ההווה
הקדמה
אני האלפא והאומגה ,ההתחלה והסוף ,מה שקיים ,מה שהיה ומה שיהיה .חזון יוחנן 1:8
הציטוט מתאר ״חיים״ ,לא איש זקן בשמיים ,או אל שנראה כמו אדם.
אתם הורסים את המילה של אלוהים עם המסורות שלכם שהעברתם דור לדור .מרק 7:13
במילים אחרות; התנ״ך אומר שדתות מסורתיות הורסות את האמת של אלוהים .הברית החדשה היא מרכזית
לדת הנוצרית ,אבל הם לא רואים מה היא אומרת.
מה אם התנ״ך וספרים דתיים אחרים מפורשים לא נכון?
מה אם האמת היא נמצאת בתוך התנ״ך והרבה ספרי דת אחרים ,אבל אף אחד לא רואה מהי? הספר הזה
משתמש במדע ,פילוסופיה ,דת ,אומנות והשראה כדי לגלות את האמת החבויה .הוא מראה שרוב הנביאים
הגדולים ,הפילוסופים ,ומשוררים אומרים את אותו הדבר ,אבל כמעט אף אחד לא יודע מהו.
ישו אומר משהו לגמרי שונה ממה שנוצרים חושבים.
ספרי דת לא רק מלאים במיתוסים וסיפורי מורל כפי שהרבה אנשים מאמינים .האמת היא בתוכם; הדתות פשוט
מפרשות אותם לא נכון .האינטרפרטציה החדשה תהיה הדבר הכי טוב שקרה אי פעם לדת.
הדתות יהיו הגיוניות ,ואנשים יוכלו להבין אותם בפעם הראשונה .זה יגרום לדתות להיות הרבה יותר פופולריות
ממה שהן היו אי פעם .דתות מסורתיות לא ישתנו; אנשים פשוט יראו את האמת בתוכן.
דתות בלי האמת זה כמו מנורה בלי חשמל .עם האמת ,הדתות יוולדו מחדש ,ויהיה פיצוץ בצמיחה רוחנית .דתות
כבר לא יהיו מבוססות רק על אמונה עיוורת.
רק האמת :ניתן להסביר את האמת לגבי החיים והמוות בלי שום אזכור לדת ,וחלק מהאנשים אולי מעדיפים את
זה ,אבל יותר ממחצית המין האנושי מעורבים בדתות .לכן ,על מנת להיות ההסבר האולטימטיבי של האמת,
חייבים לכלול בתוכו את הדת ,את כל הדתות .זו הדרך היחידה לאחד את כולנו.
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ניוטון ,איינשטיין ,וטסלה היו המדענים הכי גדולים והם היו מיסטיקנים .למדע ולדת יש חתיכות שונות לפאזל
של החיים ,ואנשים צריכים את שניהם כדי ללמוד את האמת האולטימטיבית של החיים .הספר הזה מאחד אותם
בפעם הראשונה.
המדע ללא דת צולע; הדת ללא מדע היא עיוורת .אלברט איינשטיין
אתה לא חייב להיות חכם כדי לדעת את האמת ,אבל אתה חייב להיות רציונלי ,להיות כנה ,ולדעת כמה דברים
שלא היה ניתן לדעת עד עכשיו.

המשמעות של המילה ״אפוקליפסה״ היא לחשוף ,לא סוף העולם.
המשמעות של האפוקליפסה היא ההפך ממה שרוב האנשים חושבים .זה לא סוף העולם; המשמעות היא
החשיפה של סודות חבויים ותחילתו של גן עדן על כדור הארץ .האפוקליפסה מתחילה עכשיו.
הרבה דברים הם ההפך ,תמונה מראה של מה שאנשים חושבים .לדוגמא ,אנשים חושבים שזה ההקשר מסביב
לאמירה שמגלה את המשמעות של האמירה ,וזה נכון לגבי ספרים רגילים .בתנ״ך ,ההפך נכון .ההקשר מחביא את
המשמעות .אתה חייב לחפור דרך הרבה מהאבן לפני שאתה מוצא פיסות זהב שנמצאות בתוך האבן.
ישו אמר ,״כשהחוץ יהפוך להיות כמו הבפנים ,והלמטה יהיה כמו מה שלמעלה ,אז העולם ימצא שלום.״
״אלא אם כן תהפוך את הדברים של יד ימין להיות כמו אלה של יד שמאל ,ואלה של יד שמאל כמו אלה של
ימין ,ואלה שלמעלה כמו אלה שלמטה ,ואלה שמאחורה כמו אלה שמקדימה ,לא יהיה לך ידע על הממלכה.״
מעשי פיטר XXXVIII
לפיטר ניתנו המפתחות לממלכה; הציטוט למעלה הוא המפתח.
הספר הזה מכיל פרשנות חדשה ושונה של התנ״ך ,אבל הוא לא רק מדבר על דת .הוא על האמת ,סוג האמת
שאתה יכול לבדוק .הכל חדש ,הכל נכון ,והוא מגלה את החדשות הכי טובות שאפשר לגלות .ראש פתוח הוא
נדרש.
2
לא קל לקבל גילויים חדשים ושונים .אל תתנו לדברים שאתם לא מסכימים איתם לעצור אתכם מלקרוא הלאה.
הרבה מהדברים שאתם לא מסכימים איתם או מבינים אותם בקריאה ראשונה יהיו מובנים יותר מאוחר בספר.
לפעמים אנשים מחזיקים באמונת ליבה שהיא מאוד חזקה .כשמציגים להם עדויות שסותרות את האמונה הזו ,לא
ניתן לקבל את העדויות החדשות .זה יצור הרגשה מאוד לא נוחה ,שקוראים לה דיסוננס קוגניטיבי .ומפני שכל כך
חשוב להגן על אמונת הליבה ,הם ינסו למצוא תירוצים ,יתעלמו ואפילו יכחישו כל דבר שלא תואם לאמונת הליבה.
פרנץ פנון
דיסוננס קוגניטיבי :תכירו את שני המילים האלה .זהו האויב הבלתי נראה של המין האנושי .הוא תורם יותר
ליצירת מלחמות ,פשע ,וסבל יותר מכל דבר אחר ,כי הוא מונע מאנשים ללמוד ולהשתנות .אם אתם מוכנים
להתגבר על הדיסוננס הקוגניטיבי שלכם וללמוד את אמת החיים ,תמשיכו לקרוא.
להציל את כולם :חשוב להבין שאנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד או בשום דבר .אנחנו רוצים לרפא אנשים
ומוסדות שהם פגומים ,שהם חולים ונגועים בבולשיט .לנו פשוט יש את התרופה ,הריפוי .אנחנו רוצים שכולם
ישתפרו ,במיוחד ה״אנשים הרעים״ .אנחנו לא אויבים של אף אחד; אנחנו רוצים ליצור אהבה ,לא מלחמה.
כשהאנשים שחיים בעולם ה״כלב אוכל כלב״ החייתי ,שמשחקים במשחק הכוח ,משחק ה״להתעשר ולהתפרסם״,
יראו את האמת של החיים ,הם יבינו שהם האויב הכי גדול של עצמם .הם ישתנו ,כי זה יהיה האינטרס האישי הכי
טוב שלהם להשתנות .הם ישתנו בגלל סיבות אנוכיות ,וזה בסדר כל עוד הם יראו את האמת של החיים ויעלו על
הדרך שמובילה לגן עדן על כדור הארץ.

המשמעות של המילה ״חטא״ היא ״לפספס את המטרה״ .אין לה שום קשר לשבירת חוקים דתיים או מורליים.
הדבר היחיד שאתה יכול לעשות נגד אלוהים/החיים הוא לחסום החוצה את האמת והחיים ,וכמעט כולם עושים את
זה כרגע .לחסום את האמת והחיים זו הדרך היחידה שאתה יכול לפספס את המטרה ,הדרך היחידה שאתה יכול
לחטוא.
החטא הגדול ביותר חייב להיות לא ללמוד את אמת החיים כל עוד אתה יכול .האמת והחיים חייבים להיות אלוהים,
לכן אנשים שמתעלמים מהאמת או נותנים עדיפות לדברים אחרים אומרים לפי המעשים שלהם והרצונות שלהם
שהם לא רוצים להכיר את אלוהים .זה חייב להיות החטא הכי גדול .אמת או שקר?
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מקטע 2
מבוא
הפרשנות המקובלת ,אך שגויה של התנ״ך בקיצור היא זאת:
אל שנראה כמו אדם יצר את כדור הארץ ואת שאר היקום בשישה ימים ,לפני פחות מעשרת אלפים שנים .הוא נח
ביום השביעי .אז הוא יצר גבר ואישה (אדם וחווה) ,והם חיו בעושר בגן העדן .הבעיה הייתה שהוא גם יצר מלאך
שהתהפך עליו .המלאך ,שהתחפש לנחש ,שכנע את חווה לשכנע את אדם לאכול פרי שאלוהים אמר להם לא
לאכול .אדם נגס בפרי ,לכן אלוהים גירש אותם מגן העדן והטיל קללה עליהם ועל כל הצאצאים שלהם ,כולל
אותנו.
לפני בערך ארבעת אלפים חמש מאות שנים ,נמאס לאלוהים מבני האדם והוא הטביע את כל חיות האדמה ,חוץ
ממשפחה אחת ושתיים מכל חיית אדמה על כדור הארץ (מה לגבי הצמחים?) ,והעמיס את כולם על סירה אחת
שהם בנו .הצאצאים שלהם איכלסו מחדש את כדור הארץ ,אבל בני האדם עדיין היו מקוללים.
הברית החדשה של התנ״ך אומרת שאלוהים שלח את בנו היחיד שהוא הוליד (ישו) שהיה גם הוא אלוהים ,לכדור
הארץ ,להופיע בפני בני האדם ולהראות להם את הדרך .אחרי שעשה כמה ניסים והטיף למשך שלוש שנים ,הוא
מצא שניים עשר אנשים .אז הוא הקריב את עצמו לאבא שלו כדי להציל אותנו מהקללה שהוא שם עלינו בגלל מה
שאדם וחווה עשו ,אבל עדיין היינו מקוללים.
אלוהים הקריב את עצמו ,לעצמו ,כדי להסיר את הקללה שהוא הטיל עלינו.
לאחר שלושה ימים ,ישו יצא מהקבר שלו ,הלך לאכול משהו ,אמר לכמה מהעוקבים שלו שהוא הולך לגן עדן,
והלך.
למרות שהתנ״ך אומר שישו מת בשביל החטאים שלנו ,עדיין איכשהו יש לנו אותם .הדרך היחידה להיחלץ
מהקללה הזאת (החטא המקורי) היא להאמין שהסיפור למעלה הוא נכון ולסגוד לאלוהים הזה .אם לא ,נשרף
לנצח בתוך שריפה.
מטאפורי :חלק מהאנשים אומרים שהתנ״ך הוא מטאפורי ולא האמת המילולית .הם צודקים לגבי חלקים ממנו,
אבל הם לא יודעים מה המשמעות של המטאפורות.

הספר הזה אומר שהאמת נמצאת בתוך התנ״ך; הוא פשוט אומר שרוב הסיפור למעלה הוא לא נכון ולא על מה
שהתנ״ך באמת מדבר .התנ״ך מגלה את האמת והוא הגיוני לגמרי כשהוא מפורש נכון.
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בעבר ,נביאים וחוזים של האמת ניסו להגיד לאנשים מהי האמת ,אבל האנשים שהם אמרו להם לא הבינו אותם.
התוצאה הייתה ההיווצרות של דתות שהסתירו את האמת שהן אמורות לגלות .הדברים שהנביאים אמרו הובנו לא
נכון ,עוותו ,ונהפכו למיתוסים.
ישו אמר ,״אני אומר לך את האמת כשאני אומר שאפילו אלו שעוקבים אחרי הנביאים לא מבינים אותם ,כי
הם מדברים על דברי הרוח ,שלא יכולים להיתפס על ידי המוח הפיזי.״
כמה דברים שהנביאים אמרו שרדו את העוקבים שלהם ומגלים את האמת .הבעיה היא ,כמעט אף אחד לא יודע
מהי האמת .אנשים מאמינים במיתוסים ולא רואים את האמת שהם מכילים.
עכשיו אנחנו יכולים לדעת מה הנביאים באמת אמרו ,ואנחנו חייבים להם ולנו ,לתקן את הפרשנויות המוטעות.
בפעם הראשונה ,אנחנו יכולים לדעת מה הם באמת אמרו והתכוונו.
הספר הזה הוא הפירוש הנכון ,שהתעכב הרבה להגיע ,אבל שתמיד מצפים לו.
רוב התנ״ך וספרים דתיים ישנים אחרים הם הפרשנויות ,הדעות ,וההטיות של הרבה אנשים שונים חסרי השראה,
ולא מה שישו ונביאים בעלי השראה אחרים באמת אמרו או התכוונו.
הקיסרים הברוטליים של רומא והמועצות המושחתות שהם שלטו בהם יצרו את התנ״ך הרשמי .הוא נוצר כדי
לשרת את האג׳נדה הפוליטית שלהם שהתחילה בשנת  325לספירה עם קונסטנטין והמועצה של ניקאה .הוא נוצר
על ידי האויבים של הנצרות ,האנשים שהרגו את ישו וניסו להרוס את הדת .מיליארדי אנשים מאמינים בספר
שנוצר על ידי אנשים מושחתים .הוא לא נוצר בשביל להאיר אנשים; הוא נוצר בשביל לשלוט על אנשים .זו הנקודה
שבה הנצרות מכרה את נשמתה .האמת הייתה מוחבאת.
לדעת את האמת :רוב הפרשנויות המוטעות והעיוותים של הדברים שנביא אמר בזמנים עתיקים קרו לפני שהם
נכתבו על נייר .מה שהם אמרו נמסר מפה לפה ,מאדם לאדם .הדרך הזו של להעביר אמרות וסיפורים תמיד
תשנה אותם ,לפעמים לגמרי .זה במיוחד נכון לגבי אנשים פרימיטיביים בזמנים עתיקים .בזמנים אז ,אנשים לא
יכלו להבין את האמת ,אז הדברים שנביא אמר נהפכו למיתוסים בזמן שהם נמסרו מאדם לאדם .אפילו אחרי שהם
נכתבו ,המשיכו לפרש אותם לא נכון ולעוות אותם כשתרגמו אותם משפה אחת לאחרת .רוב מה שישו אמר
מעולם לא נכתב אפילו בשפה שהוא דיבר.
הפרשנים המוקדמים לא ידעו את האמת .כדי לפרש משהו שנביא אומר ,אתה חייב לדעת את האמת .בעבר,
כמעט אף אחד לא יכל לדעת את האמת .עכשיו ,כמעט כולם יכולים לדעת .המין האנושי התקדם מספיק סוף סוף
כדי לראות את האמת בצורה ברורה.
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ישו אמר ,״כל מי שמוצא את הפרשנות הנכונה של מה שאני אומר ימצא חיים נצחיים״.

כשאנשים יראו את מה שישו באמת אומר ,הם גם יוכלו לראות מה כל שאר הפילוסופים ,נביאים ומשוררים אחרים
באמת אומרים.
 :4 = 2 + 2זה לא שווה לשום דבר אחר .האמת היא ,שיש רק אמת אחת .להאמין ש 5 = 2 + 2-או  6או כל
מספר אחר ,לא גורם לזה להיות נכון .יש מספר אינסופי של תשובות לא נכונות ,אבל רק תשובה אחת נכונה.
אמת היא מה שעומדת במבחן הניסיון.
אלברט איינשטיין
מבחן כתמי הדיו של רורשאך הוא כתם הדיו הזה שפסיכולוגים מראים לאנשים ,ושואלים אותם מה הם רואים .כל
אחד יראה משהו שונה לפי מה שהדמיון שלהם מעלה .האמת היא ,זה כתם דיו; זו התשובה הנכונה היחידה.
אדם צריך לחפש את מה שקיים ולא את מה שהוא חושב שצריך להיות .אלברט איינשטיין
להעמיד פנים :אני לא מעמיד פנים בחיים האמיתיים ,אבל מיליארדי אנשים מבוגרים עושים את זה ואומרים שזו
האמת .אני כבר לא מאמין בסנטה קלאוס והמיתוסים האחרים ,האגדות ,וסיפורי המעשיות שהעדויות המוכרות
אומרות שהם לא נכונים.
מכנה משותף :האמת היא הדבר היחיד שיכול לאחד את כל בני האדם .היא מה שיש לכולנו במשותף ,וזה אף
פעם לא ישתנה .יש רק שמיים אחד לכולנו .כולם אוכלים ,נושמים ,נולדים ומתים וכו׳ .האמת האולטימטיבית היא
אמת אוניברסלית; היא אותו הדבר בשביל כולם ,בכל מקום ,והיא תמיד הייתה ותהיה .אנחנו חייבים לראות את
התמונה הגדולה של החיים.
אם כולם היו מסתכלים על התמונה הגדולה של החיים ,היינו רואים את אותו הדבר .הדבר הפשוט הזה היה
מאחד את בני האדם והיינו חיים בגן עדן.
ההבדל בין לדעת ולא לדעת הוא לבדוק .שום דבר לא יכול להיות יותר פשוט .אם אכפת לך מספיק מהאמת כדי
לבדוק מהי ,אתה תדע את האמת של החיים .האמת העצובה היא ,לרוב האנשים לא אכפת ,והמין האנושי והעולם
שלנו נחרבים כתוצאה .אם אכפת לך ,עכשיו זה הזמן להוכיח את זה.
רק האמת יכולה לעצור את המלחמות ולהפוך את העולם לגן העדן שהוא יכול להיות.
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הגיון :אנחנו יכולים היום להשתמש ביכולת שלנו לרציונליות ,הגיון דדוקטיבי ,ואקסטרפולציה של העדויות
המוכרות כדי לדעת ולהבין דברים שהעדויות לא מגלות בצורה ישירה ,כמו חיים אחרי המוות .התקדמנו מספיק
כדי לדעת ולהבין את האמת הבסיסית של החיים .זה ישנה אותנו ואת העולם שלנו.
מלומד :אני לא סופר טוב או אדם מלומד ,כמו ששמתם לב ,אבל רוב הנביאים לא היו סופרים טובים או מלומדים.
הספר הזה לא יהיה מספיק מתוחכם בשביל הרבה אינטלקטואלים ,אבל רוב האנשים הם לא אינטלקטואלים.
חייבים להסביר את האמת בצורה פשוטה ,ולא מתוחכמת ,או שילדים ורוב האנשים לא יבינו אותה .האמת היא
בשביל כולם ,לא רק אינטלקטואלים.

יש לקטלג ספרים על פי גודל ופאר הנושאים שלהם.
הנרי דיוויד ת׳ורו
אני דיסלקטי ועושה כמה טעויות בדקדוק ,אבל התוכן הוא נכון .עם זאת ,את הספר הזה הרבה יותר קל לקרוא
מרוב הספרים על הנושא הזה.
ישו אמר ,״אבל אבוי לכם ,לבלרים ופרושים ,צבועים! כי אתם סוגרים את ממלכת גן העדן בפני אנשים; כי
אתם לא נכנסים בעצמכם ,ואתם לא מאפשרים לאלה שנכנסים פנימה להיכנס.״
הלבלרים היו הסופרים והמלומדים בזמנים עתיקים .הפרושים היו המנהיגים הדתיים .הם האמינו בדוגמה שהפכה
אותם לצרי ראש.
רוב המלומדים הדתיים והפילוסופיים היו אנשים חסרי השראה .הם פשוט לקחו את ההשראות של אנשים אחרים
וכתבו עליהן בצורה מלומדת .מה שהם לא הבינו ,הם עיוותו או פירשו לא נכון .כל המילים הגדולות ,הערות שוליים
ודקדוק מושלם גרמו להם להיראות כמו מביני עניין רשמיים של הנושא שהם כתבו עליו .מלומדים לא ידעו על מה
הם מדברים; לכן ,הם היו והם כיום כוח נגד האמת.
רוב המנהיגים הדתיים הם בעלי כוונות טובות .הם הולכים בתלם ונלחמים בכל שינוי בסטטוס קוו ,אבל בתהליך,
הם מנציחים את הפרשנויות הלא נכונות.
מלומדים הם של המוח .נביאים ואנשים אחרים בעלי השראה הם מתעסקים עם משהו מעבר למוח ,מה שאומר
שהם רואים את החיים בצורות שונות לגמרי .מלומדים הם לא אנשים רעים ,אבל הם לא רואים את העולם שנביא
רואה.
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ישו אמר ,״תראה לי את האבן שהבונים דחו .האבן הזו היא אבן הפינה.״
במילים אחרות ,האמת הדחויה או הלא נראית היא האמת האמיתית.
נשמות גדולות תמיד מנוגדות על ידי מוחות בינוניים.
אלברט איינשטיין
כל האמיתות הגדולות מתחילות בתור חילול השם.
ג׳ורג׳ ברנרד שו
כל מי שאומר משהו שונה מהמיתוסים המקובלים של הדת הוא מקוטלג בתור מחולל השם .ישו היה מחולל השם
בזמן שהוא חי והוא הוצא להורג בגלל שהיה מחולל השם.
כל אמת עוברת שלושה שלבים .לראשונה ,צוחקים עליה .שנית ,מתנגדים אליה באלימות .שלישית ,מקבלים
אותה כדבר ברור מאליו.
ארתור שופנהאואר

חזרתיות :אתם תשימו לב שאני חוזר על הרבה דברים בספר הזה .אם חוזרים על משהו ,זה יוצר רושם יותר גדול
ומשנה את המוח שלך יותר ,משנה את הסביבה הפנימית שלך יותר .לכן ,כמה שיותר חזרות ,יותר טוב .זו הסיבה
שאני חוזר על דברים מסוימים הרבה פעמים ואומר את אותו הדבר בהרבה דרכים שונות.
כפי שצעד יחיד לא יצור שביל על האדמה ,גם מחשבה יחידה לא תיצור שביל בתוך המוח .כדי ליצור שביל פיזי
עמוק ,אנו הולכים שוב ושוב .כדי ליצור שביל מנטלי עמוק ,אנו חייבים לחשוב שוב ושוב את סוג המחשבות
שאנחנו רוצים שישלטו לנו על החיים.
הנרי דיוויד ת׳ורו
אני נותן לך את זה באותה הדרך שזה ניתן לי .האמת האולטימטיבית היא כמו קומבינציה למנעול; היא חייבת
להיות בסדר מסוים ,ואתה צריך את כולה כדי לפתוח את השער לחיים האמיתיים.
האמת היא בדיוק איך שהיא נראית; הבעיה היא ,אנשים לא רואים ברור.
ישו אמר ,״השעה מגיעה שלא אדבר אליכם באמרות כהות ,אלא אספר לכם בפשטות על אלוהים.״
ישו אמר ,״האדם ששותה מפי יהפוך להיות איך שאני ואני אהפוך להיות הוא והדברים הנסתרים יתגלו אליו.״
דברים נסתרים :הדברים הבאים הם הפרשנויות הנכונות והדברים הנסתרים:
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ישו אמר ,״אני הגעתי כדי שיהיו לכם חיים ושיהיו לכם אותם בשפע.״
חיים שופעים :אתה מקבל טעימה קטנה מהם כשאתה רואה מפל יפהפה ,שקיעה ,חובט חבטת גולף מעולה,
רוכב על רכבת הרים ,נשיקה ראשונה ,וכו׳ .רגעי שיא בחייך מרגישים טוב ,כי אתה מקבל אחוז גדול יותר של מה
שכל רגע בחיים באמת מכיל.
חיים שופעים = חיים אמיתיים
דת אמיתית היא חיים אמיתיים .אלברט איינשטיין
אנשים בעבר לא הבינו למה ישו התכוון כשהוא אמר ״חיים שופעים״ ,אז הם הפכו את המשמעות המילולית של
הצמד מילים ,ופירשו אותם כ״חיים של שפע״ .הרבה מטיפים משתמשים בזה בתור תירוץ להיות עשירים ולהיות
בעלים של רכוש בשפע .פרשנויות מוטעות מובילות אנשים בכיוון הלא נכון.
המוח שלך הוא כמו השוער של שער החיים .לפעמים הוא נותן לקצת חיים אמיתיים להיכנס פנימה ,אבל רוב הזמן
הוא לא .אתה רק יכול לראות את האמת כשהוא נותן לכל החיים להיכנס פנימה.
(תמונה חיצים עמוד  9בספר המקורי)
התמונה הראשונה מראה איך בני אדם כרגע תופסים את החיים .התמונה השנייה מראה את החיים האמיתיים.

החיצים מראים את החיים מגיעים אליך מכל הכיוונים .הקווים המקווקווים מראים איך המוח שלך חוסם את רוב
החיים שמגיעים אליך .בלי החסימה של המוח ,אתה מקבל את כל החיים ,חיים שופעים ,חיים אמיתיים ,ומשקף
את הכל חזרה החוצה.
הילות :זו הסיבה שיש לקדושים ונביאים בציורים הילות .היא ממחישה את הזוהר שלהם; הם קרנו עם חיים כמו
שאפשר לראות בתמונה  2של הציור.
לראות את מפלי הניאגרה או את הגראנד קניון בפעם הראשונה זה רגע שיא בשביל רוב האנשים .למה זה גורם
לך להרגיש כל כך חי? שום דבר לא באמת קורה לך .למה זה לא מרגיש טוב באותה הרמה בפעם השנייה שאתה
רואה אותם? הסיבה היא ,המוח שלך נפתח כשמשהו חדש או מיוחד.
זה לא מה שאתה מסתכל עליו שמשנה; זה מה שאתה רואה .ת׳ורו
האמת היא ,כל רגע בחיים הוא מיוחד ,ואתה יכול להיות לגמרי פתוח אל החיים רוב הזמן .אתה חייב לראות את
האמת כדי לראות את החיים האמיתיים .זוהי האמת…
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האמת האולטימטיבית
התנ״ך אומר :״המתנה של אלוהים היא חיים נצחיים״.
אלמותיות :״זה בלתי אפשרי להיות בהכרה לכך שאתה לא בהכרה.״
אתה קורא את הספר הזה ,אז אתה נמצא בהכרה (חי) .זה אומר שאתה תמיד היית בהכרה ותמיד תהיה ,כי זה
בלתי אפשרי בשבילך להיות מודע לכך שאתה מת (לא בהכרה) .אתה לא יכול להיות מודע לכך שאתה לא מודע,
אתה לא יכול להיות בהכרה לכך שאתה לא בהכרה .אתה יכול להיות בחצי הכרה (שינה/קומה) ,אבל לא לגמרי
בחוסר הכרה ,כי הזמן היה עומד במקום בשבילך .מיליארד שנים היו יכולות לעבור ,ולא היית יודע מזה .אתה לא
יכול להיות מודע לרווחים בחיים; הם נמשכים ולא נגמרים מנקודת המבט שלך.
אתה אלמותי; כי זה בלתי אפשרי בשבילך לא להיות אלמותי.
לא מתרחשת שום ידיעה של הזמן שחולף אחרי שאדם נהיה לא מודע במוות( .קהלת  ;9:5פס׳ )146:4
האם חווית משהו חוץ מהחיים? לא חווית ,כי אתה לא יכול לחוות משהו אחר; כל דבר שאתה חווה הוא החיים .לא
ניתן ליצור או להשמיד אנרגיה ,ולא ניתן ליצור או להשמיד תודעה מאותה הסיבה .היא משנה צורה .אתה לא יכול
ליצור כלום ממשהו .אם אתה מודע לחיים עכשיו ,אתה משהו .הגוף שלך הוא פשוט מיכל מאוד זמני בשביל
התודעה האלמותית שלך.
ההגיון הדדוקטיבי למעלה מגלה שאנחנו לא הגופים שלנו .אנחנו יודעים שהגופים שלנו מתים ,ואנחנו יודעים
שתודעה לא יכולה למות ,לכן התודעה שלנו (שהיא מה שאנחנו) לא יכולה להיות הגוף שלנו .התנ״ך קורא לה
הנשמה או רוח שלנו.

אתה תמות פיזית ,אבל תיוולד מחדש; להיוולד זה משהו שקורה ,אם לא ,לא היית פה עכשיו .אתה נולדת אל
החיים האלו .זה מה שאנחנו יודעים שקורה בוודאות לכל מי שחי .אין שום עדויות שמשהו אחר קורה.
למה שנחשוב שמשהו אחר קורה או אפילו יכול לקרות? אנשים מעמידים פנים .אנחנו מתעסקים עם זמן וחלל
שלא נגמרים .אם נולדנו פעם אחת ,זה יקרה שוב; דברים חוזרים על עצמם בטבע .השאלה היחידה היא איפה,
מתי ,ובתור מה תיוולד מחדש ,ואנחנו יכולים לדעת את זה גם.
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תודעה :אנשים מנסים להבין את היקום ללא תלות בתודעה (חיים) ,והיא הגורם הכי חשוב במשוואה.
פיזיקה מתה מאז איינשטיין .אפילו אם האנשים שמעורבים במדע של הפיזיקה יכלו להבין את היקום ללא תלות
בחיים ,זה לא היה משנה ,כי זה לא ישנה את המין האנושי בצורה פונדמנטלית ,וזה הדבר היחיד שיעשה הבדל
אמיתי.
אנשים מבזבזים מיליארדי דולרים על פיזיקה תאורטית ,וזה לא הולך לשנות שום דבר בצורה פונדמנטלית למין
האנושי .יש להם תקוות גדולות בשביל מכשיר חדש של מאיץ חלקיקים שיעלה מיליארדי דולרים .הם אולי ילמדו
משהו ,אבל זה לא ישנה את המין האנושי .החיים חייבים להיות במשוואה כדי לדעת את האמת האולטימטיבית.
אפשר היום להבין את היקום ,איך שהוא מתקשר לחיים מודעים .זו האמת האולטימטיבית ,האמת שתשנה
את את המין האנושי ואת העולם.
חיות הן מודעות/נמצאות בהכרה עם או בלי מוח חושב ורציונלי.
הרבה אנשים חושבים שבני אדם הם החיה היחידה שהיא מודעת .האם כלב או חתול מודעים אל החיים? איפה
אתה מותח את הגבול? האם ציפור מודעת? האמת היא שכל החיות הן מודעות ונמצאות בהכרה בדיוק כמונו.
הדבר היחיד שמבדיל את בני האדם משאר החיות הוא שיש לנו מוח שיכול לחשוב ולהשתמש בהגיון ברמה
מספיק גבוהה כדי לדעת את האמת של החיים ,ואלה שיודעים מתעלים מעל חיות.
עיצוב תבוני ואבולוציה קרו ביחד.
ההיסטוריה האמיתית שלנו :הראיות החותכות אומרות שאנחנו בני האדם (הומו סאפיינס) התפתחנו מחיות
אחרות .יש הבדל פיזי מאוד קטן בינינו לחיות אחרות .יש לנו דם ,עצמות ,לבבות ,מוחות ,עור ודנ״א במשותף.
אנחנו התנהגנו כמוהם עד לאחרונה ,וחלק מהאנשים עדיין מתנהגים כמוהם.
בנוסף לעדויות שאנחנו חפרנו מסביב לכל העולם ,ההבנה החדשה שלנו של הקוד הגנטי מאפשרת לנו לראות
מאיפה הגיעה כל חיה ואיפה היא נמצאת כרגע על הסולם האבולוציוני .אין שום חוליה חסרה עכשיו.
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כתר הבריאה :אבולוציה היא כבר לא רק תאוריה; הוכיחו שהיא נכונה מעבר לכל ספק .הבעיה היא ,אפילו אנשים
שמאמינים שאבולוציה היא אמיתית ,מנתקים את עצמם מהתהליך .הם איכשהו דילגו מעל כל צורות החיים

הנמוכות של החיות ופשוט התחילו ישר בתור ״כתר הבריאה״ בפסגת הסולם האבולוציוני .העדויות אומרות
שאנחנו התפתחנו ככל שהחיים התפתחו.
במילים אחרות ,היית חיידק ,חרק ,דג ,דינוזאור ,קוף… הייתם חייבים להיות חיות נמוכות יותר כדי להיות אדם
עכשיו ,כפי שהייתם צריכים להיות תינוק כדי להיות מבוגר עכשיו.
מישהו חייב להיות כל שאר סוגי החיות .תודעה (נשמה) היא נמצאת בתוך חיות אחרות .חיות אחרות הן
בהכרה בדיוק כמוך ,ואתם יודעים את זה.
תאוריית ״אתה חי רק פעם אחת״ :הרבה אנשים אומרים שהם לא מאמינים בגלגול נשמות; הם מאמינים
כשאתה מת ,אתה מת .מה לגבי דגים ,צדפות ,סוסים ,דובים ,יתושים? אנשים שאומרים שאתה חי רק פעם אחת
אומרים שחלק מהנשמות מקבלות רק גלגול חיים אחד בתור תולעת ,וזה הכל לכל הנצחים .אנשים אחרים
מאמינים שאתה נשפט על ידי אל אחרי שאתה מת .האם התולעת נשפטת?
הגיע הזמן לראות ולקבל את האמת שהעדויות תומכות בה.
אין שום פואנטה בלהכחיש את האמת; היא לא נעלמת .האמת היא האמת .כשיש עדויות גורפות שמשהו קרה או
לא קרה ,זו האמת מעבר לכל ספק לאנשים כנים ורציונליים.
לאמת לא יהיו אלים לפניה.
פרידריך ניטשה
אם בתי המשפט שלנו היו מתעלמים מהעדויות כמו שדתות עושות ,היינו עדיין חיים בג'ונגל .אם רופאים ובתי
חולים היו עושים את זה ,לא היינו הולכים לבית חולים.
העדויות = האמת .דתות אומרות שהאמת היא הדרך ,אבל מתעלמים ממנה.
אנחנו מרשיעים אנשים בפשעים ,דנים אותם לחיים בבית כלא ,ואפילו מוציאים אותם להורג על בסיס העדויות.
אנחנו מכירים בכך שהעדויות מגלות את האמת בכל תחום של החיים חוץ מהדת .האפוקליפסה הולכת לשנות את
זה.
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זו האמת שגורמת למערכת החוק ולטיפול התרופתי לעבוד .כדי שדתות יעבדו בדרך שהן מבטיחות לעבוד,
הן גם חייבות להיות מבוססות על האמת .זו הסיבה שישו השתמש במילה ״אמת״ יותר מכל מילה אחרת.

ישו אמר ,״באתי לעולם ,כדי לשאת עדות לאמת .כל מי שהוא עם האמת ,שמע את קולי.״ הבשורה על פי
יוחנן 18:37
התנ״ך אומר שהדת חייבת להיות מיוסדת על אבן .זו מטאפורה לכך שדתות חייבות להיות מבוססות על
האמת ,כי היא יציבה ומוצקת כמו אבן.
למה שמישהו אחר יצטרך להיות כל החיות האחרות ולא אנחנו? למה שאנחנו פשוט נצוץ על כדור הארץ עכשיו
למעלה כשהחיים טובים? אתם באמת חושבים שמישהו אחר היה צריך לחיות את כל הזמנים הקשים של העבר
כדי שפשוט נופיע ונהנה מהפירות בסוף? יש בזה הגיון?
יהירות :אם אתה מאמין שמה שכתוב בתנ״ך נכון ,אתה לא יכול להאמין שפשוט הופענו .התנ״ך אומר שאלוהים
הוא הוגן ,אז או שהעבר לא קרה ,או שהתפתחנו .הוא אומר לא להיות יהיר ,שגאווה מגיעה לפני נפילה ,ולהאמין
שאנחנו נפרדים משאר הבריאה זו יהירות טהורה.
הגיע הזמן לראות ולקבל את האמת שהעדויות תומכות בה.
עברנו דרך מאוד ,מאוד ארוכה ,אבל עדיין יש לנו עוד קצת ללכת .הצעד הבא והאחרון באבולוציה שלנו הוא ללמוד
ולקבל את אמת החיים ,וזה כולל להכיר בעבר האמיתי שלנו .ישו אמר ,״האמת הופכת אותך לחופשי.״
האמת האולטימטיבית משחררת אותנו מעולם החיות שכולנו התפתחנו ממנו.
׳לכל פעולה ,יש תגובה שווה והפוכה.׳ FAB = -FBA
אנשים לא מבינים מה המשמעות האמיתית של חוק התנועה השלישי של אייזיק ניוטון.
הכל מאוזן .כל דבר פיזי (חומר/אנרגיה) נע קדימה ואחורה במעגלים מאוזנים ,מחזורים ,או מה שמקביל לכך.
לידה-מוות ,זקן-צעיר ,גדול-קטן ,חזק-חלש ,התחלה-הפסקה ,למעלה-למטה ,עשיר-עני ,התחלה-סוף ,מהיר-איטי,
חם-קר ,כאב-עונג ,לנצח-להפסיד ,יום-לילה ,מלא-ריק ,גבוה-נמוך ,בפנים-בחוץ ,הצלחה-כישלון ,מאוחד-מפולג,
לתת-לקבל ,יצירה-הרס ,מודלק-מכובה ,חיובי-שלילי ,וכו׳.
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כוחות חיוביים ושליליים שנעים באיזון הם היקום הפיזי.

כל דבר פיזי (חומר/אנרגיה) נע קדימה ואחורה במעגלים מאוזנים ,מחזורים ,או המקביל לכך .אפילו אור וצורות
אנרגיה אחרות שנראות כאילו הן נעות בכיוון ישר החוצה ,למעשה נעות למעלה ולמטה בגלים מאוזנים.
היקום הפיזי חייב לנוע באיזון מושלם כדי להתקיים.
מזל :מזל טוב ורע הם הביטוי של האיזון והדרך בה האיזון משפיע הכי הרבה על החיים שלנו .מזל מתממש
בהרבה רמות .יש את המזל היום-יומי ,מדברים קטנים כמו להשיג חניה טובה או רעה ,לדברים גדולים ,כמו לנצח
בלוטו או לגלות שיש לך סרטן .ואז יש את המזל של הטווח הארוך .יש לך מזל אם נולדת עם יופי ,כסף ,בריאות,
כישרון ואינטליגנציה .אין לך מזל אם נולדת מכוער ,עני ,חולה ,חסר-כישרון ובלי אינטליגנציה .רוב האנשים
נמצאים בין הקיצונים ,אבל זה לא משנה ,כי אנחנו אלמותיים ,והכל יתאזן .המזל ינוע קדימה ואחורה; כולם יקבלו
כמויות שוות של מזל טוב ורע.
הגלגל מסתובב לו .כולם מקבלים את התור שלהם.
המיקסר הנצחי :האיזון הוא התוצאה של התזוזה הרנדומלית של הכל .דוגמא :אם תיקח צנצנת מלאה בגרגרי
חול לבנים ושחורים ותתחיל לנער אותה ,היא תהפוך לאפורה ותתערבב באופן מושלם ,ולא משנה כמה זמן תנער
אותה ,גרגרי החול הלבנים והשחורים תמיד יישארו מעורבבים באופן שווה .זמן ותנועה רנדומלית תמיד ייצרו איזון
מושלם של כל הדברים הפיזיים .זה וודאי כמו יום ולילה ,והסיבה שיש לנו יום ולילה.
אם תטיל מטבע אלף פעמים ,הוא יצא עץ בערך חצי מהפעמים ופלי בערך חצי מהפעמים .הסיכויים של אירועים
אקראיים הם צפויים; זו הסיבה שלאס וגאס תמיד עושה רווח על הימורים שנה אחר שנה .אפשר לראות את
האמת אם מסתכלים על התמונה הגדולה .אתם תראו שאירועים רנדומליים הם ניתנים לחיזוי כי הם מתאזנים.
זוהי אמת בסיסית של החיים שכולם יודעים ,אך מתעלמים ממנה.
זו הסיבה שברביעי ליולי בארצות הברית ,בערך  162אנשים ייהרגו בתאונות דרכים ,ובכל שנה בתאריך הזה,
בערך אותה כמות של אנשים נהרגים .ממוצע של שתים עשרה תאונות דרכים קורות כל דקה; בערך ששת אלפים
מתבגרים נהרגים בתאונות דרכים כל שנה בארצות הברית .בערך ארבעה מיליון אנשים ננשכים על ידי כלבים כל
שנה.
למה המספר בערך אותו דבר כל שנה?
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הכל קבוע מראש ,ההתחלה וגם הסוף ,על ידי כוחות שאין לנו שליטה עליהם .זה קבוע בשביל חרקים וגם
לכוכבים .בני אדם ,ירקות ,או אבק קוסמי; כולנו רוקדים למנגינה מסתורית ,המנוגנת מהמרחקים .אלברט
איינשטיין
גורל :לא להיות בשליטה זה לא אומר שהעתיד שלנו הוא נגזר מראש .אף אחד לא יודע את העתיד; את העתיד אי
אפשר לדעת .כל דבר יכול לקרות .הדבר היחיד שאנחנו יכולים להיות בטוחים בו הוא שהעתיד יהיה מאוזן.
החדשות הטובות הן ,כל הדברים הכי טובים הולכים לקרות לך; החדשות הרעות הן ,גם כל הדברים הכי
נוראיים יקרו לך ,אם לא תלמד את האמת.

המוות הוא המאזן הגדול :אם אתה נולד עם יתרונות ,יכולים להיות לך יותר זמנים טובים מזמנים רעים בחייך,
אבל כשתמות ,תיוולד מחדש עם חסרונות ,ויהיו לך יותר זמנים רעים מזמנים טובים ולהפך .בטווח הארוך ,לאף
אחד אין חיים יותר טובים או רעים ממישהו אחר ,כי החיים תמיד יתאזנו בסופו של דבר .זה הטבע של היקום
שאנחנו חלק ממנו ,היקום שאנחנו יכולים לראות .ספרים דתיים אומרים שהחיים הוגנים ,וזו האמת.
אבולוציונים מפספסים את האינטליגנציה מאחורי האבולוציה ,את ההשפעה הרוחנית.
דתות המזרח :אתם אולי חושבים שאני מדבר על משהו שנשמע כמו בודהיזם או הינדואיזם .חלקים מהאמת
מצויים בכל הדתות ,כולל בודהיזם ודתות מזרחיות אחרות ,אבל הן עוותו ,פורשו לא נכון ,ולא הובנו נכון ,בדיוק
כמו התנ"ך .דתות ופילוסופיות מהמזרח לא עובדות יותר טוב מדתות ופילוסופיות מהמערב בלגלות את האמת
האולטימטיבית .האמת בתוכן גם לא נראתה עדיין על ידי המין האנושי ,אבל היא תיראה עכשיו על ידי אלו
שמוכנים לראות אותה.
כי אלוהים נותן את אור השמש שלו גם לרשעים וגם לטובים ,והוא שולח את הגשם על הצדיקים והחוטאים
באופן שווה .הבשורה על פי מתי 5:45
השלכות :אנשים אולי חושבים ,אם הכל מאוזן ,אז זה לא משנה מה תעשה .זה נכון ,אם אתה רוצה להמשיך
לחיות בעולם החיות הברברי .אם אתה רוצה להתפתח מעבר לעולם החיות ,לעולם שבו אין פחד ,כאב או מוות,
אתה חייב ללמוד ולהפיץ את האמת של החיים .אתה חייב לחיות כיצור רוחני .אם תחיה כמו חיה ,אתה תמשיך
להיות חיה.
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לאמת לא יהיו אלים לפניה .האמונה באמת מתחילה בספק של כל האמיתות שאדם פעם האמין בהם.
פרידריך ניטשה
הרבה נוצרים כל כך רוצים להאמין ,עד שהם יתעלמו מעדויות מדעיות ,הגיון פשוט ,רציונליות והשיפוט הטוב יותר
של עצמם .דתות עיוותו את המשמעות של המילה "אמת" .ההגדרה של המילון וובסטר למטה מסבירה את
המשמעות של המילה:
אמת :להיות בהתאמה עם עובדה או המציאות.
הרבה דברים שאנשים דתיים אומרים הם לא בהתאמה עם העובדות או המציאות .הם מיתוסים ,אמונות טפלות,
מסורת ,תקווה ,לא האמת .להגיד שהם האמת זה שקר .הם שוברים את אחת מעשרת הדיברות ,כשהם צבועים
לא ישרים .הם רמאים ,ועושים את עבודתו של השטן .זה צריך להשתנות .אמת או שקר?
הם חושבים שהם עושים את רצונו של אלוהים ,אבל באמת ,הם עושים את רצונו של האויב של אלוהים ,השטן,
שמוגדר בתנ"ך בתור הרמאי הגדול ,מלך כל השקרים.
רמאי מוגדר בתנ"ך בתור השד ,השטן.
ישו בא כדי לגלות את האמת לעולם .לכן ,כדי להיות נוצרי אמיתי (חסיד של ישו) ,אתה חייב לדעת ולספר את
האמת.

זה לא רק הדת שעושה את רצונו של השטן; זה לרדוף אחרי כסף ,כוח ופרסום כשזה תמיד מסתיים במוות.
אנשים עוזבים עם אותו המוח החייתי שהם נכנסו לחיים האלה איתו ,אבל הם לא מסוגלים לראות את זה עד
הדקות האחרונות של החיים שלהם .בכנות ,כל המלכים ,הדיקטטורים ,והאנשים העשירים והמפורסמים שחיו
ומתו -מה יש להם עכשיו? אתם מסוגלים לראות את האמת האמיתית?
אם כאב קיצוני ומוות לא היו אמיתיים ,האמת האמיתית לא הייתה משנה ,אבל הם כן אמיתיים ,ואי אפשר
להתגבר עליהם בלי האמת האמיתית.
אתם הולכים למות! אולי היום .הספר הזה עושה אתכם מוכנים לזה.
האמת היא לחלוטין הכרחית :הדתות המרכזיות של העולם היו עם המין האנושי הרבה זמן .הן לא שינו את המין
האנושי או את העולם כמו שהן אמורות לעשות ומבטיחות לעשות .אנשים צריכים לראות את האמת החבויה
בתוכם כדי שהן יעשו את מה שהן אמורות לעשות .אין שום דרך אחרת.
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ישו אמר" ,אנשים מכבדים אותי עם השפתיים שלהם ,אבל הלב שלהם רחוק ממני .הם סוגדים לי לשווא,
בזמן שהם מלמדים את המצוות ועקרונות של בני האדם".
החסידים של דתות המזרח עושים את אותו הדבר שהחסידים של דתות המערב עושים .הם מאמינים במיתוסים,
פולחנים ומסורות ,והם עיוורים לאמת שהם מכילים .חלקים מהאמת האולטימטיבית נמצאים בתוך כל הדתות.
נצרות :הספר הזה מתמקד בעיקר באמת החבויה בדתות מערביות ,בעיקר הנצרות ,אבל כשתהיו מסוגלים לראות
את האמת בנצרות ,אתם תהיו מסוגלים לראות את האמת בכל הדתות ובכל מקום אחר בחיים .האמת נמצאת
בליבם של הרבה מיתוסים ואגדות ,במיוחד כשמדובר במיתוסים דתיים.
רק למערב יש מספיק כוח :אמריקה ורוב העולם המערבי הם נוצריים; יהיו חייבים לראות את האמת בנצרות לפני
שהעולם יוכל להשתנות.
(תמונת גרף עוגה של דתות)
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כמו שאפשר לראות מהגרף בדף הקודם ,רוב העולם מאמין בדת ,והנצרות היא הכי גדולה .הנצרות נמצאת בעולם
המערבי ,לכן יש לה את רוב העושר החומרי וכוח .זו הסיבה שהספר הזה מתמקד בנצרות .חייבים לראות את
האמת בנצרות ,אם לא אין תקווה למין האנושי.
המובן מאליו הוא מה שאף פעם לא נראה עד שמישהו מבטא אותו בפשטות .קהליל גיברן
ישו אמר" ,זה שחבוי מהחכמים והמושכלים התגלה בפני פתוחי המוח".
להרבה אנשים מושכלים אין ראש פתוח ,וזו הסיבה שהם לא יכולים לראות את האמת באותה קלות כמו אנשים
שהם פחות מושכלים ,אבל עם ראש יותר פתוח.

הדבר היחיד שמפריע ללמידה שלי הוא החינוך שלי.
אלברט איינשטיין
האמת לגבי החיים היא למעשה מאוד פשוטה; פשוט קשה לראות בפעם הראשונה.
כשהפתרון פשוט ,אלוהים עונה.
אלברט איינשטיין
החיים :זה הכל מסתכם לאיך אתה מרגיש מרגע לרגע ,כמה מהזמן אתה מרגיש טוב וכמה מהזמן אתה מרגיש
רע ,וזה יהיה מאוזן כמו כל דבר אחר פיזי .העבר האינסופי שלך היה מאוזן ,והעתיד האינסופי שלך יהיה מאוזן גם,
אלא אם כן תשתנה מיצור פיזי ליצור רוחני .כדי להשתנות ליצור רוחני ,אתה פשוט צריך לדעת את האמת .זה
משנה לך את נקודת המבט ואת הפרספקטיבה שלך של החיים כדי שתוכל להתחיל לחיות את חייך בתור יצור
רוחני.
לדעת את זה כדי לעשות את זה :החיים שלנו לא חייבים להיות רק  50-50כמו העולם הפיזי ,כי העצמי הרוחני
שלנו ,העצמי האלמותי שלנו ,הוא לא פיזי ,והוא לא צריך להתאזן כדי להתקיים .הסביבה הפיזית שלנו לא יכולה
להשתנות באופן בסיסי ,אבל אנחנו כן יכולים להשתנות .אתה פשוט צריך לדעת את זה כדי לעשות את זה.
שום דבר לא הולך לעשות שינוי משמעותי בחיים שלך חוץ מלהפריד את עצמך מהעולם הפיזי המאוזן .זה ישנה
את הכל .אתה מפריד את עצמך מהאיזון של החיים הפיזיים כשאתה רואה את האמת.
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אנחנו רק רוצים את החיובי בלי השלילי .זה כל כך ברור; אין שום מטרה אמיתית אפשרית אחרת שתעשה
הבדל אמיתי.
האמת מגלה שאתם לא צריכים לחוות את הרע כדי שיהיה לכם את הטוב .הרע עדיין יקרה ,אבל אתם תתפסו
אותו אחרת .הנשמה היא הדבר היחיד ביקום שלא צריכה להתאזן .הידע על האיזון משנה אותך .הוא מוביל לשינוי
שלך ליצור רוחני.
השלכות :הידע של האיזון לא מסיר את כל ההשלכות של התנהגות .ההפך נכון; אתה אחראי.
ישו אמר" ,כשתהפכו את השניים לאחד ,אתם תיקראו בנים של האדם".
טוב/רע :אחת הדרכים להפוך את השניים לאחד היא הבאה :אתם לוקחים את שני הצדדים של החיים ,הצד הטוב
והצד הרע ורואים אותם כשלם אחד .אתם עושים את זה כשאתם מבינים את המשמעות של האיזון .המשמעות
היא שכל הזמנים הרעים יעברו ויפוצו על ידי כמות שווה של זמנים טובים .זה גם אומר שכל הזמנים הטובים יעברו
וישולמו על ידי כמות שווה של זמנים רעים.
כשאתם יודעים את האמת ,אתם תהנו מהזמנים הטובים יותר ועדיין תנסו להימנע מחוויה רעה כשתוכלו ,אבל
כשלא תוכלו ,הידע של האיזון עוזר לכם לעבור את הזמנים הרעים .זה מפני שאתם יודעים שככל שיותר רע ,ככה
יהיה יותר טוב; זה הופך את הזמנים הרעים לכמעט מהנים .יותר חשוב ,זה מרכז לך את הפרספקטיבה של
החיים .אתה רואה את שני הצדדים של החיים ,חיים שלמים.

חיים שלמים = חיים קדושים
הידע של האיזון לוקח לך את הסיבות להיות כועס ,עצוב ,לשנוא ,לדאוג ,לקנא או להיות מאוכזב .הוא מסיר את כל
הרגשות והתחושות השליליות.
המוח מתחיל להיעלם ,והחיים האמיתיים מתחילים להופיע.
ככל שהמוח קטן ,החיים גדלים .ככל שהמוח מתכווץ ,החיים מתרחבים .כשהמוח נעלם לגמרי ,התפיסה שלך של
החיים הופכת לצלולה .בסופו של דבר ,אתם תחשבו רק כשתהיו חייבים ,שזה לא ממש לעיתים קרובות .אתם
תתחילו לחיות בהווה ,ה"עכשיו" הנצחי.
אלוהים הוא מטאפורה למה שמתעלה מעל כל רמות המחשבה האינטלקטואלית .זה כזה פשוט .ג'וזף
קמפבל
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ככל שחיים יותר בהווה ,החיים נהיים יותר מספקים .הזמן יאט .אתם תראו את הקסם ואת הפלא של החיים
שראיתם בתור ילדים ,ותחוו אותו בלי הבורות וכל הרגשות השליליים של הילדות.
ישו אמר שאדם חייב לראות את החיים כמו ילד כדי להיכנס לגן עדן.
זמן של ילד :הזמן הוא נתון לתפיסה ,וזו הסיבה שהוא זז יותר לאט בשביל ילדים .אתם זוכרים כמה ארוך הקיץ
היה פעם? הקיץ למעשה כן ארוך יותר מנקודת מבטו של ילד .ככל שיותר מודעים ,הזמן נע לאט יותר ,כי כל רגע
מכיל יותר חיים .ככל שמתבגרים ,המוח נהיה יותר חזק ,אתם מקבלים פחות חיים ,והזמן נע יותר מהר מנקודת
המבט והחוויה שלכם .ילד מקבל יותר חיים ,כי המוח עוד לא לגמרי השתלט על החיים שלו עדיין .העולם שראיתם
בתור ילדים עדיין כאן; אתם פשוט לא יכולים לראות אותו יותר .העולם לא השתנה; אתם השתניתם .נהייתם
פחות מודעים .ילדים עדיין רואים אותו .הוא נגלה לתינוקות.
אתם חיים יותר מהלידה עד גיל עשר מאשר גיל עשר עד מאה.
כשאתם יודעים את האמת ,אתם נהיים מודעים שוב ,ותראו את החיים כמו שראיתם אז .בקרוב ,תוכלו לראות את
החיים יותר טוב מאיך שילד רואה אותם או כל חיה אי פעם ראתה אותם .אתם תראו את העולם האמיתי ,עולם
קסום.
התנ"ך אומר" ,ילד יראה את הדרך ".כל הילדים מראים את הדרך.
האמירה המפורסמת של דסקרטס" ,אני חושב לכן אני קיים ",היא שגויה .ההפך הוא הנכון .אתם יותר בהכרה,
יותר מודעים אל החיים ,יותר חיים ,ויותר העצמי האמיתי שלכם כשאתה לא חושבים .כשאתם חושבים ,אתם
המוח שלכם .כשאתם לא חושבים ,אתם העצמי הרוחני שלכם ,העצמי האלמותי שלכם ,העצמי האמיתי שלכם.
רוב האנשים לא מודעים לעובדה שיש להם שני עצמיים שונים .יש לך מוח ונשמה ,ולמרות שהם נראים כמו דבר
אחד ,הם נפרדים .הדרך להבין שזה נכון היא להבין שמשהו חייב להקשיב למחשבות שנוצרות על ידי המוח שלך.
מה זה שמקשיב למחשבות שלך?

שני העצמיים שלך :יש את החלק שלך שחושב ,והחלק ששומע את המחשבות .החלק החושב הוא המוח שלך;
החלק ששומע את המחשבות הוא העצמי הרוחני שלך .אתם לא באמת שומעים את המחשבות דרך האוזניים
שלכם ,כי המוח שלכם כבר נמצא בתוך הראש שלכם .הנקודה היא שהעצמי הרוחני שלך מקבל את הדברים
שהמוח מייצר בצורה דומה לשמיעה.
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תבדקו את זה :פשוט תשאלו את עצמכם ,מה זה ששומע את המחשבות שאתם חושבים כרגע? זה העצמי
הרוחני שלך ,אותו הדבר שמקבל את כל החיים .מה זה ששומע את הקול שלכם כשאתם מדברים?
מה זה שמקבל את כל החיים? העצמי הרוחני שלך הוא מיוצג על ידי העיגול הפנימי שמוצג בציורים בדף  .9כדי
להכיר את העצמי האמיתי שלך ,העצמי האלמותי ,הרוחני שלך ,חייבים להתגבר על המוח החייתי.
אתם חייבים לדעת חיים אמיתיים כדי לדעת את העצמי האמיתי שלכם.
כפי שאפשר לראות בציור ,המין האנושי כרגע חיים בתור עצמי-המוח שלהם ,וכתוצאה ,לא מכירים את העצמי
הרוחני שלהם" .דעו את עצמכם" ,כפי שסוקרטס אמר.
ישו אמר" ,כל מי שמכיר את עצמו הוא גבוה מהעולם".
פרספקטיבה ותפיסה :אותו העולם נתפס אחרת על ידי צפרדע וחתול ,חתול וכלב ,כלב ובן אדם ,ילד ומבוגר,
אישה וגבר ,אתם רואים משהו שונה לגמרי ממה שישו ראה.
אנחנו לא רואים דברים איך שהם באמת; אנחנו רואים דברים איך שאנחנו באמת.
אנשים רואים וחווים את החיים דרך המוח והחושים שלהם ,מהפרספקטיבה הייחודית ורמת המודעות שלהם .ישו
ראה את העולם בצורה שונה מרוב האנשים היום ,כי הוא ראה חיים אמיתיים ,חיים אלוהיים.
המוח לא יכול לייצר חיים; הוא רק יכול לעשות מניפולציה למה שכבר קיים.
העולם הפיזי לעולם לא ישתנה; הוא לא יכול להשתנות ועדיין להתקיים ,אבל הדרך שאתם תופסים אותו יכולה
להשתנות .זה הסוד להיות מסופקים ושמחים כל הזמן .תפיסה ופרספקטיבה קובעות כמה אתם רואים את החיים
בבירור ובצורה אמיתית ,וכמה מספקים או לא מספקים החיים בשבילך .האמת מאפשרת לך לראות את החיים
בצלילות.
זה לא מה שאתם מסתכלים עליו שמשנה; זה מה שאתם רואים.
הנרי דיוויד ת'ורו
כל החיות חוץ מהאדם חיות בהווה והן יותר מסופקות כי יש להן פחות מוח שחוסם את החיים ,אבל הן תקועות עם
הפרספקטיבה והתפיסה שהן נולדו איתן .אנחנו יכולים מאוד לשפר את שלנו על ידי למידת האמת.
אתם לא יכולים לשלוט על החיים ,אבל אתם יכולים לשנות את הדרך שאתם רואים את החיים.
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כל הבעיות שיש לנו נובעות מכך שאנשים לא יודעים את האמת האולטימטיבית.
לא שמחים :אנשים מסתכלים מסביב וחושבים; למה יש כל כך הרבה אנשים לא שמחים? התקדמנו כל כך רחוק,
אבל עדיין אנשים לא שמחים .למה העולם הזה לא המקום הנפלא שהוא יכול להיות? לשנות את העולם לא
משנה אותנו.
זה לא משנה כמה נתקדם מבחינה חומרית; זה לא ישנה שום דבר .רק למידה וראייה של האמת ישנו אותנו ,ובכך
ישנו את הכל.
האמת משנה אדם בן תמותה ליצור רוחני אלמותי ואלוהי.
היא עושה את זה בכך שהיא מראה לכם מה אתם באמת ,וזה משנה את הכל .האמת עושה את אותו הדבר לאיך
שאנחנו רואים את העולם ,ומאותה סיבה .היא מראה לך את החיים בצלילות; היא מראה לך את החיים האמיתיים
בפעם הראשונה.
החיים האמיתיים הם מושלמים :אתם יכולים לראות ולחוות חיים מושלמים ,כי החיים הם באמת ככה .זה רק
המוחות שלנו שמקלקלים אותם.
זה קשה להאמין מהפרספקטיבה הנוכחית ורמת המודעות שלך ,אבל זה נכון .זה המוח שלך שגורם לחיים להיות
לא מושלמים .היקום חייב להיות מושלם כדי להתקיים .היקום היה מתפרק ולא מתקיים להרבה זמן אם הוא לא
היה מושלם.
אתם לא צריכים להאמין לזה; אתם יכולים לדעת את זה.
ההווה :זה מעניין שה"-עכשיו" נקרא ה"מתנה" באנגלית ( .)the presentההווה הוא המתנה האולטימטיבית; זו
המתנה של אמת וחיים .ההווה ניתן לכם בכל שנייה ,ואתם תקבלו אותו לנצח .אלוהים נותן לכם את ההווה/מתנה;
תקבלו אותה .ההווה הוא הדבר היחיד שקיים ,הדבר היחיד שאתם אי פעם מודעים אליו .החיים שלכם הם רצף
של הווים שזזים לאורך הזמן .העתיד לא קיים עד שהוא הופך להיות ההווה.
החיים הם הווה אחד נצחי.
הבריאה קורית עכשיו :הגוף שלך ,המוח ,והעולם מסביבם נוצרים ממיקרו-שנייה למיקרו-שנייה .דברים אולי
נראים אותו דבר ,אבל הם לא; הכל משתנה כל הזמן ונוצר מחדש .אלוהים/החיים/הטבע יוצרים את החיים שלנו
ואת העולם שלנו מרגע לרגע .החיים וכל מה שבתוכם תמיד חדשים.
התנ"ך אומר" ,ראו ,אני הופך את כל הדברים לחדשים".
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הרבה נביאים אמרו שצריך להנות מהמסע ולהיות מסופקים מהמסע .זה מפני שהמסע הוא היעד .יעדים הם תמיד
סופם של מסע אחד ותחילתו של מסע אחר .החיים הם מסע שלא נגמר ויעד שלא נגמר .זה מעגל שאין לו סוף.

יצור רוחני חי באמצע מעגל החיים כי הוא רואה את כל החיים.
כשנהיים מודעים לבריאה ,נהיים מודעים לבורא.
אם אתם לא יכולים להיות מסופקים על ידי ההווה ,אתם בצרה אמיתית ,כי אין משהו אחר .ההווה הוא החיים
שלך ,כולם .רוב האנשים חושבים שהם לא נראים מספיק טוב ,צעירים מספיק ,רזים מספיק ,עשירים מספיק ,וכו'.
ההווה חייב להיות המטרה שלנו ,כי הוא הדבר היחיד שקיים.
רוב האנשים בצרה אמיתית ,כי הם לא יודעים את האמת ,וכתוצאה ,הם מפספסים את רוב החיים שלהם .הם
חיים בקצה של המעגל ופשוט הולכים סביב וסביב לנצח ,אבודים באשליות של המוחות שלהם.
דשא ירוק יותר :הרעיון של עבר ועתיד ותפיסה מעוותת של ההווה משאירה אנשים במצב תמידי של רדיפה אחרי
הדשא הירוק יותר בצד השני של הגדר .האנשים האלה מפספסים את ההווה בתהליך.
לרדוף אחרי האופק :זה כמו לרוץ אחרי האופק; כמה שתרוצו יותר מהר ,הוא יתרחק ממכם יותר מהר .יום אחד
אתם מבינים שאתם עומדים עליו .מה שרצתם אחריו הוא איפה שאתם כבר נמצאים ,ותמיד תהיו.
להיות איפה שאתם :בכל מקום שהיית בו ,כל המקומות שגרת ונשארת בהם ,הבתים ,מלונות ,מוטלים ,אתרי
נופש ,בתי עסק ,מישהו נמצא שם עכשיו .מישהו נמצא על כל רחוב וכביש מהיר ,בכל נהר ,הר ואגם .מישהו
מסתכל על פסל החירות עכשיו .אנשים אוכלים בכל המסעדות .אנשים נוסעים בסירות ,מטוסים ,מכוניות ,משאיות,
אוטובוסים עכשיו .אנשים עושים סקס .אנשים נלחמים ונרצחים .אנשים נמצאים בכל מקום שהולכים אליו ,ועושים
את כל מה שהם יכולים לעשות ברגע הזה .להיות במקום אחד ,לעשות דבר אחד ,זה אומר שאתם מפספסים את
כל שאר המקומות והדברים .זה טיפשי לחשוב שאתם מפספסים משהו .לעשות משהו אחד זה לפספס משהו
אחר .הדרך היחידה לפספס משהו היא לפספס את ההווה .ההבנה הזו חשובה ,כי בעיה גדולה היא שאנשים
רוצים להיות במקום אחר חוץ מאיפה שהם נמצאים ,ולעשות משהו חוץ ממה שהם עושים ,שזה בלתי אפשרי.
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זה טיפשי לחשוב שאתם מפספסים משהו או לרצות להיות בכל מקום חוץ מאיפה שאתם נמצאים ,לא משנה איפה
זה או מה אתם עושים .מה שסובב לכולם ,מגיע לכולם .ג'ון לנון אמר בשיר "" ,"Instant Karmaלמה למען השם
אתה שם ,כשאתה בכל מקום ,הולך לקבל את המנה שלך!"
כל מה שאנשים רוצים זה מה שנמצא בהווה ,אבל הם לא יודעים את זה ,כי הם אף פעם לא פתחו את
ההווה/מתנה .כמעט אף אחד לא יודעים מהו ההווה באמת.
הטיז הגדול :המוח שלך יפתח חלקית כל כמה זמן כדי לתת לך טעימה של חיים אמיתיים ,ואז יקח אותם ממך.
הוא יקשר את הרגעים הפתוחים לדברים שקשה לעשות כל הזמן ,כמו דברים שעולים הרבה כסף ,או שהם קשים
או מסוכנים ,או שהוא מחשיב לחדשים או מיוחדים .המוח שלך מכריח אותך לשלם על חיים בדרך אחת או אחרת
ואף פעם לא יאפשר לך לקבל חיים אמיתיים בחינם.
האמת היא סיפוק מלא ,היא תמיד בחינם ותמיד זמינה.

מסופקים :זה איך שאנחנו מרגישים כשהמוחות שלנו פתוחים לגמרי אל החיים; אנחנו נהיים "מלאים" בחיים.
להיות מלאים בחיים זה גורם לנו להרגיש איך שאנחנו רוצים להרגיש כל הזמן .זו שמחה אמיתית.
דוקטורים אומרים שאנחנו מרגישים טוב או שמחים בגלל שחרור הכימיקלים
במוחות שלנו שגורמים לנו להרגיש טוב ,וזה נכון .כימיקלים כמו אנדורפינים ,אדרנלין ,סרוטונין ,ודופמין גורמים לך
להרגיש טוב ,אבל הם עושים את זה כי הם נותנים לך להרגיש קצת חיים אמיתיים.
כמו כל הסמים ,האפקט הוא זמני ויש לו צד שלילי מאזן .האמת האולטימטיבית היא לא זמנית ואין לה צד שלילי.
אין צורך בשום סמים.
החיים הם כמו אור :אור מכיל את כל הצבעים של הקשת ,אבל אנחנו רק רואים אותו כאור לבן .החיים מכילים את
כל מה שאתם יכולים לחוש בכל רגע ,אבל המוח שלך רק נותן לך לחוש דברים מסוימים ,ורק כשדברים מסוימים
קורים .כשרואים את כל החיים ביחד ,זה כמו לראות את כל הצבעים ביחד .בדיוק כמו שכל הצבעים ביחד יוצרים
משהו לגמרי שונה (אור לבן) ,כשמקבלים את כל החיים ביחד זה יוצר משהו לגמרי שונה ולא צפוי.
אם מערבבים את שלושת צבעי היסוד ,כחול ,צהוב ואדום ,לא מקבלים לבן ,אבל כן מקבלים לבן כשזה מגיע
בצורה של אור .זה אותו הדבר עם חלקים של החיים .הייתם מצפים שאם תקבלו את כולם ביחד ,זה יהיה עומס
חושי ,אבל ההפך קורה .אתם מקבלים את החוויה הכי טהורה וצלולה שאפשר לקבל.
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 5החושים שלך הם יותר מסכום החלקים שלהם .ביחד ,כשהם פתוחים לגמרי ,הם פותחים דלת לעולם חדש
חבוי מהעין; הם מגלים את החיים האמיתיים.
לראות את האור :כשהמוח כבר לא מפריע ואתם יכולים לקבל את כל החיים ,זה מתבטא בתור ההנאה
האולטימטיבית .זו הנאה אלוהית ,והיא מעל כל עונג אפשרי של בני תמותה.
כשיודעים את האמת ,רואים את האור כמו שהתנ"ך אומר; רואים את החיים האמיתיים .זה הרבה יותר מהנאה;
הדרך הכי טובה לתאר את זה היא אושר עילאי.
אתם לא תסתובבו ותחייכו ותצחקו כל הזמן .אתם לא תיראו כל כך שונים לאנשים אחרים ,אבל תראו הכל
אחרת.
כשאתה יודע את האמת ,אתה חי במצב תמידי של חסד.
בעולם החיות ,כאב פיזי ועונג יגיעו ויעזבו ,אבל תוכלו תמיד להיות מלאים בחיים (מסופקים) ברגע שאתם יודעים
את האמת ,כי אתם יודעים שהכל זה אלוהים.
ישו אמר" ,באתי כדי שתהיו מלאים במלואתו של אלוהים".
חופש :אם תקשרו את הסיפוק שלכם לדברים שקורים בסביבה שלכם ,אתם תהיו נתונים לחסדי הסביבה שתמיד
משתנית .רק תקבלו טעם של סיפוק כשדברים יקרו לטובתכם ,כשתנצחו או תקבלו את מה שאתם רוצים.
אנשים רוחניים הם מסופקים כשהם מפסידים .אם אתם לא מקשרים את הסיפוק שלכם למה שקורה בסביבה
שלכם ,תוכלו להיות מסופקים כל הזמן .זה מנטאלי ,ואתם יכולים לשלוט בעצמי המנטאלי שלכם ,אבל אתם לא

יכולים לשלוט בסביבה שלכם .חופש אמיתי הוא להיות מסוגלים להיות מסופקים ללא קשר למה שקורה בסביבה.
כמעט אף אחד על כדור הארץ לא חופשי עכשיו .רק האמת תשחרר אותך.
זה לא משנה על מה אתה מסתכל; זה מה שאתה רואה שמשנה.
הנרי דיוויד ת'ורו
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סיפוק מיידי :למה לשים תנאים על להרגיש טוב? חיים אמיתיים ניתנים לנו כל הזמן; אנחנו פשוט צריכים לתת
להם להיכנס כל הזמן.
זה סיפוק מיידי ומלא שעולה כלום.
הסוד :רוב האנשים יודעים שלא צריך "דברים" או שדברים יקרו כדי להיות שמחים (להיות מסופקים) ,אבל רוב
האנשים לא יודעים איך זה עובד .הסוד הוא לפתוח את המוח שלך .בלי מחשבה ותחושות שליליות ,אותו הדבר
קורה כמו כשאתם מקבלים את מה שאתם חושבים שאתם רוצים.
אתם נהיים הכי חושניים שאתה יכולים להיות; אתם הופכים לחושים שלכם.
אתם יכולים להרגיש יותר טוב מאשר שהייתם פשוט זוכים בלוטו כל יום .למה לא? זה רק מצב רוח של המוח או
מצב רוח של שום מוח .אלה החיים שלכם; פשוט קחו את מה שמגיע לכם .אתם יכולים להיות מסופקים מתי שבא
לכם .זה מגיע לכם.
זה מה שישו רצה שיהיה לנו; אלה החיים השופעים שהוא דיבר עליהם .לכל מה שהוא אומר יש מטרה אחת ,והיא
לגלות לנו את החיים האמיתיים.
להיות מסופקים ,מלאים בחיים כל הזמן ,זו המטרה האמיתית של המין האנושי.
כל מה שאנשים עושים ישירות או בעקיפין ,טוב ורע ,זה בשביל להיות מסופקים על ידי החיים .ברגע שיודעים את
האמת ,אתם יכולים לדלג על כל הדברים ,ופשוט להיות מסופקים.
לקבל את מה שאתם רוצים :אתם יכולים להרגיש כאילו אתם מקבלים את מה שאתם רוצים כל הזמן ,כי אתם
באמת כן ,אתם פשוט לא יודעים את זה עדיין.
כשיודעים את האמת ,רואים את האלוהי בהכל; רואים את החיים.
לדעת שאתם יודעים :זה איך שיודעים אם אתם יודעים את האמת .אם אתם מסופקים ,אתם יודעים אותה .אם
אתם לא לגמרי מסופקים ,אתם לא יודעים או מבינים אותה ,אז אתם צריכים להמשיך ללמוד ולהפיץ את האמת עד
שתדעו את האמת והחיים.
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ישו אמר" ,לכן אני אומר שאם אדם הוא מאוחד ,הוא יהיה מלא באור ,אבל אם הוא מפולג ,הוא יהיה מלא
בחשכה".

זו דוגמה טובה שישו משתמש במילה אור כמטאפורה לחיים אמיתיים .הוא אומר שאם אתם מאוחדים עם
אלוהים/החיים ,אתם מסופקים .אם לא ,אתם ריקים.
ישו אמר" ,כשתהפכו את השניים לאחד ,אתם תיקראו בנים של בני האדם".
להוציא את המוח מהדרך ולאחד את הנשמה שלך עם הנשמה של אלוהים זו דרך נוספת להפוך את השניים
לאחד .יש הרבה דרכים ,אבל זו הגדולה.
כשיודעים את האמת ,המוח שלכם נכבה ,ואתם מסופקים לא משנה מה קורה בסביבה שלכם ,אפילו כשאתם
חווים כאב פיזי .ישו היה יותר מסופק ברגעים הכי נוראיים שלו על הצלב מאשר המין האנושי ברגעים הכי טובים
של החיים שלהם.
אנשים רוצים את הכל ,ואתם יכולים לקבל את הכל אם אתם יודעים את האמת.
ישו אמר" ,אני עני ,אבל יש לי הכל".
מחלת מוח :המוחות השתלטניים שלנו הם כמו מחלה .כמו הרבה מחלות ,הם גורמים לנו להרגיש רע .המוח ,בכך
שהוא מפריד אותנו מהחיים האמיתיים ,לא נותן לנו להרגיש טוב אפילו קרוב לרמה שאנחנו אמורים להרגיש.
המוח מונע מאיתנו להיות מאוחדים עם החיים.
אנחנו פשוט צריכים מנה גדולה של האמת כדי לרפא אותו ולסלק אותו לנצח מכדור הארץ ,אבל אנחנו עושים את
ההפך ,ואנחנו עושים דברים שפשוט הופכים אותנו ליותר חולים.
הספר הזה לא אמור להיות מבדר ,קריאה מהנה כמו רוב הספרים .הוא אמור להפוך אנשים מחיות לא
מסופקות ,בנות-תמותה ליצורים רוחניים לגמרי מסופקים ואלמותיים .הוא הופך את כל החיים למבדרים
לנצח.
הטעם של תרופה לא משנה; זה מה שהיא עושה שמציל את החיים שלך.
למין האנושי יש צורה מאוד מדבקת של מחלת שינה .האמת היא התרופה ,אבל בהתחלה ,אין לה טעם טוב כמו
לפנטזיה ,אז אף אחד לא לוקח אותה.
לציבור יש סקרנות שאינה יודעת שובע לדעת הכל ,חוץ ממה ששווה לדעת .אוסקר ווילד
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בני אנוש לא יכולים לשאת בהרבה מאוד מציאות .טי אס אליוט
פנטזיה נגד מציאות :המוח מנסה להחליף את המציאות עם פנטזיה .בעיקר עם טלוויזיה ,אבל יש גם סרטים,
משחקי וידאו ,האינטרנט ,וכו' .הספר הזה מתחרה עם כל הדברים למעלה .האמת בצורה כתובה היא לא כל כך
מבדרת.

הסיבה היחידה שפנטזיה כל כך מצליחה היא שכמעט אף אחד לא יודע מהי המציאות .לאנשים אין מושג כמה
נפלאים ,מרתקים ,וקסומים החיים האמיתיים הם באמת .אנשים חיים בחלום בהקיץ תמידי שחוסם את החיים
האמיתיים.
ישו אמר" ,באתי כדי שיהיו לכם חיים ,כי הדרך של בני התמותה היא מוות מהלכת".
ישו אומר שהמין האנושי הוא מת מבחינה רוחנית .אנשים מתים למציאות/חיים האמיתיים ,וככל שהם נכנסים יותר
לפנטזיה ,הם נהיים יותר מתים .אם לא נסובב את זה בקרוב מאוד ,אנשים יחיו את רוב החיים הקצרים שלהם
בעולם פנטזיה שבני אדם בנו.
הטיעון המרכזי למציאות הוא שהיא אמיתית .היא גם הרבה יותר מספקת מכל פנטזיה שיש או יכולה להיות ,אבל
רק כשיכולים לראות אותה בבירור.
כמה המציאות יותר טובה? זה להיות ממש חיים נגד להיות ממש מתים.
תלת מימד :לחיים האמיתיים יש גובה ,רוחב ועומק אמיתיים .טלוויזיה היא רק דו-מימדית .פנטזיה לעולם לא
תוכל להתחרות עם החיים האמיתיים ברגע שיראו את החיים האמיתיים כפי שהם באמת .המציאות היא
אינסופית; היא הכל .היא פי אינסוף יותר מכל דבר אחר .אתם באמת חיים ובאמת מתים רק בעולם האמיתי .יש
טוב ,נהדר ,ואמיתי.
העולם שלנו הרבה יותר קסום ומרגש מכל עולם פנטזיה.
הבעיה היא שפנטזיה היא יותר טובה מהחיים שאנשים כרגע חיים ,אז פנטזיה נהיית יותר ויותר פופולרית.
אם אתם לא חיים בהווה ,פנטזיה היא יותר טובה .אם אתם חיים בהווה ,פנטזיה היא אפילו לא קרובה .דתות ,איך
שמפרשים אותן כרגע ,הן פשוט עוד פנטזיה שאנשים אומרים שהיא נכונה.
כולם יודעים את אותה האמת; מה שמבדיל בינינו זה איך אנחנו בוחרים לעוות אותה .וודי אלן
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פחד מהמוות :בני אדם מפחדים מהמוות יותר מכל חיה אחרת .זה מפני שאנחנו יודעים שזה הולך לקרות ,וחיות
אחרות לא .הידע הזה שרק לבני אדם יש הוא חרב דו-צדדית ,קללה וברכה .זה דבר מאוד טוב ,כי הידע שהמוות
הולך לקרות הופך אותנו לחיה היחידה שיש לה סיכוי להתגבר על המוות .למרות זאת ,הפחד מהמוות גם גורם
לאנשים לנסות לברוח מהמציאות (שזה בלתי אפשרי) ולהיכנס לפנטזיות ומיתוסים.
אנשים עושים את ההפך ממה שהם אמורים לעשות .במקום לנסות לברוח מהחיים ,אנחנו צריכים להיכנס לתוך
החיים לגמרי .זו הדרך היחידה להתגבר על הפחד מהמוות והמוות עצמו .אם אתם נכנסים לתוך החיים לגמרי,
אתם לומדים את האמת ומתעלים על פחד ומוות .אתם הופכים לחיים נצחיים.
ישו אמר" ,אני בתוך כל הדברים ,אך אני מעבר לכל הדברים".
אתם הופכים לכל הדברים ,אך תהיו מעבר לכל הדברים.

ישו אמר" ,אני בתוך העולם הזה ,אבל לא של העולם הזה ".זה יכול להיות אותו הדבר גם לך.
אתם הופכים לכל הדברים ,כי אתם חיים לגמרי בהווה ,אבל אתם מעבר לכל הדברים ,כי באותו הזמן אתם גם
חיים באלמותיות ואינסופיות .אתם חיים בגוף הזמני שלכם ,אבל יודעים שאתם אלמותיים .אתם חיים במנעד של
מה שאתם יכולים לראות ולחוש ,אבל מודעים לכך שהכל אינסופי.
הפחד מהמוות בא מהפחד מהחיים .אדם שחי במלאות מוכן למות בכל זמן .מארק טוויין
החיים מושלמים ובטוחים ומספקים לחלוטין בעצמם .אנשים לא יודעים מה הם מפסידים .תרתי-משמע הם
מפספסים את הכל בשביל כלום.
ריקים :כפי שאפשר לראות בציור בדף  ,9המוח הופך את זה לבלתי אפשרי לדעת את המציאות (חיים אמיתיים)
ולהיות מסופקים .ההווה עם המוח שחוסם ומעוות אותו הוא לא מספק .זה משאיר אותך ריק ומלא ברצון למשהו
שימלא את הריקנות .הדברים שהמוח עושה כדי לנסות למלא את החלל רק חוסמים את החיים יותר .ככל שאנשים
רצים יותר לקראת מה שהם חושבים שהם רוצים ,הם יותר מפספסים אותו .מה שהם חושבים שהוא הפתרון
לבעיה הוא הגורם של הבעיה.
משהו חסר :אנשים מרגישים שמשהו חסר ,כי משהו כן חסר .החיים הנשגבים שלהם שניתנים מאלוהים חסרים.
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אני הדרך ,האמת והחיים .אף אחד לא מגיע אל האב אם הוא לא עובר דרכי .ישו ,יוחנן 14:6
הוא תרתי משמע אומר שהוא האמת והחיים .הוא לא אומר שהוא אדם או אלוהים; הוא אומר שהוא האמת
והחיים .איך זה יכול להיות יותר ברור או ישיר?
ישו אומר :אם אתה יודעים את האמת והחיים ,אתם יודעים אותו.
לדעת את האמת והחיים האמיתיים (ישו) זו הדרך.
ישו גם אומר שחייבים לעבור דרכו כדי להגיע לאלוהים/גן עדן .במילים אחרות ,חייבים לדעת את האמת ואת
החיים לפני שאפשר לדעת את אלוהים.
האמת  +החיים = אלוהים
ישו אמר" ,אתם תדעו את האמת ,והאמת תהפוך אתכם לחופשיים".
ישו אומר שהאמת תשחרר אותכם מהמוח שלכם ,העצמי השקרי שלכם .ישו אמר" ,אני גברתי על העולם ".ישו
אומר שהאמת תגבור על הונאה ,המוח של העולם.
ישו אמר" ,המוחות שלכם חייבים להתנקות מהשקרים של העולם הזה אם אתם רוצים ללמוד אמת נצחית".
נוצרים שמאמינים שאיש עם זקן ,לבוש בסדין וסנדלים יקבל אותם כשהם ימותו הולכים להתאכזב .הישו הזה,
האדם ישו ,כבר לא קיים ,אבל האמת והחיים ,הישו הרוחני ,כן קיים.

ישו אמר" ,העולם לא יראה אותי יותר ,אבל אתם תראו אותי ,כי אני חי ,אתם תחיו גם ,אתם בתוכי ואני
בתוככם".
ישו אמר" ,אני בתוך הרוח ואמת ".שוב ,מה שהוא אומר ברור לחלוטין.
התנ"ך אומר :אתם תהיו כמו ישו ,כי אתם תראו אותו כפי שהוא.
נוצרים שקריים :אנשים שלא יודעים את האמת והחיים לא יכולים לקרוא לעצמם נוצרים .ישו אומר שחייבים לדעת
את האמת והחיים כדי לדעת אותו ,להיות כמוהו .זה מה שהתנ"ך אומר תרתי משמע; זה לא פרשנות.
אנשים שסוגדים לתמונה של אדם מת לא יודעים את האמת והחיים.
ישו אמר" ,אנשים מכבדים אותי עם השפתיים שלהם ,אבל הלב שלהם רחוק ממני .הם סוגדים לי לשווא,
בזמן שהם מלמדים את המצוות ועקרונות של בני האדם".
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התנ"ך אומר שהאנשים שסגדו לו לפי התורות ,המצוות והעקרונות של האדם ,ישמעו את זה מאלוהים אחרי
שהם ימותו" :אף פעם לא ידעתי אותך; עזוב אותי".
להגיע לגן עדן :האמרה למעלה היא מטאפורית ולא באמת תקרה ,אבל היא אומרת שאנשים שמאמינים שהם
יודעים את ישו ואלוהים עכשיו לא באמת יודעים אותם.
היא אומרת שאתם יכולים וצריכים לדעת את אלוהים עכשיו כדי להגיע לגן עדן אחרי שתמותו.
ישו אמר" ,שימו לב לאחד החי כל עוד אתם בחיים ,פן תמותו ותחפשו לראותו ולא תהיו מסוגלים יותר".
איך אתם יכולים לקרוא לעצמכם נוצרים אם אתם לא יודעים את מה שישו אומר שהוא? אנשים סוגדים לישו המת
כי הם לא מכירים את ישו החי ,האחד החי.
ישו = האמת והחיים
האמת והחיים = ההווה ,ה-עכשיו
הם אמרו לישו :תגיד לנו מי אתה ,כדי שנוכל להאמין לך .ישו ענה" :אתם מנתחים את המראה של השמיים וכדור
הארץ ,אבל אתם לא מזהים את מה שישר מולכם; אתם לא יודעים את הטבע של הרגע הנוכחי".
שוב פעם ,הוא מבהיר לנו שהוא ההווה ,האמת והחיים.
ישו עכשיו נמצא עם כולם .הוא תמיד היה ותמיד יהיה .אם אתם רוצים לפגוש את ישו (אמת/חיים) ,פשוט תפתחו
את הראש שלכם ,תפתחו את ההווה/מתנה שלכם.
ישו אמר" ,ראו ,אני עומד בדלתכם ודופק; פתחו את הדלת ואני אבוא אליכם".

הדלת :המוח שלכם הוא כמו דלת ,והיא כרגע סגורה .אתם צריכים מוח באמת פתוח כדי ללמוד את האמת ולחוות
את החיים (ההווה) .רוב האנשים ,אפילו חוקרי המקרא ,ילמדו את מה שישו אומר בפעם הראשונה כשהם יקראו
את הספר הזה .הם הולכו שולל על ידי השטן/מוח .הרבה אנשים מאמינים שהם יוכלו לראות את אלוהים רק אחרי
שהם ימותו .זה מפני שהמוחות שלהם לא מאפשרים להם לראות שאלוהים נמצא בהווה ,הוא ההווה.
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ישו אמר" ,מי ששותה מפי יהפוך להיות כמו שאני ואני אהפוך להיות הוא והדברים הנסתרים יתגלו בפניו".
במילים אחרות ,ברגע שתבינו את מה שישו אומר ,אלוהים והחיים האמיתיים יתגלו בפניכם .זו עובדה.
התנ"ך אומר" ,אלוהים הוא האלפא והאומגה ,ההתחלה והסוף ,מה שהיה ,מה שקיים עכשיו ,ומה שיהיה".
הרבה אמרות בתנ"ך הן האמת המילולית :המילים למעלה הן דוגמא לאמרה שהיא נכונה תרתי משמע .איך היא
יכולה להיות יותר ברורה?
התנ"ך אומר שאלוהים נוכח בכל מקום ,כל הזמן .הוא תרתי משמע אומר שאלוהים הוא החיים וכל מה
שבתוכם.
ישו אמר" ,אני באתי ,כדי שתוכלו להיות מלאים במלאות של אלוהים".
במילים אחרות ,הוא אומר שהוא בא כדי שנוכל להיות מלאים בחיים נשגבים.
אני איתך ,אומר ה' .האמרה הזו אומרת שאלוהים הוא כאן עכשיו.
אלוהים/חיים :יש אלוהים שיוצר ושולט בהכל; אלוהים מתגשם בתור החיים עצמם .אלוהים הוא החיים; החיים הם
הדבר היחיד שנמצאים בכל מקום.
התנ"ך אומר שהשביל להרס הוא רחב ,וצר הוא השער שמוביל אל החיים .מתיו 7:13-14
למה הוא לא אומר "צר הוא השער לגן עדן או אלוהים"? הוא אומר "חיים".
אני מרבה להשתמש במונח "אלוהים/חיים" כדי לתאר את הכוח האולטימטיבי הזה של היקום .ככה ,אף אחד לא
יחשוב שאני מתכוון לאיש הזקן בשמיים ,או כל סמל אחר מיושן ,מטעה ,שגוי או תמונה חצובה שאנשים מדמיינים
בתור אלוהים.
דרך טובה להסתכל על החיים :זו לא רק דרך טובה להסתכל על החיים; זו הדרך היחידה לראות את החיים
באמת איך שהם ולחיות את החיים באמת .זו הדרך .אנשים דתיים אומרים שיש אלוהים ,ואתאיסטים אומרים
שאין אלוהים ,אבל שניהם מפספסים את האמת והחיים .שניהם מפספסים את מה שישו אומר שהוא.
ישו אמר" ,גן עדן פזור על פני כדור הארץ ובני אדם לא רואים אותו".

יש סיבה שגן עדן נמצא ברוב הדתות העתיקות .הוא אפשרי ,ותמיד ידענו את זה ברמת התת-מודע ,אפילו בעבר
הרחוק .פשוט היינו צריכים להתקדם לנקודה שאנחנו מגיעים אליה עכשיו לפני שהיינו מסוגלים לראות מהו
למעשה גן עדן ,ואיך הוא באמת עובד .המפתח לגן עדן הוא האמת האולטימטיבית.
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ישו אמר שאתם חייבים להיוולד מחדש כדי לראות את גן עדן.
ישו אמר שאתם חייבים להיוולד מהרוח כדי להגיע לגן עדן.
כשאתם יודעים את האמת של החיים ,אתם נולדים לתוך עולם חדש רוחני.
אמת שאתם יכולים לבדוק :זו סוג האמת שברגע שהיא מתגלה ,הופכת להיות ברורה מאליו כמו האדמה
ושימושית כמו אוכל .זוהי סוג האמת שיכולה לגרום לשנאה ומלחמה להיות מיותרים כמו בורות .זו האמת
"האמיתית" היחידה.
אני לא מאמין באלוהים או ישו .אני יודע אותם .אני יודע את האמת והחיים.
אני לא מאמין בישו או מה שישו אומר; אני לא צריך .עשיתי את שיעורי הבית שלי ובדקתי את מה שהוא אמר .אני
יודע שהדברים שהוא אמר הם נכונים .בשביל דברים שאני לא יכול לבדוק ישירות בעצמי ,כמו חיים אחרי המוות,
אני משתמש בכלים (לוגיקה/הגיון) שאלוהים/החיים נתנו לי כדי לדעת .אתם רק צריכים להאמין במשהו שאתם לא
יודעים .להאמין זו לא המטרה; לדעת זו המטרה .אתם חייבים לדעת את אלוהים.
ישו אמר" ,אני האמת והחיים" ,לא אני המיתוס והחיים.
ישו אמר" ,באתי לעולם כדי לשאת עדות לאמת".
אתם לא יכולים להגיע לגן עדן אם אתם מאמינים במיתוס ,כי אתם לא יודעים את האמת ,וכמו שישו אומר ,אתם
חייבים לדעת את האמת כדי להגיע לגן עדן.
זה שקיים :המשמעות המילולית של המילה "אמת" היא "זה שקיים".
האמת החיה = זה שקיים
זה שקיים = ההווה
זה שקיים = אלוהים.
המשמעות של המילה העתיקה "אלוהים" היא "זה שקיים" .אלוהים הוא "זה שקיים".
האמת של העבר = זה שהיה קיים .האמת של העתיד = זה שיהיה קיים.
אתם רק יכולים באמת לדעת את "זה שקיים" ,כי זה הדבר היחיד שקיים .העבר הוא זיכרון או סיפור .העתיד הוא
פשוט ניחוש מושכל .אתם רק יכולים לדעת את העבר האמיתי ומה העתיד האמיתי יהיה אם אתם יודעים את "זה
שאפשרי" .אם אתם יודעים איך החיים עובדים ,איך אלוהים עובד ,אתם יודעים הכל.
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הגדרה של אמת אולטימטיבית :זה לדעת את האמת של החיים .לדעת את החוקים הבסיסיים והנצחיים של
הטבע (אלוהים) ,והטבע של המוח שמעוות ומחביא אותו .זו הבנה מדויקת ומלאה של "זה שקיים" ,או אלוהים.
כשיודעים את זה שקיים ,אתם יודעים את אלוהים.
אתם לא יודעים ולא יכולים לדעת כל פרט של החיים ולא צריכים לדעת .אתם פשוט צריכים להבין את
התמונה הגדולה ,הטבע הבסיסי של החיים.
האמת הזו לעולם לא משתנה ,כי "זה שקיים" לעולם לא יכול להשתנות .הוא לא יכול להשתנות ולהתקיים.
כשאתם יודעים את החיים לגמרי ,אתם הופכים לחיים לגמרי.
התנ"ך אומר שאלוהים מתאר את עצמו כך" :אני כפי שאני" .זה ברור.
במילים אחרות ,אלוהים אומר שהוא "זה שקיים" .אלוהים הוא החיים עצמם.
אדם צריך לחפש את מה שקיים ולא את מה שהוא חושב שצריך להיות .אלברט איינשטיין
נוכח בכל מקום :אם אתם מאמינים בתנ"ך ,למה שתחשבו שאתם צריכים לחכות עד אחרי המוות כדי לראות את
אלוהים? התנ"ך אומר שאלוהים נמצא בכל מקום .או שאתם לא באמת מאמינים בתנ"ך ,או שלא באמת קראתם
את מה שכתוב בו.
מיליוני האנשים שאומרים שהם מאמינים בתנ"ך הם באמת לא .אתה חייב להאמין במה שהתנ"ך באמת
אומר כדי להאמין בתנ"ך.
מהבשורה על פי לוקס בברית החדשה ,כתוב "הממלכה של אלוהים היא בתוך כולם ".היא בתוך כל מי שיודע
את האמת האולטימטיבית ופתוח אל אלוהים/החיים ,אבל לא אנשים שלא יודעים את האמת האולטימטיבית והם
סגורים בפני אלוהים/החיים.
התנ"ך אומר שאלוהים הוא כאן עכשיו ,וכשאתם באמת כאן עכשיו ,אתם עם אלוהים .זה פשוט .אלוהים הוא כאן
עכשיו; זה המין האנושי שלא כאן עכשיו.
ישו אמר" ,גן עדן נמצא בתוכך וכל מקום מסביבך ".זה אומר את הכל.
להכחיש את ישו ,להכחיש את אלוהים :אנשים שמתעלמים מהאמת ,מכחישים את האמת ,הם מתעלמים
ומכחישים את ישו ואלוהים .ישו אומר שהוא האמת .נכון או לא?
החטא הכי גדול :כשאתם מכחישים את האמת ,אתם מכחישים את אלוהים ,כי אלוהים הוא האמת .לעשות את
זה בכוונה כשאתם יודעים יותר טוב ,זה החטא הכי גדול שיכול להיות ,ובכל זאת הדתות ובערך כל שאר האנשים
בעולם כרגע עושים את זה.
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ישו אמר" ,האמת חבויה עד שיש לך עיניים שיראו ואוזניים שישמעו".

חטא :אנשים אפילו לא יודעים את המשמעות של המילים בתנ"ך .דוגמא :המשמעות של המילה "חטא" היא
"לפספס את המטרה" .המילה מגיעה מיוונית עתיקה ,והיא מתייחסת לחץ שמפספס את המטרה .אין לה שום
קשר להפרת חוקים דתיים או מוסריים .המשמעות של "נוצרי" היא להיות כמו ישו ,לא רק לשבח ולסגוד לתמונה
של איך שישו אולי היה נראה לפני אלפיים שנים .זו עבודת אלילים של דמות חקוקה ,והתנ"ך אומר לא לעשות את
זה.
המשמעות של המילה האנגלית "( "worshipסגידה) היא "( "worth-shipהערכה) .הדרך הכי טובה להראות כמה
אתם מעריכים את אלוהים היא פשוט לקבל את ההווה שאלוהים/החיים יוצרים ומנסים לתת לך .פשוט קבלו את
המתנה ,קבלו את האמת והחיים שנמצאים בכל רגע.
התנ"ך אומר" ,שכר החטא הוא מוות".
המוח החוטא של האדם הוא מוות ,אבל המוח הנשלט על ידי הרוח הוא חיים ושלום .האיגרת אל הרומאים
8:6
זה נכון ,כשמפספסים את המטרה ,מפספסים את ההווה ,אתם מתים לחיים האמיתיים.
ברור-מאליו :אין משהו שקל יותר לדעת מהאמת ,כי היא החיים עצמם .היא לא יותר ולא פחות .היא ההווה.
ההוויה היא המסבירה הגדולה.
הנרי דיוויד ת'ורו
הכל נכון :האמת היא פשוט כל מה שיש ,כל מה שבאמת קיים .אם זה לא באמת קיים ,זה לא האמת; אם זה כן
קיים ,זה כן האמת" .זה שקיים" זה הכל חוץ מההטעיות המיוצרות על ידי המוח ,והן אמיתיות בשבילכם רק
כשאתם מאפשרים להם להיות .האמת היא החיים ,אז הכל זה האמת; הכל אמת.
האמת היא בלתי ניתנת לשינוי; זדון עלול לתקוף אותה ,הבורות עלולה ללעוג לה ,אבל בסוף ,הנה היא.
ווינסטון צ'רצ'יל
אם המוח לא היה מחביא את האמת ,כולם היו יודעים אותה מיד .האמת היא בתוכך ובכל מקום מסביבך ,בדיוק
כמו שישו אמר.
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ישו אמר לאהוב את האמת .אם אתם כן ,אמונה לא תהיה מספיקה בשבילכם ,והתנ"ך אומר שאתם חייבים
"לדעת" את אלוהים כדי להיות עם אלוהים עכשיו .זה עכשיו או לעולם לא.
אמונה; לא לרצות לדעת מה נכון.
פרידריך ניטשה
הוא צודק לגבי זה לאנשים מסוימים .אמונה היא גם בשביל אנשים שלא יודעים את האמת ,אבל רוצים לדעת.
אתם לא יכולים לאהוב את האמת כשאתם לא יודעים אותה.
אתם חייבים להתחיל עם אמונה כמו שהתנ"ך אומר ,אבל לא אמונה במיתוס.

אמונה :האמונה שהתנ"ך מדבר עליה היא האמונה שאתם תלמדו את האמת והחיים .אם יש לכם אמונה שתדעו
אותם ,אתם תדעו אותם בקרוב .אם יש לכם אמונה באמת והחיים ,יש לכם אמונה בישו ,כי הוא אומר שהוא
האמת והחיים.
אתם צריכים שיהיה לכם אמונה באמת והחיים כדי שיהיה לכם אמונה בישו.
אמונה במיתוס לא תעזור לכם והיא תפגע בכם ,כי היא הופכת אותכם לפחות פתוחים ללמוד את האמת .זה הדבר
הרע ביותר שאתם יכולים לעשות.
ישו אמר" ,כל מי שמוצא את הפרשנות הנכונה של מה שאני אומר ימצא חיים נצחיים ".למה שהוא יאמר את
זה ,אם לא פירשו אותו לא נכון?
אתם חייבים שיהיה לכם אמונה באמת האמיתית ,האמת שהיא הגיונית ,האמת שאתם יכולים לבדוק בעצמכם
בעולם האמיתי ,בעולם של אלוהים ,בהווה.
מה שנהדר באדם זה שהוא גשר ולא המטרה .פרידריך ניטשה
הגשר :כשיש לכם אמונה באמת והחיים ,אתם לא צריכים אותה להרבה זמן ,כי תדעו אותם בקרוב .אמונה היא
לא אמורה להיות דרך חיים קבועה .אמונה היא רק גשר לידיעה של האמת והחיים.
אני לא צריך שיהיה לי אמונה; יש לי ניסיון .ג'וזף קאמפבל
ברגע שאתם יודעים את האמת והחיים ,אתם כבר לא צריכים אמונה ,כי יש לכם את מה שהיה לכם אמונה בו.
אתם נמצאים איפה שאתם רוצים להיות ,ותמיד תהיו.
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אמונה באמת היא הכרחית כדי להעביר אותכם דרך מבחנים או תלאות שייתכן שתצטרכו לעבור כשאתם עושים
את השינוי ליצור רוחני.
התנ"ך אומר ,לאלה שמאמינים בישו יהיו חיים נצחיים.
במילים אחרות ,אלו שמאמינים באמת והחיים יקבלו את האמת והחיים .ישו = האמת והחיים .אלו המילים שלו,
לא שלי .ישו אומר שאתם חייבים להאמין בחיים והאמת כדי לקבל חיים נצחיים.
אמונה באמת והחיים היא הכרחית עד שאתם יודעים את האמת והחיים .אם יש לכם אמונה שתדעו ,אתם תדעו;
אם לא בחיים האלה ,אתם תדעו אותם בחיים הבאים .זה לא נכון רק כי ישו אמר את זה; זה נכון כי זה חייב
להיות נכון .האמת והחיים הם הדרך היחידה ,כי שום דבר אחר לא באמת קיים.
אמונה רק בשם "ישו" ותמונה של איך שאתם חושבים שהוא נראה לפני אלפיים שנה זו לא הדרך .זו תמונה
חצובה ,ואחת מעשרת הדיברות אומרת לא לסגוד לתמונה חצובה ,אז למה אנשים שקוראים לעצמם נוצרים
ואומרים שהם מאמינים בתנ"ך עושים את זה?

זו פשוט פנטזיה שמיוצרת על ידי המוח .אתם חייבים לראות את ישו איך שהוא אומר שהוא עכשיו .ישו אמר" ,אני
בתוך רוח ואמת" ",אני האמת והחיים ".אם יש לכם אמונה במה שישו אומר שהוא ,יש לכם את האמונה שתביא
אותכם לגן עדן.
אמונה עכשיו :לחלק מהאנשים המוח יהיה חזק מדי מכדי להתגבר על השליטה של המוח החייתי שלהם לפני
שהגוף שיש להם עכשיו ימות או ייהרג ,לכן אמונה בדבר האמיתי ,לא מיתוס ,היא הכרחית שתהיה לכם עכשיו .זו
הדרך.
אמונה באמת והחיים זה כל מה שבאמת יהיה לרוב האנשים בעולם הזה בגלל ההשפעה של מוחות אחרים ,אבל
כפי שישו אמר ,אמונה בו היא כל מה שאתם צריכים כדי להגיע לגן עדן בחיים הבאים.
כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לנסות את מיטבכם (לעזור לאמת) ולהאמין שהאמת והחיים היא הדרך
להגיע לגן עדן כשתמותו ,בדיוק כמו שישו אומר.
ללכת אחרי ישו :הדרך שאתם מבטאים את האמונה שלכם היא לחפש את האמת והחיים כל הזמן .אתם עוקבים
אחרי ישו בכך שאתם מנסים כמיטב יכולתכם להפיץ את האמת והחיים ,אפילו אם כל מה שיש לכם זו אמונה ,זו
הדרך ,ואף אחד לא מבין אותכם .אתם פשוט צריכים אמונה באמת והחיים בחיים האלה כדי להגיע לגן עדן בחיים
הבאים ,וזה יגיע מהר יותר ממה שאנשים חושבים.
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יש לכם אמונה אמיתית עכשיו אם יש לכם אמונה באמת והחיים.
תקווה/אמונה :להאמין ולקוות שמשהו נכון או יהיה נכון לא הופך אותו לנכון אם אתם לא מתחילים עם האמת
האמיתית .זו האמת ,או שזו לא האמת .אין שום דרך להפוך משהו שהוא לא אמיתי ,לאמיתי.
תקווה היא חלום ער .אריסטוטל
אמונה באמונה :תקווה ,אמונה ,משאלות ,קסמי מזל טוב ,שרידים קדושים ,סמלים ,חשיבה חיובית ,כוונות טובות,
תפילה ,קללות ,וודו ,כישופים ,מגדי עתידות ,מדיומים ,וכו' לא עושים שום דבר חוץ מלגרום לאנשים להרגיש שיש
להם קצת שליטה על החיים .הם רק אסטרטגיות התמודדות.
אם אתם מאמינים שסיפור מעשייה או מיתוס הוא אמיתי ,אתם לא תחיו באושר ועושר לנצח.
אנשים שכרגע יש להם אמונה במיתוס הם כוח נגד האמת והחיים .הם המרומים ,ואם הם יעבירו את זה הלאה,
הם הרמאים.
האנשים שחושבים שהם הכי קרובים לאלוהים ועושים את עבודתו של אלוהים הם למעשה הכי רחוקים ,והם
עושים את עבודתו של השטן ,הרמאי.
בעבר ,רוב האנשים לא יכלו לדעת את האמת ,אז כל מה שהם יכלו לקבל זו אמונה .הם ייסלחו על כך שהם השלו
אנשים אם הם ישתנו עכשיו .האמונה של אנשים במיתוסים הייתה הכרחית כדי להביא אותנו לאיפה שאנחנו
נמצאים עכשיו ,אבל עכשיו שהאמת התגלתה ,אמונה היא רק גשר לידיעה.

להגיד שאתה רואים דברים שלא קיימים זה חטא ,החטא הכי נורא שיש .זו נתינה של עדות שקר ,וזה נגד
אחת מעשרת הדיברות.
האמת האמיתית מאחדת אנשים; היא לא מפלגת אותם .היא הגיונית ,והיא תקפה לכולם ,בכל מקום ,כל הזמן.
היא יוצרת בהירות ,לא בלבול .האמת מובילה לשיוויון ,חופש ,שלום ,אהבה והבנה אמיתיים .האמת האמיתית רק
מבקשת ממכם להאמין במשהו שאתם יכולים לבדוק בעצמכם.
כל מי שאכפת לו מהאמת מספיק כדי לבדוק מהי ידע את האמת .אלו שלא אכפת להם מספיק לא ילמדו את
האמת ויהיו אבודים ויגיע להם להיות אבודים.
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להאמין במה שסיפרו לך :אתם לא צריכים לסמוך על מילה של מישהו אחר לגבי משהו חשוב ורציני כמו האמת
לגבי החיים והמוות .אנשים משקרים ,מבינים לא נכון ,מעוותים ,מפרשים לא נכון ומגזימים .אנשים יכולים פשוט
לטעות ,או להיות סכיזופרניים ולשמוע קולות שהם מאמינים שמגיעים מאלוהים.
קוף רואה ,קוף עושה :רוב האנשים פשוט אומרים לאנשים דברים שאמרו להם שהם האמת .הם פשוט מקבלים
את הדברים שאחרים אומרים שהם האמת ,במיוחד אם זה מה שאנשים קיבלו בתור האמת במשך אלפי שנים .זה
קוף רואה ,קוף עושה.
לא צריך להאמין או לקבל אמת יד-שנייה בלי לבדוק אותה בעצמך .עידן ה"ללכת בעקבות המנהיג" הוא נגמר
עכשיו .קוראים לאמת יד-שנייה עדות מפי השמועה בבית משפט ,והיא לא מתקבלת מסיבה חשובה; היא הוכחה
בתור מקור לא מהימן של האמת.
מה יכול להיות יותר לא אחראי מלהגיד שמשהו נכון בלי לדעת מעבר לכל ספק הגיוני שהוא נכון? מיליארדי אנשים
עושים את זה .דת היא חיים ומוות ,וזה אפילו יותר חשוב להיות בטוחים שמשהו נכון ,כי החיים הנוכחיים שלך
מבוססים על זה ,והחיים הנצחיים שלך תלויים בזה.
אל תאמינו לשום דבר שמישהו אומר ,כולל אני; תבדקו את הדברים בעצמכם .אתם חייבים לראות את האמת
בעצמכם בחיים עצמם כדי לדעת אותה.
אתם נמצאים במה שיכול להיות סופו של מסע מאוד ארוך וקשה .יש לכם עכשיו את ההזדמנות להשלים את
המסע ולעזוב את עולם החיות לנצח.
ההבדל האמיתי היחידי בין המין האנושי לשאר החיות הוא היכולת שלנו לחשוב ולהשתמש בהגיון .לכן ,הגיון חייב
להיות מה שאנחנו צריכים להשתמש בו כדי להתפתח הלאה .אנחנו חייבים להשתמש במה שמייחד אותנו משאר
החיות.
האמת :אתם עכשיו יודעים את חלק "האמת" של האמת והחיים .יש רק חמישה דברים בסיסיים שאתם צריכים
לדעת והם:
 .1העבר האמיתי שלנו
 .2אתם אלמותיים
 .3הכל יתאזן

 .4אתם יצורים רוחניים
 .5ההווה (החיים) הוא אלוהים
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האמת של האיזון היא הכי ברורה בקצוות של המציאות הפיזית .אם תסתכלו על הדברים הכי גדולים ביקום,
הכוכבים וכוכבי הלכת ,תראו שהם כולם נעים בעיגולים מאוזנים (מקיפים) אחד סביב השני .אם מסתכלים על
הדברים הכי קטנים שמרכיבים את כל החומר ואטומים ,רואים את אותו הדבר; אלקטרונים נעים סביב גרעין.
הקצוות מגלים בבירור את הטבע הבסיסי של המציאות שלנו .הכל מסתובב במעגלים.
ככל שתיעשו יותר מודעים ,תתחילו לראות שכל הדברים הפיזיים ,בין הדברים הגדולים ביותר לקטנים ביותר,
עושים את אותו הדבר בדרך כזאת או אחרת .בקרוב זה יהיה לכם ברור כמו יום ולילה ,ותדעו את הטבע של הכל.
מה שנאמר בספר הזה זה לא רק תאוריה; זה מה שהעדויות אומרות .זו אמת שאתם יכולים לבדוק ,וזה הופך
אותה לאמת האמיתית והאמת היחידה.
אתם פשוט צריכים לבדוק אותה בעצמכם כדי שתדעו שאתם יודעים אותה ולזכור אותה עד שהיא תישקע פנימה.
היא צריכה להיכנס עמוק לתוך התת-מודע שלך .אתם צריכים לראות את האמת בכל רגע בלי לחשוב עליה; אתם
צריכים לדעת אותה אינטואיטיבית.
המתנה הכי גדולה :בפעם הראשונה בהיסטוריה ,הפעם הראשונה ב 700-מיליון השנים שלנו על הכדור הזה,
אנחנו יכולים לדעת את החיים ,לדעת מה אנחנו ,מאיפה באנו ,ולאן אנחנו הולכים .אנחנו חייבים לנצל את
ההזדמנות הקצרה הזאת .לקח לה המון המון זמן להגיע והיא תיעלם להמון המון זמן .הספר הזה יתן לכם את
הכוח לשנות את המסלול הנוכחי שלנו למסלול שמוביל למקום בלי כאב ,פחד או סבל ,מקום שדתות מערביות
קוראות לו גן עדן.

חיים יודעים חיים זו הדרך
אתם חייבים לדעת את האמת האולטימטיבית לפני שתוכלו לדעת את החיים האולטימטיביים.
אמת המפתח היא הידע על ההפכים המתאזנים ,כי אתם יכולים לראות את האמת הזו בפעולה בכל מקום
שתסתכלו .כשרואים אותה בבירור ,אתם יודעים אותה .לדעת את האיזון האלוהי זה המפתח ,כי המוח שלכם יבין
שאין בו ממש צורך ,שהוא לא יכול ליצור הבדל משמעותי בחיים חוץ מלהיפתח .כשהמוח נפתח ,החלק האחר של
האמת האולטימטיבית הופך להיות ברור מאליו.
עכשיו סופרה לך "האמת".
עכשיו כל מה שאתם צריכים לדעת זה את "החיים".
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חלק  - 4התמונה הגדולה  -ההווה :פרק 4.1

תמצאו את האמת
החיים :האמת החיה היא לא במילים ,כתובה או מדוברת ,כמו אמת המוח .האמת החיה היא מובנית רק כשהמוח
לא בהווה איתך" .החיים" הם ההווה בלי המוח.
יש שני סוגי אמת :אמת שיודעים ,ואמת שחווים.
אמת המוח היא ההפך מהאמת החיה או האמיתית .הן לא יכולות להתקיים ביחד ,לכן אתם חייבים להקריב אחת
בשביל השנייה .המין האנושי כרגע מקריב את החיים בשביל המוח .אנחנו פשוט צריכים לעשות את ההפך .אנחנו
חייבים להתחיל לחיות ב"זה שקיים" ולהפסיק לחשוב כל הזמן .אנחנו פשוט צריכים להעיף את המוחות שלנו
מהדרך; הם חוסמים את החיים האמיתיים .המוח הופך את זה בלתי אפשרי לראות ולדעת את אלוהים.
האמת והחיים :כשתוכלו להיות מודעים לגמרי לכל מה שמגיע אליכם דרך חושי החיים שלכם ,אתם תחוו את
"החיים" .אז אתם תדעו את "האמת והחיים ",תדעו את מה שישו אומר שהוא ,ותהפכו למה שהוא עכשיו.
זה מה שהתנ"ך וישו אומרים תרתי משמע .זו אחת מהאמיתות החבויות הכי חשובות שנמצאות בתנ"ך .אם
אתם יודעים אותה ,אתם הולכים לגן עדן.
אמת = חיים ,חיים = אמת .ככל שתראו יותר את האמת ,ככה תראו יותר את החיים .ככל שתראו יותר את החיים,
ככה תראו יותר את האמת .הם ייבנו אחד על השנייה ,והידע שלכם עליהם יגדל עד שתדעו את החיים לגמרי
ותהפכו לחיים.
האמת מראה שהיוצר והיצירה הם ביחד בהווה.
חפשו (לדעת) את הממלכה של אלוהים קודם ,וכל הדברים יינתנו לכם .מתיו 6:33
האמת קודם :אנשים רואים את זה הפוך .הם רוצים את החיים האמיתיים לפני שהם יודעים את האמת ,וכתוצאה
אף פעם לא מקבלים את האמת או חיים .אנשים יכולים להגיע קרוב ולהיראות כאילו יש להם הכל ,במיוחד
הכוכבים הגדולים בעסקי הבידור .הם נראים כאילו הם מלאים בחיים וכולם רוצים להיות כמוהם ,אבל אין להם את
הכל .אפילו  99%זה לא הכל .אתם צריכים את הכל כדי לקחת את הצעד הבא באבולוציה ולהפוך ליצור רוחני.
איך אתם יכולים לחיות לגמרי את מה שאתם לא יודעים לגמרי? כשאתם יודעים את החיים לגמרי ,אתם מתחילים
לחיות אותם לגמרי.
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איך אתם יכולים ליהנות מהחיים לפני שאתם יודעים איך הם עובדים? אף אחד לא יכול ליהנות מהחיים
לגמרי עד שהם יודעים למה דברים קורים ולאן החיים שלהם יובילו .כסף ,סקס ,הצלחה ,כוח ,פרסום ,לא
יעבדו .האמת היא הדרך היחידה.
הרבה מורים רוחניים שטוענים להיות מוארים אומרים שאתם צריכים לחוות את החיים קודם ,דרך מדיטציה ,וכו'.
הם אומרים שהדרך לדעת את האמת היא דרך החוויה של החיים .הם אומרים את זה כי הם לא יודעים את
האמת ,לא את כולה ,אז הם לא יכולים להגיד מהי האמת .הם אומרים לחוות את החיים כדי לדעת את האמת ,כי

זה נדמה שאפשר לעשות את זה ,אבל באמת זה לא אפשרי .כשאנשים לא יודעים את האמת המלאה ,זה אומר
שהם אף פעם לא חוו את החיים במלואם ,אם כן הם היו יודעים את האמת האולטימטיבית.
איך מישהו יכול להיות מואר ולא לדעת את האמת? לדעת את האמת זה דבר שחייב להגיע עם ההארה ,או
שאתם לא באמת מוארים .נכון או לא?
יש גילויים בספר הזה שאף גורו ,נביא ,או כל מאסטר רוחני לא ידעו ,לכן אף אחד לא באמת היה מואר .היו הרבה
שחשבו שהם כן ושכנעו אחרים שהם כן ,אבל הם לא ידעו את כל האמת של החיים ,וזו עובדה שאתם יכולים
לבדוק .רבים ידעו חלקים של הפאזל של האמת של החיים .הספר הזה בפעם הראשונה מוסיף את החלקים
האחרונים לפאזל .הרבה מהנביאים הגדולים של העבר ידעו שהזמן לא נכון ,והם עשו מה שהם יכלו לעשות עד
שהזמן הנכון יגיע .הזמן הזה הוא עכשיו .אני לא אומר שהנביאים הגדולים והמנהיגים הרוחניים של העבר לא
הפכו למאסטרים מוארים .הם כן ,אבל לא מתי ואיך שהאנשים הלא מוארים של העולם הזה חושבים .הנביאים
והרואים של העבר הביאו גילויים חדשים ובנו על ההבנה של אחד השני ,אבל האמת האולטימטיבית לא יכלה
להתגלות במלואה עד עכשיו.
עכשיו אתם יכולים לדעת את אמת החיים המלאה בפעם הראשונה בהיסטוריה.
טוב זה לא מספיק טוב :הרבה אנשים חיים עכשיו חיים מוסריים ,של אהבה ונתינה ,שזה צעד קדימה בכיוון
הנכון .זה אולי יהיה מספיק כדי לחזור שוב כבן אדם ,אבל זה לא יהיה מספיק כדי להגיע לגן עדן .אתם חייבים
לדעת לפחות את החלק של המוח של האמת האולטימטיבית ,ושתהיה לכם אמונה שתדעו את החיים האמיתיים
בעתיד הקרוב .ישו אומר שאם כן ,אתם תלכו לגן עדן בטוח.
"אלוהים הוא מת".
פרידריך ניטשה 1844-1900
אלוהים הוא מת בשביל כל מי שלא יודע את האמת האולטימטיבית .ניטשה צדק במובן הזה ,למרות שאולי הוא לא
ידע את זה כשהוא אמר את זה.
אלוהים לא מת ,המין האנושי מת .אלוהים לא יכול למות; אלוהים הוא החיים.
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ישו אמר" ,אני באתי כדי שיהיו לכם חיים ,כי הדרך של בני התמותה היא מוות מהלכת ".אתם מאמינים במה
שישו אומר? הוא אומר שאתם מתים.
אני מצטט את ניטשה יותר מארבעים פעמים ,כי יש לו הרבה תובנות קצרות ,מלאות בהשראה שנוגעות לאמת ,לא
בגלל שאני חושב שכל מה שהוא אמר נכון או שהוא היה בנאדם ממש מיוחד .כמה דברים טובים עברו דרכו .גם
אותו פירשו לא נכון ולא הבינו אותו .הספר הזה מראה שהמילים שלו אומרות משהו שונה לגמרי ממה שרוב
האנשים חושבים.
אני אלמד בני אדם את חוש הקיום שלהם ,שהוא אדם העל ,הברק שיוצא מהענן השחור שהוא האדם.
פרידריך ניטשה

דוגמא :רוב האנשים חושבים שהאזכור שלו לאדם העל מתכוון לאדם הנעלה כמו שתיארו בגרמניה הנאצית .אדם
העל או האדם העליון שניטשה מדבר עליו הוא בעצם אותו הדבר כמו הבן של האדם שישו מדבר עליו.
ה"אוברמנץ'" (אדם על/עליון) לא מתכוון ל"על" כאל "נעלה" ,אלא כ"מעבר" למוח החייתי .היטלר בהחלט לא ראה
את זה ככה .האמת פשוט עוברת דרך אנשים ,והרבה פעמים ,האנשים הראשונים שדרכם היא עוברת לא מבינים
אותה ,והם מפרשים אותה לא נכון בעצמם בנוסף לאנשים אחרים שמעוותים אותה.
כתב ויתור :לצטט מישהו בספר הזה זה לא אומר שאני מסכים עם כל מה שהנביא או פילוסוף אמר .אני רק מצטט
דברים שהם אמרו שעוזרים לגלות את האמת .ניטשה אמר הרבה דברים שהיו בהשראת הזמנים והמקום שהוא
חי בהם .אני לא מסכים עם הרבה מהדברים האלה ,ולא כולל או תומך בהם .אותו הדבר נוגע גם לכל נביא או
פילוסוף אחר שאני מצטט .נביאים ופילוסופים של העבר לא יכלו לדעת את מה שאנחנו יכולים לדעת עכשיו ,לכן
הם יכולים לטעות ,והם אמרו דברים שלא הגיוניים בכלל עכשיו.
אני מצטט את ישו הכי הרבה ,כי כל מה שהוא אמר נכון .אני מצאתי הרבה פרשנויות לא נכונות ,אבל שום
דבר שהוא באמת אמר שלא היה נכון.
הפרעות מנטליות :להרבה נביאים ,פילוסופים ,משוררים ,ורואים אחרים של האמת היו כמה הפרעות מנטליות.
ההפרעות המנטליות הן מה שנתנו להם פרספקטיבה שונה על החיים .לרוע המזל ,הן גם גורמות לחלק מהם
להגיד דברים משוגעים שאנשים יכולים להשתמש בהם כדי לזלזל בהם או אפילו להשמיץ אותם .כתוצאה ,הרבה
רואים של האמת נראו על ידי אנשים כטיפשים או משוגעים בזמן חייהם .רק אחרי שהם מתו אנשים גילו שהם
אמרו משהו חשוב ונכון ,אבל אנשים היום עוד לא הבינו את מה שהם אמרו באמת .הרבה אנשים קרובים להבין,
אבל מפספסים את האמת.
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