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כמובטח על ידי  - The Light System) TLSמערכת האור( ,החלק הראשון של "אלומות אור" מתפרסם היום,
 11/11/2021בשעה  ,11:00זמן ניו יורק .מסמך זה מתפרסם בשתי שפות; עברית )המקור( ואנגלית )התרגום(.
אל תהססו לשמור ולשתף אותו עם מי שתחפצו!
בראש ובראשונה ,לכל אלו מכם שאינם מודעים לארגון הנקרא  - The Light System) TLSמערכת האור(,
הרשו לי לספק עבורכם סיכום קצר:
 TLSהינו ארגון מאוד עוצמתי ,מחתרתי ורוחני ,אשר קיים כבר אלפים בשנים .עובדת קיומו של  TLSנחשפה
לציבור לראשונה ב ,8/26/2020 -בראיון )שבו אני לקחתי חלק( עם ג׳ורג מורי מ.Coast to coast AM Radio -
 TLSמורכב מבערך כ 7,000 -סוכנים מופעלים מסביב לעולם ,אשר חלקם אנשים רגילים וחלקם אנשים מאוד
ידועים בעולם היום ,כולל אנשי ממשלה ,אנשים מפורסמים ,מפיקים וכו’ .ל TLS -יש סניפים בכל עיר עיקרית
בעולם .הארגון מורכב מכל הדתות ,גזעים ,גילאים ומינים .כאשר אני אומר ״כל הגילאים״ ,אני גם מתייחס
לאנשים ,בני אדם ,שהינם בני מאות בשנים .לאחד מהם תיוודעו באופן מאוד אישי דרך טקסט זה .כאשר אני
אומר ״כל הגזעים״ ,אני גם מתכוון לגזעים שאינם חלק מהמין האנושי .למרות שלחלקכם זה עלול להישמע לא
אמיתי ,לא כל הסוכנים המופעלים ב TLS -הם בני אנוש TLS .מבצע הן משימות פיזיות והן משימות
אנרגטיות/רוחניות בכל נושא ,מישור ,מימד ומיקום גאוגרפי ביקום )לא רק פה בכדור הארץ/תבל(.
כל הסוכנים שמופעלים על ידי  TLSמתוגמלים כלכלית ,אך סוכנים העובדים במישור הרוחני בארגון בדרך כלל
עובדים בהתנדבות .כל סוכן אשר מתוגמל עבור עבודתו מתוגמל על ידי  TLSתחת זהות בדויה ,אשר בדרך כלל
קשורה לסיפור כיסוי של הסוכן בעבודתו היומיומית TLS .הינו ארגון עצמאי ובלתי תלוי כלכלית ,שאינו נתמך על
ידי תרומות על מנת להתקיים .הארגון משלם לסוכניו דרך החברות והעסקים הרבים שהוא מפעיל .ברשות TLS
בעלות וגישה לטכנולוגיות מתקדמות ומדהימות ,אשר חלקן מנוגדות לחוקי הפיזיקה והינן ידועות לפיזיקאים
ומדענים בעידן המודרני .במהותו TLS ,הינו ארגון מאוד ייחודי ובעל יכולות אדירות ,אשר קיים על מנת להדריך
ולסייע לאנושות להגיע לרמת תודעה ומודעות גבוהה יותר.
רק לפני כבערך שנה ,ב 9/9/2020 -בשעה  9בבוקר )זמן ניו יורק( ,קיבלתי הוראה לשחרר מסמך בשם
״תורת הפירמידה״ לעולם .תוך זמן קצר לשחרורו ,הגיע המסמך למליוני אנשים .יעודו מתפשט במהירות האור
מסביב לעולם )אם עוד לא קראתם את ״תורת הפירמידה״ ,ניתן להוריד את המסמך בחינם באתר
 .(www.Jasonshurka.comבמסמך זה ,היה איזכור לספר שנקרא ״אלומות אור״ ,ספר מאד ארוך ועוצמתי
שטומן בתוכו סיפור מדהים עם שעורים מרחיבי תודעה וקודים אשר מוטבעים בטקסט .עבור כל אלו שהמידע על
“אלומות אור” חדש עבורם ,להלן מבוא מתומצת על אודות הספר:
״אלומות אור״ הינו ספר בן  864עמודים )במקור נכתב בשפה העברית( עם יותר ממיליון אותיות וסימנים ,אשר
נכתב על ידי אותו אדם שכתב את ״תורת הפירמידה״ שלו אני קורא ״ריי״ ,אף על פי שאין זה שמו האמיתי היות
והוא רוצה להישאר אנונימי לבינתיים.
״אלומות אור״ נכתב לאורך כ 4 -שנים בין  .2014 - 2010הספר מלא בתובנות רוחניות ,סודות הבריאה והיקום,
מידע עמוק לגבי מה שרבים מחשיבים כ -״מעל הטבע״ ,קודים עוצמתיים )בטקסט המקורי בעברית בלבד(

ואפילו הוכחה להכל )ברגע שהקודים נחשפים בשפה המקורית בעברית בלבד( .״אלומות אור״ הינו ליכוד של
אין ספור מפגשים בין ריי וחברים אחרים מ ,TLS -ביחד עם חוויות עמוקות שהוא חווה באופן אישי במהלך הזמן
שלו עם .TLS
״אלומות אור״ מוצפן עם קוד שידוע למעטים )בטקסט המקורי העברי בלבד( .ריי הוא בין המעטים שהקוד
ברשותם .ללא הקוד אדם יקרא את הספר כספר רגיל עם חוויות ומידע מדהימים .לעומת זאת ,ידיעת הקוד
נותנת גישה לרמה אחרת של מידע ואפילו הוכחה ,שהוא מכיל בתוכו .על פי הבנתי ,חשיפת הספר עם הקודים
תחולל מהפיכה עולמית ותעזור לנו לעבור לרמה אחרת של תודעה ומודעות באופן משמעותי.
הספר ״אלומות אור״ מאוחסן בבטחה בכספת במספר השנים האחרונות .אף על פי ש TLS -ניסה לעודד את ריי
להוציא לאור את ״אלומות אור״ בכללותו ,ללא הקודים ,הוא בחר שלא בעקבות המידע הרגיש ,אישי ופרטי
שמכיל הספר .ריי הסכים להוציא לאור את הספר בכללותו בתנאי שהוא יורשה לחשוף את הקודים שחושפים את
הכוח האמיתי של הספר ,אך  TLSלא הרשה לו לחשוף את הקודים על מנת שלא ייפול הכוח בידי האנשים הלא
נכונים בשלב זה .אף על פי היסוסיו והתנגדותו להוציא לאור את הספר בכללותו ,חברים רמי דרג ב,TLS -
הבהירו לריי שהספר בסופו של דבר יצא לאור עבור כולם לקרוא .במסמך ״תורת הפירמידה״ ריי אמר שהוא
מאמין שההוצאה לאור של ״אלומת אור״ תהיה בסוף האחריות שלי.
נראה שהגענו לתחילת המציאות הזאת מוקדם מהמצופה.
בפברואר  ,2020ניתנו לי  74עמודים מתוך  864העמודים לקרוא .ב 10 -לאוקטובר,(10/10/2020) 2020 ,
ניתנה לי גישה לעוד  176עמודים מתוך  864העמודים לקרוא ,שהם בעצם  176העמודים הראשונים של כל
הספר שתועדו במהלך שנת  .2010זהו החלק שאתם עומדים לקרוא .עד היום ,קראתי  250עמודים מתוך 864
עמודים .אף על פי שעוד לא ניתנה לי הזכות לקרוא את כל הספר ,אני מלא הודיה לגישה שכן ניתנה לי ל250 -
העמודים ,אשר הרחיבו משמעותית את תודעתי ,ולימדו אותי שעורים עמוקים ובעלי ערך ואשר זרזו את תהליך
ההתעלות הרוחנית שלי.
במקור TLS ,קבע תנאי מאד ספציפי בנוגע להוצאה לאור של ״אלומות אור״; הכל או כלום.
 TLSלא השאיר ברירה להסתיר שום שמות או חלקים מהספר למטרות שמירת אנונימיות .אך כל זה השתנה
החל מה 6 -למאי  .2021אני מאמין שהשינוי חל בעקבות התוהו ובוהו הטוטאלי שהחל להתפתח ברחבי העולם.
עובדה זו סיפקה יותר מקום לפשרה לזרז את ההוצאה לאור של הספר ובכל מתכונת .ב 6 -למאי,2021 ,
קיבלתי רשות להתקדם עם ההוצאה לאור של  176העמודים הראשונים של ״אלומות אור״ )ללא הקודים( ,אשר
כמו שכבר ציינתי ,הינו כל הטקסט שתועד בשנת  .2010זה היה מאד מרגש ,שכן לא ציפיתי שחשיפה כזאת
תקרה בזמן כל כך קצר ,אבל אני מניח שהחיים הם מסע דינמי מלא בהפתעות! בבקשה ,שימו לב שהרשות
להוציא לאור את החלק הזה של הספר הינה בהסכמתו של ריי ,שתיעד תחת תנאים מאד ספציפיים ,כגון
ההסתרה )בפס שחור( לאורך הטקסט על מנת להגן על זהותו ביחד עם זהותם ופרטיותם של אחרים שמופעים
במהלך הטקסט.
רוב הטקסט מתועד כמתכונת של שיחות בין ריי לבין רב מכובד ואציל בן מעל ל 400 -שנה )כן ,הוא בן אנוש(
הידוע כרב א״א ,אשר שמו וזהותו נחשפו במסמך ״תורת הפירמידה״ .חשוב לי להדגיש שאף על פי שחלק
מהשיחות מוסברות דרך זווית יהודית ,זהו אינו טקסט דתי בכלל .אתם תראו הרבה התייחסויות לתורה ולקבלה.
טקסטים אלו אמנם נחשבים כטקסטים ״דתיים״ בעולם המודרני ,אך זה רק מכיוון שהם מתורגמים ע״י יחידים
אשר נמצאים ברמת מודעות נמוכה מהאמת החבויה בטקסטים אלו .טקסטים כגון תורה ,קבלה ורבים אחרים,

הינם עמוקים הרבה יותר ממה שהרוב יכול להבין או לעכל .אלו אינם טקסטים ״דתיים״ .אלו הם טקסטים
רוחניים עם הרבה סודות המוטבעים בתוכם ,שעל חלקם מדברים ב -״אלומות אור״.
לכל אורך הטקסט ,אתם תראו חלקים מוסתרים )בפס שחור( אשר נועדו להסתיר שמות ואירועים מסוימים,
בכוונה לשמר את אנונימיות המתעד ואחרים .בבקשה קחו לתשומת ליבכם ,שבגלל החלקים המוסתרים לאורך
הטקסט ,הקודים אינם קבילים עוד.
אתם תראו גם ,שהטקסט הכללי נכתב בסגול ,אך יש חלקים שכתובים בשחור בסוגריים אלו .{ } :הכתוב בשחור
בסוגריים הנ״ל ,מכיל הערות אישיות שלי ,שהוספתי לצורך הבהרה של חלקים מסוימים שאולי יהיו מבלבלים
לקורא הכללי.
שימו לב שמספור העמודים בתוכן העניינים המקורי אינו תואם להוצאה זו ,בעקבות הוספת הערותיי האישיות.
בנוסף ,תראו גם שחלק מהמילים בטקסט מודגשות ומשפטים אולי מתחילים בשורה הבאה ללא ״שום סיבה
הנראית לעין״ .בבקשה היו מודעים לכך ששום דבר אינו בטעות .כל דבר במהלך הטקסט ממוקם בזהירות רבה
על פי הפורמולה שעל פיה נכתב הטקסט במקור ,למרות ששוב ,הקודים אינם קבילים היות ויש חלקים מוסתרים
במהלך הטקסט.
המסמך הבא שאתם עומדים לקרוא מכסה מגוון של נושאים ,חלקם הזויים ,לחלקם אולי תאמינו ,לחלקם אולי
לא .בכל מקרה ,הכל טוב! כוונתי אינה לשכנע אתכם לכאן או לכאן .הנני פשוט שליח של מידע ,שאותו ניתנה לי
הזכות המכובדת לחלוק עם העולם .חשוב לי להבהיר ,שאף על פי שהתמניתי להיות השליח שיוציא את הטקסט
הזה לאור ,יש לי עדיין הרבה התחבטויות בנוגע לחלקים מסוימים בטקסט ,ואינני מבין עדיין את המשמעות
הנסתרת מאחורי הכל .מה שתבחרו לעשות עם מידע זה תלוי בכם! כוונתי האישית בלחלוק את הטקסט הזה
עם העולם ,קשורה לעובדה שאני מרגיש שיש לו את הכוח להעצים את האנושות ולהזכיר לנו שאנחנו הרבה
יותר עוצמתיים ממה שנאמר לנו .האמת היא ,שהכל אפשרי וכולי תקוה שתבינו זאת דרך קריאת הטקסט
המדהים הזה ששינה את חיי ולחלוטין האיץ את תהליך ההתעלות הרוחנית שלי.
למרות שריי מעוניין להישאר אנונימי בזמן זה ,אני מרגיש שיותר מידע עליו יעזור להתחבר ולהבין את הטקסט
ברמה עמוקה יותר .אחרי מספר שנים של הכרות אישית עם ריי ,חוויתי אותו בהרבה נסיבות ומצבים שונים
ולמדתי הרבה על אישיותו המיוחדת .ריי איננו כמו אף בן אדם שאני מכיר .הוא אדם מאוד מיוחד ומורכב.
ריי הוא איש עסקים ,איש משפחה ״רגיל״ ,בעל ,אבא ,בן ואח ,אשר חי חיים ״נורמלים״ .בו זמנית ,יש לו יכולת
לא מובנת לרפא אחרים עם גישה ליכולות מעל הטבע .הוא מוביל משימות שלמות בשביל ארגון חשאי ),(TLS
עם כוחות ומשאבים בלתי נלאים ,מבלי שלאף אחד מחיי היום יום שלו יהיה מושג על כך .אני אף פעם לא יודע
מה יתרחש מפגישה לפגישה עם האדם המדהים וללא הגבולות הזה ,שהינו התגלמות אהבה וענווה בדרגה
הגבוהה ביותר .כל עבודתו עם  TLSהיא בגדר התנדבות בלבד .ריי לא מקבל תשלום עבור עבודתו או זמנו ב-
 .TLSהוא אדם אציל ,נדיב ואהוב ביותר עם כוונות עילאיות ואני מלא הודיה לקרוא לו חבר .מה שאני מוצא מאוד
מעניין ,שעל אף תכונותיו המדהימות ,האהובות והאציליות ,הוא גם משדר קשת של רגשות ותכונות מהצד השני
של הספקטרום ,כגון ,חוסר סבלנות גדול ,מזג קצר ,פסימיזם ופחד גדול מה יחשבו עליו אם ידעו באמת מי הוא.
בכללי ,אני יכול לומר לכם ,שריי ,הוא אדם ״נורמלי״ ,אשר ניתנו לו הכבוד והזכות לחוות ולהתנסות בחוויות
ואירועים מדהימים בגלגולו הנוכחי.

כשתקראו בטקסט ,אתם תראו בבהירות ,שאף על פי שלריי ניתנה הזדמנות של פעם בחיים ,הוא לא מחזיק
בסטראוטיפ של ״גורו״ .להיפך ,אתם תראו שהוא מאד ישיר ולפעמים מעיר הערות שעלולות להתפרש כפוגעניות
עבור קוראים מסוימים .אני מזכיר זאת כעת ,כי הבחנתי שהרבה אנשים מאמינים ,שאדם צריך להיות איזהו סוג
של ״בודהה״ כדי להגיע לגבהים רוחניים ושתהיה לו גישה לכוחות ״על טבעיים״ .אמונה זו רחוקה מהאמת ,וריי
הוא דוגמה חיה ,נושמת ומושלמת לכך .למרות שריי הרוויח גישה ליכולות מדהימות )אשר טמונות בכולנו( ,הוא
אדם נורמלי שחווה אהבה ,שמחה ,פחד ,שיפוט וכל דבר אחר תחת השמש ,כמו כל אחד מאתנו!
כמו שהסברתי במסר הפתיחה שלי ב -״תורת הפירמידה״ ,אני מודע לכך שרבים עשויים לראות בכתבים אלו
כהונאה וזה מובן .אני מקווה שברור לכולם שבשלב זה אני לא רואה פרסום של הכתבים האלו כבחירה .אני מבין
את הכוח שיש בהם להעלאת האנרגיה ,התדר ורמת המודעות לאנושות ,וזו הסיבה שאני רואה בכך חובה
מוחלטת ,ללא קשר לאופן שבו יראו אותי חלק מהקוראים .אני לא מאמין שיש לי את הזכות לעצור מידע כה
חשוב מתוך חשש שאחרים עשויים להסתכל עליי אחרת .החוויות שלי במהלך השנים האחרונות אפשרו לי
להבין ,שיש להקריב הקרבה אישית על מנת להביא את האנושות לרמת מודעות חדשה ,והרי אני מרגיש שזו
היא מטרתי וזהו יעודי בכדור הארץ .הקרבה שכזו היא חלק מהסיבה שאני פה בתבל .לא תהיה לי שום סיבה
להיות כאן אם לא הייתי מכוון לעבר ייעודי וגורלי.
אני מאמין באמונה שלמה שאם אתם קוראים כתבים אלו ,גם אם אינכם מוכנים תודעתית להבין את כל המידע
שאתם עומדים לקרוא ,אתם בהחלט מוכנים לקבל אותו .אחרת ,לדעתי ,תיעוד זה לא היה מגיע לידכם
מלכתחילה .אבקשכם לקרוא את המידע הבא בראש פתוח ויותר חשוב מזה ,בלב פתוח .הרשו לעצמכם לצאת
מהמחשבה וההיגיון ,ולהיכנס ללב ואהבה .תנו לתיעוד זה לדבר לרוחכם ולהתחבר לנשמתכם.
אני מאחל לכולנו בהצלחה במסענו בדרך לרמת מודעות גבוהה יותר; מסע מלא באור ,שלום ואהבה.
מי ייתן ומידע זה ישמש ויסייע לנו להתאחד כאחד ,והכי חשוב ,יקרב אותנו עוד צעד לעבר האושר האמיתי ועידן
האהבה.
א.ש.א.
ג'ייסון יוסף שורקה
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מבוא
ריי הוא שמי ,וזהו סיפור מסעי אל הלא נודע ההזוי ,הנפלא והמופלא.
נולדתי בישראל ,אך רוב חיי אני חי בארה"ב.
אני אדם חילוני במהותי שבא מבית מסורתי .איש עסקים נורמטיבי .בעל משפחה ואב לילדים.
הכתבים הבאים ,הם לקט ותיעוד של חוויה רוחנית על טיבעית שזכיתי לעבור בשנים האחרונות ללא
הבנה או הכנה מוקדמת .הסיפור ההזוי שלי התחיל ב 1/29/10 -בתאריך העיברי ) 14בשבט .(5770
בבוקר אותו היום הייתי בבית הכנסת לתפילה שיגרתית .התבקשתי על-ידי רב בית הכנסת להגיע
לתפילת הבוקר להשלמת מניין .אני בדרך כלל לא מופיע לתפילות בבית הכנסת .באותו הלילה ,ערב
שבת ,הלכתי לישון ואז בפעם הראשונה התחלתי לחלום סידרת חלומות שחזרה על עצמה במשך 4
לילות רצופים ,שבמרכזה היה חברי שניפטר שנים לפני ,שאני מכנה אותו  , XXXXהידוע גם בשם אדם.
החלום היה מעין שיחזור של השיחה האמיתית שלי מאותו בוקר יום שישי עם רב בית הכנסת מול ארון
התורה ,כאשר ביקשתי מהרב להראות לי את

XXXXXXXXXX.

 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXכול ההבדל שבחלום אדם ישב מאחור והביט בי במבט לועג על
אשר ביקשתי מרב בית הכנסת .לא בדיוק הבנתי מדוע הוא לועג לי או אולי פשוט היה כועס .למעשה
אדם מוביל אותי לתוך עולם הלא נודע והלא מובן במשך חמישה חודשים .דרך עולם החלום מצאתי את
עצמי מתקשר ,או יותר נכון להגיד אדם מתקשר איתי ,או אליי ,מידע חדש ,מבלבל והרבה פעמים לא
מובן .הוא הופיע בחלומי כמעט בכל לילה ,עד  ,XXXXXXXXכמעט ללא הפסקה.
אדם תיקשר איתי באמצעות סימני ידיים ,או על-ידי הצבעתו על אותיות עיבריות לפני ספר התורה.
פעמים רבות התקשורת היתה בארמית שרוב הזמן לא היתה מובנת לי ,לעיתים הראה לי תמונות של
אנשים שאני מכיר וכאלה שאינני מכיר .לפעמים אדם הראה לי וידאו על מנת שאבין את המסר הנדרש
ממני ,שאותו הייתי צריך לתרגם דרך רמזים שנתן לי .משום מה הוא לא דיבר איתי עד לאחר X XXXX
 .XXXXכול ההתקשרות ביננו נעשתה על-ידי שפת רמזים שונה ומשונה .הרבה מהמסרים שכן הצלחתי
להבין ,בדקתי ומצאתי שהכול אמת .כול בדיקה שהצלחתי לעשות בקשר למידע שניתן לי היה תמיד
מדוייק ואמיתי .לאט לאט התחלתי להעביר את המסרים בהתאם לאנשים השונים.
בכול לילה ולילה התעוררתי מהחלומות בדיוק בשעה  3לפנות בוקר .הייתי יושב וכותב בראשי פרקים
ממה שזכרתי או הבנתי ,את אשר ניראה לי חשוב .לא ידעתי מה לעשות עם כול המידע הזה .הרגשות
היו מלווים בהרבה בלבול ופחד מהלא נודע והלא מובן .לא מצאתי לנכון לכלול בכתבים לפנינו את
רישומיי האישיים הראשוניים .אתם תמצאו שהרבה שמות של אנשים שונים נכתבו בראשי תיבות על
מנת להגן על הפרטיות של האנשים המעורבים .הסיפור הפך מיום ליום ליותר הזוי ויותר מסובך.
בייחוד לאדם כמוני ,שבא מרקע שונה לחלוטין.

הגעתי למצב של רגשות מעורבים ,מצד אחד הסקרנות הביאה בי רצון עז להגיע לשעת הלילה וללכת לישון
ומצד שני הפחד מהלא נודע של אותו הלילה גרם לי לחרדות לפני השינה ,מעין פיצול ודילמה אינסופית,
אך לבסוף תמיד נרדמתי ותמיד התעוררתי בשלוש לפנות בוקר ואז לפני שאשכח את מה שעבר עליי בחלום
פשוט ישבתי וכתבתי בראשי פרקים .את כל החוויה החלומית שמרתי בסוד מכולם כולל אישתי ,לא הבנתי
אם אני משוגע או משתגע ופחדתי שאם אספר פשוט יאשפזו אותי.
למזלי היה לי את  XXXXXו) XXXXX -נכדו ובתו של אדם( שאף על פי שלא ידעו פרטים על מה שקורה,
הבינו דרך השיחות שמשהו מוזר עובר עליי ,שאיכשהו התקשר לאדם .באתי עם הרבה מידע בנוגע לעבר
של משפחת  XXXXXXועם פרטים מדוייקים על אנשי בני המשפחה XXXXX .ו XXXXX -אישרו את
המידע ביחד עם בני משפחה אחרים ,אך הם לא הבינו מאיפה כל המידע והמסרים מגיעים ואני לא בדיוק
יכולתי להסביר את עצמי .משום מה אישתי לעולם לא התעוררה כשהייתי קם באמצע הלילה וזה איפשר לי
להתרכז בתהליך בצורה יותר עמוקה ללא הפרעות מצידה.
בשלב מאוחר יותר אדם שלח אותי לפגוש רב מסויים בברוקלין ניו-יורק ,שהגיע לביקור קצר מישראל .מטרת
הקשר והפגישה הייתה להשתמש ברב כעזרה לבעיות שהוצגו בפניי דרך המסרים הבלתי מובנים של אדם
שלא נתנו לי מנוח.
אין ביכולתי לציין את שמו של הרב חוץ מהכינוי הרב א"א שהוא ראשי התיבות של שמו המלא} .שימו לב
ששמו המלא של הרב פורסם מאוחר יותר במסמך שניקרא ״קוד הפרמידה״ שפורסם בתאריך  9/9בשעה
 9בבוקר בזמן ניו יורק{.
פגשתי אדם אציל ,חכם ,מדהים ובעל כוחות על טיבעיים ,שלא הפסיק להמם ולרומם אותי כל פעם מחדש.
ההיכרות שלנו המשיכה לתוך  2014עם הפסקות באמצע.
למעשה הכתבים אשר לפנינו הם תיעוד השיחות ביננו ולעיתים גם אנשים אחרים העובדים בשבילו וכמובן
אדם שאחראי לכול הסאגה שלפנינו.
אדם בחייו היה אדם פשוט ,עם אצילות לא קונבנציונלית ,אדם צנוע וענו כולו אדיבות ,נדיבות ואהבה .לצערי
הרב הכרתי אותו שהוא היה כבר בגיל מבוגר ,אך כבר אז נהנתי מחוכמת החיים וכוח היצירה שהייתה
טמונה בתוך נשמתו .רק היום אני מבין את מה שהוא ניסה להסביר לי אז.
בחייו הוא היה מנהיג גדול ששמר על סודיות מוחלטת בכול אשר היה קשור לעבודתו וכוחו ובאותו הזמן
שהיה מפעיל אותי ואחרים בעשיית דברים שהשפיעו על הפוליטיקה ,הכלכלה ועל עוד הרבה נושאים
מהותיים וחשובים אחרים ששינו כמובן את חיי ועוד חיים של מאות אלפי אחרים ,מבלי שלאף אחד יהיה
מושג מי עומד מאחורי גורלם ,כל זה בזמן שהוא כביכול מעסיק את עצמו כחקלאי העובד בפרדסים שלו
בישראל .אדם רב פעלים אשר למד בסתר קבלה ומיסטיקה ,אדם בעל רוח ונשמה גבוהה .קשה לתאר את
אדם בקצרה כי הוא פשוט אדם דגול ,עצום וגדול מהחיים .נשמה טובה ויפה ,ומודה אני על ההכרות ,המעמד
והזכות שנפלו בחלקי.
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מיד אחרי  ,XXXXXXXXXXXXחיי השתנו לעולמי עולמים! אזרתי אומץ והחלטתי לספר את הסיפור שלי
למספר אנשים מצומצם .להפתעתי כולם בחדר באותו הלילה האמינו לכול הסיפור במלואו .אם זיכרוני אינו
מטעני לקח לי בערך  12שעות לספר את הסיפור שלי בעזרת  XXXXX ,XXXXXו XXXXX -חברי.
השתמשתי בהם יותר כעדים לסיפור שעבר עליי ב 5 -החודשים שחלפו ,כי תמיד פחדתי שלא יאמינו לי
וייראו אותי כאיש הזוי או חולה .הם פשוט חוו איתי דברים מסוימים באותה התקופה ודרכם קיבלתי את
האומץ לספר את הסיפור שלי .אני לתומי חשבתי שבשלב הזה מיד לאחר  XXXXXXXXיסתיים כל הסיפור
ההזוי הזה ואני אחזור לשיגרת חיי ,מהר מאוד הבנתי שטעיתי ושזו רק ההתחלה.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ההרפתקאה האמיתית לא הסתיימה בזמן  XXXXXXXXאלא רק התחילה.
}בכדי לשמור על זהותו האנונימית של הכותב ,לבקשתו הושחר חלק רב מהכתוב למעלה .למרות שניתן לחשוב שבלי
חלק זה לא יהיה ניתן להבין את הסיפור ,עדיין אפשר להבין את מהות הסיפור ולהפנים את המסרים המדהימים{.

היום בעזרתו של אדם מבין אני שמות לא קיים ,בסך הכול אנו מתגלגלים לייעודנו.
)וחיי עולם נטע בתוכנו(
חשוב להבין שהכתבים הללו לא מייצגים אפילו  5%מהשיחות השונות שהתנהלו בין הרב א"א לבייני ואת
היחסים הקרובים שפיתחנו עם הזמן .רוב הנושאים שעליהם דיברנו ,סודיים הם ,ונבצר ממני לגלות את
תוכנם .אני ממליץ לקוראים לקרוא את הספר לפניהם לפי הסדר המדויק .מעמוד מספר אחד והלאה ללא
דילוגים ,עד העמוד האחרון ,על מנת להבין את מהות הכתבים והרמזים השונים והנישנים כמעט בכול עמוד
ועמוד .כל פרק ,כל דף ,כל משפט ,כל שורה ,כל אות ,כל פסיק ,כל נקודה ,כל סימן ,כל תמונה ,כל צבע,
כל מספר ,כל "טעות" או "שגיאה" הוטמנו )על-ידי ועל-ידי הרב א"א( בצורה מכוונת כקוד ,כרמז ,כתובנה ,לי
ולכול הקוראים .כפי שלמדתי מהרב א״א ובתקוה שגם אתם תילמדו" ,אין מקרה"!
}אנא זיכרו ,עקב עריכת הכתוב ,הקודים אינם רלוונטים{.
אם במידה ומצאתם טעויות כתיב או טעויות דיקדוק ונוסח ,אין זו טעות אלא נכתב בכוונה באופן מסוים
)בייחוד ציטוטים ותיעוד אימרות הרב א"א( כחלק מקוד כללי ונוסחה מחשבתית רוחנית ,אשר נועדה לי
באופן אישי ,על מנת להבין ולזכור את העבר ,ההווה והעתיד ולפעול בהתאם במועד המתבקש .אין זה אומר
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שאנשים או נשמות אחרות בעתיד לא יוכלו להגיע לרמת תובנה והבנה של הקודים הטמונים בכתבים.
הקודים להלן קשים לקליטה והבנה ,אך הנוסחה הבסיסית פשוטה מאוד .אינני מצפה מהקוראים לנסות
להבין או לעכל את הקודים ,אך על מנת להבין ולהתחבר למהות ,הייתי ממליץ לכולם לא לדלג על אף עמוד,
למרות ואף-על-פי שהספר הזה נכתב בשתי שפות שונות.
אינני שולט שליטה מלאה בשפת אימי )עברית( ואנגלית איננה הצד החזק שלי .ולאור העובדות הללו עלולים
הקוראים למצוא טעויות שונות בטקסט למרות שיכולת הכתיבה והשליטה שלי בשפה העברית השתפרו
פלאים ב 4 -שנים האחרונות תודות לרב א"א ובהדרכתו .בכוונה לא שיניתי את הטעויות האישיות שלי על
מנת להישאר נאמן לטקסט המקורי .אני מנסה להעביר לקוראים את הווייתי וחוויתי המקורית בצורה
האותנטית ביותר לאותו זמן נתון בתיעוד הכתוב לפנינו .עימכם הסליחה!
}שימו לב ״שהטעויות״ שריי מתייחס אליהן בשורות האחרונות ,הן טעויות לא מכוונות של שגיאות כתיב
בעקבות הדרך האותנטית שהוא מדבר וכותב ללא שייכות ל״טעויות״ המכווונות שהוא מתייחס אליהן
שמוטבעות כחלק מהקודים בכתבים אלו{.
ב ,XXXXXXXX XXXXXXXX ,6/23/10 -הרב א"א מאלץ אותי להתחיל ולתעד חלק מהשיחות שלנו.
כמובן זו לא הייתה פגישתנו הראשונה והראתי התנגדות בהתחלה עד ששוכנעתי לתעד את אשר נאמר
בכתב ידי ויותר מאוחר עבר להדפסה על-ידי אחרים .מאוחר יותר למדתי ,נודע לי והבנתי שהכתבים הם
למעשה צרוף קודים דרך שיחה וכתיבה ,אשר בשלב מאוחר יותר עזרו לי להתמודד ולהבין מצבים חדשים
ושונים .כל עיון מחודש בכתבים בין פגישה לפגישה פתח את עיניי ולימד אותי דברים חדשים .ככול שהכרתי
את הרב א"א יותר לעומק למדתי יותר את תורת הקודים שהיא מאוד פשוטה ,אך מסובכת להבנה באותה
העת .השיחות ביננו נגעו בנושאים שונים ומשונים אך לעניות דעתי רובם קלים להבנה .רוב הכתבים נערכו
בעברית ,חוץ משיחות מסויימות שהיו חייבות להתנהל באנגלית מכורח הנסיבות.
במשך הזמן ,דרך הרב א"א ,למדתי להכיר נשמות חדשות לאורך המסע המופלא והמבורך שחוויתי דרכו
ובזכותו .התברכתי ,קיבלתי ולמדתי עולמות חדשים שונים ומשונים ,חוויתי וספגתי כוחות על טיבעיים,
פגשתי אנשים שונים ומשונים ,מדהימים ובעלי יכולת על טבעית בלתי נתפסת .ככול שלמדתי יותר הבנתי
שאני לא מבין כלום .וככול שלא הבנתי ,למדתי להכיר את עצמי בצורה שונה .החוויה חידדה את תודעתי
והבנתי שכולנו בעלי יכולת ומסוגלים להגיע למטרה הנעלה ביותר .זה רק עיניין של בחירה .זכות הבחירה
היא שלי ,שלנו! למדתי בין היתר מהו כח הבחירה ,כח התפילה ,כח האהבה ,כח הפחד ,כח הסליחה ועוד.
מה שראיתי ,חוויתי ולמדתי איננו ניתן להסבר .הבנתי את ההבדל בין טוב ל"רע" ,יותר מכול למדתי שאין
"רע" ,רק טוב .למדתי את החיבור וההבדל בין כח הפחד לכוח האהבה )כל שאר הרגשות פשוט נילווים
לכך( ,ואת זכות הבחירה שניתנה לנו .ברצוני לחלוק את הידע ,את הלא הנודע ,את הלא מובן ,את האהבה
ומעל לכול את האור שעוטף אותי/אותנו באהבת חינם אינסופית.
קריאה מהנה!
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06-23-10
יוני 2010 ,23
י"א בתמוז ה'תש"ע
ת יע וד ר א ש ונ י ל ש יח ה ע ם ה ר ב א "א

לפנינו תיעוד ראשוני לסידרה של שיחות ביני ובין הרב א"א .התיעוד מתחיל רק לקראת סוף
השיחה ביננו .ניסיתי לשכנע את הרב לתת לי את האישור להקליט את השיחה על מנת להקל
עליי וגם על מנת שתהיה לי הוכחה לאישתי ולאחרים על המתרחש ,אך הרב סרב.
בשלב זה של היחסים שלי עם הרב א"א מצאתי את עצמי מאוד לחוץ ומבולבל על אשר קרה,
קורה ומתרחש בתוכי .הרב בישראל ואני מנהל את השיחה עם הרב מתוך משרדי בביתי.
השיחה התחילה ב 3 -לפנות בוקר והמשיכה עד הזריחה.
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ר” -

אתה מסכים שאני אכתוב אבל יותר קל יהיה להקליט.

א"א  -לא תמיד מה שקל ,יותר טוב .הטכנולוגיה הביאה הרבה נזק לעולמות התחתונים ,וכתיבה מאד
בריאה לנשמתנו בייחוד לילדים הצעירים כמו  XXXXXו XXXXX -שחייבים הם להתחיל לכתוב,
עדיף יומן יומי אישי ללא טכנולוגיה.
ר” -

אני צריך הוכחות כולם חושבים שאני משוגע.

א"א  -אף אחד לא חושב שאתה משוגע כולם מאמינים לך כי אין להם ברירה ,חוץ מזה הקלטה לא תישמע
באוזניהם.
ר” -

הם ישמעו אם תרצה.

א"א  -הדברים לא תלויים בי ,אני כלי עזר בדיוק כמוך ולכולנו יש תפקיד מסוים.
ר” -

אתם יותר משגעים אותי מאשר עוזרים לי ,אני לא מתפקד ביום יום.

א"א  -אתה מתפקד מעל המשוער .אתה רק צריך לנסות להבין יותר ולהסתכל עם הלב ולא עם העיניים.
ר” -

אתה מבלבל אותי.

א"א  -נשמתך באה מעולמות עליונים ,וההתנגדות שלך לידע שלך ,מבלבלת אותך.
ר” -

מה זה עולמות עליונים?

א"א  -העכשיו ,העבר ,ההווה והעתיד אחד הם ,אך מחולקים הם למחלקות של עולמות עליונים ועולמות
תחתונים ,נשמתך באה ממקום מאד עליון ו , XXXXX -נשמתו באה ממקום יותר גבוה משלך,
אך בחרתם כרגע להגיע לעולמות התחתונים ,לא לשלילה אלא לחיוב ,כדי לגמול חסדים עם
הסובבים אתכם ,אתם קשורים בחבלי נשמתכם כמו שאתה קשור לאחרים ,כמו אדם.
ר” -

אבל אדם נפטר.

א"א  -לפי הבנתך הפשוטה .תסתכל עם העיניים ותתבונן עם הלב ,הרי אתה יודע שהמציאות היא אחרת.
ר” -

הוא נעלם מאז .XXXXXXXX

א"א  -מה קרה אתה מתגעגע?
ר” -

אני פשוט לא מבין מה רוצים ממני.

א"א  -עבודתך עשית נאמנה.
ר” -

אתה עדיין לא עונה לי.

א"א  -אני עונה לך למיטב יכולתי ,אך אתה צריך למצוא את דרכך לבד .אתה עושה עבודה נפלאה וכולם
גאים בך.
ר” -

מי זה כולם?

א"א  -יש לך הרבה סנגורים בעולמות העליונים על חסדיך הרבים.
ר” -

אני משתדל ,אבל הרבה אנשים עושים הרבה יותר ממני גם בצדקה וגם בחסד.

א"א  -אתה עושה הרבה דברים בלי להבין את כח הדבר ,אותו דבר .XXXXX
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ר” -

אבל הוא ילד למה אתם לא עוזבים אותו? תנו לו לחיות חיים נורמלים כמו כל ילד נורמלי.

א"א  -הוא לא יכול ,כי כפי שאתה יודע ,הוא לא ילד נורמלי ,ולצעוק עליי זה לא עוזר ,אתה צריך ללמוד,
להירגע ולהשתמש בכוח הנתינה והאהבה שבה התברכת XXXXX .בוחן אותך ואת מעשיך כדי
שהוא יידע איך לפעול.
ר” -

יש לי כאבים עזים ברגל כבר כמה שעות וקשה לי להתרכז.

א"א  -תתרכז רק בנשמתך הטהורה ,והגוף לא יציק לך.
ר” -

יש לי הרבה שאלות אישיות ,אני צריך עזרה ממך או מאדם.

א"א  -אני אשתדל.
ר” -

אתה כרגע פה או בישראל?

א"א  -בישראל ,אבל שוב אתה מתרכז בעולמות התחתונים וזה ממש לא חשוב.
ר” -

אני חי פה כרגע וזה חשוב לי.

א"א  -אתה צריך להירגע ,הכעס רק יגרום לך יותר כאב.
ר” -

אני רוצה להיפגש איתך שוב ולשאול הרבה שאלות ,לא רק בקשר אליי.

א"א  -כרגע אני בישראל.
ר” -

האם אתה יכול להגיע כרגע?

א"א  -זה לא עובד כמו שאתה חושב.
ר” -

למה אתה לא רוצה להתגלות ,ולמה אסור לי להזכיר את שמך?

א"א  -בקשתו של אדם.
ר” -

אבל למה?

א"א  -את זה אתה צריך לשאול אותו.
ר” -

שים לב איך אתה אף פעם לא עונה לי ישיר מאז פגישתנו הראשונה.

א"א  -לא נכון ,אתה פשוט לא מקבל את מה שאתה רוצה לשמוע ,וחוץ מזה נשמתך יודעת את כל
התשובות ,אתה פשוט רוצה להמשיך לחיות בתוך העולמות התחתונים.
ר” -

אתה מתכוון שהחלום שלי עם הלוויה עומד להתגשם?

א"א  -לפעמים חלומות הם פשוט בגדר חלום כשעשוע לנשמה.
ר” -

אז כן או לא?

א"א  -תירגע אין צורך להרים את הקול ,כל צעקה מטמאת את נשמתך.
ר” -

אני צריך תשובה ישירה.

א"א  -אל תדאג X XX ,לא ייתן לך ללכת לשום מקום ,עבודתו תלויה בתפקידך ותפקידך רחוק מלהיות
מושלם .חלומותיך הם אימרות נשמתך ורבים הם עדיין מעשיך.
ר” -

אז מה זה פדיון הנפש ותפילת כרת וכל שאר השטויות האלה ש XXX -והרב XX
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ביצעו למעני?

הרב צוחק בקול רם ולא יכול להפסיק
א"א  -זה לא שטויות בכלל ,להיפך ,זה דוגמה לחסדים שאתה עושה בלי שתבין מה אתה עושה.
ר” -

למה אתה מתכוון?

א"א  XXXXX -וחבריו אוהבים אותך אהבה אמיתית וחסד זה מחזק אותם ,אם הם יתפללו עליך או לא ,זה
לא משנה לך ,אך מאד עוזר להם.
ר” -

אני ממש לא מבין כלום.

ר” -

אני רואה שאתה מאד נהנה.

הרב צוחק שוב
א"א  -משמח אתה אותי מאד ,כבוד גדול לי הוא להכיר אותך.
ר” -

אז אולי בכל זאת תבהיר לי.

א"א  -נשמות מהעולמות התחתונים אינן יכולות לעזור לנשמות מהעולמות העליונים.
ר” -

אבל הסכמנו שכרגע אני בעולמות התחתונים.

א"א  -קודם כל אתה כרגע לא צריך את עזרתם ,יוכלו לעזור רק שיגיעו למקומות יותר עליונים כמו
 ,XXXXXחוץ מזה ,גופך נמצא כאן כרגע ,אבל נשמתך בעליונה ליד אדם.
ר” -

למה אתה קורא לו אדם?

א"א  -כי כך הוא מכנה את עצמו.
ר” -

השעה כרגע  4לפנות בוקר והטלפון פתאום מהבהב עם כל מיני אורות ,אתה מנסה להגיד לי משהו?

א"א  -אל תתייחס.
ר” -

אם הזכרת את  ,XXXXXמה קורה איתו?

א"א  -מה אתה רוצה לדעת?
ר” -

הכול.

א"א  -אי אפשר להתייחס להכול ,בוא ננסה לענות על שאלותיו אשר ביקש.
ר” -

תודה רבה ,סוף סוף תשובה כמו שצריך.
הרב שוב צוחק ואני איתו

א"א  -נשמתו עוברת תהליך ארוך ומייגע.
ר” -

למה מענישים אותו?

א"א  -על חטא אביו ומעשיו לגבי זוגתו ,אבל בוא לא נשתמש במילה עונש אלה במילה תהליך.
עונש זה מושג שהמציאו בעולם התחתון ביותר.
ר” -

האם פה זה העולם התחתון ביותר?

א"א  -לא.
ר” -

איפה זה העולם העליון ביותר?
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א"א  -עם האור הקדוש.
ר” -

מה זה? ציינת את המושג הזה הרבה פעמים.

א"א  -זה לא מושג ,זה הכול ,זה האור האין סופי.
ר” -

זה קשור לאור הלבן שאני רואה לפעמים?

א"א  -כן.
ר” -

למה אין לי את האור הזה ,אם אני בא ממקום כל כך עליון?

א"א  -יש לך את זה אבל ברוב הזמן אתה בוחר לא להשתמש בו.
ר” -

למה?

א"א  -חלק מהנתינה שלך.
ר” -

לא מבין.

א"א  -למשל האור שראית אצל  XXXXXשלך הוא.
ר” -

האם זה אותו אור שאני רואה במצלמות המיוחדות?

א"א  -המצלמות האלה הן שטויות ,חזיון עיניים ואת כספך בזזו.
ר” -

אבל ראיתי שם אורות שונים.

א"א  -חזיון עיניים.
ר” -

 XXXXXביקש לדעת בקשר לאשתו.

א"א  -אתה כבר ענית לו.
ר” -

הוא רוצה עצה ממך.

א"א  -לבך הולך בדרך הישר.
ר” -

אבל ליבי חשש מהחלום עם ההלוויה.

א"א  -לא נכון ,אם זכור לך ציינת במפורש ל XXXXX -שאתה יודע שזה טוב ,לא משנה מה יקרה רק
דאגת לאשתך ולילדיך.
ר” -

או-קיי ,אז מה לעשות עם אשתו?

א"א  -הוא פספס את ההזדמנות שלו ופגע בה קשות ,רוצה היא לסלוח אך לא יכולה ,חייבים הם להיפרד.
ר” -

למה אם היא מוכנה לסלוח?

א"א  -כי הוא לא אוהב אותה כלל ,חייב הוא לסיים איתה ברוגע ולדאוג לה לעולמים כי בריאת היוצר היא,
רק אז יהיה סיכוי שאהבתם תחזור ,הרי אהבה זו תכלית האנושות כולה.
ר” -

למה אתה מתכוון?

א"א  -למה שאתה תמיד טוען ,אלוהים זו אהבה.
ר” -

אתה מתכוון כמו לספר "שיחות עם אלוהים" שנכתב על-ידי הגוי? אני לא זוכר את שמו.

א"א  -כדאי שתעיין בו שוב ,עברו מעל  10שנים ושכחת הרבה.
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ר” -

אבל הוא גוי.

א"א  -אין גויים יש נשמות ,השאלה מה קרה לנפש.
ר” -

אני לא מבין כלום.

א"א  -נשמתך יודעת הכול.
ר” -

אבל זה לא עוזר לי כרגע.

א"א  -כולנו אחד ,רק הנשמות מהעולמות התחתונים לא יודעים לתת אהבה אמיתית.
ר” -

איך נותנים אהבה אמיתית?

א"א  -הדרכים הן אין סופיות ,על-ידי חסדים ,צדקה ,אהבת הבריות ,טיפול הגוף כגון רפואה תפילה ,עבודה
למען הזולת ,הקרבה למען הזולת ,אם זה אוכל ,רפואה ,כסף ,תפילה .כל דרך היא טובה ,אתה יכול
לבחור אחת או כולן בתנאי שהיא נעשית באהבה ונתינה שלמה.
ר” -

האם כל אחד יכול להגיע לנקודה הזאת ,גם הגויים?

א"א  -אין גויים ,אבל כן לפי הבנתך המוגבלת ,כולם יכולים להגיע לאור האין סופי ,אתה אמרת לXXXX -
שאתה רוצה ללמוד ארמית ,למה אתה מחכה?
ר” -

אתה חושב שזה רעיון טוב?

א"א  -מצוין.
ר” -

למה ,שתוכלו לשגע אותי יותר?

א"א  -קשה לך להפסיק את ההתקפות.
ר” -

דבר עם האור האין סופי ,הוא ברא אותי ככה.

א"א  -תהיה בטוח שלא ,אבל אדם יוכל לתת לך הרבה יותר עזרה ,אם תלמד ארמית ,ואולי תפסיק להיות
מוגבל.
ר” -

למה הוא לא מדבר עברית.

א"א  -שתלמד ,תבין.
ר” -

אז מה אני אמור לעשות עם כל המסרים בינתיים?

א"א  -מה שעשית עד עכשיו.
ר” -

אבל את הרוב לא הבנתי.

א"א  -אני מציע שתעבור מרפואה לארמית ,חוץ מזה אתה מעביר מסרים מיום היוולדך ,זה חלק מחסדיך
הרבים.
ר” -

אני לא כזה חסיד כמו שאתה מתאר ,מה עם כל החטאים והמעשים הרעים שעשיתי כל חיי.

א"א  -נשמתך נבונה ותמיד יודעת לכפר על השלילי.
ר” -

בוא נחזור ל XXXXX -כי לא נראה לי שאני אצליח עליך .הוא רוצה לפרסם את העניין הזה.

א"א  -זכותו.
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ר” -

אולי תפרט קצת.

א"א  -כדאי שיכתוב ספר ,מוגבל הוא ,אך הרב הגאון  XXXXXה XXXXX -ישמח לעזור לו ,קשה עורף
XXXXXותמיד מסרב עזרה ועצה טובה.
ר” -

אני לא מעוניין בפרסום העניין.

א"א  -זכותך ,אך אין העניין בשליטתך .זה כבר מפורסם יותר ממה שאתה יודע ,אל תנסה לעצור את
 ,XXXXXזה חלק מתהליך חייו ורק יפגע ביחסים שלכם אם תנסה לעצור אותו.
ר” -

למה אתה לא מוכן לעזור?

א"א  -אני עוזר כל הזמן.
ר” -

לי קשה לעמוד בנטל הנפשי הזה ואני צריך אותך כהוכחה.

א"א  -אתה היא הוכחה מספקת.
ר” -

מה מטרת הפרסום?

א"א  -נתינה ואהבה היא סוד היקום כולו.
ר” -

אתה מתכוון לחזרה בתשובה.

א"א  -זה שוב מושגים של עולמות תחתונים.
ר” -

תסביר בבקשה.

א"א  -סוף סוף ביקשת יפה ,אז אני אסביר .חזרה בתשובה לפי הבנתך היא דרך להגיע לאור הקדוש ומשם
לאור האין סופי .אך אין היא הדרך היחידה ,הדרך החשובה היא מעשיך וסוג בקשותיך ,לאו דווקא
תפילותיך ,הדרך תלויה בסוג הנשמה ,כל הדרכים שהזכרתי מקודם הם דרכים כשרות .הבחירה היא
בתוך הנשמה ,זו לא שאלה של מי צודק ,זה תלוי איך נסעת בדרך שבחרת.
ר” -

איך אני נסעתי עד היום?

א"א  -טוב מאד אבל לאט .הרמת הרבה אנשים למקומות עליונים אך תפקידך רחוק מלהסתיים החזרת
אנשים בשאלה והחזרת אנשים בתשובה ,הכול לטובה ,לפעמים ביודעין ולפעמים לא.
ר” -

אבל מה איתי ,מה המסר שלי?

א"א  -המסר פשוט ,תרים את המהירות ,דרכך נכונה היא ,וכמו שאתה לא אוהב לזהם את הסביבה שלך
ואת ביתך ,תדאג לא לזהם את הדרך הקדושה בה נשמתך בחרה.
ר” -

השמש כבר עולה פה ואני מאד עייף ,אני צריך לשאול עוד הרבה שאלות ,אך אני לא יכול להתרכז,
תשאל את אדם ,אולי הוא יאשר הקלטה בפעם הבאה ,בייחוד אם אתם מעוניינים שאנשים יתייחסו
אליי בכלל.

א"א  -אין סיכוי.
הרב מברך שוב בארמית
אני חוזר לישון
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אדם מבקש ממני בפעם הראשונה לתעד שיחה אמיתית ושלמה שהייתה לי איתו ,בתוך חלום
בזמן שינה רגיל .המקום הוא בית הכנסת שלו ב .XXXXXXXXX -אדם מסרב ללחוץ את ידי אך לא
מכעס .הוא נראה קצת חבול ובלי מצב רוח טוב .זהו תיעוד של חלום שאת תוכנו אני כותב על-ידי
הנחת תפילין לפי הוראותיו של אדם ,בתוך משרדי ,בביתי ,בזמן שכל הבית ישן.
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אדם -

תודה שהגעת.

ר” -

אתה לא נראה טוב ,הבגדים שלך לא נקיים.

אדם -

הדרך לפה הייתה קשה ,אבל אני בסדר ,הזמן שלי קצר ,אני צריך את עזרתך .חשוב שתתעד
בכתב את כל מה שאני אומר לך היום.

ר” -

אין לי בעיה אבל בלי להקליט אני לא אוכל לזכור.

אדם -

אתה תזכור את הכול ,בתנאי שתעשה את זה מיד שאנחנו מסיימים אך לא לפני הנחת תפילין.
אני לא יודע אם אני אוכל לחזור שוב.

ר” -

אני אשתדל לעשות הכול רק תנסה לדבר בעברית פשוטה הפעם כדי שאני אבין.

אדם -

אנחנו פה לבצע משימה לא בגשמיות אלה ברוחניות.

ר” -

למה דווקא אני.

אדם -

אין לי דרך אחרת.

ר” -

למה לא  ?XXXXXהוא חלק ממך.

אדם -

הוא לא בחלק הנכון כרגע ,דרכו עוד ארוכה.

ר” -

אבל הוא עושה הכול לפי דרך התורה כמו שאני בטוח שאתה רוצה.

אדם -

הוא לא קרוב אפילו ,אמונתו חלשה.

ר” -

למה?

אדם -

כי אמונתו גשמית ולא רוחנית.

ר” -

אבל אני הרבה יותר גרוע ממנו.

אדם -

אם היית כל כך גרוע לא היינו מדברים עכשיו.

ר” -

קשה לי עם כל הנושא הזה והייתי רוצה לסיים עם זה.

אדם -

הזכות היא שלך ,אני צריך אותך לעזרה.

ר” -

מתי תרשה לי לצאת מזה?

אדם -

מתי שתרצה.

ר” -

למה הרב לא פה?

אדם -

יש לו את העבודה שלו.

ר” -

למה הסודיות והמשחקים ,אם אתה והוא מבקשים לתעד הכול בכתב?

אדם -

זה לא דברים שתלויים בכוחות שלנו.

ר” -

אם תתנו לי להקליט ,הכול יהיה יותר חלק ויותר אמיתי.

אדם -

אף אחד לא צריך הוכחות ,אתה מבקש הוכחות רק לעצמך ,כי אתה לא מאמין ,מי שצריך לקבל
את המסרים יאמין מיד ,כי הוא יודע שאתה דובר אמת.

ר” -

הרב קצת הסביר לי על המערכת ,אולי אתה יכול להבהיר דברים קצת יותר.
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אדם -

יש לי בעיית זמן ,עדיף שתעשה את זה עם הרב ,אתה יכול לסמוך עליו כמו שאתה סומך עליי,
ותבין שלא הכול יכול להתגלות לך כי אתה לא בדירוג הנכון לכל דבר.

ר” -

אני לא מבין.

אדם -

תחשוב שאתה עובד במוסד ,לכל עובד יש את דירוג הסודיות שלו ,אתה נמצא קצת מעל האמצע
והכול קורה לא במקריות.

ר” -

הזכרת זמן ,הרב הסביר לי שזמן זה דבר שאנחנו המצאנו ובכלל לא קיים.

אדם -

נכון ,אבל כדי שאתה תבין במונחים שלך ,אני חייב להשתמש במונחים כמו ,זמן.

ר” -

בבקשה אל תדבר איתי ברמזים או בארמית בוא נעשה את זה קצר ולעניין.

אדם -

עכשיו אתה מבין למה בחרו אותך?

ר” -

מה זה הקטע עם הנכד שלך ?XXXXX

אדם -

הבנת את הכול ועשית עבודה טובה ,אך הוא יותר קשה עורף מ ,XXXXX -הוא עדיין לא מבין את
אור החיים והוא מצפה לתרומה על כל דבר שהוא מפעיל ,נשמתו בגשמיות בלבד ,ואינו מבין
שתמורתו וכל הדרגות וכל השכבות הם רוחניים בלבד.

ר” -

האם זה נכון ש XXX -הוא גלגול של הרב אור החיים?

אדם -

ברמת הבנתך ,כן ,אך הוא יותר מזה ,אבל כדי שתבין אתה צריך ללמוד הרבה וכרגע זה לא הזמן,
אז בוא נקרא לזה סוג של גילגול .אתם חייבים למצוא את הרב  XXXXX .XXXXXיכול לעזור,
 XXXXXגם חייב להתגלות בפני  XXXXXוהרב  ,XXXXXואין לו מה לדאוג ,הם יאמינו לו ברגע
שיראה להם את כתב ידך.

ר” -

האם זו הסיבה שאתה רוצה שאני אכתוב הכול?

אדם -

זאת אחת הסיבות ,תדאג שהוא מראה להם גם את כתב  XXXXXוכתב .XXXXX

ר” -

מה הקשר?

אדם -

שהם יראו הם מיד יבינו כי הכול קשור להכול וכולנו אחד ,חייב  XXXXXגם להתגלות לאשתו.

ר” -

אני עדיין לא מבין.

אדם -

הרב  ,XXXXXאבא שלי ,אנוכי ,אתה ,אשתו של  ,XXXXX ,XXXXXאשתךXXXXXXXX ,
הקטן XXXXX ,הקדושה שתגיע אליכם בקרוב לעזור לכולכם ,קשורים אנחנו בשורש נישמתינו.
כולנו כותבים עם אותה עוצמה נישמתית .שים לב לכתב היד של כולם ,ותבין בדיוק כמו XXXXX
והרב  XXXXXיבינו.

ר” -

אין לך אור לבן כמו תמיד?

אדם -

זה לא חשוב כרגע ,חשוב ש XXXXXX -יגיע ליעדו .נכדיי ,כולם ,יעזרו לך וכדאי לדבר עם אשתו
של  ,XXXXXהבנתה גבוהה משלו ,ליבך מדריך אותך ישר ,וצדקת עם התיאוריה שלך בקשר
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לחירשות .יהיה חכם ונבון מצד אמא של  XXXXXלהגן עליה ולא לתת לה זריקות ,אל תפחד
לדבר ,הידע שלך עצום הוא ,ואתה יכול לעזור להרבה אנשים כמו שעשית עד היום.
ר” -

האם חייבים לשנות את שמו של ?XXXXX

אדם -

כן ,ועדיף לפני הגעתה של  ,XXXXXאבל אם  XXXXXיתעקש אפשר לדחות את זה לפני עלייתו
לתורה ,אבל לא מאוחר יותר ,XXXXX ,XXXXX .ו XXXXX -יעשו את העבודה השחורה בשבילך
חשוב שהרב  XXXXXידבר עם .XXXXX

ר” -

תספר לי קצת על  ,XXXXXאני לא בטוח איך לעזור לו.

אדם -

עזרת לו המון והצלת את חייו אך קשה עורף הוא ולא שומע בעצת אחרים ,דרכו קשה כי בחר בה
ואת חטא אביו עדיין משלם שלא באשמתו ,כמו ילדי  XXXXXשמשלמים על חטא אב ואם.

ר” -

מה אתה רוצה מ ,XXXXX -היא הרי הכי מסכנה בכל הסיפור העצוב הזה.

אדם -

היא ידעה ובחרה לשכוח ,טמנה ראשה בתוך שאול עמוק והנזק לילדים הוא כבד מנשוא,
כולם הזהירו אותה ,אך בחרה היא בתרדמה נישמתית.

ר” -

חשבתי שהכול בסדר אחרי שנתנה את הדולר.

אדם -

גם את זה לא עשתה כפי שהוראת לה ,אך כן הכול יותר טוב ודברים כבר השתנו אך הדרך ארוכה
לה ולילדיה ,את הכסף שנתנה לך בלי ברכה החזר לנכדתי .יהיה נאות ומבורך שתיתן אתה ברכה
דרך . XXXXX

ר” -

אז מה להגיד ל?XXXXX -

אדם -

מה שאמרת עד עכשיו ,צודק אתה ,נקווה שהפעם יקשיב יותר וילמד לכבד את אשתו ואז יוכל
לפתוח את שערי השמים ,חייב הוא להתגלות אליה.

ר” -

מה עם  ?XXXXXביקשתי שתעזבו אותו.

אדם -

ההחלטה היא לא בידי XXXXX,בא ממקומות עליונים מאד ,טוב שאתה מגן עליו ,אך תדע לך
שהוא יודע הכול ,תמשיך בדרכך.

ר” -

למה  XXXXXהזמרת?

אדם -

נשלחה היא יותר ל , XXXX -אך אתה תמיד אוהב לשנות דברים ,ביקשה היא לבוא ביום ראשון
ואתה ואשתך תמיד משנים תאריכים ,וגרמתם לטומאה להגיע לביתכם ביום השבת.

ר” -

אבל אנחנו לא שומרים שבת.

אדם -

אין קשר ,אשתך קדושה ,ביתך קדוש והכנסת בו טומאה ביום קדוש.

ר” -

אבל  XXXביקשה את זה ולא אני.

אדם -

נכון ,גם היא עושה טעויות לא רק אתה ,אבל היא מנהלת הבית ,אתה הוא בעל הבית ותפקידך
הוא להגן ,לא תפקידה הוא.

ר” -

אז מה היה צריך לקרות?
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אדם -

את זה כבר לא תדעו כי פספסתם את מועדכם ,אך  XXXXXהבין את מה שהוא צריך להבין ואת
טומאתה וטומאת חבריה הסיר מעליו.

ר” -

לפי דבריך הכול מסודר מראש אז בשביל מה אני שובר את הראש?

אדם -

בכלל לא .אתה סידרת את הדברים אפילו שקיבלת עזרה מהמקום העליון ביותר.

ר” -

אתה מתכוון אולי שאנחנו צריכים לשמור שבת?

אדם -

אין שום קשר ,אתה תמיד רוצה להבין דברים שאתה כבר מבין ,כמו ,לחזור בתשובה ,הרב הסביר
לך שזה מושגים מעולמות נמוכים ,אתה ואשתך נמצאים בדירוג אחר ועליכם לבצע עבודות שונות
מאחרים ,רק תפסיקו להפריע למועד היצירה והבריאה.

ר” -

חשבתי שכבר הכול נברא?

אדם -

הבריאה זה דבר אין-סופי ללא התחלה וסוף וזה קורה וממשיך לקרות בלי הפסקה.

ר” -

מה עם ?XXXXX

אדם -

הוא יודע מה לעשות ,אני רק מקווה שיפתח יותר את ליבו ,בשמחת תורה צריך אתה להדריך אותו
מחדש.

ר” -

חשבתי שעד אז הכול כבר יסתיים?

אדם -

זה תלוי בך.

ר” -

הזכרת שמחת תורה ,מה הסוד מאחורי הספר הזה?

אדם -

התנ"ך אינו רק ספר היסוד לאמונה ,ומבחינה זו ספר קדוש לישראל ולכל אנשי העולם ,אלא גם
מורשת הספרות הכבירה ביותר של עמי המזרח הקדמון ,התנ"ך הוא יצירת הספרות היחידה של
עולם קדם זה ,שהאריכה ימים ומשפיעה עד היום על תרבות האדם.

ר” -

שאלתי על  XXXXXXXXXXXXXXXבמיוחד.

אדם -

אל תכנה את זה ספר ,זו התורה הקדושה ומאד מיוחדת עם הרבה סגולות
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ר” -

החלטתי על  ,XXXXXוהתאריך ,האם נכון הוא?

אדם -

מצוין.

ר” -

מה עם הרגל שלי?

אדם -

זה דבר שאתה רוצה לדבר עם הרב ,אל תדאג הכול יהיה בסדר זה חלק מהתהליך שלך.

ר” -

מה להגיד ל?XXXX -

אדם -

כלום ,היא יודעת הכול ,עברה אותך מזמן.

ר” -

אז למה היא סובלת?

אדם -

היא לא סובלת ,זה פשוט תהליך שנשמתה צריכה כמו ש XXXXX -בחר חירשות וגרם להוריו
לעשות פעולות שונות מבלי שיבינו.
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ר” -

בלבלת אותי לגמרי.

אדם -

זה דברים שעדיף שתעשה עם הרב בגלל הזמן.

ר” -

אני רוצה להיפגש איתו בפעם הבאה אבל עם אשתי ,או אפילו עם הרב  XXXXXאו הרב
 ,XXXXXהאם אתה יכול לעזור?

אדם -

זה לא עובד כמו שאתה חושב ,הוא יעזור לך במה שהוא יכול ,אבל אתה חייב להפסיק לחפש
הוכחות זה ממש לא חשוב.

ר” -

יש לי עוד המון שאלות.

אדם -

אני חייב לעבור לצד השני תיצור קשר עם הרב.

ר” -

האם אני יכול לכתוב באנגלית במקום עברית? יותר קל לי.

אדם -

עברית בלבד ,במידה וכל הכתבים ייאגדו יחד כולם יאמינו לך ,לך לדרכך ומהר ,תפעיל את
 XXXXXבהקדם האפשרי ,ושיבצע בלי לחפש תמיד פתרונות כמו שהרב ביקש ,תבצע אל
תתווכח.
אדם מברך בארמית
אני מתעורר
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07-03-10
יולי 2010 ,3
כ"א בתמוז ה'תש"ע
פ ג יש ה  /מ ס ע

השעה  4 PMיום שבת ,אני יושב בלובי של מלון הילטון בניו יורק ומחכה למוצאי שבת ,אני כבר עייף
מלעיין בספרים שהרב א"א ביקש והרגשתי צורך לכתוב על מה שקרה עד עכשיו במקרה ואני אשכח.
העט לא כותב על שבעת הדפים הראשונים של בלוק המכתבים המקורי ,החלפתי עטים אבל זה לא
עוזר ,אני מצליח רק לכתוב בכתב ידי על העמוד השמיני בלבד) ,שנכתב על ידי ,על הדף המקורי לפני
הפגישה עם הרב א"א( ,הזוי לגמרי .בנסיעה לפה הטלפון שלי עבד אך המוסיקה באוטו הפסיקה ללא
שום סיבה ,בכניסה למלון עמד מקבץ נדבות כושי) .מספר שנים יותר מאוחר ,התברר לי שהוא חלק
מהמערכת ושמו  .(Sergeהיה מוזר שאף אחד במלון לא מגרש אותו ,נתתי לו  20$והוא התחיל לשיר.
בלובי היו הרבה דתיים ,כנראה יש כינוס דתי מסוים במלון או שבתון .חיפשתי את הרב או אחד מעוזריו
אבל הם לא פה בינתיים .אני עדיין לא מבין למה הילטון .הטלפון שלי הפסיק לעבוד מאז שאני במלון,
כפי שהרב ידע אותי מראש .התקשרתי ל XXXXX -מטלפון ציבורי והודעתי לה שהכול בסדר .זה כבר
מוצאי שבת והרב לא מטלפן ,נמאס לי כבר לשבת הטלפון עובד רק אם אני יוצא מהמלון .אני לא זמין
בפנים ,מעניין איך הרב ידע מראש .הכאבים ברגל לא מפסיקים אפילו לרגע מאז שהגעתי לפה ,הכול
הזוי.
9:45pm I’m in the room
סוף סוף העוזר של הרב ,משה ,זיהה אותי בלובי וביקש ממני לבוא איתו .הוא פונה לפקיד הקבלה
ומסביר לו באנגלית שאני אורח שלהם ומבקש את המפתח לחדר .הפקיד מבקש ממנו קרדיט קארד
ורישיון .משה דואג להסביר לי שהכול משולם ולא לדאוג זה רק נוהלי המלון .אני מתעקש לשלם אך
הוא טוען שאני אורח של הרב) .פעם ראשונה שרב כלשהו מבזבז עליי כסף במקום לבקש תרומות(
הנסיעה במעלית הייתה מאד ארוכה ממש לא הגיונית .אני נכנס לחדר ללא מספר .משה משאיר אותי
לבד ומבקש ממני ללבוש משהו יותר צנוע והרב יגיע שיגמור להתפלל .החדר כולו לבן כולל הרצפה,

זה בכלל לא נראה כמו הילטון ,שולחן קטן לבן עם מיטה לבנה גדולה בלי טלפון ובלי טלוויזיה.
הכאב הפסיק לחלוטין .הרב מגיע לבד ב 11 -בלילה .אני יושב מול הרב א"א וברשותו אני מתעד את
הדברים הבאים:
השעה היא  11:20בלילה ,הרב לובש חליפה לבנה ואני בגדים לבנים לפי בקשתו המוקדמת.
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א"א  -אני מבין שיש לך הרבה שאלות אך לפני שנתחיל כדאי לציין ולקבוע כמה כללים .ראשית ,אסור
להרים את הקול ,אסור להשתמש במילים המנבלות את הפה ,תוריד את השעון מידך.
ר” -

למה אתה חושב שאני אנבל את הפה?

א"א  -כי אתה נוהג לעשות את זה כל הזמן ואתה אפילו לא שם לב ולפעמים אתה עושה את זה כי אתה
חושב שזה מצחיק.
ר” -

אני אף פעם לא ניבלתי את פי בפניך.

א"א  -עשית את זה לפני חמש דקות ,פשוט תשים לב.
ר” -

סליחה ממש לא התכוונתי לפגוע בכבוד הרב.

א"א  -אני יודע ,אנחנו נדבר על הנושא הזה יותר מאוחר אני יודע שאתה סקרן בקשר להרבה נושאים.
אני לא מבטיח תשובה על כל דבר .הייתי ממליץ להתחיל במישור הכללי ולא האישי אולי כך תוכל
להבין יותר את הפרטים.
ר” -

אני מבקש ,אם אתה יכול ,לדבר עברית פשוטה כמוני ולא ארמית כמו אדם ,זה בטוח יעזור.

א"א  -אני אשתדל.
ר” -

הייתי רוצה רשות לכתוב באנגלית במקום עברית ,זה פשוט יותר קל.

א"א  -אתה תמיד מחפש את הדרך הקלה ,שפה נוכרייה זו בעיה ,רק אם אין לך ברירה ומילים מסוימות
במידה ואתה חייב לכתוב באנגלית ,זה בסדר ,אך תשתדל לכתוב את השפה הנוכרייה באותיות
העיבריות.
ר” -

זה יעזור לי אם תוכל להשתמש מידי פעם באנגלית בדברים שקשים להבנה.

א"א  -אתה תמיד נסחף ,אל תדאג אתה תבין את מה שתרצה להבין ואת מה שלא יתאים לך אני בטוח
שתשכח .בשביל זה אני רוצה שתתעד את מה שאתה שומע ואני אעזור לך בכל מה שאני יכול.
בעניינים האישיים יכול להיות שיהיו דברים שאתה או חבריך לא תאהבו לשמוע ,להגן על זכות הפרט
וכבוד חבריך יש לך זכות לא לתת את הכתבים הבאים לאף אחד חוץ מאשתך.
ר” -

למה אשתי כן?

א"א  -כי היא חלק בלתי נפרד ממך.
ר” -

מה אם אני רוצה לתת רק חלק מהרישומים?

א"א  -זכותך לעשות מה שאתה רוצה ,כתבים אלה שייכים לך אך חייב אתה להודיע למעורבים שזה רק
חלק ולא הכול ,המעורבים חייבים לדעת את האמת.
ר” -
א"א -

מה אם אשתי תרצה להשמיד חלק ולא הכול?
הבחירה היא שלך בלבד ,רק אל תשכח שהיא חלק בלתי נפרד ממך וחייבים אתם ליידע את שאר
המעורבים לאמת.

ר” -

למי אתה מתכוון המעורבים?
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א"א  -אותן נשמות שבחרת בהם לספר את סיפורך.
ר” -

יש לי הרגשה שאני הולך לקבל פטיש בראש.
הרב צוחק

א"א  -הרבה יותר מזה ,אל תשכח שאתה בחרת בפגישה הזו.
ר” -

כן אני יודע .אני מקווה שאוכל להגיע לשורה התחתונה ,אני מבקש בלי רמזים וסודות.

א"א  -אשתדל להנעים את זמנך פה .עוד משהו לפני שמתחילים עם השאלות?
ר” -

כן אני רוצה לסיים עם כל הפרשה הזו אחרי השיחה הזו.

א"א  -הזכות והחובה כולה שלך ,הבחירה בידך.
ר” -

אתה מבטיח?

א"א  -כמובן ריי ,אדם אפילו הבטיח לך.
ר” -

זו פעם ראשונה שקראת לי בשמי מאז שאנחנו מכירים אחד את השני.

א"א  -ברוך הוא שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
ר” -

זה אומר שעליתי בדרגה?

א"א  -אצלי תמיד היית במדרגה הגבוהה ביותר רק לך קשה לקבל את זה.
ר” -

איפה אנחנו נמצאים בדיוק? החדר הזה נראה לי מוזר מאד.

א"א  -אתה פה איתי איפה שאתה אמור להיות.
ר” -

כן ,אבל זה הילטון?

א"א  -לא.
ר” -

אבל אני נכנסתי להילטון ראיתי את זה בעיניים שלי.

א"א  -נכון ,אבל היה צורך לשנות.
ר” -

למה?

א"א  -אשתך ו XXXXX -בת אדם נשים סקרניות הן ביותר ועדיף כך במקרה וינסו לברר יותר מידי אני
מעדיף ללא הפרעות!
ר” -

אז אני לא בהילטון?

א"א  -לא בדיוק.
ר” -

אני בכלל נמצא על כדור הארץ? ואם לא איך יצאנו מהמלון?

א"א  -אתה שואל שאלות ממש לא חשובות ,אל תדאג ,אתה במקום טוב ומתי שתרצה להצטרף
למשפחתך אתה תגיע אני מבטיח לך .אתה רוצה שמיכה? אתה ממש רועד מקור.
ר” -

לא אני בסדר ,פשוט קצת קר פה.

א"א  -ממתי קר לך?
הרב צוחק את הצחוק המעצבן שלו
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ר” -

אפשר לשאול אותך שאלות אישיות בקשר אליך?

א"א  -אתה לא חושב שזה בזבוז זמן? אני בטוח שיש לך שאלות יותר ברומו של עולם.
ר” -

אתה בן אדם?

א"א  -אני נשמה כמוך.
ר” -

כן ,אבל האם אתה מפה?

א"א  -לא ,מישראל.
ר” -

כלומר אתה חי בישראל ,יש לך אישה וילדים? אתה מבין למה אני מתכוון?

א"א  -אני חי בישראל כשצריך ,פעם הייתה לי אישה ואני ממש לא אוהב שאתה חודר לפרטיות שלי.
ר” -

אתה חודר לתוך הבית שלי ,לתוך המשפחה שלי ,לתוך החיים שלי ,אפילו לתוך החלומות שלי ולי אין
זכות לשאול אותך שאלות פשוטות? אפילו אסור לי להזכיר את שמך כבוד הרב!

א"א  -אתה בחרת בי ,אם אתה רוצה אני יכול לעזוב כרגע.
ר” -

איך אני בחרתי בך?

א"א  -ביקשת עזרה מאדם והוא שלח אותי.
ר” -

אז עכשיו אני חולם?

א"א  -לא ,אתה ער לגמרי ,אתה לא שם לב איך אתה צועק עליי?
ר” -

אני לא צועק ,אני פשוט הולך להשתגע.

א"א  -אל תדאג אתה חזק מידי ,לך זה לא יקרה ,רק תתחיל להאמין קצת יותר בעצמך ובסובבים אותך,
מגיע לך קצת יותר מזה.
ר” -

איך אני יודע שאני לא חולם כרגע או מדמיין את כל מה שקורה? דרך אגב אם אני לא במלון איפה
האוטו שלי? אני לא זוכר שהוא עלה במעלית איתי ועם משה.
הרב שוב צוחק

א"א  -אני ממש אוהב אותך ,עכשיו אתה מבין שזה לא חלום? מה שמעניין אותך זה האוטו המטופש שלך.
ר” -

אני צריך יותר הוכחות מזה ,בייחוד אם אתה רוצה שאני אשתף אנשים אחרים ,אולי עד עכשיו
האמינו לי ,אבל זה כבר מוגזם.

א"א  -עוד לא התחלנו ולא ראית כלום .מה שאתה עומד לחוות הוא הרבה יותר מהאוטו המטופש שלך.
אני מציע שתתחיל עם השאלות החשובות ,בקצב הזה אתה לא תגיע הביתה עוד חודש ולא הייתי
רוצה להכעיס את אשתך.
ר” -

מה מיוחד בספר התורה } ?XXXXXריי אינו מדבר על התורה בכללי אלא על ספר תורה ספציפי{

א"א  -קודם כל התורה הקדושה זה לא בדיוק ספר .הרגשתך נכונה ובתורה יש יותר ממה שנראה לעין.
כל מה שאני יכול להגיד לך שיש בתורה הקדושה הזו הרבה סגולות.
ר” -

כלומר ,חוץ מהעובדה שזה נכתב על-ידי  ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXיש עוד סודות?
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א"א  -לא סודות ,סגולות ,אך לא אוכל לפרט.
ר” -

כמו ב? XXXXX -

א"א  -היית חייב לכתוב את זה בשפה הנוכרית?
ר” -

כמו ב? XXXXX -

א"א  -דומה ,אך ב XXXXX -הסגולות בתרדמה כרגע.
ר” -

למה?

א"א  -הרבה ביזיון ,אך בוא נעבור הלאה .אני רואה שאתה מחזיק בדף של הרבה שאלות ,אפשר בבקשה
להתבונן?
ר” -

רוב השאלות פה הם של אשתי והחברים.

א"א  -אני רואה אישה חכמה עד מאוד ,חשוב לי שתבין שאתה הולך להיכנס לשטחים לא מעובדים עדיין
ויכול להיות שלא תהיה מוכן לתשובות שלי.
ר” -

אל תדאג אני מוכן גם לנסוע איתך למאדים ,רק אל תשכח את האוטו שלי.

א"א  -איך אתה יודע שאתה לא שם כרגע?
ר” -

במאדים אין חדר לבן עם רב בלבן ומיטה לבנה.

א"א  -מאיפה לך לדעת ,היית שם פעם?
ר” -

אמרת שהנשמה שלי יודעת הכול.

א"א  -נכון ,אבל הנשמה שלך לא היא שרושמת כרגע.
ר” -

אז מי רושם?

א"א  -מוחך בעזרת ידיך וחיזוק הנפש.
ר” -

החלטת לטמטם אותי לגמרי ,אנחנו לא נגיע לשום מקום בצורה הזאת.

א"א  -אתה נרעש מידי ,תירגע ,אולי תשתה משהו אולי תשכב קצת במיטה ותנוח אפשר להמשיך אחר-כך.
ר” -

לא ,בשום פנים ואופן ,אני צריך לסיים עם זה ומהר.

ר” -

מי הסופר האורגינל שכתב את התורה?

א"א  -הרב .XXXXX
ר” -

לא את זה ,את האורגינל ,האם האור הקדוש כמו שאתה מכנה אותו או בני-אדם כמו משה רבנו?

א"א  -אולי אני חרש ,אך לא עד כדי כך ,אני שומע אותך היטב.
ר” -

סליחה ,בבקשה תענה ישיר.

א"א  -משה רבנו כתב בעזרת אחרים.
ר” -

הוא בכלל היה קיים או זה סתם סיפור?

א"א  -ברור שהוא קיים.
ר” -

אז איך הוא כתב סיפור על עצמו ועל העתיד ועל העבר ,ואם הוא כתב למה זה כל כך קדוש?
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א"א  -שאלה ,שאלה ,תירגע .הוא כתב בעזרת אחרים אמרתי.
ר” -

מי זה אחרים?

א"א  -האור האין סופי והאור הקדוש ,השכינה והנשמה הקדושה שבו ועוד הרבה אחרים ,ביניהם קדושים
כמוהו.
ר” -

מה עושה אותו כל כך קדוש?

א"א  -אתה חושב שכל אחד מקבל התגלות כזו?
ר” -

לא.

א"א  -אז מה אתה לא מבין פה ,אתה כבר כותב כמעט שישה חודשים דברים שונים בעזרת נשמות
אחרות ,למה זה נשמע לך הגיוני ומשה רבנו לא?
ר” -

אתה לא מנסה להגיד לי שאני כותב עכשיו דברי קודש אני מקווה?

א"א  -אל תחמיא לעצמך כל כך ,אתה רחוק מאד משם יש לך עוד הרבה ללמוד.
ר” -

אתה תמיד חוזר על זה ,מה אתה רוצה שאני אלמד ,ולמה?

א"א  -אתה כותב פה באחת משאלותיך מה השורה התחתונה בקשר אליך ,מה המסר הראשי אליך?
ובכן ,בקשר אליך יש הרבה מסרים שאני אגע בהם יותר מאוחר ,אך המסר הראשי הוא ,לך ללמוד!
התברכת בנשמה טובה וטהורה עם חוכמה ,בינה ,דעת ועוצמה שלא באה כל יום ,אך בוחר אתה
בלזהם אותה .המזל שלך שנשמתך מספיק חכמה לעצור אותך בזמן הנכון ולכפר על מעשיך
בחסדים ומצוות .הרבה סנגורים יש לך למעלה ואתה עדיין מזלזל .כולם יכולים להפוך לקטגורים
בשנייה אחת.
ר” -

אז כל השיגעון הזה בשביל לשלוח אותי ללמוד?

א"א  -הרבה יותר מזה ,תפקיד גדול מאד קיבלת ,השאר תלוי בך.
ר” -

בסדר ,בוא ניפגש פעם בשבוע או פעמיים ונלמד ביחד מה שאתה רוצה.

א"א  -קודם כל אני לא המורה שלך ואין זה תפקידי ,הבחירה שלך למצוא את המורה או המורים שלך,
וללמוד את מה שאתה רוצה ללמוד.
ר” -

אמרת לי להפסיק עם ספרי ה ,XXXXX -אז מה עדיף?

א"א  -לא אמרתי רק המלצתי ואתה תחליט מה עדיף.
ר” -

עוד פעם מסרים ברמזים?

א"א  -כל הסובב אותך וכל מה שקורה לך ביום יום הוא מסר ורמז ,אפילו הכלב שלך נותן לך רמזים,
אך בוחר אתה .to ignore
ר” -

או ,סוף סוף אנגלית.

א"א  -או ,אולי סוף סוף תבין.
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ר” -

כפי שאני עושה טעויות בכתיבה שלי איתך ,כך יכול לעשות משה רבנו ועוזריו .אז איך אתה יכול
להיות בטוח שהכול קדוש ובלי טעויות?

א"א  -עוד לא פגשתי נשמה שהעיזה להשוות את עצמה לנשמתו הקדושה של משה רבנו.
ר” -

זה לא מה שאני עושה ,זו פשוט דוגמה.

א"א  -דוגמה מטופשת ,אתה ממש מעליב.
ר” -

לא במתכוון.

א"א  -כן אני יודע ,אבל זה לא פוטר אותך .אתה צריך להפסיק עם העלבונות שלך אפילו אם אתה חושב
שזה מצחיק ומועיל .לא רק שאני אומר לך את זה ,כולם מסביבך מסכימים איתי.
ר” -

אני מבין שזה עוד מסר.

א"א  -סוף סוף קלטת.
ר” -

מה עוד אני צריך לתקן?

א"א  -מידת הכעס.
ר” -

זה קשה.

א"א  -אך ל XXXXX -אתה יודע להטיף מוסר!
ר” -

זה לא אותו דבר!

א"א-

זה בדיוק אותו דבר ,אתה יודע ללמד ולהטיף מוסר אבל שזה נוגע אליך אתה פתאום שוכח הכול וזה
כמעט בכל נושא גם בנושאים הקרובים אליך.

ר” -

אני מבין שאני בשר ודם ואני רחוק מלהיות צדיק ובגלל זה אני שואל למה בחרתם אותי למשימה
הזאת?

א"א  -אתה יותר מבשר ודם ,אתה נשמה מיוחדת ,אבל כמו כל נשמה אחרת ,אפילו הקדושות ביותר,
צריכות שיפוצים קטנים.
ר” -

אתה מתכוון תיקון?

א"א  -אצלך זה שיפוץ.
ר” -

אז הפטיש מגיע ,האם הבנתי נכון?

א"א  -הרבה יותר מפטיש ,עוד לא התחלתי אפילו.
ר” -

אתם רוצים שאני אתחיל ללמוד תורה?

א"א  -תלמד מה שאתה רוצה ,הבחירה בידך.
ר” -

איך אני אלמד את סגולות הספר?

א"א  -התורה הקדושה! פשוט תתחיל ללמוד.
ר” -

ואם אני בוחר לא ללמוד ואמשיך את חיי בדרך הקיימת מה יקרה?

א"א  -יקרה מה שצריך ויהיה מה שיהיה.
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ר” -

האם זה שלילי או חיובי?

א"א  -אין פה שלילה או חיוב ,זו פשוט דרך שונה.
ר” -

האם אני אענש על כך?

א"א  -אין דבר כזה עונש ,הסבירו לך את זה כבר ,זה פשוט עניין של בחירה .אם אתה רוצה לדעת יותר
אתה צריך ללמוד יותר .אם אתה מעוניין ללמוד יותר רפואה אז פשוט תלמד יותר רפואה ,אם תורה,
אז תורה ואם פיסיקה אז פיסיקה ,רק פקח את עיניך ותבחר את מה שאתה חושב המתאים ביותר
בשבילך ,רק עשה את זה בדרך הטובה ביותר עם אהבה ונתינה ,כי היא תכלית היקום.
ר” -

תסביר בבקשה.

א"א  -בניגוד לדעתך העולם לא עומד על כסף ,כסף וכסף כמו שאתה נוהג להטיף ,אלא ,על אהבה ונתינה
והרגשות היחידים הקיימים ביקום כולו הם אהבה ופחד.
ר” -

מה עם שנאה ,כעס ,ועוד רגשות אחרים?

א"א  -אין אלה רגשות ,שנאה נובעת מפחד וכן גם כעס.
ר” -

אז הגויים לא שונאים אותנו?

א"א  -אין גויים ,יש נשמות נחותות או נמוכות יותר ,או גבוהות או עליונות יותר ,או קדושות וטהורות יותר,
הכול זה יחסי .אבל כן ,לפי הבנתך המוגבלת הגויים או אותן נשמות מפחדים ממך והם מבטאים את
עצמם על ידי מעשי שנאה .אתה מבין שאתה הולך לקבל תשובות קצת קשות גם לך וגם לסובבים
אותך כי הן יכולות להישמע כתשובות נגד דרך התורה.
ר” -

האם אתה נגד התורה?

א"א  -לא.
ר” -

אז מה הבעיה?

א"א  -כפי שאתה מוגבל ,כמו כן מוגבלים החברים שלך וכן הרבה נשמות אחרות בעולם הזה והם עלולים
לקרוא את הכתבים האלה ,ולתרגמם כנגד התורה.
ר” -

אבל הרבנים אני בטוח יבינו.

א"א  -לא בהכרח ,גם להם יש מגבלות.
ר” -

כולם?

א"א  -לא ,אבל רובם.
ר” -

תמשיך בהסבר אני בסדר עם זה.

א"א  -מי ששונא אותך פשוט מפחד ממך מהעוצמה שלך מהידע שלך ,כי אינו יודע להתמודד עם זה ולא
מסוגל להגיע לדרגה שלך ואותו דבר אם אתה שייך לקבוצה אחת או אחרת.
ר” -

למה התורה הקדושה כל כך מבלבלת ולא ברורה לנשמה פשוטה כמוני?

א"א  -תלמד ואולי תבין.
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ר” -

כל מי שלומד מבין?

א"א  -רובם לא מבינים את השורה התחתונה כמו שאתה קורא לה ,כי מוגבלים הם.
ר” -

למה לא לכתוב תורה למוגבלים?

א"א  -זה קיים ,גמרא ,תלמוד ,תורה שבעל פה ,קבלה ועוד כתבים רבים אחרים שבחיבור הסופי תתקבל
השורה התחתונה ,אבל רק לאנשים או יותר נכון לנשמות מסוימות.
ר” -

אז אתה מתכוון שאני אחד מהנשמות האלה.

א"א  -השבח לאל ,ראיתי ניצוץ.
ר” -

אבל הסברת שאני יכול לעשות את אותו הדבר במעשים שונים.

א"א  -לא את אותו הדבר ,אבל דומה.
ר” -

ואני יכול להגיע לשורה התחתונה?

א"א  -אולי ,תלוי במעשיך ,היקום הוא בריאה ללא הפסקה ואתה קורא לזה חיים והקצבת לזה זמן ,זמן
שלא קיים.
ר” -

אם זמן לא קיים איך אתה מסביר שאני מבלה במלון הזה כבר כמה שעות טובות.

א"א  -אין זמן ,יש רגע ,כל מה שקרה קורה ויקרה זה הרגע ,רק שאתה חווה את זה ובשבילך זה חדש,
אך לא לנשמתך ואתה קורא לזה זמן ,מה שאתה כותב עכשיו כבר נכתב ,אתה רק חווה את זה
עכשיו.
ר” -

אז התורה גם נכתבה מראש ומשה רבנו רק חווה את זה?

א"א  -נכון מאד ,רק הוא העביר את זה הלאה.
ר” -

לדעתי נכשל בהסברה.

א"א  -למה?
ר” -

כי עד היום כולם מתווכחים על אמת התורה ומהות התורה.

א"א  -אולי יש פה מטרה שאתה לא מבין?
ר” -

הכול יכול להיות אבל ההיגיון שלי לא קונה את זה.

א"א  -דעתך היא בחירתך.
ר” -

אף פעם לא הבנתי אם לאלוהים או לאור הקדוש הוא האור האין סופי ,תקרא לו איך שאתה רוצה,
יש מסר ,למה הוא לא מוסר את זה באופן ברור ומשאיר תמיד ספק אצל כולם?

א"א  -לא תמיד המסר ישיר ממנו ,לפעמים מנשמות אחרות כמו אדם לדוגמה.
ר” -

אבל השלט הראשי אצלו.

א"א  -לפי הבנתך המוגבלת אתה צודק אבל הבחירה הסופית היא בידי הנשמה.
ר” -

כמה שאני יותר שואל ,אתה יותר מבלבל אותי.

א"א  -אתה כבר מבין הרבה יותר מלפני  6חודשים ,עם כל המגבלות שלך.
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ר” -

חשבתי שאין זמן.

א"א  -אתה רואה למדת משהו חשוב.
ר” -

מה זה דת?

א"א  -קיצור של "דין תורה".
ר” -

לא בא לי לדבר יותר על התורה .למה רצית שאני אקרא שוב את הספר "שיחות עם אלוהים"?
זה ספר אמיתי? האם הוא באמת דיבר עם אלוהים?

א"א  -אין סיכוי ,אבל יש דברים אמיתיים בתוך הספר שכן יכולים לעזור לך להבין יותר בפשטות את
המתרחש.
ר” -

למה אתה לא מבקש שאני אקרא קבלה ,זוהר ,תורה ,או דברים כאלה?

א"א  -כי לא תבין כלום בלי ללמוד קודם ,הספר הזה יותר מתאים למוגבלים כמוך שמתעקשים לא ללמוד.
ר” -

האם הספר הזה הוא גם מסר?

א"א  -כל דבר בחייך הוא מסר.
ר” -

אתה יכול לתת לי משהו יותר מוחשי שקרה לי ולא הבנתי?

א"א  -אתה זוכר את הילטון ב? XXXXX -
לקחת שם שני חדרים גדולים לך ולחבריך ,ובסוף שבאת לשלם סירבו לקבל כסף ואמרו כבר שולם,
ואתה עם עינייך העיוורות הבנת שגברת  XXXXXשילמה בשבילך בטעות.
ר” -

מי שילם ,אתה?

א"א  -לא ,אבל תחשוב מה קרה באותו המקום שפתאום קיבלת את המתנה ומה עשית עם זה ,עם אותו
המסר.
ר” -

לא עשיתי שום דבר מיוחד מהרגיל.

א"א  -תחשוב שנית.
ר” -

זה היה לפני הרבה שנים ,אני ממש לא זוכר שום דבר מיוחד.

א"א  -אעזור לך ,אשתך וחברך  XXXXדאגו לכך ש XXXXXXX -ותתפלל קצת .לזכותך ,אפשר לומר
כשאתה מתפלל אתה באמת מתפלל ,מתרכז בכל מילה ומנסה להבין מה כתוב.
ר” -

כמה שאני מתפלל יותר אני יותר לא רוצה להתפלל.

א"א  -הבחירה בידך אבל אסור לך לבטל את הרוחניות שבך ,תן לנשמה שלך דלק רוחני אחר.
ר” -

מה הקשר לתשלום במלון?

א"א  -פשוט ניסו להעיר אותך בשפה שאתה מבין" ,כסף" ,אך זה לא עזר במיוחד ,אשתך הנציחה את
הרגע בתמונה.
ר” -

אבל בכול זאת עשיתי משהו טוב אם אני פה איתך עכשיו.
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א"א  -ברור ,הרבה דברים ,והרבה מעשי חסד ,אך נדרש ממך עוד .כי אתה צריך להחזיר על מה שקיבלת
ועל מה שאתה עוד אמור לקבל.
ר” -

סוף סוף אתה מעודד אותי קצת.

א"א  -אל תתלהב ,כפוי טובה אתה לא.
ר” -

אז אם אני מבין נכון ,הנשמה יוצרת והמוח מפעיל.

א"א  -הנשמה מבינה מה שהמוח לא יכול לקבל.
ר” -

אז מה טוב בשבילי?

א"א  -מה שהכי טוב בשבילך ,זה מה שמרגיש אמיתי לך .מחשבות הם לא רגשות אלא הם רעיונות של
איך אתה אמור להרגיש .שמחשבות ורגשות מתבלבלות ביניהן האמת היא מעורפלת או אפילו
אבודה ,ברגע שתמצא את האמת שלך תחייה אותה לאמיתה .תעשה את זה דרך מה שמתאים לך,
תפילה ,חסד ,מעשים טובים ,מדיטציה ,קריאה ,למידה ,כתיבה ,כל מה שאפשר להישאר בקשר
תמידי עם הרוחניות שלך ,עם האור האין סופי שלך.
ר” -

האם אתה רומז לי לא לנתק קשר אחרי היום?

א"א  -אני לא האור הסופי או האור הקדוש או מתקרב אליו בכלל וגם כן "אדם" ,אבל תבין שאם תבחר
להתנתק לא תמיד תוכל לחזור.
ר” -

האם זה איום?

א"א  -בכלל לא ,הבחירה שלך ושלך בלבד.
ר” -

מה עם "אתמול" או "מחר"?

א"א  -אתה חוזר למושג "זמן" דבר שלא קיים במציאות האמיתית .תפתח את ספרי הפיסיקה של איינשטיין
ותבין שזמן לא קיים .In the ultimate reality
ר” -

אתה מתכוון ל?Time travel -

א"א  -אם תטוס במטוס מהיר מספיק אתה יכול להגיע בזמן יותר מוקדם ממה שעזבת ,תתחיל ללמוד.
ר” -

בסדר ,הבנתי אבל זה לא חייב להיות תורה?

א"א  -לא ,אבל לא יזיק לך.
ר” -

איפה האור שוכן או נמצא?

א"א  -בכל מקום ובכל דבר.
ר” -

יש דרך ליצור איתו קשר ,כמו אדם?

א"א  -לפי הבנתך המוגבלת ,לא ,אתה לא ברמה הזאת ,אבל הוא איתך בכל מקום בלי שתדע.
ר” -

אני כמו איינשטיין ,מאמין בכוח עליון או אלוהים כללי אבל לא באלוהים פרטי.

א"א  -אם הוא קיים לכלל למה לא לפרט?
ר” -

כי זה פשוט לא מסתדר עם כלום שאני מכיר ,מרגיש או רואה ביום יום.

32

א"א  -כמו שהסברתי לך אתה מוגבל.
ר” -

מה זו המוסיקה שאני שומע פתאום?

א"א  -חשבתי שזה ינעים לך את זמנך פה איתי.
ר” -

זה מאד מוכר ,מה זה?

א"א  XXXXX -ז"ל.
ר” -

אל תגיד לי שהיא מצטרפת אלינו?

א"א  -לא ,בכלל לא.
ר” -

למה בלי מילים?

א"א  -שמעת פעם משפט שאומר "קולה ערוותה"?
ר” -

לא.

א"א  -אז בשביל זה אתה צריך ללמוד.
ר” -

אז תלמד אותי.

א"א  -זה לא התפקיד שלי ,חוץ מזה כן שמעת.
ר” -

אני מעדיף ללא מוסיקה .מה עם אדם ,הוא יכול להצטרף?

א"א  -אני מצטער אבל אף אחד לא יצטרף אלינו ,מצטער לאכזב אותך.
ר” -

בפעם אחרונה הוא לא נראה כל כך טוב ,הכול בסדר איתו?

א"א  -לפי הבנתך המוגבלת ,הוא בסדר גמור.
ר” -

אתה חייב להשתמש במילה מוגבל ,זה נותן לי להרגיש מפגר.

א"א  -אתה צודק אבל זו האמת בקשר לעולמות העליונים ,אינני מכיר מושג יותר מתאים.
ר” -

אני מפחד להיכנס למושג של העולמות השונים זה בטח ייקח שנה להבין.

א"א  -יש אמת בדבריך ,אבל את הבסיס אתה כבר מבין מאדם .אין לך מושג במה זכית ויותר מזה את
הזכות שניתנה לך לזכות נשמות שונות ברבים.
ר” -

אל תגיד לי שאתה מצפה שאני אעמוד ואנאם לפני אנשים בייחוד דברים כאלה הזויים שאני בעצמי
לא מאמין בהם.

א"א  -אתה בוחר לא להאמין ,אתה יכול להיות נואם גדול ,רק תלמד.
ר” -

אני ונאומים לא הולכים ביחד בייחוד שיש לי בעיית גמגום.

א"א  -אז מה ,גם למשה רבנו הייתה בעיית גמגום ועוד אנשים דגולים רבים אחרים ,אפילו אחיך מגמגם
והוא לא מפסיק לדבר .גמגום זה סימן לרוחניות.
ר” -

אחי לא מגמגם.

א"א  -הוא מגמגם ,לא גרוע כמוך ,הוא פשוט יודע להסתיר את זה בצורה מאד אלגנטית כפי שאתה עושה
את זה.
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ר” -

למה אתה מתכוון סימן לרוחניות?

א"א  -כל מגמגם הוא רוחני יותר מהרגיל.
ר” -

אחי רוחני?

א"א  -כן ,למה אתה מתפלא?
ר” -

כי אני חושב שאני מכיר אותו קצת יותר טוב ממך.

א"א  -אתה טועה ,אולי הוא לא ברמה שלך כמו שאתה לא ברמה של  ,XXXXשגם הוא אל תשכח מגמגם.
ר” -

פעם הוא גמגם שהוא  XXXXXאולי ארבע ,לתקופה קצרה והתרפא.

א"א  -זה עדיין שם ,אתה לא ריפאת אותו וזה לא מחלה ,פשוט עזרת לו והוא מתמודד עם זה יותר טוב
ממך.
ר” -

מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה?

א"א  -יש לי קשרים במקומות הנכונים.
ר” -

אפשר לקבל קצת מהקשרים האלה?

א"א  -בחפץ לב ,אך לא נראה לי שאתה מעוניין.
ר” -

בקשרים תמיד.

א"א  -אבל אם תתנתק אתה מוותר על הקשרים.
ר” -

חשבתי שלתקשר עם המתים זה נגד התורה וצריך לעזוב אותם בשקט.

א"א  -נכון אבל אתה לא מתקשר איתם.
ר” -

איך אתה מסביר את אדם?

א"א  -אדם פנה אליך לעזרה ,זה כבר אחרת ,זו זכות גדולה שניתנה לו ולך.
ר” -

אבל הוא מת.

א"א  -רק הגוף מת.
ר” -

אתה חי?

א"א  -לפי הבנתך ,כן.
ר” -

אני מתכוון לגוף שלך.

א"א  -אתה עוד פעם חודר לפרטיות שלי.
ר” -

למה אתה לא לוחץ לי את היד לשלום שאני מושיט לך אותה ואתה מניד לי רק בראש לשלום?

א"א  -זה עניין של טהרה.
ר” -

אתה קורא לי טמא?

א"א  -לא ,זה פשוט דברים שלא ברמת הבנתך כרגע.
ר” -

אתה רואה ,יש מילים יותר נחמדות ממוגבל .איך זה שאתה לא שותה כלום כל הזמן הזה שאנחנו
ביחד? אני כבר גמרתי  4בקבוקי מים.
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א"א  -אני לא צמא .דרך אגב ,זה לא היה מזיק אם היית מברך ונותן תודה על מה שקיבלת.
ר” -

אתם הדוסים כל היום עסוקים בלהגיד תודה מהבוקר עד הערב על כל פעולה או תזוזה שאתם
עושים .לא נראה לי שאלוהים סובל מבעיות  EGOשאנחנו צריכים לרומם ,להלל ולשבח אותו בצורה
שכזאת.

א"א  -אתה לא חושב שמגיע תודה?
ר” -

כן ,אבל לא להתעסק בזה כל היום.

א"א  -יש לך הרבה מה ללמוד.
ר” -

אני בטוח ,אני מזמן הבנתי שאני לא מבין או יודע כלום.

א"א  -אתה מבין ויודע הרבה יותר ממה שאתה חושב ,אתה בוחר .to ignore
ר” -

כמה שפות אתה מדבר?

א"א  -מספיק כדי לדבר איתך ,בוא נעבור לדברים יותר חשובים אחרת לא נצא מפה.
ר” -

יש לי הרבה שאלות בקשר להיטלר ,מוות ,יחסי אנוש ,מלחמות ,מחלות ,עוני וכל הרשעות שסובבת
אותנו .טיפשות וחוכמה ,כלכלה ודתות שונות.

א"א  -זאת הסיבה שביקשתי ממך לקרוא את הספר "שיחות עם אלוהים" ,זה יכול לחסוך הרבה זמן.
ר” -

אבל אתה טוען שהספר הוא לא אמת.

א"א  -אבל יש בו הרבה מהאמת שיכול לעזור לך להבין את התשובות לשאלות שלך .אתה פשוט צריך
לבחור מה שמתאים לך בספר ומה שלא מתאים פשוט להתעלם .כפי שאתה רואה מסביבך יש
הרבה עבודה לעשות ונשמתך מחפשת לעזור ולתקן .רוב האנשים בעולם מרוצים מהמצב הקיים,
זו הסיבה שהעולם לא משתנה.
ר” -

גם אני די מרוצה.

א"א  -במישור האישי שלך אתה די מרוצה כי נוח לך ,אך נשמתך מתייחסת למישור הכללי לעולם כולו,
כי נשמתך רוצה להודות ולהחזיר על כל הזכות הגדולה שניתנה לך .פשוט המוח שלך מפריע ללב.
מעניין מה הייתה דעתך בעניין במידה והיית הקבצן מאתמול.
ר” -

הייתה לי הרגשה שהוא חלק ממך ,ניסית אותי?

א"א  -ממש לא ,וכולנו ,אל תשכח ,חלק מכולם .כולנו אחד וזה עצוב שרוב הנשמות בימינו רוצות לחיות
בעולם עם הבדלים בין האנשים ומתפשרים על וויכוחים במלחמות .זה עצוב שכולם חושבים
”“MIGHT IS RIGHT
”“ONLY THE STRONG SURVIVE
תחרות נחשבת לדבר טוב ,ומנצחים מקבלים את התהילה ,וכל השאר נחשבים לLOSERS -
והמערכת הכללית בסדר עם זה כל עוד שאתה לא נחשב ל .LOSER -מערכת כזו יוצרת ,עוני,
הריגה ,רצח ,רעב ופשע ,כי לחלשים אין מוצא ,רוב האנשים משתמשים במילה "טעות" ,לכל דבר
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ששונה מהם או מדעתם ,במיוחד שזה מגיע לדתות השונות גם דעות חברתיות וכלכליות ,תרבותיות
ופוליטיות .אז לענות בקצרה ככל שאפשר ובכלליות ככל האפשר .אנחנו כולנו אחד ,כולנו צריכים
לדאוג לכולם ,כל עוד שיש נשמה רעבה אחת באפריקה הרעבה ,או נשמה אחרת בעיראק שפצועה,
או בהודו חולה ללא מרפא ,לאף אחד מאיתנו לא יהיה שקט נפשי מוחלט .תפקיד כולנו לדאוג לכלל
כי כולם אחד הם .אם הציפורן באצבע הקטנה ברגלך תשבר ותקבל אינפקציה והמוח שלך יחליט
שזה לא מעניין אותו כי רחוק זה ממנו ויחליט לא לעזור ,קשה לי להאמין שאתה תישן טוב בלילה
עקב הכאב .ככה עובד העולם כולו .החזקים טוענים שזה בלתי אפשרי בלי תחרות ,אחרת העולם
יעצור מלכת ,שום דבר לא יקרה ולא יהיה הצלחה בשום דבר ,אבל ,אף אחד לא שואל,
"להצליח במה"? רוב האנשים מזהמים והורסים את העולם שניתן להם במתנה ונתן להם חיים,
כי הם רק מחפשים להטיב עם עצמם ועם חייהם שלהם .הרבה קבוצות מאמינות בסבל כתהליך
היקום ,הם מאמינים כי הם בחרו להם סבל והם ימשיכו לבחור לעצמם סבל ,כי חלשים הם.
היטלר לא היה מגיע אם לא בחרו בו ,היטלר לא היה מגיע אם לא היו עוזרים לו ,עם שלם היה עזר
לנגדו והיום כולם מאשימים את היטלר ,שכחו שעם שלם בחר בו ורוב אומות העולם בחרו
 TO IGNOREבדיוק כמו שאתה עושה ואחר כך שהמחלה מתפשטת ,אף אחד לא מבין למה
הסבל וזה נכון לכל נושא לא רק להיטלר .בשביל זה אנחנו צריכים נשמות גבוהות ועליונות יותר
להעיר את הנשמות הנמוכות והנחותות יותר ונוכל להגיע כולנו יום אחד לשלום אמיתי.
ר” -

אתה מתכוון משיח?

א"א  -תקרא לזה משיח ,NIRVANA ,הכול אותו דבר .שקט ושלווה אמיתית עם רוחניות בלבד .מה שנורא
ביותר בקשר להיטלר זה לא מה שהוא ביצע אלה מה שהעולם כולו אישר לו לבצע ואפילו במידה
מסוימת עזר לו .הבושה זו לא שהיטלר הרג כל כך הרבה אנשים ,אלא שמיליונים של יהודים ואחרים
היו צריכים להירצח לפני שהעולם החליט לפעול ולעצור אותו .המטרה של החוויה הזוועתית של
היטלר הייתה יותר להראות לאנושות כולה את פרצופה הקיים ,ולהעיר אותה מתרדמתה.
ר” -

למה מחיר כל כך כבד ולמה תמיד יהודים?

א"א  -זה לא תמיד יהודים ,במלחמת העולם השנייה נהרגו יותר מ 30 -מיליון 6 ,מיליון היו יהודים ,עדיין
אחוז מאוד גבוה ,אך לכל דבר יש סיבה .אתה ורבים כמוך רואים מוות כדבר נתון ושלילי ,ובכן ,הוא
לא תמיד קיים והוא בדרך כלל לא שלילי .זה פשוט דרך שונה שקשה לך להבין כרגע ,בשביל זה
ביקשתי שתקרא את הספר ,יש לך הרבה נשמות חיוביות סביבך שיכולות לעזור לך ללמוד ולהגיע
למקומות הגבוהים ביותר ,אל תפספס את ההזדמנות ,נצל אותם ,זה ניצול חיובי לכולם.
ר” -

זה ספר שהיית ממליץ לכולם?
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א"א  -בהחלט לא ,הרוב לא יידע להבחין בין הטוב לרע לפי הבנתך ואפילו יכול לעשות נזק .במשך
ההיסטוריה כולה היו מורי דרך ומנהיגים נפלאים להזכיר לנו מי באמת אנחנו .מורים אלה הראו לנו
את הגבוה ביותר והנמוך ביותר בפוטנציאל האנושי.
ר” -

אז היטלר נשלח כדי ללמד אותנו על הזוועות שבני אדם יכולים לבצע ,על הפוטנציאל האנושי הנמוך
ביותר?

א"א  -היטלר לא נשלח אליך ,היטלר נוצר על-ידי האנושות ,הוא נוצר מתוך
 Collective Consciousnessולא היה יכול להתקיים בלעדיו! .This is the lesson
הרעיון של "אנחנו" נגד "אתם" זה מה שהביא את החוויה של היטלר או יותר נכון יצר אותו.
ר” -

בוא נעבור לנושא יותר מעניין ונעים ,סקס.
הרב מחייך

א"א  -רק אתה מסוגל לחשוב בצורה כזו ולקפוץ מנושא לנושא ,רק תבטיח לי שתקרא ותעמיק יותר בעניין
הכללי.
ר” -

אין בעיה.

א"א  -מה אתה רוצה לדעת?
ר” -

הכול בקשר לסקס.

א"א  -אני מעדיף להשתמש במילה מין או מיניות.
ר” -

אוקי ,איך אתה מגדיר מין?

א"א  -אהבה ונתינה כמו כל דבר אחר ביקום חלק מהיצירה שלך והבריאה הכללית ,מתנת הבורא.
ר” -

אם זה מתנה למה זה כל כך אסור?

א"א  -הכול מותר כל עוד שאתה לא פוגע באחרים .עדיף עם בת זוג אמיתית כי אז אתה נמצא ברמה
הרוחנית הכי גבוהה.
ר” -

ואם אני רווק ואני עושה את זה בלי לאהוב את אותה בחורה.

א"א  -התשובות שאתה הולך לקבל הם לא בדיוק תשובות פופולאריות בעולם הכללי.
ר” -

זה בסדר אני אוהב לא פופולארי.

א"א  -ובכן ,בצורה הזאת קוראים לזה "אהבה עצמית" וכדי לאהוב אחרים אתה חייב לאהוב את עצמך
קודם.
ר” -

אתה מבין שמה שאתה אומר כרגע זה נגד התורה?

א"א  -בכלל לא ,אתה פשוט מכיר חברה עם חוקים שבאו מתוך תרגומים ופרשנויות שונות .נוצרו זכר
ונקבה כי בדרך זו האור הקדוש חווה הוא את הבריאה דרך היצירה ,דרך הנשמות בעולם הזה.
הכול קשור לאהבה ונתינה שלמה .כמובן אם יש לך בת זוג כמו אשתך שקשורה בנשמתך זה כבר
ברמה אחרת ואז ההנאה גדולה יותר והיצירה יותר מבורכת.
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ר” -

אז למה לכל הגברים והנשים יש את היצר הזה לבגוד?

א"א  -זה לא יצר לבגוד ,זה יצר להתנסות באהבה שונה ,רק החברה העמידה מוסכמות האוסרות את
הדבר ,אין זה נגד כח עליון.
ר” -

אז אני יכול לבגוד באשתי?

א"א  -חס וחלילה.
ר” -

אז תחליט.

א"א  -לבגוד אסור באף אחד .אם אשתך תסכים ותקבל בהבנה ואהבה את הצורך המיני שלך אז אין בעיה.
לך באופן אישי יש צורך מיני גבוה ושונה משלה ,אתה מחפש כמות וגיוון והיא מחפשת איכות וגיוון.
הכול מותר כל עוד שיש הבנה בין הצדדים וחייבים אתם לספק אחד את השנייה ,זה חלק מתפקידכם
פה ,לנתינה ואהבה.
ר” -

ואם גבר נמשך לגבר גם זה מותר?

א"א  -כמובן ,אתה בטוח שאתה רוצה לדבר על זה בשלב הזה?
ר” -

כן ,אבל כתוב בתורה שצריך להרוג אותם.

א"א  -זה לא נכון זה פרשנויות .אם בנך היה בכיסא גלגלים היית הורג אותו? לא נראה לי ,היית מטפל בו
ומנסה למצוא את הרופא הטוב ביותר לעזור לו ללכת ישר} .להבהיר ,הרב אינו אומר שיש משהוא
״לא בסדר״ עם אדם הומוסקסואל .אלה פשוט שנשמות אלו בחרו במסלול אחר בגילגול זה ,אשר
מביא אותם לחוות סוג של חוויה רוחנית אחרת בגילגול זה .אחרי הכל ,הנשמה בוחרת במה שאנו
נזהה כנסיבות חיים ״קשות״ ,ולו רק בגלל שנסיבות אלו הן ההדרכות הכי גדולות שלנו ועוזרות לנו
להתפתח הכי מהר רוחנית .זה מה שהרב מתייחס אליו כ -״תיקון״ ,חלק מהתהליך האין סופי של
החיים ,דבר אשר יוסבר לעומק במהלך הטקסט הזה .ניגוד לאמונה הרווחת ,״תיקון״ לא אומר
שאתה ״שבור״ באיזו שהיא צורה ,אלא שזה בסך הכל תנאי חיים שונים שהנשמה בחרה לחוות
בגילגול זה על מנת לזרז את תהליך ההתעלות הרוחנית{
דוגמה טובה היא החבר  XXXXXשלך ,למה אתה לא הורג אותו?
ר” -

אני לא בעד הריגה של אף אחד.

א"א  -כי אתה יודע שהוא בן אדם מאד חיובי עם מעלות נשגבות .הוא אוהב אותך מאד ואתה אוהב אותו
ויש לכם חברות אמיתית בלי משיכה מינית ,הוא בן אדם ישר וטוב שלא פוגע באף אחד ,פשוט
נשמתו בחרה בדרך שונה משלך .אם כל דבר שלא נורמלי היינו מוציאים להורג ,אותך היו תולים
ראשון ,אצלך שום דבר לא נורמלי.
ר” -

אבל כך כתוב ,זה לא פרשנות.

א"א  -הכוונה למוות נפשי ,מוות נשמתי במובן הרוחני}.אין הכוונה במושג ״מוות רוחני״ לומר שהפוטנציאל
הרוחני שלך מוגבל באיזו שהיא צורה .להיפך ,נשמתך בחרה בנסיבות אלו על מנת לסייע לך להגיע
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למקומות הגבוהים ביותר .כוונתו של הרב הינה לומר ,שנשמות שבחרו להתגלגל עם הזדהות
הומוסקסואלית ,בחרו זאת כחלק מ״תיקונם״ ואשר בחירה זו גורמת לאדם לחוות רמת חיוניות
אנרגטית שונה בחייו ,עם מטרה כללית שנסיבות אלו ,הינן המניע עצמו לעודד את האדם לרענן את
נשמתו .באופן כללי ,להיות ״שונה״ ממה שהחברה מחשיבה כ״נורמלי״ ,מוביל לצער במובן
הרוחני .דבר אשר עליו ,חובה על האדם להתגבר .הרב תמיד אמר שעלינו לתמוך תמיד אחד בשני/ה
במסע להגיע לייעודנו והגשמת ״תיקוננו״ ,מה שהוא לא יהיה .זוהי חובתנו לתמוך ולעזור אחד
לשני/ה במסענו וזהו חלק מהתיקון האישי שלנו גם כן .חשוב לציין שישנם אנשים בדרגה מאוד
גבוהה ב TLS -ובעלי יכולות מדהימות שעובדים קרוב מאוד עם הרב והינם הומוסקסואליים{
תחשוב לרגע על החבר שלך ואחרים שאתה מכיר במצב שלו ,מבפנים הם לא בדיוק חיים ,בשביל
זה תמיד הם מנסים להבליט את שמחתם .מעטים ביניהם ,כמו החבר שלך ,שבכנות מלאה מודים
שהם אבודים מבפנים .תחשוב על הדוגמה של הנשמה בכיסא גלגלים ותראה שזה אותו דבר .צריך
לעזור להם ככל האפשר ולא להציק להם.
ר” -

האם הוא יכול להשתנות ולהתחתן יום אחד?

א"א  -זה עניין של בחירה ,חברך נמשך גם לגברים וגם לנשים ,כל נשמה שונה היא ,מה שצריך לקרות
יקרה.
ר” -

מה אם אישה שנמשכת לאישה?

א"א  -רוב הנשים נמשכות ליופי וקסמן של נשים אחרות ,אך רובן דוחקות את זה בגלל מוסכמות החברה.
אך בניגוד לגברים ,אין זה אומר שרוצות לקיים יחסים מיניים עם אישה זו או אחרת .ביניהן הקשר
הוא יותר רוחני והפעולה המינית היא הבעת אהבה בצורה שונה מאשר גבר ואישה כל עוד שיש
הבנה והסכמה ואין ניצול מיני או רוחני הכול מותר ומין בין נשים הוא בסדר.
ר” -

אתה הולך לחולל מהפכה עולמית.

א"א  -בכלל לא ,כל הדברים האלה נאמרו ונכתבו אלפי פעמים ואין שום דבר חדש מתחת לשמש ,פשוט
לימדו אותך שמה שמרגיש טוב ,נראה טוב ,נשמע טוב ,או נטעם טוב ,צריך לתת לך רגשות אשמה.
לא נכון הדבר ,הדבר תלוי במצב ובנסיבות לכל מקרה ומקרה .בשביל זה קבלת את רשות הבחירה
ושים לב שבמיוחד אתה מרגיש רגשי אשמה בכל מה שקשור לתענוגות הגוף ,זה בסדר לאהוב את
עצמך ,למעשה זו חובתך ,אך זה לא טוב להיות מכור לכל דבר אחר .תאהב את כל מה שאתה
חושק ,אהבה אמיתית כל עוד שאתה לא פוגע באחרים רק לא להתמכר ,לא לכסף ,לא להצלחה,
לא לכוח ,לא לאוכל ולא למין ,רק לאהבה ונתינה .עדיף שלא תבחר מין על אהבה ,עדיף שתבחר
אותם ביחד ,לתת כדי לקבל ולקבל כדי לתת ,זו תכלית היקום כולו אהבה ונתינה ומין זה חלק בלתי
נפרד .תבחר לאהוב יותר ,לתת יותר ,להעריץ יותר ,להיות טוב יותר מאתמול ,לדעת יותר ולדעת
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מדוע ,תבחר יותר הצלחה כדי לתת יותר עזרה ,תבחר הבנה וחוכמה בינה ודעת ומעל הכול תבחר
לדעת את האור הקדוש.
ר” -

בוא נחזור לאשתי ,אם אני רוצה עוד אישה ,אתה אומר שזה בסדר?

א"א  -כל עוד שהיא מאשרת ,בוחרת ,שולטת כשותפה מלאה ואף פעם לא מאבדת מאהבתך אליה ,כל עוד
שהיא לא מאוימת באובדן אהבתך אלא מובטחת בהתפתחותה ,בייחוד אשתך.
ר” -

אתה בטוח שאני לא יכול להביא את אשתי בפעם הבאה?
הרב צוחק

א"א  -חשבתי שזאת פגישתנו האחרונה.
ר” -

לא ,אם תבטיח לי שאני יכול להביא אותה ,חוץ מזה אני מאד עייף ולא מחזיק מעמד יותר ,תן לי
להתקשר אליה ,אולי נוכל להמשיך יותר מאוחר ,אני פשוט לא הגעתי עוד להתחלת השאלות.
אני חייב שתיתן לי עוד זמן.

אני מדבר עם  XXXXXומרגיע אותה ,כנראה נרדמתי ,הרב נעלם מהחדר ואין לי מושג מה השעה ,נעלם
לי השעון שהיה בצד המיטה ,הטלפון לא עובד ,ואני לא יכול להתקשר לרב .התקלחתי ,המים לא היו
רגילים ,מאד מוזרים .ואז לפתע נכנס הרב.
ר” -

שלום כבוד הרב בוקר טוב ,מה קרה בדיוק?

א"א  -נרדמת.
ר” -

נרדמתי או הרדמת אותי?

א"א  -לא ,פשוט נרדמת ,מה שעובר עליך זה לא דבר פשוט אתה תבין בהמשך.
ר” -

לאן הלכת ,איפה ישנת?

א"א  -תפילות הבוקר.
ר” -

אפשר להלוות את התפילין שלך?

א"א  -בשמחה.
בזמן הנחת התפילין ,הרב עושה כל מיני תפילות מוזרות
ר” -

אני רוצה להמשיך.

א"א  -אשתך מחכה לך ולא הייתי רוצה לצער אותה.
ר” -

יש לי עוד זמן.

א"א  -צר לי לאכזב אותך אבל נצטרך להמשיך במועד אחר אבל לפני שאתה עוזב יש לי סיור קטן שאני
רוצה לקחת אותך שיעזור לך להבין קצת יותר דברים מנקודת ראות אחרת ואולי יעזור לך עם
ההוכחות שאתה כל כך תמיד מחפש ,אתה רוצה לאכול קודם?
ר” -

לא ,מספיק לי מים אני כבר יאכל בבית .לאן אנחנו הולכים?

א"א  -את הדברים הבאים מותר לך לתעד עד עזיבתנו ומאותה נקודה אתה שומר הכול לעצמך.
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הסיור הוא לא קל ,חשוב שתבין שאתה לא חולם אך הכול טוב ולא תרגיש שום פחד.
יש לך איסור מוחלט לדבר על הסיור.
ר” -

האם מותר לי לדבר עם אדם על זה?

א"א  -כן ,אבל אל תצפה לו כרגע ,לא נראה לי שהוא יכול להגיע.
ר” -

מתי תענה לי על שאר השאלות ,כמו אדם ,אשתי ,XXXXX ,אני וכל שאר החבר'ה?

א"א  -כל דבר במועדו.
ר” -

אפשר לקבל את השעון בחזרה?

א"א  -אחרי הסיור .סגור את עיניך ופתח כשאבקש ,שתחזור יהיה פה רק משה ,הוא ילווה אותך החוצה.
דרך אגב ,אל תתבלבל ,אתה תמצא את עצמך במלון אחר ,קצת יותר לטעמך .לך לביתך בדרך
הישר ודרך צלחה .אתה תשמע ממני בקרוב.
ר” -

אני בטוח.
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כ"ה בתמוז ה'תש"ע
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על פי תאום מוקדם הרב א"א פוגש אותי בביתי ושם אנחנו מנהלים שיחה שמתועדת על-ידי לפי בקשת
הרב .אני מוצא את עצמי בשלב אחר לגמרי בתוך היחסים האינטימיים שהתחלתי לפתח עם הרב א"א
ואדם .התחלתי לגלות עולמות סמויים וישויות נפלאות .אני חי בתוך בלבול מושלם ומנסה להבין את
המתרחש סביבי.
למרות שמלווה אני בפחד מאי הידיעה ומהלא נודע ,למרות שעדיין פוחד אני מהאי נודע ומהלא נודע,
אני מרגיש על גג העולם ומחכה בכיליון עיניים לכול יום חדש על מנת לגלות וללמוד עוד ועוד.
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ר” -

אני מאד מבולבל ,והייתי רוצה לחזור לשאלות האחרונות.

א"א  -אני מבין שחשבת די הרבה והתייעצת ואתה מסכים להמשיך עד הסוף.
ר” -

לא בחרתי סופית עדיין ,יש לי בעיה של התמודדות עם החיים פה.

א"א  -לאיזה שאלה אתה רוצה לחזור?
ר” -

לכולן ,בוא נתחיל עם מין ,אתה טוען שהכול מותר בתנאים מסוימים ,אתה גם טוען שהתורה קדושה
ואמיתית היא ,אבל אני מוצא הרבה סתירות בעניין.

א"א  -מה בדיוק?
ר” -

ציינת שמשכב של אישה עם אישה זה בסדר.

א"א  -אין על זה איסור לפי התורה ,כי פשוט לאישה אין זרע ולכן אין זה חמור או בעייתי כמו משכב גבר
עם גבר.
ר” -

מה אם אישה נשואה?

א"א  -חייבת היא אישור והסכמה מלאה עם בעלה.
ר” -

אם אישה נשואה רוצה לקיים יחסים עם גבר אחר והבעל מסכים זה גם בסדר?

א"א  -לא ,כי אסור לגעת באשת איש.
ר” -

ולי בתור גבר נשוי ,כן מותר?

א"א  -רק בנסיבות הנכונות כמו שציינתי מקודם .זו הסיבה שמותר לגבר יותר מאישה אחת ,אתה פשוט
צריך להתחיל ללמוד.
ר” -

מה קורה עם נידה?

א"א  -צריך לשמור נידה וטהרת המשפחה ואם יש לך יותר מאישה אחת ,כולן חייבות לשמור נידה.
ר” -

מה עם מקווה?

א"א  -אשתך עושה זאת בדרך שלה ,אפילו בזמנים הנכונים בלי שהיא תבין.
ר” -

תפרט יותר.

א"א  -תשאל אותה ,ותבין יותר אם תלמד את החוקים ,כולל חוקי העבר .אל תשכח שמין כמו כל דבר אחר
הוא לא רק חוויה והתנסות שלכם ,אלא התנסות וחוויה שהבורא חש דרככם .לכן חשוב לעשות את
זה בניקיון וטהרה ולא רק לחשוב על עצמכם ,כי לפני כל דבר שאתם עושים כזוג או בנפרד תדעו
שאתם קודם צריכים לדעת ולהתקרב לבורא .פעם שאלת את עצמך למה דברים מסוימים מרגישים
כל כך טוב?
ר” -

כן ,אבל לא מצאתי תשובה.

א"א  -הרגשה טובה זו הדרך של הנשמה להודיע לך ,למוח שלך זה "האני שלי"" ,אני כאן" .אנחנו חיים
בחברה שאוסרת עלינו הרבה דברים טובים וזה בדרך כלל קשור לדתות השונות עם הפרשנויות
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שלהם .תעשה מה שמרגיש אמיתי וטוב לך ללא רגשות אשמה ,רק בלי להגזים ובלי לפגוע באחרים
ומעל הכול בשיתוף אשתך וכמובן שיתוף הבורא ,בלי להיות כפוי טובה.
כדי לעשות טוב ולהטיב עם הבריות ,אתה צריך להרגיש טוב ולדעת לעשות טוב קודם כל לעצמך,
כי אם לך לא טוב ,לא תוכל לתת טוב .אל תרגיש רגשי אשמה אם אתה מחפש טוב לעצמך ,בתנאי
שאתה רוצה לקבל כדי לתת לבריות וכמו שאני מכיר אותך עד עכשיו ,אתה די טוב בשטח הנתינה.
הדחף המיני הגדול שלך בא מכוח הנתינה שהתברכת בו.
ר” -

אבל לפי הדת היהודית אתה טועה ומצד שני אתה אומר לי שאתה לא נגד התורה.

א"א  -כל הדתות חושבות שאני טועה ,אבל תורה שונה מדת ,כדאי שתלמד את הפרטים בתוך התורה
ותלמד להבחין בין דת ,דתות ,דתיים ותורה .זו הסיבה שכל הדתות בסופו של דבר נכשלות במסר
הסופי ורוב הנשמות לא מאמינות ורוחניות תמיד מצליחה.
ר” -

תסביר יותר.

א"א  -דת מצפה שתלמד מניסיון של אחרים ,רוחניות מצפה שתשיג את הניסיון האישי שלך .דת שונאת
רוחניות .דת מעודדת אותך לחקור את דעותיהם של אחרים ולקבל אותם כשלך בסוף .רוחניות מצפה
ממך לחקור ולארגן ולקבל את האמת ואת דעותיך מתוך עצמך ללא השפעה חיצונית ,שהיא בדרך
כלל נובעת מפחד.
.SELF DENIAL IS SELF DESTRUCTION
לתורה .AWARENESS IS THE KEY
זה מה שאנחנו צריכים ללמד את ילדינו.
ברגע שכולם יבינו שכולנו אחד ,זה כבר יהיה בלתי אפשרי להרגיש טוב שעושים רע לאחרים.
התנהגות בלתי אחראית תעלם לה .אתה הוא מה שאתה חווה ומתנסה בו.
ר” -

אני לא כותב כל שיחה שלנו.

א"א  -זה בסדר ,הבחירה שלך ,חובתך היחידה להראות את כל כתבי ידך לאשתך ומותר לך לספר לה על
שיחתנו ,אבל אל תשכח ותיזהר לא להיכנס לתוך הדלתות האסורות.
ר” -

היא מאד סקרנית ושואלת הרבה שאלות .מה אני אמור לעשות כדי לא להרגיז אותה?

א"א  -פשוט תסביר לה את האמת ותראה לה את הכתוב ברגע שאתה תרגיש שזה מוכן והיא תבין לא
לשאול שאין צורך ותמיד היא תאמין לך ,אל תדאג ,דובר אמת אתה והיא יודעת.
ר” -

הזהרת אותי מאחרים ,מה קרה פתאום?

א"א  -נכנסת לשטחים לא מעובדים וכנראה הם לא מוכנים לזרעים שמגיעים.
ר” -

אבל סוף סוף הגעתי למצב שאני לא צריך הוכחות או עדים יותר ,ואתה אומר שחברים שלי יצאו נגדי.

א"א  -לא בטוח ,אך האפשרות קיימת.
ר” -

למה?
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א"א  -רוב בני אנוש לא מסוגלים לקבל ולהבין את מה שעברת ,אתה נבחרת "אחד ממעטים" ולך אין עדיין
את הידע או הכוח להתמודד ולנסות להסביר את האמת כפי שאתה יודע אותה והם מסוגלים לתרגם
את האמת כשקר ואז לצאת נגדך.
ר” -

למה  XXXXXשונה?

א"א  -חלק ממך היא ונשמתה יודעת את האמת אפילו שהמוח שלה מטיל ספקות בליבה.
ר” -

אז למה שלא נשתף אותה בכל ואז היא תקל עליי להמשיך את העבודה שאתם מצפים ממני.

א"א  -לא בשלה היא לתפקיד ורחוקה נשמתה מהמקומות העליונים ודרכה ארוכה עד מאד.
ר” -

אתם קוראים לה קדושה.

א"א  -מסיבות שאתה לא מבין.
ר” -

אז תסביר שאני אוכל להבין.

א"א  -לא הכול באפשרותי להסביר לך ,אך יכול אני להגיד לך שקדושתה נובעת מזכות  XXXXXוכוח
הקידוש שלך.
ר” -

בוא לא נדבר על  XXXXXכרגע ,אני לא חושב שאני מוכן לזה ,אבל ממתי לי יש כח קידוש?
חשבתי שאני רחוק מלהיות צדיק ,שאני לא מבין ולא יודע כלום ,כי אני לא רוצה ללמוד ,אני רחוק
מהתורה ,אני צריך לעבור שיפוץ גדול ,אני מעליב ועוד הרבה דברים שלא נגענו בהם עדיין ופתאום
נהפכתי להיות קדוש?

א"א  -לא אמרתי שאתה קדוש ,אלא שהתברכת בכוח הקידוש כמו שהתברכת בהרבה דברים אחרים
שאתה לא מודע אליהם ,חיובים ושלילים ,אבל אתה ברוב המקרים בוחר להתעלם ,לטמון את ראשך
עמוק בחול.
ר” -

ואתה מתפלא למה אני מפחד לשאול יותר שאלות ,אתה יותר מבלבל אותי מיום ליום ,אתה מצפה
שאני אתפקד ,אולי תסביר?

א"א  -תחת התנאים בחודשים האחרונים אתה מתפקד יפה מאד ,מעל המשוער ,אך אתן לך דוגמה
שלילית אחת שבאותו זמן נוכל לסדר לך ,אולי עוד תיקון קטן .האם שמעת על מושג "כח הדיבור"?
ר” -

כן .מה זה קשור לקדושה?

א"א  -כח הדיבור ,כח המילה ,כח האות ,כח הקללה ,כח הברכה ,לשון הטוב ולשון הרע .כולם באים
מאותה מדרגה ואת כל הנושאים האלה יכולת ללמוד בתוך הקבלה ,על-ידי כח הקבלה ,סוד הקבלה,
והקבלה המעשית ,עוד סיבה בשבילך ללמוד .כל המושגים שהזכרתי הם כוחות שאתה קבלת
ותפקידך הוא לבחור ולהשתמש בהם לפי הנדרש ,אך לדאבוני הרב לא תמיד השתמשת בכוחות
האלה בדרך הנכונה.
ר” -

איך אני יכול להשתמש בדרך נכונה ,במשהו שאני אפילו לא יודע שיש לי וחוץ מזה מה עשיתי שהוא
כל כך גרוע?
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א"א  -נשמתך יודעת הכול ,הגיע הזמן שתבין את זה ונהגת לעשות הרבה דברים שליליים ,כמו לקלל.
ר” -

כולם מקללים .מה ה?BIG DEAL -

א"א  -לא כולם ,אך מספר רחב ,אבל אתה זה לא כולם ,שאתה מקלל או מברך ,המשקל הרבה יותר כבד
מרוב אנשי העולם ,זו הסיבה שכאשר רבנים מברכים אותך ,אתה לא מתייחס וכל ימי חייך קבלת
באהבה ברכות רק משני רבנים ,כי נשמתך ידעה את כוחם ואת נשמתם.
ר” -

אף פעם לא זלזלתי ברבנים אפילו אלה שאני מתעב וחוץ מהרבנים קיבלתי גם מאדם ו. XXXXX -

א"א  -לא קללת או זלזלת בפניהם ,ואת אלה שקללת ,שילמו מחיר הם .אם אינך רוצה לזהות נשמה
בדיבור ,זה בסדר ,אך אשתך חייבת לדעת את השם המלא ,בייחוד .XXXXX
ר” -

מה עם שאר הקוראים ,אם בכלל יקראו?

א"א  -בחירתך זכותך היא.
ר” -

בוא נחזור לעניין הקללות ,זה נכון שאני מקלל ,אבל תמיד אני עושה את זה בצחוק ולא עם כוונה
רעה ,כשאני אומר לחבר בצחוק מלא " ,"XXXXXXXXהוא מבין שאני צוחק והוא צוחק ביחד איתי,
אחרת היה אומר לי שפגעתי בו וכמובן הייתי מפסיק מיד.

א"א  -קודם כל ברוך השם שאתה עושה את זה בלי כוונה רעה ,תאר לך מה היה קורה במידה והייתה לך
כוונה רעה?
ר” -

על מה אתה מדבר?

א"א  -תחשוב על כל הסובבים אותך ועל אלה שנהגו להסתובב איתך ואינם פה יותר ,אותם נשמות שפגשת
בסיור המשותף שלנו ,למה שלא תשאל אותם ,אולי אז תבין יותר ותאמין יותר לדברים שאני אומר
לך.
ר” -

לא ידעתי שאתה מאשר.

א"א  -הבחירה שלך.
ר” -

אבל שבקשתי לדבר אתך בשפה החדשה שלמדתי ,לא הסכמת חוץ מפעם אחת.

א"א  -זה היה לתרגול ולהוכיח לך כמו שביקשת ,שפה זו לשימוש רק שאין ברירה ואיתי יש לך הרבה
ברירות.
ר” -

אבל מה עם אותם נשמות מהסיור?

א"א  -התענוג והבחירה כולה שלך.
ר” -

אני בטוח שישמחו לענות לי.

א"א  -הרבה נשמות מהרבה מחלקות ומדרגות ,אכן אוהבות אותך ונתינתם אליך מהגבוהות ביותר,
אך אתה אינך יודע איך להגיע ואינך רוצה ללמוד איך להגיע למקומות הגבוהים ביותר .כדאי
שתתחיל ללמוד ותפסיק לזלזל במה שקיבלת.
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ר” -

אני לא מזלזל .אם אני מבין נכון ,אתה טוען שהקללות שלי יכולות להתגשם ולסכן את החברים שלי
ולעשות להם נזק.

א"א  -אכן נכון ונכון ,ולא רק את חבריך ,אבל את כל הנשמות כולם ,אפילו הגבוהות ממך ,כמו ,XXXXX
שאם שמת לב ,לעולם לא מקלל ,אלא רק נותן אהבה לסובבים אותו ,ואתה קורא לו .XXXXXXXX
אך תדע לך  XXXXXיכול להשתנות ולהתחיל לקלל בשוגג כמוך ושגגה לא פוטרת אותו או אותך.
ר” -

תעשה לי טובה ,אל תערב את  ,XXXXXהסכמנו על זה כמה פעמים כבר ,אך אתה ממשיך בשלך.

א"א  -לפעמים אין ברירה ,זה הדרך היחידה להעיר אותך.
ר” -

הזכרת לשון הרע ,למה התכוונת?

א"א  -זה לא הצד החזק שלך כמו הקללות וניבול הפה ,אך גם שם צריך תיקון קטן ,זה בסדר אם לשון
הרע נאמרת לאותה נשמה בעצמה ,אך לא לאחרים.
ר” -

אני ידוע בלהיות מאד ישיר.

א"א  -אמת ,אבל לפעמים אתה עושה את זה עם זרים וכוח השכנוע וכוח הדיבור בתוכך ,מגיע למקומות
רחוקים.
ר” -

מה לא בסדר בלהזהיר אנשים קרובים אליי?

א"א  -אם זה נעשה למטרת הגנה זה מקובל ,בתנאי שתבחר את מילותיך ודרכיך ותנסה להשתמש
במילים חיוביות ותמיד תברך שאתה מסיים כמו שעשית ל ,XXXXX -בשקט זה בסדר אם אתה לא
מרגיש בנוח ,העיקר שתבצע את החיובי ביותר.
ר” -

אתה נותן לי להרגיש כמו איזה מכשף.

א"א  -אתה עושה את זה לעצמך ,יש לך את הזכות לבחור בקדושה ,על-ידי ברכות או בטומאה על-ידי
קללות וניבול פה ,כמו כל דבר אחר ,לך יש את חופש הבחירה.
ר” -

אז אם אני רוצה לסכם את מה שהבנתי ב 6 -חודשים האחרונים ,הבנתי שאני מוגבל ,מכשף ,בלי
השכלה ,אפילו מפגר ,עם גוף חולה ,כי אני מזיק לעצמי ולאחרים סביבי עם הפה הגדול שלי ,נשמה
כועסת שאוהבת מין כדי להרגיע את עצמה ,כלומר סוטה מין ,טמא ,אפילו אולי רוצח כי קיללתי בלי
להבין את הקרובים אליי ,נגד התורה ,נגד הבריות ,נגד הבורא ,נגד טהרה וקדושה ואני בטוח
שהרשימה עוד ארוכה .אני פשוט מוגבל מידי לזכור הכול ,אז למה אני פה כרגע?

א"א  -אשתך בדרך כלל לא צודקת ,אבל כשהיא מכנה אותך פסימיסט ,אין דבר יותר אמיתי לתאר אותך.
אתה רואה תמיד את השלילי במקום להוציא ממנו את החיובי ומסרב אתה להבין שכוחות גדולים
בך ,אתה רק צריך ללמוד לאיזה דרך לפנות ואתה מסוגל לעשות הרבה טוב ורק טוב לעצמך
ולסובבים אותך פה ובעולמות העליונים ביותר .זה רק עניין של בחירה ,כבר ביצעת יותר מחצי הדרך
החיובית בשביל זה אתה פה איתי ,תלמד להיפטר מהטומאה ותעמוד במהרה בדרך הישר.
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לצערי הרב מסרב אתה ללמוד ולקבל את האמת ,האמת מפחידה אותך ,אתה מפחד לגלות שאתה
יכול להגיע לרומו של עולם ואז האחריות יכולה להיות כבדה מנשוא.
ר” -

אני מפחד מלהפסיד את אשתי ואת משפחתי.

א"א  -הזהרתי אותך מההתחלה שהאפשרות הזאת קיימת ,אך זה לא בהכרח הפסד וזה לא בהכרח חייב
להיות ויתור על חייך היום ,אפשר לתפקד עם שני הצדדים ,אך כמובן זה יהיה הרבה יותר קשה
ומורכב ,ולא כל אחד מסוגל לבצע ,ויש סיכוי שתמעד ,אך דע לך שאתה יכול לבצע הכול אם תבחר
לאהוב יותר ,הרי זה תכלית היקום כולו .תחשוב על הדרך האין סופית ולא על התחלתה .כולם
אוהבים ומעריצים אותך אפילו אויביך ,השתמש באהבתם והצלח.
ר” -

אתה הזהרת אותי שדברים עומדים להשתנות ביחס הסובבים אותי וזה קצת מלחיץ.

א"א  -זה לא בהכרח ,אבל אם זה יקרה ,זה חלק מתהליך התפתחותך וידך בסוף תהיה על העליונה,
ומדובר במישור הרוחני בלבד.
ר” -

למה עד עכשיו כולם היו איתי ופתאום יצאו נגדי ומה עם הגשמיות של היום יום שהם חלק בלתי
נפרד מהחיים פה?

א"א  -כפי שאתה עם הידע הנרחב שצברת בחודשים האחרונים ,עדיין מטיל ספק וקשה לך להאמין ואתה
מתרגם את דברי כנגד התורה הקדושה שהיא האמת המוחלטת ,כי פשוט אין ביכולתך להבין את
התוכן האמיתי כי אתה מוגבל ואינך יכול להבין שהתורה הקדושה איננה ספר היסטוריה ,או מדע
בדיוני ,אלא תורת חוקים עם תוכן נרחב ונסתר של אהבה ונתינה אין סופית ,מה אתה מצפה
מהסובבים אותך שהם הרבה יותר מוגבלים ממך בהבנתם ועדיין לא זכו לראות את מה שאתה כבר
הספקת לראות ואתה רק בתחילת הדרך לפני השער הראשי .בקשר לגשמיות או חומריות או
חומרניות ,אינני מתעסק בדברים אלה ואין זה תפקידי פה .מה שאמור לקרות כבר קרה ויקרה,
תלמד להבין את הרגע ,רגע האמת ,ותבחר מה שמתאים לך.
ר” -

למה אתה מתכוון?

א"א  -מציעים לך את כתר המלכות בממלכה שלך ,אבל עם המלכות באה אחריות ועבודה קשה של צדק,
אהבה ,אמת ונתינה מושלמת.
ר” -

אני ממש מודה לך ולכל הנשמות המעורבות פה ושם ,לכל המלאכים שם במרומים והסנגורים ,על
ההזדמנות והנסתר שהתגלה לי ועל הכבוד הגדול שניתן לי בייחוד על-ידי אדם ,אך אני לא מוכן
למלכות ללא המלכה ובטח לא מוותר על הנסיך והנסיכה ,תודה על המלכות ,אבל לא מוותר על מה
שכבר יש לי ושייך לי.

א"א  -טעות גדולה בידך ,הם שלך בגשמיות ולא ברוחניות ותמיד תזכור האלוהים נותן והאלוהים בוחר
לקחת ,ולך אין שום שליטה בשום דבר ובשום מקום .השליטה ניתנת לך בגלל בחירה ,כמו שלך יש
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את זכות הבחירה ,כך גם לאחרים וזה כולל את אשתך ,ילדיך ,משפחתך כולה ,חבריך ,נשמות
היקום כולו ,אפילו "אדם" ,ובמיוחד הבורא השם הקדוש.
ר” -

למה אני מרגיש מאויים?

א"א  -בכלל לא ,אתה פשוט לא מבין איך המערכת עובדת.
ר” -

חשבתי שאשתי תמיד תהיה לצידי? אתה הבטחת.

א"א  -וכך יהיה ,אבל עדיין יש לה זכות בחירה משלה ,אם אתה חושק בה ורוצה שתבחר כמוך ,תדאג
להיות ישר וכנה כמו שנהגת עד היום ,ואל תסתיר כלום ,חוץ מהמובן מאליו ,שכפי שאתה יודע כבר
איננו בשליטתך.
ר” -

לפעמים אני מרגיש כמו רובוט.

א"א  -כולנו פה כלי עזר לקדוש מכל .תבורך אם תקבל את מרותו ,חשוב לי שתדע שאני מעריץ את מסירות
הנפש שלך בייחוד לאשתך ובחירתך באשר היא ,תתקבל באהבה והבנה מלאה ,רק תזכור כל דרך
אשר תבחר תמלא אותה באהבה ונתינה מלאה כפי שאתה יודע לעשות ותמיד תיהיה ,היום יותר
טוב ,יותר נותן ,ויותר אוהב מאתמול .תמיד תשאף ליותר ,וזה כמובן במובן הרוחני .תדע לך שלא
הרבה היו מוותרים על מלכות בשביל נשמות אחרות.
ר” -

לא החלטתי ולא בחרתי כלום ,אני מאד מבולבל ומנסה למצוא דרך אחת שלמה בלי לפגוע באחרים.

א"א  -אני מבין ללבך ,דרך זו קיימת ,תפקידך למצוא אותה ולדעת לבחור בה ברגע הנתון ,כל הדרכים
לפניך טובות הן ,אבל תמיד יש טוב יותר.
ר” -

אז אולי תוכל לעזור לי ולהדריך אותי קצת יותר ישיר?

א"א  -הבחירה שלך ,אך אוכל להנחות אותך כשאתה יכול להתחיל בדרכים צרות וקצרות שיובילו אותך
לדרכים יותר נרחבות ופחות עקלקלות ולאט לאט עם צבירת ניסיון וידע נרחב תוכל להגיע
ל" -כביש החיים"  THE HIGH WAY OF LIFE -שיוביל אותך למלכות שאתה מחפש.
ר” -

אני לא מחפש מלכות ,היה לי טוב עד שאתה ואדם הופעתם.

א"א  -בחרו בך למשימה לא קלה גם פה וגם שם .זכותך לבחור באחד מהם או בשניהם ביחד ,או בכלום.
רק תבקש והכול יסתיים.
ר” -

יש לי עוד שאלות לפני שאני בוחר.

א"א  -נבחר מועד אחר כי השאלות רבות הן ואתה צריך לחזור לעיסוקיך הרגילים ,שמתי לב שזה מאד
מטריד אותך.
ר” -

הרבה שאלות שהיו לי כבר אין לי ,אבל נוצרו חדשות .אחרי הסיור קבלתי הרבה תשובות להרבה
שאלות ,אז כמובן שאין צורך לשאול ,אבל הרבה נושאים חדשים וישנים עלו לי בראש .אני מעדיף אם
אפשר לדבר בשפה החדשה ביחד עם עוד סיור.
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א"א  -אתה מבקש הרבה ,אני לא מבטיח כלום ,אנסה לחזור אליך בחיוב .רק תבין שאת מה שתקבל דרך
השפה החדשה ,לא תוכל לשים בכתב ואת המועד ,לא אתה מחליט.
ר” -

תודה רבה על כל העזרה.

א"א  -בינתיים תשים לב למידת הכעס ,אתה כבר הרבה יותר טוב ,שמור על מה שיוצא מפיך ותתרחק
מטומאה ,תנסה להתעסק עם הרוחניות שבתוכך וכמובן לא להעליב רק לברך את הבריות ,בשקט
זה גם בסדר ,כמו שנתת ל .XXXXX -תהא שמח ושלום בלבך ישכון.
ר” -

עוד שאלה לפני שאתה נעלם .האם אני צריך להרגיש לא טוב עם הדחף המיני שלי או לנסות לדחוק
אותו?

א"א  -הדחף המיני שלך הוא חלק מהרוחניות שלך ,זכית באישה מבינה ,כדי שהיא תקבל אותך כפי
שאתה מצפה ממנה ,חשוב שהתקשורת ביניכם תהיה כנה ,מלאה ואמיתית ,ואסור לך לתת לה
להרגיש לא נוח עם המיניות שלה ,תן לה להבין שהיא מקובלת עלייך בכול דרך.
ר” -

אבל תמיד נהגתי כך.

א"א  -אבל משום מה קרה משהו בתוך נשמתה שגרמה לה להרגיש לא נוח עם עצמה ,ואולי אפילו רגשי
אשמה ,כמו שהסברתי לך מקודם ,לפעמים מה שמרגיש טוב גורם לנשמות מסויימות להרגיש רגשי
אשמה ,כי חושבים שזה לא מגיע להם או שמא הם עושים מעשי חטא.
אין כך הדבר ,תפקידך ,כחלק מנשמתה ,להסביר לה ולתת לה אהבה מלאה כמו שהיא דורשת.
אל תשכח לעולם ,חלק בלתי נפרד היא ממך ,ואוהבת אותך אהבה אמיתית ,רק לא תמיד יכולה היא
להבין אותך ואת מה שעובר עלייך בכלל.
ר” -

ביררתי והבנתי למה שאתה מתכוון "חוקי העבר" ,בקשר לנידה ,האם זה בסדר להסביר לה?

א"א  -כמובן ,אך רק לה לבינתיים ,ואם תרצה נבחר לדבר על זה.
ר” -

אבל מה עם כל העניין הזה שנקרא "זרע לבטלה"?

א"א  -התשובה הכללית היא לא ,הכול קשור לביצוע הכללים הנכונים בצורה הנכונה ,ובמקרה שלך זה
בכלל לא קיים ,כי אין לך זרע לבטלה ,כפי שאתה יודע כל זרעך נשאר בגופך ,זו עוד דוגמה לחטא
ומצווה באותה פעולה שביצעת בלי שתבין מה אתה מחולל .שוב אתה ואישתך ממשיכים לשחק עם
חוקי הבריאה ,ומשפיעים על מועדים והיתנסות של אחרים אפילו של הבורא הקדוש.
ר” -

בקיצור ,אתה חוזר ואומר ,לך תלמד את כל החוקים כדי שאני אבין שהכול מותר ,ואיך הוא מותר,
כי "אסור" זה מונח של העולם פה.

א"א  -אני חושב שאתה מתחיל לתפוס ,השבח לאל .רק תבין שהתורה היא האמת המלאה ,תפקידך להבין
דרך למידה .נשמתך יודעת הכול ,רק אתה במוחך לא מבין וזה גורם לקונפליקט הפנימי ,וזה נכון
לגבי רוב הנשמות .ובבקשה תפסיק לומר שאני נגד התורה ,זה ממש מעליב ,ואם אני לא טועה,
אתה הבטחת לשנות דברים.
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ר” -

אני לא יודע אם שמת לב אבל אני הרבה יותר טוב לאחרונה ,אפילו הפסקתי לקלל או להעליב את
הכלב שלי.
הרב צוחק

א"א  -אתה נשמה מיוחדת וזכות גדולה היא לי להכיר ולעבוד איתך.
ר” -

חשבתי שאני מוגבל?

א"א  -מוגבל חביב ,עם תכונות של מקובל ולא של מקבל כמו הרב .XXXXX
דרך אגב ,מה לקח לך כל כך הרבה זמן להזהיר את אדון ?XXXXX
ר” -

שכחתי.

א"א  -לא מתאים לך.
ר” -

יש לי הרבה לחץ על הראש כרגע.

א"א  -אני מבין .לך תנוח אתה זקוק לזה ,וניצור קשר בקרוב.
ר” -

תודה שוב ,אבל אני חייב עוד שאלה קטנה.

א"א  -בסדר.
ר” -

מה אני אמור לעשות עם אותם נשמות שאני מזהה פה כנשמות מן העבר.

א"א  -כלום .אם אף אחד לא ביקש ממך דבר מסוים ,למה אתה מודאג? וחוץ מזה ,אם אתה מכיר ומזהה
אותם אין זה אומר ,שלהם יש את היכולת לזהות אותך .נוסף לכך ,אסור לך ,או יותר נכון ,אין לך
היתר להתגלות בפניהם אם לא שייכים הם למערכת העליונה ,כי לא יבינו את פשר הדבר וזה יכול
לגרום להתנגדות ,אינך רשאי לגלות אותם בפני אחרים.
ר” -

מה עם אישתי?

א"א  -אין צורך לבלבל אותה יותר ממה שכבר עובר עליה ,חוץ מזה היא לא שייכת לאותה הקבוצה.
ר” -

הבעיה היא שאני לא יודע מה לעשות עם אותה נשמה מסויימת ,המתח המיני בינינו מאד גבוה,
היא לא מזהה אותי ,ואני לא יודע איך להתמודד עם זה ,אף על פי שאני מבין את הדחף שלה.
מה אני אמור להגיד לאישתי?

א"א  -את האמת כולה.
ר” -

אבל אז היא תירצה לדעת את השם.

א"א  -אל תדאג היא תבין אותך ותמשיך להאמין בך אמון מלא.
ר” -

אתה סותר את עצמך ,לפני שניה אמרת לא לגלות לאישתי כדי לא לבלבל אותה ,ועכשיו היא אמורה
לקרוא.

א"א  -אמרתי לא לגלות את זהות הנשמה בלבד ,השאר הכול פתוח.
ר” -

היא לא תעבור לסדר היום ברגע שהיא תדע את האמת ,עם שם או בלי שם.
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א"א  -אל תחליט בשבילה ,מבטיח לך שהיא תקבל הכול באהבה ,רק תסביר לה את כל מה שצריך ,חוץ
מזה ,אותה נשמה אשת איש היא ,ואין סיכוי שאתה תמעד ,בייחוד עם הידע החדש שרכשת.
ר” -

כן ,אבל אותה נשמה לא מבינה את זה ,והדחף שלה ממשיך ,וזה קצת מציק ,ואישתי לא יודעת את
האינפורמציה הזו.

א"א  -עכשיו היא יודעת ,תן לה לקרוא בלי להפריע ,ותענה על כל משאלותיה ושאלותיה.
ר” -

לפעמים אני הייתי מעדיף לא לדעת כל כך הרבה.

א"א  -זה בא עם המשימה ,ואתה רק בתחילת הדרך .בעזרת האור הקדוש ,תגיע בקרוב למקומות יותר
גבוהים.
ר” -

בעזרתו ,או בחירתי?

א"א  -עזרתו בלבד ,הבחירה היא שלך לגמרי.
ר” -

אני חושב שאני הולך לנוח ,המוח שלי מתפוצץ.

א"א  -רעיון טוב ,חלומות נעימים.
ר” -

רק רגע עוד דבר קטן .איך אתה מסביר את העובדה שמאז הסיור אני רוצה לאכול ללא הפסקה,
כולל מאכלים אסורים ,ואני חולם בעיקר על מין ,והדחף המיני שלי עלה אפילו יותר.

א"א  -אתה תחת לחץ גדול ומה שאתה עובר אינו פשוט ,מין ואוכל פשוט עוזרים לך להירגע ,אל תתעסק
בזה יותר מידי ,זה זמני ביותר ,הכול יעבור לך ,רק תלמד להירגע יותר .לך לישון.
ר” -

תודה ולהתראות!
הרב מברך אותי והולך לדרכו
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07-08-10
יולי 2010 ,8
כ"ו בתמוז ה'תש"ע
יח ס ים ב ין א ד ם ל ח ב ר ו ו ה ב ו ר א

אני והרב א"א מנהלים שיחה פרטית בחדר הישיבות במשרד שלי במנהטן בשעות הערב לאחר שכולם
עזבו .השיחות ביננו נגעו בנושאים שונים ומשונים .נהפכתי להיות מעין עובד או עוזר אישי של הרב
שהיה שולח אותי לעבודות שונות ומוזרות .הרגשתי שמפעילים אותי בתוך אירגון סודי למטרות שלא
ברורות לי .למרות הלבטים שבי וכול הספקות ששכנו בתוכי ,לבסוף ביצעתי את אשר הרב א"א דרש.
הפגישות ביננו המשיכו .ובמידה ולא היינו יכולים להיפגש היינו משוחחים בטלפון .הקשר ביננו התהדק
יותר ויותר ומצאתי את עצמי שוקע יותר לתוך העולם הלא נודע .מזה חצי שנה שאני בקושי עובד או
מנהל את עסקי הפרטים כי אני יותר עסוק וטרוד ברב הקדוש.
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ר” -

תדע לך שאתה משגע את כולם ,סיימתי את שיחתי עם הרב  XXXXXוהוא היה מאד נרגש ,הוא
ביקש עזרה בכמה שאלות אישיות ואפילו פגישה אם אפשר.

א"א  -הכול אפשרי במועד הנכון ,אבל כרגע לא נדון ברב  XXXXXהקדוש ,כדאי שנסיים את המישור
הכללי לפני שנגיע לדברים היותר אישיים ,אחרת לא נגיע לשום מקום.
ר” -

יש לי עוד כמה שאלות בקשר למין.

א"א  -חשבתי שסיימנו את הנושא הזה.
ר” -

איך אפשר?

א"א  -אתה מבין שאתה יכול למשוך את זה עד אין סוף ,ואני בטוח שיש דברים יותר חשובים בסדר
העדיפויות אצלך.
ר” -

אצלי בטח שלא.
הרב צוחק

א"א  -אני יודע מה אתה רוצה לשאול ,אז תרשה לי לחסוך לך רגע חשוב ,ותקשיב לדברים הבאים ותנסה
לא להפריע .צורת המחשבה הבסיסית שלך היא נכונה ,אך עקב חוסר ידיעה והשכלה פנימית ,אתה
מוצא ניגודים בין דברי ובין למה שאתה חושב שהיא דרך התורה הקדושה.
ר” -

בקיצור אני מוגבל ,זה כבר הבנתי ,אבל אתה עדיין לא מוכיח כלום.

א"א  -תפסיק ואל תפריע ,תלמד לתת כבוד ותן לי לסיים ואל תתפרץ לדברי .אני לא מנסה להוכיח לך
כלום וזו לא מטרתי פה ,אני בסך הכול כלי הדרכה ,אתה בחרת בי כמו שהסברתי לך כבר מקודם.
זכות הבחירה היא שלך בלבד ,ואם אני אוכיח לך כל דבר מראש ,אתן לך את כל יסודות היקום
וסודותיו כפי שאתה מנסה לעשות בלי לשלם ,חופש הבחירה שלך כבר לא יהיה בחירה חופשית,
אלא בחירה משוחדת .אתה כבר קיבלת מעל המשוער ואף נשמה לא הוציאה ממני את המידע
שאתה קיבלת ,ואדגיש בערמומיות ומומחיות שאין כמוה ,אין פלא שאדם בחר בך ,אך תבין אין זה
מקום עסקך ,אלא בית הספר של החיים שלך ובית-ספר אין הוא בחינם והגיע מועד התשלום.
ר” -

הסכמנו שאתה לא מטריד אותי עם זה עד אחרי הניתוח וחוץ מזה ,כסף ,אמרת שאתה לא מעוניין
בו.

א"א  -אם בכלל יהיה ניתוח וכמובן שאני בטפל לא מעוניין.
ר” -

למה אתה מתכוון ,אם בכלל יהיה ניתוח ואם אתה רוצה להיפטר מהטפל הזה ,אני לא מתנגד לקבל
אותו יש לי הרבה חסדים שאני יכול לעשות איתו.

א"א  -מה שצריך להיות יהיה ,מבורך תהיה.
ר” -

חזרת לרמזים? מה בקשר לעניין הסקס?

א"א  -אתה מתכוון למין ,רק תפסיק להפריע ותן לי לסיים.
ר” -

או-קיי.
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א"א  -זה הכול קשור לרמת היידע שלך והבנתך הכללית ,אם תלמד תגיע למקומות הגבוהים ביותר ומין לא
יהיה מרכז חייך .אבל אני אנסה בפעם האחרונה לגעת בנושא בצורה העדינה והברורה ביותר.
התורה הקדושה היא האמת המוחלטת והיחידה והבורא הקדוש ,האור האין סופי הוא השולט
היחידי והוא החליט לתת לכולם את המתנה הכי גדולה ,חופש הבחירה ,והגיע המועד שתבין את
הבסיס הזה .ברגע שהבנת את זה ,נבון מצידך יהיה שתבין שכל היקום כולו וכל העולמות בתוכו
אחד הם .שכולנו נבין את הנקודה הזאת ,כל השלילי כפי שאתה מבין אותו יעלם לגמרי ואף אחד לא
יפגע בשני בשום דרך .אתה מורכב מגוף ,מוח ונשמה ומין הוא רק דרך אחת לגוף ,למוח ולנשמה
לבטא את עצמן ביחד או באופן עצמי .הכול מותר תחת תנאים מסוימים כל עוד שאתה לא פוגע
בעצמך או באחרים .חובתך לשמור על עצמך ועל כולם כאחד .אל תדחק את מיניותך ,אלא תתבטא
בכל דרך שאתה מרגיש אמיתי וטוב איתה ,ואל תרגיש רגשי אשמה שאתה נהנה .תמיד תנסה
להגיע
ל ,TOP -מיניות עם אהבה ונתינה מלאה ואמיתית ,או אהבה עצמית או מיניות עצמית או מין עצמי
 SELF LOVEמקובל גם הוא כל עוד שלא פגעת בעצמך או באחרים ובלי שקרים.
ר” -

איך אני יכול לשקר לעצמי.

א"א  -כולם עושים את זה כל הזמן ,מדמיינים להיות אנשים אחרים כביכול יותר נשגבים לפי הבנתם,
ומרגישים שמשהו אצלם לא בסדר ,כי לימדו אותם לדחוק את תשוקתם ואת האמת הפנימית שלהם
ואז בעיקר המנהיגים הדתיים שמחפשים שליטה וכבוד שקר ,משתמשים בחוקי התורה ככלי נשק
לעזרה ואז מחוסר הבנה טוען אתה שאני נגד התורה ,אני חוזר ואומר לך ללמוד ותוכל להביא
למהפכה בעולם כולו ,הבחירה הגבוהה ביותר איננה תמיד הבחירה שמשרתת את הזולת ,לפי
הבנתנו.
ר” -

אז לפעמים אנחנו חייבים לשים את עצמנו לפני אחרים?

א"א  -תמיד אתה ראשון ,וברגע שתבחר את מטרת חייך ובתקווה שהיא תהיה הגבוהה ביותר ,אז גם
תוכל להעניק לאחרים את האהבה הנשגבת והאמיתית ביותר ,אתה בדרך הזו כבר הרבה שנים ,רק
אינך מבין ,בשביל זה אתה תמיד מרגיש התנגדות פנימית.
ר” -

אז זה בסדר אם אני שם את עצמי לפני אשתי וילדיי?

א"א  PUTTING YOURSELF FIRST -לא אומר שאתה  SELFISH -אלא .SELF AWARE
ר” -

כל הכבוד על האנגלית.

א"א  -אם אתה רוצה אני יכול לעבור לארמית.
ר” -

לא ,לא ,באמת תודה ,אבל ממש לא ,אהבתי אנגלית.

א"א  -תפסיק להפריע.
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ר” -

רגע אחד ,אם מין הוא דבר כל כך נפלא והוא חלק כל כך גדול מחווית החיים ,למה תמיד הוא אסור,
או אם יש לי פנטזיה קצת שונה ,אני צריך להרגיש לא נורמלי ,וכולם לא מרגישים נוח לדבר על מין.

א"א  -הגיע הזמן שתבין שאתה לא נורמלי.
ר” -

כבוד הרב גם אתה לא נורמלי ,מי קובע מה זה נורמלי?

א"א  -נורמלי זה מה שרוב העם מרגיש או חושב או רוצה לעשות ,ותיהיה בטוח שאני הרבה יותר קרוב
לנורמלי ממך.
ר” -

אני לא רוצה להיות חוצפן כבוד הרב ,אבל אם אני בטוח בדבר אחד והרבה אני לא יודע וכמו
שהרב  XXXXXאומר עליי "בור ועם הארץ" ,אצלך שום דבר לא נורמלי ,אל תשכח שכבר חלק
מהסודות אני כן יודע.

א"א  -אכן" ,בור ועם הארץ" ,אבל השם אוהב אותך ,אז אני חייב להמשיך נגד הבורות והעקשנות שלך,
אתה פשוט לא אוהב להפסיד בוויכוחים .בבקשה אל תפריע ותן לי להמשיך .אתה,
 ,THREE DIMENTIONALגוף ,מוח ,נשמה .רוב האנשים משתמשים רק בגופם ,אפילו המוח
מוזנח אחרי גיל  ,25והנשמות מוזנחות על-ידי רוב העם מיום הגיעם לפה .אף אחד לא קורא ,אף
אחד לא כותב ,לא לומד ,לא מלמד .אין שום מזון למוח או לנשמה .אף אחד לא מרחיב את אופקיו,
כולם תקועים בתוך הטלוויזיה ומחשבים ומזינים את מוחם ונשמתם בזבל ,בטפל וטומאה .אתה יושב
מול הטלוויזיה ,ואומרים לך "תפסיק לחשוב"" ,אל תחשוב"" ,איך לחשוב"" ,מתי לחשוב" .וכבר
שמישהו מנסה לחשוב ולהעמיק ,אז אומרים לו" :זה לא התפקיד שלך" ,בשביל זה יש פסיכולוגים,
מורים ,רבנים ,כמרים ,עורכי-דין ועוד אוסף גדול של טיפשים שאינם יודעים מה לעשות אפילו עם
עצמם ,וכך המערכת ממשיכה עד אין-סוף והדור החדש ששכח לכתוב או לקרוא ובטח לחשוב ,יורד
שאולה מול עינינו ,ואנחנו המבוגרים כמו עיוורים ממשיכים לקנות עוד ועוד טכנולוגיה במקום עטים
וספרים .כולנו מסתכלים על משחק כדורסל בטלוויזיה ,ומשאירים את ההחלטות החשובות ביותר
למנהיגים "הדגולים" .תן לי חיים קלים ותחשוב בשבילי ,אני עסוק במחשב שלי .תשאל את רוב העם
מתי קראו הם בפעם האחרונה ספר טוב שבאמת מלמד אותם משהו ,תשובתם היא .NEVER
אבל אם תשאל אותם את זמני תוכניות הטלוויזיה ותוכנם ידקלמו אותן בעל פה ,הכול קשור לגוף ,תן
לי אוכל ,תן לי בגדים ,תן לי כסף ,תיגע בגופי ותשמור אותו צעיר כי אני רוצה לחיות ,FOREVER
אתם המנהיגים תגידו לי מתי לישון ,מתי לעבוד ,לנשום ,לשבת ,לקום ,אפילו למות ,העברנו את
השליטה מהבורא הקדוש למנהיגים ואנשי הטלוויזיה ,הם אפילו מכתיבים איזה סוג מין בריא וחוקי
הוא ופתאום הבנו שלקחו לנו את הבחירה החופשית ,המתנה הטבעית שלנו ואנחנו לא מבינים
 ,WHAT WENT WRONGאיך הכול קרס ,החופש שלנו ,הילדים שלנו ,התרבות שלנו ,האהבה
שלנו ,הזוגיות שלנו ,המוח שלנו ,ופתאום אתה רואה עולם ,ומי כמוך יודע ,שחי על סמים ,כדורים של
דיכאון ועד מיניות ומין והכול בשביל "ההצלחה" ,אבל אף אחד לא שואל "להצליח במה"?
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תאר לך את הצלחתך כש "תאוות הבצע" תפסיק להרעיב את מוחך ואת מוח ילדיך!
זה היה מסר לא לך באופן אישי ,אלא לכל העולם כולו.
ר” -

ואתה מצפה שאני אעביר מסר לעולם כולו?

א"א  -כמובן.
ר” -

איך בדיוק?

א"א  -תתחיל ללמוד .מעטים יודעים להשתמש בגוף ובמוח ביחד ,אבל בקושי מגיעים ל ,10% -רק אם
היית יודע את הכוח הטמון במוחך והפלאים שהיית עושה בו ומעטים אף יותר אלה שמשתמשים בכל
השלושה ,אתה אחד בן המעטים אבל ברמה הנמוכה ביותר ,אתה יכול ורצוי שתגיע ל,7 ,6 ,5 ,4 -
 ,DIMENSIONAL POWERכרגע אתה ב 3RD DIMENSION -יוצר  BALANCEפנימי ,אתה
יותר עוסק בענייני הנשמה ,זהות נישמתית ,מטרת חייך ,הרחבת אופקי נשמתך ,יחסיך עם אלוהים
ויחסי השותפות שלך אליו ומעל הכול .YOUR DESTINY
 IN 2ND DIMENSIONאתה מתעסק בחברה ,יצירה אישית ,מחשבות ויצירתם ,רעיונות ,חידושים
וגדילה אישית.
 IN THE 1ST DIMENSIONאתה מתעסק רק בענייני הגוף ,כסף ,מין ,כח ,רכוש ,ביטחון אישי,
תפילה ,הצלחה ויותר מכל ,אוכל .אתה כרגע בדרך להשלמת .YOUR 3RD DIMENSION
אין סיבה שלא תגיע לרקיע ה ,7 -רק תבחר.
ר” -

זאת אומרת כדי להגיע למקומות הגבוהים ,אני צריך לוותר על מין?

א"א  -אתה ממש חולה נפש ,מה פתאום ,בלי מין לא תגיע לשום מקום ,מעניין מי היו המורים שלך? תהנה
מחוויית החיים ,כי הבורא מתנסה בחיים דרכך ,זה מאד פשוט .אתה ,במילה אחת ,נחשב לנהנתן,
אז תמשיך ליהנות ,רק מבקשים שתגיע למקומות יותר גבוהים כדי שתהנה יותר ותוכל לתת ולהטיב
יותר עם שאר הנשמות .רק שתבין ,מין ללא אהבה או אוכל בלי אהבה ,לא יהרוג אף אחד ,אך גם
לא יעלה אותך לשום מקום ,כל דבר שאתה עושה או עוסק בו ,תדאג שיהיה עם אהבה ונתינה
אמיתית ומלאה ומשם הדרך היא אין סופית להצלחה בכל תחום .מין זה לא בושה אלה סוג של
ביטוי ,של אהבה אמיתית עצמית ,זוגית ,חד מינית ,נורמלית או לא נורמלית.
ר” -

האם יש דבר כזה יותר מידי מין?

א"א  -לא ,כל עוד שאתה נהנה ולא מזדקק  .ENJOY EVERYTHING NEED NOTHING -ברגע
שאתה נהפך לנזקק ,בייחוד לבני אדם ,אתה מיד הורס את היחסים וזו הדרך הכי קצרה לאבד
אותם ,תהנה ואל תזדקק .אני מקווה שבזה הסתיים הנושא הזה ונוכל להמשיך הלאה.
תחייה ,תהנה ,תאהב ותן בשביל לתת ולא בשביל לקבל ,כפי שאתה יודע לתת ביום יום שלך.
ברוך תהיה
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אני ממשיך להתקרב לרב א"א יותר ויותר והוא נהפך להיות מורי ורבי .הרגשתי נוח להציק לו בשאלות
והצעות אישיות .הוא תמיד היה סובלני איתי אפילו שהפכתי להיות תלותי ובלתי נסבל לפעמים.
אפילו דרך שיחת טלפון הייתי מסוגל לחוש את כח האהבה ששוכנת בתוך נשמתו.
פשוט אדם מקסים ומדהים.
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ר” -

לפני שנמשיך במישור הכללי ,אני חייב לשאול אותך שאלה אישית בקשר .XXXXX

א"א  -זה לא הזמן וזה מפריע לתהליך.
ר” -

היא מגיעה  XXXXXהיום וזה מטריד את אשתי מאד ואני ממש צריך עזרה בנושא.

א"א  -כולם צריכים עזרה בנושא הילדים ,היא לא חלק מהמערכת ואינני רוצה להתעסק בה כרגע ,תשאיר
אותה למועד מאוחר יותר.
ר” -

אני לא יכול ,אני מבטיח לעשות את זה קצר בלי ויכוחים.

א"א  -תשאל.
ר” -

אני ואשתי מקבלים מסרים שונים מאנשים שונים ,לא רק בתקופה האחרונה ,אבל כל הזמן בקשר
ל XXXXX -ואנחנו לא בדיוק מסתדרים בעניין הזה ,ואני לא יודע בדיוק מה לעשות.

א"א  -אתה יודע יותר ממה שאתה מבין ,אך אתה מנסה לרצות את אשתך והרמת ידיים .אתה פשוט בוחר
להתעלם כמו הרבה נושאים אחרים בחייך .דרך אגב שמה הוא .XXXXX
ר” -

מה מקור הבעיה?

א"א  -הבעיה היא שאתה רואה אותה כבעיה.
ר” -

אבל יש בעיה.

א"א  -אין בעיה ,אתם ,ובייחוד אשתך ,יוצרים בעיה שלא קיימת.
ר” -

על מה אתה מדבר?

א"א  -אתה בעצמך הסברת לאשתך מה צריך לעשות וגם חברים אחרים הסבירו לכם את אותו דבר ,אבל
אשתך ממשיכה בשלה כי היא מנסה כמו שאתה נהגת לעשות בהתחלת חייה וזה לחוות את החיים
שלכם דרך הילדים שלכם .פשוט תרפו מהם ,כפי שאתה בעצמך טוען ,תתנו נתינה אמיתית של
אהבה אמיתית כי זו חובתכם ולא רק בחירתכם .אשתך חונקת את  XXXXXמאהבה ואתה מספק
לה אהבה פיזית בלבד XXXXX.היא לא "בעיה" XXXXX ,היא לא "דבר" XXXXX ,היא בריאה עם
נשמה שבאה לכאן לחוות את החיים בשביל עצמה ובשביל הבורא ולמען הבורא ,לחוות את החיים
דרכה .אך אתם כמו תמיד מנסים להפריע לתהליך הבריאה והיצירה ,על ידי שינוי מועדים ותאריכים,
על ידי החלטות לא נבונות בקשר למורים וניתוח האופי האישי שלה ופתאום שנשמתה מגלה
התנגדות ,אתם קוראים לזה  DISRESPECTולמעשה אתם אלה ,בייחוד אשתך ,שגורמים
TO DISRESPECT AND TO DIS-EASE
שמביא ל DISEASES -חוליים ועצבות ,לא רק עליה ,אלא על עצמכם.
ר” -

אני מבקש הדרכה יותר מדויקת ,מה לעשות?

א"א  -חוץ מנתינת אהבה אמיתית ,כלום.
ר” -

אתה מצפה ממני שאני אשב בחיבוק ידיים ולא אעשה כלום עם כל השטויות שהיא עושה?
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א"א  -בדיוק ,לה יש זכות בחירה בדיוק כמוךXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ר” -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

א"א  -אתה צודק ,כי אתה בחרת.
ר” -

מה זאת אומרת ,אני בחרתי?

א"א  -בדיוק ככה ,כמו שהסברתי לך ,הפה שלך יכול לעשות הרבה שינויים ,הרבה טוב והרבה שלילי,
אינני רוצה להשתמש במושג "רע" ,תחשוב אחורה ותיזכר ,כי נשמתך יודעת הכול ,רק מוחך בוחר
לפעמים לא לזכור ותנסה להיזכר בפה הגדול שלך ,עם הזוהמה שיצאה ממנו ותבין את הנזק
שחוללת ,כמו שהוכחתי לך בעבר בקשר לנשמות אחרות.
ר” -

אז אני אשם בכל?

א"א  -זה לא עניין של אשמה ,אלא בחירה שלך וזוגתך .תבחרו לאהוב ולא לשלוט ,תבחרו בלתת ואל
תצפו לקבל ממנה כלום ,חוץ מאהבה שתבוא אם תרצו או לא תרצו .תנו לה לבחור במורים
ובמדריכים שלה ,עדיף נשמה אחת טובה כמו חברך  XXXXXמאשר כל השאר שרק מבלבלים
אותה.
ר” -

מי זה ?XXXXX

א"א  XXXXX -הרופא.
ר” -

אני לא מכיר שום רופא כזה.

א"א  -ה ,XXXXX -הרופא שלה ,קשורים הם בנשמתם ,בשביל זה בחרה בו.
ר” -

קודם כל אני בחרתי בו וחוץ מזה לא קוראים לו .XXXXX

א"א  -אתה עוד פעם חושב שאתה יודע הכול .אתה רק מכיר את שמו  ,XXXXXתבדוק ותיווכח לדעת.
רק תפסיק להתווכח איתי כל היום.
אני מתקשר לחבר שלי ,הרב כמו תמיד צודק ,אני ממשיך לשאול
ר” -

מאיפה אתה מכיר אותו כל כך טוב?

א"א  -הבטחת לא לבזבז לי את הרגע.
ר” -

סליחה ,בוא נמשיך ,אני הייתי רוצה לסכם ואז נוכל להמשיך הלאה .אתה טוען שאני ואשתי בחרנו
במצב הנוכחי שהוא לא בהכרח מצב לא טוב ,אלא רק הפרעה זמנית בהתפתחות נשמתה ,ואם
נבחר ,דברים ישתנו?

א"א  -דברים ישתנו רק אם היא תבחר .אתה תעשה את תפקידך כאבא ואשתך תבצע את תפקידה כאמא.
האמא יותר קרובה לבת מהאבא ברוב המקרים ,כמו שאתה יותר קרוב לבנך ומה שצריך לקרות
יקרה .רק שמור על פיך ,תברך במקום לקלל ,תשבח במקום להנחית מהלומות.
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ר” -

מה אני אמור לעשות ,לדוגמה ,אם היא מסתובבת עם זבל?

א"א  -עוד פעם הפה שלך ,תיזהר .כל עוד שהיא לא שמה את עצמה בסכנה ,אין בעיה ,הכול מותר ,אך אין
זה אומר שאתה אמור לבחור לעזור לה בכל עניין שהיא בוחרת ,זכותך לבחור אחרת ולא לעזור,
לדוגמה ,אם היא רוצה לקנות אוכל מזיק ,אין אתם צריכים לממן את הדבר ,אם היא בוחרת נשמות
בסביבתה שלדעתך מזיקות הם ,הסבר את עמדתך ברוגע נשמתך ,בלי להעליב אף אחד וזכותך
לבחור לא לארח אותם בביתך ,או יותר נכון אינך חייב לצאת מדרכך להנעים ל XXXXX -את זמנה
בדרכיה העקלקלות והכל בהסכמת אשתך.
ר” -

אז בקיצור לעזוב אותה בשקט ולשתף פעולה עם מה שמתאים לי ולאשתי.

א"א  -תנו לה מרחב תמרון וחופש בחירה ,קצת יותר עצמאות וחופש ביטוי ,כל עוד שהיא לא פוגעת באף
אחד אחר .לא יקרה כלום אם היא לא תלמד .תסתכל על עצמך ,כמה זמן מתחננים אליך ללמוד
ואתה עדיין חושב אחרי כל מה שחווית ,אז מה אתה מצפה ממנה? וחוץ מזה לא יצאת כל כך גרוע!
ר” -

אבל אני לפחות מלמד את עצמי ,קורא ,מתעניין ,פותח את העיניים למה שמתרחש סביבי.

א"א  -זו בחירתך ,אינך רשאי לבחור בשבילה ,זה לא יוביל אותה לשום מקום ,תבחר להדריך עם אהבה
ונתינה אמיתית .אתה בייחוד עושה את זה עם כולם ,למה לא איתה? מכיוון שהיא בתך ,אינך רשאי
לצפות ממנה לכלום ,אתה לא הבורא והשליטה היא לא בידך .אתה בסך הכול כלי ביחד עם אשתך
במערכת היצירה הקדושה ,וחשוב שאשתך תבין זאת ,תחיו ותנו לחיות .תכבדו את דרך חייה והיא
תמיד תשאף לטוב מכל ,לטוב ולמטיב .הידע שלך בייחוד היום הרבה יותר נרחב משל אשתך.
הסבר ושתף אותה יותר כדאי שתוכל היא להתמודד עם כל ההחלטות החדשות שהיא עומדת
לעשות ,לא רק בעניין בתך ומבורכת תהיה היא.
ר” -

אני מפחד לדבר כדי לא לגלוש לעניינים אסורים.

א"א  -אל תדאג ,הסברתי לך שפליטת פה זה לא אפשרות.
ר” -

אז איפה חופש הבחירה שלי?

א"א  -מצחיק מאד ,מעניין מתי תפסיק להתווכח?
ר” -

תודה ,עכשיו יש לי עוד בקשה.

א"א  -אני פה לרשותך.
ר” -

אתה הבטחת לי עוד סיור ,ביצעתי את כל מה שביקשת ואני הייתי רוצה לעשות את זה לפני
.XXXXXXXXXXXXX

א"א  -קודם כל לא הבטחתי ,הבטחתי להשתדל .דבר שני ,ביצעת מה שאני בקשתי ,אך שכחת לטפל
בנשמת . XXXXX
ר” -

היא לא הייתה חלק מ ה.DEAL -
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א"א  -הכול קשור בהכול .הגיע הזמן שתבין ,בקשר ל ,XXXXX -התחלת אך לא סיימת ,ובקשר ל-
 ,XXXXXביצעת ,אך בחולשה .אינני מבין למה אתה מתבייש לזעוק לשמיים על מנת לקבל את אשר
נפשך ונשמתך חושקת ודורשת? תסיים את משימתך נאמנה ואז אנסה לסדר את הדבר.
ר” -

זה לא סוף הבקשה.

א"א  -אני מפחד לשאול.
ר” -

אני מבין מכל הניסיונות האחרונים והחוויות המשונות שהסיור יכול להתבצע בגוף מלא.

א"א  -ואיך הגעת למסקנה הזאת?
ר” -

מחוויית המעלית בהילטון.

א"א  -אתה ממש מפתיע לפעמים ,אבל תשכח מזה ,אין סיכוי ,אפילו אדם לא יעזור לך בעניין.
ר” -

אם זה בר ביצוע ,למה לא?

א"א  -זה מסוכן ואני לא לוקח אחריות כזו על עצמי.
ר” -

למה זה מסוכן?

א"א  -יש סיכוי יותר גבוה ממקודם שתבחר להישאר וגופך אינו בנוי לאקלים או לאטמוספירה בהלוך
ובחזור ולמקום עצמו.
ר” -

אבל זו בחירה שלי.

א"א  -נכון ,אז תסייר בלעדי.
ר” -

עכשיו אתה מתחכם.

א"א  -יש לי מורה טוב.
ר” -

אני בטוח שיש דרך לחיזוק הגוף לפני הסיור כדי להגן עליי.

א"א  -לא בידי או בכוחי הדבר.
ר” -

אז בוא נדבר עם אדם.

א"א  -אין סיכוי שהוא יעזור.
ר” -

אם הוא יכול ,הוא תמיד יעזור לי.

א"א  -אתה כמו כל בן תמותה ,מנצל אהבה וחברות אמיתית לדברים שלא נותנים כלום ,אתה רק חושב
על עצמך ותאוותך.
ר” -

אמרת לי ללמוד ,אין דרך יותר טובה מזו.

א"א  -אני לא בית-ספר ,אין זה תפקידי.
ר” -

אני מבקש לדבר עם אדם.

א"א  -אתה שוב מזלזל בכוחי וכבודי.
ר” -

חס וחלילה ,אתה פשוט אמרת אין זה בכוחך ואני מבקש עזרה מאדם ,ואני מוכן לעזור בדברים
אחרים כמו שביקשתם מקודם בתמורה.
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א"א  -כלומר בחירתך היא חיובית?
ר” -

לא ,את זה תקבלו אחרי הניתוח.

א"א  -אתה מבין שפיזית עצמותיך יכולות להיפגע ואפילו להתרסק מדבר כזה?
ר” -

לא ,אני לא הבנתי את זה ,אבל אפילו אם כן ,אני בטוח שלאדם וחבריו יש מגן .דרך אגב ,אני יודע
בליבי שכל ה 6 -חודשים האחרונים וכל ה ,XXXXXXXXXXX -קשור איך שהוא ,לבעיית הרגל
והניתוח ,נכון?

א"א  -יש סוג של אמת בדבר.
ר” -

אז למה שלא תלמד אותי איך למנוע את הניתוח ,כמו שלימדת אותי לעזור לאחרים.

א"א  -אתה במעשיך ,כוונותיך ודיבורך ,בחרת.
ר” -

אני בחרתי שהעצם תתרסק ,ובניתוח?

א"א  -לפי הבנתך המוגבלת ,כן.
ר” -

מה זאת אומרת ,כן?

א"א  -אתה מעל  15שנים יודע את הטיפול והוכחת את זה לרופאים הטובים ביותר ,אתה לא צריך אותי או
את אדם ,בשביל זה .אתה בחרת ואתה יצרת ואתה כיוונת את כל התהליך לתאריך המיוחל.
פתרת את הבעיה לפני  15שנים ,תבחר ועשה זאת שוב.
ר” -

אז צדקתי שהתאריך לניתוח הוא לא מקרי?

א"א  -שום דבר אינו מקרי ,זה כבר למדת בכיתה א" .הניתוח הוא בחירתך ומעשי ידך ורק אתה יכול
לבחור במניעתו ובתהליכו .אתה תמיד יודע להטיף מוסר וללמד את כולם איך לחיות ואיך לאכול ואיך
להרוג סרטן ולנצח מחלות ,אבל מוחך אינו מוכן לשמוע לעצת נשמתך וזו בחירתך ,אז תפסיק לבלבל
לי בתוך הנשמה ובוא נמשיך הלאה ,תבחר!
ר” -

אני בוחר לא לעשות ניתוח.

א"א  -אז תבטל את מועדו ,בחירתך היא.
ר” -

אבל מה עם הכאב?

א"א  -תבחר לבטלו.
ר” -

איך?

א"א  -תבחר ללמוד ולהקשיב לעומקי נשמתך ,צא מדעתך וכנס לעומקי נשמתך ,כפי שעשית בסיורים.
אתה מבין טוב שכדי לעשות את הסיורים הפיזיים והנישמתיים הללו ,חייב אתה לצאת מתוך דעתך
וכדי לקבל את הכוחות שאתה כל כך מייחל ללמוד ,חייב אתה לצאת מדעתך ,כלומר מוחך ,כי המוח
הרבה פעמים עוצר את מה שהנשמה והלב יודעים ,פשוט תבחר!
ר” -

אתה מדבר על הבחירה הגדולה שאני מבקש לתת אחרי הניתוח ,אבל אם אתם תעזרו לי עכשיו
ורק תסדרו את עניין הרגל ,כפי שאני יודע שאתם יודעים לעשות ,אולי כבר אבחר יותר מהר ואולי
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אפילו יותר קל ואת הסודות והכוחות הגדולים תתנו לי רק אחר-כך .אני לא מבין למה אתם לא רוצים
לעזור לי ,אפילו אם עשיתי טעות ובחרתי נזק לעצמי.
א"א  -על טעויות משלמים ועל בית-ספר גם משלמים ובינתיים אתה בחובה ולא בזכות ,הקרדיט-קארד
שלך אינו אין סופי ,רק הקדוש ברוך הוא ,שוכן הוא בתוך האור האין סופי ,הוא האור הקדוש.
ר” -

תעשה לי טובה ,אל תתחיל לשגע אותי עם כל האורות למיניהם ,אתה מבלבל אותי.
אני מבקש להיפגש עם אדם ולא בחלום ,אני צריך שזה יהיה מוחשי ואמיתי.

א"א  -אין שום בעיה ,מי אמר לך שחלום זה לא אמיתי? תקבל את בחירתך ,רק כדאי שתתחשב בבקשת
גופך .אדם מסוגל לבטל את הכול .תישן טוב הלילה ואני אדאג לכך מחר ,האחריות כולה עליך.
ר” -

מחר זה תשעה באב .XXXXXXXXXXXXXXXXX

א"א  -אני יודע ,אבל זה לא .XXXXXXXXXX
ר” -

אין לך מועד יותר נעים?

א"א  -אינני יכול לבחור מועד יותר מתאים.
ר” -

זה לא מצחיק.

א"א  -אותי זה דווקא מצחיק מאד ,אתה מפחד ממשהו?
ר” -

כן ,תשעה באב ,לא מתאים לי ,אני מפחד שיקרה משהו.

א"א  -אל תדאג ,אין שם מים או ים) .בדיחה פרטית ביני ובין הרב א"א(
ר” -

אני יודע ,אבל זה עדיין לא נעים.

א"א  -מה קרה לך ,האמיץ מכל ,יש משהו שאתה רוצה להגיד לי?
ר” -

כן ,לא תשעה באב!

א"א  -מצטער ,לא תלוי בך ,תהיה מוכן מחר ,אנסה להנעים לך את זמנך.
ר” -

מה עם הפגישה של הרב ב"?

א"א  -תלוי בו.
ר” -

הזמנתי אותו ל ,XXXXXXXXXX -אבל הוא לא חושב שלעזוב את ארץ ישראל זה דבר נכון.

א"א  -אין בעיה בעניין כל עוד שמטרותיו קדושות הן .טהרה וקדושה הם חלק בלתי נפרד מחייו ,כי רוח
הקודש שוכנת בו.
ר” -

אז למה אין פגישה?

א"א  -צריך לבחור הוא ולהפסיק לפחד ,הפחד פוגע באהבתו טהרתו וקדושתו.
ר” -

סליחה אם פגעתי בך ,אני פשוט מאד מוטרד ולא מתפקד כמו שצריך והסקרנות הורגת אותי.
אני חושב שאדם יכול לעזור לנו ביחד ,אני מקווה שאתה לא כועס עליי.

א"א  -אני אוהב אותך מאד ואעשה הכול לעזור לך ,אפילו אחזק אותך בפגישתנו עם אדם.
ר” -

אתה מתכוון שאתה תהיה לצידי?
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א"א  -כמובן.
ר” -

יופי ,עכשיו אני יותר רגוע ,איפה ניפגש?

א"א  -אתה תשמע ממני ,תבטל את תוכניותיך למחר ,ופגישתך עם העורך -דין בבוקר שלילית היא לחברך
 .XXXXXאל תשמע בהצעתו של העורך -דין ,ותיזהר בדיבורך ,שונאים רבים אחריו ואחרי .XXXXX
תתקשר ל XXXXX -ואל תפחד ,הגיע הזמן שתאמין בכוחותיך.
ר” -

אפשר לעבור למישור הכללי?

א"א  -לא ,לך ותתפנה למשפחתך.
ר” -

תודה ולהתראות מחר.
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07-20-10
יולי 2010 ,20
ט' באב ה'תש"ע
מ פ ג ש ב ו ר ר ות ע ם א ד ם וה ר ב א "א

תשעה באב אני מתעד פגישה מאד מוזרה עם אדם והרב ,התיעוד לא נעשה על-ידי ,אני רק מעתיק
במועד מאוחר יותר .העוזרים של אדם כנראה כתבו את הכול כדי שאני אזכור יותר מאוחר.
מקום היציאה הדירה של .XXXXX
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אדם -

אתה נראה קצת מבוהל.

ר” -

זה יותר סקרנות ,ומשום מה לא נוח לי פה.

א"א -

אל תדאג זה יעבור ,כנראה הדרך לא הייתה קלה לך הפעם.

ר” -

אבל אני פה בלי גוף.

אדם -

אל תדאג ,תירגע והכול יעבור.

ר” -

אני רוצה לכתוב ולתאר את מה שקורה.

אדם -

זה כבר מטופל.

ר” -

אני צריך לעבור לעברית כי התרגום יהיה ארוך וקשה ואני לא מבין איך אני בדיוק יכול לכתוב
בדרך הזאת.

אדם -

אתה לא מבין? הכול מטופל ,אתה לא צריך לכתוב או לתרגם כלום ,הכול נעשה בשבילך כבר.
כשתחזור פשוט תעתיק את מה שניתן לך בדרך שאתה כבר מכיר בכתב ידך.

ר” -

תבקש מעוזריך שכבר יתנו לי את זה כתוב לחסוך זמן.
אדם והרב מחייכים

אדם -

רק אתה מסוגל לבקש בקשות מהסוג הזה.

ר” -

מה לא בסדר?

אדם -

הגיע הזמן שתבין שפה אין דבר כזה לחסוך זמן ,זה רק בתוך המוח שלך.

א"א -

אתה תמיד רוצה לקצר את התהליך ,תבין שלכל דבר יש סיבה.

ר” -

אז אתם אומרים לי שהכול יהיה כתוב ,אני פשוט צריך להעתיק ולנסות בלי טעויות כתיב.

אדם -

הרב מסביר שיש ביניכם חילוקי דעות ,איך אני יכול לעזור?

ר” -

הבטחתם לי עוד סיור בתנאי שאבצע דברים מסוימים ,שכבר ביצעתי ,אך הוא טוען שהם לא נעשו
במלואם ורוצה לדחות את הזמן לאחרי  ,XXXXXXXXXXואני רוצה את זה עכשיו.

אדם -

הבעיה הגדולה שאתה מבקש לעשות את זה בגוף מלא.

ר” -

למה לא?

אדם -

יש הרבה דברים שאתה עדיין לא מבין ,הדבר מסוכן ויכול להשפיע על החלטותיך והסיכוי שתבחר
להישאר בצד השני ,גבוה.

ר” -

אבל אתם כבר יודעים הכול מראש ,מה שיקרה כבר קרה ומה שיהיה צריך לקרות כבר קרה
ויקרה כמו שהרב לימד אותי.

אדם -

אנו לא יודעים מאומה מראש ,נשמתך בוחרת ,לא אנחנו ,אנחנו פה להדרכה בלבד ,ואני מייעץ לך
לא לעשות את זה ,אתה יותר מידי חשוב לי.

ר” -

למה שאני לא ארצה לחזור?

א"א -

הסברתי לך שקרו דברים מעולם.
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ר” -

אבל אם כל כך טוב ואני בוחר מה הבעיה?

אדם -

אני לא רוצה לעזור לך לבחור בנזק ,אלא בתועלת.

ר” -

אבל הבטחתם.

אדם -

הבטחנו ללא גוף ,אם בכלל.

ר” -

אבל גם אז אני יכול לבחור להישאר.

אדם -

נכון ,אך הסיכוי נמוך יותר ,ולא אתן שייגרם שום נזק לגופך.

ר” -

זה בטוח שיקרה נזק?

א"א -

לא.

ר” -

יש דרך להגן על הגוף לפני הסיור?

אדם -

למה חשוב לך סיור עם הגוף?

ר” -

ההרגשה יותר אמיתית והחוויה יותר מעניינת .אני רוצה לחוש נורמלי הפעם ואני מבטיח לכם
שאני חוזר.

אדם -

אתה לא יכול להבטיח דבר שאינך מודע לו.

ר” -

אדם אתה יכול לעזור לי ואני מתחנן לעזרה .אתה נותן לי הזדמנות שלא אקבל יותר ,הסקרנות
הורגת אותי ,אתה מכיר אותי טוב ,אני מבטיח ואני אקיים ,רק תן לי עזרה ,בפעם האחרונה
שנפגשנו בשבעה של  ,XXXXXXXXXXאמרת לי שאלוהים ישלם לי על הכול יום אחד ,וזאת
הייתה הבטחה.

אדם -

אתה לא מסכים שקיבלת תשלום נאות?

ר” -

אני מודה לך ,לרב ולכולם במערכת ,ותדעו שאני מאד מעריך את הכול ,אני פשוט לא רוצה
לפספס הזדמנות כזו ואתרום מה שצריך כל עוד שזה לא יפגע במשפחה .דרך אגב ,קשה לי כרגע
בלי לראות דמות אמיתית ,אפשר לשנות את המצב?

אדם -

אתה מבקש הרבה מידי ,הרב צודק.

ר” -

אני פשוט מוטרד וקשה לי להסתגל למצב הזה.

א"א -

תרים את אורך לכיוון מעלה ותישאר בלי תזוזה.

אדם -

עכשיו יותר טוב?

ר” -

מצוין ,זה הרבה יותר מוחשי ואמיתי שאתה רואה זוג עיניים בצד השני.

אדם -

אתה מבין שהרוב פה מתועד כפי שביקשת?

ר” -

כן.

אדם -

הרב הסביר לך שדברים אלה יכולים לגרום לתקלות בתהליך שלך ,בייחוד אם יהיה פרסום.

ר” -

הרב נראה לי הצליח לעצור חלק גדול של העיתונאים שהטרידו אותי והכול כרגע בסדר.

א"א -

הייתה זו בחירתך ,לא בחירתי.
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ר” -

בכל אופן ,תודה.

אדם -

כדאי שתחשוב טוב לפני שתעביר את הכתבים שלך הלאה ,רוב חבריך לא יבינו.

ר” -

אני מבין ,אבל כל מה שאכתוב מותר להראות ,כי סוד הנסתר לא ייכתב ,האם אני מבין נכון?

אדם -

אתה בסדר ,אל תדאג בנושא הנסתר ,אל תשכח לשתף את אשתך בכל.

ר” -

אני מבקש לעשות את הסיור הבא ,לא אכפת לי לאן ,לפני .XXXXXXXXXX

אדם -

צריך אתה לסיים את מה שלא סיימת .הרב יטיל עליך עוד מספר דברים שאתה לא אמור לתעד.
שתסיים נדון בעניין ,זה לא יכול לקרות לפני  ,XXXXXXXXXXאך אולי לפני הניתוח ,שאם
במקרה יהיה נזק לעצמות ,לא תצטרך לעבור ניתוח פעמיים.

ר” -

למה אתם לא יכולים לסדר את ביטול הניתוח לגמרי? בשביל מה להעביר אותי סבל כזה?

אדם -

זה חלק מהתהליך שבחרת בו ,אין בכוחנו לשנותו ,הכול תלוי בך.

ר” -

אדם אני ראיתי אותך עושה דברים הרבה יותר נפלאים מזה .למה אתה לא עוזר לי?
אני יודע שיש לך את הכוח הזה!

אדם -

אין לאף אחד אישור באשר הוא להשתמש בכוחות עליון ,למטרות לא מקודשות.

ר” -

אני מבקש טובה בתור חבר.

אדם -

הדברים פה לא עובדים בצורה שאתה רגיל אליהם ותאמין לי שאני אומר לך הכול בידך,
לך לדרכך והצלח.

ר” -

לפחות תבטיח לי עם הגוף ועם הגנה.

אדם -

נדון בנושא במועדו.

ר” -

למה אתם שולחים אותי לעזור לאחרים ולא לי או לאשתי או לאמא שלי?

אדם -

זו לא בחירה שלך ,לכל דבר יש סיבה ואתה לא אמור לדעת בשלב זה כל דבר ,תעלה את עצמך
למדרגה הנכונה במעשיך ותקבל כל מה שתרצה בלי עזרתי.

ר” -

מה אני צריך לעשות להגיע למדרגה שלך?

אדם -

זה לא לדיון כרגע ,את רוב השלבים אתה כבר למדת ,פשוט תבחר לך את הדרך הנכונה.

א"א -

תבין שאנו פה רק להדרכה בסיסית.

ר” -

אם אני כבר פה ,אני רוצה לשאול אותך באופן אישי ,אני מצפה לתשובה ישירה כמו חבר.
מה בדיוק אתם רוצים ממני ולמה אני?

אדם -

עולמך ,תבל ,והיקום כולו ,עומד לפני עידן חדש שיכול להביא למהפכה גדולה לפי הבנתך.
אני לא רוצה ממך כלום שאתה לא בוחר בו ,אני פשוט מבקש עזרה בשביל המערכת כולה.

ר” -

מה בדיוק אני אמור לבצע?

אדם -

זה ייוודע לך רק לאחר בחירתך הסופית.

ר” -

איך אני יכול לבחור במשהו שאני לא יודע?
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אדם -

אתה יודע מספיק בשביל לבחור ,ראית והרגשת הרבה דברים.

ר” -

כל מה שהראתם לי וביקשתם ממני עד היום ,היה חיובי ,האם גם זה חיובי?

אדם -

כמובן ,אך תבין שבתהליך שלך ושל היקום כולו ,יכולים להתרחש דברים מסוימים שאתה מבין
אותם כשליליים.

ר” -

אתה מתכוון למלחמה כוללת?

אדם -

זו אפשרות.

ר” -

האם הרב  XXXXXצודק בקשר לאטום בתל-אביב ,האם ההתגלות שהייתה לו אמיתית ,או סתם
בגדר חלום?

אדם -

אמיתית ,הבעיה שהוא לא בטוח במסריו.

ר” -

מתי זה הולך לקרות? ואם כך כל ישראל תחרב ,כולל ירושלים.

אדם -

תירגע ,אתה קופץ קדימה ,ההתגלות הייתה אמיתית ,אך אין זה אומר שזה יקרה ,וחוץ מזה
ירושלים לעולם לא תיפגע.

ר” -

ירושלים היא שעה מתל-אביב ,תהיה בטוח שפצצה כזאת תוריד את ירושלים.

אדם -

תהיה בטוח שאתה טועה.

ר” -

אז כולנו צריכים לעבור לירושלים.

א"א -

או כולנו יכולים להתעסק בטוב ובמטיב ולהשמיד את רוע הגזירה מהעולם כולו.

ר” -

איך?

אדם -

על-ידי נשמות כמוך שמוכנות להירתם למבצע הקשה.

ר” -

נגיד שאני מסכים ,מה עומד להיות עם המשפחה והחברים שלי?

אדם -

לכל נשמה זכות בחירה לתהליך ודרך משלה ,אין זה תפקידך או חובתך להיות מוטרד בכך!

ר” -

אדם ,אתה לא מצפה שאני אסכים לקבל תשובה כזו ,ללא פרטים נוספים?

אדם -

מה הברירה שלך?

ר” -

להישאר פה איתם ולנסות להגן ככול שאני יכול כמו כל אבא ובעל נורמלי.

אדם -

כוחך להגן עליהם ועל רבים אחרים הוא פה איתנו.

ר” -

אתה מבטיח לי הגנה מלאה על האנשים שלי? כי אני מבין שהולך להיות פה גיהינום עלי אדמות.

אדם -

אינני יכול להבטיח לך מאומה ,חוץ מלנסות ולהשתדל לעזור ,אך אתה לא מתרכז בשורש העניין.
הם יגיעו לאן שהם צריכים להגיע ,אין זה תפקידך לשלוט בגורלם.

ר” -

אתה מצפה שאני אפנה גב לאשתי שאתם קוראים לה קדושה ,ואני אעזוב אותה לבד עם שני
ילדים לסבול לבד?
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אדם -

הם לא בהכרח יסבלו ולא בהכרח ייפגעו ,דרכם בחירתם היא ולא בחירתך ,חוץ מזה הסביר לך
הרב ,אין ספור פעמים ,שיש לך דרך לבחור במשימה ובהם ,אך העבודה תהיה הרבה יותר קשה
ואתה יכול למעוד ,ואז לא רק שתיפגע בעצמך אלה גם בהם.

ר” -

תהיה בטוח שאם אני לא אהיה איתם ,הם יסבלו ,הם צריכים אותי בדיוק כמו שאני צריך אותם.

אדם -

פה אתה לא תרגיש צורך בהם ,אתה בתחילת הדרך והבנתך מאד מוגבלת.

ר” -

מתי כל הזוועות האלה אמורות לקרות בדיוק?

אדם -

אין הדבר תלוי בי.

א"א -

תפקידינו לכרות את רוע הגזירה.

ר” -

אתם מבינים שאני לא מאמין לכלום ,וזה בטח שוב חלום ,או פשוט סרט משוגע.

אדם -

אתה לא חולם ,עבודתך מרובה היא ועוד לא דיברנו על השאלות האישיות שלך .רק תהיה בטוח
שאחרי הכול ולמרות הכול ,הכול יהיה בסדר ,חיובי ללא מלחמות או מחלות ,כפי שאתה תמיד
חולם ומפנטז .הכול נכתב והרשות נתונה.

ר” -

אתם שוב מבלבלים אותי עם זכות הבחירה.

אדם -

אני מאד מבין אותך ומאד אוהב אותך ,ומשאלתי היא לתמוך בך בכל דרך אפשרית ,רק תתחיל
להאמין בעצמך קצת יותר ,מגיע לך קצת יותר.

ר” -

אז בוא ותגיד לי מה לעשות בדיוק ובלי רמזים.

א"א -

זה בלתי אפשרי ,אין באפשרותי להפריע לתהליך שלך.

ר” -

איך אתה מסביר את ה 6 -חודשים האחרונים?

אדם -

בחרת בתהליך מסוים ובחרת בעזרה וקיבלת ,אם אינך רוצה ,זה לא יקרה ,הכול זה בחירה
שלך .ואם תבחר בי ,אני פה בשבילך ואם תרצה ,אני אעזור לך תמיד.

ר” -

למה את הרב  XXXXXאתם לא משגעים כמוני?

אדם -

הוא בחר בתפקיד אחר ואיש תפילה הוא.

ר” -

מה זה אומר?

אדם -

הוא בחר בתפקיד שונה משלך ,כי נשמה שונה הוא ,נשמה חדשה ,מיוחדת ורוח הקודש שוכנת
בתוכו .כל אחד בנוי לתפקיד שונה ,הוא אינו מסוגל לבצע את מעשיך ואתה כרגע לא מסוגל
להתקרב אפילו לרמת הבנתו הרוחנית ,אך נועדתם לאהוב ולתמוך ולחזק אחד את השני ,זה חלק
מהתפקיד שלכם ,תפקיד שאתם בחרתם .לא לחינם נפגשתם.

ר” -

איך בחרנו אם אנחנו אפילו לא מכירים?

א"א -

הסברתי לך שנשמתכם יודעת הכול ,אתה בחייך לומד מה שנשמתך כבר יודעת כדי שהמוח
יתחיל לזכור.

ר” -

אני מרגיש שאני בסוף אתמוטט.
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אדם -

אל תדאג ,הבטחתי משהו ואני אקיים .שמור לך על הרגע ,תעשה חשבון נפש ושמור על גופך
ונשמתך וברגע שתבחר ,אנחנו כולנו בתוך המערכת נכבד .בינתיים נצל את הרגע הנתון ותילמד
בשביל לעזור לעצמך ,משפחתך ,ילדיך וכל היקום כולו ואם תבחר במערכת הכול ייפתח בפניך,
כולל הסודות הכמוסים ביותר עם הבנה מלאה ,כדי שתוכל לבצע את תפקידך.

ר” -

אבל זה יהיה לבד?

א"א -

לא לבד ,עם אחרים.

ר” -

אני לא רוצה אחרים ,לפחות תנו לי את המשפחה.

אדם -

אין זה בשליטתנו ולא ביכולתי להבטיח דבר שכזה.

ר” -

הרב  XXXXXביקש פגישה ,מתי זה יקרה? ואני רוצה להיות שם להיות בטוח שאני עדיין שפוי.

א"א -

הסברתי לך זה תלוי בו.

ר” -

אבל אני לא בטוח שהוא מבין מה לעשות.

א"א -

הוא מתייעץ עם אחרים כמוך ,אם יבחר ללא פחד ואהבה מלאה ,ינצח תמיד.

ר” -

אם ייבחר הרב ,אני אוכל להצטרף אליו למשימות השונות?

אדם -

לא ,מקומך הוא פה איתי ,ותפקידו הוא בתבל.

ר” -

אז למה שלא נחליף תפקידים?

א"א -

הסבירו לך שלכל אחד יכולת והבנה שונה שמשפיעה על הכוח הפנימי שנותנת לך את היכולת
לבצע משימה מסוימת.

ר” -

אתם מכניסים בי פחד.

אדם -

אהבה בלבד.

ר” -

מה הקשר של  XXXXXלכל העניין עם הרב ?XXXXX

א"א -

כבר דיברנו על זה ,עזרה הדדית בין שלושתכם.

ר” -

איך?

א"א -

אתם כבר תימצאו את הדרך.

ר” -

מה קרה שהיום יש פה אור הרבה יותר לבן והרבה יותר חזק ,אפילו מסביבי ,זה קשור לתשעה
באב?

א"א -

לא ,זה פשוט ביטוי של אהבה ,נתינה וטהרה.

ר” -

אני לא רגיל לקבל כל כך הרבה מחמאות ,בייחוד ממך.

אדם -

ריי ,אתה צריך להפסיק את העקיצות שלך כלפי הרב ,אם פגעת בו פגעת גם בכבודי.

ר” -

סליחה ,אני פשוט מתלוצץ בשביל לא להשתגע.

א"א -

אני אוהב אותך מאד ,כמו תמיד.

72

ר” -

הזכרנו כבר את  ,XXXXXאולי אפשר לקבל כמה טיפים בקשר אליו ,הוא מלא בשאלות ולי אין
תשובות.

אדם -

 XXXXXתמיד היה ותמיד יהיה חומד ליבי.

ר” -

חשבתי שפה אין לב.

א"א -

אל תפריע.

אדם -

הולך הוא בדרך הישר ,רק צריך חיזוקים ממך ,מהרב  XXXXXועוד נשמות טובות סביבו.

ר” -

מה עם אשתו?

אדם -

יודע הוא את התשובה ,רק מפחד הוא.

ר” -

אם תגיד ,הוא יבצע.

אדם -

אין לי שום זכות להפריע לתהליך שלו ,הכול בחירה שלו ואני אנסה להדריך מתי שאפשר.
צריך הוא לחזק את אמונתו באור הקדוש ובעצמו.

ר” -

על מה אתה מדבר? כל היום הוא רק מתפלל!

א"א -

זה לא אומר כלום.

אדם -

תפילה בלי אמונה או אמונה חלשה ,לא בדיוק עוזרת ,עדיף שייתן את נשמתו לעזרת ילדיו,
משפחתו והזולת .וכדאי שיבין שהכול וכולם זה אחד ,ישנה וישפר את מידותיו ויתחיל לאהוב את
החיים ולא לראותם כסבל וייסורים ,יפתח את עיניו ,יעלה ויצליח ,זו הבטחה.

ר” -

אבל הבנתי שהוא הרבה יותר טוב.

אדם -

הרבה לזכותך ,אך בקרוב לא תוכל להתפנות אליו ,וכדאי שהרב  XXXXXיתחבר אליו ,אהבתו
ואמונתו אמיתית היא ורוח הקודש שוכנת בו.

ר” -

למה אתם מתכוונים בדיוק" ,רוח הקודש שוכנת בו" ולמה היא לא שוכנת בי אף פעם?

א"א -

תלמד תבין.

ר” -

אתה שם לב ,אדם ,איך הוא כועס?

אדם -

הוא לא כועס ,הוא אוהב אותך לתמיד.

ר” -

הרב XXXXXאמר לי שאני יכול לצאת החוצה עם תפילת  ,18האם את זה אתה מוכן ללמד אותי.

א"א -

זה לא פארק שעשועים ,תלמד תבין!

ר” -

מה בקשר ל ?XXXXX -הבן שלך.

אדם -

הסברתי את דברי ולא אתעסק בו יותר ,הבחירה בידו וביד צאצאיו.

ר” -

כולם מהצד שלך שואלים אותי שאלות ,מה לענות להם?

אדם -

מי שצריך לקבל מסר או הערה יקבל במועדו ,אין צורך לשאול אותי .כולם יודעים את התשובות
מבפנים רק בוחרים הם להתעלם.

ר” -

מה הסוד במתנה שנתת ל?XXXXX -
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אדם -

זה בייני לביינה.

ר” -

איך זה שלא פגשתי את אשתך עדיין?

א"א -

תלמד תבין ,אין היא עניינך.

ר” -

לא נעים לי הנושא עם  ,XXXXXאולי אפשר לוותר על זה ,או אולי לשלוח מישהו אחר במקומי?

אדם -

חשבתי שאתה רוצה לסייר?

ר” -

סגור ,אני כבר אסתדר איתה ,מתי התאריך?

א"א -

אני כבר אחזור אליך במועד מאוחר יותר.

ר” -

חוץ מאותו עניין עולמי שהסברתם לי ,שאולי עומד לקרות ,האם יש עוד דברים שאני אמור לעשות
כמשימות אחרות?

אדם -

כמובן ,העבודה מרובה.

ר” -

האם זה קשור לענייני חזרה בתשובה?

א"א -

אין דבר כזה ,כבר דיברנו על זה.

אדם -

אני לא מחפש אנשי דת ,אני מחפש נשמות אוהבות שרוצות לתת ולתמוך ,לא רק לאהוב את
עצמן ואת מהות זולתם ,אלא את היקום כולו ,את התורה הקדושה ואת הבורא הנפלא,
האור האין סופי ,שאהבתו היא אין סופית ואורו נוגע בכולנו.

ר” -

הפסקתי להניח תפילין ,זה לא כל כך מדבר אליי.

אדם -

הבחירה שלך היא ,אך איך אתה יכול להגיד לי שזה לא מדבר אליך ,שאת כל הכתבים שלי
קיבלת דרך התפילין שלך שלמעשה דיברו אליך.

ר” -

זה סוג של טריק.

אדם -

זה מה שיש לך להגיד לי ,טריק?

ר” -

כן.

אדם -

אז למה אתה מתעקש ש XXXXX -יניח תפילין?

ר” -

לא יודע ,חוץ מזה ,חשבתי שדת שונאת רוחניות.

אדם -

אין שום קשר לדת ,אני מדבר איתך על נשמות רוחניות והתורה הקדושה ,את המסקנות תסיק
לבד ,אך קודם שב ללמוד.

ר” -

אני עייף ,אני רוצה לחזור.

אדם -

חשבתי שיש לך הרבה שאלות כלליות.

ר” -

אני פשוט לא מסוגל יותר ,אני חייב לחזור הביתה.

א"א -

אני פה לרשותך ואני כבר יודע את שאלותיך ,נענה עליהן במועד אחר.

ר” -

אדם ,אני סומך עליך שתיתן לי תשובה חיובית בקשר לסיור .רק עוד שאלה קטנה ,האם זה נכון
שאתה ו XXXXX -מתכננים איזה גלגול ביחד? ואם כן ,אז למה?
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אדם -

לפעמים אתה יותר מידי סקרן ,אך הבנתך אמת היא ,וזה חלק מהתהליך שלנו.

ר” -

אז למה שלא נעשה משהו ביחד בתבל? וכולם יהיו מאושרים בייחוד אשתי.

אדם -

התהליך שלי תלוי בבחירה שאתה תעשה והתהליך של  XXXXXתלוי בי וכן הלאה ,וכן הלאה,
זהו חוק היצירה הסבב והסיבובים.

ר” -

זו הסיבה שהכול בגלקסיות השונות הוא עגול ומסתובב?

אדם -

כן ,אבל בוא לא נדון בזה עכשיו.

ר” -

למה אני לא יכול לבחור בתבל בלבד ולהיות פה איתכם?

אדם -

זכותך לבחור מה שנפשך ונשמתך חפצה ,אך אינך יכול לשלוט בבחירתם של אחרים ,אתה רק
יכול להשפיע ,כמו שבחירתך תשפיע ,על מקומי ובחירתי.

ר” -

מה פתאום זכיתי לכזה כח להשפיע על אחד כמו אדם.

א"א -

זכית והתברכת ,תלמד ותבין.

ר” -

אני יכול לדבר עם ?XXXXX

א"א -

הסברתי לך שזו בחירתך.

ר” -

אתה יודע מה ,קח אותי הביתה אני כבר לא מחזיק מעמד ,בלבלתם אותי לגמרי.

אדם -

אהבה ,נתינה ושלום יהיה עליך ומסור את אהבתי לכל ילדותיי ונכדיי.

ר” -

אל תדאג ,הם יודעים.

אני מוצא את עצמי שוב בדירה של  XXXXXלבד .כשהגעתי הביתה ירדתי למשרדי ב 3 -לפנות בוקר.
כפי שקיבלתי את ההוראות שלי מאדם והרב א"א ,הנחתי את התפילין ,עשיתי את תפילת שמע בקצרה
ואז לתדהמתי הופיע על החלון שלצידי הדפסה של השיחה ביננו ,כאילו החלון הפך למחשב קסמים
ופשוט העתקתי את הכתוב בכתב ידי שהודפס בשלב יותר מאוחר על-ידי חמתי.
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07-26-10
2010 ,26 יולי
ט"ו באב ה'תש"ע
ה ב נות וה ב ה ר ות

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 הלחץ הנפשי בו.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 את שיחתנו ניהלנו אני.אני נתון מאוד גבוה ואני מקווה למצוא את הדרך שלי לרגיעה ולנחלה בקרוב
.והרב א"א בחדר ישיבות במשרדי במנהטן בשעות הערב לאחר שכולם כבר עזבו
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ר” -

לפני שנמשיך אני רוצה להבין את התיעוד האחרון .שמתי לב שלא הכול נמצא שם ,גם דברים שהם
לא כל כך בעיתיים מבחינתכם ,אז מה בדיוק אני אמור להבין?

א"א  -תמשיך כמו תמיד ,מותר לך לדבר עם מי שאתה רוצה ,אם כך תבחר.
ר” -

מה בקשר לפליטות פה?

א"א  -אל תחשוש ,זה לא יקרה ,זה כבר מטופל.
ר” -

הייתי בטוח שתבוא ל.XXXXX -

א"א  -אל תהיה בטוח שלא הייתי.
ר” -

אז כן היית?

א"א  -זה לא חשוב ,מה שחשוב שאתה יותר רגוע ותתפנה לסיים את המשימות שלך ובקרוב .יום מאד
קשה עבר עליך אתמול.
ר” -

למה יש לי הרגשה שאתה קשור לסערה ולנזק של אתמול.

א"א  -לא אני אלא .XXXXXXXXXX
ר” -

למה תמיד אתה עושה לי נזקי מים בבית?

א"א  -לא אני אלא אתה.
ר” -

למה אתה מתכוון?

א"א  -תפקידך היה להגן על .XXXXXXXXXX
ר” -

מה עשיתי עכשיו?

א"א  -טומאה אחזה בה.
ר” -

על מה אתה מדבר? XXXXXXXXXXלא התקרבו לכלום אפילו דאגתי ש XXXXX -לא יתקרבו.

א"א  -הן לא הבעיה.
ר” -

אז מי הבעיה?

א"א .XXXXX -
ר” -

היא בסך-הכול ניסתה להפחית את הכאבים ברגל שלי.

א"א  -לא עזר לך כמובן ,אך הגרוע ביותר שהרשת XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ר” -

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

א"א  -אתה תמיד בטוח בעצמך על דברים שאין לך מושג בהם ואינך רוצה ללמודXXXXXXXXXX ,
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ר” -

מה הקשר לסערה ,מים וגשם ,ולבית שלי?

א"א  -כמו שהבהרתי לך בעבר ,נחוץ מים טהורים להגן על ביתך על משפחתך ועל XXXXXXXXXX
 .XXXXXאם בחרת בתפקיד הגנה אז תגן בכל מחיר .מבטיח לך ששילמת מחיר קטן.
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ר” -

אז עכשיו אתה כבר שולט לא רק בבני אדם ,אלא ברוח ,בגשם ובים?

א"א  -אני לא שולט בכלום ,אני כלי בידי האור הקדוש ,חייל קטן במערכת הקדושה אנוכי.
ר” -

חשבתי שאחרי  ,XXXXXXXXXXהדברים יהיו קצת יותר נורמליים.

א"א  -אכן צודק אתה ,הסערה באה לפני  ,XXXXXXXXXXלעומת זאת היום קיבלת את מה שייחלת לו
כבר הרבה שנים.
ר” -

מה קיבלתי בדיוק?

א"א  -הוסר מעליך ומעל משפחתך ,בית השאול.
ר” -

מה זה בית השאול?

א"א  -ביתכם בפלורידה.
ר” -

תגיד לי ,יש משהו שאתה לא מתערב בו?

א"א  -אם תיבחר ,תוכל לבטל.
ר” -

אני יותר ויותר מבין שאתה לא נורמלי והחלטת לשגע אותי.

א"א  -אני הסברתי לך אין ספור פעמים ,ששיגעון זו לא אפשרות וזו לא מטרתי ,חוץ מזה תהיה בטוח שאני
הרבה יותר נורמלי ממך ,אתה פשוט בוחר במה שמתאים לך ,וכפי שכולם יודעים עליך ,אינך מעוניין
להיות נורמלי ,אז אולי תבונותיך אינן בדיוק צודקות.
ר” -

אז עכשיו ש XXXXXXXXXX -כבר לא אצלי ,אני יכול לצפות לשקט ממים וסערות אצלי בבית?

א"א  -אם תצטרך מים טהורים לטהרת נשמתך ,אני בטוח שהקדוש ברוך הוא ידאג לך ,כי הוא אוהב אותך
עד מאד ,הוא רוצה להטיב עימך.
ר” -

אני רוצה להמשיך הלאה כי לא נראה לי שאני יוצא ממך ,אתה רק תמשיך לרמוז לי ולסובב אותי,
וחוץ מזה אני לא צריך טובות כאלה.

א"א  -כדאי שתלמד.
ר” -

איפה יש לי זמן ללמוד ,אתה ואדם מעסיקים אותי יופי.

א"א  -זה גם חלק מהלימוד.
ר” -

בתורה יש הרבה ניגודים בקשר לתזונת האדם ,מה היא הדרך הנכונה?

א"א  -בתורה אין שום ניגודים ,הניגודים הם בתוכך ,למדת את הדרך הנכונה אך החלטת ,או יותר נכון,
בחרת ,לעזוב את דרך הישר .זו עוד דוגמה על כל ההטפות מוסר שלך לכל הסובבים אותך ,ובסוף
אתה נשברת ,ואתה כביכול לא מבין מה רוצים ממך .כל הבעיות הפיזיות בגופך מעשה ידך הם
ותפסיק לבקש רחמים.
ר” -

לא ביקשתי רחמים ,ביקשתי עזרה.

א"א  -למה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך אם אתה לא מוכן לעזור לעצמך? הרי זה מה שאתה מטיף לכולם.
ר” -

בסדר ,הבנתי .לא הסברת מה לאכול.
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א"א  -אין צורך להסביר כלום ,אתה יודע יותר טוב מכולם ,רק תיישם .תאכל רק מהטבע ,כי הטבע טוב
ומטיב הוא איתך ,אין צורך להשחית את החי ,או לגעת באוכל מזויף ומטונף שהגיע אליך דרך ידי
ומגע בני אנוש.
ר” -

בקיצור תהיה טבעוני.

א"א  -בדיוק.
ר” -

אז כל מה שאני טוען ב 15 -שנים האחרונות בקשר לתזונה אני צודק?

א"א  -צודק אתה ,אך אינך צדיק.
ר” -

טוב הבנתי ,מה בקשר למחלה כמו ,AIDS -האם גם שם צדקתי?

א"א  -לצערי הרב צודק אתה ,אך עדיין אינך צדיק.
ר” -

תגיד קשה לך לתת מחמאה בלי להעליב?

א"א  -אני פשוט מצטט בעובדות ,בדיוק כמו שאתה מכנה אותי הרב החירש.
ר” -

אני לא ניסיתי לפגוע ,פשוט אתה ,וגם אדם ,לא מרשים לתת את השם שלך.

א"א  -ומכל תכונותיי הדבקת לי את השם "הרב החירש" .מה בקשר לרב האוהב ,לרב הספרדי ,לרב עם
השיער הלבן או הכיפה הלבנה ,מה בקשר לרב עם העיניים הירוקות?
ר” -

כל השמות האלה ארוכים מידי או פשוט לא מתאימים לך .אם זה לא פוגע בך או בכבודך ,הייתי
רוצה לשמור את השם הזה .זה לא קללה וזה לא העלבה ,זה פשוט עובדה ,כפי שאתה יודע
הפסקתי לקלל.

א"א  -אם זה עושה לך טוב ,לי אין בעיה ,זה פשוט עניין של בחירה כמו כל דבר אחר ,וכולם מאד
מתרשמים לטובה מצורת התנהלותך לאחרונה.
ר” -

אז אין ?AIDS

א"א  -צודק ,רק כדאי שתלמד קצת יותר.
ר” -

מתי תתנו לי תשובה בקשר לסיור?

א"א  -תסיים את תפקידך קודם.
ר” -

יש לי בעיה עם  ,XXXXXממש לא נעים לי ואני לא רוצה לעבור את אותו ניסיון עם האנשים הזרים
האלה בניו-ג'רזי ומשפחתם בברונקס.

א"א  -את עניין  ,XXXXXאתה חייב לסיים ,קרובה היא מאד לאדם ולכן חשובה היא מאד למערכת ,אתה
חייב להמשיך לתמוך בה ולעזור לה ,וכדי שתשתף היא פעולה איתך ,תן לה את הכתבים במלואם.
ר” -

זה פרטי מידי ,אני ממש לא מעונין.

א"א  -זה יעזור לה מאד להבין אותך ,ואז היא תשמח גם לעזור לך בדברים אחרים בעתיד.
ר” -

אל תגיד לי שגם אותה הפכת למטרה.

א"א  -אף אחד הוא לא מטרה ,אלא בחירה.
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ר” -

אבל מה עם הבחירה שלנו פה?

א"א  -בחירתכם מלאה היא לנצח נצחים.
ר” -

מה יש בכתבים האלה שאתה רוצה ש XXXXX -ו XXXXX -יקראו אותם?

א"א  -זה עניין שלהם ותפקידם להבין לבד ,אך אני חוזר ואומר דברים אלה הם בגדר המלצות בלבד
ובחירתך היא זכותך .אם אינך רוצה להראותם ,הבחירה הסופית שלך.
ר” -

בצורה שאתה מדבר אליי ,אין לי הרבה ברירות .אני עייף ,בוא ניפגש אולי מחר.

א"א  -שלום ,ברכה ואהבה.
ר” -

אתה צריך אולי שאקפיץ אותך לאיזה מקום ,אולי אפשר אפילו לדבר בדרך?

א"א  -משה מחכה לי ,תודה.
ר” -

יש לי בעיה שאני מכיר נשמות מהעבר ואני מתחיל לפתח רגשות שונים ,פיזיים ונפשיים.
אתה יכול לסדר את העניין?

א"א  -אתה תלמד להבין את עצמך קצת יותר עם הזמן וגם כן להתמודד עם המציאות החדשה שלך ,זה
חלק מהתהליך הכללי שלך.
ר” -

אני מפחד לדבר או לעשות שטויות.

א"א  -הכול זה בחירה חופשית.
ר” -

בוא נדבר מחר.
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משום מה הרב א"א דורש להיפגש עוד ועוד בדירתה של  XXXXXבברוקלין בזמן שהיא עובדת .למרבה
הפלא הדלת תמיד פתוחה כאילו  XXXXXיודעת שאנחנו עומדים להיפגש .אני תמיד מיידע את
 XXXXXעל הפגישות לאחר שהתקיימו .ואפילו נותן לה לקרוא את הכתבים המקוריים בכתב ידי .הלחץ
עליי גובר מיום ליום .אני מרגיש שאני חי בעולם אחר ושואל את עצמי ,האם השתגעתי?!!!!!
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ר” -

למה שוב פה?

א"א  -לא כל נושא גלוי הוא.
ר” -

אולי בכל זאת?

א"א  -תמשיך הלאה.
ר” -

יש לי בעיה עם .XXXXX

א"א  -הגרוע ביותר שתסרב היא.
ר” -

אולי כדאי שאתן לה את הכתבים קודם ואחר כך נמשיך עם המשימה?

א"א  -אתה לא יכול לקבוע את הסדר ,כל דבר במועדו ,אתה תבין יותר מאוחר.
ר” -

היא לא כל כך מבינה מה קורה.

א"א  -היא תבין במועדה.
ר” -

 XXXXXגם לא מבין מה רוצים ממנו ,אבל הוא מאד סקרן.

א"א  -טוב מאד ,רק תדאג שהוא קורא את כתב ידך בלבד ,כמו .XXXXX
ר” -

את  XXXXXבת  XXXXXהטרפת לגמרי.

א"א  -אתה בחרת לתת לה את האינפורמציה.
ר” -

אבל אני לא בחרתי לשגע אותה עם ספר תהילים.

א"א  -ספר תהילים נהפך לבחירתה עקב בחירתך שלך .אם התחלת משימה ,כדאי שתסיים אותה ,אני
פשוט בחרתי לעזור לך על מנת שתוכל לסיים את משימתך ולעזור לה .אני מאד מקווה שאתה מסיק
את המסקנות הנכונות מכל החוויות שעוברות עליך ולא הכול לשווא.
ר” -

תאמין לי שלא ,יש אפשרות לפנות ל XXXXX -בדרך אחרת קצת יותר קלה?

א"א  -אני סומך עליך לעשות את הדבר הנכון.
ר” -

למה הגשת לי את המחברת הזאת הפעם? מה הטריק?

א"א  -אין טריק ,פשוט זה יקל על חמתך להדפיס .דרך אגב רעיון מצוין הוא )הדפסת הכתבים המקוריים(.
צדקתי שתמצא פתרון לבעיית  XXXXXוכתיבת הספר שלו.
ר” -

האם יש אפשרות שאעבוד פה במקום שם? זה יקל מאד על בחירתי.

א"א  -לא נראה לי שהאפשרות קיימת.
ר” -

הסברת לי שאלפים כמוני מצטרפים ,למה אתם חייבים אותי שם? אני בטוח שיש תחליף.

א"א  -כישרונותיך מתאימים יותר לשם.
ר” -

אבל אתה תמיד נותן לי משימות פה.

א"א  -זה רק לבנתיים ,עד שתבחר ,תסתכל על זה כמו אימון כדי שתוכל להתרגל לגדול שמגיע.
ר” -

מתי אני אקבל תשובה בקשר לסיור?

א"א  -שתסיים את המוטל עליך.
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ר” -

אבל אתה מטיל עליי כל יום דבר אחר וזה מאד מעייף ,גם פיזית וגם נפשית.

א"א  -אל תדאג למשימות ,מועדם יגיע והצדק עימי ואיתך.
ר” -

אני מרגיש שזה מתחיל לעייף את אשתי וזה משפיע על היחסים שלנו.

א"א  -אתה צריך להעניק לה יותר תשומת לב ,זה הדלק של הנשמה שלה.
ר” -

אני לא מסוגל לתת יותר.

א"א  -אתה חייב ללמוד להפריד ,כשאתה מגיע לביתך תסתכל על שעונך וזה יחזיר אותך למציאות שלך
יותר מהר.
ר” -

אבל אני לא יכול להפסיק לחשוב על כל מה שעובר עליי איתך.

א"א  -זה בסדר ,נורמלי לחלוטין ,מועדך יגיע ותלמד להתמודד.
ר” -

אבל אשתי לא מסוגלת יותר ,אני מרגיש את זה.

א"א  -תפקידך לחזקה.
ר” -

שים לב ,עוד משימה.

א"א  -אשתך זה לא משימה ,היא חובתך ,בחרת וקידשת אותה.
ר” -

כל פעם שאתה מתחיל עם מילות הקדושה האלה ,אני מתבלבל לגמרי.
אכפת לך אם אני אוכל משהו?

א"א  -בבקשה ,אך אין זה מאכל מותר.
ר” -

הכול כשר בבית הזה.

א"א  -אין קשר לכשר ,אינו מתאים לך ,לגופך ונשמתך ואתה יודע את זה ,דיברנו על זה בפעם האחרונה.
ר” -

אתה לא מפחד שיהיה פה מצלמות נסתרות ואז יראו אותך.

א"א  -ממש לא ,ולא יזיק אם תברך לפני שאתה אוכל.
ר” -

אולי אתה תברך? ואני אגיד ,אמן!
הרב מרים את ידיו וראשו למעלה

א"א  -קשה מאד לייאש אותי ,אבל נראה לי שאתה בסוף תצליח ,ההתנגדות שלך היא ממש בלתי נסבלת.
אני מתחיל לחשוב שאולי שלחו אותך אליי בתור תיקון על דבר שאינני מבין.
ר” -

שיפוץ כבוד הרב ,שיפוץ.

ר” -

לפחות אתה צוחק ,אני בוכה.

הרב מתפוצץ מצחוק
א"א  -אל תדאג לא משנה מה תהיה בחירתך ,אני בטוח שתצליח ,רק אל תהיה שאנן מידי ואל תחפש
כוחניות ,תירגע ,וכדאי שתפסיק לאכול בזמן שאתה כותב.
ר” -

זה פשוט מרגיע אותי.

א"א  -אני מבין ,אבל אוכל ותאווה מינית אינם הפתרון.
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ר” -

אמרת שמין זה בסדר וחוץ מזה מה הפתרון?

א"א  -מין זה בסדר כל עוד שאתה שולט בו ,והוא לא שולט בך והפתרון פשוט הוא ,תפילה ,ברכה ,הרבה
אהבה ,אבל במיוחד תפילה ,הרבה מאד תפילה.
ר” -

אתה יודע שאני לא איש תפילה.

א"א  -תלמד ותהיה ,כי אתה מסוגל להיות מה שאתה רוצה ובוחר.
ר” -

הסיבה העיקרית לכך שאני לא רגוע ,היא העובדה שאני מכיר אנשים מהעבר וזה מאד קשה
להתמודד עם זה ,בייחוד לבד.

א"א  -אתה צודק ,וכמו שהסברתי לך בעבר ,מה שקורה לך וכמות הנשמות שאתה מכיר מהעבר איננו דבר
רגיל ,בדרך כלל מכירים ,אם בכלל ,אחת או שתי נשמות .מה שקורה לך נדיר הוא ואינני מסוגל
בדיוק להסביר את פשר העניין .אך בידך הכוח להתמודד עם הנושא הזה ,אחרת לא היית מקבל
וזוכה בכוח שכזה.
ר” -

זה לא כח ,זה קללה.

א"א  -שוב אתה פסימיסט ורואה את השלילי .תתבונן עם הלב ולא רק עם העיניים ותשתמש בטוב כדי
להטיב .מה שאתה מרגיש בפנים הוא טבעי לחלוטין ואינך צריך להתייסר.
ר” -

בוא נדבר על מחלות לשנייה .האם ההשערה שרוב המחלות נגרמות מהתזונה ,היא נכונה?

א"א  -בכללי כן ,אוכל תמיד היה ותמיד יהיה כדבר המרכזי בחיי האדם לנפשו וגופו ויקבע את בריאותו.
אתה שואל אותי שאלות שאתה כבר יודע את התשובות מראש.
ר” -

אני רוצה להיות בטוח.

א"א  -תהיה בטוח שאתה צודק ,אך אינך אוהב ליישם .אם תדאג למערכת העיכול שלך ,היא תדאג לשאר
המערכות ולך בכלל .תשמור על תזונה בריאה ,נקייה וטהורה ,תתרחק ממאכלים אסורים,
כמו מאכלים מעשי בני אדם ,כל דבר מהחי .ותשמור על תזונה מלאה ,שלמה מהצומח בלבד.
ר” -

מה בקשר לדבש?

א"א  -מהצומח הוא ,פשוט עובר הצוף עיבוד כימי דרך הדבורה והוא נקרא דבש.
ר” -

מאיפה יש לך כל כך הרבה מידע על כל הנושאים האלה?

א"א  -תלמד ,תבין ותדע.
ר” -

מה בקשר למים שאני שותה?

א"א  -המים בביתך אינם טבעיים ,אך ללא ברירה בגלל המצב העולמי ,שיטתך הכי קרובה לטבע.
אם ביכולתך להגיע למי נהר או נחל נקיים ,כמובן שעדיפים הם .תמשיך באמונתך ,תתחזק כדי לחזק
אחרים כפי שאתה נוהג לעשות .תן דוגמה נאותה לילדיך והסובבים אותך ,כי כח השפעתך גדול הוא.
ר” -

מה בקשר לשימוש בוויטמינים?
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א"א  -שוב התשובה היא להשתדל ולהתרחק ממעשי ידי אנוש ,אך אם אין ברירה ,כמו במצב שלך ,אפילו
תרופות מהחי הם בסדר .רק תילמד לבחור את הרופא ואת התרופה ,כי בדרך כלל מזיקים הם.
יש לך ידע רחב בנושאים האלה ואינך צריך לחשוש מלהשתמש בכך .הרבה נשמות זכו לחיים טובים
ומבורכים ,חלק אתה מכיר וחלק לא ,אך זכו הם בזכות הידע והאנרגיה שנתת להם .לאחרונה
בחרת להתרחק מלעזור לאנשים חולים ,ותפקידך הוא לזכות את הרבים ברבים בזכויותיך וברכותיך.
ר” -

אתה נותן לי להרגיש כמו איזה "בבא".

א"א  -אתה תמיד מזלזל בידע ובאנרגיה שבתוכך ומי יודע ,אולי יום אחד כן תהיה "בבא".
ר” -

אני שמח לשעשע אותך ,אך אני ממש עייף והייתי רוצה ,אם אפשר ,עליה קטנה ,אולי לקבל קצת
אנרגיה לפני שאני פוגש את .XXXXX
אני חוזר ל XXXXX -שוב לבד אחרי יציאה ועלייה ,הפעם היה הרבה יותר קל ומעניין
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מידי פעם הייתי מתקשר לרב א"א באשר הוא נמצא על מנת לקבל ייעוץ והדרכה ולוודא שאנני סתם
איש משוגע או מטורף .ככול שביקשתי עזרה לנישמתי כך גבר הלחץ עליי יותר ויותר .הרב שלח אותי
כמעט על בסיס יומי לעבודות שונות ומוזרות .למדתי המון ,אך הרגשתי שאני מתמוטט ושהבית שלי
עומד לקרוס .חייתי חיים כפולים בין העולם פה בתבל ובין העולמות השונים שאליהם נחשפתי.
עשיתי הכול כדי לשדר כח ושפיות למען אישתי וילדיי .אני מקווה שזה מצליח.
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ר” -

כמה שאלות מהירות.

א"א  -בבקשה.
ר” -

הרב  XXXXXלא שומע ממך .גם אני וגם הוא מעוניינים בפגישה איתך.

א"א  -הסברתי לך שזה תלוי בו ,איש תפילה הוא וצריך לבצע כדי לקבל .אתה לא יכול לעזור לו בעניין.
ר” -

 XXXXXמשגעת אותי בקשר לאיזה  XXXXXאחד ,שכנראה השם עלה לי באחד החלומות
הקודמים עם אדם ,האם יש איזה קשר?

א"א  -הכול קשור בהכול ,אך  XXXXXאיננו חלק חשוב מהמערכת ואינני רוצה להתעסק בו בכלל.
יש לנו דברים יותר חשובים בקשר ל XX X -אני מבין שאתה רוצה לעזור לה ,אך ההחלטות שלה,
ושלה בלבד.
ר” -

היא פשוט מבקשת ממני ייעוץ ואני מבין שיש דברים שאסור לי להגיד ,אך אולי בכל זאת אפשר לתת
לה כמה טיפים קטנים ,בייחוד בקשר לבעלה .בכל אופן אל תשכח מעורבות פה שתי ילדות קטנות.

א"א  -לכל נשמה התהליך שלה ,חוץ מזה נתת לה הרבה רמזים ועזרה ,היא פשוט בוחרת לטמון ראשה
בתוך טומאה וזוהמה והיא צריכה לשאת בתוצאות .זה תפקידה להגן על בנותיה ,אך אם היא בוחרת
להכניס טומאה לתוך גופה ,נשמתה ,כפי שלמדת ,תדעך היא מיום ליום .לפני שהיא מנסה לטהר את
נשמתה ,חייבת היא לנקות פיזית את גופה מבפנים ומבחוץ ולהפסיק ולנסות לברוח מהמציאות
ולחיות חיים מזויפים .איננה מבינה ,מדוע לא מוצאת היא את אביר חלומותיה? אתה צריך להסביר
לה שאביר חלומותיה לא מעוניין בזוהמה שמשדרת חוסר אחריות מוחלט עצמי ובייחוד לגבי ילדיה.
באה היא ממקום גבוה ,אך הורידה את נשמתה במו ידיה שאולה .אינך יכול לבטוח בה כאשת סוד.
אם אתה באמת רוצה לעזור לה ,תלמד לסלוח לה ותוציא מליבך את הטינה שאתה מחזיק בלבך
אליה כבר זמן רב .סיבותיך מוצדקות ,פגעה היא בכבודך ובכבוד אביה בשוגג ,כי קיבלה הדרכה
מרבנים מתחזים ,שהוליכו אותה שולל .אתה ידעת אך לא עשית מספיק בשביל לעצור את הגלגל
וכן גם אימה.
ר” -

זה לא כל כך גרוע כמו שאתה מתאר.

א"א  -זה אפילו הרבה יותר ,אתה פשוט דחקת את רגשותיך כלפיה לתוך התת מודע וחושב אתה
שסלחת .נקה את ליבך ,אל תחשוש להיות אמיתי איתה ,אפילו אם תיפגע ,עדיף על הפגיעה שאתה
יכול לחולל בלי להבין ובלי להתכוון .אל תשכח את מה שלמדת על כח הדיבור והמחשבה ,בייחוד
אצלך.
ר” -

אז שוב אני אשם?

א"א  -כמובן שלא ,אך יכול אתה לרומם אותה דרך ליבך ,פשוט זה עניין של סליחה ובחירה.
אל תשכח שהיא עשתה את מה שעשתה מתוך אהבה עיוורת והגיע הזמן לסלוח.
ר” -

מה לעשות עם בעלה?
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א"א  -אתה וגם היא יודעים את התשובה אך היא בוחרת להפיל את האחריות על אחרים ,כמוך ,כי היא
פוחדת להחליט .אך אין לה ברירה ,הבחירה היא רק שלה ולך אסור להפריע לתהליך שלה ,אפילו
שאתה יודע במדויק את אשר מתחולל .הרמזים שנתת לה לאחרונה מספיקים הם .מפה היא צריכה
להמשיך לבד וסוף סוף לעשות בחירות נכונות ,XXXXX .היא סוג של נשמה שבוחרת ללכת נגד
נשמתה עצמה ,זה לא דבר נדיר ,אך אינני יכול בשלב זה להסביר לך את השתלשלות העניינים,
אך זה יכול להסביר לך את מצבה ולדוגמה אפילו שניסתה לתקן דרכיה ,כמו החזרה בתשובה כפי
שאתה קורא לזה ,עשתה את זה בגשמיות מלאה ובלי רגש ,רוחניות ,או אהבה ,עשתה זאת עם
בן זוגה ,נגד הבריאה ופוגעת היא בעצמה והסובבים אותה.
ר” -

אז חזרה בתשובה זה דבר שלילי?

א"א  -כל דבר שנעשה בלי אהבה ונתינה מלאה ,שלילי הוא .הקדוש ברוך הוא אינו מחפש אנשים עם
תחפושות .והזקן או השמלה הארוכה והכיסוי ראש או הציצית ,לא מרשימים אף אחד .מה שמרשים,
זה מעשיך כוונותיך ואהבתך לזולת .באותו יום שפגעה בכבודך ובכבוד אביה וירקה היא על צוואתו
בעזרת מחופשים כמוה ,תפקידך היה להגן על החבר שלך ,כפי שהבטחת לו ,אך נשברת!
ר” -

לא הייתה לי ברירה ,כי  XXXXXביקשה ממני לא לגרום לריב בין הילדים ,כי זה כל מה שנשאר לה.
חוץ מזה אם אתה כל כך צודק ,למה  XXXXXלא הזכיר כלום בשיחה האחרונה שלי איתו?

א"א  -לא שאלת ,כמו שלא שאלת הרבה שאלות אחרות ,כי מפחד אתה לשמוע את התשובות.
לשאול שאלות רטוריות אינן מיעלות את זמננו.
ר” -

אז מה לעשות עם בעלה?

א"א  -אתה ,כלום ,הבחירה היא שלה בלבד.
ר” -

מה אתה מציע לי לעשות עם  ?XXXXXהיא בינתיים משתפת פעולה ,אך אני מפחד לעשות טעויות.
אני חושב שהעניין בגופה העליון ,בגדול סודר ,אך לא הצלחתי לסדר את בעיית הברכיים.

א"א  -זה בסדר אם לא הצלחת ,אולי תצטרך לעשות זאת שוב ,לא הכול תלוי בך .יש הרבה נתונים וגורמים
שונים .חשוב שתהיה פתוח וכנה איתה כדי שתמשיך היא להאמין ולבטוח בך .אתה ו XXXXX -לא
הייתם רגועים וכנראה זה חלק מהבעיה ,אולי בפעם הבאה תצטרך לעשות את פעולותיך לבד ,עם
פחות הפרעות ,אנסה ללמד אותך שיטה אחרת .רק תירגע והכול יהיה בסדר.
ר” -

אני ממש לא מרגיש נוח לעשות את הדברים הפיזיים האלה .אולי יש דרך יותר פשוטה וחוץ מזה
למה אתה לא דואג לכך אישית ,אני בטוח שאתה ואדם מסוגלים להכול.

א"א  -אתה טועה בגדול ,אם היינו יכולים ,לא היינו פונים אליך .רק הקדוש ברוך הוא מסוגל להכול ואין אף
אחד מלבדו .אתה דואג לחינם ,אחרי שהיא תקרא את הכתבים הכול יהיה לך יותר קל ,רק תהיה
בטוח לענות על כל שאלותיה ,אפילו אם זה קצת לא נעים.
ר” -

היא שואלת שאלות על אמא שלה.
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א"א  -זה לא עניין שלך ואין ברשותך לתת לה כל מידע שנחשפת אליו .אל תשכח שלכל נשמה יש תהליך
מסוים ולך אסור להפריע.
ר” -

אבל כל מה שאני עושה איתך עד היום ,זה במובן מסוים ,הפרעה.

א"א  -לא ,זו הדרכה ועזרה בלבד ולא תמיד מותר לנו לעזור או להדריך ,אפילו אם אנו מאד רוצים .לא כל
דבר כרגע מובן לך ,כי אתה לא הגעת לרמת ההבנה הזאת .תמשיך בדרכך ואל תפחד ,הכול יסתדר.
ר” -

שינו לי את מועד הניתוח ,יש משהו שאתה רוצה להגיד לי?

א"א  -כן ,תפסיק לנסות להיות מקובל ,את זה תשאיר לרבנים.
ר” -

לפני שנסיים אתה מוכן להסביר לי לפחות למה בחרתם ב XXXXX -וב XXXXX -לקרוא את
הכתבים?

א"א  -ממש לא .אתה תבין לבד במועדך.
ר” -

טוב ,שבת שלום.
הרב שוב מברך בארמית ,לא הבנתי כלום!
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אוגוסט 2010 ,1
כ"א באב ה'תש"ע
יצ יא ה ע צ מ א י ת ר א ש ונ ה

פעם ראשונה הצלחתי לצאת לבד ,אני לא מבין איך זה קרה .כמו תמיד אדם עם עוזריו דואגים לתיעוד
חלקי עם תרגום ואני פה .יום ראשון בבוקר אני מעתיק את הכתוב ,לפי אותה שיטה שכבר למדתי .כולם
ישנים והזריחה היום ממש מיוחדת ויפה .מיום ליום הדברים הופכים להיות יותר הזויים ויותר מוזרים.
אני חווה ומבצע את הבלתי אפשרי! עצם העובדה שאני מבצע מבצעים כמו יציאות שונות ללא הרב ובלי
אישורו יכולים להכעיס אותו וזה כנראה יעלה לי ביוקר בשלב יותר מאוחר.
אני בטוח שאדם יגן עליי.
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ר” -

איך זה קרה העלייה הזאת?

אדם -

אתה כל יום לומד דבר חדש וכנראה הגעת לרמה שאתה יכול לעשות את העלייה לבד.

ר” -

מה ההבדל בין עלייה וליציאה?

אדם -

יציאה זה רק מעין ריחוף שמשאיר אותך פחות או יותר באותו איזור ,עלייה נותנת לך כח תמרון
לכיוון מעלה ,והחוצה לתוך מרחבי היקום.

ר” -

יש סיכוי שאני אעשה יציאה עם הגוף גם לבד ,בלי עזרת הרב?

אדם -

אתה עוד פעם קופץ קדימה ,תלמד ליהנות מהתהליך שאתה עובר ,תפסיק למהר.

ר” -

אני מפחד לפספס הזדמנות.

אדם -

הסקרנות שלך לפעמים מפריעה ,תלמד להשתלט .חוץ מזה הסבירו לך שכרוך סיכון בהרפתקה
שכזאת.

ר” -

האם הבנתי נכון שהמים כביכול שנתנו לי בהילטון היו מעין נוזל אחר שנועד להגן עליי?

אדם -

יש לך כושר הבנה גבוה ,אך אינך יכול להבין או לדעת הכול .כל נושא במועדו .הנוזל היה יותר
להגן על מוחך באופן פיזי ,אותו נוזל היה לך באמבטיה בזמן שרחצת את גופך .לסיור שאתה
חפץ ,אין זה מספיק ,ואתה יכול להיפצע פיזית ,אולי אפילו נפשית.

ר” -

אז תן לי לשתות את החומר הנכון.

אדם -

אתה תמיד רוצה לשנות חוקים ותנאים ,אין הדבר פועל בצורה הזאת.

ר” -

מתי תיתן לי לצאת לסיור?

אדם -

לא סיימת את המוטל עליך ,נדון בעניין בסוף.

ר” -

לפני הניתוח או אחרי?

אדם -

אין תשובה כרגע ,אם אי פעם תהיה.

ר” -

למה אתה ו XXXXX -רוצים לרדת ביחד ומה אתם רוצים לעשות שם?

אדם -

לא ביכולתי להסביר לך בשלב זה ,אבל כפי שאתה יודע זה קשור לאותה משימה שתהיה מוטלת
עליך פה.

ר” -

אז למה אתם לא תישארו פה ואני שם ונעבוד ביחד בצורה כזאת אני לא צריך לעשות ויתורים
משוגעים כמו שאתם מצפים ממני.

אדם -

אני מבין אותך מאד ומעריץ אותך מאד על נאמנותך למשפחתך ,אך תבין ,שאין ביכולתי לאשר
דבר כזה ,חוץ מזה אתה לא כל כך תתאים לעבודה בתוך תבל.

ר” -

יש לך כבר ניסיון איתי ,וכמו שאתה לקחת סיכונים לפני  15-17שנים ביחד עם החברים שלך,
אני עשיתי את אותו דבר ,אפילו שאתה וחבריך לא הרשיתם והוכחתי לכם לא רק שאני צודק,
אבל אפילו יכול.
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אדם -

אם הצלחת זה לא אומר שצדקת במעשיך ,עדיין שברת הסכמים עם החברים שלך ויכולת לפגוע
לא רק בעצמך ,אלא סיכנת את כל המבצע ,את החברים שלנו שבטחו בי בעיניים סגורות ,ואת
עצמך ומשפחתך ,וגם אני עשיתי טעויות בימיי .זה לא אומר שצדקת וזה לא אומר שאתה צריך
לחזור על טעותי ועדיף שלא נדבר על העניין הזה כמו שהסכמנו אז ,סוד עולם הוא!

ר” -

אדם ,עברו הרבה שנים זה כבר לא כל כך סוד ,ואל תשכח שללא הסיכון הכול היום היה נראה
אחרת ,ואפילו ההיסטוריה הייתה משתנה ואולי על זה לבד מגיע לי סיור עם הגנה מלאה.

אדם -

שורש העניין עדיין סוד גדול הוא ,וחוץ ממספר אנשים קטן אף אחד לא יודע דבר .אתה שוכח
שרצית בכלל להשתגע ולהמשיך ליהדות סין }אדם מתייחס למבצע שהוא ,ריי ועוד מספר אחרים
לקחו חלק בחילוץ יהודי אתיופיה והבאתם לישראל{.

ר” -

הרעיון היה שלך ,אני פשוט ניסיתי לעזור לך לממש ולעשות היסטוריה.

אדם -

הבעיה איתך שאתה לא שומע להוראות ושובר הסכמים לפי הבנתך ולפי הצדק ששוכן בתוכך.
מה נותן לי את הביטחון שלא תצא לסיור עם הרב ותחליט שאתה לא נשמע להוראות?

ר” -

אני נותן לך מילה והבטחה שאני לא זז ממנו ,יש לך דוגמה מ" -נשיה".

אדם -

כל מקום שונה הוא ואתה מסיים את כל הזכויות שלך בסיורים כאלה ,אין חינם.

ר” -

אני מבין ,ואני מוכן להמשיך ולשלם בדרך שבחרתם .דרך אגב מה היה הסיפור עם הבחור הנכה
השבוע ,ולמה היה חשוב לעזור לו?

אדם -

תניח לרב לעשות את עבודתו ואל תציק לו ביותר מידי שאלות.

ר” -

בקשר ל XXXXX -זה קצת יותר קשה מהרגיל.

אדם -

יהיה לך הרבה יותר קל וגם כן לה ,אחרי שתקרא את הכתבים .אני צריך שתעזור לה עם השאלות
הרבות שיהיו לה .גם לה עומד להיות קשה ,אך היא תשתף איתך פעולה מלאה ותהיה כנה איתך.
אל תפחד להיפתח אליה.

ר” -

זה היה עוזר אם לא הייתי יודע את העבר של האנשים שאני מתעסק איתם ,כמו אשתי או
 XXXXXוכל יום מתווספים עוד.

אדם -

זה חלק מהעבודה וזה עוזר לך לבצע את משימתך נאמנה .ואם תחשוב ,תבין שאתה מבין את
אשתך יותר ,בגלל עברה וככה עם כל נשמה אחרת.

ר” -

אבל זה מבלבל אותי לגמרי ,לפעמים אני שוכח עם מי אני מדבר בדיוק .ל XXXXX -אפילו
התבלבלתי וקראתי לו בשם העבר והוא כל כך מסטול ,הוא אפילו לא שם לב .הוא אמור לשאול
אותי הכי הרבה שאלות והוא לא שואל כלום.

אדם -

מוחו נמצא בערפל מוחלט ,זו בחירתו ,והוא מסוג הנשמות שלא יעשה שום שינוי על-ידי אחרים,
אלא רק בזכות הבנתו שלו ובזכות עצמו .הוא כרגע נמצא בפרשת דרכים ,תתפלל ותברך אותו
שיבחר בישר.
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ר” -

אני לא חושב שהוא מסוגל עם צורת החיים שלו.

אדם -

הוא מסוגל ,השאלה היא מה תהיה בחירתו .מותר לך לתת את דעתך בעניין ואם יבחר לא
לשמוע ,או לא לבצע זאת זכותו ,כל עוד שאתה לא נכנס איתו לסודות הכמוסים ופוגע בתהליכו
האישי.

ר” -

לא שווה לי להיכנס איתו לסכסוך.

אדם -

שום סכסוך ,אל תקפוץ למסקנות ,בחרת בו כחלק מהמערכת ונוכחת לדעת שטעית בקשר אליו.

ר” -

אני רואה אצלו  8גלגולים ,יותר מאשתי ,זה יכול להיות?

אדם -

כן ,אתה לא מסוגל להבחין בכול ברמתך כרגע ,אך אשתך היא קצת יותר וכן גם .XXXXX

ר” -

מה בקשר אליי האם  12זה נכון?

אדם -

לא.

ר” -

אז כמה פעמים הייתי פה?

אדם -

.69

ר” -

אז למה אני רואה רק ?12

אדם -

הסברתי לך זה עניין של למידה ,ניסיון והבנת המערכת והתהליך עצמו ,אתה משתפר אך הדרך
עדיין ארוכה .תלמד להתמודד עם מה שאתה כבר יודע ,והזיכרון יחזור .הרב  XXXXXמגיע ,אל
תחשוש לתת לו את הכתבים ,רק תבקש ממנו פחות פרסום ,בקשר לבתו ,עדיף שתלמד אותו
בעניין החיסונים ,שלח אותו לחברך  ,XXXXXאם צריך.

ר” -

מה בקשר לרב ?XXXXX

אדם -

תשאיר אותו לרב א"א ,אל תתעסק בזה.

ר” -

אני צריך אותו.

אדם -

אתה לא צריך אותו ,אתה פשוט ממשיך לבקש הוכחות לשפיות שלך.

ר” -

למה לא?

אדם -

אתה מקבל הוכחות כל יום ,ראית במו עינייך בן-אדם קם מכיסא גלגלים אחרי  7שנים ואתה עדיין
מטיל ספק?

ר” -

ראיתי לבד בלי עדים.

אדם -

ההורים שלו עדים ,הוא בעצמו עד.

ר” -

אני רוצה את האנשים שלי פעם אחת כעדים לדבר כזה ,חוץ מזה ההורים שלו חושבים שישו שלח
אותי.

אדם -

נכדיי וילדיי אינם עדים מספיק טובים?

ר” -

זה לא אותו דבר כמו לקום מכיסא גלגלים או יציאה מהגוף.

אדם -

אשתך צודקת ,לא משנה מה ,תמיד זה לא יספיק לך.
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ר” -

אבל אולי זה מה שמניע אותי.

אדם -

אתה יודע כבר שהרב א"א מתחיל להתייאש ממך ,ואותו אף אחד לא הצליח לייאש.

ר” -

אולי כדאי שאני ואתה נעבוד ביחד והוא יתפנה לאחרים?

אדם -

עכשיו אתה מתחיל לייאש אותי!
תלמד להעריך את זכויותיך וכוחותיך ,תברך ותאהב ותן לאנרגיה שלך לעשות את המוטל עליה,
לא רק במישור הרוחני אלא גם במישור הפיזי .אל תפחד לחבק ולגעת ,אנשים רוצים את
האנרגיה שלך ,בלי שיבינו למה ,נשמתם יודעת ומחפשת את קרבתך הרוחנית והפיזית ואתה
צריך להפסיק להרגיש לא נוח .אתה כבר הבנת שחוקי אנשי הדת ,לא חוקים הם ,אלא אמצעי
שליטה .דרך אגב ה XXXXX -רעיון מבריק ,חבל שאני בימיי לא זכיתי לדבר כזה.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ר” -

הרעיון הוא שלך ,החלום בתימן.

אדם -

כל הכבוד מכל נשמתי .רק אתה יכול להרים מבצעים ברמה גבוהה כזאת ,אפילו אם הם לא
בחשיבות רומו של עולם.

ר” -

אל תישכח את אשתי.

אדם -

איך אפשר?
יש פה מספר נשמות שמשתוקקות לחלוק איתך את אנרגיית האור.

ר” -

אפשר לסדר דמויות? זה קצת יותר קל ויותר נוח לי.

אדם -

אין בעיה רק תבין שזה לא יתועד ,תספר את מה שתרצה ותכתוב את מה שתבחר עד ההסכמים
הקיימים ,אל תשכח את עצמך ,אתה לא רוצה להפחיד את אשתך ,עזבת בחיפזון ולא שמת לב
למצב גופך.

חזרתי בשלום ואישתי לא הבחינה בכלום .היא ישנה חזק ,מעניין מה תהיה תגובתה לאחר קריאת
הכתבים האלו .אני מקווה שהרב א"א לא כועס יותר מידי.
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08-05-10
אוגוסט 2010 ,5
כ"ה באב ה'תש"ע
פ יו ס ה ר ב

כפי שציפיתי הרב א"א כעס על היציאה שעשיתי לבד אבל אחרי הרבה תחנונים וכנראה הרבה עזרה
מאדם ,הרב א"א סוף סוף יוצר קשר ודורש תיעוד .אסור לי לציין את מקום הפגישה.
הכול הזוי לגמרי.
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ר” -

אני רק רוצה להתחיל בזה שאני לא מעוניין לתעד את השיחה הזאת ,אני פשוט רוצה לדבר
ולהסביר את עצמי.

א"א  -יש לי סיבה טובה לתיעוד.
ר” -

אני עושה מה שאתה רוצה רק תן לי להסביר לך מה קרה כי כמובן אתה מאד כועס.

א"א  -אני לא כועס ,אני מאוד מאוכזב.
ר” -

אני משתף פעולה בכל דבר ,רק תבין שזה מאד מוזר ומשונה מה שקורה לי ,ולפעמים המוח לא
מתפקד.

א"א  -אתה מתפקד יפה מאד כשאתה רוצה ,אך פשוט אתה לא אוהב לקבל הוראות מאחרים ואתה תמיד
מטיל ספק בי ובאהבתי אליך ,יותר ממה שאתה מסוגל להבין או לזכור מימיי עבר .ידעת טוב מאד
שאתה לא אמור לתמרן לבד בלי עזרה ויכולת לגרום נזק רב גם לאשתך ששכבה לידך.
ר” -

קודם כל אני רוצה שתאמין לי שלא התכוונתי לפגוע בך או בכבודך ,אולי אנחנו לא תמיד מסתדרים
עם ההבנות שלנו ,אך אני מעריך אותך ומכבד אותך מכל רב או בן-אדם אחר שאני מכיר .אני תמיד
אהיה אסיר תודה על מה שלימדת אותי בחודשים האחרונים ,נושאים מסובכים מאד ,שרק בזכותך
אני מתחיל להבין אותם .אני לא מתכוון לפגוע בך ,וזאת לא הייתה המטרה .שאני ניסיתי לעשות את
היציאה לא האמנתי ,שאצליח וכשזה קרה הסקרנות כבר השתלטה עליי ושכחתי את עצמי.
אני מבקש סליחה ואני מקווה שתוכל לסלוח לי כי אני מאד מעוניין בקשר איתך ואם אפשר אז
לתמיד ,כי רק דרכך אני אוכל ללמוד את הנושאים האלה.

א"א  -נניח לרגע שאני מאמין לך ,תסביר לי בבקשה ,שהצלחת לצאת וקלטת מה קורה ,למה עברת למצב
עליה ולא עצרת באותה נקודה?
ר” -

כי הסברתי לך שהסקרנות השתלטה עליי ושכחתי את עצמי.

א"א  -אז איך אתה מצפה שאני או אדם נסמוך עליך בסיורים או במבצעים שונים ,שלא פתאום תחליט
להסתקרן ולעשות את מה שאתה רוצה ללא התחשבות בסובבים אותך?
ר” -

אם תיתן לי עוד צ'אנס ,אני אוכיח לך שדבר כזה לא יקרה שוב ללא הסכמה מוקדמת ,אני פשוט לא
האמנתי שזה יכול לקרות.

א"א  -אבל קיבלת כל כך הרבה הוכחות .מתי תפסיק להטיל ספק?
ר” -

תבין אותי שמה שקרה לי ב 7 -חודשים האחרונים ,עשה לי הרבה בלגן בראש .אתם חושבים שאני
רובוט שעשוי מברזל?

א"א  -אני אישית לא חושב שמגיעה לך עוד הזדמנות ,אך כערכת כבוד לאדם ולכל הסנגורים שרכשת לך
שם למעלה ,אני מוכן להמשיך איתך ,אך לא יותר מאוחר ממועד שני ירחים מהיום ,בתנאי שתבטיח
לנסות לתת את בחירתך בהקדם ,ולא תשנה שום מסלול או כיוון ללא אישור מוקדם.
ר” -

מסכים במיליון אחוז .אפשר ללחוץ לך יד הפעם.
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א"א  -לא ,אין צורך ,מילתך מספקת אותי ,אני מקווה שלא תאכזב אף אחד.
ר” -

תודה מכל הלב ,אני מקווה שזה לא ישפיע על ההחלטה בקשר לסיור שביקשתי .אני ממשיך לבצע
את כל המוטל עליי ,אני בטוח שאתה מודע לכל מה שקרה ב 24 -השעות האחרונות.

א"א  -עבודה יפה ,אך מוטב שבפעם הבאה לא תצחק שהבריות כל כך מבוהלים הם לא יודעים איך לקרוא
אותך.
ר” -

האבא הזה נראה לי קצת שרוט.

א"א  -כדאי שתסתכל במראה לפעמים.
ר” -

הילדה הזאת לא נראית לי כשירה למבצעים ,מה פתאום עזרתם לה?

א"א  -תבין במועדך.
ר” -

האם היא בסדר לגמרי?

א"א  -כן ,ופעלת נכון גם היום.
ר” -

אבל בטח אתה דאגת לזה.

א"א  -הבחירה להופיע באותו מועד הייתה שלך ,כפי שזכור לך לא היית חייב להגיע היום.
נתנו לך אפשרות למחר או יום שני ,אך אתה התעקשת על המועד ותפסיק לנסות לנחש או להבין
נושאים שלא מוסיפים לך דבר .תתרכז במטרה והעיקר הוא שהצלחת והצלת את הנשמה הטהורה
הזאת במועדה.
ר” -

אפשר לקבל רמז למה דווקא היא ,ולמה תמיד בזמן המחזור?

א"א  -זה לא תמיד בזמן המחזור ,זה תלוי בנשמה ,במצב ,ובמועד ותעשה לי טובה תפסיק להיות בלש
ולחפש רמזים .אל תתווכח ,תבצע .עם הלמידה תגיע התובנה.
ר” -

אז אנחנו בסדר ,אתה רגוע בקשר לאותה יציאה?

א"א  -עלייה לא יציאה ,וכן אני רגוע.
ר” -

אפשר בהזדמנות זאת לשאול עוד שאלות?

א"א  -כלליות בלבד ותעשה את זה קצר .בדרך הביתה אל תשכח ,יש לך עצירה קטנה.
ר” -

בקשר ל ,XXXXX -אני רוצה לפחות לתת לה טיפ קטן בקשר לאמא שלה ,אני מרגיש שזה לא נכון
להתעלם לגמרי.

א"א  -אתה מורשה לייעץ לה רק בעניין התרופה שאתה רצית להמליץ .אם אתה מעוניין בלתת יותר
מתרופה זאת ,חייב אתה לדרוש בדיקת דם מראש ,אל תצפה לעזרה בתהליך זה ,הסיבוב הזה הוא
שלך בלבד כולל אחותה .רק תהיה בטוח שאתה מסוגל להתעסק או יותר נכון רוצה להתעסק עם
הנושא הזה .את  XXXXXכרגע תעזוב בצד ותחכה לבדיקות שלה להגיע .מצבה הפיזי הרבה יותר
טוב ,תנסה ללחוץ בעניין גברת  XXXXXלזרז את הנושא ועדיף שאתה תלווה אותה ,זה יעזור לה
נפשית.
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ר” -

אני ממש לא מעוניין ,זה קצת לא נעים להסביר מה אני עושה שם איתה.

א"א  -אל תשכח שתמיד אתה יכול להגיד ,בת-דודה או בת משפחה ,הרי זו האמת.
ר” -

ממש לא מעונין.

א"א  -בסדר ,אני אשמור אותך לדברים יותר גדולים שזה מגיע ל.XXXXX -
ר” -

אתה מתכוון לא נעימים?
הרב צוחק

א"א  -הרגע קצר ,שאל את שאלותיך.
ר” -

דיברנו על תזונה פעם אחרונה .מה בקשר לכשרות?

א"א  -אם אתה טבעוני ,חוקי הכשרות הרבה יותר קלים וכמעט לא הכרחיים .לצערי הרב נושא הכשרות
נהפך לביזנס ואיבד מכל קדושתו ומטרתו .דרכך נכונה היא ,רק תנסה לא להישבר כפי שאתה נוהג
לעשות מידי פעם .אין צורך להשחית את החי לספק את תאוות האנושות.
ר” -

אבל זה ציווי מהתורה.

א"א  -אין ציווי להשחית את החי והכי כשר זה להיות טבעוני .לא כתוב באף מקום שאתה חייב לאכול נבלות
כפי שאתה מכנה אותם ואכן אתה צודק .לא רק שאין צורך ,אך כפי שאתה יודע ,הכשר איננו כשר
והכול נהפך לתעשיית כסף שניתמך על-ידי אנשי דת מתחזים ,רודפים בצע ומלאים בתירוצים
וציטוטים ממקורות שונים להצדיק את תאוותם .כמובן אם אתה מועד ומגיע לרמה נחותה ואוכל מן
החי ,עדיף למצוא את הנקי והכשר ביותר ולהתפלל שתצליח.
ר” -

אז למה התורה מדברת כל כך הרבה על כשרות?

א"א  -שוב אתה מבזבז את זמננו בשאלות רטוריות ,אתה כבר יודע את התשובה אז תענה לעצמך.
ר” -

אני פשוט רוצה להיות בטוח.

א"א  -אעשה את זה בסיכום קצר ואז נעבור הלאה .כמו בכל דבר בתורה הקדושה יש מן הנסתר שאותו
תהיה מסוגל להבין רק אם תלמד ,וזה כולל כשרות .אין שום איסור בתורה להיות טבעוני ,להיפך זה
מומלץ ,אך אם בוחר אתה לטמא את נשמתך ,ולהרע לנפשך וגופך והחלטת להשחית את החי
ולתמוך ברשעים ורודפי בצע ,האור הקדוש רוצה ללמד אותך לעשות את מעשיך בפחות נזק.
כל מהות האנושות כולה תשתנה ,אם יגיעו כולם להיות טבעונים .פחות זיהום אויר ,פחות מלחמות,
יותר אהבה ,יותר נתינה ויותר רוחניות .הרעב יעלם מכל תבל ואז אולי נקבל צדק אמיתי בעולמנו.
ר” -

אז למה שאלוהים לא ידאג שנהיה טבעוניים ובזה נסיים את הפרשה?

א"א  -דאג הוא לכך מבראשית הזמן ,אך אנחנו בחרנו לרצות את תאוותינו וכמובן ברוב רשעותנו תמיד
מאשימים את האחד והיחיד שאוהב אותנו מכל ונתן לנו חיים ובחירה אמיתית.
ר” -

למה מחלת הסרטן כל כך משגשגת ב 100 -שנים האחרונות?
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א"א  -תסתכל מסביבך ,הזוהמה באוויר במים ובאוכל ,הכול מזויף ולא אמיתי .הכול בנוי על בסיס כימיקלי,
לא גופך ולא תבל יכולים לשאת את העומס הכבד הזה.
ר” -

אבל קשה להיות טבעוני היום.

א"א  -אז מה ,זה עדיין יותר קל מלנפוח את נישמתך ואת נפשך בתוך בית-חולים מחובר למכונה ,וכאבים
בלתי נסבלים .תסתכל עליך ,אתה נכנס לניתוח כי בחרת לא להקשיב לתורתך עצמך ,ועצוב מכל,
שעשית את זה בידיעה מלאה.
ר” -

בקשר לניתוח אתה יודע זה לא מאוחר לנסות לעזור לי.

א"א  -תעזור לעצמך.
ר” -

איך זה נראה שאני נשלח על-ידך לעזור לכל מיני אנשים זרים ואני לא מסוגל לעזור לעצמי?

א"א  -תלמד תבין ,בינתיים תפקידך הוא לבצע.
ר” -

האם כל אלה שאני עוזר להם יעבדו בשבילך בשלב יותר מאוחר?

א"א  -אין זה עניינך.
ר” -

יש לי בקשה.

א"א  -אני מפחד לדעת.
ר” -

בקשר לשמירת הפה והקללות זה ממש קשה .אני מוכן להניח תפילין כל יום בתנאי שתאשר לי קצת
שחרור ,כי לפעמים אני הולך להשתגע.

א"א  -אולי אם תניח תפילין כל יום יהיה לך יותר קל להתמודד עם יצרך ולא תצטרך אישור לדברים
טיפשיים כאלה .אתה שם לב מה אתה מבקש? אולי כדאי שתחשוב לפני שאתה מדבר.
ר” -

בקשר ל 9/11 -יש לי כמה שאלות.

א"א  -אל תשאל ,תן לי לסכם ונעשה את זה קצר .התיאוריה שלך לצערי הרב נכונה היא והיא יותר
מתיאוריה ,היא עובדה .כוחות רשע מנהלים את תבל ומחפשים שליטה וכוחניות דרך שחיתות.
תמשיך להתעמק וללמוד את נושאי הקונספירציות למיניהם ,כי אתה יכול להביא שינוי גדול לעולם,
רק אל תפסיק להעביר את המידע שרכשת לאחרים ,כי דרך למידה ,יביאו אנשי העולם סוף לרשעות.
כוחות הרשע רוצים שהעם יהיה תחת חסותם והופך אותם לעבדים מודרניים ושומר אותם טיפשים,
ללא מידע חיוני בשביל זה המציאו את הטלוויזיה .השיטה היא מאד פשוטה :בעיה ,תגובה ,פתרון.
ר” -

תסביר אם אפשר.

א"א  -זה פשוט ,יוצרים בעיה בצורה מלאכותית כמו  9/11אנחנו קוראים לזה טרור ,העם מגיב בצורה
נוראה ודורש תגובה ופתרון לבעיות שלו ולאויב החדש והשליטים באים עם פתרון ,אבל תמיד זה על
חשבון חופש העם וכספו ,וכולם מוכנים בלי לשים לב ,לוותר על החופש ,על הבחירה ,על הכוח,
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וכול הכסף שלהם ,כדי שאולי השליטים הנאורים ,יביאו קצת שקט ושלווה .אותה שיטה עובדת כבר
אלפי שנים ,זו סיבה למלחמות ,לרעב ,למפולת הכלכלית העולמית כרגע ,למלחמת העולם הראשונה
והשנייה ועוד אין ספור בעיות כגון ,מחלות ,תרבות ,כלכלה ,דת ופחד.
ר” -

למה אתה לא כותב ספר או עושה ?DVD

א"א  -כל מה שראית ולמדת ב 7 -חודשים האחרונים ,נאמר ונעשה אין ספור פעמים ,לא לימדתי אותך
שום דבר חדש עדיין ,רק רעננתי את זיכרונך הנשמתי.
ר” -

למה לא נוכל להיפגש יותר כדי שאני אלמד דרכך ,אתה המורה הכי טוב שפגשתי.

א"א  -אין זה תפקידי ,ראוי שתיצור קשר יותר אדוק עם הרב .XXXXX
ר” -

דרך אגב ,איך אני מוכיח לו שהוא טועה בקשר למים מעל הרקיע ושיש הרבה יותר מים מעל כדור
הארץ מאשר בתוך כדור הארץ ,שבאים מכוכבי השביט?

א"א  -מותר לו לטעות ,זה לא אומר שהוא לא מורה טוב .אבל אם כל כך חשוב לך להוכיח אותו ,יש הרבה
כתבים ממדענים שונים שמוכיחים את הנושא ,אחד מהם זה הספר "המהפך" על-ידי הרב ז" ה -כ"
מבורך יהיה.
ר” -

הוא יקבל את הכתוב שם.

א"א  -אין לו ברירה.
ר” -

מה בקשר לפגישה עם הרב ?XXXXX

א"א  -זה בייני וביינו.
ר” -

מתי יהיה הסיור שאדם הבטיח?

א"א  -אדם לא הבטיח כלום ,רק לנסות לעזור לך ולדון בנושא במועד הנכון ,אני שם לב שאתה מתחיל
להיות עייף ,לך לדרכך ,אל תישכח לעשות את העצירה שלך בדרך הביתה.
ר” -

עם  XXXXXאני לא אוכל לעשות כלום עד אחרי הניתוח.

א"א  -זה בסדר ,אל תדאג ,כל מה שצריך לקרות יקרה ,ואין שום חדש מתחת לשמש .אל תנסה ליצור איתי
קשר .אני כבר אחזור אליך במועד הנכון ובבקשה לא לעשות שטויות.
תודה לאל הרב נפרד ממני רגוע
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שוב אני מוצא את עצמי בדירתה של  .XXXXXהקשר שלי עם הרב א"א הולך ומתהדק .הוא הפך להיות
מדריכי הרוחני .כל פגישה איתו הופכת לשיעור בחיים והרצאות ללא סוף בקשר לנושאים שונים.
מצד אחד אני מחכה לרב כדי ליהנות מהאנרגיה והאור הזורמים דרכו .ומצד שני אני מרגיש מאוד עייף
ומבולבל בקשר לעצמי ולחיים בכלל .אני מרגיש שהאנשים מסביבי שיודעים על הכתבים חוץ מאישתי
כמובן חושבים שאני איבדתי את דעתי .אני מנסה לתמרן בין החיים פה בתבל לבין החיים בעולמות
החדשים .הפסקתי לעבוד ואני מרגיש שהזנחתי את העסק הפרטי שלי .נותר לי לקוות שהכול יהיה טוב
ושאצליח לשמור על שפיותי.
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ר” -

למה חשוב לך לתעד?

א"א  -במקרה ותשכח.
ר” -

אבל הרוב לא מתועד בינינו.

א"א  -עדיף על כלום.
ר” -

אתה מצפה שהכול ישכח ממני?

א"א  -האפשרות קיימת.
ר” -

הכול או חלק?

א"א  -אינני יודע.
ר” -

איך זה יכול להיות שאתה לא יודע?

א"א  -תמשיך הלאה בשאלותיך.
ר” -

בקשר לכשרות הבנתי מה שהסברת ,ואני תמיד הסכמתי ודגלתי באותו רעיון ,אבל איך אתה מסביר
את כל הרבנים והמקובלים למיניהם שאינם טבעונים? יש כאלה כמו  XXXXXשלא רק אוכלים מהחי
אפילו מייצרים ומתפרנסים מהחי.

א"א  -אף אחד מאיתנו לא מושלם אבל אני מבטיח לך שיבוא היום וכל שואת בעלי החיים תיפסק וכל
העולם כולו יבין ויכיר בטעות הנוראה שלפעמים ,ואולי בדרך כלל ,גובלת בפשע .כשרות נועדה
לקדושה ולא לבצע.
ר” -

מה עם אותם רבנים שטוענים שאנחנו מעלים את הבהמה למקום יותר גבוה וגואלים אותה על-ידי
שחיטתה ואכילתה? וזה יותר נושא רוחני ולא פיזי.

א"א  -שמעתי דברים יותר גרועים .איזה מסר רב שכזה נותן לילדיו? שחיטה של בעל-חיים ,יצור הבריאה
בשלמותה ,לגדלה בייסורים ,ולשחוט אותה בייסורים ,אף על פי שזה נעשה בדרך הכי מוסרית ,כדי
למנוע סבל ללא שום סיבה מוצדקת .זה מלמד את ילדינו אלימות ,ונותן להם להבין שבעל-חיים איננו
בעל-חיים אלא בעל מוות .מותר להעביד אותו ,לענות אותו ,לשחוט אותו ,להכניס לו כל מיני
כימיקלים לגוף ,כביכול כדי להגן עליו ועלינו ובסוף אנחנו לוקחים את הטומאה והזוהמה הזאת
ומכניסים אותה לגופינו .תזונה מתה תביא מוות על גופך ,זה חוק מאד הגיוני ,אין קשר אם זה יותר
כשר או פחות כשר .רוב המאכלים הכשרים ,אם לא כולם ,אינם כשרים בכלל ,אבל תעשיית הכסף
ורדיפת הבצע שולטת כרגע ,לא רק בכשרות ,אלא כמעט בכל נושא בימינו .בריאות ,פוליטיקה
תזונה ,רפואה ,תרבות ,כלכלה ,אפילו זיהום האוויר והאדמה .אל תשכח שתעשיית הכשרות שולטת
על כל מוצר ולא רק בעלי חיים .לדוגמה קולה ,אני רוצה שאותו רב נאור שהסביר לך על הרוחניות
שבעניין ,שבבקשה יסביר לי איך קולה מסוגלת לעבור כשרות .זה דבר רעיל שאסור אפילו לברך
עליו ,מסוכן הוא לבריות ,אבל בכל אופן יש עליו חתימת כשרות ובכל העולם שותים את הרעל הזה,
שלא רק מזיק לגוף אך מוריד את נישמתינו מטה ופוגם ברוחניותינו ,והכול בשם הדת ,הכשרות
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וכמובן כסף ,כסף ועוד כסף .תהיה בטוח שאותו רב נאור שמנסה לתרץ את תאוותיו וחולשותיו,
שותה קולה באותו הזמן בו הוא נוגס בבשר הבהמה העסיסי המת! הוא בסך הכול נשמה אומללה,
ובייחוד הוא ,כי קרוב הוא לתורה וצריך להבין יותר מאחד כמוך ,אך בוחר הוא להתעלם כי מכור הוא
לתאוותיו.
ר” -

הזכרת כמה פעמים זיהום אויר ,איך אפשר למנוע את זה והאם זה באמת כל כך נורא כמו
שהמדענים נותנים לנו להבין?

א"א  -זה הרבה יותר גרוע ממה שאתה מבין .הכול קשור להכול ,זיהום אויר ,תזונה ,בריאות ,מחלות,
מלחמות ,פוליטיקה ,דת ועוד.
ר” -

מה הקשר?

א"א  -יש משפט באנגלית שיסביר לך הכול .FOLLOW THE MONEY TRAIL -
ר” -

איך אנחנו פה אפילו מסוגלים לנסות לפתור את כל הבעיות האלה כשצריך להילחם במפלצת כזו
גדולה כמו ?MONEY

א"א  -פשוט מאד להיפטר מהכסף.
ר” -

להיפטר מהכסף? אם אני לא טועה ,כתוב "אם אין קמח ,אין תורה".

א"א  -תתפלא לשמוע אבל לפעמים אתה טועה ,אם אי אפשר להיפטר מהכסף ,אז לפחות להפוך אותו
לשקוף יותר.
ר” -

לא מבין כלום.

א"א  -רוב הבריות נוטות להסתיר דברים שבהן הן מתביישות או שהן לא רוצות שאחרים יידעו עליהן.
זו הסיבה שרוב הבריות מסתירות את מיניותן ,ובאותה מטבע מסתירות את כספן ,כלומר אינן
פתוחות בנושא .כסף ,נחשב לנושא פרטי ביותר ופה מתחילה הבעיה .אם כולם היו יודעים הכול על
כולם בקשר למצבם הכספי ,הרשעות והשחיתות הייתה נעלמת מהעולם כולו .קודם כל הייתה יוצאת
לדרך מהפכה גדולה מיד ,שכמותה העולם עוד לא חווה ,אבל בסוף זה היה מביא לאחדות ,נאמנות,
אמונה ושוויון מלא ותהיה בטוח שהיום הזה עוד יגיע ,אך כרגע זה לא אפשרי מסיבה אחת פשוטה,
כי זה מאד קל להסתיר כסף ורכוש ,האדם הפרטי יכול פיזית להסתיר את כספו ,וחברות הענק יש
להן אנשים מאד מקצועיים שתפקידם הוא להסתיר ,ואפילו להעלים כסף .כל עוד שכסף יכול להיות
מוסתר ,אין דרך לאף אחד לדעת את האמת ואז אפשר ליצור שתי מערכות כספים או יותר ,לפי
הכדאיות של אותו אדם או חברה .לדוגמה באותו חברה אתה יכול למצוא שני אנשים שונים עושים
את אותה עבודה ולשניהם אותם כישרונות אך אחד מקבל יותר מהשנייה מסיבה אחת פשוטה,
שלראשון יש משהו שלשנייה אין.
ר” -

מה זה הדבר הזה?
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א"א  -אבר מין זכרי ,עור לבן ,עיניים כחולות ,גוף חטוב ,ועוד ועוד .ברגע שכסף יהפוך להיות גלוי ובלתי
מוסתר לאף אחד ,דברים אלה יפסיקו ויהיה יותר שוויון .וזה ממשיך בקשר לכל דבר אחר,
כגון המידע של מחירי סחורה על המדף ,משכורות של מנהלים ופועלים ,רווחי חברות בלי לרמות על
הנייר .תאר לך מה היה קורה אם פתאום כולם היו יודעים הכול על כולם בקשר לכספם .רוב האנשים
לא היו מסכימים ל 90% -ממה שקורה סביבם .תסתכל על מה שקורה היום שיש יותר ועדות בקרה,
ופגישות ציבוריות ,בדיקה עירונית ובקרה ממשלתית ,עדיין השיטה היא לא מושלמת אבל אתה חייב
להסכים איתי שהמצב היום הרבה יותר טוב ,בייחוד פוליטית וכלכלית ,בגלל שיש יותר בקרה
ופתיחות .הדרך עדיין ארוכה אבל עכשיו בוא נבנה מערכת כזו בקשר לכסף ,תאר לך מה יקרה.
ר” -

אתה נשמע קומוניסטי .זה דבר לא הגיוני ולא יכול לקרות כי השליטים לא יתנו לזה לקרות.

א"א  -אתה פעם חשבת שלדבר עם אדם או לסייר איתי במקומות הזויים ,זה הגיוני?
ר” -

זה לא אותו דבר.

א"א  -הכול אותו דבר ואין שום חדש מתחת לשמש .רק התובנות שלך ישתנו בעתיד ,מבטיח אני לך,
זה שאלה של זמן.
ר” -

זמן שלא קיים.

א"א  -בדיוק.
ר” -

אז מה אתה מציע?

א"א  -פשוט מאד .להיפטר מכל הכסף בכל העולם וליצור שיטה חדשה שתעבוד על חובה וזכות ,יצרת
קיבלת ,קיבלת יצרת .שיטה עולמית פתוחה לגמרי וכנה ללא הסתר ,הכול לפי זכות וחובה .הכול
פתוח וכולם ידעו הכול על כולם .תאר לך שכל חברה תשים שני רישומים על סחורתם ,מחיר קניה
ומחיר מכירה .כל הכסף החדש יעבור דרך בנק עולמי אחד ,שהכול שם פתוח לכולם וכולם יכולים
לדעת מיד הכול על כולם ,כולל חברות שליטים ואנשי דת ,ומכל סחורה או מכירה יילקח  10%לניהול
העולם ושירותיו לעם ,ללא מס-הכנסה או ניירת שמבזבזת זמן .הכול שקוף ופשוט.
ר” -

מה פשוט פה? זה עדיין רעיון קומוניסטי ,ואף אחד בעולם לא יסכים לכך.

א"א  -אין פה שום דבר קומוניסטי ,ותקרא לזה מה שאתה רוצה .אני בטוח שאתה היית מסכים ,אז למה
לא שאר העולם? תפקידינו כולנו להביא את מצבנו למצב שכולם רוצים את טובת הכלל ולא הפרט,
והאדם הקטן ייהנה מהפירות בדיוק כמו האדם הגדול לפי יכולתו ולפי תרומתו לציבור .עדיין אנשים
כמוך יוכלו להיות עשירים אם יחפצו בכך ,אך אין צורך שבחברה כזו יהיו עניים שאין להם מה לאכול.
אולי לך יהיה בית יותר יפה וגדול ,אך לכולם יהיה בית .אולי לך יהיה יותר קרדיט בבנק העולמי,
אך לכולם יהיה קרדיט ,אולי לך יהיה יותר בגדים ,אך לכולם יהיה בגדים .חברה נאורה ומתוקנת עם
צדק ויושר לכל הבריות ,כולל בעלי-חיים.
ר” -

איך הגענו מכשרות לזה?
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א"א  -כפי שהסברתי לך הכול קשור להכול ,וכולם קשורים לכולם ,כולנו אחד והוא אחד ביחד איתנו ,עם אהבה
ונתינה מלאה ולשם פנינו חפצות ,שקיפות וראות מלאה ,היא התרופה הטובה ביותר .שקיפות זו מילה
נרדפת לאמת ,ועם האמת תקבל את החופש מוחלט .כרגע כולנו עבדים מודרניים לכסף ,לכלכלה,
למדינה ,לממשל וכמובן לבנקים .בנק אחד שקוף לכולם ופתרת את הבעיה.
ר” -

אתה מציג את הכול בכזאת פשטות.

א"א  -תאמין לי זה בר ביצוע וכך יהיה.
ר” -

אני מקווה שזה יקרה עוד בחיי.

א"א  -זה הכול עניין של בחירה.
ר” -

זה נשמע מאד רדיקלי ,אך יפה.

א"א  -זה נשמע רדיקלי לחברה פרימיטיבית כמו שלנו .בחברה נאורה אין דרך אחרת ,כי אף אחד לא מוכן
לעשות שום תזוזה או רווח על חשבון השני ,ובסוף כולם יוצאים מורווחים.
ר” -

הקונספט הזה של אמת ,שקיפות וראות מלאה ,יכול להיות בכל נושא.

א"א  -אתה סוף סוף מתחיל להבין.
ר” -

זה חלק מהמסר שלי או חלק ממבצע העתיד?

א"א  -הכול קשור בהכול .יהיה זה נאות אם כולם יישמו את הרעיון הזה גם ביחסים האישיים שלהם.
ר” -

זה יהיה אפילו יותר קשה.

א"א  -נכון ,אבל מישהו צריך להתחיל בשלב מסוים.
ר” -

אני לא בטוח אם הייתי רוצה שכולם ידעו מה אני חושב או חולם.

א"א  -תירגע ,החלל הרוחני שלך הוא שלך ויישאר שלך ,ביטחון החלל האישי שלך תמיד יישאר שלך.
לא על זה דיברתי .אני מדבר על יחסים אמיתיים עם כולם ,לדבר ביושר ולא להוציא שקר מפיך,
כנות מלאה ,עם אהבה ונתינה ללא תנאים מוקדמים להיות טוב עם הבריות ורק לרצות להטיב עימם
בלי מניפולציות.
ר” -

אתה מדבר על גן עדן?

א"א  -אנשים ישרים חיים בלי לחץ נפשי .כולם יהיו מיד יותר בריאים בגופם ובנפשם ,יותר מאושרים
ובלי כדורים להרגיע את נשמתם או להפעיל את גופם או לשלוט בכאב גופם .בכל בית יש ארון
תרופות לטפל בבעיות שונות שנובעות מצורת החיים המזוהמת והשקרית שלנו .זה כולל את מקום
העבודה שלנו ,סוג עבודתנו ,החברים שלנו ,האויבים שלנו ,השליטים שלנו ,המלחמות שלנו ,האוכל
שלנו ,הדתות השונות ומנהגיהם.
ר” -

אז לסיכום הכול קשור להכול ,כשרות ל ,9/11 -לבריאות ,לכלכלה ,למלחמות ,לאהבה ,לגירושים
וכמובן תזונה טבעונית נכונה עם אוכל אורגני ולא מבושל ,טבעי מהאדמה או מהעצים.

א"א  -פחות או יותר צדקת.
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ר” -

אני מלא כאבים ,גם בראש ,גם בשיניים וגם ברגל .תגיד לי השן השבורה הייתה חייבת לקרות?

א"א  -למה אתה תמיד חושב שאני אשם בבעיות גופך? אין לי קשר לדבר ואין לי מושג על השן שלך.
ר” -

מה עם הסיור לפני הניתוח?

א"א  -בלתי אפשרי כרגע ,אך ידוע לי שאדם פועל בעניינך ואולי אחרי הניתוח זה יאושר ,רק תזכור
שהסיכון הוא שלך בלבד ואינני רוצה להיות חלק בעניין הזה.
ר” -

אני מצפה לעזרה ממך.

א"א  -תמיד ,אך גם לי יש מגבלות כמוך.
ר” -

סוף סוף אני מתחיל להרגיש נורמלי.

א"א  -מה עם  ,XXXXXאחותה ואח שלה?
ר” -

היא לא יכלה היום ואת אח שלה אני כנראה אפגוש ביום ראשון או שני .אני בוחר לעשות את הכל
לאט ,זה מאד קשה כפי שאתה כבר יודע.

א"א  -אני מבין ,אל תדאג ,כולם מאמינים לך בינתיים.
ר” -

למה אתה מתכוון "בינתיים"?

א"א  -הכול נתון להשתנות כפי שאתה כבר מבין.
מ' -

דרך אגב ,אותה חברה נאורה שאתה כבר מדבר עליה ,קיימת בימינו?

א"א  -תמיד הייתה ותמיד תהיה.
ר” -

איפה?

א"א  -זו שאלה טובה ,חלק קטן כבר חווית בנשיה }נשיה זה כוכב חוצנים שהרב לקח את ריי{ ,אך משום
מה לא התעמקת בעניין ,התעסקת יותר עם החלק הפיזי.
ר” -

מה ציפית מביקור אחד? הייתי מבולבל לגמרי והייתי רוצה לראות חברה נאורה אמיתית כפי
שתיארת.

א"א  -הבעיה איתך שאתה דורש דרישות קשות.
ר” -

אבל בלי גוף זה לא אמיתי כל כך.

א"א  -זה אמיתי אבל שונה ,אל תשכח שאין מושלם .אולי אצלם אין מלחמות ואוכל מזוהם ,אך באף מקום
אין את האור האלוהי שיש בתבל ומייחלים הם לשכינה.
ר” -

אז מתי יוצאים לדרך?

א"א  -נדבר בשבוע הבא.
ר” -

אני עייף ,את השיחה עם אדם נדחה.

א"א  -שבת שלום!
ר” -

שבת שלום!
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08-09-10
אוגוסט 2010 ,9
כ"ט באב ה'תש"ע
ש ק יפ ות

אני והרב א"א ניהלנו שיחה די ארוכה ,שנגעה בהמון נושאים שונים .מחר הוא היום הגדול שבו אני עומד
לעבור את הניתוח בחרדות .אך אין ברירה .כנראה הרב א"א צודק ואני גרמתי לכך .התאריך המקורי
היה אמור להיות היום ,אך שונה משום מה למחר .אני בטוח שיש לכך סיבה טובה .באמצע השיחה הרב
א"א מתעקש לתעד את הנאמר ביננו ואני מתחיל לכתוב.
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ר” -

דיברנו על כסף וכלכלה ואת הקשר בין הכסף לכל הנושאים השונים ואיך זה גורם לשחיתות בכל
המישורים השונים כולל בין בני אדם .אני מנסה פשוט להבין מה המסר הספציפי אליי ,והאם אתה
מצפה שמחר אני אפטר מכל רכושי ואפסיק לעשות ביזנס עם כל העולם?

א"א  -קודם כל אבהיר לך שוב ,אני לא מצפה ממך לכלום ,אני רק יכול לבקש ,ואני בטח לא מבקש ממך
לעשות את הדברים שהזכרת .מה שכן חשוב לי באופן אישי ,שתבחר ותצטרף אליי ותתרום את מה
שיש לך למערכת כולה ,כי שם אתה יכול להיות הרבה יותר יעיל לעצמך ,למשפחתך ,לחבריך וכל
הסובבים אותך ,כולל אותם אנשים שאתה מכנה זרים.
ר” -

עזוב את הבחירה שלי כרגע ,בוא נצא מתוך הנחה שאני פה ,איש עסקים רגיל ,איך אני אמור
להתנהג מחר בבוקר אצלי בעסק?

א"א  -המסר שניסיתי להעביר לך הוא כמובן לא רק לך ,אלא לכל האנושות כולה .רציתי שתבין שדברים
יכולים להתרחש בצורה אחרת ,ובמוקדם או מאוחר הגאולה הכלכלית תגיע עם כל שאר ההטבות,
כי הכול קשור בהכול .אתה אישית יכול לבחור ללמד אחרים ולא רק להיות למדן .אם אתה מאמין
במידע החדש שרכשת ,הפץ אותו בקרב אנשיך .תנסה להעביר להם את המסר הכלכלי ,לא כדבר
גשמי אלא רוחני .ברגע שאתה ,ועוד כמוך ייקחו עליהם את המשימה הזאת והכלכלה הרוחנית
תופץ ,אתה תראה שפתאום דברים משתנים בעולם .הכול מתחיל כרעיון ,מחשבה ,דיבור או מעשה
שמביא לשינויים .אתה רק צריך להאמין קצת יותר בעצמך ,ודברים ישתנו הרבה יותר מהר ממה
שאתה חושב .האפשרות קיימת להפוך משהו גשמי או חומרי לרוחני שייתן לך ולכולם העוסקים
בדבר ,תכלית לחייהם ואמת שמעוררת את כולם מכבלי העבדות שבה הם נמצאים .תפסיק לחשוב
על מה שאחרים יחשבו עליך ,יאמינו או לא יאמינו ,האמת היא האמת .אין ביכולת איש להוכיח או לא
להוכיח את האמת ,היא פשוט נמצאת פה ,השאלה היא ,מה תהיה בחירתו של כל בן אנוש .כל עוד
שאתה תהיה תקוע במה אנשים חושבים עליך ,משוגע או לא משוגע ,שקרן או לא שקרן ,אתה לא
תוכל לחיות חיי אמת חופשיים ולעולם לא תהיה אדון נפשך נשמתך ,או גופך .תתבונן באנשי
העסקים סביבך ,ותשים לב כמה שהם יותר עשירים הם בדרך כלל יותר עניים ואינם יודעים ליהנות
משום דבר .יש להם הכול ואין להם כלום .רובם חיים חיי שקר ומשקרים גם לעצמם וגם לאחרים,
והשקר נהפך עם הזמן לאמת שלהם .אבל שקר תמיד יביא לעצבות ודיכאון ,בשביל זה תמיד
מחפשים הם דבר נוסף שיעבור את סף הריגוש שלהם ,כי השקר לא מסוגל לרגש אותם לטווח ארוך,
אז הם מתחילים לחפש סף חדש בגובה אחר .הדבר דומה לאדם שמעשן ,אחרי תקופה הוא מחפש
סמים קלים ואחרי תקופה שזה כבר מפסיק להשפיע ,הוא עובר לכדורים ,ואז לסמים יותר כבדים
ואולי אפילו מתחיל להזריק ,וחייו יורדים שאולה ,כי נשמתו חווה חיי שקר ללא תכלית.
ר” -

תן לי דוגמה על אנשי עסקים לא נרקומנים .איש עסקים שאינו נרקומן.

א"א  -פשוט מאד ,חברך החדש.XXXXX ,
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ר” -

מי זה ?XXXXX

א"א  -שוב אתה מתעסק בשמו הנוכרי.
ר” -

אולי תעזור לי שאני אבין?

א"א  -אין צורך ,אתה תבין תוך שיחה ,אין צורך בשמות נוכריים .פגשת אותו ,לאחרונה התרשמת כמו
כולם מהסיפור הנפלא שלו .התרשמת ממנו כאיש עסקים וגם כן אשתך וכל הקהילה ,כי זו הגישה
שלו.
לך יש הרבה ספקות בקשר לאמינותו כאיש עסקים ,וכבר הבנת שהוא לא כל כך עשיר כמו שהוא
מנסה לצייר את עצמו ,אך אדם עם הרבה כריזמה שמסוגל להגיע לגדולות .הוא דוגמה מצוינת לאדם
שחי חיי שקר ,שעשה כסף והרבה יותר מהממוצע ,אך גם הפסיד אותו ,אך בגלל שאין בו שום
רוחניות והוא לגמרי ב ,FIRST DIMENSION -ברגע שירד מנכסיו ,מצא את עצמו ריקני לגמרי כי
מעמדו ,תכליתו ,נשמתו וכל שמחת חייו הייתה קשורה לכספו ,ברגע שזה נעלם ,הרגיש שהוא מאבד
את חייו .כדי להציל את כבודו ואת נשמתו המפוחדת החליט שהוא ממציא סיפור רוחני שייתן לו שם
בקהילתך ,ודרך מתן כסף והשפעה על עדים בלי שיבינו ,כמו הרב  ,XXXXXהפך את השקר לאמת,
אנשים רצים ל XXXXX -לקבל ברכות ,הוא בינתיים כבר הצליח להרשים את הרב ,ולקח ממנו את
משרדו ונתן לו .XXXXX XXXXX
ר” -

אתה מדבר על ?XXXXX

א"א  -אמרתי לך שתבין לבד.
ר” -

מה לך ולו?

א"א  -ממש שום דבר.
ר” -

אז מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה?

א"א  -מאותו מקום שלמדתי וידעתי דברים אחרים ,תלמד תדע.
ר” -

אתה יותר גרוע מ ה.C.I.A. -
הרב צוחק

א"א  -תלמד ותעבור את .C.I.A.
ר” -

תמשיך על .XXXXX

א"א  -אתה מתכוון?XXXXXXXX ,
ר” -

כן.

א"א  -ובכן הוא בן-אדם טוב מיסודו ,אך בחר בדרכים עקלקלות .בא הוא ממקום מאד גבוה ,אך ניצל את
כוחו לגשמיות בלבד ולא ניצל את כוחו וכספו לשום עזרה לזולת או רוחניות בכלל.
ר” -

עקב סיפור ה , XXXXX -תרם הוא הרבה כסף ונראה שהוא די מאמין לסיפור.
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א"א  -זה רק למראית עין .מה שנתן אינו תרומה אלא השקעה .קיבל הוא פרסום חינם ,כבוד חינם ,משרד
והוצאות משרד חינם ,על סמך אותה ,כביכול "תרומה" .ומעל הכול פתח לו הרב דלתות לתוך אנשי
הקהילה שהוא חיפש ,אנשים כמוך .הוא כבר ידע כל דבר עליך שאפשר לדעת לפני שנפגשתם .הוא
יודע מי אתה ,ומה אתה ,ועשה המון שעורי בית ביחד עם אשתו בקשר לאשתך ,חפץ הוא בקרבתך,
אך עושה זאת בדרך שלא תרגיש ,כדי שאולי החברות שלכם תהפוך לעסק או שותפות .איננו מחפש
לרמות אותך ,אך לא בוחל הוא בשום דרך כדי להצליח .אך שוכח הוא לשאול את עצמו להצליח
במה? נשמתו נמשכת לנשמתך כי יודעת היא את כוחך ,ועושה הוא פעולות בתוך ראשו ומוחו ללא
הבנה למקור המשיכה.
ר” -

אז הסיפור על ה XXXXX -הוא סתם המצאה?

א"א  -זו לא המצאה ,אלא תכנון מראש עם מטרה מדויקת ,ובינתיים הוא מצליח יפה מאד .הוא משתמש
בסיפור ה XXXXX -הקדוש ,כנס שלעצמו ,ומנסה לחבר בין השניים ,כדי להגדיל את סיפור הנס
שלו .ובכן אצלו חוץ משקר לא היה שום נס ,ובינתיים הוא מחפש את הפרסום ,ואתה מקבל אותו,
אף על פי שאתה עושה הכול לברוח מהפרסום .הוא נותן לכולם להבין שהוא עושה עסקים עם הרב
שלך רק כדי לעזור לו וכביכול יש לו מספיק הכנסות ממקום אחר .ללא עזרת הרב אין לו כלום.
ר” -

אני מקווה בשביל הרב שלפחות יצליח.

א"א  -גם אני מקווה ואין סיבה שלא יצליח ,רק תלמד ותבין שלא כל מה שנראה לך לעין ,הוא האמת
ולפעמים הנסתר הוא האמת לאמיתה ,וכפי שאתה יודע פרסום לא תמיד עוזר .האמת היא האמת,
פשוט תפעל עם האמת ואף פעם לא יהיה לך צורך להוכיח אותה.
ר” -

אז אתה מנסה להגיד לי לברוח ממנו?

א"א  -לא ,תבחר את דרכך ביושר ועצור אותו ממרמה אם תוכל ,במידה וידעת ,ואם תיבחר לעשות איתו
עסקים זה בסדר ,אך במקום רק לחשוב על הרווח הכספי ,נצל את ההזדמנות והכנס בו קצת
רוחניות ,ואם תצליח זה יהיה הרווח האמיתי שלך ,רק אל תשכח לעזור לרב .XXXXX
ר” -

אתה יודע כבוד הרב ,רוחניות אינה משלמת את שכר הדירה.

א"א  -אתה טועה ,היא משלמת יותר ,פשוט לימדו אותך בשוגג ,נסה ותיווכח.
ר” -

הוא בכלל יהודי או גם זה שקר?

א"א  -כן.
ר” -

ואשתו?

א"א  -לא.
ר” -

הוא יודע?

א"א  -מה זה חשוב.
ר” -

סתם סקרנות.

110

א"א  -עדיף שתשתמש בסקרנות שלך במקום אחר וחוץ מזה אתה כבר ידעת את כל התשובות הבסיסיות
מראש ,אתה רק תמיד מחפש חיזוק.
ר” -

אז אדם חיובי או שלילי הוא?

א"א  -תלוי בדרך שהוא בוחר ,יש לו כמו כולם חופש הבחירה .זכותך ללמדו לבחור אם בכך בחרת.
ר” -

מה זה קשור לכלכלת העולם?

א"א  -פשוט מאד ,אם הכול היה שקוף כמו שעומד להיות בעולם זה ,לא היה יכול  XXXXXלהמציא סיפור
כזה ,ולתת תרומה שנתן ,כדי שיאמינו לסיפור ,כי כולם היו יודעים שהכול קרה בתכנון מלא ,למטרה
מאד מדויקת ובינתיים עם הצלחה גדולה .הוא לא היה מבטל את פגישתכם האחרונה ,עשה הוא
זאת כדי להרשים ולהראות לך שהוא איש עסקים עולמי שצריך לטוס למקומות שונים ,ואתה
בסך-הכול רצית להחזיר ארוחת ערב בחזרה לחבר ופשוט ליהנות מזמנכם .אך הוא חושב שאתה
מעוניין בפגישת עסקים ורוצה להשקיע איתו ,הכול זה משחק.
ר” -

אני לא מעוניין להשקיע בכלום כרגע ,עד שאני אפתור את בעיית אדם ואותך.

א"א  -לא ידעתי שאתה רואה אותנו כבעיה.
ר” -

בעיה גדולה ,אך עם סיפוק.

א"א  -תודה ,אקח את זה כמחמאה ממך.
ר” -

אז אם הבנתי נכון ,שקיפות יכולה להיות לפתרון כמעט לכל נושא בחיינו?

א"א  -נכון ,הרי דיברנו על זה כבר.
ר” -

איך זה שאתה מדבר איתי על כולם חוץ ממשפחתי? כמו אחי ,אמא שלי וכ'ו.

א"א  -אינני יכול לדבר איתך על כל אדם ואדם ,רק על אנשים שקשורים למערכת פה והרבה מהם קשורים
לאדם.
ר” -

 XXXXXמפלורידה או אמא שלו ובטח  ,XXXXXאינם חלק מהמערכת?

א"א  -נכון ,פשוט הם עלו לשיחה דרכך כי בחרת לדעת או לעזור .דרך אגב ,עדיף שאת  XXXXXתזמן
היום ,אבל רק אחרי גברת  XXXXXואחרי שקיעת השמש .היא מתקדמת יפה ,אני מקווה שתמשיך
לשתף איתך פעולה.
ר” -

למה ,אתה לא בטוח?

א"א  -הבחירה היא שלה בלבד והיא תחת לחץ כבד לאחרונה ,הכול יכול להיות ,אתה רק תמשיך בכיוון
שלך ומה שצריך לקרות יקרה.
ר” -

בקשר לבחירה חופשית ,רציתי לדעת אם היא חופשית אבסולוטית או נתונה לתנאים מסוימים?

א"א  -חופשית לגמרי.
ר” -

אבל אם אלוהים קובע הכול מראש את יום הלידה ואת יום הפטירה ואת כל מה שקורה באמצע,
איפה חופש הבחירה?
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א"א  -אני ממש מתפלא עליך ,אחרי כל מה שחווית וראית ,אתה עוד שואל שאלות שכאלה?
ר” -

כן ,זה מה שאני אמור לעשות ,לא?

א"א  -אני לא אוהב לבזבז זמן יקר ,אך אענה בכל זאת .הנשמה ,והנשמה בלבד בוחרת בחיים ובמוות,
בהוריה וביעודה .האל הקדוש האחד והיחיד ,בורא הנשמות וכל היקום כולו ,שהכול נעשה על-ידי
אמרתו ,בוחר הוא לחוות את החיים דרך הנשמות ,הנפשות והגופות ,נותן הוא אין ספור אפשרויות
ודרכים הנקבעות מראש ,אך איננו יודע או רוצה לדעת את ייעודך או תפקידך מראש ,אחרת אין
תכלית.
ר” -

אז למה שמישהו יבחר להיות נכה או עני?

א"א  -המון סיבות שונות ,אחת לדוגמה ,שאולי מתוך עניות הציבה לה הנשמה אתגר להיות אדם עשיר,
נשיא או מלך והיו דברים מעולם .אתה לא בא בדיוק מבית עשיר ,הרבה ראשי ממשלה ונשיאים
ומנהיגים שונים בעולם ,לא באו מבית עשיר ,זה פשוט עניין של ניסיון וחוויה עם מעשים טובים כדי
לעשות טוב ולהטיב עם הבריות ,עם הבורא ועם היקום כולו.
ר” -

אז למה בן אדם חולה?

א"א  -שוב המון סיבות שונות לדוגמה ,נשמה חולה או נשמה ענייה נותנת היא הזדמנות לנשמה אחרת
לעזור באין סוף דרכים ,זוכר את חוק הסבב והסיבובים ,המושך והנמשך.
ר” -

זוכר ,זוכר ,הבנתי ,אין צורך להמשיך.

א"א  -רק אל תשכח שהתכלית שבתכלית היא להתקרב ככול האפשר לאור האין -סופי.
ר” -

הבנתי ,אז למה תמיד לימדו אותנו לפחד מאלוהים?

א"א  -אתה צודק ,וזה שיבש את יחסיך לבורא ,רק שלמדת והגעת למצב שאתה לא מפחד ,אלא מכיר בו
ומכבד אותו והבנת את כוחו ,רק אז עברת ל SECOND DIMENSION -שהביאה אותך לשלישי,
ומשם הגעת לרמה שאתה מסוגל להבין ואפילו לשוחח עם עולמות עליונים.
ר” -

אז למה שאני לא עושה דברים מסוימים כמו הנחת תפילין או כשרות ,אני מרגיש רגשי אשמה או
אפילו פחד ,כאילו משהו רע עומד לקרות לי?

א"א  -רגשי אשמה ופחד הם האויב היחידי של האנושות כולה.
ר” -

רגשי אשמה או פחד ,הם דברים חשובים ,הם נותנים לנו להבחין בין רע וטוב במקרה אם עשינו
מעשים נכונים או לא.

א"א  -אין דבר כזה ,נכון או לא נכון ,אלא מה שלא משרת אותך ,או מה שלא מדבר אליך ,או נותן לך את
האמת עליך באופן אישי ,או יותר מדויק מה אתה בוחר להיות .רגשי אשמה ופחד תוקעים אותך
בתוך מה שאתה לא.
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ר” -

אבל רגשי אשמה נותנים לנו להבין שעשינו משהו לא בדרך הישרה ,כמו לדוגמה ,אם אכלתי חזיר
וזה ממש טעים ,לפחות רגשי האשמה גורמים לי לא לעשות את זה שוב ובייחוד אם אני רוצה להיות
טבעוני.

א"א  -הארה ותודעה ולא רגשי אשמה  .AWARENESS AND NOT GUILT -רגשי אשמה ופחד הם כמו
רעל לנשמה ,יעצרו את גדילתך ולבסוף יהרגוך ,הארה ותודעה ,זה מה שאתה מחפש ,אבל ערנות
זה לא רגשי אשמה ואהבה זה לא פחד ,אני חוזר ואומר ,רגשי אשמה ופחד הם האויב היחיד שלך,
אהבה והארה ,החברים היחידים שלך ,אחד ייתן לך חיים והשני מוות.
ר” -

אז אם כך ,אני אף פעם לא אמור להרגיש רגשי אשמה?

א"א  -ברור .זה רק יפריע לך ,במקום ,תחפש הארה ,ותשנה כיוון ,למען בחירת נשמתך.
ר” -

מה עם פחד?

א"א  -יש הבדל בין פחד ולהיזהר .הייה זהיר אך לא פחדן ,כי פחד רק יעצור אותך ואהבה תצמיח אותך.
הייה זהיר מתוך אהבה ולא פחד ,אהבה לחיים ,אהבה לזולת ויותר מכל אהבה לאור האין-סופי.
ר” -

הבנתי ,לא לפחד מאלוהים אלא לאהוב .אז אין לי מה לפחד מהניתוח מחר ,או להרגיש רגשי אשמה
על זה שאשתי לחוצה ועצובה.

א"א  -בדיוק ,תבין אותה ,תאהב אותה ואת עצמך ותלמד להתמודד עם הלא נודע על-ידי למידה ותיראה
שכאב פיזי זה פתאום דבר לא נורא בכלל ,אלא דבר שבא ללמד אותך ולמסור לך מסר שונה ממה
שאתה מבין כהאמת שלך .דרך אגב ,אני מאד מקווה שלא תנסה לעשות שום ניסיונות בזמן הניתוח,
הבחירה היא שלך וכן גם התוצאות הסופיות .למעשה לא הייתי רוצה שתבחר בשום דבר כרגע,
כי אתה עומד להיות תחת השפעת סמים כבדים ובחירתך לא נאותה היא בשלב זה.
ר” -

אל תדאג ,הבטחתי לך.

א"א  -אני אבוא לבקר אותך תרגיש טוב.
ר” -

תודה ולהתראות.
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08-10-10
אוגוסט 2010 ,10
ל' באב ה'תש"ע
ת יע וד ח ווית ה נ ית וח

אף על פי שהניתוח נערך ב XXXXX -התיעוד של חווית הניתוח נעשה במועד מאוחר יותר לאחר
שיצאתי מבית החולים .כתבתי הכול מהזיכרון שלי ואני די בטוח שלא פיספסתי שום אינפורמציה.
כדי לא לשכוח את החוויה והמסרים השונים ,איך שיצאתי מחדר הניתוח ביקשתי מ} XXXXX -אשתו של
ריי{ ו XXXXX -לצלם אותי בווידאו בזמן שאני מספר את סיפורי על מנת שאני אוכל לכתוב את הכול
במועד מאוחר יותר ,אחרי החלמתי! וכך היה! לפניכם תיעוד החוויה שנכתב בסוף אוקטובר .2010
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על הקיר השעון הראה  7:40בבוקר.
אני בתוך חדר הניתוח ,בחדר יש בערך  8אנשים שונים ,כולל המנתח .אני שוכב על שולחן הניתוחים.
הכניסו לי ביד מחט בשביל להזריק לי חומר הרדמה ,מעליי מנורה לבנה גדולה של חדר ניתוחים.
הייתי די רגוע ,לחץ הדם שלי היה  ,120/80חום הגוף שלי היה נורמלי .כנראה שב 7:45 -כבר הייתי רדום
לגמרי.
פתאום אדם הופיע בין האנשים בחדר ,לבוש רגיל עם הכובע המפורסם שלו ,רגיל מחייך אליי,
ומעליו הייתה הילה של אור לבן.
שאלתי אותו ,גם פה חולמים?
ענה לי :זה לא בדיוק חלום ,באתי לעזור לך שבטעות לא תצא מהגוף.
עניתי לו :הבטחתי לך שלא.
אדם ענה לי :איתך אי אפשר לדעת .באתי לעזור ולהנעים את זמנך ,עכשיו אתה איתי ,תסגור את העיניים.
שאלתי :למה לסגור עיניים ,כבר הרדימו אותי?
אדם עונה לי :אני לא רוצה שתראה מה הולך פה .תסגור את העיניים הפנימיות שלך ,נלך למקום אחר
שתרגיש יותר נוח.
אני מסתובב עם אדם  3שעות עם אותו חלוק סגול שלבשתי בזמן שהרדימו אותי ואדם עם הבגדים הרגילים
שלו.
וככה הסיפור ממשיך...בניגוד לשאר הפעמים שנפגשנו ,זאת הפעם הראשונה שהוא נתן לי מסר ישיר
לאנשים שונים בתוך המשפחה שלו .לפני שהוא התחיל לדבר על המסרים ,שאלתי אותו על המוסיקה
הנפלאה שתמיד אני שומע כאשר אני ניפגש איתו ,שהפעם הייתה קצת יותר גבוהה מהרגיל .הוא ,דרך
אגב קורא למוסיקה הזאת "רוח" .וגם זאת הפעם הראשונה שנתן לי רשות לספר על המוסיקה הזאת.
שאלתי איך אפשר להשיג את המוסיקה הזאת בעולם שלי כדי ש XXXXX -גם תוכל לשמוע? רציתי להביא
לה מתנה.
אדם התחיל לצחוק
אמרתי לו ,שאם אוכל להשיג את המוסיקה הזאת ,אוכל לעשות טוב להרבה אנשים ונוכל לעשות הרבה
חסדים והרבה כסף.
אדם שוב צחק ואמר :אתה תמיד חושב על ביזנס אפילו כאן עכשיו!
עניתי :זה ביזנס למטרה טובה .אני יכול לעשות הרבה חסדים מהכסף הזה .חייבת להיות איזה שהיא דרך
לשלוח את זה למטה לקומפיוטר שלה אם אי אפשר לתת לה דיסק.
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אדם שוב צחק ואמר:
היא תצטרך להסתפק בתיאור שלך ,רק תדאג שהיא תבין שזו לא מוסיקה ,זה "רוח" ,וכפי שאין אפשר
לשמוע את האור שאתה רואה עליי ,כן אי אפשר לראות את הרוח שמרחפת כרגע .תן לרגשות שלך לזרום
בקרבתה.
לא בדיוק הבנתי את כוונתו ,אבל זרמתי .ניצלתי את ההזדמנות ושאלתי אותו שאלות על דברים רפואיים,
כמו מדוע משתנים רוב האנשים שעושים להם ניתוחי לב?
לדוגמה :האופי שלהם משתנה.
אדם ענה :בן-אדם שנמצא תחת השפעת סמים כבדה רפואית או לא רפואית ,משתנה אופיו ,אך ברוב
הניתוחים ,מנתקים את האדם רק מריאותיו .בניתוח לב מתנתק הלב כולו שהוא החיבור בין המוח לנשמה,
ונשמות שמגיעות ממקומות תחתונים ,אינן מסוגלות לעמוד בהפרעה המשולבת של ריאות ,לב ,מוח ,וסמים
כבדים המטשטשים את הגוף כולו ,וזה מביא את האדם כביכול לשינוי אופי ,וגורם לו להיות אדם יותר כועס
ויותר נרגז ,אך למעשה הכול נובע מהרגשת הפחד שנכנסה בו ולא עוזבת אותו .שאר האנשים החולים
שהופכים להיות כעסנים ולא נחמדים ,הדבר בדרך כלל נובע ,שוב ,משילוב של שימוש בסמים כבדים
שמערפלים את מוחו של האדם ,והטומאה ששוכנת בתוך חלקי הגוף כגון ,הכבד ,הכליות ,העור ,וכן הלאה,
ועל זה נוסף תמיד היבט הפחד .אם רוב בני אנוש ינקו את גופם פיזית לפני טיפולם הרפואי מכל הטומאה
השוכנת בתוכם ,רוב הסימפטומים האלה ייעלמו ולא יהיו כעסניים ,ולמעשה אם ישתדלו לשמור על ניקיון
מוחלט ,לא יגיעו ולא יזדקקו לשום טיפול רפואי.
שאלתי :אז מה יהיה איתי ,אני הולך להיות כמו כולם ,כעסן לאשתי ולסובבים אותי?
אדם ענה לי :לא במקרה שלך ,להיפך אתה תהיה עם יותר מצב רוח ,והכול יעבור לך בקלות יתרה.
הכול קשור לרוח ולאהבה ששוכנת פה איתך .רק תשתדל לא לחייך או לצחוק יותר מידי כאשר תצא מחדר
הניתוח ,כי הם מסוגלים לחשוב שהשתגעת.
ואז המשכנו עם המסרים שהוא ביקש שאני אעביר לאנשים מסוימים.
הוא התחיל עם  ,XXXXXשהוא אוהב אותה מאד והיא חשובה לו מאד ,והיה חשוב לו שהיא תדע שאם
XXXXXנמצא במקום נמוך ,לאו דווקא שהוא במקום רע ,טוב לו איפה שהוא ,אם הוא היה יכול לעשות להם
מדורות שם למעלה ,היה עושה להם מדורות.
הבנתי שבאמת טוב לו והוא עושה מדורות בדרך שלו.
אדם ביקש שאני אעביר זאת לכל הילדים של  .XXXXXובקשר ל XXXXX -שתחזור למציאות שלה ,שלא
תחייה במציאות של פעם .הרבה אנשים גם חברים מנסים להכיר לה בן זוג ,אבל היא בוחרת לא להכיר אף
אחד ,ושתהיה יותר פתוחה ולא תרגיש רגשי אשמה.
אני הסברתי לאדם שכמו שאני מכיר את  ,XXXXXהוא עוד יחזור עם סכין וידקור מישהו.
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אדם ענה שזה לא עובד כך ולנשמות למעלה לא אכפת מה קורה בנושא הזה ,הם נמצאים בעולם שלהם.
חשוב מאד שנבין שהמושג "געגועים" אינו קיים אצלהם .הם מאד אוהבים ,אבל געגועים זה דבר שאינו קיים
בעולם שלהם .אדם המשיך בקשר לבריאות של  ,XXXXXויותר ציווה עליה מאשר נתן לה מסר ,וביקש
שתפסיק לעשן בהדרגתיות ,יש ל XXXXX -כתם בריאה הימנית ורופא שלא מבין יכול לאבחן בטעות,
ולקחת אותה למקומות לא נעימים בכלל ,בריאותה הפיזית והנפשית צריכה להיות מרכז חייהXXXXX .
מזלזלת בעניין העישון ,כי יוצאת היא מתוך הנחה שהיא פוגעת רק בעצמה ,אך טועה היא כי איננה מבינה
את חוק היצירה ,הסיבה והסיבובים ,כפי שאתה מבין ,דרך מעשיה הרבה נפגעים .אדם ביקש שXXXXX -
תפסיק לדאוג על שלושת ילדיה בייחוד  .XXXXXהגירושין זה פשוט חלק מתהליך כללי שלה שאמור לקרות
ויקרה ,בחירת ההתנסות היא שלה ,והיא בשלב תחנת מעבר לעתיד מאושר ועשיר יותר ברוחניות וגשמיות.
מ XXXXX -אדם עבר ל ,XXXXX -היה לו חשוב שהיא תבין שהוא לא כועס עליה ,אלא אוהב אותה מאד,
היה מאוכזב ממנה תקופות מסוימות בימות חייו ,וגם בתקופה האחרונה ,דבר שהפתיע אותי ,ושאלתי אותו,
האם קיימת האפשרות שהם יכולים להרגיש אכזבה? תשובתו הייתה חיובית ,אך הסביר לי שזה מעין סוג
אכזבה שאני במצבי לא יכול להבין ,אך זה בסדר להשתמש באותה מילה ,כדי להעביר את המסר .אך כרגע
אינו מרגיש כעס או אכזבה ,כי דברים השתנו ובחרה היא לשנות דרכיה .מבקש הוא מאד שתמשיך בדרך
שבחרה ,אך חייבת היא לתת יותר תשומת לב לילדיה כולם .חייבת היא להכיר שהיא חיה בעולם גשמי
ורוחני כאחד ,ואיננה יכולה להזניח את האחד על חשבון השני ,כפי שלא הייתה מזניחה אחד מילדיה על
חשבון ילד אחר .רוחניות מעשית היא רוחניות חיובית ,אך לא כשהיא באה על חשבון ילדיה .חייבת היא
לעבוד לפרנס ולכלכל את עצמה ואת ילדיה ,ואם זה יבוא על חשבון הרוחניות שבחייה ,כך צריך להיות.
סדר עדיפויותיה אינו תקין ,ולא יזיק אם תשתמש בעצת נשמות אחרות ,קרובות ואוהבות אותה ,כמוך וכמו
 .XXXXXתפילה שלא מועילה יכולה לפעמים גם להזיק בעולם גשמי ,הרוחניות היא ככלי עזר .ניקתה היא
את טומאתה ששכנה בתוך נשמתה .הגיע המועד שתדאג לילדיה .אדם שם דגש יותר על הילדה הקטנה
 XXXXXוהזכיר לי להעביר לה את השטר שביקש.
בגדול רצה שתבין שכמו שחיי אדם דוחים שבת ,ככה חיי ילדיה דוחים תפילה .שתבחר בחיים.
בנקודה הזאת שאלתי :למה אתה אומר לה לבחור בחיים ,וממני אתה מבקש לוותר?
אדם ענה לי וניסה להבהיר לי שמה שמבקשים ממני זה לא מוות ,אלא "חיי נצח" ,פשוט דבר שכרגע מעל
הבנתי ,ובגלל המוגבלות שלי אני לא יכול לרדת לסוף העניין ,אבל אף אחד לא מבקש ממך לוותר על החיים.
מבקשים ממך ללמוד ,כדי שתבין ואז תוכל לבצע בלי לוותר על החיים בצורה שאתה מבין אותם.
עניתי :אנשים הולכים להיפגע פה ,התהליך שלי משפיע על אנשים אחרים ,אנשים ייפגעו.
אדם ענה לי :התהליך שבני אדם עוברים הוא תהליך בלבד והוא תהליך שלהם ,זה חלק מבחירתם ,וחלק
מההתפתחות האישית שלהם .אולי כל זה נמצא בתת המודע שלהם ,אך הם בחרו בכך.
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ואז אדם ניסה להסביר ,שבחירתי לעבור את הניתוח היא הבחירה שלי .והיום לי ,זה מאד ברור שכן בחרתי
בניתוח ,ואפילו שזה נשמע מאד אידיוטי ,אני עשיתי זאת אישית ,כמעין סקרנות רפואית וכדי להוכיח לי
שזאת בחירתי מראש.
אדם שאל אותי :כמה אנשים אתה מכיר שביקשו וידיאו או את העצמות שלהם מהרופא לפני ואחרי הניתוח?
עניתי לו :מזל שלא הייתי סקרן לדעת מה זה ניתוח לב ,לידה או סרטן.
אדם ענה לי :אל תתפלא ,הכול יכול להיות איתך.
אז שאלתי :אם הבחירה בדבר שאתה מבקש ממני ,הוא כל כך חיובי ,למה אתם לא מכריחים אותי?
אדם ענה :אף פעם לא מכריחים ,הכול צריך לבוא מתוך אהבה ,נתינה וקבלה שלך מושלמת ,קבלה אמיתית.
אם אני אקח חייל למבצע מסוים ,ללא הסכמה מלאה ,בטוח שלא יבצע את תפקידו כמו שצריך ,בחירה
חופשית!
אדם דיבר בקשר ל XXXXX -ואשתו .לצערי הרב ,אין מנוס מפרידה ,חייב להיעשות בכנות ויושר .אשתו לא
רעה ומכשפה כמו שחושבים שהיא ,אלא דברים פיזיים ונפשיים שעברו עליה בחיים שלה מאז ילדותה,
משפיעים על החלטותיה כאדם מבוגר ,אך זה עדיין לא פותר את  XXXXXמהאחריות שלו לכל הנישואים
בכללם .הוא צריך לעבוד יותר על קירבתו לאור האין-סופי ,ועל אמונתו השלמה .שלא ישכח שעולם זה הוא
עדיין עולם גשמי ,וילדיו תלויים בו ,גם ברוחניות וגם בגשמיות.
בקשר ל ,XXXXX -חייב לקחת את עצמו לידיים ,וחייב לצאת מהדכדוך הנפשי שיש לו .הרוחניות שבו
והרוחניות שאותה הוא מחפש ,חיוביים הם ,אך רוחניותו מתחילה לגבול בעצלות .הוא מתרץ את עצלותו
בחיפוש הרוחניות .טובה הדרך שבחר ,אך שלא ישכח שהוא חי בעולם גשמי וחומרי ,והמחויבות שלו ,היא
לנהל את חייו הגשמיים לא פחות מחייו הרוחניים .כרגע הוא במצב שהוא לא רב ולא איש עסקים .תלוי הוא
בין גשמיות לבין רוחניות .חייב הוא להביא פרנסה ,לא רק לפרנס את עצמו ,אלא לעזור לאחרים ,בייחוד אמו
וכל משפחתו XXXXX .מאד אוהב את ההתבודדות שלו אך לא עושה זאת באופן מלא ,לכן לא מקבל תמיד
את מה שרוצה .תפקידו ללמוד יותר על התבודדות ,כדי שיוכל להגיע למקומות יותר גבוהים ,והוא כן יכול
להגיע למקומות יותר גבוהים ,רק שלא ישכח את המציאות שלו פה ,בעולם הזה .כל דבר ש XXXXX -עושה
איננו עושה זאת עד הסוף ,ופה מקור הבעיה אצלו.
בקשר ל XXXXX -נכדו ,הרגשתי שהביע שביעות רצון מההתנהלות שלו לאחרונה ,אך אולי ציפה ממנו
לקצת יותר .ניסיתי להבין ממנו איך אני אמור להדריך אותו אחרי שמחת תורה? הסביר לי שזה דבר שאני
צריך להבין ולעשות לבד .ואולי עד אז יהיו לי קצת יותר כלים להתמודד עם  .XXXXXשאלתי את אדם ,לפי
דברי הרב א"א ,הרי אין גויים? אז למה עושים סיפור גדול מהיחסים של  XXXXXעם אותן בחורות גויות?
אדם ניסה להסביר לי שוב ,שלפי הבנתנו המוגבלת ,פה בעולם הזה מחולקים אנחנו לקבוצות שלא תמיד
אותן קבוצות הן רצון או בחירת נישמתינו .אך הנשמות שלנו יודעות שכולנו אחד וקשורים לאור האין-סופי
ללא הגבלה ,רק באים אנחנו מדרגות ומחלקות שונות שנקבעות בעולמות העליונים .בגלל מגבלת ההבנה
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הבסיסית של  ,XXXXXשאין זה באשמתו ,חייבים אנחנו להשתמש במושג גויים או גויות ,והמטרה הייתה
להגן עליו מפני אנרגיות שליליות שהגיעו אליו דרך אותן נשמות .אין הדבר אומר שדבר כזה לא יכול לקרות
עם נשמות אחרות ,או לפי הבנתנו ,יהודים או גויים .המטרה הייתה פשוט לעזור ולהגן עליו .וזאת XXXXX
יודע בעומק נשמתו והבין את המטרה אף על פי שלא הבין את המקור ו XXXXX -מאד משתדל ,אך קשה לו.
 XXXXXאדם מאד רגשי וגשמי ,ופוחד הוא מלהביע את רוחניותו .התאונה שקרתה ל XXXXX -פגעה בו
נפשית ,גופנית ורוחנית .אך מתפקידו לראות את האור בקצה המנהרה ,ולהגיע לדרגות הגבוהות ביותר גם
ברוחניות וגם בגישמיות.
בקשר ל ,XXXXX -אדם דיבר עליה הרבה ונתן לי אינפורמציה עליה ועל בעלה והמשפחות שלהם הסובבות
אותם .אינני יכול לפרט אינפורמציה זאת בכתב כי אני צריך להגן על הפרטיות שלה .אפילו לה עצמה אינני
יכול לומר את כל שאמרו לי ,אדם וגם הרב א"א .בגדול אדם ניסה להעביר לה מסר שהמצב שלה כן נתון
לשיפור וכן ישתפר ,היא רק צריכה להיות יותר סבלנית וחזקה ולהאמין לפעמים לדברים ההזויים ,כפי שהיא
מכנה אותם .קצת יותר פתיחות מצידה .ניסיתי להסביר לאדם ,שיהיה יותר קל גם לי וגם ל,XXXXX -
להתמודד עם הנושאים האלה ,אם הרב א"א היה מתגלה אליה ומדבר איתה באופן אישי ,מאשר לשלוח אותי
לעשות את העבודה השחורה .אדם חייך והסביר לי שלא תמיד אפשר להיות בוס ולא תמיד אנחנו עושים
דברים שאנחנו רוצים ,אוהבים או מבינים .אדם ביקש ממני להפסיק להראות התנגדות לבקשות הרב א"א
ועוד ניסה להסביר לי שהרב א"א ,הוא בסך הכול כלי כמוני ,ומטרותיו נעלות הן ובסך הכול הרב א"א מנסה
לעזור לי ,ל ,XXXXX -לבעלה ,וכל הסובבים אותנו .אדם הדגיש והסביר לי מראש ,שהנגישות שלי
ל ,XXXXX -בעלה של  ,XXXXXתהיה הרבה יותר קשה ,כי אמונתו ורוחניותו באים ממקום שונה לגמרי
ממה שאני ו XXXXX -מבינים או מכירים ,בייחוד עקב התרחשויות שונות בילדותו ,שנאלץ לקבור אותם
בתוך התת המודע שלו ובעומק נשמתו ,כדי להגן על נפשו ושפיותו .המטרה עם  XXXXXהיא להסיר מעליה
ומבעלה אנרגיות שליליות שנפלו עליהם שלא באשמתם או ידיעתם .אך עדיין התעקש להסביר לי שכל מצב
הנתון לכל נשמה נבחר על ידי הנשמה עצמה ,רק אנחנו ,בגלל מגבלות ההבנה שלנו בעולם הזה ,משייכים
זאת לשלילי או חיובי ,רע או טוב .אין פה רע או טוב ,זה פשוט עניין של תהליך נשמתי שבחרנו לעבור ,ועם
הלמידה שלי ,אוכל להגיע לרמת הבנה גדולה יותר שתעזור לי לקבל את מושג תהליך הנשמה .לאורך כל
השיחה ,אדם תמיד הדגיש ,כמו הרב א"א ,את חשיבות הלמידה.
עד היום עוד לא הבנתי למה הם מצפים ממני? בגיל  ,XXלחזור לספסל הלימודים? בייחוד בנושאים כל כך
רחוקים ממני! ניסיתי לנצל את ההזדמנות ולקבל יותר אינפורמציה מדויקת על אנשים אחרים ,כמו,XXXXX ,
 ,XXXXXהרב  ,XXXXXואנשים הסובבים אותם ,אך תשובתו של אדם הייתה שהמסרים שניתנו עד היום
מספיקים הם! אדם ביקש ממני להמשיך ככול שאני יכול בלעזור ולנווט את האנשים הסובבים אותו והקשורים
אליו מהעבר ,כוונתו הייתה לבני משפחתו שעדיין פה ובחיים.

119

ניסיתי לקבל מידע לדברים האמורים להתרחש בעתיד הקרוב ,ובמיוחד בסביבות שמחת תורה .הרבה מידע
לא קיבלתי ,זה היה מעין רמזים הקשורים לפוליטיקה ,מלחמות ,וכל מיני קשרים לא מובנים ליצורים מהחלל
החיצון ,או יותר נכון נשמות מעולמות אחרים.
הבנתי שבשמחת תורה ,נשמות יקרות וחשובות )אני רק הבנתי שהם יהודים דתיים ,גברים ונשים( שאני לא
מכיר ,יעברו לצד השני ,יותר כעזרה לעולמות העליונים שמטרתם הסופית להביא אותנו ,את כולנו ,כאחד,
לאור האין סופי שאליו נוכל להגיע דרך מעשינו ועל כולנו לנסות ולהגיע לרמת הלמידה וההבנה הגבוהה
ביותר כפי יכולתנו ,כדי להגן על עצמנו והסובבים אותנו ,ולבסוף תינתן לנו הדרך לאור הגנוז ,הוא האור האין
סופי .ביקשתי מאדם רשות לתת לרב  ,XXXXX XXXXXיותר אינפורמציה על עברו ,ואפילו לבקש שהרב
א"א יתגלה אליו באופן אישי ,ואז גם הוא יוכל לההפך למעין כלי עזר ,וייתן לי יותר כח ותמיכה בעתיד לבוא.
אני יודע שהרב  XXXXX XXXXXמעריך אותי ומאמין בי באופן מלא וכאיש תפילה ,יכול לתת לי יותר עזרה
עם אנשים כמו  XXXXXובעלה ,או אפילו  XXXXXהבן של  .XXXXXאדם הסביר לי ,שתשובה שלילית
איננה באה מתוך אי רצון לעזור לי ,אלא חוקי יסוד היקום שאינני מבין עדיין ,מונעים מלתת את התשובה
החיובית שאני מחפש .הוא המשיך והסביר שהאפשרות קיימת בעתיד יותר מאוחר על ידי למידה והבנה יותר
גבוהה שלי ושל הרב  .XXXXX XXXXXבשלב הזה אדם הסביר לי שהוא רוצה להעביר אותי למקום אחר,
כי נשמות אחרות רוצות להעביר לי מסרים מסוימים ,הוא הסביר לי שאני נמצא בנקודת יציאה וכדי להגיע
לעולם עליון יותר לאותן נשמות שאני מכיר ,זה הופך להיות לעליה .אני עד היום לא כל כך מבין את ההבדל
חוץ מלהגיד שעליה היא פשוט יציאה בדרגה יותר גבוהה .כל זה קרה בזמן הניתוח שאני בשינה תחת
השפעת סמים .ביקשתי לחזור ולראות את גופי לפני שממשיכים הלאה אך אדם סירב .הוא הסביר לי שבגלל
השפעת הסמים ובגלל מצב גופי ,נפשי ונשמתי ,עקב המצב הנתון ,יהיה לי קשה בדיבור השפה החדשה.
לכן המסרים שיינתנו לי ,על ידי אותן נשמות ,יהיו יותר בצורת סימנים שאני אצטרך לפענח בעצמי ומראש
הסביר לי שהוא לא יוכל לעזור לי בהבנת הסימנים והמסרים ,כי זה פשוט חלק מהתהליך שלי.
בשלב יותר מאוחר ,אחרי הניתוח ,הבנתי את הסיבה ,שאדם שהתגלה אליי דרך חלומות ,לא יכל
לתקשר איתי בשפה פשוטה והבנתי שהוא לא עשה זאת בכוונה לאורך כל הדרך כמו שחשבתי ,אלא
ששפתו ודיבורו אליי היה תלוי במצב הגופני ,הנפשי והנשמתי שלי ,שהוא מרכז התקשורת לעולמות
אחרים ,דרך סולמות ,מדרגות ומחלקות שונות שעליהם לא אוכל להרחיב בדיבור.
לפני העלייה ,אדם עשה עצירה פה בתבל במקום שאני הבנתי שהוא מעין גן-עדן מוסתר .ביקשתי מאדם
לצרף את  XXXXXכדי שאוכל לחוות איתה את החוויה הנפלאה הזאת שלמעשה הייתה השיא בחווית
הניתוח XXXXX .ישבה בחוץ בחדר ההמתנה בחוסר מעש .אדם הסביר לי שזה בלתי אפשרי לצרף אותה
לפי הבנתי ,מה שכן ,אפשר לצרף את  XXXXXכמעין דמות ,זאת לא דמות אמיתית כמו שחוויתי בעבר.
כמו תמיד אדם חייך לעצמו וגיחך על הבקשות המוזרות שלי.
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הגענו ביחד עם } XXXXXאשתו של ריי{ למקום יפה וקסום ,שנמצא ,הייתי אומר ,בין סוריה לעיראק ,לא
הבנתי איך מקום זה מוסתר ,ולמה אי-אפשר לראות את המקום הפיזי הזה על ידי מערכות ביון שקיימות
בחלל היום .אדם ענה ,שהמקום מוסתר מסיבות שאינו יכול להסביר לי כרגע ,אך יבוא היום שהוא כן יהיה
גלוי לכולם .המקום היה מוקף בגדר אש עם שער של אש ,כאילו הדליקו באר נפט בכוונה .הלכנו אחרי אדם,
נכנסנו דרך אותו שער האש שלא גרם לנו שום נזק .המקום בפנים היה מאד יפה ,אינני חושב שיש מלים
שאפשר לתאר את מה שראיתי .אף על פי שהחוויה הייתה רוחנית ולא פיזית ,המקום עצמו הוא פיזי ביותר.
אינני יודע איך להמחיש זאת בכתב .אדם ניסה לתת לי ול XXXXX -חוויה ,כדי לנסות להבין את בריאת אדם
וחווה ,וכל הבריאה עצמה ,רק חבל שזה לא היה פיזי .משום מה קשה לי לזכור את כל הפרטים ,אני רק יודע
שזה היה דבר שלא הרבה זוכים לראות ולהרגיש ,הלכנו ,אכלנו ,טיילנו ,שתינו ונהננו מכל רגע ,כמובן בליווי
בלתי פוסק של המוסיקה או יותר נכון ,רוח .לא רציתי שיסתיים הרגע הזה .ההרגשה וההנאה היו פיזית
ורוחנית .זו הייתה החוויה הכי מדהימה בחיי .חבל שאני לא יכול לחלוק את הזיכרונות והחוויות שלי עם
 ,XXXXXאו אף אחד אחר .תוך רגע קצר הגענו למקום העליון ששם הייתי לפני זה יחד עם אדם והרב א"א.
פגשתי את הנשמות מן העבר שהכרתי ,שביקשו להעביר מסרים לאנשים מסוימים .היה לי קשה להבין
ועכשיו גם קשה לי לזכור את רוב הדברים .אותן נשמות קיבלו דמויות ,כנראה הבינו שלי יותר קל להבין
ולהתמודד עם המצב בדרך זו .לכל אורך הדרך המוסיקה או הרוח ,כמו שאדם מכנה אותה ,לא הפסיקה ,כל
פעם שהייתי תחת לחץ או אי-נוחות מסוימת ,שמעתי ,או יותר נכון הרגשתי ,שהרוח המקסימה הזאת פשוט
מתחזקת .עמדתי עם הדמות הרגילה שלי מול מספר נשמות ,חלק הכרתי מהעבר וחלק לא .הראשון
מביניהם היה  ,XXXXXהוא ניסה לתת לי את המסר שלו דרך הבערת אש ,כמו שאהבנו ונהגנו לעשות ,הוא,
באמצעות ידיו ,יצר לי אותיות בעברית שאותן ניסיתי לחבר כדי להבין את מה שהוא מנסה להגיד לי .לא
הצלחתי להבין את הכול .מה שכן הבנתי ,שהוא הזכיר את  ,XXXXXודרך האש יצר דמות של תינוק עטוף
באור לבן שדומה מאד לאור שעוטף את אדם .שם התינוק בבירור היה  ,XXXXXוזאת לא הפעם הראשונה
שהזכירו את השם  XXXXXבקשר ל ,XXXXX .XXXXX -אם הבנתי נכון ,צוירה כאדם חולה עם לכלוך פיזי
פנימי שגורם לה לכישלון בחיי היום יום .תרופתה הייתה קשורה למריחת אש באזור החזה והגב .לא הייתי
במצב שאני יכול לשאול שאלות .הוא פשוט המשיך הלאה .אני יודע בבירור שהוא הזכיר את העובד לשעבר
שלו XXXXX ,ואשתו ,אך לא הבנתי מה הוא בדיוק רצה מהם .הוא תיאר לי את ) XXXXXבנו( מחזיק את
הספר  XXXXXבחוף הים בישראל ,על הקלף לא היו אותיות ,אבל היה ציור של קברים שלא זיהיתי .את
) XXXXXבנו( הוא לא הזכיר ,או יכול להיות שכן ,אני פשוט לא הבנתי .את חתנו  ,XXXXXאם הבנתי נכון,
היה עובד בבנק ,עסוק בספירת כספים ,וספר תורה עומד על מדף מאחוריו .הכספים שהוא ספר היו שקלים,
אך כולם היו בצבע אדום .את  XXXXXהוא לא הזכיר ,שהיה לי קצת מוזר XXXXX .הזכיר את ,XXXXX
תיאר לי אותו שהוא חולה ובידו שקית עם כסף ,ממה שהבנתי XXXXX ,ניראה די שמח ,אף על פי שהוא
חולה.
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היו עוד הרבה סימנים אחרים מ ,XXXXX -אך היה לי קשה מאד להבין והרבה אני גם לא זוכר.
אדם הפנה אותי ל XXXXX -הקטנה ,שהופיעה הפעם כאישה יותר מבוגרת בדמותה ,היא פשוט באה
אמרה לי תודה ונעלמה.
הגיעו עוד דמויות אחרות מהעבר שלי ,חלק חברי ילדות שנהרגו במהלך השנים מסיבות שונות ,אחד מהם
נהרג במלחמת לבנון .אני לא ארחיב את הדיבור בשלב זה על המסרים שלהם ,כרגע זה לא נוגע לאף אדם
שאני בקשר איתו בחיים פה.
ניסיתי לבקש מאדם לשמוע מאבא שלי ,אבל אז הבנתי שאני לא יכול לתקשר עם אדם בשלב הזה ולא
יכולתי לבקש בקשות או לשאול שאלות בגלל מצב גופי באותו רגע .ואז הבנתי שאני נמצא במקום שאינני
יכול לתקשר עם אבא שלי.
לקראת הסוף הופיע ,XXXXX ,הסבא של  ,XXXXXהיה לי איתו קשר לפני זה ,יותר בקשר לעזרה שהוא
נתן לי בהבנת הדברים ,אך אף פעם לא היו מסרים ממנו בקשר לאף אדם או נושא שאני מכיר בחיים פה.
הוא העביר לי מסרים דרך כתיבה על מה שניראה לי כקלף של ספר-תורה XXXXX .חיבר לי אותיות
בעברית בזוויות שונות ולא בכתיבה רגילה ,שאותן חיברתי למה שאני הבנתי .השמות ,XXXXX ,XXXXX
 XXXXX ,XXXXXו XXXXXחזרו על עצמם אין ספור פעמים ,היו עוד שמות אחרים אך אני לא הבנתי או
הכרתי .הבנתי שהמסרים שלו יותר קשורים למשפחה של אדם מאשר למשפחה שלו .הבנתי שהשמות
 XXXXXו XXXXXמקושרים לעיר ירושלים ,הוא פשוט העביר את השמות האלה עם שתי הידיים שלו ,למה
שאני ראיתי ,העיר ירושלים ,שהייתה לצד שמאל שלו .בזמן שהוא העביר לי את המסרים שלוXXXXX ,
והדמות של  XXXXXשנוצרה על-ידי  XXXXXעל ידי האש ,נשארו והתבוננו בתקשורת ביני ובין .XXXXX
את  XXXXXו XXXXX -שהיו נראים כאור ולא דמויות ,התחברו הם לאור אחד ,הרימו את הדמות של
 XXXXXשהייתה לימינם ,הפכו אותה מאש לאור ואז התחילו כאילו לעוף לכיוון מעלה שזה היה כיוון נגדי
מירושלים ,שהופיעה כעיר תחתונה ומאד רחוקה .את השם  XXXXXעטף במעיל עור שחור והשליך אותו
לתוך המדורה של  XXXXשהייתה לימינו ,בתוך המעיל עור הזה היו שטרות של כסף ומטבעות זהב והמוזר
הוא שהוא זרק את המעיל לתוך האש ומזרקת מים יצאה מתוך האש והאש לא כבתה ובמשך זמן רב האש
בערה והמים בקעו מתוך האש ללא שום ניגודים .הדבר היחיד שקרה שהמים הפכו להיות יותר שחורים.
 XXXXXגלגל את הקלף שהפך להיות ספר תורה ונתן אותו לדמות שנראתה לי כמו .XXXXX
מסר אחד מאד ברור שקיבלתי מ ,XXXXX -היה בקשר ל XXXXX -אבא של אשתי .הבנתי שXXXXX -
עתיד לעבור גלגול חדש בתוך מדינת ישראל ,בחצות של ראש השנה .5771
בשלב יותר מאוחר ,אחרי ראש השנה ,אף על פי שהיה אסור לי להפריע לתהליך שלו ולברר מי הוא
ואיפה הוא ,הסקרנות שלי ניצחה וניסיתי לאתר אותו דרך אנשים שונים בישראל על ידי האינפורמציה
שניתנה לי .זה היה מאד מפתה כי למצוא אותו היה מאד קל ,אך הרב א"א גילה את שאני מנסה לעשות
ומיד גער בי ועצר אותי מלהמשיך בחיפושים .אני יודע ש XXXXX -הגיע לפה כגלגול שלם ,ולא השאיר
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שום ניצוץ אחריו בעולמות העליונים .החיפוש שלי הסתיים ,ואני עד היום לא יודע את זהותו החדשה של
 XXXXXאבא של אישתי.
עד היום לא כל כך הבנתי מה הסיבה שאדם הביא אותי למפגש הזה עם אותן נשמות ,שחלק מהן אפילו לא
הזכרתי בכתבים האלה.
אחרי הניתוח שאלתי את הרב א"א ,מה מטרת המסרים האלה ומה פירושם כי את רובם לא הבנתי .הוא
הסביר לי שהוא לא יכול לעזור לי בתהליך שלי ,והשתמש במשפט המפורסם שלו "תלמד-תדע".
אדם בשלב מסוים החזיר אותי לבית-חולים והזכיר לי שוב שכאשר אני מתעורר ,לנסות ולהתנהג בצורה
נורמלית ,אחרת יחשבו שאני משוגע.
כאשר התעוררתי מהניתוח ,הרגשתי בניגוד לכל הצפוי ,מאד ערני ,עם הרבה אנרגיה והרבה מצב רוח טוב,
צחקתי וחייכתי הרבה ,ודרשתי לראות את  .XXXXXהאחיות בחדר הסתכלו עליי מאד מוזר ולא הבינו מה
קורה איתי ,והסבירו לי שאת אשתי לא אוכל לראות לפחות לעוד שעה ,עד שאני אעבור את שלב
ההתאוששות .התווכחתי איתן ,וביקשתי שיפסיקו לי את התרופות נגד הכאבים שהוחדרו לי לגוף דרך
הווריד .הן כמובן סירבו ,ואני בשלב זה ניסיתי להתרומם מהמיטה ולשבת בכוחות עצמי .הן מיד בכוח עצרו
אותי ,ואסרו עלי לזוז עד שיבוא הרופא .הן התחילו לבדוק לי לחץ דם וטמפרטורה של הגוף וגילו שהכול היה
לגמרי תקין כמו לפני הניתוח ,דבר שבלבל אותן לגמרי .הן החליטו להביא מכשיר נוסף כי חשבו שאולי
מכשיר הלחץ-דם מקולקל ,אך המכשיר השני הראה את אותן תוצאות ואני במקום לצעוק מכאבים ולהגיד להן
שיש לי בחילות או שאני רוצה להקיא ,פשוט חייכתי ,צחקתי והתלוצצתי איתן .כל התגובות שלי הדאיגו אותן
והן קראו לרופא .הרופא הגיע והתחיל לשאול אותי שאלות ולוודא שאני מנטאלית בסדר .שאל אם יש לי
כאבים או בחילות .עניתי שאני בסדר ואין לי שום דבר ואף אחד לא נתן לי לזוז .הוא עשה איתי פשרה ,וסידר
לי את תנוחת הגב במיטה כך שייתן לי מעין חצי ישיבה .הדאיג אותו שאני לא סובל מכאבים וחשב שפגע לי
בעצב הראשי ברגל .הוא הוציא מהכיס שלו מחט ודקר אותי ,כמובן קפצתי וצעקתי ,אבל אז הוא היה יותר
רגוע כאשר ראה שאני כן מרגיש את הרגל שלי במלואה .רציתי מאד לספר ולהסביר לו שאני מוגן על-ידי
אדם ואין מה לדאוג והכול בסדר ,אך לא יכולתי ופשוט צחקתי לעצמי כי הוא היה מאד מבולבל.
רק לאחר מכן הרשו ל XXXXX -להיכנס לדבר איתי כנראה כדי שאני לא אהיה למטרד .בהוראת הרופא,
ונגד רצוני ,דחפו לי יותר חומרי הרדמה ואז העבירו אותי לחדר שלי בבית-החולים .הם לא הצליחו להרדים
אותי ואז ביקשתי מ} XXXXX -אשתו של ריי{ ו XXXXX -להקליט את מה שאני אומר ,כדי שלא אשכח את
השלוש שעות שביליתי עם אדם ,אף על פי שהייתי די מסומם וחלש ,שמתי לב ש} XXXXX -אשתו של ריי{
ו XXXXX -גם מסתכלות עליי בצורה מוזרה ,כי לא ציפו שאני אהיה מסוגל לספר את הסיפור שלי ולבקש
מהן לתעד בכתב ובצילום ,את מה שיש לי לספר.
וכך הן עשו.
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בסך-הכול הייתה לי חוויה מאד נעימה ונפלאה בזכות אדם שבא לעזור לי .הניתוח עבר מאד בקלות .גם
זמן ההחלמה שלי היה די מהיר .הרופא טען שהוא עוד לא ראה אף אחד מחלים בצורה כל כך מהירה
ומוצלחת והוא ניתח בימיו מעל אלף איש .הלוואי והייתי יכול להסביר לו את הסיבה האמיתית.
עברתי הרבה חוויות משונות ומוזרות מאז  29לינואר  .2010כולן היו חיוביות ומעניינות ,אך אותן שלוש
שעות בזמן הניתוח עם אדם והמוסיקה ,או הרוח כמו שהוא מכנה אותה ,היו בין הזמנים הטובים ביותר
שהיו לי בכל ההרפתקאה הזאת .הלוואי והייתה לי את היכולת להסביר את עצמי מילולית יותר טוב
וברור!
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09-03-10
ספטמבר 2010 ,3
כ"ד באלול ה'תש"ע
Celebration of LIFE

לאחר שבועיים של דממה הרב א"א יצר איתי קשר טלפוני כפי שהבטיח.
נפגשנו במנהטן ביום שישי אחרי הצהריים לדבר קצת על השבועיים האחרונים.
שעתיים לתוך השיחה ביקש הרב לתעד את הדברים הבאים:
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ר” -

…Let the record reflect
אני כותב כפי שביקשת אך אני לא כל כך מעוניין.

א"א  -מדוע אתה שוב מראה התנגדות?
ר” -

כי זה לא נוח לדבר ולכתוב ,קשה לי להתרכז בשאלות ובתשובות זה מבזבז זמן ,ויותר מהכול אני
לא הבנתי אף פעם למה אתה רוצה תיעוד.

א"א  -כפי שהסברתי לך בעבר ,הכתבים נועדו כדי שלא תשכח .תאר לך ,שאת הקצת שכתבת גם לא היית
כותב ,שיכחה שלמה הייתה נופלת עליך ואז באמת היה יותר קשה לך להבין או אפילו לנסות
להסביר את מה שעובר עליך ,בייחוד עם המגבלות שלך .שים לב שכל פעם שאתה מעין בכתבים,
אתה פתאום נזכר ומזהה דברים שלפני כן לא שמת לב אליהם ,ונכון הדבר הוא גם לגבי אשתך,
וכול אחד אחר שקורא את הכתבים האלה .זה לא רק עוזר לך אלה לאחרים במערכת.
ר” -

הבעיה שזה מגיע גם לאנשים אחרים ואני לא כל כך אוהב את זה.

א"א  -הוזהרת מראש מתגובות שליליות .אתה בחרת להעביר את הכתבים הלאה ,היה ביכולתך לעצור את
זה אם רצית.
ר” -

לא הייתה לי הרבה ברירה ,בשביל זה קיצרנו והיסתרנו שמות ,וברגע שנתתי לאחד הייתי חייב לתת
לשני .אם נתתי ל XXXXX -הייתי חייב לתת ל ,XXXXX -וכן הלאה.

א"א  -הבחירה היא שלך ,אבל  XXXXXהוא שונה מדודתו ,ורוצה הוא לזכות אנשים ברבים ,אף על פי
שקשה לו לקבל או להבין את הכתוב בגלל דעותיו ומגבלותיו האישיות .חוץ מזה ייעזר הוא בכתבים
כדי לכתוב את ספרו יום אחד.
ר” -

אני לא בעד הפרסום.

א"א  -אבל מראש הסברתי לך שאתה לא יכול לעצור את הפרסום ,זה לא תלוי בך.
ר” -

כן אבל אתה יכול לעצור.

א"א  -לא כל דבר שאני יכול או מסוגל לעשות צריך להיעשות בגלל שאתה מבקש .לכל אחד מאיתנו יש
את התהליך שלו והבחירה שלו .הגיע הזמן שתבין ותקבל את הרעיון הבסיסי הזה כאחד מיסודות
היקום.
ר” -

אם כבר הזכרנו את  ,XXXXXמצבו קשה ,הייתי רוצה לעזור קצת אם אפשר.

א"א  -אף אחד לא עצר אותך עד עכשיו ,ועשית לא מעט עד עתה.
ר” -

אני מדבר על הילדים שלו ואשתו.

א"א  -מה אתה רוצה לעשות?
ר” -

אני רוצה שאתה ואדם תעזרו לו.

א"א  -אתה מתכוון לשבש תהליכים?
ר” -

לא ,אני מתכוון לעזור.
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א"א  -אז תעזור.
ר” -

איך?

א"א  -אתה נמצא כרגע במקום אחר ,עם ידע אחר והבנות שונות משלו .אתה מכיר את עברו ואת האנשים
שמסביבו שקשורים לעברו ,פשוט תמשיך משם ותן לו הדרכה ,אם בזה חפצת.
ר” -

אתה מתכוון ל? XXXXX -

א"א  -הוא אחד מהם.
ר” -

אבל אני לא יכול לספר ל XXXXX -או ל XXXXX -את דברי העבר.

א"א  -אין צורך לספר ,פשוט תשתמש במידע שלך להדריך את שניהם ,וכך יעזרו אחד לשני.
ר” -

 XXXXXמצפה לעזרה ממני.

א"א  -עזרת לו כבר בלי שתשים לב.
ר” -

איך?

א"א  -תחשוב ותבין לבד .הדרכה ,נחשבת לעזרה לפעמים יותר חשובה מכסף .לא במקרה ולא בטעות
הוא הגיע אליך .הקשר בניכם והעבר שלכם ביחד עמוק יותר ממה שאתה יודע.
ר” -

אז למה אני לא יכול לתת לו את האינפורמציה על העבר? זה בטח יעזור לו!

א"א  -זה נחשב לשיבוש תהליך ואינך רוצה להיות חלק מזה.
ר” -

הבעיה שלו כרגע היא הבת שלו.

א"א  -היא חלק קטן מהבעיה ,אך איננה הבעיה.
ר” -

אז מה הבעיה?

א"א  -הבעיות שלו כרגע הם פרנסה וזוגיות .ביתו עוברת תהליך כמו כל אחד אחר.
ר” -

למה שלא נעזור לה פיזית כמו שעשינו לאחרים.

א"א  -אין זה תפקידך כרגע.
ר” -

האם זה אומר שבעתיד הקרוב כן נוכל לעזור לה?

א"א  -הכול אפשרי וכל דבר בעיתו.
ר” -

תעזור לי להדריך אותו בכיוון הנכון לפחות.

א"א  -איש תפילה הוא ,ונבון יהיה מצידו לשמוע להצעתך מאתמול.
ר” -

איזה הצעה?

א"א  -חיבורו לרב  XXXXXול ,XXXXX -וכמובן ניתוק קשר מהטומאה שהביא על עצמו ,וכמובן שלא
ישכח לטפל באשתו כפי שביקשת.
ר” -

מתי יגיע היום שגם אני אוכל לדעת את כל הדברים האלה ,מאיפה אתה מביא את האינפורמציה
הזאת?

א"א  -תילמד ,תדע .זה מאד פשוט ,חוץ מזה אל תשכח שאתה בקרוב צריך לתת את החלטתך.
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ר” -

אני יודע ,אל תזכיר לי .היה לי מאד נחמד בשבועיים האחרונים ,הרבה שקט בראש ,בלי לחצים.
הרב מתפוצץ מצחוק!

א"א  -האם אתה מתכוון שהלחצים השתנו?
ר” -

אתה עוד פעם מתחיל איתי.

א"א  -אתה יודע שאני צודק.
ר” -

אז למה זה מצחיק?

א"א  -איזה לחץ היה יותר טוב?
ר” -

תעשה לי טובה ,בוא נמשיך הלאה.

א"א  -אתה תמיד מפחד מהאמת כאשר האמת לא מתאימה לך.
ר” -

מה הייתה מטרת הפגישה עם ?XXXXX

א"א  -אני בטוח שאתה כבר הבנת לבד ,פשוט תמשיך עם זה ,אל תפחד לעזור ,אפילו אם דברים נשמעים
הזויים באוזניך .הוא בא לקבל עזרה ,אבל גם יכול לעזור הרבה כאיש תפילה ,דבר שאתה רחוק
ממנו ,כל אחד והתפקיד שלו.
ר” -

אם אני והוא יכולים וכבר עזרנו לכל כך הרבה אנשים ,למה אנחנו לא יכולים לעזור לעצמנו?

א"א  -אני מבין שאתה לא מבין כרגע ,אך לא לכל דבר אוכל לתת לך תשובה ,רק תבין שהכול נתון לשינוי
והרבה מאד תלוי בך.
ר” -

זה לא נראה לך מגוחך ,שאני נשלח לעזור לזרים וגויים ולא לעצמי ולאנשים שקרובים אליי ביותר?

א"א  -זה מגוחך בעיניך בגלל מגבלותיך .תן ל XXXXX -לקרוא את הכתבים הללו ותראה שהוא יבין
הרבה יותר ממה שאתה חושב.
ר” -

דיברתי היום עם  XXXXXושאלתי אותו אם התרחש משהוא חדש לאחרונה ,והתשובה הייתה ,לא.

א"א  -מה לא בסדר?
ר” -

משהו היה צריך להתרחש אחרת לא היית מבקש ממנו לקרוא.

א"א  -תפסיק להיות בלש ,הוא יקבל את מה שהוא צריך ואתה תקבל את מה שאתה צריך ,כל אחד
ותהליכו.
ר” -

מה בקשר לסיור שהבטחתם לי?

א"א  -לא הבטחנו כלום.
ר” -

אדם הבטיח תשובה אחרי הניתוח.

א"א  -אתה נראה ומרגיש טוב ,אך עדיין במצב החלמה.
ר” -

מה הקשר?

א"א  -הסברתי לך שאני לא מוכן לקחת אחריות על דבר כל כך מסוכן.
ר” -

אפשר לסדר פגישה עם אדם?
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א"א  -עכשיו אתה מתחיל איתי.
ר” -

פשוט רוצה קצת לדבר איתו.

א"א  -מה קרה? מתגעגע? חשבתי שהיה לך שקט בראש?
ר” -

אם נעשה פשרה ונצא בלי גוף אז תסכים?

א"א  -אם אדם יסכים ,לי אין שום בעיה.
ר” -

מתי אפשר לדבר איתו?

א"א  -אחרי החגים.
ר” -

זה הרבה זמן.

א"א  -תשאיר את זה עד אחרי כיפור.
ר” -

בקשר לשיחה שלנו מקודם שלא תיעדתי ,ניסית להסביר לי שאין מקרה ואין תאונות ,אם כך,
אדם שנהרג בתאונת דרכים אין זו תאונה ,אלא בחירה?

א"א  -שום דבר בעולם איננו קורה במקרה או כתאונה.
There is no such thing as an accident, nor is there any such thing as coincidence.
ר” -

נדמה לי שקראתי דבר דומה בספר של ,Mr. Walsh -אבל אם אני מוכן לקבל את דבריך כאמת,
למה בכלל אנחנו מתאבלים שמישהו נפטר?

א"א  -אתה מתאבל על האובדן שלך שאינך יכול לחבק ,לנשק או לדבר עם אותו אדם יותר ,או על הנזק
הכלכלי או הביטחוני או החברתי שנגרם לך .אבלות נובעת מתוך אהבה עצמית .כפי שאתה יודע הם
אינם רוצים שיתאבלו עליהם ,להיפך ,אם כל בני אנוש ,היו יודעים את האמת שמתרחשת בעולמות
הבאים ,היו מעלים חיוך על שפתיהם בזמן הלוויה ,והיו שמחים על מקומם החדש של אהובי ליבם.
ר” -

אתה יכול לחולל מהפכה בעולם עם האינפורמציה הזאת .עוד מעט תגיד לי שבמקום הלוויה צריך
לעשות מסיבה.

א"א  -מותר לבכות על אובדן אישי ,אך אין צורך להאריך בעניין ברגע שאתה מבין את גובה בחירתם של
אותם נשמות .מסיבה אולי לא ,אבל חגיגה זה לא רעיון רעCelebration of life -
תשמח ותשמח ותהפוך אבדה להצלחה ,אושר ורוח!
ר” -

אם כך אין צורך להגיד קדיש על אבא שלי ,כי אני כבר יודע איפה הוא נמצא.

א"א  -אתה שוב מתחיל עם התרגומים שלך לפי איך שנוח לך .אני יודע בדיוק מה אתה חושב על קדיש,
אך הכול נובע מחוסר ידיעה ,חוסר אמונה והמגבלות האישיות שלך .כפי שיש קשר נשמתי בין
נשמות פה בתבל ,כן הוא הדבר אחרי שעוברים לצד השני באשר הוא .כפי שעזרת לאבא שלך
בזקנתו ,כך יכול אתה להמשיך ולעזור אפילו בעולמות אחרים ,כמו שהסברתי לך והראתי לך מספר
פעמים ,נשמות יכולות לעשות שלושה דברים שונים בעולמות האחרים ,למה שאתה מכנה,
.After Life
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.1

אתה יכול להיכנע למה שהמחשבות הלא נשלטות שלך יוצרות.

.2

אתה יכול ליצור את חווייתך המודעת מתוך בחירה.

.3

אתה יכול לחוות את כל המודע והתת מודע ולהתקרב לאור האין סופי ולהתחבר אליו,
או באנגלית .Rejoining The ONE -

לך צריך להיות הרבה יותר קל להבין את סוד המערכת ,כי גם ראית וגם חווית את תהליך הנשמות.
רק אל תשכח שבסוף ,הכול וכולנו אחד! חלום ,חיים ,מוות ,יציאה מהגוף ,העברה לצד שני או
עולמות אחרים ,הם הכול תהליך מתוך תהליך אין סופי שהוא האור האין סופי ,או לפי הבנתךLIFE -
ר” -

אני קצת מבולבל ,אבל הבנתי את העיקרון ,ומכיוון שאתה כנראה לא תענה לי ישיר על קדיש כי
התשובה שלך תהיה "תלמד ,תדע" ,אז תרשה לי לעבור לנושא אחר וזה הENVIRONMENT -
או יותר נכון ,ההרס שאנחנו גורמים לכדור הארץ.

א"א  -דיברנו על זה די הרבה ,אך כמו חברך  ,XXXXXנופלת עליך השיכחה.
ר” -

אתם כנראה מפילים עליי את השיכחה מסיבות שאני לא מבין.

א"א  -בשביל זה כדאי לכתוב לפעמים ,עכשיו הבנת?
ר” -

כן הבנתי ,אם זכור לי נכון ,ציינת שהיו פה עולמות אחרים שנכחדו ,האם התכוונת על כדור הארץ?

א"א  -כן ,היו פה חיים אחרים שהכחידו את עצמם.
ר” -

למה אתה מתכוון?

א"א  -אנושות עם טכנולוגיה מאד מתקדמת ,שפשוט המציאה טכנולוגיה כל כך מתקדמת אשר ניהלה את
חייהם .והתחילו הם לסגוד לטכנולוגיה שהם בעצמם יצרו .ברגע שיש טכנולוגיה מתקדמת ללא
חשיבה מוקדמת ומתקדמת ,אתה תביא להרס עצמי ,ואנחנו פה בתבל ,לא רחוקים ממצב נתון זה.
ר” -

תסביר.

א"א  -כמו שהיו פה בני אדם שהגיעו לטכנולוגיות מתקדמות שאתה אפילו לא מסוגל לתאר ,ובנו עולם
שאינך אפילו יכול להבין ,כך גם העולם היום מתקדם בצעדים אולי קטנים ,אך מגיע לנקודה שבו
האבולוציה הטכנולוגית שלו עוברת את האבולוציה הרוחנית שלו .וברגע שאנחנו לא נדע איך
להתנהל עם הטכנולוגיה החדשה ,פשוט זה יביא להשמדה המונית.
ר” -

וכל זה כבר קרה פה לפני זה?

א"א  -יותר מפעם אחת.
ר” -

אתה כינית את העולם פה ,כבר יותר מפעם אחת ,כפרימיטיבי ,למה?

א"א  -חברה נקראת פרימיטיבית או מתקדמת ,לפי הכיוון שהיא מיישמת את ההבנות הגבוהות ביותר.
אם מגיעים להבנות הגבוהות ביותר ולא מיישמים אותן ,גורמים להרס .ברגע שאנחנו בונים
טכנולוגיה אטומית ולא יודעים לנהל אותה ,או ליישם אותה לטכנולוגיה או אנרגיה חיובית ,תהיה
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בטוח שיבוא הרס .אותו דבר עם כל דבר אחר ,מנועים ,בתים ,מחשבים ,רהיטים ,כימיקלים ,אפילו
רפואה שעובדת נגד תהליכי הטבע ,הכול יביא להרס עצמי דרך פגיעה בגוף ,בנשמה ,בסביבה
וביקום כולו .כל הדברים שציינתי פוגעים במשאבים הטבעיים ,וברגע שהם נפגעים ,נפגע העולם
כולו.
ר” -

אני מבין .השבת מתקרבת ואני יודע שאתה צריך לעזוב .אני מקווה לראות אותך לפני החגים,
ובבקשה תנסה לעזור לי עם הסיור.

א"א  -נשאר בקשר ,ושבת שלום!
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09-24-10
ספטמבר 2010 ,24
ט"ז בתשרי ה'תשע"א
ב ת ו ך ס וכ ת ה ר ב ב מ נ ה ט ן

הרב א"א הזמין אותי לשיחה וסעודה פרטית בתוך הסוכה שלו במנהטן .הסוכה מאוד מוזרה נמצאת
בתוך בניין ליד המשרד שלי ,נכנסתי לתוך הבניין והסוכה דרך דלת ברזל צדדית שפונה למדרכה
הראשית ליד המשרד שלי .לאחר הסעודה דיברנו במקצת על העבודות השונות ועל העובדות החדשות
שצצו לאחרונה פה בארה"ב .לפתע הרב א"א החליט שאני צריך לתעד ,והנה לפנינו התיעוד של סוף
פגישתנו.
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ר” -

אני כותב כי אתה ביקשת ולא בגלל שבא לי.

א"א  -אני מבין.
ר” -

עוד לא סיימתי לכתוב את כל הסיפור שהיה בבית-חולים עם אדם.

א"א  -אתה לא חייב לכתוב ,אני פשוט ממליץ.
ר” -

אני פשוט מאד חלש ולא מרגיש טוב כבר שבועיים בגלל החומר שנתת לי לשתות ולכתוב כרגע לא
כל כך מתאים לי ,זה עושה לי כאבים בכל הגוף ,אך אם ביקשת ,אני אמשיך לכתוב ,אני בטוח שיש
לך סיבה טובה.

א"א  -תודה .החומר שאתה שותה נועד להגן עליך ,אך כפי שהסברתי לך מספר פעמים ,אינך חייב לשתות
ולעבור את התהליך הזה.
ר” -

אני מבין שזה הבחירה שלי.

א"א  -אתה חושב שהמטרה שווה את הסבל שאתה עובר?
ר” -

לדעתי ,כן .זה מאד יעזור לי אם תיתן לי את התאריך.

א"א  -המועד איננו ידוע לי עדיין ,זה לא תלוי בי ,אתה תדע ברגע שאני אדע.
ר” -

אולי אפשר להפסיק לשתות את החומר כל יום? זה ממש עושה לי רע.

א"א  -לא אי-אפשר ,הגוף שלך צריך להיות מוכן פיזית בשביל תהליך כל כך קשה ותבין שעדיין יש סיכוי
שההגנה לא תהיה .100%
ר” -

קשה לי להאמין ,שאדם יתן לי לעלות ללא הגנה מלאה.

א"א  -זה לא תלוי בו ,יש פה מרכיבים שונים שאינך מסוגל להבין ,אפילו אם אני אנסה להסביר לך.
ר” -

אבל אני בטוח עולה?

א"א  -אני לא הבטחתי לך כלום ,רק ניסיתי והבטחתי לעזור.
ר” -

יש סיכוי שאני שותה את החומר ובסוף אני לא עולה?

א"א  -אם לא הייתה הבטחה מלאה הכול אפשרי.
ר” -

מותר לך להגיד לי לפחות מה אני שותה ,כל פעם אתה נותן לי משהו אחר שמשנה צבע ,טעם וריח.

א"א  -לא.
ר” -

האם זה יכול להזיק לי יותר מאוחר ,פה בכדור הארץ?

א"א  -לא ,ברגע שתפסיק לשתות ,ההרגשה שאתה חש תעבור תוך יום ,יומיים.
ר” -

יש משהו שאני יכול לקחת לעזור לכאבים ולבחילות לבנתיים?

א"א  -לא.
ר” -

הבנתי ממך שחומר זה אמור להגן עליי מפני קרינה?

א"א  -משהו כזה לפי הבנתך המוגבלת.
ר” -

מה בקשר להגנה מפני לחץ או שבירת עצמות כמו שניסית להסביר לי?
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א"א  -אני מקווה שאוכל לעזור לך ,תאמין לי שאני מנסה.
ר” -

אני מבין מזה ששינית את דעתך ואתה תלווה אותי?

א"א  -הבנת לא נכון ,אני לא מלווה אותך.
ר” -

אתה עכשיו אמרת שאתה רוצה לעזור לי.

א"א  -לעזור תמיד ,ללוות אותך למסעות שכאלה ,לא!
ר” -

למה לא? זה יכול להיות חוויה נחמדה ביחד ,ובייחוד שלך לא יכול להיגרם כל נזק ,כי אתה עושה
את זה בדרך שלך.

א"א  -קודם כל ,חשוב שתבין שאני לא מדריך תיירים וחוץ מזה ,אני לא מוכן לקחת אחריות עליך ,אני לא
רואה שום תועלת בדרך שלך.
ר” -

האחריות כולה שלי ,ואני בוחר ומבין את מה שעלול לקרות.

א"א  -אתה לא מבין כלום.
ר” -

זה היה עוזר אם היית פחות סודי ונותן לי אינפורמציה על המקום ועל הדרך.

א"א  -הבעיה זה לא היעד ,אלא הדרך ליעד ובחזרה.
ר” -

אולי תסביר קצת יותר?

א"א  -אנני יכול.
ר” -

אבל אני  100%חוזר?

א"א  -כן ,השאלה ,איך?
ר” -

אמרת לי שאני אצטרך לשתות עוד חומרים בחזרה.

א"א  -כן.
ר” -

אפשר לדאוג לפחות שזה יהיה קצת יותר נעים לשתייה?

א"א  -אני לא מכין את החומר.
ר” -

אבל אני בטוח שאתה מסוגל להניע דברים.

א"א  -אתה צריך להבין שאני אעשה כל מה שביכולתי לעזור לך ולהנעים את זמנך ,איתי או לא איתי,
המלצתי היא לרדת מהמסע או לפחות לשנות את דרישותיך לסוג המסע.
ר” -

אבל אדם הסכים.

א"א  -הוא עדיין לא נתן הסכמה מלאה ,אך הוא נוטה לכיוון שלך .אני מבין שיש לכם יחסים מיוחדים ,והוא
נוטה לכיוון שלך .הוא סיפר לי במקצת על עברכם המשותף ,אך אני עדיין לא יודע את כל הסיפור
וקשה לי להבין למה הוא עוזר לך בעניין זה .אולי אתה יכול להרחיב ולספר לי קצת על העבר שלכם
ומה בדיוק התרחש באותה תקופה?
ר” -

אני לא יכול לתת לך יותר אינפורמציה ממה שאתה כבר קבלת ,אדם ביקש ממני לא לדבר על הנושא
הזה .כנראה שיש אנשים שעדיין בחיים שהוא מנסה להגן עליהם ,אני לא כל כך בטוח.
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א"א  -הרב  XXXXXכבר עבר לצד השני והבנתי שהוא היה הדמות המרכזית?
ר” -

כן ,אבל הוא לא היחידי ,יש עוד מספר אנשים שאיתם אדם עבד ,אני הכרתי רק את הרב ,XXXXX
ועוד ארבעה .ואני מאמין שהיו עוד שלא הכרתי ורובם כנראה עוד בחיים .זה קצת מוזר לי שאתה לא
יודע מכל הסיפור ,אבל אני לא חושב שזו הסיבה ליחס שאני מקבל מאדם.

א"א  -תהיה בטוח שזו הסיבה המרכזית ,כמובן שיש עוד הרבה נושאים שונים שאני כן מודע להם ,אך
הסיפור האתיופי ,הוא מרכזי ביותר מבחינתו.
ר” -

איך אתה יכול להיות בטוח אם אתה לא יודע את כל הסיפור?

א"א  -מכיוון שאני לא שותף למידע ,ובייחוד שבקשתי ,אני בטוח שזה נושא מרכזי .יכול להיות שיש עוד
סודות אחרים ואתה אפילו לא יודע.
ר” -

אני לא אתפלא בכלל.

א"א  -אני מבין שאשתך לא מסכימה להצעות השונות?
ר” -

היא לא כל כך בטוחה והבוקר כבר דיברה קצת אחרת.

א"א  -האם אני מבין מכך שהתשובה שלך שלילית?
ר” -

לא ,את התשובה אני אתן אחרי המסע ,אם בכלל יהיה לי כח לדבר.

א"א  -תנסה להוריד לחץ ממנה ,היא לא מסוגלת לעמוד במה שאתה עושה ,או אפילו חושב.
ר” -

 XXXXXו XXXXX -פה ,עכשיו שהם פה ,אולי תסביר לי מה הסיבה שהם הגיעו ל?NY-

א"א  -אתה רצית לשמח את .XXXXX
ר” -

אתה עוד פעם מתחכם ,אתה התחלת איתם ,אני פשוט ביצעתי ,ו XXXXX -הייתה פשוט כדרך
אגב!

א"א  -אתה צודק ,אך לא ביכולתי להסביר כרגע.
ר” -

יש משהו שאני צריך להגיד להם או לעשות בשבילם?

א"א  -כרגע לא ,אך יהיה עדיף אם תוכל לעזור ל XXXXX -לזכור.
ר” -

ניסיתי שוב היום ,אבל זה לא עוזר .האם יש קשר אליהם ולמה שקורה במנהטן בשבוע האחרון?

א"א  -הכול קשור להכול.
ר” -

מה אמור להתרחש בשמחת תורה?

א"א  -אני לא מגדת עתידות ואין לי כדור בדולח בידי.
ר” -

ביצעתי המון משימות בחודש האחרון כפי שביקשת ,דברים מוזרים ביותר .אני יודע שמשהו עולמי
מתרחש ,שקשור גם לישראל וגם אליי ,אפילו באופן אישי ,אתה לא חושב שמגיע לי קצת
אינפורמציה?

א"א  -יש לך המון מידע שקיבלת בזמן האחרון ,אך אתה רוצה לדעת הכול וזה בלתי אפשרי .תנסה ללמוד
יותר ולקבל מידע דרך עצמך ולא דרכי בלבד.
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ר” -

אני מנסה לדחוס בזמן הקצר שיש לי הרבה חומר למידה ,אני בטוח שאתה יודע בלי שאני אספר
לך ,אך אני חייב להגיד לך שכמה שאני יותר לומד ומנסה להתקרב לדת ,אני יותר מתרחק.

א"א  -ברור ,כי אתה מנסה ללמוד דת ולא תורה ,אתה מנסה לנתח דתיים ואת דרך החיים שלהם.
אין דתיים ואין חילוניים ,זה מושג שלא קיים .יש בני-אדם ותפקידם להתחבר לתורה.
ר” -

ואיך אני אמור לעשות את זה ללא דתיים?

א"א  -סוף ,סוף ,הבנת.
ר” -

מה הבנתי?

ר” -

מה מצחיק? אתה בן-אדם דתי.

הרב שוב מתפוצץ מצחוק
א"א  -בוא לא נדבר עליי ,כי אז לגמרי תתבלבל.
ר” -

אז מה הבנתי?

א"א  -הבנת שאתה יושב עם הרב  XXXXXאו עם הרב  ,XXXXXאו כל בן-אדם כביכול דתי אחר ,תקשיב
לשיעור שלהם ,ואל תנתח אותם כבני אדם דתיים ,כי אז אתה גולש לנושאים אחרים ובמקום ללמוד
תורה אתה לומד דת ,נושא שאתה לא מעוניין בו .מה שמעניין אותך זה חוקי התורה ולמידת תורת
הנסתר ,ולא מנהגים שונים או פרשנויות שונות שנפלו בדרך.
ר” -

מה שאתה אומר לי ,פחות ויכוחים ,יותר למידה דרך הקשבה.

א"א  -נכון.
ר” -

אבל זה מאד משעמם.

א"א  -אולי בהתחלה ,שתכנס לזה ולעומק ,בלי לחפש את המקור ההתחלתי של כל דבר ,אתה תילמד
להנות מזה.
ר” -

אתה רוצה שאני אחקור את המקור ,בסוף ולא בהתחלה.

א"א  -נכון מאד.
ר” -

אין פה שום היגיון.

א"א  -אל תחפש היגיון ,כל מה שקרה לך בשנה האחרונה ,איננו הגיוני ,אבל בכל זאת זרמת עם זה ,ובסוף
קיבלת תשובות ,ופתאום זה נראה לך היגיוני .אותו דבר עם הלמידה שלך ,אם תקשיב לי ותזרום עם
אותם אנשים ,בלי לתקוף אותם בזמן שהם מנסים ללמד אותך ,תראה שהכול יותר מאוחר ,ישמע לך
פתאום היגיוני והרבה שאלות פתאום ייעלמו לך ,כמו שקרה ביני ובינך.
ר” -

למה אתה מתכוון?

א"א  -אם זכור לך בהתחלה ,היו לך הרבה שאלות שהיום אינך שואל ,כי הבנת קצת יותר איך המערכת
עובדת ,ופתאום ההיגיון כפי שאתה מכנה אותו ,נתן לך תשובות על כל הדברים שלא הבנת קודם,
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והיום זה מאד ברור לך .אך שים לב שמאד קשה לך להסביר את עצמך למישהו אחר ,כמו אשתך,
אפילו שהיא מאד קרובה אליך.
ר” -

נכון ,למה?

א"א  -כי אתה צריך יותר למידה שתיתן לך את הכלים.
ר” -

דרך אגב ,אני ניפגש עם  XXXXXשבוע הבא ,כנראה אחרי החגים ,יש משהו שאני צריך לדעת
מראש?

א"א  -לא ,אני סומך על השיפוט שלך.
ר” -

מה הסיבה שאתה רוצה שאני אפגש איתו?

א"א  -זו בחירתך ,לא בחירתי ,אני רק ממליץ.
ר” -

או-קיי ,ממליץ ,אבל למה?

א"א  -אתה תבין לבד.
ר” -

אתה משגע אותי עם הסודות שלך.

א"א  -אתה משגע אחרים עם הסודות שלך ,אבל אתה מבין שלפעמים אין ברירה ,הכול טוב ורק לטובה.
ר” -

הרב  XXXXXמשגע אותי בשאלות ,ואתה לא בדיוק מרשה לי להגיד לו ,בייחוד את הקשר לספר
שלו.

א"א  -עשית ואמרת את מה שצריך ,את השאר תשאיר לתהליך האישי שלו ,אם יעלה במוחו ויזכר ,אולי אז
נשנה עמדה.
ר” -

אז בוא ותעזור לו לזכור.

א"א  -הסברתי לך שאסור לשבש תהליך.
ר” -

הוא לא טיפש ,הוא יודע שיש קשר בין הספר וה , XXXXX -ועצם זה שברחתי משם מאד מהר ,ולא
הסכמתי לבוא אליו הביתה לחמש דקות .חוץ מזה בשביל מה הסערה ,מה היא נתנה חוץ מפחד
והרס?

א"א  -פחד והרס לפי הבנתך המוגבלת.
ר” -

אותו דבר עם הסוכה של ?XXXXX

א"א  -סוכת אדון  XXXXXהיא סיפור שונה ,נתחיל בזה שהיא לא כשרה ,והשאר ממש לא חשוב כרגע.
ר” -

מה אתה רוצה מהמסכן הזה? עבד כמו חמור להגדיל אותה כדי שיוכל להכניס אותנו לסוכה.

א"א  -אך איננה כשרה.
ר” -

איך זה שאף אחד לא שם לב ושאל אותי למה אני לא נרטב? אפילו שעמדתי בחוץ בגשם כמה דקות.

א"א  -שנכנסת הביתה הרגשת כאבים ,אם זכור לך ,והתחלת להזיע.
ר” -

כן ,אני זוכר .אבל למה זה היה חשוב שאני לא אירטב ושהם לא ישימו לב ,ובשביל זה באו הכאבים
והזיעה? אין שום היגיון אצלך.
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א"א  -חשבתי שהבנת את נושא ההיגיון?
ר” -

כנראה שלא.

א"א  -אתה תבין כל דבר במועדו.
ר” -

הסוכה שלך גם לא כשרה ,אנחנו בתוך מבנה.

א"א  -אל תתווכח ותטיף מוסר על נושא שאתה לא מבין בו כלום .לך תלמד ואחר כך תבוא להתווכח.
ר” -

יש לכם מזל שאני לא למדתי ,אם היה לי את הידע הייתי הופך את כולכם למוסלמים.
הרב צוחק

א"א  -או שהיית נהפך להיות לרב הראשי של ישראל .דרך אגב ,אותו מוסלמי שהתחיל להטיף לך מוסר,
וניסה ללמד אותך על הקוראן ,דיבר מתוך הנשמה והלב ,והוא באמת מכבד ואוהב אותך ,גם ממנו
אפשר ללמוד ,אפילו שהוא מוסלמי }הרב העיר הערה זאת היות והוא היה מודע להיבט השלילי של
ריי על כל הדתות ואנשים דתיים בכלל{ ,ואם הציע לך את הקוראן באנגלית או עברית ,אל תסרב ,זה
עוד מקור למידה ,אל תשכח בסוף הכול קשור להכול והכל ,וכולנו אחד .אני יודע שאתה רוצה לדבר
איתי על אחרים ,כמו  XXXXXוהרב  ,XXXXXאך השבת מתקרבת ,תשתה את הבקבוק לפניך
ונתראה אחרי השבת.
ר” -

הפעם זה שחור.

א"א  -כן ,אבל גם יותר מתוק.
ר” -

תודה ,ושבת שלום!
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09-27-10
ספטמבר 2010 ,27
י"ט בתשרי ה'תשע"א
ע צ מ א ו ת ר וח נ י ת

היום יום שני  27לספטמבר  2010השעה  8בערב ,יום קשה במיוחד.
הפעם התיעוד נבחר על-ידי בלבד ,לרב א"א אין התנגדות ,כל עוד שאני לא נוגע בנושאים הרגישים.
שנת הלילה הייתה מאד לא נוחה עם הרבה מחשבות שלא נתנו לי לישון .קמתי מוקדם ,עשיתי עבודת
ניירת רגילה לפני הפגישה שלי עם הרב.
משום מה ,ידעתי שהיום הולך להיות קשה במיוחד וניסיתי להכין את עצמי מבחינה נפשית ,אפילו
לקחתי תרופה הומאופטית ,לנסות להרגיע את עצמי לפני הפגישה עם הרב ,שכנראה שוב ייתן לי
לשתות את הנוזל המסריח .אני מאד מנסה להיות רגוע בפני  XXXXXוחמתי כדי שלא ידאגו .הגעתי
למשרד שלי ,כמובן הרבה בלגן וכאבי ראש .שתיתי הרבה מים וירדתי לפגוש את הרב א"א בסוכה
המוזרה שלו .הוא מיד הציע לי לשתות את החומר .הסברתי לו שהיום זה לא רעיון טוב כי אני צריך
לקחת את הבן שלי לרופא וברגע שאני לא ארגיש טוב ,אני גם מסוגל לעשות תאונה ולא מתאים לי
לקחת סיכון עם הילד .הוא שוב ניסה לשכנע אותי לוותר על התוכניות שלי והסביר לי שאין סיכוי למסע
כזה ללא שתייה מלאה של החומר וכמובן שאין הבטחה מלאה לביטחוני הפיזי ,וחוץ מזה ,מועד
ההחלטה מתקרב ואין לי עוד הרבה זמן .הוא עצמו היה מאד לא רגוע היום .ניסיתי להוציא ממנו קצת
אינפורמציה למתרחש ,או אמור להתרחש ,אך הרבה לא הצלחתי ,חוץ מכמה עובדות כלליות שהוא
חיבר ביחד.
א .האיראנים מתלוננים על שיבוש כללי בכל מערכות המחשב שלהם ומאשימים את הישראלים
והאמריקאים.
ב .שיחות השלום הם הצגה שלמה והמנהיגים שלנו רק ייקחו אותנו בדרך שלהם למלחמה ואובדן.
ג .שיטפונות באמריקה ורעידות אדמה מסביב לעולם ביומיים האחרונים.
ד .האו"ם מינה באופן מאד מוזר שגרירה לאנשי לכת ,מדענית מוסלמית מאינדונזיה שתתחיל את
תפקידה ,ב ,10-1-10 -שמחת תורה!
לרשותה מחלקה שלמה לחקר אנשי לכת שכבר חיים בתוכנו ,או שיגיעו אלינו בעתיד ,וכמובן מחלקה זו
אמורה לחקור עולמות אחרים וחיים במקומות אחרים.
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ה .לקראת שמחת תורה ,תגיע סירה עם יהודים וישראלים לתמיכה בערבים בעזה ,וכמובן נגד ישראל.
)יותר מאוחר התברר שהרב א"א מדבר על האוניה הטורקית "מרמרה"(
הסברתי לרב שהוא לא מחדש לי כלום כי הכול נמצא בחדשות בטלוויזיה ואני לא מבין מה המסר אם
בכלל .הוא ,לעומת זאת ,הסביר שהוא מנסה לעזור לי להבין שהכול קשור להכול ואולי לתת לי רמז על
המתרחש .אני לא מבין למה רמזים ולא הכול פתוח כי הרבה סודות כבר גילו לי.

עזבתי אחרי זמן קצר ,אחרי שהסכמנו להיפגש עם אדם ,לנסות לסכם את מועד המסע ,שהרב הסביר
לי שעומד להתרחש ב 1 -לאוקטובר  2010שמחת תורה.
הרב א"א הסביר לי שיש לו בעיה גדולה עם הנושא ומעדיף לא להתווכח איתי.
סיכמנו על יציאה היום ב 8:30 -בערב ,היום 27 ,לספטמבר XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .2010
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
כדי לוודא שאני לא ממציא או חולם ,דאגתי ש XXXXX -תישמע על החלום וגם על החדשות בטלוויזיה,
שנובאו על-ידי הרב א"א מבעוד מועד .אני עדיין מרגיש קצת משוגע ומחפש הוכחות לעובדה שאני עדיין
שפוי.
השעה  8:25בערב 27 ,לספטמבר  ,2010אני במשרד בבית ,מתכונן לפגישה בין שלושתנו ,ומבצע את
התהליך המוזר לפי הוראות הרב .הפעם ,לפי הוראותיו ,אני עושה את הכול לבד .מקווה שזה יעבוד ללא
בעיות ,XXXXX .חמתי והילדים למעלה ,מאד מוזר ולא מובן למה בחר את הבית ואת השעה המדויקת
הזאת ,כנראה רק אלוהים יודע!
השעה  2לפנות בוקר ,יום שלישי 28 ,לספטמבר .2010
אני חוזר אחרי כמה שעות טובות ומתעד את הכתוב .החוויה הפעם הייתה מאד שונה ויותר מעניינת.
את ההלוך וחזור עשיתי לבד ללא בעיות ,רק כואב לי קצת הראש ,אני מאד עייף ,מרגיש צימאון גדול
ורעב ,כנראה זה סימן שאני פה ,חי ושלם!
אני פשוט מעתיק ,והתפילין עליי כל זמן העתקה.
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אדם -

אל תפחד אתה איתי.

א"א -

אני חושב שצריך לתת לו חיזוק ,הוא מאד חלש.

ר” -

אפשר אולי להרגיש גוף? זה יהיה יותר קל להבין מה קורה.

א"א -

דמות ,לא גוף.

ר” -

אין בעיה.

א"א -

תרים את האור לכיוון מעלה ואל תזוז.

אדם -

נרגעת?

ר” -

כן תודה ,אני רואה שאתה עדיין עם אותו כובע.

אדם -

כדי שתרגיש בנוח.

ר” -

אני מבין שמהיום מותר לי לעשות יציאות כאלה לבד?

א"א -

לא הבנת נכון ,זה חד פעמי ,אני מקווה שלא תנסה להתחכם.

ר” -

הבטחתי לך ,אל תדאג.

אדם -

למה אתה מסתובב סביב עצמך?

ר” -

אני לא שומע את המוסיקה ,זה מאד רחוק ממני.

אדם -

רוח ,לא מוסיקה.

א"א -

הרוח שייחלת אליה ,תגיע אליך בקרוב ,סבלנות.

ר” -

אני רוצה לכתוב.

א"א -

זה יעשה בשבילך.

ר” -

הבנתי שלא מניחים תפילין עד אחרי שמחת תורה?

א"א -

אתה לא מניח תפילין בשום מועד!..........

ר” -

אז איך אני מקבל את הכתוב?

אדם -

תניח את התפילין על ידך ומה שצריך לקרות יקרה.

א"א -

אני צריך שתירגע ,מה הבעיה?

אדם -

ממה אתה מפחד? אתה איתי ,הכול טוב ,שום דבר לא יקרה לך.

ר” -

מה הדמויות האלה שמרחפות מעלינו ,הם משדרות לי הרבה רשעות ,ואיפה אבא שלי?

אדם צוחק

הוא נעלם ,וגם .XXXXX
אדם -

אין פה רשעות ,הם ליוו אותך בדרך ,תפקידם להגן ,הרשעות נובעת מתוך הפחד שלך ,זה הכול
בא מתוכך ,תירגע ,הכול בסדר.

ר” -

הם עושים לי רע ,תבקש שיעזבו.

אדם -

אי-אפשר ,הם צריכים ללוות אותך בחזרה.
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ר” -

תבקש מהרב להחזיר אותי כמו בפעמים קודמות.

א"א -

זה לא אפשרי ,ובבקשה אל תשאל למה ,הזמן יקר.

ר” -

חשבתי שאין זמן?

א"א -

הוא חוזר לויכוחים.

אדם -

אתה צריך להפסיק.

ר” -

אני לא ראיתי אותם בדרך.

אדם -

כשאתה מבקש דמות ,כולם מקבלים את הדמות ,לא רק אתה.

ר” -

איך הם נראים ללא דמות?

א"א -

הם האור השחור.

ר” -

הבנתי ,אבל למה שחור?

א"א -

בבקשה תפסיק עם השאלות של ה"למה" ,אנחנו לא נסיים פה לעולם ואני צריך לחזור בקרוב.

ר” -

איפה אבא שלי ו?XXXXX -

אדם -

עברו למדרגה אחרת.

ר” -

אז עכשיו אני יכול לדבר גם עם אבא שלי?

אדם -

לא ,הם במקום שאינך יכול להגיע עדיין.

ר” -

גם ?XXXXX

אדם -

כן.

ר” -

אבל הוא היה איתך והייתם אמורים לרדת ביחד?

אדם -

זה עדיין בר-ביצוע והוא תמיד יהיה איתי ,רק לא בצורה שאתה מבין ולא תמיד באותה דרך או
מדרגה.

ר” -

טוב ,אני לא אשאל למה כי הרב עצבני היום .הבנתי שביום שישי יש מסע?

אדם -

לא בדיוק.

א"א -

בשביל זה אירגנתי פגישה ,כדי שתישמע בעצמך.

ר” -

אתם הבטחתם.

אדם -

הבטחנו לעזור ,הבנתי שהחומר שאתה שותה משפיע עליך פיזית ונפשית ,מכך אני מסיק שאינו
מתאים לגופך ,אף על פי שהרב החליף את הנוסחה  4פעמים שונות.

ר” -

אז תן לי חומר שכן מתאים.

א"א -

לא נותר זמן.

ר” -

לאן הוא ממהר כל הזמן?

אדם -

המועד מתקרב ואין ביכולתי לעזור יותר ממה שעזרתי לך בעניין הגוף ,אך אני רוצה לרצות אותך,
ומבטיח אני לך באופן אישי ,לתת לך דרך שאפילו הרב עוד לא חווה ,שתעלה אפילו על החוויה
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שאתה מצפה לה עם גופך .גופך אינו מסוגל לעמוד במסע הפיזי ואין סיכוי שתחזור שלם ,ולא רק
אני ניסיתי לעזור ,אלא גם כוחות נפרדים ממני ,ולפי כך אינני יכול לאשר דבר שכזה.
ר” -

אתה אומר לי ששבועיים אני שותה את הזבל הזה בשביל כלום?

א"א -

היינו חייבים לנסות כדי לדעת.

ר” -

אתם יודעים הכול מראש.

אדם -

אף אחד איננו יודע הכול מראש ,אם הייתי יודע מראש ,לא הייתי גורם לך סבל שכזה.

א"א -

חוץ מזה אתה התעקשת לנסות.

ר” -

באיזה שעה ביום שישי?

אדם -

לפני השבת.

ר” -

אבל זה חג.

א"א -

לאן שאתה מגיע אין חג ואין שבת ,ודרך אגב ,ממתי הפכת לשומר מצוות?

ר” -

אני שואל כי אתה שומר מצוות.

א"א -

אל תדאג לי.

ר” -

אתם באמת החלטתם לשגע אותי.

אדם -

אין סיכוי שתשתגע ,ואם כן ,אולי זה ירגיע אותך במקצת.

ר” -

מה שם המקום אליו נגיע?

א"א -

שנגיע תדע ,אין זה לפרסום.

ר” -

מה אני צריך להביא איתי הפעם ומאיפה יוצאים?

א"א -

אני אדבר איתך לפני החג.

ר” -

אני אקבל דמות או גוף ,כמו פעם שעברה?

אדם -

גוף.

ר” -

זכר או נקבה?

אדם -

מה אתה רוצה?

ר” -

זכר.

אדם -

בסדר.

א"א -

מה זה משנה לך?

ר” -

יש לי את הסיבות שלי.

אדם -

אני שמח שאתה מקבל ומבין.

ר” -

אני רוצה רשות לאכול ולגעת ,להריח ולהרגיש ,כמו כולם.

אדם -

בתנאי שתבקש רשות מהרב בזמן הליווי במסע.

אדם צוחק
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ר” -

הוא לא רוצה ללוות אותי.

אדם -

בתנאים האלה הוא מסכים ,הוא מאד אוהב אותך ורק מנסה להגן עליך.

א"א -

תאמין לי שאתה לא רוצה לחוות את הסבל של הדרך וחזרה ,בייחוד מצבך בחזרה.

אדם -

אשתך לא הייתה מחזיקה מעמד.

ר” -

היא טיפלה בי כמו מלך אחרי הניתוח.

אדם -

צחוק ילדים ,היא פיזית הייתה מתמוטטת ונפשית לא הייתה חוזרת לעצמה.

א"א -

האפשרות שבכלל היית חוזר שלם ,הוא קטן מאד.

ר” -

טוב הבנתי ,תפסיקו להכניס אותי לדיכאון.

אדם -

יש הבנה?

ר” -

מה עם שאר הפרטים?

אדם -

תשאיר את זה לרב ,הגיע הזמן שתסמוך עליו.

ר” -

אני מאד סומך עליו ,הוא רק לא תמיד מוכן לענות על שאלות מאד פשוטות ומשאיר הכול בצורה
מסתורית.

א"א -

אני כלי בדיוק כמוך ,אתה שומר הרבה סודות מאנשי המערכת.

ר” -

אני מבין.

אדם -

יש הבנה?

ר” -

רגע ,עוד כמה שאלות קטנות.

א"א -

אני מפחד לשמוע.

ר” -

אני רוצה חופש לשאול שאלות.

אדם -

בתנאי שמה שנשאל שם ישאר שם.

ר” -

האם אפשר לדעת את שם המקום מראש?

אדם -

לא.

ר” -

ואתם מבטיחים חופש לגעת ,לטעום ,לאכול ,להרגיש ,להריח ועוד?....

אדם -

מבטיחים חופש פעולה כמו המקומיים ,בתנאי שתקבל אישור מהרב קודם.

ר” -

האם יהיה מותר לדבר איתם בשפתם?

א"א -

כן ,אך עדיף שלא.

ר” -

למה?

א"א -

אתה מסוגל להתחכם או להגיד משהוא לא במקום וזה יכול לגרום למבוכה ואי הבנות.

ר” -

למה אתה מתכוון?

אדם -

כולם יודעים שיש לך לפעמים אימרות שלא במקום ,הרב רוצה למנוע פגיעות בך ובאחרים.

ר” -

מה בקשר שאני אשאל את הרב והוא ישאל אותם ואני אקשיב?
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א"א -

מתאים מאד.

אדם -

הפכת למדען ,אתה רוצה לחקור עולמות אחרים?

ר” -

לא עולמות אחרים ,אבל אולי אנשי לכת.

א"א -

הוא שוב מתחיל.

ר” -

למה אתה מעוניין שאני אסע כל כך ,נראה לי שאתה יוצא מגדרך לעזור לי בעניין הזה?

אדם -

אני פשוט אסיר תודה.

ר” -

על מה?

אדם -

על כל מה שעשית בשבילי.

ר” -

אני אגיד לך את האמת ,אני חושב על זה כבר הרבה זמן ואני באמת לא מבין מה כבר עשיתי
שזכיתי לכל הכבוד הזה.

אדם -

עשית הרבה מאד ואין צורך להרחיב בעניין.

ר” -

תודה על המחמאה אבל אני מאד סקרן לדעת.

א"א -

הוא הסביר לך שאין צורך להרחיב בעניין.

ר” -

אני מבין מהרב שאני צריך לתת תשובה מאד בקרוב.

אדם -

ח" בחשון ,פרשת לך לך.

א"א -

אל תשכח בראש חודש חשון.XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX ,

ר” -

אתה כבר אומר לי את זה חודשיים ,נראה לך שאני אשכח?

א"א -

אתה שוכח הרבה דברים לאחרונה.

ר” -

אני בטוח שידך בדבר.

אדם -

אין ידו בדבר ,זה תהליך שאתה עובר שקשור למקומות עליונים ביותר ואין ביכולתו של הרב
להסביר לך את התהליך .תנסה להתרכז במעשיך יותר ,כדי שתזכור ,כתיבה מאד תעזור לך.

ר” -

מה סיבת הכתיבה?

אדם -

אתה דרשת הפעם.

ר” -

ומה עם שאר הפעמים?

אדם -

הסברנו לך את אותם הדברים מספר פעמים ,כדאי שתעיין בכתבים.

ר” -

המוסיקה הרבה יותר גבוהה פתאום.

א"א -

אמרתי לך פשוט להיות סבלני.

ר” -

משהו עומד לקרות?

א"א -

לא ,אבל בקרוב צריך לחזור ,אשתך לא ישנה ובמתח.

ר” -

יש לי עוד שאלות.

אדם -

בסדר.
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ר” -

מה עומד לקרות בשמחת תורה?

אדם -

המסע שאליו ייחלת.

ר” -

אני מדבר על כדור הארץ ,אני יודע שמשהו מתרחש.

אדם -

אין זה לפירסום ,מה שצריך לקרות כבר קרה ויקרה.

ר” -

אז למה אני והרבנים השונים שוברים את הראש כל כך ,אם הכול צפוי מראש?

אדם -

לפי הבנתך המוגבלת ,הכול צפוי מראש ,אך אין כך הדבר.

ר” -

אתם מבלבלים אותי כל הזמן ואי הידיעה משגעת אותי עוד יותר.

אדם -

יבוא היום ותבין.

ר” -

אמרת לי משפט דומה לפני  18שנה.

אדם -

וצדקתי?

ר” -

כן.

א"א -

תן הזדמנות ,ותווכח לאמת,

ר” -

מקבל.

אדם -

יש הבנה?

א"א -

מצידי ,כן.

ר” -

גם מצידי.

א"א -

סוף סוף.

אדם -

סוף טוב ,הכול טוב ,תלמד.

ר” -

אני משתדל.

אדם -

לא מספיק.

ר” -

יש לי שאלות אישיות.

א"א -

אתה מבין ששאלות אישיות לא מתקבלות?

ר” -

אני מתכוון אישיות על חברים ,לא אישיות שלי.

אדם -

אתה מתכוון על אנשי המערכת?

ר” -

כן ,ומה לא בסדר לשאול עליי ועל המשפחה שלי?

אדם -

אתה זוכר את סוד התהליך?

ר” -

כן.

אדם -

אז למה אתה תמיד מטריד את הרב?

ר” -

כי אני לא חושב שזה פייר לתת לי לעזור לכולם חוץ מעצמי ומשפחתי.

אדם -

אתה לא חושב שאני הוגן?

ר” -

זה לא מה שאמרתי.
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אדם -

זה בדיוק מה שאתה אומר כל פעם שאתה מתקיף את הרב.

ר” -

כבוד הרב ,אני אף פעם לא ביקשתי כסף או עזרה חומרית ,רק עצה טובה ומידע שיכול לעזור לי
לסיים את הבעיות המשפחתיות שלי.

אדם -

אתה מבקש לשבש תהליך.

א"א -

אתה מבין יפה מאד שיש על זה איסור מוחלט.

אדם -

בקשותיך האישיות יכולות להיענות על-ידי תפילה כנה ואמיתית ,אך אתה מסרב אפילו לחשוב על
זה.

ר” -

זה לא מדבר אליי ,אני כבר לא מסוגל לראות דוסים או בתי כנסת אחרי השנה האחרונה שעברה
עליי.

א"א -

עוד לא פגשתי בן-אדם כמוך שמסוגל להפוך את השמיים עם הדיבור שלו ,אפילו פה אין לך
פילטרים.

ר” -

אני מתנצל ,לא התכוונתי לפגוע באף אחד.

אדם -

אנחנו יודעים ,אך הרב צודק ,הבטחת לי לשתף פעולה איתו.

ר” -

תשאל אותו ,אני מציית אליו כמו עבד.

אדם -

אתה רגיל להיות בוס.

ר” -

כל היום הוא נותן לי הוראות ואני כמו עבד ,רץ ומבצע .אין לי שום בעיה לבצע ,אני אפילו לפעמים

אדם צוחק

נהנה מזה .לא הייתי מתנגד למשרה מלאה בתנאי שתמצאו פיתרון לביזנס שלי.
א"א -

אתה לא בעמדה להציב תנאים.

אדם -

תן לו לנקות את נשמתו ,אולי בפעם הבאה הוא יבוא יותר רגוע.

ר” -

יש סיכוי לקבל בקשה כזאת?

אדם -

הכול אפשרי ,תפילה אמיתית יכולה לשנות הכל.

ר” -

אפילו לסדר כסף כדי שאוכל להתפנות למשרה מלאה?

אדם -

הכול אפשרי.

ר” -

אבל אתה יודע שאני לא איש תפילה ,אולי אפשר בדרך אחרת?

א"א -

אל תבזבז לי את הזמן ,הובהר לך שמשימתך היא לא בתבל ,אז בוא נמשיך הלאה.

ר” -

אתה רואה? הוא לא נותן שום הזדמנות.

אדם -

זה לא נכון ,אתה פשוט רוצה את הדרך שלך ומסרב להבין שלא תמיד הכול אפשרי מבחינתנו,
עם כל הרצון הטוב שלנו ,רק תבין שתפילה אמיתית ,בשילוב מעשים אמיתיים ,יכולים לחולל ניסים
גדולים.

ר” -

תכניס בי את כח התפילה ,לי אין התנגדות.
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אדם -

אתה צריך לעבור את תהליך התפילה לבד ,זה לא משהו שאתה פשוט מקבל כי אתה רוצה.

ר” -

אז מה שאתם אומרים לי שאני איש מעשים ,אך אני יכול להיות איש מעשים ותפילה ביחד?

א"א -

סוף סוף הבנת.

ר” -

בשביל זה אתה שולח אותי תמיד ללמוד?
הרב מתחיל להתפלל משהו לא מובן

א"א -

תודה ,תודה ,תודה.

ר” -

לא יכולת להסביר את זה מהיום הראשון?

אדם -

אל תאשים אותו במגבלותיך.

ר” -

XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

.XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
אדם -

.XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

ר” -

אני מבין שאין סיכוי לקבל תשובה מלאה ומובנת?

אדם -

זה כל מה שתוכל לקבל כרגע ,אולי בשלב יותר מאוחר שתעלה לדרגה יותר נעלה ,תוכל לקבל
יותר אינפורמציה.

א"א -

זה לא מספיק שתקבל אינפורמציה ,מוחך צריך להיות במצב של יכולת לקבל אינפורמציה .קבלה
ודחיסה מוחית שכרגע אתה לא מסוגל לה.

ר” -

הבנתי ,תלמד תדע ואז תבין.

א"א -

משהו כזה.

ר” -

אני עייף ,קשה לי להיות פה.

א"א -

החזרה תהיה לך קלה ,רק תחזור על הפעולה בצורה הפוכה.

ר” -

אני רוצה לקבל תשובות מאדם בקשר ל ,XXXXX ,XXXXX -ל XXXXX , XXXXX -והרב .XXXXX

אדם -

אין זה המועד או המקום ,תקשיב לרב בלי להתווכח.

ר” -

לפחות תסביר לי למה  XXXXXו XXXXX -פה?

אדם -

הזמן יענה לך במועדו.

א"א -

תחזור למצבך ותנצל את זמנך עד יום שישי למרגוע נפשי ,ושמחת בחגיך.

ר” -

אלה היו החגים הכי קשים שהיו לי אי-פעם.

אדם -

יש לך זיכרון קצר.
אדם והרב מברכים ביחד,
לא הבנתי כלום וחזרתי בחזרה.
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10-01-10
אוקטובר 2010 ,1
כ"ג בתשרי ה'תשע"א
מ ע ב ר פ יז י ב ת ו ך ת ב ל

השעה  ,1:30pmיום שישי ,הגעתי למקום המפגש ,משה העוזר של הרב א"א קיבל אותי ,לקח ממני את
התיק ,הארנק ,הטלפון ,השעון ,וביקש ממני לחכות בסוכה המוזרה .שאלתי אותו אם אי-פעם חווה את
המסעות המשונים האלה ,הוא חייך ואמר לי שעוד לא הספיק לזכות בכך .אמר לי שהרב תיכף יתפנה,
בינתיים ביקש ממני לשתות את המים המוזרים ,כמו שנתן לי במלון הילטון .לא שאלתי שאלות ,שתיתי
וחיכיתי .שמתי לב שהמקום שונה מהרגיל והסוכה אפילו גם קצת יותר גדולה .הרב א"א הגיע והיו לי
הרבה שאלות ,הוא טען שאין זה הזמן לשאלות ,פשוט להקשיב להנחיות ועל השאלות ינסה לענות לי
יותר מאוחר.
הוא העביר אותי לחלק אחר מחוץ לסוכה ,ביקש ממני לעמוד לשם שינוי ,הוא התחיל בתפילותיו
המוזרות ופתאום התחלתי להרגיש שהגוף שלי זז ,פחדתי לאבד שיווי משקל והרמתי את הידיים שלי,
הרב בפעם הראשונה התקרב אליי והחזיק אותי מסביב לחזה בצורה מאד חזקה ,כתמיכה שלא אפול,
הוא הורה לי לא לפתוח את העיניים עד שיבקש ממני ,הלב שלי דפק מאד חזק והוא ניסה להרגיע אותי
ולא עזב אותי ,הרגשתי שאני מרחף ולא עומד על הרצפה .בשלב מסוים אפילו הרגשתי רוח מנשבת,
וכל זה לקח בערך  5דקות מאד ארוכות ,לא הבנתי מה קורה ,זה בברור היה משהו חדש כמו שאדם
הבטיח .לא האמנתי שהרב א"א סוף סוף נוגע בי ,כשפתחתי את העיניים ,מצאתי את עצמי במקום אחר
לגמרי ,והרב לידי מחייך ,הרגשתי לחץ על הגב התחתון וכאב ברגליים ,הוא שאל אותי ,איך אני מרגיש,
הסברתי לו את המצב ולא הבנתי למה אני חש את הגוף וגם רואה את גופי עם אותם בגדים שלי.
אחרי הסבר קצר ,הבנתי שהוא עשה לי מעבר עם הגוף ,אך בתוך תבל ,המקום שהגענו אליו היה חשוך,
אמצע הלילה ,אסור לי לתת את שם המקום ,אך מקום רחוק מאד ,שאני ו XXXXX -כבר ביקרנו בו
בעבר .הרב א"א שוב ,דרך עשייה ,ניסה ללמד אותי את הניגלה/ניסתר ,וכשחזרנו ,הורה
הרב א"א לתעד את הדברים הבאים:
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ר” -

אם כבר כותבים ,תנסה בבקשה לזרז את הכתיבה ,אני בטוח שיש לך עוד דברים אחרים יותר
מעניינים להראות לי.

א"א  -הסקרנות חיובית היא ,אך אצלך זה מחלה .הכתיבה לוקחת לך לא יותר מ 10 -דקות לפי זמנך
והבנתך ,אך לך זה נראה שעות שלמות ,מכיוון שגופך נמצא בין לבין ,ואינך יכול להבין זמן ,כמו כל
בני אנוש .זו גם הסיבה שלאחרונה אתה שוכח יותר מהרגיל .אתה צריך למצוא את השויון והאיזון
של בין לבין ולנסות לעמוד עם רגליים יותר מוצקות על האדמה ולדעת ולהפריד בין כאן ולשם.
ר” -

חשבתי שהסיבה שהיד שלי זזה יותר מהר ,זה בזכותך.

א"א  -אני פשוט עוזר לך ,כל הכתבים שיצרת עד היום לא לקחו לך יותר משעתיים אולי שלוש.
ר” -

אני לא מבין איך זה אפשרי לכתוב מאות דפים כל כך מהר?

א"א  -עם העזרה הנכונה ,הכול אפשרי .זה בדיוק אותו דבר ,כשאתה לא הבנת ,איך אתה מבצע נסיעה של
שעתיים ,בתוך חמש דקות לפי זמנך והבנתך.
ר” -

אני עדיין לא מבין ,אפילו שניסית להסביר לי.

א"א  -דרך אגב ,זו ההוכחה שתמיד חיפשת עובדה שזמן אינו קיים ,רק הרגע שולט בכל ,דרך האור
האין-סופי .עברת  2מסעות שלמים ומושלמים ,בדיוק כפי שרצית לחוות ,אך בתוך המערכת הקיימת,
זה תוך שעתיים לפי זמנך והבנתך .תסתכל על השעון שלך ותווכח לדעת.
ר” -

חוץ מעייפות ,הכול בסדר אצלי ,איך זה שאין לי שום נזק כמו שחשבת?

א"א  -אין נזק כי נשארנו בתוך המערכת והאטמוספרה שגופך זקוק ורגיל לה.
ר” -

האם אדם התכוון לכך שהוא הבטיח חוויה שונה?

א"א  -חכה בסבלנות עוד לא התחלנו.
ר” -

אני מבין הרבה יותר כרגע אחרי מה שחוויתי ,אבל דברים מסוימים שאתה מזכיר בכתיבה הזאת
יהיו מאד קשים להבנה על-ידי אשתי ואחרים............

א"א  -עצור! מותר להם לקרוא אם בכך תבחר ,הסברים אינך חייב לתת ואסור לך להגיע לנושאים
הרגישים .אפילו אם אני אסביר להם ,לא יבינו בלי לעבור את התהליך שאתה עובר כבר תקופה
ארוכה/קצרה.
ר” -

אני רוצה להיפטר מהכתבים האורגינלים עם כתב ידי ולהשאיר רק את המודפס.

א"א  -בחירתך.
ר” -

ביקשת שאני אביא אותם איתי היום ,הבנתי את הסיבה ,עכשיו שסיימנו איתם הייתי רוצה להשמיד
אותם.

א"א  -לא במקום שאנחנו נמצאים ובטח לא כרגע.
ר” -

אז מתי?

א"א  -הייתי מציע שתחכה לתאריך שאדם הציב לך ואז תחליט בקשר לכתבים.
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ר” -

אני חייב להגיד לך שאתה מאד יודע לפתות.

א"א  -מזל שלא אמרת לשחד.
ר” -

זה מאד דומה.

א"א  -אני צריך לעבור איתך על כמה יסודות וחשוב שתקשיב ,תכתוב ותשנן את החומר .זה יהיה מאד
קשה להבנה ,אך עם האינפורמציה החדשה שרכשת ותרכוש במסעות היום ,זה יקלט בך ויעזור לך
בבחירתך.
ר” -

למה חיכיתם כל כך הרבה זמן ולרגע האחרון? אתה מלחיץ אותי עכשיו.

א"א  -אל תילחץ ואל תשכח שקיים רק הרגע ,ולא הרגע האחרון.
ר” -

טוב תמשיך ,הרבה ברירות אין לי ,אתה מדבר על יסודות הקבלה?

א"א  -לא בדיוק ,אבל לפי הבנתך המוגבלת ,אולי זה יכול להיות המושג הנכון .כל הדברים שאני נותן לך
היום ,כבר שמעת לפני זה ,אך היום יהיה לך יותר קל להבין ,חוץ מזה ,כמו שהסברתי לך ,כל דבר
שניסיתי ללמד אותך ,כבר נאמר ונכתב עד אין ספור ,כתבים וספרים שונים ,ואין שום דבר חדש תחת
השמש ,פשוט אני מנסה לדחוס ולרכז את החומר בצורה יותר פשוטה ומובנת לך ,כדי שתוכל
להשתמש ולעזור לי ,לאדם ולאנשי המערכת כאן ושם.
ר” -

לזה אתה קורא ,פשוט?

א"א  -אם היית לומד ושוקד באמת מיום היוולדך ,היום היית ברמה ומדרגה אחרת ,ואולי אתה היית מלווה
אותי למסע.
ר” -

אתה מצפה מתינוק שילך ללמוד?

א"א  -לא ,אבל אינך תינוק יותר ,וכל התירוצים שלך לא עובדים ,אתה פשוט אוהב לרמות את עצמך.
ר” -

למה?

א"א  -כי אתה עצלן ואמיץ ,אך פוחד מהאמת.
ר” -

בוא לא נעליב ותן לי את היסודות ונמשיך במסע ,כי לא בא לי על כל הכתיבה הזאת ,אני בטוח
שיותר מעניין יהיה שם ולא כאן.

א"א  -אתה יודע ,אדם נתן לי הרבה אינפורמציה עליך ,הוא רק שכח לציין שאתה קצת מופרע וחולה.
ר” -

כבוד הרב ,בוא נסיים עם זה ,כי ממש אין לי סבלנות ,מה בקשר שנכתוב אחרי המסע?

א"א  -לא ,אני מכיר אותך קצת יותר טוב מזה.
ר” -

אני מוכן כבוד הרב.

א"א  -בוא נתחיל ,נזכור ונשנן .כולנו יחידה אחת ויחידה ,הכול וכולם קשורים לכולם ,חי ,צומח ,דומם,
נשמות ונפשות ,והכול נוצר ויוצר את האור האין-סופי ,על-ידי האור האין-סופי.
ר” -

אתה מתכוון שאנחנו לא רק נוצרים ונבראים על-ידי אלוהים ,אלא אנחנו גם יוצרים אותו דרך
הבריאה האין-סופית שלו?
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א"א  -עוד מעט ואני אתן לך תואר של מקובל.
ר” -

בוא נמשיך.

א"א  -אם כבר הזכרנו קבלה ,תבין שתפקידה של הקבלה זה פשוט לתת לך יותר נגישות לפתיחות
אמיתית וכנה ולאתגר את נשמתך הפנימית ביותר ,כדי שתוכל לראות ,לשמוע ,להבין ולהיות פתוח
לקבל ,ואני מדגיש את המילה ,לקבל את האור האין-סופי לתוך שורש וגם ניצוץ נשמתך באשר הוא.
אנחנו נהפכים למעין מרכבה הנושאת מסורת של פתיחות עצמית למציאות הנעלה ביותר שתיתן לך
להתבונן לתוך הרוח שאפילו נמצאת בתוך הדומם ותלמד אותך להיכנס עמוק יותר למה שחשוב
באמת ,אך לפני שתלמד לקבל את הקבלה ,אל תשכח שלפני הכול ויותר מכל ,התורה היא האמת
האחת והיחידה שטומנת בתוכה את שורש היקום ,סוד היקום ויסוד היקום.
ר” -

הבנתי משיחות קודמות שהקבלה מורכבת מ 4 -סוגים שונים.

א"א  -נכון ,קבלה תיאורטית שהיא הקבלה העיקרית שאתה שומע עליה היום בכלי התקשורת ,ובליבה
שוכן הזוהר .קבלת המדיטציה שדרכה אתה יכול ללמוד יציאה מהגוף על-ידי שימוש באותיות ומילים
עבריות בנוסחה מסוימת.
ר” -

זו השיטה שאתה משתמש?

א"א  -לא ,אך דומה במקצת ,שיטה זאת פותחה על-ידי הרב אברהם אבולעפיה ,בשנת .1275
ר” -

איך יצאו מהגוף לפני זה?

א"א  -אל תשכח ,אין זמן קיים ,אך בשביל שתבין היו שיטות אחרות ,וגם היום יש שיטות שונות.
ר” -

את מה שלמדתי היום ,מותר לי להשתמש ביום יום?

א"א  -איזה חלק מהמילה ,אסור ,לא הבנת בדיוק?
ר” -

למה לא?

א"א  -אתה רחוק מהרמות האלה.
ר” -

אז למה אתה מלמד אותי?

א"א  -למטרות אחרות ,לא בשביל שיהיה לך שעשוע.
ר” -

מה המטרה?

א"א  -תלמד ,תבין ותדע.
ר” -

בוא נמשיך.

א"א  -הקבלה השלישית היא קבלת הקסם ,קבלה שאף פעם לא פורסמה או נכתבה .זו הקבלה שנתנה
לזוהר ולקבלה את המוניטין שאפשר להשתגע מהלמידה המסוימת הזאת ,ואכן נכון הדבר .למידה
לא נאותה יכולה להביא לאובדן חושים ואובדן הדעת ,ובני אנוש יכולים להגיע לסף התאבדות.
משנת בערך  ,1500הפסיקו ללמד וללמוד קבלה זאת ,חוץ ממעטי מעטים שיכולים וזכו להגיע
לרמות גבוהות ביותר ,וממש לחולל ניסים בתוך העולם כולו.
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ר” -

אתה יודע את תורת הקסם?

א"א  -כן.
ר” -

עכשיו אני מבין יותר את המעשים שלך .אדם בחייו התעסק בתורת הנסתר ,האם הוא ידע את קבלת
הקסם?

א"א  -לא ,ואם אתה רוצה פרטים ,עדיף שתקבל אותם ממנו כי אני לא אצא ממך בשלום.
ר” -

בוא נמשיך.

א"א  -הקבלה הרביעית החזקה והשולטת בימינו ,היא הקבלה האישית ,שבתוכה מצרפת את כל הקבלות
השונות לתוך יחידה אחת .שיטה שפותחה על-ידי הרב ישראל בן-אליעזר ב ,1725 -והיא שמכוונת
את התנועה הקבליסטית עד היום הזה.
ר” -

ממש שיעור היסטוריה ,אבל אם הבנתי נכון ,רוב המקובלים למיניהם מתחזים.

א"א  -לצערי הרב אתה צודק ,הם מונעים על-ידי רדיפת כבוד ובצע ,ויותר מכל ,אי-הבנת החומר.
ר” -

למה כל העובדות האלה צריכות לעניין אותי כרגע ,אני לא קבליסט ואני לא מתכונן להפוך לאחד.

א"א  -אני יודע שאתה לחוץ לצאת ,תתאזר בסבלנות ,כל המידע הזה אמור לתת לך כלים לעזור לך ,ביחד
עם כל החומר שדיברנו עליו בחודשים האחרונים ,לעשות את ההחלטות שלך עכשיו ובעתיד.
אל תתמקד רק בכתבים ,אלא בכל מה שעבר עליך בתקופה האחרונה ,הכתבים הם חלק קטן ביותר
מהמשוואה הכללית .תסתכל ,תתבונן ותבחן כל עובדה וכל מידע שונה שקיבלת ,כמעין שער שונה
שמוביל לעולם שונה ,אתה יכול לקרוא להם שערי חוכמה.
ר” -

אז איך אני נכנס לשער של האין-סוף?

א"א  -אתה ישר רוצה לקפוץ לראש התור.
ר” -

נכון ,בשביל מה לבזבז זמן? בוא וניגע בתכלס.

א"א  -פשוט מאד ,להתחבר לאור האין-סופי ,כל מה שאתה צריך לעשות ,הוא להישאר אמיתי למה שבתת
המודע שלך ,אותו אתה כבר יודע כאמת ,הרי נשמתך יודעת הכול .אתה לא עצמאי ולא נפרד ,אתה
חלק בלתי נפרד מהכול ,שהוא האור האין-סופי ,שמהותו וכוחו נתון לאהבה בלבד עם נתינה
מושלמת.
ר” -

לזה אתה קורא פשוט? אם זה היה כל כך פשוט ,כולם היו עושים את זה והעולם כולו היה נראה
אחרת.

א"א  -זה עניין של למידה שרוב האוכלוסייה איננה מוכנה לעשות ושבוחרים ללמוד ,לומדים את הטפל,
וזה בטח לא יוביל אותנו לשער של האין סוף .כדי שתבין את מהות ההתחברות והעובדה שאתה
אינך ניפרד או עצמאי ,אתה צריך להבין את מושג הצמצום .על-ידי צמצום הרגשות שלנו בלבד,
נפתחים אנחנו לרגשות של אחרים וצרכיהם .ועל-ידי פעולת הצמצום ,תגלה שהאין סוף נותן לכל
דבר סופי להתקיים בהרמוניה שלמה ואין-סופית .כשאתה נולד ,אתה לא מתחיל שום דבר ,אלא,
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ממשיך את תהליך הבריאה האין-סופי ,שהוא למעשה מעין עיגול .לכל אחד מאיתנו יש עיגול משלו
שמתחיל את הבריאה שלו ,או יותר נכון ,ממשיך את מה שכבר היה ויהיה ,ובשלב יותר מאוחר מגיע
הקו הישר .אם עיגול מסמל את שער האפשרויות ,הקו הישר מסמל את המציאות הכללית .עולם
הישר ,הוא ,בעל נקודות מאד מסוימות שהן נמשכות לאורך הקו הישר ,שהן נקראות ספירות.
הקו הישר הוא בעל התחלה וסוף מאד ברור ,עם מבנה לכיוון העליון ולכיוון התחתון ,שבתהליך
הכיוון העליון או התחתון אנחנו עוברים ,דרך הספירות .כבני אדם יותר קל לנו להתעסק עם הקו
הישר ,כי הוא נראה לנו יותר מציאותי מהעיגול והניתוק מהעיגול ,עקב בחירת הקו הישר יכול
להפריע לתהליך בחירת הצמצום ,שיסגור בפנינו את שער האור האין-סופי.
ר” -

אני מבין שאתה רק בהתחלה ,ובשבילך זה מאד פשוט?

א"א  -זה פשוט עניין של למידה ואהבת הבורא .כולנו משפיעים על הבריאה כולה ,ועל כל אדם או נשמה
שאנחנו פוגשים ,תמיד אנחנו משאירים חותם מסוים עם רושם מסוים על הזולת ,לפעמים יותר
ולפעמים פחות ,זה תהליך החותם.
ר” -

אני בטוח שאצלך זה תמיד יותר ,פגישה איתך אף אחד לא שוכח.

א"א  -תסתכל במראה אדוני ,כולך חותמת אחת גדולה .להתחבר לתהליך החותם ,זה תהליך שיכול לשנות
את העבר על-ידי פעולות ההווה ולשנות שלילה לחיוב .התהליך הבריאתי יכול להשפיע על התהליך
הקוסמי כולו .כדי להשפיע על תהליך הבריאה שלנו ,עלינו להתחיל במחשבה ,VISION ,ולדבוק
במטרה ולהתחבר לכוח ההשראה שהשפיע עלינו .חווית הבריאה של כל אחד מאיתנו ,הוא חותם
הצמצום שמוביל או יוביל אותנו למעשים הנעלים שייקחו אותנו דרך הספירות לכיוון עולם הישר,
והמדרגות העליונות ,ויקרב אותנו לשער הנעלה ביותר ,הוא השער האין-סופי.
ר” -

זה כבד ,אך אני מתחיל לקלוט ,תן לי דקה לקרוא את מה שכתוב פה.

א"א  -אני מבין שיש לך שאלה.
ר” -

כמה ספירות יש על קו הישר?

א"א .10 -
ר” -

האם זה אותם  10מדרגות שאדם דיבר עליהן בהתחלה?

א"א  -לא ,אתה מבלבל שני עולמות שונים .כל ספירה היא מעין מרכבה שמביאה איתה אור ,והאור בכל
מרכבה יהיה יותר לבן ויותר גדול לפי רמת הצמצום שבו התחלת ,שהוא למעשה רמת הEGO -
שלך ,שקשורה לכמה אתה אגואיסט .כל נקודת ספירה תדמיין אותה למרכבה שהיא למעשה הכלי
שנושא את האור וכולם רוצים להגיע לאור האין-סופי ,שהוא לעולם אינו משתנה .לעומת זאת,
אור המרכבות נתון לשינוי ,ואינו חזק ,לבן וגדול ,כמו האור האין-סופי .אם בחירתנו נכונה היא ,האור
נהיה יותר חזק ,יותר נקי ומקל על התחברותינו לאור האין-סופי ,אך אם לאורך הדרך חל שיבוש,
והכלים שלנו לאורך הדרך ,שהם המרכבה והספירות שנבראו על-ידי דרך לא ישר או על-ידי עיגול
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לא מושלם ,המרכבות קורסות מטה ואנחנו צריכים להרים את עצמנו מחדש ,תהליך זה נקרא,
שבירת הכלים ,שהוא משפיע על המציאות שלנו בכל נושא ונושא ועלינו לקבל בחזרה את אנרגיית
נעורינו ובדרך יותר מבוגרת לדהור עם המרכבה שוב לכיוון האור האין-סופי ,שהוא תהליך שאתה
מבין אותו כתיקון .לכל אחד יש ניצוצות שונים הנמשכים לדברים שונים ,כגון ,אוכל מסוים ,אנשים
מסוימים ומוסיקה מסוימת ,כל אחד נמשך לפי הניצוצות שקשורות לנשמתו ,מטרתה והיעוד שלה.
תיקון ,נובע מתוך שמיעה והבנה של הייעוד העמוק שלנו ,התרחקות ומניעה של התנהגות שלילית
ומשמעת לבצע את המוטל עלינו ונשמתנו על-ידי האור האין-סופי האחד והיחיד .פה אנחנו מגיעים
לאור הממלא והאור הסובב שעליו דיברנו פעמים שונות ,היה לך קשה להבין ,אבל אולי ,עכשיו
תצליח לסגור את העיגול.
ר” -

כן אני מבין ,אלה האורות הפנימיים והחיצוניים שלי שעוזרים לי בבריאה העצמית שלי ,ויכולה לתת
לי את הכוח והידע לבצע דברים על טבעיים.

א"א  -אתה מבין היום ,שהכול טבעי ואחד הוא??!
ר” -

כן ,הבנתי ,אבל איך אני מגיע לפנימיות הזו ומצליח להוציא או לקבל את האור הפנימי והסובב?

א"א  -יש ברכה קבליסטית שאתה אמור לומר כל בוקר שנקראת "לשם ייחוד" שתפקידה לקשר בין הקדוש
ברוך-הוא והשכינה ,אבל אתה החלטת שאתה לא איש תפילה ,אז כנראה שאתה לא יכול להגיע
למקומות האלה.
ר” -

תפסיק לצחוק עליי.

א"א  -אתה צוחק על עצמך ,תלמד ,תדע ותגיע לשער העליון.
ר” -

אולי תסביר יותר בפרטים?

א"א  -זה כמו ייחוד בין גבר ואישה .השכינה היא הנקבה והקדוש ברוך-הוא ,שהוא הגבר ,הבריאה הפיזית
של העולם הזה ,והפעולות שלנו משפיעות על חוזק השכינה .תדמיין לך שאנחנו זרועות הפעולה של
השכינה .כל פעם שאנחנו בגלות עצמית ,כך גם כן השכינה ,בכוחך לעלות אותה או להוריד אותה.
כשהורדת אותה פגעת בו ,הוא בורא הכול .הוא האנרגיה הסובבת את כולנו.
פחות אנרגיה ,פחות חיים ושמחה שהיא האהבה .ייחוד אמיתי הוא כאשר הרגשות הפנימיות שלנו
מתבטאות על-ידי הפעולות החיצוניות שלנו.
ר” -

אם אנחנו כבר על נושא של גבר ואישה ,לאשתי היה רעיון בקשר למסע של היום ,שאולי אפשר
לשנות ולהיות גם גבר וגם אישה חלק מן הזמן? זה יכול להיות יותר מעניין.

א"א  -המסכנה מאד מושפעת ממך ובמקום לנסות ולאזן אותך ,היא נדבקה במחלה שלך וכנראה כבר
יותר מופרעת ממך.
ר” -

אל תשכח שהיא קדושה ומותר לה.

א"א  -מאיפה אתם ממציאים את הבקשות האלה? אתה אפילו לא יודע לאן מגיעים ,תתאזר בסבלנות.
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ר” -

בסדר ,בוא נמשיך.

א"א  -דיברנו עד עכשיו על עולם הפעולות וחיבורו לעולם הרוחני דרך הבריאה עצמה וכל זה לא יכול לקרות
ללא יצירה .עולם היצירה הוא עולם האימרה ,כח הדיבור .כל העולם נוסד ונברא על-ידי אימרות
בלבד .כאשר אנחנו מתרוממים על-ידי שיר או שירה או קריאה בקול רם ,תפילה ,וכן הלאה ,המודע
והתת-מודע שלנו ,נמצא בשלב היצירה שמוביל אותנו לשלב העשייה ,שהוא כח הפעולה .פעולה אחת
טובה ,יכולה להיות יותר חזקה וטהורה מכל המחשבות וההרגשות הטובות .בחיים יש לנו תמיד
בחירה או זכות הבחירה לחוות את החיים כחיובי ואז נראה את המלאכים .ולמעשה נבין שמה שנראה
כמכשול ,הוא למעשה מציאות של הזדמנויות לגדולה רוחנית אין-סופית ,או נכנע לחיים ונראה כל
מקרה כקליפה שמכסה את האמת ומונעת מאיתנו להתקדם ,או נחייה עם מידע מקדם ומתקדם של
אחדות ונוכל לחוות את כל החיים כחוויה פתוחה לגמרי ,ללא מגבלות של אהבה ועשייה בנשמה
ובנפש.
ר” -

אתה מזכיר הרבה פעמים את המילה נפש ונפשות ביחד עם נשמות ,לא כל כך הבנתי את ההבדל?

א"א  -נפש ,היא האינטליגנציה הטבעית של הגוף ,שיש לה את הבסיס הטבעי ,ואינסטינקט הטבעי
ל Healing and Surviving -וכמובן שמירה עצמית .נפש ,היא אחת הרמות שממנה מורכבת
הנשמה .דרגת הנשמה שנקראת נפש היא מה שמבטאת את עולם העשייה .כל חוויות הגוף והמוח
שמבצע ,נובעות מתוך הנפש .נפש בעיקר מעוניינת בשמירת הגוף וה EGO -שלנו .לעומת רוח
שמעוניינת להרחיב את אופקינו ,ללמד אותנו ולתת לנו לגדול ללא מעצורים ,ולדחוף אחרים איתנו
באותו זמן .רוח היא יותר נוזלית מנפש וכמה שכמות הנוזל בתוך הרוח גבוה ,כך גם הנשמה יותר
גבוהה .נשמה היא הנקודה שמבטא את עולם הבריאה על-ידי עולם העשייה .הנשמה נותנת לנו
להרגיש חופשיים בלי השפעה חיצונית .נשמה נותנת לנו את זכות הבחירה ,לבחור את החיים שלנו
ואת התהליך שלנו לפי העומק העצמי שלנו וכמות כח הנוזל שבתוך רוחנו ונשמתנו שמביא אותנו
למקום הגבוה ביותר לשם תמיד ייחלנו .כמה שנשמתנו תגיע יותר גבוה ,כך נחיה חיים יותר מלאים,
שלמים ,שלווים ,אמיתיים ,שמחים ,מלא אהבה ואור אין-סופי ,לנצח נצחים .נשמתנו ,נפשנו ,גופינו
ורוחנו תמיד משדרים אנרגיה חיובית או שלילית לתוך הסביבה שלנו .כשאנחנו משדרים אנרגיה
חיובית ,כולם רוצים להיות בחברתנו ,וכמובן שיש אנרגיה הפוכה ,התוצאות שתקבל מתאימות את
עצמן .תזכור שלכל דבר שאנחנו עושים יש השפעה ,אם באמירה ואם בעשייה ,ואנחנו מפסידים או
מרוויחים ותורמים רק לעצמינו ולסביבה .אני מקווה שכולנו נבחר בחוכמה.
ר” -

ציינת פעמים מספר ,התגלות מלאכים ,האם אדם בגדר מלאך ,ואם כן ,מה צריך לעשות להגיע
לדרגת מלאך?

א"א  -מה שקשור לאדם ,תשאל אותו ,אני לא אוהב לענות בשמו.
ר” -

בקשר לשני המסעות האחרונים הקצרים שעשינו} ?......הרב מפסיק את ריי באמצע המשפט{
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א"א  -קצרי זמן ,אך ארוכי טווח.
ר” -

כן ,אני מבין .רציתי לשאול למה אסור לי לתת את שמות המקומות שהיינו?

א"א  -אסור זה אסור ,בבקשה תמשיך הלאה.
ר” -

אותה אישה שהכרתי מהעבר ,מה הסיבה שהפגשת בנינו?

א"א  -אתה תבין במועד יותר מאוחר.
ר” -

לא הייתי בטוח אם היא הכירה אותי?

א"א  -כן ,היא הכירה.
ר” -

אז למה לא נתת לי לדבר איתה?

א"א  -כל דבר במועדו.
ר” -

היא נתנה לי את מספר הטלפון שלה ואני מאד רוצה לדבר איתה ואולי אפילו לפגוש אותה.

א"א  -זה אפשרי ,אבל בלי שטויות ובלי יציאות לא מתואמות מראש.
ר” -

היא יודעת לצאת?

א"א  -לא.
ר” -

מה תפקידה?

א"א  -תדאג לתפקיד שלך!
ר” -

אני עדיין לא מבין מה התפקיד ,ולמה בחרו בי ולא באחד כמו משה?

א"א  -אתה תבין ברגע שתבחר להצטרף למערכת.
ר” -

אני עדיין רוצה שתחשבו על האפשרות בתבל.

א"א  -לא אפשרי.
ר” -

זה מה שאמרת על יציאה עם הגוף.

א"א  -זו הייתה יציאה פנימית ולא חיצונית ,אתה מתלונן על כאבים כרגע ,תאר לך אם היית הולך קצת
יותר גבוה ,היית מתפרק לגורמים ,ולאשתך לא היה אפילו מה לקבור.
ר” -

אתה שוב מלגלג לי.

א"א  -אתה שוב שוכח להודות ורק מתלונן.
ר” -

תודה ,תודה ,תודה.

א"א  -מוכן לצאת לדרך?
ר” -

כן ,רק עוד שאלה.

א"א  -בבקשה.
ר” -

היא אמורה להגיע לניו-יורק ,ואני בטוח ששנינו נרצה לדבר.

א"א  -אין בעיה רק בלי יציאות.
ר” -

מותר לי לספר לאשתי?
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א"א  -כן ,אך בלי שמות ופרטים מיותרים מהעבר ,ורק לה.
ר” -

היא מאד דומה לגבר שהיא הייתה פעם ,ממש כיעור.

א"א  -הבריאה מתעתעת בנו לפעמים.
ר” -

הפגישה הייתה אמיתית ולא חלום ,אני מבין נכון?

א"א  -ברור ,אתה מוכן?
ר” -

כן ,אתה יכול לתת לי קצת מידע על הדרך שאדם הסביר? אני לא יודע למה לצפות.

א"א  -אין לי מושג ,בדיוק כמוך ,כנראה שלשנינו מצפה הפתעה.
ר” -

עוד שאלה קטנה.

א"א  -בבקשה.
ר” -

בדרך חזרה שעשינו כרגע ,הרשת לי לפתוח עיניים ,למה?

א"א  -כי כבר הבנת עניין ולא פחדת ,ואם שמת לב ,לא הייתי צריך לאחוז בך.
ר” -

מותר לי לספר לאשתי על הדרך?

א"א  -אין בעיה ,אתה בטוח שאתה רוצה שיקראו את כל מה שחווית?
ר” -

כבר קראו דברים יותר גרועים ,בשביל זה אני משתמש בהדפסה ללא שמות.

א"א  -אתה מבין שזה עשה לך כבר נזק מסוים עם אנשים מסוימים ,בלי להזכיר שמות על הכתוב?
ר” -

כן הבנתי את ההסבר שלך אבל זה חלק מהתהליך.

א"א  -אני שמח שאתה מקבל את זה באהבה.
ר” -

מה אני עושה עם שאר אנשי המערכת?

א"א  -מה שאתה יכול ,כרגע תתמקד בבריאותך ,השרירים ברגליך חלשים וזה משפיע על התפקוד הכללי
שלך .הכאבים יהיו קצת פחות מורגשים כשנחזור ,בינתיים תשכב בנוח וסגור את עיניך.
ר” -

אתה חוזר איתי?

א"א  -אם תתנהג יפה.
המסע נגמר .חזרנו שלמים ונרגשים .הרב הודה לי על האפשרות והחוויה שניתנה לו בזכות עקשנותי.
התחבקנו ונפרדנו .משה נתן לי את חפצי .ראיתי דמעות בעיניים שלו ,לא בדיוק הבנתי למה.
קיבלתי את ההנחיות שלי ואני ממשיך לפגישה שלי עם  XXXXXכפי שהרב ביקש ולפחות הבנתי למה
הילדים של  XXXXXהגיעו לניו-יורק מישראל במועד הנוכחי!
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10-10-10
אוקטובר 2010 ,10
ב' בחשוון ה'תשע"א
פ ר יד ה ב א ר ץ " צ י ה "

השעה  10בלילה ,יום ראשון .אחרי יציאה עם הרב א"א ל" -ציה" .אני בחזרה במנהטן באותו מלון
שהתחלנו ,באותו חדר .הפעם החדר מאד נורמלי ,לא כפי שהיה במלון הילטון .עזבנו בשעה  6בערב,
לאחר שהרב א"א הזעיק אותי מביתי לבוא מיד ללא הסברים .הדרך הפעם הייתה מהירה יותר ושונה
לגמרי משבוע שעבר .כשהגעתי הבנתי שהסיבה להגיע שוב לשם ,הייתה מעין פרידה מאותה אישה
שפגשתי בשבוע שעבר ,בת  320שנה ,לפי הבנתי המוגבלת ,היא החליטה להיפטר מעולמה ולעבור
לצד השני ,כשהגעתי היא כבר לא הייתה בחיים וטקס ההלוויה שלה ,שהוא מאד שונה משלנו ,כבר
התחיל .קיבלתי והבנתי את המסרים מהחוויה המוזרה הזאת שהרבה לא אוכל לכתוב עליה .המשכתי
עם הרב א"א באותו סיור שלא סיימנו שבוע שעבר .לא הייתי כל כך מרוכז והיה לי מאד קשה להקשיב
לדברי הרב .המקום מאד מעניין ויפה ,אך פתאום הרב א"א החליט שצריך לסיים ולא נתן לי שום צ'אנס
להתווכח איתו וחזרנו .הרב ומשה ,העוזר שלו ,השאירו אותי בחדר לבד לזמן קצר .ביקשתי את הטלפון
שלי בחזרה ,אך משה סירב ואמר שהרב א"א יחזור תוך זמן קצר .הוא הסכים לתת לי את התיק שלי
לפחות כך אני יכול לכתוב עד שהרב יגיע שוב .הסברתי למשה שאני צריך להתקשר לאשתי כדי שלא
תדאג ,אך הוא הסביר שוב שאינו יכול לעזור לי בעניין הטלפון .אחרי זמן קצר ומחשבות רבות על
החוויה המוזרה הזאת ,שוב הופיע הרב א"א!
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א"א  -אני מבין שאתה כבר כותב בלי שאני אבקש?
ר” -

משעמם לי ,משה לא הסכים להחזיר לי את הטלפון שלי והטלפון פה בחדר מנותק.

א"א  -כן ,אני יודע ,אל תדאג לאשתך ,איתה הכול בסדר.
ר” -

אני רק רוצה להגיד לה שהכול בסדר ,אני עזבתי את הבית מהר מאד בלי להגיד לה שלום.

א"א  -היא לא דואגת ,היא פשוט סקרנית כמוך ,ואני לא יכול לאפשר לך לדבר איתה כרגע .אני צריך לעבור
איתך על מספר דברים קודם .בקרוב תצטרף אלינו ידידתנו משבוע שעבר ואני אבקש שהכתיבה
תיעצר כשהיא איתנו.
ר” -

אתה מתכוון למכוערת?

א"א  -אל תשתמש בכינויים לא נאותים ,יש לה שם ,אך לצורך העניין ,כי אתה רוצה לכתוב ,נקרא לה בשם
ד".
ר” -

אם אתה רוצה אני יכול להפסיק לכתוב!

א"א  -לא זה בסדר ,יש לי הרגשה שתרצה לחזור על החומר של היום כשתגיע לביתך.
ר” -

מה הקשר שלה לכל העניין?

א"א  -אתה תבין כשהיא תגיע.
ר” -

אפשר לדבר על יום שישי האחרון?

א"א  -בבקשה.
ר” -

מה בדיוק עבר עליך באותו יום ולמה הפתעת אותי בצורה כזאת?

א"א  -יום רגיל לחלוטין ,חוץ מזה ,חשבתי שאתה אוהב הרפתקאות והפתעות.
ר” -

הרפתקאות ,לא הפתעות.

א"א  -אתה לא תמיד חייב לשלוט בכל מצב ,חוץ מזה רציתי לראות את .XXXXX XXXXX
ר” -

הוא  XXXXXמאד פיקח והיה מסוגל להבין שמשהו קורה בינינו.

א"א  -אל תשאל אותו שאלות מיותרות והוא ישכח מהכול.
ר” -

יכולת להתקשר ולהודיע לי מראש.

א"א  -כמו שאתה אוהב להפתיע ,כך גם כן אני.
ר” -

היה לנו הבנות ברורות ש XXXXX XXXXX -מחוץ לתחום .יכולת להתפלל במקום אחר.

א"א  -הייתי צריך להעביר לך את המסר המסוים שקיבלת ממני.
ר” -

אפשר דרך הטלפון ,כמו תמיד.

א"א  -לא במקרה הזה ,הייתי חייב לעשות את זה באופן אישי .לא ניסיתי לפגוע בך.
ר” -

אני מאמין לך ,פשוט אני לא אוהב ש.XXXXXXXXXXXXX -

א"א  -לא יקרה שוב.
ר” -

למה היה חשוב לך ללחוץ לו את היד?
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א"א  -פשוט בירכתי אותו כמו כולם .עשה עבודה נפלאה ,אתה צריך להרגיש הרבה גאווה ונחת.
ר” -

תודה.

א"א  XXXXX -הייתה ברורה מאד ,עם הרבה ביטחון עצמי.
ר” -

מעניין מאיפה זה בא לו?

א"א  -ממך.
ר” -

ממני?

א"א  -כן ,ברור ,אם לא היית דוחף אותו בשנתיים האחרונות ,הוא לא היה מגיע לאן שהגיע ,חוץ מזה ,אל
תשכח שXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX -
.XXXXX XXXXX XXXXX
ר” -

מעניין מאד שפתאום אתה מכניס את המשפחה שלי לשיחה ,עד עכשיו סירבת בכל תוקף.

א"א  -פשוט עניתי לך על שאלתך.
ר” -

לא ראיתי אותך בשבת ,במקרה היית ב? XXXXX -

א"א  -לא.
ר” -

הבגדים שלך ביום שישי היו מאד רגילים ,למה?

א"א  -לא רציתי למשוך תשומת לב.
ר” -

 XXXXXXXXהבחין שאתה לא שייך.

א"א  -כן ,אבל ההסבר שלך היה מאד משכנע.
ר” -

אתה מכיר אותי הרבה זמן ורק שבוע שעבר נגעת בי פיזית בפעם הראשונה ופתאום אתה לוחץ
ידיים עם כולם.

א"א  -לא עם כולם XXXXX ,ו , XXXXX -וכמו שלמדת בחיים ,דברים משתנים מרגע לרגע ,תמשיך
ללמוד ולשקוד ותבין בלי צורך לשאול.
ר” -

ביטלת את המסע ביום שישי ופתאום הכול השתנה היום ,למה לא הודעת לי מראש?

א"א  -לא ידעתי מראש על השינוי ,ידעתי רק ש -ד" מגיעה היום .ניסיתי לזרז דברים ,אך לצערי לא
הצלחתי ,אני מאד מצטער .אני יודע שהיא הייתה חשובה לך ,אך את המסר הראשי ממנה קיבלת
ואתה סיימת את המעגל שלה.
ר” -

הציפור מהבוקר קשורה לסיפור?

א"א  -אינני יודע על שום ציפור.
ר” -

אתה רוצה להגיד לי שאין לך שום קשר לעניין הציפור?

א"א  -אני מבטיח לך שלא ,אין לי מושג על מה אתה מדבר.
ר” -

לפני ש -ד" מגיעה ,יש לי כמה שאלות.

א"א  -בבקשה.
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ר” -

אמרת לי שהיא מסוגלת לשנות את צורתה וגופה כשצריך ,אם כך למה היא נשארת מכוערת?

א"א  -כמו שלך יש היום יכולות מסוימות למטרות מסוימות ,כך גם ד" והיא איננה יכולה לשנות את צורתה
או את גופה למטרות אישיות או מטרות שעשוע.
ר” -

זה לא כל כך פייר.

א"א  -לדעתך שום דבר לא הוגן אם זה לא לטעמך .ומאיפה לך לדעת שצורתה מפריעה לה?
ר” -

איך לא?

א"א  -לא כל אחד חושב כמוך והחיצוניות שלה לא כל כך מפריעה לה ,תהיה בטוח ,אני מכיר אותה די
טוב .חוץ מזה למה זה מפריע לך כל כך?
ר” -

היא דומה לאותו חבר מהעבר.

א"א  -היא לא דומה ,היא החבר ,ואם אני לא טועה ,לא הייתם בדיוק חברים באותו זמן.
ר” -

מעניין מה היא מרגישה כלפי היום?

א"א  -זה לא חשוב ,מה שחשוב שתתרכזו בהווה ,ותמשיכו הלאה.
ר” -

אני ארגיש יותר נוח לדבר איתה לבד.

א"א  -זה אפשרי ,אין לי שום בעיה עם הנושא ,אתה יכול להישאר איתה בקשר טלפוני מתי שתרצה וגם
להתראות איתה פה או בארצה.
ר” -

למה הסודיות בקשר אליה?

א"א  -היא הצטרפה למערכת כבר תקופה ארוכה ואיננה יכולה להיחשף.
ר” -

אני מבין שהיא רק עובדת פה בתבל?

א"א  -כן.
ר” -

למה היא כן ,ואני לא?

א"א  -אתה שוב שואל את אותם שאלות.
ר” -

היא נשואה?

א"א  -לא ,אבל עדיף שתשאל אותה את כל השאלות האישיות .אני צריך שתכירו אחד את השני יותר טוב
ואולי אז תתחיל להרגיש קצת יותר נוח במחיצתה.
ר” -

היא קצת מוזרה.

א"א  -אולי כדאי שתכיר אותה קודם לפני שאתה שופט אותה ומעביר ביקורת.
ר” -

אם אין לה בעל ילדים או משפחה כפי שהבנתי ,אני בטוח שלה יהיה יותר קל לבצע את מה שאתה
מבקש ממני.

א"א  -אתה עוד פעם מחפש להחליף תפקידים .היא לא ברמה הנישמתית שלך ולא תהיה מסוגלת לבצע.
אך תדע לך שתמיד קיימת האפשרות שהיא תוכל עם הזמן לעזור לך ואולי כן תקבל משהו קטן פה
כפי שאתה ביקשת.
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ר” -

אם היא ברמה יותר נמוכה ,אני אמור לעזור לה!

א"א  -כמובן ,אך היא יכולה לתת לך עזרה פה בתבל .זאת אחת הסיבות שרציתי שתיפגשו.
ר” -

דיברנו שבוע שעבר על יציאה למקום אחר ,קראת לו המקום החשוך ,האם זה בוטל בגלל היציאה
לארץ "ציה"?

א"א  -לא ,אך לא הייתי מציע לך בשלב זה .והמקום הוא ארץ החושך.
ר” -

למה?

א"א  -אתה במצב רוח ירוד ואני רואה שקשה לך להתרכז בסובב אותך ,אולי פעם אחרת.
ר” -

יש לי פחות משבוע לתת לך החלטה סופית.

א"א  -שבוע זה זמן ארוך לקבוע את בחירתך.
ר” -

לא לדעתי ,ויכול מאד להיות שאני אחליט לפני אוקטובר .2010 ,16

א"א  -למה החיפזון פתאום?
ר” -

אשתי מאד לחוצה.

א"א  -זהו סימן שמטריד אותי.
ר” -

אז אולי כן נסיים עם אותו מקום כבר היום?

א"א  -זה תלוי בך ,וזה יהיה אפשרי רק אחרי חצות.
ר” -

האם יש אפשרות שאדם יצטרף אלינו?

א"א  -אין סיכוי.
ר” -

למה הדרך ל "ציה" הייתה שונה הפעם ולא כמו פעם שעברה?
הרב צוחק

א"א  -לא כל יום שמחת תורה.
ר” -

אתם מאד קשים ,הלוואי והייתי מסוגל להבין אתכם ואת המניעים שלכם.

א"א  -זה יקרה ,זה רק עניין של בחירה והמועד קרוב.
ר” -

הבעיה שזה תלוי במה שאני אבחר ואתם מנצלים את הסקרנות שלי כדי להשפיע על ההחלטות שלי.

א"א  -אני לא טמנתי בנשמתך את הסקרנות.
ר” -

אולי לא ,אבל ברגע שאתה מנצל את זה להשפיע על הבחירה הסופית ,זה בדיוק כמו לשנות את
תהליך הנשמה והסברת לי שזה אסור.

א"א  -אתה תלמיד טוב ,אך אינך מספיק טוב לנצח בוויכוח הזה .זה שונה לגמרי ,וכדי להבין אולי קצת יותר
טוב ,הייתי מציע לך לעיין בכתבים של שבוע שעבר ,תלמד ,תדע.
ר” -

אני לא מתכונן להתווכח ,כי אני יודע שאני לא יכול לנצח בשלב זה .אני מציע שנסיים את המסע
לאותו מקום שחור ,ואחר כך נסיים את השיחה שלנו .ד" תהיה פה כל רגע ,ונוכל לבצע את המסע
אחרי סיום הפגישה איתה.
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א"א  -ארץ החושך!
משה ו -ד" נכנסים לחדר .הרב א"א מבקש להפסיק את הכתיבה.
ד" עזבה את החדר ב .11:45 PM -ביקשתי מהרב רשות להתקשר ל XXXXX -לפני היציאה .דיברנו
כמה דקות כדי שהיא תירגע והבטחתי לפגוש אותה למחרת .הרב א"א שוב ניסה לשכנע אותי לוותר על
המסע הזה .שאלתי אותו אם אפשר אולי להגיע למקום יותר סימפטי ואז הרב הורה לי שוב לכתוב.
א"א  -היה יותר חכם ונבון לא לצאת לשום מקום ולנסות לסיים את השיחה שלנו.
ר” -

אני אוהב את היציאות שלנו ביחד.

א"א  -אבל כרגע זה לא ייתן כלום וזה יעשה לך סתם רע ,ויכול להעביר אותך טראומות לתקופה ארוכה ,כי
אינך מסוגל להבין את פשר המקום.
ר” -

בכל יציאה אתה תמיד מלמד אותי משהו .אז כן יש מטרה וזה לא לחינם.

א"א  -מה בקשר שבמקום מסע ,נסדר פגישה עם אדם?
ר” -

למה אי-אפשר מסע ,ואחר כך פגישה בין שלושתינו?

א"א  -אין לך גבולות ,תמיד אתה מבקש יותר ויותר .אני הרבה פעמים תוהה ושואל את עצמי ,מעניין על
סמך מה שלחו אותך אליי ומה פשר התיקון הזה שנפל עליי?
ר” -

זה בדיוק ההיפך ,אתה נשלחת אליי.

א"א  -לא ,אתה התקשרת אליי בפעם הראשונה.
ר” -

כן ,אבל זה הכול היה מבויים על-ידך ועל-ידי אדם.
הרב שוב צוחק

א"א  -תחליט ,פגישה עם אדם או מסע?
ר” -

תדע לך שאתה לא פייר ,אבל אני מעדיף את המסע ,חוץ מזה חשבתי שאני הוא שעובר פה תיקון.

א"א  -שיפוץ ידידי היקר ,שיפוץ כללי.
ר” -

שמחתי לשמח אותך .מעניין מה עשיתי בכל  69הגלגולים שלי שזכיתי לתיקון ,סליחה ,שיפוץ שכזה?

א"א  -תלמד ,תדע.
ר” -

לא נמאס לך לחזור על כך?

א"א  -אולי בסוף תקלוט.
ר” -

המקום שאליו נגיע הוא פיזי או רוחני?

א"א  -לפי הבנתך המוגבלת ,הוא רוחני.
ר” -

אז לא נקבל גוף?

א"א  -לא ,אבל אפשר לקבל דמות .אני שוב מזהיר אותך שזה מסע קשה ויותר קשה להבין את הסובב
אותך.
ר” -

מקסימום חותכים.
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א"א  -אתה לא מחליט את מועד החזרה או נקודת היעד.
ר” -

אבל הבטחתי לאשתי שאני פוגש אותה היום.

א"א  -כן ,אך זה לא יהיה בבוקר של ניו-יורק.
ר” -

יש לי עדיין הרבה שאלות כשנחזור .לא סיימנו את השיחה שלנו ואני חושב שאתה חייב לתת לי את
הזמן כשנחזור.

א"א  -אין בעיה.
ר” -

אתה בדרך כלל דוחה דברים ואומר לי אחר כך.

א"א  -כל היום הוא שלך .תשכב על המיטה ,זה כבר אחרי חצות ,סגור את עיניך אחרי שתשלב את ידיך על
החזה.
ר” -

איפה אתה תהיה?

א"א  -לצידך ,הפעם אתה תרגיש מעין נפילה כלפי מטה לעומת יציאה רגילה שנותנת לך תחושת עליה
וגובה ,פשוט תזרום ואל תחשוש!
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10-11-10
אוקטובר 2010 ,11
ג' בחשוון ה'תשע"א
הבנות/הכרות עם ד" - 10 -וארץ החושך

פגישתי עם הרב א"א התחילה ב 10-10-10 -יום ראשון ב 10 -בלילה ,בילינו זמן מאוד איכותי ביחד
וכמות המידע שהוא דוחס לתוך מוחי היא בלתי נתפסת .הדברים שאני רואה וחווה הם כמו מדע בדיוני.
אני מקווה שאף פעם אני לא אשכח את כל אשר חוויתי ואחווה.
השעה  10בבוקר יום שני  ,10-11-10דיברתי עם  XXXXXלהודיע לה שהכול בסדר ,אחרי שנעלמתי
לילה שלם .אכלתי ארוחת בוקר עם הרב א"א ,אחרי תפילת הבוקר .השתמשתי בתפילין של הרב ,זה
קצת הרגיע אותי אחרי החוויה הטראומטית שעברתי איתו באותו מקום חשוך אור.
מאז מסעי ל" -ציה" שמתי לב שהתאריכים ושעות הפגישה קשורים איכשהו למספר .10
נפגשנו ב 10 -בבוקר או ב 10 -בערב .הפגישות היו בתאריכים .10-11-10 ,10-10-10, 10-1-10
זה ברור שהרב רומז או מסמן למשהו ,בבוא היום אבין!
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א"א  -נרגעת קצת?
ר” -

כן.

א"א  -צדקתי?
ר” -

צדקת שזה טראומטי ,אך לא הייתי מוותר.

א"א  -אז אתה חושב שאתה צודק?
ר” -

כמובן .אתה בטוח שאי-אפשר לצרף את אדם לשיחה?

א"א  -אין סיכוי ,הבחירה הייתה שלך .היו לך שאלות ,תמשיך בבקשה.
ר” -

ציפיתי למשהו גדול שיתרחש בשמחת תורה.

א"א  -דברים גדולים קרו ויקרו ,אך לפי הבנתך ,אם זה לא בחדשות ,אז שום דבר לא קרה .מה שקרה כבר
יקרה ,ומה שיקרה כבר קרה ,ואין שום דבר חדש מתחת לשמש .דברים תמיד משתנים לפי
ההתנהלות שלנו .אני מקווה כמוך שהרעה תרחק מעלינו ,הכול תלוי בנו ,והיה רצוי שתפסיק לחיות
"בעלמא דה-שקרא"
ר” -

מה זה? עוד פעם ארמית?

א"א " -עולם השקר" .שאתה נמצא בארמון שלך והשמש זורחת עליך ,והציפורים מצייצות להנאתך,
ולמראית עינך הכול יפה וטוב ,אין זה אומר שלא רחוק ממך מישהו נרצח או נפצע בתאונת דרכים,
או באפריקה אין ילדים רעבים .אתה למדת לצאת מתוך הבועה שלך ,אך לא מספיק גבוה כדי לנצח
את עולם השקר.
ר” -

התפילות השונות שדיברנו עליהן על-ידי האנשים השונים ,עזרו?

א"א  -תמיד ,ולא היה מזיק לך להצטרף .אתה יודע להטיף מוסר ל XXXXX -ולשכנע אחרים להניח תפילין
ולבצע תפילה ,אך לך זה לא נוגע.
ר” -

ניסיתי ,זה לא מדבר אליי.

א"א  -בחן את דרכיך.
ר” -

למה לא הרשת לי להביא לאשתי את האבן שרציתי?

א"א  -היא כבר קיבלה בפעם שעברה ,וחוץ מזה ,שכחת להגיד לה שהיא צריכה להיפטר מזה עד י" בטבת.
ר” -

מה מיוחד בתאריך הזה? גם לה וגם ל XXXXX -קבעת את אותו תאריך ,וחוץ מזה לא שכחתי,
פשוט קשה לי להגיד לה להיפטר מהמתנה.

א"א  -בבקשה אל תיכנס למשמעות התאריכים ,ואתה חייב להגיד לה מיד.
ר” -

היא כבר תקרא את הכתוב ,לפחות תן לה את הרשות להראות את זה לאמא שלה או ל.XXXXX -

א"א  -היא יכולה להראות ,אך לא לתת לאף אחד לגעת.
ר” -

לפני שהיא תיפטר מזה הייתי רוצה לצלם את זה.

א"א  -בבקשה אל תתווכח ,פשוט תיפטר מהאבנים על-ידי קבירתם ובלי צילומים.
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ר” -

מה בקשר לשרוף אותם?

א"א  -זה גם בסדר.
ר” -

אני יכול לשרוף אותם ביחד עם ה? XXXXX XXXXX -

א"א  -אתה ממש מופרע ,מה רע בקבורה?
ר” -

יותר יפה ויותר מעניין מאשר סתם לקבור.

א"א  -אם זה עושה לכם טוב ,אז תשרפו ,אתה מבין שאתה חי בתבל ולא ב" -ציה" ,וקבורה זה דבר
מקובל ,כן?
ר” -

תמשיך לצחוק עליי ,זה בסדר ,אבל אני מעדיף לשרוף.

א"א  -אז תשרוף לפני י" בטבת כדי לא לגרום לה נזק.
ר” -

בקשר לבחירתי רציתי לכתוב לך מכתב ,אבל בסוף החלטתי שעדיף פנים מול פנים.

א"א  -אתה רוצה לתת את תשובתך עכשיו?
ר” -

כן.

א"א  -זה מאד מעניין ,מה פשר החיפזון?
ר” -

אני אהיה איתך מאד כנה ,אני פשוט עייף ,אשתי יותר עייפה ממני ,והגיע הזמן אחרי  9חודשים לתת
החלטה סופית.

א"א  -תמשיך ,אני מקשיב.
ר” -

אתה בטוח שאי-אפשר לעשות את זה עם אדם?

א"א  -לא ,הוא גם הסביר לך שאת הבחירה הסופית שלך אתה תצטרך להעביר דרכי ,ולפי החלטתך
ובחירתך הסופית ,נוכל להמשיך הלאה.
ר” -

קודם כל אני רוצה להתחיל במילת תודה ,לך ,לאדם ,לעוזריו ועוזריך ,למלאכים השונים בדרך ולכל
הנשמות באשר הן ,שעזרו לי בחוויה ובהרפתקה שעברה עליי ב 9 -החודשים האחרונים ,לכל
הסנגורים והקטגורים שעזרו לי ולימדו אותי את מה שהייתי מסוגל לקבל לפי הבנתי המוגבלת .אתה
תמיד תישאר אצלי כחבר יקר ותמיד אשאר אסיר תודה על כל מה שעשית בשבילי .אני יודע שאני
מאכזב אותך אבל אני מרגיש שאני חייב לבחור בחיים .אל תעצור אותי ,תן לי לנסות להסביר.
אף על פי שנתת לי כל מה שיכולת וניסית לעזור לי ,אני לא יכול לבחור במשהו שאני לא בדיוק מבין
אותו מראש ,ואת תפקידי השארת בגדר משהו נסתר עד אחרי החלטתי ,אם היא תהיה חיובית .אני
יודע שהצעתם לי מלכות מסוימת ותפקיד מאד חשוב ,אך נוכחתי לדעת שבלי אשתי אני פשוט לא
קיים .כמו שאמרתי לך ,מלכות ללא מלכה ,לא הולכים ביחד .אנחנו קשורים בצורה שלא אני ולא היא
מסוגלים להבין ,חוץ מהעובדה שאנחנו אמורים להיות ביחד.

א"א  -נתנו לה הצעה זמנית.
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ר” -

זה ארוך מאד בשבילה ובלי הסכמה שלה אני לא מסוגל .חוץ מזה ההשלכות של הצעה זמנית כזו
יכולה לגרום להרבה נזק לי ולכל המשפחה שלי בעתיד.

א"א  -אתה לא יודע מה צפוי בעתיד.
ר” -

נכון ,אבל אני יכול לחשב מה הגיוני יותר ,בגלל שאתם לא מוכנים לתת לי את התשובה מראש.

א"א  -הסברתי לך שאני לא מגדת עתידות ,אני פשוט מבצע את המוטל עליי.
ר” -

אין לי בעיה לבצע ,אני רק מחפש תשובות לשאלות לפני שאני מבצע .אני לא יכול להעביר את אשתי
ואת הילדים שלי ,שלא נדבר על שאר המשפחה ,טראומה שכזאת .והכול ייפול על הכתפיים של
} XXXXXאשתו של ריי{ .אני מוכן להמשיך ולעזור ,אם אפשר? אבל פה!

א"א  -הדרך היחידה שזה יהיה אפשרי ,אם בכלל ,זה דרך עבודתה של ד" ,הכימיה ביניכם הייתה נכונה,
ואם תרצו תמשיכו יחד כאשר זה יתאפשר.
ר” -

אני לא הייתי רוצה לאבד קשר איתך.

א"א  -חשבתי שנמאס לך מכל הדוסים?
ר” -

אחרי מה שעבר עליי ב 9 -החודשים האחרונים ,אני עייף מכל דבר שקשור לדוסים ,דתיים ,דת,
תפילה ,תורה ,יציאות וכניסות.

א"א  -זה באמת מאכזב שאתה מרגיש כך.
ר” -

כבוד הרב ,אני פשוט עייף .למדתי הרבה מכל החוויה הזאת ואני מקווה שאזכור את רוב הדברים
לטווח הארוך .אני מאד מעריך את כל מה שעשית ולא הייתי רוצה לנתק קשר ,אני פשוט עייף מכל
הנושא ואני צריך חופש קטן.

א"א  -אתה מנסה להגיד לי שאתה רוצה עוד זמן לבחור?
ר” -

לא ,בחרתי! אני נשאר פה! אני לא מרגיש שעדיין סיימתי את כל מה שיש לי לעשות פה ואני לא מוכן
לוותר לא על } XXXXXאשתו של ריי{ ולא על הילדים ,אף על פי שההצעה שלך מאד מפתה והיה לי
מאד קשה להחליט ,אך ללא } XXXXXאשתו של ריי{ אני לא מוכן.

א"א  -אני מבין ומכבד את מניעך.
ר” -

אולי אני עדיין לא בשל לתפקיד כל כך גדול ,אולי בעתיד?

א"א  -אולי ,אינני יודע.
ר” -

האם יש אפשרות לשמור על קשר?

א"א  -למה אתה מתכוון?
ר” -

א פ ש ר להמשיך ולהתקשר אליך?

א"א  -לא ,אם קשר מסוים יהיה אפשרי ,אני כבר אפנה אליך בעתיד.
ר” -

אתה חושב שאדם יכעס?

א"א  -עליך? אין סיכוי!
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ר” -

אני תמיד אשאר סקרן לדעת מה בדיוק היה אמור לקרות ומה היה אמור להיות התפקיד המדויק
שלי?

א"א  -אני אתן לך עצה ,אם החלטת ובחרת בדרך מסוימת ,תיצמד אליה ,ואל תעסיק את עצמך במחשבות
של .WHAT IF
ר” -

אתה חושב שהזיכרון שלי יפגע?

א"א  -במידה מסוימת ,כן.
ר” -

אני מצטער שלא כתבתי הכול מהיום הראשון.

א"א  -אל תצטער ,תמשיך הלאה ,ומה שצריך לקרות יקרה .אני עדיין הייתי ממליץ לך להתקרב לתורה
וללמוד ,ואני מדגיש ,תורה ,ולא דת ופרשנויות.
ר” -

אני לא מסוגל לראות רבנים או בתי-כנסת .בשנה האחרונה היה לי יותר מידי התקרבות למקום שאני
רחוק ממנו.

א"א  -לא כל כך רחוק כמו שאתה חושב.
ר” -

אז אני מבין שאחרי היום ,אני כבר לא אראה אותך יותר?

א"א  -לא בעתיד הקרוב ,אני פשוט אמשיך לדרכי לבצע את עבודתי.
ר” -

מה בקשר למשימות והמסרים השונים?

א"א  -את המסרים תנסה להעביר בדרך הישר ואת המשימות הקטנות שנשארו ,עליך לסיים.
ר” -

מה עם ד"?

א"א  -זה תלוי בה ,לי אין בעיה ,רק אל תחשוף אותה.
ר” -

למה יש לה מבטא ספרדי אם היא באה מהצד השני של העולם?

א"א  -היא נולדה בקולומביה ועברה בגיל צעיר ,אך המבטא נשאר.
ר” -

אז המספר טלפון שלך מתחלף בשלה?

א"א  -כן ,כך זה נראה ,אני מקווה שלא תשתעמם?
ר” -

אני סומך על אשתי לעזור לי.

א"א  -מה שבטוח שבשבילך היא תמיד הייתה הבחירה הנכונה.
ר” -

 XXXXX XXXXXוהרב  XXXXXמאד מעוניינים לפגוש אותך ,למה שלא תיתן להם הזדמנות ,אולי
איתם תסתדר קצת יותר טוב? הם לא עושים עליי רושם של אנשים בעייתיים כמוני.

א"א  -אתה לא בעייתי ,אתה פשוט שונה מאחרים.
ר” -

אני מקווה שזו מחמאה?

א"א  -תמיד .בקשר אליהם ,כרגע זה לא המועד ,ועקב החלטתך ,זה כבר לא חשוב.
ר” -

מה להגיד להם? בייחוד לרב ?XXXXX

א"א  -כלום ,פשוט שימשיכו בדרכם ויתחזקו ,בייחוד אם הם יוכלו לעבוד ביחד.
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ר” -

 XXXXX XXXXXוהרב  XXXXXלא הבינו שום קשר עם שמות הרבנים המקובלים ,אליעזר
אלפרנדי ,ואברהם אהרונוביץ.

א"א  -תן להם זמן ,אולי דרך תפילה בסוף יזכרו.
ר” -

למה לא לעזור?

א"א  -שיבוש תהליך.
ר” -

מה בקשר ל ,XXXXX ,XXXXX ,XXXXX ,XXXXX ,XXXXX ,XXXXX -וכל שאר החבר'ה מתוך
המערכת?

א"א  -היחידה שנשאר לך לדאוג לה ,היא  ,XXXXXאת השאר סיימת לעת עתה.
ר” -

מה בקשר ל XXXXX -ולספר?

א"א  -האפשרות קיימת ,הבחירה שלו.
ר” -

מה בקשר ל XXXXX -והפטנט החשמלי? אני מעדיף לא להתעסק עם זה.

א"א  -הבחירה שלך ,אני מבין שאתה עסוק בבעיות המשפחתיות שלך והעסק.
ר” -

כן יותר מידי .חוץ מזה אני צריך לנקות את הראש .יש סיכוי לדעת בן כמה אתה?

א"א  -לא צעיר כמו שאתה חושב.
ר” -

אם אני מגיע לארץ ,יש סיכוי להיפגש?

א"א  -כנראה שלא ,אני נמצא בנסיעות כל הזמן ,כפי שאתה כבר מבין ,אך בקשה דרך תפילה אף פעם לא
הזיקה לאף אחד.
ר” -

תמיד רמזים.

א"א  -נשמתך סקרנית מטבעה ,והסובבים אותך חייבים תמיד לגרות אותך כדי להניע אותך ,אם לא ,פשוט
תירדם משעמום .אם לא תבין את יסוד נשמתך ,אחרים לא יבינו אותך ,בייחוד אשתך.
ר” -

אני לא מבין למה אתה מסרב לפגוש אותה ,או אנשים אחרים מתוך המערכת ,זה היה מקל עליי
מאד ,ואני בטוח שיש לה גם הרבה שאלות.

א"א  -אני מבטיח לך שהעברת לה את כל החומר הדרוש ואם הייתה פה כרגע ,לא הייתה יודעת מה
לשאול.
ר” -

אין דבר כזה ,לאשתי תמיד יש מה להגיד או לשאול.

א"א  -תתקשר אליה כרגע ותן לה לשאול מה שהיא רוצה ותיווכח לדעת בעצמך.
אני מרים טלפון ל ,XXXXX -היא לא יכלה לחשוב על שום שאלה
ר” -

מוזר מאד.

א"א  -זה לא מוזר ,אתה עדיין בשלב של חיפוש הוכחות והיא כבר הבינה .לעומת זאת אם תשאל את
 ,XXXXXהיא תגיד לך שיש לה הרבה שאלות ,והרשימה ארוכה.
ר” -

מה ההבדל ביניהן?
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א"א  -שהיא ,XXXXX ,בפנים עמוק ,אך עדיין מתקשה לקבל את הדברים וכל שאלותיה הם על המישור
האישי.
ר” -

אכפת לך אם אני אתקשר?

א"א  -לא ,אך הן ביחד ,וזה יגרום לאשתך לשאול שאלות.
ר” -

אז מה?

אני מתקשר ל ,XXXXX -היא טוענת שיש לה הרבה שאלות ,ולא יודעת איפה להתחיל ,בקשתי שאלה
אחת והיא שאלה לדעת ,מה יהיה עם  XXXXXו XXXXX .XXXXX -לקחה את הטלפון ופתאום נזכרה
בשאלה.
ר” -

אשתי רוצה לדעת למה בחרת בי ,וכאשר הכול יסתיים ,האם דברים יחזרו לקדמותם? ובמישור
האישי רצתה לדעת אם ?XXXXX XXXXX XXXXX

א"א  -אני לא בחרתי בך ,אני פשוט מבצע עבודה בשביל כוחות עליונים ,שבחרו בך למטרה מאד נעלה
ומסוימת ,ועצם הבחירה בך ,לא רק אתה זכית ,אלה גם היא .ההבדל ביניכם שהיא לא כל כך מבינה
בגודל הזכות שנפלה בידכם ולכן מתנגדת ,שלא באשמתה ,וסירבה לכל הפשרות .היא אפילו נגד
עבודתך פה.
ר” -

היא לא נגד ,היא פשוט מקנאה.

א"א  -זה לא בא מקנאה ,אלה מאהבה אובססיבית ביותר עם צירוף של אי-נתינה ולא מוכנה היא להתחלק
בזכויותיה ,ורוצה היא אותך רק לעצמה.
ר” -

מה לא בסדר בזה?

א"א  -שהיא עוצרת אותך נישמתית ,כי אתה מכוון את המהלכים שלך דרכה ,פשוט קשה לה להתחלק
באושרה ,ועושרה וזכויותיה ,ואתה בדיוק ההיפך.
ר” -

אני צריך לחשוב על מה שאמרת עכשיו.

א"א  -היא צריכה לחשוב על זה יותר ממך ,ולפתוח קצת יותר את הלב.
ר” -

היא לא כל כך גרועה כמו שאתה מצייר אותה.

א"א  -בכלל לא ,פשוט נתתי עצה לעזור לה להבין אותך קצת יותר .תמסור לה שהדברים יחזרו לקדמותם,
אם היא תיבחר בכך.
ר” -

מה זאת אומרת ,אם היא תיבחר ,אתה מתכוון אם אני אבחר?

א"א  -בזוגיות שלכם ,הבחירה שלה עולה על שלך ,אך צריכה היא לשאול את עצמה קודם ,האם היא רוצה
שדברים יחזרו לקדמותם ,או אולי קצת שינוי לא יזיק ,בייחוד עם בעל כמוך? בקשר ל, XXXXX -
היא כבר מסודרת ועוברת היא את תהליך נשמתה ,כפי שאתם עוברים את שלכם .לא כל דבר
למראית עין אכן הוא ,ואת אותה תשובה הייתי נותן ל.XXXXX -
ר” -

איך ידעת מה } XXXXXאשתו של ריי{ ו XXXXX -יענו מראש?
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א"א  -תלמד ,תדע.
ר” -

אמרת שאתה לא מגדת עתידות.

א"א  -תלמד ,תדע ,וברגע שתדע תבין וברגע שתבין ,ההיגיון ייתן לך תשובות.
ר” -

אפילו בפגישתנו האחרונה ,אתה ממשיך לשגע אותי עם הלמידה.

א"א  -לא משגע ,אני פשוט עוזר לך .אתה ואשתך צריכים להבין שהנסתר ותורת הנסתר הם חלק מהחיים
והיקום כולו .כל דבר קורה ויקרה למטרה מסוימת ,אין מקרה ,הכול וכולם קשורים ביחד ,כולל
הנשמות .אני מציע שתיתן לה לקרוא את הספר שקיבלת במתנה מ XXXXX -ובעלה
.REINCARNATION AND JUDAISM
ר” -

אם אנחנו כבר על נושא הנשמות ,מה עומד לקרות איתי והידע מהעבר?

א"א  -אינני יודע.
ר” -

זה בעיה.

א"א  -לא אם תפעל נכון ותדע להבדיל בין פה לשם .אין עבר ,הווה ,עתיד .אלא רגע בלבד ,ומנווט הוא
על-ידי האור האין-סופי ,עד אין סוף.
ר” -

מותר לי לספר לאשתי על המסע האחרון?

א"א  -לא ,היא גם לא תהיה מסוגלת להבין.
ר” -

מה הולך לקרות עם כל החלומות שלי?

א"א  -שום דבר ,בן-אדם חולם ,ואתה תמשיך לחלום חלומות כמו כל בן-אדם אחר .כמובן שבכל חלום ,כמו
בכל דבר אחר בחייך ,יש מסר ,ותפקידך להפיק לקחים וללמוד מאותם מסרים ,אם בכלל אתה מסוגל
להבין אותם.
ר” -

מה אני אמור להבין או ללמוד מכל החלומות שלי בקשר למין?

א"א  -תלמד ,תדע .ספרים רבים נכתבו על תורת החלומות ובניהם הזוהר והקבלה.
ר” -

זה בסדר אם ד" תפגוש את אשתי או הכול צריך להיעשות בחשאי?

א"א  -סודיות מוחלטת.
ר” -

מה אני אמור להגיד ל?XXXXX -

א"א  -את האמת כמובן ,אך ללא פרטים.
ר” -

היא מקנאה.

א"א  -לא במקרה של ד".
ר” -

למה היא לקחה את הסיפור ב" -ציה" ,כל כך קשה?

א"א  -אחד ,היא אישה ,שתיים ,אתה גבר ,שלוש ,גבר בדרך כלל לא יודע להסביר דברים מהסוג הזה
בצורה הנכונה ,שלא באשמתך ,ארבע ,לא היית צריך להיכנס לזה.
ר” -

א .היא עלתה על זה לבד בלי שאני אגיד מילה.
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ב .רציתי בשלב מסוים לספר לה ,כי זו חוויה מאד מיוחדת ,ורציתי שהיא תהיה חלק מזה.
א"א  -לא כאשר יש עבר משותף בין שתי הנשמות וגם איתך אישית .היית צריך להבין שיש פה רגשות
עמוקים ולא כל אחד רואה את זה כחוויה כמוך .דרך אגב ,אם לא היית מביא לה את המתנה ,לא
הייתה היא עולה על הסיפור .האינטואיציה שלה גבוהה ביותר ,בייחוד שזה מגיע לרגשות שלך.
ר” -

היא גם טעתה הרבה ולא תמיד צדקה.

א"א  -אף אחד אינו מושלם ,תן לה את הקרדיט שמגיע לה.
ר” -

אני שוב רוצה להודות לך על הכול ולכל המעורבים.

א"א  -היה לי כבוד גדול להכיר אותך ואני בטוח שעוד ניפגש .עשית עבודה גדולה ונפלאה .אפילו שלא
אהבתי את בחירתך ,מקבל אני ממך הכול באהבה ואהדה גדולה .תמשיך בדרכך ,תשתדל ללמוד
כמה שיותר ,כי זה יביא אותך למקומות העליונים ביותר ,תבחר לגדול עם הזולת ,תבחר לאהוב עם
הזולת .שפר את רוחניותך .שמור על נפשך ובריאותך .תן לנשמה שלך חופש ביטוי ואל תחשוש
מתגובות של אחרים .עשית הרבה דברים גדולים ונעלים בלי שתבין אפילו מה הם ,אך נשמתך
יודעת הכול ,וזה הכי חשוב .אל תשכח שלמעלה מעלה יש לך הרבה סנגורים שאוהבים אותך אהבה
נצחית ,ומודים לך על מעשיך ,ויבוא היום ותבין יותר .פקח את עיניך ,ודע את עמקי שורש נשמתך,
תמשיך לעזור ולתמוך ככל יכולתך.
ר” -

אני עייף מלעזור ,אני מרגיש שאני רוצה להיעלם לתקופה ארוכה.

א"א  -אני מבין ,אך אם בחרת בחיים ,תחייה ,עם אהבה ונתינה מלאה ומושלמת ,כי אני יודע שאתה מסוגל
עוד יום אחד להגיע ולגעת באור האין-סופי.
הרב א"א מברך אותי את בירכת הכוהנים עם היד שלו על הראש שלי ופתאום הוא נעלם כמו רוח.
עם דמעות בעיניים שלי ,אני אוסף את החפצים שלי ,ונוסע הביתה ,להתחיל לחיות מחדש חיים חדשים.
בלתי נתפס אבל כנראה זאת הייתה פגישתי האחרונה עם הרב א"א.
כמו שאדם נהג לומר.........תם ונישלם!
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י' בחשוון ה'תשע"א
מ כ ת ב ת וד ה
תודה לאל הבורא האחד והיחיד,
שנטע בי חיים,
תודה למלאכים הנשגבים,
לנשמות העליונות ,לנשמות התחתונות,
ולכל הנשמות האבודות באשר הם.
תודה להורי שלימדו אותי אהבה ונתינה,
ונטעו בי את תשוקתי לחיים,
תודה לאדם שנטע בי אהבה ונתינה.
תודה לרב הקדוש שלימד אותי מהות אהבה מלאה ונתינה שלמה.
ומעל הכול תודה לחמי וחמתי ,שנתנו לי את אשתי,
שדרכה יכולתי ליישם את כל אשר ניתן לי.
אוהב אותך מאד
SOULMATE
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