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 .הקשר בין תהליך גלגול הנשמות לבין משימת החיים

Connection between the Incarnatory Process and the Life Task 

 
 .לחילופין בהקשרים השונים בהם המילה מופיעה בהרצאה/חלק פיסה /,צורה/השתמשתי במילים פן -  aspect: נ.ה. הערת מתרגם

 .השתמשתי במילים מהות, תמצית, בהקשרים שונים -  essence  שנראה לי לא מתאים. "היבט"ץ לא השתמשתי בתרגום הנפו

 

אהבה אלוהית ואתם מוזנים על ידי  תודעהברכות ידידי האהובים. כולכם צפים בענן בטוח של 

הטוטאלית שלכם יודעת זאת;  תודעהאלוהית, בין שאתם יודעים, חשים או חווים זאת, ובין שלא.  ה

דעו שלכם כדי שת תנימיפה הוויההמקוטעת )פרגמנטרית( אינה יודעת. השתדלו להתחבר ל דעהתוה

 שזו אמת. 

 

בהרצאת הערב אעסוק בהיבטים של תהליך הגלגולים. בנקודה התפתחות זו  בנתיבכם, הבנה זו היא 

ני צריך כדי להתחיל אבדיוק מה שהנכם זקוקים לו כדי לחבר ביחד כמה תובנות שכבר הגעתם אליהן. 

בעבר בהקשרים שונים. הבריאה  שוחחתילחזור בראשי פרקים אל כמה היבטים של הבריאה אודותם 

(. הקדשתי לכך   being)  /הוויהבחיים ובקיום - סיון של המציאות האלוהית למלא את הריקיהיא נ

  (1)את הנושא. היטבואני ממליץ שתקראו אותה מחדש כדי להבין בעבר הרצאה שלמה 

פינה וכל חור ב"חלל". אני הטוטאלית שמתפשטת וממלאת כל  תודעהמקוטעת היא תוצאת ה תודעה

 בהיעדר מילה טובה מזו. "חלל"משתמש במונח 

 

המבנה האנושי עצמו מייצג תמונה זו היטב.  עמוק בתוך הליבה/גרעין שלכם יש מהות אינסופית. 

מה ואהבה חסרי גבולות. אך למרות חכ ,מהות פנימית זו היא חיי נצח, מציאות נצח, יופי נצחי

למת מכך, ונדמית מנותקת ממנה. נדמה למהות זו, היא מתע מחוברת אהיהחיצונית שלכם  תודעהשה

זו הסיבה לכך שהמודעות ו הסיבה שהחיים נראים כה מפחידים,  ומנותקת.  ז תודעהלכם שאתם פיסת 

  עם העצמי הטוטאלי.החיצונית שלכם מגששת בעיוורון את דרכה בחזרה לחיבור שלה 

תהיה ערה  לקשר הזה, מאחר ובעצם החיבור מעולם לא נותק.  תדע/החיצונית בסופו של דבר  תודעהה

 החיצונית המוגבלת. תודעהשהוא מנותק מנקודת מבטה של ה נדמה היהרק 

 

 שכביכול לא מחוברת, היא לממש את זהותה וחיבורה האמיתיים ,המשימה של כל פיסה של  תודעה

של חוזרים סיונות י, ודרך ניםמייגעמאד לעתים  הםש וגישושהעצמי האמיתי. זה קורה דרך חיפוש עם 

להתרחבות; אפילו במצבו .  יש לו למיינד את הפוטנציאל הזה מגבלותיופרוץ את צרּות המיינד ל

יינד הנפרד הוא מכיל כל היבט של המציאות האלוהית.  שימוש בפוטנציאל זה תלוי רק בכיוון אליו המ

זהו מפתח חשוב  הרצון מכוון אותו, באיזו מחשבה המיינד בוחר בכל רגע נתון. לאיזה כיווןפונה, 

 ידידי ואנחנו נחזור אליו יותר מאוחר.

 

של האור האלוהי, אשר נדמה שאיבדו את הקשר, מרחפות  של התודעה, המקוטעות  /הפיסותורותהצ

שיות(.  אישויות אלה מפתחות בעיות בגלל היעדר הופכות לאישויות.)רבים של איבחלל. צורות אלה 

תקופות בבהתאם לאוצר המילים של היום. היא חיבור )בגלל נפרדותן(.  המילה "בעייה" לכאורה של 

אחרות בהיסטוריה השתמשו במילים כמו "חטא", לדוגמא.  איזו מילה שתבחרו, צורת  התודעה 

צריכה להרחיב את הכרתה למלוא נה וידע. היא הנפרדת זקוקה לטיהור בכמה רמות כגון הרגשה, הב

  התרחבות משמעותה להכיר שהחיבור קיים, תמיד היה קיים ותמיד יתקיים. הקיבולת שלה. 

 
 23#הרצאה  (1)



 

האלוהי, שהיא בבעלות מלאה על   טבעהלהיא כזו שערה לחלוטין  - -ישות שלמה  - -ישות טוטאלית

שלכם, שעמה אתם  תילגנאבל התודעה ה , ויות טוטאליותישחכמה ואנרגיה אלוהיים. אתם כולכם 

היא פן  שהישות הטוטאלית שלכם מחפשת להתאחד אתה. זה יכול לקרות רק כאשר מזדהים,  

 של התודעה הנגלית שלכם מביאה את עצמה להלימה עם טבעה של התודעה הטוטאלית. /פיסההפן

 

עה אלוהית ואיחוד מחדש של צורות החיים, במובנם היותר רחב, הם תהליך התפשטות של תוד

נפרדות לכאורה. ישנם מושגים שונים המצביעים על  תהליך זה. לעתים קרובות זה קרוי התכנית 

 האלוהית, תכנית האבולוציה, או תכנית הישועה.

 

 , תנועה בלתי פוסקת, זרימת אנרגיה שמחפשת להתפשט ובו בעת "לאחד את המשכיתהליך זהו 

 שהחיבור כביכול הולך זו קורה /התרחבות תוך כדי התפשטות (.To reunify itselfעצמה מחדש" ) 

 איחוד לצורך תנועה חזרה למקור כך חר, ואהחוצה של  התפשטותכזאת יא לאיבוד. וכך התנועה ה           

לאיחוד מחדש   כל תנועה חזרה למקור  .הלוך וחזור זו של בזרימה המתקדמת לנצח תנועה, מחדש

חומר המאוחד, נעשה בינתיים גדול יותר.  דמו זאת לעצמכם: ות התפשטות, כך שהבאה בעקב

כך אותו  רחיביםלרחב יותר בכל פעם ומ העושים את החומר המאוחדהתפשטות/פיזור וחזרה למקור, 

 .התכנית הגדולהעוד ועוד. זוהי, במונחים אחרים,  

 

עתכם האנושית?   אסביר זאת כדי מתכונת קטנה יותר ומותאמת יותר למצב תודבכיצד זה נראה 

מחזורי החיים שלכם.  שמעתם הרבה הסברים אודות גלגול  מהבנתשתוכלו אולי להפיק תועלת 

. שמעתם אזכורים בגוףהתכניות שאתם עושים לפני שאתם לוקחים על עצמכם התגשמות הנשמות ועל 

 theשה בעולם הנשמות. )שאתם עושים חוזה עם עצמכם למלא משימה מסוימת. תכנון זה נע על כך 

spirit world )    - )אדבר על זה עכשיו באופן מעט שונה. )יכול להיתרגם גם כעולם הרוח . 

 

אתם גם ערים לאותם חלקים  רים לישות הטוטאלית שלכם,עכאשר אתם  ,כאשר אינכם נמצאים בגוף

תהליך של חינוך מחדש,  שנדרש גם ניתן לומר שנותרו לא מטופלים וזקוקים לריפוי ולטיהור.   בכם

שבו ידע כביכול חדש צריך להירכש, למרות שהוא בעצם עתיק מאד. זוהי מקבילה לטיהור/זיקוק 

כדי  (.the pure love of the essenceהתמצית  )של / של המהות הרגש למצב של אהבת טהורה

שוגר" כביכול הזקוק לטיהור "מ /הפיסה, הפןיתבצע במלואו של התפשטות ואיחוד מחדש תהליךשה

החומרי של החיים, כפי שאתם המישור וזהו מישור החומר/ למצבו. בתואםשהיא  ,למישור של תודעה

.  מישור קיום זה הוא ביטוי של מצב תודעה מוגבלת, של החומר תהמודע הווייתכםמכירים אותו ב

, היכן שכל והוא המצב היותר איגנורנטי/בור והפחות מודע - -האישיות  - -הנפרד/הלא מחובר 

מתקשחת וגורמת (  , נ.הבעצם פהשם )זרימת האנרגיה  .לצורה גסה ותהפונקציות של החיים מואט

הזרימה הופכת לבלתי נראית, כמו הישות עצמה. הצורה  (.fixedלדברים ולאנשים להיות מקובעים )

 המרוכזת/דחוסה, באופן גס, של המהות, נראית כאילו היא המציאות היחידה.

 

, בעוד תי יכול להימשך. החומר הגס הופך ליותר ויותר מעודן/מזוקקרום זה, התהליך שתיאבמצב קי

 vibratory functions)שעוד ועוד אישויות  )רבים של אישיות( מזקקים את הפונקציות הרוטטות )

מסגרת בנבחר הגלגול כדי למלא משימות מסוימות  כךשלהם.  ודעותוהמתפיסה כושר השלהם, ואת 

חבה וכוללת. לצורות המקוטעות יש כמה מצבים בסיסיים משותפים. כאשר שלמות אלוהית תכנית ר

ות, טע, אזי עיוות, תפיסות מו/נמוךאת הופעתה למצב של ביטוי פחותבאופן זמני עברה עיוות ששינה 

הצירופים שונים, כאורה מבודדות.   ל-ה סבל, חשיכה, ונפרדות הם המכנה המשותף של האישויות 

 תגרסה המעוותה גם עלחומר האלוהי וה לעגם   חלים , אך כמה מרכיבים ותההתפתחות שונת ודרג



שלו. במילים אחרות, ישות מטוהרת אחת יכולה להיות שונה בתכלית מישות מטוהרת אחרת, כשכל 

ובכל זאת ישנם מכנים משותפים בסיסיים שהם בלתי פן אלוהי שונה.  אספקט/אחת מהן היא ייצוג של 

עקרון חל גם על האותו כוללים אהבה, חכמה, יופי, ואיכויות  רבות אחרות.   . אלהלשינויניתנים 

אישויות לא מטוהרות. וכך, כל ישות מתמודדת באופן אחר עם החומר המקוטע הזקוק לעידון/זיקוק. 

הטוטאלית מחשבת את הגלגולים ביחד עם ישויות/יצורים מומחים מפותחים ביותר. התכניות  שותהי

 כות בשימת לב מרובה.נער

 

 (theהתמצית /הקיום בגוף יש לו מטרה משותפת לכול: למצוא את הדרך לאיחוד מחדש עם המהות

essence . ) שונות ככל שתהיינה המשימות, מטרה זו נשארת אותו הדבר עבור כולם. חיבור מחדש

המשימה )משימת המשימה.  זולא כמובן שיכול להתרחש היכן שהישות כבר מטוהרת, אך  מהותעם ה

אזי, על המיינד המודע להחליט   מהות.( היא תמיד היכן שהאישיות עדיין נפרדת מהנ.ה החיים

במילוי  ,כדי לעזור לאלו שלא טוהרוהאם הוא ישתמש, או לא, באותם חלקים שכבר טוהרו 

על   העצמי הגבוה לא יכפה, ואיננו יכול לכפות זאת המשימה. האגו המודע חייב לקבל החלטה זו.

המיינד המודע. דבר כזה היה הולך כנגד כל החוקים של הספיריטואלי.  המשימה איננה יכולה להתבצע 

היבטים במבלי להתמקד  ,על החיבור עם  העצמי האלוהי שכבר קייםבאמצעות שימת מלוא הדגש 

חס ילהתי בהרצאה זו אני רוצה ולםכך באופנים שונים.  א דיברתי על  הבעייתיים ונקודות העיוורון.

 מהעמדה האנושית. ,לתהליך החיבור אל החיים ואל המוות

 

בואו נתחיל מתהליך המוות. לידה תובן יותר טוב כהמשך של המוות, מאשר באופן שבו אתם על 

ה. מאחר והאנושות רואה את הלידה כהתחלה ואת המוות כסוף, להתחיל ב התבונןהאדמה בוחרים ל

ודת המבט הלא מחוברת/ הנפרדת.  אולם תיווכחו שתוכלו לתפוס מהמוות אולי ייראה חסר הגיון מנק

או ליתר דיוק לאופן שבו המוות התרחש.  - -את הלידה כראוי רק אם תראו בה המשך של המוות 

, שמשתקף באופן שחלפוהמשימה של החיים לנסיבות השטחיות. אני מתכוון למילוי מתכוון כאן אינני 

 של המוות. 

 

ללבוש צורות שונות, בהסתמך על מילוי משימת החיים של האישיות. כאשר תהליך המוות יכול 

מקרה כזה לא רק בהמשימה תתמלא. אישיות החיצונית, תוך ה לא תדרו/חתחלחלמההוויה הפנימית 

של ההוויה האלוהית  תיסוג באופן מאד  האנרגיה ימתאלא שגם זר ,חיים מאד מלאים החיישהאדם 

העולם האמיתי, הנצחי, האינסופי, אל תוך  גיה נסוגה, כוח החיים מתכנס אלהאנר (.)במוות, נ.ה הדרגתי

התפוררות איטית, מאוחרת, ואורגאנית  של הגוף. לתוך החלל האינסופי של הבריאה. דבר זה מביא 

כאשר משימת החיים בוצעה במלואה, התהליך הוא כה אורגאני , כה טבעי, שלא מעורב בו שום פחד 

כך שלא יהיה לה כיווץ או פחד שיכול ,  חי -כליתחה תחושה חזקה של המשכיות או כאב. האישיות פ

לאו את המשימה ימשלגרום לסבל ולכאב. החיים הם תהליך אורגאני ומשמעותי עבור הנשמות 

משמעותי באותה מידה. זה פשוט צעד נוסף בכיוון של  אז, מותו של הגוף הפיזיו ,שבחוזה שלהן

מייחלים  לא, גם לא מפחדים ממנוזה לא טראומתי. כשהמוות מגיע  .unfoldingופרישה/הנצה שחרור 

אותם קשיים שנותרו לא משמעותיים ולא פתורים, כתוצאה  -כאל ההימלטות הסופית מקשיי החיים  לו

 מעיקשות האישיות כנגד פתיחה וכיוון מחדש של המיינד.

 

, תהשתחררועוד דלתות לדרך, קשיים נתפסים כאבנייותר ויותר המוגשמים, בחיים שהם באמת 

שולטים במערכת  כאשר לא פחד ולא תשוקה לברוח ,אינם נחווים עוד כקשיים.  וכךהם  לבסוףו

האנרגטית של האדם, הישות המאוחדת הפנימית והחיצונית מתאמצים ביחד באופן אורגאני להמשיך 

ל שכוחות החיים הלאה להשלמת התכנית הגדולה שבה כל פיסת תובנה משחקת תפקיד חשוב. ככ

 הפיזיים נסוגים מן הגוף, חיים מלאים יותר מבקיעים.



 

להתכוונן באופן נכון עם ההוויה  אולם הדבר הזה קורה ידידיי רק כאשר האישיות לומדת

 אז ורק אז  באותו חלק של הנשמה הזקוק לטיהור. הפנימית ולהאזין להדרכתה, כתוצאה מריכוז

ת הם בהתאמה מלאה בקשר לכול, כולל הזמן והאופן של ניתוק ההוויה הפנימית וההוויה החיצוני

צמתיים ומלאים ומהגוף, חיים ע יםהחיים נסוג ותבמקרים כאלה ככל שכוח   הקשר עם המרכב הפיזי.

  מדית.יוהישות יכולה שוב להתרחב בהוד ובחירות, משוחררת מכבלי המציאות התלת מ נוצריםיותר 

מה יתכם. אני חוזר: יית שלכם, שהיא רק חלק אחד ממלוא הווות הנגלימודעות לכך קיימת באיש

אני מקווה שכולכם בנתיבכם  .שימהמלא של המשל מילוי  ותהאידיאלי דוגמאותמתייחס ל שאמרתי

  לפני הרבהלמילוי המשימה תתקדמו במידה המספיקה כדי להגיע  למצב מודעות וחיבור זה, 

 שכבר השגתם את מה שיצאתם לעשות.שזמנכם תם משום  תחליטיתכם הפנימית ישהוו

 

שמונעת  ביותר, עמוקה  בהקשר זה אני רוצה לציין בסוגריים שישנם אנשים בעלי תפיסה מוטעית

יסלקו  ,א הרעיון שאם הם יפתרו את בעיותיהםמלאה למשימתם. תפישתם המוטעית הי מהם מחויבות

האופן שבו הם מדמים את ם למות. את החשיכה שלהם ויהפכו לשמחים ומסופקים, אזי הם יהיו חייבי

עי תוצר הלוואי הטב -והמשמעותי שתיארתי  פרודוקטיביהמוות הוא  כלל לא כמו התהליך ההרמוני ה

 מוות כתהליך נפרד/לא מחובר ולא הרמוני.מה מפחדים של טיהור, מילוי/סיפוק וחיבור. אלה

 

ההיפך הוא הנכון. הסתיימו. זה כמובן מוטעה לחלוטין לשער שברגע שבעיותיכם נפתרו, חייכם 

למעשה רק לאחר שבעיותיכם נפתרו יכול להתחיל שלב חדש של מילוי המשימה. שכן שום 

אישיות איננה יכולה לעבור את החיים מבלי לאפשר לאחרים להפיק תועלת ממה שהיא למדה. 

נימית. ההוויה הפ מגיע צורך זה  הצורך, הדחף, ההשתוקקות לתת הם חלק אינטגרלי של הנשמה.

לאחר שמסת העננים בנשמה מוססה, הם חלק ממילוי המשימה. לכן, אנא  החיים המלאים המתגלים

ידידיי, אל תעצרו את התקדמותכם מאחר ואתם מחשיבים  סבל וחוסר סיפוק של הנשמה כסוכנים 

 היחידים הקושרים אתכם עם גופכם. אף אם מחשבות כאלה לא כל כך מודעות, הן עדיין קיימות.

 

תפארת, וכך תחוו גם את  כםיעשו את חייודעות אל, וחיבור עם ההוויה הפנימית, העצמי האמיתי, מ

מצב זה של תודעה יעשה את החיים לחסרי פחד, מאחר ואין ממה לפחד  במוות.  המוות כתפארה.

 נפש אנושית. זו המטרה אליה אתם חותרים. היעדר פחד שכזה הוא ההתפתחות האולטימטיבית של כל

 

עכשיו בואו נתבונן באפשרויות שונות אחרות בקשר לתהליך המוות. אלה שאינם ממלאים את  אך

 לאורך חייהם. ,נמשכת, חוסר שביעות רצון תמעורפל איזו כמיההמשימתם במלואה חייבים לחוש 

שימו לב שתמיד אלה סימנים שמשהו אינו כשורה. על המיינד המודע להתחיל בחקירה מכוונת.  

נובעים מהנשמה  ה לעתים לתקוף גם כאלה שנמצאים בנתיב מסוג זה.  מצבים חדשיםהכמיהה יכול

למיינד יש בתחילה קושי להבין ולהכיר. אי שביעות רצון קלה, חרדה הם סימנים מובהקים לכך אשר 

אלה תחזור כשמשהו "מפוספס". רק כאשר האישיות מבינה ושמה לב למלוא המשמעות של סימנים 

 ימית, אושר ובטחון.למצב של שלווה פנ

 

 אמת המידה להשלמת המשימה היא שלווה פנימית, היעדר פחד, ואיכות אורגאנית של חייכם ומותכם.

 .פות ולחישות של ההוויה הפנימיתבתודעתם החיצונית דחישו וכיוון הנכון יחבהביט אלה שמסרבים ל

כדי לא  תנועות שטחיות, רעשים ו ומייצרת המוןאלה, לברוח מהם, קולות האישיות מנסה  לחנוק 

עם הנוירוזה  שלכם את חוסר שביעות הרצוןבטעות לעתים אתם מזהים  לקול הפנימי, נ.ה.(.)לשים לב

   משמעה בריאות רגשית/נפשית. זו, מבלי לשנות את נתיב חייכם,  היעדר תחושהעצמה, כאילו ש



, או למלא את הוויה הפנימיתשלונכם ליצור קשר עם הימייצרים נוירוזה כתוצאה מכהבמציאות, אתם 

 באה כדי לבצע. תכםהחוזה שהנשמ

אני רוצה להסב תשומת לבכם לעוד נקודה חשובה שלעתים קרובות מובילה לאי הבנות. מילוי טוטאלי 

קטוע  היבטשל משימת החיים איננו בהכרח מותנה בהגעה למצב התפתחותי גבוה.  בהחלט אפשרי ש

איננו כלל מפותח מאד. אף על פי כן אדם זה ממלא את משימתו של האישיות שמגולם במרכב הפיזי, 

לחלוטין. המשימה במקרה כזה היא כמובן בתואם עם הפוטנציאל של אותו אינדיבידואל. בו בזמן 

בה המשימה היא קשה ל"פיסתו" הקטועה של אותו האינדיבידואל, הקלות של המשימה היא יחסית; 

 לאישיות הרבה יותר מפותחת.שמשימה הרבה יותר כבדה, תהיה במידה 

 

ובניגוד לכך, ישנם בני אדם שהם מאד מפותחים, אך מפגרים אחר הפוטנציאל שלהם לפתח עצמם עוד 

ולמלא את משימותיהם. הם לא יחיו בשלווה, אלא בפחד, ומותם לא יהיה תהליך אורגאני כפי 

ניים,  חיבור ושלווה פנימית שתיארתי קודם. לכן הבינו חבריי, שמילוי המשימה, חיים ומוות אורגא

יש  אישויות ברמת התפתחות גבוהה קרובות  לאינם בהכרח תוצאת התפתחות גבוהה יותר. לעיתים 

 וגם,. סוערהרבה יותר  לעתיםבנשמתם, ולכן מאבקם  "חלקים בסטייה"בחיבור קושי יותר גדול 

ות המודעת והחיבור עם הקול הפנימי. במקרה כזה מילוי המשימה נלאדם הפחות מפותח לא תהיה הער

 יהיה יותר אינסטינקטיבי.

 

לחלוטין לאמת, להתבוננות עצמית, לטיהור עצמי, ב שמחויכל מי שנמצא על דרך כגון זו, 

 זמניתו ,כדי לעמוד בפני מה שנדמה כקשה ביותר ,לוויתור על כל ההגנות  כל מעשי ההתחמקות

 ,חסרונות האמיתיים או הנדמים של האחרבמי שבוחר להתגבר על הפיתוי להתרכז  כל - - מכאיב

ובכך הוא או היא מחויבים לגדילה עצמית מעבר לכל שאר שיקולי החיים,  --כדי לחמוק מהעצמי

 ייצור את החיבור שיביא להגשמה חיצונית ופנימית.הוא 

 

סף למצב האידיאלי שתואר קודם, הבחנות בקשר לתהליך המוות. בנו רועכשיו בואו נעשה מספ

 מתקיימות אפשרויות נוספות כאשר הגישור בין העצמי הפנימי והחיצוני עדיין אינו עובד.

 

העצמי החיצוני והפנימי , העצמי הגבוה ואישיות האגו, הרצון של  אם בא,מה קורה כאשר המוות 

למשל, אם האישיות מסרבת הם נפרדים? קיימות מספר אפשרויות.  ,העצמי האלוהי והמיינד המודע

של ", ובוחרת לתרץ באופן שכלי וללכת בקו בעקשנות להקשיב להדרכת התודעה הפנימית האלוהית

תהיה לאישיות החיצונית אפשרות פחותה למלא את המשימה  - )קו פסיבי?נ.ה.(" כמה שפחות התנגדות

שלשחזר  ,יצים כה עמוקיםהחלטות בכיוון הלא נכון עלולה לקבוע תלמים/חרשעבורה הגיעה. סידרת 

נקודה מסוימת.  תהליכים יצירתיים שליליים יכולים ל מעבראת הצעדים יהיה כמעט בלתי אפשרי 

ות גרעיניות שחוזרות ומשחררות אנרגיה שלוחת נקודות פסיכי כוללתלית, שאלהתניע תצורה ספיר

 ,היצירות השליליותכשהמומנטום התקדם מעבר לנקודה מסוימת, המאמץ וההשקעה למוסס את  רסן.

בתוך הגוף, יהיה הרבה יותר גדול מאשר להחליף מרכבה ולבחור "תפאורת במה"  עדיין בשהות 

 שונה, אם ניתן להתבטא כך.

 

אפשרי לשנות חריצים שנחרטו  כןבמקרים רבים  אך שימו לב ידידיי, זה בשום אופן לא תמיד נכון. 

חזור, או לא, שום מיינד  -אדם הגיע לנקודת ה אלאם ה  גיל מתקדם.בבמשך זמן ממושך לעומק, גם 

רק המיינד האלוהי העמוק יותר יכול לעשות זאת.  אבל דבר אחד הוא  - -מודע אינו יכול להעריך 

 אףכדי למנוע כל אי הבנה אפשרית: ובטוח: ככל שתלכו רחוק יותר, כך ייעשה השינוי קשה יותר. 

כך שאף אחד  להתקרב לנתיב מסוג זה.  היב עוז בנפשורחזור, לא היה מ -גיע לנקודת האל האדם ש

מכם כאן אל לו להאמין שאולי הוא אבוד, משום שבאופן רגעי אתם מוצאים עצמכם במאבק קשה, או 



פני  ת מה שחייב להגיע אלשבאופן זמני אתם מרגישים חסרי תקווה. תופעות אלה פשוט מעלות א

ממילוי משימתכם. כל מי שנמצא ברדיוס של דרך מסוג זהו חלק . אותו למוסס כדי שניתן יהיההשטח 

 לה פסיכית גרעינית שלילית.איכול לשנות את התצורה/קונפיגורציה של ספירזו 

 

במקרים בהם האדם סטה כל כך רחוק מהתוכנית שנועדה לאישיות, שכיוון חדש איננו אפשרי עוד, 

משיך בדרך שנוצרה זה בזבזני, הסבל ייתכן שהישות הפנימית תחליט למות.  העצמי הגבוה יודע שלה

במקרים כאלה המוות איננו מופיע  חסר תכלית, ושעדיף לאישיות המבותרת/המקוטעת להתחיל מחדש.

 ולכן הוא אורגאני בקונטקסט הרחב יותר.  כאורגאני, אך יש לו משמעות בנסיבות אלה,

 

להתרחש כתאונה או מחלה כשאני אומר שהמוות איננו מופיע כאורגאני אני מתכוון שהוא יכול 

במחלה איטית וכואבת, ומעל לכל, כשהמיינד המודע מנותק לחלוטין מן הרצון הפנימי. פתאומיים, 

פחד  , ובכך ירחיב את הנתק.כנגד נטייתו שלו יפעלהמיינד המודע  יתכן שילחם בהחלטה הפנימית  ו

מוקדם ואלים, כמו למשל ורצון עצמי משתלטים ומונעים את האפשרות של הקשבה פנימית. מוות 

כשאנשים צעירים מתים במלחמה, לעתים, אף כי לא תמיד, נכנסים לקטגוריה זו.  אסור בשום אופן 

להכליל. אך כשמוות מתרחש בכיווץ ובפחד זו תופעה לא אורגאנית, למרות שזה אורגאני ביחס לעצמי 

טת העצמי הפנימי, מה שגורם האישיות החיצונית לחלוטין לא מודעת להחל הגבוה. במקרים כגון זה

למוות להיות עוד יותר קשה וכואב, כי הוא נדמה חסר הגיון ושרירותי. המודעות החיצונית תיאבק 

 ,מבלי להכיר בכך שהמודעות הרחבה יותר והטוטאלית שלו בחרה בפתרון הטוב ביותר ,כנגד המוות

 שוררות.נסיבות הב

 

. ענקכנגד החלטת ההוויה הפנימית, מתרחש מאבק  בנסיבות כאלה כאשר האישיות החיצונית נלחמת

המאבק יכול להימשך גם אל תוך הזקנה, מאחר והאישיות החיצונית משתמשת הכוח החיים שלה 

על רצון האדם החיצון. החלטיות הפנימית תגבר ב למלחמה בהחלטה הפנימית. לעתים החלטת הישות

בנסיבות  אולם לרשות התודעה החיצונית.כוחותיה כמובן גדולים לאין שיעור מהכוחות העומדים 

את תפאורת הבמה  הדרגהלהפסיק ב יבחר והעצמי הפנימי  יהיה ממושךאחרות המאבק אפשר ש

  כדי לייצר גלגול חדש, אולם מבלי להפעיל יתר על המידה את כוחו.  - -הגלגול הישן  - -הישנה 

דה מסוימת כדי שהנשמה תלמד העצמי הפנימי אולי יאפשר לעצמי החיצוני להמשיך במאבק במי

לפחות כמה שיעורים, בהם תוכל להשתמש ב"סצינה" הבאה. במקרים כאלה במפורש מתרחש  בפנים 

ברמה אחת המאבק הוא כנגד המוות. ברמה אחרת המאבק הוא למען מילוי  לחיים ולמוות.  אבקמ

מית, כדי שהאדם המשימה, למען להיכנס פנימה לגלות היכן האישיות זקוקה ביותר לעבודה עצ

 החיצוני יוכל להתמקד באזורים שהזניח ושלל, ואשר יצרו את המאבק הכאוב מלכתחילה. 

 

דרך שכיחה אחרת שבה אנשים מתעלמים ממה שהם זקוקים להתבונן בו היא באמצעות חיפוש אחר 

  כיווןש ידרכים רוחניות שאינן מדגישות את ההיבט של עבודה עצמית. זו דרך נוחה להשלות את העצמ

אם תרכשו ידע רוחני, תגיעו למדיטציות יפהפיות,  גם"התפתחות רוחנית" יכולה להפוך לבריחה, ש

חוויות רוחניות אמיתיות של מציאות קוסמית. כל זה יכול להתרחש מבלי  -לרגעים  -ואפילו תצברו

במודע ובין  , והאשמה, בין שהם נחוויםלעסוק באזורים הגורמים לאדם את מירב הכאב, חוסר הנוחות

 שלא.

 

  אפשרות נוספת אודותיה אני רוצה לשוחח היא זו ההפוכה מכך שההוויה הפנימית מחליטה על מוות

היכן  חיובי,כיוון ב פנותוהאישיות החיצונית מתנגדת לה. במקרה כזה האישיות החיצונית עשויה ל

שיות עלולים לגרום כל אולם, היבטים שונים של האישמתקיימות מלוא האפשרויות למילוי המשימה. 

מבטיחות, האישיות החיצונית לא תרצה כך הרבה צרות וכל כך הרבה התנגדות, שלמרות הנסיבות ה



עלול להתעלם מהכיוון החיובי מאחר והוא לכוד כה עמוק בחלקים של הבעיה, שהמכלול  םלחיות. האד

שלא  ,חלקים המרוחקיםמעורפל. למשל, אם האישיות החיצונית מסרבת לוותר על עקשנות, ההופך ל

  והאדם מתחיל לחוש חסר תקווה ללא סיבה אמיתית.  אפלים ומפחידיםנותרים  ,נעשתה עליהם עבודה

תור אחר חלק מה"משחק" הלא ישר עלול להיות העצמה של הסבל כדי לא "להיכנע" לא ל

(  (self perpetuationקרון של ההנעה העצמית חוזרת יהעישות/התייחסויות חדשות לעצמי ולחיים. ג

כך  חוסר התקווה שלה.בבמידה כזו , שלבסוף האישיות מאמינה  מאיץ את נקודת הגרעין הפסיכית

האישיות החיצונית מוצאת את עצמה חסרת רצון לנוע, למרות שהיא הייתה יכולה לעשות זאת. העצמי 

חיים. אולם העצמי האלוהי הפנימי האמיתי יודע אודות הנסיבות המבטיחות והוא לחלוטין בעד המשך ה

לדחפיו הגרועים  החיצוני באופן מכוון משמיד את החיים האלה, תוך שהוא עושה "אקטינג אאוט"

/ מרסקת את היותר, למרות התופעות החיוביות. כך האישיות שוברת את עצמה/ קוטעת בתוך עצמה

 וביל להתאבדות.עד כדי כך שמתרחשות תופעות הרסניות ביותר. במצבים קיצוניים זה עלול לה עצמה

 

היא קובעת את נסיבות חייה למעלה כשהישות הטוטאלית מסיימת חייה בכל אחת מהדרכים שהוזכרו 

הבאים. נסיבות אלה מחושבות באופן כל כך מדויק שאינכם יכולים אפילו לתאר לעצמכם. כל פרט 

 פשרות כל א בה מחושבתשמושקעת בה תשומת לב רבה ביותר, ו ,הוא חלק של משוואה מורכבת

לאחרים באופן תוך סיוע ע יהשפל המשימהלתמונה הכללית: משימת הטיהור,  מלא בהקשר הגיוני

החיים אשר תופעת תאם ביותר לישות המסוימת, המשאבים הספציפיים של הישות הטוטאלית ומה

ניתן לקחת, כמה  ן, הסכנות והמכשולים הגדולים ביותר, כמה סיכותוציא )לפועל(/תביע תהמסוימ

שאינם בהכרח עולים בקנה אחד עם "נעים" -פעות מסייעות ולא מסייעות צריכות להתקיים בחיים הש

ועוד  ,החיים בהמשך מציאת הסביבה המתאימה ביותר, הורים, אחים, חברים, קשרים  -או "לא נעים"

  בשימת לב מרובה ביותר.מחקר עבודת לשער. כל אלה דורשים כלל משתנים רבים שאינכם יכולים 

 

אתם צריכים גם לדמיין שכל האנשים האחרים שיהיו בקשר עם האדם )שמשימתו מתוכננת(, אף הם 

צריכים להתפענח במידה שווה. כל קשר פותח אפשרויות רבות. האם פרטים אלה יהיו באינטראקציה 

כל  צריךמהמקום של  העצמי הגבוה שלהם?  האם האני הנמוך שלהם ישפיעו זה על זה? עד כמה 

יהיה חסר ערך, ואז  -להחדיר את הדרכתו, השראתו והאנרגיות שלו?  יותר מדי  בוהעצמי ג

ההיבט/הצורה האישיותית מוטב שלא הייתה שמה עצמה בגוף. המחשב המתוחכם ביותר של  המדע 

שלכם כיום לעולם לא יכול היה לפצח את כל הפרטים.  דבר איננו נותר למקרה. התכנית הטוטאלית 

הבנה והמיומנות האנושיים. אמרתי כבר בהרצאה קודמת שספירה שלמה להיא הרחק מעבר 

היררכיה שלמה של נשמות מפותחות ביותר  (  2)(, עולם שלם,  עוסק בדיוק במשימה זו.)"רקיע"/מישור

 ההן מומחיות בתחום זה, ומשימתם היא לחשב ולתכנן את תכניות החיים האלה. 

 

את התכנית בתוך תוכה. זה תמיד נראה, נגיש, וניתן לזיהוי. מערכת הנוזלים של אנרגיית הגוף נושאת 

שאדם ביותר  צוםאין כל סוד בקשר לכך.  יש למערכת כוח אנרגטי ומגנטי עצום. זה השדה המגנטי הע

לבחור בדרך מקרה את הגלגול הבא  ,ואיננה יכולה ,נולד עמו ונושא אותו לאורך חייו. הוויה איננה

כמה מהמשימה בוצע וכמה יש עוד לבצע?  כתוצאה של הגלגול האחרון. מתוכננת )הבאה(שלה. הבמה 

או לפחות?  התכנית  ,שלונות ומה לביצוע המוצלח. היכן יש מקום ליותר אתגרימה תרם לכ

נקבעת על ידי תהליכי החיים והמוות ששורטטו בהרצאה זו. הזמן המקום  )בגוף(להתגשמויות נוספות 

להיות מתוכננים בדייקנות וביסודיות, מתוך  המדויקת, חייבים יים/ זירת החוהנסיבות, הכנת הבמה

 התאמה לתכנית הטוטאלית.
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מנקודת המבט של הישות הטוטאלית, החיים  מידה שבה תהליך החיים והמוות הגשימו/ענו לחוזהב

 כוחות החיים,   ייצרו חיבור יותר גדול עם הישות הנצחית שהנכם. - -במונחים שלכם  - -העתידיים 

 הנוזלים, זרמי האנרגיה השונים של ישותכם הטוטאלית יחדרו לאישיות הנגלית בהתאמה; כלומר 

 במידה שבה התכנית מולאה. לעומת זאת, במידה שפניתם עורף למילוי המשימה, ממקום של החיבור 

ישים את הגשר אתם מחל (מידהב בה)היכן שזה הנחוץ ביותר ונדמה תחילה כקשה ביותר,  ,הפנימי

הגלגול הבא נעשה אז   , לתודעה, ולזרמי החיים הנצחיים לחדור ולהתמזג בתוככם.שמאפשר לאנרגיות

הרבה יותר קשה. האישיות החיצונית צריכה אז לעשות מאמצים עצומים; היא צריכה לאסוף את כל 

ת לגלות את זהו חוק קשיח. תודעה נפרדת חייבכוחותיה שלה  במצבה הנפרד, לבנות את הגשר. 

ולהתעלות מעל גבולותיה הצרים. אתם יכולים ליישם כל זאת להרצאה  ,הפוטנציאל שלה לשנות כיוון

עד שהיא   עתנהיצירה )של הגשר( צריכה להיות מות  .(3)שנתתי לכם אודות נקודות הגרעין הפסיכיות 

 מתחברת למומנטום של עצמה.

 

ויות בגוף בהן החלישה באופן עקבי את חיבורה כאשר האישיות החיצונית סיימה סידרה של התגשמ

לעצמי האמיתי בכך שהלכה  בעקשנות לכיוון ההפוך, אזי האישיות איננה יכולה לחוש את חיבורה 

ם כאתם והרבה אנשים שאתהיסודי/הפנימי ומאמינה שהיא ישות נפרדת לחלוטין. זה מצב מוכר לכם. 

המאמץ הנדרש כדי לייסד מחדש את החיבור,  יאזבנתיב זה עדיין חשים עצמכם כך לעתים קרובות. 

רק דמה הכי קשה, הוא הרבה יותר גדול. נאזורים  השחורים, היכן שזה בכתמים/ב  בחון/לחקורל

יותר ניתן לשנות את הכיוון. אולם בהדרגה זה נעשה קל  ,והרבה רצון טוב ,זהשכ ברבעזרת מאמץ מוג

ספיראלה חדשה, כוח חיובי מתחיל להיבנות, מתחילה תנועת  ,משום שכאשר אתם משנים כיוון

תוך שהן יוצרות עודו ועוד תופעות חיוביות,  ,ונקודות פסיכיות גרעיניות מתחילות להתפוצץ/להתפוגג

 , חכמה, עוצמה ואהבה, הולכת וגוברת תמידית.אנרגיות ומומנטום. כך הזרימה של אמת 

 

וך האישיות החיצונית, קשורה ישירות עם ההתמזגות של אנרגיות מההוויה הפנימית שחודרים אל ת

בורכם. בעזרת מדד זה תוכלו עזהו מדד פשוט ביותר   הרצון לעבור דרך מה שנדמה כקשה ביותר.

כדי  ,עם התודעה הנצחיתחל להופיע, שכבר ה ,חיבורבלמצוא את כל התשובות.  תוכלו אז להשתמש 

 לפתוח את המיינד לעוד ועוד אפשרויות.

 

זה באופן עוד יותר ספציפי. כולכם יודעים מניסיון העבר כמה קל להאמין שאין מוצא בואו נתבונן ב

ברגע שאתם מניחים בעיוורונכם, באופן מודע או בלתי מודע, באופן כאשר אתם שרויים במקום קשה. 

, שאין מצב נתוןאו מגיבים ב פועליםשאתם  מתוך האופן או באופן עקיף ,ישיר מתוך תהליכי חשיבה

ון פרט לזה השלילי שגורם לחוסר תקווה וכאב, כבר סגרתם את המיינד הפנימי והחיצוני כל פתר

ון להיות מוכן וחייב לעשות מאמץ מכ ,הלא מחובר ,קודם כל המיינד המודעלאפשרויות אחרות. 

, כפי שהוא עומד עתה לרשותכם, מכיל את הפוטנציאל לראות עהמיינד המוד  לאפשרויות אחרות.

בלי זה אינכם יכולים לבצע    .תוזאת משימהיקפו הנוכחי.  בדרכים אחרות, להרחיב אתיותר, לחשוב 

את מטרתכם. זו הדרך היחידה בה תוכלו ליצור את החיבור עם תודעתכם העצומה יותר, ואז להחדיר 

מהתודעה והאנרגיה של ההוויה הטוטאלית שלכם. מאד חשוב שתבינו  יותר ויותרולמזג לתוכה פנימה 

 ידיי. זאת יד

כאשר   .(4)שגם אודותיה שוחחתי בעבר   ההזדהות, שינוי דרך היאאופן נוסף חשוב באותה מידה ל

ומחזקים הפרדה  יצירה שלילית מנציחים עגמומיות, אתם ו מר אתם מזדהים באופן מוחלט עם גורל

 ,שלילידמיונית מכול מה שיש לו משמעות ושהוא טוב. היצירה השלילית, נקודת הגרעין הפסיכי ה

 שאתם הנכם יותר מאותו חלק בכם שחש את אותו חוסר תקווה. את הקושי שלכם לגלות יםמגביר
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כאשר אתם  חשוב להבין שאתם עכשיו מזדהים עם הייאוש שלכם. ,ך שכאשר אתם חשים מיואשיםכ

ים עם החלק בכם שהוא לא מטוהר, חשים דחייה עצמית, אשם, ורע, חשוב להבין שאתם עכשיו מזדה

ושונא את עצמו. ברגע שאתם מבינים זאת, זה עושה הבדל עצום. אתם יכולים אז לעשות את הצעד 

האם זה באמת כל מה שקיים עבורי? האם אינני  הבא בלשאול את עצמכם "האם אין אפשרות אחרת?

ן אינכם יכולים לחוות את מציאות למשהו שעדיין נראה כמרוחק. עדיי גם משהו נוסף?". אינני מתכוון

  ינכם גם משהו נוסף/אחר?ם אבמיינד המודע שלכם, הא אפילו אבל העצמי האלוהי שהנכם. 

 ,לקו המחשבה אחר פתיחת המיינד על ידייש לכם האפשרות לראות את הדברים אחרת, אולי רק 

היא חשובה ביותר כדי  ינדפתיחת דלתות המישעדיין לא ניסיתם, אך שבוודאות הנכם יכולים לנסות.  

, שכן היא שהתודעה המקוטעת חייבת למצוא את דרכה חזרה בכוחות עצמהלשנות את הכיוון, משום 

איננה מודעת לחיבור הבסיסי שלה עם האלוהי. ורק באמצעות המיינד הלא מחובר/המנותק ניתן לבנות 

 המקוטעת/ לתודעהוככל שאתם מקימים את הגשר כך אתם מאפשרים  את הגשר אל האלוהי. 

 האנרגיה העוצמתית של הישות הנצחית שלכם. - הפרגמנטרית שלכם לקלוט לתוכה/להישטף על ידי

 

ברכות שלוחות לכל אחד מכם. העבירו אהבה האחד לשני, הזינו ותמכו זה בזה, אפילו כשאתם חשים 

ה גדולה ומופלאה , אך בודאי ברגשות.  ברכדחויים.  יש צורך באהבה, אולי לא תמיד במעשה גלוי

 חודרת יותר ויותר עמוק לתוככם, פורשת הילה על חייכם. היו בשלום ובשלווה.
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