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מאסטרים אהובים ,המסע שלכם אל הדחיסות היה הרפתקה לא קטנה והשתרע על פני
מיליוני שנים בזמנכם .הסברנו כיצד ,ככל שנעתם עמוק יותר ויותר אל תוך הריק הגדול
וחשכת החלל ,סייעתם למלא את הריק באור ,בחומר ,במרקם ובצורות שמעבר לדמיון הפרוע
ביותר שלכם .ואז ,על פי התוכנית האלוהית ,השקעתם את עצמכם בתוך כל מציאות חדשה
שסייעתם לעצב ,כדי שתוכלו לחוות את הבריאה על כל צורותיה המגוונות הנפלאות הרבות.
כך החלה ההגשמה של חומר מוצק באמצעות מחשבה טהורה שהובאה מתודעת הבורא
העליון ,ואחר-כך מתודעת האלוהים אבינו/אמנו של כל יקום ,ובסופו של דבר באמצעות
המחשבות שלכם ,בעת שהתרחקתם יותר ויותר ממקור הבריאה הטהור.
לאחר שנולדתם אל תוך התודעה האינדיבידואלית שלכם והבנתם שאתם ניצוץ אלוהי של
הבורא העליון ,כל היש ,הבנתם שנועדתם לצאת למסע אל תוך הריק הבלתי מוגשם האדיר
כשליחים של אור ,משום שהדבר קודד עמוק בתוך נשמתכם הנצחית ולבכם המקודש .אתם,
יחד עם כל "ניצוצות התודעה הערים" האחרים ,נועדתם לחוות את כל המגוונות הנפלאה של
הבריאה עבור הבורא ,האלוהים אבינו/אמנו ,וכל ישויות האור הדגולות אשר נותרו בממלכות
הגבוהות.
אנו מספרים לכם זאת משום שברצוננו להדגיש באוזניכם עד כמה אתם עתיקים ומורכבים.
באתם אל תוך תקופת החיים הזאת עם ידע עשיר ושושלת מורכבת ועשירה המקודדת בדנ"א
שלכם ,במבנה התאי שלכם ,בגוף המנטלי ובגוף הרגשי שלכם ובמערכת הצ'אקרות הנרחבת
של התודעה שלכם .לעתים קרובות תהיתם מדוע בני המשפחה שלכם כה שונים כאשר,
מנקודת מבט צרה ,דומה שהגיעו מאותה שושלת ומאותם הורים .השושלת של המשפחה
הארצית שלכם בתקופת החיים הזאת היא רק חלק מזערי מהמורשת העצומה ויקרת הערך
שלכם.
אתם הפרדתם את התודעה שלכם או פיצלתם את עצמכם מיליון פעמים כדי לחוות את
המגוונות הגדולה של הבריאה ,ואתם גם התאחדתם מחדש עם רבים מההיבטים המרובים של
עצמכם יותר פעמים מכפי שתוכלו לספור .בכל פעם שעשיתם זאת ,הוספתם מידע מורכב
והתנסויות ייחודיות נוספות לבנק הזיכרון שלכם .ככל שהרחקתם לכת משלמות הבורא
העליון ,וככל שהעמקתם לנוע אל תוך הרב-ממדיות ,כך הפכו הבריאות שלכם דחוסות יותר
ומושלמות פחות ,משום שהיה לכם פחות ופחות חומר אור טהור עמו יכולתם לעבוד .לכן,
אין כל האשמה ואין כל צורך ברגשות אשמה וכשלון .הייתה זו חוויית למידה; אולם עכשיו
הגיע זמנכם לתבוע לעצמכם מחדש את המאסטריות שלכם ואת היכולת לברוא דברים יפים
והרמוניים בהתאם לתכנית האלוהית המקורית .עתה משאתם מודעים לכך שיש לכם את
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העוצמה להתחבר לאספקה הבלתי נדלית של חומר חיים ראשוני טהור ולאור ולאהבה של
הטוהר והשלמות ,למה אתם ממתינים? דחיית זכותכם האלוהית מלידה היא בדיחה ,והעצמי
הגבוה שלכם לא יחדל לדחוף אתכם בתקיפות כדי לעזור לכם להתעורר ולתבוע לעצמכם את
המורשת המלכותית שלכם.
הסברנו כיצד ספקטרום האור והצל נברא ביקום הזה כך שתוכלו לחוות את הדואליות
והקוטביות .בממדים הגבוהים יותר ,הקרובים ביותר לאלוהים אבינו/אמנו ולשמש המרכזית
הגדולה ,ספקטרום הדואליות צר מאוד; אולם ,הוא הפך רחב יותר ומודגש יותר בעת שכל
ממד נבנה עד אשר הגיע לדואליות המרבית אותה אמור היה לחוות .אתם מודעים לכך שלא
נקבע או שלא הייתה כוונה שהאנושות תשקע כה עמוק אל תוך הדואליות והקוטביות ועקב
כך תסבול כאב וסבל רבים כל-כך .הגיע הזמן שהעיוותים והפרזות העבר ישובו להרמוניה,
ותשוקתנו הגדולה ביותר היא לסייע לכם לעבור תהליך זה בקלות ובחן.
שמעו בבקשה את דברינו :אף אחד או אף ישות בממלכות הגבוהות יותר או הבלתי נראות לא
שפט אתכם מעולם; אתם אלה ששופטים את עצמכם! על פי החוקים האוניברסליים של
הסיבה והמסובב ,כל המחשבות ,הכוונות והמעשים שלכם מאוחסנים בתוך שדה ההילה
ומערכת הצ'אקרות שלכם ,ואתם מקרינים את דפוסי התדר אשר נוצרים עקב כך ,אשר
זורמים מכם בדפוס אינסופי ושבים אליכם כתדרים דומים ובמידה שווה .בעבר ,נדרשתם
תכופות לתקופות חיים רבות כדי לקצור את גמול הפעולות החיוביות והאוהבות ,או לחוות
את תוצאות הפעולות השליליות או הפוגעות .לכן ,לעתים קרובות ביותר לא היה ברור
שה"צדיקים" אכן זוכים בגמול ,ושה"חוטאים" מקבלים אף הם את גמולם הצודק .שוב ,אף
ישות גדולה כקטנה אינה מעניקה גמול או מענישה .החוקים האוניברסליים החלטיים והעצמי
הגבוה שלכם עצמכם מנטר את ההתקדמות שלכם או את היעדרה .ובכך סולל את הדרך
שלמולכם ומברך אתכם בנסים גדולים וקטנים ,או על-ידי הנחת מכשולים נוספים בדרככם
בתקווה שתתעוררו ותעלו על ספירלת ההתעלות.
אהובים ,רבים מדי מכם נושאים נטל כבד מן העבר ,טעויות שעשיתם בתקופת החיים
הנוכחית וגם התניות ישנות וזיכרונות קבורים של אירועים כואבים או פעולות מכל תקופות
החיים הקודמות שלכם .היאחזות בזיכרונות הללו או נשיאת "נטל אי הצדק" שוב אינן
משרתות אתכם .הגיע הזמן שתאפשרו לנו לעזור לכם לרפא את זיכרונות העבר הכואבים,
ממש כפי שאנו מנקים את העיוותים של דפוסי האמונה של התודעה הקולקטיבית שבממד
השלישי והממד הרביעי ומחזירים ממדים אלה לספקטרום הדואליות שתוכנן עבורם במקור.
כאשר ירדתם אל תוך ממלכות התודעה המוגבלות ,ממברנות אור הונחו סביב הסלילים
הרבים של הדנ"א שלכם ,והשאירו רק שניים מהם כשהם נגישים ופעילים .ממברנות אור
הונחו גם על פני הזיכרון שלכם ,כמו גם סביב חבילות האור של החוכמה אשר מאוחסנות
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בתוך מבנה המוח הגבוה שלכם .צעיף הונח על פני הזיכרון שלכם ,כך שלעתים קרובות ביותר
לא יכולתם לזכור את הגלגולים הקודמים שלכם ,כיוון שזיכרון כל טעויות ושגיאות העבר היה
מהווה נטל גדול מדי .הייתה זו פעולה של חסד ,כיוון שקשה לכם מספיק לסלוח לעצמכם על
השגיאות והשיפוטים המוטעים שלכם בתקופת החיים הזאת ,ועל אחת כמה וכמה על ליקויי
העבר .ממברנות אור מגבילות אלה מתפוגגות לאיטן ככל שאתם שבים לאיזון ולהרמוניה
ומתקדמים על גבי ספירלת ההתעלות והאיחוד מחדש .ממברנת אור הונחה על גבי השער
שבאחורי לבכם המקודש ,עד אשר יגיע זמנכם להתחיל במסעכם חזרה אל תוך הממדים
הגבוהים יותר וממלכות האור.
אולם ,אתם ורק אתם הנחתם ממברנת הגנה על פני המערבולת הקדמית של מרכז הלב
המקודש שלכם ,משום שנפגעתם ,התאכזבתם והתפכחתם מאשליות לעתים כה קרובות .לאט
אבל בבטחה ,באמצעות הטכניקות שהענקנו לכם ,המסתם את הממברנות המגבילות הללו כך
שהאור והאהבה יכולים לזרום בחופשיות אליכם ומכם כפי שהיו אמורים לעשות .כדי
להתחבר לתדרי האור המתעצמים ללא הרף ולהקרינם ,אתם חייבים להיות מסוגלים לשלב
ולמלא את ישותכם בדפוסי רטט מתקדמים אלה ,ואתם חייבים להיות מוכנים להקרין אותם
מטה אל לב כדור הארץ ואז להקרין אותם החוצה אל העולם הגדול באמצעות שער מרכז הלב
המקודש שלכם ~ הן מצדו הקדמי והן מצדו האחורי.
זכרו ,אמרנו לכם שכאשר באתם לראשונה לכדור הארץ ,הייתם עמוד אור קריסטלי זוהר.
לאט לאט שקעתם אל תוך הדחיסות ,התחלתם לבנות "צלב" של חומר שהפך כבד יותר ויותר
ככל שספקטרום האור והצל שלכם גדל .עכשיו אתם אוהבים את הרסיסים הללו אשר
בראתם חזרה אל האיזון וההרמוניה ,בעת שאתם תרים אחר תדרי אור גבוהים יותר ויותר
ומתחברים אליהם .אתם נמצאים בתהליך של הפיכתכם ל"צלב" של אור ,אהובים ,בשעה
שמערכת הצ'אקרות השידרתית שלכם מתלקחת ומקרינה אור ואהבה מצדו הקדמי והאחורי
של מרכז הלב המקודש שלכם.
אמרנו לכם שוב ושוב ל"רפא את העבר ,לכתוב את העתיד ואז לחיות בהווה" ,משום שרגע זה
הוא נקודת הדממה או מרכז העוצמה של הבריאה .מדוע שלא תנועו אל תוך מרכז הספירלה
הזאת ,אל עין הדואליות והקוטביות שם הכל רגוע ושליו ,ומלא בחומר כוח חיים ראשוני,
עשיר וטהור אשר רק ממתין לכך שתעצבו אותו לכדי חזון העתיד שלכם? ברגע זה ממש ,בעת
שאתם נעים אל תוך מרכז הלב המקודש שלכם ,אתם יכולים לחוות את האהבה העמוקה
והחמלה של האלוהים אבינו/אמנו ושל הבורא העליון ,ולדעת שאתם בנים ובנות יקרים אשר
מבצעים משימה חשובה ,וששום דבר שתאמרו או שתעשו יכול לעמעם אהבה זו.
זכרו ,ניתן לרפא את הגוף הרגשי ,הגוף המנטלי והגוף האתרי שלכם ולהחזירם לשלמות
באמצעות מתנת הסליחה .עמדו למול מראה והביטו עמוק אל תוך עיניכם או כנסו אל
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פירמידת האור שלכם ושכבו על שולחן הקריסטל .אמרו" :אני סולח לעצמי על כל פעולה,
מחשבה או מעשה מן העבר ,ההווה או העתיד ,במציאות זו או בכל מציאות אחרת ,אשר לא
היו עשויים מתדרי האהבה המקודשת .אני סולח לכל אדם שלהרגשתי נהג בי שלא בצדק
בתקופת החיים הנוכחית או בכל תקופת חיים אחרת ואני משיב לו ,עטופים בבועה של
אהבה ,את כל הזיכרונות השליליים ,האנרגיות הצורמות והעתידים האפשריים שבראנו יחד.
אני מבקש ממלאכי הסליחה למלא את כל היבטי ישותי בתדרים של אור ואהבה ,כדי שאוכל
להפוך ממוקד בנשמה וממורכז בלב כנושא אור וכמאסטר".
נשמו עמוק בעת שאתם נעים אל תוך מרכז הלב המקודש שלכם .אפשרו לאור ולאהבה
הטהורים לזרום מטה דרך העצמי הגבוה שלכם .הרגישו כיצד מרכז הלב שלכם מתרחב בעת
ששיקוי אהבה אלוהי זה מחלחל לעומקי ישותכם .אהבה מקודשת היא שמשחררת אתכם
מהכבלים אשר בראתם סביב עצמכם ,אשר קושרים ,מגבילים ומסבכים אתכם
באינטראקציות קרמתיות .כאשר אתם מכחישים אהבה זו ,אתם מכחישים את המורשת
שלכם ואת זכותכם האלוהית מלידה .בצעו תרגיל זה לעתים קרובות ככל שיידרש עד אשר
תרגישו שקיבלתם את האמת שאתם ראויים לסליחה.
סליחה עצמית אשר מובילה לסליחה לכל האחרים היא צעד אינטגרלי בתהליך של פתיחת
השער למרכז הלב המקודש שלכם ,ושער הלב שלכם חייב להיות פתוח אם ברצונכם להתחבר
בהצלחה ללהבה התאומה שלכם .אתם חייבים לעשות מאמץ ממוקד לחזור להרמוניה ולאיזון
בתוך ישותכם ,כדי להיות מוכנים להתחבר עם המקביל האלוהי שלכם .מערכות היחסים
הארציות ,הכואבות והלא-מספקות שלכם הן תוצאה של תחושות פנימיות של חוסר ערך,
אשמה ,פחד או כישלון ודחייה .קרב המינים הוא למעשה קרב פנימי עם העצמי ,שבו אתם
משליכים את "הצרכים ,הרצונות והתשוקות" שלכם החוצה על מישהו אחר ,בתקווה שהוא
יוכל לספק לכם את מה שחסר לכם בתוככם .מערכות היחסים שלכם ישקפו אליכם ללא ספק
את האנרגיות השליליות עליהן עליכם להתגבר ,כמו גם כמה מהתכונות החיוביות שאתם
רוצים לאמץ לעצמכם .כל אחת מהן יכולה לגרום לכם כאב או סיפוק ,בהתחשב בדרך שבה
אתם רוצים "לשחק במשחק מערכות היחסים" .מערכות יחסים פיזיות שליליות המבוססות
על פחד הן נוקשות ,מגבילות ומכונסות בעצמן .מערכות יחסים מקודשות המבוססות על
אהבה ואשר השראתן מן הרוח ,מאפשרות לכל צד לשלב ולבטא את התכונות החיוביות של
הטבע הגברי והנשי המהותי שלו .הן מתמקדות בשלמות ובאחדות אך גמישות ומאפשרות
חופש ביטוי.
בעת שאתם מרוממים את התודעה שלכם ושבים להרמוניה פנימית ,אתם מקרינים עוד דפוסי
תדר מעודנים ועקב כך ,תמשכו אליכם את האנשים אשר מקרינים רמה דומה של ספקטרום
האור ואשר חשים בה בנוח .תהליך האיחוד מחדש כרוך בצירוף מחודש של היבטים ורמות
רבים של משפחת הנשמה שלכם אשר מורכבת מהמשפחה הארצית ,מהמשפחה הסולרית,
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הגלקטית והאוניברסלית שלכם ומההיבטים הרבים של "העצמי" ,הכוללים את הלהבה
התאומה האלוהית שלכם ואז בסופו של דבר ,את שלמות נוכחות האני הנני שלכם.
אהובים ,מדוע שלא תתחילו בתהליך הסליחה עכשיו ,ותעשו מאמץ ממוקד לפתוח את שער
מרכז הלב המקודש שלכם ,כך שמתנות נפלאות אלה תוכלנה להגיע אליכם? קראו לנו
ואפשרו לנו לסייע לכם .זכרו ,אנו נמצאים במרחק של פעימת לב ומחשבה .אנו עוטפים
אתכם באהבה מקודשת ונטולת תנאים.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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התחברו למקרו-תודעה שלכם ולמודעות המקרוקוסמוס שלכם
פברואר 2007

מאסטרים אהובים ,האם אתם מוכנים להרחיב את הראיה שלכם אל מעבר ל"עולם הקטן"
הפרטי שלכם או המיקרו-מציאות שלכם? האם אתם מוכנים ונכונים לקבל את האמת שאתם
משפיעים על כל אחד ועל כל דבר ביקום הזה ,במידה זו או אחרת ,ושכל אחד על כדור הארץ
ובכל ממלכה אחרת משפיע עליכם גם כן?
אתם מיקרוקוסמוס או יקום זערורי בתוך המקרוקוסמוס אשר מכיל את מכלול חוויית הכל-
יקום .תיארו אתכם כ"תא" בתוך לב/תודעת הבורא העליון וזהו תיאור תקף .ככל שהבורא
העליון מקרין עוד ועוד משיקוי החיים בכל רחבי הכל-יקום ,הוא משפיע על כל הבריאה.
אינכם יכולים להסתתר מפניו .אינכם יכולים להכחיש אותו .עורק החיים שלכם למקור שלכם
הופך חזק יותר ומשכנע יותר כל העת .מרכיב המגנוט הופך חזק יותר ,ואתם ממגנטים אליכם
בכמויות גדולות יותר ויותר את שתבעתם לעצמכם כמציאות שלכם .אם אתם מאמינים
שאתם חייבים לחיות בעוני ובתוהו ובהו ,מציאות זו תתעצם ותתגבר בחייכם .אם קיבלתם
את האמת שאתם ראויים לחיים של יופי ,שמחה ושגשוג ,מציאות זו תתממש עבורכם )אם
תנקטו בצעדים הדרושים ,כפי שתוארו במסרים האחרונים שלנו(.
דומה שעורק החיים שלכם נגרר ונמשך לכיוונים שונים בשעה שהרוח מנסה למשוך את
תשומת לבכם .אתם יכולים להתנגד ולהימנע ,לבעוט ולצעוק ,אבל בסופו של דבר תנועו
קדימה על גבי ספירלת ההתפתחות .דבר לא יעצור את מחזור ההתפתחות שנמצא עתה
בתנופה מלאה .עצמי הנשמה דוחק ודוחף כל אחד ,במידה זו או אחרת ,במאמץ להשיג את
תשומת הלב של כל נשמה .אף אחד אינו יכול להחזיק ב"סטטוס קוו" ,לשייט ולרחף,
ולהתעלם מהקריאה להתעורר .אתם חייבים לגדול ולהתעלות בתודעה שלכם ,או לשקוע
עמוק יותר אל תוך התוהו ובהו וההגבלה ,לדחות את הבלתי נמנע .לעתים קרובות אמרנו:
"נועדתם לחזור למצב מושלם ,מדוע שלא תיהנו אפוא מהמסע".
אתם יכולים לראות בקלות היכן קיימת בעולמכם ההתנגדות החזקה ביותר .קיימת צורת
מחשבה חזקה מאוד שנבנתה בחמישים השנים האחרונות לערך .זו צורת מחשבה של
השמדה ,תשוקה במוחות של נשמות רבות להשמיד את כל אלה שאינם מצייתים לתורות
ולכללים תרבותיים או דתיים מסוימים .דומה שהשרידים האחרונים של הדעות הדוגמטיות
של הממד השלישי/רביעי עולים אל פני השטח כדי שניתן יהיה להתמירם .זהו קרב לחיים או
למוות עבור רבים והוא מבוסס על פחד .פחד מכך שהצדק אינו לצדם .פחד מהבלתי ידוע.
פחד משינוי ופחד מאיבוד שליטה .לרוע המזל ,אלה אשר מחזיקים באמונות הללו ימשכו
אליהם את הדברים מהם הם מפחדים יותר מכל.
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באזורים בעולם בהם דבר זה מתרחש זהו אירוע מיקרוקוסמי .דומה שאזורי הקונפליקט
מבודדים ומנותקים משאר העולם ,כך שהמדינות/הטריטוריות המקיפות אותם לא יזדהמו.
ברצוננו שתדעו שאנו משתמשים בחלק מהאור והאהבה נטולי התנאים והיפהפיים שאתם,
לוחמי האור ,שולחים ,כדי להציב מגנים והגנות סביב אזורים בהם השלום הוא צורת
המחשבה הדומיננטית ,כדי שהזיהום לא יתפשט .ככל שאתם מרחיבים את התודעה שלכם
ומתחילים להשתמש בתודעה המקודשת או במקרו-תודעה שלכם ,המציאות שלכם תשתנה
במהירות רבה מאוד .את הדבר הזה הסברנו לכם בשנים האחרונות ,כאשר ניסינו לסייע לכם
להביא לכדי שלמות את טכניקות המאסטריות של מצב האלפא .המיקרו-תודעה היא תודעת
הבטא שלכם ,בעוד שתודעת האלפא מאסטר היא המקרו-תודעה אשר עוזרת לתת מודע
שלכם להפוך למודע בעת שכל התכנות הסובייקטיבי השלילי הישן מן העבר משתחרר
ומותמר ,והתודעה המודעת הופכת פתוחה לקבלת מידע קוסמי מממלכות הידע הגבוהות
יותר.
מקרו-מודעות נחווית באמצעות מרכזי התודעה המקודשת והלב המקודש .הלב המקודש
מבצע סינון של האנרגיות של שלוש הצ'אקרות הנמוכות יותר ומאיר אותן בעת שהן
מתאחדות בהדרגה ועובדות בהרמוניה עם מערכת הצ'אקרות הגבוהות יותר .המקרו-תודעה
המקודשת היא צירוף מאוחד של חצי המוח הימני וחצי המוח השמאלי ויש לה פוטניצאל
להתחבר לרמות המידע הגבוהות אשר מאוחסנות בחבילות החכמה שממוקמות בצדו האחורי
של המוח ,מהמוח המוארך )המקום בו מתחיל מרכז צ'אקרת ההתעלות( ועד לכתר.
הסוד ,אהובים ,הוא להישאר ממורכזים בלב המקודש ,בעת שאתם מרחיבים את התודעה
שלכם והזוהר שלכם מתפשט לכדי מעגלי אור גדולים יותר סביבכם ,ובכך מרחיב את מעגל
ההשפעה שלכם .הישארותכם ממורכזים בלב היא אחד מהכללים החשובים ביותר בתהליך
החיבור מחדש עם הלהבה התאומה שלכם ,או החיבור לאהבה המקודשת של התודעה
המאוחדת .למידת הטכניקה של הנשימה האינסופית מהווה אף היא חלק אינטגרלי מהתהליך.
אתם מבינים ,כאשר אתם מתרגלים את נשימת האינסוף ,השאיפה מתחילה במרכז הלב
המקודש שלכם ,נעה חזרה מעלה דרך הצינור הפראני )שמול עמוד השדרה שלכם( ,ויוצאת
במוח המוארך בצד האחורי של המוח .סובבת סביב ראשכם ונכנסת שנית אל תוך מרכז הלב
המקודש שלכם .אפשרו לאנרגיה הזאת למצוא את הנתיב שלה .בין אם היא נעה פנימה או
החוצה באזור עצם החזה ,הלב הגבוה ,או ממרכז מקלעת השמש ,אין זה משנה; כל מקום בו
היא מבקשת להיכנס או לצאת הולם עבורכם .הנשימה שלכם יודעת את נתיבה ,כל שעליכם
לעשות הוא להתמקד בנקודות היציאה והכניסה בעת שאתם נושמים .לאחר שהיא נכנסת
לגוף במרכז הלב המקודש ,הנשיפה נעה מטה לאורך הצינור הפראני ,שוב ,בתוך הגוף ,מול
עמוד השדרה ,ויוצאת דרך צ'אקרת השורש ,חיץ הנקבים )האזור הקטן שבין פי הטבעת
לאיברי המין( .הנשימה ממשיכה בנתיבה בקדמת הגוף ונכנסת פעם נוספת במרכז הלב
המקודש שלכם.
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רבים מכם תרגלו בנאמנות טכניקה זו מזה זמן מה ,ואתם מוכנים לשלב הבא .אתם מבינים,
בכך שאפשרתם לנשימה לצאת בנקודת המוח המוארך ,סייעתם להפעיל את צ'אקרת
ההתעלות שבבסיס הגולגולת ,ובכך התחלתם בתהליך של היפתחות לרמות ממדיות גבוהות
יותר של המוח ,אשר מעניקות גישה לרמות תדר גבוהות יותר של התודעה .רוב האנשים
אשר קוראים את המסרים הללו מוכנים לשלב הבא ,ורבים מכם כבר השלימו את תהליך
פתיחת נתיב השער שבצדו האחורי של הלב .שער זה מעניק לכם גישה לערי האור
השמימיות ,ואם ביקרתם בעיר האור אשר בממדים הגבוהים יותר שבאזורכם ,באמצעות
פירמידת האור שלכם שבממד החמישי ,נתיב השער שלכם הנמצא בצדו האחורי של הלב כבר
פתוח ומתפקד.
כאשר התגלגלתם לראשונה על כדור הארץ ועטיתם בהדרגה כלי פיזי ,עמוד האור שלכם היה
רחב כמו הכתר שלכם )ההילה שמעל לראש מסמלת כתר אור זה שמתחבר עם העצמי הגבוה
שלכם ,וכל הדרך חזרה לאלוהים אבינו/אמנו והבורא העליון( .אנרגיה נמרצת ומעניקת-חיים
זו זוהרת מהצד הקדמי והאחורי של צ'אקרת הלב שלכם ואל העולם שסביבכם .במשך הזמן,
לאחר השקיעה אל הדחיסות של סביבת הממדים השלישי והרביעי וההתנסות ב"כאב ראש"
גדול כל-כך ,רובכם בניתם בהדרגה מגן אתרי סביב לבכם ,ובכך צמצמתם את זרימת האור
והאהבה אליכם ומכם .ממברנה אתרית של אור הונחה על פני השער האחורי של הלב ,והיא
נועדה להיוותר בשלמותה עד אשר האנושות תהיה מוכנה להתחיל לעלות חזרה אל ממלכות
האור .הרגע הזה הגיע עתה.
כדי להאיץ בתהליך של הפעלה ופתיחה מלאות של שער זה ,נבצע כעת שינוי קטן בטכניקה
של נשימת האינסוף .אולם חשוב שתתרגלו את הטכניקה הראשונה ,כפי שתוארה למעלה,
לזמן מה עד אשר היא תהיה מוכרת ונוחה לכם ,ותוכלו לעשותה בקלות וללא מאמץ מודע.
כאשר אתם יכולים לעשות זאת ,אתם תדעו שהתהליך "הוצפן בתוככם" ויתרחש ללא מאמץ
מודע .אז אתם יכולים להתחיל בחלק השני של התהליך .יש רק שינוי מזערי אחד ,אך חשוב
מאוד :במקום שהשאיפה תצא מבסיס הגולגולת ,או מאזור המוח המוארך ,דמיינו שהיא
יוצאת מצדו האחורי של הלב המקודש )או השער בצדו האחורי של מקדש לבכם בפנימי(.
הנשימה תעלה מעלה וסביב הראש ותחזור ותיכנס אל הגוף באותו מקום ,בצדו הקדמי של
הגוף .היא תמשיך מטה על גבי הנשיפה בעת שהיא יוצאת דרך צ'אקרת השורש ונכנסת
לקדמת הגוף על גבי השאיפה .לאחר שתרגלתם לכדי שלמות את הטכניקה הזאת ,אהובים,
עשו מאמץ מרוכז לתרגל את הטכניקה הזאת כמה פעמים בכל יום ,ולו רק לחצי תריסר
נשימות לערך .הדבר יאיץ את התהליך ויסייע להביא עירוי גדול יותר של אור הבורא האלוהי.
אמרנו בעבר ,ונדגיש זאת שוב :ידע/חכמה העטויים אהבה/חמלה וכוונה/פעולה ממוקדות
בוראים את העוצמה אשר מחזיקה במפתחות למחסן האוניברסלי של הפוטנציאל הבלתי
מוגשם; פוטנציאל שרק ממתין לכם שתעצבו אותו ושתבראו כל דבר שאתם יכולים לדמיין.
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דמיינו שנשימת האינסוף שאתם מכניסים אל גופכם מלאה במיליוני חלקיקי יהלום תת-
אטומיים של אור ואהבה ,ושהאנרגיה המפעילה היא אהבה .הנוסחה פשוטה אפוא :מקדו את
הכוונה שלכם במה שאתם רוצים לברוא ,מלאו את עצמכם בשיקוי החיים והציפו אותו
באהבה טהורה הנשאבת מלבכם המקודש .אהובים ,זוהי נוסחה קסומה שאינה יכולה
להיכשל.
האלוהים אבינו/אמנו ,האלוהים והמלאכים הנעלים בראו פירמידות אור חיות בתוך כל רמה
של הבריאה ,כדי שתוכלו להשיג גישה לאבני הבניין של החיים .צורות מעניקות-חיים אלה
מאפשרות לכם גישה לתדרי אור שהם מרכיבים הכרחיים בטרנספורמציה ,כדי שאתם ,כבני
אנוש ,תוכלו לחזור למצב תודעה נעלה ,למצב האלוהי שלכם .הדרכנו אתכם להיכנס אל תוך
פירמידת האור והעוצמה שלכם אשר בממד החמישי ,להביע בברור את כוונותיכם ולתאר
באופן ספציפי את שאתם מבקשים לברוא .הצהירו שאתם מבקשים שדברים אלה יהיו
ערוכים עם טובתכם הגבוהה ביותר ,ועם טובתו הגבוהה ביותר של הכלל.
בשעות הערות שלכם בצעו את שתואר למעלה והשתמשו בטכניקת נשימת האינסוף בעת
שאתם מדמיינים את זרם החיים הקוסמי זורם מטה דרך הקריסטל שלכם בעל שני הקצוות
ואל תוך פירמידת האור שלכם וממלא אותה בחומר אור אלוהי ,מפעיל ומצית את חזונכם.
ככל שתתרגלו את טכניקת נשימת האינסוף ,אתם תתחילו את שניתן לכנות בשם "אפקט
טפטוף" שבו האנרגיה תזרום בהדרגה מהפירמידה שלכם ואל תוך ספרת התודעה שלכם,
תפתח את הדרך ,תביא השראה ,תדריך ותכוון אתכם בעת שאתם ממשיכים בנחישות,
בבטחה ,לברוא את החזון שלכם ולהביאו לכדי התגשמות.
הדבר נכון גם לגבי אנרגיות של תדר גבוה הנובעות מערי האור .ברגע שיצרתם את החיבור,
מתחיל תהליך "טפטוף" זה ,דרכו זורם זרם קבוע של דפוסי תדר במידה הנכונה אל תוך
פירמידת האור שלכם ומטה דרך עמוד האור שלכם ועד אליכם .דמיינו שהעתק אתרי של
עצמכם שוכב על שולחן הקריסטל שלכם .הוא נשאר שם כאשר אתם ממוקדים בגוף הפיזי,
ואתם תתמזגו עמו כאשר תבקרו בפירמידה שלכם ותשכבו על גבי שולחן הקריסטל .בכל פעם
שאתם מתמזגים עם היבט זה של עצמכם בממד החמישי ,אתם תספגו עוד מתדרי האור
המעודנים אשר שולבו אל תוך ההעתק האתרי שלכם בזמן היעדרותכם .אתם מבינים,
אהובים ,אנו עושים את כל הניתן כדי לסייע לכם בתהליך טרנספורמציה דרמתי זה ,אבל
אתם חייבים לעשות את חלקכם כדי שיצליח .לבבות יקרים ,שינויים רבים נישאים על גבי
הרוח ,ואנו נעניק לכם הדרכה בדרכים רבות כדי שתוכלו לשלב את החכמה המתקדמת שהיא
כה חיונית להתרחבות שלכם אל תוך מודעות של מקרו-תודעה .אל תתייאשו ,אלא היו
שקדנים .המאמצים שלכם יזכו בגמול גדול .דעו שאנו לצדכם תמיד ,להדריך אתכם ולסייע
לכם .אנו אוהבים אתכם מאוד .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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שילוב והצתה של להבת קרן היהלום
מארס 2007

מאסטרים אהובים ,האנושות זוכה בדחיפות קלות ובהשראה בכל דרך אפשרית לנוע קדימה
אל רמת ההארה הבאה .חשוב ביותר שתתאמצו לשלב ,להפעיל ולהקרין את הכמות המרבית
של אור הבורא הנגישה לכם .כפי שהיה בראשית הזמנים על כדור הארץ ,אלה מכם אשר
נמצאים בתהליך של שיבה אל הדרך המקורית של חוויה מאוזנת והרמונית ,יקבלו בהדרגה
גישה לעוצמה ולנפלאות הדינמית של מהות הבורא העליון.
כדור הארץ והאנושות הופכים לנושאי אור רב ממדיים בעת שהזוהר מהבורא העליון
והאלוהים אבינו/אמנו חודר למערכת השמש ולכדור הארץ באמצעות השמש המרכזית
הגדולה של גלקסיית שביל החלב .מערכת רשת הקריסטל נושאת את הקידודים ואת התרשים
האלוהי לשובכם לרב-ממדיות ,כמו גם את התרשים האלוהי עבור העתיד של כדור הארץ
והאנושות .אולם ,באחריות כל אחד מכם להתחבר למערכת רשת זו באמצעות ערי האור
הגדולות ,ולהתחיל לפענח את הצפנים שקשורים אליכם ,למשימה שלכם ולאזור המגורים
הספציפי שלכם.
בזמנים אלה של שינויים מהירים ,אתם תגלו שדפוסי האנרגיה של הטבע הרב-ממדי החדש
שלכם מתנדנדים על פני טווח רחב של תדרים ,משום שמערכת רשת הקריסטל מתוכנתת
לדפוסי הרטט הגבוהים ביותר שבני האדם בכל אזור מסוגלים לשלב בכדור הארץ ובעצמם
ולעגן על כדור הארץ ועצמם .זה תהליך כפול :מערכת הרשת תשפיע על האנושות באמצעות
הצפנים המתקדמים שלה לעתיד ,והאנושות תשפיע על מערכת הרשת בעת שכל אדם מעגן
את האור החי מערי האור השמימיות.
אנרגיה מלאה בפוטנציאל בלתי מוגשם מ"כל היש" וכל שיהיה אי פעם ,מגיעה מתודעת הכל-
יקום המכונה הבורא העליון .אנרגיה זו היא בלתי מוגבלת ובלתי נדלית .לא ניתן לאבד או
להרוס אנרגיה ,היא משתנה ~ מתפשטת או מתרחבת ~ על פי כוונות/תשוקות/פעולות
הבורא-השותף; היא מתגשמת לכדי צורות חדשות בעלות תדרים/רטטים/דפוסים ספציפיים
הנמשכים מחומר כוח-החיים הראשוני אשר נשלח על גבי נהר החיים/האהבה מהבורא
והאלוהים אבינו/אמנו.
הבעיה היא שרובכם שכחתם כיצד להתחבר לנהר האור/האהבה; אולם ,אם אתם פועלים על
פי חוקי ההתגשמות האוניברסליים ,יש לכם את היכולת להביא את החזונות ,החלומות
והתשוקות שלכם לכדי התגשמות פיזית .תמיד הייתם בוראים-שותפים על המישור הפיזי ~
של שמחה ,שלום ושפע או של עוני ,סבל והגבלה.
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אתם חייבים לנוע אל מעבר ל"מבנה האמונה של התודעה הקולקטיבית" ולשאוף באופן פעיל
לבצע "התאמת גישה" באמצעותה תהפכו מודעים לכך שאתם בוראים-שותפים אשר ראויים
לכל היופי ,השפע והנדיבות של היקום ותתבעו אותם לעצמכם .העדיפות הראשונה שלכם
חייבת להיות ללמוד ולשלב את חכמת החוקים האוניברסליים ,וכיצד לעבוד בהרמוניה עם
מרכיבי הטבע של היקום .זהו שלב אינטגרלי לקראת הפיכתכם מיומנים בדבר אליו אתם
שואפים כבוראים-שותפים בהרמוניה עם המשימה האלוהית שלכם.
התגשמות הצורה מתרחשת ללא הרף ללא קשר למה שאתם עושים או לא עושים; זה פשוט
מה שקורה על פי חוק טבעי .אי לכך ,על-ידי כך שתעבדו במודע בהרמוניה עם תהליך זה,
תואץ התקדמותכם .או אתם יכולים להתעלם מהחוק וחייכם יהיו מלאים בתשוקות לא
מודעות ולא מועילות שיניבו תוצאות אקראיות ולעתים קרובות קאוטיות.
ככל שאתם מרחיבים את המודעות שלכם ,תובעים לעצמכם את המאסטריות העצמית
ומתחברים מחדש להיבטים הרבים של העצמי האלוהי שלכם ,אתם זוכרים את "מדע
הרוחניות" ואת החוקים הבלתי משתנים שמושלים באנושות ובכל-יקום ,במקום להתמקד רק
ב"טבע הרגשי של הרוחניות" .המתנה הגדולה ביותר שאתם יכולים לתת לסובבים אתכם היא
לשמש דוגמה חיובית .אתם חייבים להביא לכדי שלמות את המיומנויות שלכם כבוראים-
שותפים ולהגשים בתוך עצמכם ובסביבתכם את כל היופי ,השפע ,השלווה והשמחה שאתם
יכולים לדמיין ,ואז לחלוק את הידע והכשרונות שלכם עם הסובבים אתכם ובסופו של דבר,
עם העולם.
אנרגיית הבריאה חסרת הצורה והלא מוגשמת מוכנה וניתנת לעיצוב לכל דבר שתוכלו
לדמיין .קיים מקור אולטימטיבי לכל השפע המכונה עתה "חלקיקי יהלום" ] Adamantine
 ,[Particlesאו "אנרגיה ראשונית טהורה" מהלב/ההכרה של הבורא העליון ,המועברת
באמצעות האלוהים אבינו/אמנו .החוויה הארצית עבור האנושות הייתה אמורה להיות
הרפתקה נפלאה של בריאה משותפת ,בתוקף מנדט מאת האלוהים אבינו/אמנו .לפני שירדתם
אל עולם הצורה ,הובטחה לכם גישה למקור של אספקה אינסופית; אולם אתם שכחתם את
הכללים ואת הנוסחה ההכרחית לצורך גישה למחסן החומר האלוהי המקורי.
ישוע האהוב ,באמצעות השליחה המבורכת שלו גלנדה גרין ,קרא לאור הבריאה הראשון בשם
"חלקיקי יהלום" .הוא מלמד ש"חלקיקים אלה הם אור התודעה ואבני הבניין של הקיום הפיזי.
הם מעניקים בשר לרוח ,כמו גם הזנה וריפוי לחיים .חלקיקי יהלום מגיבים למשיכה מגנטית
ועל-ידי האהבה הטהורה שבתוך לבכם המקודש תכלו למשול בהם .אהבה ורק אהבה מושלת
בחלקיקי היהלום".
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הבורא העליון באמצעות נהר האור/האהבה שולח את להבת היהלום/קרן היהלום אשר
מרכיבות את החלקיקים התת-אטומיים הבסיסיים המכונים עתה "חלקיקי יהלום" לכל רחבי
הבריאה המוגשמת .זרם "התודעה הקוסמית"" ,שיקוי החיים"" ,מהות ליבת היהלום",
וה"אנרגיה המשיחית" הם מונחים שמתארים כולם את "חלקיקי היהלום".
אתם מורכבים מאהבה; אולם הגבלתם את עצמכם בכל הקשור להקרנת האהבה שהיא
מהותכם האמיתית ,האהבה לה אתם מסוגלים ,האהבה שהיא טבעכם האלוהי .באמצעות
המידע שמגיע עתה ,מראות ונופים שמעבר לכל דמיון נפתחים כעת לפניכם ,בעת שתכנית
הבורא מתגשמת בשלמותה .אתם הופכים מודעים לנפלאות של מה שמתרחש ,ואנו רואים
שאתם מתחילים להאמין בהרבה ממה שנאמר לכם במשך השנים האחרונות הללו ,ככל
שאתם משלבים את החכמה בתוך לבכם המקודש/תודעתכם המקודשת ותובעים אותה
לעצמכם כאמת שלכם .תהליך סילוק ההתניות המוקדמות של עידני העבר הוא תהליך מורכב,
אבל הכרחי ,ככל שאתם מתאמצים לנקות ,לעדן ולהרחיב את תת המודע והמודע שלכם
במטרה לשלב את האמיתות הגבוהות יותר מהעצמי הגבוה והעל-מודע שלכם.
זכרו ,אנו מדגישים אתה את התודעה המקודשת/המקרו-תודעה כמו גם את הלב המקודש.
ההיסטוריה שלכם ,כל שאי פעם חוויתם ,החכמה שתבעתם לעצמכם כשלכם ,השושלת
שלכם ,המשימה האלוהית שלכם והעתיד שלכם מאוחסנים בתוך הרמות הממדיות העליונות
של המוח ,מעל לצ'אקרת ההתעלות ,הממוקדת בבסיס הגולגולת )המוח המוארך( .כמו כן,
מאוחסנים שם גם הפוטנציאלים הבלתי מוגבלים מהם אתם יכולים לבחור ,האופציות ושפע
הבחירות הנגישות לכם עתה.
האם תהיתם מעודכם כיצד ,בראשית ,יצרתם למעשה את הכלי הפיזי שלכם? אתם משכתם
אליכם את אותם חלקיקי אור יהלום אלוהיים מנהר החיים/האהבה שזורם בכל רחבי הבריאה
המוגשמת מהתודעה/הלב של הבורא העליון ובאמצעות האלוהים אבינו/אמנו של היקום
הזה ,ובאמצעות התבנית המקודדת של גוף אדם/חווה הקדמון המושלם ויכולות הבריאה
המשותפת שלכם ,בראתם את הכלי הפיזי שלכם כמו גם את המגוון הנפלא של התגשמויות
המישור החומרי.
האם אתם מוכנים להצהיר את ההצהרה הבאה? "כן ,הנני מוכן לנוע קדימה .אתבע לעצמי
את האנרגיה הזאת ואשתמש בה לטובתו הגבוהה ביותר של הכלל .אהיה נושא של חלקיקי
האור של להבת היהלום .אפתח את לבי המקודש ואאפשר לעצמי להיות פגיע ,משום שאני
יודע שאני מוגן .אקבל את כל אנרגיית להבת היהלום אותה אוכל לשלב בבטחה בתוכי בזמן
הזה .אשאר ממוקד במרכז לבי המקודש כך שאוכל להקרין את הרמה הגבוהה ביותר של
האהבה הטהורה אל העולם שסביבי".
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אהובים ,אינכם יכולים להעניק את חלקיקי להבת היהלום לאף אדם אחר לפני שהענקתם
אותם לעצמכם .שוב אנו אומרים ,אתם חייבים למלא את העצמי שלכם עד גדותיו לפני
שתוכלו להעניק לאחרים את שיקוי החיים האלוהי הזה .אז תוכלו להקרין מהות זו החוצה אל
העולם בדפוס נשימה אינסופית נוסף ,אותו נלמד אתכם כשלב הבא לקראת המאסטריות
העצמית שלכם .אתם יכולים רק להיות האהבה שאותה אתם תובעים לעצמכם ,ואתם יכולים
רק להקרין מכם את האהבה שאתם .לכן ,תהליך טרנספורמטיבי חייב להתחיל בתוך לבכם
המקודש והתודעה המקודשת שלכם; הם קשורים קשר עז ,האחד משפיע על האחר .הלב
המקודש הוא מקור העוצמה ,המנוע והדלק אשר מזין את ההכרה המקודשת ,כך שממברנות
האור אשר שומרות על התודעה המקודשת שלכם תוכלנה להתפוגג ,ובכך להעניק לכם גישה
לספריית הידע הקוסמי המאוחסנת שם.
זו הסיבה שרבות כל-כך מהתורות הישנות מזיקות ,משום שלימדו אתכם שאתם לא ראויים
ושעליכם לוותר על עוצמתכם ,להפוך כפופים לאחרים שלתפיסתכם ראויים או חכמים יותר,
שיש להם כשרונות ויכולות רבים יותר מאשר לכם .מסרתם לאחרים את העוצמה המולדת
שהאל העניק לכם כאשר נכנסתם אל הביטוי הפיזי ,או דחיתם אותה מעליכם .מדוע שלא
תתבעו לעצמכם עכשיו את הכשרונות הללו ותתחילו להשתמש בהם בדרך הטובה ביותר
שאתם יכולים ולטובתו הגבוהה ביותר של הכלל?
כל אדם על כדור הארץ נברא בצלם הבורא .מה זאת אומרת לדעתכם? אין לכך כל קשר לכלי
הפיזי שלכם ,לגזע ,לצבע או לדת שלכם .משמעות הדבר היא שאתם ניצוץ של נוכחות ה"אני
הנני" ,היבט של ביטוי אלוהי ,וכל אדם ואדם על הפלנטה הזאת מכיל בתוכו ניצוץ של
האלוהות ,משום שבלעדיו לא ניתן לחיות .ולכל אדם ואדם פוטנציאל מקרו-קוסמי בתוכו,
וכל אדם הוא מיקרו-קוסמוס של אור/אהבת הבורא .ומדוע לדעתכם הונח תא ליבת יהלום
האלוהים בתוך לבכם המקודש? הוא מכיל את כל הסגולות ,התכונות ,האיכויות וההיבטים
של הבורא; אולם ,במשך העידנים הרבים ,אותם כשרונות מבורכים זהרו באור חלש מאוד
אצל רוב האנושות .אולם ,אתם יכולים עתה להניע את המחולל של פוטנציאל האלוהים
שלכם ,לתדלק אותו באהבה ,באמצעות של שילוב והקרנה של קרן היהלום/להבת חלקיקי
היהלום .כפי שאמרנו בעבר ,ידע/חכמה שלהם מעטה של אהבה/חמלה וכוונה/פעולה
ממוקדות בוראים את העוצמה אשר מחזיקה במפתחות למחסן האוניברסלי של הפוטנציאל
הבלתי מוגשם :אנרגיה מלב הבורא אשר רק ממתינה שתעצבו אותה ושתגשימו על המישור
הפיזי את כל שאתם מסוגלים לדמיין.
כדי לתבוע לעצמכם את שפע כל הדברים ,תחילה אתם חייבים להתחיל לחיות בהרמוניה עם
החוקים האוניברסליים כפי שניתנו כמנדט על-ידי בורא הכל.

14

שפע אוניברסלי/ארצי נגיש לכל אחד; זו זכותכם האלוהית מלידה .כל שעליכם לעשות הוא
לתבוע אותו לעצמכם.
האספקה הבלתי נראית היא בלתי נדלית .כל דבר על כדור הארץ עשוי מאותו חומר כוח-חיים
ראשוני מקורי אשר ממנו התפתח המגוון הגדול של החומר והצורה הפיזיים.
ניתן לחדש ולהרחיב את היופי והשפע של כדור הארץ באמצעות מחשבה ,פעולה ושימור
נכונים.
מחשבה/כוונה/פעולה נכונה רותמות את העוצמה להפקת עושר מוחשי מחומר חסר צורה.
מה שהוא לכאורה "החלל הריק" שופע למעשה בחלקיקים של אהבה/חיים ופוטנציאל בלתי
מוגשם.
כוח האהבה והאור מהבורא העליון ומהאלוהים אבינו/אמנו מתפצל לכדי פריזמות של אור,
בצבעי הקשת שמכילים את כל הסגולות ,התכונות ,ההיבטים והפוטנציאלים של הבריאה.
כבוראים-שותפים ,ובאמצעות המחשבות/הכוונות/הפעולות שלנו אנו מעצבים אותם
ומגשימים אותם לכדי צורה.
כיצד תשתמשו ביכולת זו שאין שווה לה? מה הן התשוקות הגדולות ביותר שלכם? מה תהיה
המורשת שלכם לאנושות ולעולם? הושיטו יד לכוכבים ,אהובים ,משום שאין הגבלה למה
שאתם יכולים להגשים כאשר החזונות שלכם מצויים בהרמוניה עם הרוח.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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זכרו ,אתם בוראים את המציאות החדשה שלכם בממדים הגבוהים
יותר כמו גם במישור הארצי
אפריל 2007

מאסטרים אהובים ,שחר חדש עולה בעת שסדר העולם הישן מחליק בהדרגה אל העבר ועובר
לאיטו אל זיכרון "הגלגולים הקודמים" שלכם .בכל-יקום וברמות האוניברסליות ,הבורא
העליון שולח מטה את זוהר עצמו באמצעות השמשות המרכזיות הגדולות ,ואור זה בתורו,
זורם עתה מטה אל כדור הארץ בהתפרצויות גדולות של להבת החיים ,באמצעות השמש של
מערכת השמש שלכם .בחודשים הקרובים אתם תשמעו יותר ויותר על הפעילות הקיצונית
והלא יציבה הנובעת ממרכז הלב של גלקסיית שביל החלב ,ועל כתמי השמש ועל
ההתפרצויות הסולריות הנובעות מהשמש של מערכת השמש שלכם ,שהם כולם תוצאה של
האצה אדירה בתהליך ההתפתחות שמתרחש עתה בכל העולמות המוגשמים .אף אחד אינו
יכול להיחבא או להכחיש שדבר-מה מדהים מתרחש על כדור הארץ ,ואם יש לכם עניין ולו
קטן ביותר במה שמתרחש במערכת השמש ובגלקסיה שלכם ,אתם מודעים לכך שאירועים
אשר משנים את כדור הארץ מתרחשים בכל רחבי היקומים גם כן.
התכנית האלוהית מתממשת באופן מושלם בשעה שכל השחקנים הראשיים לוקחים על
עצמם בהדרגה את התפקידים שנקבעו להם מראש .כן ,אלה מכם אשר קוראים ומקשיבים
להוראה החכמה ולהנחיות שמגיעות בכמויות גדולות לכדור הארץ בזמן הזה ,נמנים על חיל
החלוץ של הנאורים ,ויש לכם תפקיד חשוב בדרמת "שינוי העידנים" .במשך השנים ,בהדרגה
ובסבלנות ,הענקנו לכם הנחיות וקווים מנחים כדי להכין אתכם לזמנים הללו של שינוי גדול,
ובשנים הקריטיות הבאות ,אתם תהיו אסירי תודה על שהאזנתם וביצעתם את הצעדים
הדרושים כדי לנוע קדימה בקלות ובחן.
בעודכם שקועים במציאות הממדים השלישי והרביעי ,תודעת האגו ותשוקת האגו של גוף
הרגש שלכם מעבדים מידע באמצעות מסנני הלא מודע אשר מתפקד במציאות "מקוטבת" של
דואליות וקיום סופי .כאשר אתם פותחים את מרכזי הלב/השכל המקודשים ,המציאות שלכם
משתנה במהירות והופכת לתחושה של "אחדות" עם ההיבטים הרבים של "מהותכם",
האלוהים אבינו/אמנו וכל הבריאה .ובדרך זו אתם רוכשים פעם נוספת את היכולת להתחבר
לאפשרויות האינסופיות של הכל-יקום ,או נהר החיים/האהבה המכיל את חלקיקי היהלום של
הבריאה.
ישנם היבטים רבים של תהליך הבריאה אשר מתמזגים בזמן הזה ורבות מהתורות של
המאסטרים/האווטרים של העידנים הקודמים מתאחדות אף הן כדי לברוא תרשים אלוהי
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חדש עבור העתיד .תורות וטכניקות מן העבר עוברות שדרוג ועדכון ,עידון ואיחוד ,וכל
המאסטרים הדגולים וישויות האור מן העבר הציבו היבטים רבי עוצמה של העצמי האלוהי
שלהם בערי האור השונות ,כדי להקרין את המהות האלוהית שלהם אל תוך היקומים.
אמרנו לכם שישוע האהוב הניח את היסוד וזרע בכדור הארץ את התרשים האלוהי לעתיד
)העתיד אשר מתגשם עתה( .המטרה העיקרית שלו הייתה לסלול את הדרך לתחייה
ולהתעלות של האנושות .הנתיב החוזר הספירלי בו צריכה האנושות לצעוד נברא והועצם על-
ידי האלוהים-האם ועתה הוא מעוגן ומופעל לגמרי .כדי שכדור הארץ החדש ישקף את מלוא
התהילה של האלה האלוהית ,חשוב מאוד שמרכז הלב המקודש שבתוך רשת הקריסטל של
כדור הארץ יזכה בעירוי של תדרי האחדות הממדיים הגבוהים :איזון מושלם לאיכויות,
לסגולות ולתכונות הגבריות והנשיות האלוהיות של האלוהים אבינו ואימנו.
אנו מממלכות האור ,מעניקים לכם גישה אל כל הדרוש כדי לבצע מעבר חשוב זה אל עידן
ההארה .איננו צופים מן הצד ,אלא בני ברית ושותפים פעילים בזמנים קריטיים אלה של
שינוי .סברה מוטעית מן היסוד היא שהאלוהים אבינו/אמנו ,שאדוני/גברות האור ,ושממלכות
המלאכים העצומות קיימו אינטראקציה עם האנושות ודיברו אליה אך ורק לפני אלפיים
שנים .איך קורה שאנשים רבים מקבלים את הדעה שבעבר מלאכים קיימו אינטראקציה עם
בני האדם והופיעו בפניהם באופן קבוע ,ושאלוהים דיבר אל מנהיגים היסטוריים שונים ,אך
שהדבר אינו קורה עוד? הגיע הזמן להתעורר לעובדה שאתם והעולם משתנים במהירות
ושמציאות חדשה נולדת אשר תפיג את המסתורין האופף רבים מהתורות ,האמיתות
והמיתוסים הישנים והבלתי ניתנים להפרכה כביכול .האלוהים אבינו/אמנו וישויות האור
הרבות משתתפים באופן פעיל בתהליך ההתפתחות הזה ,משום שכל רמות הבריאה
מתפתחות באמצעות ומושפעות על-ידי זוהר הבורא העליון .אתם חייבים להבין שהשינויים
עליהם אנו מדברים מתרחשים בכל תחום של חוויה אוניברסלית זו.
ראשית ,אתם חייבים לרכוש שליטה בגוף הפיזי ,המנטלי והרגשי שלכם באמצעות מיזוג
הנשמה עם העצמי הגבוה שלכם .כך מתחיל תהליך היערכות הרצון שלכם עם רצון האלוהים
אבינו/אמנו והבורא ,ובכך מוסט הצדה סדר היום של האגו ,והכוונה שלכם להגשים את
המשימה האלוהית שלכם זוכה באישור מחדש .בעת שחלקיקי היהלום מתחילים לזרום
בחופשיות אל תוך הלב המקודש שלכם וממנו ,פעולה אלכימית ,טרנספורמטיבית מתחילה,
שבאמצעותה אנו יכולים להפוך לשותפים אמיתיים שלכם .ההתעוררות והשילוב של הלב
והשכל המקודשים שלכם ישנו את עולמכם מעבר לדמיון הפרוע ביותר שלכם.
אם פעלתם על פי ההנחיות שלנו ,הרי שבראתם את פירמידת האור/העוצמה שלכם בממד
החמישי ,ואתם מבקרים בקביעות בפירמידת האור אשר מכילה תעתיק הולוגרפי של כדור
הארץ .רבים מכם גם בראו פירמידות קבוצתיות למטרות ספציפיות ,ואתם גם בראתם
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פירמידות שונות לפרוייקטים מיוחדים במטרה למשוך ולהביא את "מהות הבריאה" הדרושה
כדי להביא את החזונות שלכם לכדי הגשמה .דעו זאת :בכל אחת מהפירמידות הללו אתם
הותרתם תעתיק אתרי של עצמכם אשר משלב ללא הרף את דפוסי האור הגיאומטריים
הספציפיים הדרושים כדי לברוא את המציאות החדשה שלכם על כדור הארץ וכמו כן אשר
מכינים את הקרקע לקיום החדש שלכם בממלכות גבוהות ומעודנות יותר .כן ,אתם פעילים
לא רק בעולם הפיזי ,אלא גם מקיימים אינטראקציה עם ההיבטים הרבים של העצמי האלוהי
שלכם בממלכות הגבוהות יותר .האם לא אמרנו לכם שאתם הופכים ל"ישויות רב-ממדיות"?
נתנו לכם הנחיות ספציפיות וטכניקות מדויקות שיאפשרו לכם להתחבר לתדרים של ערי
האור אשר באזורכם באמצעות פירמידת האור האישית שלכם .באמצעות תרגול הנשימה
האינסופית אתם ממלאים את התעתיקים האתריים ואת הכלי הפיזי שלכם בחלקיקי
יהלום/חלקיקי אור האלוהים .עתה נעדן את התהליך ונוסיף לו מרכיבים נוספים.
האם תהיתם מדוע ,לפני כמה שנים ,הנחנו אתכם "לשאוף אור ולנשוף אהבה" כאשר אתם
נכנסים אל תוך פירמידת העולם מתוך כוונה להקרין אור ואהבה לאנושות ולעולם? כאשר
אתם שואפים אור ,אתם נושמים חלקיקי יהלום אל תוך הלב המקודש שלכם .כאשר אתם
נושפים אהבה ללא תנאי ,חלקיקי היהלום של מהות האלוהים הטהורה מועצמים או מוצתים
על-ידי הכוונה האוהבת שלכם ,כך שניתן להשתמש בהם לטובת הכלל הגבוהה ביותר .אתם
כלי הקיבול עבור חלקיקי אלוהים אלה והאהבה שלכם היא שמפעילה אותם.
דמיינו את הדבר הבא :בזמן המדיטציה שלכם או בזמן שקט ,עדיף לפחות פעמיים ביום ,בוקר
וערב ,נשמו  12נשימות אינסוף מלאות ,ולאחר הנשימה ה ,12-הכניסו את הבטן שלכם
והחזיקו בנשימה לרגע או שניים .לאחר מכן ,כאשר אתם נושמים את הנשימה הבאה )ה,(13-
ראו אותה זורמת החוצה ממרכז מקלעת השמש שלכם )ליבת הלב המקודש( שמול גופכם.
דפוס האינסוף מצוי עתה בתצורה אופקית במקום אנכית .בשאיפה ,הלולאה השטוחה
הראשונה יוצאת החוצה בקדמת גופכם ,ובנשיפה ,הלולאה שניה נמשכת מצדו האחורי של
גופכם ,משלימה את סימן האינסוף .שאפו ונשפו שישה סימני אינסוף ,ובעודכם עושים זאת,
הם יבראו באופן אוטומטי דפוס של  12לולאות אשר יקיף אתכם לגמרי כעלי כותרת .כאשר
אתם נושמים את הלולאה האחרונה ,שוב עצרו את נשימתכם לרגע לפני שתשובו לנשום
באופן חופשי .אז ,שאפו ונשפו במודע כאשר אתם מדמיינים את מהות הבריאה זורמת
החוצה מכם ואל העולם .כמו כן ,דמיינו ספירלות של אור אשר מחברות אתכם לפירמידת
העולם ולפירמידות הרבות שבראתם בממדים הגבוהים יותר ,ובכך תחלקו את חלקיקי האור
והאהבה שלכם עם העולם ,כמו גם תדלקו את החזונות שלכם בחומר כוח החיים של הבריאה
כולה.
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קחו כמה רגעים להשלים תהליך חשוב זה על-ידי התמקדות במרכז הלב המקודש שלכם ,כדי
שתוכלו להרגיש במלאות הקיימת שם ובאהבה הרבה אשר זורמת דרך גופכם ,משום שאתם
מחוברים כעת לנהר החיים אשר מכיל אספקה בלתי נדלית של חלקיקי יהלום .היא מוחשית,
אהובים .היא אמיתית והיא התחושה הנפלאה והמרוממת ביותר שתחוו אי פעם בעודכם
מצויים בכלי הפיזי ,משום שאתם חווים את המהות האוהבת והטהורה של הבורא.
לימדנו אתכם כיצד להתפלל ללא מילים על-ידי הקרנה של אהבה ללא תנאי אל האנושות,
העולם וכל הבריאה ,וכאשר אתם מוסיפים את מחשבות ההודיה וההערכה שלכם לכל
הברכות שהוענקו לכם ,אתם מתפללים בדרך היעילה ביותר .ככל שהלב המקודש שלכם
מתעורר לחיים פעם נוספת ,הוא יהפוך רגיש יותר לחלקיקי היהלום אשר זורמים אל מרכז
הלב שלכם וממנו.
אינכם יכולים להרגיש או לדעת את האלוהים אבינו/אמנו או את הבורא באמצעות רעיון,
מחשבה או תיאוריה מעורפלים .לא די רק לדעת או לחשוב על אלוהים ,אתם חייבים להרגיש
במהות ,באהבה העצומה של הבורא בתוך מרכז הלב המקודש שלכם .אז לא יהיה לכם ספק
שהתחברתם מחדש לעצמי האלוהי שלכם ולאחדות כל הבריאה .השכל יכול להיות משרת
יעיל ,אבל ללא החיבור ללב המקודש ,הוא יכול להיות אדון שולט והרסני .זו הסיבה מדוע
חיוני שתפעילו ושתעצימו הן את הלב המקודש והן את השכל המקודש.
המגן האתרי אשר מגן על הלב המקודש שלכם ,או הלהבה המשולשת כפי שכונתה בתורות
עתיקות ,מכיל את התכונות ,הסגולות והאיכויות של שלוש קרני האלוהים של היקום הזה.
כאשר אתם מציתים לגמרי את תא ליבת יהלום האלוהים שבתוך מרכז הלב המקודש שלכם,
שלוש קרני האלוהים הללו מתחילות לזהור ולהאיר ,ולהעצים אתכם בתכונות ובאיכויות של
הרצון והעוצמה האלוהיים ,באהבה האלוהית ובחכמה האלוהית .בהדרגה ,הקשת המלאה ,או
הטווח המלא של אורכי הגל של הקרינה האלקטרו-מגנטית ,של  12הקרניים של תודעת
האלוהים יזהרו ויבהיקו בעת שאתם משלבים ומנצלים יותר ויותר מזכותכם האלוהית
מלידה .אז תהפכו באמת שנית למאסטרים של אור.
אהובים ,אל תפחדו מהעתיד ,משום שכאשר הלב והכוונות שלכם טהורים ,זוהר והגנת אור
הבורא מסוככים עליכם .לא נאמר לכם שלא יהיו בעתיד זמנים קשים ,משום שאתם חייבים
לחצות את נתיב הקוטביות והדואליות כדי להגיע למישור השלווה וההרמוניה .תמיד יהיו
אתגרים ,שיעורים והזדמנויות להרחיב את תודעתכם בעת שאתם משלבים עוד ועוד את
אלוהותכם .דעו שהמצבים או הבעיות שמופיעים בדרככם לשם פתרון ,לא יוכלו להיפתר
ברמה שבה נבראו .אתם חייבים להתעלות מעל לקונפליקטים של האגו ולראות כל מצב
באמצעות מסנן של אהבה ,ומנקודת המבט הגבוהה של עצמי המאסטר .דמיינו בעיני רוחכם
שלמות שלעולם לא ניתן לעוותה ,עולם שאין בו ליקויים ,ואני זוהר ומושלם השוכן בגן עדן
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זה .אין זה זמן לרפי לב ,לחוסר יכולת להחליט או להכחשה ,משום שהעולם שלכם משתנה
באופן קיצוני בין אם אתם מאמינים בכך או לא .האם לא הגיע הזמן לקבל את התשורות
שאנו מציעים לכם ,כדי שתוכלו לנוע בחסד ובשמחה רבים יותר אל העתיד? בשמחה ובכבוד
גדולים ביותר אנו מסייעים לכם ומשרתים אתכם ,ולעולם אל תשכחו ,אתם אהובים ללא
תנאי .אני הנני המלאך הנעלה מיכאל ואני מביא לכם אמיתות אלה.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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זהו עידן התודעה המתרחבת
מאי 2007

מאסטרים אהובים ,בעת שאתם מהלכים בנתיב חזרה אל ממלכות הממדים הגבוהים יותר של
הקיום ,הידועות כנהר האור/החיים ,דפוסי הרטט שבכם ואשר סביבכם נמצאים במצב קבוע
של שינוי .התוצאה היא התרחבות גוברת והולכת של התודעה ,אשר בה המסננים דרכם אתם
רואים את המציאות שלכם ,כמו גם מבני האמונה שבניתם סביבכם ,מוחלפים בהדרגה
באמיתות גבוהות יותר ומעצימות יותר .העולם שבראתם ואלה עמם אתם באים במגע,
ישקפו תמיד חזרה אליכם את האמונות והציפיות שקיבלתם כאמת שלכם.
במצב כואב או מגביל ,קיימות תמיד אמונות והתקשרויות מעוותות או לא-מאוזנות אשר
כולאות אתכם במציאות מזויפת ואשלייתית .האמונות אשר שולטות ברבות מהפעולות
ומהתגובות שלכם על בסיס יום-יומי מתפוגגות לאיטן ומוחלפות בתפיסות מעצימות ,אותן
אתם מקבלים בהדרגה כגרסת )כראיית( המציאות החדשה שלכם .אתם נמצאים בתהליך של
הרחבת המודעות העצמית שלכם ,ואתם מפתחים מודעות ממוקדת ועמוקה יותר כלפי אלה
עמם אתם באים במגע ,וכמו כן כלפי הממלכות שמעבר ליכולת הראייה הנוכחית שלכם.
תכופות שמעתם ש"הכל אשליה" .אין משמעות הדבר שכל שנברא בממלכת הקיום הפיזית
אינו מוצק ,חסר מבנה או אינו אמיתי .כמו כן ,אין משמעות הדבר שהממלכות הגבוהות יותר
הן "אשלייתיות" ,ללא מבנה או הגדרה מוחשיים .כל רמת קיום בכל היקום נראית אמיתית
לאלה אשר שוכנים בה ,כפי שהבית הארצי שלכם נראה לכם אמיתי .הבורא וההשפעה
המקיפה שלו הם אמיתיים ,ממש כמונו.
האשליה היא תפיסת העולם שלכם ,המציאות שאתם רואים מבעד למסננים מעשה ידיכם:
אמונות ,מבנים ,איסורים והגבלות שקידדתם בתוך התת מודע שלכם ושקיבלתם כאמת
שלכם .כולם רואים את העולם ואת אירועי היום-יום מבעד צעיף של אמונות ורמת המודעות
האישית שלהם .זו הסיבה שרבים רואים הכל מבעד למסנן של שליליות ,בעוד שנשמות
נאורות חוות את החיים מבעד למסנן של אהבה והיעדר שיפוט.
בזמנים אלה של טרנספורמציה מואצת ,אתם חווים שינויים גדולים ,הן פנימיים והן
חיצוניים .הממברנות שמפרידות בין התת מודע ,המודע והעל מודע הופכות דקות יותר ,ובכך
מאפשרות לכם גישה למידע הסובייקטיבי והמגביל שאותו עליכם לשחרר ,ולתפיסות
המעוותות שעליכם לרפא כדי לחזור לאיזון פנימי בשעה שאתם מנסים לשוב ולתבוע
לעצמכם מאסטריות עצמית .חצי המוח הימני וחצי המוח השמאלי ,כמו גם המטריצה של
התת מודע ,המודע והעל מודע שלכם ,נמצאים בתהליך של מיזוג וחזרה למצב מאוחד של
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תודעת-על או תודעת-מקרו .בדרכים רבות ,האמרה "כפי שהיה בתחילה ,כך ישוב ויהיה"
מתייחסת לתהליך טרנספורמטיבי זה שהאנושות חווה עכשיו.
כל התבוננות מבעד לחושים הפיזיים שמטביעה בכם את חותמה ,כמו גם כל פעולה,
אינטראקציה ותגובה ,משודרות אוטומטית ומתועדות בתת מודע .שוב ,אנו מדגישים ,התת
מודע שלכם הוא סובייקטיבי ומתייחס לכל מחשבה או חוויה פשוטו כמשמעו ,ואי לכך,
מושפע מהנטייה האינדיבידואלית שלכם .התת מודע ימשיך להגיב אל ולשחזר "דפוסי
מחשבה ישנים והתניות ישנות" שוב ושוב עד אשר התפיסות המוטעות תיושבנה ותתוכנתנה
מחדש.
עולם הממד השלישי/רביעי הוא אקראי וקאוטי ,בעוד שרצף הזמן/מרחב של הממד הרביעי
הגבוה יותר ומעבר הוא גמיש ונזיל .בעת שאתם משלבים את דפוסי הרטט של הממדים
הגבוהים יותר ,כל שאינו תואם יעלה לפני השטח וייושב ,והתוצאה תהיה חכמה גבוהה יותר.
אלה שפיתחו את ה"ראייה פנימית" שלהם יודעים שמחשבות הן דברים מוחשיים .הם
מודעים לכך שהאיכות או דפוסי התדר של המחשבה קובעים את צבעה ,בעוד שטבע הרגש
קובע את הצורה שהיא עוטה .ככל שהמחשבה ממוקדת ומפורטת יותר ,כך קווי המתאר שלה
ברורים יותר .מחשבות מתדר נמוך הן כהות ,בוציות ומעוותות בעוד שהאוקטבות הגבוהות
יותר של המחשבה ,אלה המלאות באהבה ,הן עדינות ומוארות יותר .אתם חייבים לקבל את
העובדה שהמחשבות שלכם מוחשיות ,ושיש להן השפעה עליכם ועל העולם הסובב אתכם.
אתם חייבים להיות מוכנים לבחון את הרעיונות הישנים בנוגע למסורת ,למבנה ולגבולות
המורכבים של חייכם ,ואתם חייבים לשחרר או לשנות את האמונות שמותירות אתכם
תקועים בהגבלות מבניות מתוצרת עצמית .שחרור התקשרויות ,תפיסות והרגלים מיושנים
הוא תהליך מתמשך אשר דורש נחישות ושדרוג קבועים .אנו מודעים לכך שבניתם "אזורי
נוחות" סביבכם שקשה לכם לנוע אל מעבר להם ,גם אם למעשה הם אינם נוחים ומגבילים.
אבל זה בדיוק מה שאתם חייבים לעשות ,אהובים ,אם ברצונכם להתרחב ולהפוך למאסטרים
של אור שאתם אמורים להיות.
השחרור מעניק לכם חופש ועוצמה להרחיב את התודעה שלכם ואת העולם שלכם .ככל
שדפוסי הרטט שלכם הופכים גבוהים יותר ,כך ההגבלות שסביבכם הופכות נזילות יותר.
אינכם נקשרים ל"מבני החיים" שבניתם סביבכם .אתם חייבים להבין שהשינוי הוא חלק
אינטגרלי מהצמיחה .אתם מקבלים החלטות ועושים בחירות בכל יום ,וכמאסטרים בהתהוות
חשוב מאוד שתשאפו תמיד לבחור בבחירות הגבוהות ביותר .גבולות "טווח הדואליות" שלכם
יהפכו צרים יותר ,ומטוטלת הבחירה תנוע בטווח קטן בהרבה לשמאל ולימין "המרכז".
כתוצאה מכך ,התפיסה והמודעות שלכם יתרחבו ויעלו במידה רבה" .מאסטר צועד תמיד
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בנתיב הצר" היא אמת עתיקה שעדיין נכונה .אתם חייבים תמיד לשאוף לאמת הגבוהה ביותר
שלכם ,ואז לחיות אותה כמיטב יכולתכם.
כך תלמדו לתפקד מתוך הלב והתודעה המקודשים:


חפשו תמיד אחר האתגר שבמצב שלילי וזהו אותו.



שאלו את עצמכם "היכן אני משתלב/ת בתמונה הזאת?"



האם זו בעיה או רק "הזדמנות להבנה ולצמיחה גדולות יותר?"



זכרו ,בעיה לעולם אינה יכולה להיפתר ברמת הרטט שבה נבראה.



תשובות לכל מצב נבראות על-ידי הרחבת התודעה שלכם.



שאלו את עצמכם "של מי הבעיה הזאת?"



אם זו הבעיה שלכם ,כיצד אתם עומדים לפתור אותה?



אם היא אינה שלכם ,האם אתם עומדים לאפשר לה להפוך לבעיה שלכם?



אם הבעיה שייכת לאדם אחר ,האם אתם מוכנים לחפש הבנה פנימית לגבי המצב,
ואז לברך אותו/אותה ולשחררם?



ישנם מצבים בהם הולם להיות צופה ולאפשר לסובבים אתכם לפתור את בעיותיהם.
אינכם חייבים תמיד להתערב במצב שלילי.

בתחילה ,תמיד יהיה מאבק על שליטה בין גוף האגו והתשוקה ובין הנשמה .עבור אלה
שתקועים עדיין באשליית הממד השלישי/רביעי ,האגו הוא "המושל" .לעתים קרובות
מתקבלות החלטות על-ידי התת מודע ,אשר מושפע על-ידי מידע מוטעה והתניות שנובעות
מהתנסויות כואבות מגלגולים קודמים .לכן אנו מבקשים מכם להפוך לצופים ולראות את
התנסות חייכם מרמת מודעות גבוהה יותר .סבלנות כלפי עצמכם וכלפי אנשים אחרים,
ונכונות להיות צופים בתהליך ,מביאות לעתים קרובות מצב חסד של מנצחים בלבד .בשעת
קונפליקט ,שאפו תמיד לתוצאה מאוזנת אשר מועילה לכל הצדדים .זכרו ,לפעמים קבלה
אוהבת היא הפתרון ההרמוני ביותר .אולם ,הימנעות ממצבים מאתגרים או הכחשתם יבראו
מתח ,והם יגדלו ויתעצמו עד אשר תתמודדו איתם ותפתרו אותם.
חשוב שתהיו מודעים לכך שקיים רצף מסודר למחזורי הבריאה הקוסמיים אשר מגדיר ומדגיש
את המגוון הגדול של "הביטוי האלוהי" .לכן ,חשוב שתלמדו לזרום עם ולהסתגל אל "תמורות
הזמן" ,שתיפטרו מהאמונות המגבילות של מציאות הממד השלישי/רביעי שלכם ככל שאתם
רוכשים חכמה ,שואפים לאמיתות גבוהות יותר ומתקרבים יותר ל"מצב האלוהות" המקורי
שלכם.
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אנו נמצאים באמצעו של אחד ממחזורי הטרנספורמציה הגדולים ביותר שהיקום הזה חווה
מעולם; אולם ,חשוב שתהיו מודעים לכך שהיו מחזורי שינוי קטנים רבים על כדור הארץ,
ושכל אחד מכם חווה זמני שינוי אלה בזמן זה או אחר.
היהדות הושפעה על-ידי הקרן החמישית של המדע והידע המוחשיים :המישור המנטלי.
הנצרות הושפעה על-ידי הקרן השישית של הסגידה ,האידיאליזם ,הפולחן ,הרחמים ,הסליחה
והחסד :המישור האסטרלי.
גזע המקור השביעי הקרב יהיה מפותח ביותר ורוחני ,ויושפע על-ידי הקרן השביעית של
הטרנספורמציה ,החירות ,הגאולה ,הטיהור ,הטקס והארגון .כל דבר וכל אחד על כדור הארץ
יושפעו על-ידי זוהר הקרן השביעית ,הלהבה המתמירה הסגולה .רבות מהתורות הישנות
והמיושנות מושלכות בעת שאתם מתפתחים ורוכשים חכמה ומעלים את דפוסי התדר שלכם.
האמונות הדתיות המעצימות אשר מבוססות על אהבה תישמרנה ,בעוד שהתפיסות
המבוססות על פחד שמטרתן שליטה תסולקנה .בעת המעבר אל עידן ההארה ,הדתות אשר
תשרודנה הן אלה אשר מוכנות להרחיב את הפילוסופיה שלהן כך שתכלול את אמיתות
הבורא הגבוהות יותר.
מחזורי "הוויה" חדשים נפתחים באמצעות הנכונות להשתנות ,וניתן לשלבם בהדרגה ,בקלות
ובחן .אולם עבור אלה מכם שמתנגדים ,הדבר יתרחש באמצעות קונפליקט .הרבה תלוי
ביכולת שלכם למשוך אנרגיות מעודנות יותר הידועות כ"אמיתות גבוהות יותר" ,להגיב אליהן
ולספוג )או לדחות( אותן .הנשמה והעצמי הגבוה שלכם זוכרים את הסיבה מדוע בחרתם
לחוות ולבטא מצבים כואבים; לא כעונש ,אלא כדי למצוא פתרון.
חשוב ביותר שתשאפו לחזק את הנחישות העצמית שלכם ואת התשוקה שלכם להגשמה.
אתם חייבים להתפתח ממצב של עצמי-אגו למצב של שירות-נשמה .הנשמה שלכם היא החלק
באמצעותו אתם מחוברים ל"שלם האוניברסלי" .אתם רוכשים חמלה בדרך הקשה באמצעות
כאב וסבל )דרכו של האגו( או בדרך הקלה ,באמצעות התחברות מחדש לעצמי הגבוה שלכם
ולקרן האלוהים )דרכה של הנשמה(.
אש סולרית :דבר אינו יכול להימלט מהקרינה ומההשפעה המגנטית של אור הבורא המעודן
או חלקיקי היהלום אשר חודרים עתה אל היקום ,הגלקסיה ,מערכת השמש ,כדור הארץ
והאנושות .הצ'אקרות הן כסוללות אלקטרו-מגנטיות בתוך הגוף .הרטטים של התדרים
האלקטרו-מגנטיים מתקשרים עם רמות תודעה רבות .אתם חייבים לחיות בהרמוניה עם
תדרי הרטט ולהתכוונן אליהם כדי לשלבם .תדרי האור/המחשבה/הצליל הגבוהים יותר
רוטטים בדם ,בתאים ,באיברים ,בעצמות ,בשרירים וברקמות שלכם ,מעשירים את תחושת
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הרווחה שלכם .התדרים הנמוכים יותר של האנושות מגבילים את הזרימה של אנרגיה
מעניקת-חיים ומעצימים את הדחיסות של ארבע מערכות הגוף הנמוכות יותר שלכם .הדם
שלכם נושא צפנים גנטיים של השושלת הארצית שלכם ,אבל חשוב יותר ,של השושלת
והמורשת הקוסמיות שלכם.
נושאי אור אהובים שלי ,אנו מבקשים מכם לראות כל מבחן ואתגר כהזדמנות לשחרר
מחשבות ודפוסי רטט מיושנים ששוב אינם משרתים את טובתכם הגבוהה ביותר .אנו
מפצירים בכם לראות את התנסויות החיים שלכם מבעד למסננים של הלב והתודעה
המקודשים שלכם ,בעת שאתם מושכים אליכם את חלקיקי קרן היהלום של האור והחיים
וממלאים אותם באהבה שלכם לפני שאתם מקרינים אותם אל העולם והאנושות .כולנו
רוקדים את ריקוד ההתפתחות הקוסמי ,ויחד ~ ננצח.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל ,ואני מביא לכם אמיתות אלה.
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פתיחת השער לעולם העתיד
יוני 2007

מאסטרים אהובים ,ככל שאתם צוללים עמוק יותר אל תוך "חכמת היקום" ,חשוב ביותר
שתשמרו על מצב של "מודעות קשובה" .האנושות יוצאת ממצב השכחה או ממה שניתן
לכנות כ"מודעות עצמי מוגבלת" ואל מרחבי הבריאה העצומים והמורכבים .הסברנו בעבר ,אך
נרענן את זיכרונכם ,לגבי הדברים שמתרחשים בעת שאתם חוצים את הרמות ותת-הרמות
הרבות של התודעה .כאשר אתם מנקים את העיוותים שבתוך שדה ההילה שלכם ,מתרחש גם
תהליך פנימי .המבנה הפיזי שלכם כולו עובר שינויים מורכבים אשר מופעלים על-ידי דפוסי
התדר הגבוה יותר שאתם משלבים ממקור הבורא דרך ערי האור הגדולות .הדנ"א שלכם,
מרכזי הצ'אקרה שלכם והלב/השכל המקודשים שלכם מכילים את התרשים האלוהי שלכם,
וככל שאתם משלבים יותר ויותר חלקיקי יהלום תודעת האלוהים ,כל העיוותים והליקויים
שבראתם באמצעות התפיסות שקיבלתם כאמת שלכם ,מתוקנים לאיטם .רבות מהתפיסות
המעוותות הללו מובאות אל תוך התודעה המודעת שלכם כדי שניתן יהיה לרפאן או לסלקן,
ואנו מבינים שתהליך זה יכול להיות מטריד ולא נוח.
בעזרת מתנת ההבחנה העוצמתית ,אתם הופכים מיומנים מאוד בניתוח התפיסות החדשות
וכמויות המידע העצומות שנגישות עכשיו .כעת ,כשאתם קשובים יותר לרוח ול"קול הפנימי",
אתם יכולים לקבוע במהירות האם תפיסה כלשהי תואמת ל"אמת הפנימית" שלכם .אם היא
אינה תואמת ,חובה עליכם להשליכה ללא כעס או שיפוט ,או אם אינכם בטוחים ,להניחה
בצד ולבקש מהעצמי הגבוה שלכם שיעניק לה תוקף עבורכם בדרך שאינה משתמעת לשתי
פנים .אנו מודעים לכך שאתם "מופצצים" בתפיסות חדשות רבות ,שחלקן מותחות את
מגבלות ההבנה התפיסתית שלכם .אהובים ,דעו בבקשה שכל שאתם חווים הוא חלק מתהליך
האיחוד מחדש וההתעלות .כאשר אתם מתחברים לרמות התודעה הגבוהות יותר ,אתם
חייבים גם להיות מודעים לחלקים הנמוכים יותר של המוח שלכם ,או לחלקים אשר מתהדים
עם התדרים הנמוכים יותר של הממד השלישי והממד הרביעי ,ואשר מכילים את הטבע
האינסטינקטיבי האנושי/חייתי שלכם ,אשר בהדרגה משתנה ונעלם .הטבע האינסטינקטיבי
שלכם מוחלף לאיטו בטבע האינטואיטיבי שלכם ,ככל שאתם מתחברים לחכמת השכל
המקודש שלכם ורוכשים את היכולת לקיים אינטראקציה עם העצמי הגבוה שלכם ,המדריכים
והעוזרים המלאכיים שלכם .דיברנו רבות על חבילות החכמה אשר מאוחסנות במבנה המוח
הגבוה יותר שלכם ,וברצוננו להדגיש פעם נוספת שכל ההיסטוריה העצומה שלכם ,השושלת
והמורשת האלוהית שלכם מאוחסנות בתיבת האוצרות של השכל המקודש הגבוה יותר
שלכם.
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אל תפחדו אם העבר שלכם הופך לזיכרון מעורפל ותו לא ,בייחוד הזיכרונות הכואבים
שחוויתם בתקופת החיים הזאת .הגיע הזמן לרפא ולשחרר את העבר ,אהובים .צלילה אל
גלגולים קודמים במטרה לרפא את עצמכם או כדי לנסות ולהבין מדוע אתם פועלים או
מגיבים בדרך כלשהי בהווה שוב אינה משרתת אתכם .זוהי הדרך הישנה .עיוותי התודעה
שבראתם בעבר אינם יכולים להתקיים כאשר אתם ממלאים את עצמכם לגמרי בחלקיקי
היהלום באמצעות התהליכים שלימדנו אתכם .חלקיקים קסומים אלה מכילים את המהות
הטהורה/המושלמת של הבורא וישנו/יתמירו בהדרגה את כל העיוותים שבשדה ההילה ובכלי
הפיזי שלכם .לאט אבל בטוח ,הליקויים שבראתם ,הן בעולם הפנימי והן בעולם החיצון
שלכם ,יתוקנו .זכרו ,מהר יותר או הרבה יותר אינם תמיד טובים יותר .זמן רב מאוד נדרש
לכדור הארץ ולאנושות כדי להגיע למצב אי-השלמות ששורר עתה .רמת ההתקדמות
הטרנספורמטיבית אליה הגעתם ,לגיונות האור הארציים ,בזמן כה קצר היא פלאית באמת.
הרשו לנו לתת לכם דוגמה למה שמתרחש כאשר אתם צועדים בנתיב ההארה .שמעתם
שישנם משכנים רבים בשמיים ,שהם למעשה הרמות הממדיות והתת-ממדיות הרבות של
הבריאה .בעידן שעומד להסתיים עתה ,המציאות של כל אדם הייתה מורכבת משילוב של
דפוסי תדר של הממדים השלישי והרביעי המורכבים מהאמונות/הפעולות/המעשים שלו/שלה
מן העבר וההווה .בתוך כל "משכן קיום" של כל אדם מצויים כל אותם אנשים שמתואמים עם
רמת קיום מסוימת זו ומכווננים אליה .הם חולקים אמונות רבות ומתפקדים על פי תפיסות
מוגבלות זהות :מחסור ,אשמה ,פחד מפני העתיד ,ובדרך כלל הם נשלטים על-ידי כללים
וסטנדרטים גזעיים/תרבותיים/דתיים/מסורתיים .במציאות הזאת ,האישיות הרגילה הנדחפת
על-ידי האגו לוקה בדרך כלל בתחושת זכות אנוכית או בתסביך קרבן וקדוש מעונה ,ויש לכך
קיצוניות וואריאציות רבות .אלה אשר מתפקדים בתוך תדר זה של רמת קיום ,מקיימים
אינטראקציה אלה עם אלה ,בוחרים באנשים אשר ישקפו להם את שחסר להם )תכופות בדרך
מעוותת ומוגזמת( .בדרך כלל הם אינם חשים בנוח עם אנשים שמתהדים ברמת תדר גבוהה
יותר ,ואף-על-פי שהם אינם מרוצים ,הם מתקשים להשתחרר מדפוסי החיים הלקויים שלהם,
שהם אזור הנוחות הנתפס שלהם ,ולצאת מהם.
ככל שאתם נפטרים מאמונות ,מפעולות ומהרגלים ישנים ,אתם שבים בהדרגה להרמוניה
במסגרת הטווח המקובל של הקוטביות/הדואליות .עם כל רמת תדר גבוהה יותר שאתם
משיגים ,אתם משאירים מאחור את אותם מצבים ,אנשים ודברים ששוב אינם תואמים לרמת
המודעות והתהודה החדשה שלכם .תכופות נדמה שאתם צועדים מבעד לשער ממדי חדש
וחלק מהעבר מתפוגג ונעלם .זו הסיבה שרבים מכם מתנסים באובדן של ידידים ו/או קרובי
משפחה ,ומדוע אתם מחליפים עבודות ,או מתחילים קריירה חדשה .רבים מכם גם עוברים
לגור במקומות חדשים ,ולעתים אינכם מבינים מדוע הודרכתם לאזור מסוים ,אך קיימת
ידיעה פנימית עמוקה שכך צריך להיות .רבים מכם מגלים שהעבודה שלכם ,האופן שבו אתם
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מבלים את זמנכם הפנוי ,התחביבים ודברים רבים שעניינו אתכם בעבר שוב אינם מספקים
אתכם ,משום שהם אינם תואמים למציאות המתפתחת והמתרחבת שלכם.
השערים הרב-ממדיים של העבר נסגרים ,והשערים של העתיד נפתחים בקצב גובר והולך ככל
שתהליך ההתעלות מאיץ .הפחד מפני השינוי היה גורם שולט עיקרי במודעות שלכם במשך
זמן רב מאוד .בתחילת המסע שלכם אל תוך הדחיסות ,חוויתם מגוון גדול של ביטוי עצמי
ושינוי ,ונהניתם מכל בריאה חדשה .רק במשך ההתנסויות הארציות שלכם שכחתם שאתם
בוראים-שותפים ושלרשותכם המידה המלאה של יכולות הבריאה ,ושיש לכם קשר ישיר
למקור הבריאה העוצמתי באמצעות נהר החיים/האור.
זרעי המחשבות המקוריים של הבריאה הגיעו מלבו/שכלו של הבורא העליון והיו מושלמים;
אולם כל הפרדה ופיצול הכילו כמות קטנה יותר של המהות המלאה של הבורא .בהדרגה ,ככל
שהניצוצות האלוהיים של תודעת האלוהים התרחקו יותר ויותר ממרכז הבריאה ,הטווח
המלא והמושלם של האור התפצל להיבטים אינדיבידואלים רבים יותר ויותר של ביטוי
האלוהים .משום שיקום זה הוא אחת מהבריאות האחרונות ביותר וממוקם בגבולות
המרוחקים ביותר של הבריאה ,הוא מורכב מספירלת אור של מחצית טווח האור ,או
ממרכיבים מצומצמים של הבריאה .אין משמעות הדבר שזהו יקום נחות או רע ,המשמעות
היא שהוא אינו מכיל את המידה המלאה של תודעת הבורא.
אהובים ,זה הנס של הזמנים האלה .הבורא העליון מקרין בכל רחבי הכל-יקום את הטווח
המלא של האור האלוהי .אור עוצמתי וטהור זה מחלחל דרך כל שמש מרכזית גדולה ,משכן
העולם של האלוהים אבינו/אמנו של כל יקום ,אל תוך כל רמת בריאה ,כך שבהדרגה כל ניצוץ
ורסיס של הבריאה יהיו בעלי גישה לרמה הולמת של תודעת הבורא .אור הבריאה או חלקיקי
היהלום הופכים נגישים לכל נשמה שאי פעם נבראה; אולם קיימים כמה כללים שיש ליישם
בתהליך "גאולת אור" זה :כל נשמה חייבת להכין את הכלי שלה על-ידי כך שתרומם את דפוס
הרטט שלה לרמה מסוימת של תדרים הרמוניים כדי לקבל חלקיקים אלה של אור האלוהים,
ואתם חייבים לזכור שלאחר שקיבלתם חלקיקי אור אלה ,יש להפעיל אותם על-ידי הכוונה
האוהבת שלכם .אהבה היא מקור כוח ,המחולל של חלקיקים יקרי ערך אלה ממקור הכל.
נושאי אור אמיצים ,האם אתם מוכנים ונכונים להיות פורצי דרך ,לפתוח את השערים
לממדים/משכנים השמימיים הרבים של הבריאה? כל רמה ממדית תציע הזדמנויות חדשות
ותעניק לכם גישה ליכולות חדשות רבות ולחכמה נרחבת; אולם כל רמה גבוהה יותר תאתגר
אתכם בדרכים רבות ,ותדרוש שתשחררו את אותם דברים ששוב לא משרתים את טובתכם
הגבוהה ביותר .השארתם היבטים רבים של העצמי הגדול יותר שלכם לאורך הדרך ,בעת
שצעדתם בנתיב הירידה אל תוך הממדים הנמוכים יותר ,ואתם חייבים גם להיות מוכנים
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לשחרר את אותם אנשים ,את אותן דרכי הוויה ואת הדברים ששוב לא תואמים למציאות
ההווה/העתיד שלכם ,בעת שאתם עושים את דרככם חזרה אל הממדים הגבוהים יותר.
אמרנו לכם שפירמידות האור הגדולות הוצבו בכל רחבי היקום כתחנות מעבר בעת שעזרתם
לדחוף את הבריאה ולהוציאה אל הריק הגדול .ממש כפי שדמיינתם עד כה את הדימוי היציב
של פירמידת האור של העולם ואת הפירמידות האישיות שלכם בממד החמישי ,דמיינו עכשיו
מספר רב של פירמידות אור אלה המוצבות ברחבי הממדים הרבים .כאשר אתם רוכשים את
היכולת להתחבר אל כל רמה ממדית גבוהה יותר ,אתם רוכשים גישה לפירמידות האור הללו,
וכאשר תיכנסו אליהן ,אתם תרכשו את היכולת לזמן את ההיבטים הרבים של העצמי האלוהי
שלכם ששוכנים או שמתהדים ברמת תדר מסוימת זו .זה מרכיב חשוב בתהליך האיחוד
מחדש .ממש כפי שאתם מסתגלים לרמות הממדיות הגבוהות יותר באמצעות ערי האור
הגדולות ,אתם גם רוכשים את יכולת הגישה למשפחה הרוחנית שלכם באמצעות פירמידות
האור הממוקמות בכל ממד ותת-ממד.
עבר זמן מה מאז דנו בפירמידות האור השונות שבממד החמישי ובתפקודים שלהן ולכן ,עבור
אלה מכם שאינם מכירים כל-כך את ההוראה שלנו ,נעניק תמצות קצר .אחת מהמטרות
העיקריות לבניית פירמידת האור האתרית שלכם בממד החמישי )באמצעות הכוונה,
המדיטציה והדמיון שלכם( ,היא לסייע לכם להסתגל לסביבת הממד החמישי ,כהכנה לכניסה
לערי האור בממד השישי.
ראשית כל ,קיימת פירמידה של אור שמכילה תעתיק הולוגרפי של כדור הארץ שאליה יכולה
להיכנס כל נשמה על כדור הארץ כדי לשלב ,להקרין ולחלוק את אהבתה/אורה באמצעות
טכניקת הנשימה האינסופית המקודשת .זו הדרך העוצמתית והיעילה ביותר להתפלל :לבקש
את טובתכם הגבוהה ביותר ,את טובתם הגבוהה ביותר של כדור הארץ ,של האנושות ושל כל
הבריאה בשעה שאתם שואפים את חלקיקי אור היהלום ,מפעילים אותם באמצעות אהבתכם,
ואז חולקים אותם עם כל הבריאה לתועלת הגבוהה ביותר של הכלל .בעשותכם זאת ,אתם
מתאימים את הרצון שלכם לרצון האלוהים אבינו/אמנו .חלקיקים אלוהיים אלה נאספים
ונעשה בהם שימוש לטוב הגבוה ביותר .זוהי נתינת מעשר אמיתית ,אהובים ,מתן החלק
האלוהי של אור הבורא שלכם ,חלק שמלא באנרגיה האוהבת שלכם ובמהות הארצית שלכם.
כך מתגשמים נסים רבים ,וכך נמנעים אסונות רבים או מצטמצם היקפם ברחבי העולם .דעו
שאנו ,לגיונות האור המלאכיים ,מתאמצים להגביר/להעצים את הפעולות החיוביות שלכם
וליישר את הנתיב שלפניכם ,כמו גם להסיט או להפחית את התוהו ובהו וההרס שנוצר על-ידי
הכוחות השליליים שעל כדור הארץ.
קיבלתם הנחיה לבנות פירמידת עבודה שאליה אתם הולכים כדי לפתור בעיות ברמת הנשמה
עם אנשים אחרים ,אשר בה אתם מבטלים הסכמים ומבקשים לאזן את כל טעויות העבר עם
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בני הלוויה הרבים שלכם במסע החיים ,והיכן שאתם מעניקים סיוע רוחני לאנשים אחרים
שחוו טראומות בחיים )לאחר שקיבלתם רשות ברמה האישית וברמת הנשמה( .בפירמידה
הזאת ,גם הנחתם את הפרוייקטים שברצונכם להגשים ,לאחר שביצעתם את השלבים
שתוארו בחוקי ההגשמה האוניברסליים .ולבסוף ,אך בעל חשיבות ראשונה במעלה ,בניתם
פירמידה אישית אשר אליה מותרת הכניסה רק לכם ,למדריכים שלכם ,למלאכים העוזרים
ולמאסטרים שאתם מזמינים .זה המרחב המקודש שלכם אליו אתם הולכים לשם ריפוי,
התחזקות ,השראה וכדי לקבל את ההזנה והאנרגיה האוהבת של הידידים ובני הלוויה הרבים
שלכם מהממלכות הגבוהות יותר .מקומות מקודשים אלה הם חלק אינטגרלי מהבית השמימי
שלכם ,המשכנים שלכם בין הכוכבים ,והם ממתינים שתמלאו אותם בנוכחותכם.
אהובים ,אנו מסייעים לכם בכל דרך אפשרית במסגרת מגבלות החוק האוניברסלי ,ואנו
ממתינים בסבלנות שתצטרפו אלינו בפירמידות האור השונות שמוצבות בכל רחבי היקום.
אמרנו לכם שאתם לא רק בוראים את המציאות הארצית שלכם מחדש ,אלא שאתם גם
בוראים את המשכנים שלכם בממדים השמימיים .אנו שולחים לכם את כל הזוהר ,האור
והאהבה שאתם יכולים להכיל .אתם אהובים מאוד.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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להפוך למאסטר ארצי של אור ואהבה
יולי 2007

מאסטרים אהובים ,בהתפעלות ,בתחושה של תמיהה והודיה ,אנו צופים בעת שרבבות מבין
נושאי האור נענים לקריאה האחרונה ולוקחים על עצמם את המשימה לעגן באמצעות הכלי
הפיזי את המתנה הנפלאה של אור ,חיים ואהבה מהבורא העליון ,המוגשת למערכת רשת
הקריסטל ולכדור הארץ .אם עקבתם אחר המסרים שלנו בחודשים האחרונים ,אתם מכירים
כבר את תפיסות ערי האור ,מערכת רשת הקריסטל ואת המונח "חלקיקי היהלום" ,שהם
האור/האהבה האלוהיים הטהורים שמקורם בלב ובתודעת הבורא העליון והחומר ממנו
עשויה הבריאה כולה .המילים אור ואהבה הולכות יחדיו ,משום שהשתיים קשורות קשר עז
לשלם .טווח האור או הקרינה האלקטרומגנטית המלאים מהמקור מכילים את כל שדרוש
לבריאת יקומים ועולמות ללא סוף .החיים הם אהבת הבורא הבאה לידי ביטוי בחומר.
האהבה שלכם היא שמפעילה את חלקיקי היהלום.
חשוב שתבינו היטב תפיסות מתקדמות אלה ,את המשמעות שלהן וכיצד הן משפיעות על
הבריאה כולה בהתנסות האוניברסלית הזאת ,וטוב תעשו אם תחפשו ותלמדו מידע זה עד
אשר יוטבע היטב בשכלכם .כאשר תשובו למאסטריות עצמית וכאשר תאמצו פעם נוספת את
תפקידכם כבוראים-שותפים של ההתנסות הגלקטית החדשה ,חשוב מאוד שתהיה לכם הבנה
מקיפה לגבי החוקים האוניברסליים וכיצד להשתמש באופן יעיל בהקצאה האישית שלכם של
חומר האור האלוהי.
לעתים קרובות אנו מעניקים לכם מידע חדש ,אותו עליכם לקבל או לדחות באמצעות מתנת
ההבחנה שלכם .אם אתם מקבלים אותו כאמת שלכם ,אתם חייבים להבינו לגמרי ולהטמיע
אותו כדי שיוכל להפוך לחלק מפילוסופיית החיים שלכם ואז אתם חייבים ליישם אותו .חשוב
גם שניתן לכם את היישומים המעשיים של ההוראה החכמה שלנו כדי שתבינו היטב את
מצבי ה"סיבה והמסובב" שיכולים להיווצר בעת שאתם מתאמצים לשלב כל רמת מודעות
חדשה.
כפי שמודעים רבים מכם שעקבו בנאמנות אחר ההוראה שלנו ,כל סביבה ממדית מתהדת
לטווח ספציפי של דפוסי תדר וכל ממד גבוה יותר רוטט בטווח רטט גבוה ומעודן יותר .כאשר
יצאתם למסעכם אל "החלל החיצון" ואל הממדים הנמוכים יותר ,כל רמה היוותה "הפרדה
בתודעה" מהעצמי הגבוה שלכם .במילים אחרות ,בתוך הגוף המנטלי שלכם ,דפוסי התדר של
כל רמת תודעה )או ממד( אוחסנו במה שאנו כינינו "חבילות אור החכמה" .אלה נעטפו
ב"ממברנות של אור" או ב"צעיף" אשר הגבילו את הגישה לרמות התודעה הממדיות הגבוהות
יותר הללו עד אשר ,פעם נוספת ,תתאים התהודה שלכם לרמת התודעה הזאת .הגיע הזמן
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להסיר את "צעיפי חוסר התודעה" ,אהובים ,כדי שתוכלו לזכור עד כמה עצומים אתם ,את
ההתנסויות הנפלאות שחוויתם ,ואת העתיד הורוד שלפניכם.
כפי שעשינו בעבר ,נסתמך על חלקים מכמה אלפי מסרים אישיים שהעברנו באמצעות שליחה
זו אליכם ,הקוראים הנאמנים שלנו .כאשר תשובו לאחדות תודעה ותתאחדו מחדש עם
ההיבטים הרבים של נשמת העל שלכם ,הלהבה התאומה והעצמי האלוהי ,אתם תזכרו יותר
ויותר את החוויות המגוונות והרבות שחוויתם ברחבי היקום .אנו מבקשים מכם להיכנס
פנימה ולהקשיב להד של זיכרון או לחוש בו בעת שאנו מוסרים לכם מידע חיוני להטמעה.
מידע שהוא חלק מזערי בלבד מהעבר העשיר שלכם.

אהובים ,גילמתם את תפקיד השליט והשולט בחייכם ובייעודכם ,וגילמתם את תפקיד
התלמיד שהולך בעקבות מורו ,צעדתם בנתיב הקל ולעתים קרובות אפשרתם לאנשים אחרים
לקבל החלטות עבורכם ולכוון את חייכם .זוהי תקופת חיים מאזנת עבורכם ,אשר בה אתם
נזכרים שאתם ישות אור נפלאה וחזקה .אתם לומדים לאזן את העוצמה הדינמית שאתם
נושאים בתוככם עם אהבה וחמלה כלפי הסובבים אתכם שאינם מוכנים עדיין להתעורר
למאסטריות שלהם.
לא קל להיות "מלאך ארצי" .האהבה היא הדלק של הישויות המלאכיות ,ואתם תמיד חשבתם
שאם תאהבו מספיק ,אחרים יאהבו אתכם בתמורה .אתם לומדים להציב גבולות ולהעריך את
עצמכם ,משום שללא ערך-עצמי אינכם יכולים להשיג גישה מלאה לאהבה האלוהית של
הבורא שהיא זכותכם מלידה.
צעדתם קדימה בשמחה כאשר יצאה הקריאה למתנדבים להיות חלק מהניסוי הגדול שעמד
להיערך על פלנטה ששמה הרוחני הוא גאיה ,שאתם מכירים ככדור הארץ .חייתם והייתם
מעורבים עמוקות ברבות מהתרבויות הגדולות במשך ההיסטוריה הארוכה של כדור הארץ.
תמיד נהניתם מהחיים מתוך תשוקה והתלהבות רבות וחוויתם את העליות ואת המורדות של
החיים ,ומשום כך אתם מסוגלים עכשיו לעזור ולרומם את תודעת ההמונים מעומקי הממד
השלישי חזרה אל היופי והפלא של הממדים הגבוהים יותר.
חוסר הסיפוק שלכם הוא תוצאה של חיפוש אחר רצונותיכם מחוץ לעצמכם במקום בתוככם.
אנו רוצים גם ליידע אתכם שחלק מהמשימה שלכם היה לחוות את הכלי הפיזי בצורתו
הדינמית ביותר; אי לכך ,תמיד היו לכם תשוקות עזות .לפעמים ניסיתם להחניק תחושות
אלה ,אבל הן היו כזרם תת-קרקעי שזעק שתכירו בו.
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התשוקה גדולה ביותר שלכם בתקופת החיים הנוכחית היא להשיב את כל ההיבטים של
הישות הארצית שלכם להרמוניה ולאיזון כדי שתוכלו להתחיל בתהליך האיחוד מחדש עם
העצמי הרב-ממדי שלכם .עמוק בתוככם אתם יודעים עד כמה חשוב שתכבדו ושתשלבו את
הטבע הנשי שלכם ,את האנרגיות העדינות ,האינטואיטיביות ,היצירתיות אשר מיקודן פנימה,
וכמו כן שתפתחו את התכונות הגבריות שלכם ושתשתמשו בהן גם כן .השתדלו להיות
חזקים ,אך עדינים ,ממוקדים כלפי חוץ בעת שאתם מתחברים לאינטואיציה הפנימית שלכם.
אתם ,יחד עם אנשים אחרים ,נחוצים כמתמרים וכמשדרים של האנרגיה המעודנת החדשה
המגיעה מהבורא ,כדי לעזור ולהניע את האנושות ואת כדור הארץ בזמני שינוי חשובים אלה.
לכן אני מזמן את הלגיונות שלי לשוב ולהתאחד ומכריז על נוכחותי בפני אלה שיש להם
תפקיד חשוב למלא בדרמה הגדולה המתגוללת עתה על כדור הארץ.
באמצעות ההוראה שלנו ,אנו מעניקים לכם את כל המידע לו תזדקקו כדי להתחיל להתחבר
לחכמת העצמי הגבוה שלכם ,וכאשר תלמדו להשתמש בפירמידת האור והעוצמה שבממד
החמישי ,אתם תתחברו במהירות לשפע הגלקטי בו מצויים כל אוצרות היקום .זכותכם
מלידה לחיות בשפע ובשגשוג; אתם פשוט שכחתם .אתם חייבים להבין שאתם ראויים ואז
ככל שתתרגלו ותלמדו את המיומנויות ההכרחיות ,הדברים שאתם רוצים בחייכם יתחילו
להתגשם .שפע מגיע בצורות רבות ,לכן בקשו שפע של אהבה ,שמחה ,בריאות טובה וחיוניות,
כמו גם את כל הדברים שאתם צריכים כדי לחיות חיים מלאים ונוחים .כאשר אתם מתחילים
לברוא נס אחר נס ,הסובבים אתכם ירצו לדעת מה אתם עושים .אז תוכלו לחלוק את
הטכניקות ,האמונות והחכמה שתבעתם לעצמכם .אז תהפכו למאסטר-עצמי אמיתי; תחילה
תלמדו באמצעות דוגמה אישית ובאמצעות הפעולות שלכם ולבסוף באמצעות מילים.
התמקדו במה שנכון בעולם שלכם וחפשו אחר הטוב ביותר בסובבים אתכם ,משום שזה
הדבר אותו תחזקו .אתם יכולים לשנות את העולם הסובב אתכם ,מחשבה אחת בכל פעם.
יש לכם כעת כמויות גדולות יותר ויותר של אנרגיית כוח חיים קוסמית הנגישה לכם; אולם
אתם אחראים לאופן שבו אתם משתמשים באנרגיה הזאת .אתם חייבים להישאר מקורקעים
בחזקה לכדור הארץ בעת שאתם נוסקים גבוה יותר ויותר אל תוך ממדי הביטוי המעודנים,
וחשוב ביותר לרווחה הפיזית שלכם שתלמדו לאזן ולהביא לכדי הרמוניה את מערכת הרשת
האנרגטית האישית שלכם )המכונה שדה ההילה או גוף האור הקדמון המושלם של אדם
וחווה(.
יקירים ,אתם נושאים זיכרונות מהותיים של דיכוי ,תחושות של אשמה ובגידה .תמיד
האמנתם שהאהבה תתגבר על כל צרה; לכן ,תכופות הצבתם רצונות ותשוקות של אחרים
לפני רצונות ותשוקות שלכם .התשוקה שלכם לשרת ,תקופת חיים אחר תקופת חיים ,הציבה
אתכם בתפקיד של כפופים והתקשיתם ליטול חזרה את עוצמתכם ולשלוט בגורלכם .אתם
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מתאמצים לאזן את הטבע האמפתי שלכם עם תשוקה לבטא את הערך שלכם ולהעניק לו
תוקף .עמוק בתוככם אתם מבינים שאתם חייבים לשוב להתעצמות ולשלמות אם ברצונכם
ליהנות ממערכת יחסים מספקת ואוהבת עם נשמה תאומה או עם האנשים המצויים בחייכם.
אתם ,כמו רבים אחרים ,נמצאים באמצעו של תהליך טרנספורמטיבי מואץ ,שבו אתם
מעבדים ללא הרף אנרגיה מעוותת מגלגולים קודמים ונושאים מהותיים עמוקים .אתם
מתעוררים לתודעת האלוהים שלכם ולנפלאות של מי שאתם ,אך זהו מסע פרטי שלכם ואף
אחד לא יכול לומר לכם כיצד להתקדם .אל תפחדו להשתנות ,אהובים; אפשרו לדברים ששוב
אינם משרתים אתכם ליפול לשולי הדרך .צעדו דרך הפחד וראו כיצד הוא מתמוסס ,מותיר
עתיד חדש ונפלא למולכם .השתמשו בהזדמנויות שנקרות בדרככם כבאבני דרך להתעצמות
האישית שלכם .כל דבר שאתם עושים צריך לתהד עמוק בתוך נשמתכם ולהביא לכם השראה
ושמחה .מהי תשוקתכם? מהי תשוקת הלב העמוקה ביותר שלכם? אתם יכולים לקבל או
להפוך להיות כל דבר שאתם מסוגלים לדמיין.
אחת מה"משימות" העיקריות שלכם היא למלא את עצמכם באהבה ללא תנאי של העצמי
האלוהי שלכם כדי שתקרינו אנרגיות מאוזנות והרמוניות במקום לחפש אנשים אחרים
שיעניקו לכם תחושת שלמות או ערך עצמי .אתם חייבים ללמוד להציב גבולות בעת שאתם
מתחילים לדבר באהבה את האמת שלכם וליטול את עוצמתכם האישית .אתם יכולים לשנות
רק את עצמכם ,אבל כאשר אתם מעצימים את עצמכם ומתחילים להקרין תחושות של
שלווה ,עוצמה וחמלה ,אתם תסירו אנרגיות של "הזדקקות ומחסור" והסובבים אתכם יפיקו
תועלת מכך ויצמחו מההתנסות ,או שהם ימצאו מישהו אחר עמו יוכלו לשחק את "הדרמה
הקוסמית של החיים".
לפני שנכנסתם לתקופת החיים הזאת ,הבטחתם להיות הנציגים שלנו על כדור הארץ .יש לכם
את כל החכמה הדרושה לכם כדי להגשים את משימתכם .כאשר עולים ספקות ,זכרו ,כל
התנסויות העבר שלכם ,בין אם הצלחות או כישלונות-לכאורה ,העניקו לכם עושר של ניסיון
עליו אתם יכולים להסתמך.
אנו משתדלים לעזור לכם לזכור את נפלאותכם ,כדי שתדעו שהגשמתם פעמים רבות בעבר
את שאנו מבקשים מכם עתה .אתם נסקתם ביקום עמי ועם לגיונות האור ,אנו בראנו
עולמות נהדרים רבים והיו לנו הרפתקות מרגשות רבות יחד .מהזמן שבו הגחתם לראשונה
מלב הבורא ואל הניצוץ התודעה האינדיבידואלי שלכם ,הולדתם את התשוקה לחוות היבטים
רבים ככל האפשר של הבורא .הרוח לוחשת לכם ,ואם תיענו לקריאה ,נופים והזדמנויות
נפלאים שמעבר לדמיון הפרוע ביותר שלכם יצוצו ,ואנו נהיה שם כדי להדריך אתכם ולהביא
לכם השראה ,כתמיד .עכשיו הוא הזמן להגשים את הערגות העמוקות ביותר של לבכם ,בעת
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שאתם תובעים לעצמכם מחדש את המאסטריות העצמית שלכם והופכים לבוראים-שותפים
מהסדר הגבוה ביותר על מישור הקיום הפיזי.
ניתנת לכם הזדמנות לשלב את כל התכונות הנפלאות של  12קרני תודעת האלוהים ,כדי
שתוכלו למלא את תפקידכם כספקים ארציים של אור ואהבה .אז יהיו לכם החכמה והיכולות
לסייע לאחרים לעבור את אתגרי הטרנספורמציה .בכל יום ,נסו לקבל את הבחירות הגבוהות
ביותר ולמדו להישאר ברגע ההווה ,משום שזה הזמן היחיד שבו אתם יכולים להתחבר
לעוצמת האלוהים שלכם .אל תתרפקו על העבר ,וכמו כן אל תתמקדו ללא הרף בעתיד ,אלא
נסו תמיד להגשים את הפוטנציאל הגבוה ביותר שלכם בכל רגע ורגע .ראו את האתגרים
בחייכם כהזדמנויות באמצעותן תלמדו לשחרר את הדרכים המגבילות הישנות .זכרו ,בזמנים
אלה של שינוי גדול ,אתם יכולים לחולל שינוי .אפשרו לאור שלכם להאיר לעיני כול.
רבים כמותכם חווים חוסר סיפוק אלוהי כמו גם שינויי חיים רבים בעת הזאת .הדברים
שבעבר גרמו לכם אושר שוב אינם מספקים ,ואפשר שאיבדתם תחומי עניין משותפים עם
רבים מחבריכם .הסיבה היא שעצמי הנשמה שלכם דוחף אתכם להתקדם ,להרחיב את
הראייה שלכם ולקחת פיקוד על הגורל שלכם .אתם בוראים-שותפים ,אהובים ,של כאב ,סבל
והגבלה או של אהבה ,שמחה ,שלווה ושפע .הבחירה בידכם.
תא ליבת יהלום האלוהי ם שנמצא עמוק בתוך מרכז לבכם המקודש מצוי כעת בתהליך של
הפעלה מלאה יותר ,כך שהאור שלכם יוכל להקרין אל העולם ואל אלה אשר פתוחים לקבלו.
ברגע שתתחילו באמת להיערך עם האנרגיות החיוביות של הנשמה שלכם ושל קרני
האלוהים ,השאיפה ,היעילות והמעשיות שלכם יסייעו לכם לבצע התקדמות מדהימה.
אהובים ,יש לכם את הכלים ואת היכולות הפנימיות להגשים כל דבר שאתם רוצים בתקופת
החיים הנוכחית ומעבר לה.
זכרו ,כאשר חתימת האנרגיה שלכם מבוססת על אהבה מקודשת ,אתם מושכים חלקיקי
יהלום ,וכאשר אתם ערוכים עם הייעוד הגבוה ביותר שלכם לטובתו הגבוהה ביותר של הכלל,
אתם מקרינים חלקיקים אלוהיים אלה של אור/אהבה/חיים .אנו נמצאים כאן כדי לעזור לכם
בכל דרך אפשרית להגשים הארה רוחנית.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מאסטרים אהובים ,רבים מכם שאלו" :מדוע כה מעט מהמלאכיות הנעלות ,האווטריות,
המאסטריות והישויות הנשיות החכמות והעתיקות מתקשרות עמנו ומעניקות לנו הדרכה?"
כפי שאתם יודעים ,שוכני ממלכות המלאכים הם אנדרוגנים ונושאים את כל התכונות,
האיכויות וההיבטים של האלוהים האם והאב .אולם יש להם העדפות וממש כמותכם ,לעתים
קרובות הם מדגישים את התכונות והאיכויות של האלוהים האב או של האלוהים האם .הדבר
נכון במיוחד לגבי המלאכים הנעלים ,ובאמצעות הוראת החכמה במשך העידנים ,למדתם את
השמות של רבים מהמלאכים הנעלים הגבריים והנשיים הידועים ביותר אשר עיקר מיקודם
בגלקסיה ,במערכת השמש ,בכדור הארץ ובאנושות .אפשר שגם למדתם להכיר את הקרן
המסוימת שכל אחד מקרין בכל רחבי היקום הזה ,את התכונות והאיכויות המסוימות של
תודעת הבורא ,ולמדתם את התכונות החיוביות והשליליות של כל קרן במטרה לחזור לאיזון
ולהרמוניה במסגרת "שדה הכוח הזוהר" שלכם.
כאשר היקום הצעיר הזה נברא לפני עידנים רבים ,הזוהר הן של האלוהים האב והן של
האלוהים האם פרץ קדימה במידה שווה ,והם היו שותפים שווים בתהליך יצירתי זה.
האלוהים האב שלנו ,המהות הגברית של הבורא ,הביא את "הזרעים" של הבריאה החדשה
בתוך שכלו ,והתוצאה הייתה תבנית אלוהית אשר נעטפה בתוך הטבע האוהב/הרגשי ,או
בתוך "הרחם הקוסמי" ,של האלה האם .אהבה נעלה זהרה בכל רחבי היקום בעת שמהות
הבריאה מן האלוהים אבינו/אמנו פרצה קדימה ,ובסיוע האלוהים ]כך במקור[ ,ישויות האור
הדגולות אשר נושאות את הטבע השכלי של האלוהים אבינו ,וממלכת המלאכים הנעלים,
שהם הנושאים העיקריים של הטבע האוהב של האלה האם שלנו ,חזיונות ונסים ללא סוף
התגשמו ,והממדים הרבים של הבריאה שולחו אל תוך הריק הגדול.
האמרה "כפי שלמעלה ,כך למטה" ,נכונה תמיד ,וממש כפי שאתם באתם לעולם מתוך
חמימות רחם אמכם ,כך פרצנו כולנו כניצוצות אלוהיים של אור הבורא מתוך רחם האם
האלוהית שלנו ואל התודעה האינדיבידואלית שלנו ,ביטויים רוחניים בעלי מגוון מורכב ורב
שמעבר ליכולת ההבנה.
במשך אלפי שנים התמקדתם באלוהים כאב ,והאנושות ביקשה לגלם את התכונות והסגולות
השלטות שלו :עוצמה ,רצון ,אמת ואומץ ,ואת התשוקה לברוא מחדש .היה זה עולם
פטריארכלי והבורא נחשב והוכר רק על פי ההיבט הגברי של גדוּלתו .הטווח הרחב של
הדואליות/השליליות ששורר עתה על כדור הארץ נברא בעיקר בשל השימוש לרעה שנעשה
ב"אנרגיה הגברית" .איננו מתכוונים לומר שהאוכלוסייה הגברית הנוכחית אחראית לבדה
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לסביבה השלילית בעולם ,משום שאין זה כך .זכרו ,לכל אחד מכם היו גלגולים רבים הן בגוף
גברי והן בגוף נשי ,וכולם השתתפו בבריאות המוטעות שהאנושות מנסה עתה לתקן.
היו גם תקופות רבות בעבר הקדום שלכם שבהם ההיבטים של הבורא האם היו האנרגיה
השלטת ונקודת המיקוד לסגידה .ממש כפי שאתם מאחדים עתה את כל החלקים של ישותכם
העצומה ,הגיע הזמן לאחד מחדש את שלמות הבורא ולהכיר בה ,וכן בביטויים הרבים שלו.
היבט האלה ,האלוהים האם ,או האנרגיה הנשית של הבורא ,מקרינה עוד מהתכונות
ומהאנרגיה שלה בכל רחבי היקום בזמן הזה; התכונות האלוהיות של האהבה ,החמלה,
ההארה ,ההזנה ,ההודיה ,האמונה ,היצירתיות והמיקוד והמודעות הפנימיים של הרוח.
אנרגיות מבורכות אלה תתעצמנה ,תתעדנה ותשלמנה את ההיבטים הגבריים של הבורא;
הרצון האלוהי לברוא ,חכמה ,אמת ,אומץ ,החלטיות ועוצמה ,והם תמיד היו ותמיד יהיו
נגישים לכם.
כן ,הגברת מריה המבורכת נוכחת מאוד ותמיד מקרינה את האנרגיה הרחומה והאוהבת של
האם האלוהית לאנושות .היא מלאך נעלה דגול ומקרינה את התכונות הנפלאות של הקרן
החמישית ,ידע מדעי ,חוסר אנוכיות ,מקצועות ההקשבה וריפוי ,יחד עם המלאך הנעלה
האהוב רפאל .שתי הישויות הזוהרות הללו מסייעות בריפוי כדור הארץ והאנושות .כפי
שאמרנו לכם ,ישות זוהרת יפהפייה זו ,מריה ,יועדה להיות השומרת הנשית עבור התנסות
אוניברסלית זו ,ממש כפי שאנוכי ,מיכאל ,זכיתי בכבוד להיות השומר המגן הגברי .כמו כן ,יש
כמה נציגות נשיות יפהפיות נוספות אשר מלמדות את חכמתן ,ואשר להן השפעה רבה על
האנושות; אולם ,כפי שאתם יודעים ,ההוראה וההדרכה בזמני ההיסטוריה הלא מאוחרים
שלכם הייתה בעלת טבע גברי בעיקר ,ויש לכך סיבה.
מחזור גדול של בריאה חדשה נמצא בהתהוות ביקום הזה ,וסיפרנו לכם כיצד חלקיקי היהלום
של אור הבורא חודרים ליקום זה בנתיב אור זוהר .חלק מאור זה נשלח לערי האור הגדולות,
הממוקמות בכל רחבי היקום ,ואי לכך ,הופך נגיש לכל נשמה שמסוגלת להתחבר לרטטים של
הממד החמישי הנמוך יותר .הסברנו זאת בפרטי פרטים ,ולא נרחיב עוד בזמן הזה .מה שלא
הסברנו הוא שהחלק הגדול יותר של אור הבורא ,או חלקיקי היהלום ,תוכנן לבריאה של
הגלקסיה הזהובה החדשה ,עליה סיפרנו לכם לפני זמן מה .לפני כמה מאות שנים ,האם
האלוהית זימנה את חברות מסדר האלה ,את ההיבטים הרבים של אנרגיית הבורא הנשית,
כדי שיכינו את עצמן ללידה חדשה .גברות אור יפהפיות אלה הגיעו מכל רחבי היקום ויחד,
באמצעות זוהר טבען האוהב ,הן החלו לבנות רחם קוסמי ענק של בריאה חדשה ,כהכנה
להרחבה הגדולה הקרבה של היקום והגלקסיה הזהובה החדשה .כן ,הן עדיין מודעות לכל
אחד מכם ,אהובים ,ויכולות להקרין את האנרגיה האוהבת שלהן אליכם ולטפל בכם בכל רגע
ורגע; אולם המיקוד העיקרי שלהן הוא הקרנת המהות האוהבת של האלה האם אל תוך
הרחם הקוסמי כדי להכין את חלקיקי היהלום לזרעי המחשבה/התבנית האלוהית של הבורא
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העליון באמצעות האלוהים האב האוניברסלי .לכן ,המשימה של הוראת החכמה של העידן
החדש נמסרה ,בחלקה הגדול ,לשליחי האור הגבריים בהכוונת האלוהים האב/האם.
האם לא אמרנו לכם שזהו זמן חסר תקדים? היקום הזה מופצץ באלפי פעימות אור ,המכונות
חלקיקי יהלום ,ישירות מלב הבורא העליון .אתם מבינים ,זהו זמן של איחוד מחדש בכל
הרמות ,מהגבוהה ביותר לנמוכה ביותר; אי לכך ,התכונות ,ההיבטים והסגולות של הבורא
האם יהיו הכוח השלט ביקום עד אשר יושב האיזון פעם נוספת .האם הכל-יכולה שלנו
מסוגלת להתמקד בכל היבט של הבריאה בו-זמנית ,ולכן היו סמוכים ובטוחים שהיא מודעת
לכל שמתרחש ביקום שלה ,ושהיא לעולם לא חדלה להקרין אליכם את אהבתה הבלתי
מותנית.
זכרו ,הדנ"א שלכם מקודד באהבה ,בחמלה וביצירתיות אלוהיות כמו גם בכוח ,בעוצמה
וברצון לברוא ,שהועברו אל כל אחד מכם מאת ההורים האלוהים הרוחניים שלנו .עכשיו הוא
הזמן לשלב את כל הברכות והכישורים שהם העניקו לכם .הכוח הגדול ביותר בכל-יקום הוא
כוח האהבה שמוקרן באמצעות מהות אנרגיית האלה של הבורא; אולם האור אינו יכול לחדור
אל תוך התדרים הסטטיים או המבולבלים שמרכיבים את הכלי הפיזי של הממדים
השלישי/רביעי ללא רשות המקבל ופתיחה של מרכז הלב המקודש .עצמי הנשמה שלכם,
העצמי הגבוה ,ועצמי האלוהים רק ממתינים לסימן מכם כדי להתחיל בתהליך ,לפתוח את קו
האור של חיי הנצח .הדנ"א שלכם מלא באור ,וכל אטום בגופכם מלא באור במידה זו או
אחרת .אלמלא כך היה ,לא הייתם קיימים .הגיע הזמן לפתוח את זרם אור האלוהים מבפנים
ומבחוץ ,וחשוב מאוד שתסירו את המסננים מעיניכם ומשכלכם.
כפי שאתם יודעים ,כל סביבה ממדית מתהדת בטווח ספציפי של דפוסי תדר ,וכל ממד גבוה
יותר רוטט בטווח מעודן וגבוה יותר .כאשר יצאתם למסעכם אל תוך "החלל החיצון" ואל תוך
דפוסי התדר האיטיים של הממדים הנמוכים ,כל רמה הביאה ל"הפרדה בתודעה" מהעצמי
הגבוה שלכם במידה מסוימת .במילים אחרות ,בתוך מבנה המוח והגוף המנטלי שלכם ,דפוסי
התדר של כל רמת תודעה )או ממד( אוחסנו במה שכינינו "חבילות אור של חכמה" .אלה
נעטפו ב"ממברנות של אור" שהגבילו את הגישה לרמות התודעה הממדיות הגבוהות השונות
עד אשר ,פעם נוספת ,תתהדו ברמת תודעה זו.
נעשה שימוש בתהליך זהה כדי לבודד את סלילי הדנ"א שלכם אשר מכילים את כל מי שאתם
במובן חומרי ,כמו גם את השושלת והמורשת האלוהיות שלכם .כאשר ירדתם אל רמות
התודעה הנמוכות יותר ,שניים שניים ,סלילי הדנ"א שלכם נעטפו בממברנות האור הללו,
וכתוצאה מכך ,לרוב בני האדם יש גישה רק לשני סלילים של צפני דנ"א.
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הסברנו כיצד ,בעת שאתם מעלים בהדרגה את התודעה שלכם וחוזרים לאיזון ולהרמוניה
בתוך הגופים הפיזיים ,המנטליים ,הרגשיים והאתריים שלכם ,ממברנות האור שסביב סלילי
הדנ"א שלכם ושבתוך מבנה המוח שלכם מתפוגגות לאיטן ,ומעניקות לכם גישה לרמות
גבוהות יותר ויותר של תודעה קוסמית.
קראתם בתורות עתיקות רבות כיצד "צעיף השכחה" הונח על פני הזיכרון שלכם ,כאשר
שקעתם אל תוך הדחיסות של עולמות הממדים הנמוכים יותר .לא היה זה עונש ,אלא מרכיב
הכרחי בתהליך אשר בו פיצלתם או הפכתם את עצמכם לניצוצות תודעה קטנים יותר ויותר.
אולם המונח "צעיף" אינו מדויק לגמרי ,היה זה המונח הפשוט ביותר שבו יכולנו להשתמש
כדי להביע את התפיסה להמונים לפני שה"התעוררות הגדולה" החלה להתרחש.
אתם מבינים ,הכל קשור ל"מודעות הערה של העצמי" ,משום שכיצד תוכלו לחוות "יכולת
מופחתת" אם אתם משמרים את כל המיומנויות שלכם וזוכרים לגמרי מי אתם ומה מקורכם?
כמו כן ,כיצד תוכלו לצאת אל הריק הגדול ,להשאיר את הטוהר והשלמות של המקור ,מבלי
לצפות ל"התפצלות של העצמי" ,שמביאה ל"יכולת מופחתת"? אתם מבינים אפוא ,הצעיפים
אינם באמת "שם בחוץ" ,אלא הם נוצרו בתוך הישות שלכם .עליכם ועליכם בלבד להסיר את
צעיפי התודעה הפנימיים כדי שתוכלו ,פעם נוספת ,להשיג גישה לזהות האמיתית שלכם
כמאסטרים .ההתעלות עוסקת ב"התעלות בתודעה" ובאימוץ מחודש של המרחבים של
מהותכם ,בשעה שאתם צועדים בנתיב החוזר של ההארה.
נאמר לכם שיותר ויותר ילדים שנולדים עתה הם נשמות עתיקות מאוד מיקומים או
ממערכות כוכבים מרוחקים מאוד ,ושהם מתגלגלים עם יותר סלילי דנ"א הנגישים להם
ושכמו כן ,בדרגות משתנות ,יש להם רמות גבוהות יותר של תודעה קוסמית שנגישות להם
במסגרת מבנה המוח שלהם .חשוב שתבינו שהכללים השתנו בעת שתהליך ההתפתחות
מתקדם לרמה הבאה .במאה השנים האחרונות לערך ,כל דור של נשמות התגלגל עם כמויות
גדולות יותר של זיכרון קוסמי הנגישות לו .במילים אחרות ,צעיף השכחה מצטמצם ונעלם
לחלוטין לאיטו .תהליך ההתפתחות עבור האנושות נמצא במלוא התנופה ונע קדימה בקצב
מדהים .פיתחו את שכלכם ואת לבבותיכם ,אהובים ,ואמצו את עירוי האור והאהבה
האלוהיים שממתין לכם .רחצו בתהילת האיחוד המחודש עמנו בעת שאנו נעים יחד קדימה
במסע מופלא זה אל מציאות חדשה .אנו עמכם תמיד ואתם אהובים מאוד.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מאסטרים אהובים ,על מישור הקיום הארצי ,בני אדם שמחים בלידת ילד ,משום שזה אכן נס
של בריאה ,והם מתאבלים על מות אדם אהוב ,כיוון שהם חשים אובדן אישי בלכתו של אדם
זה מהם .אולם המוות גם הוא נס ומנקודת מבט רוחנית ,יש לשמוח בזמן זה ,כיוון שזו עת
של שיבה אל "מצב הוויה" אמיתי יותר.
דיברנו על ה"תודעה המצטמצמת" ,והגיע הזמן שתבינו שתהליך ההתעלות כרוך בהרחבת
המודעות שלכם ,כך שתשלב את כל ההיבטים של הביטוי המודע .אינכם רק בני אנוש בעלי
נשמה ,אתם ישות מופלאה אשר חוותה מגוון עצום של "ביטויי תודעה" פיזיים.
בזמנים עברו ,כאשר חוויתם את ממלכות החומר במצב מוצק למחצה או בצורה מוצקה
בדרגות שונות )בזמן שהותכם בממד הרביעי הגבוה-ביותר ובממד החמישי הנמוך-יותר ,בין
אם על כדור הארץ או על הפלנטות האחרות שבמערכת השמש או הגלקסיה שלכם( ,שמרתם
על אותה צורה לזמן ממושך הרבה יותר מכפי שאתם עושים עתה .למעשה ,שמרתם על אותו
כלי פיזי במשך אלפי שנים על פי זמנכם .תהליך המעבר ונטישת הכלי הפיזי בסוף תקופת
החיים היה טבעי כהשלכת בגדים ישנים .המוות כפי שאתם מכירים אותו כיום לא היה קיים
עד אשר האנושות שקעה אל תוך דחיסות הממדים השלישי/רביעי ,ואתם שכחתם שהמסע
שלכם על כדור הארץ הוא רק תקופת ביניים קצרה מאוד בין מגוון עצום של התנסויות בעת
מסעכם הנפלא ברחבי היקום.
לאחר טקס פרידה מרגש ,הנשמה העוזבת צעדה אל תוך "מזרקת מעבר" מיוחדת שבה זהרה
להבת הטרנספורמציה הסגולה )הלהבה הסגולה אינה חמה ,אלא קרה ומרגיעה( ,והנשמה
עברה מיידית לסביבה ממדית גבוהה יותר והולמת .אלה שנותרו מאחור בממלכה הפיזית יכלו
לתקשר טלפתית עם אהוביהם שעזבו ,והם ידעו שיפגשו שנית בזמן כלשהו בעתיד .הם גם
ידעו שהם יכולים לקיים אינטראקציה באופן אתרי עם אהוביהם בזמן שנת הלילה ,כיוון
שמסעות הלילה שלהם היו אמיתיים ובלתי נשכחים כמו התנסויות שעות היום שלהם.
בזמן מסוים בעתיד ,האנושות תחדל לפחד מהמוות ותבין שהוא חלק אינטגרלי מתהליך
הבריאה .קיים זרם טבעי של לידה ,מוות/מעבר ,מנוחה והטמעה ,ולידה מחדש כדי לחוות את
המגוון הנפלא של הצורות ,הגדלים ,האופנים והמציאויות הנגישים לכם כבוראים-שותפים.
בינתיים ,אתם חייבים לשחרר רבים והרעיונות והאיסורים "המקובעים" והישנים שלכם בנוגע
למוות ולעולם הבא ,ולהבין שהחיים שאתם חווים עתה הם רק "רגע" בזמן האוניברסלי.
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אחד הדברים החשובים ביותר שעליכם להבין הוא שכל שאתם חווים מתחיל "בפנים" .אתם
מיקרוקוסמוס או יקום מזערי בתוך מקרוקוסמוס אשר מכיל את מכלול התנסות הכל-יקום.
תוארתם כ"תא" בתוך הלב/השכל של הבורא העליון וזהו תיאור תקף .כל דבר בבריאה מכיל
את "מהות" אנרגיית האור/האהבה של הבריאה ,או את הניצוץ האלוהי .ספקטרום אור זה
נשלח ברמות מופחתות של "אור" אל האלוהים אבינו/אמנו ואל הישויות הדגולות אשר סייעו
לברוא יקום זה .אף אחד מהיקומים המוגשמים לא היה קיים בלעדיו וגם לא אתם.
לעתים קרובות קראתם/שמעתם על מישהו שעבר "התנסות של רגע המוות" ,וכיצד הוא
נמשך אל האור .בדרך כלל ,ההתנסות היא אותה התנסות אך עם כמה הבדלים .בדרך כלל,
אדם חולה ביותר או במצב טראומה נמשך אל תוך "האור" ומתמלא בתחושה של חסד ושל
אהבה אדירה ומדהימה .לעתים קרובות הוא יראה "ישות אור" מוכרת או לפעמים אדם אהוב
שכבר נפטר .בדרך כלל הוא יחוש שהוא אינו יכול להתקדם אל האור ,ואז ימשך חזרה אל תוך
גופו הפיזי .לפעמים ,ישות האור תדבר אליו ,אבל לא תמיד .לפעמים ,ניתנת לו אפשרות
לבחור האם לחזור לקיום הפיזי או להמשיך אל האור ,ובפעמים אחרות ,נאמר לו שהוא חייב
לחזור כיוון שמשימתו לא הושלמה.
ממש כפי שהסברנו שה"צעיף" אינו "שם בחוץ" אלא בתוך מבנה המוח שלכם ,כך הדבר נכון
גם לגבי התנסות רגע המוות .הכל מתרחש בתוך "השכל המקודש" הממדי-הגבוה שלכם,
ומתוזמר על-ידי העצמי הגבוה שלכם .התנסות של רגע המוות היא בדרך כלל צומת בחיים,
זמן להחלטה והזדמנות להתחיל לצעוד בנתיב ההארה ,ולעתים קרובות ,אך לא תמיד,
מתרחש "מיזוג נשמה" אשר בו חלק גדול יותר של עצמי הנשמה שלכם ,אשר שוכן בצ'אקרת
כוכב הנשמה שלכם )כ 13-עד כ 17-סנטימטרים מעל לראשכם( ,נע אל תוך מרכז הלב המקודש
ומתחיל בתהליך הפיכתו לבמאי התנסויות החיים שלכם במקום האישיות של תשוקת האגו.
בזמן חוויית רגע המוות מתרחשת תגובה כימית אשר מאפשרת כניסה לחלק של השכל הגבוה
יותר ,ובכך מעניקה גישה לאזורים מסוימים של המוח אשר מכילים כמה מ"חבילות אור
החכמה" המאוכסנות בהם .חבילות האור מורכבות מתדרי אור גבוהים יותר ומכילות מידע
שהאדם אינו יכול להשיג גישה אליו באופן רגיל .הדבר לא רק שנראה ומרגיש שונה עבור
ההכרה המודעת של האדם ,אלא שלעתים קרובות גם ניתנת לו גישה לחלק מההיסטוריה
שלו ,ולעתים לשושלת ולמידע חשוב אחר הקשור אליו.
זכרו את הדבר הבא ,כל שאי פעם חוויתם וכל שאתם ,מהעת הראשונה שפרצתם לתודעה
אינדיבידואלית כניצוץ של האלוהי ,והפכתם מודעים לעובדה ש"אני הנני הוא שאני הנני ~
אני הנני היבט של הבורא" ,מאוחסן בתוך חבילות אור החכמה ברמות הממדיות הגבוהות
יותר של המוח .כל הסגולות ,התכונות ,האיכויות וההיבטים של הבורא העליון מאוחסנים
בתוך מבנה המוח שלכם ובתוך מערכת הצאקרות שלכם .הם ממתינים לכם שתתבעו
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לעצמכם את "המפתחות לממלכה" ,על-ידי שילוב של תדרי האור אשר מעניקים לכם גישה
לכל נפלאות המורשת האלוהית שלכם.
יש לכם גוף אתרי אשר מכיל עותק מושלם ואותנטי של הגוף הפיזי ,המנטלי והרגשי שלכם.
כאשר אתם מתים או עוזבים לחלוטין את גופכם ,חוט הכסף )כפי שהוא מכונה( מתנתק
ואתם מתפנים לגמרי מהכלי הפיזי ,שמתחיל מיד להתפורר .הנשמה שלכם מתמזגת לאיטה
עם הגוף האתרי שלכם ,ואז אתם נעים החוצה אל תוך ממלכות הממדים הגבוהים יותר.
לרבים מכם יש תפיסה מוטעית לגבי מהות הממדים הגבוהים יותר .הממלכות הגבוהות יותר
אינן סביבה מעורפלת ,ערטילאית ,היא לא תיראה לכם שונה מהסביבה הפיזית הארצית
שלכם; אולם אתם תגלו במשך הזמן שישנם הבדלים רבים .כאשר אתם עוברים ,יש לכם
צורה ומהות .כן ,הצורה שלכם תהיה מעודנת יותר ולא כה מוצקה כפי שהיא בממד
השלישי/רביעי ,אבל אתם תרגישו מוצקים וכל הסובב אתכם יהיה בעל צורה וסדר גם כן.
הרמה שאליה אתם מכווננים או מתאימים תקבע עד כמה "מודעים" תהיו ,ואת היכולות
שיהיו לכם ,כמו גם את האופן שבו תיראה הסביבה שלכם.
שוב ,התדרים שאתם מקרינים או מתדהים יקבעו לאיזה ממד או תת-מישור תגיעו ,וגם לאיזו
רמה של "מידע קוסמי" תהיה לכם גישה .שדה ההילה שלכם הוא כגלימה שעוטפת את הגוף
האתרי או האסטרלי שלכם ,והיא גלימה של אור או מעטה של אנרגיה שלילית ולא הרמונית
שצברתם במשך התנסויות הגלגולים הקודמים הרבים שלכם.
הסברנו זאת בעבר ,אולם חשוב שתהיה לכם הבנה ברורה לגבי תהליך המעבר ,ולכן נעניק
לכם שוב תזכורת קצרה למה שמתרחש לאחר שהנשמה עוזבת את הגוף הפיזי .אלה שהם
"מוארים" ומודעים ,נלקחים מיד אל המועצה השומרת שלהם כדי לסקור את תקופת החיים,
לא כשיפוט ,אלא כסקירה שמטרתה לראות את האתגרים וההזדמנויות שהתקבלו באופן
חיובי ,באהבה ובחמלה ,ואילו משימות לא הושלמו ,ואי לכך ,יהיה צורך לחוותן שנית .אינכם
יכולים להסתיר דבר מאף אחד בממלכות הגבוהות יותר ,משום שההילה שלכם מספרת את
כל הסיפור שלכם וכולם יכולים לראות את "זוהר ואור" העצמי הרוחני שלכם ,או את
היעדרם .הצורה שלכם תהיה יפהפייה ומושלמת ואתם עשויים להיראות בכל גיל ובכל צורה
שתרצו.
יש לכם אפשרויות רבות מהן תוכלו לבחור לאחר שתשלימו את "תהליך הסקירה" .אתם
יכולים ללכת לאוניברסיטאות ההשכלה במערכות כוכב שונות ,אתם יכולים לשרת במגוון
תפקידים ,אתם יכולים ליהנות מיופי הבריאה ולתרגל את "מיומנויות הבריאה" שלכם ,או כל
מגוון של התנסויות שגדול מכפי שניתן לתאר כאן .התקדמות הנשמה אינה כה מהירה
בממלכות הגבוהות יותר כפי שהיא בגוף הפיזי ,משום שאתם מודעים לכל החוקים
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האוניברסליים ויש תוצאות מיידיות למחשבות ולפעולות שלכם .לכן כולם כה משתוקקים
להתגלגל על המישור הארצי ,אף-על-פי שהדבר כרוך באתגרים ,בהגבלה ,ולעתים קרובות
בסבל ובכאב .אף-על-פי שאפשר שקשה להאמין בכך ,זו הזדמנות נפלאה וזכות גדולה
להתגלם על המישור הארצי בזמן זה של טרנספורמציה גדולה ,ויש נשמות רבות "שעומדות
בצד" ,מקוות להזדמנות לשוב לכדור הארץ ולקחת חלק בתהליך התפתחותי מופלא זה.
יחד עם הנכונות שלכם לבוא לכדור הארץ ולחלוק את "אורכם" במטרה לסייע לאנושות
ולפלנטה שלכם ,ניתנת לכם הזדמנות לגלם כמות רבה ככל שתוכלו להכיל מהעצמי האלוהי
שלכם; זו ההבטחה שניתנה לכם לפני ששבתם לכדור הארץ להתנסות חיים זו .זו הייתה
ועדיין הזדמנות חסרת תקדים לשלב את תודעת האלוהים שלכם ולשוב למעמד האמיתי
שלכם כישות של אור.
הסיפור הוא אחר עבור אלה שחיו חיים של שנאה ,פחד ותוקפנות כלפי אחרים או שעליהם
להתגבר על חוב קרמתי שלילי גדול .נשמות אלה נלקחות למה שניתן לתאר כ"יחידה לטיפול
נמרץ" ,אשר בה מטפלת בהם באהבה קבוצה גדולה של מלאכי חסד .הנשמות הללו מוכנסות
לכלא מעשה ידיהן )שדה ההילה המעוות שלהן( ,והן יחיו במצב חלום אשר מורכב מהאמונות,
מהפעולות השליליות ומהתפיסות הלא-מציאותיות שלהן .זה הדבר הקרוב ביותר למה שניתן
לכנות כ"גיהינום" או כ"שאול" ,משום שהן חיו בעולם של צורות מחשבה מתדר נמוך יותר
אותו בראו על כדור הארץ במשך תקופות חייהן הרבות .מלאכי החסד מקרינים ללא הרף את
אור ואהבת הבורא אליהן ,ולאט ,במשך הזמן ,ובהתחשב במידת הדחיסות של השדה השלילי,
נקטר האהבה חודר בהדרגה ומפרק את המעטפת שסביב הגוף האתרי והנשמה .תמיד קיימת
הזדמנות לפצות אף-על-פי שנדרשים עידנים רבים לשם כך ,בהתחשב בחומרת ובגודל
השליליות המעורבת.
הרשו לנו להבהיר טעות נוספת :אין זה "חטא" להתאבד או לאדם לנטוש את חייו לפני
שמשימתו הושלמה .יש סיבות רבות לכך שאנשים מחליטים לסיים את חייהם או להקריב את
חייהם למען אחר .לפעמים הסיבה היא נטל בלתי נסבל של אשמה ,בושה או פחד ,לפעמים
הסיבות הן סיבות אלטרואיסטיות מוטעות )הנובעות בדרך כלל מתסביך הקדוש המעונה( ,או
כאשר אדם חולה במחלה סופנית והכאב הופך קשה מנשוא .לנשמות הללו יראו כיצד לתקן
את המצבים אשר גרמו לסבל ,לכאב או למחלה שלהן ,ותינתן להן הזדמנות נוספת "לעשות
זאת כהלכה" .אם אדם מחליט לסיים את חייו בגלל מצבים כואבים שהוא ברא לעצמו ,הוא
לא יוכל להימנע מאותן נסיבות בגלגול עתידי ,ולכן הוא רק דוחה את האתגרים ואת
ההזדמנויות ללמוד את שיעורי חייו.
זכרו ,אתם תמיד השופט של עצמכם ואתם מחליטים ,בסיוע המועצה השומרת שלכם ,מה
יהיו הפרטים העיקריים של התנסות החיים הבאה שלכם .כאשר היא נמצאת בסביבת
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הממדים הגבוהים יותר ,הנשמה תמיד משתוקקת לתקן את טעויות העבר כך ששדה ההילה
יוכל להתנקות מכל דפוסי הרטט הלא הרמוניים ,וכדי שהמסע אל ההארה יוכל להימשך .אין
זה משנה אם אנשים מכחישים את האמת המצויה במה שאנו אומרים לכם ,אף-על-פי-כן,
אלה הם האמת החיה והחוק האוניברסלי ,וכל נשמה מושפעת ונשלטת על-ידי אמונות
המישור האלוהי ,בין אם היא מאמינה או לא .כאן שוב ,הצעיף הפנימי מיושם ואתם חייבים
לחדור מבעד למגבלות של הממד השלישי/רביעי השלילי כדי להשיג גישה לחיבור מורחב
ונפלא עם הבורא .אתם תמיד הייתם ותמיד תהיו מחוברים לכל היש .תחושת הניתוק נמצאת
תמיד בתוך ה"שכל" שלכם ,והדרך "לפתוח את הדלת" לנהר החיים מצויה בתוך הלב המקודש.
פתחו את לבכם ,אהובים ,כדי שתוכלו להתמלא עד גדותיכם בשיקוי החיים האלוהי .דעו
שאנו תמיד קרובים כדי להדריך אתכם ,להביא לכם השראה ולהגן עליכם .אני הנני המלאך
הנעלה מיכאל.
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מאסטרים אהובים ,אם אתם קוראים את החדשות או צופים בהן בכל יום ,אתם מודעים
בוודאי לכך שניקוי כדור הארץ מאיץ בקצב מדהים .לא ,אלוהים לא מעניש את האנושות
וברור שאין זה "רצון האלוהים" שאדם כלשהו יסבול .במשך העידנים הרבים ,אתם כבני אדם,
הפכתם את "אלוהים" לשעיר לעזאזל ,האחראי לכל הטרגדיות והתוהו ובהו שהתרחשו ,כדי
שלא יהיה עליכם לקחת אחריות אישית לפעולות שלכם .עולם הממד השלישי/רביעי מורכב
ממבנים חומריים ופסיכולוגיים ,ושלא תהיה לכם טעות ,המבנים הרגשיים שבראתם
ושקיבלתם כאמת שלכם מגבילים לא פחות מאשר המבנים החומריים שבניתם.
התודעה ,הבריאה והגשמה בממלכות הגבוהות יותר נזילות וגמישות ,והן מוגדרות מחדש
ומובנות מחדש בכל רמה ממדית גבוהה יותר ,כך שתתאמנה לדפוסי הרטט של אותה
מציאות .זה התהליך שמתרחש על כדור הארץ ,בתוך וסביב כל אדם על המישור הארצי בזמן
הזה .ככל שהאדם נוקשה ,מפוחד ומתנגד לשינוי ,כך יקשה עליו תהליך המעבר .אהובים,
אתם חייבים להיות מוכנים לשחרר את אותם דברים בחייכם ,ובכלל זה מערכות יחסים
ודברים חומריים ,ששוב אינם תואמים ל"מצב ההוויה" החדש שלכם .אתם תגלו ,ככל שתנועו
במהירות קדימה ומעלה בנתיב ההתעלות ,שכל שאתם מותירים מאחור יוחלף על-ידי אנשים
ודברים ברמה מעודנת יותר ואשר יהיו משמעותיים וחשובים הרבה יותר לקיום העתידי
שלכם.
בהתנסות האוניברסלית הזאת ,אתם החשובים .אתם השחקנים העיקריים .אתם ,זרעי
הכוכבים ,הסכמתם להיפרד מהלהבה התאומה שלכם ,לפצל ולחלק את עצמכם להיבטים
מגוונים רבים של העצמי ,להימתח ולהשתבר עד קצה גבול היכולת כדי שהשכל הקוסמי יוכל
להתבונן ולתעד עד כמה אתם" ,הניצוצות האלוהיים" של תודעת האלוהים ,תוכלו להידחס
אל תוך הדואליות מבלי לאבד לחלוטין את החיבור המודע שלכם לכל היש .אל תפרשו שלא
כהלכה את דברינו; אינכם יכולים לעולם לאבד את החיבור שלכם למקור ,אבל אתם יכולים,
וכך גם עשיתם ,להסתבך כל-כך ברשת הדחיסות ,עד שתשכחו מי אתם ,מהיכן אתם ,ועד כמה
עוצמתיים ונפלאים אתם באמת.
אנו מממלכות המלאכים ,וכל המערך העצום של ישויות האור האחרות ,קיבלנו את המשימה
"להדריך אתכם ~ לגיונות האור ~ להגן עליכם ,להזין אתכם ולהביא לכם השראה" ,בעת
שאתם יוצאים למסע אל תוך הבלתי ידוע האדיר .היו אלה זכות וכבוד גדולים עבורנו לעשות
מסע זה אתכם בעת שחציתם בגבורה את עמקי הצללים והחשכה ,ולצפות בעת ששבתם
מנצחים אל האור הזוהר ,והשבתם לעצמכם את מודעותכם.
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באמצעות הבקשות ,התפילות והכוונות שלכם ,המבקשות את טובתכם הגבוהה ביותר ואת
טובת הכלל הגבוהה ביותר ,והיערכות הרצון שלכם עם הרצון של האלוהים אבינו/אמנו ,אנו
מממלכות המלאכים היינו מסוגלים לכונן מחדש את מערכת היחסים האינטימית שהייתה לנו
במקור עם כל אחד מכם .איחוד מחדש זה של הרוח התחזק בייחוד אצל אלה מכם שעקבו
אחר ההוראה שלנו במשך השנים האחרונות ואשר התאמצו לרפא את עצמם כדי לשוב
לאיזון ולהרמוניה במסגרת הטווח המקובל של הדואליות והקוטביות.
אהובים ,אלה הם זמנים של שינוי גדול ,בהם אתם עשויים לחוות אתגרים רבים ,אבל אתם
גם זוכים בהזדמנויות רבות .ככל שאתם מתחברים לרטטים הגבוהים יותר של ממלכת הרוח,
התת מודע שלכם הופך מודע בשעה שאתם משחררים את כל העיוותים והמחשבות
המגבילות מן העבר .השכל המודע שלכם נמצא בתהליך של קבלת החכמה העצומה של
התודעה הגבוהה שלכם באמצעות שכלכם המקודש .אתם חייבים להתחיל לבטוח
באינטואיציה ובהדרכה הפנימית שלכם .אם המחשבות שצצות בראשכם מלאות בהשראה,
באהבה ומציעות מודעות מורחבת ,דעו שאתם מתחברים לחכמה של העצמי הגבוה ,של
המדריכים המלאכים ושל המורים הנעלים שלכם .הם לוחשים לכם והם לעולם לא יוליכו
אתכם שולל ,והקולות שלהם יהפכו חזקים יותר ככל שתשפרו את התקשורת הטלפתית
שלכם עם העצמי הגבוה ועם הישויות מממלכות התודעה הגבוהות יותר.
דעו :אתם מחוללים שינוי .אתם ,לגיונות האור ,מתרבים ומתעצמים בכל רגע של כל יום,
והאור והאהבה שלכם מגיעים וחודרים אל הפינות החשוכות ביותר של כדור הארץ .האהבה
הבלתי מותנית )האהבה המקודשת המורכבת מחלקיקי היהלום( שאתם מקרינים ממרכז
לבכם המקודש מתחילה לחדור מבעת לקליפות הלב הקשות ביותר של רבים מאלה שעדיין
שקועים באשליות הפחד ,ההגבלה והנפרדות של הממד השלישי/רביעי.
הגיע הזמן לשחרר ולסלק את תחושת הבידוד והפילוג ואת המנטליות שלכם האומרת" :אני,
לי ,שלי" .לכל הפחות ,מרמת תודעה של הלב ,הגיע הזמן לסלק את גבולות הגזע ,הדת,
התרבות והמדינה ,וכמו כן ,את הלך הרוח הגורס שאתם נפרדים מהממדים הרבים של מערכת
השמש ,הגלקסיה והיקום שלכם .אתם נמצאים בתהליך הפיכתכם לאזרחי היקום ,לישויות
רוחניות/אנושיות גלקטיות .ככל שתהפכו מיומנים יותר כ"נושאי אור" ,ההשפעה/הזוהר
שלכם יוקרנו מכם במעגלים למרחקים גדולים יותר ויותר ואי לכך ההשפעה שלכם תתעצם
במידה רבה.
ככל שאתם מתפתחים ל"מצב תודעה מעודן" ,רבים מהכללים הישנים של מציאות הממד
השלישי/רביעי משתנים .שוב אינכם לכודים בקליפה של אשליה ונפרדות .הדברים שאתם
חושבים ועושים צוברים כוח ותנופה ,ואתם הופכים באמת לכוח דינמי הפועל לטובה ואשר
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משפיע על כל הדברים וכל האנשים שסביבכם .אין לכם מושג עד כמה עוצמתיים אתם ,עד
כמה יעילים תהפכו להיות וכמה מתנות נפלאות ממתינות לכם במסעכם אל ההארה.
במשך העידנים גילמתם תפקידים רבים ועטיתם מגוון גדול של צורות ,בנוסף לתכונות
ולכשרונות שמתאימים לאישיות שבחרתם להתנסות חיים מסוימת .כאשר נולדתם אל תוך
התודעה האינדיבידואלית שלכם ,לפני עידנים רבים כל-כך ,הכלתם חלק עצום של תודעת
הבורא שלכם ,אבל המשימה העצומה של הפיכתכם לבורא-שותף ונפרד מהמקור הייתה
חדשה עבורכם ,משום שהייתם גם "תמימים קדושים" באותו זמן .עמדו לרשותכם מיליונים
על מיליונים של שנים להביא את המיומנויות שלכם לכדי שלמות ,ואף-על-פי שכזרעי כוכבים,
פיצלתם וצמצמתם את עצמכם מספר אינסופי של פעמים ,עדיין יש בידכם ידע רב הנובע
מכל התנסויות העבר שמאוכסנות בתוך נשמתכם ,לבכם ושכלכם המקודש .אתם נמצאים
עתה בתהליך של התחברות אל כל החכמה והמיומנויות שצברתם במשך עידני העבר הרבים,
ואתם לומדים עכשיו להשתמש ב"מתנות הרוח" שלכם פעם נוספת .לכן "צעיף השכחה"
מתפוגג עתה ,כך שככל שתשובו לאיזון ולהרמוניה ,תוכלו להתחבר ל"חכמת היקום"
המאוכסנת במבנה התאי הפיזי שלכם וב"ישות" הגדולה יותר שלכם.
"נשמות צעירות" ,אשר השיגו "תודעה אינדיבידואלית" בעבר האוניברסלי והגלקטי הלא
רחוק ,שוב אינן מורשות להתגלגל על כדור הארץ בזמנים אלה של התעלות מואצת .זהו זמן
ל"נשמות הזקנות והחכמות של הקיום" לאכלס את כדור הארץ ,כדי שהן תוכלנה לסייע
לטרנספורמציה ולתהליך ההתפתחות חסר התקדים המתרחש עתה" .הנשמות התמימות
הקדושות" והנשמות הצעירות שנולדו לאחרונה לתודעה האינדיבידואלית שלהן ,נולדות על
מערכות כוכבים ופלנטות חדשות ונפלאות רבות ,אשר בהן טווח הקוטביות והדואליות לא
יאפשר להן מרווח תנועה כה רחב ואי לכך ,השיעורים שלהן בבריאה משותפת לא יהיו כה
כואבים או קאוטים כפי שהיו השיעורים שלכם על כדור הארץ בעידני העבר הרבים הללו.
לבבות יקרים ,האם אתם רוצים בכנות לסייע למשפחה ,לשכונה ,לעיר או למדינה שלכם
לחזור לאיזון ולהרמוניה ,ולהאיץ את תהליך שיבת כדור הארץ ליופיו הקדום? האם אתם
מתאמצים במודע לעגן על הפלנטה את תדרי האור המעודנים של ערי האור השמימיות
המוצבות בממדים הגבוהים יותר? הסברנו כיצד רשת הקריסטל מכסה כעת לגמרי את כדור
הארץ; אולם היא אינה מעוגנת עדיין בחוזקה .אתם ,כמתמרים וכמובילים של אור מעודן זה,
תעגנו אנרגיות אלה מתדר גבוה יותר ,ובעשותכם זאת ,אתם תבראו מקומות מקודשים
חדשים ואת ערי האור על כדור הארץ בצורה פיזית.
השנים הקרובות הקריטיות יכולות להיקרא "השנים המגשרות" ,בהן תגשרו על רמות תודעה
רבות ,תבנו גשרים )או שערים( לערי האור ותעגנו אותן בחוזקה על הפלנטה .אתם תבנו
גשרים של מודעות חדשה ביניכם לבין משפחת הנשמה שלכם על כדור הארץ ,ואתם תכוננו
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מחדש ותחזקו את הקשר עם ההיבטים הרבים של העצמי האלוהי שלכם ,ובכלל זה עם
הלהבה התאומה היקרה שלכם ,אם השערים הקדמי והאחורי של לבכם המקודש פתוחים
ואם התחלתם בתהליך הסליחה לעצמכם ולאחרים.
ככל שרבים מכם מקרינים אהבה ושולחים אנרגיות מאוזנות והרמוניות אל מישורי האתר,
הדבר פותח ובונה את שכונה "גשר הקשת" .נהר חיים זה הוא נתיב האור המקרין את
האנרגיות של  12הקרניים העיקריות של היקום ,אשר מלאות בסגולות ,בתכונות ובאיכויות
של הבורא .זוהי קשת של אור וברית ביניכם ,לבין האלוהים אבינו/אמנו ובינינו.
כפי שהדגשנו פעמים רבות בעבר ,איננו מתנבאים ,משום שהרצון החופשי של האנושות יכול
להחסיר או להוסיף לכל עתיד אפשרי בכל רגע ,ואי לכך ,לשנותו .כפי שהדגשנו שוב ושוב
פעמים רבות בעבר" :אתם מעניקים אנרגיה לכל שאתם ממקדים בו את תשומת לבכם
ומחזקים אותו" .לכן כה חשוב שתתמקדו בתכונות החיוביות של הסובבים אתכם ובמה שטוב
בעולמכם ,במקום בדברים הרעים ,ובכך תחזקו את ההיבטים החיוביים ותחלישו או תפרקו
את דפוסי הרטט השליליים שבכם וסביבכם .אל תתמקדו בצללים או באי הצדק שסביבכם.
התחילו לראות את הדברים מנקודת מבט גבוהה יותר ,וראו את "התמונה הגדולה" ,במקום
להיתפס בדרמה של "הסיפור הקטן" .הדבר נכון לגבי כל רמות הקיום ,וכאשר אתם
"ממורכזים" ומקרינים דפוסי תדר חיוביים ומאוזנים ,הדבר משפיע על כל היבטי חייכם ,כמו
גם על הסובבים אתכם ,ובסופו של דבר ,על השלם הקולקטיבי .אהובים ,בידכם הכלים
לשנות את חייכם ואת סביבתכם המיידית ,ובסופו של דבר את העולם .היו אמיצים בחזונכם;
התמקדו בהיבטים החיוביים של חייכם ,ובחיי הסובבים אתכם ,ובכך תחזקו את האור
והאהבה ,בין אם הם חזקים או חלשים ,אשר שוכנים בתוך כל אדם שאתם פוגשים.
כאשר תערכו עם רצון הבורא ,תוצבו בקרב שורות בוני הצורה ,בהכוונת האלוהים ,משום
שנקבע שכל הרמות וההיבטים של הבריאה ישולבו ,יורחבו ויודגמו על כדור הארץ בזמן הזה.
תרשים חדש ותכנית אלוהית חדשה הובאו עבור הפלנטה בצורת מחשבה חובקת-כל משכל
הבורא העליון .תכנית זו לעידן החדש מתגלמת עתה במהירות ,והתרשים האלוהי לגלקסיה
זהובה חדשה ,הנמצאת בשלבי ההתפתחות בתוך הרחם הקוסמי של האם האלוהית" ,נזרעת"
בכמות המרבית של אור הבורא כדי שבריאות חדשות נפלאות אלה תוכלנה להתגשם ולהפוך
למציאות במהירות הרבה ביותר האפשרית .חלקים מגוונים רבים של התרשים הקוסמי החדש
הונחו בפירמידות אור גדולות רבות בכל רחבי הממדים הגבוהים יותר ,שרק ממתינים
לאנושות שתתחבר לתחנות כוח אלה של פוטנציאל בלתי מוגשם ,ושתביא חזון חדש ונפלא
זה שממתין לבריאתו בעולם הפיזי.
רבים מכם מבקשים לדעת מהי משימתכם הארצית בתקופת החיים הזאת ,ואנו אומרים לכם:
התשוקה הגדולה ביותר של נשמתכם היא שתשובו ותתבעו לעצמכם את ההיבטים הרבים
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של העצמי האלוהי שלכם ,ושתשובו להיות המאסטר הבורא-השותף הנפלא שהייתם כאשר
התגלמתם לראשונה בצורה הפיזית .כנושאי אור ,הבטחתם להיות נציגנו על כדור הארץ ויש
לכם בתוככם את כל שאתם צריכים כדי להגשים את החוזה הארצי שלכם .כאשר הספקות
צצים ,זכרו ,כל התנסויות העבר שלכם ,בין אם מוצלחות או כישלונות לכאורה ,העניקו לכם
מאגר עשיר של התנסויות העומד לרשותכם .אהובים ,האירו באורכם לעיני כל .קראו לנו ואנו
נסייע לכם בכל דרך אפשרית .דעו שאני תמיד איתכם ,ושאתם אהובים מאוד.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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העתיד קורא * האם אתם מוכנים?
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מאסטרים אהובים ,כמו בימים עברו ,כאשר הרוח נושאת עמה שינויים גדולים ,מופיעות
תחזיות אינספור ,אשר רובן מתמקדות באירועים נוראים ובסימנים המבשרים תוהו ובהו.
הרשו לנו להבטיח לכם ,אהובים ,העתיד מצוי בידכם ,ואתם "כותבים את העתיד שלכם",
ובסופו של דבר ,את עתיד העולם.
כן ,המלחמות והאלימות ימשכו ברחבי העולם לזמן מה לפני שיתחילו להתמתן .וכן ,כדי
לסייע לריפוי ולאיזון של כדור הארץ באמצעות איתני הטבע ,יראו דפוסי מזג אוויר קיצוניים
ותופעות טבע אלימות אחרות ,אשר יביאו לתודעת האנושות את הצורך לתקנם .אולם ,ביד
כולכם האמצעים הדרושים לברוא מרכזים של אור ,שלווה ,הרמוניה וביטחון ,ואין זה משנה
היכן אתם .הענקנו לכם את הכלים וכל המרכיבים נמצאים במקומם .כל שנותר הוא שאתם,
לגיונות האור ,תפעלו.
כבוד שמעבר לכל כבוד שאי פעם הוענק לכם מוגש לכם עתה באמצעות ההזדמנות להיכנס
לערי האור בממדים הגבוהים יותר ,והיכולת להתחבר עם כל הישויות הדגולות מכל רחבי
הכל-יקום .בעשותכם זאת ,אתם תתחילו בתהליך של פתיחת "נהר האור והאהבה" אשר זורם
ממרכז הלב המקודש של הבורא העליון ואשר מכיל את חלקיקי המקור הטהור של כל החומר.
אבני בנייה אלה של הבריאה נגישות עתה לאנושות באמצעות ערי האור בכל רחבי היקום.
באמצעות ההשתתפות והכוונה שלכם ,תדרי אור טרנספורמטיביים אלה יתחילו לזרום אל
פירמידות האור שלכם שבממד החמישי ,ואז מטה דרככם ועמוק אל תוך האדמה ,ובסופו של
דבר ,אל העולם כולו.
בעשותכם זאת ,אתם וחבריכם נושאי האור ,תעגנו בחוזקה את אנרגיית הטרנספורמציה
בעלת התדר הגבוה בתוך רשת הקריסטל ,ובכך תבראו מערבולות המכילות את זרעי הבריאה
החדשים של העידן הבא .כבר עתה מנשבת רוח שינוי חדשה בכדור הארץ ,ככל שנשמות
יקרות נוספות מתחילות למלא את תפקידן כמחוללות שינוי .הגיע זמן ההמונים לתבוע
לעצמם את העוצמה הרוחנית שלהם ,ולא לאפשר עוד לאנשים אחרים לקבוע את מהלך
העתיד עבורם ,לטובת מעטים ,במקום לטובת הכלל.
בשנים הבאות ,תהיו עדים לכך שהמדע והרוחניות יעניקו תוקף לאותן תפיסות של תודעה
מורחבת על בסיס קבוע .ככל שרבים מכם יהפכו מיומנים בהגשמת חלומותיכם ,קהילות
המדע והעסקים יתחילו לשים לב ולנסות "להרוויח" ממה שמכונה "המתודולוגיה של העידן
החדש" .אולם ,הדבר לא יצלח אלא אם החוקים האוניברסליים יישומו ,משום שזמן שאיבת
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האנרגיה מן האחרים קרב לקצו .עסקים המבוססים על יושרה ואשר מביאים תועלת לכלל
ישגשגו; ויותר ויותר עסקים ייכשלו ,כיוון שההמונים יהפכו מכווננים יותר לדפוסי הרטט של
ההרמוניה או הדיסהרמוניה ולא ישתפו פעולה עם אלה אשר פועלים בסביבה שלילית.
תשומת לב ההמונים במסגרת האומות הנאורות/המתועשות תתמקד עדיין באביזרים
אלקטרוניים ובגירוי בעל טבע מכני אשר כרוך בשימוש ביכולות מנטליות ליניאריות
ואנליטיות של המוח השמאלי .הרצון להימלט מהמציאות שכיח בקרב רוב החברות ,והוא
מזיק בעיקר לצעירים שבכם .אתם תהיו עדים לבעיות לב רבות יותר ,ולהפרעות עצביות
רבות יותר אשר יתגשמו בגיל צעיר יותר ,עד אשר תחול התעוררות בקרב ההמונים אשר
יבינו שהם חייבים לשנות את התנהגותם במסגרת התודעה הקולקטיבית ,כדי שהאנושות
תצליח לבצע את המעבר לעידן המודעות המורחבת במינימום מתח ולחץ.
הדגש על התכווננות לטבע יגדל ,ואקולוגיה התומכת בהצלת הפלנטה תהפוך פופולרית יותר
ונקודת המיקוד של עובדי אור רבים .התכווננות לאימא אדמה ולרווחתה היא חלק חיוני
בתהליך הטרנספורמציה המתרחש עתה.
אהובים ,אם תבחנו עד כמה העולם שלכם השתנה במאה השנים האחרונות ,ואז תגבירו זאת
אלפי מונים ,יהיה לכם מושג באיזו קיצוניות כדור הארץ והאנושות ישתנו באלף השנים
הבאות .לאחר שהדבר נאמר ,אנו מבקשים מכם להתמקד ולהישאר ממורכזים בנקודת
הדממה של הרגע ,כיוון שזה הזמן היחיד המובטח לכם .כאשר אתם נשארים ממורכזים
בלבכם המקודש והכוונות שלכם טהורות ,הדבר יברא רגעים מושלמים אשר ייבנו ויתרחבו
לכדי סביבה הרמונית נפלאה אשר בה כל הדברים היפים והטובים אפשריים.
אחת המתנות הנפלאות ביותר שאתם יכולים לקבל כאשר אתם מתחילים לצעוד בנתיב
ההתעלות ,היא להתחבר ל"מצב האושר והחסד" של הממדים הגבוהים .ברגע שאתם משיגים
מטרה זו ,אתם מבקשים אותה שוב ושוב ,משום שהצלחתם לראות בחטף את מצב ההוויה
האמיתי שלכם .אהובים ,ככל שתשלבו יותר חלקיקי יהלום של תודעת האלוהים בתוך לבכם
המקודש ,אתם תתחילו להרגיש ב"מצב האושר" יותר ויותר .אתם תרגישו בעוצמה המלאה
והרחבה של האהבה ולעתים תרגישו כאילו לבכם מלא לגמרי בשיקוי החיים האלוהי.
אתם יכולים להתחבר לממלכות האושר בעת המדיטציה ,בייחוד אם אתם מודטים בפירמידת
הקריסטל שלכם; אולם המטרה הסופית שלכם היא להשיג מצב אושר זה שעה שאתם
מתפקדים בחיי היום-יום שלכם .זה מצב שבו "אתם בעולם ,אך לא מן העולם" .דמיינו את
המלאך השומר שלכם היושב על כתפכם בעת שאתם מבצעים את מטלות היום-יום שלכם,
והישארו ממורכזים בלב הקדוש שלכם ,כך שתהיו מודעים ללא הרף לניצוץ האהבה והאור
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האלוהיים הבוער בתוכו .כאשר תוכלו לעשות זאת ,אתם תהיו מוכנים לכונן את גן העדן
הפרטי שלכם עליי אדמות.
אהובים ,אתם בוראי העתיד ,וכבוראים ,אתם חייבים לכתוב את המציאות החדשה שלכם
ולהיות ברורים ביותר לגבי הדברים שאתם רוצים לחוות בעתיד .מהי התשוקה שלכם? מהם
הרצונות העמוקים והבוערים ביותר שלכם? אילו יכולתם להגשים את חלומותיכם הפרועים
ביותר ,מה הם היו? כיצד ברצונכם להפגין את המאסטריות העצמית שלכם לטובת הכלל,
ובכלל זה עצמכם? אתם חייבים לענות על השאלות הללו אם ברצונכם למשוך ,ואז להפעיל
באמצעות האנרגיה האוהבת שלכם ,את הכמות המרבית של טווח האור המלא מהבורא,
המכונה "חלקיקי האור" :את השיקוי הקסום של כל החיים והבריאה.
אם עקבתם אחר ההוראה שלנו ,אתם מודעים לכך שמתחוללת מגיפה גדולה ביותר על כדור
הארץ בעת הזאת .אנשים מכל מין ,גזע ומדינה מתפכחים מהחיים כפי שהם חיים אותם כיום.
אלה ששקועים עדיין באשליית הממד השלישי והרביעי סובלים ממחסור ,מדיכוי ,מפחד
ומחוסר תקווה או אם הם למדו להשתמש בחוקי ההגשמה האוניברסליים בדרך יעילה ,אפשר
שהם בראו סביבה המלאה עושר חומרי; אולם לעתים קרובות הם עייפים ומחפשים נואשות
אחר דבר-מה או מישהו בעולם החיצון אשר יעניק להם שמחה ורווחה ,או שיסייע להם
לגלות מחדש את המשמעות האמיתית של החיים.
מה גרם לכך ,כיוון שהמצבים הללו התקיימו במשך אלפי שנים על כדור הארץ? "העשירים
והעניים" חיו את חייהם בעולם של אשליה וכמעט לעולם לא השיגו את תשוקות לבם,
תהיינה אשר תהיינה .ההבדל הוא שהתכנית האלוהית נעה לשלב הבא בהתפתחות האנושות
ואי לכך הנשמה שלכם נוטלת עכשיו חלק פעיל בהתנסות החיים )בין אם אתם מודעים לכך
או לא( .תנאי מיוחד מתקיים ,שכל אחד מכם הסכים לו לפני שהורשתם להתגלגל בתקופת
החיים הזאת ,והתנאי הוא :אתם נתתם רשות למלאכים השומרים שלכם להסיט הצדה את
הרצון החופשי שלכם כאשר יגיע הזמן לדחוף אתכם אל נתיב המודעות .רבים מכם יכולים
לזכור מתי אירע הדבר ,כיוון שלעתים קרובות ביותר ,לא הייתה זו התנסות נעימה ,והחיים
שלכם השתנו באופן דרמטי לאחר אירוע זה .עבור רבים מכם הדבר אירע כמה פעמים ,אבל
אם הקשבתם לקריאה ונעניתם ,החיים שלכם השתנו לטובה באופן דרמטי.
כאשר התחלתם לצעוד בנתיב ההתעלות והמודעות העצמית ,דומה שחוויתם את הלילה
האפל של הנשמה; אך אם למדתם את שיעוריכם היטב ,ראיתם בצדק המבחנים והניסיונות
שהיה עליכם לחוות ,כיוון שהם סייעו לכם להפוך לבמאי העתיד שלכם שעה שנדחפתם אל
נתיב המאסטריות העצמית .העצמי הגבוה דוחף את כולם ,במידה זו או אחרת ,במאמץ
למשוך את תשומת לבה של כל נשמה .אף אחד אינו יכול לשמר את הסטטוס קוו ,לשייט,
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להיסחף ולהתעלם מהקריאה להתעורר .אתם חייבים לגדול ולהתעלות או לשקוע עמוק יותר
אל תוך התוהו ובהו וההגבלה.
קיימות סיבות מדוע אנשים כה מעטים מצאו את תשוקתם והם חיים אותה ,ומצב זה נכון גם
לגבי הקהילה הרוחנית כמו גם לגבי ההמונים .לעתים קרובות ביותר הסיבה היא שאנשים
מחפשים מחוץ לעצמם אחר תחושה של ערך עצמי וסיפוק .תמיד קל יותר לחפש בחוץ מאשר
להיכנס עמוק פנימה ולהתחיל בתהליך הגילוי העצמי והשיפור העצמי .רבים חושבים או
טוענים" :אם היה לי בן זוג אחר ,או משרה אחרת; אם הייתי מתגורר באזור יפה יותר או
נראה אחרת; אם לא היה עליי להתמודד עם הבעיות שלי ,הייתי מגשים את תשוקתי והחיים
היו שמחים ומספקים" .שוב אנו מדגישים :הטרנספורמציה מתחילה בפנים ובהדרגה קורנת
החוצה אל העולם .חייב להתרחש תהליך פנימי של הערכה וניקוי ,וכל אדם חייב להניח יסוד
איתן אם ברצונו לברוא עולם של שפע ,יופי ,שלווה והרמוניה סביבו.
אמרנו לעתים קרובות שכדי להכניס תשוקה ותכלית לחייכם ,תחילה עליכם לסלק את אותם
דברים בחייכם שלא מביאים לכם שמחה או סיפוק .מדובר תהליך הדרגתי וכל שלב ושלב
תואר במסרים קודמים .אתם חייבים ללמוד להשתמש בחוקי ההגשמה האוניברסליים כדי
לשרטט בברור ולהגשים את העתיד שאתם רוצים .אמרנו שוב ושוב :רפאו את העבר; כתבו
את העתיד שלכם; חיו בהווה.
חשוב שלא תברחו מעניינים בלתי גמורים ,אלא תישארו בסביבה הנוכחית )נסיבות( שלכם
בעת שאתם מחליטים מהי התשוקה שלכם )או מהו השלב הבא במודעות העצמית שלכם(.
אתם חייבים לנקות את הנושאים הישנים העומדים על הפרק .במילים אחרות ,אם חייכם
בבית מצויים בתוהו ובהו ,או אם אתם לא מרוצים במקום העבודה שלכם ,יש לבצע עבודה
פנימית לפני שתוכלו להגשים הרמוניה ואיזון בעולם החיצון שלכם .ערכו רשימת מצאי ונסו
לגלות מהם השיעורים שיש ללמוד מכל מצב ומצב .נסו לראות את הטוב ביותר בכל אדם
ולאמץ במודע גישה של הסתגלות .כל אדם עמו אתם מקיימים אינטראקציה וכל מצב עמו
אתם נפגשים בחיי היום-יום שלכם שמשפיע עליכם ,מכיל שיעור שיש ללמוד.
הדבר הגדול ביותר שמעכב את כולם מלהשיג מאסטריות עצמית ולתבוע לעצמם את השפע,
היופי ,השמחה וההרמוניה ,שהם זכותה האלוהית מלידה של האנושות ,הוא פחד .פחד מפני
כשלון; פחד מפני הלא ידוע; פחד מפני הצלחה ויציאה מאזור הנוחות של הקיום הנוכחי
שלכם.
אמרנו בעבר" :החוזה הארצי שלכם הושלם" ,והדבר נכון לגבי כל נשמה על כדור הארץ.
אמרנו שהתכנית האלוהית נעה לשלב או לרמה הבאים ,ומשמעות הדבר היא שכולם חייבים
לנוע קדימה על גבי ספירלת ההתעלות .כמו כן ,משמעות הדבר שלכל אדם על כדור הארץ
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ניתנת הזדמנות לכתוב "חוזה גלקטי" חדש .זאת אומרת ,עליכם "לכתוב את העתיד שלכם" או
שהעתיד שלכם יוחלט עבורכם ,והוא לא יהיה כה מרגש ומלא בפוטנציאלים .כל אדם חייב
לקחת אחריות כלפי העבר ,העתיד וההווה שלו .על כל אדם להכיר את עצמו והדבר חשוב
יותר מאי פעם.
נשמות יקרות רבות בעלות פוטנציאל גדול מחבלות ללא הרף במאמצים שלהן ,משום שעמוק
בתוכן הן לא מרגישות ראויות ,והן עדיין מפחדות מן העתיד .יש לבצע כל שלב בסולם
ההתעלות ,יש להתמודד עם השיעורים/האנרגיה ולהתגבר עליהם ,ויש לשלב את החכמה מכל
שיעור .זו דרכה של המאסטריות העצמית.
ככל שאתם מעמיקים אל תוך האיזון וההרמוניה שבתוך העצמי ,המדריכים והמורים שלכם
יסללו באהבה את הדרך עבורכם ,והייעוד והתשוקה שלכם יופיעו ,אבל לא לפני שתהיו
מוכנים לקחת אחריות להגשמת החלומות שלכם .למדו לצעוד בנתיב הביניים ו"לחזור
למרכז" ,שם תוכלו להקרין רטטים של שלווה ,איזון והרמוניה סביבכם ,ואי לכך ,דפוסי התדר
ההרמוניים יושבו אליכם במידה גדולה אף יותר.
כאשר אתם מתחילים לראות בכל אתגר הזדמנות לצמיחה; כאשר יש בכם תשוקה בוערת
להגשים משימה ,כך שאינכם מאפשרים לשום דבר ולאף אחד לעצור אתכם; כאשר הנחתם
את החזון הברור והמדויק שלכם בפירמידת האור והעוצמה שלכם וביקשתם את התוצאה
הטובה ביותר ,לטובתכם הגבוהה יותר ולטובת הכלל; כאשר רכשתם ידע והנחתם יסוד איתן
לחזון שלכם ,וצעדתם בביטחון לקראת המטרה שלכם ,אתם אכן תמצאו ותחיו את התשוקה
שלכם .בצעו את השלבים שתוארו ,יקירים ,ואנו מבטיחים שלכם שתצליחו .חגיגה גדולה
מתרחשת בממלכות הגבוהות בעודנו מתכוננים לקדם את פניכם בברכה ,את המאסטרים
והאווטרים האמיצים של העתיד ,חזרה אל חיקנו .דעו שאנו תמיד קרובים אליכם ,מדריכים
אתכם ומביאים לכם השראה .אנו מקרינים אליכם את האהבה הנצחית של האלוהים
אבינו/אמנו.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מאסטרים אהובים ,שינוי קיצוני בתודעה מתרחש בעת שתדרי האור הגבוהים וחכמת הבורא
מחלחלים אל כדור הארץ ואל האנושות .יותר ויותר נשמות יקרות מפקפקות באמונות
הבסיסיות שלהן ובוחנות את דפוסי חייהן ,את המבנים הרבים שבנו ,פיזיים ומנטליים גם
יחד ,אשר מרכיבים את המציאות האישית שלהן .פחד וחוסר ודאות הם עניין שכיח ,הרוב
הגדול של האנשים מפחד שהזמנים הטובים חלפו ושהעתיד נראה עגום ולא בטוח .לנוכח
השינויים הדרמתיים ,נורמלי להתנגד או לחוש באי נוחות ,בייחוד כאשר האנשים מרגישים
שהם אינם שולטים בעתידם .לכן כה חשוב להתחבר לחכמת העצמי הגבוה וליצור קשר עם
המדריכים והמורים המלאכים הנפלאים שלכם.
דעו שהנתיב הביתה תמיד במקומו והשיבה שלכם אל ממלכות האור הגבוהות יותר מובטחת;
אולם דעו שהסוד להגשמת השיבה נובע מבפנים ,לא מהעולם החיצון .ניתן להגשים את
תהליך הטרנספורמציה הפנימית בקלות ובחן כאשר אתם שבים ומתחברים לחכמת הלב
והשכל המקודשים שלכם ,ומנצלים את כל המידע הנפלא שמגיע מממלכות האור באמצעות
השליחים והמורים הרבים שהקדישו את חייהם להוראת חכמה אוניברסלית מתקדמת.
אהובים ,אתם מצויים עמוק בתוך תהליך ריפוי של פגיעות מן העבר ושחרור הזיכרונות
הכואבים של הגלגולים הקודמים הרבים שלכם על המישור הארצי וברחבי מערכת השמש
והגלקסיה גם כן .אמרנו זאת בעבר ,לא תיענשו או תושלכו לגיהינום .האם תאזינו לדברינו?
אינכם נשפטים ולעולם לא נשפטתם על-ידי אף אחד או אף ישות מהממלכות הגבוהות יותר
או הבלתי נראות; רק אתם שופטים את עצמכם!
על פי החוקים האוניברסליים של הסיבה והמסובב ,כל המחשבות ,הכוונות והמעשים שלכם
מאוחסנים בשדה ההילה ובמערכת הצ'אקרות שלכם ,ואתם מקרינים את דפוסי הרטט
שנבראים עקב כך אשר יוצאים מכם בדפוס האינסוף ושבים אליכם בתדרים שווים ובמידה
שווה .בעבר ,היו דרושים כמה גלגולים כדי לקצור את הפרסים של פעולות חיוביות ואוהבות
או לחוות את תוצאות הפעולות השליליות או הפוגעות .לכן ,לעתים קרובות ביותר ,לא היה
ברור ש"הצדיקים" אכן זוכים בגמול ואלה "שאינם צדיקים" מקבלים גם הם גמול צודק
בתורם .שוב ,אין אף ישות ,גדולה כקטנה ,אשר מחלקת פרסים או עונשים .החוקים
האוניברסליים קבועים ובלתי מתפשרים והעצמי הגבוה שלכם מנטר את ההתקדמות שלכם
או את היעדרה ,מפנה את הדרך ומברך אתכם בנסים גדולים וקטנים ,או מציב עוד מכשולים
בפניכם בתקווה שתתעוררו ותעלו על ספירלת ההתעלות.
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יקירים ,רבים מכם נושאים משאות גדולים מן העבר ,טעויות שעשיתם בתקופת החיים
הנוכחית ,וכמו כן ,נטל מהתניות עבר וזיכרונות קבורים של פעולות או אירועים מכאיבים
מתקופות החיים הקודמות שלכם .היאחזות בזיכרונות הללו או נשיאת "נטל אי הצדק" שוב
אינן משרתות אתכם .הגיע הזמן שתאפשרו לנו לעזור לכם לרפא את הזיכרונות הכואבים
שמאוחסנים בכלי הפיזי ובשדה ההילה שלכם ,ממש כפי שאנו מנקים את העיוותים של
דפוסי האמונה של תודעת הקולקטיב בממד השלישי והרביעי ,ומחזירים ממדים אלה לטווח
הדואליות שתוכנן עבורם במקור.
כאשר ירדתם אל ממלכות התודעה המגבילות והמוגבלות ,צעיף השכחה הונח על זיכרונכם
כדי שלעתים קרובות ביותר לא תזכרו את הגלגולים הקודמים שלכם ,כיוון שיהיה זה נטל
קשה מדי לזכור את כל שגיאות וליקויי העבר שלכם .היה זה מעשה של חמלה ,כיוון שקשה
לכם במידה מספקת לסלוח לעצמכם על שגיאות והחלטות מוטעות בתקופת החיים הנוכחית,
גם ללא הנטל של שגיאות העבר .ממברנות אור מגבילות אלה מתפוגגות לאיטן ככל שאתם
שבים לאיזון ולהרמוניה ומתקדמים על גבי ספירלת ההתעלות והאיחוד מחדש .חשוב שתזכרו
שאף-על-פי שאינכם זוכרים עוד את טעויות העבר שלכם ואת המחשבות והמעשים שהוציאו
אתכם מאיזון ,אותן אנרגיות נוכחות עדיין במבנה התאי שלכם וממתינות לכך שתתקנו אותן
ושתחזירו אותן לאיזון .זה התהליך שאתם חווים עתה :באמצעות המודעות שלכם ועל-ידי כך
שאתם מתאימים את עצמכם לרצון של העצמי הגבוה שלכם ושל האלוהים אבינו/אמנו ,כל
שאינו נמצא בהרמוניה עם התדרים של הממדים הרביעי והחמישי צץ ועולה עתה כדי שניתן
יהיה לרפאו ולהשיבו להרמוניה של דו-קיום שלו ,שמחה וכוונה אוהבת.
דמיינו תזמורת גדולה המנגנת סימפוניה ,אך כל כלי נגינה מזייף במקצת .עתה דמיינו כמה
חוסר נוחות הדבר יגרום לכם .כעת דמיינו את דפוסי הרטט שהפצתם בעבר .במקום תדרים
יפים ומלודיים אשר מרוממים ומביאים השראה ,דומה שבתחילה הפצתם תדרים צורמים
שהתנגשו ויצרו תוהו ובהו במקום איזון והרמוניה .שיר הנשמה שלכם לא היה מתוק והרמוני
ואי לכך ,העולם החיצון והעולם הפנימי שלכם גם יחד היו צורמניים ולא מאוזנים .הדגשנו
שוב ושוב את אחד מהאתגרים הגדולים ביותר ,אך גם הדבר החשוב ביותר שיש להגשים כדי
לעלות על ספירלת ההתעלות ,והוא :לחזור ולהתמקם במרכז העוצמה הסולרית שלכם אשר
מסייע לפתיחת הלב המקודש ,ואי לכך ,מאפשר לאור הבורא לזרום בחופשיות אליכם ומכם,
דבר שבתורו מסייע לכם לתבוע לעצמכם מחדש את חתימת הנשמה היפה וההרמונית שלכם.
הסברנו כיצד ממברנה של אור הונחה על גבי השער שבצדו האחורי של מרכז לבכם המקודש
עד אשר יגיע הזמן שבו תוכלו להתחיל במסעכם חזרה אל ממלכות האור והממדים הגבוהים
יותר .אולם רק אתם עצמכם הנחתם ממברנת הגנה זו על פני חלקו הקדמי של מרכז הלב
המקודש שלכם ,משום שלעתים כה קרובות נפגעתם ,התאכזבתם והתפכחתם מאשליות .לאט
אבל בטוח ,באמצעות הטכניקות שנתנו לכם ,סילקתם את הממברנות המגבילות הללו כך
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שהאור והאהבה יוכלו לזרום בחופשיות אליכם ומכם כפי שהיו אמורים לעשות .כדי להתחבר
אל תדרי האור המתעצמים ולהקרינם ,אתם חייבים להיות מסוגלים למלא את ישותכם
בדפוסי רטט מתקדמים אלה ,ואתם חייבים להיות מוכנים להקרין אותם מטה אל ליבת
האדמה ואז להקרין אותם החוצה אל העולם הגדול באמצעות שער מרכז הלב המקודש
שלכם ,מצדו הקדמי והאחורי גם יחד .דמיינו כיצד נראיתם כאשר הגעתם לראשונה לכדור
הארץ ~ הייתם עמוד אור קריסטל זוהר ,מלא עד גדותיו בסגולות ,בתכונות ובכשרונות של
תודעת קרן האלוהים שלכם .אט אט ,ככל ששקעתם אל תוך הדחיסות ,התחלתם לבנות משא
של חומר שהפך מסורבל יותר ויותר ככל שטווח האור והצל שלכם גדל .כעת אתם אוהבים
את הפיצולים הללו שבראתם חזרה אל האיזון וההרמוניה ,שעה שאתם מבקשים להתחבר אל
תדרי אור גבוהים יותר ויותר .אהובים ,אתם נמצאים בתהליך הפיכתכם לעמוד של אור ,בעת
שמערכת הצ'אקרות שלכם הופכת מוארת ומקרינה אור ואהבה משני צדדיו של מרכז הלב
המקודש שלכם.
מדוע שלא תנועו אל מרכז הספירלה של התודעה המתעלה ,אל תוך עין הדואליות והקוטביות
שם הכל רגוע ושלו ,אל המרכז המלא בכוח חיים קוסמי טהור המכונה חלקיקי היהלום שרק
ממתינים להפוך לחזון העתיד שלכם? ברגע זה ,שעה שאתם נכנסים אל תוך מרכז הלב
המקודש שלכם ,אתם יכולים לחוות את האהבה והחמלה העמוקות של האלוהים אבינו/אמנו
והבורא העליון ,לדעת שאתם בנים ובנות יקרים המבצעים משימה חשובה ,וששום דבר
שתוכלו לומר או לעשות לא יחליש אי פעם אהבה זו.
באמצעות מתנת הסליחה ,הגוף הרגשי ,הגוף המנטלי והגוף האתרי שלכם יכולים להירפא
ולחזור לשלמות ,דבר שבתורו ,תורם לגוף הפיזי שלכם ומעצים את תחושת הרווחה שלכם.
עמדו מול המראה והביטו עמוק אל תוך עיניכם או כנסו אל פירמידת האור שלכם ושכבו על
שולחן הקריסטל .אמרו לעצמכם" :אני סולח לעצמי על כל פעולה ,מחשבה או מעשה ,מן
העבר ,ההווה או העתיד ,במציאות זו או אחרת ,אשר לא היו מורכבים מתדרים של אהבה
מקודשת .אני סולח לכל אדם עמו חלקתי אנרגיות צורמות ומנוגדות במשך תקופות חיי
הקודמות או בתקופת חיי הנוכחית ,במציאות זו או אחרת ואני משיב אליו ,עטוף בבועה של
אהבה ,את כל הזיכרונות השליליים ,האנרגיות הטעונות והעתידים האפשריים שבראנו יחד.
אני מבקש ממלאכי הסליחה למלא את כל חלקי ישותי בהוויה של אור ואהבה כדי שאוכל
להפוך לנושא אור הממוקד בלבו ובנשמתו ולמאסטר בזכות עצמי".
נשמו עמוק בעת שאתם נכנסים אל מרכז הלב המקודש שלכם .אפשרו לאור ולאהבה טהורים
לזרום מטה דרככם ,דרך העצמי הגבוה שלכם .הרגישו בהתרחבות שבמרכז הלב שעה ששיקוי
אלוהי זה של אהבה ממלא את עומקי ישותכם .אהבה מקודשת היא שמשחררת אתכם
מהכבלים שארגתם סביב עצמכם ,אשר מעוורים ,מגבילים ומסבכים אתכם באינטראקציות
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קרמתיות .כאשר אתם מכחישים אהבה זו ,אתם מכחישים את מורשתכם ואת זכותכם
האלוהית מלידה .בצעו תרגיל זה לעתים קרובות ככל הנדרש ,עד אשר תרגישו שקיבלתם את
האמת שאתם ראויים לסליחה.
סליחה היא פעולה אישית מאוד וחייבת לבוא מהלב .אין זה משנה אם אחרים סולחים לכם
או לא .כאשר אתם סולחים מהלב ,הדבר משנה את דינמיקת האנרגיה ביניכם לבין האחרים.
כפי שאמרנו בעבר ,אתם יכולים לשנות רק את עצמכם ואתם חייבים לאפשר לאחרים
שהשתנות בזמן ובדרך שלהם .אתם אחראים רק לצמיחה הרוחנית שלכם ,אך זכרו ,יקירים,
האנרגיה האוהבת שלכם מדברת בזכות עצמה ובוראת נסים.
סליחה עצמית אשר מסייעת לכם לסלוח לכל האחרים היא צעד מהותי בתהליך של פתיחת
שער מרכז הלב המקודש שלכם ,ושער הלב שלכם חייב להיות פתוח כדי שתוכלו להתחבר
בהצלחה עם כל ההיבטים הרבים של העצמי האלוהי שלכם ושל התודעה האוניברסלית
שלכם .אתם חייבים לעשות מאמץ ממוקד לחזור להרמוניה ולאיזון בתוך ישותכם כדי שתהיו
מוכנים לחבור אל שותפיכם האלוהיים .מערכות היחסים הארציות הכואבות והלא מספקות
הן תוצאה של תחושת פנימיות של חוסר ערך ,אשמה ופחד מפני כשלון ודחייה.
קרב המינים הוא למעשה קרב פנימי עם העצמי ,בעת שאתם משליכים את "הצרכים,
הרצונות והתשוקות" שלכם על מישהו אחר בתקווה שהוא יוכל לספק לכם את מה שחסר
לכם בפנים .מערכות היחסים שלכם ישתקפו לבטח חזרה אליכם את האנרגיות השליליות
שעליהן אתם צריכים להתגבר ,כמו גם כמה מהתכונות החיוביות שאתם רוצים לאמץ.
מערכות היחסים יכולות להיות כואבות או מספקות ,והדבר תלוי בדרך שבה אתם רוצים
"לשחק במשחק מערכות היחסים" .מערכות יחסים פיזיות שליליות הן מערכות יחסים
המבוססות על פחד ,הן נוקשות ,מגבילות ומכונסות בעצמן .מערכות יחסים מקודשות
מבוססות על אהבה ועל הרוח ,וכל צד מאפשר לצד השני לשלב ולבטא את התכונות
החיוביות של הטבע הגברי והנשי הפנימי שלו .הן מתמקדות בשלמות ובאחדות ואף-על-פי-כן,
הן גמישות ומאפשרות חופש ביטוי.
כאשר אתם מרוממים את התודעה שלכם ושבים להרמוניה פנימית ,אתם מקרינים דפוסי
תדר מעודנים במידה רבה יותר ואי לכך ,תמשכו אליכם את האנשים שמקרינים את אותה
רמה של טווח אור ושחשים עמה בנוח .תהליך האיחוד מחדש כרוך בצירוף מחדש של הרמות
וההיבטים הרבים של משפחת הנשמה שלכם המורכבת מהמשפחה הארצית ומהמשפחה
שלכם מן הכוכבים ,הגלקסיה והיקום ואת ההיבטים הרבים של העצמי ואז בסופו של דבר,
את שלמות נוכחות האני הנני שלכם.
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אהובים ,אנא התחילו בתהליך הסליחה עכשיו ,ועשו מאמץ ממוקד לפתוח את שער מרכז
לבכם המקודש כדי שהמתנות הנפלאות הללו תוכלנה להגיע אליכם .זמנו אותנו ואפשרו לנו
לעזור לכם .זכרו ,אנחנו נמצאים במרחק פעימת לב ומחשבה אחת .אנו עוטפים אתכם
באהבה מקודשת ובלתי מותנית.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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