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הציטוט מתאר ״חיים״, לא איש זקן בשמיים, או אל שנראה כמו אדם.

7:13מרקלדור.דורשהעברתםשלכםהמסורותעםאלוהיםשלהמילהאתהורסיםאתם

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
הכי טוב שקרה אי פעם לדת.האינטרפרטציה החדשה תהיה הדברמפרשות אותם לא נכון.

הדתות יהיו הגיוניות, ואנשים יוכלו להבין אותם בפעם הראשונה. זה יגרום לדתות להיות הרבה יותר פופולריות
פשוט יראו את האמת בתוכן.דתות מסורתיות לא ישתנו; אנשיםממה שהן היו אי פעם.

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,

לאחד את כולנו.זו הדרך היחידהחייבים לכלול בתוכו את הדת, את כל הדתות.
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למדע ולדת יש חתיכות שונות לפאזלניוטון, איינשטיין, וטסלה היו המדענים הכי גדולים והם היו מיסטיקנים.
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
האפוקליפסה מתחילה עכשיו.החשיפה של סודות חבויים ותחילתו של גן עדן על כדור הארץ.

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.״

XXXVIIIפיטרמעשי

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
ראש פתוח הואשאתה יכול לבדוק. הכל חדש, הכל נכון, והוא מגלה את החדשות הכי טובות שאפשר לגלות.

נדרש.
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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

הבלתי נראה של המין האנושי. הוא תורם יותרתכירו את שני המילים האלה. זהו האויבדיסוננס קוגניטיבי:
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.

אחד או בשום דבר. אנחנו רוצים לרפא אנשיםחשוב להבין שאנחנו לא רוצים לפגוע באףלהציל את כולם:
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.



״ היא ״לפספס את המטרה״. אין לה שום קשר לשבירת חוקים דתיים או מורליים.חטאהמשמעות של המילה ״
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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2מקטע

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
כולללאכול. אדם נגס בפרי, לכן אלוהים גירש אותם מגן העדן והטיל קללה עליהם ועל כל הצאצאים שלהם,

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.

האמת המילולית. הם צודקים לגבי חלקים ממנו,: חלק מהאנשים אומרים שהתנ״ך הוא מטאפורי ולאמטאפורי
אבל הם לא יודעים מה המשמעות של המטאפורות.



הוא פשוט אומר שרוב הסיפור למעלה הוא לא נכון ולא על מההספר הזה אומר שהאמת נמצאת בתוך התנ״ך;
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.

חייבים להם ולנו, לתקן את הפרשנויות המוטעות.מה הנביאים באמת אמרו, ואנחנועכשיו אנחנו יכולים לדעת
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.

בהם יצרו את התנ״ך הרשמי. הוא נוצר כדישהם שלטוהמושחתותהקיסרים הברוטליים של רומא והמועצות
נוצרהואניקאה.שלוהמועצהקונסטנטיןעםלספירה325בשנתשהתחילהשלהםהפוליטיתהאג׳נדהאתלשרת

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

האמת הייתה מוחבאת.שבה הנצרות מכרה את נשמתה.

שנביא אמר בזמנים עתיקים קרו לפני שהםרוב הפרשנויות המוטעות והעיוותים של הדבריםלדעת את האמת:
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

רוב מה שישו אמרנכתבו, המשיכו לפרש אותם לא נכון ולעוות אותם כשתרגמו אותם משפה אחת לאחרת.
מעולם לא נכתב אפילו בשפה שהוא דיבר.

הפרשנים המוקדמים לא ידעו את האמת. כדי לפרש משהו שנביא אומר, אתה חייב לדעת את האמת. בעבר,
המין האנושי התקדם מספיק סוף סוף.כמעט אף אחד לא יכל לדעת את האמת. עכשיו, כמעט כולם יכולים לדעת

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.

כלאו6או5=2+2ש-להאמיןאחת.אמתרקשישהיא,האמתאחר.דברלשוםשווהלאזה:4=2+2
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

מראים לאנשים, ושואלים אותם מה הם רואים. כלהוא כתם הדיו הזה שפסיכולוגיםמבחן כתמי הדיו של רורשאך
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

מיליארדי אנשים מבוגרים עושים את זה ואומרים שזואני לא מעמיד פנים בחיים האמיתיים, אבללהעמיד פנים:
האמת. אני כבר לא מאמין בסנטה קלאוס והמיתוסים האחרים, האגדות, וסיפורי המעשיות שהעדויות המוכרות

אומרות שהם לא נכונים.

האדם. היא מה שיש לכולנו במשותף, וזה אףהאמת היא הדבר היחיד שיכול לאחד את כל בנימכנה משותף:
פעם לא ישתנה. יש רק שמיים אחד לכולנו. כולם אוכלים, נושמים, נולדים ומתים וכו׳. האמת האולטימטיבית היא

אנחנו חייבים לראות אתוהיא תמיד הייתה ותהיה.היא אותו הדבר בשביל כולם, בכל מקום,אמת אוניברסלית;
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.

להיות יותר פשוט. אם אכפת לך מספיק מהאמת כדישום דבר לא יכולההבדל בין לדעת ולא לדעת הוא לבדוק.
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 דדוקטיבי, ואקסטרפולציה של העדויות: אנחנו יכולים היום להשתמש ביכולת שלנו לרציונליות,הגיון
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.

אבל רוב הנביאים לא היו סופרים טובים או מלומדים.אני לא סופר טוב או אדם מלומד, כמו ששמתם לב,מלומד:
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



: אתם תשימו לב שאני חוזר על הרבה דברים בספר הזה. אם חוזרים על משהו, זה יוצר רושם יותר גדולחזרתיות
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.

רואים ברור.הבעיה היא, אנשים לאהאמת היא בדיוק איך שהיא נראית;

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.״

הנסתרים:הדברים הבאים הם הפרשנויות הנכונות והדבריםדברים נסתרים:
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ישו אמר, ״אני הגעתי כדי שיהיו לכם חיים ושיהיו לכם אותם בשפע.״

יפהפה, שקיעה, חובט חבטת גולף מעולה,אתה מקבל טעימה קטנה מהם כשאתה רואה מפלחיים שופעים:
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.

המקורי)בספר9עמודחיצים(תמונה

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.

היא ממחישה את הזוהר שלהם; הם קרנו עם חיים כמוזו הסיבה שיש לקדושים ונביאים בציורים הילות.הילות:
הציור.של2בתמונהלראותשאפשר

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
זוהי האמת…האמת כדי לראות את החיים האמיתיים.
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האמת האולטימטיבית

התנ״ך אומר: ״המתנה של אלוהים היא חיים נצחיים״.

״זה בלתי אפשרי להיות בהכרה לכך שאתה לא בהכרה.״אלמותיות:

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.

)146:4פס׳;9:5(קהלתבמוות.מודעלאנהיהשאדםאחרישחולףהזמןשלידיעהשוםמתרחשתלא

האם חווית משהו חוץ מהחיים? לא חווית, כי אתה לא יכול לחוות משהו אחר; כל דבר שאתה חווה הוא החיים. לא
אתה לא יכולהיא משנה צורה.ניתן ליצור או להשמיד אנרגיה, ולא ניתן ליצור או להשמיד תודעה מאותה הסיבה.

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
התנ״ך קורא להשתודעה לא יכולה למות, לכן התודעה שלנו (שהיא מה שאנחנו) לא יכולה להיות הגוף שלנו.

הנשמה או רוח שלנו.



אתה תמות פיזית, אבל תיוולד מחדש; להיוולד זה משהו שקורה, אם לא, לא היית פה עכשיו. אתה נולדת אל
אין שום עדויות שמשהו אחר קורה.החיים האלו. זה מה שאנחנו יודעים שקורה בוודאות לכל מי שחי.

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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(חיים), והיא הגורם הכי חשוב במשוואה.: אנשים מנסים להבין את היקום ללא תלות בתודעהתודעה

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.

בני האדם (הומו סאפיינס) התפתחנו מחיותאנחנוהראיות החותכות אומרות שההיסטוריה האמיתית שלנו:
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
עכשיו.חוליה חסרהמאיפה הגיעה כל חיה ואיפה היא נמצאת כרגע על הסולם האבולוציוני. אין שום
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שהיא נכונה מעבר לכל ספק. הבעיה היא, אפילו אנשיםאבולוציה היא כבר לא רק תאוריה; הוכיחוכתר הבריאה:
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.



הייתם חייבים להיות חיות נמוכות יותר כדי להיות אדםבמילים אחרות, היית חיידק, חרק, דג, דינוזאור, קוף…
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.

לא מאמינים בגלגול נשמות; הם מאמיניםהרבה אנשים אומרים שהםתאוריית ״אתה חי רק פעם אחת״:
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
18:37יוחנן



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

יש בזה הגיון?כדי שפשוט נופיע ונהנה מהפירות בסוף?

יכול להאמין שפשוט הופענו. התנ״ך אומר שאלוהיםאם אתה מאמין שמה שכתוב בתנ״ך נכון, אתה לאיהירות:
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
ישו אמר, ״האמת הופכת אותך לחופשי.״ולקבל את אמת החיים, וזה כולל להכיר בעבר האמיתי שלנו.

האמת האולטימטיבית משחררת אותנו מעולם החיות שכולנו התפתחנו ממנו.

FABוהפוכה.׳שווהתגובהישפעולה,׳לכל = -FBA

אנשים לא מבינים מה המשמעות האמיתית של חוק התנועה השלישי של אייזיק ניוטון.

במעגלים מאוזנים, מחזורים, או מה שמקביל לכך.כל דבר פיזי (חומר/אנרגיה) נע קדימה ואחורההכל מאוזן.
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,
, וכו׳.חיובי-שלילילתת-לקבל, יצירה-הרס, מודלק-מכובה,
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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.

משפיע הכי הרבה על החיים שלנו. מזל מתממשמזל טוב ורע הם הביטוי של האיזון והדרך בה האיזוןמזל:
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.

של הכל. דוגמא: אם תיקח צנצנת מלאה בגרגריהאיזון הוא התוצאה של התזוזה הרנדומליתהמיקסר הנצחי:
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.

הזה,בתאריךשנהובכלדרכים,בתאונותייהרגואנשים162בערךהברית,בארצותליולישברביעיהסיבהזו
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
אלברטלכוכבים. בני אדם, ירקות, או אבק קוסמי; כולנו רוקדים למנגינה מסתורית, המנוגנת מהמרחקים.

איינשטיין

מראש. אף אחד לא יודע את העתיד; את העתיד אילא להיות בשליטה זה לא אומר שהעתיד שלנו הוא נגזרגורל:
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.

להיות לך יותר זמנים טובים מזמנים רעים בחייך,אם אתה נולד עם יתרונות, יכוליםהמוות הוא המאזן הגדול:
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.

כמו בודהיזם או הינדואיזם. חלקים מהאמתאתם אולי חושבים שאני מדבר על משהו שנשמעדתות המזרח:
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
5:45מתיפיעלהבשורהשווה.באופן

משנה מה תעשה. זה נכון, אם אתה רוצה להמשיךאנשים אולי חושבים, אם הכל מאוזן, אז זה לאהשלכות:
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.

15

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:

להיות בהתאמה עם עובדה או המציאות.אמת:

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

והאנשים העשירים והמפורסמים שחיובכנות, כל המלכים, הדיקטטורים,הדקות האחרונות של החיים שלהם.
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.

עם המין האנושי הרבה זמן. הן לא שינו את המיןהדתות המרכזיות של העולם היוהאמת היא לחלוטין הכרחית:
האנושי או את העולם כמו שהן אמורות לעשות ומבטיחות לעשות. אנשים צריכים לראות את האמת החבויה

דרך אחרת.אין שוםבתוכם כדי שהן יעשו את מה שהן אמורות לעשות.
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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.

בעיקר הנצרות, אבל כשתהיו מסוגלים לראותהספר הזה מתמקד בעיקר באמת החבויה בדתות מערביות,נצרות:
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.

נוצריים; יהיו חייבים לראות את האמת בנצרות לפניאמריקה ורוב העולם המערבי הםרק למערב יש מספיק כוח:
שהעולם יוכל להשתנות.

(תמונת גרף עוגה של דתות)

17

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

מהזמן אתה מרגיש טוב וכמה מהזמן אתה מרגישזה הכל מסתכם לאיך אתה מרגיש מרגע לרגע, כמההחיים:
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.



הרוחניהעצמיכיהפיזי,העולםכמו50-50רקלהיותחייביםלאשלנוהחייםזה:אתלעשותכדיזהאתלדעת
שלנו, העצמי האלמותי שלנו, הוא לא פיזי, והוא לא צריך להתאזן כדי להתקיים. הסביבה הפיזית שלנו לא יכולה

אתה פשוט צריך לדעת את זה כדי לעשות את זה.להשתנות באופן בסיסי, אבל אנחנו כן יכולים להשתנות.

שום דבר לא הולך לעשות שינוי משמעותי בחיים שלך חוץ מלהפריד את עצמך מהעולם הפיזי המאוזן. זה ישנה
כשאתה רואה את האמת.אתה מפריד את עצמך מהאיזון של החיים הפיזייםאת הכל.
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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.

ההפך נכון; אתה אחראי.הידע של האיזון לא מסיר את כל ההשלכות של התנהגות.השלכות:

ישו אמר, "כשתהפכו את השניים לאחד, אתם תיקראו בנים של האדם".

אתם לוקחים את שני הצדדים של החיים, הצד הטובאחת הדרכים להפוך את השניים לאחד היא הבאה:טוב/רע:
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
חיים שלמים.החיים. אתה רואה את שני הצדדים של החיים,

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.

יותר לאט בשביל ילדים. אתם זוכרים כמה ארוך הקיץהזמן הוא נתון לתפיסה, וזו הסיבה שהוא זזזמן של ילד:
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
נהייתםאתם השתניתם.בתור ילדים עדיין כאן; אתם פשוט לא יכולים לראות אותו יותר. העולם לא השתנה;

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.

הדרך.כל הילדים מראים אתהתנ"ך אומר, "ילד יראה 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

העצמי האמיתי שלכם.המוח שלכם. כשאתם לא חושבים, אתם העצמי הרוחני שלכם, העצמי האלמותי 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?

את המחשבות. החלק החושב הוא המוח שלך;יש את החלק שלך שחושב, והחלק ששומעשני העצמיים 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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זה העצמישאתם חושבים כרגע?פשוט תשאלו את עצמכם, מה זה ששומע את המחשבותתבדקו את זה:
את הקול שלכם כשאתם מדברים?מה זה ששומעהרוחני שלך, אותו הדבר שמקבל את כל החיים.



כדי.9בדףבציוריםשמוצגהפנימיהעיגולידיעלמיוצגהואשלךהרוחניהעצמיהחיים?כלאתשמקבלזהמה
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."

וחתול, חתול וכלב, כלב ובן אדם, ילד ומבוגר,אותו העולם נתפס אחרת על ידי צפרדעפרספקטיבה ותפיסה:
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.

21

כל הבעיות שיש לנו נובעות מכך שאנשים לא יודעים את האמת האולטימטיבית.

הרבה אנשים לא שמחים? התקדמנו כל כך רחוק,אנשים מסתכלים מסביב וחושבים; למה יש כל כךלא שמחים:
לשנות את העולם לאאבל עדיין אנשים לא שמחים. למה העולם הזה לא המקום הנפלא שהוא יכול להיות?

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.

זה רקחיים מושלמים, כי החיים הם באמת ככה.אתם יכולים לראות ולחוותהחיים האמיתיים הם מושלמים:
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.

the(באנגליתה"מתנה"נקראשה-"עכשיו"מענייןזהההווה: present.(זוהאולטימטיבית;המתנההואההווה
המתנה של אמת וחיים. ההווה ניתן לכם בכל שנייה, ואתם תקבלו אותו לנצח. אלוהים נותן לכם את ההווה/מתנה;

שאתם אי פעם מודעים אליו. החיים שלכם הם רצףההווה הוא הדבר היחיד שקיים, הדבר היחידתקבלו אותה.
של הווים שזזים לאורך הזמן. העתיד לא קיים עד שהוא הופך להיות ההווה.

החיים הם הווה אחד נצחי.

נוצרים ממיקרו-שנייה למיקרו-שנייה. דברים אוליהגוף שלך, המוח, והעולם מסביבםהבריאה קורית עכשיו:
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.

חי באמצע מעגל החיים כי הוא רואה את כל החיים.יצור רוחני

כשנהיים מודעים לבריאה, נהיים מודעים לבורא.

ההווה הוא החייםאם אתם לא יכולים להיות מסופקים על ידי ההווה, אתם בצרה אמיתית, כי אין משהו אחר.
צעירים מספיק, רזים מספיק, עשירים מספיק, וכו'.רוב האנשים חושבים שהם לא נראים מספיק טוב,שלך, כולם.

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.



הרעיון של עבר ועתיד ותפיסה מעוותת של ההווה משאירה אנשים במצב תמידי של רדיפה אחרידשא ירוק יותר:
הדשא הירוק יותר בצד השני של הגדר. האנשים האלה מפספסים את ההווה בתהליך.

יותר מהר, הוא יתרחק ממכם יותר מהר. יום אחדזה כמו לרוץ אחרי האופק; כמה שתרוצולרדוף אחרי האופק:
אתם מבינים שאתם עומדים עליו. מה שרצתם אחריו הוא איפה שאתם כבר נמצאים, ותמיד תהיו.

ונשארת בהם, הבתים, מלונות, מוטלים, אתריבכל מקום שהיית בו, כל המקומות שגרתלהיות איפה שאתם:
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

שזה בלתי אפשרי.רוצים להיות במקום אחר חוץ מאיפה שהם נמצאים, ולעשות משהו חוץ ממה שהם עושים,
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זה טיפשי לחשוב שאתם מפספסים משהו או לרצות להיות בכל מקום חוץ מאיפה שאתם נמצאים, לא משנה איפה
Instant"בשיראמרלנוןג'וןלכולם.מגיעלכולם,שסובבמהעושים.אתםמהאוזה Karma,"השםלמען"למה

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.

לך טעימה של חיים אמיתיים, ואז יקח אותם ממך.המוח שלך יפתח חלקית כל כמה זמן כדי לתתהטיז הגדול:
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.

לגמרי אל החיים; אנחנו נהיים "מלאים" בחיים.זה איך שאנחנו מרגישים כשהמוחות שלנו פתוחיםמסופקים:
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.

אנחנו רק רואים אותו כאור לבן. החיים מכילים אתאור מכיל את כל הצבעים של הקשת, אבלהחיים הם כמו אור:
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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חדשלעולםדלתפותחיםהםלגמרי,פתוחיםכשהםביחד,שלהם.החלקיםמסכוםיותרהםשלךהחושים5
חבוי מהעין; הם מגלים את החיים האמיתיים.

את כל החיים, זה מתבטא בתור ההנאהכשהמוח כבר לא מפריע ואתם יכולים לקבללראות את האור:
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."

שלכם, אתם תהיו נתונים לחסדי הסביבה שתמידאם תקשרו את הסיפוק שלכם לדברים שקורים בסביבהחופש:
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.
אותך.רק האמת תשחררכמעט אף אחד על כדור הארץ לא חופשי עכשיו.

זה לא משנה על מה אתה מסתכל; זה מה שאתה רואה שמשנה.
הנרי דיוויד ת'ורו
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ניתנים לנו כל הזמן; אנחנו פשוט צריכים לתתלמה לשים תנאים על להרגיש טוב? חיים אמיתייםסיפוק מיידי:
להם להיכנס כל הזמן.

זה סיפוק מיידי ומלא שעולה כלום.



יקרו כדי להיות שמחים (להיות מסופקים), אבל רוברוב האנשים יודעים שלא צריך "דברים" או שדבריםהסוד:
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

זה מגיע לכם.לכם.

עליהם. לכל מה שהוא אומר יש מטרה אחת, והיאשהוא דיברהחיים השופעיםזה מה שישו רצה שיהיה לנו; אלה
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.

מקבלים את מה שאתם רוצים כל הזמן, כי אתםאתם יכולים להרגיש כאילו אתםלקבל את מה שאתם רוצים:
באמת כן, אתם פשוט לא יודעים את זה עדיין.

כשיודעים את האמת, רואים את האלוהי בהכל; רואים את החיים.

האמת. אם אתם מסופקים, אתם יודעים אותה. אםזה איך שיודעים אם אתם יודעים אתלדעת שאתם יודעים:
אתם לא לגמרי מסופקים, אתם לא יודעים או מבינים אותה, אז אתם צריכים להמשיך ללמוד ולהפיץ את האמת עד

שתדעו את האמת והחיים.

26

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."

מחלות, הם גורמים לנו להרגיש רע. המוח, בכךהמוחות השתלטניים שלנו הם כמו מחלה. כמו הרבהמחלת מוח:
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. בעיקר עם טלוויזיה, אבל יש גם סרטים,המוח מנסה להחליף את המציאות עםפנטזיה נגד מציאות:
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.

טלוויזיה היא רק דו-מימדית. פנטזיה לעולם לאלחיים האמיתיים יש גובה, רוחב ועומק אמיתיים.תלת מימד:
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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זה מפני שאנחנו יודעים שזה הולך לקרות, וחיותבני אדם מפחדים מהמוות יותר מכל חיה אחרת.פחד מהמוות:
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,

לחיים נצחיים.אתם הופכיםאתם לומדים את האמת ומתעלים על פחד ומוות.

ישו אמר, "אני בתוך כל הדברים, אך אני מעבר לכל הדברים."

אתם הופכים לכל הדברים, אך תהיו מעבר לכל הדברים.

זה יכול להיות אותו הדבר גם לך.ישו אמר, "אני בתוך העולם הזה, אבל לא של העולם הזה."

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.

אמיתיים)(חייםהמציאותאתלדעתאפשרילבלתיזהאתהופךהמוח,9בדףבציורלראותשאפשרכפיריקים:
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.

החיים הנשגבים שלהם שניתנים מאלוהים חסרים.חסר.כןאנשים מרגישים שמשהו חסר, כי משהומשהו חסר:
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14:6יוחנןישו,דרכי.עוברלאהואאםהאבאלמגיעלאאחדאףוהחיים.האמתהדרך,אני

אדם או אלוהים; הוא אומר שהוא האמת. הוא לא אומר שהואהוא תרתי משמע אומר שהוא האמת והחיים
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."

לחלוטין.שוב, מה שהוא אומר ברורישו אמר, "אני בתוך הרוח ואמת."

התנ"ך אומר: אתם תהיו כמו ישו, כי אתם תראו אותו כפי שהוא.

יכולים לקרוא לעצמם נוצרים. ישו אומר שחייבים לדעתאנשים שלא יודעים את האמת והחיים לאנוצרים שקריים:
אומר תרתי משמע; זה לא פרשנות.זה מה שהתנ"ךאת האמת והחיים כדי לדעת אותו, להיות כמוהו.

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."

אבל היא אומרת שאנשים שמאמינים שהםהאמרה למעלה היא מטאפורית ולא באמת תקרה,להגיע לגן עדן:
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
עכשיוהאמת והחיים = ההווה, ה-

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."

צריכים מוח באמת פתוח כדי ללמוד את האמת ולחוותהמוח שלכם הוא כמו דלת, והיא כרגע סגורה. אתםהדלת:
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
הוא ההווה.שהם ימותו. זה מפני שהמוחות שלהם לא מאפשרים להם לראות שאלוהים נמצא בהווה,
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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."



איך היאהמילים למעלה הן דוגמא לאמרה שהיא נכונה תרתי משמע.הרבה אמרות בתנ"ך הן האמת המילולית:
יכולה להיות יותר ברורה?

משמע אומר שאלוהים הוא החיים וכל מההוא תרתיהתנ"ך אומר שאלוהים נוכח בכל מקום, כל הזמן.
שבתוכם.

ישו אמר, "אני באתי, כדי שתוכלו להיות מלאים במלאות של אלוהים."

במילים אחרות, הוא אומר שהוא בא כדי שנוכל להיות מלאים בחיים נשגבים.

עכשיו.כאןהאמרה הזו אומרת שאלוהים הואאני איתך, אומר ה'.

בתור החיים עצמם. אלוהים הוא החיים; החיים הםיש אלוהים שיוצר ושולט בהכל; אלוהים מתגשםאלוהים/חיים:
הדבר היחיד שנמצאים בכל מקום.

7:13-14מתיוהחיים.אלשמובילהשערהואוצררחב,הואלהרסשהשבילאומרהתנ"ך

אומר "חיים".הואלמה הוא לא אומר "צר הוא השער לגן עדן או אלוהים"?

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.

על החיים; זו הדרך היחידה לראות את החייםזו לא רק דרך טובה להסתכלדרך טובה להסתכל על החיים:
דתיים אומרים שיש אלוהים, ואתאיסטים אומריםאנשיםזו הדרך.באמת איך שהם ולחיות את החיים באמת.

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."

ותמיד ידענו את זה ברמת התת-מודע, אפילו בעברנמצא ברוב הדתות העתיקות. הוא אפשרי,גן עדןיש סיבה ש
הרחוק. פשוט היינו צריכים להתקדם לנקודה שאנחנו מגיעים אליה עכשיו לפני שהיינו מסוגלים לראות מהו

.האמת האולטימטיביתהמפתח לגן עדן הואלמעשה גן עדן, ואיך הוא באמת עובד.
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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.

הופכת להיות ברורה מאליו כמו האדמהזו סוג האמת שברגע שהיא מתגלה,אמת שאתם יכולים לבדוק:
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
לדעת את אלוהים.אתם חייביםיודעים. להאמין זו לא המטרה; לדעת זו המטרה.

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.

שקיים".המשמעות המילולית של המילה "אמת" היא "זהזה 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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לדעת את החוקים הבסיסיים והנצחיים שללדעת את האמת של החיים.זההגדרה של אמת אולטימטיבית:
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.

זה ברור.התנ"ך אומר שאלוהים מתאר את עצמו כך: "אני כפי שאני".

הוא החיים עצמם.אלוהיםבמילים אחרות, אלוהים אומר שהוא "זה שקיים".



אדם צריך לחפש את מה שקיים ולא את מה שהוא חושב שצריך להיות. אלברט איינשטיין

צריכים לחכות עד אחרי המוות כדי לראות אתאם אתם מאמינים בתנ"ך, למה שתחשבו שאתםנוכח בכל מקום:
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.

היא בתוך כל מי שיודעמהבשורה על פי לוקס בברית החדשה, כתוב "הממלכה של אלוהים היא בתוך כולם."
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.

את הכל.זה אומרישו אמר, "גן עדן נמצא בתוכך וכל מקום מסביבך."

מכחישים את האמת, הם מתעלמיםאנשים שמתעלמים מהאמת,להכחיש את ישו, להכחיש את אלוהים:
או לא?נכוןומכחישים את ישו ואלוהים. ישו אומר שהוא האמת.

את אלוהים, כי אלוהים הוא האמת. לעשות אתכשאתם מכחישים את האמת, אתם מכחישיםהחטא הכי גדול:
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."

" היאחטאדוגמא: המשמעות של המילה "אנשים אפילו לא יודעים את המשמעות של המילים בתנ"ך.חטא:
"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.

כמהלהראותטובההכיהדרך(הערכה)."worth-ship"היא(סגידה)"worship"האנגליתהמילהשלהמשמעות
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.

היא ההווה.עצמם. היא לא יותר ולא פחות.אין משהו שקל יותר לדעת מהאמת, כי היא החייםברור-מאליו:

ההוויה היא המסבירה הגדולה.
הנרי דיוויד ת'ורו

אם זה לא באמת קיים, זה לא האמת; אם זה כןהאמת היא פשוט כל מה שיש, כל מה שבאמת קיים.הכל נכון:
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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בשבילכם, והתנ"ך אומר שאתם חייביםאם אתם כן, אמונה לא תהיה מספיקהישו אמר לאהוב את האמת.
או לעולם לא.זה עכשיו"לדעת" את אלוהים כדי להיות עם אלוהים עכשיו.

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.

את האמת והחיים. אם יש לכם אמונה שתדעוהאמונה שהתנ"ך מדבר עליה היא האמונה שאתם תלמדואמונה:
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.

למה שהוא יאמר אתישו אמר, "כל מי שמוצא את הפרשנות הנכונה של מה שאני אומר ימצא חיים נצחיים."
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

להרבה זמן, כי תדעו אותם בקרוב. אמונה היאכשיש לכם אמונה באמת והחיים, אתם לא צריכים אותההגשר:
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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או תלאות שייתכן שתצטרכו לעבור כשאתם עושיםהיא הכרחית כדי להעביר אותכם דרך מבחניםאמונה באמת
את השינוי ליצור רוחני.

התנ"ך אומר, לאלה שמאמינים בישו יהיו חיים נצחיים.

אלו המילים שלו,במילים אחרות, אלו שמאמינים באמת והחיים יקבלו את האמת והחיים. ישו = האמת והחיים.
לקבל חיים נצחיים.ישו אומר שאתם חייבים להאמין בחיים והאמת כדילא שלי.

והחיים. אם יש לכם אמונה שתדעו, אתם תדעו;את האמתיודעיםאמונה באמת והחיים היא הכרחית עד שאתם
נכון רק כי ישו אמר את זה; זה נכון כי זה חייבזה לאאם לא בחיים האלה, אתם תדעו אותם בחיים הבאים.

להיות נכון. האמת והחיים הם הדרך היחידה, כי שום דבר אחר לא באמת קיים.

זו תמונהאמונה רק בשם "ישו" ותמונה של איך שאתם חושבים שהוא נראה לפני אלפיים שנה זו לא הדרך.
אז למה אנשים שקוראים לעצמם נוצריםואחת מעשרת הדיברות אומרת לא לסגוד לתמונה חצובה,חצובה,

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.

על השליטה של המוח החייתי שלהם לפנילחלק מהאנשים המוח יהיה חזק מדי מכדי להתגבראמונה עכשיו:
זושהגוף שיש להם עכשיו ימות או ייהרג, לכן אמונה בדבר האמיתי, לא מיתוס, היא הכרחית שתהיה לכם עכשיו.

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.



הדרך שאתם מבטאים את האמונה שלכם היא לחפש את האמת והחיים כל הזמן. אתם עוקביםללכת אחרי ישו:
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.

לא הופך אותו לנכון אם אתם לא מתחילים עם האמתלהאמין ולקוות שמשהו נכון או יהיה נכוןתקווה/אמונה:
האמיתית. זו האמת, או שזו לא האמת. אין שום דרך להפוך משהו שהוא לא אמיתי, לאמיתי.

תקווה היא חלום ער. אריסטוטל

שרידים קדושים, סמלים, חשיבה חיובית, כוונות טובות,תקווה, אמונה, משאלות, קסמי מזל טוב,אמונה באמונה:
תפילה, קללות, וודו, כישופים, מגדי עתידות, מדיומים, וכו' לא עושים שום דבר חוץ מלגרום לאנשים להרגיש שיש

הם רק אסטרטגיות התמודדות.להם קצת שליטה על החיים.

אם אתם מאמינים שסיפור מעשייה או מיתוס הוא אמיתי, אתם לא תחיו באושר ועושר לנצח.

הם המרומים, ואם הם יעבירו את זה הלאה,אנשים שכרגע יש להם אמונה במיתוס הם כוח נגד האמת והחיים.
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

גשר לידיעה.אמונה היא רקנמצאים עכשיו, אבל עכשיו שהאמת התגלתה,

להגיד שאתה רואים דברים שלא קיימים זה חטא, החטא הכי נורא שיש. זו נתינה של עדות שקר, וזה נגד
אחת מעשרת הדיברות.

והיא תקפה לכולם, בכל מקום, כל הזמן.היא לא מפלגת אותם. היא הגיונית,האמת האמיתית מאחדת אנשים;
היא יוצרת בהירות, לא בלבול. האמת מובילה לשיוויון, חופש, שלום, אהבה והבנה אמיתיים. האמת האמיתית רק

אתם  יכולים לבדוק בעצמכם.מבקשת ממכם להאמין במשהו ש

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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אתם לא צריכים לסמוך על מילה של מישהו אחר לגבי משהו חשוב ורציני כמו האמתלהאמין במה שסיפרו לך:
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.

דברים שאמרו להם שהם האמת. הם פשוט מקבליםרוב האנשים פשוט אומרים לאנשיםקוף רואה, קוף עושה:
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.

יש רק חמישה דברים בסיסיים שאתם צריכיםאתם עכשיו יודעים את חלק "האמת" של האמת והחיים.האמת:
לדעת והם:

העבר האמיתי שלנו.1
אתם אלמותיים.2
הכל יתאזן.3
אתם יצורים רוחניים.4
ההווה (החיים) הוא אלוהים.5
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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.

הכל מסתובב במעגלים.הקצוות מגלים בבירור את הטבע הבסיסי של המציאות שלנו.



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.

הזה,הכדורעלשלנוהשניםמיליון700ב-הראשונההפעםבהיסטוריה,הראשונהבפעםגדולה:הכיהמתנה
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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4.1פרקההווה:-הגדולההתמונה-4חלק

תמצאו את האמת

אמת המוח. האמת החיה היא מובנית רק כשהמוחהאמת החיה היא לא במילים, כתובה או מדוברת, כמוהחיים:
"החיים" הם ההווה בלי המוח.לא בהווה איתך.

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.

אליכם דרך חושי החיים שלכם, אתם תחוו אתכשתוכלו להיות מודעים לגמרי לכל מה שמגיעהאמת והחיים:
"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.

תראו יותר את החיים. ככל שתראו יותר את החיים,ככל שתראו יותר את האמת, ככהאמת = חיים, חיים = אמת.
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.

6:33מתיולכם.יינתנוהדבריםוכלקודם,אלוהיםשלהממלכהאת(לדעת)חפשו

האמיתיים לפני שהם יודעים את האמת, וכתוצאהאנשים רואים את זה הפוך. הם רוצים את החייםהאמת קודם:
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
רוחני.ליצורולהפוךבאבולוציההבאהצעדאתלקחתכדיהכלאתצריכיםאתםהכל.לאזה99%אפילוהכל.

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.

של אהבה ונתינה, שזה צעד קדימה בכיווןהרבה אנשים חיים עכשיו חיים מוסריים,טוב זה לא מספיק טוב:
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."
1844-1900ניטשהפרידריך

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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אתם מאמינים במהישו אמר, "אני באתי כדי שיהיו לכם חיים, כי הדרך של בני התמותה היא מוות מהלכת."
הוא אומר שאתם מתים.שישו אומר?

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.

עם כל מה שהנביא או פילוסוף אמר. אני רק מצטטלצטט מישהו בספר הזה זה לא אומר שאני מסכיםכתב ויתור:
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.

ורואים אחרים של האמת היו כמה הפרעות מנטליות.להרבה נביאים, פילוסופים, משוררים,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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התנ"ך אומר שאנשים נופלים קצר מהאמת, וזו עובדה.

משהו לא נכון או משוגע, אתם לא צריכים לפסולרק מפני שהם אומריםלזרוק את התינוק יחד עם מי האמבטיה:
את כל מה שהם אומרים, כי זה צפוי. אל תזרקו את התינוק יחד עם מי האמבטיה, כמו שאומרים.

נכונים, כמו סיפור השיטפון הגדול, אבל הם גםבתנ"ך וספרי דת אחרים יש הרבה דברים שהם לאאמת ושקר:
מכילים את האמת האולטימטיבית. ברוב הספרים הישנים על דת ופילוסופיה יש גם וגם. אם תשפטו אותם על פי

הדברים הלא נכונים, תפספסו גם את האמת שהם מגלים. אתם צריכים להסתכל על כל המקורות הישנים של
האמת עם עין בוחנת כדי למצוא את פיסות האמת. אתם צריכים לחפור אותם. אני רק לקחתי את הדברים שהם
אומרים שמגלים את האמת, וחיברתי את כולם יחד. אני עושה את זה כדי לתמוך בדברים החדשים שאני אומר,
ומראה שכל הנביאים, פילוסופים, ומשוררים הגדולים אומרים במהות את אותו הדבר. הם נחשבים לגדולים והם
פופולריים בגלל שהאמת נמצאת במה שהם אומרים, ורוב האנשים יודעים את זה. אם לא במודע, הם יודעים את

זה ברמת התת-מודע.

שירה אמיתית יכולה לתקשר לפני שהיא מובנית. טי אס אליוט

אותו הדבר לכולם, ואף פעם לא משתנההאמת היא האמת; היא משקפת את המציאות, שהיאהאמת הישרה:
באופן בסיסי. האמת פשוט מבוטאת בדרכים שונות שמשקפות את המוח הייחודי של הרואה והזמן והמקום

שהנביא, פילוסוף או משורר חיו בהם, אבל האמת תמיד נמצאת בלב הדברים שהם מנסים לבטא. אני חיברתי את
הכל יחד ונותן לכם את זה ישר בפעם הראשונה.

הרבה מאמינים "נוצרים" לכאורה נמצאים תחת הרושם שהתנ"ך הוא ה"מילה" הודאית ובלתי מעורערת של
אלוהים. לטעון שהבורא של היקום האינסופי לקח זכויות יוצרים על מילים של אנשים שלא היו נביאים בעלי

השראה זה הדבר הכי יהיר שיכול להיות.

1:1ג'וןאלוהים.הייתהוהמילהאלוהים,עםהייתההמילההמילה.הייתהבהתחלה

בתרגום לאנגלית השתמשו ב-"מילה" כדי להחליף את המונח "לוגוס". המשמעות של "לוגוס" היא מוח/כוונה/רצון
של אלוהים, אבל אנשים פירשו את זה לא נכון וחשבו שהכוונה היא למילים של המוח. אנשים סוגדים למחשבות

ומילים של המין האנושי. אמת מגיעה מהרוח והחיים עצמם. המוח לא יכול לתפוס את האמת החיה, אבל הוא יכול
לדעת את אמת המוח, שמאפשרת לנו לראות את המוח הנשגב, הרצון של אלוהים.
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ישו אמר, "זו הרוח שנותנת חיים; הבשר לא עוזר בכלל."

במילים אחרות, אלוהים, אמת וחיים, לא נוצרים על ידי המוח של המין האנושי.

6:63ג'וןחיים.והןרוחהןאליכםשדיברתיהמילים

אנשים דתיים שמחפשים אמת מחפשים אותה הפוך.

נכון, מפרשים אותו לא נכון, ומנסים למצוא את זההם לוקחים כמובן מאליו שמה שנאמר בתנ"ךאמונה עיוורת:
בעולם האמיתי. כשהם לא מוצאים את זה, הם חייבים להגיד שאתם צריכים אמונה עיוורת, אפילו מול עדויות

נחרצות להיפך. זה פשוט גורם להם להראות כמו טיפשים, וזה פוגע באמינות של התנ"ך ושל הדת. אמונה עיוורת
החיים צריכיםאת המתים, כפי שכתוב בתנ"ך.תנו למתים לקבורהיא דבר מת שמתורגל על ידי אנשים מתים.

לנסות להחיות אותם (להקים את המתים). אם אנשים פשוט יעשו את ההפך ויקחו כמובן מאליו שמה שבחיים
האמיתיים זה אמיתי, ויחפשו את זה בתנ"ך, הם ימצאו את האמת האולטימטיבית.

האמת האולטימטיבית בכל דבר. היא נראית מעצמהאני יודע כי אני יכול לראות אתאיך אני יודע את האמת?
עבורי, והיא גם תהיה עבורכם אחרי שתקראו את הספר הזה. כשהאמת נהיית מובנית לכם, זה כאילו העולם כולו
נפתח, ואתם יכולים לראות ולהבין את הכל. אתם תראו דברים איך שישו ויצורים רוחניים מוארים אחרים ראו את

אתם הופכים למוארים.העולם.

2:5פיליפיאנסישו"בתוךגםשהיהבתוכך,להיותהזהלמוחתן"

אתם משיגים ומגלמים את תודעתו של ישו, או הארה. ישו גם אומר את זה באמרה הבאה:

ישו אמר, "מי ששותה מפי יהפוך להיות כמוני, ואני יהיה הוא, והדברים הנסתרים יתגלו בפניו."

במילים אחרות, הוא אומר שאם תקראו את מה שהוא אומר ותבינו את המשמעות האמיתית, תהפכו להיות כמוהו,
ותראו את החיים איך שהוא ראה אותם. אני מבין את המילים שלו, לכן אני רואה את מה שהוא ראה בדיוק כמו
שהוא אמר שאני אראה. הספר הזה פשוט מסביר איך העולם האמיתי הוא באמת לאנשים שלא יכולים לראות

אותו עדיין.

אחרי שתסיימו לקרוא את הספר הזה ותעשו כמה דברים, אתם גם תראו את החיים בדרך חדשה. אתם תראו
את החיים כמו שישו וכל היצורים הרוחניים רואים אותם.
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האחרים מחוץ להקשר, והם צודקים; זהאנשים תמיד אומרים לי שאני מצטט את ישו ואת הנביאיםהקשר:
ההקשר שמחביא את האמת. מה שנביא מנסה להגיד נמצא בדרך כלל רק בכמה משפטים. שאר הפיסקה או

הסיפור הם רק מילוי כדי להוסיף בשר למיתוס שאיזה מלומד האמין בו. זו הסיבה שהתנ"ך וספרים דתיים אחרים
מחביאים את האמת. האמת מוקפת על ידי מיתוסים שנכתבו על ידי מלומדים מוטעים.

ישו אמר שאנחנו חייבים להפריד את החיטה מהמוץ.



במילים אחרות, אנחנו חייבים להפריד את האמת מהאשליות בכל דבר בחיים, כולל התנ"ך. המוץ מחביא את
החיטה, בדיוק כמו שהמיתוסים מחביאים את האמת. כשתתעוררו, אתם תוכלו להבחין בהבדל, ותהיו מסוגלים

להפריד את האמת מהאשליות בכל הדברים, כולל התנ"ך. האמת בתנ"ך תבלוט החוצה מההטעיות. אתם תראו
את הקסם האמיתי של התנ"ך.

הגיון רציונלי? האם יכול להיות שהם יודעיםאנשים רציונליים מאמינים בדברים שאין בהםלמה מיליארדי
אינטואיטיבית שהאמת נמצאת בספרי הדת שלהם?

הם כן; אנשים יודעים את האמת בתת-מודע. כולם יודעים את האמת ברמת התת-מודע; הגיע הזמן שאנשים ידעו
אותה באופן מודע. הספר הזה פשוט מסנן החוצה את כל הפרשנויות המטעות ולא נכונות של הנביאים מהעבר.

אז, הוא ממלא את החלקים החסרים, מוסיף את האמת החדשה שגולתה, ונותן לכם את זה ישר בפעם הראשונה.

של זהב, אתם חייבים לנפות דרך טונות של עפרהזה כמו למצוא זהב. כדי להשיג קרטוב אחדלחפור את האמת:
שמחביאה אותו והופכת אותו לקשה להשגה. זה אותו הדבר גם בתנ"ך וכתבי דת אחרים. אני עשיתי את רוב

הניפוי בשבילכם, אבל יש עוד מה למצוא. אני פשוט שלפתי את החתיכות הכי גדולות בשביל הספר הזה.

למצוא את האמת האולטימטיבית של החיים והמוות זו המשימה האמיתית של המין האנושי.

על עצמם לאורך הספר. חזרה היא הכרחית כדי לחדוראולי שמתם לב שאמרות ורעיונות מסוימים חוזריםחזרה:
חזרה על דברים זהלמוחות של אנשים, אז אל תתנו לזה להפריע לכם. חייב להיווצר רושם, וחזרה היא הכרחית.

לא כיף לקרוא, אבל הכרחית כדי לשנות אנשים.

כפי שצעד יחיד לא יצור שביל על האדמה, גם מחשבה יחידה לא תיצור שביל במוח. כדי ליצור שביל פיזי עמוק,
אנו הולכים שוב ושוב. כדי ליצור שביל מנטלי עמוק, עלינו לחשוב שוב ושוב את סוג המחשבות שנרצה שישלטו על

חיינו.
הנרי דיוויד ת'ורו
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אל תתנו לדברים שאתם לא מבינים או לא מסכימים איתם להפחית מהדברים שאתם כן מתחברים אליהם. אתם
פשוט קחו מהתראו שהרבה מהדברים שאתם לא מסכימים איתם בקריאה הראשונה יהיו לכם הגיוניים אחר כך.

שאתם יכולים ותמשיכו הלאה.

כשאתם רואים את האמת, הכל נהיה ברור ונראה מעצמו.

השאלה היא, למה זה כזה קשה לראות ולבטא את האמת בצורה ברורה עכשיו?

חייב להיות משהו שמחביא את האמת והחיים ומחביא את עצמו.

למה כל כך קשה לנו לראות את הטבע האמיתי של החיים שלנו? זה אמור להיות הדבר הכי ברור שיש. למה יש
לאנשים כל כך הרבה דעות ואמונות שונות לגבי האמת של החיים, כשזה אמור להיות משהו ברור מאליו ונראה

מעצמו?



האמת היא בדיוק איך שהיא נראית. הבעיה היא,כולנו חיים באותו עולם; למה כולם רואים אותו אחרת?
שאנשים לא רואים ברור.

ופנימה, מהחושים שלך ופנימה. זו הסביבהזו הסביבה הפנימית שלך מהעור שלךהסביבה הפנימית שלך:
שהמוח שלך גר בה. הוא בין החיים והעצמי הרוחני שלך. המוח הוא הדבר הכי קרוב אליך.

המוח כל כך קרוב לנשמה שלך, עד שרוב האנשים לא מבינים שהם שני דברים נפרדים. המוח יוצר את
האשליה שהוא הנשמה.

את חוש הראייה, שמיעה, ריח, מגע, טעם ומוח. המוחלאנשים כן יש חוש שישי; המוח שלהם. יש לךחוש שישי:
שלך הוא כמו חוש, כי הנשמה שלך, או העצמי הרוחני שלך, חשה/חווה את המחשבות, רגשות, ותחושות של

המוח באותה דרך שהיא חשה אור, צלילים, סנסציות, ניחוחים וטעמים.

המוח חוסם את מה שאלוהים יוצר עם מה שהוא יוצר.

אתם מקבלים אינפורמציה מהמוח שלכם באותה דרך שאתם מקבלים אינפורמציה מחמשת חושי החיים שלכם,
אבל מה שהמוח מייצר זה לא אמיתי; זה לא העולם של אלוהים.

שלכם מייצר ושלח לכם דברים שלא מגיעיםחמשת חושי החיים שלכם חשים את החיים. המוחמילה/חיים:
מהחיים; הוא שולח לכם דברים שהוא מייצר בעצמו. הוא מייצר ושולח לכם רגשות, תשוקות, מחשבות, אשמה,

פחדים ודאגות.

המוח שלך חוסם את רוב החיים שמגיעים אליך, ומה שהוא לא חוסם, הוא ממיר למילים, הקוד המנטלי לחיים.
המוח מנסה לצמצם את כל החיים למילים, תמונות מנטליות, מחשבות מופשטות, או פיסות מידע. דוגמא: חוש

הראייה שלך רואה ורד. במקום שהורד יגיע אליך ישירות ככל מה שהוא באמת, הוא נהפך למילה "ורד". ואז המוח
שלך מתעלם ממנו או מתייק אותו איפשהו בתור זיכרון בלי לתת לך לחוות אותו.
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מחשיב אותו כמשהו שחשוב לראות עוד פעם, ולאאם ראית משהו בעבר, המוח שלך לאעורך את החיים שלך:
נותן לך לראות אותו; המוח עורך את החיים שלך. כשאתם רואים ורד דרך המוח, אתם לא רואים אותו כפי שהוא
באמת. המוח עושה את זה עם הכל, אלא אם הוא מחשיב משהו כדבר חדש, מיוחד, או מסוכן. באמצעות צמצום

של דברים אמיתיים למילים או מחשבות, הם יכולים להיקלט לתוך המוח שלכם. דבר אמיתי לא יכול. אנחנו
משלמים מחיר גבוה בשביל זה; אנחנו משלמים עם החיים שלנו.

זה היה הכרחי בעבר לעבד את החיים ככה כדי לעזור לנו להשיג שליטה על עולם לא מוכר ומסוכן. זה כבר לא
הכרחי לעשות את זה רוב הזמן, אבל אנשים עדיין עושים את זה כל הזמן בכל מקרה. זה כמו הרגל רע.

כל זה קורה בין העצמי הרוחני שלך והחיים. זו הסיבה שאנשים לא יכולים לראות את האמת ולחוות את
החיים האמיתיים.

שילמנו מחיר גבוה להגיע לאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. הגיע הזמן להפסיק לתת את כל החיים שלנו למוח שלנו.
כדי לעשות את זה, אתם פשוט צריכים לראות דברים כאילו אתם רואים אותם בפעם הראשונה. זה כזה פשוט,

אבל אתם חייבים לדעת את האמת כדי לעשות את זה.



דת אמיתית היא לחיות באמת. אלברט איינשטיין

לנו מספיק שליטה על העולם. אנחנו כבר לא צריכיםאנחנו יודעים מספיק עכשיו וישלהשתלט על המוחות שלנו:
לפספס את רוב החיים שלנו. אנחנו צריכים לראות את כל החיים עכשיו כדי לראות את האיומים האמיתיים

להישרדות שלנו ולהפוך ליצורים רוחניים. הגיע הזמן להתחיל לקחת שליטה על המוחות שלנו. הפרספקטיבות
המוטעות וחוסר המודעות שלנו הן הסכנות הכי גדולות לנו.

הסכנה הגדולה ביותר למין האנושי עכשיו היא המין האנושי.

המוח של בני האדם הפך לחזק מדי ומסוכן מדי מכדי לצאת מכלל שליטה. הדבר שהכי עזר להישרדות שלנו יהיה
מה שישמיד אותנו אם לא נשתלט עליו בקרוב.

באמת מה לעשות או למה לעשות משהו. זה נהיהבלי האמת האולטימטיבית, אף אחד לא יודענכון ולא נכון:
מאוד מסוכן, וזה יהרוג את כולנו בקרוב. זה ידוע שיש בערך עשר מדינות שיש להן נשקים גרעיניים, ומעריכים

שלפחות שלושים ושתיים מדינות מנסות להשיג אותם. יש גם נשקים ביולוגיים וכימיים ואנשים שלא יודעים עדיין
מה נכון ומה לא נכון. טכנולוגיית נשקים מתפתחת יותר מהר מאיתנו. הטכנולוגיה עוזרת לפחות ופחות אנשים

לעשות נזק יותר ויותר גדול. בקרוב מאוד, אדם אחד עם נשק ביולוגי יהיה מסוגל להרוג את כולם.
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בלי האמת האמיתית, אין מוסריות אמיתית, אי אפשר לדעת מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות.

יותר מדי בטוחים שהכל יסתדר לטובה. זה לא מההיא דבר טוב עד מידה מסוימת, אבל אנשים הרבהאופטימיות
שהעדויות אומרות. בלי האמת, אין שום תקווה להישרדות של המין האנושי אפילו לעוד עשרים שנה, אולי הרבה

פחות. זו הסיבה שזה הכרחי שאנשים ילמדו את האמת עכשיו.

ומה לא אמת. כוח אדיר בלי הבנה אדירה ישמידלעשות בלי לדעת מה אמתנכון ולא נכוןאי אפשר לדעת מה
אותנו בקרוב מאוד.

אנחנו נוסעים על כביש הררי מסוכן עם כיסוי על העיניים.

המוח מייצר פחד, דאגה, אשמה, חרטה, עצב, קנאה, חמדנות, שנאה ואת כל שאר הרגשות השליליים המנטליים
שאתם מקבלים. הרגשות הבלתי נשלטים האלה הם יוצרים את כל האומללות בעולם. אתם פשוט צריכים להבין

שהם לא אמיתיים, והם ייעלמו. למה לחיות עם הכאב וסבל שמיוצרים על ידי המוח?

לחשוב מחשבות שאתם לא רוצים לחשוב, אתםבדיוק כמו שאתם לא חייביםלמה לתת למוח שלך לפגוע בך?
לא חייבים להרגיש את הדברים שהמוח מייצר.

אם המוח מייצר משהו, הוא יכול להפסיק לייצר אותו.

אם אתם יודעים את האמת, אתם לא חייבים לחיות עם שום דבר שהוא לא אמיתי. אתם פשוט צריכים לחיות מאה
אחוז עם מה שאמיתי, ואתם לא תשאירו שום מקום בחיים שלכם לשום דבר שהוא לא אמיתי.



לכןמהחיים,ההפךפשוטזהרשעהפוך.מאוייתת(לחיות)"live"היא(רשע)"evil"שהמילהמענייןזה
החיים האמיתיים הם הכי רחוק שאתם יכולים להיות מרשע.

ישו אמר, "מבורכים הם אלו שסבלו ומצאו חיים."

זה הכל בשביל למצוא את החיים האמיתיים, חיים שופעים, כמו שישו אמר. רוב האנשים צריכים לסבול הרבה
לפני שהם באמת מתחילים לחפש, אבל זה לא הכרחי.

ישו אמר, "אני באתי, כדי שתוכלו להיות מלאים במלאותו של אלוהים."

במילים אחרות, מלאים בחיים. כשאתם מלאים באלוהים/חיים, אתם מסופקים, מלאים.

רוב הסבל בחיים שלך מיוצר על ידי המוח, ורוב הצרות של העולם גם כן. אנחנו סבלנו מספיק; הגיע הזמן למצוא
חיים. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת שליטה על המוחות שלנו כדי לעשות את זה. עידן המוח מגיע

האמת היא המפתח לשליטה על המוח שלך.לקיצו.
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4.2פרקהווה:-הגדולהתמונה-4חלק

עצמי-המיינד

הבעיה היא שכרגע, ההפך נכון. המיינד היה כלהמיינד הוא דבר טוב, אם הוא משרת את הנשמה.עצמי-המיינד:
כך שימושי להישרדות שלנו, עד שנתנו לו שליטה מלאה על החיים שלנו.

התחלנו להאמין שאנחנו המיינד שלנו. השקר הזה שם את המיינד שלנו בשליטה עלינו.

אנחנו לא יכולים להיות המיינד שלנו, כי המיינד שלנו נגמר בזמן המוות ואנחנו לא. אנחנו לא יכולים, כי אנחנו
אלמותיים, והמיינד או מוח שלנו הם לא. המיינד שלך (העצמי הנוכחי) הוא חלק ביו-כימי וביו-אלקטורני של הגוף

שלך. הוא קיים בתוך המוח, והוא נהרס כששאר הגוף שלך נהרס בזמן המוות, בדיוק כמו שהמידע שנמצא על
מחשב נהרס כשההארד דרייב של המחשב נהרס. המיינד שלך יכול להרס אפילו לפני המוות על ידי פציעות

מוחיות, מחלות כמו אלצהיימר, ומחלות מנטליות אחרות.

אתם יכולים להיות בטוחים שאתם לא המיינד שלכם, כי אם הוא לא היה פה, אתם עדיין הייתם פה. אתם עדיין
הייתם מודעים לחיים. למעשה תהיו יותר מודעים לחיים, לגמרי מודעים לחיים. המיינד לא נותן לנו חיים; אנחנו

נותנים למיינד חיים.

שלו הוא ללמוד, לזכור, ולעבד או להבין אתהמיינד הוא כמו מחשב מתוחכם; התפקידהמטלה של המיינד:
החיים ואת הדברים בתוכם.

לו להפריע לכם.במילים אחרות, אל תתנוישו אמר, "הניחו את הנטל שלכם."



הדבר האולטימטיבי שהמיינד יכול ללמוד ולהבין הוא הטבע של החיים, העבר האמיתי שלנו, העתיד האמיתי,
והטבע של עצמו. ברגע שיודעים את האמת האולטימטיבית, העבודה האולטימטיבית של המיינד נגמרה. הסיבה

שהוא התפתח הושלמה. לכן, התכלית לקיום שלו נעלמת, אז הוא יכול להיעלם. אתם יכולים להניח אותו.

המיינד שלכם לא יכול לקחת אתכםברגע שיודעים את אמת המיינד, או האמת האינטלקטואלית,מאסטר/משרת:
עוד קדימה. הוא צריך להירגע ולהפוך להיות רק יועץ טכני. הוא צריך להפוך למשרת שלך ולהפסיק להיות

המאסטר שלך.

המוח הוא האיבר הכי מוערך יתר על המידה בגוף. הדברים החשובים נכנסים בדרך אחרת. וודי אלן

עד שהתפתחה דת עולמית של המיינד. לאנשים ישהמיינד היה חלק כל כך גדול של העולם שלנו,עידן המיינד:
אמונה במיינד. אנשים חושבים שהמיינד הוא המפתח להצלחה בהכל. האמונה הזו נתנה למיינד יותר מדי שליטה

על החיים שלנו.
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המוח הפך להיות אלוהים על פני כדור הארץ.

בתי ספר, עסקים וממשלות מקדמיםהמוח הוא המלך של העולם הזה. בערך כל המוסדות,יותר ממוחות:
ותומכים במוח. זה בסדר גמור כל עוד אנחנו יודעים שאנחנו יותר מהמוחות שלנו, שהמוחות שלנו הם רק חלק

מאוד קטן וזמני מאיתנו.

מאחורי המחשבות והרגשות שלך, אחי, עומד שליט אדיר. חכם לא מוכר - ששמו עצמי. בגופך הוא שוכן. יש
יותר הגיון בגופך מאשר בחומתכך הגדולה ביותר. פרידריך ניטשה

הגיע הזמן להפסיק לזנוח את הנשמה שלנו, העצמי האמיתי שלנו. אפילו כשהמוחות שלנו פעילים, אנחנו פחות
זה.אתיודעיםלאפשוטאנשיםנשמה.אחוז99מ-ויותרשלנוהמוחאחדמאחוז

הגוף שלנו לא עומד בדרכה של הנשמה; הוא מגביר אותה, אבל המוח שלנו כן עומד בדרכה. הוא מכתים את
האמת והחיים.

האמת והחיים הם החזית האחרונה.

השימוש במוח היה המפתח להצלחה שלנו בעבר, אבל לא יהיה המפתח בעתיד. ההפך נכון עכשיו.

המפתח להצלחה יהיה לעבור את המוח.

ישו אמר, "לאלו שיתגברו, אני אתן כתר של חיים."

הוא אומר שאם אתם יכולים להתגבר על המוח הדומיננטי שלכם, הוא יתן לכם חיים.

המוח עדיין יהיה המפתח לצעד הבא באבולוציה, אבל לא בדרך שהוא עשה בעבר. הוא צריך להשתנות כדי
שאנחנו נשתנה.



אנחנו עשינו עד עכשיו את רצונו של המוח, ואנחנו צריכים לעשות את רצונו של אלוהים.

כל מה שאני רוצה ללמוד זה איך לחשוב כמו שאלוהים חושב.
אלברט איינשטיין

התנ"ך אומר, "כל מי שעושה את רצונו של אלוהים ישכון בגן עדן לנצח."

6:10מתיוהארץ.כדורפניעלייעשהרצונךמגיעה,ממלכתך

אנחנו צריכים עידן של הנשמה עכשיו. הנשמה שלנו צריכה להיראות בתור החלק היותר חשוב בנו. היא החלק
האמיתי, החלק הנצחי, מה שתמיד היינו ותמיד נהיה; היא האנחנו האמיתיים. כשאנחנו לא חושבים, אנחנו נשמה

טהורה.
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אלוהים הוא מטאפורה לזה שמתעלה על כל רמות המחשבה האינטלקטואלית. ג'וזף קאמפבל

כולם מחכים למושיע, כשלמעשה אתם צריכים להושיע את עצמכם.

שלך, העצמי-הרוחני הנצחי שלך, יוכל לקחתהמוח צריך לקחת צעד למטה, כדי שהעצמי האמיתיצעד למעלה:
צעד למעלה. זה הצעד הבא והאחרון באבולוציה שלך.

כדי לעשות את רצונו של אלוהים, אתה חייב לדעת את האמת והחיים, להפוך אליהם.

המוח שלכם צריך לזוז מהדרך כדי שתוכלו ללמוד את האמת הרוחנית, האמת החיה, האמת האמיתית, האמת
שהיא מעבר למוח.

הדבר היחיד ביניכם לאלוהים הוא זה שאתם חושבים שהוא אתם: המוח שלכם.

משתמשים בפטיש כשצריך לדפוק על מסמר. כשלאהוא רק כלי שצריך להשתמש בו רק כשצריכים אותו.המוח:
צריכים אותו, מניחים אותו בצד. המוח תמיד שם כשצריכים אותו. משתמשים בכיסא כשצריך לשבת, אבל לא

סוחבים אותו כל הזמן לכל מקום. זה היה מכביד עליכם.

כמו שהשיר האחרון של הביטלס אמר: "חבר, אתה הולך לסחוב את המשקולת הזאת הרבה זמן."

התנ"ך אומר, "להיעדר מהגוף זה להיות נוכח עם אלוהים." כשהמוח נעדר, אתם נוכחים עם אדוניי
(אלוהים/חיים).

כדי לטפל בעניינים. הבעיה היחידה שתהיה לכםאתם לא צריכים לדאוג לגבי לא לחשוב מספיקלטפל בעניינים:
היא הבעיה שתמיד הייתה לכם; לחשוב יותר מדי מכדי לחיות בהווה, לחיות באמת והחיים.

חיה כל רגע, כאילו הוא ריקודך האחרון על כדור הארץ.
קרלוס קסטנדה



המוח הנשלט הוא כמו כלב מחמד שישן הרבה. עכשיו הוא רץ סביבך ונובח כל הזמן. הוא יצאהמוח המחונך:
משליטה והורס לך את החיים. כשתופסים עליו שליטה, הוא הופך להיות כמו חיית מחמד מאולפת.

כשהמוח ישן, אתה ער.

כשהמוח ער, אתה ישן.
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אם אתם רוצים להיות ערים לגמרי, אתם צריכים להרדים את המיינד שלכם, לשים אותו על סטנד-ביי. הוא תמיד
שם בכל רגע שתצטרכו אותו. הוא יזהיר אותך מסכנה ויגן עליך. המיינד שלך תמיד מוכן ומחכה לקפוץ לתוך

החיים שלך מכל סיבה. כשהוא עובד נכון, הוא כמו טייס אוטומטי שעובד מאחורי הקלעים. הוא מטפל בפרטים
הטכניים של החיים כדי שתהיו חופשיים פשוט לחיות.

אתם בטוחים בכל פעולה שלכם; הכל במכוון ונעשה על ידי המיינד שלכם בשביל הנשמה שלכם בתוך הרגע, בתוך
אמת, בלי מחשבה או דאגה לגבי השלכות, כי אתם לגמרי מודעים ותמיד עושים את הדבר הנכון. אתם לא יכולים

לעשות שום דבר שהוא לא נכון ביקום שאתם יודעים, ואתם יודעים את זה.

לא לחשוב, אלא לחיות, ואף פעם לא נצטרךתנו למכונות לעשות את החשיבה. המטרה שלנו היאמחשבים:
לדאוג שמכונות לא יעשו את זה יותר טוב. מפתחים מחשבים כדי שנוכל לחשוב פחות ולחיות יותר.

עם הידע של האמת האולטימטיבית, אתם כבר לא המין האנושי או מין-המוח, כי אתם כבר לא הולכים לחיות בתור
מוח; אתם ישות חדשה. אתם הולכים לחיות בתור נשמה אלמותית. אתם עוברים מטמורפוזה כמו זחל שהופך

לפרפר; אתם הופכים לישות רוחנית ומגלים את העצמי-הרוחני שלכם בפעם הראשונה.

זה רק כשאנחנו שוכחים את כל הלימודים שלנו שאנחנו מתחילים לדעת. הנרי דיוויד ת'ורו

אומר שאתם לא משתמשים בפוטנציאל המלאלהשתמש במוח שלכם פחות זה לאהפוטנציאל המלא של המוח:
של המוח שלכם; פחות זה יותר. כמה שפחות תחסמו את החיים, ככה תדעו אותם יותר.

המשחק; הוא לגמרי מודע לעולם יחד איתך. הואכשהמוח נמצא על מצב כוננות, הוא עדיין בתוךלדעת הכל:
רואה ויודע את הכל בפעם הראשונה, הרבה יותר מיודע מאשר לפני שלקחתם שליטה.

המקור היחיד לידע הוא ניסיון.
אלברט איינשטיין

אתם תחשבו פחות, אבל תדעו הרבה יותר, כי אתם תחוו הרבה יותר, ומה שתחוו יהיה אמיתי, לא אשליה או
הטעיה. אתם תשתמשו במוח הרבה פחות, אבל כשתצטרכו אותו, הוא יעבוד הרבה יותר טוב. כשמשתמשים

במוח פחות, אתם עושים את מה שהמוח נועד לעשות, את מה שהוא התפתח לעשות. אתם משתמשים
בפוטנציאל המלא לגמרי של המוח שלכם אם אתם משתמשים בו בשביל להתגבר על עצמו כדי לדעת את האמת

גן עדן."ישו אמר, "אלו שיתגברו יהיו עמודים בממלכה שלוהחיים.

הוא אומר שאלו שיתגברו על ההונאות שהמוח שלהם מייצר יתמכו בגן עדן על כדור הארץ.
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התנ"ך אומר, "אתם תדעו את מה שאי אפשר לדעת."

זה מתייחס לחיים אמיתיים, שאי אפשר לדעת אותם כשהמוח חוסם את האמת והחיים. ברגע שהמוח זז מהדרך,
אתם תדעו את תעלומות החיים.

התנ"ך אומר, "אל תהיו מותאמים לעולם הזה, אלא תשתנו על ידי החידוש של המוח שלכם, כדי שתוכלו
לדעת את אלוהים."

ישו אמר, "אם אתה לא איתי, אתה נגדי."

החבר הכי טוב שלכם. אם אתם משתמשים בו כדיהמוח יכול להיות האויב הכי גדול שלכם אוחבר או אויב:
להתגבר או להתעלות מעבר לעצמו ולהבין את האמת והחיים, הוא החבר הכי טוב שלכם. אם לא, הוא האויב הכי

גדול שלכם. כל מה שהמוח עושה מסיח ומונע אותך מלראות את האמת והחיים בדרך אחת או אחרת.

ישו אמר, "אל תנסה לפתות אותי שטן, כי זה כתוב שאתה תשרת את הנשמה."

אותולשנותצריכיםאנחנושלך."המוחאת"לשנותהיא"repent"המילהשלהמשמעותבתשובה:לחזור
מהמשרת של החיה, מהשטן, למלאך, למשרת של הנשמה, ואז למוח של ישו. התנ"ך אומר שאתם הופכים לישות

שלכם."התנ"ך אומר "אתם חייבים לחדש את המוחחדשה בתוך ישו.

2:5פיל.ישו."בתוךגםשהיהבתוככם,להיותהזהלמוח"תנו

המטרה היא שיהיה לכם את המוח של ישו, את המוח של ישות רוחנית.

המוח החייתי, החיה בתוך כל המין האנושיישו לא התכוון לאנשים, אלא למוח השטן,תאהבו את אויבכם:
שחייבים להתגבר עליה עם האמת.

ישו אמר, "קודם עליכם לדחות את אהבתכם לשקר, הדרך השגויה של החיים שילדי מישור הקיום הזה הולכים
בה, ולהמיר את עצמכם, להשתנות כך שתשנאו את זה שפעם אהבתם, ותאהבו את זה שפעם שנאתם. אז אוכל

להראות לכם את כל הדברים, כי אין דבר מוסתר שלא יוגשם כשתשימו עליכם את מוח האמת."

לאהוב זה אומר "לתת תשומת לב". אתם חייבים לאהוב את האויב שלכם, לתת תשומת לב למוח החייתי,
להתגבר עליו כך שלא יהיה לו יותר כוח על החיים שלכם.

בראש שלכם, זה לא קרב בין טוב לרע. אם נלחמים במשהו, זה נותן לו חיים. הדרך היא פשוט לרצות את
האמת והחיים. כשאתם רוצים אותם עם כל הלב, המוח הרשע, היריב שלכם פשוט מפסיק להתקיים בחיים

שלכם.

אפילו בלבול נראה כצורה של אהבה אחרי שיודעים את האמת.
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4.3פרקההווה:-גדולהתמונה-4חלק



להתעורר אל החיים

שנכנס לעיניים שלכם, הרעשים שנכנסים לאוזנייםאתם רק מקבלים אחוז מאוד קטן של כל האורחיים אמיתיים:
שלכם, הסנסציות שמגיעות מבפנים ומחוץ לגוף שלכם, כל הריחות באוויר וטעמים באוכל. המוח שלכם מעוות,

מפלטר, מפרש וחוסם את רוב החיים, כפי שאפשר לראות בציור. הפעם הראשונה שתחוו את החיים לגמרי, זה
ידהים אתכם. זה הדבר הכי טוב שיש או יכול להיות, וזה נמצא כאן כל הזמן בכל רגע בחיים שלכם, רק מחכה

שתתנו לו להיכנס. זו האמת והחיים כמו שישו אומר שהוא; זו אהבה עילאית, אלוהים, ואתם ה-לגמרי חיים. אתם
תהיו באמת חיים בפעם הראשונה.

אתם קמתם מהמתים, המוות היחידי שיש.

ישו ממש לא פורש נכון בכל מה שקשור למוות.מתים אל החיים:

כשהוא אומר דברים כמו "אתם לא תטעמו את המוות," הוא לא מדבר על מוות פיזי. כולם חייבים לטעום מוות
פיזי, אפילו הוא, אז אין מצב שהוא התכוון לזה. הוא מדבר על מוות רוחני. הוא אומר שאנחנו מתים לחיים.

שכולנו צריכים לקום מהעצמי-המת שלנו כדיסיפור הקימה לתחייה הוא מטאפורה שמראההקימה לתחייה:
לדעת את האמת והחיים.

הבעיה היא שאנשים הם מתים מדי לחיים מכדי לדעת שהם מתים לחיים.

אנשים יותר מדי חסרי הכרה מכדי לדעת שהם חסרי הכרה.

הם יותר מדי צרי-ראש מכדי לדעת שהם צרי-ראש.

הם יותר מדי עמוקים בשינה מכדי לדעת שהם עמוקים בשינה.

הנס המפורסם של ישו שהקים את לזרוס מהמתים הוא דוגמא טובה של אמרה שעוותה לגמרי ופורשה לא נכון.

11:11ג'וןמשנתו."אותולהעירשאוכלכדיהולך,אניאבללשינה,נפללזרוס"חברינואמר,ישו

זה מה שהתנ"ך אומר. הוא אומר שלזרוס פשוט נרדם. אם הוא היה מת וישו הלך להחזיר אותו חזרה אל החיים,
הוא לא היה אומר את זה.

למה שישו יאמר שלזרוס רק נרדם אם הוא בעצם היה מת?

ישו אמר אחר כך שהוא מת; הוא התכוון מת לחיים, לא מת פיזית.
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האמרה הזו היא המפתח להבין למה ישו באמת מתכוון.ישו אמר, "כל מי שמאמין בי, אבל הוא מת, יחיה שוב."
לא יכול להיות שהוא מדבר על מישהו שבאמת מת, כי הוא לא יכול היה להאמין בו. רק מישהו שהוא רק מת לחיים

היה יכול להאמין בו. רואה למה אני מתכוון?



ישו אמר, "הייתי מת, אבל עכשיו אני חי."

זה האזכור היחיד של ישו לגבי הקימה לתחייה בתנ"ך, והוא לא מתכוון למוות הפיזי שלו, כי הוא אמר את זה לפני
שהוא מת.

המיתוס שלזרוס היה מת פיזית ושישו החזיר אותו לחיים נוצר על ידי אנשים שפירשו לא נכון את מה שהוא באמת
אמר והתכוון.

מישהו משינה. הפרשן לא הבין על מה ישו מדבר.זה לא נראה כמו נס כזה גדול פשוט להעירהשינה הגדולה:
הוא לא הבין שאנשים חיים במצב של שינה ערה, מוות מהלך.

ישו אומר בבירור שהמיןישו אמר, "אני באתי כדי שיהיו לכם חיים, כי דרך בני התמותה היא מוות מהלך."
האנושי מתים רוחנית.

אף אחד לא חזר באמת מהמתים; זה בלתי אפשרי, אבל להתעורר ממצב של שינה ערה זה אפשרי. אתם פשוט
צריכים את האמת האולטימטיבית בשביל זה.

אם אתם מאמינים בפירוש המקובל של התנ"ך, אתם ישנים.

הסיפור של לזרוס הוא דוגמא טובה לאיך שישו יכול להגיד משהו עמוק ונכון, אבל יכולים לעוות אותו לגמרי ולהפוך
אותו למיתוס של נס. זה אותו הדבר עם הנס של החזרת הראייה לעיוורים. זו מטאפורה לאנשים שעיוורים לאמת

והחיים. הוא לא באמת החזיר את הראייה לעיוורים.

ישו אמר, "אם אדם עיוור יוביל אדם עיוור, שניהם יפלו לבור."

יוכלו לראות את האמת והחיים שהם היו עיוורים מדיברגע שהמילים של ישו יפורשו נכון, אנשיםהעיוורים יראו:
לראות.

כשאנשים יתעוררו לאמת, הם יראו על מה ישו באמת דיבר, ויראו מה הוא באמת ניסה לעשות.

לראות."יכולאניועכשיועיוורהייתי"פעם,9בג'וןאומר,התנ"ך

כשתבינו, זה יהיה כמו אדם שהיה עיוור פיזית כל החיים שרואה את החיים בפעם הראשונה. זו מטאפורה טובה,
כי כשרואים את החיים האמיתיים בפעם הראשונה, זה מפתיע ומדהים באותה מידה.
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זה כמו דורותי מהקוסם מארץ עוז שעברה מהעולם שלה השחור ולבן לעולם הצבעוני הקסום והמופלא של עוז.
כמו שאדם שהיה עיוור מלידה לא יכול לדמיין איך החיים באמת נראים, אדם שחי במוח שלו לא יכול לדמיין איך

החיים האמיתיים באמת נראים. זו הפתעה.



המין האנושי מהופנט. להיות מהופנט זה אומר ששמו אותך במצב של חצי-תודעה, שינה ערה. הבעיההיפנוזה:
היא שהיפנטו אותנו לא לדעת שאנחנו מהופנטים. זו צורה של היפנוזה-עצמית שמיוצרת על ידי המוחות שלנו

והמוחות של אחרים.

אנחנו צריכים את נשיקת האמת כדי להתעוררזה כאילו אנחנו תחת כישוף שהרדים אותנו.תחת כישוף:
מהכישוף הזה.

ישו יכול לרפא את החולים; המסר שלו מרפא את מחלת השינה שלהם.

ישו לא בא כדי להיות רופא גדול ולרפא את אלו שחולים פיזית; הוא בא כדי לרפא את החולים רוחנית. להפוך
מישהו לנורמלי פיזית זה לא כזה עניין גדול. לא משנה כמה הם יחלימו פיזית, הם עדיין מתים רוחנית. הם לא

מסופקים, והם יחלו שוב וימותו פיזית לא משנה מה.

ישו ניסה לתת לאנשים את האמת והחיים, להעיר אותם, לתת להם משהו באמת חשוב, משהו שמספק אותם
אתם לא יכולים ללכת בשינה ולהגיע לגן עדן.ושיהיה להם לנצח, אבל אנשים פספסו את זה. המסר שלו הוא:

אנשים אולי פספסו את זה בעבר, אבל אנחנו לא צריכים לפספס את זה עכשיו.

בעיקר על חוש הראייה והמחשבה. זה מפניהמוח שלך מתרכז או ממקד את תשומת הלב שלךפוקוס קטלני:
שהחושים האלה עזרו להישרדות שלנו הכי הרבה בעבר. בניסיון להציל את חיינו, אנחנו מתמקדים רק על חלק

מהחיים, ובכך, אנחנו לא מקבלים את השלם; אנחנו לא מקבלים את החיים האמיתיים שלנו.

כמו שישו אמר, "אם תנסו להציל את חייכם, תאבדו אותם."

יש זמנים שצריך להתמקד על חלק מהחיים, בשביל עבודה, ללמוד דברים, בסיטואציות מסוכנות, אבל שאר הזמן,
אתם לא צריכים. תשומת לבה של ישות רוחנית מתמקדת ומתרחבת לפי הסיטואציה.

כדי לעבוד צריך להתמקד על חלק קטן מהחיים, ואדם רוחני נהיה ממוקד לגמרי ומסיים את העבודה, אבל הוא
עושה את זה רק כשהוא עובד או לומד.
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דוגמא: אתם חייבים להתמקד כדי לקרוא את הספר הזה, אבל כשאתם מפסיקים לקרוא אותו, אתם יכולים
להיפתח שוב. כדי לקרוא וללמוד משהו חדש, אתם חייבים להשתמש במוח שלכם, אז אתם לא יכולים להיות
מודעים ליותר מדי דברים אחרים בזמן שאתם עושים את זה, אבל זה הכרחי. אתם חייבים להתמקד כשאתם

נוהגים באוטו או סביב דברים מסוכנים, אבל כשאתם לא, אתם יכולים להיפתח לגמרי כל הדרך. אתם תדעו איפה
ומתי לא להיפתח; אתם פשוט צריכים לוודא להיפתח בכל זמן שאתם יכולים.

אתם מתמקדים לגמרי כשאתם צריכים, ואז אתם נפתחים לגמרי. תפסיקו לעשות דברים רק חצי מהדרך.
.100%הסוף,עדדבריםלעשותתתחילו

לשפוט את ערכו של רגע אחד על פני רגע אחר,אתם חייבים לתכנת מחדש את המוח שלכם שיפסיקלא תשפוט:
או חוש אחד על פני חוש אחר, עד שהם יפלו לאיזון וימסו ביחד. במקום להתמקד על חלק מהחיים, אתם

מתמקדים על כל החיים. עושים את זה כשלא מתמקדים בכלל.



המוח שלכם עושה את המיקוד, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לפתוח אותו. העיניים שלכם עדיין יתמקדו
רפלקסיבית בלי המוח, אבל על שדה הראייה הכי רחב שאפשרי. אתם תדעו מתי המוח שלכם פתוח, כי הכל הופך

לחדש.

התנ"ך אומר, "אתם תתעלו לחידוש של החיים."

התנ"ך אומר שאלוהים יוצר את כל הדברים מחדש. אנחנו פשוט צריכים להתחיל לראות את הדברים כפי שהם,
כפי שהם באמת ניתנים לנו.

המרדף אחר אמת ויופי הוא עולם של פעילות שבו אנו מקבלים רשות להישאר ילדים כל חיינו.
אלברט איינשטיין

החיים שלהם יצאו משליטה. הם מרגישים ככהאנשים מרגישים שאם המוח שלהם לא יפעל בכל הזמנים,רשלני:
כי המוח שלהם גורם להם להרגיש ככה, אבל זה לא נכון. לחיות בהווה, לחיות בלי המוח, זה לא אומר שתצאו

משליטה ותחיו בצורה רשלנית או חסרת-זהירות. ההפך הוא הנכון; אתם תהיו יותר בשליטה. אתם תהיו בשליטה
אמיתית על איך שאתם חיים את חייכם בפעם הראשונה.

אז טכנית אתם תהיו חסרי-דאגות, אבל לא תחיוברגע שהאמת שוקעת פנימה, לא יהיו לכם שום דאגות,לשחרר:
בצורה לא אחראית.

אתם תהיו חופשיים מדאגות, אבל לא רשלניים. כמו ילדים, אבל לא ילדותיים. תמימים, אבל לא בורים. יהיה
לכם את הכל, אבל לא תצטרכו כלום.
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אתם תחיו בכוונה ועם יותר מודעות לכל פעולה שלכם, אז אתם לא צריכים לדאוג לגבי לשחרר. כשמשחררים את
מה שמחוץ לשליטה, אתם מקבלים שליטה. כשמשחררים כלום, מקבלים את הכל. כשמשחררים את האשליה,

אפשר לראות את המציאות בפעם הראשונה.

ישו אמר, "אני בתוך כל הדברים, אך מעבר לכל הדברים. לא דרך חיפושים תמצאו אותי, אלא דרך שלוות
נפש."

הפתגם, "אתה מקבל את מה שאתה מנסה לקבל כשאתה מפסיק לנסות" לא תמיד עובד כשזה קשור לאנשים
ודברים, אבל זה תמיד עובד כשזה קשור לחיים. אתם מקבלים אותם כשאתם לא מנסים לקבל אותם.

אתם לא יכולים לחשוב את דרככם אל החיים האמיתיים. לא לחשוב זו הדרך.

אתם לא מנסים לפתוח את הראש שלכם; זה לא עובד. אתם צריכים לעשות את ההיפך ופשוט לתת לחיים להיכנס
לגמרי. אתם לא משאירים שום מקום למוח.

יותר חיים = פחות מוח, פחות מוח = יותר חיים.



זה כמו להטעין את הבטריות שלך; כל פיסת חיים בהווה שאתם מכניסים פנימה מעירהלהטעין את הבטריות:
אותכם קצת יותר, והחיים פשוט ממשיכים להפוך ליותר טובים. ככל שתקבלו יותר, ככה תוכלו לקבל עוד יותר. זה

כמו כדור שלג.

ישו אמר, "כל מי שיש לו הרבה יקבל עוד, וכל מי שיש לו קצת יקבל אפילו פחות."

עד עכשיו, רוב האנשים חשבו שישו דיבר על "דברים", שהעשירים יתעשרו יותר, או אמונה, שככל שיש לכם יותר
אמונה, כך תוכלו לקבל יותר. האמת היא, שהוא התכוון ל"חיים". ככל שתקבלו יותר חיים, תוכלו לקבל עוד יותר

חיים.

שלכם. בני אדם כרגע חיים עם תקע רופף. הגיעכשאתם חיים בהווה, אתם מתחברים למקור החייםמחוברים:
הזמן להתחבר לגמרי.

או לא דרך המוח. יש לכם שתי אפשרויות בכל רגעיש רק שתי דרכים לחוות את החיים; דרך המוחשתי דרכים:
הבחירה שלכם.בחיים; להיות עם המוח שלכם, או להיות עם אלוהים/החיים.

תאטו כל דבר שאתם עושים רק באחוז אחד, ואתם תקבלו מאה אחוז יותר חיים. שנה אחת תהיה כמו אלף
שנים, כמו שהתנ"ך אומר.
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כשאני אומר להאט, זה לא אומר שלא תוכלו לעשות את כל מה שאתם עושים; אתם פשוט תעשו את הכל
במודעות. אתם נכנסים לתוך כל תזוזה שלכם, מודעים לכל תזוזה שאתם עושים. אם כן, אתם למעשה תעשו יותר

בלי לנסות בכלל.

בפעם הראשונה? היה נראה כאילו היום הזהאתם זוכרים שהייתם ילדים ונסעתם לדיסנילנדלנסוע לדיסנילנד:
נמשך לנצח. הוא כן כי היית מאוד בתוך ההווה. הכל היה חדש ומעניין, אז סחטת כל פיסת חיים מכל רגע.

כשמתעוררים לאמת והחיים, כל יום יהיה בדיוק כמו היום הזה בדיסנילנד. הזמן יאט בשבילכם, כי אתם תקבלו
יותר חיים מכל רגע.

לפני שאנשים מתעוררים, הם רואים רובוט של אברהם לינקולן כדבר יותר מעניין מאדם חי. האמת היא, שישים
טריליון תאים שעובדים להנפיש גוף חי זה הרבה יותר מעניין מכמה מאות חלקים שמנפישים רובוט.

ישו אמר שאתם חייבים להיוולד מחדש כדי לראות את הממלכה של אלוהים.

החלקים שלהם. ביחד, לגמרי פתוחים, הם מגליםחמשת חושי החיים שלכם הם הרבה יותר מסכוםנולד מחדש:
חיים אמיתיים, אלוהים/חיים. אתם מתעוררים מתרדמת ארוכה ואתם נולדים מחדש בגוף שאתם נמצאים בו

עכשיו.

אתם לא צריכים את כל חמשת החושים כדי לדעת את החיים האמיתיים. אתם יכולים להיות חירשים ועיוורים
ועדיין לחוות אותם. זה פשוט עניין של להזיז את המוח שלך מהדרך. זה פשוט שינוי של פרספקטיבה,

מלהיות אדם/נשמה לנשמה/אדם.



אתם מתחילים בלהכיר רק חוש אחד כל פעם. תתחילו עם אלו שהזנחתם, כמותחילת המסע לחיים אמיתיים:
חוש הריח שלכם. את החושים שלא השתמשתם בהם בפוטנציאל המלא שלהם יקח זמן להעיר; הם היו חצי-מתים

הרבה זמן.

ולאזן אותם, תהפכו למודעים לנוכחותו של המיינדככל שתתמקדו על החושים שלכם ותנסו לפתוחבעיית המיינד:
שלכם. אתם תתחילו לראות איך הוא מונע ממכם לקבל את החיים לגמרי ובטבעיות. הוא תמיד ימקד את תשומת

לבכם על חלק ממה שאתם מקבלים, אף פעם לא על השלם.

אלוהים/החיים הם הכל חוץ מהמיינד.
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כמו שהוא בדרך כלל פותר בעיות, כי הוא הבעיה והואהמיינד לא יכול לפתור את הבעיה הזוהמיינד הוא הבעיה:
לא ידע את זה עד עכשיו. עצם נוכחותו חוסמת את החיים. זו המודעות הזו שבהדרגה נותנת לך את היכולת

לשנות את הטבע של המוח שלך, להיפתח ולהישאר פתוח. זה לוקח קצת אימונים לפני שמצליחים לעשות את זה,
אבל אתם תקלטו את זה עם הזמן.

עדיין יש לך מוח שמפלטר את המידע שמגיע מהחיים. הוא לא נותן להכל להיכנס; הוא נותן לחיים העילאיים
להיכנס (חיים מושלמים), אבל חיים עילאיים הם לא מורכבים מכל מה שמגיע אליך. המוח שלך חייב להיות בוחן,

אחרת לחיים לא היו הגדרה. זה פשוט יהיה שיטפון של סנסציות, וזה יהיה יותר מדי; יותר מדי ממשהו טוב. המוח
שיודע את אמת החיים נותן לכל מה שמרכיב את חווית החיים הכי טובה שיש להיכנס, חיים אמיתיים. זה יותר

ממה שהמוח של בני האדם מכניס, אבל זה לא הכל.

המוח האלוהי פועל כמו אקוולייזר של סאונד ששולט על העוצמות השונות של הכלים בלהקה, כדי לגרום להם
להישמע הכי טוב שאפשר. הוא מאוד מעודן, ולא חוסם את החיים כמו המוח החייתי, אבל הוא כן מווסת את

המידע שהוא מקבל.

עשה מה שאתה יכול, עם מה שיש לך, איפה שאתה נמצא.
תיאודור רוזוולט

אתם לא צריכים ללכת למערה ולשיר. פשוט תתחילו לפתוח את החושים שלכם בכל מקום שאתם נמצאים, מתי
שאתם יכולים.

החושים שלנו נותנים לנשמה שלנו חלון ליקום הפיזי.

לגופים שלנו יש רק מטרה אחת, והיא לתמוך בחושים שלנו. הגופים שלנו הם פשוט מערכת תמיכה פיזית
לחושים שלנו.

זה מפני שהחושים שלנו הם אלו שפותחים את עולם החיים הפיזיים אלינו. הגוף שלנו פשוט מגן ומזיז את החושים
שלנו בשבילנו. לגוף ולחיים הפיזיים שלנו אין שום סיבה אחרת להיות קיימים. אנחנו צריכים להפוך לנוכחים בתוך

החושים שלנו.

אתם פשוט צריכים לזכור שהמטרה של החיים שלכם היא להיות יותר מודעים אליהם. איך זה לא יכול להיות
הדבר הכי חשוב ומשתלם לעשות?



אתם צריכים לדעת שלחיות כמה שיותר פתוח, כמה שאפשר יותר, זו הדרך. בדרך כלל אתם לא הייתם רוצים
לנסות להרגיש, לראות, לשמוע, להריח ולטעום את כל מה שבהווה כמה שאפשר. עכשיו אתם כן תרצו.

רוב האנשים לא יודעים שפשוט לחיות בהווה זו המטרה של החיים.
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אתם כן תרגישו. בדרך כלל, אתם לא שומעיםאתם לא מרגישים את הרצפה כשאתם הולכים; עכשיובדרך כלל,
כל צליל קטן, אבל עכשיו אתם כן תשמעו. בדרך כלל אתם לא הייתם מנסים להריח כל ניחוח באוויר, אבל עכשיו

אתם כן תריחו. כשאתם רוצים את הכל, אתם תקבלו את הכל בסופו של דבר. זה פשוט עניין של זמן ברגע
שיודעים את האמת ומתחילים את המסע.

אתם צריכים לדעת שאתם כמו מיצג א' בתמונה; המטרה היא להיות מיצג ב'.

יכול להיות שיקח לכם זמן להיפתח לגמרי, אבל פשוט להרגיש את הרצפה מתחת לרגליים שלכם יותר ולהיות
מודעים לדברים אחרים שאתם בדרך כלל לא הייתם מודעים אליהם הופך את החיים להרבה יותר עשירים. זה

מטעין את הבטריות הרוחניות שלכם, והחיים פשוט נהיים יותר ויותר טובים ככל שנפתחים להווה.

אני לא מאמין שאנשים מחפשים את משמעות החיים באותה מידה שהם מחפשים את החוויה של להיות
חיים.

ג'וזף קמפבל

בהתחלה, אתם פשוט שומעים, מרגישים, רואים ומריחים קצת יותר מבדרך כלל, אבל זה יותר טוב מאיך שזה
היה קודם, כי אתם מקבלים יותר מהחיים. כל פיסה קטנה עוזרת. החיים נבנים על החיים, החיים ניזונים מהחיים.

ככל שתשיגו יותר חיים, ככה תקבלו יותר חיים.

תזכרו שישו אמר שאלו שיש להם יותר יקבלו יותר, ואלו שאין להם הרבה יקבלו אפילו פחות. במילים אחרות, ככל
שתשיגו יותר חיים, ככה תקבלו יותר חיים, וככל שתכניסו פנימה או תשיגו פחות חיים, ככה תקבלו פחות. אז תנו

להכל להיכנס פנימה ותגדלו בתוך החיים. כמו שבוב דילן אמר, אתם עסוקים בלחיות או עסוקים בלמות.

אנחנו לא רואים דברים כפי שהם; אנחנו רואים דברים כפי שאנחנו.

הדברים שאתם מקבלים דרך החושים שלכם הם החיים שלכם; לא יותר, ולא פחות. זה הכל; אין שום דבר חוץ
מהחיים.

שמחה אמיתית היא… ליהנות מההווה, בלי תלות חרדתית בעתיד. לושייס אנאוס סנקה

אתם מתחילים להיכנס לתוך המסע, ההווה, וזה הופך את החיים שלכם ליותר טובים ברגע שאתם מתחילים
לעשות את זה. אתם אוהבים את זה, ואתם מתחילים לעשות את זה יותר ויותר עד שתוכלו להיות לגמרי פתוחים

ולהישאר ככה רוב הזמן.

ישו אמר, "תמצאו את ממלכתו של אלוהים קודם, כל השאר יבוא בעקבות זאת."



המסע, ההווה, יהפוך להיות הדבר הכי חשוב לכם, וזה מה שחשוב. אם תחיו אפילו רק כפולמשימה היחידה:
פעמיים יותר ממה שאתם חיים עכשיו, אתם תכפילו את החיים שאתם חיים במחזור החיים הנוכחי שלכם. אם

תשלשו אותם, אתם תחיו פי שלוש יותר חיים, וכו'. אם אתם חיים בהווה, אתם באמת חיים יותר ממה שהייתם
חיים באלף שנים דרך המוח שלכם, בדיוק כפי שהתנ"ך אומר.
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לינקולןאברהםזה לא השנים בחייך; אלה החיים בשנים שלך שמשנים.

אתם עכשיו יודעים שהמשימה היחידה שלכם היא לחיות, ולהשיג כמה שיותר מהחיים כמה שיותר מהזמן
שאפשר; כל השאר יבוא בעקבות זאת.

כדאי לכם להקדיש את חייכם לחייכם, כי זה הדבר היחיד שקיים.

אנחנו מדברים על נושא לא קטן, על איך שאנו צריכים לחיות. סוקרטס

לעשות את הדבר הטוב ביותר המוחלטכדי לקחת את הצעד הבא באבולוציה, אתם צריכיםהכי טוב שלך:
שאפשר לעשות בחיים האלה עם מה שיש לכם לעבוד איתו. הדבר הטוב ביותר המוחלט הוא ללמוד ולחיות באמת

והחיים. זה כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לנצח את המשחק.

ישו אמר, "חפשו את אלוהים קודם, וכל הדברים האלה יתווספו אליכם. אל תהיו חרדים לגבי מחר; מחר
יטפל בעצמו."

במילים אחרות, תקדישו את חייכם לחייכם.

כל רגע בהווה הוא מושלם ושלם כשלעצמו.

החיים הם בלי משמעות. אתם מביאים את המשמעות אליהם. המשמעות של החיים היא כל דבר שאתם
מייחסים אליהם. להיות חי זו המשמעות. ג'וזף קמפבל

הערה: צריך לזכור שהאמת האולטימטיבית חייבת להיכנס עמוק לתוך המודעות שלכם ולהפוך לחלק מהמוח
שלכם לפני שתוכלו להתעורר אל החיים, אז אתם חייבים לקרוא ולהבין את הספר הזה קודם. אתם צריכים

לדעת את האמת גם באופן מודע וגם אינטואיטיבית לפני שתוכלו לדעת את החיים.

נמשכים לנצח, כי זה בלתי אפשרי שהם לאזה פשוט כל דבר אמיתי שהוא בהווה. החייםמה הם החיים?
מנקודת המבט שלך. אנחנו גם יודעים שהחיים מאוזנים ולגמרי הוגנים בשביל כל דבר חי.

של החיים (פרספקטיבה), ובכך אנחנו בתהליך שלאנחנו גם יודעים איך להתגבר על האיזון עם האמתלהתגבר:
להתגבר על כאב וכל התחושות השליליות ורגשות, כדי שנוכל להיות מסופקים על ידי החיים לנצח.

האם משהו יכול להיות יותר מדהים או נפלא? איך אנשים יכולים פשוט לקחת את זה כמובן מאליו? איך אתם
יכולים להיות עצובים לאור הסיטואציה האמיתית?



להריחאפילויכוליםאתםסאונד.וסראונדהאולטימטיביתHDבאיכותהואשיש;מציאותיהכיהסרטהםהחיים
זה?איך אפשר לנצח אתאת הסרט, ואנחנו הכוכבים שלו לנצח.
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4.4פרק-הווה-גדולהתמונה-4חלק

החיים הם המטרה

התנ"ך אומר שהשביל להרס הוא רחב, וצר הוא השער שמוביל לחיים. למה הוא לא אומר מוביל לגן עדן או
אלוהים? הוא אומר "חיים".

התנ"ך אומר בפשטותישו אמר, "כל מי שמוצא את הפרשנות הנכונה של מה שאני אומר ימצא חיים נצחיים."
בהרבה מקומות שהחיים הם המטרה.

ישו אמר, "אני באתי כדי שיהיו לכם חיים, כי דרך בני התמותה היא מוות מהלך."

החיים זה מה שקורה לך כשאתה עסוק בליצור תוכניות אחרות. ג'ון לנון

את האמת והחיים, אבל יהיה לכם סיכוי הרבהבאופן טבעי, יש לכם מטרות אחרות חוץ מלמצואמטרות חיים:
יותר טוב להשיג אותם אם המטרה העיקרית שלכם היא ההווה. כמו שישו אומר, תמצאו את הממלכה קודם, והכל

יבוא בעקבות זאת.

המטרה?איך הוא לא יכול להיותההווה הוא הדבר היחיד שבאמת קיים;

המוח והחברה שנשלטת על ידי המוח הם מכוונים לפי מטרות, וזה טוב עד לגבול מסוים. אתם צריכים שיהיו לכם
מטרות ותוכניות, אבל אתם לא צריכים לחשוב עליהם כל הזמן כמו שאנשים עושים היום.

אתם פשוט מניחים אותם בתור קווים מנחים לחיים שלכם, ואז אתם חיים בהווה בזמן שאתם עובדים לקראתם.
המטרה האולטימטיבית שלכם היא תמיד ההווה. העתיד הוא לא חשוב כמו ההווה, פשוט מפני שהוא לא באמת

קיים. תשאירו את העיניים על הפרס, חיים אמיתיים. לאנשים היום יש סדרי עדיפויות הפוכים.

ישו אמר שאתם חייבים להיוולד מחדש כדי לראות את גן עדן.

ישו אמר שאתם חייבים להיוולד מהרוח כדי להגיע לגן עדן.

הראשונה, אתה סוג של מרגישים כמוכשאתם מצליחים לפתוח את ההווה לגמרי בפעםאהבה אמיתית:
שהרגשתם כשהתאהבתם בפעם  הראשונה. אתם מתחילים לשים לב לכל הדברים הקטנים, הציפורות ששרות,

וכו'. אתם אוהבים את זה מאוד; אתם מרגישים כאילו נולדתם מחדש, כי אתם נולדים מחדש לחיים האמיתיים.

התנ"ך אומר, "אלוהים הוא אהבה."
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אתם מתאהבים עם החיים עצמם. החיים אף פעם לא יעזבו אותכם או יפסיקו לתת את עצמם אליכם לגמרי. אתם
פשוט צריכים לתת להם להיכנס ולאהוב אותם חזרה. לדעת את אלוהים זה לאהוב את אלוהים. אלוהים הוא

אהבה, כמו שהתנ"ך אומר.

זה רומן אהבה ביניכם והאמת והחיים. זו אהבה אמיתית; אהבה שתימשך לנצח. אהבה שהיא תמיד חדשה,
אהבה שאף פעם לא מתה.

כשאתם רואים את החיים האמיתיים, כל מה שאתם מרגישים זה תדהמה ופלא; זה נשגב.

לגמרי. היא דורשת את ההתחייבות הטוטליתאם תתחייבו לאהבה הזאת, אתם תהפכו למסופקיםהתחייבות:
שלכם, אבל זה לא לבקש הרבה כשאתם מקבלים חזרה את הכל תרתי-משמע.

את עצמכם להכל בחיים. כל חלק מחייכםכשאתם מתחייבים לאמת והחיים, אתם למעשה מחייביםהכל:
החדשים, מהעבודה שלכם עד למשפחה, ירוויחו מזה.

מתחייבים לגמרי להכל בחיים שלכם באותו הזמן.באמצעות התחייבות טוטלית לרק דבר אחד, אתםלהתחייב:
איך זה יכול להיות קל יותר? זה משהו שאתם יכולים להתחיל היום. אין שום זמן כמו ההווה, ואין שום זמן חוץ

מההווה.

אתהאיןוהחיים,אתהאיןגם.נעלםוהמוחנעלמים,הםכשלם,ההפכיםאתרואיםבאמתכשאתם:2=0
את/ה.את/ה הכל והכל זהואלוהים, אין שניים, אפילו לא אחד.

אני לא מדבר על רק שלווה ושביעות רצון; אני מדבר על אושר עילאי אמיתי.

ידע על ההפכים המתאזנים גורם למוח להיעלם, כי המוח יודע שלא צריך אותו, שהחיים הם בטוחים, הוגנים, והם
על טייס אוטומטי.

שום דבר לא יכול להיות יותר בטוח וודאי מהחיים שלכם כשאתם יודעים את האמת.

האמת היא ההפך הגמור ממה שאנשים חושבים, כי הם חושבים ברמה הפיזית. ברמה הפיזית, שום דבר לא יותר
ודאי מהחיים.שום דבר לא יותרודאי מהמוות. ברמה הרוחנית, ההפך נכון;

זו הסיבה שהאמת כל כך חשובה; היא מראה לך מה אתה באמת ומה באמת קורה כל הזמן. היא מראה לך
שהחיים מושלמים כל הזמן.
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אתם וכל שאר היצורים החיים תחיו חייםאלוהים/החיים הם בשליטה אבסולוטית והכל יהיה הוגן ומושלם.
מאוזנים לא משנה מה תעשו או לא תעשו.

השאלה היחידה היא: האם אתם רוצים לחיות חיים יותר טובים מחיים מאוזנים?



אף אחד לא חי יותר טוב או פחות טוב ממישהו אחר. חלק מהאנשים עכשיו בעלייה בעולם החומרי, וחלק
מהאנשים בירידה בעולם החומרי, אבל זה מעגל, וכולם מקבלים את אותה הכמות של טוב ורע. זה לא היה הוגן

בשום דרך אחרת, נכון או לא?

כשרואים את השלם של החיים, מקבלים את השלם, לא רק חצי וחצי.

כל עונג שתקבלו בלי חיים אמיתיים יאוזן, אז למה לחפש אותו?

העונג היחידי שאתם באמת רוצים הוא האושר העילאי שמגיע מלדעת את האמת והחיים ולחיות בהווה. זה הדבר
היחיד שיש לו ערך אמיתי.

המוח מחפש עונג; הנשמה מחפשת אמת. אלו שמחפשים עונג לעולם לא ימצאו את האמת והחיים, ויהיו
אבודים בעולם החיות לנצח.

התנ"ך אומר שישו שובר את המחיצה, שובר את החומות.

במילים אחרות, האמת והחיים שוברים את המוח שמפריד אותנו מאלוהים ואחד מהשני; ההפכים מתאחדים. ישו
מאחד אותנו עם הכל.

אם פשוט תזוזו מהדרך של עצמכם ותתנו לחיים לקרות, אתם תקבלו את מה שאתם באמת רוצים. אתם תקבלו
את כל מה שיש וכל מה שאי פעם יהיה. זה באמת כזה פשוט. לדעת את זה ולעשות את זה הם שני דברים שונים,

אבל לדעת את זה זו ההתחלה.

הדבר השני הכי טוב אחרי למצוא את אלוהים/החיים הוא לחפש אותם. אתם לא יכולים להפסיד.

לכם באותה מידה כשהוא פועל מאשר כשהואהמוח השולט שלכם יתחיל לדעת שהוא לא יכול לעזורלהתעורר:
לא פועל. הוא יתחיל להבין מה הוא צריך לעשות כדי לעשות התקדמות נוספת.

כשהמוח שלכם מבין, הוא יעזור לכם לדעת את החיים האמיתיים. הוא יתחיל לפתוח את עצמו כשלא צריך
אותו. הוא ישתנה משטן למלאך.

הוא פשוט ייעלם אל הרקע. הוא יהיה איתכם תוך שבריר שנייה אם תצטרכו אותו, אבל כשלא תצטרכו אותו, הוא
נעלם או מורד למטה כמה שאפשר לפי הסיטואציה. הוא יעשה את זה באופן אוטומטי, רפלקסיבי, וטבעי.
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בראש שלך, זה לא קרב בין טוב ורע. אם אתם נלחמים במשהו זה נותן לזה חיים. הדרך היא פשוט לרצות
את האמת והחיים. כשאתם רוצים אותם עם כל הלב, המוח הרשע, היריב שלכם פשוט מפסיק להתקיים

בחיים שלכם.

כשאתם הופכים ליצור רוחני, המוח שלכם יפעל רק כשתצטרכו אותו, אבל לא תצטרכו אותו הרבה, וכשכן, הוא
בקושי יוכל להיות ער רוב הזמן. כשתשלימו את הטרנספורמציה שלכם, המוח שלכם יתוכנת מחדש לפעול ברמה

המינימלית כשצריך ולכבות את עצמו כשלא צריך אותו. הוא לעולם לא יפעיל רגשות שליליים או תחושות רעות.



העצמי-הרוחני שלך לא יכול לעשות שום דבר בעצמו. הוא צריך מוח כפרטנר כדי לעשות דברים,פרטנר נצחי:
כמו לפתוח את עצמו כשלא צריך אותו. לפני שהמוח יוכל לעזור לך, הוא קודם צריך להבין שהוא הבעיה.

הבעיה, כי הוא תמיד היה רק הפתרון לבעיות עדזה לא קל בשביל המוח שלך להבין שהואהפתרון הוא הבעיה:
עכשיו.

יקח למוח שלך זמן להתרגל להבנה שהוא הבעיה ולתכנת את עצמו מחדש, אבל הוא יעשה את זה. המטרה
האמיתית של המוח היא לשרת את הנשמה.

תזכרו, ישו אמר, "אל תנסה לפתות אותי שטן, כי זה כתוב שאתה תשרת את הנשמה."

הנשמה שלך, או גלים באגם שמעוותים אתהמוח שלך הוא כמו אבק על המראה שלפרספקטיבה אמיתית:
ההשתקפות שלו. זה מה שגורם לך לראות את החיים דרך הזכוכית באופן מטושטש וכהה, כמו שהתנ"ך אומר

(בקושי לראות את החיים). המוח שלך לא מאפשר לך לראות את החיים האמיתיים, והוא גם לא מאפשר לראות
את עצמו. אתם לא יכולים לראות את המוח שלכם מהפרספקטיבה הנוכחית שלכם ורמת המודעות, כי אתם

מסתכלים על המוח דרך המוח. המוח מנסה לראות את עצמו דרך עצמו. זו הסיבה שהפרספקטיבה שלכם צריכה
להשתנות לפני שתוכלו לראות אותו ברור.

התנ"ך אומר, "אנחנו לא נלחמים עם בשר ודם, אלא נגד אורחים בלתי נראים של רשע."

אתם צריכים להסתכל מהנשמה שלכם, העצמי האמיתי שלכם כדי לראות את אותו. רק אז תוכלו לראות את המוח
איך שהוא באמת ואיך שהוא היריב של האמת והחיים.
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4.5פרק:ההווה-הגדולההתמונה-4חלק

שטן

התנ"ך אומר, "השטן הוא נסיך הכוח של כדור הארץ."

5:19ג'וןהרשע.האחדשלכוחותחתכולוהעולם

המילה "שטן" היא "יריב".המשמעות שלשטן:

התנ"ך מתאר את השטן כ-"זה שמשלה את העולם." יש רק דבר אחד שמשלה אותנו, דבר אחד שמסתיר את
האמת והחיים מאיתנו, אבל הוא קרוב מדי בשביל רוב האנשים לראות אותו.

חלק מהאנשים חושבים שהשטן הוא יצור חי, משהו עם קרניים וזנב מחודד, פושע קוסמי. הוא למעשה מטאפורה
למוחות החייתיים שלנו.

השטן זה פשוט שם לכוח ההשליה בכל חיינו. היריב של אלוהים, האנטיכרייסט, כו', הוא המוח, החיה שבפנים.

והדרקון הגדול גורש החוצה, הנחש הזקן הזה, שנקרא השטן והשד, שמשלה את העולם כולו.



12:9התגלות

לראות את האמת והחיים, לראות את החייםיש רק משלה אחד. זה כל מה שמונע מאיתנוהחיה שבפנים:
האמיתיים, להיות עם אלוהים.

הדרקון הוא חיה אגדית שלא באמת קיימת.

התיאור המטאפורי של התנ"ך לא יכול להיות טוב יותר. השטן או הדרקון המדוברים בתנ"ך הם המוח החייתי
שלנו, החיה הבלתי נראית שבתוכנו.

התנ"ך אומר שישו יהרוג את האנטיכרייסט עם האמת.

כשאנשים לומדים את האמת והחיים, יהיה להם את המוח של ישו והם ישתמשו באמת נגד כוחות ההשליה כדי
לשלוט בשטן, לשנות את השטן.

ישו אמר, "לך מאחוריי שטן! אתה חוסם לי את הדרך!"

עליו ושם אותו במקומו ברקע, מאחורי החיים.ישו לא נפטר מהשטן (המוח); הוא פשוט משתלטמלאך שומר:
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השטן יהפוך למלאך של אור.

או מביא השחר". ברגע שהמוח מבין שהוא הבעיה,המשמעות של המילה לוציפר היא "מביא אור,מביא האור:
הוא יתחיל להפוך מהשטן ללוציפר. הסיפור הוא על מלאכים רעים וטובים. כל המלאכים מייצגים את המוח, מוח

רע ומוח טוב, ואפילו אלה הטובים הם עדיין מוח, משהו שחוסם את האמת והחיים. המלאכים הטובים מייצגים את
המוח שטוב שעוזר לך לראות את האמת והחיים, מלאך שומר שנלחם במצבים הרעים של המוח. הם לא אמיתיים,

רק מטאפורות כדי לייצג הלכי רוח שונים של המוח.

התנ"ך אומר שהשטן הוא מלאך שנפל, המלאך הכי גבוה שהפך לשטן, אויבו של אלוהים. הוא רק צריך לעשות את
ההפך ולהפוך מהשטן חזרה לעוזרו של אלוהים שוב, ואתם תהפכו להיות יצור רוחני אלוהי.

המוח שלכם עכשיו מלפני הנשמה שלכם, והוא צריך להיות מאחוריכם.

עד שהמוח שלכם יהפוך להיות העוזר שלכם, השומר שלכם, המוח הוא אויבכם המושבע, האויב של האמת
והחיים והאויב של אלוהים. המוח הוא מה שהתנ"ך קורא לו השטן והשד, היריב שלך.

האמיתיים.מהחייםההיפךפשוטזהרשעלמעשההפוך.מאויתת"Live"היא"Evil"המילה

ספרים דתיים הם מעוותים לגמרי ומלאים בסתירות. לוציפר נראה בתור רע וגם טוב, ויש כל מיני סוגים של
מלאכים ושדים אחרים, אבל אתם יכולים למיין דרך כל הסתירות ולראות שהאמת היא למעשה מוחבאת שם. אם
תבלו את זמנכם בניסיון ללמוד את הפרשנויות השונות והמיתוסים, אתם תיפלו לתוך מלכודת, ותבלו את זמנכם

בתוך המוח במקום לחיות בתוך אלוהים/החיים. זה מה שרוב המלומדים הדתיים עושים, וזו טעות גורלית.



אין אנשים טובים או רעים; יש רק את אלה שיודעים את האמת ואלה שלא. הקרב בין טוב ורע הואאמת/אשליה:
קרב בין אמת לאשליה, לא יותר ולא פחות.

התנ"ך מתאר את השטן בתור ה"משלה", ולפי הגדרה, זה אומר שהשטן חייב להיות המוח שלך. כל מה
שיש, זה המוח והחיים, והחיים לפי הגדרה הם "האמת", אז השטן חייב להיות המוח המשלה. יש את החיים

ואת הדמיון; אין שום דבר אחר. נכון או לא?
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המושלמת בשביל השטן/המוח. הוא יחליקהמוח הוא ערמומי כמו הנחש בתנ"ך; זו המטאפורההנחש המדבר:
לתוך הראש שלכם ולחיים שלכם בלי שאפילו תשימו לב לזה. זו מחשבה, שפיטה, אמונה, רעיון, אשמה, קנאה,

שנאה, פחד, דאגה, או אחת מההתגשמויות האחרות של המוח. זה מוציא אותכם מההווה אם אתם לא שמים לב
לזה ומזהים את זה בתור מה שזה באמת.

המוח השולט הוא לא חבר שלך. הוא חבר שלך בערך כמו שהנחש בסיפור של גן העדן היה חבר של אדם וחווה.
הוא יפתה, יסיח את דעתך, ישלה ויוליך אותך שולל. הוא מפריד בינך לאלוהים/החיים וגן עדן.

אכלו ממנו והמין האנושי ממשיך לאכול ממנו הוא עץבסיפור המיתולוגי של גן העדן, העץ שאדם וחווהעץ הדעת:
הדעת. הוא מתואר בתור הידע של טוב ורע. זה הידע של שפיטה, של השוואה, נכון ולא נכון, הצלחה וכישלון,

לידה ומוות, עבר ועתיד, ההפכים של החיים.

אדם וחווה למדו על ההפכים, אבל לא על האיזון של ההפכים, אז הדשא התחיל להיראות יותר ירוק בצד השני של
הגן. הם ראו את הגוף שלהם והרגישו ערומים בפעם הראשונה. הם ראו את המוות והתחילו לדאוג. הידע גרם

לבני אדם להתחיל לחשוב ולדאוג לגבי החיים במקום לחיות אותם. הם עזבו את ההווה, כי הם כבר לא יכלו לראות
אותו; הם כבר לא יכלו לחוות את גן עדן. הם לא יכלו לראות את השלמות של החיים. בני אדם הפכו למוח. מין

המוח נוצר. כתוצאה, הגענו לארץ נוד. ארץ נוד היא עולם של שינה-למחצה. לא היינו מספיק טובים, אז התחלנו
שינה,שלמשמעותקיבלהמיתולוגי,בסיפורמקום),nod(נודשהמילהמענייןזה.נרדמנוחלומות;בעולםלחיות

או לא להיות ער לאמת והחיים. רק צירוף מקרים?

עם ידיעה של הזמן, שעכשיו זה זמן השיא להתעורר משינה, כי עכשיו הגאולה שלנו היא קרובה יותר ממה
13:11רומנסשהאמנו.

15:51קור.1נשתנה.כולנואלאכולנו,נישןלאאנחנו

5:14אפאור.לכםיתןוישומהמתים,וקומושישניםאלואתהעיראמר,הוא

התנ"ך אומר בהרבה מקומות שהמין האנושי רק ישן ורק צריך להתעורר. הבעיה היא שאנחנו עמוקים מדי בשינה
כדי לדעת שאנחנו ישנים.
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עומד לאכול ממנו. התנ"ך קורא לו עץ החיים. ברגעיש עץ נוסף בסיפור של גן העדן שהמין האנושיעץ החיים:
שנדע את האמת האולטימטיבית, נתעורר לחיים אלוהיים; אנחנו נתחיל לאכול מטאפורית מעץ החיים. אנחנו

נולדים מחדש כיצורים רוחניים. יצור רוחני אוכל מטאפורית משני העצים.



התנ"ך אומר, "תראו האדם הפך לאחד משלנו כדי לדעת טוב ורע, עכשיו פן הוא יושיט קדימה את ידו ויקח
3:22בראשיתלנצח."ויחיהויאכלהחייםמעץגם

כשתאכלו מעץ החיים, אתם תדעו גם את אמת המוח (עץ הדעת) וגם את האמת החיה (עץ החיים). אז אתם תדעו
את האמת והחיים (ישו). עוד צירוף מקרים?

פסוק התנ"ך הזה אמור לייצג את קולו של אלוהים. מילת המפתח היא "יחיה", לא רק להתקיים לנצח. אתם יכולים
לחיות בתוך אלוהים/החיים לנצח, בגן עדן לנצח.

התנ"ך אומר שאלוהים אומר לאדם וחווה: "אם תאכלו את פרי עץ הדעת, אתם תמותו בטוח." הם לא מתו פיזית,
אבל הם כן מתו רוחנית. הם מתו לחיים האמיתיים; הם מתו להווה, וגן העדן נאבד.

פסוק התנ"ך אומר בפשטות שאם נאכל מעץ החיים אחרי שנאכל מעץ הדעת, נהיה כמו אלים, "הפך לאחד
משלנו". זה אומר שאנחנו נהיה יותר ממה שאדם וחווה היו. אדם וחווה לא היו כמו אלים לפני שהם אכלו את

התפוח. אנחנו לא רוצים לחזור חזרה לגן. אדם וחווה עשו את מה שהם היו צריכים לעשות כדי להגיע לגן עדן. הגן
של אדם וחווה לא היה מושלם, גן העדן האמיתי הוא כן. כדי לגלות את גן העדן האמיתי, אתם חייבים לדעת את

האמת והחיים; אתם חייבים לאכול מטאפורית משני העצים.

אנשים פירשו לא נכון את הסיפור. אנשים מאמינים שהם עשו משהו לא טוב; ההפך זו האמת. הם הקריבו את גן
עדן בשביל ידע. הנחש עשה להם את הטובה האולטימטיבית בטווח הארוך. היינו צריכים את המוח כדי ללמוד את

האמת, והיינו צריכים את האמת כדי לדעת את החיים האמיתיים/האלוהיים, כדי לדעת את אלוהים וגן עדן.

התנ"ך אומר, "אנחנו צריכים להפוך את המוחות שלנו למוחות של מלאך."

בתוך הסיפור של אדם וחווה יש הרבה דברים נסתרים, אבל המסר הכולל הוא איך המוחות שלנו נוצרו. הוא
מתאר איך הצטרפנו אל השטן/המוח, ואיך אנחנו יכולים להפוך את השטן/המוח חזרה למלאך.

2:7התגלויותאלוהים.שלהעדןבגןשנמצאהחיים,מעץלאכולאתןאנישיתגברלזה

במילים אחרות, כשתתגברו על האשליות של המוח, תוכלו לראות את החיים כפי שהם באמת, והם יספקו אותכם.
המטאפורה של החיים בתור פרי או אוכל אומרת שהחיים, כשרואים אותם כפי שהם באמת, יזינו אותכם. ישו

אמר, האדם לא חי רק על לחם.
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ולא האמת המילולית, אבל הוא מסביר אתהסיפור התנ"כי על אדם וחווה הוא מיתוס/מטאפורהאמת/מטאפורה:
האמת המילולית בדיוק. צירוף מקרים?

הסיפור מסביר מטאפורית את המעבר של בני אדם למין האנושי בצורה מושלמת. הוא גם מראה לנו את הצעד
הבא באבולוציה שלנו. הסיכויים שזה רק צירוף מקרים הם פשוט יותר מדי נמוכים. הסיפור הזה הגיע מהלא-מודע

הקולקטיבי שלנו, או הרוח הקדושה, אם אתם מעדיפים את המינוח הדתי.

ספר ההתגלות מדבר על תחילת הדת הנוצרית; ספר בראשית הוא על עכשיו.



כמו רוב הדברים הדתיים, התנ"ך הוא הפוך, מאחורה קדימה ומלמטה למעלה. אנשים חושבים שספר בראשית
הוא רק על תחילת המין האנושי, והוא למעשה יותר על הסוף; הוא על מה שקורה עכשיו. אנשים מסתכלים בספר

נרו,היה666הנצרות.תחילתעלבעיקרהואכשלמעשהלעתיד,אולעכשיותקףשהואוחושביםההתגלות
הקיסר של רומא.

רוב שני הספרים ושאר התנ"ך הם פירושים לא נכונים או דברים שהיו מכוונים לאנשים שחיו בעבר. לנסות למצוא
אמת איפה שהיא לא קיימת זה פשוט אשליה של המוח להסיט את דעתם של אנשים מהאמת האמיתית

שהספרים מכילים.

האמת בתוך התנ"ך היא מעורבבת לגמרי; הדברים לא נמצאים בסדר של האירועים.

לא קיים. אף פעם אל תחפשו את האמת בעבר אוהכל לגבי הכל זה על עכשיו, כי שום דבר אחרעל עכשיו:
עכשיו.בעתיד; זה הכל על

לקח לנו עשרת אלפים שנים להגיע לעמדה לראות ולהבין את הידע ולהיות מסוגלים לאכול מעץ החיים (ה-עכשיו),
אבל עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. לאכול מעץ החיים לא יהיה קל כמו לקחת ביס מתפוח. זה ידרוש לקחת

שליטה על המוח החייתי שלנו ולשים אותו מאחורי הנשמה שלנו.
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ללמוד את האמת לפני שתקבלו את החיים. זהכמו שהסיפור של אדם וחווה מעיד, אתם צריכיםאמת קודם:
בסדר הזה, לא ההפך. דתות מהמזרח, דרך מדיטציה וטקסים, מנסים לדעת את החיים קודם, אבל זה לא יעבוד.
אתם צריכים ללמוד את האמת של העולם הזה, את כולה, לפני שתוכלו לקחת את הצעד הבא באבולוציה ולדעת

את החיים האמיתיים. איך זה יכול להיות אחרת? אם אתם לא מבינים איך העולם עובד, איך אתם יכולים להתגבר
עליו? אתם לא יכולים להתגבר על מה שאתם לא יודעים. זהו עץ הידע, ואז עץ החיים בסיפור של אדם וחווה, וישו

אומר שהוא האמת והחיים.

המוח הוא לא חי אלא אם תתנו לו לגנוב לכם את החיים.

המוח הוא לא יצור חי, אבל הוא יתנגד לוותר על השליטה שלו כל עוד תתנו לו לקחת את החיים שלכם. אם תתנו
לו, הוא יהפוך ליצור חי. הוא יהיה אתה וינסה לשרוד כמו כל היצורים החיים. כשהאמת האולטימטיבית תיראה,

הוא יפסיק להתקיים.

עובדתשלוהנוכחותשלך.המוחהואהזההדברלדבר.מצבלהפוךכדינוספתאותעם"evil"זה"Devil"המילה
כדי להפריד אותכם ולהשאיר אותכם מופרדים מהאמת והחיים האמיתיים. המוח שלכם ישתמש בשליטה שלו על
הברז שמדליק ומכבה את מי החיים כדי להישאר תחת שליטה ולהשיג עוד שליטה. לכן, אתם צריכים ממש לתת

תשומת לב כדי להתגבר עליו, אבל כמו שישו אמר, אלו שיתגברו יקבלו חיים נצחיים.

אתם צריכים לקחת את הזמן כדי באמת להכיר את עצמכם. אתם צריכים לדעת את הטבע גם של עצמי-המוח
שלכם וגם העצמי-הרוחני שלכם כדי לדעת את האמת האולטימטיבית.



המוח לא אוהב לעשות דברים טיפשיים, ולעבוד על עצמו זה הכי טיפשי שיש. ככל שתיעשו יותר מודעים, ככה
המוח שלכם יראה את הבעיה יותר טוב; ככל שהוא יראה יותר את הבעיה, ככה תהיו יותר מודעים. זה מוביל

לצלילות מוחלטת.

ישו אמר, "המוחות שלכם צריכים להתנקות מהשקרים של העולם הזה אם אתם הולכים ללמוד אמת נצחית."
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4.6פרק:ההווה-גדולהתמונה-4חלק

מרכז היקום

אתם הופכיםחווים חיים טבעיים, חיים אמיתיים.כשחווים את החיים באופן שווה מכל הכיוונים,מרכז היקום:
למרכז היקום, כי זה מה שאתם באמת. היקום הוא אינסופי מכל הכיוונים. לא משנה לאן תזוזו, אתם תמיד

תישארו במרכז.

אתם אולי אומרים שזו דרך טובה להסתכל על זה, אבל זה יותר מזה, כי זו האמת. זו הדרך האמיתית היחידה
להסתכל על התמונה הגדולה של החיים. כשאני הולך, אני לא רק הולך על הרחוב. אני הולך דרך מרכז היקום

האישי שלי, ואני לא מפספס הרבה ממה שמגיע אליי.

התנ"ך צדק; אנחנו נמצאים במרכז היקום. גלילאו, קפלר וקופרניקוס גם צדקו מהפרספקטיבה של המוח, אבל
מהפרספקטיבה שלך, הפרספקטיבה היחידה שבאמת משנה לך, אתם נמצאים במרכז היקום, וזה המקום היחיד

שאתם יכולים להיות בו ביקום אינסופי.

ותמיד תהיו, אתם מבינים כמה אתם מיוחדיםכשאתם מבינים שאתם במרכז היקום האינסופיצעד ראשון:
לאלוהים/החיים. אתם תמיד במרכז המדויק של החיים, מרכז תשומת לבו של אלוהים. כל החיים שמגיעים למרכז
שלכם הם רק בשבילכם ולא בשביל אף אחד אחר. אתם חיים ביקום הייחודי שלכם; כל דבר ביקום האינסופי הוא

רק בשבילכם.

לחיות עם המודעות שאתם המרכז של הכל זה הצעד הראשון שאנשים לוקחים כדי להפוך ליצור רוחני. זה מפני
שזה הדבר הכי קל לעשות. אתם יכולים לעשות את זה עם המוח שלכם איך שהוא עכשיו ועם עוד אנשים סביבכם.

רוב האנשים יכולים לעשות את זה ישר. תנסו את זה עכשיו ואתם תראו למה אני מתכוון.

אתם תראו שאתם באמת המרכז של היקום. אתם תראו שהחיים באמת מגיעים מכל כיוון, ולא משנה מה תעשו,
זה לעולם לא משתנה. תישארו מודעים שאתם המרכז. אל תתנו לאף אחד או שום דבר להוציא אותכם מהמרכז.

במקום, תמשכו אותם פנימה יחד עם כל שאר הדברים.

הגיעו החיים הפיזיים דרך חבל הטבור. בתוךכשנולדתם לראשונה, המרכז שלכם היה בטבור, כי משםהרחם:
הרחם של אמא הרגשתם את החיים באופן שווה סביבכם, הראש שלכם לא היה שונה מהרגליים שלכם.

ברגע שנולדתם, התחלתם לנשום ופתחתם את העיניים; התודעה שלכם התחילה לנוע למעלה לעבר הראש
שלכם. תוך כמה שנים, החיים שלכם היו בעיקר בראש שלכם. כשהופכים ליצור רוחני, אתם מתחילים לנוע בכיוון

השני; אתם חוזרים חזרה אל הגוף שלכם וחוזרים להיות בקשר עם כל החיים שוב. תשעה החודשים שביליתם
ברחם של אמא שלכם היו הכי קרובים לגן עדן שאי פעם הייתם בגוף הנוכחי שלכם.
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אני תמיד התחרטתי שאני לא חכם כמו ביום שנולדתי. הנרי דיוויד ת'ורו

זה יורד מהרגע שאתם נולדים, כי מהזמן הזה, אתם נהייתם יותר לא מאוזנים ופחות ופחות מודעים לחיים. החיים
הם חצי-טובים עד שאתם מגיעים בערך לגיל עשר, אז המוח באמת מתחיל להשתלט על החיים שלכם. אתם

מתחילים לדעת יותר על האמת, אבל פחות על החיים. המטרה של החיים היא לחזור לאיזון עם האמת והחיים.

אתם חיים יותר מהלידה לגיל עשר מאשר גיל עשר למאה.

ככל שנהיים יותר מבוגרים, יוצאים יותר מאיזון. אתם אף פעם לא קרובים לאיזון אלוהי שוב עד שאתם מתים
ונמצאים שוב ברחם, או עד שנהיים יצור רוחני וחיים ברחם של אלוהים. זה איזון יותר טוב, כי אתם גם יודעים את

האמת שהייתם צריכים ללמוד. זה האיזון של יצור רוחני.

אפילו יותר טהורים מאשר כשהייתם ברחם של אמאיצור רוחני חווה את החיים האמיתיים,רחם של אלוהים:
שלכם, וזה נמשך לנצח. זו המטרה של כל החיים.

אתם נהיים טהורים מהלב כמו שכתוב בתנ"ך. הלב מתייחס למרכז החיים, לא הלב שלכם שמפמפם דם. כל
היקום הוא הרחם של אלוהים, ואתם תמיד נמצאים בדיוק באמצע שלו. ברגע שאתם נהיים מודעים לעובדה

שאתם המרכז של היקום, התודעה/נשמה שלכם מתחילה למשוך למטה מחוץ לראש שלך. ככל שהיא עושה את
זה יותר, זה נעשה יותר קל לחיות מחוץ למוח שלך.

למוח שלך אין בכלל את אותה שליטה עליך מחוץ לראש שלך. פשוט תישארו במרכז של הכל, והכל יתחיל להגיע
בחיים.שלכםהאמיתיתהעמדהאתחזרווקחוהראשון,הצעדאתקחו.9בדףבתמונהשרואיםכמואליכם

ישו אמר, "אחד שיודע את הכל חוץ מאת עצמו, יודע כלום."

הצעד הבא הוא להפוך למה שאתם באמת, להכיר את עצמכם ולהיות עצמכם. כשאתם יודעים את העצמי האמיתי
שלכם, אתם תדעו את אלוהים/החיים באותו הזמן.

עדן הוא עכשיו הדבר היחידי שמונע מאיתנו לקחתאותו המוח שאפשר לנו להגיע למפתן של גןמחסום המוח:
את הצעד האחרון, הצעד הסופי באבולוציה האנושית. הציור בדף תשע גורם לחיה להיות נראית. זה דיוקן עצמי,

תמונה של לפני ואחרי.

ישו אמר, "אני אתן לכם מה שאף עין לא ראתה ואף אוזן לא שמעה ומה שאף יד לא נגעה בו ומה שאף פעם
לא נחשב על ידי המוח האנושי."
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4.7פרקההווה:-גדולהתמונה-4חלק

המפתח הוא אמת



האמת האולטימטיבית היא המפתח לגן עדן שישו מטאפורית נתן לפיטר הקדוש, המקים של הכנסייה;המפתח:
הוא נתן לו את תעלומות הממלכה.

הכנסייה הקתולית, הכנסייה הנוצרית המקורית, הוקמה על ידי פיטר, אבל רוב הקתולים אפילו לא טורחים לקרוא
את מה שהוא אמר. אלו שכן מפרשים לא נכון את מה שהמקים שלהם אמר. המילים האחרונות של פיטר אומרות
שיצור רוחני הוא בדיוק ההפך הגמור מאיך שאנשים הם עכשיו. הוא ביקש שיצליבו אותו הפוך כדי להראות שהמין

האנושי ראה דברים הפוך. הידע הזה שפיטר נתן לכנסייה הוא המפתח לממלכה של אלוהים. תראו:
Acts of Peter, XXXVIII

הכנסייה צריכה לעשות את מה שישו והמקים שלה פיטר אומרים לעשות. כשזה יקרה, הכנסייה תממש את
התכלית שלה ותיצור גן עדן על כדור הארץ.

עד עכשיו, אף אחד לא יכל להבין למה פיטר התכוון כשהוא אמר, "כשהמעלה יהפוך למטה והמטה למעלה,
כשהפנים יהפוך לחוץ והחוץ יהפוך לפנים, אנחנו נראה את הממלכה של אלוהים." עכשיו אנחנו יכולים לדעת על

מה הוא דיבר. זה לא היה הגיוני עד עכשיו.

ישו אמר, "כשהחוץ יהפוך כמו הפנים, והמטה יהפוך כמו המעלה, אז העולם ימצא שלום."

אנשים חיים בתור עצמי המוח השגוי והמורטלי שלהם, והם צריכים לחיות בתור העצמי הרוחני האלמותי שלהם,
בדיוק ההפך הגמור מאיך שהם חיים עכשיו. המוח שלכם הוא כמו דלת או שער, והאמת היא המפתח לדלת

הזאת. האמת גורמת למוח להתחיל לשנות את הקשר שלו איתך. האמת משנה את המוח מהשטן, האויב הכי
נורא שלך, למלאך, החבר הכי טוב שלך. זה לא צירוף מקרים שפיטר הוא שומר השער המטאפורי של גן עדן, או

הזה.הספרבתחילתהציורשל2תמונהכמונראההאדון""סעודתשלהמזבחשסמל

המוח שלך הוא כבר לא את/ה; הוא רק חלק קטן ממכם. הוא כבר לא המאסטר שלכם; הוא המשרת שלכם. הוא
חייב לעשות בדיוק את ההפך הגמור ממה שהוא התפתח לעשות (לשלוט). זו הסיבה שצריך את האמת וקצת

מאמץ כדי להשתחרר ממנו.

זה יותר קל לשנות את הטבע של פלוטוניום מאשר לשנות את הטבע של הרוע מהנשמה של האדם.
אלברט איינשטיין
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מתכוון לנשמה שהיא מוכתמת על ידי המוח. כדיכשישו מדבר על נשמות לא טהורות, הואנשמה לא טהורה:
שתהיה לכם נשמה טהורה, תצטרכו להתגבר על המוח החייתי שלכם.

בנשמה, שהנשמה שלכם לא תהיה מזוהמת על ידיכשישו מדבר על לב טהור, הוא מתכוון להיות טהורלב טהור:
המחשבות והרגשות שלכם.

בין העצמי-הרוחני שלכם למוח שלכם, לפתוח אתאתם צריכים פשוט שיהיה לכם רווח קטןלפתוח את החיים:
הרווח. אתם פשוט צריכים לזהות מה מגיע מהחיים/אלוהים ומה רק מיוצר במוח שלכם.

להפריד את הנשמה שלכם מהמוח שלכם.הוא אומרישו אמר, "אתם חייבים להפריד את החיטה מהמוץ."
להפריד את האמת מהבולשיט.



כל המחשבות, רגשות ותחושות מגיעות מהמוח, והן לא אמיתיות אלא אם אתם נותנים להן חיים. אתם פשוט
צריכים לזהות אותן בתור מה שהן, והן ייעלמו, והחיים האמיתיים יופיעו.

תן לנו לטהר את עצמנו מכל מה שמזהם את הגוף והנשמה, לדייק ולשפר את הקדושה מתוך אהבתנו
7:1קורינתיאנס2לאלוהים.

רק לראות את ההבדל בין המוח שלך והעצמי הרוחני שלך זה החלק הכי קשה. הם היו ביחד כל כך הרבה זמן.
כשבאמת תראו את ההבדל, הנשמה והמוח שלכם יתחילו להיפרד זה מזה. ברגע שיהיה לכם את הרווח הקטן

הזה, הוא יתחיל להיפתח. אתם פשוט צריכים לטפח אותו, והרווח יגדל.

אם זה נוצר על ידי המוח, זה לא אמיתי; כל השאר אמיתי.

הוא נשמה טהורה. האמת האולטימטיביתהוא הופך אותה ללא טהורה, ואלוהיםהמוח מזהם את הנשמה.
מסירה את הזיהום, ואתם מתחברים או נהיים אחד עם אלוהים. אתם עוברים טרנספורמציה, ואתם עוברים מחיים

לא מספקים של בני תמותה, לחיים רוחניים מספקים ונצחיים. מה יכול להיות פשוט יותר או עם תועלת גדולה
יותר?

שהאמת משחררת אותך. האמת משנה אותכם כיזו הסיבה שישו אומראמת אולטימטיבית = טרנספורמציה.
היא מראה לכם מה אתם כבר באמת.

ככה אנחנו יכולים לדעת שדתות מסורתיות לא אומרות את האמת, לפחות לא בדרך שאנשים יכולים להבין אותה.
אף אחד לא עובר טרנספורמציה על ידי מה שהן מלמדות. כשמיליוני אנשים ניסו משהו במשך אלפי שנים ללא
הצלחה, אדם אינטליגנטי היה מתחיל לקלוט שזה לא עובד. דתות צריכות למצוא מה חסר. כל המלחמות שאי

פעם לחמו ואלו שלוחמים עכשיו ובעתיד יילחמו בגלל שאנשים לא יודעים את האמת.
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זה לא רק הדת שלא עובדת; זה לרדוף אחרי כסף, כוח ופרסום, כשזה תמיד נגמר במוות. אנשים עוזבים רק
עם המוח החייתי שאיתו הם נכנסו לחיים האלה, אבל הם לא יכולים לראות את זה עד הדקות האחרונות של

החיים שלהם.

אל החיים האמיתיים. המוח מדבר אליך;בני אדם רגילים אל המוח ולא רגיליםאין אומץ אין תהילה:
אלוהים/החיים לא. המוח גורם לך להרגיש כאילו אתה לא לבד, אבל עם אלוהים/החיים אתה לא לבד, למרות שזה

מרגיש ככה בהתחלה. העולם של המוח הוא קטן ונוח; העולם של אלוהים/החיים הוא אינסופי.

אנשים רגילים לחיות חיים לא אמיתיים, וזה יקח להם זמן להתרגל לחיים האמיתיים. בהתחלה, יהיה לכם הרבה
יותר נוח לחיות במוח מאשר לחיות בחיים. אנשים מרגישים בטוחים במוכר ולא בטוחים במה שלא מוכר, אז אתם

תצטרכו להתחיל להכיר את החיים האמיתיים קצת כל פעם. זה כמו להיכנס למים חמים או קרים. אתם חייבים
להתרגל לחיים האמיתיים לפני שתוכלו להיכנס אליהם לגמרי. זה יקרה אם אתם יודעים את האמת וממש רוצים

לדעת את החיים. זה יקרה באופן טבעי; זה פשוט ידרוש את התשומת לב ותרגול שלכם.

לחיות במוח זה אולי מרגיש טבעי, אבל לחיות באשליה זה לא לחיות.



כשתתחילו לחוות את החיים האמיתיים, אתם תאהבו אותם יותר. ככל שתאהבו אותם יותר, תהיונקודת מפנה:
יותר במגע איתם, וככל שתהיו יותר במגע איתם, אתם תאהבו אותם יותר. עכשיו, אתם אוהבים להיות במוח יותר

משאתם אוהבים להיות בחיים האמיתיים. בקרוב אתם תאהבו להיות בחיים האמיתיים יותר, הרבה יותר. זוהי
נקודת המפנה, נקודת האל-חזור, נקודת המהפך שלך ליצור רוחני.

מה אמיתי (אלוהים/החיים) ומה לא אמיתי (מוח). ואזאתם צריכים לעשות רק דבר אחד, וזה ללמוד לזהותהדרך:
תנו את החיים שלכם רק למה שאמיתי. אם תעשו את זה, הדברים הלא אמיתיים שהמוח מייצר כבר לא ישלטו על
החיים שלכם; אתם תהיו חופשיים. תחשבו על זה עד שתבינו את האמת לגמרי, ואז פשוט תעשו את מה שהאמת

מכתיבה.

זה באמת כזה פשוט, אבל רוב האנשים לא יכולים לראות את האמת עכשיו.

ואלו שנראו רוקדים נחשבו למשוגעים על ידי אלו שלא יכלו לשמוע את המוזיקה. פרידריך ניטשה

אני אומר ויחשבו שאני משוגע. זו התגובה הראשונההרבה אנשים שיקראו את הספר הזה לא יבינו מהשיגעון:
של המוח לכל דבר שהוא שונה ממה שרוב האנשים מאמינים. האמרה "הוא איבד את המוח שלו" זו הדרך

שאנשים מתארים אנשים משוגעים. אנשים מטורפים או משוגעים לא איבדו את המוח שלהם; יש להם מוח פגום.
הם חיים במוח יותר מכל אחד אחר, אבל הם חיים במוח פגום.
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זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למישהו, כי יהיה לו יותר קשה ללמוד את האמת והחיים. אם הוא יכול ללמוד
אותם, הם יכולים לרפא אותו, כי הוא ידע שהוא לא המוח שלו ולא יתן למוח להשפיע לרעה על החיים שלו. עם

תרופות והאמת, נהיה מסוגלים לרפא את רוב המחלות המנטליות.

כשלרוב האנשים יש את אותה האי-שפיות, הם חושבים שזה נורמלי ושכל מי ששונה הוא לא שפוי.

את זה, כי הם יכולים לתפקד עם אחרים. בדרךלמעשה רוב האנשים הם חצי שפויים אבל לא יודעיםחצי-שפוי:
כלל האנשים שהם מסתדרים איתם הם משוגעים באותה רמה כמוהם, וזו הסיבה שהם מסתדרים.

להסתדר עם אחרים או להיות פופולרי זה לא אומר שאתם שפויים; זה אומר שאתם כמוהם, וכולכם יכולים להיות
חצי שפויים. אנשים פופולריים פשוט יודעים איך לשחק את המשחק של המוח שאחרים אוהבים לשחק, והם

עושים את זה טוב.

שחי באשליה, כל אדם שלא יודע מהם חייםההגדרה שלי של אי שפיות היא כל אדםהגדרה של אי-שפיות:
אמיתיים. אז אני רואה כמעט את כולם בתור לא-שפויים, אבל לא-שפויים טובים, כי הם יכולים ללמוד את האמת

והחיים, והרוב ילמדו ברגע שמישהו יספר להם מה קורה.

אי-שפיות רעה היא אי-שפיות אמיתית. אלה אנשים עם מוח שבור, נכות פיזית. אולי אין להם את הכלים ללמוד
את האמת והחיים בגלגול החיים הנוכחי שלהם, אבל הם יהיו סוג של גאונים בגלגול הבא שלהם. הכל יתאזן.

לגרום לכם להרגיש כאילו אתם משתגעים אוכשאתם מתחילים לכבות את המוח, המוח יכוללהפוך לשפוי:
הולכים למות. זה מנגנון הגנה שבנוי לתוך המוח שמיועד להשאיר את המוח בשליטה.



אתם לא נהיים לא-שפויים; אתם נהיים שפויים.

האמת היא, אתם פשוט מכבים את המוח או מורידים לו את העוצמה כמה שאתם יכולים כדי שתוכלו לראות
ולחוות כמה מהחיים שאפשר. אין שום דבר משוגע בזה נכון? לקבל את המקסימום מהחיים זה נו-בריינר, תרתי

משמע.

ישו אמר, "המחפש לא צריך להפסיק עד שהוא מוצא. כשהוא כן ימצא, הוא יהיה מוטרד. אחרי שהוא יהיה
מוטרד, הוא יהיה בתדהמה. אז הוא ימלוך מעל הכל."
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לכבות את המוח ולהיפתח לחיים האמיתיים אולי יגרום לכם להרגיש כאילו אתם משתגעים, אבל אתם לא, ואם
אתם עושים את זה נכון, אף אחד לא יודע בכלל שאתם עושים את זה. בהתחלה, אתם חייבים להיות לבד

בעצמכם או לא לתקשר עם אנשים (מוחות) כשאתם עושים את זה. כשאתם עם אנשים אחרים, אתם חייבים
לשחק משחקי מוח, אלא אם אתם עם אנשים אחרים שנמצאים במעבר או שיכולים לחיות בלי המוח.

המוח הוא יותר חזק מהנשמה בעולם הזה.

המוח.המוח תמיד יזהם אדם שחי בליהמוח הוא כוח דומיננטי:

יצור רוחני לא יכול לגרום לאדם שחי בתוך המוח להפסיק לחיות בתוך המוח, אבל אדם שחי בתוך המוח יכול
להפעיל את המוח של יצור רוחני. המוח הוא סוג של אנרגיה; הנשמה היא כמו ריק.

התנ"ך אומר שלשטן יש את הכוח בעולם הזה.

למוח יש את היד העליונה בעולם הזה. ככה זה, אז אתם חייבים להיות לבד או עם אנשים אחרים שיודעים את
האמת כדי לחיות בלי המוח. לכן, זה יהיה יותר קל לחיות בלי המוח בעולם הזה ככל שיותר אנשים ילמדו את

האמת.

העבודההמוח שלך ומוחות אחרים יעשו הכל כדי להשאיר אותכם מחוץ להווה ולהוריד אותכם מהדרך שלכם.
אותו בתור מה שהוא, והוא בהדרגה ייחלש. זה יהיהולראותשלכם היא פשוט לתת לו לעשות את זה, לצפות בו

יותר קל להישאר על הדרך.

הרבה נביאים עשו ואמרו דברים משוגעים מפעם לפעם. זה צפוי לקרות מאלו שצריכים להתמודד עם עולם מלא
ביצורים שרואים עולם שונה לגמרי (עולם שקרי).

היחידי בעולם מלא באנשי מערות. ככה יצוריםתדמיינו שאתם האדם המודרנילחיות עם אנשים פחות מפותחים:
רוחניים מרגישים שהם חיים עם המין האנושי.

הייתם מנסים להסביר להם על חשמל, והם היו חושבים שאתם משוגעים. אם הייתם מכינים להם פטיש, הם היו
משתמשים בו כדי לגרד את התחת שלהם או להרוג אחד את השני, לא בשביל לבנות בית. אחרי שתתגברו על

המוח, לחיות עם המין האנושי זה מאתגר. זה היה הופך כל אחד לקצת משוגע. ישו היה בעמדה הזו, ורוב
האנשים חשבו שהוא היה משוגע. מי באמת היה משוגע?



הרבה נביאים עשו ואמרו דברים שאחרים תפסו כמשוגעים; זה צפוי לקרות. תדמיינו שכל מי שהייתם מכירים היה
מתנהג כמו קוף. אתם הייתם חושבים שהם משוגעים, והם חושבים שאתם משוגעים. זה יהיה הרבה יותר טוב

כשכולם יתפתחו.
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מישהו שרואה את הדברים איך שהם באמת,יש הרבה נביאי שקר. נביא אמיתי הוא פשוטהנביא המודרני:
מישהו שיודע את האמת והחיים. נביא שקר לא יודע, אבל מסתובב ואומר לאנשים שהוא יודע את האמת. רוב

הזמן, אנשים שבאמת יודעים את האמת והחיים לא יאמרו לאנשים מסביבם שום דבר. הם יחיו ויתנו לחיות בזמן
שהם מפיצים את האמת באופן אנונימי באינטרנט.

נביא אמיתי לא מבקש מאף אחד להאמין בשום דבר. הם יעשו את ההפך ויאמרו לאנשים שהאמת היא לא אמונה.
הם יאמרו להם שהאמת היא החיים, האמת היא בתוך ההווה, ואו שאתם יודעים אותה, או שאתם לא יודעים

אותה. נביא אמיתי יספר לכם את האמת, כמו שישו עשה.

ישו אמר, "אלוהים הוא בתוכך ומסביבך בכל מקום."

היצור הרוחני של ההווה יכול וצריך ללמוד מהנביאים של העבר ולא לעשות את אותן הטעויות. כדי שנביא יהיה
הכי אפקטיבי, הם חייבים להתאים ולהסתדר עם אנשים אחרים. זה לא משרת את האמת להרגיז אנשים או לגרום

להם לחשוב שאתם משוגעים או איום בשבילם. אתם רוצים לעשות את ההיפך. המטרה צריכה להיות להתאים
ולהסתדר עם כולם ולהיות פופולריים. ההבדל היחידי שאנשים צריכים לראות באדם רוחני הוא שהם יותר בטוחים

בעצמם, עצמאיים, מוכלים על ידי עצמם, חסרי-פחד, פתוחים ואוהבים יותר מרוב האנשים האחרים.

יצור רוחני יודע שהכל מתאזן, אז הם חיים כל רגע בחיים לא משנה מה קורה. הם פשוט זורמים עם זה.

אנשים רוחניים הם תמיד במצב רוח טוב; שום דבר לא יכול להרגיז אותם להרבה זמן אם בכלל. יש להם אופי
ויושר, יחד עם איכויות של כיף ואהבה דומה לילדים, וחוכמה פשוטה של הגיון כללי. הם פשוט אנשים שאתם

אוהבים להיות לידם.

דבר. הם רואים רק את "זה שקיים" ונותנים אתיצורים רוחניים לא מאמינים בשוםלא מאמינים בשום דבר:
תשומת הלב המלאה שלהם לכולם ולהכל. יש להם נוכחות גדולה יותר מאנשים אחרים, כי הם חיים בהווה והם

יותר חיים. הרבה נכנסים לשואו ביזנס בדרך כזו או אחרת.

מתבודדים, כי הם תמיד יאהבו את החברה של עצמםאנשים רוחניים אוהבים להיות עם אנשים, אבל הם גםלבד:
הכי הרבה. כשיצורים רוחניים הם לבד, הם יכולים לחיות לגמרי בלי המוח ופשוט להיות עם אלוהים/החיים. יש
הבדל גדול בין להיות לבד ולהיות בודד. יצור רוחני הוא אף פעם לא בודד, כי יצור רוחני הוא תמיד עם אלוהים.

אפילו אדם שיודע את האמת והחיים, אדם רוחני, יכול לחיות בלי המוח לגמרי רק כשהוא לבד, אלא אם הוא נמצא
עם אחרים שיודעים את האמת והחיים. זו הסיבה שהם אולי נראים כמו מתבודדים.
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4.8פרקהווה:-גדולהתמונה-4חלק



אינפקציית מוח

המוסד.האנשים הכי משוגעים מנהלים את

חברתיים, דתות, ומפלגות פוליטיות הם כולם מוחותבתי ספר, משפחה, עבודה, מעגליםמוחות מולידים מוחות:
שיוצרים מוחות אחרים בצלם

שלהם.

מוחות אחרים הם כמו מחלה מדבקת; כמה שמתקרבים אליהם יותר, ככה הם יותר מדביקים את המוח שלך. זה
מתחיל עם האנשים מסביבך שהכי קרובים והכי משפיעים עליך, כמו חברים, משפחה, ואנשים בדרגות  גבוהות

ממך בעבודה או בית ספר.

למשפחה שלך יש הכי הרבה כוח להפעיל את המוח שלך, במיוחד הורים ואחים ואחיות, כי הם היו שם כשהייתם
מאוד צעירים והמוח שלכם התפתח. זה מאוד קשה להימנע מלהגיב לדברים שהמשפחה שלך אומרת ועושה בלי

להגיב להם כמו שתמיד הגבתם להם. אתם לא צריכים להתרחק ממשפחה וחברים קרובים; אתם פשוט צריכים
לדעת למה לצפות כשאתם מבלים איתם. זה יותר קשה להיות פתוחים  איתם, אבל לא בלתי אפשרי. אתם צריכים

לנסות יותר חזק ולהסתכל על המוח שלכם יותר מקרוב כשאתם נמצאים איתם.

לא נכון היא האמירה שמשייכים לישודוגמא טובה לאימרה של ישו שמפורשתלשנוא את המשפחה שלך:
שאומרת שאתם צריכים לשנוא את המשפחה שלכם. הוא לא אמר את זה; הוא אמר שאתם צריכים לאהוב אותו

(האמת והחיים) אפילו יותר מאת המשפחה שלכם. אם אתם אוהבים את האמת והחיים, אתם אוהבים הכל, כולל
המשפחה שלכם.

לא נכונים. אפילו המאמינים הכבדים שעכשיוזה חשוב שזה בתנ"ך, כי זה מבהיר שיש פירושיםזה סימן:
מאמינים שכל התנ"ך הוא האמת המילולית יבינו שאדם של אהבה כמו ישו לעולם לא היה אומר לשנוא אף אחד,

במיוחד לא את המשפחה שלך.

ישו הוא הבחור שאומר לאהוב אפילו את האויב שלך. אם אנשים יכולים להבין שיש בטוח לפחות פירוש אחד לא
נכון, זה פותח את הדלת להבין שחייבים להיות הרבה תרגומים לא טובים ופירושים לא נכונים.

הגילוי האחד הזה יגרום לאנשים להיות פתוחים יותר למה שישו באמת אומר. זה יכול להיות המפתח ללמוד את
האמת האמיתית בשביל אנשים שמאמינים שכל מה שכתוב בתנ"ך נכון. אתם חייבים להיות פתוחים לאמת כדי

לראות את האמת בחיים.

ישו אמר, "כל מי שמוצא את הפירוש הנכון של מה שאני אומר ימצא חיים נצחיים."
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הוא לא היה אומר את זה אם הוא לא היה יודע שבעתיד יהיו פירושים מוטעים ושרוב האנשים לא יבינו את מה
שהוא אמר.

טלה, לא אריה. לשה אין כוח והוא לא תוקפני.כשתהפכו לשה האלוהים, אתם תהיו כמו שה אושה האלוהים:
אנשים פירשו לא נכון את המטאפורה הזו וחושבים שהמשמעות שלה היא שה להקרבה.



השה הוא מטאפורה שישו משתמש בה כדי להראות את החולשה של יצור רוחני לעומת אנשים שחיים במוח של
החיה. החיה היא כמו אריה, טורף כוחני. השה הוא חיית טרף חלשה.

החיה תנצח בתחרות פיזית של כוח, כי הם יותר חזקים פיזית, וזה בטבע שלהם להילחם ולנסות לשלוט על
החיים. זה הטבע של יצור רוחני לקבל ולזרום עם החיים כמו שה בלי לפגוע באף אחד. אריה צריך לאכול טלאים

כדי לשרוד; שה לא צריך להרוג אחרים כדי לשרוד.

תמיד תפסיד ברמה האלמותית.החיה אולי תנצח ברמת התמותה, אבל היאלא יכול להפסיד:

יצור רוחני אף פעם לא יכול באמת להפסיד והוא יודע את זה. החיה אף פעם לא תוכל באמת לנצח והיא לא
יודעת את זה.

יצור רוחני הוא גרוע בהריגה, אבל מעולה בלחיות. האדם, שהוא חיה טורפת, היה חייב להיות טוב בהריגה, כמו
כל החיות הטורפות. היינו חייבים להרוג; זה היה הכרחי בשביל לשרוד ולהגיע לאן שאנחנו נמצאים עכשיו. חוזקה
הייתה נכונה, ואפילו אם היא לא, היא עבדה. בפעם הראשונה בהיסטוריה שלנו, ההפך נכון. עכשיו אנחנו צריכים

עכשיו אנחנו צריכיםלהיות מעולים בלחיות כדי לשרוד ולהתקדם. אנחנו שינינו את הטבע של העולם מספיק;
לשנות את הטבע של עצמנו.

עכשיו, חוזקה היא לא הדרך הנכונה. היוצא מן הכלל היחיד הוא כשמשתמשים בה בשביל הגנה עצמית. אנחנו
חייבים להגן על עצמנו מהחיות המסוכנות בעולם שלנו.

אתמול צייתנו רק למלכים וכופפנו את הצווארים שלנו בפני קיסרים. אבל היום אנחנו כורעים רק לאמת,
עוקבים רק אחרי יופי, ומצייתים רק לאהבה.

קהליל גיברן

עבדו (הטיבו לנו) בעבר, הם לא יעבדו (יטיבו לנו)אפילו שחוזקה, עוצמה וכוח פיזיחוזקה היא כבר לא נכונה:
בעתיד, חוץ מאשר בהגנה עצמית. כמו שאני אומר אחר כך בספר, אנחנו עוד לא מחוץ ליער, אבל אנחנו נהיה

בקרוב.
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ישו אמר, "הכנועים ירשו את הארץ".

זה פירוש לא נכון. ישו למעשה אמר ש"החלשים" ירשו את הארץ. לא היה שום דבר כנוע לגבי ישו. אנשים רוחניים
לא יראו או יתנהגו כנועים. אנחנו מכבדים, אבל לא כנועים. אנחנו נהיה חלשים בכוח חומרי בהשוואה לחיה, אבל

אנחנו נהיה חזקים ברוח וחסרי פחד. יהיה לנו את מגן האמת, כמו שהתנ"ך אומר. אלוהים חי דרך יצור רוחני;
אתה לא יכול להיות יותר חזק מזה.

ישו אמר, "אלו שיתגברו לא ייפגעו על ידי המוות השני."

המוות הראשון הוא כשהמוח השתלט על החיים שלנו. ישו אומר שאם תתגברו עליו, אתם לא תפגעו על ידי המוות
השני שלכם (כשתמותו פיזית).

ישו אמר, "שום דבר לא יכול לפגוע בנו."



ת'ורוהנרי דיווידאיך אדם יכול להיות חלש שמעז להיות בכלל?

לחיות דרככם, כי אתם הופכים לכוח האולטימטיביאם אתם באמת רוצים כוח, אתם צריכים לתת לאלוהיםכוח:
ביקום. אתם לא יכולים להיות יותר חזקים מזה. אלוהים/החיים הם הכוח היחידי ביקום, כי הם עצמם היקום; כל

השאר זה רק אשליה שמיוצרת על ידי המוח.

כל אדם חזק אחר שחי בעבר עכשיו? איזה כוח באמתאיפה היטלר, סטלין, אואנשים חזקים הם פלוצים ברוח.
היה להם? זו רק אשליה מאוד קצרה ומסוכנת שיכולה לעלות לך בנשמה שלך, ובדרך כלל היא כן.

הניסיון לשלב חוכמה עם כוח הצליח רק לעיתים נדירות ואז רק לזמן קצר.
אלברט איינשטיין

לא כל כך הגיוני. אנשים משקרים, מרמים, ומוכרים אתהמסע לכוח חומרי בחיים הקצרים שלנו הואלשקר ולמות:
הנשמות שלהם בשביל כוח, ובמקרה הכי טוב, יש להם כמה שנים של כוח על אנשים אחרים, ואז הם מאבדים את

זה ו/או מזדקנים ומתים לגמרי בלי כוח. זה הכל די בזבוז זמן, לא?

ישו אמר, "זה מטיב לאדם להשיג את העולם ולאבד את נשמתו?"

ישו מעלה נקודה טובה. מי היה רוצה עושר חומרי אם זה עולה לך בעתיד הנצחי שלך בגן עדן? אתם מוותרים על
נצח בשביל כמה שנים קצרות. הכל מתאזן בכל מקרה. כוח יהיה מאוזן על ידי חולשה.
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ישו אמר, "התהילות של העולם הזה נשארות רק לרגע; התהילות של העולם השמימי נשארות לנצח."

העולם הוא לא מספיק. ג'יימס בונד

הסיבה היחידה האפשרית שאנשים יעשוקצרים.החיים האלהזו עסקה לא טובה, לא משנה איך מסתכלים עליה.
את העסקה הזאת היא שהם לא יודעים את האמת.

עושר זה היכולת לחוות את החיים במלואם. הנרי דיוויד ת'ורו

כשאנשים יתחילו לראות את האמת, אף אחד לא יהיה מעוניין בכוח חומרי. לא רק שזה לא שווה את המאמץ
והמחיר שאתם צריכים לשלם בשביל זה, זה גם מגיע עם הרבה אחריות, לחץ, קונפליקט, אכזבה, סטרס, וחברים

מזויפים, וכו'. להיות עשיר, מפורסם ועם כוח זה לא טוב כמו שזה נראה. זו אשליה שמיוצרת על ידי המוח.

אני חושב שסלבריטאים הם האנשים הכי פחות שמחים בעולם. גלן בק

תסתכלו על בריטניה ספירס; יש לה פרסום, עושר, נעורים ויופי פיזי, והיא פחות שמחה מאנשים מסוימים שיש
להם סרטן. יש לה את מה שרוב הבנות הקטנות חושבות שהן רוצות, כי הן לא רואות את המציאות של זה, אפילו

שזה בחדשות. קבוצות הבנות הסלבריטאיות האלה שאף אחד לא חושב שהן צריכות להיות בחדשות מלמדות
שיעור מעולה באמת, אבל אף אחד לא קולט אותו. זה אפילו יותר גרוע עם גברים בעמדות כוח. זה נראה הרבה

יותר טוב ממה שזה באמת במציאות. כשמישהו צריך עושר חומרי וכוח זה מראה על חולשה באופי של הבן אדם,



משהו שאנשים חסרי ביטחון שואפים אליו. להשיג כוח לא הופך את האנשים האלה לפחות חסרי ביטחון, כי הם
תמיד דואגים ומפחדים לאבד את הכוח הזה. בסופו של דבר, זה לא כזה מדהים, ארמון עשוי מחול. אם אתם

הכוח היחידיהיאהאמתרוצים כוח זה פשוט אומר שאתם לא יודעים את האמת. כוח זה פשוט אשליה חולפת.
האמיתי.

אני משתמש במונח "אשליה", כי זו אשליה לאנשים שיש להם כוח ומחפשים כוח, ואשליה לאנשים שרואים כוח
אצל אחרים ומאמינים שזה משהו ששווה לשאוף אליו. זה רק משחק מוח שעולה לך הכל.

כשהכוח של האהבה יגבור על האהבה של כוח, העולם ידע שלום.
ג'ימי הנדריקס

אני לא מוריד אף אחד או אומר שאנשים עם כוח או שצריכים כוח הם רעים; הם פשוט מוטעים כמו רוב האנשים.
הם יכולים ללמוד את האמת ולהגיע לגן עדן כמו שכל אחד יכול, והרבה מהם יעשו את זה.
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המשורר ג'ון קיטס פעם אמר: "יופי היא אמת, אמת יופי, זה כל מה שאתם יודעים בכדור הארץ וכל מה
שאתם צריכים לדעת."

יפים שאפשרי להיות. יופי הוא בעינו של המתבונן, ואנשיםיצורים רוחניים הם אמת בצורת אדם. לכן, הם הכייופי:
רוחניים רואים את היופי של החיים. אנחנו ניראה יותר טוב מהחיה, במיוחד אחד לשני, בפעם הראשונה

בהיסטוריה. בעבר, החיה נראתה יותר טוב, כי אנשים לא ידעו שהחיה היא לוזרית. לחיה יש יופי אמיתי, אבל היא
מסתירה כיעור אמיתי. אין משהו יותר יפה מנחש או זאב, אבל הדברים שהם עושים הם מכוערים. כמו כל החיות

הטורפות הפראיות, הם תופסים, הורגים, ואוכלים חיות אחרות.

רק בגלל שזה הטבע זה לא הופך את זה לדבר טוב. זה טבע החיות; אנחנו יכולים לקבל משהו יותר טוב
מטבע החיות. אנחנו יכולים לקבל את הטבע הרוחני בפעם הראשונה.

אנשים בעלי כוח נראים חזקים וכמו מצליחנים. יש להם כסף, כוח ונשים, ובעבר, נביאים נראו כמו לוזרים חלשים
בהשוואה אליהם. בעתיד הקרוב, ההיפך יהיה נכון. לנשמה יש יופי אמיתי ואין לה שום כיעור בכלל. כשאנשים יראו

את האמת, הנביאים יראו הכי יפים מכולם.

כשנשים יתנו את אהבתן לגברים שמחפשים את האמת במקום הילדים הרעים וכל שאר השוטים והמזויפים,
תתעוררו בנות.העולם ישתנה מהר.

חיים במערות. גברים בנו את העולם הזה כדי לספקללא המשיכה של גברים לנשים, היינו עדייןהכוח של נשים:
נשים. העולם החצי-מתורבת שיש לנו היום הוא בגלל המשיכה החזקה שלגברים יש לנשים. כשנשים יראו את

האמת, הן כבר לא יימשכו לשוטים ומזויפים. כשהן יתעוררו לאמת, הן רק יימשכו לגברים שיתנו להן ולילדים שלהן
אמת וחיים, בטחון אמיתי. זה ישנה גברים וישנה את העולם יותר מהר מכל דבר אחר. במובן הזה, זה הופך את

הנשים למפתח ההישרדות והגאולה שלנו. אם הן לא יתעוררו, כולנו נמות.

הגוף של נשים נוצר כדי לשרת רבייה, להיות מושך ולייצר תינוקות. כדי לשרת רבייה הכי טוב, הן צריכות להשאיר
את הגברים ברמה של החיה. הן צריכות שגברים יהיו מחוברים לסקס כדי לרצות להזדווג. הבעיה היא שזו חרב
דו-צדדית. הצד הטוב הוא אהבה, סקס, ותינוקות. הצד הרע, הצד השני של אותו מטבע, הוא אלימות ומלחמה.



נשים משאירות את החיה האינסטינקטיבית בתוך גברים בשליטה. אם הן היו יודעות לאן זה יוביל, הן לא היו
עושות את זה, אבל הן לא יכולות לראות את זה, כי זו הפונקציה הביולוגית שלהן, משחק הזיווג. יש יוצאות מן

הכלל, אבל רוב הבנות משחקות את המשחק הזה עכשיו.
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זה מקודם בסרטים ותרבות פופולרית אחרת. הבחור החייתי הקשוח הוא מגניב ומקבל את הבחורה. בנות
מחזקות התנהגות רגשית רעה כשהן אוהבות אותה ומעודדות אותה. אלא אם נשים יכולות לשנות את זה בעצמן,

אין הרבה תקווה למין האנושי.

והחיים יותר ממשיכה בשרית, מוקירה את אלוהיםגבר רוחני צריך לדעת שאישה מוקירה את האמתאדם חדש:
יותר מהחיה שבגבר. גבר רוחני יודע את הסכנה של אהבה בשרית ואיך הפיתוי של זה יכול לעלות להם בהכל.

נשים בורות לאמת אכן גורמות לנפילתו של גבר.

אין להתבלבל ולחשוב שאדם רוחני הוא אדם דתי. אחד יודע את האמת והחיים, יודע הכל; השני יודע מיתוסים.
האדם הרוחני הוא צורת חיים חדשה שהולידה את עצמה. הוא בנו של האדם שישו מדבר עליו, האדם העליון או

הסופרמן שפרידריך ניטשה מדבר עליו. האדם שמאמין במיתוסים הוא טיפש ומשעמם. האדם הרוחני הוא הדבר
האמיתי, האדם האולטימטיבי, אלמותי וכל דבר חוץ ממשעמם. הוא לא צריך שום דבר חוץ ממה שיש לו, ויש לו

השני לגיהינום. אחד הוא האדם הכי טוב שיש, והשניאחד מראה את הדרך לגן עדן,הוא נותן לנשים הכל.הכל.
הכי גרוע שיש. גברים אמיתיים הם מאוד נדירים, אבל זה יכול והולך להשתנות עם האפוקליפסה שקורית עכשיו.

למראה טוב, אישיות טובה, ביטחון עצמי, כימיהנשים כרגע נמשכות לגברים מסיבות חייתיות. הן נמשכותחיות:
וכוח; אותן הסיבות שחיות נמשכות אחת לשנייה. נשים עושות את מה שהן עושות מאותה סיבה שחרקים עושים

מה שהם עושים כדי להזדווג ולהתרבות. כשיראו את האמת, נשים יבינו שאנחנו לא כאן כדי רק להתרבות כמו
חיות אחרות. היינו שם ועשינו את זה מיליוני פעמים. הפעם דברים שונים, או כדאי שאומר, יכולים להיות שונים.

אנחנו יכולים לעשות ולהיות משהו הרבה יותר מחיה, וכל מי שילמד את האמת יהיה. אנחנו יכולים ונמשיך להזדווג
ולהתרבות. אנחנו לא צריכים לוותר על שום התנהגות חייתית חיובית ומהנה, אבל אנחנו צריכים להתעלות מעל

הרמה החייתית ולעשות את מה שאנחנו עושים ברמה הרוחנית. זה הופך את הדברים החייתיים להרבה יותר
טובים ונותן לך ולמשפחה שלך גן עדן לנצח. כל הגברים והנשים יעלו על הדרך הרוחנית ברגע שהם יראו אותה.

כשנשים יראו את האמת ויתעוררו, הן יהפכו ליצורים חדשים בתוך ישו (אמת וחיים), והן לא יחליפו אושר עילאי
אם ורק אםנצחי בגן עדן בכמה צחוקים, ריגושים, כימיה חייתית וכוח זמני. הן יקבלו את כל הדברים האלה ויותר

הן יתנו את אהבתן לגבר שיודע את האמת. זה המרכיב ההכרחי למערכת יחסית מוצלחת באמת, מערכת יחסים
שהיא יותר רומנטית ומספקת מכל פנטזיה שאפשר לדמיין. יהיה להם הכל, ויהיה להם את זה לנצח.
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הרומנטיקה שנשים תמיד חלמו עליה היא עכשיוהוא מטאפורה לגבר שנוצץ עם אמת וחיים.האביר בשריון הנוצץ
אפשרית אם הן יראו את האמת. נשים רוצות את הכל והן יכולות לקבל את הכל אם הן יוכלו למצוא גבר שיודע את
הכל. האהבה של נשים תהיה המוטיבציה הכי חזקה לגברים ללמוד את האמת. זו הסיבה שזה כזה חשוב שנשים

ילמדו את האמת. כמה שהן ילמדו אותה יותר מהר, ככה גברים ילמדו אותה יותר מהר, וככה העולם הזה יהפוך
לגן עדן יותר מהר.



הגוף של בן אדם הוא כמו מכונית שהנשמה נוסעת בה. ישות אינטליגנטית לא שופטת בן אדם על פי
המכונית שהם נוסעים בה באופן זמני.

מראה לא משנה לאדם רוחני, וגיל גם לא משנה.זה קשה להאמין בשביל מישהו שחי בתוך המוח, אבלמראה:
כשישות רוחנית מסתכלת על ישות רוחנית אחרת, כל מה ששניהן רואות זה יופי.

זה לא אומר שבנות הן לא יותר מושכות כשהן צעירות ובשיא הפיזי של החיים. התקופה הזו יכולה להיות קצרה,
אז נשים לא רוצות לבזבז את הזמן הזה על מישהו מזויף. בגן עדן, רומן כזה יכול להימשך לנצח, אבל בעולם הזה,

יש מגבלת זמן. אחרי שהתקופה עוברת, זוג רוחני עובר לשלב שונה, אבל מספק באותה מידה של החיים. מראה
וגיל לא משנה עם גברים, כי מה שהופך גבר למושך זה מה שהוא יודע ומי שהוא. זה פשוט ככה בעולם הזה,

והאמת היא האמת.

הטבע תומך בתפקידים השונים האלה. הטבעהגבר אחראי על האמת; האישה אחראית על החיים.תפקידים:
הוא אלוהים, אז אלוהים תומך בתפקידים השונים האלה בשביל גברים ונשים, לכן זה חטא לא ללכת איתם.

כשהגבר שומר שהמשפחה תחיה בתוך האמת, הוא נותן לאישה את הביטחון לחיות בחופשיות בתוך החיים
ולהביא עוד חיים לתוך המשפחה. התפקידים הם חד-משמעיים, אבל נמסים יחד כשגברים ונשים חיים שניהם

בתוך האמת והחיים.

האנשים הכי מגניבים לא חושבים הרבה. הם מתעסקים עם האמיתי.

את האמת והחיים יהיו הנוצרים המגניביםאנשים צעירים רוצים להיות מגניבים. אנשים שמביניםמגניב:
הראשונים בכדור הארץ. למעשה, הם יהיו הנוצרים הראשונים מאז ישו, נקודה. הם רק יתעסקו עם האמיתי,

וימנעו מכל השאר. אנשים רוחניים לא יתנהגו או ידברו כמו דתיים; הם פשוט יחיו את החיים האמיתיים.

דת אמיתית היא חיים אמיתיים. אלברט איינשטיין

כי רובם צבועים ומטיפים על הזעם של אלוהים ודבריםה״נוצרים״ לכאורה של היום הם לא מגניבים,לא מגניבים:
אחרים שהם לא מבינים. רוב האנשים שעושים את זה היו לא מגניבים כל החיים שלהם והם פשוט משתמשים

בדת בשביל שיהיה להם כמה חברים מזויפים שיסבלו אותם.
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ישויות רוחניות יכולות להיות כל אחד; רוב הזמן הם לא ידברו על מה נכון ומה לא נכון. הם יחיו את האמת וילכו
את ההליכה. הדבר היחיד שאנשים יבחינו הוא שלישויות רוחניות יש נוכחות של כוכבי סרטים והם כיפיים ומעניין

להיות לידם, שהם האנשים הכי מגניבים.

בטבע שלנו, אבל נעשה את זה כשזה הכרחי (הגנהאנשים רוחניים לא אוהבים להילחם; זה כבר לאלהילחם:
עצמית). אנשים שנשלטים על ידי החיה יעשו את זה כשזה לא הכרחי, וזו הסיבה שהם ניצחו בעבר. ההגנה הכי
טובה היא בדרך כלל התקפה. החיה חיה בפחד וחוסר בטחון, והיא תקדיש את חייה להשיג ולהגן על כוח חומרי.

אנשים שנשלטים על ידי החיה חושבים על זה הרבה והם כל הזמן דואגים ומתכוננים לגרוע מכל או לסוג של
כיבוש. ישויות רוחניות חיות באהבה ואף פעם לא דואגות לגבי שום דבר.

אנשים רוחניים מקדישים את חייהם לחיים ולא חושבים על להילחם וכוח או כל דבר אחר הרבה מהזמן. זה הופך
אותם לחלשים יותר במובן פיזי.



הביטחון האמיתי היחיד הוא לדעת את האמת והחיים (ישו).

האמת היא הקרקע הבטוח היחיד לעמוד עליו.
אליזבת׳ סטנטון

אנשים רוחניים לא דואגים שהרע מכל יקרה, כי אנחנו יודעים שזה יקרה לכולם, ושאין שום דבר בכלל שמישהו
יכול לעשות לגבי זה. כולם הולכים למות. ישויות רוחניות יודעות את האמת ולא חיות בהכחשה של האמת. אנחנו

מצפים לרע מכל ואנחנו הולכים לחיות כל רגע בחיים עד שזה יקרה. אז ניוולד מחדש בגן עדן ונעשה את אותו
הדבר, רק יותר טוב.

זה מכוער ומסוכן בחיים האמיתיים. חיות אנושיותחוץ מבזירה או בסרטים. ללכת מכותללכת מכות זה לא מגניב
הן לא מגניבות. אנשים אלימים ופרועים הם חיות אנוש והם כוח נגד האמת והחיים. אדם רוחני יכול להנות מהחיה

רק בסיטואציה שהיא תחת שליטה, כמו מוסיקת מטאל כבד, סרטים, הזירה, וכו׳.

ללכת מכות זה מכניס אותך להווה, אבל יש דרך יותר טובה עכשיו.
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לא מה שהם חושבים. הם חושבים שזה למעןהסיבה האמיתית שאנשים נלחמים היאלמה אנשים נלחמים:
מטרה, לתקן עוול, אבל למעשה זה בשביל להיכנס להווה. אנשים עושים כל מה שהם עושים, ישירות או לא

ישירות, כדי להיכנס להווה, ואנשים ימשיכו להילחם עד שהאמת האולטימטיבית תהיה ידועה ואנשים יוכלו לחיות
בהווה כל הזמן. להילחם כדי להיכנס להווה זו הדרך הכי גרועה לעשות את זה, כי זה נותן יותר כוח לחיה מאשר

כל דבר אחר. אנשים שמשתכרים ומספרים סיפורים שמהללים מלחמה ואלימות הם שקרנים וטיפשים. בדרך כלל
אותם האנשים האלה משתכרים בשביל אומץ ואז נהיים פרועים ואלימים. בעתיד הקרוב, אנשים יתרחקו מהם

במחאה על ההתנהגות שלהם.

תשומת לב. הם חושבים שזה כבוד, אבל זה פשוטהם משתמשים באיום של אלימות כדי להשיגגברים קשוחים:
סימן של חוסר בגרות ובורות. הם שוטים.

כי ההווה חסר. הפחד והאינטנסיביות של הקרבאנשים ששורדים קרב תמיד מרגישים כאילו משהו חסר,לחימה:
מכניסים אנשים לתוך ההווה, גורמים להם להרגיש יותר חיים וערניים. כשהם חוזרים לחיים הרגילים, זה חסר.

זו הסיבה שהם מסתכלים אחורה וחושבים שזה היה מדהים. זו הסיבה שאנשים נכנסים לענפי ספורט מסוכנים;
סכנה יכולה לעזור לך להיכנס להווה, אבל זו לא הדרך. היא מקרבת אותך, אבל לעולם לא תכניס אותך כל הדרך

פנימה. היופי הוא שאתם לא צריכים להיכנס לקרב או סיטואציות מסוכנות כדי להיכנס להווה או להיות יותר
מודעים לחיים. אתם פשוט צריכים ללמוד את האמת האולטימטיבית.

הטריק הוא להיות מסוגלים להיכנס להווה בלי סכנה או אלימות.

האמת היא, דברים מסוכנים פשוט נותנים לך טעימה של ההווה. הם לא נותנים לך את הכל, כי פחד, אדרנלין,
אנדורפינים וכימיקלים אחרים מהמוח מונעים ממכם להיות פתוחים לגמרי. הדרך היחידה באמת להיכנס להווה

היא להיות מסוגלים לעשות את זה כשלא מסוכן.



אם אנשים לא יכולים להיכנס להווה עם האמת, הם ילחמו ויעשו דברים טיפשיים אחרים כדי לעשות את זה.

המוח של בני אדם זכרים תוכנת לשכוח את מציאותבמשך מיליוני שנים ואין ספור קרבות,מתוכנתים למלחמה:
הקרב. גברים שוכחים כמה הרגליים שלהם וכל חלק אחר בגוף שלהם כאב. הם שוכחים שהם היו רעבים, עייפים
למות, מלוכלכים, מפוחדים, חולים, חמים או קרים, הרגישו מאוד לא נוח ונאכלו על ידי חרקים. אתה סוחב הרבה

משקל וחמוש עד השיניים כדי שתוכל להרוג אדם אחר, חייל אחר בדיוק כמוך, באלפית שנייה מהרגע שאתה
רואה אותו. אם הוא הבר מזל, הוא רואה אותך ראשון והורג אותך. זה כמו להרוג את התאום שלך, כי חיילים הם

כולם אותו הדבר.

90

כל הערכים שלכם נעלמים ואתם פשוט מנסים לשרוד.

זה לא יכול להיות גרוע יותר, אבל האבולוציה תיכנתה אותנו לשכוח, כדי שנהיה מוכנים לצאת למלחמה שוב. זה
היה הכרחי בעבר להיות ככה כדי לשרוד, אבל סוף סוף הגענו, ועכשיו מלחמה היא לא רק לא הכרחית, זה חיוני

שנשנה את דרכינו. אנחנו חייבים לראות את האמת ולהשתנות כדי לשרוד עכשיו. אנשים שמתנהגים באלימות רק
יראו טוב בסרטים או בזירה עכשיו. כשאנשים יתעוררו, אנשים שנוהגים באלימות בחיים האמיתיים יהיו לא

פופולאריים וכולם יראו אותם בתור עלובי החיים שהם, במיוחד החברים שלהם.

עד עכשיו, זה היה הכרחי להלל אלימות ולעודד התנהגות פרועה ואלימה, כי חיינו בעולם של ״כלב אוכל כלב״
והיינו צריכים להכין גברים צעירים למלחמה. הזמנים משתנים עכשיו, וכל מי שינסה להיאחז בעבר הפראי יראה

כמו הטיפש שהוא באמת וינודה חברתית עד שהוא ישנה את דרכיו. רק האמת יכולה לעצור את הלחימה בין
אנשים.

רק אנשים לא שמחים, לא בטוחים או מפוחדיםהאמת הופכת אנשים לשמחים ובטוחים.האמת עוצרת אלימות:
נלחמים. כשהאמת והחיים יתגלו לכולם, כולם יהיו שמחים ובטוחים, וזה יעצור את כל הקונפליקט בעולם.

לא מסופקים, כי אם הייתם שמחים, לא הייתםבעבר, היה יותר טוב להיות לא שמחים,עצבות הייתה טובה:
מתקדמים חומרית באותה מידה. בעבר, אנשים לא שמחים שהתקדמו יותר היו תוקפים אותך והורגים אותך. זה

הכריח את כולם לחיות במצב של חוסר שמחה כדי לשרוד. זו אחת הסיבות שכולנו צריכים לשמוע את האמת
בערך באותו הזמן ולהפוך לשמחים ביחד.

לתרבויות ילידים. הילידים היו שמחים עם החייםדוגמא טובה היא הקונפליקט בין אירופאיםלהשמיד ילידים:
שלהם. האירופאים לא היו שמחים, אז הנשקים שלהם התפתחו יותר מהר, מה שנתן להם כוח להשמיד את

הילידים.

נשמות גדולות תמיד מנוגדות על ידי מוחות בינוניים.
אלברט איינשטיין
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4.9פרקהווה:-גדולהתמונה-4חלק

הלא מודע הקולקטיבי



התקווה היחידה של האמת היא שהיא תישמע על ידי אחוז גדול של המין האנושי בערך באותו הזמן. טכנולוגיית
תקשורת סוף סוף התפתחה לנקודה שהאמת יכולה להגיע לרוב המין האנושי בזמן קצר. ברגע שהאמת

האולטימטיבית מוגדרת, אפשר להפיץ אותה לכולם כמעט באופן מיידי, במצמוץ של עין כמו שכתוב בתנ״ך. בעבר,
האמת לא יכלה לצאת החוצה ולשרוד, כי רק אחוז מאוד קטן של המין האנושי יכל לשמוע את האמת. הרוב של

האנשים שלא הבין אותה או האמין במיתוס היו מכים את הנביאים, והאמת מצאה את עצמה מוסתרת במיתוסים.

יצורים רוחניים לא יכלו לנצח בעבר, אבל הזמנים משתנים, והודות לתקשורת עולמית, אנשים רוחניים יכולים
לנצח עכשיו.

בלתי נראים: חשמל וגלים אלקטרומגנטיים (רדיו).בדורות האחרונים, גילינו שני כוחותהלא מודע הקולקטיבי:
אף אחד לא האמין שהם היו קיימים לפני כמה מאות שנים. בדור הזה, אנחנו הולכים לגלות כוח בלתי נראה חדש

שאני קורא לו המוח הלא מודע הקולקטיבי. זהו הכוח, או חלק מהכוח, שנותן לנו המשכיות מגלגול חיים אחד
לשני. בלעדיו, לא יכולה להיות שום אבולוציה.

בדיוק כמו שהתנ״ך אומר, הוא מכיל את כל מההתנ״ך קורא לזה הרוח הקדושה וספר החיים.רוח קדושה:
שאנחנו עושים ושולט באבולוציה שלנו.

במוח שלנו שלא נהרס כשהגוף שלנו מת, והואכוח מנחה משאיר אותנו על המסלול. זה החלק היחידיהתהוות:
יכול לעבור דרך מוות פיזי איתנו. הוא מחוץ לגוף שלנו ובלתי תלוי בגוף שלנו.

או ציפורים זזים כמו אורגניזם אחד גדול. זו הסיבהזו הסיבה שנמלים, דבורים, וקבוצה של דגיםאקס פקטור:
שבסביבה הנכונה, דנ״א וחיים ייווצרו מהתנועה האקראית של מולקולות דוממות. יש אינטליגנציה עדינה. למה זה
מרגיש שהכל מונחה על ידי אל או סוג של אינטליגנציה אוניברסלית שנוכחת בכל מקום? מדע ה״התהוות״ חוקר

את התופעה. את רוב הדברים אפשר להסביר על ידי כוחות ידועים, לא הכל. הסיבה שלא גילינו את הכוח הזה
עדיין היא בגלל שהוא מאוד עדין ומתוחכם, למרות שהוא נותן סדר למעשה להכל. זה יהיה בלתי אפשרי לזהות או

למדוד עם המכשירים שיש לנו עכשיו. אנחנו לא יכולים לראות אותו, אבל אנחנו יכולים לראות מה הוא עושה.
אנחנו יודעים שהוא קיים כי אנחנו יכולים לראות את ההשפעות שלו. האקס פקטור הזה, יחד עם צ׳אנס אקראי

וההישרדות של החזקים, יצרו את האבולוציה של החיים. הלא מודע הקולקטיבי הוא האקס פקטור הזה, או לפחות
מתקשר איתו. הוא מחבר אותנו ברמת התת מודע עם המוחות של כל שאר היצורים החיים.
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הידוע עשוי ממשהו שהם קוראים לו חומר אפלמדענים אומרים שיותר מתשעים אחוז מהיקוםאנרגיה אפלה:
ואנרגיה אפלה. הם יודעים שזה שם בגלל השפעות כוח הכבידה שלה על דברים שהם יכולים לראות, אבל זה כל
מה שהם יודעים על זה. הם בעצם אומרים שהם לא יודעים מה נמצא בתשעים אחוז מהיקום. האנרגיה האפלה
הזו זה איפה שיכול להיות שנמצא את הלא מודע הקולקטיבי. אנחנו יודעים שהלא מודע הקולקטיבי קיים מאותן

הסיבות; אנחנו יכולים לראות את ההשפעות שלו על החיים. בזמן הזה, הדרך היחידה שאנחנו יכולים לדעת
שהמוח הלא מודע הקולקטיבי קיים היא שהוא חייב להיות קיים. היינו צריכים עזרה כדי להגיע לאן שאנחנו נמצאים

עכשיו.

כמונו (הדמות שלנו), אבל אין שום עדויות לכך. זהזה יהיה קל לדמיין שהעוזר הוא אל שנראהאדם זקן בשמיים:
חייב להיות יותר כמו צורת אנרגיה בלתי נראית מאוד עדינה ומתוחכמת, כמו כוח הכבידה ו/או גלים

אלקטרומגנטיים, או משהו שלא גילינו עדיין שהוא כמוהם, בכך שהוא משפיע על החיים.



לשים את הכוח ששולט על החיים בגוף של אדם עבד בעבר העתיק, כי אנשים פרימיטיביים לא ידעו על צורות
אנרגיה בלתי נראות. כוחות לא ידועים של הטבע הוסברו אז כך שהם אמרו שאל עשה את זה. מאז, הידע שלנו

התפתח והתקדם. עכשיו אנחנו יודעים על כוחות בלתי נראים. אנחנו יודעים שהם פשוט צורה של אנרגיה.

תכנון תבוני קיים; דתות פשוט לא יודעות מהו עדיין.

הלא מודע הקולקטיבי הוא לא חי. הוא פשוט חלק מהמוחות שלנו, הרחבה של המוחות שלנו, לא צורת חיים
נפרדת. הלא מודע הקולקטיבי הוא משהו כמו כוח הכבידה שמחבר את כולנו. ישו קורא לזה הרוח הקדושה.

ישו אמר, ״הרוח הקדושה תלמד אותך את כל הדברים.״

קרל ג׳אנג גם השתמש במונח ״לא מודע קולקטיבי״. אני משתמש בו כדי לתאר משהו הרבה יותר חזק ממה שהוא
תיאר. אני משתמש באותו המונח כי הוא מתאר הכי טוב את התופעה שאני מנסה להסביר. אנחנו לא יודעים

הרבה על זה עדיין. זה ישתנה בדור הזה. יש לי תאוריה:

מידע על מחשבים, כוח כבידה ו/או צורה דומה שלבדיוק כמו שטייפ מגנטי ודיסקים מאחסניםמוח אוניברסלי:
אנרגיה שחודרת לכל מקום יכולה לאסוף ולאחסן את המידע של כל המוחות שלנו. היא יכולה גם לעבד את המידע

בכך שהיא תתערבב עם הלא מודע הקולקטיבי של כל שאר היצורים החיים בכדור הארץ ואפילו יצורים חיים
בעולמות אחרים. כמו מחשב, אפשר להשיג גישה אליו ולהשתמש בו כדי לתרגם מידע חזרה לאנשים בתור

השראה, וכו׳. חלק מהאנשים יכולים להתחבר אליו ולהוריד הארה או שיר, עבודה של אומנות, או ספר כמו זה. כל
מה שאנחנו יכולים להיות בטוחים בו זה שזה אפשרי לתקשר עם סוג של מוח אוניברסלי.
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כל הרחבה של ידע עולה מכך שהופכים את הלא מודע למודע. פרידריך ניטשה

במילים אחרות, כשאתם מזיזים את המוח מהדרך, אתם נהיים מודעים למה שלא הייתם מודעים מקודם. אתם
נהיים מודעים למשהו מעבר למוח. אתם יוצרים מגע עם המוח האוניברסלי של החיים.

לאינטלקט אין הרבה מה לעשות בדרך לגילוי. מגיעה קפיצה במודעות, קרא לזה אינטואיציה או מה שתרצה;
הפתרון מגיע אליך ואתה לא יודע איך או למה. הדבר היקר באמת הוא האינטואיציה. אלברט איינשטיין

מגיעים רעיונות, אומנות, שירה, סרטים, מוזיקה,המשמעות של המילה היא ״נשימה של אלוהים״. משםהשראה:
המצאות, הארות וכל הדברים החדשים היצירתיים. היא מתגשמת בהרבה דרכים, כמו כישרון, אינטואיציה ותובנה.

שניהן התגלמויות של הלא מודע הקולקטיבי.אינטואיציה והשראה באים מאותו המקום. הןאינטואיציה:
כששואלים אותם מאיפה הם קיבלו את הרעיון בשביל משהו, אנשים יצירתיים יאמרו שהייתה להם השראה, הם

חלמו אותו, זה פשוט הגיע להם בהבזק, וכו׳. כל הדברים החדשים ויצירתיים מגיעים מחוץ למוחות שלנו. לפי
הגדרה, הם חייבים להגיע מחוץ למוח שלך כדי להיות חדשים באמת. פעם שאלו את פול מקרטני מאיפה הגיעו

השירים שלו. הוא ענה, ״אני לא יודע, זה נראה שהם יוצאים מהאוויר.״



כשמוזיקה אמיתית מגיעה אליי, המוזיקה של הספירות, המוזיקה שמתעלה על ההבנה - אין לזה שום קשר
אליי, כי אני רק הערוץ. ההנאה היחידה בשבילי היא שהיא תינתן לי, ולהעביר אותה כמו מדיום… אלו

הרגעים שאני חי בשבילם. ג׳ון לנון

להגיע להרבה אנשים בערך באותו הזמן. לדוגמא,חייבת להיות השפעה מבחוץ, כי רעיונות יכוליםהעדויות:
השפה התפתחה בערך באותו הזמן בכל מקום בעולם. לדתות מזמנים ומקומות שונים יש הרבה דברים במשותף.

המצאות וסגנונות של מוזיקה ואומנות מגיעים לאנשים בערך באותו הזמן. זה לא רק צירוף מקרים.

אתם יכולים לדעת שכל המוזיקה המעולה ובעלת השראה מגיעה מהלא מודע הקולקטיבי, כי אם לא, המוסיקאים
שכתבו את השירים הקלאסיים בעבר היו עדיין כותבים שירים קלאסיים עכשיו. חלק קטן מהם עדיין כן, אבל רובם

לא.
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השראות גדולות מגיעות כשהן מגיעות, וכשהן מפסיקות להגיע, אין שום דרך למוסיקאים לעשות את זה בעצמם.
כמה שאתם מנגנים טוב זה לא קשור לזה בכלל. ככל שמוזיקאים מזדקנים, הם נהיים טובים יותר על הכלים

שלהם, אבל בדרך כלל יש להם את השירים הכי טובים שלהם כשהם צעירים ולא יכלו לנגן באותה רמה.

זה אותו הדבר עם ספרים, אומנות והמצאות. כל כמה זמן, בדרך כלל הרבה זמן, אתה מקבל מוצרט, בטהובן,
טסלה או איינשטיין. האנשים האלה היו פשוט יותר מחוברים ללא מודע הקולקטיבי; לכן, הם קיבלו יותר השראות.

המוח שלי הוא רק מקלט, ביקום יש ליבה שממנה אנחנו מקבלים ידע, כוח והשראה. אני לא חדרתי לתוך
הסודות של הליבה הזו, אבל אני יודע שהיא קיימת. ניקולה טסלה

למוצרט, טסלה, ואיינשטיין הייתה פשוט יותר השראה מרוב האנשים.

העשריםבשנותפטנטיםפקידהיהכשהוא)1905(אחתבשנהשלוהמעוליםהרעיונותכלאתהיולאיינשטיין
שלו. הוא קרא לה שנת הניסים שלו; זו הייתה שנה של השראות גדולות. הוא בילה את שארית חייו בעבודה על

הרעיונות האלה, ולא היו לו יותר השראות גדולות. החיים שלו מראים בבירור שרעיונות גדולים מגיעים בהשראות.

זה לקח יותר משלוש שנים בשביל אנשים לראות על מה הוא דיבר ולקבל את הרעיונות שלו. כמעט כל ההשראות
הגדולות הן מקדימות את זמנן, וזה לוקח לשאר העולם הרבה זמן לקבל אותן. זה אותו הדבר עם הדברים

שנאמרים בספר הזה. זה יקח זמן לרוב האנשים לקבל את מה שנאמר בתור האמת.

השראה טיילה למקומות ואנשים שונים בתקופות שונות בהיסטוריה. היא כרגע נמצאת באמריקה, כי אנחנו יוצרים
את את כל ההמצאות החדשות המעולות, אבל היא הייתה בסין בזמן שהם יצרו את אבקת השריפה, המצפן וכו׳.
היא הייתה במצרים כשהם בנו את הפירמידות, ביוון בצורה של אריסטוטל וסוקרטס. היא הייתה בספרד במהלך
תקופת הכובשים, ברומא כשהם יצרו את ההנדסה האזרחית הכי טובה. היא הייתה במזרח התיכון בתקופה של

אל-ג׳זרי. היא הייתה בפירנצה במהלך הרנסנס, וינה במהלך עידן הזהב של המוסיקה הקלאסית. היא הייתה
בגרמניה, כשהם המציאו מנועי סילון ורקטות. היא הייתה באנגליה כשהמציאו את מנוע הקיטור וכשהתחיל העידן

התעשייתי.
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בעבר, התקופות האלה של השראה גדולה בקבוצה של אנשים לעיתים קרובות התבטאה בכוח צבאי ומלחמה,
והיא הפכה את המקום או המדינה שבה היא קרתה למדינה הכי חזקה בעולם. הכוח הזה של השראה בא והולך.
איטלקים הם לא רומאים, ואף אחד מהמקומות האחרים והאנשים שהזכרתי הם לא מה שהם היו. ההבדל היחידי

הוא שלאנשים שגרים שם כבר אין יותר השראה מאנשים אחרים.

אם תלמדו היסטוריה, תוכלו ממש לראות את ההשראה זזה בין אנשים שונים בזמנים ומקומות שונים. היא באה
והולכת, וכוחו וגודלתו של אדם או אומה באים והולכים איתה. אמריקה תהיה המקום שההשראה תישאר בו הכי

הרבה זמן, כי יש שם אנשים מכל המקומות.

השראה יכולה לבוא ולהישאר אם תלמדו את האמת והחיים.

זה לא אומר שאתם כל הזמן תיצרו המצאות גדולות או מוסיקה, כי כשאתם מבינים את האמת האולטימטיבית,
אתם מבינים שהדברים האלה הם לא כאלה חשובים. אתם מבינים שהדבר היחיד שהוא חשוב הוא לחיות ולהפיץ

את האמת והחיים.

התנ״ך אומר, ״מבורכים הם אלה שסבלו ומצאו חיים״.

הרבה אומנים מאמינים שצריך לסבול כדי לקבל השראה לגדולה, אבל זה לא הכרחי, וזה בזבוז של חיים. אתם
פשוט צריכים לדעת את האמת והחיים. סבל יכול לערער את היציבות של המוח ולתת לקצת השראה להיכנס

פנימה, אז זה עובד, אבל למה לעשות את זה בדרך הקשה כשעכשיו יש דרך יותר נעימה?

כמעט כל מה שאתם קוראים עכשיו יצא מהאוויר כהשראה. ההשראות שלי מגיעות כהארות של האמת. הדברים
שהבאתי מאנשים אחרים נועדו רק לתמוך בהארות החדשות בספר הזה. לפי הגדרה, כל אמת שהיא באמת

חדשה חייבת להגיע מחוץ אליך ושאר העולם כדי באמת להיות חדשה. אם משהו ידוע או קיים, הוא לא חדש.

כל הדתות, אומנויות ומדעים הם ענפים של אותו העץ.
אלברט איינשטיין
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דברים (סרטים, מוזיקה, התנ״ך וכו׳) מנקודתבספרים שלי, אתם תראו שאני מפרשאיך אני רואה את החיים:
המבט הייחודית שלי. זה בדרך כלל מאוד שונה מהפירוש של היוצר. אני רואה שהכל מגיע ממה שאני קורא לו
המוח הלא מודע הקולקטיבי. דתות קוראות לו הרוח הקדושה. אני רואה שתי קטגוריות ברורות; המוח החייתי
והמוח הרוחני (מוח אלוהי). כל היצורים החיים, בעלי הכרה (אנשים וחיות) מקבלים את הגופים שלהם והחיים

שלהם מאחת משתי הקטגוריות האלה, או קומבינציה של שניהן. המוחות האלה מחלחלים לכל המציאות כמו גלי
רדיו, אבל הם לא אנרגיה כפי שאנחנו מכירים אותה. בני אדם וחיות מכוונים לתוך הגלים האלה כמו מקלטי רדיו.

כל החיות חוץ מבני אדם וחיות המחמד שלהם מכוונות רק למוח החייתי. בני אדם, כלבים וחתולים מקבלים
קומבינציה של השניים. חלק יותר חייתיים מרוחניים, וחלק יותר רוחניים מחייתיים. כל אדם נמצא על קומבינציה

אחרת. אנשים שיכולים לראות את האמת של החיים יכולים להתחבר למספיק מהערוצים הרוחניים כדי להתחבר
עם המוח של אלוהים (זה שיוצר את היקום).

ברגע שאתם יוצרים את החיבור הזה, אתם עוזבים את עולם החיות מנטאלית, ותעזבו אותו פיזית כשתמותו
ותיוולדו מחדש. זו המטרה.



ישו אמר, ״תלמדו את המשמעות של היצירה שסובבת אותכם, ואתם תתפסו את המסתורין שנחבא לכם
מהראייה, כי אמת נצחית היא מתועדת על כל מה שקיים. אני אומר לכם את האמת כשאני אומר שאין שום דבר

נסתר שלא יתגלה בפני האדם שיכול לקרוא את היצירה של אלוהים (החיים).״

האמת לא היה מצפה ממנו להיות מושלם. הסיבההספר הזה לא מושלם. כל אחד שיכול לראות אתלא מושלם:
היא שהמידע שמגיע מהלא מודע הקולקטיבי חייב לעבור דרך המוח החייתי הלא מושלם שלי. עם זאת, זה

ההסבר הכי ברור, מדויק ושלם של האמת של החיים בכדור הארץ. הוא נמצא במקום הראשון של האתר מעל
חמש שנים. הוא יישאר בעמדה הגבוה עד שיגישו לפרויקט משהו יותר טוב. הספר הזה כל הזמן מתעדכן ומשופר,

אז כדאי לקרוא אותו לעיתים תכופות. חזרה היא הכרחית כדי שהוא יכנס לתת מודע שלך וישנה את המוח שלך
ואת החיים שלך.

לקרוא ספרים אחרים שהם לא מדויקים ושלמים כמוזה יותר טוב לקרוא את הספר הזה שוב ושוב מאשרחזרה:
זה. לקרוא ספרים אחרים זה פשוט מסיט אנשים מהדרך הכי טובה. חשוב גם להעתיק את הספר הזה להארד

דרייב שלכם כל כמה זמן, רק במקרה שכוחות ההונאה יסירו אותו מהאינטרנט. תראו את
globaltruthproject.comלהורדה.לינקיםבשביל
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השדה המגנטי של כדור הארץ או משהו כזה זה לאלהיות מחוברים מנטאלית על ידי כוח הכבידה ו/אומחוברים:
כזה לא סביר. המיינד שלנו הוא פשוט פעילות ביו-אלקטרונית בתוך המוח שלנו. כוח הכבידה ושדות

אלקטרומגנטיים עוברים דרך המוחות שלנו כל הזמן. זה היה יותר מפתיע אם הם לא היו משפיעים עלינו. כוח
הכבידה מחובר להכל ביקום האינסופי, אז המוחות שלנו יכולים להיות גם מחוברים ברמת התת מודע.

הארץ יתהפך בעתיד הקרוב. אני תוהה אם יהיהמדענים אומרים שהשדה המגנטי של כדורהעתיד נראה מזהיר:
לזה איזושהי השפעה על המין האנושי. כנראה שלא. אם משהו כן יקרה, זה לא חייב להיות סוף העולם או איזשהו

אסון. יש למעשה סיכוי יותר טוב שמשהו נפלא יקרה למין האנושי מאשר משהו נוראי.

זה מגיע לנו. היו הרבה יותר זמנים רעים מזמנים טובים בעשרת אלפים השנים האחרונות. אנחנו היינו הגורם של
רוב הזמנים הרעים, אבל זה לא משנה. זמן רע הוא זמן רע. הגורם שלו לא יעצור את הכוחות המאזנים מליצור

איזון.

שנאה, פחד, ייאוש ובלבול. מגיע לנו קצת שלום,ההיסטוריה שלנו הייתה מלאה במלחמות,שלום, אהבה והבנה:
אהבה והבנה. אנחנו אמורים לקבל לפחות עשרת אלפים שנים של זמנים טובים כדי לאזן את עשרת אלפים

השנים האחרונות. בילינו את עשרת אלפים השנים האחרונות חצי-ישנים; אנחנו אמורים להתעורר לפחות לעשרת
אלפים השנים הבאות. במקום סוף העולם, הסיכויים הם שזו תהיה ההתחלה של גן עדן בכדור הארץ.

שהעולם הזה יהפוך לגן עדן. יש גם סיכוי טובהעתיד הרוחני שלכם לא תלוי בזהאתם לא תלויים באף אחד.
שזה לא יקרה, או לא יקרה בגלגול החיים שלכם; יכול להיות שתמותו לפני שזה יקרה. אתם רק תלויים באמת

והחיים. אם אתם יודעים אותם, אתם ניצלתם; אם לא, אתם לא ניצלתם.

זה היה עוזר אם אנשים מסביבכם היו מתחילים לראות את האמת, וזו אמורה להיות המטרה של כל המין האנושי,
אבל אתם רק יכולים לעשות את מה שאתם יכולים לעשות. אם הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות זה ללמוד את

האמת והחיים בעצמכם, עשיתם כל מה שאתם צריכים לעשות. אם אתם לומדים את האמת האולטימטיבית בחיים
האלה, גן עדן מובטח בחיים הבאים שלכם, לא משנה מה קורה לשאר העולם הזה. לדעת את האמת לא רק מביא



אותכם למקום שדתות קוראות לו גן עדן אחרי שתמותו, זה נותן לכם את החיים הכי טובים שיש כאן ועכשיו. זה
האולטימטיבי.win-winה-
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חיים אחרי המוות

כולם מתים, אבל כמעט אף אחד לא חי באמת.

אחרי שאנחנו מתים, אבל זה לא אומר שאנחנו לאהעדויות לא מגלות לנו ישירות מה קורהחיים אחרי המוות:
יכולים לדעת. אנחנו יכולים פשוט לקחת את מה שאנחנו כן יודעים ולהשליך את זה לעתיד.

כשהעדויות לא מגלות לנו ישירות מה יקרה, אנחנו יכולים להשתמש באקסטרפולציה ולוגיקה דדוקטיבית כדי
לדעת מה יקרה. דוגמא: אנחנו לא יודעים בטוח שהשמש תזרח בבוקר. כל מה שאנחנו יכולים לדעת זה מה

שקרה בעבר ושהטבע ימשיך לעשות את מה שהוא עשה בעבר אלא אם כן משהו יקרה כדי לשנות אותו.
באמצעות השיטה הזו, אנחנו יכולים לדעת מה יקרה אחרי שנמות. הדברים הבאים הם מה שהאקסטרפולציה של

העדויות הידועות אומרת שיקרה ולמה.

הזה לפחות פעם אחת, החיים הנוכחיים שלנו. אין שוםאנחנו יודעים שנולדנו לחיים האלה והעולםזה קרה בעבר:
עדויות שמשהו אחר קורה או יכול לקרות. העדויות אומרות רק דבר אחד; אנחנו נולדים, חיים, מתים ואז עושים

את אותו הדבר שוב. זה מראה שאנחנו מתפתחים בזמן שאנחנו עוברים את המחזורים.

אתם הולכים למות! אולי היום. הספר הזה מכין אותכם לזה.

והגוף הפיזיים הנוכחיים שלכם, כולל המוח שלכם.זה משהו שעברנו אינספור פעמים. זה הסוף של החייםמוות:
הדבר היחיד ששורד את המוות הפיזי שלכם חוץ מהנשמה שלכם הוא העמדה בלא מודע הקולקטיבי שהשגתם
בגלגול החיים הזה. הוא ממקד אותכם (הנשמה שלכם) בחיים הבאים שלכם ברמת המודעות שהשגתם בגלגול

החיים הזה.

כולם מתים עם מוח פגום; המוות קורה כתוצאה מכך שהמוח ניזוק עד לנקודה שהוא כבר לא יכול להכיל את
המודעות שלכם. בלא מודע הקולקטיבי, אתם למעשה מתים ברמה הכי גבוהה שהשגתם בחיים האלה לפני

שהמוח שלכם נפגם, אפילו אם זה היה שנים לפני. בגלל זה, אנשים שנהיים חולים  נפשית או שיש להם פציעות
מוחיות שגורמות להם לאבד את הזיכרון ואת החיבור לאמת והחיים עדיין מגיעים לגן עדן.
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את האמת האולטימטיבית, לא בהכרחהלא מודע הקולקטיבי נועל אותכם פנימה כשאתם לומדיםמובטח:
כשהגוף שלכם מת פיזית. אתם לעולם לא יכולים להפסיד את רמת המודעות שהשגתם בחיים האלה, לא משנה
מה קורה אחרי שלמדתם את האמת האולטימטיבית, בגלל הלא מודע הקולקטיבי. אם הלא מודע הקולקטיבי לא
היה עובד ככה, לא הייתה אבולוציה. כשאנשים מתים, המוחות שלהם ולכן גם המיינד שלהם נפגעים בדרך אחת

או אחרת. לפי הגדרה, מוות פיזי גורם לך לאבד הכל פיזי, וזה כולל המוח/מיינד שלך. לכן, כולם מאבדים את
האמת לפני שהם מתים.



המיינד המהותי שלנו, או המיינד הרוחני, חייב להיות שמור מחוץ לעצמי הפיזי שלנו ולשמר את מה שלמדנו
ושאנחנו יודעים, או שלא הייתה יכולה להיות שום התפתחות אבולוציונית. מפני שאנחנו יכולים לראות שיש

התפתחות אבולוציונית, זה חייב לעבוד ככה. אפילו ישו איבד את זה לקראת הסוף כשהוא היה על הצלב. זו
הסיבה שהוא אמר, ״אבא, למה נטשת אותי?״ זה קורה לכולם.

מתחילה מחדש בגוף פיזי ומוח חדש. המוח החדשזו ההתחלה של מעגל חיים פיזי חדש. המודעות שלךלידה:
שלך הוא לוח חלק חוץ מהרמה האינסטינקטיבית של המוח אם אתם נולדים שוב ברמה של החיה. המוח החדש

שלכם הוא חלק לגמרי אם אתם חוזרים כיצור רוחני בגן עדן.

לא פחדתם להיוולד; למה לפחד למות? זה אותו הדבר.

לידה ומוות יכולים להיראות כרק אירוע אחד, כי זה איך שאתם תתפסו את זה. המעבר הוא מיידי מהפרספקטיבה
שלך.

בגוף אחר. הלא מודע הקולקטיבי נשארהמוות הוא המודעות שלך נגמרת בגוף אחד ומתחילהמלאך שומר:
איתך תמיד כמו מלאך שומר ומביא את מה שלמדת יחד איתך. הוא איתך ברמת התת-מודע אם אתה חוזר ברמת

החיה. הוא איתכם ברמה המודעת אם אתם חוזרים כיצור רוחני לגן עדן.

מוות הוא בטוח לזה שנולד, כמו שלידה היא בטוחה לזה שמת. בהגבד גיטה

אתם יכולים לחזור. אתם יכולים לחזור בתור הצורהאתם אלמותיים, לכן זה חשוב לדעת בתור מהגלגול נשמות:
הגבוהה ביותר של החיות (המין האנושי), בתור הצורה הכי נמוכה של החיות (בקטריה), או שאתם יכולים

להתעלות מעל רמת החיה ולחזור כיצור רוחני.
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אם אתם מתים כחיה, אתם תיוולדו מחדש כחיה. אם אתם מתים כיצור רוחני, אתם תיוולדו מחדש כיצור
רוחני, לכן זה חשוב להפוך לאחד.

זה הכל תלוי בפרספקטיבה שלכם ורמת המודעות שאתם משיגים בחיים האלה. הלא מודע הקולקטיבי מתחבר
איתכם ברמות שונות של מודעות. אתם מחוברים בתת מודע לנשמות אחרות שמודעות לאמת והחיים באותה

מידה כמוכם. ציפורים של אותה נוצה נשארות ביחד אחרי המוות.

שלנו אחרי המוות? אנחנו נהיה ביחד אם המוחותאיך אנחנו יכולים לדעת שנהיה ביחד עם האהוביםביחד לנצח:
שלנו ביחד עכשיו, כי הם גם ביחד בלא מודע הקולקטיבי שקובע איפה ובתור מה אנחנו נולדים מחדש אחרי

המוות. אתם תמיד תהיו עם אלה שיודעים את האמת והחיים לנצח ברגע שתלמדו אותה. זו הסיבה שאתם רוצים
שכל מי שאתם אוהבים ידעו אותה.

של גן עדן היא שאתם מצטרפים מחדשאחת מנקודות המכירה הגדולות של המיתוסהמיתוס של גן עדן:
לאהובים שלכם שמתו בעבר או אחריכם. המיתוס אומר שאתם תראו את האהובים שלכם איך שהם נראו בחיים

האלה. זה לא נכון; אתם נולדים לגופים חדשים ושונים. הדבר היחיד שנשאר אותו דבר הוא הנשמה.



לחזור חזרה איך שאתם זה לא הגיוני, ואף אחד לא היה באמת רוצה שזה יהיה נכון. כשילד מת, ההורים מצפים
שהם עדיין יהיו ילדים כשהם יראו אותם בגן עדן אחרי שהם ימותו. האם מישהו שמת בתור ילד חייב להישאר

בגוף של ילד לנצח? האם סבתות נשארות זקנות? זה לא קורה. אין שום שופט או שפיטה כשאתם מתים; אתם
תלכו לאן שצורות חיים כמוכם הולכות. אם תחיו כמו חיות, אתם תהיו חיה בחיים הבאים. אם תחיו כיצור רוחני,

אתם תמשיכו להיות יצור רוחני בחיים הבאים שלכם.

כמו שג׳ון לנון אמר, ״זה כמו לצאת ממכונית אחת ולהיכנס לאחרת.״

אחר. רוחות רפאים או נשמות בלי גוף שמדברותנשמות לא חיות בלי גוף פיזי מסוג אחד אורוחות רפאים:
לאנשים ורודפות בתים לא קיימות. אם היו רוחות רפאים במקומות שאנשים מתים, כל בית חולים היה רדוף.

הנשמה שלכם צריכה גוף כדי לחיות (להיות בהכרה אל החיים). אתם צריכים עיניים שעובדות כדי לראות, אחרת
עיוורים היו יכולים לראות. אתם צריכים אוזניים כדי לשמוע, מיתרי קול כדי לדבר, וכו׳. כשתמותו, מהפרספקטיבה

שלכם, אתם מיד תיוולדו מחדש לתוך גוף אחר בתוך הרחם של האמא העתידית שלכם. כשתעזבו את הרחם,
אתם תהיו בסביבה חדשה שמשקפת את רמת המודעות שהשגתם בחיים האלה. רמת המודעות שלכם בלא מודע

הקולקטיבי קובעת את הטבע של הגוף והסביבה החדשה שלכם. זה מה שכל העדויות אומרות שנכון. אם תלמדו
את האמת, אתם תיוולדו למשפחה של נשמות של אנשים שאתם קרובי משפחה שלהם ו/או אהבתם בחיים האלה

וגלגולי חיים קודמים אם הם גם באותה רמה של מודעות. אתם בסופו של דבר תהיו עם כל האהובים שלכם בגן
עדן אחרי שהם ילמדו את האמת.
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אם אתם אדם בזוי, אתם תמשיכו להיות אחד בגוף אחד או אחר. אם אתם חיים במוח החייתי, הכי טוב שאתם
יכולים לעשות זה להיות כפי שאתם עכשיו שוב. הדבר הכי גרוע הוא להתחיל מהתחלה בתחתית המעגל

האבולוציוני בכדור הארץ.

כולנו אוגרים במעבדה של אלוהים. האנושות היא פשוט עבודה בתהליך. טנסי וויליאמס

וחצי מיליארד שנים להתפתח מחיידקי צמחים למיןאנחנו יודעים שזה יכול לקחת בערך שלושהמעגל של המוח:
האנושי, אבל אנחנו לא עשינו את כל המסע הזה. צמחים הם לא יצורים עם הכרה; רק בעלי חיים הם כן, אז עלינו

על הסולם האבולוציוני כשבעלי חיים התחילו להתפתח בערך לפני שבע מאות מיליון שנים.

לצמחים אין הכרה או מוח כמו שיש לבעלי חיים.

לנוע ממש מהר. ההכרה חיברה את האבולוציהכשהחיים השיגו הכרה, האבולוציה התחילההפיצוץ הקמבריוני:
בצורה יותר ישירה ל-לא מודע הקולקטיבי, וזה האיץ מאוד את האבולוציה. אם תסתכלו על עדויות המאובנים,

אתם תראו שבערך לפני חצי מיליארד שנים, החיים התפוצצו על כדור הארץ. הם התחילו להתפתח מאוד מהר.
הם עשו את זה כתוצאה ישירה של ההכרה.

הקמבריוני. אז, עברנו מחיות חד-תאיות לחיותלאיפה שאנחנו עכשיו יש הרבה במשותף עם הפיצוץלהתאחד:
רב-תאיות. היינו חייבים כדי לשרוד את השינויים העתידיים בכדור הארץ. החד-תאיים התאחדו למען טובתם של

כולם, ואנחנו עושים את זה שוב.



בלי האמת, זה כל אדם בעד עצמו. עם האמת, זה אחד למען כולם וכולם למען אחד. האמת וטכנולוגיית
תקשורת מחברים אותנו.

בני אדם הם כמו חיות חד-תאיות גדולות. אנחנו לא מחוברים אחד לשני באופן מודע, ואנחנו מחוברים רק טיפה
ברמת התת-מודע. אנחנו נמצאים בתהליך של להתחבר אחד עם השני כדי לקחת את הצעד הבא באבולוציה

שלנו. אנחנו נתחבר רוחנית כשהאמת תהיה מובנית לכולם.

הגוף הוא יחידה, למרות שהוא בנוי מחלקים רבים; ולמרות שכל חלקיו הם רבים, הם יוצרים גוף אחד. כך זה
12:12קורינתיאנס1ישו.שלהעוקביםעםגם

להיות כמו אורגניזם אחד גדול. זה יגרום להישרדותהאמת האולטימטיבית תחבר אותנו, ואנחנו נהפוךהחיבור:
של המין האנושי להיות אפשרית, והיא תהפוך אותנו לישויות רוחניות ברמה האישית.
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של העולם הזה. אין שום מקום ללכת חוץ מלתחתיתכרגע, אנחנו בפסגה של המעגל האבולוציונישערי גן עדן:
ולהתחיל מחדש, לחזור שוב כבן אדם, או להתפתח ליצור רוחני.

יהפכו ליותר טובים, שאנחנו תמיד מתפתחים יותרהרבה אנשים חושבים שהחיים תמידתמיד נהיה יותר טוב:
ויותר. זו פשוט מחשבה של תקווה. העדויות לא תומכות בזה. מעגל החיים הפיזי שלנו מראה שאתה מתפתח עד

בערך גיל שלושים וחמש, ואז אתה פיזית מתחיל לרדת למטה, אז החיים לא תמיד רק משתפרים, נכון? הם תמיד
משתפרים רק אם אתם יודעים את האמת.

העדויות מראות שהכל הולך במעגל.

אתם לא יכולים לחזור לשום מקום באמצע המעגל האבולוציוני, כי דברים באופן טבעי נעים במעגל שלם. אם אתם
לא יכולים לחזור לאמצע, זה אומר שאתם צריכים לחזור לסוף. אתם תצטרכו ללכת לסוף התור, או שזה יהיה לא

הוגן לחיות האחרות בתור האבולוציוני. אלוהים/החיים תמיד הוגן.

מתפתחות. השאלה הגדולה היא, האם זה קו ישרכל החיות עושות את אותו הדבר;אבולוציה, ישרה או מעגלית:
או מעגל? אם זה קו ישר, אנחנו ממש מובילים על כל שאר החיות בכדור הארץ. אם זה מעגל, אנחנו מובילים וגם
מפגרים, כי אנחנו מקדימה עכשיו, בפסגה של המעגל, אבל נתחיל מחדש בתחתית כשנמות. אנחנו חייבים להניח

שזה מעגל, כי כל דבר אחר ביקום נמצא במעגל. אנחנו חייבים לעשות את הדבר שיש לו את הסיכוי הכי טוב
לעזוב את מעגל החיות בשביל עולם יותר טוב. עולם יותר טוב הוא אפשרי, אחד שבו לא אוכלים אחד את השני

ואין כאב, פחד, ומוות. חלק מהדתות קוראות לו גן עדן. הן אומרות שהאמת, ללמוד אותה ולהפיץ אותה, זו הדרך.
מדעים והגיון כללי אומרים את אותו הדבר, לכן ללמוד ולהפיץ את האמת של החיים זו הדרך להיות.

האמת מכתיבה שיש רק שלוש דרכים ללכת כשמתים.

אתם יכולים ללכת לגן עדן, להתחיל מחדש בתחתית המעגל, או לחזור חזרה איפה שאתם עכשיו. האופציה הכי
טובה משלושת האפשרויות היא להמשיך הלאה כל עוד אפשר להמשיך הלאה. אם תתחילו מחדש בתחתית

המעגל האבולוציוני, אתם תצטרכו לחיות בעולם החיות, עולם השיניים הטורפות והצבתות, לעוד מיליוני גלגולי
חיים לפני שתוכלו לחזור לפוזיציה הזו שוב. מי רוצה לעשות את זה שוב?



עשינו את זה לפחות פעם אחת; למה לעשות את זה שוב?
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החיים שאנחנו יכולים לראות אומרים שאנחנו מתים, ואז מתחילים מחדש. למה שכל האבולוציה לא תעשה את
אותו הדבר? אנחנו בפסגה או בסופה של האבולוציה, אז היא תתחיל מחדש לאלו שלא ישתחררו ממנה כל עוד יש

להם את הצ׳אנס. אם איזושהן עדויות יצוצו ויראו משהו אחר, אז אולי זה יכול להיות שונה, אבל עד אז, אנחנו
חייבים ללכת עם האמת שאפשר לבדוק.

אתם רק צריכים לדאוג או לפחד אם תבחרו להתעלם מהאמת; אז יגיע לכם לקחת את הנפילה. אם אתם הולכים
להתמודד עם האמת ולחיות בתוכה, אתם צריכים להיות שמחים, לא לפחד, ולחיות באהבה ויגיע לכם ללכת לגן

עדן, והמודעות שלכם לדרך שאתם נמצאים עליה צריכה אפילו לעשות אותכם עוד יותר שמחים. נכון או לא?

אתם רק יכולים לעזוב את המעגל החייתי ולהפוך ליצור רוחני כשאתם בפוזיציה המאוד נדירה שלנו. אם תבינו את
הטבע האמיתי שלכם ותתחילו לחיות את החיים של יצור רוחני, אתם לא תחזרו לשום רמה חייתית שוב.

המין האנושי לבין כל שאר החיות הוא היכולת שלנוההבדל האמיתי היחיד ביןתשתמשו בזה או תאבדו את זה:
להשתמש בהיגיון ולחשוב ברמה מספיק גבוהה כדי לדעת את האמת של החיים. לכן, המוחות שלנו חייבים להיות

הדבר שאנחנו חייבים להשתמש בו כדי להתפתח הלאה. אנחנו חייבים להשתמש במה שפיתחנו שהפריד אותנו
מכל שאר החיות.

אנחנו צריכים להשתמש בצעד האחרון שלקחנו כדי לקחת את הצעד הבא.

העבודה היחידה שלנו היא להפוך ליותר ממה שאנחנו כל עוד אנחנו מסוגלים.

אם לא נשתמש ביכולת שלנו לדעת את האמת של החיים, אולי נאבד אותה, ואולי נצטרך לחזור לסוף התור.

אנחנו חייבים להשתמש בו למטרתומפני שאנחנו החיה היחידה עם מוח רציונלי,מטרה אולטימטיבית:
האולטימטיבית. אנחנו החיה היחידה שיכולה ללמוד ולהבין את העולם שאנחנו חיים בו. שום חיה אחרת לא יודעת

אפילו שהיא הולכת למות.

יכולה להיות רק מטרה אולטימטיבית אחת בשביל המין האנושי, והיא להתעלות או להתפתח מעבר לעולם החיות.

ישו אמר שצריך להיוולד מחדש כדי לראות את גן עדן.

ישו אמר שצריך להיוולד מהרוח כדי להגיע לגן עדן.

אם תמותו בורים לאמת כמו חיה, אתם לא תוכלו להיות משהו יותר בחיים הבאים. אתם צריכים לשנות את עצמכם
כל עוד אתם יכולים. אתם צריכים להפוך ליותר מרק חיה חכמה כל עוד אתם יכולים. אתם חייבים ללמוד את

האמת של החיים.

רוב האנשים עכשיו הם פשוט קופים עם מפתחות לאוטו.
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כולם חיים כחיות עד שהם יודעים את האמת וחיים את החיים.

אפילו אנשים שחיים חיים טובים ומוראליים הם עדיין חיות; הם פשוט חיות שמתנהגות יפה. עבריינים הם החיות
הברורות, אבל לפחות הם כנים לטבע האמיתי שלהם. הם פשוט מתנהגים איך שחיה מתנהגת.

הסדרתי, התפתחות מדאיגה מהתקופה האחרונהעבריינים חיים כמו חיות. הכי גרוע זה הרוצחעבריינים:
בחברה שלנו. רוצחים סדרתיים הם למעשה עושים מה שבא טבעי לחיות. כל החיות הטורפות חיות כמו רוצחים

סדרתיים.

הופכים למגפה? אלה אנשים שמתחרמניםידעתם שרוצחים סדרתיים ורוצחים סדומזוכיסטייםרוצחים סדרתיים:
מהכאב והפחד של האנשים שהם פוגעים בהם. הם מקבלים עונג משליטה, אחזקה והריגה של אנשים. זו החיה,

הטורף/נטרף, בצורתה הכי טהורה.

ותמיד חיו. הקשר של הטורף/נטרף הוא עולםזו הדרך הטבעית שכל החיות התחתונות חיותעולה להם הכל:
החיות, אז אנשים, הרבה אנשים, חוזרים חזרה לעצמי-החייתי שלהם, כי הם לא רואים שום דרך אחרת טובה,

שום סיבה לא לעשות את זה. הדת היא טיפשית בצורתה הנוכחית; אנשים לא מאמינים לה אפילו אם הם אומרים
שכן, אז זה לא תמריץ חזק מספיק כדי להיות מוראליים וטובים לאחרים. כסף/עושר לא מביא סיפוק, אז חלק

מהאנשים חושבים, למה לא ליהנות מסיפוק חייתי? הם חוזרים חזרה להתנהגות חייתית שלמעשה כן מספקת
אותם לתקופה קצרה, אבל זה עולה להם בהכל.

רק האמת יכולה לתת לאנשים סיבה אמיתית ויציבה להיות טובים ומורליים. היא גם נותנת להם יותר מסיפוק
חייתי, אז הם יתעלו מעל החיה.

יש הרבה סיפוק חייתי בהתנהגות חייתית אלימה וטורפנית, וזו הסיבה שאנשים מסוימים עושים את זה. השאלה
שהם צריכים לשאול את עצמם היא: האם זה שווה את המחיר? כולם, אפילו אנשים טובים, חייבים לשאול את

השאלה הזו.

ההימורים לא יכולים להיות גבוהים יותר; גן עדן לנצח, או מיליוני שנים ומיליוני קרבות למוות לטפס את דרככם
חזרה לפסגת שרשרת המזון. אם עבריינים היו יודעים את האמת, הם היו משנים את דרכיהם; אנחנו צריכים

להגיד להם.

התנ״ך אומר, חלק יינצלו על ידי אהבה וחלק יינצלו על ידי פחד.
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5.2פרקועתיד:עבר-גדולהתמונה-5חלק

גיהנום

יצא ככה שהחיים בתחתית המעגל האבולוציונידתות אומרות שהגיהנום הוא מקום של אש וגופרית.גיהנום:
החייתי חיים סביב הרי געש שפולטים גופרית בתחתית האוקיינוס קילומטרים מתחת לפני הים.



הגיהנום שמתואר בתנ״ך הוא מקום אמיתי על כדור הארץ. זוהתמונות למעלה הן תמונות של הגיהנום.
הסביבה הכי עוינת שבה אפשר למצוא יצורים חיים בכדור הארץ. אם אתם הולכים לתחתית המעגל האבולוציוני,

התחלת המעגל, אתם הולכים למקום כמו המקום שמתואר כגיהנום. צירוף מקרים?

רוב התיאורים הפופולריים של הגיהנום תוארו על ידי כותבים כמו מילטון, בלייק ודנטה, והרבה דתות אימצו חלקים
מהתיאורים הפופולריים האלה. גופרית, מים (האגם), אש שלא ניתן לכבות, בור עמוק, חושך, תהום, קור, תולעים,

והדברים האחרים שמתארים את הגיהנום, לא נמצאים כולם ביחד בשום סביבה אחרת שבה אפשר למצוא בעלי
חיים. המקום בתמונות האלה הוא המקום היחיד. פתחי האוורור האלה הם גם איפה שמצאו את החיים הראשונים
של כדור הארץ, התחתית האמיתית של המעגל האבולוציוני שלנו. הסיכויים שזה צירוף מקרים הם פשוט גבוהים

מדי באופן בלתי אפשרי.

עד לאחרונה, לא ידענו שבעלי חיים יכולים לחיות במים סופר חמים קילומטרים מתחת לפני הים, בתחתית
האוקיינוס. שרשרת המזון מתחילה שם למטה עם חיידקים שאוכלים גופרית (מימן גופרתי) שיוצאת מהפתחים של
הרי הגעש ברצפת האוקיינוס. מדענים לאחרונה גילו שהבקטריום הזה היה החיה הראשונה בכדור הארץ, התחלת

.www.youtube.com/watch?v=D69hGvCsWgAסרטון:החייתי.האבולוציוניהמעגל
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הפתחים נקראים מעשנות שחורות, כי הם פולטים מים שחורים סופר-חמים, מלאים בגופרית. כמה צעדים
שום אור לא מגיע לעומק הזה של מים.מהפתחים, המים קפואים לגמרי. חשוך שם לגמרי, שחור כמו דיו.

הקוראן למעשה מתאר את הגיהנום כמקום עם מים רותחים ומים קפואים לגמרי. אתם מכירים עוד כל מקום אחר
בכדור הארץ שיש בו חיים ואת התנאים האלה בדיוק? אין שום מקום אחר כמו המקום הזה. זה הגיהנום שמתואר

בדתות.

עשית את דרכך מתולעת לאדם, והרבה בתוכך עדיין תולעת. פרידריך ניטשה

תולעים. תולעי צינור ענקיות בצבע אדום כמו דםהרבה תיאורים של הגיהנום מזכיריםתולעי צינור ענקיות:
אוכלות את החיידקים שחיים סביב הפתחים הוולקאניים. החיידקים למעשה חיים בבטן של התולעת, בבטן החיה,

במערכת סימביוטית עם התולעת.

גילמעללהיותויכולותמטרים2.75לעדגדלותלמעלהבתמונהלראותשאפשרדםכמוהאדומותהצינורתולעי
מאתיים. החיות האלה חיות בחשכה מוחלטת, קילומטרים מתחת לפני הים. אפילו הצבע הוא בדיוק הצבע של

השטן המיתולוגי.

בתחתית הסולם האבולוציוני שלנו יש צורה של חיידק שחי בתוך הבטן של התולעת. יש הרבה יותר חיידקים
שחיים בבטנות שלהן מאשר שיש בני אדם בכדור הארץ. זו עובדה.

Isaiahאותך.מכסותוהתולעיםתחתיך,מתפרשתהתולעת 14:11
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לידלגמרי,וקפואחושךכמוהשחורהיםבתחתיתלמטהמטריםאלפימטרים,3באורךהתולעתשלהבטןבתוך
פתחים רותחים זה איפה שנמצאת תחתית שרשרת המזון.

http://www.youtube.com/watch?v=D69hGvCsWgA


יש טריליונים של נשמות בגיהנום יותר מאשר בני אדם בכדור הארץ.

מתארים את הגיהנום גם כמקום שאוכלים אותך חיות. אם תחזרו לתחתית שרשרת המזון, מיליוני חיות יאכלו
אותכם כשאתם עוד בחיים לפני שתתפתחו שוב להיות בני אדם. כבר עשינו את זה פעם אחת, היינו חייבים כדי

להגיע לאיפה שאנחנו עכשיו. אנחנו יודעים שבני אדם התפתחו ישירות מהמקום הזה.

תשעים אחוז ממרחב המחייה ורוב החיים בכדור הארץ הם בתוך הים. אם אתם לא מעוניינים ללמוד את האמת
האולטימטיבית, אני מקווה שאתם אוהבים את המים.

בדיוק יצאנו משרשרת המזון לפני עשרת אלפים שנים. לחזור חזרה לתוכה זו הטעות הכי גדולה שיכולה
להיות, וזה בדיוק לאן שהמין האנושי הולך.

לאן שאנחנו נמצאים עכשיו. חיינו מיליוני שניםאת מה שהיינו צריכים לעבור כדי להגיעאף פעם אל תשכחו
בעולם פראי. אנחנו צריכים לזכור מאיפה הגענו כדי להעריך כמה אנחנו ברי מזל להיות איפה שאנחנו עכשיו וכמה

רק כמה דקות.קל זה יהיה לחזור לאיפה שהיינו.

אלו שלא זוכרים את העבר נידונים לחוות אותו שוב. זו האמת.

אתם חייבים לדעת את הסיטואציה כדי לנצל אותה. מה שמפריד אותנו מהחיה זה שאנחנו יכולים לדעת את
הסיטואציה. אנחנו יכולים לדעת את האמת, לעזוב את המעגל.

אנחנו גם חייבים לזכור אותה אחרי שאנחנו יודעים אותה. הבעיה היא שרוב האנשים שוכחים שהמטרה האמיתית
שלהם היא לברוח מעולם החיות. אנשים נתפסים בחיי היום-יום שלהם ושוכחים. אתם חייבים לחיות בתוך האמת

בכל הזמנים.

לשכוח את מטרתך זו הצורה הכי נפוצה של טמטום. ניטשה

גם במרחק וגם בזמן. האופן שחיידק מרגיש הואהחיידקים האלה הם הכי רחוקים מהאור,הכי רחוקים מהאור:
מאוזן כמו כל חיה, אז להיות חיידק זה לא יותר טוב או רע מלהיות כל חיה אחרת. מה שהופך את זה לדבר הכי

גרוע להיות זה שאתה הכי רחוק מאיפה שאנחנו עכשיו, הכי רחוק מאלוהים/החיים וגן עדן. החיידקים רחוקים
בשבע מאות מיליון שנים, מה שהופך את זה למקום הכי גרוע בכדור הארץ, הגיהנום האמיתי.

מישהו חייב להיות חיידק, הרבה אנשים. יש יותר חיידקים מבני אדם, הרבה יותר. למה הם איפה שהם, ולמה
אתם איפה שאתם?

מה הם עשו כדי להגיע לאיפה שהם נמצאים? מה אנחנו עשינו כדי להגיע לאיפה שאנחנו? אנחנו לא עשינו שום
דבר והם לא עשו שום דבר. שנינו פשוט צורות חיים במקומות שונים במעגל האבולוציוני בכדור הארץ.

צורת חיים יכולה לעשות רק דבר אחד שמשנה, וזה ללמוד את האמת והחיים ולהפוך ליצור רוחני. אפשר לעשות
את זה רק איפה שאנחנו עכשיו.
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5.3פרק-ועתידעבר-גדולהתמונה-5חלק

עבר אמיתי

האוקיינוסים היו כמו מרק של חיידקים עם טריליונילמשך מיליוני שנים, אנחנו חיינו כחיידקים.אנחנו היינו במרק:
חיידקים חיים ומתים. לקח הרבה זמן להתפתח מעבר לחיידקים. זו עובדה מדעית ידועה שזה נכון.

אחוז מהזמן שהיינו בכדור הארץ. אם יש אדם/אלוהיםהיינו חיות חד-תאיות למשך יותר משמוניםמרק קדמוני:
בשמיים שצופה בנו, אלוהים צפה רק בחיידקים במשך מיליוני שנים. תשיגו מיקרוסקופ, תסתכלו על העולם של

העבר שלכם, ותראו כמו זמן אתם יכולים לצפות בהם.

תחשבו על זה, אם היה אדם/אלוהים בשמיים שצופה בנו, הוא בילה מיליוני שנים בצפייה של חיידקים, ועוד
מיליונים בצפייה של חרקים, דינוזאורים, ועוד חיות מגוונות משעממות וצפויות עד שהתפתחנו למין האנושי רק

לפני כמה אלפי שנים. בני אדם זו צורת חיים מאוד חדשה בשבילנו.

בני אדם היו על כדור הארץ בערך מאתיים אלף שנים, ורק הופיעו בפני אלוהים בששת אלפים השנים האחרונות,
כןכשאלוהיםהאלה?האנשיםלגבימהכלום.עשההואמהזמן,95%מ-יותרשלמשךאומרזההתנ״ך.לפי

הופיע סוף סוף, הוא בחר את המקום הכי גרוע בכדור הארץ, את האנשים הכי מטומטמים ואלימים שחיו במזרח
התיכון. למה הוא התעלם לגמרי מהסינים היותר מתקדמים ומתורבתים? הוא התעלם מכולם חוץ מאלה במזרח

התיכון.

כשרואים את התמונה הגדולה, מבינים שאם סיפור הוא מוגבל לאזור מסויים, המציאו אותו האנשים שגרים באזור
הזה. אלוהים של כל בני האדם לא היה מתעלם מרוב בני האדם, נכון או לא?

הארץ ליום אחד של עשרים וארבע שעות, בניאם היו מצמצמים את הזמן שהחיים התפתחו בכדורשעון חיים:
אדם התפתחו רק שתי שניות לפני סוף היום.

אנחנו לוקחים את היותנו בני אדם כמובן מאליו. איך אנחנו יכולים לעשות את זה עם מה שאנחנו יודעים
עכשיו?

אנחנו זחלנו על כדור הארץ למשך הרבה יותר זמן מאשר שהלכנו עליו.

היינו בדיוק על אותו כדור הארץ שאנחנו עכשיו. הסתכלנו למעלה על אותם שמיים וראינו את אותו הירח, שמש
וכוכבים. ההבדל היחיד היה שחיינו בגוף מסוג אחר. אנחנו התפתחנו מהם, אז הסיכויים הם שאנחנו היינו הם.
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בדיוק כמו שאתם מסתכלים עכשיו מתוך עיניים של בן אדם, אתם הסתכלתם מהעיניים של דינוזאור. החיים נראו
אותו הדבר; ההבדל היחיד האמיתי הוא שהסתכלתם מגוף אחר. כדאי לכם לדמיין איך זה היה לחיות בגופים

אחרים.

כשהדינוזאורים נכחדו, אנחנו נכחדנו כדינוזאורים. מבינים?



בדיוק כמו שאי אפשר ליצור או להרוס אנרגיה, זה אותו הדבר לגבי החיים. כשצורת חיים אחת אונדידת נשמות:
מין של חיות נכחד, אחת אחרת ממלאת את החלל, והנשמה (את/ה) הולכת מגוף אחד לאחר, מין למין, זוחלים

ליונקים, וכו׳.

כמו שג׳ון לנון אמר, ״מוות זה כמו לצאת ממכונית אחת ולהיכנס לאחת אחרת.״ כשמודל אחד נהיה מיושן,
מחליפים אותו עם מודל שונה ויותר טוב. החיים עושים את אותו הדבר. בדיוק כמו שמכוניות התפתחו מהמודל

״טי״ למודלים של היום, החיות התפתחו מחיידקים לבני אדם, והנהגים (אנחנו) נשארו אותו הדבר. אחרי שהחיים
המודעים הראשונים (נשמות) הגיעו לכדור הארץ כחיידקים, העדויות אומרות שכל החיות, כולל אנחנו, התפתחו

מהם, אבל הנשמות הראשונות היו חייבות להגיע ממקום אחר שהוא לא כדור הארץ.

רוב האנשים לא רואים שיש הוכחה אבסולוטית שנשמות היגרו ממקום אחר חוץ מכדור הארץ. לפני ארבע
וחצי מיליארד שנים, לא היו חיים בכדור הארץ. אז כל החיים היו צריכים להגיע ממקום אחר.

הגירת נשמות אומרת שגלגול נשמות זה אמיתי. האלטרנטיבה, התאוריה שאתה חי רק פעם אחת, לא הגיונית.
זה היה אומר שאם היית זחל, או עכבר, היית חי רק כזחל או עכבר, או אחד מטריליוני הסוגים האחרים של צורות

חיים רק פעם אחת, וזהו זה לכל הנצח.

על אבולוציה, הם תמיד מדברים על החיות כאילוכשאתם קוראים ספרים ורואים תוכניות טלוויזיההבנה גדולה:
אנחנו לא היינו הם. בעתיד הקרוב, אנשים הולכים לעשות את החיבור הזה והם יראו מה העדויות באמת אומרות.

להכיר בעבר האמיתי שלנו זה הצעד הגדול הבא בשביל המין האנושי.

ליצורים רוחניים במצמוץ עין אבולוציוני, בדיוקכשזה יקרה, בני אדם יתחילו להפוךהחוליה החסרה האמיתית:
כמו שהתנ״ך אומר.

רוב האנשים לא יכולים לתפוס כמה זמן חיינו כחיות פראיות, והם צריכים כדי להבין כמה זה חדש בשבילנו להיות
בגוף של בן אדם.
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ולילה, שבעה ימים בשבוע, ותאמרו מספר חדשאם תתחילו לספור ללא-הפסקה, יוםמיליארד זה מספר גדול:
כל שנייה, זה יקח לכם כמעט שלושים ושתיים שנה לספור עד למיליארד. חיי החיות הם כמעט בני מיליארד שנה.

אם תהפכו את השניות האלה לשנים, יהיה לכם רעיון של כמה זמן היינו על כדור הארץ בתור חיות אחרות. מישהו
היה חייב להיות החיות האלה, ומפני שהתפתחנו ישירות מהם, זה חייב להיות אנחנו. שום דבר אחר לא יהיה

הגיוני.

אנחנו לא יכולים להיזכר בחיים הקודמים שלנו, כי כשהגוף שלנו מת, המוח והזיכרונות מתים איתו, אבל עכשיו
אנחנו יודעים, וזה ישנה אותנו.

אבל עכשיו אנחנו יודעים שכן. אנחנו חייבים לנצל אתאנחנו אולי לא זוכרים שחיינו פעם,האמת משחררת אותך:
המידע הזה אם אנחנו לא רוצים לעבור את המעגל האבולוציוני שוב. האמת משחררת אותך ממעגל החיות.

מאה שנים בכל שנייה, אתם הייתם חלק מהמיןאם הייתה לכם מכונת זמן ויכולתם לחזור אחורהמכונת זמן:
אנושי רק לשתי דקות בערך, ובגוף של אדם לבערך עשרים דקות.



שניםמאהשלבקצבימים,וחצישבעהבערךאחריקופים.שלבגופיםתהיואתםהבאות,השעות13.8למשך
בכל שנייה, אתם תהיו בגוף של דינוזאור. למשך עשרים וחמש השנים הבאות כשאתם חוזרים חזרה בקצב של

מאה שנים לשנייה, אתם תהיו בגוף של חיה מתחת לרמה של הדינוזאור. רוב הזמן, אתם תחיו מתחת למים,
בעיקר בתור סוג של בקטריה.

האבן בפסגת הר האוורסט היא אבן גיר ימית שנוצרה על ידי קונכיות של טריליוני יצורים שמתו בתחתית הים.
אנחנו היינו שם כשהאבן הזו נוצרה. חלק מהקונכיות האלה יכולות להיות הקונכיות שלנו.

הזההזמןבמהלךלשנה.סנטימטר2.5שלבקצבבערךגבוההכיההרלפסגתהיםמתחתיתזזההזוהאבן
אנחנו התפתחנו לבני אדם. אנחנו סך הכל היינו אוכל בשרשרת המזון עד הזמן האחרון. אתם נאכלתם בעודכם

חיים מיליוני פעמים על ידי כל זן של טורפים שאי פעם חיו.

הכי אהב כרישים, כי הם היו בכדור הארץ יותראם אתם מאמינים שאדם/אלוהים קיים, הוא כנראהכרישים:
מארבע-מאות חמישים מיליון שנה, יותר מכל בעל-חוליות אחר. הג׳וק חי בלי להשתנות כבר יותר משלוש מאות

מיליון שנים.
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אלף שנים יותר מבני אדם מודרניים, ולפחות פיניאנדרטלים חיו על כדור הארץ מאתיים חמישיםאנשי מערות:
ארבעים יותר זמן מבני אדם. אם אדם/אל יצר את כל זה, העדויות מראות שהוא ממש אהב אנשי מערות ברוטליים

וחייתיים. האם הוא צפה בפראיים האלה כל הזמן הזה?

לפני חמש עשרה מיליון שנים, חי מלך כל הכרישים. היה לו את הנגיסה הכי עוצמתית מכל חיה אחרת. קראו לו
מגלודון והוא היה בגודל של מטוס ג'מבו. הוא חי באוקיינוסים של העולם מיליוני שנים יותר משבני אדם היו פה.

הם היו הטורף העליון, כמו שאנחנו עכשיו. אנחנו חיינו בעולם הזה.

אנחנו היינו הם והטרף שלהם, בעיקר לוויתנים. הנשמה שלנו עברה מטורף לטרף שוב ושוב למשך מיליוני
שנים. הנשמה שלנו קפצה הלוך חזור מטורף לטרף ומזן לזן של חיות בזמן שהתפתחנו.

עצמות הדינוזאורים האלה שאנחנו כל הזמן חופרים היו פעם חלק מגוף של מישהו שחי לפני הרבה זמן. זה לא
שונה מלחפור שלד של בן אדם שחי לפני הרבה זמן. עצמות הן הוכחה של יצור חי שחי פעם. בעוד מיליון שנים,

מישהו אולי יחפור את העצמות שנמצאות בגופים שלנו עכשיו. האם אנשים יבינו שהן היו שייכות למישהו שבאמת
חי? האם הם יבינו שהעצמות יכלו להיות שלהם? האם הם יבינו שיכול להיות שהם חופרים את העצמות של עצמם

מחיים אחרים שהם חיו?

נקודה.אחרות,עדויותשוםאיןנכון.שזהאומרותמהעדויות100%

יש לנו אלפי מוזיאונים של היסטוריית הטבע שמלאים עם עדויות פיזיות של האבולוציה שלנו, ואין שום עדויות
פיזיות שמשהו אחר קרה.

מהחיות היותר נמוכות. אם לא נשתמש בו, אנחנו לאמוח רציונלי הוא הדבר היחיד שמפריד אותנומוח רציונלי:
משתמשים במה שהופך אותנו למיוחדים ונעלים על שאר החיות. אנחנו מוותרים על מה שהופך אותנו לשונים

מחיות אחרות. אם אתם לא משתמשים במוח הרציונלי, אתם לא משתמשים בדבר האחד שאתם צריכים
להשתמש בו כדי ללמוד את האמת ולקחת את הצעד הבא באבולוציה. הגיון הוא מה שקיבלנו בצעד האחרון שלנו



באבולוציה. זה מה שהופך אותנו למין האנושי. עכשיו אנחנו צריכים להשתמש בו כדי לקחת את הצעד הבא
ולהפוך ליצורים רוחניים. תשתמשו בזה או תאבדו את זה.

כשכל העדויות, תרתי משמע, אומרות שהאבולוציה היא אמיתית, ויש אפס עדויות פיזיות לכל דבר אחר, אדם כנה
ורציונלי חייב לקבל את העובדה שהגענו מחיות נמוכות יותר. זה מה שמוח רציונלי היה מסיק.
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אם אין לך מוח רציונלי, זה מה שלא נכון, לא האבולוציה.

את האמת, וזו האמת. האמת מגלה את החייםהן הדבר הכי קדוש שיש, כי הן מגלותהעדויות הן קדושות:
האמיתיים ומשחררת אותך.

אלוהים הוא העדויות; העדויות הן אלוהים.

עכשיו צועדים עליה, ואנחנו יודעים את הגילהעצמות נמצאות בכדור הארץ בתוך האדמה שאנחנוהעדויות:
שלהם בוודאות. הגילאים שלהם מתאימים באופן מושלם לכמות הזמן שזה לוקח להתפתח מהם אלינו. הכל
מתחבר באופן מושלם. העצמות הן של חיות בקו הגנטי הישיר שלנו. אנחנו גנטית פחות משני אחוזים שונים

משימפנזים. אנחנו גנטית מחוברים לכל החיות שאי פעם חיו על כדור הארץ, כולל הבקטריות שחיות ליד הפתחים
החמים האלה בתוך הים.

לדינוזאורים היו שתי עיניים, מוח, עמוד שדרה, לב, ריאות, בטן, דם, פה, אף, שתי אוזניים, וארבעה גפיים. היו
להם את אותם האיברים הבסיסיים שלנו יש עכשיו כבני אדם. הם ישנו, אכלו, הזדווגו, ונולדו ומתו, בדיוק כמונו

עכשיו.

לשונים? אנחנו יכולים וגם צריכים לעשות את מהרוב האנשים עושים את אותם הדברים; מה הופך אותםשונים:
שהם עשו, אבל אנחנו גם חייבים לעשות את מה שרק אנחנו יכולים כדי באמת להיות שונים. כשבאמת נעשה את

זה, באמת נעזוב את עולם החיות.

אין שום עדויות שהגענו ממקום אחר. לכן, אנחנושאנחנו התפתחנו מהם.העדויות אומרות שאנחנו היינו הם,
צריכים להסיק שזה נכון עד שיהיו עדויות יותר טובות שהגענו ממקום אחר.

כל מה שבספר הזה פשוט אומר את מה שהעדויות אומרות, מה שאלוהים אומר.

אף פעם לא יהיו עדויות אחרות, כי המשמעות של זה תהיה ששתלו את העצמות רק כדי לעבוד עלינו, וזה לא
הגיוני בכלל. כולנו יודעים את האמת; אנחנו פשוט בהכחשה. האמת היא האמת, והיא מה שמשחרר אותך.

אנחנו יודעים שהלכנו על כדור הארץ בגופים של דינוזאורים למשך שמונה מאות פעמים יותר זמן מאשר
שהיינו בגופים של בני אדם.

זה הספר הראשון על אמת פיזית ורוחנית שמבוסס על המציאות.
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יש הרבה ספרים לגבי מה נכון, אבל זה הספר הראשון שפשוט אומר את מה שהעדויות אומרות שנכון. האמת היא
המציאות; לא יותר ולא פחות.

מעריכים שיש בערך עשרה מיליון מינים של חיות בכדור הארץ. יכול להיות שיש אפילו מאה מיליון מינים. אנחנו
פשוט אחד מהם, לא יותר או פחות.

האמת היא בדיוק כמו שהיא נראית. איך היא יכולה להיות משהו אחר?

האמת היא, בני אדם הם ענף קטן וחדש בעץ האבולוציוני שלנו.

הנשמה שלנו לא הייתה רק הענף, היא הייתה כל עץ החיים בכדור הארץ.

אלה חדשות חשובות לאנשים, אבל הרוב יכחישו את העבר האמיתי שלהם.

בני אדם הם פשוט אחד ממיליוני מינים שונים של חיות בכדור הארץ. אנחנו לא מיוחדים בעיני הבריאה. אנחנו
האם אנחנו יצוריםפשוט לגיונות במוחות של עצמנו ויצרנו מיתוסים להאדיר את עצמנו, לא את אלוהים.

אינטליגנטיים?

אנחנו מיוחדים במובן שיש לנו מוח רציונלי, אבל זה לא כזה עניין גדול, במיוחד אם אנחנו משתמשים בו לרעה
ומפיצים שקרים, או לא משתמשים בו בכלל.

החיים של כל החיות מתחת לבני האדם הם אותו הדבר באופן בסיסי.

הבורא העדיף צורות חיים אחרות הרבה יותר מבני אדם. בקטריות הן בפער צורת החיים השולטת בכדור הארץ.
זו הפלנטה שלהם באמת. חיים מיקרוביאליים היו פה הכי הרבה זמן, ויש הרבה יותר מהם מכל חיה אחרת עכשיו.

אם המין האנושי ישמיד את עצמו, הבקטריות ישרדו והאבולוציה תתחיל מחדש.

בקטריות הופכות לחסינות לכל תרופות האנטיביוטיקה שלנו ואולי יהרגו את המין האנושי בעתיד הקרוב. אנחנו
צריכים לשים יותר כסף לתוך הניצחון של המלחמה העתידית הזאת.

אנחנו לא יותר חזקים מהם. יש לנו את המוחות, אבל להם יש את המספרים. המספרים שלהם יכולים בקלות
לגבור על האינטליגנציה שלנו אם לא נתחיל לשים יותר מהמשאבים שלנו לתוך המלחמה הקרבה הזו. זו תהיה

תחרות אמיתית בין דוד וגוליית, והבחור הקטן ניצח בסיפור הזה.
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מחוץ לראייה זה אולי מחוץ למוח, אבל האמת היא, בקטריות נמצאות בכל מקום, חיות ומודעות לחיים, בדיוק
כמונו. אם תסתכלו דרך מיקרוסקופ עליהן, תוכלו לראות בעצמכם. הן אוכלות ומעכלות אוכל, נולדות, מתות,

מתרבות, ישנות, ונמנעות מגירויים אברסיביים בדיוק כמונו. אם משהו, אנחנו משתמשים במוחות שלנו כדי להיות
פחות מהם. לפחות הן חיות בהווה והן מודעות יותר לחיים מהמין האנושי.



ההבדל היחידי האמיתי הוא שאנחנו יכולים להיות שונים אם נלמד את האמת האולטימטיבית. אנחנו שונים רק
בידע והיכולת להבין את העולם סביבנו. אם לא נעשה עם זה כלום, אנחנו לא שונים בכלל, ואנחנו נישאר כחיות,

אבל לא בפסגת שרשרת המזון. גלגל החיים ממשיך להסתובב.

3:10קולוסיאנסאותו.שיצרהשלוהתמונהאחרבידעמחודששהואהחדש,האדםאתתלבש

אנחנו שונים רק בידע והיכולת להבין את העולם סביבנו. אם לא נעשה עם זה שום דבר, אנחנו לא נהיה שונים
בכלל ונישאר חיות.

קטן, אבל ההבדל הקטן הזה יכול לעשות את כללהיות יצורים חושבים זה רק הבדללבזבז את היתרון שלנו:
ההבדל אם נשתמש בו. זו הסיבה שאנחנו לא רוצים לבזבז את  האינטליגנציה שלנו באמונה שמיתוסים הם

האמת. זה הופך את האינטליגנציה הגדולה יותר שלנו לחסרת תועלת והופך אותנו ללא יותר טובים מכל חיה
אחרת. אם אנחנו לא יותר טובים מחיה, אנחנו נמשיך להיות חיה.

שיש. הטבע הוא יפהפה, אבל הוא גם ביתאבולוציה בפעולה זה אחד הדברים הכי מפחידיםלראות ברור:
שחיטה, לאכול או להיאכל. כשכולם יראו באמת את טבע החיות כפי שהוא, זה יפחיד אנשים להפוך למשהו אחר
מחיה. ידע אמיתי של הטבע יפתח אותנו החוצה מהטבע. ידע של הטבע, אבולוציה, והעבר האמיתי שלנו הופך

את זה לאפשרי לעזוב את עולם החיות.

חייבים להיות שם כדי להיות איפה שאתם עכשיו;אתם הייתם איפה שהחיים היו בעבר. הייתםגלגל החיים:
אנחנו התפתחנו מהם. אתם תהיו שם שוב אלא אם כן תהפכו ליצור רוחני ותעזבו את מעגל החיות האבולוציוני.

צורת חיים יכולה להיות בפסגה רק לכמות זמן מסוימת, כי גלגל החיים ממשיך להסתובב.

שלך מאשר שיש בני אדם על כל כדור הארץ. העובדהיש יותר בקטריות על העור שלך ובתוך הגוףנדיר/בר-מזל:
אתם יכולים לבדוק שזה נכון בעצמכם.הזו אמורה להדגיש לך כמה זה נדיר וכמה יש לך מזל להיות בן אדם.
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אם יש אדם/אלוהים בשמיים, הוא אהב את צורות החיים האחרות שהיינו בהם יותר מצורתנו הנוכחית.
הדינוזאורים, בעלי הניב וטופר האולטימטיביים, הלכו על אותו כדור הארץ שאנחנו הולכים עליו עכשיו לפחות

ארבעים אלף פעמים יותר זמן מבני אדם. אנחנו הלכנו, שחינו, וזחלנו להרבה יותר זמן בגופים אחרים.

האמת היא האמת שאתם יכולים לבדוק, וזו האמת שמשחררת אותנו.

מכחישים את האמת/אלוהים. אנשים מסויימיםאם אתם מכחישים את העדויות, אתםלהכחיש את העדויות:
מאמינים שהעדויות הושתלו כדי לעבוד על האנשים הכנים ורציונליים. אנשים דתיים יאמרו כל דבר כדי להיאחז
במיתוסים, אפילו שהעדויות של העבר הושתלו על ידי אלוהים כדי לבחון את האמונה של אנשים בתנ״ך. אנחנו

צריכים להילחם בשביל האמת באותה מידה שהם נלחמים בשביל המיתוסים כדי לנצח את הקרב בשביל המוחות
של המין האנושי. לנו יש את העדויות לצידנו, אז אנחנו ננצח.

האמת היא איך שהיא נראית, וכל האנשים הכנים ורציונליים יודעים את זה.

האמת היא לא סיפור מהאגדות. העבר היה ארוך וברוטלי באופן בלתי נתפס והוא אמור להפחיד אתכם יותר
מכל דבר. התנ״ך אומר שפחד הוא ההתחלה של חוכמה.



הם פשוט יותר מדי קרובים לאיך שתחתית המעגלהתיאורים התנכיים וההיסטוריים של הגיהנוםצירוף מקרים:
האבולוציוני באמת נראית בשביל שזה יהיה צירוף מקרים.

זו חייבת להיות עבודתו של הלא מודע הקולקטיבי, וזו הוכחה שהוא קיים. הוא הצליח להכניס את האמת לספרי
דת, כמו התנ״ך, לפני שלאנשים שחיו בזמן שהוא נכתב בכלל הייתה כל אפשרות לדעת את האמת. זה סימן

להראות למין האנושי את האמת עכשיו לגבי הקיום של אינטליגנציה מחוץ לנו.

קיים, ושהוא מנסה לספר לנו את האמתזה מוכיח שהלא-מודע הקולקטיביהאמת היא בתוך התנ״ך:
האולטימטיבית עם מה שכתוב בספרי דת.

התנ״ך הוא הוכחה מוחשית שיש כוח תת-מודע בחיינו.

של האדם״  הרבה יותר פעמים משהוא מתייחס אליוזה מעניין שהתנ״ך מתייחס לישו בתור ״הבןבן של האדם:
בתור הבן של אלוהים. הסיפור המקובל של ישו הוא שהוא היה הבן של אלוהים, לא הבן של האדם.
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איזה אחד הוא הנכון? הבן של אלוהים או הבן של האדם?

למה זה בכלל בתנ״ך? זה סותר את הסיפור. זה סימן בשבילנו לגלות כשנוכל להבין את המשמעות שלו. ספרים
דתיים הם מלאים בסימנים.

אתם הופכים לבנים של האדם אם אתם מולידים את עצמכם מחדש.

אם אתם מפרשים את ״הבן של האדם״ תרתי משמע, זו המשמעות היחידה שאפשר לקבל מזה. כשאתם נולדים
מחדש בגוף הנוכחי שלכם, אתם הופכים לבן של האדם, הבן של המוח שלך, הבן של עצמך. אתם הופכים למה

שהתנ״ך אומר שישו היה.

ישו אמר שאתם חייבים להיוולד מחדש כדי לראות את גן עדן.

ישו אמר שאתם חייבים להיוולד מהנשמה כדי להגיע לגן עדן.

כשאתם לומדים את האמת והחיים, אתם הופכים לצאצא או בריאה של עצמכם, של המוח שלכם. לכן, אתם תרתי
משמע הופכים לבנים של האדם.

ישו אמר, ״רק גברים שלא נולדו מנשים יראו את גן עדן.״

מאיתנו כדי לדעת טוב ורע, עכשיו פן יושיט״תראו האדם הפך לאחדיש שני סימנים בציטוט הבא מהתנ״ך:
את ידו ויקח גם מעץ החיים ויאכל ויחיה לנצח.״

שיש יותר מאל אחד, ושאנחנו יכולים גם להיותלמה זה בתוך התנ״ך? זה בעצם אומרלהפוך לאחד מאיתנו:
אלים. זה בדיוק ההפך ממה שאנשים מאמינים שהתנ״ך אומר. הם מאמינים שיש רק אלוהים אחד, והכי טוב

שאנחנו יכולים זה לחיות בממלכה שלו.



1:26בראשית.״שלנוהרצוןלפישלנו,הדמותלפיהאדםאתניצורבואואמר,אלוהים״ו

האם זה יכול להיות יותר ברור מזה? אתם יכולים לראות את מה שהתנ״ך אומר?

כל הדתות השמיות, יהודים, נוצרים, ומוסלמים, מאמינים בברית הישנה של התנ״ך והם מונותאיסטיים. הם
מאמינים באל אחד, אז למה הפסוק הזה נמצא בתחילת בראשית, הספר הראשון של התנ״ך? כשמשהו נמצא

במקום שהוא לא אמור להיות בו, זה סימן שמראה לנו את הדרך.
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זו חייבת להיות עבודתו של הלא-מודע הקולקטיבייכולה להיות רק סיבה אחת שהסימנים נמצאים שם.סימנים:
להראות לנו את האמת, להראות לנו את הדרך. זו אמת נסתרת, סימן בשבילנו לראות עכשיו שהזמן נכון לראות
אותו ולהבין אותו. סימן הוא משהו שלא אמור להיות שם, אבל בכל זאת נמצא. זה מה שגורם לו להתבלט לאלה

שמספיק ערים לראות אותם. סימן מהלא-מודע הקולקטיבי הוא בדיוק כמו סימן דרך שמראה לך לאן ללכת.

בתנ״ך כדי להראות שיש סימנים. הם מראיםהסימנים שגיליתי פה הם פשוט הסימנים הכי ברוריםעוד הרבה:
את הדרך לאמיתות נסתרות אחרות בתנ״ך וכתבי דת אחרים. יש אמת נסתרת לאורך כל התנ״ך.

מורכבים מדי מכדי להגיד שהם פשוט קרו, והםאנשים שמאמינים בבריאה טוענים שהחייםבריאה נגד אבולוציה:
צודקים. יש עיצוב אינטליגנטי, אבל המעצב הוא לא איש זקן שחי בשמיים. אין שום עדויות שהאינטליגנציה מגיעה

מיצור חי. הטיעון שהכל מורכב מדי הוא פגום, כי הבורא יהיה חייב להיות יותר מורכב מהבריאה. מי ברא את
הבורא? אם אתם רוצים להגיד שמשהו תמיד היה קיים, למה לא לקבל את זה שהבריאה תמיד הייתה קיימת?

אנחנו יודעים שהיא קיימת, אבל אין שום עדויות שאדם זקן בשמיים או שכל צורת חיים כל-יכולה קיימת.

האנשים שמאמינים בבריאה טוענים שיש כמה חוליות חסרות באבולוציה בעדויות המאובנים, והם היו צודקים,
אבל אף אחד לא מצפה שלא יהיו כמה דברים חסרים. יש לנו מזל שיש לנו עדויות לרוב האבולוציה. אולי כן, אולי

לא נמצא את כל העדויות, אבל זה לא משנה. כמה דברים קטנים חסרים לא משנים את העובדה שיש כמות אדירה
של עדויות שמוכיחות שהתאוריה של האבולוציה היא נכונה. בעדויות הד-נ-א, אין שום עדויות חסרות.

אנשי הבריאה אומרים שעדויות הן חשובות, אבל להם אין שום עדויות לתמוך בתאוריות של המיתוסים שלהם. הם
כנראה לא רואים כמה טיפשים הם נראים כשהם מתווכחים נגד עדויות מדעיות נחרצות ולוגיקה. הם לא עוזרים
לאינטרפרטציה שלהם לדת עם הטיעונים הלא-רציונליים שלהם. הם אומרים שהחלקים הבודדים של העדויות
שחסרים מראים שהאבולוציה לא נכונה, אז הם מודים שעדויות הן חשובות, אבל אין להם שום עדויות לתמוך

בתאוריות שלהם. הדבר המעניין הוא שהאמת היא למעשה נמצאת בתוך התנ״ך, אבל האנשים שכרגע מושקעים
בדת לא יודעים מהי. האמת היא, גם אבולוציה וגם הבריאה קרו והם קורים עכשיו.

גם המדע וגם הדת צודקים.
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התנ״ך אומר, ״בהתחלה הייתה המילה, והמילה הייתה עם אלוהים, והמילה הייתה אלוהים.״



זו דוגמא טובה לאמרה בתנ״ך שמכילה את האמת וגם מסתירה אותה ומסיטה אנשים. רוב האנשים חושבים
שהמשמעות של המשפט היא שכל מה שנאמר בתנ״ך הוא המילה של אלוהים. האמת היא, כל המילים בתנ״ך

מגיעות מגברים שלא היו נביאים עם חיבור להשראה, וזה היה בלתי נמנע שהם יפרשו את הנביאים לא נכון.

ההתחלה או הבריאה של המין האנושי כן הגיעה עם המילים או מילים.

בני אדם התחילו לדבר ולחשוב במילים לפני בערך עשרת אלפים שנים, בערך באותו הזמן שהתנ״ך אומר
שהבריאה קרתה. צירוף מקרים?

לבשר. זה קרה כשהמוח השתלט לגמרי עלבמילים אחרות, המוח הפךהתנ״ך אומר שהמילה הפכה לבשר.
הגופים שלנו.

הסיפור בתנ״ך על ההתחלה הוא למעשה הסיפור על הסוף. הוא אומר, ״המילה הייתה אלוהים״, אז זה אומר
שאלוהים יהפוך לבשר; זה הולך לקרות עכשיו.

של מין המוח. המוח של המין האנושי לא היהזו הייתה ההתחלה של המין האנושי,״בהתחלה הייתה המילה.״
קיים לפני מילים, מחשבות במילים, והכי חשוב, השראה. ברגע שהמוח לומד את האמת, הוא מתמזג עם המוח

של אלוהים.

אומר שאלוהים יצר את האדם כשהוא נשף לתוךהתנ״ךהמשמעות של המילה ״השראה״ היא נשימה של חיים.
האף של אדם, וכך הוא נתן לו את הנשימה של החיים. במילים אחרות, אלוהים נתן אינטלקט לבני אדם ואפשר

לבני אדם להיות מסוגלים לקבל ידע מחוץ לעצמם. זה שינה את בני האדם למין האנושי. כשבני אדם הפכו
לאינטליגנטיים, יצורים בעלי השראה, מין המוח נוצר.

התנ״ך צדק שוב; אלוהים/החיים יצרו את העולם שלנו, העולם של המין האנושי, בערך לפני עשרת אלפים שנים
במזרח התיכון. גם בריאה וגם האבולוציה קרו; המדע והדת צדקו שניהם לגבי הבריאה של המין האנושי.

בני אדם היו על כדור הארץ למשך בערך מאתיים אלף שנים, אבל המין האנושי נוצר בערך לפני עשרת
אלפים שנים, כמו שהתנ״ך אומר.
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בתמונה המפורסמת של הבריאה שמיכאלאנג׳לו צייר בתקרה של הקפלה הסיסטינית יש סימן נסתר שהתגלה
לאחרונה.

התמונה מראה את אלוהים מושיט את ידו לאדם, ואנשים תמיד פירשו את זה בתור הרגע שאלוהים נתן לאדם
חיים.

עכשיו אנחנו יכולים לראות שהתמונה של אלוהים היא גם תמונה של המוח האנושי. יכולה להיות לזה רק משמעות
אחת; שאלוהים נותן לאדם את האינטלקט, או מוח.

מיכאלאנג׳לו לא עשה את זה; הרוח הקדושה עשתה את זה בשבילנו. תבדקו את הלינק למטה:
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קרו והם קורים עכשיו. המוח האוניברסלי שנמצא: אבולוציה ועיצוב אינטליגנטי שניהםעיצוב אינטליגנטי
בלא-מודע הקולקטיבי שלנו הוא האינטליגנציה בטבע.

של הלא-מודע הקולקטיבי שנותן אינטליגנציה לבחירהדרווין צדק; אנחנו התפתחנו, אבל יש את הפקטורדרווין:
אקראית והישרדות של החזקים. זה לא אדם/אלוהים חושב ואמוציונלי שמספק את האינטליגנציה, אבל יש

אינטליגנציה שעובדת בתיאום עם הכוח המאזן.

עיצוב אינטליגנטי איך שהוא מפורש על ידי הדת הוא שגוי, אבל הוא כן קיים.

עיצוב אינטליגנטי = הלא-מודע הקולקטיבי = הרוח הקדושה.

האינטליגנציה הזו היא מאוד מעודנת בטבע, כמעט אי אפשר להבחין בה, חוץ מבהתקדמות של החיים לקראת
צורות חיים יותר אינטליגנטיות. הם מתקדמים מאוד לאט, אבל באופן אינטליגנטי, עד שהם מגיעים לפסגת מעגל

החיות (המין האנושי).

עיצוב אינטליגנטי עבד מאוד לאט כשהוא רק יכל להשפיע על החיים ביולוגית. עכשיו שהוא יכול לעבוד ביצורים
אינטליגנטיים (המין האנושי), הוא עובד יותר ויותר מהר. ככל שאנחנו נהיים יותר אינטליגנטיים, אנחנו נהיים

מסוגלים לקבל יותר אינטליגנציה, וגם באמת מקבלים יותר אינטליגנציה.

קל לראות את האינטליגנציה בנו. אפשר לראות אותה בכל עבודה מלאת השראה שיצרנו והיא התחילה לפני
בערך עשרת אלפים שנה כשהמין האנושי התפתח.

מילים, שפה, ומחשבה התפתחו לנקודה שהתחברנו ללא-מודע הקולקטיבי ברמה של המוחות המודרניים שלנו
בפעם הראשונה. זה איפשר לנו לקבל ידע דרך השראות והגיון.
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ליצורים מלאי השראה, למין האנושי. ההשראותהמקור הזה של ידע חדש הפך אותנויצורים מלאי השראה:
איפשרו את כל ההתקדמות הטכנית שקרתה בעשרת אלפים השנים האחרונות. אנחנו לא הפכנו למין האנושי או

מין המוח עד שהתחברנו למוח האוניברסלי; אני קורא לו הלא-מודע הקולקטיבי או הרוח הקדושה.

לפני שזה קרה, בני אדם לא היו שונים מחיות אחרות.

זו הייתה ההתחלה של בני אדם שחיים במקוםמשהו קרה לפני בערך עשרת אלפים שנה ששינה את הכל.הקצה:
אחד, ביישובים וערים. זו הייתה ההתחלה של ציביליזציה פרימיטיבית.

זו גם הייתה ההתחלה של חקלאות, ביות של חיות, וחוות. זה היה הסוף של דרך החיים של הציידים-לקטים שבני
האדם חיו במאה ותשעים אלף השנים שבאו לפני כן. זו הייתה התחלתה של צורת חיים חדשה לגמרי.

התקדמות טכנית לא התחילה עד לפני בערך עשרת אלפים שנים. עברנו מציידים-לקטים לאיפה שאנחנו עכשיו
במצמוץ עין אבולוציוני.



לפני בערך חמש לששת אלפים שנה, המוח הגיע למסה קריטית. מלחמה וגורמים אחרים הכריחומסה קריטית:
אנשים לעזוב כפרים קטנים יותר ולהתאגד ביחד בערים גדולות יותר, בעיקר בגלל הצורך לצבאות גדולים. זה שם

את ההתקדמות הטכנולוגית שלנו על הילוך גבוה. השפה התחילה להיות כתובה, אנדרטאות גדולות כמו פירמידות
נבנו, וצבאות החלו לנדוד על הארץ.

זו הייתה ההתחלה של מה שאנחנו קוראים הציביליזציה המודרנית.

אנחנו התפתחנו והתקדמנו יותר בעשרת אלפים השנים האחרונות מאשר בשבע מאות מיליון השנים שקדמו להן.
היינו חייבים להפוך לצורת חיים חדשה כדי לעשות את זה.

בני אדם הפכו ביסודם לצורת חיים חדשה.

הפכנו לצורת חיים חדשה בתקופת זמן מאוד קצרה, ואותו הדבר קורה שוב, רק הרבה יותר מהר. המין האנושי
הגיע לקצה חדש, סופה של צורת חיים אחת והתחלתה של צורת חיים אחרת.

שלנו לפני בערך עשרת אלפים שנה, ובמשך הזמןקיבלנו את הכוח לשנות את הסביבה החיצוניתשינוי פנימי:
הזה, שינינו אותה שתתאים לצרכים שלנו. עכשיו אנחנו צריכים לשנות את הסביבה הפנימית שלנו, המוחות שלנו.
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אומר, להיוולד מחדש בתור הבנים של המוחות שלנו.אנחנו צריכים להפוך לבן של האדם כפי שישובן של המוח:
כשנעשה את זה, אנחנו ניקח את הצעד הבא והאחרון באבולוציה שלנו וניצור גן עדן על כדור הארץ. זה הכל נמצא

בתנ״ך.

ישו אמר, ״אכן, אכן, אני אומר אליכם, אלא אם אדם יוולד מחדש, הוא לא יוכל לראות את הממלכה של
אלוהים.״

3:3ג׳ון

3:5ג׳וןאלוהים.״שלהממלכהלתוךלהיכנסיוכללאהואמהנשמה,יוולדאדםאם״אלאאמר,ישו

3:6ג׳וןנשמה.״הואמהנשמהשנולדוזהבשרהואמבשרשנולד״זהאמר,ישו

הראשון שלנו הרחק מממלכת החיות, עולם הבשר,לפני בערך מאתיים אלף שנים, עשינו את הצעדצעד סופי:
והפכנו לבני אדם (הומו-ספיינס). לפני בערך עשרת אלפים שנה, עשינו את הצעד השני והפכנו למין האנושי

(מין-המוח). עכשיו, אנחנו עומדים לקחת את הצעד השלישי והסופי.

הוא התפתח. המין האנושי הולך להשתנותהמין האנושי עומד להשיג את המטרה שלשמהיצורים רוחניים:
לצורת חיים אנושית חדשה בפעם השלישית. אנחנו נתפתח מהמין האנושי או מין המוח למין האלוהים. אנחנו

נהפוך ליצורים רוחניים.

התנ״ך אומר שנהפוך ליצורים חדשים בתוך ישו.

אם אתם מאמינים בתנ״ך, זה מה שהוא אומר שקורה עכשיו. אם אתם לא מאמינים בתנ״ך, פשוט תאמינו לעיניים
שלכם; אפשר לראות את זה קורה.



יוכלו להיות כמו ישו, שהכי טוב שנוכל זה להיותרוב האנשים הדתיים חושבים שהם לעולם לאמה שישו אומר:
אחד מנתיניו של אלוהים בממלכה שלו אחרי שנמות. זה לא מה שישו אומר. הוא אומר שאם תלמדו את האמת,

אתם תהיו בדיוק כמוהו.

ישו אמר, ״זה ששותה מפי יהפוך להיות כמוני ואני אהיה הוא וכל הדברים הנסתרים יתגלו בפניו.״

10:26מת׳יויתגלה.שחבוימהכלאומר,התנ״ך

ולהאמין שהוא יכול להיות כמו אלוהים? ההפך זואנשים חושבים, איך מישהו יכול להיות כל כך יהיריהירות:
האמת. לחשוב שלכוח האולטימטיבי ביקום אין משהו טוב יותר לעשות מאשר להקשיב לתפילות שלך זו היהירות

האולטימטיבית.
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5.4פרק-ועתידעבר-גדולהתמונה-5חלק

דת - צומת הדרכים

כי הם לא באמת מחפשים אותה.אנשי מדע לא יכולים לראות את האמת האולטימטיבית,אף אחד לא מחפש:
הם אבודים בחלקים המורכבים האינסופיים של החיים ואפילו לא מסתכלים על השלם הפשוט של החיים, התמונה

הגדולה שחייבת לכלול תודעה.

אנשים יראו רק את מה שהם מוכנים לראות. ראלף וולדו אמרסון

אנשי הדת לא יכולים לראות את האמת האולטימטיבית, כי הם גם לא מחפשים אותה ומבלים את רוב הזמן שלהם
על מיתוסים של העבר ופנטזיות על העתיד, העוגה בשמיים.

אנשים דתיים שמחפשים הם מחפשים את האמת בצורה הפוכה.

מאליו שמה שנאמר בתנ״ך זו האמת, מפרשים אותוכפי שאמרתי מקודם, אנשים לוקחים כמובןאמונה עיוורת:
לא נכון, ומנסים למצוא את זה בעולם האמיתי. כשהם לא מוצאים את זה, הם חייבים לומר שצריך אמונה עיוורת

שזה נכון, אפילו נגד עדויות חותכות שמעידות אחרת. זו הסיבה שהדתות מתדרדרות.

אם אנשים פשוט יעשו את הדבר ההפוך ויקחו כמובן מאליו שמה שנמצא בחיים האמיתיים זו האמת ואז יחפשו
את זה בספרים הדתיים שלהם, הם ימצאו שהאמת האולטימטיבית נמצאת בתוכם.

הרבה דוקטרינות הן כמו שמשה. אנחנו רואים אמת דרכן, אבל הן מפרידות אותנו מהאמת. קהליל גיברן

המזרח והמערב יהיו הגיוניות בפעם הראשונה. זהכשאנשים יראו את האמת סוף סוף, דתותדתות מסורתיות:
יהפוך אותן להרבה יותר פופולאריות. אנשים שלעולם לא היה להם עניין בדתות מסורתיות יתעניינו בהם ברגע

שהם יוכלו לראות את האמת האולטימטיבית בתוכן. הן יגשימו את המטרה האמיתית שלהן.

דתות מסורתיות יהפכו לפופולריות יותר כשיראו את האמת.



להישאר אותו הדבר כמו שהן היו במסורת. ככה,דתות מסורתיות לא צריכות להשתנות; הן צריכותאבני דרך:
כולם יכולים להתחבר אליהן ברמת המודעות הייחודית שלהם.
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מה שיפה זה שהאמת לא צריכה שהדתות ישתנו.

זה מזל בשביל כולם, כי זה היה יכול להיות מאוד קשה, אם לא בלתי אפשרי לדתות מאורגנות להשתנות בכל
דרך. אם דתות היו צריכות להשתנות, האמת הייתה יוצרת קונפליקט גדול. כפי שהיא, היא תעשה את ההיפך

הדרך.האמת היאותגרום לדתות להתאחד ולשגשג יותר מאי פעם.

דרך לאמת האולטימטיבית. הרבה אנשים לא יוכלודתות מסורתיות הן הכרחיות בתור אבנילהישאר אותו הדבר:
לעבור מהאשליות של המוח אל האמת האולטימטיבית בלעדיהן.

זו הסיבה שהדתות הן פה ויש כל כך הרבה דתות שונות. הן גורמות לאנשים שונים להגיע אל האמת בקלות. אם
הן לא היו פה, היינו בצרות, כי לאמת לא הייתה תשתית גדולה שתתמוך בה. אני כתבתי את הספר הזה כדי

להראות את האמת בתוכן, כי אנחנו צריכים אותן.

הן אמורות להחמיא להן, להבהיר אותן,של האמת לא אמורות להחליף את הדתות המסורתיות.הארות חדשות
ולגלות את האמת החבויה בתוכן. כדי להיות קדושים, אנשים חייבים לעקוב אחרי ישו והנביאים האחרים ולעדכן

את הדתות עם הארות חדשות של האמת שמתגלות לבני אדם עכשיו.

ישו אמר, ״לא באתי להרוס, באתי לממש, לא להפיל, אלא לבנות למעלה.״ הוא גם אמר ״בואו תעקבו אחרי,
ותפיצו את האמת.״

את האמונות המסורתיות של התקופה; הן נועדוההארות החדשות שישו גילה לא נועדו להרוסהפאזל האלוהי:
להיבנות עליהן, להוסיף כמה חתיכות חדשות לפאזל. זה אותו הדבר עם כל ההארות החדשות של האמת. אם הן

באמת הארות של האמת האולטימטיבית, הן יגבירו את כל האמונות הנוכחיות, לא יחליפו אותן. האמת תיתן
לדתות כוח מחודש.

איך זה יכול להיות אחרת?

אם האמת לא הייתה בתוך כל הדתות, היא הייתה יוצרת קונפליקט, לא שלום. היא הייתה מפרידה אנשים, לא
מאחדת אותם. כדי שהאמת תגרום לעולם הזה להפוך לגן עדן, היא חייבת להיות בכל הדתות.

האמת (הלא-מודע הקולקטיבי) הייתה צריכה לגרום לכולם להיות צודקים.
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היא הבעיה, שה-עכשיו או ההווה הם המטרההרבה דתות מהמזרח אמרו שהערבוביה של המוחמזרח ומערב:
של החיים, אבל הן לא אומרות שהאמת היא הדרך לנקות את המוח. במערב (נצרות) אומרים שהאמת היא הדרך,

זה הספראבל הם לא אומרים שהערבוביה של המוח היא הבעיה, או שהאמת מטהרת את המוח, או מהי האמת.
הראשון שעושה את זה.



במזרח טועים לגבי סבל ופולחנים שהם חושבים שהם מטהרים את המוח; זה הבולשיט המזרחי הסטנדרטי.
האמת היא, כל מה שצריך זה את האמת ולעבוד להפיץ אותה עד שהיא נכנסת לתת-מודע ומשנה אותך ליצור

רוחני.

האנשים בתקופה של ישו לא יכלו להבין על מה הוא דיבר; הזמן לא היה נכון. הוא ידע את זה, אבל הוא שתל את
הזרעים של האמת בכל מקרה ושילם מחיר גבוה בשביל זה. אם לא נראה את האמת, ההקרבה שלו תהיה בשביל

שום דבר.

הדרך שפירשו את הדת בעבר הייתה הכרחית בשביל שהיא תהיה פה עכשיו.

עדיין הולך לכנסייה קתולית (מס לטיני) כי גדלתי עלפשוט פירשו אותה לא נכון. אניהדת היא דבר מאוד טוב:
זה, וזה עוזר להשאיר אותי על הדרך הרוחנית. אני יכול לחיות לגמרי בהווה כשאני בכנסייה.

אני אוהב את איך שכולם מתלבשים, הנשים בשמלות יפות, וכל הנרות והויטרז׳. לטקסים ומסורות הישנות יש את
הכוח להעיר אנשים ולהוציא את הנשמה בתוך אנשים, אם הם יודעים את האמת.

לכל עם יש אלים שמתאימים לנסיבות שלו.
הנרי דיוויד ת׳ורו

אם הייתי גדל כיהודי, הייתי הולך לבית כנסת, אם הייתי מוסלמי, הייתי הולך למסגד, וכו׳. גדלתי כנוצרי, אז אני
יודע הכי הרבה על נצרות ומרגיש הכי בנוח איתה. האמת האולטימטיבית נמצאת בכל הדתות הגדולות, אז אפשר

לראות אותה בכל אחת מהן.

דתות יעשו מה שהן מבטיחות לעשות כשאנשים ידעו את האמת.

כשאנשים ילמדו את האמת האולטימטיבית, רוב האנשים ידבקו עם הדת שלהם, מה שהיא לא תהיה, ויכנסו אליה
יותר, יוולדו מחדש בתוכה. זו תהיה מסיבה גדולה.

הם לא יראו דתות אחרות כדתות יותר טובות או פחות טובות או כאיום לדת שלהם. כל המלחמות וקונפליקטים
דתיים ייפסקו, והעולם הזה יתחיל להשתנות לגן עדן. כשתתעוררו, מה שקרה ומה שיכול לקרות נהיה ברור.
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אני אוהב אותך כשאתה משתחווה במסגד שלך, כורע במקדש שלך, מתפלל בכנסייה שלך. כי אתה ואני
הבנים של דת אחת והיא הנשמה. קהליל גיברן

האמת היא בתוך כל הדתות הגדולות, כמו חתיכות של פאזל. דתות מזרחיות הן יותר קרובות לאמת בדרכים
מסוימות מדתות המערב, ובדרכים אחרות, הן רחוקות יותר. זה אותו הדבר עם דתות מערביות.

אם תשלבו את האמת שבתוך דתות המערב עם האמת שבתוך דתות המזרח, אתם תראו תמונה יותר שלמה, אז
תהפכו את השניים לאחד, כפי שהתנ״ך אומר.



לכן, לא תהיה דת אמיתית עד שהן יתאחדו אחת עם השנייה בתורהמשמעות של המילה ״דת״ היא ״אחדות״.
פשוט דרכים שונות לראות את האמת האולטימטיבית.

זה דבר טוב שהאמת פרושה בין כל הדתות. זה מראה שהרוח הקדושה או הלא-מודע הקולקטיבי לא מעדיפים אף
אחד.

רק אנשים שיכולים לראות את האמת בדתות אחרות יינצלו, וזו הדרך שזה צריך להיות. אם אתם לא יכולים לראות
את האמת בדתות אחרות, אתם לא יכולים לראות אותה.

ההבדלים שיוצרים את הקונפליקט עכשיו, דבר שלילי מאוד, יהפכו לדבר חיובי מאוד. ההבדלים יאחדו את הדתות
ויהפכו את כולן להכרחיות, שוות, ולגיטימיות כשכולם יראו את האמת.

כל דת היא נכונה בדרך אחת או אחרת. הן נכונות כשמבינים אותן מטאפורית. אבל כשהן נתקעות בתוך
המטאפורות של עצמן, ומפרשות אותן בתור עובדות, אז אתם בצרה. ג'וזף קמפבל

פיסות של הפאזל, או הסברים של האמת, נמצאים בהרבה מקומות שונים. המטלה שלנו היא למצוא אותם ולחבר
אותם ביחד לתמונה שלמה. דוגמא: דתות המערב לא אומרות הרבה על הידע של ההפכים המתאזנים, אבל דתות

מצרים העתיקה והמזרח כן, כמו טאואיזם, בודהיזם, וכו׳. התנ״ך מתעסק עם זה פשוט עם כוחות טובים ורעים.

דתות המזרח יצרו מיתוסים של בריאה, אבל האמת לא בתוכן בצורה ברורה כמו שהיא בתנ״ך; לפחות הן לא
ברורות באותה מידה מהפרספקטיבה שלי.

מוסלמים מתפללים חמש פעמים ביום, ולהכיר באלוהים/חיים הרבה פעמים ביום זה הכרחי לגמרי. אני קורא לזה
התעמלות רוחנית. אין להם תמונות, פסלים או דמויות אחרות של אלוהים, וזה חשוב מאוד, כי תמונות מסיטות

אנשים.
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התנ״ך לא מדבר על גלגולי נשמות, אבל בודהיזם והינדואיזם כן. לדתות כמו סיינטולוגיה, כנסיית האיחוד,
ניו-אייג׳, ומורמוניזם, וכל הפילוסופים העצמאיים ומשוררים יש גם חתיכות שונות לפאזל. אתם פשוט צריכים לזכור

שיש גם הרבה דברים שהם לא נכונים. אתם צריכים לזכור שאפילו המייסדים או הנביאים של דרכים חדשות
לראות את החיים מפרשים לא נכון את ההארות והשראות שלהם. כשתראו בצורה ברורה, אתם תראו את הנכון

ולא נכון בכל הדתות.

רוב האמת נמצאת במדע ולא בשום מקום אחר. האמת נמצאת גם בפילוסופיה, ספרים, סרטים, מוזיקה, שירה,
ואומנות הבמה, וכו׳.

יש רק דת אחת, למרות שיש מאה גרסאות שלה.
ג׳ורג׳ ברנרד שו

עכשיו שאנשים יכולים לראות את האמת, צריך לפרש את הכל מחדש.

צריך לפרש מחדש עכשיו את כל הספרים הדתיים עם היכולת החדשה שלנו לראות את האמת האולטימטיבית.
אנחנו לא משנים אותם; אנחנו פשוט נראה את מה שהם באמת אומרים.



את גן עדן (נירוונה). אני אומר שאתם צריכיםהבודהיסטים אומרים כשאין לכם שום חשק, אתם מוצאיםההפך:
להיות מסופקים כאן ועכשיו. זה אותו דבר; אני פשוט אומר את זה הפוך. אחת הדרכים שמצאתי את האמת

בדתות היא שאני פשוט מסתכל על מה שהם האמינו שנכון ופשוט הסתכלתי על ההפך הגמור של זה, והרבה
פעמים, שם הייתה האמת. המוח הופך דברים בדיוק כמו מראה. כשאתם יודעים את זה, אתם יכולים להשתמש

בזה ככלי למצוא את האמת ברוב המיתוסים. פיטר, המייסד של הכנסייה, אמר שאנשים רואים דברים הפוך
ואחורנית, וזו הסיבה שצלבו אותו הפוך.

Actsתראו,עכשיו.הםשאנשיםאיךשלהגמורההפךנהייםאנחנורוחני,ליצורלהפוךכדי of Peter,
XXXVIII

ישו אמר, ״כשהחוץ יהיה כמו הפנים, הנמוך כמו הגבוה, אז העולם הזה ימצא שלום.״

אנשים, המין האנושי, חיים בתור עצמי-המוח השקרי והלא אלמותי שלהם, והם צריכים לחיות בתור העצמי-הרוחני
האלמותי שלהם, ההפך הגמור מאיך שהם עכשיו.

כשדתות לוחמות מלחמות להרוס אחת את השנייה כפי שהן עשו בעבר וגם היום, אפשר להיות בטוחים שמשהו
חסר.

דתות מאורגנות יכולות להיות הדבר הכי טוב או הכי גרוע בשביל האמת.
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הצעד הראשוןטקסים ומסורת הם דברים מאוד טובים אם אתם יודעים את האמת. אם אתם לא, הם יהיו מטעים.
הוא ראש פתוח, סובלנות, ושלווה.

8:6רומנסונחת.חייםזההנשמהעלהמוחאתלכווןאבלמוות,זההבשרעלהמוחאתלכווןכי

חלק מהאנשים מנסים להגן על האמונות שלהם ונלחמים בכל אידיאולוגיה שונה משלהם. לפעמים, הם אפילו
הורגים ומענים אנשים שלא מסכימים איתם. זה לא ממש גורם להם להיראות מוארים, אבל הם יותר מדי

חסרי-מודעות כדי להבין את זה. הם בחוסר-מודעות עושים את עבודתו של השטן בשם אלוהים.

כי אם תחיו לפי הבשר, זה מוות; אבל אם לפי הנשמה אתם תמיתו את המעללים של הגוף, יהיו לכם חיים.
8:13רומנס

של העבר, דברים מתים, אבל הן אומרות לסגודדתות רואות הכל הפוך. הן סוגדות לדבריםלסגוד למתים:
לחיים, לא למוות. הרבה דתות כרגע עוסקות במוות ופחד, והן אמורות להתעסק בחיים ואהבה. הן מתות והן לא
יודעות את זה. כפי שהתנ״ך אומר, תנו למתים לקבור את המתים. החיים הם בשביל מי שחי, ואם הן לא רוצות

זה עכשיו או לעולם לא.להתעורר, אז שיהיה.

זה שזורע לבשר שלו יקצור שחיתות מהבשר, אבל מי שזורע לנשמה יקצור מהנשמה חיים נצחיים. גלייטיינס
6:8



ישו אמר, ״שים לב לאחד החי כל עוד אתה חי, שמא תמות ותרצה לראות אותו ולא תהיה מסוגל לעשות
זאת.״

האחד החי הוא כל אחד שחי בתוך האמת והחיים.

בדיוק ההפך. ירושלים נחשבת המקום הכי קדושהמשמעות של המילה היא ״מקום של שלום״, והיאירושלים:
לשלושת הדתות השמיות; יהדות, נצרות ואיסלאם. היא גם הייתה המקום הכי אלים בעולם. זה אמור להראות

לאנשים שמשהו חסר. מה שחסר זו האמת האולטימטיבית. היא הוסתרה על ידי האמונות והמסורת שלהם.

למה יש יותר קונפליקט בארץ ״הקדושה״ מאשר בכל מקום אחר?

יכולה להיות רק סיבה אחת; האנשים שם הם הכי מוטעים. ירושלים היא המקום הכי אלים בהיסטוריה כי האנשים
שנלחמים עליה היו האנשים הכי מוטעים בהיסטוריה. העבר מחביא את ההווה.
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זה בדיוק מה שרוב האנשים שחיים שם עושים.המשמעות של המילה ישראל היא ״מאבק עם אלוהים.״ישראל:
כשאנשים יראו את האמת, הם יעשו את ההפך. אלה שמאמינים שהם הכי קרובים לאלוהים וגן עדן הם למעשה

הכי רחוקים. זה טרגי וכל כך לא הכרחי. הם פשוט צריכים לעשות את מה שספרי הדת שלהם באמת אומרים להם
לעשות.

האמת האולטימטיבית היא בתוך הדת שלהם, והגיע הזמן לראות אותה.

הרבה אנשים בקונפליקט הזה הם קרובים מדי לבעיה ויותר מדי מנטליים מכדי אי פעם ללמוד את האמת
ולהשתנות.

הנביאים של העבר היו מזדעזעים.

אנשים שנלחמים והורגים בשביל מקומות ודברים הם אבודים. הם אבודים, אבל רוב המין האנושי יכול לראות את
האמת ולהשתנות. אנחנו צריכים להיזהר לא לתת לאנשים המוטעים שנלחמים במזרח התיכון לגרור אותנו למטה

איתם.

האל שלי יותר טוב מהאל שלך; האל שלי יכול לכסח את האל שלך.

זה הכל ממש אווילי ומטופש, אבל זה קורה. זה הכי מטומטם שיכול להיות, והגיע הזמן לראות את זה בתור מה
שזה ולהתחיל לשנות דברים לפני שזה ישמיד את כולנו.

להילחם עבור הטעיה, פירוש לא נכון, זה הבזבוז האולטימטיבי של חיים. אלימות נותנת כוח למוח וצריך
להשתמש בה רק בשביל הגנה עצמית.

האמת תגלה את עצמה לאלו שמוכנים לראות אותה. היא לעולם לא תיראה על ידי אלו שלא מוכנים לראות אותה.
לנסות לפגוע באחרים זה רק יחמיר דברים. אם דת לא יכולה למכור את עצמה בזכות עצמה בהשוואה לא אלימה

עם דתות אחרות, זה אומר שאנשים לא מפרשים נכון את הדת שלך, לא שאתם צריכים להתחיל להרוג אנשים



שלא מסכימים איתכם. העבודה שלך היא להתעורר. אתם יכולים לכתוב ספר על זה או ללמד את זה לאחרים אם
זה עוזר לכם להישאר בהווה. הדבר הכי חשוב שאתם יכולים לעשות בשביל האמת הוא פשוט לחיות בתוכה.

אם האמת לא תתפשט באמצעות שיטות לא אלימות, הזמן הוא לא נכון בשבילה.

אלה תמיד האנשים הכי בורים, הכי אמוציונליים שיוצרים את כל הצרות. הם נשלטים ומוחזקים על ידי השטן/מוח;
הם החיה בהתגלמותה. האנשים האלה חושבים שהם עושים את רצונו של אלוהים ושהם ילכו לגן עדן, אבל הם

הכי רחוקים מאלוהים, האמת וגן עדן שאפשר להיות. אם הם היו יודעים את זה, הם היו משנים את דרכיהם.
אנחנו צריכים להאיר אותם לפני שהם יהרגו את כולנו.
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אלוהים לא צריך לוחמים אלימים עכשיו. כל המלחמות הן אח נגד אח, ועכשיו שהאמת מתגלה לאנשים, לעולם לא
תהיה עוד מלחמה דתית מוצדקת או כל אלימות דתית. תמיד יהיו כמה מטומטמים שיצרו צרות, ואנחנו נגן על

עצמנו מהם עם אלימות אם צריך.

אנחנו צריכים ללמוד לחיות ביחד כאחים או למות יחד כטיפשים. מרטין לותר קינג ג׳וניור

אם דת היא לא בטוחה מספיק בזכות עצמה, חייב להיות משהו חסר אצלה, וכל מה שצריך לעשות זה למצוא את
מה שחסר.

ישו אמר, ״מי שלוקח את החרב ימות על ידי החרב.״ אתם חושבים שאפשר לגבור על רשע עם עוד רשע?

זה צריך להיות ברור שאלימות היא לא הדרך למכור דת או להפוך ליצור רוחני. כשיראו את האמת, מלחמה וכל
הסכסוכים יעצרו.

לוחמים כביכול ״קדושים״ מזינים את החיה, עושים את עבודתה של החיה.

אין אנשים טובים או רשעים. יש פשוט את אלו שיודעים את האמת ואלו שלא. הקרב בין טוב לרע הוא
מנטאלי.

מסיבות דתיות לא יודע את האמת. הנוצרים,אף אחד שנלחם על אדמה או דברים אחריםלהילחם על דברים:
היהודים והמוסלמים הכי מוטעים נלחמים על מקום קטן שנקרא ירושלים. הם חושבים שהאל שלהם חי שם, והם

צריכים להשיב את המקום בשבילו. האל שלהם צריך את העזרה שלהם, למרות שהוא כל יכול. אין בזה שום הגיון,
אבל שום דבר שהם עושים לא הגיוני. האמת היא, החיה מאכלסת את ״המקום הקדוש״ שבתוכם.

מלחמה שתהרוג מיליוני אנשים. הרבה מהםהקונפליקט הזה בין כמה אנשים בורים יכול להתחילארמגדון:
מקווים שזה יקרה, שהתנ״ך אומר שזה חייב לקרות. אנשים באמת מקווים להתחיל מלחמת עולם דתית שהתנ״ך

קורא לה ארמגדון. זה חולני, אבל זה קורה. זה הפירוש המוטעה הכי מסוכן.

אנשים שמאמינים שמלחמה קדושה שתהרוג את רוב המין האנושי חייבת לקרות הם האנשים הכי מוטעים
והכי מסוכנים בעולם.
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אנשים ששמים ערך בדברים ונלחמים על דברים, על שרידים כביכול קדושים ומקומות קדושים, הם חיים במוח של
החיה. האמת היא, אלוהים הוא לא בתוך משהו אחד או אחר. אלוהים לא נמצא במקום אחד יותר מאחר.

אלוהים/החיים נמצאים בכל מקום באופן שווה. ישו אומר שהוא לא בדבר אחד או אחר כשהוא אומר, ״אם גן עדן
היה בשמיים הציפורים היו יותר קרובות אליו.״ פירשו את זה לא נכון, אז אני לא אצטט את הכל, אבל תחפשו את

זה ותראו למה אני מתכוון. ישו והתנ״ך אומרים הרבה פעמים ובהרבה דרכים שאלוהים נמצא בכל מקום, אבל
לאף אחד לא אכפת, במיוחד אלה שאומרים שהם מאמינים. האנשים האלה לא יכולים לקרוא את כתבי הקודש של

עצמם. הם אומרים בפשטות שאלוהים נמצא בכל מקום. איזה מין אנשים יכולים לבצע אלימות בשם אלוהים
ולהתעלם מהספר שהם אומרים שנכתב על ידי האל שלהם? רק אנשים עיוורים יכולים לעשות את זה.

התיבה האבודה, חתיכת עץ מהצלב, או דבריםלמה אנשים חושבים שלדברים כמו תכריכי טורינו,שרידים:
אחרים שאולי היו או לא היו קרובים לנביא יש כוח מיסטי? זו עבודת אלילים.

הגביע הקדוש הוא האמת של החיים.

אנשים יטוסו אלפי קילומטרים ויבזבזו אלפי דולרים כדי לראות כתם על קיר שחלק מהאנשים חושבים שהוא נראה
כמו אחד הקדושים שלהם. לסגוד לאלילים, תמונות, ושרידים זה תרגול פגאני ונגד ההדרכה של ישו, אבל אנשים
כביכול נוצרים עושים את זה בכל מקרה. מה הם חושבים? לחתיכת עץ או משהו שבורך על ידי מטיף מוטעה אין
ערך, חוץ מלשטן/מוח. תתעוררו אנשים. האמת היא, כל מי שמעורב בסגידה לשרידים הוא פוגע בדת שלו והוא

מוטעה על ידי השטן/מוח.

דברים ומקומות כביכול ״קדושים״ רק נותנים לשטן/מוח משהו להילחם עליו. הם הטעיה מסוכנת. האמת היא,
אלוהים/החיים הם בכל מקום שאתם נמצאים כל הזמן. אין שום דבר שצריך להילחם עליו בשם אלוהים.

אלוהים הוא האמת והחיים; לכן האויב של האמת והחיים הוא האויב של אלוהים.

שלום יגיע למזרח התיכון להיות כמעט בלתיהפירוש המוטעה הזה גורם לאפשרות שאדם שלאנטיכרייסט:
אפשרית. אותם האנשים האלה יראו אותו כאנטיכרייסט ויהרגו אותו. זו הסכנה של הטעיות דתיות ואשליות אחרות

שהמוחות שלנו מייצרים. הם האנטיכרייסטים האמיתיים.

אנשים שהורגים אנשים אחרים בשם אלוהים עושים את עבודתו של השטן.
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בלתי נגמר של נקמה. זה גורם לכל מיאנשים לכודים במסורת, לכודים בבורות של העבר ומעגלנקמה:
שמעורבים להיות שוטים מסוכנים בלי שום תקווה להגיע לגן עדן. נקמה היא כלי של טיפש.

השטן/מוח משתמש בעבר כדי להרוס את ההווה והעתיד.

להשתמש בשם של אלוהים בשביל כיבושים אלימים או כל סוג של רווח חומרי זה הדבר הכי גרוע שאדם יכול
לעשות, בין אם אנשים שעושים את זה יודעים את זה או לא. הם לא על המסלול לגן עדן, הם לא יכולים להיות

יותר אבודים.

שימוש בדת כדי לעשות דברים רעים יכול לקרות רק בהיעדרה של האמת.



אנשים בעבר הצדיקו כמה דברים ממש רעים, כי הם חשבו שזה היה בתוך הדתות שלהם לעשות אותם. הרבה
אנשים עדיין עושים את זה עכשיו. החוק יכול לעצור חלק מזה, אבל רק האמת יכולה לשים קץ להכל ביחד.

כשאנשים לא יודעים את האמת, אפשר להגיד להם שכל דבר הוא האמת כדי לספק את הצרכים של המנהיגים
שלהם המוטעים והרשעים, ואי אפשר לדעת שהם משקרים. המנהיגים האלה יכולים לשכנע אנשים שהם לא

יכולים להגיע לגן עדן ושהם ילכו לגיהנום אם הם לא יעשו את מה שאומרים להם.

רק האמת האולטימטיבית יכולה לעצור את זה. זו אחת הסיבות למה האמת היא כל כך הכרחית בשביל להשתלט
על עצמנו ועל החיים שלנו.

זה טראגי שזה קורה כבר כל כך הרבה זמן, אבל הכל קורה כשזה קורה. אנחנו צריכים פשוט לשמוח שהאמת היא
כאן עכשיו.

בנוסף לזה שאנשים נהרגים, אלפי אנשים ואפילו ילדים נשדדים, נאנסים, ונהרסים רוחנית בשמו של אלוהים.

עכשיו. כולם ייסלחו על מה שהם עשו לפני שהםהכל היה צריך לקרות כדי להביא אותנו לאיפה שאנחנוהעבר:
ידעו את האמת, אבל עכשיו הם יודעים.

אנשים רוחניים לא מטנפים את ההווה עם מה שקרה בעבר.

ישו אמר, ״סלח להם, כי הם לא יודעים מה הם עושים.״

כולם ייסלחו על מה שהם עשו לפני שהאמת גולתה אם הם ישתנו כשהם ילמדו את האמת (יקראו את הספר
הזה). אין אנשים רעים, רק אנשים שלא יודעים את האמת, אנשים שהוטעו.
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אישית. זה קרב בין המוח לנשמה, השטןהמלחמה היחידה שצריכה להילחם היא מלחמההמלחמה עכשיו:
ואלוהים, שקרים והאמת.

אף אחד לא צריך לבצע אלימות בשביל הדת שלו יותר. עכשיו אתם יודעים. זה מובן מאליו לאנשים
שהתעוררו ויודעים את האמת.

תהיו פנאטיים בשביל האמת, אהבה, שלום, שגשוג, ואתם תעשו את רצונו של אלוהים.

לו כוח לא רואה את האמת. אם קבוצה אחת רואה אתכל הקונפליקטים קורים כי מישהו שישכולם ביחד עכשיו:
האמת, אבל קבוצה אחרת לא רואה, הקבוצה שלא רואה את האמת יכולה להכריח את הקבוצה שיודעת את

האמת להילחם בהגנה עצמית. זו הסיבה שאנחנו צריכים כולנו ללמוד את האמת בערך באותו הזמן כדי להימנע
מקונפליקט גדול.

רוב האנשים שיוצרים פחד ואלימות הם מהחיה, ורוב האנשים שיוצרים שלום ואהבה הם מהנשמה; זה כזה פשוט.
קונפליקטים לא יעצרו בין-לילה, אבל זה חייב לקרות בקרוב, או שאנחנו נשמיד את עצמנו.

אנשים מוטעים ונשקים גרעיניים הם שילוב מאוד מסוכן.



כשאני רואה את החדשות, אני בעיקר רואה סלבריטאים עשירים נכנסים לצרות ואנשים הופכים חזרה לעצמי
החייתי הפרימיטיבי שלהם ועושים משהו נוראי למישהו אחר. הדברים האלה פשוט עוזרים להסתיר את המפלצת

שבאמת הורסת אותנו.

כתבי קודש דתיים ומסורת לא צריכים להשתנות; הם הכרחיים.

התנ״ך וכתבי דת אחרים אומרים שזה חילול הקודש לשנות משהו שכתוב בתוכם, וזה נכון. לא אמורים לשנות
אותם; הם לא צריכים להשתנות. אנחנו צריכים אותם איך שהם בתור אבני מדרך לאמת האולטימטיבית, מדרגות

לגן עדן.

אני לא אומר לשנות שום דבר בכל כתב דת מסורתי. אני אומר את ההפך ואומר שהאמת האולטימטיבית היא
בתוכם עכשיו, אבל רק מספר קטן של אנשים יכולים לראות אותה עכשיו. זה הספר הראשון שמפרש נכון את מה

שבאמת כתוב בתנ״ך. הוא לא אומר את הכל, אבל הוא אומר מספיק כדי להראות את הדרך.

האמת האולטימטיבית לעולם לא משתנה, כי היא המציאות עצמה, אבל האמת האמיתית היא לא בשביל
כולם בהתחלה. רוב האנשים צריכים את המיתוסים בהתחלה.
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שיש ידע סודי, האמת המוארת, התעלומות שלרוב הנביאים השמיים האחרים וישו אמרותעלומות הממלכה:
הממלכה שהן רק בשביל הנבחרים או אלו שמוכנים לראות אותה. הבשורה של ג׳ון אומרת, ״ישו אמר שהאמת

האולטימטיבית מוחבאת במשלים שלא ניתן להבין עד שאנשים יהיו מוכנים.״ הרבה אנשים מוכנים להבין עכשיו.

ישו אמר, ״השעה מגיעה שאני לא אדבר אליכם באמרות מסתוריות, אלא אספר לכם בפשטות על אלוהים.״

צריכים לדעת את האמת ולהביא אותה לקהילההמנהיגים של דתותלהשתמש במסורות כדי לגלות את האמת:
שלהם, אבל הם צריכים לעשות את זה בדרכים הישנות המסורתיות. צריך לספר לאנשים רק מיתוסים שמכילים

את האמת, ואז אנשים שמוכנים לראות את האמת ישמעו אותה במיתוסים המסורתיים.

הם צריכים להפסיק לספר את המיתוסים על השיטפון ודברים אחרים שברור שהם לא נכונים בלי להסביר שהם
סיפור מורל ולא האמת האמיתית. לעולם לא להגיד שמשהו הוא נכון פשוט כמשמעו, שהוא לא. כשאנשים

מתחילים לראות את האמת במיתוסים, תאמרו להם לקרוא את הספר הזה או ספר אחר שמגלה את האמת
המוארת. זה כזה פשוט.

הרבה אנשים לא התפתחו מספיק כדי להבין את הספר הזה, אז הם יצטרכו להישען על המיתוסים שמכילים את
האמת ועדיין להיות על המסלול. אנשים שמאמינים בדת יצטרכו לראות את האמת דרך הדת שלהם כדי להיות

הישנות כדי לעבוד הכי טוב.האמת צריכה את המסורותמסוגלים לקבל אותה בתור האמת.

האמת בלי דתות הייתה יוצרת סכסוך, לא שלום. האמת איך שהיא מוסברת עכשיו היא הדרך היחידה
שהאמת יכולה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות.

בתנ״ך וספרי דתי אחרים באמת מאמיניםהשאלה היא, כמה אנשים שאומרים שהם מאמיניםהטעיה-עצמית:
בהם?



למה אפילו הדתיים האדוקים מפחדים מהמוות? אם הם באמת היו מאמינים שהם ילכו לגן עדן כשהם ימותו,
הם לא היו מפחדים מהמוות.

האמת היא, אף אחד לא יכול באמת להאמין במשהו שהוא לא מבין. הם יכולים להגיד שהם מאמינים במשהו
שהוא לא הגיוני, אבל הם לא יכולים באמת להאמין לזה או לבטוח בזה. הם פשוט מנסים להטעות את עצמם. אם

מישהו שאומר שהוא יודע את האמת אומר לכם שנחשים יכולים לדבר, אתם יכולים לרצות להאמין לו ולהגיד
שאתם מאמינים לזה, אבל אתם לא יכולים באמת להאמין לזה.
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אף אדם רציונלי ומושכל לא יכול להאמין שכל העולם הוצף.

אם כל העדויות הפיזיות אומרות שזה לא נכון, המיתוס לא יכול לעזור להם; הוא מטעה אותם וזו לא הדרך. אם
אתם לא מבינים משהו, אתם לא יכולים להגיד שאתם יודעים אותו, כי אתם לא ״יודעים״ שום דבר. האמת היא רק
האמת בשבילכם כשאתם מבינים אותה והיא הגיונית. אף אחד לא מבין באמת את התנ״ך או ספרי דת אחרים לפי

איך שמפרשים אותם כרגע, כי הם לא הגיוניים, ולכן בלתי אפשריים להבנה.

הצעד הראשון הוא להפוך לכנים עם עצמכם.

אני בכנות יכול להגיד שאני מאמין בתנ״ך, כי אני מבין אותו.

אתם צריכים לדעת על מה התנ״ך באמת מדבר לפני שאתם יכולים להגיד שאתם מאמינים בו. עכשיו, רוב
אואומרבאמתשהתנ״ךבמהולאהזה,הספרשל3בעמודמתארשאניבמיתוסמאמיניםשהםאומריםהאנשים

במשמעות האמיתית שלו. במה אתם מאמינים?

ישו אמר, ״אנשים מכבדים אותי עם השפתיים שלהם, אבל הלב שלהם רחוק ממני. הם סוגדים לי לשווא,
כשהם מלמדים את ההוראות ועקרונות של בני האדם.״

במילים אחרות, אנשים מדברים על אלוהים, מתפללים לאלוהים ואומרים שהם מאמינים באלוהים, כשהאמת היא
שהם לא יודעים את אלוהים או מה שהתנ״ך באמת אומר. הם לא יכולים להגיד שהם מאמינים במשהו אלא אם כן

הם יודעים מהו. הבעיה היא, אנשים הם עקשנים ולא רוצים להודות שהם טעו.

הם חושבים, ״איך אני יכול להגיד שמה שלימדתי לא היהזה במיוחד נכון לגבי מנהיגים דתיים.מנהיגים דתיים:
נכון?״ הם חושבים שהם יאבדו את הכל, אבל ההפך נכון, הם יקבלו הכל.

הם לא צריכים אי פעם להודות שהם טעו, כי הם לא טעו. הם עשו את מה שהם היו חייבים לעשות לפני
האפוקליפסה (החשיפה).

הם סיפרו את כל האמת שהיה אפשר לראות, אז הם לא עשו שום דבר רע. עכשיו שאפשר לראות את האמת, הם
צריכים פשוט להמשיך ללמד את אותו הדבר באופן בסיסי. הם פשוט צריכים להתחיל להשמיט כמה דברים כמו

השיטפון, ניסים, הסיפור שהיקום נוצר בשישה ימים וכל שאר הדברים שברור שהם שקרים. פשוט להתחיל לספר
את המיתוסים שמכילים את האמת.



מנהיגים דתיים יכולים להשאיר בפוזיציה שלהם אם הם יכולים לראות את האמת עכשיו.

135

יכולים לראות את האמת, צריך להחליף אותם עםאם המנהיגים הנוכחיים של הכנסייה לאפול עשה את זה:
אנשים שכן רואים. המנהיגים של הכנסייה חייבים לעשות את מה שפול עשה. הם חייבים לעבור מלהיות הכי

גרועים להכי טובים. הדוגמא של פול היא לא צירוף מקרים; היא מראה שאנשים יכולים לשנות את החיים שלהם
לגמרי, אז כשמנהיגי הכנסייה יעשו את זה, הם פשוט ישתמשו בסיפור של פול להראות שזה לא משהו בלתי

שגרתי ולמעשה הכרחי לעשות את השינוי כשהאמת מתגלה.

דתות פשוט עוברות מלהאמין ל-לדעת.

התנ״ך אומר שאלוהים דחה מישהו שניסה להיכנס לגן עדן כי הם לא הכירו אותו. זו מטאפורה שאומרת לאנשים
שאתם חייבים לדעת את אלוהים, לא רק להאמין בדת, כדי להיכנס לגן עדן. כמעט אף אחד לא יכל לדעת עד

עכשיו.

אף אחד לא יכול להאמין במשהו שלא הגיוני או שלא נתמך על ידי העדויות. אם אתם מאמינים, אתם חייבים
להאמין במה שהתנ״ך אומר כדי להגיע לגן עדן. אתם לא תגיעו לגן עדן עד שתלמדו את מה שהוא באמת אומר,

ועכשיו אתם יכולים לדעת.

השטן השתמש בתנ״ך נגד עצמו ונגד הדת כדי להחביא את האמת.

הכילמעשההםקרוביםהכישהםשמאמיניםשאלו)15:8-9(מתיואומרהתנ״ךהאולטימטיבית:ההטעיה
רחוקים. הוא מתכוון לאלו שכרגע הכי מסורים לדתות. השטן/מוח מצליח לבצע את ההטעיה האולטימטיבית

כשהוא מצליח לגרום לאנשים לחשוב שהם מאמינים בתנ״ך, כשלמעשה הם לא יודעים מה התנ״ך אומר. זה הופך
את האנשים שהכי מעורבים בדתות להכי מרומים ועבדים של השטן. הם אומרים שהם הצבא של אלוהים, אבל

למעשה הם הצבא של השטן.

חושבים שהממשלה נותנת לאנשים מידע מוטעהזה טריק ישן. אנשים שמאמינים בקונספירציותמידע מוטעה:
לגבי עב״מים. עושים את זה ככה; משחררים סיפור שהוא שגוי, אבל יש בו חלק מהאמת כדי להטעות אנשים. זה

גורם להם לחשוב שהם יודעים את האמת, אז הם לא מחפשים יותר או מחפשים בכיוון אחר. זו אחת מצורות
ההטעיה הכי טובות והכי אפקטיביות.

״אלו שחושבים שהם הכי קרובים לאלוהים הם הכי רחוקים.״ ישו

האנשים שחושבים שהם מקדישים את החיים שלהם לאלוהים הם למעשה עושים את ההפך הגמור. מה יכול
להיות יותר אירוני או טרגי? השטן הוא חמקני וערמומי בדיוק כמו שהתנ״ך אומר. אנשים יודעים שהתנ״ך מכיל את
האמת, אבל לא הרבה יותר מזה. השטן/מוח עבד בערך על כולם עד עכשיו. אלה הדתות השמיות, יהודים, נוצרים

ומוסלמים, שהכי רחוקים מהאמת, אבל אלו שהכי רחוקים הם הכי קרובים כשהם רואים את האמת.
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ישו אמר, ״אם נחפש, אנחנו נמצא.״



אף אחד לא מחפש. ישו לא היה אומר, ״אם נחפש אנחנו נמצא״, אלא אם כן אנחנו צריכים לחפש כדי למצוא.
לחפש.אתם צריכים לעשות את מה שישו אומר כדי לעקוב אחרי ישו:

רוב הדתיים האדוקים לא מחפשים את האמת, כי הם חושבים שהם כבר יודעים אותה. אתם חייבים לדעת
שאתם לא יודעים כדי לחפש.

הוא לא היה אומר שצריך לחפש אם לא היינו צריכים לעשות את זה. ישו אומר, מה שאנשים יודעים עכשיו זה לא
כל מה שיש לדעת, שיש משהו חדש לדעת (אלוהים). נוצרים חושבים שהם יודעים את כל מה שיש לדעת, אז הם

לא מחפשים. הם פשוט מתעלמים ממה שישו אומר להם לעשות, ובכל זאת הם עדיין קוראים לעצמם נוצרים
ואומרים שהם מאמינים בתנ״ך.

אף אחד בעמדה של כח בדתות מסורתיות לא באמת מחפש את האמת; הם לא מחפשים כמו שישו אמר להם
לעשות. איך אתם יכולים לקרוא לעצמכם נוצרים אם אתם לא עושים את מה שישו אומר לכם לעשות? הם חייבים

להפסיק לחשוב שהם יודעים את האמת ולהגיד לאנשים אחרים שהם יודעים אותה, ובאמת להתחיל לחפש, או
שזה יעלה להם בנשמות האלמותיות שלהם.

הדבר הבא הכי טוב אחרי המציאה של אלוהים/החיים הוא לחפש את אלוהים/החיים.

כשאתם מתחילים לחפש את האמת, אתם מתחילים למצוא אותה, בדיוק כמו שישו אמר. הארות חדשות של
האמת פשוט יתחילו להגיע אליכם מהאוויר (הרוח הקדושה/הלא-מודע הקולקטיבי). זה המקום שממנו הגיעו

ההארות החדשות בספר הזה. ההארות החדשות מאפשרות לך לחבר את הנקודות ולחבר את הפאזל לתמונה
מלאה.

לגמרי, אבל לעולם לא את החיים לגמרי. הםאתם יכולים לדעת את האמתהחיפושים לעולם לא נגמרים:
אינסופיים, וכדי לדעת אותם הכי טוב שאפשר, צריך כל הזמן להסתכל עמוק יותר, כל הזמן לחפש אותם, להיות

יותר פותחים אליהם.

התנ״ך אומר, אתם תדעו את מה שלא ניתן לדעת.

כי אי אפשר לכבות את המוח על ידי חשיבה. זואתם לא יכולים לחשוב את דרככם לחיים האמיתיים,כוונה:
סתירה במונחים, אבל אתם צריכים לרצות את זה. אתם צריכים להיות עם הכוונה להשיג את האמת והחיים כדי

לקבל אותם. אתם צריכים לחפש אותם עם כל הלב שלכם כדי שהם יגיעו אליכם. זה מגיע בצורה של חיים
אמיתיים והשראות. כוונה מחברת אותך ללא-מודע הקולקטיבי או הרוח הקדושה כפי שהיא נקראת על ידי דתות

מסויימות. זו הדרך שאתם מקבלים את מה שאתם רוצים בלי לנסות.
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ביקום יש כח שלא ניתן למדוד או לתאר ששאמאנים קוראים לו כוונה, ולגמרי כל מה שקיים בכל הקוסמוס
מחובר לכוונה על ידי קישור מחבר. קרלוס קסטנדה

עד שהם ימותו, אפילו אחרי שהם ילמדו פרשנותהרבה אנשים יאמינו למיתוסים הישנים המסורתייםלא יבינו:
יותר מדויקת של אמת רוחנית. זה מפני שהם לא מוכנים לקחת את הצעד האחרון באבולוציה.

אנשים יראו רק את מה שהם מוכנים לראות.



ראלף וולדו אמרסון

הם לא יכולים להבין את האמת האולטימטיבית עדיין. הם אולי יצטרכו לחזור כבן אדם ברמה של המין האנושי עוד
כמה פעמים.

הבאים אם לא שמעתם את האמת האולטימטיבית,אתם יכולים לחזור כגבר או אישה בחייםפסגת מעגל החיות:
או אם שמעתם את האמת האולטימטיבית אבל לא הבנתם אותה. רוב האנשים בעבר לא יכלו לדעת את האמת.
אתם לא מגיעים לפסגת מעגל החיות האבולוציוני עד שאתם שומעים ומבינים את האמת האולטימטיבית. אנשים
נמצאים איפה שהם נמצאים. לחיות נמוכות יותר אין שום סיכוי לדעת את האמת האולטימטיבית, וזה אותו הדבר

עם בני אדם פחות מפותחים.

ישו אמר, ״סלחו להם, כי הם לא יודעים מה עושים.״

במילים אחרות, אם אתם לא יודעים מה אתם עושים, אתם תקבלו עוד הזדמנות בסופו של דבר. אם אתם כן
יודעים את האמת, אתם חייבים לנצל את זה כל עוד יש לכם את ההזדמנות, או שתשלמו את המחיר

האולטימטיבי.

מבינים אותה, אבל מכחישים אותה, אתם תלכואם מספרים לכם את האמת האולטימטיבית ואתםצומת הדרכים:
לתחתית המעגל האבולוציוני כשתמותו. הייתה לכם את ההזדמנות, ולא לקחתם אותה.

בערך כל המין האנושי ידעו את האמת האולטימטיבית, לפחות את החלק של המוח, בדור הזה.

אם אתם קוראים את הספר הזה, אתם יודעים מהי האמת האולטימטיבית, כי אני סיפרתי לכם אותה. רק אתם
יודעים אם אתם מבינים אותה ומה המשמעות שלה.
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את הצעד הבא להפיץ את האמת וללמוד אתאם אתם מבינים את האמת ולא מנסים לפחות לקחתבלתי נסלח:
האמת החיה, אתם מכחישים את האמת והחיים, ואין חטא גדול יותר מלהכחיש את אלוהים. זה באמת חטא מוות.

זה החטא היחידי הבלתי נסלח, החטא האמיתי היחידי.

כשתמותו, אתם תיוולדו מחדש בתחתית הים, תחתית שרשרת המזון. אתם יכולים להיות שם בחמש הדקות
הקרובות. קשה להאמין לזה, אבל זה מה שכל העדויות אומרות, ואת זה אי אפשר להכחיש. האמת היא עסק

רציני; היא יכולה לברך או לקלל אותך להרבה מאוד זמן. אתם חייבים לעלות למעלה כשיש לכם את ההזדמנות, או
שאוטומטית תרדו למטה. המין האנושי נמצא בפסגת מעגל החיות האבולוציוני, אז כשעולים למעלה, עולים כל

הדרך למעלה. כשיורדים למטה, יורדים כל הדרך למטה.

אתם עכשיו נמצאים בצומת הדרכים, הצלב. לאיזה כיוון אתם תלכו?

כי ההורים שלהם, הסבים וכל האבים הקדמוניםאנשים רוצים להאמין שמה שלימדו אותם זו האמת,חיים בעבר:
שלהם האמינו בזה. זה מפני שזה מסורת; זו הדרך שזה תמיד היה. זה מבוסס ומושרש בתרבות. זה לא קל

לאנשים לשנות את הראייה שלהם על עצמם והעולם. בעבר, שינוי היה כמעט בלתי אפשרי בשביל אנשים;
במקומות מסויימים זה עדיין בלתי אפשרי. זה אפילו יכול לגרום למוות שלך, אבל שינוי הולך לקרות בכל מקרה; אי

אפשר לעצור את האמת. ככל שיותר אנשים ישכילו, יותר אנשים יראו את האמת או לפחות יראו שמה שלימדו



אותם שגוי או לא שלם, וזו ההתחלה. העבר יכול להיות החבר הכי טוב שלנו אם נראה את האמת, או האויב הכי
נורא שלנו אם לא נראה את האמת.

אנחנו לא נוותר על המסורות, המנהגים והטקסים הישנים שלנו. אין בהם שם דבר רע כל עוד אנשים יודעים את
האמת. אם אנשים יודעים את האמת, הם יראו את האמת ואת התועלת האמיתית בתוכם ולא יהיו מוטעים כמו

שוםעכשיו. מסורות, מנהגים וטקסים ישנים משרתים מטרה חיובית; הם מאחדים אנשים ונותנים מבנה לחיים.
דבר לא צריך להשתנות חוץ מפרספקטיבה.
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5.5פרק-ועתידעבר-גדולהתמונה-5חלק

אמת חדשה נגד אמת ישנה

ישן יותר טוב״ כשזה נוגע לאמת. ההפך הואהרבה אנשים חושבים ״כמה שיותראמת חדשה נגד אמת ישנה:
האמת. ידע תמיד מתפתח ונהיה יותר שלם ומדויק. הכי חדש זה כמעט תמיד הכי מדויק כשזה נוגע להסברים של
האמת ורוב הדברים האחרים. אני יודע יותר ממה שידעתי אתמול, ואני אדע יותר מחר מאשר שאני יודע היום. זה

אותו הדבר לגבי כולם; ידע גדל ככל שהזמן עובר. טכנולוגיה וידע תמיד גדלים ומתקדמים. זה מפני שהאמת נבנית
על עצמה. אמת דתית אמורה לעשות את אותו הדבר, אבל היא לא. אמת דתית לא עודכנה, וצריך לעדכן אותה.

עושים את זה כשמחברים את האמת הישנה עם האמת החדשה. תהפכו את השניים לאחד. הארות חדשות של
האמת פשוט מוסיפות למה שכבר ידוע.

היא מפני שהיה להם יותר זמן להפוך למושרשיםהסיבה שמיתוסים מאוד ישנים הם כל כך פופולרייםידע עתיק:
בתרבות. היה יותר זמן להמציא דברים לגביהם ולכוונן את המיתוסים.

ככל שהולכים יותר אחורה, יש פחות תיעוד של מה שבאמת קרה. אנשים יכולים לטעון שכל דבר קרה, ואי אפשר
לשלול את זה על ידי עובדות לא נוחות של מה שבאמת קרה באותו הזמן.

כשאנשים יראו את האמת, נביאים יתחילו להצליח יותר במהלך החיים שלהם.

בחיים; אנשים יכולים לראות שהם פשוט בני אדםזו הסיבה שנביאים חיים לא מסתדרים טובנביאים חיים:
רגילים. אחרי שנביא מת, הם נהיים פופולריים, כי אנשים אומרים שהם היו סופר-אנושיים באיזושהי דרך. אנשים

רוצים להאמין שמישהו צריך להיות על-טבעי כדי להגיע לאלוהים או גן עדן. אנשים חושבים שאם נביאים הם פשוט
אנשים רגילים, הם לא יכולים לעזור, מה שהופך אנשים לאחראים לעזור לעצמם.

כל מה שאנשים צריכים לעשות זה לראות את האמת; הם לא חייבים לעשות שום דבר אחר.

אנשים לא רוצים לקחת אחריות על החיים שלהם, כי הם לא חושבים שהם יכולים לגרום לזה לקרות בעצמם,
כשהם למעשה כן יכולים וחייבים.

אם אנשים נורמליים לא היו יכולים לעשות את זה, אף אחד לא היה יכול לעשות את זה, כי כולם פשוט אנשים
נורמליים. אנשים לא רואים את העובדה הפשוטה והברורה הזו.
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אנשים ממעיטים ביכולות שלהם. האמת היא, אנחנו הכתר של הבריאה הפיזית, ולא רק שאנחנו יכולים לגרום לזה
לקרות, אנחנו נגרום לזה לקרות, כי אם אתם לא תעשו את זה, אף אחד לא יעשה את זה, ואתם יודעים את זה

עמוק בפנים.

העבר הוא הדבר הכי מוערך יותר מדי שיש.

הרבה ספרים וסרטים עושים רומנטיזציה לעבר, אז רוב האנשים לא יודעים איך זה באמת היה. הימים הישנים
הטובים הם בעיקר פשוט בולשיט. דברים עכשיו הרבה יותר טובים בשביל רוב האנשים משהם אי פעם היו.

אין שום דבר מדהים או יוצא מן הכלל שקרה. העבראנשים מתרשמים יותר מדי מההישגים של העבר.פירמידות:
היה זמן של בורות, ברוטליות וחוסר צדק. כמה שתלכו יותר אחורה, הייתה יותר בורות, ברוטליות וחוסר צדק.

אנשים מאדירים את העבר כדי להאדיר את עצמם.

הפירמידות והישגים ישנים אחרים של בנייה הם לא מדהימים אם רואים אותם כפי שהם באמת. האם משהו יכול
להיות יותר בזבזני מלקחת אלפי אנשים ולהעביד אותם בפרך במשך שנים רבות בשביל לבנות קבר, משהו

נהדרים?למה אנשים חושבים שהםשמיועד להועיל רק לאדם אחד מת?

הפירמידות הן פשוט ערימה גדולה של אבנים שמעורמות יפה, בדיוק מה שהיינו מצפים שיבנו אנשים פרימיטיביים
מוטעים. לא היה להם משהו טוב יותר לעשות בין לבין מלחמות. תפוקה של אוכל הייתה קלה בשבילם באותו הזמן

ומקום, לכן היה להם את הזמן וכוח אנושי לבנות אנדרטות גדולות וחסרות תועלת.

שליטים הבינו שפרויקטים גדולים של בנייה שמרו על מספרים גדולים של גברים ביחד, מאורגנים, ובמצב פיזי טוב
בין לבין מלחמות. מספרים גדולים של גברים צעירים יכולים להיות מסוכנים לשליטים אם לא מעסיקים אותם. זה

גם גרם לשליטים להרגיש חשובים וחזקים. האנדרטות גם נועדו לנשק את התחת של איזה אל או אלים בלתי
נראים שהן הוקדשו להם.

פרויקטים גדולים של בנייה גם אמרו לשליטים אחרים שכדאי להם לחשוב פעמיים לגבי לתקוף אותם. זה נותן את
המסר שאם שליט יכול לארגן מספרים גדולים של גברים חזקים ובעלי תושייה בשביל פרויקטים של בנייה

מאסיביים, הוא יכול גם להשתמש באותם גברים בשביל מלחמה. כמה שהאנדרטה הייתה יותר גדולה וקשה
לבנייה, כך הצבא הפוטנציאלי היה יותר גדול. בערך כל דבר שאנשים עשו בעבר היה קשור למלחמה, דת, ו/או

האגו של שליט.
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האבנים האלה כל כך גדולות וקשות להזזה כי זה הרשים אנשים, ואם הן לא היו כאלה גדולות, הן לא היו פה עדיין
היום. היו הרבה דברים ענקיים ופנטסטיים אחרים שנבנו בעבר שלא נמצאים כאן יותר, רק כי האבנים היו קטנות

יותר והיה קל יותר לסחוב אותן למקום אחר. בזמן מאוחר יותר כשאנשים היו צריכים לבנות מבנים אחרים, הם
פשוט השתמשו באבנים ממבנים קודמים כדי לבנות את המבנים החדשים.

שום דבר שקרה בעבר לא היה מפתיע בשום צורה.



הדבר היחיד שאנחנו יודעים לגבי העבר בוודאות זה שאנשים היו בורים, בעלי דעות קדומות, פראיים, בלתי
הוגנים, אגואיסטיים, מפוחדים ואהבו לספר סיפורים.

אם ארכיאולוג היה חופר גשר שער זהב עתיק או טלפון, הייתי חושב שאולי משהו מדהים או לא צפוי קרה בעבר.
עד אז, אף אחד לא צריך לחשוב שקרה משהו יותר מדי חשוב או פנטסטי.

האנדרטות האלה פשוט מעידות על סבל, חוסר צדק ובורות.

כשאנשים יראו את הסבל ואי-צדק שהבנייה של האנדרטות גרמה, הם לא יחשבו שהן כאלה חשובות יותר.

העבידו אנשים עניים למוות בשביל כלום.

ההיסטוריה אומרת ״המלך הגדול הזה וזה״ בנה משהו נהדר. האמת היא, הם לא בנו שום דבר. הם הכריחו
אנשים עניים תחת השליטה שלהם לבנות אותם. ההיסטוריה חייבת להפסיק להאדיר את המפלצות האלה.

תזכרו, אתם הייתם שם. אין ספק שבזבזתם גלגולי חיים רבים בעבודה למען איזה מלך אגואיסטי. תדמיינו את
עצמכם עמלים בשמש החמה, מהזריחה עד השקיעה, שבעה ימים בשבוע, חותכים ומזיזים אבנים עם הידיים

החשופות שלכם. זה נותן לכם פרספקטיבה חדשה לגבי אנדרטות גדולות עתיקות.

המלכים לא בנו אותן כפי שספרי ההיסטוריה אומרים; הם פשוט הסתכלו.

אנשים תמיד מסתכלים בחיבה על העבר הרחוק ולא רואים את האימה שהעבר היה באמת. זה מסוכן, כי כמו
שהפתגם אומר;

אלו שלא זוכרים את העבר נידונים לחזור עליו.

עכשיו ילדים משחקים משחקי מחשב של צבאות נלחמים עם חרבות וחושבים שזה היה יותר מכובד מאשר
להילחם עם אקדחים. הם אף פעם לא מראים את הערימות של הפצועים ששוכבים על שדה הקרב גוססים

באיטיות. לא היו להם פרמדיקים בתקופות האלה.
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אתם הייתם שם. הייתם באינספור צבאות לאורך ההיסטוריה.

כל הדיבור על כבוד, תהילה והרפתקה זה בולשיט. זה היה הכי מכוער ונורא שיכול להיות. זה היה פשוט אנשים
לוחמים קרב סכינים גדול ופראי. תדמיינו שזה קורה עכשיו בשכונה שלכם, ואין שום משטרה שתעצור את זה.

זה לא כמו שמראים את זה בסרטים. זה קל יותר להבין אם אתם מדמיינים חבורת אופנוענים גדולה ומשוגעת עם
סכינים ממש גדולים באים מעבר לגבעה כדי לאנוס ולחטוף את אשתך והילדים שלך ולהפוך אותך לעבד אם הם

לא הרגו אותך. אתם הייתם שם, או בתוך החבורה או נלחמים נגד החבורה, או אחת מהנשים שנאנסו, לרוב
ההיסטוריה של המין האנושי.

תתעוררו אנשים, ותריחו את הדם והמעיים. העבר קרה.



תדמיינו שמה שקרה בעבר קורה עכשיו בשכונה שלכם. זה קורה עכשיו באפריקה ומקומות אחרים בעולם
השלישי העני.

שהזכרתי למעלה אלפי פעמים בעשרת אלפים השניםאנחנו (המין האנושי) היינו מעורבים בפעילותעולם החיות:
האחרונות. זה יהיה בלתי יאומן אם לא היינו יודעים שזה קרה. הברבריות הזו היא מה שאנחנו נשאיר מאחור

כשנלמד את האמת והחיים. האם משהו יכול להיות יותר חשוב מזה?

העבר שלנו היה סיוט אחד גדול, ואנחנו יכולים לעזוב אותו לנצח.

הימים של אבירים ואצילות היו פשוט מיתוסים בשביל לשים פרצוף יפה על משהו כל כך מכוער ונורא שאף אחד
לא יכול לדמיין או לתפוס את זה.

תסתכלו על העבר ללא הבולשיט, ותוכלו לראות את האמת בפעם הראשונה.

הרבה אבנים חסרות ערך. אתם צריכים לסנן הרבההאמת בתוך התנ״ך היא כמו פנינים מעורבבות עםהתנ״ך:
דברים שהיו מיועדים רק בשביל אנשים שחיו לפני הרבה זמן. דוגמא: יהודים, נוצרים, ומוסלמים כולם מאמינים

בברית הישנה של התנ״ך. היא אומרת שאלוהים מתעצבן כשאנחנו לא מתנהגים כמו שצריך ועושה דברים נוראיים
מאוד. כתוב שם שפעם אחת הוא זרק אש למטה ושרף כל גבר, אישה וילד בתוך עיר (סדום). התנ״ך אומר שהוא

עשה את זה כי אנשים נהיו יותר מדי סוטים מינית, אבל המשפחה היחידה שהוא נתן לה לברוח כי הם היו
האנשים הצדיקים היחידים הם היו מבצעים גילוי עריות. אם זה לא סוטה, אז שום דבר לא סוטה. אחרי שאשתו

של לוט נהפכה לעמוד של מלח כי היא הסתכלה אחורה על העיר שנחרבה, כתוב שלוט שכב והביא ילדים עם
הבנות שלו.
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אם אתם מאמינים בתנ״ך, אתם מאמינים בגילוי עריות והקרבת ילדים.

איך שכרגע מפרשים את התנ״ך, הילדים של אדם וחווה היו חייבים לשכב אחד עם השני, כי לא היה אף אחד
אחר. זה אותו דבר גם עם משפחתו של נוח. אנשים שאומרים שהם מאמינים במיתוסים הם מאשרים גילוי עריות,

זה דבר טוב?רצח ילדים, וכל מיני דברים אחרים סוטים.

לפני כמה אלפי שנים, כתוב שאלוהים עשה שיהיה גשם לארבעים ימים וארבעים לילות, והטביע כמעט את כולם
ואת הכל. כתוב שהוא עשה את זה, כי הוא פישל, והבריאה שלו הייתה פגומה.

זה לא הגיוני וזה לא קרה, לא יכל לקרות; אין מספיק מים בכדור הארץ כדי לכסות אותו לגמרי. כדי לכסות את
ההרים הכי גבוהים, האוקיינוסים יצטרכו להיות עמוקים יותר בחמישה מיילים. הפסגה של הר האוורסט היא יותר

מתשעת אלפים מטרים מעל פני הים.

ימיםבארבעיםהיםשלהגודלאתלשלשאפשראיבים.כרגעמשישמיםיותר3פילהיותיצטרכוהזובסיטואציה
ולילות של גשם. זו כמות שיורדת במיליוני שנים.

מאיפה הגיעו כל המים ולאן הם הלכו? אלוהים פשוט פתח את הפקק? המים היו הורגים את כל הצמחים. לא היה
נשאר שום דבר להאכיל את החיות בתיבה. אף אחד לא חושב על זה. אחרי שהיא הייתה מכוסה במי מלח למשך

יותר מחודש, האדמה הייתה נהפכת לשוממת כמו הירח.



יכול לעשות כל דבר״; הוא גם לא הגיוני. אם הואאל תשתמשו בטיעון ש״אלוהיםאלוהים יכול לעשות כל דבר:
היה יכול להקיש באצבעות שלו ולגרום למים להופיע ולהיעלם ולגרום לצמחים לצמוח חזרה, הוא היה יכול גם

פשוט להקיש באצבעות ולגרום למין האנושי להיעלם בלי כל הדרמה.

אין ולא היה צורך לשיטפון והתיבה ושאר הסיפור ששום אדם כנה ורציונלי לא יכול להאמין לו. אם אלוהים היה
רוצה שאנשים יאמינו בתנ״ך, הוא לא היה מכניס לתוכו סיפור שהופך אותו לבלתי אפשרי להאמין.

איפה כתוב בתנ״ך שאלוהים יכול לעשות כל דבר?

כתוב שהוא רב-עצמה ושולט בהכל (שזה נכון), אבל אלוהים/החיים עושה את זה בתוך חוקי הטבע ואף פעם לא
סוטה מהם. אם הוא כן היה עושה ניסים, לא הייתה שום אמת שהייתם יכולים לדעת, שום חיים שהייתם יכולים

לדעת. הישו של האמת והחיים לא היה יכול להתקיים בלי האמת והחיים שלעולם לא משתנים.
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אנשים ישר חושבים שאני אומר שאנשים יוכלו לעשותכשאני אומר שהמטרה היא להפוך לאלוהים,מין האלוהים:
ניסים ויהיו מסוגלים לשלוט על מזג האוויר ולעשות את שאר הדברים שהמיתוסים אומרים שאלוהים עושה.

האמת היא, אתם לא תהיו מסוגלים לעשות שום דבר מיוחד, כי אלוהים לא עושה שום דבר יוצא דופן. הנורמלי
הוא הנס האולטימטיבי, וכל מה שאדם שחי כאלוהים עושה הוא הנורמלי. ההבדל היחיד הוא שהם יודעים מה זה

ושזה הנס האולטימטיבי ומסופקים מזה.

וזה התיאור הכי טוב שיכול להיות. אלוהים הואככה התנ״ך אומר שאלוהים מגדיר את עצמו,אני כפי שאני:
החיים ורק עושה את מה שאנחנו יכולים לראות שהחיים עושים. הודות למדע, סוף סוף למדנו מה אלוהים/החיים

באמת עושים.

כל המיתוסים על הניסים מגיעים מהחוסר הבנה שאלוהים הוא אדם אמוציונלי שיכול לעשות כל דבר. אלוהים רק
יוצר חיים ויוצר איזון; לא יותר ולא פחות, וזו האמת שמשחררת אותך.

אלוהים לא יצר אותנו בדמותו; ההפך קרה. אנחנו יצרנו את אלוהים בדמות שלנו, עם רגשות לא רציונליים
והכל.

ישו אמר הרבה פעמים שהאמת היא הדבר הכי חשוב, אז למה אנשים שאומרים שהם עוקבים שלו מספרים
שקרים ברורים? זה מובן למה הם עשו את זה בעבר, אבל אנשים עדיין עושים את זה היום.

אם היה זוג של כל חרק בכדור הארץ על התיבה, זה היה אומר שנוח היה צריך לאסוף, לשכן, ולהאכיל יותר
מעשרים מיליון חרקים.

אנחנו יודעים עכשיו שהשיטפון ודברים אחרים שהזכרתי לא קרו בגלל הרבה סיבות שהמספר שלהם גדול מדי כדי
להזכיר פה. הם מיתוסים/סיפורי מורל שהיו מיועדים רק בשביל אנשים פרימיטיביים שלא יכלו לדעת שהם לא

אמיתיים.



היו צריכים את המיתוסים בעבר כדי להביא את האמת אלינו עכשיו, אבל עכשיו אנחנו יודעים טוב יותר,
ואנחנו צריכים לקחת את הצעד הבא ולהכיר באמת.
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וסיפורי אגדות. אנחנו חייבים לגדול אם אנחנוהגיע הזמן להתבגר ולהפסיק להאמין במיתוסים ברוריםלהתבגר:
רוצים לתת לילדים שלנו הזדמנות לגדול.

המיתוס של השיטפון הוא לא מזיק, אבל דברים שגויים אחרים גרמו לאנשים רבים לאבד את חייהם. דוגמא:
התנ״ך אומר, ״לא צריך לתת לשום מכשפה לחיות״. זה הוביל ישירות לתיוג של אלפי נשים כמכשפות והן נשרפו

למוות.

המיתוסים מסתירים את האמת ומשאירים אותנו בעבדות. האמת משחררת אותנו.

שכל מה שכתוב בתנ״ך זו האמת המילולית הםהאנשים בדתות מאורגנות שאומרים לאנשיםאמת מילולית:
טועים. הם לא מספרים את האמת. הרוב בעלי כוונות טובות, אבל עדיין טועים, ועכשיו אנחנו יודעים את זה

בודאות.

הם לא אנשים רעים; הם פשוט מוטעים, והם מפחדים משינוי. הם מרומים על ידי המוח שלהם. הם עשו את אותו
הדבר בזמנים של ישו, והוא התייחס לזה כך:

ישו אמר, ״אבל אוי לכם, לבלרים ופרושים, צבועים! כי אתם סוגרים את הממלכה של גן עדן בפני בני אדם;
כי אתם לא נכנסים בעצמכם, או מאפשרים לאלה שנכנסים להיכנס.״

באמרה הזאת, ישו אומר לנו לא להאמין למלומדים שכתבו את התנ״ך והמנהיגים של הדתות שאומרים לנו שהוא
נכון. זה לא יכול להיות ברור יותר, אבל אנשים עדיין עוקבים אחריהם. אוי להם.

בנוסף ללומר לכולם שמלומדים ומנהיגים לא מספרים את האמת, האמרה הזאת גם אומרת או מסיקה שאדם לא
חייב למות כדי להגיע לגן עדן. רוב האנשים לא מבחינים בזה. הוא מדבר כאילו אפשר להיכנס לגן עדן בכל זמן.

אף אחד לא מספר את האמת. אף אחד לא יודע אותה, אבל אנשים אומרים לאנשים שהם כן יודעים. אם זה
לא ישתנה, אין שום תקווה למין האנושי.

תפחדו, תפחדו מאוד.

התנ״ך אומר שפחד מאלוהים זו ההתחלה של חוכמה.

במילים אחרות, אם אתם מפחדים מהחיים והמוות, זה ידרבן אותכם ללמוד את האמת.

התנ״ך אומר שחלק מהאנשים יינצלו על ידי אהבה, וחלק על ידי פחד.

ישתנו, הם ייסלחו, כי הם לא ידעו מה הם עושיםצריך לזכור, אם האנשים האלה שלא אומרים את האמתייסלחו:
עד עכשיו.
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אנשים, יותר ממחצית המין האנושי, מנסים להאמיןהמלומדים והמנהיגים המוטעים, מעל שלושה מיליארדבגלל
שאלוהים הוא אדם זקן בלתי נראה שחי בשמיים, שלבורא הכל-יודע וכל-עוצמתי, השליט של היקום האינסופי יש
רגשות אנושיים קטנוניים ואוהב שמהללים אותו ומנשקים לו את התחת. הם אומרים שאלוהים הוא אדם מהסוג

הכי גרוע שיש. רוב האנשים מדמיינים את אלוהים בתור מלך עם כתר וזקן לבן יושב על כס מלכות. אנחנו נלחמנו
ומתנו כדי להשתחרר ממלכים, אבל אנשים רוצים אחד לנצח?

דתות נלחמו במדע והתקדמות והן מפסידות בינתיים.

דתות התחילו לראות את המדע בתור איום. הןמאז הרנסנס, כשהמדע באמת התחיל להתקדם,ירידה למטה:
האמינו שהדוגמה שלהן הייתה האמת היחידה, לכן כל דבר שסתר אותה היה חייב להיות שגוי. הכנסייה הייתה

כל-עוצמתית באותו זמן, אבל היא בירידה מאז.

הזמן, הם לא יכלו לראות שהאמת הייתה בתוךהבעיה היא שהכנסייה היא בעסקי האמת, ובאותועסקי האמת:
הדוגמה שלהם. כל הסיבה שהם קיימים הוא לגלות את האמת, וברגע שהעולם יכל לראות שהם לא ידעו אותה,

הם התחילו לאבד את האמינות ואת הכוח שלהם. ככל שהמדע גדל והתחזק, הכנסייה נחלשה. עכשיו ההפך הולך
לקרות.

התנ״ך וספרי דת אחרים, הכנסייה ודתות אחרותעכשיו שאנחנו יכולים לראות שהאמת היא למעשה בתוךעלייה:
יתחילו להשיב את הפופולריות והכוח בעולם שאבד להן. דתות יתחילו להיות בעלייה מעכשיו אם הן יחבקו את

הגילויים החדשים של האמת. יהיה להן כבוד במקום להראות כמו טיפשים.

המדע עשה שירות מעולה בשביל הדתות. הוא גילה את האמת האמיתית.

האמת היא המטרה המוכרזת של רוב הדתות, לכן המדע הוא החבר הכי טוב של הדת. אנשי דת רואים את המדע
בתור האויב שלהם, כשההפך נכון. במשך חמש מאות השנים האחרונות, דתות נלחמו במדע כדי להגן על

המיתוסים שלהן. הן עינו והרגו בשם מיתוסים.

יכלו לדעת שמה שהם עושים זה לא נכון, אבל לאאפשר לסלוח לדברים שנעשו בעבר, כי אנשים לאמדע/דת:
היום. עכשיו, אנשי דת חייבים לחבק את המדע ואת האמת שהוא מגלה בשילוב עם האמת שספרי דת מגלים.

השילוב הזה הולך להיות הישועה של כולם.

המדע בלי דת הוא מעפן, דת בלי מדע היא עיוורת.
אלברט איינשטיין

המדע הוא החבר הכי טוב של הדת, כי הוא מגלה את האמת, והאמת היא מה שמשחררת אנשים מהמיתוסים
שנוצרו על ידי השטן/מוח.
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מהמוץ, וזה מה שהמדע עושה. הוא מפריד אתהתנ״ך אומר שאנחנו צריכים להפריד את החיטהחיטה מהמוץ:
הוא האויב של אלוהים.של האמתהאויבהאמת מהמיתוסים. לפי הדתות, אלוהים הוא האמת, לכן



כשאתם מכחישים את האמת, אתם מכחישים את אלוהים, כי אלוהים הוא האמת. לעשות אתהחטא הכי גדול:
זה בכוונה כשאתם יודעים טוב יותר מזה, זה החטא הכי גדול שיכול להיות, ובכל זאת כל הדתות כרגע עושות את

זה. השאלה היא, למה הן עושות את זה?

ישו אמר, ״האמת מוחבאת עד שיש לך עיניים שיראו ואוזניים שישמעו.״

היא״חטא״רוב האנשים לא יודעים אפילו את המשמעות של המילים בתנ״ך. דוגמא: המשמעות של המילה
״לפספס את המטרה״. המילה מגיעה מיוונית עתיקה, והיא מתייחסת לחץ שמפספס את המטרה. אין לזה שום

קשר לשבירת חוקים דתיים או מוסריים.

״נוצרי״ זה אומר להיות כמו ישו, לא רק להלל ולסגוד לשם ותמונה של איך שישו היה אולי נראה לפני אלפיים
שנה. זו עבודת אלילים של דמות חקוקה.

כמהלהראותטובההכיהדרך(שווי/ערך).״worth-ship״למעשההיא(סגידה)״worship״המילהשלהמשמעות
אלוהים הוא שווה-ערך בשבילך היא פשוט לקבל את המתנה/ההווה שאלוהים/החיים מייצר ומנסה לתת לך. פשוט

תקבלו את המתנה, קבלו את האמת והחיים שבכל רגע.

תסגוד לכל מה שאתה רואה, ועוד יופיע. אקווס

התנ״ך אומר, ״השכר של חטא הוא מוות״.

זה נכון; כשאתם מפספסים את המטרה, מפספסים את ההווה, אתם מתים לחיים האמיתיים.

ישו אמר, ״עם שמיעה אתה תשמע, אבל אתה לא תבין. בגלל זה, הלבבות של אנשים מתקשים והאוזניים
שלהם עמומות והעיניים שלהם נסגרו.״

הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות נגד אלוהים/החיים הוא לחסום את האמת והחיים החוצה, ובערך כולם כרגע
עושים את זה. לחסום את האמת והחיים זו הדרך היחידה שאתם יכולים לפספס את המטרה, הדרך היחידה

שאתם יכולים לחטוא.

אם אתם יודעים את האמת והחיים, אתם לא צריכים חוקי מוסר, כי אנשים רוחניים עושים את הדבר המוסרי באופן
טבעי. הם מתייחסים לאחרים באותו יחס שהם היו רוצים לקבל. הם רואים את כולם כאילו הם עצמם; הם רואים

אותם באמת.
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המשמעות של המילה ״אפוקליפסה״ היא ״החשיפה״ לא סוף העולם.

מה הולך להיחשף? יכול להיות שהאמת האולטימטיבית? מה עוד יכול להיות?

אם התנ״ך הוא נכון, אז אף אחד לא יודע אתזה אומר שהאמת מוחבאת או מוסתרת.האפוקליפסה (החשיפה):
האמת עדיין, כי הוא אומר שכמעט אף אחד לא יודע. רוב האנשים הדתיים מפספסים את העובדה הזו. הספר

שהם מאמינים שהוא האמת אומר שהם לא יודעים את האמת עדיין. זו הבנת מפתח.



ישו אמר, ״אלוהים הוא רוח האמת, שהעולם לא יכול לקבל, כי הוא לא יכול לראות את אלוהים או לדעת את
אלוהים.״

זה מסביר למה אנשים מאמינים במיתוסים לא הגיוניים ואפילו לא רואים את האמת שכן הגיונית באותו הספר.
אנשים הם או מאוד טיפשים, או שאיזה כוח בלתי נראה מונע מאנשים לראות אותה.

התנ״ך אומר שיש כוח בלתי נראה או כיסוי. התנ״ך אומר שלא ניתן לדעת את האמת האולטימטיבית לפני
האפוקליפסה. היא רק מתחילה עכשיו, אז רוב האנשים לא יכלו לדעת את האמת האולטימטיבית לפני עכשיו. זה

מה שהתנ״ך אומר.

כדי למנוע מרוב האנשים לראות את האמת לפני שיגיעמיוצר על ידי המוחות שלנו והלא-מודע הקולקטיביהכיסוי
הזמן הנכון.

זו היפנוזה המונית. הרוח הקדושה היפנטה אותנו כדי לשמור עלינו.

אותה לפני הזמן הנכון. זה מכריח את האמתזה למעשה פוגע באמת לראותזה טוב שהאמת הייתה מוחבאת:
להפוך לסיפורי מיתוסים וזה הורג את הנביאים שלה או הופך אותם למנודים. זו הסיבה שכמעט אף אחד לא ראה

את האמת עד עכשיו.

ישו והנביאים האחרים שתלו זרעים שהיה צריך לשתול, אבל הם שילמו על זה מחיר גבוה. זרעי האמת שהם
שתלו מתחילים עכשיו לגדול ולפרוח, וזה עוזר להפוך את הישועה שלנו לאפשרית. כשהוא החביא את האמת

והחיים עד עכשיו, הלא-מודע הקולקטיבי הגן על האמת ועלינו. הזמן צריך להיות נכון בשביל האמת, או שזה סתם
יוצר צרות.

הלא-מודע הקולקטיבי יכול לתת לנו מידע שלא ידענו, והוא יכול גם למנוע מאיתנו לראות דברים אם זה לא
לטובתנו לראות אותם.

״אפילו רוח האמת; שהעולם אינו יכול לקבל, כי הוא לא רואה אותה, או יודע אותה: אבל אתה יודע אותה; כי
Johnבתוכך.”תהיהוהיאבתוכך,שוכנתהיא 14:17
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ישו אמר, ״השעה מגיעה שאני לא אדבר אליכם באמרות אפלוליות, אלא אספר לכם על אלוהים בפשטות.״

הלא-מודע הקולקטיבי עשה את זה בלתי אפשרי לאנשים לכבות את המוחות שלהם ולראות את האמת. הכיסוי רק
מתחיל להתרומם עכשיו, אז אנחנו יכולים לראות את האמת ולהבין עכשיו. זה מה שהופך את הזמן שאנחנו חיים

בו לכל כך נהדר.

הנכון כשהם החביאו את האמת בתוך מיתוסים.המלומדים והמנהיגים למעשה עשו את הדברמיתוסים בתנ״ך:
הם לא עשו את זה באופן מודע, אבל הם עשו את זה, וזה היה דבר טוב. הם עשו את זה שכמעט אף אחד לא יכל

ללמוד את האמת מקריאה של התנ״ך בעבר. הכל קרה כמו שהיה צריך לקרות.

אף אחד לא יכול לראות את האמת המוחבאת בתנ״ך עד שהם מתעוררים.



רוב מה שנכתב בתנ״ך נועד להסתיר את האמת, לא לגלות אותה. זה ההפך ממה שרוב האנשים חושבים, אבל זו
האמת.

ישו אמר, ״יש לי עוד דברים לספר לכם, אבל אתם לא יכולים להבין אותם עכשיו, אבל כשהרוח הקדושה
תגיע, רוח האמת, היא תדריך אותכם לתוך כל האמת. כשהרוח תגיע, היא תגרום לכל הדברים להיות ברורים

בשבילכם.״

כמו שאנשים צריכים להשתנות. כשטכנולוגייתזה לא כל כך שהספר הזה צריך להשתנותלשפר את הספר הזה:
תקשורת והחברה יתפתחו מספיק, כשהזמן הוא נכון בשביל אנשים לראות את האמת של החיים, הם יראו את

האמת בתוך הספר הזה, אפילו עם כמה פגמים.

לגרום לך להיהרג על ידי טיפשים ופנאטיים. זה לפחותלדעת את האמת לפני שהזמן נכון זה יכוללהרוג נביאים:
יכול לגרום לך להיות לא פופולרי ומנודה.

והרבה אחרים מתו למען האמת. למות למען האמת זוגנדי, לינקולן, לנון, ישו, קינג, קנדילמות למען האמת:
הדרך הכי טובה למות, אבל לחיות למען האמת זה יותר טוב. הודות לאינטרנט, אפשר לספר את האמת היום

בצורה בטוחה יותר.

בורות הורגת.

שהם עושים את הדבר הנכון, עושים את זה בשבילהם הטיפשים הכי מסוכנים, כי הם חושביםטיפשים דתיים
אלוהים. האמת היא שיש להם בעיות מנטליות, והם עושים את העבודה של השטן, לא אלוהים. אין משהו יותר

גרוע שבן אדם יכול לעשות. זה למעשה פוגע ברוצח הרבה יותר מהבן אדם שהם הורגים. אפשר היה לסלוח לזה
בעבר בגלל בורות, אבל לא עכשיו.
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6.1פרק-הארץבכדורעדןגן-6חלק

חלון הזדמנויות

הוא אף פעם לא עשה את זה ולעולם לא יעשה אתלעולם לא יוכל לחיות ביחד בשלום והרמוניה.המין האנושי
זה. זה בלתי אפשרי, כי זה לא בטבע האמיתי של המין האנושי. הטבע האמיתי של המין האנושי הוא הטבע של

החיה. אנשים מתנגדים לזה, אבל אי אפשר לשנות אותו על ידי התנגדות והדחקה. רק האמת יכולה להתגבר עליו.
המין האנושי תמיד יתנהג כמו המין האנושי כשהמצב מתדרדר, והמצב תמיד מתדרדר מתישהו. כשזה יקרה,

מרבית המין האנושי תמיד יתנהגו כמו החיות שהם באמת, ויגררו את כולם למטה לרמה של החיה.

החיה חייבת למות, והדרך היחידה להרוג אותה היא עם האמת.

הדרך היחידה להיפטר מהחיה היא במקור. חייבים להתגבר על החיה כדי שהיצור הרוחני יוולד. אם החיה לא
תמות, כל המין האנושי ימות. כולנו נמצאים במלחמה מנטאלית לא מוכרזת בשביל העולם הזה.

אנשים רואים את זה הפוך; אתה לא נולד מחדש, המוח החייתי פשוט מת.



יצור רוחני לא באמת נולד, כי הוא תמיד בתוכך; הוא מוסתר על ידי המוח. הנשמה לא יכולה להיוולד, היא
אלמותית, אבל המוח יכול וחייב למות.

הנשמה שלך כלואה על ידי המוח שלך, ורק האמת משחררת אותה.

זה עכשיו או לעולם לא.את האמת האולטימטיבית;זה איך שאנחנו יודעים שעכשיו הזמן לראותעכשיו זה הזמן:
בפעם הראשונה המין האנושי יכול והולך להרוס את עצמו.

ישו אמר, ״רק חרב האמת יכולה להרוג את החיה״.

המוח מפלג אנשים, כי כמעט כל המוחות הם מהחיה; זו הסיבה שהמין האנושי לעולם לא יהיה מסוגל לחיות ביחד
ולשרוד למשך הרבה זמן.

המין האנושי חייב למות בשביל שיצורים רוחניים יחיו. אנחנו מקריבים את החיה לאלוהים.

זה מעניין איך בברית הישנה, אנשים תמיד הורגים ומקריבים חיות לאלוהים. זו הייתה הדרך הכי טובה לרצות את
אלוהים. עכשיו זה הגיוני.
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האמת מאחדת אנשים, כי היא הורגת את המוח של החיה והופכת אותם לעצמי-הרוחני שלהם. העצמיים הרוחניים
שלנו הם כולם אותו הדבר; הם אהבה טהורה, אז באופן טבעי הם מתאגדים ביחד ומסתדרים טוב. זה לא אומר

שאנחנו כולנו נהיה אותו הדבר כמו חבורה של רובוטים זהים שלא מרגישים כלום; ההפך נכון. האישיויות של
אנשים יהיו יותר שונות והרבה יותר מלאות בחיים מעכשיו. אנחנו נהיה כמו חבורה של ילדים טובים וגדולים.

זה חשוב לזכור שהעולם של גן עדן יראה כמעט אותו הדבר כמו העולם שאנחנו חיים בו עכשיו. אנחנו לא נהפוך
למין אחד (יוניסקס), נהיה כולם אותו דבר, או נשתנה יותר מדי; אנחנו פשוט ניפטר מכאב וסבל. אני מבין שזה

קשה לראות, אבל זה מה שעבודה של נביא מגלה בהדרגתיות. רואים איך זה היה עובד וכמה זה פשוט. אנחנו כן
מסתירים ומכחישים את כל הדברים השליליים הרציניים עכשיו, אז בדרך כלשהי, החברה סוג של חיה בלי תודעה

לצד הנוראי של החיים עכשיו. ההבדל היחיד הוא שבגן עדן הוא באמת לא יהיה קיים.

כדי להיוולד מחדש, אתם חייבים למות לעצמי הישן שלכם, אבל זה יותר כמו מעבר.

שאתם מבינים שאתם הרבה יותר מרק האדםהסיבה שזה קורה, נשאר, וזה לא ממש מפחיד היא בגללמעבר:
שהעולם תיכנת אתכם לחשוב שאתם, ושהעולם הוא הרבה יותר מאיך שאתם חושבים על העולם. הוא בטוח יותר,

יותר מוגן, יותר מספק, וכו׳. אתם מה שהייתם, אבל הרבה יותר, אז אתם לא באמת מאבדים את מה שהיה לכם
או מתים לזה כמו שזה פשוט נהיה חלק מאוד קטן ממה שאתם הופכים להיות. זו הסיבה שאף אחד לא שם לב
לשינוי הענק הזה, כי אתם תמיד יכולים להראות לאנשים את העצמי הישן שלכם שהם רגילים אליו, אבל אתם

רואים את עצמכם ואת העולם בצורה חדשה ושונה לגמרי.

תזכרו שישו אמר, ״לך מאחורי שטן! אתה חוסם לי את הדרך!״ ישו לא נפטר או נלחם בשטן (מוח); הוא פשוט
משתלט עליו ושם אותו במקומו ברקע, מאחורי החיים.



זה נאמר שהמין האנושי הוא נמצא בין החיות לאלוהים, אבל זה מטעה. כשזה נוגע לשינוי מאדם ליצור רוחני, זה
שחור ולבן. אתם כן, או שאתם לא. כשאתם משתנים, אתם הופכים לצורת חיים חדשה לנצח.

עושים את השינוי. ברגע שאתם עושים אותו,יש תקופה של מעבר, אבל אתם חיה עד שאתםמתהילה לתהילה:
אתם אף פעם לא חוזרים להיות חיה.

פשוט גדלים בנשמה וחסד לנצח. אתם עוברים מתהילהכי החיים הופכים לחדשים יותר כל יום. אתםזה לא יעד,
לתהילה, כפי שהתנ״ך אומר.
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האדם הוא חבל, קשור בין החיה לאדם העליון - - חבל תלוי מעל תהום… פרידריך ניטשה

אילפנו את החיה אצל רוב האנשים, אבל המין האנושי הוא עדיין פשוט חיה מתחת לפני הקרקע, והיא תעלה שוב
יותר פראית מאי פעם. לוקח זמן להשתלט לגמרי על המוח, אבל אתם יכולים להתחיל את השינוי ברגע שאתם

יודעים את ״האמת״ ומשנים את הפרספקטיבה שלכם לזו של העצמי-הרוחני שלכם. ״החיים״, או תפיסה גדולה
יותר, יבואו אחרי זה, לפעמים מהר, לפעמים לאט; כולם שונים. הסביבה שלכם יכולה לעזור או להזיק.

ליצור מגע עם האמת והחיים. אחד הטריקים הכילמוח יש הרבה כלים וטריקים למנוע ממכםטריק הנדנוד:
חזקים שלו הוא ללכת מקיצון אחד לאחר. האמצע או המרכז זה איפה שהכל נמצא, אבל אתם חייבים להיות שם,

מודעים לגמרי. אנשים מחפשים את האמת ואהבה בכל המקומות הלא נכונים. הם מחפשים בכל מקום חוץ
מההווה, המקום היחיד שזה קיים.

אתה חייב לחיות בהווה, להזניק את עצמך על כל גל, למצוא את הנצח שלך בכל רגע. הנרי דיוויד ת׳ורו

יפספס את חלון ההזדמנויות הקטן. המין האנושיאבל זה עדיין אפשרי שהמין האנושיהבעיה והפתרון פשוטים,
חושב שהכל ימשיך להשתפר יותר ויותר. ההפך נכון. דברים לא יכולים להמשיך להשתפר; זה בלתי אפשרי שזה

יקרה בעולם הפיזי. זה הולך הלוך וחזור מטוב לרע ולהפך. דברים יתדרדרו. כשזה יקרה, זה יוציא החוצה את
החיה שבתוך המין האנושי. אתם יכולים פשוט להסתכל על העבר העקוב מדם שלנו כדי לראות מה יקרה.

כי זה הטבע של הטבע להשתנות. זה אולי יהיההזמנים היציבים שאנחנו חיים בהם יעברו,גן עדן של טיפשים:
התוצאה של התחממות גלובלית ושינויי מזג אוויר קיצוניים או מלחמה. מחסור גלובלי חמור של מזון יוכל לגרום

לזה לקרות, וזה יגיע בקרוב. כשהחיה נהיית רעבה, היא תמכור את נשמתה כדי לאכול. כמו שהעולם ימשיך
להסתובב בוודאות, משהו יקרה, והטבע האמיתי שלנו יגלה את עצמו. אנחנו חייבים לעשות את השינוי לפני שזה

קורה. אנחנו חיים בגן עדן של טיפשים, בארמון עשוי מחול, בבית קלפים, והרוח היא מתחילה לנשוב.

יוכל לקרות בתקופה שלהם, כי הם יותר מדיאנשים תמיד חושבים שזה לעולם לאלא יכול לקרות עכשיו:
מתורבתים וחכמים מכדי לתת לזה לקרות. לפני המלחמה של מאה השנים והמגפה שהרגה כמעט חצי

מהאוכלוסייה של אירופה, היה עידן זהב של שלוש מאות שנים של שלום יחסי ושגשוג. זה היה עידן של אור לפני
שנהיה חשוך. חושך בא אחרי האור. מזג האוויר לפתע נהיה קצת קר יותר, רק כמה מעלות, והחברה קרסה. זה

קרה באופן טבעי, וזה יקרה שוב. הבדל קטן בטמפרטורה למעשה שלט על רוב ההיסטוריה של בני האדם.
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בטבע, הרע ביותר תמיד קורה כשהחיים הכי טובים. כשחיה נהניתהרע ביותר תמיד בא אחרי הטוב ביותר:
משתייה של מים, אוכלת או מזדווגת, הן הכי מוסחות ויש הכי הרבה סיכוי שיתקפו אותן או שהן יאכלו על ידי

טורפים. הרע ביותר קורה כשהטוב ביותר קורה. זה לא שונה בשבילנו. אנחנו אוכלים, שותים, ומזדווגים יותר מאי
פעם. אנחנו עסוקים בעיקר בזה, וזה הופך אותנו לעיוורים לסכנות שמגיעות אלינו.

אנשים חושבים שזה לעולם לא יוכל לקרות להם, כשזה למעשה הולך לקרות להם בוודאות.

אנשים חושבים ששום דבר רע ממש לא יכול לקרות להם, שזה רק קורה לאנשים אחרים. זו אחת האשליות הכי
חזקות שהמוח מייצר.

האמת היא שכולם מתים, אז הרע מכל יקרה בוודאות. זה אותו דבר לגבי כל האסונות, שמיוצרות על ידי
האדם או הטבע; הם יקרו בוודאות.

אסונות טבע יקרו גם לאנשים שיודעים את האמת, אבל אנשים רוחניים לא יהפכו את הסיטואציה לגרועה יותר
ויהפכו לחיות אלימות.

גדולים שאנשים רוחניים ימנעו ממנה.זו הטלטלה החברתית שמגיעה עם אסונות טבעטלטלה חברתית:
הטלטלה הזו בדרך כלל מתבטאת בתור מלחמות וכאוס חברתי שיוצר הרבה יותר נזק מהאסון עצמו.

שעושים טריגר לאסונות. אמריקה הייתה הכי משגשגתבנוסף למזג האוויר, יש דברים אחריםטריגרים לאסונות:
שהיא אי פעם הייתה לפני שהבורסה קרסה ושלחה את כל העולם לשפל. לפני ההתרסקות, האנשים בעמדות

הכוח לבשו מגבעות וזנבות למסיבות.

אור תמיד זוהר הכי הרבה לפני שהוא נשרף ונכבה. לילה בא אחרי יום.

שהסרט הקוסם מארץ עוץ יצא, ומחזות זמר שלמלחמת העולם השנייה התחילה בשנהמלחמת העולם השנייה:
אהבה וכיף היו הסרטים הכי פופולריים. לא היה כל כך הרבה סקס ואלימות בסרטים כמו שיש היום. אנשים היו

יותר מעודנים וחברותיים; הם לא נעלו את הדלתות שלהם ולא היו להם מערכות אזעקה.

אנשים היו יותר מתורבתים מאיתנו עכשיו בדיוק לפני שתי מלחמות העולם.

גברים לבשו חליפות, נשים לבשו שמלות, ולשני המינים היה הרבה יותר קלאס מהיום. לאנשים היו נימוסים יותר
טובים וכיבדו את עצמם ואחרים הרבה יותר מהיום. אפילו עם כל זה, הם יצאו והרגו חמישים מיליון אנשים. אם זה

קרה אז, זה יכול לקרות עכשיו, יותר בקלות, יותר מהר, וזה יכול להיות הרבה יותר רע.
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