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מאסטרים אהובים ,התשוקה הגדולה ביותר שלכם היא לחזור למודעות-האלוהים ,אבל אתם
מבולבלים עדיין במקצת בנוגע לאופן שבו ניתן להגשים זאת .רבים מכם אינם רחוקים מהרגע
שבו תהפכו מאסטרים בוראים-שותפים של אור פעם נוספת ,אך זכרו בבקשה שחלק
מהמשימה שלכם על כדור הארץ הוא לחלוק את חכמתכם עם אחרים לאחר ששילבתם כל
רמה חדשה של מודעות מוארת וחיים על פיה באופן פעיל .הכרת ההמונים או המודעות
הקולקטיבית של האנושות בביטוי הממדי השלישי/רביעי מנציחה נפרדות ,הגבלה ,ופחד ,כמו
גם מציאות בעלת מיקוד-צר ,השקפה נוקשה ולעתים גישה צדקנית כלפי אמונות הנמצאות
בקונפליקט עם מבנה אמונה מקובל ופופולרי .אפשרו לנו לרכז ולסכם כמה מהאמיתות
החשובות יותר שנתנו לכם במשך השנים האחרונות.
כאשר אתם מתחברים להכרה הקוסמית של הבורא ,אתם מתחילים לראות את העולם ואת
כל המצבים מנקודת מבט גבוהה יותר ומנקודת מבט של "אנו" ,במקום מנקודת מבט של
"אני" ,שהיא התחלת "מודעות האחדות" .יש לכם גישה למחסן האוניברסלי של כל
האפשרויות שהוא חדשני ובלתי מוגבל .הוא מוזן באמצעות אהבתו הבלתי-תלויה של הבורא
וכל ישויות האור הנפלאות בממדים הרבים של הבריאה .כל חומר האור האלוהי של הבריאה
שאתם יכולים להכיל אותו ולהשתמש בו מוצע לכם ,וניתנת לכם הזדמנות להגשים כל דבר
שאתם רוצים ,מהקטן והפשוט ביותר ועד למורכב ולנפלא ביותר .כיצד תכינו את עצמכם כדי
לקבל מתנה יקרת-ערך זו של אהבת/אור כבוראים-שותפים לעולמות ללא סוף?
בתהליך ההתעוררות ,אתם לומדים לפנות פנימה כדי למצוא את התשובות לכאב ,לפחד
ולטראומה הרגשית המתלווים למה שחוויתם בעבר ,ובתהליך זה אתם הופכים מודעים
בהדרגה למה שמביא לכם שלווה ושמחה נצחיים .באמצעות מודעות חדשה שהנשמה היא
המהווה לה השראה ,אתם הופכים לצופה כמו גם למשתתף באינטראקציות היום-יומיות
שלכם עם הסובבים אתכם .אתם מתחברים לתפיסה על-חושית ,שהיא רחבה יותר ועוצמתית
בהרבה מכפי שתוכלו לדמיין ,בעודכם לומדים לשים לב לאילו צורות מחשבה אתם מאפשרים
לחלחל לתוך המודעות שלכם .מחשבות ורגשות שליליים ,המבוססים על פחד ,המוקרנים או
מתקבלים בדרך כלל באמצעות מרכז מקלעת השמש ,יוצרים רטטים מעוותים של תוהו ובוהו,
תחושה של חוסר ערך ,וחוסר אמונה בעצמי או באחרים .כאשר אתם לומדים להוסיף את
שיקוי האהבה הקסום על ידי כך שאתם מקבלים תחילה שאתם ראויים לאהבה ואז מקרינים
את רטט האהבה הבלתי-תלויה לאחרים ,העולם שלכם מתחיל להשתנות לטובה .אתם
מקרינים או מפיצים דפוסי רטט מתדר מסוים ואתם מושכים אל עצמכם )או ממגנטים( תדרי
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רטט התואמים לאלה שהקרנתם .שנו את דפוסי התדר האלקטרו-מגנטיים שאתם מקרינים
ותשנו את העולם האישי שלכם .זה עד כדי כך פשוט.
כאשר אתם מתחילים לתפוס שליטה בחייכם שלכם ולומדים שאתם בוראי המציאות שלכם,
אחד מהצעדים החשובים ביותר הוא להתאים את רצונכם לרצון העצמי האלוהי שלכם או
נוכחות האני הנני .אינכם מוותרים על דבר ,אלא נותנים לעצמי הגבוה שלכם רשות למלא
תפקיד פעיל בחייכם .אתם לומדים במהרה שהצלחה מתמשכת מבוססת על כבוד ,אמת,
יושרה ,וכוונה טהורה ,שהם חוקים אוניברסליים מהרטטים הגבוהים ביותר .קורבנוּת
והקרבה-עצמית מוזזות הצדה כאשר אתם לומדים שזוהי זכותכם מלידה והמחויבות שלכם
להיות בוראים-שותפים רבי-עוצמה של שמחה ,שלום ,שפע ,יופי והרמוניה ,שעל כל האנושות
ליהנות מגישה אליהם ומהם.
אתם תגלו שכאשר אתם בוחנים ,משנים או מקדמים את אמונות "העצמי" ,הדבר מתחיל
להשפיע באופן אוטומטי על מערכות היחסים שלכם או על גישתכם כלפי אחרים .אתם
מפסיקים לאפשר לרגשות שלכם לשלוט בכם על ידי הקרנת הציפיות שלכם אל אחרים
באמצעות אינטראקציות של משיכה ודחיפה של מקלעת השמש ,ואתם מפסיקים להעניק את
עוצמתכם לאחרים במאמץ לזכות באישורם או באהבתם .אתם ממוקדים כעת ומקרינים
אנרגיה של אהבה ואור ממרכז הלב או ממרכז מקלעת השמש שלכם ,או מה שאנו מכנים
'מסנן הלב' שלכם .ואף על פי שאתם מודעים לצורות המחשבה ולאנרגיה שהאחרים מקרינים
אליכם ,אתם לא מאפשרים לדבר שהוא פחות מאהבה ללא-תנאי לדור בישותכם .המתנה
המבורכת שקיבלתם ,לב מרוז קוורץ אתרי ,שעליו מו טבע פרח הלוטוס הקדוש ועם להבה
סגולה בוערת במרכז ,מבטיח שכל אנרגיות בעלות רטט שלילי יותמרו לפני שמתאפשר להן
להיכנס לשדה האנרגיה שלכם.
אי-שביעות-רצון האלוהית שלכם מאיצה בכם ללמוד ככל שאתם יכולים על פעולת היקום
ועל חוקי הבריאה האלוהיים .אתם מבקשים לאזן את המודעות הרגשית שלכם את הרוח או
את הבורא עם החכמה וההבנה של גודלה ופלאה של הבריאה ,ואחת מהתשוקות הגדולות
ביותר שלכם היא ללמוד איזה תפקיד נועדתם למלא בדרמה מתמשכת גדולה זו.
באמצעות המאמצים המודעים שלכם ,אתם מאזנים בהדרגה את מערכת הצ'אקרות שלכם,
את שבעת מרכזי האנרגיה/ההכרה העיקריים שבגוף המכילים את שבע סגולות ,תכונות
ויכולות הבורא עבור מערכת השמש שלכם ,כך שיסתובבו היטב ובהרמוניה .דבר זה בתורו
פותח ומאחד את שבעת החותמים של המודעות הסולרית ,המאפשרים גישה למערכת
הצ'אקרות הרב-ממדית הגבוהה יותר ולחמשת הקרניים הגבוהות יותר של המודעות
הגלקטית .אתם סוללים את הדרך למיזוג נשמה ,שבו עצמי הנשמה שלכם יחליף את גוף
תשוקות האגו כבמאי של התנסות החיים שלכם ,דבר שבתורו יאפשר אינטגרציה עם העצמי
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הגבוה שלכם ,העצמי המשיחי שלכם ,ובסופו של דבר עם נוכחות האני הנני שלכם .תמיד
הייתם מחוברים לאלוהים אבינו/אמנו ולבורא העליון ,אבל האנרגיה שלהם הוחלשה מאוד
באמצעות רמות ,ממדים וישויות-אור דגולות רבים .הנס של זמנים אלה הוא שכדור הארץ
והאנושות רוחצים ומבורכים בהחדרה הגדולה ביותר של אור אלוהי שנחוותה אי פעם מאז
נבראו מערכת השמש והגלקסיה שלכם.
במשך הגלגולים הרבים והחוויות הכואבות הרבות שחוויתם ,הצבתם בהדרגה שכבות הגנה
סביב לבכם ורגשותיכם ,ולעתים קרובות הפכתם נוקשים וחסרי-גמישות בחשיבתכם .אם לא
תאהבו בעוצמה ובעומק רבים מדי ,לא תפגעו .אם לא יהיה לכם אכפת כל כך בנוגע לאחרים,
או לא יהיו לכם ציפיות רבות מדי ,לא תתאכזבו או תדחו .אם לא תנצלו הזדמנות או תנסו
משהו חדש ,לא תיכשלו .אלה הן כמה מנקודות המבט של אלה התקועים באשליית הממד
השלישי/רביעי .שינוי הוא דבר מאיים המכניס אתכם אל הלא-ידוע .ההרגלים והאמונות
שלכם נוחים ובטוחים ,גם אם הם מנציחים תחושה של נפרדות ,כאב ועצב .אינכם יכולים
לשלב את כל היבטי העצמי האלוהי שלכם מבלי להמס או לפוגג את המסננים הרגשיים
והמנטליים שהצבתם הן בתוככם והן סביב הישות המהותית שלכם .שדה ההילה שלכם,
הרשת האתרית הזהובה ,והפגמים שבתוך הדנ"א שלכם שירשתם מאבות אבותיכם מדגימים
בברור את המגנים ,העיוותים ושכבות ההגנה שטוויתם סביב עצמכם.
דיברנו לעתים קרובות על שחרור וריפוי הנושאים העיקריים הממשיכים לעלות ממעמקים:
האשמה ,הבושה ,חוסר -הערך ,תחושת הכישלון ,והנטישה ,המובילים לדיכאון ,כעס ,פחד
וחוסר אונים .ככל שאתם עולים בסולם ההתעלות ,נושאים אלה שוב לא יוכחשו .הם יבעבעו
ויעלו אל פני השטח וימשכו את תשומת לבכם בכל דרך אפשרית ,בין אם אלה תסמינים
וקשיים מנטליים ,רגשיים או פיזיים .יקירים ,אנו מפצירים בכם ,אל תכחישו את הרגשות
הללו עוד .התייחסו אליהם כאל מתנה והזדמנות להשתחרר ,פעם אחת ולתמיד ,מכל
הטראומה הרגשית הכובלת אתכם לעולם של אשליה ונפרדות .כצופה ,אפשרו לרגשות לעלות
לפני השטח .באמצעות כוונתכם ,הצהירו שאתם מוכנים לשחרר רגשות מחלישים אלה .כנסו
לתוך פירמידת האור והעוצמה שלכם בממד החמישי ושכבו על שולחן הקריסטל .ראו את אש
הטרנספורמציה הסגולה בוערת מעליכם וסביבכם ,רוחצת ,מנקה ,משנה את צורות
המחשבה/האנרגיות השליליות לאור קריסטל טהור .אז דמיינו אנרגיה חדשה זו נעה בתוך
גופכם וממלאת את החללים בעוד חומר אור קריסטל .בדרך זו ,אתם בונים מחדש ,לאט אבל
בטוח ,את גוף האור הזוהר שלכם ,את הגוף המושלם והקדמון של אדם וחווה שלכם .תרגלו
את הנשימה האינסופית והשתמשו בטכניקות לשליטה במצבי אלפא כדי לסייע לכם להאיץ
את תהליך הטרנספורמציה וההתעצמות .אלה הם כלים נפלאים ,אך הם אינם משרתים כל
מטרה אם אינכם מנצלים את המתנה.
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הפכתם לנורמה או לאופנה את הפניה לאחרים לשם ידע או מה שאתם מקבלים כאמת
שלכם ,אבל זה ישתנה במהרה בעוד יותר ויותר מכם יתחברו למקור החכמה שלהם
והאמיתות הגבוהות תהיינה נגישות לכול .כן ,זה נכון ,ישנם אלה שהקדימו אתכם בנתיב כדי
לשמש פורצי וסוללי דרך .הם אלה שהקדישו את עצמם ללא אנוכיות לשירות האנושות.
בנאמנות ובמסירות ,הם צעדו בנתיב ההארה הצר ,לעתים לא בטוחים בעודם נודדים
בטריטוריה לא-ידועה .הם נשפטו ,היו מטרה ללעג ולנידוי ,אבל הם המשיכו לנוע בקביעות
קדימה .בהשראת אש פנימית בוערת ,הם עשו כל שנדרש כדי להכין את עצמם כדי להיות
השליחים של העידן החדש ,והם סייעו בכינון המחודש של החיבורים שבין האנושות ואלה
מאתנו הדרים בממלכות הגבוהות יותר .אנו מכבדים אותם בגין השירות והמסירות הלא-
אנוכיים שלהם ,אך קרב במהירות הזמן שבו כל אחד מכם יתבקש להתכוונן לתדרים של
הלמידה והביטוי הגבוהים יותר ,להחיות את היכולת המולדת שלכם לתקשורת טלפתית עמנו
ולקבל מידע מההכרה הקוסמית .זוהי זכותכם מלידה וחלק מהחניכה שלכם למצבי המודעות
הנעלים.
אנו מפצירים בכם להתחיל ,ואין זה משנה היכן אתם על סולם המודעות המוארת .התחילו
בכך שתבקשו סיוע מהמלאכים העוזרים והשומרים שלכם מהממלכות הגבוהות .העזו לגבש
את חלומותיכם ואת חזונותיכם לעתיד על ידי כך שתכתבו אותם ביומן או על גבי נייר כדי
שתהיה לעיניכם תכנית מדויקת וברורה .התאימו את חזונכם לרצון האלוהי ,ותמיד שאפו
לתוצאה הגבוהה ביותר .העריכו כל יום כמתנה מהבורא ,וחיו כל רגע כמיטב יכולתכם .תמיד
שאפו לראות את הטוב ביותר בעצמכם ובאחרים .היו מודעים למתנות ולנסים הקטנים
המתרחשים סביבכם בכל יום .חושו בחום השמש על עורכם; נשמו עמוק אוויר נקי וצלול,
והתמקדו ביופי הטבע ,בין אם בעונת הקיץ או החורף .תמיד ישנם דברים יפים סביבכם
היכולים להעניק לכם השראה ,אבל אתם חייבים לחפש אחריהם .בצופים ,ללא שיפוט ,ראו
מה אתם יכולים לשנות בנוגע לעצמכם ,או לשפר .התחילו בהרגלים הקטנים שהייתם רוצים
לשנות ,וככל שיגבר ביטחונכם ,יגברו חכמתכם ,המשמעת שלכם ,העוצמה שלכם ,ותשיגו
הישגים גדולים יותר.
אנו מפצירים בכם ,אל תסגדו לנו או תציבו אותנו בעמדה נעלה יותר מכם .כולנו היבטים של
הבורא ,ממש כמוכם .אנו רוצים שתראו בנו אחים ואחיות בנתיב ,המשרתים את האלוהים
אבינו/אמנו ,ממש כמוכם .בעוד ספירלת האבולוציה סובבת ,שינויים גדולים הם בלתי-
נמנעים ,ואנו יודעים שאתם חוששים ממה שנראה כתוהו ובוהו ,קונפליקט ואלימות נוספים
בעולם .שוב ,אנו מעודדים אתכם להתמקד במה שטוב בעולמכם ,ולהוסיף את מתנת
האנרגיה האוהבת שלכם ואת אור האלוהים לשלנו כדי שנוכל לברוא נסים לטובתו הגבוהה
ביותר של כדור הארץ וכל האנושות .השליליות ,הפחד ,תאוות הבצע ,והמאבק לזכות
בשליטה על אחרים דומה שגוברים ,ואנו אומרים לכם ,לוחמי השלום האמיצים שלנו ,אין זה
הזמן להיות רפויי לב .חגרו את השריון הרוחני שלכם ,ועמדו חזקים ומחוברים לניצוץ
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האלוהי שבתוך מרכז מקלעת השמש שלכם .התגברנו על אתגרים ועל מכשולים גדולים
בהרבה מאלה ,ואנו מבטיחים לכם ,יחד ,אנו ננצח .אתם אהובים מעל לכל מידה.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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"אתגר * הזדמנות"
פברואר 2003
מאסטרים אהובים ,בזמנים קריטיים ביותר על הפלנטה שלכם ,אנו מציעים לכם אתגר
והזדמנות .האם תצטרפו אלינו בהפצת צורת-מחשבה של אהבה שהיא כה רבת-עוצמה עד
שתאיר את הפלנטה ואת האנושות כולה? אתם אימנתם את השרירים הרוחניים שלכם זה
זמן רב ,וכעת אנו מבקשים מכם לנוע לרמת המודעות וההתעצמות הבאה :למודעות שאתם
יכולים להביא לשינוי בעולם ,ושאתם יכולים למלא תפקיד חשוב בכתיבת התוצאה של עתיד
האנושות; מודעות שכאשר אתם חוברים יחד עם אחרים הדומים לכם מתוך כוונה אוהבת,
אתם יכולים לשנות את מהלך ההיסטוריה .כל כוחות השמיים ממתינים להזדמנות להצטרף
אליכם ,ויחד נברא צירוף בלתי-מנוצח .אהבה היא מקור כוח עצום שכן היא נושאת את
המהות האלוהית של הבריאה ,והיא מציתה פעולה אלכימית אלוהית בתוך אלה המלאים
במהות זו ,ועקב כך הטרנספורמציה לרמה מעודנת או טהורה יותר של דפוסי תדר ,קלה יותר
להשגה.
אין זה הזמן לעמוד לבד .אין זה הזמן להתמקד בעולמכם הצר ובבעיות האישיות שלכם,
ולהתעלם מהתמונה הגדולה יותר וממשפחות הנשמה הנצחיות שלכם .בחמישים השנים
האחרונות ,המודעות שלכם התרחבה אל מעבר לנקודת המבט הצרה של המשפחה והסביבה
הפרטית ,והיא כוללת מודעות או השקפה עולמית המקיפה את כל העמים והלאומים על כדור
הארץ .אם לא קיבלתם את נקודת-המבט/האמת שמה שמשפיע עליכם משפיע על כל
האחרים שעל כדור הארץ; ראוי שתקבלו ,שכן זו האמת .ואתם מושפעים ,לטוב או לרע ,על
ידי כל התרחשות המתרחשת בכל מקום בעולם .ממש כפי שאלמנט האוויר/הרוח נושא את
החולות/האבק מהמדבריות הגדולות מעלה אל זרם הסילון ונושא אותם סביב העולם ,כך גם
עם דפוסי התדר מצורות המחשבה ,פעולות וכוונות של כל האנשים .בין אם חיוביים או
שליליים ,הם מוסיפים או מפחיתים מזרם המודעות הקולקטיבית.
הסברנו לכם שיש שני רובדי אנרגיה המקיפים את כדור הארץ .האחד הוא רובד דחוס ,אפל
ושלילי של צורות מחשבה מרוכזות שנוצרו במשך העידנים באמצעות המודעות הקולקטיבית
של האנושות .אתם ,המשרתים הנאמנים של האור ,יצרתם רובד אחר של אור זוהר ,המורכב
ממחשבות האהבה ללא-תנאי ,השמחה ,השלווה ,החכמה ואי-השיפוט שלכם ,אשר מביא
לשינוי .האירוע הנורא של  1-1-9וכל האלימות וההתפוצצויות האדירות שהתרחשו בשנתיים
האחרונות יצרו גלים סביב העולם וקרעו את רובד החשכה לחלקים ,ופיזרו אותו לטריליונים
של צורות-מחשבה זעירות .דפוסי אנרגיה שליליים עוצמתיים חודרים עמוק לתוך לב כל אדם
על כדור הארץ ומנתקים או מעלים לפני השטח את כל הפחדים ,השנאה והאנרגיה המעוותת
שהיו שם במשך אלפי שנים .האם לא תהיתם מדוע ,בזמן מסוים זה ,יש כל כך הרבה שנאה
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ופנאטיות ,ומדוע מאות אלפי נשמות טועות מוכנות למות בעבור מה שהן מאמינות שהוא
מטרה קדושה?
אפשרו לנו לתת לכם סקירה של מה שמתרחש על כדור הארץ מנקודת המבט שלנו .אתם
תראו שמה שמתרחש אכן מתאים לתמונה גדולה יותר ומהווה חלק בלתי-נפרד מתהליך
הטרנספורמציה הנמצא כעת בהתהוות .לא ,אנו לא יזמנו התרחשויות טרגיות אלה ,אבל כפי
שאמרנו לכם ,אנו נשתמש בכל אמצעי הנמצא בהישג יד כדי לסייע לכם לנוע אל מעבר
למגבלות הממדים הנמוכים יותר ואל ממלכות האור ,היופי והדברים המופלאים שמעבר לכל
דמיון.
במשך  100השנים האחרונות ,האנושות חוותה תהליך של שחרור ,סיום והתמרה של טראומה
רגשית ,אנרגיות רגשיות וחוסר-איזון רגשי כתוצאה מההשמדה/השקיעה הנוראה של יבשת
למוריה ורוב הגזע הלמורי.האלוהים א ִ מנו או סגולות ותכונות האלה היוו השפעה מאירה
עבור תקופה זו ,תוך התמקדות באהבה ללא-תנאי ,שירות ,הזנה והחדרת כל ההיבטים הנשיים
של קרני הבורא בתוך הכלי הפיזי .לכן תהליך האיזון/ההרמוניזציה או ההתמרה התמקד
בשלושת הצ'אקרות הפיזיות התחתונות עם ההשפעה המאירה של אנרגיות האלה או
הסגולות ,ההיבטים והתכונות של אהבה ללא-תנאי )ובכלל זה אהבת העצמי(; נושאים של
ערך-עצמי הכוללים שירות לאחרים ,המאוזן באמצעות כבוד ושירות לעצמי; אילוף גוף
תשוקות האגו על ידי כך שאפשרתם לעצמי הנשמה שלכם להפוך לבמאי של התנסות החיים
שלכם במקום גוף תשוקות האגו .במילים אחרות ,מילוי שלושת מרכזי האנרגיה/התודעה
הנמוכים יותר באהבה מתמירה נפלאה של אימנו האלוהית בעודנו שואפים לחזור למהות
הטהורה של האהבה ללא-תנאי ,ובכך מאזנים את מרכזי האנרגיה שבתוך הגוף הפיזי כך
שיסתובבו באמת ובהרמוניה האחד עם השני.
להזכירכם :שלושת מרכזי האנרגיה התחתונים או שלוש הצ'אקרות הפיזיות התחתונות:
 .1צ'אקרת השורש או צ'אקרת הבסיס )הישרדות ,הגוף הפיזי ,שפע/חוסר ,ביטחון ,התחברות
עם אימא אדמה או קרקוע העצמי בביטוי פיזי(.
 .2צ'אקרת המין/הטבור )אהבה ,תשוקה מינית ,תשוקות אגו ,הנאה ,כניעה ,סובלנות(.
 .3צ'אקרת מקלעת השמש )מרכז העוצמה האישי ,שליטה בגוף תשוקות האגו ,שליטה עצמית,
מרכז גוף רגשי(.
 .4צ'אקרת הלב ,שהיא הגשר שבין שלושת הצ'אקרות התחתונות ושלושת הצ'אקרות
העליונות :עולמות המציאות הפיזיים והרוחניים )מרכז אנרגיית כוח החיים ,מעון מהות
העצמי ,מרכז האהבה האלוהית(.
שלושת מרכזי האנרגיה התחתונים או שלוש הצ'אקרות הרוחניות העליונות:
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 .5צ'אקרת הגרון )כוח המילה המדוברת ,ביטוי יצירתי באמצעות דיבור ,צליל/רטט(.
 .6צ'אקרת המצח/העין השלישית )אינטואיציה ,תובנה ,ראייה על-חושית ,גישה למרכזי המוח
הגבוהים יותר ולתפיסה רב-ממדית(.
 .7צ'אקרת הכתר )רצון רוחני ,השראה ,גישה לחכמת התודעה הקוסמית ,כינון מחדש של
מודעות של אחדות(.
אף על פי שלא השלמתם את המלאכה ,רבים מכם קרובים להבאת הטבע הרגשי שלכם לידי
איזון כדי שתוכלו להביע אהבה ללא-תנאי כלפי הכול .זה תהליך מתמשך ,אך זכרו ,כל
שעליכם לעשות הוא לנקות חמישים ואחד אחוזים מחוסר-האיזון הפנימי ואתם תנועו למצב
של חסד שבו התהליך מואץ במידה רבה מאוד.
מאז האירוע שזעזע את העולם ,המכונה  ,1-1-9חל שינוי דרמתי בנפש האדם ,כמו גם
במודעות של כדור הארץ .כדי שהאנושות וכדור הארץ יוכלו לחזור לאיזון ולהרמוניה
פנימיים ,עליכם להכיר בכל האנרגיות השליליות מגלגולים פיזיים קודמים ,לטפל בהן
ולהתמירן )לא כל מעשה ,אך את דפוסי האנרגיה השליליים שהצטברו בתוך ארבע מערכות
הגוף הנמוכות יותר :הפיזית ,המנטלית ,הרגשית ,והאתרית( .ההבדל הוא זה :האנרגיות שעמן
אתם מתמודדים עכשיו הן מעידן אטלנטיס והן בעלות טבע מנטלי ,או קשורות לגוף המנטלי.
עידן הזהב הרביעי של אטלנטיס הואר על ידי סגולות ,תכונות ואיכויות של הבורא האב,
הדינמיקה הזכרית ,הכוח המוחצן ,הרצון לברוא תוך שימוש בהכרה כדי לשלוט באנרגיות של
הקרן הראשונה של הרצון האלוהי ולעצב אותן .היה זה זמן של אינטגרציה מוחלטת של
היכולות המנטליות והחושים הפיזיים בתוך הכלים הארציים שלכם שזה עתה נוצרו.
כעת אתם נמצאים באמצע תהליך של ריפוי ,איזון והבאה להרמוניה של שלושת הצ'אקרות
הפיזיות התחתונות וכן גם מחדירים אל תוכן את האנרגיה המאירה של האלוהים אבינו ,או
הסגולות והתכונות הזכריות ,תוך שימוש בגוף או בהכרה המנטליים .לא נכחיש שזוהי
המשימה או המבחן הקשים ביותר ,אך רבים מכם עברו דרך מה שאנו מכנים ,בהיעדר מונח
טוב יותר" ,החניכה של התודעה" .אולם ,זוהי משימה אדירה ומפחידה עבור אלה התקועים
עדיין באשליה של הממדים הנמוכים יותר ,בהם פחד ,שנאה ,כעס ,אלימות ונטיות של הרס-
עצמי מהווים את הנורמה .זה מה שקורה בעולם ברגע זה ,ולכן אנו אומרים שזהו האתגר
הגדול ביותר שעמו תתמודדו ,הן באופן אישי והן באופן קולקטיבי.
דיברנו רבות על עידן למוריה ,ובמשך השנים נגענו קצרות בעידן אטלנטיס .כעת הזמן לתת
לכם כמה עובדות היסטוריות שיסייעו לכם להבין מה מתרחש בעת הזאת .כפי שרובכם
מודעים ,הכוהנים והכוהנות באטלנטיס השתמשו בקריסטלים אדירים בגדלים ,בצבעים
ובתהודות שונים כדי ליצור דברים נפלאים בצורה החומרית .מקור העוצמה שלהם נבע
מהקריסטלים האדירים ,אופני הריפוי שלהם היו מבוססים על התדרים ההרמוניים של
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הקריסטלים .הם משכו את החכמה ואת חומר כוח-החיים הקדום של הבריאה ,ובאמצעות
הקריסטלים ,תוך שימוש באור ,צליל )טנטון( ובכוונה טהורה ואוהבת ,הם החזיקו בהכרתם
בחזיון מושלם של מה שרצו לברוא בביטוי הפיזי ,והחזיונות שלהם לבשו בדרך פלא צורה
מוצקה .הכל היה קשור ישירות לעצמי הגבוה שלהם ,לנוכחות האני הנני ולתדרים מעניקי
החיים של האלוהים אבינו/אימנו .בתחילה ,הם ידעו רק שלמות במה שבראו.
היו גם עמודי קריסטל ]אובליסק[ אדירים חשים שחדרו עמוק אל תוך האדמה ונטו לכל
הכיוונים מתחת ליבשת האדירה של אטלנטיס .היה מקדש מופלא של הלהבה הסגולה
הנצחית אליו הלכתם כאשר הושלם כל גלגול ארצי .צעדתם לתוך להבת הטרנספורמציה
הסגולה והועברתם מיידית לממלכה המתאימה בממדים הגבוהים .כך היה המוות אמור
להיות ,ולא תהליך המוות המתמשך ,הכואב והמלא בפחד שרוב האנושות חווה כיום.
רוב הקריסטלים הענקיים של עידן אטלנטיס שכבו רדומים למחצה ,והלהבה הסגולה הנצחית
לא כבתה כאשר המקדש שקע אל מתחת לגלי האוקיינוס ,אך היא עומעמה במידה רבה מאוד.
אין זה מיתוס ,ישנם מבנים ,מקדשים ופירמידות ענקיים הנחים על רצפת האוקיינוס
באוקיינוס האטלנטי ובאזור הקאריביים ,ורובם באזור איי הבהאמה ,קובה ולמול חוף
פלורידה .כל איי הודו המערבית הם שרידים של אטלנטיס .רבים מהאיים הללו שקעו בעת
המבול הגדול לפני  12,000שנים ואז צצו ועלו שוב לפני השטח במשך הזמן .שם מאוחסנים
זיכרונות העידן הזה ,הן החיוביים והן השליליים ,ממתינים להתמרתם ולחזרתם לאיזון .כחלק
מהתהליך הזה ,הלהבה הסגולה העוצמתית של הטרנספורמציה בוערת באור בהיר ובמלוא
עוצמתה פעם נוספת בתוך הספרה המוגנת של אור הבורא ,והקריסטלים החשים האדירים
הופעלו פעם נוספת .אחד מהחרוטים העוצמתיים ביותר נמצא באזור היודע בשם בימיני
)שדובר עליו לעתים קרובות בהקשר לאטלנטיס( .משם מתפרשים עמודי הקריסטל כמניפה
ומצביעים לכיוון הקצה הדרומי של פלורידה וארצות הברית ,לכיוון ברמודה ,קובה ,אמריקה
הדרומית וחצי האי יוקטאן )שהיה פעם מושבה של בני אטלנטיס( .האנרגיות מוקרנות לתוך
האוקיינוס האדיר ונישאות אל סביב העולם באמצעות אלמנט המים ,ממש כפי שהן נישאות
באמצעות אלמנט האוויר .בזמנים קריטיים אלה ,אנו מבקשים מכם להצטרף אלינו ולהביא
אל כדור הארץ צורת-מחשבה של אור הבורא שהיא כה עוצמתית עד שתקיף את הפלנטה
כולה ותהיה נגישה לכל המוכנים לקחת חלק במתנה מבורכת זו .כל אחד יכול להשתתף ,אבל
הכמות של אור ואהבה מעודנים אלה ,שאליה תהיו מסוגלים להתחבר ואותה להכיל ,תהיה
תלויה במידה שבה איזנתם והבאתם להרמוניה את מרכזי האנרגיה הפנימיים.
יחד עם האלוהים אבינו/אימנו ,אנו ממלכת המלאכים וכל הישויות הדגולות של היקום הזה,
בוראים פירמידה מופלאה של אור בתוך השמש המרכזית הגדולה .התכנסנו בתוך ארמון אדיר
זה ובאמצעות צווי האהבה המשותפים שלנו יצרנו את העירוי הגדול ביותר של חומר כוח-
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האור הקדום של הבורא הניתן לשימוש על ידי האנושות של כדור הארץ .הוא נשלח אז מטה
דרך הממדים הרבים אל המישור הגבוה ביותר של הממד החמישי ושם הוא ממתין לכם.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו בסביבה מעודנת זו ולקחת חלק במתנה אלוהית זו בכל
רמה המתאימה לכם .הירגעו ושקעו במצב מדיטטיבי )שימוש בטכניקות השליטה במצב
האלפא או הנשימה האינסופית הם כלים יעילים ביותר שיסייעו לכם להשיג את רמת
ההרמוניה המתאימה( .באמצעות כוונתכם ראו את עצמכם מורמים אל תוך פירמידה מיוחדת
זו ,ולכו לכיסא המיוחד הממתין לכם שם .הצהירו במילים שלכם שאתם מוכנים להיות שליח-
אור אלוהי ובקשו להתמלא בכמות המתאימה של שיקוי יקר של אנרגיית כוח-חיים ואור זו
הנגישה עבורכם .התמקדו בצ'אקרת הלב שלכם בעודכם נושמים עמוקות .ראו כיצד אור קטן
וזוהר בצורת יהלום נוצר לאיטו באזור לבכם; זהו תא ליבת היהלום של אור הבורא הטהור
שלכם .בעודכם ממשיכים לנשום עמוק ,ראו צורת יהלום נוספת ,מעט גדולה יותר ,נוצרת
סביב תא הליבה ,ואז צורת יהלום נוספת ,ונוספת ,עד אשר  12צורות יהלום ,כל אחת גדולה
מעט יותר ,לובשות צורה בתוך גופכם .הנקודה התחתונה ביותר נחה על צ'אקרת הבסיס
שלכם ,שתי הנקודות החיצוניות ממוקמות בצ'אקרת הלב ופרושות לרוחב כל גופכם,
והנקודה העליונה מעוגנת בצ'אקרת הכתר .בעודכם ממשיכים לנשום ,ראו כיצד צורת היהלום
הופכת תלת-ממדית; תא ליבת היהלום נשאר עמוק בתוך מרכז הלב שלכם ,אך דומה שמישהו
מושך את החלק הקדמי ואת החלק האחורי ,וגורם עקב כך לצורת היהלום להקרין החוצה
מהחלק הקדמי והאחורי של מרכז הלב שלכם.
כעת שבו בשקט בעודכם מתמלאים במהות הבורא .כאשר אתם חשים בהשלמה ,החזירו את
עצמכם לאט למציאות כדור הארץ ,ביודעכם שהשתניתם לעד .כל שעליכם לעשות הוא
להישאר ממוקדים בלבכם ולאפשר להחדרת אור אלוהית זו לזרום דרככם והחוצה אל העולם.
ככל שתחלקו יותר ,כך יינתן לכם יותר.
אולם ,אנו מעניקים לכם אזהרה ,אהובים :חיו עם כוונה טהורה ונטרו את מחשבותיכם ,שכן
דפוסי המחשבה שלכם יוגשמו במהירות רבה .עתה כפי שמעולם לא היה קודם לכן ,זהו זמן
להישאר ממוקדם בלב ולהתמקד בסדר הגבוה ביותר לטוב הגדול ביותר .התעלו מעל לשפכים
והישארו ממוקדים בעין היהלום של אור האלוהים ,ובכך תבראו גן-עדן של שלום והרמוניה.
בואו ,הצטרפו אלינו במקדש זה של אהבה אוניברסלית ,אנו ממתינים לכם שם.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.

11

חיפוש אחר הרמוניה בריקוד הקוסמי החדש
מארס 2003
מאסטרים אהובים ,רבים מכם חווים את חוד החנית של הקיום היצירתי ,בעודכם נעים
במהירות מבעד לעיוותים הנותרים של המציאות הישנה שלכם ,ולתוך חיים ונקודת-מבט
מוגדרים יותר .אולם המודעות הרגשית והמנטלית שלכם נאבקת עדיין עם הדיכוטומיה של
אמונות/צורות-מחשבה ישנות וחדשות הסובבות אתכם .מבחינה סמלית ,ביד אחת אתם
אוחזים במודעות ובחכמת הרטטים הגבוהים יותר שלכם ,אותן הרווחתם בצדק ,בעודכם
בוחנים ומעניקים תוקף לחושים שהתרחבו זה לא מכבר ,ואתם חווים את ההתגשמויות
הפלאיות הגדולות והקטנות שמתרחשות בחיי היום-יום שלכם .אולם ,ביד השניה אתם
מנסים עדיין לאחוז כלהטוטן בשפע הגועש של צורות-מחשבה מעוותות הקיימות במה שאנו
מכנים המודעות השכיחה של האנושות ,החווה את העוויתות האחרונות של שרידי מציאות
הממד השלישי/רביעי המנציחה פחד ,מחסור ,הפרדה ואת הצורך העמוק לשלוט באחרים.
אתם אכן נמצאים באמצעו של ריקוד קוסמי ,ומה שאנו מנסים לעשות הוא לעזור לכם
למצוא את המקצב והקצב ההרמוניים אשר יאפשרו לכם להחליק ,לגלוש ולשוט על פסגות
גלי השינוי של העידן החדש ,ולעדן את נקודות השפל .האם לא אמרנו לכם פעמים רבות
בעבר ,שדרמה גדולה זו שאתם נמצאים בקרבה אינה עוסקת באור ובחושך ,בטוב וברע,
בשלילי ובחיובי ,בנכון ובלא-נכון ,שכן ישנם גוונים ופירושים רבים ורמות רבות של אמת
בתוך כל אחת מהתפיסות הללו? אתם מחפשים את עמק השווה או את האיזון ,שמשמעותם
הבאת כל היבטי הישות שלכם למצב של הרמוניה ,האחד עם האחר :הגוף הפיזי ,הגוף הרגשי,
הגוף המנטלי והגוף האתרי ,כך שיהדהדו בהתאמה ,וישלימו ויחזקו אלה את אלה.
תחילה אתם משיגים זאת במה שנראה כאופן אופקי ,שבו אתם משלבים מחדש את כל היבטי
האנרגיה של עצמכם ,אשר בראתם ,במסגרת שדה הכוח שלכם או ההילה .אתם מתמקדים
מיקוד פנימי בכל צ'אקרה/מרכז אנרגטי ובאמצעות כוונת ההארה שלכם ,אתם מתכנתים
מחדש בהדרגה את כל אחד מהמרכזים הללו ,ובכך מחליפים רטטים ישנים ולא-מעצימים
בתאי-ליבה חדשים של מודעות הבורא .בעודכם עושים זאת ,האנרגיה המעודנת מכל מרכז
קורנת כלפי חוץ ומגדירה מחדש/מביאה לידי הרמוניה את התכונות והסגולות המאפיינות
מרכז אנרגיה מסוים זה .כפי שלימדנו בעבר ,כאשר אתם מביאים מרכזי אנרגיה אלה למצב
הרמוני ,כל אחד בתורו ,אתם מפעילים/פותחים שבעה חותמים של מודעות גבוהה יותר
]הערה :ראו מסר מספר " ,8המסע המקודש" –רונה[ ,אשר מצית את עמוד האור שבעמוד
השדרה שלכם ומאפשר לכם גישה לרמות מודעות אנכיות מעודנות יותר הידועות כעצמי
הגבוה שלכם ,מודעות המשיח שלכם והעצמי האלוהי שלכם או נוכחות האני הנני.
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אלה מכם השקועים עמוק בתהליך טרנספורמציה זה בעת הזאת חווים דפוסי מחשבה
מנוגדים רבים ,אבל אתם לומדים להיות צופים בתהליך ולראות את הדרמה היום-יומית של
חייכם מנקודת מבט גבוהה יותר של מאסטר .אתם חווים פחות ופחות נקודות שפל
דרמטיות ,ומעבדים אותן ונעים חזרה למרכז העוצמה שלכם במהירות רבה יותר .אולם ,זהו
זמן מכריע שבו אתם בוחנים את היכולת שלכם לתבוע את מה שיהיה האמת הגבוהה ביותר
שלכם ולשמר את האיזון שלכם בעוד גלי השינוי באים והולכים .כאשר תתרגלו להביט בעולם
שלכם מנקודת מבט גבוהה ומרוחקת יותר ,תהיו מסוגלים לראות את קווי-זמן העתיד
האפשרי האנרגטי אשר הסובבים אתכם בוראים באמצעות צורות המחשבה והפעולות
החיוביות/שליליות שלהם .אתם תראו אינטואיטיבית מה יהיה עתידם אם הם ימשיכו בנתיב
הנוכחי שלהם – אולי לא את הפרטים המדויקים – אבל את התוצאות הנעלות או הפחותות
של מעשיהם .ממש כפי שאנו איננו יכולים להתערב או לפתור את בעיותיכם עבורכם ,אתם
לא תהיו מסוגלים להתערב עבור הסובבים אתכם .מה שתוכלו לעשות הוא לא להישאב לתוך
הדרמה השלילית שלהם ,ותוכלו לשרתם באופן הטוב ביותר על ידי כך שתשמשו דוגמה
ותישארו יציבים בעוצמת מרכז הלב שלכם ,בכל רגע ורגע ,ואין זה משנה מה מתרחש בעולם
סביבכם.
זהו זמן מרגש מאוד להיות בכלי הפיזי ,ואף על פי כן ,הכלי הפיזי שלכם נאבק כדי לא לפגר
אחר התדרים הגוברים והולכים שנגישים לכם ושאותם אתם משלבים בכל רגע ,בכל יום.
רבים מכם שלא סבלו מהצטננויות ,משפעת או מבעיות עיכול במשך שנים רבות חווים כעת
תסמינים מטרידים אלה וכמה מכם שאלו" :מה עשיתי לא-כשורה?" אינכם עושים דבר לא-
כשורה ,ידידיי האמיצים; מה שאתם עושים כשורה הוא שגורם להתפרצויות לא-נוחות אלה
של לחצים גופניים .זו דוגמה טובה לצורות מחשבה מגבילות ישנות :אתם רואים תסמינים או
מחלות אלה כרעים או כלא-בריאים וסבורים שאתם נענשים או שעשיתם דבר-מה לא-כשורה.
אנו מכירים בעובדה שתופעות אלה אינן חוויה נעימה) .כמובן שאין זו ידיעה מיד ראשונה,
אבל אנו רואים וחשים במצוקה שלכם( .אולם ,ברצוננו לתת לכם היבט אחר של האמת שבו
תוכלו להרהר .פעם נוספת ,רבים מכם השקועים עמוק בתהליך ההתעלות/הטרנספורמציה
חווים תסמינים לא-נוחים אלה כדרך המאפשרת להתמיר במהירות אנרגיות שליליות ישנות
שבתוך הכלי הפיזי שלכם .תוכלו לכנות זאת בשם התמרה או הטבלה באמצעות אש,
שריפה/שחרור של דפוסי תדר ישנים כדי לאפשר לתאי מודעות קריסטל מעודנים וגבוהים
יותר לחדור ולהשתכן בתוככם .לא כל הוירוסים הם רעים ולא כל התסמינים הלא-נוחים
שאתם חווים הם רעים .ראו אותם כאמצעי למטרה וכמשמשים ליעד גבוה יותר .גם דברים
אלה יעברו ,אהובים.
אנו מבקשים מכם להזין את עצמכם ,לשים לב יותר מאי פעם לכלים הפיזיים שלכם
ולסימנים או למסרים שהגוף החכם שלכם מקרין לכם .כיצד תיהנו מעולם יפהפה של אהבה,
שמחה ושפע שאתם בוראים אם הכלי הפיזי יקר-הערך שלכם אינו חיוני ובריא?
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ברצוננו להמשיך כעת בהסבר שלנו לגבי מה שאנו מכנים "המערכה השניה" של תהליך השינוי
המתרחש כעת על כדור הארץ .במסר האחרון ביותר שלנו ,הסברנו כיצד שלושת הצ'אקרות
התחתונות חייבות כעת להתנקות/להתאזן כדי לקבל את אנרגיות הגוף המנטלי המעודנות
יותר ואת הדינמיקות של האלוהים-אבינו :כוח ,אמת ,אומץ ואת הרצון לברוא תוך שימוש
באנרגיות המתפרצות כלפי-חוץ של התכונות הזכריות .אף אחד אינו חסין כנגד דפוסי אנרגיה
אלה החודרים עמוק .אין זה משנה היכן ניצב אדם על סולם ההתעלות ,כל אחד ואחד יחווה
את השפעות תדרי האור העולים בתנועה ספירלית מעלה .כפי שאתם רואים ,רבים בעולם
נעו עמוק יותר לתוך ההפרדה והפחד ,והם מעניקים בנוקשות תוקף לכך שהדרך והאמת
שלהם הן הדרך המקובלת/הנכונה היחידה .וכאן מגיע אחד מהמבחנים הגדולים ביותר
עבורכם כמי שתבעו דו-קיום שליו והרמוני לכול כמציאות שלכם.
מסעה של השליחה שלנו לאיים הקאריביים תוכנן לפני חודשים רבים ,ולא היה זה מקרה
שהיא הייתה שם בזמן נתון זה ) 1עד  8לפברואר– 2003 ,רונה( .הקבוצה שנקראה/נדחפה
להיות שם עמה קיבלה משימה מיוחדת בממלכות הגבוהות יותר לפני זמן רב מאוד ,והסכימה
להיוולד יחד בתקופה האחרונה של אטלנטיס .הם הגשימו את משימתם באותה תקופת-חיים
ומתו יחד במבול הגדול שהטביע את השרידים האחרונים של אותה יבשת אדירה .חלק אחר
בתכנית היה שהם ישובו יחד בתקופת-החיים הזאת כדי לסייע לריפוי/התמרה של אנרגיית
אטלנטיס שלילית ישנה ,וכן שיהפכו לנושאי תאי ליבת היהלום של אור הבורא ,אשר יזרמו
מטה ממרכז הלב של הבורא העליון ויונחו בפירמידת האור שבמישור הגבוה ביותר של הממד
החמישי .הקבוצה כיחידה אחת נלקחה לאותה ממלכה מעודנת ,והם קיבלו באופן
אינדיבידואלי את שניים-עשר ההיבטים של אור הבורא ואת תא ליבת היהלום .הם נלקחו אז
בגופיהם האתריים מטה אל תוך המים שם קבורים השרידים העתיקים של תרבות אטלנטיס
מתחת לחולות הזמן .כל אחד ביקר באחד מהמקדשים המיוחדים והביא עמו מתנה סמלית
שהושארה שם עבורו; ואז בעודם נושמים יחדיו את הנשימה האינסופית ,אותו תא יהלום
נפלא של אור הבורא החל סובב את כדור הארץ באמצעות אלמנט המים ואלמנט האוויר.
כמו כן ,לא היה זה מקרה שמעבורת החלל קולומביה התפרקה באטמוספירה באותו זמן .שוב,
אנו אומרים ,לא ,לא יזמנו אירוע זה ,אך היה זה הסכם-נשמה של אותה קבוצה אמיצה
שהסכימה לסייע לתהליך דרמטי זה של התפתחות בכל דרך שתידרש .שעה שאנשי העולם
הפנו את מחשבותיהם לכיוון השמים ופתחו את לבם בעצב לנשמות היפות שמתו ,אותו תא-
יהלום של אור-הבורא חדר למרכז הלב של כל אלה שהיו "פתוחי -לב" מספיק כדי לקבלו.
האם אתם יכולים לראות מדוע ביקשנו מכם להתעלות לנקודת-מבט גבוהה יותר כצופים במה
שמתרחש בעולמכם היום? אינכם יכולים לדעת מהי התכנית הכוללת לעתיד ,או כיצד אירוע
טרגי לכאורה יכול להיות חלק מדרמה גדולה יותר במסגרת תכנית-האב האוניברסלית ,אשר
תוצאתה תהיה בסופו של דבר לטובתם הגבוהה יותר של האנושות וכדור הארץ .היו סמוכים
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ובטוחים שכל מי שהסכימו להקריב את עצמם ,בעבר ,בהווה או בעתיד ,בכל דרך שהיא,
לטובת הכלל ,עושים זאת באהבה רבה כל כך ומרצונם החופשי בממלכות הגבוהות ביותר,
כחלק מחוזה הנשמה שלהם ,לו הסכימו קודם שהתגלגלו בגוף הפיזי .התאבלו על אהוביכם,
אך גם שמחו עמם בעודם חוגגים את ניצחונם בממלכות הגבוהות יותר .זו גם אחת
מהאמיתות הגבוהות יותר שאנו מבקשים מכם לאפשר לדור במודעות שלכם .יקל עליכם
לקבל את מצבי המצוקה אשר יתרחשו בעודכם מתמודדים עם אתגרי העתיד.
בואו ,אהובים ,אפשרו לנו לקחת אתכם לפירמידת האור באותה ממלכה נפלאה שבממד
החמישי הגבוה ביותר ,כדי שתוכלו לקבל את תא ליבת היהלום שלכם של אור הבורא הטהור,
וכדי שגם אתם תהיו לנושאים/מעגנים של מתנה יקרת-ערך זו ,ותפיצו את אורה ממרכז הלב
שלכם ואל העולם מהמקום שבו אתם חיים .בעשותכם זאת יהיה בידכם כל הדרוש כדי
"לעמוד" בקצב הגובר והולך של ריקוד העתיד הקוסמי .אנו מחכים לבואכם בציפייה גדולה.
אנו אוהבים אתכם אהבה גדולה ועמוקה.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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לשאוף לשלום מבפנים
אפריל 2003
מאסטרים אהובים ,הגיע הזמן לערוך רשימת מצאי של מחשבותיכם ושל האנרגיה הרגשית
שאתם מקרינים בימים אלה של קונפליקט ,תהפוכות ומתח על הפלנטה שלכם .האם אתם
מדללים או מעוותים את הילת ההרמוניה שבראתם סביבכם ,על ידי כך שאתם מאפשרים
לעצמכם להיתפס לתוהו ובוהו של ההרס וההשמדה המתרחש על כדור הארץ בזמן הזה?
האם אתם שקועים בתרחישים המוצגים שוב ושוב על מרקעי הטלוויזיה ,ברדיו ובעיתונים?
האם אפשרתם לעצמכם פעם נוספת להימשך חזרה לתוך הדחיסות של הסביבה השלילית של
האשליה? אם התשובה שלכם לכל השאלות הללו היא כן ,אתם מתדלקים את רטטי
הקונפליקט של המצב העולמי באמצעות האנרגיה שלכם במקום להוסיף את העוצמה,
האהבה והאור שלכם לאלה של שליחי שלום אחרים ברחבי העולם .האם תעמדו לצד אלה
שתשוקתם הגדולה ביותר היא להביא לפתרון של שלום לטובתם הגדולה ביותר של כולם ,או
האם תתייצבו שלא מדעת לצד אלה הרוצים להנציח הפרדה ,סבל ושליטה?
אין כוונתנו שלא תתעדכנו במה שקורה ברחבי העולם ,אך אנו אומרים שכעת ,יותר מתמיד,
אתם חייבים להתעלות אל מעבר למה שמתרחש ולהצטרף אלינו כצופים מנקודת מבט גבוהה
יותר ,נקודת מבט שבה אין דרך נכונה ודרך לא-נכונה ,רק גוונים שונים של האמת ומניעים
שונים ,נקודת מבט שבה אף גזע ,ארץ או דת אינם צודקים לחלוטין או אשמים לחלוטין ,או
טועים לחלוטין .זכרו ,כל נשמה על פני האדמה נושאת ניצוץ של האלוהי בתוכה .אתם
חייבים להישאר ממוקדים בלבכם ולהתכוונן לעצמי הגבוה שלכם ,במודעות שהשראתה
נובעת מהרוח כך שהפעולות וההחלטות שלכם יעלו תמיד בקנה אחד עם התכנית האלוהית.
אז ,אהובים ,תעמדו בקרב שורות הצדיקים שתשוקתם הגדולה ביותר היא להחזיר את כדור
הארץ והאנושות למצב אמיתי של דו-קיום של שלום ,בסביבה שבה האלוהים אבינו/אימנו
הוא השליט העליון.
ללא ספק ,ישנם אלה שהסכימו למלא את תפקיד "פרקליטי השטן" ,אלה המציגים בפניכם את
הצד המוצלל שלכם בדרכו הרסנית ביותר .יש אחרים שטוענים בצדקנות-עצמית שמניעיהם
הם הנעלים ביותר והאלטרואיסטים ביותר ,אך אנו רואים את המניעים הנסתרים שמאחורי
ההחלטות שמתקבלות ,ואת הפעולות המבוצעות בשם השלום והצדק .משחק הדואליות
משוחק על כדור הארץ בצורתו הדרמטית ביותר ברגע זה ,ועליכם להחליט האם להימשך אל
תוך הספירלה הסובבת מטה של פעולה קרמתית המונית המתרחשת עכשיו.
דיברנו פעמים רבות על חוקי הסיבה והמסובב ,או על כך שלכל פעולה יש תגובה ,שתוצאתה
במה שידוע כקרמה חיובית או שלילית .במשך עידנים רבים ,אתם ,כנאורים ,עבדתם בחריצות
כדי להביא לידי איזון את הקרמה האישית שלכם ,את הקרמה של אבות אבותיכם ,ואת
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ההשפעות הקרמתיות של הגזע שלכם .זה היה חלק גדול ממשחק הדואליות והקוטביות,
לחזור לאיזון ולהרמוניה בכל היבטי ישותכם .ולכן מה יקרה עכשיו בעוד רוחות המלחמה,
הקונפליקט וההשמדה סובבות כענן שחור וכבד סביב כדור הארץ ,נוגעות בכל ומשפיעות על
הכל ועל כולם? הדבר תלוי במה שאתם מרגישים וחושבים ,יקירים ,במה שנמצא בראשכם
ובלבכם ,האם תתייצבו בנחישות באור או תוסיפו לצורות המחשבה הקרמתיות השליליות
הנוצרות בכל רגע ורגע .רבים מכם הצליחו להפליא לאזן את ספר-החשבונות של הקרמה של
חייכם ,והניחו לנו לקרוא לו כעת בשם זה" ,ספר-החשבונות של החיים" ,שבו יש לכם טורים
לפלוס ולמינוס והמטרה שלכם היא להפוך את המינוסים לפלוסים או לדפוסי אנרגיה
חיוביים.
איננו מבקשים מכם לשבת בפסיביות בצד ולא לעשות דבר .אתם מתבקשים לקום ולהתגייס,
שכן אנרגיית כוח-החיים הדינמית שלכם דרושה כעת יותר מתמיד .אתם עוצמתיים הרבה
יותר מכפי שאתם חושבים ,ידידיי האמיצים ,ואתם ממלאים תפקיד חשוב בהשגת פתרון של
שלום במצב עולמי מדאיג מאוד .לאנרגיה שאתם מקרינים ממרכז הלב שלכם יש השפעה על
תוצאת הקונפליקט הגדול הזה ממש כמו לאלה הנמצאים ב"קווי החזית" .גם אתם נמצאים
בקווי החזית ,כביכול ,שכן יש לכם את היכולת להתחבר לחומר כוח-חיים ראשוני וגולמי
ולעצבו לצורות-מחשבה ולפעולות עוצמתיות המסוגלות להתגבר על כל צרה .הנשמות
האמיצות שנקראו לשדה הקרב ,ואין זה משנה לטובת איזה צד הן נלחמות ,אם הן עושות
זאת מתוך שאיפה לצדק אמיתי לכל ,ועם חמלת הרוח כלפי אחיהם בני האדם ,במקום שנאה,
רצון לנקום ולשעבד אחרים ולשלוט בהם ,אזי הן מתפקדות כלוחמים צדיקים וכוחות
השמיים ניצבים לצדן.
השימוש שלנו במונחים "לוחמי שלום" ו"לוחמי אור" או מה שנתפס כמונחים צבאיים ,הטריד
רבים מכם .פעם נוספת ,ישנם פירושים שונים רבים והיבטים שונים לאמת .מאז נפילת כדור
הארץ והאנושות לתוך דחיסות ההפרדה והכאב ,אנו נלחמנו בנחישות עבורכם ואתכם .אנו
נלחמנו בצללי האשליה והשליליות שנוצרו על ידי אמונות הפחד ,האשמה וחוסר-הערך של
מודעות ההמונים שלכם .אנו נלחמנו כדי לסייע לכם לשוב ולהתחבר עם האלוהות שלכם,
ולסייע לכם לזכור עד כמה אתם נפלאים באמת .אנו מילאנו בחריצות אחר פקודות והוראות
שנמסרו לנו מאת האלוהים אבינו/אימנו והבורא" ,סייעו לילדים שלנו לחזור אל האור ולחזור
ולתבוע לעצמם את מורשתם האלוהית" .כן ,אנו היינו מעורבים במשך עידנים רבים במלחמה
בין אור הבורא ובין צללי האנושות ,אבל כלי הנשק שלנו היו אהבה ,חמלה ,הבנה ותמיכה,
שעה שאתם חציתם את עמקי הייאוש וביקשתם להמריא אל פסגות הרי התקווה וההארה.
אם תצטרפו אלינו במאמצינו להביא אור אל תוך עולם הצללים ואל לבבות האנושות; אם
תתייצבו בנחישות באמונתכם שהצדק ינצח בסופו של דבר )ביודעכם שרק האלוהים
אבינו/אימנו מודע לתמונה הכוללת ולמה שהוא באמת התוצאה הטובה ביותר(; אם תוכלו
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לשמר תחושה פנימית של שלום ושמחה ולהקרין את האהבה המתפשטת של הבורא לכול
האנושות ,אז תהיו באמת לוחמים בלגיונות האור שלנו.
אלה שמוחים ,צועקים ומפגינים למען השלום מוסיפים את האנרגיה שלכם לכור ההיתוך של
התוהו ובוהו .הם לא מציעים פתרונות או נוקטים בפעולה חיובית ,אלא מטיחים האשמות
ומוחים כלפי פעולות של אחרים ,מצהירים שאי-פעולה היא הדרך היחידה להשיג שלום
והרמוניה .זו צורה אחרת של ישיבה על הגדר ,או אי נקיטת עמדה .אמרנו לכם פעמים רבות
בעבר ,הגיע הזמן לרדת מהגדר ,הגיע הזמן להצהיר איזה צד תשרתו ,את האור או את צד
הצללים .הגיע הזמן להצהיר שאתם שליח של האור ,ניצוץ אלוהות בוער ,ובוראים-שותפים
של אהבה ,שמחה ,שפע והרמוניה ,או בן אדם המוכן ללכת בדרך הקלה על ידי נהייה אחר
תכתיבים של אחרים ,ואי לכך ,לעת עתה ,להניח בצד את זכות האבות האלוהית שלכם.
"שלום" היא מילה שנשמעת הרבה בזמנים אלה של תהפוכות ,וניתן לפרשה בדרכים רבות.
אתם משתמשים במונח "שלוות נפש" ]באנגלית ,[peace of mind ,שמשמעותה הלך רוח שלו
ורגוע החופשי ממחשבות צורמות ולא-הרמוניות ,או מקונפליקט מנטלי .שלום עשוי להביע
הסכם הדדי בין שני אנשים ,משפחה ,קבוצה ,שכונה ,עיר או אומה המועיל לכל המעורבים,
והמביא אווירה שלווה ,רגועה ובטוחה ,כמו גם סדר חוקי .הוא יכול גם להביע חוזה או הסכם
שמטרתו למנוע או לעצור קונפליקט בין שתי סיעות מתנגדות .אתם עשויים להיקרא אנשים
רודפי-שלום או "פציפיסטים" מכיוון שאתם דוגלים בסביבה של שלום או קוראים לכונן
סביבה שכזו .אפשר שאתם "שוחרי שלום" או מנסים "להשכין שלום" באמצעות פעולות של
פיוס או על ידי פתרון אי-הסכמה באמצעות פשרה .שלום הוא התוצאה הסופית של השגת
הרמוניה ואיזון בכל מצב .שלום לעולם אינו מושג באמצעות טבעו הרגשי של האגו או
תודעתו ,אלא באמצעות אנרגיות הרטט הגבוהות יותר של הרוח המבקשות תמיד את
התוצאה הטובה ביותר עבור כל הנוגעים בדבר .בעולם הדואליות והקוטביות שלכם ,המטרה
המיטבית היא לשאוף לאיזון ולהרמוניה בכל הדברים ,אך הרמוניה זו חייבת להתחיל מבפנים.
היא חייבת לפרוח בתוך הלב שעה שאתם מאפשרים לרוח לרדת ולהשתכן פעם נוספת בתוך
הכלי הפיזי שלכם .אז אתם תתחילו לראות באמצעות עיניים אוהבות ולהאזין באמצעות
אוזניים חומלות .אתם תדעו שכל שאתם רוצים כבר שייך לכם ,ושוב אין צורך לקחת את
השייך לאחר .אתם תמיד שואפים למצב של "מנצחים בלבד" ,ואתם יודעים שכאשר אדם
אחד מפסיד ,כולם מפסידים גם כן .אתם הופכים לאלופי האור ואתם צועדים ברכות אך
באומץ בעודכם נושאים את החרב האתרית הבוערת של הרצון ,הכבוד ,האמת והצדק
האלוהיים .אתם מאשרים את האמת שלכם ,ואתם חיים את האמת שלכם ביציבות עם
יושרה וענווה ,מלמדים באמצעות דוגמה אישית ,ומאפשרים לכל האחרים זכות דומה .אתם
חייבים תחילה לחפש את השלום בפנים ,אהובים ,וכאשר תמצאו את שאתם מחפשים ,אתם
תקרינו הילה של שלום אל העולם ,שם היא תפגוש בהילות של אחרים ותתעצם על ידן
באופן שלו והרמוני .יחד ובעוצמה ,אתם יכולים להתגבר על כל צרה ואתם יכולים לברוא
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ולהגביר את תאי/אזורי האור שאתם בונים על כדור הארץ ,כמו גם בממד החמישי .וכאשר
צורות מחשבה של אור אלה יגיעו לרמה מסוימת ,הן יתחילו להתגשם באורח פלא על
המישור הארצי .רבים מהחזונות שלכם קרבים לנקודה שבה יתגשמו לכאורה ללא כל מאמץ.
המגעים האחרונים מבוצעים וההכנות כמעט והושלמו ,אהובים; כעת צפו לתוצאות
המופלאות של כל מאמציכם הנחושים.
חוסר האנושיות של האנושות כלפי בניה היה תהליך מתמשך וקבוע מאז הנפילה לדחיסות.
דו-קיום שליו לא היה כמעט אף פעם התוצאה האולטימטיבית של קונפליקט .הכוונה
הבסיסית הייתה לעתים קרובות ביותר לכבוש ,לתפוס ,להכניע את האחר ללא כל התחשבות
לרווחת אלה שנקלעו לקונפליקט או שאולצו להילחם.
הסברנו לפני זמן מה כיצד התהום שבין האור והצללים מתרחבת ,כמעט כאילו עולם המלא
בדפוסי רטט של אור הולך ומתהווה במקביל ומעל לעולם התלת-ממדי של האשליה והצללים.
מצב זה הופך מוגדר באופן דרמטי בכל יום .הכרחי שתישארו ערניים ,ממוקדים בלב ומלאים
בהשראת הרוח בכל רגע ורגע .אתם חייבים ללמוד להציב גבולות אנרגטיים ,ולחזק בקביעות
את המגן או את עמוד אור הבורא המגן שלכם .אתם חייבים להאזין ללחישות לבכם ,שכן שם
תהיה לכם גישה לאוצרות החכמה שמשאירים עבורכם המדריכים והמורים המלאכים.
כנסו פנימה ,בני לווייתי הנאמנים ,וזכרו כיצד ,לפני עידנים רבים כל כך ,הגבהנו עוף ביקום
יחדיו ,בראנו גלקסיות ,עולמות ותרבויות חדשים מעבר לחלומות הפרועים ביותר שלכם.
זכרו כיצד היה נגיש עבורכם חומר הבריאה האלוהי ,וכל שהיה עליכם לעשות הוא לקחתו
באמצעות מודעותכם ולעצב אותו לצורה .זכרו כיצד כל שהיה עליכם לעשות הוא לדמיין
דבר-מה ומיד הוא הופיע לפניכם בדרך פלא .נסו לזכור את הצורות הרבות שלבשתם ,חלקן
אנושיות ,אך גם צורות שונות רבות במגוון הרכבים ,מרקמים ומאפיינים ,אך כולן יפהפיות
ומושלמות בעיני האלוהים אבינו/אימנו .חשוב שתזכרו שאתם חוויתם כל גזע שורשי שאי-
פעם אכלס את כדור הארץ ,משמעות הדבר שאתם עטיתם כל צבע ונשאתם את המאפיינים
של כל גזע המתגלם כעת על הפלנטה שלכם .אנו אומרים לכם שאתם ישות רבת-פנים
שחוותה את כל העושר והמגוונות שיש לפלנטה הזאת ,למערכת השמש הזאת ,לגלקסיה
ויקום האלה להציע .ולכן איך תוכלו לשפוט את אחיכם ואחיותיכם מכיוון שבתקופת החיים
הזאת הם בעלי צבע עור שונה משלכם ,שיש להם מנהגים ואמונות שונים משלכם ,שהם
סוגדים באופן שונה או קוראים לאלוהים שלהם בשם שונה? כבר נאמר ,אך ראוי להיאמר
שוב ושוב ,אתם שופטים רק את עצמכם!
זכרו ,אהובים ,בזמנים אלה של שינויים גדולים ,אתם יכולים להשפיע .הקרינו את האור
והאהבה שלכם לעיני כל .אפשרו לנו לעזור לכם להגשים את המשימה הארצית שלכם ולהזין
אתכם באהבתנו .יחד ,אנו ננצח .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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עכשיו הוא הזמן
מאי 2003
מאסטרים אהובים ,פעם נוספת ,עכשיו הוא הזמן עבורכם להיענות לקריאה; עכשיו הוא הזמן
עבורכם לצעוד קדימה ולומר" :אני מוכן" ,עכשיו הוא הזמן עבורכם להשליך את שאריות
התחפושת שעטיתם עבור הדרמה הארצית שבחרתם לשחק בתקופת החיים הזאת .שיחקתם
עם התפיסה של "התעצמות העצמי" מספיק זמן .הגיע הזמן להושיט יד וליטול את גלימת
האור הממתינה לכם ,לבוש המכיל את כל הידע ,התכונות והאיכויות של המאסטר
שהשארתם מאחור כאשר התגשמתם בכלי הפיזי.
העמסתם על עצמכם רבדים של תפיסות וצורות מחשבה שליליות ,המגבילות את העצמי,
מגלגולים קודמים רבים ,כדי להתמודד עם האויב הגדול ביותר שלכם ולכבוש אותו ,הפחד.
הסברנו פעמים רבות בעבר שהפחד הוא היעדר האהבה ברמה מסוימת .כל הרגשות ,הדחפים
והאמונות השליליים כגון כעס ,אשמה ,בושה ,חוסר ערך ,דימוי עצמי נמוך ,טינה וכן הלאה
נובעים מתחושת היותכם מנותקים מהאור ומהאהבה מעניקי החיים של האלוהים
אבינו/אמנו .אתם למדתם להשליך רגשות אלה החוצה אל הסובבים אתכם במאמץ להשיג
מחדש את תחושת החום ,השמחה ,הביטחון וההתעצמות שהאהבה ללא תנאי של הבורא
מחדירה אל מרכז הלב שלכם .במשך העידנים ,שכחתם בהדרגה שכל התמיכה הרגשית
שתזדקקו לה אי פעם מסופקת באמצעות אותה קרן אור אנכית המחברת אתכם אל נוכחות
האני הנני האלוהית ובסופו של דבר אל הבורא.
התחלתם להקרין חוטי התקשרות רגשיים אל הסובבים אתכם ,שתוצאתם הייתה "מלחמת
משיכות" בצורות רבות בין פרטים ,זכר ונקבה ,משפחות ,תרבויות ועמים .זוהי מלחמה רגשית
שבה אין מנצחים ,רק מפסידים ,שכן אף אחד אינו יכול להפיק מאחר את הדבר אשר ינצח
את האויב המגביל המכונה פחד.
אתם נמצאים בתהליך של מציאת דרככם חזרה אל "האהבה של הלב המקודש" שלכם ,שהיא
אהבה ללא-תנאי .אהבה עם תנאים הפכה לנורמה כאשר האנושות שקעה אל תוך הדחיסות,
ומתוך דפוסי מחשבה שליליים אלה נבעו כל שאר התפיסות המגבילות והפכו לאמת שלכם.
עכשיו הוא הזמן להפוך את התהליך על פיו ,לשחרר ולהבנות מחדש את המציאות הנוכחית
שלכם ,מציאות חדשה אשר תקיף את כל השיעורים שנתנו לכם במשך השנים האחרונות.
נתנו לכם דרכים לנטר את המחשבות שלכם ולהרגיע את המוח כדי לתכנת מחדש את התת
מודע שלכם ואת ההכרה המודעת באמצעות חכמה גבוהה יותר מהעצמי האלוהי שלכם.
סייענו לכם לאזן את ההכרות הרבות של מערכת הצ'אקרות שלכם כדי שפעם נוספת הן
יעבדו בהרמוניה ,האחת עם השניה .היש פלא שהתחוללה מלחמה ביניכם לבין הסובבים
אתכם ,שכן אתם נלחמתם בקרב אבוד עם עצמכם במשך זמן רב כל כך.
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כאשר אתם מתחילים לחוות את השלווה בהכרתכם ,אתם גם מתחילים לחוות שמחה וחסד
בלבכם ,שכן הם קשורים קשר עז .הגיע הזמן עבורכם לשחרר את כל התפיסות הללו שאינן
תומכות בחזון העתיד הגבוה והמעצים ביותר ,שכן בין אם אתם מאמינים בכך או לא ,בכל
יום אתם הופכים לבוראים-שותפים עוצמתיים יותר ויותר.
ממש כמו בדרמה המתגלמת על הפלנטה שלכם היום ,היה זמן בעבר הרחוק שלכם ,גם כן,
שבו צעדתם קדימה ואמרתם" :אני מוכן לשרת" .עזבתם את היופי ,הביטחון והנוחות של ארץ
מולדתכם ונדדתם אל הלא-נודע .מאות שנים התכוננתם והכנתם את עצמכם למשימה שלכם,
ונבחנתם שוב ושוב כדי לראות אם אתם אכן מוכנים.
נשבעתם והסכמתם לאפשר לעצמכם לצמצם את אורכם ,חכמתכם ועוצמתכם לכל רמה
שתידרש על ידי פיצול העצמי הנפלא שלכם שוב ושוב ,כדי להגשים את משימתכם המיועדת.
אהוביכם איחלו לכם כל טוב וצפו בכם עוזבים בעצבות גדולה ,אך גם בגאווה רבה ,שכן הם
ידעו שאתם יוצאים למשימה אדירה ,משימה שהאלוהים אבינו/אמנו העניק לה ייפוי-כוח .הם
ידעו שאתם תעדרו זמן רב מאוד ,והם גם ידעו שאתם תשכחו אותם אך שהם לא ישכחו
אתכם .כעת חברי המשפחה הרוחנית שלכם שולחים לכם קרני אור מהבית ,מכתבי אהבה
המספרים לכם עד כמה הם מתגעגעים אליכם ושהגיע הזמן לשוב .אכן ,הגיע הזמן לאיחוד
רוחני בממדים אדירים.
השופר הקוסמי הקורא לקרב להסתיים נשמע ,והגיע הזמן לחזור לאחוזה האמיתית שלכם
כשליחי-אור בוגרים לגמרי של הבורא .משימה חדשה מוצעת לכם ,משימה המחייבת שתתבעו
לעצמכם מחדש את כל שהשארתם בדרך הירידה שלכם אל תוך ממלכות החומר של
המציאות .שעה שאתם נעים קדימה ,אתם שבים ומתאחדים עם המשפחה הרוחנית שלכם,
גם כן.
הקרב שבין האור והחושך היה למעשה קרב שהתרחש ביניכם .כאשר רסיסי ביטוי רבים
הובאו לתוך ההתגשמות הפיזית ,כולכם התחלתם להאמין ולטעון שהדרך שלכם היא הדרך
הנכונה או האמיתית ,שהמנהגים והמסורות שלכם הם הטובים ביותר ,או שהדת והטקסים
שלכם היו היחידים שאלוהים מעדיף .האנושות יצרה טווח רחב של אור וצל בו המטוטלת של
האמת והעוצמה נעה קדימה ואחורה במשך העידנים הרבים הללו .מסקירת העבר שלכם ברור
שלעולם אין מנצחים אמיתיים כלשהם במלחמה ,רק שינוי של עוצמה וסוגים שונים של
בעיות או אי-צדק .האנושות לא למדה עדיין את אמנות ההתעצמות באמצעות פעולה חיובית
תקיפה הדורשת צדק לכל .המלחמות שאתם נלחמים עכשיו הן תוצאה של זרעי שנאה ופחד
שנזרעו לפני אלפי שנים ,ועד אשר המין האנושי יקבל את האמת שכולכם אחים ואחיות
ברוח ,לא יהיה שלום אמיתי על הפלנטה ,פלנטה הרוויה בדפוסי רטט של פחד והגבלה של
הממד השלישי והרביעי ,והמעוכבת על ידם .כאשר הפלנטה והאנושות יתעלו בסופו של דבר
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אל תוך התדרים המעודנים של הממדים הרביעי והחמישי הגבוהים יותר ,ישרור שלום על
הפלנטה והמלחמה תהיה זיכרון עבר מעורפל ומרוחק.
לכן הגיע הזמן שתצטרפו ללגיונות האור המנסים לברוא פלנטה חדשה שבה ישלטו השלום
וההרמוניה .כל אחד מכם עוצמתי הרבה יותר מכפי שאתם מדמיינים ,במיוחד עם רכשתם את
כלי המאסטריות שהצענו לכם ואתם משתמשים בהם .בכל פעם שאתם מבקרים בפירמידת
האור והעוצמה שלכם וממלאים את עצמכם בשיקוי האור והאהבה האלוהי של הבורא ,אתם
מחזירים אל תוך הממלכה הפיזית שלכם עוד מאותה אנרגיה מופלאה .אתם מקרינים אותה
והיא מופצת כמתנה אל כל הסובבים אתכם .לאט אבל בבטחה אתם מביאים מטה אל כדור
הארץ את לבני הבניה העשויים אור ,בהם תשתמשו כדי לברוא מחדש חלומות ופרוייקטים
שחזיתם בממלכות הגבוהות יותר.
אהובים ,האם תעבירו לידינו את הכאב הרגשי שלכם ותאפשרו לנו להראות לכם כיצד לחזור
לשלווה ולהרמוניה הרגשיות הפנימיות? האם תאפשרו לנו לסייע לכם להחליף מחשבות
מגבילות וישנות בתפיסות מעצימות חדשות? האם אתם אמיצים מספיק כדי לכתוב את חזון
העתיד שלכם ולהציב אותו בפירמידת האור שלכם ,ולבקש את התוצאה הגבוהה ביותר לכל?
האם אתם מוכנים לשחרר כל התקשרות לתוצאה? שעה שאתם מתאימים את הרצון שלכם
לרצון הבורא ,אתם תופתעו מתחושת החופש והוודאות שתרגישו ,שכן תשוקתו של הבורא
היא תמיד לטובתכם הגבוהה ביותר .הרמוניה מנטלית נובעת מתכנות מחודש של מחשבות
מגבילות ושליליות ישנות שהן שיפוטיות ,נוקשות ושולטות .אובייקטיביות מנטלית נובעת
מחכמת החוקים האוניברסליים ,הבנתם והאמונה בהם .כשליחים של אור ,אתם תשאפו
לחיות על פי הסטנדרטים המוסריים הגבוהים ביותר באמצעות התנהגות ישרה ומוסרית,
ובתשוקה בוערת לראות צדק לכל .בריאות רגשית ומנטלית ורווחה פיזית הן תוצאה של
למידה לחיות במרחב המקודש של הלב ,שעה שאתם נשארים קשובים לחכמה של העצמי
הגבוה שלכם .כאשר אתם לומדים לתפקד בדממה של הרגע המקודש של האינסוף או בנקודת
הדממה של הבריאה ,דברים קסומים מתחילים להתרחש לכם וסביבכם .אתם מתחילים
לברוא שדה כוח אנרגטי סביבכם שהוא בלתי-חדיר .הגוף שלכם מחדש את עצמו ללא הרף
באמצעות צורות המחשבה ודפוסי האנרגיה שאתם מקרינים .שנו את הדפוסים המגבילים
ואת צורות המחשבה השליליות לרטטים חיוביים ומרחיבים ותשנו את גופכם ,את המציאות
שלכם ואת עולמכם.
האם אתם מוכנים להרחיב את המחשבות שלכם כך שיכילו מציאות חדשה? האם אתם
מוכנים להרחיב את הגבולות שלכם לגבי מה שאתם יכולים ולברוא במציאות החדשה שלכם?
האם אתם מוכנים לתבוע לעצמכם את השגשוג והשפע בכל הדברים שאתם רוצים? האם
אתם מוכנים להרחיב את הכרתכם ואת החזון שלכם ולהתפשט כלפי מעלה וכלפי חוץ כך
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שתכללו את כל התפיסות/ההמצאות המופלאות החדשות הממתינות לכך שמישהו יזמן ,ישלב
ויברא אותן?
הביטו בהתקדמות האנושית במאה השנים האחרונות לערך .אתם השגתם התקדמות מדהימה
בכל תחומי הקיום הפיזי .אנו אומרים לכם ,ידידים יקרים ,זה כלום בהשוואה למה שממתין
לכם כאן ועכשיו .מתרחשת קפיצה קוונטית באבולוציה של המודעות האנושית ,ואלה
המכינים את עצמם להתקדמות זו הם אלה אשר יקבעו את הקצב של מה שיתרחש במשך
השנים הבאות והחשובות הללו על הפלנטה.
אמרנו לכם שבורא העליון לוקח כעת חלק פעיל בתהליך האיחוד המחודש .צבעים חדשים
ומופלאים ,מעבר לכל מה שאתם יכולים לדמיין ,מגדירים מחדש את הקרניים ,כפי שאתם
מכירים אותן ,מכיוון שדפוסי תדר חדשים מוספים ,כמו גם תכונות ואיכויות חדשות ,בעודן
הופכות לקרניים של המודעות האוניברסלית המעודנת .הקרן הראשונה של הרצון האלוהי
לברוא הפכה לקרן המלכותית של תהליך הבריאה החדש הנמצא כעת בהתהוות .היא משלבת
את צבע הכחול )המישור הרוחני( של האמת והאומץ עם הצבע האדום )המישור החומרי( של
העוצמה והפעולה קדימה ,והופכת אותו לצבע מג'נטה עם ניצוצות ,ורובד זוהר של אור
הבורא .לפני זמן מה ,סיפרנו לכם על הקרניים החדשות או תת-קרניים של ביטוי
אינדיבידואלי מהכרת הבורא .אתם הופכים באמת ל"בוני צורה" שעה שאתם לומדים
להשתמש בכלי הבריאה הקוסמיים .כאשר אתם רוכשים את מתנות הקרן הראשונה ,יש לכם
את היכולת לשלב אל תוך קרן זו ,לשימושכם שלכם ,את התכונות להן אתם זקוקים יותר
מכל ,כדי להשתמש בהן בצורתן הגבוהה והטובה ביותר .כאשר אתם תובעים לעצמכם את
המתנה של הקרן הממלכתית של הרצון האלוהי ,מלאו אותה בחמלה ,בנדיבות-לב ,בחזון
ובמטרה ברורים ,בתשוקה לברוא הרמוניה ,שלום ושפע לכל האנשים על כדור הארץ ,לא רק
למעטים.
לכן הקדשנו זמן רב כל כך כדי ללמד אתכם את ההיבטים ,התכונות ,האיכויות והסגולות של
כל קרן ,הן במובן החיובי והן במובן השלילי .כיצד תדעו מה יש לשנות אם אינכם יודעים מה
נגיש ,ואינכם מודעים לאופן שבו אתם משתמשים כעת באנרגיות? האנרגיה המופלאה של
הבריאה החדשה סובבת ומתערבלת סביבכם וכל שעליכם לעשות הוא להושיט ידכם מעלה
וליטול את התאים החדשים של אור הבורא היורדים עליכם כגשם .אם אתם נועזים מספיק,
אתם יכולים להעלות את קרן האור שלכם ולהגיע גבוה עוד יותר כדי להוריד מטה את
התאים המעודנים והעוצמתיים יותר של הפוטנציאל הלא-מוגשם הקוסמי הטהור .מתנות
אלה ממתינות לכם בפירמידת האור והעוצמה שלכם .כל שעליכם לעשות הוא ללכת לשם עם
כוונה טהורה ,אהבה בלבכם ,תשוקה לסייע להפוך את כדור הארץ לגן העדן שהיה בהתחלה,
ולהיות מוכנים להצהיר" :אני מוכן להיות שליח של אור פעם נוספת".

23

אנו מבטיחים להאיר את הדרך ולנקות את הנתיב עבורכם שעה שאנו קרבים יותר אלה לאלה
במסע אל תוך העתיד החדש והאמיץ של המחר .מי ייתן שתרחצו בידע שאתם הילד האהוב
של הבורא ושאתם אהובים לנצח.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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אנו מבקשים מכם להעמיד אותנו למבחן
יוני 2003
מאסטרים אהובים ,אני בא אליכם היום בתחושה עמוקה של הודיה ואהבה עזה בלבי לכל
אחד ואחד מכם .יחד ,היינו במסע זה אל תוך הריק הגדול במשך עידני זמן רבים ,שעה
שביקשנו לבטא ולברוא את ההיבטים המורכבים הרבים של מקור הבורא שלנו במגוון דרכים
וצורות .פעם אחר פעם הוכחתם את גמישותכם ,נחישותכם ואת מחויבותכם למשימה שלכם,
אף על פי שרוב הזמן שכחתם מי אתם באמת ומדוע הסכמתם לפצל את העצמי הנפלא שלכם
כפי שעשיתם .אתם אוספים/משלבים במהירות את החלקים הרבים של עצמכם בעודכם
מתקדמים במסע המופלא של האיחוד המחודש ,תהליך החזרה אל הרוח במעטה אנושי.
הגיע הזמן לזכור מדוע אתם כאן ומדוע עטיתם כלי ארצי .הגיע הזמן שתזכרו שכדור הארץ
אינו ביתכם .האם אתם מוכנים לקבל את העובדה שאתם שלוחה/היבט/ניצוץ מבורך של
הבורא ,בעלי פוטנציאל להיות או להפוך לכל דבר שאתם יכולים לדמיין? האם אתם מוכנים
להרחיב את חזונכם אל מעבר לנסיבות העולם הזה של חיי היום-יום שלכם ולאמץ את
ההתרגשות של המציאות החדשה שלכם ,שעה שאתם בוראים הרמוניה ,אהבה ושמחה
גדולות יותר ויותר בעולמכם? אתם מסוגלים לחשוב רק מחשבה אחת בכל פעם .אם אתם
מתמקדים בדבר אחד ,ברעיון אחד ללא הרף ,הוא יתגשם ,ולכן מדוע שלא תעיזו לחלום על
הפוטנציאל הגבוה ביותר שלכם ולהשיגו? רבים מכם מתרצים תירוץ אחר תירוץ מכיוון
שאתם מפחדים מכישלון .אתם נכשלים רק במידה ואינכם מוכנים להעז ולהיכנס אל הלא-
ידוע .האם אתם מוכנים לנסות דרך חדשה? האם אתם מוכנים להעמיד את ההוראה שלנו
למבחן? כל דבר שאתם יכולים לדמיין ,אתם יכולים להגשים .אתם בוראים-שותפים בצורה
האנושית ,להם ניתנה ההנחיה האלוהית לצאת ולברוא בשם הבורא העליון .האם תאפשרו
לנו להיות שותפים ולסייע לכם להפוך להיות מה שאתם כה משתוקקים להיות :שליחים
קוסמיים מופלאים ,חיים ונושמים מהרמה הגבוהה ביותר?
כאשר אנו אומרים לכם שעליכם לשאוף להשיג את תשוקתכם ואת הדבר שמביא לכם את
הסיפוק והשמחה הגדולים ביותר ,לרבים מכם אין מושג מהו דבר זה .אנו מבקשים מכם
להתחיל להסיר את אותם דברים שגורמים למתח בחייכם ,את הדברים שגורמים לכם לכאב
ושמהם אתם חוששים .לא הפכתם להיות מי שאתם ביום ,בשבוע ,או בשנה ,אבל אתם
יכולים לחזור ולהיות העצמי העוצמתי שלכם במהירות רבה בהרבה מכפי שאתם מדמיינים.
הצענו לכם כלים וטכניקות רבים ומידע רב במשך השנים האחרונות הללו ,אבל אתם חייבים
להתחייב ולהוכיח לעצמכם שמה שאנו מציעים לכם הם הם "הכלים הקסומים" אותם
חיפשתם .אמרנו פעמים רבות ,אתם חייבים להפוך את הידע לחכמה או אתם חייבים להבין
שדבר-מה הוא אמיתי ובר-השגה .הבנה מתרחשת כאשר דבר-מה הופך ברור כשמש במוחכם
ואתם "יודעים" שזוהי האמת שלכם ,ואז אתם חייבים ליישם אמת זו .ידע/חכמה המצופה
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באהבה/חמלה ובכוונה/פעולה יוצרים את העוצמה אשר מחזיקה במפתחות למחסן
האוניברסלי של הפוטנציאל הבלתי-מוגשם ,פוטנציאל הממתין רק לכם שתעצבו אותו
ותבראו כל דבר שאתם יכולים לדמיין .זה מה שממתין לכם בעולם המחר החדש שלכם.
האחריות הראשונה במעלה היא האחריות שלכם כלפי עצמכם שעה שאתם שואפים לגלם
עוד "חומר אלוהי" בתוככם ,על ידי סילוק דפוסי האנרגיה השליליים הישנים שצברתם במסע
שלכם אל תוך הדחיסות .התעצמות-עצמית היא תהליך אינסופי ,מצב מתמשך של התהוות,
שעה שאתם לומדים לשלב יותר ויותר סגולות ותכונות של האלוהים אבינו/אמנו .הדבר
מחייב תרגול ונחישות קבועים ,אך הגמול הוא מעל לכל שיעור .כולם מרוויחים כאשר אתם
מתאמצים לשפר את עולמכם ,וגן העדן של העידן החדש החל לפני שנים רבות עם כמה
נשמות אמיתות בודדות וכמה שינויים לטובה בכל פעם .הוא גדל ומתעצם באופן משמעותי,
וגלי השינוי בונים עוצמה ומתגברים שעה שיותר ויותר מצטרפים ומוסיפים את אורם
ואהבתם ,התנסויותיהם וחכמתם לשלם .כאשר אתם הופכים לשליטי המחשבות שלכם ,אתם
מכוונים את האנרגיה שלכם מתוך כוונה תחילה ,ואתם משתמשים בחכמה שהתאספה
מחוויות העבר ומהעצמי הגבוה שלכם שעה שאתם מעצבים את סביבתכם ואת גורלכם.
קיים פוטנציאל אנרגטי סביבכם והוא קורן כסימן אינסופי מכל צדדיכם גם כן :מעל ,מלמטה,
מקדימה ומאחור .מה שאתם חושבים ומרגישים יוצר דפוס רטט ,והוא קורן החוצה מכם
וממגנט אליכם אנרגיות/מצבים/אנשים התואמים באופן הרמוני לתהודת הרטט הזו או
לדפוס הרטט הזה .שנו את המחשבות/האנרגיה/דפוסי הרטט שלכם ותשנו את עולמכם .אתם
ממזגים את ההיבט הפיזי עם ההיבטים המיסטיים/הרוחניים של עצמכם שעה שאתם לומדים
ליהנות מהיופי והשפע שיש למישור הארצי להציע ,שעה שאתם גם נהנים מהיופי ,מהפלא
ומהקסם של הממלכות הגבוהות יותר.
יש לכם כוכב טטרהדרון ושדות מסתובבים סביבכם אשר עוצמתם והיקפם יגדלו ככל שתבנו
ותחזקו את גשר הקשת-בענן או את עמוד אור הקריסטל המחבר אתכם אל העצמי האלוהי
או אל נוכחות האני הנני שלכם .במשך עידנים רבים ,הצטמצם עמוד זה לחוט דק אצל אנשים
רבים ,והפיק בקושי די אנרגיית כוח חיים כדי לשמרם בחיים .שעה שאתם מטהרים את
העיוותים ,אתם מקבלים כמויות גדולות יותר ויותר של אור הבורא ואתם גם מכוננים מחדש
את מערכת היחסים האינטראקטיבית שלכם עם החלקים רבי ההיבטים של העצמי הגדול
יותר שלכם.
אור ,צליל וצבע הם אופנים של ריפוי ,הרחבה ואינטגרציה של העצמיים הרב-ממדיים שלכם.
רק עתה אתם נזכרים ולומדים כיצד להשתמש בכמה מכלי המאסטר העיקריים המהווים חלק
מהאלוהות שלכם ומזכותכם מלידה .הדנ"א/הקידוד הגנטי שלכם נושא טון או תהודה ,מיזוג
הרמוני מושלם של צלילי רטט המבטיחים בריאות טובה ,חיוניות וחיים ארוכים כאשר הם
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נשמרים במצבם המקורי .נערכו ניסויים שבהם הדנ"א האנושי הושפע על ידי מוזיקה ,ורבות
עוד ילמד על מחלות ותחלואים ככל שיאספו יותר ויותר מחקרים וידע אשר יכוננו את הערך
של הצלילים ההרמוניים ודפוסי הרטט שבכלי האנושי .במהרה יינתן תוקף לכך ששימוש
בצלילים הרמוניים יכול לרפא רבים מהתסמינים המתלווים למחלות ולתחלואים שאתם בני
האדם חווים ,שכן הם מביאים את הדנ"א שלכם ,את הגוף האתרי ,הרגשי והמנטלי חזרה
לאיזון ולהרמוניה .גיאומטריה תאית מקודדת בתוך המבנה המולקולרי של מערכת הצ'אקרות
שלכם ואתם נמצאים כעת תהליך של שיקום התעתיק ההולוגרפי המושלם של נשמת-העל
הרב-ממדית שלכם .כאשר אתם משיבים את הצ'אקרות שלכם לאיזון הרמוני ,הן הופכות
לספרות זוהרות ומסתחררות והדבר מפעיל את פתיחת שבעת החותמים של מודעות
האלוהים ,ובכך הופך את מערכת הצ'אקרות שלכם לעמוד אור זוהר העולה בצמוד לעמוד
השדרה מעלה דרך צ'אקרת הכתר .תהליך זה מרחיב את גשר הקשת-בענן שבסופו של דבר
שב ומחבר אתכם לעצמי האלוהים האדיר .אתם נמצאים בעיצומו של תהליך זה במידה זו או
אחרת .דעו שזו העת לשינוי עצום שבו כל שהסתמכתם עליו בעבר משתנה ,נע ולעתים
אפילו נעלם .היו מודעים לכך שהתנודות הגדולות במצב הרוח והתחושות שלכם שמבני
האמונה והגבולות הישנים מתמוטטים הם חלק מתהליך הטרנספורמציה המואץ הנמצא עתה
בעיצומו.
רגע אחד אתם עשויים לחוש התרוממות רוח ולהיות כמעט במצב של אושר עילאי ,וברגע
הבא אתם חשים פגיעים ולא-בטוחים ,או אתם עשויים לחוות רגשות ייאוש ,עצבות ,כעס או
דיכאון השוטפים אתכם .זכרו ,ביקשנו מכם לרכב על גלי השינוי ,ליהנות מהגלים "הגבוהים"
ולאפשר לעצמכם לעבד את "הנמוכים" כצופים .אנרגיות דחוסות וזיכרונות ליבה שליליים
וכואבים עולים מן המעמקים כדי שניתן יהיה לשחררם או להתמירם לחומר אור נייטרלי,
וכדי שניתן יהיה למלא את החללים הריקים בתאי היהלום האלוהיים המאירים והטהורים של
הבורא.
הזמן והמרחב כפי שחוויתם אותם במשך  10,000השנים האחרונות משתנים אף הם והופכים
נזילים יותר .רבים מכם משתוקקים לדעת מה יתרחש בשנת  ,2012השנה שבה רבים ניבאו
את סוף החיים על כדור הארץ .הניחו לנו להפיג את הפחדים שלכם ולספק את סקרנותכם,
אהובים; אתם נמצאים כבר באנרגיה של אותה שנה .העולם שכולכם הכרתם הסתיים יחד
עם האירוע הנורא המכונה  ,1-1-9או ה 11-בספטמבר .2001 ,חשוב שתבינו ששינויים קיצוניים
מתרחשים בכל רחבי היקום ,לא רק על כדור הארץ! הגלקסיה שלכם נמצאת בעיצומה של
התרחבות אדירה וכל מערכת שמש בגלקסיית שביל החלב נמצאת במסע מואץ במעלה
ספירלת ההתפתחות .כולם וכל דבר ביקום הזה נמצאים בתהליך של התרחבות ,תהליך בעירה
פנימי ,כפי שאתם עשויים לומר ,או פעימה המאלצת אל פני השטח את כל שאינו נמצא
בהרמוניה עם האנרגיות המעודנות של הבריאה הגבוהה יותר .בכל רמה ,האנרגיות השליליות
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של הממדים הנמוכים יותר מובאות אל פני השטח כדי שניתן יהיה להתמירן ולהשיבן לתדרי
אור הרמוניים יותר.
אתם חושבים שזו השמש וההתפרצויות הסולריות שגורמות לכל דפוסי מזג האוויר הלא-
יציבים שלכם ,וזה נכון ,אך זה רק חלק קטן ממה שמתרחש על כדור הארץ .המלאכים
הגדולים ורוחות הטבע נוטלים שוב חלק פעיל בריפוי ובאיזון כוחות הטבע שעל כדור הארץ.
כאשר כדור הארץ יוחזר שנית לאיזון ,לא יהיו עוד הוריקנים ,סופות טורנדו ,רעידות אדמה
או שטפונות .הם לא יהיו הכרחיים .טווח הדואליות הרחב מסתיים בהדרגה ככל שהמטוטלת
הקוסמית נעה קרוב יותר ויותר לנקודת האיזון או לנקודת הדממה של הבריאה .אתם תהיו
במציאות של קוטביות עוד זמן רב ,אך יהיו שינויים קיצוניים .אתם תיהנו מהייחודיות
ומהתכונות המיוחדות של הניגודים של עולמכם ותכירו בהן :אור וחושך ,אנרגיות חיוביות
ושליליות ,אנרגיות זכריות ונקביות ,כמו גם מיליארדי הגיוונים שמיוצגים על כדור הארץ
שלכם .אתם תלמדו להבין שכל מצבי/רמות הבריאה הם חלק אינטגרלי מהשלם .האנושות
תהפוך סובלנית יותר ותלמד אפילו להוקיר את המגוון שמיוצג במידה רחבה כל כך על כדור
הארץ .ככל שתהליך ההתאחדות עם הענפים הרבים של משפחת הנשמה שלכם מואץ ,אתם
חווים מה שניתן לכנות בשם מיזוג זיכרונות או חוויות.
"אחדות" משמעותה שאתם תשלבו את הזיכרונות והחוויות של הקבוצה שלכם והם ישלבו
את שלכם ,גם כן .אתם תהיו מסוגלים להסתמך על ההתנסויות שלהם ועל חכמתם ,והם על
שלכם .אם בניתם את פירמידת האור והעוצמה שלכם בממד החמישי והשתמשתם בה ,לא
תרגישו עוד לעולם בודדים או נפרדים מהמקור שלכם .אתם יכולים ללכת לשם בכל עת
ולקרוא למשפחת הנשמה שלכם ולמלאכים העוזרים ,ולרחוץ בשיקוי המעודן של אהבת
הבורא .שוב ,אנו מבקשים מכם להעמיד במבחן את שאנו אומרים לכם.
אנו מבקשים מכם להיות אמיצים מספיק וליטול שליטה בחייכם .התמקדו במה שאתם רוצים
לברוא על ידי נקיטת הפעולות ההכרחיות בנחישות ובעקשנות ,ובו בזמן למדו להיות גמישים
ומסתגלים .הזיזו את תשומת הלב שלכם ממה שאינכם רוצים בחייכם למה שאתם רוצים
לברוא בחייכם .אינכם "מתעשרים" ,אתם מאפשרים לעושר החיים לזרום אליכם ודרככם.
היקום תמיד מנסה להמטיר עליכם שפע ,שפע בצורות רבות .השפע תמיד נמצא בהישג יד,
אבל אתם הקמתם מחסומים המונעים מהשפע להגיע אליכם .שפע הוא הלך רוח .אתם
חייבים לפתוח את הכרתכם ,לבבותיכם וזרועותיכם כדי לקבל שפע ,שפע של בריאות ,אהבה,
שמחה ,יצירתיות ,שלווה .אתם חייבים ללמוד לחיות ולאהוב בחופשיות ,ליהנות
מהספונטניות של הבריאה .אתם למדתם להתייחס לחיים ברצינות רבה מדי ולהאמין שאתם
חייבים להיאבק ולעבוד קשה כדי לברוא את הדברים שאתם רוצים .כאשר אתם לומדים
להתחבר לזרם השפע האוניברסלי ,החיים הופכים לריקוד ואתם נהנים מכל דבר שאתם
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עושים .הדלת לעתיד חדש ונפלא פתוחה לרווחה ,אהובים .אנא ,האם לא תעברו בה? אנו
ממתינים מצדה האחר .מי ייתן ואור הבורא וברכות שפע יומטרו עליכם כגשם.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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החיפוש אחר האני האמיתי שלכם
יולי 2003
מאסטרים אהובים ,האם אתם מוכנים לפתוח את לבכם ,להרחיב את הכרתכם ולשנות את
המציאות שלכם רק במעט כדי לאפשר לתא יהלום האלוהים שבתוך לבכם להתעורר,
להתרחב ולהעניק לכם את כל הדברים אליהם השתוקקתם זמן רב מאוד? בתוך ליבת אותו
תא-אלוהים נמצא זרע-אטום המכיל את תכנית האב לזן האנושי המתפתח החדש ,ומפת-אוצר
אשר תוביל אתכם לאוצר הגדול ביותר מכל ,החיבורים המקשרים אל העצמי רב-ההיבטים
שלכם .המטרה שלכם אינה רק להתעלות ,אלא לאפשר לעצמי האלוהי שלכם לרדת ,כדי
שיוכלו להתרחש אינטגרציה ומיזוג של כל ההיבטים המורכבים הרבים שלכם ,שנוצרו במסע
המגוון והנפלא שעשיתם ברחבי היקום והגלקסיה ,ובמשך כל ההתנסויות הארציות שלכם.
לפני שירדתם דרך היקום הרב-ממדי ,כניצוץ אלוהי של מודעות ,היו לכם התנסויות רבות
אינספור בהן הפגנתם את כל הסגולות והתכונות של הבורא בהרמוניה מושלמת ובהתאמה
מוחלטת עם הרצון האלוהי .בהתנסויות רבות אחרות השתמשתם ביכולות המנטליות
הרחבות שלכם כמעט באופן בלעדי על ידי התמקדות בצורת-מחשבה או בריאה ספציפיות.
באמצעות כוונתכם המודעת הבאתם את חומר כוח-החיים הגולמי ההכרחי ,וכמו קרן לייזר
הקרנתם את אותו חזון מושלם עד אשר התגשם באורח פלא על המישור הארצי.
היו לכם גם הרפתקות מופלאות רבות שהתמקדו באופן כמעט בלעדי בהיבטים הרגשיים של
העצמי הרב-ממדי שלכם .על ידי שימוש בסגולות ובתכונות של טבע האלה שלכם בעת
ששהיתם במישורי הקיום הגבוהים יותר ,מיזגתם בשמחה את המודעות שלכם עם ממלכת
המלאכים ,ובכך חוויתם את נפלאות אהבת הבריאה בצורתה הטהורה ,שעה שסייעתם
בבריאת עולמות ומציאויות שמעבר לכל תיאור .ובכל אותה עת שחוויתם היבטים מגוונים
אלה של הבורא ,העצמי האלוהי האינדיבידואלי שלהם רשם ותיעד כל התנסות בבנק הזיכרון
האדיר שלכם ,שכן אתם ידעתם שיבוא יום שבו תזדקקו למשוך אל תוך המודעות שלכם את
כל החכמה שרכשתם בעבר.
מאז ירידתכם אל העולם הפיזי ,העצמי האלוהי שלכם נאבק לתפקד בתוך מעטה הפיזיות שלו
שעה ששיחקתם במשחק הדואליות והנפרדות .בתקופות חיים רבות אינספור התמקדתם
בראש ובראשונה בטבעכם הרוחני תוך שאתם נמנעים משאר ההיבטים של ישותכם.
בתקופות חיים אחרות ,המיקוד היה כמעט באופן בלעדי בטבע המנטלי שלכם ,ובתקופות
חיים אחרות הטבע הרגשי שלכם היה הכוח המניע הפנימי .כעת הגיע הזמן למזג ולהחזיר את
כל ההיבטים המגוונים הללו של טבעכם להרמוניה ,כך שפעם נוספת תוכלו לתפקד במצב של
מודעות מאוחדת.
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בעת התפקוד במסגרת הסביבה האשלייתית של הממדים השלישי והרביעי ,ההיבט המוזנח
ביותר של ישותכם הוא החלק האינטואיטיבי או הכרת הנשמה .זהו אחד מהמשאבים
הגדולים ביותר שיש לכם בתוככם ,שכן זהו החיבור שלכם אל העצמי הגבוה ובסופו של דבר
אל מקור הבורא .הכרת נשמתכם היא בעלת אספקה אינסופית של רעיונות מקוריים וצורות-
מחשבה יצירתיות שרק ממתינים לכם שתתחברו אליהם .האינטואיציה שלכם ,או אותו קול
פנימי קטן ,תמיד יפנה אתכם בכיוון הנכון ויסייע לכם לקבל את ההחלטה הנכונה אם רק
תאזינו .מאז הנפילה אל תוך הדחיסות ,הכרת הנשמה הייתה חסומה כמעט לחלוטין אצל רוב
האוכלוסייה .לאחר ההתעלמות מאותו קול קטן במשך אלפים רבים של שנים ,בעצב רב,
הנשמה נסוגה אל תוך הדממה והשינה כצופה ,ממתינה לזמן שבו תקרא חזרה לפעולה
כשותפה שלכם במסע החיים .היא בוערת בהירה יותר ויותר באלה מכם שעמלו בנחישות
לשוב ולהתחבר לנשמה שלכם ,לעצמי הגבוה שלכם ולקרן האלוהים )נוכחות האני הנני(,
וכעת היא בת-לוויה קבועה ואוהבת אשר מכוונת ומזינה אתכם ,מעניקה לכם השראה ,ואף
מגנה עליכם .אין לכם מושג כיצד יכולים הנשמה שלכם והעצמי האלוהי שלכם לסייע לכם,
עד אשר תצרו את אותו קשר ותחזרו להרמוניה עם העצמי הרב-ממדי שלכם .היא תגן עליכם
מפני תאונות על ידי כך שתדחק בכם לנסוע בדרך אחרת או לצאת מעט מאוחר יותר או
מוקדם יותר מן הרגיל .היא תארגן נסיבות בעזרתן תהיו תמיד במקום הנכון ,בזמן הנכון .היא
תסייע לכם להרחיב או לכווץ את הזמן כדי שתוכלו לחוות את חוויות היום-יום בקלות ובחן.
היא תאחד אתכם עם חברי משפחת הנשמה שלכם או עם אלה עמם יש לכם דבר-מה חשוב
לחלוק .היא תביא לכם השראה ותסייע לכם בדרכים אשר יפתחו את שערי השפע ובהגשמת
החזונות הגבוהים ביותר שלכם כאשר הם תואמים לטובתו הגבוהה יותר של הכלל .מחשבות
רבות השראה ורעיונות יצירתיים יזרמו בקלות כאשר אתם משרתים את עצמכם ואחרים על
ידי כך שאתם הופכים לבוראים-שותפים בכל שהוא הרמוני ,יפהפה ,אוהב ועל פי הסדר
הגבוה ביותר.
כאשר אתם מתאימים את הרצון שלכם לרצון הבורא ,אתם מוצבים בקרב שורות בוני הצורה,
שכן ניתנה הרשאה לכך שכל רמות והיבטי הבורא ישולבו ,יורחבו ויוגשמו על כדור הארץ
בעת הזאת .תכנית-אב חדשה וסכמה אלוהית מהכרת הבורא העליון הובאה לכדור הארץ
בצורת-מחשבה מקיפת-כל גדולה .תכנית זו עבור העידן החדש המתממש כעת ,ועבור
הגלקסיה הזהובה החדשה הנמצאת כעת בשלבי התפתחות ,הונחה בפירמידות האור הגדולות
בממדים הגבוהים יותר ,הממתינות לאנושות שאך תתחבר לתחנת-כוח זו של פוטנציאל לא-
מוגשם ולחזון החדש והנפלא הממתין להגשמתו בעולם הפיזי.
כל אחד מכם נושא בתוך מרכז לבו את תא יהלום ליבת-האל ,ושעה שהוא ניצת ,כל ההיבטים
הרבים של הבורא שבתוככם יועצמו ,ועקב כך כל התכונות והסגולות של מוצאכם
האוניברסלי ושל התכנית הקוסמית שלכם יקרנו באור בהיר יותר .כוונתכם צריכה להיות
להביא להרמוניה ולהתאמה את כל ההיבטים הרבים של טבע האלוהים שלכם .בחנו את
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האמונות המנטליות שלכם וכיצד אתם מעבדים מידע .האם אתם פתוחים לרעיונות חדשים
או האם אתם תקועים בדפוסי מחשבה ישנים ,מובנים ומגבילים? האם אתם תקועים
באמונות שליטה מסורתיות ועתיקות או בתחושת אחריות מוטעה כלפי אחרים שאינה
מאפשרת לכם לבחון ולשלב מחשבות חדשות ,מתקדמות ומעצימות מהעצמי הגבוה שלכם?
כאשר אתם מתפקדים מנקודת מבט מנטלית/מנטלית ,הטבע האינטלקטואלי שלכם שולט
לגמרי בחייכם ואתם הופכים נוקשים ולא-גמישים .אתם מתנגדים לרעיונות חדשים וקיימת
נטייה להתנוון ,מכיוון שאתם מפחדים להיכנס לטריטוריה חדשה או לצאת אל מחוץ ל"מרחב
הבטוח" שלכם .כאשר אתם מביאים את הטבע המנטלי שלכם לידי הרמוניה עם הטבע הרגשי
שלכם ,המואר על ידי הרוח ,אתם מתחילים לבחון רעיונות חדשים ,דרכי הוויה חדשות ,בעת
שאתם מפעילים ומחזקים לאט את ההכרה הגבוהה/האינטואיטיבית ואת הטבע הרוחני
שלכם .החזון המנטלי שלכם מתרחב ככל שאמיתות גבוהות יותר מחלחלות לתוך המודעות
שלכם ,ואתם מגיעים לוודאות שבאמצעות בהירות התשוקה ,כוונה ממוקדת ופעולה חיובית
יש לכם יכולת לברוא כל דבר שאתם יכולים לדמיין .בהדרגה ,בעודכם לומדים את מהימנות
חוקי ההגשמה האוניברסליים ,התרגשותכם גוברת ואתם מוכנים לכוונן את הרצון שלכם
לרצון האלוהים.
כאשר אתם מתפקדים במסגרת מצב הוויה רגשי/רגשי ,הרגשות שלכם הם הכוח המניע
שבתוככם .הכל נראה ונחווה באמצעות מסנן הרגשות ולעתים קרובות מתקבלות החלטות
אימפולסיביות ללא תועלת המחשבה המקדימה .עולם המציאות שלכם נחווה מנקודת המבט
"אני – שלי – לי" .כל מה שקורה לכם נלקח באופן אישי ואתם חיים על רכבת הרים רגשית.
לאחר זמן" ,הבריאות הרגשית" שלכם מתחילה להשפיע על הבריאות הפיזית והמנטלית
שלכם ,שכן העצבים ומערכת הבלוטות שלכם נמצאים במצב תמידי של עומס יתר .אנשים
מונעים רגשית גם שולטים באחרים באמצעות רגשותיהם ,לפעמים על ידי הפגנת אהבה רבת-
עוצמה לאדם אחר ,העשויה להפוך לדרישה קבועה למתן תוקף לערך העצמי שלהם באמצעות
סחיטה רגשית .בדרך כלל אנשים אלה מושכים אליהם אנשים בעלי דימוי-עצמי נמוך ורגשות
חוסר-ערך ,ולכן נראה בתחילה שהפגנת אהבה רבת-עוצמה זו היא בדיוק הדבר אותו חיפשו.
אך במהרה מתברר שאהבה רגשית ללא יציבות מנטלית ורוחנית יכולה להפוך לבית-כלא,
וייתכן שיידרש תהליך קשה וכואב מאוד של התנתקות מסוג זה של מערכת יחסים מחניקה.
כאשר אתם לומדים לאזן את הטבע הרגשי עם בהירות מנטלית ,חכמה ועוצמה רוחניות,
אתם תמצאו תוקף לעצמי אותו חיפשתם .אתם מתחילים לנטר את הרגשות שלכם ולהבין
את הכוחות הבסיסיים המפעילים דפוסים שליליים .אתם בוחנים את המניעים שלכם
ומביאים את ה"אלטר אגו" שלכם חזרה להיערכות עם העצמי הנשמתי שלכם .אתם מתחילים
להתחבר לחכמה גבוהה יותר של ההכרה האלוהית שלכם ,ושואפים לשחרר את דפוסי
המחשבה המגבילים של תת-המודע שלכם אשר שלטו בקיום שלכם במידה זו או אחרת במשך
תקופות חיים רבות .דפוסי הרטט הרגשי שלכם עולים ככל שאתם מתכווננים אל הטבע
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הרגשי שלכם ומתחילים לחוות אהבה חסרת-תנאים כלפי עצמכם וכלפי כל האחרים .אתם
פונים פנימה לשם תמיכה רוחנית/רגשית ואתם יודעים שכל האהבה שאתם יכולים לחוות על
כדור הארץ אין לה כל משמעות אם אינכם מחוברים לאור ולאהבת מקור הבורא.
המטרה שלכם ,אהובים ,היא להתגשם רוחנית שעה שאתם נמצאים לחלוטין בגוף הפיזי.
הגיע הזמן לאחד מחדש ולמזג את כל ההיבטים הרבים של עצמכם ,שבראתם והשארתם
בדרך בעת המסע הארוך שלכם במרחב החיצון .אתם מושכים את כל החלקים השונים
והמפוצלים של עצמכם חזרה אל תוך "המרחב הפנימי" שלכם ,אותו מרחב מופלא שבמרכז
ישותכם המכונה תא יהלום ליבת האלוהים.
קרן מאוחדת נפלאה וחדשה של מודעות אלוהית מחלחלת ועושה את דרכה מטה דרך
הממדים הרבים ממרכז השמש המרכזית הגדולה של יקום זה ואבינו/אמנו האלוהים .היא
נוצרה במקור בלב הבורא העליון לפני עידנים רבים ,וסוף-סוף הגיע הזמן לגלקסיה הזאת
ולכדור הארץ להתכונן לקבל עירוי מבורך ומעודן ביותר זה .כאשר אתם מוכנים לקבל מתנה
זו ,היא תצית לגמרי את תא האלוהים הפנימי והיא גם תאיר ,תגביר ותאחד את כל הקרניים
המשתברות הפנימיות .זהו התהליך לו אתם מתכוננים וזהו האירוע לו חיכיתם כולכם מאז
התגשמותכם הפיזית הראשונה .זוהי האנרגיה הלכידה אשר תפעיל ותאיץ באמת את תהליך
ההתעלות אל מצב מודעות גבוה יותר עבור כל הישויות החשות ,הפלנטות ,מערכות השמש,
הגלקסיות והיקומים .ספירלת האבולוציה מאיצה מיום ליום ,ושום-דבר ואף-אחד אינם
יכולים להסית אותה ושום-דבר ואף-אחד אינם מחוסנים מפניה.
אנו יודעים שקשה להתמקד ברעיונות ובחזונות הנשגבים שאנו נותנים לכם כאשר דומה
שהעולמות שלכם נופלים עמוק יותר ויותר אל תוך אלימות ונפרדות .פעם נוספת ,אנו
מזכירים לכם" ,מתוך התוהו ובוהו נולדת בריאה חדשה" .כל הנמצא בדיסהרמוניה ,כל
המבוסס על פחד ,או נובע מהרטטים הנמוכים של תאוות הבצע ,הדעה הקדומה ,השחיטות
או התשוקה לשלוט ,עולה אל פני השטח ומגיע למודעות ההמונים .קרב גדול מתרחש בין
הפלגים השונים הללו ,אך אף אחד מהם לא יצא מנצח" .תנועת האור" הופעלה ותודלקה על
ידכם ,לוחמי האור .כלי הנשק שלכם הם אהבה ללא-תנאי ,לבבות וכוונות טהורים ,פעולה
אסרטיבית וחיובית מתוך כוונה לברוא את שהוא לטובתם הגבוהה ביותר של כל האנושות
וכדור הארץ גם כן .המשימה שלנו היא להפוך אתכם מודעים לנפלאות שלכם ולעד כמה אתם
באמת עוצמתיים; וליידע אתכם שלעולם אינכם לבד; ולסייע לכם להתעלות מעל לאלימות
המיותרת ,מעל לסבל ולפחד שהם המיקוד העיקרי בעולם בעת הזאת.
העלו את לבכם ואת מודעותכם ,אהובים ,ודעו שהעתיד מלא בהבטחה ,ובאמצעות מאמצינו
המשותפים ,אנו נתגבר על כל צרה .ראו את אהבת המהות שלי מקיפה אתכם בעוד אנו
מצרפים יחד את לבבותינו עם כל ישות על כדור הארץ ומקרינים את כוח האהבה המאוחדת
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שלנו אל תוך הגלקסיה ,שואפים להתחבר לקרן מהות הבורא שהיא היעד הסופי שלנו .לעולם
אינכם לבד ,ואתם אהובים מעל לכל שיעור.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מה אתם עושים שעה שאתם ממתינים להתעלות?
אוגוסט 2003
מאסטרים אהובים ,בעוד אנו מנטרים את התקדמותכם ,מודדים את "מנת האור" של דפוסי
המחשבה שלכם ,ורואים עד כמה אתם עזי-רוח ונחושים במאמציכם לשלב את האנרגיות
המופלאות של מודעות הבורא ,אנו מרוצים כמו גם משתאים לנוכח התקדמותכם המדהימה.
המערבולת של צורות מחשבה שליליות אשר התערבלה באתר ושהשפיעה על האנושות
במשך עידנים רבים מוחלפת בהדרגה על ידי צורות מחשבה מרוממות של תקווה ,השראה,
שמחה והמציאות ש"מחסור" היא רק צורת-מחשבה שלילית ולא-מאוזנת ,שניתן לשנותה
ולהפכה לוודאות שהשפע הוא זכות מלידה אלוהית של כל אדם .כל שעליכם לעשות כדי
לתבוע לעצמכם את מורשתכם הוא לקבל כאמת שלכם שאתם ראויים ,ואז למצק מציאות זו
באמצעות מחשבות ,מעשים ופעולות חיוביים.
חזון חדש ונפלא" ,עתיד אפשרי" רב-עוצמה עבור האנושות וכדור הארץ לבש צורה והוא
מחוזק ומוגבר בכל רגע ,עתיד שבו כל האנושות ,כמו גם ממלכות המינרלים ,הצומח ,בעלי
החיים ,בני האנוש ,הפיות ורוחות הטבע יתקיימו זו לצד זו בשלום על הפלנטה .פלנטה שהיא
טהורה וזכה ביופייה ושקיימים בה מים זכים וטהורים ,ואוויר צח ובריא לנשימה ,עולם של
שפע ועושר בו אף אדם אינו סובל ממחסור במזון מספק ,מקלט או הזדמנות ,ועולם שבו
גזעים ,תרבויות ,אמונות ומסורות שונים זוכים לכבוד ולהערכה .עולם שבו אף אחד לא מנסה
לכפות את אמונותיו על האחרים ,או למנוע מאחרים את הזכות לחיות את האמיתות שלהם
ולמלא אחר המנהגים שלהם .ככל שיותר ויותר מכם יסיגו בהדרגה את תשומת הלב ואת
המחשבות מדפוסי המחשבה המגבילים הישנים ,אלה יתפוגגו בהדרגה ויהפכו חסרי השפעה.
האם לא אמרנו לכם שוב ושוב" :למחשבות יש אנרגיה ,חיובית או שלילית ,ואת הדבר בו
אתם מתמקדים ,אתם מגבירים באמצעות האנרגיה שלכם"?
רבים מכם כה תפוסים בתשוקה "להתעלות" ולחיות בגן-העדן הנתפס של ממדים גבוהים
יותר ,שאתם שוכחים ומזניחים את היופי ,השמחה והתועלת של חוויית הנפלאות והפלא של
המסע .לכל שלב של מודעות חדשה או תודעה מורחבת מתלווים נסים ותועלת מיוחדים
עליהם יש להתענג ומהם ליהנות .בכל פעם שאתם משחררים מתוככם צורת-מחשבה ,הרגל
או אנרגיה-צורמת מגבילים ,כואבים וישנים ,אתם משתנים ,ואתם מסירים חלק קטן )או
גדול( של התחפושת שלכם ,דבר המאפשר לכם לשלב עוד היבט של העצמי האלוהי הנפלא
שלכם .בעשותכם זאת ,אתם בוראים בהדרגה "אני" מועצם חדש ,ומציאות חדשה נפתחת
בפניכם ,באמצעותה יש לכם גישה לתפיסות חדשות רבות ,כמו גם לכשרונות חדשים רבים,
והרגישות שלכם לניואנסים המעודנים של הרוח מתגלמת דרך נס סביבכם.
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אלה מכם שעקבו אחרי ההוראה שלנו במשך השנים ,מודעים לכך שהנושא העיקרי עבור
התנסות האדם/רוח על הפלנטה היה נפרדות ,דואליות וקוטביות ,עם מטרה סופית של חזרה
לאיזון/הרמוניה ואחדות עם העצמי הרב-ממדי שלכם ותודעת אחדות עם הכל .כל אחד מכם
פיצל את העצמי הרוחני שלו למאות ניצוצות תודעה אינדיבידואלים ,שעה שיצאתם להגשים
את המנדט האלוהי של הבורא" :צאו ובראו בשמי עולמות חדשים עד אין סוף" .רבים מכם
שכחו בדרך שישנו חוק אוניברסלי האומר" :אתם חייבים לחוות את שאתם בוראים".
הרוב הגדול של המחפשים ,אשר נע חזרה אל הנתיב המוביל להרמוניה ולאיחוד מחדש עם
הרוח ,עשה זאת בראש ובראשונה מכיוון שכל אחד מכם התעייף מהכאב והסבל של העבר,
והעצמי-הנשמתי שלכם הצליח סוף-סוף למשוך את תשומת לבכם ,כך שהייתם מוכנים להאזין
ללחישות הרוח .אלה מכם שחיפשו בחריצות אחר האמת הגבוהה יותר שלהם ,והתאמצו
לחיות ולהדגים אמת זו ,קוצרים כעת את הפרות .אתם לומדים שאתם בשליטה ואינכם
מושלכים הנה והנה על ידי גחמות הגורל; אינם נענשים או מתוגמלים על ידי אף אחד ,שכן
אתם אחראים למחשבות ולפעולות שלכם ,ואתם בוראים את המציאות שלכם ....את כולה!
אתם מבינים סוף-סוף שאינכם מוותרים על כלום ,אך כאשר אתם מתאימים את רצונכם
לרצון הבורא ,אתם מפנים דרך לנסים ולאפשרויות בלתי-מוגבלים להיכנס לחייכם.
דנו דיון מעמיק בנושא הבאת כל ההיבטים של מערכת הצ'אקרות המרובות שלכם חזרה
להרמוניה ,ועל חשיבות השילוב והאיזון של הסגולות ,האיכויות והתכונות של קרני תודעת
האלוהים .במסר שלנו אליכם בחודש שעבר ,התמקדנו בתפיסה של יצירת הרמוניה מחודשת
בין הגופים/השדות/הטבע המנטליים ,הרגשיים והרוחניים שלכם .במידה ואחד מההיבטים של
ישותכם אינו מאוזן ,אף אחד מן האחרים לא יכול לתפקד במלוא הפוטנציאל שלו .אתם
אמורים להיות בן אנוש/רוח מורכב בעל תודעה מאוחדת .אצל רוב בני האדם,
התחושות/החושים הפיזיים של הגוף ביטלו את החושים המעודנים יותר של הטבע הרוחני
שלהם .אדם החי בעיקר בעולם המנטלי "מפספס" את נפלאות הלב/הנשמה/הרגשות ,את
עוצמתם ואת הנאותיהם .אדם המונע על ידי רגשותיו חי בעולם לא-יציב חסר יסוד או מבנה,
והוא נוטה לעליות ולמורדות הרגשיים של התרחשויות היום-יום ושל הסובבים אותו .אדם
המנותק מהרוח חי חיים ללא תקווה ,ואין זה משנה מה הוא רוכש או צובר בעולם הפיזי ,הוא
חי קיום שאינו תומך בנשמה ,חיים ללא זוהר או סיפוק נצחי .האנושות התמקדה ב"רגשות
הרוח" במשך אלפי שנים ,והזניחה את "ההיבטים המנטליים או המדעיים של הרוחניות" .הכל-
יקום וכל הבריאה מתפקדים על פי החוקים האוניברסליים הבלתי משתנים כפי שצוו על ידי
הבורא העליון .דעו את החוקים וחיו על פיהם ותהיו מתואמים עם רצון הבורא וכל היופי,
השפע והעושר של היקום יהיו בהישג ידכם.
השיבה להרמוניה/איזון במסגרת מה שאנו מכנים מערכת ארבעת הגופים הנמוכים יותר,
הפיזי ,המנטלי ,הרגשי והרוחני ,היא השלב הבא לאחר שרוכשים הבנה בנוגע לאנרגיות של
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כל צ'אקרה וכיצד הן משפיעות על מערכת ארבעת הגופים .חיוני שתעוררו את האינטליגנציה
הרגשית והאינטואיציה המנטלית שלכם ושתעבדו עליהן .עליכם להגדיר מחדש את ה"אלטר
אגו" ולכונן מחדש יחסים הולמים בין האגו שלכם לנשמתכם .על האגו לתפקד תחת הכוונת
הנשמה ,ולא ההפך ,כך שאתם ממקדים את תשומת הלב שלכם ב"עולם המציאות הפנימי"
שלכם במקום באשליה של עולם המציאות החיצוני .שוב אינכם מצפים לאירוע כלשהו ,אדם
כלשהו או דבר כלשהו שיעניקו לכם רגע של סיפוק או אושר ,דברים שהם בדרך כלל חולפים
ותכופות אינם עונים על הציפיות שלכם .כאשר אתם פונים פנימה כדי להעניק תוקף לערך
העצמי שלכם ולהזין את הכיסופים הרגשיים והרוחניים שלכם ,אתם תתחברו לאותו מעיין
של הזנה בלתי-נדלית.
רבים מכם בחרו לחוות אנרגיות חזקות של הקרן הראשונה ,השלישית או החמישית,
המובילות לעתים קרובות לנטייה לתפקד כמעט באופן בלעדי במסגרת חצי המוח השמאלי
)המנטלי( .מיקוד עיקרי של שיעור החיים שלכם הוא ללמוד להשתמש במוח הימני
)המופשט/הרגשי( ולחקור ולשלב את ההיבטים הרגשיים של טבעכם .אנשים מה"קרן השניה"
נוטים להיות מאוזנים יותר בטבעם הגופני ,והם חוקרים ומשתמשים בשני צדי המוח ,אך לא
תמיד .אולם ,אלה שבחרו לחוות ולאזן את הרביעית ,השישית והשביעית כקרני הנשמה,
הרגש והמנטליות שלהם ,נוטים להיות רגשניים מאוד מטבעם ועולמם נתפס לעתים קרובות
כרכבת הרים רגשית והם מתקשים מאוד למצוא איזון או לחיות קיום הרמוני.
המטרה שלכם היא למזג ולהביא להרמוניה את הצ'אקרות העיקריות של ישותכם הפיזית,
לאזן את שדה האנרגיה המנטלי והרגשי שלכם ולהאירם במהותכם הרוחנית .אנו נגדיר כל
קטגוריה כדי שתוכלו לזהות במהירות היכן אתם צריכים להתמקד ומה עליכם לתקן.
שדה גוף מנטלי/מנטלי .האמונות ,הגישות והידע שלכם שאובים מספרי-לימוד ומעובדות
היסטוריות/מסורתיות ,ללא התועלת של מתן תוקף רגשי או רוחני .אתם אנליטיים מאוד,
תכופות נוקשים ,שיפוטיים וחייבים לשמר שליטה אינטלקטואלית .יש לכם יכולות חזון
מוגבלות ,ואתם מאמינים רק במה שהוא מוחשי ובמה שניתן להוכיח באופן מדעי.
שדה גוף מנטלי/רגשי .למדתם להסתמך על האינטואיציה המנטלית שלכם בעודכם
שואפים להעניק תוקף ולשלב את האמיתות הגבוהות יותר שאתם מגלים במסע הנצחי שלכם
להארה .אתם מעניקים תוקף לאמיתות שלכם באמצעות משגוח הלב/הנשמה שלכם ואתם
חיים על פי האמיתות הללו כמיטב יכולתכם .מחשבות ותפיסות מורחבות חדשות הופכות
לנורמה.
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שדה גוף מנטלי/רוחני .אתם לומדים להשתמש בחכמת העל-מודע שלכם ככל שאתם
משלבים את התכונות ,האיכויות והסגולות של קרן האלוהים וקרן הנשמה שלכם ,ואתם
לומדים לחיות בנקודת הדממה של העכשיו .הבאתם לידי שלמות את תהליך ריפוי העבר,
כתיבת העתיד ,והחיים בעוצמת הרגע.
שדה גוף רגשי/רגשי .כאשר הגוף הרגשי הוא הכוח המניע בתוככם ,אתם פגיעים לזרם
הרגשי החזק של תודעת ההמונים והאלטר אגו שלכם .אתם חייבים לבחון ולגלות כיצד
הרגשות שלכם מניעים אתכם ושולטים בכם באמצעות התשוקות והרצונות שלכם ,ואתם
חייבים לבחון מקרוב את מניעיכם.
גוף רגשי/מנטלי ,אינטליגנציה רגשית .האנרגיות הרגשיות שאתם מקרינים יחד עם
הכוונה הממוקדת שלכם הם כמה מהמרכיבים החשובים ביותר בתהליך הבריאה .כאשר יש
איזון כוחות בין הגוף הרגשי והגוף המנטלי שלכם ,אתם התחלתם בתהליך של הבנת עצמכם
ולמידה כיצד לזהות את הכוח המניע שמאחורי הפעולות שלכם .אתם למדתם להביא לידי
הרמוניה את הרצון שלכם עם רצון האלוהים ,שעה שאתם מתחילים להבין את דרכי הפעולה
של חוקי היקום .המוד הרצוי הוא "ריחוק רגשי" ,שעה שאתם נעים בחן ובבטחה אל המטרה
הרצויה שלכם.
גוף רגשי/רוחני .אתם שואבים הזנה מהרוח הפנימית שלכם ,ומהאלוהים אבינו/אמנו
באמצעות קרן האלוהים שלכם .אתם חדלים לחפש בחוץ במטרה להעניק תוקף לערך העצמי
שלכם .שוב אינכם חווים את העליות והמורדות החדים ,אלא נעים למצב של שמחה או אושר
ככל שאתם לומדים לחיות בעולם ,שעה שאתם מרחיבים את המודעות שלכם כך שתשלב את
המגוון הגדול של ביטויים רב-ממדיים הזמינים עבורכם .אתם מפתחים וודאות יציבה שאתם
יכולים לקבל כל דבר או להפוך לכל דבר שאתם יכולים לחזות ,במידה ואתם מוכנים להתאמץ
להגשים את מטרותיכם .אתם לומדים להסתמך על העוזרים המלאכיים שלכם ולשאוב כוח
והזנה מנוכחותם.
שדות גוף רוחניים/מנטליים .כאשר אתם מתחילים להשתמש באינטליגנציה של העצמי
הנשמתי שלכם ,אתם מתחברים לאפשרויות הבלתי-מוגבלות של התיעודים הקוסמיים .אתם
לומדים כיצד לעקוף את העיוותים של הממדים השלישי/הרביעי ,שעה שאתם בוראים את
פירמידת העוצמה והאור בממד החמישי ומשתמשים בה .זה הזמן בו הנסים מתחילים באמת
להתרחש ואתם יודעים שאתם יצרתם שותפות עם הרוח בכל מאמציכם.

38

גוף רוחני/רגשי .האהבה מרככת את הרגשות שלכם ,ואף על פי שעדיין יש לכם "טבע
אנושי" ,למדתם להפוך מרוחקים ,ואתם צופים באירועים בחייכם מנקודת מבט גבוהה יותר,
נקודת מבט של מאסטר.
גופים משולבים ,רוחני/מנטלי/רגשי/פיזי .אתם חיים במצב מודעות נעלה שעה שאתם
מאוחדים עם ההיבטים הרבים של העצמי האלוהי שלכם .אתם נעים אל מחוץ למצב של
התהוות ואל תוך מצב של הוויה .אתם פיתחתם ראייה בהירה וכוונה טהורה ,וערפל האשליה
שוב אינו משפיע עליכם .אתם מעצבים ובוראים את החזונות והתשוקות הגדולים ביותר
שלכם ממחסן הפוטנציאל האלוהי הלא-מוגשם ,ואתם חיים בהרמוניה עם היקום וכל
הבריאה .אתם תיראו ותוגדרו אז כישות רוחנית מאוחדת וזוהרת בצורה אנושית.
מאסטרים אהובים ,אנו יכולים להציע לכם כלים וידע ,אנו יכולים לעודד אתכם ולהעניק לכם
השראה ,אבל אתם חייבים להיות מוכנים להפוך את הידע לחכמה ולבצע את הפעולה
ההכרחית כדי לתבוע מחדש את האלוהות שלכם ואת המצב המפואר הממתין לכם .אני הנני
בן הלוויה הנאמן שלכם במסעכם ואתם אהובים מעבר לכל מידה.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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במי אתם בוחרים ,באלוהי זעם או באלוהי אהבה?
ספטמבר 2003
מאסטרים אהובים ,לתורות החכמה הישנה והחדשה המוגשות ככל שהאנושות מתבגרת ,יש
יותר מן המשותף מכפי שרוב בני האדם מאמינים .אולם ,העידן החדש של ההארה ,הזורח
במהירות באופק מודעות האנושות ,נושא עמו הבדל גדול וחשוב אחד :האלוהים של התורות
הישנות היה אלוהי אהבה ,אך גם אלוהים קנאי וזועם .האמת היא שהבורא העליון והאלוהים
אבינו/אמנו של היקום הזה מקרין רק אהבה וחמלה .אנו אומרים לכם שבורא-כל-הדברים
מגלם רק את התכונות הגבוהות והנעלות ביותר ואין בו כלל מהתכונות השליליות כגון קנאה,
זעם או תשוקה להעניש.
הבורא העליון בתשוקתו שלו לדעת יותר על עצמו ולברוא מחדש ,פרץ קדימה בכל האהבה,
האור והעוצמה הזוהרים שלו .חוקים אוניברסליים וכל-אוניברסליים כוננו והם אינם ניתנים
לשינוי .חוקים אלה כוללים את כל הנסיבות וההיבטים של הקיום ,על כל מישור מציאות
שהיה אי פעם ושיהיה אי פעם .הבורא העליון כלל בכל ההיבטים של עצמו את היכולת
והתשוקה לברוא במשותף מחדש ,וכן גם העניק את מתנת הרצון החופשי במידה מסוימת,
יותר בכמה ביטויים של מודעות ופחות באחרים .כדור הארץ והאנושות הם ייחודיים בכך
שזוהי הפלנטה היחידה ביקום הזה שבה ניתן רצון חופשי מוחלט ,ללא כל מגבלות .היה זה
חלק מהתכנית האלוהית עבור האנושות וכדור הארץ ,והשימוש לרעה במתנת הרצון החופשי
היה הסיבה העיקרית לכאב ולסבל של האנושות.
כל עוד ניצוץ כלשהו של מודעות אלוהית ,גדול או קטן ,תפקד והתקיים במסגרת החוק
האוניברסלי ,או היה בהרמוניה עם רצון אלוהי ,הוא ניהל דו-קיום בהרמוניה מושלמת וידע
רק שלמות .אולם ,כאשר ניצוץ של מודעות אינדיבידואלי תעה או ירד מדרך הביניים של
המודעות המושלמת ,אותו ניצוץ צעד ועלה על נתיב חוסר האיזון והקרמה ,או הסיבה
והמסובב ,והיה כפוף לחוקים האוניברסליים .הבורא העליון יודע רק שלמות ולכן אינו שואף
לנקמה זועמת ,אלא מאפשר לחוקי היקום של הסיבה והמסובב להנחיל צדק באמצעות אדוני
הקרמה והעצמי הגבוה שלכם המבטיח שתחוו כל דבר שבראתם ,או שתקצרו את אשר
זרעתם.
קיימות ספריות חיות של ידע המאוחסנות בכל רמת קיום בכל רחבי היקום הרב-גוני הזה.
ישנם מלאכים-מתעדים ושומרי-רשומות שמימיים השומרים תיעוד של כל מחשבה ,פעולה
ואירוע שהתרחש אי פעם או שיתרחש אי פעם .חשבו על כך ,כל מחשבה שאי פעם חשבתם,
כל מעשה או כל פעולה שעשיתם מתועדים בתיעוד הקוסמי וכן גם בשדה ההילה שלכם .דבר
זה נמצא מעבר ליכולות של רוב המחשבים המתוחכמים והמתקדמים שלכם .כאשר אנו
מכנים אתכם שומרי הרשומות אנו מתכוונים לכך במובן האמיתי ביותר.
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אנו נאמר לכם באמפתיות גם שאין מקום הנקרא גיהינום או שאול נצחי .מדוע שישות נעלה,
כל-יכולה ואוהבת תברא מקום שכזה ותגזור על היבט אהוב של עצמה סבל נצחי? התשוקה
המקורית של הבורא הייתה לאפשר לכם להפוך לבוראים-שותפים של עולמות מופלאים מעל
לכל שיעור .כל אינדיבידואל בורא שדה הילה סביב עצמו ,המכיל את דפוסי התדר של
המחשבות ,הפעולות והמעשים שלו/שלה .כאשר אתם משאירים את הגוף הפיזי מאחור
והנשמה שלכם משתחררת ,היא עטופה בשדה הילה זה ,או גולם של אנרגיה מעשה ידיכם.
הנשמה שלכם עולה לרמה או לממד התואמים לרטטים הנובעים מכם .אם אתם "מודעים
רוחנית" ,אתם מודעים מיד לסביבה שלכם ולאחר זמן של סקירת העבר שלכם וניתוח
המקומות בהם הייתם חסרי-איזון או בהם היו לכם דפוסי תדר לא-הרמוניים ,בעזרת המורים
הרוחניים שלכם ,אתם מחליטים היכן אתם רוצים לשרת וללמוד בממלכות הקיום הגבוהות
יותר .הבחירות והאפשרויות בממלכות הגבוהות הן מעבר להבנה האנושית .אל תטעו,
עולמות וממדים אלה הם אמיתיים בדיוק באותה מידה ,אם לא יותר ,מאשר כל דבר שאתם
יכולים לחוות בממלכות דחוסות-יותר אלה של חומריות.
אלה שיש להם שכבות כבדות של אנרגיה שלילית ,הדחוסות בתוך שדה ההילה שלהם
נלקחים למה שניתן לכנות בשם "יחידת טיפול נמרץ" .שם משגיחים עליהם באהבה מלאכי
המעבר והזרמה קבועה של אור ואהבת הבורא מוענקת להם .דומה שהם נמצאים במצב חלום
עמוק ,וזה נכון ,הם יחוו את כל צורות המחשבה השליליות שבראו ,שהגרועות שבהן הם
השנאה ,תאוות הבצע והתשוקה לפעולה אלימה כלפי אחרים .בהדרגה ,עם הזמן ,האור
והאהבה העוצמתיים של הבורא מתחילים לחלחל לתוך שדה ההילה והמודעות של כל ישות,
עד אשר היא סופגת מספיק משיקוי מעניק-חיים זה ומסכימה להתחיל בתהליך הריפוי
וההבאה לידי הרמוניה של דפוסי האנרגיה השלילית הדחוסים ,המאפשר לה להתעורר לאט
ליופי הסביבה שלה .זהו החסד האלוהי של הבורא שתשוקתו וכוונתו היא להביא את כל
הניצוצות/ההיבטים של ישותו חזרה להרמוניה ולאחדות .אתם תמיד תשמרו מודעות
אינדיבידואלית ,מתנה זו שניתנה לכם לפני עידנים רבים כל כך ,וקודדה בבנק הזיכרון
הקוסמי שלכם תהיה כל הנפלאות ,הפלא והיופי של המסע שלכם .אתם לא תזכרו את הכאב,
הסבל והזוועות של המסעות שלכם בעולמות של קוטביות ודואליות.
הבורא העליון מקרין את המהות האלוהית הטהורה של ישותו אל הכל-יקום ,המחלחלת מטה
דרך שמשות מרכזיות גדולות רבות ,דרך הבנים/בנות הבוראים-השותפים ,דרך אדוני האור
וממלכת המלאכים .כפי שהסברנו בעבר ,מגיע זמן במחזור הגדול של התרחבות אוניברסלית
שבו הקציר של כל הבריאות הנפלאות שבראתם נאסף אל תוך מחסן קוסמי גדול וממתין
לזמן שבו ישולב אל תוך תכנית אלוהית חדשה .הבורא העליון מתרחב תמיד כדי לכלול את
שלמות מה שנברא .זה מה שמתרחש בזמן הזה של אבולוציה/התעלות מואצות של כל
הברואים.
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זהו זמן נפלא ביותר ,אהובים ,בו יש לכם הזדמנות לרכוש חכמה מעל לכל מידה ,להתחבר
לפוטנציאל יצירתי מעבר לדמיונות הפרועים ביותר שלכם ,להיות או להפוך לכל דבר שאתם
יכולים לדמיין .אנו אומרים לכם שאין גבול לאפשרויות של מה שאתם יכולים להשיג או
להגשים ברגע שאתם שבים להרמוניה ,או ל"אי-פגיעה" באמצעותם אתם מקרינים רק אנרגיה
חיובית ,מעניקת-חיים ,הממוקדת באהבה .העתיד שלכם הוא דף חלק ואתם כותבים את
גורלכם כמו גם את גורל אלה שאינם מוכנים או מסוגלים לנצל הזדמנות נפלאה זו .אתם,
הלוחמים האמיצים של האור ,אתם ניצוץ של האלוהי ועליכם לכבד ולהעניק ערך רב
לעצמכם ולאחרים .אתם מביישים את הבורא כשאינכם עושים זאת .עליכם לחפש תמיד אחר
חופש ביטוי ואמת ,כמו גם אחר הטוב הרב ביותר עבור עצמכם ועבור כל האחרים.
אנו שומעים את בקשותיכם ואת תפילותיכם ,ואנו יודעים שיש לכם תשוקה גדולה להבין את
סודות היקום ואת מורכבות החוקים האוניברסליים .תמיד יהיה מסתורין רב במסע שלכם
ברחבי היקום אשר יעורר אתכם לחפש פתרון ,ואנו נהנים מניסיונותיכם להבין את דרכי
הפעולה של היקום .שאפו להשתמש בדמיון האלוהי שלכם ,היו נלהבים אך גם מעשיים ,היו
אמיצים אך לא פזיזים .היו בטוחים בעצמכם כאשר אתם צוללים אל הלא-ידוע ,ושאפו
להגשים את החזיונות הניתנים לכם בעת השהייה שלכם בממלכות הקיום הגבוהות יותר.
כאשר אתם מקבלים את הבחירות המוסריות הגבוהות ביותר ,הנשמה שלכם מתמלאת
באקסטזה של אהבה אלוהית .אם אתם שואפים להתאים את הרצון שלכם לרצון של
האלוהים אבינו/אמנו ,אתם הופכים לשותפים ,לבוראים-שותפים של עולמות הזמן והמרחב
המרובים של הקיום .אל תשכחו לעולם ,הבורא שוכן בתוככם ואתם שוכנים בתוך לב הבורא.
לעתים קרובות ביקשנו מכם להפוך ל"מדיטציה חיה" ,באמצעותה הרוח יושבת על כתפכם
כעדה המקודשת שלכם .בכל רגע שאתם מודעים לפעולות ולתגובות שלכם ואתם אוספים
את החכמה מאינטראקציות עם אחרים ,כך שלא תצטרכו לחוות את מצבי הסיבה והמסובב
הלא-מאוזני ,אתם הופכים למאסטר-של-העצמי ,מצב שבו שוב אינכם יוצרים כל אנרגיה
קרמתית שלילית וחיים במצב של חסד אלוהי .עבודת-האל אינה צריכה להישמר ליום מסוים
אחד בשבוע ,היא צריכה להיות מצב של מודעות מוגברת המאיר את כל ישותכם ,והופך
לנקודת המיקוד של המציאות שלכם .זוהי זכותכם הגבוהה ביותר וחובתכם הראשונה לשמר
גישה סוגדת בכל רגע של קיומכם .שאפו לפתח מערכת יחסים קבועה ,שמחה ואינטימית עם
הבורא .כאשר אתם מתחברים לשיקוי החיים ,הוא הופך לתשוקה חובקת-כל המובילה
למשמעת-עצמית גבוהה יותר ,לאמונות מוסריות ולשאיפות רוחניות עוצמתיות .לא תתקשו
ללמוד סבלנות ,עוז-רוח וסובלנות ,ואתם תשאפו לחיות חיים של שירות .חכמה אלוהית
ותובנה קוסמית הם גמולו של המחפש הכנה אחר אמת רוחנית .חיו את האמת שלכם כפי
שהתגלתה ותתגלה בפניכם .אתם תחיו בהילה של שלום מוגשם ואהבה עילאית .רוחניות
אמיתית אינה מחייבת טקסים מיוחדים או אמונות נוקשות; רוחניות אמיתית היא כאשר
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אתם חיים את האמת הגבוהה ביותר שלכם במסירות מוחלטת ,מכל הלב .עליכם לשאוף
למיזוג המציאות האינטלקטואלית ,הרגשית והרוחנית הגבוהה ביותר שלכם.
לכל אחד מכם היכולת לתרום דבר-מה אישי וייחודי לתכנית האלוהית המתוכננת כעת עבור
עתיד האנושות וכדור הארץ .ניתנה לכם מתנה יוצאת-דופן מאת הבורא ,הזכות האלוהית
להשתתף בבריאת הגורל שלכם .לכל אחד מכם הפוטנציאל להפוך לבן-תמותה מפואר .אתם
הופכים לבני-תמונה חדורי-רוח כאשר אתם תובעים את המעמד הנצחי שלכם .אתם רבי-
היבטים ויש לכם מודעות על רמות רבות יותר מכפי שאתם יכולים להבין בזמן הזה .אתם
נשמה נצחית עם גוף והכרה בני-תמותה .אתם נמצאים בתהליך של הרחבת הנשמה והחדרת
אור .בכך עוסקת ההתעלות .תהליך תחיית המתים עבור האנושות היה מאבק התפתחותי
ארוך להשגת מצב הוויה מאוזן כדי לאפשר לרוח לרדת ולרכוש ריבונות על הכלי הפיזי.
תחיית המתים היא השיבה לנפלאות המקורית שלכם על ידי גילום כל התכונות האלוהיות
והאור האלוהי .האבולוציה היא תכליתית ,לא מקרית .זכרו ,אהובים ,אתם חייבים לחיות על
פי מה שבחרתם כאמת שלכם ,והעולם שלכם מורכב מצורות מחשבה ,דפוסי רטט ורמות תדר
אותם אתם משלבים ומפיצים .אתם חיים בעולם מעשה ידיכם ,אז מדוע לא לבחור בעולם
שבו האהבה היא האנרגיה העוצמתית והדינמית ביותר הקיימת .בתוך תדרי האהבה נמצאים
שמחה ,שלווה ,שפע ,זוהר ,יצירתיות ,התעצמות ,נעורים ,בריאות חיונית ואפשרויות בלתי-
מוגבלות להתרחבות ולבריאה .אלה הן המתנות שהבורא הנדיב מציע לנו ,לא עונש ,שיפוט
ודין גיהינום.
כשליחים ומשרתים נאמנים ,אנו ,המלאכים הנעלים ,תמיד היינו אתכם כדי "להקשית" את
האור ,התכונות ,האיכויות והסגולות של האלוהים אבינו/אמנו אליכם ,ואנו מוסרים להם את
האנרגיה האוהבת שלכם .ניתן לומר שאנו יוצרים את ערוצי האור והאהבה של השמיים.
האלוהים אבינו/אמנו דיבר אל האנושות באמצעותנו במשך העידנים ,לא רק בעידן זה ,אלא
היה בקשר קבוע אתכם באמצעות ישויות האור הדגולות ,ממלכת המלאכים ,האווטרים
והמאסטרים הנעלים ,וכך יהיה תמיד .מעולם לא הייתם מנותקים ממקור הבורא ולעולם לא
תהיו .לכל אחד מכם יש את היכולת להתחבר לרשת השידור הקוסמית באמצעותה אתם
יכולים לקבל תשובות אישיות לכל השאלות שלכם ועזרה לכל המאמצים שלכם .תהליך
הבריאה היה תמיד מאמץ קואופרטיבי ,ואחד מפלאי הזמנים הללו הוא שפעם נוספת אנו
מקיימים בינינו קשר ,ועובדים בהרמוניה למטרה משותפת ,שהיא ההארה והאיחוד מחדש של
כל המגוון הנפלא של הבריאה ביקום הזה.
אנו מקרינים אליכם את האהבה הנפלאה והחובקת-כל של האלוהים אבינו/אמנו ,אהבה
הנובעת מלב/הכרת הבורא העליון .אני ידידכם הנאמן במסע האור האלוהי.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מיתוסים ,נסים ואירועים חשובים
אוקטובר 2003
מאסטרים אהובים ,דברים נפלאים מתרחשים ברחבי היקום הזה ,וכעת רבים מכם כבר
מודעים לכך שהגלקסיה שלכם ובייחוד הפלנטה הקטנה שלכם הן נקודת המיקוד לאירועים
חשובים אלה .לפני שהפלנטה שלכם נבראה ,צווה שהיא תהיה נקודת האפס או המרכז
למאמץ בריאה חדש ,שבאמצעותו ממלכת המלאכים ,האלים הבוראים-השותפים ,ישויות
האור הדגולות ,וזרע הכוכב מכל רחבי הכל-יקום ישלחו שליחים לכדור הארץ שיביאו את
אורם ,חכמתם ותשוקתם במטרה להגשים את תכניתו הגדולה של הבורא.
האנושות ונשמת כדור הארץ מושיטות יד מעלה כדי להתחבר לאלוהים אבינו/אמנו ,והבורא
העליון פותח את הנתיב מליבת ישותו מטה דרך כל היקומים הרבים ,השמשות המרכזיות
הגדולות ,הממדים ,והממלכות שמעבר לכל מידה כדי לשלב ולקצור את היופי והנפלאות של
מה שנברא על ידי כולנו בשם הבורא הכל-יכול .ברצוננו להשריש במוחכם שאתם חיים
בזמנים ייחודיים וחסרי תקדים .ישויות דגולות שקודם לכן לא עזבו מעולם את בתיהן בשמש
המרכזית הגדולה של היקום שלהן ,הסכימו לעשות זאת ולפצל את עצמן לניצוצות פחותים
של אור האלוהים כדי להביא את זוהרן ,את אהבתן ואת חכמתן לכדור הארץ .הישות האהובה
המכונה ישוע ,הקומארה הדגולים ובכלל זה המכונה בודהה ,האדונים מלכיצדק ,ראמה,
וקרישנה ,אם למנות כמה ,הגיעו מיקום שנברא זמן רב לפני שהיקום הצעיר שלכם נוצר .אנו
מממלכת המלאכים הגענו מקצותיו המרוחקים של הכל-יקום ,כפי שעשו רבים מהמאסטרים
והאווטרים הנעלים שאתם מכירים ,ואנו מבטיחים לכם שרבים מכם נולדו אל תוך המודעות
האינדיבידואלית שלכם ביקומים אחרים גם כן.
התכנית האלוהית הושלמה ועבודת ההכנה למה שמתרחש על הפלנטה בעת הזאת נעשתה
לפני זמן רב .ממש כפי שישויות דגולות אלה באו כדי להכין את האנושות למחזורים הרבים
של התעוררות ההמונים וההתעלות חזרה אל ממלכות ההארה ,בתוך ליבת ישותו ,כדור הארץ
קודד בתדרי הרטט ,המפתחות והקודים אשר יפעילו את התעוררותו וכן גם יאיצו את תהליך
ההתעוררות של האנושות.
איננו רוצים למקד את תשומת הלב בנו ,שכן השמחה הגדולה ביותר שלנו ומשימתנו היא
לשרת את הבורא ואת אלה הנמצאים תחת חסותנו ,ו"קרדיט" אינו דרוש או מתבקש .אולם,
זה הכרחי כדי שתוכלו להבין במלואה את משימתנו על כדור הארץ ועד כמה קרוב היה
החיבור שלנו אליכם תמיד.
ישוע האהוב הגיע לכדור הארץ לפני כאלפיים שנים ,ויחד עם המלאך הנעלה אריאל עיגן את
הסגולות ,ההיבטים והתכונות של הקרן השישית של הדבקות ,הסלחנות החסד ,החן ,ההזנה
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הרוחנית והאמונה באלוהים .לגבירה מרי הנפלאה ,המלאך הנעלה הנשי של הקרן החמישית,
אשר יחד עם המלאך הנעלה רפאל ,מקרינה את תכונות הויתור ,חוסר האנוכיות ,המסירות
והריפוי ,ניתן הכבוד להביא אל העולם את הישות המשיחית המכונה ישוע .אולם ,מרי נבחרה
למשימה גדולה אף יותר ולהזדמנות לשרת את הבורא ואת האנושות .היא הביאה לכדור
הארץ את סגולות האלה במידה הגדולה ביותר האפשרית ועיגנה אותן ,כדי שתהליך איזון
התכונות הגבריות והנשיות של הבורא על כדור הארץ יוכל להתרחש פעם נוספת.
רבים מכם מכירים את שאנו מכנים בשם קווי מיכאל/מרי באנגליה .יש "קווים מגנטיים"
החולפים על פני האיים הבריטיים ,גרמניה ,צרפת ואזורים רבים אחרים ידועים פחות
באירופה וסביב העולם .אנו רוצים להעניק לכם הבנה גדולה יותר בנוגע ל"תכנית הגדולה"
ומה קרה לכמה מהמיתוסים והנסים של ההיסטוריה שלכם.
לפני אלפי שנים בזמן הארצי שלכם ,הגבירה מרי ,המייצגת את זרמי הקריסטל
האלקטרומגנטיים השליליים או הנשיים ואנוכי ,מיכאל ,המקרין את זרמי הקריסטל
האלקטרומגנטיים החיוביים או הגבריים ,יצאנו להחדיר לקווים המגנטיים של כדור הארץ את
הזרמים ההכרחיים כדי לבנות מחדש את מערכת הרשת האתרית ,הזהובה ,ההרמונית
והמאוזנת של כדור הארץ .מוטות של עוצמה או מערבולות הונחו בנקודות אינטגרליות סביב
כדור הארץ .האתרים המקודשים ,מבנים טבעיים שהפכו למקומות פולחן ,כמו גם כנסיות
ומקדשים גדולים ,נבנו כולם על פני קווים ונקודות עוצמה אלה .במשך תקופות החיים הרבות
שלכם על כדור הארץ ,אתם נמשכתם אל המקומות הללו שוב ושוב כדי לקבל הזנה רוחנית,
אך הרבה יותר התרחש מכפי שאתם מבינים .כל אחד מכם ,בין אם בנוכחות הפיזית שלכם או
במפגשים הליליים שלכם במישור האתרי ,קיבל אנרגיה הרמונית וקידודים ממקומות מגנטיים
רוחניים אלה ,אבל אתם גם סייעתם להפעיל אותם ולהפיץ זרמי אור אלה ברחבי כדור הארץ.
אתם הפכתם הן לשולחים והן למקבלים של אור האלוהים מכדור הארץ מטה ומהשמיים
מעלה .נשמת כדור הארץ ומודעות נשמת-העל של האנושות הופכות פעם נוספת מכווננות,
האחת עם השניה.
כוניתי השומר המשגיח של האנושות ,והגיע הזמן להבין שהגבירה מרי האהובה היא ההיבט
הנשי של האלה הממונה להשגיח על השהייה והירידה של האנושות לאורכו ולרוחבו של
היקום הזה גם כן .היו אלה הכבוד והזכות הגדולים ביותר שלנו להיות אתכם ,להדריך אתכם,
לשמור עליכם ולכוון את צעדיכם בדרך במשך עידני הזמן ,שעה שנדדתם והתקדמתם
במשימה היעודה שלכם לברוא במשותף עולמות ודברים נפלאים אין קץ.
יחד עם מהות הבורא ,זיכרון בואנו יחד והאירנו אתכם במהות ובאהבה האינדיבידואליות
שלנו היה קבור עמוק בתוך נשמתכם וזיכרונכם ,כך שאף על פי שייתכן ושכחתם זאת במודע,
זיכרון-נשמתכם לעולם אינו יכול לשכוח .המלך ארת'ור ,גבירת האגם ,ג'ואן דארק ודמויות
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היסטוריות אגדתיות רבות הביאו כל אחת כמות בלתי-רגילה של מהות הגבירה מרי ושל
מהותי כדי להחדירה אל תוך מודעות כדור הארץ ואל תוך לבבות האנושות .זו הסיבה מדוע
מיתוסים אלה לעולם לא מתיישנים ,ומדוע הם נשארו קרובים ויקרים ללבכם .הם מעלים
זיכרונות של זמן בו היינו יחד בממלכות הגבוהות ,קודם שהחלה משימתכם בעולמות
הדחוסים .אתם זוכרים את הקשר הקרוב והאלוהי שלנו ,ושעה שאנו מתאחדים מחדש
בהכרה ובלב ,זהו זמן שמח ומספק ביותר לכולנו.
כדי לתת לכם הבנה גדולה יותר לגבי מה שמתרחש על כדור הארץ וכמה תכנית הבורא הייתה
והנה מושלמת ,אנו נחזור אחורה בהיסטוריה שלכם לשנת  5000לפני הספירה לערך על פי
זמנכם ,לעת שבו האווטר ראמה הגיע לכדור הארץ .הישות המשיחית בצורה האנושית
המכונה ראמה ,שהביאה לכדור הארץ את התכונות ,הסגולות והאיכויות של הבורא עבור
אותה תקופה ,הואר במהותי הנושאת את הקרן הראשונה של הרצון האלוהי .רבים מכם
שייכים לשושלת שלי ונושאים את מהות המלאכים בדנ"א שלכם ובנשמתכם .ההבדל הוא
שראמה נשא את המזיגה הגדולה ביותר של מהותי שהובאה אי פעם לכדור הארץ כדי להניח
את היסודות לעתיד ,לזמן הזה שאנו נמצאים בו .אהבת הבורא הייתה תמיד המיקוד המאיר
העיקרי אצל כל אווטר ,אולם ,הם מביאים תורות שונות ,תורות המתאימות יותר מכל לזמן
ולרמה של מודעות האנושות.
לאחר ראמה ,היה קרישנה ,ואז גאוטאמה ,סידהרת'ה ,הבודהה ,ואווטרים רבים אחרים.
המלאך הנעלה מרי ,כנושאת אנרגיית האלה או ההיבט הנשי של הבורא ,מלאה תפקיד חשוב
בחיי האווטרים הדגולים הללו .בחייו של ראמה ,אישתו הוארה במהותה של מרי .בחייו של
קרישנה ,הייתה זו בת-לוויה וחברה רוחנית ,ללא תשוקה פיזית .כמובן ,תפקידה הידוע ביותר
של מרי היה אמו ומורתו של ישוע .היא נשארה ברקע במשך כל אלפי השנים הללו ,אך
אהבתה ומסירותה הגדולות לבורא ולאנושות היו תמיד כוח עיקרי על כדור הארץ ובממלכות
הגבוהות.
ישויות אור דגולות רבות אחרות ביקרו בכדור הארץ במשך העידנים ,לאו-טצ'ו ,קונפוציוס,
אברהם ,משה ומוחמד הם רק כמה שמות .קוואן ין האהובה הוארה במהות הגבירה מרי
והביאה את תכונות החמלה ,הצדק והריפוי לכדור הארץ .אתם כבר מכירים דמויות דגולות
אלה ,או עליכם ללמוד להכירן ,שכן הן מגלמות היבטים ,צדדים וסגולות ייחודיים של הבורא,
ומלאו תפקידים חשובים על כדור הארץ כנציגיו של הבורא.
מה שאינו מובן בהיקף נרחב הוא שממלכת המלאכים מלאה אף היא תפקיד אינטגרלי בדרמה
האלוהית הזאת של הירידה אל עולמות החומר .בכל העידנים ,כל מלאך נעלה מילא תפקיד
בולט בעיגון ובהקרנת היבטים ,תכונות ,איכויות וסגולות ייחודיים של הבורא .הם היו
מכווננים אל האווטרים הדגולים ובקשר עמם והאירו את מהותם הדגולה בזוהרם
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ובסגולותיהם שלהם .האווטרים היו ייצוגים אנושיים פיזיים של הבורא למשך תקופת זמן
מסוימת ,והישויות המלאכיות היו הקשר המאיר הרוחני שלהם עם האלוהים אבינו/אמנו.
זמן ייחודי זה לא נחווה מעולם קודם לכן על כדור הארץ ,ואף על פי שיש כיום אווטרים
יפהפיים ומאסטרים נעלים רבים על כדור הארץ ,לא ישלח רק אווטר דגול אחד להאיר,
להדריך את האנושות ולהביא לה השראה .כל אחד מכם הוא בעל פוטנציאל להפוך לאווטר
בזמנים עתידיים נהדרים אלה .נתנו לכם הבטחה ,והבטחה זו אומרת שאין זה משנה כמה אור
משיחי או מהות העצמי האלוהי שלכם הבאתם אתכם בעת הלידה ,יש לכם את הפוטנציאל
למשוך ולהביא אליכם את כל נפלאות קרן האלוהים ונוכחות האני הנני שלכם .זוהי מהותה
של ההתעלות ,השיבה לאיזון ולהרמוניה במסגרת הגופים הפיזי ,המנטלי ,הרגשי והאתרי
שלכם כדי שהרוח תוכל לרדת ולהפוך ריבונית .אולם אתם חייבים לזכור ,כל שאתם מושכים
עליכם להשתמש בו לטובתו הגדולה ביותר של הכלל ואז ,אהובים ,יינתן לכם אף יותר.
אהובים ,חרב האור הבוערת שלי עוצבה באמצעות מחשבה ואנרגיה מישותי הפנימית ביותר,
ומולאה באנרגיות הדינמיות של הקרן הראשונה של הרצון האלוהי של הבורא .זוהי חרב של
גאולה ,חרב של תקווה ,חרב של חירות ,מתנה שאני מציע לכם כדי לחתוך את הכבלים
שבראתם בשגגה במו ידיכם ,ולשחרר אתכם מאשליית הכבלים של הממד השלישי/רביעי.
היא עושה שימוש בעוצמה האדירה של הקרן הראשונה של הרצון והעוצמה האלוהיים וחומר
כוח-החיים הראשוני הגולמי כדי לברוא מחדש בהרמוניה עם הרצון האלוהי של הבורא .היא
תובעת ,פעם נוספת ,את הזכות האלוהית שלכם כבוראים-שותפים עם האלוהים אבינו/אמנו.
הגביע שאנו מציעים לכם בזמנים אלה של שינויים גדולים מלא בשיקוי אור ואהבה ,בלהבה
המוכפלת פי שניים-עשר מהאלוהים אבינו/אמנו .הוא מכיל את האש הקוסמית של בריאה
חדשה אשר תשמש לעצב את הגלקסיה הזהובה החדשה ולהרחיב יקום זה אל הריק .שתו
לרוויה אהובים ונאמנים ,שכן אתם זרע הכוכב של העתיד .אנו מקיפים ועוטפים אתכם בשדה
ההילה שלנו של אהבה והגנה.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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"אתם שאיפת הבורא"
נובמבר 2003
מאסטרים אהובים ,במשך שנים רבות ,אנו מהממלכות הגבוהות דיברנו על שינוי מודעות
גלובלי מואץ אשר התחיל בשנת  .2003כהכנה לאירוע אלוהי זה ,התחלנו להפעיל את תא
ליבת יהלום האלוהים שבתוך מרכז לבכם בפברואר .2003 ,זרע אטום פנימי זה מחזק ומגבש
את הקשר שלכם עם האלוהים אביכם/אמכם ועם הבורא העליון ,שעה שאתם מתאמצים
לשלב יותר ויותר היבטים רב-ממדיים של העצמי האלוהי שלכם .כפי שאמרנו לכם ,הבורא
נוטל כעת חלק פעיל בתהליך ההתפתחות של היקום שלכם ושולח מטה ממרכז לבו הזרמה
של מהות אלוהית טהורה .שמענו פעמים רבות על השאיפה והנשיפה של הבריאה .הנשיפה
מתרחשת כאשר הבורא העליון משלח אל הריק הגדול את כל הניצוצות המרובים של מודעות
האלוהים בהוראה להגשים ולברוא עולמות ומציאויות חדשים עד אין קץ .במשך עידנים
רבים ,אתם פיצלתם ,הפרדתם והפחתתם את עצמכם פנימה והחוצה אל תוך מצב הישות
הנוכחי שלכם .אתם התפתחתם לגבולות המרוחקים ביותר וכעת הגיע הזמן לשוב על
עקבותיכם ,חזרה אל ממלכות האור.
נוצרו כמה תפיסות מוטעות בנוגע לשאיפה ,והאמונה הפופולרית הייתה שהבורא "ינשום
פנימה" את כל שנברא .אין זה נכון .הבורא משלח את זוהרו כדי לשלב את כל הנפלאות
שנבראה אי פעם .אהובים ,אתם השאיפה .אתם תשאפו את מהות הבורא שעה שאתם
מכינים את הכלי האנושי שלכם לקבלת עוד ועוד אור מעודן ואת תדרי הרטט העשירים של
הממלכות הגבוהות יותר .אתם ,בכלי האנושי שלכם ,תשלבו את מהות הבורא הזורמת מטה
אל המישור הארצי .נאמר על ידי רבים" :אתם שוכנים בבורא ,והבורא שוכן בכם" ,ובעת
זמנים חסרי-תקדים אלה ,אור הבורא מוענק לכם ככל שתצליחו להכיל .כל שעליכם לעשות
הוא לתת לעצמי הגבוה שלכם רשות להתחיל בהחדרה מעניקת-חיים זו ואז להקרין את
מתנת אור הבורא אל העולם ואל כל הסובבים אתכם.
קיימת התרגשות רבה בגין ההיערכות הגלקטית הנדירה העומדת להתרחש ,אשר תופעל על
ידי ליקוי הירח ב 8-לנובמבר .2003 ,אירוע זה כונה בשם "התאמה הרמונית" ויהיו לו תוצאות
חיוביות מרחיקות-לכת עבור האנושות וכדור הארץ .היערכות זו תופעל על ידי ליקוי הירח ב-
 8לנובמבר ,ותפתח שער בין-ממדי מהמודעות האלוהית ואל הגלקסיה ,מערכת השמש
והפלנטה שלכם .העוצמה והמומנטום של אנרגיה עשירה זו יבנו עד ליקוי החמה ב23-
בנובמבר ,אולם ההשפעות של החדרת אנרגיה זו ימשכו ללא גבול ,והן יאיצו את תהליך
ההתעלות/האבולוציה של כל הגלקסיה שלכם.
כדי להתחיל בתהליך איחוד המחודש ,היה עליכם להכיר בצד המוצלל שלכם ולקבלו ,כמו גם
את חלקי עצמכם אשר בראתם במשך העידנים .רבים מכם החלו בתהליך שחרור מערכות
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האמונה הישנות בשנת  ,1988דבר שבתורו הפעיל את הטרנספורמציה של ארבעת המערכות
הנמוכות יותר של גופכם ,כהכנה להחדרות האור הגדולות שיבואו .בשנת ,1994
הטרנספורמציה של גופכם ביצעה קפיצת מדרגה והיא מאיצה מאז .היה לכם צורך בשמונה
שנים ,משנת  1994ועד שנת ,2002כדי להתחיל לחוות במלואה את פתיחת הס ִ פרה שמונה או
השער האינסופי במערכת השמש והגלקסיה שלכם .דבר זה תואם לפתיחה של כוכב הנשמה
שבתוך גופכם .צבעו של כוכב הנשמה הוא כחול בהיר ,כצבע המים .רבים מכם חשו כאב
באזור שמעל לבכם )המכונה לעתים הלב הגבוה או אזור התימוס( בשנים האחרונות .כאב זה
נגרם מכיוון שאזור זה פורץ אל האור ובלוטת התימוס מופעלת פעם נוספת ,דבר שיסייע לכם
בתהליך השבת הנעורים ,שעה שאתם מביאים לידי הרמוניה את האנרגיות שבתוך הכלי הפיזי
שלכם .גלוי וברור שרבים מכם התמזגו כמעט לחלוטין עם העצמי המוצלל שלכם ,מוסיפים
קלות ובהירות פנימית ,דבר שמשמעותו היא שקיימת כעת הזדמנות אדירה להגשים אור
ואהבה על כדור הארץ .השמש שלכם היא האור של מערכת שמש זו וגם היא עוברת שינויים
רבים .גם אורה מועצם ,ממש כמו אורכם .יש לכם מתגי אור בגופכם ,וכל שעליכם לעשות
הוא לבקש את הפעלתם .אתם נעים מהיותכם ישויות בעלות יסוד-פחמן לישויות בעלות
יסוד-סיליקה ]צורן דו-חמצני[ .סיליקה הוא קריסטל ומחזיק באור של קשת הצבעים .כאשר
כל שניים-עשר הסלילים של הדנ"א שלכם יופעלו ,אתם תהיו מסוגלים להגשים את כל
שניים-עשר צבעי אור הבורא בדרך הרמונית ,ותהיו קרובים להפיכתכם לישויות רב-ממדיות.
אנו מציעים לכם מגוון של אמיתות גבוהות כדי לסייע לכם בתהליך ההתפתחות שלכם
בזמנים חסרי-תקדים אלה .כמה ניתנו בעבר ,אך הן חשובות דיין כדי לחזור עליהן .אנו
מציעים לכם להתמקד בכל תפיסה במשך יום אחד לפחות .הטמיעו אותה בחוזקה במודעות
שלכם עד אשר תהפוך לחלק מהמציאות היום-יומית שלכם.
 .1מאסטריות-עצמית היא מצב התהוות .מאסטריות היא תהליך אינסופי בו שאתם לומדים
לשלב עוד ועוד מהסגולות והתכונות של האלוהים אבינו/אמנו .יש צורך בנחישות ותרגול
קבועים ,אך הגמול הוא ללא גבול.
 .2היו מודעים שיש פוטנציאל אנרגיה סביבכם והוא קורן מכם כשלט אינסופי :מעלה ,מטה,
מולכם ומאחוריכם .המחשבות והרגשות שלכם בוראים דפוס רטט ,והוא קורן מכם וממגנט
אליכם אנרגיות ,מצבים או אנשים הנמצאים בהרמוניה עם תהודת הרטט או דפוס הרטט.
שנו את מחשבותיכם ואת אנרגיית הרטט שאתם מקרינים ותשנו את עולמכם.
 .3זכרו מדוע אתם על כדור הארץ .זכרו שאתם שלוחה או היבט של הבורא .חבקו את
התרגשות המציאות החדשה שלכם שעה שאתם בוראים הרמוניה גדולה יותר ויותר
בעולמכם .הפכו למיסטיקנים מעשיים ,הנו מכל היופי והשפע שיש למישור הארצי להציע ,בה
בשעה שאתם גם נהנים מיופי ,פלא וקסם הממלכות הגבוהות יותר.
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 .4יש לכם כוכב טטרהדרון ושדות סובבים סביבכם אשר מתעצמים בכוחם ובהיקפם שעה
שאתם בונים ומחזקים את גשר הקשת או את עמוד אור הקריסטל המחבר אתכם אל העצמי
האלוהי או אל נוכחות האני הנני שלכם .עמוד אור זה הפך לחוט דק אצל אנשים רבים ,ומזין
אותם רק בקושי באנרגיית כוח החיים הדרושה כדי לשמרם בחיים .ככל שתנקו את
העיוותים ,אתם תקבלו כמויות גדולות יותר ויותר של אור הבורא ותכוננו מחדש את מערכת
היחסים האינטראקטיבית עם החלקים רבי-ההיבטים של העצמי הגדול יותר שלכם.
 .5אור ,צליל וצבע הם כלים לריפוי ולהרחבת המודעות והמציאות שלכם .אתם נזכרים
ולומדים להשתמש בכלים עיקריים אלה המהווים חלק מהאלוהות שלכם ומזכותכם מלידה.
כיוונון והלימוד כיצד להשתמש בצלילים הרמוניים מקודשים יסייעו לרפא רבים מתסמיני
הלחץ או המחלה שאתם חווים ,שכן הם מביאים את הדנ"א שלכם ואת הגוף המנטלי ,האתרי
והרגשי לכדי הרמוניה.
 .6אינכם "הופכים עשירים" .אתם מאפשרים לעושר החיים לזרום אליכם ודרככם .היקום
תמיד מנסה להמטיר עליכם שפע ,שפע בצורות רבות .שפע תמיד נמצא בהישג יד ,אבל אתם
הקמתם מחסומים המונעים מכם להגיע אליו .שפע הוא הלך רוח .אתם חייבים לפתוח את
ראשכם ,את לבכם וזרועותיכם כדי לקבל שפע :שפע של בריאות ,אהבה ,שמחה ,יצירתיות
ושלווה .אתם חייבים ללמוד לחיות ולאהוב בחופשיות; ליהנות ממסע החיים .דרך החשיבה
הישנה גורסת שאתם חייבים להתאמץ ולעבוד קשה כדי לברוא את שאתם רוצים .כאשר
אתם לומדים להתחבר אל זרם השפע האוניברסלי ,החיים הופכים לריקוד ואתם נהנים מכל
מה שאתם עושים.
 .7אהבה היא מצב הוויה טבעי .אהבה היא מצב מולד ,טבעי .כאשר האהבה היא הכוח הקורן
בחייכם ,הפחד נעלם .הפחד נוצר על ידי היעדר אהבה .פחד הוא רק הלך רוח .כאשר אתם
פונים פנימה ומתחברים למעיין האהבה שבתוך מרכז לבכם ,תחילה הוא ממלא את ישותכם
הפנימית ואז קורן אל העולם .אתם מתחילים לראות באמצעות "עיניים בעלות מסננים של
אהבה" ,והן משנות את האופן שבו אתם רואים את האנשים בחייכם ואת כל המתרחש.
מעטה של אנרגיה אוהבת בורא נסים.
 .8קיימות ספריות ידע חיות המאוחסנות בכל רמת קיום ברחבי היקום רב ההיבטים הזה,
ואתם מתחילים להתחבר למחסנים נפלאים אלה של חכמה גבוהה יותר .יש מלאכים מתעדים
או מתעדים שמימיים המתעדים כל מחשבה ,פעולה ואירוע שאי פעם היו או שאי פעם יהיו.
בעת שאתם מרפאים ,מתקנים ומתמירים צורות מחשבה שליליות ,כואבות וישנות מן העבר,
משתנים התיעודים הקוסמיים וזיכרונות הקשיים והשיעורים שחוויתם נמחקים .כל שיישאר
הם התיעודים של החוויות המוצלחות שלכם ,של שמחת המסע ,והחכמה שעליכם לחלוק
בנוגע למפגשים שלכם בכל רחבי הבריאה הרב-ממדית.
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 .9תמיד יהיו מיליוני תעלומות במסעכם ברחבי היקום אשר יעודדו אתכם לחפש פתרון .אנו
נהנים מניסיונותיכם להבין את דרכי הפעולה של היקום.
 .10החיבור לאלוהים אינו צריך להישמר ליום מיוחד אחד שבשבוע ,הוא צריך להיות מצב
מודעות נעלה המאיר את כל ישותכם ,ונקודת המיקוד של המציאות שלכם .זוהי זכותכם
הגבוהה ביותר וחובתכם הראשונה לשמר חיבור לאלוהים במשך כל רגע ורגע של קיומכם.
נסו לפתח מערכת יחסים אינטימית ,קבועה ומהנה עם הבורא .כאשר אתם מתחברים לשיקוי
החיים ,הוא הופך לתשוקה חובקת-כל המובילה למשמעת-עצמית מוגברת ,לאמונות מוסריות
חזקות ולשאיפות רוחניות .לא תתקשו ללמוד סבלנות ,עוז-רוח וסובלנות ,ותתאמצו לחיות
חיים של שירות .חכמה אלוהית ותובנה קוסמית הן הגמול של המחפש הכנה אחר אמת
רוחנית .חיו את האמת שלכם כפי שהיא מתגלה ותתגלה לעיניכם .אתם תחיו בהילה של
שלווה אישית ואהבה עילאית.
 .11רוחניות אמיתית אינה מחייבת טקסים או אמונות נוקשות כלשהם ,היא דרך בה אתם
חיים את האמת הגבוהה ביותר שלכם במסירות מוחלטת .עליכם לשאוף למיזוג של המציאות
האינטלקטואלית ,הרגשית והרוחנית הגבוהה ביותר שלכם.
 .12שאפו להשתמש בדמיון האלוהי שלכם :היו נלהבים אך גם מעשיים ,היו אמיצים אך לא
פזיזים .שמרו גישה בטוחה כאשר אתם צוללים אל הלא-ידוע ומבקשים להגשים את החזונות
שניתנו לכם במפגשים שלכם עם ממלכות הקיום הגבוהות .כאשר אתם בוחרים בבחירות
המוסריות הגבוהות ביותר ,הנשמה שלכם מתמלאת באקסטזת האהבה האלוהית .אם אתם
שואפים להתאים את רצונכם לרצונו של האלוהים אבינו/אמנו ,אתם הופכים לשותפים,
לבוראים-שותפים של עולמות קיום רבים של הזמן והמרחב .אתם ניצוץ האלוהי ,ועליכם
לכבד ולהעניק ערך רב לעצמכם ולאחרים .אתם מביאים קלון לבורא כשאינכם עושים זאת.
עליכם לחפש תמיד חירות ואמת לעצמכם ולכל האחרים גם כן.
 .13תהליך התחייה מחדש של האנושות היה מאבק התפתחותי ארוך במטרה להשיג מצב
הוויה מאוזן ,שיאפשר לרוח לרדת ולתפוס ריבונות בכלי הפיזי .תחייה מחדש היא השיבה
לנפלאות המקורית שלכם על ידי גילום האור האלוהי והתכונות האלוהיות .התפתחות היא
תכליתית ,לא מקרית.
 .14לכל אחד מכם היכולת לתרום משהו אישי וייחודי לתכנית האלוהית המתוכננת כעת
לעתיד האנושות וכדור הארץ .ניתנה לכם מתנה מופלאה מאת הבורא ,הזכות האלוהית
להשתתף בבריאת הגורל שלכם .לכל אחד מכם הפוטנציאל להפוך לבן-תמותה מופלא .אתם
הופכים לבני תמותה חדורי-רוח ,דבר המבטיח את מעמד היותכם בני-אלמוות .אתם רבי-

52

היבטים ויש לכם מודעות ברמות רבות יותר מכפי שאתם מבינים בזמן הזה .אתם נשמה
נצחית עם גוף והכרה בני תמותה .אתם נמצאים בתהליך של הרחבת הנשמה והחדרת האור.
 .15קיים זמן קוסמי שהוא נזיל ושניתן לעצבו ,וזמן אנושי שהוא ליניארי ,מובנה ובעל
אוריינטציה לאירועים .אתם לומדים לחיות כבני תמותה רוחניים המסוגלים להתחבר לנזילות
ולנפלאות היקום .קיימים בתי-ספר לפילוסופיה קוסמית בהם אתם לומדים ,ושאליהם אתם
יכולים להתחבר פעם נוספת כאשר אתם רוכשים את היכולת להגיע לממלכות הביטוי
הגבוהות יותר .ישנם שומרי גורל המדריכים אתכם ומראים לכם את הדרך .בקשו את עזרתם
והם יהיו משרתיכם המסורים .ישויות האור מייצגות השקפות שונות רבות והיו להן חוויות
אישיות מגוונות רבות ,ממש כמו לבני התמותה.
זכרו ,בעת שאתם וכדור הארץ שבים לאיזון בנקודת הדממה של ההרמוניה המושלמת,
מודעות קוטבית שוב לא תהיה מסוגלת לרקוד ולטוות בין האור והצללים .לא יהיה עוד צורך
בקונפליקט ,הפרדה או כל דבר המעכב את הבאת המאסטריות שלכם לידי שלמות ובריאת
הדברים המביאים שלום ,שגשוג והנאה גדולה לכל .לבטח הובא למודעותכם שהאור הופך
שלט יותר במקומות מסוימים ואצל אנשים מסוימים ,בעת שהצללים והשליליות הופכים
מודגשים וכאוטיים במקומות אחרים .הסיבה היא שמתרחשת הפרדה ,הן בתוך כל אחד מכם
והן בכל הסובב אתכם .זהו זמן של החלטה עבור כולכם .האם אתם מוכנים להגשים אור
ואהבה?
יש עולם של אור החופף לעולם החשכה וכל שעליכם לעשות הוא להושיט ידכם אל האור .אף
על פי שדומה שחשוך מאוד על כדור הארץ עכשיו ,זכרו שאתם בוראים את המציאות שלכם,
ויש לכם ברירה בכל הקשור למה שאתם בוחרים להגשים .תמיד חשוך ביותר קודם לזריחה,
ואנו נמצאים בזריחתה של בריאה חדשה ונפלאה .מדוע שלא תושיטו יד אל האור ותבראו
מציאות חדשה של שלום ,אהבה ,שפע ושמחה? אנו עולזים עמכם ,ואנו מברכים את שובכם
אל אור המציאות שלנו .אתם אהובים מאוד.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל ואני מביא לכם אמיתות אלה.
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מסע הנשמה
דצמבר 2003

מאסטרים אהובים ,האם תהיתם מעודכם מהו ההבדל בין ה"נשמה" וה"רוח" שלכם? מהי
הנשמה? ממה היא מורכבת? מה מוצאה? מה יקרה לנשמה שלכם כאשר תמותו או תעברו?
היכן היא שוכנת בתוך גופכם? האם אתם יכולים להפוך ל"נשמה אבודה"? האם יש צורך
"להציל" את נשמתכם בגלל חטאים מן העבר? במשך כל העידנים על פני האדמה שאלה
האנושות שאלות אלו ותהתה בגינן .הרשו לנו לתת לכם כמה תשובות פשוטות ותמציתיות
אשר יוסיפו להבנה חדשה ומלאה יותר בנוגע לדרכי הפעולה של היקום ובנוגע למוצאכם
האלוהי .בידכם תיוותר הברירה האם לקבל הסברים אלה כאמת שלכם או לא .כתמיד ,אנו
מבקשים מכם להשתמש ביכולת ההבחנה שלכם ולקבל כאמת רק את הדברים המהדהדים
עמוק בתוך לבכם )ונשמתכם(.
ברמה קוסמית או ברמת הכל-יקום ,אתם "רוח" ,היבט או קרן של המהות האלוהית הנשלחת
מלב-ליבת הבורא העליון .ברמה זו ,אתם מודעים לגמרי למי שאתם ולקשר שלכם עם הבורא
העליון; אתם מודעים לזהות "האני הנני" שלכם ומכירים אותה .ברמה האוניברסלית ,אתם
בוראים-שותפים אלוהיים ,הנשלחים שנית על גבי קרן-אור משתברת גדולה להגשים עולמות
ללא סוף בשם האלוהים אבינו/אמנו .אתם מודעים לתכנית האלוהית הכוללת עבור יקום זה
ולחלק שאתם ממלאים בה; אולם ,אתם עשויים לזכור או שלא לזכור את המוצא שלכם או
את הזהות שלכם ברמה קוסמית.
כרוח ,אותה נכנה בשם "קרן האלוהים" שלכם ,אתם ישות אור אדירה המשלחת גם כן
היבטים או תת-קרניים של עצמכם ,משאירה "נשמות-על" או חלקים מה"מהות" שלכם
בממדים ,בגלקסיות ,במערכות כוכבים ובעולמות שונים בכל רחבי היקום הזה ,ובתורן ,כל
אחת מנשמות העל האדירות הללו משלחות "ניצוצות" או חלקי "נשמה" מ"מהותן" .המהות
שלכם המתגלגלת עתה בגוף הפיזי על הפלנטה היא חלק מאותן "ניצוצות נשמה" שהסכימו
לנדוד אל הריק הלא-ידוע ,לברוא עולמות מגוונים ,לאכלס אותם ,ואז לחוות את שסייעתם
לברוא ,כך שהחוויות הייחודיות שלכם יוכלו להשתלב אל תוך המודעות האוניברסלית ובסופו
של דבר אל תוך המיינד הקוסמי.
הגוף הפיזי שלכם הוא כלי זמני בו בחרתם כדי שיאכלס את הנשמה שלכם לתקופת זמן
קצרה בממלכות הביטוי החומרי .הרוח או המודעות האלוהית שוכנת בתוך נשמתכם .היא
"מהות החיים" ותמיד יהיה לכם עורק-חיים רצוף אל הבורא )ואין זה משנה עד כמה קטן או
עמום הפך קשר זה להיות בעבר( .הנשמה שלכם היא היבט נצחי של "העצמי הרוחני" הרחב
יותר שלכם ,שנדד הרחק על פני הזמן והמרחב כדי לרכוש התנסויות ומודעות גדולה יותר של
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"עצמו" .בתוך הנשמה שלכם קיים תיעוד של כל שחוויתם במשך העידנים והגלגולים הרבים
שלכם .הנשמה שלכם מכילה ב"שפת האור" היסטוריה מרוכזת של כל תקופת חיים ,וכן גם
מתועד ב"יומן נשמה" כל הדרוש לשם איזון וחזרה להרמוניה.
מגיע זמן בו הנשמה מגיעה לנקודה המרוחקת ביותר של מסע הנפרדות שלה ,והיא מוכנה
להתחיל שוב במסע של "איחוד מחודש ואינטגרציה" .הנשמה מתמלאת בהדרגה באי-שביעות
רצון אלוהית המחלחלת לאיטה אל תוך מודעות ההכרה האנושית ,ויש לקוות שזה הזמן בו
הישות האנושית מתחילה לפנות פנימה ,לאלף את האגו ולשוב ולהתחבר אל הנשמה ,נשמת-
העל וההיבטים המרובים של העצמי הגדול שלה .בתקופות חיים קודמות ובעידנים קודמים
"איחוד מחודש של הנשמה והרוח" היה אירוע אינדיבידואלי ואישי מאוד ,ולא אירוע שחוו
אותו ההמונים ,אלא רק מעטים .דבר זה שוב אינו נכון .כעת הגיע זמן "ההתעוררות
ההמונית" ,זמן של איחוד מחדש והתעלות גלובלית ,גלקטית ואוניברסלית למצב נעלה של
מודעות המלאה בבורא וברוח .כעת יש לכם את הפוטנציאל להתחבר עם ההיבטים הרבים
של משפחת הנשמה שלכם ,העצמי הגבוה שלכם ,של נשמות העל הרבות שלכם ושל קרן
האלוהים שלכם )נוכחות האני הנני( .ברמה הקוסמית ,הבורא העליון שולח כעת מטה את
זוהר עצמו דרך השמשות המרכזיות הגדולות ,המחלחל מטה אל כדור הארץ בהתפרצויות
האדירות של להבות החיים דרך השמש של מערכת השמש שלכם.
ניתן לתאר את הנשמה כזרע אטום של אנרגיית כוח חיים השוכן באזור הלב )בתוך לב זרע
אטום זה שוכן תא ליבת יהלום האלוהים רב-הפנים שלכם המופעל כעת ומתמלא באור
הבורא העליון( .הנשמה עשויה להיות רק ניצוץ חיים קטן בתוך אזור הלב אצל אלה הלכודים
עדיין באשליית הממדים הנמוכים יותר; אולם בעודו פורח ומשגשג לעוצמתו הדינמית
המלאה ,הוא מתרחב והופך להיות "למרכז הלב הסולרי" ,המכיל את מקלעת השמש ,את הלב,
את אזור התימוס והגרון .דבר זה מכונה לעתים הלהבה בעלת שלוש-הלהבות ,והלב כונה
בשם "מושב הנשמה" .הנשמה מדברת אליכם הן באמצעות הגוף הרגשי והן באמצעות הגוף
המנטלי ,הרגשות באמצעות מרכז הלב ,ובתוך המוח באמצעות בלוטת האצטרובל ועל ידי
הצתת מצבורי חכמת אור המאוכסנים בתוך חלקי המוח המכילים רטט גבוה יותר .כאשר
החיבור מושלם ,הכלי הפיזי מתחיל לקטוף את הפרות באמצעות בריאות וחיוניות טובות
יותר ,כמו גם חיבור עמוק יותר עם מרכיבי הגוף.
אנו אומרים לכם באמפטיות שאינכם יכולים להפוך ל"נשמה אבודה" ,אם כוונתכם היא
שאתם "מאבדים" את החיבור שלכם אל הבורא .אתם עשויים לאבד את דרככם ,ואתם
עשויים לאבד את אור הבורא או שאור הבורא שלכם עשוי להפוך עמום ,אבל הנשמה שלכם
היא נצחית ואתם אינכם יכולים ללכת לאיבוד או להישמד .אתם "מצילים" את עצמכם
מכאב ,מסבל ומאשליית היותכם מנותקים מהבורא באמצעות האינטגרציה של נשמתכם,
העצמי הגבוה שלכם )או עצמי המשיח( ,וקרן האלוהים שלכם .ישויות האור הדגולות הגיעו
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לכדור הארץ כדי לשמש דוגמה ולהראות לכם את הדרכים הרבות המובילות להארה .בחרו
בנתיב המהדהד בתוככם ,אך הוא חייב לכלול את האינטגרציה המחודשת של עצמי
הרוח/הנשמה עם הבורא באמצעות ההיבטים הרבים של ישותכם השוכנים בממדים הרבים
של הבריאה.
הסברנו לאחרונה מה קורה לנשמה כאשר היא עוזבת את הכלי הפיזי ומה מתרחש בממלכות
הקיום הגבוהות יותר )המסר מחודש ספטמבר" :במי אתם בוחרים באלוהי זעם או באלוהי
אהבה?"( .בזמן הזה ,אנו נתמקד רק באותן נשמות אשר השיגו דרגה מסוימת של הרמוניה,
ושהחלו להתחבר מחדש להיבטים המרובים של נשמתם ונשמות העל שלהם .בזמנים אלה
של שינויים גדולים ,אינכם צריכים לעזוב את הכלי הפיזי שלכם באמצע התהליך הזה ,ורבים
מכם נעים במהירות בנתיב האינטגרציה בזמן הזה .לפני זמן מה ,הסברנו לכם את משמעות
המונח "הבטחת הזהב" ,והבטחה זו היא שיש לכם את היכולת למשוך אליכם את כל מהות
קרן האלוהים שלכם )נוכחות האני הנני( שאתם יכולים להכיל .אולם ,אתם חייבים לשלב את
שאתם מושכים אליכם ולהשתמש בכל שאתם מושכים בדרך הטובה ביותר .יש לכם את
הפוטנציאל להפוך למאסטר נעלה ,בשר ודם ,ברמת הלב ,מתפקד לגמרי ,חי ונושם .זה אחד
מהנסים של הזמנים הללו.
ברצוננו שתבינו שישנן רמות רבות על ספירלת ההתעלות .היא אין סופית בעוד הבריאה
עולה ,זורמת ומתפתחת .ברצוננו גם שתדעו שיש מספר גדול של נשמות יקרות הצועדות על
פני האדמה שקרובות מאוד להתעלות גלקטית; אולם ,משמעות הדבר עזיבת העולם הפיזי
ומעבר לרמת רטט בה לא יוכלו להיראות או לא יוכלו לתפקד בתוך הכלי האנושי .הן הסכימו
לוותר על ההתעלות שלהן כדי להיות לשירות ולסייע לאחרים בנתיב ההארה .היה זה הסכם
שהן ערכו קודם לבואן לחיים האלה ,והן מסורות למשימתן ונחושות להשלימה .אנו יודעים
מי אתן ואנו מכבדים אתכן בשל המסירות והשירות הגדולים שלכם.
אמרנו לכם ש"אתם שאיפת הבורא" .אלה הם זמנים ללא תקדים בהם יש לכם את
הפוטנציאל לפתור את כל נושאי הקרמה הישנים ,ולנוע להרמוניה בתוך הישות הרחבה יותר
שלכם ולהיות חלק אינטגרלי מתכנית האלוהים אבינו/אמנו עבור הרחבת יקום זה .האם
אינכם מוכנים לשחרר את כל המגבלות ,האמונות וההגבלות הישנות המונעות מכם לנוע אל
מחוץ לביצת הכאב ,המחסור והסבל? האם תאפשרו למוח וללב שלכם להיפתח לחכמה
הגבוהה יותר של נשמתכם ורוחכם? מישורי האתר ,או שדות הרטט הגבוהים יותר של
המודעות ,מלאים בפוטנציאל וממתינים להימזג אל תוך החלומות והתשוקות הגדולים ביותר
שלכם .לפני זמן מה ,הענקנו לכם מתנה ולימדנו אתכם כיצד לבנות את פירמידת האור
והעוצמה שלכם בממד החמישי .כעת ניצבת איתן בממד החמישי הגבוה פירמידת אור נפלאה
המכילה העתק הולוגרפי מדויק של כדור הארץ .כיסא קריסטל שמור בה לכל אחד ואחד מכם
ואתם יכולים להיכנס בזמנכם השקט ולהקרין אהבה ללא תנאי לכדור הארץ ולכל האנושות.
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לימדנו אתכם גם כיצד לבנות את פירמידת "העבודה" שלכם וכן גם את פירמידת המקלט
האישית הקטנה שלכם .סייענו לכם גם לבנות פירמידות קבוצתיות רבות בסמינרים השונים
שהשליחה האהובה שלנו העבירה ברחבי העולם .שלא תהיה לכם טעות ,אלה הם מקורות
אנרגיה רוטטים ,דינמיים ורבי-עוצמה באמצעותם אתם יכולים להתחבר לחומר כוח החיים
הטהור הראשוני של הבריאה.
כעת ברצוננו לסייע לכם לבנות פירמידה אחרת של אור ועוצמה ולהעניק לכם גישה אליה .זו
תהיה פירמידה בעלת תפקודים רבים מהסדר הגבוה ביותר ,פירמידה אשר תמשוך את הרמה
הגבוהה ביותר של אנרגיית הבורא שאתם מסוגלים למשוך ולשלב בזמן הזה .לאחר שתקראו
את ההוראות כמה פעמים ותזכרו אותן היטב ,אנו מציעים שתנשמו עמוק עד אשר תשיגו
מצב-מודעות אלפא בעת שאנו יוצאים למסע זה ,איחוד מחודש עם האחים והאחיות
הקוסמיים שלכם ,ועם ההיבטים הרבים של העצמי שלכם.
עצמו בבקשה את עיניכם ונועו אל תוך מקדש הלב שם שוכן תא האלוהים שלכם .קחו נשימה
עמוקה בעודכם מדמיינים דלת זהב נפתחת; שער אל תוך הממדים הפנימיים של המודעות .ראו
את עצמכם עטויים בלבוש אור זוהר ,המהות הזוהרת של האני האמיתי שלכם .דמיינו את
עצמכם עפים ונעים גבוה יותר ויותר אל תוך הממלכות המעודנות של הבריאה .אתם תעצרו
במקום כלשהו בממד החמישי ,הרמה המושלמת עבורכם בזמן הזה .ראו לפניכם פירמידת אור
רוטטת וזוהרת .נועו במהירות לכיוון הדלת וכנסו פנימה .כיסאות קריסטל רבים מקיפים במה
הניצבת במרכז .כסאות נוספים יוספו כנדרש ,אך לעת עתה יש מספר מספיק לאלה שיצטרפו
אליכם .מרחק קטן מהמרכז על גבי הבמה יש מזרקה המכילה להבת טרנספורמציה סגולה
ומבהיקה .לצדה במרכז הבמה יש להבה לבנה בוהקת המוזנת על ידי גנרטור הקריסטל הגדול
התלוי מקדקוד הפירמידה .להבה זו מוזנת על ידי המהות הטהורה של הבורא העליון והיא
מוצעת כמתנה לכל מי שמוכן ונכון לקחת חלק בשי אלוהי זה.
ראשית אנו מבקשים מכם לחשוב לרגע ולהעלות למודעותכם את הדברים שאותם אתם צריכים
לשחרר יותר מכל ,כדי לקדם את תהליך השיבה להרמוניה בתוך הכלי הפיזי שלכם .התמקדו
בדבר אחד או שניים ,לא יותר משלושה דברים שהייתם רוצים יותר מכל לפתור בזמן הזה .ראו
אותם באופן סמלי לובשים צורה בכפות ידיכם )אפשרו לאנרגיות או לצורות המחשבה הללו
ללבוש איזו צורה שירצו( .כעת ראו את עצמכם נעמדים ועולים לבמה אל להבת הטרנספורמציה
הסגולה .אמרו לעצמכם" :אני מברך ומשחרר אתכם כדי שתעברו טרנספורמציה למצב הוויה

גבוה יותר" .כך יהיה וכך הוא!
כעת צעדו אל תוך להבת הבורא שבמרכז .חושו את עצמכם רוחצים במהות האהבה הטהורה
של הבריאה מלב כל היש .אל תחששו .אתם תקבלו את הכמות המושלמת של אור/אהבה/כוח-
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החיים בזמן הזה ,כדי לסייע לכם לנוע בנתיבכם בקלות ובחן .חושו את עצמכם מתמלאים
באהבה המתוקה ביותר שידעתם אי פעם עמוק אל תוך לב ישותכם .הצהירו לעצמכם בזמן הזה:
"אני מוכן כעת לקבל את הכמות הגדולה ביותר של אור הבורא שאני יכול להכיל .אני מאשר שאני

אשתמש במתנה זו לטובתי הגבוהה ביותר ולטובתו הגבוהה יותר של הכלל" .כך יהיה וכך הוא!
כעת צאו מלהבת הרוח ושבו באחד מכיסאות הקריסטל .שאפו לאט את הנשימה המעודנת של
הרוח ונשפו לאט את האור והאהבה מלבכם .עשו זאת כמה פעמים ואז שבו בשקט לרגע
בעודכם משלבים את המתנה של "האני החדש" שלכם .דעו שבמרחב מקודש זה ,אנוכי נמצא
אתכם .קראו לי ואני אצטרף אליכם .דברו עמי כפי שהייתם מדברים עם ידיד ותיק ,ואני אשיב
לכם .אינכם זקוקים למתווך ,שכן יש לכם חיבור ישיר לכל אחת מישויות הממלכות הגבוהות
יותר .מי הייתם רוצים שתצטרף אליכם במרחב מקודש זה? קראו להן והן יבואו וישבו לצדכם.
אתם עשויים גם לזמן את משפחת הנשמה שלכם שתבוא להצטרף אליכם ב"מקום זה של איחוד
מחדש" .כמו כן ,בקשו מנשמות העל שלכם ומההיבטים האחרים של ישותכם לבוא ולהצטרף
אליכם כאן כאשר הדבר הולם .בעת שאתם לומדים לשחרר ליקויים רבים יותר ויותר אל תוך
הלהבה הסגולה ,אתם תפנו דרך לשילוב אור בורא רב יותר וכן גם היבטים נוספים של העצמי
שלכם .לאט העבירו את מודעותכם חזרה אל תוך מרכז הלב שלכם בעת שאתם משלבים מתנה
דינמית זו של הרוח .נשמו עמוק בעת שאתם מחזירים את עצמכם חזרה למודעות מלאה.

כנסו למקום זה לעתים קרובות ,אהובים .ככל שתמשכו אליכם אנרגיה רבה יותר ,כך תמוגנט
אנרגיה רבה יותר אל תוך הפירמידה שלכם ותהפוך אמיתית יותר .בכל פעם שאתם מבקרים
במקום זה ,אתם תחזירו עוד מאנרגיה מעודנת זו חזרה אל תוך ממלכת העולם הפיזי שלכם.
אנו נבנה עמוד התעלות בו אתם שוכנים ובעזרת מאמצינו ,רטטי האהבה והאור יזהרו עוד
ועוד סביבכם .כל אחד מכם יכול לסייע לשכונתו ,לעיר מגוריו ולארצו .אתם עוצמתיים יותר
מכפי שאתם מבינים .עצרו כעת וחושו ב"שיר הנשמה" שלכם רוטט ומזמזם בכל גופכם .אתם
מתכווננים לסימפוניה של ספרות האור .ברוכים הבאים לעולמנו ,אהובים .בואו ,נצעד יחד
קדימה .אתם אהובים מעל ומעבר לכל מידה.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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