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 .ןגורמים לההו ןחזוריהנקבה: מכזכר וכ התגשמויות

 
 ברי היקרים. אני מביאכם ברכות.חכם בשם אלוהים, כאני מבר

 
 תאלוהים נמצאות שמלכלמידה ה קשה להבין את המשמעות האמיתית של בדרך כלל

 לֲהָלך שזה מתייחס כםלעצמ יםמתאר ם. אתבפניםהגיהינום גם , בדיוק כפי שפניםב
מה רק מחשיבים כמציאותי אנשים ולא ניתן לתופסו.  מציאותישאינו משהו לרוח, ולכן 

. כשאנו מסבירים לגעתו את לראו מצבי רגישה לא ניתן ם יכולים לראות ולגעת;שה
אלה צורות יותר להבין ש לקמעט זה הופך להיות צורות,  שמחשבות ורגשות הםכם ל
 או , נמצאים בהרמוניהאו כל דבר אחר. נופים, סביבה, בגדים ספירות תואמותנות וב

הבהיר יכול לאינו הסבר זה עדיין  ,עם זאת. הביניים דרגות בחוסר הרמוניה עם כל
 נופיםפנים לשאין מקום ב ניםמאמיבני אדם . פניםקיים בתזאת יכול להכיצד כל 

כם רוצה לנסות להובילאני , עדיין יםאת במילזלהסביר יהיה וקשה ככל שספירות ו
 מצבים רוחניים.של  לתובנות נוספות

 
 כך גם המרחב. האמיתית ברוח,  ומציאותמשונה לחלוטין האדמה על שזמן בדיוק כמו 

ים יכול םכמו מעל, מתחת, מימין או משמאל הם מושגים שאת ממדים מרחביים
מד הרוחני. כשבני אדם יבמדרך זו ב קיימים ינםאאך ארצי, בית גידולכם הב לתפוס

היקום כולו כי העולמות הרוחניים,  ם, הם הולכים פנימה אליהגופאת עצמם שוללים מ
 עובדה. הילמעשה בתוך האדם. זונמצא 

 
 חישבו על : תקמספגם אם אינה דוגמא, כם להבין את הרעיון אם אתן ל תוכלואולי 

, כך שהכל הופך להיות קטן הלא הנכון הצקמהדרכה אתם מביטים אופרה  תמשקפ
שויים ע ם. עכשיו, אתכםהמציאות על פי הבנת ואז תמונה קטנה זו תהיה, מאוד

יים בכל אדם. אענה העצום, יכול להתק וגודלבהיקום כולו,  שאלה כיצדהעלות את הל
; סמלי ,צורנילא במובן ף המציאות הממשית, אאינו ם הארצי מכעול: באופן הבא כםל

 .יממשה השלכה של במראה, תמונה הוא רק השתקפות,
 

את  תםבגלל שעזב קיר המפרידנופל הש להפרדה. ברגעגורם הרוח, נת הגוף, בו שוכ
פיתחתם ש ,כמובן ,בתנאי --, מתאחד אדםמבני השקיים בכל אחד  ,, היקוםפכםגו

ככל שנמוכה הספירה . נפרדותכל  כבראין הן בספירות להגיע למספיק רחוק כם עצמ
כך  -- (beyond) רב  ע  מ  כאן ועכשיו או ב  תהא זאת ב --בה מוצאת עצמה הישות 

 על ההפרדה להיות. יותר תישורש
 

מתאר  ספק קוויל יכולעניינים רוחניים, אני מדובר באנושי, כשהדיבור הבגלל מגבלות 
כם וביללה יםיכול םהעם זאת, מאנלוגיה.  להיות יותר יםיכולאינם ש בלבד, גסים

שלימוד  . מהכםבתוכ יםנמצא ,ה שביניהםמגיהינום וכל העדן והעל הרעיון שגן למדוט 
 אינואת, וגם ז ניםדמייבלבד כפי שאתם בני האדם ממצב רגשי אינו מתאר זה 



 כל מה שחסר צורה ;ברוחמופשט עבורכם הוא מוחשי משהו מופשט. כל מה ש
יתכן ש ,ראשוןההקושי על חומר גבוה יותר. בנוייה מ, הוא צורה ברוח, צורה העבורכם

 או מראה תתמונ רקהוא לגעת  יםיכול םאת והארצי בחומר שה בהבנהו פגשות
דה אולי להתגבר במיניתן , נושיתבכל נפש א נוכח באופן מלאההשתקפות של היקום 

 י.ותמדיטציה על מיל באמצעותמסוימת 
 

 שאלה בנושא זה? האם יש
 

על ידי אף אינו נראה רעיון הזה, אני רוצה לשאול על האטום שלכן. בקשר  שאלה:
אנושי, המוח ב הסיתפלניתנת אחד. מדענים אומרים כי הוא היחידה הקטנה ביותר ש

 בקעל יכולים בני אדםשאם נאמרה ההצהרה, מה שאומר שאין שום דבר קטן יותר. 
 סודות היקום.הגיע עדי את האטום, הם יכולים ל

 
באופן ניסיתי לתאר, אותו אטום קשור לרעיון ביקוע ה, נהנכוהבנת כפי ש תשובה:

כם. שפהיקום בנשל השתקפות רק הוא ים כחומר חוו םמה שאתש, למדי מושלםבלתי 
סדרי  משמעותוק בדי מההוא יודע כי  ,ריות טובאת זפיזיקאי אטומי היה מבין  אולי

הקטן ביותר וא כמובן, שהמתכוון, האטום הוא הקטן ביותר, ש. לומר השונים גודלה
הקטן ביותר  לתפוס. ברוח, לעומת זאת, יםיכול םקטן ביותר שאתה, יםאנושיים במדד

שהמושגים  אינטואיציהכם , אבל יש לזאתלהבין קשה עבורכם הגדול ביותר.  הוא גם
כל  לזאת מתכוונים.את סודות היקום, וף יחשמים אטונאמר שביקוע ה. כשקשורים

 את הצעיף.מרים מעט יותר  ;במידה מסוימת פותח את הדלתאת ז
 

בחוץ: גיהינום  כלשההכנסיות להאמין  אנשים הושפעו מהדוקטרינות של תה,עד ע
חושבים הם  ,פניםבכתובים שגן עדן נמצא בקוראים מעל. כשאנשים גן עדן ומלמטה 

אור  למעשה,, גרעינית מטילההפיסיקה הז הנה סתירה. א בלבד. רוח ֲהָלךל הכוונהש
, גשיים הםישמצבים ר ה כי שניהם מדברים על אותו הדבר:שמגל  , הסתירה על
 האדם. בתוך ותמצאנה ותרוחנימעשה, ספירות ל
 

 תמסוגלא יה וב מגיעה לשלב של טיהור ,רוחניתישות להתפתחות מסוימת, כל  מעבר
גם ה יכוללהיטמע לתוכה. וווגג עצמה ית, לפשמימה גאותל( surrenderתמסר )לה

מחומר  אם כי -- דמותישות של צורה ולשוב  תהפוךאלה, כך שם נוזלים חוטי שחזרל
 תופסו.ה, אינן יכולות לגבוהדרגת התפתחות ל והגיעטרם שישויות ש ,עדיןכה 
 

בהילקחו אל של היתוך לאחדות,  וזה מבורכת כל אחד יכול לחוות הד קלוש של תחוש
את  וגגלפ כםים יש בכיסופלחוש כמה  יםיכול ם. אולי אתברכהשל  מהעצותחושה 

א יכשה בכל החוויות הגדולות של הנפש באיחוד של אהבה, אלא גם לא רק י,עצמה
 וקרוב לאלוהים, בכל דרך שזה יכול לקרות, דרך הטבע, מוסיקה, גבוהמורמת 

באמת  יםמרגיש םנשימתו של אלוהים נוגעת באדם. אז את או פשוט כאשר מדיטציה,
 נחללתמסר לה וכלתוש די, כלפרוץ את הגבולות יםרוצ ם, ואתכםמגביל אתפכם שגו

ו במונחים אלה, אבל כנראה תאשרכך על  םלא חשבתמעולם . אולי בוולהתערבב 
 לפעמים רגשות כאלה.שידעתם 

 
חרדות ל, אלא גם בלבד ני מתייחס למגרעות וחולשותיוא --רה ופחות טהככל שהנפש 

תו כמיהמהתמסרות העצמי למרות האדם כך חושש יותר  --בריאים שאינם זרמים לו
אנושיות פילוסופיות את ההתמסרות. פחות  תבלוםכך , יותרככל שהנפש רוחנית . לכך

הגיעו למסקנה  ו. באמצעות תובנה כזו, פילוסופיות אללמעשהאת זתפסו מסויימות 



ת המסהיתוך ו זה נכון. למרותאך אין  ,הסופי של האנושות השמצב זה הוא יעד
כפי שכבר  . שוב ושוב,( אינה אובדתI-consciousness) אניה תתודע האינדיבידואליות,

למצב  נהנועתה טהור הוויהוממצב נוזליים ה םחוטיהאת  נהצ  תמ  ו אלישויות אמרתי, 
 --ומאחר שאלוהים בורא  להפוך לצורה שלמה והרמונית.יש עשייה במצב  .עשייה
 בורא,אלוהים ששל  בו. המרכיב הפעילגם תהליך זה מתרחש  --עושה  כלומר,

של אלוהים המרכיב  כךווהמושלמת ביותר.  הטהורה הלצור ושוב שוב מצהמת
 יםמושגים קשאלה  ,אדםהבני  עבורכםעצמו. אף הוא ממיס  ,קיים ותומךפשוט ש

של תובנה. ואולי יכולות להצית זיק  יותאבל אני מקווה שמיל תכם,בהבנלוב ישלביותר 
ני פעם ולא עניתי עליה היקרים שאל חברישאחד מלענות על שאלה  ותיכולאף  ןה

 האם אתה מבין? באופן מלא בזמנו.
 

 זאת. שאנו יכולים להביןעד כמה מפורש, נאמר בזה  כן. בפילוסופיה הודית תגובה :
 

זה נוגע גם הבנה האנושית. טבועה בה אני מסביר סתירהו זמנית, כן. ב תשובה:
במצב  ,הוויהשל במצב אלוהי  ניסיוןה להם ומוניזם. אנשים שהי בנושא של דואליזם

, שחוו את םאחרים, לעומתאמת הבלעדית והסופית. הו שזמניחים , התפרקותשל 
 מקור אמת המוחלטת. הנהי השזוהנים מאמיבורא, האחר, כצורה, כ ואלוהים בביטוי

 נכונות באותה מידה.האל -כם ששתי חוויותואני אומר ל סתירה,ה
 

. תלהיות מומס ביכולתהמדי פעם  כי לא תמיד, ךהוויה, אגם לכלול כל היבט אלוהי על 
היבטים  .שויות הגבוהותכל היאצל  כמו, סדורבקצב לא , אתקורה שרירותיאין זה 

 .(personalitiesויות )מכנים אישיאלה של אלוהים הם מה שאתם 

 
 שלנו הנשימל תמחוברהנשיפה של פראנה, בולזאת מתכוונים בשאיפה האם  שאלה:

 בקצב מסוים?
 

 הקצב הקוסמי.מחובר אל יכול להיות  כם. והקצב שלבהחלט נכון תשובה:
 

 ביותר? יםהחשובתפקודי החיים  והנשימה הן פראנהלכן הו שאלה:
 

 על מילים אלה.נוספות רבות כשתמדטו ובנות תלמצוא תוכלו נכון.  תשובה :
 

 חשיבות כללית, ברצוניבעלות שאלות רבות  כםיש לכיון ויתכן שועכשיו, יקיריי, 
 ות ותשובות.שאלבצורה של  להמשיך

 
 מערבההיית אומר שרצוי לאנשי ה, שיב ביותראני מח הדעתאת כסמכות ש שאלה:

הודית? הבתורה  ביותר מומלץמה ש והמים, הקרחוןוהקרחון או על טיפה ה על וטלמד
 מערב?הלאנשי אין זה נכון או אולי 

 
מפתח  להיות היכולו פרט. מדיטציה כזביכול להכליל. זה תלוי לחלוטין ני יא תשובה:

גיע לרמה טרם הלאדם ש מדיטציה כזו נתןמישהו . עם זאת, אם מסוייםאדם ל
. גם כאן אמיתית עזרהלו להמדיטציה לא תהיה  מסוימת, או שהוא מסוג אופי שונה,

 יש להסתמך על אינטואיציה והשראה.
 

 ?הרפייה תרגילייזדקק לאולי הוא  שאלה:



 
להקצות לעולם אין אדם. ה יו שלבעיות ןמהבתלוי תמיד כן, נכון מאוד. זה  תשובה:
, השאר מעל לכל האדם. תו שליהתחשב במהי בעיבמקום לנוקשה בצורה מדיטציה 

, מקורם החיים הראשייםסכסוכי חולשות? הוהמגרעות , ותהפנימיכן החסימות הי
 שם.מ תמיד

 
מפתם ברבים אדמה  מזלות הםויש ל חזק מדי בחומרמי שמושרשים  שאלה:

מדיטציה מסוג זה טוב יותר מאנשים שיש להם להתמודד עם  יםיכול ,האסטרולוגית
ו לא תהיה אוויר, מים ואש, מדיטציה זיש יותר מדי היכן שאש. או  מיםמזלות יותר 

 ?נכון האם זהנכונה. 
 

 כן, זה נכון מאוד . תשובה:
 

היא  תורה הרגילההתפיסה וה האם אני יכול לשאול את השאלה הבאה: שאלה:
תוכל זכר לנקבה ולהיפך. הכ התגשמותמ ( משתנותincarnationsהתגשמויות )הש

 עבורי?להבהיר נקודה זו 
 

ישויות ה התגשמויותזכר או נקבה, וברוב האו היא  ישות, כל בסיסיאופן ב תשובה:
התנסות הבסיסי. עם זאת, במקרים מסוימים יש צורך ל ןטבעחר ות אעוקב

כל  --מאלוהים  ותפרדיהה --אחר. תן לי להסביר: לפני הנפילה במין ה התגשמותב
היינו הקולט,  גםפעיל והההיבט ן את בתוך עצמשויות היו מאוחדות, מקיפות בתוך הי

הנפרדים  םיאחצהו ,איחודחייב לקרות סופו של דבר בשים כולכם יודע זכר ונקבה.
 -- ההתגברות על הצורך להתגשםישות אחת. זה קורה רק לאחר  וצריייתחברו ו

הגבריים והנשיים הפכו לאחד. מרכיבים , כשההרבה יותרמאוחר  ףא לעתים קרובות
שאחריה  םיישבירה לשנ ובה בעת מאלוהים,האחד, ות מן פרדיההנפילה היא ה

של ממלכות בעלי החיים,  ןזה מסביר את מקור. רבים נוספיםפיצולים ופילוגים 
 עוד ועוד לחלקים קטנים יותר ויותר.נמשכים  פיצוליםשם המינרלים. הו צמחיםה
 
ישות את ה . תארו לעצמכםעכשיו אני חוזר לשאלה שלך .הסבר נוסף , עם זאת,הוז
אל  אבל בבקשה --כדור  נקבה משולבים בצורה שלהחלקי הזכר ו בהאחידה, ה

לכם היו ניסיתי,  לואת בדרך אחרת, כי זני יכול להציג י. אבאופן מילולי מדיאת ז ותיקח
 חרהא גברי,העיקרון החיובי, ההמילים. צד אחד של הכדור הוא חסרים המושגים ולי 

 כשיפוט ערכי. מילה "שלילי"ל התייחסלא ל םמכואני מבקש  --נשי השלילי, העיקרון ה
תכלית של בריאה פעיל. כשאלוהים, בהעיקרון החיובי, ה, הבוראהיסוד הזכרי הוא 

העקרון הנשי, הקולט, הוא . נמצא בפעולה, העיקרון הגברי לתוך צורה מוצהמפעילה, 
שאינו  יבטבע, כעיקרון האימה םא קייו. הבונה וגדל לאט וברציפותס עצמו, וסשממזה 

 .תובהוויח ושפשוט נ ,ברציפות כלהאלא משפיע על בורא במאמר, 
 

ניתן  . כתוצאה מכך,הבריאהבכל גילויי  במגוון אינסופי ניתן למצוא את שני העקרונות
. ינקבהוגם  יהזכרהציר גם ות, בהן מוכלים המשולבגם בישויות התאומות צאם ולמ

לעיקרון הגברי  זה נכוןאין . לכן, ובשלמות, כל אחד במהות את שניהםברא אלוהים 
 עצמו תיפקודים נקביים ולהיפך.לקחת על 

 
 האחר גברי, הצדהכדור. צד אחד הוא העיקרון החיובי, אל השוב חיזרו במחשבתכם 

 .מלאה הרמוניהפועלים בלאחדות, שניהם מובאים נשי. כשהם השלילי, העיקרון ה
ה תהי שבירהה בדיוק באמצע.לעתים נדירות  נפרדוהחצאים  פיצול,כשהתרחש ה



סדר המושלם של לשייך ינו שא ה אירוע כאוטיתהי ווז מאלוהים, ותפרדיהה תוצאה של
 יהה יכולמשגה ה לכן באופן מסודר. הלא התרחששבירה הגם  אלוהים. כתוצאה מכך,

 להיות גברי, ולהיפך.היה צריך שלחלק הנשי מה  ,באופן שרירותיהקצות, ל
 
 שייךשמה על : להתאזןהפיצול , על את הרוחות חזרה לאלוהים מוליכהשהתפתחות ב

 הפיצולככל שכלומר, כגבר. להתגשם בצד הנגדי,  ,לצד הנשי לעיקרון הגברי, אך עבר
את גבר, כדי לכונן כ לעתים קרובות יותרלהתגשם הישות יותר, כך על  בלתי סדיר

ים יודעם נקבה, הייתכ כזכר אום חיית התגשמויותכמה לו ידעתם האיזון המקורי. 
ת באופן בסיסי או את מייצג שות: כל יאני חוזר. כםהפיצול שלהתרחש באיזה אופן 

לנשית  הגיוני א זה. לא יהי, וזה או האחר שולט בהוויתהנקבאת האו  יהזכרהעיקרון 
 מושלם., וכל אחד בדרכו שלו שניהם אלוהייםכי  גברי,השתנות לל תוהרמוני הבריא

 
 או גבר? כולם לעבור את החוויה של מה זה אומר להיות אישהעל האם אין  שאלה:

 
ההתגשמות  אמצע,ההפיצול התרחש בדיוק לאורך קו  לא, לא בהכרח. אם תשובה:

 .צההיה נחותכמין השני לא 
 

 אמצע?בשנפרדו בדיוק  ישויותהאם יש  שאלה:
 

אינה כה הזווית  בהםשאמרתי, יש פיצולים  פילעתים רחוקות מאוד. אבל כ תשובה:
תכלית פיצוי.  פחותנדרש ו יחסית, ותמקו האמצע קטנ ותחריגהיכן שה רחבה,

 ביןכך, יהא עליכם לה עלתמדטו יות. אם התנסולאסוף אינה לסירוגין התגשמויות ה
 היות עםלה ולא כלום אין  ,שלמותעבר ההתפתחות הרוחנית ל ברוח,התנסות שה

  .יםאו נשי םיי, גברכםבמהותם מה את ותרגישגבר או אישה, ובאופן אינטואיטיבי 
 כגבר או כאישה. לשלמות כםביאהתפתחות תה
 

 ,המינית המקורית םלפי זהותים נולדבהן אינם פיצוי  התגשמויותם לעבור עליהאלה ש
לא  ךא, יותיש לאסוף התנסו לכך באמצעות מדיטציה. כמובן, יםיכולים להיות מודע

א יהבזאת להיפך. להאמין  נשית או פוךמת לההגברית המושל ישותהעל שבאופן 
נשיים, כל אחד ים וההגברי/ה בהיבטיו /מת. בדיוק כפי שאלוהים מושלםיתטעות אנוש

דרכו הרמוניה באחד בורא בם, כל ף ביניהלהחליעליו/ה מבלי ש מות שהוא,כ מהם
להיות להיאסף ו התנסותהרמוניה ועל . תאחרישות עם כל הוא , כך ו שלותפקודוב

 שלמות אלוהית.תהליך ההתפתחות, כדי להשיג בחזרה במהלך מובנות 
 

 האם ?ההתגשמויותמחזור כל דרך ממשיכה  הנשי והגברי ההפרדה בין האם שאלה:
 רק בעולם הרוח?קורה אנדרוגני הד חואיה
 

 איחוד לקרות בעולם הרוח.על ה תשובה:
 

 ?אין על הישות להתגשם עודקורה רק כש הואהאם  שאלה:
 

התמזגות רוחנית  איחוד בצורה שלה ,ות התגשמויותרק אז. כל עוד נחוצ בה:תשו
 .רחשיכול להתאינו 

 
 .אותי במשך זמן רב. ]כן[ העסיקהיא הלשאול שאלה מתורת הנסתר? האוכל  שאלה:
 ?העיט הפיצול נעשה בקבוצת הכוכבים שלש Makama -ה לסירוב זה קשורהאם 



 
 בריאה.ה בכל ניתנו באופן רציףסימולטניות. רמזים  יש תשובה:

 
יכול  ניישל המציאות האמיתית. אבלבד אי רלנו שמציאותנו היא  תהסבר שאלה:
איני  אמיתית לנו. איכשהו ההקליפה היא כ את. כשאנו נוגעים בעץ, למשל,זלהבין 

 .עדיין, ני ממש שםימה אתה מתכוון. אליכול לתפוס 
 

לעזור לך  עשויזה ו לאחר הפגישה על זאתאולי אתה וחבריך יכולים לדבר  תשובה:
ואם , אתזלהבין שקשה באותה המידה את ז. קשה להבהיר הלהגיע קרוב יותר להבנ

ים או תישנ ,שנהעוד ב אולי --משנה. מאוחר יותר אין זה היום, זאת יכול לתפוס ינך א
של מה  ,תחושהשל שמץ של מושג,  אור על הבעיה. יהיה לך פתאוםישפך  --חמש 

עליך בצורה  נהמילים אלה תשפע ,כול ללכת. אזיאחד לא מעבר לזה אף  אומר. זה
 שונה מאוד.

 
גם זה במראה,  , מה שאתה נוגע בו אמיתי או נראה לך אמיתי. כשאתה נוגעכמובן

ה המשתקפת חיישות השה יודעינך שא ניחנהבה אמיתי. אתה מרגיש את המראה. 
במגע. ית חווהיא נ יודע איך עובדתיתינך אולכן ה, ודם זורם בעורקימה חהיא מראה ב

יחסים המערכת ש ךתאר לעצמלאדם האמיתי.  תמונת הראיין בהתבלבל ול לעלאתה 
לה אינך מודע יודע איך כל דבר במציאות ינך . אכךדומה מעט למציאויות ה בין שתי

 נגיעה, הקריטריון האולטימטיבי הואעבורך,  ונשמע לאוזן. , נראה לעיןבמגעה חוונ
 .יותר תפיסה רוחנית גבוההלך  ההשוואה וחסרל , כי אין לך בסיסייהשמיעה, או רא

 
 חטא גברית יותר, האם זהעצמה  המרגיששכנקבה, אבל שם גתכשאדם מ שאלה:

 קודם לכן? תאינדיקציה למה שהסבר וזאולי או התגשמות ה נגדכ
 

ולו רק ברמה  סטייה,זו נשיותה ת במורדאישה חטא. כשזה לא הייתי אומר ש תשובה:
סימן  נגד גורלה. וזה תמידהבריאה,  מרד נגד אלוהים, נגד הרגשית . במרד זה כלול

מושלם ההאושר  חייב להירפא. את ואסופו של דבר הב בריא בנפש.שאינו שיש משהו 
מילוי כל התגשמות, וב ניתנושלחיים אמירת הן וה רק על ידי קבלה מלאלמצוא ניתן 

אדם, השל  ויעודמציאת הצעד הראשון להיות על לשרת. תכלית שההתגשמות אמורה 
 יהיה ,גורלואינו ממלא אחר . מי שהזנתיב בקלות ב ותלגלאת ניתן משימתו, וזידיעת 

מצליח ועושה הוא גם כש גשםמובלתי ומרגיש  בתוך תוכו, סובל מבעיות,תמיד אומלל 
 את המסקנות הנכונות מאומללותם, יםסיקמ אינםטוב. למרבה הצער, אנשים מעט 

 שלהם. הם מייחסים את אומללותם לכל מיני יתעצמה םמהותמא מסר ישלמעשה ה
מהמקום העמוק  הודעה שמגיעה אפשרות למעטמיני כל ים שערמו נסיבות חיצוניות

 של מלוא הפוטנציאללא מילא את  כי עד כה, עליו לדעת . כשאדם אומללתוכםביותר ב
יש לחשוף את  ;ים בלבדהחיצוני הןייביטואין זה הגיוני לבטל את , ותבעייש . כשוייעוד

היכן הוא עדיין ו אדםהמשימת חייו של ממולאת יש למצוא באיזו מידה . שורש הבעיה
 עצמי.מה ציקהולאי שביעות רצון מ התרופה היחידה לאומללות זומובן זה. ב חסר

 
הנכונים, הגבריות או הנשיות פיתוח למלא את המשימה של כיצד ניתן  שאלה:

הבסיסי מבלי  םבניגוד לטבע לחיותעל אנשים בשיווי משקל ולכן אינו דנו  בוכשהפיצול 
בה כה אישה שדוגמא ל קח את?לעשות משהו בקשר לז יםמסוגלהיו או את לז מושגר

 רק בקושי רב.אולי , או הנשיות אינה יכולה לפתח את, עד שהרבה גבריות
 

שאנשים מוצאים עצמם בכל  טובה, אבל אתקן אי הבנה. ההנחהזו שאלה  תשובה:



הפיצול קרה בגלל ההחלטה שלהם  . אין דבר כזה.נהנכו אינהאשמתם בלא שמצב 
. הרוח עודאת זיודעת אינה יומיומית התודעה י העד כלפני זמן כה רב , הנפילה בעת

 לזיכרון להגיע לפני השטח. תאפשרמאינה זוכרת, למרות ש
 

 -- בכך והפסיכולוגיה הכירה -- יםיודע םאת: אתזך אני אומר תשאלשמדובר בככל 
 אפילומופיע גבריים. זה אלמנטים בכל הנשים ו אלמנטים נשייםשבכל הגברים יש 

 להיות נשי ועדייןבמזל יכול להיוולד  גברשידידנו כאן יכול להעיד. כפי באסטרולוגיה, 
ממוזג/משולב ובריא גבר גברי. אם מזל ב אישה שנולדה כך גם אדם בריא לחלוטין;

(integrated )תפתח באופן בכך שהוא מגורלו מלא אחר שהוא מ מה שאומר -- לחלוטין

 הגברית, וזהותשל  ההפרישָ למלוא תפרענה לא לעולם  הנשיות יונטיות -- לימקסימ
 אישיות.ת הפריש  את ישלימו ויאדירו המין האחר  הנטיות של . במקום זאת,להיפךו

במובן הרוחני ה חיאינה  באישה הוא מטריד ובעייתי, היא אלמנט גברי לדוגמא, כאשר
חיובית, יהפוך לאיכות טובה אפילו תומכת והיה השפעה תאותו אלמנט ל. אבל המלא

כל יותר הרמוני כך באופן  ,קורהשכך ככל כשהאישה מפתחת עצמה מבחינה רוחנית. 
 בוהה יותר.מיזוג/שילוב ג תדרגל תגיעהשלמה אישיות ותכו והנטייה יזרם נפשי ו

 .ישותהחופשי של ה הברצונאך ורק  שובהכל תלוי כאן 
 

גורמים חיוביים  יתרונות או חסרונות, -- השיגלחיים או מה ש מביאאדם זה מה שאין 
שהוא  מהאלא שמכריע,  -- האנושיתמבט המנקודת  מסתכלים על זהכשאו שליליים 

כל גורם האינטנסיבית ביותר,  דרךהרוחני ב כםבנתיבכים הול םעושה עם זה. כשאת
 נתיב הרוחני, אפילונכם עולים על הליתרון. כשאי פנימי או חיצוני, הופך אמטריד, יה

יפעלו  הגבריים באישה מרכיביםה בעיה. במקרה זהלו לחסרון יתרון להפוךעל 
עד תלוי  כלה. וניהמיים גדולים שייצרו חוסר הרמפני סכסוכיםלבהובילם בסתירה, 

 . האם אתה מבין?שלו בהתפתחותוהאדם רוצה כמה 
 

אני , מתמשךקיטוב  יש לנו כאן הואשב על זה. מה ולא לגמרי. אבל אחש השואל :
 מאמין.

 
 כן, אבל יש עוד. תשובה:

 
 תהליך משלים, של להביא יחד את ההפכים? האם זה שאלה:

 
היותם שכל רכיב בתהליך הוא ניטראלי בעצמו. ים יודע םבדיוק כך. את תשובה:

זיק לה, ההיאזו או בדרך הלהיווצר בדרך  ,מערכת יחסים יכול לפעול לטובה או לרעהב
בטיהור, נה טמוהתפתחותה אישה,  עכבמאלמנט גברי ש ועיל. כשנראהלהאו 
ה המודעת תבאמצעות החלט רקניתן להשגה . שינוי זה במיזוגריפוי וב, ותהתגברב

טיהור. נתיב האו ללכת בבקשר לזאת  בדרך זו. יש לה הבחירה לא לעשות דבר ללכת
ר. זה קרה כתוצאה מרצונו החופשי ולא סדה פיצול נעשה כשהבמקרה, זה לא היה 

על  . לכןביותר אזשנראה הנוח  כיווןבהבחירה ללכת מליתר דיוק,  ,של האדם, או
 .בתחילה שהאדם יצרבוש הקשיים יכמ תמורכבלהיות  בחזרה לאלוהיםהתפתחות ה
 

 הקריירה? תאש לבעיה של האם זה מתייחס שאלה:
 

 כן. תשובה:
 

 טעות טכנית?עלולה להתרחש שבהתגשמות האם בכלל אפשרי,  שאלה:



 
 זה אפשרי.אין לא, לא.  תשובה:

 
כגברים.  וועדיין חי פגשתי אנשים שהיו נשיים לחלוטין במובן הטוב של המילה שאלה:

 .תפיזיה הומוסקסואליות. אני מעוניין במשמעות הרוחנית, לאלאין שום קשר  תישאלל
 

אנו בו נושא אינה קשורה בש מקרה כזה יכול להיות תוצאה של קארמה תשובה:
קארמה  התגשמות קודמתבצבר  . אם אדםבלבד קשר עקיף ו, זהכןמטפלים, או אם 

אישה על  --לפרטים ולא ניכנס  --( או שלה)שלו נו התנהגות פוגענית כלפי מירבה ב
 .סבול זאתולהיפך. יש ל להתגשם כגבר,

 
 .יםמאושר אני מתייחס לא סבלו כלל, הם היו אפילו מאודאליהם האנשים  שואל:

 
 ;טובה סבל. קארמה היא גםבתמיד היות קשורה הקארמה לאין על קודם כל  תשובה:

את  רואהאינך . למרות שזה כךאין זה אומר פשוט סיבה ותוצאה. אבל במקרה זה, 
 .יםקל אינםסוג כזה חיים מאמין לי, הבזה, ש הבעיהאת  הכאב או

 
בין סוגים נשיים  להבחיןהיכן שגם ניתן פרודיטים, רמ  ה  מה אם כן המקרה של  שאלה:

אחד נדרוגינוס מושלם אשל ו קיומ וגבריים. רשומות מדעיות, אני מאמין, מצביעות על
 .לגמרי מושלם היהיחס זה לא  אישה. אולי אפילו וחצי , שהיה חצי אדםבלבד

 
 כבר מצא דברים מדעהמפתח.  לספק השיכולמאוד הבאת שאלה מעניינת  תשובה:

שאלות  התוצאות עםאת חבר יכול היה המדע ל, לו רק היו לספק מידעשיכולים  רבים
 בריאה.ה של יסודה
 

 ה. שורשיתקרמתיתמיד היא  להתרחשזאת כעל התגשמות כואבת הסיבה לכך ש
אנו יכולים לתת בשלב זה. עם הזמן, אותו אין הסבר מרחיק לכת זקוקים להמדויקים 

 לגרוםות נסיבות יכולאילו טוב יותר תבינו והסברים מסוימים,  אולי באמצעות דוגמאות
 שגיאה.כל להיות  היכולאין לקרות. אבל  אתכזהתגשמות ל
 

 אחוזים? מאהזו חסינות של ה? האם שום שגיאה מכל סוג בבריא איןהאם  שאלה:
 

 בהחלט כן. תשובה:
 

 חוק.ה שובקויים יהסיבה לכל אסון היא ש קריאת ביניים:
 

 בדיוק כך. תשובה:
 

 אחת , כלואת ז וזות וסותר טותובריאה סהברוב המקרים, כשתאוריות אנושיות על 
 האםגרעין של אמת. זה נוגע גם לשאלה  להכיל ההסותרות יכול ותיאורימהת

ות גבריישויות  ההנחה שיש רק כנגד כזכר ונקבה לסירוגין ותמתרחש התגשמויות
 לנטייה האנושית ללעבוד את אלוהים כאדם החלפה. אותו הדבר תקף יןוא ותונשי

לב שוב ושוב לשים  וחסר צורה. אנו יכולים( dissolutionמומס ) אותות חוולעומת ל

העמדות  העומד בבסיס תמיד גרעין של אמת , יששכשמדובר בשתי דעות שונות
להבין כי  יםיכול ם, אתותונשי ותגבריככל שמדובר בהתגשמויות סותרות לכאורה. ה

חשוב ת, ובנוסף היכרתכל שלמדת ו שקולת, חברי, וכךעל תמדוט שניהם צודקים. אם 



 היאלראות שתגיע אמת זאת,  לעבר ותמצביעהרבות ה( parallels)קבלות הה על

; קשה לאלץ ותמספיקים אינן מילכרגיל, . שונהלהיות  היכולאינה , וכךלהיות  תחייב
אני מה באמת על אין שיעור קשה. על מנת להבין לה תכם, כשפאל תוך את המושגים 

אלא מילה  שלות המדוייקת אחז במשמעלה בחשיבות עליונה, לא ,עליכםמדבר, 
. אז רגשותיכםעם כם ולחבר את הידע של הבמשמעות הרחבה יותר שלה לקחת

 יכולות להוות תחליף.אינן  יםמיל עבורה תובנה,תגדל בכם 
 

הגיע להכרות לעלינו, בעזרת הדרכה, מעט מאוד נכתב על דברים אלה.  שאלה:
 זה כך?. האין משלנו

 
 יש רמזים --וגם במקומות אחרים  --אבל בתחומים השונים של מדעי הרוח  תשובה:

כאן. רק ן שנית לימודוגם ל לפילוסופיות הרווחותים להיות מחובר יםשיכול קבלותהו
 .בהשראה קריאת ספרות ופילוסופיהמתובנות תקבלו  ,הרגשההאת הידע ותחברו כש
 

 למסקנהעלי להגיע שאלה אחרונה הנוגעת לנושא זה.  אני רוצה לשאול שאלה:
 .יאו נקב יזכר שגוף הואכך אינה תלויה בשל ישות  המתמשכתהרוחנית שהצמיחה 

 זמנית אינהההנשיות  כאישה.בהתגשמותו ך גם ימשמ גברה העיקרון הבסיסי של
 .תחיוניאמת מאמין שזו את העובדה שהוא גבר. אני  המשנ

 
הם משתמשים  איךבבחייהם ו יםשבני האדם עוש זה תמיד תלוי במה ךכן, א תשובה:
 .יותראו יפים חייהם לקלים את מה שהופך בכמו גם  ,קשייםב --שקיבלו בתנאים 

 
? לדוגמא, יותר רגשיהו פעיל מבחינה רוחניתה מדיטציה, שני סוגי נםהאם יש שאלה:

יםמדיטציה על " ִ֑ י ֱאֹלהִּ ּ֣ ְדעּו כִּי־ָאנֹכִּ ּו ּוּ֭ ְרפּ֣ הנצחי  עיקרוןלאפשר ל בלי לחשוב, פשוט ",ה 
 ש? האם זה נכון?פשל אלוהים לחדור לתוך הנ

 
צורות קודם לכן. אפילו בעליו קבלה למה שדברנו השוב, יש  .נכון בהחלט תשובה:

 אינטלקטואלית פעילאחד הוא הונשיים.  גבריים עקרונות מדיטציה אנו מוצאים
נשי. שניהם חשובים. בשלב  השני רגשי וזורם, ולכן ;ומעורב עם מחשבה, לכן גברי

שאיזון  אחר, עדה אחריוזה שוב דגשמו התפתחותי מסוים אחד מהם יכול להיות
ם אתזה אותו הוא לתרגל  רובלמדיטציה שיש הסוג  .אתואיחוי יכול להתרחש גם בז

 הסופי.למיזוג  חסרהתרגל לשיש שהאיכות  כי זה מצביע על כך, יותר ים כקשהמוצא
 

חיים תקופת ל שובהתגשם אדם יכול ליות שמעתי שעל פי כמה תורות מזרח שאלה:
 עבר. האם זה נכון?מה
 

 .זה נכוןאין לא,  תשובה:
 

ההזדמנות יש לו  הא מתנת האל, כי דרכיבתוך אדם ה תהמטפיסי נטייהה שאלה:
נטייה כזאת אנשים שבחרו  . האםשהחיפוש נערך בחריצות להתקרב לאלוהים, ובלבד

כמבחן? ואם לא ישתמשו ן להם ניתיתרון זה או ש מתקוד' אותה בהתגשמות רכשו'
 ה?הבאהתגשמות לא יינתן להם ב הואבכשרון, 

 
. באשר לחלק הראשון אחת אחתעליהן ואענה משולבות שתי שאלות  אלו תשובה:
ונלחם לחיבור מטפיסי, הוא  מצבים מתרחשים. כאשר מישהו עבדהך: שני תשל שאל

במפות האסטרולוגיות את גם זללב תוכל לשים פירות לחיים הבאים. עלה י (או היא)



צריך להיאבק עוד אדם אחר לות במקרה אחד, בבקהיפתח של אנשים. הכשרון יכול ל
 יפתח ללא כל קושי.הכל  בחיים הבאים את, אוליז. אם הוא או היא עושה ושכדי לרכ

 
מוצעת התנסות  כמבחן, בו תהמטפיזית משמש נטייהה םהשנם גם מקרים בי
באופן הבא: עשוי לקרות  זהצת. מואהתפתחות לקדם  שתכליתהמציאות מטפיסית ב

ת בהכרח מחוברהיתה  שלא חייםתקופת מסוימים ב יתרונות שיגשמישהו הייתכן 
בדיוק היתרונות שהושגו יתארגנו ישות זו נכנסה לעולם הרוח, שכ. לרוחניות מתנהל

בקפידה,  תמתוכנהתגשמות כל  --ה הבאנדונה ההתגשמות ש. כבהתאם לחוק
--בתכנון  להשתתף יכולאינדיבידואל ה והלאה, משלב מסוים ולעתים קרובות, במיוחד

 ה, הבאהתגשמות ב חיים האחרוניםשל היתרונות מהההחלטה כיצד ליהנות מהפרות 
את ה תבעבודשיגה לא הו ייתכןימת, מסוי שותאם כי יאינדיבידואל. ה בידי מופקדת

בחיים חוויה מטפיסית לרצות שתהא פתיחה רוחנית, הוא או היא יכול  החסד של
יוצר את היכולת הוא תוצאה חיובית ו יש רצוןלכשר. הבאים על בסיס יתרונות העב

. הקשר הרוחני תחימאבק מוצלח לפתלהגיע באמצעות החוויה אין על  לחוות רוחנית,
הזדמנות כך יכול אחר לבקש שגשוג, אחר ו בריאות טובהבקש אדם אחד יכול לפי שכ

 ייםחהנוחות הזמנית של ה שבהתקדמות רוחנית, לאחר שכבר הגיע להבנל מהירה
 .עניין בהשוואה לאושר של עלייה רוחניתיש פחות  עליי אדמות

 
ננו י, "אתה אומרתהי ההבא ותה לגבי ההתגשמאת ההחלט תשמקבל ישותה לפיכך,

 לעומת זאת,נוכל , היתרונותעל בסיס ך פרישה ללא מאמץ של הרוח. יכולים לתת ל
לנצל את כדי החופשי  נךלממש את רצותוכל/י  הבאהתגשמותך הלעזור לך, כך שב

 ,מאבקעליך לנצח בהחלטה להתבצע על ידך, . על ההז בכיוון ההזדמנויות שהוצעו לך
 .מהמקרה הראשון , אם כן, שונההז .של שחרור רוחני"כדי שתוכל להגיע לברכה 

 
נתיב ההזדמנות ללכת ב אדם ישלכש . כמובן שזה כך. ךתשאלועכשיו לחלק השני של 

 במשך זמן ארוך הלהיות סגוריהא  חניתהתנסות הרול הדלתעל את, זנצל אינו מוה ז
זה יכול להיות בכל דרך נו שאין בית, כךעל ו חשבתאם . אתזני צריך לאשר יאלמדי. 
סיבות אילו , מזואפשרויות להגיע למטרה נפלאה ה נצל אתמ ינוהאדם א. אחרת

לחוש  יגרמו לו או להכל אלה  --בושה  עצלנות, אהבת נוחות, יהירות או --שתהיינה 
אחראית, לא משנה עד  מידתאישית , מגרעת כשזה המקרה. פתחהישבלתי אפשרי ל

 דלתות הנועלה במיוחד אלה, התגבר. על מגרעות יש לההונאה העצמיתכמה גדולה 
לפתיחה  יצטרך להילחם יותרכזה אדם . להיות השלכות ותחייב. לכך הרוחנינתיב ל

. זה הוא רק עיכובה לבש פחתתא עולם לוליותר  קשהתהפוך ההתגברות  רוחנית;
 ה.עילמנ סופו של דברב נתניתעיכוב. התנסות הרוח אינה 

 
בחלק כבר  נלחם שלא ,אחדלא אף . אתזלשמוע  יםאוהבינכם כן, יקיריי, אני יודע שא

זה אין אכן , כםואני אומר לזו הדרך. ובכל זאת, . אתזאוהב לשמוע  ,גדול מהדרך
 --התפתחותו שלו  --הגבוה ביותר שאדם יכול להשיג והאושר הגדול על . צודקבלתי 

אינכם ועדיין כים, מודרמקבלים עזרה עד למידה של היותכם  םואם את. יש להילחם
כך ו, ד בהתאםלעבו --להודות עליכם  --ים כמיטב יכולתכם, על סיבה ותוצאה עוש

 שיהיה.צודק ונכון 
 

תקופות היסטוריות יכולות  האם נכון שגם, ברייםגהעקרונות הנשיים ולבקשר  שאלה:
 ?להיות נשיות או גבריות

 
ישויות . לידי ביטוי בתקופות שונותבאות השפעות כאלה . כן , זה נכון תשובה:



כמו כן, מחזורים כאלה . בהקשר זהאופן חזק במיוחד ב ותעובדות מסוימות וחניר

 .האנושותהתפתחות  כי זה לטובת נשלטים על ידי החוק הרוחני
 

 ?לחזית יותר הנשי מרכיבמאה העשרים מביאה את ההלמשל שהאם זה נכון,  שאלה:
 

 .איזוןהכרחית של האת התנועה גם ה משרת . זכן, זה נכון מאוד תשובה:
 

 דרךלהתבטא ונראה שאתה מתקשה . ההרצאה היום קרובה מאוד ללבי שאלה:
 ?מדוע זה כךהמתקשרת. 

 
 במידה מסוימתרים עובהם ; יותמילשל במשמעות אינם נמצאים הקשיים  תשובה:
כמובן, . ור פנימהעבלאני מסוגל נה. ישאכן משתיות תופס יותר בעיאולי תה פנימה. א

ל זה זר למתקשרת. כ קל לחדורכה זה אין שך קשים ככה אנו מתמודדים עם מושגים 
 . לעקוף עלימכשולים שלרם, כמובן, גולה, ו

 
מלווה זו כניסה וח נכנסת מחדש אל הספירות שמעבר, האם והר כשאדם מת שאלה:
 ?בכאבתמיד 

 
 .לא תשובה:

. 
 ?אתה מתכוון שלא בהכרח שאלה:

 
 .המקרהאינו ם זה ממש הישנם מקרים רבים ב. לא, בכלל לא תשובה:

 
 המושג במאמץ? חסדהיא  כאבים ה חסרתחזר האם שאלה:

 
זה יכול להיות שניהם, זה יכול . או כחסד --וצאה את כסיבה ותזהייתי מתאר  תשובה:

עצמי באופן שנוצר התוצאה של גורם או , שבא לידי ביטוי בדרך זו כשרון להיות
 .מסוימת דרך חיים באמצעות

 
צמו, י ולהטיב עצויפתת ל מנסהוובתמים באמת חטא מתחרט בלבו אדם שכש שאלה:
 השלכות?לקבל את העליו עדיין האם 

 
מה גרש מגרעתמתגבר על ה ותפתחהתועל ידי באמת  חרטמת םלא. כשאד תשובה:

יותר למשהו רלוונטי אף וזה ה. קילמח נתנית כל קארמהנמחק. טא, החטא לח
 .בחיים אלהגרמתם ש
 

תחזקכם,  אהבתו. לו לכל אחד מכם ברכות אלוהיםבתיתי ועכשיו, יקיריי, אני חוזר, 
 ים יותר ויותר.שמחהיו ילדי אלוהים תלצמיחה רוחנית, כך שככם דריכם ותפתחת
 
 ערך על ידי ג'ודית וג'ון סאלינ


