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 דמהקה
 
 
 

שאתם זה משתנה, נע קדימה. הוא הופך להיות אחר, ככל  ם ההעול
או   שהייתם.  מכפי  אחרים  להיות  חוזרים  אתם  בעצם  שהופכים 

 כפי שהייתם?להיות 
 

אתם מבקשים לנוע קדימה,   -  יש עניין כזה בעולם זה של בני האדם
  בני  לאחור, למי שהייתם. פעמים רבות  ים להתפתח, אך בעצם חוזר

מרא הולכים   גישיםדם  שיש  לא  שהם  בעיה  בתור  זאת  ומזהים  חור 
בעצם  היא  התקדמות  כל  כי  מבינים  אתם  האם  עליה.  להתגבר 

 הליכה לאחור?
 

שכבר   מי  רבה  במידה  הוא  להיות  הופכים  שאתם  מי  כי  הבינו, 
הייתם  כבר  בוטחים,  הייתם  כבר  פתוחים,  הייתם  כבר  הייתם. 

בחו להרגיש  ידעתם  כבר  ולבטא  שפמשוחררים.  עצמכם  יות  את 
, כבר ידעתם להיות כל החלקים שאתם. כבר ידעתם לחיות  תחוינובנ

ביחד   ליצור  ידעתם  וכבר  זו,  עם  וזו  זה  עם  זה  פעולה,  בשיתוף 
 עולמות חדשים. 

 
לגילים   רק  בהכרח  מתכוונים  לא  ואנו  זאת,  לעשות  ידעתם  כבר 
גם מתכוונים  אנו  שלכם.  בתינוקות  שהייתם  למי  או    צעירים 

קדול בהיסטורתקופות  של  יה  מות  קודמים  בגלגולים  האנושית, 
ושיתוף פעולה אשר הצליחו   הניסיונות ליצור אחוו  -  התרבות כולה

מצומצמ היו  חלקם  אחרת.  או  כזו  אנשים  יבמידה  מאות  והקיפו  ם 
בלבד, אחרים הקיפו עשרות אלפי אנשים. כבר ניסיתם ובמידת מה  

  ז א  י שהייתם,חוזרים למ  ם תהצלחתם ליצור חופש של ממש. כעת א
ויוצרים את כל זה מחדש. כלומר, נעים קדימה ו בחיים אלה ממש, 

וחוזרים להיות מי שאתם יכולים להיות, מי שכבר הייתם, רק בצורה  
 שונה לחלוטין.
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חשוב להבין כי במובנים רבים מעולם לא חייתם בתקופה דומה לזו 
אדם    לא רצו בני  ם בה אתם חיים כעת או תחיו בהמשך חייכם. מעול

כרבים כ עבור אחרים.  ל  והן  עבור עצמם  הן  כך,  כל  גדול  ך חופש 
חזק היה  לא  מעולם  אית  הרצון  ויחד  כך  של    ו כל  המימוש  גם 

הולך   אשר  ממש,  של  חופש  זהו  יום.  היום  בחיי  הזה  החופש 
וברעיונות  ובדעות  בהתנגדויות  בדרך  נתקל  הוא  אם  גם  ומתפשט, 

מ החופש  אותו  את  כאשר  שמהסותרים  גם  מפחדים  .  ו  ממנאתם 
ומתנגדים לו או לא ממש רוצים אותו, החופש הזה כאן, הולך וגדל,  

ה לא  מעולם  הזה,  במובן  ומתפשט.  לזו  יהולך  דומה  תקופה  יתה 
 בכדור הארץ.

 
קשורות והן  היום,  לכם  שיש  היכולות  לכם  היו  לא  מעולם   בנוסף, 

לעצ מעניקים  שאתם  חופש  של  מידה  באותה  ישיר  אלו  כמ קשר  ם. 
יות, בהחלט, אך גם יכולות של כתיבה וקריאה, לוגיכולות טכנוגם  

בחז היו  אשר  קשפעם  מעטים  לשלוט החזיקו  ת  הכוח  את  בכך 
פעילות   להיות  הופכות  שלכם  המיסטיות  היכולות  גם  באחרים. 

במיוחד שיש  .  ונפוצות  מה  את  לגלות  רק  לא  ממשיכים  אתם  כך 
שלכם לממש דת היכולת  ימלחיים האלה להציע לכם, אלא גם את  

 ל מה שלחיים האלה יש להציע לכם.  ת כא
 

במובן הזה, אתם חיים בכדור ארץ חדש, ההולך ונבנה מחדש. אתם 
. כלומר, לא נוצרה כאן השמדה טוטאלית אפסלא מתחילים אותו מ

שלהם המבנים  של   ההריסות  שמתוך  הארץ,  כדור  של  המוכרים 
 בזמן שהכדורר ארץ חדש  ודל מההתחלה. אתם יוצרים כויוצרים הכ

מבנים של שליטה והפרדה ופחד וניצול ממשיכים   -  שן עוד כאןהי
, ממשיכים להשפיע, בעודכם יוצרים עבור עצמכם ועבור  להתקיים

אחרים מבנים חדשים של שלום ושל שיתוף פעולה. אתם מחליפים, 
חדש,  ארץ  בכדור  ישן  ארץ  כדור  חדש,  בעולם  ישן  עולם  אט,  אט 

נעי שאי  םואתם  מכירים  נכבכיוון  את   כללם  מבססים  וכלל, 
 בלבד.   אינטואיטיביתה עההחלטות שלכם להיות כפי שאתם על ידי

 
להבין לא    חשוב  אתכם,  מניע  אשר  בחזון  מדובר  כי  זה  בהקשר 
בידיעהלכן  פחות מכך.   שכן במובנים מודעת,  ,  שכלית  אין מדובר 
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חייתם שבו  לעולם  דומה  לא  היום  העולם  כאשר  ג  בעבר.  רבים  ם 
שהייתם, אתם הופכים הלכה למעשה להיות    מי ות  חוזרים להי  אתם
היכולות תאחר עם  שלכם,  הנוכחי  בגיל  הייתם  לא  מעולם  שכן   ,

חיים,  בו אתם  בעולם החופשי  החופש   הנוכחיות שלכם,  מידת  עם 
הכ הזה,  במובן  בתוככם.  מוכר,  ושיש  ולא  זר  אחר,  להיות  הופך  ל 

סוללים עצמכם    בעודכם  בה  רדעבור  ללכת  על  ך  ון החזהמבוססת 
 האינטואיטיבי שלכם.

 
יודעים ה  אתם  כיצד  ידיעה  עובליבכם  להיות,  יכול  אתם אותה  לם 

בעזרתה עתיד שאינו מוכר. הוא יהיה    מביאים מעבר מוכר ויוצרים 
דומה במידת מה למי שהייתם, אך שונה עד מאוד. במובנים רבים  

לכדור ה דומה  לא  כדור הארץ החדש  כך,  לא ץ שחייתם בראכל  ו, 
זבתקופ לעבור  ה  עליכם  ולכן  חדש,  הוא  קדומות.  בתקופות  ולא  ו 

 שינוי של ממש. 
 

שינוי   להשתנות  עליכם  כי  העובדה  לכם,  חדש  מה  דבר  אינו  זה 
כי מילים אלו יאפשרו לכם להבין  מהותי, ממשי. אבל אנו מקווים 

עמוק  כה  הוא  לעבור  שעליכם  השינוי  להשתנות כעלי  -  מדוע  ם 
ובאופן שבו אתם חיים עם עצמכם   נותפיסות ובאמוי יסודי בתונשי

כזה  חדש,  ארץ  כדור  של  היווצרותו  את  לאפשר  כדי  אחרים,  ועם 
 המושתת על החזון של ליבכם.

 
עליכם   הזה,  העולם  את  ליצור  כדי  הזה,  השינוי  את  ליצור   כדי 
בהרחבה  כך  על  דיברנו  עליכם.  המשפיעות  שונות  תפיסות  לשנות 

בעודנו ממםכבעבר של לכם  זא  שיכים לעשות,  כאן: הסברנו  גם  ת 
 ל בסדר.ושהכ

 
שהכ יכולים  והסברנו  שאתם  אתכם,  אוהבת  שהאלוהות  בסדר,  ל 

להניח את כלי הנשק שבעזרתם אתם מנסים לשנות את עצמכם ואת  
נקודת מבט, דרך אחרת  המציאות שלכם. הצענו לכם, מתוך אותה 

לח אחרת  דרך  שלכם,  החיים  על  הצע  תוילהסתכל  לכם אותם.  נו 
אחולב מהותי, ן  שינוי  יוצרים  בעודכם  מחדש,  חייכם  כל   ת 

החיים   בתחומי  נוגע  אשר  כזה  יחד,  גם  ממדי  ורב  ואורכי  רוחבי 
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הכ אם  מה  וכולם.  בכם,  משתנה  מה  משתנה?  אז  מה  בסדר,  ל 
 משתנה מסביבכם?

 
התפיסה  אינה  אותה,  להטמיע  תמשיכו  כי  שחשוב  זו,  תפיסה 

שיש   בתודעה  הלהיחידה  בספר  טמיע  מבקשים זה  שלכם.  אנו 
חשוב נוספת,  בתפיסה  רבה    הלעסוק  חשיבות  בעלת  פחות,  לא 

 יש מספיק. כי התפיסה האומרת  - והשפעה
 

מספיק? שיש  להיות,  יכול  זה  שיש  כיצד  למדתם  חייכם  כל  הרי 
חוסר, שאין מספיק, שיש תחרות ולא כולם מנצחים. למדתם לוותר, 

למד להתפשר,  יכו  םתלמדתם  לא  אתשאתם  לקבל  מה   כל  לים 
הגיהינו מה  במידת  כי  למדתם  רוצים.  הארץ,    םשאתם  בכדור  הוא 

רק   אם  הבא,  בעולם  שם  אי  עדן,  גן  לכם  יהיה  אחד,  יום  ואולי, 
שאתם  כפי  בדיוק  תתפשרו  אם  כלומר  הזה,  בעולם  יפה  תתנהגו 

 יכולים להתפשר.
 

ש  אתכם  לימד  לא  אחד  שהאף  מאנשים  מורכב  פשרו, תהגיהינום 
ש לואלה  התפשרו  צלא  עדן  א  לגן  לחכות  ו ריכים  כבר  מאחר  הם 

 חיים אותו.
 

אנו מבקשים להציע נקודת מבט אחרת, שונה בתכלית מזו שגדלתם 
התפישה  זו  לאורה:  עצמכם  את  לגדל  יכולים  שאתם  כזו  עליה, 

ק אהבה, יש מספיק אור, יש מספיק  יהאומרת כי יש מספיק. יש מספ
 ק כסף.  או לא, יש מספי ונזמן ואפילו, תאמי

 
באמת  סמ  יש שאתם  מה  כל  את  לעשות  זמן  ומספיק  מקום  פיק 

ויש   ומספיק חלומות לממש  להגשים  יש מספיק אפשרויות  רוצים. 
לבד   כרגע  מרגישים  אתם  אם  גם  אתכם,  שאוהבים  אנשים  מספיק 
מופרך,  לכם  נשמע  זה  אם  וגם  מספיק,  יש  לכם.  מי שמקשיב  ואין 

 הזו. פתוחים לאפשרות ויאנו מבקשים כי תה
 

י שיש  שתנמה  תדעו  אם  תהיו,  מי  מספיק?  שיש  תדעו  אם  בכם,  ה 
י איך  שלכם?ימספיק?  החיים  מערכות  ראו  על  ישפיע  הדבר  כיצד 
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הזו? כיצד  התפישה  היחסים שלכם? אילו מבנים תיצרו ביחד מתוך  
 ראה כדור הארץ?יי

 
לכם,   נאמר  כבר  הארץאנו  שא  שכדור  מה  מכל  שונה   םתיהיה 

הח הארץ  כדור  מורמכירים.  יהיה  שהככב  דש  היודעים  ל ומאלו 
 בסדר, ושיש מספיק.
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