על-פי-כן אינכם נותרים חלק מהאלוהים
היווה את הבעיה היחידה ביקום כולו .פתרו בעיה יחידה זו ,שהיא אינה בעיה אמיתית כלל ,וכל
שאר הדברים יסתדרו במקומם באופן טבעי .אם אלה רק רעיון או תפיסה שנובעים מהשכל
שמאמין שניתן להתנגד לרצון האלוהים ,אזי הם אינם אמיתיים ואין להם כל השפעה ,ודבר שאין
לו כל השפעה אינו יכול לשנות אתכם בשום דרך.
זו הוודאות שאנוכי מציע לכם ,ואתם קיבלתם אותה .כיוון שקיבלתם אותה ,אתם רואים אותה
כעת בכל מקום ,כיוון שסוף-סוף ערכתם מחדש את תודעתכם עם תודעת האלוהים ,ואתם רואים
הכל כפי שאלוהים רואה .כאשר דבר זה מתרחש ,העולם הקודם שפעם החשבתם לאמיתי כל-כך
מתחיל להתפוגג ,אך ורק כדי להתחלף בעולם האמיתי שנשמר בבטחה עבורכם מאז תחילת הזמן.
הזמן אינו יכול להשפיע על שהיה קיים קודם לזמן ,וכך אתם התקיימתם במצב המושלם שלכם
השב למודעותכם.
היו עקביים בידיעה זו ,והיא תהיה עקבית בכם .הייתה זו המטרה היחידה של קורס זה ,ועכשיו
היא הושגה .שבחו את האהוב שבכם עתה ,הפועל באמצעותכם שעה שאתם מביאים שלום
לעולם ,משחררים אותו מכל חלום.
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אח

שיעור 36
דומה היה שכמעט בלתי אפשרי שתאמינו ותקבלו שאתם מן האלוהים ,כיוון שהתנתקתם
מהעובדה שאתם מאוחדים עם האהוב ,ומשמעות הדבר שבמובן המוחלט ,אתם זהים .אם אתם
זהים לאלוהים ,אזי כל הסתירות שדומה שמגדירות את חייכם המוגבלים חייבות להיות אשליות,
או שגויות .האלוהים מביט בטעות זו ומתעלם ממנה לחלוטין .הייתה זו המטרה האמיתית
היחידה של קורס זה ,שגם אתם תעשו זאת .ברגע שאתם מתעלמים מן האשליה ,אז אתם יכולים
להביט באמת ולשמוח.
האם אתם רואים שבסופו של דבר זהו קורס בהגיון? שום דבר מכל אלה עשוי להיות הגיוני
לדעתכם ,אבל אני מבטיח שהוא הגיוני בעיני האלוהים .האם יש משהו חשוב מזה? חזונו של מי
עבורכם חשוב יותר ,של הבורא שלכם או שלכם? האגו אומר לכם שנולדתם רק כדי למות.
האלוהים אומר שלעולם לא נולדתם ,ואי לכך ,לעולם אינכם יכולים למות .ברגע שתאפשרו לדבר
זה להיות האמת ,או במילים אחרות ,תקבלו שזו הייתה האמת מאז ומעולם ,אז ההגיוניות של
האמת תפציע בחייכם .אז ההגיון לכאורה של העולם יראה לא הגיוני ,ואתם לא תעניקו לו כוח
עוד .אז תהיו מושיעים כמוני ,ותציעו ראייה מקודשת זו לכל אדם שאתם פוגשים ,ממש כפי
שאנוכי עושה עתה.
אח

שיעור 37
אתם מבינים כעת שמילה אחת היא כל שהיה דרוש כדי לפתוח את מגילות הקדומים שבכם,
לגלותן לעולם כולו .אין צורך לחזור על מילה זו כאן ,כיוון שהיא מפארת את נשמתכם .השכל
אינו יכול להכיל את האמת של חוויה זו ,ואף לא את הנתיב שבו צעדנו יחדיו .היא גילתה את
הדבר שמעולם לא נחבא ,לבד מאשר בדמיונכם .אולם אין צורך בדבר כדי לראות את שתמיד היה
נוכח ,ולכן הדגשתי במידה רבה כל-כך את הצורך לראות כפי שאני רואה ,וכפי שאלוהים רואה,
לדעת שהן זהות.
העיניים באמצעותן אתם רואים כעת ,הן עיניים עתיקות ,ואף-על-פי-כן הן נולדו זה עתה .הלב
באמצעותו אתם אוהבים עתה הוא לב עתיק ,אף-על-פי שהוא פועם בכם זו הפעם הראשונה.
מילה בודדה זו אפשרה לכל הדברים הללו להתרחש ,ועכשיו משאמרתם אותה ,לא באמצעות
פיכם אלא באמצעות כל ישותכם ,אתם ערים.
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אני מברך את בואכם לעולם החדש כישות נאורה .האם הבנתם שזה יהיה סופו של הרגע הבודד
שלנו יחד? אני מביט בכם ורואה את עצמי ,מוגשם וער לחלוטין .לכן ,אתם ערים .המתנתם כדי
שמישהו ידע זאת עליכם ,כדי שאתם תדעו זאת על עצמכם .כך הוא עתה .היפתחו לראייתי
אתכם ואפשרו לה להקרין כלפי חוץ .אתם ערים ,ואתם נאורים .כן!
אח

שיעור 38
אני מקדם את פניכם בברכה להוויה בה אתם מכירים לחלוטין באלוהות שלכם ,רואים אותה בכל
הדברים ובכל האנשים ,ויודעים שלא ניתן להפריד אתכם מזה אשר ברא אתכם בדמותו .כיוון
שנבראתם בצלם אלוהים ,כך תיוותרו .ההבנה הפשוטה של אמת אחת זו היא משמעות היות
האדם נאור ,ואני תובע זאת עבורכם עתה .מדוע אני חייב לתבוע זאת עבורכם? התשובה כה
פשוטה ,תשובה שאני בטוח שכבר הבנתם .אני חייב לקבל הבנה זו עבורכם ממש כפי שאתם
חייבים לקבל אותה עבור אחרים ,כיוון שרק אז היא תהיה ידועה .תודעתי מכווננת לביטוי המלא
של המציאות שבתוככם ,והדבר שווה לאמירה שהיא מכווננת למציאות שבתוכי .אי לכך ,הגבול
שביניכם לביני נעלם מתודעתי ,ואני מסוגל לדעת שהנני אחד עם אלוהים .וכך גם אתם תדעו
ותבינו את המתנה שלא ניתן לקחתה מכם .היא עשויה להיות נסתרת ,ואכן כך הייתה ,אבל לא
ניתן לקחתה .כאן טמונה ישועתכם.
רק צעד אחד פשוט נותר ,אף-על-פי שאין זה צעד אמיתי כלל וכלל .למעשה אין זה יותר מאשר
אתנחתא ,ארוכה דיה כדי שהרוח הקדושה תיכנס לתודעתכם .הלב שלכם יתעורר גם הוא
באמצעות נשימה עדינה זו ,כיוון שהוא מזהה את העצמי שלו ,שהוא הדבר היחיד שהרוח
הקדושה תגלה בפניכם .האלוהים מגלה את עצמה לעצמה ,ואתם העצמי הזה שאותו היא מזהה
עתה .זהו אותם יחד עם הבורא האהוב שלכם ,וכל השאר יחלוף ויעלם ,ויחשוף את הנחמה
שחיפשתם זה מכבר.
אח

שיעור 39
את הנחמה שחיפשתם מאז ראשית הזמן לא ניתן למצוא בזמן ,ולכן צעדתם במדבר זה ,מחפשים
אך לעולם לא מוצאים את שבאמת רציתם .הנשמה שלכם לא יכלה לשכוח את ביתה האמיתי,
ואף-על-פי-כן ,דומה שקיימת תהום עמוקה בינה לבין תודעתכם .באמצע ,בין השניים הללו ,לבכם
נח ,ועדיין נח ,אינו מסוגל לבחור את בן בריתו הנכון .אבל עכשיו ,כאשר הזמן נמוג בעדינות אל
הנצח ,התודעה שלכם זוכרת את שנשמתכם לא שכחה מעולם ,ונתיב הלב הופך ברור .כעת נותרה
רק משימה אחת ~ להתפרש כפי שהאלוהים מתפרש ,משום שרק אז מתנה זו תגבר בתודעתכם,
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ממש כפי שממלכת האלוהים תמיד גוברת בתוככם .אני מבקש מכם לא רק לראות כפי
שהאלוהים רואה ,אלא לחקות את פעולת האלוהים ,להתרחב ממקום של ודאות ממנו אתם
נהנים כעת .הניחו ליום זה להיות יום ישועתכם על-ידי הצעת ישועה לכל .אז הכל ישוב אליכם,
ממש כפי שבריאות האלוהים מעולם לא עזבו את אלוהים ,כך הבריאות שלכם תיוותרנה עמכם.
זוהי המתנה שאתם מציעים ומקבלים ,לא בזמן אלא במרחב הנצחי של העצמי הער שלכם,
מוגשם לחלוטין ומודע לעצמו.
הדבר נעשה ואתם ערים .המשיכו להכיר ולהגיש עצמי מקודש זה בכל מקום שאליו תלכו ,ולכל
אדם שהאהוב מביא אליכם .אתם כה דרושים עתה.
אח

שיעור 40
כל ענייני הזמן מתפוגגים כעת אל תוך האור; וממש כפי שילד שמתעורר בבוקר ומבין שחלומותיו
הנוראים לא היו אמיתיים מעולם ,כך אתם רואים את שתמיד נראה בבית שמעולם לא עזבתם,
לבד מאשר בדמיונכם .אתם בחרתם להביט אל מעבר למציאות לזמן מה ,אבל המציאות מעולם
לא הביטה מעבר לכם .לכן אני אומר שאתם שלמים ומוגנים ואין זה משנה כיצד אתם בוראים
את חייכם כאן בעולם הזה .הדבר שאותו בירך האלוהים נותר מבורך לנצח .כיצד אפוא יוכל רגע
של היסוס לשנות את רצונו הקדוש של האלוהים .הוא אינו יכול ,וההכרה שלכם בכך היא הכל,
לא רק עבור עצמכם אלא עבור כל מי שאתם פוגשים.
התפיסה הקדושה שלכם משתרעת מכם והלאה ממש כפי שתפיסת האלוהים משתרעת ומברכת
את הכל .הכל בכם כפי שהוא בי ,ממש כפי שהוא קיים בכל היש .ולבסוף ,הדבר שאינו קיים אל
לו להדאיג את הכרתכם הקדושה .האם אתם מבינים שזה מה שעשיתם מאז הפיצול הדמיוני
שלאמונתכם התרחש ביניכם לבין האהוב? הדבר לא אירע מעולם ,ולכן השפעותיו מתפוגגות
בעצמן ללא כל מאמץ מצדכם .אינכם צריכים לעשות דבר מלבד לקבל את דברתי ולאפשר לרצון
האלוהים עבורכם להתקיים ללא התערבות האגו שלכם .האם תבחרו לעשות זאת עכשיו?
בחרתם בכך וכל היקום מושיט לכם ידו עכשיו.
מגילות הקדומים נפתחו ,והאמת שהן מכילות שוטפת את העולם כולו .אתם השער דרכו היא
עוברת ,ואליכם היא תשוב שלמה ומושלמת .הפיצול הדמיוני נרפא ,לא באמת ,כיוון שהוא מעולם
לא התקיים במציאות ,אלא במעשה ,שהוא הדבר היחיד שחשוב עכשיו .אין זה משנה שהחלום
מעולם לא היה אמיתי .הוא נראה לכם אמיתי ושום דבר אחר אינו חשוב .אבל עכשיו החלום
תופס את מקומו הראוי ,ואתם חופשיים .המשיכו להציע חופש זה לכולם ,והוא יהיה שלכם לנצח
נצחים.
אני בלבכם לעד ,אח.
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