
  

 אנשי הידע הישן ואנשי הידע החדש
 

כל ידע ולימוד הם נכונים לזמן מסוים, עד שמגיע אימפולס חדש שמביא עמו 
צורך בידע חדש. הידע הישן הופך אז לקליפה של עצמו, באם האנושות 
נצמדת אליו במקום להמשיך הלאה לשלב הבא. אנחנו מעריצים אנשים כמו 

כיוון שהם היו פורצי דרך שהביאו חשיבה גליליאו גליליי וקופרניקוס ובצדק, 
חדשה לעולם של זמנם, שהיה זקוק לכך. אנחנו מעריצים את מסירותם 
לאמת ולשליחות שחשו כי מוטלת עליהם, במיוחד לנוכח הבוז והרדיפות 
שמהם סבלו מצד אנשי העולם הישן: כל אותם אלו שהידע החדש ערער את 

 לפגוע במעמדם.איים אף ו אמונתם
נדרש ידע חדש, זמן שבו  כעת שוב ניצבת האנושות בזמן כזה שבו והנה 

אינו מספק את התשובות לשאלות ואת הפתרונות לבעיות  הידע הקיים
הרבות. כעת אותו מחזה שב ועולה על בימת ההיסטוריה, אותם תפקידים, 
אלא שרק השחקנים התחלפו. הגרעין הקשה של הממסד המדעי שהוא 

הוא שממלא כיום את תפקיד האינקוויזיציה של  אתיאיסטי,-מטריאליסטי
תקופת גליליאו; הוא עושה זאת במסווה של נאורות, הוא מכנה את עצמו 
"ספקן" כדי להתהדר במעטפת של כובד ראש ושל שיקול דעת מעמיק; אבל 

בעצמו לדת, על כל את המדע מבלי להרגיש, בתהליך הדרגתי הוא הפך 
הכיר חקור ולת עיניים, חוסר רצון ל: עצימסממנים הישנים והמוכריםה

. אמנם המציאות המודרנית אינה אנשי הידע החדשבמציאות ורדיפתם של 
מאפשרת לו להשתמש במרתפי העינויים שעמדו לרשות האינקוויזיציה, אך 

ך שאזכורו של כוח עליון במחקריו או מה בכך? כאשר מדען מודע לכ
 –יד את מעמדו המקצועי בסכנה בשיחותיו עם עמיתיו יגרור כלפיו בוז ויעמ

השתלטו על המדע מנע מכך. באמצעות מניפולציה על התודעה ודאי שהוא יי
הכוחות המטריאליסטיים שכיום מעכבים את התפתחות האנושות. כל מי 
שיבחן לעומק את מקור הלעג המושמע בנוגע לרעיונות מטאפיזיים, יגלה 

מחקר כוון ושאינו נובע מלעג אוטומטי שמקורו בתיכנות חיצוני ומשזהו 
מוכנים להצהיר על  ,מדעי אמיתי. למרבה האבסורד, אותם אלו הלועגים

)תיאוריית של החיים מקרית התהוות אמונתם ברעיונות מגוחכים ביותר של 

, המנוגדים לכל היגיון ולמחקר מדעי רציני; רעיונות שאין להם האבולוציה(
דאי שלא אצל אלו הנחשבים מקום אצל אנשים בוגרים ובריאים בנפשם, ו

 לאנשי מדע.
בעלי השליטה בעולם הם שעומדים מאחורי מעשה ההונאה הזה, הם  

האחראים לחשיכה התרבותית של זמננו. הם מודעים היטב לכך שרוחניות, 
ימים על כל אלה מאי –מדיטציה, אמונה, קרבה לטבע ואורח חיים בריא 



  

)מימון קשורת וגם באקדמיה שולטים באמצעי התשליטתם בציבור. האנשים ה

ון יודעים שאדם אתיאיסט סובל יותר מדיכאון, שרוי בפחד ונתמחקרים( 
דתית, פמיניסטית -למניפולציות של שנאה על שלל סוגיה: לאומנית, אנטי

ועוד. אדם המסומם ומכור לתרופות/סמים ולמזון תעשייתי, זהו בדיוק 
 מפרנס אותם.האדם מהסוג ש

ה שלב נגזר מרמת ההתפתחות שלה. בעבר הי קה לוהידע שהאנושות זקו 
האדם נמצאו בדרגת התפתחות שניתן לומר עליה שאינה גבוהה -שבו רוב בני

במיוחד, הדתות סיפקו מענה הולם לצרכיהם ושמרו עליהם במסגרת 
הביניים -ימיהשואפת למוסריות. חלפה תקופה, ובאזור הזמן של סוף 

כבר במתכונתן הישנה התאם, הדתות האנושות עלתה שלב וצרכיה השתנו ב
המעכב את  ותו זמן הן הפכו מגורם מועיל לגורםלא יכלו לספק אותם ומא

זמן שבו האדם נדרש להתבונן בעולם, לפתח את ה שות. באהתפתחות האנו
מודעתו ואת אישיותו, באמצעות השכל. זה היה הרקע לעליית המדע 

סוף ימי הביניים והאיר המטריאליסטי, הוא היה זה שגאל את האנושות ב
 את דרכה באפלת הדתות הישנות. 

כיום האנושות שוב נמצאת בשלב מעבר. כאן השכל כבר לא מספיק,  
דור במוסר ולפתח לנהל את חייו באופן מוסרי, עליו להיות ח נדרשהאדם 

עשות רק באמצעות התפתחות רוחנית, ואת זה ניתן ל בקרבו חוש למוסר;
אותו מדע שבתוכו.  החלק האלוהי האדם עם באמצעות חיזוק הקשר של

לתוך המטריאליזם והפך לגורם המעכב את  בינתייםשקע  שהועיל בעבר,
מכיוון שמדובר  זה אומר שצריך להשליכו לאשפה:התפתחות האנושות. אין 

גם עשוי חיוני לתחומים שכוחו יפה להם, והוא  בשלב מעבר, מדע זה עדיין
מחקריו, בתנאי רק שהממסד השולט בו לסייע ביד המדע החדש לאישוש 

 יכיר במדע החדש ולא ינסה להכשילו כמנהגו עד עתה.
 
 

 



  

 בעל המאה הוא בעל הדעה
כפי שבעבר מים. גם את המורים המתאי עמומביא בלימוד חדש הצורך 

וגם  כיום ישנם מורים חדשים,הופיעו המדענים המהוללים המוזכרים לעיל, 
 משתמשים כיום הם זוכים לבוז מצד אנשי הידע הישן. אנשי המדע הישן

 בלוגיקה ירודה ובשיטות מיושנות כדי לשלול את קיומו של כל מה שאינו ניתן
-הם סיגלו לעצמם את ההרגל להדביק את הכינוי "פסבדו .תפיסה בחושיםל

וות לו מנת לש-מדע" לכל ידע המצוי מעבר לגבול יכולת המחקר שלהם, על
תפלה, ובכך לשלול אותו במחי יד ולהימנע -מראה נלעג של אמונה

מהתמודדות עמו; במקום להשכיל ולפתח כלים חדשים, הם משמיעים את 
מילת הקסם ופוטרים את עצמם מן המשימה. הם נוהגים כך כתוצאה 
מחשיבה שבלונית ומקובעת, וכן מתוך ידיעה שהתגליות החדשות מאיימות 

מדובר באותם טיפוסים שבעבר לעגו קע תחת רגליהם. לשמוט את הקר
אין נמצאים בשימוש ולרעיונות תיאורטיים, שמאוחר יותר אומתו וכיום 

עליהם עוררין כגון אטומים, קרינה וכיוצא באלה. כמו קודמיהם 
האינקוויזיטורים גם הם מנצלים לרעה את הכוח והסמכות שהופקדו בידם, 

וט את הבליהם ר. הם מסוגלים לפלאת שליטתם בתודעתו של הציבו
אך מהיותם פועלים בשירותם , של החיים מקרית הגמורים אודות היווצרות

הציבור ממשיך להאמין להם  – ולכן חולשים על האקדמיה של בעלי השליטה
-ומתעכב בתהליך התפכחותו מהתרמית. כמו המאמין רפה השכל של סוף ימי

ר שלו במקום לחפש את האמת הביניים, שהרגיע את ספקותיו אצל הכומ
לעזוב את  היא נמצאה, כך גם רוב הציבור של ימינו מסרבים במקום שבו

ך, איתו ועם שלל הבעיות של הידע הישן. הם תקועים, אם להתבטא כ
 .האנושות בתקופה המודרנית

 
 לאן ללכת, ומיהם המורים האמיתיים?

לטנות ובטפל, של צדק, שהעולם החדש רווי בשר רבים חשים, ובמידה רבה
וכך חלקם ממהרים להשליך את התינוק ביחד עם העריסה ולוותר על 

 פוריהההתפתחות. עולם העוסק במה שאינו נתפס בחושים מהווה קרקע 
לבלבול ולרמאות, וגרוע אף יותר מזה: פעילות רוחנית מצד הטומאה 

 העולם החדש מציב בפניאדרבא, זהו בעצמו אחד האתגרים ש .אחרא(-)הסיטרא
דורש מהאדם להיפטר מגלגלי העזר, לפרוש כנפיים ולעוף; לעזוב האדם. הוא 

קטיבית ולהתחיל ואת התודעה הקולהישנים את המעבדות, את כלי המדידה 
אל העולמות הרוחניים שמחוצה לו, , ידועים-לפסוע לעבר האזורים הבלתי

 בציווי כפי שנרמז בתורה החלק האלוהי שבתוכו. –ופנימה אל הנשמה 
האדם נדרש כעת יותר מתמיד  – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכםהאלוהי "



  

לחשוב בצורה עצמאית לקדש את גופו ולעשותו משכן לאלוהים; הוא נדרש 
עליו להשכיל לקבל  ולהקשיב ללבו; ומכיוון שמהלך זה כרוך בסיכון,

לו הפנימי התשובות מתוכו ולסנן את הקולות האחרים המתחזים לקו
האגו הנמוך ושל הכוחות המתנגדים. של  ו: קולותיהםבמטרה להכשיל

אנשים החשים שאינם בשלים למהלך זה עשויים להיעזר במורה. ואולם אין 
להימנע מן המהלך רק מתוך זהירות, שכן הימנעות הנובעת מסיבה זו סכנתה 

, הם נאחזים בקרנות שי הידע הישן פוחדים מן המהלךאנגדולה אף יותר. 
המנוון רק כדי שלא ייאלצו לחשוב בעצמם; כשהם המזבח של עולמם 

נודע, -נדרשים לחשיבה עצמאית ויצירתית, ליציאה אל מרחבי החופש והלא
 הם חשים חוסר נוחות עד לכדי בעתה.

להיעזר במורים, אנשים קדושים שהביאו  מומלץ אפוא לאדם בתחילה 
 לאנושות את הידע המתאים לתקופה החדשה. אותו חוש אינטואיטיבי
 שהאדם נדרש לפתח בקרבו הוא גם שינחה אותו בבחירת מוריו. אדם

על פי התחושה שהמורה משרה עליו  המתקשה בכך יכול לזהות מורה ראוי
 ינדיקציה החשובה ביותר. מורה אמיתיזוהי הא ,)במיוחד במקרה של מורה חי(

מעודד את תלמידיו למחקר מעמיק  בה, חופש, רוגע וסבלנות; הואמשרה אה
אף להקטין את תלותם בו; הוא שואף להביאם עד למצב שבו לא יזדקקו ושו

לכל. אומרים אף לו עוד, שלב שבו כבר יוכלו למצוא בתוכם את התשובות 
ה של המושג, הוא מורה השואף לכך שתלמידו שמורה אמיתי במובן הגבו

, הוא ושררה ב בצען שמורה אמיתי אינו יכול להיות תאיתעלה עליו. כמוב
 או מזיק לעצמו בשום צורה.סיגריות צורך סמים, אינו מעשן אינו 

 
הידע החדש למעשה היה כבר ברשות האנושות מזה אלפי שנים, אבל מכיוון 

נשמר אצל  ת דרגת ההתפתחות המתאימה, הידעשהאדם הרגיל טרם השיג א
הוא שוחרר לרשות הרבים  91-מתקדשים בחוגים אזוטריים. במהלך המאה ה

 ש לכל דורש.נגיהוא וכיום 
 
 
 
 
 
 
מדובר בהכללה, אפילו כיום הדתות מהוות כוח הבולם את כוחות הטומאה שכמובן *

 .השולטים במערב. אין להתייחס לדת כמקשה אחת אלא כמכלול של כוחות חיובים ושליליים(

 




