المثلية الجنسية
سؤال
مرحبا ً بوب  ،أريد أن أعرف ما الذي تعرفه عن المثلية الجنسية ( اللواط  ،السحاق ) واذا ما
كان ينظر اليه على أنه شيء سلبي  .حاولت أن أقرأ التعليقات على يوتيوب من الفيديوهات
الخاصة بك ولكني لم أجد أي أحد سألك من هذا األمر في التعليقات .شكرا ً لك.
إجابة
هنالك نوعين من المثليين  ،الحقيقيين وأولئك الذين يدفعون الى هذه التجربة بواسطة أشرار.
 .1المثليون الحقيقيون:
كما يجب أن تكون قد عرفت  ،نحن البشر في الواقع قوة روحية تحفز الجسم المادي  ،الذي
هو مجرد دمية .اآلن  ،الجانب الروحي منا  ،بينما ينزل من خالل العوالم تجاه األرض  ،يتم
إعطاؤه التوجه الجنسي :إما ذكر أو أنثى.
لذلك  ،عادة  ،يولد كيان ذكر في جسد ذكري و كيان أنثى في جسد أنثوى.
ومع ذلك  ،في بعض األحيان تسير األمور على نحو خاطئ وربما يولد روح الذكر في جسد
األنثى  .في هذه الحالة سيتم تشكيل الشذوذ الجنسي وسيلعب الشخص دور الرجل.
وبالمثل  ،يمكن أن تولد روح األنثى في جسد ذكر فيكون الشخص مثليًا ولكنه يلعب دور
المرأة.
 .2المثليون الزائفون:
منذ بضع سنوات  ،هناك عدد من الجمعيات التي تدافع عن حقوق المثليين وتعزز فضائل
تجارب "المتحولين جنسيا".
وقد خلق هذا مناخا ً يعتبر فيه من الطبيعي وحتى من المفيد إنشاء عالقات جنسية مثلية.
في المثليين الحقيقيين هو أمر طبيعي ولكن في الناس "العاديين"  ،هو عمل شرير.
األركونز يقفون خلف كل هذه المثلية الجنسية الزائفة  ،فهم يأخذون كل ما هو جيد ويقلبونه
رأسا ً على عقب ويجعلونه سيئاً.
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لذا  ،ما قاموا به في هذه الحالة  ،هو دفع التربويين والجمعيات المختلفة لتشجيع المثلية
الجنسية بدالً من تشجيع الميول الجنسية الطبيعية.
الشباب  ،وهم يمرون بأزمات المراهقين التي نمر بها جميعًا مع تغير أجسامنا  ،ونحن ندرك
أن لدينا مكونًا جنسيًا  ،اليوم  ،بدالً من إخبارك بأن األوالد يجب أن يخرجوا مع الفتيات
والفتيات يجب أن يخرجوا مع األوالد  ،فهم يتأثرون بشدة بالمعلمين والجمعيات التي تروج
للمفهوم المثلي.
ً
قبوال لنفس
إنهم ال يسمونها بأسمائها الحقيقية اآلن .اللواط وهكذا  .يخترعون أسماء أكثر
األفعال ؛ مثلي الجنس وهلم جرا.
لذا  ،فإن العديد من الشباب مرتبكون تما ًما  ،ويرون على أشخاص طبيعيين أفعال غير
طبيعية.
لقد تم التخطيط لها جميعا لخلق االرتباك – فرق تسد.
إنها تسبب الفوضى واالنقسام الذي كان مخططا له منذ سنوات طويلة.
هذا هو رأيي في موقف المثلية الجنسية اليوم.
سؤال
مرحبا ً بوب  ،شكرا ً لك على اإلجابة عن هذا السؤال .أعتقد أن سؤالي سيكون حول "المثليين
الحقيقيين ".كنت قد ذكرت أن األمور قد تسير بصورة خاطئة في عملية إنشاء كيان ذكوري
في جسم مادي أنثوى وكيان أنثوي في جسد ذكري( .أنا ال أتحدث عن األشخاص المتحولين
جنسيا ً) .اذا ما حدث خطأ  ،هل هذا الشخص هو "خطأ" و أنه لن يحقق النمو الروحي مقارنة
بالشخص العادي ؟ لدي أفضل األصدقاء والعائالت الذين هم مثليي الجنس بشكل علني وهم
طيبون جدا ومحبون وإيجابيون جدا .لذلك فقط أتساءل ما هي أفكارك .شكرا بوب!
اإلجابة
لكي أشرح  ،سأعود إلى ما يحدث عندما يحدث هذا "الخطأ".
وبينما ينمو الجنين في الرحم  ،ال يمكن للمرشدين والمساعدين الذين يعيشون في العوالم
الروحية أن يروا الجسم المادي للجنين  ،فهم يشعرون بالطاقات القادمة منه.
هكذا يشعرون أنه إما صبي أو فتاة.
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لذا  ،يطلبون من الروح العليا المناسبة أن تخلق إما قوة روح أنثى أو ذكر.
وكما ذكرنا  ،فإن الطاقات التي يقرأها المرشدون الروحيون في بعض األحيان تكون خاطئة -
فال أحد مثالي  -وهكذا يتم إنشاء التوجه الروحي الخاطئ.
الروح العليا تخلق ذكر بينما يكون المولود أنثى والعكس.
ثم يجب اتخاذ قرار  .هؤالء المرشدون لديهم واحد من ثالثة خيارات.
 .1إما أنهم يحاولون إيجاد روح جديدة لتجسد نفس التوجه الجنسي مثل الجنين.
 .2يتوقفون عن إرسال الروح إلى األسفل  ،وفي هذه الحالة يكون الطفل ميتًا.
 .3يسمحون باستمرار العملية  ،وفي هذه الحالة يولد الشاذ جنسيا.
في الحالة األخيرة  ،فانه يوفر فرصة عظيمة لجميع المعنيين للتقدم في الروحانية بأن يقبلوا
هذا الشخص  ،أو االنخفاض في الروحانية إذا رفضوا الشخص.
تذكر دائما أننا هنا لنتعلم في جامعة الحياة العظيمة هذه.
ً
هائال بالنسبة للطفل ألنه يدرك أنه مختلف عن البقية
و يولد الطفل المثلي  .ثم يأتي تحديًا
ونحن ندرك أنه مختلف عنا.
في بعض البلدان  ،يتم تعذيب المثليين جنسيا ً أو قتلهم في اعتقاد خاطئ بأن شيطانا ً يسكنهم.
و آخرين  ،وال سيما في الماضي البعيد  ،كانوا يعبدون كآلهة.
هم ليسوا أيا من هذه األشياء.
هم مجرد أشخاص ولدوا في الجسم الخطأ.
يطلب كل شاذ جنسيا أن يتم قبوله كما هو  /هي .ال شيطان وال إله ولكن مجرد شخص متجسد
مثلنا جميعا.
لذا  ،بالنسبة ألولئك الذين ليسوا مثليين جنسيا ً  ،فإنه يجعلنا في تحدي للتغلب على تحيزنا
وقبولهم كما هم .هذا أمر صعب للغاية بالنسبة للكثير من الناس الذين تم تلقينهم من قبل األديان
لكي يعتبروا الشاذ جنسيا ً شخصا ً بغيضا ً  ،ذلك لدينا كل الفصل الذي  ،مرة أخرى  ،هو فرحة
لألركونز وألولئك الذين يشاركون بنشاط في فصل الناس بسبب الديانات المختلفة  ،لون
البشرة ومكان الوالدة وهلم جرا.
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في الواقع  ،نحن شعب واحد  ،جنس واحد.
ولكن  ،لدينا الناس "العاديين" الذين يشعرون باالشمئزاز من مفهوم الشذوذ الجنسي  ،ومن
ناحية أخرى  ،مجتمع المثليين الذين يشعرون أنهم ملزمين بااللتحام معا ً للدفاع عن أسلوب
حياتهم.
مهمتنا هي "ال نحكم"  ،وأن نقبل كل الناس كما هم .لرفض االنفصال واالنضمام معا كجنس
واحد يكافح من أجل االرتفاع في الروحانية ونحن نمر من خالل تجسيداتنا الصعبة.
هذا التجسد يزود الشخص المعني بفرصة فريدة للنمو في الروحانية حيث أنه يواجه جميع
التحديات التي تواجهه  ،لذا  ،من وجهة نظر النمو الروحي  ،فإنه يأخذهم إلى مستوى من
الفرص التي يواجهها القليل منا.
ضا فرصة للنمو إذا استطاعوا
من وجهة نظر المجتمعات "المستقيمة"  ،فإنها توفر لهم أي ً
التغلب على تحيزاتهم وقبول هؤالء "المختلفين"  ،كما يأملون هم أنفسهم في أن يتم قبولهم.
بوب
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