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מזל וכל  קצת. חשבתי שעם היום י מוקדם יותרדעתשעלה בשא מאחורי הפעלת מכשיר ההקלטה כעת היה לדבר על נוהרעיון 

 .אלוהיםנו של מבזבזים את זמ תהיה ושכותרת מאמר לכתובנוכל  דבר אחר שעשוי להידרש

 

מילים עוקב אחר האני כאשר  בלא –עקבתי אחר המילים  לא ממשפעמים,  כמה לולו ריד. האזנתי ברקע מתנגן תקליטור של 

. אנרגיה טובה. ולהאזין ל היא משהו שמאוד נעים הזה השילובתוצאת כך ש ,. הוא גם מוסיקאי טובותנכב ווחמדמתברר שהוא 

פעם שיר שכתבתי תוך שורות מכמה קשורה לשדה מוכיח נקו אבל זה רק, יוצא דופןומר משהו עדיין לא שמעתי אותו א

 :'יציאה לילית 'נקראש

 

A NIGHT OUT:  

‘.... And it doesn't have to be profound  

Truthfulness is always sound  

It warms our soul, it gives us food  

An honest man an honest mood. ‘ 

 

דופן הוצאת עם הכותרת י קודם התעוררההאם ההשראה ש ולראות' המערכת להתניע את'מילות פתיחה אלו אינן אלא ניסיון 

 .קיוםה לסוגייתבאמת רגישים ש מיותזכורת ל זעזועכסוג של  משלזרום ולש , יכולהאלוהים נו שלמבזבזים את זמהזאת, 

 

של לכאורה היגיון ים, רעיונות, השערות ושל מיל תערובתעל ידי לחלוטין ה עוצב, הותנתה ו' שלנונורמלית, 'הרגילההחשיבה ה

עד אלימות  ; מסיפוריימים ימימהעד לואנו 'עובדות' מימינו כן 'חכמה' בת זמננו ו תכולל חשיבה זובכללותה.  החברה שלנו

חושב  ואה המתוכ 'המסגרת המושחתת'את  עצבמבסופו של דבר וופרט  פרטאצל כל  באופן מכני מסתכםסיפורי נבואה. כל זה 

 דבר זה או אחר.' ךו'מערי

 

מודע  ,י, שקט, רגישמדיטטיב בקשר נמצאהיה אדם  לו עוררלהת שיכולחשיבה הסוג בין לזה ה חשיבההסוג יש הבדל עצום בין 

שבדרך כלל עד  מדהים כל כך,מאליהם באופן מובנים קיום החיים וההמסתורין והנשגבות של  שם. רגעלת ופיסי תרגשי

 . מדהימההלמציאות ביחס  שאלות חדשות תמתעוררו

 

 כגון:

 

 אנחנו? איפה

 ?באנומאיפה 

 כאן? נהיה כמה זמן

 משהוהאם יש 

 קיימא-ברשווה, בעל ערך, 

 לו יכולים להשיג או לתרוםשאנו 

 בזמן הקצר שאנו חיים?

 

קבעת נשלנו שגרתית החשיבה ה, אף על פי כן. למדי באמת נראות סבירות לואה שאלותההפרט  של פנימיותוב מסויםממקום 

, מהן המגבלות , מהן האפשרויות,בי מהו המצב מבחינה חברתיתשלנו ושל הסובבים אותנו לג ותהצר סותעל ידי התפימראש 

 אפילו ילדותיות.ולו נוטות להיראות מגוחכות, רומנטיות, אשאלות  ,זוה  רמהמהת. מושחתאו  הגונהומה מייצג פעילות 

 

 מוגבל זמן ויעמוד לרשותו נולד . ראשית, העובדה שכל פרטבאף אחת מהרמות ןשילהכח שלא ניתןעובדות  מכל מקום, ישנן

 האדמה! פני על כאן 
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על  יהיה כאן ,יחסיתבטוחה  גיאוגרפיתאדם בריא יחסית בסביבה סביר להניח ש, אבל יעמוד לרשותנו אנו לא יודעים כמה זמן

 :רב יותר בדיוק שנה, לא קשה לחשב 85בממוצע  שנה. ניקח 95-ל 75בין  פני האדמה

 12-ל ביכפנ –יש לנו  חודשיםכמה 

 4-ל ביכפנ –יש לנו  שבועותכמה 

 7-ל ביכפנ –יש לנו  ימיםכמה 

 24-ל ביכפנ –יש לנו  שעותכמה 

 60-ל ביכפנ –יש לנו  דקותכמה 

 .לרשותנו לעמוד ותיכול שניותולראות כמה  60-אנו יכולים להכפיל פעם נוספת ב

 

 !שנותרה לכם לחיות על פני האדמה פחות ה אחתיהיא שני מתקתקת בשעוןו שנוקפת השניי כלש העניין הוא

 

 מה אמור אדם לעשות בזמן קצוב זה?

 

* * * 

 

 - 'מסורתייםמקורות 'מה שמכונה אל פונים רוב ה, מעין אלוסוגיות מקדישים זמן ומחשבה להנו יבינהמעטים מאוד תוך מ

 .הםחומר החשיבה שלאל כ - הדת הוא ניהםיבמהשכיח ש

 

ילים אולם המשמעות התרבותית והסמנטית של מ –גלו תנ םבזמן ובמקום בה הה נהוגיתשהי המדוברתבשפה דתות מדברות ה

. איננו יכולים מתחלפתלית אמסגרת מנט לעוררנוטה  'שפה דתית'יא ששל מציאות זו ה משמעותיתה תוצאהזמן.  עםמשתנה 

 'החברתי הראש'תוך , מפה היומיומית הנוכחית שלנושה עזרתב משמעותעל  או אלוהיםעל  באורח אמיתי ומועיללחשוב 

 א מסוגל להתמודד עם כל נושא שבעולם, פרט ל:ושה בנוי כך הזה השכל. נמק בעזרתוחשוב ולל למורג ואחד שכל אחד שגרתיה

 

 ?בעניין זהומה ניתן לעשות  –מדוע אנו כאן 

 

עדיין יש להן את הכוח  תועדו. שבו ןבזמ להבינם הניתן היו ייתכןש! אלא שהן מדברות במונחים עוסקות בו דתותהזה מה ש

מתקבלות על  אלו מהותיותבו שאלות ש מצב, בנוחלקאת תים, או לפחות ם אותנו לעימקול רגשית מבחינה להשפיע עלינו

נוטים לקבל אותם, אם  שאנועד , כך לא דומים לתחושת החיים הרגילה שלנו-כל אלהפחות כשאלות. רגשות כל הל, הדעת

 שניתן לדעת או לחוות בתחום זה. קסימוםמה לכאורהו –דתית החוויה הבתור בכלל, 

 

התקבלו או הובנו בקרב  לא' הם התעוררו לחיים'בה שתקופה בר שרמתב ,אמר בטקסטים דתיים שוניםנכשאנו בוחנים מה 

אמיתיות במונחים היסטוריים. הסיפור של משה שמקבל או  סמליותהן ולא משנה אם . יש לנו מספר דוגמאות, הרחב הציבור

לא רק  –ביבו באותה עת. אחר כך, בדת הנוצרית ההמונים ס תקוממותוה –שהוא הבסיס לדת היהודית  – בהר סיני התורהאת 

ללא הבנה  'מונחי חיים פשוטים'ב הדברים פירושהואשמו בעצמם התלמידים שאפילו אלא  ,'ענייןקלט את ה'שההמון לא 

. בקוראן, יש יותר מהתייחסות אחת למנטאליות של האנשים שקראו את הטקסט, ואמרו בסופו מקדמיםמלאה של מה שהם 

 אגדות של נשים זקנות, אמונות תפלות!".אלה , זה כבר שמענו את כל ,אוישל דבר, "

 

 שכל בעליעל ידי המונים  מפוקפקבאופן , אומץ הרוטההו יתמקורצורתו השנדחה ב מהשים גלאנו מ כך שאלפי שנים לאחר מכן

 דש שלהם!והק יכתבלצאת ולהרוג בשם אפילו מוכנים ה –גאווה על ידי  מזוהםוחיים על ידי ה מזוהםמעוות, 

 

 אמיתי משהואו לשמוע  – רה ורלוונטיתרושאלה פשוטה, ב מתוך למציאות התייחסלבלתי אפשרי רוב האנשים לה שנראכעת 

 .חמוראופן ב המותנה שכלם באמצעות
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ר, ורמשהו ב ומרואני שואל את עצמי מהם הסיכויים ל 'אלוהים נו שלמבזבזים את זמ'ין קלטת שכותרתה כאן אנו מנסים להכ

מלפני  תירעיונ מסגרתתוך ב, אך מוצאים את עצמם מבולבלים אלו סוגיותבהרת השמרגישים צורך ב מי, למועילבעל ערך, 

 אלה, שיותר מכלל ;על ליבם ומצפונם צורבפצע אלא שאינה  –ית מילול, לשונית, סמנטיתשנקלעו לעצירות  מיל ;אלפי שנים

לתחושה הפנימית שלהם תואם הו – מהות היקוםשהם מרגישים שהוא  'טוב'ה עןלמובמפורש ברצינות  לעבוד אחר, רוציםדבר 

 מה לעשות! באמתיש נו, ושממשמעות לקיו ישש

 

 או, כמו שנאמר בקוראן:

 

 ,חושב המה את'

 אותךשבראנו 

 'הספורט? בשביל

 

* * * 

 

'ההבנה' הוא מנסה לדבר אל  ,אחראדם אל מדבר  אדם. כשאני פונה מיל אני מניח מראש ,כעת מדברשאני  כשאני מדבר כפי

לת. אם שוטר עוצר עיהיה חסר תו ענייןכל ה ,לקלוט. אחרתיכול יכול להבין,  האדם השנילהעריך, פחות או יותר, מה  . עליושלו

לפנות  הכרחהאת מסמכים מסוימים, ההכרח באת המהירות המותרת, את  –יודע דברים מסוימים  וא, הוא מניח שהנהג

או  ,מכך סיקמ שוטרלא מבין זאת, ה נהגכשהוא ניגש לנהג. אם ה הלאאת כל הדברים המראש בכבוד. הוא מניח  'איש החוק'ל

 להיות שוטר. ראוי עצמו לא , או שהואנהגלהיות  ראוי לא נהגשה

 

 , לכולםלדונוכולם  לכולם. ותנוגע ןמובן מאליו שה ,ותרלוונטי ןהאם ש ,סוגיות מכשיר הקלטה עלתוך אל כאן אני מדבר כך ש

 ו: זמן מוגבל יש

 

 מה לעשות? –כולם תוהים 

 

זו שיש ה המשותפתשאלה הבאמצעות  הצליח לתקשר! איך ניתן ליםים שונאופנ כל כך הרבהבאנשים מקשיבים מצד שני, 

 וקלטי שאוליכך  ,שלהםהסובייקטיבי , המותנהה'פיקח',  שכלדרך ה חדור? איך לובין שלאמודעים לה בין שהם לכולם, 

איך להראות  .מלכתחילהברורה להם  אינהאם עובדה זו  אפילו – עמוקות עסיקה אותםמ באמתש סוגיהתייחס למשמישהו 

 - אישיתלטובתו ההדובר  אותונצל י אם יתקבלש ,דמיונילשומע 'סיפור מצוץ מהאצבע' או משהו סה למכור מנשהדובר לא 

היכולת והמזל  וולו לדובר הי להקשיב, לו רק יכול היה שומעוני לבעל עניין חישהינו סה להתחבר עם משהו מנאלא למעשה 

 להעביר זאת בבהירות.

 

* * * 

 

 ?האיברהרי ייצשאנו לא, ברור לאנשים מסוימים ולאחרים כך מדוע זה כל 

 

 !יצירי הבריאהאנו 

 

חיים מרגע באותנו  מחזיקמה באמת את עצמנו! אנו לא יודעים מאיפה באנו, ואנו לא יודעים  יצרנוהרי לא  – ברור ל כךזה כ

מערכת את אוזניים, האת את העיניים שלנו,  –נו לתוך בית חרושת ויצרנו את עצמנו נכנסהוא שלא  יודעים כןלרגע. מה שאנו 

ויר ולעמוד זקופים, להירדם בלילה ולהתעורר בבוקר, וא שאוףהיכולת שלנו לאת הרגשות שלנו, את שלנו,  שכלהאת העיכול, 

 !יצירי הבריאה אנוש ברור האלה בעצמנו.המדהימות יכולת הלימוד שלנו. לא בנינו את היכולות את והבה שלנו אהאת 
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כי ו 'ברירה הטבעיתה'תהליך ידי  עלני מכ פןמדמיינים שהחיים התפתחו באועדיין  'דארויניסטים'מכונים ה האלשה ראנ

יחסית ובגרות רגשית מוצא הנחה כזו מגוחכת  שכל בריאעם . אני חושב שכל אחד אתה ואנילאיכשהו שהו חיידק הפך זאי

לא היית מצפה שיצוץ הרי לבנים על הארץ,  עמוסת שאיתמ היית מרוקן: "לו בערך כךעניין זה נשמע בפי הרהור סּו לחלוטין.

 בית!" שם

 

 .גבוה יותרנו על ידי משהו . נוצרבדמיונו ת שאדם יכול להעלותוקרימהדבר הרחוק ביותר מ –היטב  מאורגנת 'חבילה' אנחנו

זמן -לתקופתעם כל השאלות שהמציאות הזו עשויה לעורר, עובדה אחת איננה ניתנת לערעור: אנחנו נמצאים כאן בתוך הגוף 

 של כל זה. מה, או האיך, המדוע, תהיה אשר תהיה האמת באשר למוגבלת

 

 , שהיא:הזה דיוןהת ההשראה של מעוררושוב, אני חוזר לכותרת 

 

 אלוהים נו שלבזים את זממבז

 

 ברקע.את קולו ע יולו ריד ממשיך להשמ

 

 א:יהאלוהים של  נולבזבז את זמו יכולים להפסיק אנ הב דההיחי דרךאנסה לגעת בעניין מזווית אחרת. ה

 

 להיות

אלוהים!עם  בזמן  

 

 בחיק ומתמקמים לבדרגילות שלנו ההחיים נסיבות תוך ם מיוצאיהיינו  , לוובכן? 'יות בזמן עם אלוהיםלה'מהי המשמעות של 

שהטבע הוא מערכת  – יודעיםמה שאנו כבר את  להרגישאפשר לנו זה היה ממדבר, בפסגת הר או על ער, אם ביהטבע, בין 

סביב  נעח ב סביב השמש, הירובהעונות, כדור הארץ ס ישינוי !הנכון לו בזמןו מובמקודבר כל . במובהקמסונכרנת ומשולבת 

מתואם , כל כך ל מדויקוהכ מאפשר לבני אדם ולצורות חיים אחרות להתקיים.ההמדויק  הטמפרטורות וחטוכדור הארץ, 

לו מוכן. הטבע זורם כבר וחלב האם לאוויר העולם התינוק יוצא  –אדם השל בני  גדילההלידה וה, התעברותהן. מחזור תוזמומ

  !כמו שאומרים ,בזמן האלוהיםל והכ –ביופי ובשלמות 

 

פוטנציאל  'חבוי'האדם של  ומהותתוך בבאופן ייחודי,  ו!של מהותל בהתאםמתפקד  ,זמן האלוהיםבומתואם  ןתוזממכל מה ש

  !נכוןבאופן  מחוברהוא ובמידה  –לדמיין  עשויהרבה מעבר למה שהוא ו – להתפתח רדום

 

* * * 

 

 של קלטת זו: הצד הראשוןפחות או יותר על מה שנאמר בסוף אם נחזור כעת, 

 

 של  השלמות  עם מתואם ומתוזמןם יכול לממש את מלוא פוטנציאל הצמיחה שלו, הפוטנציאל שהוענק לו בלידתו, אם הוא אד

 .'בזמן עם אלוהים' כלומר – הבריאה

 

 וזמנו של האדם והיםזמנו של אל

 נמדדים אינם

 .אותו שעוןלפי 
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הוא יכול  – והים'אלשל נו צליל שעו'את עצמו ל לכוונן  . אם הוא יכולהיםוצליל שעונו של אליכולת לשמוע את את היש לאדם 

 !והיםאלשל  נולהפסיק לבזבז את זמ

 

את צליל שעונו  שמעומקורות שהאותם . מסורות שצמחו מאקדמת דנמעל ידי אנשים מסוימים נשמע  והיםאל נו שלצליל שעו

 !אלוהיםה דבר  או והיםאלה, שם השם  אותוכינו  של אלוהים

 

 .והיםאלשל  נושעו ללינם אלא אמצעים לשוניים לזיהוי צאי והים'אל'דבר ה' או והיםשם האל'

 

 שעברו של אנרגיות ךוכזילאחר  'עשמול' ניתןאותו  ,צלילה(. קיים תנוד) צלילהם  – שםאו  מילהברמה היסודית ביותר, 

 .ידע אמיתית על והמבוסס, ת רצון טובו, בעלותת כנולבאמצעות פעו טרנספורמציה

 

 דיו , נוכח ומודעעניונקי ושהוא  אדם

 לשמוע  בו הוא מסוגלשלמקום  להגיעכול למעשה י

 הצלילאת השם, את את המילה, 

 'והיםאלשל מקצב ה'של מה שניתן לכנות 

 והיםאלה בזמן מסונכרן

 ,האלמנטים המסונכרנים האחרים ומחובר לכל

 של קליטהפתוח לוכתוצאה מכך להיות 

 אינטליגנציה גבוהה יותר

 הכוללת, המערכתחלק מ ינההש

 לפתח את כך עקבו

 יכולתההתובנה, ההבנה ו

 ולעבוד להעביר, לקבל, לתפקד

 אותה ןלמעבתוך ו

  שלמהמציאות אוניברסאלית 

 שאנו מכנים

 אלוהים

 

 -ו

 !אלוהים נו שללהפסיק לבזבז את זמ

 

 בעלת הצליל המלבב,כונה בעברית במילה מ ,והיםאלשל  נואת צליל שעו לשמוע על מנתחייב להיות בו  אדםש רגישותה מצב

 בשפה האנגלית(. conscience –)המקבילה ל  ,מצפון

 

 כ:באופן מוצדק ומדויק זוהה מ 'מצפון'

 היםנציגו של אל

 !ותאדמעלי 

 

 . ה הכללית של הבריאהתכוונ ועם אלוהיםהזמן , עם/בפעולה ףמשת, וכתוצאה מכך ןמסנכר/יוצר הרמוניה, המצפון ''צליל

 

 של האדם. לכן נאמר: 'ההיגיון הרגיל' נואיההיגיון של כל זה  ,נחים מעשייםבמו
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  והיםאלשל היגיון ההאדם ושל היגיון ה

 אינם 

 .אותו היגיון

 

סיים את ול לעל, או מסיים את חייו במלוא מובן המילה יתיאמשאדם  ,זו היאהמציאות השל ההיסטוריות אחת התוצאות 

של  'היגיון', של הסתירות הבלתי נמנעות בין התסמליה צורתהר זה טומן בחובו את האמת, ב. סיפו'ממוסמר לצלב' ,חייו

 למענה. מוכן להרוגבהחלט הוא  במצבו האנוכי, אשר ,של האדם מסולפתהמציאות ה-תחושתלבין היקום 

 

היקום  – יםוהאלה ןשל שעו המילה, השם, הצלילהאדם עם של  רטטהתלויה בסנכרון  שמה, הגוף והננפשבריאות ה

שיכולה להבין במונחים  אינטליגנציה רדומההחיבור של אדם עם מציאות זו מעורר באופן ייחודי ביותר, ! האינטליגנטי

 :את מעשיים

 

 של הקיום תכליתהכיוון וה

 םשה

 תהליך אבולוציוני

 ה שלצמיחאל עבר 

 .מודעותה

 

 )חדית'( ', וייחלתי להתגלותנסתרהייתי אוצר '

 

* * * 

 

 כצמיחה של מודעות. 'התקדמות רוחנית'לתאר  שוב בה אנו חיים כעת, אנשים נוטים בתקופה

 הם מכנים אותה

 .'תורחבמודעות מ'

 

 טריטוריה, מאוד תמחוספסו תמורכב טריטוריה. מאוד השונ טריטוריהאלא שהן עוברות דרך  – 'כל הדרכים מובילות לרומא'

, או לרומא תוביללעצמו ש דרך אמתלמצוא  פרטמכאן האתגר של ה .תוסובייקטיבי תודיייח טריטוריה, הת וקשתמושח

, אמתחזרה ל. 'חזרה'דתות מכנות זאת ה. יוג'ת'פרט להאותו ה שיש לתלוי בנטיי - לאהבה, או לשלום, או לאמת, או הביתה

 !עכשיול – והיםאלל

 

 היזו

 הייחודית ויכולת

 של בן אנוש

 האדמהפני על 

 

. ההצדקות אלוהים נו שלבזבוז זמללא ספק, היא , לנגד עיניו אינה עומדתמטרה זו כש ל עצמום לוקח עדשאשהיא כל פעילות 

 .מעורר רחמיםכה באופן ומובנת  מאודעד  הביעצמ – קוסמיתו אוניברסאליתבושה  – בושה בגדרהן 

 

ה רמהמ – קום של בהירותממזה מגיע  ידע. תמידזמין  והמכשולים היה  העיוותיםלהתגבר על  אודות האופן בו ניתןל ע ידע

לאדם כדי להתגבר על  תנאי הכרחיזה הוא ה מקורהמ ידעאדם. השל  'ליאהנורמ'תפקודו מ הגבוהה יותר התפתחותיתה

 .בדרךשהמכשולים 
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, וכתוצאה מכך חותמים את גורלם ברמה ידעהאת  , דוחים באופן בלתי נמנעגבוהההאינטליגנציה האלוהים/אלה שדוחים את 

  ואחרון חביב: ההשלכות.מוסובלים  –ם את עצמם בה הם מוצאי
 

אלוהים! נו שלאת זמ יםבזבזמ  
 

 שיר קצר: מה שמעלה על הדעת
 

"You'd be surprised to know that 

God isn't sentimental 

At all 

No shit!" 

 

 .זה מהותיואמיתי כה  לענייןמסוימת רגישות  מעןגשית של אנרגיה בכיוון הנדרש ללעורר זרימה רנועדו כאלה שירים 

 

* * * 

 סוף

 


