בע'ה

אשרי המבין והפתוח לקבל

הבחירה
הבחירה היא זכות שהאדם דרש מאז האדם הראשון .עד היום
אנו משלמים  ,את ,הבחירה שבבחירה הראשונה .
הפכנו את עצמנו עבדים למען הכוחניות  ,החומר ,החמדנות
והחיקוי של עמים זרים  .בכל זה אין את החמלה  ,הרחמים,
הסליחה  ,הפרגון  ,ההבנה  ,ובוודאי אהבת -אמת אין שם .
כיום אנו מדורבנים על-ידי האנטרס הכלכלי  ,הכוחניות
האדם .
והעליונות של
דהיינו  -:רמיסה כללית של הזולת .
האשליה היא ככפפה אשר האדם בחר להתעטף בה .

אין אנו באמת יכולים לבחור!
אין אנו באמת עצמאיים בחיינו!
איו אנו באמת חופשיים ,בניי חורין!!! .
בעצמנו אנו בחרנו לשלול לנו את חופש הבחירה אשר
אלוהים רצה להעניק לאדם המתוקן במידותיו (ההולך
בחוקותיו) .
חיינו כיום בנויים ממתח ,עצב ,יגון ,חמדנות והמון  ,המון ,
המון

אשליות .
אנו נמצאים במרוץ אחרי הזמן ( ,בחירה שלנו ) ,לא עצרנו
אפילו לחשוב  ,איך ניתן לרדוף אחרי הזמן  ,הלוא ויתרנו
עליו !...החזרנו אותו לאלוהים .
הוא ורק הוא האלוהים שולט לחלוטין בזמן  .הוא מחיה
וממית ,לכן השליטה שלו בלבד.
אני נדהמת תמיד מחדש כאשר אדם מתבטא ב-
" אין לי זמן "
הלוא עצם העובדה שאתה כאן ! חי ! על פני האדמה ! יש לך
זמן ,השאלה היא  ,מה אתה עושה עם הזמן הזה  ,סדר
עדיפויות הבחירה שלך ,הוא  ,הוא לקוי ,לכן אתה תמיד
בחוסר זמן
( לחילופין אתה משתמש במושג זה להתחמקות מאחריות או
התחיבות או כל עניין אחר מפני שאין לך מספיק אומץ
להתמודד עם האמת  ,לכן אתה מתרץ תרוצים כמו אין לי
זמן ) .
האדם שלל מעצמו את חופש ההבעה  ,שמא ישמע שכן או
אדם אחר ואז יצביעו עליו ,וצרותיו יגברו .האדם הפסיק

מה יגידו !? מה יחשבו !?

לחיות את חייו שלו ,הוא חי את
באיזה דעה תקבל אותו החברה ( אשר אינה מתוקנת) .
מילת המפתח אשר מלווה אותנו הנה

פחד

וכל המשתמע ממנה
מכאן ,איך אתה האדם חושב שתוכל לבחור .הלוא כבלת
את עצמך בשלשלאות הפחד והאימה .
התוצאה-:
שלילת החופש ,שלילת הבחירה  ,ביטול של החיים
האמיתיים שלמענם התגלגלת בעולם הזה .
דהיינו-:
איבוד
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אילנה

