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האם תהיו בין הנבחרים?
 1בינואר2002 ,
מאסטרים אהובים ,עבור רבים מכם זוהי התחלה של שנה חדשה על כדור הארץ ,אולם מנקודת המבט
שלנו ,זוהי התחלה של תקופה חדשה ושל דור זהב חדש .רבים מכם ימחו" :אבל זה לא נראה כמו דור
זהב חדש" .בעבר ,כל בריאה חדשה הובאה למישור הארצי במאמץ רב ,בכאב ,במאבק ובסבל רבים.
עדיין זהו אופן הבריאה בחלקים רבים של עולמכם ,אולם ,אין בכך הכרח .אמרנו לכם שהאור נפרד
מהצללים ודומה שישנם שני עולמות החופפים זה את זה ,האחד מעל לשני .עולם אחד מלא ברמות
שונות של פחד ,שנאה ,שפיטה ,תאוות בצע ותשוקה לשלוט ולכבוש ארצות על כדור הארץ ,כמו גם
התשוקה לשלוט בעמים ולשעבדם בכל אמצעי אפשרי .מיליוני הנשמות היפהפיות הצעירות הנלכדות
במערבולת התוהו ובוהו המואץ הן שסובלות יותר מכל .עולם זה מתפורר במהירות ,בעוד שמיכה של
כל צורות המחשבה השליליות יורדות מטה על אותן ארצות ומעצימות את מערבולות השנאה שנוצרו.
כן ,ישנן מערבולות של חשכה ,ממש כפי שיש מערבולות של אור ,והארמגדון שנובא אכן הגיע לאותם
מקומות.
עולם האור החופף לעולם הצללים הוא עולם של תקווה ,עולם המגביר את כל מה שהוא יפהפה,
הרמוני ,והמלא באהבת רעים ,בשלווה ,בשמחה ובשפע .עולם שבו הרוח והאנושות התאחדו פעם
נוספת ,ועולם שבו כולם עוטים את השריון הרוחני שלהם שעה ,שבאופן סמלי ,אנו צועדים קדימה
במטרה להראות שיחד אנו בלתי-מנוצחים .בעולם זה ,אתם הופכים מיומנים בשימוש בחוקי הבריאה
האוניברסליים בעודכם בוראים התגשמויות פיזיות דגולות יותר ויותר המסמלות את רצונכם בפינת גן
העדן שלכם .הנסים מרובים ,קטנים כגדולים ,בעודכם מתחברים למקור האלוהי שלכם והופכים
לשותפים עם 'נוכחות האני הנני' שלכם ועם המלאכים העוזרים .האור שלכם זוהר יותר ,ואתם
מהווים כוח חיובי בתוך מעגל ההשפעה שלכם.
לאחרונה דיברנו רבות על עוצמת הפירמידה .הניחו לנו להעניק לכם חזיון נוסף על האופן שבו ניתן
להשתמש בעוצמת הפירמידה .דמיינו פירמידה שלה מדרגות בכל ארבעת הצדדים המובילות
לקדקודה .בבסיס שני צדדים נמצאות כל אותן נשמות יקרות הלכודות ברשת של רמייה ואנרגיה
בעלת רטט נמוך יותר – אלה הנאבקות לשלוט בעולם השליליות שלהן ,בכל דרך אפשרית; במציאות
ההולכת ומתפוררת במהירות .בשני הצדדים האחרים של בסיס הפירמידה נמצאות אותן נשמות
יקרות הנאבקות לשרוד ולחיות בדרך הטובה ביותר שהן יכולות .הן נשלטות על ידי כוחות חיצוניים
שדומה שאין להן שליטה עליהן .לכן ,ברמות משתנות ,גם הן לכודות בעולם של מגבלות ,פחד
ושליליות ,אבל עמוק בתוכן קיימת תשוקה ,המתגלמת כאי-שביעות רצון עמוקה עם החיים ,לשוב
ולהתחבר עם הבורא שלהן ולהגשים את המשימה שלהן על כדור הארץ.
בקודקוד הפירמידה אבן עליונה של אור .לשם כולכם באים ,בזמן זה או אחר ,לוחמי האור/השלום ,כל
אלה שנערכו עם האור ועם הבורא שלנו במערכה הקוסמית לכונן מחדש את גן העדן עליי אדמות.
בעוד אנו מצטרפים יחד בפירמידת האור הגדולה שלנו המהווה את הקודקוד ,ושולחים אהבה ללא
תנאי לכדור הארץ ולאנושות כולה ,אנרגיית האהבה העוצמתית שלנו קורנת מטה על אלה המהווים
את בסיס הפירמידה ולכל שאר הרמות .המתנה נגישה לכל מי שמוכן לקחת חלק על ידי פתיחת מרכז
לבו כדי שאור ואהבת הבורא יוכלו לזרום פנימה .האור תמיד מחפש אחר האור שבתוך החשכה .אין
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זה משנה עד כמה מעומעם הוא הניצוץ ,תמיד ניתן להציתו ולהפכו ללהבה גדולה .דבר זה מאיץ את
תהליך האיזון והריפוי כך שכל אחד ,ואין זה משנה מי הוא או מה עשה ,הוא בעל פוטנציאל לעלות
במהירות במעלה פירמידת ההתעלות ולתוך האור .אף אחד אינו מנוע .בזרועות פתוחות ,הבורא
מחזיק את דלת הגאולה פתוחה לרווחה והכל יכולים לעבור בה .זוהי המתנה הנדירה המוצעת בעת
הזאת – מתנה המוצעת רק בסופו של עידן ובתחילתו של עידן חדש.
אנרגיות הפירמידה הן כוח חיים חיוני ,הן בתוך מישורי הביטוי האתריים והן על המישורים הפיזיים.
במקום זה קיימת התגשמות מודעותו של הבורא ,ושדה אנרגיה המחזיק בכל חומר כוח החיים
הראשוני הטהור הדרוש כדי להביא טרנספורמציה לכדור הארץ ולכל צורות החיים .גם לכם צורות
פירמידה של מודעות אור בתוך הגופים שלכם המופעלות כאשר אתם מאזנים את דפוסי התדר
הפנימיים ומתחילים לבנות את גופי האור שלכם .ככל שתהליך זה יואץ ,אתם תתחילו גם להפעיל את
קריסטלים עוצמתיים בתוך הגופים שלכם ,כדורים קריסטליים של מודעות גלקטית באזור הכתר,
צ'אקרת ההתעלות שבבסיס הגולגולת ,וזרע הקריסטל האני הנני שלכם שבתוך העין השלישית .כיצד
תוכלו להתחבר למתנות מבורכות אלה? על ידי כך שתנועו לתוך הרמוניה פנימית וחיצונית – לתוך
נקודת הדממה של מודעות האלוהים ,בה אתם מתפקדים באופן נייטרלי ,או אתם מקרינים אנרגיית
כוח-חיים חיובית אל העולם.
לעתים קרובות שמעתם את האמרה" :רבים נקראים ,אבל רק מעטים נבחרים" .כולכם בקרב אלה
שנקראו שאם לא כן לא הייתם על כדור הארץ בכלי פיזי בזמן מכריע זה .אנו נשנה את הפתגם הישן,
שכן רבים נבחרים עתה .מי הוא הבוחר?
אתם .אתם בוחרים בעצמכם .עליכם לבחור באיזה עולם אתם רוצים לחיות .עליכם לבחור היכן
ברצונכם לגור בפירמידת החיים .אף אחד אינו יכול לבחור בשבילכם .אלה הן החלטות שכל אחד חייב
להחליט בעצמו ,אך כאשר אתם בוחרים בדרך האור ,אנו ניקח את ידכם ונקל על הנתיב כל הדרך
לקודקוד הפירמידה הזוהר.
הניחו לנו לסכם כמה מהקווים המנחים שנתנו לכם בעבר .אלה הם השלבים או רמות המודעות אותם
יש להשיג אם ברצונכם להשיג שלטון-עצמי:
האישיות/האגו שלכם חייבים להפוך מכווננים עם העצמי הגבוה/הנשמה שלכם בעודכם שואפים
לערוך מחדש את רמות המציאות הרבות שלכם ולהפוך הרמוניים עם העצמי המשיחי ונוכחות האני
הנני שלכם.
נכון להאזין לאחרים וללמוד מהם ,אבל שוב לא תנהו כעיוורים אחרי תורתם של אחרים .אתם תרצו
לחיות את האמת שלכם ולהעניק לה תוקף כמיטב יכולתכם לאחר שזכתה לאישור מלבכם .אמת
הבורא תמיד מעצימה ,אוהבת והיא לטובתם הגבוהה ביותר של כולם .
הכניסה לתוך פירמידת האור שלכם היא הדרך המהירה והבטוחה ביותר להתחבר למקור הבריאה
האלוהי .דמיינו מיליוני פירמידות קריסטל קטנטנות של אור מלאות במודעות/אנרגיה אלוהית
מהרטטים הגבוהים ביותר ,יורדות עליכם ,מקיפות וממלאות אתכם בעודכם מגשימים צורות מחשבה
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חדשות ,רעיונות והשראות .התחברו לכוח הדינמי של ההכרה האוניברסלית והשתמשו בו ושחררו את
עצמכם מהמגבלות של כדור הארץ וממגבלות אמונות מודעות ההמון.
לימדו את חוקי הבריאה/ההתגשמות האוניברסליים .לימדו להבחין בין תשוקות הרוח ותשוקות האגו.
לתשוקותיו ,רצונותיו ודרישותיו של האגו בסיס רגשי כאשר אדם מחפש מחוץ לעצמו אחד משהו,
מישהו או אירוע מסוים שיספק תשוקה פנימית .האגו מעולם אינו מסופק וממשיך לחפש ללא הרף
אחר משהו או מישהו חדש שיספקו את רצונותיו ,שלעתים קרובות הופכים להתמכרויות .כאשר אתם
נמצאים בהרמוניה עם הרוח ,כל התשוקות/הצרכים הפיזיים שלכם ממתינים שתתבעו אותם
לעצמכם ...עליכם לצפות ולדרוש שכך יהיה  .אולם ,עליכם להיות שותפים פעילים ולבצע את הפעולה
הפיזית הדרושה כדי להביא את חלומותיכם לידי הגשמה .אתם חייבים להפעיל את הרטטים החיוביים
הדרושים ליצירת החזון שלכם בצורה הפיזית ,ולמשוך אותם אליכם.
המישור הארצי הוא עולם הפועל על פי פעולה ותגובה .בעולם של קוטביות ודואליות ,כוחות הניגוד
היו המורים הטובים ביותר שלכם .התנסויות שליליות מביאות למודעות את האמת שלכם באמצעות
התנסויות תקפות .הגיע הזמן להניח לחוסר היכולת להחליט ...הרגישו ,חושו באמצעות לבכם והידיעה
הפנימית שלכם מהן פעולות או מחשבות נכונות או לא-נכונות .בעודכם לומדים ורוכשים חכמה
מהתרחשות או מאינטראקציה עם אדם אחר ,שוב לא יהיה עליכם לחוות את תסמונת הסיבה/מסובב
של פעולותיכם )הידועה גם בשם 'קרמה'(.
חיוני שתבינו את המשמעות האמיתית של החיים והמוות .התחפושת שעטיתם בתקופת החיים הזאת
היא רק פן קטנטן של מי שאתם ,מה שהייתם ,ומה שתהיו בעתיד .המעבר או המוות של הכלי הפיזי
הוא רק מעבר למצב הוויה אחר.
היו אמיצים במאמציכם לשנות דפוסי אמונה ישנים בנוגע למוות .שחררו את הנשמות של אהוביכם
באהבה ,ואל תקשרו אותם למישורים הארציים באמצעות האבל שלכם .כן ,אתם תתגעגעו אליהם,
ואתם תחוו תקופת אבל ,אבל דעו שהם תמיד יהיו אתכם ברוחם .כאשר אתם שולחים אליהם את
האנרגיה האוהבת שלכם ,אתם מסייעים לאלה שעברו לנוע במהירות רבה יותר לתוך ממלכות האור
והאהבה .אהובים ,הם אינם הולכים למקום נטול צורה ,אלא לעולם מופלא ואמיתי יותר מאשר
העולם שאתם גרים בו ,שם הם יכולים לחיות בשמחה ,לשרת ,ללמוד ולחוות את כל הדברים שהם
רוצים ,אבל שלא יכלו להשיג על המישור הארצי .ואם תרצו ,בזמן מסוים בעתיד ,אתם תוכלו לתקשר
אתם ,אבל עליכם לנקות את נתיב התקשורת הטלפתית עם אלה המתגוררים בממלכות הבלתי-נראות.
רבים בוחרים לעזוב את הפלנטה שלכם בזמנים אלה של תוהו ובוהו גדול .דעו שהם נמצאים ,או
שימצאו ,במקום של שמחה גדולה ,שם שולטות השלווה וההרמוניה ,והם יסייעו לכם בדרכים נהדרות
רבות ממצב ההוויה הגבוה שלהם.
עליכם ללמוד להיות סבלניים ולהבין שהזמן כפי שאתם מכירים אותו משתנה במהירות .בנו את
החזון שלכם בהרמוניה עם הרוח ואז דעו שהכל יתגשם בזמן המתאים .כאשר אתם ערוכים עם הרוח,
הכל יתגשם תוך תזמון מושלם ובתנאים הנכונים .עליכם להיות סבלניים כלפי הסובבים אתכם,
ולנסות לראות את הטוב ביותר בכל האנשים ובכל הדברים ,ובדרך זו להגביר את האנרגיה החיובית
שלכם ולדחות את השליליות שסביבכם .אתם תתעלו מעל לעולם הרגיל ותשובו לאיזון והרמוניה
פנימיים .אורכם יתעצם אלפי מונים ואתם תקרינו אור ואהבה ממרכז העוצמה הסולארי שלכם .מצב
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זה יהפוך למצב ההוויה הטבעי ואתם תתחילו לראות את העולם ואת האירועים מנקודת מבט גבוהה
יותר – נקודת המבט של המאסטר .אתם חוויתם מחזורים רבים של עוני ועושר ,בכל תחומי הביטוי,
אשר בסופו של דבר יובילו אתכם למסקנה שהעושר האמיתי טמון בהשגת החכמה של הנשמה/העצמי
הגבוה שלכם ,ובאיחוד המחודש עם הבורא .תיבת האוצרות המחזיקה בזכות האלוהית שלכם מלידה
תפתח לרווחה בעודכם מביאים הרמוניה לכל הדברים פעם נוספת.
הרגישות שלכם גוברת והצרכים/התשוקות שלכם משתנים .אתם הופכים לאדם שליו ומעריכים את
בדידותכם .אתם תחושו אי נוחות ושוב לא תשתוקקו להיות במצבים חברתיים של רטט נמוך יותר.
אתם חייבים לחוות בדידות כדי לגלות באמת מי אתם .אתם ייחודיים ואתם חייבים ללמוד לפעול
מרמה אינטואיטיבית ,ולא מרמה רגשית .מצב זה צריך להתחיל מבפנים בעודכם מושכים את חוטי
האנרגיה שלכם מהאחרים ,וחותכים את הכבלים או את חוטי האנרגיה שאחרים חיברו אליכם
באמצעות מקלעת השמש שלכם – ומברכים אותם בעודם צועדים בנתיב שלהם ואתם בשלכם .אתם
תהיו שלווים בכל מצב כאשר האמונות שלכם מבוססות על האמת .אתם תדעו שאתם נמצאים
בהרמוניה עם העצמי כאשר שוב לא תגיבו תגובות רגשיות לאירועים שליליים לכאורה בחייכם.
אתם תתעלו מעל להשפעות האסטרולוגיות שלכם בעודכם משלבים את האנרגיות החיוביות של כל
שניים-עשר המזלות האסטרולוגיים ,ובשנת הלילה שלכם ,אתם תבקרו את שבע הספרות ) Seven
 (Spheresשל מודעות האלוהים כדי לסייע לכם באינטגרציה של האנרגיות החיוביות ,כל הסגולות
והתכונות של שבע הקרניים ,ובכך תאזנו ותפעילו את כל הצ'אקרות העיקריות והמשניות שבתוך הגוף
הפיזי .חמשת הקרניים הגבוהות יותר של המודעות הגלקטית משולבות אף הן בתוככם ומשדרות,
מפעילות ומעדנות באופן פעיל את הדנ"א שלכם ,ומאיצות את תהליך בניית גוף האור שלכם.
רבים מכם החלו ,או מוכנים להתחיל במשימה האמיתית שלכם ,תהיה אשר תהיה ,אבל זכרו שהמטרה
האולטימטיבית היא להיות נושאי אור ואהבה .אתם חייבים לחיות באמת שלכם ,בעודכם לומדים
לצעוד באמת שלכם ולעוף בחזון שלכם .עליכם לתבוע לעצמכם כל פן של ישותכם ולהכיר בו בעודכם
שואפים להשיג מודעות של הרמוניה ואחדות.
אהובים ,אנו יודעים שתחוו כאב ,אי-נוחות ופחד בעודכם עוברים תהליכים מואצים אלה ,ושעה שכל
השינויים מתרחשים בעולמכם .דעו שיחד אנו נתגבר על כל המצוקות .המשימה שלנו היא לסלול את
הדרך לכל נשמה יקרה המביעה תשוקה לחזור להרמוניה .דעו שכל אחד מכם מביא ויביא לשינוי.
אהובים ,כאשר אתם מפקפקים ,זקוקים להשראה או לכוח ,היכנסו לתוך פירמידת האור שלכם ואנו
נעניק לכם אומץ ,נישא אתכם אל על ונשרה עליכם השראה .כאשר אתם חשים בודדים או לא-
אהובים ,נועו לתוך מרכז הלב שלכם ואנו נחכה לכם שם כדי למלא אתכם באהבה הזוהרת של
הבריאה כולה .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.

ידידים יקרים ,לסיום אני שולחת לכולכם גלים של אור ואהבה ,ומאחלת לכם שנה חדשה נהדרת
מלאה באהבה ,שמחה ,שלום ,בריאות טובה ושפע רב .אתגרים והזדמנויות רבים יהיו לנו בעודנו
מקרינים את האור שלנו ,ומתאמצים להוות דוגמה ,ולחלוק את חכמתנו .היו אמיצי לב ,שכן אנו
צועדים בקרב שורות המלאכים .אני אוהבת אתכם אהבה ללא גבול ,רונה.
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שובה של רוחו של אבא אדמה
 1בפברואר2002 ,
מאסטרים אהובים ,פעם נוספת ,הניחו לנו להתמקד בהרחבת המודעות שלכם ,כך שתכלול לא רק
מודעות לעולמכם ,אלא גם את מודעות למערכת השמש ולגלקסיה שלכם .באחד מהמסרים שהגשנו
בעבר )מארס" ,2000 ,שובה של האלה ,אמנו האהובה"( ,לקחנו אתכם למסע פנימי אל מחוץ למערכת
השמש שלכם ,כדי שתוכלו לחוות את האנרגיות של הפלנטות הנמצאות שם .ביקרנו בנגה ,במרקורי,
במאדים ,בצדק ,ובשבתאי ,ואמרנו לכם" :אנו לא נתייחס לפלנטות האחרות שבמערכת השמש שלכם
בעת הזאת ,אלא נשמור זאת לזמן אחר" .זמן זה הגיע כעת ,ומן הראוי עכשיו שנחקור את האנרגיות
של אורנוס ,נפטון ופלוטו ,שכן הן משפיעות מאוד על מה שמתרחש על כדור הארץ בזמן הזה.
נתחיל בכך שנספר לכם על כמה מהשינויים הקיצוניים המשפיעים על האנושות ועל כדור הארץ –
חלק מתהליך הטרנספורמציה האינסופי .בבראשית ,כאשר כדור הארץ נוצר והתכונן להיות מאוכלס,
הפיחה בו רוח חיים ישות אדירה וחכמה שהתכונות הזכריות והנקביות שלה היו מאוזנות באופן
מושלם – כל הסגולות החיוביות של מודעות הבורא .ישות זו ,שנקרא לה גאיה ,שכן זהו השם המוכר
לכם ,נשארה באיזון ובהרמוניה מושלמים במשך מיליוני שנים .אז הגיע זמן נורא כאשר האנושות
וכדור הארץ החלו בירידתם אל תוך הדחיסות .תכונות הגאווה ,הקנאה ,השאפתנות ,הזדון ,והיהירות
החלו מחלחלות לתוך מודעות האנושות .כבני כדור הארץ ,רבים נלכדו בשימושים השליליים של
האנרגיות הזכריות ,אשר התגלמו ככעס ,כמלחמה ,כאלימות וכתשוקה לשלוט .האנרגיות של הקרן
הראשונה ,הקרן של הגורם הראשון ,נושאת הכוח העליון של העוצמה והרצון לברוא ,צומצמו במידה
רבה על כדור הארץ כדי שהאנושות לא תשמיד את עצמה ואת הפלנטה ,גם יחד.
במשך אלפי שנים נשלטה האנושות על ידי כוחות הטבע הזכרי .כדור הארץ שלכם הפך למקום הנשלט
על ידי גברים ,עם אל פטריארכי ,שדיכא את הנשים ואת אנרגיות הבריאה של האלה והביאם לעמדה
נחותה ונכנעת.
במאמץ לתקן את המצב הלא-מאוזן הזה ,גאיה התבקשה לאפשר לחלק הזכרי של עצמה להתפצל
ולהתרחק אל הממלכות הגבוהות יותר ,כדי לאפשר לאנרגיות האם של האלה ולהקרין באופן מלא
יותר אל כדור הארץ את תכונותיה ,את תכונות הרכות ,החמלה ,הענווה ,הסבלנות וחשוב מכל ,את
האהבה .מתוך תשוקה לשרת ,ומתוך אהבה גדולה לאנושות ,גאיה ידעה שהדבר הכרחי והסכימה ,אף
על פי שההפרדה גרמה לה לעצב גדול .במשך הזמן ,הפך כדור הארץ ידוע בשם "אימא אדמה" ,ובן זוגה
הזכרי הפך ידוע בשם "אבא שמיים" ,שכן חלק זה של ישותה של גאיה התנתק ונדד אל הממדים
הגבוהים יותר.
אמרנו לכם שהבוראת-האלה שבה לכדור הארץ במלואה ושהאנרגיות ,התכונות והסגולות של הבורא
אבינו/אמנו נמצאים פעם נוספת בתהליך של התמזגות .תהליך השיבה למודעות של אחדות מואץ הן
בפנים והן בחוץ ,ובכל פן של הבריאה .לכן ,הגיע הזמן כעת להיבטים ,לתכונות ולסגולות של האב של
כדור הארץ לחזור ולהתאחד עם אימא אדמה שלכם .בעשותם כן ,תואץ מאוד לידתו של כדור ארץ
חדש – כדור ארץ אשר פעם נוספת יהיה בהרמוניה מוחלטת עם כל היבטי הבריאה.
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כאשר אתם מתפקדים בתוך האנרגיות של הממדים הנמוכים יותר ,אתם מושפעים במידה רבה על ידי
הרטטים של מה שאתם מכנים פלנטות האישיות של מערכת השמש שלכם :הירח ,כוכב חמה ,מרקורי,
מאדים ,צדק ושבתאי ,ובמידה פחותה בהרבה על ידי האנרגיות המעודנות יותר של אורנוס ,פלוטו
ונפטון ,המייצגים את האנרגיות העוצמתיות של העידן החדש הקרב ובא .עידן הדלי ,כפי שאתם
מכנים אותו.
אורנוס מכונה לעתים "המעורר" ,וזוהי הפלנטה עליה אתם מבלים את הזמן שבין תקופות החיים,
כאשר עליכם להתגבר על תכונות המרדנות ,חוסר-האחריות השליליות ,ועל הנטיות ההרסניות שלכם.
המורים והמדריכים שלכם מסייעים לכם בסבלנות ל"התעורר" ליצירתיות הפנימית שלכם ,לחדד את
תפיסתכם ואת האינטואיציה שלכם ,לאזן את תשוקתכם לחירות אישית בעודכם לומדים גם לא
לפגוע בחירותם האישית של אחרים.
השפעתו של פלוטו עוצמתית מאוד בעת הזאת ,שכן הוא מייצג לידה מחדש ,טרנספורמציה,
התחדשות ,הארה וחכמה .ההיבטים השליליים של פלנטה זו ברורים מאוד על כדור הארץ בזמן הזה:
שפע הכוחות ההרסניים ,קונפליקט ,מאבק וסכסוכים .אינכם מבלים זמן על פלוטו בין תקופות החיים
עד אשר אתם מתקדמים מאוד בכל הקשור לאיזון/הרמוניה פנימיים ,שכן זו סביבה שקשה להתנסות
בה .נאמר שפלנטה זו מלמדת את שיעורי צמיחת הנשמה שלה באמצעות חוויות כואבות .בממלכת
חוויות זו ,אתם לומדים להתגבר על האובססיות שלכם ,ועל האנרגיות המודחקות והלא-מודעות של
תשוקות האגו ,במאמץ להתחבר לתשוקות הרוח/מודעות-האחדות ולחזקן .
האנרגיות של נפטון הן המעודנות ביותר מכל הפלנטות שבמערכת השמש שלכם .היא כונתה פלנטת
האשליה על ידי אלה שלמדו אסטרולוגיה ועל ידי אלה המושפעים ממנה במידה רבה .עד לאחרונה,
הושפעה האנושות בעיקר על ידי האנרגיות השליליות של נפטון :בלבול ,אשליה ,פחד ,אסקפיזם
ותוהו ובוהו .ככל שאתם מתפתחים ,מתאפשר לכם לבלות זמן בעולם של נפטון במטרה לחזק את
סגולות האהבה האוניברסלית ,החכמה הרוחנית ,ההשראה/החזון ,והחמלה.
כאשר אתם רוכשים איזון/הרמוניה ומתחברים לחושים האלוהיים הפנימיים שלכם ,אתם מתחילים
למשוך את הרטטים/ההשפעות החיוביות של הפלנטות ,וההשפעות השליליות שוב אינן משפיעות
עליכם – ממש כפי שקורה עם מערכת הצ'אקרות הפיזית ושבע הקרניים של המודעות הסולרית .אתם
מורשים גם להתחבר לכל המתנות הטמונות בממלכות התנסות אחרות אלה ,והתוצאה היא הבאה
לתוך הביטוי הפיזי את תשורות הגאונות ,העבודות רבות ההשראה ,היצירות המופלאות של האמנות,
המוזיקה וההישגים המדעיים הנמצאים מעבר להבנת רוב האנשים .לאחרונה דיברנו על נושא "החיים
שלאחר המוות" ,או נכון יותר "החיים שלאחר החיים" .במשך הזמן ,אנו נמשיך להעניק לכם מידע
מעמיק על העולמות שמעבר לעולם שלכם .אתם מבינים ,כאשר התקיימתם בסביבה טבעית
המבוססת על אינסטינקטים והייתם מנותקים מהעצמי הרוחני שלכם ,רובכם חייתם בבידוד ועולמכם
היה קטן מאוד ,וכך גם יכולת ההשפעה שלכם .עתה ,ככל שהאנושות מתבגרת ,ועם התפתחות
הטכנולוגיה המתקדמת ,העולם שלכם הופך למקום קטן .אתם יודעים מה קורה בכל מקום על כדור
הארץ בתוך דקות מרגע ההתרחשות ,ואלה מהם הצועדים בנתיב ההארה מבינים שמה שקורה לאדם
אחד ,משפיע על כולם .אתם לומדים שאתם שומרי אחיכם/אחותכם.

7

שעה שספירלת האבולוציה הגדולה סובבת ,אתם מרחיבים את המודעות שלכם אל מעבר למגבלות
כדור הארץ ושואפים להפוך מודעים יותר לגבי מקומכם במערכת השמש ,בגלקסיה ,ובתכנית
האלוהית של הבורא .רבים הגיעו ברמת הנשמה לדרגה המאפשרת לכם לחוות את האנרגיות
המעודנות של שבעת הספרות ] [Seven Spheresשל מודעות הבורא בעת השינה שלכם וכן גם בין
תקופות החיים .שוב אינכם מוגבלים לממלכות הגשמיות של מערכת השמש שלכם ,אלא משוגרים
לעולמות המופלאים של שניים-עשר הקרניים של המודעות הגלקטית .כולכם ביליתם זמן בכל אחד
מעולמות החוויה השונים הללו כאשר ביצעתם את הירידה מהרב-ממדיות ודרך היקום ,כהכנה
להתגלמות במערכת השמש שלכם ועל כדור הארץ .היה זה הכרחי כדי שתוכלו להתאקלם לדפוסי
התדרים הנמוכים יותר וכדי ללמוד כיצד להתקיים בממלכה פיזית וכיצד לברוא בה .אינכם יכולים
להתחיל ולהבין עד כמה מורכב היה תהליך טרנספורמציה זה ,ואיזו כמות מגודלו העצום של העצמי
שלכם היה עליכם להשאיר בממדים הגבוהים יותר כדי לחוות מציאות פיזית/חומרית .תהליך
ההתעלות חזרה אל תוך ממלכות האור הוא למעשה פשוט הרבה יותר ,אף על פי שאינכם סבורים כך.
כל שעליכם לעשות הוא לפתוח את לבבותיכם ולאפשר לאהבה ולאור הבריאה לזרום דרככם ומכם.
אם תלמדו לחיות מתוך מרכז העוצמה הסולרי שלכם ,ולחזור לנקודת הדממה של הבריאה לעתים
קרובות ככל האפשר ,יפוגג שיקוי קסם זה ,לאט אבל בבטחה ,את כל האנרגיות השליליות הפנימיות,
בעודכם משלבים את ההיבטים הרבים של העצמי וחוזרים למצב של נפלאות .בעולם אור רב-ממדי
ומעודן זה החופף את כדור הארץ הישן של הפחד ,החוסר ,השנאה ,והתוהו ובוהו ,מתרחשים נסים
בקצב מדהים .רוח אימא/אבא אדמה שלכם אוחדה מחדש ,והתכונות והסגולות הזכריות והנקביות
שכל אחד מהם נושא הוגדלו והורחבו .יש להכיר בכדור הארץ ככוח חיים חי ,חש ואמיתי שהוא
ההורה המארח שלכם במסע הזה בינות הכוכבים .בריאותו ורווחתו של כדור הארץ היא קריטית
לבריאותה ולרווחתה של האנושות ,שכן ללא אוויר ומים נקיים ,ללא אדמה פורייה ,אתם תכחדו ללא
ספק .חובה עליכם לתת כבוד לכדור הארץ ,ורוח כדור הארץ שוב לא תאפשר לאנושות לאנוס ולחמוס
את משאביה ואת עצם ישותה .אימא אדמה שלכם עדיין אוהבת אתכם והיא מוכנה לתמוך בכם בכל
דרך אפשרית ,אבל היא ואבא אדמה דורשים שכשומרים הממונים על הארץ ,אתם חייבים לקחת
אחריות כלפי הפעולות שלכם .התחילו בכך שתנקו ותכבדו את סביבת הבית שלכם – את המקום
השייך לכם והיו אחראים כלפיו ,ואז הרחיבו את השפעתכם לשכונה ,לעיר ,למדינות ולארצות .חשבו
על כדור הארץ כעל שותף חי ,שכן כך הוא .חשבו כיצד הפרוייקטים או התכניות שלכם משפיעים על
כדור הארץ .למעשה ,זה הדבר הראשון שעליו עליכם לתת את דעתכם ,שכן האדמה היא הבסיס
שלכם ,וללא בסיס איתן ובריא ,כל מגדלי החלומות שלכם יתמוטטו.
אנו משתדלים לתת לכם הצצה ב"תמונה הגדולה" ,כדי לסייע לכם להבין עד כמה הייתה התפיסה
שלכם מוגבלת עד לשנים האחרונות .ואף על פי שרבים סבורים שזה מסובך ,אנו יכולים רק להעניק
לכם את הסקירה הפשוטה ביותר על יקום מורכב מאוד ועל מגוונות תכניתו של הבורא .כאשר אתם
קוראים ומעכלים את החכמה שאנו חולקים אתכם בכל חודש ,אנו מבקשים מכם להתאמץ ולשלב
תפיסות אלה לתוך חיי היום-יום שלכם .כל אחד מכם בורא את העולם שבו הוא חי – את גרסת
המציאות שלכם ,ואתם יכולים לשנות את העולם על ידי כך שתשנו את המודעות שלכם לתדר מעודן
יותר .אינכם צריכים להבין את כל "דרכי הפעולה" של היקום ,אך קחו את מה שמהדהד בתוככם ,ואז
חיו אותו ושמשו דוגמה לאחרים .הגיע הזמן להתאחד מחדש ,לא רק עם הנשמה והעצמי הגבוה
שלכם ,אלא עם השותפים האלוהיים שלכם ,עם הנשמות התאומות שלכם ,ועם קבוצת הנשמה
שלכם .אתם יכולים להכיר בהיבטים הזכריים והנקביים של עצמכם ולנסות וליישם את הסגולות
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הטובות ביותר של שניהם ,כדי ששוב לא תצטרכו לחוות את "הקרב שבין המינים" .בעשותכם כן,
אתם יכולים להתחבר לאנרגיות ולרוח כדור הארץ ולאנרגיה העצומה והמדהימה של הבורא
האם/האב המאוחד ,ולהסכים להיות דוגמה חיה לאנרגיית כוח חיים מאוחדת זו .תחילה אתם נעים
לתוך תדרים של אי-גרימת נזק ,ובמהרה הזוהר שלכם מתחיל לזהור ולהתרחב ,ואז מגיעה ההזדמנות
לעשות באמת שינוי בעולם .יש דרכים רבות כל כך ,קטנות כגדולות ,שבאמצעותן אתם יכולים להקרין
את אהבת ואור הבריאה.
זה תלוי בכם ,לוחמי האור של השלום ,להשתמש במתנה הגדולה הזאת של האיחוד מחדש לטובתם
הגבוהה ביותר של הכל .קבלו את המתנה שאבא אדמה מציע לכם ,והפכו לשוחרי ולאלופי בריאות
ורווחת כדור הארץ .הודו לאימא אדמה וכבדו אותה בעבור הקורבן האדיר שהקריבה עבור כולכם
במשך עידן ועידנים .הצהירו והכריזו שאתם תצטרפו לאחרים במאמץ לרפא את הפלנטה ולהחזירה
ליופייה המדהים והאלוהי .כנסו לתוך פירמידת האור/העוצמה שלכם והקרינו אהבה וחמלה לכל אדם
ולכל דבר על כדור הארץ .אנו נצטרף אליכם שם ,אהובים .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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לרתום את עוצמת הבריאה
 4במארס2002 ,
מאסטרים אהובים ,הניחו לנו להמשיך בשיעורים שלנו בנושא התכנית האלוהית של הבורא ופעולת
הכל-יקום .התכנית/הכוונה של הבורא הייתה לחוות יותר מעצמו ואת ההיבטים המרובים של העצמי.
כל אחד מכם הוא פן של "כל היש" באופן מדורג ביותר ,וכל הסגולות ,ההיבטים ,והתכונות של הבורא
העליון מקודדות בתוך הנשמה והדנ"א שלכם .אתם פן מהותי בתוך תא של הבורא שהוחצן ושניתן לו
מעמד של אלוהים בורא-שותף עם כל הזכויות ,ההטבות והברכות של הבורא אבינו/אמנו .אנו נתחיל
את סיפור הבריאה כאשר הבורא העליון נמצא במנוחה בתוך הריק הגדול .בתוך עצמו היה כל מה
שהיה אי-פעם וכל מה שיהיה אי-פעם .הייתה זו נקודת הדממה המקורית של הבריאה .בתוך הבורא
גדלה התשוקה לחוות יותר מעצמו והוא זע ,וברא ספרה ) (sphereבתוך הספרה הגדולה של ישותו.
אולם ,הבורא עדיין לא יכול היה להתבונן בעצמו ולכן הוא יצר ספרה נוספת ,אשר הפכה לסימן
האינסוף ,שבאמצעותה הבורא יכול היה לראות ולחוות את שני ההיבטים של עצמו.
חלפו עידנים רבים ,והבורא העליון יצר את התכנית האלוהית שלו לביטוי-עצמי .מתוך "נקודת
הדממה" של "סימן האינסוף" ,הבורא העליון חילק את עצמו ושילח קרן זהב אשר ייצגה את ההיבטים
הזכריים של עצמו :כוח ,רצון ,אנרגיה דינמית הפורצת קדימה של הגורם הראשון; וקרן כסף ,שייצגה
את ההיבטים הנקביים של עצמו :הזנה ,יצירה ,אינטואיטיביות ,ואנרגיה הממוקדת פנימה .הן נשלחו
קדימה עם המנדט האלוהי" :צאו והתרבו ,ובראו עולמות גן-עדן מגוונים ביותר בשמי ועם ברכתי".
לאחר זמן מה ,קרן הזהב וקרן הכסף נמשכו חזרה זו אל זו ויצרו צורת יהלום מוארכת .כאשר שתי
אנרגיות דינמיות טהורות אלה התמזגו יחד בקצה המרוחק ביותר של היהלום ,ספרה או עיגול נוספים
פרצו החוצה שהחילו מיליארדי רסיסים של המהות המשולבת שלהם .אלה ,בתורם ,שילחו מיליוני
קרניים מתוך הספרה שבראו – אך כולן הכילו את אותה המהות של הבורא האב/האם .קרניים אלה
השתלבו יחד באותה הדרך ,ותהליך זה המשיך במשך כל העידנים כיקומים ,גלקסיות ,מערכות שמש,
פלנטות ,ואתם ,בצורת ה"אני הנני" ,נבראתם .כמו כן ,ניתנה לבני האדם ,כייצוגים של הבורא
האב/האם ,המתנה האלוהית של ההתרבות .התשוקה להתמזג יחד הוחדרה פנימה ,וכאשר הגופים
הזכריים והגופים הנקביים שלכם מתאחדים ,אנרגיות כוח החיים מתאחדות ,ומתוך התא/הביצית של
מהותכם נוצרים חיים ובריאה חדשים.
מעולם לא התנתקתם מהבורא ,פשוט שכחתם מי אתם באמת ואת המקור האלוהי שלכם .דמיינו
מקור כוח או גנרטור אדיר בעל שלוחות או יציאות רבות .רבות מהשלוחות הללו מחוברות לשלוחה
אחרת ,וכך מאריכות אותה עוד ועוד .ככל שיש לכם שלוחות רבות יותר ,כך הופכת האנרגיה חלשה או
מדוללת יותר .כעת דמיינו את התקעים המחברים את השלוחות מתמוססים ואת השלוחות הופכות
לזרם מאוחד אחד באמצעותו האנרגיה יכולה לזרום בחופשיות ,ללא כל הפרעה או מחסום עד לנקודה
המרוחקת ביותר שלה  ,ואז חושו/ראו את האנרגיה ממקור הכוח מתחזקת עוד ועוד בכל שבוע או בכל
חודש .תמונה מנטלית זו תעניק לכם מושג בכל הקשור למה שמתרחש על כדור הארץ ומה אתם וכל
האנושות חווים בעת הזאת .כאשר אתם מסלקים את התקעים של "החוט המאריך" של האור/החיים
ומתוך ישותכם ,אתם מסירים את ההפרעות שיצרתם ומתחילים לקבל את הזרם/כוח הבריאה
הישירים.
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בעבר הסברנו כיצד הבורא העליון נשאר כצופה בתהליך הבריאה ,ואפשר לאלוהים האם/האב של כל
יקום ,לשליחי האור ,לאלוהים הבוראים-השותפים ,לממלכת המלאכים ,לבוני הצורה ,ולכם ליישם את
זכות הרצון החופשי שלכם .המחזורים הספירליים האדירים של הבריאה והאבולוציה סובבים ,ופעם
נוספת הגיע זמן הקציר ,ההתאחדות ,ההצטרפות יחד של התאים של הבריאה ,כהכנה למאמץ הבריאה
הגדול הבא ,הנמצא כעת בשלבי הדגירה שלו .הבורא העליון החל לשלוח קדימה קרניים אדירות של
מהותו בכל רחבי הכל-יקום ,ומתנה יקרה ביותר זו נגישה לכל מי שהכין לה מקום שבו תוכל לשהות.
זה התהליך שכולכם חווים עתה ,אהובים .במידה זו או אחרת ,כל האנושות חשה באי-שביעות-רצון
אלוהית – תשוקה פנימית למשהו לא-מוחשי ,אך אף על פי כן ,אמיתי מאוד .הדרכים הישנות,
התבניות הישנות ,אינן עובדות עוד או שאינן עונות עוד על הצרכים שלכם ,ואין זה משנה מהם
האמונות ,המצב ,השפע או סגנון החיים שלכם.
התייחסנו לנושא השפע/השגשוג פעמים רבות ,אך נושאי בטחון וההישרדות ,מחסור והקרבה הם
עדיין צורות המחשבה המוטמעות עמוק ביותר במודעות האנושות .הן מהוות עדיין את אחד
מהמכשולים העיקריים עבור אלה שהחלו צועדים בנתיב המודעות ,ורבים תוהים מדוע הם עדיין
נאבקים ומרוששים ,שעה הם מתאמצים באופן פעיל לנוע לתוך התעצמות-עצמית ולהגשים את
הייעוד הרוחני שלהם .במשך אלפי שנים ,נחשבה התפיסה של שירות לעצמי למרושעת ,ושירות
לאחרים נחשב למקודש או להולם .הפצרנו בכם שוב ושוב למלא את עצמכם לחלוטין באהבת הבורא
ובאורו ,ואז לחלוק את האהבה והאור עם הסובבים אתכם .אתם חייבים לתבוע לעצמכם את זכותכם
מלידה ,ולקבל את הסגולות ,ההיבטים והתכונות הכלולים בזכות מלידה זו ולהשתמש בהם –
הכוללים את היותכם בורא-שותף של אהבה ,שלום ,שמחה ושפע בכל הדברים.
הסברנו פעמים רבות שאתם חיים בעולם של קוטביות ודואליות ,שהם כשלעצמם אינם רעים,
מרושעים או לא-אלוהיים .אתם נמצאים כאן כדי לברוא במשותף בתוך עולם הדואליות  ,ולשמר איזון
או לצעוד בנתיב האמצעי בעודכם עושים זאת .לכן ,חייב להיות איזון בשירות לאחרים ובשירות
לעצמי .כיצד תוכלו לאהוב אחרים אם אינכם אוהבים את עצמכם? כיצד תוכלו להקרין שמחה ושלווה
אם אין לכם את התכונות/האנרגיות הללו בתוככם? כאשר אתם מעריכים ואוהבים את עצמכם ,אתם
מעניקים ערך לזמן וליצירות שלכם ,שכן אתם יודעים כמה מאמץ אתם משקיעים כדי להגשים את
החזונות/החלומות שלכם .האינסטינקטים והכשרונות היצירתיים שלכם הם מתנה מהעצמי האלוהי
שלכם ,וכאשר אתם מוסיפים כוונה ופעולה ממוקדות ,אתם יכולים ליצור דברים יפהפיים בעלי ערך
רב .אם אתם משתוקקים לחלוק את היצירות שלכם עם אחרים ,אתם חייבים להצמיד אליהן ערך –
חייב להתרחש "חילוף אנרגיה" .זהו חוק אוניברסלי .אם אינכם מצמידים ערך ליצירות שלכם ,אף אחד
אחר לא יעשה זאת ,והיצירות שלכם יפלו לתחום של היותם "שום דבר" ).(no-thing
כבוראים-שותפים יש לכם את היכולת להגשים כל חלום או תשוקה ,אך אתם חייבים להיות מוכנים
לתבוע את שאתם בוראים ולקחת אחריות על מה שאתם בוראים .אבל זכרו ,הדבר שאתם שואפים לו
באמת הוא "מצב הוויה" ,ולא רק עושר או "דברים" .נשמות יקרות רבות משתוקקות לבית גדול,
לעושר רב וליוקרה כדי שיעניקו להן תחושה של "ערך עצמי" ,בעוד שאחרות חיות בפשטות ,עם רכוש
מועט ונהנות מיופי ,שפע ופלא הבריאה .כסף הוא סמל )אמצעי המרה( המייצג זמן ואנרגיה שהושקעו
בדבר מסוים או בשירות מסוים .לכסף כשלעצמו אין כל ערך ,הוא לא יחמם אתכם ,יספק את הרעב
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שלכם ,או יביא לכם שמחה – שמחה אמיתית ושלוות נפש נובעות מפנים ומוזנות על ידי מעיין
הבורא.
כמה פעמים שמעתם מישהו אומר" :אם זה רוחני ,זה צריך להינתן בחינם" .אין זה משנה כמה מאמץ
השקיע אדם כלשהו כדי ללמוד ,לברוא ,או להפיק דבר-מה בעל ערך לאחרים ,רבים חשים שעליו
להפיץ זאת בחינם .אותם אנשים שחשים שעליהם לקבל את המתנות הרוחניות ללא כל מאמץ מצדם
הם בדרך כלל אלה המתקשים להגשים שפע בחייהם גם כן .או ,אלה שחשים שאינם ראויים למתנות
היצירתיות או לשפע ,והיקום חייב לתמוך באמונה זו גם כן – זהו החוק.
יקירים ,אנא אל תחשבו שהכוונה היא שאינכם צריכים להיות נדיבים .חלקו את המתנות ואת
הבריאות שלכם ,אבל גם חושו ערך עצמי פנימי מספיק כדי לקבל מתנות ותשורות ,וסוג מסוים של
חילופי אנרגיה .הניחו לרוח וללבכם להדריך אתכם .העניקו ערך לבריאות שלכם ,אבל כאשר נוגעים
בכם קלות ,העניקו בשמחה וקבלו בשמחה ובהודייה .חילופי האנרגיה עשויים להיות הכרת תודה
וקבלה אוהבת ,אך זה מספיק .זכרו ,איזון הוא המפתח.
בתוך זמן קצר ,השליחה שלנו תיסע לאיי הוואי היפים והמקודשים שם היא תציג חלק מהמידע שנתנו
לאחרונה .אנו נחלוק אתכם חזון נוסף של בריאה ,כדי שתוכלו להגיע להבנה גדולה יותר מדוע רבים
כל כך מכם נמשכים לאיי גן-עדן אלה ולמקומות מקודשים אחרים סביב העולם .כאשר התכנית
האלוהית עבור כדור הארץ נוצרה ,היה צורך להחליט כיצד ההיבטים והתכונות הרבים של הבורא
ייוצגו או יוגשמו על כדור הארץ .אחת מהתכונות הללו הייתה ניחוח הבורא .אמירה זו תעורר
זיכרונות ברבים מכם ,שכן אתם הייתם שם ולקחתם חלק בבריאת התהליך הזה ,ביחד עם ממלכות
הדיוות ורוחות הטבע.
האלוהים הבוראים-שותפים התכנסו במה שניתן אולי לכנות "עולם מומחז" בממלכות הגבוהות ביותר
של היקום ,ונערכה שיחה ערה וארוכה" .כיצד נשלב את הניחוחות הרבים והמגוונים של הבורא
בעולם החומר?" הוחלט לעצב צורות מחשבה יפהפיות בצבעי כל הקרניים הגדולות ,וכן גם הגוונים
המעודנים הרבים ,וכל אחת תכיל ניחוח ייחודי של היבט הבורא אבינו/אמנו .בריאות אלה הפכו
לפרחים המקשטים את כדור הארץ שלכם בשפע גדול שכזה.
רבים מכם היו שם – אלה האוהבים את הטבע ובעיקר נהנים מהמגוון האדיר של הפרחים המביאים
חן ויופי רבים כל כך לחייכם .אתם סייעתם לעצב את הפרחים וכמו כן עזרתם להחליט איזה ניחוח
יוחדר לאיזה סוג פרח .חוש הריח הוא אחת מהמתנות יקרות הערך ביותר שלכם – הוא יכול לממש
ולעורר רגשות ,זיכרונות ותשוקות מגוונים רבים .אתם נזכרים שארומה היא כלי עוצמתי לשמירת
תחושת רווחה-עצמית ,וכלי ריפוי ,בעיקר בשימוש בתמציות של פרחים .פרחים לא רק משמחים את
העין ,אלא יכולים גם להפוך חדר חדגוני למקום של יופי עם אווירה של שלווה ,שכן הם מעוררים
בתוככם זיכרונות של גן עדן.
בזמני בראשית של עידן למוריה ,אתם התחלתם לבנות את מעטה הבשר שלכם וכן לסייע בהגשמת
עולם הצומח וממלכת החי אשר יפארו את כדור הארץ .הקדשתם אלפים רבים של שנים )בזמן הארצי
שלכם( בתרגול בממלכות הגבוהות יותר עד אשר היה התהליך מושלם .הפרחים המושלמים הראשונים
שבראתם היו השושנים ופריחת הלוטוס .לכן יש להם משמעות מיוחדת כל כך עבורכם כבני אדם .ראו
12

את עצמכם ,כישויות אור מושלמות ,מסוגלים להגשים כל חזון באופן מיידי .אתם הייתם כילדים
עליזים ,נמרצים ותמימים שמצאו הנאה בכל מה שבראו .זיכרון זה קבור עמוק בתוך מהותכם ,אך
מעולם לא שכחתם והשתוקקתם לשובם של זמנים אלה שבהם היה כדור הארץ גן עדן.
איי הוואי מחזיקים בשרידים הטהורים האחרונים של למוריה ,ושפת הוואי היא הקרובה ביותר לשפה
הטהורה שדוברה לראשונה כאשר אתם כבני אדם התחלתם להשתמש במיתרי הקול שלכם כדי
לתקשר .תחילה באו צלילי התנועה הזורמים והיפים ,ולאחר מכן נוספו צלילי העיצורים החדים יותר
כדי ליצור מילים ושפות מגוונות יותר .נאמר שאיי הוואי נושאים את פעימת לבה של אימא אדמה.
אנו אומרים שהם נושאים את זיכרונות המקורות שלכם ,וכאשר אתם מבקרים שם ,מהות האיים
והפרחים מרככים את נשמתכם ומרגשים את חושיכם .ישנם גנים רבים על כדור הארץ ,אהובים .בקרו
את אלה הקרובים אליכם ושבו ביופי השקט המקיף אתכם .עצמו את עיניכם ואפשרו לחושים שלכם
לצאת למסע פנימי .אפשר שתופתעו לגלות במה אתם נזכרים .יקירים ,בראו לעצמכם מקום מקודש
היכן שאתם חיים על ידי כך שתקיפו את עצמכם בפרחים יפהפיים ובקשו ממלאכי הדיוות ורוחות
הטבע להצטרף אליכם .אתם והסובבים אתכם תפיקו תועלת רבה ככל שתגשימו ניחוחות רבים יותר
של פרחים בעולמכם – חגיגה לעיניים ולחושים .בעשותכם זאת ,אתם תסייעו לרפא ולחדש את
אימא/אבא אדמה.
יקירי הנאמנים ,אלה הם זמנים של שינויים גדולים וכן זמנים של הזדמנות גדולה .העצמי הרוחני
שלכם מתעורר ושוב לא ניתן להתכחש לו .דלתות העולם הישן נסגרות לאיטן ,והשערים לעולם חדש
ונפלא נפתחים .האם אתם אמיצים מספיק כדי לרתום את עוצמת הבריאה? אין לכם דבר להפסיד
מלבד את הפחד שלכם ,ואת הכל תוכלו להשיג .בואו ,אנו נראה לכם את הדרך .אנו מקרינים את
אהבת הבורא אבינו/אמנו אליכם ,וכתמיד ,אנו מקיפים אתכם בהילה של הגנה .אני הנני המלאך
הנעלה מיכאל.
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החיים בעולם אלפא
][Living in an Alpha World
 5באפריל 2002
מאסטרים אהובים ,אחד המבחנים שאתם חייבים לחוות בעודכם נזכרים במקורות שלכם ,כמו גם
במקומות הנפלאים הרבים שסייעתם לברוא ושחוויתם במשך עידנים רבים ,הוא להיות נוכחים
לחלוטין בכלי הארצי שלכם בכל רגע בזמן ולא לשאוף "לחזור לביתכם שבין הכוכבים" ,או להיות אחר
כלשהו לבד מהמקום שאתם נמצאים בו ברגע זה .אחת הדרכים הטובות ביותר להשיג זאת היא ליצור
"עולם אלפא" ] ,[Alpha Worldאו מרחב מקודש שבו אתם יכולים לחוות את השלווה ,היופי
וההרמוניה להם אתם משתוקקים ,אפילו בעולם לא-מושלם .ראשית ,אתם חייבים להתחבר למקום
הפנימי המקודש שם נמצאת מהות האלוהים שלכם .קראנו למקום זה בשם "מרכז העוצמה הסולארי",
ואנו נמשיך ונגדיר מקום זה כמרכז הרגשי/האהבה שלכם שם זוהרו של הבורא זורם אליכם ומכם.
כעת ,אנו נלמד אתכם כיצד ליצור את עולם האלפא שלכם שבאמצעותו תהפכו ל"מדיטציה חיה",
בעוד אתם מאחדים את שני חלקי המוח שלכם ,הימני והשמאלי ,ויוצרים "מרכז עוצמה מנטלי" גם כן.
מודעות מאוחדת היא המטרה שלכם; אחדות בכל היבטי ישותכם :אנרגיות ממוזגות והרמוניות של
שבעת מרכזי הצ'אקרות שלכם ,הגופים המנטלי ,הרגשי והאתרי שלכם ,הטבע הזכרי והטבע הנקבי
שלכם ,כמו גם שני חלקי מבנה המוח שלכם .כמו כן אתם גם שבים ומשלבים את יסודות הגוף שלכם,
את הלא-מודע/תת-מודע העמוק ,את המודע והעל-מודע גם כן .כאשר תעשו זאת ,שוב לא יהיו
קונפליקט פנימי ומאבק על השליטה ,שכן כל ההיבטים של ישותכם יתעוררו לידע שהכל חלק מהשלם
הגדול יותר ,ומה שטוב להיבט אחד של ישותכם ,טוב להיבטים כולם.
כאשר עטיתם לראשונה את גלימות הבשר שלכם ,עשיתם שימוש הרמוני בשני חלקי המוח ,לא היה
כל קונפליקט ,ואתם השתמשתם גם בכל רמות המוח ,או במאה אחוזים של מאגרי האינטלקטואליים
שלכם .בהתחלה ,הייתם בהרמוניה מוחלטת עם הסביבה שלכם ומכווננים אל אחיכם ואחיותיכם זרעי
הכוכבים ,וכן גם אלינו ,הידידים והשותפים שלכם בממלכות הגבוהות יותר .האוויר היה לח ועשיר,
ומלא במהות הבריאה .לא הייתה לכם מערכת העיכול שיש לכם עתה ,שכן אתם נשמתם מזון חי ,לא
רק באמצעות הראות שלכם ,אלא באמצעות נקבוביות העור שלכם גם כן .המים החיים הזינו אתכם
גם כן וסייעו לכם להסתגל לביתכם החדש .היכולות האינטואיטיביות ,היצירתיות ,שבהשראת הרוח
של המוח הימני נוצרו ראשונות שעה ששילבתם את הגוף הרגשי ,והיכולות הליניאריות ,המובנות
והאנליטיות של המוח השמאלי או של הגוף המנטליות נוצרו בשלב מאוחר יותר .אף על פי כן,
בהתחלה ,כאשר שולבו האנרגיות והיכולות של המחשבה והרגשות ,הן עבדו בהרמוניה ,והשלימו אלה
את אלה – ללא הפרדה ,ללא הבדל.
כעת 75% ,עד  85%בקירוב מהאנשים על כדור הארץ משתמשים בחלק השמאלי של מוחם עד כדי
כמעט התעלמות מהמוח הימני – ואי לכך הופכים את חשיבתם לא מאוזנת .ההבדל הוא בתדר של גלי
המוח שלכם .החשיבה בעולם הפיזי של הממד השלישי נעשית במחזורים של  15עד  20לשניה בקירוב.
כאשר אתם ממקדים את החשיבה שלכם או לומדים להנמיך את התדרים של גלי המוח שלכם ,אתם
מאזנים את הפעילות של חלקי המוח שלכם .בשימוש במוח השמאלי ,את מתמקדים יותר על העולם
המוחשי הפיזי ,והשימוש במוח הימני מסייע לכם להתחבר לממלכות הרוח והחשיבה שמעבר לעולם
הפיזי .אתם חייבים להשתמש בשני החלקים של המוח כדי להתחבר לפוטנציאל היצירתי השלם
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שלכם .חשיבה ממורכזת שואבת מחכמתם של העצמיים הגבוהים יותר שלכם ושל ישויות האור
שבממלכות הקיום הגבוהות יותר ,תוך שהיא מסייעת לכם לתפקד ביעילות רבה יותר בסביבה הפיזית
שלכם.
באופן טיפוסי ,רוב בני האדם מתפקדים בטווח של תדרי מוח הנע מאחד לעשרים מחזורים לשניה:
עשרים מחזורים בעת הערות ,מחזור אחד עד שבעה בעת השינה ,ולעתים רחוקות הם נשארים בתדרי
הביניים אלא כאשר הם עוברים ממצב הערות למצב השינה או ממצב השינה למצב הערות .אלה מכם
שתרגלו מצבי מדיטציה והשקטת המוח לומדים שתדרי הביניים הם אלה המספקים שימוש מודע
בחלק המוח הימני ,החיבור האינטואיטיבי או הרוחני שלכם .תדר החשיבה המיטבי מתרחש במרכז
ספקטרום תדרי המוח ,בטווח של עשרה מחזורים בשניה ,שכונה בשם "רמת אלפא" .כאשר אתם
חושבים ,מנתחים מצבים או בעיות ,או מבקשים עזרה מהצד האחר שעה שאתם נמצאים ברמת
אלפא של תדרי המוח )או במצב מדיטטיבי קל( אתם ממורכזים-מוחית .אתם מתחילים להתחבר
לממד החמישי בעודכם מתחברים לממלכות גבוהות יותר של אינטליגנציה .באמצעות התנסות,
למדתם שכאשר אתם מתחילים לבטוח בתהליך ,אתם צודקים יותר פעמים מאשר אתם טועים ,ואתם
יודעים אינטואיטיבית מתי "התחברתם" להדרכה הגבוהה יותר שלכם .אתם תתחילו לחוש ולדעת
שאתם זוכים להשראה אלוהית ,או שאתם משתמשים ביכולות ה"על-חושיות" האינטואיטיביות
שלכם ,ואתם מבינים שאתם יכולים לברוא כל דבר שאתם יכולים לדמיין ,אבל המחשבות ותהליך
הדימויים שלכם חייב להיות ברור וממוקד .כמאסטרים במצב האלפא אתם לומדים להשתמש במתנות
הבריאה המשותפת שלכם כדי להגשים את הדברים אליהם אתם משתוקקים בחייכם :אהבה ,שמחה,
שלווה ושפע ,במקום להילחם בעצמכם וליצור מגבלות ,פחד ותסכול.
אם רבים יותר מכם ילמדו לתפקד במצב אלפא קל ,שבאמצעותו אתם "הופכים למדיטציה חיה" ,שבו
המלאכים העוזרים שלכם יושבים על כתפכם בעוד אתם חיים את חיי היום יום ,אזי אתם תהפכו
לצופה בתהליך החיים שלכם כמו גם משתתפים פעילים .לא יהיה מתח רב כל כך או צורך בתרופות
להפגת מתח .הגופים שלכם יחיו זמן רב יותר ויהיו בריאים יותר ,ואי לכך ,אתם תיהנו יותר מהחיים
הארציים .תהיו מסוגלים להגשים דברים מדהימים ,שכן אתם תהפכו פשוטו כמשמעו ובאופן יעיל
לבוראים-שותפים עם אבינו/אמנו האלוהים ,ואתם תראו את עולמכם משתנה לטובה במהירות רבה
יותר משדמיינתם אי פעם.
בעודכם מביאים לידי שלמות את מיומנויותיכם כמאסטרים של מצב האלפא ,אתם תוכלו לשלוט
ברגשות שלכם ,ולצאת במהירות ממצבי דיכאון ,לרפא הרגלים בלתי-רצויים ,ולהתחיל להשתמש
ביכולות היצירתיות שלכם באופן הטוב ביותר .אתם תופתעו לראות מה תוכלו לברוא כאשר תתחילו
להתחבר לאינטליגנציה הגבוהה יותר שלכם .אתם תהפכו ליוצרי רעיונות דינמיים ,לאדם שהכל
נושאים את עיניהם אליו ,לפותר-בעיות מתוחכם ,ולזרז של שיפור מערכות יחסים אנושיות .וכאשר
תתחברו ל"ערוץ" היצירתי של חכמה גבוהה יותר שלכם ותביאו אותו לידי שלמות ,אתם תחושו
שאתם שולטים יותר ויותר בחייכם .אתם תלמדו מה גורם לכם הנאה גדולה יותר ,ואתם תתחילו
להתמקד בדברים המביאים לכם תחושת סיפוק רבה יותר בעודכם מבערים בהדרגה את אותם
הדברים ששוב אינם משרתים אתכם .אתם תראו את האתגרים ,המשימות וההזדמנויות של חייכם
באור שונה .אתם תעניקו השראה לאחרים ואתם תמצאו הנאה רבה יותר בחיים מאי פעם.
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תרגיל :כאשר תתרגלו תרגילים מנטליים אלה ,אתם תלמדו לנוע במהירות לתוך מצב אלפא ולשמר אותו
במשך היום כולו .הביטו מעלה בזווית של  45מעלות עד אשר העפעפיים שלכם הופכים עייפים .עצמו את
עיניכם ומקדו את מודעותכם בצ'אקרת הכתר שלכם .דמיינו את המודעות שלכם ככדור אור קטן בעודכם
נושמים נשימה עמוקה וחוזרים מנטלית על הספרה שלוש – שלוש פעמים ,קחו נשימה נוספת וחזרו על
הספרה שתיים – שלוש פעמים ,נשמו נשימה נוספת וחזרו על הספרה אחת – שלוש פעמים .לאחר
שאמרתם באופן מנטלי את הספרה ,ונשפתם ,עשו אתנחתא ארוכה ככל שיידרש בעודכם נעים לתוך
נקודת הדממה של הבריאה ,אז שאפו בעודכם אומרים את הספרה הבאה באופן מנטלי .דמיינו וחושו
בכדור של אור העובר לאט מאזור המוח ,דרך הגרון ,בלוטת התימוס ,הלב ומתעגן במרכז העוצמה
הסולרי שלכם או באזור הבטן העליונה .תרגלו זאת עד אשר אתם חשים שכדור האור נעה מטה במהירות
ומתיישב באזור הנכון .לאחר זמן מה ,כל שיהיה עליכם לעשות הוא לנשום כמה נשימות עמוקות ובאופן
אוטומטי תעברו למצב אלפא מושלם .בסופו של דבר ,תהיו מסוגלים לצאת ולהיכנס אליו כרצונכם ,או
לשמר מצב אלפא בכל שעות הערות שלכם .גמול רב קיים בהבאת תהליך זה לידי שלמות ,ובכלל זה
מערכת חיסון חזקה יותר ,הגברת היכולות העל-חושיות והיצירתיות ,וקשר משנה-חיים לעצמי הגבוה
ולמודעות האלוהית שלכם .אתם יכולים לומר מחייבות או לדמיין דברים שברצונכם להגשים ,כגון :אני
יוצר/ת אספקה בלתי נדלית של כל הדברים הטובים .אני נהנה/נהנית ממה שאני יוצר/ת וחולק/ת את
השפע שלי עם אחרים .אני יודע/ת שעליי לקחת אחריות כלפי כל הדברים שאני יוצר/ת ,ולכן ,אני יוצר/ת
רק דברים המועילים לי ,לכדור הארץ ולכל היצורים החיים .קבעו את המטרות שלכם לעתיד ואז חזרו
לכאן ועכשיו .

בהתחלה ,בעודכם לומדים לשמר מצב אלפא של מודעות ,טוב יהיה אם תחזירו את עצמכם למצב
המודעות הרגיל בסיומו של התהליך .כדי לעשות זאת ,ספרו מאחד לחמש ,תוך כדי נשימה עמוקה עם
כל ספירה ואמרו לעצמכם" :אני ער/ה וערני/ת לגמרי ומלא/ה באנרגיה" .או "אני מלא/ה באנרגיה,
זורם/ת בקלות ובחן" .כאשר תביאו את התהליך לידי שלמות ותחושו בנוח לתפקד בתדרי גלי המוח
הנמוכים יותר ,דבר זה לא יהיה הכרחי.
תרגלו תהליך שבו אתם חיים כל יום כמאסטרים וראו באיזו מהירות החיים שלכם משתנים לטובה.
אם אתם מתקשים להשיג את מצב האלפא הרצוי ,תרגלו ספירה לאחור מ 50-ל 1-קודם שאתם קמים
מהמיטה ולפני שאתם הולכים לישון .בקשו להילקח למקום בממלכות הגבוהות יותר אשר יועיל לכם
יותר מכל )לריפוי או ללמידה( .לעתים ,בעודכם סופרים לאחור ,אמרו" :בכל פעם אנוע למרכז מהר
יותר" .לאחר כמה פעמים ,אתם יכולים לומר" :עמוק יותר ,מהר יותר" .בבוקר ,לאחר שהשלמתם את
התהליך ,ספרו מ 1-ל ,5-ואמרו" :אני מכוונן/ת ,מלא/ה השראה ובחיוניות" .או "אני ער/ה לחלוטין,
ערני/ת ומלא/ה באנרגיה" .בלילה ,אתם תירדמו בעת הספירה לאחור ,והיו בטוחים שתקבלו את
התועלת המרבית מהשהייה הלילית בגוף האסטרלי שלכם.
הכוח העומד מאחורי דימויים מנטליים חיוביים הוא העוצמה היצירתית המגשימה את הכל-יקום ואת
כל הדברים שבו .אתם ,כבוראים-שותפים ,בוראים עדיין באמצעות תהליך זה כבניו ובנותיו של הבורא
העליון .אולם ,שלא כמו הבורא העליון ,אתם גם בראתם באמצעות דימויים מנטליים לא-מושלמים או
הרסניים – מחשבות על פחד ,אשמה ,כשלון ,דחייה ,תחושות חוסר-ערך המעוותות את הדברים
שאתם בוראים או את הדברים שאתם מאפשרים בחייכם .נאמר" ,היקום שב ומארגן את עצמו כדי
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להתאים לתמונת המציאות שלכם" .כפי שאתם חושבים ומאמינים ,כך מתנהל העולם/הבריאות
שלכם.
ממש כפי שלימדנו אתכם ל"חזור למרכז" שבתוך מרכז העוצמה הסולרי שלכם ,שהוא המרכז הרגשי
שלכם ,כך אתם חייבים כעת לתרגל "חזרה למרכז" שבמרכז המנטלי שלכם או את ההתחברות למצב
האלפא הנעלה .זהו צירוף מנצח.
אם ברצונכם להתחבר למעיין הידע הנמצא בתוך מבנה המוח שלכם ,ולהתחבר למורים ,למלאכים-
העוזרים שלכם ולמאסטרים האור ,אתם חייבים לתרגל ,עדיף באותה שעה בכל יום .אתם חייבים
לתרגל כיצד לנוע הלוך ושוב ממצב אלפא קל למצב מודעות ביטא עד אשר תלמדו את עצמכם )את
ההכרה ואת הגוף הפיזי שלכם( לתפקד ברמת אלפא ,ולחוש בה בנוח .אתם יכולים לתפקד/לחיות
במצב זה כל הזמן – זהו אחד מהסודות של המאסטרים שחיו/חיים בהרמוניה שעה שהם מגולמים
בגוף פיזי .אתם תהיו מודעים יותר ,ערניים יותר ,מכווננים יותר למה שמתרחש סביבכם ,תוך כדי
שאתם מתחברים לבנק קוסמי של ידע וחכמה העומד לרשותכם ,שעד כה ,הייתם מנותקים ממנו.
ההבדל שבין הקיום הרוחני והפיזי הוא ברמת התדר .בעת הזאת ,שמירת איזון בין שני העולמות היא
אחד מהאתגרים הגדולים ביותר ,כמו גם אחת מההזדמנויות הגדולות ביותר שלכם .אהובים ,אנו
מציעים לכם כלים אלה שיסייעו לכם לעבור בקלות את השינויים החשובים שאתם חווים .אם
עקבתם אחר המסרים שאני מביא לכם בכל חודש באמצעות שליחה זו ,והשתמשתם בטכניקות
שניתנו ,אזי אתם יודעים שהן עובדות – לעתים באורח פלא .שוב אין צורך להיאבק .קבלו את
היותכם מאסטרים והצטרפו אלינו בממלכות תדרי האור הגבוהים יותר שם כל הדברים אפשריים .אנו
מכבדים אתכם בשל אומץ לבכם ונחישותכם ,ואנו אוהבים אתכם מעבר לכל מידה .אני הנני המלאך
הנעלה מיכאל.
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אהבה היא מצב הוויה
Love Is A State Of Being
מאי 2002
מאסטרים האהובים ,האם אתם יכולים לחוש בדופק ובפעימות הבריאה החדשה? היא נמצאת
סביבכם .חושו בקצב הנבנה בתוך לבכם – קצב הלב שלכם משתנה .חושו בקצב שמתחת לרגליכם,
בעוד פעימות אימא/אבא אדמה שלכם מתחילים להשתנות גם כן – מתכוננים לקבל את האנרגיות
החדשות המגיעות הישר מהבורא הראשי ,וחודרות מטה דרך אותן ישויות אור נעלות שהיו המורים
הרוחניים שלכם ושהיוו דוגמה זוהרת במשך זמן רב כל כך .ישויות אלה רבות ואתם מכירים אותן
בשמות שונים ,אך דבר אחד משותף לכולן :הן שליחות אלוהיות ,טהורות וזוהרות של הבורא –
הקשרים האישיים שלכם לכל היש .אנו נדהמים כל כך שאתם עדיין נאבקים אלה באלה ,מתווכחים
אלה עם אלה ושופטים אלה את אלה ,בעוד בני האדם מנסים לתבוע עליונות; האחד על האחר,
הטוענים שהאלוהים שלהם הוא האלוהים היחיד ,ושהם הצועדים בדרך האמיתית או חסידי התורות
האמיתיות .או ,הנזק שנעשה בשם האלוהים ,ואפילו בימים אלה של הארה מתקדמת ,נמשך עדיין.
ישויות אור נהדרות רבות באו כדי להראות לכם את הדרך במשך הדורות ,וכל אחת הביאה תורות או
פילוסופיות שהיו הולמות לאותה תקופה .כן ,יש כמה הבדלים ,וכפי שאמרנו לכם לעתים קרובות ,יש
דרכים רבות המובילות חזרה למודעות הבורא ,אך באופן מהותי ,לכולן מרכיבים בסיסיים דומים:
אהבה ללא תנאי לכל הבריאה ,ובכלל זה לעצמכם )שמשמעותה היעדר שיפוט( ,חמלה ,הודיה ,חכמה,
אמת ,אומץ ותשוקה לשרת ולברוא את הטוֹב ביותר לכל .אפשר שקשה לכם להישאר ממוקדים
באמיתות הגבוהות יותר ולהתבונן בכל שמתרחש מנקודת מבט של מאסטר ,שעה שיש כל כך הרבה
מהומה ,אי-שקט ואלימות בעולמכם .אך זה מה שאנו מפצירים בכם לעשות .אנו מבקשים מכם ,בכל
יום ,להיכנס לתוך פירמידת האור שלכם המחזיקה בתוכה את הולוגרמת העולם ולשבת בכיסא
הקריסטל שלכם עם מיליוני האחים והאחיות שלכם הנמצאים שם ,ולהקרין אהבה ללא תנאי לכדור
הארץ ולכל האנושות .בעודכם נמצאים שם ,אם תתרגלו את הנשימה האינסופית ,כפי שלימדנו
אתכם ,היא תעצים את מאמציכם ,ואנו אומרים לכם ,אהובים ,אתם תסייעו לברוא נסים מעבר לכל
מידה.
זוהי עת חשובה ביותר במערכת השמש שלכם .הקציר של מאמצי השנים שחלפו נאסף ,סווג והועצם
אלפי מונים .כעת הגיע הזמן להשיבו אליכם בצורה של תאים חדשים של מודעות-אלוהים או
פוטנציאל אלוהי בלתי-מוגשם .מה תעשו עם מתנות אלה? מהו החזון שלכם? מהי התשוקה שלכם?
אנו צופים בעודכם חופרים עמוק בתוככם כדי לעורר ולהתמיר צורות מחשבה שליליות ישנות ,ואתם
עושים עבודה נהדרת בהתמרת האנרגיות הללו ששוב אינן משרתות אתכם .כן ,אנו מודעים לכך
ששינויים אלה יכולים לגרום לאי-נוחות; שלפעמים רבים מכם רוכבים גבוה על גלי השינוי ,ואז
צוללים מטה לתהום של ייאוש .אהובים ,אמרנו לכם לעתים קרובות שזה לא יהיה קל ,אבל הגמול
יהיה אדיר ומעבר לכל מה שדמיינתם מעולם .רבים מכם מוכיחים את אמיתות המילים הללו ,ואף על
פי כן ,רבים מכם מפחדים עדיין לצעוד החוצה אל הבלתי-ידוע – אתם מתקדמים מעט ואז נסוגים
חזרה – מפחדים מהשינויים שיהיה עליכם לעשות ומהדברים/האנשים שיהיה עליכם להניח מאחור.
נתנו לכם כלים רבים כדי לסייע לכם לברוא עולם חדש ומופלא משלכם ,אבל אתם חייבים להשתמש
בהם בנאמנות .הפיכתכם לבורא-שותף מיומן הנמצא בהרמוניה עם התכנית האלוהית אינה חצי-
18

משרה – יש צורך בהתחייבות מלאה .וברגע שתצעדו ותעלו על נתיב המודעות הגבוהה יותר ,לא
תוכלו לחזור לדרך ההוויה הישנה שלכם ,שכן העבר נסגר מאחוריכם ושוב אינו נגיש .היש פלא שאלה
שאינם מעזים לצעוד קדימה חשים כאילו הם חיים ב"אזור אפס" ,במקום שקפא על שמריו שבו הכל
יצא מאיזון – מקום של פחד וספק? אין זה משנה כמה מסרים רבי-השראה אתם קוראים או בכמה
סמינרים אתם משתתפים ,אם אינכם מתקדמים ויוצרים שותפות עם הרוח/העצמי הגבוה שלכם ,לא
תצליחו במשחק הטרנספורמציה .זה הזמן להיות אמיצים ולהיות נכונים לעשות כל שיידרש כדי
לתבוע את מקומכם הצודק במצעד השלום של העידן החדש.
כמה מכם שאלו" :מהי אהבה?" בתוך חייו ונשימתו של הבורא ,אותו כוח פעיל ראשון ,המהות
הראשונה ,היא האנרגיה העצומה של האהבה .היא חלק מהותי מכם ,אך ניתן להגבילה וניתן להפכה
למותנה .ניתן להשתמש בה כדי לקשור ,לעכב ,לשלוט .כן ,היא רגש ,אך גם הרבה יותר; היא כוח
פעיל ,דרך חשיבה ,ומצב הוויה .לכן אנו אומרים ,במקום להתפלל ולהתחנן ,שלחו את הזוהר ,את
מהות ההערצה ,שהם האהבה הטהורה של הבריאה .לכן אנו אומרים ,כאשר אתם נכנסים לתוך
פירמידת האור שלכם ,אל תבקשו שדבר-מה ייעצר ,או שדבר זה או אחר יתרחש או ישתנה .במקום
זאת ,הקרינו את המהות הטהורה של הבורא ,שהיא אהבה אלוהית ללא תנאי ,ואתם תבצעו את
השירות הגדול ביותר האפשרי .ייתכן שהדבר יקשה על אחדים מכם ,שכן לימדו אתכם שאהבה היא
מותנית ,שעליכם להתנהג בדרך מסוימת ,או לעשות דברים מסוימים כדי להיות ראויים לאהבה .אנו
אומרים לכם שאין זה כך .כאשר אתם באים ממרכז האלוהים שלכם ,מהמהות שלכם ,כאשר אתם
חשים בצדק של מה שאתם עושים ,כאשר אתם רואים באמצעות עיניים מלאות באהבה ,וחיים באי-
שיפוט ,הן כלפי עצמכם והן כלפי האחרים ,אזי אתם מקרינים את מהות האהבה ללא תנאי ,את אהבת
הבורא.
ראינו שרבים מכם נעו חזרה למקום של פחד .זוהי אחת מהמהמורות של הפיכתכם למאסטרים .כאשר
חייכם משתנים במהירות רבה מדי ,ואתם נאלצים לצאת מאזורי הנוחות שלכם ,חלקכם מבקשים
לסגת ,כדי שלא יהיה עליכם לקבל אחריות כלפי ההחלטות שלכם ,ואתם מאשימים אחרים .נוח יותר
להאשים אחרים ,וכך אתם מחפשים מחוצה לכם אחר המקור לאי-הנוחות ולפחד שלכם.
שוב ,אנו אומרים לכם שהפחדים שלכם מאוחסנים בפנים ,והם עולים לפני השטח כדי שניתן יהיה
להתמיר אותם לאור .אם אתם מלאים באור ועטויים במודעות האלוהים ,שום דבר שאורו פחוּת לא
יוכל לחדור מבעד למגן הזה ולהשפיע עליכם .אהובים ,בדרך להארה ,ניתן לבחור מתוך נתיבים רבים
ואמיתות רבות .המשימה שלכם היא לחפש אחר האמת הגבוהה ביותר שלכם וקבל תמיד את
הבחירות הגבוהות ביותר .לקטו מתוך גודש המידע המוצע את שמצלצל כאמת באוזניכם ,שכן את
שאתם מקבלים כאמת שלכם ,אתם חייבים לחיות על פיו .קבלו רק את מה שגורם ללבכם לשיר
ומפיק בכם תחושה של התרחבות ורווחה ,את שמעצים אתכם ואינו מגביל אתכם .אם אינכם בטוחים
לגבי תפיסה המוצגת לפניכם ,הניחו אותה בצד ובקשו מהעצמי הגבוה שלכם לתקף את המידע ,ואם
עליו להיות האמת שלכם ,ובדרך כלשהי ,הוא יוכח או יופרח עבורכם .הבחנה רוחנית היא אחד
מהכלים האדירים ביותר שלכם בזמנים אלה של שינויים מהירים .רבדים על גבי רבדים של אמת/מידע
מעודנים וגבוהים יותר מגיעים .מידע מעודן זה אינו מעניק תוקף למה שניתן קודם לכן; הוא מוצע
כדי שתוכלו להרחיב את חכמתכם ואת הבנתכם לגבי דרכי הפעולה של הבורא ,היקום והחוק
האוניברסלי .אתם נעים לתוך בגרות רוחנית ,והגיע הזמן להניח לתפיסות ששוב אינן משרתות אתכם.
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אחד מהכלים שהענקנו לכם לאחרונה יסייע לכם במידה רבה בחיפוש אחר האמת ובחיים על פיה,
כמו גם בהגשמת הדברים שאליהם אתם שואפים לטובת הכל .אתם תלמדו להשתמש במטהדמייה
)הדמייה אינטואיטיבית מורחבת( ]במקור [Metavision (expanded, intuitive envisioning) :כאשר
תהפכו מיומנים כאלפא מאסטר .התפקוד ברמת מודעות זו פותח את הלא-מודע והתת-מודע
העמוקים ומחבר אתכם ישירות לעצמי הגבוה ,להכרה הגבוהה שלכם ,דבר שיסייע לכם להתמיר
ולשנות בקלות דפוסי מחשבה מגבילים ושליליים שלא אפשרו לכם להגשים את מלוא הפוטנציאל
הגאוני שלכם ואת נפלאותכם .אנא הציבו מחשבות אלה בחוזקה בתוך מודעותכם.

** הניחו לעבר ** הציבו מטרות לעתיד ** חיו בהווה **
** מחשבה קודמת לפעולה ** הגורם המכריע הוא מחשבה/כוונה **
כאלפא מאסטר יהיה לכם בטחון רב יותר ,תחושת חזקה של ערך עצמי ,ואתם תדעו שאתם שולטים
בעולמכם ובעתידכם .הלמידה כיצד לנוע במהירות לתוך מצב מודעות אלפא ולשמרו היא המפתח
לגישה לחכמה הפנימית שלכם ,לעצמיים הגבוהים שלכם ,ולחיבור עם המלאכים העוזרים שלכם.
כאשר אתם מדמים ) (visualizeבריאות טובה ורווחה ,אתם מניעים אנרגיות המשפיעות על תאי הגוף
שלכם ,ובכלל זה על הדנ"א שלכם .כאשר אתם רואים את הבעיה מנקודת המבט של השלמות ורואים
אור מושלם זורם דרך גופכם ,אתם משנים את הכימיה של צורות המחשבה הפנימיות ,ואי לכך אתם
יכולים לשנות באופן יעיל את שגרם לבעיה/למחלה/לאי-הנוחות מלכתחילה .אתם גם תתחברו עם
רוחות הגוף שלכם ,ובמהרה הן יסייעו לכם לתבוע מחדש את הגוף הצעיר ,החיוני והבריא שתוכנן
לפני עידן ועידנים )גוף האור הקדמון ]כך במקור [Kadmon ,של אדם וחוה( .תחילה אתם תהפכו
באופן מגנטי את הגוף האתרי שלכם ל"קל יותר ולמושלם" ,דבר שבהדרגה יתגשם גם בגוף הפיזי
שלכם.
הניחו לנו לומר לכם שרובכם לא יצליחו מיד לתפקד ברמה של מודעות האלפא שדובר בה או לשמרה.
אם תפעלו על פי התהליך ותתרגלו אותו ,שעה שהעצמי הגבוה שלכם מדריך אתכם ומסייע לכם ,אתם
תרכשו בהדרגה את הרמה המתאימה לכם .אתם תשמרו על מודעות ערנית כדי שתוכלו לתפקד
כהלכה בעולם היום-יומי שלכם בעודכם משכללים בהדרגה את מיומנויות המטהדמייה/אלפא שלכם.
במהרה ,תהיו מסוגלים לנוע לתוך מצבי המודעות השונים ואל מחוצה להם כרצונכם ,ובסופו של דבר,
אפילו למצב ת'טה בעת תרגילי המדיטציה שלכם .אתם מאמנים מחדש את המוח ויידרש לו זמן לבצע
את השינוי.
דמיון ,רגישות ומסירות הם שלושה גורמים חשובים ביכולתו של האדם להשתמש במטהדמייה
כדי להשיג ולשמר מצב מודעות אלפא' .ראש פתוח' ,גישה טובה ,ונכונות לתרגל את הטכניקות
שניתנו הם גורמים שיקבעו את ההצלחה שלכם בהשגת המטרות שלכם כאלפא מאסטר .כאשר
תלמדו ביעילות את התהליך ,אתם תגלו שקל לשמר תחושה של שלווה ורוגע .מצבים מלחיצים שוב
לא ישפיעו עליכם ,כאשר תלמדו להפוך לצופים ולנוע דרכם במהירות או לפתור כל מצב מאתגר,
בעודכם אוספים את השיעורים שהם מציעים הדרך .לכן ,אתם תחושו רגועים יותר ,ותהיו ממוקדים
יותר ובעלי אנרגיה רבה יותר .השאות חיוביות ]אוטוסוגסטיה[ מוחדרות בעודכם נמצאים במצבי
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אלפא או ת'טה עמוקים יותר ,אך הן יבוצעו או ישמרו שעה שאתם נמצאים במצב אלפא קל וכאשר
כאשר אתם ערים לגמרי ,מודעים ושולטים ביכולות שלכם.
על ידי השימוש במתנת פירמידת האור/העוצמה שלכם בממד החמישי ,אתם מוסיפים מרכיב עוצמתי
ויעיל לתכנות שלכם לעתיד .עליכם לראות תמונה ברורה ומפורטת של מה שאתם רוצים להגשים.
אתם חייבים לחפש ולדעת את הכוונה האמיתית שלכם; להיערך עם העצמי הגבוה שלכם ולבקש רק
תוצאה גבוהה ביותר לטובת הכל .בעת תהליך התכנות ,בעודכם בתוך הפירמידה ,בקשו מהעצמי
הגבוה שלכם להראות לכם כל מחסום סמוי כלשהו )רגשות אשמה ,פחדים או כל רגש אחר הטמון
עמוק בכם( המונע מכם מלהשיג את מטרותיכם .אתם נמצאים בתהליך של ניקוי כל האמונות ,חוסר
האיזון והתכנות המעוותים שמקורם בגלגולים המוקדמים ביותר שלכם בכלי הפיזי .אתם יכולים
לפתוח דף חדש ונקי – לדמיין את עצמכם ככלי ריק הממתין להתמלא בתאים של הבריאה החדשה.
עתה משאתם רוכשים מודעות מורחבת חדשה ולומדים כיצד החוקים האוניברסליים עובדים ,יש לכם
הזדמנות להתחבר ל"עוצמת האלוהים" האישית שלכם ולברוא כל סוג של עולם שאתם יכולים
לדמיין .אנא ראו את השינויים בחייכם כחוויות למידה וכהזדמנות לצמוח ולהרחיב את המודעות.
כאשר תתבעו לעצמכם מחדש את המאסטריות ותהפכו בטוחים יותר בתוצאות שאתם יכולים לברוא,
אתם תגלו שאתם לא רק מצפים לשינוי אלא יוזמים אותו גם כן.
אנו מבקשים מכם ,אהובים ,להושיט את הגביע הסמלי שלכם כדי שתוכלו לקבל את הברכות
הממתינות לכם .כן ,אתם זכאים ,אתם ראויים ,ובעזרתנו אתם יכולים לעשות או להיות כל דבר
שתדמיינו או שתרצו .לוחמי האור והשלום נאספים ולכן אנו מבקשים מכם לצעוד קדימה ,אמיצים,
ולתפוס את מקומכם הראוי בקרבנו .בואו ,אנו נצעד לצדכם ונסלול את הדרך .אתם אהובים ביותר,
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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פיתוח קרן אור האלוהים האישית
Developing Your Own Personal Ray of God Light
יוני 2002
מאסטרים אהובים ,רבים מכם מרגישים שהם נמצאים בישורת האחרונה של מרוץ ארוך וקשה,
והאנרגיה וההתלהבות שלכם נחלשות .אתם חשים יותר ויותר כיצד פג קסם זוה ר הקיום הארצי
שלכם ,והדברים שריגשו אתכם בעבר נראים עלובים וקודרים במידת מה .הסיבה היא שאתם חיים
בשני עולמות או בכמה ממדים בעת ובעונה אחת ,וארבע המערכות התחתונות שלכם )הפיזית,
המנטלית ,הרגשית והאתרית( מנסות להשיג את העצמי הרוחני/נשמתי שלכם והדבר מקשה עליכם.
רבים מכם ערכו את הקפיצה הקוונטית ]  [quantum leapלתוך המודעות הגלקטית ,שבה העולם הישן
או מצב ההוויה שלכם מתפורר במהירות רבה יותר מכפי שאתם מצליחים לשלב את האנרגיות
והרטטים המעודנים ואת התפיסות של עולמכם החדש .כאשר תהפכו מודעים למה שמתרחש ,לא
תהיו לחוצים ומבולבלים כל כך ,והאמינו לנו כשאנו אומרים ,ההקלה קרובה .אחת מהתשוקות
הגדולות ביותר שלנו היא לסייע לכם בתהליך כדי שתוכלו להשלים את המעבר בקלות ובחן .בשנה
האחרונה ,בכך עסקו רוב המידע ,המדיטציות והתרגילים שנתנו לכם :התמרת דפוסי האנרגיה
השליליים הישנים ,המפנים דרך להחדרה ולשילוב של התאים המעודנים של אור הבורא .את אלה

נכנה כעת בשם :קרניים חדשות של ביטוי אינדיבידואלי מאת ההכרה האלוהית.
החלק הראשון של התהליך הזה היה בניית פירמידת העוצמה והאור שלכם בממד החמישי .כאשר
בראתם מקום נפלא זה ,הכנתם את הבמה לקפיצה הקוונטית שדיברנו אליה .האנרגיות המעודנות
הנהדרות של הבורא העליון אינן יכולות לחלחל ישירות לכדור הארץ או לתוך הממד השלישי .חלק
גדול מהאנושות ומקומות רבים על כדור הארץ אינם מוכנים עדיין למתנה זו; האנרגיות היו יוצרות
תוהו ובוהו רב מדי .לכן ,היה צורך לסנן ולדרג אותן בדרך שתהפוך אותן נגישות לכול ולטובתם
הגבוהה ביותר.
כאשר אתם נכנסים לתוך פירמידת האור שלכם המכילה העתק מדויק של העולם ,ושואפים אור
ואהבה מהבורא ונושפים אהבה ללא תנאי ,אנרגיה נהדרת זו מסוננת או נמהלת באופן המאפשר לה
להתקבל על ידי כל מי שמוכן ורוצה לפתוח את מרכז לבו ולאפשר לתהליך ההפיכה לבן אנוש רוחני
גלקטי להתחיל.
כאשר אתם נכנסים לתוך הפירמידה הפרטית שלכם ,או בונים פירמידה לטובת פרוייקט או משימה
ספציפיים ,אתם סוללים את הדרך למלוא העוצמה ,המגוונות והטווח של קרני הביטוי החדשות,
הזורמות לתוך מקדש האור שלכם ומסייעות לכם להשיג את מבוקשכם .אתם פותחים שער אישי
משלכם לשפע כאשר אתם בוראים מקום מקודש שבו יכולה ההכרה האלוהית להצטרף אליכם
בתהליך הבריאה המשותפת .זכרו ,אמרנו לכם פעמים רבות ,אתם שותפים לתהליך הבריאה – אתם
רק שכחתם זאת .ואנו רוצים שתזכרו גם שהשפע מגיע בצורות רבות.
תהליך הנשימה האינסופית הוא דרך נוספת להתחבר לאנרגיות הבריאה החדשות .כאשר אתם
מציתים את צ'אקרת ההתעלות הממוקמת בקצה עמוד השדרה ובבסיס המוח ,אתם פותחים את
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השער למודעות גלקטית .זו נקודת הצתה ראשית בתהליך האבולוציה .כל האנושות תוכנתה לאירוע
זה ,והוא יתרחש בכל נשמה אינדיבידואלית על כדור הארץ – במוקדם או במאוחר .כאשר אתם
נושמים את הנשימה האינסופית ורואים אותה מתפתלת מטה לתוך כדור הארץ והחוצה אל הממדים
האתריים ,אתם גם מעניקים מתנה נהדרת זו לממדים הראשון ,השני ,השלישי והרביעי ,ולכל ניצוץ
של מודעות אלוהים הנמצא שם.
הלמידה כיצד לשמר את הרמה המתאימה של מודעות אלפא היא כלי חשוב נוסף .היא מסייעת לכם
להשיג ולשמר את האיזון הנכון בשדה האנרגיה שלכם ,וכך אתם הופכים לכלי הרמוני ומכוונן ,ואתם
מקרינים רק תדרים של אור ואהבה .לאחרונה ,הצגנו בפניכם את המונח מטההדמיה ,שזהו מצב של
מודעות מוגברת שבאמצעותו אתם מכווננים תמיד לחכמה של העצמי הגבוה שלכם ולנוכחות האני
הנני – זהו אחד מהרווחים של הפיכתכם למאסטר אלפא .כאשר אתם משתמשים במטההדמיה ,אתם
הופכים לצופים כמו גם למשתתפים בחיים ,ואתם מסננים במהירות כל דפוסי מחשבה שליליים,
בעודכם לומדים לאפשר רק לאמת הבורא הגבוהה ביותר להיכנס לשדה הכוח שלכם והופכים לשליטי
הישות שלכם .ההדמיה התפיסתית והאינטואיציה שלכם מתרחבות מעבר לנורמה .תוכלו לדמות זאת
לוירוסים השכיחים כל כך ברשת העולמית של המחשבים והטכנולוגיה שלכם .יש כאלה המפציצים
אתכם באנרגיות הרסניות ,מכל סיבה שהיא ,וכן גם אלה השולחים דואר שקרי או בעל תדר נמוך
ושלילי .אתם מציבים מחסומים/מסננים ודוחים את המסרים/האנרגיות הללו בכל דרך אפשרית,
וחשוב שתעמדו על המשמר וצעד אחד לפניהם .כך גם עם האנרגיות המעודנות החודרות למודעות
הקולקטיבית של האנושות; אתם חייבים לסנן אנרגיות צורמות ,ולא לאפשר זיהום ,ולאפשר רק את
אותם רטטי מחשבה הנמצאים בהרמוניה עם העצמי הגבוה שלכם.
בעוד שלקרניים של מערכת השמש והגלקסיה שלכם הוקצו מספרים :אחד עד שניים עשר ,הקרניים
החדשות שאנו מדברים עליהן יהיו ידועות על ידי תכונות הביטוי שלהן .אל תעסיקו את עצמכם בכל
הקשור לצבעים ,שכן הן יכולות להיות שילוב של חלק מהקרניים האחרות או של כולן – ואין זה
משנה כיצד תרצו ל"בטא" אותן .אתם האמנים ,הבונים והמסמיכים של הקרניים האלה ,והפוטנציאל
היצירתי אינו מוגבל.
אתם יכולים להשתמש בקרניים האלה ,ניתן לכנות אותן תת-קרניים של שתיים-עשרה הקרניים
הגלקטיות העיקריות ,אבל ההבדל הוא שלכולן יהיו הנוהר והעוצמה של אור הבורא העליון .בקרניים
האלה יש להשתמש באופן שונה במקצת מכפי שלימדנו אתכם להשתמש בשבע הקרניים של מערכת
השמש שלכם ובחמש הקרניים של המודעות הגלקטית .ניתן להשתמש בהן במגוון רב של שילובים
ודרכים ,שכן הן אנרגיות ספציפיות ביותר.
הבה נתחיל עם הכלי הפיזי שלכם :כנסו לתוך פירמידת האור שלכם ושכבו על שולחן הקריסטל .אתם
יכולים לבקש מקרן הבריאות והחיוניות לזהור מטה עליכם; את קרן היופי ,הנעורים ,הקואורדינציה,
הכוח ,העוצמה ,הפעילות ,החן ,הראייה הברורה ,השמיעה הברורה ,הגמישות וכל תכונה אחרת שעולה
בדעתכם אשר תגביר את רווחתכם הפיזית .זמנו והפעילו רק קרן אנרגטית אחת או שתי קרניים
אנרגטיות בכל פעם .דעו שנוכחות האני הנני האלוהית שלהם תפקח על התהליך ותבטיח שאתם
משלבים רק את הכמות המתאימה של האנרגיות העוצמתיות הללו ולא יותר .התשוקה שלכם לא
צריכה להיות האצת הטרנספורמציה בלבד ,אלא שחוק הקלות והחסד ייושם ,תמיד .אתם צריכים
ליהנות מהתהליך ,אהובים .אתם יכולים להשאיר מאחוריכם את זמן השיעורים הכואבים ,הטראומה,
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המתח והכישלון ,אם תאפשרו לתהליך לעבוד בשבילכם ,על ידי כך שתצאו מתוך ממלכת הסיבה
והמסובב או הקרמה ,ותכנסו לתוך הממלכות שם שולטים חוקי החסד.
כעת התמקדו בגוף הרגשי :בעודכם עומדים בראש שולחן הקריסטל שלכם ,ראו את גופכם הרגשי
מתגשם ולובש צורה על השולחן .כיצד נראה גופכם הפיזי? בחנו אותו לרגע והבחינו בגוונים ,בצבעים
ובצורות השונים של גופכם הרגשי .אתם עשויים להיות מופתעים ממה שאתם רואים .אם הראייה
הפנימית שלכם אינה מופעלת בזמן הזה ,בקשו להפעילה ,אבל בינתיים ,פשוט חושו באופן
אינטואיטיבי בצורה ובצבעים הקיימים .כל אופן שבו תתפסו את גופכם הרגשי הוא תקף ,ואם
תמשיכו לתרגל ,החושים הפנימיים שלכם יתחדדו .אתם יכולים להתחיל בכך שתבקשו מקרן אהבת
הבורא הטהורה לזרום מטה ולמלא אתכם עד תום – שתרחץ את כל תחושת חוסר הערך ,האשמה,
הבושה ,והפקפוק .עכשיו ,קראו לקרן החמלה ,לקרן הרחמים ,הסליחה ,לקרן הקבלה ,התשוקה,
השלווה ,ההרמוניה ,נדיבות הלב ,האינטואיציה המעודנת ,האומץ וכן הלאה ,וראו את גופכם הרגשי
מתמלא בכל אחת מהאנרגיות הספציפיות הללו בעודכם משלבים את הכמות המקסימלית הנכונה
עבורכם בזמן הזה.
כעת התמקדו בגופכם המנטלי :שוב ,עמדו בראש השולחן הקריסטל שלכם וראו את גופכם המנטלי
מתגשם ולובש צורה על השולחן .כיצד נראה גופכם המנטלי? האם הוא חזק ומוגדר היטב או האם
הוא מעומעם ומבולבל ובעל צבעים לא ברורים .בקשו וראו את קרן האמת ,הרצון ,האומץ ,החכמה,
האינטליגנציה ,המיקוד ,היצירתיות ,שפת המחשבה האלוהית/דפוסים של אור ,הגיאומטריה
המקודשת ,המשמעת ,הארגון ,המידע המדעי ,הסדר ,את קרן הקבלה ,את קרן הנתינה/השיתוף ,כל
אחת בתורה ,זורמת מטה מגנרטור הקריסטל הגדול התלוי מהתקרה מעל לשולחן .נוכחות האני הנני
שלכם תסנן את מהותה של כל קרן ביטוי בצורתה הטהורה ביותר .ראו את הפירמידה שלכם
מתמלאת במהות ובעוצמה של כל אחת מהקרניים האלה ,בעודן ממלאות את הפירמידה כולה .דעו
שאתם מביאים את תשורת כל קרן חזרה לתוך הממלכה שבה אתם נמצאים עכשיו בעולם הפיזי .אתם
יכולים לזמן אותן ,להשתמש בהן ולחלוק אותן בעודכם צועדים לתוך התפקיד שלכם כבוראים-
שותפים עם הבורא העליון ועם האלוהים אבינו/אמנו.
אתם יכולים גם להתמקד בגוף האתרי שלכם ,המכיל את תרשים גוף האור שלכם .הגוף האתרי מקיף
את הגוף הפיזי ,ועיוותים וליקויים נתקעים שם קודם שהם מתגשמים בכלי הפיזי .כעת התהליך
מתהפך .מהות הבריאה המושלמת של הצורה הפיזית מאוחסנת בגוף האתרי ואתם חייבים למלא חלק
זה של ישותכם באור מושלם פעם נוספת כדי שתהיה לה גישה לגופכם הפיזי .כיצד נראה גופכם
האתרי? האם אתם יכולים לראות רשתות כהות של אנרגיה מעוותת? האם יש חלקים צפופים וכהים
יותר? היכן הם נמצאים? הדבר יגלה לכם היכן סובל גופכם מחוסר איזון ומהמתח הרב ביותר ,והיכן
אתם עלולים לחוות קרוב לוודאי את משבר הבריאות או המחלה הבאים שלכם .ראו את קרן גוף
האור האלמותי יורדת ומתמזגת עם גופכם האתרי .ראו קרן אור מנוכחות האני הנני שלכם זורמת
מהקריסטל הגדול ומקיפה וממלאה אתכם בעדינות במהות המתוקה של האהבה.
בנוסף ,שעה שאתם נמצאים במצב אלפא קל אתם עשויים לרצות ולהתרכז בגופכם הפיזי למשך שבוע
או שבועיים בעודכם מכינים את גופכם לקבלת ולהגשמת אנרגיות עוצמתיות אלה .אם אתם חשים,
בכל דרך שהיא ,בלבול ,חוסר התמצאות ,חוסר קרקוע או אי נוחות ,הפסיקו את התהליך למשך יום או
יומיים קודם שתמשיכו .הניחו לרוח שלכם להדריך אתכם ואל תשוו את התהליך או השינוי שלכם
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לזה של אדם אחר .אתם מתחברים לאינטליגנציה האלוהית שלכם עצמכם ואתם מפעילים את
הגאוניות היצירתית שלכם עצמכם.
בכל יום ,או לעתים קרובות ככל האפשר ,הקדישו כמה דקות והתכווננו לאינטליגנציה של הכלי הפיזי
ולגוף האלמנטלי ] [Elementalשלכם )זוהי ההכרה התת-מודעת העמוקה שלכם שידעה רק שלמות
בהתחלה ,אבל אתם תכנתתם אותה מחדש באמצעות מחשבות שליליות במשך מאות בשנים שהביאו
ליקויים ,לאי נוחות ולמחלה( .זה חלק מהסיבה מדוע אתם חווים תסמינים רבים כל כך :חוסר
התמצאות ,תשישות ,חוסר יכולת להתרכז וכן הלאה .מה שלקח מאות אלפי שנים להגשים מתהפך
בתקופת זמן קצרה להדהים.
לפחות פעם בשבוע ,התמקדו בגוף הרגשי שלכם ,ושימו לב למה שהשתנה מאז הפעם האחרונה .האם
אתם חשים מאוזנים ושלווים יותר? האם אתם מסוגלים להתמודד טוב יותר עם המתח של חיי היום-
יום שלכם? האם אתם "מאפשרים" או "סובלניים" יותר כלפי האנשים שסביבכם? האם אתם
מסוגלים להתמקד ב"תמונה הגדולה" במקום ב"סיפור הקטן"? מה טוב יותר – או גרוע יותר? מה
אתם רוצים לשנות יותר מכל ברגע זה ממש? קבעו עדיפויות ואז קראו לקרן הביטוי המסוימת,
בעודכם משלבים בהדרגה את כל התכונות והאנרגיות המסוימות הללו .התמקדו גם בגופכם המנטלי
לפחות פעם בשבוע .האם אתם חושבים בבהירות רבה יותר? האם אתם מסוגלים לעבד ולמיין מידע
בדרך יעילה יותר ,כך שאתם יכולים להבחין בחכמה של כל חוויה או אינטראקציה? האם המשמעת
העצמית שלכם טובה יותר ,והאם אתם מגלים שקל ומהנה יותר למלא את התחייבויותיכם? האם
אתם חשים מחוברים יותר לאינטליגנציה הגבוהה שלכם והאם יש לכם רעיונות יצירתיים יותר? כיצד
השתנתה המודעות שלכם ומה השתנה כתוצאה מכך? בכל פעם שתרצו ,אתם יכולים לזהות את צבעי
הקרניים המוקרנות אליכם ולהתמקד בהם ,אך תחילה התרכזו בתחושת התכונות של כל קרן .בכל
פעם שאתם משלבים קרן ביטוי אחרת ,השדה האנרגטי שלכם ישתנה .מעתה ואילך ,כאשר אתם
מקרינים את אהבת/אור הבורא ,הם ילבשו את התכונות הנהדרות של כל קרן שקלטתם .בעשותכם
כן ,אתם תתחילו להקרין את קרן אור האלוהים האישית שלכם – המתנה שלכם לאנושות.
אהובים ,אנו מציעים לכם דרך נוספת להתחבר לפוטנציאל האלוהי המלא שלכם – לחלק שבכם
שחיכה עידן ועידנים להתחבר שוב .אנו יכולים להראות לכם את הדרך ,אבל אתם חייבים לצעוד את
הצעדים ולעבור את התהליך .אנו מבטיחים ,הוא יהיה שווה את המאמץ .אנו מושיטים את ידינו
בידידות בעוד אנו ממזגים את המהות שלנו עם שלכם .אנו שולחים לכם קרני שלווה ושמחה ,אך
יותר מכל ,אנו שולחים לכם את אהבתנו .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל ואני מביא לכם אמיתות
אלה.
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שטיח אדום לאלוהים
יולי 2002
מאסטרים אהובים ,רבים מכם הקוראים מסר זה היו חיפשו באופן פעיל אחר חכמה ואור מזה מספר
שנים .אתם למדתם ,מדטתם והשתדלתם ליישם את הידע והחכמה שרכשתם לעצמכם .שחררתם
רבים מהדברים ומהתפיסות שקשרו אתכם למגבלות עולם המציאות של הממד השלישי ,ובהדרגה ,אך
בבטחה" ,אילפתם" את האגו והפכתם את עצמי-הנשמה שלכם למנהל המחשבות והרגשות שלכם .כן,
עשיתם צעדים אדירים ,ואנו מכבדים אתכם בעבור אומץ לבכם ונחישותכם .אנו מודעים לכך שלא
הייתה זו משימה קלה ,לעתים ,המסע היה קשה.
אנו מהממלכות הגבוהות יותר עוקבים ללא הרף אחר ההתקדמות שלכם ,ובעוד אתם שבים בהדרגה
לאיזון ולהרמוניה פנימיים ,מנת האור המחלחלת אליכם מתגברת למקסימום האפשרי .האור שלכם
מתחיל להיות גלוי ,ידידיי ,בעוד אתם נעים עמוק יותר ובאומץ רב יותר לתוך הספקטרום המלא של
אור האלוהים .דמיינו פס-אור דמוי גל המואר לחלוטין באור זוהר בקצהו האחד ,אשר פוחת בהדרגה
לצללים הכהים ביותר בקצהו האחר .אתם באתם לחיים האלה כשאתם נושאים ספקטרום אור זה
בתוככם והסכמתם באופן מודע לשאת נטל שיציב אתכם במקום כלשהו על פני ספקטרום האור הזה
– לא במקום אליו אתם שייכים ,אלא במקום שבו תוכלו להעניק את השירות והתועלת הטובים יותר
לאנושות.
אתם ,כזרע כוכבים ,ידעתם שזו תהיה תקופת החיים החשובה ביותר שתחיו אי פעם בגוף פיזי ,וכחלק
מהמשימה שלכם ,הסכמתם להאיר את הדרך לחברי משפחת הנשמה שלכם .אתם הסכמתם להיות
מורה דרך של תהליך ההתעלות .רבים מכם מאמינים שההתעלות היא יעד ,תוצאה רצויה ,אבל היא
אינה כזו .ההתעלות היא תהליך התפתחות נצחי .זהו תהליך של ירידה לתוך ממלכות לא ידועות שם
אתם בוראים מחדש בהנחייתם ובפיקודם של האלים הבוראים-השותפים והבורא הראשי ,ואז כאשר
מגיע הזמן ,מתבצע איסוף של הנפלאות אשר בראתם – איסוף וקציר ,כפי שאמרנו לעתים קרובות –
כאשר האלוהים אבינו/אמנו והבורא הראשי שולחים את נוכחותם האלוהית לחוות את שבראתם.
אתם נמצאים בתהליך של העלאת המחשבות ,הרגשות ,הרטטים והתדרים שלכם כדי שהאלוהות
וישויות האור )הכוללים את ממלכת המלאכים( יוכלו להצטרף אליכם פעם נוספת; כדי שנוכל לקיים
אינטראקציה אתכם ,ושנוכל לשוב ולהתאחד במודעות ובכוונה.
אתם נמצאים כעת בתהליך של הכנת מקום לאלוהים ,ובסופו של דבר לבורא הראשי ,שיגור באופן
מלא יותר בתוככם ,ויחווה את הממלכה הפיזית באמצעותכם .אהובים ,הממלכה הפיזית חשובה ממש
כמו כל אחת מהממלכות הגבוהות יותר ,הבלתי נראות .אתם שמעתם שישנם מחוזות ,ממלכות
שמימיות ,ועולמות רבים בשמיים .הניחו לי לומר לכם נחרצות שכדור הארץ וכל אחת מהפלנטות
שבמערכת השמש שלכם מהווים חלק מהממלכות השמימיות הללו והם חלק חשוב ואינטגרלי
מהשלם .אתם חלק חשוב ממארג הבריאה ,והיקום מתמקד בפלנטה הקטנה שלכם בזמן הזה מכיוון
שכאן הוא ה"אקשן" .הפלנטה הקטנה שלכם היא הלב או הליבה של תהליך האבולוציה הנמצא כעת
בהתהוותו.
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אמרנו לכם שהנושא הכללי של יקום זה היה מגוונות רבה .יקום בעל בריאות ספציפיות ,ייחודיות
ומבודדות רבות ,וכל יחידת בריאה שכזו תהיה לכאורה היחידה הקיימת .הייתה אינטראקציה
מינימלית בין ציוויליזציות היקום/הגלקסיות/העולם ,והתחושה שאתם לבד הוחדרה בכוונה בכל אחד
מכם .אתם נשלחתם קדימה ,כהיבט ייחודי של הבריאה ,לחוות את הממלכות הלא-מוגשמות
הגולמיות של החיים הראשוניים .אתם באתם לתוך ההוויה הפיזית עם כל הכלים והאמצעים לברוא
כל דבר שתרצו או שתהיו מסוגלים לדמיין ,ובהתחלה ,הבריאות שלכם היו מופלאות ביותר .אך
בהמשך הדרך ,אתם שכחתם ,וכלי ההגשמה שלכם הפכו בלויים וחלודים מהזנחה ומשימוש לרעה.
החלק השני של התכנית היה שבזמן המתאים ,המאסטרים של כל ציוויליזציה ,עולם ,גלקסיה,
ומערכת שמש מהיקום הזה יתגלגלו על פלנטה קטנה זו – על כדור הארץ שלכם .אתם תאחדו פעם
נוספת את הייחודיות ,המגוונות ,הניסיון והידע שלכם ותשתדלו לברוא מיקרוקוסמוס של התנסות
היקום כולו .זהו משחק הבריאה ששיחקתם מזה מיליון שנים בהם הייתם בגלקסיה הזאת ועל כדור
הארץ .תהליך ההתאחדות צובר תנופה ולא ניתן להתכחש לו .לכן ,כחלק מהמשימה ומהתכנית
הכללית שלכם ,אתם הסכמתם להיות מוצבים במקום מסוים על פני הספקטרום המלא של אור
הבורא ,והאמינו לנו כשאנו אומרים שכמה נשמות אמיצות ורחומות מאוד הסכימו לבטא ולייצג אור
כהה ביותר שעל הספקטרום הזה .דבר זה היה הכרחי בגלל שהיה הכרח לייצג את כל ההיבטים של מה
שנברא ביקום הזה על המישור הפיזי של כדור הארץ.
זכרו שהדואליות והקוטביות גם הן חלק מהתנסות היקום הזה ,והמשימה שלכם תמיד הייתה להישאר
באיזון ובהרמוניה עם זרימת הבורא של אנרגיית כוח-החיים הקוסמית ,בעודכם עוסקים במשימתכם
של בריאת עולמות חדשים וביטויים חדשים למודעות הבורא .אנא החדירו למודעותכם שדואליות או
קוטביות אינן רעות ,שליליות או שיש לפחד מהן – הכל אנרגיית הבורא וביטויו – איזון והרמוניה הם
המפתחות לממלכה.
אהובים ,אין זה משנה איזה מקום אתם תופסים על ספקטרום האור בתקופת החיים הזאת ,יש לכם
פוטנציאל לעלות לפסגה .התאים שלכם מכוילים מחדש בעודכם משחררים ופותרים את נושאי חוסר
האיזון המרכזיים של העצמי שיצרתם לאורך הדרך .לעתים דומה כאילו נעתם לתוך מצב של מודעות
ריקה ומבודדת .אל תפחדו או תתנגדו ,שכן אז אתם נמצאים בתהליך של הרחבת המרחב שלכם,
ואתם נעים מעלה על גבי ספקטרום האור .כל רמה חדשה של אור שאתם רוכשים היא בעלת אתגרים
משלה ,אבל גם מתנות והזדמנויות מופלאות כל כך .עליכם לשלב ,להתאים ולאזן ואז לבטא כל רמה
חדשה של אנרגיית אור האלוהים .השטיח האדום שהזכרנו הוא הכוונה המודעת שלכם ,בהסכמה
ובפעולה ,להכין מקום בתוך שדה האנרגיה שלכם ,בתוך הישות הפנימית שלכם ,ובתוך מרכז הלב
שלכם לאנרגיה המופלאה של מודעות הבורא הראשי – זו שניתן לכנותה תא אור האלוהים הממתין
להידלק בתוככם .אתם תא של אלוהים ,אך הזמן בשל עבורכם לתפוס את מקומכם המתאים במערך
הקוסמי של הבריאה.
הסירו את המשאות ואת לבושי התחפושת שלכם ,ידידים יקרים ,על ידי כך שתעדנו ותשחררו צורות
מחשבה/אנרגיות/אמונות ופעולות שאינן משרתות אתכם עוד .השתמשו במתנת הלהבה הסגולה
המבורכת כדי לסייע לכם בתהליך ההתחדשות ,ולעתים קרובות ככל האפשר ,כנסו לתוך פירמידת
האור שלכם כדי שאנו נוכל לסייע לכם התהליך .אמרנו לכם שהידע ,החכמה והאנרגיות החיוביות של
מה שבראתם וחוויתם נאספו כדי לברוא גלקסיה זהובה חדשה .אב-טיפוס אנושי חדש נברא,
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התקדמות נשמה קולקטיבית ,שם תהיו בעלי מבנה מגובש יותר ,תדר וזוהר קלים יותר ,ותתאימו
לסכמה האלוהית עבור השלב הבא בתכנית הבריאה הגדולה.
לפני זמן רב ,ביקשנו מכם לדמיין שאתם עומדים בתוך שדה אנרגיה של פירמידה .הפירמידה היא
בעלת שלושה ממדים ,אך כדי להבהיר את התמונה במוחכם ,ראו את עצמכם במרכז משולש דו-ממדי,
כאשר הבסיס ממש מתחת לרגליכם והקצה ממש מעל לראשיכם .אז ביקשנו מכם לדמיין פירמידה או
משולש נוספים מעל לראשיכם כאשר קצה שני המשולשים מתמזגים ויוצרים צורת יהלום מעל העין
השלישית שלכם הנמשכת כארבע-עשר עד שמונה-עשר סנטימטרים כלפי מעלה .החלק הרחב או
הבסיס של המשולש השני נמצא גבוה מעליכם והוא מחובר לנוכחות האני הנני שלכם ] I AM
 .[presenceחוט האור או החיבור לאלוהים אבינו/אמנו והבורא הראשי עובר דרך אמצעו של המשולש
העליון ומטה דרך צ'אקרת הכתר ועמוד השדרה שלכם .הוא גם חודר עמוק לתוך לב כדור הארץ,
ומשלים את החיבור .זהו החיבור שלכם למקור המקורי שלכם והוא מעולם לא נשבר; לא הייתם
יכולים להתקיים אילו היה נשבר .זהו קו-החיים שלכם אל הבורא ,ובאמצעות מסנן נוכחות האני הנני
שלכם ,אתם יכולים להתחבר ולשלב כמה ממקור אור אלוהי זה שאתם יכולים להכיל.
כדי לתת לכם תמונה ברורה יותר של תהליך זה ,דמיינו זאת :בעודכם עוברים את תהליך עליית
המודעות ושבים לאיזון ,ואי לכך משלבים אור בורא רב יותר ,הפירמידה העליונה מתחילה בהדרגה
לרדת סביבכם .התוצאה הסופית היא שכוכב טטראהדרון ] [tetrahedronנוצר סביבכם ,או המרכבה
] – [Mer-Ka-Baכלי האור שלכם .אתם בונים את גוף האור שלכם ,ידידיי ,והיבט אינטימי וזוהר זה
שלכם אנו מכנים בשם "מרכיבה" ] ,[Merkivahשהוא אתם חדש ומפותח – ולא רק חלק של
מודעות ,אלא ישות אור שלמה.
דמיינו את עצמכם עומדים באמצע פירמידה ענקית זו בעוד אנו מניחים בכל פינה אבן-פינה של
מודעות .בפינה אחת אנו מניחים את אלמנט האש המקודש ואת מערכת היחסים שלכם עם עצמכם.
בפינה הניצבת באלכסון לפינה הראשונה ,אנו מניחים את אלמנט המים המקודש ואת מערכות
היחסים שלכם עם אחרים .בפינה השלישית אנו מניחים את אלמנט האש המקודש ואת מערכת
היחסים שלכם עם הרוח ,ובפינה האחרונה את אלמנט האוויר/האתר המקודש ואת המחשבות,
הכוונה והפעולות המודעות שלכם .המשימה שלכם היא להביא את כל האלמנטים המקודשים הללו
ואת היבטי מודעות ההוויה הארצית שלכם לאיזון ולהרמוניה .לא ניתן להתכחש לאף אחד מהם ,או
שפירמידת האור שלכם תהפוך לא-מאוזנת ואתם לא תהיו מסוגלים לעלות בסולם ההארה .פירמידת
האור העליונה יכולה לרדת רק לתוך שדה אנרגיה מאוזן.
אהובים ,הגיע הזמן לכוונן כיוונון עדין את המודעות שלכם וללמוד לשלוט במורכבויות הרטט ,התדר
הדפוסים ,ואנרגיות הצליל המעודנות .יש לכם חתימת רטט צליל אישית ,וכך גם לכל אדם וישות חיה
על כדור הארץ ,ובכלל זה ממלכות החי ,הצומח והמינרלים .לכן אתם חשים בנוח ליד שדות אנרגיה
של אנשים מסוימים ולא בנוח ליד שדות אנרגיה של אנשים אחרים .אתם חייבים ללמוד להבחין
בדפוסי רטט ומהיכן הם באים :בתוככם ,מאחרים ,או ממקור מסוים סביבכם .אתם יכולים לכוונן
כיוונון עדין את היכולות העל-חושיות שלכם כדי שתוכלו לשמוע ולחוש בתהודה של כל האנרגיות
המעודנות שסביבכם .מה שאתם חשים במקומות המקודשים ברחבי העולם הוא את שדה הרטט של
אור הבורא המרוכז .כמה מאלה מוכלים בקריסטלים החיים הגדולים שבתוך כדור הארץ ,אחרים
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נוצרים על ידי אנרגיות האהבה והמסירות שאתם שולחים במשכני האל ,בין אם הם בבניין ,בגיא
שקט או על פסגת הר .בניגוד לכך ,ישנם מקומות רבים על כדור הארץ שם האנרגיה הצורמת כמעט
ניתנת למישוש; מקומות בהם קיים כאב ,סבל ושפיכות דמים רבים ,ומקומות בהם ריכוזים גדולים או
שדות כוח של אנרגיה שלילית מוחזקים בתוך כדור הארץ ובמישורים האתריים .יש נקודות חמות
סביב העולם ,בהם מלחמה וקונפליקט הם הנורמה ,ובהם בני אדם מבקשים להשמיד אלה את אלה
כדי לזכות בשלטון .אילו רק ידעו שהם הורסים את עצמם בתהליך ,הם היו חדלים מהמלחמות
העקרות שלהם ומחפשים שלום בקרב כל הגזעים ,התרבויות והדתות .
יקירים ,אין זה משנה מה הייתם או מה עשיתם בעבר ,כעת יש לכם הזדמנות לפתוח דף חדש ולברוא
אתם חדש .האם אתם מוכנים לתבוע לעצמכם את המאסטריות והמתנות המוצעות לכם? האם אתם
מוכנים לעטות את גלימת אור האלוהים הזוהרת שלכם ולתפוס את מקומכם בקרב ההיררכיה של
הנאורים? האם אתם מוכנים לשלוח יד לתוך תיבת האוצרות של שפע ושגשוג בלתי-מוגבלים ולברוא
גן עדן חדש על פני האדמה? אתם חייבים להתחיל עם עצמכם ועם סביבתכם הקרובה ,ואז לאחר
שהפכתם את התהליך למושלם ,תינתן לכם העוצמה והיכולת להקרין אותו מכם ולתוך העולם ,שם
יצטרף לאנרגיות של עובדי/חסידי אור אחרים ויגביר אותן .באמצעות המאמצים המאוחדים שלכם,
אתם יכולים לרפא את כדור הארץ ,ואתם יכולים לסייע לשנות את מודעות האנושות כולה .זהו זמן
נהדר ,ואתם יכולים להשיג ואף תשיגו ותגשימו את הספקטרום הבהיר ביותר של אור הבורא .חברים
אהובים ברוח ,אנו תמיד קרובים ,להדריך ,להביא השראה ,ולסייע לכם ,שעה שיחד ,נמשיך במסע
שלנו בקרב הכוכבים .אתם אהובים מאוד.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מסע חיפוש מקודש
 1באוגוסט 2002
מאסטרים אהובים ,בזמן שמעבר ליכולת הבנתכם ,מלווים בברכת הבורא והאלוהים אבינו/אמנו,
יצאתם למסע חיפוש מקודש .בכל אחד מכם קודדה תכנית אלוהית ,ואז ניתנו לכם כל המתנות
והכלים להם תזדקקו כדי להגשים את משימתכם כבוראים-שותפים .אין זה משנה מהו מעמדכם
בחיים או מה הגשמתם או חוויתם בכל הזמנים ,מאז ומעולם הייתם שליח מבורך של הבורא.
רובכם אינכם יכולים אפילו להתחיל ולהבין מה חוויתם בעבר ,ואת המכשולים העצומים שעליהם
התגברתם בעד השהיות הרבות שלכם בגוף הפיזי .לעתים קרובות ,כאשר ניתנה לכם ההזדמנות לחיות
תקופת חיים קלה ,דחיתם את המתנה ,וצעדתם באומץ קדימה ,להיענות לקריאה לשרת בלגיונות
האור שלנו .לכן אתם נמצאים בגוף פיזי בזמן הזה ,אהובים ,אתם ידעתם שזו תהיה תקופת החיים
החשובה ביותר שתחוו אי פעם על כדור הארץ ובגלקסיה הזאת .הראו לכם מה יהיה עליכם לחוות
במסגרת הסביבה והמציאות שלתוכן בחרתם להיוולד ,כדי להתחיל בתהליך הכואב של השיבה לאיזון
ולהרמוניה .רבים מכם חשים כאילו חיו וחוו תקופות חיים רבות בגלגול בודד זה ,ושהחלפתם כמה
אישויות ודמויות שונות בעודכם משילים באיטיות את התחפושות והצעיפים שעטיתם על הגופים
הפיזיים ,המנטליים והרגשיים שלכם ,והדבר נכון הוא .זה היה אחד מהתנאים להם הסכמתם כדי
שיתאפשר לכם להתגלגל על כדור הארץ בזמנים חשובים אלה של שינוי אבולוציוני ,כמו גם ההסכם
המאפשר לנו להניח בצד את הרצון החופשי שלכם בזמן המתא ים כדי לדחוף אתכם אל נתיב
ההתעוררות לאלוהות ולמשימה שלכם.
במשך עידנים רבים ,מאז שהבורא העליון פרץ קדימה ופיצל את עצמו לטריליונים של ניצוצות
מודעות אלוהית ,אתם חזרתם על אותו תהליך ופיצלתם את עצמכם אלפי אלפים פעמים .אך יופייה
של תכנית הבורא הוא שבתוך מרכז הלב הסולרי שלכם קיים לב אתרי קוסמי ,וקבור עמוק במרכז לב
המהות שלכם הוא תא-אלוהים יקר-ערך ,המכיל את מכלול כל מודעות-הבורא .אתם מוכלים בתוך
מהות הבורא ,ואין זה משנה כמה פעמים פיצלתם או שברתם את המודעות שלכם ,מהות כל הבריאה
עדיין מוכלת בתוככם.
התהליך הקסום של התאחדות מחודשת עם כל ההיבטים/החלקים של עצמכם נמצא בעיצומו.
לפעמים הוא כואב ומדאיג אתכם בעודכם מנסים להביא לאיזון חלקים אלה של עצמכם שאינם
נמצאים בהרמוניה עם העצמי הגבוה/עצמי הנשמה שלכם .אין מקום לפחד ,לאשמה ,לבושה או
למחסור בתוך העצמי האמיתי שלכם – אלה הם היבטים של האגו הארצי ,ואין להם מקום בתוך
המודעות האלוהית שלכם .
בעבר ,ביקשנו מכם להציב את עצמכם בפירמידה של מודעות מאוחדת ,גבוהה יותר .בפינה אחת
הנחנו את אלמנט האדמה המקודש ואת מערכת היחסים שלכם עם עצמכם .האדמה היא היסוד
שלכם ,ואתם חייבים תמיד לנסות ולהתקרקע ולהתעגן אל האנרגיות של האדמה האהובה ,בעודכם
מבקשים לשוב ולתבוע לעצמכם את המרחבים העצומים של עצמכם .המשימה שלכם ביקום הזה היא
לסייע בהגשמת עולמות ללא סוף – עולמות מדרגות משתנות של מוצקות בצורה החומרית – ואז,
כפי שאתם יודעים ,חוקי היקום קובעים שאתם חייבים תמיד לחוות את מה שבראתם .אתם חוויתם
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כל שלב של הביטוי הארצי ,ירדתם לתוך התקופות הדחוסות והחשוכות ביותר שנחוו אי פעם על ידי
האנושות :מודעות-חייתית/אנושית-אינסטינקטיבית .וכעת ,אתם מקרב אלה המובילים את האנושות
חזרה לתוך הקלילות המוארת של מודעות-אלוהים/אנושית-רוחנית.
לפני שתוכלו לתבוע מחדש את השליטה ]מאסטריות[ בעולמכם ,אתם חייבים לכונן מחדש שליטה
פנימית ,שליטה בעצמכם .חיוני שתכירו באותם היבטים של "הווייתכם" שאינם משרתים את טובתכם
הגבוהה ביותר .במקום להביט אל מחוץ לעצמכם ואל האחרים המשקפים חזרה אליכם את אותן
אנרגיות/מחשבות/פעולות שאתם מקרינים ,הפנו מראה זו פנימה והביטו בעצמכם בכנות .הציצו
עמוק לתוך עיניכם שלכם ,לתוך מעמקי נשמתכם ,והיו אמיצים מספיק כדי להכיר באותם הדברים
הגורמים לכם אי-נוחות ,חרדה וכאב .כל שעליכם לעשות הוא לתבוע את כל ההיבטים של עצמכם
כיצירות שלכם עצמכם ,ואז להצהיר על כוונתכם להתמיר או לשנות את אותם היבטים שאינם
מתאימים כחלק בתוך העצמי האלוהי שאתם שבים ובוראים .נתנו לכם דרכים רבות אינספור להגשים
זאת ,אבל אתם חייבים להיות מוכנים להשתמש בהן ולבצע את התהליך .ודעו בבקשה ששוב אינכם
לבדכם במסע זה .ההיבטים הרבים שיצרתם משתוקקים אף הם להפוך מוארים וקלים יותר ולחזור
להרמוניה .כל העזרה שאתם יכולים לרצות עומדת לרשותכם ,כל שעליכם לעשות הוא לבקש.
בפינה הנמצאת באלכסון לפינה המכילה את מערכת היחסים שלכם עם עצמכם ,נמצא אלמנט המים
המקודש ומערכות היחסים שלכם עם אחרים .כאן ממלא תפקיד הגוף/הטבע הרגשי שלכם ,שכן כאן
טמונים כמה מהמבחנים הגדולים ביותר שלכם .בהתחלה ,ידעתם שאף על פי שדומה שאתם נפרדים
ומופרדים מכל האחים והאחיות הרוחניים שלכם ,שבמהות כולכם חלק מהאחד .אהבה ללא תנאי
שלטה ואתם ידעתם שמה שטוב לאחד ,טוב לכולם .אך בהדרגה ,תחושת הנפרדות חלחלה לתוך
המודעות האנושית ,יחד עם תחושות של חוסר ,שיפוט ופחד .אתם שכחתם שכל שאתם זקוקים לו
יסופק באמצעות הזרם האנכי של מודעות הבורא/האור מהמקור .אתם התחלתם בריקוד
הקוטביות/הדואליות ,בדחיפה-משיכה המאוזנת ] ,[horizontalשבאמצעותה ,במידה זו או אחרת,
אתם מנסים לרכוש שליטה וללקט מחבריכם בני האנוש את אנרגיות האהבה והאור ,שאליהן אתם
משתוקקים כל כך.
באיטיות ,אבל בבטחה ,אתם שבים כעת למצב של אהבה ללא תנאי שבו הטבע הרגשי שלכם ישוב,
פעם נוספת ,להרמוניה עם השאיפה הגבוהה ביותר שלכם :מודעות של אחדות ,בעודכם נעים עמוק
יותר לתוך התהליך של הבניה מחדש של גוף האור בן-האלמוות שלכם.
בפינה השלישית של הפירמידה שלכם ,הצבנו את אלמנט האש המקודש ,ואת מערכת היחסים שלכם
עם הרוח .או במילים אחרות ,את מערכת היחסים שלכם עם העצמי הנרחב שלכם .אהובים ,אילו רק
יכולנו להחדיר למודעות שלכם שאתם היבט יקר-ערך של הבורא ,ושכאלה ,אתם חלק אינטגרלי מכל
היש .מתנות המודעות שנתנו לכם במשך השנים הן כלים שמטרתם לסייע לכם לכונן מחדש ולחזק
את הקשר שלכם אל העצמי הגבוה שלכם ,נוכחות האני הנני שלכם ,האלוהים אבינו/אמנו והבורא
העליון .המדיטציות ,התרגילים ,הנשימה האינסופית ,פירמידת האור והעוצמה ,הפיכתכם למאסטר של
מצב האלפא והשימוש במטהדמיה ,שעה שמשתמשים בהם באופן מודע ומתוך כוונה נכונה ,יאיצו כמו
באורח פלא את תהליך הטרנספורמציה והאיחוד מחדש.
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באמצעות אלמנט האש ,אתם מתחילים לתדלק את הכבשן הרוחני שלכם ,עד שהתשוקה לתבוע
מחדש את מה שהוא זכותכם האלוהית מלידה ,בוערת באש גדולה כל כך שלא ניתן עוד להתכחש לה.
בעוד אתם עולים על הנתיב המוביל אתכם לקראת מסע-החיפוש המקודש הגבוה ביותר שלכם ,שוב
דבר ואף אחד אינם יכולים להרתיע אתכם מלצעוד קדימה .זו התופעה המתרחשת כעת ברחבי
העולם ,בעוד נשמה אחר נשמה מתעוררת לאי-שביעות רצון פנימית אלוהית .שכן עם כל פעולה
אלימה המתרחשת ,מתרחשות ומתגשמות עשרות אלפי פעולות של חסד וחמלה אוהבים .גלי האהבה
ללא תנאי שלכם מקיפים את כדור הארץ ומביאים לשינוי.
בפינה הרביעית של הפירמידה שלכם הנחנו את אלמנט האוויר/האתר המקודש ואת המחשבות,
הכוונות והפעולות המודעות שלכם .ראשית אתם חייבים להפוך את הידע שצברתם לחכמה ,שבעבר
נלמדה באמצעות תהליך של נסייה וטעייה .אך כעת הגוף המנטלי שלכם מתכוונן כיוונון עדין ואתם
מתחברים לגוף המנטלי הגבוה יותר של החכמה .בהדרגה ,למדתם להתבונן באינטראקציות של חיי
היום-יום שלכם; לנוע לנקודת מבט גבוהה יותר כאשר אתם מודאגים או מבולבלים בגלל
אינטראקציה לא-נעימה עם אדם אחר ,או בגלל מצב לא-נוח .אתם יודעים שאינכם קורבנות ,ושמה
שמוצג בפניכם הוא הזדמנות להפוך מודעים לדבר-מה שלא פתרתם בעבר ,להתמיר אותו או להביאו
לידי איזון .אתם יודעים ,ללא כל ספק ,שלכל פעולה יש תגובה תואמת ,החוק של סיבה ומסובב ,אשר
יוחזר אליכם באופן שווה או מוגבר בין אם חיובי או שלילי .לכן ,אתם מנטרים את מחשבותיכם
ותמיד שואפים לקבל את הבחירות הגבוהות ביותר .בהדרגה ,אך בבטחה ,אתם מתחילים להתחבר
למעיין הידע שבתוך מבנה המוח שלכם ,בעודכם שואבים את החכמה המאוחסנת שם וממתינה לכם.
בזמן הזה ,אתם גם נמצאים בעיצומו של ניקוי כל העיוותים שבתוך גשר קשת האור המוביל לאיחוד
מחודש ומלא עם נוכחות האני הנני האלוהית שלכם .אז ,אהובים ,הנסים והברכות יתחילו באמת
לרדת עליכם כגשם ,שכן אתם התחברתם לעוצמה האלוהית שלכם מהמקור.
בהדרגה ,שעה שאתם חוצים את העמקים וההרים במסע החיפוש המקודש שלכם ,אתם תתקלו ללא
הרף בהיבטים חדשים של עצמכם .דומה יהיה שאלה אנשים אחרים או נסיבות אחרות שיוצרים את
מה שאתם חווים ,אך האמת היא שאתם ורק אתם צועדים במסע זה ,שכן אתם הבורא של כל
התנסות החיים שלכם .אמרנו לכם שדרך אחת שבאמצעותה אתם יכולים לנטר את התקדמותכם היא
על ידי האנשים שאתם מושכים לתוך החיים והמציאות שלכם .אם ישנם עדיין קונפליקטים ,תחושות
של חוסר-ערך ,מאבקי כוח ,פחד ,חוסר או הגבלה בכל צורה שהיא ,אזי אתם תדעו שאתם עדיין
מקרינים אנרגיות אלה במידה זו או אחרת .באמצעות המחשבות/הפעולות/המעשים שלכם ,או תדרי
הרטט שאתם מקרינים על בסיס יום-יומי ,אתם בוראים את מה שתחוו בשבוע הבא ,בחודש הבא ,או
בשנים הבאות.
מה שאנו מתארים באוזניכם אינה משימה בלתי-אפשרית .תיארנו את התהליך פעם אחר פעם .זכרו:
להניח לעבר * לקבוע מטרות לעתיד * לחיות בהווה .למדו את חוקי ההגשמה האוניברסליים
והשתמשו בהם; תרגלו לחיות בכל יום כמאסטר ,תרגלו את הנשימה האינסופית עד שתהפוך לטבע
שני ,ונועו לתוך נקודת הדממה של הבורא לעתים קרובות .כמו כן ,תרגלו את המעבר למצב אלפא קל
עד אשר תתרגלו לתפקד ברמה נמוכה יותר של תדרי המוח .אתם תנועו בהדרגה לתוך טווח זה
ותתפקדו בתוכו; טווח זה מתאים לכם ביותר בעודכם "ממקדמים" בהדרגה את חשיבתכם ומביאים
להרמוניה את שני חלקי המוח .אתם חייבים להשתמש בשני חלקי המוח כדי להתחבר למלוא
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הפוטנציאל היצירתי שלכם .שעה שאתם משכללים את התהליך אתם תגלו שהבריאות שלכם
משתפרת ,ואתם תחוו פחות מתח בחייכם ,ותיהנו יותר מהחיים .במהרה ,תחוו את יום השנה הראשון
של האירוע הידוע כ 1-1-9או על פי לוח השנה שלכם ,ה 11-בספטמבר .2001 ,זוועות רבות נוספות
התרחשו בעולם מאז אותו תאריך ואף מדינה אינה נקייה מאשמה .ברמה אחת ,המודעות
הקולקטיבית של האנושות נעה עמוק יותר לתוך תחושה של פירוד ,פחד מפני אלימות ,וחרדה לגבי
מה שטומן העתיד בחובו .אולם ,יש היבט למודעות הקולקטיבית האנושית שהופך דומיננטי ,שכן
היבט זה מתעצם מאוד עם כל יום שחולף .מודעות זו מלאה באהבה ללא תנאי ,בתקווה ,בתשוקה
לשלום ולהרמוניה בקרב כל בני האנוש .אנו אומרים לכם שההיבט השני של המודעות – היבט האור
– מתגבר ויתגבר על צללי הפחד וההפרדה .לא ניתן לעכב או להכחיש את התקדמות היקום בספירלה
האבולוציונית של השיבה למודעות גבוהה יותר בקרב כל היבטי הבריאה .באופן נפרד ,כל אחד מכם
מעורב עמוקות במסע החיפוש האישי שלו ,וזהו מאמץ אינדיבידואלי .אולם ,באופן קולקטיבי אתם
שואפים לאותה התוצאה ולאותו היעד :שיבה למקלט הדו-קיום ההרמוני והשלו .ידידי האמיצים ,אנו
יודעים מהי התחושה של ההתחממות בשלמות אור/אהבת הבורא .אתם מתחילים זה עתה להבין,
וההשתוקקות הפנימית תתעצם ותתגבר ככל שתגיעו גבוה יותר ויותר במסע החיפוש שלכם.
בראשית ,היינו בהבנה מושלמת ,מכווננים להפליא ,מאוחדים זה עם זה .יחד ,אנו שבים לאט אך
בבטחה לאותו מצב אחדות יפהפה .אני ידידכם ובן-לווייתכם הקבוע ,אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מזון לנשמה
ספטמבר 2002
מאסטרים אהובים ,כדי להתקיים ,כל יצור חי חייב להיזון .כל רגע בקיום שלכם ,עם כל נשימה שאתם
נושמים ,עם כל מחשבה ,רגש ומעשה שאתם חווים ,אתם מוסיפים לשלמות העצמי האמיתי שלכם או
מפחיתים ממנה .כל תקופת חיים ,אתם יוצרים פן או ניצוץ של העצמי האני הנני האלוהי שלכם,
ואתם גם יוצרים מעטה סביב נשמתכם ,במטרה לחוות את הדרמה/השיעורים שבחרתם בהם .אולם,
אין זה משנה עד כמה עמוק אתם שוקעים לתוך הדחיסות ,אינכם יכולים לעוות ,להפחית או לכלות
את העצמי שלכם בממדי הבריאה הגבוהים יותר – הוא נשאר מושלם לעד – אך כל אותם דברים אכן
מתרחשים שעה שאתם בגוף הפיזי או בעולם המציאות החומרי .צללתם עמוק לתוך עולמות מיוסרים
של דחיסות וכעת הגיע הזמן למשחק הדואליות/קוטביות לנוע לאוקטבה גבוהה יותר .הגיע הזמן
לביטויי הדואליות לחזור להרמוניה ולהשלים ולהעצים אלה את אלה ,במקום להיות פלגים לוחמים
אשר מפחיתים אלה את אלה ופוגעים אלה באלה.
בהתחלה ,כאשר התרגלתם בשמחה לסביבה הארצית שלכם בממדים הרביעי והחמישי הגבוהים יותר,
ובניתם את גלימות הבשר שלכם ולמדתם להגשים דברים בעלי צורה מוצקה ,האטמוספירה שסביבכם
הייתה מלאה בנשימתו של הבורא .נשמתם את סם החיים המעודן הזה ולא הזדקקתם לדבר נוסף כדי
להזין אתכם .בהדרגה ,ככל שחלפו העידנים ואתם נעתם יותר ויותר לתוך הדחיסות ,פראנה מזינת-
חיים זו הופחתה במידה רבה ואתם נאלצתם להתחיל ולחפש אחר הזנה אחרת.
אתם יודעים מה קרה במשך העידנים ,ומצב האנושות היום הוא תוצאה ישירה של היותכם מנותקים
ממזון מופלא זה של הגוף והנשמה .איננו אומרים לכם לשנות באופן דרסטי את תזונתכם .כל אדם
חייב להאזין לחכמה של מרכיבי גופו ולעצמי הגבוה שלו כדי לקבוע איזה מזון טוב ביותר עבורו ,אבל
אתם יכולים להתחיל להשתמש שוב בכוח החיים של הבריאה ,באמצעות טכניקות נשימה

המתחילות להימסר באמצעות מורים חכמים .טכניקה אחת שכזו היא הנשימה האינסופית
והטכניקות המיועדות להפוך אתכם ל מאסטר אלפא שחלקנו אתכם לאחרונה .ישנן רבות אחרות,
וחובה עליכם למצוא את הטכניקות המתאימות לכם ושתואמות לטבע ולרמת המודעות שלכם.
זכרו ,מחשבות ורגשות מורכבים מדפוסי תדר ומוזנים לתוך מערכות הגופים הפיזי ,המנטלי ,הרגשי
והאתרי שלכם ,והם או שמזינים ומגבירים את כוח החיים שלכם או שגורעים ממנו .אם אתם מזינים
את המערכת שלכם במספיק רטטי מחשבה/רגש מאנרגיה נמוכה ,התוצאה תהיה מחלה ,ובסופו של
דבר הרס ומוות של הכלי הפיזי .טוהר האוויר שאתם נושמים ,המים שאתם שותים ,והמזון שאתם
מעכלים משפיע לא רק על רווחתכם הפיזית ,אלא גם על רווחתכם הרוחנית .אך אנו אומרים לכם
שחשוב אף יותר מדברים אלה בעלי טבע פיזי ,הם המחשבות והרגשות שלהם אתם מאפשרים לדור
בתוך מערכות הגוף שלכם .ניתן להתגבר ולהתמיר דברים רבים באמצעות מחשבות וביטויים רגשיים
אוהבים ,מאוזנים ,ממוקדים ובהירים .מאסטר אור אמיתי יודע כיצד להתמיר ולנטרל כמעט כל דבר
בתוכו או סביבו ,אך הוא חכם דיו כדי להבין שזה בזבוז אנרגיה לבלות את זמנו בנטרול חומרים מהם
הוא יכול להימנע.

34

ככל שתתחילו לתבוע לעצמכם את מתנות ההגשמה ולשלוט בהן ,אתם תבינו שהדרכים הישנות של
הבריאה/הגשמה של דבר-מה על המישור החומרי חייבו כמויות עצומות של כוח מבוקר וריכוז עז.
אולם ,על ידי הכניסה לתוך פירמידת העוצמה והאור שלכם בממד החמישי ,אתם עוקפים את כל
העיוותים והמגבלות של ממדים הנמוכים יותר ,והתהליך הופך פשוט ומואץ בהרבה .יש לכם את כל
הכלים להם אתם זקוקים כדי להפוך למאסטרים של בריאה-משותפת פעם נוספת ,ולסייע לרפא את
האדמה ולהשיבה לגן העדן הטהור שהייתה בהתחלה .לכן אנו רוצים להטמיע במוחכם עד כמה חשוב
לנטר את המחשבות והרגשות שלכם ,ולהיות סלקטיביים ביותר לגבי המזון שאתם מזינים בו את
עצמכם ,בכל הרמות .כאשר תלמדו להשתמש בכוח החיים הטהור של הבריאה הקוסמית ,אתם
תרכשו במהרה את ידע ואת אמצעים כדי להתגבר על המגבלות והליקויים שלכם .זה מה שממתין
לכם בעתיד הקרוב ,אהובים .זה תלוי בכם באיזו מהירות תצליחו להתחבר למתנה זו המגיעה ישירות
מהבורא העליון – ממקור הכל.
ברצוננו להתמקד על הטבע הרגשי שלכם לרגע ,שכן כאן טמונה היכולת שלכם לחוות אהבה על
היבטיה וגווניה הנפלאים הרבים .אהבה היא הדבק ואנרגיית כוח החיים העיקרי של הבריאה .אם
אתם חשים לא ראויים או חסרים את היכולת לקבל ולהקרין אהבה ,אתם מונעים מעצמכם את מתנת
החיים – את המתנה היקרה ביותר שהוצעה אי פעם על ידי הבורא שלנו .בכללי העידן החדש שנתנו
לכם בתחילת המאה החדשה ,הצו הראשון היה :אהבו את אלוהים אביכם/אמכם בכל ישותכם .אהבו
את עצמכם ללא תנאי כניצוץ אלוהי של הבורא .אהבו את כל האחרים כפי שאתם אוהבים את
עצמכם.
כאשר אתם ממלאים את עצמכם עד תום בסם החיים המרפא של האהבה ,מעגל האור והאהבה שלכם
מתרחב ומתחיל להשפיע על כל האנשים שבסביבתכם ,ובסופו של דבר על העולם .אתם תפסיקו
לחפש אצל אחרים אישור לערך העצמי שלכם ,שכן ככל שהכיוונון שלכם עם העצמי האלוהי שלכם
גובר ,המחשבות ,הפעולות והמעשים שלכם יהיו כאלה שרק רטטים של אהבה ימצאו מקום בתוך
לבכם ,מוחכם וישותכם הפיזית.
אהובים ,לא הייתם קוראים את המילים הללו ,ולא הייתם על כדור הארץ בגוף פיזי בזמן הזה ,אילו
לא הייתם שחקן חשוב במשחק האבולוציה והטרנספורמציה המרגש הזה .ייתכן שמשימת החיים
שלכם אינה גרנדיוזית ,אך היא חשובה לא פחות מכל משימה אחרת .כל שעליכם לעשות הוא להסכים
להיות כלי כיבול לאור הבורא הזורם כעת לכדור הארץ בכמויות הולכות וגוברות .שכן אתם מבינים,
כאשר אתם מתמלאים ,אתם משתנים ,וככל שתשתנו ותצטרפו לאחיכם ואחיותיכם הנאורים ,כך
ישתנו כדור הארץ והאנושות .אתם סוללים ומנקים את הדרך לאלה שיבואו בעקבותיכם.
אתם צריכים לדעת ולצפות לכך שרבות ממערכות היחסים שלכם ישתנו באופן דרסטי ככל שאתם
מתפתחים .כמה יתפתחו אתכם ,ואחרים לא יהיו מסוגלים לקבל את האור שלכם ואת האישיות
החדשה שאתם מקרינים .כאשר תתבעו לעצמכם את חוש הערך האלוהי שלכם ,שוב לא תחפשו תוקף
אצל אחרים .עבור אלה בחייכם השקועים עדיין במשחק הדואליות והכבלים הרגשיים ,דבר זה עשוי
להיות קשה .אתם חייבים לחפש את הטוב בסובבים אתכם ולשאוף להתחבר עם הרוח הפנימית
האוהבת שלהם ,אך כאשר דבר זה אינו אפשרי ,שוב אין זה מתקבל על הדעת שתתפשרו בכל הקשור
לצמיחה הרוחנית שלכם ,רק כדי לרצות אדם אחר .כנסו לתוך פירמידת האור שלכם וראו את האדם
בו מדובר ,כאשר העצמי הגבוה שלו ניצב מאחוריו .הניחו את הסיטואציה על שולחן הקריסטל ובקשו
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את התוצאה הגבוהה ביותר ,ואז אפשרו לאותו אדם לצעוד בנתיב שבחר ,אך העניקו לעצמכם את
אותה מתנה של אפשור .היחסים האינטימיים שלכם ישתנו ככל שאתם נעים לתוך הרמוניה ,ואתם
תגלו שהאקסטזה המתלווה למיזוג המהות הפיזית והרגשית שלכם עם אחר ,תקבל משמעות חדשה
בעודכם לומדים את האושר האמיתי של האחדות .חוויות חדשות נפלאות רבות ממתינות לכם ,ידידי
האמיצים .כל הכאב ,הסבל והעצבות יראו כזיכרון רחוק כאשר תתחברו לממלכת הנסים וכל
האפשרויות.
כמו כן ,אנו רוצים לתת לכם סיכום של כמה מהמחשבות על הגשמה ושפע שחלקנו אתכם ,כדי
שתוכלו להיעזר בהם מפעם לפעם .טוב יהיה אם תזכרו אותם ותהפכו אותם לחלק מפילוסופיית
החיים החדשה שלכם.

אתם בוראים את העתיד שלכם בכל רגע ורגע באמצעות האנרגיות של המחשבות,
הכוונה ,המילים והמעשים שלכם .תמיד התמקדו במה שטוב בעולמכם – אתם מזינים
באמצעות אנרגיה אלקטרו-מגנטית את כל הדברים שעליהם אתם חושבים ,בין אם
חיוביים ובין אם שליליים ,ובדרך זו מביאים דברים נוספים מאותו סוג לתוך חייכם.
 שאפו לבהירות מחשבה.
 תמיד היו נאמנים להדרכה הפנימית שלכם.
 בראו רק את מה שמביא לכם שמחה.
 שאפו אל הכוכבים ולפוטנציאל הגבוה ביותר שלכם.
 שמחו ונצרו כל רגע במלואו.
 חיו כמאסטר והדגימו זאת.
כאשר אתם מאמינים בחוסר ,במגבלה ,בהקרבה ובסבל של קדושים ,אתם מתכחשים
לעצמי האלוהי שלכם ולמורשת האלוהית שלכם.
פרדיגמה ישנה:


כדי להיות רוחני ומואר באמת אתם חייבים למנוע מעצמכם נוחות פיזית ולהקריב כל עושר

חומרי.


כסף הוא שורש כל רע .אתם תקבלו את גמולכם בגן העדן.



כאשר אתם מבורכים בשפע" ,אתם בני מזל" .כאשר אתם סובלים מחוסר ,זה גורל ,או ש"אלוהים

מעניש אתכם".
פרדיגמה חדשה:
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 באתם לכדור הארץ כדי להגשים דברים חדשים ונפלאים בשמו של הבורא .אתם מגשימים את
משימתכם כאשר אתם בוראים ותובעים לעצמכם את כל האהבה ,היופי ,השגשוג והשפע שיש לעולם

להציע .המשימה שלכם היא לברוא ,ליהנות ולחלוק.


אתם יכולים לאשר ,לדמיין ,לחלום ולרצות את כל מה שאתם רוצים ,אבל אם לא תאמינו שאתם

ראויים לשגשוג ולשפע ,האספקה הבלתי-נדלית של שפע לא תגיע אליכם .אתם מציבים מחסום
ביניכם לבין מתנות הבריאה ,באמצעות צורות מחשבה שליליות שבניתם סביבכם.


אין זה הכרחי ואין זה מועיל להתפלל ,להתחנן ,או לעתור לשפע .השפע כבר שלכם כדי שתיקחו

אותו .כהיבט של הבורא ,דבר אינו נמצא מחוצה לכם ,אין כוח חיצוני שיגשים את התשוקות שלכם.
זה בתוככם ,תמיד היה ותמיד יהיה .כל שעליכם לעשות הוא לתבוע זאת לעצמכם .הבורא לא יתערב,
יפריע ,או יעניק לכם משהו .זכרו שנאמר לכם לצאת ולברוא בשם הבורא העליון .לכן אתם בוראים
במשותף כל דבר שאי פעם חוויתם ושאי פעם תחוו ,אז מדוע שלא תתחילו לברוא אהבה ,שמחה,
שלום ושפע בחייכם?

זכרו:


רפאו את עצמכם ושחררו את העבר.



דמיינו וקבעו מטרות לעתיד.



בצעו את הפעולה הדרושה כדי להתחיל להביא את החזון שלכם לידי הגשמה.



חיו ברגע ההווה ,שכן זה הזמן היחיד שבו אתם יכולים להתחבר לאנרגיית כוח

החיים הקוסמית הטהורה ממנה נבראים כל הדברים.


אין שום-דבר ואין אף אחד שיכול לקחת מכם את האהבה שרוכש לכם הבורא

או להפחיתה .אתם היבט אלוהי של אהבה מלב הבורא ,ואי לכך מובטחת זכותכם
האלוהית מלידה – כל שעליכם לעשות הוא לתבוע אותה לעצמכם.


פנים רבות לאהבה – רק אתם יכולים להחליט כיצד תבטאו את מתנת האהבה

היקרה .חושו בה ,חוו אותה במלואה והעבירו אותה הלאה.


אתם יכולים לקבל או להיות כל דבר שאתם רוצים.

ידידים אהובים ,כדור הארץ ומערכת השמש לכם עשו פניה נוספת על ספירלת האבולוציה .לא במקרה
אתם עדים ליותר שרפות ,שטפונות ואסונות באזורים רבים בעולם ,בעוד ניקוי השליליות הן בתוך
אימא אדמה והן במישורים האתריים הופך מואץ .אתם יכולים להוות גורם ולהקל על תהליך המעבר
בזמנים אלה של שינויים גדולים .הצטרפו אלינו בפירמידת האור והעוצמה בממדים הגבוהים בעודנו
מושכים ומביאים את הכמות המקסימלית של האנרגיה ממקור הבורא ,ומקרינים אותה מטה על כדור
הארץ והאנושות לטוב הגבוה ביותר של הכל.
יחד ,נברא כדור ארץ חדש ועידן חדש אשר ישקף את האהבה ואת שלמות האלוהים והבורא
אבינו/אמנו .כפי שהיה בהתחלה ויהיה עד סופה של חוויה אוניברסלית זו ,אני בן לווייתכם הקבוע
והאוהב .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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הצצה אל מעבר למחר
אוקטובר 2002
מאסטרים אהובים ,בעוד הביטויים הרב-ממדיים סובבים סביבכם ,והזמן נדחס ומתרחב בקצב גובר
והולך ,אתם חייבים ללמוד "לשחות עם הזרם" כדי להתקיים במצב של קלות וחסד .כפי שכולכם
חוויתם במידה זו או אחרת ,החיים על כדור הארץ השתנו באופן דרסטי בחמישים השנים האחרונות.
מה שהיה הנורמה בסביבה של הממד השלישי שוב אינו ישים ,בעודכם נעים מבעד לרמות הרבות של
אור הבורא הגבוה יותר .אנו נתייחס לכמה מהנושאים העיקריים של הזמנים ,כדי להעניק לכם הבנה
גדולה יותר בנוגע למודעות הקולקטיבית של האנושות שמתהווה כעת ,ביחס לאמונות מודעות
ההמונים שהיו קיימות במשך עשרת אלפים השנים האחרונות.
מערכת היחסים שלכם עם העצמי :בעבר ,תשוקות האגו שלכם היו השליטים העיקריים בכל
הקשור לקיום היום-יומי שלכם ,והנשמה שלכם הייתה קול קטן של מודעות ,שלעתים קרובות
התעלמתם ממנו .מסורת ,אמונות דתיות ,התחייבויות וחובה הוחדרו בגיל צעיר ,ולימדו אתכם
להאמין שמה שאנשים אחרים חושבים עליכם הוא בעל חשיבות גדולה יותר ממה שאתם חושבים על
עצמכם .תמיד חיפשתם מחוץ לעצמכם אחר אישור לערך שלכם .ללא הרף חיפשתם אחר מישהו,
משהו ,או אירוע כלשהו שיביא לכם אושר ,אך לעתים קרובות הייתה זו תחושה חולפת ,לעתים
מאכזבת ,שהשאירה אתכם מחפשים אחר משהו מעבר לעצמכם שיביא לכם מידה מסוימת של סיפוק
עצמי.
כעת למדתם לפנות פנימה כדי לקבל תוקף ,השראה והדרכה ,מכיוון שחוויתם את מה שנקרא לעתים
קרובות "מיזוג נשמה" ,ואתם מחוברים להיבטים הרבים של עצמכם .אתם משלבים כמויות גדולות
יותר של מודעות קוסמית טהורה ,המאפשרת לכם לשחרר תפיסות מיושנות ללא אשמה ,בעודכם
משלבים את האמיתות החדשות שמגיעות אליכם בקצב מדהים .אתם מבינים כעת שאלוהים אינו
ממלכה שמימית נשגבת ומרוחקת המושכת בחוטים ומחלקת פרסים ועונש .אתם מקבלים את
העובדה שיש לכם את כל מה שאתם זקוקים לו בתוככם ,כחלק מזכותכם האלוהית מלידה ,להגשים
קיום אוהב ,שמח ,שלו ומשגשג .מסורות ומנהגים ישנים מאבדים את אחיזתם בכם ,בעודכם שואפים
לחופש ביטוי ובוראים דרכים חדשות לחגוג ימים קדושים ,זמן חולף ולכבד את אלוהים אבינו/אמנו
ואת הבורא .החיבור לאל אינו שמור ליום אחד ,שכן אתם חיים את הרוחניות שלכם בכל רגע ורגע.
אתם חיים כל יום כמאסטר על ידי כך שאתם מפקחים אחר המחשבות והפעולות שלכם .אתם יודעים
שהכוונה שלכם חייבת להיות טהורה ,שכן אתם אחראים לכל אטום זעיר של אנרגיה שאתם משלחים
החוצה .אתם מתרגלים הבחנה ,ואתם מפקחים ללא הרף על האמונות להן אתם מאפשרים לשכון
בישותכם ,שכן אתם יודעים שבתוך האמיתות שאתם מקבלים כשלכם נמצאים הכללים שעל פיהם
אתם חייבים לחיות .אתם יודעים שאתם חייבים תמיד לקבל את הבחירות הגבוהות ביותר ,ובעודכם
צועדים בנתיב הביניים בשלווה ובהרמוניה ,אתם נעים אל מעבר לחוקי הקרמה ולתוך מצב של חסד.
מערכת היחסים שלכם עם אחרים :אתם לומדים שבעודכם רוכשים תחושה של אהבה-עצמית וערך
פנימי ,אתם מושכים יותר ויותר אהבה ואור מהבורא – מקור אינסופי של תמיכה רוחנית .בעודכם
ממלאים את עצמכם עד תום ,שיקוי פלא נהדר זה קורן מכם במעגל אור שהולך ומתרחב .אתם
מתחילים לחפש מערכות יחסים שמביאות סיפוק בכל הרמות – הפיזית ,הרגשית ,המנטלית
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והרוחנית .לא תהיה כל תחושה של הקרבה-עצמית במערכות היחסים של העתיד; יהיה אמון מהותי,
ואתם תתמכו בביטוי מלא של תחומי העניין ,הכשרונות והאמת הרוחנית של הפרט .בני זוג מחויבים
ישלימו את זה את עוצמתו של זה ,וללא שיפוט ובסובלנות ,יסייעו זה לזה לפתור חולשות ופחדים.
חשוב שתחלקו חזון דומה עם אלה הקרובים אליכם ,ולא תהיה כל סובלנות כלפי משחקי כוח
ושליטה .אתם מתחילים לזהות באופן מיידי חברים במשפחה הרוחנית שלכם ואת אלה שיש להם
קשר רוחני עמוק אתכם ,ואתם תמצאו שמחה ונוחות רבות יותר במערכות היחסים שלכם מכפי
שחשבתם שאפשרי .שוב לא תחפשו מערכות יחסים המבוססות על "צורך" ,אלא על תשוקה לחלוק
יחד את מסעכם ואת הידע שלכם בעודכם צועדים קדימה לתוך עידן חדש ומרגש.
המערכת הכלכלית החדשה או שפע מגיע בצורות רבות :תהליך החלוקה מחדש של העושר של
כדור הארץ נמצא כעת בהתקדמות מלאה .היו מודעים שיותר תאגידים וארגונים יפלו לחרפה
ולשכחה .כל המבוסס על פחד ,תאוות בצע ושליטה באחרים הולך ומתמוטט .בעבר ,לעתים קרובות
היה צורך בכמה תקופות חיים כדי לתקן את השגוי ,ולא הייתה לכם כל דרך לדעת מתי או כיצד נעשה
צדק .כעת ,עבור אלה התקועים באשליה של משחק הסיבה והמסובב ,מעשים לא-תקינים שבים כמעט
באופן מיידי כבומרנג .אלה הבאים לשרת את עצמם ,שעושים שימוש לרעה באמון ובכוח שניתנו
להם ,לא יוכלו עוד להסתיר את מעשיהם .בין אם אלה ארגונים דתיים ,איגודים ועסקים ,או ממשלות,
עת חשבון הגיעה .האור חודר לתוך הצללים העמוקים ביותר ,ככל שכדור הארץ משלב יותר ויותר
תדרי רטט גבוהים של הרוח .המודעות והרוח הם הבונים ,ואתם בוראים-שותפים של גן עדן חדש על
כדור הארץ .כל מה שדרוש לכם יסופק ,אבל אתם חייבים להחזיק בעוצמה בחזון שלכם ,לטובתו
הגבוהה ביותר של הכלל ,ואז להעז ולהתחבר לבנק הקוסמי של חומר אור לא-מגולם ולעצב אותו לכל
מה שאתם רוצים .אהובים ,בקשו שפע של אהבה ,מערכות יחסים אוהבות ושמחות ,בריאות טובה,
חיוניות ויצירתיות בעודכם לומדים שלא רק "דברים" מביאים לכם אושר וסיפוק ,אלא "מצב הוויה
ואיכות חיים".
שינוי דפוסי מזג אוויר ושינוי האנושות :כדור הארץ עובר תהליך ניקוי ,קתרזיס שבו ארצות
שסבלו מעיבוד-יתר ,שחדורות בזיכרונות כואבים ועמוקים של מלחמה ופעולות אלימות ,ומקומות
שבהם האנושות סבלה עשרות שנים של זוועות ,סובלים בדרך אקראית כביכול ,משטפונות ,שרפות,
רעידות אדמה ורוחות הרסניות .אין זה כך ,יקירים ,שכן התהליך הוא הכרחי כדי לנקות ולטהר את
האוויר ,האדמה והמים שהאנושות זיהמה ברשלנות שכזו .בעתיד הלא רחוק ,נשמות מתוקות רבות,
הנאבקות על קיומן במה שאתם מכנים 'מדינות העולם השלישי' ,יבחרו לעזוב את כדור הארץ ,ואנו
מבקשים מכם לראות את תהליך המעבר באור חדש .האם אינכם יכולים לראות שהם עוזבים קיום
חסר תקווה של סבל מתוך בחירה ,בעודם צועדים מבעד לשער לתוך עולם של אהבה ,שלום ,שמחה
ושפע ,שבו יתכוננו לחזור ליקום ארצי מעודן יותר? לא יהיה עולם של דחיסות בממד השלישי אליו
ניתן יהיה לחזור ,שכן כאשר הם יבחרו לחזור ,יהיה זה עולם שבו תינתן להם הזדמנות ללמוד,
להרחיב את המודעות ,ולנוע במהירות דרך השיעורים הארציים שלהם .זה מה שאתם ,כפורצי דרך,
מכינים עבורם .בקרוב יגיע זמן שבו אף נשמה לא תיוולד לתוך בוץ טובעני של כאב ואשליה הקיים
כעת באזורים רבים בעולם.
רבים מכם מונחים לעבור לחלקים שונים של העולם – אינכם ידועים מדוע ,אך יש תשוקה עמוקה
לצאת למסע לטריטוריה לא-ידועה .אתם נקראים לאותו מקום על כדור הארץ שבו תוכלו להעניק את
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השירות הגדול ביותר ,ואלה בעלי רטט ומשימות דומים יונחו להצטרף אליכם .זהו זמן "לחבור יחד"
או להתאחד מחדש עם משפחות הנשמה שלכם ושותפיכם למשימה .אתם הופכים אינטואיטיביים
יותר בעודכם מתחברים לצורות מחשבה רבות השראה מממלכת כל האפשרויות .הטבע
האינסטינקטיבי שלכם של העבר הופך מעודן שעה שהוא חובר לעצמי רב-ההיבטים של העתיד.
הצרכים והתשוקות שלכם ישתנו ככל שתשלבו יותר אור לתוך הכלים הפיזיים שלכם .למחלות
ולוירוסים מסכני-חיים יהיה קשה להשתכן בגופי האור המתפתחים והעמידים יותר שלכם .לא תראו
שינוי גדול בגוף הפיזי זה זמן-מה ,אך השינויים הפנימיים והאתריים מתרחשים במהירות רבה ביותר.
ככל שממברנות האור שסביב הדנ"א שלכם מתפוגגות בהדרגה ,ואתם מקבלים גישה רבה יותר לחכמה
הנצורה בתוך מבנה המוח שלכם ,הכלי הפיזי שלכם יתחזק .יהיו פריצות דרך חדשות ונהדרות
בטכניקות ריפוי ,ומוצרים ותרופות טבעיים יחליפו את רוב התרופות הסינתטיות שלכם ,שיש להן
תופעות לוואי רעילות רבות כל כך .רבים מכם כבר לומדים שהגוף שלכם לא יסבול רבים מהחומרים
הרשומים הפופולריים המיוצרים על ידי חברות התרופות המתעניינות רק ברווחיהן .המיקוד יעבור
למניעה ,לטיפול חיים כולל ,לרווחה ,כמו גם לריפוי טבעי ולעד כמה חשובות לבריאותכם הן
המחשבות החיוביות והאוהבות שלכם .שוב לא תתעלמו מהסימנים שהגוף שולח לכם בנסותו לקבל
את תשומת לבכם .כאב הוא דרך באמצעותה הגוף מיידע אתכם שדבר-מה אינו כשורה .בעבר ,לקחתם
משככי כאבים כדי לטשטש את התסמינים עד אשר היה מאוחר מדי ,והיה צורך לנקוט באמצעים
קיצוניים כדי לתקן את חוסר האיזון .ככל שאתם מתכווננים לרמות המודעות הרבות שבתוך גופכם
כמו גם שמחוצה לו ,אתם לומדים לשים לב לסימנים שאתם מקבלים ,ולבצע את ההתאמות הדרושות
מהר ככל שאפשר ,כדי לצמצם כמה שניתן את רמת חוסר הנוחות ,ולשוב במהרה להרמוניה ולתחושת
רווחה.
לבסוף ,תשלימו גם עם ייחודיות מבנה הגוף שלכם ,הגישות ,הכשרונות והדרכים שבהן אתם מביעים
ובוראים .הייתה לכם סיבה לבחירת ההורים שלכם והמבנה הגנטי של השושלת שלכם .הייחודיות
שלכם היא שהופכת אתכם למיוחדים כל כך – אין אף אחד על כדור הארץ שהוא בדיוק כמותכם –
אפילו לא במקרה של תאומים זהים .אחת המשוכות העיקריות שעמה תתמודדו בשנים הבאות היא
לקבל את עצמכם כפי שאתם ,ולהבין שאתם יפהפיים ויקרים ,ללא קשר לגלימת הבשר שבחרתם
ללבוש כדי לחוות את תקופת החיים החשובה מכל הזאת .הנשמות הזוהרות שלכם והלבבות החמים
והגדולים שלכם ,אותם אנו רואים זוהרים ,אהובים; איננו מעניקים כל תשומת-לב לתחפושת הבשר
שאתם לובשים.
לקבל את הטוב ביותר מן העבר בעודכם בונים את העתיד :בשנים שחלפו ניסינו לעזור לכם
לזכור את עברכם המופלא ,ולקבל את האמת שיש לכם בתוככם את כל הדרוש לכם כדי לברוא עולם
חדש ונהדר .לא דיברנו רק על הגלגולים הקודמים שלכם על כדור הארץ ,אלא ניסינו לתת לכם תובנה
בכל הקשור לעד כמה באמת כולכם כה נפלאים .אנא קבלו את העובדה שאתם השארתם את החלק
הגדול יותר של ישותכם בממלכות הגבוהות יותר ,וכעת הגיע הזמן להתחיל בתהליך קבלה מחדש של
היבטים רבים אלה של ביטוי האלוהים ,שמרכיב את המכלול של מי שאתם באמת .אמרנו לכם שזהו
יקום בעל מגוונות רבה מאוד ,וכחלק מההכשרה שלכם אתם חוויתם הרפתקות נפלאות רבות
במקומות מסוימים ומורכבים מאוד .אתם מבינים כעת מדוע כדור הארץ חשוב כל כך ,מכיוון
שהפלנטה שלכם היא המקום שבו מצטרפת יחדיו כל מגוונות היקום .נהניתם מאוד לשחק במשחק
הדואליות והקוטביות ,כאשר יצרתם עושר עצום ואז עוני כואב ,ובתקופות חיים אחרות הבאתם
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כשרונות נפלאים וביצעתם מעשים דגולים של גבורה ,ממש כפי שגם חוויתם חיים פשוטים רבים
בדרך ממוקדת וצרה .כולכם חוויתם כל מצב שעולה בדמיונכם ,מהנמוך ביותר לגבוה ביותר .כעת
הזמן לצעוד מבעד לצעיף האשליה ולשוב ולתבוע לעצמכם את אלוהותכם .ככל שאתם נעים עמוק
יותר לתוך מודעות האלוהים ומתחברים לממדים גבוהים יותר של בריאה ,אתם מתחילים לתרגל את
השרירים הרוחניים שלכם ,ואתם נדהמים באיזו מהירות אתם מסוגלים להגשים את חזונכם .הנסים
הקטנים הופכים לנסים גדולים ומורכבים ככל שאתם הופכים מיומנים יותר ,ואנו אומרים לכם ,זה
כלום בהשוואה למה שטומן לכם בחובו העתיד הקרוב.
כיצד אתם מדמיינים את העתיד? אתם תבחרו כיצד תחוו את השנים הבאות של השינויים
הגדולים .אתם יכולים לנוע גבוה יותר במודעותכם לנקודת מבט של מאסטר ולדעת שהכל קורה כפי
שתוכנן .אתם מבינים שאין זה משנה עד כמה אפל העולם נראה ,יש אור-בורא שקורן מטה וחודר
לצללים האפלים ביותר ולמקומות הנסתרים ביותר על כדור הארץ ולתוך לבבות האנושות .רוב בני
האדם על כדור הארץ רוצים רק לחיות בשלום ,בנוחות ובשפע ,לבטא את אלוהותם בדרכם הייחודית,
והם מוכנים לאפשר לאחרים לעשות זאת גם כן .אף על פי שייתכן ולא כך נראה ,אלה שרוצים לשלוט,
לכבוש ולמשול הם מיעוט ,ואחיזת הכוח שלהם בכדור הארץ ובאנושות נחלשת בכל יום .ככל שרבים
יותר מכם יהפכו למאסטרים ויתבעו לעצמם את זכותם האלוהית מלידה ,כך ייחלש עוד יותר מיעוט
זה.
יהיו התנגשויות ושמועות על מלחמות במקומות רבים על כדור הארץ .אך אלה שנאבקים בחשכת
הבורות הפנימית ,מתוך כוונה להרוס את האור ואת מה שצודק ,ייכשלו .ארמגדון כבר ביקר בכדור
הארץ ,אהובים ,והגרוע נמצא מאחור .מכאן ואילך ,כל פעולת אלימות והרס תתקל בכוחות השמיים,
שכן אתם ,לוחמי השלום ,מנצחים בקרב באמצעות נשק האור ,החמלה והסליחה שלכם.
אתם מעצבים את העתיד בכל רגע ורגע ,עם כל מחשבה ופעולה ,ולכן חובה עליכם להתמקד במה
שנכון בעולמכם במקום במה שאינו נכון .תמיד ראו את הטוב באלה הסובבים אתכם ,והגישו מילות
עידוד ותמיכה אוהבת בכל דרך אפשרית .אתם אלה שיובילו את האנושות לתוך עולם המחר החדש
והזוהר .אתם התגברתם על הסערות הנוראות ביותר וצעדתם דרך לילות חשוכים רבים של הנשמה,
ואתם יצאתם מנצחים .אל תתייאשו ואל ייפול לבכם בשלב מאוחר זה ,ידידי האמיצים .כאשר אתם
אומרים" :רצונך יעשה לטובתו הגדולה ביותר של הכלל" ,אתם מעניקים לנו רשות להתערב עבורכם,
ולסייע לכם בזמנים אלה של שינויים גדולים.
אנו מביאים לכם את אהבתו של האלוהים אבינו/אמנו וזרם של אור מלב הבורא העליון .אתם
אהובים ויקרים מעל לכל מידה .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל ואני מביא לכם אמיתות אלה.
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שניים עשר השבטים המקודשים של הבריאה
נובמבר 2002
מאסטרים אהובים ,הגיע הזמן להרחיב את הידע שלכם בנוגע לאופן שבו עוצבה תכניתו של הבורא
וכיצד השפיעה עליכם תכנית זו במשך כל תקופות חייכם ,אך בייחוד בתקופת החיים הזאת .הסברנו
פעמים רבות בעבר שכדור הארץ שלכם מתהד להרמוניה של המספר שבע ,בעוד שהגלקסיה שלכם
והיקום מתהדים להרמוניה של המספר שניים-עשר .היו אזכורים רבים אין-ספור לכך בעבר ,חלקם
ניתנו כמטפורות ,ורבים אחרים ידועים כל כך עד שאינכם חושבים אפילו על משמעותם העמוקה
יותר.
לישות המשיחית האהובה ישוע היו שניים-עשר תלמידים וההיסטוריה שלכם מדברת רבות על שניים-
עשר השבטים של ישראל; גלגל המזלות האסטרולוגי שלכם מחולק לשניים עשר חלקים; ואחת
ממערכות הזמן העיקריות על כדור הארץ מחלקת את השנה שלכם לשניים-עשר חודשים .יש דוגמאות
רבות נוספות ,ואם תהפכו מודעים למשמעות של המספר הזה ,אתם תתחילו לזהותן .לעתים קרובות
יותר ויותר אתם חולמים על המספר  ,12:12והוא מובא שוב ושוב לתשומת לבכם באמצעות השעונים
הדיגיטליים שלכם .המספר שניים-עשר נושא את תדרי הרטט של שלמות ואיזון ,ואתם נושאים
בתוככם תדרי הרטט הללו בצורת הצ'אקרות )או מערבולות של אור( אשר ינועו וידלקו כאשר תפעילו
אותן לחלוטין.
ראשית ,אתם חייבים להבין שהדוגמאות שאנו נותנים לכם הן סקירה פשטנית מאוד על האופן שבו
עובדת באמת תכניתו של הבורא ,ושאנו מדברים רק על יקום זה ,ולא על הכל-יקום .כאשר האנרגיות
הנפלאות של יקום זה אוחדו בצורת השמש המרכזית הגדולה ,המוני זרעי-כוכבים )אלה שקודם לכן
יוחדו לתוך מודעות-אלוהים( נענו לקריאה ממרחקי הכל-יקום ,כדי להיות חלק מהרפתקה חדשה
ומופלאה זו של הבריאה .הישויות הדגולות שיהיו אלוהות האם/האב של יקום זה ,מלאו שמש מרכזית
גדולה זו במהותם האלוהית ,וכל שעמד להיות חלק מבריאה חדשה זו נמשך לתוך מעגל אדיר של אור
האלוהים והתמלא/קודד בתכנית האלוהית החדשה .המספר הגדול ביותר של הניצוצות האלוהיים היו
אלה שעדיין לא הוחצנו או שלא הגיעו למודעות )אנו מכנים אותם לעתים קרובות בשם "התמימים
הקדושים"( .כאשר זוהר האלוהים האב/האם של יקום זה פרץ החוצה ,הראשונים שנבראו היו מועצת
השניים-עשר של הבורא-השותף ,מועצת האלוהים/האלוהים הבוראים-השותפים ,אדוני האור וממלכת
המלאכים הנעלים .יש תת-חלוקות רבות לכל אחד מכוחות הבורא האלה ,אבל להסבר קצר זה,
נסתפק בכך.
מה שאנו רוצים להחדיר למודעותכם בזמן הזה ,שכן זה חשוב מאוד להבנה שלכם ,הוא שהיו שתיים-
עשרה קרניים גדולות של תכונות ,איכויות וסגולות שהובאו מלב האלוהים האב/האם – שתיים-
עשרה ישויות אוניברסליות נפלאות נבראו שיועדו כקבוצות המונאד הקוסמי/נוכחות האני-הנני
האלוהית ,ואלה חולקו מאוחר יותר לעוד שתיים-עשרה קבוצות מונאדיות גלקטיות .כל אחד מכם
הוא פן של אחת מהישויות הדגולות הללו – הופרדתם להמוני חלקים כאשר נדדתם מטה דרך
הממדים הרבים ,אבל אתם עדיין חלק אינטגרלי של אותה ישות אדירה ,ממש כפי שהנכם חלק של
הבורא העליון – ניצוץ של האחד או של 'כל היש' .זו גם המשמעות של המספר 12 x 12 =144
הקבצות שנוצרו בכל רמה של הבריאה שעשויות להכיל מיליארדים של ניצוצות או נשמות
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אינדיבידואליים .כאשר הייתם מוכנים להתגלגל על כדור הארץ ,לאחר שהנמכתם במידה רבה את
הרטטים שלכם ,הייתם בהקבצת מונאד/נוכחות אני-הנני של רק  144נשמות ,שהורכבה משניים-עשר
פנים/ניצוצות שהתחלקו לשניים-עשר .אתם התגלגלתם עם  144ניצוצות אלה במשך העידנים ,רוקדים
לקצב הדואליות ,וממלאים תפקידים שונים אלה עבור אלה ,בעודכם שואפים לחזור להרמוניה
ולאיזון .אין משמעות הדבר שלא קיימת אינטראקציה ביניכם לבין ההקבצות האחרות ,אבל אתם
מחפשים אחר משפחת הנשמה האינטימית שלכם ,לא רק כדי שתתמוך בכם ,אלא כדי לבצע עמה
אינטראקציה בדרכים רבות ומגוונות .בעבר ,לא לעתים קרובות באתם במגע עם אלה מהמשפחה
המיידית של הניצוצות שלכם או עם יחידת השניים-עשר שלכם .מערכות יחסים במסגרת קבוצה זו
הם בדרך כלל אינטנסיביים מדי ,ואתם תומכים אלה באלה בדרכים אחרות ,לעתים קרובות מממלכות
הקיום הגבוהות יותר .במילים אחרות ,לא כולכם מתגלגלים על כדור הארץ באותו זמן.
אנו ניתן לכם סקירה פשטנית של כל אחת משתיים-עשרה הישויות המונאדיות הגדולות הללו ,ואנו
מקווים ,שבאמצעות ההבנה הגדולה יותר שלכם ,תהיו מסוגלים לקבוע בתוך איזו קבוצה או שבט,
כפי שבחרנו לקרוא להם בהוראה זו ,אתם מתפקדים בתקופת החיים החשובה הזאת.
בממלכות הגבוהות ביותר של היקום הזה ,חוויתם את הבריאה כקבוצה מונאדית המורכבת מאנרגיות
הקרן הראשונה ,השניה ,או השלישית לפני שירדתם לגלקסיה הזאת )קרניים ארבע עד שבע הן תת-
קרניים של הקרן השלישית( .אז חוויתם את הגלקסיה כקבוצת מונאד שבה היה עירוב של הקרן
הראשונה ,השניה והשלישית .כאן ,הצטרפתם יחד בקבוצות אינדיבידואליות או משפחות-נשמה
שהורכבו ממספר מסוים של כל אחת משלושת הקרניים הראשונות הללו )אולם ,לא באופן שווה(,
דבר שהביא לקבוצה מגוון גדול של התנסות אוניברסלית .רבים כינו הקבצות אלה בשם "שותפים
למשימה" וזה מה שהייתם .אתם ערבבתם ומיזגתם את האנרגיות והתכונות שלכם כך שכאשר יגיע
הזמן המתאים ,תוכלו לזהות את "השבט" שלכם באמצעות האינטואיציה ותהודת הרטט שלכם –
תהיה חתימת-נשמה מסוימת שתמשוך אתכם אלה לאלה .אז התאספתם במעגל אור ההילה של
המונאד הגלקטי שלכם ,ומשם דרך נוכחות האני-הנני של מערכת השמש שלכם ,התחלקתם לניצוצות
פחותים יותר ויותר של מודעות בעודכם צוללים לתוך התנסות הממד החמישי ,הרביעי והשלישי.
נועדתם להתאחד שוב בפיזי או במסעות האסטרליים שלכם ,ותתאחדו כדי לברוא מערבולת )וורטקס(
של אנרגיה שהיא גדולה מסך כל חלקיה .מיזוג זה יחזק  ,יתמוך ויסייע לכל אחד מכם בנתיב הנבחר
שלו ,יהיה אשר יהיה .זו ההתחלה של השיבה למודעות של אחדות .תופעה זו מתרחשת בכל רחבי
העולם בזמן הזה.
מה שאנו רוצים שתבינו הוא ששהיתם זמן רב הרבה יותר במודעות של אחדות מאשר במודעות
האינדיבידואלית ,הפחותה בהרבה עמה אתם מזהים עתה את עצמכם .הגלגולים הקודמים שהיו לכם
במערכת השמש הזאת ועל כדור הארץ הם רק חלק מזערי ממה שנמצא במאגרי הזיכרון שלכם וממי
שאתם באמת .רק כאשר אתם וכדור הארץ שקעתם לתוך דחיסות הממד השלישי/הרביעי ,איבדתם
את זיכרון הקשר שלכם אלה לאלה ולמקור .כן ,רכשתם ידע רב בהרפתקה הגדולה שלכם ,וכעת הגיע
הזמן שתתאחדו כחברי השבט שלכם או משפחת הנשמה שלכם כדי לחלוק את החכמה שאספתם
במשך העידנים.
שניים-עשר השבטים של הבריאה מתחלקים כדלהלן:
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השבטים או הקבוצות האוניברסליים כפי שצוינו לעיל הם:

מועצת ה 12-של הבורא-השותף ,מועצת האלוהים/האלוהים הבוראים-השותפים ,אדוני האור,
וממלכת המלאכים הנעלים/המלאכים.
ניתן לתאר את שבעת השבטים של הביטוי הגלקטי כמחולקים לקטגוריות הכלליות הללו:
מנהיגים/חלוצים/לוחמים – רצון לברוא
מלומדים – חכמה/ידע מופשט
חכמים/מורים – אינטליגנציה פעילה
אמנים/אומנים – בריאה אמנותית/בוני צורה
מדענים – ידע מוחשי
נושאי-צלב )לוחמים למען מטרות נעלות( – מסירות/אידיאליזם
מעניקי שירות/מחפשים – חירות/גאולה/טיהור
כפי שאמרנו קודם לכן ,נוכחות האני-הנני האלוהית או המונאד שלכם היא הקרן הראשונה ,או השניה,
או השלישית .הקרניים מארבע עד שבע הן תת-קרניים של הקרן השלישית .המונאד שלכם לא משתנה
לעולם ,אבל קרן הנשמה ,קרן הגוף הפיזי ,קרן הגוף הרגשי ,קרן הגוף המנטלי ,וקרן האישיות משתנות
בתקופות החיים השונות ,כדי שתוכלו לחוות את כל הצדדים ,התכונות והאיכויות של הבריאה.
המטרה שלכם היא להשיג איזון והרמוניה בכל אנרגיות הקרניים ,ולכן ניתן לומר שאתם בוחרים
לחוות את האנרגיות של השבטים השונים בתקופות חיים שונות ,כדי שתוכלו להעשיר את התנסות
הנשמה שלכם .קרן המונאד שלכם היא מעין רובד עליון ומשפיעה על האופן שבו אתם תופסים את
העולם וכיצד אתם פועלים ומגיבים בשיעורי החיים השונים שלכם .זכרו ,יש הן דרכים חיוביות והן
דרכים שליליות להשתמש באנרגיות של כל קרן .אנו נתייחס רק לתכונות החיוביות בזמן הזה:
מנהיגים/חלוצים/לוחמים נושאים את האנרגיות של הקרן הראשונה של הרצון האלוהי לברוא,
אמונה ,אומץ והגנה .אלה הם פרטים דינמיים המלאים בנחישות ,בתשוקה להתגבר על כל מצב המונח
למולם .בדרך כלל הם יתבלטו ויגיעו לחזית באופן כלשהו .הם אוהבים להנהיג ולא להיות מונהגים.
קרן זו מייצגת בעיקר את האנרגיות הזכריות של הבריאה :מיקוד החוצה ,דינמיות ,אוריינטציה
לפעולה ועוצמתיות.
מלומדים נושאים את האנרגיות של הקרן השניה של האהבה והחכמה .נשמות אלה מחפשות אחר
האמת והידע ,ובסופו של דבר אחר ההארה .המיקוד העיקרי של קבוצה זו הוא להפוך ידע לחכמה,
ולטבל חכמה באהבה ובחמלה .קרן זו נושאת איזון שווה של אנרגיות זכריות ונקביות.
חכמים/מורים נושאים את האנרגיות של הקרן השלישית של האינטליגנציה הפעילה .מישור הרוח
וההכרה המנטלית הגבוהה יותר .נשמות אלה הן החושבות חשיבה מופשטת ,פילוסופים ומחפשי הידע
המטפיזי .קרן זו מייצגת בעיקר את האנרגיות הנקביות או את אנרגיות האם האלוהית של הבריאה:
הרהור ,אינטואיציה ,הזנה וסבלנות.
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אמנים/אומנים נושאים את האנרגיות של הקרן הרביעית של היופי ,ההרמוניה והשאיפה האמנותית.
קרן זו קשורה בעוצמה לגוף/למישור הרגשי ולאינטואיציה של העצמי הגבוה .לעתים קרובות היא
מכונה קרן ההרמוניה באמצעות קונפליקט או מאבק .כדי להתחבר ליכולות היצירתיות הגבוהות יותר
יש לאלף את האגו ולהביא את הגוף הרגשי לאיזון.
מדענים/אינטלקטואלים נושאים את האנרגיות של הקרן השניה של החכמה והאהבה .קרן זו קשורה
לגוף/למישור המנטלי .נשמות אלה חושבות חשיבה ליניארית ואנליטית יותר ולעתים קרובות הופכות
למדענים ,לחוקרים ,לחשמלאים ,למהנדסים ,לאנשי מחשבים ,לרופאים ולאחיות.
נושאי-צלב/לוחמים למען מטרות נעלות נושאים את האנרגיות של הקרן השניה של החכמה והאהבה.
קרן זו קשורה גם לגוף/למישור הרגשי והאנרגיות שלה ממוקדות בתוך ההכרה התת-מודעת והמישור
האסטרלי .זוהי קרן עדינה אשר מחדירה תשוקה לעדינות ,לשלום ולשלווה .כאן תמצאו את החסידים
המחפשים אחר מישהו שיראה להם את האמת ואת "הדרך" .אנשים המעורבים עמוקות בכנסיות
ובארגונים הדתיים מושפעים לעתים קרובות מקרן זו.
מעניקי שירות/מחפשים נושאים את האנרגיות של הקרן השניה שלה חכמה והאהבה .זוהי הקרן של
הלהבה המתמירה הסגולה ,והקרן השלטת ביותר על כדור הארץ בעת הזאת .זוהי הקרן של הזימון,
המתגשמת בצורה הגבוהה ביותר ,ושל השירות .המספר הגדול ביותר של אנשים על כדור הארץ בעת
הזאת הם מעניקי שירות/מחפשים.
חמשת הקרניים הגלקטיות/האוניברסליות הגבוהות יותר הן שילוב של שבע הקרניים הראשונות
המלאות באור הלבן/הזהוב הזוהר של הבורא .זוהר הקרניים האדירות הללו נגיש כעת לכל האנושות,
והן תורמות לשינויים העצומים המתרחשים כעת על כדור הארץ.
מה שאנו רוצים שתבינו הוא שישנן נשמות רבות מכל אחד משניים-עשר השבטים הללו על המישור
הארצי בעת הזאת .נכון ,מספר הישויות מחמשת השבטים הגבוהים יותר קטן בהרבה ,אבל הם
מתגלגלים במספרים גדלים והולכים בעת הזאת ,כדי לסייע לכדור הארץ ולאנושות בחבלי הלידה –
הלידה לתוך מודעות האלוהים – מצב הקיום הטבעי שלכם.
מקור כל אחד מכם מאחד משניים-עשר השבטים המוקדשים האלה של הבריאה ביקום הזה .זהו רובד
עליון שהיה עמכם למן ההתחלה ושהשפיע עליכם בכל תקופות החיים .כן ,בהתחלה נבעתם ממרכז
הלב של הבורא העליון ,אולם ,המקורות שלכם בהתנסות היקום הזה יכולים להיות הממלכה
המלאכית ,או כל אחת מהשושלות האדירות הללו .האם לא אמרנו לכם שאתם ניצוץ קטן של ישות
אלוהית נפלאה?
דבר נוסף שאנו רוצים להחדיר להכרתכם הוא שעקב המקורות והרבדים הייחודיים שלכם ,אתם
רואים את העולם באופן שונה מהסובבים אתכם .לדוגמה ,אם נוכחות האני-הנני האלוהית שלכם היא
הקרן הראשונה ,הדחפים ,התשוקות ,המבחנים ודרך התפקוד שלכם יהיו שונים מאלה בעלי מונאד
של הקרן השניה או השלישית .האם זה מסייע לכם להבין מדוע הסובבים אתכם מתפקדים באופן
שונה ,בעלי השקפה ותחומי עניין שונים ,ונמשכים לייעודים ולתחביבים שונים?
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אלה לא רק התרבות או תכונות הגזע הארציים שלכם שהופכים כל אחד מכם לשונה ולייחודי ,זה
עמוק הרבה יותר מכך .והפרדוקס הוא שגם בתוך המגוונות האדירה שלכם ,כולכם שווים במהותכם.
שמחו בייחודיות שלכם ,אהובים ,מצאו מה גורם לנשמתכם לשיר והביאו שמחה לתוך חייכם ,אבל
הביטו גם בתמונה הגדולה יותר ודעו שכולכם חלקים של הבורא .אהבו אחרים כפי שאתם אוהבים
את עצמכם ,שכן האמת היא ,שכאשר אתם עושים זאת ,אתם מגישים אהבה לחלקים הרבים של
עצמכם .אהובים ,אל תעניקו את תשומת הלב שלכם לכל הפחד והשליליות הנפלטים החוצה אל תוך
המישורים האתריים ,אלא הצטרפו אלינו וביחד נתמקד באופק שבו זורח עידן הארה חדש ואדיר .אני
האח האוהב ובן הלוויה הקבוע שלכם ,אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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כיצד תשתמשו במתנות הבורא
דצמבר 2002
ברכות ,מאסטרים אהובים ,דמיינו ,אם תרצו ,שאנו יושבים יחד ,אתם ואני ,במקום נפלא של יופי
שלו ,שבו האהבה והיופי שולטים .אתם מספרים לנו בלהט על דאגותיכם ומדברים על השמחות,
הנסים וההצלחות שאתם חווים .אנו מעניקים תמיכה ועידוד ,ולפעמים ,אפילו הצעות ותובנות
לבעיות ולמצבים השונים שבחייכם .עשינו זאת לעתים קרובות בעבר; אתם פשוט שכחתם .הצעיפים
נעשים דקים יותר והממדים משתלבים ומתמזגים באופן מלא יותר בזמנים אלה של שינויים גדולים.
היו לנו חוויות שמחות רבות יחד קודם שהתגלגלתם על כדור הארץ ,ואתם גם מבקרים ונפגשים עמנו
בביקורים הליליים שלכם בממלכות האור .בעבר למדתם שאינכם ראויים לתקשר ישירות עם אלוהים,
עם הישויות המלאכיות ,הקדושים ,או המאסטרים הנעלים ,שאתם זקוקים למתווך או לנציג שיעשה
זאת עבורכם .אנו אומרים לכם נחרצות ,אין זו אמת .יש לכם תקשורת ישירה לממלכות הגבוהות
יותר ולישויות האור בכל הרמות ,ובכלל זה לאבינו/אמנו האלוהים .אנא קבלו זאת כאמת שלכם ,וככל
שתקדימו להחזיר לעצמכם את עוצמתכם ,על ידי יצירה מחודשת של מערכת יחסים ישירה אתנו ,כך
יקדימו הנסים להתגשם בחייכם ,ויוכח לכם שיש לכם את היכולת להשתמש ביכולות הטלפתיות
שלכם כדי לתקשר עמנו ישירות.
התפילות שלכם וצורות המחשבה של האהבה ,החמלה וההודייה חודרות מעלה ובעד העצמי הגבוה
שלכם אל נוכחות האני הנני שלכם ובסופו של דבר אל הכרת האלוהים של היקום .אתם ניצוץ אלוהי
של הבורא וככאלו ,מעולם לא נותקתם ,ומעולם לא תנותקו מהמקור .אינכם צריכים לבקש מאף אחד
אחר שידבר עבורכם ,שיעביר לנו מסר מכם ,או שישלח בקשה מכם .וכך ,אהובים ,אנו מבקשים מכם,
בואו שבו עמנו לעתים קרובות; חלקו אתנו את הספקות ,ההישגים והחזונות שלכם .אפשרו לנו
לקחת חלק פעיל בחיי היום-יום שלכם ,ולהאיר אתכם בחכמתנו ובזוהרנו .זה מעניק לנו שמחה רבה
כל כך.
בעת תקופות הביניים שלכם שבין החיים בפיזי ,איך אתם חושבים שביליתם את זמנכם? אתם
מודעים אף יותר מכפי שאתם עכשיו .למעשה ,הרבה יותר מכיוון שצעיף השכחה מורם ,ואתם זוכרים
מי אתם באמת .לא רק שיש לכם גישה לחכמה שאספתם במשך עידנים רבים ,אלא שיש לכם גם גישה
לספקטרום המלא של היכולות והתכונות של הבריאה המשותפת שלכם .כאשר אתם מתקדמים חזרה
מעלה בסולם המודעות האלוהית ,אתם משתתפים בפעילויות חשובות ומעניינות רבות ,לא רק
לומדים ומתפתחים ,אלא גם משרתים ומשתתפים בתכניות לעידן המתגלה על כדור הארץ .כן ,לאחר
שאתם מגיעים לרמה מסוימת )שרבים מכם הקוראים מסר זה הגיעו אליה( ,יש לכם השפעה על
התכניות ארוכות וקצרות הטווח עבור פלנטת הבית שלכם .שכן אתם מבינים ,אתם אלה שחווים את
החיים באופן המלא ביותר על כדור הארץ; לא אנו ,ולכן ,אנו פונים לחכמתכם ומבקשים את עצתכם
בכל הקשור לאופן הטוב ביותר שבו יש להתקדם ,כדי להבטיח את התוצאה הגבוהה ביותר ולהציע
את הפוטנציאל הדגול ביותר עבור התפתחות האנושות ככלל .האם אמרנו לכם שאתם בוראים-
שותפים? שמשמעות הדבר שכל קול נשמע ,החכמה והדפוסים האנרגטיים נשקלים ,ואז מוזנים לתוך
מה שאתם עשויים לכנות בשם 'מחשב קוסמי' .אנו מדברים רק על הפלנטה ועל מערכת השמש
שלכם ,אך אותה תכנית אלוהית תקפה ברמה גלקטית ,אוניברסלית וכל-אוניברסלית.
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מתי-שהוא בעתיד הרחוק ,יהיו אלה מביניכם – היקרים  ,האמיצים והנאמנים – אשר יזכו בזכות או
יהפכו מוסמכים להאיר פלנטה או שמש של מערכת שמש ,ממש כפי שהליוס ו-וסטה עשו כאשר
הגלקסיה שלכם נוצרה .אמרנו לכם שתכנית הבורא נעה קדימה לקראת יצירת גלקסיה זהובה חדשה,
ועבודה ותכנון רבים ממוקדים בפרוייקט זה .אין זה אומר שאיננו מעורבים עמוקות במצב הפלנטה
שלכם ובאבולוציה ובהתעלות שמתרחשות כעת במערכת השמש שלכם .אתם וכדור הארץ שלכם
מהווים חלק אינטגרלי מהתכנית הגדולה ,שכן כפי שאמרנו לכם ,כדור הארץ נחשב ליהלום של היקום
הזה ,ואנו חייבים להבטיח שהספירלה או ההתקדמות שלכם לתוך הממדים הגבוהים יותר וקרוב יותר
לשמש לכם הנה מובטחת.
כעת ,יש דאגה רבה בקרב נשמות יקרות רבות כאשר אנו אומרים שהשאיפה של הבריאה החלה
והפלנטה שלכם מתפתלת לתוך מסילה חדשה סביב השמש שלכם )דבר שהוא חלק מתהליך השאיפה(,
ולכן ברצוננו להרגיע אתכם ולהסביר את התהליך ומה באמת מתרחש .סביב כל שמש ,שמש מרכזית,
והשמשות המרכזיות הגדולות ,כל הדרך חזרה לבורא העליון ,יש מה שאנו עשויים לכנות בשם חגורות
אלקטרוניות או טבעות המצטמצמות בהדרגה סביב השמשות הללו )ניתן לכנותן הגופים הסיבתיים או
ההילות של השמשות הללו( ולשם כולנו הולכים כאשר אנו מתמזגים עם הרמות האדירות יותר של
מודעות הבורא .יש ספרות ומקדשי אור ולמידה גדולים בטבעות העצומות והנפלאות הללו של הבורא,
ואתם הולכים לרמות המתאימות ,מודעים לחלוטין מי אתם ומה חוויתם )אלא שאתם שוכחים
ומתמירים את כל הכאב ,הסבל ,הכישלונות ופחדי העבר; וכל שנשאר הם ההרפתקאות השמחות,
החכמה שרכשתם כאשר הייתם בביטוי הפיזי ,והדברים הנפלאים שעזרתם לברוא(.
אתם משלבים כעת יותר ויותר מהעצמי העצום יותר שלכם ,עצמי הנשמה שלכם ,העצמי הגבוה
שלכם ,והרמות השונות של נוכחות האני הנני שלכם )העצמי המשיחי( ,ואתם רוכשים יותר מודעות
לעצמי ,מבלי לאבד את הזהות שלכם או את מי שאתם באמת .התהליך הוא אותו תהליך ,ואין זה
משנה לאיזו דרגה גבוהה אתם מתפתחים בסולם ההתעלות .מהרגע שבו ניתנה לכם מתנת המודעות
האינדיבידואלית על ידי הבורא העליון ,אתם הפכתם לפן/ניצוץ נפרד ,ייחודי של הבורא – מחוברים
תמיד ,אך גם בורא-שותף/נציג בעל רצון חופשי באמצעות מנדט אלוהי.
אחת הדרכים שבאמצעותן השתדלנו להאיץ את תהליך האיחוד מחדש בינינו היא באמצעות מתנת
פירמידת האור/העוצמה הקריסטלית שבממד החמישי .כאשר אתם נכנסים לתוך הפירמידה שלכם,
אתם כאילו מבטלים את העיוותים של המודעות הקולקטיבית של הממדים השלישי/רביעי .אתם
מוצאים את עצמכם בסביבה של אנרגיית טהורה של אור ואהבה ,שבה גם יש לכם גישה לכמויות
בלתי-מוגבלות של כוח חיים ראשוני ,או פוטנציאל לא-מוגשם .אין זה משנה מהו המצב ,או מהי
תשוקתכם להגשים בעולם של המציאות הפיזית שלכם ,יש לכם את היכולת למשוך אליכם את
האנרגיות של התכנית האלוהית ,המכילות את הפתרון או את החומרים/החכמה שיסייעו לכם להביא
את תשוקותיכם לכדי הגשמה.
דנו בעבר בנושאים הסותרים של רצון חופשי לעומת גורל שנקבע מראש ,אבל אנו חשים שהגיע הזמן
לרענן את מוחכם ולהעניק לכם בהירות בנוגע לשתי תפיסות פופולריות אלה .כפי שאמרנו לכם ,אין
כל סתירה ,שכן שתי התפיסות נכונות .ראשית ,אתם מגיעים משלמות הבורא העליון ולשם אתם
שבים .אתם התפתחתם והפחתתם את האור שלכם מטה דרך הממדים הרבים ועידני הזמן הרבים עד
אשר אתם מצאתם את עצמכם עתה בנקודה הרחוקה ביותר של מסעכם .המסע הביתה החל ,וכאן
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נכנס לפעולה הרצון החופשי שלכם .אתם יכולים לקחת את הנתיב הנמוך ,את נתיב הביניים ,או את
הנתיב הגבוה .אתם יכולים להחליט שהמסע יארך זמן רב מאוד ,או אתם עשויים לבחור בהתקדמות
איטית אך בטוחה ,או שאתם יכולים לחצות את הרמות הרבות של הביטוי האלוהי במהירות
האפשרית ,אך כולכם תחזרו לשלמות בסופו של דבר .אולם ,אנו חייבים לומר לכם שהכללים השתנו
מעט כדי לדחוק באנושות קדימה ומעלה .אלה הבוחרים בנתיב הנמוך יגלו שהדרך קשה יותר,
שמכשולים )הזדמנויות( רבים יותר מונחים בנתיבם ,בתקווה שהם יבחרו בנתיב "קל יותר" ,מהיר
יותר .אלה הבוחרים בנתיב הביניים יגלו גם כן אתגרים ו"דחיפות להתעוררות" רבים יותר ,במאמץ
להראות להם שהדרכים הישנות שוב אינן עובדות ,ושהנתיב הצר והמהיר יותר להארה מציע גמולים
רבים יותר ובסופו של דבר הוא הנתיב הקל יותר ,ככלות הכל.
אמרנו לכם שהבורא העליון שוב אינו רק צופה ,אלא לוקח כעת חלק פעיל במסע האבולוציה הגדול.
הבורא שולח מטה בהדרגה דרך הממדים יותר ויותר מהות טהורה של ישותו ,עד שיבוא זמן בעתיד
הרחוק שבו הבורא יקיף את כל ההיבטים המושלמים של הבריאה .זהו אחד מהנסים של הזמנים
האלה :ניתן לאנושות היתר אלוהי שבו שוב אינכם צריכים לאזן/להביא להרמוניה  100%מהאנרגיה
השלילית שיצרתם )קרמה( ,אלא רק  .51%לאחר שעשיתם זאת ,אתם נעים לתוך מצב של חסד,
ולאחר מכם ,מסייעים לכם לנוע מבעד לשאר  49%הנותרים במהירות רבה מאוד ,ככל שאתם רוכשים
חכמה מהתנסויותיכם במקום לדשדש בשיעורים הכוללים מצבים של סיבה ומסובב .כעת השלמות
שאנו מדברים עליה אינה השלמות האולטימטיבית של הבורא – זו אינה ניתנת להשגה ואין מצפים
לה .השלמות היא כאשר אתם נעים למצב של אי-גרימת נזק ,ומתחילים להקרין רק אחוז אחד או יותר
של אנרגיה חיובית של אור ואהבה.
העולם שלכם עובר במהירות דרך שלב אחר שלב ,סוף השלב השנתי של הזמן ,ומחזורים
משתנים/מתפתחים שבתוך מערכת השמש ,הגלקסיה והיקום .אמרנו לכם שהעולם כפי שאתם
הכרתם אותו שוב אינו קיים ,כאשר בהדרגה ,תת-רמות ישנות של הממדים השלישי/רביעי מתחילים
להתנקות .אמרנו לכם שעבור רבים מכם הושלם החוזה הארצי ,ושהגיע הזמן לכתוב חוזה חדש .אנו
מבקשים מכם ,לא להתקדם קדימה לתוך הלא-ידוע ללא תכנית מוגדרת וברורה .זמנים אלה קשים
דיים עבורכם ,ללא חזון והבנה ברורים בנוגע להיכן שאתם הולכים ,וכיצד אתם מתכננים להגיע
ליעדכם .דמיינו )וכך הוא( ,שניתנת לכם כמות ספציפית של אנרגיית כוח-חיים קוסמית )פוטנציאל
לא-מוגשם ממקור הבריאה( ,כדי שתוכלו להשתמש בה כרצונכם בשנה הקרובה של זמנכם .כיצד אתם
מתכוונים להשתמש במתנה הזאת? האם תשתמשו בה כדי לעצב/לפתח את תשוקת לבכם העמוקה
ביותר – את כל הדברים שאליהם אתם משתוקקים מזה זמן רב כל כך? או ,האם תתנו את עוצמתכם
לאחרים ותאפשרו להם להשתמש במכסת האנרגיה שלכם כדי להגשים את רצונותיהם ותשוקותיהם?
או ,האם תדללו ותבזבזו את המכסה שלכם על ידי כך שלא תהיו מוכנים לפעול ובצע את תוכניותיכם,
או על ידי כך שתעוותו אותן על ידי הספקות והפחדים שלכם?
פלא נוסף של זמנים אלה הוא שכאשר אתם משתמשים במכסת המתנה שלכם לטובתם הגבוהה
ביותר של הכל ,ניתנת לכם הקצאה נוספת באופן אוטומטי .תעמוד לרשותכם הספקה בלתי-נדלית של
אנרגיית הבורא ,וככל שתשפרו לידי שלמות את הכשרונות שלכם ,תהיו מסוגלים להגשים דברים
גדולים יותר ויותר לתהילת הכל.
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אהובים ,אנא הבטיחו לעצמכם הבטחה ,שמיום זה ואילך ,אתם תנצלו את מתנות הבורא המוגשות
לכם .שוב אינכם צריכים לחיות בחוסר ובפחד ,ללא שמחה ,אהבה ,שלווה והרמוניה בחייכם .כאשר
אתם שולחים את תפילותיכם ,מבקשים ...לא ,מתחננים לעזרתנו ,אנו אומרים לכם ,אהובים ,זה כבר
שלכם ,כל שעליכם לעשות הוא להושיט את ידכם ולאחוז בזכותכם האלוהית מלידה.
התעצמות-עצמית מתחילה כאשר אתם מחליטים לקחת שליטה על חייכם באופן פעיל ,שמשמעותה
שאתם הופכים מודעים שאתם אחראים למחשבותיכם ,רגשותיכם ופעולותיכם – ללא יוצא מן הכלל.
אתם מתחילים להחזיר לעצמכם את עוצמתכם כאשר אתם נועזים מספיק כדי להתחיל בתהליך
השחרור/השינוי של מה שמביא לכם כאב ,שגורם לכם עצב ,או בכל דרך שהיא מפחית את מי שאתם.
התשוקה שלכם חייבת להיות חזקה דיה לשחרר או לשנות את מה ששוב אינו משרת את טובתכם
הגבוהה ביותר )מה שבתורו ,יהיה גם לטובתם הגבוהה ביותר של האחרים( ,ולקבל בחסד את
האתגרים וההזדמנויות המונחים לפניכם כדי שתוכלו לצמוח ,להבין ולהתעצם.
התעצמות/מאסטריות/התעלות מושגות צעד אחד בכל פעם.
זכרו ,אמרנו לכם פעמים רבות שאתם בוראים-שותפים ,ומשמעות הדבר היא שאתם חייבים לקחת
חלק פעיל בבריאת מה שאתם רוצים .אנו עושים את חלקנו; האם אתם מוכנים לעשות את חלקכם?
בואו שבו עמנו ,אנו נראה לכם את הדרך וכן גם את ההזדמנויות האדירות הממתינות לכם .ידידים
וחברים אהובים ,אני אתכם עכשיו ותמיד .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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