משמעות השם "יהוה":
יהוה זה השם של כוח החיים ,שהוא הכוח היחידי 1ולכן ,יהוה הוא אחד.
אדם יכול לחוות זאת כ -סך כל המודעות הקיימת (אנושית/חיים).
כדי להבין בצורה מלאה ויחידה 2את משמעות המונח "יהוה" כפי שמבואר לעיל ,על האדם להיפגש
(עם יהוה) ולהתאחד עם המצב המודע הזה .3לאחר שזה נאמר ,נבאר את המושג בצורה חלקית
מהפן השכלי (לוגי):
 .1המושג יהוה הוא כל מה שנמצא בהווה( ,חי וקיים) ולכן שם התואר הוא מלשון זמן הווה.4
 .2שמו של האדם הוא יהוה:5
א .בספר תורת משה 6ההופעה הראשונה של דמות יהוה מופיעה כתוצאה מידיעה ,7כלומר ,האדם
עבר תהליך של ניסיון 8וכתוצאה מכך ,לימוד .וכעת משלמד ,הוא כבר יודע .9ב .מזמן שהוא יודע הוא
אדם מפותח/שונה ,כלומר ,הידיעה משנה את האדם .ג .אדם שיודע שהוא בן מוות ,חי את ההווה וכך
האדם קיבל את השם "יהוה" .ד .מכיוון שהידיעה והלמידה גורמות לאדם להפעיל את הראש ולחשוב,
הרי השם יהוה מקביל לשם שמין האדם נתן לעצמו – האדם התבוני/חושב.
 .3הסופר המקראי 10הוא בן אדם שהתפתח (עבר את התהליך של; ניסיון ולמידה ,והגיע לשלב של
ידיעה עצמית/מודעות )11ולכן הוא קורא לעצמו יהוה.
 .4מוח האדם הוא;  .1ה"אלוהים" של האדם .2 .החלק שהווה את החיים ומתפתח .3 .המהות של
האדם .ולכן ,גם מוח האדם יקרא יהוה.
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 1מכיל את כוחות התגובה הבסיסיים .כולם בתוך תוכם יודעים אם את זה ,אם כי לא תמיד מודעים לכך בצורה
מחשבתית.
 2סינגולרית ,להלן ,המכילה את כלל מודעות האדם; תחושותיו ,רגשותיו ומחשבתו/שיכלו .הסיבה לכך היא,
שלא ניתן להבין מושג שמקיף את כלל הוויית האדם רק באמצעות גורם אחד "שכל" .זה כמו ההבדל בין לשמוע
סיפור לבין לחוות אותו מגוף ראשון.
 3הדרך לעשות זאת מבוארת לאורך כל האתר של ספר הישר ומרוכזת בחלק השני של ספר הישר בפרק
ה"עדות"  -כל אדם שנפגש עם יהוה נהפך להיות "יהוה" בעצמו ,כי החל מאותו רגע הוא מסתכל על הכל כולל
עצמו ,כיחידה אחת.
 4עבור המציאות ,זמן עבר וזמן עתיד הם מונחים מומצאים ולכן ,כל מה שקיים במציאות זה הכוח שמנהל את
זמן הווה.
 5ומכיוון שכדור הארץ מנוהל ועובד לפי (שיטת) האדם שהוא יהוה הרי; "יהוה הוא האלוהים".
 6היכן שהמונח נוצר והופיע במתכונתו כאלוהי ישראל.
 7ספר בראשית פרק ד' פסוק א'" :והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה".
 .1אדם בגן העדן נקרא "איש" ("כי מאיש לוקחה זאת") ,כעת אחרי שהוא יודע ,הוא נקרא יהוה .2 .אישה
רוכשת מבן זוגה זרע ,ככה היא "קונה" תינוק/ילד/איש מבן זוגה .3 .כל אישה שילדה ילד לבן זוגה יודעת כי
באותו רגע היא רכשה (קנתה) חלק מימנו( ,קניתי איש = אדם ,את יהוה = זה שמו של אדם) .4 .מזמן שיש
לאדם ילד הוא כל הזמן עסוק בדאגה מה קורה אתו עכשיו .כלומר ,הולדת ילד בכלל היא רכישה (קניה) של
המודעות לזמן הווה ,הורה לא יכול לשכב ולחלום ("גן עדן") ,הוא חייב לפעול כדי לדאוג לצאצאיו .לסיכום :בכל
צורה שניתן לנתח מהכתוב ומההיגיון ,יהוה זה אדם.
 8עם נחש.
 9אדם יכול לדעת רק מעצמו ,והדבר היחידי שהוא יכול לדעת מעצמו היא העובדה שהוא חי .בסיפור גן העדן
הסופר המקראי משתמש בדמות הנחש ,הסיבה לכך בין היתר היא; שכאשר נחש מכיש אדם ,אדם מבין שהוא
חי  .1על ידי הכאבים העזים ,רק מי שחי יכול לסבול .2 .על ידי זה שהוא הורג אותו ,רק מי שעומד למות מבין
שהוא חי .כמובן שאלו דרכים לא מומלצות ללמוד את העובדה שאדם חי ולכן ,שיעור זה מוטבע במוח האדם גם
מבחינה מובנית להלן ,מוח הדו חי/זוחל ,וגם מבחינת ייצר בסיסי/אינסטינקטיבי של רתיעה מנחשים שקיים
באדם.
 10ספר שמות פרק ל"ב פסוק ל"ב/ל"ג" :ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת [ל"ג]
ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי"
 11מודע לרעיון החיים המאחד את הכלל.

