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פרידתם של המדריכים
הוגש במעגל הארגמן
 21באוגוסט1999 ,
תרגום :אלונה חן

התקשור הוצג במעגל הארגמן שנפגש בוודלנד פארק ,קולרדו ,בביתם של ג'יימס ואזייה דיוול .ביתם הכפרי
שוכן ליד יער לאומי גדול .היה זה אחר-צהרים שטוף שמש של סוף הקיץ ,בנוכחות של בערך  25עובדי אור.
התקשור נערך בטיפי ]אוהל אינדיאני[ גדול ,כשמדורה במרכז המעגל .מייד כשהתקשור החל ,השמיים הפכו
לכהים וקול חזק של רעם נשמע בקירבה.
טוביאס:
וכך הוא ,ידידיי היקרים ,שאנו מתכנסים יחד באנרגיה מקודשת זו .היום בשעה מוקדמת יותר ,ידידנו שמביא
מסרים אלו אליכם  -שאותו אנו מכנים קאולדרה ]ג'פרי הופי[  -נכנס לבדו אל תוך מרחב זה ]הטיפי[ כדי להכין
את האנרגיה ולהזמין אותנו אל תוך המרחב שלכם .אנו סיפרנו לו על שינויים אשר יבואו .אלו שינויים אשר
ישפיעו על לבכם  ,ושינויים אשר ישפיעו על כדור הארץ שלכם .על כן אין זה צירוף מקרים שאתם שומעים את
הרעם בשמיים .אין זה צירוף מקרים ,ידידיי ,שאתם חשים את הפחד מהסערה ,מפני שזה הולם .זה גם הולם
שבלילה זה אנו נדבר על פחדים .אנו נדבר על להיות במרכזו של תוהו ובוהו ,במרכזה של הסערה .ואנו נדבר
על לשהות במקום של שלווה בשעה שכל אלה ממשיכים סביבכם .כל הדברים הם כפי שהם צריכים להיות .או
כפי שאמרנו הרבה פעמים בעבר  -אין צירוף מקרים.
כעת כפי שעשינו עם קבוצה זו בעבר ,אנו מבקשים את רשותכם לקחת אתכם אל מרחב אחר במקצת .אתם
תשמעו את המילים .אתם תדעו שגופכם הפיזי נמצא בתוך מעגל זה ,בטיפי המקודש הזה ,אך ברשותכם -
המדריכים שלכם והרוח ואלה אשר הם משפחתכם  -ייקחו אתכם אל מודעות אחרת בלילה זה .אולי תזַכרו
במסע לאחר מכן ,ואולי לא .אך זה יאפשר תקשורת בהירה יותר של אנרגיה ,והבנה טובה יותר של האהבה
שיש לנו אליכם .אנו נעניק לכם את ההזדמנות להיות לרגע אחד עם מי שידוע כ'עצמי האמיתי' שלכם .כעת
אנו מבקשים ברשותכם ,אשר ניתנה באופן מילולי או בדממה ,שתצטרפו אלינו .קחו את ידם של המדריכים
שלכם וקחו את ידה של הרוח ואנו ניקח אתכם למקום אחר .אנו נבקש מידידנו קאולדרה להיות לרגע בשקט.
]שקט[
כעת ,אלו אשר טווים את האנרגיות בלילה זה  -וישנם רבים מהם  -נכנסים אל תוך המרחב הזה עמכם .הם
נכנסים אל תוך המרחב החדש הזה אשר נוצר ,ובשעה שעבודת טרנספורמציה זו נעשית  -אני ,טוביאס יאמר
את המילים באמצעות קאולדרה .אני אניע את האנרגיות באמצעות זו המוכרת בשם 'הדוקטור' ]ד"ר מלני
וולפ[; ואני אתקשר  -ממש מילה במילה  -באמצעות כל אחד מכם בלילה זה.
היה זה הנושא של מועצת הארגמן ,ממש מן ההתחלה ,שיש הרבה שינויים עבורכם בזמן הזה .לאחרונה
נכנסתם אל תוך אנרגיה חדשה .זה מעניק את ההזדמנות לנוע למרחב חדש .בכך היינו רוצים לחלוק ולדון
עמכם בלילה זה.
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כעת ,אנו מבקשים מכל הנוכחים כאן הלילה להכיר בהוויית הטבע ללא פחד; להכיר בנוכחות המדריכים
שלכם ללא פחד; ומעל לכל להכיר בנוכחות המלאך שלכם ' -העצמי האמיתי' שלכם  -ללא מורא .אנו מבקשים
מכם לשבת כאן במרחב זה ללא פחד מן הסערה סביבכם ,מפני שזה פשוט מטפורה ]דימוי[ למה שיבוא
בחייכם .שבו כאן ,במקום של שלווה ,על-אף שהאדמה רועדת והשמיים רועשים .זהו האדם המואר אשר יכול
לעשות זאת .
כעת ,לפני שנמשיך בשיעורי לילה זה ,אנו נבצע את התמזגות האנרגיות האחרונה לזמן זה .ישנו מישהו
שבוחר להתייצב לפניכם באופן אישי ,לגעת בכם ,להתאחד עמכם מחדש .היו בדממה לרגע כאשר אתם
מקבלים את 'העצמי האמיתי' הזה' ,האני האלוהי' שלכם ,אל תוך המציאות שלכם .מפני ש'עצמי' זה משתוקק
מאוד להיות עמכם ,מפני שזמן רב עבר מאז שהייתם בקשר באופן מודע .פשוט אפשרו לחיבוק להיות .אפשרו
להתמזגות לתפוס מקום .פשוט חושו את האהבה' .עצמי'-ל'עצמי'' .אחד''-לאחד'' .רוח''-לרוח'.
]שקט[
כעת ,כל אחד מכם הנמצא כאן הלילה  -נמצא במקום מיוחד בזמן מיוחד .אנו נדבר לרגע על היכן הייתם ,מי
אתם ,ומה יקרה בהמשך .כפי שכל אחד מכם יודע בלבו ,אתם באמת מלאך גדול המוסווה כבן אדם של
שלושת הממדים; אך לאמיתו של דבר אתם מלאך גדול .המלאך הגדול לא יבוא מלמעלה כדי להתאחד עמכם
מחדש .הוא לא יבוא בלילה באיזו "מרכבה גדולה" .מלאך גדול זה פשוט יתגלה מתוככם ,ואתם תדעו שהוא
תמיד היה שם.
הייתם ,כל אחד מכם ,עובדים ביקום .לא רק ביקום זה או במודעות זו ,אלא ברבים אחרים אשר סובבים
אותם .הייתם במקומות רבים ,בממדים רבים ,וחוויתם הרבה .אחדים מכם ,ללא ספק ,עבדתם יחד במקומות
האחרים הללו .קשה להסביר זאת באופן ליניארי ,לכן חישבו כאן במושגים של מעגל .החוויות הרבות שהיו
לכם מתרחשות ממש ברגע זה .אין מדובר בגלגולי החיים שלכם על כדור הארץ בלבד .מדובר על הזהויות
האחרות הרבות-רבות שהיו לכם ,ועל מקומות רבים שהייתם בהם.
וכך הוא שהגיע זמן עבור הרוח להבין את האיזון של האנרגיות ,מפני שהמאבק והמלחמות ביקומים היו
ארוכים ורבים ,וכל הצדדים התעייפו .זה לא נראה היה כמערכת יחסים טבעית .לכן נוצר מקום זה של כדור
הארץ ,האנרגיות והתבניות של האנרגיות הללו הסתדרו במקום ,והדבר הנפלא הזה שנקרא דואליות תפס
עוצמה .ואז באה הקריאה לגדולים שבמלאכים .הם היו אלה שחוו את הכי הרבה ונשאו הכי הרבה .הם הגיעו
למקום זה עבור מה שכינינו  " -החוויה המסיימת של הבריאה הראשונה".
וידידיי ,מלאכים אלו  -הם אתם והאחרים עמם אתם חולקים את כדור הארץ .באתם לכאן וחייתם )רובכם(
הרבה-הרבה גלגולי חיים על פני כדור הארץ הזה .אך ההיסטוריה שלכם ,המורשת שלכם ,ממשיכה הרבה יותר
רחוק אל תוך היקום .היא ממשיכה אל תוך כל הבריאה .זמן זה על פני כדור הארץ היה רק כהרף עין .חייתם
תחת הצעיף ,לא יודעים מי אתם ,לא מאמינים אפילו כאשר המאסטרים הגדולים באו להגיד לכם .כאשר
המלאכים הופיעו בלילה לא האמנתם למלותיהם .הדואליות ,הצעיף ,היה כה חזק עד כי כל אחד מכם המשיך
לבחור לחזור לכדור הארץ גלגול אחר גלגול .חזרתם בשביל משהו שבסופו של דבר היה מועיל לכל הבריאה -
שהיה מועיל לכל ה'אחד'.
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אנו בכינו בדמעות בלילה זה ,מפני שאנו לא יכולים לדמיין איך זה היה לא להכיר את הקשר שלנו עם ה'אחד'.
זהו באמת הכאב הגדול ביותר .זהו באמת מה שהכנסיות שלכם כינו "החטא הקדמון" .אך אין זה חטא .זהו
כבוד שאתם לקחתם על עצמכם .הסכמתם לשכוח מי אתם באמת.
או' ידידיי ,אנו מביטים בכל אחד מכם הלילה .ועדיין אינכם מבינים ...אתם עדיין עושים תהליך שכלתני
למושג זה ...אתם כבר צריכים לחוש בלבבותיכם מהו הדבר הזה .אך יום זה יגיע בקרוב.
כעת ,הנתיב שלכם על פני כדור הארץ ...בואו נדבר על כך לרגע .אך ראשית אנו חייבים להבהיר כאן משהו,
מפני שבני אדם ובמיוחד עובדי אור ,מודאגים באשר לכך .מה שאנו עומדים לומר בלילה זה  -ניתן מתוך
האמת שלנו ומתוך האמת של הרוח .זה לא נועד ,בשום דרך ,לעשות מישהו טוב יותר או גרוע יותר; מכיוון
שכפי שאתם יודעים  -הכול הוא 'אחד' .אך אנו מספרים לכם על נתיב מיוחד שנבחר על ידכם ואנו נציב
בפניכם אתגר.
מכל המלאכים אשר הגיעו לכדור הארץ ,הייתה באמת קבוצה מיוחדת .זו קבוצה שהיא משפחה .אלה הם
אתם ושמונת המיליון ויותר עובדי האור האחרים אשר נמצאים על פני הפלנטה בזמן זה .ישנם ייחוסים
מיוחדים לכל אחד מכם ,ייחוסים שהם שונים מבני האדם אחרים .כל אחד מכם בא לכאן עם ייחוס אנרגטי
מסוים שהוא באמת שונה .אם תעקבו אחר הנתיבים שלכם ונתיביהם של עובדי אור אחרים ,אתם הייתם
אנשים שהיו מאוד מעורבים בדתות בגלגולי חיים קודמים ,ומחפשים רוחניים בגלגולי חיים קודמים ,ועובדים
עם אנרגיות.
כעת ,האנשים האחרים אשר חולקים את כדור הארץ עמכם ,שהם עדיין 'אחד' אתכם ,גם להם יש ייחוסים
אנרגטיים ייחודיים .אך הלילה אנו נדבר על אלה שלכם .כל אחד מכם הגיע לכאן עם יכולת לשאת ולהכיל
מידה גדולה של מה שהייתם מכנים 'אור' .אור זה היה נסתר מפניכם ,אך התחבר לרשתות של כדור הארץ
ולרשתות שמעל כדור הארץ במטרה לשמור על איזון מיוחד .אור קריסטלי זה שבתוככם ובתוך עובדי אור
אחרים סיפק את האיזון הדרוש של אור ואת הקשר ביניכם בממד השלישי לבין העולמות הגבוהים .ואתם
נשאתם את האנרגיות הללו היטב ,על-אף שלא ידעתם במודע שאתם נושאים אותן.
היה זה ידוע לכם ולרוח כי בזמן ההולם בהיסטוריה של כדור הארץ שלכם  -יגיע זמן לחשוף בפתיחות את
הייחוסים האנרגטיים הללו ,את האור הזמין הזה .כפי שכל אחד מכם יודע לפני שאנו אומרים את המילים -
זמן זה הוא לפנינו .זו הסיבה שכל אחד מכם מרגיש כל-כך מאותגר בחיים הפנימיים שלו בתקופה זו .זו הסיבה
שאתם מלאים ברצון עז וציפייה .או' ידידיי ,אנו שומעים את ההתחייבות אשר כל אחד מכם עושה באופן
יומיומי להמשיך לצעוד בנתיב שלו .מפני שאתם יודעים עמוק בתוככם מדוע באתם לכאן בתקופה זו.
מקום זה לו אתם קוראים כדור הארץ עובר שינוי שאתם מאוד ערים לו .אחרים סביבכם יתכן ואינם כל-כך
רגישים למה שמתרחש ,אבל אתם באמת יודעים .אתם ,בהכרה ,עוברים דרך מנהרה .זוהי מנהרה של ממדים,
מנהרה של זמן ומרחב ,מנהרה של התמרת אנרגיה .אתם עוברים דרך משהו אשר ישנה את הטבע המוחלט
שלכם תחילה .אזי אתם תעזרו להביא ביתר קלות את השינוי אל אחרים ,ואז לכל כדור הארץ ,ובעקבותיכם -
כל היקום.
קבוצה זו ,משפחה זו שכאן ,משפחת עובדי האור על פני פלנטה זו  -הם באמת בין הראשונים העומדים לעבור
זאת .זה כרוך  -קודם כל וראשון במעלה  -בהתמרת הפחד בתוככם .וכאשר אתם עושים זאת ,כאשר אתם
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צועדים דרך הפחדים ,אתם משנים את כל האנרגיות והופכים אותם לאנרגיה של אהבה .אנרגיה זו תשמש כדי
לזרוע את מה שכינינו קודם " -הבריאה השניה" .עבודה מאוד מרשימה היא זו שאתם עושים כאן ,אפילו מבלי
לדעת מי אתם!
האתגר הגדול ביותר אשר יעמוד בפני כל אחד מכם יעסוק בפחדים .פחדים אלו יתנפצו לפניכם ובתוככם .אנו
מבקשים מכם פשוט לרקוד דרכם  .אפילו כאשר הסערה התקרבה בלילה זה ורמת הפחד גדלה בתוככם ,ואתם
תהיתם שמא צריכים אתם להסתתר במקום אחר  -הייתם מסוגלים לצעוד דרך הפחד .ידעתם שהייתה זו
פשוט אשליה .ידעתם שנמצאתם במרחב בטוח.
פחדים אלו ימשיכו להגיע אל תוך חייכם .הם יהיו כמו משקולות אשר מנסות לעצור אתכם בתפיסת
קרסוליכם .לפעמים הם ייראו כמו חומות אדירות שבלתי אפשרי לעבור אותן ,ולבטח אי-אפשר לעבור דרכן.
אבל ,ידידיי ,כאשר זה קורה  -פשוט זיכרו מי אתם .פשוט הזכירו לעצמכם את המילים הללו" :אני זה מה
שאני .אני זה כל מה שאני .אני זה כל מה שאני וכל מה שיש .אני אחד".
קחו את האנרגיה הזו ,ידידיי היקרים ,ועיברו דרך הפחדים אשר מגיעים אל תוך חייכם .עיברו דרכם במהירות,
מפני שאם תעצרו ,אם תמתינו או תשתהו ,הפחדים יגדלו במהירות .הפחד המקורי שאולי היה בגודל של אבן
יהפוך עתה לגודל של סלע ולאחר מכן להר .עיברו דרך הפחדים שלכם במהירות .זיכרו מי אתם.
צעדתם לאורכו של נתיב ביחידת חיים זו .סבלתם אתגרים רגשיים רבים .הייתה זו החתימה של עובד אור.
סבלתם מצוקות רבות ,גלגול אחר גלגול .צעדתם בנתיב קשה אך מספק ויפה ,נתיב מאוד צבעוני .הגעתם
לנקודה קשה כאן ...כל הימים הללו ,כל גלגולי החיים הללו שצעדתם בנתיב ,כפי שאתם יודעים  -אתם
הודרכתם .מלאכים היו שם .מדריכים היו שם סביבכם .כן ,הם התחלפו ,אך תמיד הייתה שם קבוצה סביבכם .
כפי שלמדתם ,בחודשים ובשנים האחרונים יותר שלכם  -מדריכים אלה לא יכלו לעשות את העבודה
בשבילכם ,אך הם יכלו ללחוש מילים של אהבה ועידוד באוזניכם .הם יכלו לנחם אתכם כאשר חשתם שאתם
מוותרים .הם יכלו לבוא אליכם בלילה ולבכות עבורכם ,והדמעות היו שוטפות כמה מהקשיים והכאב .היו לכם
תמיד אחרים סביבכם ,מפני שזו הייתה העבודה שלנו  -להיות המשפחה שלכם והחברים הטובים ביותר
שלכם.
אנו מגיעים עכשיו למקום בנתיב בו ישנה תהום .אין שם גשר מעל התהום ,ידידיי היקרים .ישנו שם פשוט גיא
עמוק .אתם לא יכולים לראות אל עברה השני של התהום מפני שישנו ערפל שאופף אותה .אינכם יודעים כמה
רחוק הוא המרחק שתצטרכו לקפוץ .אפילו אינכם יודעים בדיוק מדוע נתבקשתם לקפוץ.
ובנקודה זו בנתיב שלכם זה הזמן שלנו לומר לכם שלום .לאלה שהדריכו אתכם או שהיו בחברתכם ,זהו זמננו
לאחל לכם ברכת פרידה .מפני שאיננו יכולים ללכת להיכן שאתם הולכים בזמן זה .אלה שהינם והיו המדריכים
שלכם במשך גלגולי חיים אחר גלגולי חיים ,החברים השמימיים שלכם אותם ביקרתם בלילה ,המשפחה שלכם
שהיא 'מועצת הארגמן' ,אינם יכולים ללכת עמכם .וזהו דבר טוב .אתם עשויים לשאול מדוע זה  -מדוע אתם
חייבים לעשות את החלק הבא של המסע לבדכם  -וזה מאוד פשוט :אין זה אפשרי שתכירו את האלוהיות
שלכם ,שתכירו שוב את 'העצמי האלוהי' שלכם  -אם האנרגיה שלנו מקיפה אתכם .זו הסיבה שאנו אומרים
שלום ,לפחות לתקופת ההווה ,שולחים אתכם למסע שלכם בעצמכם .זהו זמן עבור כל אחד מכם לחדש את
הקשר עם מי שאתם באמת.
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אז עכשיו הפחדים צפים! אתם עומדים על שפת תהום ,לא יודעים כמה רחוק הוא העבר השני ,לא יודעים אף
כיצד לעוף בזמן זה .זהו זמן עבור כל אחד מכם לעשות מעט חיפוש נשמתי ,למשוך מתוככם פנימה את כל מה
שאתם ,לעמוד בפני הפחדים הגדולים ביותר שתעמדו בפניהם אי-פעם ,ופשוט לעבור דרכם .כל הרעיונות
האינטלקטואליים ,הרציונאליים ,שיש לכם  -לא יעבדו כעת .אנו אומרים זאת בכנות .אמרנו בעבר לקבוצה זו
ולאחרים  -זה אינו הזמן לחזור למדפי הספרים העתיקים שלכם כדי לקרוא על איך לחצות את התהום ,מפני
שזה אף-פעם לא נכתב! זה אינו הזמן לחפש בטחונות במילים ישנות שנקראו על-ידכם .אין זה הזמן לקרוא
למדריכים שלכם .מפני שישנו כוח גבוה יותר ,אהבה גדולה יותר ,אשר נכספת להיקרא בזמן זה.
הנושא הגדול ביותר אשר כל אחד מכם יתמודד עמו הוא  -אמון .כבני-אדם לא הייתם טובים כל-כך בלבטוח
בעצמכם .למדתם היטב לבטוח בשכלכם .כאשר הייתם בצרה בטחתם במדריכים שלכם וברוח .אך מעולם לא
הייתם מאותגרים כפי שאתם כעת  -לבטוח ב'עצמי' .או' ידידיי ,אין מישהו שאפשר לפנות אליו בזמן זה לבד
מן 'העצמי' .אין מילות קסם .אפילו הגדולים ביותר מבין הארכי-מלאכים ,שרבים מהם נמצאים כאן בלילה זה,
לא יכולים להיות כאן עמכם כאשר אתם חוצים את התהום .הנושא הוא אמון .האתגר הוא פחד .המטרה היא
אלוהיות.
זהו רגע מבורך .זה זמן מבורך שכל אחד מכם יעבור דרכו .דעו זאת כאשר אתם עוברים באומץ דרך הפחדים
הללו .דעו זאת בעוד הנכם קוראים לכל מי שאתם ,כאשר אתם בוחרים בלבכם להפוך לבן-אדם אלוהי .אפשרו
לאינטלקט שלכם להדריך אתכם בפשטות בשלושה ממדים ,אך הרשו ללבכם לשאת אתכם הביתה.
זהו זמן אלוהי .אכן ,יהיו סערות סביבכם .אל תקדישו להן תשומת לב .אל תאכילו אותן כעס ,מפני שתהיה
לכם רק מעט אנרגיה עודפת לתת .מה שכל אחד מכם יעבור דרכו  -יתבע את כל מה שאתם .זה אומר
שתצטרכו להגביר את שנתכם כדי שתהיו חדים .זה אומר שתצטרכו לאזן את המאכלים והמשקאות שאתם
צורכים כך שתהיו מוזנים היטב .וזה אומר ,ידידיי ,כפי שכל אחד כתב בניירות שלו הלילה ]שנרשמו קודם לכן
בטקס השחרור[  -שאתם משחררים את הדברים הללו שעוצרים אתכם .וצריך להיות טקס גדול הלילה כאשר
אתם מניחים לפחדים לקחת את האנרגיות הישנות הללו אשר עיכבו אתכם ולשנות אותם לאנרגיות חדשות
אשר יקדמו אתכם על-פני התהום.
איננו נותנים מסגרות של זמן לתהליך זה .זה יקרה עבור כל אחד מכם בזמן מאוד קרוב .כאשר אתם מתכוננים
לכך ,כאשר התהליך נמצא בדרכו ,אתם תראו הרבה שינויים מחוץ לכם ,וקודם כל באדמה שלכם; מפני
שהאדמה בוחרת כעת לשחרר את האנרגיות הישנות.
יהיו רעשי אדמה גדולים באזורים אחרים של עולמכם .בני-אדם רבים יבחרו לעזוב את הגוף הפיזי שלהם בזמן
זה .הם יודעים ברמת הנשמה שלהם שהם אינם מוכנים לחצות את התהום .והם יודעים שתזדקקו לאיזון של
האנרגיות עמן הם עוזבים את האדמה .הם ייצרו איזון מחוץ לממד השלישי שלכם כדי לספק לכם את
האנרגיות להן תזדקקו .כן ,אתם באמת יכולים לומר שהם נותנים את חייהם כדי לעזור לכם לנוע קדימה .הם
יודעים בלבבותיהם שהם אינם מוכנים לצעוד דרך האתגרים כדי להכניס את האלוהיות כפי שכל אחד מכם
יעשה.
כעת ,אנו אומרים מה שהוא אולי מילים גדולות בלילה זה .חלק מכם כאן אפילו לא יזכרו את המילים מאוחר
יותר .אך אנו חוזרים ואומרים לכם שמה שאנו נותנים לכם מגיע מן המקום של אמת הכי עמוקה.
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בימים העומדים לבוא ,כאשר תחושו באנרגיות של פחד סביבכם ,פשוט עיברו דרכם .פשוט דעו שאתם יכולים
לצעוד דרכם .כאשר מוחכם מאתגר אתכם ושואל אתכם  -מי אתם חושבים שאתם  -תנו לו לדעת כי אתם
אחד עם הרוח .והזכירו לשכלכם כי זה ]המעבר דרך הפחדים[ משרת מטרה יפיפייה על-פני כדור הארץ ,אך אין
הדבר מוביל ומכוון את חייכם.
ואז ,ידידיי ,לימדו לבטוח ב'עצמי' .לימדו לבטוח ב'עצמי' ברמות העמוקות ביותר .אל תפנו אלינו .אל תיפנו
למדריכים שלכם או אל הגדולים שבמלאכים; מפני שאיננו יכולים לעזור לכם בזמן זה .אתם עוברים זאת לבד.
לימדו להעלות את האמת העמוקה ביותר .התפילות שאתם מתפללים כאשר אתם זקוקים לעוצמה צריכות
להיות מכוונות אל 'העצמי האלוהי' שלכם.
ובקרוב יגיע יום בו תתעוררו ותחושו כי כל הדברים נעקרו מתחתיכם .דעו שזהו פשוט פחד והרגשה; מפני
שזה הזמן בו אלה שסבבו אתכם חייבים היו לסגת .זו עשויה להיות הרגשה מאוד לא נוחה ,אך זיכרו מה
שדיברנו כאן הלילה.
זיכרו שמשפחתכם עוברת את זה גם היא ,המשפחה שיושבת במעגל האנושי שלכם הלילה .דעו שיום אחד,
אלה שהיו המדריכים שלכם ,אלה שהם 'משפחת הארגמן' שלכם  -יתאחדו עמכם .אך אתם ,באותו זמן ,תביטו
ותחושו ותהיו אז שונים מן הרוח האנושית אשר יושבת כאן הלילה .אתם תהיו מאוד שונים.
אנו אוהבים כל אחד מכם מאוד .ואנו עדיין מנענעים בראשנו בתדהמה אל מול העבודה שעשיתם .באמת,
זוהי ההקרבה הגדולה ביותר  -לשכוח מי אתם באמת .כעת זה הזמן להתעורר.
וכך הוא.
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חזרה לאחדות
הוגש במעגל הארגמן
ב 15-בספטמבר1999 ,
תרגמה :אלונה חן
עריכת לשונית :סמדר ברגמן
טוביאס:
וכך הוא ,ידידיי היקרים ,שאנו מתאספים שוב במרחב מקודש זה ובאנרגיה מקודשת זו .אתם עובדי האור,
אלה המצויים בגוף אנושי )אך רוחניים באמת( נאספים כאן הלילה ,נחושים בכוונתכם להגשים מה שבאתם
לעשות בתקופת חיים זו .והלילה יש לנו חדשות עבורכם .אנו נביא לכם שמחה .אנו נענה על שאלות רבות
שהיו לכם ואולי נגרום לכם לשאול שאלות רבות חדשות ]צוחק[.
לפני שנתחיל בדיון של היום ,ברשותכם ידידיי ,אנו נקדיש מעט זמן כדי לטוות ולמזג את האנרגיות בחדר זה.
העניקו את רשותכם להצטרף אלינו ולצרף אותנו אליכם .ביחד ניצור מרחב חדש ,ממד חדש .אין זה רק הממד
האנושי ואף לא הממדים שאנו נמצאים בהם; במובן מסוים ,אנו יוצרים יחד מציאות ומודעות חדשות לגמרי.
זו המציאות אשר כל אחד מכם ,וכל אחיכם ואחיותיכם האנושיים ,ינועו אליה בימים שיבואו .לכן ,ברשות
הניתנת מלבבותיכם ,אלה המצטרפים אלינו הלילה יתחילו לטוות אנרגיה זו – כדי למזג יחד כל שישנו.
בעוד תהליך הטרנספורמציה הזה מתרחש ,אני ,טוביאס ,אדבר באמצעות ידידינו ,זה המכונה בפינו "קאולדרה"
]ג'פרי הופי[ .אנו נניע אנרגיות דרך זו המכונה בפינו "הדוקטור" ]ד"ר מלני וולף[ ,ואנו נניע אנרגיות דרך כל
אחד ואחד הנמצא כאן הלילה )והקורא מסר זה( .מיזוג האנרגיות יאפשר לבטא את כל הדקויות ,לא רק של
המילים הנאמרות אלא גם של האנרגיות המועברות .
אם ישנו משהו בחייכם אשר התנקה – אך לא הבנתם כיצד לשחרר אותו – הביעו כוונה לשחרר אותו הלילה.
אלה המצטרפים אלינו ,אלה שעובדים עם אנרגיות בעולמות אחרים ,יסייעו לכם לשחרר את הדפוסים
הישנים העקשנים שממשיכים להיאחז בכם .כל אחד מכם יודע על מה מדובר בחייו ...אותו דבר הנאחז בכם
ונראה שאינכם יכולים לנערו.
על אף שנעתם דרך דלתות אחרות ,ושחררתם אנרגיות ישנות אחרות ,עדיין ישנו אותו דבר אחד שהוא נחוש
ועקשן .והלילה ,עם האנרגיות הקיימות בחדר זה ,ועם הכוונה שלכם ,והדיון שניכנס אליו מאוחר יותר – עתה
הוא הזמן המושלם להניח לו לדבר הזה .מפני שהוא אינו משרת אתכם עוד .הוא אינו דרוש עוד באנרגיה
שסביבכם .אתם אפשרתם לדפוס עקשני זה להישאר שכן הוא היה חלק חשוב מהמבנה הארגוני ,חלק חשוב
מהרכב האנרגיה שלכם .מסיבה זו נשאר שם ,אף על פי שביקשתם ממנו לעזוב .אך עם האנרגיה הנמצאת כאן
ועם הדיון של קבוצה זו היום – אתם יכולים לשחרר אנרגיה ישנה זו ,שדומה היה שהיא אינה מעונינת
להסתלק.
כעת ,נספר לכם על שיחה שהייתה לנו עם ידידנו קאולדרה ביום אחר .אנו נתנו לו מידע "על קצה המזלג" כדי
להכינו לדיון שיהיה לנו עם קבוצה זו .כעת אנו מביאים את הפרטים .ידידינו יודע מעט ממה שיידון ,אך ישנם
פרטים רבים שנותרו עלומים .
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זהו מידע שקשה למסור ,על כן נבקש ,ראשית ,שכל אחד מכם ,כמניע של אנרגיה ,יעזור לקדם את התמרת
המידע הזה באמצעות הקבוצה כולה .הרשו לעצמכם להיות צינור למידע לא מילולי .כך יוכלו הכל להבין
והדבר יעזור לקאולדרה לפענח את המידע ולהעבירו הלאה .אם אתם נותנים רשות מלבכם לקבל לא רק את
המילים אלא גם את האנרגיות ,התחושות והמשמעויות שמאחורי המילים – הדבר יעזור לשפר את ההבנות
של מה שאנו נדון בו כאן.
כעת הוא הזמן ,ידידיי ,עבור כל אחד מכם ,להביע את כוונתו לקבל מידע זה .כמו כן ,הביעו את כוונתכם
לשחרר את אותו "דבר" ישן ועקשן שבתוך עצמכם .ובשעה שאתם עושים זאת ,אלה שמצטרפים אלינו ייכנסו
לתוך מרחב זה ויהיו כאן במשך כל זמן התקשור .אנו נעזור לאזן את האנרגיות שלכם ,אנו נחבק אתכם ,ובכל
דרך אנו נאהב אתכם .מפני שכפי שאתם יודעים ,בתקשור האחרון שלנו הזכרנו שהמדריכים והמלאכים שלכם
עצמכם יעזבו אט אט .כעת הם באו לרגע קט כדי להזכיר לכם שלעולם אינכם לבד .על כן נעשה כאן אתנחתא
קלה בשעה שאלה שבאו מקיפים אתכם ,מחבקים אתכם ,מכבדים אתכם בגין העבודה שאתם עושים ,ואז
נמשיך בדיון שלנו.
]אתנחתא[
יש ימים שאנו שומעים אתכם .אנו שומעים את העצבות שבלבכם .אנו שומעים את הבלבול .יש ימים שבהם
אתם שואלים אם אתם הולכים בנתיב הנכון .האם אתם מתלוצצים? האם הייתם חוזרים למה שהייתם מכנים
"חיים נורמליים יותר"? ידידיי ,אנו מזכירים לכם כאן .אנו מבקשים מכם להרגיש מתוך המקור של החיים – כי
כל אחד מכם נמצא באמת בנתיב המושלם של חייו .העבודה שאתם עושים מתבצעת בחזית הקדמית  -אנו
נסביר בהמשך – אך אתם עובדים בחזית הקדמית וזו הסיבה שפעמים רבות אינכם חשים כמו האחרים.
אינכם חשים כמי ששייך לכאן .זו הסיבה שאתם מרגישים כמו אדם מזדמן/מיותר בקבוצה .מפני שאינכם
יכולים תמיד להתקרב לבני האדם האחרים.
כל אחד מכם בחר בנתיב זה ,בחר להיות בחזית הקדמית של התמרות האנרגיות .תקופת חיים זו אינה קשורה
לעבודה שלכם או ליוקרה שלכם או לענייני הכספים שלכם .אף אחד מהנושאים האלה ,כפי שאתם יודעים,
אינו חשוב באמת .תקופת חיים זו קשורה לעבודת הטרנספורמציה הפנימית שאתם עושים .יום ביומו אתם
קמים וחשים שישנם אתגרים ,אתגרים רגשיים העומדים לפניכם ,אך למרות זאת אתם עוברים דרכם .אתם
עוברים דרך פחד ואתם משנים רגשות ישנים .לכך קשורה תקופת החיים הזאת .זהו הנתיב שבחרתם.
אתם מתעמתים עם פחדים הקשורים לשנות חייכם המוקדמות; ייתכן שהיה שם ,במונחים שלכם ,תפקוד
לקוי וחוסר איזון .יש זמנים שבהם הייתם מעדיפים להדחיק ולא להתמודד עם מצבים אלו ,אך אף על פי כן,
בחרתם לעבור אותם .בחרתם להתמודד עם השדים ,מפני שזהו הנתיב שלכם .אתם לוקחים את מה שהיה
פחד ,מה שהיה חשכה ,מה שהיה חלל ריק ,והופכים אותו לאהבה .אינכם מזהים מי אתם ,ואינכם מזהים מה
ישנו בחשכה שאופפת אתכם .למרות זאת אתם בוחרים לעבור דרך הפחד ,פעם אחר פעם.
הביטו על חייכם ועל האתגרים שבחרתם .כאשר אתם משנים את האנרגיות ,כאשר אתם מעבדים את הפחד
והחשכה והופכים אותם לאהבה ולקבלה ולאור – אתם תורמים לשלם .אנו מבקשים מכם לעולם לא לחוש
שוב אנוכיים בגין העבודה הרגשית הפנימית שאתם עושים .אינכם עושים זאת למען עצמכם .לא ארגנתם את
המאבקים בחייכם למען עצמכם .אתם בחרתם את המשאות – אלה שהייתם מכנים השיגעון וחוסר האיזון
הרגשי – כדי לעבור אותם למען טובת הכול.
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חייתם תקופות חיים רבות מבלי לדעת מי אתם .חייתם בדואליות .חייתם במאבק המתמיד בין אור וחושך ,בין
טוב ורע ,בין ריק ואהבה .חייתם במצב זה זמן רב כל כך עד שאתם מקבלים את הדואליות כמציאות .אתם
מקבלים את שני פניה של המראה .שכחתם כיצד נראית האחדות .חייתם במשך כל ימי חייכם על פני האדמה
עם הדינמיקות של הניגודים .זה מה שהייתם מכנים האור והחושך .לא משנה כמה ,ידידיי ,לא משנה כמה
קשה ניסיתם לנוע אל האור – להיות רק באור – תמיד היו שם הצללים .תמיד הייתה שם החשכה .לא משנה
כמה טובים ניסיתם להיות ועל כמה חוקים ניסיתם לשמור – החשכה תמיד הייתה שם .האם לא תהיתם מדוע
הייתה קיימת?
רובכם בחדר זה )ואלה הקוראים מסר זה( בחרתם בעבר בחיים בעלי רקע דתי מחמיר ודורש משמעת ,בהם
פעלתם תחת חוקים קפדניים ביותר .זה היה הניסיון שלכם לחיות רק באור .אך למרות זאת ,ידידיי,
בשעותיכם העמוקות במדיטציה ,בזמן בו שהיתם לבד בניסיון למצוא את האור הפנימי – היה שם תמיד
ההפך ,החשכה ,החלל .כן ,חיפשתם במשך תקופה ארוכה בחייכם אחר האיזון – להיות רק אור – אך ההפך
מזה עדיין היה שם תמיד .האם לא תהיתם מדוע בעת שהייתם מחפשים את האור יותר מכול – החשכה
הייתה חזקה ביותר?
זה היה המבנה הארגוני של כדור הארץ שלכם ,ובאמת של היקום שלכם .אתם בחרתם בנתיב הזה – אתם
בחרתם – להתמיר ללא הרף ,לשנות ,לשלב את החושך והאור .זו הסיבה לכך שעל אף שניסיתם להיות רק
באור ,שהחשכה עדיין הייתה שם .וזה היה הולם.
כאשר הדינמיקות של היקום ושל המודעות שלכם נוצרו במקור – היה זה במקום שנוצר בו "קרע" .היה פיצול
ממה שהיה פעם אחדות ,או "כל היש" – אל דואליות .הייתה שם הפרדה של אנרגיות וזה היה במכוון .היה זה
בשביל הרוח – בשבילכם – כדי שתבינו טוב יותר את הבריאה ואת האנרגיה .קשה להסביר את הנימוק ,אך
פיצול זה – מן האחדות אל שניים ,אל ניגודים – הייתה לו חשיבות עליונה עבור הרוח.
פיצול זה לשניים יצר ניגודים והפרדה .במהלך התקופה שבה הייתה הפרדה זו עוצמתית ,ידידיי ,היו הרבה
מלחמות .חישבו על המלחמות שהתרחשו בתוך המודעות ובתוך הלב שלכם עצמכם .חישבו על המלחמות
שהתרחשו בתוך המשפחה האנושית שלכם עצמכם .חישבו על המלחמות שהתרחשו במערכות היחסים שלכם
עם אחרים .ידידיי ,מלחמות אלו התרחשו על פני הפלנטה כולה ,והן מכונות בפיכם "מלחמות עולם" .מלחמות
אלו התפשטו החוצה אל היקום שלכם .אפילו הסרטים שאתם מכירים כ"מלחמת הכוכבים" מתארים את מה
שהתרחש מאז תחילת ההפרדה .עם דברים אלה חייתם .זוהי המודעות שקיבלתם .ואתם שיחקתם את שני
הצדדים; אתם עבדתם בחשכה ואתם עבדתם באור.
כל ההפרדה הזו וכל הניגודים האלה היו הגדר הזדמנויות; אפילו הפשעים הנוראים ביותר ,המעשים הגרועים
ביותר והמלחמות הנוראיות מכול .ואנו יודעים שזה שקשה לכם לקבל זאת ,בגלל הכאב שהיה .אך אנו מנסים
להסביר לכם כעת מדוע זה היה חשוב מבחינה אנרגטית .אנו מביטים בכל אחד מכם בכבוד רב ,שכן
השתתפתם בהתרחשות אפילו מבלי לדעת מה מתרחש .מבלי להבין את התוצאות הפוטנציאליות .וכל אחד
מכם ,ידידיי ,בחר להיות אחד שמתמיר אנרגיה ,משנה אנרגיות ,עובד עם שני הקטבים ומאזן אנרגיות )בהמשך
נרחיב בנושא הניגודים ,ונסביר מדוע היו דרושים( .אתם כולכם השתתפתם ,כאן על פני האדמה ובמקומות
אחרים ,במלחמות אלה ,בהבנה זו ,בהפיכה זו.
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כעת ,כאשר הפרדה זו התרחשה – בריאה זו של ניגודים – היא התחילה במרכז "כל היש" ,ב"שמש המרכזית
הגדולה" ,במכונה בפיכם "אלוהים"" ,האחד הנצחי" .וההפרדה יצאה החוצה מן המרכז אל תוך הבריאה ,אל
תוך ממד זה של מודעות .וההפרדה התקדמה כמו גלים אל עבר כל מה שהתקיים .כשהגלים נעו דרך המודעות
ודרך חומר – היא שברה את החלקים והמחשבות והאנרגיות לשניים .ואז כל אחד מכם עבר לתוך מודעות זו
של ניגודים והתחלתם את עבודתכם.
אנו יושבים כאן היום! אנחנו יושבים כאן עם ההיסטוריה שדרכה עברתם .הטראומות ,השיעורים ,ההבנות
והחוויות של האהבה ואלה של החשכה .אתם יושבים כאן היום ,וכל אחד מכם הוא כלי קיבול אנרגטי עצום
המלא עד גדותיו ,שופע בחוויות ממודעות ניגודים זו .אנו מביטים לתוך לבכם ורואים שעדיין ישנו שם מאבק
ועדיין ישנו שם כאב .אך אתם יודעים שישנו שם משהו שהוא חזק יותר .משהו שבניתם ושעזר לכם לעבור
את כל החוויות הללו.
אנרגיה מעניינת היא זו! עבור אלה מאתנו שלא עברו את החוויות האנושיות העזות שלכם ,זה לא לגמרי
מובן .אנו לומדים ומחכימים מכם .מה שאתם יצרתם הוא אנרגיה חדשה שנקראת "תקווה" .תקווה! הביטו
בעצמכם ותראו ש"תקווה" חזקה מחשכה" .תקווה" היא אמון פנימי" .תקווה" היא החיבור והקשר בחזרה אל
"המקור" ,בחזרה לאהבה ,בחזרה אל זיכרון "האחדות"" .תקווה" היא האנרגיה שאפשרה לכם ללכת לעומק זה,
לתוך הדואליות ,כדי לעשות את עבודת הטרנספורמציה שעשיתם.
דבר נפלא הוא ה"תקווה" הזו .הבורא לא הכיר את התקווה לפני שאתם יצרתם אותה .היא תובא ,אנרגיה זו
של תקווה ,אל תוך מה שכינינו "הבריאה השנייה" .היא תהיה היסוד ,שיעמוד ליד "אהבה" ו"אמת" ,בבריאה
השניה .אהבה ,אמת ...ותקווה .על אלה תהיה מבוססת הבריאה השנייה .אנו מוצפים בדמעות עכשיו.
כעת ,היה אירוע שהתרחש ,שקשה במקצת להסבירו .היה אירוע שהתרחש ממש בזמן האחרון .מכיוון שאנו
איננו באותו מעגל זמן ]ממד[ שאתם נמצאים בו ,יהיה קשה לנקוב בתאריך כדי שקאולדרה יתרגמו .הוא ביקש
מאתנו לומר זמן ותאריך וזה אינו אפשרי במושגים שלכם .אך אנו נאמר שהיה זה ממש בזמן האחרון .הוא
הפתיע ושימח אותנו מאוד ,את הנמצאים בצד הזה של הצעיף .קשה להסביר במילים את חשיבות אירוע זה,
כך שנעשה זאת עמכם באופן אנרגטי.
האם אתם זוכרים שאמרנו שמנקודת המוצא ,מן השמש המרכזית הגדולה ,היה פיצול שיצר ניגודים ,ששלח
גלים של הפרדה החוצה אל תוך המציאויות והמודעות שלכם? במסגרת הזמן האחרונה שלכם ,ידידיי ,הזרע
המקורי שהתפצל – התמזג מחדש .הוא שב והתחבר .הוא נמצא באחדות .אך הוא אינו כפי שהיה לפני
הפיצול .האחדות התרחבה ,והיא בעלת מודעות גדולה יותר ,בזכות כל העבודה שנעשתה .מתוך תמצית ומרכז
כל הדברים ,במקום שבו התרחש הפיצול המקורי ,נוצרה כעת התמזגות.
במילים אחרות ,אם הייתם מדמיינים מעגל ,ובמעגל זה ישנו פיצול שייצר שני מעגלים ,האחד לצד השני,
כשמעגל אחד מסתובב בכיוון השעון בעוד האחר מסתובב כנגד כיוון השעון – זה היה מסמל את הפיצול
המקורי מן האחדות אל ניגודים .כל אחד מהם פונה ומסתובב בכיוונים שונים .כל אחד בכוח מנוגד .ומה
שהתרחש בזמן האחרון ,מה שהתרחש ב"מרכז כל הדברים" ,הוא ששני מעגלים אלו שהסתובבו בכיוונים
שונים ,שבו והתמזגו כעת.
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אך במקום מעגל סטטי ]נייח[ כפי שהיה בהתחלה ,המעגל הקיים עתה לא מסתובב בכיוון השעון או כנגד כיוון
השעון .המעגל מתפשט כעת מן המרכז וצומח כלפי חוץ .אנו מבקשים מכם לחשוב על הסמליות הזו של מעגל
סטטי המתפצל לשניים ,מסתובב בכיוונים מנוגדים ,החוזר כעת להיות מעגל אחד ומתפשט כלפי חוץ .כאשר
אתם חושבים על הסמליות של אנרגיה זו ,אתם תתחילו להבין מה באמת קרה ואולי תתחילו להבין את
המטרה של המסע שלכם דרך כל תקופות החיים הללו על פני פלנטה זו ובמקומות אחרים במודעות שלכם.
היה ידוע מאז ומתמיד שכוחות ניגודיים אלו ישובו ויתאחדו בזמן כלשהו ,אך לא היה ידוע כיצד ומתי .עבודת
הטרנספורמציה שעשיתם בתוך החלקים הפנימיים של עצמכם ,גרמה לזה לקרות .אנו לא ציפינו שזה יקרה
עכשיו .לכן כשבאנו לידידנו לאחרונה ,שמחים מאוד ומלאי התרגשות כילד ,היה זה בגלל שהבנו שאירוע זה
התרחש.
ידידיי ,זה משנה דברים עבור כולנו ,עבור כולנו .מידע זה נמסר עתה למעגלים אנושיים כגון מעגל זה .מידע זה
ייצֵ א לאור .עם זאת ,בני אדם רבים יתקשו לתפוס מידע זה ,מפני שהם מקובעים במודעות של הדואליות!
כאשר הגלים המקוריים יצאו בהכרזת הפרדה לפני תקופות ארוכות ,זה ארך מיליונים על מיליונים של שנים
לגלים אלו של הפרדה אנרגטית לצאת החוצה אל החלקים העמוקים ביותר של היקום .זה אותו דבר כעת
כאשר התרחשה התמזגות מחדש ואיחוד – איחוד של אנרגיות – בחזרה לאחדות ,אך לסוג אחר של אחדות.
זה ייקח זמן לגל זה של איחוד לעשות את דרכו דרך כל הממדים .האם זה נותן לכם רמז על העבודה שתעשו
בקרוב?
זה ייקח זמן מה לאנרגיות אלו להתאחד דרך כל היקום שלכם .לרבים יהיה קשה לקבל את האיחוד הזה
שאפשרי כעת  .רבים ימשיכו לבחור לחיות בדואליות ובמאבק .אך אלו שמבינים את האירוע הכל כך משמעותי
הזה שהתרחש – את האיחוד – הם יהיו מסוגלים להתחבר אליו .אתם תהיו מסוגלים ל קבל גישה ,באופן
מודע ,לאיחוד זה אשר נובע כעת מן המרכז של כל הדברים .ואתם תהיו מסוגלים להתאחד בתוך ההוויות
שלכם עצמכם גם כן .לא זמן רב תצטרכו להיות אלה שמשנים אנרגיות של אור וחושך .לא עוד זמן רב
תצטרכו להיות אלה שמביאים מאבק לפתרונו .לא תצטרכו להיות אלה המעבדים את האנרגיות .כעת ,אתם
יכולים להיות אלה שמקבלים אחדות ,שמבינים ושמביאים זאת לתוך חייכם ,שמראים לאחרים המגיעים
אליכם .כעת ניתן לאחד דברים .השחרור של המודעות הישנה של הדואליות אפשרי כעת!
במסגרת הזמן שלכם זה לא יקרה בין לילה .יש בכם חלקים שעדיין עשויים לרצות להיאחז במודעות של
דואליות ומאבק והפרדה .לכו פנימה וודאו שהכול בעצמכם – כל חלק במודעות שלכם – הולם עבורו כעת
לנוע אל אחדות .אתם תראו! אתם תרגישו בשינויים מפחידים בתוככם.
ידידיי ,עשיתם עבודת אור רבה בעבר ,ותהיתם מדוע אתם ממשיכים להכות בקיר .מדוע הייתה תחושה שהיו
ימים שבהם לא יכולתם כלל להתגבר על הקשיים? שכן מהמקור של כל הדברים לא היה זה אפשרי להשלים
את האיחוד בתוך עצמכם! אם תהיתם מדוע היו ימים קשים כל כך ,התשובה היא פני שהמודעות של ההפרדה
והניגודים התקיימה עדיין ממש מתוך מרכז כל הדברים.
כעת משהאיחוד חזר למקור של "כל היש" ,ועתה מששני הקטבים של הניגודים הגיעו למעגל שלם והתמזגו
מחדש לאחדות חדשה ,כעת זה אפשרי עבורכם לשחרר את מודעות הדואליות .זו הסיבה שהתחלנו את היום
הזה בשיחה על הדברים קשים ביותר ,העקשניים ביותר ומפחידים ביותר ,שמאתגרים אתכם בחייכם .על
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הנושא שאותו אתם רוצים לעזוב יותר מכל .זו הסיבה שאמרנו לכם ביום זה שכעת זה אפשרי .מתוך כוונתכם
זה יתחיל להתמוסס ...במהירות!
המרחב והאנרגיה הזו שהדפוסים הישנים אחוזים בהם היו הולמים ,אף על פי שלא אהבתם כל כך את
ההרגשה! אך הם כבר אינם דרושים למודעות שלכם .עם הרשות שלכם ,אתם ,כעובדי אור אינדיבידואלים,
יכולים לנוע לתוך מודעות של איחוד ושל בריאה.
במודעות זו אתם תתחילו להבין על מה דיברנו כאשר דנו ב"מלאך הזהוב" .את "המלאך הזהוב" דמיינתם
כהוויה נפרדת ושונה מכם .היה זה הולם .במודעות זו של איחוד ,אתם תתחילו להבין שיש לכם נגישות
ל"עצמי האמיתי" ,ל"מלאך הזהוב" האמיתי.
זהו באמת זמן של אפשור ,זמן של שחרור .יותר מאי פעם .אתם יכולים להתחבר ישירות לאנרגיה זו של
אחדות ,זו שאנו נכנה אותה בשם "האחדות המתרחבת" .אתם יכולים להביא זאת לתוך חייכם .אתם יכולים,
בתודעה ,למוסס את הצעיף שהיה סביבכם ומנע מכם להבין מי אתם.
אנו מבקשים מכם לעשות זאת בדממה ובמרחב שלֵו ,שעה שאתם הולכים להתחבר לזה .ואנו מבקשים מכם
להיות פתוחים ,מפני שזה לא בהכרח מגיע מן המקום שאתם חושבים שהוא יבוא ממנו .אנו מבקשים מכם
להיות פתוחים ,וכאשר אתם חשים את דפוסי האנרגיה הישנה ,של הרצון לחזור לקוטביות ,לניגודים – פשוט
שחררו אותם.
ידידיי ,כל החשכה ,כל המאבק והקושי ,שדומה שהם דבֵ קים בכם ומציקים לכם ,יש להם מטרה .וגם הם
מעונינים לעזוב אתכם .הקוטביות גם היא מעונינת לעזוב כעת! והניגודים רוצים כעת לחזור לאיחוד בתוככם.
פשוט אפשרו להם לעזוב .ואז עימדו והביטו ,מפני שתראו מיזוג שאולי לא יכולתם לדמיין .אתם תתחילו
להבין מהי משמעותה של ההתעצמות .המשמעות לא תהיה לגרום לחפצים לרחף באוויר או לקרוא מחשבות
של אחרים .ההתעצמות תהיה תחושה של אחדות פנימית שמאפשרת לכם להבין את "כל היש".
מידע רב אנו נותנים לכם ביום הזה לא הועבר במילים; הוא מגיע אליכם במודעות .כאשר פגישה זו תסתיים
ביום זה ואתם תחזרו לבתים ולמשרדים שלכם – אתם תישאו עמכם משהו חדש .אתם תישאו עמכם משהו
שלא הרגשתם לפני כן .הרגשה זו תמשיך לצמוח ולהתרחב ,אם תאפשרו זאת .
ודאי שיהיו אתגרים של האנרגיות הישנות של הדואליות .אבל ,ידידיי ,לכל אחד מכם יש כעת את היכולת
להתחבר לאחדות שלא יכולתם להתחבר אליה קודם כן .וזו הסיבה שחשתם אבודים לפעמים כאשר ניסיתם
לבוא לביטוי ,וניסיתם להגיע לאחדות ,וניסיתם להביא אהבה אל חייכם ,וכאשר ניסיתם לרפא אחרים .מפני
שאתם ואנחנו פעלנו עדיין על פי חוקי הניגודים.
השינוי שבאחדות ובאיחוד האנרגיות יתחיל לחלחל לכל הדברים בחייכם .הוא יתחיל לצאת בגלים שמגיעים
לכדור הארץ שלכם ומגיעים לבני האדם האחרים .וכפי שאמרנו ,יהיו אלה שיבחרו להמשיך לחיות בדואליות,
מפני שהם חשים שיש שם סוגיות בלתי פתורות .ישנם אף אלה ,ידידיי ,שתיתקלו בהם ,שיפחדו לחזור
לאחדות .הם ירגישו שהם חייבים להמשיך לחיות במאבק ובכאב .שהם חייבים להמשיך להילחם את
המלחמות שמתרחשות בפנים ובחוץ .

14

אך כאשר אתם מפתחים את ההתעצמות שלכם עצמכם ומתחילים ללמוד לעבוד עם האנרגיות החדשות הללו,
תהיו מסוגלים לרפא אנשים בדרך שמעולם לא יכולתם לדמיין .אתם פשוט תהיו מסוגלים ל) ...קאולדרה
מבקש הבהרה למילים הללו (...אתם תהיו מסוגלים להביט לאחרים בעיניים ,לתוך נשמתם ולומר להם שהם
יכולים להניח את חרבותיהם .שהם יכולים להניח לקרבות .שהם יכולים להפסיק לחיות במקומות המחסה
שלהם ובפחד .מפני שכעת ישנה אחדות שהם יכולים להתחבר אליה אם הם בוחרים.
זו הסיבה שכל אחד מכם בחדר זה ,וכל אחד מכם שקורא חומר זה ,הגיע לתקופת החיים הזו .באתם לכאן כדי
להיות משני אנרגיה ,ובמימוש הגבוה ביותר של החוזה שלכם – להיות מורים ,להיות מרפאים .כל אחד מכם
שהייתה בו תקווה במהלך כל הקשיים – הגעתם לכאן כדי להפוך יום אחד למורים שיביטו לאחרים בעיניים
ויאמרו להם שהגיע הזמן לשחרר את האנרגיות של הניגודים ולחיות באחדות .לעזור להם להבין ,אחת
ולתמיד ,אהבה אמיתית מהי.
זה אתם ,ידידיי ,שעברתם זאת ,שעברתם את שינוי הניגודים ואפשרתם לזה לקרות ,שגרמתם ל"אחדות"
להתרחש .ואתם תוהים מדוע אנו מכבדים אתכם ואוהבים אתכם! יש עכשיו עבודה רבה לעשות ,אך עבודה זו
תהיה שופעת שמחה .היא תהיה כדאית מאוד .היא תהיה ,כפי שאתם אומרים ,קלה מאוד .אתם תראו את
המאבקים מופחתים במהירות .אתם תראו את המאבק נעלם .אתם תראו שינויים גדולים בחיים האישיים
שלכם עצמכם ,גם כן .שינויים שזורמים במושגי מערכות יחסים ,המקום שאתם חיים בו ,המשרות והקריירה
שלכם .קבלו שינויים אלה בחיוך .קבלו את "האחדות החדשה".
וכך הוא.
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התעוררות "העצמי האמיתי" שלכם
הוגש במעגל הארגמן ,ב 30-באוקטובר1999 ,
תרגמה :אלונה חן
עריכת לשונית :סמדר ברגמן

טוביאס:
וכך הוא ,ידידיי היקרים ,שמשפחת הארגמן שלנו נאספת שוב .היום אין זה רק בני האדם אשר יושבים במעגל
זה ,אלא גם הגלגולים הקודמים הרבים שלכם .אלה הם ההיבטים שלכם אשר רכשו את כל ההתנסויות,
באמצעותן יצרו את "הספר של כדור הארץ" .כל אחד מהגלגולים הקודמים שלכם מתאסף כאן במעגל עמכם
היום .הם כולם חלק מכם ,ועם זאת לכל אחד מהם ישנה זהות ברורה משלו .זה הולם עבורם להצטרף אליכם
בערב זה של חג "ליל כל הקדושים" .אנו מקדמים פניכם ,כל אחד מכם וכולכם כאחד ,אל תוך מעגל זה.
במהלך הדקות הדקות ,אני ,טוביאס ,אדבר באמצעות ידידנו קאולדרה ]ג'פרי הופי[ בעוד אנו מבצעים כוונון
ואיזון סופיים של האנרגיה במרחב הזה .כפי שאמרנו בהתכנסויות הקודמות שלנו ,כאשר אנו מתאספים כך
עמכם ,כאשר אתם מזמינים אותנו אל תוך לבכם – אזי ביחד אנו יוצרים אנרגיה חדשה ומקודשת .אנרגיה זו
אינה דרכו של האדם הישן ,אנרגיה זו גם אינה של הצד הצעיף שלנו ,במובן מסוים ,אנרגיה זו חדשה לגמרי.
הקדישו רגע והרגישו זאת .הקדישו רגע והכירו אותה בלבכם .מפני שאנרגיה זו ,מפני שתדר זה של אהבה –
הוא האנרגיה החדשה של האדם החדש.
כעת ,כמה מכם הרגשתם אנרגיה זו לפני כן .אתם נשאתם אותה עמכם במשך ימים ושבועות עוד בטרם דומה
שנעלמה .אבל ידידיי ,אנרגיה זו ,הארה זו ,היא אנרגיה שאתם תהיו מסוגלים לשאת עמכם כל הזמן ,בעתיד
הלא רחוק.
הביולוגיה שלכם עצמכם מתכווננת להכלה של אנרגיה זו .הדנ"א זקוק לזמן וכן גם התאים והמולקולות
והאיברים של גופכם ,כדי לקבל שינויים אלו ,לקבל תדר גבוה זה .זה מה שכל אחד מכם עובר בתקופה זו
ממש – גופכם לומד להסתגל .בעוד אתם מושכים אנרגיה מקודשת זו אל תוך הווייתכם ,בעוד אתם מזמינים
אותה לקחת חלק בחוויות חייכם – אתם תהיו מסוגלים להחזיק בה יותר ויותר ,עד לנקודה בה יום אחד,
בקרוב מאוד ,אתם תתהלכו כל הזמן באנרגיה הזו.
בו זמן ,הרגשות שלכם לומדים להכיר אנרגיה חדשה זו .הרגשות שלכם לא היו רגילים לה .הרגשות שלכם היו
רגילים לדואליות במשך זמן כה רב .ההכרה בכך מגיעה מכל ההיבטים של הגלגולים הקודמים שלכם ,אשר
מתאספים כאן עמכם הלילה .הגלגולים הקודמים שלכם מבינים אפילו יותר מכם את כבדות הצעיף .הרגשות
שלכם לומדים כעת לקבל 'אחדות' חדשה .אתם מתחילים לקבל בתוככם את התרוממותו של הצעיף .
ובאמת ,כאשר זה מתרחש )למשך תקופת זמן קצרה( מאבק גדול אף יותר בשכלכם .השכל של האדם הישן,
הרגשות של האדם הישן ,נוטים לרצות להיאחז בדרכים הישנות ,מפני שלהן הם רגילים .עם זאת ,ההארה
החדשה שבתוככם משתוקקת לנוע קדימה באנרגיה החדשה הזו .מה קורה כאשר קיימת בכם קוטביות זו,
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כאשר צד אחד רוצה להיאחז בשעה שהצד השני רוצה לנוע קדימה? הדבר דומה להתנגשות .כמו שתי מכוניות
המתנגשות חזיתית .הדבר גורם להתפלגות בתוך חייכם .הדבר יוצר מהומה בתוך מרכז הווייתכם ,מפני
שאינכם בטוחים לאיזה צד ללכת .אבל כל זה ,ידידיי ,הוא עניין זמני .כל זה יחלוף .אלה פשוט תסמינים של
ההתפתחות שלכם עצמכם ,של ההשתנות שלכם עצמכם.
אנו נדבר על כך יותר בעוד מספר רגעים ,אך כעת נבצע את כוונון האנרגיה הסופי במרחב הזה .אלה שאנו
מכנים אותם "הטווים" עסוקים בעבודה עמכם וסביבכם ,הם טווים וממזגים את האנרגיה – כך שלא רק
תשמעו את המילים אשר מתורגמות דרך ידידנו קאולדרה ,אלא גם כדי שתוכלו לקבל את התדרים והאנרגיות
אשר אינם מועברים במילים בחדר זה.
כעת ,לפני שנמשיך ביום זה ,אנו מגיעים למה שהוא תמיד החלק המועדף עלינו .זה המקום בו אנו מבקשים,
ברשותכם ,להתקרב ולחבק כל אחד מכם .אך היום קרבים לא רק אלה שהם בני משפחתכם" ,מועצת
הארגמן" .היום קרבים כל ההיבטים של הגלגולים הקודמים שלכם .זו נשמתכם – "העצמי האמיתי" שלכם –
שמבקש להתקרב.
אנו נבקש מקאולדרה לעשות הפוגה ארוכה במקצת מהרגיל .אנו מבקשים מכל אחד מכם שנאסף כאן לחוש
באנרגיה זו אשר אתם עזרתם ליצור ,ואז להניח לאותם אלה שהצטרפו אליכם ברוח להתקרב ולחבק אתכם.
אנו מבקשים מכם לעשות זאת כעת.
]אתנחתא[
האנרגיה באמת מתוקה!
כעת ,חלק מכם תוהים מדוע אנו מרבים לספר על הכבוד שאנו רוחשים לכם כבני אדם .אנו עושים זאת
בכוונה .הדבר נועד כדי לאפשר לכם לדעת שאף על פי שדרככם עשויה להיות קשה כעת ,שאף על פי שעשויים
להיות אתגרים בחייכם ,שלהם לא הייתם מצפים בתקופה כה מבורכת ,שאנו מעודדים כל אחד מכם .אנו
רוצים שתדעו ,ידידיי ,כי נקודת המפנה של כדור הארץ שלכם ,ולאחר מכן של היקום שלכם ,קרובה מאוד
מאוד.
אנו מבקשים מכל אחד מכם העושה את עבודת האור ,הצועד בדרך הריפוי והתפילה והמדיטציה והעבודה על
העצמי הפנימי שלו – אנו מבקשים מכל אחד מכם להמשיך.
ישנם זמנים שבהם קל לכם לוותר ,לשחרר ולחזור הביתה .ישנם זמנים שבהם הדרך נראית מעיקה ואינסופית.
עם זאת ,נקודת המפנה ,זו שאתם מצפים לה זמן כה רב ,ושכל הגלגולים הקודמים שלכם עובדים עבורה,
נמצאת פשוט במרחק נשימה.
אנו מעודדים כל אחד מכם להמשיך בלימוד ,בהחזקת האנרגיה ,בהיפתחות לתובנות חדשות .העבודה שאתם
עושים אינה דבר פעוט .אולי היא אינה מגיעה לכותרות העיתונים שלכם ,אבל לשלנו היא כן מגיעה! בצד זה
של הצעיף ,אנו רואים מה אתם עושים .וכאשר אתם מקבלים החלטות המבוססות על אהבה ,המבוססות על
תנועה קדימה – הן כלהבות המאירות אל תוך הלילה ,שאותן רואים כולנו.
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אחת מההנאות הגדולות ביותר שלנו תהיה כאשר תחזרו הביתה לאחר שתסיימו את העבודה שלשמה הגעתם
לכדור הארץ בתקופת החיים הזו .אנו נשמיע את זיכרון המחשבות עבורכם ,כדי להראות לכם מה באמת
קורה .אנו נראה לכם את ההשפעה שהייתה לכם על חייהם של אחרים שבהם נגעתם ,ואת ההשפעה שהייתה
לכם על כדור הארץ בכללותו .ואנו נראה לכם מה יצרתם במקום אחר ,אשר לא ממש קיים עדיין ,אך שאתם
עוזרים ליצור אותו .אנו מכנים מקום זה – " הבריאה השניה" .יהיה זה יום משמח כאשר נוכל לחלוק אתכם
את מה שעשיתם בכדור הארץ שלכם!
הכבוד שאנו רוכשים לכם אפוא נועד גם לחזק אתכם להמשיך במסעכם בתקופת החיים הזו .האם אינכם
חשים בעידוד שמגיע מכל ההיבטים של הגלגולים הקודמים שלכם גם כן? אנו מריעים לכם .לא ,הם ואנחנו
לא יכולים לעשות זאת עבורכם ,כפי שהזכרנו קודם לכן .כפי שרבים כאן בחדר זה גילו ,אפילו בחודשים
האחרונים ,שהמדריכים שלכם עצמכם ,המלאכים שלכם עצמכם – נסוגו הרחק – מפני שזהו הזמן שלכם .זהו
הזמן לחצות את התהום .זה זמן של בדידות אולי ,אך זה הקטע האחרון של מסע ארוך מאוד.
כעת נדבר בקצרה על ההתחלות שלכם ונדבר על האנרגיה החדשה של האדם האלוהי – על האנרגיה שלכם .אנו
אמרנו בפגישות אחרות שכאשר כדור הארץ נוצר לפני זמן רב – אתם ,המלאכים ,באתם לכאן .אך רק חלק
קטן מכם נמצא באמת במודעות כאן ,בכדור הארץ .החלקים האחרים של "העצמי" שלכם ,המכונה בפינו
"העצמי האמיתי" – נמצא ברשתות של כדור הארץ ובשדות האנרגטיים שבפלנטות האחרות.
כאשר עשיתם את המסע הזה לכדור הארץ ,רוב רובו של העצמי האמיתי שלכם היה ממוקם בפקעת של
אנרגיה .הייתה לכך סיבה .היה זה מפני שהיה צורך בעבודה פנימית רבה .על כן ,רובו של העצמי האמיתי
שלכם היה עטוף באנרגיה ,כך שאחרים לא יכלו לראותו .אלה מפלנטות אחרות ומממדים אחרים לא יכלו
לראות את העצמי האמיתי שלכם .העצמי האמיתי שלכם ,העטוף בפקעת האנרגיה הזו ,נשמר על-ידי לגיונות
של מדריכים ומלאכים ,במטרה להגן על האיזון העדין שהיה דרוש.
לעצמי האמיתי שלכם היה תמיד ביטוי יצירתי חיצוני .לרוח היה תמיד ביטוי יצירתי חיצוני .ואז הגיע הזמן
להפסיק ולפנות פנימה כדי לגלות משהו שהיה יכול להיחשף אך ורק במרחב מבודד.
בשעה ש'העצמי האמיתי' שלכם היה עטוף באותה פקעת ונשמר על-ידי מלאכים – חלק קטן מהמהות
האמיתית שלכם הגיע למקום זה שנקרא כדור הארץ והתחיל לקבל צורה פיזית .וכאשר חלק זה של העצמי
האמיתי שלכם בא לכאן וקיבל צורה פיזית – הוא גם קיבל דואליות .הוא לבש ייחוס שהיה דרוש ביותר
לעצמי האמיתי ולרוח ,בתוך התובנה גדולה הזו שנקראת כדור הארץ .חלק מכם היה חייב לצעוד ללא ההכרה
המודעת של מי שהייתם .ויתרתם על הזהות המודעת שאתם למעשה "רוח" ,שאתם למעשה "אהבה" .באתם
למקום זה של אדמה ומים וסלעים ואוויר ולא זכרתם מי הייתם.
דבר זה ,ידידיי ,ידוע כהקרבה הגדולה ביותר שעשתה הוויה כלשהי אי-פעם בהיסטוריה של הבריאה .אתם
שכחתם מי הייתם .אפילו בתפילות העמוקות ביותר שלכם וברגעים השקטים ביותר שלכם לא הייתם
מסוגלים לזכור .אתם התאמצתם להיזכר .אתם ביקשתם סימנים מן הרוח .אך הכללים לא אפשרו זאת.
הכללים קבעו שאתם תלכו ללא זיכרון ,ללא חיבור .כן ,הרוח שמעה כל תפילה! הרוח חשה כל רגש ,אך היה
זה חיוני שלא תיזכרו .אנו לא ניכנס לפרטים בלילה זה; אך אנו כאן כדי לספר לכם שמעשיכם הם הקרבה
שאף אחד אחר לא הקריב מעולם.
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האם אתם יודעים שאפילו אבן על האדמה שלכם זוכרת שהיא חלק מהרוח? כל עץ ,כל מולקולה ,כל חלקיק
של אור זוכרים שהם חלק מן הרוח ,זוכרים את המקורות .זו הסיבה שכאשר חיות מתות הן אינן מצטערות.
כאשר עצים גוועים ,הם מבינים .אין כאן צער ,מפני שתמיד ישנה הבנת המהות שלהם .אתם ,המין האנושי,
היחידים אשר אינם זוכרים .זו הסיבה שאנו מכבדים אתכם .מפני שאתם יושבים כאן הלילה ,אפילו בעוד אנו
מדברים ,ולא זוכרים! גם זה ישתנה.
כעת ,אנו גם אמרנו שהעצמי האמיתי' שלכם אשר היה באותה פקעת – מתעורר עכשיו .דמו זאת לבֵ יצה של
אנרגיה שנפתחת כעת .העצמי האמיתי שלכם עצמכם ,ידידיי ,מבקש לחזור לאחדות עמכם .כאשר העצמי
האמיתי שלכם מגיח והוא מתעורר מן השינה הארוכה שבה היה נתון – תשוקתו הראשונה היא לחזור אליכם.
העצמי האמיתי שלכם נטול מרץ במקצת )כפי שאתם הייתם( לאחר שינה במשך תקופות זמן ארוכות .הוא
רדום במקצת ,וישנם מלאכים שעובדים עם העצמי האמיתי המתגלה שלכם כדי לעזור לכוונן את האנרגיות.
אך הדבר הראשון שהעצמי האמיתי שלכם מבקש לעשות – התשוקה הראשונה של לבכם האמיתי – הוא
לחזור ולהתאחד עמכם .האם לא הרגשתם בשעת לילה ,כאשר שכבתם אי-שם בין ערות לשינה ...האם לא
הרגשתם כמיהה ,דחף בלבכם? ידידיי ,זוהי התשוקה העמוקה ביותר להשתלב עם "כל מה שאתם".
כעת ,בשל הדינמיקה של כדור הארץ ובגלל הדרך שאותה יצרו בני האדם – ניתנה לכם בחירה חופשית
מוחלטת .ואפילו הורחקתם מן העצמי האמיתי שלכם עצמכם .העצמי האמיתי יכול רק להמתין ,בסבלנות
ומתוך אהבה ,בשעה שאתם משלימים את המסע שלכם באשליה כאן על-פני כדור הארץ הזה .העצמי האמיתי
שלכם יוכל להתמזג עמכם רק כאשר תפתחו את לבכם ותזמינו אותו לחזור .הדבר אינו תלוי בעצמי האמיתי
שלכם ,זה תלוי בכם! אם תבחרו לעבור עוד תריסר תקופות חיים ,עוד מאה תקופות חיים ,מבלי להתאחד
מחדש – העצמי האמיתי שלכם ימתין שם באהבה מוחלטת ,בקבלה מוחלטת ,עד שתהיו מוכנים להזמין את
"המלאך הזהוב" הזה אל תוך חייכם.
כעת ,כל אחד מכם ביקש ואפילו הפציר לקחת חלק בתהליך זה .אך ישנו חלק באנרגיה האנושית שלכם
שמתנגד לכך .חלק מן האנרגיה האנושית שלכם מרגיש שאילו יזמין את "המלאך הזהוב" אל תוך המודעות,
יהיה הדבר בגדר גזר דין מוות .זו הסיבה לכך שזה כל-כך קשה לפעמים .זו הסיבה שאתם תוהים היכן היא
הרוח ,היכן הם המלאכים .מפני שעדיין ישנו שם חלק בהווייתכם – אשר מתחיל בדנ"א וממשיך דרך התאים
שלכם – שאינו מוכן לקבל זאת.
ידידיי ,משפחה יקרה ...כבדו זאת .אל תלחמו בתחושה .כבדו את העובדה שההוויה שלכם עצמכם נאחזת
עדיין בלהיות בן אנוש .מפני שחייתם תקופות חיים רבות כל כך בחסות האנרגיה הזו ,בחסות הצעיף הזה.
מאבק רק יגרום לכם תסכול .מאבק יהיה בגדר חוסר כבוד לכל אחד מהגלגולים הקודמים שלכם שנמצאים
כאן אתכם עכשיו .כבדו את המעבר הזה .כבדו את האנרגיה שנהנתה להיות בן אדם .כבדו את האנרגיה
שהתמקדה בשלושת הממדים שלכם.
בימים הבאים ,בשעה שאתם שוהים ברגע של שקט ,בשעה שאתם נוהגים במכונית ,הודו לעצמכם .הוקירו
כבוד לעצמכם עבור תקופות החיים שבהן חייתם כבני אנוש .אנו רואים שאתם רוצים להשיל את העור
האנושי הזה ובמהירות רבה במטרה להתעלות ,כפי שאתם אומרים – ל"חטוף" מכת ברק שתשנה הכול .ידידיי,
הדבר יתרחש במידה ותעניקו כבוד לכל אשר עשיתם עד עכשיו .אנרגיה זו של כבוד ואהבה ,הסובבת את כל
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אשר שעשיתם ,הסובבת את כל הגלגולים הקודמים שלכם ,היא שתפתח את הנתיבים לאנרגיה של העצמי
האמיתי להצטרף אליכם.
כפי שראינו היום את החדר הזה ,כל אחד מכם קיבל חלקיק מן האנרגיה של העצמי האמיתי .כל אחד מכם
מתחיל למלא את שדה האנרגיה החדש שלו בתדר של "המלאך הזהוב" שלו .המשיכו לכבד ולאפשר – והדבר
ימשיך להיבנות .אתם תבחינו שהדברים סביבכם נראים אחרת .אתם תבחינו בתובנות ובאבחנות שלא היו
לכם מעולם קודם לכן .אתם תראו את השינויים .אתם בדרככם להפוך למה שאנו כינינו "האדם האלוהי".
האנרגיה ,הדפוסים הפיזיים וכמה מהדפוסים הרגשיים של ההוויה האנושית שלכם לא יעלמו – אך תשלבו את
ההוויה האלוהית שלכם את "המלאך הזהוב" שלכם ותמזגו אותם.
ל"אדם האלוהי" יהיו הבנות ומודעות לגבי דברים ולגבי אנשים אחרים .לעתים לא תדעו מהיכן מגיעות הבנות
אלה ,אך הן למעשה באות מכם .אתם תהיו מסוגלים לצעוד לתוך מצבים ו"לקרוא" את האנרגיה ולא לדעת
כיצד עשיתם זאת .אתם תהיו מסוגלים להשפיע במהירות על הביולוגיה שלכם עצמכם .אתם תהיו מסוגלים
לרפא את עצמכם פשוט על-ידי ביטוי כוונתכם" .האדם האלוהי" יהיה מסוגל לתקשר עם בני אדם אחרים ללא
מילים .אתם תהיו מסוגלים להשפיע על מצבים מבלי להפגין את הרגשות האנושיים החזקים הקודמים .אתם
תהיו מסוגלים לעשות זאת על-ידי כך שתדברו בפשטות ,בשקט ,עם אנשים אחרים וכך תשנו את התוצאה של
מצבים.
ל"אדם האלוהי" לא יהיו צרכים .אתם תהיו ללא "צורך" מפני שתדעו כי כל הדברים הנכונים מגיעים אליכם.
לא יהיו לכם רצונות .אתם לא תפחדו ממה שעומד לבוא .אתם" ,האדם האלוהי" ,תהיו ב"כאן ועכשיו" ולא
תדאגו לגבי העתיד; שכן תדעו שהאלוהות שבתוככם תספק לכם את כל הדברים.
אתם" ,האדם האלוהי" ,לא תצטרכו עוד לדאוג לגבי האנושיות שלכם .לא תצטרכו לדאוג לגבי אנשים אחרים.
תהיו מסוגלים לקבל את המקום שהם נמצאים בו ,ואת המקום שאתם נמצאים בו .אתם תחיו בהווה ,תצרו
בהווה ,תצרו נסים בהווה .לא תצטרכו לדאוג לגבי מה שיבוא .כל שיבוא הוא אך תוצר של מתן אמון ,המגיע
מן הרמה העמוקה ביותר של הווייתכם .מתן אמון בנשמה שלכם עצמכם .מתן אמון ב"עצמי האמיתי" שלכם
עצמכם.
הייתם מופרדים מן 'העצמי האמיתי' שלכם במשך תקופות זמן ארוכות .אתם כילד שננטש על-ידי הוריו בגיל
צעיר מאוד; וטראומת הנטישה קיימת עדיין .הייתם כילד שנעזב לדאוג לעצמו ,לעתים בעולם חשוך ,לעתים
בעולם מפחיד ,ולעתים ללא עולם כלל .ואתם בכיתם בלילה – אתם הילדים – תוהים להיכן ההורה נעלם,
תוהים מדוע ננטשתם ,תוהים מדוע נעזבתם לדאוג לעצמכם.
הייתה לכך סיבה אלוהית ומטרה אלוהית; אך למרות זאת הטראומה של ההפרדה ,הצער ,הכעס והבדידות –
עדיין קיימים .האימא הנעימה והאוהבת ,האב החזק ,המגן והסולח – הם חזרו מן המסע שלהם עצמם .הם
חזרו כדי להיות עמכם .הם חזרו כדי למצוא את ילדם .אבל אתם כולכם כבר נראים כל-כך אחרת .הילד מלא
כעת בחוויות ,ובאמת כבר אינו ילד עוד .הסתכלו סביבכם ,בגלגולים הקודמים שעומדים כאן עמכם היום;
אתם כבר אינכם ילדים עוד! אתם בורא בזכות עצמכם.
האם והאב הנעימים והאוהבים – הם "העצמי האמיתי" שלכם ,וגם הם השתנו .כאשר הם )העצמי האמיתי
שלכם( הגיעו לאנרגיה הזו של כדור הארץ ונכנסו לפקעת האנרגיה שלהם ,הם היו מלאך כמונו ,כמו "משפחת
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הארגמן" שלכם שהיו בצד שלכם .וכעת משהם מגיחים מן הפקעת שלהם ,הם שונים .הם אינם כמונו .הם
הוויות גדולות אשר למדו משהו בלתי יאומן .כאשר אנו מביטים בהופעת "העצמי האמיתי" ,דמעות עולות
בעינינו .
וכעת אתם הילד ואתם ההורה ,הגעתם לנקודה של חיבור מחדש .איזו חגיגה מבורכת ונפלאה תהיה זו ,חגיגה
שהמתנתם לה זמן רב כל-כך! זה באמת תלוי בכם – הילד ,בן האנוש – לכבד את כל מה שעברתם ,לכבד את
המסע הזה ,לאפשר ל"עצמי האמיתי" להיכנס.
כעת מה קורה לנו? מה קורה לאותם מלאכים אשר היו בצד שלכם במהלך גלגולי החיים הרבים ,מי השגיח על
"העצמי האמיתי" שלכם בשעה שהיה באותה פקעת? כעת זה יהיה תורנו .אתם הייתם הראשונים שעברו זאת,
אתם הייתם המלאכים הראשונים שעברו את התהליך הזה .ומה שאתם למדתם יאפשר כעת גם לנו ,ליתר
"משפחת הארגמן" שלכם ,ליתר המשפחה הרוחנית שלכם – לעבור את התהליך.
באמת ,אנו לא נצטרך לחוות את כל הקשיים והפירוד שהיו לכם ,מפני שאתם עשיתם זאת ,מתוך הקרבה,
עבורנו .אנחנו נחווה סוג של מטמורפוזה ]שינוי צורה[ לאחר שאתם תסיימו ולאחר שמקום זה של כדור הארץ
יגיע אל המצב הנעלה שלו  .אז גם אנו נלך בעקבותיכם .ואתם תהיו אלה שישגיחו עלינו שעה שאנו עוברים
את השינוי הזה .קשה להסביר את התסריט כולו; אך ידידיי ,אנו מכבדים אתכם מאוד ,מפני שאין לכם מושג
מה עשיתם.
אתם תצעדו על-פני כדור הארץ הזה במשך תקופת זמן כ"בני אדם אלוהיים" ,כמורים המראים לאחרים את
הדרך .אתם תעזרו להם להבין את התהליכים העמוקים ,היפיפיים והעזים שאתם עברתם .אתם תהיו אלה
המקרקעים את האנרגיה הזו שאנו מכנים "בני האדם האלוהיים" .רבים מכם בחדר זה )והקוראים מסר זה(
ימשיכו לעבוד וללמוד ביחד כדי לעזור לגבש את האנרגיה הזו של "האדם האלוהי" ,לעזור ללמד זאת ,לעזור
לעשותה לרשמית .אין זו טעות שאתם נמצאים כאן ביחד ,מפני שאתם תהיו אלה שיכתבו את הספרים
החדשים.
לפני שנסיים את דברינו ביום הזה ,אנו מבקשים מכם להביט סביב ,על כל הגלגולים הקודמים שנמצאים כאן.
הודו להם וכבדו אותם .מפני שהם הביאו אתכם עד הלום .הם הביאו אתכם למקום זה .ברכו אותם כפי שהם
מברכים אתכם .מפני שהשינוי שאתם עומדים לעבור ישנה את ההיסטוריה של העבר .אנו אוהבים אתכם
מאוד.
וכך הוא.
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שני כדורי ארץ
הוגש במעגל הארגמן
 11בדצמבר1999 ,
תרגום :אלונה חן

טוביאס:
וכך זה ,ידידיי היקרים ,שאנו נאספים כאן עמכם במעגל שלכם בערב זה .היינו בציפייה לזמן זה בו משפחתנו
תתאסף שוב ,מפני שנראה כאילו היה זה כל-כך מזמן שנאספנו ביחד בקבוצה.
ישנו מידע רב למסור בלילה זה .ישנם הרבה מילים אותם תשמעו ,הרבה דימויים אותם תראו ,ידידיי ,אך מעל
הכול ,זו האנרגיה אשר חשובה כאן .אם תירדמו במהלך הדיון הזה ,לא תאבדו כלום ,מפני שהאנרגיה היא זו
שנמסרת ומועברת  -זו האנרגיה של אהבה ,זו האנרגיה של שלמות  -זה מה שיש כאן בלילה זה.
כעת ,לפני שניכנס לדיון של ערב זה ,אני טוביאס אדבר באמצעות ידידנו קאולדרה; ובעודי עושה זאת ,אנו
נעבוד עם כל הישויות הנכנסות עכשיו כדי לכוונן את האנרגיות כאן .אנו קוראים להם "הטווים" ,מפני שהם
כאן למזג את הממדים ,למזג את העולמות יחד .הם כאן כדי לעזור ליצור את אותו מרחב חדש בתוכו אנו
יושבים .בכל-כך הרבה תקשורים קודם לכן ,אנו אמרנו כי האנרגיה שנוצרת כאן  -כאשר האדם מתמזג עם
הרוח ,כאשר בני האדם פותחים את ליבם כדי לאפשר לאנרגיה המקודשת להיכנס  -זוהי האנרגיה החדשה,
האנרגיה שאליה אתם נכנסים בזמנים החדשים שלכם .אז כעת אנו קוראים פנימה ל'טווים' כדי שיעשו
עבודתם .אנו קוראים לכל אחד מהמלאכים האנושיים אשר יושבים כאן  -פשוט להיפתח ולאפשר את
ההזדמנות הזו ,לאפשר את ההתמזגות הזו.
כעת ,כשהמלאך ביל ]אוסטין[ דיבר קודם לכן ]במהלך המדיטציה[ ,על התקופה של לפני אלף שנים במקום
שנקרא סטונהנג' ]באנגליה[  -אלה שהיו שם  -אלה שגיבשו את האנרגיה באותו זמן כדי לסלול דרך לזמן
החדש ,בני האדם שהתאספו סביב ,בין אם היה זה באתר הגיאוגרפי המסוים ובין אם היו מחוברים אליו
בלבם ,אותם אנשים אשר החזיקו את האנרגיה ,הכינו אותה עבור המילניום השני  -אלה ,ידידיי ,היו אתם
ואחרים שהם משפחה .אז אם הייתה תחושה מוכרת כלפי המסע הזה ,היה זה בגלל שכל אחד מכם היה שם,
וכל אחד מכם ידע באותו רגע  -כאשר הרוח שאלה אם תחזרו לאלף שנים נוספות כדי להיאסף כאן ביחד שוב,
כדי להעביר את שרביט האנרגיה של הישן לאנרגיה של החדש ,להעביר את אותו שרביט מן היד הימנית שלכם
לידכם השמאלית  -כל אחד מכם ידע כי עבור זה כל אחד מכם יישא את האנרגיה אל תוך העידן החדש .אלה
הייתם אתם שהייתם שם לפני אלף שנים ואלה אתם שחזרתם שוב .אתם באמת "מגישי" האור.
כעת ,דברים מעניינים רבים יתרחשו עבורכם באופן אישי ,עבורכם כקבוצה של בני אדם ,עבורכם כמשפחה
ועבורכם כפלנטה ,בימים הללו שיבואו.
ראשית ,אתם תראו שיכתוב מעניין של ההיסטוריה האנושית שלכם באלפיים שנים שחלפו ,כאשר מגיעות
תגליות חדשות .כתבים עתיקים שהיו קבורים זמן רב  -ערוכים כעת להתגלות .מה שחשבתם שהיה היסטוריה,
מה שקיבלתם כמציאות  -ישתנה .או' ...ולבטח זה יטלטל את העולם האקדמי ואת המלומדים ואת אותם אלה
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שאחזו באנרגיה של הדתות המוּב ְ נות שלכם.יהיה זה שַ נוי במחלוקת כאשר אותם מסמכים מאזורים שונים
בעולם יתגלו ,כשכל אחד מהם מביא אמת שמתקשרת לאמיתות אחרות שמתגלות .ויהיה זה מאוד קשה
להכחיש את האמת החדשה ,את האמת על המקום ממנו אתם מגיעים .מסמכים אלו ואמיתות חדשות אלו
יגיעו בקרוב ,והם ימשיכו להתגלות במהלך התקופה של  12השנים הבאות של זמנכם .והם כולם יהיו קשורים
זה לזה.
אתם תביטו באמיתות הללו ותשתוממו לגבי ההיסטוריה שלמדתם ,ותתהו שמא אותה היסטוריה שלמדתם
על-ידי המורים שלכם  -הייתה שגויה .אבל אנו אומרים לכם ,ידידיי ,לא הייתה זו היסטוריה שגויה זו
שלמדתם בעבר .מה שלמדתם היה הולם לאותם זמנים .אך כפי שאמרנו ממש לקבוצה זו בתקשור  -שכל אחד
מכם הנמצא כאן ,וכל אלה שהם חלקים מהמשפחה באזורים אחרים של העולם  -תשכתבו ,פשוטו כמשמעו,
את ההיסטוריה שלכם; על-ידי התגברות על האתגרים שלכם ,ועל-ידי האור שאתם כעת מביאים החוצה .זה
לא אומר שספרי ההיסטוריה שלכם מוטעים .זה אומר שאתם מתעלים על הזמן ,ופשוטו כמשמעו  -משנים את
התוצאה של האירועים אשר התרחשו בעבר.
הסתכלו בעיתונים שלכם .הסתכלו בחדשות .הם יספרו לכם שמה שהיה  -יש עכשיו קשר שונה אליו .וזיכרו,
כאשר אתם שומעים דברים אלה בתוכניות הטלוויזיה שלכם ובאינטרנט  -זה לא אומר שההיסטוריה הישנה
שלכם שגויה .זה אומר שאתם ריפאתם את העבר שלכם ,העבר שהיה לפני אלף שנים .אתם שיניתם את
ההיסטוריה ואת האנרגיה של אותו עבר.
הדרך בה סיימתם מן הגלגולים הקודמים שלכם ,בטראומה או בכעס או בכאב  -אתם חוזרים לשם עכשיו;
באמצעות העבודה שאתם עושים ביחידת חיים זו ,ומרפאים את אותם גלגולי חיים של עברכם .אתם פשוטו
כמשמעו משנים את המסלול של היסטוריית עבר.
כעת ,אלה שבאו לכאן כדי "לטוות" את האנרגיות בחדר זה  -סיימו את עבודתם .אם תאפשרו לעצמכם עכשיו,
ידידיי ,הֵ יו באנרגיה מקודשת זו ,הממוזגת עם 'כל היש' .זהו המיזוג של הרוח והאדם אל תוך אחדות .פשוט
אפשרו לעצמכם לחוש את הקדושה,וכמובן את ההעַ צמה ,מפני שבמקום בו אתם יושבים עכשיו  -באמת כל
אחד מכם הוא מלאך .אתם יודעים זאת כעת ,שכל אחד מכם הגיע לכאן כהוויה מלאת עוצמה ,וכך הייתם
תמיד; מכיוון שזה מצריך כוח עצום להגיע מן הרמות האתריות" ,הרמות של התדר הגבוה" ,כדי ללכת על פני
האדמה ,כפי שאתם עשיתם .זה מצריך כוח עצום.
אלה שבאו "לטוות" את האנרגיה עוזבים כעת את המרחב הזה כדי להשאיר אותנו לבד לדיון של לילה זה.
בעבר ,ידידיי ,אנו הזמנו פנימה אל תוך המעגל הזה את אלה שאותם הייתם מחשיבים כמדריכים והמלאכים
שלכם .אך כפי שאתם יודעים מדיונים קודמים ,המדריכים והמלאכים שלכם נסוגו משדה האנרגיה הישיר
שלכם .הם עשו זאת כמתנת אהבה עבורכם ,כדי שכעת אתם תוכלו לתפוס את המרחב שלכם עצמכם ואת
ההעַ צמה שלכם עצמכם .ללא ספק הם היו שם באהבה ,אך סרו משדה האנרגיה הישיר שלכם .הלילה ,אלה
שנכנסים ,שמצטרפים אלינו בחדר זה ,הם לא המדריכים והמלאכים שלכם .הם גם לא הישויות של הגלגולים
הקודמים שלכם .אלה הם שנים-עשר אשר מצטרפים הלילה .ברשותכם הם יכניסו את האנרגיה הקדושה שאנו
בתוכה .ברשותכם הניתנת מלבכם ,השנים-עשר מתייצבים בפניכם ,אותם הייתם מכירים בשם 'ארכי-מלאכים'.
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או' כן ,הם שנים-עשר כאן הלילה .ישנם שבעה שהם יותר מוכרים לכם ולמלומדי הדת שלכם .וישנם חמישה
שלא כל-כך ידועים לכם ,מפני שעבודתם מתרחשת מחוץ לאנרגיה הישירה של כדור הארץ ,אך למרות זאת הם
מאוד מעורבים בעבודה שאתם עושים .מאוד מעורבים .
השנים-עשר הם מלאכים ,שנאספו מאחוריכם ,זוהרים ,מפני שהם אוהבים להיות במרחב הזה .כל אחד מהם
יודע את החשיבות של קבוצה זו ,של זמן זה ,ושלכם .ישנם שבעה ועוד חמישה ,ידידיי .האם אתם מבינים את
הסמליות? ישנם שבע צ'קרות אנושיות פיזיות וחמש צ'קרות אתריות .זה שנים-עשר  -ושנים-עשר
שמתאספים כאן עמנו.
כפי שגם אמרנו קודם ,אף-על-פי שיש לכם שבע ועוד חמש צ'קרות  -הם מתמזגים כעת לאחד ,למרכז אנרגיה
יחיד .הארכי-מלאכים הללו ,כל אחד מהם שהייתה לו משימה ומטרה בעבודה עמכם ,כל אחד שהיה מדריך
עבורכם בדרכיכם הישנות  -עכשיו ,בזמן החדש שלכם  -מתמזג לאחד .הוא זה שבא לכאן הלילה כדי לחוש את
נוכחותכם ,כדי להתפעל מאיך זה להיות עובר אל תוך אנרגיה חדשה קדושה שכזו.
כעת ,לפני שאנו עוברים אל תוך הדיונים הממשיים של הלילה ,אנו מגיעים לרגע המועדף עלינו .זה הרגע בו -
ברשותכם הניתנת ,בקול או בדממה אך שניתנת מלבכם  -הרגע בו המלאכים מתייצבים לחבק אתכם ולגעת
בכם .הם מתייצבים כדי להודות לכם עבור המתנות שהענקתם לכולם באמצעות המסע שלכם כאן .אנו נבקש
מידידנו קאולדרה ,אשר מתקשר את המחשבות שלנו ,להיות לרגע בדממה .פשוט פיתחו את לבבותיכם
ואפשרו לשנים-עשר הללו לכבד אתכם ולהודות לכם ,וכן להזכיר לכם את הידידות העמוקה שתמיד הייתה
לכם עמם.
]שקט[
או' ...זה כל-כך הולם שבמילניום החדש שלכם יש את המספר שתיים .מפני שכפי שאמרנו בתקשורים קודמים
כאן ,ישנו מקום חדש שנוצר .מפני שהאירוע היצירתי החדש הזה אינו נמצא רק מיליוני שנות אור הרחק
ביקום .אתם רק רואים השתקפות ,תהודה ,של אנרגיה חדשה זו שאותה אנו מכנים ' הבריאה השניה'' .הבריאה
השניה' היא האנרגיה של אהבה ותקווה ,והאנרגיה של אמת .העבודה שעשיתם כאן על-פני האדמה היא היסוד
של המקום החדש הזה .אתם רואים את ההשפעות של זה ביקום שלכם ובכוכבים שלכם .ואנו נדבר יותר על
' הבריאה השניה' הזו בעוד רגע .אך כרגע הבינו שהמספר הוא משמעותי.
כעת ,אנו מסרנו לידידנו קאולדרה ]המתקשר[ מעט מידע רקע לדיון של לילה זה ,כך שהוא לא יהיה מופתע
]צחקוק[ .לעיתים הוא לא כל-כך בטוח במידע שאנו מעבירים דרכו ,לכן הוא נוטה לסגת .אנו בילינו את מספר
השבועות האחרונות בעבודה הדוקה עמו ,כדי להבטיח שמידע זה עובר דרכו ,כדי להבטיח שהוא חש בנוח עם
זה .וכעת אנו מביאים זאת אליכם .זה פשוט .זה אמיתי .אך זה עשוי להיות קשה לתפיסה בתחילה ,עד
שתתרגלו לעבוד עם זה.
נתחיל:
בעוד יומיים של זמנכם ,בתאריך ה -13בדצמבר ,1999 ,יתרחש בכדור הארץ שלכם מערך של מדידה .מערך של
הבנת אנרגיה אשר מתרחש .כעת ,אתם עברתם דרך כמה מדידות אחרות ,כך שלא יהיה זה משהו חדש
במונחים של לקיחת רמות האנרגיה שלכם .בשנת  1987שלכם ,נלקחה מדידה ורוב בני האדם לא חשו שום
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דבר באותו יום .הרוב אפילו לא ידעו כי הרוח מתבוננת באיזון של אור וחושך .וביום זה של ה -13בדצמבר,
רוב בני האדם לא יֵדעו כי הרוח עושה מדידה חדשה של אור וחושך .מדידה חדשה של כיוון ועתיד תתרחש
באותו יום.
אך תאריך זה הוא מאוד משמעותי עבור כל אחד מכם שכאן .זהו התאריך בו נשמתכם ,הווייתכם ,נשאלת -
באיזו דרך הייתם רוצים להמשיך .זו מדידה של המקום בו אתם עומדים .זו בקשה הבאה מן הרוח ,המכוּונת
לכל אחד מכם אשר יתייצב באותו יום ,לשאול אם אתם מוכנים להמשיך במסע .המסע של נשיאת אור .המסע
של יצירת האנרגיה של הבריאה החדשה.
זו בקשה שהרוח מבקשת לשאול ,ביודעה את העומק והרצינות שיש בשאלה .מפני שאנו יודעים ,והרוח
יודעת ,כמה קשה ובודד המסע האנושי יכול להיות .אנו יודעים כי הדברים לא תמיד כפי שהם נראים.
מדידה אנרגיה זו תיערך לכדור הארץ באופן כללי ,ולכל אדם ואדם .ושוב ,הם עשויים לא להיות ערים לכך שזו
נקודת מעבר חשובה .זה מצחיק אותנו שכל ההתמקדויות שלכם נמצאות ב Y2K-שלכם ,נקודת המעבר
שלכם בלוח השנה .הדבר הולם ,מפני שבשקט מגיעה המדידה .המדידה מגיעה בשקט.
ידידיי ,דעו והבינו כי יום זה הוא משמעותי ,מפני שזו נקודה אנרגטית של מחצית הדרך בין המדידה שנערכה
בשנת  1987והמדידה הסופית אשר מתוכננת להיות בשנת  .2012אנו אומרים שזו נקודה אנרגטית של אמצע
הדרך .אך עד עתה ,בהתייחס לנבואות הישנות ,כדור הארץ שלכם היה אמור להיות מאוד בבלגן .והמדידה
הייתה אמורה להיערך בנקודה זו כדי לקבוע כיצד להמשיך.
אבל כפי שאתם יודעים ,בזכות האהבה והכוונה של בני האדם ההולכים על-פני האדמה  -כדור הארץ איננו
מצוי בבלגן .כדור הארץ נראה מאוד בריא עכשיו .הביטו סביבכם על הכלכלה שלכם .הביטו על ההמצאות
הנפלאות שמתרחשות ברפואה ,בתקשורת ,ובתחומים רבים אחרים .הביטו על השלום הקיים ברוב המקומות
על-פני כדור הארץ שלכם .הביטו על השפע בחיים הפרטיים שלכם עצמכם עכשיו .זה לא מה שנובא כי יהיה
בזמן זה .בכדור הארץ היו נותרות ]אילו היה מתרחש מה שנובא כי יהיה[ חבורות קטנות של אנשים,
בהיסטוריה העתיקה .הם היו ממשיכים בעבודה של התרבות החדשה .אך הנה אתם יושבים כאן .כאן אתם
יושבים.
כעת כאשר המדידה נערכת ונגישה ,ונעשים הכיוונונים המתאימים של הרשתות שלכם  -בזכות המדידה הזו -
ישנם הרבה דברים אשר יקרו .אנו ננסה להסביר.
מתוך הבנה ,ידידיי ,אתם יכולים להסתכל על-כך כעל ההתחלה של הפרדת מציאויות כדור הארץ .כדור הארץ
יעבור אל תוך שתי מציאויות שונות המתקיימות ביחד ,זו לצד זו .שתי אמיתות שונות החיות זו לצד זו ,ביחד.
יהיה זה כאילו שיש לכם זריחה ושקיעה המתרחשות בו-זמנית .זה יקנה תחושה מוזרה אם אינכם מוכנים לכך.
זה יקנה לכם תחושה מאוד לא נוחה .אבל אתם ועובדי אור אחרים ,אשר עשיתם הרבה עבודה בשינוי אנרגיה
ובהבנות  -תדעו מה קורה.
פשוטו כמשמעו ,לאחר שנערכת מדידת האנרגיה ,אתם יכולים לדמיין שני כדורי ארץ שונים ,אשר מופיעים
כעת ביחד ,זה לצד זה .הם יתקיימו באותו מרחב ,אך הם יהיו שונים .יהיה שם כדור ארץ של האנרגיה
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החדשה ,עבור אלה אשר מעונינים בכך ,או עבור אלה אשר עשו את הקפיצה על-פני התהום ]טוביאס עושה
כאן אזכור לתקשור מוקדם יותר על התהום הרוחנית[ ,עבור אלה אשר מעונינים להיכנס אל תוך מקום של
אהבה ,ומעונינים להיות החלוצים באנרגיה החדשה.
לכדור הארץ החדש תהיה אנרגיה עבור אלה אשר שחררו את הקרמה שלהם .אולי נשארו מעט משקעים ,אך
הם שחררו את הקרמה שלהם .הם שכתבו את ההיסטוריה שלהם.
לכדור הארץ החדש הזה יהיו ייחוסים אנרגטיים אחרים המקושרים אליו ,שונים מאשר לכדור הארץ האחר
אשר מתקיים לצדו .ואנו כאן כדי לומר לכם ,ידידים יקרים ,כי אתם ועובדי אור אחרים אשר נכנסים לאותו
כדור ארץ של אנרגיה חדשה  -תתקיימו זה לצד זה עם אחרים ,עם אלה שבחרו מסיבות קרמתיות לא להיכנס
אליו .הם יחיו במציאות אחרת ,או אמת נפרדת ,זה לצד זה עמכם .אתם תעבדו עמם ,אתם תדברו עמם ,אתם
תעברו לידם ברחוב ובתיאטרון ובמשחקי הכדור שלכם; אך אתם תחיו בשני עולמות שונים! האנרגיות שלכם
יהיו שונות מן האנרגיות שלהם.
כפי שאמרנו ,זה עשוי להיות לא נוח בתחילה .אתם עשויים לחוש שאתם נמשכים או נשאבים אנרגתית
אחורה ,לאותו מרחב ישן .אך אינכם צריכים לדאוג לגבי זה שתיגררו לאחור אל תוך הישן .האנרגיות שלכם,
הרשתות של כדור הארץ ,והמציאות בה אתם חיים  -יהיו שונים .אלה לא יאפשרו לכם להישאב לאחור.
לגבי אלה שאינם נעים קדימה אל תוך אותו עולם של אנרגיה חדשה ,אשר קיים לצדו של עולם האנרגיה
הישנה  -אנו מבקשים מכם לכבד כל אחד מהם .אנו מבקשים מכם להבין שהם עדיין צועדים בנתיבים שלהם
ובהבנות שלהם ,והדבר הולם .זה באמת הולם עבור חלק מהאנשים להישאר באנרגיה הישנה ,מפני שגם הם
ממשיכים להוות עוגן של האנרגיה .כי אין זה הולם לכולכם לעבור אל תוך החדש בתקופה זו ,מפני שזה היה
גורם חוסר איזון .לכן ישנם אלה אשר מסכימים להישאר באנרגיה הישנה כדי לשמור על האיזון ולהמשיך לעגן
אנרגיה.
שני עולמות ,זה לצד זה .שתי מציאויות מתקיימות במשותף ביחד .אחד מהם לא יודע כי האחר השתנה .אחד
מהם לא מבין שישנם שני עולמות .העולם האחר ,של האנרגיה החדשה ,בורך בהבנה נפלאה ,אך עם זאת -
אחריות גדולה .אחריות להנחות את אלה המחפשים את עזרתכם  -לעבור דרך אותה מנהרה ,לשחרר את כל
אשר כבר אינו עוד משרת אותם .לשנות גם כן את ספרי ההיסטוריה שלהם ,במטרה להיות במציאות שלכם.
המדידה נערכת בעוד יומיים של זמנכם ] 13בדצמבר .[1999 ,אנו חולקים זאת עמכם מפני שתתחילו לחוש
בעוצמה שעדיין לא חשתם בה .שינוי אמיתי ,שינוי שהייתה לכם חרדה מפניו והיה לכם ידע מוקדם כלשהו
לגביו .אך יהיה זה שינוי אמיתי .לא יהיה ספק לגביו ,בתודעתכם ,לגבי מה שמתרחש .אתם תהיו מסוגלים,
פשוטו כמשמעו ,לחוש את האדמה  -את האנרגיות של כדור הארץ  -הופכות לשניים במקום אחת .אתם תהיו
מסוגלים לראות את החלוקה הגדולה מתרחשת.
חלק מזה עשוי לגרום לכם צער .חלק מזה עשוי לגרום למלנכוליה .בחלק מזה אתם עשויים לרצות לזעוק
לחבריכם ולבני משפחתכם ולספר להם מה מתרחש ,להביא אותם מעלה אל עולם האנרגיה החדשה .הבינו
את ההולמות של שינוי זה בתקופה זו .אתם תראו גם את ההוכחות לכך בשינויים של כדור הארץ אשר יתחילו
להתרחש עכשיו יותר במהירות.
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אנו מבקשים מכם לצפות בחדשות שלכם כדי לראות את השינויים אשר מתחילים להתרחש .שוב ,רוב
האנשים לא כל-כך יהיו ערים למה שקורה .הם לא יבינו את המשמעויות של סדרות האירועים אשר
מתרחשות .כל אירוע אינדיבידואלי אולי לא נראה גדול ,אך כאשר אתם מחברים את כל הנקודות יחד,
וכשאתם מסתכלים על הסדרות של האירועים שמתרחשים ,אתם תתחילו לראות על מה אנו מדברים.
יתרחשו כיוונונים  -כיוונונים גדולים  -ברשתות המגנטיות של כדור הארץ ,אשר גורמים לאי-נוחות פיזית
כלשהי ובוודאי לחוסר איזון רגשי .אתם תהיו ממש מסוגלים לראות את זה מתרחש אם תערכו רישום של
העוצמות המגנטיות ]של השדה המגנטי[ של כדור הארץ ,ושל התנועות המגנטיות ]של הקטבים[ של כדור
הארץ .מתוך זה אתם תהיו מסוגלים לראות את השינויים המתרחשים לאחר תאריך ה -13בדצמבר .1999 ,שוב,
זו הנקודה האנרגתית של מחצית הדרך  -בין המדידה העיקרית שנערכה בשנת  1987והמדידה המסכמת של
תקופה זו שתיערך בשנת .2012
זהו זמן של פיצול ,כפי שהיינו מכנים זאת .זה הזמן בו נוצרים שני כדורי ארץ .ודבר זה הולם ,מפני שבעתיד
שלכם ,לאחר מה שמתוכנן להיות בשנת  - 2012שהוא זמן של שינוי קוונטי  -יהיו שני כדורי ארץ שקיימים,
והם לא יהיו עוד זה לצד זה .הם לא יהיו ביחד באותו מרחב .הם יהיו שניים נפרדים לאחר תאריך זה ].[2012
תאריך זה ,כפי שאתם יודעים ,הוא לא סופי .זו פשוט נקודה מכריעה בעתיד .השינוי הסופי יכול להתרחש
לפני זמן זה ,מוקדם יותר ,כמו למשל שנת  .2007אבל בינתיים ,אנו פשוט אומרים שאנו נמצאים בנקודת
אמצע הדרך .
זמן קצר לאחר המדידה של ה -13בדצמבר יתרחש אירוע אסטרולוגי מאוד עוצמתי .זהו אירוע אשר תוכנן לפני
תקופות ארוכות .זהו מערך מיוחד של הפלנטות שיתחרש בחודש החמישי של המילניום החדש שלכם .מטרתו
של אירוע זה היא להכניס אנרגיה חדשה .זו אנרגיה של חידוש .זו אנרגיה של משאבים .השורה התחתונה היא
שאנרגיה של העַ צמה היא זו אשר מגיעה בחודש החמישי.
כעת ,אירוע זה תוכנן במשך תקופה ארוכה-ארוכה של זמנכם .ושוב ,היה זה מתוך הנחה שבאה מן הנבואות
שלכם  -שכדור הארץ שלכם כפי שאתם מכירים אותו לא יהיה קיים עוד .היו אמורות להיות רק קבוצות
קטנות של בני אדם אשר נותרו לאחר הניקוי הגדול .ומערך זה של הפלנטות בחודש החמישי היה מביא להם
אנרגיות חדשות כדי לבנות גזע אנושי חדש.
שוב ,ידידיי ,כדור הארץ הוא שונה .אין צורך בחורבן וכאוס על פני האדמה .רמת התדר הורמה מעלה ,כך
שאותה אנרגיה שנכנסת יכולה לשמש אתכם ואת כל בני האדם.זו האנרגיה של ההעַ צמה החדשה.
כך ,אם הנכם יכולים לראות את לוח הזמנים של האירועים שקורים ,בעוד יומיים נערכת המדידה וההתחלה
של ההפרדה .בעוד חמישה חודשים נוספים ,העַ צמה חדשה תגיע לכל אחד ואחד מכם .ואז דברים יתחילו
באמת להתרחש! ]צחקוק[.
אנו מורידים זאת עכשיו לרמה אישית עבורכם .אנו משתפים אתכם במה שאתם יכולים לעשות כעת בחייכם
כבני אדם ,מפני שכל אחד מכם שאל את השאלה" :רוח ,מהו הדבר שאני צריך לדעת ,ומה הדבר שאני צריך
לעשות?"
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אנו נותנים לכם במידת מה תשובה שאתם עשויים שלא לקבל ,למרות זאת ,הביטו בַּ פשטות והביטו בַּ אמת
שבתשובה זו .כדי לעזור להסביר זאת ,אנו נותנים לכם שני תסריטים:
הראשון הוא התסריט של עולם האנרגיה הישנה .בעולם האנרגיה הישנה ישנו סרט שנעשה .זהו סרט פשוט.
הסרט הוא על אדם הרוכב על אופניים לרוחב המדינה ,ועובר חוויות שונות .לאדם זה אין מפה ,הוא פשוט
נוסע בדרכים מפֹה לשם .יש לו הרבה חוויות לאורך הדרך .אך הוא חייב לעלות על האופניים בכל בוקר
ולנהוג ,ולהילחם ברוחות ובשמש וביסודות הטבע ,והוא חייב להתמודד עם התנועה שבדרך .וזה קשה,
והשרירים של האדם חשים כאב .האדם חייב לעצור כדי לאכול וכדי לנוח .זהו מסע קשה .או' ...יש כמובן
הרבה ברכות ,אך זהו מסע קשה.
אנו משתמשים בדימוי של האופניים מפני שהדבר אינו כה פשוט כמו להיכנס אל המכונית ולסובב את
המפתח וללחוץ על דוושת הגז .לא ,במסע של האדם ,עד עכשיו ,הוא היה חייב להניע את הדוושה ולנהוג
ולנסות להבין לאן ללכת ,ללא מפה ומבלי לדעת לאן ,כשהוא "נופל" לתוך התנסויות.
ואז ישנו האדם של האנרגיה החדשה אשר נע אל תוך אותו כדור ארץ חדש שלאחר אותה מדידה שנערכה.
ובתסריט זה  -של הסרט על האדם שעל האופניים  -האדם והאופניים אינם נעים .באופן מסתורי הם נראים
צפים ומתאזנים .תפאורת הרקע היא שנעה ,לא האדם שעל האופניים .כעת ,לכל האחרים אשר רואים סרט זה
מאוחר יותר ,זה ירָ אה שהאדם של האנרגיה החדשה מניע את הדוושות וגורם לאופניים לנוע .אך אין זה כך!
תפאורת הרקע היא שנעה.
הסיפור כאן הוא פשוט ,ידידיי .אתם תעברו אל תוך אנרגיה בה אינכם צריכים להניע את הדוושות ,בה אינם
צריכים "למצוא" מה הדבר הבא שיש לעשות .אנרגיה בה אינכם צריכים להיאבק בשכל שלכם עצמכם "מה
אתם אמורים לדעת" או "מה אתם צריכים לעשות" ,מפני שזה יגיע אליכם .אתם תהיו במקום של חסד ושל
שלום ושל העַ צמה .התפאורה תשתנה .זה יגיע אליכם כפי שהולם .אין זה פשוט ,דרך דו-ממדית זו שתהיו בה.
הנוף הוא רב-ממדי וישתנה באופן קבוע מסביבכם .אתם פשוט צריכים להיות ב'רגע ההווה' .אינכם צריכים
לדאוג לגבי היכן אתם אמורים להיות או מה הדבר הבא שאתם צריכים לעשות .מפני שכאשר אתם יושבים
רגועים על האופניים שלכם ,אתם תגיעו להבנה שכל הדברים הם כפי שהם צריכים להיות .שאתם אינכם
צריכים לדאוג לגבי החוויה הבאה שלכם ,מפני שהיא תימשך אליכם מן המקום של האפשרויות הגדולות .מן
הבחירות אשר נמצאות אי-שם" ,תפאורת הרקע" החדשה ההולמת תביא זאת אליכם.
לא תצטרכו להיות במתח כדי לשלם את התשלומים שלכם על הבית אם אתם יושבים בשלווה על האופניים
שלכם .לא תצטרכו לדאוג לגבי מה אמורה להיות עבודתכם ,מפני שהעבודה המתאימה תגיע אליכם .הנוף נע -
הסביבה משתנה  -אתם לא.
זה אולי נראה מעט בלתי נוח בתחילה ,מפני שאתם תתעוררו אפילו מחר בבוקר ותרצו לדעת מה אתם
אמורים לעשות .פשוט שבו על האופניים שלכם! או' ...אתם דואגים שהאופניים שלכם יתדרדרו מבלי שאתם
מניעים את הדוושות ועובדים .דעו ,ידידיי ,שאתם אדם מועצם ושהאופניים יתאזנו מעצמם .דעו וביטחו,
בתוך לבכם ,שאת מה שהולם  -תפאורת הרקע החדשה תביא.
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מה משמעות הדבר? משמעותו היא שאנשים יבואו אליכם בדרכים אקראיות שלא קרו מעולם קודם לכן .הם
יגיעו אליכם כאשר יהיה זה הזמן עבורם להירפא ,וכאשר יהיה זה הזמן עבורם לנוע מעולם האנרגיה הישנה
אל תוך העולם החדש.
כל הדברים שאתם זקוקים להם יובאו אליכם .האופניים יישארו כפי שהם; תפאורת הרקע משתנה .אינכם
צריכים לפחד האם הייתם טובים או רעים או לגבי מהו האיזון של אור וחושך אשר בכם .אתם עברתם את זה.
אתם באמת שחררתם את הקרמה שלכם .אתם שכתבתם את ההיסטוריות שלכם .עדיין ישנם משקעים של
קרמה המצויים שם ,אך שבו במצב של אהבה על האופניים שלכם  -במצב של אמון  -והביטו מה קורה .אתם
תהיו נדהמים .תהיה זו אנטיתזה ]רעיון מנוגד[ של הדרך בה בני האדם חיו את חייהם עד עכשיו .אותה דרך
חיים בה בכל יום הם מסיעים בכבדות את האופניים ,נאבקים במעלה הגבעות ותוהים מה הדבר הבא שיבוא,
פוחדים ממה שאורב להם מאחורי העצים והשיחים ,ותוהים מתי הם עומדים להגיע למצב של עייפות
מוחלטת.
זוהי דרך האדם של האנרגיה הישנה .אך אתם הגדרתם את דרך האדם של האנרגיה החדשה .באמצעות האמון
שלכם ב'עצמי' וברוח ,אתם תיצרו את הדרך החדשה הזו .אתם תהיו נדהמים ממה שקורה כאשר אתם יושבים
רגועים ומאפשרים לאותם דברים הולמים להגיע אליכם .אפילו כאשר האינטלקט שלכם אומר לכם שזו אינה
הדרך ללכת בה ,כאשר הוא "מדליק את האורות האדומים" ]את איתותי הסכנה[  -פשוט קחו נשימה עמוקה
ושחררו ,ודעו את הקדושה שלכם וביטחו בה.
אנו לא היינו חולקים זאת עמכם אילולא הייתה זו אמת .המדריכים שלכם לא היו נסוגים מן האנרגיה הישירה
שלכם אילולא היה זה הזמן עבור כל אחד מכם; אילולא המדידה הייתה נערכת בתקופה זו; אילולא היה זה
הולם להתחיל את המסע החדש; אילולא הייתה שם קבוצה של משפחה של עובדי אור אשר הייתה מוכנה
להתחיל לחוות את הייחוסים של האנרגיה החדשה.
הדבר ייראה מוזר בתחילה  -פשוט להיות ברגיעה .אתם תרצו לשלוט בדברים .יהיה בכם ,אולי ,פחד .אתם
תחשבו שאתם צריכים לעשות משהו; אבל ידידיי ,אתם עושים משהו .ואתם תתחילו להבין זאת כשאתם
יושבים על האופניים שלכם ומאפשרים לכל הדברים להגיע אליכם .וכאשר הם יגיעו אליכם אתם תדעו מה
לעשות איתם .כאשר בני האדם מגיעים אליכם ואומרים שהם סובלים ,ואומרים שהם לא יכולים עוד להמשיך
כאדם בצורה פיזית ,אתם תדעו מה להגיד להם .אתם תדעו מה הולם .זה יגיע ממקום בתוככם שהוא מקום
של האמת הגבוהה ביותר והאור הגדול ביותר .וזה כמעט יפיל אתכם מרגליכם  -לראות מי אתם! אתם תהיו
נדהמים ממה שיוצא מפיכם ומלבכם! זה רק מצריך "לאפשר" ו"להיות" כדי שזה יקרה.
אותם אנרגיה ומידע אלה שאנו נותנים לכם הלילה  -נמסרו לאחרים ברחבי עולמכם .ישנן דרכים להסביר את
אותו מידע  -שזהו הזמן .כל אחד מכם עבר כל-כך הרבה מאבקים בגלגולי חייו .לכל אחד מכם יש את עוצמת
הנחישות אשר בוראת יקומים חדשים.הייתה לכם את עוצמת הנחישות להיות בּ ְ מַ קום של אהבה ,להתגבר על
אתגרים ,להילחם בחשכה הגדולה ביותר ,החשכה של המלחמות ,ולהישאר כאן ,לנוע קדימה ולהיות חלק מן
האירוע אשר חיכיתם לו.
הגיע הזמן למדידה .זוהי ההתחלה של שני עולמות ,בו-זמנית .זהו המערך של הפלנטות המעניק העַ צמה
אמיתית .על-כן ,זוהי דרכנו הפשוטה לומר " :הזמן שלכם הוא עכשיו כאן ".אם אינכם בטוחים במשהו מזה,
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צפו באירועים שבחדשות שלכם ,בימים ובשבועות ובחודשים הבאים ,כדי לראות מה מתרחש ,כדי לראות על
מה אנו מדברים.
מה שבאמת מתרחש ,ידידיי ,מה שבאמת מתרחש  -הוא שכל אחד מכם הגיע לכאן עם אנרגיית האהבה ,עם
אנרגיית 'הקריסט' שזורחת וזוהרת בתוככם ,כדי לברוא עולם זה .הגעתם אל כדור הארץ ונהייתם הוויות
פיזיות .הפכתם לכודים בתוך הצפיפות של כדור הארץ וחלקתם את התדר שלכם עם 'אימא אדמה' ,מתוך
כוונה .הגעתם כדי להיות הוויות של מסה ומוצקות .עברתם דרך אירועים חשוכים בגלגולי חייכם מתוך מטרה.
עברתם דרך אותם אירועים מבחירתכם ,עם הבנת האור והחושך.
אבל 'אור הקריסט' הזה שנשאתם בתוככם ,גם אותו החבאתם ,כדי להגן עליו עמוק בתוך המודעות שלכם.
הוא היה מוכרח להיות מוגן .המלאך שהנכם הגן על 'אור הקריסט' בפנים' .אור הקריסט' הזה צריך היה להיות
מוחבא עד שיגיע הזמן המתאים.
אתם תוהים מה חיפשתם והפסדתם .אתם תוהים לגבי הנשמה התאומה שלכם .אתם תוהים לגבי האהבה
האמיתית שלכם .אתם תוהים מדוע אינכם חשים שלמים .זה מפני שאתם החבאתם ,בכוונה תחילה ,את אותו
'אור הקריסט' בתוך מודעות שלכם .אתם הגנתם עליו כמו שהורה מגן על ילד .וכעת משעברתם דרך מעגלי
החיים שלכם ,כעת משסילקתם את המעגל הקרמתי ,כעת כשהאנרגיות של הפלנטה ושל מודעות המסה
האנושית ובפרט האנרגיה שלכם עצמכם  -הולמות  -אותו 'אור הקריסט' שאתם נושאים מוכן להתייצב .טפחו
אותו כמו ילד .הבטיחו ל'עצמי' שלכם שאתם בטוחים ומוגנים .הבטיחו ל'עצמי' שלכם כי אתם במקום הגבוה
ביותר של אמת וחסד עם הרוח ,וכי לא תגרמו שום נזק ל'אור הקריסט' שלכם ,ל'ילד הקריסט' שלכם .מפני
שהוא מעוניין להיוולד שוב פעם.
דימויים אלה חזקים ,ידידיי' .אור הקריסט' שבתוככם מעוניין להיוולד שוב .זו הסיבה לכך שהרגשתם את
הדברים אותם עברתם ,בפרט במספר החודשים האחרונים הללו .זו הסיבה לאי-הנוחות .זו הסיבה לכאב
שבתוך הווייתכם.
בעוד יומיים מהיום תיערך המדידה .בעוד יומיים מהיום אתם תעזבו .אתם תעזבו את כדור הארץ הישן.
וכך הוא.
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תקשור המילניום  -חלק ראשון
"המדריכים ,המדידה והאנרגיה החדשה"
הוגש בחגיגת המילניום של עובדי האור ,בנדרלאנד ,קולורדו ,ב 31-לדצמבר 1999
מאנגלית :סמדר ברגמן
הערה :תקשור זה נערך בחגיגת מעבר המילניום של קריון של עובדי האור בבוקר של ה -31לדצמבר.1999 ,
שלושת ימי החגיגה נערכו באכסניה בנדרלאנד ,אכסניה פשוטה וכפרית בהרי הרוקי שבמדינת קולורדו .חדר
הכינוסים היה מלא לגמרי וכלל כחמישים עובדי אור ,ובכלל זה את לי קרול ,המתקשר את קריון .היה זה
האירוע העיקרי הראשון של חופשת סוף השבוע של המילניום.
טוביאס:
וכך הוא ,ידידי היקרים ,שמשפחה זו מתכנסת שוב יחד .אנו זורמים לאט אל תוך מרחב זה יחד עמכם בבוקר
זה ) 31בדצמבר  .(1999אתם מזמינים אותנו לכאן אל הכינוס שלכם .יחד ,בני אנוש ורוח וכל הנאספים בצד
הזה מתכנסים יחדיו כעת ליצור את המרחב המקודש .כפי שאמרנו בכינוסים אחרים כגון זה ,כאשר בני האדם
מזמינים את המלאכים לבוא ולהיכנס  -כאשר אנו מתמזגים יחדיו  -אנו יוצרים מרחב מקודש ,ממד חדש ,ממד
ואנרגיה שלא היו ידועים קודם לכן .זוהי ,ידידי היקרים ,האנרגיה של העולם החדש ,של בן האנוש החדש.
והיא מתרחשת כאן כאשר אנו מתכנסים בבוקר זה.
ישנן דינמיקות אנרגטיות רבות המתרחשות כאן ובמשך הרגעים הבאים ,אני טוביאס ,אדבר באמצעות ידידנו,
שאותו אנו מכנים קולדרה )מבוטא :קא-אוול-דרה( .כאשר דבר זה מתרחש ,אלה שאותם אנו מכנים "הטווים"
יכנסו כדי להתאים ולאזן את האנרגיה כדי לאפשר למיזוג המתאים ביותר כאן .ודבר זה יארך כמה רגעים של
זמנכם.
ידידי היקרים ,ישנו אירוע אשר יתרחש ,אשר מתרחש ביום שלכם ) 31בדצמבר .(1999 ,זהו אירוע אנושי אך יש
לו תכונות ומאפיינים רבי עוצמה .אף על פי שזהו רק שינוי בתאריך  -מעבר ממילניום אחד לאחר  -אתם כבני
אנוש תהיו עדים לדבר מה המלא באנרגיה ובסמלים ואנו נבקש מכם להתבונן בקפידה .בעוד המילניום החדש
מתפשט על פני כדור הארץ שלכם ,התבוננו וראו מה המתרחש .התגובות של אנשים אחרים על הפלנטה,
התגובות אפילו של המכונות שלכם ,התגובות של כדור הארץ עצמו  -תנו מבט וראו מה מתרחש כאן .אנו
יודעים שאתם כבר צופים את העתיד להתרחש ,ולא יהיו אלה דברים רבים למעט כיסים בודדים של קוטביות.
משמעות הדבר עבורכם בעוד המילניום החדש מתפשט בכדור הארץ היא שכולכם עשיתם את עבודתכם כאן,
את עבודת ההתאמה ועריכת השינויים והבאת השלום והאחדות לכדור הארץ.
זמן זה יכול היה להיות מלא בתוהו ובוהו ,וכן ,כפי שאמרנו בעבר ,הרס וחורבות היו עלולים להיות בכדור
הארץ .אך עלזו היום ,במרחב זה ,שלא כך הוא .עלזו שמעט מאוד התרחש כלפי חוץ ,אך כלפי פנים  -התרחש
הרבה מאוד .עשיתם שינויים רבים כדי לאפשר לזמן זה להיות זמן שליו ושמח ,במקום זמן של תוהו ובוהו
ועצב .זוהי המשמעות של יום זה .זו הסיבה מדוע אנו ,בצד שלנו של הצעיף ,שמחים וחוגגים ומביטים בדבר
מתפשט על פני העולם שלכם .ואתם תוהים מדוע אנו מכבדים אתכם כל כך.
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יש דברים רבים לדבר בהם ביום זה .אנו נתקדם בעוד רגע .אך ראשית נסביר מעט על האנרגיה כאן .אני
טוביאס ,הייתי בעבר בן אנוש .לפני שנים רבות מאוד צעדתי על האדמה .ולא צעדתי על פני האדמה בזמן
האחרון כפי שידידינו קולדרה )המתקשר( מזכיר לנו .לכן ,הדברים המתרחשים ,ההתמרות של האנרגיה ,אינם
כה מוכרים לי ,אך אנו נמצאים כאן מתוך אהבה ותמיכה .את האנרגיה המובאת באמצעות טוביאס והאחרים
הנאספים כאן כינינו בעבר "מועצת הארגמן" .בפשטות ,מועצת הארגמן היא קבוצת אנרגיה רוחנית המבוססת
על הוראה .אלה שהם חלק מהקבוצה הזאת נכנסים אל תוך אנרגיות חדשות וליצירות חדשות בכל רחבי
היקומים כדי ללמוד כיצד להתמודד עם אנרגיות חדשות אלה ולאחר מכן ללמדן לאחרים .יש תדר של צבע
שאותו הייתם מכנים "ארגמן" המשויך עם הקבוצה .זוהי במובן מסוים אגודה של מורים .היא אינה ייחודית.
אלה הנאספים בחדר זה היום ,אלה שהובאו לכך כאילו נקבעה להם פגישה ,מוזר ככל שהנסיבות יראו ,היו
כולם חלק ממשפחת ארגמן זו .שכן כל אחד מכם ,כפי שאתם יודעים בלבכם ,הוא מורה .כל אחד מכם הוא
"כומר" של אהבה ושל אור .כל אחד מכם עבד אתנו ,ואנו כולנו עבדנו יחד באנרגיה של קריון .לכן יש כאן
תחושה מוכרת.
כעת אלה הטווים את האנרגיות כאן ,הממזגים את האנרגיות של המודעות האנושית עם המודעות של הצד
האחר של הצעיף ,משלימים את עבודת מיזוג האנרגיות .אנחנו יצרנו כאן אתכם מודעות חדשה ומקודשת,
ממד חדש .הוא לא נוצר קודם לכן ,אך הוא יהיה התבנית של האנרגיה העולמית החדשה שאתם עוברים אל
תוכה .כך קורה כאשר הרוח והמודעות האנושית שלכם מתמזגות יחדיו ,וישנם רבדים הנסחפים אלה אל תוך
אלה .זו הסיבה מדוע חשתם כאילו אתם מהלכים בין העולמות לאחרונה ,מכיוון ששתי האנרגיות הללו
שתמיד היו נפרדות מתמזגות כעת יחד .כפי שאמרנו בתקשורים קודמים ,עשויה להיות תקופה של חוסר
נוחות פיזי .זו הסיבה מדוע חלק מהבאים לכאן חווה תגובות גופניות ,תגובות ביולוגיות .מתרחשת
אינטגרציה .אחרים חשים חוסר נוחות רגשי ,בלשון המעטה ,מכיוון שמתרחש מיזוג של מי שאתם עם כל מי
שאתם .היו סבלניים כלפי התקופה הזאת שאתם עוברים .היו סבלניים כלפי התהליך.
אלה שבאו כדי לטוות את האנרגיה עוזבים באופן הולם את המרחב הזה כעת .כעת מגיע הזמן האהוב עלינו
בכינוסים הללו .כפי שאמרנו קודם לכן ,המילים כאן אינן כה חשובות .האנרגיה הנוצרת היא החשובה.
הסמלים המועברים הלוך וחזור ביניכם ובין הרוח הם החשובים .כינוס המשפחה במקום בטוח ומקודש הוא
החשוב.
כעת ברשותכם ,הניתנת בדממה מלבכם ,ורק ברשותכם ,אנו מבקשים להתקרב עכשיו במיזוג הסופי של
האנרגיה הזאת .אנו מבקשים להתקרב ולחבק אתכם ,לנשק אתכם על לחייכם ,לשוב ולהתאחד אתכם
אנרגטית .יש אחרים המצטרפים אלינו היום אותם נתאר מאוחר יותר .אך לעת עתה ,נבקש מחברנו קאולדרה
להיות בשקט לרגע ,ואם הדבר נכון לפתוח את לבכם ,לאפשר לנו לגעת בכם פעם נוספת .
]שקט[
ידידי היקרים ,היום נדבר על שלושה אירועים שהתרחשו בשנה שעברה של זמנכם.
הראשון )לא בהכרח בסדר כרונולוגי ,אל זה הרלוונטי כעת( :במשך חלקה המאוחר יותר של השנה הזאת ,עבור
עובדי האור כאן ועבור עובדי אור אחרים רבים ,התרחש אירוע שגרם צער רב למדי .אירוע זה התרחש כאשר
המדריכים והמלאכים שלכם ,שתמיד היו בשדה האנרגיה שלכם במשך כל זמן שהותכם על כדור הארץ הזה,
נסוגו את נסיגתם המלאה מהאנרגיה שלכם .הם תמיד מילאו מרחב מקודש סביבכם .הם תמיד היו קרובים.
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אולי לא תמיד הם יכלו להגשים את בקשותיכם האנושיות אך הם תמיד מילאו את המרחב .הם היו אוחזי-
מקום ומאזנים של האנרגיה שלכם .הם היו אלה שגשרו על פני הצעיף בשבילכם  ,ששימרו את האיזון .כאשר
הייתם במצב האנושי הממוקד שלכם ,הם שימרו את האיזון חזרה הביתה.
בחלק המאוחר יותר של השנה הזאת ,הם עזבו את שדה האנרגיה שלכם .לכל אחד מכם הגיב באופן שונה
לכך .והיו תחושות של אובדן גדול מבלי לדעת מדוע ,של ריקנות גדולה מבלי להבין את התחושות שהרוח
נטשה אתכם ,מבלי לדעת מדוע אתם מרגישים שהידיד הטוב ביותר שלכם ואהבת חייכם זה עתה עזב .וכמה
מכם חוו זאת פשוטו כמשמעו ,ממש בשעה שזה אירע .המדריכים שלכם עזבו את שדה האנרגיה שלכם כפי
שצריך היה לקרות ,כדי שתוכלו להתחיל להביא את האנרגיה של העצמי האמיתי שלכם אל תוך המציאות
שלכם .העצמי האמיתי שלכם שוב לא יישמר במודעות אחרת .שוב אינכם קשורים אל העצמי האמיתי שלכם
רק במצבי המדיטציה העמוקים ביותר שלכם .המדריכים שלכם עזבו ממש כפי שהדיוות עזבו את כדור הארץ
שלכם לפני שנים .הם עזבו עתה את המרחב האנרגטי שלכם כדי לאפשר לכם את האינטגרציה עם העצמי
האמיתי שלכם .העצמי האמיתי שלכם לא יכול היה להיכנס מכיוון שהמרחב היה תפוס .כאשר נסוגו
המדריכים שלכם ,התפנה המרחב .והייתה לכך תגובה מצדכם.
וכעת בכינוס מקודש זה שאנו עורכים עם עובדי האור שהם מהרמה ומהרטט הגבוהים ביותר ,בבוקר זה
המדריכים שלכם חוזרים כדי לגעת בכם שוב ,להזכיר לכם שוב שלעולם אינם לבד .הם חוזרים כדי לשבת
אתכם כאן באהבה ובתמיכה .הם חוזרים כדי לעודד כל אחד מכם להמשיך במסע ,קשה ככל שהיה .הם
מעודדים אתכם להמשיך במסע שלכם .אם אתם חשים כעת תחושה של אהבה ,של הבית ,זה מכיוון
שהמדריכים שלכם חזרו עכשיו לרגע קצר זה בזמן .והם רוצים שתדעו שאף על פי שהם עזבו את שדה
האנרגיה הישיר שלכם ,הם לא עזבו לגמרי .באופן מטפורי ,הם פשוט עזבו את חדרי הבית שבהם ביקרו במשך
כל הזמן הזה .והם השאירו לכם את הבית .הם השאירו אותו לכם כדי שתוכלו לפתוח את הדלתות ואת
החלונות של נשמתכם ולאפשר לעצמי האמיתי להיכנס .זהו האירוע הראשון .הם מברכים את בואכם .הם
חולקים אתכם אהבה וקשר שהוא כה חזק וכה אישי וכה עמוק בפנים .
את האירוע השני של השנה הזאת קשה מעט להסביר ,שכן הוא כרוך בדברים שאפשר שהמודעות האנושית
שלכם אינה מודעת אליהם .לכן בעת הזאת ,המדריכים שלכם הנמצאים כאן יעזרו לתרגם סמלים לכל אחד
מכם לשם הבנה טובה יותר משיכולה המילה האנושית לתאר .בשנה שלכם  -בחלק המוקדם של השנה שלכם
 התרחש אירוע ברמות הקוסמיות שתהיה לו השלכה על הרמה האנושית או הארצית שלכם ,לא השלכהמיידית בדרך כלל ,אלא במשך תקופת זמן .היקום שלכם נבנה עם האנרגיה והדינמיקות של הדואליות ,של מה
שאתם מכנים "אור" ו"חושך" .וברור שאותן תכונות אנרגיה נוכחות ונמצאות על כדור הארץ .האיזון של האור
והחושך  -הקרב של האור והחושך  -ביקום שלכם ועל הפלנטה שלכם היה הולם .שכן ישנה תכנית גדולה
בהרבה מאשר פשוט לראות איזה צד ינצח .תכנית גדולה בהרבה .בלבכם אתם יודעים זאת ,ואין צודק לא
באור ולא בחושך ,הם שניהם צודקים .אך הדואליות של היקום שלכם היתה חשובה כדי לסייע להבין )שוב
משהו גדול בהרבה( את מה שאנו כינינו "הבריאה השניה" .דואליות זו ,הבדל זה בין אור לחושך ,גרם לקרבות
רבים ,גרם לכאב רב ,וגרם להרבה ממעשי האימה של ההיסטוריה של כדור הארץ שלכם ,אך היה זה מתאים.
היה זה הולם.
מוקדם יותר בשנה שלכם ,התרחש אירוע קודם ממה שציפו .התרחש אירוע שבו ברמה המרכזית של האנרגיה
של היקום שלכם ,נערך הסכם בין הקטבים ,בין האור ובין החושך .נערך הסכם שהאור ו החושך יתאחדו לאחד
פעם נוספת ,כתוצאה מההבנות והידע המשמעותיים שנרכשו מעידני עידנים של קרב והפרדה .במציאות הם
33

תמיד היו אחד ,אך הם בחרו להיות צדדים שונים של המראה .הם בחרו להבין טוב יותר את האחד באמצעות
ההפרדה .וכעת הם בחרו לשוב ולהתאחד.
ההשלכות לא משפיעות ב הכרח באופן מיידי על כל הדברים .שכן כל הדברים ,בעיקר בצד שלכם של הצעיף,
תקועים עדיין במציאות שלהם של המשך ההפרדה .המציאות בצד שלכם של הצעיף היא שיש הבדל בין אור
לחושך .לכן אתם תמשיכו במשך תקופה מסוימת על כדור הארץ לראות את השפעות שני הצדדים .אך אנו
רוצים שאחד ואחד מכם ,עובדי האור ,יכול להתחבר לזה ,יכול להתחבר לרמות העמוקות ביותר שלו .אתם
יכולים להגיע לתחושת השיבה אל האחדות .ידידי היקרים ,כל אחד מכם מתבקש ללכת למקום שבו הפכו
השניים לאחד ,לחוש באנרגיה הזאת ולסייע להביא אותה לכדור הארץ שלכם.
אם תהיתם מה עליכם לעשות כאן ,אם חשתם שאתם צועדים במקום בשנים האחרונות ,אם חשתם
שחיכיתם וספרתם את הימים ,דעו שהגיע הזמן עכשיו .אירועים רבים התרחשו על כדור הארץ שאפשרו את
הבאת אנרגיית האחד הזו ,ששוב אין שניים ,ששוב אין הפרדה בין אור לחושך .באמצעות העבודה עם המורים
בצד שלנו של הצעיף ,אנו נסייע לקחת אתכם למקום המודעות הזה כדי שתלמדו להכירו ותתרגלו אליו,
המקום שבו האור והחושך התמזגו שוב יחדיו .אנו ניקח אתכם למסע אפילו בסוף השבוע הזה ,כדי להביא
אתכם לאותו מקום ,לתת לכם תחושה מודעת שלו ,לסייע לכם לשלב אותו אל תוך הביולוגיה שלכם ,אל תוך
הרגשות שלכם ,ואל תוך ההכרה שלכם ,כדי לתת לכם לטעום אותו .שכן דרושים אנשים אשר יביא זאת אל
כדור הארץ שלכם כעת ,בזמן הזה.
ידידי ,כל זה קשור לאירועים שהתרחשו עד לזמן זה ,ולאירועים שאינם מתרחשים ביום הזה .ידידי ,אתם
יכולים לומר ,אתם יכולים לטעון הלילה )ערב המילניום( שהצלחתם ,הצלחתם! שהאנושות הצליחה להגיע
לנקודה מדהימה!
אירוע שלישי התרחש לאחרונה ,בתאריך שנתנו ,שתקשרנו ,ב -13בדצמבר של זמנכם .הכינוס שנערך לאחרונה
דנו בכך הרבה .נשוב ונדבר בו עכשיו .בתאריך זה ,שהיה נקודת האמצע האנרגטית שבין השנה שלכם 1987
ובין השנה שלכם  ,2012נערכה מדידה .נערכה הערכה בכל הקשור לכדור הארץ .שוב ,מרבית האנשים לא
הרגישו בכך ,לא ידעו על כך .היתה זו פשוט מדידה מהצד הזה של הצעיף .אך הייתה לכך משמעות מסוימת.
הייתה זו ההתחלה של מה שאנו מכנים "שתי הפלנטות" ,שני העולמות .אין אנו מתכוונים לכך באופן פיזי ,אין
אנו מתכוונים שכדור הארץ יתחלק לשניים .אנו מתכוונים לכך מנקודת מבט של מודעות.
בעת הזאת ישנם אלה המוכנים להיכנס לאנרגיה החדשה של כדור הארץ .ישנם אלה המוכנים להתחיל לשלב
את העצמי האמיתי אל תוך המציאות שלהם .ישנם אלה שהחליטו באופן הולם שעדיין לא הגיע הזמן לכך
עבורם ,שכן עליכם להבין שחייב להימשך האיזון .שכן אם הכול יבחרו באותו זמן להיכנס אל האנרגיה החדשה
הזאת ,היה נגרם חוסר איזון רב .לכן תנו כבוד לאלה שאינם נכנסים עדיין ,לאלה שלא החליטו עדיין .ישנה
קבוצה קטנה של עובדי אור ברחבי העולם אשר החליטה לצעוד אל תוך עולם האנרגיה החדשה .שני העולמות
האלה יתקיימו זה לצד זה יחד במשך תקופת זמן .כפי שאמרנו קודם לכן ,אלה שבעולם אנרגיה החדשה יהיו
מודעים לתכונות ולמבנים ולדינמיקות של האנרגיה שלהם כמו גם לאלה של האנרגיה הישנה .אלה שיישארו
בעולם האנרגיה הישן לא יהיו מודעים לכך שאירע פיצול.
במדידה זו נשאלתם ברמת הנשמה שלכם האם אתם מוכנים לצעוד קדימה ,האם אתם מוכנים להפוך
לחלוצים בעולם האנרגיה החדשה ,עולם אשר יתקיים צד בצד עם עולם האנרגיה הישנה שלכם .במדידה זו
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נשאלתם האם אתם מוכנים לשכתב את ההיסטוריה של עברכם .אנו מתכוונים לכך שבתקופת חיים זו שאתם
חיים כעת  -אתם ייעדתם את תקופת החיים הזאת כתקופת החיים של הריפוי .ואתם תוהים מדוע אתם
עוסקים כל העת בריפוי עצמכם ומדוע אתם מרפאים )הילרים( .זוהי תקופת החיים של ריפוי ושל החלטה
עבורכם .ואתם תוהים מדוע קשה כל כך לעתים לרפא וכאשר אתם חושבים שהתגברתם על המכשולים
והכשרתם את הדרך ,דומה שישנו משקל נוסף המעכב בעדכם .ידידי ,לא מדובר בשינוי רק של תקופת חיים זו.
מדובר בשינוי כל תקופות החיים האחרות שהיו לכם.
בתקופת חיים זו דמיינו שאתם עומדים במרכזו של מעגל .דמיינו שכל גלגול קודם שחייתם עומד במעגל
סביבכם .כל היבט שלכם עומד במעגל .הם ייעדו אתכם  -את בן האנוש שבתקופת חיים זו  -להיות הנעלה
והמרפא עבור כולם .שכן בעודכם מרפאים ומתעלים ,אתם משכתבים את ההיסטוריה של כל גלגול קודם
שהיה לכם .פשוטו כמשמעו ,ידידי היקרים ,אתם משנים את תוצאות אותם גלגולים קודמים .הדבר דומה
ללקיחת תסריט של סרט  -שסופו היה טרגי ,שהסתיים בדמעות ובהרס ,הסתיים בכעס ובשנאה  -ושכתוב הדף
האחרון שלו כדי לסיים את ההיסטוריה של אותו גלגול קודם ,עם ההבנה והחמלה והתובנה בכל הקשור
לאיזון של האור ושל החושך .בתקופת החיים הנוכחית שלכם מסעכם לא היה כפי שאתם חושבים שהיה .הוא
לא היה קשור לעבודות ,וגם לא בהכרח באנשים שהכרתם .המסע היה קשור בריפוי העבר ,בשכתוב
ההיסטוריה שלכם עצמכם .
אתם באים למקום הזה כאן על ההר הזה ,בסוף שבוע מאוד מיוחד זה ,בכינוס זה עם המשפחה ,וכל אחד מכם
תוהה לאן ילך מכאן .חלקכם לא חשב שיגיע עד הלום ! רבים מכם עייפים ,רבים חשים במאבק ,בהשפעות
המאבק .אתם באים לכאן ותוהים לאן ללכת מכאן.
אנו אומרים לכם שנכון לכל אחד מכם להימצא כאן .והיו שינויים רבים של הרגע האחרון לאחר שנערכה
המדידה שהבטיחו זאת .כל אחד מכם כאן שחרר את הקרמה שלו ,כפי שאתם קוראים לזה .כפי שאנו קוראים
לזה ,זהו שכתוב בהיסטוריה שלכם .כל אחד מכם שהגיע לכאן מוכן לנוע אל השלב הבא .כל אחד מכם הנמצא
כאן עבר תהליך בעיקר בשנים האחרונות ,תהליך של ניקוי ושחרור וריפוי כהכנה נקודה זו .כהכנה להפוך
למורים ,להיות אלה שיביאו את האנרגיה של האיחוד ,של איחוד האור והחושך .כל אחד מכם הגיע לכאן
לאחר הכנה מאומצת של הגוף שלכם ושל ההכרה שלכם ושל הרוח שלכם כדי להיות אלה אשר יצעדו אל תוך
העולם כדי ללמד בני אדם אחרים על האיחוד .זה פשוט כל כך!
יש תכונות המשותפות לכולם כאן .נחזיר אתכם מעט אחורה במסע עכשיו .כאשר הייתם צעירים ,כאשר
הגעתם לעולם הזה כבני אנוש ,הבאתם מאפיינים מיוחדים שלא הובנו על ידי אלה שהחזיקו אתכם
בזרועותיהם .הם לא הבינו את האנרגיה שלכם .שכן היא הייתה נוצצת ,היא הייתה שונה .והיה ברור שאינכם
כמו האחרים .כילדים צעירים ,הכרתם את כוחכם ,ידעתם דברים רבים שלהם תזדקקו בגלגול זה .ידעתם
שאתם מלאך המתכונן לצאת החוצה ,וידעתם שיהיו הרבה ניסיונות ומאבקים בגלגול זה עבורכם באופן
אינדיבידואלי ועבור כדור הארץ ככלל .ידעתם שמתרחש הימור גדול  -האם כדור הארץ ככלל יצליח או לא?
הנביאים הימרו על "לא" .אתם הבאתם אנרגיה שתסייע להגשים זאת ,להצליח ,להגיע ליום הזה.
כאשר התחלתם לגדול ,הגעתם לגיל שנתיים ,שלוש ,ארבע ,התכונות האלה שלכם ,השוני שלכם ,הפך ברור
למדי .החלומות שלכם היו שונים .כאשר שכבתם במיטה שלכם ודיברתם אל האחרים שסביבכם ,היה זה
שונה .חלק מההורים שלכם ואלה שגדלו אתכם בחרו להביט הצדה .חלקם פחדו .חלקם חשו שעדיף להביא
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אתכם לאנשי הדת ,שכן הם לא ידעו כיצד להתמודד אתכם בבית .ולחלק קטן מביניכם היו הורים אוהבים
שעודדו אתכם.
אך אנו נחזיר כל אחד מכם הנמצא כאן היום ,לנקודה של היזכרות אנרגטית .הגיע זמן בילדותכם  -חלקכם
היה בן שלוש ,ארבע ,חמש שנים ,חלקכם מבוגרים יותר .אתם בחרתם לעטות צעיף כבד עוד יותר כדי לשכוח,
להתחבא ,לקבור באופן חלקי חלק זה שבכם ,את אותה מודעות נעלה שהבאתם אתכם אל תוך תקופת החיים
הזאת באופן כה עוצמתי .הסכמתם לקבור אותה לעת עתה שכן לא היה זה הזמן המתאים להחצינה .כדור
הארץ לא היה במרחב מתאים .לכן החבאתם אותה .החבאתם אותה מתוך אהבה למשפחה שלכם ,וכן לשם
הגנה וביטחון עבורכם .ואז שכחתם שהחבאתם אותה .החבאתם את הזיכרון של ההחבאה .אנו מחזירים כל
אחד מכם חזרה לאותה נקודה שבה חשתם שחשוב לסגור את הדלת ,ללכת בחייכם עם צעיף עבה ,ללכת
בחייכם מתוך שכחה מי אתם באמת .היה נכון שדבר זה יקרה ,ואתם תבינו מדוע.
אך כעת משכדור הארץ ,משהמודעות על כדור הארץ מתפצלת ,ונעה אל שתי מודעויות נפרדות ,כאשר אתם
נעים אל תוך החדש ,אתם יכולים שוב לפתוח את הדלתות ,לאפשר שוב לעוצמתכם לצאת החוצה .ידידי ,לא
טעיתם כשגדלתם .לא טעיתם בכל הקשור לתובנות ולמחשבות שהיו לכם .לא טעיתם בכל הקשור למערכות
ולמבני האמונה השונים שהיו לכם .אתם פשוט נהגתם כעובדי-אור .לא טעיתם כאשר לאחרים הייתה גישה
שונה משלכם .פשוט נהגתם כעובדי-אור .לא טעיתם כאשר חשתם דברים בלבכם וכאשר ידעתם דברים
בהכרתכם שהאחרים לא ידעו והרגישו .לא טעיתם .פשוט נהגתם כעובדי-אור .פשוט חשתם בחיבור לאנרגיה
הנעלה שהדחקתם כל כך ,לפני זמן רב כל כך .לא טעיתם כאשר למדתם אומנויות שונות ,כאשר חשתם צורך
עז להיות לבד ,להתרחק מבני אדם אחרים .לא טעיתם .פשוט נהגתם כעובדי-אור החוזרים ומתקשרים עם
העצמי הנעלה שלכם .לא טעיתם כאשר נמשכתם אל אמונות וסגנונות חיים שונים וייחודיים ,אל דרכים
שונות של עשייה ,אל נקודות מבט שונות .לא טעיתם .פשוט נהגתם כעובדי-אור.
כל הדברים הללו מתחברים יחדיו בזמן הזה .שוב אנו מבקשים מכם מה מתרחש כאשר שינוי המילניום
מתפשט על פני האומה שלכם מאוחר יותר היום .לא הסמלים המגיעים מן הרוח או האנרגיה המגיעה מן הרוח
הם החשובים .אתם צופים בתגובה של מודעות כדור הארץ שלכם ביום זה .אתם מתבוננים .אתם יכולים
למדוד את מודעות כדור הארץ על ידי מה שיתרחש ביום זה ממש ,לדעת היכן עומדים הדברים.
בחלק העמוק ביותר שלכם ,ידידי היקרים ,אתם יכולים לדעת שהגיע הזמן עבורכם לנוע קדימה עם העבודה
האמיתית בתקופת החיים שלכם .דבר זה לא יתרחש בהכרח בין לילה אבל אתם תראו את ההשפעות
מתרחשות מהר למדי בחייכם .היו מוכנים לשינויים .קבלו את השינויים האלה .אנו נרחיב בנושא זה בסוף
השבוע הזה .הגיעה העת לנוע קדימה ,להיות מי שאתם באמת .הגיע הזמן להביא את אנרגיית האיחוד .כעת
זה עשוי להיראות מוזר שברמה המרכזית של הדברים אירע איחוד ,התקרבות של קטבים ,אך בו בזמן ,אתם
על כדור הארץ התפצלתם לשתי מודעויות .נשאיר זאת כחידה כדי שתחשבו עליה בסוף השבוע הזה.
המסע היה אפוא קשה וארוך ,יקירים .האתגר היה מבלבל ,מתסכל וקשה ,שכן כל הדברים שמחוצה לכם אמרו
לכם שאולי כל זה הוא עניין מטורף .אנו נאמר לכם דבר אחד נוסף קודם שנפרד ביום הזה .יש דבר מה הגורם
לכל אחד מכם להמשיך ללכת ,על אף כל המצבים החיצוניים האומרים לכם שאולי אתם משוגעים או הולכים
בדרך הלא-נכונה .משהו גרם לכם להמשיך ללכת למרות הכול .האם אתם יודעים שלא הייתה זו הרוח? לא היו
אלה המדריכים שלכם .אנו אומרים לכם זאת עכשיו .אילו היינו אומרים לכם זאת קודם לכן ,אולי הייתם
פורשים .אנו אומרים שהייתם אלה אתם עצמכם ,ושהייתה אנרגיה שאפילו הרוח לא הבינה או יכלה לחזות,
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אנרגיה שסייעה להביא אתכם לנקודה זו .יש אנרגיה שאתם כבני אנוש יצרתם .היא תהיה אחת מהאנרגיות
המרכזיות של מה שנכנה הבריאה השניה .זוהי אנרגיה של תקווה שאתם יצרתם .על אף הדואליות ,אל עף
הקשיים והמאבקים ,למרות שהמציאות ביקשה להטות אתכם מדרככם האמיתית .אתם יצרתם ואחזתם
באנרגיה של התקווה .תקווה  -קשה לתאר את המילה הזאת .תקווה .אין זה עיוורון .אין זה קהות חושים .זוהי
ידיעה.
ובבריאה השניה הזאת ,באירוע היצירתי החדש הזה המתרחש בכל מקום ,הנראה בברור בחלקים אחרים של
היקום שלכם ,יש אנרגיות יסוד המוצבות שם בעקבות עצם העבודה שעשיתם על כדור הארץ .אנרגיות יסוד
אלה בזמן זה הן אהבה ,אמת ותקווה .ואנרגיות יסוד אלה עבור הבריאה השניה נובעות מעצם העבודה שאתם
עושים כאן .ואתם תוהים מדוע אנו מתכנסים כאן היום לתת לכם כבוד ,ולאהוב אתכם ,ולבקש מכם להמשיך
במסעכם.
וכך הוא.
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תקשור המילניום  -חלק שני
"הופעתו של העצמי האמיתי"
הוגש בחגיגת המילניום של עובדי האור ,בנדרלאנד ,קולורדו ב -1בינואר 2000
מאנגלית :סמדר ברגמן
הערה :תקשור זה נערך בחגיגת מעבר המילניום של קריון של עובדי האור בבוקר של ה -31לדצמבר.1999 ,
שלושת ימי החגיגה נערכו באכסניה בנדרלאנד ,אכסניה פשוטה וכפרית בהרי הרוקי שבמדינת קולורדו .חדר
הכינוסים היה מלא לגמרי וכלל כחמישים עובדי אור ,ובכלל זה את לי קרול ,המתקשר את קריון .היה זה
האירוע העיקרי הראשון של חופשת סוף השבוע של המילניום.
טוביאס :וכך הוא שביום זה של המילניום החדש דברים רבים שונים הם .אנו נדבר על כך במשך ההתכנסות
שלנו כאן .האם ידעתם שהמוזיקה שלכם )בהתייחסו למוזיקת המדיטציה שהושמעה לפני תחילת התקשור( -
בהרמוניה המתאימה  -והאמנות שלכם יוצרות רטטים שאנו אכן יכולים לשמוע ולראות ולחוש בצד שלנו של
הצעיף? כעת ידידנו קאולדרה )המתקשר( המביא לכם מסרים אלה מתלונן מעט שאנו איננו נוכחים ,שאין אנו
שומעים .אך יש דברים שאנו שומעים בברור .המוזיקה הזאת פותחת את לבבכם .היא יוצרת רטט המושך
אותנו .אנו רואים אור גדול ,גם כאשר אנו עסוקים בדברים אחרים .מוזיקה זו ושיר זה הזורמים דרך לבכם -
מושכים אותנו ,גורמים לנו לבוא ולהביט בכם ולשבת אתכם בשמחה ,ובעיקר ,כאשר אנו מתכנסים כמשפחה
בקבוצה כגון זו .היא מאפשרת לנו להתקרב קרוב יותר ,להיות קרובים בהרבה אליכם.
כעת ,כאשר הגענו הבוקר והכנו את האנרגיה ,וכאשר אתם ערכתם את התאמת האנרגיה שלכם  -כדי לאפשר
את המיזוג ,כדי לאפשר את צמצומו של הצעיף  -ידידנו קאולדרה חיפש אחר המצב החושי שלו במקום שבו
אנו מתחילים בדרך כלל את התקשורים האלה .שכן הוא חש בדברים המתרחשים בחדר ,והבוקר כאשר
התכוננו כאן אתכם ,והוא חיפש אחר אותם סימנים מתאימים אליהם התרגל בשנתיים האחרונות ,הוא נתקף
בבהלה מסוימת .דבר-מה היה חסר .דבר מה לא היה כאן הבוקר הזה.
בכל המפגשים הקודמים שלנו שערכנו  -אינדיבידואלים או קבוצתיים  -תמיד הגיעה פמליה בהתחלה כדי
לסייע למזג את האנרגיה ,לסייע ליצור את המארג שבין הצד שלנו של הצעיף לבין הצד שלכם .והיום,
כשקאולדרה חיפש את "הטווים" שכן בדרך כלל הם נכנסים בזמן מסוים ,הם לא היום שם .ודבר זה היה הולם.
לקח לידידינו מעט זמן כדי להשיב לעצמו את שיווי המשקל.
כך הולם ,ידידי .הרשו לעצמכם לחוש את מערך האנרגיות של חדר זה ושל עצמכם .אלה שבאו לטוות את
האנרגיה שוב אינם נמצאים כאן .שוב אין בכך צורך שכן הם עברו את נקודת הציון שקריון התייחס אליה
פעמים כה רבות .זוהי באמת תחילתה של ההתעצמות .כעת אתם הם אלה ,וידידינו ,המביאים את המסרים
הללו הטווים את האנרגיה שלכם עצמכם ,היוצרים את הגשר שבין העולמות ,הנפתחים אל הרוח .בעבר
הטווים הגיעו והם הרגישו את האנרגיה הקבוצתית ,והם חשו היכן נמצא לבבכם .הם באו ועזרו למזג או
לטוות את האנרגיה יחדיו ,אך לא עוד .ממש כפי שהדיוות עזבו לפני שנים רבות  -אלא אשר שימרו את האיזון
של כדור הארץ שלכם  -וכפי שהמדריכים שלכם עזבו בחודשים האחרונים את שדה האנרגיה הישיר שלכם,
כעת הטווים אינם דרושים עוד .לא עבור קבוצה זו לכל הפחות .לכן אפשרו לעצמכם לחוש ,אפשרו לעצמכם
להתמזג.
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כן ,חשתם בדידות לעתים .חשתם רחוקים מהרוח ,רחוקים מהמדריכים שלכם .וכל זה נעשה כדי לאפשר לכם
את המרחב ,לאפשר לכם את איזון האנרגיה המתאים כדי להפוך לכל מה שאתם .אל מה שאתם ,ידידי .אתם
מתחילים לחוש בכך ,בכל מה שאתם .אינכם יכולים בשום אופן לדמיין את המחשבה הבלתי-מוגבלת ,את
התחושה הבלתי-מוגבלת ,את הישות הבלתי-מוגבלת .אנו נדבר בכך בהמשך.
אתמול ) 31בדצמבר  (1999היה יום משמעותי בהיסטוריה של כדור הארץ שלכם .אתם חציתם נקודה בלוח
השנה שלכם .אתם חציתם נקודת ציון .מהרגע שהשמש זרחה על פני החופים הרחוקים ביותר שלכם ,ועל פני
האדמות העתיקות שלכם ,ועל פני האדמות החדשות שלכם ,כאשר היא זרחה  -מה שאתם חוויתם ומה שאנו
חשנו ומה שאנו צפינו עמכם היה שחרו של מודעות חדשה.
אתם ראיתם שלום על פני העולם שלכם .אתם ראיתם בני אנוש חוברים יחד כדי לתקן בעיות קודם
להיווצרותן .היה זה זמן של חגיגה ,לא רק של לוח השנה שלכם ,אלא חגיגה על כך שהגעתם למודעות
קולקטיבית של שלום ושל קבלה ושל סובלנות .אירוע זה לא נוצר על ידי הרוח .לא היה זה תאריך שנקבע
בצד הזה של הצעיף ,כמו שנת  2012שלכם .היה זה תאריך שנקבע על ידי בני אנוש .הרבה עבודה הושקעה כדי
להגיע עד הלום ,לתכנן ,לשנות ,לערוך את האיזונים הנחוצים.
היה זה הולם ,ידידי ,שאתמול היה נטול דרמות .לא היו דרמות .ברור שהיו חרדות קודם לאירוע .ברור שקדם
לכך מתח הקשור באיזון שבין האור והחושך ,שבין הפחד לבין האהבה .כמעט כל בני האדם על הפלנטה הביטו
פנימה כדי להעריך ,לחשוב  ,להביט בעצמם ,להביט בתנועה קדימה ובמשמעותה .כאשר הגיעו השעות
האחרונות ,והרגע עבר על פני כדור הארץ שלכם ,לא היו כל דרמות .מה שאנו חשנו בצד שלנו של הצעיף היו
הקלה ,שחרור מתח ,הידיעה שהכול בסדר .אנו חשנו שמחה והקלה רבה  -שזוהי התחושה הגדולה ביותר
שאנו חשים מבני האנוש ביום האתמול שלכם .לא היו כל דרמות.
כעת לפני שנתחיל בהוראה ובשיחה של היום ,ידידי ,אנו מגיעים למקום כאן שבו יש מיזוג אמיתי של הרוח
ובן האנוש  -אמרנו זאת פעמים רבות בעבר ,מקום בו אנו יוצרים יחד אנרגיה מקודשת .הנה אתם יושבים ,בני
אנוש לכאורה ,ומזמינים את הרוח אל תוך המרחב שלכם ,מזמינים אותנו אל תוך המרחב שלכם .מיזוג זה,
ריבוד זה של מודעות אכן יוצר ממד חדש .אינכם יכולים להבין ממד זה מנקודת המבט הרגילה של הממד
השלישי או הרביעי או החמישי שלכם .ידידי ,ממד זה אינו נושא מספר .זהו ממד חדש ,מודעות חדשה
הנוצרים כאשר בני האנוש מתמזגים עם הרוח בדרך זו.
הנה אתם יושבים במרחב בטוח ,פותחים את לבכם ומזמינים את כל היש אל תוך ישותכם .דבר זה יוצר
אנרגיה ומודעות חדשות ומקודשות .אלה המודעות ומצב הקיום שבו תהלכו בזמן "ההווה" שלכם .אין זה רק
מצב זמני ,זהו דבר שאתם יכולים להביא אל תוך המציאות שלכם .אין הוא מתרחש רק כאשר אנו מתכנסים
כמשפחה .מצב זה יכול להיות שלכם .אתם יוצרים אותו .לא הטווים יוצרים אותו .אתם יוצרים אותו .הוא
שלכם.
כעת ברשותכם נבקשכם להזמין את כל היש ,להזמין את העצמי האמיתי שלכם ,להזמין את הרוח אל תוך
המרחב שלכם כאן להמשכה של השיחה ,להמשכו של סוף השבוע ,ולכל הזמנים .אנו נבקש מחברנו קאולדרה
להיות בשקט לרגע .הביעו את כוונתכם ,העניקו רשות להזמין את העצמי האמיתי שלכם .אין אלה המלאכים
והמדריכים או הארכי-מלאכים או טוביאס או קריון המשתוקקים לבוא לכאן כעת ,שכן אנו החזקנו ידיים
אתכם פעמים רבות .זהו העצמי האמיתי שלכם הממתין לכך .
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]שקט[
אין זו טעות ,ידידי היקרים ,שהמדידה עליה דיברנו אתמול ,זו שנערכה ב -13בדצמבר ,התקיימה ממש קודם
לחציית נקודת הציון .נניח לכם לחשוב על כך מעט .ברצוננו להביא לכם מידע רב היום .את מרביתו קשה
לתאר ולהעביר באמצעות האנרגיה של השפה שלכם .הרבה ממנו יועבר אליכם באמצעות צורות אנרגיה
אחרות באמצעות העצמי הגבוה שלכם ,באמצעות הרח .היום נדבר בעיקר במטפורות או באמצעות סיפורים
כדי לעזור לכם להבין טוב יותר .אך ידידי אל תהיו מוגבלים לדפוסי המחשבה של המילים .אנו נחלוק מידע
מסוים שנחשף קודם לכן כדי ליצור את הבמה או את הרקע לדיון שלנו קודם שנעסוק בחומר החדש .אפשר
שחלקכם שמע זאת כבר אך האחרים לא שמעו.
הייתה שאלה בלב או במרכז כל היש .הייתה השתוקקות לסוג של ביטוי יצירתי .וכדי לסייע ולהגשים ולהבין
את הבריאה ,נוצר יקום פיזי זה שלכם .והשאלה שאותה היה צורך להבין עסקה בקוטביות או באיזון או
בניגודים .שוב ,קשה למדי לתקשר זאת בשפה האנושית .לכן נוצר מקום זה .נכון שכל היקום כולו נוצר ,אך
היה ידוע שההתנסות הסופית /המוחלטת תתרחש על כדור הארץ שלכם .כל אחד מכם יצר והיה בחלקים רבים
אחרים של היקום ושל יקומים אחרים .אך כאשר הגיע הקריאה הזאת לבוא לכדור הארץ ,כל הנמצאים כאן
הסכימו לעשות זאת.
ידידי ,האם תהיתם מעולם ,האם חשבתם מעולם היכן מתקיים מלאך הזהב שלכם? היכן נמצא העצמי
האמיתי שלכם כאשר אתם קוראים לו? כאשר אתם קוראים לישות הנעלה הזאת שהיא אתם? מדוע היא לא
הופיעה? מדוע חשתם כילד שננטש על ידי הוריו ,לדאוג לעצמו ,לחוות את החוויות הקשות ,וכל העת לחוש
בדידות ,כאב ,נטישה? הסיבה היא ,ידידי ,שהחלק הנעלה יותר של העצמי של מי שאתם הסכים להיות מוצב
במה שאנו מכנים "קונכייה אנרגטית" .קשה מעט לתאר זאת ,אך כאשר הגיעה הקריאה להבין את האיזון של
האור והחושך ,כאשר הגיעה הקריאה להבין את התהליך הנצחי ,נשמת-העל שלכם הסכימה לקונכייה עטופה
באנרגיה ,מוגנת על ידי מלאכים כדי שלא ניתן יהיה להפריע לה .היא נעטפה ,פשוטו כמשמעו ,בקליפה של
חשכה כדי שישויות אחרות לא יוכלו להפריע לה.
ואז החלה הנשמה שלכם עצמכם במסע ,במסע פנימי .העצמי האמיתי שלכם היה תמיד ביטוי יצירתי חיצוני,
ביטוי הנובע מהרוח ,הנובע ממקור של אהבה אך היוצר כלפי חוץ .וכעת ,קבוצה של מלאכים הסכימה להתחיל
בעבודה הפנימית ,להתחיל להיכנס פנימה .זו הסיבה שהנשמה שלכם עצמכם נכנסה ל"שנת חורף" ,מוגנת על
ידי מלאכים ,עטופה באנרגיה ,כדי להסוות אותה במובן מסוים .ההורה שלכם )באנלוגיה זו( ,העצמי האמיתי
שלכם ,יצא למשימה פנימית מאוד .חלק ממנו ,חלק ממי שאתם ,נשאר חיצוני כביטוי יצירתי מתמשך עם חוט
כסף המתחבר אל העצמי הגבוה ,אל הקונכייה .המידע שנלמד ונאסף ,החוויות הקשורות באיזון שבין האור
והחושך ,הוזנו באופן מתמשך חזרה אל הקונכייה אשר החזיקה בעצמי האמיתי .במידע זה נעשה שימוש
מתמשך בתהליך ההפנמה .ידידי ,הביטוי הוא אתם על כדור הארץ ,החלק של העצמי האמיתי שלכם הצועד
בביולוגיה האנושית.
לא ננטשתם על ידי העצמי האמיתי שלכם .העצמי האמיתי שלכם אינו מעניש אתכם .ההורה שלכם לא עזב.
הוא יצא למסע משלו .בחלק הפנימי שלכם אתם עדיין מחוברים .עדיין יש היזכרות .ואתם תוהים מדוע אתם
רוצים לחזור הביתה  -מכיוון שאתם יכולים לחוש עדיין את החיבור שלכם אל דבר-מה נעלה .אתם תוהים
מדוע אתם מחפשים אחר הנשמה התאומה שלכם ,הלהבה התאומה שלכם .ידידי ,הלהבה התאומה שלכם
מכוסה בשמיכה וישנה שינה עמוקה .כמה אתם כמהים לשובה! אתם תוהים מדוע אתם חשים ריקים .הסיבה
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היא שאתם יודעים שהעצמי שלכם לא היה שלם שעה שאתם נמצאים במסעכם כאן על כדור הארץ .אנו
נפעמים בראותנו זאת אך קשה לנו להבין זאת.
ידידי ,כאשר באתם לכדור הארץ עברתם תהליך של טרנספורמציה .הנשמה שלכם גרמה לכם להיכנס לתוך
הביולוגיה ,כפי שקריון דיבר אתמול בערב ,בעת מיזוג האבולוציה .אתם קיבלתם על עצמכם תפקיד של שחקן,
הממלא תפקידים רבים ,גלגולים רבים ,ביטויים רבים .עשיתם עבודת משחק נהדרת ..ניצבתם על בימת כדור
הארץ ,שחקתם באמצעות האיזון של האור והחושך ,שיחקתם באמצעות איזון הביטויים ,אך היה זה משחק.
האדם היושב בחדר הזהה אינו מי שאתם באמת .אתם יודעים זאת.
אתמול זרחה השמש על כדור הארץ ואחר שקעה .לא ראיתם כל דרמה .הנה אתם יושבים  -שחקנים לשעבר.
כעת אין כל דרמה .אין כל משחק .זהו הזמן לחזור .הגיע עת המחזה להסתיים ועבורכם לזכור מי אתם .אין
דרמה.
משמעות הדבר ,ידידי ,היא שהעצמי האמיתי שהיה בקונכייה מתעורר עתה .הוא יוצא כעת מתרדמת החורף
שלו .והתשוקה הראשונה שחש מלאך הזהב שלכם היא להתאחד אתכם .הוא דומה לאדם שהתעורר משינה
עמוקה והוא עדיין מטושטש .יש צורך בתקופת הסתגלות .העצמי האמיתי משתוקק לחזור אליכם ,מבקש
לחזור לכל אדם המוכן להזמין אותו.
ישנם אנשים רבים על כדור הארץ הממשיכים לשחק את התפקידים הדרמתיים שלהם ,ממשיכים לשחק
במחזה .כך ראוי .העצמי האמיתי אינו יכול להתמזג שוב עם ההיבט האנושי עד אשר ההיבט האנושי מוכן לכך.
לכן אנו אומרים שיש פיצול של מודעות .שני עולמות .שתי פלנטות .היו אנשים רבים אשר ימשיכו לשחק על
בימת המחזה .דבר זה הוא ראוי .העצמי האמיתי יחכה להם בסבלנות .אפשר ויהיה צורך בתקופת חיים
נוספת ,או בתריסר תקופות חיים נוספות .אולי ידרשו מאות .העצמי האמיתי יחכה בסבלנות .עבור אלה
המוכנים לאינטגרציה ,המוכנים להזמין את העצמי האמיתי ,עכשיו הוא הזמן המתאים .אלה הם האנרגיה
והמרחב המתאימים .העצמי האמיתי מתעורר ומשתוקק לחזור.
אתם עשויים לשאול" :מדוע כל זה התרחש? מדוע הבריאה האדירה בכמותה ,התכנית הנרחבת?" כפי שאמרנו
בעבר ,מקום חדש הולך ונוצר  -שאותו אנו מכנים "הבריאה השניה"  -עם יסוד המבוסס על האנרגיות שאתם
יצרתם כאן ,האנרגיות והתובנות והלמידה של העצמי הגבוה שלכם שעה שהיה עטוף בקונכיית האנרגיה.
כאשר יצרתם את המנהרה ואת הדרך לבריאה שנייה זו ,לא רק אתם מתעלים בזכותה .הדבר דומה ליצירת
ריק )ואקום( בתוך מנהרה זו אשר ימשוך את כל הדברים בעקבותיו .דומה שנוצר אפקט "יניקה" .אתם
הנמצאים כאן ,ועובדי האור האחרים בעולם כולו יוצרים מנהרה זו .אתם הראשונים העוברים בה ,הראשונים
המבצעים את האינטגרציה עם העצמי האמיתי שלכם.
כפי שאמרנו בעבר ,דבר זה לא נעשה קודם לכן .איננו יודעים את כל התשובות .אנו מספקים לכם כמויות
עצומות של אנרגיה ואהבה .אנו שומרים על העצמי האמיתי במצב הקונכייה שלו .אנו מדריכים את העצמי
האמיתי בעודו מתעורר ומבקש לחזור אליכם .איננו יודעים את כל התשובות .וכפי שאמרנו קודם ,ידידי
היקרים ,כאשר מתרחש מיזוג של בן האנוש עם העצמי האמיתי ,יצוץ מלאך כמותו לא נראה מעולם בכל
הבריאה.
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אתם תוהים מדוע אנו מכבדים אתכם ואת מסעכם כל כך! אתם המלאכים במשפחתנו אשר הסכימו לעבור
תהליך קשה זה .אתם תהפכו לישויות הנעלות ביותר .איננו יודעים מה יהיה מראהו ,אנו יכולים רק לצפות,
לנחש .אך מהאנרגיות שאנו כן רואים ,מההשתקפויות שאנו רואים ביקום שלכם ,אנו רואים בריא ה של
כוכבים חדשים ,של יקום חדש לגמרי .ידידי ,הוא נפלא אפילו ממה שניתן לראות ביקום שלכם .מלאך חדש זה
יהיה מראה משובב עיניים וכל זה היה חלק מהתכנית .ואתם הייתם חלק חשוב בה.
ברצוננו שתדעו שכאשר אתם מניעים את האנרגיות דרך המנהרה ,כאשר אתם עוברים את תהליך האינטגרציה
והעלייה ,אתם פותחים את הדרך לעליית כל הדברים האחרים  -פשוטו כמשמעו .לא רק כדור הארץ שלכם
עולה ומתקדם .לא רק היקום שלכם .כל הבריאה עוברת תהליך של מטמורפוזה .הוא כה גדול ,ידידי .ברצוננו
שתדעו גם שלאחר שתעברו תהליך זה ,אלה מאתנו שנשארו כמדריכים וכמלאכים וכארכי-מלאכים שלכם,
נזכה גם אנו בכבוד לעבור את התהליך ודרך המנהרה שאתם יצרתם .אתם הראשונים שלאחריהם יבואו
האחרים .אנו נשארנו מאחור בבית כדי להדריך אתכם .לא אנו התרוממנו ואנו מחכים לכם ,ידידי ,אתם
המתעלים המאפשרים לכל שאר כל היש לעשות דבר-מה דומה.
ידידי ,כפי שאתם יודעים הבית הוא שונה .אנו יודעים שישנם אלה המשתוקקים לשוב הביתה ,אך הבית נראה
שונה .הדברים השתנו והם ממשיכים להשתנות .לא היה זה מתאים שתשובו הביתה ,ברור שבין הגלגולים
הייתם שבים לסוג מסוים של חדר משפחה .אך לא עשיתם את כל הדרך הביתה .ישנן נקודות מנוחה לאורך
הדרך ,אך הבית השתנה .עצם העבודה שעשיתם כאן שינתה אותו .כמקודם ,אנו מעודדים כל אחד מכם
להמשיך במסע שכן הגעתם רחוק כל כך .אנו מבינים את השתוקקותכם ,אך ידידי ,אנו מדברים מנקודת המבט
של התעוררות העצמי האמיתי ,של האינטגרציה והמיזוג.
כעת נדבר לרגע קצר על הדינמיקות הכרוכות בכך .כל המידע שנציג ביום זה עשוי להישמע נהדר ,אך כעבור
זמן מה ,אתם תפתחו את עיניכם ותראו את הקירות והרצפה הקשים ,אתם תראו שוב את המציאות האנושית
שלכם .ואתם תשאלו את הרוח" :זה היה סיפור יפה ,אבל מה עליי לעשות עכשיו? מה עליי לעשות כדי לאזן
את העצמי האנושי עם העצמי האמיתי? אם אכן העצמי האמיתי מתעורר ,איך נוכל לחזור ולהתאחד?" שוב,
אין אנו יודעים את כל התשובות ,אך אנו יכולים לומר לכם שישנה תכונה אנרגטית אחת מעל לכל אשר
תהפוך את התהליך לחלק .והיא פשוטה למדי .זהו אמון ).(trusting
קראנו לזה בעבר "התהום הגדול" שעליכם לחצות אותו ,אך לרוע המזל עליכם לחצותו לבד .כאשר אתם
מנסים לחצות את התהום ,אינכם יודעים באיזה מרחק נמצא הצד השני .חשכה שוררת .הכל אפוף ערפל .הצד
האנושי אינו יודע בעודו עומד בצד האחד .הוא אינו יודע היכן הצד השני ,ודבר זה מנוגד לכל הדברים שבני
האנוש למדו .קודם שאתם קופצים אתם מודדים ,מעריכים ,משערים .אך כאן יש ערפל ואינכם יודעים .ערפל
זה הוא הצעיף ,אותם מתבקשים להציב את עצמכם במצב של הלב ,במצב של אמון ,במצב של ויתור .זה יהיה
מנוגד לכל הדברים שהאינטלקט האנושי שלכם למד ומנוגד לכל המנגנוני ההגנה שתכננתם כדי להגן על
העצמי הנעלה .אך זהו הדבר שאתם מתבקשים לעשות בזמן זה  -פשוט לתת אמון/לבטוח ,ולאפשר את מתן
האמון הזה .אנו מדברים כאן על אנרגיה חדשה .אמון זה הוא ידיעה פנימית שאפשר ונתתם בה מבט חטוף,
אך אינכם רגילים עדיין לעבוד עם אנרגיה זו.
הרשו לעצמכם פשוט לנוע קדימה כמו בסירה ללא משוטים .זהו אמון .אם האינטלקט שלכם יתערב אתם
תתהו מדוע הסירה אינה מתהפכת ,ומדוע אינכם חותרים .ואם תמקדו את האנרגיות שלכם בפעילויות האלה,
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אתם תתהפכו לבטח .האמון החדש יציב בפניכם אתגרים רבים הקשורים לאנלוגיה זו .שוב קשה לתאר את
התחושות שתחושו ,את שיהיה דרוש עבור האינטגרציה עם העצמי האמיתי המתעורר .זו תהיה התנסות
קרובה ואישית .היו במצב אמון זה ואל תבקשו דבר מהרוח או מהמדריכים שלכם ,פשוט אפשרו מצב אמון
זה .והוא יבוא אליכם ללא ספק.
מידע רב ניתן ביום הזה ,ואנו פשוט מבקשים מכם לאפשר לו להיספג אל תוך ישותכם ,פשוט התחילו לאפשר
את האמון .אתמול נתנה דוגמה בכדור הארץ שלכם .הוא הופך למקום בטוח .הייתה שלווה ,לא הייתה דרמה.
ועם תכונות אנרגטיות אלה ,אנו נספק מרחב בטוח עבורכם ועבור בני אנוש אחרים להתחיל לתת אמון
ולאפשר עוד .העצמי האמיתי משתוקק לחזור .העצמי האמיתי  -ההורה שבטרילוגיה  -משתוקק לחבק אתכם
פעם נוספת.
וכך הוא.

43

תקשור המילניום  -חלק שלישי
"כלים חדשים לתיבת הכלים הרוחנית של עובדי-האור"
הוגש בחגיגת המילניום של עובדי האור ,בנדרלאנד ,קולורדו ב 2בינואר 2000
מאנגלית :סמדר ברגמן
טוביאס:
מתנות רבות היו כאן בסוף שבוע זה .היו מתנות של אהבה וללא ספק מתנות של התעצמות .כעת ברצוננו
להביא כינוס זה לסיומו לעת עתה בהציענו לכל אחד מכם כאן מתנות חדשות בהן ניתן יהיה להשתמש כאשר
תכנסו אל האנרגיה החדשה ,החל מיום זה ממש .אנו מציעים מתנות חדשות של התעצמות ,של אהבה וכוח.
אנו מבקשים ,בעודנו עוברים על תיבת הכלים של עובד האור החדש ,שכל אחד מכם יקבל את המתנות שאנו
מציעים .קחו את המתנות שתמיד היו שלכם ,שפשוט נשאנו עבורכם עד שתהיו מוכנים להביאן ובאמת
להשתמש בהן באיזון ובאהבה .אנו מבקשים מכם לשוב ולקבל בעלות על המתנות הללו ,והשתמש בהן
ולתרגל אותן וללמד באמצעותן.
יש לנו כמה מתנות חדשות עבורכם בבוקר זה.
ראשון מתוך כמה מתנות הוא השרביט .אנו נותנים לכם את מתנת השרביט .שרביט זה מייצג את האנרגיה
האמיתית שלכם ,את הכוח האמיתי של העצמי הגבוה שלכם .הוא מוגש לכם כעת .הוא מוגש לכם כדי
שתקבלו את כל מה שאתם  -העברה של אנרגיה ,של כוח .עד עתה ,לא הייתם מסוגלים לאחוז בכל הכוח
שהוא אתם .אך כעת זה משתנה .השרביט מועבר כדי לסמל את העברת הכוח אליכם.
מתנה נוספת ומיוחדת יש לנו עבורכם היום ,כלי בלתי רגיל .אנו מעניקים לכם כרית .שכן אתם תשימו לב
שבעודכם נעים קדימה החלומות שלכם יהיו שונים בלילה .עד עתה עסקו החלומות שלכם בפתירת מצבים.
היו הרבה מאבקים בחלומותיכם .הם שימשו כדי לפתור קונפליקט ומאבק .כעת החלומות שלכם יהיו שונים.
לא תחושו תשושים בסופו של הלילה .אתם תחושו רעננים ומועצמים מכיוון שבעוד שאתם ישנים וחולמים
אתם תשבו עם המדריכים והמלאכים ,עם הפמליה האישית שלכם ,ואתם תובילו את התכנון ,אתם תובילו
את המאמץ המשותף עם הצוות שלכם בלילה .אתם תמפו את החוזה ואת התכנית החדשים שלכם .החלומות
שלכם לא יעסקו במאבק אלא בניעה קדימה ושיתוף פעולה והתעצמות .אתם תתעוררו בבוקר ותחושו
שיצרתם דבר-מה חדש באותו לילה ,ושנתתם לעצמכם את הכלים ואת ההתעצמות להביא דבר זה אל תוך
המציאות התלת-ממדית שלכם .לכן במקום להתעורר בתחושה שנאבקתם כל הלילה ,אתם תתעוררו בתחושה
של התרגשות ,מוכנים להתמודד עם האתגרים החדשים של היום ,מוכנים להביא את האור שלכם אל העולם.
לכן קחו ,קבלו והיו בעליה של הכרית הזאת .דעו שהחלומות שלכם יהיו שונים בלילה.
אנו מעניקים לכם את מתנת הסוללות )בטריות( .סוללות אלה מסמלות את האנרגיה החדשה שתהיה לכם.
אתם תגלו שאתם מסוגלים להיטען במהירות במקום להיות מרוקנים במשך היום ,ושטעינה זו תהיה מהירה.
הן יעניקו לכם כוח .משך פעולתן יהיה רב יותר משידעתם בעבר .לכן קחו וקבלו מתנה זו של הסוללות
הרוחניות החדשות אל תוך ישותכם ודעו שבכל עת שאתם זקוקים לאנרגיה נוספת אתם יכולים פשוט לפתוח
את תיבת הכלים של עובד האור ולהוציא אותן.
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אנו מעניקים לכם במתנה פנס שיאיר את דרככם מבעד לחשכה ולפחד ,במקום לחוש שאתם לכודים ברשת.
אתם צריכים רק להוציא את הפנס הרוחני החדש שלכם ולהאיר את הדרך מבעד לפחד ולחשכה ,וכן לסייע
ולהדריך וללמד אחרים בזמנים הקשים .לכן קחו היו בעליו של פנס רוחני חדש זה .הניחו אותו בתיבת הכלים
שלכם .השתמשו בו כאשר אתם זקוקים לו.
אנו מעניקים לכם במתנה רדיו המשדר וקולט גם יחד .כפי שאתם יודעים מרבית מכשירי הרדיו רק קולטים.
הם חד-סיטריים .הם מיועדים לקבלת מסרים .רדיו זה הוא ייחודי שכן הוא דו-סיטרי .עם רדיו זה תהיו
מסוגלים לקבל מסרים בקלות רבה בהרבה מאלה מאתנו הנמצאים בצד הזה של הצעיף העוזרים ומסייעים.
אך אתם תוכלו גם לשדר את האנרגיה שלכם .אתם תהיו מסוגלים לשדר את הרטטים שלכם בקלות רבה
בהרבה משאר בני האדם ,ולשדר את המסרים שלכם חזרה אלינו .לכן קחו את הרדיו הזה והניחו אותו בתיבת
הכלים שלכם .השתמשו בו בשעת הצורך כדי למצוא הדרכה ,לסייע לשדר את האנרגיה שלכם ואת אהבתכם
ואת החכמה שלכם לאחרים.
אנו גם מעניקים לכם את מתנת הכפפות הרוחניות .כל אחד מכם ימצא אנרגיה והתעצמות ריפוי חדשות בידיו
ובכל חלקי ישותו .הכפפות מסמלות את אנרגיית הריפוי ואת יכולת הריפוי שאתם נושאים אתכם .הן
מיועדות לרפא אתכם כמו גם אחרים .עם כפפות רוחניות חדשות אלה תהיו מסוגלים למצוא את ההגנה
המתאימה .אינכם צריכים לדאוג שאתם סופגים את שליליות האחרים ,את מחלות האחרים ,את הרטטים
הלא-מאוזנים של האחרים ,שכן הכפפות הרוחניות ישמשו כמגן כמו גם כמוליך אנרגיה כדי לסייע ולרפא
אחרים .לכן קחו וקבלו כפפות רוחניות אלה אל תוך תיבת הכלים שלכם.
מתנה נוספת עבור תיבת הכלים שלכם היא מגנט רוחני .זהו סמל לכך שאתם תמשכו דברים מתאימים אליכם.
הדברים המתאימים יבואו אליכם .מגנט זה הוא רב-עוצמה ביותר .הוא גם יסייע להדריך אתכם במציאת
דברים שאבדו ,במציאת דרכים חדשות ,ובהבאה של דברים שאתם זקוקים לכם אליכם .לכן קחו וקבלו מגנט
זה והניחו אותו בתיבת הכלים שלכם והשתמשו בו בחיי היום-יום .
אנו גם מעניקים לכם במתנה משקפת רוחנית .משקפת זו כוללת בתוכה מכשיר סריקה מיוחד .באמצעות
משקפת זו תהיו מסוגלים לראות בברור .תהיו מסוגלים לראות אל מעבר לברור מאליו .תהיו מסוגלים לשבת
עם אדם אחר ,ולא לראותו כבן אנוש ,אלא לראות את העצמי האמיתי שלו ,לראות את רוחו .מכשיר סריקה
זה המובנה אל תוך המשקפת יסייע לכם לקרוא את האנרגיות ,להבין את האיזון של האדם הנמצא מולכם,
ולראות בברור את כל הדברים המגיעים אליכם .כאשר אתם חשים שהראייה שלכם מטושטשת ,פשוט הוציאו
את המשקפת הסמלית הרוחנית הזו.
אנו גם מעניקים לכם במתנה מקל הליכה .בעודכם הולכים בנתיב האנרגיה החדשה ,יסייע מקל ההליכה
להביא לכם איזון .הוא יסייע לכם לאזן את המסע שלכם .אין הוא קב ,אלא כלי מאזן .כאשר תחושו את
האיזון שינבע ממקל ההליכה הרוחני ,אתם תתחילו לדעת אמון פנימי .אתם תתחילו לסמוך על עצמכם ,על
האמון הפנימי שלכם .לכן קחו מקל הליכה זה והניחו אותו בתיבת הכלים הרוחנית שלכם.
כעת מגיעה מתנת הקריסטל .הקריסטל מסמל את הידיעה והאינטואיציה שלכם .בעת ההתנסויות החדשות,
כאשר תצעדו קדימה אל תוך האנרגיה החדשה הזאת ,הקריסטל יאיר וירטוט בידיעה כאשר תגיעו לנקודה
שבה האינטואיציה שלכם באמת תדריך אתכם .ולכם אם אינכם בטוחים פשוט הביטו בקריסטל או חושו בו
כדי לדעת שאתם במקומכם הנכון ,כדי לדעת שאתם מודרכים על ידי האהבה והאינטואיציה שלכם עצמכם.
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ולבסוף ,בתוך תיבת הכלים הרוחנית החדשה מונחת קופסה רגילה של אספירין כדי לעזור לכם להתגבר על
כאבי הראש של היום הרגיל .אף על פי שיש לכם את כל המתנות והכלים האלה ,ואף על פי שאתם צועדים
באנרגיה החדשה ,עדיין יהיו אתגרים .יהיו כאבים ומכאובים מסוימים בגוף .יהיו אנשים אחרים שיגרמו לכם
צער .פשוט קחו שני אספירין כדי להקל על הכאב ,כדי שתוכלו להמשיך במסעכם .
כל אחת מהמתנות האלה היא סמל למה שהבאתם לעצמכם ,למה שלמדתם בדרך .אך כעת באנרגיה החדשה
שאנו נמצאים בה ,בהתעצמות החדשה שיש לכם ,אנו מיידעים אתכם שיש לכם את כל הכלים הדרושים לכם
כדי להמשיך לצעוד קדימה .אתם כעובדי-אור ,אתם כבני-אדם ,אתם כמלאכים צריכים להשתמש בהם ,צריכים
להפעיל אותם ולזמן אותם ולעשות בהם שימוש .יש צורך בתרגול ,יעבור זמן עד באמת תלמדו כיצד מגיב כל
אחד מהכלים האלה על פי הכוונה והאנרגיה שלכם .לכן בשבועות הבאים הקדישו זמן להכירם וללמוד כיצד
להשתמש בהם .אתם תגלו שכאשר אתם מזמנים אותם ,כאשר אתם מביעים את כוונתכם ,כאשר אתם
מביעים בקול את התשוקה להשתמש בהם ,הם יהיו שם כדי לשרת אתכם .חשו לקרוא להם ולזמנם .קראו
להם מתוך תוככם .אלה הם הכלים והמתנות שלכם .הם שלכם ,עשו בהם שימוש כדי להפוך לבן האנוש
המועצם ההולך על פני האדמה.
וכך הוא.
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ילדיו האבודים של ישוע
הוגש במעגל הארגמן 15 ,בינואר2000 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
וכך הוא ,ידידי היקרים ,שמשפחה זו מתכנסת שוב יחדיו .זמן כה רב עבר עבורנו מאז היינו יחד אתכם ,חודש
מזמנכם .דברים רבים קרו ואנו נדבר בהם הערב .זה נכון ,ידידינו ,שזה המעביר לכם מסרים אלה ,זה המכונה
קאולדרה – זה נכון שאמרנו לו שאנו נאריך מעט בדברים הערב .לכן אנו מבקשים מכם לשבת בנוחות .אנו
מבקשים מכל אחד מכם לפתוח את ליבו .שכן רוב המידע שיוגש הלילה לא יבוא מן המילה המדוברת אלא מן
האנרגיה .הוא יבוא מן האנרגיה ,ישירות אל לבכם בעוד אתם פותחים את הדלת .ידידיי ,נשמו עמוק ,פתחו
את לבכם ,אפשרו לאהבה לזרום דרכו.
כעת ,האנרגיה של המעגל הזה שונה הלילה משהייתה לפני חודש .שכן כאשר פתחנו בדברנו לפני חודש,
באותו זמן הזמנו פנימה את "הטווים" ,את אלה שבאים למזג את האנרגיה שבין הרוח ובני האדם .טווים אלה
ביצעו מיזוג זה במשך כחמש דקות של זמנכם האנושי .מיזוג זה התרחש יחד ,עם בני האדם היושבים כאן ועם
הישויות שנכנסות פנימה ,שיוצרות אנרגיה חדשה ומקודשת .כפי שאמרנו פעמים כה רבות קודם לכן ,אתם
יוצרים איתם מודעות חדשה ומקודשת ,ממד חדש ,שאינו דומה לכל שאר הממדים שלכם.
הלילה אנו נאספים כאן כמשפחה .הטווים אינם באים; שכן דבר-מה השתנה בזמן שעבר בין ביקורנו האחרון
לערב זה .דבר-מה השתנה ,שכן הטווים שוב אינם נחוצים ,ידידי היקרים .הם אינם נחוצים .שכן אתם ,עובדי
האור ובני האדם הופכים בעלי-יכולת .אתם מתחילים לאחוז באנרגיה הדרושה כדי לספק את הגשר שבין
המודעות האנושית ובין העצמי האמיתי שלכם ולשמרה .אתם מתחילים לשלב את העצמי האמיתי שלכם ,את
"העצמי האלוהי" שלכם אל תוך גופכם ,אל תוך מודעותכם .לכן אין אלה הטווים שממזגים כעת את האנרגיה,
שמספקים את הקשר הזה שבין הממד שאתם יושבים בו ובין הממד של העצמי האמיתי שלכם ושל הרוח .לא
ידידיי ,כעת אתם מחזיקים באנרגיה.
המדיטציה שקדמה לדברים אלה הייתה מושלמת ,שכן היא עסקה בפתיחת הלב .אנו מבקשים מכל אחד ואחד
מכם לפתוח כעת את המעבר ,לפתוח את הלב שבין עצמכם ובין העצמי האמיתי שלכם ,ולאפשר למיזוג
להתרחש .אתם נמצאים כאן בחברת בני משפחה ,במקום בטוח ומקודש .כעת הוא הזמן להצהיר על כוונתכם,
אם אתם חשים שכך נכון לעשות ,לפתוח את המעבר ולאפשר לכל מי שאתם להיות נוכח אתכם כעת .אין
צורך במאמץ ,אין צורך בטכניקות .יש רק לומר בקול את הכוונה לפתוח את הדלת .שבו ללא ציפיות ,ידידיי,
לגבי תחושות כלשהן ,שכן אינכם מסוגלים לדמיין או ליצור זאת .באנושיות שאתם פוסעים בה ,פשוט אפשרו
לזה להיות ,פשוט איחזו ביד "כל מי שאתם" .אחזו בידה האוהבת של הרוח .פיתחו את הדלת שבין העולמות,
הזמינו את "כל מי שאתם" אל תוך המרחב המקודש הזה .זו האנרגיה של כדור הארץ החדש ,כאשר אתם
הולכים יד ביד ,כאשר אתם בני האדם מקבלים את האחריות כלפי "כל מי שאתם".
כעת ,כפי שאמרנו יש דברים רבים לדבר בהם הלילה .כאשר אנו מביטים כאן בקבוצה זו ,אנו מביטים
באנרגיות האינדיבידואליות ,בכל אחד מכם .אנו מביטים באנרגיה הקבוצתית .אנו רואים בן אדם חדש נולד.
אולי אתם משחררים עדיין שאריות מן העבר .אולי אתם לומדים עדיין להסתגל .אל תדאגו ,שכן זה יגיע .אתם
בחרתם בזאת בתוך מהות ישותכם .לכן אתם כאן .אכן ,זוהי אנרגיה מקודשת .אנו מביטים בכל אחד מכם
בשמחה רבה כל כך .אנו יודעים שהיו קשיים במסעכם .אנו מביטים בכל אחד מכם הזוהר כעת ,כן ,כל אחד
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מכם .לא פסחנו על אף אחד מאלה היושבים כאן .אנו רואים זוהר זה ,אתם בני האדם שקיבלתם את "כל מי
שאתם" בתוך לבכם.
לפני חודש אחד כאשר נאספנו כאן עם קבוצה זו ,דיברנו על תאריך ה 13-בדצמבר ) ,(1999אז תיערך מדידה על
כדור הארץ שלכם ,מדידה של האיזון של אור וחושך ,כפי שאתם מכנים זאת .אמרנו לכם שמדידה זו קרובה.
והיא אכן הייתה קרובה .ואף על פי שרבים תהו מה הייתה התוצאה של מדידה זו ,לא השבנו כאשר קאולדרה
שאל אותנו ב 14-בדצמבר מה היו התוצאות .טיפוסי .טיפוסי.
ביקשנו ממנו להיות סבלני .ואז ,ידידיי ,התוצאות הפכו ברורות .כפי שאמרנו ,באותו מסר שהעברנו לכם,
שאתם תחושו בהשפעות המדידה הזאת בכל רחבי הפלנטה שלכם .וביום ה 31-בדצמבר ,החל באיים
שבאוקיינוס השקט כאשר השמש שקעה ושעת חצות הגיעה ,אתם חגגתם את המילניום החדש .אתם ראיתם
ברחבי כל כדור הארץ את תוצאות המדידה של ה 13-בדצמבר .כאשר הגיעה השעה באוסטרליה ,בסין ובהודו,
כאשר היא הגיעה לאזורים הקשים של המזרח התיכון ,כאשר היא חלפה על פני לונדון ,ולבסוף על פני
אמריקה שלכם ,אתם ראיתם את השפעות המדידה .אלה היו השלום על פני האדמה שאליו התפללתם,
ושלמענו עבדתם כל הזמן הזה .באותו זמן משהו בלבכם ,בלב כל אחד מכם ,צלצל ,ורבים מכם הכריזו
"הצלחנו" .רבים מכם ידעו שאבדון ועצב ודאגות ימי אטלנטיס עברו חלפו כעת .אך רבים מכם תהו בו בזמן
"מדוע אני עדיין כאן על כדור הארץ?" אנו נדבר על כך אתכם הערב.
המדידה כללה כל נשמה אינדיבידואלית ,כל אדם על כדור הארץ .ואכן החלה ההפרדה של מה שאנו מכנים
שתי הפלנטות ,הפרדה במודעות .הפרדה זו ממשיכה ביום הזה; וכפי שאמרנו ,יהיו שתי פלנטות זו לצד זו
יחדיו ,בו-זמנית ,אחת מודעת לשניה ,האנרגיה הישנה של כדור הארץ לא מודעת לחדשה ,וכך צריך להיות .כך
יהיו שתי פלנטות ,שתי מודעויות ,ובמשך תקופת זמן ,עד המדידה הסופית בשנה שאתם חוזים שתהיה 2012
)אל תאחזו יתר על המידה בתאריך זה( ,הפלנטות האלה ימשיכו להתקיים זו לצד זו .בדומה לשתי רכבות,
דומות מאוד ,על מסילות מקבילות ,הנוסעות במה שנראה במהירות דומה .מבחוץ הן דומות ,אך מבפנים,
ידידיי ,אלה הן שתי רכבות שונות .אחת מונעת באמצעות מנוע דיזל; האחרת מונעת באמצעות מנוע שעדיין
לא הוגדר .אין אתם רואים זאת מכיוון שאינכם מבינים את הטכנולוגיה המניעה את הרכבת השניה .אך
באמצעות האמון שאתם מפתחים בעצמכם וברוח ,אתם לומדים לדעת שהרכבת שאתם נמצאים עליה,
הרכבת של האנרגיה של כדור הארץ החדש ,פשוט פועלת  .אינכם צריכים לדעת מהו סוג הדלק ,או סוג המנוע,
שכן אתם מתחילים לפתח את האמון האומר לכם שהמנוע פשוט מסיע את הרכבת על המסילה ,מושך את
הקרונות המתאימים .זו אנלוגיה שאנו משתמשים בה כדי להראות לכם את שתי הפלנטות הקיימות זו לצד זו
יחדיו.
אלה שנאספו כאן מתוך בחירה ,מתוך בחירה ,נמצאים על פסי האנרגיה החדשה .אתם למדתם אפילו
בשבועיים האחרונים מה משמעות הדבר .אתם חשים את השפעות ההפרדה בשנתכם ,בגופכם ,בתגובות
שלכם לאירועים המתרחשים סביבכם .דבר מה השתנה בשנה החדשה הזאת .אין זה דבר שבא מן הרוח .לא
היה זה אירוע שנוצר ברמה האתרית .היה זה אירוע מעשה ידי אדם ,שאירע במה שאתם ראיתם כפלנטה
החוגגת בשמחה ,פלנטה שנרתמה למלאכה ,פלנטה שאולי הייתה זהירה ,מפוחדת במידה מסוימת .ידידיי ,אנו
נאמר לכם זאת ,מנקודת המבט שלנו ,ב 31-בדצמבר ,1999 ,תועדו בצד הצעיף שלנו יותר תפילות לאהבה
ושלום מאשר שמענו אי פעם ,ובכלל זה בזמני המלחמות שלכם ,ובכלל זה בעת הזמנים הקשים ביותר שלכם.
תפילות רבות שנאמרו בדממה מכם ומאנשים אחרים ,מבני אדם שלא הייתם מצפים כלל שיתפללו .וראו מה
קרה .אתם עשיתם זאת! זה זמן לחגיגה!
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כעת האנרגיה בחדר זה – אנו מבקשים מכם לחוש בה ,היא שונה מזו שנוצרה בעבר ,שכן אתם יצרתם אותה
בכך שפתחתם את לבכם ,על ידי כך שהבעתם את כוונתכם וקיבלתם את מי שאתם .בדרך כלל בשלב הזה
בדיון שלנו אנו אומרים שנבוא כדי לחבק אתכם ,אבל ידידים יקרים ,אלה העוסקים בכך מהצד שלנו כבר
נמצאים כאן .אתם פתוחים .הם כבר מחבקים אתכם .במעגל השני )כל אחד מכם יושב במעגל הראשון( יושבת
קבוצה המתחילה להתאסף כעת שכן אתם סיפקתם את איזון האנרגיה המתאים ,את המיזוג המתאים .הם
נכנסים ,אבל אנו בוחרים שלא להציג אותם בזמן הזה .הם יוצגו אחר כך.
כעת לפני שנתחיל בהוראה ,יותר נכון בדיון שלנו הלילה ,ידידיי ,נעצור לרגע ,לא כדי לחבק אתכם ,אלא כדי
לאפשר לכם לחוש את מה שיצרתם .אנו נשענים לאחור ונהנים בהערכה ובהוקרת תודה .קחו רגע זה וחושו
בדממה באהבה האמיתית.
)שקט(
ברוכים הם בני האדם הנמצאים כאן ,שסבלו תקופת חיים אחר תקופת חיים ,תחת מעטה הצעיף ,מבעד
לשכחה הרוחנית ,את הקשיים ,אבל עדיין עמדו איתן ,שהודרכו על ידי התקווה ,על ידי האהבה.
כעת בני האדם ,עובדי האור ,הנאספים כאן הערב ,כל אחד שואל "לאן אנו הולכים מכאן?" אנו חשים
בלהיטות שלכם לנוע קדימה .מוקדם יותר ,ידידנו קאולדרה עמד לבקש מהקבוצה להביע כוונה ,ואנו ביקשנו
ממנו שלא יבקש זאת ,שכן ידענו כבר מה בלבכם .כל אחד מכם שואל כעת" :רוח ,מה עליי לעשות? כעת
משנכנסנו אל תוך המילניום החדש ,מה עליי לעשות? לאן עליי ללכת?" מבורך הוא בן האדם הסובל כאב
וקשיים ואתגרים רבים כל כך ובכל זאת יושב במעגל זה כעת ושואל" :מה עוד ביכולתי לעשות למען הרוח?"
כעת נעבור לדיון שלנו הלילה .יש מידע רב מאוד שברצוננו להעביר לכם ,ופעם נוספת ,את רובו קשה להביע
בשפת המילים ,לכן פיתחו את עצמכם היטב כדי לקבל את השפה החדשה .כדי להבין הבנה אמיתית ביותר,
אנו מבקשים מכם למזג או לשלב שפת אנרגיה זו עם המילים הנאמרות .ולאלה הקוראים זאת בימים שיבואו,
אנו מבקשים מכם בקשה דומה ,ידידיי ,שכן גם אתם יכולים לפתוח את עצמכם באמת לשתי האנרגיות.
נכון שחייתם תקופות חיים רבות במקומות רבים .רובכם חייתם תקופות חיים רבות על כדור הארץ .נכון
שכולכם ידעתם את משימתכם ,או את הסיבה להימצאותכם כאן ,לבואכם לכדור הארץ הזה .נכון שרובכם
חוויתם את ימי אטלנטיס או שהייתם בני למוריה .יש לכך סיבה .יש סיבה לבואכם חזרה עכשיו בזמן הזה,
בזמן כה מתאים זה.
תחילה נספר סיפור פשוט כדי לעזור לכם להבין .ישנם זמנים שבהם אדם יזרע זרע בקרקע ,ביודעו שהזרע לא
ינבוט מיד ,אלא שיהיה עטוף בקליפה שתגן עליו עד אשר שיהיה מוכן להתחיל לנבוט .והזרעים הנזרעים
בקרקע יודעים במודעותם שלא כל הזרעים ינבטו ,אך דבר זה אינו חשוב לזרעים .זו פשוט הכוונה של המסע.
הזרעים שאינם נובטים אינם חשים כל עצב ,שכן הם פשוט שבים אל השלם .אך ישנם כמה זרעים הזרועים
כעת שקליפה עוטפת אותם ,שיש להם תקווה שיום אחד הקליפה תשתחרר כאשר יגיע הזמן וכל התנאים על
כדור הארץ יבשילו .אז הקליפה תשתחרר והם יוכלו לנבוט .רבים מהזרעים נובטים ,והקליפות נושרות מהם.
יש מהומה בתוך הזרע ,מהומה רבה ,והוא מתחיל להתעורר .ואז יש אי-נוחות בתוך הזרע בעודו מתחיל לנבוט,
בעודו מתחיל לצאת.
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ואז קורה דבר-מה קסום .חלה התערבות כלשהי בעוד הזרע מתעורר ,והוא יוצא מקליפתו ומתחיל להציץ
החוצה ולצמח את הענפים התת-קרקעיים שלו .מתרחשת התערבות מסוימת .זהו מיזוג אנרגיית מודעות הזרע
עם המודעות החדשה של הצמח כולו .תוכלו לדמיין זאת כקרן של אנרגיה החודרת אל תוך האדמה ,מגיעה אל
הזרע המתחיל להתעורר – קרן אנרגיה שמזכירה לזרע את מלוא הפוטנציאל של מי שהיה קודם לזמן שבו
חשב שהוא רק זרע ברמה החיצונית .הדבר דומה למכת ברק היורדת מטה ומשפיעה על הזרע ואומרת" :הגיע
הזמן לצאת ,הגיע הזמן לצאת ולעשות את עבודתך האמיתית".
חשבתם אולי שעבודתכם האמיתית היא להיות זרע בקרקע אך לא כך הוא .מיזוג ושילוב זה של האנרגיות,
התאחדות אלוהית זו ,מתרחשים וכעת בדרך קסם הזרע מתחיל לנבוט .והוא שואב את אנרגיות האדמה,
המים ,הקרקע ,החומרים המזינים ,אבל הוא גם סופג כמויות אדירות של אנרגיה ממקורות אלוהיים .והזרע
פורץ את רגבי האדמה ,והוא צומח כעת והופך לצמח נפלא ואז מזין אחרים .ובעוד האחרים ניזונים מן הצמח,
הצמח אינו גווע; הוא ממשיך לצמח עלים ופרות חדשים .כל מי שטועם מפרי הצמח שגדל מן הזרע ,נושא
בתוכו אז מידה של אותה אנרגיה ואותה אהבה ואותה רוח .לכן ,בסופו של דבר ,במוקדם או במאוחר ,הזרע
נוגע בכולם ,כולם מתחילים לשאת את תכונות הזרע.
לכן ,טוביאס ,אתם עשויים לשאול" :מדוע אתה מספר לנו את סיפור הזרע? איננו חקלאים; אנו עובדי אור".
אבל ,ידידיי ,כדי לסייע לכם להבין את הדברים שנאמר כעת ,בחרנו לחלוק אתכם סיפור זה .הייתה ידיעה
במודעות כל הדברים שמאה השנים האחרונות הללו על כדור הארץ שלכם יהיו הן קשות והן מאתגרות ,אך
פוטנציאלית גם כדאיות ביותר .הייתה הבנה שמלחמות העולם שלכם ,שהיו מבחנים אמיתיים ,קרבות
אמיתיים בין חושך לאור ,יוכלו להביא להשמדת כדור הארץ באותה נקודה .כמו כן ,הייתה הבנה שגם
לכניסתכם אל תוך העידן הגרעיני יש פוטנציאל להביא להשמדת כדור הארץ – בדומה במקצת לסופה של
אטלנטיס .היה פוטנציאל שווה לכל כיוון – "אור או חושך" – סופו של כדור הארץ או המשך הדרך אל שתי
הפלנטות .הייתה הבנה זו אצל כל אחד ואחד מכם.
כל אחד מכם בחר לבוא לכאן בזמן קריטי ועדין כל כך זה של ההיסטוריה של כדור הארץ .אתם בחרתם בזמן
הזה .אתם בחרתם בכך ,ביודעכם שהכף המאזניים יכולה לנטות לכל אחד מן הצדדים .כל אחד מכם בחר
להיות כאן במסגרת הזמן הזאת ,שכן כל אחד מכם נושא בתוכו זרע האומר שאם כדור הארץ ימשיך וינוע אל
תוך האנרגיה החדשה ,אזי יהיה צורך בתכונה אנרגטית חשובה לדינמיקות האנרגטיות של כדור הארץ החדש.
כל אחד מכם הביא עמו זרע ,ביודעו מראש שיש פוטנציאל להשמדה .היה פוטנציאל לאי-הגשמה של בואכם
לכדור הארץ הזה .שכן אם הייתה מתרחשת השמדה ,הייתם פשוט עוברים מן העולם ומתעדים תקופת חיים
אנושית נוספת ,אך ללא נביטה.
ידידיי היקרים ,אנו מבקשים מכם לזכור זמן שרוב הנמצאים כאן היו מעורבים בו .זמן זה היה לפני 2000
שנים ,ורובכם הנמצאים כאן צעדתם עם האדם הידוע בשם ישוע בן יוסף – ישו .רובכם פגשתם בישוע באופן
אישי באותו זמן .רובכם ישבתם יחד בקבוצות כגון זו ,דיברתם על הצורך שמודעות המשיח ) Christ
 (consciousnessתובא לכדור הארץ ,לא על ידי אחד אלא על ידי רבים .התנסיתם בזמן מעניין מאוד אז .אנו
מבקשים מכם לא לחוש בושה או מבוכה בתוך עצמכם ביודעכם שהייתם שם בזמן ההוא ,שצעדתם עם
מאסטר האהבה .היה זה חלק מהחוזה השלם שלכם ,ליצור קשר כדי ללמוד .שכן אדם זה ,הידוע כישוע ,היה
הזרע שנבט ,שצימח את הפרי שאתם טעמתם ממנו .היה זה חשוב שתטעמו מהאנרגיה הזאת בעודכם צועדים
על האדמה.
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כעת אנו מגיעים לתקופת החיים הנוכחית .אתם בחרתם לבוא ,רוב הנמצאים כאן בחדר זה ,בתקופת זמן
כללית – ואין זה מוגבל לתקופה זו – אך באופן כללי ,בתקופת זמן שלאחר מלחמת העולם האחרונה שלכם
ועד אמצע שנות השבעים שלכם בערך .יש כאלה שהגיעו קודם ואלה שהגיעו אחר כך ,אך זו הייתה תקופת
הזמן שרובכם בחרתם להיות כאן – נושאי הזרעים – המכונים בפינו "ילדיו האבודים של ישוע" .אתם באתם,
ידידי ,וכל אחד נושא בתוכו את הזרע ,את הזרע המכיל את אנרגיית הקריסטל הלבנה של מודעות המשיח
שתידרש על כדור הארץ אם ינוע כדור הארץ אל השתיים ,אם יתחיל כדור הארץ בתהליך ההתעלות .ילדיו
האבודים של ישוע ,נושאי הזרעים ,נמצאים כאן הלילה ובמקומות רבים על כדור הארץ.
כאשר באתם לכדור הארץ הזה ,נולדתם בבית החולים או במקומות אחרים .ההורים שלכם הביטו אל תוך
עיניכם וראו דבר-מה שונה משראו בעיני ילדיהם האחרים או בעיני ילדים של אנשים אחרים .ובמקרים רבים,
הדבר שראו הפחיד את ההורים שלכם .הם לא הבינו .זה מוזר להביט עין בעין באהבה טהורה ובמודעות
המשיח )אירוע שיכול להיות נהדר ומרגש( ,אבל הם לא היו מוכנים למה שראו .הם לא היו מוכנים לעוצמת
האנרגיה שאתם נשאתם .כאשר התחלתם את שנותיכם המוקדמות ,עדיין ההורים שלכם טיפלו בכם ,האכילו
אתכם והחליפו לכם .רבים מהם חשו אי-נוחות; הם לא הבינו .הם לא הבינו את דפוסי השינה המוזרים שלכם.
הם לא הבינו את ההמולה שלכאורה שהייתה בכם ,כאילו אתם מדברים אל אחרים .הם לא הבינו מדוע אתם
לא כמו הילדים האחרים .והאנרגיה שלהם ,ידידיי ,גילתה לכם בעודכם ילדים קטנים שאתם שונים ,ואכן אתם
הייתם לא-רגילים ואולי מוזרים .ואתם חשתם זאת עמוק בתוך ישותכם; אתם חשתם שאתם לא מספקים
דבר-מה אצל הוריכם.
אז אצל רוב האנשים היושבים כאן ,ורוב האנשים הקוראים זאת ,אירע דבר-מה בשנות הילדות המוקדמות,
בין גיל שנתיים ועד לגיל עשר בערך .כאשר התחלתם להביא את אנרגיית המשיח הזאת אל תוך ישותכם
הפיזית שהזדקקה לה ,שהזדקקה כדי להעביר אנרגיה זאת אל כל חלקי גופכם הביולוגי ,כאשר התחלתם
להביא את האנרגיה ,וראיתם את התגובות של אלה שבאו להביט בכם שוכבים בעריסה ,אתם התחלתם לחוש
בושה ,או שאתם עושים משהו רע .וידידיי היקרים ,כל אחד מכם השומע זאת או הקורא את המילים האלה,
כל אחד מכם ספג "מכה" ,כפי שהייתם מכנים זאת ,כדי לסגור את הדלת .חלקכם סבלו אירוע פיזי טראומטי.
חלקכם סבל אירוע רגשי טראומטי .אחרים חשו בלילה כאילו האהבה הגדולה ביותר שחשתם מעודכם
מחליקה לה החוצה ומתרחקת מכם .לכן אנו קוראים לכם "ילדיו האבודים של ישוע ,שכן כילדים ,כל אחד
מכם הלך לאיבוד .אתם סגרתם את הדלת ומסמרתם אותה.
אתם חשתם בתוך ישותכם ,מאז אותו יום ,את תחושת הייאוש הגדולה ביותר ,את תחושת האובדן הגדולה
ביותר .הניסיונות לחזור ,להחזיר את האנרגיה – או ,עדיין אתם זוכרים בתוככם את האנרגיה ,אולי לא באופן
ספציפי ,אבל את התחושה של החיבור ,של מבנה הקריסטל של ישוע בתוככם ,את הבושה שחשתם ,את
הצורך להניח זאת בצד עד שיגיע הזמן המתאים .כל זה ,ידידיי היקרים ,נעשה על פי תוכנית .לא הייתה כל
טעות .לא הייתה תאונה .שכן הייתם חייבים להחזיק באנרגיה הזאת במקום נסתר ובטוח בתוך ישותכם עד
שיגיע הזמן המתאים .אה ,אילו אפשרתם לאנרגיית המשיח לצאת במלואה בשנות הנעורים שלכם ,בשנות
הבגרות המוקדמות שלכם ,הייתם נפגעים או נהרגים או מבוזים .היה חשוב שתחביאו אותה .אתם ,ילדיו
האבודים של ישוע .אתם ,נושאי הזרעים .
אנו רוצים להתנצל בפניכם ,אם דבר זה הוא אפשרי ,עבור מה שנשאתם ,ועבור הנטל שלקחתם על עצמכם,
ועבור כל הריפוי והייעוץ והעזרה שהייתם צריכים לקבל כדי לנסות ולגלות מה קרה .אבל ,ידידיי ,אתם
בחרתם בנתיב הזה ,ואנו כיבדנו זאת .תחושת האובדן ,תחושת היותכם נטושים ,משם היא מגיעה.
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וכעת נעבור לחדשות הטובות .ידידיי .הזרעים מתחילים לנבוט .הם מתחילים להסיר את קליפתם ,אלה
שהצליחו ,ולא כולם הצליחו ,אלה שיושבים כאן ,אלה שאתם קוראים להם בני משפחה ועובדי אור מכל רחבי
העולם .אתם הזרעים שמתחילים לנבוט .זה הזמן לזרע המתעורר שמרגיש את אי הנוחות אבל גם את
השמחה ,את הפריצה החוצה ,שהיא מבולבלת אבל מלאה בשאפתנות .זה הזמן להתרחשותו של החיבור
האלוהי ,ובאנלוגיה של הזרע שהשתמשנו בה ,זה הזמן להתרחשותה של מכת הברק .אנחנו מבטיחים לכם,
ידידיי ,היא לא תהיה מכת ברק כואבת .היא תהיה זרם של אהבה המתחיל להיכנס ,המתחבר עם הזרע הנמצא
בתוככם ,ילדיו האבודים של ישוע .היא מתחילה לסייע לכם לנבוט ולפרוץ החוצה ולהפוך לעץ ,לפרי ולדרך.
לכן אנו יושבים אתכם הערב כדי לחלוק אתכם ,לסייע לכם להבין מה עברתם ,לסייע לכם להבין שאחרי
המדידה שהתרחשה ב 13-בדצמבר ) (1999והבנת האיזון והיצירה של כדור הארץ החדש ,שהזרעים מוכנים
לצאת .הזרעים חשובים שכן הם יתחילו להאיר אור כאנרגיה שהאחרים יוכלו לראותה .אתם נשאתם מודעות
זו בתוככם ,כל הזמן .היה חשוב ,ידידיי ,שבן אנוש ישא את הזרע ,שאתם תישאו אותו .אתם.
אין זו אנרגיה שיכלה להגיע באמצעות אסטרואיד או כוכב שביט או הפלנטות .כן ,הם מילאו תפקיד ,אך
הייתה זו אנרגיה שהייתה חייבת להגיע בתוככם .לכן היה זמן לפני  2000שנים שבו צעדתם עם ישוע בן יוסף,
שבו ראיתם כיצד זרע בודד נובט ,זמן שבו הייתם חלק מהאנרגיה הזאת ,כדי שיום אחד תוכלו להיות נשאים.
כל אחד מכם בחדר זה חש מפעם לפעם שאתם אולי משוגעים שכן אתם חשים שאתם ישוע מכיוון שהספרים
שלכם לימדו אתכם שזה לא נכון ,מכיוון שהם לימדו אתכם שיש רק אחד .אבל מאסטר האהבה בעצמו ,זה
המכונה בפיכם 'סאנאנדה' ,עמו צעדתם ,עומד כאן הלילה ומבקש מכל אחד מכם לקבל את מודעות המשיח
שאתם נושאים כדי לאפשר את מיזוג הזרע הנובט עם האור האלוהי שמגיע – להמשיך ,להביא את האנרגיה
שאתם נושאים אל כדור הארץ החדש הזה ,להיות הצמח ,להיות הפרי של מודעות המשיח כאן על האדמה .זה
דרוש .זה דרוש.
כדי שכל הדברים ינועו קדימה ,חייבים להיות אנשים המביאים את האור אל תוך האנרגיה החדשה .בפשטות
גמורה ,זה מה שביקשתם לעשות בתקופת החיים הזאת .כעת משהמדידה נערכה ,ידידיי ,יש כבוד גדול כל כך!
הנה המכונה בפיכם 'סאנאנדה' עומד לפניכם הלילה מתוך כבוד למסע שעשיתם .אתם חושבים שהדמעות
זולגות מעיניכם .הן זולגות מעיני סאנאנדה .הן זולגות מעיני כל מי שצופה בכם .ילדיו האבודים של ישוע.
הגיע הזמן שלכם ,של כל אחד ואחד מכם ,להפוך ל'כל מי שאתם'.
כעת ,אתם עשויים לשאול מה אתם צריכים לעשות עכשיו .אנו כאן כדי להדריך אתכם ,לתת לכם דברים
ספציפיים שאתם צריכים לדעת ,שעליהם אתם יכולים לסמוך .אנו חשים ששוב איננו יכולים לקרוא לכם
'ילדיו האבודים של ישוע' .אתם מצאתם את עצמכם עכשיו; אתם מצאתם אחד את השני .האנרגיה שהיא
אלוהית ,שהיא העצמי האמיתי שלכם ,שהיא העצמי המשיחי שלכם ,שהיא הרוח ,תמצא אתכם אף היא.
כאשר דיברנו עם קבוצה זו ,ועם כל מי שקורא זאת ,לפני כחמישה חודשים של זמנכם ,דיברנו על כך
שהמדריכים שלכם עזבו ,המדריכים שתמיד היו אתכם והחזיקו את האיזון במרחב אנרגטי .אמרנו לכם שזה
יהיה אירוע קשה ,ואכן המדריכים שלכם עזבו או נמצאים בתהליך של עזיבה .קשה לכם כאשר הם עוזבים את
המרחב האנרגטי שלכם .כאילו שתי הכריות שתמכו בראשכם נלקחו .אך חשוב היה שהמדריכים יעזבו כדי
שתוכלו לקבל בעלות על מרחב זה ולהימצא בו .חשוב היה ליצור את המרחב האנרגטי שיאפשר לעצמי
האמיתי שלכם להיכנס .זה מה שהתרחש בחודשים האלה שחלפו – הכנת המרחב והתחלת המיזוג שבין
העצמי האלוהי לבין העצמי האנושי .אמרנו לכם שיהיה עליכם לחצות תהום ,שיהיה לכם קשה שכן לא תדעו
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את רוחבה של התהום או כיצד תגיעו לצד השני ,אך שעל ידי כך שתבטחו בעצמכם וברוח ,אתם תמצאו את
עצמכם לפתע בצד השני של התהום .וזאת אנו רואים בקבוצה זו ובאנשים הרוחניים שבכל רחבי העולם.
כאשר תתחילו להתמזג ולהתעורר באמת ,תתרחש אינטגרציה אלוהית ואיחוד העוצמה של זרע מודעות
המשיח שאתם נושאים ,יגיע סוג חדש של ישויות ,ישויות שיבואו לשרת אתכם .הן יהיו שונות מהמדריכים
שלכם .תפקידם של המדריכים היה לשמור על איזון האנרגיה ,על מנת הרוחניות שסביבכם .אתם מתחילים
לקבל את כל המנה הרוחנית שלכם לעצמכם .קבוצה חדשה מגיעה .היא נמצאת כאן הערב – אלה שהזכרנו
קודם לכן העומדים במעגל השני .הם מגיעים לכאן כדי לשרת כל אחד מכם.
אתם מקבלים אחריות כעת .אתם מנהיגי הצוותים שלכם .אינכם זקוקים שישויות אחרות יבואו ויכוונו אתכם
או שישמרו על האיזון שלכם .אתם מתחילים לעשות זאת בעצמכם .אך בהיותכם בני אנוש ,יש צורך באלה
שימשכו בחוטים בצד האחר של הצעיף בשבילכם .אבל ,ידידים ,אתם המפקדים .אתם הבוראים .אל תעניקו
את עוצמתכם לאחר – רק לעצמכם ולעצמי האלוהי שלכם.
צוותי הישויות החדשות הם מסוגים שונים ולא נפרט כרגע סוגים אלה .נדון בכך בשיחות בעתיד .יהיו לכם
בין ישות אחת לעשרים ישויות .ידידיי ,אלה אינם המדריכים שהכרתם בעבר .אינכם צריכים לשאול אותם מה
לעשות עכשיו .אתם צריכים לשאול את עצמכם שאלה זו .אלה הם המכונים בפינו "הרצים" .הן ישויות
המשרתות אתכם בשמחה וברצון .וכאשר אתם פוקדים ,וכאשר אתם מתכוונים ויוצרים ,הרצים הם אלה
שיניעו את האנרגיות בתגובה לכוונות שלכם ,באופן הנכון בצד האחר של הצעיף .הם דרושים לכם לתקופה
קצרת מועד ,שכן אינכם רגילים עדיין לעבוד עם הצד האחר של הצעיף .אתם תלמדו במהרה ,אך אתם
נמצאים עדיין תחת מעטה הצעיף .הרצים האלה ,הישויות האוהבות האלה ,ישרתו אתכם.
כאשר אתם מביעים כוונה לעולם של שלום ואהבה ,הרצים האלה לוקחים את האנרגיה הזאת ומביאים אותה
למקומות הזקוקים למודעות האנושית שלכם ,שאינם מבינים .כאשר אתם מביעים כוונה לגוף הפועל מתוך
הרמוניה ,הרצים האלה מביאים את האנרגיה בצד האחר .הם עובדים רק בתגובה לכוונה שלכם ,לכוונה
המחויבת שלכם .הכוונה המחויבת שלכם היא כאשר אתם אומרים או כאשר אתם מדמים כוונה .כאשר אתם
עובדים עם אחר בריפוי ,אתם עובדים כדי להקל עליהם ,ואתם מאפשרים למודעות המשיח שאתם מביאים
לעבוד אתכם .אז הרצים ,הם שיפתחו את המוליכים האנרגטיים אצל העצמי הגבוה של המטופל שלכם ואצל
הרוח .הם נמצאים כאן כדי לשרת אתכם.
כאשר הם נכנסים ,אתם תחושו בדגדוג מוכר סביב שדה האנרגיה שלכם .בדרך כלל הם יבואו אחד אחד במשך
תקופת זמן .הם לא יבואו בהמוניהם ,שכן מעשה שכזה יפריע לכמה מרשתות האנרגיה של הישות הפיזית
שלכם .אבל הם יידעו אתכם בדרכם שהם שם ,ואתם תחושו בהם .הם לא נמצאים כאן כדי לענות על
שאלותיכם ,שכן אתם צריכים לשאול את עצמכם .אתם חייבים לחזור למודעות המשיח ,למבנה הקריסטל
שבכם ולהתחיל לשאוב זאת מתוך עצמכם .
לא מפקד כלי השייט הוא השואל את הישויות ,את המלחים ,כיצד לנווט את הסירה .המפקד הוא שמביע
כוונה בכל הקשור לכיוון ,והמלחים הם שמבצעים אחר כך את המלאכה ,את העבודה .וזו מערכת היחסים
הנבנית כאן.
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פעמים רבות ביקשתם מהמדריכים שלכם עצה .פעמים רבות נכנסתם ל"ניוטרל" ,וחיכיתם לתשובה שלא
קיבלתם .אל תשאלו את הרצים שלכם לאיזה כיוון לפנות .הם פשוט מגיבים לכוונה המחויבת שלכם .שאלו
את עצמכם ,ידידים יקרים ,שכן אתם האחראים .אתם נשאתם את הזרע בתוככם .אתם אלה ששותלים את
מודעות המשיח באנרגיה של כדור הארץ החדש.
אנחנו מבקשים מכם ללמוד לעבוד עם אנרגיה עוצמתית זו שאתם מביאים .ככל שתעבדו יותר עם אנרגיית
המשיח שלכם עצמכם ,כך תלמדו יותר את העוצמה הפנימית ,ותהפכו מיומנים יותר .הרצים מוכנים לשרת
אתכם ,לסייע לכם להגשים את הכוונה המחויבת .אתם תתחילו לראות את היצירה שלכם מתרחשת מהר
יותר כאשר תתחילו להביע בקול כוונה מחויבת והרצים יתחילו לשרת אתכם.
אנו נאמר לכם עכשיו שישנם כמה פרמטרים שאתם הצבתם בשביל עצמכם ,אך אנו נשוב ונדבר בהם כעת.
אם תבחרו להשתמש באנרגיה של האור הלבן ,של מודעות המשיח ,למטרות אישיות לגמרי ,היא לא תעבוד.
היא תחסם .אתם קבעתם דפוס אנרגטי זה בשביל עצמכם באהבה ובכבוד .לא ,היא לא תפעל כבומרנג ,ידידים
יקרים ,אבל אם תבחרו להשתמש בה למטרות אנוכיות או אישיות ,היא לא תבצע מטרות אלה .אם תבחרו
להשתמש בה כדי לעשות מניפולציות ,היא תהיה רדומה .שוב ,אתם קבעתם את הפרמטרים האנרגטיים האלה
זמן רב קודם שבאתם לכאן .אם תבחרו להשתמש בה לטובת הכלל ,לטובת אלה שאתם עובדים עמם ,לטובת
המצב או הסביבה ,אתם תראו אותה מגיבה במהירות רבה.
ידידיי ,אנו מזכירים זאת כדי לסייע לכם להבין שכל הדברים שאתם זקוקים להם כבני אדם ,מבחינת
הבריאות ,השפע ורמות האנרגיה שלכם – הניחו שהם שם .אל תעבדו מעמדה של חוסר ,אלא הניחו שהדברים
קיימים .אתם תגלו שהעצמי המשיחי שלכם מגיב כאשר אתם מניחים שכל הדברים שאתם זקוקים להם כבר
קיימים ,כאשר אתם מאמינים בעצמכם .לכן קבעתם את הפרמטרים האנרגטיים האומרים שאל לכם להשתמש
בהתעצמות החדשה הזאת לטובת דברים שאתם צריכים בשביל עצמכם .ההנחה היא שכבר יש לכם את כל
הדברים.
אין כאן נכון ולא-נכון ,אין אנו אומרים שרע להשתמש באנרגיה הזאת למטרות אנוכיות; כמובן ,שזה יכול
להיות .אבל אתם קבעתם שהאנרגיה תהיה רדומה מכיוון שאתם הנחתם שכל הדברים שאתם זקוקים להם
כבר יהיו בידיכם .התחילו ללכת במרחב זה של אמון וידיעה ,שכל מי ומה שאתם הוא מושלם .התחילו
להשתמש באנרגיה של מודעות המשיח יחד עם הכוונה המחויבת שלכם ועם עזרת הרצים הבאים לעבוד
אתכם.
כל אחד מכם צריך להתחיל כעת ליצור .אין זה הזמן לשבת בכיסא ולא לעשות כלום .הגיע הזמן שכל אחד
מכם יתחיל בעבודה האמיתית לשמה בא ,ואנו נשתמש במילה 'עבודה' ,אבל תהיה בה גם שמחה .תהיה
שמחה כאשר תעזרו לאחרים .תהיה שמחה ,מורים .וכל אחד מכם הוא מורה שכן הוא מדריך אחרים .אתם
תהיו מיומנים כאשר תתחילו להדריך אותם .תהיה לכם ידיעה פנימית .אתם תראו תוצאות מהירות ,שכן אתם
מתחילים עכשיו להביא את העוצמה החדשה שתעזור לכם לעבוד משני צדי הצעיף.
זה הזמן לברוא .זוהי הרפתקה חדשה לכל אחד מכם ,אבל היא גם התעצמות חדשה לחלוטין .אינכם יכולים
להיכשל ,שכן האנרגיה כלל אינה מאפשרת זאת .אתם יכולים פשוט לא לעשות דבר ,אבל אינכם יכולים
להיכשל .אל תפחדו להשתמש באנרגיה.
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כפי שאמרנו בפגישה האחרונה ,האנרגיה של כדור הארץ החדש שונה בכך שאתם יכולים לשבת על האופנים
שלכם והסביבה סביבכם תשתנה .זאת אומרת שכל הדברים הנכונים יובאו אליכם .אינכם צריכים ללכת
ולחפש אחריהם .כל הדברים המתאימים מרגע זה ואילך יובאו אליכם .אז זה תלוי בכם להתחיל ולפתוח את
האנרגיה של מודעות המשיח ולהתחיל ליצור.
מה אתם צריכים להתחיל ליצור? אתם תדעו ,ידידיי ,כאשר תשאלו את עצמכם .הביטו סביב מרגע זה ואילך,
הכל כפי שהוא צריך להיות .אין כל טעויות .אין צירופי מקרים .הביטו בכל מצב ושאלו" :מה הוא מביא אליי?"
אדם נכנס לחייכם ,שאלו את העצמי הגבוה ,שאלו בתוך ישותכם" :מדוע אדם זה הובא אליי?" ואתם תקבלו
תשובה .אולי לא מיד .אולי יעבור זמן עד שתלמדו לעבוד עם ההתעצמות שלכם עצמכם ,אך זה יקרה מהר
יותר ויותר .זה ידהים אתכם עד כמה מהר זה יקרה.
לכל דבר בדרככם יש מטרה .אתם הבאתם אותו אליכם .הוא נמשך אליכם .התחילו לעבוד עם זה .התחילו
להיות ישויות יצירתיות ומביעות .אל תראו מחסומים ,שכן אין כאלה באנרגיה הזאת של העולם החדש .היו
המורים והמרפאים שבאתם להיות .אפשרו למודעות המשיח להתפוצץ בשמחה סביבכם.
ידידיי היקרים ,השנים הקשות מכל היו השנים בהן הייתם הילד האבוד של ישוע ,כאשר הסתרתם את
מהותכם ,כשהלכתם עם אותה ידיעה פנימית עמוקה של מה שאתם נושאים עמכם .אבל ידעתם גם שהדבר
אבד והוסתר ,ידעתם שהאירוע הטראומטי שעברתם נועד כדי להחביא זאת ,וחשבתם שעשיתם דבר מה רע,
ושהאלוהים נטש אתכם ושישוע נטש אתכם .לא עשיתם שום דבר רע ,ידידיי .היה זה חלק מהארכיטקטורה
של האנרגיה ,להביא אותה רק בזמן המתאים ,כדי שהזרעים יוכלו לנבוט כאשר שאר העולם מוכן.
אנו אוהבים אתכם מאוד .אנו מכבדים אתכם מאוד .יש כלים הנגישים לכל אחד מכם בעת הזאת .אין זו מתנה
מיוחדת של הרוח .אלה הם כלים שאתם הנחתם בנתיב שלכם לזמן שבו תהיו מוכנים לזמן אותם .ישנם כלים
רבים ,כל הכלים שאתם זקוקים להם .שוב ,באמצעות כוונה מחויבת אתם מביאים כלים אלה .שכן כאשר
אתם זקוקים לפנס שיאיר אל תוך החשכה ,הכוונה המחויבת שלכם תביא לכם אותו .כאשר אתם זקוקים
למגנט ,למגנט רב עוצמה ,כדי למשוך אליכם את הדברים המתאימים ,הכוונה המחויבת שלכם תביא לכם
אותו .כאשר אתם זקוקים לכל כלי שהוא ,אתם יכולים ליצור אותו בתוך עצמכם מיד .שכן אתם מתחילים
למלא כעת את ארגז הכלים שלכם.
ידידי ,אל תחפשו כלים אצל האחרים .חפשו רק אצלכם .שאלו את עצמכם את השאלות .הביאו זאת בעצמכם.
ככל שתתרגלו ,כך תהפכו מיומנים .אתם תבינו כיצד לעבוד עם האנרגיה החדשה .המדריכים ,כפי שאתם
יודעים ,לא יכלו לענות על רוב שאלותיכם .הרצים שיבואו לעבוד אתכם לא יהיו מסוגלים לענות על שאלות.
פשוט סמכו על עצמכם .אפשרו ,אפשרו לזרע לנבוט.
שמחנו מאוד להיות עם קבוצה זו ביום הזה ,לראות את הצמיחה המתרחשת בכל אחד מכם .עבדנו אתכם
באופן יסודי בחלומותיכם ,במודעות שלכם גם כאשר אתם ערים  ,מתוך ידיעה על השינוי שיתרחש ,מתוך
ידיעה שתהיה מידה מסוימת של חוסר אמונה לגבי הזרע שאתם נושאים .אולי הוא אפילו יפתיע אתכם כאשר
יתחיל לנבוט בתוככם ,ואתם תרצו לדחוף אותו עמוק עוד יותר אל תוך האדמה .עבדנו אתכם באופן יסודי.
אבל עכשיו הגיע הזמן באמת .זהו זמן עדין אבל רב עוצמה ,עדינות ואנרגיית אהבה שבאות .יש עוצמה
שאינכם רגילים אליה .הביטו פנימה ,ידידיי היקרים ,שכן שם נמצאת האנרגיה – בפנים.
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אנו נמשיך בדיונים האלה בימים ובשבועות ובחודשים הבאים .אנו נעקוב אחריכם מקרוב באופן אינדיבידואלי
אם תאפשרו זאת .אנו נעקוב אחריכם בעודכם ישנים ,כדי לסייע לכם להתאזן ולהסתגל .צפו שהברק של
העצמי האלוהי יכנס .הוא יהיה עדין .הוא לא יבהיל אתכם ,אבל הוא יכנס .צפו לדברים האלה .צפו לרצים.
צפו כעת לחלק האמיתי של המסע שלכם .כל מה שהיה עד כה ,במובן מסוים ,היה המתנה ,ותרגול ו'שמירה
על כושר' .אבל כעת מתחיל המסע האמיתי.
וכך הוא.

56

בביתכם החדש...
תקשור שהוגש במעגל הארגמן 4 ,ביוני2000 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
טוביאס:
וכך הוא ,ידידים יקרים ,שמשפחת הארגמן שלנו נפגשת שוב במרחב מקודש מאוד ,באנרגיה מקודשת זו ,וכן
ביום מקודש מאוד זה.
ביום זה ברצוננו להביא לכם מידע וחוויות רבים .יש בידינו מידע על ביתכם החדש ועל האנרגיה החדשה
שלכם .יש בידינו מידע העונה על השאלה מדוע חוויתם רבים מהדברים שחוויתם ,ומידע המסביר להיכן
תצעדו בעתיד .במשך זמן זה ,אני ,טוביאס ,אדבר באמצעות ידידנו ,שאנו מכנים אותו קאולדרה )ג'פרי הופי(.
במשך הדקות הבאות נאזן ונווסת בכם את האנרגיות .נביט אל תוך לבו של כל אחד ואחד מכם .נתמזג עמכם.
נחלוק רגע של אהבה ושלווה .כעת הוא הזמן ,ידידים יקרים ומשפחה יקרה ,פשוט למזג את האנרגיות עמנו.
פשוט פתחו את לבכם .פשוט היו במקום בטוח זה עם המשפחה.
עתה ,כפי שאמרנו פעמים כה רבות קודם לכן ,עינינו דומעות כאשר אנו מוזמנים אל תוך המרחב שלכם ,כפי
שקורה ביום הזה ,לחוש את האנרגיות שלכם ,לחוש את האהבה שלכם ,להיות עמכם שוב .לעתים הצעיף עבה
ביותר .קשה לנו לתקשר עתכם ,וקשה לנו לחלוק את האנרגיה .אך היום כאשר אתם פתוחים באופן זה ,כאשר
אנו מתכנסים בדרך זו ,זוהי באמת תחושה של הבית ,של "שאומברה" ,של אהבה.
כעת כפי שיודעים רובכם הנמצאים בחדר זה )ורובכם הקוראים מילים אלו( ,לפני כמה שנים הייתה נקודה
בזמן בחייכם שבה נשאלתם )או הגעתם לנקודת החלטה( האם להישאר על כדור הארץ או לעזוב .הגעתם לזמן
קריטי .כל אחד מכם נשאל באופן שונה ,כל אחד בדרכו שלו ,האם תרצו להישאר על כדור הארץ הזה או האם
ברצונכם לשוב הביתה .חשבו אחורה לרגע .אפשר שתיזכרו בזמן ההוא .עבור חלק מכם ,הוא אירע במצב
החלום .עבור אחרים הוא אירע בשעת הנהיגה או בשעת הקריאה ,או אולי שעה שהייתם חולים .הסיבה לכך
שאנו מזכירים זאת היום ,ידידים יקרים ,היא שכל אחד ואחד מכם כאן ידע שהוא מגיע לסופו של החוזה הישן
שלו .אתם הגשמתם את הדבר שלשמו באתם לכדור הארץ .בנקודה זו יכולתם לעזוב .יכולתם להיפרד מהגוף
הפיזי ולחזור הביתה .ברור שאלה הנמצאים כאן )ואלה הקוראים מילים אלה( בחרו להישאר! )צחוק( במובן
מסוים ,כפי שאנו מתלוצצים ואומרים ,אתם "שבתם והתגייסתם" לשירות הרוחני .אתם ידעתם שיש עבודה
נוספת לעשות על כדור הארץ .זו סיבה להימצאותכם כאן.
מאז אותה נקודת החלטה בחייכם קרו לכם דברים רבים .חלקם של האירועים האלה היה כואב או קשה למדי.
היו מערכות יחסים ארוכות ומשמעותיות שהתפרקו .היו אולי שינויים במקום התעסוקה .אפשר והיה אבדן
של דברים חומריים רבים ,אם לא את הכול .כל הדברים האלה ,ידידים יקרים ,היה חלק מהתכנית שלכם ,אם
אפשר לומר כך ,של מה שיתרחש אם תחברו להישאר .הדברים הללו שאותם היה צורך לשחרר ,הדברים האלה
שלא התאימו ,מצאו את דרכם אל מחוץ לחייכם .אנו יודעים ומבינים שהדרך הייתה קשה .אך היה זה חלק
חשוב של המסע.
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היום אתם תכנסו אל הבית החדש שלכם .אתם תתחילו לעבוד עם היכולות החדשות .אכן כן ,כל הדברים
האלה הם כמטפורה אך הם יהיו שווים ואמיתיים במידה שווה בחייכם .לא היה זה מתאים ,כפי שנשאלה
קודם לכן השאלה ,להיאחז בקריסטלים  -שוב מטפורה  -או להיאחז בספרים הישנים .כמה מכם קראו שוב את
הספרים הישנים שלכם לאחרונה וגילו ששוב אינם מדברים אל לבם? כמה מכם הרגישו שהם מרחפים,
נמצאים במעבר? כמה מכם חשו שהכלים והאזורים הנוחים שהיו לכם בעבר שום אינם שם ,ושאין דבר
להיאחז בו כעת?
כל זה הוא חלק מהתהליך שהחל כאשר קיבלתם את ההחלטה להישאר על כדור הארץ הזה ,לשוב ולהתגייס
לשירות הרוחני .כל זה ,ידידי היקרים ,קשור למעבר אל תוך הבית החדש שלכם ,אל " קמלוט החדשה" .הוא
קשור בקבלת האלוהות שבתוככם .במשך עידן ועידנים בעודכם עוטים את הצעיף לא הבנתם מי אתם .לא
הייתם מסוגלים לאחוז בעוצמתכם שלכם ,אפילו אילו רציתם .לא הייתם מסוגלים להביא את מלוא האלוהות
שלכם עצמכם.
אך כעת השתנתה האנרגיה של כדור הארץ .הזמנים השתנו .כעת הזמן מתאים .כעת חייבים להיות אלה
ההולכים ראשונים ,הלומדים ראשונים לשלב את האלוהות שלהם תחילה .התהליך ההדרגתי מתחיל באדם
אחד ,ואז בקבוצה של אנשים ,ואז בהמוני אנשים ,ואז הוא מתפרש על פני כדור הארץ שלכם .את הקבוצה
הזאת אנו מכנים "הכיתה של האנרגיה הרוחנית החדשה של כדור הארץ" .אתם אלה שהסכמתם להתחיל
ולקבל את האלוהות שלכם וליצור את כדור הארץ החדש.
אתם אלה ששוב אינם כפופים לחוזים הקרמתיים הישנים .אתם שחררתם אותם .ידידי ,אנו מבקשים מכם
לשמוע זאת עמוק בתוככם ,עמוק בהכרתכם .שוב אינכם כפופים לחוזה הקרמתי .אתם מילאתם אותו .שוב
אינכם מחויבים או חייבים לאף לא לגלגול קודם אחד שלכם וגם לא לגלגול זה .אתם הולכים חופשיים ללא
כבלי קרמת העבר .אתם הולכים חופשיים להיות הבוראים על כדור הארץ הזה בתקופת חיים זו .זו הסיבה
שעברתם דברים רבים כל כך בתקופת החיים שלכם ובמספר השנים האחרונות .שינויים .טרנספורמציות.
הרגשתם ששוב אינכם יודעים היכן הבית .הרגשתם שאתם רוצים לשוב ולהתחבר עם הרוח אך שדבר זה אינו
אפשרי .הרגשתם שהדרכים הישנות שוב אינן פועלות .כל זה היה קשה ,אנו יודעים ,אבל מתאים .לכן אנו
מכבדים כל אחד ואחד מכם הנמצא כאן והקורא את המילים האלה .זו הסיבה לכך שאנו מכבדים כל אדם על
פני האדמה .זוהי דרך קשה .אתם ויתרתם על נוחות העבר .אתם ויתרתם על כל מה שחשבתם שאתם או
שעמדתם להיות .עשיתם זאת ברצון .עשיתם זאת בשמחה .זוהי "הכיתה של האנרגיה הרוחנית החדשה".
בעת הזאת ישנן קבוצות רבות של עובדי אור ברחבי העולם ,שלהן שמות שונים ומורים שונים .לקבוצה הזאת
כאן יש תפקיד חשוב במיוחד עבור היבשת הזאת ,עבור אזור אנרגיה זה שאתם יושבים בו .כמה עברו לכאן,
כמה היו כאן בחמש או עשר השנים האחרונות ,או אפילו בשנה האחרונה? יש אנרגיות חשובות בהרים האלה,
ובמישורים המקיפים את ההרים .אלה הן אנרגיות חשובות הקשורות לאלוהות שלכם עצמכם ,ולאלוהות של
כל אדם על פני האדמה .זו הסיבה שאתם כאן במקום זה ,בגאוגרפיה הזאת.
ויש גם את אחיכם ואחיותיכם בכל הארץ הזאת ,בכל העולם שגם הם עושים את העבודה ,שגם הם חלק
מהאנרגיה הרוחנית החדשה ,שגם הם חלק מהכיתה הזאת .הם נמצאים במקומות המרוחקים יותר ואף על פי
שהם אינם יכולים לשבת כאן אתנו ,הם מחוברים אלינו .אנו מבקשים מכול הנמצא בחדר זה בלילה הזה
לסייע ולהפיץ את האנרגיה הזאת ואת האהבה לכל עובדי האור האחרים המהווים חלק מהכיתה "המורחבת".
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מכיתה זו נלמד על האלוהות .אנו נעזור לכם להבין מי אתם באמת .אנו נעזור לכם להבין כיצד להכניס את
האנרגיה הזאת ,את האלוהות שלכם ,את העצמי האמיתי שלכם .כאשר נשוב ונתכנס בחודש הבא )אוגוסט(
נתחיל בעבודה האינטנסיבית  -לא שהשנה האחרונה לא הייתה אינטנסיבית עבורכם! )צחקוק( אבל אנו נתחיל
בהבנות האמיתיות כיצד לעבוד עם האנרגיה של הבית החדש שלכם .אז כל אחד ואחד מכם ,ידידים יקרים,
באמצעות הרצון שלכם ובאמצעות הבחירה שלכם עצמכם ,באמצעות הכוונה שלכם… כל אחד ואחד מכם
יתבקש להיות מורה .אתם תתבקשו להשתמש במה שלמדתם ורכשתם כדי לסייע לאחרים כהלכה ,לסייע
לאחרים כאשר הם באים אליכם.
כל אחד מכם ) -אתנחתא(  -הרגשות כאן עזים למדי  -ינוע אל תוך הרמה הגבוהה ביותר של הכוונה שלכם ,אל
הרמה הגבוהה ביותר של המסע שלכם של הגלגולים הקודמים הרבים על כדור הארץ .כל אחד מכם ישרת
כמורה מוסמך .אתם תאחזו בהסמכה זאת בלבכם .אתם תדעו שבורכתם בה .אתם תדעו שאתם הלכתם
בנתיב ,שהרווחתם זאת .אולי לא תקבלו תעודה ,אך כאשר נביט אל תוך עיניכם ,אל תוך לבכם ,אנו נדע שכל
אחד מכם מוסמך כבן אנוש אלוהי עם כתב ההסמכה ללמד ולהדריך את האחרים ולסייע לאחרים העוברים
את אותו התהליך שאתם עברתם .עם הניסיון וההדרכה שלכם  -התהליך עבורם יהיה קל הרבה יותר .לא יהיו
בו ההתנסויות והקשיים שהיו לכם .מסיבה זו אנו מכבדים אתכם מאוד .אתם ויתרתם על כל כך הרבה
והקרבתם הרבה כדי לשבת כאן בכיסאות האלה ביום זה  -והכול ניתן באהבה.
כעת ידידים יקרים ,לפני שנצעד אל תוך הבית החדש שלכם ביום זה ,הרשו לעצמכם לרחוץ בגשם של אהבה
ודמעות מכל הנאספים כאן ,מטוביאס ,ממועצת הארגמן ,מאלה שצעדו עמכם כמדריכים שלכם בעבר ,מבני
המשפחה שלכם שנפרדו מכם והם נמצאים בצד שלנו של הצעיף כעת .אנו עומדים כאן ומחייכים .אין אחד
שאינו מחייך לאור העבודה שאתם עושים .הרשו לעצמכם לרחוץ במקלחת של דמעות שמחה .הרשו לדמעות
האלה לרחוץ ולנקות את העבר ,את האשמה ,את הבושה שרבים מכם חשו .הניחו לדמעות שלנו לרחוץ
ולנקות כל מחשבות או רגשות של חוסר ערך עצמי שאתם חשים .הסיבה היחידה להימצאות רגשות אלה היא
הצעיף ,מכיוון שאינכם יכולים לראות מי אתם באמת .הניחו לדמעות שלנו לרחוץ את התחלואים הפיזיים
המעכבים אתכם .ידידים יקרים ,קבלו זאת באנרגיה הזו .זו אנרגיה עוצמתית באמת .הרשו לעצמכם לרחוץ
ולהיטהר ולהתנקות מכל דבר שחשבתם אותו לפחות ממושלם .הניחו לעצמכם לשחרר כל מחשבה שאינכם
שלמים או מלאים.
ידידים יקרים ,כולנו נצחק ונדבר בכך יום אחד .איך ייתכן שלא יכולתם לראות מי אתם ,כאשר אנו יכולים
לראות זאת בברור בכל אחד ואחד מכם?
לפני שנמשיך בחלק הבא של הפגישה שלנו ,אנו רוצים להתקרב ,כל הישויות הנאספות בחדר זה  -המלאכים,
המלאכים הנעלים ,וכן סאנאנדה .אנו מבקשים להתקרב ולחבק אתכם ,להתמזג עמכם ,ללטף את גבכם ולעודד
אתכם ,ולהודות לכם על ששבתם והתגייסתם ולהודות לכם שנשארתם על כדור הארץ כדי להביא את
האנרגיה החדשה הזאת ,קשה ככל שיהיה הדבר .לכן ,כעת נבקש מידידנו קולדרה לשקוט לרגע .אנו מבקשים
מכם פשוט לפתוח את לבכם ,לתת לנו רשות להתקרב עכשיו ולחבק ולנשק אתכם.
]אתנחתא[
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ידידי היקרים ,זהו הזמן של האנרגיה החדשה של כדור הארץ .בכל הקשור לרוחניות כפי שהיא ,זוהי באמת
העת הראשונה בהיסטוריה של האנושות על כדור הארץ שאפשר להביא את האנרגיה של עצמי האלוהי .אתם
ואחרים ניסיתם בעבר .ניסיתם להבין את האלוהים .ניסיתם להיות קדושים ורוחניים .היו לכם מסעות
בגלגולים קודמים במסדרים דתיים .יצרתם הרבה דתות ,כפי שהזכרנו .אך על לפני כמה חודשים על פי הזמן
שלכם ,לא ניתן היה באמת להתחיל ולהביא את האנרגיה האלוהית הזאת .הצעיף היה עבה מדי .העצמי
האמיתי היה כבתוך קונכייה .הרטטים של כדור הארץ לא התאימו .אנו מגיעים כעת לזמן שבו אפשר להביא
אנרגיה זו ,לעבוד עמה ולהשתמש בה.
היום אנו נכנס אל תוך הבית החדש .אנו נכנס אתכם ,ואנו נדבר על האופן שבו הדבר עובד .אך דעו שהדבר
ידרוש התחייבות מצדכם .תידרש ההבנה שאתם הבוראים ,הדבר לא יעשה עבורכם .תידרש ההבנה שזהו
הבית שלכם ,שזוהי האלוהות שלכם ,שאתם זכיתם בה ,שאם תחכו שאחר יבצע את העבודה בשבילכם ,תחכו
שאחר יביא לכם אותה ,דבר לא יקרה.
לכן עכשיו ,ידידים יקרים ,הבה נכנס אל תוך הבית החדש .ישנם שלושה מלאכים נבחרים אשר ילכו אתכם.
לא חשוב ביותר לדעת מי הם .אולי תחושו מי הם .הם ילכו עמכם וילוו אתכם בהסכמתכם ,כמובן .הבה
נתחיל במסע אל תוך הבית החדש שלכם ,אל תוך קמלוט החדשה ,אל תוך העצמי האלוהי שלכם .בעוד אנו
הולכים ,נמשיך לדבר .נראה לכם כמה מהדברים שיש בפנים .נבקש מכם לנסות ולא להחזיק בתפיסות
מקדימות של מה שאתם חושבים שיש שם ,פשוט התחילו ללכת אתנו כעת.
כעת הבה נתקרב אל הכניסה של הבית החדש שלכם .בואו נעמוד כאן לרגע קודם שנכנס באמת .בואו נדבר
לרגע על מה שהבית מייצג .במשך גלגולים רבים היה הבית שלכם בראש ובראשונה הישות הפיזית והמנטלית
שלכם .היה וישנו מבנה אנרגיה הסובב אתכם .היו שבע צ'אקרות בתוך הבית וחמש מחוץ לבית .שדה
האנרגיה שלכם ,שאתם מכנים אותו מרכבה ] ,[merkabahהיה מוגבל בגודלו ובצורתו וביכולתו .הוא היה
מוגבל בכל הקשור לכמות האנרגיה הרוחנית שעמה היה מסוגל להתמודד .דבר זה נעשה מסיבה טובה מאוד.
שאר האנרגיה הרוחנית שלכם הוחזק כבתוך קונכייה במקום אחר ,בממד אחר במידה מסוימת ,עד שיבוא
היום שבו תוכלו לקבל אותה אל תוך הישות הפיזית שלכם שעל כדור הארץ.
עכשיו בעוד אנו עומדים בפתח הבית החדש שלכם ,ברצוננו שתדעו שמנת האנרגיה של הבית החדש שלכם
אינה מוגבלת עוד .אין יותר מגבלות" .מנת האנרגיה תמיד תתאים להתנסות בהווה" .יש לזכור זאת .מנת
האנרגיה של הבית החדש שלכם תהיה שווה תמיד להתנסות ולצרכים הדרושים לכם .אל תקבעו מראש כמה
קטן או גדול הוא הבית החדש שלכם.
הבית הישן שלכם תוכנן בראש ובראשונה כדי לאפשר לכם לחוות ולתמרן בצד שלכם של הצעיף .הוא תוכנן
באופן ספציפי כך שלא תהיה מערכת של יחסי גומלין במצב המודע שלכם לצד שלנו של הצעיף .האם תהיתם
אי פעם מדוע כאשר התפללתם חזק כל כך ובדמעות רבות כל כך למלאכים ולרוח ,שתפילותיכן לא נענו? היה
זה מכיוון שהצעיף לא אפשר זאת .הבית הישן שלכם לא אפשר לדבר להתרחש.
בבית החדש שלכם יש מבנה אנרגיה מסוג שונה .אמרנו בחודשים קודמים שהיו "בונים" חדשים שעבדו על
הבית החדש שלכם .הבונים בנו את המבנה ואת המסגרת של הבית החדש שלכם .זו מסגרת אנרגיה מורכבת
ומסובכת המקיפה אתכם .לא נפרט בנושא זה היום .אך נאמר שהיה צורך במיומנות רבה ובעידון עצום
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בהשוואה למה שהיה הבית הישן שלכם .יש מארג של אנרגיה סביבכם ההופך את המרכבה הישנה לחיוורת
בהשוואה .הוא אדיר ונהדר .הוא נארג בזהירות כדי לאפשר לכם להכניס את העצמי האלוהי ואחוז בו ולהיות
עמו בקשר ולהתחבר אליו .זהו מארג נהדר .זהו מארג יפהפה ועדין .זהו מארג תומך  -אנרגיה זו של הבית
החדש שלכם.
יש דבר נוסף שאנו מבקשים מכם להיות מודעים אליו בעוד אנו עומדים בכניסה אל הבית החדש שלכם .האם
שמתם לב לכך שבשעה שאנו מדברים שהתפיסה של מראהו של הבית החדש שלכם המשיכה להשתנות ממש
לעיניכם? תחילה הוא עשוי להיראות כטירה גדולה .אחר כך הוא עשוי להיראות כבית קיץ לבן ויפהפה .ושוב
הוא עשוי להיראות כשום דבר .אז הוא נעלם .הוא ממשיך ומשתנה בעודכם עומדים בכניסה .הבינו שכאשר
אתם נמצאים בבית החדש שלכם אלה הנמצאים בחוץ ,אלה הנמצאים מחוצה לו ,יראו את מה שיבחרו
לראות .חשוב לזכור דבר זה ביום הזה .הם יבחרו מה לראות ,מה שהם מקווים לראות ,כיצד יראה הבית
שלכם .אין לבית החדש שלכם דפוס או מראה או תחושה שנקבעו מראש .דומה שהוא אינדיבידואלי וייחודי
עבורם .לכן כאשר הם אומרים לכם שאתם נראים באופן מסוים ,הבינו שדבר זה בא מהם .השתמשו בזה כדי
להבין מהיכן הם באים .והאדם הבא יבוא אליכם ויאמר לכם שאתם נראים שונים לגמרי .אל תניחו לדבר זה
לבלבל ולהפתיע אתכם ,שכן כל אחד יראה אתכם בדרכו שלו.
עכשיו נבקש מהמלאכים המלווים אתכם לפתוח את הדלת ,ואנו נכנס אל תוך הבית החדש שלכם אתכם.
)אתנחתא( אתם תשימו לב לשני דברים כאן .ראשית כול ,שימו לב לאנרגיה .שימו לב להמהום ,לרטט של
הבית שלכם .אין זה בהכרח צליל .אין זה בהכרח אור .אין הוא בהכרח נובע ממקום אחד ,אלא מגיע מתוך כל
ההיבטים של הבית החדש שלכם .זוהי "תחושה" .הרטט הראשון שהרגשתם ,שמעתם או חשתם כשאמרנו
זאת … זכרו זאת .זה יהיה הבסיס עבורכם בחודשים הבאים כשתלמדו לעבוד עם הכלים של ביתכם החדש.
זהו התדר עבורכם .על תחשבו על כך יותר מדי ,ידידים יקרים .קבלו זאת ,את הרטט הראשון שחשתם בו .הוא
שלכם .עמו תעבדו .
בבית החדש שלכם ,אין דבר בפנים לבד מרטט זה .אין קירות כמו בביתכם הישן .אין תקרה .אין באמת
דלתות ,שכן אתם רק תופסים זאת כך כאשר אתם נכנסים .לכן ביקשנו מהמדריכים ליצור עבורכם דלת
כלשהי באותו רגע .אין מנורות ,אף על פי שדומה שאור נובע מכל חלקי הבית החדש שלכם .אין רצפות ,אף
על פי שדומה שאתם ניצבים על בסיס כאן .אתם יכולים לראות בברור החוצה שכן באמת שאין קירות .יש רק
תפיסה ,רמז קל של תפיסה של דפוס אנרגיה היוצר אולי קיר חיצוני ,אך אפילו הוא זז ומשתנה .מחוץ לבית
ראיתם מבנה .מבפנים אתם יכולים רק לראות רמז של דפוס אנרגיה ,דפוס המשתנה ללא הרף .דבר זה אמור
לומר לכם משהו ,ידידים יקרים .דבר זה צריך לומר לכם או שהבונים לא עשו את עבודתם היטב )צחוק( ,או,
ידידים יקרים ,שיש דבר-מה נוסף לעשות .אכן יש דבר-מה נוסף לעשות!
בתוך ביתכם החדש האנרגיה היא נייטרלית .היא נשארת נייטרלית עד אשר אתם מפעילים אותה .כאשר אתם
מחליטים שאתם רוצים קיר ,הוא ייווצר .כאשר אתם מחליטים שאתם רוצים כיסא כדי להירגע בסופו של יום
ארוך ,הוא יופיע .היו זהירים מה אתם בוחרים .שמעתם מילים אלה קודם לכן ,אך מעולם לא הייתה בידכם
ההזדמנות באמת לחוות מה משמעות הדבר .היו זהירים מה אתם בוחרים כאן בבית החדש שלכם ,שכן שם
הוא יהיה .אם אתם זקוקים לאנרגיה נוספת כדי להמשיך בעבודת היום יום שלכם ,בעבודה הרוחנית שלכם,
במשרה שלכם )שגם היא עבודתכם הרוחנית( ,אזי התכוונו לכך והזינו את עצמכם במזונות המתאימים
והאנרגיה וההזנה הדרושים יובאו אליכם .הם ימצאו את דרכם אליכם .אם אתם זקוקים ליותר מנוחה וליותר
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אנרגיה בגופכם הפיזי המגיעים מן השינה ,הודיעו על כוונתכם זאת .מיטה שבכמותה לא ישנתם מעולם
תופיע ,והיא תהיה שם עבורכם .אם הדבר שאתם זקוקים לו הוא פשוט שקט ,זמן להרהר ,יצרו זאת בתוך
ביתכם החדש .כל מה שאתם זקוקים לו במסעכם קדימה ,כל מה שאתם משתוקקים לו ,וכל מה שתתכוונו לו,
יכול להיווצר בביתכם החדש.
בביתכם החדש כל האנרגיות יישארו במצב נייטרלי עד אשר תיצרו דבר מה אחר .חשוב לזכור זאת ,שכן אם
רק תשבו בכיסא שלכם ותחכו שהדברים יגיעו אליכם ,דבר לא יבוא .כאשר אתם בוחרים להיות יוצרים,
כאשר אתם בוחרים לקבל את האלוהות של מי שאתם ,כל הדברים יתחילו להגיע .האנרגיה הנראית
כנייטרלית ,הנראית רדומה ,תתעורר לחיים .אם אתם זקוקים ליותר שפע בחייכם כדי להמשיך במסעכם
הרוחני כאן ,בעבודת ההוראה שלכם ,אזי אתם תמשכו אליכם שפע .אם אתם זקוקים לשפע ,אזי קראו לו
מתוך ביתכם החדש ,והוא יהיה שם עבורכם .אם אתם זקוקים לריפוי פיזי כדי להמשיך בעבודתכם הרוחנית
כאן ,הפעילו את האנרגיות בתוך ביתכם החדש .התכוונו לריפוי והוא יהיה שם.
בביתכם החדש מתרחשים כמה דברים .כפי שאמרנו האנרגיה נשארת במצב נייטרלי עד אתם בוחרים להיות
בוראים .דבר זה עלול ליצור קונפליקט עבורכם .אינכם בטוחים מה ליצור .אינכם כה בטוחים שאתם יוצרים
את הדבר הטוב ביותר האפשרי עבורכם .ידידים יקרים ,כאשר אתם עומדים בביתכם ,הבינו שכל דבר ודבר
שאתם יוצרים הוא מתאים .אל תפחדו מיכולת היצירה שלכם .למדו להתחיל לבטוח באלוהות שלכם .היא
תגיע מתוך העצמי שלכם .אל תפחדו ממנה ,שכן בתוך מבנה האנרגיה של ביתכם החדש ארוגה גם אנרגיה
שתקשה עליכם מאוד ליצור שלא כהלכה .זו הייתה תכונה של האנרגיה הישנה .זו הייתה תחונה כאשר הייתה
נפרדות .אבל ,כפי שאמרנו לכם קודם לכן  ,יש כעת אחידות במקור .יש אחידות בביתכם החדש .אל תפחדו
מיכולת הבריאה שלכם .אל תחכו לרוח או למדריכים שלכם או לאחרים לעשות זאת במקומכם.
ידידי מיום זה ואילך כאשר אתם נמצאים במצבים האנושיים שלכם ואינכם בטוחים ,ואתם חשים עדיין
כבדים מן האנרגיה הישנה ,חזרו למקום זה .חזרו אל ביתכם החדש .השמיעו את כוונתכם .אל תשמיעו אותה
אל טוביאס או אל הרוח או אל המלאכים .אנו יכולים לשמוע אתכם ,אך אין ביכולתנו לעשות דבר .השמיעו
אותה בביתכם החדש .השמיעו אותה אל העצמי האמיתי שלכם ,לכל מה שאתם .השמיעו כוונה .דבר זה יהפוך
את האנרגיה הנייטרלית לאנרגיה יצירתית .אז יתחילו כל הדברים להתרחש .כל הדברים יתחילו להתרחש .אל
תדאגו בקשר לפרטים כיצד זה מתרחש .אל תדאגו ,אל תחששו בקשר לאופן כיצד זה מושג.
בביתכם החדש יש לכם את היכולת ליצור את כל הדברים עבורכם .הבינו שהפרטים יטופלו על ידי עצם
המבנה ,האנרגיה ומארג העצמי האמיתי שלכם .ובאמת אתם הם אלה העושים זאת ,אך ברמות שאינכם
צריכים לדאוג בקשר אליהן שעה שאתם במצב האנושי.
כאשר תתחילו לראשונה לעבוד עם האנרגיה הזאת ,ייתכן והדבר יראה מעט מוזר .זו היא אפילו הסיבה לכך
שביקשנו שלושה ללוות אתכם היום ,לתת לכם תחושה נוחה .אינכם רגילים להתמודד עם אנרגיה רבה שכזו.
אינכם רגילים לתגובה המהירה של הרצונות והתשוקות היוצרות שלכם .אתם התרגלתם להתפלל לאחרים,
לבקש עזרה מבחוץ .רבים כאן עדיין מבקשים ממדריכיהם לעשות זאת עבורם .בביתכם החדש ,ידידי ,זה תלוי
בכם .אנו אכן נהיה כאן ונביט ונריע ונלמד ,אבל זה תלוי בכם.
כאשר תכנסו לביתכם החדש בעתיד ,אפשר שתחושו תחושה מעט מוזרה .אפשר שתהיה תחושה ראשונית של
חוסר-אמונה .חוסר האמונה יתרחש במידה וניסיתם והדבר לא עבד ואתם חשים שנכשלתם .אין זה כך .אם
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אתם מנסים והדבר אינו עובד  ,משמעות הדבר היא פשוט שאתם מנסים חזק מדי .לא צריך להיות שום מאמץ.
זו צריכה להיות כוונה המלווה באהבה .אם מעורב מאבק בעודכם עומדים בביתכם החדש כבוראים… אם
מעורבים מאבק או מאמץ ,אזי אינכם מאזינים לרטט שלכם ,לאותו "המהום" ששמעתם כשנכנסתם פנימה
לראשונה .אתם מאזינים רק לאינטלקט של האדם הישן.
כאשר תכנסו לראשונה ותתחילו להשתמש באנרגיה של ביתכם החדש ,תחושו חוסר אמונה וכי אתם
משתמשים לרעה באנרגיה או באופן לא מתאים .כפי שכבר אמרנו ,אין זה יכול להתרחש כאן .אם אתם רוצים
לבחון את התיאוריה הזאת ,אתם חופשיים לעשות כן) .צחקוק( עם החכמה שלכם ,עם מבנה הבית שלכם,
אינכם יכולים ליצור דבר בלתי הולם .אל תחששו מיכולות היצירה שלכם כאן .אל תחששו שאינכם ראויים
לעתיד לבוא .ייקח מעט זמן עד שתתרגלו לעבוד עם הבית החדש שלכם .איננו יכולים לעשות זאת בשבילכם.
אל תסמכו עלינו .ברור שאנו תמיד נמצאים כאן באהבה ,תמיד נמצאים כדי לדבר .איננו יכולים להפעיל את
האנרגיות הנייטרליות הללו בשבילכם .אלה אתם .זה מי שאתם .אתם צריכים לצעוד קדימה כבוראים.
ייתכן ולא תעברו אל הבית החדש שלכם בבת אחת .יש כאן תקופת מעבר .אתם תמשיכו ותגלו את עצמכם
נמשכים חזרה אל האנרגיה הישנה ,שכן היא חזקה עדיין אצל אנשים אחרים .היא חזקה עדיין אפילו אצלכם.
אך מיום זה ואילך הציבו עצמכם במודע בתוך ביתכם החדש ,ובמהרה תהפכו לתושבי קבע .תידרש מחשבה
מודעת אך חסרת-מאמץ להציב את עצמכם בביתכם החדש .כאשר אתם מוצאים את עצמכם חווים חוויה
מחר בעבודה או עם בני המשפחה המתסכלת אתכם ,הציבו את עצמכם במודע בתוך ביתכם החדש .הפכו
לבורא של מה שאתם בוחרים שתהיה התוצאה של אותה חוויה .עשו זאת על בסיס קבוע .יש צורך בחריצות
בכל יום כדי להציב את עצמכם במודע בתוך ביתכם החדש ,ללמוד לעבוד עם האנרגיות הנמצאות סביב,
ללמוד כיצד הן מגיבות אליכם ,וכיצד אתם מגיבים אליהן .דבר זה ,ידידים יקרים ,מחייב תרגול ,אך תרגול זה
צריך להיעשות מתוך אהבה .אם אתם מרגישים שאתם מתאמצים ונאבקים ,תוהים מדוע הדברים לא
מתרחשים… זה מכיוון שאתם מתאמצים ונאבקים.
אנרגיה זו כאן אינו בית שאתם שוכרים .אין זה בית בעל משכנתא .אתם בעליו של הבית הזה .אנו משתמשים
במטפורה של הבית כדי לעזור לכם להבין .זוהי האנרגיה של העצמי האמיתי שלכם ,של העצמי האלוהי שלכם.
היא באה מבפנים ,היא באה מבחוץ .אך כולה אתם.
בביתכם החדש ,ידידים יקרים ,ישנם חדרים רבים .אל תגבילו את עצמכם לעוצמה ,לגודל ,ליכולות של הבית
שלכם .עבדו עמם כדי להיות היוצר באנרגיה החדשה שלכם .אל תחששו או תתביישו מזה .על תהפכו
מתוסכלים אם בתחילה אין זיקוקין-די-נור .זה לוקח זמן ,כפי שאתם יודעים ,להזיז אנרגיה ממצב נייטרלי ואל
כיוונים אחרים .היו סבלניים.
אך יותר מכול ,ידידים יקרים ,כאשר אתם נמצאים בתוך ביתכם החדש ואינכם בטוחים מה לעשות או כיצד
לפעול או כיצד להיות הבורא באופן הטוב ביותר ,פשוט שאלו את ביתכם החדש .פשוט שאלו את העצמי
האמיתי שלכם .פשוט שאלו את כל האנרגיה שנמצאת שם .כאשר אינכם בטוחים שאתם עושים את הדבר
הנכון בהפעלת האנרגיות  -אם אינכם בטוחים שאתם עובדים כהלכה עם האנרגיות כדי להיות בוראים  -פשוט
שאלו את הבית שלכם ואז האזינו לתשובה .אל תשאלו אותנו .אל תשאלו את המלאכים ואת המדריכים .אין
זה הולם לשאול אותנו ,שכן מעולם לא עברנו זאת כמותכם! שאלו את הבית שלכם ,שאלו את העצמי האלוהי
שלכם ,ואז הקשיבו לתשובה .הקשיבו למקום ממנו מגיעה התשובה.
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יש היבט נוסף לביתכם החדש ,ידידים יקרים .אתם תגלו שכל הדברים מגיעים אליכם כאשר אתם מפעילים
את האנרגיות ,כאשר אתם משמיעים את כוונתכם ,כאשר אתם פועלים כבורא .לא יהיה עליכם לצאת החוצה
ולחפש את הדבר שאתם משתוקקים לו .הוא יבוא אליכם .באמצעות הכוונה שלכם ,אתם פשוטו כמשמעו
מפעילים ומטים וטוענים את האנרגיה שהייתה במצב נייטרלי ,וכמו מגנט ענק וקסום ,כל הדברים המתאימים
יובאו אליכם .אם אתם מבקשים סוג מסוים של בריאות ,השמיעו את כוונתכם בתוך הבית ואז הבינו
שבריאות זו תמצא את דרכה אליכם .היא תגיע ותנקוש בדלת שלכם .אם יש סוג מסוים של מערכת יחסים
שאתם בוחרים עכשיו )כעת לאחר שסילקתם מעליכם את מערכות היחסים הבלתי מתאימות!( הבינו
שמערכת היחסים ההולמת תגיע אליכם .אינכם צריכים לצאת ולחפש אחריה .אינכם צריכים להתהלך במרכז
הקניות ולתהות האם אדם זה או אחר הוא הנשמה התאומה שלכם) .צחקוק( אותו אדם יגיע אל סף דלתכם.
כל הדברים יובאו אליכם .הם יגיעו וינקשו בדלתכם .הם יהיו כה ברורים עד שתהיה לכם נטייה לומר שאין זה
אמיתי ,ואתם תביטו הישר דרכם .כאשר תפעילו באמצעות הכוונה שלכם ,כאשר תפעילו את ביתכם החדש,
הבינו שכל הדברים המתאימים יובאו אליכם  -שפע ,בריאות ,הבנות ,חכמה ,מערכות יחסים ,ידידים ,מידע
חדש ,כלים חדשים .ביתכם החדש הוא מגנט ענק אשר יביא את כל הדברים אל סף דלתכם .עדיין תהיה
תקופה שבה תחושו בדרכי האדם הישן ,אבל ידידי ,כאשר תאמינו בעצמי ,כאשר תעבדו עם האנרגיות האלה
בביתכם החדש ,אתם תראו בשינוי במהרה.
כפי שאמרנו קודם ,הרבה אנשים יימשכו אליכם ,אל ביתכם החדש .רבים יימשכו לשם לימוד ,ריפוי והבנה.
אפשר וחלקם יימשכו מכיוון שהם מתפלאים ואינם מבינים מדוע כיצד המראה הפיזי החיצוני של ביתכם
משתנה כל העת .אבל ,ידידים יקרים ,יהיו רבים אשר יימשכו אליכם ויבואו וינקשו בדלתכם לשם הדרכה.
הזמינו אותם אל תוך ביתכם .לעתים יהיה רק אדם אחד .לפעמים יבואו קבוצות גדולות ,כגון זו ,ועתים
גדולות יותר .הם יימשכו אליכם ,ולכם יהיה הרבה מקום והרבה אנרגיה והרבה מזון טוב בביתכם החדש .אך
זכרו שאנו אומרים שהם יימשכו אליכם .אין צורך לצאת החוצה ולהמיר אנשים ,לנסות לספר להם על הבתים
החדשים שלכם .הם יימשכו אליכם .כל המצבים ,כל הדברים שאתם זקוקים להם ,כל הכלים יימשכו אליכם.
כל הדברים יבואו וינקשו על דלתכם .אתם צריכים פשוט להיות במצב ,במודעות ,לשמוע את הנקישה ולפתוח
את הדלת.
]אתנחתא[
אנו נדבר על נושא נוסף בלילה זה .דיברנו בנושא זה בעבר וברצוננו להזכירו שוב עכשיו .זהו דבר שאנו
יודעים שכל אחד מכם כאן יחווה .ככל שתתחילו ללמוד מי אתם באמת ולהבין את הרטט שלכם ,ככל
שתתחילו לעבוד עם כדור הארץ החדש ,אתם מגבירים ,פשוטו כמשמעו ,את המודעות ואת הרטט שלכם.
אתם נעים ,פשוטו כמשמעו ,למקום חדש .יגיע זמן ,ידידים יקרים  -ככל שתהפכו מורגלים יותר לביתכם
החדש  -תגיע נקודה שבה יום אחד תושפעו מאוד על ידי האנושות .תחושו צער עמוק כאשר תביטו אל מחוץ
לביתכם החדש אל האנושות הגרה בחוץ .הדבר יביא דמעות לעיניכם .הדבר יגרום לכם לצער נורא .ראינו זאת
במספר מקרים בעבר.
מגיע זמן בטרנספורמציה שלכם שקשה לראות את הסבל שאנשים אחרים סובלים .אלה עשויים להיות בני
המשפחה שלכם או ידידים או עמיתים לעבודה .הדבר יגרום צער לאנושות ככללה .הצער יהיה עמוק יותר
וקשה יותר מבחינה פוטנציאלית להתמודדות מאשר העת שבה עזבו המדריכים שלכם .הצער יהיה קשה יותר
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להתמודדות מאשר הזמן שבו נתנה לכם הבחירה לעזוב את כדור הארץ או לשוב ולהתגייס לשירות הרוחני.
הוא יהיה קשה יותר מאשר כל הדברים שבהם התנסיתם בעשרים השנים האחרונות לחייכם.
אך הפעם הוא לא יהיה קשור בכם .הוא לא יהיה קשור ללבכם שלכם ,לדרככם שלכם .הוא יהיה הצער שאתם
חשים כלפי אנשים אחרים .לכן הוא יהיה קשה יותר לקבלה מאשר הצער עבור עצמכם .זו תהיה תקופה קשה,
ידידים .אנו כבר טווים את שמיכות הנחמה כדי לעזור לכם לעבור תקופה זו .כבר אנו מתכוננים לעתיד לבוא.
יגיע זמן ,פעם נוספת ,שבו תעמדו מול ההחלטה האם להישאר או לעזוב.
כאשר זה שהיה ידוע בשם יהושוע בן יוסף עמד על גבעה ביום אפל ונורא אחד ,הוא סבל כאב פיזי איום שכן
נצלב אל הצלב .לא בעבור עצמו הוא זעק .הוא הביט באנושות .הוא הביט בסבל של כל אחד ואחד מכם .הוא
ידע את המסע שתצטרכו לעשות ,והוא בכה ,הוא דימם ,לא עבור עצמו ,אלא עבורכם .אתם תחוו דבר-מה
דומה בחייכם כאן .אנו מעלים זאת עכשיו כדי שתתכוננו ,אף על פי שאין מילים שנוכל לומר שיכינו אתכם
כהלכה לזמן הזה .כאשר הרטט שלכם הוא ברמה אליה אתם קרבים ,יהיה קשה בתקופה מסוימת בזמן להביט
אל שאר האנושות וכדור הארץ.
נשוב ונדבר בכך בפגישותינו הבאות .כאשר תראו את שאר האנושות מנקודת מבט זו ,הבינו שגם אתם
עשיתם את המסע הזה .הבינו שיהיו להם מדריכים ומורים שהם אנושיים ,שהם ממשיים ואמיתיים ואשר
צעדו בנתיב והם חיים עכשיו בבית חדש .אתם תהיו המורים שלהם .אתם תהיו אלה שתסייעו לראות להם
את ביתם החדש .אתם תהיו אלה שתסייעו להראות להם את האלוהות שלהם עצמם.
]אתנחתא[
ידידים יקרים ,בביתכם החדש אתם אלוהיים .אתם מועצמים .אין אחר על כדור הארץ או בשמיים היכול
לאחוז ולהשתמש בעוצמה בדרך שאתם יכולים לעשות בביתכם החדש .אתם בחרתם בשירות הרוח בתקופת
חיים זו .אתם בחרתם לבוא למקום זה .אתם בחרתם עכשיו להתחיל לעבוד עם האנרגיות של כל שאתם ,של
הישות האלוהית והאמיתית שלכם .אנו מברכים אתכם על שעשיתם את המסע הזה .אנו מברכים אתכם על
כל שאתם עומדים ליצור בחייכם אלה .הבית הזה הוא אתם .אתם בעליו ולא אף אחד אחר .ואף אחד אינו
יכול לקחתו.
אתם אהובים מאוד בעבור העבודה שאתם עושים .אתם אהובים מאוד בעבור העבודה החדשה שאתם
עומדים לעשות.

וכך הוא.
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ארבע אמיתות רוחניות
תקשור שהוצג ב"כינוס האור השנתי" של קריון ,בסנטה פה ,ניו מקסיקו 14 ,ביולי.2000 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
טוביאס:
וכך הוא ידידי היקרים שאנו מתכנסים שוב יחדיו במרחב מקודש זה עם המשפחה ,עם שאומברה .במשך
השעה הבאה של זמנכם ,אני ,טוביאס ,אדבר באמצעות ידידינו ,שאנו מכנים אותו קלודרה )ג'פרי הופי
]המתקשר[( ,אך אנו נדבר ביום זה אל כל אחד ואחד מכם ,אל לבכם ,אל העצמי האלוהי שלכם.
המילים שאתם שומעים )וקוראים( אינן כה חשובות כמו המסרים ואהבה והאנרגיה שאנו מביאים ביום זה
למשפחה ,לשאומברה .לא לעתים תכופות אנו מתכנסים באנרגיה ובמרחב כגון אלה .לא לעתים קרובות
מתכנסים במרחב מקודש ולמטרה מקודשת כזו מאות על מאות של עובדי אור ,מאלה עמם עבדנו קודם לכן
)יותר מ -300איש( .אנו מבקשים מכם לחוש את רגשותינו בעוד אתם מאפשרים לנו להיכנס לחדר זה ,ואל תוך
לבבותיכם .האנרגיה זורמת פנימה .האהבה זורמת פנימה .לא לעתים קרובות אנו יכולים לבקר אתכם בדרך זו.
נשמו עמוק .נשמו עמוק .אפשרו לאלה הבאים לאהוב אתכם היום להיכנס אל תוך המרחב שלכם .נשמו עמוק
ואפשרו ,ידידים יקרים ,שכן בכך עוסק היום הזה וסוף השבוע הזה .הוא עוסק באפשור .אנו נרחיב על כך ביום
זה.
כעת ,ישנם שלושה מעגלים כאן כיום .המעגל הראשון מורכב מהגלגולים הקודמים שלכם .אלה הן הישויות,
האישויות ] [personalitiesשל מי שהייתם בגלגולים הקודמים שלכם .הן באות אל כינוס זה .רגע זה יקר
עבורן .הן עומדות סביבכם ,מודות לכם על העבודה שעשיתם בגלגול זה שלכם .העבודה שעשיתם בכל השנים
העתיד הוא ש ִ כתוב
הללו שבהן פסעתם על האדמה בגלגול זה סייעו לשחרר אותן .כפי שאמרנו קודם לכן "
העבר" .העתיד הוא שכתוב העבר .כשתצליחו להבין למה אנו מתכוונים באומרנו זאת ,תצליחו להבין מדוע
אתם כאן על האדמה .כאשר חוויתם מאבקים וסערות רבות ואת האתגרים של חייכם… כאשר חלפתם על
פני "נקודות בחירה" ובחרתם בנתיב מסוים ,שיניתם את התוצאה של אותם גלגולים קודמים .האנרגיות של
הגלגולים הקודמים שלכם מתכנסות כאן ביום זה כדי להעניק לכם כבוד ,מאות מהן עבור כל אחד ואחד מכם,
במעגל הראשון הבא להודות לכם על העבודה שאתם עושים.
במעגל השני ,ידידים יקרים ,נמצאים אלה שאתם מכנים המדריכים והמלאכים שלכם .הם אלה שהיו אתכם,
לא בצורה הפיזית ,אלה באופן אנרגטי במשך גלגולים רבים שלכם .שינויים רבים חלו בכל הקשור למדריכים
שלכם .הם מתכנסים כאן ביום זה במעגל השני .הם כידידים אוהבים ויקרים .אפשרו לעצמכם לחוש באנרגיה
שלהם .האנרגיה שלהם היא כמו הבית .תחושתה דומה לתחושה של ידידכם הטוב ביותר .הם נאספים כאן
ביום זה כדי להודות לכם על העבודה שעשיתם .נרחיב על כך אחר כך .הם נאספים במעגל השני .כפי שאמרנו
בתקשורים קודמים ,ידידים יקרים ,במשך השנה האחרונה המדריכים שלכם עזבו את שדה האנרגיה הישיר
שלכם .בעבר הם תחזקו את האיזון בתוך השדה הזה עבורכם בכל עת .במשך השנה הם עזבו את המרחב הזה.
אנו והם יודעים שהדבר גרם לכם לחוש ריקנות ,קור ובדידות ,אך היתה סיבה לכך שהם עזבו את שדה
האנרגיה הישיר שלכם .זה נעשה כדי שהאלוהות ] [Divinityשלכם תוכל למלא את אותו מרחב סביבכם .הם
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באים ביום זה במעגל השני כדי לחייך אליכם פעם נוספת ולאהוב אתכם ולהודות לכם .אין אתם מבינים עדיין
את ערכה וחשיבותה של העבודה שאתם עושים במקום זה המכונה כדור הארץ.
במעגל השלישי  -אלה המתכנסים כאן ,אלה הסובבים אתכם ומביאים לכם את אנרגיית האהבה  -הם אלה
שאתם מכנים אותם מלאכים נשגבים/מלאכים נעלים )ארכי-מלאכים( ] .[archangelsאכן ,רפאל .אכן ,מיכאל.
גבריאל .כל האחרים ..הם מתכנסים .הם מתכנסים זה לצד זה במעגל השלישי ביום מקודש זה .הם מתכנסים
עם אלה שאותם אתם מכירים בשמות :סאנאנדה ,בודהה ,והאחרים .ואתם חשבתם שהם המורים שלכם! אבל
עכשיו ,ידידים יקרים ,הם הלומדים .כולנו למדים מכם.
שלושה מעגלים מתכנסים במרחב זה ביום הזה .הם נושאים עמם דבר אחד .את האהבה .בתוך חבילת אהבה
זו עבור כל אחד ואחד מכם נמצאות מתנות הריפוי )הילינג( .בחבילה זו של אהבה נמצא כבוד .בחבילה זו של
אהבה נמצאת הכרת תודה.
אנו נמצאים כאן גם כדי לבקש מכל אחד ואחד מכם להמשיך במסעכם .הגעתם רחוק כל כך .הצעד הבא
שלכם ,התהליך הבא שלכם ,הוא התהליך של הבאת האלוהות שלכם אל תוך עצמכם .ידידי ,זה קרוב כל כך.
זה קרוב כל כך .הצעיף שביניכם ובין האלוהות שלכם עוביו כעובי נייר .שלושת המעגלים ביום זה מתכנסים
סביבכם כדי להביא לכם אנרגיה.
כעת ,שמנו לב שבני האנוש אינם יודעים היטב לקבל .נתתם הרבה .נתתם הרבה וביקשתם מעט .לאחרונה,
במסגרת מספר השנים האחרונות של זמנכם ,נטשתם מערכות יחסים שפעם היו קרובות ויקרות ללבכם .הדבר
הכאיב לכם .היו סיבות לכך .נתתם דברים שאותם אתם מכנים עושר חומרי .ויתרתם על שפע כדי שדעתכם
לא תוסח .אפילו ויתרתם על חלקים מבריאותכם ומגופכם הפיזי כדי להגיע להבנות עמוקות יותר של האנרגיה
החדשה שאתם מתחילים ללכת בתוכה .ויתרתם הרבה ,עובדי אור יקרים.
נעצור כאן לרגע ונבקש מכל אחד ואחד מכם  -ללא תחושת אנוכיות  -לקבל במשך מספר דקות .ישנם שלושה
מעגלים הבאים לכאן היום כדי לחלוק לכם כבוד ,לתת לכם מתנות .אנו מבקשים מכם כעת ל קבל את מה
שהוא באמת שלכם  -את מתנת האהבה .הושיטו את ידיכם וקבלו את מה שאנו מביאים .נבקש מקלודרה
להיות בשקט לרגע .ידידים יקרים ,קבלו בפתיחות שכן זו הסיבה האמיתית לבואנו לכאן ביום זה.
]אתנחתא[
אכן ,כולכם כה ראויים! אילו רק יכולתם לראות כפי שאנו רואים ומבינים מהצד שלנו של הצעיף את חשיבות
העבודה שאתם עושים ,הייתם פותחים בחופשיות את לבכם ומקבלים את האהבה הנגישה עבורכם ביום זה.
זו אכן אנרגיה מתוקה!
עכשיו נתחיל בלימוד של יום זה ,בשיחות של יום זה .הולם הוא שיום זה הוא היום "הרביעי" בנומרולוגיה
שלכם ושזהו הכינוס הרביעי של עובדי האור .אנו ניתן לכם ארבע אמיתות ,ארבע נקודות יסוד עבור כל אחד
ואחד מכם .אנו מבקשים מכם לחשוב על האופן שבו הן משפיעות עליכם בחייכם בעת הזאת .אנו מבקשים
מכם לחשוב כיצד זה משפיע על אלה עמם אתם עובדים ושעמם תעבדו בריפוי ובהוראה .אלה הן ארבע
אמיתות שאנו מביאים היום בשעה ארבע וקצת ]צחקוק[.
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האמיתה הראשונה ,ידידים יקרים ,היא שהרוח אינה יודעת את תוצאת המסע שלכם כאן על האדמה .אלוהים
אינו יודע מה עומד לקרות .כולכם מחזיקים במערכת אמונה שמסעכם על האדמה תוכנן מראש .אתם חשבתם
שהתוצאה היתה ידועה .הכנסיות שלכם מלמדות זאת היטב .הן מלמדות אתכם שהאלוהים יודע הכול .הוא
יודע אפילו מה אתם עומדים לעשות ברגע הבא .ידידים יקרים ,האמת היא ,האמת של הרוח ,של האחד הנצחי
היא שהאלוהים אינו יודע את התוצאה .זה מפחיד קצת אולי .מפחיד קצת לדעת שאתם ,כל אחד ואחד מכם
כאן ,כל בן אנוש על פני האדמה ,אתם אלה הבוראים ,היוצרים .אתם אלה היוצרים כל רגע חדש בזמן.
אתם רואים ,אתם הנמצאים במודעות אנושית ובגוף אנושי ,אתם חיים מחוץ ל"מעגל" של הבריאה הראשונה
שלכם .אנו חיים בתוך המעגל של הבריאה הראשונה .אנו חיים בממד שונה משלכם .אתם חיים מחוץ למעגל.
שכן בכל יום ,בכל רגע ,כל בחירה שאתם לוקחים יוצרת דבר-מה חדש .הרוח אינה יודעת את התוצאה.
למן התקופות המוקדמות ביותר שלכם ,אתם למדתם שהאלוהים יודע את התוצאה .אם כך היה ,ידידים
יקרים ,מדוע אתם פה? מדוע אתם מתמודדים עם כל האתגרים והקשיים והחוויות החדשות אם האלוהים
כבר יודע את התוצאה? אלוהים אוהב אתכם בכל לבו ומעולם לא יבקש מכם להקריב אילו התוצאה היתה
כבר ידועה .האחד הנצחי אינו יודע את התוצאה .חשבו על כך כאשר אתם עובדים עם האחרים בריפוי .חשבו
על כך כאשר אתם מלמדים אחרים .זהו אחד ממחסומי הדרך האמיתיים שיש לבני האדם .כאשר מחסום זה
ישוחרר מלב המודעות של מי שהם ,ניתן יהיה להתקדם הרבה באנרגיה של כדור הארץ החדש.
האמיתה השניה שלנו ביום זה היא שלאלוהים אין סדר-יום .לאלוהים אין סדר-יום .שוב אפשר ותתקשו להבין
זאת .אתם ,במיוחד אלה שכונו "לוחמי האור" הניחו שאתם אמורים ללכת בכיוון אחד ,בכיוון שאתם מכנים
אותו "אור" .לאלוהים אין סדר-יום כפי שיש לבני האדם .אלוהים אינו מבין "טוב" ו"רע"" ,אור" ו"חושך",
"נכון" ו"לא-נכון" .אלה הן תפיסות ומונחים אנושיים .אין סדר-יום .לכן ,ידידים יקרים ,אנו שואלים מדוע אתם
שופטים את עצמכם במידה כה קשה? אין כאן כל סדר-יום .מדובר כאן בחוויה ,בהתנסות .המסע שלכם עוסק
בהתנסות .כל מה שאתם עושים וכל מה שאתם חווים מעניק לכל הבריאה משוב )פידבק( חשוב .אך שוב ,אין
כל סדר-יום.
חשבו כיצד אתם שופטים את עצמכם .חשבו כיצד אתם מחזיקים באשמה ובבושה .אתם חושבים שלא
עשיתם את "הדבר הנכון" בנקודה זו או אחרת בתקופת החיים שלכם .הביטו בזה מנקודת המבט של
האלוהים .עברו למודעות זו לרגע וראו שאין כל שיפוט .ראו שיש רק אהבה .אין כל שיפוט כלפי כל חלק
שהוא מהעבר שלכם או כלפי כל דבר שהוא שאירע לאורך הנתיב .יש רק אהבה והבנה .אין זה מבחן ,זה
מעולם לא היה מבחן .אין כלל מבחנים .אין סדר יום.
ייתכן וקשה לכם להבין נקודה זו .אפשר שהיא תגרום למאבק מסוים לאינטלקט שלכם ,שכן אתם אומנתם
טוב כל כך על ידי ההורים והמורים שלכם ואפילו על ידי העבר שלכם שאתם חייבים ללכת בדרך מסוימת זו
או אחרת .אך אנו מבקשים מכל אחד ואחד מכם כעת  -שכן כל אחד מכם הנמצא כאן או הקורא מילים אלה
הוא עובד-אור מתקדם  -שחררו תפיסה זו ,ותשחררו הרבה מהמשאות שאתם נושאים עמכם .כאשר אתם
עובדים עם אחרים בריפוי ,עזרו להם להבין ,אף על פי שהם יתנגדו .עזרו להם להבין שאין סדר-יום .אין נכון
ולא-נכון .ברור שהם יתווכחו אתכם .הם יגנו על הדואליות בעוז .הם יתווכחו שחייב להיות טוב ורע .אך בקשו
מהם גם לעמוד במקום של מודעות-אלוהים ולהבין שאין סדר-יום.
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האמיתה השלישית שלנו ביום זה היא אמיתה שתתקשו להבין אותה ,אך ישנם כאן אנשים אשר מתחילים
באמת לקלוט את התפיסה .ידידים יקרים ,אלוהים והמלאכים שלכם וכל הנמצאים בצד הזה אינם יכולים
לעשות זאת בשבילכם .אנו שומעים את התפילות שלכם .אנו שומעים אתכם מבקשים עזרה .אנו שומעים
אתכם מבקשים מאתנו לשנות מצבים בחייכם .ההכרה שזכתה בהארה ,הלב שזכה בהארה מבינים שאיננו
יכולים לעשות זאת עבורכם .כאשר דבר מה מתרחש בחייכם עכשיו בדרך של סנכרון ..כאשר דבר מתרחש
ברגע המתאים ובזמן המתאים ,אנו מודים לכם על שאתם מודים לנו ,אבל ,ידידי ,אתם צריכים להודות
לעצמכם על כל המתרחש בחייכם.
בגלל עצם טבעו ומערכו של הצעיף של כדור הארץ ,איננו יכולים לבוא ולהתערב .אפילו אם רצינו ,איננו
יכולים .ישנה מעטפת אלקטרו-מגנטית העוטפת את מודעותכם שמקשה עלינו מאוד להיכנס .זו גם הסיבה
מדוע ,ידידים יקרים ,ש"השד" אינו יכול לתפוס אתכם בלילה )צחוק( .שכן גם "השד" אינו יכול לחדור מבעד
לצעיף .אנו חוזרים ואומרים שאיננו יכולים לעשות זאת עבורכם.
כאשר דיברנו לראשונה על תפיסה זו באוזני אחרים ,בא הדבר כהלם וכהפתעה מסוימים .הם חשבו
שהמדריכים והמלאכים שלהם עושים את הדברים האלה עבורם .אך לא כך היה .היתה גם תחושה ראשונית
של ריקנות ובדידות .אך כאשר תתחילו לראות ולהבין שכל העוצמה נמצאת בפנים  -היא כבר בתוככם  -אתם
תבינו אז שאתם משפיעים על המצבים שלכם.
אנו שומעים אתכם מתפללים בלילה .וכל התפילות שלכם נשמעות .הבינו כעת שאיננו יכולים לעשות זאת
בשבילכם .כאשר אתם עובדים עם אחרים ומלמדים אחרים ,גם הם יתנגדו לתפיסה שהם אלה שעושים זאת,
שהם אלה היוצרים .יש תשוקה מסוימת מצד בני האדם לסמוך על אחרים ,להאמין שכוח חיצוני נעלה יותר
הוא המושך בחוטים .ברור שיש כוח נעלה יותר… וברור שהוא נמצא בכם .לכן הבינו ,ידידים יקרים ,שהרוח,
שאלוהים ,ואפילו המלאכים שלכם אינם יכולים לעשות זאת בשבילכם .הפכו מועצמים .התחילו להשתמש
באלוהות המגיעה כעת אל תוך ישותכם כדי לשנות את בריאתכם והשפיעו עליה.
כעת אנו מגיעים לאמיתה הרביעית ביום זה .זהו דיון מעט יותר ארוך והוא אומר שעליכם לדעת ששוב אינכם
קשורים על ידי קרמה או על ידי חוזים .החוזים שלכם מולאו .אינכם קשורים על ידי העבר .הקרמה שלכם
משוחררת ,ידידים יקרים .רבים מכם חיים עדיין בשאריות הקרמה הישנה .כעת הגיע הזמן לשאריות אלה
לעזוב .אמרנו קודם לכן שבמעגל הראשון המתכנס כאן ביום זה נמצאים כל הגלגולים הקודמים של מי
שהייתם .הם גם מייצגים כמעט את כל הקרמה שלכם .הם חיכו לכם ולגלגול הזה שישתחרר .שכן בעוד כל
אחד מהגלגולים האלה הסתיים מרבית מהאנרגיה שלהם נשארה בכדור הארץ .מרבית מהאנרגיה של מי
שהייתם בעבר הוחזקה על ידי גאיה .כעת הגיע הזמן לשחרר .הגלגולים הקודמים שלכם ,אלה העומדים
לצדכם ביום זה ..משתוקקים לשוב הביתה .לכן אמרנו קודם לכן שהם מודים לכם על העבודה שעשיתם ,שכן
מה שאתם עושים הוא לשחרר אותם.
יש פסוק בכתבים הקדושים שלכם אותו הזכרנו בעבר המדבר על כך שישוע יחזור ליום הדין הסופי .בפסוק
נאמר שתתרחש תחיית מתים ,והם יעמדו למשפט .ידידי ,הפירוש של פסוק זה שונה במידה מסוימת.
משמעותו שכאשר תשוב אנרגיית ישוע אליכם ,תשוב אל ישותכם ,אזי כל אחד מהגלגולים הקודמים שחי על
כדור הארץ יהיה חופשי כעת להשתחרר מכדור הארץ ,חופשי לשוב הביתה .דבר זה גם משחרר את גאיה
ממשא אדיר שהיא נשאה ,מהמשא של כל הגלגולים הקודמים שלכם .ושוב ,ידידי היקרים ,אתם תוהים מדוע
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אתם חשים בודדים ומרוקנים לעתים .שכן בעבר הייתם מוקפים על ידי כל הקרמה שלכם ,על ידי כל הגלגולים
הקודמים שלכם ,אך כעת הם עוזבים ונפרדים .הם משאירים רק אתכם .הם מכבדים ומודים לכם והם חוזרים
לכבוד אירועים מיוחדים כגון זה.
אכן ,הגלגולים הקודמים משתחררים .האנרגיה משתחררת מכדור הארץ .היא עוברת לידכם ודרככם ושבה
הביתה ,ומשאירה אתכם כאן על כדור הארץ בעת הזאת לשם דבר אחד חשוב  -ודבר זה הוא להביא את
האלוהות שלכם עצמכם .אין חוזה .אין קרמה .אולי הדבר מטריד אתכם במקצת .אולי אתם חשים תחושה של
היעדר ייעוד .תמיד הייתם קשורים על ידי הקרמה בעבר .אך כעת אתם הופכים משוחררים כדי להתחיל
בעבודה האמיתית שלשמה באתם .ידידים יקרים ,בעוד אתם נעים בזמן אדיר זה של מתן רשות והשתחררות,
הגוף והרגשות שלכם חווים תחושות ורגשות מוזרים .זה מה שחוויתם לאחרונה ,הכול כהכנה לקבלת
האלוהות שלכם ,להסכים ולקבל אותה אל תוך ישותכם.
בעת הזאת עזבו אחדים ואחרים יעזבו בקרוב .זמן זה הוא הזמן שבו אתם קרבים לסוף תהליך השחרור .אתם
עוברים תקופה של "כלום" .אתם עוברים תקופת זמן הנראית נייטרלית .זהו זמן שבו אפשר שתחושו חוסר
התלהבות .אתם עשויים לחוש מנותקים מעצמכם וממי שהייתם קודם לכן .אתם עשויים לחוש מנותקים
מהרוח ,מאנשים אחרים ,מעצמכם .תקופה זו של "כלום " נמשכת שלושה ,אולי שישה חודשים מהזמן שלכם.
זו תחושה קרה למדי ,תחושה של ריקנות ,תחושה של היותכם לבד ,אך כל זה הוא חלק מתהליך שאתם
עוברים כעת .כל זה קשור למקום שאליו אתם צועדים  .במשך תקופה זו של "כלום" אל תתרגשו .אל תנסו
להגיב .היו פשוט במרחב של אהבה ,במרחב המאפשר .זהו חלק מהתהליך.
אתם נעים אל תוך אנרגיה חדשה לגמרי ,אנרגיה שכינינו אותה" :האנרגיה של כדור הארץ החדש" .עברתם
תהליכים רבים מאוד כדי להגיע לשם .האין זה מפליא אתכם שכאשר אתם מדברים עם חבריכם עובדי האור,
שגם הם חווים חוויות ותחושות דומות? אולי בגרסאות שונות ,אך גם הם חווים סוג דומה של תחושות
ורגשות .אתם כולכם יחד בנתיב ,נתיב של משפחה ,נתיב של שאומברה.
במהרה תלכו ותחוו דבר מה חדש .מה שתחוו הוא תהליך אחד או צעד אחד הקודם לאלוהות האמיתית שעה
שאתם כאן על כדור הארץ בצורה האנושית.
צעד אחרון זה ,ידידי ,תהליך אחרון זה שתעברו הוא בלתי רגיל .הוא יחייב אתכם לחשוב מעט ,הוא יציב
בפניכם אתגרים מסוימים .חלק מכם הנמצא כאן כבר מתחיל לעבור תהליך זה .הקבוצה הזאת תעבור תהליך
זה בת קופה שמעכשיו ועד שנשוב ונפגש כך שוב בשנה הבאה .זהו תהליך של מתן רשות/אפשור ,תהליך של
מתן רשות/אפשור סופי .דבר זה יהווה אתגר עבורכם ,שכן יש לכם מטרות/ייעודים .אתם אלה שיש להם
כיוון .אתם אלה שדחפו קדימה לאורך הנתיב שלכם .וכעת אתם תתבקשו ממעמקי ישותכם להרשות ולקבל
את כל הדברים הללו הנמצאים בחייכם .אתם תתבקשו פשוט לעמוד ולאפשר לתהליך להתרחש.
עד עתה ניסיתם לשנות את התהליך .ניסיתם להשתמש באנרגיה שלכם כדי לשנות את התוצאות של הדברים
בחייכם ,דברים בחייהם של אחרים .ניסיתם למקד את האנרגיה מההכרה שלכם ואפילו מהלב שלכם לשם כך.
ופעמים רבות חשתם תסכול שכן דומה שדבר זה לא הצליח.
דמיינו שאתם נמצאים בחוץ וסופה מתחילה להתהוות באופק ,ואם זאת אינכם רוצים כל כך שהסופה תהיה
במקום שבו אתם עומדים .בעוד הסופה מתקרבת אתם מנסים לפזר אותה באמצעות הכרתכם ולהזיז אותה.
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אך הסופה ממשיכה לנוע בכיוונכם .במהרה היא תוריד עליכם גשם ,ואתם תוהים מדוע לא הצלחתם להזיז
אותה ,לשנות את מסלולה.
עכשיו ,באנרגיה החדשה ,פשוט עמדו במקום של מתן רשות .אל תנסו לשנות את התוצאה אלא פשוט הבינו
מה מתרחש .אם יורד עליכם גשם ,כן יהי .אם העננים מתפזרים והשמש יוצאת ,כן יהי.
כאשר אלה ממשפחתכם הסובלים כאב באים אליכם ,ואתם אינכם אוהבים את הדרך שבה הם מנהלים את
חייהם ,פשוט תנו רשות ,אפשרו .אל תנסו לשנות אותם ,פשוט אפשרו .היו במקום של מתן רשות ,של
אפשור .אם גופכם לוקה במחלה… אנו יודעים שניסיתם דברים רבים… אנו יודעים לקחתם תרופות… אנו
יודעים שניסיתם באמצעות ההכרה שלכם לשנות את התוצאה .אנו מבקשים מכם כעת ,קשה ככל שזה יהיה,
פשוט לאפשר ,פשוט לאפשר.
ידידים יקרים ,קרב זמן שבו כל אחד ואחד מכם יבין כיצד פועלים הדברים ,ובהבינכם כיצד הדברים פועלים,
תבינו אז כיצד להיות יוצרים אמיתיים .כאשר אתם יושבים בשקט ,כאשר אתם מאפשרים לדברים להיות,
אתם מתחילים לראות דברים ולהבחין בדברים ולהיות מודעים כפי שלא הייתם מעולם .כאשר אין כל סדר
יום מצדכם ,כאשר יש רק התבוננות אוהבת ,אתם תתחילו לראות את המרקם ,את השתי וערב מהם מורכבים
הדברים .אתם תתעלו מעל לצעיף במהירות רבה למדי שעה שאתם נשארים עדיין בביולוגיה האנושית .אתם
תתעלו מעל לצעיף .אז תתחילו להבין את כוחות הבריאה האמיתיים שלכם.
אין זה דבר שתצטרכו להתאמץ בשבילו באמצעות ההכרה או הלב .אתם תזכו בנקודת מבט חדשה ,תבינו
כיצד הדברים פועלים ,כיצד הם פועלים באמת .באמצעות הבנה זו אתם תתחילו אז ליצור ולהשפיע ,ליצור
בדרך שלא הבנתם עד לנקודה זו .תהיו מסוגלים ליצור בדרך אוהבת ,בדרך של הבנה ,בדרך של זרימה.
כדי להגיע לשם ,אתם תעברו תקופה של מתן רשות מוחלט ופתוח ,אפשור פתוח ומוחלט לכל היש .שוב לא
תצטרכו להיות הסכר שבנהר .שוב לא תצטרכו להיות הקיר החוסם את הרוח .ידידים יקרים ,בתקופות החיים
שלכם עכשיו שבהן אתם עובדי אור ,כאינדיבידואלים ,אלה המתחילים להבין את אלוהותם ,אפשרו לרוח
לנשוב ואפשרו לנהר לזרום .אפשרו לרוח לנשוב ולנהר לזרום ,ידידים .על תתנגדו בזמן הזה.
עם ההבנה שתבוא ממתן הרשות ,תראו אז כיצד פועלת בריאה אמיתית .תהיו מסוגלים אז ליצור ממרחב
בתוך ישותכם שלא חשתם אותו מעולם קודם לכן .זו גם מרבית הסיבה שבגללה הגעתם לכאן לכדור הארץ
בראש ובראשונה ,כדי להגיע לנקודה זו ,להגיע לנקודה של האינטגרציה עם האלוהות ,עם העצמי האלוהי
שלכם ,עם המודעות האנושית שלכם .כל אחד ואחד מכם צעד עטוי בצעיף ,נפרד מהרוח שבמודעותכם במשך
עידן ועידנים .כפי שנאמר מוקדם יותר ביום זה על ידי הדוברת ,ד"ר ריינולדס ,תחושת האובדן הגדולה ביותר
היתה ההפרדה מן הרוח .השלמתם את המעגל והגעתם לנקודה כעת שבה אתם יכולים לקבל את האלוהות
הפנימית הזאת.
]אתנחתא[
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אנו רוצים לשתף אתכם ביום הזה בהבנה ,במחשבה שאולי תענה על שאלה שלכם ,שאולי תיצור שאלות
חדשות .אנו שומעים רבים מכם שואלים את השאלה" :מדוע אנו נמצאים כאן בכלל?" "אנו יודעים" ,אתם
אומרים" ,שלכבוד הוא לנו להימצא כאן .אנו יודעים ש'רוחצים את רגלינו' על שאנו נמצאים כאן ,אבל מדוע?"
כולכם בוראים .כולכם חוויתם דברים רבים במקומות שונים ורבים מאוד .אתם עזרתם ליצור את הכוכבים
שביקום .אתם עזרתם ליצור רבים מדפוסי הרגשות והמחשבות והתחושות .אתם הייתם כציירים קוסמיים,
יוצרים תמונות חדשות ,יוצרים אירועים חדשים עבור כל היש .הקשר שלכם לאלה מן הכוכבים הוא באמת
קשר אל עצמכם.
אך הגיעה נקודה בבריאה ,אפילו עם כל הכלים שעמדו לרשותכם ,כל ההבנות והחירות שהיו לכם… הגיעה
נקודה של "קיפאון אנרגטי" מסוים ,של עצירת אנרגיה .לא היה זה טוב או רע .ז ה פשוט היה .הייתם כילדים
במגרש המשחקים המגלים דברים חדשים ,בוחנים דברים חדשים ,ויוצרים דברים חדשים .לבסוף הגיעה נקודה
שבה לא יכולתם להמשיך עוד ,מקום שבו הבריאה לא יכלה להמשיך עוד.
הבריאה הגיעה למבוי סתום .הדרך לעבור מבוי סתום זה ,הדרך להגיע להבנות שיאפשרו לבריאה להמשיך
קדימה ,היה מקום קטן ששמו כדור הארץ .אתם בחרתם לבוא לכאן .אתם בחרתם לעטות את הצעיף .אתם
בחרתם להיפרד מן הרוח .אתם בחרתם דבר רב עוצמה הקרוי דואליות כדי לנוע אל מעבר למגבלות הבריאה
כפי שידעתם אותה .זו הסיבה לכך שחוויתם כל כך הרבה כאן על כדור הארץ .זו הסיבה שלא הבנתם מי אתם
באמת .זו הסיבה שהייתם מוגבלים ביכולתכם ליצור  -לכאורה .זו הסיבה שאתם כאן.
כפי שאמרנו קודם לכן ,עצם העבודה שאתם ובני אדם אחרים עושים כאן על כדור הארץ משחררת את כל
שאר הבריאה להמשיך ולהתרחב ,להמשיך לגדול בדרך שלא היתה אפשרית קודם לכן .פעם נוספת אנו
מבקשים שלא יהיה כל שיפוט לגבי אירוע זה ,מבוי סתום זה .זה פשוט היה .פשוט הגיעה הנקודה שבה היה
צורך בהבנות עמוקות יותר .וכדי שהבנות אלה יתרחשו ,קבוצה מסוימת של מלאכים הגיעה למקום עוטה
צעיף כבד ,נפרדה במודעותה מן הרוח .וכך אתם בחרתם לבוא לכאן .וכך אתם נתתם הרבה כל כך לכל שאר
הבריאה .הדבר הנובע מעבודתכם כאן הוא הדבר שאנו מכנים "הבריאה השנייה".
כעת ידידנו קלודרה קורא עלינו תגר בנקודה זו ,כפי שהוא עושה פעמים רבות כל כך .הוא שאל" :אך כיצד
יכולה להיות בריאה שנייה ,האין הבריאה הראשונה מכילה את כל הדברים?" אנו אומרים לכם שוב שהבריאה
הראשונה הגיעה למבוי סתום שבה כך נראה היא לא יכלה להתקדם ללא הבנות עמוקות יותר מסוימות .כדי
להשיג הבנות אלה היה צורך בדינמיקות של ההפרדה ,בדבר הקרוי הצעיף .לכן אין ביכולתנו לעשות זאת
בשבילכם .אתם הייתם צריכים לעשות זאת .הצעיף מנע אפילו מאתנו מלבוא לכאן ,אפילו כאשר רצינו.
הצעיף גם מנע מאלה המגיעים ממקומות אחרים ביקום מלהיכנס .הוא שומר את כל הדברים נפרדים .ואתם
תוהים מדוע אתם זוכים לכבוד .אתם תוהים מדוע אנחנו מחשיבים כל כך את מה שאתם עושים.
כעת אתם מגיעים לנקודת מעבר עם כל העבודה שעשיתם ,עם כל השחרור וההקרבה שעשיתם .אתם מגיעים
לשלבים האחרונים של המסע שלכם ,של ההגשמה שלכם .לאחר שתעברו את תקופת "הכלום" ,תעברו אז
תקופה של מתן רשות לכל הדברים ,של ראייה כיצד הדברים באמת עובדים ופועלים .זה זמן שבו אין לנסות
ולהשפיע או לדחוף את התוצאה ,פשוט התבוננו כיצד האנרגיה עובדת .לאחר מכן ,ידידי היקרים ,תתחיל
האינטגרציה האמיתית .אתם תתחילו לקבל את האלוהות הפנימית ,עם ההבנה והחכמה כיצד להשתמש בה.
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כאשר נתכנס במעגל זה שנית בעוד שנה מעכשיו ,יהיו אלה אשר יתחילו להבין מהי בריאה אמיתית בעודם על
כדור הארץ .האחרים יבואו בעקבותיהם במהרה.
האהבה שאנו חשים כלפיכם אינה ניתנת למדידה .את התודות שלנו אליכם לא ניתן לתאר .אמרנו לקבוצות
אחרות שבעודכם עוברים במנהרת ההתרוממות מעלה ,לא יהיה מי שיפגוש אתכם שם ,רק אתם עצמכם .שכן
אף אחד לא עשה זאת קודם לכן .אני ,טוביאס ,אלה ממועצת הארגמן ,אלה העומדים בשלושת המעגלים ביום
הזה ,אף אחד מהם לא חצה את המנהרה שאתם חוצים .אתם הראשונים לעשות זאת .כאשר תגיעו לשם,
יברך את בואכם העצמי שלכם עצמכם.
אם כך ,ידידי ,כפי שאתם כבר יודעים ,אתם תהיו אלה שילמדו את האחרים ותברכו את בואם של האחרים
כאשר הם יעברו במנהרת ההתרוממות מעלה .כל אחד ואחד מכם כאן הוא מורה .כל אחד ואחד מכם כאן הוא
מתנדב שביקש להיות בראש .כל אחד ואחד מכם כאן אמר  -ואנו שמענו את תפילותיכם  -כל אחד מכם אמר:
"רוח יקרה ,אלוהים יקר ,אעשה הכול כדי לשרת .אוותר על הכול כדי לתת שירות .אוותר על כל דבר ועל הכול
לטובת כל היש" .זו הסיבה מדוע אתם יושבים כאן )וקוראים את המסרים הללו( ביום זה ,מוקפים על ידי
עשרות אלפי ישויות שבאו פשוט כדי לומר" :תודה" .כולנו אוהבים אתכם מאוד .אף אחד מכם לעולם אינו
לבד.
וכך הוא.
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