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תבעו לעצמכם מחדש את המורשת שלכם מאטלנטיס
ינואר 2006
מאסטרים אהובים ,דמיינו בעיני רוחכם ,בכל אופן שיעלה על דעתכם ,שאתם רואים את כדור
הארץ מספינת אור גדולה ,ויחד אנו ,כוחות המלאכים וישויות האור הרבות של היקום,
המייצגים את האלוהים אבינו/אמנו ,מביאים את דפוסי הרטט ,את האנרגיה ואת התכנית
האלוהית הנפלאה כהכנה לאכלוס כדור הארץ על-ידי האנושות .במשך שלבי ההכנה
המורכבים והמסובכים ,קריסטלים חיים גדולים נשתלו עמוק בתוך אדמת כדור הארץ
במקומות אסטרטגיים ברחבי הפלנטה .כל קריסטל גדול בלט מעל מפני השטח של הפלנטה,
כזקיף אשר הקרין אנרגיה ומידע החוצה אל תוך היקומים ,וכמו כן תפקד כמקלט של אור,
חכמה ועוצמה אלוהיים מהאלוהים אבינו/אמנו.
במשך עידנים רבים של זמן ,עם התרחשותם של שינויים בכדור הארץ בהם רכסי הרים
התרוממו אל השמיים ,חלקות אדמה שקעו אל מתחת למי הים ,ויבשות נעו ושינו צורה ,רוב
הקריסטלים הגדולים הללו התנפצו ונקברו עמוק בתוך כדור הארץ והאוקיינוסים .אולם רבים
נותרו שלמים עמוק בתוך הימים ,במערות גדולות ,ורבים נוספים שוכבים קרוב לפני השטח
מכוסים רק בשכבה דקה של אדמה או צמחיה ,ממתינים שתגלו אותם ותחזירו את כישוריהם
העוצמתיים וזיכרונותיהם העתיקים .אלה הם שומרי הרשומות של כדור הארץ ואתם
מחזיקים במפתח אשר יעניק לכם גישה לחכמה ולעוצמה של ההגשמה הטמונה רדומה
בתוכם.
התקופה הגדולה הראשונה של אטלנטיס הייתה זמן נפלא בו למדתם כיצד להשתמש
בתכונות ,בסגולות וביכולות של הטבע האלוהי שלכם על מישור הקיום החומריים של
הפלנטה .אתם ,כחברים בגזע המקור של אטלנטיס ,התגלגלתם עם הידע והיכולת להביא את
חומר כוח החיים הקדמון של הבריאה באמצעות הקריסטלים העוצמתיים ולעצב אותו
לחפצים נפלאים רבים על-ידי שימוש בכוח המחשבה והכוונה המודעת שלכם בשיתוף פעולה
עם העצמי הגבוה/האלוהי שלכם.
כל אחד מכם נושא בתוך המהות הנשמה ,הדנ"א ותודעת האלוהים שלכם כישורים נפלאים
כל-כך ,אנרגיה קסומה כל-כך ובנק זיכרון עצום של מידע והיסטוריה אוניברסליים .כל
הסיפורים הללו שמסופרים לכם עתה והזיכרונות הקדומים אליהם יש גישה ,האם אינכם
מבינים שאתם הייתם שם? אולי לא הייתם אלה אתם באופן ספציפי בצורתכם הפיזית ,אבל
לפעמים היה זה חבר קרוב של משפחת הנשמה שלכם .אינכם צריכים לחוות באופן אישי את
כל שהתרחש במסע דגול זה ברחבי היקום ועל כדור הארץ כדי להיות חלק ממנו או לשמרו
בבנק הזיכרון שלכם ,כיוון שיש לכם עורק חיים ,חיבור של זיכרון נשמה עם משפחת הנשמה
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המיידית שלכם אשר בורא חיבור שבאמצעותו הם ירכשו את המידע והחכמה מההתנסויות
שלכם ,וההתנסויות שלהם זרועות במחסני הזיכרון שלכם גם כן.
אתם חושבים שאתם מנותקים .אתם חושבים שאתם לבד .אחד מהדברים החשובים ביותר
ששכחתם הוא שיש לכם שטף יפהפה של אור שיורד מקרן האלוהים שלכם וחודר דרך
צ'קראת הכתר ומחלחל אל ישותכם הפיזית ,פעימה מתמשכת של אנרגיה אלוהית שהיא
עורק החיים שלכם מהבורא ואליו .בלעדיו לא הייתם חיים; לא הייתם קיימים .דעו שעמוד
אור זה מתרחב והופך חזק יותר כך שיותר ויותר משיקוי החיים האלוהי יכול לזרום מטה אל
תוככם ודרככם ,שעה שהוא מחלחל בגופכם וקורן מטה אל תוך מהות הנשמה של כדור
הארץ .אנרגיה מעודנת זו חיונית לפלנטה המארחת שלכם ,שעה שישות אדירה זו נאבקת
לחזור לאיזון ולהרמוניה פנימיים ,כמו גם להפחית את העוצמה של אסונות הטבע שעל פני
השטח שלה; והדבר חשוב ביותר לתהליך הטיהור והחזרת שדה ההילה המקיף את הפלנטה
שלכם למצבו המושלם המקורי.
השיבה להרמוניה ולאיזון מתחילה בתוך כל אחד מכם .תודעת אחדות יכולה להתחיל בכם,
כאן ועכשיו ,ברגע זה .תחילה עליכם להכיר בכל אותם חלקים לא מאוזנים שבראתם במשך
תקופות חייכם הרבות ,ולהביאם אל המודעות שלכם :אותם דברים ששולטים בכם ,אותם
דברים שבראו סביבכם כלא רגשי ומנטלי בשדה ההילה שלכם .ראשית כל ,אתם חייבים
להפוך מודעים לחלקים הללו ולאופן שבו הם משפיעים על המציאות שלכם ,ואז באמצעות
הכוונה המודעת שלכם אתם חייבים לברוא רצון לשנות חלקים אלה ולמלא אותם באנרגיה
של אור ואהבה .אנו תמיד מוכנים ונכונים לסייע לכם במאמצים החיוביים שלכם ,אבל אתם
חייבים לבקש ולהעניק לנו רשות כדי שנוכל לחזק את החלטתכם ,כדי שנוכל לתת לכם את
הידע ההכרחי יחד עם הדרך המהירה והטובה ביותר להגשים את הטרנספורמציה שלכם
בקלות ובחן.
בעבר ,ניסיתם פעמים רבות להחניק את ההתמכרויות שלכם ,את ההרגלים ודפוסי המחשבה
השליליים שלכם ,או להשתלט עליהם .התנגדתם להם ,שנאתם אותם וחשבתם עליהם ללא
הרף ,ובכך חיזקתם את השליטה שלהם ברגשות ,בשכל שלכם ובאיכות חייכם .זכרו ,אמרנו
זאת פעמים רבות ,כיוון שזו אמת אוניברסלית ,הדבר שבו אתם ממקדים את תשומת הלב
שלכם ,לו אתם מעניקים את האנרגיה שלכם ומחזקים אותו ,בין אם הוא חיובי או שלילי.
אתם חייבים לשחרר את החלקים שבראתם על-ידי כך שתאהבו אותם ותכירו בכך שהם
שירתו אתכם היטב ,ועל-ידי שליחת מחשבה נרגשת שזה הזמן שבו הם ישובו ויתאחדו
ויהפכו שוב לחלק מכם בתוך מרכז העוצמה הסולרי של לבכם; זמן שבו הם יתמלאו באור
ויהפכו להיבט עוצמתי של תודעת האלוהים שלכם.
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דעו שכל דבר ,ברמה מסוימת ,שואף אל האור ,שואף להשיג איזון והרמוניה ,שואף לחזור
למה שהיה בהתחלה .כל שלב של מודעות חדשה או תודעה מתרחבת מכיל נסים ותועלת
מיוחדים משלו שיש להתענג עליהם וליהנות מהם .בכל פעם שאתם משחררים צורת מחשבה
מגבילה וכואבת כלשהי או אנרגיות צורמות שבתוככם ,אתם משתנים ,ואתם מסירים חלק
קטן )או גדול( של התחפושת שלכם ,דבר המאפשר לכם לשלב היבט נוסף של העצמי האלוהי
הנפלא שלכם .בעשותכם זאת ,אתם בוראים בהדרגה "אני" עוצמתי חדש ,ומציאות חדשה
נפתחת בפניכם ,באמצעותה יש לכם גישה לתפיסות חדשות רבות ,כמו גם לכשרונות חדשים,
והרגישות שלכם לניואנסים העדינים של הרוח שמתגלים בדרך נס סביבכם גוברת.
אילו יכולתם באמת לראות את מערכת הרשת ,את רשת החיים או החיבור של כל הדברים,
הייתם מבינים טוב יותר את תפיסת ה"אחדות" .לא רק לכדור הארץ יש מערכת רשת
מורכבת .יש לכם זרמים של אור שקורנים מכם ואליכם ,האחד אל השני ,הלוך וחזור בין כל
האנשים שעל כדור הארץ .כמה מהם חזקים יותר ,כמה חלשים יותר ,אבל אתם עדיין
מחוברים באופן מהותי לכל אדם ולכל דבר על הפלנטה שלכם .אולי קשה לכם לדמיין זאת,
אבל זו האמת .כאשר אנו אומרים שכולכם אחד ,מה משמעות הדבר וכיצד זה מתרחש
באמת? הסיבה היא קיומם של אותם זרמי אור שחודרים ומסתננים דרך כל אדם וסביב ודרך
כל כדור הארץ .כן ,רוב זרמי האור הללו חלשים מאוד ,אבל יותר ויותר מאותם זרמי אור
הופכים חזקים יותר ומקימים רטט של היכרות .יש הד פנימי שאומר" :כן ,אני זוכר אותך .כן,
אני יודע מי אתה ואני יודע שהיינו יחד בעבר .אני לא יודע היכן ,אבל אני מרגיש את הרטטים
שלך ואת חתימת האנרגיה שלך ומזהה אותם .אתה נוגע בנשמתי וגורם למיתרי לבי לשיר.
המהות האוהבת שלך מבטיחה לי ששוב איני לבד .ברוך הבא אל תוך לבי .אני מבקש ממך
לחלוק את המסע שלי ולאפשר לי להיות חלק מהמסע שלך".
אתם לומדים הרבה כל-כך במהירות רבה כל-כך .לעתים אינכם יודעים במה להאמין ,ואתם
חושבים שאינכם מסוגלים לקלוט או לשלב מידע חדש נוסף ,אבל אנו אומרים לכם שזו רק
ההתחלה .אתם הופכים לבוגרים רוחניים/אנושיים ,בעוד שבעבר תפקדתם כילדים אנושיים
של העולם ,הרגשתם שאתם מנותקים מאלוהים ומטלטלים על-ידי גחמות הגורל והטבע.
כמאסטרים וכבוגרים רוחניים ,אתם לומדים שאתם אזרחי היקום ,שאתם זרעי כוכבים,
לוחמי אור וחיל החלוץ של העידן החדש .אתם המראתם דרך היקום הזה ויקומים אחרים גם
כן.
שמעתם שבמשך זמן רב מאוד היה הסגר סביב כדור הארץ ,מערכת השמש הזאת ואפילו
הגלקסיה שלכם ,הסגר זה התמוסס עתה ואתם יכולים לקבל מידע גלקטי ,קוסמי וכל-
אוניברסלי .כעת אנו אומרים לכם שיש גם מסנן )פילטר( שמוצב סביב היקום הזה .יקום זה
שבו כולנו ממלאים תפקיד אינטגרלי הוא אחד מהיקומים החדשים ביותר שנבראו ממהות
הבורא העליון ,ואי לכך זהו יקום אשר ממוקם בקצה הרחוק ביותר של הבריאה .גם אנו היינו
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מוגבלים בידע שלנו לגבי דרכי הפעולה של הכל-יקום ,כמו גם הכמות של אנרגיית רטט מתדר
גבוה יותר שאליה הייתה לנו גישה .אתם מבינים ,היקומים הראשונים שנבראו היו
העוצמתיים ביותר והקרובים ביותר לשלמות כיוון שהם הקיפו את השמש המרכזית הגדולה
של הבורא העליון והכילו את המהות הטהורה של הבריאה.
ככל שעוד ועוד יקומים ,גלקסיות ומערכות שמש נבראו ,התרחבו ודחפו את הבריאה הרחק
יותר ויותר אל תוך הריק הגדול )והרחק מהבורא העליון( ,כל השתברות אל תוך הדחיסות
גרמה לכך שכל בריאה חדשה הכילה פחות שלמות של כל הקיים .אתם חייבים להבין שכולנו
חייבים להתפצל לחלקים אנרגטיים ,אך שכולנו היבט אינטגרלי של נפלאות הבורא העליון.
ואם נשלחנו עם הפקודה לברוא בשמו של הבורא ,כיוון שהיה זה רצונו של הבורא לחוות את
עצמו ,מדוע שהבורא יאמר לנו מה עלינו לברוא? ניתנה לנו מתנה אלוהית מבורכת כבוראים-
שותפים וכך גם לכל אחד מכם .אתם אלוהים בורא-שותף בזכות עצמכם ,ואין זה חילול
קודש; זו אמת אוניברסלית .אתם חייבים להבין שזו הסיבה להימצאותכם כאן על כדור
הארץ; זה מי שאתם .אל תניחו לאף אחד לומר לכם שאין זה כך .זכרו ,אתם גם אחראים
לבריאוֹת שלכם באמצעות חוקי הסיבה והמסובב.
הבינו בבקשה שיקום זה נברא עם חומר כוח חיים קדמון שהיה מופחת ומדולל במידה רבה.
יש שאומרים שזהו יקום ש"נפל" ,אבל אנו איננו בוחרים לקרוא לו כך .זה יקום אשר נברא
באופן ספציפי כדי שנוכל לחוות דואליות וקוטביות .טווח האור והצל תוכנן עם נקודת דממה
של אור הבורא במרכזו ומטוטלת הדואליות הייתה אמורה לנוע רק במידה מסוימת אל תוך
החיובי/שלילי ,זכרי/נקבי ,אור/צל ,ין/יאנג .אתם חייבים להבין שכמה מהאלוהים הבוראים-
שותפים בראו פחות מאשר שלמות שעה שגם הם למדו להשתמש בזכויות הבורא שלהן.
במשך עידנים של זמן ,המטוטלת נעה הרחק יותר ויותר אל תוך ארץ הצללים של הדואליות,
אבל היא תמיד אוזנה עם אותה כמות של חומר אור אלוהי .הדואליות/קוטביות של כדור
הארץ נמצאת כעת בתהליך של שיבה למרכז ,אל הטווח האור/צל הנכון והמתוכנן שלה.
תמיד היו שליחים נפלאים מהממלכות הגבוהות שהיו מפוזרים בכל רחבי היקום הזה ,ובייחוד
בגלקסיה שלכם ועל כדור הארץ ,כיוון שכאן מתרחש השיא של הניסוי האלוהי הזה בבריאה
בשלביו האחרונים .אמרנו לכם בעבר ,הבורא העליון ממלא כעת תפקיד פעיל בתהליך
הבריאה של הכל-יקום ,והאנרגיה הטהורה והמעודנת ממרכז לבו זורמת כעת ומשפיעה על כל
היבט של עצמו ,מהדגול ביותר ועד לזעיר ביותר .הבריאה אינה מתכווצת; היא מתרחבת ללא
הרף ,ולכם תפקיד אינטגרלי בהתרחבות זו.
כל אחד מכם הוא מרכז היקום שלו .אתם כבוראים-שותפים ,שולחים החוצה אנרגיה וכוונה
אשר בוראות דפוסי מחשבה בעלי תדר מסוים אשר זורמים מכם כקרני אנרגיה בסימן
האינסוף .פעימות אלה זורמות בכל כיוון ובוראות צורות גל המשקפות את המחשבות,
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הכוונות והפעולות המודעות שלכם .כאשר אתם לומדים להישאר ממוקדים בלב ולהקרין
אהבה ללא תנאי ודפוסי רטט מאוזנים והרמוניים ,העולם והמציאות שלכם משתנים באופן
דרמטי ,כיוון שאתם מתפקדים כמאסטרים עוצמתיים של בריאה משותפת ,כשליחים
אלוהיים אמיתיים של האלוהים אבינו/אמנו והבורא העליון.
בזמנים של חוסר ודאות ושינוי גדול ,זכרו ,לוחמי האור האהובים שלי ,אין דבר שיש לפחד
מפניו והרבה כל-כך שניתן לקבל .הרגישו בחמימות של נשימתנו המקודשת ,שעה שהיא
מלטפת את לחייכם ,הרגישו בהילה של אהבה שבה אנו עוטפים אתכם .אנו קרובים ,הושיטו
יד וגעו בנו .אנו נגיב .אתם אהובים ביותר.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מאסטרים אהובים ,האם אתם מוכנים לבצע את הקפיצה הבאה בהתפתחות התודעתית בעת
שאתם חותרים לשלב מחדש את ההיבטים ה רבים של העצמי האלוהי שלכם? האם אתם
מוכנים לשחרר את אותם דפוסי מחשבה ,רכוש ומערכות יחסים ששוב אינם משרתים את
טובתכם הגבוהה ביותר? כמשתתפים בדרמת החיים הגדולה שבאמצעה אתם נמצאים,
ביצעתם תפקידים רבים וגילמתם דמויות רבות .תשוקתנו הגדולה ביותר היא לסייע לכם
לנקות את "אשליות החיים" המעוותות בעת שאתם לומדים להתמקד במה שהוא קבוע
ונצחי ,ובמה שחיוני לרווחה הכללית שלכם .הבה נסקור כמה מהתפקידים הרבים שגילמתם
במשך השנים ,ובייחוד את אלה שבהם אתם לכודים עתה.
תפקיד הילד/ההורה :ילד הוא תמים ,מלא בפליאה ונרגש לנוכח האפשרויות הרבות שיש
לעולם ולחיים להציע .ילד הוא ככלי ריק שרק ממתין להתמלא בידע ,במיומנויות ובמודעות
לחוקים ולדרכי הפעולה של העולם .ילד הוא גם פגיע ומחפש הדרכה וגבולות בטוחים
בסובבים אותו שדומה שהם חכמים וחזקים יותר .דרוש לילד זמן כדי ללמוד מה "נכון ולא
נכון" ואת כללי הסיבה והמסובב .ילד תלוי בכך שהסובבים אותו ישמשו לו דוגמה טובה,
ושידריכו אותו בצורה איתנה אך באהבה בדרכו לקראת עצמאות .רבות מהאמיתות שנכפות
על הילד רודפות אותו במשך כל תקופת חייו ואפילו מעבר לה ,אם הוא אינו יכול לשחרר או
לשנות אותן לאמיתות גבוהות ומעצימות יותר.
ההורים שלכם מגלמים/גילמו תפקיד ספציפי בחייכם ,הציגו בפניכם את הדברים להם הייתם
צריכים להיות מודעים יותר מכל ,עליהם הייתם צריכים להתגבר ,מהם להתחזק או שהיה
עליכם לסלוח להם ולהשתחרר מהם .השיעורים והחוויות שלכם הוצגו/מוצגים בפניכם הן
בדרכים שליליות והן בדרכים חיוביות ,בהתחשב באנרגיות שכל אחד מכם נושא ומציג בפני
האחרים .האם שילבתם את הטוב ביותר שהיה/שיש להורים שלכם להציע ,או האם אתם
מנציחים את הדוגמאות השליליות שהם הציגו בפניכם?
אפשר שיהיה עליכם לחפש עמוק בפנים ,אבל אנו מבטיחים לכם ,ההורים שלכם והילדים
שלכם העניקו/מעניקים לכם פניני חכמה רבות ,אהבה והשראה אם אתם מחפשים מספיק
עמוק .כל אחד מכם מקבל על עצמו מרצון תפקיד ,חיובי או שלילי ,כדי שכולכם תוכלו
להתפתח ולצמוח בחכמה ,בעוצמה ובמודעות.
אמצו את נקודת המבט של הילד ,אם תרצו ,ונסו להתעלות מעל לאינטראקציות היום-יומיות
והדרמה של התפקידים שלכם עם שני ההורים שלכם ,ואם יש לכם ,עם הילדים שלכם בשעה
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שאתם בוחנים זאת מנקודת המבט שלנו .היו כנים בהערכה שלכם ,כיוון שהיא תסייע להאיר
בפניכם את הצעדים שעליכם לצעוד כדי לרכוש מאסטריות והתעצמות עצמית.
האם אתם לוקחים אחריות כלפי הפעולות שלכם או האם אתם מתרגזים ,מתרצים תירוצים,
או מכחישים את הטעויות והמגרעות שלכם?
האם אתם מתאמצים למלא את חובותיכם והתחייבויותיכם באופן הולם ובזמן המתאים
מתוך גישה שמחה?
האם אתם שונאים את תחומי האחריות שלכם ורואים בהם נטל במקום הזדמנות לתמוך
בסובבים אתכם ולשרתם? האם אתם מביעים את הערכתכם לאלה שמעניקים לכם שירות
בתמורה?
האם אתם מאמינים עדיין שכדי שתהיו צודקים ,מישהו אחר חייב לטעות?
באיזו תכיפות אתם נופלים לתפקיד של "התנהגות ילדותית וחסרת אחריות"?
האם אתם עדיין פועלים או מנהלים אינטראקציות בכמה מה"דרכים הילדותיות" המותנות
הישנות?
האם אתם מוכנים לשחרר את התנסויות העבר הכואבות ולאמץ את הכוח והחכמה שההורים
שלכם הדגימו בפניכם?
האם אתם מוכנים לאפשר לילדים שלכם לצעוד בנתיב שלהם ,להיות שונים ,ולא להפוך למי
שאתם רוצים שהם יהיו? כל נשמה היא ייחודית וחייבת לקבל את ההזדמנות לבטא את
עצמה בדרכה האינדיבידואלית .תפקידכם הוא להזין ,להדריך ולכוון את הילדים ,לייעץ להם
ולהגן על הילדים שלכם בשעה שהם צועדים לאיטם אל תוך כל שלב חיים חדש .באמצעות
דוגמה טובה והדרכה עדינה ,ועל-ידי הפחתה הדרגתית של שליטה ,אתם תסייעו לילדים
שלכם להגשים את הפוטנציאל שלהם ולהפוך לבוגרים מודעים ואחראים .אתם חייבים גם
לאפשר להם לעשות טעויות ולחוות את התוצאות של פעולותיהם.
אם לא ניתנה לכם אהבה תומכת זו ,חשבו כיצד הייתם הופכים לבוגרים מודעים במהירות
רבה הרבה יותר אילו כן הייתה לכם תמיכה שכזו ,וכמה קלים יותר היו חייכם יכולים להיות
במקרה זה .זו מתנה שאין שווה לה.
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האם למדתם להציב גבולות ,להצהיר בברור את הקווים המנחים על פיהם אתם מתכוונים
לפעול ומה אתם מצפים מהסובבים אתכם? כולם חייבים לדעת את כללי משחק החיים,
והגמול והתוצאות חייבים להיאמר בברור .כל אדם חייב להבין את תחומי אחריותו ואת
החובות שעליו לבצע לרווחת כולם ,והרווחים והמגבלות צריכים אף הם להיות ברורים.
האם שקלתם מעודכם לערוך "פגישת מנהלה משפחתית" שבה כל בן משפחה יוכל להביע את
דאגותיו ,לבקש הדרכה ,להציע הצעות אובייקטיביות וכמו כן לסייע ולקבל החלטות שישפיעו
על המשפחה? אחריות נלמדת באמצעות פעולה אחת קטנה ומחשבה אחת קטנה בכל פעם.
בגרות אינה מלמדת אחריות ופעולה רחומה באופן אוטומטי.
הולם לרצות להיות "קל לבב ורוח חופשייה" .אולם ,חשוב שכל אדם ילמד בגיל מוקדם שהוא
חלק אינטגרלי משלם גדול יותר .עליו להיות מודע לכך שיוענקו לו מתנות וגמולים רבים
מהסובבים אותו; אולם הוא חייב גם לתת תמורה ,קטנה ככל שתהיה ,כמו גם ללמוד לקבל
אחריות כלפי הפעולות שלו .כללי הסיבה והמסובב ,הנתינה והקבלה ,וחוקי ההתגשמות הם
אוניברסליים ויש ללמדם בגיל צעיר .שנות הילדות יכולות להיות קלות הרבה יותר בדרך זו.
תפקיד האח/האחות ,קרובי המשפחה ,חברים ובני זוג :לעתים קרובות ביותר ,האנשים
הקרובים לכם ביותר הם נשמות בנות לוויה שהסכימו לגלם תפקיד מיוחד בדרמה של חייכם.
אתם חייבים לזכור שהדרמה שלכם ייחודית לכם; אי לכך ,יש לכם מסנן שדרכו אתם
מתבוננים בחיים ובאנשים השונים שבחייכם ,ויש לכם גם דפוסים רגשיים מותנים מראש
מאינטראקציות קודמות עמם ,או עם אחרים שהסכימו לשמש כמחליפי מקום .לעתים
קרובות הם הסכימו לגלם תפקיד מורכב ,לגלם תכונות ואתגרים שליליים שונים ו/או לתמוך
בכם ולהעניק לכם השראה ,בהתחשב בתפקיד שלקחו על עצמם .כמו כן ,אתם תגלמו בדרך
כלל תפקידים של "קוטביות" אלה עבור אלה ,או תפקידים מנוגדים ,כדי שתהיה לכם
הזדמנות לראות מה אתם הקרנתם אל העולם בעבר.
בחנו את מערכות היחסים שלכם עם אחרים :האם אתם צומחים ומתפתחים יחד או האם
אתם דורכים במקום ,לכודים באותו מקום ומשמיעים את אותם "תקליטים" ישנים שוב
ושוב?
האם אתם נמנעים "מלצעוד אל תוך עוצמתכם" משום שאינכם רוצים לברוא אי-נוחות או
מתח במערכות היחסים שלכם? האם אתם מפחדים להציב גבולות ולהביע את כוונתכם,
אפילו אם הם שונים או נמצאים בניגוד לאלה של הסובבים אתכם? האם אתם חוששים מה
אנשים יחשבו אם תתחילו להדגים ולחיות את האמונות החדשות שלכם ואת עוצמתכם?
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האם יש אנשים בחייכם שמאתגרים אתכם ושואלים" :מה קורה איתך? השתנית .למה אינך
כפי שהיית בעבר?" האם אתם נתלים במערכות יחסים ישנות בגלל שאתם מפחדים לפגוע
ברגשותיו של מישהו? האם אתם מרגישים שאתם "לבד" גם בתוך קהל? האם אתם מתקשים
לנהל "שיחות חולין"?
האם אתם אמיצים דייכם כדי לשחרר את האנשים בחייכם עמם אין לכם כבר שום דבר
משותף בעל ערך? האם אתם יכולים לברך ולאהוב אותם בשל ייחודיותם ובשל הניצוץ
האלוהי שבהם ,שעה שאתם מבינים שהמסע שלכם יחדיו הסתיים והגיע הזמן לצעוד בנתיב
שלכם ולאפשר להם לצעוד בנתיב שלהם?
משפחת הנשמה שלכם גדולה בהרבה מכפי שאתם מבינים .חשוב שתבינו שאלה עמם אתם
מנהלים אינטראקציות בתקופת החיים הנוכחית ממלאים רק תפקיד קטן בדרמת החיים
הגדולה שלכם .הבינו ,רבים מהנמצאים בחייכם מהווים חלק ממשפחת הנשמה המיידית
שלכם ואתם הייתם עמם בתקופות חיים רבות בעבר ותשובו ותהיו עמם .אבל ישנם גם
אנשים שתוכלו לומר שהיו רק "עוברי אורח" בחייכם ,ללא כוונה להישאר אתכם לנצח.
הדרמה הקוסמית שלכם מורכבת הרבה יותר מכפי שאתם יודעים ,ולכן על "תלבישו" תנאים
והגבלות אנושיים על המסע הרוחני שלכם ברחבי היקום.
כפי שאמרנו לכם בעבר ,אפשר שנדרשו תקופות חיים רבות כדי לקצור את הפרות או את
האינטראקציות הקרמתיות השליליות של תקופת חיים קודמת ,אבל מצב זה השתנה .כאשר
תהליך הטרנספורמציה וההתעלות מאיץ ,כך גם תהליך הבריאה המשותפת .הדבר שאותו
אתם מקרינים ,הן חיובי והן שלילי ,יחזור אליכם בקצב מואץ אף יותר וכמעט מיידי .אלה
מכם אשר "שבו למרכז" ואשר משמרים זרימה חיובית של אנרגיה ,החלו לראות את התוצאות
של המאמצים שלכם באמצעות הנסים והאירועים החיוביים הרבים שבחייכם .אולם אלה
שמקרינים רטטים שליליים של שנאה ,פחד ,מחסור ורצון לשלוט ,מרגישים בתוצאות
הכואבות של פעולותיהם בדרכים רבות ובתוך זמן קצר מאוד.
בכל רמה ,כל שהיה נסתר במשך זמן רב מאוד מתגלה כעת .כל שאינו באיזון ובהרמוניה עם
חוקי היקום יתמוטט לאיטו כדי להיבנות מחדש על קרקע מוצקה ,כדי להיבנות מחדש עם
יושרה ובהתאמה לתכנית האלוהית .שמעתם וקראתם על המועצות השונות הרבות בממלכות
הגבוהות ,אבל האם אתם מודעים לכך שקודם שעזבתם את השמש המרכזית הגדולה של
היקום הזה ,מונתה לכם מועצה של ישויות חכמות אשר מייצגות את  12הקרניים של
התודעה האלוהית אשר מדגימות את התכונות ,האיכויות והסגולות הרבות של האלוהים
אבינו/אמנו? בין הגלגולים ,זו היא מועצת ה 12-שעמה אתם מתייעצים ושממנה אתם
מקבלים הדרכה במטרה להחליט איזו אישיות )תחפושת( תעטו בתקופת החיים הבאה שלכם:
ההורים שלכם ,הדנ"א )צורת הגוף ,התכונות והמגבלות ,היכולות המנטליות ,הכישורים,
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נקודות הכוח והחולשה( שתגלמו ,כמו גם את התנאים אליהם תיוולדו ,את האתגרים
והאפשרויות שיוצגו בפניכם .קבלו אמת זו :אין זה משנה מה הם המגבלות ,התנאים או
הקשיים שעמם באתם אל תוך תקופת החיים הזאת ,הם מעולם לא היו אמורים להיות עונש.
הייתה זו תמיד הבחירה שלכם ,לה הסכמתם ,והזדמנות עבורכם לנקות/לתקן כמה מהמעטים
הקרמתיים המעוותים שבשדה ההילה שלכם ,שעה שאתם מתאמצים לחזור לאיזון ולהרמוניה
של "נתיב הביניים".
תשוקתנו היא להחדיר לתודעתכם שאתם יכולים להתייעץ ואף מתייעצים עם "מועצת האור"
שלכם ,בין אם אתם מודעים לכך או לא .ככל שצעיפי האשליה שבין הממדים הרבים
מתפוגגים לאיטם ,הם מוחלפים על ידי סיבי אור המכילים את הידע שאתם מבקשים .כאשר
אתם נכנסים אל תוך פירמידת האור והעוצמה שלכם בממד החמישי הגבוה יותר ,באמצעות
כוונתכם ,אתם יכולים למשוך סיבי אור אלה אליכם במטרה לברוא את שברצונכם לברוא
לטובתו הגדולה ביותר של הכלל .אנו פותחים את הנתיב עבורכם כדי שתוכלו למצוא את
הדרך חזרה אל חיקנו וכדי שתוכלו לקיים עמנו אינטראקציה ולשלב את החכמה ,התכונות
ואת "פלסמת החיים" שיהיה עליכם לשלב אל תוך הכלי הרב-ממדי שלכם ,שעה שאתם
מעמיקים יותר ויותר אל תוך "המרחב בו שוכנת הרוח".
כאשר אתם נמצאים בפירמידת האור שלכם ,בקשו מהמועצה שלכם להצטרף אליכם .בקשו
מהם לסייע לכם במאמציכם ,לחזק את נחישותכם ,ולהעניק לכם את העוצמה ,הרצון
והחכמה הדרושים לכם כדי לנוע אל רמת המודעות הרוחנית הבאה .כולכם נמצאים בשלב
מכריע של תהליך הצמיחה הרוחנית ,שבו אתם מתבקשים לשחרר את כל שמעכב אתכם
ושמונע מכם את ה"חופש הרוחני" שאתם מחפשים .משמעות הדבר ,שחרור של אמונות
מיושנות ,מערכות יחסים לקויות ומגבילות ,התמכרויות פוגעות ,הרגלים ודפוסי מחשבה
שליליים ונכסים אשר גוזלים יותר מדי מזמנכם ,ממאמציכם ומהשפע שלכם .אם אתם יכולים
לראות את כל שנוכח בחייכם כבר-חלוף ,לבד מהאהבה ,האור והאש הרוחנית
שבלבכם/נשמתכם ,אזי אתם תדעו מה אנו מנסים לומר לכם.
שחררו את הפחד שלכם מפני העבר והעתיד ,הסירו שליטה רגשית ומנטלית שיש לאחרים
עליכם והפכו ל"רוח החופשייה" שאתם אמורים להיות .אנו קרובים תמיד כדי לסייע לכם
ולהביא לכם השראה .אתם אהובים מאוד .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מאסטרים אהובים ,בזמן זה של שינוי מחזור העידנים ,אתם חווים מגוון עצום של שינויים.
אתם שבים ותובעים לעצמכם את כל החלקים האישיים של צורות המחשבה/האנרגיה
שבראתם במסעכם הארוך אל תוך הביטוי הפיזי .אתם שבים עם ניצוצות התודעה הרבים
שמרכיבים את העצמי האלוהי שלכם ואת משפחת הנשמה שלכם ,ואתם גם שואפים להפוך
לבוגר אנושי/רוחני בעת שאתם קיימים בממלכה הפיזית הרב-ממדית.
מאז הנפילה בתודעה על כדור הארץ לפני זמן רב ,האנושות התקיימה בעזרת אנרגיית כוח
חיים מוגבלת ,כמו גם עם יכולת וידע פיזיים מוגבלים .הסיבה היא שאתם חייתם בארץ
צללים ,ותפקדתם בעזרת משאבים מצומצמים מהעצמי הגבוה ומעצמי האלוהים שלכם .ממש
כפי שהיה זה טראומטי וקשה לנשמה לצמצם את העצמי הנפלא שלכם כדי לרדת אל תוך
מציאויות הממדים הנמוכים יותר ,כך גם טראומטי ומחייב לב אמיץ ונחוש להעיז לצאת אל
הבלתי ידוע ,כדי לשוב ולשלב את העצמי הגדול שלכם בעת שאתם שואפים לחזור למצב
ההוויה ההולם שלכם.
כאשר אתם נולדים אל תוך מציאות זו כבני המין האנושי ,אתם תלויים לחלוטין בהוריכם
ובסובבים אתכם שיטפלו בכם ,ילמדו אתכם את שעליכם לדעת כדי להיות מוגנים ,וכדי
שתוכלו לתפקד בעולם שבו אתם חיים .עשרים השנים הראשונות לערך של חייכם מוקדשות
ללמידה ,להתבוננות ולספיגת מידע מהסובבים אתכם ,בעת שאתם לומדים להפוך לבוראים-
שותפים בממלכה הפיזית.
אחר-כך ,אתם עוברים לתקופה ,כך מקווה ,שבה אתם משתדלים להטביע את חותמכם
בעולם .אתם לוקחים את מה שלמדתם מאחרים ובהדרגה יוצרים את האמונות והסטנדרטים
שלכם ,ואתם יוצאים לדרך כדי ליהנות מהרפתקת הקיום הארצי .המיקוד שלכם מופנה
החוצה והמניע שלכם חומרי בעת שאתם מנסים להכיר בזהות הייחודית שלכם .השנים מגיל
עשרים לערך ועד גיל שישים או שישים וחמש הן בדרך כלל שנים שבהן קיימים בכם מניע או
אתגר ל"השאיר את חותמכם" בעולם ,ואלה הן השנים שבהן אתם מעצבים ובוראים את
המציאות של העולם האישי שלכם .לעתים קרובות ,זוהי מציאות "צרת אופקים" אלא אם
רכשתם כבר מידה של הארה רוחנית .אתם מתמקדים בהישגים אישיים ובזהות אישית,
במציאת בן/בת זוג ,במשפחה שלכם ובמעגל הידידים הקרוב ,בקריירה שלכם ובהנאות
התחושה הפיזית .זהו זמן שבו גוף-תשוקת האגו מפעיל בדרך כלל את השפעתו החזקה ביותר
עליכם ,ולכן אתם מחפשים ללא הרף מחוץ לעצמכם אחר תחושת אושר וסיפוק ,מישהו,
משהו או אירוע כלשהו שיעניקו לכם ריגוש רגעי או "שיא רגשי".
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אמרנו לכם בעבר שהאגו הוא חלק חשוב מהאישיות הפיזית שלכם ,אבל האגו אמור היה
להיות משרת הנשמה ולא כוח דומיננטי בחייכם .אילוף האגו הוא אחד הצעדים הראשונים
לקראת מאסטריות עצמית ,והוא בורא לעתים קרובות מאבק פנימי רגשי ומנטלי גדול שעה
שאתם מתאמצים לקבל ולשלב אמיתות גבוהות יותר ולעדן את דפוסי התדר של עצמי
הנשמה שלכם .ברגע שאתם חווים את מה שמכונה "מיזוג נשמה" ומתחילים להקשיב
ללחישות הרוח ,המיקוד שלכם פונה פנימה ואתם מתחילים לראות את העולם מנקודת מבט
שונה לגמרי.
אותן נשמות יקרות אשר חוו מיזוג נשמה בהגיען לאמצע החיים ,מתפכחות בדרך כלל
מהמציאות שבראו ,ואין זה משנה עד כמה מצליחות הן או כמה עושר צברו .הן עשויות
לפתח תסמינים פיזיים הקשורים למתח או למחלה כתוצאה מתוהו ובהו פנימי והתסכול
מהחיים שהולך וגובר במשך השנים .נשמות יקרות רבות בוחרות להתעלות לפני שהמשימה
הנבחרת שלהן הוגשמה ,בגלל הייאוש וההתפכחות מהאשליה שגוברים עם הגיל ,ודומה שהן
משתוקקות לדבר-מה שהוא בלתי ניתן להשגה .עצמי הנשמה שלהן הוא שקורא להן ,וכל
שעליהן לעשות הוא לפנות פנימה לשם נחמה ,שמחה והשלווה שהן מחפשות.
אלה מכם שכבר הניחו את היסודות ונמצאים בדרכם למאסטריות עצמית ,מוכנים עכשיו
לרמה הבאה של המודעות הרוחנית .אתם זרעי הכוכב האמיצים שסבלו ויצאו מנצחים
מ"לילות אפלים רבים של הנשמה" כדי לטהר את עצמכם מתפיסות ודפוסי אנרגיה מגבילים,
ועכשיו אתם מוכנים לצעוד אל החזית כחיל החלוץ של האנושות המתפתחת ושוכני כדור
הארץ המואר ,הזוהר והרענן.
הבורא העליון דוחף את הבריאה החוצה אל תוך הריק הגדול .גלקסיות חדשות נמצאות
בשלבי התהוות ,יחד עם הגלקסיה הזהובה המופלאה עליה דיברנו בעבר .לגלקסיה זו
משמעות מיוחדת עבור המין האנושי ,כיוון שהיא לא יכולה הייתה להיווצר בלעדיכם ,זרעי
הכוכב ,והמסירות העמוקה שלכם למשימה שלכם ולאלוהים אבינו/אמנו .הרפתקה זו היא
השלב הבא בתהליך הבריאה עבור כל אלה מכם שהשלימו בהצלחה את משימתם על
הפלנטה .בקשות מתקבלות עכשיו ,כיוון שיש עמדות ותפקידים נפלאים רבים שיש למלא.
נכון ,הדבר יתרחש בעתיד הרחוק שלכם ,אבל זכרו שלזמן כפי שאתם מכירים אותו אין
משמעות בממלכות הגבוהות יותר ,ואתם תופתעו לנוכח מה שמתרחש במקום משכננו
ולנוכח ההזדמנויות הדגולות שממתינות לכם .אתם תעברו תקופת הכשרה ארוכה ומורכבת,
אבל אנו יודעים ,אהובים ,שאתם תעמדו באתגר ,כיוון שחוויתם תהליך זה פעמים רבות
בעבר.
כל התחפושות והתפקידים להם הסכמתם בעבר ,כל ההתנסויות ,בין אם כואבות ,שמחות או
מאירות ,הכינו אתכם לזמן הזה ,ולבאות .אתם חוויתם יקום זה ואת כל נפלאותיו ,את
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המגוונות ואת תמצית מאמצי הבריאה המשותפת ,ואתם חוויתם את הטווח הרחב של
הבריאה שהשתבשה ואת הכאב שהיא הביאה לאנושות .קראנו לכם יהלום רב פאות במארג
החיים ,ואתם הושחזתם והוברקתם כדי שתוכלו להניח את המעשים הזוהרים שלכם ואת
האור שלכם באותו מארג אשר מתרחב אל העתיד הלא-ידוע .דעו זאת :מארג הבריאה לא היה
מושלם בלעדיכם .אפילו עכשיו ,הזדמנויות גדולות ממתינות לאלה מכם שמוכנים לצעוד אל
החזית ולהיענות לקריאה החדשה .רבים מכם נמשכים למקומות מוזרים ובלתי רגילים ,לעגן
את האור ואת דפוסי התדר המעודנים של העתיד .רבים מכם לא מבינים מדוע אתם נשארים
במקום שדומה ששוב אינו הולם ,אבל המסתורין ייפתר במהרה ,והמשימה שלכם תתגלה
בזמן הנכון.
רשת הזהב ונקודות העוצמה הנמצאות במקומות החיבור של הקווים המגנטיים ,או מחזור
הדם או מרכזי העצבים של הפלנטה הם נוזליים ,נעו במשך עשרים השנים האחרונות לערך
ובראו עקב כך מערכת רשת מעודנת שמשקפת את דפוסי הרטט ההולמים עבור הסביבה
הארצית של הממד החמישי .רבים מהקריסטלים החשים הגדולים מפסיקים את פעולתם,
מתנקים או עוברים כיול מחדש .אחרים שנמצאים במקומות אסטרטגיים מסביב לכדור הארץ
מגבירים הילוך עד אשר הם פועלים בעוצמה מלאה כדי לקבל את הצפנים החדשים ואת
התכנית האלוהית המעודנת מהבורא העליון .זקיפים אלה גם מקרינים מסרים החוצה אל
היקום ,הקשורים למצב כדור הארץ והאנושות.
האם אתם מוכנים לקבל את המשימות החדשות שלכם כאזרחי היקום? המשימה הארצית
שלכם קרבה לסיומה ,ובעת שאתם נעים ממציאות הממד השלישי/רביעי אל סביבת הממד
החמישי ,עולם חדש של הזדמנויות ממתין לכם .אין זה משנה מהי השושלת הקוסמית שלכם:
כל ישויות האור הדגולות ,וכמו כן ,אנו כוחות המלאכים ,מבקשים מכם להיות הנציגים שלנו
בהרפתקה חדשה זו שנמצאת בשלבי התפתחות בזמן הזה .כל אחד מהמאסטרים הדגולים
שצעדו על כדור הארץ ,או כל אחד מהמלאכים הנעלים הרבים או מכוחות המלאכים
המוכרים לכם ,ואפילו אלה שלא שמעתם עליהם מעולם ,מוכנים ומשתוקקים להקרין עליכם
בתכונות ,ביכולות ובסגולות שלהם .עליכם להצהיר על מטרתכם ועל מה שברצונכם להגשים,
זה עד כדי כך פשוט .השמיעו את הקריאה ,והמורה ההולם והעוזרים השמימיים יענו ויפקחו
על המאמצים שלכם .פירמידת האור שלכם בממד החמישי היא המקום המושלם להגשים
זאת.
האם הייתם רוצים לעבוד בהרמוניה עם הקריסטלים החשים הגדולים ולסייע לעגן את האור
במרכזי העוצמה הרוחניים החדשים אשר יוצבו באופן אסטרטגי ברחבי כדור הארץ? דמיינו
עמוד אור גדול היורד מטה ממקור הבורא דרככם ומתרחב לאיטו כלפי חוץ עד אשר הוא
מקיף את האזור שבו אתם חיים .אם מספיק מכם יצטרפו למאמץ הזה ,תהיה בידכם היכולת
לברוא אנרגיית כוח חיים שתפעפע אל תוך כדור הארץ ותשנה אותו.
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האם אתם רוצים להצטרף לאלוהים ,לבוני הצורה בשעה שפעם נוספת אתם לומדים
להשתמש בכוח ההכרה שלכם כדי לברוא דברים נפלאים רבים על-ידי עיצוב חומר כוח החיים
הראשוני למגוון גדול של ביטויים פיזיים? האם אתם רוצים להיות מלאים בזוהר אנרגיית
האלה בשעה שהיא זוהרת מטה אלינו מהאלוהים האם האהובה שלנו ,ולהקרין אנרגיה זו אל
העולם? כל הישויות ,ואין זה משנה מהי רמת המודעות שלהן ,משתוקקות לריפוי ,לכוח
טרנספורמטיבי ולאהבה ללא תנאי .האם אתם רוצים להשיג גישה לרשומות הקוסמיות
ולהביא המצאות ,טכניקות ותהליכי חשיבה מתקדמים חדשים ונפלאים לטובת כדור הארץ
והאנושות? האם אתם רוצים להשיג גישה ליכולות היצירתיות הגדולות ביותר שלכם
ולהגשים את תשוקת הלב העמוקה ביותר שלכם ,ואין זה משנה עד כמה בלתי אפשרי היא
נראית?
אהובים ,מהם החזונות שלכם לעתיד? דמיינו כיצד יראה העולם החדש המושלם שלכם.
הציבו את העצמי הזוהר שלכם בעולם חדש זה ואז מלאו אותו באנשים שמשקפים חזרה
אליכם את זוהר שאתם מגלמים .הפכו חזון זה לעתיד האפשרי החזק ביותר שלכם והישארו
ממוקדים בעת שאתם בוראים את העתיד שלכם ,מחשבה אחת בכל פעם ,צעד אחד בכל
פעם.
אחת המתנות העוצמתיות והמבורכות ביותר שהוענקה לאנושות היא להבת ההתמרה
הסגולה .שבע הקרניים מקרינות מהאלוהים אבינו/אמנו את תכונות החירות ,הגאולה
והטיהור .להבת הסליחה והאלכימיה האלוהית הן שבונות מחדש את האנרגיה המעוותת
שנבראה על-ידי האנושות ומחזירות אותה להרמוניה .לורד צדקיאל וגברת אחלמה הם
המלאכים הנעלים שמקרינים את דפוסי הרטט של הקרן השביעית לכולנו בהנחיית האלוהים
אבינו/אמנו .קרן הטרנספורמציה השביעית מעוגנת על כדור הארץ על-ידי ג'רמיין הקדוש
האהוב ,והיא תהיה הקרן השלטת על כדור הארץ באלפיים השנים הבאות של השינויים
ההתפתחותיים המואצים .הקרן הראשונה של הרצון האלוהי לברוא מחדש קורנת אף היא
בעוצמה רבה בזמנים אלה של סיום והתחלות חדשות .לכבוד הוא לגברת פיית' )אמונה( ולי
להיות נושאי הקרן הזאת.
כדי שתבינו את העוצמה של הקרניים הנפלאות הללו ,ברצוננו ליידע אתכם שקיימים חוקים
אוניברסליים אשר מושלים בשימוש ב"עוצמת הקרניים" ,ואם תעשו בהן שימוש מוטעה הן
ללא ספק יבראו תוהו ובהו בחייכם במקום להביא לכם את התוצאות הרצויות לכם.
האנושות לא תורשה עוד לעולם להשתמש בקרן הראשונה של הרצון והעוצמה האלוהיים
בדרך הרסנית ,כיוון שזו חרב פיפיות אשר תפנה כנגד כל אדם שיעשה שימוש לרעה בכוחה.
אתם חייבים תמיד לבקש את טובתכם הגבוהה ביותר ואת טובתם הגבוהה ביותר של
האחרים כדי לרתום עוצמה אלוהית זו ולהשיג את התוצאות הרצויות.
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הכוונות שלכם אף הן חשובות מאוד כאשר אתם מזמנים את להבת ההתמרה הסגולה .זכרו,
הלהבה הסגולה תחדור לליבת ישותכם ברגע שהיא תזומן ,וכל דפוסי הרטט שאינם תואמים
יובאו בהדרגה למודעותכם כדי שניתן יהיה לרפאם ולהחזירם להרמוניה .אם אתם מזמנים
את הלהבה הסגולה ואז ממשיכים בהרגלים ובדפוסי החשיבה השליליים או הפוגעים שלכם,
ללא ספק אתם תבראו תוהו ובהו נוסף בחייכם ולא תקבלו את התועלת שאתם מחפשים.
האנושות בורכה ברצון חופשי ,ולכן תמיד הייתם מסוגלים להשתמש באנרגיות של הקרניים
הגדולות בדרך חיובית או שלילית .היו סמוכים ובטוחים ,כל כוונה שלילית תחזור אל השולח
מוגברת פי כמה ובזמן קצר להפליא.
הזמן קצר ,יקירים ,בעת שהאנושות וכדור הארץ נעים עמוק יותר אל תוך דפוסי הרטט של
השינוי .רובכם מרגישים במתח ובלחץ המופעלים על הכלי הפיזי שלכם ,בעת שאתם שואפים
לתבוע מחדש טבע הרמוני יותר .אימא אדמה מתמתחת ,משחררת ומנערת מעליה את צורות
המחשבה הכבדות ואת ההתעללות הנוראה ממנה סבלה במשך אלפי שנים .אנו מפצירים בכם
לעשות שימוש בכל הכלים והמתנות שהוצעו לכם .בקשו מאיתנו להצטרף אליכם במאמציכם
ובקשו את הדרכתנו ,כיוון שאנו כאן כדי לסייע לכם בכל דרך אפשרית.
אפשר שהשגת כל הדברים שתיארנו ושאמרנו שהם נגישים לכם עתה נראית לכם בלתי
אפשרית ,אבל אנו אומרים לכם שהגיע הזמן לשוב ולתבוע לעצמכם את מתנות המאסטריות.
המפתחות לממלכה מאוחסנים בתוך מרכז הלב הקדוש שלכם ובהשגחת העצמי האלוהי
שלכם .היכנסו פנימה ,אהובים ,ותבעו לעצמכם את האוצרות שממתינים לכם .אנו תמיד
קרובים כדי להדריך אתכם ולהגן עליכם.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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בריאת נוסחה לעתיד
אפריל 2006

מאסטרים אהובים של אור ,אני מברך על ההזדמנות למזג פעם נוספת את התודעה שלי עם
שלכם ,למלא את לבכם ונשמתכם באהבה ובהשראה ,ולהעניק לכם עידוד ותמיכה בזמני
תהפוכות אלה .תשוקתי היא שבאמצעות המסרים הללו תחושו ותדעו שאני באמת אתכם,
ברשותכם ,אתחבר עם העצמי הגבוה שלכם ואמזג את האנרגיה שלי עם שלכם בכל רמה
שתהיו מסוגלים לקבל.
באמצעות מסרי התקווה ,ההשראה והחכמה שאנו מעניקים לכם ,והסמינרים שהשליחה שלנו
עורכת לבקשתנו ,בכוונתנו לברוא תחושה של הרמוניה ,שמחה ומיזוג של אנרגיות ברמה
העמוקה והפנימית ביותר ,בזמנים אלה של חוסר ודאות ואתגר לכל הישויות שעל הפלנטה.
אתם נמצאים במחזור שבו רובדי אנרגיה שלילית רבים מתפוגגים ,ובכלל זה מחסומי אנרגיה
שהוצבו סביב הלב בזמנים עברו ,כדי להגן עליכם ולבודד את הגוף הפיזי ואת הגוף הרגשי
שלכם מהכאב ומהסבל של הממדים השלישי והרביעי .הסכרים של הגוף הרגשי נפרצים
בשעה שהאנרגיות הללו מתפוגגות בהדרגה ,והמתנה יקרת הערך של הרוח הקדושה שלכם
שוכנת פעם נוספת בתוך חדרי לבכם המקודש.
במשך השנה כולה ,שעה שאתם ,נציגי זרעי הכוכבים ,תתכנסו יחד מכל רחבי העולם ,תהיה
לכם הזדמנות להביא חלק מה"נוסחה לעתיד" .אתם ,כנושאי אור ,תישאו את זרעי
המאסטריות העצמית והמודעות החדשה איתכם כאשר תשובו לבתיכם .ושלא תהיה לכם
טעות ,אלה מכם שמתחברים לאנרגיה הנפלאה הזאת מהממלכות הגבוהות יותר במקום
מגוריכם או בכינוסים אחרים זוכים גם למתנה של עירוי אנרגיות מעודנות של בריאה חדשה.
אתם נקראים עתה להתכוונן לרמה הממדית המעודנת שבה אין הגבלות זמן ומרחב ,ואין
מחסומים שמעכבים אתכם בשעה שכולם מתאחדים בהדרגה עם הרוח .זהו זמן להתחבר עם
המאסטרים ולקבל ברכה מהאלוהים אבינו/אמנו .כן ,כדור הארץ בלב הליבה שלו רוחץ
במעטה נפלא של חומר אור אלוהי וכל יצור יבורך ויוכר .ברמה מסוימת ,כולם צועדים בנתיב
ההתפתחות וההתעלות ,אף אחד לא נותר מאחור.
דעו זאת ,כל אחד מכם חשוב ,ואתם נקראים להפוך לנושאי אור מן המניין .חשוב שכולכם
תהפכו מודעים שאלה שנזרקים קדימה אל אורות הבמה או אל הזירה הציבורית אינם שונים
מכם .כן ,הם מיוחדים ,ייחודיים ומבורכים ,אבל כך גם אתם ,כל אחד ואחד מכם .כל אחד
מהם חווה את הקשיים והמבחנים של החניכה וצעד דרך הליל החשוך של הנשמה אל אור
ההארה .התכונה האחת שכולם חולקים היא העקשנות שלהם ,ואין זה משנה עד כמה כואבת
החוויה ,כמה לבד חשו ,או כמה עגום נראה העתיד ,הם לא ויתרו מעולם .הם התמידו ,והם
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התגברו עד שפרצו מנצחים אל תוך האחדות וההרמוניה עם הרוח ,מוכנים לקבל ולהגשים
את המשימה האלוהית שלהם.
רבים מכם ששילבו מודעות גבוהה יותר מתחברים עכשיו לחכמה חדשה ,ומרגישים תחושה
של הרמוניה בתוך העצמי הפנימי ביותר שלכם .אולם ,עדיין יש לכם ספקות ואינכם ממהרים
לחלוק את תובנות שלכם עם אחרים ,כיוון שאתם חוששים לעשות מעצמכם צחוק או
שילגלגו עליכם אם תנסו להעביר הלאה את שלמדתם .קיים חוק אוניברסלי שקובע שעליכם
לא רק לשמש דוגמה למצב הנאור החדש שלכם ,אלא שאתם חייבים להעביר הלאה את
החכמה וההבנה שאספתם כדי שתוכלו לנוע קדימה לרמה הבאה .אתם תלמידים בנתיב
החניכה ,אתם עוסקים במאסטריות רוחנית ובבריאה משותפת ,אתם גם מורים בעלי מסר
שיש לחלוק באמצעות הפעולות ,המילים והמעשים שלכם.
כאשר אתם נעים עמוק יותר אל תוך מצב הוויה ומציאות חדשים ונרחבים אלה שלכם ,רבים
מצורות המחשבה ,ההרגלים ,האיסורים התרבותיים ,התגובות המותנות ודפוסי ההתנהגות
המקובלים משתנים .נוהגים רבים של המציאות החדשה יחשבו במבט לאחור כברבריים ויראו
כפי שהם ,תורות של ההמונים הלא-מוארים שנועדו לשלוט ,למשול ,לשעבד ולכבוש.
אנו מבקשים מכם להיות אמיצים ,להיות חדשניים ,לצאת מאחורי מגן הבינוניות ,להיות
חלוצים ולהעז להיות שונים .זה אחד מההיבטים והשלבים הרבים של תהליך קבלת והפעלת
העוצמה שלכם ,אהובים .קל ללכת בעקבות ההמונים ,להישאר במסגרת האמונות
הפופולריות והמקובלות ,הגבולות והכללים שנקבעו על-ידי אלה שהיו בשליטה בעידנים
האחרונים הללו .הדבר ניכר ,השלטון שלהם מגיע לסיומו ,העוצמה שלהם דועכת ,ימי
השלטון שלהם מגיעים לקצם .מחרחרי הפחד מנסים נואשות לשמור על שלטונם עליכם ועל
ההמונים ,כיוון שהעוצמה שלהם מבוססת על פחד והפחדה.
לכן ,חשוב מאוד שיהיו מאסטרים של אור ,לוחמי רוח שמוכנים לצעוד קדימה ולקבל על
עצמם תפקידים של מנהיגות וממשל ,אלה שמוכנים ונכונים לשמש דוגמה בעת שהם
מדריכים ומנחים ,להחזיק במיקוד החזון החדש ,התכנית החדשה לגן העדן ולכדור הארץ,
ולראות שהם מתגשמים לטובתם הגדולה ביותר של כולם .לכולכם תפקיד אינטגרלי שעליכם
למלא .שוב לא תהיו מסוגלים להכתיב את סמכותכם או לנהות בפסיביות אחר אחרים .אתם
חייבים לקבל על עצמכם תפקיד פעיל ,למלא את התפקיד שיועד לכם על-ידי העצמי האלוהי
שלכם כדי להגשים את שיהיו המתנה והתרומה שלכם לכלל.
זכרו ,לוחמים אמיצים שלי ,אתם חייבים לעטות את אדרת היותכם בלתי-מנוצחים ,ואתם
חייבים לחזק את נחישותכם ולהעלות את התודעה שלכם מעל לחיצים ,לזרעי הספק
ולביקורת אשר יוקרנו לכיוונכם .ההמונים נעים והתהום שבין מודעות הממד החמישי
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ומודעות הממדים השלישי והרביעי מתרחבת ,אלה הנתונים עדיין באחיזת ארץ הצללים של
ההפרדה והשליליות ישפריצו את אנרגיות ההתנגדות ,הטינה והמרד שלהם .הם יחוו פחד
גדול מהשינויים שמתחוללים ,הם יכעסו על שהם נדחפים אל מחוץ לאזור הנוחות שלהם ,גם
אם אזור זה הוא מציאות של הגבלה וסבל .הם ינסו לפקפק בכם ולהשמיץ אתכם ,אבל אל
לכם להסס .אתם חייבים להיות חזקים ביושרה שלכם ,לא לשפוט אלא להקרין אנרגיה
אוהבת אל כולם ,ובכך שתעמדו בעמדה של מאסטר ,בכך שתברכו אותם ותנועו לשדות
פוריים יותר .אל לכם לנסות לשנות את דעתם ,אלא ללמד באמצעות דוגמה אישית ,לדבר את
האמת שלכם ברמת ההבנה שלהם ,ולומר להם שישנם נתיבים רבים חזרה אל אחדות הבורא.
היו עדינים ,אך חזקים בדעתכם ,רחומים אבל אל תלכדו בדרמה שלהם ,בסיפורי היגון
הקטנים שלהם; הישארו שמחים ונלהבים כך שהם יתחילו לתהות ,ויום אחד הם ישימו לב,
כיוון שזרעתם את זרעי השינוי בתוך שדה ההילה שלהם ובלבם .לא ניתן להכחיש זרעים
אלה ,הם ינבטו ,ויום אחד הם יפרצו וישגשגו לכדי חוסר שביעות רצון אלוהית אשר תדחף
אותם אל נתיב הלמידה.
וכך ,מאסטרים אהובים ,אני מבקש להעניק לכם מתנה ביום הזה של עירוי גדול אף יותר של
הקרן הראשונה והחזקה של העוצמה האלוהית ,רצון וסמכות כהכנה לאתגרים שתפגשו
בימים שיבואו .עכשיו הוא הזמן ,הדבר החל ,הדבר עליו חלמתם ,שאליו השתוקקתם
והתכוננתם ,מהרמה העמוקה ביותר של ישותכם .שוב אינכם צריכים להתקיים על אמונה,
תקווה ומשאלות ,כיוון שההוכחה ומהות ההתפתחות של האנושות למצב מודעות גבוה יותר
גלויה ברמה מסוימת בכל אדם ובכל דבר על כדור הארץ שלכם.
אתם לומדים את השיעורים שלכם היטב ,ידידיי המתוקים .אתם מצליחים יפה לרתום את
עצמי האגו שלכם ולהביא אותו לכדי היערכות עם העצמי הגבוה שלכם והתכונות והכישורים
הנפלאים של קרן האלוהים והעצמי האלוהי שלכם .אתם מתאמצים למשול במחשבותיכם
ולאזן את רגשותיכם .למדתם שאהבה טהורה חייבת לנבוע ממעיין הלב והיא חייבת לחלחל
תחילה לעצמי לפני שתוכל לזרום הלאה כמתנה מבורכת לאחרים .אתם צועדים צעדים
גדולים לקראת הפיכתכם לאובייקטיבים ולנטולי שפיטה ,בעת שאתם מאפשרים לאירועים
ולאינטראקציות עם אחרים לזרום סביבכם ואילו אתם נותרים ממוקדים בלב .אתם מתחילים
להבין את הסודות אשר יפתחו את תיבת אוצרות החכמה שלכם ,ואתם לומדים שמתנת
ההתגשמות נובעת מהחיים ברגע העכשיו .חוויתם את השלווה ואת התכונות הקסומות של
הממדים הגבוהים יותר כאשר נכנסתם אל הרמות והתדרים השונים של התודעה הגבוהה
יותר ויצאתם מהם ,ואתם יודעים שבהם ברצונכם לשכון.
כן ,יש עדיין שיעורים רבים ללמוד ותמיד יהיו ,אבל כעת יש לכם את התובנה לראות את
הצדק והשלמות שבריקוד ובדרמת החיים שאתם חווים בכל יום .אתם מתכוננים לצעוד צעד
ענק קדימה ,אהובים ,והגיע הזמן לתפוס את מקומכם הראוי באירוע גדול זה ,התעלות כדור
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הארץ והאנושות .מנת האור שלכם זוהרת ובשעה שהיא מתחברת עם מנות אור של ישויות
נאורות אחרות ,היא רוכשת כוח ותנופה ,מחלחלת אל תוך הרשת האתרית המוזהבת של
הפלנטה שלכם ומזינה אותה .כולכם נעים מעלה לשלב הבא בסולם ההתעלות .יש עמדות
מנהיגות רבות שממתינות בשעה שהתעוררות ההמונים מאיצה ורבים מתחילים לצעוד בנתיב
החניכה .אני חש שיש עדיין ספק והיסוס בכמה מכם בעת שהאגו שלכם מקים מחסומים של
פחד ואי-כשירות בהכרתכם .בשעה שהוא מנסה לשמר את שליטתו בכם ,אני שומע את קול
עצמי האגו שלכם לוחש" :מה אני יכול לעשות? כיצד אני יכול לשרת? מה יש לי להציע?" אני
אומר לכם ,אינכם יכולים להיות מוגי לב או רפי רוח ,כיוון שכאשר תנועו אל מלאות
המאסטריות העצמית בשנים הבאות ,העולם ותמונת המציאות שלכם ישתנו באופן דרמטי.
הגיע הזמן לצעוד קדימה באומץ ובנחישות בעת שאתם תובעים לעצמכם מחדש את המורשת
האלוהית שלכם .היא ממתינה לכם בעתיד הלא רחוק ,לוחמים אמיצים שלי ,אבל אתם
חייבים למשוך אליכם מחומר האור האוניברסלי את האנרגיה שבה תשתמשו כדי לעצב
ולברוא את העולם החדש הנפלא שלכם ,כאשר אתם הופכים לזרז ולבמאי של ההרפתקה
הבאה שלכם בתודעה .אתם חייבים להזין את החזון שלכם ברגשות התרגשות והעזה; אתם
חייבים להיות נועזים ואמיצים בשעה שאתם שוחים נגד הזרם העממי ,ולצאת אל מחוץ
ללפיתת החנק של התודעה הקולקטיבית .אתם חייבים לומר מילים שמהדהדות עם רטטי
ההצלחה ,ואתם חייבים להתנהג ולפעול כמנצחים .אתם חייבים להעז לסכן הכל ,בשעה
שאתם מוכיחים לעצמכם שכאשר אתם נמצאים בהרמוניה עם הרוח ,ובכל פעם שאתם
מעניקים בחופשיות ומתוך כוונה אוהבת ,הכל חוזר אליכם פי עשרה.
כעת ,יותר מאי פעם ,יש לכם את כלי ההגשמה בקצות אצבעותיכם .אתם חייבים לצאת
מאזור הנוחות שלכם ,ולשחרר את כל שלא משרת אתכם עוד .כולכם יודעים מהם תחומי
הנוחות הללו ,כיוון שהם היו למולכם במשך חודשים ואפילו שנים ,והם יהפכו בלתי נסבלים
אף יותר עד אשר תיכנעו בסופו של דבר ותשחררו את שמעכב אתכם.
אהובים ,בזמנים אלה של שינוי אדיר ,אני מציע לכם את שנמנע מכם במשך זמן רב ,את
הדבר שאליו השתוקקתם מעומקי ישותכם ,את הדבר אשר יכונן מחדש את החיבור שלכם
לאנרגיות הבריאה :את הקרן הראשונה של הרצון האלוהי ,עוצמה ,אמת ואומץ .נתנו לכם את
החכמה ואת הכלים אשר יסייעו לכם במסעכם אל העתיד .האם אתם מנצלים את הברכות
הנפלאות הללו? אם לא ,למה אתם מחכים?
צעיף השכחה מוסר במהירות מעל לזיכרונכם ,ותשוקתנו היא שתשיבו לעצמכם ,במהירות
הרבה ביותר ,את כתר הזוהר אשר מסמל באופן יפה כל-כך את פסל החירות הגדול .רבים
מכם שילבו ,הציתו והביאו לכדי הרמוניה את התכונות ,הסגולות והאיכויות של שבע
הקרניים הגדולות ,ואתם מתקדמים לקראת המצב שבו תתבעו לעצמכם את המידה המלאה
של חמשת הקרניים הגבוהות יותר של ההארה שהוצעו לכם .פעם נוספת ,כתר זוהר זה יאיר
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ממצחכם ,ואתם תזוהו לעד כישות אלוהית ,שליח של אור הנמצא במשימת האלוהים
אבינו/אמנו והבורא העליון.
לכבוד הוא לי להיות מגן האנושות ונושא אמת הבורא .האם לא תצטרפו אליי כנושאים מן
המניין ,בשלב המתקדם של הביטוי והלמידה על הפלנטה ,בעת שאתם מתכוננים לחזור אל
ממלכות התודעה הגבוהה יותר ולתבוע לעצמכם מחדש את זכותכם האלוהית מלידה? פנו
החוצה ,אהובים ,פנו גם פנימה .אנו ממתינים להמטיר עליכם את כל האהבה והמתנות
מהבורא שאותן תהיו מסוגלים לספוג.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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התחברות ל"אור החי" של ערי האור שבממדים הגבוהים יותר
מאי 2006

מאסטרים אהובים ,לפני שנים רבות העברתי מסר בשם "מנדט לשינוי" .הפסקה הראשונה
הייתה כדלהלן" :ברצוני להעניק לכם מנדט לחודשים הבאים ולמילניום החדש .שימו לב ,אם
תרצו ,כיוון שאלה הן כמה מהשנים הקריטיות והחשובות ביותר שתחוו אי פעם על הפלנטה.
אמרתי לכם שאלה הן "שנים של אינטגרציה ,יושרה והתעלות על האשליה של הממדים
השלישי והרביעי".
רבים משוחרי האור לקחו מסר זה ללבם וניסו בשקידה להתמיר או לסלק דפוסי מחשבה
מגבילים ישנים ואת מציאות העבר בעלת המיקוד הצר .למדתם להחזיר את התודעה שלכם
אל מרכז הלב ולחיות ברגע ההווה ,ובכך לאזן ולהביא לכדי הרמוניה את שדה הכוח האישי
שלכם ולהרחיב בהדרגה את המרחב המקודש שלכם הרחק יותר ויותר אל העולם הגדול.
במשך זמן רב מאוד ,הכנו אתכם למסע הרוחני שלכם חזרה אל מודעות הממדים הגבוהים
יותר ,ולאינטגרציה המחודשת של העצמי האלוהי הרחב יותר שלכם .אנחנו שמחים מאוד
להודיע לכם שהכל נמצא כעת במקומו לשלב הבא בתהליך ההתעלות המואץ .אנו נסכם חלק
קטן מאוד מהמידע החשוב שנתנו לכם כדי שתבינו מה מתרחש ,וכמו כן במטרה לסייע לכם
להתכונן לזמנים חשובים אלה.
נתנו לכם את המתנה המבורכת של בניית פירמידת האור והעוצמה שלכם בממד החמישי
והגישה אליה ,כדי להראות לכם באיזו קלות אתם יכולים להגשים את התשוקות שלכם
כאשר אינכם מושפעים עוד על-ידי התודעה הקולקטיבית והעיוותים של הממדים השלישי
והרביעי .לימדנו אתכם כיצד לשחרר הסכמים "ועתידים אפשריים" קרמתיים פוטנציאליים
מיושנים ,בשעה שאתם מעלים ומאזנים את דפוסי התדר שלכם ,וחווים את תהליך הירידה
מגלגל הקרמה והכניסה אל מצב של חסד .למדתם במהירות כיצד לרפא את העבר ולכתוב את
העתיד שלכם בעזרת הידידים המלאכים שלכם; אולם ההיבט החשוב ביותר של השהייה
בפירמידה שלכם בממד החמישי היה ההסתגלות וההתרגלות לתפקוד בסביבת הממד
החמישי.
אלה מכם שצעדו בהתמדה בנתיב ,מתקדמים התקדמות מדהימה בדרך להפיכתכם ל"מדיטציה
חיה" ,ועושים את דרכם בבטחה למאסטריות עצמית .כבוראים-שותפים של שלום ,שמחה
ושפע ,הפכתם "ממושמעים" הרבה יותר במחשבותיכם ,בפעולותיכם ובמעשיכם .כאשר אתם
"ממורכזים בלב" ו"ממוקדים בנשמה" ,אתם נעים במהירות דרך האתגרים ,המבחנים
וההזדמנויות ,מעבדים אותם והופכים את הידע של החוויה לחכמה של מאסטר.
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שוב ,ביקשנו מהשליחה שלנו להביא מובאה מתוך מסר ישן אשר יעניק לכם הבנה טובה יותר
לגבי התהליך המתהווה על הפלנטה שלכם בשנה משמעותית זו:
"לעתים קרובות דיברנו על שערי וערי האור; אולם אינכם מבינים עדיין לגמרי את שאנו
מנסים לומר לכם .אמרנו לכם גם שישנן ישויות אור נפלאות מכל רחבי הכל-יקום ,שנדדו
לגלקסיה ולמערכת השמש שלכם ,כדי לצפות בתופעה של תהליך הטרנספורמציה הנמצא
כעת בעיצומו .בעבר ,ישויות דגולות אלה שלחו מטה חלקים של עצמן; אולם ,כיוון שזה עידן
גורלי ומשמעותי ביותר בהתפתחות של היקום שלכם ,ובעיקר של כדור הארץ ומערכת השמש
שלו ,הן התבקשו להגיע במלוא הדרן .אם אתם מבינים את דרכי הפעולה של היקום ,אתם
יודעים שאף אחת מהישויות הדגולות אינה יכולה לרדת במלוא הדרה וזוהרה ,מטה אל
הממדים הנמוכים יותר שאתם דרים בהם .זכרו ,אמרנו לכם שכל המאסטרים ,האווטרים
והשליחים הדגולים של הבורא הביאו רק חלק קטן של נפלאותם האמיתית אל תוך הכלי
הפיזי שבו הם התגלגלו כדי לצעוד ביניכם.
כדי ששליחים אלה של הבורא יוכלו לנדוד מטה מממלכות הבריאה הגבוהות ביותר ,הם בראו
ספרות אור שמימיות גדולות המכילות את תדרי האור ודפוסי האור הגיאומטריים של
הממדים בהם הן גרות .שמשות האור שלהן מכילות את כל הסגולות ,התכונות ,האיכויות
וההיבטים של סביבת הבית שלהן ,כמו גם את החכמה ,הידע והמידע שהן רוצות להעביר
לאנושות .כל אחת מהישויות הדגולות הללו נושאת מתנות וכישורים ספציפיים שהוענקו להן
ישירות מלב/הכרת הבורא העליון ,שהופכים כעת נגישים לכם באמצעות פירמידת האור
שבניתם בממד החמישי ובממדים הגבוהים יותר .ספינות אור או ערי אור אדירות אלה
מעוגנות כעת היטב במקומן בממדים הגבוהים יותר ,בכל רחבי הגלקסיה שלכם ,בריכוז גבוה
של מבנים נפלאים ,במקומות מפתח רבים סביב כדור הארץ שלכם .השערים בעלי
הפוטנציאל הבלתי-מוגבל עליהם שמעתם ושסייעתם לפתוח הם שערים לערי האור הללו,
באמצעותם אתם יכולים להיכנס לכל הנפלאות שהן מכילות ,ובפעם הראשונה מאז שעזבתם
את ביתכם הרם שבינות לכוכבים ,אתם יכולים להתאחד ולתקשר עם ישויות מדהימות אלה.
ערים ומקומות רבים על כדור הארץ יועדו כערי אור ,ועמודי אור והתעלות גדולים קורנים
מטה מהממלכות הגדולות בזכות המאמצים שלכם .אלפי אנשים מהגרים לערים הללו,
נמשכים אליהן בדחף בלתי מוסבר .יש מקומות אחרים שיועדו כתחנות אור ובהם נוצרים
מרכזי למידה ,ריפוי וחכמה רוחנית .אלפי נשמות יקרות ימשכו למקומות הללו כדי לרכוש
ידע ,להירפא ולהצטרף למשפחות הנשמה שלהן או לשותפי הנשמה שלהם למסע .הן ייקחו
את זרעי הבריאה החדשה והחכמה עמן חזרה אל ביתן והן יקרינו תדרי טרנספורמציה אלה
ממלכות האור אל כל הסובבים אותן".
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כעת ניתן לכם סקירה מפורטת יותר ונתאר עד כמה מדהימות הן ערי האור הללו ,מה הן
מכילות ,ומהי תכליתן :ערי האור הן ספרות אדירות אשר מוכלות בתוך רצועה מוזהבת של
אור הבורא ומוגנות על ידה .הן משלבות ספרות של ממדים מושלמים ,כאשר כל ספרה
מופרדת מהספרה הבאה על-ידי ממברנה של אור .הספרה המרכזית מכילה חלק קטן של
מהות לב היהלום של הבורא העליון ,והיא שדה הכוח המניע לכל עיר אור .המעגל הממדי
הפנימי שסובב את ספרת הליבה מכיל את מהות התדר של האלוהים אבינו/אמנו עבור היקום
הזה ,ובתוך המעגל הזה מאוחסנים הנושא/התכנית האלוהיים עבור היקום הזה ,יחד עם
התרשים האלוהי עבור העתיד ,אשר מוקרן כעת באופן פעיל דרך כל הרמות הרב-ממדיות של
היקום ,ובייחוד אל כדור הארץ ואל מערכת השמש שלו.
קצרה היריעה מכדי להסביר בפרטי פרטים מה מכילה כל אחת מהרמות הממדיות הנותרות;
אי לכך ,די אם נאמר שערי האור מכילות מיקרוקוסמוס של הממדים  6עד  12של היקום הזה,
כמו גם את הזוהר המאיר ממעל של הבורא העליון כליבה/השמש המרכזית .בכל עיר אור
נמצאים נציגים של אלוהים )כך במקור( ,מועצות הבורא המונות עשרים וארבע ,שתים עשרה
ותשע .ישנם נציגים של מסדרי מטטרון ,מיכאל ומלכיצדק ,וכמו כן ,בנים ובנות של הבורא
)אשר בעתיד יהיו האלוהים הבוראים-שותפים של יקומים ,גלקסיות ,מערכות כוכב ,מערכות
שמש ופלנטות חדשים( .יש המוני מלאכים נעלים וישויות מלאכיות בכל עיר אור ,נציגים
מהמחלקות של השרפים ומסדרי מלאכים רבים אחרים.
עבור רבים מכם שהגיעו לרמת הארה מסוימת ,נוכחות האני הנני שלכם שלחה מטה היבט
רב-עוצמה של "עצמי האלוהים" שלכם אל תוך עיר האור הקרובה ביותר אליכם ,כדי שהוא
יהפוך נגיש יותר עבורכם ,בשעה שאתם מבקרים בערי האור הנפלאות הללו באמצעות
השערים או הפתחים הרבים ומסתגלים אליהן .כפי שאתם יודעים ,תדרי אור גבוהים יותר
הומטרו על כדור הארץ בכמויות גדלות והולכות עד ה"התכנסות ההרמונית" של שנת .1987
בזמן הזה הוחלט שדפוסי התדר הגיעו לרמה שבה יהיה זה קאוטי הרבה יותר עבור כדור
הארץ והאנושות בכלל לנסות לשלב ולעבד עירויי תדר גבוה יותר .לכן ,נשמעה הקריאה
הגדולה ,ואתם "זרעי הכוכב הרדומים" התחלתם להתעורר .אתם הפכתם למה שאנו מכנים
בשם שנאי האור ,המתמרים וכולאי הברק של הרוח ,אשר שאפה את האור החי ,ושלחה אותו
מטה אל תוך לב הפלנטה המבורכת שלכם ,כדי שיתערב ויתמזג עם מהות כדור הארץ שלכם,
לפני שיוקרן החוצה אל תוך העולם באמצעות מרכז העוצמה הסולרי/צ'אקרת הלב שלכם.
באמצעות הכוונות הטהורות שלכם ,אפילו מבלי לדעת את הפרטים או את הנימוקים
המדעיים של מה שהעצמי הגבוה שלכם הנחה אתכם לעשות ,אתם ,עובדי האור ,התחלתם
להפיץ ולבנות את רשת האור הקריסטלית סביב העולם ,לעגן אותה בחוזקה אל תוך הרשתות
הקיימות העתיקות והקווים המגנטיים שמתחת לאדמה.
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אתם גם אלה שנסעו ברחבי העולם ,שביקרו באתרים המקודשים ובנקודות העוצמה
החשובות בהדרכת הרוח ,שעה שסייעתם להפעיל את מבני הקריסטל החיים ,הגדולים
והרדומים למחצה שנמצאים עמוק בתוך כדור הארץ .אתם עיגנתם והפעלתם רבים
מהקריסטלים והאבנים שומרי הרשומות והועצמתם על ידם ,והיו לכם כמה "הפעלות זרעי
כוכב" משל עצמכם ,כמו גם היזכרות בכמה מתקופות החיים החשובות ביותר שלכם על
הפלנטה .עכשיו הגיע הזמן למשימה הבאה שלכם ,אהובים .אתם ,לוחמי האור ,חייבים לנוע
מעלה בסולם ההתעלות אשר מכיל ספירלת אור בעלת שני סלילים .באמצעותה אתם יכולים
להשיג גישה אל הספרה החיצונית ביותר של עיר אור )הספירלה הימנית ,שסובבת עם כיוון
השעון תיקח אתכם מעלה אל עיר האור; והספירלה השמאלית ,שסובבת בניגוד לכיוון השעון
תחזיר אתכם מטה אל המישור הארצי שלכם( .אולם ,בכל פעם שאתם מבקרים בעיר אור,
אתם תשלבו ותחזירו אל כדור הארץ מעט יותר מתדרי האור המעודנים שמכילים את
התרשים האלוהי לעתיד האנושות וכדור הארץ .אתם גם תשיגו גישה לדפוס הרטט של כלי
האור המושלם שלכם ,כאשר אתם מנסים לחזור לבריאות ,לחיוניות ולאריכות ימים מהן
הייתם אמורים ליהנות במקור.
השערים פתוחים כעת ,אבל אתם חייבים לעלות מעלה ולהיכנס ,כיוון שמתנה גדולה זו של
אור זוהר נגישה רק לאלה שצועדים בבטחה בנתיב ההתעלות ,ושמסוגלים ל"היטבל" ב"אור
החי" של הבריאה החדשה .אל תפחדו ,אהובים ,כיוון שממש כמו תלמידים באשראם או בבית
ספר לחניכה ,אתם חייבים לפלס את דרככם באיטיות מבעד לרמות המודעות השונות.
המפתח לכל מרחב מקודש פנימי מהממדים הגבוהים יותר הוא רטט ,כל אחד מעודן ומופלא
יותר מן האחר .אם קראתם את המסרים שלנו בשנים האחרונות ,והשתדלתם לשלב כל חלק
קטן של ההוראה שלנו ,אתם מוכנים להיות חלק ממשימה גדולה זו ולהיכנס לעיר אור.
אם עדיין יש לכם ספקות ,לכו אל פירמידת האור שלכם ושכבו על שולחן הקריסטל שבתוכה.
בקשו מהידידים המלאכים שלכם לסייע לכם להביא לכדי הרמוניה את דפוסי התדר שלכם,
הן בפנים והן בחוץ ,ואז כאשר אתם במצב מדיטטיבי ,מתוך כוונה טהורה ,דמיינו את ספירלת
האור בעלת שני הסלילים .ראו את עצמכם מורמים במעלה הספירלה על גבי הסליל הימני
ואפשרו לעצמי הגבוה שלכם לתזמר את מסעכם אל תוך עיר אור .אל תציבו תנאים כלשהם
לגבי המסע שלכם ואל תצפו לתוצאה מסוימת .אפשרו לרוח להיות המדריכה שלכם ולא
תולכו שולל .אתם תזכו לעירוי של הכמות ההולמת של אור הבורא ,רק כפי שאתם מסוגלים
להכיל ,לעבד ולהקרין אל העולם .לא יותר ולא פחות.
בהדרגה ,אתם זרעי הכוכבים המתעלים של הבריאה החדשה ,תנועו הרחק יותר ויותר אל תוך
המרחב המקודש הפנימי של האור ,בשעה שאתם מביאים אתכם חזרה לכדור הארץ עוד ועוד
מאורו המעודן של הבורא ,ואת התרשים האלוהי של העתיד .כפי שנאמר פעמים רבות,
"כאשר אתם נישאים מעלה ,כך גם כדור הארץ וכל תושביו" .לכן אנו דוחקים בכם ,השליחים,
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עובדי האור ושומרי כדור הארץ שברחבי העולם ,להתכנס יחד כדי להיכנס אל ערי האור,
ולעגן באופן סינרגי את שערי ההתעלות על כדור הארץ .אנו נתמקד בשערים העיקריים
תחילה ,אלה אשר מכווננים לנקודות עוצמה אסטרטגיות סביב כדור הארץ ,כך שהרשתות
העתיקות והקווים המגנטיים יוכלו להתמזג עם רשת הקריסטל ,שהיא הרשת העוצמתית
החדשה עבור ההתעלות של כדור הארץ והאנושות.
בסופו של דבר ,כל אזור על כדור הארץ יהיה "מחובר" למקור כוח זה של ההתעלות .לכו
בעקבות דחיפות הלב והנשמה שלכם ,אהובים ,ואתם תודרכו בכל הקשור לחלק שעליכם
למלא בדרמה מתהווה גדולה זו .כל מאמץ חיובי ,ואין זה משנה עד כמה קטן ,יתווסף אל
השלם ,בשעה שאנו צועדים קדימה יחדיו אל תוך העידן החדש הנפלא .אני תמיד קרוב כדי
להדריך אתכם ולהגן עליכם .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.

26

למדו לחיות סביבת הממד החמישי
יוני 2006
מאסטרים אהובים ,זו שנה משמעותית בעת שאימא אדמה וכל תושביה מתכוננים לשלב הבא
בתודעה המואצת של הבריאה כולה .כפי שאמרנו במסר האחרון שלנו ,ערי האור שבממדים
הגבוהים יותר מעוגנות כעת ביציבות במקומות אסטרטגיים סביב כדור הארץ ,והשערים של
הערים הנפלאות הללו פתוחים ומוכנים לקבל אתכם .אתם ,זרעי הכוכבים ,מוזמנים למתוח
את הגבולות הרוחניים שלכם אף יותר ,ולאפשר לעצמכם לנוע עמוק יותר אל תוך מרחב הלב
המקודש שלכם ומהות לב היהלום שלכם ,בשעה שאתם משלבים יותר ויותר את העצמי
האלוהי הרב-ממדי שלכם.
אנו מבקשים מאלה מכם שעבדו בחריצות רבה כל-כך לחזור לאיזון ולהרמוניה ,הן בתוך
עצמכם והן בעולם החיצון ,לצעוד פעם נוספת לחזית ולבצע קפיצה גדולה זו אל תוך
המציאות המורחבת של העתיד .ממש כפי שהבאתם אתכם חלק קטן של אור חי מטה אל
ממדי הבריאה הנמוכים יותר ,ניתנת לכם כעת הזדמנות לשוב ולתבוע לעצמכם כמויות
הולכות וגדלות של חומר אור הבורא המעודן .זכרו ,כפי שהסברנו לכם בעבר ,זוהי תקופת
החיים החשובה ביותר שאי פעם תחוו על הפלנטה ,כיוון שמוצעת לכם גישה למידה המלאה
ביותר של תודעת/עצמי האלוהים שלכם שאתם מסוגלים להכיל .אולם אתם חייבים
להשתמש בכל הדברים שאליהם אתם מתחברים ושאותם אתם משלבים ולחלוק אותם ,ואז
הם יהיו נגישים לכם אף יותר.
במשך הזמן ובדרגות משתנות ,הכנתם את עצמכם לקבלת העירויים המעודנים של האור החי
מהבורא ומהאלוהים אבינו/אמנו ,והדבר "זעזע וריסק" את מצב התודעה הישן והמוגבל
שלכם ,בעת שבניתם בהדרגה מציאות חדשה מהפנים החוצה .לאחר שכפות הרגליים ושלוש
הצ'אקרות הנמוכות שזכו לאיזון חדש הפכו מעוגנות בחוזקה ברמות הגבוהות יותר של
מציאות הממד השלישי/רביעי ,נעתם אל תוך הלב המקודש שלכם ומרכזתם את התודעה
שלכם בעת שהתחלתם לאט אבל בבטחה בתהליך בריאת סביבה -5ממדית ייחודית :מציאות
המורכבת מהחכמה שרכשתם לא מכבר ,דפוסי מחשבה ,כוונות ומעשים .אתם יכולים לדמיין
אותה כספרה או כעמוד של אור שמקיף אתכם ושמגן עליכם )או כמיקרוקוסמוס של ערי
האור שבממדים הגבוהים( .זוהי סביבה המכווננת לדפוסי הרטט המוארים והמעודנים שלכם,
אליה לא יכול לחדור תדר נמוך יותר ,אלא אם אתם מנמיכים את התדרים של "השריון
הרוחני" שלכם ,ובכך מאפשרים לאור צל מעוות להשפיע עליכם.
כאשר תהיו מוכנים לצאת למסע פנימי אל תוך עיר האור הקרובה ביותר אליכם ,אתם
תילקחו אל הרמה ההולמת לנוכחות "מצב ההוויה" שלכם ,אשר עבור רובכם יהיה התחנה
הראשונה או הרמה הראשונה של הממד השישי )קיימים שבע תחנות או שבעה מישורים בכל
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ממד בהתנסות אוניברסלית מסוימת זו( .לנוחיותכם וכאמצעי ביטחון אשר יבטיח שתקבלו
רק את העירוי המועיל ביותר של אנרגיה מעודנת ,אתם תוכנסו שוב לספרה של אור ,ושני
מלאכים-מדריכים נפלאים יברכו את פניכם ויישארו אתכם למשך כל הביקור שלכם בסביבה
זו .לא רק שתהיה לכם גישה לאור החי של הבריאה באמצעות "החדרים להאצת ההתעלות",
אתם גם תקבלו הפעלה חדשה בתוך תא ליבת יהלום האלוהים שלכם .הדבר יסייע לכם לעדן
בהדרגה את שדה ההילה שלכם ולהחיש את תהליך הרכישה מחדש של גוף האור היפהפה
שלכם ,כך שתוכלו להקרין יותר מהזוהר הפנימי שלכם החוצה אל תוך העולם .כמו כן ,תזכו
בהדרגה לגישה לרמות גבוהות יותר של המוח ,שם מאוחסנות חבילות אור של חכמה:
האינטליגנציה הקוסמית שלכם ,השושלת שלכם ,כמו גם המשימה האלוהית שלכם,
וההיסטוריה המפורטת של המסע שלכם בכל רחבי ההתנסות האוניברסלית .מחשבה רבת
השראה ,תהליכים והמצאות יצירתיים חדשים מובאים תכופות אל הביטוי הפיזי על-ידי
התחברות לחבילות אור אלה המאוחסנות בתוך המוח שלכם.
אתם תקבלו לא רק עירוי אור אישי ,אלא גם תהפכו לכלי קיבול עבור דפוסי האור בעלי
הרטט הגבוה יותר הללו ,וככל שתשלבו תדרים מעודנים אלה ,תהפכו לישויות האור החי של
העתיד :צורות קריסטליות יפהפיות של תודעה גבוהה יותר המכילות את כל התכונות,
האיכויות והסגולות של האלוהים אבינו/אמנו ,זרעי אלוהים בתוך מעטים של בשר ,אור חי
שהפך להתגשמות .באמצעות הכוונות שלכם ,אתם גם תעגנו אור זה עמוק בתוך כדור הארץ
וסביב העולם ,כך שכדור הארץ יתמלא באור טרנספורמטיבי אלוהי מלמעלה ומבפנים.
הכרחי ביותר שתבינו לחלוטין החשיבות של השהייה בפירמידת האור/העוצמה שלכם
שבממד החמישי .אין זה רק מקום אשר יעזור לכם להפוך למאסטרים של הבריאה ,ואשר
תוכנן לסייע לכם לשחרר ,לעדן ולהסיר את כל התכנות הקרמתי התלת-ממדי וה-4-ממדי,
אלא זהו השלב הראשון מתוך רבים ,כאשר אתם מתכוננים בהדרגה להתחבר לתדרי אור
גבוהים יותר ויותר .פירמידות אור רבות מאוד ממוקמות בכל רחבי היקום הזה ,כמו גם
תחנות מעבר רבות בעלות צורות גיאומטריות אחרות אשר סייעו לכם להתאקלם ולהסתגל
לרמות האור הנמוכות והדחוסות יותר ,כאשר פיצלתם את העצמי העצום שלכם ונעתם
החוצה לקצה המרוחק ביותר של בריאת הכל-יקום .זה הזמן שבו הנבואות הישנות
מתממשות; אתם נקראים עתה לחזור לממלכות האור החי.
ככל שתקדישו זמן רב יותר לשהייה בפירמידת הממד החמישי שלכם ,כך תהיו מסוגלים
במהירות רבה יותר להתחבר לאזורים של דפוסי תדר גבוהים יותר ואפילו להיבטים
ולאיכויות גדולים יותר של תודעת הבורא .הקרנת התודעה שלכם אל תוך הפירמידה שלכם
לפני שאתם נרדמים היא דרך מצוינת להאיץ את תהליך הסתגלותכם לקיום בסביבה מעודנת
זו .תמיד היה מנגנון אבטחה בפירמידות האור הללו ,שבאמצעותו אינכם יכולים להתחבר
לרמת תדר גבוהה יותר מכפי שתוכלו לשלב בבטחה .כאשר אתם מוכנים לעבור חניכה אל
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תוך רמות אור ממדיות גבוהות יותר ,המלאכים-המדריכים שלכם יוודאו שהפירמידה האישית
שלכם תיווצר אוטומטית ברמה הממדית ההולמת עבורכם ,והתדרים יוגברו או יעודנו
בהדרגה ככל שאתם משלבים אותם ומשתמשים בהם במציאות הפיזית שלכם.
הדגשנו שוב ושוב שקיימים חוקים אוניברסליים אשר מושלים בכל היבטי הבריאה ,מהגדול
והדינמי ביותר ועד לקטן ביותר .מאז ומתמיד הייתה זו תשוקתנו הגדולה ביותר ללמד אתכם
את חוקי הבריאה האוניברסליים ,ולהראות לכם כיצד ליישם אותם במישור הפיזי כדי לברוא
עולם של הרמוניה ,שלום ,שלווה ,מערכות יחסים אוהבות ושפע .כל עוד אתם מתאימים את
התשוקות שלכם לאלה של העצמי הגבוה שלכם לטובתו הגבוהה ביותר של הכלל ,יש לכם
את היכולת לברוא כל דבר שאתם יכולים לדמיין .אנו יכולים לתת לכם את המידע וההדרכה,
אבל אתם חייבים לבצע את השלבים ההכרחיים כדי לשלב את הידע ולהפוך אותו לחכמה,
ואז להפוך להתגלמות חיה של אותה חכמה.
האם אתם מסוגלים לדמיין איזו מתנה נפלאה זו תהיה אילו יכולתם להרים את צעיף השכחה
ולזכור את כל העבר שלכם :מי אתם באמת ,היכן הייתם ואת ההרפתקות הנפלאות הרבות
שהיו לכם? זה הזמן ,אהובים ,אבל לא לפני שתרפאו את העבר ותנטרלו את הזיכרונות
הכואבים והכישלונות לכאורה ,כך שכל שתוכלו לזכור הן את התחושות הנפלאות של הגוף
הפיזי שחוויתם לפני ששקעתם אל תוך הדחיסות ,ואת השמחה והסיפוק האדירים ששאבתם
מתוך ההתנסויות שלכם בממלכה החומרית.
כפי שנאמר פעמים רבות בעבר" :כפי שלמעלה ,כך למטה" .במילים אחרות" :המקרוקוסמוס
משוכפל במיקרוקוסמוס" .לכן ,חשוב שתבינו ושתקבלו את העובדה שכל אחד ואחד מכם
הוא ניצוץ אלוהי של הבורא העליון שהתגשם בצורה ,ואין זה משנה מה מצבכם בחיים ,או
מהן הנסיבות שבחרתם לחוות בגלגול קצר זה .אתם באתם לכדור הארץ כדי להגשים את
חלקכם במשימה האלוהית עבור ההתנסות האוניברסלית הזאת ,ולהמשיך במשימת האלוהים
אבינו/אמנו כבוראים משותפים של עולמות חדשים עד אינסוף .אתם אחסנתם בתוך תא
ליבת יהלום האלוהים שלכם את הפוטנציאל להפוך לכל שאתם יכולים לדמיין ולקבל את כל
שאתם יכולים לדמיין .אנו מדגישים זאת שוב ושוב ,אבל עדיין לא קיבלתם אמת אוניברסלית
זו לגמרי.
מסדרי האלה ,מטטרון ,מלכיצדק ומיכאל משגשגים ומיוצגים היטב על כדור הארץ .אתם,
הלגיונות המגולמים של לוחמי האור ,בהנחייתי ,מבוססים ,פעילים ורוכשים כוח תכליתי בכל
תחום ובכל רמה על כדור הארץ ,ככל שאתם מעגנים עוד ועוד תודעת אור ומחדשים את
הגופים שלכם :הפיזי ,המנטלי ,הרגשי והאתרי .קיים לגיון אדיר של ישויות מלאכיות
שנושאות את כל ההיבטים ,האיכויות והסגולות של תודעת האלוהים ,וישנם גם נציגים של
כל ישויות האור הדגולות על כדור הארץ בצורה פיזית )זאת אומרת במצב מפוצל/מצומצם
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ביותר( .כמו כן ,יותר ויותר נשמות/ישויות עתיקות ורבות-עוצמה נולדות בכל יום .יש כמות
אדירה של ישויות אור דגולות שממתינות לעטות צורה פיזית ,כיוון שהן רוצות להיות בקו
החזית של ההתנסות בעת שנס זה של טרנספורמציה מתרחש על הכדור הקטן שלכם.
אהובים ,אנו מבקשים מכם להתעלות מעל לתהפוכות ולתוהו ובהו שמתרחשים סביבכם.
מקדו את מבטכם בכוכבים המייצגים את המטרות הנעלות שאתם מבקשים .רגשות העצב,
הכעס ,האשמה או הפחד רק מוסיפים דלק לתודעה הקולקטיבית השלילית של הממדים
הנמוכים יותר; הם אינם משרתים אף אדם .כמאסטרים ,אתם לומדים לבטא ולהקרין
אמפתיה רחומה העטופה באהבה ללא-תנאי ,יודעים שבסופו של דבר הטוב הגבוה ביותר
עבור כולם ינצח.
כן ,אלה הם זמנים של מבחנים גדולים עבור האנושות ,שעה שאיתני הטבע מתאמצים
להחזיר את כדור הארץ לאיזון ולהרמוניה ,מבחוץ ומבפנים .הפלנטה חיה ,אך מצבה אינו טוב,
כיוון שהישויות החשות הגדולות סובלות מתוצאות דפוסי המחשבה הצורמים ,וממעשיה של
האנושות מזה עידנים רבים .הפלנטה המארחת שלכם חווה גם היא את התהליך המואץ של
השחרור ומנערת מעליה את כבלי הכלא של הממד השלישי/רביעי .המבוכים והקווים
המגנטיים העתיקים ששוכנים עמוק בתוך כדור הארץ ושמקיפים אותו זוכים שוב לעירוי של
שיקוי חיים מרפא .מבני הקריסטל החשים ששוכנים עמוק בתוך כדור הארץ ושהיו רדומים זה
זמן רב ,נעים ומתעוררים פעם נוספת .אתם נושאי העירוי הטרנספורמטיבי הזה של אור
קריסטל חי ,ואתם ,נושאי האור החי ,תהיו אלה שיקבעו את המיקומים של מכרזי הכוח
המקודשים החדשים סביב כדור הארץ ,כמו גם את המיקומים של ערי האור הארציות ותחנות
האור של הלמידה והטרנספורמציה .אתם ,לגיונות האור הקולקטיביים ,הם אלה שחייבים
להתחבר לערים השמימיות הנפלאות הללו ולעגן את התדרים הגבוהים יותר של אור זוהר על
כדור הארץ ובתוכו .כאשר אתם מתחברים לכל רמה של אור חי ומתמלאים עד גדותיכם באור
זה ,אתם תיקחו את הדרוש לטרנספורמציה האישית שלכם ,והשאר יוענק לכדור הארץ
ולאנושות ככלל באמצעות נשימת האור החי שלכם .למדתם את חשיבות תרגול נשימת
האינסוף ,ואלה מכם שתרגלו בחריצות תהליך נשימה מקודש זה ,זכו בגמול מפראנה של
החיים )נשימה המלאה באור חי של הבורא(.
תרגול עד לכדי שלמות של הנשימה האינסופית ,נקודת הדממה ,ומדיטציית הרצף הבינארי
יסייע לכם לנוע דרך הדלת הרב-ממדית הנמצאת עמוק בתוך הלב המקודש שלכם,
באמצעותה תוכלו להילקח במהירות אל תוך פירמידת האור/העוצמה שלכם ,ולהתכונן לעבור
בשער האור הספירלי המוביל לעיר האור הקרובה ביותר אליכם .המסך יורד על הדרמה של
העידנים הקדומים הרבים של כדור הארץ ,שעה שתכנית וחזון אלוהיים חדשים ומרגשים
לעתיד מתגשמים .אתם ,שהרווחתם את הזכות להפוך פעם נוספת לבוראים שותפים של
עולמות לעתיד ,מתבקשים להושיט יד באומץ מעלה ופנימה בעת שאתם תובעים לעצמכם
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מחדש את המתנות שמצויות בתוך ערי האור הגדולות :את התכונות ,האיכויות והסגולות
אשר יספקו לכם את כל שאתם צריכים כדי להפוך למאסטרים של אור חי .אנו ,אחיכם
ואחיותיכם מהממלכות הגבוהות יותר ,ממתינים לכם ומתגעגעים אליכם מאוד .הזוהר של
האלוהים אבינו/אמנו קורן מטה עליכם ,עכשיו ולנצח נצחים.
אתם אהובים ביותר.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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השלב הבא במסע המקודש שלכם
יולי 2006
מאסטרים אהובים ,אנו מפצירים בכם ,אל תציבו אותנו "שם בחוץ" ,בממלכה רחוקה
ומעורפלת כלשהי .אנא חושו בנו באמצעות הלב כמו גם השכל שלכם ,ואפשרו לנו להתמזג
אתכם ,בעת שאנו משתדלים למזג את המהות שלנו עם המהות שלכם ,בסביבתכם הארצית.
האחדות ,ההרמוניה והיופי של הסביבה הארצית שלכם בממדים הגבוהים יותר הם מעבר
להבנתכם .לאלה מכם שמתחברים למצב החסד של הממלכות הגבוהות יותר ,יש שמץ של
מושג עד כמה יקרה ,יפהפייה ,ייחודית ונפלאה היא המולדת שלכם שבין הכוכבים .אחת
מהתשוקות העזות ביותר שלנו היא להפוך את ממלכות האור הגבוהות יותר אמיתיות
עבורכם .אנו רוצים להעניק לכם תחושה של התעצמות ,אנו רוצים שתבינו עד כמה אתם
נפלאים ,שתכירו בפוטנציאל שטמון בכם ,ובמתנות היקרות ששכנו רדומות בתוככם במשך
עידנים כה רבים .אתם הילכתם בשנתכם .אתם נמתם את שנתכם .יש לכם מגנים וצעיפים
אשר בראו אשליות ועיוותים בעולם המציאות הארצי שלכם .אתם השתתפתם בדרמה גדולה,
בה מילאתם תפקידים מרובים .אתם התרגלתם לדרמה של קוטביות ודואליות מוגזמות ,והיה
צורך במאמץ ,בעקשנות ובחכמה רבים כדי לשוב למרכז ,ולרכוש שליטה בגוף האגו כדי לשוב
ולתבוע מאסטריות.
הגיע הזמן להציג תרחיש מופלא חדש ,תכנית אחרת או מציאות אחרת שתוכלו לחוות,
מציאות של מאסטריות ,של הליכה באלוהות ושל חיים באלוהות שלכם ,מציאות של עמידה
גאה ,זוהרת ונמרצת בעת שאתם מקיימים אינטראקציה עם מאסטרים אחרים .כן ,זה
הפוטנציאל שלכם ,וזה מפחיד אתכם מעט ,נכון? אתם אומרים" :מי ,אני?" כן ,את ואתה,
כולכם .לא הייתם כאן או שלא הייתם קוראים את המסרים הללו אלמלא הייתם מוכנים ,ואנו
מכבדים אתכם על שנעניתם לקריאה להתחיל במסע רוחני חדש .קריאת הכרוז שמהדהדת
עתה ברחבי היקום מפעילה דחפים ,זיכרונות ותחושת דחיפות מעבר לכל מה שאתם יכולים
לזכור .זו הקריאה החשובה ביותר להצטרף לכוחות האור שלה נעניתם מאז הסכמתם לרדת
דרך כל הממדים הרבים ולחוות מנדלה זו של בריאה על כדור הארץ.
חשוב שתבינו ,עידן בריאה זה קרב לסיומו .האנושות משתנה .כדור הארץ משתנה .רבים
מעולמות החי והצומח עוזבים את ממלכות הביטוי שלהם ,אבל הם אינם אובדים .דבר אינו
אובד לעולם .הם שבים למצבם המושלם בממלכה של תהודה גבוהה יותר ,שבה רובכם אינם
מסוגלים להבחין בהם .בממד השלישי ובממד הרביעי ,במציאות תודעת ההמונים ,קיימת
אמונה שכיחה שכל הפלנטות במערכת השמש שלכם חסרות חיים ,ובממדים השלישי
והרביעי ,זה נכון .אבל מה בנוגע לממד החמישי ולממד השישי המלאים בחיים ובחיוניות
נפלאים? האם הדבר מעבר ליכולת הדמיון שלכם ,האם אינכם מסוגלים לקבל את העובדה
שאתם מגיעים למקומות ייחודיים ומגוונים אלה בין הגלגולים?
32

מה לדעתכם אתם עושים בין תקופות החיים ,צפים על עננים? מהלכים ברחובות של זהב?
אה ,כמה משעמם! אתם הולכים למקומות נפלאים רבים ,לגלקסיות אחרות ,לאוניברסיטאות
ולמקומות למידה ,שם אתם מרעננים את זיכרונכם ומכינים את עצמכם למשימה הארצית
הבאה שלכם .יש לכם גם משימות ייעוץ ,כיוון שאתם מבינים ,אתם אלה שמלמדים אותנו
מה ההרגשה להתקיים בגוף פיזי ,ולחוות את ההגבלות של ממלכות הבריאה הדחוסות,
המצומצמות .אתם אלה שמאפשרים לבורא העליון לעגן את האור הטרנספורמציה החי על
כדור הארץ .אתם אלה שמסייעים לתהליך ההתעלות ,ובלעדיכם הוא לא היה קורה .אתם
אלה שחווים את הטווח הרחב ביותר של הקוטביות והדואליות ,ואתם אלה שחייבים לחזור
למרכז ההרמוניה שלכם כדי שכל השאר יוכל לחזור להרמוניה.
זכרו ,איננו מבקשים מכם לעשות דבר שלא עשיתם בעבר .יש לכם את כל המרכיבים ,את כל
החכמה ,את כל שאתם צריכים באופן מהותי בתוככם כדי להיות או להפוך לכל דבר שאתם
יכולים לדמיין .אם אתם יכולים לדמיין מציאות והיא תואמת למשימה האלוהית שלכם,
לתועלת הגבוהה ביותר של הכלל ,אתם יכולים להגשים אותה .אנו מדגישים זאת שוב ושוב,
אבל אתם עדיין לא מקבלים זאת כאמת שלכם .למה אתם מחכים? אתם אלה אשר יבראו את
ערי האור הנפלאות על המישור הארצי .אתם אלה אשר יכוננו את מרכזי העוצמה המקודשים
החדשים ,באמצעותם אנשי כדור הארץ יוכלו להירפא ,להתעצם ולהשתנות .אתם אלה אשר
יעזרו לכדור הארץ להחלים ולחזור ליופיו המקורי .הבורא העליון ,האלוהים אבינו/אמנו ואנו
מספקים את אש הטרנספורמציה היצירתית ,אבל אתם ,זרעי הכוכבים על כדור הארץ ,הם
אלה שחייבים לשלב נוסחה זו לשינוי ולהקרין אותה אל האנושות וכדור הארץ.
דיברנו תכופות על השיבה לאחדות; אולם אנו יודעים שאתם לא מודעים עדיין לחשיבותה
של התפיסה הזאת .אינכם יכולים לראות את זרמי האור הללו ,אבל אף-על-פי-כן ,אתם
מחוברים לכל נשמה על הפלנטה הזאת באמצעות זרם אור אנרגטי שהוא שביר מאוד וזעיר
מאוד ,ולכן אנו אומרים" :מה שקורה לאחד ,קורה לכולם" .בדרך כלשהי ,בין אם חיובי או
שלילי ,כל דבר שמתרחש על כדור הארץ משפיע על כל האנושות ,וכמו כן מהדהד החוצה אל
היקום באופן מצומצם או מועצם )מצומצם אם זו אנרגיה שלילית ומועצם אם זו אנרגיה
חיובית( .וכך ,בעת שאתם מעלים ומעדנים בעדינות את האנרגיה שלכם ונעים קדימה ,האור
שלכם זוהר מכם בסימן האינסוף לכל כיוון .אתם פותחים את הנתיב ,אהובים .אתם מראי
הדרך ,ואנו מבקשים מכם לצעוד קדימה ולפתוח את הנתיבים לערי האור שממתינות לכם.
אנו מבקשים מכם להצטרף לאחיכם ולאחיותיכם מן האור ,אלה אשר מוכנים ונכונים
להצטרף יחד כדי להגשים את השלב הבא בתכנית האלוהית להתעלות האנושות .ככל שרבים
יותר יענו לקריאה ,וילמדו להיכנס לערי האור השמימיות כדי לעגן את אור ההתעלות החי
בתוך עצמם ובתוך כדור הארץ ,כך תגבר המהירות שבה תשטוף הטרנספורמציה אל הממד
החמישי את כדור הארץ .תודעת האיחוד והאחדות של לגיונות האור תתעצם אלפי מונים
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בעת שאתם מאפשרים לנו להאיר ולהדריך אתכם במעבר נפלא זה אל תוך ממלכות האור.
כמו תמיד ,אנו מדריכים אתכם ומגנים עליכם .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
לפני שאתם מתרגלים את מדיטציית עיר האור ,אנא ענו על השאלות הבאות:


האם אתם מוכנים לשחרר את כל האנרגיות השליליות הנותרות מן העבר ,שאתם
נושאים עדיין בתוככם ,בכמות הנכונה ובזמן הנכון?



האם אתם מוכנים להיות נושאי אור ,כלי לתדרי אור גבוהים יותר?



האם תשאפו להישאר ממורכזים בלב ,ותתאמצו להביא את הגוף המנטלי והגוף
הרגשי שלכם לכדי היערכות הרמונית?



האם תשאפו לשלב את הכמות הגדולה ביותר של אור הבורא שאתם יכולים להכיל
בבטחה?



האם תסכימו להשתמש במה שאתם צריכים ואז להעביר את הנותר מטה אל תוך
כדור הארץ ,ואל האנושות )באמצעות טכניקות של נשימה מקודשת(?



האם אתם מוכנים ונכונים לצעוד בנתיב ההתעלות המואצת בהכוונת המדריכים
והמורים המלאכים שמונו לכם?



האם אתם מוכנים להתאים את רצונכם לרצון העצמי האלוהי שלכם למען תועלתו

הגבוהה ביותר של הכלל?
שלמות אינה דרושה .כל שמתבקש מכם הוא שתשאפו לעשות את הטוב ביותר שאתם
מסוגלים לעשות) .בקשו תמיד קלות וחסד(.
שערים וערי אור שמימיות ~ מדיטציה
נשמו כמה נשימות עמוקות ושחררו אותן באיטיות )או אם אתם מכירים את התהליך ,עשו
כמה רצפים של נשימת האינסוף( .עם כל נשימה ,דמיינו את עצמכם נעים במהירות ועמוקות
אל תוך מרכז הלב המקודש שלכם .דמיינו חדר יפהפה ומואר אשר במרכזו ,על גבי כן ,ניצב
תא יהלום ליבת-האלוהים שלכם .הוא זוהר בצבעי שתיים-עשרה הקרניים ומקרין אותם אל
החדר בכל רמה ובכל צורה שהולמת עבורכם .ראו ישות אור זוהרת ניצבת מאחורי תא
האלוהים שלכם; זו המהות שלכם בצורה אתרית .ראו כיצד תא יהלום ליבת-האלוהים שלכם
והצורה האתרית שלכם מתמזגים.
כעת ,חושו או הרגישו בעצמכם מתמזגים עם הצורה האתרית שלכם .הקדישו רגע והרגישו
בתחושות הנפלאות של מיזוג עצמי גבוה זה .דמיינו ,בכל דרך שתרצו ,ספרה יפהפייה של אור
היורדת מטה לאורך עמוד האור האישי שלכם ,וראו כיצד היא חודרת דרך צ'אקרת הכתר
שלכם ,ואז ממשיכה מטה ,מטה ,מטה אל החדר המקודש של לבכם .ראו כיצד היא מקיפה
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אתכם בצורה האתרית שלכם .ספרת אור זו מיועדת רק לכם ,ותבטיח שתוכלו לנדוד בבטחה
אל הממלכות הגבוהות יותר מבלי לחוות "עומס יתר" .היא תתעדן ותותאם בכל פעם שאתם
יוצאים למסע אל הממדים הגבוהים יותר ,כך שתמיד תהיו עטופים בתדרי רטט התואמים רק
לכם.
כעת ,הרגישו את עצמכם ,בתוך ספרת האור ,נמשכים אל קצה החדר ,וראו כיצד לפתע
נפתחת דלת ואתם נמשכים אל תוך הממדים הגבוהים יותר .אתם תילקחו עתה לפירמידת
אור אישית בכל רמה שהיא של הממד החמישי המתאימה לכם .שני מלאכים-מדריכים
נמצאים שם כדי לסייע לכם ,והם יעזרו לכם לשכב על שולחן הקריסטל .כעת ,ראו כיצד
ספרה בהירה יותר של אור מקיפה אתכם ,ואתם מורמים לאט מעלה אל ודרך קריסטל
הקוורץ בעל שני הקצוות אשר תלוי מעל השולחן ,עד אשר אתם יוצאים מקצה הפירמידה.
אתם נעים אל תוך ספירלה של אור הסובבת עם כיוון השעון ועולים במהירות מעלה ,מעלה,
מעלה .לפתע ,ניצבות לפניכם שתי קשתות זהובות ,זוהרות וגדולות :האחת היא כניסה אל
עיר האור והשניה יציאה ממנה .אתם מודרכים להיכנס דרך הקשת שמימין .שתי ישויות
מלאכיות זוהרות אף יותר מקדמות את פניכם :האחת נושאת אנרגיה זכרית ,דינמית
ועוצמתית ,והאחרת מקרינה אנרגיה נשית ,אוהבת ועדינה.
אתם נמצאים עתה במפלס או בתחנה החיצונית ביותר של הממד השישי )קיימים שבעה
תתי-ממדים או מפלסים בכל ממד( .הביטו סביב ביופי המדהים של מקום זה .אורות רכים
זוהרים מהקירות כאורות זוהר הקוטב הצבעוניים .קריסטלים בכל מיני צורות ,גדלים וצבעים
מקרינים מהתקרה המעוגלת ומטה אל הקירות .המסדרון רחב למדי ,ובקירות משני צדי
המעבר צפופים יחד חדרונים עם כיסאות קריסטל בתוכם .אתם יכולים לראות מאות
חדרונים שכאלה ערוכים לאורך הקירות ,כיוון שהם נמצאים לכל אורכו של המפלס הראשון
של עיר האור .אתם שומעים מנגינות קסומות ,מתוקות ורבות השראה מכפי מששמעתם אי
פעם .אתם חשים במשב רוח עדין ובניחוח שאינכם יכולים לזהות ,אבל אתם יודעים
שחוויתם זאת בעבר ,וזה מעלה בכם זיכרונות של זמנים נפלאים ,זמנים מן העבר הרחוק.
מסייעים לכם להיכנס אל תוך אחד מהחדרונים הללו ,ולשבת בכיסא קריסטל .מיד ,קרני אור
מכל צבע שניתן להעלות על הדעת פורצות מן התקרה ,מצדי החדרון המקושת ,ומן הרצפה,
עוטפות אתכם בתוך "חדר התעלות מואצת" זה.
הפנו את המודעות שלכם פנימה והבחינו בתחושות שלכם .המתינו רגע או שניים .אתם
מסוגלים להימצא בשני מקומות בו-זמנית .אתם יכולים להרגיש באנרגיה חודרת אל גופכם
האתרי שבתוך הספרה ,ואז אתם משנים את המודעות שלכם ,ואתם יכולים להרגיש
בתחושות שבתוך הגוף הפיזי שלכם היושב בכיסא בעולם הפיזי .שוב ,המתינו כמה רגעים כדי
שתוכלו לחוות את התחושות באופן מלא .דעו שאתם נשטפים בשילוב של תדרי אור שתוכנן
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באופן הולם ומושלם לתועלת הגדולה ביותר שלכם ,ובכמות המקסימלית שאתם מסוגלים
לשלב בבטחה בזמן הזה .נשמו עמוק ,בעת שאתם מעכלים את האור החי ובשעה שהשיקוי
החיים האלוהי מחלחל אל תוככם .אתם עשויים לשהות כמה זמן שתרצו בחדרון זה .אנו
מבטיחים לכם ,יש מנגנון ביטחון לתהליך הזה ,ולעולם לא תורשו לשלב אנרגיות מתדר גבוה
יותר מכפי שנכון לכם.
גלי האור דועכים לאיטם ואז נעלמים לגמרי .שני המדריכים-המלאכים שלכם נושאים אתכם
מן החדר ,ודומה שהם ממזגים את ספרות האור שלהם עם שלכם ,כך שאתם מאוזנים
ביניהם ,שעה שהם נושאים אתכם במהירות בכל רחבי המפלס הראשון הזה .אתם רואים
ומרגישים ניצוצות של אור שקורנים מכם ואל המסדרון הגדול בעת שאתם משלימים את
הסיבוב .אתם מבינים ,אתם מותירים את החתימה האנרגטית שלכם כאן ,בעת שתדרי הרטט
הארציים ההרמוניים שלכם נוספים לתרשים האלוהי של המפלס הזה .ניתנה לכם מתנה
יקרת-ערך ,ואתם גם מותירים מתנה אישית מאחור .מתנה אשר תתווסף למחסן הידע
הקוסמי לשימוש בעתיד .כעת אתם שבים לכניסה ,ונפרדים מהמלאכים שלכם .הם מכוונים
אתכם אל הקשת המנוגדת לזו בה נכנסתם ,ובעת שאתם נעים קדימה ,אתם מתחילים
בירידה שלכם כנגד כיוון השעון חזרה אל פירמידת האור האישית שלכם .לאחר מנוחה קלה
על גבי שולחן הקריסטל שלכם ,אתם מובלים לכניסה ובמהירות עושים את דרככם חזרה
מטה אל תוך העולם הארצי שלכם.
נשמו עמוק בעת שאתם מרגישים באור מתחיל לחלחל אל תוך הגוף שלכם .חושו בתחושת
דגדוג כאילו זרם של אנרגיה מחלחל ללב ישותכם ורוחץ אתכם באור .אפשרו לאור למלא
אתכם עד גדותיכם .כאשר אתם חשים שספגתם את כל שאתם יכולים ,אפשרו לאור לזרום
מטה דרך צ'אקרת הבסיס שלכם ועמוק אל תוך לב האדמה .זכרו להמשיך לנשום עמוק ,כיוון
שהנשימה היא המוליכה את האנרגיה הזאת .כאשר אתם מרגישים בהשלמה ,חושו כיצד
האור החי מתחיל לזהור ממרכז העוצמה הסולרי שלכם הן קדימה והן אחורה .נשמו את האור
אל תוך העולם לזמן קצר .לאט החזירו את נשימתכם לקצב הרגיל ומקדו את המודעות שלכם
במרכז הלב פעם נוספת .הרגישו בכפות הרגליים שלכם על הרצפה ,הניעו את ידיכם ואת
כתפיכם בעת שאתם מתחילים שנית להרגיש בתחושות הגוף הפיזי .נשמו עמוק בעת שאתם
שבים למודעות מלאה ~ וכאשר אתם מוכנים ,פקחו את עיניכם.
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כמה חזק הוא צינור החיים/האהבה שלכם?
אוגוסט 2006
מאסטרים אהובים ,במשך אלפי שנים במציאות הממדים השלישי/הרביעי שלכם ,האנושות
התמקדה בהשגת אהבה ,כוח וסיפוק מהסובבים אותה באמצעות צינורות אתריים המחוברים
למקלעת השמש ,שמטרתם לשאוב אנרגיה מן האחרים בדרך אופקית .משחק הדואליות היה
ריקוד של משיכה ודחיפה ,מאמץ לקחת מן האחרים את שהיה חסר לכם או את שחשבתם
שיברא אהבה ותחושה של ערך עצמי בחייכם .מבלי שהבנתם כלל מה מתרחש ,הפכתם
לנורמה את החיפוש אחר יתרון ואנרגיה רגשית חיובית על-ידי חיבור צינורות אתריים אלה
לקרובים ביותר אליכם ,בין אם בני משפחה )בייחוד ילדים או בני זוג( ,ידידים ,מכרים או
עמיתים .כאשר למעשה ,כבלתם את עצמכם אף יותר אל המשחק הקרמתי של הסיבה
והמסובב.
צינור חיים זה שבראתם או שאפשרתם לאחרים לברוא ,עובד בשני הכיוונים ,ובעוד
שחשבתם שאתם מקבלים את הדבר לו הזדקקתם ,לעתים קרובות אף יותר ,אתם מרוקנים
או מתופעלים על-ידי האחרים )הדבר תלוי מי חזק יותר מנטלית ורגשית( .כן ,תמיד היה לכם
צינור חיים/אהבה המחובר לבורא העליון ולאלוהים אבינו/אמנו ,משום שבלעדיו לא יכולתם
להתקיים .אולם במשך העידנים ,ככל שנעתם והתרחקתם ממקור החיים ,צינור חיים זה
נמתח למקסימום והפך צר עד לכדי קו אור דק ,דרכו השיקוי המחייה שהצלחתם לקבל באופן
אנכי הצטמצם למינימום ההכרחי .צינורות האנרגיה האופקיים אל האחרים הפכו חזקים יותר
ויותר ,כרשת מורכבת ענקית ,המתרחקת מכם עוד ועוד ,משלבת עוד ועוד אנשים ויוצרת עוד
דפוסי תדר משובשים בדרכה.
ברצוננו שתהפכו מודעים באיזו דרך דרמתית ועוצמתית האחרים משפיעים עליכם ,על
הפעולות והתגובות שלכם כאשר אתם מתפקדים באופן זה .אתם מושלכים הנה והנה על-ידי
גחמותיהם של האחרים ,ומושפעים על-ידי התפיסות או האמונות החזקות והפופולריות
ביותר .אתם מנסים לעמוד בסטנדרטים של אנשים אחרים ולציית לכל אופנה ,מסורת וכללים
זמניים ומשתנים תדיר שנקבעו על-ידי אחרים ,שיש להם את היכולת לשאוב את האנרגיה
הרבה ביותר מהסובבים אותם .הם מציגים את עצמם כמודל לחיקוי וכמומחים ,עד אשר
מישהו עוצמתי יותר מגיע ורוכש "שליטה בהמונים" באופן זמני.
בעבר ,ובמידה רבה בזמן הזה ,רוב בני האדם על כדור הארץ נשלטים על-ידי בעלי הכוח
בתחום הפוליטי ,הדתי והתעשייתי ,משום שהקבוצות הללו מפיצות ללא הרף דעות ותעמולה
במטרה לשמור את ההמונים בתלם באמצעות הבטחות לפתור את הבעיות של כולם ולהפוך
את חייהם לטובים יותר .הם מבקשים להחזיק אתכם ב"תודעת עדר" ,בה אתם מוכנים ברצון
ללכת בעקבות המנהיגים ללא היסוס בעת שאתם מבקשים להרגיש בטוחים ,ואינכם צריכים
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לקבל החלטות מאתגרות ומשנות-חיים כלשהן עבור עצמכם .במציאות ,בסתר ולעתים
קרובות למדי באמצעות פחד והפחדה ,הכוונה הייתה להשיג ולשמר שליטה בהמונים ,ולשאוב
מהם אנרגיה רבה ככל האפשר באמצעות תהליך חיבור הצינורות האנרגטיים.
אמרנו פעמים רבות ,דרושים אומץ ונחישות רבים כדי לצאת מחוץ ומעבר לאמונות
הפופולריות המקובלות של תודעת ההמונים ,שהיא תרכובת דחוסה ומחניקה של צורות
מחשבה שליליות אשר החזיקה אתכם חלשים ומשועבדים במשך אלפי שנים .הדגשנו את
חשיבות השיבה ל"מצב הוויה ריבוני" ,שמשמעותו ,ביסודו של דבר ,שילוב מחדש של כל
ההיבטים הרבים של הווייתכם ,ודבר זה הוא תנאי מקדים לתהליך "החזרה לאחדות" של
ההמונים .אתם עשויים להתחיל בכך שתחתכו את כל צינורות וקשרי האנרגיה שבראתם
במשך תקופות החיים הרבות שלכם ,ועל-ידי ביטול כל ההסכמים ששוב לא משרתים את
טובתכם הגבוהה ביותר ,הסכמים מן העבר ,ההווה או העתיד ,במציאות הזאת או במציאות
אחרת .נתנו לכם תרגילים רבים כיצד ניתן להגשים זאת באופן היעיל ביותר ,ואנו מעודדים
אתכם להשלים את התהליך בתוך פירמידת האור שלכם שבממד החמישי .בסביבה זו ,אתם
מתפקדים ברמת הנשמה ועוקפים את כל העיוותים והתפיסות המוטעות של האגו .זו אחת
מהדרכים המהירות והיעילות ביותר לאזן ולהביא לכדי הרמוניה נושאים קרמתיים ישנים,
בעת שאתם מבקשים לרדת מגלגל הקרמה ולהיכנס למצב של חסד.
אתם חייבים לבנות מחדש ,לחזק ולהרחיב את צינור החיים שלכם כדי שתוכלו לשלב
בהדרגה את הכמות המקסימלית של שיקוי האהבה/האור .אמרנו לכם שהאנרגיה המעודנת
מלב הבורא העליון מחלחלת מטה אל כדור הארץ והאנושות באמצעות הפירמידות שבממד
החמישי וערי האור השמימיות .אתם חייבים להתכונן למתנה נפלאה זו ולהטבלת האור .בעת
שאתם מתחילים בתהליך שבו אתם מאפשרים לאנרגיה הטרנספורמטיבית הזאת לזרום
דרככם ,אתם תעלו על נתיב התעלות מואץ .לאחר שביקרתם בעיר האור הקרובה ביותר
אליכם ,וקיבלתם את העירוי הראשוני באמצעות אחד מחדרי ההתעלות המואצת ,דומה
שנפתחה מגופה ונוצר חיבור ישיר בין תדרי הרטט המתאימים וצינור החיים שלכם .לאחר
מכן ,בעת שאתם משלבים ,מעבדים ומקרינים כל רמה של דפוסי רטט גבוהים יותר ,אתם
תילקחו לתת-רמה הבאה כדי לקבל עירוי אור גבוה אף יותר .ובעת שאתם מעגנים כל רמת
אור/אהבה גבוהה יותר בכדור הארץ ומקרינים אותה החוצה אל העולם ,היא תתחבר באופן
אוטומטי לדפוסי תדר הרמוניים של עובדי אור אחרים ,תבנה ,תחזק ותשנה את כדור האר ץ
והאנושות .חשוב שתבינו שאין זה משנה היכן אתם גרים ,קיימת עיר אור בממד גבוה יותר
אליה אתם יכולים להגיע .השערים נגישים עבורכם מפירמידת האור האישית שלכם,
באמצעותה תילקחו ישירות לעיר האור הקרובה ביותר למקום מגוריכם ,ותוכלו לעגן את
מתנת האור באמצעות אותו תהליך.
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האם אתם יכולים לראות את שלמות התכנית הזאת ,ואת החלק האינטגרלי שאתם ממלאים
בהזדמנות משמעותית זו של האנושות לחזור למאסטריות עצמית ולמצב הוויה גבוה יותר?
בהדרגה ,שוב לא תושפעו על-ידי התדרים המשובשים האופקיים ,משום שדפוסי האור
הטרנספורמטיביים ינקו את כל העיוותים בשדה ההילה שלכם ומעבר לו .אתם תקרינו דפוסי
רטט עוצמתיים והרמוניים אשר ישודרו כסימן האינסוף לפניכם ,מאחוריכם ,מימינכם
ומשמאלכם ,ובכך יבודדו אתכם מכל אנרגיות התוהו ובהו המעוותות שבנתיבכם ,או שירגיעו
וישקיטו אותן.
חשוב שתבינו שכל שלב בתכנית האלוהית מוטבע הולוגרפית על שדה ההילה של כדור הארץ,
וקיים צופן או דחף אתרי שהוצת או שיוצת בתוך כל אחד מכם בזמן המתאים .דחף שידחוף,
יעודד וימריץ אתכם להגשים את החלק שלכם בתכנית .היא תוכננה בקפידה כך שאם אחד
מכם "מתפטר" ,תמיד תהיה נשמה אמיצה אחרת שתהיה מוכנה לצעוד ולבצע את המשימה.
לא ניתן להתכחש לתכנית האלוהית ,היא עמידה מפני כשלון .לאלה מכם שאינם צועדים אל
החזית לתובעים לעצמם את המשימה שלהם ,זו הזדמנות נפלאה שאבדה ולעתים קרובות,
הנשמה תבחר לעזוב .אולם ,הנשמה אינה אבודה ,כיוון שתינתן לה הזדמנות בעתיד לתבוע
את המאסטריות שלה ולהגשים את חלקה בתכנית האלוהית.
אין זה משנה מהן האמונות שלכם ,רוחות השינוי השמימיות מתחזקות יותר ויותר בעת שהן
חודרות לכל דבר ולכל אחד על כדור הארץ .הכל חייבים להתפתח או לצאת :דבר לא יכול
להישאר סטטי .בעת שאתם שואפים להשיג מאסטריות עצמית ,הביטחון העצמי שלכם יגבר
ואתם תקבלו את האמיתות שרכשתם באמצעות התנסות אישית ,שזכו לתוקף באמצעות
העצמי הגבוה שלכם .שוב לא תהיו מוכנים לקבל תפיסות באמצעות אמונה דוגמטית עיוורת,
אלא תעבדו את כל הרעיונות והתיאוריות החדשים באמצעות "משגוח הלב/הנשמה" שלכם.
הזהרנו אתכם שוב ושוב לא לקבל דבר שמישהו אומר עד אשר תעניקו לו תוקף כאמת
שלכם.
רבים מכם מתחילים לפתח את היכולות המולדות שלכם של ראייה על-חושית )ראייה בהירה(,
ושמיעה על-חושית )שמיעה בהירה(; אולם אתם חשים שלא בנוח עם הכוחות העל-חושיים
המתפתחים שלכם או שאתם לא בוטחים בהם ואי לכך דוחים את רוב המידע שאתם
מקבלים מבפנים .הגיע הזמן שבו כולכם תפתחו את "החושים הגבוהים יותר" שלכם
ושתשתמשו בהם ,וככל שתקדימו לעשות זאת ,כך תרכשו במהירות רבה יותר מאסטריות
עצמית .לרבים תפיסה מוטעית שראייה על-חושית היא באופן בלעדי תהליך של ראיית
תמונות או סרט בראשכם; אולם אנשים רבים מקבלים חבילות מחשבה או תמונות
הולוגרפיות בראשם אותם יש לפענח .יכולות ראייה על-חושית מתחילות בדרך כלל בתובנות
ספונטניות קטנות ,ויש שעשויים להתחיל לראות הילות סביב אנשים או הבזקי אור בזווית
העין .כאשר העין השלישית מתחילה להיפתח ולהפוך פעילה ,ראיית דפוסי אור גיאומטריים
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או קליידוסקופ פועם ויפהפה של צבעים בזמן המדיטציה הופכת לעניין שכיח .אין זה בלתי
רגיל לקבל צורת מחשבה הולוגרפית שעשויה להיות "עתיד אפשרי" או תפיסה שהעצמי
הגבוה מנסה להעביר לכם .עתיד אפשרי הוא רק עתיד אפשרי וניתן לשנותו או לבטלו
באמצעות כוונה חיובית .הבחנה חייבת תמיד להיות הדבר הראשון שתפעילו לפני שתקבלו
מידע כלשהו או שתפעלו על פי מידע מכל מקור .זה הכלל הראשון של רכישת מאסטריות
עצמית.
בעניינים חשובים ,ולפני שאתם נוקטים בפעולה לאור מה שנאמר לכם או שניתן לכם
באמצעות מישהו אחר ,עליכם תמיד לבקש שהמידע יאושש בביטוי הפיזי כדי שתוכלו לדעת
שהמידע מדויק .העצמי הגבוה שלכם או ישויות האור אינם מנבאים נבואות ,כיוון שהם
יודעים באיזו מהירות הכל יכול להשתנות בשל מתנת הרצון החופשי של האנושות .יש
"עתידים אפשריים" פוטנציאליים רבים ,ובניבוי אירוע עתידי ,המנבא מתמקד בדרך כלל
באירוע האפשרי החזק ביותר בעת מתן המידע .אולם ,הכל יכול להשתנות כהרף עין וכך גם
קורה לעתים קרובות ,כאשר האנרגיה עוברת מאירוע אפשרי אחד לאחר .נבואות על אסונות
עתידיים אפשריים ניתנות תכופות כדי שתוכלו להשתמש במתנת הרצון החופשי שלכם
ולברוא במשותף אנרגיות אשר ישנו את העתיד לטובה.
שמיעה בהירה או שמיעה על-חושית מתחילה בדרך כלל במה שנראה פשוט כידיעה פנימית
ובצירופי מקרים ונסים קטנים .התחושה היא לעתים כהבזק של השראה פנימית ,שבדרך כלל
כולל מידע חדש או תפיסות חדשות .דומה כאילו מילים זורמות אל תוך ראשכם ,ואתם
עשויים לשמוע או לא לשמוע "קולות" בראשכם .אתם עשויים להתחיל לקבל תשובות
לשאלות שלכם ,ומידע שהופך מורכב יותר ככל שאתם הופכים מיומנים יותר ומתחברים
לדפוסי הרטט הגבוהים יותר או ל"מידע קוסמי מעודן" יותר .התוצאה עשויה להיות קבלת
מידע מפורט שמעבר לטווח הידע שלכם; אולם עליכם להיות מודעים לכך שחשוב מאוד
שתעבדו את כל האמיתות או התפיסות הגבוהות יותר שניתנו לכם ,ושתשלבו ותפעלו על
פיהן ,לפני שתקבלו הדרכה נוספת.
אתם תלמדו במהרה שהמתנות הללו אינן רק לשם שעשוע או סיפוק האגו ,ואם לא תישארו
ממורכזים וממוקדים בטובתו הגבוהה של הכלל ,תאבדו במהרה את היכולות שרכשתם .הרוח
לעולם אינה שלילית ,וכל מידע ממקור גבוה יותר הוא תמיד רב השראה ,מרומם ,מעודד
ומעניק לכם הדרכה ,אך אינו מכתיב ,מחניף לאגו או טוען לסמכות מוחלטת .הדרכה גבוהה
יותר היא תמיד לטובתו הגבוהה של הכלל ,ולא רק למעטים .המדריכים והעוזרים המלאכיים
שלכם יעניקו לכם מידע כדי לסייע לכם בנתיבכם לקראת ההארה; אולם הם לא יעניקו לכם
פתרונות לבעיות שלכם או מידע כיצד לפתור "מצב מאתגר" או שיעור חיים .הדבר עומד
בניגוד לחוקי היקום.
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הגיע זמנו של כל אחד מכם להתחיל לקבל את התשובות וההדרכה הפנימיות שלכם ,בעת
שאתם תובעים לעצמכם מחדש את זכותכם האלוהית מלידה .הגיע הזמן לחיות את האמת
הגבוהה ביותר שלכם ,להכיר בכל פן והיבט של ישותכם ולשלבם ,ולקבל את אדרת
המאסטריות שלכם .אהובים ,אני מציע לכם את חרב האור הבוערת שלי ,את חרב הרצון,
האמת והגבורה האלוהיים שלי ,כדי לסייע לכם לשחרר את עצמכם מהכבלים והאשליות של
העבר .בואו ,אני אדריך אתכם ואסייע לכם כפי שעשיתי מתחילתה של הרפתקה גדולה זו.
אני עמכם תמיד.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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היו ראויים למתנת החיים
אוקטובר 2006

מאסטרים אהובים ,אינכם יכולים אפילו להתחיל לדמיין אילו ישויות נפלאות אתם ,ואת
המתנה המופלאה שהעניק לכם הבורא העליון כאשר נתן את הפקודה לאינסוף ההיבטים של
עצמו ל"צאת ולברוא עולמות חדשים בשמי עד אין קץ" .בעידנים האחרונים חוויתם את
הגיאות והשפל של הבריאה פעמים רבות מכפי שתוכלו לקלוט .יצאתם בציפייה גדולה בכל
פעם שקיבלתם משימה חדשה ,גם כאשר ציפיתם בהתרגשות לחזור לנקודת היציאה ,או
ל"מושב העוצמה" ממנו יצאתם .חלק אינטגרלי של המשימה שלכם היה תמיד להיות ראויים
למתנת החיים אשר הוענקה לכם כאשר יצאתם להביא לידי שלמות את מיומנויותיכם
כאלוהים בוראים-שותפים של אור.
כיצד תוכלו להוקיר את האור ואת מצב השלמות המולד שלכם ולהשתוקק אליהם אם מעולם
לא חוויתם את ארצות הצללים ואת העיוותים של הבריאה האנושית? כיצד תוקירו את
האיזון ,השלווה ,השמחה וההרמוניה שיש או שתרכשו בחייכם אם מעולם לא חוויתם את
התהפוכות ,הכאב או הסבל של אתגרי המחסור ,ההגבלה וחוסר השלמות שבאתם לתקן או
לקבל? כיצד תרגישו בדחף לצמוח ,להתרחב ולברוא מחדש אילו תמיד היה ניתן לכם כל שאי
פעם רציתם?
בכל פעם שהתגשמתם ,קודדתם ב"משימה נשמתית" חדשה אשר כללה תשוקה אינטנסיבית
לברוא דברים חדשים ונפלאים ולחוות ולהביא לידי שלמות כישורים חדשים .כמו כן ,ניתנו
לכם כל התכונות ,האיכויות והסגולות הדרושות להשלמת המשימה שלכם; אולם ברוב
המקרים ,פנינים אלה של תודעה גבוהה יותר הוטמנו עמוק בתוך ליבת הלב המקודש ובתוך
מאגרי החכמה שאוחסנו במבנה המוח שלכם.
אין זה משנה מהו מצבכם בחיים או מהי רמת המודעות הנוכחית שלכם ,הגיע הזמן לשים קץ
למשחק "המחבואים" .זמן רב הסתרתם מעצמכם את הכישורים והכשרונות הרבים שלכם,
ובמשך תקופות חיים רבות ורוב התנסות החיים הנוכחית רובכם חיפשתם אחר הקלה
והתעצמות במקומות הלא-נכונים .אהובים ,מה שאתם מחפשים אינו נמצא "שם בחוץ" ,אלא
"כאן בפנים" .איזה מקום מוצלח להסתיר את זכותכם האלוהית מלידה ואת האוצרות שאתם
מבקשים לעצמכם.
תמיד ידעתם היכן טמונים הכוח והעוצמה שלכם .תמיד ידעתם שאתם נושאים את "מפתחות
הממלכה" בתוככם לכל מקום אליו תלכו ,ואין זה משנה כמה הרחקתם במסעכם אל הבלתי-
ידוע .אולם ,אתם הסכמתם לכסות בצעיף השכחה את הזיכרון שלכם ,כך שתוכלו להתחיל
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מחדש ,ולהיות מעורבים וממוקדים לחלוטין באתגרים ובהזדמנויות החדשים שהוצעו לכם
כדי להוסיף ולהביא לידי שלמות רבה אף יותר את המיומנויות שלכם כבוראים-שותפים .ראו
את עצמכם שולחים קרני אור בסימן האינסוף ,בוראים מעגלים מוחשיים סביבכם המלאים
בכוונות הספציפיות שלכם .אתם חייבים להיות בטוחים בכך שהכוונות שלכם תואמות את
טובתכם הגבוהה ביותר ואת טובתו הגבוהה ביותר של הכלל ,משום שאתם בוראים סביבה
המלאה בדפוסי תדר מעשה ידיכם ,והחוק האוניברסלי קובע שאתם חייבים תמיד לחוות את
שאתם בוראים.
כל אחד מכם מילא תפקיד בבריאת העיוותים והליקויים של העולם המוכר לכם ,וכל אחד
מכם חייב לקחת חלק פעיל בתיקון חוסר האיזון והשבת הממדים השלישי והרביעי למצבם
המאוזן וההרמוני המקורי ,כך שכל רמות הבריאה תוכלנה לנוע מעלה בספירלת ההארה .אם
לא תתקנו או תנקו את שבראתם בתקופת החיים הנוכחית ,יהיה עליכם לעשות זאת
בהתנסות בעתיד .אינכם נשפטים ומעולם לא נשפטתם בגין הטעויות והבריאות הלקויות
שבראתם; אולם מוטלת עליכם האחריות לרפא ולאזן את העבר ,וניתנים לכם הכלים לעשות
זאת בקלות ובחן .איננו רוצים שתסבלו והתכנית האלוהית אינה כוללת ענישה; אולם
הכללים של הסיבה והמסובב עדיין חלים ,אף-על-פי שחלו בהם כמה שינויים :יש לכם עתה
גישה למידע קוסמי רב יותר מכפי שהייתה לכם כאשר התגשמתם לראשונה בביטוי הפיזי .יש
לכם עתה גישה לרמות הרבות של העצמי הרחב שלכם ולהתעצמות המלאה של העצמי
האלוהי שלכם ,בעת שאתם מסלקים את דפוסי התדר הלא הרמוניים שבכם והופכים את
עצמכם לכלי קיבול הולמים לעירויים של אור בורא מעודן.
יש לכם עתה גישה מלאה ללהבה הסגולה המבורכת אשר תסייע לכם להתמיר ולנטרל את כל
האנרגיות הצורמות ,מקווי הזמן המעוותים של העבר ,ההווה והעתיד ,כמו גם כל בעיה
בעתיד שתבראו .יש לכם עתה גישה לסגולות ,לתכונות ולאיכויות של שלוש קרני האלוהים
ברמת ההתעצמות האוניברסלית שלנו .הקרן הראשונה של הרצון והעוצמה האלוהיים ,אשר
נובעת מהקרן הזהובה של הבורא האב ,נושאת את כל זרעי המחשבה של הבריאה החדשה.
קרן זו מנטלית מטבעה ,בעלת אנרגיה הפורצת קדימה ותשוקה להתרחב ולברוא מחדש .הקרן
הקוסמית השניה היא הקרן הכסופה של הבורא האם ,האינקובטור הקוסמי של כל הבריאה
ברמת הכל-יקום .היא בעיקרה קרן רגשית הנושאת את טווח האהבה של האור ,והיא ממוקדת
פנימה במידה רבה יותר ובעלת תשוקה להזין את זרעי הבריאה החדשה ולהביא אותם לכדי
שגשוג .זוהי הקרן השניה של האהבה/החכמה שבביטוי האוניברסלי הזה .יחד ,הקרן הזהובה
והקרן הכסופה בוראות את הקרן השלישית שיועדה להיות קרן השמש ,או קרן הבן והבת.
ברמה האוניברסלית שלנו ,הקרן השלישית נושאת את הדחפים של "האינטליגנציה הפעילה"
ואת התשוקה להיות בוראים-שותפים ולהגשים עולמות חדשים בממלכות הפיזיות.
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בהתנסות אוניברסלית זו ,בחרתם איזו קרן תהיה הקרן המאירה שלכם או קרן האלוהים
שלכם ,הראשונה ,השניה או השלישית ,וקרן זו האירה אתכם באור התכונות והאיכויות שלה
במשך גלגולים הרבים שלכם .כלל זה השתנה עתה .כעת אתם נמצאים בתהליך של שילוב כל
התכונות ,הסגולות והאיכויות של כל שתיים עשרה הקרניים העיקריות של התנסות
אוניברסלית זו ,אשר כוללות את שלוש קרני האלוהים ,וככל שאתם נעים מעלה בספירלת
ההתעלות ,קרני התנסות חדשות יופיעו ככל שיכולות ,תכונות וכישורים חדשים של תודעת
האלוהים הופכים נגישים.
נקבע שיחד עם להבת הטרנספורמציה הסגולה ,הגיע עכשיו הזמן להפעיל מחדש את הקרן
הראשונה של הרצון האלוהי במלוא עוצמתה ,כפי שהייתה כאשר קרנה מהאלוהים
אבינו/אמנו כאשר היקום הזה נברא .זוהי מתנה שרבים מכם ראויים לה ,אבל השתמשו בה
בחכמה ,אהובים ,משום שלעולם לא תורשו עוד להשתמש באיכויות הנפלאות שלה באופן
שלילי .בקשו הדרכה להשתמש בה בחכמה ומתוך כוונה טהורה.
ההפעלה של הקרן הראשונה של הרצון והעוצמה האלוהיים תעניק לכם גישה לתכונות
הדינמיות של הכוח ,האומץ ,הגבורה ,היציבות ,הכנות והיכולת לשלוט בחייכם כבוראים-
שותפים נושאי אור.
נושאי אור אהובים ,בכל פעם לפני שאתם מתגשמים בכלי פיזי חדש ,אנו מעניקים לכם חרב
סמלית ,את חרב הרצון האלוהי ,האמת והגבורה שלי .אנו מנחים אתכם להשתמש בחרב זו
כדי לעזור לכם לתבוע לעצמכם את המאסטריות שלכם ולנתק אנרגיות צורמות כלשהן
שכובלות אתכם לעיוותים ולאשליה של הממדים הנמוכים יותר .אנו מבקשים מכם לתבוע
לעצמכם מחדש את הכנפיים הסמליות שלכם ,אהובים; בואו ,נסקו עמנו למרומים .קבלו את
מתנת הרצון והעוצמה האלוהיים שאנו מציעים לכם ,בעת שאתם חותרים לתבוע לעצמכם
מחדש את מעמדכם ההולם כבוראים-שותפים וכמאסטרים של אור.
פעם נוספת ,הגיע הזמן שהקרן הראשונה של הרצון והעוצמה האלוהיים לברוא תהפוך נגישה
לכם ,לוחמי האמיצים ,בעת שאתם תובעים לעצמכם מחדש את מקומכם ההולם בלגיונות
האור שלי.
כאשר אתם ,כניצוצות אלוהיים של הבורא ,נעניתם לקריאת הכרוז הראשונה במקום זה של
התנסות אוניברסלית ראשונה זו ,הבטחתי להיות עם כל אחד מכם במשך כל המסע הארוך
והקשה לכם אל עולמות ההגשמה הפיזיים ,משום שהמטרה העיקרית שלי הייתה מאז
ומעולם להדריך אתכם ,לשמור עליכם ,להביא לכם השראה ולגונן עליכם .להבת חרבי פרצה
ממרכז לבי ,חושלה באור הבורא הטהור .ידעתי שיהיו פעמים רבות במסעכם הארוך ברחבי
היקום הזה שבהם תזדקקו ליותר מאשר העוצמה שאתם נושאים בתוככם ,כדי לשחרר את
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עצמכם משלשלאות הבריאה הלקויה בהן נכבלתם .חרב זו טעונה באהבתי הנצחית אליכם,
באהבתי לאלוהים אבינו/אמנו ולבורא העליון .היא מכונה חרב האמת והגאולה .אין זו חרב
שיש לפחד מפניה ,והיא נושאת את תכונות הכוח ,העוצמה והגבורה עבור אלה אשר
משתמשים בה בכבוד ובאופן הולם .קחו חרב זו ,אהובים ,והשתמשו בה מתוך יושרה ,אמת
וגבורה .אני רושם באותיות של אש על חזכם את עיטור הלהבה המשולשת ,הלהבה הזהובה
של החכמה האלוהית ,הלהבה הכחולה הבוהקת של העוצמה והרצון מהאלוהים אבינו,
והלהבה הורודה הזוהרת של האהבה והחמלה ,ההיבט הנשי שמובא על-ידי האלוהים אמנו.
לוחמי האמיצים ,אני מבקש מכם לשחרר את לבכם מכבלי הפחד ,השנאה וההגבלה .אמצו
את החירות הרוחנית שמוצעת לכם כדי שתוכלו לנסוק אל מעבר למגבלות הזמן והמרחב.
בואו ,אדריך אתכם ואסייע לכם כפי שעשיתי בעבר .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
אם אתם מוכנים למתנה גדולה ולחניכה אל תוך מסדר המלאך הנעלה מיכאל ולגיונות האור
שלו ,אנא קראו והצהירו הצהרה זו:
אני מכיר באלוהותי .אני מקבל את זכותי האלוהית מלידה כבורא-שותף עם האלוהים
אבינו/אמנו והבורא העליון לסייע בהגשמת גן העדן על פני האדמה .אני מקבל את חרבו של
המלאך הנעלה מיכאל כסמל להיותי ראוי .אני מבטיח להשתמש באנרגיות של הקרן הראשונה
של העוצמה ,הרצון והסמכות באהבה ובחמלה לטובתה הגדולה ביותר של הבריאה כולה.
להבה מקודשת מלב לבו של האלוהים ,בערי אל תוך ,דרך וסביב כל אלקטרון של אנרגיה
קוסמית יקרה שאי פעם שחררתי או הגשמתי שהוא פחות מאשר מושלם .התמירי עתה,
סיבה ,ליבה ,תיעוד וזיכרון של כל מחשבה ,מילה ,פעולה או תחושה שאי פעם הבעתי ואשר
מנעו ממני את הידיעה והקבלה של זהותי האמיתית כביטוי אלוהי של האלוהים אבינו/אמנו.
אני מבקש שלהבת הסליחה הסגולה תבער דרכי וסביבי עתה ומעתה ואילך ,תרחיב מרגע
לרגע עד לכדי מקסימום את שהחוק הקוסמי יאפשר ,עד אשר אשתחרר מכל אמונה שהיא
פחות מאשר המציאות של טבעי האלוהי המושלם .אני נוכחות האלוהים המוגשמת בעולם
הצורה הפיזי ,ואני מקבל עתה את זכותי האלוהית מלידה ואת משימתי! יהי כן! יהי כן! אני
הנני הוא שאני הנני!
זכרו את שתמיד אמרנו לכם ,תהליך ההתעלות הוא מסע מתמשך ,לא יעד .בכל יום ,שאפו
לקבל את הבחירות הגבוהות ביותר ,להישאר ברגע ההווה ,משום שזה הזמן היחיד שבו אתם
יכולים להתחבר לעוצמת האלוהים שלכם ,לא בעבר ולא להקרינה אל העתיד ,אלא חפשו את
הפוטנציאל הגבוה ביותר שלכם בכל רגע ורגע .ראו את האתגרים ואת המבחנים שבחייכם
כהזדמנויות להתרחב ולצמוח בתודעתכם בעת שאתם לומדים לשחרר דרכים מגבילות ישנות.
שאפו לשמר גישה של הודיה כלפי כל הברכות בחייכם ,גדולות כקטנות ,וצפו בעת שהטוב
והמואר שסביבכם מתעצם ומתרחב מיום ליום.
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בזמנים מאתגרים אלה של טרנספורמציה גדולה ,כל אחד יכול לחולל שינוי .השינויים
הדרושים להבאת איזון והרמוניה בעולמכם חייבים להתחיל בכם .אהובים ,האירו באור
ובאהבה שלכם לעיני כל .אפשרו לנו לסייע לכם להגשים את משימתכם ולהזין אתכם
באהבתנו.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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ליצור הרמוניה בין ה"עידן הישן" ל"עידן החדש"
נובמבר 2006
מאסטרים אהובים ,רבים מכם תוהים מדוע אתם מתקשים לזכור את "עובדות החיים"
הארציות היום-יומיות ,ומדוע דומה שדרוש מאמץ רב כל-כך כדי להישאר מקורקעים
במציאות הפיזית שבראתם במשך הגלגולים הקודמים הרבים שלכם .ככל שאתם מושכים
אליכם כמות רבה יותר ויותר של אור הבורא ומשלבים אותו בתהליך השיבה למצב ההוויה
הרב-ממדי ,שינויים רבים מתרחשים ב"מציאות הפנימית" שלכם כמו גם בעולם הקיום הפיזי.
אתם משחררים תפיסות ישנות ומיושנות רבות ומחליפים אותן בצורות מחשבה גבוהות,
רחבות ומעצימות יותר .אתם מרפאים ומתמירים זיכרונות כואבים או "תאי תודעה"
מהגלגולים הקודמים הרבים שלכם ,שאוחסנו בתוך הדנ"א ובמערכת הגופים הרבים שלכם ~
הפיזי ,המנטלי ,הרגשי והאתרי .אתם מתאמצים לשוב ל"מרכז העוצמה" שלכם ,אותו אנו
מכנים בשם "מרכז הלב המקודש" ,ואתם גם נאבקים לשחרר מה"עידן הישן" את כל שאינו
משרת עוד את טובתכם ומטרתכם הגבוהות ביותר ,בשעה שאתם נעים אל תוך התוכנית
הגדולה והתדרים המעודנים של ה"עידן החדש" .עולם הקיום הישן שלכם חופף למציאות
החדשה של העתיד ,בעת שאתם מתחברים לשדות ידע ומודעות ממדיים מורכבים יותר.
רבים מכם מרגישים פגיעים או חווים תחושה של אובדן ללא סיבה גלויה לעין ,ומתקשים
להתמקד במצבי החיים היום-יומיים .רכשתם כבר הבנה טובה למדי בנוגע לדרך הפעולה של
החוקים האוניברסליים ומה עליכם לעשות כדי להאיץ את תהליך בריאת עולם של שלום,
שפע והרמוניה עבור עצמכם והסובבים אתכם .אתם מרגישים שביצעתם את כל המהלכים
ההכרחיים ושיש לכם מושג ברור לגבי מה שאתם רוצים להגשים ,ואף-על-פי-כן ,דומה
שמכשולים חוסמים ללא הרף את התקדמותכם.
דעו :כולכם חווים זמן של פגיעות ,בו רבים מכם עשויים לסטות מהנתיב ,כיוון שאתם
מרגישים שהוליכו אתכם שולל ,או אתם עשויים לחשוב שאינכם ראויים ,או ש"זה לא עובד
כפי שאמרו לנו שזה אמור לעבוד" .אנו אומרים לכם ,אהובים ,אין זה זמן לרפי הלב ,ואנו
מפצירים בכם להיות אמיצים ונחושים בעת שאתם חוצים את הגלים של מחזורי השינוי.
אנו ננסה להסביר כמה מהתופעות שמתרחשות בתוך כל אחד מכם באופן אישי ובמסגרת
נפש האנושות ככלל .אמרנו לכם שכל שאינו בהרמוניה עם "מצב התודעה" המתפתח שלכם
עולה אל פני השטח כדי שניתן יהיה להתמירו ולרפאו; אולם עדיין אינכם מבינים היטב את
תהליך הטרנספורמציה המורכב שמתרחש עתה בכל רמה של ישותכם.
יש רמות ותת-רמות רבות של קיום ומודעות רב-ממדיים בכל רחבי היקום ,וקיימות גם רמות
תודעה רבות בתוך מבנה המוח שלכם .כפי שהסברנו כבר ,בעבר האנושות הושפעה בעיקר
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מהאנרגיות/התודעה של שלוש הצ'אקרות הנמוכות יותר ,עם השפעה מועטה בלבד מהלב
וממרכזי המודעות הגבוהים יותר .יש לכם גם רמות תודעה רב-ממדיות בתוך מבנה המוח
שלכם ,ומאז ה"נפילה בתודעה" שהתרחשה לפני אלפי שנים ,בן האנוש הממוצע נשלט על-ידי
שלוש רמות התודעה הנמוכות יותר :הממד הראשון או המרכז הבסיסי עם מיקוד
בחוסר/הישרדות ושימור עצמי באמצעות הטבע האינסטינקטיבי; הממד השני או "מרכז
התודעה החש" הממוקד בתשוקות גוף האגו ,באהבה מינית/תשוקה וברגשות ארציים; וברמת
ההגשמה של הממד השלישי או רמת הביטוי של העוצמה האישית ,בה כל אדם חייב להביא
לכדי שלמות את מיומנויותיו כדי להפוך לברוא-שותף יעיל על מישור הקיום הפיזי .כל אדם
על כדור הארץ הוא בורא-שותף ברמה מסוימת ,בורא מחסור ,כאב ,סבל ואת האשליה של
היותו עלה נידף ברוח הגורל או נשלט על-ידי אלוהים זועם ,או אדם אשר למד לתבוע לעצמו
את זכותו האלוהית מלידה ויודע כיצד להשתמש בחוקי ההגשמה האוניברסליים בעת שהוא
בורא בשמחה יופי ,שפע ,מערכות יחסים אוהבות והרמוניה בו וסביבו .כפי שאמרנו לכם
לעתים קרובות ,לחוקים האוניברסליים אין העדפות ואין יוצאים מן הכלל; הם בלתי ניתנים
לשינוי וחלים על הכל וכולם ,מהנמוך ביותר ועד לגבוה ביותר.
בעת שאתם מעלים ומעדנים את דפוסי התדר/הרטט שלכם ,אתם רוכשים את היכולת
להתחבר אל חבילות החכמה שמאוחסנות בתוך הרמות הממדיות הגבוהות יותר של מבנה
המוח שלכם ולשלב אותן .אולם אפשר שאינכם מבינים עדיין לגמרי את שאר תהליך
"ההתפתחות" המסובך הזה .מה שמתרחש בכל רמה של הקיום שלכם הוא הדבר הבא :כאשר
אתם מתכווננים לתדרי אור ממדיים גבוהים יותר ,אתם גם מסלקים/מפזרים את דפוסי התדר
השליליים ,הלא-מאוזנים והנמוכים מן העבר השוכנים בגופים שלכם ~ הפיזי ,הרגשי והאתרי
~ ובעיקר בגוף המנטלי ובמבנה המוח .רבות מרמות התודעה הנמוכות/הארציות אליהן
יכולתם להתחבר בקלות בעבר ,מתנקות ונסגרות ,משום שהן אינן משרתות שוב את טובתכם
הגבוהה ביותר .זיכרונות כואבים מן העבר הם כסיוטים עבור רבים מכם ,ושוב אינכם רוצים
או צריכים להיזכר בהם .כאשר דבר זה קורה ,עלזו ושמחו ,ודעו שריפאתם שלב זה של
עברכם.
עובדות שוליות ומידע חסר חשיבות שרבים מכם התמקדו בהם בעבר ,אפשר שלא יהיו כה
נגישים לכם ,כיוון שלמדתם להתחבר למידע חשוב ,חדש ומורכב יותר ולאחסנו .אתם תגלו
שכאשר אתם מתחברים לידע ומשלבים ידע שנרכש מחבילות החכמה המאוחסנות ברמות
הגבוהות יותר של המוח שלכם ,אתם עשויים לפתח היזכרות מיידית/מוחלטת כמעט של
תפיסות ומידע מורכבים ,משום שאתם לומדים כיצד להתחבר ל"גאונות הפוטנציאלית"
שלכם.
תופעה מוזרה אחרת שמתרחשת בכל רחבי העולם היא העובדה שהאדם הממוצע שוב אינו
ישן שנת לילה רצופה ללא הפרעה" .נשמות מתפתחות" רבות מדווחות על כך שהן מתעוררות
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כמה פעמים בכל לילה ,ולפעמים חשות שהן מושלכות חזרה אל תוך הגוף הפיזי .כך קורה
לעתים קרובות ,משום שאתם פעילים מאוד בזמן השינה שלכם בעת שהרוח שלכם לומדת
לעוף ולבקר ממלכות וממדים רבים בזמן המנוחה הלילית שלכם .בעת שהתודעה שלכם
מתפתחת ,אתם רוכשים את היכולת לבקר בממדי/מישורי המודעות הגבוהים יותר )המכונים
לעתים קרובות בתורות האזוטריות העתיקות ,הממלכות המנטליות הסיבתיות והגבוהות
יותר( .שוב אינכם יוצאים למסעות הללו בגוף האסטרלי הפיזי שלכם ,אשר נברא על-ידי
צורות המחשבה הישנות שלכם ומהמחשבות של אחרים שאימצתם כשלכם .אחד הנסים
שמתרחשים לצועד בנתיב הוא ,שכאשר אתם רוכשים רמה מסוימת של מודעות מאוזנת,
תודעת הגוף האסטרלי שלכם מוטמעת שנית בגוף האור האתרי הזהוב שלכם ,ואתם נוסעים
אל הממלכות הגבוהות יותר באמצעות הנשמה שלכם או באמצעות הגוף המנטלי ,העצמי
הגבוה והמעודן שלכם.
אתם חייבים לחוות תחילה מיזוג-נשמה ,אשר בו אישיות האגו הופכת פעם נוספת למשרתת
של הנשמה )במקום שגוף האגו הוא שמכוון את ההתנסויות הפיזיות שלכם( .השלב הבא
מתרחש כאשר הנשמה שלכם מתמזגת עם העצמי הגבוה שלכם ,והדבר סולל את הדרך למיזוג
נרחב יותר של נשמת העל ,בו אתם משלבים ללא הרף עוד ועוד מהעצמי האלוהי המפוצל
שלכם אשר השארתם מפוזר בכל רחבי היקום הזה כאשר ארגתם את דרככם עמוק יותר
ויותר אל תוך הבריאות הממדיות הנמוכות יותר ואל מגוון עצום של התנסויות ,הן חיוביות
והן שליליות .כאשר אתם מתפקדים במסגרת המציאות של הממד השלישי/הרביעי ומושפעים
בעיקר ממרכזי האנרגיה הנמוכים יותר ,הגוף האסטרלי שלכם הוא ששימש אתכם במסעות
הליליים שלכם ,ואשר במהלכם הופצצתם ללא הרף על-ידי דפוסי התדר של תודעת ההמונים
מעידנים קדומים רבים .אלה היו צורות מחשבה מבלבלות ,מעוותות ,מטרידות ומפריעות,
להן קראתם בשם "סיוטים" או "חלומות רעים".
חלומות אלה מבוססים לפעמים על התנסויות מפחידות או כואבות מאוד מגלגולים קודמים,
באמצעותם העצמי הגבוה שלכם מנסה לעזור לכם לטהר את צורות המחשבה השליליות
מהתודעה שלכם .או אם אתם באמצעו של אתגר או חניכה חשובים ,העצמי הגבוה שלכם
עשוי לנסות להעניק לכם תודעה מסוימת ,על-ידי כך שהוא מראה לכם את המקור של חוסר
האיזון הקרמתי ובאמצעות השפה הסמלית האישית שלכם ,מנסה להעניק לכם את הפתרון.
ברמה הזאת ,אתם זוכרים בדרך כלל את האפיזודה לזמן קצר ביותר לאחר שאתם מתעוררים
ובשעה שאתם נמצאים עדיין במצב מודעות אלפא .כאשר אתם שבים למודעות מלאה,
החלום מתפוגג בדרך כלל אלא אם היה חי מאוד והשפיע השפעה חזקה על ההכרה המודעת
שלכם ,ואז אתם עשויים לזכור רק חלק מהאירועים שהתרחשו בחלום .רבים מכם חווים
עתה חלומות צלולים ,בהם אתם מודעים לכך שאתם נמצאים במצב החלום ,ולעתים יכולים
אפילו לשנות את החלום כדי לברוא תוצאה מספקת יותר .ככל שאתם מתקדמים ,יהיו לכם
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גם חזיונות רבים יותר ואינטראקציות עם המאסטרים ועם ישויות האור; אולם אנו נתייחס
לנושא זה בפעם אחרת.
אמרנו לכם שחשוב ביותר שתפקחו על המחשבות שלכם לפני שאתם הולכים לישון" .הלך
הרוח" שלכם יקבע את איכות המנוחה והאם יהיה מועיל או טרוד .מצב השינה תוכנן לא רק
כדי להעניק לגופכם ולראשכם מנוחה כדי לרענן ולחדש אתכם ,אלא גם כדי לתת לכם
הזדמנות לעוף בחופשיות בממלכות התודעה הגבוהות יותר .כאשר אתם מצהירים" :אני
מבקש את טובתי הגבוהה ביותר" או "רצונך יעשה" ,אתם מעניקים לנו רשות לקחת אתכם
אל היכלי הריפוי ואל מקדשי הלמידה ,ולמלא אתכם בידע ובדפוסי רטט שתואמים ל"מצב
ההוויה" הנוכחי שלכם .הדגשנו שוב ושוב עד כמה מועילה היא הקרנת העצמי האתרי שלכם
אל תוך פירמידת האור שבממד החמישי לפני שאתם נרדמים .ראו את עצמכם שוכבים על
שולחן הקריסטל ודמיינו את שיקוי החיים המחשמל זוהר וזורם אליכם מעיר האור הקרובה
אליכם ,רוחץ אתכם ,חודר אליכם ומרפא אתכם בעת שהוא ממלא אתכם לגמרי באור
האלוהי של בריאה חדשה .כאשר אתם מתעוררים רעננים ומלאי אנרגיה ,נשמו עמוק ודמיינו
אור מרפא חיים זה זוהר עמוק בתוך מעמקי האדמה ואז נשפו אותו אל העולם הסובב אתכם
מתוך מרכז הלב הסולרי שלכם .איזו דרך נפלאה לחלוק את האור שלכם ולהתחיל את היום.
לוחמי האור האמיצים שלי ,בעת שאתם הופכים מודעים ורגישים יותר לדפוסי השינוי שבכם
וסביבכם ,וככל שהמודעות שלכם גוברת ,חשוב מאוד שתלמדו להיות כצופים מן הצד ושלא
תתפסו בסערות הדרמה והתוהו ובהו הנפוצות בעולם .דרושים משמעת וחכמה גדולות
"להישאר בנתיב" או להישאר ממוקדים ומועצמים כאשר דומה שהעולם שוקע עמוק יותר
ויותר בתוהו ובהו ובהרס .אנו יודעים עד כמה אתם משתוקקים לרכוש מאסטריות-עצמית
מלאה; אולם כפי שאמרנו לעתים קרובות ,מהר יותר או הרבה יותר אינם בהכרח טובים
יותר .אתם חייבים לאפשר לעצמי הגבוה ולמלאכים העוזרים שלכם לקבוע את קצב
ההתקדמות שלכם ,כיוון שלנו היכולת לראות מנקודת מבט גבוהה יותר את שמתרחש ברחבי
העולם ובתוך כל אחד מכם ,נקודת מבט אשר מאפשרת לנו לפרש את תוצאת האירועים
הקרבים ואת העתיד הסביר ביותר ,ולעתים ,האלוהים אבינו/אמנו ואדוני האור אף מעניקים
לנו מנדטים מיוחדים להתערב.
אהובים ,אם אתם נתקלים ללא הרף במכשולים בעת שאתם מנסים לנוע קדימה או לברוא
משהו חדש בחייכם ,דעו שאפשר שאין זה הזמן המתאים להתממשות החזון שלכם .היו
נכונים להקדיש זמן להרהורים ,כדי שהעצמי הגבוה שלכם יכול ליידע אתכם מה עליכם
לעשות כדי להמשיך או אולי מה צריך להתייצב במקומו ,דבר-מה שאליו אינכם מודעים ,קודם
שהשאיפות שלכם יוכלו להתגשם ולהתממש .היו נכונים להישאר ברגע ,ולדעת שאתם
נמצאים בדיוק היכן שאתם אמורים להיות ברגע ההווה .הצהירו לעתים קרובות" :זהו רגע
מושלם ואני ממורכז בעוצמת ההווה".
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אהובים ,אנו יודעים שהאתגרים שלכם גדולים ושאתם חשים שהעתיד אינו בטוח .אנא דעו
זאת :מעולם לא הייתם מצוידים טוב יותר להצלחה ,ומעולם לא הייתה לכם חבורה נפלאה
כל-כך של ישויות מוארות אשר תומכות בכם ומסייעות לכם .ודעו גם שהגמול שממתין לכם
עולה על כל דמיון .הישארו נחושים ,לבבות אמיצים .כך נקבע והוכרז :אינכם יכולים להיכשל
ולא תיכשלו" .אני עוטף אתכם בהילת האהבה וההגנה שלי.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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אקסטזת האהבה המקודשת
דצמבר 2006

מאסטרים אהובים ,אנו מבקשים מכם לעצור לרגע והיכנס פנימה בשעה שאתם נעים
במהירות אל תוך מרכז הלב המקודש שלכם .קחו נשימה עמוקה והתחברו גם אל מרכז השכל
המקודש שלכם ,שהוא חלק אינטגרלי מחצי המוח הימני .כעת חשבו על השאלות הבאות:
למה אתם משתוקקים יותר מכל? מה חסר בחייכם אשר משפיע על כל שאתם חושבים,
מרגישים ועושים? התשובה היא" :אהבה מקודשת" ,יקירים.
איננו מתכוונים לאהבה כפי שאתם חווים אותה עכשיו בממלכה הפיזית ,אלא לאהבה
מקודשת של הלהבה התאומה שלכם ,של משפחת הנשמה שלכם בממלכות הגבוהות יותר,
של הידידים המלאכים הנפלאים שלכם ,ישויות האור הדגולות ,האלוהים אבינו/אמנו והבורא
העליון .זה הדבר החסר והדבר שאליו ערגתם מאז עזבתם את ביתכם השמימי שבין הכוכבים,
וחילקתם את עצמכם לשני ניצוצות של מודעות אינדיבידואלית ,ניצוץ גברי אחד וניצוץ נשי
אחד של תודעה אלוהית ,כדי שתוכלו לשקף ולחוות את התהילה והמגוונות של האלוהים
אבינו/אמנו.
בעבר ,הסברנו לכם כיצד הסכמתם להיפרד מהשותף המקודש שלכם כדי להגשים את
משימתכם האלוהית ,כיצד עטיתם לסירוגין גוף נשי או גוף גברי ,וכיצד ,לעתים קרובות
ביותר ,אחד מכם נותר בממלכות הגבוהות יותר בשעה שהאחר התגלגל בביטוי הפיזי .רק
לעתים נדירות ניתנה לכם ההזדמנות להיפגש בעולם הפיזי; אולם היו זמנים מופלאים
בממדים הגבוהים יותר שבהם יכולתם להיפגש לזמן מה באיחוד משמח; לחוויה של אקסטזה
אוהבת ,להתמזג עם המהות שלכם ,להיזכר באהבה שהותרתם מאחור ובדבר שאליו אתם
משתוקקים בעתיד .מתנה נפלאה זו לא הייתה נגישה לכם מאז שקעתם אל תוך דחיסות
הביטוי בממד השלישי ובממד הרביעי ~ עד עתה.
ביקשנו מכם רבות בשנות ההתעוררות האחרונות הללו ,ואתם סבלתם תלאות ומבחנים
רבים .אנו רואים שרבים מכם השתנו ,לאט אבל בחריצות ,לטובה ,בשעה שרוממתם והבאתם
לכדי הרמוניה את דפוסי התדר שלכם ושחררתם צורות מחשבה מגבילות וישנות .ויתרתם על
רוב הרגשות וההרגלים שלכם המבוססים על האגו ,בשעה שהתאמצתם לחזור למרכז שבתוך
הלב המקודש שלכם ולהפוך למאסטרים .צפינו בעת שהתאמצתם להבין את כל התפיסות
החדשות והמבלבלות ,בעת שעמלתם לתבוע לעצמכם את האמת שלכם ולחיות אותה כמיטב
יכולתכם .אנו מצדיעים לכם ומכבדים אתכם על החלטתכם ועל החריצות המתמשכת שלכם
בניטור המחשבות שלכם ,ועל כך שתמיד השתדלתם לפעול למען טובתו הגבוהה ביותר של
הכלל.
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במבט לאחור ,האם לא השתניתם באופן דרסטי לטובה? האם אין העולם האישי שלכם רגוע
יותר ומלא בשמחה? האם אינכם רוכשים מיומנות בבריאת שפע ואת הדברים שאתם רוצים
כדי לחיות בנוחות ובבטחה? האם למדתם ואימצתם ללבכם את החוקים האוניברסליים של
השפע ,ובכך ,אישרתם שאתם ראויים לשפע בכל הדברים? זכרו ,אתם חייבים להמשיך
ולהזרים את השטף האוניברסלי ,עליכם לקחת את הדרוש לכם ,ואז לאפשר לשפע לזרום אל
העולם כך שניתן יהיה לחלוק אותו ,כדי שניתן יהיה לחדש את המלאי ולהכפילו ,שוב ושוב.
כן ,קצרתם גמול רב בשל המסירות והנאמנות שלכם ,ואנו שבעי רצון ביותר מההתקדמות
שביצעתם ,שוחרי האור .אולם ,ההישגים שהשגתם והנסים שחוויתם בעבר אינם משתווים
כלל לדבר שנגיש לכם עתה ואשר ממתין לכם :מתנה שאין דומה לה.
דיברנו רבות על טוהר האהבה ללא תנאי ,אשר קודדה בתוך גוף האור הקדמון ]כך במקור[ של
אדם וחווה ,בעת שיצאתם לדרך כשליחים של האלוהים אבינו/אמנו ,וכיצד הפך מעוות על-
ידי גוף תשוקת-האגו הפיזי כאשר שקעתם אל תוך הדחיסות ואל התחום הרחב של הדואליות
בהתנסות הממדים השלישי/רביעי .לא הייתם אמורים לאבד קשר עם האהבה המקודשת של
האלוהים אבינו/אמנו ושל הבורא ,ממש כפי שלא תוכנן שתשכחו את השושלת ואת המורשת
האלוהית שלכם.
כאשר התחלתם במסעכם אל תוך דחיסות הממדים השלישי והרביעי ,צעיף השכחה הונח על
הזיכרון שלכם .לא היה זה בגדר עונש ,אלא אקט של חסד ,כיוון שכאב זיכרון השליליות של
הגלגולים הקודמים שלכם היה מכריע אתכם וכמו כן ,הגישה להתנסויות הרבות שלכם
בממלכות התודעה הגבוהות יותר הייתה מבלבלת אתכם מאוד .זכרו ,ברוב הגלגולים
הקודמים שלכם בממלכה הפיזית ,הבאתם איתכם מעט מאוד מהתודעה האלוהית ,ורוב בני
האדם תפקדו במסגרת הרמות הנמוכות יותר של תודעת המוח .דבר זה השתנה עתה ,כפי
שהסברנו בעבר ,ואין זה משנה היכן אתם בוחרים להתגלגל על ספקטרום האור והצל
בתקופת החיים הזאת ,אין זה המקום שאליו אתם שייכים .אתם בוחרים בשושלת משפחתית,
בגוף הפיזי ובנסיבות חייכם ,משום שהוחלט ,בעזרת המלאכים השומרים והמדריכים שלכם,
מה הן ההתנסויות הכוללות הטובות ביותר אשר יסייעו לכם לרפא דפוסי מחשבה שליליים
ישנים ,לפתור בעיות קרמתיות עתיקות ,במטרה לשוב לאיזון ולהרמוניה ולרכוש פעם נוספת
מאסטריות-עצמית.
סיפרנו לכם שבתוך הדנ"א שלכם מקודדת התוכנית האלוהית של כל הסגולות ,התכונות,
האיכויות וההיבטים של האלוהים אבינו/אמנו .אתם שדה כוח אלקטרומגנטי; חבילה
אנרגטית של חומר אור אלוהי .בתוך כל אחד מכם מקודדים האקסטזה והאושר של האהבה
המקודשת ,התנסות אורגזמית שמעבר לכל דבר שתוכלו לדמיין בביטוי הפיזי .ההיפתחות
למרכז הלב המקודש הפיזי וההתכווננות אליו הן רק ההתחלה .הדבר מכין אתכם לתהליך
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האיחוד מחדש הרב-שכבתי באמצעותו תשובו ותתחברו בהדרגה עם ההיבטים הרבים של
עצמכם .רבים מכם חשים עתה בנוח עם התפיסה של הקשר עמנו ,הידידים ובני הלוויה
הבלתי נראים שלכם מממלכות האור .עכשיו ,מתנה נפלאה ביותר מוצעת לכם ,היכולת לשוב
ולהתחבר עם הלהבה התאומה שלכם ולחוות את אקסטזת האהבה המקודשת .שוב לא יהיה
עליכם לחוש בודדים או רעבים לקבלה אוהבת ולמתן תוקף לערככם .שוב לא יהיה עליכם
לערוג לסיפוק ,להשתוקק למישהו בפיזי אשר ישקף חזרה אליכם את יופייכם או שיעניק לכם
תחושת שייכות.
האלוהים אבינו/אמנו המתין לזמן שבו יוכל להציע לכם מתנה זו שאין דומה לה .כאשר אנו
מדברים על החזרה לאחדות ,אנו מתכוונים לכך במובן הגדול ביותר ,כמו גם ברמות מעודנות
רבות של אינטגרציה בממלכה הפיזית .אמרנו לכם שהתוכנית האלוהית לעתיד נמצאת
במקומה ,ושכללים ותנאים רבים מן העבר שוב אינם חלים על אלה מכם שצועדים בנחישות
בנתיב התודעה המועצמת .שוב לא תתגלגלו עם אחת מתוך שלוש הקרניים האלוהיות
העיקריות כמעטה הדומיננטי שלכם ,אלא כל  12הקרניים של התודעה הקוסמית יהיו פעילות
ונגישות לכם לחלוטין .בעתיד ,יהיה עליכם להחליט באילו קרניים ושילוב של קרניים
ברצונכם להתמקד ,אילו קרניים ושילוב של קרניים ברצונכם לפתח לכדי מיומנות .רבים מכם
יבחרו שלא לשוב לכדור הארץ ,אלא להצטרף ללהבה התאומה שלכם ולחברים הרבים
ממשפחת הנשמה שלכם ,בעת שאתם מקבלים משימה אלוהית חדשה במטרה לסייע לבריאה
של הגלקסיה הזהובה החדשה של העתיד .כללים ,תפיסות ותנאים רבים מההתנסות הארצית
שלכם משתנים בעת שאתם מתפתחים מבני אנוש לישויות גלקטיות ,בתהליך של שיבה אל
המעמד האמיתי שלכם כמאסטרים בממלכות האור.
כיצד תפעלו במטרה להתחבר עם הלהבה התאומה שלכם? ראשית אתם חייבים לומר "כן
לאהבה המקודשת" .אתם חייבים להשתוקק לחיבור זה עם כל הישות שלכם ,אתם חייבים
לפתוח את לבכם ושכלכם לתפיסה שטוענת שיש לכם להבה תאומה ,ושאתם מסוגלים
להתחבר עמה .היכנסו אל תוך פירמידת האור שלכם ושכבו על שולחן הקריסטל ,נועו אל
תוך מרכז הלב המקודש ואפשרו לאור ולאהבה המקודשים של האלוהים אבינו/אמנו והבורא
למלא אתכם לחלוטין .קראו ללהבה התאומה שלכם ובקשו ממנה להצטרף אליכם .אמרו את
מילות האהבה אשר ממלאות את לבכם ואת שכלכם ואז האזינו לתשובה .דעו שאתם תקבלו
תשובה; אולם אל תציבו תנאים בכל הקשור לאופן שבו הדבר יתרחש .פשוט דעו שכאשר
הזמן יהיה נכון ,הלהבה האהובה שלכם תופיע .החיבור מחדש שלכם בהיבט הרוחני יהיה
"התרחשות אישית" מאוד ,ייחודית ויקרת ערך עבורכם ועבור הלהבה האהובה שלכם .פיתחו
את לבכם לכל האפשרויות של האהבה המקודשת .אינכם צריכים לחלוק את ההתנסויות
שלכם עם אחרים ,אבל דעו שהסובבים אתכם יתחילו לחוש בשינוי שחל בכם ,ויגיבו לטבע
האוהב והנעלה שלכם .כל הסובבים אתכם יפיקו תועלת מביטויי האהבה המקודשת שלכם.
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גם אם יש לכם כבר בת/בן זוג או שותפים בביטוי הפיזי ,מותר ונכון להתחבר מחדש עם
השותף האלוהי שלכם ברוח .בעת שאתם מתחברים עם התכונות והאיכויות של החצי האחר
שלכם ומשלבים אותן ,דבר מה קסום מתרחש :אתם שבים לשלמות בתוך ישותכם ,ושוב
אינכם מחפשים מחוץ לכם אחר תוקף או אחר הדבר שלתחושתכם חסר .זו הדרך המהירה
והבטוחה ביותר להרגיש ואז ללמוד לבטא אהבה ללא תנאי ולכן ,דפוסי התדר שלכם יעלו
ואתם תתחילו להקרין אהבה מעודנת זו אל בן/בת הזוג שלכם ,אל האהובים שלכם ואל כל
הסובבים אתכם .לעתים קרובות ביותר ,בן/בת הזוג שלכם ומשפחתכם יגיבו לאהבה ללא
תנאי/המקודשת שנובעת מכם ,והיחסים ביניכם ישתנו במהירות לטובה.
נשמות יקרות רבות הסכימו ברמת הנשמה לצאת למסע לבדן בתקופת החיים הזאת ,או
להתמקד במשימה הרוחנית שלהן במקום במציאת בן/בת זוג או שותפים קרובים .אנו
אומרים לכם ,אינכם חייבים להשלים את מסעכם הארצי לבדכם ,כמו כן ,אינכם צריכים
להמתין עד אשר תתעלו להתנסות של "מצב החסד" של הממלכות הגבוהות יותר .הגיע
זמנכם להשיל את המסננים והצעיפים אשר הונחו על הזיכרון והתודעה שלכם .הגיע זמנכם
לזכור מי אתם ,וכל שאתם .זהו זמן של איחוד מחדש מהסדר הגבוה ביותר.
מיעוט קטן של להבות תאומות עשוי להתגלגל על כדור הארץ באותו זמן ,ולפעמים נקבע
שהן יפגשו זו את זו ויתאחדו .במקרה שכזה ,שני חצאי השלם הסכימו להתגלגל באותו זמן
כדי לראות כיצד להבות תאומות מתקדמות יחד בביטוי הפיזי .אלא אם שני האנשים
המעורבים צועדים בנחישות בנתיב הרוחני ומאוזנים למדי בתוכם ,האיחודים הללו לא יניבו
בהכרח מצב של חסד ואושר ,אלא יביאו למריבות ולאומללות בחייהם .לעתים קרובות קיימת
אובססיה בין השניים אשר מניבה מצב של "איני יכול לחיות עם ,אך איני יכול לחיות ללא
בן/בת הזוג" ,משום שהם לא למדו את סוד האהבה המקודשת ומשחקים עדיין במשחק
הדואליות והאהבה המבוססת על האגו הכוללת תנאים רבים.
הכניסה אל תוך פירמידת האור שלכם בממד החמישי הכינה אתכם לרמות מודעות חדשות
ולמתנות הרבות של ההארה אשר ממתינות לכם בעתיד .מדיטציית ערי האור האיצה אף היא
את תהליך ההכנה שלכם לאיחוד מחדש עם הלהבה התאומה שלכם ,וכמו כן ,עם רסיסים
רבים של עצמכם אשר הותרתם מאחור בממלכות הגבוהות יותר.
רבים מכם יחוו ספק ,ואולי רגשות שליליים מסוימים ביחס לתפיסה זו של האיחוד המחודש
של הלהבות התאומות והאפשרות לאושר אורגזמי קוסמי .אנו אומרים לכם ,אהובים ,רגשות
האהבה והאיחוד האורגזמי בגוף הפיזי מחווירים בהשוואה לאושר ולאקסטזה שאנו חווים
בממלכות הגבוהות יותר .אנו נמצאים במצב קבוע של חסד ואושר ,אבל המתנה היקרה מכל
מתרחשת כאשר אנו מתמזגים עם המשלים האלוהי שלנו ,ממזגים את המהות שלנו ואת כל
שאנו .בכל רמה ממדית גבוהה יותר ,מצב האושר/האקסטזה של האהבה המקודשת מועצם.
55

אתם ,כבני אנוש ,לא הייתם מסוגלים לשאת את העוצמה והנפלאות של האהבה המקודשת
של הבורא כפי שאנו חווים אותה בקביעות .האם אתם מוכנים לבחון רמה חדשה זו של
מודעות קוסמית? האם אתם מוכנים לקבל מתנה אלוהית זו אשר מוצעת לכם? אין דבר
להפסיד והכל להרוויח .הלהבה התאומה שלכם ממתינה לקריאתכם .כאשר אתם אומרים "כן
לאהבה המקודשת" ,אתם תרגישו בשינוי דרמטי במרכז הלב המקודש שלכם בעת שהוא
מתכונן לקבל את מתנת האהבה המקודשת שנשלחת מהאלוהים אבינו/אמנו .החיים
הארציים שלכם ישתנו לעד .זמנו אותנו ואנו נדריך אתכם ונסייע לכם בכל דרך אפשרית .דעו
שאני עמכם תמיד ושאתם אהובים עד אין קץ.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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