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אשרי המבין והפתוח לקבל
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רוב האנושות משתמשת במילים מאמין/נה
אני מוצאת לנכון ,לציין חד-משמעי  ,שלא התכוונו במלוא
משמעויות המלים  ,ולראיה  ,הפסוקים המוזכרים לעיל' .

אמונה משמע אהבה  ,ואהבה משמע הכל בכל מכל ללא
רבב וללא חת .
אלוהים מציין בפסוקיו מה היא אהבה והרמה שלה  .נרמז
ונאמר

 ,אהוב אותי ברמה הזאת  ,אז אהיה לך לֵ "-עד"

) ראה לעיל ( בהליכתך  ,בשנתך ,בפרנסתך  ,בביתך ובכל
ההוויה שלך  .שא אותי על ידך ובין עיניך וראה  ,אתה
תהיה שמור ומוגן מכל הסובב אותך .
ומסרת את דבריי אלה גם לדורות הבאים שלך .
אני זה שבראתי ויצרתי אותך  ,אני יודע מה הטוב לך  ,אני
זה שילווה אותך בגלגולֵ ך  ,ורק אני אדע מה עליך לתקן ,
עוונות וחטאים אשר תגרום לזולתך  ,במהלך חייך  .אני
אדאג שנשמתך תאותת לך בשעת אמת  ,לצורך התיקונים
שלך  .כך יהיה לך קל יותר בדרכי העשייה לתיקון הגלגולים
שלך .
אמונה כזאת היא -:על החיים ועל המוות בטוב וברע ,
כאשר לוקחים אחריות על בחירותינו העצמאיות לחלוטין .
בכל לבבך

בכל נפשך

אהבה

ובכל מאודך
)בכל המהות שלך(

כל הווייתך
אלה הן העובדות
ב"-ח  .ו  .ת  .ם"
הבריאה והחיים
אין פשרה

המושרשות והחתומות
)****ראה ראשית דבר (
בין אם ברע או בטוב .

באמונה

אשרי המבינים והפתוחים לקבל
אוהבת אותכם
אילנה

.

