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"בריאת ספרת האור שלכם"
Creating Your Own Sphere of Light
ינואר 2004
מאסטרים אהובים ,בכל רגע ורגע אתם בוראים את המציאות אותה תחוו בימים הבאים
ובשנים הבאות .ההתעצמות והיכולות שלכם להגשים מתגברות במהירות רבה ללא קשר למה
שאתם חושבים ומאמינים .אם אתם מאמינים בשדים ,בחשכה ,במחסור ,בסבל ובאסונות ,או
אם אתם מקרינים פחד ,שנאה או רטט דומה ,בוודאות בה אתם נושמים ושבה לבכם פועם,
זו המציאות שתמשכו אליכם ושתבראו סביבכם .אולם ,אם אתם פותחים את לבכם לזוהר
הטרנספורמטיבי הזורם מטה אל כדור הארץ והאנושות ,ואם בהדרגה או במהירות ,אתם
מאפשרים לרטטי הריפוי של האור והאהבה לחלחל לתודעתכם ,לטבעכם רגשי ולכלי הפיזי
שלכם ,אתם תפנו דרך לנסים הממתינים לכם :השמחה ,האהבה ,השלום ,הבריאות הטובה
והשפע שהם זכותכם האלוהית מלידה .אתם ,ואתם לבדכם ,בוראים את גן העדן על פני
האדמה או את גיהינום המחר.
עצרו ,יקירים ,והביטו סביב באלה החיים חיים מלאים בשפע ברכות מכל סוג שהוא .דומה
שהדרך פתוחה עבורם באורח פלא והם יוצאים מנצחים וחזקים יותר מכל מבחן ואתגר .הם
שואפים תמיד לנצל כל מצב ,ובין אם בקצב איטי או מהיר ,הם מתקדמים ביציבות במעלה
נתיב ההתעלות אל הממדים הגבוהים יותר של כל האפשרויות.
העולם כפי שאתם מכירים אותו משתנה .האנושות ,הפלנטה וכל הנמצא עליה ,ובכלל זה
ממלכות המינרלים ,הצומח ובעלי החיים ,משתנים .דמיינו תמונה זו :פרץ עצום של אנרגיית
כוח חיים ראשונית קורן מטה דרך הגלקסיה כולה ,מערכת השמש וכדור הארץ מהאלוהים
אבינו/אמנו והשמש המרכזית הגדולה .ישויות אור נפלאות מהכל-יקום מתגלמות כדי להדגים
תכונות ,סגולות ואיכויות ספציפיות של הבורא הנגישות לאנושות .הנשמות האמיצות
היקרות מוכנות ומזומנות לקבל את המתנות המוגשות להן ,מתחילות במהירות להגשים
בצורה החומרית את התכנית האלוהית לעידן זה או לתקופה זו .אין זה משנה עד כמה קשה
המשימה ,או כמה מכשולים מוצבים בפניהן ,הן נעות קדימה באומץ והעולם משתנה בהדרגה
לטובה .חלוצים רוחניים אלה משאירים חותם בל-יימחה על היסטוריית העולם ומעשיהם
והישגיהם האמיצים נרשמים גם בתיעודים הקוסמיים.
לאחר פרץ גדול בתודעה של האנושות ובתנאי העולם ,תמיד מגיע זמן של סטטוס קוו ,זמן
של הטמעה ואינטגרציה .תמיד יש גאות ושפל בתהליך ההתפתחות .מחזורי הטבע באים
בעקבות מחזורי ההתפתחות :האביב ,זמן של התעוררות והתרחבות ,זמן לנביטה והולדת
צמיחה חדשה; הקיץ ,פריחה וניצול מה שנגיש מבפנים ,צמיחה מעלה אל השמיים ,רחצה
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בזוהר השמש ,התרחבות כלפי חוץ עד למקסימום; הסתיו הוא זמן האיסוף וההשלה של מה
שאינו נחוץ עוד כדי לפנות דרך לשלב הצמיחה הבא ,זמן של פניה הדרגתית פנימה,
אינטגרציה פנימית עמוקה כדי לאסוף כוח והזנה למחזור הבא; חורף ,זמן לשינה ,שמירה על
הסטטוס קוו ,או לעתים קרובות אף יותר ,זמן לריקבון ולשקיעה .זרעי הצמיחה
והטרנספורמציה החדשים מתוכנתים בכל נשמה ובכל יצור חי בכל-יקום ,ודלק/אש
ההתרחבות והאבולוציה מוצתים על ידי מתנת האור והאהבה של הבורא.
יקום זה היה בכאבי שינת החורף במשך אלפי שנים ,וקיפאון וריקבון היו נפוצים .זמן האביב
של חיים חדשים ורטטים של בריאה חדשה פורצים לכל חלקי היקום ,אך בשום מקום אין
הדבר עוצמתי או דרמתי יותר מאשר על כדור הארץ .אמרנו לכם שהפלנטה הקטנה שלכם
נבחרה למלא תפקיד חשוב בדרמה האוניברסלית הזאת .כל המגוונות הנפלאה מכל רחבי
היקום הובאה אל כדור הארץ ושולבה בו ,ואתם ,יחד עם כל הנשמות האמיצות האחרות על
כדור הארץ ,הסכמתם לפצל את אורכם או להפחיתו ,ולהביא את החמלה ,הידע ,הסגולות
והכישורים שלכם מטה דרך הממדים הרבים כאשר עטיתם את גלימות הבשר כדי להגשים את
תכניתו הגדולה של הבורא .ניתן לכנות את הפלנטה שלכם בשם אינקובטור קוסמי ,בכך
שהזרעים וצורות המחשבה עבור הגלקסיה הזהובה החדשה נזרעו ,הוזנו וצמחו .הגיע זמן
הקציר ,אהובים ,ואתם הקוצרים.
אנו מממלכות המלאכים נמצאים אתכם מההתחלה ,מזמן שיקום זה נולד ופרץ בכל תהילתו
ואף קודם לכן .אנו מקרינים את הקרניים המפוצלות האדירות של סגולות ,תכונות ואיכויות
הבורא אליכם בצירופים ,עוצמות ודרכים שונים .אנו נשארים בדרך כלל בממד השישי או
גבוה ממנו; אולם ,אנו שיברנו את מהותנו בדרכים רבות ומיליוני פעמים כדי לשרת ,להגן,
להביא לכם השראה ולבצע עמכם אינטראקציה .אנו חלק מכם ואתם חלק מאתנו .כמה מכם
הם השתברויות של מהותנו ,וכולכם נדדתם בממלכות המלאכים מאז תחילת הזמן .אולם
עכשיו ,בזמן ייחודי זה של התרחבות התפתחותית אדירה והגעתו לשיא של המחזור הקוסמי
הגדול ,ישויות אור נפלאות מכל רחבי הכל-יקום באו כדי לצפות ולקחת חלק בהולדת מחזור
הבריאה הבא.
כיצד אתם חושבים יכולות ישויות דגולות אלה להפחית את היקפן כדי לעמוד בתדרי הרטט
המופחתים של הממד השישי והחמישי? הן אינן עושות זאת ,אהובים .הן בוראות ספרת אור
אדירה ,אותה ניתן לכנות בשם ספינת אור ,המכילה את אנרגיות ודפוסי הרטט של מהותן .הן
מביאות מעט מעולמן אתן והן רוחצות בסביבה האלגנטית של מישור הקיום ממנו באו .הן
מביטות ולומדות מכם בעת שהן מקרינות את אנרגיית כוח החיים הייחודית שלהן ,במאמץ
משותף עמנו ,כדי לסייע לאנושות ולכדור הארץ בתהליך הלידה .הבורא נוכח בצורותיו
הנפלאות הרבות בעת שפעם נוספת ,הוא נוטל חלק פעיל בהתרחבות יקום זה.
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לוחמי האור האמיצים שלי ,יש לכם את היכולת לברוא ספרת אור ואהבה משלכם על כדור
הארץ ,ספרה אשר תכיל את כל המתנות של המורשת האלוהית שלכם ,סביבה מעודנת אשר
תזין אתכם ,תתמוך בכם ותסייע לכם לברוא את גרסת גן העדן שלכם על פני האדמה ,סביבה
אשר תגן עליכם מהמאסה המתערבלת של תדרי רטט שליליים השכיחים כל כך על כדור
הארץ .תהיה לכם את היכולת להקרין את האור והאהבה שלכם אל האנושות ואל כדור הארץ,
אך דבר בעל רטט מופחת לא יצליח לחדור מבעד לספרת האור שלכם .אנו שומעים אתכם
שואלים" :כיצד נוכל לעשות זאת?" אתם מתחילים בכך שאתם פותחים את הדלת למקדש
לבכם שם שוכן העצמי הרוחני שלכם .ברגע שאתם מתחברים מחדש לניצוץ האלוהים שלכם,
אתם מציתים את אש הטרנספורמציה הפנימית ששכבה רדומה בתוככם במשך אלפי שנים.
רבים מכם מקוננים" :אבל היכן ואיך נתחיל?" התחילו היום .ברגע זה התחייבו בפני עצמכם
ובפני העצמי האלוהי שלכם לפתוח את תיבת האוצר של לבכם ,ולהתחיל בתהליך התכנות
מחדש של התת-מודע שלכם .אנו נעניק לכם כמה רעיונות/מחייבות אשר יסייעו לכם בתהליך
זה .אלה ניתנו בעבר ,ואנו מבטיחים לכם שאם תתמקדו בכל מחשבה/מחייבה במשך כמה
ימים ,ותטמיעו אותה בחוזקה בתוככם ,ואז תיישמו צורות מחשבה מעצימות אלה בחייכם
כמיטב יכולתכם ,העולם שלכם ישתנה במהירות לטובה .החיים שלכם יזרמו בחן ,ואתם
תרכבו על גלי האור המתעלה בעת שאתם שבים ותובעים לעצמכם את המורשת שלכם ואת
מאסטריות העצמי.
אנו מעודדים אתכם לקבל את האמת האוניברסלית שאתם בוראים-שותפים עם תודעת



האלוהים .מהם החלומות הפרועים ביותר שלכם? איזו סוג עולם הייתם רוצים שכדור הארץ
יהפוך להיות? בנו זאת במוחכם ,החזיקו זאת בלבכם והחדירו לטבעכם הרגשי את
ההשתוקקות להתגשמות זו ,ואז התחילו לאשר זאת למציאות.


יקירים ,אתם חייבים להתעלות מעל למה שנחשב כטוב או כרע .אל תושפעו ואל תחושו

שאתם חייבים להצדיק את האמונות שלכם .העזו לדעת ,העזו לעשות ,והיו שקטים.


אם תישארו ממוקדים בלב ובשליטה בתהליכי המחשבה שלכם ,אתם תדעו תמיד מה

עליכם לעשות או היכן עליכם להיות .אתם תהיו תמיד במקום הנכון ,בזמן הנכון!


כיצד תדעו מתי עברתם למצב של חסד? אתם תדעו כאשר אחרים ישקפו את יופי

נשמתכם; אתם תראו זאת בעיניהם .אתם תדעו כאשר השפע שלכם יתחיל לזרום .אתם
תדעו כאשר הלב והנשמה שלכם ישירו .אתם תדעו כאשר לא תוכלו לשבת בשקט ,ותרגישו
צורך לחלוק את החוויות השמחות שלכם עם כל אדם המוכן להקשיב.
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קבלו כל אתגר חדש בלהיטות .מה מנסה אדם זה ללמד אותי? איזו מראה הוא/היא

משקפים חזרה אליי? איזו תפיסה מוטעית אני מחזיק שעליי לחוות? ראו כל אתגר
כהזדמנויות לנוע לחלוטין אל תוך המאסטריות שלכם.


מה מנסה הגוף שלכם ללמד אתכם? האזינו .האם יצא מאיזון? האם אתם מעניקים לו

את תשומת הלב שהוא זקוק לה על ידי מזון בריא ,פעילות גופנית או תנועה ,והזנתו
ברעיונות בריאים .זכרו ,רעיונות ומחשבות גם הם מזון.


הישארו ממוקדים בלבכם ובנשמתכם ,אהובים; שמרו על התכווננות מודעת לעצמי

הגבוה שלכם ,מכיוון שהמסרים וההוראות יגיעו אליכם בקצב מהיר יותר ויותר .זמן ההמתנה
וההכנה הסתיים .זמן הפעולה החל.


אנו נעביר מסרים ברטטים וברמות שונים ,וכל אחד מכם ידע אם מסר כלשהו מיועד לו,

שכן הוא יהדהד עמוק בתוך ישותכם .קחו מכל מסר את מה שמרגיש נכון עבורכם ,אבל אל
תירתעו או תחושו אשמה אם אינכם מוכנים לקבל את מלוא אדרת הרוחניות שלכם.


הניחו לנו להבטיח לכם ,יקירים ,אתם בטוחים! אינכם נטולי הגנה ...בכל רגע ורגע .כל

עוד תישארו מכווננים לעצמי הפנימי שלכם ,אתם תמיד ,אני חוזר ,תמיד ,תזכו לשבחים בגין
מה שעליכם לעשות או היכן שעליכם להיות ,אלא אם תתחילו להאמין למציאות של מחסור,
הרס ואסונות .האם אתם צריכים זאת בחייכם או כשיעור? אנו חושבים שלא.



מדטו בכל בוקר ובכל ערב ,טוב יותר ,הפכו למדיטציה חיה כך שכל רגע ער יהיה ממוקד

בתכלית הגבוהה ביותר לכל .אז אחדו את האהבה והעוצמה שלכם כדי לברוא מרידיאנים של
אור ואנרגיה ,כך שהעוצמה שלכם תזרום הלוך ושוב בכם ותזהר מכם ,הן מעלה והן מטה אל
מרכז אימא אדמה.



עליכם לרכוש לעצמכם את חזותו הנשגבת של המאסטר :עמידה מן הצד שלווה ,עדינה,

אוהבת ,התבוננות ,סיוע כשאפשר ,אך תוך אפשור ,ללא שפיטה ,מכיוון שאתם יודעים שהכל
קורה מסיבה ובעל תכלית גבוהה יותר.



הפיצו את אורכם ונוכחותכם האוהבים רחוק ככל האפשר ,יקירים .יעצו לאלה הפונים

אליכם .באמצעות פעולותיכם תוכרו ,ואלה הזקוקים לאורכם ולחכמתכם ימשכו אליכם.
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אנו אומרים לכם ,יקירים ,התחילו היכן שאתם ברגע זה .התחילו לחיות ,נשמו והעבירו

לסובבים אתכם את העוצמה והאהבה של האמת וההשראה .אמת ואהבה מולידות אמת
ואהבה עד אשר הן נבנות ומקיפות אתכם ,וכאשר אתם בוראים עודף אתם משלחים אותו
החוצה ואל העולם.



לא תדרשו לחוות דבר קשה יותר מכפי שכבר חוויתם .אתם השלמתם או הגשמתם את

החלקים הקשים ביותר של הטרנספורמציה שלכם .את שארית הדרך תעשו ב"קלי קלות".
תיהנו מהטרנספורמציה שלכם ,תיהנו מהשיבה לזהות האמיתית שלכם ,לאני האמיתי שלכם.



ככל שאתם רוכשים את עוצמתכם הרוחנית ,עוד ועוד יפתח עבורכם :מודעות חדשה,

מתנות רוחניות חדשות ,מערכות יחסים חדשות .תפילות תמיד נענות ,אך בזמן ההולם והטוב
ביותר כאשר אתם מציבים את עצמכם בידי הרוח.



חיו מיום ליום ,מרגע לרגע .תרגלו שהייה בנקודת הדממה של הרגע האלוהי מתוך

נשמתכם ומרכז לבכם .העניקו לאלה הזקוקים לכם את מסירותכם האוהבת ,וטפלו במשימות
השגרתיות היום-יומיות בעת שאתם בונים את עוצמתכם הרוחנית ושדה כוח של אור.
תחינותיכם לשרת ותשוקתכם לעזור לאנושות נשמעו .אנו שומעים אתכם .הגיע הזמן לצעוד
קדימה ולהניף את הדגל הרוחני שלכם .בקשו ואנו נענה .קראו ואנו נצטרף למאמציכם .הפיצו
את כל האהבה והאור שאתם מחזיקים ואנו נגבירם אלפי מונים .המטרה שלכם היא המטרה
שלנו ,מכיוון שככל שאתם מתפתחים ,כך מתפתח היקום .אנו כאן כדי להדריך אתכם ,לשמור
ולהגן עליכם.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.

6

אתם האדונים לגורלכם
פברואר 2004

מאסטרים אהובים ,רוחות השינוי נושבות בעוצמה רבה יותר ומתחזקות מיום ליום .לא ניתן
להכחיש את התקדמות/שינוי העידנים .מהות כוח-החיים הקוסמית של הבורא הגיעה והיא
מחלחלת לכל היבט חומרי של הבריאה ביקום הזה ובייחוד בכדור הארץ .יש מי שמרגישים
בהתרגשות ,בעוצמה ובדחפים היצירתיים החזקים מהחדרת אנרגיה מורכבת זו של קרני
השמש הקוסמיות של הבריאה ,בשעה שאחרים נעים עמוק עוד יותר אל הפחד ,הייאוש ואל
תחושת חוסר האונים .שמועות ונבואות מרובות על אבדון והרס מקיפות את העולם ,כמו גם
מסרים נפלאים של תקווה ,השראה ותיאוריות המעניקים לכם תובנה ועידוד בכל הקשור
למה שמתרחש כעת על כדור הארץ .למי תאמינו? היו זהירים בהבחנתכם ,לוחמי האור
האמיצים שלי ,מכיוון הדבר בו אתם בוחרים להאמין יהפוך במהרה למציאות שלכם.
המחשבות שלכם מתגשמות במהירות רבה יותר מכפי שחשבתם שאפשר.
זמן רב עבר מאז קראנו לכם "ילדי האור" .הגיע הזמן שתהפכו לבוגרים ולמאסטרים רוחניים
של גורלכם ,וזו הייתה המטרה העיקרית של ההוראה שלנו בשנים האחרונות .אין זה הולם
עוד להיאחז במנטליות "העדר" ,שבה אתם מאפשרים לאחרים ,אותם אתם מחשיבים לחזקים
ולחכמים יותר מכם ,להכתיב לכם במה תאמינו ,כיצד תתנהגו ומה תוכלו לעשות או להיות.
אתם נשלטתם באמצעות הפחד ,האשמה וההפחדה ,ולא היה לכם קל לצאת ממסגרות
מערכת האמונה של התודעה הקולקטיבית או תודעת ההמון ,אבל עשיתם זאת ,ואנו
מצדיעים לכם.
לא נכחיש ששינויים גדולים עומדים בפתח .אנו ניסינו להביא למודעותכם שכמה מהשינויים
הללו יביאו לשיבושים ולאי-נוחות ,כדי שתוכלו להתכונן ולא להיתפס לא מודעים .אנו רוצים
להחדיר לראשכם שיש לכם יכולת בחירה .תמיד יש לכם יכולת בחירה .אתם המאסטרים של
גורלכם .אתם יכולים לרכב על גלי השינוי כגולשים מקצועיים ,להעפיל אל קצה הגל ,ולגלוש
מטה בקלות בעודכם נהנים מההתרגשות של תחושת הישג גדולה .הפסיקו להאמין שאתם
מושלכים הנה והנה על ידי גחמות הגורל .אתם יכולים להיות בשליטה מלאה .אתם יכולים
לעצב את עתידכם בכל דרך שתרצו ,אבל אתם חייבים להיות אמיצים ,נועזים ונכונים לצאת
מאזור הנוחות שלכם .אתם חייבים להיות מוכנים לשחרר את כל שאינו עובד עבורכם ,את
אותם דברים שלא גורמים לכם הנאה או תחושת הישג והתרחבות של הלב והנשמה.
נגענו בנושא זה בעבר ,אך הולם שנעניק לכם הסבר נוסף בנוגע לאמונות השונות בנושא גורל
שנקבע מראש ורצון חופשי .רבים מאמינים באחת משתי התפיסות הללו ,אבל אנו הסברנו
ששתיהן נכונות ,ואתם שואלים" :כיצד זה ייתכן?" יקירים ,אתם פרצתם החוצה בשלמות
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מתוך לב הבורא ,ולמן ההתחלה נקבע גורלכם ותוכנתתם לחזור בסופו של דבר לשלמות זו.
כמה זמן ייקח לכם להשלים את מסעכם ,תלוי בכם לחלוטין.
באמצעות השימוש במתנת הרצון החופשי ,רק אתם יכולים להחליט האם תיקחו את הנתיב
הגבוה הצר והמואץ לחזרה ,או את הגאות והשפל של נתיב הביניים ,או את הנתיב הקשה,
הנמוך המתפתל ,אך שמוביל בסופו של דבר אל אותו היעד .אולם ,ברצוננו שתדעו שנתיב
הביניים והנתיב הנמוך הופכים מעייפים וקשים יותר לחציה .הזמן כפי שאתם מכירים אותו
מאיץ בקצב אדיר ,ושוב אין דרושים עוד גלגולים רבים כדי לראות בתוצאות האמונות,
המחשבות והפעולות שלכם .עבור אלה מכם התקועים עדיין באשליה של המציאות בממד
השלישי והרביעי ,חוק הסיבה והמסובב ,או חוק הקרמה ,הוא כמעט מיידי .אלה אשר ,בעבר,
התקיימו על ידי ניצול אחרים או שלא חיו חיים של יושר ויושרה נחשפים כעת והסודות
שלהם יוצאים לאור .שוב הם אינם יכולים להסתיר את פשעי השחיתות שלהם ואת השימוש
לרעה שעשו בכוח .האור חודר אל הצללים שעל כדור הארץ ,כמו גם עמוק אל תוך הלב
והנשמה של כל בן אנוש.
הגיע הזמן לעשות ספירת מלאי ,יקירים ,לבחון את "מצב חייכם" .אמרנו בעבר שהגיע עת
הקציר .האם אתם מוכנים להתחיל לאסוף את המשאבים שלכם ,לחזק את הצדדים החזקים
שלכם ולנצל עד למקסימום את הברכות והכשרונות שלכם ,בשעה שאתם מתאמצים לשחרר
את הדברים שמחלישים אתכם ,שמפריעים לחייכם או שיוצרים בהם תוהו ובהו?
האם אתם מכבדים את מקדש הרוח שלכם? כיצד תוכלו להפוך לאדם הרוחני שאתם רוצים
להיות אם אינכם מטפלים בגופכם הפיזי? הגוף הפיזי האנושי כפי שאתם מכירים אותו
משתנה ומתפתח בין אם אתם מאמינים בכך או לא .אנו לא נכחיש שתהליך ההתפתחות
המואץ שאתם חווים כעת יכול להעיק מעט על הגוף הפיזי ,בייחוד על אלה בגיל מתקדם
יותר .אולם ,על ידי הקשבה לחכמת הגוף שלכם ,ועל ידי הלמידה מה טוב ביותר עבורכם
בזמני שינוי אלה ,אתם יכולים להפחית מהלחץ ולעבור את התהליך בקלות ובחן .רבים מכם
שוב אינם יכולים לסבול מאכלים מעובדים שהיו בגדר הנורמה במשך שנים רבות .בעת
שאתם שואפים לנצל את "ההזנה הרוחנית" המוצעת לכם וללמוד אותה ,התשוקות שלכם
ישתנו ושוב לא תרגישו בצורך לגירוי חיצוני רב כל כך .ארוחות מעובדות ,כבדות ,שבושלו
בישול יתר מכבידות על הגוף ועיכולן מחייב אנרגיה וכוח-חיים חיוניים רבים ,ועדיין אינכם
זוכים בהזנה לה אתם זקוקים כדי לשמר בריאות וחיוניות אופטימליות.
הגיע הזמן שתגדירו מחדש את תחושת הטעם שלכם ושתלמדו להתענג על מזון על ידי אכילה
איטית ,לעיסת כל מנה כדי להפיק את התועלת המרבית ,ולהבין שיותר אינו תמיד טוב יותר.
איננו מבקשים מכם לקפח את עצמכם ,אבל אנו מבקשים מכם ללמוד לנטר את תחושות
הרעב שלכם .האם הגוף הפיזי שלכם הוא שזקוק להזנה או האם אלה הגופים הרגשי ,המנטלי
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או הרוחני ששולחים את אותות חוסר האיזון וצורך בהזנה רוחנית? האם חוש הטעם שלכם
קהה בגלל ארוחות עשירות ומורכבות רבות מדי? העירו את בלוטות הטעם שלכם בעזרת
מגוון של פרות טריים ,אגוזים ,ירקות ודגנים .אפשרו לאור הריפוי המחלחל אל תוך ממלכת
הצומח לספק חלק גדול מצרכי הגוף שלכם .יש יותר הזנה במזונות אלה מכפי שתוכלו לדמיין.
לעתים קרובות אנו מדגישים את חשיבות הנשימה העמוקה והקצבית ,כגון נשימת האינסוף
וטכניקות אחרות .תועלת נוספת עבור אלה מכם שלמדו להתחבר לרטטים של הממד הרביעי
והממד החמישי הגבוהים יותר ,היא בכך שתהיה לכם גישה לנשימת החיים הקוסמית שכונתה
בשם "מזון האלים" .קרני האור המעודנות של הבורא מלאות בהזנה לגוף הרוחני ,המנטלי,
הרגשי והפיזי .זו רק אחת מהמתנות שאנו מציעים לכם.
רבות נאמר על החשיבות של השקיית הגוף בנוזלים טהורים .מים מרגיעים את הרגשות,
מנקים את הגוף ,הן מבחוץ והן מבפנים בשעה שהם מסייעים לשחרר רעלים ולאזן את שדה
הכוח האלקטרו-מגנטי של ארבע מערכות הגוף הנמוכות יותר שלכם.
החושים הפיזיים שלכם הופכים רגישים יותר בעת שאתם מתעוררים לחושים
האינטואיטיביים הגבוהים יותר שלכם .האם אתם מודעים או שמים לב לתחושות החיצוניות
המפציצות את הישות הפיזית שלכם בכל יום? מהי מידת הרגישות שלכם? האם אתם זקוקים
תמיד לרעש רקע של הרדיו או הטלוויזיה כדי להטביע את המחשבות שלכם? האם אתם
חשים בנוח כאשר אתם נמצאים לבד עם המחשבות שלכם או האם אתם זקוקים לגירוי
תמידי סביבכם? הנשמה והעצמי האלוהי שלכם אינם יכולים להגיע אליכם דרך כל רעש
החשיבה הקאוטית והרעש הצורם הקבוע שכה רבים מכם מחשיבים לנורמלי .אף על פי שאין
זה הולם או הכרחי להקדיש תקופת חיים שלמה ללימוד כיצד להשקיט את המיינד ואת
החושים ,חשוב שתנצלו את כל הטכניקות היעילות והנפלאות שניתנו לכם בשנים האחרונות,
המלמדות אתכם לנוע במהירות אל תוך אותה נקודת הדממה של הלב ולתוך השקט המקודש
של הנשמה.
חשבו על חוש המישוש לכם ועד כמה הוא חשוב ביצירת עושר בחייכם .מה היה קורה אילו
לא הייתם יכולים לחוש בעורו הרך והחלק של ילד קטן ,או בחיבוק חם ומרומם של אדם
אהוב? מה היה קורה אילו לא יכולתם ליהנות ממים מרעננים ומטהרים על גופכם? בקצות
האצבעות שלכם קיימים כמה מקצות העצבים הרגישים ביותר שבגופכם ,וחשבו מה היה
קורה אילו לא הייתה לכם יכולת זו .האם אתם חושבים על כך ומעריכים את מתנת המגע
הנהדרת הזאת?
כמה מבורכת היא מתנת הראייה ,אך כמה עצוב שנשמות כה רבות רואות מבעד למסך של
שליליות ,פחד וייאוש ,ההופך את העולם למקום אפור גם כאשר השמש זורחת .כל אדם רואה
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מבעד מסך מעשה ידיו ,הצובע את עולמו בהתאם .האם העולם שלכם בהיר ומלא בתקווה
ובהבטחה גם בימים בהם השמש אינה זורחת? האור הפנימי שלכם יאיר את עולמכם אם
תאפשרו לו לעשות כן .אור זה לעולם לא יתעמעם וימריץ אתכם ,יביא לכם השראה ,ויקל על
המשא שלכם ,ואין זה משנה מה יהיו המבחנים והאתגרים שתפגשו בדרככם.
אתם חייבים להכיר במתנות החושים הפיזיים שניתנו לכם כאשר התגלגלתם לראשונה
בעולם הצורה החומרית ולשוב ולתבוע אותן לעצמכם ,זאת לפני שתוכלו להתחבר אל
שמכונה בפיכם "התפיסה העל-חושית" או אל היכולות החושיות הגבוהות יותר כגון טלפתיה,
ראייה על-חושית ,שמיעה על-חושית ,ותחושה על-חושית .האם אתם משתמשים בטכניקות
ובכלים הרבים שנתנו לכם במשך השנה האחרונה ומנצלים אותם ,טכניקות וכלים כגון
הנשימה האינסופית ,ההפיכה למאסטר אלפא ,בניית פירמידת האור והעוצמה שלכם בממד
החמישי וההרמוניה הסולרית? או הריפוי המקודש באמצעות צליל ורטט? כלים וטכניקות
אלה יאיצו את תהליך הטרנספורמציה שלכם בשעה שאתם מטהרים את "ערוץ גל המחשבה"
שלכם אל העצמי הגבוה ומתחברים לחכמה של העצמי האלוהי .הם גם יסייעו לכם להתמיר
במהירות כל דפוסי רטט שליליים נותרים כדי ששוב לא תהיו חייבים לעבור את התהליך
הכואב של חוויית אנרגיות לא-מאוזנות אלה בעת שאתם מנסים לשחרר אותן .קלות וחן
צריכות להיות המחייבות העיקריות שלכם .הזרמה קבועה של מחשבות חיוביות בצורת
מנטרות או מחייבות קצרות היא דרך לתכנת מחדש את התת מודע שלכם ,דבר שבתורו
יחלחל מטה אל תוך ההכרה הלא-מודעת העמוקה שלכם ,אל הדנ"א שלכם ואל האמונות
המרכזיות מלפני עידנים רבים .אתם נמצאים בתהליך של כיול מחדש של הדנ"א שלכם.
מתרחש תיקון פנימי של כל החולשות והליקויים שירשתם מאבות אבותיכם בעת שאתם
מאמצים את אור השלמות ומאיצים את תהליך הבניה מחדש של גוף האור הקדמון של אדם
וחוה שלכם.
אמרנו לכם שאתם נעים בספירלה עולה ,בדרך מעגלית ,ואתם מרפאים את העבר ככל שאתם
צועדים קדימה אל תוך עתיד חדש ובהיר .אתם בחרתם בשושלת המשפחתית שלכם בכוונה
תחילה ,שכן ידעתם שתהיה זו הזדמנות נהדרת לרפא את העבר עבור כמה מהנשמות היקרות
מאוד ללבכם .רבים מכם תוהים מדוע בחרתם להיוולד למשפחה הביולוגית שלכם .זה מורכב
בהרבה מכפי שאנו יכולים להסביר במסר זה ,אבל ברצוננו שתדעו שלעתים קרובות ביותר
הייתה זו הקרבה גדולה מצדכם ,ובוודאי לא היה זה ברמת המודעות או בנסיבות אליהן
השתייכתם או שיכולתם לבחור .התעלו מעל למה שבחרתם כהתחלה שלכם בתקופת החיים
הזאת ,יקירים .שאפו להגיע מעלה ופנימה אל העצמי האלוהי המלכותי שלכם .אנו יכולים
לסייע לכם ואף נעשה זאת; אולם ,זה חייב להיות מאמץ משותף .נסים ממתינים לכם,
אהובים ,והגדול שבהם הוא שהשלמות שלכם ממתינה לכם .מי ייתן וזוהר הבורא יזרח
עליכם .אתם אהובים מעל לכל שיעור .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.

10

"מערכות יחסים והאיחוד המקודש שלכם"
מארס 2004
התדרים המעודנים של העידן החדש משפיעים השפעה עמוקה על הדרך שבה אתם רואים את
עצמכם .כאשר אתם לומדים לשוב ולאמץ את עוצמתכם ,להציב גבולות ,ולתבוע לעצמכם
תחושה של ערך עצמי ,הדבר ישפיע גם על מערכות היחסים שלכם עם אחרים ,בייחוד על
מערכות יחסים רומנטיות.
בעבר ,היו לכם נושאים בלתי-פתורים רבים שבראו את מה שניתן לכנות בשם "ליקויים
רגישים או חסרי-איזון" בגופים הרגשיים ובמערכת הצ'אקרות שלכם ,בייחוד בארבעת
הצ'אקרות הראשונות .היו לכם נושאים בלתי-פתורים רבים כגון אשמה ,פחד ,כעס ,תחושות
של נטישה ותחושות שאינכם אהובים .לכל צורות המחשבה הללו תדר רטט ,ואתם מקרינים
תדרים אלה של חוסר ערך עצמי אל העולם .אנרגיות אלה מוקרנות לפניכם וסביבכם בצורת
סימן אינסופי ,והן נקלטות על ידי אנשים המהדהדים ברמות תדר דומות ,וכך הם נמשכים אל
חייכם בדרך זו או אחרת.
שלא במודע אתם מושכים אליכם את האנשים הבאים אף הם מנקודת מבט של "הזדקקות".
אתם קיוויתם שהם יתקנו הכל עבורכם ושיעשו אתכם מאושרים ,אבל במציאות כל שיוצרת
מערכת יחסים שכזו הוא חיכוך נוסף באמצעות רגשות של חוסר ותחושה פנימית של היעדר
ערך עצמי .בעבר ,רוב מערכות היחסים היו מבוססות על משיכה פיזית ,שבדרך כלל מתפוגגת
במהירות רבה למדי במידה ואין עומק רב יותר למשיכה .היו מרכיבים מחלישים נוספים גם כן
כגון תלות ,תשוקה לביטחון או ניסיון לשאוב תוקף לערך העצמי ממקור חיצוני .נושאים
ובעיות בלתי-פתורים מתעצמים כאשר נכנס לחייכם אדם שמשקף מצבים שליליים אלה
חזרה אליכם .נושאים ובעיות אלה יוצרים תמיד חיכוך ,שאינו בהכרח דבר רע אם אתם
מזהים אותם ,מוכנים להכיר בהם ,ומסכימים לעשות מאמץ ממוקד לשנות אותם לטובה.
הדגש כעת הוא על השיבה לשלמות ] [wholenessהפנימית ,ועל לקיחת אחריות אישית כלפי
הפעולות שלכם ,ובניית הערכה עצמית ותחושת ערך באמצעות מרכז הלב שלכם ,בשיתוף עם
עצמי הנשמה והעצמי הגבוה שלכם .אמת ויושרה צריכות להיות היסוד של כל מערכת יחסים
בעתיד .ראשית אתם חייבים לקבל את מי שאתם בזמן ההווה בשעה שאתם שואפים להפוך
לאדם הטוב ביותר שאתם יכולים להיות על ידי בחינה עצמית של התכונות ,האמונות,
המנהגים והחולשות שלכם .אתם תלמדו שהיסוד למערכת יחסים מתמשכת עם אנשים
אחרים היא לנהל "רומן אהבה" עם עצמכם ,באמצעותו אתם שואפים לאהוב ולהיות אהובים
יותר ,ובסופו של דבר מבינים ש"אתם האהבה בהתגלמותה" ושאינכם זקוקים למישהו אחר
שיעניק תוקף לאמת זו מכיוון שאתם ,עמוק בפנים ,תבעתם זאת לעצמכם .אתם מתחברים
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ללב המקודש שלכם ולמעיין של אהבה ללא-תנאי שבתוך הניצוץ האלוהי שלכם עצמכם,
ואתם זוכרים שקיימת אספקה תמידית של אור ואהבה הנגישה עבורכם באמצעות "חיבור
האור" שלכם עם המקור .זוהי המורשת האלוהית שלכם ,יקירים .האם תתבעו אותה
לעצמכם?
יש צורך במחויבות הדדית חזקה ,ללא אשמה ,שיפוט או האשמות שמקורן באגו ,כדי לפתור
מחלוקות אישיות ולהגיע למסקנות מועילות לשני הצדדים וההוגנות כלפי שני הצדדים.
במערכת יחסים מתפתחת וצומחת ,שוב לא יהיה דגש על מי "צודק" ומי "טועה" ,אלא על
פשרה ותשוקה לענות על הצרכים של כל המעורבים בדרך ההוגנת ביותר.
אף תחום בחייכם לא יכול לקפוא על שמריו ,בייחוד אלה מכם המחויבים לנתיב הרוחני
ולהתפתחות הנשמה .לא תמיד יכולים הנמצאים במערכת יחסים לצמוח או להתפתח באותו
קצב .אולם ,ניתן שלא לחוש מאוימים ,להישאר בתפקיד תומך ,ולאפשר לסובבים אתכם
להתפתח בקצב שלהם אם אתם מכוננים "איחוד מקודש" בתוך עצמכם" .איחוד מקודש" זה
הוא השיבה לאיזון ולהרמוניה בתוך הגופים הפיזי ,המנטלי ,הרגשי והרוחני שלכם ,כמו גם
אימוץ מחדש של תכונות וסגולות הטבע הזכרי והנקבי שלכם .תפקידי הזכר והנקבה
המוגדרים בקפדנות משתנים בהדרגה ,ומיזוג תפקידים המוגדרים על פי המין הופך לנורמה
יותר ויותר .הזוהר העוצמתי של האלה מוקרן ,פעם נוספת ,על כדור הארץ והאנושות .מעמדן
של הנשים משתנה במהירות והשוויון הגברי/נשי יהפוך לנורמה כאשר הן גברים והן נשים
יתבעו לעצמם את טבעם הגברי/נשי המהותי .מאבק המינים נובע מבפנים ,מכיוון שהאנושות
נאבקה במשך עידנים רבים לשוב ולאחד את האל והאלה הפנימיים .נשים לומדות לשוב
ולתבוע לעצמן את עוצמתן; אולם ,הן יודעות שהן חייבות להשתמש במתנה זו באהבה
ובחמלה .אלה הנמצאים בגוף זכר לומדים בהדרגה לאפשר לאהבה ללא-תנאי של האלה
ל"הדליק את אש החמלה והעדינות בתוכם" .הם לומדים שמצויה עוצמה ביצירתיות,
באינטואיציה ובנכונות לאפשר לעצמם להיות עדינים וללבם להיות פתוח.
בעת שאתם שואפים לבגרות רוחנית ,היבטים רבים של חייכם ישתנו .תהיה תשוקה חזקה
לתמוך אלה באלה ,יד ביד עם ערגה עזה לצמוח ולהתרחב ,גם אם לעתים הנתיבים שלכם
יפנו בכיוונים שונים .אתם תאמצו את האמת שאתם "קשורים יחד ברמת הנשמה" ושלעולם
לא תהיו נפרדים באמת .איחוד מיני אמיתי הנו ועשוי להיות חוויה רוחנית מדהימה ,לא רק
האיחוד של שני גופים .מיניות אלוהית מחייבת היפתחות מוחלטת של הלב ,מיזוג של
ההיבטים המנטלי ,הרגשי והפיזי של ישותכם ,המביאים לחוויה עמוקה ונצחית .סוג זה של
איחוד יכול להביא לתחושת איחוד אמיתית אם אתם נמצאים בהרמוניה ברמת נשמה
עמוקה ,האחד עם השני.
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אתם חייבים להסיר את המחסומים או המסננים האתריים שהצבתם סביב לבכם ורגשותיכם
כדי שתהיו מסוגלים לקבל ולהקרין אהבה ללא-תנאי .אתם חייבים להתעמת עם הפחדים
שלם מפני איבוד האנשים שאתם אוהבים ,ומפני אכזבות ובגידות העבר ,המתגלמות לעתים
קרובות כפחד מפני אינטימיות או מחויבות כלפי אדם אחר .כאשר אתם לומדים להאמין
ולבטוח בעצמכם ,אתם תפתחו אמון יסודי באחרים ,והאחרים ישימו את מבטחם ואמונם
בכם ,מכיוון שאמון מוליד אמון.
אין זה הולם להקריב את החלומות והתשוקות שלכם למען אחר או עבור האנשים שבחייכם
להקריב קורבנות עבורכם .חייבת להיות מטרה משותפת של כל המעורבים המשתתפים
באופן שהוסכם; החולקים את המשא וקוצרים את הפרות.
כל אחד מכם שייך למשפחת נשמה מורכבת ואדירה ,ולבטח מילא תפקידים רבים ומגוונים
במשך העידנים .האנשים עמם אתם מעורבים בתקופת החיים הנוכחית ,או שנכנסים אל
חייכם כדי שתוכלו ללמוד את "שיעורי החיים" ,הם חלק מהדרמה הקוסמית המתמשכת
הגדולה יותר .כאשר אתם שופטים אחר ,אתם צריכים להיות מודעים לכך ,שלאמיתו של דבר,
אתם שופטים רק את עצמכם .אתם שיחקתם בכל התפקידים במשך המסע שלכם ברחבי
היקום הזה :נאהבים ,ידידים ,אם ,אב ,אחות ,אח ,בן ובת .אתם משלבים את כל התכונות של
התפקידים הרבים שמילאתם :את עוצמתו וחכמתו של האב ,את ההזנה העדינה והאוהבת של
האם ,את התשוקה ,המחויבות והשיתוף של אהוב ,את הנאמנות היציבה של ידיד ,ואת
האינטראקציות הקלילות והמשמחות שבין אח ,אחות ,בן או בת.
הגיע זמן האיחוד מחדש ,התחלה של השיבה לאחדות .אינכם יכולים עוד להתחבא מאחורי
מעטה הפחד או הבדידות ,אהובים .הגיע הזמן להתחייבות מודעת ,ראשית לעצמכם ולעצמי
האלוהי שלכם ,ואז לסובבים אתכם ,עמם נועדתם לחוות את "ריקוד החיים החדשים" .אתם
חייבים לערוך הסכם מודע ומפורט בתוך עצמכם בנוגע למה שאתם רוצים ומצפים מאלה
הסובבים אתכם ,ואז אתם חייבים להיות פתוחים ולדון בתשוקות ובציפיות שלכם עם כל
האנשים עמם יש לכם אינטראקציה.
בעתיד ,ככל שמערכות היחסים יתפתחו ,רמות הבנה ומחויבות עמוקות יותר ויותר יפרחו,
מכיוון שכולם יהיו נכונים לדבר מהלב ,כאשר הרוח היא שמדריכה אותם ולא האגו .כפי
שרבים מכם יודעים ,נפל בחלקי הכבוד להעניק לרבים מכם "מידע גלקטי" אישי במשך
השנים .הייתה זו הנאה גדולה ,ואני חייב לומר שהייתה זו גם ברכה ומתנה מהשליחה
האהובה שלי ,מכיוון שהיא השקיעה זמן ואנרגיה רבים כדי להביא לכם מסרים אלה .בזמנים
אלה של שינויים גדולים והזדמנויות גדולות ,אני שולח לכולכם מידע גלקטי גלוי כדי שתוכלו
לדעת עד כמה מיוחדים אתם ,ועל המתנות הנפלאות הממתינות עבורכם.
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אהובים יקרים :נפלא לצפות בעודכם זוכרים ומביאים את כל התשורות והחכמה שאגרתם
בתוך מבנה המוח שלכם .יש לכם ניסיון כה רב עליו אתם יכולים להסתמך ,יקירים ,לא רק
ממסעותיכם בממלכות הגבוהות יותר ,אלא גם מההתנסויות הארציות שלכם .הגיע הזמן
שתזכרו שכדור הארץ אינו ביתכם .אתם נסקתם ברחבי היקום ותמיד צעדתם קדימה בלהט
כדי להתנדב למשימה חדשה ,ואין זה משנה עד כמה קשה היא .ההתנסויות הארציות שלכם
היו מגוון של מאמצים משותפים ונפלאים ,ואתם התקדמתם לאט אך בקביעות לקראת
הזהות האמיתית שלכם כישות אור .הגיע הזמן שתבינו שאתם הרבה יותר מאשר הזהות
שבחרתם לעצמכם בתקופת החיים הנוכחית .לכם ולכמותכם ניתנת הזדמנות לשלב את
ההיבטים הרבים של עצמכם ,ובעשותכם זאת אתם תתחילו לראות עד כמה עוצמתיים
וחכמים אתם באמת .כל הקשיים ,המבחנים והכישלונות לכאורה שלכם הפכו אתכם לישות
האנושית/רוחנית היפהפייה והזוהרת שאתם היום .כאשר אתם מלמדים ,אתם מלמדים
מניסיון ואתם מעניקים דוגמה אישית כיצד ניתן להתגבר על המכשולים ושאחרים ,כמותכם,
יכולים להתגבר על כל קושי.
עתה הוא הזמן בו הנשמה שלכם מגיעה לנקודה המרוחקת ביותר במסע הנפרדות שלה ,והיא
מוכנה להתחיל במסע של "האיחוד מחדש והאינטגרציה" פעם נוספת .אי-שביעות-רצון
אלוהית הוחדרה בהדרגה אל תוך נשמתכם ,והיא מחלחלת לאיטה אל תוך המודעות והרגשות
שלכם ואתם מתחילים להיכנס פנימה כדי לביית את האגו ולשוב ולהתחבר אל נשמתכם ,אל
נשמת-העל שלכם ואל ההיבטים המרובים של העצמי הגדול שלכם .כעת יש בידכם
הפוטנציאל להתחבר להיבטים הרבים של משפחת הנשמה שלכם ,של העצמי הגבוה יותר
שלכם ,של נשמות-העל הרבות שלכם ושל קרן האלוהים )נוכחות האני הנני( שלכם.
ברמה קוסמית ,הבורא העליון שולח כעת מטה את זוהר עצמו באמצעות השמש המרכזית
הגדולה ,וזוהר זה מחלחל מטה אל כדור הארץ בהתפרצויות הגדולות של להבת החיים החיה
באמצעות השמש של מערכת השמש שלכם .התשוקה הגדולה ביותר שלכם בתקופת החיים
הנוכחית הייתה לשלב את ההיבטים הרבים של ישותכם ,אך ראשית יש לרפאם ולהביאם לידי
הרמוניה כדי שניתן יהיה למלאם באור .בדרך זו ,לא יהיה עליכם לחוות את אי הנוחות ,את
האתגרים או האינטראקציות הקרמתיות של התנסות הממד השלישי או הרביעי ,מכיוון שזוהי
הדרך הישנה.
כאשר אתם מאפשרים לעצמי האלוהי שלכם להקרין עליכם את אורו ולהדריך אתכם,
מחשבות השראה רבות יותר ויותר באות אליכם .ישנן דרכים רבות באמצעותן ניתן לאפשר
לרוח להתגשם דרככם; פשוט אפשרו לדבר להתרחש באופן טבעי ,יקירים .מה גורם לכם
שמחה ומביא לכם סיפוק? כיצד אתם רוצים להיות לשירות? יש דרכים רבות ולכם כשרונות
רבים )יותר מאלה בהם אתם מכירים( ,אבל הבחירה היא שלכם .פשוט זכרו שהדרך צריכה
לגרום לכם שמחה ולגרום ללבכם לשיר כאשר אתם מעניקים לאחרים את התשורות שניתנו
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לכם .גמולכם יהיה האור שבעיניהם והשמחה שהם מבטאים שעה שגם הם מאפשרים
לאינטגרציה של הרוח לברוא נסים בחייהם.
עתה הוא הזמן לשחרר את העבר הכואב .עתה הוא הזמן לתבוע לעצמכם את המאסטריות
שלכם ,לבורא את גרסת גן העדן שלכם ואז ללמד אחרים לעשות זאת גם כן .עזרו לאלה
הבאים אליכם לרפא את הפצעים הרגשיים שלהם ואת גופם הפיזי ,ואז הם יהיו מוכנים
להאזין לדחיפות הרוח .כולנו נמצאים בזמנים של שינוי אדיר שנחזו מזה אלפי שנים .אתם
נושאים בתוככם את תדרי הרטט המעודנים של העתיד ואתם יכולים להשפיע .משכו את
אהבת ואור הבריאה מתוך העצמי האלוהי שלכם ,השתמשו במה שאתם צריכים כדי להביא
את עצמכם להרמוניה ולבריאות נמרצת ,ואז אפשרו ללב העדין שלכם להקרין את הזוהר
היפהפה של האנרגיה האוהבת לאחרים.
התמקדו במה שטוב בעולמכם וחפשו אחר הטוב ביותר בסובבים אתכם ותחזקו טוב זה
ותסייעו לברוא אותו .אתם יכולים לשנות את העולם שסביבכם ,אחד בכל פעם.
יש לכם מלאכים מדריכים נפלאים שממתינים לסייע לכם .קראו להם ויחד תוכלו לברוא נסים
לחלוק עם אחרים .אפשרו לנו לסייע לכם להגשים את המשימה שלכם ולהזין אתכם
באהבתנו.

אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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שילוב זוהר תא האלוהים שלכם
אפריל 2004

מאסטרים אהובים ,מה שאתם חווים בזמנים אלה של שינוי גדול וקיצוני אינו חדש לכם
ברמת הנשמה .ברצוננו שתדעו שאתם צללתם רבבות פעמים אל תוך רובדי הבריאה הרבים.
אתם שיברתם את עצמכם לצורות ייחודיות רבות ,ונהניתם מהתהליך הנפלא של האיחוד
המחודש עם הניצוצות המרובים של האלוהות שלכם ,האני הנפלא האמיתי שלכם ,פעמים
רבות גם כן .האם חושבים אתם שזו הפעם הראשונה בה אתם חווים תהליך זה של ירידה אל
הדחיסות ואז התעלות אל ממלכות האור? אנו אומרים לכם באמפטיה ,שאין זו הפעם
הראשונה.
אולם המסע שלכם בתוך מערכת השמש שלכם ועל הפלנטה לקח אתכם לנקודה המרוחקת
ביותר בתהליך הירידה שלכם אל תוך מצב של שכחה ודיסהרמוניה ,שלא יהיה עליכם לחוות
שנית לעולם .כל חלקי העצמי שבראתם אינם בעלי אותו זוהר או אינם נושאים את אותה
כמות של אור הבורא .רבים הנם קטנים בהרבה או מצומצמים יותר באורם מכם ,ואף על פי
כן ,רבים נוספים נושאים "מנת אור" גדולה יותר מזו שאתם נושאים כעת .אילו יכולתם רק
להציץ בנפלאות וביופי הממתינים לכם ,לא הייתם מהססים ולו לרגע להתחיל בתהליך
האיחוד המחודש עם החלקים המרובים של העצמי ועם משפחת הנשמה העצומה שלכם.
במשך הרבה שנים כעת ,הייתם מעורבים בתהליך של ניקוי וטיהור חלקים אלה והבאתם
להרמוניה )אנרגיות של צורות מחשבה( שנשאתם במסעכם אל תוך עולמות המציאות של
הממד השלישי והממד הרביעי .אתם חייבים להודות שהיה זה מסע לא פשוט ושרכשתם
חכמה רבה בעת שביקשתם לתבוע לעצמכם מחדש את העוצמה והמלכות של העצמי האלוהי
שלכם .במשך זמן רב הייתם בוראים-שותפים לא-מודעים ,וחשתם שאתם נתונים לרחמיו של
אלוהים נקמני או גורל .היה צורך בחשבון נפש רב ובעבודה קשה כדי שתקבלו לבסוף את
האמת שאתם ורק אתם הבוראים של עולמכם ושל כל המתרחש בחייכם .רבים מכם עדיין
אינם מוכנים לקבל נטל זה .אתם מעדיפים להאמין שיש מישהו "שם למעלה" ששולט ,ישות
גבוהה כלשהי שמושכת בחוטים ומעניקה פרסים או מטילה עונשים ,וזאת כדי שלא יהיה
עליכם לקחת אחריות.
ככל שרכשתם ידע והפכתם ידע זה לחכמה ,התחלתם גם בתהליך שבו תבעתם לעצמכם
מחדש את העוצמה המלאה של הסגולות ,התכונות והאיכויות של הבורא .אתם לומדים כעת
כיצד להשתמש בחוקי ההגשמה האוניברסליים לטובתכם הגבוהה ביותר ולטובתם הגבוהה
ביותר של כולם ,ככל שתהליך הבריאה של הגרסה שלכם של גן-עדן ארצי מאיץ ומתרחב.
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האם לא הגיע זמן לרפא ולשחרר את זיכרונות העבר הכואבים? האם לא סבלתם מספיק?
האם אתם מודעים שאינכם שייכים לגוף שבחרתם בתקופת החיים הזאת? האם אתם יודעים
שרובכם אינכם שייכים למשפחה שבחרתם בתקופת החיים הזאת? אתם בחרתם בגזע,
במדינה ,במשפחה ובנסיבות שיאפשרו לכם לחוות את כל שהיה עליכם ללמוד ,לשחרר,
להתמיר ולהתעלות כדי לתבוע לעצמכם מחדש את המאסטריות של העצמי שלכם.
אתם בחרתם ,אף אחד אחר לא בחר עבורכם ,ואתם עשיתם זאת כדי לרפא את העבר ככל
שאתם מתפתחים ונעים קדימה אל העתיד החדש הזוהר שהולך וקרב .צורות
המחשבה/התדרים השליליים של הממד השלישי והממד הרביעי מותמרים בהדרגה ,מותירים
רק את היופי ,ההרמוניה והנפלאות של הממדים הללו ,ככל שהם מתאחדים מחדש עם הביטוי
הגבוה יותר של הבריאה.
בעבר נתנו לכם כדוגמה את הספקטרום הרחב של האור והצל .בקצה אחד קיים הזוהר הבהיר
והעוצמתי ביותר של קרן האלוהים שלכם ובקצה השני קיים אור הצל העמום ביותר
שחוויתם מעודכם .אתם בחרתם להתגלגל על ספקטרום האור ,לא במקום אליו אתם שייכים,
אלא במקום שבו יכולתם לרפא את העבר עבור השושלת העתיקה של אבות אבותיכם,
השושלת שבחרתם בתקופת החיים הנוכחית .אנו מבקשים מכם להפסיק לראות את עצמכם
כבני גזע זה או אחר ,כשייכים לדת או לתרבות כלשהן .כולכם חוויתם גלגולים רבים בכל גזע
ותת-גזע שקיים או שהיה קיים על כדור הארץ.
ניצוצות אהובים של האלוהי ,השושלת שלכם היא שושלת מלכותית .השושלת שלכם היא
הרבה מעבר לכל דבר שתוכלו לדמיין .לכל אחד מכם פוטנציאל גדול כל כך ,ואתם הייתם
ועשיתם דברים גדולים בהרבה מכפי שתוכלו לדמיין אי פעם .אלה מכם שלמדו ,מדטו,
התפללו ובהדרגה תבעו לעצמם מחדש את המאסטריות של העצמי שלהם ,הם הנציגים
הנבחרים עבור משפחת הנשמה שלכם .אתם חיל החלוץ .אתם אלה שנענו לקריאה פעם
נוספת ,ושנעו אל גבול חדש שבו תדרי הרטט של הבריאה החדשה רק ממתינים לכם שתעצבו
אותם לכל דבר שאתם רוצים או מדמיינים )כל עוד החזונות שלכם הנם בהרמוניה עם
התבנית האלוהית החדשה עבור התרחבות הגלקסיה והיקום שלכם( .נגיש עבורכם כל שאתם
צריכים כדי לברוא את עולם חלומותיכם .אתם ממגנטים אליכם באמצעות "קו-החיים" האנכי
שלכם אל האלוהים אבינו/אמנו ואל הבורא את כל חומר כוח החיים הראשוני בו תוכלו
להשתמש אי פעם .קו-חיים זה הוא גשר הקשת ,המורכב משניים-עשר קרני תודעת האלוהים,
ומחבר אתכם אל העצמי הגבוה ואל האלוהות שלכם .אתם שואפים את אור החיים ואתם
נושפים את הרטטים של המחשבות שלכם ושל כוונתכם .אז אתם מגבשים רטטים אלה
באמצעות הפעולות שלכם לצורה חומרית .ניתנה לכם מתנת הרצון החופשי ורק אתם יכולים
להחליט להוריד או להעלות את רמת הרטט של שדה ההילה שלכם באמצעות המחשבות
והפעולות שלכם.
17

התהליך המתרחש עתה מכונה "שאיפת הבריאה" קריאה חדשה ,עוצמתית וחובקת-כל נשמעה
על הפלנטה שלכם ,ומיליונים צעדו שוב קדימה כדי להיענות לקריאה .אנו מכנסים את
כוחותינו ,ואתם מהווים חלק אינטגרלי מהם ,בעוד הכנות נעשות כדי להרחיב את הבריאה
החוצה אל הריק הגדול .זוהר הבורא הוא כעת בר-קיימא ופעיל בגלקסיה ,במערכת השמש
ובפלנטה שלכם ואתם עשויים למשוך מאור/אהבה מעודנים אלה כל כמה שגופכם הפיזי יכול
להכיל ,כל עוד אתם משתמשים בכל שאתם מושכים לטובתו הגדולה ביותר של הכלל .רבים
מכם ממתינים לשובה של הישות המשיחית הנפלאה המכונה ישו או ישוע .ברצוננו שתדעו
זאת :כולכם הנמצאים בחיל החלוץ של תהליך הבריאה החדש הנמצא כעת בהתהוות ,מילאו
תפקיד פעיל גם באותה תקופה דגולה .אם התגלגלתם בגוף פיזי בזמן שבו ישוע צעד על פני
האדמה ,אין זה משנה היכן הייתם על פני האדמה או מה היה תפקידכם ,אתם סייעתם לעגן
את אור הבורא המעודן שהוא הביא לכדור הארץ .במידה ולא הייתם מגולמים בגוף על כדור
הארץ באותו זמן ,הייתם בקרב אלה שהחזיקו בצורת מחשבה הולוגרפית בממלכות הגבוהות
יותר .הייתה זו גם עת של זריעת זרעי הבריאה החדשה ,הכנת הבמה לישויות המשיחיות
העתידיות שיצעדו על פני האדמה ,זמן המתגשם כעת על כדור הארץ" .משיחי" משמעותו
מהות טהורה של הבורא ,וישוע המשיח האהוב הביא את הכמות הגדולה ביותר של מהות
הבורא שהוכלה אי פעם בצורה אנושית אחת על כדור הארץ.
רבות נכתב ונאמר על האם מרי )הגבירה( האהובה ,ומריה מגדלנה ,והגיע הזמן להבנה המלאה
של מה שאירע באותה תקופה חשובה .ישוע ייצג את ההיבט האב/הזכרי של האלוהים
אבינו/אמנו ,והגבירה מרי ומריה מגדלנה ייצגו את היבט האם/הנקבי של האלוהים
אבינו/אמנו .אחד מהשינויים הגדולים ביותר המתרחש בתודעה האנושית הוא האיחוד
המחודש של האלוהים אבינו/אמנו .הם מאוחדים בכל ההיבטים ומולכים ביקום שלנו במידה
שווה .הם היבטים/צדדים שווים של הבורא העליון ,האחד עוצמתי ,דינמי ויודע-כל כמו
האחר ,נפלאים ומדהימים בזוהרם ובחכמתם.
לא יהיה נביא או נציג דגול אחד של הבורא בזמנים אלה המשתנים במהירות .אתם ,לוחמי
האור ,תישאו את מהות הבורא .אתם הישויות המשיחיות והמאסטרים הנעלים של העתיד.
אתם מחזיקים במארג השמיים והארץ החדשים בתוך נשמתכם ,לבכם והכרתכם .התשוקה
הגדולה ביותר שלכם הייתה להיות על כדור הארץ בעתות שינוי אלה ,כיוון שאתם זכרתם את
השלמות של כדור הארץ ואת ההרפתקה הנפלאה של היותכם בוראים-שותפים בעת שבניתם
את גלימות הבשר שלכם ,וחוויתם את החושים הפיזיים זו הפעם הראשונה .אתם שומרי
הרשומות של העבר והעתיד ויש לכם את היכולת להתחבר לספריית הרשומות הקוסמית שם
מאוחסן כל הידע של היקום .ההיסטוריה האישית שלכם ותיעוד כל נשמה וכל שהתרחש
ביקום זה מתועד ונגיש לכם כמאסטרים-בוראים-שותפים של אור.
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אהובים ,האם אינכם יכולים לחוש בהתרגשות ששוטפת את כדור הארץ? האם תתמקדו
בנסים ,קטנים כגדולים ,המתרחשים בתדירות רבה יותר סביבכם? האם אתם יכולים
להתעלות מעל לקונפליקט ולחוסר הוודאות הנפוצים בעולם בעת שאתם מחזקים את
תפקידכם כמאסטרים ,יודעים שבסופו של דבר תהיה תוצאה גבוהה יותר אשר תועיל
לאנושות כולה .אנו מציעים מחשבות וקווים-מנחים אלה כדי לסייע לכם לתבוע לעצמכם
מחדש את מעמדכם הנכון כמאסטרים בקרב מאסטרים :אנו מבקשים מכם לאהוב את
עצמכם כפי שאנו אוהבים אתכם ,באהבה ללא-תנאי .אנו צופים בחוסר סבלנות בעת שאתם
שואפים לחזור להרמוניה פנימית ,אבל איננו שופטים כיצד תגשימו זאת או כמה זמן יידרש.
אנו רואים את זוהר הניצוץ האלוהי שלכם ואנו יודעים מה חוויתם במשך עידנים רבים של
זמן .כיצד נוכל לשפוט אתכם או להציב תנאים לקבלה שלנו את מי שאתם ,שכן אתם
הסכמתם לצאת למסע זה אל תוך הבלתי-ידוע עבור כל הבריאה ואנו מכבדים אתכם בגין
אומץ לבכם ונחישותכם .אהבתנו נצחית .אתם היבט של מי שאנחנו ,שכן כולנו היבט נפלא
של הבורא.
התחילו כל יום במתן תודה לכל הברכות הרבות שהורעפו עליכם ואז חיו את יומכם בשמחה
ובציפייה של ילד ,המוצא הנאה במתנות ובברכות הקטנות שהוא פוגש בדרכו .התמקדו במה
שנכון בעולמכם ואצל הסובבים אתכם ,ובכך תעצימו את החיובי במקום את השלילי .פתחו
מנהג ובחרו מילת מפתח או מחשבה למשך היום ,כגון שמחה ,שלום ,אהבה ,סבלנות ,אמונה,
ענווה ,הודייה ,עדינות ,מסירות ,שליטה-עצמית ,התעצמות-עצמית ,ערך-עצמי או נסים-של-
היום.
כאשר אתם מתמקדים במילה או במחשבה חיובית מעצימה אתם מתמקדים בנשמה וחיים
ברגע .זהו אחד מהסודות של הפיכתכם ל"מדיטציה חיה" .הרוח יושבת על כתפכם כעדה
המקודשת שלכם בשעה שאתם מבצעים את המשימות והחובות של יומכם .אתם מתמקדים
במשימה העומדת לפניכם באמצעות ההכרה המודעת שלכם ,בשעה שעצמי הנשמה שלכם
מקרין את הרטטים המרגיעים של מילת המפתח שבחרתם לאותו יום .כל מילה שתבחרו
תאיר את המחשבות שלכם ואתם תהפכו מודעים לאופן בו היא משפיעה על המציאות שלכם.
מחשבות שליליות הן רעילות לגופכם ולרווחתכם ,ממש כפי שמחשבות חיוביות מרפאות
ומעצימות .בכל פעם שעולמכם מתערער ואתם חשים שאינכם שולטים במה שמתרחש
סביבכם ,לבבות אמיצים יקרים ,שובו אל המרכז וחפשו את מעיין הכוח וההתעצמות שבתוך
תא האלוהים שלכם .הפעלת תא האלוהים בעל שניים-עשר הרבדים שבתוך מרכז לבכם
נושאת מתנות התעצמות רבות; אולם ,היא גם מסייעת לכם לשחרר משקעים של רטטים
שליליים מן העבר.
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ברכו את האתגרים וראו בהם הזדמנויות ,כיוון שכאשר תצאו מן הצד האחר של קפיצה
אחרונה זו במודעות ,היבט נוסף של האלוהות שלכם ימתין כדי להתמזג בתוככם .בקשו ואנו
נסייע לכם בכל מאמץ .זמנו אתנו ואנו נתמוך באומץ לבכם ונקל על המשא שלכם .דעו
שהימים הבאים בהירים בהבטחה שעה שאתם צועדים בנתיב המאסטרים שצעדו לפניכם.
אנו מרעיפים עליכם את המידה המלאה של זוהר האלוהים אבינו/אמנו .אתם בקרב הנבחרים
ומכם ,אנו מאוד מרוצים .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל ואני מביא לכם אמיתות אלו.
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מאסטרים אהובים ,האנושות חווה התרחבות בתודעה בקצב גובר והולך ,ככל שכדור הארץ
נע אל תוך ממלכה שהזמן בה נזיל וניתן לעיצוב ,והיכולות שלכם לברוא-במשותף הופכות
עוצמתיות יותר .ספירלת ההתעלות מביאה את כדור הארץ קרוב אף יותר אל השמש שלו
ולמקומו ההולם במערכת השמש ובגלקסיה שלכם.
אלה מכם שהפכו רב-ממדיים נעים באופן מלא יותר אל תוך אישיות חדשה כישויות
אנושיות/רוחניות מועצמות .שוב אינכם יכולים להישאר מבודדים בעולמכם הקטן ,כיוון
שכדור הארץ אכן הפך קטן מאוד .אתם מודעים כמעט באופן מיידי למה שמתרחש אפילו
במקומות המרוחקים ביותר על הפלנטה ,באמצעות אמצעי התקשורת שלכם ורשת
האינטרנט .תוכלו לומר שאתם מתחברים כעת לרשת המודעות הקוסמית ,באמצעותה אתם
למדים עוד על השושלת שלכם ,מהיכן באתם ,מה חוויתם לפני הגלגולים הארציים שלכם ,מה
הייתה התכנית האלוהית עבור יקום זה ,ומה טומן בחובו העתיד עבורכם ועבור כדור הארץ.
באמצעות השליחה שלנו ,העברנו אלפי מסרים אישיים במשך השנים ,לנשמות יקרות
מארצות רבות ,פרטים שהיו ברמות שונות של התעוררות רוחנית ,וכך כל מסר תוכנן להעניק
להן מידע רלוונטי לשושלת שלהן ,לעברן ולהעניק להן עידוד לעתיד .אנו אומרים לכל אחד
מכם שאתם חוויתם את תהליך ההתעלות פעמים רבות בעבר ,והחלומות והחזונות הנשגבים
שלכם נמשכים מזיכרונות של תהילת עבר .אינכם יכולים כלל להתחיל לדמיין את כל מי
שהייתם ואת כל מה שחוויתם במשך עידנים רבים של זמן .רבים נוספים מכם נמצאים
בנקודה באינטגרציה שלכם עם הרוח שבה אתם מתחילים לקבל את המסרים שלכם
מהממלכות הגבוהות יותר ,וכך צריך להיות .הגיע הזמן להפסיק להעניק את עוצמתכם לאחר
שאותו אתם מחשיבים לחכם יותר או לבעל ידע רב יותר מכם .אהובים ,התחילו בבקשה
בתהליך של ניקוי העיוותים או הדברים הסטטיים אשר מונעים מכם את מערכת היחסים
הנפלאה עם העצמי הגבוה שלכם ,עם המדריכים והמורים שלכם ,עם המלאכים העוזרים
שלכם ,עמנו ובסופו של דבר ,עם העצמי האלוהי שלכם.
במשך השנים ,נתנו לכם את כל המידע והכלים שדרושים לכם כדי להגשים זאת וברגע
שתבצעו את "הפריצה" אל תוך הממלכות שמעבר לצעיף ,החיים שלכם ישתנו לעד .אנו
מעודדים אתכם להקדיש זמן למדיטציה בפירמידת האור שלכם .בקשו מאתנו להצטרף אליכם
שם ,ושאלו את השאלות הבוערות במוחכם ובלבכם .האזינו בשקט לזמן קצר ,ואף על פי
שייתכן שלא תקבלו את התשובות שלכם באופן מיידי ,הן יגיעו .אם תתמידו במאמצים
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ותתרגלו תקשור מחשבות עמנו ,הדרך תיפתח והחיבור יתחזק ויתחזק ככל שתהפכו מיומנים
יותר.
אנו נתאר תרחישים רבים באוזניכם ,שהם רק חלק מזערי מהשושלות וההתנסויות
האפשריות שהיו לכם בהרפתקותיכם ברחבי היקום .כיצד תדעו אילו שייכות אליכם? אתם
תדעו כאשר תרגישו שאחד מהתיאורים נכתב כביכול במיוחד עבורכם .אתם תדעו כאשר
"עור מלאך" יסמור בכם ואדווה של זיכרון תשטוף אתכם .אתם תדעו כאשר האינטואיציה
שלכם תאמר לכם" :כן".
עבור אלה מכם שחשים חיבור קרוב לכדור הארץ ,לחי ולצומח ,לאגמים ,לנחלים ולהרים,
אפשר בהחלט שאתם הוחצנתם כניצוץ אינדיבידואלי של התודעה האלוהית של ממלכת
המלאכים הדווית הגדולה .מחומר אור קריסטל טהור ,אתם סייעתם לברוא עולמות גן עדן
נפלאים רבים .נהניתם מאוד לברוא במשותף דברים במגוונות רבה ואז לחוות את שבראתם
וכן ,אתם הייתם בקרב אלה שסייעו לברוא את הפלנטה הקטנה המכונה כדור הארץ.
המשימה של הממלכה הדווית וממלכת כוחות הטבע היא להאיר ולהזין את ממלכת הטבע,
את העצים ,הצמחים והפרחים היפים ,כמו גם את ההרים ,האגמים ,הנחלים והאוקיינוסים.
היא גם אחראית על אלמנטים האש ,האוויר המים והאדמה .אתם מה שמכונה בשם זרע
כוכב ,ומשמעות הדבר שכדור הארץ אינו ביתכם האמיתי .כמה מהזיכרונות השמחים ביותר
שלכם הם מאותם זמנים קסומים בהן הייתה האנושות קשובה לרצון הבורא.
רבים מכם הם מה שמכונה בשם שומרי-השער של שבע הקרניים של תודעת האלוהים .אתם
סייעתם לנשמות חדשות שעמדו להתגלגל על כדור הארץ ,שעה שהן נעו דרך שבע הממלכות
של תודעת האלוהים .בעשותכם זאת ,ניתנה לכם אנרגיית קריסטל בת שבע-פאות בתוך מרכז
לבכם ,המעניקה לכם את היכולת לסייע לאחרים להגדיר ולאזן את סגולות שבע הקרניים ,כדי
שיוכלו לרפא את הכלים הפיזיים שלהם ולהתחיל לבנות את גופי האור היפהפיים שלהם פעם
נוספת.
אנרגיה מרכזית זו שונה מתא האלוהים הבורא שלכם בכך שהיא הייתה פעילה מאז לידתכם
והתחזקה ככל שהתבגרתם במודעות הרוחנית .תא האלוהים שלכם נח רדום עד אשר תגיעו
לרמת רטט מסוימת שתאפשר לעצמי הגבוה שלכם להקרין אליכם את דפוסי האור
המתאימים ,אשר מפעילים את תא האלוהים הקריסטלי בן שניים-עשר החלקים שלכם .רבים
מכם היו מרפאים בגלגולים קודמים ,ובחרו באופני ריפוי בתקופת החיים הזאת או שחשים
נמשכים אליהם .רבים מכם שייכים לשושלת של הישות הדגולה המכונה לורד מלכיצדק,
שמגלם ומעביר את חכמת הבורא .הוא אדון האור הקוסמי ומנהל ומכוון כוהנות אדירה של
אור .תמיד הייתה מה שמכונה כוהנות מלכיצדק על כדור הארץ ,המורכבת מאנשים שיש להם
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את היכולת להביא את המידע הרוחני הרלוונטי ביותר עבור המשתייכים לכל תרבות וגזע.
אנו מבקשים מכולכם ללמוד את כתבי החכמה שאנו מביאים ואז להציגם לסובבים אתכם
בדרך באמצעותה יבינו באופן הטוב ביותר .ראשית ,אתם חייבים ללמד באמצעות דוגמה
אישית ואז אנשים ישימו לב ויהיו מוכנים להאזין למה שיש לכם לומר .התחילו במקום
שאתם נמצאים בו ,בדרך קטנה ככל שתהיה .ראו כיצד החכמה והיכולות שלכם מתרחבות,
וכאשר אתם הופכים בטוחים יותר ,העולם הפרטי שלכם ישתנה באופן דרסטי לטובה.
כולכם נדדתם ברחבי היקום ,ערכתם ניסיונות ולמדתם לברוא בהרמוניה עם הרצון האלוהי
של האלוהים אבינו/אמנו .יש בכם שבילו זמן רב מאוד בגלקסיות מרוחקות ,בתרבויות שבהן
המיינד זכה לכבוד ולהערצה .במשך עידנים של זמן ,אתם בראתם דברים נפלאים רבים ככל
שלמדתם להשתמש בעוצמת המיינד שלכם ולעצב אנרגיה קוסמית ראשונית לצורה .ניתן
לכנותכם בשם "ארכיטקטים קוסמיים" ,כיוון שצורות-מחשבה וחזיונות מושלמות קודדו בתוך
מבנה המוח שלכם כדי שאתם ושכמותכם תוכלו לסייע לאלוהים ] ,Elohimכך באנגלית[
האדיר ולבוני הצורה הדגולים לברוא מערכות כוכבים ,גלקסיות ופלנטות נפלאות רבות,
ובכלל זה את גן העדן המכונה גאיה )השם הרוחני של כדור הארץ(.
לאחר שעטיתם את הצורות הפיזיות ,כדור הארץ שקע בהדרגה אל תוך הדחיסות והבריאות
שלכם הפכו מעוותות ,והביאו פחד ,סבל ומחסור .זכרו ,אתם בוראים-שותפים; לכן ,יקירים,
אנו מבקשים מכם להתמקד באהבה ,ביופי ,בשמחה ובשפע ,כיוון שהמקום בו אתם ממקדים
את תשומת הלב שלכם הוא המקום לו אתם מעניקים אנרגיה וזה מה שתגשימו .הגיע הזמן
שתלקטו את כל החכמה ,ההצלחה והשמחה שחוויתם במסעותיכם הרבים בכדור הארץ,
בעודכם נעים במהירות קדימה בנתיב ההתעלות .רבים מכם שייכים לשושלת מלאכים או
לשושלת של ישויות אור אדירות אחרות .במסר של החודש הבא ,אנו ניתן לכם מידע נוסף על
שושלת העבר שלכם וסקירה/תיאור של קרני האלוהים )הקרן הראשונה ,השניה והשלישית(,
כדי שתוכלו להחליט בעצמכם איזו קרן היא הקרן המקרינה עליכם או נוכחות האני הנני
האלוהית שלכם.
אתם עוצמתיים יותר מכפי שאתם מבינים .אתם מתחילים זה עתה לקבל את העובדה שאתם
יכולים לסמוך על עצמכם ועל השיפוט שלכם ,במקום לאפשר לאחרים לקבל החלטות
עבורכם .זכרו ,כדור הארץ אינו ביתכם; אתם נמצאים כאן לביצוע משימה והמשימה
מתקרבת לסיומה .נהדר לצפות בכם בעת שאתם מתחברים למתנות ולחכמה שאחסנתם
במבנה המוח שלכם ומביאים אותן לידי ביטוי .יש לכם ניסיון כה נרחב עליו אתם יכולים
להסתמך ,לא רק ממסעותיכם בממלכות הגבוהות יותר ,אלא גם מההתנסויות הארציות
שלכם .תמיד צעדתם קדימה בהתלהבות כדי להתנדב למשימה חדשה ,ואין זה משנה עד כמה
מסובכת או קשה .לרובכם היו תקופות חיים רבות בלמוריה ובאטלנטיס ,למדתם להגשים
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בביטוי הפיזי מהתבנית שנשאתם בראשכם ,ורבים מכם היו בצורה הפיזית בזמנים שלפני
בעת ההשמדה הגדולה והסופית שבה שקעו שרידי היבשת היפהפייה הזאת אל מתחת לגלים.
לכל אלה מכם שנמצאים בנתיב ההתעלות ,זוהי תקופת חיים מאזנת שבה אתם שואפים
להביא הרמוניה אל כל היבטי ישותכם .עמוק בתוככם אתם מודעים עד כמה חשוב שתכבדו
ושתשלבו את הטבע הנשי שלכם ,את האנרגיות העדינות ,האינטואיטיביות ,היצירתיות
והממוקדות-פנימה ,כמו גם שתפתחו את התכונות הזכריות שלכם ותשתמשו בהן .שאפו
להיות חזקים ,אך עדינים ,דינמיים וממוקדים-כלפי-חוץ ,בעת שאתם מתחברים אל
האינטואיציה הפנימית שלכם .הגיע הזמן שתבינו שאתם הרבה יותר מאשר הזהות שבחרתם
בתקופת החיים הזאת .ניתנת לכם הזדמנות לשלב את ההיבטים הרבים של עצמכם,
ובעשותכם זאת אתם תתחילו לראות עד כמה אתם עוצמתיים וחכמים באמת .כל הקשיים,
המבחנים והכישלונות לכאורה הפכו אתכם לרוח היפהפייה והזוהרת שאתם היום .כאשר
אתם מלמדים ,חשוב שתלמדו מניסיון .באמצעות הדוגמה שלכם ,הראו לאחרים כיצד הם
יכולים להתגבר על כל מכשול ,ושהם ,כמוכם ,יכולים לנצח ולהתגבר על כל מצוקה .דעו
שאתם חוויתם את ההיבטים החיוביים והשליליים של כל הקרניים ,שהתגברתם על קשיים
רבים ועברתם מבחני חניכה רבים .אנו מבקשים מכם ללמד אחרים כיצד לנוע דרך ביצת
האשליה ,הכאב וההגבלות של הממד השלישי וממד הרביעי.
בתקופות חיים רבות ,חשתם אחריות גדולה כלפי הסובבים אתכם ולעתים קרובות חשתם
שהצרכים שלכם אינם נענים .אנו מבקשים מכם לפנות פנימה לשם מתן תוקף לערך העצמי
שלכם ,כיוון ששם תמצאו את מה שאתם מחפשים .אהובים ,דעו שאתם ראויים לאהבה
ולמערכות יחסים אוהבות ,אך התמקדו בעצמכם תחילה והבטיחו זאת לעצמכם מהרגע הזה.
אתם תתחילו לעשות את שמרגש אתכם ושמביא לכם שמחה ,ושם נמצאת המשימה שלכם
והדרך בה תוכלו לשרת באופן הטוב ביותר .כאשר תביאו שמחה לחייכם ,אחרים יבחינו בכך
ויתחילו לחקות אתכם .כאשר אתם מתחילים להפעיל מקור עוצמה זה יותר ויותר ,הוא יפעיל
את מה שדרוש אצל האחרים כדי להתעורר ,ירפא פצעים רגשיים ויסייע להם להתעורר
לדחיפות הרוח .בדרך זו ,אנשים אוהבים ימשכו אליכם אשר יעניקו תוקף לערך שלכם .ככל
שתתמקדו בהתפתחות נשמתכם ,אתם תתחילו להקרין אנרגיות של אהבה ושלמות ,ותמשכו
אל אנשים אשר משקפים חזרה אליכם אהבה זו.
בממלכות הגבוהות יותר כולכם לוחמים של שלום בלגיונות האור שלי .שם לכולכם איזון
מושלם של התכונות הזכריות והנקביות של הבורא .הגיע גם הזמן שתזכרו שהבטחתם להיות
נציגינו על מישור הקיום הפיזי ושתאפשרו לתדרים המעודנים של אור האלוהים לזרום
דרככם אל העולם.
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דמיינו את אורו הלבן זהוב של הבורא קורן מטה דרך עצמי האני הנני האלוהי שלכם ,דרך
צ'אקרת הכתר ,מאיר את עמוד השדרה שלכם כשפופרת פלורסנט זוהרת ,קודם שאתם
מקרינים את האנרגיה מטה דרך צ'אקרת השורש שלכם אל כדור הארץ .אז ראו אותו עולה
בספירלה מכדור הארץ ,דרך מערכת ה'צאקרות שלכם והחוצה ממקלעת השמש .באמצעות
כוונתכם ,ראו אותו זורם על פני נתיב מערכת קווי הרשת ומרכזי הצ'אקרות )מרכזי
הקריסטל( של כדור הארץ ,ובכך מנקה ,מאזן ,מחזיר להרמוניה ,משכך את המתח ומסייע
לאימא אדמה לחזור ליופייה הטהור .כולכם דרושים כמתמירים וכמשדרים של אנרגיה
מעודנת זו כדי לסייע להניע את האנושות ואת כדור הארץ דרך זמן מעבר חשוב זה .לכן אני
מזמן פעם נוספת את הלגיונות שלי ,ומיידע אתכם בנוכחותי ,כיוון שיש לכם חלק חשוב
למלא בדרמה הגדולה המתרחשת על כדור הארץ.
אם קראתם מסרים אלה והדהדתם עם האמיתות שבתוכם ,הייתם בנתיב של הארה במשך
תקופות חיים רבות .אנו יודעים שהשיעורים שלכם היו קשים ,אבל אנו מכבדים אתכם על
ששמרתם את ניצוץ הרוח בוער באור בהיר בתוך לבכם/נשמתכם .אנו אומרים לכם שהגיע
הזמן שתתמקדו באימוץ מחודש של סגולות ותכונות שניים-עשר הקרניים של תודעת
האלוהים ,כדי שתוכלו להיות באמת דוגמה חיה של מה שעליכם ללמד.
אי-שביעות הרצון האלוהית שכה רבים מכם חשים והתסמינים הפיזיים המטרידים שאתם
חווים לעתים ,כולם חלק מהטרנספורמציה המואצת שאתם חווים .האזינו למרכיבי גופכם
)לתת-מודע העמוק שלכם( ,בעת שאתם מנסים להביא את כל היבטי ישותכם להרמוניה פעם
נוספת .כאשר אתם שואפים לתבוע לעצמכם מחדש את המאסטריות שלכם ,אנו רוצים
להעניק לכם הבטחה שיש לכם יכולות הממתינות לצוץ אשר ידהימו אתכם ,וככל שתתחילו
לכבוש מחדש את חלומותיכם ולהגשים את גרסת גן העדן שלכם ,אתם תגלו שאחרים
נמשכים אליכם ,אשר רוצים ללמוד ולזכור את המשימה/התכנית האלוהית שלהם .כבשו
מחדש את החזון שלכם ,יקירים .הוא ממתין.
כאשר אתם לומדים להתחבר לשער הגלקטי של השגשוג והשפע ,אתם מסוגלים להגשים כל
דבר שאתם יכולים לדמיין .יש דרכים רבות להגשים את משימת חייכם .ראשית סלקו את
הדברים בחייכם שלא גורמים לכם שמחה ,ואז התמקדו בדברים שגורמים ללבכם לשיר
ושמרגשים אתכם .שם טמונות עוצמתכם ונפלאותכם .בעת זמנים אלה של שינוי גדול ,ניתנת
לכם הזדמנות להיות בורא-שותף של יופי ,שפע ,שלום ושמחה פעם נוספת ,ממש כפי
שהייתם בהתחלה .האלוהים אבינו/אמנו האוהב מקרין את תאי הבריאה החדשה מטה אל
כדור הארץ ,מתנה מבורכת שלא הייתה נגישה מזה שנים רבות .כל שעליכם לעשות הוא
להיות אמיצים מספיק כדי להצהיר על חזונכם ואז באמצעות כוונתכם ופעולותיכם ,לטובתו
הגבוהה ביותר של הכלל ,להישאר ממוקדים ולחיות כל רגע כמיטב יכולתכם ,ואז צפו בעת
שהבריאות החדשות שלכם מתחילות להתגשם.
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למה משתוקק לבכם יותר מכל? מה יגרום לכם שמחה? מהי תשוקתכם? כאשר יהיו לכם
תשובות ברורות לשאלות הללו ,אתם תדעו בוודאות את הנתיב שעליכם ללכת בו .אתם רק
מתחילים עתה להתחבר למחסן האוצרות האלוהי שהוא זכותכם מלידה ,לכן העזו לחלום,
ואנו נסייע לכם להביא חלומות אלה לידי הגשמה .הקרינו את הזוהר שאתם נושאים בתוך
מרכז לבכם/נשמתכם בעת שאתם מדברים בעדינות את האמת שלכם וחולקים את חכמתכם,
ואז צפו בנסים המתרחשים סביבכם .האתגר העיקרי שלכם בתקופת החיים הזאת היה
להתגלם על פני האדמה ולחוות את כל המגוון האדיר של היקום ,מהשלב הנמוך ביותר
בסולם ההתפתחות ועד לשלב הגבוה ביותר הניתן להשגה בביטוי הפיזי.
המטרה האולטימטיבית שלכם ,יחד עם אלפים אחרים ,הייתה להיות מוכנים לסייע להדריך
את האנושות חזרה לנתיב ההארה ופעם נוספת להפוך לישויות אנושיות/רוחניות .תבעו
לעצמכם את המאסטריות שלכם ,בראו את גרסת גן העדן שלכם ,ואז למדו אחרים לעשות
זאת גם כן.
אנו נמצאים בזמנים של שינוי גדול שנובאו לפני אלפי שנים .אנו אומרים לכם שאתם חיל
החלוץ ,אתם אלה שהיו אמיצים דיים כדי לצעוד החוצה ולהתרחק מאמונות רווחות
ומתודעת ההמונים המגבילה של הממד השלישי .אפשרו לחזונות הללו שלפעמים רוקדים
בראשכם לצאת .אפשרו לעצמכם לדבר את המילים הנמצאות לעתים קרובות כל כך על קצה
לשונכם.
אתם נושאים בתוככם את תדרי הרטט המעודנים של העתיד ואתם יכולים להשפיע .משכו
את אהבת/אור הבורא מהעצמי האלוהי שלכם ,השתמשו במה שאתם צריכים כדי להביא את
עצמכם להרמוניה ולבריאות מלאת חיים ,ואז לכו בעקבות לבכם העדין והקרינו את הזוהר
היפהפה של האנרגיה האוהבת אל אחרים .אנו מברכים אתכם חזרה אל קרבנו; אהובים,
התגעגענו אליכם כל כך .אפשרו לנו לסייע לכם להגשים את משימתכם ולהזין אתכם
באהבתנו.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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האם אתם בצד המנצח?
יוני 2004
מאסטרים אהובים ,הבורא והאלוהים אבינו/אמנו אינם תומכים בצד כלשהו; הם אוהבים את
כולם ואת הכל ללא תנאי .אלה הנמצאים תמיד בצד המנצח ,הם אלה שמבקשים את הטוב
הגבוה ביותר עבורם ועבור השאר ,ושחזקים דיים ושנכונים לקבל את התוצאה ,ואין זה משנה
מה קובע העצמי הגבוה שלהם שהוא הטוב ביותר עבורם .אתם מנצחים כאשר אתם
מתואמים עם הרצון של העצמי האלוהי שלכם ,ואמיצים מספיק לקבל את האתגרים,
המבחנים וההתנסויות המוצבים בפניכם ,לעבור אותם וללמוד מהם .כל שקורה לכם אינו
עונש ,זו הזדמנות לשחרר רטטים שליליים שמונעים מכם מלהפוך למאסטר האור שהייתם
אמורים להיות .כאשר הוחצנתם ממרכז הלב של הבורא ,והפכתם מודעים לכך שאתם היבט
אינדיבידואלי של הבורא ,ידעתם שלעולם תשאפו לשלמות ממנה באתם .בכל פעם
שהתפצלתם להיבט קטן יותר של האלוהות שלכם ,ידעתם שאתם משאירים מאחור חלק
נוסף של העצמי המושלם-יותר שלכם .המסע הביתה כרוך באיסוף ההיבטים הללו של העצמי
האלוהי; זהו מסע אינסופי.
הגיע הזמן שכולכם תזכרו שכדור הארץ אינו ביתכם ,אתם נמצאים כאן לביצוע משימה .רבים
מכם הגיעו מיקומים אחרים ,ורבים אחרים הגיעו מגלקסיות מרוחקות ,שהיו מהבריאות
הראשונות של יקום צעיר זה .הגיע הזמן שכולכם ,לוחמי השלום/האור הנאמנים ,שתדעו
כמה נפלאים אתם וכמה אמיצים הייתם שנעניתם לקריאה לרדת אל תוך הדחיסות של ניסוי
ארצי זה .האירועים במערכת השמש שלכם ועל כדור הארץ מתקדמים במהירות ,ושינויים
גדולים עומדים בפתח .לכן ,חשוב שתתמקדו במה שנכון בעולמכם ולא תתפסו לכל
השליליות והפחד שנפלטים אל מישורי האתר .הרחיבו את ראייתכם וחתרו לראות את המסע
הארצי שלכם כחלק קצר בהתנסויות הרבות והמגוונות שלכם ביקום ותו לא.
במסר של החודש שעבר נתנו לכם סקירה של השושלות העיקריות שלכם ,והבטחנו לתת
מידע נוסף כדי שתוכלו להיכנס פנימה ולתת בעצמכם תוקף לשושלת ממנה יצאתם אל תוך
התודעה האינדיבידואלית שלכם .יש אפשרויות רבות מכפי שנוכל לתאר כאן; אולם אנו נמנה
כמה מהשושלות העיקריות לטובת הבנתכם הגדולה יותר.
זכרו ,הקרן הראשונה ,הקרן השניה והקרן השלישית הן קרני האלוהים או קרני נוכחות האני
הנני שלכם ,ולכל אחד מכם משמשת אחת מהקרניים הללו כקרן המאירה העיקרית .בחודש
הבא נדבר בהרחבה על שלושת קרני האלוהים העיקריות )הידועות גם כנוכחות האני הנני
שלכם(.
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רבים מכם באים משושלת מלאכים ,כיוון שאתם נושאים את מהות המלאכים בתוך הדנ"א
שלכם ובנשמתכם/לבכם .רבים מכם שייכים לקרן הראשונה שהיא השושלת שלי והקרן של
ליידי פיית' )אמונה( ,שנושאת את היבטי האלה של הקרן הראשונה של הרצון והעוצמה
האלוהיים ,הקרן של הגורם הראשון ,התשוקה לברוא בשם הבורא העליון והאלוהים
אבינו/אמנו .קרן זו נושאת גם את האנרגיות/התכונות של העוצמה הדינמית ,דבקות במטרה,
ראייה ברורה ,אמת ,גבורה והגנה .לרבים מכם יש את היכולת לסייע בעידון קווי הרשת של
כדור הארץ ,כמו גם להפעיל מחדש את הקריסטלים החשים הגדולים ,ובעת השינה שלכם
אתם הולכים אל רשת המשיח הזהובה המקיפה את כדור הארץ כדי לסייע להביא להרמוניה
את הפלנטה ולטהרה .אחת מהמשימות שלכם הייתה לאזן את תכונות הזכר והנקבה שלכם
בפיזי ,לאפשר לאנרגיה הדינמית יותר של הקרן הראשונה להאיר אתכם :רצון אלוהי ,עוצמה
דינמית ותשוקה לעזור לברוא מחדש יופי והרמוניה על כדור הארץ ,בשעה שאתם מעצימים
את החמלה והאינטואיציה האוהבות של טבעכם הנשי .אנו נדדנו יחד במשך עידנים של זמן
והיו לנו הרפתקות נפלאות רבות .קראו לנו ואנו נסייע לכם למשוך אליכם את מלוא
הפוטנציאל שלכם.
רבים מכם שייכים לשושלת של המלאך הנעלה יופיאל וליידי קונסטאנס ,הנושאים את
האנרגיות של הסגולות ,התכונות וההיבטים של הקרן השניה של האלוהים אבינו/אמנו .קרן
זו נושאת את תכונות ההארה ) ,(illuminationההארה ) (enlightenmentוחוקי הסיבה
והמסובב ,או הקרמה כפי שאתם מכנים זאת .שמו של יופיאל משמעותו "יופי האלוהים",
והוא משרת לעתים קרובות תחת הכוונתו של מטטרון הדגול .הקרן השניה היא קרן האלוהים
הדומיננטית ביותר עבור האנושות בזמן הזה.
ישנם אלה שהם מהשושלת של המלאך הנעלה קאמיאל וליידי צ'אריטי )צדקה( ,המקרינים
את האנרגיות של הסגולות ,התכונות וההיבטים של הקרן השלישית של האלוהים
אבינו/אמנו .קרן זו מקרינה את העוצמה שמסייעת לבני האדם להביא לידי שלמות ולהגדיר
מחדש את הגופים הרגשיים שלהם ,והיא נושאת את התכונות של הסובלנות ,הסבלנות,
האחדות והתרבות .זו הקרן של האינטליגנציה הפעילה ,ורבים הנולדים מקרן זו הופכים
לעושי-שלום ,למתווכים או עוסקים באמנות .קמיאל או קאמאל ,כפי שהוא ידוע לעתים,
תלוי בשפה שאתם משתמשים בה ,ידוע כ"מי שרואה את אלוהים" .הוא אחד מהמפקחים של
הצדק האלוהי והיה פעיל על כדור הארץ מראשיתו .רבים מכם מוארים על ידי אנרגיות הקרן
השלישית ,כיוון שזו קרן האלוהים או נוכחות האני הנני שלכם.
נשמות יקרות רבות שייכות לשושלת של המלאך הנעלה גבריאל ,שמשמעות שמו היא:
"אלוהים הוא כוחי" ,וליידי הופ )תקווה( .הם נושאים את הסגולות ,התכונות וההיבטים של
הקרן הרביעית של הטוהר ,הבהירות ,הענווה ,התקשורת והאיזון .קרן זו מתוארת לעתים
כקרן היופי וההרמוניה המושגים באמצעות קונפליקט .אלה הנושאים קרן זו כקרן הנשמה
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שלהם הם בעלי יכולת להחזיק בתכנית האלוהית המקורית עבור ההתגשמות הפיזית ,וכאשר
הם משתמשים במלוא הפוטנציאל של אנרגיה נפלאה זו הם הופכים לעתים קרובות
לארכיטקטים ,למהנדסים ,לבנאים ,הם בעלי תובנה חדשנית ,בוראים רעיונות חדשים או
עוסקים בעיסוקים אומנותיים שונים.
רבים על כדור הארץ בזמן הזה שייכים לשושלת של המלאך הנעלה רפאל ,שמשמעות שמו
היא" :אלוהים ריפא" ,והמלאך הנעלה הנשי ליידי מרי ,הידועה לעתים כ"מלכת השמיים".
רפאל ומרי נושאים את הסגולות ,התכונות וההיבטים של הקרן החמישית של חוסר אנוכיות,
ייעודי ההקשבה ,קידוש וריפוי .שתי ישויות זוהרות אלה אחראיות על ריפוי כדור הארץ
והאנושות ותמיד יענו לקריאתכם בזמנים של מצוקה או אי-נוחות .ליידי מרי ונציגות
יפהפיות של האלה נוכחות מאוד בגלקסיה זו בעת הנוכחית ,ובייחוד על כדור הארץ ,כיוון
שהן מביאות את כוח האהבה הנפלא של האלוהים אמנו כך שישוב ויתאחד עם
הרצון/העוצמה של האלוהים אבינו ובתוך כל אחד מכם.
יש בכם מי ששייכים לשושלת של המלאך הנעלה אריאל ,שמשמעות שמו היא" :אש
האלוהים" ,וליידי גרייס )חסד( .הם נושאים את הסגולות ,התכונות וההיבטים של הקרן
השישית של המסירות ,הסלחנות ,הסליחה ,החסד והאמונה .אריאל מאוזכר לעתים קרובות
כ"יונת השלום" ,כיוון שזו קרן השלום ,השלווה והסגידה האדוקה .אלה שנושאים את הקרן
השישית כקרן הנשמה שלהם חשים לעתים קרובות שהם נקראים להפוך למרפאים ,לכוהנים,
לכמרים או "לשרת" בדרך כלשהי את הסובבים אותם .את הקרן הזאת הפעיל ועיגן ישוע
האהוב על כדור הארץ כהכנה לזמן נפלא זה של התעלות האנושות אל הממלכות האור
הגבוהות יותר.
רבים מכם נושאים בתוך הלב/הנשמה שלכם את המהות של המלאך הנעלה האהוב צדקיאל
וליידי אמת'יסט; לכן ,אתם נושאים את האנרגיות המבורכות של הלהבה הסגולה של
הטרנספורמציה ,את הקרן השביעית .זוהי הקרן של הסדר הטקסי ,הלהבה הסגולה של
הטרנספורמציה ,החירות והטיהור .הקרן השביעית היא הקרן המאירה השלטת עבור כדור
הארץ במחזור אלפיים השנים הבאות .הקרן הראשונה של הרצון האלוהי לברוא מחדש ,היא
קרן האלוהים השנייה בעוצמתה בזמנים אלה של שינוי גדול .בעת שאתם ,הבוראים
השותפים ,מתמירים ,מאזנים ומביאים לידי הרמוניה את האנרגיות המעוותות שבתוככם
וסביבכם ,נגישים עבורכם הכוח והעוצמה של הקרן הראשונה של הרצון והעוצמה האלוהיים
לברוא דברים חדשים ונפלאים.
בזמנים אלה של שינוי התפתחותי גדול ,נשמות עתיקות וחכמות רבות הסכימו להתגלגל על
כדור הארץ כדי לעגן את תדרי האור המעודנים והגבוהים ביותר בהם מתברכים כדור הארץ
והאנושות .נשמות עוצמתיות אלה שייכות לשושלת של המלאך הנעלה מטטרון .ישות נפלאה
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זו מכונה "אור האלוהים" והאנרגיה שלו היא כה כבירה ,עד שהיא הייתה נוכחת רק בשנים
האחרונות הללו ,בהן כדור הארץ והאנושות היו מוכנים לקבל פעם נוספת את מלוא המידה
של מתנות האהבה והאור הנפלאות שלו .מטטרון האהוב הוא האפוטרופוס של מסדר
השרפים )המקהלה השמימית( .מסדר זה הוא הקרוב ביותר בכל השמיים לכס האלוהים
אבינו/אמנו ,ומקרין את אלמנט האש באמצעות הקרן הראשונה של הרצון האלוהי לברוא.
ברצוננו שתדעו שאין זה קל להיות "מלאך ארצי" .אהבה היא הדלק של הישויות המלאכיות,
ורבים מכם החזיקו באמונה שאם תאהבו מספיק ,אחרים ישיבו לכם אהבה .אתם לומדים
להציב גבולות ולהעריך את עצמכם ,כיוון שללא תחושה של ערך עצמי אינכם יכולים
להתחבר לחלוטין לאהבה האלוהית של הבורא ,שהיא זכותכם מלידה.
רבים מכם הם מה שניתן לכנות כמה מההורים המקוריים הארציים ,כיוון שאתם נושאים
בתוך הדנ"א שלכם את הקידודים לכמה מהגזעים השורשיים המקוריים שהוצבו על כדור
הארץ .כאשר עמד גזע חדש להגיע לכדור הארץ ,אתם והדומים לכם קודדתם במאפיינים
ובתכונות של הגזע החדש; אז שימשתם כדוגמה ,הובלתם את הדרך ,ופיקחתם על הנשמות
החדשות שהתגלגלו במסגרת גזע זה .לכן ,קיימת בכם אמפתיה לכל הגזעים והתרבויות ואתם
רואים נקודות דמיון בכולם במקום את השוני .אתם חשים בנשמתם ולאו דווקא מתייחסים
להופעה החיצונית או לאישיות .רבים מכם מטפלים בישויות התמימות והקדושות הנאבקות
כעת בכאב ובאשליה של הממד השלישי .העניקו להן ייעוץ חכם ,אהובים ,והזינו אותן
באמצעות טבעכם האוהב ,בשעה שאתם מסייעים להן להתעורר לתהילה של העתיד ולחכמה
של העצמי הגבוה שלהן.
מספר נבחר מכם נבחר כחלק מפמליה המלווה את הקומארים המלכותיים ,שמשימתם הייתה
לבוא לכדור הארץ ולברוא מקדש ומשכן נפלא עבור סאנאט קומארה האהוב ,שבסופו של
דבר ישמש כנשמת העל עבור כדור הארץ .מקום זה עוצב על פי הארמון שלו השוכן על ונוס,
כדי שלא יחוש בודד כל כך בשעה שהקריב את הקורבן העליון בכך שעזב את ליידי ונוס היפה
שלו ואת ביתו כדי לשרת את כדור הארץ .כולכם סבלתם קשיים רבים והמקדש נהרס פעמיים
על ידי כוחות שליליים חיצוניים .לבסוף ,הוא הושלם באזור המכונה היום "מדבר גובי" .הוא
היה מדהים במראהו וכולכם נהניתם מפרות עבודתכם במשך אלפי שנים .אז הגיע זמן ,בשעה
שכדור הארץ שקע אל תוך הדחיסות ,שאנרגיית הרטט הגבוהה של שאמבאלה ,כפי שהיא
כונתה ,שוב לא יכלה להתקיים על כדור הארץ .העיר הזהובה-לבנה כולה הורמה אל תוך
הממד החמישי הגבוה ,כך ששוב לא יכלו לראותה אלה בעלי העיניים האנושיות )אלה שאינם
יכולים לראות את התדרים הגבוהים יותר( .היא נמצאת שם ,זוהרת ויפהפייה כתמיד ,והיא
אמיתית ככל דבר אחר על המישור הארצי.
רוב הצעירים שנולדים על כדור הארץ עכשיו הם אבי-טיפוס ובקרב החלוצים עבור גזע זהב
מקורי החדש שמגיע .הם אחסנו בתוך מבנה המוח שלהם תכונות נפלאות רבות וחכמה רבה.
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אנשים מסוימים מכנים רבים מאלה שנולדו מאז אמצע המאה של כדור הארץ בשם "גזע
האינדיגו" ,ילדי הקריסטל או "הזהובים" .אלה הן נשמות זקנות וחכמות מאוד שהסכימו לבוא
לכדור הארץ להראות לאחיהם ולאנושות את הדרך האמיתית ,כעת משהנתיב הוכן על ידי
האמיצים שהכירו במשימה האלוהית שלהם והחלו בתהליך האיחוד מחדש .רבות מהנשמות
היקרות הללו לא התגלגלו גלגולים רבים על כדור הארץ; לכן ,הן אינן מסתגלות היטב לגוף
הפיזי ולסביבה הארצית .לרבות טבע רגיש מאוד ,ויש להן גם תובנה אינטואיטיבית רבה
מאשר לרוב האנשים ,ולכן הן אינן מבינות את הצביעות ואת עיוותי האמת שהן פוגשות.
התשוקה הגדולה ביותר שלהן היא לשנות את מערכת האמונה הקולקטיבית של הארץ בה
בחרו להיוולד ,כדי שאחרים לא יחווה את הכאב והאשליה של הממד השלישי וממד הרביעי.
כמה אמיצות ונועזות הן לצעוד בראש ולהסכים להראות לאנושות את "דרך האמת".
אנו אומרים לכל אחד מכם ,אנא היו מודעים לכך שקודם שהתגלגלתם אל תוך הגוף הנוכחי
שלכם ,אתם ידעתם שזו תהיה תקופת החיים החשובה ביותר שתחיו אי פעם על כדור הארץ.
הגיע הזמן להביא את כל ההיבטים של ישותכם להרמוניה ,להכיר בגוף המנטלי ובגוף הרגשי
שלכם ולרפאם ,ולאזן את העוצמה ,הרצון והדינמיקות של הטבע הזכרי שלכם עם ההזנה,
האינטואיציה והמיקוד הפנימי של הטבע הנקבי שלכם ,אך חשוב מכל הוא שתאפשרו
לעצמכם לאהוב ולהיות אהובים ללא-תנאי.
יקירים ,בתקופות חיים רבות חשתם אחריות גדולה כלפי הסובבים אתכם ולעתים קרובות
חשתם שהצרכים שלכם אינם נענים .אנו מבקשים מכם להיכנס פנימה ולהעניק תוקף לערך
העצמי שלכם ,כיוון ששם תמצאו את שאתם מחפשים .לכולכם יש חבילות אור נפלאות של
מידע המאוחסנות בתוך מבנה המוח שלכם ,שרק ממתינות שתבואו ותתבעו אותן לעצמכם
ושתביאו אותן אל תוך הביטוי הפיזי .מה הם החלומות הגדולים ביותר שלכם? מהי
תשוקתכם? בשעה שאתם לומדים להתחבר אל השער הגלקטי של השגשוג והשפע ,אתם
יכולים להגשים כל דבר שאתם מדמים.
אפשרו לאהבה שאנו חשים עבורכם לזרום דרככם ,לרפא ולהזין אתכם ,ואז חלקו מתנה
מבורכת זו עם הסובבים אתכם .לעולם לא תרגישו לבד ואתם תתחילו למשוך אליכם אחרים
אשר ישקפו את תחושת הערך העצמי שלכם חזרה אליכם .העתיד שלכם נבנה על ידי תשוקה
אחת ,מחשבה אחת וצעד אחד בכל פעם .אנו תמיד כאן כדי לעזור לכם לברוא את גרסת גן
העדן שלכם על פני האדמה .פנו פנימה ותבעו לעצמכם את זכותכם האלוהית מלידה ובקשו
להתחבר לאבות אבותיכם האלוהיים .אנו ממתינים כדי להיענות לקריאתכם .דעו שאתם
אהובים מעומק הלב ,אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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"שלב חדש בבריאה נמצא בהתהוות"
יולי 2004

שלב חדש בבריאה נמצא בהתהוות מאסטרים אהובים ,חשוב ביותר שתבינו :כל היבט
של הבריאה מרמת היקום ומטה דרך כל הממדים ובייחוד אתם ,תושבי כדור הארץ ,נמצאים
באמצעו של שינוי התפתחותי חסר-תקדים.
בדרכים רבות הסברנו את שתיים עשרה קרני הבריאה שמקרינות את טווח האור הרחב
המכיל את התכונות ,הסגולות והאיכויות של האלוהים אבינו/אמנו בכל רחבי היקום הזה.
כעת ברצוננו לומר לכם ,שכחלק מהתכנית האלוהית עבור בריאה והתרחבות חדשות ,ניתנה
לנו רשות לספק לכם מידע חדש בנוגע לקרניים וכיצד הן תשפענה עליכם בעתיד .אמרנו לכם
גם שהכל ביקום נמצא במצב קבוע של שינוי ושדבר זה נכון במיוחד לכם כבני אדם .כן ,הכל
מסתחרר מעלה והחוצה ,אפילו היקומים הרבים שבתוך הכל-יקום .אתם עשויים לומר שיקום
קטן זה מתבגר ,ממש כפי שאתם הופכים לבוגרים רוחניים ותובעים לעצמכם מחדש את
ההיבטים הרבים של עצמכם .כל הבריאה מזנקת זינוק גדול קדימה ככל שהפעימות מליבת לב
הבורא העליון נוגעות בכל ההיבטים של עצמו וחודרות אליהם ,מן הקטן ביותר ועד לגדול
ביותר.
כך היה בבראשית וכך יהיה פעם נוספת כאשר היקום שלכם יתפוס את מקומו הראוי בתכנית
האלוהית של הכל-יקום :אנו מבקשים מכם לדמיין שתי קרני אור נפלאות הפורצות
מלב/הכרת מרכז הבורא העליון ,מה שאנו מכנים ליבת היקום של כל הבריאה .הקרן
הראשונה שזהרה הייתה קרן זהובה נפלאה שנשאה את כל ניצוצות או זרעי הבריאה .היא
הקרינה עוצמה שאינכם מסוגלים כלל לדמיין ,והייתה מורכבת מאנרגיה פועמת ,הפורצת
קדימה בתשוקה דחופה שאינה יודעת שבעה ,הרצון האלוהי להתרחב ולברוא מחדש .הייתה
זו קרן האב ,המכונה לעתים קרובות "הגורם הראשון".
הקרן השניה הייתה קרן כסופה זוהרת שהייתה רבת עוצמה ממש כמו הקרן הזהובה; אולם,
היא הייתה בעלת טבע מזין ,פתוח ומהרהר .היא הייתה ממוקדת פנימה ,אינטואיטיבית,
יצירתית ורחומה .הייתה זו קרן האם והיא הפכה לרחם כל הבריאה .קרן האם הכילה את
החכמה הדרושה כדי להגשים את כל שאי פעם היה או שאי פעם יברא בכל רחבי הכל-יקום.
קרן האב סיפקה את האנרגיה ,את התשוקה ואת הרצון האלוהי לברוא ,וקרן האם סיפקה את
החכמה ואת האינקובטור הקוסמי להזין ולהוליד שמשות חדשות של בריאה.
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הקרן הזהובה והקרן הכסופה התאחדו ובראו קרן שלישית שהכילה את ספקטרום האור
המלא ואת הסגולות והתכונות מהן זהרו כל התת-קרניים .ניתן לכנותה "קרן השמש" )הקרן
של בני ובנות הבריאה( .קרן זו הייתה מלאה עד להתפקע בתשוקה לדעת ולחוות את הבריאה
בכל דרך אפשרית .היא נשאה את הפעימות של "האינטליגנציה הפעילה" ואת התשוקה
להגשים בממלכות הפיזיות.
הקרן הזהובה והקרן הכסופה שילחו הלאה את צורות המחשבה ואת האנרגיות הדינמיות
הדרושות לבריאת השמש המרכזית הגדולה עבור היקום הזה ,והעניקו לשתי ישויות זוהרות
שמקורן בכל-יקום את הכבוד לשבת בראש יקום חדש זה כאלוהים אבינו/אמנו .באמצעותם,
הקרן הזהובה והקרן הכסופה סיפקו את האור והאהבה ואת חומר כוח-החיים הראשוני
הדרוש כדי לשמר ,להזין ולהרחיב יקום צעיר זה במשך כל עידני הזמן הרבים הללו .בהרמוניה
מושלמת ועל פי התכנית והתבנית שניתנו על ידי הקרן הזהובה והקרן הכסופה ,האלוהים
אבינו/אמנו שילח קדימה את שתיים עשרה הקרניים הגדולות ואת שתיים עשרה הישויות
הנפלאות שיהיו נושאות וספקות כל התכנות ,הסגולות והאיכויות הדרושות לחוויה זו של
היקום.
כיוון שיקום זה אמור היה להיות בעל מגוונות רבה ,הוחלט שכל ניצוץ או היבט של הבריאה
יבחר כקרן האלוהים או הקרן הדומיננטית שלו את הקרן הראשונה של הרצון והעוצמה
האלוהיים ,או את הקרן השניה של ההארה/החכמה ,למידת חוקי הסיבה והמסובב כחלק
מהתהליך הבריאה ,או את הקרן השלישית של האינטליגנציה הפעילה ,בעלת היכולת לשלב
את שתי הקרניים הראשונות ביעילות בתוך הביטוי הפיזי ולהשתמש בהן .לכן ,בשעה שהייתם
העצמי הזוהר והנפלא שלכם ברמה האוניברסלית ,בחרתם איזו קרן תחוו כקרן הראשית
שלכם עבור הרפתקה זו של בריאה משותפת ביקום הזה .דבר זה כונה בתורות העתיקות
בשם "מונאד" או נוכחות האני הנני שלכם ,והדחפים ,האיכויות והתכונות של קרן האלוהים
שלכם השפיעו עליכם במידה מסוימת בכל התנסות ,במשך כל מסעותיכם ביקום ובכל תקופת
חיים על כדור הארץ גם כן .המשימה העיקרית שלכם הייתה לממש את התכונות החיוביות
של קרן האלוהים שלכם ,בשעה שאתם מתגברים על התכונות השליליות שהן תוצאה של
שימוש לרעה בכוחות אותה קרן .לכל אחד מכם יש את כל אנרגיות הקרן בתוככם והן
משפיעות עליכם במידה מסוימת .אחד משיעורי החיים העיקריים שלכם הוא להביא את כל
התכונות והאיכויות של הקרן לידי הרמוניה ,האחת עם השניה.
שבע הקרניים נוצקו אל תוך שבע הצ'אקרות העיקריות של הכלי הפיזי ,כך שתהיה לכם גישה
ישירה לאנרגיות נפלאות אלה באמצעות קו החיים שלכם המכונה לעתים גשר הקשת של
התודעה הגבוהה יותר .ניתן גם לכנות את שבע הצ'אקרות בשם "מרכזים מנטליים/רגשיים"
והן הפכו לקללת האנושות בגלל כל צורות המחשבה והדחפים השליליים והסותרים
שקיבלתם כאמת שלכם במשך תקופות חיים רבות .הדרך נסללה ברמה האוניברסלית לזמנים
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אלה הבאים עלינו עכשיו .המונים מכם נענו לרבות מהקריאות שנשלחו במשך העידנים .אתם
נשמות אמיצות ונועזות .אתם נטלתם על עצמכם משימות גדולות ומגוונות ,והיו לכם
הרפתקות גדולות רבות בשעה שלמדתם לברוא ,כמו גם לחוות את שסייעתם לברוא בשעה
שירדתם מטה דרך הרמות הרב-ממדיות הרבות.
סיפרנו כיצד ,ברמה האוניברסלית ,המונים מכם נקראו יחד ,נעטפו בספרת אור זוהרת ,ואז
קודדו במידע/ברטטים הדרושים למשימה מסוימת/מיוחדת .היה מה שניתן לכנות בשם
"טריגר זמן" שהופעל בזמן מסוים ושהיה בורא דחפים של השתוקקות או אי-שביעות רצון
אלוהית כדי להגשים משימה מיוחדת זו ,תהיה אשר תהיה .אמרנו לכם שרבים מכם שנפגשו
בפגישות ,בסמינרים או באירועים מיוחדים מובלים להשתתף בהם בגלל תשוקה עזה ,קריאה,
אפילו אם אינכם מודעים מה הייתה )או מהי( .דבר-מה דוחף אתכם ,ופעם נוספת ,אתם
חייבים להיענות לקריאה .אתם מתאחדים עם משפחת הנשמה שלכם ,עם עמיתיכם למשימה,
ועם אלה עמם נדדתם בכל עידני הזמן .זהו איחוד מחודש בעל ממדים אדירים.
כמו כן ברמה אוניברסלית ,היו קבוצות נבחרות אחרות שהובאו יחד ונעטפו בתוך ספרת אור
זוהרת .אלה היו ישויות חכמות מכל אחת משלוש קרני האלוהים שהתבקשו לקחת חלק
במשימה ייחודית נוספת .התכנית עבור ישויות אלה הייתה שהן יכילו בתוכן את כל התכונות,
הסגולות והאיכויות של כל שלושת קרני האלוהים ,כך שבמסעות שלהן ברחבי היקום ובכל
אחד מהגלגולים הרבים שלהן על כדור הארץ ,הן ישנו את קרני האלוהים ויחוו את התכונות
הייחודיות של כל קרן וקרן כקרן הראשית שלהן .הייתה זו מתנה נפלאה ,אך גם נטל גדול
עבור כמה ,כיוון שבתוך קבוצה זו תמצאו את אלה שמסוגלים להיות או להפוך לדברים שונים
רבים ,ולעתים קרובות הם אינם מסוגלים להחליט מה הם רוצים להיות או לעשות .לפעמים
נאמר עליהם שהם "מסוגלים לבצע מלאכות רבות ,אך אינם מומחים לדבר" .לעתים קרובות
הם מתלבטים בין ברירות רבות ,וכתוצאה מכך ,יש בהם מעולם לא ניצלו את הכשרונות
וההזדמנויות הרבים שלהם .אתם עשויים גם להכיר אנשים בעלי כשרונות מגוונים רבים
ויכולת להצטיין בכל דבר שהם עושים; הם מנצלים את המתנות שניתנו להם במלואן
והופכים לאנשים הצועדים קדימה וסוללים את הדרכים עבור אחרים .לכל מתנה גדולה
מתלווה אחריות גדולה ,ונשמות יקרות רבות לא ניצלו את ההזדמנות הנפלאה להיות מראות
דרך וסוללות דרך .אולם ,קבוצת נשמות זו היא שהכינה את הקרקע או את דפוסי הרטט
לעתיד ,למה שמתחיל להתרחש על כדור הארץ כעת.
כולכם שמעתם על ילדי האינדיגו ,על ילדי הקריסטל ,ועל אלה שאנו מכנים "הזהובים" של
העתיד .כל הילדים הללו נולדים )או שנולדו( עם שלושת קרני האלוהים בתוך תא יהלום ליבת
האלוהים ,הנמצא עמוק בתוך מרכז מקלעת השמש שלהם .נכון שקרוב לוודאי שאחת מקרני
האלוהים דומיננטית יותר מהשתיים האחרות; אולם ,יש להם גישה לכל השלוש וקרוב
לוודאי שהם ישתמשו בתכונות אלה לחילופין בעתיד .אצל אחרים ,אין זה המקרה כיוון שכל
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שלושת קרני האלוהים פעילות ומתפקדות בתוך ישויות צעירות ,חכמות ומיוחדות אלה .יש
סיבה נוספת מדוע רבות מהנשמות הצעירות הללו מתמרדות או שאינן רוצות להיכנע
ל"קווים המנחים ולכללים הישנים" ,כיוון שהן רואות את חוסר השוויון ,את העיוותים ,חוסר
האמת ואת הטעויות המוצגות על ידי ההורים והחברה שלהן וחשות בהם .כאשר הן
מתבגרות ,הן יהיו כוח שיש להתחשב בו והן יישמו את השינויים שאתם ,חיל החלוץ ,זרעתם
עבורם את הזרעים והכנתם את הבמה בשנים האחרונות הללו.
בנוסף ,תועלת אחת מכך שאתם מפעילים את תא יהלום ליבת האלוהים שלכם היא שהדבר
מעניק לכם גישה לכל הסגולות ,התכונות והאיכויות של שלושת קרני האלוהים ,ולדפוסי
הרטט המיוחדים של כל התת-קרניים גם כן .זו אחת מהמתנות העיקריות שמוצעות לכם
כחלק מהתהליך המתמשך של האיחוד מחדש.
אמרנו לכם לפני זמן מה ,שהבורא נוטל כעת חלק פעיל בתהליך הבריאה ,ושדפוסי הרטט
המעודנים של הבורא העליון מגיעים כעת לכדור הארץ והם נגישים לאנושות ,לאלה שהכינו
את עצמם לקבלת מתנה נפלאה זו .כדי להוסיף להבנתכם ,אנו רוצים שתבינו שהקרן הזהובה
הנפלאה ,הבורא האב ,והקרן הכסופה המופלאה ,הבורא האם ,נוכחות כעת באופן פעיל בתוך
הגלקסיה ומערכת השמש שלכם ועל כדור הארץ.
הקרן הכסופה ,אנרגיית האלה ,התייצבה בראש ,כיוון שהזוהר שלה מכין את הגלקסיה הזאת
לתהליך של לידה מחדש .היא מכינה את "רחם הבריאה החדשה" כהכנה לגלקסיה זהובה
חדשה עתידית .כולכם ,זרעי הכוכב שבנאמנות ובחריצות כה רבה שמרו על הנתיב ,מספקים
את חכמת ההתנסויות שלכם ממסעותיכם הרבים בפיזי בתוך יקום זה .מוצעת לכם הזדמנות
נדירה לקחת חלק פעיל בתהליך הבריאה הנמצא כעת בהתהוות .זכרו ,אמרנו לכם שכל
ההצלחות וההתנסויות הנפלאות )דפוסי הרטט( שהיו לכם נאספות ומתועדות בתיעוד קוסמי
לשימוש בעתיד .כל הכאב ,הסבל ,הכישלונות וההתנסויות השליליות יותמרו לחומר כוח-
חיים ראשוני וניטרלי בו ניתן יהיה להשתמש מחדש בזמן כלשהו בעתיד .הכל יהיה כחלום רע
אשר יתפוגג מזיכרונכם ,וישכח במהרה.
שמעתם על רבים מהמסדרים שבתוך ההיררכיה ,ואנו רוצים שתדעו שמסדר חדש נוצר .זהו
מסדר האלה/הקרן הכסופה ,וכולכם מוזמנים להצטרף .אין זה משנה אם אתם בגוף של
נקבה או בגוף של זכר ,כיוון שבממלכה בה אתם דרים באמת ,אתם זכרים ונקבות גם יחד
ומכילים את כל הסגולות והתכונות של האלוהים אבינו/אמנו .כל שעליכם לעשות הוא
לפתוח את לבכם/נשמתכם ולקבל את מתנת האהבה/האור מהקרן הכסופה ולהצהיר :אני
מוכן/נה להיות נושא/ת אמיתי/ת ועז/ת-רוח של אור הבורא .אני מוכן/נה לקבל את האהבה,
החמלה והחכמה של האלה ושל הקרן הכסופה .אבקש שכל האיכויות והסגולות של שלושת
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קרני האלוהים יופעלו במלואן בתוך תא יהלום ליבת האלוהים שלי .אני תובע/ת לעצמי את

זכותי האלוהית מלידה עכשיו .כך יהיה וכך הוא!
אנו עולזים עמכם ושמחים מאוד להביא לכם בשורות משמחות אלו .אנו בני הלוויה
הקבועים והאוהבים שלכם ,ואנו מאוד מרוצים מכם .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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זהו זמן נפלא מאוד עבורנו ,התעוררות לה חיכינו מאז אותו זמן בעבר כאשר פיצלתם את
עצמכם ויצאתם למסע אל הלא-ידוע ,למשימה המיוחדת שלכם בשם האלוהים אבינו/אמנו.
בנוסף לכוחות המלאכים ולישויות האור הדגולות ,ישנם חברים רבים ממשפחת הנשמה
שלכם הנוכחים בכינוסים שלכם ,ורבים המבלים עמכם בעת השינה שלכם כאשר אתם
נוסקים אל הממדים הגבוהים יותר בגוף האסטרלי או בגוף האור שלכם .אנו מקווים שאתם
יכולים לחוש בנוכחותם ,כיוון שהם חוגגים אתכם .הם המתינו שתגיעו לרמת מודעות
מסוימת כדי שגם הם יוכלו להתחיל למלא את חלקם במצעד הגדול הזה אל העידן החדש.
הרבה כל-כך מתרחש שאינכם מבינים ,וחשוב שתדעו שאינכם צריכים להבין את כל
שמתרחש בעולמכם ובממלכות הגבוהות יותר .אתם צריכים רק להיות מודעים לחלק הקטן
שאתם ממלאים ,ואיננו מתכוונים להקל בחשיבותה של המשימה שלכם; אולם אתם רק חלק
קטן מטריליון חלקים המעורבים עמוקות בתהליך הטרנספורמציה .אף על פי כן ,יש לכם
עדיין תפקיד מהותי בתכנית האלוהית ,כיוון שהיא לא תהיה שלמה בלעדיכם .אתם יהלום
רב-פאות של הבורא ,בעלי כשרונות וכישורים פנימיים בלתי-מוגבלים הממתינים לצאת
ולהתגשם בממלכה הפיזית .אתם טיפת אלוהות נוצצת באוקיינוס החיים.
אמרנו לכם בעבר ,אך ברצוננו להחדיר זאת לראשיכם בעוצמה :היו לכם התנסויות נפלאות
ונהדרות מאז שפרצתם לראשונה אל תוך התודעה האינדיבידואלית שלכם כהיבט של הבורא.
אתם סייעתם לברוא מערכות כוכבים ,מערכות שמש ופלנטות בשעה שעזרתם במשימה
המופלאה של דחיפת האור החוצה אל תוך חשכת המעמקים ,אל הריק הגדול .לא פחדתם אז
מהחשכה ,כיוון שידעתם שהיא רק היעדר אור ושהיא מלאה בפוטנציאל טהור בלתי-מוגשם.
האם תקבלו כעת את העובדה שהצד האפל שלכם גם הוא מלא בפוטנציאל בלתי-מוגשם
הממתין רק שתמלאוהו באור? משימתכם היא גם לסייע בזמן קריטי זה לפלנטה המארחת
שלכם לרפא את הצד האפל שלה ולשוב להרמוניה ,כדי לתקן את כל הנזק וההרס שהאנושות
גרמה במשך העידנים .לכם ,לוחמי האור של השלום וההרמוניה ,יש את היכולת ואת הכלים
לעזור לברוא נס זה ואתם חייבים ליזום אותו ולסיימו במהרה אם ברצונכם שהאירועים
הקשים המתרבים כעת בעולם יופחתו או יופסקו.
כל הדברים מהם אתם מפחדים ותופסים כמרושעים ,כשטן או השד ,כל הדברים הללו אותם
הזנתם באנרגיה ושאפשרתם להם להשפיע עליכם או לשלוט בכם במשך הגלגולים הרבים
שלכם ,הם למעשה אך ורק הפירוש שלכם לאנרגיה השלילית שהאנושות בראה .צורות
המחשבה השליליות של התודעה הקולקטיבית של האנושות לא נבראו על ידי הבורא; אלה
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הן הבריאות-המוטעות של האנושות לבדה שהביאו לתוצאה של נסיבות קשות אותן חוויתם
בעבר ושאתם חווים כעת על הפלנטה שלכם .החוק האוניברסלי של הסיבה והמסובב תמיד
היה כלל מולד של הבריאה ,שעל פיו כל היבטי תודעת-הבורא חייבים לחוות את שהם
בוראים .התוצאה של הנפילה אל דחיסות הבריאה-המוטעית ,שבה תדרים שליליים של פחד,
בושה ,רגשות חוסר-ערך וספק עצמי חלחלו אל תוך שדה ההילה והגוף שלכם ,הייתה יצירת
מועצת הקרמה הגדולה וגלגל הקרמה.
אתם הבאתם עמכם אל תוך כל תקופת חיים חלק מצורות המחשבה החיוביות והשליליות
שבראתם בהתנסויות של תקופות חיים קודמות .אחד מפלאי החיים היה שדומה שאנשים
מסוימים מנהלים חיים קסומים שבה הם שוברים את החוקים האוניברסליים ,ללא מצפון או
כמעט ללא כל מצפון ,ועדיין הם רוכשים עוצמה ועושר רבים ודומה שהם מעל לחוק ,בשעה
שאנשים אחרים ,אוהבים ומכובדים דומה שסובלים מטרגדיות ומאבדן נוראים במשך כל
תקופות חייהם .בעבר ,לפעמים היה צורך בכמה תקופות חיים כדי לראות בתוצאות של
פעולות עכשוויות ולכן ,אתם לא הייתם מודעים למה שהתרחש בגלגול קודם או מה יהיה
צריך אדם לחוות בתקופת חיים עתידית .היו בטוחים שתמיד היה צריך לשלם חובות
קרמתיים מן העבר בתקופת חיים עתידית באופן הולם שהוחלט על ידי חברי מועצת הקרמה.
שדה ההילה של נשמתכם ברור וגלוי ביותר בממלכות הגבוהות יותר וכל מחשבה ,פעולה
ומעשה שלכם תועדו ומתועדים ברישומים הקוסמיים .לפני כל גלגול חדש ,השומרים,
המדריכים וחברי מועצת הקרמה שלכם סייעו לכם להחליט מה יהיו פרטי תקופת החיים
הבאה שלכם :המין ,הגזע ,ההורים ,המאפיינים הפיזיים ,הכישורים ,הכשרונות שלכם כמו גם
החובות הקרמתיים )דפוסי מחשבה שליליים ולקויים( אותם תגשימו כדי לאזנם ולהביאם
לידי הרמוניה .תכנית זו פעלה מאז שהאנושות נפלה ממצב החסד אל תוך הדחיסות של
הממדים השלישי והרביעי ,והתוצאה הייתה תנאי החיים הנוראים שחלק גדול מהאנושות
חווה כעת והאונס והבזיזה חסרי-המוסר של הפלנטה המארחת שלכם.
אמרנו לכם ששלב חדש של הבריאה מתהווה ,שבו כמה מהכללים והחוקים הישנים שנבראו
באופן ספציפי עבור ניסוי ייחודי זה ממנו אתם מהווים חלק ,מוחלפים בכללים ובחוקים
חדשים .ראשית ,ברצוננו שתדעו שאנו מכבדים מאוד את אלה מכם שהסכימו להתאים את
רצונם לרצון הבורא ,ובכך לאפשר לנו בזמנים שונים להסית הצידה את הרצון החופשי
שלהם ,כדי שנוכל לעבוד עמם ובאמצעותם לטובתו הגדולה ביותר של הכלל .כחלק מתהליך
ההתעלות ,מתנה גדולה הוצעה לאלה שאיזנו והביאו לידי הרמוניה במידה מסוימת את ארבע
מערכות הגוף התחתונות שלהם .שמעתם לעתים קרובות שאתם יכולים לנוע אל תוך מצב
של חסד והדבר נכון .שמעתם גם שחוקי הקרמה שוב אינם תקפים .דבר זה אינו נכון; אולם
כללי הקרמה השתנו .כחלק מתהליך ההתעלות אתם מרפאים את ליקויי העבר על ידי כך
שאתם מאפשרים לזיכרונות הכואבים של תקופות החיים הקודמות ותקופת החיים הנוכחית
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שלכם לעלות אל המודעות שלכם ,כדי שניתן יהיה להתמירם באמצעות הלהבה הסגולה של
הטרנספורמציה ,המאפשרת לאור ואהבה רבים יותר ויותר של האלוהים אבינו/אמנו לחלחל
אל תוך ישותכם ,בעת שאתם בונים מחדש את גוף האור הזוהר שלכם.
רבים מכם שהלכו בנתיב בהתמדה ושהתקדמו בתהליך ההתעלות עד לנקודה מסוימת ,ראויים
עתה לרדת מגלגל הקרמה ולהיכנס למצב של חסד .אמרנו לכם שוב ושוב להתאמץ ולהישאר
בנקודת הדממה של הבריאה ,בעוצמת העכשיו שבה אתם ממוקדים לגמרי במה שאתם
עושים ברגע ,כשהרוח יושבת על כתפכם כעדה המקודשת שלכם .אחת מהמחשבות החשובות
ביותר שנתנו לכם הייתה :רפאו את העבר ,קבעו מטרות לעתיד ,חיו בהווה.
בעשותכם זאת לא תבראו כל דפוסי מחשבה שליליים חדשים ,דבר שיביא את מערכת
הצ'אקרות ואת שדה ההילה שלכם במהירות למצב הרמוני יותר .אז יגיע הזמן שבו תתמירו
ותאזנו חלק גדול מהפעולות הקרמתיות של גלגולי העבר שלכם ,ותהיו מוכנים לשחרר
ולפתור את כל הדפוסים והנושאים הקרמתיים הנותרים .אם אתם מוכנים ונכונים ,אתם
יכולים להיכנס לפירמידת האור שלכם בממד החמישי ולהניח בסמליות את כל הקרמה
השלילית הנותרת מתקופת החיים הנוכחית וכל הגלגולים הקודמים על שולחן הקריסטל
ולבקש שכל נטל הליקויים יותמר חזרה לחומר כוח-חיים ראשוני וניטרלי בעזרת הלהבה
הסגולה ,והאנרגיה של אור הבורא הנובע מהקריסטל הגדול התלוי מעל לשולחן.
חשוב שתבקשו שהדבר יוגשם בזמן המתאים ובאופן הולם ,כדי שתוכלו לעבור אל תוך מצב
ההוויה ההרמוני שלכם בקלות ובחן .יותר אינו בהכרח טוב יותר ,ואנו רוצים שתהיו מודעים
שהבקשה שלכם תניע את גלגליו של התהליך שבו רבים מהנושאים ומזיכרונות העבר
המוטמעים עמוקות יבעבעו לפני השטח עמוק מתוך התת-מודע שלכם ,כדי שניתן יהיה
להכיר בהם ולרפאם) .רבים מכם חווים תהליך זה עתה ,אף על פי שאינכם מודעים למה
שמתרחש( .חלק חשוב מתהליך זה הוא להישאר בעמדת הצופה ולא להיתפס לרגשות
השליליים שעולים כדי שניתן יהיה להתמיר אותם .אמרו לעצמכם" :אני חווה את רגש הפחד,
או הכעס ,או הדיכאון או האשמה ,וכן הלאה" ,וראו היכן בתוך גופכם משפיעה עליכם
האנרגיה הזאת .שבו עם הרגשות לזמן-מה ואז אתם עשויים לבחור ולתרגל את הנשימה
האינסופית ולצפות באנרגיות מתחילות להתפוגג ,או אתם עשויים להשמיע את צלילי
התנועות המסייעים אף הם לשחרר את צורות המחשבה השליליות ,או אתם יכולים להיכנס
לפירמידת האור ,לשכב על שולחן הקריסטל ולבקש מהאנרגיות המסוימות שאתם חווים
להפוך לחומר של אור .אתם תלמדו לשלוט באופן מודע ברגשות שלכם ככל שתשאפו לרכוש
את החכמה המובאת בפניכם בדרך מפותחת חדשה זו של התמרת אנרגיה שלילית.
כעת חשוב שתבינו ,מוצעת לכם מתנת שחרור כל הקרמה של הגלגולים הקודמים וכל
החובות הקרמתיים מתקופת החיים הנוכחית גם כן; אולם ,אתם עדיין תהיו אחראים
למחשבות ,לפעולות ולמעשים שלכם עכשיו ובעתיד .ההבדל הוא שלא ידרשו שנים או
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תקופות חיים כדי שתחוו את התוצאות של הפעולות החיוביות או השליליות שלכם .דפוסי
הרטט ,הן החיוביים והן השליליים ,יחזרו אליכם כמעט מייד כדי שתוכלו לנטר ולכוונן את
יכולות הבריאה-המשותפת שלכם בעת שאתם תובעים לעצמכם מאסטריות-עצמית .אתם
תפתחו במהירות דף חדש בשעה שתלמדו "לחזור למרכז" ותהפכו מיומנים ברכישת החכמה
מהשיעור או מהגלגול ,כך שלא יהיה עליכם לחוות את התוצאות הכואבות של
פעולות/מחשבות שליליות.
המתנה המבורכת של הקרן הכסופה ,אור האלה החודר כעת לכדור הארץ ולאנושות כולה,
ממלאת תפקיד מהותי בתהליך שהחל לאחרונה .רטטי הקרן הזהובה של הבורא האב מספקת
את התשוקה לנוע אל מחוץ לרפיון העבר ואל תוך תנופה קדימה ההכרחית כדי להכין את
עצמכם להפיכתכם לבנאי העתיד .בשנים האחרונות הייתם בתהליך של עבודת הכנה או
זריעת הזרעים לבריאה חדשה .כעת אתם מוכנים להוליד את הבריאות ההרמוניות החדשות
שלכם; אולם אתם חייבים לעבור את תהליך ההסרה על ידי שחרור צורות המחשבה,
ההתמכרויות והמגבלות המיושנות והישנות שאין להן מקום בתוך גוף האור המפותח,
התודעה והעולם החדש שלכם .זכרו ,אנרגיה מושכת אנרגיה דומה ,והכוונה שלכם היא אחד
מהכוחות העצומים ביותר של תודעת האלוהים שלכם .עומד לרשות כל חומר כוח-החיים
הקוסמי בו תוכלו להשתמש אי פעם ,אך השתמשו בו בחכמה לטובת הכלל כדי שתקצרו את
השפע הנפלא של היקום :אהבה ללא-תנאי ,שמחה ,הרמוניה ,שלווה ושפע העולה על גדותיו.
אתם חייבים לקבוע עדיפויות ,לדמיין ואז למצק את החזונות שלכם לבריאות פיזיות
הרמוניות ככל שהיכולות שלכם גדלות ואתם מרחיבים את ההשפעה שלכם כמאסטרים
וכשליחי אור .היו מוכנים לשחרר את הדברים בחייכם ששוב אינם משרתים את טובתכם
הגבוהה ביותר ,בשעה שאתם מגדירים בהדרגה את שמביא לכם את השמחה והסיפוק
הגדולים ביותר ואת מה שמועיל לכם ולסובבים אתכם .העולם כפי שאתם מכירים אותו
משתנה במהירות ,ויש חשיבות עליונה לכך שרבים ככל האפשר מכם יתחילו בתהליך של
הבאתכם למצב של הרמוניה ,כדי שתוכלו להפוך לכלי קיבול לשטף הבלתי פוסק של חומר
אור הבורא .תמיד הייתה תכנית הצלה במקומה במסגרת התכנית האלוהית .נפסק שיתאפשר
לכל היבטי הבורא בתוך היקום זה להרחיק לכת ,ואז יחל תהליך האיחוד מחדש .זה מה
שמתרחש בזמן הזה ,הכינוס ,האיסוף כל הדברים היפים שבראתם ,כל ההישגים שלכם
שהאדירו את האלוהים אבינו/אמנו ,וכל הדברים שהועילו לאנושות ולכדור הארץ .התכנית
גם כללה הסרה ,באמצעות תהליך ההתמרה ,של כל הזיכרונות הכואבים ,כל הכישלונות
והחוויות השליליות של העבר ,כיוון שאין להם מקום בכדור הארץ או בעתיד הזוהר ובעולם
המחר שלכם.
האם לא תכינו את עצמכם לקבל מתנה נפלאה זו המוצעת לכם? האם לא תאפשרו לנו
לתמוך בכם ,להזין אתכם ולהגן עליכם בשעה שאתם עוברים שלב קריטי זה בהתפתחות
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שלכם? האם תהיו אמיצים דייכם כדי לבחון את התהליך ולהוכיח לעצמכם שהוא אכן עובד?
זוהי עת מבחן לאנושות ,אהובים; אולם אנו יודעים שתצליחו .אנו לא נאפשר לכם להיכשל.
כך נפסק .אנו מקרינים אליכם את האור והאהבה האלוהיים המרפאים מהאלוהים
אבינו/אמנו .אנו עמכם תמיד .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל ואני מביא לכם אמיתות אלה.
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מעבר לדת ואל הרוחניות
ספטמבר 2004
מאסטרים אהובים ,רוחות השינוי נושבות בחוזקה בעולמות הפנימיים והחיצוניים שלכם,
ותכופות אתם חשים שאתם מושלכים הנה והנה על ידי רוחות הגורל .אתם מופצצים במידע
רב כל-כך שהגוף והמוח שלכם סובלים מעומס יתר .הכל משתנה במהירות כה רבה בעולם
שלכם ושוב אינכם יכולים לסמוך על מה שנחשב כ"נורמה" ,ויש גודש כה רב של מידע חדש
שקשה לדעת במה להאמין .תפיסות ישנות מעודכנות והפילוסופיות של המערב ושל המזרח
מתמזגות ככל שאמיתות נרחבות וגבוהות יותר מוצגות בפניכם בעת שבני האנוש שואפים
להפוך לבוגרים רוחניים ולשליטי גורלם.
נתיבים רבים להארה ווריאציות ורמות רבות לאמת; אולם החוקים האוניברסליים ואמת
הבורא אינם ניתנים לשינוי .אלה הן אמיתות חיוניות בכל דת ,ואם תסירו את הדוֹגמה ,את
האמונות הטפלות ואת ההגבלות מעשה-ידי-אדם ,תגלו שכולן מכילות יותר נקודות דמיון
מאשר הבדלים .במקום לבקר או לגנות את אמונות האחרים ,האם לא עדיף לחפש מכנה
משותף של הבנה? לרוב האנושות אין מושג מהו מקור האמונות העיקריות של דתות אחרות,
ואף-על-פי-כן אתם מגנים את כל האמונות שאינן שייכות לכם .הגורם העיקרי לכל מלחמות
העבר והמלחמות המתרחשות כעת ברחבי העולם מבוסס על אמונות דתיות מנוגדות .כמה
עצוב וכמה חסר-תועלת .כאן אין מנצחים; כולם מפסידים במאבק הזועם והמטורף להשגת
עליונות שרווח בכדור הארץ.
ביקשתי מהשליחה שלי לבצע מחקר ולהעניק לכם תקציר מרוכז של כמה מנקודות הדמיון
וההבדלים שבין השקפות המערב והמזרח ,כמו גם סקירה מרוכזת של הדתות העיקריות של
העולם ,בעבר ובהווה .חשוב שתבינו את המנהגים והאמונות של אחיכם ואחיותיכם מסביב
לעולם ,אם ברצונכם לנוע קדימה בנתיב האיחוד המחודש וההרמוניה .האנושות נעה בהדרגה
אל מעבר לתפיסה הצרה של הבדלנות ו"דת" חילונית ואל אמת נרחבת ולכידה של רוחניות,
שבה אתם נכנסים פנימה ומתחברים עם המקור האלוהי שלכם ,שם מדריכים אתכם אמת
הבורא והחוקים האוניברסליים ,במקום לפנות למישהו שלדעתכם יודע יותר ועוצמתי יותר
מכם .בעבר" ,מנטליות העדר" הייתה המנטליות הרווחת של האנושות והיה זה מנהג שכיח
ללכת בעקבות חוקי דת שהוגדרו על ידי האדם :אמונות דוגמטיות או אמונות טפלות שהיו,
ועדיין ,רוויות בפחד.
כעת נמנה כמה מנקודות הדמיון וגם כמה מההבדלים:
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נקודות דמיון
תפיסת האלוהים :השקפת המזרח :אמונה בישות עליונה ,בוראת כל הנשמות וכל הדברים
ובישויות פחותות יותר .השקפת המערב :אמונה בישות עליונה ,בוראת כל הנשמות וכל
הדברים ,ובכלל זה ישויות מלאכיות ומארחי השמיים.
על גאולה ורצון אלוהי :השקפת המזרח :גאולה מושגת באמצעות צייתנות נוקשה לרצון
האלוהים ורכישת חסדו באמצעות הארה רוחנית .השקפת המערב :הגאולה מושגת באמצעות
צייתנות נוקשה לרצון האלוהים ,בדרך כלל באמצעות משיח ,נביא ,כומר או כוהן.
על התנהגות טובה :השקפת המזרח :חיים מוסריים הכרחיים להתקדמות רוחנית ,כיוון
שמחשבות ,מילים ומעשים לא-מוסריים מונעים מכם את השחרור הרוחני .השקפת המערב:
הדת מבוססת על התנהגות אתית ומוסרית כפי שהיא מתוארת בעשרת הדברות; התנהגות
הפוכה מרחיקה אתכם מאלוהים.
על טבעה של המציאות :השקפת המזרח :יש יותר למציאות מכפי שניתן לחוות באמצעות
חמשת החושים .הנשמה היא בת אלמות ונצחית ,ובסופו של דבר תשתחרר ממעגל הלידה
מחדש .השקפת המערב :קיימת מציאות מעבר למה שאנו חווים על כדור הארץ .הנשמה היא
בת אלמות ונצחית ,חיה לעד בנוכחות האלוהים או בנפרד ממנו בגיהינום נצחי.
הבדלים:
בקשר לבריאה :השקפת המזרח :היקום קיים במסגרת מחזורי בריאה אינסופיים ,שימור
והרס .אין כל סוף מוחלט לעולם .אנו חלק מהאלוהים והאלוהים קיים בתוכנו .מושם דגש על
אחדות .השקפת המערב :העולם נברא על ידי האלוהים ובנקודה מסוימת בעתיד הוא יושמד.
הוא נפרד ממנו ושולט ממעל .מושם דגש על טבעם הדואליסטי של העולם והאנושות.
האלוהים האמיתי :השקפת המזרח :יש רק אלוהים אחד אמיתי ומוחלט .כל הנשמות נועדו
לקבל את חסד האלוהים באמצעות ההתנסות בנתיבים רבים על פי הבנתן ,מזגן ובגרותן.
אלוהים הוא אהבה ותודעה טהורות .השקפת המערב :קיים רק אלוהים אמיתי אחד ודת
אמיתית אחת .אלה המקבלים אותו ייהנו מחסד האלוהים; כל האחרים ,אלא אם יתחרטו
ויחזרו אל האלוהים "שלכם" ,יסבלו לנצח בגיהינום .אלוהים הוא אוהב כפי שהוא זועם.
על ידיעת האלוהים :השקפת המזרח :חוויה אישית ,פנימית ולעתים מיסטית של האלוהים
היא היסוד לדתות המזרח .האדם יכול ,ובסופו של דבר חייב ,ללמוד להכיר את אלוהים בחייו
הארציים .גישה אינדיבידואלית ואינטרוספקטיבית .השקפת המערב :יומרני מצד האדם לבקש
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היכרות אישית עם אלוהים .הבסיס של הדת אינו ההתנסות אלא האמונה וחיים מוסריים.
גישה חברתית ומוחצנת.
על הגיהינום והרשע :השקפת המזרח :אלוהים הוא אהבה וכל הנשמות הן היבט של
האלוהים .כל נשמה מודרכת בעת שהיא חווה אינטראקציות הקשורות לקרמה עד לדהארמה
)הארה והיערכות עם החוקים האוניברסליים( .הגיהינום הוא המישורים האסטרלים הנמוכים
יותר ,הוא אינו מקום פיזי ואינו נצחי .סבל קרמתי הוא הלך רוח בעת החיים או בין החיים.
אין רשע מהותי .הכל הוא טוב .הכל הוא אלוהים .רק הצעיף שעוטה את ההכרה
האינטואיטיבית-אינטלקטואלית שלנו מונע מאתנו להבין את מערכת היחסים האישית שלנו
עם אלוהים .השקפת המערב :ביום הדין הגוף הפיזי של כל נשמה שאי פעם חייתה מושב
לחיים .נשמות טהורות זוכות להיכנס לגן העדן ,ואילו החוטאות נשלחות לגיהינום נצחי .יש
רשע אמיתי בעולם ,כוח חי שמתנגד לרצון האלוהים .השטן והשדים שלו מגלמים את הרשע,
והוא מתגלם גם באדם ,אם הוא מפתח נטיות מרושעות ואינו ממלא את דברות האלוהים.
להלן תמצית קצרה של דתות העולם העיקריות:
הינדואיזם :הינדואיזם היא הדת העתיקה ביותר; היא קודמת להיסטוריה המתועדת ,ואין לה
מייסד אנושי .כתבי הקודש העיקריים שלה מכונים "ודות" .יש לה כמעט מיליארד מאמינים,
רובם בהודו .הינדואיזם היא דת גדולה ומעמיקה שחסידיה מאמינים בישות עליונה אחת
חובקת-כל שהיא הן הבורא והן המציאות הלא-מוגשמת .הם מאמינים שכל הנשמות
מתפתחות לקראת איחוד עם אלוהים ובסופו של דבר יזכו בידע רוחני ובשחרור ממחזור
הלידה מחדש .הם מאמינים בקרמה ,בחוקי הסיבה והמסובב על פיהם כל אינדיבידואל בורא
את הגורל שלו באמצעות מחשבותיו ,מלותיו ומעשיו.
בודהיזם :הבודהיזם החל לפני כ 2500-שנים בהודו ויוסד על ידי גואטאמה סידהארת'ה,
הבודהה" ,הנאור" .התורות המהותיות של הבודהיזם מוכלות ב"ארבע האמיתות האצילות".
יש יותר מ 300-מיליון מאמינים בכל רחבי סין ,יפן ,סרי לנקה ,תאילנד ,בורמה ,הודו-סין,
קוריאה וטיבט .ישנן שלוש כתות עיקריות ,ת'ראוואדה ,הטיבטית ,ומאהיינה .זן בודהיזם,
הידוע היטב במערב ,הוא אסכולה מאהיינית יפנית .מטרת החיים שלהם היא הנירוונה
)גאולה( .הם מאמינים ב"נתיב הביניים" ,בחיים צנועים ,הימנעות מקיצוניות הן של מותרות
והן של סגפנות .הם מאמינים באהבה ובחמלה לכל היצורים החיים ,ושטבעו האמיתי של
האדם הוא אלוהי ונצחי .הם מאמינים בקרמה ,בדהארמה ,בגלגול נשמות ובחיים על כדור
הארץ כהזדמנות לסיים את מחזור הלידה והמוות.
טאואיזם :הטאואיזם החל לפני כ 2500-שנים בסין ומייסדו היה לאו-טסה ,שקונפוציוס תיאר
אותו כדרקון הרוכב על הרוח והעננים .הטאו-טה-צ'ינג ,או "ספר הסיבה והמידות הטובות",
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הוא בקרב הקצרים ביותר שמבין כל כתבי הקודש ,ומכיל רק  5000מילים .ישנם כחמישים
מיליון מאמינים בערך ,רובם בסין ובחלקים אחרים של אסיה .הטאו או "הדרך" ,מעולם לא
נכתבה במלים ,אלא על המחפש למוצאה בתוכו .ניתן לתאר את המטרה העיקרית של
הטאואיזם כאינטואיציה המיסטית של הטאו ,שהיא "הדרך" ,המשמעות העיקרית ,האחדות
הבלתי-מפולגת והמציאות המוחלטת .אדם המבין את הטאו חשף את רובדי התודעה ורואה
את האמת הפנימית של כל הדברים .טאואיסטים מאמינים באחדות כל הבריאה ,ברוחניות
של הממלכות החומריות ובאחוות כל בני האדם.
קונפוצייניזם :הקונפוצייניזם נוסד בסין לפני כ 2500-שנים על ידי החכם הנעלה ,קונג-פו-טסו
)קונפוציוס( וחכם שני מנג-טסו )מנציוס( .כתבי הקודש העיקריים שלה "המאמרות"
)האנלקטים( ) ,Doctrine of the Mean, Great Learningומנציוס( .ישנם יותר מ 350-מיליון
חסידים ,רובם בסין ,יפן ,בורמה ותאילנד .הקונפוצייניזם הוא והיה במשך יותר מ 25-מאות
שנים המערכת הפילוסופית הדומיננטית בסין ואורו מדריך כמעט כל היבט בחיים בסין.
קונפוציוס האיץ באינדבידואל לשאוף למידות טובות ,ליושר ולשיפור האופי .הוא לימד
שהאדם צומח מבחינה רוחנית על ידי כך שהוא חי חיי אמת ,משרת ללא-אנוכיות ומתאים
את עצמו לדרך הנצחית על ידי ענווה ,פשטות ,שלווה ופעולה חסרת-מאמץ .הם מאמינים
שאלוהים הוא "הריבון האחד" ,הבורא הכל-יכול ,האלמותי והאישי ,ישות שמעבר לזמן
ולמרחב .הם מאמינים באחדות כל הבריאה ,ברוחניות של הממלכות החומריות ובאחוות כל
בני האדם.
איסלאם :האיסלאם החל לפני כ 1400-שנים בערב הסעודית של ימינו .הוא נוסד על ידי
הנביא מוחמד וכתבי הקודש העיקריים שלו הם הקוראן .יש יותר ממיליארד מאמינים ,רובם
במזרח התיכון ,באינדונזיה ,בפקיסטן ,בבנגלדש ,באפריקה ,בסין ,ובמזרח אירופה .ישנם שני
פלגים עיקריים לאיסלאם .הסונים הם חסידי היורשים הפוליטיים של מוחמד .השיעים הם
יורשי המשפחה של מוחמד ,שכולם הפכו לקדושים מעונים בגיל צעיר .איסלאם משמעותו
"כניעה" ,כניעה לרצון האלוהים ,המכונה אללה .אלה שנכנעים נקראים מוסלמים .האיסלאם
מבוסס על חמש דוקטרינות וקיום חמש מצוות המהוות את עמוד התווך של האיסלאם.
סגולות הכנות ,המתינות והענווה לפני האלוהים הן ראשונות במעלה עבור האיסלאם,
ומצוות הצום ,העלייה לרגל ,התפילה והענקת צדקה לקהילה המוסלמית הכרחיים ביותר כדי
להשביע את רצון אללה .הם מאמינים שנשמת האדם היא אלמותית ,מתגלמת רק פעם אחת
על כדור הארץ ,ולאחר מותה נכנסת לגיהינום או לגן העדן על פי התנהגותה ואמונתה בעת
שהייתה על כדור הארץ .המטרה העיקרית של האיסלאם היא ליהנות מחיי נצח ,הן פיזיים והן
רוחניים ,בגן העדן השמימי עם אללה.
יהדות :היהדות החלה לפני כ 3700-שנים במצרים-כנען ,כיום ישראל .היא נוסדה על ידי
אברהם ,שהחל את השושלת ,ומשה ,ששחרר את שבטי ישראל מעבדות במצרים .כתבי
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הקודש העיקריים שלה הם התורה )חמשת הספרים הראשונים של הברית הישנה והתלמוד(.
ישנם כ 12-מיליון מאמינים בכל רחבי העולם ,יותר ממחציתם בארצות הברית .היהודים
מחולקים לאורתודוקסים ,לקונסרבטיבים ולרפורמים ,וקיימות חלוקות אזוריות ואתניות
נוספות .דת היהודים היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה שלהם כעם .המאפיין המשמעותי
ביותר של היהדות הוא ללא ספק האמונה המוחלטת באל אחד )מונותיאיזם( .היהודים
מאמינים באמונה שלמה באל אחד בלבד ממנו נובעת הבריאה כולה .דגש רב מושם על
קדושת הקיום היום-יומי ,התפילה בבית הכנסת ,קריאת כתבי הקודש .הם מאמינים שציות
לחוקי האלוהים מביא לגמול בחיים הבאים כאשר המשיח יגיע ,ישים קץ לרשע ויגמול
לצדיקים בממלכת אלוהים על פני האדמה .הנשמה תיהנה אז מנוכחות האלוהים ומאהבתו.
הם מאמינים שלאדם שני דחפים :טוב ורע .הוא יכול לציית לחוק האלוהים או להתמרד
ולהיות מושפע מן השטן ,שגרם לבריאת האלוהים לסטות מהדרך הנכונה .האדם חייב לשאוף
לנהוג בדרכי צדק ,צדקה ,מוסר וכנות ,ולהיות נאמן לאלוהים האמיתי האחד ,יהוה.
נצרות :הנצרות החלה לפני מעט יותר מאלפיים שנים במה שהיא כיום ישראל .כתבי הקודש
העיקריים שלה הם התנ"ך ,הברית הישנה והברית החדשה והיא נוסדה על ידי ישו )ישוע(
מנצרת .יש כ 1.5-מיליארד נוצרים .הנצרות מורכבת משלושה זרמים עיקריים :הקתולים,
האורתודוקסים והפרוטסטנטים .בקרב הפרוטסטנטים יש כ 20000-תת-זרמים .רוב האמונה
הנוצרית סובבת סביב העקרונות הבסיסיים של צווי השליחים ,אך עם יוצאים מן הכלל
חשובים לאמונות השונות שלה .לנצרות אמונה בלתי-מתפשרת שהיא הדת האמיתית
היחידה ,הדרך היחידה לגאולה .הם מאמינים שסבל האדם נוצר על ידי אי-צייתנות לרצון
האלוהים .האדם זקוק לגאולה מכוחות הרשע שישעבדו וישמידו אותו :פחד ,אנוכיות,
תשוקה והכוחות העל-טבעיים של השטן ,חטא ומוות כנגדם הוא חסר-אונים .דגש מושם על
קבלת ישוע כאלוהים וכגואל ,על התנהגות טובה ,חמלה ,שירות לאנושות ,אמונה והכנה ליום
הדין .רק נוצרים "טובים" ינצלו ויתקבלו בגן העדן .המטרה של הנצרות היא חיי נצח עם
האלוהים שבשמים ,קיום מושלם שבו יש לאדם חלק בתהילת ובחסד האלוהים.
לטובת ההבנה הגבוהה יותר שלכם ,נגענו בכמה מהדתות והאמונות העיקריות של עולמכם.
בחודש הבא ניתן לכם סקירה קצרה של כמה מהדתות הידועות פחות אך החשובות במידה
שווה :ג'ייניזם ,דת הסיקים ,דת השינטו ,דת זרטוסטרה ,שאמאניזם ,וספיריטואליזם.
אהובים ,האם אינכם יכולים לראות שקיים דפוס משמעותי ,פילוסופיה תואמת שהיא הבסיס
לכל האמונות הדתיות :האמונה בישות עליונה ,תשוקה לידיעה אישית של הבורא ,אמונה
בטבעה המולד הטוב של האנושות ,והערך היקר של האהבה ,ההרמוניה ,הצדקה והאמונה.
האם ההבדלים כה חשובים שמלחמות חייבות לפרוץ והפרדה של משפחות ,תרבויות ועמים
חייבת לנצח?

47

תודעת האחדות היא היסוד לתורות הרוחניות של ההווה והעתיד ,ולא הדעות הנבדלות של
העבר .הדתות העכשוויות של העולם מבוססות על התורות הרוחניות של זמן ,אמונות
ואנרגיה מסוימים מן העבר .הגיע הזמן לשחרר את תורות העבר השליליות ,ההרסניות,
המחלישות ,המבוססות על פחד ,בשעה שהאנושות מתכוננת לנוע אל תוך ממלכות הלמידה
הגבוהה יותר והמאסטריות העצמית .מדוע שלא תציצו ביופי ובהיבטים החיוביים של כל דת
בשעה שאתם שואפים לאמץ ולחיות את האמת הגבוהה שלכם? לבורא ולאלוהים
אבינו/אמנו לא אכפת לאיזו דת אתם שייכים ,או כיצד אתם קוראים לאמונות שלכם .אתם
ידועים על פי הזוהר שלכם ועל פי האהבה והאור שאתם מקרינים .התשוקה הגדולה ביותר
שלנו היא שתבינו ושתחוו את האקסטזה של ההרמוניה והאחדות הנגישים לכם בממלכות
האור הגבוהות יותר .אנו תמיד קרובים כדי להדריך אתכם ולהגן עליכם.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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"השיבה לקלות עצמי הרוח שלכם"
אוקטובר 2004

מאסטרים אהובים ,פנו פנימה לרגע בעוד אנו ממזגים את האנרגיה שלנו עם שלכם ,והרגישו
היכן אתם "כבדים" בתוך גופכם והיכן אתם "קלים" או היכן דומה שאין מתח או אנרגיה
דחוסה .השליחה האהובה שלנו מצהירה בסמינרים שלה" :אני יושבת כה בקלות בתוך גופי",
ובדברים אלו היא מתכוונת לכך שהיא אינה חשה בכאב או באזורי מתח בהם הכלי הפיזי
שלה זועק לתשומת לב ,והמודעות שלה חדה וממוקדת בנקודת הדממה והעוצמה של רגע
ההווה .כאשר יש זרימה חופשית של אנרגיה בכלי הפיזי שלכם כולו ,אין הגבלות ,אין מגבלות
וה"אור" יכול לחדור לכל מקום .ברגע שאתם משיגים מודעות זו ,אתם מתחילים להרגיש
ברוח היושבת בכם ואתם מודעים לחלוטין ובחדות לסביבה שלכם ,למה שאתם עושים,
החושים שלכם ערים ובמיקוד חד .במצב זה ,אתם מתפקדים כמה שאנו מכנים בשם
"מדיטציה חיה" ,ואתם קרבים בצעדי ענק למצב של מאסטריות-עצמית.
נתנו לכם את התרגיל ואת המנטרה" ,שאיפת אור" ,שבהם אתם מדמיינים בעת השאיפה אור
שנכנס דרך צ'אקרת הכתר שלכם ונע מטה דרך עמוד השדרה שלכם ,בעודו מתפתל מטה אל
תוך ליבת הקריסטל של כדור הארץ ,ואתם מצהירים על כוונתכם ל"נשוף אהבה" בעת
הנשיפה ,כאשר האנרגיה זורמת מעלה דרך הצ'אקרות התחתונות שלכם והחוצה דרך צ'אקרת
הלב הקדמית והאחורית שלכם .כאשר אתם עושים זאת מתוך כוונה להקרין אהבה/אור ללא
תנאי לכל האנושות והפלנטה שלכם ,אתם מבצעים שירות אדיר ובאמת "תפיצו את האור".
אנו נשתמש במונחים "קלות" ו"כבדות" כדי לתת לכם נקודת מבט נוספת לאור
ולאפלה/צללים של הקוטביות/הדואליות .כעת איננו מדברים על גודל או מסה כאשר אנו
אומרים "כבדות" ,אנו מדברים על דחיסות .לאחר שעזרתם לברוא דברים נפלאים רבים
בממלכה החומרית ,ובכלל זה בכדור הארץ שלכם ,הגיע הזמן בו עטפתם את צורת "אור"
הקריסטל שלכם במעטה של בשר .בהתחלה ,אתם הייתם גדולים בהרבה מכפי שאתם עכשיו.
הגובה הממוצע של בני האדם באותו זמן היה בין ארבעה לחמישה מטרים וכולכם הייתם
גדולים למדי; אולם ,הייתם "קלים" בכל הקשור לדחיסות .יכולתם לשנות צורה ולהתמזג עם
צורות אחרות ונעתם בקלילות על פני האדמה .בהדרגה ,במשך עידנים רבים ,הצורה הפיזית
השתנתה פעמים רבות ככל שהפכתם דחוסים וכבדים יותר .ניצוץ האלוהים שלכם הצטמצם
בגודלו עד אשר ה"קלילות" שלכם נדחסה אל תוך תא ליבת יהלום האלוהים שבתוך הלב
הקדוש שלכם .בהתחלה הקרנתם את כל הצבעים של  12קרני תודעת האלוהים והייתם
נפלאים למראה .אורכם נישא לפניכם ואתם קרנתם בהילה של יופי ,אהבה ועוצמה גדולים.
הדבר נכון גם לגבי כדור הארץ .הפלנטה שלכם הייתה "קלה ובהירה" וכלל לא דחוסה וצפופה
כפי שהיא עכשיו .אור הבריאה זרם בחופשיות דרך הקווים המגנטיים ומערכת המנהרות
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התת-קרקעיות הגדולה שמרשתת ומקיפה לחלוטין את כדור הארץ .רעידות האדמה הגדולות,
התפרצויות הרי הגעש ,ההוריקנים ודפוסי מזג האוויר ההרסניים החלו להתרחש רק לאחר
שכדור הארץ שקע אל תוך הדחיסות והלחץ והמתח הפנימיים החלו .אלה מממלכת רוחות
הטבע הגדולה ,המפקחים על כוחות הטבע ושולטים בהם ,יודעים שכדי שכדור הארץ "יהפוך
קל יותר" פעם נוספת ,כדי שתהליך ההתעלות יוכל להתרחש בהצלחה ,הפלנטה שלכם חייבת
לחזור לאיזון ,היא חייבת לשחרר או להתמיר הרבה מהדחיסות שלה ושיש לתקן חלק גדול
מהנזק שהאנושות גרמה .מלאכי רוחות הטבע הדגולים מנסים גם למשוך את תשומת לבכם:
יש לעשות שינויים קיצוניים והזמן דוחק .אף גזע ,קבוצה או אנשים מאזור מסוים נענשים או
נבחרים במיוחד לחוות את האירועים ההרסניים שמתרחשים בתכיפות רבה יותר ויותר.
האנשים בכל רחבי העולם שסובלים כתוצאה מהאירועים ההרסניים הללו אינם נענשים
ואינם קורבנות הגורל .על פי החוקים האוניברסליים ,כל אדם הסכים ברמת הנשמה להיות
חלק מהשינויים הגדולים הרווחים כעת על כדור הארץ או לשמש להם זרז ,בכל דרך שהם
יתרחשו בעתיד; היה זה חלק מהמשימה האלוהית הנבחרת שלהם על כדור הארץ .זו דרך
כואבת למשוך את תשומת לב האנשים; אולם לאלה ששמים לב ,התוצאה יכולה להיות
"התעוררות גדולה" ושינוי חייהם לטובה לאחר מכן.
הסיבה מדוע זמנים אלה כה מטרידים ,כפי שהסברנו בדרכים רבות ושונות ,היא שאתם
באמצעו של הפיכת תהליך הדבולוציה ומעבר אל האבולוציה ,או שחרור דחיסות ותביעה
מחדש של "קלות הרוח" .אין זה משנה מהו גודלכם ,הגזע ,האמונה או הדת שלכם ,אלא כיצד
האנרגיה זורמת בתוך ודרך ארבעת מערכות הגוף הנמוכות יותר שלכם .אם יש לכם אנרגיה
כבדה/שלילית וצפופה רבה בתוככם ,הדבר יאט או יגביל את האור .כפי שאמרנו לכם ,הכמות
והעוצמה של אנרגיית הבריאה או אור הבורא התגברו ומתגברים בקצב מדהים .בכל פעם
שאור זה מוצא דחיסות ,שליליות או אנרגיה צפופה מכל סוג שהוא ,הוא ינסה לחדור אל
אותה אנרגיה ולהתמיר אותה כדי להחזירה לאיזון ולהרמוניה עם הרטטים הטבעיים של
הבריאה הגבוהה יותר .כפי שאתם יכולים לראות ,הדבר גורם לכאב ולסבל רבים לאנושות
ולכדור הארץ גם כן.
אנו נזכיר לכם שוב ,כאשר אתם נכנסים אל תוך פירמידת העוצמה/האור שלכם בממד
החמישי הגבוה יותר ומקרינים אהבה/אור ללא תנאי לאנושות ולכדור הארץ ,אתם מתאימים
את רצונכם לרצון הבורא והאנרגיה שלכם תתווסף לתמהיל רב העוצמה של אור הבורא
שאנו ,בממלכת המלאכים ,אחראים עליו .לאחר מכן אנו משתמשים באנרגיה מבורכת זו כדי
להתמיר את הדחיסות בכל דרך או בכל מקום שבו יהיה הדבר יעיל ביותר .אולי אינכם
מאמינים ,אבל אתם ,לוחמי/עובדי האור ,סייעתם להסיט ולמנוע אירועים הרסניים רבי-
עוצמה רבים עוד יותר מכפי שהתרחשו בזמן האחרון .אתם הרבה יותר עוצמתיים מכפי
שאתם חושבים ,בייחוד כשלם קולקטיבי.
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רבים מכם מפחדים עוד יותר מהעתיד ככל שאתם שומעים וקוראים על האירועים הקשים
שנובאו ומנובאים .אנו לא ננסה להפחית מרצינות הזמנים או להכחיש שתהיה התגברות של
"ניקוי" ברחבי הפלנטה; אולם ,אנו כן מבקשים מכם להתמקד בדברים החיוביים שבעולמכם
ולחפש אחר הנסים שמתרחשים בכל יום .זכרו ,מיקוד תשומת הלב שלכם מחזק צורות
מחשבה ומציאות .כן ,יהיו שינויים קיצוניים .כן ,הזמן דוחק; אולם אל תזלזלו בעובדה שאתם
זוכים לעזרה המקסימלית מהממלכות הגבוהות יותר ,מלגיונות האור ,ומממלכת המלאכים,
ושישויות דגולות רבות מכל רחבי הכל-יקום נמצאות כאן כדי לסייע לכם ולפלנטה שלכם
בתהליך לידה מופלא זה .אתם מגיחים מרחם הדחיסות ואל בריאה חדשה של אור ,נולדים
למצב הוויה חדש ,ובסופו של דבר גלקסיה זהובה חדשה ונפלאה תתגשם.
בחודש שעבר ,אמרנו לכם שהשליחה שלנו תסיים את סקירת הדתות העיקריות של העולם;
לכן ,נקדיש חלק זה של המסר כדי לתאר כמה מהדתות הפחות ידועות שהן אף-על-פי-כן
חשובות להבנה הכללית שלכם.
ג'ייניזם :הג'ייניזם החלה לפני  2500שנים בערך בהודו .מייסדה היה נאטאפוטה וארגהאמאנה,
הידוע כמאהאווירה" ,הגיבור הדגול" .כתבי הקודש העיקריים שלה הם הJain Agamas-
ו .Siddhantasישנם כשישה מיליון מאמינים ,כמעט אך ורק במרכז הודו ובדרומה ,בייחוד
בבומביי .ג'ייניזם שואפת להגשמה של השלמות הגבוהה ביותר של המצב האנושי ,כיוון
שבמצבנו הטהור אנו חופשיים מכל כאב ומכבלי הלידה והמוות .המונח ג'יין נגזר מהמילה
בסנסקריט "ג'ינה" ,שמשמעותה "כובש" .הג'יינים מאמינים שכל החיים מקודשים ,שאסור
לאדם לפגוע ביצור חי ,שכל נשמה היא נצחית ושכל אדם חייב לכבוש את עצמו על ידי
מאמציו שלו .המטרה האולטימטיבית שלהם היא שחרור מגלגל הלידה והמוות ,רכישת ידע
נעלה והפיכה לנשמה מושלמת.
סיקיזם :הסיקיזם החל לפני  500שנים בערך בחלקה הצפוני של הודו ,מה שהיום היא
פקיסטן .המייסד שלה הוא גורו נאנאק וכתב הקודש העיקרי שלה הוא  .The Adi Granthיש
לה כתשעה מיליון מאמינים ,רובם במדינת פאנג'אב שבהודו .הם מאמינים באלוהים כבורא
הריבון האחד ,הכל-יכול ,הנצחי והאישי ,ישות שמעבר לזמן המכונה סאט נאם .הם מאמינים
שהגאולה טמונה בהבנת האמת האלוהית ושהנתיב הבטוח ביותר של בני האדם הוא האמונה,
האהבה ,הטוהר והמסירות .המטרה שלהם היא להשתחרר מכל מגבלה כדי להפוך לבוראים-
שותפים ולשהות לצד האלוהים.
דת הזרטוסטרה :דת הזרטוסטרה החלה לפני  2600שנים בערך באירן העתיקה .מייסדה היה
ספנטה זרטוסטרה וכתבי הקודש העיקריים שלה כוללים חלקים של הZend Avesta-
)פרסית( .ישנם כ 125,000-מאמינים ,בעיקר בסביבות בומביי ,שם הם מכונים  .Parsisהם
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מאמינים שיש שתי ישויות גדולות ביקום .האחת ,אהורה מאזדה ,בראה את בני האדם ואת
כל שהוא טוב ,יפה ואמיתי ,בשעה שהאחרת אנגרה מייניאה ,העניקה חיים לכל שהוא רע,
מכוער והרסני .הם מאמינים שיש לנו רצון חופשי לבחור בטוב או ברע ,שהנשמה היא נצחית
ושלאחר המוות היא עוברת על פני הגיהינום על גבי גשר צר – בשעה שהטובים חוצים
בבטחה אל גן העדן והרעים נופלים אל הגיהינום .הם מאמינים שטוהר הוא המידה החשובה
ביותר ,שהאמת היא המידה השניה בחשיבותה ,ושצדקה היא השלישית ,ושאנו חייבים לנקוט
במשמעת עצמית בכל הקשור למחשבות ,למילים ולמעשים טובים .המטרה שלהם היא לזכות
במקום בגן העדן ,שם הנשמה שוהה לצד האלוהים ,וחולקת את נוכחותו המבורכת לעד.
שאמאניזם :מונח רחב זה כולל אלפי אמונות שבטיות שהיו קיימות על כל יבשת מאז
ההיסטוריה המתועדת .האמונות כוללות תחושה עמוקה של קדושת החיים וכל כדור הארץ,
קשר עם מדריכים רוחניים ואמונה ביכולת של האדם לחיות בהרמוניה עם הטבע ולהשפיע
עליו.
ספיריטואליזם :הספיריטואליזם גורס שקיימת מציאות אחרת ,אולי עמוקה יותר" ,בצד
האחר" עמה יכולים ליצור קשר אנשים בעלי יכולות על-חושיות בעלי רגישות מספקת.
ספיריטואלים הוא מהעתיקים באמונות הקשר עם האלוהים.
אהובים ,מדוע שלא תעשו ניקוי בית רוחני ותהיו אמיצים דייכם כדי לשבור את כבלי כל
האמונות הישנות ,המגבילות והמצמצמות שהחזיקו אתכם קשורים בדחיסות של הבריאה
השגויה? מדוע שלא תעשו חשבון נפש עמוק ותחליטו בעצמכם :מהי היא ה"אמת" שלכם )לא
אמת של מישהו אחר( ,ופילוסופיית החיים על פיה אתם רוצים לחיות? ביקשנו מכם פעמים
רבות בעבר להתחיל לחקור את כל היבטי הבריאה והאמונות הרוחניות שלכם ,כיוון שאתם
נעים אל בגרות רוחנית וחייבים להגיע לכמה הבנות גדולות יותר לגבי דרך הפעולה של
היקום ,החוקים האוניברסליים ומדע הרוחניות כמו גם לגבי הטבע הרגשי של הרוחניות.
אנו אומרים לכם שחוויתם כל גזע ,שעטיתם כל צבע וששיניתם את מינכם שוב ושוב כדי
שתוכלו לחוות את הרצון והעוצמה הנפלאים של האלוהים אבינו בצורה הגברית ואת החמלה
והיצירתיות הרגישות של האלוהים אמנו בצורה הנשית .הגיע הזמן לאחד את כל ההיבטים
של ההוויה האמיתית שלכם בישות אנושית/רוחנית מועצמת ,דינמית וממוקדת אחת,
ומשמעות הדבר שחרור כל דחיסות העבר בכל צורה שהיא .האם אתם אמיצים דייכם כדי
להשתחרר מכבלי המסורת ,התרבות ,נטיות המשפחה והזהות המינית כדי להשיב לעצמכם
את "קלות" העצמי הרוחני שלכם? אנו מאמינים שכן .דעו שאנו אתכם בכל צעד שאתם
צועדים בדרך ,ואתם לא תשגו אם תחפשו תמיד אחר האמת/הטוב הגבוהים ביותר עבור
עצמכם והאנושות כולה .אנו מקרינים את ההילה הזוהרת של אור/אהבה מהאלוהים
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אבינו/אמנו אל כל אחד ואחד מכם .דעו שאנו תמיד לצדכם כדי להדריך אתכם ,להביא לכם
השראה ולהגן עליכם .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל ואני מביא לכם אמיתות אלו.
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האם אתם חיים בעולם "אמיתי" או בעולם "לא-אמיתי"?
נובמבר 2004
מאסטרים אהובים ,ממש כפי שאתם חיים ונושמים ,כך אתם מסייעים לברוא את גן העדן או
את הגיהינום כאן על פני האדמה ,או רבים מכם עשויים לחוש אולי שאתם מתנדנדים במקום
כלשהו בין השניים .אין זה משנה במה אתם מאמינים או איך אתם מפרשים את התורות
העתיקות ,גן העדן הוא מצב הוויה/תודעה ולא מקום כלשהו "שם בחוץ" בממדים הגבוהים
יותר .אין זה רק מקום שאליו אתם הופכים ראויים כאשר אתם מתעלים ועוזבים את הכלי
הפיזי הנוכחי שלכם ,זהו גם מצב תודעה שאתם יכולים לברוא ולהתקיים בו ואין זה משנה
היכן הייתם ,היכן אתם נמצאים כעת ,או להיכן תלכו בעתיד .אין זה יעד סופי ,זה חלק מהותי
מהמסע והוא נגיש לכם בכל עת .אתם באתם מ"מקום שמימי" והבאתם אור ואהבה אתכם,
יחד עם היכולת לברוא "סביבה שמימית" ואין זה משנה איזה ממד ,עולם או מציאות בחרתם
לחוות.
גיהינום על פני האדמה הוא הדבר שרבים מכם חוו באלפי השנים מאז שהאנושות "נפלה אל
תוך חוסר המודעות" .אתם חייתם ב"עולם לא-אמיתי" בו אתם רוויים בפחד ,בדעות קדומות,
בתחושות בושה ואשמה ובתחושות שאינכם ראויים לאהבה או לשפע .אתם הרשיתם
לאחרים לומר לכם כיצד לחשוב או לפעול ,והרשיתם לאלה שהחשבתם לחכמים יותר מכם
ליטול את עוצמתכם ולשלוט בחייכם .מערבולת של צורות מחשבה שליליות נבראה על ידי
ההמונים וכלאה אתכם בעולם של אשליה.
העולם האמיתי שלכם תוכנן להיות ברור ,בהיר ,זורם והרמוני ,בו תוכלו לחצות את "נתיב
הביניים" עם מעט מכשולים בדרככם :עולם יפהפה של שלום ושפע בו תהיו חופשיים לברוא
בשיתוף ובהרמוניה עם אחיכם ואחיותיכם למסע; מקום בו תהיו קשובים לכל רמות התודעה,
כמו גם מחוברים לכל היבטים הבריאה; מקום שתוכנן להיות גן העדן במישור הקיום החומרי.
זכרו ,המשימה שלכם הייתה לחוות את ממלכת הפיזיות כדי שהבורא יוכל לחוות היבט
מופלא זה של בריאתו.
הנס של הזמנים האלה הוא שההמונים מתעוררים במספרים הולכים וגדלים בכל יום .אתם,
חיל החלוץ ,פתחתם את הדלת והכנתם את הבמה לתהליך השינוי האדיר שסוחף את העולם.
באמצעות המאמצים הבלתי-נלאים שלכם עיגנתם את תדרי האור הגבוהים יותר על פני
האדמה ובתוכה ,ובכך הם הפכו נגישים לכל אלה שמוכנים לפתוח את לבבותיהם ולצעוד
בנתיב המודעות המוגברת והמאסטריות העצמית .לכל אדם יש את היכולת לברוא את גן
העדן הפרטי שלו על פני האדמה .זה הנס של זמן חסר תקדים זה שאתם חיים בו.
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אתם מותחים את השרירים הרוחניים שלכם ומתחברים למשאבים העצומים שהמתינו לכם
במשך עידנים רבים .אתם מתחילים לתבוע לעצמכם מחדש את המרכיבים והמאפיינים של
"העולם האמיתי" שלכם ,עולם שכולכם עזרתם לברוא בהתחלה .מטה דרך כל הממדים
הרבים ,כל אחד מכם הביא עמו ,מאוחסנים בתא ליבת יהלום האלוהים ,את כל התכונות,
הסגולות והאיכויות של שניים-עשר הקרניים ,מתנה יקרת-ערך מאלוהים אבינו/אמנו.
בהתחלה ,אתם השתמשתם ביכולות שלכם כדי לברוא דברים נפלאים ומופלאים רבים ,עד
אשר ,במשך הזמן ,היכולות שלכם הפכו חלשות ,מעוותות ולא-מושלמות בגלל נפילתכם אל
תוך הסביבה השלילית והאשלייתית של הממדים הנמוכים יותר .כך התחלתם לברוא עולם
לא-אמיתי ולחיות בו ,מקום נורא מעשה ידכם.
הבורא העליון יודע אך ורק שלמות והאלוהים אבינו/אמנו רוצה רק את הטוב ביותר עבור
הבריאה כולה .הם אינם מענישים .הם אינם תומכים בצד זה או אחר .הם אינם יודעים כעס
או פחד .הם מלאים אך ורק באור ובאהבה ,ומקרינים רק אור ואהבה המורכבים מחמלה,
משמחה ומהרמוניה ,כמו גם מכל הדברים הטובים והמוסריים .אין זה משנה מהי דתכם .אין
זה משנה אם אתם אתאיסטים ,אגנוסטיקנים או אם אתם אומרים שאתם שונאים את
האלוהים או מכחישים את קיומו .לעולם לא תמותו באמת; אתם רק משנים צורה .אתם בני
אלמוות .זכרו ,אתם קרן אור/ניצוץ של הבורא .אתם רואים מבעד לעדשות העשויות תדרי
רטט שמורכבות מצורות מחשבה ,כוונה ופעולות שתוצאתן בתמונת מציאות ייחודית
שבראתם במשך אלפי תקופות חיים .אתם נמצאים בתהליך שבו אתם תובעים לעצמכם
מחדש את האמת הגבוהה ביותר שלכם ,מגדירים מחדש את המחשבות שלכם ומנקים את
ראייתכם ,ובעודכם עושים זאת ,צעיפי האשליה מתפוגגים לאיטם בעת שאתם בונים בהדרגה
את הגרסה החדשה שלכם לגן העדן על פני האדמה ,שיתמזג ויתערבב בהדרגה עם החזונות
של האחים והאחיות שלכם ברוח.
כל שלב של התכנית האלוהית מוטמע הולוגרפית בתוך שדה ההילה של כדור הארץ ,וקיים
"טריגר" או צופן שמתוכנן להפעילו בתוך כל אחד מכם בזמן ספציפי ,שדוחף וממריץ אתכם
להגשים את המשימה האלוהית שלכם ,שהיא חלק אינטגרלי של התכנית הגדולה .היא
תוכננה בקפידה כדי שאם מישהו מכם יוותר על תפקידו ,תמיד תימצא נשמה אמיצה אחרת
שמוכנה לתפוס את מקומכם .התכנית האלוהית לא תינטש .היא תוגשם .קיימות תכניות
חלופיות רבות בעלות פרמטרים רחבים ,אך הכישלון אינו אפשרי והצעידה קדימה של
העידנים תמשיך כפי שנקבע על ידי הבורא והאלוהים אבינו/אמנו.
במשך מאות השנים ,היו נבואות ותחזיות בדבר הגעתו של עידן חדש של אבולוציה על פני
האדמה ובאנושות ,עידן שתואר כמעבר מהיותכם בני אדם פיזיים אינסטינקטיביים לבני אדם
רוחניים אינטואיטיביים ,או שיבה לטבע האמיתי שלכם כניצוצות אלוהיים של הבורא .מחזור
גלקטי אחד אורך בערך  26,000שנים עד להשלמתו ,וכדור הארץ יחד עם כל הישויות החדשות
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מושפעים ככל שהאנושות יוצאת מהחשכה אל האור החדש של יום קוסמי חדש .הוא תוכנן
כעידן זהב חדש ,וכך הוא באמת ,כיוון שגלקסיה זהובה חדשה ונפלאה נוצרת ,גלקסיה
שמכילה את התדרים/הרטטים של ההתנסויות/ההצלחות שלכם ואת החוכמה שנאגרה במשך
כל המסעות שלכם במישור הארצי ,יחד עם תכנית אלוהית חדשה שנשלחה מלב/תודעת
הבורא העליון אל האלוהים אבינו/אמנו של יקום זה.
במשך ליל החשוך או המחזור האפל של עידני העבר ,אתם שקעתם אל תוך הדחיסות ,וקו
האור והחיים שלכם אל העצמי הגבוה יותר ואל האלוהים אבינו/אמנו התעמעם מאוד .לא
הופרעתם בתקווה שתתעוררו למקור )משאבים( הפנימי של העוצמה הרוחנית שלכם .התכנית
האלוהית אינה קובעת שעליכם לחוות מחסור ,הגבלה ופחד; אולם היה עליכם לשאת
בתוצאות של פעולות הרצון החופשי שלכם ,ושל האנרגיות הצורמות שהקרנתם אל תוך
עולמכם.
דיברנו פעמים רבות בעבר על חוקי הסיבה והמסובב או "לכל פעולה יש תגובה" ,שתוצאתם
במה שידוע כקרמה שלילית או חיובית .במשך עידנים רבים ,אתם ,הנאורים ,עבדתם
בחריצות כדי להביא לידי איזון את השפעות הקרמה האישית שלכם ,הקרמה של אבות
אבותיכם והקרמה של הגזע שלכם .היה זה חלק עיקרי של משחק הדואליות והקוטביות,
השיבה לאיזון ולהרמוניה בכל היבטי הישות שלכם .אתם נאבקתם עם נטל החומר במשך
עידנים רבים ,ונפלא לראות כיצד השבתם לאט לתדרים הרמוניים את האנרגיות הצורמות
שהשאירו אתכם בחוסר איזון במשך זמן כה רב .ככל שאתם מרפאים ומתמירים את צורות
המחשבה שכלאו אתכם בסביבה הקשה של העבר ,אתם הופכים פעם נוספת לעמוד אור,
והנטל שאתם נושאים הוא נטל של אור שקורן ממרכז העוצמה הסולרי שלכם ,מצדה הקדמי
והאחורי של צ'אקרת הלב שלכם .כך אתם בוראים עמוד של אור ממנו אתם מתחילים לחוות
את "פרות עמלכם" ,בעת שאתם תובעים לעצמכם מחדש את המורשת השמימית שלכם
כשליחים של אור.
רבים מכם תוהים מה יתרחש עכשיו בעת שרוחות המלחמה ,הקונפליקט וההרס סובבות כענן
אפל וכהה סביב כדור הארץ ,נוגעות ,משפיעות על כל דבר ועל כל אדם .הדבר תלוי במה
שאתם חשים וחושבים ,יקירים ,מה שבראשכם ובלבכם עכשיו .האם תתייצבו בעוצמה באור
או האם תוסיפו לצורות המחשבה הקרמתיות השליליות שנבראות בכל רגע ורגע .שוב ,אנו
שואלים אתכם האם אתם תורמים לרטטים המשחררים של גן העדן ,או לתדרים הצורמים
של הגיהינום? אנו מבקשים מכם להפסיק להיות פסיביים ,לחדול לשבת בצד הדרך ללא מעש.
אתם מתבקשים לקום ולהשפיע ,כיוון שאנרגיית כוח החיים הדינמית שלכם דרושה עתה
יותר מאי פעם .אתם עוצמתיים הרבה יותר מכפי שאתם יכולים לדמיין ,ידידי האמיצים,
ואתם ממלאים תפקיד חשוב בהשגת פתרון של שלום לכל מצב עולמי מטריד ביותר .האנרגיה
שאתם מקרינים ממרכז הלב שלכם משפיעה על תוצאת הקונפליקטים הנוראים שברחבי
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העולם ,ממש כמו אלה הנמצאים "בחזית" .גם אתם ,נמצאים בחזית כביכול ,כיוון שיש לכם
את היכולת להתחבר לחומר כוח החיים הראשוני הטהור והלא-מוגשם ולעצב אותו לצורות
מחשבה ולפעולות עוצמתיות שיכולות לגבור על כל צרה .הנשמות האמיצות שנקראו אל
שדה הקרב ,ואין זה משנה למען איזה צד הן נלחמות ,אם הן עושות זאת עם תשוקה לצדק
אמיתי לכול ,ובחמלת הרוח לחבריהם בני האדם ,במקום בשנאה ,בתשוקה לנקם ולשעבוד
אחרים ולשליטה בהם ,אזי הן מתפקדות כלוחמים צודקים וכוחות השמים עמם.
רבים ברחבי העולם שואלים" :מדוע אין לנו מנהיגים בעלי יושרה שהרוח מהווה להם השראה
במקום אלה שפועלים למען עצמם ושואפים לכוח ושטובת ההמונים אינה מטרתם
העיקרית?" גם זה סימן הזמנים ,אהובים .השינויים הגדולים המתרחשים לאט חייבים
להתחיל בלבבות האנשים ,וכאשר האמונות שלכם ישתנו וירכשו עוצמה וכוח ,אתם תבנו
צורת מחשבה חדשה ותתעקשו שהמנהיגים שלכם יהיו אחראיים ,בעלי יושרה וגיבורים
אמיצים אמיתיים ומגני העם .המנהיגים שלכם משקפים את הלך הרוח של ההמונים ,וחלק
חשוב של משימת החיים שלכם הוא להקרין אהבה ללא תנאי לכל האנושות ולכדור הארץ.
זכרו ,אמרנו לכם שכאשר אתם עושים זאת ,האנרגיה האוהבת שלכם מתווספת לשלם
הקולקטיבי ונעשה בה שימוש לטובתו הגבוהה והגדולה ביותר של הכלל .כאשר אתם עושים
זאת ,אתם מתואמים עם התכנית האלוהית של הבורא ואתם ניצבים עם לגיונות האור שלי
כלוחמי שלום.
כאשר אנו אומרים שעליכם למצוא את תשוקתכם ואת הדבר שמביא לכם את הסיפוק
והשמחה הגדולים ביותר ,לרבים מכם אין מושג קלוש מהו דבר זה .אנו מבקשים מכם
להתחיל על ידי כך שתוציאו את הדברים שגורמים למתח בחייכם ,את שמביא לכם כאב
ופחד .לא הפכתם למי שאתם בתוך יום ,שבוע או שנה ,אבל אתם יכולים לחזור לעצמי
המאסטר העוצמתי שלכם במהירות רבה בהרבה מכפי שאתם מדמיינים .הצענו לכם כלים
וטכניקות רבים ומידע רב בשנים האחרונות ,אבל אתם חייבים להתחייב ולהוכיח לעצמכם
שמה שאנו מציעים הם ה"כלים הקסומים" אותם חיפשתם .אמרנו פעמים רבות ,אתם חייבים
להפוך את הידע לחכמה או אתם חייבים להגיע להבנה שמשהו הוא אמיתי ובר השגה .הבנה
היא כאשר משהו הופך ברור כשמש בראשכם ואתם "יודעים" שזוהי האמת שלכם ,ואז אתם
חייבים לממש אמת זו באמצעות פעולה .ידע/חכמה שמתלווים להם אהבה/חמלה
וכוונה/פעולה ממוקדים בוראים את העוצמה שמחזיקה במפתחות למאגר האוניברסלי של
הפוטנציאל הלא-מוגשם ,פוטנציאל שרק ממתין שתעצבו אותו ושתבראו כל דבר שאתם
יכולים לדמיין .זה מה שממתין לכם בעולם המחר השמימי שלכם.
זהו זמן של אינטגרציה וחזרה לאיזון בכל הדברים ,יש חשיבות ראשונה במעלה לאיחוד
מחדש ולאיזון כוחות האלוהים אבינו/אמנו על כדור הארץ ובתוככם .תהליך זה של איחוד
מחדש יאיץ את השיבה שלכם לאיזון ולהרמוניה בתוך עצמכם .פעם נוספת אתם תגלמו את
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התכונות ,האיכויות והסגולות הזכריות והנקביות של הבורא העליון .לא עוד מפוצלים
ונלחמים בתוך עצמכם ,אלא מועצמים באמצעות הכוחות המשולבים של העצמי האלוהי
שלכם.
רוחות השינוי השמימיות נושבות ברחבי הגלקסיה שלכן והגיעו ,סוף-סוף ,לכדור הארץ .שוב
אינכם יכולים להתעלם מהעובדה שהעולם שלכם משתנה מרגע לרגע .אתם מרגישים שהזמן
מאיץ ,אבל לאמיתו של דבר כדור הארץ שלכם הוא שאץ דרך החלל בקצב גובר והולך .אתם
נעים אל תוך מציאות שבה הזמן הוא נזיל והמרחב בר-עיצוב .ישויות אור דגולות הגיעו
ממרחקי הכל-יקום להתבונן בכם ולסייע לכם בזמנים אלה של שינוי גדול .אנו יכולים להוות
השראה ,לכוון אתכם ולסייע לכם ,אבל אתם ורק אתם לבדכם חייבים לעשות את המעשה
שתוצאתו תהיה גן עדן על פני האדמה .צפו בסימנים בשמיים ,בעננים ובשקיעות היפות
שהמלאכים מציירים עבורכם .היו רגישים לדחיפות הקלות וללחישות שאנו שולחים לכם,
והיו מודעים לכל הנסים ,קטנים כגדולים שאנו מארגנים עבורכם .איננו "שם בחוץ" .אנו
במרחק של מחשבה ופעימת לב .אני מקיף ועוטף אתכם בהילת האהבה וההגנה שלי .אתם
אהובים מעל לכל שיעור.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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כנסו לשערי ולערי האור
דצמבר 2004
מאסטרים אהובים ,בזמנים של תחושת אי שקט ,תחושות ציפייה והתעצמות גדולות יותר
שוטפות את כדור הארץ ומחלחלות לתודעת האנושות .דברים רבים מתרחשים ,להם אתם
מודעים ,ודברים רבים עוד יותר מתרחשים מאחורי הקלעים ,להם אינכם מודעים; אולם
הבמה מוכנה להתרחשותם של נסים נפלאים רבים למול עיניכם.
לעתים קרובות דיברנו על שערי וערי האור; אולם אינכם מבינים עדיין לגמרי את שאנו
מנסים לומר לכם .אמרנו לכם גם שישנן ישויות אור נפלאות מכל רחבי הכל-יקום ,שנדדו
לגלקסיה ולמערכת השמש שלכם ,כדי לצפות בתופעה של תהליך הטרנספורמציה הנמצא
כעת בעיצומו .בעבר ,ישויות דגולות אלה שלחו מטה חלקים של עצמן; אולם ,כיוון שזה עידן
גורלי ומשמעותי ביותר בהתפתחות של היקום שלכם ,ובעיקר של כדור הארץ ומערכת השמש
שלו ,הן התבקשו להגיע במלוא הדרן .אם אתם מבינים את דרכי הפעולה של היקום ,אתם
יודעים שאף אחת מהישויות הדגולות אינה יכולה לרדת במלוא הדרה וזוהרה ,מטה אל
הממדים הנמוכים יותר שאתם דרים בהם .זכרו ,אמרנו לכם שכל המאסטרים ,האווטרים
והשליחים הדגולים של הבורא הביאו רק חלק קטן של נפלאותם האמיתית אל תוך הכלי
הפיזי שבו הם התגלגלו כדי לצעוד ביניכם.
כדי ששליחים אלה של הבורא יוכלו לנדוד מטה מממלכות הבריאה הגבוהות ביותר ,הם בראו
ספרות אור שמימיות גדולות המכילות את תדרי האור ודפוסי האור הגיאומטריים של
הממדים בהם הן גרות .שמשות האור שלהן מכילות את כל הסגולות ,התכונות ,האיכויות
וההיבטים של סביבת הבית שלהן ,כמו גם את החכמה ,הידע והמידע שהן רוצות להעביר
לאנושות .כל אחת מהישויות הדגולות הללו נושאת מתנות וכישורים ספציפיים שהוענקו להן
ישירות מלב/הכרת הבורא העליון ,שהופכים כעת נגישים לכם באמצעות פירמידת האור
שבניתם בממד החמישי ובממדים הגבוהים יותר .ספינות אור או ערי אור אדירות אלה
מעוגנות כעת היטב במקומן בממדים הגבוהים יותר ,בכל רחבי הגלקסיה שלכם ,בריכוז גבוה
של מבנים נפלאים ,במקומות מפתח רבים סביב כדור הארץ שלכם .השערים בעלי
הפוטנציאל הבלתי-מוגבל עליהם שמעתם ושסייעתם לפתוח הם שערים לערי האור הללו,
באמצעותם אתם יכולים להיכנס לכל הנפלאות שהן מכילות ,ובפעם הראשונה מאז שעזבתם
את ביתכם הרם שבינות לכוכבים ,אתם יכולים להתאחד ולתקשר עם ישויות מדהימות אלה.
ערים ומקומות רבים על כדור הארץ יועדו כערי אור ,ועמודי אור והתעלות גדולים קורנים
מטה מהממלכות הגדולות בזכות המאמצים שלכם .אלפי אנשים מהגרים לערים הללו,
נמשכים אליהן בדחף בלתי מוסבר .יש מקומות אחרים שיועדו כתחנות אור ובהם נוצרים
מרכזי למידה ,ריפוי וחכמה רוחנית .אלפי נשמות יקרות ימשכו למקומות הללו כדי לרכוש
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ידע ,להירפא ולהצטרף למשפחות הנשמה שלהן או לשותפי הנשמה שלהם למסע .הן ייקחו
את זרעי הבריאה החדשה והחכמה עמן חזרה אל ביתן והן יקרינו תדרי טרנספורמציה אלה
ממלכות האור אל כל הסובבים אותן.
כדי לרכוש הבנה טובה יותר לגבי מהות הממדים מנקודת המבט הפיזית שלכם ,אנו נדמה את
הממדים למערכת הצ'אקרות.
ניתן להגדיר את הממדים כרמות תודעה המשולבות זו בזו אשר "מהדהדות למערך הרמוני של
תדרים ורטטים" .כל ממד גבוה יותר הוא דחוס פחות ומכיל דפוסי תדר מעודנים יותר,
שבתורם מכילים ידע קוסמי ,אמת וחוקים אוניברסליים מורכבים ונרחבים יותר .כל דבר שאי
פעם נברא מוגשם באמצעות כוונה ורטטי אנרגיה המורכבים מתדרים שונים .דחיסות החומר
גדלה בממדים שמרוחקים יותר מהבורא והשמש המרכזית הגדולה בה דר האלוהים
אבינו/אמנו.
הממד הראשון :בסיס
הצ'אקרה הראשונה ,בסיס עמוד השדרה :טבע אינסטינקטיבי .נושאי הישרדות ושימור עצמי.
מיקוד בגוף הפיזי ובקיום בעולם פיזי .מסייעת לקרקע אתכם כדי שתוכלו להתכוונן אל,
ולקבל את אנרגיית הכוח החיים מכדור הארץ כמו גם מהעצמי הגבוה ,קרן האלוהים או
נוכחות האני הנני האלוהית שלכם בממלכות הגבוהות יותר.
הממד השני :תחושה
הצ'אקרה השניה ,עצם העצה )מתחת לטבור( :התמקדות בתחושות וברגשות .מרכז תשוקות
האגו .אהבה מינית/מלאת תשוקה .כניעה .סובלנות .שולטות הנתינה ,הקבלה ומערכות
היחסים האינטראקטיביות .נשלטת בעיקר על ידי הטבע האינסטינקטיבי שלכם .רגשות
ארציים כגון פחד ,דעות קדומות או דוגמה שולטים לעתים קרובות ביותר במקום אינטואיציה
וחכמה רוחנית.
הממד השלישי :התגשמות
הצ'אקרה השלישית ,מקלעת השמש .מרכז רגשי .מרכז עוצמה אישית .מיקוד בהפיכה
לבוראים-שותפים על מישור הקיום הפיזי ולמידה כיצד לתפקד כישות רוחנית העטויה גלימת
בשר .למידת חוקי ההגשמה האוניברסליים וחוקי הסיבה והמסובב .למידה כיצד להתכוונן
שוב לגוף-התשוקה הרוחני במטרה לרכוש מאסטריות ושליטה-עצמית על גוף-התשוקה של
האגו.
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הממד הרביעי :השראה ,הגשמה עצמית
הצ'אקרה הרביעית ,מרכז הלב :מעגנת את אנרגיית כוח החיים מהעצמי הגבוה יותר אל תוך
הגוף הפיזי .כאשר אתם מתפתחים ומסוגלים לשלב עוד אנרגיית כוח חיים ,הלהבה
המשולשת של החכמה האלוהית ,הרצון והאהבה האלוהיים בוערים באש בהירה וחזקה יותר,
ואתם מתחילים לערוג לאיחוד מחודש עם העצמי הגבוה ,עם תודעת המשיח ועם קרן
האלוהים שלכם .אהבה רחומה שואפת לביטוי ואתם מתחילים להשתוקק לדבר-מה שמעבר
למישור הקיום החומרי .אתם מתחילים בתהליך ריפוי והשיבה להרמוניה של גופכם הפיזי
ותובעים לעצמכם מחדש את זכות הלידה האלוהית שלכם.
הממד החמישי :ביטוי קולי ,תקשורת
הצ'אקרה החמישית ,מרכז הגרון :כוחה של המילה המדוברת .תקשורת אמיתית ,ביטוי
ויצירתיות .אתם מתחילים להתחבר למתנות האינטואיטיביות וליכולות העל-חושיות שלכם.
העצמי הגבוה מתחיל למלא תפקיד פעיל בחייכם ואתם מפעילים את גשר הקשת אל
הממלכות הגבוהות יותר כדי שתוכלו לתקשר עם המלאכים השומרים ,המדריכים שלכם
וישויות האור .צעיפי האשליה מתחילים להתפוגג לאיטם ואתם יודעים שאינכם לבד .לעתים
קרובות אתם משיגים את "מצב החסד" של הממדים הגבוהים יותר ואתם יודעים פעם אחת
ולתמיד מה משמעות הדבר להיות מחוברים עם האלוהים אבינו/אמנו .אתם משתנים לעד,
ואתם שואפים לחוות ללא הרף ,פעם נוספת ,את הקסם והפליאה של המיזוג עם אחדות כל
היש .אתם מתחברים לאספקה הבלתי-מוגבלת של חומר כוח החיים הראשוני המאוחסן
בפירמידות האור והעוצמה ,ואי לכך מסוגלים לברוא את כל שאתם מדמיינים .אתם עוקפים
את העיוותים של הממדים השלישי והרביעי ככל שאתם לומדים לתכנן את העתיד שלכם,
להתמקד בכוונה שלכם ,לבקש את התוצאה הגבוהה ביותר ,ואז לנקוט בצעדים ההכרחיים
כדי להביא את חלומותיכם לידי הגשמה .אתם שואפים לחזור לדרך הביניים ולהשיג איזון
והרמוניה בכל הדברים הפיזיים.
הממד השישי :הדמיה ,בריאה משותפת
הצ'אקרה השישית ,העין השלישית ,מרכז המצח :אינטואיציה ,תובנה וראייה על-חושית.
תפיסה שמעבר לדואליות .התחברות לחכמת היקום והשגת שלוות נפש .אתם רוכשים
"ידיעה" ,באמצעותה אתם שואפים לדעת את האמת הגבוהה ביותר שלכם ומתאמצים לחיות
אמת זו כמיטב יכולתכם .אתם מתחברים לחבילות אור של חכמה המאוכסנות בממדים
הגבוהים יותר של מבנה המוח שלכם ,ואתם מתחילים להבין שאתם ניצוץ של ישות עצומה
ונפלאה .אתם שואפים לתבוע לעצמכם מחדש את זכות הלידה האלוהית שלכם ולהגשים את
המשימה האלוהית האוניברסלית שלכם.
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הממד השביעי :הארה ,איחוד מחדש
הצ'אקרה השביעית ,הכתר :המוח העליון מלא רוח חיים .הרצון הרוחני שלכם מתחזק,
החכמה האלוהית שלכם גוברת והאיחוד המחודש עם ההיבטים הרבים של העצמי האלוהי
שלכם ועם האלוהים אבינו/אמנו מאיץ .אינכם יכולים להתקיים לחלוטין בממדים השישי
והשביעי ולהישאר בגוף פיזי; אולם אתם יכולים להתחבר אל כמה מהתדרים המעודנים של
הרמות הללו ולשלבם בתוך שדה ההילה והמודעות שלכם .כאשר אתם מתחברים לממדים
החמישי ,השישי והשביעי ,אתם מתחילים בתהליך של בנייה מחדש של גוף האור הקדמון
המשופר של אדם וחווה .אתם תתחברו אל הממלכות המאוזנות והחיוביות של ארבעת
הממדים הנמוכים יותר ותפעלו מתוכן ככל שתתפתחו לישות האור שצעדה לראשונה על
כדור הארץ הפיזי ואל תוך ממלכת הקיום החומרית.
יש רצף מסודר למחזורי הבריאה הקוסמיים שמגדירים ומדגישים מגוון גדול של "ביטוי
אלוהי"; לכן ,חשוב שתלמדו לזרום עם "שינויי הזמן" ולהסתגל אליהם ,להיפטר מהאמונות
המגבילות של מציאות הממדים השלישי והרביעי בעת שאתם רוכשים חכמה ,שואפים
לאמיתות גבוהות יותר ,ומתקרבים ל"מצב האלוהי" המקורי שלכם.
היו מודעים לכך שהאש הסולרית של הבריאה העליונה מחלחלת לכל הדברים ביקום הזה.
דבר לא יכול להימלט מהקרינה וההשפעה המגנטית של אור הבורא השמימי המחלחל כעת
אל תוך מערכת השמש ,כדור הארץ והאנושות .הצ'אקרות שלכם דומות לסוללות )מערבולות(
אלקטרומגנטיות בתוך הגוף .שפת האור ,באמצעות פעימת התדרים האלקטרומגנטיים,
מפעילה את רמות התודעה הרבות שלכם .אתם חייבים להיות בהרמוניה עם תדרי הרטט
ומכווננים אליהם ,כדי שתהיה לכם גישה אליהם ואינטגרציה עמם .התדרים הגבוהים יותר
של האור/המחשבה/הצליל רוטטים במחזור הדם ,בתאים ,ברקמות ,באיברים ,בעצמות,
בשרירים ובדנ"א שלכם ומעשירים את תחושת הרווחה שלכם .התדרים הנמוכים יותר של
האנושות מגבילים את זרימתה של האנרגיה המעניקה חיים ומגבירים את הדחיסות של
ארבעת מערכות הגוף התחתונות שלכם .הדם שלכם נושא קידודים גנטיים של כל השושלת
הארצית שלכם ,וחשוב יותר ,של השושלת הקוסמית שלכם.
מחזורי "הוויה" חדשים נוצרים באמצעות נכונות להשתנות ,או אם אתם מתנגדים ,באמצעות
קונפליקט .הרבה תלוי ביכולת שלכם למשוך ,להגיב ,לספוג )או לדחות( ולשדר אנרגיות
מעודנות גבוהות יותר ,הידועות כ"אמת גבוהה יותר" .הנשמה והעצמי הגבוה יותר שלכם
זוכרים את הסיבות בגינן בחרתם לחוות ולבטא מצבים כואבים ,לא כעונש אלא לשם פתרון.
עליכם לשאוף לחזק את הנחישות העצמית שלכם ,ואת התשוקה שלכם להגשמה .אתם
חייבים להתפתח ממיקוד אנוכי באגו למצב של הוויית הנשמה .הנשמה שלכם היא החלק
שלכם שמחובר ל"שלם האוניברסלי" .אתם עשויים ללמוד חמלה בדרך הקשה באמצעות כאב
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ובסבל )המונעים על ידי האגו( ,או בדרך הקלה באמצעות חיבור מחדש עם העצמי הגבוה
יותר וקרן האלוהים שלכם )בהשראת הנשמה(.
זכרו ,כלי הבריאה המקודשים הם :אש מקודשת ,נשימה ,הדמיה ,מדיטציה ,הצהרות חיוביות,
כוונה ופעולה .אור הבורא מכיל אנרגיה ,אינטליגנציה ואת החומר הקוסמי ,כל הדרוש כדי
להגשים את התכנית האלוהית .גוף האש/האור )סיבתי( שסביב האלוהים אבינו/אמנו הפך
לשניים-עשר הקרניים של האלוהות של היקום הזה ובסופו של דבר לשבע קרני הבריאה של
מערכת השמש שלכם .תחילה הובאתם מהלב המקודש של הבורא העליון כישות אש לבנה,
ומכאן נובעת האמרה" :ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים".
אנו נחזק אתכם ונביא לכם השראה ,ואנו נצית את לבבותיכם באש בעת שאתם נעים קדימה
בנתיב המוביל אתכם חזרה למקומכם ההולם בינינו .האור ,האהבה והברכות של האלוהים
אבינו/אמנו שורים עליכם תמיד.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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