הבקשה .1סילו
" ...כיון שהיום אנחנו חוגגים אירוע ( ובאירועים רבים אנשים נוהגים להחליף מתנות) הייתי רוצה
להעניק לך מתנה ,אותה אתה תראה אם ראוי לקבלה .מדובר למעשה ,בהמלצה הכי פשוטה
ומעשית שאני יכול להציע .זהו כמעט מתכון מטבח ,אבל אני סומך עליך שתלך מעבר למה
שהמילים מציינות...
באיזשהו רגע של היום או הלילה ,תשאף אוויר מלוא הפה ודמיין שאתה מביא את האוויר הזה אל
ליבך .באותו רגע ,בקש בעוצמה עבורך ועבור יקיריך .תבקש בעוצמה בשביל להתרחק מכל מה
שגורם לך לסתירה פנימית; תבקש בשביל שבחייך תהיה אחדות .אל תקדיש יותר מידי זמן
לתפילה הזו ,לבקשה הקצרה הזו ,כיון שיספיק שתפסיק לרגע את מה שקורה לך בחייך בשביל
שהמגע עם פנימיותך יבהיר את הרגשות שלך ואת הרעיונות שלך.
להרחיק את הסתירה משמעה להתגבר על השנאה ,על הטינה ,על שאיפת הנקם .להרחיק את
הסתירה משמעה לעודד את השאיפה לפיוס עם אחרים ועם עצמך .להרחיק את הסתירה משמעה
לסלוח ולתקן כפליים כל נזק שגרמת לאחרים.
זוהי העמדה שראוי לטפח .אז ,ככל שהזמן יחלוף ,אתה תבין שהדבר החשוב ביותר הוא לבנות
חיים בעלי אחדות פנימית שיפרחו כאשר מה שתחשוב ,תרגיש ותעשה ילכו בכיוון אחד .החיים
מתפתחים בגלל אחדותם הפנימית ומתפרקים בגלל הסתירה .וקורה שמה שאתה עושה אינו נותר
רק בך אלא מגיע אל האחרים .על כן ,כאשר אתה עוזר לאחרים להתגבר על הכאב והסבל ,אתה
מפתח את חייך ותורם לעולם .ולהיפך ,כאשר אתה מגדיל את סבלם של האחרים ,אתה מפרק את
חייך ומרעיל את העולם .ולמי עליך לסייע? ראשית כל ,לאלה שקרובים אליך ביותר ,אבל פעולתך
לא תסתיים שם.
אם אותו "מתכון" הלמידה אינה מסתיימת אלא רק מתחילה .באותו "מתכון" נאמר שצריך לבקש,
אבל ,ממי מבקשים? תלוי באמונה שלך זה יהיה מהאלוהים הפנימי שלך ,או המדריך הפנימי שלך,
או דימוי מעודד ומעורר השראה .לבסוף ,אם אין לך ממי לבקש גם לא יהיה לך למי לתת ואז
המתנה שלי לא תהיה ראויה להתקבל.
הלאה יותר תוכל גם להתייחס למה שמסביר המסר בספר ,בהתנסות ובדרך .וגם יעמדו לצידך
חברים אמיתיים לדרך שיוכלו להתחיל יחד איתך בחיים חדשים.
באותה בקשה פשוטה ,ישנה גם הגיה שמתכוונת אל החיים עצמם .אותה בקשה ואותה הגיה ילכו
ויצברו עוצמה עד כדי שינוי של מצבים יומיומיים.
בהתקדמות באופן הזה ,אולי יום אחד תקלוט סימן .סימן שלעתים מופיע עם טעויות ולפעמים עם
וודאויות .סימן שמרומז בעדינות רבה ,אבל שברגעים ספורים בחיים הוא פורץ כמו אש קדושה
ומאפשרת את ההתלהבות של המאוהבים ,ההשראה של האמנים והאכסטזה של המיסטיקנים.
כיוון ש ,ראוי לומר ,הדתות כמו גם יצירות האמנות וההשראות הגדולות של החיים נובעות משם,
 1מתוך דרשה שהתקיימה ב 7במאי  ,5002לרגל הפתיחה של הפארק ללימוד והגות "לה רחה"
בבואנוס איירס ,ארגנטינה.

מהתרגומים השונים של אותו סימן ,ואין סיבה להאמין שהתרגומים האלה מייצגים נאמנה את
העולם שהם מתרגמים .אותו סימן בתודעה שלך הוא התרגום בדימוים של מה שאין לו דימוים,
זהו המגע עם העומק של הנפש האנושית ,עומק אין קץ בו החלל הוא אינסופי והזמן נצחי.
ברגעים מסוימים של ההיסטוריה עולה זעקה ,בקשה קורעת לב של יחידים ועמים .אז ,מן העומק
מגיע הסימן .הלוואי והסימן הזה יתורגם בטוב לב בימים האלה ,יתורגם על מנת לגבור על הכאב
והסבל .כי מאחורי אותו סימן נושבות הרוחות של שינוי גדול".

