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כל הזכויות שמורות.

כווננו כיוונון עדין את מודעותכם הרוחנית
מאסטרים אהובים ,הבה נעצור לרגע לפני שנתחיל בדיון שלנו .עצמו את עיניכם ואפשרו לתחושת
הזמן והמרחב להתפוגג .דמיינו זרמים של אהבה/אור הקורנים מתוך מעיין מרכז הלב שלכם וזורמים
החוצה ומקיפים כל אדם וכל דבר על כדור הארץ ,ואז ראו אותם עולים מעלה לכיוון כל הפלנטות
והכוכבים שבמערכת השמש שלכם .באמצעות הראיה הפנימית שלכם ,ראו כיצד מיליוני קרני אור,
קטנות כגדולות ,קורנות חזרה אליכם מכל ישות חשה על כדור הארץ .שכחו את השנאה ,את הפחד,
את השיפוט ואת האמונות השונות שלכם בעודכם מתחברים עם לב המהות של אחיכם ואחיותיכם
בעולם כולו .אתם ייחודיים ואף על פי כן דומים ,שכן כולכם עשויים מאותו חומר כחומר ממנו עשוי
הבורא – אור אלוהי טהור – אור המכיל את המהות של כל מה שהיה אי פעם ואת כל מה שיהיה :את
הפוטנציאל הלא-מוגשם של האלוהים ,ואתם ,ניצוץ אור פיזי מוגשם ,אתם נושאים את הפוטנציאל
המלא של האלוהים .אפשרו לעצמכם להיות מורמים למקום מיוחד שבו אתם ישות אור קורנת
המרקיעה שחקים ,המתחברת לכל ישות אור אחרת ביקום .אין כל הפרדה .לא יכולה להיות הפרדה,
ואין זה משנה כמה הרחקתם במסעכם ממרכז הלב של הבורא .אין זה משנה איזו משימה לקחתם על
עצמכם במשך הדורות ,או לבוש הבשר שעטיתם; אין זה משנה כמה פעמים פיצלתם את קרן הנשמה
שלכם לחלקים קטנים יותר ויותר ,תמיד הייתם מחוברים לנוכחות האני הנני האלוהית שלכם ולבורא.
ותמיד הייתם מחוברים אלה לאלה – החיבור מעולם לא נשבר והוא לא ישבר לעולם.
נשמו נשימות איטיות ועמוקות בעודכם חשים גלי אור בוהקים ,צבעוניים וזוהרים המלאים
באהבה/אור וסגולות האלוהים אבינו/אמנו מקיפים אתכם .בתוך גלי אור האלה נמצאים כל האנרגיה
והמרכיבים להם תזדקקו אי פעם כדי לבנות את שדה החלומות שלכם; כדי להניח את היסודות של
העידן החדש; כדי לתבוע את המאסטריות שלכם .דעו שהמחסומים בינינו שוב אינם קיימים .אף על
פי שמעולם לא באמת נפרדנו ,דעו שכעת נתונה בידינו הרשות לחזק את הקשר שלנו אתכם ,מרגע
לרגע ,מיום ליום .שוב אין אתם ילדים הכושלים בחשכה בדרך לשום-מקום .אתם מתעוררים ואתם
נזכרים שהכל היה ניסוי אדיר והניסוי מתקרב במהירות לסופו .שוב לא תרגישו שאתם כלי משחק
בידי הגורל .ככל שתכירו בזכויות שנתנו לכם על ידי האלוהים כבוראים-שותפים ,שוב לא תבראו סבל
וכאב .מדוע שתעשו כן כאשר אתם יכולים בקלות לברוא שמחה ,שלום ושפע? כל שעליכם לעשות
הוא לאפשר ולהעניק לנו רשות להיות חלק אינטגרלי מחייכם; פתחו את מרכז הלב ואת המחשבה
לאפשרות שאנו אמיתיים ושאנו יכולים לעזור לכם בעניינים הפעוטים ביותר כמו גם בגדולים ביותר.
נועו לתוך הממלכה הקסומה של אי-גרימת נזק שבה שוב לא תזינו את שדה האנרגיה השלילי של
העולם; במקום זאת הוסיפו את האנרגיה האוהבת ,הזוהרת שלכם לשדה ההילה של האור/האהבה
המקיף את כדור הארץ – רשת המשיח הזהובה של ההארה.
העולם והמציאות הישנים שלכם נעלמים לאיטם .צורות המחשבה השליליות של מבנה האמונה של
מודעות ההמונים שהיו לכודות במישורים האסטרלים )הרגשיים( הנמוכים יותר מתפוגגות במהירות.
משחק הדואליות/הקוטביות מאבד בהדרגה את אחיזתו בכם ,בעודכם שבים לאט לאיזון ,ואי לכך
מאבדים את אחיזת העצמי האפל שלכם ,ואתם מקרינים יותר ויותר אור לתוך החשכה .כללי המשחק
משתנים אף הם בעודכם נעים מעלה בנתיב לקראת ההארה .לעתים קרובות הוא מכונה "נתיב צר"
וזה אכן כך .כל אחד מכם נושא באחריות )ללא שיפוט( על פי רמת המודעות שלכם .המלאכים
השומרים שלכם והעצמי הגבוה מציגים בפניכם תמיד הזדמנויות או אתגרים במטרה לסייע לכם
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בהתעוררותכם .כאשר אתם הופכים למתבוננים ומתחילים לפעול במסגרת חוקי הבריאה
האוניברסליים וחוק הסיבה והמסובב ,אתם מתחילים לראות את החכמה והצדק של כל המתרחש
בתוך חייכם .אם אתם מאסטרים על עצמכם ועל עולמכם ,אתם חייבים להתחיל לכוונן כיוונון עדין
את המודעות הרוחנית שלכם .באופן מיידי ,יוצגו בפניכם רמות רבות של בחירה .דעו שאין בחירה
שגויה אלא אם היא פוגעת בכם או באחרים .אתם תגלו שישנן בחירות טובות ,בחירות טובות יותר,
ובחירה שהיא הטובה או הגבוהה ביותר ,ו"טווח הבחירה" שלכם ישתנה ככל שתנועו מעלה בספירלת
המודעות .אנו נקבע את טווח הבחירה )או את ספקטרום הבחירה( מאחוז אחד ועד מאה אחוזים.
הפיכתכם למאסטרים של גורלכם משמעותה שהבחירות שלכם יהפכו מעודנות יותר ולא ניתן יהיה
להגדירן בקלות רבה כל כך .לכן ,אתם חייבים לחדד את יכולת ההבחנה שלכם ואת האובייקטיביות
שלכם ,ולעתים קרובות יהיה עליכם להתעלות מעל למצב מסוים כדי לראותו מנקודת מבט גבוהה
יותר ולראות את התמונה הברורה יותר.
הדוגמה הראשונה שלנו תהיה אדם שבחר בקיום של מחסור ,המתפקד בעיקר על פי טבע
אינסטינקטיבי בעודו מנסה ללמוד את השיעורים של הממד השלישי ,ונאבק ליצור עולם טוב יותר
עבור עצמו ועבור הסובבים אותו .הבחירות השליליות שלו יהיו בעלות שיעור רטט של עד 50%
והבחירות החיוביות שלו יהיו בטווח ה 51%-עד  .75%הדוגמה הבאה שלנו היא אישה שבחרה תקופת
חיים שבה יש הזדמנות לחוות את העושר והשפע של כדור הארץ ולהתחיל בתהליך ההתעוררות
הרוחנית .היא החלה צועדת בנתיב המודעות ,וכפי שהסברנו בעבר במסר המכונה "ההבטחה הזהובה",
היא משכה אליה כמות גדולה יותר של מהות העצמי אותה מחזיק נוכחות האני הנני שלה במלאי.
עקב כך ,גוברים העידון והרטט של טווח הבחירה שלה ,נאמר לבין  75%ועד  .90%מודעות גדולה יותר
מביאה להזדמנויות גדולות יותר ,אבל גם לאחריות רבה יותר .המסע הספירלי הביתה יכול להיות
טיפוס הדרגתי או טיפוס מהיר ,אבל הוא מחייב קבלה של בחירות נכונות במסגרת רמת ההארה
שלכם ושאיפה להשתמש ביכולות שלכם למלוא הפוטנציאל שלהן .הדוגמה האחרונה שלנו תכלול
רובכם ,שמסרים אלה מהדהדים בלבם – אתם הצועדים בבטחה בנתיב ושחוויתם קשיים ומבחנים
רבים ולילות אפלים רבים של האגו ,בעודו לומד להפוך למשרת הנשמה .אתם חיפשתם ,בחנתם,
דחיתם ועידנתם את מה שאתם מקבלים כיום כאמיתות שלכם ,ויוצרים את המציאות החדשה שלכם
ככל שאתם מתקדמים .באמצעות נסייה וטעייה ,אתם לומדים להפוך מיומנים בשימוש בחוקי
ההתגשמות האוניברסליים .תוצאות הבחירות שלכם מובאות במהירות למודעותכם כדי שתדעו
שחוקי הסיבה והמסובב הם בלתי ניתנים להפרה ואתם אכן הבוראים של המציאות שלכם ושל
העולם שסביבכם .ככל שאתם הופכים ל"מאסטרים" על עצמכם ועל עולמכם ,טווח הבחירה שלכם
משתנה כך שתדר טווח הבחירה הוא מהסדר הגבוה ביותר ,שהוא מ 90%עד  .100%כאשר תגשימו
זאת ,ברכות האלוהים יפלו כגשם על ראשכם ללא ספק.
יקירים ,כאשר אתם מאפשרים לשלשלאות הזמן/המרחב והדחיסות של הממדים הנמוכים יותר ליפול,
החזיונות שלכם חדים וברורים יותר ,אך אינכם מציבים ציפיות או הגבלות על האופן או העת שבה
יתגשמו .הנחישות שלכם עזה ואתם נעים קדימה בביטחון ,בקלות ובחן ,שכן המנטרה הקבועה שלכם
היא" :לטובתו הגבוהה ביותר של הכלל".
ככל שיותר ויותר מהמקורות הקוסמיים שלכם הופכים נגישים ,רבים מכם חווים אי-נוחות וחשש
כאשר אתם קוראים כמה מסיפורי ההיסטוריה העתיקה שלכם ואת המסרים המתארים את צדדי
הבריאה הרבים .כמה מכם מפקפקים באמיתות של עובדות ומידע מסוימים .דברים רבים מוצגים
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בפניכם וכפי שנאמר קודם לכן ,עליכם להחליט האם אתם מקבלים או דוחים את מה שתכנו כאמת
שלכם .אמרנו לכם שאמת רבה משולבת בתוך המיתוסים והסיפורים הללו על עברכם – קרוב לוודאי
יותר משתירצו להאמין .מכיוון שהשליחה שלנו נשאלה שאלה ,אפשרו לנו לתת לכם דוגמה .בני
האדם היו מוקסמים מאז ומתמיד מדרקונים ,הן טובים והן רעים ,והם מהווים את אחד המיתוסים
הנצחיים ביותר שלכם .הם מתוארים כישויות אדירות בעלות כנפיים וזנבות מתנופפים ארוכים,
לעתים קרובות הם בעלי קשקשים צבעוניים ותמיד הם נושפים אש דרך פיהם ונחיריהם .אנשים רבים
חשים חיבה רבה ליצורים הללו ,אבל בדרך כלל חוששים מהם והם מתוארים כמסוכנים או
כמרושעים.
לפני שנים רבות ,כאשר שאלה זו הופנתה אל השליחה שלנו ,לקחנו אותה למסע פנימי אל הגלקסיה
כדי שתוכל לחוות את המקורות האמיתיים של "אגדת הדרקונים" .לפני עידן ועידנים ,זמן רב לפני
שהגלקסיה שלכם נוצרה ,דמיינו את עצמכם כישויות זוהרות בעלות מודעות אלוהית .אתם ישויות
נפלאות ,סוחפות וזורמות המכילות את כל הקרניים ,הצבעים ,הסגולות והתכונות של הבורא .כמה
מכם בחרו להפגין את הצבעים הזורמים והבוהקים העשויים להיראות כקשקשים ,בעוד שאחרים ערכו
ניסיונות עם צורות אחרות רבות .כשמש בוראת-שותפה ,אתם המראתם מעלה וערכתם ניסיונות ,תוך
שאתם משאירים אחריכם שובלים אדירים של אור אותם ניתן לתאר ככנפיים ו/או כזנב מתנופף.
וכאשר השתמשתם בכוחות הבריאה שלכם ,נשפתם אלומות גדולות של הקרן הראשונה של הרצון
והעוצמה האלוהיים של הבורא ,של אש הבריאה .אילו ישויות נהדרות הייתם ,ואיזה מעשים נהדרים
עשיתם שעה שנסקתם בכל היקום שהתגשם ואז רחצתם בשדה ההילה של אלוהים אבינו/אמנו .כל
זה היה כהכנה לירידה שלכם מטה דרך הממדים ולתוך עולם פיזי זה.
רק לאלה המסוגלים לנוע אל מחוץ למגבלות הכלי הפיזי שלכם ולנסוק מעלה כרוח אל הממלכות
הגבוהות יותר ,יש מושג כמה מופלאות הן הממלכות האלה באמת .אמרנו לכם שהחזיונות וההסברים
שאנו נותנים הם בעלי טבע פשטני ביותר ומתארים רק תיאור מזערי את המקום האמיתי שבו אנו
דרים .אתם רואים אפוא ,כדי להביא למודעות חזיונות נהדרים אלה המתארים כיצד הייתה ההתחלה
ואת הצורות הרבות שלבשתם ,היה עליכם לסנן זאת דך היכולות המנטליות הפיזיות שלכם .הדרקונים
ומפלצות רבות אחרות שלכם הם רק הגרסה/החזיון שלכם של כמה מיצוריו האדירים ביותר של
האלוהים ,והתפיסות שלכם רחוקות מאוד מן האמת.
אתם מניחים את היסודות לעשור השינוי הבא .כאשר אנו מתבוננים ,אנו יכולים לראות את האנרגיות
היוצרות את העתידים האפשריים שלכם וכיצד הם משתנים באמצעות השימוש ברצון החופשי שלכם.
לכן אף אחד ,ואנו חוזרים ואומרים ,אף אחד אינו יכול לנבא את העתיד בוודאות ,שכן השימוש ברצון
החופשי יהיה תמיד הגורם הקובע .אנו נעסוק בנושא זה בהרחבה במסר שלנו בחודש הבא ,אבל לעת
עתה ,אנו שואלים אתכם האם אתם מוכנים לנצל במלואה את מתנת האלוהים של הרצון החופשי,
ולקבל את ההחלטות הגבוהות ביותר האפשריות .בעשותכם כן ,אתם תוסיפו את האנרגיה שלכם
לעתיד האפשרי הגבוה ביותר עבור כל האנושות .אתם עוצמתיים הרבה יותר משאתם מעלים
בדעתכם וכאשר אתם חוברים יחד בתפילה ומתוך מטרה משותפת ,יש לכם את היכולות להסיט
מלחמה ,לעצור את הרס כדור הארץ ,ולברוא שלום ושפע לכל.
כל אחד ואחד מכם אחראי לאנרגיה שהוא מושך מהבנק הקוסמי של חומר החיים הראשוני .כיצד
אתם משתמשים בירושה הרוחנית שלכם? כאשר אנו יוצאים יחד לשלב חשוב זה באבולוציה ,אנא
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הקדישו זמן כדי להגדיר את המחויבות שלכם לעצמכם ולמשפחה הרוחנית האוניברסלית שלכם .אם
אתם מוכנים ,הפכו את המילים הבאות למחייבות היומיומיות שלכם בשנה הבאה:

 אני ילד/ת האלוהים ואני תובע/ת את זכותי מלידה עכשיו.
 אחפש חזון בהיר ותמיד אשאף לבחירה הגבוהה ביותר.
 אצעד בשלווה ואחלוק את אורי ,אהבתי ,ואת שמחתי עם כולם.
 אאמץ אל לבי כל רגע כמתנה של פוטנציאל בלתי-מוגשם.
 בכל יום אשאף להכיל יותר ויותר את העצמי האלוהי שלי.
 כך הוא.
 אני הוא שאני.
הצטרפו אלינו ,אהובים ,בהגשמת הבחירות הגבוהות ביותר שבמסגרת תכניתו האלוהית של הבורא.
אנו מתחילים במסע זה יחד בשמחה ובציפייה רבות ,וכאשר נפגש שוב בחגיגת הניצחון שלנו ,אנו
נוסיף ונאמר" :עבודה טובה ,לוחמי אור אמיצים ,עבודה טובה" .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל ואני
מביא לכם אמיתות אלה.
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בראו את פירמידת העוצמה שלכם בממד החמישי
מאסטרים אהובים ,עתה הוא הזמן להפסיק להעמיד פנים שאתם ועולמכם אינם משתנים מרגע לרגע
וממחשבה למחשבה .עתה הוא הזמן להפסיק להכחיש שהעידן החדש כבר הגיע ,ושעם כל מחשבה
ופעולה אתם מקבלים החלטה האם תלכו בעקבות האור או בצד המוצל של החיים .אל תקרינו את
מחשבותיכם לתך העתיד ,ואנא אפשרו לעבר לתקן את עצמו ,שכן הוא יעשה זאת כאשר תנועו גבוה
יותר לתוך הממד החמישי ,וכאשר כל צורות המחשבה השלישיות של ההיסטוריה של כדור הארץ
יובאו לאיזון.
בחודש שעבר דיברנו על השימוש במשאבים הקוסמיים .הניחו לנו לתת לכם הארה נוספת לגבי האופן
שבו המחשבות והכוונה המודעת שלכם משפיעים על העתיד .ישנם עתידים מקבילים רבים )או
עתידים הסתברותיים( עבור כדור הארץ שנבראו על ידי אמונות המודעות הקולקטיבית של האנושות.
כמו כן ,יש לכם גם עתידים מקבילים או הסתברותיים רבים שאתם בראתם בעצמכם – חלקם
חלשים ,חלקם חזקים – ובדרך כלל יש עתיד אחד שכזה שהוא בעל ההסתברות הגדולה ביותר
להתגשם ,מכיוון שאתם מזינים אותו באנרגיה הרבה ביותר .כל מי שעוסק בנבואות ,בדרך כלל
מתחבר לעתיד הסתברותי שהוא בעל האנרגיה הדינמית ביותר .אך מכיוון שיש לכם רצון חופשי
העתיד הוא בר עיצוב ויכול להשתנות ברגע.
הסברנו גם כיצד אנו "קוצרים" את האנרגיה של המודעות הקולקטיבית של האנושות בכל שנה,
ולאחר שאנו בוחנים בקפידה את "המצב של כדור הארץ" ,מתקבלת החלטה על איזה עתיד מקביל
עלינו להתמקד .כדור הארץ הוא עדיין כוכב של רצון חופשי ,אולם התקבלו כמה היתרים מיוחדים כדי
לסייע לכם בתהליך האבולוציה וההתעלות .כאשר אתם מתאימים את הכוונה שלכם עם זו של הרוח
כאשר אתם מצהירים "רצון הרוח הוא שיעשה" ,או על ידי הבקשה ש"הטוב הגבוה ביותר יעשה לכל",
אתם נותנים לנו רשות להוסיף את האנרגיה האוהבת שלכם לזו של השלם ועוצמה הנהדרת שלו.
משמעות הדבר גם שרבים מהעתידים ההסתברותיים בעלי אנרגיה פחותה מתערערים עוד או אף
מתפוגגים ,שכן אין דלק להזין אותם .האם דברים אלה מסייעים לכם להבין מדוע אתם וכדור הארץ
מתקדמים התקדמות דינמית שכזו ועורכים קפיצות אדירות שכאלה במודעות?
רבים מכם מתחילים להבין שאתם אכן בוראים את עולם המציאות שלכם ,ושאתם הופכים מיומנים
למדי בהגשמת הדברים שאתם רוצים .אולם ,עדיין הדבר הוא בגדר "פגיעה והחטאה" שכן אתם
לומדים לשפר את המיומנויות שלכם כמאסטרים .אתם מוגבלים עדיין במידה מסוימת על ידי
האנרגיות של הממד השלישי כאשר אתם מתחברים לתדרים הגבוהים יותר של הממד הרביעי ולעתים
לאלה של הממד החמישי .אפשרו לנו להעניק לכם דוגמה לאופן שבו רובכם מתחברים לרמות רטט
שונות ובוראים באמצעות האנרגיות העומדות לרשותכם:
דמיינו את עצמכם במעלית שבאמצעותה אתם זוכים לגישה למה שנכנה "מרכז הקניות הקוסמי".
המעלית עוצרת באמצע הקומה של הממד השלישי ואתם יורדים .דמיינו חדר ענק מלא בכל דבר
שאתם יכולים להעלות במוחכם ,אבל החדר נמצא ב"בלגן" ובתוהו ובוהו מוחלטים .רוב הפריטים
פגומים או בלתי-מושלמים ועליכם "לחפור" ולחפש ברמות ,בחדרים ובמחלקות רבים כדי למצוא דבר-
מה שאתם רוצים או הנמצא במצב טוב .יש קקופוניה של צלילים ,חוסר נוחות ובלבול רבים בעוד כל
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האנשים שבקומה הזאת מתרוצצים ומנסים למצוא את מה שהם רוצים לקחת לעצמם .יש תחושה
של תסכול וחוסר תועלת בקרב הקהל בעודו ממהר ממקום למקום ,ואווירה של חרדה ,חוסר סבלנות
ופחד מחלחל בחדר.
אתם חוזרים למעלית והיא נושאת אתכם לאמצע הרמה של הממד הרביעי .כאשר אתם יורדים ,אתם
מבחינים שהכל הרבה יותר מאורגן כאן .עדיין יש מעט בלבול ,אבל קל יותר להגיע למקום שבו
האוצרות שאתם רוצים מאוחסנים .במקומות מסוימים ,הפריטים אינם שלמים או מה שהייתם מכנים
"יד שנייה" ,אולם כאשר אתם לומדים להתמקד במה שאתם רוצים ,אתם מובלים במהירות לאזור שם
הם מאוחסנים ואתם יכולים בקלות להיכנס ולקחת את אוצרכם .דומה שיש כאן רמות רבות ושונות,
וכאשר אתם רוכשים את "מפתחות המודעות" אתם מסוגלים לפתוח את הדלתות מאחוריהן נמצאים
אוצרות יקרי ערך אף יותר .בהדרגה ,אתם זוכים בגישה למרבית מהדברים עליהם חלמתם ושאליהם
השתוקקתם .כל עוד הכוונה שלכם טהורה והחזיון שלכם יציב ,אתם יכולים לזכות בדברים שעליהם
חלמתם ולקחת אותם אתכם חזרה לתוך המישור הפיזי .לאחר זמן מה ,אתם חוזרים למעלית והיא
נושאת אתכם לקומה התחתונה של הממד החמישי .אתם נדהמים כאשר אתם יוצאים מהמעלית
ולבכם מתפעם בעודכם מביטים בעיניים נדהמות בתמונה הנפלאה הפרושה לפניכם .כל דבר יפהפה
שאתם יכולים לדמיין נמצא כאן; המראות מציפים את החושים שלכם ואתם יודעים שזהו המקום
שבו אתם רוצים להישאר .אולם ,אתם יודעים שאינכם יכולים לעשות זאת ,שכן אתם כאן רק כדי
למלא את תיבת האוצרות שלכם ולשאתה חזרה לכדור הארץ אתכם .כל מה שלבכם חפץ בו מתגשם
באופן מיידי למול עיניכם .כל פריט בקומה זו הוא באיכות מעולה ומושלם – אין פריטים פגומים או
מ"יד שנייה" כאן .אתם מגלים שתשוקותיכם משתנות במהירות ושוב אין אתם משתוקקים
להתגשמותם של "דברים" אלא של תכונות ,סגולות ומידות טובות .כעת משאתם יודעים שאתם
יכולים לקבל כל מה שלבכם חפץ ,היכולת לברוא "דברים" ולתבוע אותם לעצמכם ,מקבלת משמעות
חדשה.
האם מה שסיפרנו לכם נשמע כמו אגדה ,ידידים יקרים? אנו אומרים לכם אפוא שאין זה כך .כך בדיוק
אתם בוראים ומגשימים בעולם הביטוי שלכם .לפעמים אתם מתחברים למעט מדפוסי האנרגיה של
הממדים הגבוהים יותר ואז דומה שמתרחש נס והתשוקות שלכם מוגשמות .ואתם תוהים מדוע
לפעמים "זה" עובד ולפעמים לא .כעת נתן לכם דרך בטוחה באמצעותה תוכלו לזכות בגישה לממד
החמישי ולאוצרותיו בכל זמן שתרצו.
דיברנו לעתים קרובות על ה"פירמידה" ועל עוצמתה .סייענו לכם לבנות פירמידה בממד החמישי שבה
אתם נפגשים עם משפחת הנשמה שלכם ועם אנשי כוכבים אחרים .אנו מקווים אתם מבקרים בה
לעתים קרובות ונפגשים יחד מתוך כוונה אוהבת – שולחים אהבה ואור ואנרגיה מרפאה לכדור הארץ
ולאנושות כולה .כעת נעזור לכם לבנות את פירמידת העוצמה שלכם אליה תכנסו בזמנכם השקט
ובעת השינה כדי לקבל ריפוי ,הזנה ,וכדי לברוא את הדברים אליהם אתם משתוקקים וכן גם כדי
לחפש "פתרון אלוהי" לכל מצב או אתגר שעמו אתם מתמודדים.
דמיינו ,כפי שאתם תופסים זאת ,פירמידה של אור ובאמצעות כוונתכם ,הצהירו שהיא תתגשם בממד
החמישי .על הפירמידה שלכם יש אבן עליונה והיא מקרינה קרן אור ספירלית המכילה את כל צבעי
הקשת ,את כל הסגולות ,את כל התכונות של האלוהים אבינו ואימנו .כאשר אתם נעים לתוך חלקה
הפנימי של הפירמידה ,הביטו סביב :הקירות והרצפה קורנים באור פנימי ,וישנם שניים-עשר כסאות
7

קריסטל הניצבים במעגל )אפשר שתרצו להוסיף עוד מעת לעת( .יש שולחן עשוי קריסטל במרכז
וכאשר אתם נשכבים עליו הוא מתאים את עצמו בשלמות לגופכם .קריסטל קוורץ בהיר ונפלא תלוי
מעל מרכז השולחן .שני קצוות הקריסטל מלוטשים והחלק העליון חודר מבעד לאבן העליונה של
הפירמידה .זהו המבנה הבסיסי של הפירמידה שלכם ,אולם  ,אנו מציעים שתוסיפו מגע אישי משלכם
כאשר אתם מבקרים במקדש מקודש זה שלכם ותהפכו אותו לשלכם.
אנו ניתן לכם כמה דוגמאות לאופן שבו תוכלו להשתמש בדרך היעילה ביותר בפירמידה שלכם .נאמר
שיש לכם מצב או קונפליקט עם אדם כלשהו בחייכם .במצב מדיטטיבי ,היכנסו לתוך הפירמידה
המקודשת שלכם; שבו באחד מכיסאות הקריסטל ודמיינו את האדם האחר יושב מצדו האחר של
המעגל כאשר שולחן הקריסטל נמצא במרכז .בקשו מהעצמי הגבוה של האדם להצטרף אליכם ואפשר
שתרצו לנהל דו-שיח עם אדם זה ,אך אנא הציבו את האגו שלכם באופן חיובי ודברו מתוך הלב כאשר
הנשמה שלכם היא המכוונת אתכם .הצהירו באופן אובייקטיבי את המקרה שלכם ואז הניחו את
המצב על גבי שולחן הקריסטל ובקשו "פתרון אלוהי" ואת התוצאה הגבוהה ביותר שתשרת את
שניכם .דמיינו את הלהבה הסגולה של הטרנספורמציה זוהרת מעלה ממתחת לשולחן ומקיפה את
המצב בעודה מאזנת את האנרגיות שבתוך צורת המחשבה או המצב ומביאה אותן להרמוניה .כעת,
דמיינו את הקרי סטל הגדול התלוי מעל לשולחן הקריסטל מתחיל לזהור וקרניים של אור זהוב
שוטפות מטה )לעתים הן עשויות להיראות כברקים שאתם רואים בעת סופת ברקים( .ראשית ,קרני
"ברקים" אלה יתמקדו על שולחן הקריסטל ועל המצב ,אז הם יתפרשו לכל אחד מכם ובסופו של דבר
ימלאו את החדר כולו .אתם חדרתם לתוך האנרגיה של ה"מקור האלוהי" ואתם ,האדם האחר והמצב
"תטענו" בכוח החיים הקוסמי של הבריאה .אז ,עליכם להשאיר את התוצאה בידי חכמת הרוח .עליכם
לכבות את "הטייס האוטומטי" .גם אם לא תדעו לאן אתם הולכים או מה בדיוק תהיה התוצאה,
עליכם לבטוח שהיא תהיה על פי הסדר הגבוה ביותר.
אם אתם רוצים להתמקד בכלי הפיזי שלכם ,במחלה ,או במצב לא מאוזן ,הציבו את עצמכם על
שולחן הקריסטל .הצהירו את רצונכם ,בין אם בקשה ספציפית או "כיוונון" כללי .בקשו מהעצמי
הגבוה שלכם או מנוכחות האני הנני ) (I AM Presenceלהיות העוזר הקוסמי שלכם ולהשגיח על
התהליך בעוד הלהבה הסגולה בוערת מעלה ומקיפה אתכם ואז קרני הברקים מופעלות .פעולה זו
תגביר ותאיץ במידה רבה את תהליך השחרור של שאריות של אנרגיות שליליות שבתוך המבנה הפיזי
ותבנה את כלי האור שלכם .אתם תגלו שלא מתאפשר לכם להניח כל אדם אחר על גבי שולחן
הקריסטל שלכם ללא רשותו או במקרים מיוחדים עם רשותו של העצמי הגבוה שלו.
הקדישו זמן לשהייה בתוך פירמידת העוצמה שלכם כאשר עליכם לקבל החלטה וכן כדי למצק
ולהטעין באנרגיה את החזיונות והשאיפות שלכם .כאן אתם משתמשים בחוקים האוניברסליים של
ההתגשמות בצורה הדינמית ביותר שלהם בעוד אתם הופכים מיומנים כמאסטרים בתחום הבריאה
משותפת .הקדישו זמן כדי להבהיר את חזיון העתיד שלכם בכל התחומים :הרוחני ,המנטלי ,הרגשי
והפיזי .נתנו לכם בעבר קווים מנחים כיצד להגשים את תשוקותיכם ,כעת אנו מבקשים מכם ליישם
אותם בתוך פירמידת העוצמה שלכם וראות כיצד הנסים מתרחשים.
אם יש מצב קבוצתי ,נאמר בתוך המשפחה או במקום העבודה ,ראו את כל האנשים המעורבים
ישובים בכיסאות הקריסטל והניחו את המצב במרכז .בקשו מהעצמי הגבוה של כל אדם לעמוד
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מאחוריו ,ולפקח על התהליך .שוב ,הניחו את המצב על שולחן הקריסטל ,דמיינו ובקשו את התוצאה
הגבוהה ביותר עבור הכל .בקשו "פתרון אלוהי" ואז הקדישו כמה זמן שדרוש כדי להתמקד על
האנרגיה של המצב בעודכם רואים את הלהבה הסגולה הופכת אותה ל"נייטרלית" בדרך פלא ,ואת
הברקים של הרוח משנים אותה ומביאים אותה לצורתה הגבוהה ביותר.
לפעמים אפשר שתרצו לשהות לבדכם בתוך פירמידת העוצמה שלכם ,ובזמנים אחרים אתם עשויים
להרחיב אותה כך שתכלול מספר רב של אנשים ומצבים ,גדולים וקטנים ,שיש להעביר אותם
טרנספורמציה לצורת הביטוי הגבוהה ביותר שלהם .על ידי הכניסה לתוך פירמידת העוצמה של הממד
החמישי שלכם ,אתם עוקפים את האנרגיות השליליות והמעוותות של הממד השלישי ,ואת האנרגיות
המנוגדות והעמומות של הממד הרביעי .עתה הוא זמן לרכוש את היכולת שלכם לתפקד בתוך מישורי
האור שם רק שלמות אפשרית.
ידידים אהובים ,אתם הופכים לישויות אור רב-ממדיות ככל שאתם משלבים את עצמי הנשמה שלכם
והופכים בהדרגה לטראנספרסונלים .רבים מכם ביצעו אינטגרציה עם העצמי הסולארי שלכם ,עם
העצמי הגאלקטי שלכם ואתם מתקרבים לביצוע האינטגרציה עם עצמי המקור שלכם .זוהי ההתעלות,
אהובים – החזרת כל הפאות המופלאות של העצמי שהשארתם בדרך כאשר ירדתם לתוך ארץ
החלומות המכונה כדור הארץ .אנו יודעים עד כמה אתם נפלאים באמת ואנו רואים את הפוטנציאל
העצום שלכם .צעדו לתוך עולם שלנו ,לבבות יקרים ,אנו מחכים כדי לקדם בברכה את פניכם .אני
המלאך הנעלה מיכאל.
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כך תצרו את קופסת השפע שלכם
עוצמה ,שלווה ,שפע ,התמדה ,תשוקה ,קבלה ,אמונה ,השבה
בעוד אנו מביאים לידי איזון והרמוניה את שדות האנרגיה שלנו ונעים לתוך מודעות מאוחדת,
עומדת לרשותנו הקרן הראשונה של הרצון והעוצמה האלוהיים .אם נשתמש במתנה נהדרת זו
לטובת הכלל ,נוכל להגשים הכל וללא הגבלה .תחילה עלינו לתבוע לעצמנו את הזכות לכל
היופי ,השפע והעושר של הבריאה ,ואז לחלוק אותם עם אחרים .עלינו לשמש דוגמה ולהראות
ששפע ,שמחה ,אהבה ,שלווה והרמוניה מהווים כולם חלק מהמורשת הרוחנית שלנו.
על ידי כך שנביא למצב של הרמוניה ונאחד את הצ'אקרות ואת קרני הרמה הפיזית/המערכת
הסולארית ,השער לשתיים-עשר הקרניים הגלקטיות הופך נגיש עבורנו .אלה כוללות את
הסגולות והתכונות של הגשמת הפוטנציאל הבלתי-מוגשם של הממד החמישי ואף גבוה ממנו.
כאשר אנו מצטרפים לאחינו ולאחיותינו לוחמי השלום בתוך פירמידת העוצמה ,אנו
מתחברים לפוטנציאל האלוהי המאפשר לנו לברוא עולם חדש ואמיץ המלא באהבה ,שלום,
שפע ודו-קיום שמח .עליכם לטהר את התת-מודע שלכם מצורות מחשבה מגבילות כדי להצית
את האנרגיה הפנימית הרדומה .אנו נעשה זאת באמצעות טקס והדמיה ,ועל ידי כך שנסייע זה
לזה ל"זרוע" את השפע שלנו באמצעות הסינרגיה של כוונה מודעת מאוחדת.
להלן השלבים לפתיחת שער השפע/היצירתיות שלכם:
הכינו קופסת שפע :קנו או הכינו קופסה שתייצג את תשוקתכם לשפע .תוכלו לקשט אותה בנייר זהוב
או אבנים צבעוניות ,בפרחים ,בנוצות ,או לבחור קופסת עץ מגולפת – כל קופסה יפה שהיא ומשקפת
את טעמכם האישי .כתבו סיכום או סעיפים שיהוו הצהרת כוונות לגבי השפע שלכם .עליכם "להיות"
)להפוך להיות( מה שאתם רוצים ,ו"לעשות" )כל שידרש( כדי "שיהיה לכם" כל מה שאתם רוצים .כסף
הוא צורה של שפע – הוא מייצג אנרגיה וזמן שהקדשתם כדי להגשים או ליצור דבר-מה .ישנן צורות
רבות יותר של שפע מאשר כסף המביאות סיפוק רב .התחילו לראות בכסף רק כאמצעי לשפע ולאושר
– הוא מאפשר לכם להשיג את המטרה הסופית שלכם :שגשוג ,שלווה ושמחה וקיום משמעותי –
הכסף כשלעצמו הוא רק נייר.
השתמשו בעט אדום ,וכתבו בפרטי פרטים את "הצהרת הכוונות שלכם בנוגע לשגשוג" ,התחילו עם:
המטרה המשמעותית שלכם .מה הייתם רוצים להגשים בתקופת חיים זו .בפרטי פרטים ,כתבו לפחות
שלוש מטרות עיקריות שהייתם רוצים להשיג בתוך שישה חודשים .בפרטי פרטים ,כתבו שלוש מטרות
נוספות או יותר שהייתם רוצים להשיג בתוך שנה .כתבו את המטרות הללו על פי סדר חשיבותן:
מספר  – 1המטרה החשובה ביותר ,מספר  – 2המטרה השנייה החשובה ביותר ,וכן הלאה.
החזון שלכם .השתמשו בעט כתום ,ותארו כיצד הייתם רוצים להגשים את מטרתכם )איזה צעדים
אתם מוכנים לעשות( .על פיסת נייר אחרת )השתמשו בעט כחול או סגול( כתבו רשימה של הדברים
שאתם חשים שעוצרים אתכם מלהגשים את המשימה שלכם ולהגשים את החזון שלכם .תארו את
המחשבות המיושנות שעליכם לשחרר כדי "להפוך להיות" מה שאתם רוצים להיות .כאשר תסיימו,
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אמרו דבר-מה כגון זה" :אני מניח/ה כעת את צורות המחשבה הללו ששוב אינן משרתות אותי בתוך
פירמידת העוצמה שלי כדי שיותמרו אור טהור ונייטרלי" .אז קרעו את הנייר והשליכו אותו.
זריעת קופסת השגשוג שלכם :הניחו קריסטל או אחד מה"אוצרות" הרוחניים שלכם בתוך קופסת
השגשוג שלכם יחד עם מעט כסף – כל סכום יספיק .הניחו זאת שם למשך מספר ימים ואז קחו כסף
זה ובזבזו אותו על דבר מה המביא לכם שמחה בעוד אתם מודים בעבור מתנה זו .פנקו את עצמכם
בדבר-מה והנו ממנו עד תום .כאשר אתם מקבלים מתנת שפע בלתי-צפויה ,הניחו אותה בקופסת
השגשוג שלכם למשך כמה ימים קודם שתוציאו אותה .העניקו כמה זרעי כסף לאנשים אחרים והראו
להם כיצד ליצור את קופסת השגשוג שלהם .קבלו את הבטחתם להוציא את הכסף על דבר המביא
להם הנאה .בקשו מהם לשתף אחרים במתנת פירמידת העוצמה וקופסת השגשוג .יחד אנו יכולים
ליצור עולם המספק לנו את כל צרכינו .בריאה שמחה ,ידידים יקרים ,ברכות אהבה ,רונה.
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כלי הבריאה העוצמתיים
מאסטרים אהובים ,ומה אם אגיד לכם שכל דבר העולה בדעתכם יכול להיות שלכם ושאתם יכולים
להיות כל דבר העולה בדעתכם? מה אם אגיד לכם שיש בידכם מפתח קסום המסוגל לפתוח את הדלת
לכל אוצרות היקום? מה אם אגיד לכם שיש לכם צוות של עוזרים העומד לרשותכם וממתין שתתנו
לו רשות והוראות כדי שיוכל לסייע לכם להגשים כל מה שרק תרצו? מה אם הייתי אומר לכם
שהאלוהים מחכה שתתבעו את זכותכם מלידה כישות האור האלוהית וממתין לסייע לכם לברוא עולם
חדש וגלקסיה חדשה? מה אם הייתי אומר לכם שאתם יכולים להשתחרר מכל הכאבים ,הפחדים,
המאבקים ,החסכים ,והסבל שבחייכם רק על ידי שינוי דפוסי המחשבה והפעולות שלכם? מה אם
הייתי מציע לכם לנקות עבורכם את הנתיב ולהראות לכם את הדרך כך שתוכלו לנוע בחן אל תוך
עולם חדש של שלום ,שמחה והרמוניה? האם הייתם מקבלים זאת? האם הייתם מסכימים? האם
הייתם מאמינים שהדבר אפשרי? שדברים אלה מוצעים לכל אחד ואחד מכם ,אבל עליכם להחליט
לצעוד קדימה ולהצהיר על כוונותיכם.
האם אתם מוכנים לצעוד מבעד לדלת למודעות מלאה? האם אתם מוכנים להשאיר מאחור את
העולם הישן שלכם ולהיכנס לריק הבריאה החדשה ,שם הכל אפשרי? אין צורך לפחד משום דבר ,שכן
הממלכה שאנו מדברים עליה היא הממד החמישי ,ממלכה המלאה ברעיונות משותפים וצורות
מחשבה הממתינות להיוולד לביטוי הפיזי .ברשותכם כל הידע הדרוש לכם ואתם לומדים להתחבר
לחכמה הפנימית הנמצאת בתוך מבנה המוח שלכם .אתם משחררים יותר ויותר את הזיכרונות
המרכזיים ,המגבילים והמיושנים שהחזיקו אתכם שקועים באשליית הממד השלישי .כעת אתם
חייבים להחליט אם אתם מוכנים לשחרר את המבנה והמגבלות של העבר שלכם ולצאת החוצה לתוך
העתיד הבלתי-ידוע.
נתנו לכם את היסוד לבניית פירמידת העוצמה שלכם בממד החמישי וכן גם כיצד לברוא קופסה
המסמלת את השפע שלכם – כלי ויזואלי באמצעותו אתם יכולים למשוך אליכם את האנרגיה
והמרכיבים של הממד החמישי .אנו מבינים שאתם זקוקים לקווים מנחים ,לדוגמאות ,ולהתגשמויות
פיזיות שיסבירו כיצד תפיסה של "מציאות גבוהה יותר" עובדת .ברצוננו לתת לכם הוראות נוספות
בכל הקשור לשאלה כיצד יש להשתמש במתנה זו בדרך המתאימה ומועילה ביותר .כעת משאתם
מבינים את כללי מיצוק )מלשון ,מוצק( השאיפות שלכם ומה שאתם רוצים להגשים בחייכם )לכתוב
בפרטי פרטים מה בדיוק ברצונכם להגשים ,להוסיף את הדלק הרגשי החיובי ,לכוונן את התשוקות
שלכם לאלה של העצמי הגבוה שלכם כך שיהיו לטובת הכול ,ולבצע את הפעולה הדרושה כדי להביא
את חזונכם להבשלה( ,הניחו לנו לעדן את התהליך ,ולקחת אתכם לרמת ההבנה הבאה.
היו מודעים לכך שלא "דברים" אתם מבקשים ,אלא איכויות ,תכונות וייחוסים שתוצאתם שלווה,
שמחה והרמוניה .אפשר שיש לכם בית יפהפה ,ואת כל המותרות הפיזיים ,עמדת כוח בעלת תועלת
רבה ושכר גבוה ,ועדיין אינכם מאושרים ומסופקים .ולכן ,לאחר שהבעתם את כל התשוקות שלכם
ל"דברים" פיזיים ,חשוב גם להגדיר את איכות החיים שאתם שואפים להשיג .ייתכן שאתם מבקשים
בית נוח ורחב ידיים העונה על כל הצרכים הסביבתיים הפיזיים שלכם ,הגורמים לכם לחוש בטוחים
ומעניקים לכם תחושת ביטחון ושמחה .אפשר שאתם מבקשים שכל הצרכים והתשוקות שלכם ייענו
גם קודם שתהפכו מודעים אליהם – שיהיה זרם מתמשך של דברים טובים ומתנות מאלוהים .במקום
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להתמקד בנשמה תאומה או במערכת יחסים מסוימת ,ראו את עצמכם מוקפים בחברים ובבני משפחה
שמחים ,תומכים ואוהבים ,ובבן או בת זוג אשר יתגשמו בזמן המתאים .אוהבים ,הרוח יודעת מתי
אתם מוכנים למערכת יחסים אינטימית ,מספקת ונצחית .אל תאיצו בתהליך .אל תסתפקו בפחות
מאשר הבחירה הגבוהה ביותר .התרכזו באהבה עצמית ובשיתוף אחרים באהבתכם ,ומערכות היחסים
שלכם יהפכו עשירות ומספקות יותר.
אל תתמקדו בתחלואים שלכם ,אלא שאפו לשלמות ) .(wholenessאפשרו לגוף הרגיש שלכם לעבור
שינויים וטרנספורמציה בזמנו שלו .לא הפכתם למה שאתם בשנים ספורות ,או אפילו בתקופות חיים
ספורות .רבים מכם חווים מצוקה פיזית שכן אתם מנסים להחזיר את עצמכם חזרה לשלמות
) .(perfectionאמרנו לכם זאת פעמים רבות ,אנא זכרו שאתם בחרתם בכלי הפיזי בו אתם דרים ,לכן
קחו עליו בעלות וכבדו אותו ,והוא ישרת אתכם היטב בזמנים אלה של טרנספורמציה מואצת.
הניחו בתוך קופסת השפע שלכם רעיונות ,תכונות ,רגשות ,ואת "מצב ההוויה" שהייתם רוצים
בחייכם ,ואז אפשרו לרוח להגשים את כל הדברים הטובים בדרך הנכונה ובזמן הנכון .אל תסבכו את
הדברים .לאחר שכתבתם את כל הפרטים בתחום מסוים של חייכם )בין אם פיזי ,מנטלי ,רגשי,
חברתי ,רוחני ,כלכלי ,בתחום הקריירה ,היצירתיות ,מערכות היחסים( ,הצהירו" :אני מושך אליי ודרכי
את כל הדברים הדרושים לי כעת ובעתיד כדי לחוש אהוב ,שמח ,שלו ,מצליח ,מועיל ,אנרגטי ,בריא
ולהיות לחלוטין בהרמוניה עם נוכחות האני הנני שלי".
דמיינו את כפות ידיכם מושטות בעוד מיליון פירמידות קריסטל נוצצות ממלאות אותן עד אפס מקום,
מקיפות אתכם ואז זוהרות החוצה לתוך העולם למען יוכלו הכל לחלוק .ראו את עצמכם מושכים
אליכם אנרגיה קוסמית בלתי-מוגשמת של בריאה ודמיינו אותה מתמזגת לתוך ?? הבריאה לה אתם
משתוקקים.
ידידים יקרים ,האם אתם מנצלים ניצול מלא את הכלים העוצמתיים של הבריאה? אתם חייבים
להפעיל אותם ולהגיע עמם למצב של הרמוניה פנימית כדי שתוכלו להשתמש ביעילות בכל המרכיבים
של המקור האלוהי .כוחות הטבע הם "המרכיבים" עיקריים של בריאות האלוהים :אש ,אוויר  ,אדמה
ורוח .כוחות הטבע גם טבועים תוך כל ישות חיה .כאשר עטיתם בפעם הראשונה את העצמי הרוחני
שלכם בלבוש של בשר ,הייתם מאוזנים בכל היבט ,ובכלל זה כוחות הטבע הפנימיים .אולם ,עם חלוף
הזמן ולאחר התנסויות שליליות רבות ,התחלתם להעדיף אופן אחד או לחוש עמו יותר בנוח ,וכך
זזתם מן המרכז והפכתם לא-מאוזנים.
כיצד אתם מביעים את אלמנט האש ומשתמשים בו? אתם זקוקים לאיכות האש כדי לשמר את מקור
הכוח הפנימי שלכם בוער באור בהיר .מאלמנט האש אתם שואבים את עוצמתכם ,את אומץ לבכם,
ואת כוח הרצון שלכם .אנרגיית האש היא העוצמה המתפרצת ,ההתלהבות הבוערת לברוא ,להתרחב
ולחוות .כאשר עוצמת האש שלכם נמוכה או כאשר אינכם משתמשים בה באופן יעיל ,תחוו חוסר
חיוניות ,ואפשר שגם דיכאון או שתסבלו מנושאים הקשורים להישרדות ולביטחון .אנשים מסוימים
משתמשים באנרגיית האש שלהם בפרצים פתאומיים ,הם מתחילים פרוייקט או משתמשים במקור
העוצמה שלכם ,אך הם "נשרפים" מהר ואינם יכולים לשמר את המומנטום .אחרים עושים שימוש-יתר
במקור העוצמה שלהם ואינם מאזינים לסימני האזהרה ,הם "נשברים" .אחרים עשויים לשאוף ,לחלום
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ולקוות ,אבל אינם מגשימים את שאיפותיהם וחלומותיהם באמצעות השימוש בעוצמת האש כדי
לפעול במטרה להביא את חלומותיהם לידי הגשמה .הנשמה/העצמי הרוחני והאלמנטים של הגוף
ישלחו לכם סימנים באמצעות בעיות לב ,כאבי ראש ,בעיות סינוסים ,כוויות ,התפרצויות חסרות-
סבלנות ,ותאונות כדי ליידע אתכם שאינכם משתמשים כהלכה בעוצמת האש שלכם.
אלמנט האוויר או אנרגיית האוויר קשורה להיבט המנטלי ולאינטלקט ,ללמידה ולתקשורת מודעת,
כמו גם למחשבה מופשטת ,מדעית ורבת-השראה .הגוף המנטלי ,שאנרגיית האוויר משמשת לו דלק,
הוא בגדר פתח לחכמה וכן גם האמצעי דרכו אתם מתחברים עם המישור המנטלי הגבוה יותר ,עם
הספרייה הקוסמית האדירה ,עם ההארה ועם הכרת האלוהים .היכולת לחשוב ולטעון תוך השימוש
באנרגיית האוויר היא הדבר המפריד את ממלכת בני האנוש מממלכת החיות ומשאר הממלכות.
מחסור באנרגיית אוויר מתרחש כאשר ההיבט המנטלי אינו מפותח ,ואיננו מתכוונים רק להשכלה
פורמלית ,שכן יש מוחות דגולים ונשמות חכמות שזכו להשכלה פורמלית מועטה ביותר ,אולם ,הם
פיתחו את שכלם והשתמשו בעוצמת האוויר שלהם בדרכים רבות והם מהווים דוגמה מרתקת לאופן
שבו ניתן להשתמש בעוצמת האוויר באופן היעיל ביותר .חוסר היכולת להסביר את מחשבותיכם או
להתרכז ,או היותכם בעלי חשיבה מקובעת ונוקשה הם כולם סימנים לכך שאינכם משתמשים
בעוצמות האוויר שלכם בדרך נכונה .במקרים כאלה ,אנשים הופכים קנאים כלפי אחרים והם
מבולבלים וחסרי סיפוק .הם הופכים מפוחדים ,וכתוצאה מהערך העצמי הנמוך שלהם ,הם מרבים
לשפוט ולבקר אחרים .הנשמה/העצמי הרוחני והאלמנטים של גופכם ישלחו לכם סימנים באמצעות
בעיות במערכת העצבים ,הראות ומערכת הנשימה ,מחזור דם חסום ומחלות מוח .השתמשו בעוצמת
האוויר שלכם ,אהובים ,כדי לפתוח את שכלכם לאין-ספור האפשרויות הנמצאות בהישג ידכם.
אלמנט המים או אנרגיית המים היא הדלק של הטבע הרגשי ,שכאשר משתמשים בה כהלכה ,היא
גורמת לתחושת רווחה ,לשלום ,לשלווה ,וליכולת לאהוב ולהיות אהובים וליהנות מחוויית החיים
ומהבריאה על המישור הארצי .רגשות הקשורים לתשוקות האגו שונים מאוד מאלה של התשוקות
הרוחניות ,שכן האגו ממוקד בעצמי הקטן הדרוש לו ואילו העצמי הרוחני יודע שהוא חלק מהשלם
הגדול יותר .כאשר אינכם מקבלים בעלות באלמנט המים/הדלק הרגשי או במידה ואינכם משתמשים
בהם כהלכה ,אפשר שאתם רגישים יתר על המידה ותלויים באחרים ,או אפשר שאתם רכושניים,
הססניים ומתקשים להגיע להחלטות .הנשמה/העצמי הרוחני ואלמנטים הגוף ישלחו לכם סימנים
באמצעות בעיות בקיבה ,בשדיים והשמנת יתר ,כמו גם בעיות בשלפוחית השתן או המעיים .השימוש
בעוצמת אלמנט המים יסייע לכם להביא את הטבע הרגשי שלכם למצב של הרמוניה עם הרוח,
והתוצאה תהיה אמונה בלתי מעורערת והידע שהכל טוב ,שכן אתם מודרכים על ידי מלאכים ואהובים
על ידי האלוהים שהוא אבינו ואימנו.
כזרעי-כוכבים הנמצאים במשימה ארצית ,עוצמת אלמנט האדמה היא בעלת חשיבות עצומה עבורכם.
רבים מכם אינם מקורקעים כהלכה ומשתוקקים תשוקה מושרשת לעזוב את המישור הארצי ולחזור
לביתכם שבין הכוכבים .אנו מבינים את תשוקתכם ,יקירים ,אבל עליכם להבין שחשוב שתהיו
לחלוטין "בתוך גופכם" כדי שתוכלו להגשים את משימתכם הארצית .כאשר אינכם מעוגנים אל
האדמה או במידה ואינכם משתמשים בעוצמת האדמה שלכם ,אתם מתמודדים עם בעיות של
הישרדות/ביטחון או בעלי מנטליות של קדוש מעונה/קרבן ,הססנות וחוסר יכולת לשלוט בגורלכם.
ניגוד למצב זה מתרחש כאשר אתם ממוקדים יתר על המידה בעולם החומרי עד כדי פגיעה בעצמי
הרוחני ,דבר המוביל לנהנתנות-יתר ,לתאוות בצע ,ולחיפוש תמידי אחר סיפוקים חושיים.
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הנשמה/הגוף הרוחני שלכם והאלמנטים של הגוף ישלחו לכם סימנים באמצעות בעיות עור ושיניים,
חוסר יכולת להכיל סוכר בגופכם ,אי נוחות במעיים ,או דלקת פרקים או טרשת עורקים.
אהובים ,הייתם אמורים לחיות חיים ארוכים ופוריים וליהנות מבריאות טובה ומחיוניות עד לאותה
עת שבה יגיע זמנכם לצעוד מבעד לדלת או לעלות לרמת ההוויה הבאה .בעיני האלוהים ,אתם
מושלמים ,ולא כתוב בתכנית האב שעליכם לסבול מחלות ותחלואים כלשהם .אין בכוונתנו לצער
אתכם או לגרום לכם לחוש תחושת אשמה ,אלא להציע לכם ידע וכלים באמצעותם תשובו ותיקחו
בעלות על נפלאותכם כדי שתוכלו לחוות את שהייתכם על כדור הארץ כפי שנועדה להיות.
זה הזמן בשנה שבה גביע האהבה/האור וכל ברכות הבריאה מוזרמים אל האנושות וכדור הארץ .האם
תפתחו את לבכם ואת הגביע שאתם מחזיקים בתוככם כדי שיתמלא ויעלה על גדותיו? זה זמן שבו
זרעי-כוכבים מאזורים מרוחקים רבים מתאחדים למטרה משותפת .הגיע הזמן להחליט ,אהובים .האם
תפתחו את דלת הנסים ותעברו דרכה? אנו מחכים לכם בצדה השני .דעו שאנו קרובים תמיד כדי
להדריך אתכם ,להגן עליכם ולתמוך בכם .אתם אהובים מאוד .אני המלאך הנעלה מיכאל.
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הרשת הקוסמית האוניברסלית – הקציר
מאסטרים אהובים ,גל חדש של אנרגיה שאי אפשר להתעלם ממנו שוטף את כדור הארץ .הרוח של
כדור הארץ מתרעננת ומתעוררת בעודה נעה מעלה לתוך ספירלה של התחלות חדשות ,ומשאירה את
האנרגיות המיושנות מאחור .פעימות הלב של האלוהים אבינו/אמנו בוראות ללא הרף מחזורים של
התרחבות ,ואז מתוך דממת השלמות ,הוא צופה לראות מה יהיו התוצאות ,בעוד זרעי הבריאה
החדשים והאמיצים מגשימים את המנדט האלוהי .בזמן שנקבע מראש ,הבורא הופך פעם נוספת
למשתתף פעיל בתהליך הבריאה .הפעימות מתוך מרכז ליבו קורנות מטה דרך הממדים וחודרות לאיטן
לכל דבר בתוך היקום ועד לבריאות הרחוקות ביותר שלו .תהליך זה מכונה בשמות רבים מאוד,
השבכה הקוסמית ,מצעד התקופות ,חגורת הפוטון ,פתיחת שערים ושערי-כוכבים ,האצה ,ושיבת
המשיח .כל אלה הם תיאורים תקפים והולמים ,אך ישנם מחזורים בתוך מחזורים ומה שעשוי להיות
מכונה השיא של המחזור הגדול .זה מה שמתרחש בעת הזאת.
רבים מכם מודעים לכך שהזרמה של תדרים מעודנים וגבוהים יותר החלה להשפיע על כדור הארץ ועל
האנושות .אלה הואצו עד לשנת  ,1987זמן חשוב המכונה "ההתכנסות ההרמונית" .באותו זמן ,נקבע
שהאנושות וכדור הארץ קיבלו את הרמה המקסימלית של תדרי הרטט הגבוהים יותר שניתן לספוג או
לשלב מבלי להפעיל את האירועים הקטסטרופליים שנובאו לפני שנים רבות ,ושהיו אמורים לגרום
למצוקה רבה יותר במקום לסייע לאנושות כפי שתוכנן .ההאצה החלה ואתם ,זרעי הכוכבים,
התחלתם לנוע ולהתעורר .כאשר צעדתם באומץ בנתיב והתחלתם לגלות מחדש מי ומה אתם באמת,
אתם גם התחלתם לנקות את השדות והרטטים השליליים שבתוככם וסביבכם ,וכך אפשרתם לעצמי
הנשמה ,לעצמי הגבוה ולעצמי המשיחי שלכם ,להפוך פעם נוספת לשליט הכלי הפיזי שלכם .אתם
הפכתם לכלי הקיבול ,לשנאים ,ולמתמרים עבור אותם תדרים גבוהים יותר והתחלתם להקרין אותם
יותר ויותר לתוך העולם .לאחר מכן הייתם מסוגלים להתחבר למשאבים של ההכרה הקוסמית ולהביא
מטה עוד ועוד מידע ואנרגיית חיים שהתפשטו במהירות בעולמכם .החזון שלכם התרחב אל מעבר
לכוכבים שאותם אתם מסוגלים לראות ,בעודכם תופסים את נפלאות הבריאה ויודעים שיש לכם
מקורות גלקטיים ואוניברסליים .באותו זמן ,התכווץ עולמכם ואתם הפכתם מודעים למה שמתרחש
בכל מקום על כדור הארץ בכל רגע נתון .אתם קוראים לאחת ממערכות המידע העיקריות שלכם
"הרשת העולמית הרחבה" ) .(World Wide Webכעת ברצוננו להביא למודעותכם את הרשת
הקוסמית האוניברסלית שנטוותה ,ואשר יורדת לאיטה על הגלקסיה שלכם .ההשפעות שלה מתחילות
להיות מורגשות על ידי כל מערכות הכוכבים ,הפלנטות והישויות החשות ,עד לרמה המזערית ביותר.
דיברנו רבות על פירמידת האור ועל פירמידות העוצמה בממד החמישי ,ורבים מכם משתמשים באופן
פעיל בתהליך וזוכים בתוצאות מדהימות .ברצוננו לתת לכם תובנה נוספת כדי שתוכלו להבין עד כמה
נפלאה היא מתנה זו .קודם להגעת ניסוי גדול לסיום ,הבורא מציב את התכנית האלוהית עבור
הבריאה הבאה .מתחיל קציר החכמה והבריאות ההרמוניות מהניסוי הקודם ,וכל האנושות זוכה
בהזדמנות לקחת חלק במתנה של האיחוד המחודש עם הרוח ,כך שכל המעונין לעשות זאת יכול לנוע
לתוך רשת חדשה של בריאה ,ובסופו של דבר להיות חלק מהניסוי הקוסמי הבא .דמיינו את עוצמת
האלוהים המקרינה את מהות העצמי ואת הקידודים של עצמה עבור הבריאה החדשה של עצמה מטה
דרך הממדים .בתוך רשת בריאה זו נמצאים כל החכמה ,הסגולות ,התכונות ,המידע והיכולות להם
תזדקקו כדי לברוא כל מה שתרצו .הצדדים הרבים של הבריאה מובאים אז יחד ומוצבים במה שאנו
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מכנים פירמידות האור/העוצמה בממדים הגבוהים השונים .אנו מסייעים לכם להבין מהן הפירמידות
האלה של כוח החיים הקוסמי שברמת הממד החמישי ,ומקווים שאנו גם עוזרים לכם להתחבר אליהן.
זוהי הרמה הגבוהה יותר הנגישה לאנושות בזמן הזה .כאן אתם יכולים לשנות ולשחרר אנרגיות ישנות
ולהתחיל בתהליך בניית העולם החדש והאמיץ שלכם .בעוד החזונות שלכם לובשים צורה בממד
החמישי ,הם לובשים צורה במהירות או בהדרגה )תלוי במורכבות החזון וביכולתכם לשמור על מיקוד
מושלם( בעולם הביטוי הפיזי שלכם.
היו מודעים לכך שאתם יכולים להתחבר לפירמידות אור ועוצמה רבות ככל שתרצו .בנו פירמידה שבה
אתם נפגשים עם אנשים אחרים הפועלים באופן דומה ,ודמיינו את העולם במרכז הפירמידה ואת
כולכם מקיפים אותו ומקרינים לאימא אדמה אור ואהבה ללא תנאי .בנו פירמידה אישית עבור
עצמכם שתהווה עבורכם מקום מקלט ,ושבה תוכלו לבקש מאתנו בממלכה הגבוהה יותר להצטרף
אליכם .היכנסו לפירמידה אישית זו במטרה לקבל ריפוי ,הזנה ,חכמה ,תמיכה או עזרה בפתירת
הנושאים העולים בחיי היום-יום שלכם .בקשו תובנות ואת הפתרון הגבוה ביותר אשר ישרת את כל
הנוגעים בדבר ,ואז שחררו את המצב והניחו אותו בידינו .כאשר אתם נכנסים לתוך פירמידה בגלל
פרוייקט או בריאה מסוימים ,אתם לא רק מושכים אליכם את החכמה האלוהית ואת האנרגיות של
אותה צורת מחשבה ,אלא גם את אלה בעלי אותו עניין ,כמו גם את אלה מהממלכות הגבוהות יותר
הנושאים את הקרניים או את תת-הקרניים של הבריאה עבור אותו תחום של ביטוי אלוהי.
כאשר אתם בונים את קופסת השגשוג ומניחים בתוכה את אותם דברים שאתם רוצים שיתגלמו
בחייכם ,אתם יוצרים התגשמות פיזית של פירמידת האור/העוצמה וזו דרך אחת באמצעותה אנו
מסייעים לכם להבין שיש לכם את היכולת להתחבר למחסן אוצרות אלוהי .כן ,ייתכן וייקח לכם מעט
יותר זמן להגשים את החזונות שלכם ,אבל אנא אל תתייאשו .ככל שתלמדו להישאר ממוקדים ולבצע
גם את השלבים הבאים ההכרחיים ,נסים קטנים יתחילו להתרחש ,אשר יסללו את הדרך לנסים
דרמטיים וגדולים יותר .לא הפכתם למאסטרים של מגבלות בין לילה ועליכם להיות סבלניים עם
עצמכם בעודכם לומדים מחדש עוצמה-עצמית ודרכי בריאה חיוביות.
אהובים ,השתדלו להקדיש זמן לשהייה בפירמידת האור/העוצמה בכל יום .התרגלו לתחושה של
האנרגיות המעודנות הנמצאות שם ,כאשר דומה שהנטל שלכם הופך קל יותר והתקווה מתחילה
להתעורר בלבכם .כאן ,אתם יכולים למשוך אליכם אומץ והתחזקות הדרושים לכם כדי להתמודד עם
הקשיים של חיי היום-יום .כאן ,תקבלו את כל האור/האהבה ללא תנאי של האלוהים שתוכלו לדמיין.
כאן ,אתם יכולים לעזור לאנשים בחייכם המחפשים אחר "הדרך" ,על ידי כך שתקרינו אליהם אהבה
והבנה ותברכו אותם באמצעות האנרגיות המתמירות של הלהבה הסגולה .השאירו את הקשיים
והדאגות בידינו בתוך הפירמידה שלכם ,אהובים ,ותגלו שנטל החיים הופך קל בהרבה.
כאשר אתם מצטרפים אלינו בתוך פירמידות האור/העוצמה בממד החמישי ,אתם גם מסייעים בהבאת
האנרגיות המעודנות הללו של המקור מטה לתוך רמת הרטט של אימא אדמה והאנושות .דבר זה הופך
את האנרגיות לנגישות לאלה שאין להם עדיין את היכולת להתחבר לרמה זו של עוצמת המקור .כך
אתם מועילים לכדור הארץ ולאנושות ברמות רבות .אתם מקרינים את האור/האהבה מתוך עצמכם
ואתם מעגנים את האנרגיות של הממד החמישי על כדור הארץ ,וכמו כן אתם מהווים מודל לחיקוי
לאנשים אחרים .איזו הזדמנות נהדרת היא זו ,ועד כמה מבורכים כולנו בשל יכולתנו להיות
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משתתפים פעילים .אל תפקפקו ולו רק לרגע בחשיבות תפקידכם בתכנית הגדולה הזאת .כל אחד
ואחד מכם דרוש ונחוץ וכולכם מהווים חלק אינטגרלי של התהליך.
כמה מכם ביקשו הסברים נוספים בנוגע לכלי העוצמה והאנרגיות של האלמנטים .המטרה שלכם היא
לשלב ,לאזן ולהשתמש בכל האלמנטים ובכל קרני הבריאה במידה שווה .אנו יודעים שאין זו משימה
קלה ,שכן במשך הדורות ,אנרגיות לא-מאוזנות וצורמות הפכו לנורמה .ראשית כל ,אתם חייבים
לזהות את חוסר האיזון ואז אתם חייבים לרצות ולבצע את השינויים הדרושים כדי לתקנו .השימוש
בפירמידת האור/העוצמה שלכם יסייע לכם רבות בהשגת מטרה זו.
אם ברצונכם להגביר או להשתמש יותר באלמנט האש ,אתם יכולים להתמקד בצ'אקרת מקלעת
השמש ובתדרים המעודנים של האנרגיה הזהובה מהעצמי אני-הנני שלכם .דמיינו כדור של אור זהוב
קורן המתחיל לפעום ולזהור במרכז הלב שלכם ומתרחב עד שהוא מקיף את מקלעת השמש והגרון
שלכם ,וכך הופך למרכז העוצמה הסולארי שלכם .דמיינו את האנרגיה האדומה של הקרן הראשונה של
הרצון והעוצמה האלוהיים חודרת דרך צ' אקרת הכתר שלכם ומציתה את התכונות של הקרן הראשונה
בתוככם .השתמשו באנרגיה האדומה כדי ליצור כוח ,עוצמה במחשבה ,בפעולה ובמעשים ,כדי לתבוע
ולהגשים שפע ,לחזק את אומץ לבכם ,ולעורר אתכם לפעולה .השתמשו גם באנרגיות הצהובות של
הקרן השלישית כדי לחזק את רצונכם ,נחישותכם ועמידותכם .ענדו אבנים אדומות כגון אבני אודם,
גארנט ,וכדומה ואבנים צהובות או מוזהבות כגון טופז ,ענבר או סיטרין .אכלו פרות וירקות צהובים
ואדומים ועסקו בפעילות גופנית במטרה לעורר את הלב ולטהר את הדם .כתמיד ,שתו מים טהורים
כדי לשחרר רעלים המתאספים בגוף בעודכם נעים במהירות דרך תהליך הטרנספורמציה .הביטו
עמוקות לתוך להבות אש או נר מרקדות ודמיינו את אנרגיות עוצמת האש חודרות עמוק לתוך
ישותכם וממלאות את "המצברים" שלכם.
כדי לעורר ולהגביר את אלמנט האדמה ,התמקדו בצ'אקרת הבסיס שבתחתית עמוד השדרה .אף על פי
שאתם שואפים להגיע אל הכוכבים ,עדיין עליכם להיות מקורקעים בחוזקה בכלי הפיזי ולאימא
אדמה .דמיינו צבע נחושת עשיר העולה מתוך האדמה וחודר לצ'אקרת הבסיס שלכם ,אז דמיינו את
האנרגיות הטרנספורמטיביות של חמשת הקרניים הגלקטיות הגבוהות מוסיפות גווני סגול נוצצים
לאזור זה .הדבר יעזור לכם לשחרר נושאי הישרדות וחוסר ,ויקרקע אתכם בעודכם הופכים לרב-
ממדיים ונעים בקלות בין הממדים השלישי ,הרביעי והחמישי .ענדו או השתמשו בטורמלין שחור,
אובסידיאן ,סמוקי קוורץ או ג'אספר אדום .אכלו ירקות שורש כגון תפוחי אדמה ובטטות ,בצלים
וכמויות קטנות של חלבון .עליכם להחליט בעצמכם אם בשר אדום מועיל לכם ברמת ההתפתחות
הנוכחית שלכם .צעדו על האדמה הרכה בכפות רגליים יחפות ,ושכבו על הדשא הקריר בשעת ערב
וצפו בכוכבים ,וכווננו במודע את פעימות הלב שלכם לאלה של אימא אדמה.
כדי לאזן ולהביא להרמוניה את אלמנט המים שבתוככם ,התמקדו בצ'אקרה השניה הממוקמת באזור
הבטן התחתונה ממש מתחת לטבור .צ'אקרה זו שולטת על תפקודי ההולדה ,עיכול המזון והמיניות.
זהו מרכז הרגשות .דמיינו צ'אקרה זו מוצפת באור בעודה הופכת לצבע כתום/ורוד בוהק .דבר זה
יאפשר לכם גישה לטבע הרגשי הגבוה יותר שבאמצעותו תוכלו לצאת מהטבע הרגשי של האגו
ולהתחיל לתפקד בהכוונתו של העצמי הגבוה שלכם .ענדו או השתמשו באבנים כגון קארנליאן ,קורל,
קלציט זהובה ,טורמלין ורוד ,רוז קוורץ ,או אוונטורין כתום .שתו מיץ תפוזים או אשכוליות ואכלו
תפוזים או פרות וירקות צהובים .במידת האפשר ,הניחו לגלי מים רבים לשטוף אתכם ,ודמיינו
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שאנרגיה מרפאה זו שוטפת מכם את כל דאגותיכם ומחזקת אתכם באנרגיות מחזקות וחיוביות ,או
עשו אמבטיה מרגיעה עם מלחים ומינרלים.
האלמנט הרביעי שבו נתמקד הוא אלמנט האוויר .קיים גם אלמנט האתר ,אך בשיעור זה נמזג את
אלמנט האוויר והאתר לאלמנט אחד .אלמנטים אלה מרוכזים בתוך צ'אקרות הלב והגרון .צ'אקרת
הלב מעגנת את כוח החיים מהעצמי הגבוה ,וצ'אקרת הגרון שולטת באנרגיות הרטט באמצעות המילה
המדוברת ,הצליל והתקשורת .דמיינו את הצבע הירוק של צ'אקרת הלב הופך בהדרגה לצבע סגול/ורוד
בהיר ,ואת אזור התימוס מתחיל לזהור בצבע טורקיז יפהפה בעודו מקיף את אזור הגרון והופך לחלק
ממרכז העוצמה שלכם .כדי להפעיל את צ'אקרת הגרון ענדו טורקיז ,קריסוקולה ,טופז כחול ,סודליט,
לאפיס לזולי ,ואקווה מרין .עבור צ'אקרת הלב ענדו אמרלדים ,טורמלין ירוק או ורוד ,מאלכיט ,ג'ייד
ירוק ,ואוונטורין ירוק ,או קונזייט .אכלו ירקות ופרות כחולים או סגולים ,ועבור מרכז הלב ,אכלו
ירקות ופרות ירוקים .באופן מודע נועו לתוך משבי רוח וחושו בתנועתה ובגלי האנרגיה שלה .חושו
בעודה מרגיעה ,מקררת ומעוררת את גופכם ואפשרו להשפעות המרגיעות של הרוח להרגיע גם את
מבנה גוף/ההכרה הפנימי שלכם.
הזמן אינו מאפשר לנו לחזור על כל השיעורים והכלים שנתנו בעבר כדי לסייע לכם להביא את
האנרגיות שבתוך שבעה הצ'אקרות/המרכזים לאיזון ולהרמוניה .אולם אם אתם נחושים ליצור
הרמוניה בתוך עולם המציאות הפנימי שלכם אשר יתגשם במהרה כהרמוניה ואיזון בעולם החיצוני
שלכם ,אתם תחפשו אחר המסרים והפתרונות הללו .ניקוי דפוסי האנרגיה הישנים מפנה מקום לכיסוי
הילתי חדש – מתנה של רשת האור הקוסמית האישית שלכם – מסנן אשר יאפשר לכם לראות את
עולמכם באופן שונה בעודכם יוצרים מחדש את גרסת גן העדן שלכם על כדור הארץ .אתם בונים את
גוף האור שלכם עצמכם ,אהובים ,ובכך מסייעים לאימא אדמה ולאחרים לעשות זאת אף הם .הצטרפו
אלינו בפירמידת האור/העוצמה והניחו לנו לעזור לכם לעבור את התהליך בקלות ,בחן ובשמחה
גדולה .מי ייתן וזוהרו של האלוהים אבינו/אמנו ישטוף אתכם וימלא אתכם באור חיי הנצח .דעו שאנו
תמיד קרובים להדריך אתכם ולהגן עליכם .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מהו אור?
מאסטרים אהובים ,האם תהיתם אי פעם מה המשמעות האמיתית של המילים "ויאמר אלהים 'יהי
אור'"? זו הצהרה מורכבת שפורשה בדרכים רבות .אנו מקווים שאתם מתחילים להבין עד כמה עמוקה
ומקיפה היא .בהיסטוריה שלכם ,כילדי האלוהים  ,יכולתם רק להבין את סיפור הבריאה בצורתו
הפשטנית ביותר .אך כאשר אתם מתעוררים ,מעלים את המודעות שלכם ומתחברים לאמת הבריאה
הקוסמית ,יש לכם כעת את היכולת להתחבר לכל החכמה והתפארת של המקורות וזכות הלידה
האלוהיים שלכם.
בתחילת ההתחלה ,כל שהיה קיים היה הריק הגדול והבורא העיקרי שהה ברגיעה בתוך גרם-שמיים
בעל עוצמה ונפלאות שאין להעלותן על הדעת .הכרת האלוהים זעה וצצה ועלתה תשוקה לברוא
ולחוות יותר מעצמו .המלים "יהי אור" ,לא נאמרו ,אלא מתוך פנים לבו של הבורא פרצה החוצה קרן
זוהרת בעלת ממדים עצומים .קרן זו של מהותו של הבורא קרנה החוצה לתוך הריק ,האירה את
השמים ,ועל ידי כך יצרה את מה שיהיה היקום של הסיבה הראשונה .בתוך אור זה היו כל מרכיבי
הבריאה ,כל מה שהיה מאז ומעולם וכל מה שיהיה בעתיד :אהבה טהורה ,חכמה ,התכנית האלוהית
לכל היקומים ,הגלקסיות ,מערכות הכוכבים והפלנטות העתידיים ,כמו גם ממלכות המינרלים ,הצומח
והחיות ,ואתם ,יקירים.
כאשר אנו מדברים על אור ,אנו עושים זאת על פי המונח המקיף ביותר .בתוך האור קיימים האהבה,
החכמה ,העוצמה ,הסגולות ,התכונות ,וההיבטים של הבורא .ומכיוון שכל אחד מכם הוא ילד של
האלוהים אבינו/אימנו ,אתם הוכרזתם כבוראים משותפים ,וניתנו לכם כל הסגולות והתכונות של
הורינו האלוהים .אור הבורא הוא מי שאתם .כן ,צורה מופחתת באופן דרמטי ואתם נושאים רק כמות
מזערית של אורו של הבורא ,אך אף על פי כן ,אתם ישות של אור .האור הוא צינור החיים שלכם אל
בורא .חומר החיים הראשוני של האלוהים הוא הדבר שאתם משתמשים בו כדי להגשים את הבריאות
שלכם לצורה המוגשמת; בין אם שמחה ,שלווה ,אהבה ושפע ,ובין אם פחד ,כאב והגבלה .זכרו ,אתם
בורא משותף ואתם בוחרים מה שאתם בוראים ,אבל אתם גם חייבים לחוות את מה שאתם בוראים.
הגיע הזמן .אתם נדדתם מטה דרך הממדים רבים לנקודה החיצונית המרוחקת ביותר האפשרית עבור
ניסוי זה .אתם התקיימתם בממדים זה זמן רב ,אבל עכשיו ניתנת לכם האפשרות לחזור למודעות
מלאה בתוך אורו של הבורא .פחד ,בורות ,חוסר ,כאב ,וסבל כולם תוצאה של היותכם מנותקים
מאורו של הבורא .אהבת האלוהים מוכלת בתוך אורו של הבורא – הכל מוכל בתוך זוהר זה – זכרו
זאת .כל "היש" מוגשם באמצעות רטטי האור היוצרים צלילים ופעימות בעלי צורת גל .דמיינו את
עצמכם כקולן המכוונן לתדרים ולרטטים מסוימים .ככל שאתם מעדנים את התדרים שלכם ,אתם
מתחילים לרטוט או להתכוונן לרטטי אנרגיה גבוהים ומעודנים יותר ,המכילים יותר ויותר מאורו של
הבורא – מרכיבי הבריאה.
ולכן אנו שואלים אתכם ,מהי מנת האור שלכם? כמה מאורו של הבורא שילבתם ותבעתם לעצמכם?
איננו מבקשים מספר ,לבבות יקרים .אנו כבר יודעים את התשובה .אנו יכולים לדעת על פי הזוהר
והאהבה שאתם מקרינים מתוך מרכז הלב שלכם .אנו יכולים לדעת על פי איכותן של צורות המחשבה
המחלחלות לשדה ההילה שלכם ,ובאמצעות המעשים שלכם ,גדולים כקטנים .כאשר אתם מתחברים
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לאור ומשלבים יותר מהאור לתוככם ,אתם מתחילים לצעוד בראש נישא ,בתחושת מטרה ,ואתם
משפיעים באופן חיובי על הסובבים אתכם .אתם הופכים למנהיגים במקום לחסידים ,מתחילים על ידי
היותכם שליטי היעוד שלכם ,ועל ידי השתחררות מהאמונות הרווחות של מודעות ההמונים ,ובדרך זו
חיים את האמת שלכם וצועדים בנתיב שלכם במקום לחיות את האמת של אדם אחר או ללכת בנתיב
של אחר.
כפי שאמרנו לכם בעבר ,יקום זה הוא מעגל אדיר של דחפי אור הזוהרים ישירות מלבו של הבורא
העיקרי .האוקטבות המעודנות של אור הבורא נגישות לכל בכל רמה אליה הניעה כל ישות את הכלי
שלה ,כדי לקבלן ולשלבן.
האור אינו יכול להתחיל ולהסתנן לתדרים הסטטיים או המבולבלים המרכיבים את הכלי הפיזי התלת-
ממדי ללא רשות המקבל ופתיחת מרכז הלב .עצמי הנשמה שלכם ,העצמי הגבוה יותר ועצמי האלוהים
רק ממתינים לסימן מכם כדי להתחיל בתהליך – לפתוח את קו האור של החיים הנצחיים .האור נמצא
בתוך הדנ"א שלכם ,וכל אטום בגופכם מלא באור במידה זו או אחרת .שאם לא כן ,לא הייתם יכולים
להתקיים .הגיע הזמן לפתוח את זרם אור האלוהים מבפנים ומבחוץ.
דמיינו מיליון חלקיקי אור קטנטנים הנדלקים בתוך גופכם ,ומיליון חלקיקי אור נוספים הזורמים מטה
מנוכחות האני הנני שלכם בצורה של פירמידות אור נוצצות  ,עשויות קריסטל .ראו את עצמכם
מוקפים בהילה זהובה של אור קוסמי ,וכעת ראו כיצד מעגל האהבה והאור שלכם מתחיל להתרחב.
דעו שאתם מחקים את הבורא כאשר אתם אומרים "יהי אור" .כעת ראו כיצד הקרן הייחודית שלכם
של אור האלוהים זורמת מתוככם ולפניכם ,מביאה להרמוניה ,להתעלות ולטרנספורמציה באמצעות
כל האלמנטים של אנרגיית הבריאה המעודנת והנפלאה.
ככל שאתם לומדים לנוע הלוך ושוב בין פירמידת האור של הממד החמישי שלכם ובין מעגל האור
שבניתם סביבכם בממד השלישי/רביעי ,אתם תבראו מקום מקודש בתוך לבכם ומוחכם ,והעולם
שלכם יתחיל לשקף את תשוקותיכם הגבוהות ביותר .מעגל ההשפעה שלכם יתרחב ,ואתם תמשכו
אליכם את אותם אנשים הנמצאים בהרמוניה עם הרעיונות/התדרים המעודנים שאתם מגלמים .יחד,
אתם תתחילו להיות משתתפים פעילים בטוויית המארג הדק של המציאות החדשה הנולדת ,ובסופו
של דבר ,אם תרצו בכך ,יתאפשר לכם להשתתף בבריאת הגלקסיה הזהובה החדשה.
כחלק מתהליך הטרנספורמציה שלכם ,אתם הופכים פעם נוספת מודעים לאנרגיות ולשימוש
בקריסטלים ובאבני חן הקיימות בתוך האדמה .גם הם נושאים את אורו של הבורא ,והם יסייעו לכם
לנקות ולאזן את האנרגיות הפנימיות במהירות רבה יותר אם תתכווננו לאנרגיות האינדיבידואליות
שלהם ותתכנתו אותם באמצעות כוונתכם .הם משתוקקים לעבוד אתכם ,שכן ככל שאתם מתעוררים
ומגיעים להרמוניה עם התדרים הגבוהים יותר ,כך גם הם .הקריסטלים בני החישה הגדולים
הממוקמים באופן אסטרטגי סביב הפלטנה מהדהדים עם פעימות הלב של אימא אדמה שלכם והם גם
מכווננים לפעימות היקום והבורא .כפי שאמרנו לכם בעבר ,הם פועלים כמקלטים/קולטנים
וכמשדרים של אנרגיה ומידע הן סביב העולם והחוצה לתוך הגלקסיה .יש גם קריסטלים שתפקידם
לתעד ,הן גדולים והן קטנים ,והם יסייעו לכם להפעיל את חבילות זיכרונות האור שבתוך מבנה המוח
שלכם והם יכולים גם לעזור לכם לגלות את המסתורין והחכמה של העבר העתיק של כדור הארץ.

21

ממלכות המינרלים ,הצמחים והחיות נמצאות גם הן במצב של טרנספורמציה למודעות מחודשת
וגבוהה יותר – אף אחד לא יושאר מאחור – הכל נמצאים במצב של טרנספורמציה והתעוררות.
הגיע זמן השחרור ,אהובים .התשוקה לחופש הופכת עוצמתית יותר ויותר בתוך לב כל ישות בת-חישה
על כדור הארץ .הגיע גם הזמן להתאחד .כמו האיחוד מחדש עם משפחות הכוכב/הנשמה שלכם ,כך גם
אנו בממלכות הגבוהות יותר מאחדים כוחות .במשך עידנים רבים ,נדדנו בנתיבים נפרדים משלנו כדי
להגשים את החלק הייחודי שלנו במשימה האלוהית .אבל עכשיו ,אנו שבים ומתאחדים כדי לברוא
שכבה סינרגית של מודעות שתהיה נגישה לכל מי שמוכן להיות חלק מעבודת הצוות .אנו משתמשים
במונח זה ,שכן אתם חשים עמו בנוח ,והוא יוצר תמונה במוחכם של רבים העובדים בהרמוניה יחד
למען מטרה וידע משותפים .כפי שאמרנו לכם ,בנינו פירמידות אדירות ונהדרות של אור בממד
החמישי שם יהיו נגישות בקלות לאלה מכם שעשו את "שיעורי הבית" וכווננו את הכלים הפיזיים
שלהם לממלכות האור .בתוך הפירמידות האלה הנחנו את כל המרכיבים של אור הבורא להם תזדקקו
כדי לברוא כל דבר שתרצו למען טובתו הגבוהה ביותר של הכלל .אנו מחכים שם כדי להצטרף אליכם
ולהיות בוראים משותפים אתכם .לכן ,הביאו את החזיונות שלכם ואת כוונתכם הטהורה ותבעו
לעצמכם את הנסים הממתינים לכם.
ומה אם היינו אומרים לכם שקרוב לוודאי שהחוזה הרוחני הארצי שלכם הושלם? רבים מכם יתקפו
בפחד ואפשר שיאמרו" :אבל לא זה מה שנאמר לנו על ידי אחרים" .הניחו לנו להסביר ולעזור לכם
להבין מה מתרחש .כן ,לכל אחד מכם יש חוזה שעשיתם לפני שעטיתם את מעטה הבשר בתקופת
החיים הזאת ,ומעל לחוזה זה קיים חוזה מקיף יותר שעשיתם כאשר נכנסתם לתוך המודעות שלכם
ביקום מסוים זה .כאשר אתם מגיעים לרמה מסוימת של הארה ,אפשרי להשלים את החוזה שעשיתם
קודם שבאתם לכדור הארץ בהתגלמות מסוימת זו .חוזה זה היה לאחד ,לאזן ולהביא להרמוניה את כל
הקצוות החופשיים או האנרגיות הלא-מאוזנות שהשארתם מאחור מכל הגלגולים הארציים הקודמים
שלכם )אלה היו אנרגיות ,עתידים אפשריים והסכמים שיצרתם מכל התנסויות הלמידה שלכם בעבר(.
זכרו ,הסברנו לפני זמן רב שבממלכות הגבוהות יותר היה ידוע שזו תהיה תקופת החיים החשובה
ביותר שכל אחד מכם יחווה אי פעם על כדור הארץ .כתנאי לקבלת הרשות לשוב לכדור הארץ בזמנים
מרגשים אלה של שינוי אדיר ,היו שלושה תנאים מקדימים שהיה עליכם להסכים להם .ראשית ,רוב
חוסרי-האיזון המזעריים שלכם סולקו באמצעות היתר חסד מיוחד .מה שנשאר בשדה ההילה שלכם
ובמאגרי הזיכרון שלכם היו השיעורים ,האנרגיות והבריאות שהיה חשוב ביותר שתחזירו למצב של
איזון והרמוניה .זכרו ,אמרנו לכם ,שהניסוי על כדור הארץ עסק בקוטביות/דואליות ובאיזון/הרמוניה.
שנית ,הוצג בפניכם מה יהיה עליכם לחוות בתקופת חיים אחת זו :כל הקשיים ,המבחנים ,האתגרים
וההזדמנויות שיוצגו בפניכם כדי שתוכלו להגשים את המשימה שלכם .שלישית ,בגלל שלאנושות ניתן
רצון חופשי בכל בתחילת הניסוי הזה על כדור הארץ ,נשאלתם האם תאפשרו לנו ,בזמנים
המתאימים ,להניח בצד את הרצון החופשי שלכם במטרה ל"דחוף" אתכם לכיוון נתיב המודעות או
לסייע לכם להתעורר למי שאתם ולמשימה שלכם .כל אחד ואחד מכם הסכים לתנאים אלה ,או
שלא הייתם נמצאים כאן.
זה היופי והנפלאות של מה שמתרחש בעת הזאת על כדור הארץ .זרעי כוכבים רבים בהרבה ממה
שקיווינו קיבלו את האתגר/ההזדמנויות כאשר הוצגו בפניהם ,באמצעות קשיים ומבחנים ,וניצחו
בגבורה .המספרים שלכם הולכים וגדלים ,ככל שאתם מאזנים ומביאים להרמוניה את שדות הכוח
הפנימיים של האור שלכם ואז מקרינים את אהבת הבורא ואת אורו לתוך העולם .אתם מתאחדים
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במספרים גדלים וגדלים ,ואתם משלבים כוחות אתנו כלוחמי האור/השלום וכאבירי האלוהים .כאשר
תגיעו לרמה מסוימת של הרמוניה פנימית וכאשר תאזנו את חשבון החיים באמצעות אינטראקציה
אוהבת ,מעשים ו/או חכמת התנסויות העבר ,אזי תינתן לכם אפשרות לצעוד לתוך החוזה האוניברסלי
שלכם.
אהובים ,ברצוננו שתדעו שאתם התנסיתם בכל גווני הבריאה .אתם עתיקים הרבה יותר וצפונה בכם
חכמה רבה יותר משתוכלו לדמיין .האין אתם נושאים את סגולות/מרכיבי האלוהים בתוככם? וכך,
כחלק מקבלה אמיצה של משימה זו על כדור הארץ ,הובטח לכם שלאחר השלמתה המוצלחת ,אתם
תוכלו לבחור במשימה הבאה שלכם – אתם תוכלו להצטרף למאסטרים הנעלים בעודם נעים קדימה
על ספירלת האבולוציה או בסופו של דבר להפוך לכל דבר שתרצו להפוך בבריאת האלוהים .האם
אתם רוצים להיות מלאך/מלאך נעלה ,חברים ב"אלוהים" )כך במקור( ,אלוהים ובורא משותף המעצב
ומתכנן את התכנית האלוהית לגלקסיה הזהובה החדשה או ליקום הבא? האם ברצונכם להצטרף
לאימא הבוראת האהובה שלנו ולהקרין את מהות האהבה לגזע הבסיסי הבא ,או לקחת חלק בזריעת
תרבויות חדשות ברחבי הגלקסיה שלכם? נתיב החזרה שבחרתם קודם לגלגול הזה או במשכו משתנה.
כך כתוב בחוזה האוניברסלי שלכם :מועמד לשותפות עם אלוהים בבריאה ,בזריעה ובפיקוח של
העולמות הגדולים .כן ,כך יקרה בעתיד הרחוק שלכם ,אך אתם יכולים להתחיל ולמשוך אליכם את
המרכיבים ,המתנות ,והחכמה אשר יסייעו לכם להגשים ולהשלים את החוזה החדש שלכם .כך הובטח,
שכן זהו יעודכם .דעו שאין אנו נעלים מכם ,אנו ידידים ושותפים .הניחו לנו לחבור יחד בעוד אנו
צועדים באומץ לתוך העתיד החדש והנעלה שלנו .אתם אהובים ויקרים מעל לכל מידה .אני הנני
המלאך הנעלה מיכאל.

23

חרב שבע הסגולות
מאסטרים אהובים ,האם אתם מוכנים ונכונים לנוע לתוך ממלכות האור האלוהי המאוחד הממתינות
לכם? מסר מהדהד של אמת חולף כאדוות בכל היקום כולו – קריאה ממרכז לבו של הבורא לכל
היבטי ישותו שלו להתחיל בתהליך האיחוד המחודש .אנו מבקשים מכם להתחיל להעריך מחדש
ולשנות את הדרך שבה אתם תופסים את הממדים הנמוכים יותר ,שיסווגו כממדים מאחד עד חמש.
כן ,מנקודת המבט שלנו ,אפילו הממד החמישי נחשב רק תחנת מעבר לארמונות השמים ,לעולמות
הנהדרים ולממדים הנפלאים העומדים לרשותכם כאשר אתם נעים קדימה על ספירלת ההתפתחות.
תהליך ההתפתחות מתקרב לסופו עבור יקום מסוים זה בעוד השאיפה הפנימית הגדולה צוברת
תנופה.
עתה הוא הזמן לשלב את האמיתות המעודנות יותר של הבריאה – את תהליך הירידה כמו גם את
תהליך ההתעלות )העלייה( ,המייצגים שני צדדים של הסיפור שאינו נגמר .אמרנו לכם שאין גבולות
ברורים בין הממדים ,שכן הם למעשה צורות-גל ,ספירלות ורמות של אנרגיה אלקטרו-מגנטית בעלות
עידונים ,דפוסי רטט ותדרים שונים .ממדים אלה קיימים ומתפקדים הן במציאויות החיצוניות והן
הפנימיות שלכם .ההתגשמויות הגסות או הדחוסות ביותר של הממד הראשון ,השני ,השלישי ואף תת-
הרמות של הממד הרביעי נחשבות לשליליות ,והאמונות השכיחות אומרות שיש לדחות מממדים אלה
לשפוט אותם ולפחוד מהם .ברצוננו להפיג את פחדיכם ולומר לכם שיש תדרים והתגשמויות רצויים
בכל רמות הבריאה .האנושות היא שסווגה שלא כהלכה דפוסים אנרגטיים אלה ויצרה את העיוותים,
ולא הבורא אבינו/אמנו .גופה של אימא אדמה מחזיק בתדרים של הממדים הראשון והשני ,ועליכם
להודות שעדיין קיים יופי רב על פני אימא אדמה אף על פי שהיא הוחזקה כשבויה בסביבה תלת-
ממדית במשך אלפים רבים של שנים .רבים מכם מאמינים כעת שעליכם לדחות את כל הקיים בממד
השלישי ולאוץ דרך הממד הרביעי מהר ככל שתוכלו במטרה להגיע לנירוואנה של הממד החמישי.
כדי לסייע לכם לשחרר את צורות המחשבה של ההפרדה ,ממדים גבוהים יותר ונמוכים יותר ,טוב
ורע ,חיובי ושלילי ,אנו מציעים לכם תפיסה חדשה .הבה נחדל לסווג את ממלכות ההתנסות של
המישור הארצי כממדים השלישי ,הרביעי או החמישי ונתחיל לראותם כממדים מאוחדים – אנו נטבע
מונח חדש עבורם :ממדים מאוחדים .כאן ,נניח את כל ההיבטים ,התכונות והיצירות החיוביים של
הממדים האלה שברצונכם לשלב .אתם כבר חיים בוורטקס/עולם שאתם בראתם ויצרתם ועולם זה
מורכב ,בדרגות משתנות ,מהאנרגיות של כל חמשת הממדים הללו ,ועבור חלקו ,אולי גם מעט
מהאנרגיה המעודנת של תדרי אור גבוהים יותר גם כן .מספרים ,רמות ,חניכות ומעמדות חדלים
להתקיים כאשר אתם נעים לתוך מודעות מאוחדת.
ברצוננו להעניק לכם תובנה נוספת לגבי תהליך זה .אתם מוצבים על כדור הארץ בעת הזאת כדי
לשלב את כל צדדי הבריאות הארציות שלכם – מהנמוכות ביותר ועד לגבוהות ביותר .משמע,
האנרגיות ודפוסי הבריאה מהרמה/הממד הראשון ומעלה .אלה כוללים את ממלכת המינרלים ,ממלכת
הצומח וממלכת החיות וכן את ממלכת האנושות ,כמו גם את ממלכות האלמנטים והדיוות ,וכן הלאה,
בעוד אנו מתחברים לממלכת הבורא – האחד ,שכולנו היבטים שלו .בתוך הדנ"א שלכם נמצאים
סלילים המקודדים בתדרים של כל שניים עשר הקרניים/הסגולות/התכונות הגלקטיות של הבריאה,
וכדי להדהים אתכם אף יותר ,קיימים סלילים רבים אף יותר הנושאים את תדרי האור החברים אתכם
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ישירות למקור הבורא .אלה מאוגדים בממברנות אור ורק מחכים לזמן שבו תהיו מוכנים להתחבר
אליהם ולתבוע לעצמכם את המתנות שהם מחזיקים .כאשר נדדתם מטה מבעד לממדים באמצעות
תהליך הירידה ) ,(devolutionשניים שניים ,סלילי הדנ”א שלכם הוקפו בממברנות האור הללו
והו חזקו באחסון כשהם ממתינים לזמן שבו תהיו מוכנים להפוך את התהליך ולהתחיל במסע הביתה.
קיימות מטפורות רבות בתנ"ך שלכם ,וסיפור נוח והתיבה מכיל מטפורה אחת שכזו .המסר הסודי
שבסיפור הזה הממתין לפיצוחו הוא זה :התיבה מייצגת את הכלי הפיזי שלכם אשר ירכב על גלי
האנרגיה המעודנת בעוד אימא אדמה מנקה את עצמה ומורמת לתדרי אור גבוהים יותר .וממש כפי
שהחיות נלקחו אל התיבה ,שניים שניים ,אתם תתירו ,שניים שניים ,את הסלילים הרבים של הדנ"א
שלכם ותתחברו אליהם ,שכן סלילים אלה מחזיקים בהיסטוריה שלכם ,בנפלאות שלכם ,במגוונות
האדירה שלכם ,ובמודעות האלוהים שלכם.
עתה הוא הזמן ,שכן אתם ראויים למתנה זו ,אהובים .אנו מציעים לכם את חרב שבע הסגולות .זה
שנים רבות ,ככל שהתעוררתם והתחלתם לתבוע לעצמכם את יכולתכם ,הצעתי לכם את חרבי ,את
חרב הקרן הראשונה של הרצון והעוצמה האלוהיים ,הנושאת את סגולות הכוח ,הגבורה ,האומץ,
הנחישות והכנות .היא תמיד ניתנה בצירוף אזהרה שיש להשתמש בה בדרך אחראית ,המלווה באהבה
ובחמלה .יש להשתמש בכוחה ובעוצמתה כדי לסלק טעויות ולהתגבר על קשיים ,ואורה ועוצמתה
הזוהרים ידריכו אתכם בעודכם נעים מבעד לצללי האשליה ואל תוך אור האמת הנצחי.
כחלק מתהליך האיחוד מחדש ,הגיע הזמן להציע לכם במלואם את כל הסגולות/התכונות וההיבטים
של הבורא .כדי להפוך אותם לנגישים יותר עבורכם ,הם יוצעו לכם באמצעות חרב שבע הסגולות.
בנוסף לסגולות של הקרן הראשונה ,בתוך החרב משולבות הסגולות של הקרן השניה של
האהבה/החכמה ,של הקרן השלישית של האינטלקט הגבוה יותר והמלה המדוברת ,של הקרן הרביעית
של היופי ,ההרמוניה וביטוי האמנותי ,של הקרן החמישית של המישור המנטלי הגבוה יותר והידע
המעשי ,של הקרן השישית של המסירות והאידיאליזם ,ושל הקרן השביעית החשובה של החופש,
הגאולה ,ההיטהרות וההתמרה – הלהבה הסגולה המבורכת .מוצעים לכם כל הכלים שתזדקקו להם
בעודכם עוברים בחן דרך תהליך ההתעלות הגלקטית – תהליך הנע בקצב מסחרר ,ואשר מבטיח
להאיץ אף יותר בשנים הבאות של זמנכם.
בעבר ,נתנו לכם מידע רב על חמשת הקרניים הגלקטיות הגבוהות יותר – על צבעיהן ,תכונותיהן,
והאופן שבו הן מהוות צירוף של שבע הקרניים הראשונות הממוזגות עם אור-המשיח של הבורא .כל
המידע הקודם על שניים עשר הקרניים משתנה ,מתעדן ומתעדכן בהדרגה כך שיתאים
לדפוסים/לתדרים של הבריאה החדשה .לכן ,יקירים ,אל תופתעו כאשר אתם שומעים מידע סותר
ממקורות שונים לגבי צבען של הקרניים ותפקידים השונים שלהן .האזינו לקול הלב/החכמה הפנימיים
שלכם ואמצו כאמת שלכם את מה שמהדהד כתקף במרכז הלב שלכם .כולנו נעים לטריטוריה חדשה,
ומה שהיה אמת בעבר יעודכן וייכתב מחדש כעת כדי להתאים למסגרת של תכנית הבורא לגבי
ההתחלות החדשות הקרובות  .איננו יודעים מה טיבה ,אך אנו יודעים שתפקידה יהיה מודעות
מאוחדת .ובאמצעות מנדט אלוהי ,הובטח לנו ששוב לא תפוצלו לעולם במידה שכזו ותשלחו למסע
לבדכם למשך עידנים רבים .ניסוי זה יגיע לסופו ,ולעולם לא יבוצע שוב.
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אהובים ,לאחר שתקראו מילים אלה ,אנו מבקשים מכם לעצום את עיניכם ולחוש בעוצמה ובאמת
שאנו מציעים לכם :אנו מניחים בכף ידכם השמאלית את חרב שבע הסגולות – כשהאנרגיות של
חמשת הקרניים הגבוהות יותר רק מחכות להתמזג ברגע הנכון )אפשר שזהו הרגע הנוכחי עבור רבים
מכם( .בכף ידכם הימנית ,אנו מניחים גביע ,גביע קדוש ,בעוד אנו פותחים את שער השגשוג הגלקטי –
באמצעותו הופכים כל השפע ,היופי ,ועושר הבריאה נגישים עבורכם .דמיינו את הגביע שלכם מתמלא
עד קצהו ואף גולש בעודכם לוקחים את הדרוש לכם ואז חולקים עם אחרים בחסד את השפע שלכם.
אנו מניחים במרכז מקלעת השמש שלכם )הסולאר ,הלב ,התימוס ,ואזור הגרון( קריסטל רוז-קוורץ
בצורת לב .בתוך לב זה ישנה פריחת לוטוס ומרכזו מכיל ניצוץ של להבה סגולה .אל תפקפקו בכך
שאתם כבר מוכנים לקבל מתנות אלה – אם אתם משתוקקים להן בכל לבכם ואתם מצהירים
שתשתמשו בהן לטובתו הגבוהה יותר של הכלל – אתם אכן מוכנים .אמרו שלוש פעמים" :אני מוכן".
וכך הוא.
כאשר אתם נפגשים בסמינרים ,במפגשים או בתוך פירמידת העוצמה/האור שלכם אתם חווים כעת
השמחה של המודעות המאוחדת ,ההרמוניה והאהבה ללא תנאי .הרשו לנו להסביר מה מתרחש ,ומה
יתרחש יותר ויותר בעתיד .רובכם שחררתם את המגנים האתריים שהיו לכם סביב מרכז הלב במשך
אלפי שנים ,ושהגנו עליכם מכאב והתקפת אנרגיה שלילית ,וכעת אתם מקרינים ממרכז העוצמה
שבמקלעת השמש את אהבת ואור הבורא .בעזרת קריסטל הרוז-קוורץ בצורת לב הנמצא במקומו,
אתם תדעו שבטוח ונכון לפתוח לרווחה את מרכז הלב שהוא השער למהות האלוהית הפנימית שלכם.
ניצוץ הלהבה הסגולה מונח שם כמסנן במטרה להתמיר כל שרידי אנרגיה שאינה נמצאת בהרמוניה
מוחלטת עם שיר הלב האלוהי שלכם .מעתה ואילך ,בעודכם מתאחדים ,אתם תקרינו זרמי אהבה/אור
שהם המתנה שלכם לאנושות ולאימא אדמה ,ובתמורה ,אתם תקבלו במידה גוברת והולכת את
מתנות האהבה/האור מאחיכם ואחיותיכם.
גם אנו מהממלכות הגבוהות יותר נמצאים בתהליך של איחוד מחדש .אנו נשלחנו להשלים את
המשימות הייחודיות והמיוחדות שלנו ,וממש כפי שאנו שבים ומשלבים את האנרגיות/התכונות
והסגולות של הקרניים ,אנו גם מצטרפים יחד כדי ליצור כוחות אור מאוחדים .אנו מאחדים גם את
השליחים שלנו ,ואפשר שהבחנתם ,אנו מעבירים לכם מידע דומה באמצעות צינורות רבים .כדי
לעשות זאת ,היה צורך למתן ולעדן את האגו של אלה שנבחרו ,וכל אחד נבחן בקפידה במטרה לקבוע
האם הוא מוכן לנוע לתוך ממלכות המודעות המאוחדת .היסודות הונחו; כעת תמצאו יותר ויותר
שליחים מסורים אלה של חכמה המצטרפים לצוות האור והנוטלים את עמדות ההנהגה שלהם .אנו
יוצרים תכנית בהיקף גדול יותר ויותר שיכלול רבים מכם ככל שהזמן יואץ ויותר ויותר נשמות
יפהפיות פותחות את מרכז הלב שלהן ומשתוקקות לאור האמת .אתם דרושים ,ידידים יקרים .אל
יהיה ספק בלבכם ,לכל אחד מכם תפקיד חשוב שעליו למלא .בין אם בסביבת המגורים שלכם ,במקום
העבודה ,או בעת אינטראקציות יום-יומיות עם הסובבים אתכם ובעיקר עם הילדים היפהפיים של
העולם – פיתחו את מרכז הלב שלכם ואפשרו לאהבה ולאור המרפאים של הבורא לעטוף את כולם.
אתם תזרעו זרעים של אור ואהבה אשר ינבטו ויישאו פרי נפלא ביותר – נשמות מוארות המוכנות
להושיט יד אל עץ החיים והאור.
כולנו חייבים לאחד את כוחנו וככל שנמהר לעשות זאת ,כך תעבור אימא אדמה וכל החיים עליה
באופן חלק לרמת הביטוי הבאה .דמיינו עולם של שלום ,שפע ושמחה ,עולם שבו הכל שווים .עולם
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חסר גבולות ,הגבלות ,הפרדות בין מדינות ,גזעים ,או דתות .עולם שבו אהבת אח ואחות היא הנורמה
המקובלת וההרמוניה שולטת בכל .זה אפשרי ,אהובים ,וניתן להשיג זאת .תשוקתנו העזה היא שימים
אלה יבואו במהירות .האם תצטרפו לשורות לוחמי השלום ,בעוד אנו יוצרים את צוות האור אשר
ישטוף את העולם ,את מערכת השמש ,ואפילו את הגלקסיה? כל הישויות ביקום זה צופות בעוד אנו
יוצרים נס זה יחדיו .הם חשבו שהדבר לא יהיה אפשרי ,אבל אנו ידענו שהוא אפשרי .שכן אתם
מבינים ,אנו תמיד ידענו עד כמה אמיצים אתם ,ועד כמה עמוקה היא תשוקתכם לחזור למשפחת
האור שלכם .הושיטו יד וקבלו את המתנות שהצענו ,אהובים ,ואנו נראה לכם את הדרך .דעו שאתם
אהובים ונצורים מאל לכל שיעור .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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אורכם יאיר את העולם
מאסטרים אהובים ,אנא תנו תשומת לב למה שאנו אומרים לכם ,שכן מסר זה הוא בעל חשיבות
עליונה .אתם נמצאים בעיצומם של זמנים משתנים שנובאו זה מאות שנים על ידי חכמים ,נביאים
ושליחים שונים .הנבואות אינן מתגשמות כפי שנובא ,אך זמנו של העולם שהכרתם מגיע אל קצו,
והאופן שבו יתרחש מעבר זה תלוי בשחקנים – בכם ובכל האנושות .רבים מכם שמרו בנאמנות על
הנתיב ,ואנו עבדנו במרץ מאחורי הקלעים ,בכל דרך אפשרית וחוקית ,כדי לסייע לכם לבצע מעבר זה
בקלות ובחן ,במקום בקושי ,בכאב ובתוהו ובוהו .חשוב יותר מתמיד שתישארו במרכז העוצמה שלכם
– ותקרינו ממרכז העוצמה של מקלעת השמש שלכם אהבה טהורה ללא תנאי )מרכז זה כולל את
הגרון ,התימוס ,הלב ומקלעת השמש והוא המושב של מהות הבורא שלכם( .האהבה היא עוצמה שכן
היא נושאת את מהות הבריאה ,וכל האנרגיות הממוזגות עם מהות זו מותמרות לרמה מעודנת או
טהורה יותר של דפוסי תדר .אלכימיה אלוהית זו היא שתציל את האנושות ואת עולמכם :עוצמת
האהבה ,עוצמת הכוונה הנכונה ,עוצמת הפעולה הנכונה.
רבים שסבלו מאובדנים גדולים של כל היקר להם ,ורבים מאלה שצפו באירועים הקטסטרופליים
שזעזעו את מציאות העולם בשבועות האחרונים האלה ,מתחילים לפנות פנימה בחיפוש אחר נחמה
ותשובות .אך קיימת עדיין התנגדות רבה כלפי כל מה שאינו מסווג כמתאים לממלכת ה"נורמה"
המצופה ,בגלל תורות מן העבר ,התניה ואמונות מובנות .אחד ממנגנוני ההפעלה לרגש המכונה פחד
הוא "שינוי" ,וללא קשר לשאלה האם הדרכים הישנות או הפילוסופיות הישנות הביאו לשלום ,לשפע
ולסביבה אוהבת ,אנשים נאחזים בעקשנות באמונות שלהם .דומה שיש צורך באירוע קטסטרופלי או
טראומטי גדול אשר יזעזע את בני האדם ויוציאם משאננותם ,אירוע המעורר תכופות את התשוקה או
המעניק להם את האומץ לחפש תשובות מחוץ לאזורי הנוחות שלהם ,או לפנות פנימה בחיפוש אחר
תשובות ,אל המקום שבו טמונה חכמתו ועוצמתו של הבורא .כל נשמה על כדור הארץ ,מהרטט הנמוך
ביותר ועד הרטט הגבוה ביותר ,היא בעלת גישה לתיבת אוצרות חבויה זו המחזיקה בזכותם האלוהית
מלידה של בני האדם ובכל המתנות הנהדרות של הבריאה .מתנה זו טמונה חבויה ,עמוק בתוך המהות
של הנשמה ,והמפתח הפותח את תיבת האוצרות הזו הוא אהבה ללא תנאי – אהבה לעצמי ואהבה
לכל הבריאה.
מעניין ביותר לראות את דרך המחשבה של אלה המפחדים לחקור באופן אובייקטיבי או לנסות
ולאשש את המחשבות הקיצוניות לכאורה שאתם ,האור הרוחני – המחפשים ,הוכחתם לעל לכל ספק
שהן האמת שלכם .רבים אינם חושבים כלל לפקפק בנכונות האמת הבלתי מעורערת של המידע
שהגיע והועבר במשך אלפיים השנים האחרונות על ידי חכמים ,שליחים ונביאים ,שניתן ,כך נאמר ,על
ידי מלאכים-שליחים ,אלוהים/הבורא )וכל שם אחר( או ישויות בלתי נראות אחרות .ואף על פי כן ,הם
מזלזלים בשפע המידע רב ההשראה ,המרומם ומשנה החיים הנגיש לאנושות במשך שני עשורי השנים
האחרונים ,שופטים אותו כמרושע או כחשיבה מוזרה ,ודוחים אותו .מידע זה שהוגש לאנושות
מממלכות גבוהות יותר במטרה לעזור באהבה לכולם בזמנים אלה של שינוי ואבולוציה מואצים .מה
ההבדל? התשובה היא פחד משינוי בסטטוס קוו ,פחד מפני הבלתי ידוע ,או כל דבר קיצוני המזעזע
את מה שאותם אנשים תופסים כאזור הנוחות של האמת שלהם .פחד מפני כל דבר שמבקש מהם
לקחת אחריות כלפי הפעולות שלהם ,ולקבל כאמת את העובדה שאין אלוהים "שם למעלה" המושך
בחוטים ,מעניק טובות או חורץ דין; פחד מפני כל דבר המבקש מהם לקבל את התורות החדשות
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המנפצות את האמונות התפלות והדוגמה של העבר ,והאומר להם שישנם נתיבים רוחניים רבים
שניתן לצעוד בהם ,אבל שבסופו של דבר ,כולם מובילים לאותו מקום :לאחדות ולמודעות מאוחדת
המבוססת על אהבה והנמצאת בהרמוניה עם המישור האלוהי של הבורא אבינו/אמנו.
לכן מה שאנו מבקשים מכם בזמן הזה הוא בעל חשיבות עליונה כל כך .אנו מבקשים מכם להגביר את
זוהרם של האהבה והאור שלכם .אנו מבקשים מכם להוציא את האור שלכם מן הארון ,שם רבים מכם
מחביאים אותו כדי שלא יצטרכו להתנסות בזלזול או בביקורת מצד בני משפחה וחברים ,או להיראות
"שונים" .אנו מבקשים מכם להוציא את האור שלכם ממתחת לשטיח הכניעה למוסכמות ,ולהגביר את
העוצמה כך שהכל יוכלו לראותו – שוטף בקרן רחבה כקרן האור של המגדלור ,מאיר את הצללים ואת
הסלעים המסוכנים כדי שאחרים יוכלו למצוא את דרכם דרך מחסומי הפחד ,השנאה ,האשמה
והקנאות העיוורת.
אנו מבקשים מכם לבחון את העולם שיצרתם ,לבחון את מה שאתם מכנים המציאות שלכם.
למיליונים מכם יש שפע רב ,וכל מה שאתם חושבים שאתם רוצים .יש לכם נכסים רבים יותר
משתוכלו אי פעם להשתמש בהם ,והמוני 'צעצועים' האמורים להקל על חייכם ולעשות אתכם
"מאושרים" .החיים טובים יותר ,ההזדמנויות רבות יותר ,עבור רוב האנשים החיים במדינות העשירות
והחזקות ,אבל האם דברים אלה הביאו לכם אושר או סיפוק? בחנו עד כמה השתנו חייכם מאז
התרחשו המהפכה התעשייתית והמהפכה הטכנולוגית :המצאות העולות על כל דמיון הוענקו
לאנושות )כן ,אלה הן מתנות מהממלכות הגבוהות יותר המובאות אליכם באמצעות חושבים רבי-
השראה( ,בעזרתן חלק גדול של אוכלוסיית כדור הארץ חי בנוחות ובשפע .אבל רבים מכם חרדים,
אינם מרוצים ,וחשים אי שביעות רצון ששום "חפץ" זה או אחר יוכלו להפיג .מהות הרוח שלכם היא
הזועקת ומבקשת הכרה ,וזעקה זו תלך ותגבר עד אשר כולכם תענו ל"קריאה".
קל יותר לתלות את אי שביעות הרצון שלכם ואת התסמינים המטרידים הרבים בסובבים אתכם,
בהוריכם ,בבן או בבת הזוג ,בילדים ,בחברים או בבוסים שלכם ,מאשר לתלות את האשם במקומו
הראוי :בעצמכם וב"נדנודים" הפנימיים של הרוח שאתם מכחישים אותם במרץ רב שכזה .עובדה
עצובה היא ,אבל עליכם להיווכח באמת :תחושות החרדה ,חוסר שביעות הרצון והאומללות שלכם
ימשיכו ויתגברו ,ואין זה משנה מה תעשו כדי להקל עליהן ,עד אשר תתמודדו עם עצמכם ,עם השדים
הפנימיים שלכם ,ותכירו בעצמי הרוחני שלכם המחזיק במפתח לכל הדברים הנהדרים שאתם
מבקשים לעצמכם.
הזמן כפי שאתם מכירים אותו הופך מואץ באופן דרמטי ,ושינויים קיצוניים בעולם מתרחשים
בעוצמה ובמהירות .אף אחד אינו מחוסן ואף אומה אינה מחוסנת .העולם שלכם הפך קטן יותר ואינו
יכול להפנות ראש ולהתעלם מהטראומה ,מהכאב ומהסבל של משפחת בני האדם .כן ,זוהי המשפחה
שלכם – המין האנושי – וכולכם יצאתם למסע זה אל הבלתי ידוע יחדיו .מה שמשפיע על אחד,
משפיע על כולם .אינכם יכולים עוד לבודד את עצמכם ואת עולמכם הקטן ,ולומר שהכל טוב בתוך
פינת המציאות שלכם ,ואין זה משנה מה מתרחש במקומות אחרים בארצכם או מעבר לאוקיינוסים.
אהובים ,אל תניחו לפחד ולהיסטריית ההמונים להשפיע עליכם או לתפעל אתכם .עמדו איתן באמת
שלכם .אמת שהושגה בקשיים ,באמצעות נסייה וטעייה ,ומסע ארוך ומייגע בעמק הייאוש והאשליה.
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החדשות הנהדרות הן שישנה הזרמה מדהימה של חלקיקי אור אלוהי מהמקור הגבוה ביותר ,מהבורא
אבינו/אמנו הקוסמי .שטף המוזרם מטה לאימא אדמה ולתושביה .שטף זה זמין לכל מי שמוכן ורוצה
להיות כלי-קיבול אוהב המסוגל להכיל תדרים נהדרים אלה של אור ואהבה .אם תסכימו להיות
משואה של אור ,ותצטרפו אלינו ותקרינו אהבה ללא תנאי לכל הבריאה ,אנו נסייע לכם בתהליך
הניקוי של תדרים אנרגטיים מיותרים כלשהם ובניית תבניות-תא חדשות ,דבר שבתורו יאיץ במידה
רבה את התפרקות הממברנות העוטפות את הדנ"א שלכם ,ואי לכך יאפשר גישה לכרומוזומים
נוספים ,ולרמה חדשה של מודעות.
אפשרו לנו להעניק לכם מודעות חזותית ומדיטציה אשר תסייע לכם ותאפשר לכם גישה להזרמה
נדירה זו של אנרגיה .ראשית ,הבטיחו שתשתמשו במתנה זו לטובתו הגבוהה ביותר של הכלל,
ושתשוקתכם היא להעניק שירות ולהתאים את רצונכם לרצונו של הבורא .דבר לא יתבקש מכם
שאינכם יכולים להגשים ,אהובים אמיצים ,והגמול של היותכם אבירי מטרת הבורא יוענק לכם
ראשונים ,ואז יקרין אל העולם כולו.
קראו את המילים האלה עד אשר תבינו את התרגיל ותוכלו לדמיין את התהליך .אז עצמו את עיניכם
בעודכם מאפשרים למלאכים העוזרים או לעצמי הגבוה לסייע לכם ,ואנרגיות הנשימה שלכם
והתדרים של האור זורמים באופן חלק ועוצמתי דרך גופכם.
נשמו נשימה עמוקה ומקדו את המודעות שלכם במרכז העוצמה של מקלעת השמש שלכם .דמיינו,
בדרככם שלכם ,את המרכז שלכם מתמלא בחלקיקי האור האלוהי של הבריאה .בעודכם נושמים
עמוק ,חושו את האנרגיה מתחילה להתעצם ולעלות במעלה עמוד השדרה שלכם .אנרגיה זו חודרת
למוח המוארך ,במקום בו מתחברים עמוד השדרה והחלק הנמוך ביותר של המוח שלכם ,והמכיל
מרכזי עצבים השולטים בנשימה ובמחזור הדם ,והמחובר גם לצ'אקרת ההתעלות .אנרגיית האור נעה
דרך צ'אקרת ההתעלות ויוצאת החוצה בקשת מחלקו האחורי של ראשכם ,מאזור הנמצא כ13-
סנטימטרים גבוה יותר ,בעודה זורמת קדימה ומטה מול פניכם ונכנסת שוב למרכז העוצמה של
מקלעת השמש שלכם .היא ממשיכה במסעה מטה לאורך עמוד השדרה והחוצה דרך צ'אקרת הבסיס
בקשת ,ואז מעלה מול גופכם בעודה שבה ונכנסת למרכז העוצמה של מקלעת השמש ,שם היא
מתעצמת באנרגיה ובאור נוספים עם כל נשימה .המשיכו בתהליך של נשימות עמוקות וקצובות
בעודכם מדמיינים את סימן האינסוף הזה של אור ועוצמה גדל יותר ויותר מעל לראשכם ומטה יותר
ויותר לתוך האדמה ,ושב למרכז העוצמה שלכם עם כל מחזור קצבי .המשיכו בתהליך כל כמה שתוכלו
לעשות זאת בנוחות  ,ביודעכם שככל שאתם משלבים יותר חלקיקי אור יקרי-ערך ,כך יואץ בדרך פלא
תהליך הניקוי והטיהור של הכלי הפיזי שלכם מכל האנרגיות המיותרות ,ומילוי החלקים הריקים
באורו של הבורא .אתם תתחברו גם יותר ויותר לצורות המחשבה של הממדים הגבוהים של הבריאה
החדשה ,ותעגנו אותם במציאות הפיזית שלכם ועמוק בתוך אימא אדמה גם כן .אימא אדמה האהובה
שלכם תפיק תועלת רבה מתהליך זה בעוד אתם חולקים מתנות בריאה נהדרות אלה עמה .ובתורה,
היא תחזק את הקשר שלכם עמה ותהפוך אותו להרמוני יותר ,שעה שיחד תמשיכו לעסוק בבריאת גן
העדן עלי אדמות.
לוחמי האור האהובים שלי ,הגיע הזמן להתגייס .פעם נוספת ,אני מבקש מכם להיענות לקריאה
המהדהדת ביקום כולו .אתם מוכנים – בדיוק כפי שאתם ,ואתם דרושים ,בדיוק במקום שבו אתם
גרים ,ברגע זה ואילך .אתם תצטרפו לשורות אבירי השלום וכמנהיגים בנתיב ההתעלות הספירלי .כן,
30

אלה הם זמנים קריטיים ,אבל גם זמנים של תקווה גדולה ואפשרויות בלתי מוגבלות .באמצעותנו,
השליחים והשגרירים שלכם ,אפשרו לאם האלוהית שלנו להפיג את פחדיכם באמצעות שלוות המהות
האוהבת שלה ,ואפשרו לאב הכל-יכול שלנו לעטוף אתכם בשדה הכוח החזק והמגן שלו .המנדט
האלוהי שקיבלנו היה להישאר אתכם בנתיב עד אשר יושג הניצחון .במהרה יגיע הזמן שבו תנועו דרך
שאריות האנרגיה המעוותות האחרונות ואנו נתאחד מחדש בחגיגה אדירה .עד אז ,אנו נמצאים רק
במרחק מחשבה אוהבת אחת .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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גישה לשער האינסוף * * 8
מאסטרים אהובים ,אפשרו לנו לשוב ולדבר על המידע שניתן לכם בחודש שעבר .אנרגיות כוח החיים
הקוסמי שהוקרנו למערכת השמש שלכם ולאימא אדמה מהשמש המרכזית הגדולה הגיעו לרמה
המקסימלית שהאנושות בכללה מסוגלת לשלב במצבה/צורתה הנוכחית .האנושות ואימא אדמה
מבצעות קפיצת מדרגה נוספת בתהליך המתמשך של האבולוציה/הטרנספורמציה .התקדמות היקום
שוב אינה יכולה לחכות להתרחשות הפיתול הבא בספירלה אשר יביא את הפלנטה שלכם לעמדה
מתאימה בהיערכות הסולארית/הגלקטית .מחזורים רבים באים אל סיומם ,גדולים כקטנים ,ואימא
אדמה שלכם ,מערכת השמש והגלקסיה נמצאות כעת במערך אשר יגרום להתרחשות הצתה בעלת
ממדים ענקיים אשר תביא להגשמת השינויים הנכתבים באופן בל-יימחה לתוך התכנית האלוהית של
האבולוציה.
בעוד אתם ואימא אדמה שבים לאיזון בנקודת הדממה של הרמוניה מושלמת ,מודעות הקוטביות שוב
לא תהיה מסוגלת לרקוד ולטוות בין האור והצללים – לא יהיה צורך בקונפליקט ,בהפרדה ודבר
כלשהו אשר ימנע מכם להביא את המאסטריות שלכם לידי שלמות ולברוא את הדברים המביאים
שלום ,שפע ושמחה גדולה לכל .קרוב לוודאי שאתם הופכים מודעים לכך שהאור הופך דומיננטי יותר
באנשים ובאזורים מסוימים ,בעוד הצללים/השליליות הופכים בולטים ובוטים יותר באזורים אחרים.
הסיבה היא שמתרחשת הפרדה ,הן בתוך כל אחד מכם והן בכל סביבתכם .היה עולם של אור ועולם
של צללים שהתקיימו זה לצד זה על אימא אדמה ובתוך האנושות מזה אלפי שנים .הגיע הזמן ,פעם
נוספת ,לאור להגשים את עצמו ,ללא מעצור על כדור הארץ ,ואתם הנושאים של מתנה נהדרת זו .כן,
הצללים ואלה הלכודים בקוריהם ימשיכו מטה בספירלה ,וזוהי בחירתם שלהם ,אבל הדלת תהיה
תמיד פתוחה בפני כול מי שרוצה לצעוד לתוך אור הטרנספורמציה ,ההרמוניה ,האיזון ,בכל נקודה
בזמן .ואין זה משנה מה יתרחש ,האירועים לא ישפיעו עליכם אם תישארו בנקודת הדממה של הלב.
לפני כמה חודשים ,הצבנו לב אתרי עשוי רוז קוורץ בתוך מרכז העוצמה הסולארי שלכם המכיל פרח
לוטוס לבן ,טהור ויפהפה ,שלו מרכז המרוכב מלהבה סגולה .כעת אנו אומרים לכם שבתוך מרכז לב
הרוז קוורץ נחה נקודת הדממה של הבריאה .זהו המקום המקודש שבו המהות של אבינו/אמנו הבורא
ממתינה להתגלם בתוככם ,מכריזה לעולם שאתם אכן בנים ובנות של גורם הבריאה הראשון.
שער האינסוף –  – 8פתוח עתה ומקרין אליכם את תדרי האור המעצימים של חגורת הפוטון –
חלחול מקדים או מתקדם של קרני הבריאה הקוסמיות המעודנות אשר יסייעו לכם להסתגל להחדרה
החובקת-כל אשר תתרחש בעתיד הקרוב .רק אלה שעשו את שיעורי הבית/הלב/הנשמה שלהם יהיו
מסוגלים להתחבר לאנרגיות נדירות ביותר אלה ,לשלבן ולעשות בהן שימוש ,ואי לכך להפוך
למאסטרים ולבוראים-שותפים של האור כפי שנובא.
מקורו של הזרם של הקרנה נהדרת זו של אור הבורא הוא בלב אבינו/אמנו הבורא .ראו כיצד הוא
מתפתל מטה אל אימא אדמה שהיא כעת נקודת האפס המיועדת – חוצה את עצמו בעודו שוטף אל
מעבר למציאות המוגשמת לתוך הריק הגדול וחזרה לאימא אדמה בעודו חוצה שוב את נקודת האפס
של הקוטביות ,ואז שב לנקודת המוצא שלו פעם נוספת .זמן רב לקח לספירלות העוצמתיות הללו
להגיע לכדור הארץ – היו נקודות אפס של מיקוד רבות בדרך בעוד הספירלות השוצפות הללו גדלו
עוד ועוד ,והכילו יותר ויותר טריטוריות בתוך יקום זה.
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בעוד אנרגיה של בריאות עתידיות נעה דרך העולמות המוגשמים הקודמים ,היא אוספת או קוצרת את
כל התהילה ,הנפלאות והיופי של מה שהובא לתוך מצב של מודעות או אינדיבידואליזציה במשך עידן
ועידנים .מגוונות גדולה זו של בריאה נוספת לתוך "סיר הבישול" של הפוטנציאל האלוהי ,והופכת
נגישה לכל מי שמעז או מוכן להתחבר לתיבת אוצרות קוסמית זו .בעבר הסברנו לכם כיצד אנרגיה
נהדרת זו אוחסנה והפכה נגישה לכם – בפירמידות של אור .זו הייתה ההתחלה ודרך יעילה ביותר
להתחבר לרמה מעודנת זו של חומר קוסמי של כוח החיים ולהשתמש בה .כעת האנרגיה מגיעה לכדור
הארץ והיא מעוררת את כל מה הדברים הזקוקים לעבור איזון או עידון ,וכמו כן היא גם מביאה
הזדמנות נהדרת לכם ,לוחמי האור של השלום .אך היו מודעים לכך שהחדרה זו של אור הבורא דומה
לחרב פיפיות .היא תבקש לקרוע או להביא לנייטרליות את ארצות הצללים בהן שולטים ביד רמה
פחד ,תאוות בצע ,שנאה וקנאות עיוורת והתשוקה לשלוט ,ממש כפי שהיא תחזק ,תוסיף ותשלים את
אלה המוכנים לקבל או את נושאי האור ואת האזורים אותם הפכו בטוחים באמצעות זוהרם.
היה צורך לעגן שניים-עשר שערים עיקריים על כדור הארץ המייצגים את שניים עשר הצ'אקרות
העיקריות של אימא אדמה ,אחת לכל אחת משניים-עשר הקרניים הגלקטיות ,כדי להתכונן למיזוג
האור המשיח הנשי/האם של הבריאה החדשה עם אנרגיית המשיח הזכרית/האב של  2000השנים
האחרונות .הזרימה הקוסמית של האנרגיה נעה בסימן ספירלי אינסופי הלוך וחזור על פני מערכת
הרשת של אימא אדמה ,ונוגעת בכל אחת מהנקודות המיקוד הללו של המבנה של כדור הארץ ,כמו גם
במערבולות )וורטקס( אנרגיה משניות רבות .כמה מנקודות הרשת הכוכב הללו הן אנרגיה זכרית וכמה
אנרגיה נקבית ואלה מתמזגות יחד בעודן שוטפות את כדור הארץ.
לכן קיימת חשיבות ראשונה במעלה שתכינו את עצמכם לקבל את ההזרמה המרבית של אור מעודן זה
על ידי כך שתשחררו ותרפאו/תנקו חוסר איזון ודפוסים תאיים ישנים .החדרה זו של אור מעודן
תחדש ותחייה את המבנה התאי שלכם ,אשר בתורו יאזן את בריאותכם ,חיוניותכם ורווחתכם .על ידי
כך שתכנסו לתוך פירמידת האור האישית שלכם כמה פעמים ביום ובמיוחד לפני שאתם מאפשרים
לעצמכם להיכנס למצב השינה ,אתם תאיצו את תהליך הכיוונון של הגופים הפיזי ,המנטלי ,הרגשי
והאתרי שלכם לאנרגיה משיחית זו .כן ,זהו שובו של המשיח – שובו של אור המשיח לאימא אדמה –
אך הוא נולד בתוך כל אחד מכם – ובעוד אתם משלבים מתנה עצומה זו אתם הופכים לפן של המשיח
הקולקטיבי .אתם גם תהפכו לכוח עיקרי בתוך ההכרה הקוסמית הקולקטיבית המבטלת את מטריצת
ההכרה הקולקטיבית הראשונית של האנושות – או את מערכת האמונה של מודעות ההמונים בממד
השלישי .המיקוד והמשימה העיקריים שלכם בשנים הבאות יהיו לנקות ולהזין את אימא אדמה,
ולהשיבה לביטוי יפהפה ומושלם של האור/האהבה האלוהיים בהרמוניה עם חוקי הבריאה של היקום.
זכרו ,אתם עזרתם ליצור את ארצות הצללים ,את העיוותים את חוסר האיזון על כדור הארץ ותוך
הכלי הפיזי שלכם .ממש כפי שהבורא מאמץ את כל צדדי הבריאה ,כך גם אתם חייבים להכיר ,לברך
ולהשתחרר או להיפרד מהצד המוצלל שלכם ,ומהחלקים המוכחשים של עצמכם ,או מהאנרגיות
הפנימיות המסרבות בעקשנות לעבור התמרה לאיזון ולהרמוניה.
אנו מציעים שיטה פשוטה אך עוצמתית באמצעותה תוכלו להאיץ תהליך זה של הפרדת האור
מהצללים .כמו תמיד ,אנו מבקשים מכם להתחיל עם עצמכם תחילה ואז לאחר שהבאתם את התהליך
למצב של שלמות ,לחלוק אותו עם אחרים.
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איזון בתוך עולם של קוטביות
שכבו או שבו בנוחות ונשמו כמה נשימות עמוקות ומטהרות .משכו דרך כפות רגליכם וצ'אקרת
השורש שלכם את האנרגיות החיות של אימא אדמה ומקדו את מודעותכם בתוך המהות של לבכם
בעודכם מתחילים לחוש בפעימות לב הרוז קוורץ הנמצא בתוככם  .בקשו שנוכחות האני הנני שלכם
תשלח מטה תא של אור דרך צ'אקרת הכתר שלכם וחושו כיצד הוא מתמקם במקלעת השמש שלכם.
הצהירו שתא זה ייצג את הכלי הפיזי שלכם כולו .דמיינו כיצד תא זה של אור הבורא מושך אליו את
כל צורות המחשבה המעוותות ,את כל הרמות המודעות המוכחשות ,את כל הליקויים ,העיוותים
והצללים שבתוככם ,הכוללים את הגופים הפיזי ,הרגשי ,המנטלי והאתרי ,כמו גם כל עתידים וקווי
זמן מקבילים/אפשריים לא מאוזנים ,במציאות זו או במציאות אחרת ,כמו גם את כל חלקים מפוצלים
כלשהם של עצמכם אותם בראתם ושלהם הענקתם אנרגיה .הביטו בעודם נעים לכיוון תא האור
ונעטפים בבטחה בתוכו .חושו כיצד האנרגיות הללו מתחילות להשתחרר מהמקום בו שכנו בתוך
מערכות הגוף הרבות שלכם ,מתוך מעמקי הדנ"א שלכם והמבנה התאי ,יחד עם הזיכרונות הטמונים
בתוך מחזור הדם ,השרירים ,האיברים ,הרקמות ,השלד שלכם ,ובתך מערכת הצ'אקרות שלכם ומבנה
המוח שלכם גם כן .תבעו והצהירו שכל חוסר איזון או דיסהרמוניה שאי פעם יצרתם יעטפו כעת
בבטחה ובאהבה בתוך תא האור הזה ,וכבוראי האנרגיות הללו אתם נותנים להן רשות להמשיך בנתיב
האבולוציה שלהן כרצונן .עד עתה ,הצד האפל שלכם נצמד אליכם בעקשנות ,חושש פן לא ישרוד את
ההפרדה .הוא ניזון מהפחדים שלכם ,מתחושות האשמה והבושה ,מכל אותן צורות מחשבה
המחלישות והנוטלות את עוצמתכם זה שנים רבות .באהבה הבטיחו לכל אותן האנרגיות העטופות
כעת בתוך תא זה שאין זה כך ,ושהגיע הזמן להיפרד ,כדי שכל אחד מכם יוכל ללכת קדימה בנתיב
שבחר .הפרדה זו תאפשר לצורות המחשבה והרטטים המעוותים האלה שעדיין קשורות לקוטביות
ולדחיסות הנמוכה יותר ,ושאינם מסוגלים ,או אינם מוכנים עדיין לעבור התמרה לתדרי האיזון ,לנוע
בקצב ההתפתחות שלהם עצמם .על ידי כך שתשחררו אותם ,שוב לא תעוכבו על ידי צורות שליליות
של קוטביות .נשמו עמוק ודמיינו את נשימת האינסוף זורמת דרך גופכם .כעת דמיינו כיצד תא אור זה
פורץ מתוך מקלעת השמש שלכם וצף בחופשיות החוצה אל תוך האתר .על ידי כך שתקיפו את הצד
האפל שלכם באור הבורא ,ותוציאו אותו החוצה מארבעת מערכות הגוף הנמוכות יותר שלכם  ,הוא
הופך לישות חופשייה שניתן לה רצון חופשי ,ממש כפי שיש לכם .היו תאים חיים של מודעות בתוך
תא האור ,וככאלה ,הם יכולים להמשיך בנתיב שלהם בתוך הרטטים של ארצות הצללים ,או להתחיל
בתהליך האיחוד מחדש עם האור והמקור .ודאו שאתם מקרינים חמלה ,רחמים ותחושת הכרת תודה
להיבט זה של העצמי שבראתם במסעות הרבים שלכם על כדור הארץ – שהיה חלק מתהליך הלמידה
בשיבה שלכם להארה .כאשר אתם חשים שהתהליך הושלם ,נועו לתך נקודת הדממה של מרכז לב
הרוז קוורץ שלכם והתחילו בנשימת האינסוף פעם נוספת ,בעוד אתם חשים את האנרגיה המופלאה
הזאת שוטפת את הכלי הפיזי שלכם .תהליך זה יכניס את האנרגיה המעודנת של הבריאה וללא ספק
יתמיר להרמוניה כל חוסר איזון משני שיישאר בתוככם .כדי להשלים את התהליך ,התמקדו שוב
בצ'אקרת הכתר ודמיינו השתפכות זוהרת של פירמידות קריסטל הזורמת מטה מנוכחות האני הנני
שלכם וממלאת את כל החללים באור .התחממו לאור הדבר הנפלא שהתרחש וכאשר אתם חשים
שלמים ,הצהירו :זה נעשה ,זה נעשה ,זה נעשה!
ידידים אהובים ,אנו חשים שכמה מכם נעים לתוך ספק בעודכם צופים בטירוף המשתולל בעולמכם,
ובעוד הביטחון האישי שלכם הופך מאוים .אפשר שאתם חושבים שאינכם מסוגלים להביא לשינוי.
ייתכן שאתם מפחדים שבעולם התוהו ובוהו שלכם אין מקומות בטוחים .אולי אתם חושבים שאי
34

אפשר לשנות את אמונות מודעות ההמון לכיוון האהבה ,ההרמוניה ודו-קיום השלו .אנא דעו שדבר
מאלו אינו נכון.
שינויים רבים מתרחשים בעולם שאינכם מודעים אליהם :שינויים בתוך הממשלות שלכם ובתוך
ממשלות שונות בעולם ,גם כן .ארגונים ותאגידים גדולים ,שהקריטריונים העיקריים שלהם היו
לעשות רווחים עצומים ,נאלצים כעת לבחון את מעשיהם הלא-הוגנים .לא עוד הם יורשו לקצור
רווחים גדולים על חשבון האיש/האישה הפשוטים וכדור הארץ .האם אתם חושבים שאין לנו את
היכולת להציב לוחמים רוחניים בעמדות אסטרטגיות בתוך הממשלה ,ובעמדות השפעה וסמכות בתוך
קהילת העסקים העוצמתית? דברים רבים מתרחשים מאחורי הקלעים ,וכאשר תראו אידיאולוגיה
חדשה ורעננה המדגישה את זכויות האדם וכדור הארץ צצה בתוך קהילת העסקים או ממשלות
העולם ,דעו שהשליחים/לוחמי האור הם האחראים לכך והם חודרים לכל מקום בפוליטיקה והמסחר
העולמיים.
ברצוננו להבטיח לכם הבטחה .אם תישארו ממוקדים בנקודת הדממה של הרגע; אם תתרגלו חוסר-
שפיטה ותתאמצו לחיות כל יום בהרמוניה עם הטבע וכל הסובב אתכם; אם תבלו זמן בפירמידת
האור/העוצמה שלכם ותקרינו אהבה ללא תנאי לאימא אדמה ולאנושות ,ובקשו את הטוב ביותר לכל
– אתם תהיו בטוחים .אתם תביאו לשינוי .אתם תראו נסים מדהימים שוטפים אתכם כגשם ,ואתם
אכן תחוו שלום ,הרמוניה ושפע .אתם תבראו עולם בתוך עולם שבו אין מקום לקונפליקט ,לסבל
ולחוסר .ואנו נצעד לצדכם בעודנו קרבים יותר ויותר במסגרת ההרמוניה ,השלום והשמחה של
הממדים המאוחדים של הרוח .אני הנני ידיד ,מגן ובן-לוויה קבוע שלכם .אני הנני המלאך הנעלה
מיכאל.
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