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מה תפקידו של הספק בחיינו וכיצד נכון להתייחס אליו?
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תשובת המל"ג – המכלול של המלאך גבריאל:
שלום וברכה לך ,יקרה ,בכך אין לנו ספק .אולם מעבר לכך אנו בספק תמידי (מחייכים) .ספק הינו בסיס
להספיק דברים ,להיות מסופקים ,ולספק את הצרכים ...כלומר – הטלת ספק היא בסיס לחיים של
מודעות מיטיבה .הספק שואל שאלות ,אינו מקבל תכתיבים ודֹוגמֹות ,חוקר בעצמו ומחפש תשובות.
הוא איננו מפחד להחליף דעות ,לשנות ולשחרר ,לסור מן הדרך ולבדוק אפשרויות .וזה נהדר! ככה
חיים באופן מלא יותר ,גמיש יותר ,בלתי-תלוי יותר וכן הלאה .למען הסר ספק אנו אומרים בבהירות
רבה :אנחנו בעד הספק!
האם יש לספק צד שלילי? צד הרסני? צד שאיננו מיטיב? יתכן מאד .עצם העלאת השאלות הללו מעיד
על ספק לגבי נחיצותו ויעילותו של הספק בעצמו .טוב מאד .ובכן ,הספק עלול להביא עימו חוסר ביטחון,
קושי לתת אמון מלא ולסמוך ,חוסר-החלטיות ,אי-בהירות ושאר דברים מהסוג הזה .ואתם מעדיפים
לדעת בוודאות ,לקבל החלטות ולל כת איתן ,לברוא לעצמכם עולם של יציבות .הספק מערער את כל
זה.
אז מה עושים? במה תבחרו? בחיים מלאי ספקות ,או בחיים של ביטחון בלתי מעורער? התשובה הינה
כנראה היכן שהוא באמצע .בבחינת גם וגם .קודם הטילו ספק – בחנו כל דבר לפי אמות המידה שלכם,
ואם תחליטו שהוא אמת – קבלו אותו והסירו את הספק .מדי פעם אפשר ורצוי לבחון מחדש את אמות-
המידה עצמן ואת כל מה ש כבר יושב אצלכם בתור "אמת" .אולי משהו השתנה? אולי מה שהיה נכון
לכם אי-אז איננו נכון היום?
אנו אוהדים גדולים של הטלת הספק ,אך לא ניתן להתקיים עם ספק תמידי ואינסופי .נחוצה לאדם
מידה רבה של קבלת המציאות ,הסכמה שכך הם פני הדברים ,החלטות שהוא דבק בהן ,אנשים שהוא
מאמין להם ,חוקים-פנימיים שאינם ניתנים לערעור – כל מה שמאפשר לו לחיות עם תחושה מסוימת
של קרקע יציבה וביטחון קיומי .אם תטילו ספק כל הזמן ובכל דבר – חוששים אנו כי תצאו מדעתכם,
כמו שאומרים .ולכן אנו מדייקים ואומרים :שלבּו ספק ואמון ,כך לא תהיו פתיים ההולכים שולל אחרי
כל רוח מצויה ,אך גם לא תהיו כאותו פרד עקשן המסרב לזוז מדעותיו וממה שהוא מכיר .השילוב של
ספק ואמון ,ספק וביטחון ,מאפשר חיים של גמישות והסתגלות כמו גם יכולת לפרוץ דרכים חדשות
ולהיות מובילי-דעה.
אל תפחדו להטיל ספק – זה ידרוש מכם להיות עצמאיים בדעתכם ,להקשיב לקול הפנימי שלכם ,להיות
אמיצים ולקבוע את דעתכם בעצמכם! אבל כשתעשו זאת תזכו בחופש ,לא תהיו תלויים באחרים,
ותוכלו לברור לעצמכם את סימני הד רך מתוך שלל הדעות והאפשרויות המונחות על סיפכם ללא סוף.
אין לכם למעשה ברירה :אתם חייבים לברור ,אתם חייבים לגבש לעצמכם עולם פנימי ,והספק עוזר
לכם לברור ולבחור .האם יש לכם ספק בכך?
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