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הגיע הזמן להאיר
ינואר 2005
מאסטרים אהובים ,לעולם אל תשכחו לרגע שכל אחד מכם הוא שומר הלהבה המקודשת של
אור הבורא .הזוהר שלכם עשוי להיות עמום או בוהק להפליא ,אבל אינכם יכולים לכבות את
החיים/האור שבתוך לבכם הקדוש .אתם הייתם אמורים להיות נושאי האור שמכילים את
הקרניים המפוצלות של תודעת הבורא ,ואתם הייתם אמורים לצאת ולקחת חלק בבריאת
הרב-יקומים וכל שבהם.
הכוונה הייתה תמיד שתהיה לכם גישה לכל הסגולות ,התכונות והאיכויות של הבורא העליון
והיכולת להושיט יד פנימה והחוצה כדי להתחבר אל חומר החיים הבראשיתי הדרוש כדי
להגשים כל דבר שתוכלו לדמיין או לרצות .לעולם אל תשכחו שאתם ניצוץ של האלוהי
ושמש אהובה )בן או בת( של הבורא העליון והאלוהים אבינו/אמנו .אנו רואים את זוהרכם או
את היעדרו ,ורבים מכם הציתו את תא האלוהים הפנימי כך שהוא בוער באור בהיר ומקרין
הילה של אהבה/אור בכל מקום אליו תלכו.
מנקודת המבט שלכם ,אתם נותקתם מאש הבריאה המקודשת וננטשתם במשך מאות אלפי
שנים .אתם חשתם שגחמות הגורל טלטלו אתכם הנה והנה ושנשלטתם על ידי אלה
שחשבתם שהם חכמים ועוצמתיים מכם .אנו אמרנו לכם שהגעתם לרמות העמוקות ביותר
של גורלכם בעת שהעצמי האלוהי שלכם פוצל עד למגבלה שהחוק האוניברסלי מאפשר;
אולם ,אתם תמיד הייתם מחוברים להיבטים הרבים של העצמי הגבוה שלכם ושל קרן
האלוהים שלכם.
לא יצאתם למסע אל הריק הגדול לבדכם .בכל תת-רמה של כל ממד היו מדריכים ומורים
מלאכיים שעמדו לרשותכם .המשימה הבלעדית שלהם הייתה להדריך אתכם ,לשמור ולהגן
עליכם ,להביא לכם השראה ולסייע לכם בעת שאתם נודדים אל הבלתי ידוע .תמיד הייתה
לכם תכנית אלוהית המקודדת בתוך הדנ"א שלכם ,המפרטת את המשימה האולטימטיבית
שלכם וכן גם מתקן ביות שיראה לכם את הדרך חזרה לאחוזה השמימית שלכם בממלכות
האור.
היו לכם מורים ,מדריכים ועוזרים רבים בדרך וכן ,אתם השארתם אותם מאחור כאשר נדדתם
מטה דרך הממדים הרבים .אתם גם פוגשים רבים מאותם מורים רוחניים/מורים/חברים
כאשר אתם שבים על עקבותיכם .דמיינו מיליארד "תחנות ביניים" המפוזרות בכל רחבי
היקום ,שהוצבו אסטרטגית בכל תת-רמה של כל ממד ,בין אם גלקסיה ,מערכת שמש או
פלנטה.
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לגיון של עוזרים-מלאכים הנושאים את כל תכונות תודעת הבורא ,יחד עם נציגים של ממלכת
המלאכים הנעלים ,ובכלל זה אלה מממלכת המלאך הנעלה מטטרון ,אדוני האור הרבים,
הכוללים רבים מהשושלת של לורד מלכיצדק ,כמו גם ישויות דגולות רבות שאינכם מכירים,
מונו לתחנות הביניים הללו .ממש כפי שאתם חווים בשנות הלימוד שלכם בבתי הספר שעל
כדור הארץ ,כמה מהמורים/המדריכים הללו מונו לכם בכל רמה שבדרך ,וכמו בעולם החומר
שלכם ,המורים השמימיים שלכם אינם מלווים אתכם לרמה הבאה )בין אם אתם בדרככם אל
הדחיסות ,או עוברים בנתיב פעם נוספת אל הממלכות המעודנות( ,הם נשארים מאחור ואתם
מקבלים מדריכים ומורים חדשים המתאימים לרמת הביטוי/ההתנסות המסוימת.
יוצא מן הכלל עיקרי אחד לכך הוא שמונו לכם שני מלאכים שומרים שנשארו אתכם במשך
כל הגלגולים הרבים שלכם על כדור הארץ .הם חלק מהעצמי הרחב יותר שלכם ,או רסיסים
של העצמי האלוהי שלכם שמעולם לא התגלגלו בפיזי .הם הסכימו להישאר בממלכות
הגבוהות יותר כדי לסייע לכם להיזכר בזהות האמיתית שלכם בעת ששקעתם אל תוך
העיוותים והאשליות של הממדים הנמוכים יותר .הם תמיד אתכם להדריך אתכם ,להביא לכם
השראה ולהגן עליכם במסגרת המגבלות שמאפשר החוק האוניברסלי .הנתיב שלהם קשור
קשר הדוק לנתיב שלכם ,ותדרי הרטט והזוהר שלהם עולים יחד עם שלכם .יש זמנים
מיוחדים שבהם הם רשאים להתערב ,כגון תאונות כמעט קטלניות כאשר על מישהו יוצא
מגופו הפיזי בגלל חומרת הפציעות ,אך שורד בדרך נס .המלאכים השומרים הנאמנים שלכם
אחראים לרבים מהנסים בחייכם ,ול"החלקת" מצבים בלתי אפשריים לכאורה .ככל שתהפכו
קשובים יותר לשומרים שלכם ,כך הם יוכלו לסייע לכם יותר .הם אינם יכולים לסלק את
השיעורים הקרמתיים שלכם; אולם הם יכולים לעזור לכם לפתור מצבי לחץ רבים בקלות
ובחן ,אם רכשתם את החכמה מההתנסות השלילית וכוונתכם טהורה.
ייחודי לזמנים הללו הוא ההיתר האלוהי שקבע האלוהים אבינו/אמנו ,המאפשר לכם גישה
למגוון של עוזרים-מלאכים מכל רחבי היקום הזה .לפני כמה שנים ,הצעתי לכל אחד מכם
ארבעה עוזרים-מלאכים מלגיונות האור שלי .אלה הן ישויות רבות עוצמה מקצות היקום הזה
שנשלחו לכדור הארץ כדי לעזור לכם בתהליך ההתפתחות המופלא שאתם עוברים .כמה מכם
ניצלו את המתנה ואת ההזדמנות חסרת התקדים הזאת? לא רבים כפי שקיווינו .אתם חייבים
לבקש ,אהובים ,כיוון שחוק הרצון החופשי אפקטיבי עדיין ברוב המקרים.
פעם נוספת ,אני מציע לכם מתנה נפלאה זו .אנו מפצירים בכם לנצל הזדמנות זו ,כיוון שהיא
תאיץ את תהליך ההתעלות ותהפוך את מסעכם קל הרבה יותר.
אם אתם מוכנים ,אני אמנה לכל אחד מכם ארבע ישויות-מלאכים יפהפיות ,אבל אתם חייבים
לבקש מתנה זו .הן עוצמתיות יותר מכל שאר העוזרים-המלאכים שמונו לכם ,כיוון שלוחמים-
מלאכים אהובים אלה יבואו אליכם לבקשתכם .שניים יהיו בעלי אנרגיות נשיות בולטות
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ושניים בעלי אנרגיות גבריות בולטות ,והם ישרתו אתכם .אני מבטיח לכם ,הם אמיתיים ~
אמיתיים כמו כל דבר שאתם נוגעים בו בממלכה הפיזית .תנו להם משימות ,שאלו
לשמותיהם ואפשרו לתחושה של האישויות שלהם לצוץ בעת שאתם מתכווננים אליהם
באמצעות החושים הפנימיים שלכם .הורו להם לסייע לכם בכל נושא ,בין אם שפע ,בריאות,
ארגון ,הגנה ,יצירתיות; אין גבול למה שהם יכולים לעשות.
ככל שתהיה לכם אינטראקציה רבה יותר עמם ,כך הם יהפכו אמיתיים יותר ואתם תראו יותר
ויותר כמה הם מועילים .הגיע הזמן שתקבלו גמול לכל המאמצים הסבלניים שלכם ,לכל
המבחנים והניסיונות שלכם .בהדרגה ,אנו מחדשים את מערכת היחסים ההולמת שלנו
אתכם ,עם כל האנושות .לא הייתה זו כוונתנו להיות נפרדים .הכוונה הייתה שאתם תהיו
מסוגלים לתקשר אתנו טלפתית ,אפילו לשאת את הרוח שלכם לממלכות בהן אנו שוכנים
ולבלות עמנו זמן ולקבל סיוע .הרשו לנו לסקור כמה מהקווים המנחים הבסיסיים מן העבר
כדי לסייע לכם להתעורר באופן מלא יותר למאסטר שבכם ,בעת שאתם מאירים את עצמכם
ומסייעים להאיר את העולם הסובב אתכם:


שאפו לשמר איזון בגופים שלכם :הפיזי ,המנטלי ,הרגשי והאתרי .כל עיוות בכל
תחום בישות הפיזית שלכם יוצר דיסהרמוניה ואי נוחות או כאוס ברמה מסוימת.



שוב אין זה מקובל לפרוש מן העולם כדי ללכת בנתיב הרוחני שלכם .אתם חייבים
להתהלך בקרב ההמונים כמאסטר של אור ,ולחלוק את הזוהר שלכם ואת חכמתכם
עם הסובבים אתכם.



הפכו מודעים יותר למחשבות ,לרגשות ולכוונות שלכם .אפשרו למחשבות שליליות
לזרום דרך התודעה שלכם כזרמים מעורפלים ,התבוננו בהם אך אל תהפכו אותם
לשלכם ואל תאפשרו להם להשפיע על תחושת הרווחה שלכם.



צרו שינוי חיובי בגישה שלכם ובחייכם ,במקום להגיב למצבים שליליים סביבכם
לאחר שהתגשמו.



ערכו רשימת מצאי .כיצד השתניתם בשנים האחרונות ,ואילו שינויים הייתם רוצים
ליזום בעצמכם וסביבכם בעתיד הקרוב?



איזה סוג עולם אתם צופים עבור עצמכם בעוד חמש שנים? מה עליכם לעשות כדי
להגשים את התוצאה הגבוהה ביותר? מה אתם יכולים לעשות באופן אישי כדי
להפוך את העולם למקום טוב יותר?
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הכירו בניצוץ האלוהי שבאחרים ,כבדו והוקירו אותו ,ואין זה משנה כמה שונות
האמונות שלהם או כמה לא-אוהבות הפעולות שלהם.



תרגלו לעתים קרובות השמעת צלילים ,צלילים הרמוניים מקודשים ונשימה
מקודשת .בכל יום הקרינו אהבה ללא תנאי אל האנושות ולכדור הארץ בעת שאתם
שואפים אור ונושפים אהבה.



בקרו בכל יום בפירמידת האור והעוצמה שלכם בממד החמישי ,כדי למשוך אל
העולם הפיזי שלכם יותר ויותר מהאנרגיות המעודנות של הממלכות הגבוהות.



התעלו מעל למה שנחשב טוב או רע .אל תוותרו על האמת שלכם ואל תרגישו
שאתם חייבים להצדיק את האמונות שלכם באוזני האחרים.



היו מוכנים לצאת אל מחוץ לאזור הנוחות שלכם כיוון שאני עוצמתי חדש מבקש
להיוולד .קבלו כל אתגר חדש בלהיטות .התאמצו לרכוש את החכמה שניתן ללמוד
ממצבים שליליים לכאורה.



תרגלו קליטת מחשבות מרחוק והתאמצו להבין את המשמעות שמאחורי פעולות
שליליות או מילים פוגעות שאחרים מכוונים אליכם.



תרגלו בכל יום "שיבה למרכז" ,ו"החזרה לשולח" עטופה באהבה של קוצים או
אנרגיה שליליים שאחרים שלחו אליכם.



אפשרו לילד הפנימי שלכם לבטא את עצמו בחופשיות באמצעות צחוק ,שמחה,
תנועה וצליל.



בהדרגה סלקו מחייכם את הדברים שאינם מביאים לכם שמחה וסיפוק .היו נכונים
לשחרר דפוסי מחשבה ישנים ,מסורות ואמונות נושנות בעת שאתם משדרגים את
סגנון החיים שלכם כך שיתאים לאני המואר החדש שלכם.



על ידי שחרור התניות ,חצאי-אמיתות ואשליות ישנות ,אתם תתחילו להרחיב ולכוונן
כיוונון עדין את מודעותכם ,שתאפשר לאמיתות טהורות וחדשות יותר לחדור אל
תוך מודעותכם.
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העזו לחלום ולהיות שונים ,בעת שאתם יוצאים אל מחוץ לדעות השלטות והתודעה
הקולקטיבית .עדנו את החזון שלכם לגבי העתיד ואל תאפשרו לאף אחד ולשום דבר
להרתיע אתכם.



הפכו למדיטציה חיה כך שכל רגע ער יתמקד בתכלית הגבוהה ביותר עבורכם ,ועבור
כל האחרים וכדור הארץ.



התקבצו יחד כדי לברוא מרידיאנים של אור ואהבה ,כך שהרטטים הזוהרים של
האנרגיה המעודנת שלכם יזרמו הלוך ושוב ביניכם ,כמו גם מכם ואל הממלכות
השמימיות ומטה אל מרכז כדור הארץ.



אמצו את ההשקפה הנשגבת של המאסטרים :עמדו מן הצד בשקט ובאהבה ,התבוננו,
עזרו במידת האפשר ואם הדבר הולם ,אך אפשרו ,אל תשפטו ,כיוון שאתם יודעים
שלכל דבר יש סיבה ולכל תכלית גבוהה יותר.



חיו ברגע ההווה ,כיוון שזה הזמן היחיד שבו אתם יכולים להתחבר אל אנרגיית כוח
החיים הקוסמית והטהורה ממנה כל הדברים נבראים.

אין שום דבר ואף אחד שיכולים לקחת או להפיג את אהבת הבורא אליכם.
לאהבה צורות רבות ,רק אתם יכולים להחליט כיצד תבטאו את המתנה יקרת הערך של
האהבה .הרגישו בה ,חוו אותה במלואה ,והעבירו אותה הלאה.
אהובים ,שמרו על כיוונון מודע לעצמי הגבוה שלכם ,כיוון שהמסרים וההנחיות יגיעו אליכם
בקצב מהיר יותר ויותר .זמן ההמתנה וההכנה חלף .זמן הפעולה החל .אפשרו לנו לחלוק את
האור שלנו אתכם בשעה שיחד נמלא את הפינות האפלות על כדור הארץ ברטטי האהבה.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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הזדמנות פז
פברואר 2005
מאסטרים אהובים ,כדור הארץ והאנושות נמצאים על סף ההתעוררות והטרנספורמציה
הגדולות ביותר מאז נפילת התודעה אל דחיסות הממדים הנמוכים יותר .נראה אולי שכוחות
הטבע יצאו מכלל שליטה וההרס רב על כדור הארץ; אולם אנו מבקשים מכם לזכור בבקשה,
ש"מתוך התוהו ובהו נולדת בריאה חדשה" .נשמות יקרות רבות שאינן מוכנות עדיין לרדת
מגלגל הגלגולים והקרמה מתעלות אל הממלכות הגבוהות יותר כהכנה ל"שדרוג בתודעה",
בעת שהן מתכוננות למחזור חוויה חדש וטוב יותר בעולמות הביטוי הפיזיים/החומריים .כפי
שאמרנו לכם בעבר ,בגלל מה שאתם ,לגיונות האור ,הגשמתם ,מובטח שאף קבוצת נשמות
אחרת לא תצטרך לחוות אי פעם את הרמה העמוקה של הסבל ,הפחד ,השליליות והמחסור
שאתם חוויתם בעת מסעותיכם הרבים בגלקסיה הזאת ובייחוד בכדור הארץ.
המשרתים היפהפיים של הבורא ,ממלכות רוחות הטבע ,קיבלו הנחייה חדשה ,הוראות
להתחיל לערות אל תוך כדור הארץ במלוא העוצמה את מרכיבי החיים שלהם :האש
הקוסמית ,כוח החיים של הבריאה; נשימת הבורא העליון ,אלמנט האוויר; את אלמנט המים
שמנקה ומשמר את החיים; ואת הבסיס לקיום שלכם על המישור החומרי ,אלמנט האדמה.
אתם עשויים לראות את דפוסי מזג האוויר המשתנים והלא-יציבים ואת כדור הארץ הנע
ככוחות הרסניים של הטבע ,אבל אנו רואים זאת כתהליך הכרחי שיחזיר את הפלנטה שלכם
לבריאות ולאיזון .כוחות הטבע אינם האויבים שלכם ,הם מתנות אלוהיות מהבורא ,אבל
אתם עשיתם שימוש לרעה בכדור הארץ ובעצמכם די זמן .האנושות מגיעה לפרקה ,וכל אחד
מכם חייב לשאת בתוצאות או לקצור את הפרות של פעולותיכם .הופך ברור במהירות אילו
אזורים על הפלנטה זקוקים יותר מכל לניקוי ולאיזון .אנו מתאמצים לשמר את רמת הכאב
והסבל למינימום וכפי שנאמר לכם ,הרס מוחלט של הפלנטה שלכם שוב אינו אפשרי .אולם,
כמו במקרה שבו אתם מאפשרים לגוף שלכם להידרדר לנקודה שבה כוח החיים שלכם מאוים,
כך גם עם כדור הארץ ,ויש לנקוט באמצעים דרסטיים.
לכן אנו אומרים לכם שזמנים אלה שבהם אתם חיים הם כה קריטיים .יש לנצל כל הזדמנות
לעזור לפלנטה להוליד את גוף האור שלה ולתבוע אותו לעצמה .לכן ביקשנו מכם להתקבץ
יחד בזמן הירח המלא במדיטציה ומתוך כוונה לאפשר לכוח החיים הקוסמי לזרום דרככם ואל
הפלנטה .אתם חייבים לנצל כל הזדמנות שמוצעת לכם במסגרת התכנית הגדולה של
הבריאה .אנו מבקשים מכם להפוך מודעים להזדמנויות הנפלאות שממתינות לכם ,אם
תסכימו למלא תפקיד פעיל בטרנספורמציה של הפלנטה והאנושות.
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רבים מכם מודעים ,או הופכים להיות מודעים ,לחשיבות האירוע המכונה "ווסאק" ),(Wesak
המתרחש בעת הירח המלא ובמזל האסטרולוגי שור .בעבר ,הוא נחשב רק כחגיגה דתית
בעולם המזרחי; אולם ,אנו אומרים לכם שהוא בעל משמעות לכל העולם ולכל האנושות ללא
קשר לנטייה הרוחנית/דתית .המילה "ווסאק" נגזרת מהבהרות ומאנרגיות שהן שילוב של
צלילים שהובאו מהממדים הגבוהים יותר .מדטו על מילה זו ,השתמשו בה כמנטרה וראו מה
יוצא ממעמקי התודעה שלכם.
הרשו לנו להעניק הסבר מלא יותר בכל הקשור לחשיבות של אירוע מקודש זה ואירועים
אחרים ומה משמעותם לאנשי כדור הארץ .במסגרת התכנית האלוהית עבור הפלנטה
ותושביה ,נקבע שבזמנים של המזלות האסטרולוגיים מאזניים ועקרב יתבצע איסוף,
באמצעות ההיררכיה הרוחנית ,של כל האנרגיה החיובית של האור והאהבה ללא תנאי
שהאנושות הקרינה אל תוך העולם בשנה האחרונה ,ושתדרי רטט אלה של אור ואהבה
יאוחסנו בפירמידת אור גדולה או במחסן קוסמי בממדים הגבוהים יותר כדי שניתן יהיה
לחלקם בזמן מאוחר יותר .אתם מבינים ,אנרגיית האור והאהבה שאתם מקרינים היא
ייחודית ,כיוון שהיא מעורבבת במהות הפלנטה והחוויות הארציות שלכם .כאשר היא
משולבת עם המהות המעודנת של אור הבורא ,קל הרבה יותר לחלקה לאזורים של הפלנטה
הזקוקים לה ,ואי לכך לגרום לפחות תוהו ובהו ולהרס ,בעת שרטטי האור באים במגע עם
תדרי החשכה הלא מאוזנים .כמו כן ,אלה שמתעוררים ומוכנים לקבל ,מסוגלים לשלב אותה
ולהשתמש בה ביתר קלות מבלי לגרום למצוקה או לתהפוכות בסביבתם ,בעת שהם מנסים
לחזור לאיזון ולהרמוניה פנימיים .אנו אמרנו לכם שאתם משנים ומתמירים את האור
והאהבה הנושאים את מרכיבי החיים וכל הבריאה ,ושגלי אור אלה מפציצים את הפלנטה
שלכם בכמויות גדולות יותר ובעוצמה גוברת והולכת .הפלא של מתנה זו ,אהובים ,הוא שככל
שתכילו יותר משיקוי החיים הנפלא הזה ,כך תוכלו יותר להפיצו לאחרים ,ואז אף יותר יינתן
לכם.
כינוס וחגיגה גדולים נערכים בממלכות הגבוהות יותר ,ודומה שמעשיה או שרטטיה הטובים
של כל נשמה ונשמה נשקלים ונמדדים ,ונקבע מהו החלק הנוסף והמיוחד שלכם במתנות
השמימיות שיוגשו במחזור הבא .המלאכים השומרים והמלאכים המדריכים שלכם ישתמשו
בהקצבת האור והאהבה המיוחדת שלכם כדי לברוא נסים נפלאים נוספים בחייכם ,כדי
לפתוח את הדרך ,לפנות את הנתיב ולסייע לכם להגשים את משימתכם האלוהית .החלק
שלכם בעושר השמיים יוענק לכם ,ועליכם להשתמש בו כדי לעזור לברוא עולם טוב יותר,
לעזור לחגוג את תהליך ההתעלות עבורכם ועבור אחרים .זכרו ,אמרנו לכם שאתם חייבים
ללמוד לקבל כדי שתוכלו לשרת טוב יותר ולחלוק את המתנות והשפע שלכם.
גם לאירוע שאתם מכנים בשם פסחא יש משמעות עמוקה הרבה יותר מאשר אירוע הצליבה
והתחייה מחדש של הישות המשיחית ישו/ישוע .אהוב זה הכין את הבמה למה שמתרחש על
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כדור הארץ בזמן הזה .הוא סלל את הדרך כך שהאור והאהבה האלוהיים של האלוהים
אבינו/אמנו והבורא העליון יוכלו לחדור מבעד לצעיף ולחלחל בסופו של דבר אל כדור הארץ
ואל תודעת האנושות .תדרי הרטט של האור מוקרנים במידה הרבה ביותר בעת אירוע מקודש
זה המכונה "פסטיבל ווסאק" ,שנערך בזמן הירח המלא במזל שור .בזמן זה שוטפת את
האנושות ואת כדור הארץ המהות הטהורה של הבורא באמצעות האלוהים אבינו/אמנו ,אדוני
האור ,הכוחות הבודהיסטים והישויות המשיחיות מהממדים הגבוהים ביותר של היקום.
זמנים אלה מבשרי טובות במיוחד ,כיוון שישנם נציגים אלוהיים של הבורא מכל רחבי הכל-
יקום בערי האור הגדולות עליהן דיברנו .הם באו כדי לצפות ולחלוק את המתנות הייחודיות
שלהם עם האנושות בזמנים חסרי תקדים אלה של טרנספורמציה והתפתחות.
אנו מבקשים מכם להצטרף למשפחות הנשמה שלכם ולבני לווייתכם למסע בחגיגה של
אהבה ,הודיה ואחדות .כדי להעצים ולהגדיל את אינטגרציית מתנות האור והאהבה
האלוהיות ,אנו מציעים שהמתכנסים יבנו פירמידה קבוצתית של אור ועוצמה בממד החמישי
הגבוה יותר ,ובעת שאתם מתכנסים יחד במקום מקודש זה ,עירוי אור הבורא יתעצם ביניכם,
וכל אחד מכם יחלוק את המתנות שיוענקו לכל האחרים ויפיק מהן תועלת .אתם תבנו מקום
מקודש שבו ,מעתה ואילך ,תוכלו להתכנס יחד עם הנשמות בנות הלוויה שלכם ואתם תקבלו
תמיכה ,השראה וחכמה מקבוצת ההתעלות המיוחדת שלכם.
בכל מקום בו תימצאו ,דעו שזוהי התחייבות שקיבלתם לפני זמן רב מאוד בממלכות הגבוהות
יותר .יהיה זה איחוד מחדש של קבוצות זרעי כוכבים שהסכימו לצעוד לחזית ולסלול את
הדרך עבור הנשמות האהובות שילכו בעקבותיהן .אתם אלה שמכינים את עצמם להיות
נושאי אנרגיית הבורא/אנרגיית המשיח שהנבואה כינתה הביאה שניה .אמרנו לכם שלא יהיו
ישות אלוהית אחת או שליח דגול אחד של הבורא שיובילו את הדרך אל העידן החדש .לכל
אחד מכם יש את הפוטנציאל להיות נושא האור וסולל הדרך אל העתיד.
האירוע השלישי שאנו רוצים לדבר עליו יתרחש ב 23-במאי 2005 ,בעת הירח המלא במזל
תאומים והוא מכונה "פסטיבל האנושות" .בו תתחילו באינטגרציה של תדרי האור המעודנים
שהוענקו לכם בפסטיבל ווסאק ,ובאירוע זה אתם תתבקשו להתחייב להיות נושאי אור
פעילים ולהקרין אל העולם את תדרי האור והאהבה ,החכמה והעוצמה האלוהיים .בעשותכם
זאת ,אתם תעזרו להפוך מתנות נפלאות אלה נגישות לאלה שעולים על נתיב ההתעוררות
ומתחילים במסעם לקראת ההארה.
רבים מכם שאלו או תהו על מיקום ערי האור בממדים הגבוהים יותר ,עליהן דיברנו
לאחרונה .אף-על-פי שהזכרנו כמה בעבר ,בזמן הזה ,לא נגלה את המיקומים של ערי האור
הללו ,כיוון שאיננו רוצים שתחשבו שמקום אחד על הפלנטה טוב מאחר .במקום זה ,אנו
מציעים שתיכנסו אל תוך פירמידת האור שלכם ובקשו שעמוד התעלות יבנה בכם וסביבכם,
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כשאתם משמשים לו כעוגן .דמיינו את האור מהעצמי האלוהי שלכם קורן מטה מהממלכות
הגבוהות יותר ומחלחל אל תוך ישותכם ,וככל שאור זה מתעצם הוא יתרחב ,יקיף את ביתכם,
את שכונתכם ,את העיר שלכם ויקרין הרחק הלאה אל האזור בו אתם גרים .כל אזור על
הפלנטה חייב להתנקות ולחזור להרמוניה .אתם נמצאים במקום ,או שתובלו למקום ,בו
תוכלו להעניק את השירות הטוב ביותר ואם אתם מלאים באור במקום בפחד ,אתם תהיו
בטוחים ואין זה משנה היכן אתם נמצאים .אלה הזקוקים לאסונות כדי להתעורר ייקחו את
האסונות שלהם עמם ואין זה משנה לאן הם הולכים ,כיוון שזו המציאות שהם בוראים
באמצעות המחשבות והפעולות שלהם .אם העצמי הגבוה שלכם רוצה שתעברו למקום אחר,
אתם תקבלו הדרכה והשראה לגבי הזמן והמקום אליו תעברו ,והיכן אתם יכולים לשרת
בצורה הטובה ביותר והיכן האור יכול לשרת אתכם בצורה הטובה ביותר.
יש שמבקשים מידע נוסף הקשור למתנה של ארבעת העוזרים המלאכים שלכם ,שהזכרתי
לאחרונה ואמרתי שהיא נגישה לכל אחד מכם .כל שעליכם לעשות הוא לבקש בכנות מתנה
זו ,כיוון שלא נתערב ברצון החופשי שלכם .הבקשה תהיה יעילה יותר אם תבקשו אותה בעת
המדיטציה שלכם ,או טוב אף יותר ,כנסו אל תוך פירמידת האור שלכם ,כיוון שבעשותכם
זאת אתם עוקפים את העיוותים של תודעת ההמונים של הממדים השלישי והרביעי הנמוכים
יותר .בסביבה המקודשת של פירמידת האור שלכם ,אנו יכולים להקרין את המהות שלנו מטה
אליכם ולהצטרף אליכם שם .השומרים ,המדריכים והמורים שלכם ממתינים לכם שם ואתם
יכולים גם לזמן את ישויות האור האהובות ,את המאסטרים או האווטארים או כל מי שתרצו
שיצטרף אליכם .זה אחד מפלאי הזמנים האלה .אנו יכולים כעת לשוחח אתם פעם נוספת וזו
הדרך הקלה והיעילה ביותר עבורנו לתקשר אתכם .אתם יכולים לבקש להילקח לאחת מערי
האור הגדולות בגופכם האתרי ,דבר שיאפשר לכם לחוות את הפלא והיופי של הממלכות
השמימיות.
אתם חייבים להיות מודעים לכך שיש חוקים אוניברסליים ופרוטוקול שיש לשמור ,כמו גם
כללים שקובעים מה יכולים חבריכם הבלתי-נראים לעשות אתכם ועבורכם .איננו יכולים
להפר או לבטל את המבחנים והאתגרים שהעצמי הגבוה שלכם יצר לטובת הלמידה שלכם;
אולם אנו יכולים להקל על הדרך אם אתם נמצאים בהלך הרוח המתאים ושואפים לצעוד
בנתיב הגבוה יותר ,ואנו יכולים לסלק את כל שרידי הרטטים השליליים שסביבכם ברגע
שרכשתם את החכמה משיעור מסוים.
אתם חייבים תמיד לשאוף לטובתכם הגבוהה ביותר ולטובתו הגבוהה ביותר של הכלל.
הכוונה שלכם היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה ועליכם תמיד לשאוף להישאר ממוקדים
בלב המקודש שלכם ,לשמר איזון והרמוניה אפילו בעת שתוהו ובהו מתרחש סביבכם ,ולחיות
את חייכם עם יושרה בעת שאתם פועלים על פי האמת הגבוהה ביותר שלכם כמיטב
יכולתכם .אז ,ידידים יקרים ,אנו נצעד לצדכם וניישר את הדרך שמולכם בעת שאתם תובעים
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לעצמכם את מתנת המאסטריות העצמית שמוצעת לכם .בואו נצעד כולנו יחד בממלכות
הגבוהות יותר בחודשים הבאים ,בעת שאנו ממזגים את המהות שלנו אלה עם אלה ,ויחד
נפיץ את אור הבורא האלוהי אל העולם ומעבר לו .אני בן הלוויה הנאמן שלכם במסע .אני
הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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יום בחייו של מאסטר
מארס 2005
מאסטרים אהובים ,לאחר שתקראו מסר זה ,הכינו בבקשה רשימה של חמשת הדברים
שאותם הייתם רוצים יותר מכל לשנות בעתיד הקרוב .כנסו פנימה ובחנו כל דבר והשתדלו
לראותו באור שונה ומנקודת מבט גבוהה יותר .אתם חייבים להבין שמה שאתם מתעבים
יותר מכל בעצמכם ובעולמכם הם הדברים שהבאתם אתכם לתקופת החיים הנוכחית כדי
לשנותם ,לגבור עליהם או פשוט לקבלם .לאחר מכן ,הכינו רשימה של הדברים שאתם
מחשיבים כחמשת הדברים החשובים ביותר בחייכם .אתם עשויים לגלות ,בזמן זה של
טרנספורמציה מואצת ,שהעדיפויות שלכם משתנות תכופות ככל שאתם מתפתחים .חשוב
שתלמדו לשחרר את הדברים ששוב אינם משרתים את טובתכם הגבוהה ביותר ,ואתם
חייבים להבין שבסופו של דבר ,יהיה זה לטובתו הגבוהה ביותר של הכלל .ככל שתהפכו
ממורכזים ,עוצמתיים וחכמים יותר ,כך תשפיעו לטובה על הסובבים אתכם ועל עולמכם.
אם תרצו ,תוכלו להמשיך בתרגיל ולהכין רשימה של מה שהייתם רוצים להגשים בחייכם
בששת החודשים הבאים ,בשנה הבאה ,ואולי להכין תוכנית חומש .הסברנו כמה חשוב לתכנן
בבהירות את עתידכם ,להצהיר על כוונתכם ,ולדמיין איך תרגישו ,תפעלו ותהיו כאשר כל
אחד מהחלומות שלכם יתגשם בביטוי הפיזי .אל תטעו ,כל שאי פעם קיוויתם לו ,כל שאי
פעם דמיינתם שנמצא "שם בחוץ" כפוטנציאל בלתי-מוגשם ,רק ממתין שתבראו את רצונכם
באמצעותו .הרשימה הבאה שלכם צריכה להתמקד במה שאתם חייבים לעשות כדי ליישם
ולבצע בהצלחה את השינויים ההכרחיים כדי להשיג את התוצאות שאתם רוצים .זה החלק
בתכנית שעוצר את תהליך השינוי האבולוציוני עבור נשמות יקרות רבות כל-כך .לרוע המזל,
אין זה משנה עד כמה קשים חייהן או עד כמה הן אומללות ,קשה להן הרבה יותר לבצע את
השינויים ההכרחיים שיבראו עולם טוב יותר עבור עצמן ,מאשר לשמר ולסבול את הסטטוס
קוו.
חשוב שתבצעו שינויים קטנים תחילה והשינויים חייבים להתחיל בכם .כאשר אתם מבצעים
"התאמות בגישה" ומשנים את הדרך שבה אתם תופסים את הסובבים אתכם ואת עולמכם,
החלק הראשון של התהליך הוא שאתם "מרימים" או מעלים את דפוסי הרטט שאתם
מקרינים .דבר זה בתורו ,מתחיל בתהליך שבו יונחו אליכם אירועים ואנשים שנמצאים
בהרמוניה עם הרטטים הגבוהים יותר שאתם מקרינים .אמרנו לכם ,אתם שדה כוח מקרין של
דפוסי רטט שנוצר על ידי המחשבות ,הכוונה והפעולות שלכם .אתם גם שדה כוח מגנטי של
דפוסי רטט שמוקרן באופן אנכי מהעצמי הגבוה יותר והעצמי האלוהי שלכם ,ובאופן מאוזן
מאלה שבתוך ספרת ההשפעה שלכם .שנו את המחשבות ,הכוונה והפעולות שלכם ,ותשנו
את עולמכם .דפוסי המחשבה השונים והגבוהים שלכם יוצרים אפקט אדווה בחייכם ובחיי
הסובבים אתכם ,והשינויים ברחבי העולם ובאנושות מאיצים במהירות.
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תופעה המתרחשת בתקופה זו היא שמספר בלתי-רגיל של נשמות בחרו בקרן השביעית של
הטרנספורמציה כקרן הנשמה שלהם לתקופת החיים הנוכחית ,כיוון שידוע היטב שהלהבה
הסגולה המבורכת תאיץ את תהליך התמרת דפוסי הרטט השליליים .האש המקודשת של
הבורא מגבירה את תכונות הלהבה הסגולה והקרן השביעית ,כחלק אינטגרלי מתהליך
ההתעלות הנמצא כעת בעיצומו על כדור הארץ ובאנושות.
שחרור כישלונות עבר ואת התגובות השליליות/הגנתיות שלכם לאינטראקציות משמעותיות
עם אחרים או כלפי אירועים שהעצמי הגבוה שלכם ארגן עבור הלמידה שלכם וכדי שתפתרו
אותם ,הוא חלק חשוב במעבר החלק אל העתיד ,בעת שאתם תובעים לעצמכם מחדש את
המאסטריות העצמית .חשוב שתזכרו שכל שאירע בעבר הוא "זיכרון" .שנו את הזיכרון שלכם
או את הפירוש שלכם לאירוע מן העבר ותוכלו לשנות את כל עברכם לזיכרונות חיוביים.
העבר שלכם הוא שהפך אתכם למי שאתם היום ,לכן מדוע שלא תאספו רק את הטוב ביותר
מן העבר שלכם ,תחזקו אותו ותתבעו אותו לעצמכם כחלק מהעצמי "העתידי" שלכם.
זה מה שאנו מנסים לעזור לכם להשיג בקורס שעודדנו את השליחה שלנו לפתח לפני כמה
שנים .קבלו את העובדה שאתם בחרתם בהורים שלכם ובהתנסויות חייכם לפני שהתגלגלתם
בתקופת החיים הזאת ,משום שאתם ,יחד עם השומרים והמורים שלכם ,ידעתם שהם
יאפשרו לכם את מצבי הלמידה וההתפתחות הגבוהים והטובים ביותר .נסו להבין ולשחרר
את המצבים השליליים שהוגשו לכם בעבר ,ולשלב את השיעורים והמצבים החיוביים
שהוגשו לכם לשם למידתכם הגבוהה ביותר ,ותרחיקו לכת בנתיב שלכם למאסטריות עצמית
ולהארה.
עובדה חשובה נוספת שעליכם להבין היא שכל הדברים בעתיד שלכם הם פרי דמיונכם ,ולכן
מדוע שלא תדמיינו את העתיד הנפלא והמדהים ביותר עבור עצמכם ואחרים .פעם נוספת,
אנו רוצים להציע מידע ואמיתות ספציפיים כדי שתלמדו אותם ,תהרהרו בהם ותשלבו אותם.
בשעה שאתם מודטים עם כל מחשבה ,נסו לצלול עמוק פנימה ולהבין אילו מחשבות ,רעיונות
או התנסויות שליליים מונעים מכם קבלה או יישום של אמיתות גבוהות אלה .הקדישו
בבקשה זמן לכל מחשבה עד אשר תרגישו שאתם מבינים אותה ומקבלים אותה כאמת שלכם,
או אתם עשויים לרצות להניח בצד כמה מהתפיסות הללו עד אשר תרגישו שאתם מוכנים
להפוך אותן לחלק מה"אמת החיה" שלכם.

הנשמה והעצמי הגבוה שלכם מעודדים אתכם לשאוף ללא הרף להתמקד במרכז הלב המקודש
שלכם ,המכיל שלווה נצחית ואת מהות האהבה.

13

לא ניתן לנבא את העתיד בוודאות; אולם אנו מהממלכות הגבוהות יותר ,יכולים לחזות את
קווי הזמן הסבירים החזקים ביותר .לכל אחד מכם יש את היכולת לשנות קו זמן שלילי של
העתיד על ידי משיכת האנרגיה שלכם )מחשבות( ממנו ,והתמקדות בתוצאה חיובית.
תמיד יהיה פתרון חיובי נגיש לכל מבחן או אתגר .לעתים דרוש זמן כדי לראות את התוצאות
החיוביות הנובעות מאירוע שלילי; אולם תמיד תהיה תוצאה שכזו ,אם תישארו ממוקדים
ותגיבו באמצעות מרכז עוצמת הלב שלכם.
אנרגיה מושכת אנרגיה דומה .מחשבות וכוונה מכילות תדרי רטט או אנרגיה ואי לכך ,מהוות
כוחות פעילים של הטבע שלכם .דמיינו את מחשבותיכם יוצרות תהודה הנשלחת מכם כאות
אינסופי ,המושך אל עצמו רטטים דומים ומשיב אותם אל שדה התודעה שלכם ,ועל ידי כך
מחזק את תמונת המציאות האישית שלכם.
אתם חייבים ללמוד לשחרר את הצורך בוודאות בחייכם .במציאות ,הפחד מפני הרגע הוא
תגובה רגשית שנגרמת על ידי ההתמקדות באירוע שלילי מן העבר או באי-הוודאות של
העתיד.
אתם לא תושפעו על ידי שליליות העולם אם תלמדו לחפש איזון ולהישאר ממוקדים בלב
בזמנים של שינוי ותוהו ובהו.
המאסטר ממוקד תמיד בלבו ונשאר בעמדת התבוננות בשעה שהוא מעבד את כל שמתרחש
ברגע .כמאסטרים ,אתם תלמדו להתאזן במהירות ולחזור להרמוניה ,ואז לשחרר כל אנרגיה
צורמנית שמגיעה אליכם ,וכן גם לשלב אמיתות חדשות כלשהן שמהדהדות בתוך משגוח
לבכם ולהשתמש בהן .אתם תלמדו להימנע מקיצוניות .חייב להיות איזון בין חכמה ועוצמה.
מעטה של אהבה הוא המפתח להשגת איזון זה.
תהליך ההתפתחות וההתעלות כרוך בעידון התודעה הפנימית והחיצונית שלכם והחזרתה
להרמוניה .חלק מהתהליך הוא גם הפיכתכם מודעים ל"עצמי" ברמות רבות ,הכוללות עולמות
אחרים ומציאויות אחרות ,בעת שאתם מתחילים בהכרת ה"עצמי הפיזי האמיתי" שלכם
ובהדרגה משלבים את עצמי הנשמה ,את העצמי הגבוה שלכם וכן הלאה.
נוכחות האני הנני שלכם או קרן האלוהים מכילה את האטום הקבוע של העצמי האמיתי
שלכם .לאחר שאתם מגיעים לרמה מסוימת של חיבור מחדש עם העצמי האלוהי שלכם ,על
ידי כך שאתם מסירים את עיוותי הדחיסות ,זרם קבוע של אנרגיית אש לבנה חשמלית יזרים
את זוהר החיים אל תוך מרכז הלב שלכם ,והלהבה המשולשת הפועמת של העוצמה ,החכמה
והאהבה האלוהיות תבער פעם נוספת בכם וסביבכם.
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מעבר מרמת דחיסות אחת לאחרת כרוך בקפיצה קוונטית בתודעה .בזמן הזה ,האנושות ככלל
נמצאת בעיצומה של קפיצה קוונטית בתודעה ,אשר הביאה לתוצאה של האצה בפחד ,בחוסר
הוודאות ,בכעס ובעוינות ,בעת שהעבר עולה כדי להשתחרר או להתעדן ,במטרה לפנות דרך
ללידת עידן חדש.
הרטטים המעודנים של האהבה והאור מסוננים דרך צעיפי האשליה שכל אחד מכם ברא.
רובדי דחיסות אלה מתפוגגים לאיטם כדי שמידה רבה יותר של קרני הבריאה תוכל לחדור
לתודעת האנושות .ההאצה של ההתפרצויות הסולריות בכל רחבי הגלקסיה ומהשמש של
מערכת השמש שלכם תרמה לשידור תדרי האור והאהבה לכדור הארץ.
אתם חייבים לאהוב ולכבד את עצמכם לפני שתוכלו לאהוב ולכבד אחרים .למדו לחלוק
ולתת מהלב ,ואפשרו לכוונה הטהורה של הנשמה לתדלק את נתינתכם .אתם חייבים גם
ללמוד לקבל ,כדי שיהיה לכם שפע רב יותר ממנו תוכלו ליהנות ואותו לחלוק .תבעו לעצמכם
את השפע שלכם ,ועל ידי דוגמה אישית ,סללו את הדרך לאחרים לעשות זאת גם כן.
הפכו למתבוננים ולמדו לתרגל אי-שיפוט כלפי אחרים .רפאו את העבר ושחררו את חטאי
העבר על ידי כך שתסלחו לעצמכם ולאחרים .בעשותכם זאת ,אתם תאיצו את תהליך החזרה
לאיחוד מקודש עם "עצמי המאסטר" שלכם.
אין זה משנה מהו השם האלוהי שלכם ,כיוון שכולם הגיעו מאותו מקור ,הבורא העליון.
חומר האור הטהור של הבורא מכיל אינטליגנציה קוסמית המשתברת לקרניים הרבות של
תודעת הבורא .כל הבריאה היא הבורא העליון שמאפשר לעצמו להתבטא במגוון בלתי מוגבל
של צורות .כל אחד מכם הוא חלק ממגוון זה.
אהובים ,הגיע הזמן לחפש אחר תשוקתכם וללמוד לחיות את החיים במלואם .מוצעת לכם
מתנה מדהימה ,אבל עליכם לבקש אותה ואז לשאוף להשתמש בה בצורתה הגבוהה ביותר.
אנו מפצירים בכם לבקש הפעלה מואצת של קרן האלוהים שלכם ,כדי שתוכלו להתחבר לאש
היצירתית הייחודית שלכם .כפי שאמרנו לכם ,עמוק בתוך מרכז הלב הסולרי שלכם קיים תא
אלוהים בצורת יהלום של תודעת הבורא .הוא מכיל מספר רב מאוד של דפוסי רטט ,את כל
הסגולות ,התכונות והאיכויות של שתיים-עשרה קרני האלוהים אבינו/אמנו של היקום הזה.
לפני שהעצמי הרוחני שלכם ירד ,כהכנה לתהליך הלידה בתקופת החיים הזאת ,חלקים של
תא האלוהים שלכם הופעלו במידה מסוימת ,שנקבעה על פי העוצמות שתביאו כדי שיקלו על
הלמידה הגבוהה ביותר שלכם ,וכמו כן יסייעו לכם להתגבר על האתגרים והמבחנים בהם
תתקלו במשך תקופת חייכם.
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בעת שאתם מגיעים לרמה מסוימת של הרמוניה ומודעות ,תא האלוהים שלכם מופעל
בהדרגה בתוככם ,ועל ידי כך משחרר עוד ועוד תכונות וסגולות חיוניות של שתיים-עשרה
הקרניים .אתם יכולים להאיץ את התהליך פשוט על ידי כך שאתם מבקשים להפעיל את תא
יהלום ליבת האלוהים שלכם ומסכימים להשתמש במתנה זו לטובתו הגבוהה והגדולה ביותר
של הכלל .בזמנכם השקט ,כנסו למצב מדיטטיבי )טוב אף יותר ,כנסו אל תוך פירמידת האור
והעוצמה שלכם בממד החמישי( ובקשו שתא האלוהים שלכם יופעל במידה ההולמת ביותר,
כדי שתוכלו לנוע אל תוך מצב תודעה מעודן בקלות ובחן.
אל תהססו ,אהובים ,אל תישארו מאחור .ברגע שתלמדו לחיות כל יום כמאסטרים ,מעולם
לא תשובו לדרכים המגבילות הישנות שלכם .אנו מציעים לכם את חוזק אהבתנו ואת עוצמת
חכמתנו .אנו נראה לכם את הדרך כדי שתוכלו לצעוד קדימה ולהפוך למנהיגים ולסוללי הדרך
שאתם אמורים להיות .אתם אהובים מעל לכל שיעור.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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החיים במצב תודעה נעלה
אפריל 2005
מאסטרים אהובים ,בהנאה רבה אנו משוחחים אתכם בכל חודש בעת שאנו חולקים את
חכמתנו ואת האנרגיה האוהבת שלנו עמכם .רצוננו שתהיו מודעים לכך שאנו קרובים תמיד,
הן בכם והן סביבכם ,כיוון שממש כפי שהאלוהים אבינו/אמנו שוכן בתוך מרכז הלב המקודש
שלכם ,כך גם אנו מממלכת המלאכים הנעלים .בתוך תא ליבת האלוהים שלכם נמצאים כל
זרעי הבריאה הנפלאים שמכילים את התכונות ,הסגולות והאיכויות של שתיים-עשרה
הקרניים של תודעת הבורא .האהבה שלי אליכם והתכונות שאני נושא מוכלות בתוך אחד
מאותם זרעי אור יקרים ,ואני אהפוך אמיתי יותר ואשתתף יותר בחיי היום-יום שלכם )אם
תאפשרו לי לעשות זאת( ,ככל שתפעילו ותקרינו את העוצמה והתכונות של תא האלוהים
האישי שלכם.
אנו מדברים לעתים קרובות על החזרה לאיזון ולהרמוניה הן בפנים והן בחוץ ,ונתנו לכם
הוראות אזוטריות רבות כדי לסייע לכם להבין את דרכי הפעולה של היקום .אולם עדיין קיים
בלבול מסוים ולכן אנו חוזרים תכופות על הדברים או נותנים לכם את אותן הוראות
מורכבות בדרך חדשה ,מתוך תקווה שתוכלו להגיע להבנה טובה יותר.
התבקשנו לסקור ולהסביר בפרטי פרטים את מה שמכונה ארבעת הגופים הנמוכים יותר:
הפיזי ,המנטלי ,הרגשי והאתרי .אנו מקווים שאתם מבינים היטב את הכלי הפיזי ולכן נתמקד
בשלושת מערכות הגוף האחרות בזמן הזה.
הגוף האתרי :פעמים רבות בעבר הזכרנו את גוף אדם וחווה הקדמון שלכם ,שהוא התרשים
האלוהי המקורי לצורה האנושית ,שמכיל תא יהלום ליבת האלוהים עם כל התכונות של
טבעכם האלוהי ,כמו גם את המקרוקוסמוס הרוחני/פיזי של המינים האנושיים .בתוך תא
חיים אלוהי זה ובתוך הדנ"א שלכם אוחסנו האיכויות ,התכונות וההיבטים הפוטנציאלים של
הטבע הפיזי שלכם ,כהכנה לזמן שבו תוכלו לעטות את מלבושי הבשר שלכם בממלכות
הפיזיות .גוף אדם וחווה הקדמון נברא כגוף של אור על ידי האלוהים ,בוני הצורה ,כארכיטיפ
של האנושות ,זכר ונקבה גם יחד .כהכנה לירידה שלכם מטה דרך ממדי הבריאה הרבים ,גוף
אור הקריסטל שלכם הוקף ברשת אור אתרית זהובה אשר מכילה תרשים אלוהי מושלם זה,
ותא יהלום ליבת האלוהים הונח עמוק בתוך מה שיהפוך ללבכם המקודש ולמרכז העוצמה
הסולרי שלכם.
הגוף האתרי נמצא בתקשורת קבועה עם גוף הטבע שלכם ,עם ההכרה הלא-מודעת העמוקה
שלכם ,אשר משמרים ומחדשים את הבלוטות ,הרקמות ,האיברים והתאים שלכם ,וכמו כן,
שולטים במערכת העיכול שלכם ובתהליך ההטמעה של האוויר ,המים והמזון שאתם מעכלים
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~ כל אותם תפקודים אליהם אתם מתייחסים כאל מובן מאליו ורק לעתים נדירות חושבים
עליהם ,אלא אם אתם נמצאים במצוקה .מטפלים אלה של הכלי הפיזי שלכם מתאמצים ללא
הרף לתקן את הנזק שנגרם על-ידי המחשבות השליליות שלכם ,ההתמכרויות שלכם ודרכי
החיים המזיקות שלכם ,עד אותו זמן שבו כוח החיים החיוני שלכם נחלש כל-כך ואתם
יוצאים כל-כך מאיזון שמחלה פוקדת אתכם ,ולפעמים ,מוות בטרם עת של הכלי הפיזי הוא
התוצאה.
הגוף האתרי הוא גוף הזיכרון והוא רגיש למחשבות ולרגשות שלכם ,הן השליליים והן
החיוביים .מחלה או חולשה נגרמות תחילה בגוף האתרי ובהדרגה מחלחלות אל תוך הכלי
הפיזי .נכון גם שהאיזון ,ההרמוניה וההתחדשות של הכלי הפיזי מתחילים בגוף האתרי
ובהדרגה מתגשמים בגוף הפיזי.
הגוף המנטלי :ההכרה שולטת במוח והמוח הוא שלוחה של ההכרה האלוהית .ההכרה
האלוהית או האינטליגנציה האוניברסלית הם הבורא העליון והאלוהים אבינו/אמנו בפעולה.
כבני אדם ,באמצעות השימוש בכוח המוח שלכם ,יש לכם גישה לאינטליגנציה האינסופית של
תודעת הבורא.
ההכרה היא שילוש של תודעה המורכבת מההכרה המודעת ,שהיא מורכבת מהמוח הימני
האינטואיטיבי והיצירתי ומהחשיבה הליניארית ,ומהמוח השמאלי האנליטי .האלוהים אבינו
מקרין את התכונות וההיבטים השלטים של המוח השמאלי ,והמוח הימני מושפע יותר על ידי
התכונות וההיבטים של האלוהים אמנו .בהתחלה ,שני חצאי המוח תפקדו בהרמוניה ,האחד
עם השני ,העצימו ,הכשירו והגבירו זה את זה ~ לא הייתה הפרדה.
ההכרה התת-מודעת ,או ההכרה הסובייקטיבית שלכם ,מתעדת ומאחסנת את כל שאתם
חווים :מה שאתם רואים ,שומעים ,חושבים ומרגישים מבחינה רגשית .ההכרה התת-מודעת
מתייחסת לכל הדברים פשוטו כמשמעו ,ואין זה משנה אם חוויתם אירוע או רק דמיינתם
אותו בברור ,ההכרה התת-מודעת רושמת זאת כעובדה .לכן כה חשוב לשנות אירועי עבר
שליליים ומחלישים לזיכרונות חיוביים .המחשבות והכוונה שלכם מהדהדות לתדרים
ספציפיים ועל ידי שינוי דפוסי התדר שאתם מקרינים באמצעות השימוש בכוח רצון ובמאמץ
מודע ,אתם יכולים לברוא את החיים ,הבריאות הפיזית והנסיבות שאתם רוצים לעצמכם
ולסייע לסובבים אתכם לעשות זאת גם כן.
ההכרה העל-מודעת :כאשר אתם מעלים את דפוסי התדר שלכם ואת שדה רטט התודעה
שלכם ,אתם רוכשים את היכולת להתחבר לרמות גבוהות יותר ויותר של תודעת הבורא.
ברגע שאתם מנקים את הרעשים והעיוותים מעמוד האור שמחבר אתכם אל העצמי הגבוה
שלכם ,ההכרה העל-מודעת זוכה בזרם ישיר של חכמה מההכרה האלוהית .הגוף המנטלי או
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המחשבה הם ההתחלה של כל דבר שנברא בממלכה הפיזית .לעתים קרובות אמרנו לכם:
"אתם יכולים לקבל או להיות כל דבר שאתם יכולים לדמיין" .אתם חייבים תחילה לדמיין
משהו בראשכם לפני שתוכלו לברוא אותו .בזמנים מדהימים אלה של שינוי התפתחותי ,אתם
מושפעים עמוקות על ידי התהליך המואץ של ההכרה התת-מודעת שהופכת מודעת ,וההכרה
המודעת מאפשרת את חלחול תודעת העל בשעה שאתם מתחברים למאגר הקוסמי של
החכמה האלוהית.
הגוף הרגשי :הרגשות שלכם הם הדלק והכוח המפעיל הדרוש כדי להביא את
החזונות/התשוקות/המחשבות שלכם לצורה מוגשמת .האינטנסיביות של הכוונה הברורה
והממוקדת שלכם והעוצמה של האנרגיה הרגשית שלכם ,הן שקובעות את משך הזמן שהדבר
יארך ,ואת איכות המאמצים שלכם .רגשות חיוביים וממוקדים חיוניים כדי להפעיל ולעורר
את כל התשוקות ,החלומות וההתגשמויות שבבריאתם התחלתם באמצעות תהליכי המחשבה
או התהליכים המנטליים שלכם .אתם חייבים ללמוד להצהיר בברור על כוונתכם ואז לברוא
דימוי בלתי-מעורער של מה שאתם רוצים לברוא ,לכוון את המחשבות שלכם לקראת
התוצאה הרצויה ,בעת שאתם נוקטים בצעדים ההכרחיים כדי להביא את תשוקותיכם לכדי
הגשמה.
כאשר אתם מאפשרים לעצמכם להיות מושפעים על ידי ההתנהגות או המחשבות השליליות
של אחרים ,אתם מחבלים ביעילות שלכם כבוראים-שותפים של פעולות הרמוניות וחיוביות
ומדללים אותה .המחשבות שאתם חושבים והרגשות שאתם מרגישים הם שבוראים את מצבי
הסיבה והמסובב או הקרמה שבהתנסויות הגשמיות שלכם .כאשר אתם מעלים את התודעה
שלכם וחוזרים להרמוניה בתוך הגוף הרגשי והגוף המנטלי שלכם ,אתם יורדים מגלגל הקרמה
ורוכשים מצב של חסד ,באמצעותו אתם יכולים לנצל בקלות את כל האפשרויות הנפלאות
שעומדות לרשותכם.
בהתחלה ,הגוף הרגשי המקורי שלכם היה מלא באהבה ללא-תנאי של טבעכם האלוהי והקרין
אותה .במשך הזמן ,ככל ששקעתם עמוק יותר ויותר אל תוך הדחיסות של התודעה הנמוכה,
הרטטים של "אהבה מותנית" החלו להתגשם בכלי האנושי שלכם :הספקטרום הרחב של
האהבה והפחד ,או היעדרות האהבה הטהורה ,מהם כל שאר התחושות הרגשיות השליליות
נבעו והפכו לנורמה.
אהובים ,המטרה שלכם היא למזג את הצ'אקרות העיקריות של ישותכם הפיזית ולהביאן
להרמוניה ולאזן את שדות האנרגיה המנטליים והרגשיים שלכם ,כדי שהמהות הרוחנית
שלכם תוכל להאיר ולמלא אתכם בעוצמות הבריאה שהן מתת האל .כדי לאזן את שדה הגוף
המנטלי/רגשי שלכם ,אתם חייבים ללמוד לסמוך על האינטואיציה המנטלית שלכם בשעה
שאתם מבקשים להעניק תוקף לאמיתות הגבוהות יותר אליהן אתם מתחברים במסעכם
19

האינסופי אל ההארה ,ולשלבן .חיוני שתעניקו תוקף לאמיתות שלכם באמצעות משגוח
הלב/הנשמה שלכם ואז תתאמצו לחיות אותן אמיתות כמיטב יכולתכם.
אתם לומדים לבטוח בחכמת ההכרה העל-מודעת שלכם ולהשתמש בה כאשר אתם משלבים
את כל התכונות ,האיכויות והסגולות של קרן האלוהים וקרן הנשמה שלכם .החזונות
והחלומות שלכם מתגשמים בקצב הולך וגובר כאשר אתם לומדים לחיות בעוצמת הרגע
האלוהי או בנקודת הדממה של הבריאה .ריפוי העבר ,כתיבת תסריט העתיד ,והחיים בעוצמת
הרגע הופכים לנורמה עבור רבים מכם בשעה שאתם מביאים לידי שלמות את יכולות
הבריאה המשותפת שלכם וחוזרים למאסטריות-עצמית.
כאשר שדה הגוף הרגשי הוא הכוח המניע שבכם ,אתם פגיעים לגאות ולשפל הרגשיים
החזקים של התודעה הקולקטיבית ולגוף תשוקת האלטר-אגו שלכם .אתם חייבים לבחון
ולגלות כיצד הרגשות מניעים אתכם ושולטים בכם באמצעות התשוקות והרצונות שלכם,
ואתם חייבים לבחון מקרוב את המניעים שלכם.
תוצאת איחוד הגוף הרגשי/מנטלי ,או הלמידה כיצד להשתמש באינטליגנציה הרגשית שלכם,
היא איזון של עוצמה בין הגוף הרגשי והגוף המנטלי ,באמצעותו אתם מתחילים בתהליך של
הבנת עצמכם ,ואתם הופכים מיומנים בזיהוי הכוחות המניעים שמאחורי הפעולות שלכם.
כאשר אתם מתחילים להבין את דרכי הפעולה של חוקי היקום ,אתם מבינים שהתאמת
רצונכם עם רצון האלוהים אבינו/אמנו היא לטובתכם הגדולה ביותר .המצב הרצוי הוא
"ריחוק רגשי" ,בעת שאתם נעים בחן ובבטחה לקראת המטרות המבוקשות שלכם.
על ידי כך שתאפשרו לגוף הרגשי שלכם להתמלא ברוח ,אתם תזכו ,פעם נוספת ,בהזנה ובכל
האנרגיה האוהבת שאתם יכולים להכיל מהרוח הפנימית שלכם .אתם תפסיקו לחפש מחוץ
לעצמכם אחר אישור לערך העצמי שלכם ושוב לא תחוו את נקודות השפל והשיא החדות של
אשליית הממד השלישי והממד הרביעי .אתם יכולים לחיות במצב של שמחה או אושר עילאי
כאשר אתם לומדים לחיות בעולם בשעה שאתם מרחיבים את התודעה שלכם כך שתכלול את
המגוון העצום של הביטויים הרב-ממדיים הנגישים לכם .כאשר אתם מפתחים ביטחון בלתי-
מעורער שאתם יכולים לקבל או להיות כל שאתם יכולים לדמיין ,אתם תהיו מוכנים להתאמץ
כדי להגשים את מטרותיכם .אהובים ,למדו לסמוך על העוזרים המלאכים שלכם ולקבל כוח
ותמיכה מנוכחותם ,כיוון שהם תמיד מוכנים ונכונים לסייע לכם במאמציכם.
כאשר אתם מתחילים להשתמש באינטליגנציה של עצמי הנשמה שלכם ,יש לכם את היכולת
להתחבר לאפשרויות הבלתי-מוגבלות של הרשומות הקוסמיות .עשו בבקשה שימוש
בפירמידת האור והעוצמה שלכם שבממד החמישי ,כדי לעקוף את העיוותים של הממד
השלישי והממד הרביעי ,כיוון שבמקום זה יש לכם גישה לכל חומר כוח החיים הראשוני בו
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תוכלו להשתמש אי פעם כדי לעצב ולברוא את החזונות שלכם לגן עדן חדש עליי אדמות .זה
הזמן להגשים נסים בממדים עצומים ,בכם וסביבכם ,ועליכם לדעת שאתם שותפים עם הרוח
בכל דבר שאתם עושים.
כאשר הרוח מאירה את טבעכם הרגשי ,האהבה מרככת את רגשותיכם ,ואף-על-פי שיש לכם
עדיין "טבע אנושי" ,אתם לומדים להפוך מנותקים ואתם צופים באירועים שבחייכם מנקודת
מבט גבוהה יותר ,נקודת מבט של מאסטר .המטרה שלכם היא לשלב את הגוף הרוחני ,הגוף
המנטלי ,הגוף הרגשי והגוף הפיזי שלכם ,ובאמצעות שילוב זה תחיו במצב תודעה נעלה בעת
שאתם מתאחדים עם ההיבטים הרבים של העצמי האלוהי שלכם .אתם יוצאים ממצב של
התהוות ונכנסים למצב של הוויה .אתם הופכים על פיו את התהליך בו התחלתם לפני אלפי
שנים ,כאשר ירדתם אל תוך ממלכת החומר והתחלתם בתהליך של בניית מקדש הבשר בו
תכילו את מתנת החיים היקרה שלכם ,את עצמי הרוח שלכם .יידרש זמן כדי להגשים נס זה
של בריאה או בריאה מחדש ,אהובים ,אבל אנו יכולים לעזור לכם להפוך את התהליך כואב
פחות ומהיר יותר.
אתם נמצאים בתהליך של מציאת דרככם חזרה אל "אהבת הלב המקודש" ,שהיא האהבה ללא
תנאי ,וככל שאתם מתחילים לחוות שלוות נפש ,אתם תתחילו לחוות שמחה ואושר עילאי
בלבכם ,כיוון שאלה בלתי-נפרדים .אפשרו לנו לחזק את עוצמתכם המנטלית ואת הנחישות
שלכם לנוע קדימה בנתיב ההארה .עם כל נשימה שלכם ועם כל פעימת לב ,אתם מתמלאים
בשיקוי החיים הנפלא הישר מלב האלוהים אבינו/אמנו .דעו שאנו קרובים תמיד כדי להדריך
אתכם ,לשמור עליכם ולעורר בכם השראה.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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בריאה והתפתחות ~ נקודת מבט קוסמית
מאי 2005
מאסטרים אהובים ,הרשו לנו לצלול עמוק יותר אל תוך תפיסת הדואליות והקוטביות.
הסברנו לכם שהנושא העיקרי ביקום הזה הוא הגיוון ,באמצעותו כל ההיבטים )ניצוצות או
נשמות( שפרצו ממרכז לב האלוהים אבינו/אמנו ,צוו לצאת ולברוא בדרכים מגוונות רבות
ככל שהאפשר .לפני שיצאתם למסע ,לפני שהתפצלתם לניצוצות תודעה פחותים יותר ויותר,
קרן האלוהים שלכם או נוכחות האני הנני קידדו משימה אלוהית קוסמית עמוק בתוך לבכם
המקודש .זה היה הכוח המניע שמאחורי כל ההתגלמויות שלכם .בתקופות חיים רבות,
תשוקה בוערת זו סייעה לכם להתגבר על קשיים אדירים ,לברוא דברים נפלאים רבים,
ובתקופות חיים אחרות היא בראה אי-שביעות רצון קוסמית ששום כמות של עושר ,כוח או
הישגים גשמיים לא יכלה לכבותה ,כיוון שאתם לא הלכתם בעקבות תשוקת הנשמה העמוקה
ביותר שלכם.
ברמה מסוימת ,אנו כבוראים-שותפים ,שמשמעות הדבר כל ישות בעלת נשמה שקמה ביום
קוסמי דגול זה ,סייענו בבריאת כל הדברים שבהתנסות אוניברסלית זו .כאשר האלוהים
אבינו/אמנו שילח את ה"מילה" ,או את צורת המחשבה" :ויהי אור" ,כולנו סייענו להקרין את
האור השבור ,או את הקרניים הגדולות של תודעת הבורא ,החוצה אל תוך הריק החשוך של
החומר הקדום הלא-מוגשם .בהכוונת האלוהים ,שנושא את המיקוד המנטלי של האלוהים
אבינו ,ממלכת המלאכים ,שנושאת את המיקוד האהבה של האלוהים אמנו ,וכל הישויות
החשות ,סייעו לברוא את הממדים ותת-הממדים הרבים אשר מכילים קבוצות כוכבים,
מערכות שמש ,גלקסיות ,פלנטות וצורות חיים רבות ומורכבות ,שמעבר להבנה האנושית.
"אור" במונחים רוחניים מוגדר כקרינה אלקטרומגנטית ,נביעה אלוהית ממרכז לב/תודעת
הבורא העליון .הוא מהות החיים וכל שהוא הבורא מצוי בתוכו :האיכויות ,הסגולות,
ההיבטים והתכונות שנשברו אל תוך שתיים-עשרה הקרניים הגדולות של תודעת הבורא
באמצעות האלוהים אבינו/אמנו ,שליטי היקום הזה.
קיימת רמה מסוימת של אור הבורא בכל דבר בקיום ,דבר אינו קיים מחוץ לו .מסיבה זו הוא
מכונה לעתים קרובות "אור חי"; ואין זה משנה עד כמה קטן או עמום ,הוא חייב להיות נוכח
כדי להתקיים .אתם ,כניצוצות של אלוהות ,באתם עם כמות ספציפית של אור הבורא
המאוחסנת בתוך תא ליבת יהלום האלוהים; אולם ,החלק הגדול יותר של האור האלוהי
שלכם נותר מאוחסן בתוך העצמי האלוהי שלכם ,בממלכות הנשגבות של התודעה הגבוהה
יותר .תהליך ההתעלות כרוך במשיכה של כמות מרבית של אור הבורא שהכלי הפיזי שלכם
יכול להכיל .כאשר אתם שבים להרמוניה בעולמכם מבחינה פנימית וחיצונית ,הגופים שלכם
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~ הפיזי ,המנטלי ,הרגשי והאתרי ~ נערכים לקבל "הארה רוחנית" או "אור חי" מהעצמי
האלוהי שלכם.
קשה יותר למוח האנושי להבין את גודלה ומורכבותה של הבריאה ברמה קוסמית ,מאשר
לתינוק להבין את תפיסות המתמטיקה ,המדע והשפה ברמה אוניברסיטאית .כל המידע והידע
שחלקנו אתכם בשנים האחרונות הללו מהווים רק את התפיסות הבסיסיות ביותר ,ונוגעים
רק בקצה דרכי הפעולה האמיתיות של היקום ובעוצמה ,באהבה ,בחכמה ובפוטנציאל
העצומים של האלוהים אבינו/אמנו והבורא העליון.
כדי להבין את הוראת העידנים הקודמים ,האנושות ניסתה להביא אמיתות/תפיסות קוסמיות
מטה אל תוך המיקוד הצר של ה"תודעה האנושית" .סיפור בראשית הישן גורס שהשמיים
והארץ נבראו בשישה ימים ושביום השביעי ,האלוהים נח .יום קוסמי או אוניברסלי מכיל
טריליונים על טריליונים של הימים הארציים שלכם ,ואכן ,נדרשה כמות זמן בלתי-נתפסת כדי
לברוא יקום זה .הסברנו שלאחר שהבורא העליון זע והקרין כמות בלתי-נתפסת של רסיסים
של עצמו ויזם את בריאת הכל-יקום ,הוא נכנס למנוחה כצופה כל-יכול.
היום הקוסמי הנוכחי עבור יקום זה קרב לסיומו ,והבורא העליון נוטל פעם נוספת חלק פעיל
בבריאת היקום על-ידי הקרנת מהות החיים ,כך שתעטוף ותקיף את כל שנברא בהכוונת
האלוהים אבינו/אמנו .רק אותם צורות מחשבה וזיכרונות שתואמים לתכנית האלוהית
יוותרו ,כל השאר ידמו כחלום רע ויתפוגגו בהדרגה .כל הבריאה חייבת לנוע קדימה ,אף ישות
בעלת נשמה לא תיוותר מאחור.
כל המגוונות האדירה של היקום הזה הובאה אל הפלנטה המיוחדת והיפהפייה שלכם המכונה
כדור הארץ או גאיה ,ואתם כנושאים המיועדים של מגוונות זו הסכמתם לפצל ולהשקיע את
עצמכם בדחיסות ובקוטביות של הממדים הנמוכים יותר .המטרה הסופית שלכם הייתה לנוע
עמוק אל תוך הרבדים המרובים של ההפרדה ,ואז לחזור בהדרגה לתודעת אחדות .זה התהליך
הנפלא בעיצומו אתם נמצאים .היה זה תהליך ארוך וכואב ,אבל אתם מצליחים ,אהובים.
אתם שבים ותובעים את טבעכם האלוהי ובעת שאתם שווים אל נתיב הביניים ,אל עוצמת
ההווה ולומדים להישאר ממוקדים בלבכם ,אתם נזכרים מי אתם ,מדוע אתם על כדור הארץ,
ואת ההוד וההדר אליהם נועדתם לחזור.
סיפור אדם וחווה וגן העדן עוות אף הוא במשך העידנים ,במאמץ להביא את התפיסה מטה
לרמת ההבנה האנושית .מלומדים ואנשים חכמים רבים הרהרו שוב ושוב במשמעות הסיפור
התנ"כי של בריאת אדם וחווה .המקורות הקוסמיים של סיפור יפהפה זה מתארים כיצד אתם,
במהות האלוהית האנדרוגנית המושלמת שלכם ,המכונה גוף האור של האדם הקדמון,
התחלתם במסעכם מטה דרך הממדים הרבים .כחלק מהתכנית האלוהית למגוונות ,הגיע זמן
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שבו המהות שלכם התחלקה לחצי ,כאשר חלק אחד נושא את תכונות הזכר של האלוהים
אבינו ,והחלק האחר נושא את סגולות הנקבה והאיכויות של האלוהים אמנו .ואין האחד יותר
או פחות מן האחר; אתם והעמית האלוהי שלכם שווים ,ותמיד הייתם .פוטנציאלית ,הייתה זו
קריעה כואבת של עצמי מעצמי ,וכדי לעשות זאת מבלי לגרום לטראומה רבה למהות
המרכזית שלכם ,היה צורך לצמצם את התודעה שלכם .במילים אחרות ,צעיף השכחה הונח
על פני חלק מהזיכרון שלכם ,זיכרון המקורות והנרחבות שלכם .אפשר לומר שחלק מכם שקע
בשינה עמוקה ,כפי שמסופר בסיפור אדם וחווה ,ואתם נשארתם שקועים בשינה במשך כל
העידנים הרבים הללו .רק עכשיו אתם מתחילים בתהליך ההתעוררות והשיבה לתודעה
מלאה .לרבים מכם יש עכשיו את היכולת להתחבר עם העמית האלוהי שלכם או לתקשר
עמו ,שברוב המקרים נותר בממלכות הגבוהות יותר כדי לתמוך בכם כאשר הגיע תורכם
להתגלגל ,ופעם נוספת ,לחוות את עולם הדואליות והקוטביות.
כאשר אתם ,בגופי האדם/חווה הקדמון המושלמים שלכם ,צעדתם לראשונה על כדור הארץ,
שתהודתו הייתה תדרי הממד החמישי והממד השישי הגבוהים יותר ,בן הזוג האלוהי שלכם
היה אתכם וכדור הארץ היה גן עדן אמיתי ,הגן של עדון ] ,[Garden of Edonכפי שהיה ידוע
בממלכות הגבוהות יותר .כל ההזנה לה הזדקקתם סופקה לכם מהאוויר והמים שהיו מלאים
במהות אור הבורא.
אתם ידעתם כיצד לברוא באמצעות מחשבותיכם את כל הדברים להם הזדקקתם כדי
להתקיים בנוחות בעולם גן-עדן זה ,וחייתם בהרמוניה מוחלטת עם המשימה הארצית
האלוהית שלכם ורצון האלוהים אבינו/אמנו .אולם בהדרגה ,במשך הזמן ,כדור הארץ שקע
עמוק יותר אל תוך התדרים והטווח הרחב יותר של הקוטביות והדואליות ,תודעת האנושות
החלה להתרחק יותר ויותר מתחושה של אחדות עם הכל ,ומנתיב הביניים של ההרמוניה
והאיזון .כך נוצרה הסמליות של עץ הדעת ,או הופעת תודעת הקוטביות של טוב ורע.
משמעות גירושם של אדם וחווה מהגן של עדון גם היא שונה מאוד מכפי שמסופר בכתבים
האנושיים הקדומים .מה שסופר הוא רק מטפורה לתורות האזוטריות האמיתיות .מסנני
השכחה הפכו חזקים יותר ,ותחושת החיבור עם הממלכות הגבוהות והעצמי האלוהי שלכם
הצטמצמה יותר ויותר .הגיע זמן שבו שוב לא יכולתם לשאוב את פרי החיים ממהות האוויר
והמים ,ואיבדתם את היכולת שלכם לברוא את כל מה שרציתם באמצעות כוח המחשבות.
היה עליכם ללמוד להזין את עצמכם באמצעים פיזיים ללא עזרתו של העצמי הגבוה שלכם,
או "בזיעת אפכם" .לכן ,העולם שהיה בעבר גן עדן הפך בהדרגה לעולם של מאבק ומריבה.
כפי שאתם יודעים ,ככל שאתם נעים יותר אל תוך הדחיסות ,כך הופך הטבע הדואלי שלכם
מודגש יותר ,וכך קיימת סבירות גבוהה יותר שתהפכו מקוטבים ו"צרי מוחין" בחשיבתכם.
במשך העידנים הרבים ,ה"טבע האנושי" שלכם הפך לכוח הדומיננטי שבהתנסות החיים
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שלכם .אתם החלפתם בהדרגה את תפיסת האחדות והאהבה ללא-תנאי כלפי כל הבריאה,
בתחושת נפרדות ,בשיפוט ,ובאהבה שלצדה תנאים רבים ,והתוצאה הייתה פחד ,רגשות
חוסר-ערך עמוקים ,מחסור ,רגשות המונעים על-ידי האגו במקום רגשות שהרוח מהווה להם
השראה.
נשמות יקרות רבות ניסו בגבורה לשמור על נתיב הביניים ולשמר חיבור עם התודעה
הפנימית שלהן .אלה הן הנשמות האמיצות במשך כל העידנים וכנגד כל הסיכויים ,שאפו להגן
על החלשים והתמימים ,ולשמר חוק וסדר לטובתו הגדולה של הכלל .הן היו אלה ששמרו על
חיבור עם הרוח והביאו רעיונות נשגבים שהם האוצרות הפילוסופיים של העבר.
למרבה הצער ,נשמות רבות אף יותר התרחקו מנתיב האור ושקעו עמוק יותר ויותר אל תוך
הדחיסות והעיוותים של הממד השלישי והממד הרביעי .אלה הן הנשמות המסכנות שאיבדו
לא רק את החיבור שלהן עם הרוח ,אלא גם הרבה מהתודעה האנושית שלהן ,והפכו למה
שאנו כינינו כבעלות תודעה חייתית/אנושית .הן שקעו לחלוטין ברטטים של שלושת
הצ'אקרות התחתונות ,עם דחפים אינסטינקטיביים חזקים הממוקדים בהישרדות החזקים,
טבע מיני חזק וכמעט ללא תחושה של אהבה או חביבות כלפי אחרים .תחושת עצמי ושימור
העצמי הייתה בדרך כלל הכוח המניע ,לעתים קרובות תוך פגיעה באחרים .רבים אפילו לא
הזינו את ילדיהם או הגנו עליהם וגם לא על ממלכת בעלי החיים.
התכנית הגדולה עבור האנושות וכדור הארץ נועדה מראש להצליח .מעולם לא היה הבורא
והאלוהים אבינו/אמנו ,שאוהבים את כל הבריאות שלהם ללא תנאי ,שולחים אותנו למשימה
גדולה ומסוכנת שכזו ללא תכנית אל-כשל .לא נכשלנו ,לוחמים אמיצים שלי .למעשה,
הצלחנו מעבר לכל הציפיות של המארח השמיימי .כאשר אתם מעלים את התודעה שלכם,
אתם מסייעים לכל בני האדם לשחרר את כבלי האשליה ומגבלת הדחיסויות הנמוכות יותר,
וגם הם מורמים לאיטם .אתם בראתם נתיב של אור עבורם ,כדי שמסעם לא יהיה כה מסוכן
או כואב כפי שהיה מסעכם .כל צורת מחשבה מעוותת ושלילית שאתם מחזירים לאיזון היא
עוד מכשול שאתם מסירים מדרכה של התודעה הקולקטיבית של האנושות .כאשר אתם
שבים בהדרגה למרכז ומסירים את האנרגיות המנטליות והרגשיות שלכם מהספקטרום הרחב
של הקוטביות ,דבר מופלא מתרחש .מטוטלת הדואליות אינה מתנדנדת עוד בעוצמה רבה כל-
כך או מתרחקת מהמרכז ,וטווח או קשת הקוטביות מצטמצמים בהדרגה .יחד ,אתם לוחמי
האור והאמת ,השבתם להרמוניה טריליונים על טריליונים של צורות מחשבה שליליות .אין
לכם מושג איזה נסים בראתם.
אנחנו יודעים שזה מדאיג כאשר אתם מביטים סביב על התוהו ובהו שבעולמכם ועל כל
הפעולות הברבריות ,הכאב והסבל שהאנושות עושה וחווה .זו היא המציאות של התנסות
הממד השלישי הנמוך יותר; אולם ,כאשר אתם מתמקדים במציאות שלכם ,התודעה שלכם
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נעה אל תוכה ואתם מוסיפים לטווח הרחב ביותר של תודעת הקוטביות והדואליות .כאשר
אתם לומדים לשמר מיקוד במרכוז ובהרמוניה ,אין משמעות הדבר שאינכם מודעים למה
שמתרחש בעולם הדואליות ,אולם כוח הרצון ,האנרגיות והתשוקות שלכם ממוקדים לגמרי
בעוצמת הרגע ומאפשרים לעצמי האלוהי שלכם להקרין דרככם את הרטטים המתמירים
והמרפאים של האהבה והטרנספורמציה.
המחלוקת הגדולה והמתמשכת בנוגע לתיאוריות האבולוציה בניגוד לבריאה היא תרגיל עקר
של הממד השלישי .שתי התיאוריות נכונות ,אבל בוודאי שלא בדרך בה הן הוצגו על ידי
המלומדים וההיסטוריונים של העבר .אהובים ,ותרו על האנרגיות של השיפוט והחוסר.
שחררו את האמונות המגבילות הישנות ששוב אינן משרתות את טובתכם הגדולה ביותר.
שמרו על ראש פתוח והרחיבו את האמונות שלכם כדי לאפשר לתודעה שלכם להתרחב בעת
שאתם מתחברים לספריות הקוסמיות של החכמה האלוהית .התכווננו לעצמי האלוהי שלכם
כאשר אתם חותרים להחליט מהי האמת הגבוהה ביותר שלכם .הקשיבו לחכמת מרכז
הלב/הנשמה שלכם ,ואפשרו למוח שלכם להתחבר למהות האמת הגבוהה יותר המאוחסנת
בתוך מבנה המוח שלכם .באתם לכאן עם כל החכמה ,המידע ,הכשרונות והיכולות להם
תזדקקו אי פעם כדי לברוא גן עדן על פני כדור הארץ .הגיע הזמן לתבוע מחדש את המורשת
האלוהית שלכם כבוראים-שותפים רבי עוצמה של יופי ,שמחה ,שפע ודו-קיום שליו עם כל
ההיבטים המגוונים של הבריאה.
האמונה שלנו בכם מעולם לא התערערה והכבוד שלנו לאומץ לבכם ולנחישותכם גדל ללא
הרף ,כמו גם אהבתנו לכם.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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הגיע הזמן להתחיל מחדש .האם אתם מוכנים?
יוני 2005
מאסטרים אהובים ,מרגע זה ואילך אנו מבקשים מכם לשלב תפיסה חשובה זו כאמת שלכם.
דעו ללא כל ספק ,שכל מחשבה שאתם חושבים ,כל פעולה שאתם עושים ,משפיעות על כל
שאר האנשים בעולם .אינכם אי בודד .אינכם מבודדים .אינכם לבד .מעולם לא הייתם ולעולם
לא תהיו .ככל שהעוצמה וההשפעה שלכם גדלות כמאסטרים מיומנים של בריאה-משותפת,
הגבולות הרגשיים והאינטלקטואליים שלכם מתרחבים אף הם .הרגישו באפקט האדווה של
דפוסי הרטט שלכם בעת שהם יוצאים ומתחברים עם רטטים דומים בכל רחבי העולם.
איזה סוג של תדרים ,צורות מחשבה ורמות תודעה אתם רוצים לשלח החוצה אל תוך העולם,
כדי שישולבו אל תוך זרם החיים של התודעה הקולקטיבית .חשבו על זה .זה הזמן לשוב
ותבוע לעצמכם את נפלאותכם .זה הזמן לשחרר את כל הפחד ,האשמה והתירוצים
המגבילים .תרגלתם הגבלה די זמן .הגיע הזמן לחוות את "העצמי האמיתי" שלכם ,ולהראות
מה אתם מסוגלים להשיג במישור הקיום הארצי .מה עוצר מכם לתבוע את המתנות
האלוהיות השייכות לכם? יחד ,כחיל החלוץ ,הניחו לנו לסייע לכם לנוע קדימה בקצב מהיר
יותר ומתוך נחישות אמיצה .כאשר אתם מצהירים על המאסטריות העצמית שלכם ומפגינים
אותה ,אתם תחליקו את הדרך כך שאחרים שבאים בעקבותיכם יוכלו לרכוש את הידע
ההכרחי כדי לחצות את נתיב החניכה וההתעלות.
אתם זרעי הכוכבים .אתם מראי הדרך .אתם אלה שבאו לכדור הארץ כדי להבטיח את הצלחת
הניסוי הגדול הזה .אלה מכם שמסרים אלה מהדהדים בקרבם אינם בני כדור הארץ .אתם
הפכתם מודעים לעצמי ,להיבט של הבורא העליון ,ברמה אוניברסלית ואולי אפילו ברמה כל-
יקומית .דיברנו על כך בעבר ,אבל חשוב שתהיו מודעים לכך שלגיונות האור המגולמים כעת
על כדור הארץ מורכבים מישויות אלוהיות מקצותיו הרחוקים של הכל-יקום ,ישויות דגולות
שהסכימו לשלוח היבטים של עצמן מטה אל תוך הממד הנמוך יותר ,כדי שיוכלו לחוות מתנה
נפלאה זו של רצון חופשי מוחלט בשעה שהן מגשימות מנדט מעת הבורא .אתם ,כניצוצות
של האלוהות ,הגעתם עם יכולות מצומצמות ביותר; אולם תמיד היה לכם עורק-חיים שחיבר
אתכם אל המקור ואת המקור אליכם ,עורק-חיים שלא ניתן לנתקו ואשר הופך חזק ועוצמתי
יותר ויותר ככל שאתם פונים פנימה ומאיצים את תהליך השבת כל היבטי העצמי האלוהי
שלכם לעצמכם.
זו הזדמנות שלא הייתה מצויה בידי האנושות מאז שקעתם אל תוך הדחיסות ,ובכך אנו
מתכוונים ,מאז שצעיף השכחה החל לסוכך על זיכרונכם .שכחתם לאיטכם מדוע באתם לכדור
הארץ ,מהי המשימה שלכם ,מהיכן באתם ,ועד כמה נרחבים אתם באמת .אחסנתם הרבה
מהחכמה שלכם בחבילות אור בתוך רמות הרטט הגבוהות יותר של המוח שלכם ,עד אותו
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זמן שבו ,פעם נוספת ,תתעוררו ותתבעו לעצמכם מחדש את זכותכם להתחבר להיסטוריה של
המקורות שלכם ולחכמת היקום.
אהובים ,אתם חייבים להיות נועזים וחייבים להיות אמיצים ,ואתם חייבים לצאת מאזור
הנוחות שלכם .אתם חייבים להיות מוכנים לחוות מעט אי-נוחות ,אבל לא כפי שחוויתם
בעבר ,כיוון שזה הזמן לבקש ולקבל קלות וחן .אינכם חייבים לסבול והקיום היום-יומי שלכם
לא חייב להיות קשה כפי שהיה בעבר .שחררו את כל המטען שנשאתם תקופת חיים אחר
תקופת חיים .זוהי תקופת החיים שבה אתם יכולים לנקות את הלוח ולהתחיל מחדש .זה
הזמן לבנות מחדש את האמונות שלכם ולשדרג אותן .זה הזמן למיין את המחסן העצום
שלכם שמכיל התנסויות מן העבר ולשלב ולתבוע כאמת שלכם את הידע החיובי ואת החכמה
מתקופות החיים הרבות שחייתם על המישור הארצי .עכשיו הוא הזמן לשחרר את עצמכם
מהכבלים בהם אסרתם את עצמכם.
לפני עידנים רבים ,זומנתם יחד מכל רחבי היקום הזה .התקבצתם בקבוצות גדולות ולכל
קבוצה ניתנו משימות ספציפיות מאוד .נאמר לכם שאתם תשכחו באופן מודע ,אך שהמשימה
האלוהית שלכם וכל תת-המשימות שלכם יוטבעו אתרית כתרשים אלוהי בתוך לבכם הקדוש.
אתם תחוו מגוונות רבה ועולמות נפלאים רבים ,ויהיו חלוקות רבות עוד יותר לרסיסי עצמי
קטנים יותר ויותר .הנחנו בתוך לבכם הקדוש זרעי אהבה וזיכרונות זוהרים של החיבור
האלוהי שלנו ,האחד עם השני .מתגי זמן הונחו בתוך תרשים זה ,מוכנים להדהד עמוק בפנים
ולהפעיל אי-שביעות רצון אלוהית ,שתדחף אתכם להיענות לקריאה ל"התעורר" פעם נוספת.
מוטיב חוזר יתחיל לנגן בתוך תודעת אלה שמאזינים" ,הגיע הזמן להתעורר .הגיע הזמן
להיכנס פנימה .הגיע הזמן להתרומם מעלה ולהתחיל במסע הביתה".
מיליונים על מיליונים של נשמות יקרות מתעוררות כאשר שעון הזמן הפנימי מתחיל לרטוט
בתדרי ההתעוררות .הוא אומר" :הגיע הזמן .האם אתם מוכנים?" הגיע זמנכם ,ילדים,
ניצוצות האור ,שמשות/ובנים ובנות האלוהים אבינו/אמנו ,להתעורר .הגיע הזמן לחזור למצב
האמיתי שלכם כשליחי אור אהובים של המסדר הגבוה יותר .הגיע הזמן לזכור ,אתם כבר
מחוברים ויש לכם גישה לכל שאי פעם רציתם .למה אתם מחכים?
אי-שביעות הרצון האלוהית של השינוי הקוסמי נפוצה בעולם כיום .המציאות של אשליית
הממד השלישי והממד הרביעי מתפוגגת לאיטה ומוחלפת בתשוקה לאחדות ,להרמוניה
ולשוויון לכל .נשמות יקרות רבות מגלות ששוב אין להן הרבה מן המשותף עם המשפחות
הפיזיות שלהם ועם ידידיהן משכבר הימים ,וששוב הן אינן נהנות מרבים מהאירועים
והכינוסים המסורתיים של העבר .כאשר אתם מתקבצים בקבוצות הנשמה ,לעתים קרובות
אתם מרגישים תחושה עזה של שלווה והתאמה ,תחושה של איחוד מחדש ,וכך הוא .אתם
שבים ומתחברים עם קבוצות הנשמה ושותפיכם למשימה ,וכאשר אתם מתקבצים יחד
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בפירמידות האור המיוחדות שלכם ,אתם מביאים את דפוסי הבריאה הגיאומטריים המורכבים
בעת שאתם מציתים ושבים ומאשרים את ההסכמים שערכתם זה עם זה לפני זמן כה רב.
אתם חלק אינטגרלי מקבוצות רבות שכאלה ,וכאשר הזמן מאיץ ,אתם תתקבצו בכוחות אור
דינמיים וגדולים עוד יותר ,וההשפעה שלכם תורגש בכל רחבי העולם והלאה אל היקום.
אנו יודעים שאלה זמנים מבלבלים מאוד עבורכם ,אמיצים שלי .המציאות שלכם משתנה
מרגע לרגע .אנו מודעים לכך שאתם ,לוחמי האור ,חווים תסמינים פיזיים ,מנטליים ורגשיים
מטרידים ובלתי-רגילים רבים .לפעמים קשה להישאר ממורכזים ולהתמקד בעוצמת הרגע,
כאשר תכופות דומה שהעולם שלהם מתהפך .תחושות אי-ודאות ופחד מפני העתיד עולים
ממקום עמוק בתוככם והחלומות שלכם מטרידים לפעמים ומותירים אתכם מתוסכלים
וחרדים .כאשר העצמי הרוחני שלכם תופס פעם נוספת שליטה בתוך הכלי הפיזי שלכם ,אתם
הופכים מודעים לכל שאינו נמצא בהרמוניה עם תדרי האור הגבוהים יותר אשר חודרים אל
תוך ההיבטים העמוקים והאינטימיים ביותר של ישותכם .נושאים מרכזיים עמוקים מהעבר
הרחוק שלכם צפים ועולים לפני השטח כדי שתוכלו להתמירם ולהביאם לאיזון ,פעם אחת
ולתמיד .אתם לומדים לתפקד כישויות רב-ממדיות ,וכאשר אתם מתחברים לתדרים של
הממדים הגבוהים יותר ומשלבים אותם בתוככם ,הדבר מפעיל פעולה כימית בתוך הכלי הפיזי
שלכם שיכולה להיות לא נוחה .יידרש לכם זמן כדי להתרגל לשינויים שמתרחשים בתוככם
וסביבכם.
רבים מהתסמינים שאתם חווים הם תוצאה של תהליך הטרנספורמציה המואץ באמצעו אתם
נמצאים .יש כמויות גדולות של מידע והדרכה בכל הקשור לנושאי בריאות ותזונה בשעה
שאתם נעים מבעד לשינוי העידנים ,המעודדים אתכם לאמץ את השינויים והמנהגים
שמהדהדים עם האמת הפנימית שלכם .אולם ,מחשבה חשובה שהיינו רוצים לציין בפניכם
היא שאתם ,העצמי הגבוה והעוזרים/המדריכים המלאכיים שלכם ,יודעים מה טוב ביותר
עבורכם .הגיע הזמן לפנות פנימה ,אהובים ,כדי לקבל את ההדרכה והסיוע שהולמים ביותר
עבורכם .כל עוד תחפשו מחוץ לעצמכם אחר תשובות ואישורים ,כך יקשה עליכם להתחבר
למקור החכמה האלוהי שלכם עצמכם .כל אחד מכם מסוגל לקבל את תשובותיו שלו ,בעזרת
גוף הטבע ,העצמי הגבוה והמדריכים והמורים שלכם.
כדי לעזור לכם לכונן מחדש חיבור טהור וחזק עם העצמי הגבוה שלכם ,המדריכים הרוחניים
שלכם ,העוזרים המלאכים ועם אלה שרוצים לעבוד אתכם בממלכות הגבוהות יותר ,אנו
מציעים את התרגיל הבא :מקדו את המודעות שלכם בתוך מרכז הלב שלכם בשעה שאתם
נושמים כמה נשימות עמוקות .נועו במהירות אל תוך מקדש הלב הקדוש שלכם .דמיינו )בכל
אופן שנראה לכם( את הישות המהותית שלכם עולה במעלה עמוד השדרה ויוצאת מצ'אקרת
הכתר .אתם נעים במהירות במעלה עמוד האור שלכם ואל פירמידת אור חדשה ואישית
שתוכננה במיוחד כמקום מפגש עבורכם ,ועבור העוזרים והשותפים שלכם בממלכות הגבוהות
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יותר .נועו אל תוך מרחב מקודש זה ושכבו על שולחן הקריסטל .בעודכם עושים זאת ,הביטו
סביב וראו כיצד כל אלה עמם אתם רוצים לתקשר ולעבוד ,יושבים בכיסאות הקריסטל
שמקיפים את השולחן .קחו רגע וזהו מי נמצא אתכם בפירמידה שלכם .כמו בכל פירמידות
האור שבממדים הגבוהים יותר ,קריסטל-קוורץ בעל שתי קצוות תלוי מקצה הפירמידה ומעל
מרכז שולחן הקריסטל .הניצוצות המחשמלים דמויי הברק מוקרנים מהקריסטל הענק אל תוך
החדר .זו המהות הנעלה של הבורא העליון והאלוהים אבינו/אימנו .יש מזרקה מתחת לשולחן
עם להבה סגולה בוהקת שזורמת אל החדר ואשר תתמיר כל אנרגיה צורמת שאתם מביאים
למקום זה כדי שתשתחרר ותטהר.
שאלו את השאלות הבוערות ביותר שלכם .בקשו תשובות ופתרונות ברורים לבעיות
הבריאות ומצבי החיים המתוחים שלכם .בקשו שיכוונו אתכם אל האדם או המידע שיסייעו
לכם להשיג איזון והרמוניה בתוך הכלי הפיזי שלכם ,בכל הקשור לנושאים רגשיים או להשיג
בהירות ומיקוד מנטליים .תמיד בקשו את טובתכם הגבוהה ביותר ואת התוצאה הטובה
ביותר לכולם .בואו למקום מקודש זה לעתים קרובות ככל האפשר כדי לחזק את החיבורים
ואת יחסי הקרבה שלכם עם משפחת האור שלכם.
אמרו לעצמכם" :אני תובע לעצמי את זכותי האלוהית מלידה ואת החיבור שלי עם העצמי
הגבוה שלי ,עם משפחת הנשמה שלי וכל ישויות האור עמן עליי לעבוד ולתקשר ,כדי
להתחבר עם החכמה והאמת הקוסמיות שעליי לשלב ולחלוק .כאן ועכשיו ,אני שב ותובע
לעצמי את המאסטריות שלי ואת כל האיכויות ,הכשרונות ,הסגולות והתכונות של העצמי
האלוהי שלי .אני משתוקק להיות דוגמה אנושית חיה לאהבה ,להרמוניה ,לשפע ולשמחה .אני
הנני אהבה אלוהית ,אני הנני אור אלוהי ,אני הנני רצון אלוהי ,אני הנני חכמה אלוהית
בפעולה .וכך יהיה! וכך הוא! אני הנני הוא שאני הנני!"
זכרו ,אהובים ,אינכם אמורים להזדקן ולסבול תהליך מוות כואב .בהתנסויות העתיקות שלכם
על כדור הארץ ,לפני ששקעתם אל תוך הדחיסויות הנמוכות יותר ,לא היה מוות כפי שבני
האדם חווים אותו כעת .כאשר הגיע הזמן להתעלות אל תוך הממלכות הגבוהות יותר ,אתם
צעדתם אל תוך מזרקה ענקית שבה בערה הלהבה הסגולה ,ושוגרתם מיד אל הממד ההולם
שם סקרתם את תקופת החיים שלכם על כדור הארץ .הייתה תקופת בחינה ולמידה ,ואז הגיע
הזמן להכין את המסע הארצי הבא שלכם .עזיבתכם את כדור הארץ ולידתכם על כדור הארץ
מעולם לא היו אמורות להיות חוויות כואבות כפי שהפכו להיות .הגיע הזמן לכונן מחדש את
אותם זמנים בהם ההגעה לכדור הארץ ועזיבתו הושגו בקלות ובחן .הדבר דמה לצעידה מבעד
לדלת ואל תוך ממלכת קיום חדשה .אתם שחררתם מלבושי בשר ישנים מגוף הקריסטל
שלכם או עטיתם לבושים חדשים כהכנה להרפתקה הגדולה הבאה שלכם.
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אהובים ,אנו מעניקים לכם את הבטחתנו ,שאם זה רצונכם ,אתם יכולים להצטרף ללגיונות
האור הגדולים אשר יצאו יחד כדי להשתתף בבריאת הגלקסיה הזהובה החדשה והנפלאה
שנמצאת במה שניתן לכנות "שלב התכנון הגדול" .כאשר תתעלו ,אתם תילקחו למערכת כוכב
יפהפייה ושלווה ביותר ,ושם תצטרפו לשותפי הנשמה שלכם ולישויות הדגולות מכל רחבי
היקום שתשוקתם היא להשתתף בקפיצה האבולוציונית המרגשת הבאה הזאת בתודעת
הבורא .גלקסיה זהובה זו תהיה חלון הראווה החדש ליקום הזה .אתם ואחרים כמותכם שחוו
את עומקי הדחיסות והדואליות ,תזכו בהזדמנות לחוות את ה"קלות" והיופי של הטבע
הרוחני האמיתי שלכם בשעה שאתם צועדים קדימה כ"בוראים-שותפים אמיתיים ,מיומנים
ומשופשפים" עם משימה חדשה שמקודדת בתוך לבכם הקדוש.
אנו מכבדים אתכם בגין גבורתכם .אנו מצדיעים לכם על שאתם ממשיכים לצעוד בנתיב
במשך כל עידני הזמן הללו .דעו שאנו תמיד קרובים ,משגיחים עליכם ,מסייעים לכם ושולחים
לכם גלים של אהבה ועידוד מהאלוהים אבינו/אמנו.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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פיתוח אי-התקשרות
יולי 2005
מאסטרים אהובים ,כל רמה מתקדמת של התעלות/התפתחות מכילה אמיתות גבוהות יותר,
יחד עם אתגרים והזדמנויות חדשים לרכוש מאסטריות עצמית .יש צורך במשמעת עצמית,
במודעות מוגברת ובנחישות; אולם ככל שתלמדו לשלוט בגוף תשוקות האגו שלכם ולאפשר
לעצמי הגבוה שלכם להדריך אתכם ,כך יהפוך התהליך קל יותר.
כאשר אתם מרחיבים את המודעות שלכם ומתחילים לראות את החיים מנקודת תצפית
גבוהה יותר ,הפרספקטיבה שלכם משתנה .שוב אינכם מתמקדים בשלילי או במה שלא צודק
בחייכם/בעולמכם ,בשעה שאתם מפתחים השקפה חיובית ומתחילים לראות את הטוב
שבאחרים .אתם לומדים להעריך את יופיו של הטבע ואת הדברים הטובים שבעולם ,ואתם
גם מפתחים תחושה של פליאה והודיה כלפי הנסים הרבים שמתגשמים עבורכם ועבור
הסובבים אתכם.
אחד הדברים שקשה ביותר לעשות הוא לשחרר את הרגלי ודפוסי המחשבה המיושנים
והישנים .הרגלים מוטבעים ,סטנדרטים מסורתיים ,כמו גם השפעות עבר חברתיות ,דתיות
ואלה הקשורות לגזע הם רק כמה מהכבלים שאתם חייבים לשחרר בשעה שאתם הופכים
ל"נשמות חופשיות" בתוך מציאות הנולדת מחדש .האנושות ככלל ,כמו גם באופן
אינדיבידואלי ,עדיין לכודה בחצאי-אמיתות ובתפיסות שמקורן מלפני אלפי שנים .כל אחד
מכם מורכב מההתנסויות שלו ,לא רק מתקופות חיים קודמות ,אלא גם מהתנסויות שהיו
לכם מהזמן שהוחצנתם לראשונה אל תוך היבט מודע ואינדיבידואלי של הבורא .לרבים
מדפוסי המחשבה הללו אין מקום בעולם התודעה המורחבת החדש שלכם ,ואתם חייבים
לשחרר השפעות שליליות אלה אם ברצונכם להמשיך בתנועה שלכם קדימה על גבי ספירלת
ההתעלות ,אל תוך ממלכות אור/חכמה גבוהות יותר.
שוב הגיע הזמן לערוך רשימת מצאי ,יקירים .בחנו מה שחררתם בחמש השנים האחרונות.
אילו רעיונות/הרגלים/תחומי אחריות מיושנים שחררתם ומה בא במקומם? מה עוד אתם
צריכים לשחרר או ממה עוד עליכם להתנתק?
האם למדתם שאתם לא קורבן לנסיבות ,ושאתם השולטים בגורלכם? מה אתם עושים עם
עוצמה חדשה זו?
אין אף אחד או שום דבר "שם בחוץ" שעושה דבר-מה לכם או בשבילכם .הוענקו לכם כל כלי
הבריאה ואתם ראויים לכל היופי ,השפע והעושר של היקום הזה .זו זכותכם מלידה .אנו
יכולים לעזור לכם ,להדריך אתכם ולהביא לכם השראה; אולם אתם המלחין והבנאי של
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עולמכם ושל המציאות בה אתם חיים .בכל יום ביומו אתם מקרינים צורות מחשבה ,תחושות
וכוונות אשר משפיעים על מציאות המחר שלכם ובונים אותה .אם אינכם אוהבים את
שבראתם ואת מה שאתם חווים ברגע ,שנו את הגישה שלכם ואת דפוסי המחשבה שלכם
לתדר גבוה יותר וראו את עולמכם משתנה לטובה .זכרו ,כאשר אתם רוכשים מיומנויות
למיקוד המחשבות שלכם ומתרגלים פעולה מכוונת והדרגתית ,עוצמת הבריאה שלכם תואץ
במידה רבה ,הן באופן חיובי והן באופן שלילי.
האם אתם הופכים נינוחים יותר כבוראים-שותפים של התנסויות חייכם ומוכנים עתה לקבל
את הקרדיט/לקחת אחריות כלפי ההתנסויות החיוביות והשליליות שבחייכם גם יחד?
אתם יכולים לנטר ולקבוע איזה סוג של צורות מחשבה אתם מקרינים מכם על-ידי האנשים
שאתם מושכים אל תוך המודעות שלכם .האם אתם חווים משוב שלילי רב או אינטראקציה
שלילית עם הסובבים אתכם? האם אתם עדיין מאפשרים לאנשים לנצל אתכם כדי להרגיש
ראויים? כאשר אתם עושים דברים עבור אחרים ,באיזו תכיפות אתם מרגישים אחר-כך
הרמוניים ואוהבים? באיזו תכיפות אתם כועסים או מרגישים מנוצלים? עדיף לא לעשות דבר
למען אדם אחר מאשר לעשות זאת מהסיבות הלא-נכונות .זכרו ,דפוסי הרטט שאתם
מקרינים הם שקובעים את "הצדקת" הפעולה ,לא הפעולה עצמה .בתהליך של החזרה לאיזון
ולהרמוניה ,חייב להיות איזון בכל הדברים .יש "חילופי אנרגיה" בכל מחשבה שאתם חושבים
ובכל דבר שאתם עושים .אם אתם נותנים ללא הרף לאדם אחר מבלי לקבל אנרגיה חיובית
כלשהי בתמורה ,יתפתח חוסר איזון שבמהרה יתגשם ככעס או כאשמה ,ולעתים קרובות גם
כתחושה של עליונות או נחיתות .בתנאים אלה יהיה זה בלתי-אפשרי להקרין אהבה ללא
תנאי לאדם אחר.
האם חוויתם את התהליך באמצעותו שחררתם את כל הדברים והאנשים שבעולמכם לטובתם
הגבוהה ביותר?
זה אחד מהמבחנים/האתגרים שאתם חייבים לחוות במשך מסעכם למאסטריות עצמית .אין
משמעות הדבר שיהיה עליכם לוותר על משהו או מישהו ,אבל אתם עשויים לעמוד למבחן
כדי לראות אם אתם באמת מתכוונים למה שאתם אומרים .היאחזות באנשים או בדברים,
והתנגדות לשינוי הם הגורמים העיקריים לכאב ולסבל האנושי .לאמיתו של דבר ,אין לכם
בעלות על שום דבר ובוודאי שלא על אדם כלשהו .כל שמובטח לכם הוא "רגע בזמן" או "רגע
העכשיו" בהווה.
כל הדברים וכל האנשים בחייכם יכולים להיעלם כהרף עין ,ממש כמוכם .איננו מבקשים
להפחיד אתכם; אולם מה שאנו מנסים להחדיר לתודעה שלכם הוא שכל דבר במציאות שלכם
היום הוא ארעי .במה אתם נאחזים שעדיין גורם לכם כאב או אי נוחות? אילו שיעורים
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עליכם להמשיך וללמוד מהכאב שהדברים הללו גורמים לכם? האם לא הגיע הזמן לשחרר את
הסבל ולתבוע לעצמכם קלות וחסד?
האם הרכוש שלכם נמצא בבעלותכם או האם אתם נמצאים בבעלותו? האם אתם שוקעים
עמוק כל-כך בחובות או כה מחויבים לאחרים שאין לכם זמן ליהנות מהחיים? האם אתם
מקדישים את כל זמנכם כדי לטפל ברכוש שלכם ,לנקות ולתקן אותו או לשלם עבורו? זכרו,
אמרנו לכם ,הדברים לא גורמים לכם אושר; לעתים קרובות ביותר ,הם רק מביאים סיפוק
זמני ואז אתם מחפשים אחר משהו או מישהו אחר שישביע את גוף תשוקות האגו שלכם.
אושר ,שמחה וסיפוק נובעים מבפנים .הדבר שאתם משתוקקים אליו הוא "איכות חיים" ,או
"מצב הוויה".
כמה זמן חלף מאז יצאתם לטיול בטבע; מאז התבוננתם בכוכבים או בצורות ענן יפהפיות
שבשמיים; מאז הלכתם יחפים על העשב והתכווננתם לפעימות לבה של אימא אדמה? כמה
זמן חלף מאז ישבתם בשקט והקשבתם לשירת הציפורים ,או התבוננתם באנשים שסביבכם
בשעה שאתם מנסים לחוש מה הם מרגישים או בדפוסי התדר שלהם?
בקיום המואץ שלכם ,האם לא הגיע הזמן שתאטו ותחוו את שלמות הרגע? בעשותכם זאת,
אתם בוראים רגעים מושלמים יותר במקום סגנון החיים המטורף שהפך לנורמה עבור אנשים
רבים כל-כך בעולם היום.
האם אתם זקוקים ללא הרף לשעשועים או לגירויים חיצוניים כדי להפיג את השעמום
שבחיים שלכם?
על מה אתם יכולים לוותר כדי לפשט את החיים שלכם ולהפוך את ההתנסויות היום-יומיות
שלכם למהנות יותר?
באיזו תכיפות אתם שוהים לבד ,נהנים מהמחשבות ומהחברה שלכם עצמכם?
האם אתם חייבים תמיד להקשיב למוזיקה ,לצפות בטלוויזיה או זקוקים להסחת דעת
חיצונית כלשהי שתמנע מכם "לחשוב" וללמוד להכיר את עצמכם? האם אתם נהנים להיות
לבד עם עצמכם?
אתם חייבים ללמוד להיכנס ל"דממת העצמי" כדי להתחבר עם הרוח .העצמי הגבוה ועצמי
האלוהי שלכם מחכים שתתחברו לזרם האור הקסום של התודעה האלוהית .אנו חשים
בכמיהה של מיליוני נשמות יקרות שמבקשות לתקשר עם העצמי הגבוה שלהן ועמנו ,וזה
פשוט כל-כך .כל שעליכם לעשות הוא להצהיר על כוונתכם ואז לתרגל כניסה אל תוך השקט
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והדממה שבפנים ,כדי שנוכל לסלול את הנתיב ולחזק את החיבור שכבר קיים שם ,חיבור
שהתנוון בגין אי-שימוש או שימוש לרעה.
אילו הרגלים שליליים שחררתם? באיזה הרגלים חיוביים החלפתם אותם ומה היו התוצאות
בהן הבחנתם? אתם תגלו שיהיה קל יותר ויותר לשחרר הרגלים שליליים וצורות מחשבה
שליליות כאשר תתחילו לראות את התוצאות של הפעולות החיוביות שלכם .אתם תתחילו
באופן אוטומטי לכוונן כיוונון מעודן את הפעולות המודעות היום-יומיות שלכם ככל
שתתבוננו במחשבות ובכוונות שלכם ,ותהפכו מודעים לדפוסי המחשבה שאתם מקרינים כמו
גם למילים שאתם משתמשים בהן .תמיד השתמשו במילים מעצימות ונטרו את "הפטפוט
המנטלי" שלכם.
האם קל יותר לתרגל "אהבה ללא תנאי" מאשר לאהוב עם תנאים? אתם חייבים תחילה
לסלוח לעצמכם ולתרגל אהבה ללא תנאי כלפי העצמי לפני שתוכלו לתרגל אהבה ללא תנאי
כלפי אחרים .אינכם יכולים להקרין או לתת את מה שלא קיים בכם .אין משמעות הדבר
שאינכם יכולים לשאוף לשפר את עצמכם או להשיג רמה גבוהה יותר של מאסטריות עצמית.
משמעות הדבר היא שאתם מקבלים ואוהבים את עצמכם כפי שאתם ברגע ,בשעה שאתם
שואפים לשלב עוד מהאלוהות ומקלילות הרוח שלכם.
זכרו ,רפאו את העבר ,כתבו את העתיד ,חיו ברגע .פחד מפני העתיד נובע מכך שאינכם
בוטחים בעצמכם ובהחלטות שקיבלתם או שתקבלו .זו תוצאה של זיכרונות מושרשים של
כישלונות או התנסויות כואבות מן העבר )מתקופת החיים הזאת או מגלגולים קודמים(.
אשמה ובושה אף הן מונעות על-ידי האגו וקשורות לאי השגה של מטרות או שלמות בעבר.
פחד ,אשמה ובושה מכוונים לעתים קרובות כלפי אנשים אחרים בחייכם ,שמשקפים חזרה
אליכם את דפוסי הרטט שאתם צריכים לאזן כדי לשחרר את דפוסי העבר והתנסויות העבר
האלה .כאשר אתם לומדים להקרין אנרגיה אוהבת ומאוזנת ,היא תשתקף חזרה אליכם
באמצעות האנשים עמם אתם מקיימים אינטראקציה ,וכמו כן באמצעות חוויות היום-יום
שלכם.
קבעו אילו התקשרויות שוב אינן משרתות את טובתכם הגבוהה ביותר ומעכבות בעדכם .עשו
מאמץ מרוכז לשחרר התקשרויות אלה ולמלא את החללים הריקים באור קריסטלי טהור.
זכרו להשתמש בעוצמת להבת הטרנספורמציה הסגולה .השתמשו בשיקוי קסום זה לעתים
קרובות כדי לסייע להתמיר דפוסי רטט שליליים/לא-מאוזנים.
השתדלו לגדוע "כבלי התקשרות" כלשהם שעדיין מקשרים אתכם לאנשים בחייכם .באמצעות
הראייה הפנימית שלכם ,ראו כבלי התקשרות אלה שבים אל האדם האחר והיו מודעים כאשר
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מישהו מנסה להתחבר למרכז העוצמה הסולרי שלכם .באמצעות כוונה אוהבת ,השיבו את
האנרגיה אל השולח.
השתדלו לראות את החיים ואת הנסיבות שסביבכם מתוך ניתוק .התבוננו ואל תשפטו .חפשו
את האמת האישית שלכם וחיו על-פיה כפי שאתם יודעים אותה .אהובים ,אתם נמצאים
בשלב מעבר אינטנסיבי שבו אתם משחררים את כל שליליות העבר מהרמה העמוקה ביותר
של ישותכם .אנרגיות ,תסמינים ,צורות מחשבה ישנים ואולי גם כאב צפים ועולים אל תוך
התודעה שלכם ובתוך צורתכם הפיזית כדי שניתן יהיה להתמירם .אתם בניתם עתיד אפשרי
חזק באמצעות הכוונה שלכם ,ואתם מאותגרים לראות אם אתם מוכנים להביא את
החלומות/התשוקות שלכם לכדי הגשמה .חשבו איזה סוג של עתיד אפשרי בניתם ואם אינכם
אוהבים את חזונכם ,שנו אותו ,כיוון שאם לא תעשו זאת ,בוודאות שבה השמש תזרח מחר,
מה שחזיתם יהפוך למציאות שלכם.
היינו אתכם מאז נולדתם אל תוך התודעה ביקום הזה ,ונהיה אתכם לנצח נצחים .ברכות אין
קץ מומטרות מטה עליכם ממרכז לב האלוהים אבינו/אמנו .אתם אהובים מעומק הלב ,אני
הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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העידן החדש של המאסטריות העצמית
אוגוסט 2005
מאסטרים אהובים ,כיצד נראית הרוח? הביטו במראה וראו את השתקפות הרוח בעיניכם.
הביטו בעיניו של ילד וראו את הרוח מביטה חזרה בכם .הביטו בשמש ,בירח ,בכוכבים ,בהר,
באגם ,בעץ ,בפרח ,בציפור או בבעל חיים ודעו שהבורא מקרין אליכם את האור והאהבה של
מהותו הרוחנית באמצעות כל הבריאות שלו.
אנא אפשרו למחשבה זו לשקוע אל תוך ההכרה התת-מודעת והמודעת שלכם :אתם נמצאים
בעיצומו של תהליך טרנספורמטיבי )מטמורפוזה( בעל ממדים אדירים .אמיתות ישנות
מוחלפות באמיתות גבוהות יותר בשעה שאתם הופכים לבוגרים רוחניים .הדרך שבה אתם
תופסים את עצמכם ,את עולמכם ,את מערכת השמש ואת היקום משתנה במהירות ככל
שהתודעה שלכם מתרחבת ואתם משיגים גישה למורכבות היקום .אתם מרגישים בשינויים
בכל רמה של ישותכם ,ולפעמים דומה שהגופים שלכם מתמרדים כאשר הם חווים עומס יתר
או מאמצים אנרגיה מעודנת יותר מכפי שניתן לאכסן בקלות .אתם חייבים להבין ש"יותר"
אינו בהכרח טוב יותר ,ותמיד עליכם לבקש לעבור זמנים אלה של שינויים גדולים בקלות
ובחן .כאשר גבולות ,דעות קדומות ,דוֹגמה ומגבלות ישנים חדלים להתקיים ,אתם מרגישים
פגיעים ודומה ששוב אין כל מערך של קווים מנחים על פיו אפשר לפעול .יש כמות עצומה
כל-כך של מידע חדש ,חלקו סותר וחלקו מאשר את מה שאולי קיבלתם כ"אמת החדשה"
שלכם .היו מודעים בבקשה לכך שהאמיתות שלכם יתרחבו וישתנו ללא הרף בעת שאתם
עולים בסולם המודעות וההארה המתרחבות.
הזמן כפי שהכרתם אותו האיץ כל-כך עד שבקושי אתם מצליחים לשמור על הקצב .מחוגי
השעון נעים במהירות כה רבה ,שאתם נדהמים לעתים קרובות לראות שהיום נעלם ודומה
שעברו רק כמה שעות .החודשים והשנים חולפים במהירות ,ודומה שאתם נמצאים בנתיב
התנגשות עם הגורל שלכם .אתם נכנסים אל תוך האנרגיות הרבות של הממדים הרבים
ויוצאים מהן ודבר זה הוא סיבה נוספת מדוע כה חיוני שתישארו מקורקעים וממוקדים ברגע,
כדי שלא "תאבדו את עצמכם או את דרככם" .בכך אנו מתכוונים שאתם אחראים לתדרי
הרטט העוצמתיים והגבוהים יותר שאתם משלבים ,כיוון שעם אנרגיה חדשה זו מגיעה
היכולת לברוא במשותף במהירות רבה יותר ויותר כל דבר שאתם הוגים ומזינים באנרגיה.
חשוב יותר מאי פעם לזכור את האמרה" :היזהרו במשאלותיכם".
התעסקות בעבר או בעתיד מונעת מכם את חוויית רגע ההווה ,שהוא הרגע של עוצמת
האלוהים שלכם .למדו לחוות את הרעננות והשמחה של היותכם מצויים לגמרי ברגע ההווה.
כמו עם כל הרגל חדש ,יהיה עליכם לתרגל מעט; אולם ,במהרה הדבר יהפוך ל"מצב מודעות
טבעי" .דומה שכמה מהאתגרים ,השינויים בתודעה והשינויים הקיצוניים חסרי היגיון .מדוע
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שתגשימו מחלה בדרככם להפוך למאסטרים? מדוע שתגשימו מצב שבו תהיו מעורבים
בתאונה מוזרה ,תאבדו את מקום עבודתכם ,את הכנסתכם או בן זוג אהוב? זכרו ,העצמי
הגבוה שלכם רואה שאתם מתמודדים עם אתגרים ומבחנים )להם הסכמתם( ,בזמן המתאים
לצמיחה שלכם ולהבנה טובה יותר .אם אינכם מבינים מצב כלשהו ,התבוננו בו ממקום גבוה
יותר ונסו לראותו מנקודת מבט גבוהה יותר .זכרו שלא תמיד מדובר בכם; אתם רק חושבים
כך משום שאתם נוטים לקחת הכל באופן אישי כל-כך.
זכרו גם שאתם נמצאים בתהליך של התמרת כל שאינו מבוסס על יושרה ,העצמה-אישית
ותודעת אחדות או תדרי האהבה ללא תנאי .שלמות אינה דרישה; למעשה ,היא בלתי ניתנת
להשגה חוץ מאשר בלב הבורא העליון .כל השאר הוא פחות מאשר מושלם בדרגות משתנות.
מדובר בהפיכתכם ל"אני האמיתי שלכם" והליכה בנתיב הביניים שעה שאתם קיימים בעולם
הדואליות והקוטביות.
אתם פתחתם את "תיבת פנדורה" שהייתה מאוחסנת עמוק בתוך נפשכם במשך אלפי שנים.
היא מכילה את כל הנושאים והאמונות המהותיים שלכם בנוגע לאהבה עצמית ,לחוסר
ולמגבלות בכל הקשור להיותכם ראויים לאהבה ,לשמחה ,לשלווה ,לשפע ולבריאות ,כמו גם
את הרגשות שלכם בכל הקשור להזדקנות ולהמשכיות החיים .כל האמונות המיושנות הללו
שאינן משרתות עוד את טובתכם הגבוהה ביותר מתגלגלות אל תוך התודעה שלכם כדי שניתן
יהיה לשחררן ולהתמירן לתדר אור גבוה יותר.
אתם הופכים אינטואיטיביים יותר והמיומנויות הטלפתיות שלכם גוברות במידה רבה .אתם
מתחברים להיבטים הרבים של נשמת העל העצומה שלכם ,וקרן האלוהים שלכם )נוכחות
האני הנני( נוטלת כעת תפקיד פעיל בתהליך הטרנספורמציה שלכם ,בעת שהיא מסננת
אליכם את האנרגיות המעודנות של בריאה חדשה ממקור הבורא .אתם משפיעים על כל
הדברים שסביבכם במשך תהליך זה של עידון שדות האנרגיה שלכם ,כיוון שכאשר אתם
מתפתחים פנימה ומפיצים תדרי אור גבוהים יותר ,כל הסובב אתכם משתנה אף הוא .נאמר
לכם שוב ושוב שתחילה עליכם ללמד באמצעות דוגמה אישית ודבר זה נכון .איזו דרך טובה
יותר למשוך את תשומת לב האנשים מאשר להפוך למוצלחים יותר בכל שאתם בוחרים
לעשות ,להיות בעלי בריאות זוהרת וחיונית ללא קשר לגילכם ,להפגין יכולות בריאה
מדהימות וחדשניות ,ולהיות כה אוהבים ונדיבים שאחרים יתפעלו מהחמלה ומהיכולת שלכם
לראות את הטוב ביותר בכולם ,בכל מצב.
תהליך החניכה או הפיכתכם לבן אנוש רוחני מואצים אף הם במידה רבה שעה שאתם
מנתחים ,פותרים ,משחררים ונערכים מחדש עם תדרי האור המשולבים החדשים שלכם ,וכל
זאת חייב להתרחש שעה שאתם חיים בתוך המסגרת או המציאות של מבנה האמונה של
התודעה הקולקטיבית .בזמנים קדומים תהליך ההתעלות או ההארה היה כרוך בהתבודדות
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הרחק מאנשים אחרים וכל שקשור לעולם הארצי .הוא היה כרוך בשנים רבות של לימוד
אינטנסיבי ,משמעת ומבחנים קשים מאוד לפני שהחניך יכול היה לעבור לשלב הבא בנתיב.
הוא היה כרוך במבחנים כה מאומצים ומסוכנים שפעמים רבות נהרגתם או הפכתם נכים
למשך כל ימי חייכם .התמודדתם עם מצבים שבהם היה עליכם להאט את נשימתכם ולדומם
את כוח החיים שלכם כך שתוכלו להישאר בחיים למשך מספר ימים ללא מזון ,מים ומעט
מאוד אוויר לנשימה .מבחנים אלה נועדו כדי לעורר את כל החולשות שלכם ,וכדי שכל
הפחדים העמוקים ביותר שלכם יעלו לפני השטח ויתעצמו .אם לא למדתם להשקיט את
שכלכם ואת תפקודי הגוף שלכם ,וחשוב מכל ,להישאר בנקודת הדממה של הרגע ,הייתם
משתגעים או מתים מאימה קיצונית.
זמנים אלה תמו .תהליך ההתעלות מותאם כעת להמונים ולא רק למעטים נבחרים .אתם
חייבים לעבור את כל מבחני החניכה שעה שאתם מנהלים את חיי היום-יום שלכם ,מבחנים
שמובאים אליכם במצבים יום-יומיים .כל מבחן שאתם עוברים או כל שיעור ממנו אתם
רוכשים חכמה מסיר חלק מדפוסי התדר הלא מאוזנים שנותרו בכם ,ולאחר זמן אתם הופכים
מיומנים יותר ב"ראיית התמונה הגדולה" ולומדים לנוע דרך הדפוסים המעוותים במהירות
רבה יותר .ככל שהמיומנות שלכם גוברת ,אינכם מתרחקים כל-כך מהמרכז ואינכם צוללים אל
תוך רמות הפחד והייאוש העמוקות של העבר ,אלא מסוגלים לשמר רמת מודעות מאוזנת
יותר .אתם מפסיקים לחפש מחוץ לעצמכם אחר אישור לערך העצמי שלכם .אתם יודעים
בתוך לבכם/נשמתכם שאתם מושלמים ובדיוק היכן שעליכם להיות בכל רגע בזמן .אתם גם
מאפשרים לכל אדם לחפש את נתיבו שלו ,בזמנו שלו ובדרכו שלו.
האירוע המכונה "ההתאמה ההרמונית" ציין את הזמן שבו תדרי אור הבורא הואצו במידה
רבה ואם הייתם מוכנים ונכונים ,הוזנקתם אל תוך רמה של דפוסי רטט גבוהים יותר .כל רמה
מביאה מתנות מודעות חדשות ,אבל גם אחריות רבה יותר .אתם לומדים לאמץ אחריות
אישית כלפי עצמכם וכל שאתם בוראים.
לפני כמה שנים ,הסברנו שכאשר אתם נעים מעלה בנתיב ההתעלות ,טווח הבחירות שלכם
מצטמצם ככל שאתם נעים אל ה"נתיב הצר" .משמעות הדבר היא שאתם חייבים תמיד
לשאוף לקבל את הבחירות הגבוהות ביותר ,ודברים רבים שנראו הולמים בעבר שוב לא
תוכלו לסבול .הגוף שלכם יידע אתכם במהירות מתי הוא רוצה להפסיק לצרוך מזונות
כלשהם או הרגלים מתדרים נמוכים יותר ,וככל שאתם הופכים מכווננים יותר לחכמת הגוף
שלכם ,הוא יאמר לכם מה עליכם לעשות כדי להשיג כוח ובריאות מקסימליים ,וכמו כן מה
עליכם לסלק מחייכם .אלה עשויים להשתנות מאדם לאדם; אולם אם ברצונכם להשיג או
לשמר בריאות וחיוניות מקסימליות ולהיות מסוגלים לשלב רמות גבוהות יותר ויותר של אור
אלוהי ,רצוי שתאזינו.
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אופני ריפוי חדשים צצים בכל יום והאנושות הופכת מודעת לאיטה לעובדה שכל אדם אחראי
כלפי בריאותו ורווחתו .מקצוע הרפואה ישתנה לאט ויאמץ "דרך של מניעה" במקום "דרך של
תיקון הנזק" .אנו מדגישים פעם נוספת שהאור ,הצליל והצבע הם אופני הריפוי ,האיזון
וההרמוניה של הכלי האנושי ,והשימוש במתנות אלה יאיץ במידה רבה את תהליך
הטרנספורמציה.
כאשר אתם נעים עמוק יותר ובאופן מלא יותר אל תוך הבגרות הרוחנית שלכם ,האם אינכם
יכולים להרגיש בחיבור שמתעצם בינינו ,שעה שאנו ממטירים עליכם את כל הזוהר של אהבת
האלוהים אבינו/אמנו מהממלכות הגבוהות ביותר של היקום? כן ,הגיע זמנו של כל אחד מכם
להכיר בקול הפנימי האלוהי של הבורא שממתין לענות על כל שאלה שלכם ולספק לכם את
כל הידע שאתם זקוקים לו כדי לנוע קדימה אל תוך העידן החדש והאבולוציה של המין
האנושי .הגיע הזמן שתקבעו באיזה נתיב להארה תצעדו ,מה מצלצל כאמת בתוך לבכם
המקודש .יש רק אמת אחת והיא האמת הנצחית של הבורא ,אבל היא פוצלה לאנרגיות,
לצורות מחשבה ולרמות אמת רבות .הגיע הזמן ללכת בעקבות דחיפות העצמי הגבוה שלכם,
בעת שאתם תובעים לעצמכם את האמת שמהדהדת בברור בתוככם ,ואז ללכת בעקבותיה
בנחישות.
בקרוב מאוד ,יגיע הזמן שבו התקשור או המיומנויות הטלפתיות יהפכו לעניין שבשגרה
ברחבי העולם ,ככל שיותר ויותר נשמות מבורכות ינקו את העיוותים ,דבר שמוביל לחיבור
מחדש עם העצמי האלוהי והחכמה הפנימית שלהן .ניתנת לכם כל הזדמנות לפתוח או לנקות
את הנתיב לעצמי הגדול יותר שלכם כדי שתוכלו לקבל מידע ברור ותמציתי החיוני לתהליך
הצמיחה והטרנספורמציה שלכם .אבל אתם חייבים להתחיל בכך שתקשיבו לדחיפות הקטנות
שאתם מקבלים במשך היום או הלילה ולאחר שאתם מאשרים אותן במרכז לבכם/נשמתכם,
לכו בעקבות ההדרכה שהולמת להרגשתכם )שתמיד צריכה להיות מעצימה ,מרחיבה ואוהבת(.
האור או כוח החיים הקוסמי האלוהי ממרכז לב הבורא העליון מחלחל אל תוך המקומות בהם
שוכנים הצללים העמוקים והאפלים ביותר ,הן בעולם והן בתוך כל אחד מכם .הדבר יוצר
לעתים קרובות תהליך של עיוות ,בלבול ,פחד ואי נוחות .יש גאות ושפל של אנרגיות שעה
שהאור גובר בהדרגה על הצללים והם בסופו של דבר מתפוגגים ונעלמים .רבים מכם חשים
כאילו אתם מופצצים על-ידי מקור חיצוני כלשהו .דעו שאלה הם השדים הפנימיים שלכם
עמם אתם מתמודדים ,שמעניקים לכם הזדמנות לשחרר ,פעם אחת ולתמיד ,את כל דפוסי
האנרגיה השליליים שנשאתם מאז תחילת ההתגלמות הפיזית שלכם.
חשוב מאוד שתאמנו את ההכרה והמחשבות שלכם.מה אתם רוצים לשאת א ִ תכם אל תוך
העידן החדש של ההארה? המיקוד שלכם צריך להיות הן בעל טבע פנימי והן בעל טבע
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חיצוני ,כיוון שכאשר אתם משתנים ומעלים את התדרים הפנימיים שלכם ,העולם החיצון
ישתנה באופן קיצוני אף הוא.
סבלתם די עוני ומחסור ,אהובים .האם אתם מוכנים להושיט יד ולתבוע לעצמכם את תיבת
האוצרות עליה רשום שמכם ,אשר נשמרה עבורכם? היא חיכתה שתתעוררו ושתתבעו
לעצמכם את זכותכם מלידה .אתם הבנים והבנות האבודים ,שבחסות האלוהים אבינו/אמנו,
חזרו אל ממלכות האפשרויות כולן .אנו ממלאים אתכם מעל לכל מידה בברכות אינסוף .אני
הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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רתמו את כוח החיים של הבריאה
ספטמבר 2005

מאסטרים אהובים ,עוצמתו וגודלו של הבורא העליון כה מדהימים שהם נמצאים מעבר
ליכולת ההבנה האנושית .זהו הכוח המניע שמאחורי כל הדברים שאי פעם נבראו ושאי פעם
יבראו בכל-יקום .הגיע הזמן שתזכרו כיצד לרתום את כוח החיים של הבריאה ולהשתמש בו,
שעה שאתם תובעים לעצמכם את זכותכם מלידה כבוראים-שותפים של שמחה ,שלווה ושפע.
הבורא ,דרך האלוהים אבינו/אמנו ,מספק את כוח החיים שלכם באמצעות חוט הכסף
)המכונה לעתים קרובות גשר הקשת של התודעה( ,דרך קרן האלוהים שלכם ,ולבסוף ,דרך
העצמי הגבוה שלכם ,כשהוא מחלחל מטה דרך צ'אקרת הכתר שלכם ואל כל הגופים שלכם:
האתרי ,המנטלי ,הרגשי והפיזי .אולם ,ישנם גורמים רבים שקובעים לכמה מכוח חיים זוהר
זה אתם יכולים להתחבר או כמה ממנו למשוך אליכם ודרככם .במובנים רבים ,רוב האנושות
מצויה ב"דיאטת רעב" ,בעיקר בגלל שאנשים אלה סגרו את החיבורים שלהם לנשמתם
ולעצמיים הגבוהים שלהם ,וכמו כן ,בגלל מה שאנו מכנים "שריון של אנרגיה מעוותת",
שנברא על-ידי ליקויי הממד השלישי והממד הרביעי .הם שכחו שכל כוח החיים שאי פעם
יזדקקו לו נגיש להם באמצעות אותו צינור אור אנכי ,ומסיבה זו הם מנסים להתחבר לאנרגיה
של הקרובים אליהם ביותר ,אופקית ,באמצעות שלושת הצ'אקרות הנמוכות יותר ובייחוד
באמצעות צ'אקרת מקלעת השמש .הדבר יצר את ריקוד הדחיפה והמשיכה ואת המאבק על
כוח ושליטה ששכיחים על הפלנטה שלכם מזה אלפי שנים.
הכוח החזק ביותר בכל-יקום הוא כוח האהבה ,שמוקרן באמצעות המהות הנשית או אנרגיית
האלה של הבורא .ראשית ,המהות הגברית של הבורא מביאה "זרעים" של בריאה חדשה
בתודעתה ,ההופכים לתרשים אלוהי שנעטף אז בתוך ליבת האהבה או הטבע הרגשי של מהות
האלה .בדרך זו תהליך קסום ונפלא זה מתחיל ומסתיים בבריאוֹת שמעבר לדמיונות הגדולים
ביותר שלכם .אתם ,כבני אדם ,מהווים אחת מאותן בריאוֹת נפלאות.
בעבר הקדום שלכם היו היבטי הבורא-האם האנרגיה הדומיננטית ומושא לסגידה .במשך אלפי
שנים היה זה עולם פטריארכלי והבורא נראה ונתפס רק בהיבט הגברי של גדולתו .כפי שאתם
מאחדים את כל החלקים של ישותכם הרחבה יותר ,כך הגיע הזמן לאחד מחדש את שלמות
הבורא ולהכיר בה ,כמו גם את ביטויו הרבים .בזמן הזה ,היבט האלה ,האלוהים-האם ,או
האנרגיה הנשית של הבורא ,מקרינה כמות רבה יותר מתכונותיה ומהאנרגיה שלה בכל רחבי
היקום :את תכונות האלוהיות של האהבה ,החמלה ,ההארה ,ההזנה ,ההודייה ,האמונה,
היצירתיות והמיקוד הפנימי ומודעות הרוח .אנרגיות מבורכות אלה יעצימו ,יעדנו וישלימו
את ההיבטים הגבריים של הבורא :הרצון האלוהי לברוא ,חכמה ,אמת ,אומץ ,החלטיות
ועוצמה.
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לפני שרבים מכם באו לתקופת החיים הזאת ,אתם הסכמתם להיות נושאי האנרגיה העדינה
והמתוקה של האלה .כן ,רבים בגוף זכר ,כמו גם אלה בגוף נקבה ,הסכימו לאפשר לאנרגיה
של האלה להאיר אותם כך שיהפכו לדוגמאות אותן יוכלו אחרים לראות ,ובתקווה ,גם
לחקות .כתוצאה מכך ,אין זה כה חיוני שהגבר במשפחה יהיה זה אשר מזין ומטפל בצעירים.
גברים אמיצים רבים מאפשרים לצד העדין שלהם לצאת שעה שהם מתחילים לבטא את
התחושות שלהם ולהכיר בטבע הרגשי שלהם .ההבדל בין נפש הגבר ונפש האישה מצטמצם
כאשר כל אחד מהם מתחיל לשלב את ההיבטים הנשיים או הגבריים של העצמי .בצד הנגדי,
נשים רבות הסכימו ברמת הנשמה לשלב את הצד הגברי שלהן ולאפשר לו להיות הצד
הדומיננטי ,ובכך להפוך פעילות יותר בעולם העסקים ,השירות והממשלה .בשעה שהן
ממלאות את תפקידן הנשי ,הן גם מטביעות באסרטיביות את חותמן בתחומים אחרים שהיו,
עד עתה ,בתחום שליטת האוכלוסייה הגברית .זה היבט נוסף של האינטגרציה שמתרחשת
ברמות רבות.
ממש כפי שאתם הופרדתם מהקרן התאומה האלוהית שלכם ,כך המהות של האלוהים
אבינו/אמנו הופרדה לפני עידנים רבים .תהליך האיחוד מחדש החל מהרמה הגבוהה ביותר
וכלפי חוץ ומטה אל הרמות הנמוכות ביותר של הבריאה ,והאלוהים אבינו/אמנו נמצא אף
הוא בתהליך של איחוד מחדש בכל רחבי היקום ,כמו גם על כדור הארץ ובתוך כל אחד מכם.
מכל ההתרחשויות הנפלאות שמתרחשות ,זוהי ההתרחשות המדהימה והמקיפה ביותר .הרשו
לי לתת לכם חזיון של שלמות התכנית הגדולה ,כדי שתוכלו להרהר בה וכדי להאיץ את
תהליך ההיזכרות במי שאתם ומדוע אתם כאן על הפלנטה .ההנחיה של הבורא ליקום זה
הייתה שבריאוֹת ייחודיות ,מפורטות וממוקדות ייווצרו ,שבאמצעותן אלה מכם שנמשכו
לעולם ולתרבות מסוימים יהפכו למומחים בהיבט אחד ספציפי או בתכונה אחת ספציפית של
הבריאה .יהיה התחום שלכם אשר יהיה :מנטלי ,רגשי ,מדעי ,רפואי ,היסטורי ,יצירתי,
הוראתי ,תחום של הזנה ושירות ,הנהגה והנחיה ,אותם היבטים ותכונות מסוימים שולבו אל
תוך התרשים/המשימה האלוהיים שלכם באמצעות האנרגיות והמעטה של דפוסי האנרגיה
של הקרניים הגדולות .זה מה שניסיתם לעשות במשך כל העידנים ,ליישם את התכונות
והכשרונות הספציפיים שלכם ולהביאם לכדי שלמות כפי שהיו בהתחלה.
דמיינו את המוני הניצוצות האלוהיים של התודעה זורמים החוצה אל תוך היקום דרך
האנרגיות של הקרניים הגדולות מלב הבורא אבינו/אמנו של היקום הזה ,אל האלים
הבוראים-השותפים ,בני גן העדן ,האלוהים ]כך[ ,בוני הצורה ,ממלכות המלאכים ,ישויות
האור הגדולות ובסופו של דבר ,אליכם .דמיינו את עצמכם בקרב ישויות מבורכות ואמיצות
אלה שעה שאתם גועשים וזורמים ,חווים ,בוראים וגדלים בידע ובמומחיות .עידנים רבים
אחר-כך ,החלק הבא של התכנית הגדולה יצא לפועל והחזון של פלנטה קטנה ומיוחדת יושם,
פלנטה אשר תהיה יפהפייה מעל לכל שיעור ,כיוון שכל נפלאות הבריאה יובאו למקום קטן זה
בתוך גבולותיה החיצוניים של גלקסיה ,בקצה הרחוק ביותר של הבריאה.
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התהליך של הבאת נס בריאה זה לכדי הגשמה פיזית במקום אחד החל .לאחר שהיה מפוזר
בכל רחבי היקום ,הכל הובא ונברא מחדש בהדרגה על כדור הארץ :כל המגוונות ,כל
הייחודיות ,כל המומחיות והחכמה שנאספו במשך המסע הארוך מאז נוצרה התכנית הגדולה.
כולכם נדדתם מטה מבעד מה שמכונה שבע הספרות של ההתנסות ,או הממלכות של שבע
קרני הביטוי ,שמכילות את כל הסגולות ,ההיבטים והתכונות שתאגדו בסופו של דבר .אתם
נשארתם את משך הזמן הארוך ביותר באותו מקום עמו הדהדתם בתוככם ,המקום שכוונן
למשימה האלוהית שלכם .ושם נשארתם בצורת נוכחות האני הנני הדגולה שלכם ,שאז
הקרינה אתכם מטה ברסיסים רבים שיהיו מוכרים כ"משפחת הנשמה" שלכם.
אתם ירדתם תחילה לצורה אתרית יפהפייה ומושלמת זו המכונה הרשת האתרית שלכם ,ואז
התחלתם לעצב את הגוף הפיזי שלכם סביבה ,גוף אלוהי שנולד מתודעתו של הבורא .אתם
שמרתם חלק מה"זיכרון הקוסמי" שלכם בשלמותו במשך עידנים רבים ,עד אשר כדור הארץ
והאנושות שקעו אל תוך הדחיסות של הממדים השלישי והרביעי .צעיף השכחה עטף בהדרגה
את הזיכרון שלכם וצעיף או הסגר הונחו סביב זיכרון תודעתה של אימא אדמה גם כן .נדדתם
במשך אלפי שנים בתחושה שאתם בודדים ומנותקים מאתנו ,ישויות האור ,ומהעצמי האלוהי
שלכם עצמכם .נשלחתם קדימה כדי לחוות ,לברוא ,לרכוש חכמה ,ולחלוק את המומחיות
והידע שייחודיים לכם .היה עליכם ללמוד במה כרוכה הבריאה על המישור הפיזי ,בגוף פיזי,
ושעה שהתאמצתם להביא לכדי שלמות את המיומנויות הארציות שלכם ולזכור שאתם
מאסטרים של אור.
לכן דמיינו את עצמכם משילים את העוגנים והמשקלות שגורמים לכם להמשיך לצעוד
במעמקים ,בביצה ,בערפל ובאשליה של הממדים הנמוכים יותר .אפשרו לעצמכם להשיל את
הרבדים ,את המשאות שמותירים אתכם תקועים או מעוגנים .אפשרו לעצמכם לנסוק ,פעם
נוספת ,אל הגבהים הטהורים .האם אתם מודעים לכך שאלה מכם שקידמו את התדרים
שלהם ומתהדים מעבר לתדר כדור הארץ ,מסייעים למעשה לפלנטה האהובה שלכם לנוע
גבוה יותר במעלה ספירלת ההתעלות? זה חלק מהמשימה שלכם ,יקירים ,לסייע לאחים
ולאחיות שלכם ,אבל גם להיות זרמי אור שהופכים חזקים יותר וקלילים יותר ,מעלים את
התודעה הקולקטיבית ,מנקים את הרשת האתרית הזהובה של אימא אדמה שלכם כדי שהיא
תוכל ,פעם נוספת ,לתבוע את מקומה המיועד בדרמת האבולוציה הגדולה.
"הזיכרון הקוסמי" שלכם חוזר שעה שאתם מנקים ומאזנים את כל האנרגיות שנבראו על-ידי
הטעויות ,הניסיונות והשגיאות שנעשו במשך העידנים .הכל היה חלק מתכנית גדולה וכוללת,
אמיצים שלי ,אבל לא היה ידוע כיצד הדרמה תסתיים עד אשר היא נוצרה ויושמה ,ורצון
חופשי הוענק כמבחן האולטימטיבי של הבריאה המשותפת.
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אתם פרצתם החוצה מתוך תודעת האחדות ,הופרדתם והתפצלתם לרסיסים בעלי גודל
ותהודה רבים ,טוויתם את דרככם מטה דרך הממדים ודרך הגלגולים הרבים וההתנסויות
שלכם על כדור הארץ ,תמיד לבד לכאורה .כעת אתם הופכים את התהליך על פיו .אתם
מרפאים ומשלבים את החלקים של עצמכם .אתם מאזנים ומחזירים להרמוניה את שדות
הכוח שלכם ,כדי שההיבטים הרב-ממדיים של ישותכם יוכלו אף הם להתחיל בתהליך
האינטגרציה המחודשת .אתם מתמזגים אל תודעת האחדות עם "שותפיכם למסע" ,הנשמות
הגיבורות הרבות שצעדו קדימה אתכם בתשובה לקריאה והסכימו לחצות את הבלתי-ידוע
כמשתתפים ב"ניסוי גדול" זה.
כמה נפלא לראותכם ,אמיצים שלי ,כאשר אתם זוכרים וכאשר אתם מזהים את אלה שהם
שותפיכם-ברוח ,אלה מהם הופרדתם ושאליהם התגעגעתם כל-כך .אנו מתמוגגים
בהתרגשותכם ובשמחתכם שעה שאתם מתאחדים מחדש באהבה וחולקים את התנסויות
מסעכם ,שעה שאתם מגלים וחולקים את החכמה שאספתם ,ומאפשרים לאחרים לעזור לכם
לתבוע מחדש ולשלב את שחסר לכם .אכן ,זה זמן של שינוי גדול ,זמן שבו כל היבטי הבריאה
משתדלים לחזור להרמוניה של תודעת אחדות ממנה יצאו .אלה שנותרים בשוליים ,ואלה
שאינם מוכנים להתחיל בתהליך ההתעוררות והאינטגרציה ירגישו מבודדים יותר ויותר.
התחושה של היותם בודדים ומנותקים תגבר עד אשר הם יזעקו בכאב ,ויושיטו יד לאלה מכם
שממתינים לסייע להם באהבה לחזור לנתיב ולמסע הביתה .בסופו של דבר ,כולנו נשוב
ונתאחד אלה עם אלה ,מודעים לגמרי שעה שאנו מאוחדים ברוח ,במקום משכנו של
האלוהים אבינו/אמנו .אנו ממתינים להזדמנות לסייע לכם לדלג מעל למכשולים ולגבולות
שמותירים אתכם לכודים בכל דבר שהוא פחות מאשר הרטטים המאוזנים וההרמוניים של
האור והאהבה.
אנו מפצירים בכם ,אל תתקשרו לדרך הוויה כלשהי ,למודל אחד כלשהו ,לפילוסופיה כלשהי
שצרים מדי או מובנים מדי ,ואל תאמינו לשום הסכם שמעניק כוח למישהו אחר מלבדכם.
תמיד יישמו הבחנה ,לבבות יקרים ,מתת-אל של רצון חופשי .אנו חוזרים ומדגישים זאת
משום שאותה מהירות שבה אמת כביכול צצה ואתם משלבים אותה אל תוך מערכת האמונה
שלכם ,כך עשויה אמת גבוהה יותר או תפיסה חדשה להחליפה .במבט לאחור ,האם אינכם
יכולים לראות שהרבה מהידע שקיבלתם עתה כאמת המוחלטת שלכם היה מעבר לדמיון
הפרוע ביותר שלכם לפני חמש שנים ,או אפילו לפני שנה? היו מודעים לכך שהדבר שלגביו
אתם כה בטוחים היום ישתנה ללא ספק מחר או בשבוע הבא .לכן אתם מרגישים כה פגיעים,
אהובים ,אתם משילים דחיסות ומשלבים אור ,וכך גם העולם שלכם וכל הסובבים אתכם.
אינכם יכולים להיכשל ,אתם יכולים רק להתעכב ולברוא אי-נוחות אם אתם נאבקים
ונשארים שקועים בדחיסות הישנה .קבלו מתנות יקרות אלה שמוצעות לכם ,הפכו לעד
המקודש שלכם שעה שאתם אוספים ,ממיינים ,משחררים ומעדנים את המידע והחוויות
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שנעים אל תוך מודעות גבוהה יותר ,מעודנת יותר .אל תתקעו בדפוס או מבנה אמונה
כלשהם כאשר אתם יוצאים בהדרגה מהפקעת של הישות האנושית-הפיזית ואל הצורה
הקריסטלית של ישות אנושית-רוחנית .אפשרו לעצמכם לרכב על קצות גלי הטרנספורמציה
הענקיים .זכרו ,כאשר אתם נעים במהירות בנתיב צר אל ההארה ,זהו המסע האישי שלכם
ואף אחד אחר אינו יכול לומר לכם כיצד להמשיך; אולם ,אנו תמיד נמצאים בסמוך כדי לעזור
לכם ולהגן עליכם .אנו במרחק פעימת לב ומחשבה ,אהובים .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מאסטרים אהובים ,אכן ,זהו זמן של נשיאה באחריות ,זמן שבו דבר אינו יכול להישאר נסתר,
זמן שבו כולם מבקשים לחזור לאיזון ולהרמוניה .זמן שבו האנרגיות של הסיבה והמסובב
שבות לכל אחד מכם במהירות רבה מאוד ,שעה שאתם מתמודדים עם תוצאות מחשבותיכם,
מעשיכם ופעולותיכם .אבל אנו מבקשים מכם להיות הצופים ,אהובים ,ולהקרין אהבה לאלה
שהם לכאורה פחות ראויים ,לאשמים כמו גם לקורבנות .הקרינו אהבה למהות הפנימית
שלהם ,אל תגנו את פעולותיהם ,אלא ראו את התוצאה הגבוהה ביותר לכול ,והדבר ימנע
הוספת אנרגיה שלילית רבה יותר לכל מצב .נועו לרמה שבה תוכלו להתבונן בכל מה שקורה
מנקודת מבט אובייקטיבית של מאסטרים ,יודעים שבכל צרה יש פוטנציאל לדבר מה טוב.
הפכו מודעים שכל שנהרס או מתמוטט ,מפנה מקום לדבר מה הולם יותר ,מעודן יותר ומואר
יותר שיתפוס את מקומו.
נשמות יפהפיות רבות הסכימו ברמה זו או אחרת לגלם את הדרמות בהן מעורבים כל תושבי
כדור הארץ .הן הסכימו ברמת הנשמה להביא לתשומת לב האנושות את חוסר האיזון ואת אי
הצדק אליהם יש להתייחס ואותם לתקן .אין צורך לנקוב שוב בשמות התכונות השליליות
הללו ,כולכם יודעים מה הן .רבים ממהרים לשפוט ולבטא את ההתמרמרות הצדקנית שלהם.
אנו אומרים לכם שאף אחד מכם אינו נקי מאשמה .כולכם שיחקתם באותו משחק או
גילמתם את אותו תפקיד במידה מסוימת ,או הייתם מעורבים בתרחיש דומה בזמן זה או
אחר ,בין אם אתם זוכרים זאת או לא .לכן אתם רואים ,רק את עצמכם אתם שופטים.
בשנים הבאות ,יצוצו נבואות רבות ,הן חיוביות והן שליליות ,וחשוב כיצד אתם תופסים
ומקבלים את מה שנאמר .כן ,כל מחשבה ,ביטוי ופעולה נושאים חתימה אנרגטית ,מוסיפים
לזוהר הכללי של כדור הארץ או גורעים ממנו .כדור הארץ מנוטר בקפידה ,אהובים ,כדי
לראות מתי הפלנטה שלכם תהיה מוכנה לנוע קדימה לרמת ההארה הבאה .כפי שכולכם
יודעים ,בעשורים האחרונים התרחשו הרס וניקוי רבים על כדור הארץ וכן ,אלה ימשכו כחלק
הכרחי מהתוכנית הכללית ולטובתם הגדולה ביותר של כולם .אנו יודעים שקשה לכם לא
להתמקד בשליליות ובהרס שמתרחש בעולם ,אבל אנו מבקשים מכם גם להיות מודעים שכל
אלה שחווים אירועים קשים הסכימו ברמת הנשמה להקריב את הקורבן הגדול כדי שאתם
וכדור הארץ תוכלו לנוע קדימה .אלה שעברו מכדור הארץ באמצעות האסונות צופים בשמחה
גדולה מהממלכות הגבוהות יותר ,יודעים שהם תרמו תרומה חשובה לכלל ושהמסע
ההתפתחותי שלהם יהיה קל יותר בגלל התפקיד שהסכימו למלא.
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המבחן שלכם הוא להיות הצופים האוהבים והרחומים ,לסייע למי שאתם יכולים ,לדעת שיש
תוכנית גדולה יותר שמתגשמת על כדור הארץ ,בשעה שאתם מקרינים ממרכז הלב שלכם את
תרומת האנרגיה הזוהרת שלכם אל תוך כדור הארץ וסביבו לכלל האנושות .כדור הארץ אינו
נהרס ,אתם לא נענשים ,אבל הגופים הרגשיים והמנטליים של הפלנטה חייבים לחזור לאיזון
ולהרמוניה כדי שהיא תוכל לנוע למקומה ההולם במערכת השמש ובגלקסיה .כולכם,
ומשמעות הדבר כל הנמצאים על כדור הארץ ,הסכמתם ברמת הנשמה לתפקידים
שהתבקשתם לגלם בדרמה שמתרחשת עכשיו .הרוב מקיים את הבטחותיו באופן לא מודע,
רבים ויתרו וסטו לשוליים ,אבל רבים מכם מתאמצים להגשים את החוזים שלכם בצורתם
הגבוהה ביותר ,מתוך מודעות מלאה למה שכרוך בדבר .אנו יודעים מי אתם ואנו מהללים
אתכם ,לוחמי האור הזוהרים שלנו.
חיוני שתבינו עד כמה מהותיים אתם ושהזמן קצר .דעו שזו תקופת החיים החשובה ביותר
שתחוו אי פעם על הפלנטה ושההשתתפות הפעילה שלכם חיונית לתוצאה המוצלחת של
התוכנית .לכן אנו מבקשים מכם לשנות את התפיסה שלכם לגבי סיבת היותכם כאן ,מהות
החיים על כדור הארץ ומה חשוב באמת .אנו מבקשים מכם להסיט את המיקוד שלכם אל
מקדש הלב ולהתחיל לבנות את גן העדן הפנימי שלכם ,למלא אותו באהבה ,ביופי ובהרמוניה,
ואז להקרין שלמות זו החוצה כדי שהיא תוכל להתגשם סביבכם .החתימה האנרגטית
המעודנת שלכם תקרין החוצה בהדרגה אל העולם ,תשפיע על כל מה שהיא נוגעת בו ותשנה
אותו .ראו כל רגע כיקר ומושלם ,כמתנה מהאלוהים אבינו/אמנו המוקצה לכם ,שומריו ,כדי
שתשתמשו בו כרצונכם .דעו שאם תשלבו תפיסות אלה אל תוך המציאות שלכם ואם תראו
את עצמכם ככוח זוהר המסוגל למגנט אליו את כל פלאי הבריאה ,אתם תוכלו לשנות את
עולמכם ולברוא בתוך שישה חודשים מזמנכם עולם של שלום ,שפע והרמוניה אליו אתם
משתוקקים.
אתם עוצמתיים הרבה יותר מכפי שאתם חושבים ,בייחוד כאשר אתם מתקבצים יחד במאמץ
מאוחד לברוא את הטוב ביותר לכולם .אתם בריאה של תודעת האלוהים ואתם מוצפנים
ומתוכנתים בתשוקה עמוקה לברוא .במשך זמני אבולוציה וטרנספורמציה חשובים ביותר
אלה ,כל אחד מכם נמשך )או יימשך( למקום שבו יוכל להעניק את השירות הגדול ביותר .בין
אם זהו מתן שירות לסובבים אתכם ,שיתופם בכישרונות ובכישורים הייחודיים שלכם ,או
כיוון שיש לכם אנרגיות ספציפיות שמוצפנות בתוך התרשים האלוהי שלכם שהן חיוניות
להתפתחותו של אותו אזור ,או אולי יש לכם חבילות או תדרי אור בתוך מבנה המוח שלכם
שיעזרו להפעיל את אנרגיות הקריסטל ששכנו רדומות בתוך הפלנטה במשך אלפי שנים.
מבנים גדולים אלה ממתינים לכם ולאלה שנמצאים בהרמוניה אתכם ,כדי שפעם נוספת הם
יוכלו להקרין את אורם הזוהר החוצה אל תוך מערכת השמש וכמו כן ,לקבל תדרים מעודנים
שמוקרנים עתה מטה אל כדור הארץ .תדרים אלה יקיפו את הפלנטה שעה שרשת אור זהובה
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תכונן מחדש ,דבר שהוא גורם מכריע בתהליך האיחוד מחדש .הרבה הוגשם ,אבל יש עדיין
דברים רבים שיש לעשות וכל אחד מכם הוא שחקן מפתח .כאשר אתם מתקבצים ומאפשרים
לעצמכם להיות שנאים לאנרגיה זו ,אתם תמשכו אותה דרך הכלים הפיזיים שלכם כדי שהיא
תוכל לקלוט את דפוסי התדר הייחודיים שלכם ,לפני שהתדרים המשולבים ישודרו עמוק אל
תוך ליבת הקריסטל של הפלנטה .דעו שבתוך הכלים הפיזיים ובאמצעות הכוונה האוהבת
שלכם ,אתם מחזיקים במפתחות שיסייעו להחיות פעם נוספת מבני אור נפלאים אלה .ובדרך
זו ,אתם תעניקו שירות גדול לאנושות ולפלנטה ,משום שתהליך חשוב זה יעזור להקל על
המתח והחרדה של שחרור המגבלות והליקויים ,שעה שאתם נעים דרך הממד הרביעי ולכיוון
החירות וההרמוניה של הממד החמישי.
רבים מכם מרפאים את הפצעים והזיכרונות העתיקים של אטלנטיס ולמוריה ,בעוד שרבים
אחרים מפעילים את הזיכרונות והאנרגיות הנפלאים של כמה ממרכזי האור הגדולים מן
העבר .אז תשתמשו כולכם באנרגיות אלה כדי לעזור לברוא את שלמות העתיד .אתם נקראים
לנקוט בפעולה אמיצה ונועזת שעה שאתם מתקדמים בביצוע המשימות האישיות שלכם.
זכרו ,אהובים ,אתם נתתם את הסכמתכם.
הדרמה והטרנספורמציה הגדולות שמתרחשות על הפלנטה לא נחוו מעולם בעבר בכל
הבריאה .אתם תראו כארכיטקטים האלוהיים שיצאו באומץ אל הבלתי נודע ,למוצב המרוחק
ביותר ביקום שלכם ,עוטים גלימות בשר וצוללים אל ביצת אשליית הממד השלישי .כעת
הגיע הזמן לנער מעליכם את השלשלאות שכובלות אתכם .עכשיו הגיע הזמן לתבוע מחדש
את זכותכם האלוהית מלידה ואת המורשת שלכם .אה ,אהובים ,אילו רק ידעתם עד כמה אנו
מוקירים ומכבדים אתכם .אילו יכולתם לזכור את עצמכם כפי שהייתם וכפי שאתם בממדים
הגבוהים יותר ,לא הייתם חרדים או עצובים ,הייתם יודעים שיש בידכם את כל העוצמה,
החוכמה והכלים לברוא מחדש גן עדן על כדור הארץ ,וכאשר המשימה תושלם ,באיזו קלות
תשובו לביתכם שבין הכוכבים .אנו רוצים להבטיח לכם שאנו ממתינים כדי לברך את פניכם
בזרועות פתוחות ושחגיגה גדולה תתקיים.
כאשר כל הדפוסים השליליים העמוקים צצים ועולים מתוך הזיכרון והדנ"א שלכם ,כדי שניתן
יהיה לנקותם ולפרקם פעם אחת ולתמיד ,אנו חשים בתסכול שלכם ,בבלבול שלכם ופחדים
שלכם על כך שאתם נענשים ,או שעשיתם דבר מה רע .הרשו לי להבטיח לכם ,יקרים ,הדבר
קורה בגלל שאתם עושים דבר מה כשורה ,ולא דבר מה שאינו כשורה .לא נמעיט מכאבכם או
מאי הנוחות שלכם ,אבל אנו נעודד ונכוון אתכם .תהליך טיהור מתרחש על כדור הארץ ובתוך
כל ישות חשה .כאשר תאפשרו לאנרגיות הניקוי לחלחל דרך גופכם ,אתם תשחררו ותעדנו
את כל הדברים שנושאים רטט נמוך יותר .האם תוכלו לקבל את אי הנוחות החולפת
כהזדמנות לשחרר את שאינו משרת עוד את טובתכם הגבוהה ביותר? השתמשו אפוא
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בבקשה בכל האמצעים העומדים לרשותכם כדי להקל על התסמינים או על המצב ,ודעו
שבהשלמתו תהיו מוכנים לקבל עירויים גדולים אף יותר של אור.
ניסינו לסייע לכם להבין את חוקי הבריאה האוניברסליים ואת שבע קרני ההוויה ,או את
סגולות ותכונות הבורא עבור מערכת השמש שלכם .פריזמות שבע הקרניים הקוסמיות
הופכות חזקות יותר שעה שהן מוקרנות דרך האור הסולרי המועצם אל תוך הגופים שלכם,
כדי להעצים אתכם ולהביא אתכם לכדי שלמות .אתם מתבגרים ככל שאתם נוטלים על
עצמכם את האחריות הרוחנית ורוכשים את חכמת המאסטר ,אבל עדיין יש הרבה לעשות
וההבחנה חשובה יותר מאי פעם .אתם יוצאים מההרמוניה של השבע ונכנסים אל תוך
ההרמוניה הגלקטית של ה .12-לכן כה חשוב שתאזנו את מערכת הצ'אקרות הפיזית שלכם
שעה שאתם מתחברים לכוח ולעוצמה הגוברים של הרטטים של הקרניים הגבוהות יותר .עגנו
את כפות רגליכם בחוזקה על האדמה ,אהובים ,שעה שאתם מושיטים ידיכם אל הכוכבים,
כיוון שאם לא תעשו כן ,הכלי הפיזי שלכם לא יהיה מסוגל לעמוד בשטף המועצם של
האנרגיה הקוסמית ,ואתם לא תהיו מסוגלים לשרת את עצמכם או כל אחד אחר .אתם
תלויים באדמה שתתמוך בכם ושתזין אתכם ,ועכשיו הוא הזמן שתסייעו לאימא אדמה
שלכם ,כיוון שאתם מחוברים יחד בעוצמה ,שעה שאתם וכדור הארץ מסתחררים אל תוך
השלב הבא של ההארה.
כמו בכל שינוי גדול ,המטוטלת של האמונה הרווחת או תודעת ההמונים מתנדנדת הלוך ושוב
לפני שהיא מתמקמת בנורמה הגיונית .יש תורות וטענות רבות שמופצות ,רבות מטרתן
להעצים אתכם ולעזור לכם ,ורבות מטרתן להפחיד אתכם וליטול את עוצמתכם .כמו כן,
מוצרים רבים טוענים שהם יכולים להאיץ את ההארה שלכם ו"לעשות את העבודה עבורכם".
יש כלים ומוצרים לגיטימיים רבים אשר יעזרו לכם בנתיבכם ,אבל זכרו ,אהובים ,אתם
חייבים לעשות את העבודה הפנימית ~ אתם חייבים לצעוד בנתיב ההארה ~ אף אחד אחר
לא יכול לעשות זאת עבורכם.
אתם נמצאים בעיצומו של חלום מתמשך שנע קדימה במהירות מתגברת .אם תאפשרו
לקיבעונות העבר ולאותן אנרגיות עתיקות לצאת ,לעבור התמרה או להתפוגג ,אם לא תנסו
להיאחז בדפוסים ,בצורות המחשבה או במבנים הישנים ,לא תרגישו כה מתוחים ,כה נטולי
שליטה .אתם חייבים להודות שאין אלה זמנים משעממים או חסרי פעילות ,נכון ,לכך ייחלתם
מזה זמן רב מאוד כאשר מיזגתם את העצמי הרוחני הנפלא שלכם אל תוך המסגרת המוגבלת
של המבנה הפיזי.
התעוררו בכל יום בציפייה שמחה ,בתקווה גדולה ,אפשרו ליום להתממש בשלמותו ,להעניק
לכם תובנות חדשות ,לשחרר אתכם מכבלי העבר .כפי שהדגשנו שוב ושוב ,הישארו בהווה או
בנקודת הדממה של השלמות ,ובעשותכם זאת ,אתם תתמקדו במה שקורה ברגע .כל רגע ,כל
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מחשבה ,כל אירוע הם בעלי חשיבות מכרעת ,כיוון שאוצרות החוכמה החדשה ,התובנות
החדשות ,כוחות ההגיון החדשים ,המתנות החדשות מגיעים בשצף ובקצב מדהים ואתם
חייבים להיות פתוחים כדי לקבלם .עם כל פעימה של רטט גבוה יותר ,חלק מהמציאות
הקיימת שלכם מתחיל להתפוגג ,שעה שהדפוסים חוזרים פעם אחר פעם ,כאשר כל שאינו
באיזון ובהרמוניה מתמוסס ונעלם בהדרגה .כנסו פנימה ועלו מעלה ,אהובים ,כתמיד ,אנו כאן
כדי להדריך אתכם ,להגן עליכם ,להעניק לכם השראה ולהקרין אליכם את האנרגיה האוהבת
של האלוהים אבינו/אמנו באמצעות לבבותינו.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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לשמור על לב שליו בעולם מלא בתוהו ובהו
נובמבר 2005
מאסטרים אהובים ,כאשר אתם משלבים יותר מנפלאות קרן האלוהים שלכם ,את התכונות,
הסגולות והאיכויות ,הדברים הנפלאים מתחילים להתרחש בעולם שסביבכם .שער השגשוג
הגלקטי נפתח לרווחה ועושר היקום שוטף אתכם .היו מודעים תמיד לכך שאתם אחראים
לאופן שבו אתם משתמשים במתנות הרוח שלכם .צבירת עושר רב ואגירתו לא ישרתו את
טובתכם הגבוהה ביותר .אין שום דבר נעלה בעוני .זו צורת מחשבה ישנה שיצאה מן האופנה
ואשר נוצרה על ידי אלה שביקשו לדכא אתכם ולשלוט בכם .כסף הוא סמל לשפע של היקום;
אולם עושר רוחני מכיל דברים רבים :גוף ונפש בריאים ,חופשיים ממחלות ,מלאים בחיוניות,
צעירים ומלאים בהתלהבות לחיים ולבריאה מחדש; מערכות יחסים מספקות עם מגוון גדול
של אנשים ,מבני המשפחה הפיזית הקרובה שלכם ועד למשפחה הרוחנית המורחבת שלכם.
אפשר שיש לכם דעות שונות ואתם נמצאים ברמות משתנות של מודעות בנתיב הרוחני
שלכם ,אבל אתם חייבים לכבד אלה את אלה ולאפשר לכל אחד לצעוד בדרכו הייחודית
בעקבות האמת שלו .חשוב ביותר שתציבו גבולות ,שתכבדו ותזינו את עצמכם כדי שתהיו
מסוגלים ומוכנים לקבל באופן מתעצם את מתנות האור והאהבה הגבוהות והמעודנות יותר
של האלוהים אבינו/אמנו .עליכם להשתדל למצוא סביבת עבודה שתומכת בכם ושדורשת את
היושרה הגבוהה ביותר מכל הסובבים אתכם ,ואחת המטרות העיקריות שלכם צריכה להיות
קריירה אשר גורמת לכם לשמחה ולסיפוק רבים ,כמו גם הערכה וגמול כלכלי .כאשר אתם
ממוקדים בנשמתכם וזוכים בהשראה אלוהית ,העושר הופך להעצמה של הרוחניות שלכם,
כיוון שאתם יכולים לחיות בנועם ,אך בפשטות ,וכל התשוקות שלכם יסופקו מבלי שתחשבו
עליהן כלל .אתם חולקים בחופשיות עם האנשים הפוסעים בנתיב שעדיין לא למדו את חוקי
השפע .אתם תהוו דוגמה עבורם ותהיו בני בריתם שעה שאתם מדריכים אותם ומושיטים
להם עזרה כאשר הדבר הולם.
תיבת האוצרות שלכם המלאה בעושר תכיל מחשבות יצירתיות רבות ,בהשראת העצמי
הגבוה שלכם ,ואלה יורדו אל תודעתכם כאשר תהיו מוכנים לנצלן; ובאמצעות הכוונה
המודעת שלכם ,אתם תתחילו בתהליך הקסום של הבאתן אל תוך ההגשמה החומרית
באמצעות פעולותיכם .אנו מדגישים את שאמרנו פעמים רבות בעבר ,אתם יכולים לקבל כל
דבר שאתם מעלים בדעתכם או להיות כל דבר שאתם מעלים בדעתכם .זה תחום הבריאה
החדשה ,עם אספקה בלתי נדלית של חומר כוח-חיים קוסמי ראשוני הנמצא בקצות
אצבעותיכם ורק ממתין שתעצבו אותו למהות החלומות והחזונות שלכם.
כולכם מתקשים לעמוד בקצב של האנרגיות המעודנות אשר מוקרנות ללא הרף מטה אליכם
ודרככם ולשלבן .כמה מכם עברו לרמה שבה אתם חייבים לצעוד לאחור ולאפשר לעולם
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החיצוני ולכלי הפיזי שלכם "להשיג" את שדה הרטט הפנימי שלכם .מעולם לא נעו האנושות,
גזע או תרבות כלשהם קדימה במהירות כה רבה ובדרמתיות כה גדולה בתהליך האבולוציה
כפי שעשיתם אתם בחמישים השנים האחרונות .ואי לכך ,היש פלא שאתם חשים מסוחררים,
חסרי אוריינטציה ,מבולבלים ,לא מסונכרנים עם העולם הסובב אתכם ,ולעתים אף
מיואשים?
ההבטחה שלנו לכם היא שגם זה יעבור ,כאשר תרגישו נינוחים יותר עם הזוהר החדש שלכם
ואם המציאות המשתנה במהירות הבזק .אם תתמידו בנתיב ,ללא ספק תצעדו בנועם אל תוך
רמת המודעות הבאה ,ובהדרגה תביאו לכדי שלמות את המיומנויות ,תשלבו את החכמה
ותגשימו דברים קסומים רבים שעה שאתם שואפים להתגבר על האתגרים שמוגשים לכם.
אתם חייבים לאמן את השרירים הרוחניים שלכם ולתבוע לעצמכם את העוצמה החדשה
שלכם .לכן אנו מבקשים שתקבלו אמת זו :אתם התלמיד ,המורה ,וגם המאסטר .אף אדם
אינו יודע טוב מכם מה נכון והולם עבורכם בכל רגע ורגע ובכל מצב.
כעת משהבורא העליון לוקח תפקיד פעיל בתהליך הגדול של האיחוד מחדש ,אתם יכולים
להיות סמוכים ובטוחים שהעולם שלכם ,המציאות שלכם וכל הדברים שבהם אתם מאמינים
שהם הנורמה ,ימשיכו להשתנות באופן דרמתי ובקצב הולך וגובר .בתוך מחזורי ההתרחבות
הגדולים נמצאים מחזורים קטנים יותר ,בהם קיים תהליך של ליקוט או איסוף של כל הנמצא
בהרמוניה עם תכנית הבורא ,ולאחריו מתרחשים כיווץ או רפורמציה של כל שהוא
דיסהרמוני .אנרגיה לעולם אינה אובדת או מושמדת ,היא מעוצבת מחדש ,משתנה או
מותאמת לצורה ולתדר רטט שונים .העוצמה האדירה של אור הבורא מחפשת את הרטטים
הנמוכים יותר ואת העיוותים של הממדים השלישי/הרביעי וחודרת אליהם ברמה העמוקה
ביותר .זה התהליך אותו אתם ,כדור הארץ וכל הבריאה ,חווים בזמן הזה .מכאיב לצפות
בהרס הרב שמתרחש ברחבי העולם ואנו ,כמוכם ,מרגישים בכאב ובסבל בעת שהניקוי מאיץ
את קצבו .נעשה כל שרק אפשר כדי להפחית את הסבל ,וחשוב ביותר שתישארו ממוקדים
וממורכזים בלבכם שעה שאתם מושכים אליכם ומקרינים אל העולם את הכמות המרבית של
חומר אור הבורא לתועלת הגדולה ביותר עבור כולם .שלא תהיה טעות בידכם ,אנרגיית האור
והאהבה חסרת התנאים שזורמת דרככם מתווספת לשלם ומחוללת שינוי עצום.
התמונות ההולוגרפיות אשר יצרו את המציאויות שלכם משתנות ,רבים מכם מרגישים
פגיעים ושנותרתם ללא זהות שאליה אתם יכולים להתחבר ,או ללא פרמטרים אשר ידריכו
אתכם .במשך השנים הטראומטיות הרבות הללו ,אתם עברתם תהליך של שחרור דברים רבים
אותם החשבתם לחשובים במציאות התלת ממדית שלכם ,ויתרתם על הרבה ממערכות
היחסים שלכם ,מהרכוש שלכם ,מהתפיסה שלכם לגבי מה ומי שהייתם ,שעה שנעתם למצב
של הרמוניה והתכווננות עם העצמי הגבוה שלכם .בהדרגה ,הצלחתם להשיג גישה לאנרגיה
מעודנת רבה יותר ,לתדרים גבוהים יותר ,למידע חדש ולחכמה גדולה יותר .בסופו של דבר,
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התחלתם להרגיש יותר בנוח במציאות הממד הרביעי ,שעה שעיבדתם אנרגיות שליליות
ורגשיות רבות אף יותר שצצו ועלו מתוך התת-מודע שלכם עת ניקיתם תפיסות מיושנות.
תדרי האור הטרנספורמטיביים הפועמים הדהדו בעומקי המבנה התאי שלכם והחלו לשחרר
את כל הזיכרונות הכלואים שהתאספו במשך העידנים ,העלו אותם מעלה ,והוציאו אותם כך
שניתן יהיה לשחרר אותם ולהחליפם בחומר אור אלוהי .כאשר התחלתם להדהד ברטט מואץ
יותר ,כמות רבה יותר של ההוויה האדירה שלכם ,של עצמי הנשמה שלכם ,של העצמי הגבוה
שלכם ושל קרן האלוהים שלכם ,החלה פעם נוספת לשכון בכלי הפיזי שלכם ולשלוט בו.
אולם ,לאחרונה עבור כמה מכם דומה שצעדתם צעד אחורה ורבים מכם הגשימו לפתע
מחלות דרמטיות שאינכם מבינים ,מכשולים שהוצבו בדרככם ,מעכבים את התקדמותכם במה
שחשבתם שהייתה המשימה שלכם והמתנה שלכם לאנושות .רבים מכם שוב אינם יכולים
למצוא נחמה במדיטציה ,או את היכולת להושיט יד מעלה )או פנימה( ולהתחבר לתחושה
האוהבת של האחדות עם ישויות האור .אתם מרגישים בריק ,בתחושה של אובדן ,או לכל
הפחות ,בתחושה של חוסר יציבות .כל שאתם חווים עכשיו ,אי הנוחות בתוך הגוף שלכם;
השחרור של היבטים רבים של חייכם שחשבתם שהיו חשובים ,יציבים והכרחיים;
ההתפוררות של מערכות אמונה ישנות והתחושה ששוב אינכם שולטים בגורלכם ,כולם חלק
מתהליך הטרנספורמציה המואץ המתרחש עכשיו .אתם משילים רבדים רבים מאוד של חומר
אתרי משדות ההילה שלכם ששוב אינם משרתים אתכם ושאינם יכולים להתקיים במקום
שאליו אתם הולכים .כאשר אתם משלבים את עצמי הנשמה שלכם ,אתם מפחיתים את הכוח
של עצמי האגו שלכם ואת השליטה שהייתה לו עליכם .כאשר אתם משלבים את העצמי
הגבוה שלכם הוא הופך לאפוטרופוס של האנרגיה והגורל שלכם ,עצמי הנשמה מופיע ברקע,
או במילים ברורות יותר ,הוא משתלב עם שדה האנרגיה של העצמי הגבוה שלכם ,והדבר
קורה כאשר אתם עולים בסולם האיחוד מחדש.
חשוב ביותר שתבינו ,אלה מכם ששאפו בחריצות במשך השנים האחרונות הללו לאזן ולהביא
לכדי הרמוניה את דפוסי הרטט הצורמים ,שאלה נעו או שהם נעים אל תוך מחזור מודעות
חדש .אנו מבינים שמרגש ללמוד מידע חדש ,לזכור ולתבוע לעצמכם מחדש כמות גדולה ככל
שתוכלו של החכמה הגלקטית והקוסמית שלכם; אולם עדיין קיימת חשיבות גדולה ביותר
שתשלבו אל תוך המציאות העכשווית שלכם את מה שלמדתם ,ושתתחילו להשתמש בידע
ובכלים שניתנו לכם כדי לברוא עולם טוב יותר עבור עצמכם ועבור כל הסובבים אתכם.
בעוד שרבים מכם התמקדו בראש ובראשונה בצמיחה ובמודעות הרוחנית שלכם והזניחו
במידה מסוימת את הכלי והסביבה הפיזיים שלכם ,אפשר שהרגשתם לאחרונה דחיפות או
שנאלצתם להעניק תשומת לב רבה יותר לגוף שלכם ולסביבה המיידית שלכם .דברים אלה
מתרחשים עכשיו שעה שאתם משלבים את הכמות המרבית של אנרגיות מתדר גבוה יותר
שהגוף הפיזי שלכם מסוגל להכיל ולספוג מבלי לברוא מצוקה רבה .יש ראיות רבות לכך שדבר
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זה מתרחש ברחבי העולם כולו ושכל אדם ,כמו גם הפלנטה ,נמצאים בשלב קריטי בתהליך
דרמטי זה של התעלות/אבולוציה) .אנא אל תשכחו לבקש מהעצמי הגבוה שלכם לנטר את
תדרי הרטט שאתם סופגים ,ובקשו מכל אנרגיה מיותרת שתישלח אל העולם שעה שאתם
שואפים ונושפים אור ואהבה( .האמרה "כמות גדולה יותר אינה בהכרח טובה יותר" מתאימה
כאן.
בזמן המתאים ,גופכם יידע אתכם באמצעות תסמינים רגשיים או פיזיים שהגיע הזמן למאמץ
מרוכז שיאפשר לאנרגיות חדשות להפעיל את קסמן ,על ידי שחרור של אנרגיות כלואות
ישנות שבתוך הכלי הפיזי שלכם ובכלל זה הדנ"א שלכם ,או אתם עשויים להזדקק לשחרור
רגשי או לניקוי מנטלי מסוג כלשהו .אם ישנם זמנים שבהם אינכם חשים שאתם מעונינים
לקרוא חומר רוחני כלשהו ,אנא כבדו תחושה זו .אם אתם חשים פגיעים מבחינה רגשית
וזקוקים להזין את עצמכם ,כבדו תחושה זו גם כן .אם ישנם זמנים שבהם אתם מרגישים
מתח מנטלי ,אנא העניקו לשכלכם מנוחה ובצעו רק את המשימות המנטליות ההכרחיות
ביותר .התמקדו ברווחה הפיזית שלכם ורעננו את שכלכם ואת גופכם על ידי כך שתתחברו
ליסודות הטבע ולאימא אדמה ותתקשרו עמם .הם הידידים ובני הלוויה הקבועים שלכם
במסע זה.
הרשו לנו להרגיע אתכם ,הכל חלק מהתהליך וממחזורי השינוי .השנים האחרונות הללו,
ובייחוד השנה האחרונה של זמנכם ,היו זמן של האצה גדולה .אנו יצקנו אל תוככם את
הכמות המרבית של אור המשיח או החומר האלוהי מהבורא שהכלים הפיזיים שלכם יכלו
להכיל .בעשותנו זאת ,הדבר הקפיץ או האיץ את תנועתכם בנתיב החניכה ,או במעלה תהליך
ההתעלות ,תהיה הגדרה אשר תהיה .זכרו ,אנו חוזרים ואומרים ,כיוון שחשוב שתבינו את
התהליך :בכל פעם שאתם מעלים את התודעה שלכם או מתחברים לתדר גבוה יותר
ומשלבים אותו בכל חלק של ישותכם ,בין אם בגוף הפיזי ,הרגשי ,המנטלי או האתרי ,הוא
מחלחל לעומקי המהות שלכם ומשחרר אנרגיות שליליות או כלואות תואמות שמהדהדות
בתדר נמוך יותר .רבות מהאנרגיות הללו הוטמעו בגופים האתריים והרגשיים שלכם בזמן
אותן התנסויות עתיקות יומין שהיו לכם בגלגולים הפיזיים המוקדמים יותר שלכם על
המישור הארצי .הן עוצמתיות מאוד והשפיעו עליכם בכל תקופות החיים שהיו לכם מאז,
הוסיפו לאנרגיות השליליות והעצימו אותן עד אשר הן כלאו אתכם בשלשלאות ,בראו כאב
וסבל עצומים.
אלה הן אנרגיות שמנעו מכם את הבריאוּת המושלמת אליה אתם משתוקקים ,את הגוף החזק
והמושך עליו אתם חולמים ,את השפע ,את העוצמה ,את מערכות היחסים ,וכן הלאה וכן
הלאה .ואי לכך אתם מבינים ,שכדי לסייע לכם ולמנוע מכם עומס יתר ,העצמי הגבוה שלכם
מציב אתכם במה שעשוי להיקרא אזור-אפס ,או תקופה "חסרת זמן" ,או מה שאנו מעדיפים
לכנות בשם "הנסיגה אל המחסה" .אלה מכם שהם מראי הדרך ,לוחמי האור ,עברו בהרבה את
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התדרים הבסיסיים של כדור הארץ ושל האנושות בכללה ,והם מתפקדים בתהודה גבוהה
בהרבה .המציאות שלכם ממורכזת בגוף האתרי של כדור הארץ שנע אל תוך המישורים
העליונים יותר של הממד הרביעי ומתחבר אל הממד החמישי .אולם ,הפלנטה האהובה שלכם
גם מתקדמת במהירות ,ובשעה שהיא עושה זאת ,המציאות שלכם חייבת להמשיך ולהשתנות.
כל שחשבתם שהייתה האמת שלכם ,דרך התפקוד וההוויה החדשה שלכם ,הזהות החדשה
שלכם ,נמוגים במהירות .תמונה הולוגרפית חדשה מופיעה ובחוסר הודאות שלכם ,אתם
תוהים האם מהו מקומכם בתכנית החדשה הזאת ומה עליכם לעשות עתה.
פעם נוספת ,יקרים ,אנו אומרים ,הירגעו ,שחררו והבינו שגם זה הוא רק חלק מהספירלה
האינסופית .שוב לא תורשו לקפוא על שמריכם או אפילו להישאר ברמה מסוימת למשך זמן
ארוך מאוד; זמן ותהליך הטרנספורמציה נעים במהירות רבה מדי .השפה שלכם משתנה,
דפוסי התדר של צורות המחשבה שלכם שונות .האזורים הישנים של המוח שלכם ,אשר
מכילים את העבר שלכם הופכים מעודנים בהדרגה או משתחררים וכך דומה שהכל התרחש
בעבר ,אפילו בשנה שעברה ,בחלום מוזר .אזורים חדשים במוח שלכם מופעלים ואתם חייבים
ללמוד לחשוב בדרך שונה לגמרי .חבילות אור של מידע ,תמונות הולוגרפיות בעלות משמעות
גדולה ודפוסים גיאומטריים מקודשים יתחילו להופיע במודעותכם ואתם חייבים ללמוד כיצד
לפענח אותם .אפשר וידמה שהאנשים שאתם נעים אל מעבר להם שוב אינם מבינים אתכם,
או אתם אינכם יכולים למצוא את המילים כדי להמשיך בדפוסי השיחה הרגילים והישנים.
אתם תגלו גם שאינכם צריכים לומר כל מחשבה שעה שאתם מתחילים לקלוט באופן טלפתי
את האנרגיות והמחשבות של הסובבים אתכם .אתם לא תזדקקו למילים ,ולא ניתן יהיה
לרמות אתכם בקלות .אתם תבטאו את האמת שלכם ביושרה רוחנית ושוב לא תשחקו
במשחקי העבר .כאשר אתם עוטים את מודעות ואדרות האור הרוחניות והמעודנות ,היו
עדינים כלפי עצמכם .אתם עשויים להרגיש פגיעים מאוד לעתים ,אתם עשויים להרגיש
שאתם מאבדים חלק חשוב מעצמכם וזה נכון .אבל חלק זה אינו משרת אתכם עוד .אף-על-פי
שנוח לכם לשאת מטען ישן זה אתכם ,הגיע הזמן לשחרר את כל שאינכם יכולים לקחת
אתכם שעה שאתם חוזרים ליופי ולהרמוניה של העולמות שעזבתם לפני זמן רב מאוד.
לפני שנסיים מסר זה ,אהובים ,ברצוננו להפנות את תשומת לבכם לדבר מה ,כדי שתשרור
הבנה מלאה בינינו ,ובאומרנו זאת אנו מתכוונים ביניכם ,הקוראים המסורים שלנו ,לבין
שליחה זו וביני ,הישות אשר מוסרת לכם מסרים אלה באמצעותה .הנציגה האהובה שלנו,
רונה הרמן ,שידרה בנאמנות מסרים חודשיים ממני כמתנה לעולם בכל חודש מאז חודש
פברואר ,שנת  ,1992חוץ מאשר חודש אחד ,דצמבר  ,1996כאשר עברה מסן דיאגו ,קליפורניה
לרנו ,נבאדה ולא הייתה לה גישה למחשב שלה .בעשרים השנים האחרונות היא הקדישה
חלק עיקרי מזמנה להגשמת המשימה הרוחנית שלה ,והיא ,כמו רובכם ,הזדקקה להתמקד
בחיים האישיים ובכלי הפיזי שלה לזמן קצר .לפני זמן מה ,הצענו שהיא לא תתכנן אירועים
כלשהם לחודשים ספטמבר ,אוקטובר ודצמבר של השנה הנוכחית )הדגשנו בפניה שחשוב
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ביותר שהיא תעשה כל מאמץ כדי להגשים את התחייבויותיה לשייט באיים הקאריביים
בחודש נובמבר ,שתוכנן כבר לפני שנה( .כפי שכולכם יודעים ,ניקוי גדול מתרחש במקומות
רבים בעולם ,שעה שדפוסי רטט עתיקים שקפאו על שמריהם משתחררים ומותמרים.
אי לכך ,כדי להעניק לה מנוחה ולהקל על המשא שלה הורנו לה והדרכנו אותה לכמה מובאות
קצרות ממסרים שניתנו בעבר שאותם יש לשלב בכמה מהמסרים האחרונים של השנה הזאת.
ליקטנו רק מידע מתאים מהמסרים שלנו ,שהם חשובים ותקפים עתה כפי שהיו כאשר ניתנו
לראשונה .מי מכם שילב את כל המידע שנתנו בעבר או הפיק ממנו תועלת? ולעתים ,האין
תועלת גדולה להיזכר בעובדות חשובות? מסרים אלה ,כמו כל המסרים שניתנו בעבר ,ניתנים
לכם מתוך כוונה לסייע לכם במידה הגדולה ביותר האפשרית ,והם תמיד שואפים לשאת את
האהבה העמוקה ביותר שלנו ואת ברכותינו לכל אחד ואחד מכם.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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בראו מחדש את גן העדן על פני האדמה
דצמבר 2005

מאסטרים אהובים ,ככל שהאנושות וכדור הארץ מתכוננים לקפיצה הגדולה הבאה
בהתפתחות ובתודעה המתרחבת ,הכל מזדעזע עד לליבה העמוקה ביותר של הקיום .ככל
שאתם שואפים לנסוק גבוה יותר בהארה שלכם ,כך אתם חייבים לצלול עמוק יותר אל תוך
לב מהות עברכם .כאשר אתם מתחברים לתאי הזיכרון של העבר הקוסמי שלכם והופכים
מודעים למורשת המלכותית שלכם ,אתם נזכרים גם כיצד פעם אחר פעם בעברכם המציאות
והעולם שלכם דומה שהתהפכו ,וכל שהיה מוכר השתנה במהירות בדרך זו או אחרת ,או
נשטף ונעלם ,לעתים באמצעות מלחמות בין גזעים ואומות ,או על ידי אסונות אקולוגיים
מידי איתני הטבע :אש ,מים ,אוויר/רוח ותנועות אדמה.
כל אדם על כדור הארץ נמצא באמצעו של משבר התפתחות שעה שברמה מסוימת ,רבים
מנסים לנער מעליהם את שאריות דפוסי המחשבה ,ההרגלים והדחיסות של טבעם
האנושי/גשמי .ישנם גם רבים מכם שתפקדו כ"ישויות" מעודנות של האנושות במשך תקופות
חיים רבות ואשר נעים אל תוך ממלכות הישויות הרוחניות/אנושיות ,והנשמה הנצחית שלכם
זוהרת בתוככם ושדה ההילה שלכם מואר על ידי מהות הרוח הנצחית של האלוהים
אבינו/אמנו.
כפי שאמרנו פעמים רבות בעבר "האל/האלה אינם מענישים" .אולם ככל שדפוסי השינוי
האוניברסליים הופכים עוצמתיים יותר ,ו"שינוי העידנים" מאיץ ,כל שאינו מבוסס על אמת,
איזון והרמוניה יזועזע עד לשד עצמותיו .ממשלות ותרבויות רבות שנבנו והתבססו על תדרי
רטט תלת-ממדיים שליליים של כוח ,תאוות בצע ,שליטה ורמייה חייבות כעת להתמודד עם
עוונותיהן ,והבגידה שלהן באמון מתגלה .אלה שמתעקשים לבנות או לחיות באזורי החוף
הנמוכים צריכים להיות מודעים לכך שהשינויים הקיצוניים בכדור הארץ אשר מתרחשים,
ימשכו ויתגברו לזמן מה אלא אם הם יחדלו לבנות על חולות טובעניים של שליליות וחוסר
אחריות .אזורי החוף שלכם השתנו פעמים רבות בעבר וישובו וישתנו ,כיוון שהכל חלק
מהמחזורים של הטבע ושל ניקוי פני השטח של כדור הארץ .בעבר ,שקעו אדמות ,רק כדי
לשוב ולצוץ ,רעננות ,מחודשות ושורצות במהרה חיים חדשים .בצורת פוגעת באותם אזורים
שנעשה בהם שימוש מוגזם ואשר נהרסו על ידי חומרי הדברה וחומרים כימיים ,ומדבריות
פרחו לאחר שלא עובדו במשך מאות שנים .כל שעליכם לעשות הוא לחקור את ההיסטוריה
של האנושות ושל כדור הארץ כדי להיווכח שזו האמת ,ומדוע אתם כה מופתעים אפוא כאשר
פעם נוספת אתם נעים ממצב של סטטוס קוו לזמנים של שינוי .תמיד היו מחזורים של מוות
ולידה מחדש כחלק מתהליך ההתפתחות ,ומחזורים אלה משפיעים על כל היבט של הבריאה.
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איננו רוצים להחדיר בכם פחד או ספק; למעשה אלה הם בדיוק הרגשות שברצוננו להפיג
שעה שאנו מנסים להבטיח לכם שאתם ורק אתם תחליטו האם תנועו אל תוך העידן החדש
בקלות ובחן או באמצעות אסונות ותוהו ובהו .ברצוננו לסייע לכם להבין מה צפוי לכם
בחודשים הבאים ובשנים הבאות .רובכם הקוראים את המסרים הללו מודעים לכך שאלה הם
הזמנים החשובים ביותר בהם תחיו על כדור הארץ .ההחלטות שאתם מקבלים עכשיו
והאנרגיות שאתם מקרינים מכם אשר בוראים את שדה הכוח שבתוכו אתם חיים ,הם
שיקבעו את המציאות שלכם וכיצד תחוו את השנים המשמעותיות הללו של השינוי .הגיע
הזמן להחליט האם תנועו קדימה על ספירלת ההתעלות באמצעות מתנת תהליך החיים או
באמצעות האנרגיות הישנות של תהליך המוות .שלא תהיה לכם טעות ,כל אדם על הפלנטה
נמצא באמצעו של תהליך הטרנספורמציה הזה ,ברמה מסוימת ובצורה מסוימת ,בין אם הוא
מודע לכך או לא.
אני מבקש מכם להקרין את התודעה שלכם כלפי חוץ ,הרחק מכם ומתמונת המציאות הקטנה
שלכם .עטו מודעות רחבה :דמיינו ,אם זה עוזר ,שאתם מתבוננים בחייכם ובחיי הסובבים
אתכם מנקודת המבט שלנו ,המעניקה לכם את היכולת לראות באמצעות ראייה פנורמית את
מה שמתרחש מרגע לרגע .הביטו בשנים שחלפו ,בשנים האחרונות .האם לא התקדמתם
בצעדים גדולים? האם אינכם בני אנוש חכמים הרבה יותר ,רחומים הרבה יותר ,ומוארים
הרבה יותר? האם אינכם יכולים לראות את השלמות או לכל הפחות את הצדק במה
שהתרחש בעברכם? האם אינכם חזקים וחכמים יותר בזכות המבחנים וההתנסויות שלכם?
בחנו את הקרובים לכם ביותר :האם הם התקדמו והרחיבו את המודעות שלהם ,או האם הם
תקועים עדיין באותו מקום ,מפוחדים בשל השקפת העולם הצרה שלהם כלפי החיים? האם
אתם הופכים מיומנים יותר בשחרור הרגלים מיושנים ודפוסי מחשבה ישנים? האם לא קל
לכם יותר לסנן את כמויות המידע שמגיע אליכם ,ולקבוע מהי האמת שלכם ומה אינו משרת
עוד את טובתכם הגבוהה ביותר?
אתם נמצאים בתהליך של כינון מחדש של "חיבור לב/שכל" עם הרוח .דרושים לב ושכל
מאוחדים כדי לאחד את העוצמה המלכדת של האלוהים אבינו/אמנו ,ואת האהבה חסרת
התנאים שהיא המפתח הקסום אשר מצית את תהליך הבריאה המופלא .אהבה שתנאים
בצדה הפכה לנורמה כאשר האנושות שקעה אל תוך הדחיסות ,ומדפוסי מחשבה שליליים
אלה כל שאר התפיסות המגבילות נולדו והפכו לאמת שלכם .כעת הגיע הזמן להפוך את
התהליך על פיו ,לשחרר ולבנות מחדש את המציאות הנוכחית שלכם ,מציאות חדשה שמכילה
את כל השיעורים במאסטריות שנתנו לכם במשך השנים האחרונות .נתנו לכם דרכים
באמצעותן ניתן לנטר את המחשבות שלכם ולהשקיט את הראש כדי לתכנת מחדש את התת-
מודע וההכרה המודעת שלכם בחוכמה גבוהה יותר מהעצמי האלוהי שלכם .סייענו לכם
להביא את מערכת הצ'אקרות שלכם לכדי איזון כדי שפעם נוספת הן יעבדו בהרמוניה זו עם
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זו .היש פלא שנלחמתם עם הסובבים אתכם ,שהרי אתם נלחמתם בקרב אבוד כנגד הצד
האפל שלכם במשך זמן כה רב.
אתם אלה שחייבים לאפשר לכוח הבריאה האלוהי לעבור דרככם ,מטה אל כדור הארץ
והחוצה ממרכז הלב הסולרי שלכם כדי שסם חיים נפלא זה יוכל להקיף בהדרגה את כדור
הארץ ולעזור להעיר את האנושות .יבוא יום שבו שוב לא יהיה צורך בכוחות הקיצוניים של
הטבע כדי לטהר כדור הארץ ולהחזיר אותו למצב של הרמוניה .האם אינכם יכולים לראות עד
כמה חשוב כל אחד מכם בתהליך זה של ניקוי וטרנספורמציה? המטרה שלכם אינה רק
להתעלות מעלה ,אלא לאפשר לעצמי הרוח שלכם לרדת מטה ,כדי שיוכלו להתרחש
אינטגרציה ומיזוג של ההיבטים המורכבים הרבים של עצמכם שנבראו במסע המגוון והמופלא
שלכם בכל רחבי היקום הזה ,הגלקסיה ובמשך כל ההתנסויות הארציות שלכם .קודם
שירדתם דרך היקום הרב-ממדי ,כניצוץ תודעה אלוהי ,חוויתם מגוון של התנסויות שבהן
הדגמתם את כל הסגולות והתכונות של הבורא בהרמוניה מושלמת ומתוך היערכות מוחלטת
עם הרצון האלוהי .בהתנסויות רבות אחרות השתמשתם ביכולות המנטליות הנרחבות שלכם
כמעט באופן בלעדי ,על-ידי כך שהתמקדתם בצורת מחשבה או בריאה ספציפיות .באמצעות
הכוונה המודעת שלכם הבאתם את חומר כוח החיים הראשוני הלא-מוגשם ההכרחי ,וכמו
קרן לייזר הקרנתם את אותו חזון מושלם עד אשר הוא התגשם באורח פלא במישור הפיזי.
היו לכם גם הרפתקות נפלאות רבות שבהן התמקדתם כמעט באופן בלעדי בהיבטים הרגשיים
של העצמי הרב-ממדי שלכם .תוך שימוש בסגולות ובתכונות של טבע האלה שלכם שעה
שאתם שוהים בממלכות קיום גבוהות יותר ,מיזגתם בשמחה את התודעה שלכם עם ממלכת
המלאכים ,ובדרך זו חוויתם את ייחודיות אהבת הבריאה בצורתה הטהורה ביותר ,שעה
שיצאתם לעזור בבריאת עולמות ומציאויות שמעבר לכל תיאור .בכל הזמן הזה שבו חוויתם
את ההיבטים המגוונים של הבורא ,העצמי הרוחני האינדיבידואלי שלכם רשם ותיעד כל
התנסות בבנק הזיכרון העצום שלכם ,כיוון שידעתם שיבוא יום שבו יהיה עליכם להביא אל
התודעה שלכם את כל החכמה שרכשתם בעבר.
מאז ירידתכם אל העולם הפיזי ,עצמי הרוח נאבק כדי לתפקד בתוך המעטה הפיזי שלו שעה
שאתם שיחקתם במשחק הדואליות והנפרדות .בתקופות חיים רבות אינספור התמקדתם
בראש ובראשונה בטבע הרוחני שלכם והתעלמתם מההיבטים האחרים של הווייתכם.
בתקופות חיים אחרות ,התמקדתם כמעט באופן בלעדי בטבע המנטלי שלכם ,ובתקופות חיים
אחרות ,הטבע הרגשי שלכם היה הכוח המניע שבכם .כעת הגיע הזמן לאחד את כל ההיבטים
המגוונים הללו שלכם ולהביאם להרמוניה כדי שפעם נוספת תוכלו לתפקד במצב של תודעה
מאוחדת.
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שעה שתפקדתם בסביבה האשלייתית של הממד השלישי והממד הרביעי ,ההיבט המוזנח
ביותר של הווייתכם היה החלק האינטואיטיבי או הנשמה שלכם .חלק זה הוא אחד
מהמשאבים הגדולים ביותר שיש לכם בתוככם ,כיוון שזהו החיבור שלכם לעצמי הגבוה
שלכם ,ובסופו של דבר למקור הבורא .לנשמה שלכם אספקה בלתי נדלית של רעיונות חדשים
וצורות מחשבה יצירתיות שרק ממתינים שתתחברו אליהם .האינטואיציה ,או אותו קול
פנימי קטן ,תמיד תכוון אתכם לכיוון הנכון ותעזור לכם לקבל את ההחלטה הנכונה אם רק
תאזינו.
מאז הנפילה לדחיסות ,הנשמה הייתה סגורה כמעט לחלוטין אצל רוב האנשים .לאחר
שהתעלמתם מאותו קול פנימי במשך אלפי שנים ,בעצבות גדולה ,הנשמה נסוגה ,נדמה
ונרדמה ,ממתינה לזמן שבו תוחזר לפעילות כשותפה שלכם במסע החיים .היא זוהרת יותר
ויותר באלה מכם ששאפו בחריצות לחזור ולהתחבר לנשמה ,לעצמי הגבוה ולקרן האלוהים
)נוכחות האני הנני( שלכם ,והיא משמשת עכשיו כבת לוויה אוהבת וקבועה שמכוונת אתכם,
מעניקה לכם השראה ,מזינה אתכם ואף מגנה עליכם .היא תאחד אתכם עם חברי משפחת
הנשמה שלכם או עם אנשים שעמם עליכם לחלוק דבר-מה חשוב .היא תעניק לכם השראה
ותסייע לכם בדרכים אשר יפתחו את שערי השפע ובהגשמת החזונות הגבוהים ביותר שלכם
כאשר הם תואמים לתועלתו הגבוהה ביותר של הכלל .מחשבה רבת השראה ורעיונות חדשים
ויצירתיים ישטפו אתכם ללא מאמץ שעה שאתם משרתים את עצמכם ואת האחרים על-ידי
כך שאתם הופכים לבוראים שותפים בכל שהוא הרמוני ,יפה ,אוהב ומהסדר הגבוה ביותר.
אפשר ואין זה נראה כך ,אך חזון חדש ונפלא" ,עתיד אפשרי" עוצמתי עבור האנושות וכדור
הארץ לובש צורה ,מתחזק ומתעצם מרגע לרגע ,עתיד שבו כל האנושות ,כמו גם ממלכות
החי ,הצומח ,ממלכת המינרלים ,המלאכים ,ישויות ואיתני הטבע יתקיימו יחד בשלווה על
כדור הארץ .כדור ארץ שהוא טהור ביופיו ,ואשר בו מים צלולים וטהורים ,ואוויר נקי ובריא
לנשימה ,עולם של שפע ועושר שבו אף אחד לא יסבול ממחסור במזון ,מקלט או הזדמנות.
עולם שבו גזעים ,תרבויות ,אמונות ומסורות שונים זוכים לכבוד ולהוקרה ,שבו אף אחד אינו
מנסה לכפות את אמונותיו על אחרים ,או למנוע מאחרים את הזכות לחיות על פי האמת
והמנהגים שלהם .ככל שעוד ועוד מכם ירחיקו את תשומת הלב ואת המחשבות שלכם
מדפוסי המחשבה הישנים והמגבילים ,אלה יתפוררו בהדרגה ויהפכו חסרי תועלת .האם לא
אמרנו לכם שוב ושוב" :מחשבות נושאות אנרגיה ,חיובית או שלילית ,ואת הדבר שבו אתם
מתמקדים ,אתם מעצימים באמצעות האנרגיה שלכם".
כאשר אתם מאפשרים לתכונות של העצמי האלוהי שלכם לצאת וכאשר האנרגיה המעודנת
של הרוח הופכת לכוח דומיננטי בחייכם ,הנתיב פנוי ואתם יכולים להתחיל בתהליך
ההתחברות לדפוסי תדר מעודנים של הטווח המלא של  12הקרניים של תא ליבת יהלום
האלוהים שלכם .אתם גם משלבים את הכשרונות של החלקים רבים שלכם ,אותם חלקי
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נשמה שעשו אף הם את המסע אל תוך הדחיסות ,שמוכנים לחלוק את חכמתם ואת
ההרפתקות שלהם עמכם .לכן ,אינכם חייבים להחזיק בכל התשובות ,ממש כפי שלא הייתם
חייבים לחוות כל היבט של החיים הארציים .שותפי הנשמה האלוהיים שלכם עשו זאת
בשבילכם ,ממש כפי שאתם חולקים את החוויות והחכמה הייחודיות שלכם עמם.
זכרו ,אתם ,לוחמי האמיצים ,מחזיקים בנוסחה אשר תברא מחדש את גן העדן על פני
האדמה .אנו כאן כדי לסייע לכם וכל חילות השמיים עומדים לרשותכם .כנסו פנימה והושיטו
ידכם מעלה ואנו נענה .באהבה ובהודיה ,אני מצדיע לכם ,אהובים ,אני הנני המלאך הנעלה
מיכאל.
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