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הקדמה
אהבה ,אור ומידע מוצפן נשלחים אל קוראי הספר הזה אשר בוחרים
לפתח בעצמם את יכולת התקשור.
יכולת התקשור היא טבעית לכל בני האדם .היא ניתנת לפיתוח ולאימון .אפשרי
וקל לפתח מיומנויות של אינטואיציה ,רגישות קליטה ואמונה.
אין אדם שאינו יכול ללמוד לתקשר עבור עצמו .עם זאת חשוב מאוד שלא להפריד
בין יכולת מיסטית לבין התפתחות רוחנית מודעת.
חשיבות רבה יש להיותך "כלי" נקי" ,צינור" טהור" ,ערוץ" בהיר .ולמה הכוונה?
האדם שמבקש לתקשר ,לשאוב מידע מהנסתר למען הביאו אל העולם הנגלה ,חייב
לשמור על איזון פנימי .חשוב שיהיה בעל תכונות של מוסריות ,ענווה ,אמונה .במידה
שהוא חסר מהויות אלו ביכולתו לבקש לפתחן במקביל למיומנויות הקליטה.
ככל שאדם יותר טהור כך הוא משדר וקולט באופן רהוט בתדרים גבוהים יותר .ככל
שהתדרים גבוהים ונקיים יותר כך מתקבל מידע בהיר ,איכותי ,שיכול לעזור בהכוונה
ביומיום.
יש להדגיש כי כל מתקשר הוא למעשה פרשן ומפענח המידע שהוא קולט .הקליטה
מתאפשרת באחד או ביותר מהחושים העיקריים ,המתורגמים בנסתר לחושים רוחניים.
אלו הם :ידיעה פנימית טלפאתית ,ראייה פנימית ,שמיעה פנימית ,רגישות קליטה
בכל חוש אפשרי אשר לו מקבילה רוחנית :ריח ,תחושה.

יש צורך להאיר את הדרך של ההתחברות הפנימית לכל בני האדם בתקופה יפה
ומיוחדת זו .הכוונה לעידן החדש ,למאה הזאת .יש לאפשר לכל אדם שמשתוקק
להתפתח באופן רוחני אנושי לאמץ לעצמו את הכלים לכך.
ההתפתחות הפנימית העמוקה והגבוהה ביותר היא זו שבה האדם מגיע לדרגה
ש בה הוא מקבל מידע ישיר מההדרכה העליונה .ככל שהוא הופך להיות צינור נקי יותר,
כך הוא מתמלא יותר ויותר באור הבורא .במצב זה מתחזקת האמונה שלו .הוא מפתח
בתוכו איכויות של אופטימיות ומוסר .במקביל מתפתחת בו אהבת חינם שפירושה:
לחיות בתדר של "ואהבת לרעך כמוך" .זהו התדר הגבוה ביותר שניתן לשאוף אליו
בעולמנו .במצב של חיים אלו המודעות גבוהה וטובה .מצב של "התחשבנות" מוחלף
ב"התחשבות" .התחשבות בזולת מתוך כבוד לכל יציר נברא .הבנה עמוקה כי כולנו
שווים ,אשר משולבת בענווה גדולה.
מדובר כאן בטוהר המידות ובדרך של התעלות .כל זאת באמצעות ההתחברות
פנימה וההעמקה ,אשר משלבת בתוכה עליה בסולם המודעות הרוחני הפנימי.
בפשטות ,המטרה היא להפוך לאדם טוב יותר ויותר .ראשית לעצמך .תתנהג בכבוד
עצמי ,בחמלה ,בסליחה ובהערכה למי שאתה .בהמשך ובמקביל תתנהג כך גם לזולתך.
ֵרעָ ָך הוא כל אדם בעולם ,משום שכל בני האדם הם נשמות שנבראו ממקור משותף
אחד.
המדריך להת חברות ולהתקשרות פנימית מיועד להנחותך בדרך הישר אל לחיבור
למקורות מידע של אמת .הכוונה היא לקבל הדרכה עצמית טובה לחיי היומיום .לקבל
תמונה רחבה יותר של המציאות ואת האפשרות לבחור בדרך המתאימה ,הנכונה,
המדויקת ביותר עבורך.
הדבר יאפשר לך להשתחרר מכל תלות מופרזת שאולי פיתחת במדריכים חיצוניים.
יהיו אלו יועצים מתחומים שונים ,אנשים שאתה מעניק להם את הסמכות .אין זאת
אומרת שאין זה נכון להיוועץ .אדרבה ,הייעוץ מעניק אפשרויות בחינה מהיבטים
ומזוויות ראיה שונ ות .עם זאת האדם צריך להבין שרק הוא בלבו ובנשמתו יודע מהי
הדרך המתאימה לו ביותר .כאשר הלב מחובר עם השכל ,כאשר יש חיבור המכונה
בלשון הקבלה" :מוחא-ליבא" הידיעה מחוברת אל הרצון העליון של הנשמה.
המדריך יעניק לך כלים מעשיים בשילוב עם התפתחות המודעות הרוחנית
והמוסרית שלך.
בכלים אלו תלמד לעזור לעצמך .יתכן שבהמשך תלמד להיות יועץ נבון וטוב
לאנשים אחרים.
דרך צלחה ומהנה!

