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  יבאהקדמה מפי רבי עק
 .הספר שלפנינו חושף הינו צוהר אל תורת האמת והאחדות

בעת מתן , עם הסגולה הנבחר, תורה זו אשר ניתנה לעם ישראל

: התורה כולה על רגל אחת הינה, כידוע לכם וכמבואר. סיני

אלוהיך בכל נפשך ובכל ' ואהבת את ה". "ואהבת לרעך כמוך"

, נה בלתי מותניתנתי:  פירוש אהבה כפי שניתן כאן הינו".מאודך

שהיא זורמת כקרני החמה המעניקות את חומן , מתוך הלב

... ללא כל יוצא מהכלל. ללא כל אפליה, ואהבתן לבריאה כולה

כשם . שאף היא בלתי מותנית בעליל, נתינה זו גורמת לקבלה

כך אף הקבלה נעשית , שהאדמה וכל החי בה סופג את קרני החמה

קבלה זו של . ת שפע הנתינהבטבעיות ומתוך נכונות להכיל א

הינה גם בגדר נתינה אל , של הנתינה הנדיבה, של המוענק, הנשלח

. ן נקרא גם בהיפוך אותיות כך.ת.הפועל נ, כידוע לכם. הצד הנותן

  .הינך מקבל בתמורה את הנתינה שלך, כשאתה נותן לזולת

עד כה חיו בני האדם ושרויים היו בתרדמת תֹודעת 

הנגזרת הינה מהתבוננות דרך שני קצוות ,  זו תודעה".הדּואליות"

לעומת " טוב", "חושך"לעומת " אור", יום לעומת לילה: המתרס

את הנבדלות המוקצנת בין אדם , מדגישה את השוני, "רע"

תודעה זו . בין דת לדת אחרת, בין מדינה לשכנותיה, לחברו

רוב בבני אדם בלתי מודעים בעליל לסוד כוח -פי-על, מאופיינת

אין הם זוכרים כלל את מנת חלקם ביצירת ! בריאה המשותפתה

במלחמות בינם לבין , מלאים הינם בסתירות פנימיות. המציאּות

מלחמות אלו מושלכות .  בין כל חלקי האישיות שלהם–עצמם 

,  יהיו אלו שכנים– בינם לבין רעיהם –ומוקרנות אל החוץ שלהם 

 המלחמה מאופיינת דרך. תהיינה אלו אף אומות אחרות. קרובים

   ".מסלול הכאב"בהינה 



14 תודעת האחד

 אל "דפוס קורבן"שתל בני אדם רבים מתוכנתים באמצעות 

אין הם מקבלים אחריות על הקורה . תודעת הנבדלּות הדואלית

באמצעות , אין הם מבינים כי הם אלו אשר זימנו לעצמם. להם

הם נוטים להטיל את . את הקארמה שלהם, מערכת שיעורים

יהיו אלו בני אדם .  גורמים חיצוניים–" ריםאח"האשם על 

. תהיינה אלו מדינות שכנות, יהיו אלו גורמים ממסדיים, אחרים

אף יטו אצבע מאשימה כלפי אלוהים ויאשימו אותו , לעתים

יהיו אלו . קשים עד מאוד לחוויה, במאורעות בלתי מובנים בעליל

  .ןמלחמות שמד למיניה, תאונות, מקרי מוות בלתי מוסברים

, הגיע הזמן להתעורר, בני אדם יקרים ואהובים עלי עד מאוד

להיפתח אל תודעה , לקחת אחריות אישית על יצירת המציאּות

של עידן " המשיח"תודעת , חדשה המחלחלת דרך שערי הרקיע

   !הדלי

! תודעה זו מקורה בהירארכיות הגבוהות והנשגבות ביותר

תודעת "ר מתודעה זו הינה עליונה ביותר ומפותחת יות

כל , מדברים אנו כולנו, מדבר אנוכי. ראיית הנבדלות, "הדואליות

הבאים להאיר , מדריכי האור וישויות השליחים שאינם בגוף פיזי

ד":על, את דרככם ח א ה ת  ע ד ו "ת !  

הה  בו הג האמת  את  לכם  ר  להאי באה  ו  ז דעה  תו

תר ו הנשמה, י ר  שו ממי באת  המו האמת , האמת 

ל דו הג ם  הי ו מאל בעת  ו ה, הנ ו ו ינהרם  ד ו בכב שא 

בעצמו האחד. ו מן  לכם  כו רכם    !מקו

קבלת -אי"אין יותר , "נבדלות"אין יותר , "אחרים"אין יותר 

של , ואף בתחום המורחב יותר, בתחום האישי של הפרט" אחריות

  . בתחום המדיני,הכלל

השלום . שלום זה מחלחל אל התודעה. הגיע עת השלום

ון של אנרגיית מביא הוא איתו את ריחה ובושמה הטוב והחנ

 זו הינה כבוד הדדי אהבה.  זו הינה אחדותאהבה... האהבה
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באשר הינו תודעה תבונית המושתלת ומופעלת , לכל יציר נברא

  !!!באמצעות ניצוץ אלוקי

 –והשעה בשלה , והעת לכך הגיעה, בני אדם מוזמנים לעבור

 אל –שאפיין אותם במרוצת עידנים כה רבים , "מסלול הכאב"מ

  !"הלבמסלול "

זוהי דרך גדולה ומוארת של . מסלול זה הינו דרך החמלה

  ...החלמה מכל מלחמה

לא ", "וגר זאב עם כבש": זוהי דרך של חזון אחרית הימים

  "...ילמדון עוד מלחמה

זהו מסלול של בחירה קולקטיבית של המין האנושי להמשיך 

  !ולהתפתח בסולם האור האבולוציוני

על , בלת אחריות על כל הקייםיש ק. אין יותר הטלות אשמה

בני אדם נוטלים אחריות על כל התכולה הפנימית . כל שזומן

כולל הוא את מערכת כלל .  בית המקדש אשר להם–שלהם 

המצויות בחביון ,  מּודעֹות ואף בלתי מודעות–האמונות שלהם 

כל , כולל הוא נטילת אחריות על כל המחשבות! המודע-תת

כולל הוא חיבור מלא אל הרצון . כל המעשים שלהם, הרגשות

זוהי . חיבור זה נעשה דרך התחברות להיכלה של הנשמה. האלוהי

  !האמת הגבוהה

ביכולתכם לראות את , כשמחוברים הינכם אל האמת הגבוהה

התפתחות קבוצתית : השיעור שעובר ועבר המין האנושי

  !הרדמה שהיא ,הדרמהבאמצעות 

יתה זו המחזה הי".  וכולם שחקנים–כל העולם במה "

רעיונית בשיתוף פעולה מלא של כל נשמות בני -קולקטיבית

, "בעולם האמת", נכתבו במישור העליון, "חוזי נשמה. "האדם

מאפשר חיבור לאמת העליונה של האחדות , שאכן כשמו כן הוא

, בני האדם נשלחו להתגלגל. של קשר ישיר לאלוהים, והשיתוף

ך החוויה הישירה למען ילמדו את האמת דר, שוב ושוב
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והם שכחו את מטרת , הידע ניתק מהם במכוון. וההתנסות

  ". חוזי הנשמות"את , השיעורים

אין כל טעויות . הכול היה מתאים לזמנו. הכול היה נכון

  .אין כל טעויות! בבריאה אני אומר לכם

שכולל , האם תחשבו כי במחזה דרמתי כלשהו שצפיתם בו

, משברים ואף מצבים קומיים, תאסונו, רצף של טעויות לכאורה

הכול מתוכנן בידי גורמים שמימיים ומופק ? קיימת המקריות

, ידם של המדריכים מכוונת. בסיוע השחקנים האנושיים כולם

שיש אשר תכנו " (הבדיקה"אף מאפשרת את כל מצבי , מנווטת

  !)ומצבים בלתי נעימים לכם בעליל" טעויות"

! בתוכו תדרים רמים יותרהמין האנושי המתפתח יכול להכיל 

  .מתעלה, מתגבשת, מתרחבת: תפיסת האמת שלו משתנה

  !בפלנטה" בוגרים"המין האנושי כולו מתעלה למעמד של 

. המעבר מהממד השלישי והרביעי נעשה אל הממד החמישי

. זהו ממד שבו מחשבות מתגשמות במהירות. זהו ממד היצירה

ירת מציאות זהו ממד שבו חלומות הם חלונות ופתחים ליצ

  . מודעת

, להיטהר,  על בני האדם להתנקות–כדי להגיע אל הממד הזה 

להבין וליישם את הידע החדש המוענק להם דרך גורמים רבים 

  !)זהו גורם אחד". (שונים"ו

את המין האנושי ומסייעת לו , מאז ומתמיד, הסקרנות מכוונת

ל התפתחות הטכנולוגיה מאפשרת שיתוף ואיחוד של כ: להתפתח

. רשת האינטרנט באה לאפשר לכם זאת! מקורות וגורמי המידע

-שוו בנפשכם כי רשת אשר כזאת מצויה הינה במישור הרוחני

  !הרעיוני

  ! היא מאפשרת לכם גישה אל כל מקורות המידע

! יהיה נגיש לכל בן אדם" תקשור"מה שתכנו היום 

  .הטלפאתיה הולכת ומתחזקת
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, "קארמתיים"ת חובות לצביר, אין זה הזמן לשמירת סודות

  .לחוסר הבנה

  !זהו זמן האיחוד

  !זהו זמן השלום

פי רזי הפרדס שהיו נסתרים -על, זהו הזמן להבין לעומק

  :בפניכם מה פשר הפסוקים המכוונים

אלוהיך בכל נפשך ' ואהבת את ה", "ואהבת לרעך כמוך"

  ".ובכל מאודך

כל אחד ! פעמי משיח הנה זה בא, העת בשלה, הגיע הזמן

להתרומם , להתחבר אל הנקודה שבלב, מוכן לפקוח את העינייםש

 הינו אור האלוהים אשר –אל תפיסת המציאות מעיני הנשמה 

הינו ניצוץ אלוקי שמופעל ומתאחד . מתעורר להכיר באלוהותו

  .עם ניצוצות אלוקים שכמותו

  מה ששנוא : "זהו פשר הפסוק. אין אתם נבדלים זה מזה

  "! אל תעשה לרעך–עליך 

מברך אנוכי את כל הקוראים בחיים טובים ומלאי הגשמה 

מברך אנוכי אתכם בהמשך עליה בסולם האור . עצמית

מברך אנוכי אתכם בשפע של . האבולוציוני של המין האנושי

  .אהבהבשפע של , בשפע של בריאה, בריאות

, מודה אנוכי לאילנה היקרה שלי על האפשור לעבור דרכה

אשר לשמו נולדה ,  אשר היא מכילהדרך הצינור הטהור והנקי

 ככלי של –עד הגיעה הלום , ויצרה את כל מארג חייה עד כה

  .כשופר המלאכים ושליחתם הנעלה, הרוח

מודה אנוכי לכל אלו אשר מאפשרים מעבר של מסרי הרוח 

מודה אנוכי לכל הקוראים דבריי אלו ובוחרים . באמצעותם

  .בעת הזאתפני האדמה -להפנימם ולהכילם בתדריהם על

לשמור על , לצטט אותם, מאפשר אנוכי להשתמש בחומרים

  .קדושת הנאמר ולכבד את המידע
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, נושא מסר האחדות והגאולה, רבי עקיבא, כאן אנוכי

, שולח אנוכי אליכם מן התדר שלי. התקומה וחזון אחרית הימים

מאציל אנוכי דרך המילים את הקדושה ואת החיבור אל האמת 

משמש אנוכי שופר למדריכים . נשמההגבוהה ממישור ה

,  מלאכים–כולם באשר הם " מדריכי האור", מהירארכיות גבוהות

  .ישויות אור נעלות העושות את רצון האלוהים

אלוהינו ' שמע ישראל ה". "אחד אלוהינו שבשמים ובארץ"

  !"אחד' ה

, ומסיים ופותח אנוכי את הדברים ומסכם את רוחם במשפט

שימוהו בשערכם והפיצו את המסר , כםאשר תחקקו על לוח לב

  :והבשורה שלו

  "!ואהבת לרעך כמוך"
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  20שיעור 
מתכון ", "הצרכן הנבון" :יצירת מציאות

  משלים ליצירת מציאות מודעת, "האושר

בוקר טוב לרבי עקיבא  ,בוקר טוב מדריכים יקרים ואהובים

  .ברצוני להמשיך בשיחתנו. היקר והנפלא

 אילנה יקרה ואהובה,  צפרא טבא ובוקר מבורך:רבי עקיבא

מחי כל , אנא. ברצוני לברכך על ההתמדה, מאוד-עלי מאוד

משום שהם מצמצמים את יכולת ההכלה , רגשות אשם מקרבך

 ותפקידה ביצירת ההכלהאדבר על , בהזדמנות זו. שלך

 החל רווח 'יצירת מציאות', הנושא הזה. המציאות שלכם

משום שהגיעה העת כי . וטוב הדבר בעיני עד מאוד, בתקופתכם

  .אדם ילמדו טיבה של אחריות אישית לחייהםבני ה

נמצאים בתוך צינור הבריאה ' יצירת מציאות'חומרי , ובכן

אשר , צינור זה מקיף את כל תכולתכם הבלתי פיזית. שלכם

היות . על הבריאות שלכם ושל סביבתכם, משפיעה אף על הפיזי

הכול "כי , אף למדעניכם מתחום הפיזיקה הקוונטית, שידוע כיום

המורכבות הן , מכך מסתבר כי גם אמונות, " אנרגיההוא

ממחשבות אשר יש בהן ידיעה ברורה לגבי נושא מסוים וכיצד 

;  אשר הן מורכבות מדמיון ומרגש–מחשבות ; הוא אמור להיות

 אשר כוללים חוויה אמיתית ומשכנעת ואין צל של ספק –רגשות 

  ! כל אלו הינם צבירי אנרגיה–בממשותם 

  קנה לכם את ההבנה אודות המערכת ידע אנרגטי מ

הידע גורס כי . וגופי ההילה שלכם" אקרות'הצ "–האנרגטית 
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הרי , באופן טבעי, כשגופי האנרגיה שלכם פועלים כשורה

מאזנת את כל , משקה, ית החיים נכנסת לתוככם ומרווהיאנרג

כל , האיברים, יהיו אלו התאים. היסודות מהם מורכב גופכם

הפעלה תקינה של המערכת האנרגטית מזרימה . האורגניזם עצמו

ממנו זורמת האנרגיה ללא , ת החיים אל גופכם האנרגטייאת אנרגי

אל גופכם , אל גופכם הרגשי,  אל גופכם הפיזי–כל גורם מפריע 

, אזי הינכם מרגישים כשורה. המנטאלי ואף אל גופכם הרוחני

ם לידי הינכם מגשימים ומביאי. רוח עצמית-באיזון מלא ובקורת

, אהבה, חיים מתוך שפע. ביטוי את פוטנציאל החיים אשר לכם

  .חיוניות, עוצמה, אמונה

הינכם , כאשר מופר הסדר הטבעי של הזרמת האנרגיה, ברם

יכולים . הדבר בא לידי ביטוי בתחומים רבים בחייכם. נחסמים

התחושה תלווה . ראשית לכל, אלו להתבטא בתחושה פנימית

התחושה תתפשט אל הגוף .  ואף מציקיםרגשות בלתי נעימים

  בתכולת "הדבר תלוי . או במועד מאוחר יותר, הפיזי במהרה

אל , התחושה תתפשט אל המישור המנטאלי". הרגשות המעיקים

אל הידיעה הפנימית ואזי תיצור ותייצר לכם את , המחשבות

אשר : "זאת כשם שנאמר. המציאות בדיוק מחומרים פנימיים אלו

  ".א ב–יגורתי 

הפרה טבעית של האיזון האנרגטי נוצרת כתוצאה מחומרים 

אשר הינם מנוגדים אל קדושת החיים , "קלוקלים"ו" פסולים"

דרך "ולא אל , "דרך הפחד"חומרים אלו יהיו קשורים אל ! עצמם

רגשות וכמובן שאף אמונות , אלו יכללו מחשבות". האהבה

על כל , יהםפחדים למינ: הם יכללו. הקשורות לצמצום ולחוסר

, "מועקה"כ, "חשש"את חלקם תגדירו כ. צורותיהם השונות

כל אלו מהווים ". חרדה"כ, "פחד מוות"כ, "מורא"כ, "דאגה"כ

.  למשנהו–ניואנסים דקים המבדילים בין סוג וצורת פחד אחד 

, לכאורה, אותם תכנו בשמות שונים, אף רגשות אחרים, למעשה
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שהם פחד , גשות אשםר: אלו יכללו. מורכבים ממוצר הפחד

, ביקורת עצמית; פנימי משום שלא פעלתם בדרך הרצויה לכם

שלא , שאף היא סוג של פחד אשר אומר לכם כי אינכם בסדר

, ייאוש, רחמים עצמיים; שאתם צפויים לעונש, פעלתם כרצוי

כל אלו הם תוצרי לוואי של ִמפעל הפחד . רצון לנקום, שנאה, כעס

  !הגדול שהינכם עבדיו

תוכלו מייד לסווג כל רגש , תחשבו על כך באופן זהאם 

 ראו עצמכם כקונים הנמצאים ".מוצר פחד"שלילי שעולה לכם כ

בין מדפי הסּוֶּפר וביכולתם לקחת את המוצר ולהכניסו לעגלת 

שבה , ביכולתם גם לקרוא את התגית שעל המוצר. הקניות שלהם

טול אותו ולבחור שלא לי, כתובים כל המרכיבים מהם הוא עשוי

ביכולתם לגשת אל המוצרים אשר מורכבים הם . מבין המדפים

לשימם בעגלת הקניות שלכם ולרכשם , מאהבה ומקבלה עצמית

  !לעצמכם

אך רציני מאוד , מחד, דימוי זה יעניק לכם היבט משועשע

 הביטו בה –כל אמונה , כל רגש, כל מחשבה. מאידך, במהותו

ך אתם תהפכו ותהיו כ. כבמוצר והבחינו ממה היא מיוצרת

  .מודע-במקום שתהיו הצרחן הבלתי, "הצרכן הנבון"

חיוך עודו שפוך .  תודה לך רבי עקיבא הנפלא והנהדר:אילנה

שמולבש במילים בצורה כל כך , על פניי למקרא הרעיון שלך

פשוט . כך לקוחה מעולמנו ומוכרת לכל אחד מאיתנו-כל! ציורית

  ! גדול

, רעיון הינו דבר מופשט. ן"חחן לעלמת ה- חן:רבי עקיבא

הוא . אף תחתונים, או לחילופין, אשר מגיע מעולמות עליונים

בני אדם הם אלו אשר . נפרד משלכם, "אחר"נמצא במישור 

האמונות שלהם , מיומנותם, פי מידת סבלנותם-על, בחכותיהם

הם אשר יורידוהו מהחכה .  שולים אותו–התדר שלהם , הבסיסיות

להכניס אל , להשליך בחזרה אל הים.  איתוויבחרו מה לעשות
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או למכרו לחנויות ולהביאו , להשאיר לעצמם את הרעיון. הרשת

יהיו אנשים אשר יבחרו את הרעיון , גם בחנות עצמה. לידי הכלל

אחרים , אחרים לא ישימו לבם אליו. ויוסיפוהו לסל הקניות שלהם

חלקם ירימו  –) דימוי הדג(דחו מהרעיון יאלו שי. דחו ממנויאף י

אחרים יסורו בשאט נפש אך לא ישתפו את , קולם בצעקה נגדו

  .זולתם עם הרגשתם ומחשבותיהם

אכן עולם הדימויים והמשלים נוח הוא עד מאוד להעברת 

  . דבר גשמי–" דג", במשל זה, נכנה את הרעיון. רעיון

הרעיון הוא כזרע הנקלט . הרעיון הוא מוצר הניתן לפירוש

  .בהתאם למידת נכונותה לקלטו,  שורשיםבתודעה ומכה בה

 אשר נשלחים הם "זרעי האור"רעיון יכול הינו להיות מסוג 

  . אין סוף, אין מרחב, אין זמן, החופש, הִאְפשּור, "דרך האהבה"מ

 אשר נשלחים ,"זרעי החושך"רעיון יכול להיכלל על סוג 

 –" הילחם או ברח"זו כוללת את התמצית של ". מדרך הפחד"

כל סוגי הרגשות הבלתי , מכילה את המוצרים הנלוויםאשר 

ההיפך מלאפשר קיומו דבר מה ". (שֹוְלִלים"נקרא להם , נעימים

  !).יהיה לשלול את קיומו

הצרכן הנבון ייטיב ויתכנן לעצמו את הדיאטה הרצויה 

. הוא ייקח אחריות על סוג המוצרים אשר יעכל אל קרבו. לקיבתו

  אשר ייטיב עם גופו , ם בריאברצותו לשמור על אורח חיי

, לשמור על גזרתו, "נפש בריאה בגוף בריא: "ככתוב, ונפשו

ייטיב לעשות אם ילמד את הנושא על , לשמור על איכות חייו

ילמד על . את גוף האדם וצרכיו, ילמד את הרכב המזון. בוריו

, ידע הוא את חשיבותם של סוגי המזון. המערכות השונות

עליו לדעת מהי המידה המומלצת של קלוריות . תוספים, ויטמינים

היות שלא כל אדם אכן מוכשר לעשות כל . אשר יכניס אל תכולתו

הרי שהוא יסמוך על , ואף אין ברצונו להתעמק בדברים, זאת

את . אשר יעשו עבורו את העבודה, מתאימים" אנשי מקצוע"
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אף אם ידע את כל , גם כאן. ללא מאמץ, יקטוף הוא, פירותיה

הרי שנדרשת מידה של לקיחת אחריות שלו לגבי אופן , ורהאמ

  .השימוש בידע

עד כמה וכיצד , אדם יכול לדעת מה נכון עבורו לאכול

אך,אדם אף יירשם למכון כושר. להפעיל את גופו  השאלה  

האומנם יקפיד , אם ידע את כל הפרטים הללו: החשובה הנשאלת

  ?ווישמור אף ליישמם ביומיום ולקבעם באורח חיי

נכון . חשובה אף יותר ממידת הידע התיאורטי, מידת היישום

בכל תחומי החיים עלי , כמו בכל הנושאים, הדבר במקרה זה

  !אדמות

שאף הוא , במשל זה של הדיאטה הבה נמשיך לנו ,כעת

בכל הגילאים ומכל , טף, נשים כגברים, מדבר אל לבבותיכם

  .המעמדות והלאומים

 את אותו מתכון תדעו !ושרהמתכון לאשתדעו מהו , נאמר

: אכילתו תגרום לכם לחוש נפלא. ללא מאמץ, להכין בקלות

  .שבעי רצון ונחת, מודים על חלקכם כי רב, מאושרים מאוד

. פי מידת הצורך שלכם-על, ככל הנראה? האם תשתמשו בו

יהיו אנשים אשר יסתפקו . אל האושר" הצמא"ו" הרעב"נכנה זאת 

  ". להתאמץ"שום שלא ירצו כלל מ, במנת הסבל הרגילה שלהם

מרכיבים אשר ,  כולל בתוכו חומרים פשוטים'מתכון האושר'

אין לכם כל צורך לשלשל מעותיכם ביד . מצויים בהישג ידכם

אין כל צורך בכל גורם מתווך אשר יגדל . רחבה כדי לקנותו

המתכון כולל מספר חומרים בסיסיים אשר ! עבורכם מוצר מסוים

  !באופן טבעי בגינת ביתכםמצויים וקיימים 

כוונתי גם למטבח אשר בו תאפסנו את כל המוצרים " גינה"ב

הגינה יכולה להיות גם עציץ . אם אין לכם גינה משלכם, שלכם

  . שמצוי בביתכם ואשר הינכם מטפחים ומשקים אותו

קל להשתמש במתכון והשימוש בו יביא לכם את כל מה 
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  :שאתם מייחלים לו

המתכון יגרום לכם . רוויה, שובע, וןתחושה של סיפוק רצ

שימוש יומיומי מבטיח . להגיע למצב האידיאלי בו אתם חפצים

  !תוצאות נפלאות ואף ניסים

נראה ? מה דעתכם?  האם תשמשו במתכון הסודי הזה,כעת

-ב, ולו אף בסתר, כי רק מעטים לא ישתמשו במתכון, הדבר בעיני

את תוצאות המתכון רבים עוד יותר ישמחו לחלוק . אמותיהם' ד

זאת משום שחלק מתוצאות הלוואי של שימוש . עם רעיהם

! יגרמו לאהבת אמת ללבלב בלבכם, יומיומי במתכון האושר

אהבה . שמחה רבה, נתינה ללא תנאי, אהבה זו תכלול נדיבות רבה

אהבה זו תהיה גם . זו תהיה האופן שבו אתם חושבים על עצמכם

יהיו מוכרים לכם ומכונים , םהאופן שבו אתם מקבלים את רעיכ

כל ", "מכרים", "ידידים", "חברים", "עמיתים" "בני משפחה"

  ".העולם כולו

" מתכון האושר "–" המתכון הסודי", ובכן יקירים ואהובים

  .ניתן לכם כעת

נדמה . באופנים שונים, הוא ניתן לכם בצורות שונות, למעשה

החל , ל מאפהיכול הוא להיות כל מיני סוגים ש. אותו למאפה

  .עוגה, פשטידה, מלחם למיניו השונים

כדי שהמסר יוכל , אלו נמסרים בצורות שונות" מתכונים"

אל בני אדם רבים , לעבור בקלות ובפשטות אל סוגי תודעה שונים

  .ככל האפשר

אני מוצא לנכון כי הדימוי והמשל ממשיל ומחזק עד מאוד 

  .את ההבנה הבסיסית לגבי נושא מסוים

מרכיב זה . אושר שלכם כולל מרכיב אחד בסיסימתכון ה

.אהבה": יהיה   , "אהבת חינם",  מדובר בסוג הנעלה שלה"

, "נתינה-קבלה-נתינה", "אהבה טהורה" ,"אהבה בלתי מותנית"

הוא מחצב טבעי . שמות רבים לו למצרך"! ואהבת לרעך כמוך"
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אשר יאפשר . אשר יחפשֹו שם, אשר טמון בלבו של כל אחד מכם

  .צאת ללא כל הפרעות וגורמים מעכביםלו ל

ולמעשה כעת הגיע , אני מכילה את דבריך! מדהים: אילנה

, ואני בוחרת להכין לו ארוחת בוקר, לשעה קלה, יואב בני מהצבא

אני . לשבועיים בצבא, לפני שאני מסיעה אותו בחזרה אל התחנה

רבי עקיבא , ברשותך, לפיכך. משערת כי יש קשר בין הדברים

עד , נצא נא להפסקה,  שאינו מפסיק להפתיעני ולרגשניהנפלא

זה ממש .  נפל לי האסימון,רגע .בהמשך היום, מפגשנו הבא

על ", "על דגים", "מתכונים"אני משוחחת איתך על ! מצחיק

להכין לו ... מגיע בהפתעה בני ואני הולכת... והנה" מצרכים

פי -על. פשוטו וכמשמעו, ליישם את הנאמר ....ח-ח-ח-ח! ארוחה

  !פשוט ענק! חכמת הדרש וגם בפשט

אני משתתף ! יפה הוא הצחוק לבריאות,  אכן:רבי עקיבא

תודה לך יקירה על העבירך . בשמחתך ומצפה להמשך פגישתנו

  ! את החומר בצורה כל כך שוטפת ונפלאה

האם , רבי עקיבא היקר והנפלא. רק למחרת, חזרתי: אילנה

  ?תסכם עבורנו את הרעיון

ובכן היו אלו . אילנה יקרה ונפלאה,  צפרא טבא:בארבי עקי

של , או אף בלתי מודעת, דימויים ומשלים אודות הכלה מודעת

בקשתי מכם הייתה כי ִּתְבְררּו היטב ! ליצירת המציאות" חומרים"

כי תקפידו . את האמונות שאתם מוכנים להכניס לתוככם

יקרב כל זה . כי תבררו את רגשותיכם התואמים, במחשבותיכם

אותה תוכלו לחוש מתוך הפנימיות , אתכם אל האמת הגבוהה

אשר אך זורעות , האמינו פחות לידיעות סנסציוניות! שלכם בלבד

, קחו אחריות על המציאות הפנימית שלכם. אמונות של פחד

  . על זו החיצונית–ובאמצעות כך 

ללא תלות , השכילו לפתח את מד האמת הפנימי שלכם

ד.בדעות חיצוניות ו  לברור את ,  לחשוב בשביל עצמכםע
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  .אמונותיכם כאילו בוררים אתם זרעים מתוך ערימות החציר

 האם מקורן מתדר –האמינו לתחושותיכם ודעו לזהות 

יהיה כל אדם . האם מקורן מתדר הפחד, או לחילופין, האהבה

למען , ומי ייתן ותבחרו בטוב. אל הנחיית נשמתו, קשוב אל לבו

ויתגשמו חזיונות , אל ואומות העולםעם ישר, טובת הכלל

 –בחרו באור . בדבר אחרית הימים, ירמיהו ומיכה, הנביאים

  .והייתם אור לגויים

למען אחדות עם , אנוכי רבי עקיבא, עד כאן בשיעורנו זה

 של "ואהבת לרעך כמוך"נושא דגל , ישראל ואומות העולם

  .תודעת העל הגבוהה והנשגבה ביותר

 . האפשור ועל שחזרת לסיים את השיעורעל, ותודה לך אילנה



279 שיחות עם רבי עקיבא

  21שיעור 
  האמת הגבוהה של הנשמה

רבי עקיבא , בוקר טוב לך ,בוקר טוב מדריכים יקרים ונפלאים

  .תודה. ברצוני להמשיך את שיחתנו, היקר והנפלא

הינך . אילנה יקרה ואהובה, צפרא טבא לך: רבי עקיבא

על .  הקודששליחות, ממושמעת מאוד ומתמסרת כיאות לעבודתנו

  .השרביט ניתן לך? מה ברצונך כי נשוחח היום

עלה לי לשוחח על נושא שהעלתה , ובכן. תודה לך: אילנה

היא אמרה לי כי מתעוררים בה לאחרונה כל מיני . מטופלת שלי

היא אמרה לי כי היא . שאין היא יודעת אף את הגורם להם, כעסים

, שיחת טלפוןב. אינה יודעת מהי האמת שלה ומהו הרצון שלה

התייעצה איתי מטופלת אחרת לגבי פרשנות של , יום קודם לכן

אמרתי לה . כיצד הוא יפרש מעשה שלה, אדם ממנו נפרדה

, לא חשוב למה כוונתו ומה ברצונו. שהפרשנות שלו אינה משנה

. אני רואה את הקשר.  ושתדבק בהשלה האמת יאלא שתדע מה

אולי הם בעלי . ם אחריש אנשים שנסחפים אחר רצון חזק של אד

  ?מה תוכל לומר לנו על נושא האמת. צורך ְלַרצות

שמעתי הרגע לפתע בקול חזק את ! משהו מדהים, רגע

כולל , "אלוהיך בכל נפשך ובכל מאודך' ואהבת את ה"סוק הפ

מעולם לא . זה נשמע מתחנת רדיו של השכנים שלי. המשך הפסוק

  !שמעתי זאת בבוקר

נושא האמת חוזר כשתי .  ואהובה אילנה יקרה:רבי עקיבא

האמת ניתנת . משום שהוא מהות המסר שלנו, וערב בשיחתנו

האמת . לחוסר הבנה, או לחילופין, האמת ניתנת להבנה, לפרשנות
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האמת אף . בצורה שונה, כל אדם, כל בר דעת, נתפסת אצל כל דת

ידי שני בני אדם שונים -על, ניתנת לפרשנות מנוגדת לחלוטין

, "מעורפלת"האמת יכולה להיות . במחלוקת ביניהםהנמצאים 

האמת ". ברורה כשמש ביום בהיר"כשם שיכולה היא גם להיות 

  . כמו גם חמקמקה, יכולה להיות נגישה

אינכם , כשם שכבר הסברתי. רבים שואלים ?מהי האמת

 ביכולתכם. יכולים להבין ולעכל ולהכיל את האמת הגבוהה ביותר

  !ערך האמונות שלכם עצמכםפי מ-לתפוס את האמת על

עמידה על הגבולות הפנימיים -הכעס הוא תוצר נלווה של אי

, למען הדיוק! אף של חוסר ראיית האמת הגבוהה, ולעתים, שלכם

הוא מערפל את , בכל פעם ששרוי הינך בכעס: אפשר להניח כך

אשר טומנת בחובה , ראייתך ואינך רואה את האמת הגבוהה

  !א כעתהסיטואציה בה הינך נמצ

הכעס מסיט . מסמא עיני פיקחים, הכעס מעוור עיני חכמים

הכעס מאפיין אדם בעל . מהאמת הנשמתית הגבוהה והברורה

, לנסיבות" קורבן" אשר מרגיש כי הוא ,*"דפוס של קורבן"

הוא גם קורבן לרגשות , למעשה". אחרים"לאנשים , למצבים

גיית החיים שכאמור חוסמים את זרימת אנר, הפנימיים השליליים

. הכעסהבולט בין רגשות שליליים וחוסמים אלו הוא . אל קרבו

מציף את הרגש כלפי חוץ ורותם את , מעורר הוא כאוס פנימי

  . את המעשה אליו, החשיבה

אחרים מתומרנים . בכעס" לשלוט"יש אנשים אשר יכולים 

הכעס , למעשה. בהם" שולט "–והכעס , ידי רגש עז זה-על

מקפיץ את כל הרגשות אשר אגרתם , ערמנ, מטלטל אתכם

עד אשר הכעס , לא תדעו על קיומם, לעתים. והדחקתם בקרבכם

משול הדבר . יעלה אותם ממקום רבצם וינופף בהם לנגד עיניכם

                                                 
 27בפרק " דפוס קורבן"עוד על  *
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.  אשר מנופף במטפחת האדומה לנגד עיני השורללוחם השוורים

 –תגובת השור . המטפחת האדומה הוא הכעס.  הוא אתם–השור 

  .כך נראים אתם בעת הכעס. לצאת לקרב, להסתער, להתרגז

ויפנוהו כלפי , יש אנשים אשר יוציאו את כעסם כלפי חוץ

ישמרו את הכעס , אחרים. הגורם אשר עורר את הרגש מקרבם

או פשוט יפחדו , יתביישו בו, משום שיחפצו לשלוט בו, בתוכם

, אלו יפנו את הכעס כלפי גורם אחר. להשתמש בו ברגע האמת

יהיה זה . רה בלתי קשור בכלל להיווצרותו של הכעס הזהלכאו

יהיה זה אף כלפי גורם שייתפס אצלם כחלש מהם , בזמן אחר

  .ואשר אותו יוכלו לתמרן

, רוב בחוסר אונים-פי-על,  מתאפיינים"דפוס הקורבן"בעלי 

על , הם ינעלו את הכעס בפנים. בהדחקה ובהפנמה, באוזלת יד

אט -אט, אשר יחלחל בהם, הרגשהם ישחררו מ. מנעול ובריח

הם יכעסו . בראש ובראשונה, ויפנו אצבע מאשימה כלפי עצמם

! על עצמם מדוע לא הגיבו ברגע האמת כלפי מעורר הכעס מרבצו

הם יפנו חיצי ביקורת . בהססנות, הם יאשימו את עצמם בפחדנות

, ואף יפצעו את הדימוי העצמי שלהם, עצמית נוקבת כלפי עצמם

  !עקב כך

כי אין , אם ברגע בזמן מסוים ירגישו כי גדשה הסאה, םבר

ללא , ישחררוהו כנצרת רימון, להם יותר מקום להכיל את הכעס

, הם יפגעו בכעסם בכל מי שמצוי סביבם! כל בקרה ושליטה

את הגורם , באופן כלשהו, בהתייחסותו, ואשר רק הזכיר להם

- אי, ללמש. להם" כואב"יכול הדבר להיות נושא אשר . לכעסם

   .לשיעור האמתשקשור כמובן , עמידה על גבולות

האם אתה מוכן להתייצב ? האם אתה יודע מהי האמת שלך

או ? מהו הרצון האמיתי שלך? ים מהי אותה אמת/ולומר לאחר

אפשר שאינך מאמין בכוחך . להיפגע, שמא הינך פוחד להתעמת

ינך ולפיכך ה,  שהדימוי העצמי שלך פגועייתכן. לשכנע, להשפיע
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יש אנשים אשר במצבים של פחד לומר את האמת כפי . פוחד

אף יטייחו את האמת העמוקה מפני , שהיא נתפסת בעיניהם

כי , אמירת האמת בעובדה-הם יתרצו את אי? ולמה כוונתי! עצמם

כך הם יתפסו בעיני עצמם כטובים ! הם אינם רוצים לפגוע בזולת

ה ירצו לחסוך מדוע ז, למען האמת העמוקה יותר! ומיטיבים

  ?וכי מדוע שהאמת שלהם תיתפס כפוגעת? "פגיעה"לזולתם 

הפחד שלהם : אלא הגורם הינו, לא זאת העובדה העמוקה

  ידי התמודדות עם כוח הרצון של -על,  להיפגע–עצמם 

אין בכך  !הם אלו שפוחדים מפני האמת ותוצאותיה! זולתם

סכים אשר יש לדעתה ולה, אלא זוהי אמת" ,רע"או , "טוב"

כאשר יודעים ומבינים אתם כי הפחד מפני . לראותה בבירור

הדבר . ביכולתכם לפעול לתיקון עצמי פנימי, האמת טמון בכם

על יצירת " לקיחת אחריות"נחוץ לכם לצורך מעבר אל השלב של 

  !המציאות שלכם

חלקן בלתי ידועות , כי מערכת האמונות שלכם, עליכם לזכור

היא אשר מושכת וממגנטת אליכם , "גלגולים קודמים"ומקורן ב

אשר , "מצבי צמיחה"יקראו אלו מעתה . אירועים ומצבים

מאפשרים לכם לרוקן את התכולה אשר אגרתם וצברתם במחסן 

  .ולהביט בתכולה, פנימי

היו אמיתיים ואמיצים ודעו , כאשר מתעורר בכם רגש כעס

 "אחר"בגורם ה, מה באדם?  מדוע זה צף ועולה הרגש–להגדיר 

  ?העלה את המשקע הזה בכם

מהו רצונכם והסכימו , דעו תמיד מהי האמת הגבוהה שלכם

  .לבטאו גם כלפי חוץ

, כאשר אתם תהיו ברורים עם עצמכם לגבי הגבולות שלכם

, גם כאשר מדובר בקשר בין בני אדם, מהי מטרתכם, מהו רצונכם

   אתם תוכלו להבהיר–קשר בין מדינות , קשר בין מוסדות

  , ערפּול בכוונות יוצר חוסר אמת בקשר". צד האחרה" זאת ל
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אנשים יכולים . והדבר מעורר כעסים סמויים בקרב שני הצדדים

אותה הם , אמת מסוימת, מצד אחד, לכעוס משום שהם שומעים

מפרשים בהתאם לדימויים הפנימיים שלהם ולהבנתם 

, הם מרגישים וחשים באמת אחרת, ומצד שני. הסובייקטיבית

- אי, ערפול, חוסר בהירות יוצר עננּות. מאחורי המיליםהנסתרת 

  .אלו מעלים פחדים וכעסים סמויים ממקום רבצם. וודאות

,  יש אנשים אשר אינם יודעים מהי האמת שלהם:אילנה

הם אינם מחוברים . בוודאי שגם מהי האמת הגבוהה של נשמתם

כיצד נוצר מצב . והם מגיעים אלי בבקשה שאעזור להם, לעצמם

  ?מהי הדרך לפקוח עיניהם, הכז

מדעות של ,  בני אדם רבים ניזונים משמועות:רבי עקיבא

אין הם בוררים מהי . ממּוסכמות, מחינוך שקיבלו, "אחרים"

אין הם סומכים על ! במה הם עצמם מאמינים! האמת שלהם

הם אינם מאמינים . על האינטואיציה, תחושות הבטן שלהם

בכך הם נתלשים ". בחוץ"ק אנשים אלו מחפשים חיזו! בעצמם

, חיבוריהם הפנימיים מתרופפים. יותר ויותר באחיזתם הפנימית

  . הם מתרחקים מהאמת של נשמתם

לכפוף " לגורמים אחרים"אנשים אלו מעניקים את הכוח 

הם . הם משתעבדים לרצון שהוא חזק משלהם. אותם אליהם

 את הם מבטלים.  להםוסוגדים בעלי הכוח וההשפעהאחרי נוהים 

כמו "הם מנסים להיות . דעתם מפני דעה שולטת ורווחת בציבור

, אלו" כולם"אין הם יודעים מה חושבים ומרגישים , אמנם". כולם

הם פשוט ! שהם כה רוצים להידמות אליהם ולהיעשות חלק מהם

אם נראה את היופי . להשתייך לדעת הרוב. רוצים להיות שייכים

אך דרכם , קום בנפרדותהם רוצים להיות באחדות במ, שבכך

  . כמובן, מוטעית

שהם רבים יותר מכפי , המסר שברצוני להעביר לאנשים אלו

הדרך ! אתם שייכים כאשר אתם מרגישים שייכים: הינו, שתחשבו
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 להיות –להשתייך באמת לעצמכם , ראשית לכל, להשתייך היא

  .ידי נשמתכם-המחובר ומודרך על, בקשב ללבכם

מחזקים את האמת של , אני העליוןחיבור אל הנשמה ואל ה

! האדם ומדריכים אותו לבטוח בעצמו ובתחושותיו הפנימיות

מחלישה את האדם וגורמת לו לנסות , התרופפות החיבור הזה

, הדרך להשתייך, לכך-אי !להיתלות בגורמים חיצוניים לו

חיבור חזק יותר אל הנשמה : תהייה, להרגיש בביטחון בקיומם

אלו יעניקו להם . העליון שלהם-ל האניחיבור חזק א. שלהם

  !אל האמת הגבוהה שלהם, על בסיס יומיומי, נגישות תמידית

ללקיחת אחריות , האמת הגבוהה של הנשמה קשורה כמובן

זאת עשיתם כדי . אשר אתם קראתם לו להתרחש, על כל הקורה

החשיבות ! ללמוד ולראות את תבניות היצירה הפנימיות שלכם

כאשר תבניות . ות מודעת רבה עד מאודבכך ליצירת מציא

שמקורם לוט , פנימיות אלו מושתתות על פחדים שונים ומשונים

ואף להסיטו , הן עלולות להשפיע על הרצון המודע, בערפל

  .ממסלול ההתגשמות שלו

רוצים אתם כסף רב יותר כדי לחוש ביטחון ולחיות , למשל

. רת המציאותאתם לומדים את חוקי יצי. בשפע ובנוחיות חומרית

. נרשמים לקורסים, רוכשים קלטות וספרים, צופים בסרטים

מרגישים אתם כי יש לכם את הידע ואתם מנסים ליישמו במציאות 

אינכם מצליחים , אינכם מבינים מדוע הדבר, ומשום מה. חייכם

. לא זה הדבר? האם השיטה אינה נכונה, האם הדרך. להתעשר

חלקן אף , ים אמונות שליליותהסיבה היא כי בתוככם הינכם אוגר

  . סותרות ומנטרלות את הרצוי לכך

על יצירת שני מסלולים סותרים המבטלים , דיברנו כבר על כך

עוצמתי יותר וחוסם את " מסלול הפחד", יתרה מכך. זה את זה

המשום שתפקידו ? מדוע הוא חזק יותר .הרצוי מלהתבצע נ  .הג

זו יכולה . גיעהאמונות של פחד מנסות להגן עליכם מפני פ
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המודע שלכם נוצרה -אשר בתת, להתרחש בעת התנסות מסוימת

  . אמונה כי היא מסכנת אתכם

 שיש בכם ייתכן ?מפני צבירת כסף, למשל, מדוע תפחדו

אמונות , או מקבילים" גלגולים קודמים"שמקורן ב, אמונות

 –מרבה נכסים "כי , מהחברה שלכם, שרכשתם בבית הוריכם

 שטמונות בכם טראומות של אובדן הרכוש תכןיי". מרבה דאגה

אמונות אלו יצרו מסך הגנה אשר לא . אשר פגעו בכם מאוד

  .יאפשר את הרצוי להתחולל

הדבר ? כיצד תדעו אם יש לכם אמונות שליליות של פחדים

ויבצר , יתוודע אליכם כאשר תנסו במודע ליצור תרחיש מסוים

  .מכם לממשו לאורך זמן רב

  .אל נושא הכעס והאמת הגבוההאנו נחזור כעת 

 וכוללת את מסר אחתהאמת הגבוהה של כל הנשמות הינה 

זאת הינכם . אתם נשמה נצחית המתגלגלת למען התיקון :האחדות

אשר משקפות לכם , עושים באמצעות מערכות יחסים חיצוניות

 או שמא ,"דרך האהבה"בין אם מקורן ב. אמונות פנימיות שלכם

. כל בני האדם משתפים פעולה איתכם, לכך-אי." בדרך הפחד"

אשר ערכתם וסיכמתם איתם בעודכם " חוזי נשמה"הדבר מעוגן ב

  .בטרם נכנסתם לגוף וחזרתם אל עולם החיים, בעולם האמת

דעו כי הוא בעצם עוזר , כאשר אדם מעורר בכם כעס, לפיכך

לכם להתבונן בפנימיות שלכם ולראות אמונה שלילית אשר צפה 

מה . מהי האמת העמוקה יותר. ת עצמכם מהי האמתשאלו א. בכם

מה האמת הזאת שראיתם . אמת זו מראה לכם על עצמכם

, לאחר שנחשפה האמת הזו, לפיכך. מאפשרת לכם לתקן בקרבכם

תבינו כי אתם , למעשה. תוכלו לסלוח לו, הודות לגורם החיצוני

משום . בחרתם להיפגע משום שלא ראיתם את האמת על עצמכם

לאחר שתואילו . יותר מהאחר" צודקים"לכם להיות תמיד שחשוב 

 שכעת תפנו חיצי ביקורת ייתכןמשום ש, לסלוח גם לעצמכם
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. תוכלו להתעלות לשלב הבא של ההבנה, מורעלים כלפי עצמכם

  .סליחה היא אפשור להכרת תודה

הרי אלמלא הראה לכם אותו גורם חיצוני את דפוס היצירה 

ר ומשחזר עבורכם אירועים ומצבים היה זה חוז, הפנימית שלכם

  .פעם אחר פעם, דומים

. אתכם" הכעיס"זוהי בהחלט סיבה לחוש תודה לאדם ש

  .אתכם" הכעיס"תודה לעם ש

נאמר שאדם אכן בעל . רבי עקיבא היקר והנפלא: אילנה

 שמכיר את הרעיון ייתכן, קרא והפנים את הנאמר, מודעות רוחנית

מהי ? י אינו מבין זאת כךמה אם הצד השנ. ממקורות נוספים

וכמובן ברובד גבוה , הדרך להשכין סליחה בין אנשים אשר רבו

  ?  בין עמים אשר במריבה–יותר 

משום , ובכן. תודה לך על שאלה מצוינת, יקירה: רבי עקיבא

נוספים על הערוץ , שהתקשורת ביניכם מתבצעת בערוצים רבים

, הלה.  השני את ההבנה שלכם כלפי הצדלשדרתוכלו , המילולי

ירגיש כיצד כעסו משתחרר ומתפוגג , אמנם לא יבין מדוע וכיצד

, הוא יקלוט את הרגשות הנעימים אשר אתם חשים כלפיו. מאליו

 שהוא ייצור איתכם קשר ייתכן. ויפעל בהתאם, את שחרור האיבה

כי תהליך הסליחה והרצון להשלים , ותופתעו לשמוע מפיו

,  כי לא ייווצר כל קשר פיזי ביניכםאפשר גם. מגיעים מהכיוון שלו

. אך אתם תחושו כי הכעס התפוגג וכי מחשבותיכם בנושא נמוגות

, קשרים יכולים להתהדק. שוב אין אתם קשורים ביניכם בכל קשר

זהו . בהתאם לחוזה הנשמה ולבחירת האישיות, או להתרופף

  .וכאלו הם תוצאותיו" שחרור קארמה"תהליך של 

, גורם ממסדי, וחזים ברגש עז כלפי אדםכאשר הינכם א, דעו

היוצר ,  אתם קשורים אל הגורם באופן אנרגטי–מדינה אחרת , דת

הקארמה היא חיבור אנרגטי המוביל לשיעורים . קארמה

  .משותפים
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" שלילית"אם לבני אדם יש קארמה . רבי עקיבא היקר: אילנה

 עד, האם בהכרח הם יפגשו וימחיזו אותה בחיים האלו, ביניהם

  ?שתשחרר

ת קארמה שלילית יוצרת:רבי עקיבא מהו מהות .  של חיבור 

זו יכולה לבוא לידי ביטויה גם באמצעות קשרים עם אנשים 

נאמר שבני זוג התגרשו ונותרו משקעים שליליים ". אחרים"

הוא מפתח דפוסים שליליים . או אף בקרב רק אחד מהם, בקרבם

, ו טינה וכעסים שוניםהוא שומר בתוכ. בגידה, אמון, לגבי זוגיות

אפשר . בן זוגו הקודםבתקל ילא בהכרח הוא ישוב וי. אף פחד

שהוא ימגנט לעצמו שותף חדש אשר יעזור לו לעבוד על התכולה 

  . הפנימית השלילית

אם אין . הדבר משול לתפקיד שנשמה לקחה על עצמה

. היא מוסרת אותו לאדם אחר, ביכולתה למלא את התפקיד

  !ל עוד יהיה בו צורךהתפקיד יתקיים כ

 אתם –נפרדתם , לגבי האדם הספציפי ממנו התגרשתם

כדי להשלים , אפשר שבחיים הבאים, תשובו ותיפגשו במועד אחר

הסבר זה מבהיר קשרים . ולתקן את הקארמה השלילית ביניכם

בני אדם מגיעים עם . למשל, קשים ובעייתיים בין בני משפחה

זו הסיבה כי ! ולתקנםמטענים קארמתיים אשר יש לשחררם 

בעוד שעם , עם ילדיכם, לעתים קל לכם ונעים בקשר עם הוריכם

  .יותר קשה לכם, עם אחד מהילדים, אחד ההורים

הדרך לשחרור הקארמה תהיה תמיד רק באמצעות הפניה אל 

את הכרת , את החמלה, הכוללת את הסליחה" דרך האהבה"

תהיה , אהבה בלתי מותנית משחררת את הקארמה .התודה

" ואהבת לרעך כמוך"הדרך של . ככל שתהייה, השלילית ביותר

הינה דרך של שחרור קארמתי והתעלות ברובד האישי וכמובן 

  .ואין אחרת, זו הדרך היחידה. הכללי והציבורי

אני מבינה את הדרך , ובכן. רבי עקיבא היקר והנפלא: אילנה
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? ומה כאשר מדובר בשני עמים. כאשר מדובר בשני בני אדם

העברי  כיצד להשכין שלום בין העם: כוונתי היותר מדויקת היא

 הרי כאשר נשקף איום ?במדינות ערב, ישראל לעם הערבי-בארץ

האם אפשר להגיע לשלום גם . עלינו להתכונן למלחמה, על חיינו

  ?ללא מלחמות

. שאלתך גדולה וחשובה עד מאוד,  ילדתי היקרה:רבי עקיבא

הדרך !  ולחזון של השלום העולמיכל צבא השמים נרתם למשימה

אין היא פשוטה ולא אוכל להביא כאן נוסחת פלאים , אינה קלה

  !לקיצור תהליך הכרחי

זאת כמובן לאחר , לסלול אותה, יש להכשיר את הדרך

כמו גם ספרים , ספרנו זה. וואי הדרךתתכנונים מדויקים לגבי 

וסוללים מכשירים את הדרך , רבים נוספים אשר נכתבים בעידן זה

 –אחווה ואחדות , הם טומנים רעיונות נשגבים של שלום. אותה

בתוכם , הקוראים המסכימים עם הנאמר. בקרב תודעת ההמון

  .בתורם, מטמינים בעצמם את הזרעים ומסייעים להפיצם

אני חשה מועקה למקרא דברים ,  רבי עקיבא היקר:אילנה

ואני דווקא , "הֹוקּוס פוקוס"אני מבינה כי אין פתרון של . אלו

בטיפוליי אני נוכחת בפלאים . מאמינה בניסים ובקיצור תהליכים

  .מידי יום

הרפי מדאגה ובטחי , אילנה יקרה ואהובה: רבי עקיבא

חזרי אל מסלול האמונה והביני כי יש צורך . באלוהים

ם י כ י יש צורך בשינוי התודעה של . ראשית לכל,  פנימייםבתהל

אל האמת , אדם אל מקורםבחיבור בני , הפרט ושל הכלל

  .מישור האור של הנשמה: הגבוהה

מּוסרים גבולות , דרך הממדים הגבוהים. אין כל חשיבות לזמן

אור , שפע ושגשוג, חזונות של שלום ואחווה. הזמן והמרחב

בני אדם צריכים ראשית לכל . ואהבה מוקרנים אל מסכי התודעה

ר י ות זו מכילה כי אפשר. נוספת,  כי קיימת אפשרות שנייהלהכ
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כי . כי היקום הוא מקום של שפע וִאְפשּור. את הטוב ביותר עבורם

כי . הטוב ביותר עבורם כולל הוא את הטוב ביותר עבור רעיהם

  !הטוב הגבוה ביותר משותף הוא לכל בני אדם וחווה

מתחומים , נרתמים אל המלאכה בעלי חזון רבים, משום כך

זו הסיבה כי השכמת . " והמלאכה מרובה–הזמן קצר . "שונים

לה את מתמסרת ברציפות , למלאכת הכתיבה, בחמש בבוקר, היום

פגישתנו זו החלה לאחר מסר היונה , אם תזכרי. 21-זה היום ה

  .שקיבלת

התחבאה מאחורי .  אכן הגיעה יונה לביתי ונחתה בו:אילנה

לאחר מכן היא הגיעה . שלחתי לה אנרגיות ריפוי. עציץ ולא עזבה

הרגשתי שבנוסף למסר . אחר יום נפחה את נשמתהלמרפסת ול

בקשתי כי היונה תהייה . טמון כאן מסר לכל עם ישראל, אישי

. כפרה על כל עם ישראל והתכוונתי לכך מעומק לבי ונשמתי

  . שעה יפה. 0707השעה 

, זוהי תקופה חשובה עד מאוד לעם ישראל: רבי עקיבא

, ון העליון הכולליש להתחבר אל החז. וכמובן גם לאומות העולם

מצב ההתחממות הגלובלית מסמל את . לטובת כדור הארץ כולו

לחשוב על . הצורך להתאחד ולחשוב על כל המשאבים הקיימים

, נביאים, דרושים בעלי חזון. פתרונות לשינוי המצב המתפתח

. אנשי מעשה, מבצעים, כמו גם בעלי החלטות בהירות, שליחים

  !יש לחבר את החזון לעשייה

עליו להירתם , חזון, להט,  אדם אשר מרגיש בלבו דחףכל

התחלנו את שיחתנו בנושא האמת , לפיכך! למשימה הכוללת

ברצוני . אשר מוטל על כל אדם להתחבר אליה, הפנימית הגבוהה

  .וואי לחיבור אל האמת הגבוההתלסלול כאן את ה

  .תודה. אני קורא למלאכי השרת להדריך את התהליך

  .ת הגבוההתהליך חיבור לאמ

התוקעים בשופרות למען , מובא מפי מלאכי השרת
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  .התעוררות הלבבות

עד שתחושו שקט ... עשו זאת מספר פעמים... נשמו עמוק" 

  ...בתוככם

  .בנשימה התחברו אל תדר האמת הגבוהה

  .ידי הפעלת כוח הכוונה וההצהרה-זאת תעשו על

כאשר לאחר כל משפט , בחרו ואמרו את ההצהרות הבאות

 נושמים עמוק ומפנימים את התדר הזה בתוך כל הגופים אתם

, רצוי לומר כל משפט שלוש פעמים. האנרגטיים שלכם

  .בהתכוונות מלאה

  ".ת לאור האמת הגבוהה/אני מתחבר"

  ".ת לחזון העליון של נשמתי/אני מתחבר"

  ".ת להכיל את האמת הגבוהה/אני נפתח"

  ".לעשייהת חזון /אני בחיבור מלא לאמת הגבוהה ומחבר"

ה י ג ר ,  של האמת הגבוהה תיכנס כעת דרך הכתר שלכםאנ

... הינכם מוזמנים להכיל את התהליך. אם תאפשרו את התהליך

וכי , דעו כי החיבור נוצר וכי דברים יתחילו לעלות אל המודע

  .תהליך ההתמרה מתחיל

שליחי , אנו מלאכי השרת, ברוכים תהיו בהווייתכם הנצחית

הצטרפתי לתהליך ומברך את כל ' י מלובביץהרב, ואנוכי .ה"הקב

  .אמן ואמן. עם ישראל בבוא הגאולה ועידן המשיח כעת חיה

הכלה כעת עליכם לבקש הפנמה .  תודה:רבי עקיבא של ו

תודה לך .  במספר21-נסיים כעת את שיעורנו ה, לצורך כך. הנאמר

על שהואלת להשתתף בתהליך ולאפשר אותו , אילנה יקרה

ך שהינך מכילה את תדר האמת הגבוהה ומעגנת על כ. בצינורך

הסוללים דרך , תודה לכל המשתתפים בתהליך. אותו בכל הווייתך

נושא מסר האחדות של , אנוכי רבי עקיבא. לאחדות העם ולגאולה

  .היו בשלום". ואהבת לרעך כמוך"

  . תודה על התהליך המרגש:אילנה



490 תודעת האחד

  אודות המחברת

  

מאסטר קואן , רייקימאסטר, מתקשרת,  מורה רוחניתאילנה בהט

שחזור גלגולים ושחרור , הילינג אור הנשמהמפתחת שיטת , יין

  .סופרת, קארמה

  .זהו ספרה התשיעי שיצא לאור

לחיבור ,  בכל תחומי החיים לשחרור חסימותמפגשים אישיים

  .התמרה והעצמה אישית, ייעוץ רוחני אנרגטי, למודעות ולתקשור

קורס , )כולל מאסטר(רייקי כל השלבים : קורסים למודעות

סדנאות קואן , מודעות דרך קלפי הטארוט, "להיפתח לתקשור"

  הסוד שמעבר ", סדנאות דמיון מודרך וחשיבה חיובית, יין

  . מדיטציות, הרצאות,  יצירת מציאות מודעת–" לסוד

הילינג ומדיטציה ,  הכוללים הרצאה"ת האחדתודע"מפגשי 

  . בהתארגנות קבוצות בכל הארץ ובעולם–לחניכה לאנרגיה זו 

  

  :מחברת הספרים שיצאו בהוצאת לוטוס

   מפתחות להארה אישית ופלניטרית–שחר עלֹות התודעה 
   יצירה מודעת–שער להתקדשות 

 



491 שיחות עם רבי עקיבא

   אגדה אמיתית על דמיון–שם באי אפשר -אי

  
  

  .מועבר בתקשור ומיועד לריפוי – חיבור להיכל הנשמה: דיסק מדיטציה

  
  

  סקים הכוללים סיפורי הרפיה לילדים די– "מלאך החלומות"סדרת 

  

  www.lotuscenter.co.il: תר הביתמוזמנים לא

  ilana@lotuscenter.co.il :להזמנות ותגובות מוזמנים לכתוב
 .ח לשמוע מכםאשמ

  
  34790   חיפה ,18הסחלב : כתובת

  050-7662055  ,04-8257727: 'טל

  

  "ואהבת לרעך כמוך"




