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מאסטרים אהובים ,ככל שהצעיף שבין העולם שלכם לעולם שלנו התפוגג בהדרגה ,השתדלנו
להעניק לכם את הכלים ואת הידע הדרושים כדי שתוכלו לתפקד במציאות מתרחבת ובמצב
הוויה מפותח ולחוש בהם בנוח .חשוב שתבינו שיש לנו את היכולת לנטר את צורות
המחשבה העיקריות או את רוב האמונות השכיחות של ההמונים על גבי מישור הקיום
הארצי ,ובאמצעות החושים המפותחים שלנו אנו יכולים לצפות בגאות ובשפל של האור
והצללים במקומות שונים ברחבי העולם .אנו יכולים לראות את האזורים בהם עמודי אור
ההתעלות ניצבים איתן במקומם ,את המקומות בהם חלקיקי היהלום של האור והאהבה
קורנים עמוק אל תוך הלבירינתים )מבוכים מעגליים( המקיפים את כדור הארץ ,ומחלחלים
בהדרגה אל הלב המקודש של הפלנטה המבורכת שלכם .שיקוי אלוהי זה קורן אז כלפי חוץ
מנקודת המרכז הזאת ,משפיע על כל דבר שבו הוא נוגע .לאור המקור הזה יש יכולת לחדור
גם אל תוך הצורות הדחוסות ביותר והצללים העמוקים ביותר .מסיבה זו נוצרת אי-שביעות
רצון אלוהית בלבבות ובשכלים של כל בני האדם ,תנועה של הרוח ,אם תרצו .קיימת תחושה
של תסכול ,כיוון שהדברים בחיים שהיו כה מספקים ונראו כה חשובים שוב אינם גורמים
אושר ,סיפוק או תחושת רווחה.
אהובים ,אנו גם רואים את הזוהר שלכם או את היעדרו ,כיוון שאינכם יכולים להסתיר את
מהותכם האמיתית מעינינו .אנו מודעים ל"דפוסי האור" שאתם מפיצים ,וגם לתהודה של
החתימה האנרגטית שלכם ,בין אם הרמונית או לא הרמונית .לא רק שאתם רוצים לחזור
לאיזון ולהרמוניה פנימיים ,אך התשוקה העזה ביותר של העצמי הגבוה שלכם היא שתתבעו
לעצמכם מחדש את שיר הנשמה היפהפה שלכם ,שהוא ייחודי לכם ,ושתביאו אותו לכדי
שלמות .ספקטרום האור והצליל בממלכת הקיום שלנו מצוי הרחק מעבר לחושים ולדמיון
שלכם ,כיוון שבמציאות שלכם אתם מסוגלים לחוות רק חלק מזערי מהצלילים השמימיים,
האור הזוהר והעוצמה וההוד של הסביבה שלנו.
כל עצמי נשמה של כל אדם מנסה לבצע את תפקידו ההולם כמכוון התנסות חייו/חייה .קיים
מאבק בין עצמי הנשמה ובין האגו ,משום שהאגו אינו רוצה לוותר על שליטתו בשלוש
מערכות הגוף הנמוכות יותר :הפיזית ,הרגשית והמנטלית .הנשמה היא נצחית ,ניתן לכנותה
האישיות של העצמי האלוהי והיא זוכרת מי אתם באמת ואת כל שחוויתם במסעותיכם
כניצוץ תודעת האלוהים .האגו הוא חלק אינטגרלי מהאישיות הפיזית שלכם ,והגוף הפיזי,
הגוף המנטלי והגוף הרגשי שלכם קודדו בתכונות ,בליקויים ובסגולות ,באתגרים ובהזדמנויות
שבחרתם לחוות בתקופת חיים חשובה זו.
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התורות העתיקות הצהירו ש"אתם חייבים להרוג את האגו" .אולם הדבר לא יסייע לכם
לברוא את טובתכם הגבוהה ביותר .ניתנו לכם אגו ורצון חופשי כבוראים-שותפים על המישור
הארצי .אולם ,האגו היה אמור להיות משרתה של הנשמה ולא להפך .ולכן ,כפי שקורה
בבריאוֹת לא מאוזנות ,במצבי התמכרות אחרים או בתכונות שליליות אחרות ,אתם פועלים
להשבת האיזון וההרמוניה ,והסוד הוא "לאהוב אותם לחופשי" ולא לנסות לשבור את
האחיזה שיש להם בכם באמצעות התנגדות.
דיברנו על ה"מבנים" של המישור הארצי ,וכיצד האמונות המובנות שבראתם כולאות אתכם,
ממש כפי שכל מבנה פיזי יכול להגביל אתכם ואף עושה זאת .הגוף הפיזי שלכם יכול להיות
אמצעי להנאה ,לשמחה ולחירות ,או הוא יכול להיות בית כלא של כאב והגבלה .מערכות
היחסים שלכם ,העבודה שלכם ,המשפחה או האמונות הרוחניות שלכם יכולות להיות
יפהפיות ,מתגמלות ולהביא לתחושה של ערך עצמי ,סיפוק והגשמה ,או הן יכולות להוות נטל
כבד ולגרום לכם להרגיש חסרי ערך וחסרי אונים.
אתם חייבים להתמקד במה שטוב בחייכם ובעולם ,ולהתחיל לראות את עצמכם כמושא
תשוקתכם .הדגשנו שאתם חייבים לתרגל היעדר שיפוט ושהדבר כולל שיפוט עצמי .זכרו ,יש
לכם גישה לכל חלקיקי האור והחיים של הבורא שאותם אתם יכולים למשוך אל לבכם
המקודש ,ותמיד עליכם להיות מודעים לכך שניתן להפעיל את חלקיקי היהלום הללו רק על-
ידי כוונה אוהבת טהורה.
דיברנו רבות על "סגולת האנוכיות" והדבר זעזע רבים מכם ,כיוון שהוא מנוגד לגמרי למה
שלמדתם בעבר .שאלנו אתכם כיצד תוכלו להיות או לתת את מה שלא הפכתם להיות
בעצמכם או שלא נתתם לעצמכם? חובה עליכם להפוך לדוגמה זוהרת לאחרים ,ולחלוק את
האור ,האהבה והחכמה שלכם עם כדור הארץ ,האנושות וכל הבריאה .כאשר אתם מתפקדים
בסביבה הרמונית שבאמצע הממד הרביעי או בחלקו העליון של הממד הרביעי ,אתם
מתחברים לעוצמה ,למתנות ולמודעות של הממד החמישי באמצעות פירמידת אור הקריסטל
שלכם ,וניתנת לכם גישה לערי האור הממוקמות באופן אסטרטגי בממדים הגבוהים יותר
סביב כדור הארץ .בעשותכם זאת ,אתם מתחילים להזרים את חלקיקי היהלום ,את שיקוי
האהבה והחיים ,אל תוך הפירמידה האישית שלכם שבממד החמישי ולהעתק האתרי שלכם
שהשארתם שם .מנקודה זו ואילך ,יש לכם אספקה של אור הבורא הזורם דרך נהר החיים
האנכי שלכם אל תוך הכלי הפיזי ,באמצעות צ'אקרת הכתר ,והמאוחסן אז בלבכם המקודש.
ברגע שאתם מתחברים למקור אלוהי זה של עוצמה ,חיים ואור ,המציאות הארצית שלכם
לעולם לא תהיה אותה מציאות .עליכם לקחת את הדרוש לכם ,כיוון שהאספקה היא בלתי
נדלית .ראו חלקיקים נוצצים אלה זורמים דרך גופכם בשטף של אור זוהר ,מאזנים ,משנים
ומעצימים .באמצעות הטכניקות שנתנו לכם ,בייחוד טכניקת נשימת האינסוף ,אתם תשלחו
באופן אוטומטי את המתנה המבורכת של אור הבורא אל העולם .לאחר שתצהירו על
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כוונתכם להיות נושא אור ,שוב לא יהיה עליכם להתמקד בשליחת החלקיקים הללו; התרשים
האלוהי נמצא במקומו וילך באופן אוטומטי בנתיב שבחרתם .אתם יכולים להקצות אחוז
מחלקיקי היהלום שלכם לפירמידת העולם במטרה לרומם את האנושות ואת כדור הארץ,
ואתם יכולים גם להקדיש חלק לפירמידות קבוצתיות בהן אתם משתתפים כחברים פעילים.
אתם יכולים גם לברוא פירמידה משפחתית ואל תשכחו למלא את פירמידת העבודה שלכם
ואת הפרוייקטים שלכם בחלק מאור הבורא .כמו כן ,ראו חלק מהאור והאהבה שלכם מתחבר
לפירמידת קבוצת הנשמה שלכם שבממדים החמישי ,השישי והשביעי ,וכאשר האור שלכם
גדל ומתחזק ,אתם תתחברו עם רמות קיום גבוהות יותר ויותר בהן ממתינה לכם משפחת
הנשמה שלכם כדי לקדם את פניכם בברכה.
כאשר אתם מלאים עד גדותיכם באור ובאהבה והרוח מכוונת את חייכם ואת ההתנסויות
שלכם ,שוב אינכם דואגים האם תקבלו את מנת האהבה ,העושר ,הכבוד שלכם וכן הלאה,
כיוון שהתוקף למהות שלכם מגיע מבפנים ,ואז אתם נעים למצב הלא-אנוכי של המאסטר.
אתם יודעים שיש לכם גישה לכל העושר ,הסגולות והכשרונות שהם זכותכם האלוהית
מלידה ,וששוב אינכם תלויים באף אחד ובשום דבר בעולם הפיזי.
כאשר אתם מזמנים את העצמי הגבוה שלכם בכל יום לפני שאתם קמים ,ומבקשים שהרצון
שלכם יותאם לרצון של העצמי האלוהי שלכם לטובתכם הגבוהה ביותר בכל יום ,וכמו כן
שעמוד של אור זהוב/לבן יקיף אתכם בכל רגע בשעה שאתם קמים אל עולם הממד
השלישי/רביעי ,אתם מעניקים לעצמי הנשמה שלכם רשות להדריך אתכם ,להביא לכם
השראה ולכוון אתכם .אתם תחזקו את הקשר שבין העצמי הגבוה שלכם ובין ישויות האור
כדי שהן תוכלנה להתחיל לתקשר אתכם באמצעות האינטואיציה שלכם ,ולסייע לכם לקבל
החלטות מושלמות בכל רגע של כל יום .הדבר גם יאיץ את התהליך אם תצהירו" :אני מציב
עתה את עצמי האגו שלי בשליטת העצמי הגבוה שלי ,ובאמצעות המאמצים המשותפים
שלנו ,מעתה והלאה ,נברא רק יופי ,הרמוניה ואיזון בנו וסביבנו".
הדבר יאפשר לעצמי הגבוה שלכם להתחיל לכוון את חייכם לכיוון ייעודכם הגבוה ביותר,
ויאיץ את תהליך המעבר באמצעות האינטגרציה של הגוף הפיזי ,הגוף המנטלי והגוף הרגשי
שלכם עם העצמי הרוחני שלכם .כולכם מתבקשים לקבל כמה החלטות חשובות ולבחור
בנתיב גורלכם .השנים הבאות ,על פי זמן כדור הארץ ,הן השנים המכריעות ביותר בהיסטוריה
של האנושות ,כיוון שכל אחד מכם יבחר בנתיב הרוח או בנתיב האשליה של הממדים
השלישי/רביעי ,ובכך ,אתם תתגלגלו על פלנטה אחרת או במערכת שמש אחרת כדי להמשיך
את שיעוריכם בביטוי ממדי נמוך יותר .הגוף האתרי של כדור הארץ עבר לרמות קיום גבוהות
יותר ואנו מעודדים את כולכם להתקדם עמו.
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לבבות אמיצים ,השנים הטרנספורמטיביות הללו יכולות להיות השנים המספקות והמרגשות
ביותר בחייכם ,אם רק תתחילו להתחבר לשכל המקודש שלכם באמצעות לבכם המקודש.
הבאתם איתכם כשרונות וכישורים נפלאים; אולם אתם חייבים להתחיל להתחבר אליהם
במודע ולהביא אותם אל תוך המודעות שלכם כדי שתוכלו להביאם לידי שלמות ואז לחלוק
אותם עם אחרים .אפשרו לעצמכם לדמיין את העולם המושלם שברצונכם לברוא ,ואז לכו
בעקבות דחיפות הרוח ובצעו את הפעולות ההכרחיות להגשמת חלומותיכם .אתם חייבים
להשתמש בכישורים בהם בורכתם כדי שניתן יהיה להעניק לכם מתנות נוספות.
רבים שאלו את השאלה" :כיצד יכולות ממלכות המלאכים וישויות האור הרבות להתמקד
באלפים באיתנו בו בזמן?" אנו יודעים שמנקודת המבט המוגבלת שלכם הדבר נראה בלתי
אפשרי; אולם בממלכות הקיום המעודנות יותר ,היכולת הזאת היא חלק מהותי מהטבע
ומהיכולות שלנו .ראשית כל ,כדי שתוכלו להבין ,אנו חייבים לצלול עמוק יותר אל תוך מבנה
היקום הזה ,וכיצד הירידה שלכם אל עולמות החומר והצורה הוגשמה ,וכמו כן ,כיצד נתיב
השיבה שלכם נקבע והובטח מראש.
אתם מודעים לכך שאתם חלק או ניצוץ של ישות זוהרת וגדולה אשר שוכנת בממלכות
הגבוהות ביותר של היקום הזה .התיאוריה הקוונטית ,על פיה השלם הוא סך כל חלקיו,
והעיקרון ההולוגרמי או הפרקטלי ,על פיו השלם מייצג את חלקיו ,הם אמיתות יסוד במסגרת
התרשים האלוהי עבור מבנה היקום הזה .בתוך כל רמה תת-ממדית בכל רחבי היקום קיימות
פירמידות של אור .כמה מהן פירמידות גדולות המשרתות מספר רב של מטרות; אולם קיימות
גם פירמידות אישיות ,קטנות יותר שנבראו במיוחד עבורכם והן מפוזרות בכל רחבי היקום.
כאשר הגיע זמנכם ל"פצל" את עצמכם שוב ,או לבצע הפרדה נוספת לניצוץ גברי/נשי של
המהות ,הותרתם העתק אתרי של עצמכם בתוך אחת מן הפירמידות הללו .אתם מתחילים
בתהליך האיחוד מחדש ברגע שיש לכם את היכולת להתחבר לפירמידת האור שבממד
החמישי ,וזה הזמן בו אתם גם מוכנים להתחיל בתהליך האיחוד מחדש של ההיבטים הרבים
של עצמכם ושל משפחת הנשמה שלכם .אתם חייבים להבין שיש לכם להבות תאומות רבות
המפוזרות בכל רחבי היקום ,ואתם יכולים לשוב ולהתאחד רק עם הניצוצות אשר תואמים
לחתימה האנרגטית העכשווית או לדפוסי הרטט הנוכחים שלכם .קיימות רק כמה נשמות
מפותחות אשר התאחדו עם הלהבות התאומות שלהן מהממד השביעי ומעבר לו; אולם כל
איחוד מחדש של נשמה/נשמות הוא מתנה גדולה וסיבה לחגיגה.
קיימים גם זרמים של חיים/אור בכל רחבי היקום ,חלקם גדולים מאוד וחלקם קטנים .זרם
של אור/חיים מחבר אתכם לעצמי האלוהי שלכם ,וכמו כן מחבר אתכם לכל חלק של משפחת
הנשמה שלכם .קיים גם קו אור שמחבר אתכם אל המלאך השומר שלכם ואל המדריכים
הרוחניים שלכם והם תמיד מסייעים לכם במסגרת מגבלות החוק האוניברסלי .כאשר אתם
מתחילים "להתעורר" ובאופן פעיל מנסים לחזק את החיבור ומבקשים הדרכה והכוונה ,קו
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אור זה גדל בעוצמתו ובזוהרו .אנו ,מממלכות המלאכים ,מקרינים זרמים של אור בורא
מפוצל בכל רחבי היקום .זרמים אלה מפיצים את האיכויות ,התכונות והסגולות שאנו
מגלמים כנציגים של האלוהים אבינו/אמנו והם נגישים לכלל האנושות .כאשר אתם ממקדים
את התודעה שלכם בנו ,אתם מתחברים אוטומטית עם אחד ממיליוני זרמי האור שלנו ואנו
הופכים מודעים אליכם מיידית .הדבר דומה להתכווננות לתחנת רדיו ,או התחברות לשקע
חשמלי .עוצמת זרם האור והחיבור תלויה בתדרים שאתם מפיצים ,או בהרמוניה ובעוצמה
של שיר הנשמה שלכם .במשך הזמן ,אם זוהי תשוקת הנשמה ,אנו מתחילים להקרין עוד ועוד
מהאור שלנו )איכויות וסגולות( אל תוך שדה ההילה של האדם ,וכאשר איזון הרמוני מסוים
הושג ,אנו עוטפים את הנשמה בשדה ההילה שלנו .הדבר בורא איחוד הרמוני באמצעותו אנו
נמצאים בקשר קבוע ברוח ,וכל שעל האדם לעשות הוא לשנות את מודעותו ואנו מקשיבים.
זה המצב ממנו נהנים השליחים האהובים שלנו; אולם שלא תהיה לכם טעות ,הדבר מחייב
מסירות ותשוקה עזה להגיע לאיזון בטבע ,להרמוניה ברוח ולטוהר הלב.
אהובים ,האם אתם מבינים מדוע כה חשוב שתבנו את פירמידת האור שלכם בממד החמישי
ושתכנסו אליה בקביעות ,ואיזו מתנה נפלאה נגישה לכם באמצעות ערי האור? לא הייתם
אמורים מעולם לצאת למסע לבדכם .אנו ממתינים כדי להתאחד עמכם מחדש ולהציע לכם
עזרה בזמני שינוי מואצים אלה .לעתים קרובות ביקשנו מכם לזמן אותנו ,משום שאנו
במרחק מחשבה אחת בלבד .אנו מבקשים מכם עתה לדמיין זרם של אור ,עורק חיים הזורם
ממרכז לבכם ואשר מתחבר אלינו .אתם עשויים לברוא חיבור עם רבים מעמנו ויחד נקיף את
כדור הארץ בזרמים של אור הבורא .אתם אהובים מאוד.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.

6

ללכת בדרך הלב המקודש
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מאסטרים אהובים ,ככל שהמציאות הישנה שלכם הולכת ונעלמת ואתם נעים עמוק יותר אל
תוך טריטוריה לא מוכרת ,אתם חייבים ללמוד לבטוח ולהאמין שהעתיד מתגשם בשלמות,
ואין זה משנה עד כמה קאוטי או משובש הוא נראה לעתים .ראשית ,אתם חייבים ללמוד
לבטוח בעצמכם והדבר עשוי להיות הצעד הקשה ביותר ,כיוון שלימדו אתכם שאחרים
חכמים יותר מכם ,ושהם יודעים מה טוב יותר עבורכם .אפשר שהדבר היה נכון בילדותכם;
אולם כעת אתם בוגרים ויש לכם הזדמנות פז לפניכם :חוכמת היקום נגישה עתה ,ואנו
מהממלכות הגבוהות יותר נמצאים כאן בכוח גדול כדי לסייע לכם להשיג מאסטריות עצמית
ולתבוע לעצמכם מחדש את המצב ההולם שלכם כישות אנושית רוחנית .כולכם ויתרתם על
עוצמתכם בצורה זו או אחרת במשך רוב הגלגולים שלכם על כדור הארץ .אתם הפכתם
מותנים ורגילים למה שכונה "מצב העדר" ,אשר בו אחרים בעמדות סמכות קבעו את הכללים,
אמרו לכם מה לעשות ,ובין אם מצא הדבר חן בעיניכם או לא ,עשיתם כדבריהם ,משום
שהדבר היה בטוח יותר מאשר להתנגד ולנסות להתוות את הנתיב האישי שלכם.
לעתים קרובות אמרנו שהיציאה מאזור הנוחות וממבני האמונה של התודעה הקולקטיבית
היא צעד אמיץ מאוד .חיפוש אחר האמת שלכם וחיים על פי האמת האישית שלכם הם הצעד
הראשון להחזרת העוצמה האישית שלכם .כאשר אתם משחררים את כבלי העבר ומבינים
שאתם השולטים בעתיד שלכם ,אתם מתחילים בתהליך ההתעוררות לפוטנציאל שלכם
כמאסטרים בוראים-שותפים .כאשר אתם רוכשים את החוכמה ומתחילים ליהנות מהתוצאות
החיוביות של מאמציכם ,אתם מתחילים לבטוח בעצמכם ובשיקול הדעת שלכם .התפיסה
הרב-חושית שלכם מתרחבת והופכת חזקה יותר ,ואתם לומדים לראות הן את התוצאות
החיוביות והן את התוצאות השליליות של הבחירות שלכם מנקודת מבט גבוהה יותר ,ועל-ידי
כך אתם לומדים בהדרגה לקבל החלטות מנקודת מבט הממוקדת בלב.
אמונה היא היבט מהותי של האמון :אמונה בעצמכם ובשיקול הדעת שלכם ,אמונה בסובבים
אתכם שהוכיחו את עצמם כאמינים וכראויים לכבוד ,אמונה באלוהים אבינו/אמנו ,בחוקים
האוניברסליים ,ובתרשים האלוהי של עתיד האנושות .איננו מדברים על אמונה עיוורת ,כיוון
שזו צורה אחרת של ויתור על עוצמתכם והעברתה לידי מישהו אחר ,לידי התורות והכללים
שלהם .בעולם החומרי שלכם ,האמונה נבנית באמצעות פעולות ותוצאה חיובית ,תפקוד של
השכל המסונן דרך הלב .הלב הוא מערבולת שהן ממגנטת והן מקרינה והוא המקור האמיתי
של העוצמה האנושית .השכל המקודש מחזיק בזרעי המחשבה של העבר והעתיד שלכם ,והוא
מקור הרצון והעוצמה האלוהיים האישי שלכם מהאב השמימי .זרעי המחשבות שלכם לעתיד
חייבים להיווצר בלבכם המקודש וחלקיקי היהלום של אור הבורא צריכים להידלק על-ידי
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האהבה שלכם ,והם מתגשמים בעולם הצורה באמצעות הכוונה הטהורה והפעולות שלכם.
שפע מכל הסוגים הוא התגשמות טבעית כאשר אתם נמצאים בהתכווננות הרמונית עם הרוח
והתכנית האלוהית לטוב הנעלה ביותר של הכלל.
אתם חייבים ללמוד לתפקד באמצעות אינטלקט הלב המקודש .כאשר אתם מחזקים את
החיבור שבין השכל המקודש והלב המקודש ,אתם מתחילים להתחבר לחוכמת הנשמה,
לעצמי הגבוה ולהיבטים הרב-ממדיים של העצמי שלכם .הנשמה ,העצמי הגבוה ,המדריכים,
השומרים והעוזרים המלאכיים שלכם מתקשרים אתכם באמצעות עצמי הנשמה והלב
המקודש שלכם .לחישות הרוח באוזני הישנים הופכות לקול עז של חוכמה ונחמה אוהבות
כאשר אתם מתעוררים לכוח ולנפלאות האלוהות שלכם.
נשמות יקרות רבות שאלו" :כיצד נוכל להתחבר לתכונות אוהבות נוספות של האם האלוהית
והמלאכים הנעלים מהאנרגיה הנשית?" הלבבות המקודשים שלכם מתחילים לבעור ואתם
מודעים שהאנרגיה האוהבת של האם האלוהית היא שהייתה חסרה במשך זמן כה רב.
האלוהים-האם האלוהית וכל ההיבטים הזוהרים של ישותה תמיד היו נגישים לכם ואין זה
משנה באיזו משימה אלוהית אחרת היא מעורבת .היא ,כמו האלוהים-האב שלנו ,כל-יכולה
ומצויה בכול.
אם ברצונכם לחוות יותר מהאהבה ,מהתכונות ומהאיכויות של האם-האלוהית ,אנו מציעים
את ההצעות הבאות .במצב מדיטטיבי ,ראו פירמידת קריסטל יפהפייה נוצרת בממד החמישי
)העצמי הגבוה שלכם יקבע את תת-הרמה ההולמת לפירמידת אור-האלה המיוחדת שלכם(.
דמיינו את שולחן הקריסטל באמצע ואת הלהבה הסגולה הבוערת מתחתיו כלפי מעלה.
קריסטל קוורץ נוצץ בעל שני קצוות תלוי מעל לשולחן ,כאשר הקצה העליון יוצא מקצה
הפירמידה .הציבו כמה כיסאות קריסטל סביב השולחן ואז הוסיפו חפצים אחרים כרצונכם .זו
הבריאה האישית שלכם ,ואתם יכולים לדמיין כל דבר שתרצו ,כיוון שזה יהיה מקום המפלט
שלכם אליו תוכלו לבוא כדי לשהות במחיצת האם האלוהית וכל הנציגות היפהפיות שלה .כן,
הגיע הזמן לשלב במלואם את ההיבטים והאיכויות של האם האלוהית :אהבה אלוהית ,חמלה,
הארה ,הזנה ,הודייה ,אמונה ,תקווה וצדקה .גברות אור יפהפיות אלה יצטרפו אליכם
בפירמידה שלכם ,והן תשארנה שם היבטים של מהותן כדי שתוכלו להתחבר אליהם בכל עת
שתרצו .דעו שהן גם יקרינו אל תוך הכפיל האתרי שלכם אותו תשאירו על שולחן הקריסטל
את האיכויות והתכונות שתרצו לשלב .פשוט זכרו ,בכל שניתן לכם אתם חייבים לעשות
שימוש לטובת הכלל הגבוהה כדי לקבל אף יותר .זהו חוק אוניברסלי.
נתנו לכם כמה מההצהרות הללו לפני מספר שנים; אולם אנו מעניקים לכם אותן שוב בזמן
הזה .בשעה שאתם נמצאים בתוך פירמידת האור שלכם המוקדשת לאם האלוהית ולפמליה
שלה ,הצהירו במילים שלכם או כדלהלן:
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אם אלוהית אהובה ,אני מבקשת ממך להצטרף אליי בפירמידת האור שלי ולהעניק לי את
האנרגיה האוהבת המבורכת שלך כדי שאוכל להתמלא בעוצמה ובתהילה של המהות
האלוהית שלך .אני מבקשת לשלב ולגלם את העדינות שלך ואת עוצמת הרוח שלך ,ולבטא
את מתיקותך ואהבתך הטהורה בחיי היום-יום שלי ובפני כל מי שאני פוגשת .פתחי את שערי
לבי המקודש כדי שאהבתך הטהורה תוכל לבעור דרכי מעתה ועד עולם.
אני מזמנת את הגבירה מרי המבורכת ,המלאך הנעלה של הקרן החמישית ,אליה אני מרגישה
קירבה כה גדולה ,להדריך ולהזין אותי בחיפושי אחר האמת והעוצמה היצירתית .אני תובעת
לעצמי את כל המתנות שהוטבעו בנשמתי ובתוך מבנה המוח שלי ואני מגשימה אותן בהדרגה
בצורתן הגבוהה ביותר לברכת הכול .אני חשה השראה מתמשכת להוליד דברים בעלי יופי רב
כדי לגרום לאחרים הנאה ולעודד אותם לעשות זאת גם כן .אני מסתמכת על חוקי הבריאה
ומקדישה את חיי לשירות האנושות.
אני מזמנת את הגבירה היפהפייה אמונה ,המלאך הנעלה של הקרן הראשונה ,להביא לי
השראה ולהוביל אותי בטריטוריה לא ידועה אל הנתיב שמוביל להארה .אצעד קדימה
באמונה ,באמון ובידע מלאים שאני מובלת על-ידי העצמי האלוהי שלי ,ואשמש דוגמה זוהרת
לכולם .אראה לאחרים שעם אומץ ואמונה הבלתי אפשרי הופך לאפשרי ,ושעל-ידי שחרור
הדברים שנראים אולי כבטוחים וכמוגנים )כאשר אני נדחפת לעשות זאת( ,אני רוכשת נוחות
ומבורכת בשפע חסר תקדים .אראה לרפי הלב שאנו יכולים לקפוץ מהצוק ולנסוק אל בינות
הכוכבים.
אני מזמנת את הגבירה קונסטנס ,המלאך הנעלה של האמת והצדק ,הקרן השניה ,למלא אותי
בתשוקה לדעת ולחוות את חוכמת העידנים הנסתרת .בשעה שאני רוכשת ידע וחוכמה
אמיתיים ,ומגשימה אותם בחיי ,מי ייתן ואשמש כדוגמה וכמפיצה של אמת גבוהה יותר,
ואחלוק אותה עם כל שוחרי האור .אנחם את אלה שאיבדו את רוחם ואביא השראה לאלה
שחשים מובסים .אשמש כדוגמה אמיצה לרפי הלב ואסייע באהבה לאלה שאינם חשים
ראויים לאהבה .אכבד את דחיפות הרוח שלי ואאזין להן ואצעד בדרך האמת והאהבה.
אני מזמנת את הגבירה צדקה ,המלאך הנעלה של הקרן השלישית .אני שידעתי בורות ,קנאות
וחוסר צדק ,אשמש דוגמה זוהרת של אהבה בלתי מותנית וכוונה טהורה .תמיד אשתדל להבין
ולסלוח ,לדעת שכל אדם נמצא במסע מקודש משלו וחייב ללמוד את השיעורים שלו בדרכו
ובזמנו שלו .אני תובעת לעצמי את טוהר העצמי האלוהי שלי והוא מאיר וזוהר כדי שכולם
יוכלו לראותו ולהתחמם לאורו .אחלוק את מתנות השפע שלי ואהיה נדיבה במחשבותיי,
פעולותיי ומעשיי .אגלם את איכויות ההבנה ,התפיסה הבהירה והחוכמה האלוהית.
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אני מזמנת את גבירת החמלה הרחומה ,המלאך הנעלה של הקרן הרביעית .אגלם תקווה
והשראה בהתנהלות שלי ,בדיבורי ובפעולותיי .אעניק סיוע אוהב בשעת הצורך .בעדינות
אביא השראה ועידוד למקום בו מצוי ייאוש; אומר מילות תקווה כדי שכולם יוכלו לשמוע.
באמצעות נוכחותי ,אביא נחמה ואותיר מאחוריי הילה של שלווה ויופי.
אני מזמנת את גבירת החסד ,המלאך הנעלה של הקרן השישית ,כדי שתמלא אותי בזוהר
הנפלא שלה ,ושתערה אותו אל תוכי .הפכי אותי למשואה שכולם יוכלו לראות ,כדי שידעו
את מי אני משרתת בעת שאני משתמשת באור הרוח כדי לרפא ,לנחם ולהביא השראה .ארחץ
בזוהר אורה ואברא הילה כה זוהרת של אהבה שכל מי שיבוא עמי במגע יבורך ,וזרעי
הטרנספורמציה יזרעו וינבטו בזמן המתאים .הרוח שלי עולזת בעת שאני מפיצה את השפעת
האור האוהב שלי.
אני מזמנת את הגבירה אחלמה ,המלאך הנעלה של הקרן השביעית ,להיות לי להשראה .אני
תובעת לעצמי את מתנת הלהבה המתמירה הסגולה ,את האנרגיה האלכימית האלוהית של
הטרנספורמציה וההתמרה .אענה לאתגר להפוך להתגלמות מלאה של האנרגיה הנשית
המושלמת והאנרגיה הגברית המושלמת ,ואראה לכול מה המשמעות של צעידה בעוצמה
ובכוח תוך כדי גילום אהבה וחמלה .אני תובעת לעצמי את המאסטריות שלי עתה!
אני מזמנת את הגבירה האהובה המאסטרית קוואן ין למלא אותי באנרגיית הריפוי ,האהבה
והחמלה של טבעה הנפלא .עזרי לי להזין את אלה המחפשים נחמה ,תקווה והשראה .אפשרי
לי להיות נושאת של אור מרפא ,באמצעותו הם ישיגו שלמות בגופם ,נפשם ורוחם .מי ייתן
וכל האנשים שאפגוש ושאשרת יתמלאו באיזון ,בשלווה ובהרמוניה.
אני מזמנת את אלת החירות כדי שתשחרר אותי מכל מגבלה שמונעת ממני להגשים את
היעוד הגבוה ביותר שלי .אני עוטה את גלימת הבוראת-השותפה רבת ההשראה בהדרכת
העצמי האלוהי שלי ,וצועדת קדימה מתוך ביטחון בהצלחה .אני יודעת שאני מורה המלמדת
את החוכמה והאמת החדשות .מי ייתן ולעולם לא אהסס לומר את האמת שלי ולחלוק את
חוכמתי כאשר הרוח תוביל אותי לעשות זאת .אני מקבלת את תפקידי כמדריכה עדינה לאלה
שמונחים אליי.
אני מזמנת את האלות האוהבות של רוחות וישויות ממלכות הטבע כדי שתמטרנה את
האנרגיה האוהבת והזוהרת שלהן על כדור הארץ ,תרגענה את כל איתני הטבע וכדי
שתצטרפנה אלינו במאמצינו לרפא את אימא אדמה הפצועה שלנו .אני מפצירה בהן לעבוד
ביחד עמנו פעם נוספת כדי לתבוע מחדש את היופי והשלמות של כדור הארץ .מי ייתן ונזכור
שאנו שומרי האדמה ושממלכות החי ,הצומח והמינרלים הופקדו בידינו .מי ייתן ונצעד
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בשלווה ובהרמוניה ,נכבד את כל בריאות האלוהים אבינו/אמנו ,מהנמוכה ביותר ועד הגבוהה
ביותר.
הצהירו :אני עוטה בזאת את המעטה הזוהר של השריון הרוחני שלי ומקבלת את המתנות
והאחריות של מאסטר נעלה של בריאה-משותפת .אני מקדישה את חיי ואת כולי לתהילת
האל/האלה/כל-היש ,ולהגשמה של גן העדן על פני האדמה .וכך הוא!
אהובים ,אנו מבקשים מכם לאהוב את עצמכם כפי שאנו אוהבים אתכם .אנו מבקשים מכם
לבטוח בעצמכם ולקבל את ההחלטות הנכונות עם הרוח כמדריכתכם .אנו מבקשים מכם
להאמין בעתיד ,ולהבטיח שהוא יתגלם בסדר המשולם על-ידי כך שתישארו ממורכזים בלב
וממוקדים בנשמה .רבים מכם שהסכימו לשלב את הכמות המקסימלית של דפוסי התדר
הגבוהים של אור הבורא חווים תסמינים לא נוחים ותנודות במצבי הרוח ,אך גם הדבר הזה
יחלוף כאשר הכלי הפיזי שלכם ישחרר מתוכו עוד ועוד מהאנרגיות השליליות או הכלואות.
היה זה דבר אמיץ ולא אנוכי מאוד שהסכמתם לעשות וככל שהזמן חולף אתם תעדנו את
הכלי הפיזי בשעה שאתם משלבים את העצמי האלוהי שלכם במידה רבה יותר .דבר זה
מעולם לא התרחש בעבר על כדור הארץ ואנו מוקירים אתכם על שאתם בקרב החלוצים של
תהליך זה .אתם ושכמותכם מקילים מאוד על האנשים שיבואו בעקבותיכם .מי ייתן והזוהר
של אור האלוהים אבינו/אמנו יאיר אתכם .דעו שאתם אהובים מאוד.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל ואני מביא לכם בשמחה אמיתות אלו.
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גלגל הבריאה האישי שלכם
מארס 2008

מאסטרים אהובים ,דמיינו ,בכל דרך שתרצו ,עמוד אור/חיים/אהבה אנכי ועצום הזורם מטה
מלב/הכרת הבורא העליון ,וכך מספק ציר מרכזי לכל הבריאה .עמוד זה של אור חי הוא מקור
העוצמה או עורק החיים עבור הבריאה כולה .כעת דמיינו חישורי אור הזוהרים אופקית
ממרכז הציר ברמות רבות ושונות דרך התרשים הראשי האלוהי הנישא על-ידי האלוהים )כך
במקור( ,בוני הצורה ,והמחלקות הרבות של ממלכת המלאכים .כך נברא הכל-יקום .כל גלגל
בריאה יהפוך ליקום המכיל מגוון גדול של מערכות שמש ,גלקסיות ועולמות עד אין סוף.
החישורים אשר יוצאים מעמוד האור המרכזי הגדול הם נתיבי התגשמות ,והמקור העיקרי
ממנו מסופק "דלק החיים" .כיוון שהיקום שלנו הוא אחד מהאחרונים שהתגשמו ,המיקום
שלו נמצא בשלב התחתון של הסולם ,והוא מכיל גלקסיות ,מערכות שמש ,מערכות כוכב,
פלנטות ,כמו גם ממלכות חי ,צומח ומינרלים ,ואתכם ,אהובים .הסברנו בעבר ,ואנו מקווים
שאימצתם אמת זו כאמת שלכם :איננו קיימים ב"יקום שנפל" ,אלא ביקום בעל מחצית
ספקטרום האור במקום מלוא ספקטרום האור ,אשר ביקום זה נקרא "אור מטטרוני" .העצמי
האלוהי שלכם נושא את הספקטרום המלא של אור אלוהי זה ואתם תמשכו אליכם כמות
רבה ככל שתוכלו לשלב בעת שאתם צועדים בנתיב האור.
אנו מתאמצים להעניק לכם "תמונה מנטלית" נוספת של הבריאה וכיצד תהליך הבריאה פועל
כדי שתוכלו להבין טוב יותר את התהליך המורכב ביותר באמצעותו נברא הכל-יקום וכיצד
הוא מתגשם באמצעות האור החי או חלקיקי היהלום המכילים את מהות הבורא העליון .עם
דימוי זה בראשכם ,כך אנו מקווים ,תקבלו מושג טוב יותר לגבי התפיסה הגורסת ש"הכל
מתרחש ברגע ההווה" .תכופות אנו מציעים שתתעלו מעל למצב מתוח כדי לזכות בנקודת
מבט טובה יותר ,אשר תוביל לתובנה ,ותכופות ,גם לפתרון .דמיינו את האלוהים אבינו/אמנו
מביט מטה על גלגל הבריאה המרכיב את היקום הזה :הוא רואה את העמוד המרכזי ,את כל
החישורים ואת הגלגל שמרכיב את הקצה החיצוני ביותר של יקום מוגשם זה .הוא יכול
לראות את כל שנברא ,כמו גם לצפות במה שמתרחש בכל רגע בזמן ,ברגע ההווה .גם אתם
יכולים לראות את "התמונה הגדולה" של מה שמתרחש בעולם שלכם ,אבל בדרך מצומצמת
ביותר .גלגל החיים העצום משתנה ומסתובב ללא הרף ,כך שנדמה שאתם נעים מן העבר אל
העתיד .בריאות ישנות יותר משתנות ,וכעת הן מתפתחות כדי להתנסות בהיבטי הבריאה
הנפלאים הרבים ,בשעה שבריאות חדשות נמצאות בתהליך של התגשמות בעולמות הצורה.
היקום שלנו סובב בתנועה מעגלית כלפי מעלה על גלגל הבריאה ,כך שאנו רוכשים גישה
לכמות רבה יותר ויותר של אור הבורא )התדרים המעודנים והגבוהים יותר של הבריאה( .לכן,
המסע שלכם אל העתיד לוקח אתכם בנתיב ספירלי במסגרת המגבלות של ההתנסות הארצית
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שלכם .כדור הארץ נע בספירלה אל עמדה חדשה במערכת השמש ,הגלקסיה נעה בספירלה אל
עמדה גבוהה יותר ביקום ,והיקום נע בנתיב ספירלי אל עמדה חדשה במסגרת הכל-יקום.
האנושות נלכדה במציאות פיזית אופקית במשך אלפי שנים .עכשיו הזמן להשליך את החזון
שלכם כלפי מעלה אל הכוכבים ,ופנימה כדי שהחזון הפנימי שלכם יוכל להתרחב במטרה
לשלב את הבריאה העצומה ,וכמו כן את העצמי העצום שלכם .הגיע הזמן למודעות עצמית
וכמו כן למודעות קוסמית בשעה שאתם מרחיבים את המציאות שלכם אל מעבר לגבולות
העולם שלכם בממד השלישי/רביעי .אתם חייבים להתחיל לראות את החיים בתמימות
ילדית ,או מתוך תפיסה ניטרלית כדי להתאקלם ולתפקד ביעילות במסגרת המציאות/העולם
המשתנים במהירות .אתם חייבים לרענן את נפשכם על-ידי שחרור תפיסות מיושנות ,וכאשר
אתם לומדים לתפקד מתוך נקודת הדממה של הרגע ,אתם חייבים להתמקד במודע במה
שאתם עושים מתוך גישה פתוחה .כאשר אתם מתפקדים מתוך גישה סגורה של רעיונות
קבועים ,אתם תעשו הכל כפי שעשיתם בעבר ,והתוצאות תהיינה אותן תוצאות לא יעילות.
רגע ההווה הוא מקום הלידה של רעיונות חדשים ושל תודעה רחבה.
הסברנו לכם כיצד לבנות את פירמידת האור והעוצמה שלכם בממד החמישי ,כיצד להשתמש
בה וכיצד להפוך לאלפא מאסטר ,שהוא מונח נוסף למאסטריות עצמית .נתנו לכם את
הנוסחה לשימוש בחוקי ההגשמה האוניברסליים ואם עקבתם אחר ההוראה שלנו ,רשמתם
בפרטי פרטים את הדברים שאתם רוצים להגשים בחייכם ,והנחתם רשימה זו על שולחן
הקריסטל בפירמידה שלכם שבממד החמישי ,ביקשתם את טובתכם הנעלה ביותר ואת טובת
הכלל הנעלה ביותר .הדגשנו שאין אלה צריכים להיות רק דברים חומריים ,אלא איכות חיים
או "מצב הוויה".
סיפרנו לכם על חשיבות נשימת האינסוף ונתנו לכם הוראות ספציפיות כיצד לנשום בדרך
מקודשת זו ]לנוחיותכם ,הקטע הרלוונטי מובא שנית בתחתית המסר הזה .סמדר[ .בשנה
שעברה )ראו את המסר של חודש אפריל ,(2007 ,נתנו לכם את דפוס פרח החיים של רצף
נשימת האינסוף .כעת אנו מבקשים מכם שתדמיינו דפוס אנכי זה שבראתם באמצעות
הנשימה המקודשת שלכם כגלגל הבריאה האישי שלכם .אתם נמצאים במרכז האופן ומקור
העוצמה של הבריאה המיקרו-קוסמית שלכם .אתם מושכים אליכם אור/חיים של הבריאה
באמצעות עמוד האור האישי שלכם אשר תמיד יהיו בדפוסי תדר ההולמים למצב ההתפתחות
הנוכחי שלכם .ברגע שתציבו את הגלגל האנרגטי האישי שלכם ,האנרגיה שתמשכו אליכם
תזהר אוטומטית אל הספרות הנלוות שבראתם בגלגל החיים שלכם .במסגרת הספרות הללו
יהיו הסגולות ,האיכויות והתכונות של תודעת האלוהים שאתם מבקשים לשלב ,והתוצאה
תהיה שיפור והעצמה של היכולות שלכם לברוא כל דבר שאתם רוצים ,כל עוד הוא למען
טובת הכלל הגבוהה ביותר .זכרו ,אתם חייבים להצית באהבתכם נטולת התנאים את חלקיקי
היהלום שאתם מושכים אליכם ,לטובת הכלל הגבוהה ביותר.
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אם תעיינו בהסבר שנתנו לכם בנושא כתיבת תסריט העתיד שלכם וכיצד הבורא העליון שלח
מטה את ההיבטים הגבריים והנשיים של העצמי והחל בתהליך הבריאה ,תוכלו לראות שאנו
מבקשים מכם לברוא את אותו תרשים אלוהי סביב עצמכם .אתם תניחו בכל ספרת תודעה
את התכונות ,הסגולות והאיכויות שברצונכם לשלב.
כל אחד מכם בא לתקופת החיים הזאת במטרה לאזן את הטבע הגברי והנשי ,תוך שימוש
ברצון ובעוצמה האלוהיים ובסמכות הבורא האב ,אך גם לשלב את האהבה ,החכמה ,החמלה,
ההזנה ואת ההיבטים היצירתיים של הבורא האם .אתם התגלגלתם כדי לחוות את הקיום
במישור הארצי ובמטרה ללמוד כיצד לתפקד באופן מלא בתוך הכלי הפיזי בשעה שאתם
מאפשרים לאור ולאהבת הרוח למלא אתכם ,להביא לכם השראה ולמשול בגוף המנטלי ובגוף
הרגשי גם יחד .אתם הגעתם כדי לאזן ידע ותקשורת ,ללמוד ולשלב את האמיתות הגבוהות
ביותר שלכם ולחיות אמיתות אלה כדוגמה לאחרים .באתם כדי ללמוד שלכל אדם נתיב
אינדיבידואלי משלו ,שיעורים אישיים שעליו ללמוד ושעליכם לקבל אחריות מלאה כלפי
הצמיחה הרוחנית שלכם ולאפשר לאחרים לעשות זאת גם כן .אך חשוב יותר מכול ,באתם
לחוות ולבטא אהבה ,אהבה ללא תנאי ,על-ידי כך שתאהבו את עצמכם תחילה כניצוץ אלוהי
יקר של הבורא העליון ,כדי שתתחילו להקרין אהבה זו אל העולם .ועל-ידי כך שאתם אוהבים
את עצמכם ,אתם רוכשים ערך עצמי ומושלים בהוויה שלכם ,ובדרך זו לומדים שאינכם
יכולים למשול באדם אחר כיוון שגם הוא ישות ריבונית .באתם להיות שלוחה פיזית חיה של
הבורא העליון ,להגשים את גן העדן על פני האדמה ,ולהיות דוגמה חיה כהוקרה להוריכם
האלוהים.
במסר האחרון שנתנו לכם ,ביקשנו מכם לזמן את האלות האוהבות של ישויות ורוחות הטבע.
נשאלנו" :האם תוכלו בבקשה לומר לנו מה משמעות המילים 'ישויות ורוחות הטבע'"? אנו
תמיד שמחים לעזור לכם להשיג הבנה טובה יותר של ההוראה שלנו ושל דרכי הפעולה של
היקום.
משמעות המילה שתורגמה כממלכת ישויות ורוחות הטבע ) ,Devicהנובעת מהשפה
הסנסקריט( היא "הישויות הזוהרות" .זהו שמה של מחלקת מלאכים מיוחדת .ממלכת ישויות
ורוחות הטבע בהשגחת האלוהים ,אדוני האור הדגולים המכונים "בוני הצורה" .מלאכים אלה
ממלאים במהות כוח החיים את כל הבריאה שאינה "בעלת נשמה" או שאין לה תודעת עצמי
כפי שיש לביטוי האינדיבידואלי של הבורא העליון ,כגון אוקיינוסים ,אגמים ,נחלים והרים.
המלאכים הללו מכוונים את כוחות הטבע של האש ,המים ,האוויר ,האדמה והאתר .על
ישויות גורמי הטבע ) (Elementalsמפקחים המלאכים הגדולים של ישויות ורוחות הטבע
אותם ניתן לכנות בשם "המלאכים הנעלים של ממלכת הטבע" .ישויות גורמי הטבע מספקות
אנרגיית כוח חיים לעצים ,לפרחים ,לירקות ולסלעים .כל דבר בבריאה הוא בעל נשמה או
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שיש לו מלאך של רוח טבע או גורם טבע המשויך לו .קרני השמש מקרינות את אנרגיית כוח
החיים באמצעות הישויות הנפלאות הללו .לכל דבר יש מנה של אנרגיית כוח חיים ,ואין זה
משנה כמה קטן הוא ,אחרת לא יכול היה להתקיים .בהתחלה ,כוחות הטבע עבדו בהרמוניה
עם האנושות ,וכדור הארץ והאנושות לא חוו את אסונות הטבע שכה שכיחים עתה בשל
חוסר האיזון של כוחות הטבע .כאשר תאזנו ותביאו לכדי הרמוניה את שדות האנרגיה
האישיים שלכם ,אתם תלמדו לעבוד עם המחלקות הרבות של עוזרי הבורא אשר יסייעו לכם
ברצון לחזור לחיים הרמוניים .הם כבר מסייעים באופן פעיל לריפוי כדור הארץ ולהתעלותו.
כוחות הטבע לא היו אמורים לפגוע או להיות הרסניים; אולם הם מושפעים על-ידי השליליות
של האנושות ואי לכך ,ברגע שתחזרו באופן מלא לדפוסים הרמוניים של הממד
הרביעי/חמישי ,דפוסי מזג האוויר הלא-יציבים וההרסניים ואסונות הטבע השונים יחדלו .אם
תכירו במודע בישויות הטבע שסביבכם ,אתם תופתעו לראות עד כמה יפהפיים ובריאים יהיו
העצים ,גני הירק והפרחים שלכם .אם תלמדו פעם נוספת לתקשר עם ישויות הטבע ,תוכלו
לזרז את חזרת כדור הארץ ליופיו הקדום .גם למכוניות ,למחשבים ולכל מוצרי החשמל שלכם
משויכות ישויות יקרות של גורמי הטבע .שאלו לשמן ובקשו את שיתוף הפעולה שלהן ,ואתם
תופתעו לראות באיזו יעילות הם יפעלו .כל דבר בבריאה מגיב לאהבה.
שאלה נוספת שנשאלה שלדעתנו חשובה להבנה שלכם היא זו :האם מוחמד קדוש דגול או
מאסטר נעלה?
מוחמד היה/הוא אווטר )או ישות נאורה( ,ניצוץ אלוהי של הבורא ,המכונה אדון אור ,ממש
כפי שהיו ישוע )ישו( ,בודהה ,ראמה ,לאו-טצו ,קונפוציוס ,אברהם ומשה ,וכפי שהיו כל מראי
הדרך הדגולים האחרים מן העבר ,נשים וגברים ,אשר באו כדי להביא את חכמת הבורא
לעמים ולתרבויות השונים .הם הגיעו כשהם נושאים כמות רבה יותר של מהות האלוהים
בתוך עצמי הנשמה שלהם מאשר נשאו ההמונים .כמות מהות האלוהים שכל אחד מהם גילם
תלויה בעצמי האלוהי או בנוכחות האני הנני שלו ,ובמשימה שהוא קיבל על עצמו לפני
שהתגלגל על כדור הארץ בתקופה מסוימת.
הם הגיעו לכדור הארץ ובפיהם מסר מאת האלוהים האם/האב שהיה הולם לאותם זמנים,
והם הותירו את ההילה/המהות האוהבות שלהם במישורי התודעה הגבוהים יותר כדי
שתהיינה נגישות תמיד לאנושות .הרבה מההוראה של ישויות האור הדגולות עוות ,כיוון
שהמסר העיקרי שהם נשאו היה שכולנו היבטים אלוהיים של הבורא העליון ונמצאים
בהכוונת האלוהים האם/האב של היקום הזה .המסר שלהם היה והוא עדיין מסר של אהבה
לעצמי ואהבה לכל הבריאה; שכולכם נמצאים כאן על כדור הארץ כשלוחה/כנציגים של
האלוהים אבינו/אמנו וכבוראים-שותפים של הממלכה הפיזית .ישויות דגולות אלה התחברו
שנית עם העצמיים האלוהיים שלהן או עם ההיבטים הרבים של ישותן בממלכות התודעה
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הגבוהות יותר ,והן נגישות ומוכנות לסייע ולהאיר באורן את כל מי שיבקש זאת מהן .מעניין
מאוד שהאנושות נמצאת תמיד בקונפליקט לגבי השאלה מהי הדרך הנכונה של "האלוהות",
כאשר כל ישויות האור היפהפיות הללו הגיעו מאותו מקור )ממש כמו כולנו( ,והמסר שלהן
היה בסופו של דבר אותו מסר.
זכרו ,לבבות אמיצים ,אהבה היא מצב ההוויה הטבעי .אהבה היא מצב טבעי ומולד .כאשר
האהבה היא הכוח הקורן של חייכם ,הפחד נעלם .פחד נברא על-ידי היעדר אהבה .פחד הוא
רק הלך רוח בעל תדר לא מאוזן .כאשר אתם נכנסים פנימה ומתחברים למעיין האהבה
שנמצא בתוך לבכם המקודש ,תחילה הוא ממלא את ישותכם הפנימית ואז מקרין החוצה אל
העולם .אתם מתחילים לראות באמצעות עיניים מלאות אהבה ,והדבר משנה את האופן שבו
אתם רואים את האנשים בחייכם ואת כל מה קורה .מעטה של אנרגיה אוהבת בורא נסים.
אנו מכבדים אתכם בשל אומץ לבכם ונחישותכם ואנו מספרים לכם בשמחה שהטוב עוד
לפנינו .כל אחד מכם הוא חלק אינטגרלי של בריאה אלוהית ואתם אהובים ויקרים מאוד.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.

מתוך המסר של חודש אפריל :2007 ,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 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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פתיחת הנתיב בין שכלכם המקודש ללבכם המקודש
אפריל 2008

מאסטרים אהובים ,כולכם מתקדמים התקדמות מדהימה ככל שאתם נעים עמוק יותר אל תוך
תהליך ההתפתחות .לא רק שאתם הופכים מודעים יותר מבחינה רוחנית בשכלכם ובמרכז
לבכם ,גם גופכם הפיזי כולו נמצא בתהליך של מטמורפוזה גדולה .אתם משנים את שנדרשו
אלפי שנים לברוא ,ותהליך זה גורם למתח וללחץ רב בגוף שלכם .רבות נאמר על "תסמיני
הטרנספורמציה" ,וכולכם חווים כמה מהתסמינים הללו במידה זו או אחרת .ככל שהשינוי
מהיר יותר ,כך אתם חייבים להיות מודעים יותר לאותות הכאב וחוסר הנוחות ששולח גוף
היסוד שלכם .גופכם אומר לכם שמשהו אינו כשורה ושיש לטפל בו.
אנו מעודדים אתכם לשחרר את אמונות תודעת ההמונים הפופולריות לגבי האופן שבו אמור
גופכם להיראות ומה שאתם חייבים לעשות כדי להיות מושכים ומקובלים .אל תשפטו את
עצמכם או אחרים בשל גלימת הבשר העוטפת את נשמתכם .התמקדו במילוי מרכז הלב
המקודש שלכם באהבה ובאור הנפלאים של הבורא ,וכאשר אתם ממלאים את הכלי הפיזי
שלכם בסם החיים הזה וחולקים את השארית עם העולם ,הטרנספורמציה שאתם מבקשים
תתחיל בתוככם והיא גם תוקרן החוצה לאחרים כמתנה יקרת ערך .זכרו ,תמיד בקשו קלות
וחן.
אנו נתייחס לכמה מהשאלות שרבים מכם שאלו ,וננסה לתת לכם מידע מקיף יותר לגבי כמה
מהמושגים בהם השתמשנו בעבר.
שאלה :איזה תפקיד ממלא המזון ברמת התודעה שלנו?
חשוב יותר מה יוצא מפיכם מאשר מה שאתם מעכלים ,משום שלב אוהב והלך רוח חיובי
יכולים להפוך את המזון הפשוט ביותר לסעודה בריאה .תיאוריות ,כללים וקווים מנחים רבים
ניתנו במשך העידנים בנוגע לשאלה מהי תזונה הולמת או "מקודשת" .אולם אנו אומרים לכם,
אל תקבלו תפיסות של אחרים כתורה או כאמת מוחלטת שלכם .תזונה היא דבר
אינדיבידואלי מאוד ,וכל אדם צריך לקחת בחשבון את גילו ,מצב בריאותו ,רמת הפעילות שלו
והעדפותיו האישיות .בסבירות גבוהה מאוד ,ככל שמודעותכם הרוחנית עולה ודפוסי הרטט
שלכם מתעדנים ,התזונה שלכם תהפוך אף היא מעודנת .עבור אנשים מסוימים ,בשר הוא
מרכיב חשוב בתזונה שלהם ממגוון סיבות ,ודבר זה מקובל .דרכי העיבוד השליליות
והברוטליות והתוספים המלאכותיים הם שמזהמים את מוצרי הבשר שאתם קונים והופכים
אותם למזיקים בדרכים שונות.

17

לכל הדברים כוח חיים בתוכם ברמות משתנות .כפי שאתם יודעים ,פירות ,ירקות ,אגוזים
וזרעים מכילים כולם אנרגיית כוח חיים .ממלכת הירקות ובעלי חיים ,דגים ועופות נבחרים
מסוימים הסכימו לספק הזנה לממלכה האנושית לתקופת זמן מסוימת .הדבר היה הכרחי
כיוון שהאנושות שקעה אל תוך הדחיסות של הממדים השלישי והרביעי ולא הסתפקה
בפראנה או בשיקוי החיים מהבורא העליון ,אשר מחלחל אל ממדי הקיום הגבוהים יותר.
במחזורי ההתפתחות הבאים שלכם ,הסכם זה ישתנה ,כיוון שככל שאתם מתפתחים והופכים
לישויות רוחניות/אנושיות מעודנות יותר ,אתם תתחילו בהדרגה למשוך את ההזנה שלכם
ממקור גבוה יותר זה .אולם בזמן הנוכחי אינכם מוכנים לשינוי זה ,ולכן אל תנסו להאיץ את
התהליך ,משום שהגופים שלכם אינם מוכנים עדיין.
חשוב לבחור במתינות בכל הדברים ,אהובים ,ולצעוד בשביל הביניים .הקשיבו לגוף היסוד
שלכם ותלמדו במהרה מה מועיל לגופכם ומה לא .אף אחד מלבדכם אינו יודע מה טוב יותר
עבורכם ,בייחוד אם אתם מאזינים להדרכה הפנימית ולהכוונת העצמי הגבוה שלכם .מעטה
של אהבה והודיה מוסיף איכויות מועילות לכל דבר שאתם אוכלים או עושים .הגיע הזמן
לקבל את האמת שמחלות כגון דלקת פרקים ,כאבי גב ופרקים והידרדרות האיברים השונים
אינן חייבות להתגשם עם הזדקנות הגוף .האנושות נלכדה במערכת האמונה של תודעת
ההמונים של הממדים השלישי והרביעי ,על פיה בעיות מרכזיות מן העבר וליקויים בשושלת
הדנ"א שלכם יגרמו לתסמינים הללו להתגשם אם תאפשרו לעצמכם להרגיש לא אהובים ,לא
ראויים ,או אם תרגישו אשמה ,בושה או טינה בכל דרך שהיא .כל האנרגיות השליליות הללו
הן תוצאה של זיכרונות עמוקים מהעבר העתיק שלכם ,העולים לפני השטח כדי שתוכלו
לשחרר אותם פעם אחת ולתמיד .כל נשמה יקרה ,בדרכים ובדרגות שונות ,נודתה ,עונתה ואף
הומתה בתקופות חיים רבות .אולם זה הזמן לרפא את זיכרונות העבר הכואבים הללו ועם
עזרתנו ניתן לעשות זאת.
לרבים מכם קשה להפגין חולשה בכל דרך שהיא ,ותכופות התעלמתם מהאותות הכואבים
שגופכם שלח לכם ודחפתם עצמכם עד לנקודת התשישות .התחילו להקשיב לגוף היסוד
שלכם ,ופעלו על פי הכוונת ההדרכה הפנימית בכל הקשור לדרוש לכם כדי לחזור לאיזון,
פנימי וחיצוני .כנסו לפירמידת האור האישית שלכם ושכבו על שולחן הקריסטל .בקשו את
היערכות הגופים שלכם ~ הרגשי ,המנטלי והפיזי ~ לטובתכם הגבוהה ביותר והצהירו" :כן
יהי רצון" .אנו נצטרף אליכם שם ,ומתוך היערכות הרצון שלכם עם רצון הבורא ,אתם תעניקו
לנו רשות לסייע לכם בתהליך הטרנספורמציה .ראו את להבת ההתמרה הסגולה בוערת
סביבכם ,מרפאה ,מאזנת ,מחזקת ומביאה לכדי שלמות בעת שאתם שבים לאיטכם למצב
הוויה הרמוני.
כאשר תתחילו לאהוב את עצמכם ולהרגיש ראויים ,שוב לא תרגישו בצורך להגשים תסמינים
פיזיים מציקים אלה .אתם רוח בצורה אנושית ,ולא בכדי בחרתם בגוף הפיזי שלכם ובשושלת
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המשפחתית שלכם ,עשיתם זאת כדי להביא אתכם צורות מחשבה ואנרגיות מוטעות שיש
לשנותן ולהביאן לאיזון .המחשבות שאתם מחזיקים בראשכם חשובות לא פחות מתזונה
טובה ומאוזנת ,משתיית מים טהורים ומהפעלת הגוף הפיזי .הבריאות שלכם תשתפר כאשר
תלמדו להתמקד במחשבות חיוביות במקום לאפשר למחשבות שליליות למשול בראשכם.
אינכם יכולים להפסיק לחשוב על משהו הנמצא בראשכם ,אבל אתם יכולים לאמן את
עצמכם לנטר את המחשבות שלכם ולהחליף מחשבות דואגות בהצהרות חיוביות .בדרך זו,
אתם תרכשו שליטה בדפוסי הרטט שאתם מקרינים אל תוך שדה ההילה שלכם .שנו את
המחשבות שלכם ותוכלו לשנות את עולמכם .אשרו באוזני עצמכם שאתם תחיו כל יום
במלואו והודו למתנות ולנסים הקטנים והגדולים שמתרחשים בחייכם .מדי פעם ,עצרו בין
שאיפה לנשיפה ,שהיא נקודת הדממה של הבריאה ,רגע של כיוונון מושלם לכל היש .היו
מודעים לכך שרגע יקר זה הוא הדבר היחיד בו יכול כל אחד מכם להיות בטוח ,ואין זה משנה
מה גילכם הפיזי .ודעו שכאשר יגיע זמנכם לעבור ,אתם תעברו מבעד לשער ואל המקום
הנפלא ביותר שתוכלו לדמיין ,ואנו נהיה שם כדי לברך את שובכם הביתה.
שאלה :הסבר בבקשה את משמעות "גוף היסוד" שלנו?
גוף היסוד שלכם הוא היבט של הגוף האתרי שלכם .כאשר הגעתם לכדור הארץ בצורתכם
הקריסטלית ,התכונות והאיכויות של תודעת האלוהים אותן הייתם אמורים לשלב הונחו
בתוך מערכת הצ'אקרות הפיזית שלכם ,שהיא כשבעה מרכזי שליטה שונים .בתוך הדנ"א
שלכם ועמוק בתוך התודעה של מרכיבי גוף היסוד שלכם הונחה התוכנית לגופכם הפיזי אשר
יתפתח בהדרגה במשך תקופת זמן ממושכת מאוד .ניתן לכנות את גוף היסוד שלכם בשם
"מרכז שליטה מרכזי" ,שהוא חלק מהמערך של הגוף האתרי .הגוף האתרי הוא השותף הבלתי
נראה של הכלי הפיזי שלכם .הוא מחזיק בתרשים האלוהי של שלושת הגופים הנמוכים יותר
שלכם :הפיזי ,המנטלי והרגשי .הוא מזין ומחייה את הצורה הפיזית ושולט במערכת העצבים
האוטונומית שלכם ,האחראית על השליטה בתפקודי הגוף הלא-רצוניים שלכם ועל וויסותם,
ובכלל זה הלב ,איברים אחרים ,כלי הדם ,מערכת הנשימה וכן הלאה .התודעה של הגוף
האתרי ושל גוף היסוד שלכם מתקנת את הנזקים בגוף הפיזי; אולם למחשבות השפעה
דרמתית על האופן שבו הגוף האתרי וגוף היסוד מגיבים .הגוף האתרי היה אמור לשמר דפוס
תדר גבוה יותר מזה של הגוף הארצי; אולם במשך הזמן הוא הפך רגיש לצורות המחשבה
השליליות והלא-מאוזנות של הגוף המנטלי והגוף הרגשי .תחילה הליקויים השפיעו על
הרבדים הרבים של הגוף האתרי ,ואז חדרו בהדרגה לצורה הפיזית והתגשמו כמחלה ,חולי או
ליקוי .הדבר נכון גם עתה :הגוף האתרי שלכם נרפא בהדרגה ושב למצב הרמוני ,והתדרים
המאוזנים הגבוהים יותר שאתם משלבים יוקרנו בסופו של דבר אל הגוף הפיזי ,ירפאו וישיבו
אותו לבריאות זוהרת פעם נוספת .הגוף האתרי או הכפיל האתרי שלכם ,כפי שהוא מכונה
לעתים ,נותר איתכם עד אשר אתם עוברים ומפנים את הצורה הפיזית שלכם ,ואז הוא
מתפוגג בהדרגה ושב לממלכה הדווית/היסודית ממנה בא.
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שאלה :הסבר בבקשה למה אתה מתכוון כשאתה אומר תת-מודע ,מודע ועל-מודע?
התת מודע שלכם הוא מעבד מחשבות שסופג ,פשוטו כמשמעו ,את כל הרעיונות והדימויים
להם אתם מאפשרים להיכנס אל ראשכם ,בייחוד אלה שאתם מקבלים כאמת שלכם ,או אשר
מעניקים תוקף נוסף לאמונות השליליות המולדות שבחרתם להביא אל תוך הגלגול הנוכחי
במטרה לתקנם .כל הפעולות השגרתיות ,ההרגלים והזיכרון שלכם נשלטים על-ידי התת
מודע .הצהרות חיוביות ,הדמיות ושינוי השפה הם הדרכים המהירות ביותר לבטל תכנות
ולתכנת מחדש את התת מודע .התת מודע מקבל הכוונה באמצעות חזרה ,קצב ורגשות .התת
מודע שב ומשמיע או מוציא דחפים שהוא מקבל כמו מחשב .הוא סובייקטיבי ולא מבצע
שיפוטים.
המודע שלכם מושפע ללא הרף על-ידי התת מודע ,והוא מורכב מכל התנסויות העבר שלכם
בתקופת החיים הנוכחית ,כמו גם מחלק מהתודעה הקולקטיבית של האנושות שאותו
הסכמתם לבוא ולתקן .כל נשמה הגיעה אל תקופת החיים הזאת טהורה ותמימה .אולם
כולכם גם הבאתם בתוך התת מודע והדנ"א שלכם כמות מסוימת של "דפוסי רטט לא
מאוזנים" שנבראו על ידכם במשך תקופות חיים קודמות רבות ,בעוד שאחרים נבראו
באמצעות שושלת אבות אבותיכם .בתורות מן העבר הדבר כונה "החטא הקדמון" .כעת אתם
מכירים זאת כקרמה ,וזוהי בחירתכם לחוות את השיעורים הכרוכים בתיקון ובריפוי חוסר
האיזון הזה .המודע שלכם מכיל את אותה הדברים שקיבלתם כתקפים וכאמיתיים ,בין אם
חיוביים או שליליים .המודע שלכם מאחסן את הידע וההתנסות שרכשתם והוא מושפע
ונשלט חלקית ,במידה זו או אחרת ,על-ידי הדחפים ,האמונות ,ההתמכרויות והתודעה
הקולקטיבית של האנושות באמצעות התת מודע שלכם .אלה התקועים באשליית הדחיסות
של הממדים השלישי והרביעי מחזיקים באמונות נוקשות המתנגדות לשינוי .ככל שאתם
מתפתחים ומתקדמים בנתיב ההארה ,אתם מתחברים בהדרגה לעצמי הגבוה שלכם ומרחיבים
את התודעה של עצמי הנשמה שלכם אשר מכיל את החכמה של מה שכונה העל-מודע ,או
התודעה הקולקטיבית ההרמונית של הממלכות הגבוהות יותר.
כאשר אתם מתחילים לאזן ולהביא להרמוניה את מערכת הצ'אקרות הפיזית ,והנשמה
והעצמי הגבוה שלכם מתמזגים בתוך מרכז הלב המקודש שלכם ,מתחיל תהליך ההתחברות
אל העל מודע שלכם .אז אתם מתחילים בתהליך של התחברות לאמיתות הגבוהות יותר של
התודעה הגלקטית והקוסמית .תת המודע שלכם נמצא בתהליך של תכנות מחדש בעת שאתם
מנקים תפיסות ישנות ,שליליות והרסניות ,כדי שתהיה לכם גישה קלה לכל מחשבה מגבילה
וכדי שתוכלו לתקנה במהירות .המודע שלכם נמצא בתהליך של איחוד מחדש של שני חצאי
המוח כדי שתוכלו להשתמש באופן שווה ביכולות הליניאריות ,המוחשיות ,האנליטיות,
שמיקודן החוצה של המוח השמאלי ,יחד עם היכולות היצירתיות ,האינטואיטיביות
והמופשטות של החצי הימני של מבנה המוח שלכם.
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כאשר תהליך זה יגיע לרמה מסוימת של איחוד מחדש ,אתם תרכשו גישה למה שכינינו בשם
חבילות אור החכמה המאוחסנות בתוך רמות התדר הגבוה יותר של מבנה המוח שלכם .כפי
שהסברנו במסרים קודמים ,קיימות ממברנות של אור אשר מתפוגגות עתה כדי שתוכלו
להיכנס אל שכלכם המקודש .קיים נתיב מהשכל המקודש ללב המקודש שלכם וכאשר
האיחוד המחודש יתרחש ,אתם תהיו קרובים למאסטריות עצמית ועולם חדש לגמרי של
הזדמנויות יפתח למולכם .השכל המקודש שלכם יאיר את הטבע הרגשי שלכם ,והלב המקודש
שלכם יאיר את הטבע המנטלי שלכם בשעה שתשובו לתודעה מאוחדת של מאסטריות
עצמית.
השנים הבאות עשויות להיות השנים המרגשות והמספקות ביותר בחייכם ,אם רק תתחילו
להתחבר לשכל המקודש באמצעות הלב המקודש שלכם .הבאתם עמכם תכונות וכישורים
נפלאים; אולם אתם חייבים להתחיל להתחבר אליהם במודע ולהביאם אל המודעות שלכם.
אפשרו לעצמכם לדמיין את העולם המושלם שברצונכם לברוא ,ואז לכו בעקבות דחיפות
נשמתכם ועשו את המעשים הנדרשים כדי להגשים את חלומותיכם.
אתם יכולים לשמש דוגמה זוהרת לכל הסובבים אתכם על-ידי הקרנה של אהבה והרמוניה.
ראו את עצמכם מוקפים בלהבת ההתמרה הכחולה-סגולה והקרינו אותה אל עולם החומרי.
אתם נמצאים באמצעו של תהליך חניכה ההכרחי להפיכתכם למאסטרים של בריאה משותפת
על כדור הארץ .בעת שאתם חווים כל שיעור ורואים את הערך שלו ,דעו שלעולם לא תצטרכו
לחוות מצב זה שנית .ראו כל קושי כזרע של הזדמנות .קראו למאסטרים ולנו ,מממלכת
המלאכים .אנו תמיד קרובים; רק לחשו את שמותינו ואנו נענה .אתם אהובים ביותר.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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האם אתם מוכנים?
מאי 2008

מאסטרים אהובים ,עבר קצת זמן מאז דיברנו על ערי האור שבממלכות הגבוהות יותר ,ועל
המתנה הנפלאה שהוגשה לאנושות .ראינו שרבים מכם ,כחלק מהמשימה הארצית שלכם,
עוסקים באופן פעיל בעיגון אור הבורא )חלקיקי היהלום( בתוך עצמכם ,אל תוך שדה
הקריסטל של כדור הארץ ,ואז מקרינים את השאר אל העולם כולו .אולם ,אף-על-פי שאי
שביעות רצון ,פחד וכעס קיימים עדיין בשפע ,רוב בני האדם עדיין לא מוכנים לקבל את
העובדה שמתרחשים שינויים גדולים בכל תחום בחיים על כדור הארץ ושהזמן קצר .ההמונים
נמצאים עדיין במצב של הכחשה והתנגדות לשינוי ,והרוב אינם מסוגלים לקלוט את מה
שהוא לדעתם הוראה מופרכת וקיצונית של עידן ההארה הקרב .אמרנו לכם שוב ושוב שאתם
המתמרים ,כלי הקיבול ,הכלים האנושיים אשר אל תוכם ובאמצעותם התדרים המעודנים של
העתיד חייבים לזרום כדי להתעגן על כדור הארץ ולהפוך נגישים לכל הבריאות הארציות .לכן
כה חשוב שתאזנו ושתביאו לכדי הרמוניה את דפוסי התדר האישיים שלכם וש"תחזרו
למרכז" כדי להכיל את הכמות הגדולה ביותר של אש החיים/האהבה הקריסטלית.
אם תזכרו ,לפני זמן מה הסברנו כיצד ,בעת שכדור הארץ נוצר והוכן לאכלוס האנושי ,מגדלי
קריסטל ענקיים של אור חי הוטמנו עמוק בתוך הפלנטה וכמו כן ,נישאו מעלה אל השמים
מעל לקרקע .צריחים חשים אלה שהקיפו את העולם ,היו המקלטים והמשדרים של צפני
האור הגיאומטריים המקודשים מהשמש המרכזית הגדולה ,והצפנים/התדרים האנרגטיים של
כדור הארץ הוקרנו חזרה אל הממלכות הגבוהות יותר כדי שישויות האור הדגולות תוכלנה
לנטר את התקדמות כדור הארץ והאנושות .עמודי אור נפלאים אלה שימשו גם כדי לעדן
והתאים את התרשים האלוהי ואת תדרי האור שנשלחו אל כדור הארץ באמצעות מערכת
הרשת .כאשר כדור הארץ נפל אל דחיסות הממדים השלישי והרביעי ,חל גידול דרמטי בכמות
אסונות הטבע ,ורוב העמודים הגדולים הללו נשברו ,התנפצו ונקברו עמוק בתוך האדמה .רק
כמה מהצריחים הנפלאים הללו נותרו; אולם הם מסתתרים מתחת לכסות של צמחים או
שכבות של אדמה וסלעים .כמעט כל הידידים הקריסטלים המופלאים ששבים אליכם בעידן
קסום זה של טרנספורמציה הם שברים של אותם צריחים גדולים .האם יש פלא שהם הפכו
כה יקרים בעיניכם ,בשעה שהם עוזרים לכם להשיב כמה מהזיכרונות הנפלאים של עברכם
הקדום ולברוא חזון לביתכם שבין הכוכבים?
רבים מכם עיגנו בחריצות את האבנים כפי שהורנו לכם לעשות בצירוף מידע על הדרך שבה
תוכלו לבקר בערי האור הקרובות אליכם ,וכיצד להתחבר לתדרי הרטט של הממדים החמישי
והשישי ,כדי להתחיל להזרים את חלקיקי היהלום אל תוך הכלי האתרי שבפירמידה שלכם
בממד החמישי ומטה אל תוך הכלי הפיזי הארצי שלכם .הסברנו כיצד תוכלו גם לקחת מעשר
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מחלקיקי האור הללו אל פירמידת העולם שבממדים הגבוהים יותר לטובת הכלל הגבוהה
ביותר ,וכמו כן להקדיש חלק לכל פירמידה אחרת שבראתם או שעזרתם לברוא .בעבר
הסברנו באופן מלא את הנושא וכיצד לבצע תהליך זה.
הגיע הזמן להעניק לכם הסבר מפורט בנושא האבנים המעגנות את ההתעלות ומדוע הן כה
חשובות .שתי אבני הקריסטל הבהירות מייצגות את אור אש הקריסטל של הבורא ,או
חלקיקי היהלום כפי שקראנו להם בעידן חדש זה .משום שלא ניתן להחליף את צריחי
הקריסטל החשים הגדולים שסביב כדור הארץ ,אבנים אלה יבצעו תפקיד זהה כמקלטים
וכמשדרים יחד עם כל אחד מכם ככלי קיבול של אור מודע ומעודן .שתי אבני האחלמה
)אמטיסט( הקטנות ימשכו ויביאו את הלהבה הסגולה של הטרנספורמציה מהקרן השביעית
ויקרינו אותה מטה אל הרמות הארציות הרבות ,ובכך יפעילו את אשכולות האחלמה הגדולים
ואת תאי הלהבה הסגולה הסגורים באופן אתרי שהונחו אסטרטגית סביב כדור הארץ,
ממתינים לזמן המתאים להיוולד לחיים ולהתחיל בתהליך ההרמה הטרנספורמטיבי מתוך
מבנה כדור הארץ .הדבר גם יאיץ את תהליך הפעלת רשת הקריסטל שמקיפה את כדור הארץ,
שבתורה תאיץ עוד יותר את תהליך ההתעלות עבור הפלנטה והאנושות.
דמיינו ,אם תרצו ,עמוד אור ממוקד הקורן מטה מעיר האור שבאזורכם הישר אל אבן
ההתעלות האישית שלכם ,שצורתה צורת יהלום ,ואז מטה אל ליבת כדור הארץ .הדבר יאיץ
גם את תהליך העיגון של רשת הקריסטל בסביבה האישית שלכם ובסופו של דבר יביא
לבריאה של מרחב יופי והרמוניה מקודש בו שוכנים שלום ושלווה .כאשר תפעילו את עמוד
אור ההתעלות שלכם באמצעות הפירמידה האישית שלכם שבממד החמישי ,אז עוצמת
התהודה המגנטית שלכם תמשוך אליכם ותעגן עמוד אור התעלות לרשת הקריסטל באמצעות
אבן ההתעלות בצורת יהלום הקבורה שלכם .בעשותכם זאת ,אתם מתחילים בתהליך של
הקרנת כמות גדולה יותר ויותר של אור טרנספורמטיבי זה אל כדור הארץ ואל האזור שלכם.
כדי לרענן את זיכרונכם ולהזכיר לכם את החשיבות המכרעת שבהפיכתכם לנושאי אור
הבורא ,נחזור כאן על קטע קצר ממסר קודם:
השערים פתוחים כעת ,אבל אתם חייבים לעלות מעלה ולהיכנס ,כיוון שמתנה גדולה זו של
אור זוהר נגישה רק לאלה שצועדים בבטחה בנתיב ההתעלות ,ושמסוגלים ל"היטבל" ב"אור
החי" של הבריאה החדשה .אל תפחדו ,אהובים ,כיוון שממש כמו תלמידים באשראם או בבית
ספר לחניכה ,אתם חייבים לפלס את דרככם באיטיות מבעד לרמות המודעות השונות.
המפתח לכל מרחב מקודש פנימי מהממדים הגבוהים יותר הוא רטט ,כל אחד מעודן ומופלא
יותר מן האחר .אם קראתם את המסרים שלנו בשנים האחרונות ,והשתדלתם לשלב כל חלק
קטן של ההוראה שלנו ,אתם מוכנים להיות חלק ממשימה גדולה זו ולהיכנס לעיר אור.
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אם יש לכם עדיין ספקות ,לכו אל פירמידת האור שלכם ושכבו על שולחן הקריסטל שבתוכה.
בקשו מהידידים המלאכים שלכם לסייע לכם להביא לכדי הרמוניה את דפוסי התדר שלכם,
הן בפנים והן בחוץ ,ואז כאשר אתם במצב מדיטטיבי ,מתוך כוונה טהורה ,דמיינו את ספירלת
האור בעלת שני הסלילים .ראו את עצמכם מורמים במעלה הספירלה על גבי הסליל הימני
ואפשרו לעצמי הגבוה שלכם לתזמר את מסעכם אל תוך עיר אור .אל תציבו תנאים כלשהם
לגבי המסע שלכם ואל תצפו לתוצאה מסוימת .אפשרו לרוח להיות המדריכה שלכם ולא
תולכו שולל .אתם תזכו בעירוי של הכמות ההולמת של אור הבורא ,רק כפי שאתם מסוגלים
להכיל ,לעבד ולהקרין אל העולם .לא יותר ולא פחות.
בהדרגה ,אתם זרעי הכוכבים המתעלים של הבריאה החדשה ,תנועו הרחק יותר ויותר אל תוך
המרחב המקודש הפנימי של האור ,בשעה שאתם מביאים אתכם חזרה לכדור הארץ עוד ועוד
מאורו המעודן של הבורא ,ואת התרשים האלוהי של העתיד .כפי שנאמר פעמים רבות,
"כאשר אתם נישאים מעלה ,כך גם כדור הארץ וכל תושביו"] .מסר מאי [2006
יקירים ,אנו יודעים שאלה הם זמנים של מתח רב ושינוי עצום .חשוב יותר מאי פעם שלא
תניחו לעצמכם להימשך מטה אל תוך ספירלת הפחד והשליליות הנבנית בתוך התודעה
הקולקטיבית של האנושות .אתם חייבים להיות חרוצים בנחישותכם להישאר ממורכזים
וממוקדים בחזון האישי שלכם לעתיד .אל תאפשרו לאנשים אחרים להסיט אתכם מהנתיב
שלכם מתוך תחושה מזויפת של חובה וקשרים ישנים שקושרים אתכם לאשליית הממדים
השלישי והרביעי .הבטיחו לעצמכם שמרגע זה ואילך אתם תעשו רק את מה שמרגש אתכם
ושמביא לכם תחושת סיפוק ,משום שבמקום זה מצויה המשימה שלכם והדרך בה תוכלו
לשרת באופן הטוב ביותר .ככל שאתם מביאים שמחה רבה יותר לחייכם ,אנשים אחרים
ישימו לב ויתחילו ללכת בעקבות הדוגמה שלכם ,וכאשר אתם מפעילים מקור עוצמה פנימי
זה פעם נוספת ,הוא יפעיל את מה שהאחרים צריכים כדי לפתוח את מרכז לבם ולהתחיל
בתהליך ההתעוררות .אתם יכולים להיות הזרז שיעזור למצויים בטווח ההשפעה שלכם לנוע
במהירות רבה יותר לאורך תהליך ריפוי הפצעים הרגשיים ,ובאמצעות מילות החכמה שלכם
אתם יכולים להביא להם השראה לפנות פנימה ולהתחיל להקשיב לדחיפות הרוח.
היו מודעים לכך שיהיו אנשים שיכנסו לחייכם אשר עשויים לנסות להסיט אתכם מנתיבכם
בעת שתנועו מעלה ומעלה בספירלת ההתעלות ,ואולי יהיו אנשים שיהיה עליכם להשאיר
מאחור בעת שתצללו עמוק יותר אל תוך מורכבת ההארה .כאשר תלמדו את השיעורים
שמוצגים בפניכם ,ותהיו מוכנים להתקדם לקראת האור ,רבים מהסובבים אתכם יישארו
תקועים באשליה של הממדים הנמוכים והלא הרמוניים .אל תשפטו .ברכו אותם והניחו להם
ללכת בנתיב שלהם ,אבל אל תניחו להם להסיט אתכם מנתיבכם .אתם והדומים לכם מהווים
את חיל החלוץ ,האנשים האמיצים מספיק כדי לצאת ולהתרחק מהאמונות הפופולריות
ותודעת ההמונים המגבילה של הממדים השלישי והרביעי .אפשרו לאותו חזון שלפעמים
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ממלא את התודעה שלכם לבוא אל החזית ,ואפשרו לעצמכם לומר את דברי החכמה
שתכופות צפים בראשכם .אתם נמצאים בתהליך של פתיחת השכל המקודש ,שהוא הספרייה
הקוסמית שלכם בה מאוחסן עושר רב של מידע ,ידע וזיכרונות עתיקים.
אתם חייבים לזכור שבמשך העידנים הרבים הללו ,כמעט כל נשמה שנולדה על המישור
הארצי נלכדה במערכת האמונה של תודעת ההמונים בממדים השלישי והרביעי ,ועקב כך
בעיות מרכזיות מן העבר והליקויים שבתוך הדנ"א הקדום גרמו להתגשמות של תסמינים
רבים בכל פעם שהנשמה הניחה לעצמה להרגיש לא אהובה ,לא ראויה ,או הרגישה בושה,
אשמה או טינה בכל צורה שהיא .בזמנים משמעותיים אלה של שינוי ,לא ניתן להכחיש עוד
את אור החיים הנצחיים .הוא צולל אל המצבורים העמוקים ביותר של השליליות שבתוך
הגופים הרבים שלכם ,וכאשר צורות מחשבה שגויות אלה עולות לפני השטח ,הן עשויות
לברוא אי נוחות רבה בדרכים שונות ,משום שהן היו חלק מהמערך הפיזי שלכם במשך זמן רב
מאוד .אהובים ,אפשר שהן לא יוותרו על אחיזתן בקלות ,אבל אתם חייבים להתעקש .כאשר
כוחות האור והצל נפגשים ,האור תמיד מנצח בסופו של דבר .לכן אל תתייאשו ,משום שככל
שתנועו עמוק יותר ויותר אל תוך הליבה הפנימית שלכם ,ניתנת לכם הזדמנות ,פעם אחת
ולתמיד ,לשחרר אל האור את כל התדרים בעלי הטבע הצורמני ששוב לא משרתים את
טובתכם הגבוהה ביותר .תהליך הטרנספורמציה הולך ומאיץ; אולם ,הוא יהפוך קל הרבה יותר
עבור אלה מכם שלוקחים חלק פעיל בתהליך ההתעלות .זכרו ,בקשו תמיד קלות וחסד.
לוחמי הנאמנים ,האם אתם מוכנים לצעוד קדימה ולקבל את השלב הסופי במשימה הארצית
שלכם? משום שבזמנים מכריעים אלה ,אתם דרושים כמקלטים וכמשדרים של אנרגיה
מעודנת זו ,כדי לסייע להניע את האנושות וכדור הארץ בזמן מעבר חשוב זה .לכן קראתי
לאיחוד הלגיונות שלי פעם נוספות ,ואני מכריז על נוכחותי בפני אלה מכם שהסכימו למלא
תפקיד חשוב בדרמה הגדולה המתגשמת עכשיו על כדור הארץ .כאשר תמלאו את עצמכם עד
גדותיכם בשיקוי האור והאהבה של הבורא ,מעגלי ההשפעה שלכם יתרחבו .תחילה אתם
תשתנו ואז אלה הנמצאים בסביבתכם הקרובה ,ואז האור יקרין החוצה רחוק יותר ויותר אל
העולם .כאשר אתם מאפשרים לעצמי הגבוה שלכם להדריך אתכם והופכים שלמים יותר
בתוככם ,מחשבות רבות השראה רבות יותר ויותר תגענה אליכם .יש דרכים רבות באמצעותן
תוכלו לאפשר לרוח להתגשם דרככם; פשוט אפשרו לדבר להתרחש בטבעיות ,יקירים.
האלוהים אבינו/אמנו והפמליה השלמה של הממלכות הגבוהות יותר נמצאים כאן כדי לתמוך
בכם ,לעודד ולאהוב אתכם באהבה ללא תנאי.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מר-כי-בה ~ כלי האור המתעלה שלכם
יוני 2008

מאסטרים אהובים ,כאשר שילבתם לראשונה את הרוח שלכם אל תוך הצורה הגופנית ,האם
אתם זוכרים כיצד השתמשתם באור הבריאה הזהוב ובשכל המקודש שלכם כדי להגשים
דברים מופלאים רבים? העולם הפיזי שימח אתכם מאוד; אולם לאחר ניסיונות רבים ולחץ רב
מהסובבים אתכם ,התחלתם לפקפק בעצמכם .פעם נוספת ,הגיע הזמן שתתחברו אל
ושתתבעו מחדש את הכשרונות הנפלאים הללו ,יקירים .האזינו ללחישות העצמי הגבוה
שלכם ,והתמקדו במה שהוא הרמוני ,אוהב ומועיל לכול .התעלו מעל לכל הקונפליקטים או
העיוותים המופיעים בדרככם ,וראו אותם כהזדמנות לפתח חכמה ועוצמה בנשמתכם .ככל
שהתהפוכות והתוהו ובהו גוברים ,אתם חייבים להישאר ממוקדים בלב המקודש שלכם,
ואתם חייבים להישאר ממושמעים וממוקדים בחזון שלכם לעתיד באמצעות חכמת השכל
המקודש .זוהי דרכה של המאסטריות העצמית.
לכולכם היו אלפי גלגולים קודמים ,במערכות כוכבים ובמציאויות אלה ואחרות ,במגוון גדול
של צורות פיזיות ואתריות .חיים פשוטים רבים והתנסויות דגולות רבות בהם עשיתם שימוש
בכישורים ובכשרונות שלכם במלוא הפוטנציאל שלהם .זוהי תקופת חיים מאזנת עבור
כולכם ,אשר בה אתם מבקשים לאחד את כל היבטי ההוויה שלכם .דמיינו את עצמכם
מתמלאים במיליוני חלקיקי קריסטל יהלום נוצצים של אור הבורא ,המסוננים אל תוך הכלי
הפיזי שלכם באמצעות הכפיל האתרי של גופכם השוכן בפירמידה האישית שלכם שבממד
החמישי .הפכו לצופים בתהליך ,שעה שאט אט אבל בבטחה כל הליקויים שבראתם ,הן
בגופכם והן בעולם האישי שלכם ,מותמרים בהדרגה לתדרי יופי ושלווה הרמוניים וגבוהים
יותר ,חופשיים ממתח ומהגבלה.
אהובים ,כאשר הספק עולה ,זכרו ,אתם רכשתם ידע רב מכישלונות העבר ,ועם החכמה
שרכשתם יש לכם עכשיו את היכולת לסייע לאלה שבאים בעקבותיכם בנתיב ההתעלות.
בטחו בהדרכה הפנימית שלכם ולא תולכו שולל .אנו מתאמצים לסייע לכם לזכור את
נפלאותכם ולדעת שאת מה שאנו מבקשים מכם ,כבר הגשמתם פעמים רבות בעבר .כאשר
הזוהר שלכם מתרחב והופך עוצמתי ורחב ידיים יותר ,אתם ,יחד עם שאר עובדי האור
שבעולם ,תהפכו לכוח מאוחד שלא ניתן יהיה להתכחש לו ,כוח להתמרה ולשינוי מהסדר
הגבוה ביותר .היו נועזים בחזון שלכם .ראו מה טוב בעולמכם ,ובכך תחזקו את האור והאהבה
ששוכנים בכל אדם שאתם פוגשים .אל תתמקדו בצללים או בתוהו ובהו שסביבכם ,משום
שהדבר בו אתם ממקדים את תשומת הלב שלכם ,הוא הדבר אותו אתם מעצימים .אתם ,זרעי
הכוכבים; משמע ,אתם נדדתם ברחבי היקום הזה כניצוץ מודע של תודעת האלוהים ,סייעתם
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לברוא עולמות ייחודיים רבים .אתם גם חוויתם במשך זמן ממושך מאוד את מה שסייעתם
לברוא ,משום שזהו חוק קבוע של היקום.
קיימת חשיבות ראשונה במעלה לכך שלכל הפחות תבינו הבנה בסיסית את התוכנית
האלוהית הנפלאה והמורכבת אשר מתגשמת שלב אחר שלב במטרה להבטיח שתהליך
ההתעלות עבור האנושות וכדור הארץ יוגשם כפי שנקבע .לכם ,חיל החלוץ ,יש תפקידים
חשובים מאוד למלא ,ואנו מגלים כמה שרק ניתן מהתוכנית ,במידה שבה אתם מסוגלים
להבין וליישם .כעת נתאר ונסביר לכם פן חשוב נוסף של תהליך ההתעלות .ממש כפי שיושמו
אמצעי הגנה בתהליך הירידה ,כך נעשה גם עם תהליך ההתעלות הנמצא עכשיו בתנופה
גדולה.
המר-כא-בה ][Mer-Ka-Ba
מר-כא-בה הן מילים מצריות שמשמעותן :מר )אור( ,כא )רוח( ובה )גוף( .הכוכב בעל שמונת
החודים ,הטטרהדרון ,הוא כלי האור האישי שלכם והוא נברא כאשר ירדתם אל תוך הממדים
הנמוכים יותר ובסופו של דבר התפתחתם לצורה האנושית .ניתן לכנותו "כלי האור היורד".
בסופו של דבר ,שני המשולשים נפרדו ,חודו של כל משולש נגע בעין השלישית וכך הם בראו
יהלום :המר-כא-בה היא שדה אור סובב המשפיע על הרוח והגוף בו-זמנית .שני המשולשים
המאוחדים מייצגים את הנשמה המתמזגת ואת קרן העצמי האלוהי שלכם אשר בוראת מחדש
את גוף האור שלכם .זהו שדה אור חי שהצטמצם במשך העידנים כאשר שקעתם עמוק יותר
ויותר אל תוך הדחיסות .בעבר ,שדה מר-כא-בה סובב בריא על המישור הארצי היה בעל קוטר
של חמישה עשר עד שמונה עשר מטרים .זהו כלי אשר יכול לקחת את הרוח והגוף שלכם
ממציאות/ממד אחד לשני .זהו כלי אור בין-ממדי .בתחילה ,האנרגיה הפראנית או האור החי,
המלא בחלקיקי היהלום של אור האלוהים ,זרמו דרך בלוטת האצטרובל הממוקמת במרכז
המוח .כמו בלוטת התימוס ,גודלה של בלוטה זו הצטמצם מאוד מגודלו המקורי :מגודל של
כדור גולף לגודל של אפונה בערך .באותם זמנים קדומים ,הנשימה הפראנית/האור הפראני
זרמו דרך בלוטת האצטרובל ואל השכל המקודש ,מטה דרך עמוד אור )המכונה תכופות
הצינור הפראני( ,אל תוך הלב המקודש ,ואז לשאר הכלי הפיזי .בלוטת האצטרובל היא השער
של השכל המקודש שלכם .לכן ,יש הכרח להפעיל מחדש בלוטה זו במידה מסוימת ,וממברנות
האור המגוננות חייבות להתפוגג כדי שניתן יהיה להיכנס אל תוך השכל המקודש ,הממוקם
בחלק העליון של המוח ,בחלקו האחורי של הראש.
בתחילה ,הפראנה זרמה מעלה ומטה בכל רחבי הכלי הפיזי בצורת סמל האינסוף )הספרה
שמונה( .ככל ששקעתם עמוק יותר ויותר אל תוך הדחיסות ,הפסקתם לנשום בדרך מקודשת
זו והתחלתם לנשום באופן שטחי יותר באמצעות האף והפה שלכם .בכך עקפתם את בלוטת
האצטרובל ואיבדתם את היכולת למשוך אליכם את התכונות המעניקות חיים של הפראנה.
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אתם לומדים מחדש הליכים עתיקים אלה באמצעות טכניקות הנשימה האינסופית .אתם
שואפים ושולחים את הנשימה מעלה באמצעות העצב התועה )הואגוס( ,ואל מחוץ לגוף
באמצעות המוח המוארך )] (Medulla Oblongataצ'אקרת ההתעלות[ .טכניקת נשימה זו גם
מאפשרת לאנרגיה הפראנית לזרום מעלה דרך הצינור הפראני אל בלוטת האצטרובל ואל
השכל המקודש; ומטה דרך הצינור הפראני אל הלב המקודש .בעת הנשיפה אתם מושכים
אנרגיה מקודשת זו מטה אל כל הגוף ,מעצימים ,מאזנים ומביאים להרמוניה את שדה הכוח
האנרגטי שלכם.
העצב התועה מחבר את המוח המוארך באמצעות גזע המוח ,וגם יורד מטה דרך הצוואר,
מתחבר אל הלב ואל מרכז מקלעת השמש .עצב זה שולט לחלוטין במערכת הנשימה ,ואי לכך
הוא אחד מהעצבים החשובים ביותר בגופכם ,משום שללא הנשימה אינכם יכולים לחיות.
העצב התועה הוא גם החיבור לחוט החיים האתרי שלכם אשר כונה נהר החיים/האור.
המר-כי-בה ][Mer-Ki-Vah
אור ואהבה אלוהיים הם שמרחיבים ושמעצימים את שדה המר-כי-בה.
כלי האור המתעלה של כדור הארץ והאנושות יתפתח במשך הזמן מטטרהדרון ,כוכב בעל
שמונה חודים ,לכוכב טטרהדרון בעל שניים עשר ואז עשרים וארבעה חודים ,ובסופו של דבר
הוא יתרחב לגודל גדול אף יותר .כדי להבדיל את הכלי המתעלה מהכלי היורד ,הוא כונה
המר-כי-בה ) ,(Mer-Ki-Vahמשום שהוא מכיל את התרשים האלוהי החדש לעתיד .אתם
חייבים לשאוף באופן פעיל לאיזון ולהרמוניה בחייכם כדי להתחבר אל חלקיקי היהלום של
אור הבורא ולמשוך אותם אליכם .אהבה בלתי מותנית היא הכוח המפעיל של חלקיקי
היהלום.
אטומי מקור :קיים אטום מקורי פיזי הממוקם בתוך הלב המקודש ,אטום מקורי רגשי
הממוקם במקלעת השמש ואטום מקורי מנטלי הממוקם בבלוטת האצטרובל שבתוך מבנה
המוח .חוט החיים שלכם מעוגן בחוזקה בתוך קרן העצמי שלכם והוא מקרין ללא הרף
אנרגיית כוח חיים אל האטומים המקוריים הללו .ככל שאתם מרחיבים את המודעות
הרוחנית שלכם ומביאים לכדי הרמוניה את דפוסי הרטט שלכם ,זרם זה של אנרגיה מעניקת-
חיים )חלקיקי היהלום( גובר ,ובכך מאיץ את תהליך ההתעלות ומסייע לכם לעבור אותו
בקלות ובחן .הוא גם מרחיב ומעצים את כלי האור שלכם ~ את המר-כי-בה שלכם.
כל האנשים שהחלו לצעוד בנתיב ההתעלות חיים כעת בחמש רמות לפחות; רבים מכם
מתחברים לתדרים מהתת-רמות של הממדים השישי ושביעי ,ובמקרים נדירים אתם נלקחים
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לממדים השמיני והתשיעי בעת שאתם נמצאים בספרת האור המגוננת שלכם .הזיכרון שלכם
מסתמך על שדה אנרגיה מגנטי ,חי וקבוע ,בדומה מאוד למחשב .ככל שתדרי הרטט של כדור
הארץ ממשיכים להאיץ ,אלה מכם שיש להם כלי מר-כי-בה סובב פעיל ישיגו זיכרון מלא.
עבור אלה שלא יעשו זאת ,הזיכרונות שלהם יחלו להיחלש וחלקים עשויים אפילו להימחק.
במקרים קיצוניים ,ידמה הדבר להתרסקות מוחלטת של זיכרון המחשבים שלהם.
רשת הקריסטל עוגנה באתרים מקודשים או נקודות אסטרטגיות על כדור הארץ לאחר
ההתכנסות ההרמונית ,והיא מעוגנת עכשיו באופן פעיל במקומות שונים באמצעות המאמצים
של עובדי אור מסורים רבים ברחבי העולם .מוצעת לכם מתנה גדולה וכמו כן משימה אדירה.
אתם חייבים לשאוף באופן פעיל להפוך לעמודי אור חיים בהם זורם אור הבורא ,ובכך לעגן
את רשת הקריסטל באזורים ספציפיים ,כך שאנרגיה מרפאה ומרוממת זו תוכל לזרום בכל
רחבי רשת הקריסטל עד אשר תקיף בסופו של דבר את כדור הארץ .הדפוס הגיאומטרי
המקודש של רשת הקריסטל מתרחב עד לממד התשיעי .זוהי המטריצה עבור ההתעלות של
כדור הארץ והאנושות .שימוש קבוע בטכניקות הנשימה האינסופית ,וביצוע תרגיל הרצף
הבינרי לפחות פעם אחת מחברים אתכם לדפוסי תדר הרטט ,מעלה דרך כל הממדים ועד
לממד התשיעי ,ומעניקים לכם גישה הדרגתית אליהם.
אנו מממלכת המלאכים נמצאים כאן בכוח גדול כדי לעזור לכם לעבור זמנים אלה של
התפתחות ושינוי גדול בקלות; אולם אתם חייבים לבקש את עזרתנו ,משום שאיננו יכולים
לפגוע ברצון החופשי שלכם .יקירים ,תבעו לעצמכם את מקומכם הצודק כמאסטרים של אור
וזכרו ,בעת שאתם משלבים את ידע הרוח והאמת הנאורה ,אנו מבקשים מכם לצאת ולחלוק
חכמה זו .אנו תמיד קרובים כדי להדריך ולכוון אתכם ,להביא לכם השראה ולהגן עליכם.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל
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מאסטרים אהובים ,הידע שלכם בכל הקשור לדרכי הפעולה של היקום גדל בעשור האחרון
במידה רבה מאוד .רבים מכם ,יותר מכפי שחשבנו שאפשרי ,נמצאים בתהליך של אינטגרציה
ויישום חכמת ההוראה שהפכה נגישה להמונים .התעליתם מעל לציפיות הגבוהות ביותר
שלנו ואתם עוטים במהירות את גלימות האור שלכם כהכנה להתעלות האבולוציונית שלכם
אל ממדי הקיום הגבוהים יותר.
אף-על-פי שהתוהו ובהו והדואליות הם חלק אינטגרלי מהקיום שלכם בממדים השלישי
והרביעי ,קיימים סדר ותכנון בתכנית האב האוניברסלית ,ואתם לא נשלחתם כבוראים-
שותפים חסרי הגנה ונתיב מוגדר בברור .השיבה שלכם לתודעה מלאה של העצמי האלוהי
שלכם במסגרת הביטוי האוניברסלי הזה הייתה תמיד מובטחת.
הסברנו לכם כיצד תחנות אור זוהרות בצורת פירמידות ממוקמות בכל רחבי היקום ,בתוך כל
ממד ותת-ממד ,אשר בהן הותרתם העתק אתרי מדויק של עצמכם בכל פעם שהתפצלתם או
שנפרדתם מהמהות שלכם והפכתם להיבטים גבריים ונשיים של התודעה .חוט האור/החיים
האתריים שלכם טווה נתיב ברחבי היקום .נתיב אשר מחבר אתכם לכל אחד מחלקי העצמי,
וחוט חיים זה מחובר בחוזקה לעצמי האלוהי או לנוכחות האני הנני שלכם ,לאלוהים
אבינו/אמנו שבשמש המרכזית הגדולה ,ולבורא העליון גם כן.
אתם לומדים שאתם בוראים את המציאות שלכם ,שאתם חייבים להתאמץ כדי לגלות ולשלב
את האמיתות הגבוהות ביותר שלכם ,ואז לחיות את הפילוסופיה האישית שלכם כמיטב
יכולתכם .באמצעות ניסיון ,למדתם את כללי הקרמה ,את התוצאות הכואבות של המחשבות
והפעולות המעוותות .במשך עידנים של זמן ,הפכתם לבוראים-שותפים מיומנים בממלכות
הקיום הגשמיות .באמצעות מאמץ וסובלנות רבים ,למדתם לעצב חומר כוח חיים מהותי
למגוון עצום של צורות ,אשר רבות מהן היו אלגנטיות ורבות השראה ,ואילו אחרות היו
מעוותות ,כיוון שהיו השתקפות של שדה האנרגיה המצומצם שלכם.
כאשר התחלתם לפעול על פי הדחיפות הקלות של העצמי הגבוה שלכם ,למדתם לא להיות
מושפעים או להתעלם מהפעולות או מהתגובות של אנשים אחרים שניסו ליטול את
עוצמתכם .ממלכות הדואליות והקוטביות הן מורות נפלאות .אילו הייתם חווים תמיד רק
פעולות חיוביות ואוהבות ,לא הייתה מתרחשת צמיחה והתוצאה הייתה ניוון .האגו שלכם
ימריץ אתכם תמיד להתמקד בעולם החיצון ולבצע פעולות שהן לא לטובתכם הגבוהה ביותר
כמי ששואפים למאסטריות עצמית .אם אתם מנסים במודע להישאר ממורכזים בלבכם
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המקודש ולהשתמש בחכמה הנאורה של שכלכם המקודש ,לא תולכו שולל לעולם.
האינטואיציה שלכם תתחזק עוד ועוד ככל שתבנו את הביטחון העצמי שלכם כמאסטרים,
ואתם תרגישו ואז תדעו איזו החלטה נכונה לקבל או באיזה נתיב לצעוד .ככל שהביטחון
והיכולות האינטואיטיביות שלכם יתגברו ,ההססנות תהפוך לנחלת העבר .אתם לומדים
מחדש את מיומנויות המאסטר שהיו לכם בממלכות הגבוהות יותר .זכרו ,אתם הייתם
מאסטרים-בנאים של עולמות אין קץ ,והתקיימתם בממלכות הגבוהות זמן רב הרבה יותר
מכפי שביליתם לכודים בסביבה הדחוסה של הממדים הנמוכים יותר.
כל היבט של תודעת הבורא ביקום הזה חווה פיצול של גוף-נשמה וכל נשמה ,בכל רמה ותחנה
של ההוויה ,נמצאת עתה בתהליך של ריפוי ואיחוד מחודש עם ההיבטים הרבים של עצמה.
אתם תקיימו אינטגרציה עם היבטים רבים של העצמי ,ככל שניתן מבחינה אנושית ,בשעה
שאתם נוכחים בכלי הפיזי ,והתהליך ימשך כל עוד אתם מתקדמים אל ממלכות הקיום
הגבוהות יותר .אתם ביו-מחשבים עם תהודה הרמונית .כל אחד מכם הוא ישות רטט
מורכבת .אתם התרגלתם לאנרגיה הדחוסה והאיטית יותר של הממדים השלישי והרביעי;
אולם אתם נמצאים בתהליך של איזון ,הבאה לכדי הרמוניה והגברה של התהודה של שדה
האנרגיה שלכם ,במטרה להתעלות אל תוך מצב הוויה ממדי גבוה ומעודן יותר.
אתם חייבים לזכור שאתם היבט ייחודי של הבורא ,ועליכם לנצור את ייחודיותכם בעת
שאתם מתאמצים לחזור לאחדות של העצמי האלוהי שלכם .יש לכם שפע ניסיון וחכמה
לחלוק עם ההיבטים הרבים של העצמי שלכם ,וההצלחה שלכם תועדה כיאות ברשומות
הקוסמיות לעיון בעתיד .אתם לומדים למחוק מזיכרונכם את מגבלות מערכות האמונה של
התודעה הקולקטיבית ולשחרר את עצמכם מהן; ובאמצעות פירמידות האור שלכם שבממדים
הגבוהים יותר ,אתם גם לומדים לנסוק אל תוך ממלכות מודעות מעודנות יותר .בכל פעם
שאתם עושים זאת,אתם מחזירים א ִ תכם בהדרגה אל תוך הכלי הפיזי ואל שדה ההילה שלכם
את התדרים ההרמוניים והמרוממים של הממלכות הגבוהות יותר ,אשר בונים שדה אנרגיה
חזק וזוהר יותר סביבכם.
מערכת הצ'אקרות שלכם תוכננה למשוך ולשלב את אור ואנרגיית הבורא אל תוך הגוף
האנושי ,כמו גם להכיל את כל התכונות ,האיכויות והסגולות של העצמי האלוהי שלכם.
תפקוד מערכת הבלוטות הוא להפוך אנרגיה זו לחומר שבו ישתמש הכלי הפיזי .אתם לומדים
מחדש לנשום כפי שהייתם אמורים לנשום במקור ,נשימה אשר מעניקה לכם גישה לפראנה,
נשימת החיים ,וגם מסייעת לאינטגרציה של אנרגיית כוח החיים הקוסמית הטהורה ,המכונה
חלקיקי היהלום .באותם עידני זהב ראשונים ,נעשה שימוש באותם כלים וטכניקות נפלאים
ללא עיוות במטרה להגשים אנרגיה בלתי מוגבלת ,ולהקל על בריאת כל דבר הדרוש לחיים
של נוחות ושפע .באותם זמנים מופלאים ,כדור הארץ היה מרחב שמימי אמיתי שכונה "גן
עדון" ).(Garden of Edon
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ככל שאתם מתקדמים אל ממלכות הקיום המעודנות ,אתם מגלים שהזמן הופך גמיש יותר
ושהמציאות שלכם נזילה יותר מבעבר .העולם שלכם משנה את צורתו בדרמטיות והעתיד
שלכם נראה לא בטוח .העליות והמורדות שלכם אינן כה דרמטיות כבעבר ,אבל הן מתרחשות
לעתים קרובות יותר ,ולכן אתם מרגישים לעתים כאילו אתם נמצאים על רכבת הרים מהירה.
אתם חייבים לעמוד על המשמר ולהתמקד בהווה בשעה שאתם מנסים להישאר ממורכזים
בלבכם המקודש .אין מקום על כדור הארץ שלא מושפע מאנרגיות השינוי רבות העוצמה.
ממש כפי שכדור הארץ חווה מחזורים של ניקוי ,מנוחה וצמיחה ,כך גם האנושות .רבים מכם
חווים תסמינים רבים יותר של מתח פיזי מבעבר ,ונשמות יקרות רבות החליטו לבצע את
המעבר שלהן ולהמשיך את מסע הנשמה שלהן בממלכות קיום אחרות .אנא אל תאמינו
לתפיסה שמה שמתרחש על כדור הארץ ולכם באופן אישי הוא עונש או שיפוט מלמעלה,
כיוון שההפך הוא הנכון .האקסיומה שכל דבר ראוי מחייב עקשנות ,מסירות ומאמץ ממוקד
נכונה גם לתהליך ההתעלות/השינוי הזה שהאנושות וכדור הארץ חווים עתה.
ממלכות בני האדם ,בעלי החיים ,הצמחים והמינרלים נמצאות כולן בתהליך של
טרנספורמציה .אנרגיית הקריסטל מהבורא העליון חודרת לכל היבט ולכל ביטוי של גשמיות
ביקום הזה .הרחבת התודעה והמטמורפוזה של הצורה האנושית דומות ליציאה מגולם מגביל.
אתם פורשים את כנפי האור הסמליות שלכם בשעה ששדה ההילה שלכם מתחיל לשקף את
זוהרו מתוך מרכז הלב המקודש שלכם .אתם נמצאים בתהליך שבו אתם משתנים ומתעדנים
ברמה המהותית העמוקה ביותר .זכרו ,אמרנו לכם ששוב אינכם נעים אל העתיד במציאות
ליניארית של זמן ומרחב .אתם הופכים בין-ממדיים ואתם נעים אחורה בזמן ,מרפאים את
העבר ככל שאתם נעים קדימה על ספירלת העתיד.
אהובים ,אל תהססו ואל תאפשרו לנבואות אחרית הימים לצמצם את החזון שלכם לעתיד.
אתם ושכמותכם הם האמיצים אשר מכינים את הבמה לישויות האנושיות/הרוחניות
החדשות ,ולעולם של שלום ,הרמוניה ,שמחה ושפע .זו אחריות גדולה ,אבל גם מתנה גדולה.
זכרו ,איננו מבקשים מכם דבר שלא עשיתם כבר פעמים רבות בעבר .דעו שלעולם אינכם
לבד ,אני תמיד קרוב כדי להדריך אתכם ולהגן עליכם .קראו לי ואשיב.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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 8:8:8פתיחת שער האינסוף הגלקטי
אוגוסט 2008

מאסטרים אהובים ,אירועים רבים מופעלים בתוך בלב המקודש של האנושות ובתוך מבנה
הקריסטל של כדור הארץ ,בעת שכל הבריאה שביקום נעה במהירות רבה יותר במעלה
הספירלה של ההתעלות האבולוציונית .אירוע חשוב שכזה הוא הפעלת שער האינסוף שבממד
השמיני אשר יתרחש בתאריך ה 8-לאוגוסט ,2008 ,או ה .8:8:8-רגע קוסמי חשוב יתרחש אז,
משום שהשער בממד השמיני יהיה נגיש לאלה מכם שעבדו בחריצות לאזן ולהביא לכדי
הרמוניה את דפוסי התדר שלהם ,במטרה לשלב את הכמות המרבית של אור הבורא בזמנים
אלה של הזדמנות חסרת תקדים לצמיחה רוחנית .בעשותכם זאת ,אתם ~ החלוצים ~
סוללים נתיב לבאים אחריכם .אף-על-פי שאין זמן ליניארי בממלכות הגבוהות ,אירועים אלה
מתרחשים בזמנים ספציפיים החשובים לאנושות ,ואי לכך ,הם יעודדו השתתפות באירוע
וזכירתו.
עם ליקוי החמה המלא במזל אריה ,שיתרחש ב 1-לאוגוסט ,2008 ,האנושות וכדור הארץ יחוו
מחזור נוסף של האצה והתרחבות של התודעה .יחול גם ליקוי ירח חלקי ב 16-לאוגוסט,2008 ,
במזל דלי ,המזל הסולרי של עידן הזהב הקרב .ה 16-לאוגוסט הוא גם יום השנה להתכנסות
ההרמונית שהתרחשה לפני  21שנים ,בשנת  .1987באותו זמן ,אנשים רבים התעוררו ברחבי
כדור הארץ ,משום ששעון מעורר קוסמי החל לפעול וגרם לאי שביעות רצון אלוהית המונית
בקרב זרעי הכוכבים שהגיעו לכדור הארץ כדי להיות פורצי הדרך ומשמר החלוץ לתהליך
ההתעלות הנמצא עתה במלוא התנופה.
הספרה שמונה המוסבת על צדה היא סימן האינסוף של חיי הנצח ,המחבר אתכם עם הזוהר
והברכות של האלוהים אבינו/אמנו והבורא העליון .השער הגלקטי של ה 8:8:8-נפתח לרווחה
כדי לאפשר לכמות המלאה של חלקיקי היהלום לזרום מתוך מרכז הלב של הבורא העליון
באמצעות האלוהים אבינו/אמנו .חלקיקים אלו ,המלאים בפוטנציאל בלתי מוגבל ,הופכים
נגישים לאלה שהכינו את הכלים האנושיים שלהם לקבלת מתנת החיים/האור הזאת .טוב
תעשו אם תבצעו עתה את ההכנות להפעלת השער הגלקטי של ה .8:8:8-הוא מכונה גם שער
האריה; אולם עדיף יהיה לכנותו "השער המלכותי" ,משום שהוא השער לשושלת האלוהית
שלכם וההתחלה האמיתית של מסע החזרה שלכם להיכלים הרבים שבממלכות השמים
שבראתם במסעכם .אתם מתכוננים לפגוש את ההיבטים הרבים של העצמי הגבוה שלכם
שהשארתם בפירמידות אור רבות בכל רחבי היקום הזה ולהתמזג עמם .אלה מכם שצועדים
בנתיב שבים בהדרגה להבנה של החוקים האוניברסליים והאמיתות הקוסמיות .בעת שאתם
צועדים בנתיב לקראת ההארה ,אתם תתקנו ותסלקו בהדרגה את כל תפיסות העבר המוטעות
אשר בראו את המסורות השגויות הקשורות לדת ואת המציאות המוגבלת של המחסור ,חוסר
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הערך ,האמונות התפלות והפחד .באמצעות בחינה עצמית ,אתם חייבים לפתח עקרונות
חדשים לחיים ולהחליט האם תלכו בנתיב האור או בנתיב הצללים.
אנו מבקשים מאלה מכם שעקבו בנאמנות אחר ההוראה שלנו ,להתכנס יחד בפירמידת האור
העולמית שבממד החמישי הגבוה ביותר בזמן חשוב זה .בעת שאתם מתאחדים עם האחים
והאחיות הרוחניים שלכם מרחבי העולם ,אנו מבקשים מכם להתפלל יחד תפילה גדולה:
"אלוהים אבינו/אמנו האהוב ,אני מבקש את טובתי הגבוהה ביותר ,את טובת כדור הארץ
הגדולה ביותר ואת טובת האנושות הגבוהה ביותר" .שאפו אור ונשפו את חלקיקי היהלום
המקודשים של הבריאה אשר הופעלו על-ידי אנרגיית האהבה הבלתי מותנית שלכם .שאפו
אור ~ נשפו אהבה ~ שאפו אור ~ נשפו אהבה .תרגיל הנשימה האינסופית יעצים את
המאמצים שלכם ויגביר את התועלת האישית שתפיקו; אולם אין הכרח שהמדיטציה
והתפילה העוצמתיות הללו תהיינה אפקטיביות .בעשותכם זאת ,אתם תקרינו ממרכז הלב
המקודש שלכם את חלקיקי היהלום של החיים/האור אשר משכתם ממקור הבורא ,והם
יאספו ויתעצמו אלפי מונים .שיקוי מבורך זה יסייע לאנושות ולכדור הארץ ,הוא יחזק את
הנחישות והמסירות של הנשמות המסורות והנפלאות ,ובהדרגה ינתק את המשאבים של אלה
שמעונינים רק בכוח ובשליטה על ההמונים .כמו כן ,בשעה שאתם מאוחדים עם האלוהים
אביכם/אמכם ,הקרינו את ההודיה שלכם ואת תודות לבכם בעבור הברכות הרבות המורעפות
עליכם .לא באמצעות מילים ,אהובים ,אלא באמצעות שטף של אהבה ממרכז לבכם המקודש.
זו גם מתנה נפלאה ביותר שאתם מעניקים לעצמכם ,משום שאתם תדעו ללא צל של ספק
שאתם מחוברים למקור הכול ,בעת שהאהבה תחזור אליכם בשיעור גדול יותר ויותר.
כאשר הלב המקודש שלכם יבער באש החיה של חלקיקי היהלום ,שהם החלקיקים של
הבריאה האינסופית ,אתם תתחילו לחולל נסים שמעבר לכל דמיון .כאשר תרכשו גישה
לשיקוי חיים נפלא זה ותציתו אותו באמצעות הכוונה האוהבת שלכם ,כל תכונות תודעת
האלוהים תתחלנה לזרום דרככם ואל עולם הצורה .יכולת ההבחנה מחייבת שימוש בחכמה
ובאינטליגנציה המתקדמות המאוחסנות בשכלכם המקודש .אולם ,אל לכם לשפוט את
האנשים שהאמת שלהם אינה תואמת לשלכם .באמצעות הבחנה אתם מחליטים מהי האמת
האישית שלכם ,אשר יוצרת את הכללים ואת החכמה על פיהם אתם חיים .השכל יכול להיות
משרת מיומן ,אך ללא החיבור ללב המקודש הוא עלול להיות מאסטר הרסני .לכן חיוני
שתפעילו ושתעצימו הן את הלב המקודש והן את השכל המקודש .האגו מושך דיסהרמוניה
וחוסר סיפוק ,וגורם לכם לחפש אחר פתרונות ואיזון מחוץ לעצמכם .בהיבט המנטלי ,האגו
שופט ומגנה; אולם השכל המקודש מחייב אתכם לסנן מידע/ידע באמצעות הלב המקודש,
ובכך לקבל את ההחלטות הטובות ביותר לטובת הכלל הגבוהה ביותר .מעבר משיפוט
להבחנה משמעותו קבלת החלטות באמצעות חכמת השכל המקודש וחמלת הלב המקודש.
משמעות הדבר היא שעליכם לפתח עקרונות משלכם ,המבוססים על האמת כפי שאתם
יודעים אותה ואז לחיות על פי אמת זו כמיטב יכולתכם ,בשעה שאתם מעניקים לאנשים
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אחרים את אותה הזכות .חיפוש אחר האמת שלכם וחיים על פי אמת זו היא הברית שלכם
עם האלוהים האב/האם וזהו הנתיב לחיים הרמוניים ופוריים .כאשר אתם מפרידים את
עצמכם מהבורא העליון והאלוהים ,הורי היקום ,אתם גם מפרידים את עצמכם מזרם חלקיקי
היהלום ומצמצמים את קו החיים שלכם אל המקור .אהובים ,ככל שתרכשו מאסטריות
עצמית ,אתם תתחילו לראות את החיים דרך מסנן של אהבה .אתם תהפכו לצופים ולכוח
אינטראקטיבי חיובי ,ולא למגיבים אשר מחזקים או מסבכים מצב שלילי שמגיע כדי שתוכלו
ללמוד ממנו .כאשר התפילות שלכם עטופות באנרגיה האוהבת של הלב המקודש ,הן תמיד
תתגשמנה לטובת הכלל הגבוהה ביותר .תפילות הנאמרות מהאגו נענות באופן המאפשר לכם
לחפש אחר פתרונות משלכם באמצעות מסנן התפיסות המוטעות ודפוסי התדר המעוותים
של הפעולות הלא הולמות שלכם .אתם חייבים לאמץ את כל היבטי תודעת האלוהים .אל
תתייחסו אל הקשיים והמבחנים שבחייכם כאל עונש ,אלא כאל הזדמנות לגלות את אשליית
ההגבלה אשר בניתם סביבכם ואשר מונעת מכם חופש ביטוי ובריאה אמיתיים .מאסטריות
עצמית משמעותה שאתם מחליטים מה ברצונכם לחוות ובאיזה נתיב ברצונכם לצעוד .אתם
יוזמים פעולה במקום להגיב לנסיבות ולפעולות של אנשים אחרים .כבני אנוש ,אתם חייבים
להיות מודעים לרגשות שליליים בעת שהם עולים ,ולנטרל אותם באופן מיידי באמצעות
העוצמה הטרנספורמטיבית של הסליחה.
רבים מכם הצועדים בנתיב הם נשמות עתיקות ואתם חווים את הגלגול האחרון שלכם על
כדור הארץ ,במידה וזהו רצונכם .אתם השלמתם את המשימה הארצית שלכם ולא הייתם
צריכים לשוב ,אבל הסכמתם לעשות זאת כדי להראות את הדרך למשפחות הנשמה שלכם
ולאהוביכם .לפני שהתגלגלתם ,הסכמתם לעזור לעגן את תדרי האור הגבוהים יותר המוודאים
שנשמות רבות תהיינה מוכנות ומסוגלות לקחת חלק בתהליך ההתעלות העכשווי .אנו יודעים
מי אתם .אנו בממלכות הגבוהות יותר מזהים כל אחד מכם באמצעות חתימות
האנרגיה/הנשמה שלכם .ככל שהיכולות האינטואיטיביות שלכם תתעצמנה ,גם אתם תהיו
מסוגלים לזהות אותנו באמצעות דפוסי הרטט האוהבים או חתימות האנרגיה שלנו .ברגע
שהמגן שהצבתם סביב מרכז העוצמה הסולרי שלכם יוסר והלב המקודש שלכם יוצת
באמצעות חלקיקי היהלום ,יופי הנשמה ואש הרוח שלכם יזהרו תמיד ,ושדה ההילה שלכם
יחל להתרחב ולהתעצם בזוהרו .אתם מניחים את היסוד לאמיתות גבוהות יותר :עקרונות
חדשים לכל האנושות ,עקרונות של חופש ,שוויון ,שפע ודו-קיום שליו ,וחשוב מכול ,חיבור
קרוב יותר עם האלוהים האב/האם ועמנו.
בני ובנות אור אהובים ,אינכם מסוגלים להבין את מהות ההזדמנויות והמתנות הנפלאות
שמוצעות לכם ,וכך גם ההמונים הרדומים .המידע שאנו ,משרתי האלוהים האב/האם ,נתנו
לכם בעשורים האחרונים מעולם לא נחשף בעבר בפני ההמונים .הוראות החכמה הסודית
נשמרו לקומץ נבחר ,לחברים ולחסידים שנשבעו לדחות את אהוביהם ואת כל ההנאות
והנכסים הארציים .לאט ובעמל רב ,לפעמים במשך כמה תקופות חיים ,הם הקדישו את
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עצמם ללימוד אינטנסיבי ,למניעת הצרכים הגופניים ולחניכות ,הכשרה ותרגול מחמירים.
רבים מתו או נטשו ,משום שכמה מהמבחנים היו מסוכנים ומעבר ליכולות הרוב ,חוץ מאשר
לנשמות הממושמעות והנועזות ביותר .רבים מכם חוששים ומהססים לנוע קדימה בנתיב
ההארה ,משום שנמניתם על אלה שכשלו או שמתו בחניכות בעבר .אהובים ,לא נכשלתם,
כיוון שסייעתם להכין את הקרקע ולפתוח נתיבי תדר גבוה יותר עבור הזמנים המופלאים
אותם אתם חווים עתה .בזמן חסר תקדים זה ,אינכם מתבקשים לנטוש את המשפחה שלכם,
את הרכוש או את ההנאות הארציות .למעשה ,ההפך הוא הנכון .כמאסטרים עצמיים אתם
חייבים לשאוף לחיות הן בעולם החיצון והן בעולם הפנימי; אם אתם מתכחשים לאחד מהם,
אינכם מודעים לגמרי ואינכם מאוזנים .לא התבקשתם להתבודד במנזר מרוחק במטרה להגיע
להארה ,אלא לברוא מרחב מקודש ,עמוד של תדרי אור מעודנים סביבכם ,כך שאין זה משנה
לאן אתם הולכים ,אתם תיקחו את המרחב המקודש שלכם אתכם .מוצעת לכם הזדמנות
לעטות את גלימת האור ולקבל את כתר האלמותיות בעת שאתם מצטרפים לשורות
"המאסטרים הנעלים" .אהובים ,היו אמיצים ונחושים ,משום שאתם עמודי אור עבור
האנושות .תדרי וצפני האור המעודן של ההתעלות חייבים לזרום דרככם ואל העולם.
המסירות והנחישות שלכם זוכות בכבוד ואתם אהובים מאוד.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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נשימת נשמה * נשימת החיים
ספטמבר 2008

מאסטרים אהובים ,חשוב שתבינו שהרוח מצויה בכל .היא מצויה בכל מרכיבי הטבע וניתן
לצמצמה למרכיב ראשוני אחד המכונה חלקיקי היהלום ,שהם האנרגיה של הבריאה הנובעת
מלב הבורא העליון .חלקיקי היהלום הם כוח אינטליגנטי המודע לעצמו ,משום שהוא נושא
את תודעת המקור שלו .לכן ,הוא מכונה הרוח הזורמת החוצה אל היקום הזה דרך האלוהים
אבינו/אמנו והוא להבת קרן היהלום הנשלחת מהבורא העליון .ניצוץ של מתנה מבורכת זו
שוכן בתוך לבכם המקודש והוא מכונה תא ליבת יהלום האלוהים .זכרו ,כפי שאמרנו לכם,
חצי-טווח האור הנגיש לאנושות בכללותה הוא ניטרלי וניתן לשייכו מחדש .במילים אחרות,
ניתן להשתמש בו בדרך חיובית או בדרך שלילית.
בעת שנדדתם והתרחקתם עוד ועוד מעצמי האלוהים שלכם ,עמוד האור שחיבר אתכם
למקור שלכם נמתח עד למקסימום ,עד שהפך לחוט כסף דק במקום עמוד אור זוהר בעובי
כתר ראשכם .אהובים ,כעת אתם הופכים את התהליך על פיו .ככל שתדרי הרטט שלכם
עולים ואתם שבים לרמות תהודה הרמוניות ,חוט האור הכסוף שלכם מתחיל להתרחב עד
אשר יהיה ,פעם נוספת ,בעובי כתר ראשכם .בציורים ,עטרות האור שאתם רואים סביב
מאסטרים נעלים וקדושים מייצגות את צ'אקרות הכתר הזוהרות הגלויות לעיני בעלי ראייה
פנימית.
אלה החיים באשליית הממדים השלישי והרביעי מקבלים רק זרזיף קטן של אור החיים
מהאלוהים אבינו/אמנו באמצעות העצמי הגבוה שלהם .נשימת החיים מוגבלת ורק כמות
מינימלית של אנרגיית כוח חיים ראשוני נגישה להם .תוכלו לומר שמצבם דומה ל"דיאטת
רעב" ,משום שהם לא מקבלים את כל "חומרי האור המזינים" הדרושים להם כדי לתפקד
כ"ישות אנושית/רוחנית עוצמתית" .האוויר שההמונים נושמים ברמת קיום זו הוא אך ורק
חמצן; אולם ככל שאתם רוכשים גישה לממדים הגבוהים יותר ,אתם מתחברים גם לאור החי
המכונה חלקיקי היהלום או פראנה .משום שאתם מבינים ,כאשר אתם מהדהדים עם רמות
תודעה מעודנות יותר ,האוויר מלא בשיקוי החיים ,ובאמצעות מסירות וכוונה ,אתם מכינים
את עצמכם להפיכתכם לכלים עבור האור החי .לא ניתן לשייך מחדש אור משיחי זה ,ניתן
להשתמש בו רק לטובת הכלל הגבוהה ביותר ,משום אתם חייבים להפעיל אותו באמצעות
הכוונה הטהורה והאוהבת שלכם .אחרת ,הוא נותר רדום.
ניתן לכנות את הנשימה המודעת מתוך כוונה טהורה בשם "נשימת נשמה" ,וברגע שתתחברו
לשטף החיים/האור באמצעות ערי האור ,תרגיל הנשימה האינסופית והרצף הבינרי ,תהיה
לכם אספקה בלתי נדלית של קרן היהלום של החיים והאור אשר תזרום אל תוככם ודרככם.
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אז אתם והעולם שלכם תשתנו לעד ,והאשליה של הממדים השלישי/רביעי תתפוגג בהדרגה
ותיעלם .אתם תהפכו חסינים לשליליות הסובבת אתכם בשעה שתהפכו לזקיפי אור חיים
וזוהרים.
רבים מכם שאלו" :כיצד נוכל ליצור קשר עם המלאך השומר שלנו ,עם המאסטרים ועם
כוחות המלאכים?" אנו אומרים לכם" :כנסו פנימה והעבירו את התודעה שלכם אל תוך קודש
לבכם המקודש" .השקט שבתוך נקודת הדממה הוא מקום של עוצמה בלתי מוגבלת .עוצמה
מרוכזת יחד עם כוונה ממוקדת מביאות לתוצאה של איחוד מודע עם כל היש .זו משמעות
האמרה" :היו שקטים ודעו שאני אלוהים" .האלוהים אבינו/אמנו מדבר אליכם באמצעות
הקול הקטן ,השקט והפנימי .העצמי הרוחני העצום שלכם ,מנסה תמיד לדחוף אתכם לכיוון
הנכון .הדחיפות הקלות באמצעות השראה והתרחשויות חיוביות מעודנות גוברות ככל שאתם
מתחילים להקשיב ולבצע פעולות חיוביות לטובת הכלל הגבוהה ביותר .הכוח המניע של
היקום הוא תמיד שקט אבל עוצמתי .היקום רוכש בשיקוי החיים שרק ממתין שתתבעו
לעצמכם את זכותכם האלוהית מלידה.
כאשר תקבלו את העובדה שתחושה של ערך עצמי חייבת לנבוע מבפנים ,אתם תחדלו לחפש
תוקף מאנשים אחרים וממקורות שמחוץ לעצמכם .אין זה משנה כמה עושר צברתם ,או כמה
הישגים נזקפים לזכותכם ,אם אין לכם חיבור עמוק עם ניצוץ האלוהות הפנימי שלכם ,לעד
תחפשו אחר אישור .במרכז נשמתכם מצוי לבכם המקודש ובמרכז לבכם המקודש מצוי תא
ליבת יהלום האלוהים שלכם .הלב המקודש והשכל המקודש מחברים אתכם לאינטליגנציה
הגבוהה יותר שלכם ובוראים מודעות אינסופית.
רבים מכם גם שאלו" :מהי מטרת תרגיל הרצף הבינרי?" השתדלנו בחודשים האחרונים לעזור
לכם להבין שנתיב החזרה שלכם הביתה נסלל לפני עידנים רבים .מטרת תרגיל הרצף הבינרי
באמצעות נשימת האינסוף היא לפתוח את הנתיבים המעודנים הללו ,ולכונן מחדש את
החיבור שלכם למישורי הקיום הממדיים הגבוהים יותר .בעת שאתם ,זקיפי האור ,משלבים
עוד ועוד מהתדרים המעודנים הגבוהים מערי האור אל תוך הכלים הפיזיים שלכם ומקרינים
אותם החוצה אל העולם ,תהליך החיבור מחדש עם הממלכות הגבוהות מתחיל ובו תהיה
לכם ,פעם נוספת ,גישה לטווח האור המלא המכיל את חלקיקי היהלום/הפראנה של החיים
הנצחיים .זכרו ,בהסברים שנתנו לכם בעבר אמרנו" :באמצעות ביצוע תרגיל הרצף הבינרי,
אתם תושיטו את ידיכם מעלה ותתחברו עם הממד השמיני ,עם שער האינסוף/השגשוג ,וכמו
כן עם שער הממד התשיעי המלאכי" .זוהי הרמה הגבוהה ביותר הנגישה לאנושות בסיבוב
התעלות מסוים זה .באמצעות כוונתכם ,על-ידי תרגול נשימת האינסוף ואמירת כל מספר
בעת שאתם מקיימים אתנחתא ברגע נקודת הדממה ,אתם מפעילים את המעגלים החשמליים
)אם ניתן להתבטא כך( לכל אחת מהרמות הממדיות ,מהראשונה ועד לתשיעית:

38

512 * 256 * 128 * 64 * 16 * 8 * 4 * 2
שער ממדי שנפתח :הראשון ,השני ,השלישי ,הרביעי ,החמישי ,השישי ,השביעי ,השמיני,
התשיעי.
אלה מכם שחזרו לרמת דואליות מקובלת בתוך טווח האור והצל הרחב ,כבר ניקו ופתחו את
הערוצים המעודנים לממד הראשון ועד לממד הרביעי הגבוה יותר ,ואתם נמצאים בתהליך של
ניקוי הנתיב לרמות הממד החמישי הגבוה יותר .לכמה מכם יש כעת גישה לכמה מתדרי האור
מהממד השישי באמצעות עיר האור שבאזורכם ,ואתם מוסיפים מרכיבים אלה ל"נוסחת האור
האנרגטית" שלכם .אנו מקווים שהדבר יעזור לכם להבין עד כמה חשובים התרגילים הללו
וכיצד התוצאות לא רק תסייענה לכם בנתיב ההתעלות שלכם ,אלא תסייענה לאנושות כולה
ולכדור הארץ גם כן .רבים מכם הבטיחו והסכימו להביא את הכמות המרבית של אור הבורא
שתוכלו להכיל בתוך הכלי הפיזי שלכם ,ובאמצעות הכוונה האוהבת שלכם ,אתם חולקים אור
זה לטובת הכלל הגבוהה ביותר .האם אתם מבינים עתה מדוע אנו מכנים אתכם "זקיפי אור"?
אהובים ,אלה הם זמנים של שינוי אדיר בכל רחבי כדור הארץ ומערכת השמש שלכם ,וכל
אחד מכם מצוי במרכזו של תהליך חניכה מואץ ,בין אם אתם מכירים בכך או שלא .אתם
יכולים לנוע קדימה בקלות ובחן או ליפול עמוק יותר אל תוך התוהו ובהו והסבל של הממדים
הנמוכים .זכרו ,ברגע שתתחילו להאמין במחסור ובהגבלה ,זהו הרגע שבו תתחילו לחוות
הגבלות אלה בחייכם .הבחירה היא שלכם ,משום שאתם בוראי המציאות שלכם .דעו
שהאתגרים וההזדמנויות העומדים בפניכם יביאו לכם גמול שמעבר לכל שאתם מסוגלים
לדמיין ,ולכן אל תפחדו לצאת מאזור הנוחות שלכם בעת שאתם שואפים להגיע לכוכבים.
אתם חייבים ללמוד שאושר אמיתי אינו מתנה על המישור הארצי; יש להרוויח אותו והוא
אינו ניתן להשגה ללא תחושת ערך עצמי פנימית .אתם נמצאים בתהליך של מציאת העצמי
האמיתי שלכם ,בשעה שכל האשליות ,התפיסות המוטעות והעיוותים מתנקים ונעלמים
בהדרגה .אולם ,אתם חייבים לאהוב ולהוקיר את האדם שאתם ברגע הזה ,בשעה שאתם
משתדלים להפוך לאדם שאתם רוצים להיות .רבים מכם הופכים מודעים לעוצמת האמת
והבחירות הנכונות.
קבלו את גלימת האור הזוהר שלכם ,משום שהרווחתם אותה .לכו בעקבות הנתיב שלכם ואל
תפחדו להיות שונים מהסובבים אתכם .אנו יודעים שאתם מרגישים בודדים לעתים ,אבל
לעולם אינכם לבד .קראו לנו ואנו נדריך אתכם ונסייע לכם בכל דרך אפשרית .היו אמיצים
ואיתנים ,נושאי האור הנועזים שלי .דעו שאני תמיד אתכם ושאתם אהובים מאוד.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל
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בריאת שפע
אוקטובר 2008

מאסטרים אהובים ,בואו נדמיין שלפני שנולדתם ,ההורים האוהבים שלכם הניחו תיבת אוצר
במקום מיוחד ,בטוח ומוגן .הם הניחו בתוך תיבת האוצר שלכם מפתח לעושר רב ,ספר חכמה
וכשרונות מהם תוכלו לבחור .הם הטביעו הוראות מיוחדות וסיסמה מיוחדת עמוק בתוך
ראשכם ,כך שבזמן הנכון ,תוכלו לפתוח את "תיבת האוצר" שלכם .הם גם אמרו לכם שתהיה
לכם אספקה בלתי נדלית מ"מחסן האוצר הקוסמי" ,אם תזכרו את הנוסחה שהעניקו לכם
ותשתמשו בה .אולם לפני זמן רב מאוד שכחתם את שנאמר לכם ,משום שבמשך הגלגולים
הקודמים הרבים שלכם ,פיתחתם בהדרגה שכחון ,תנומה היפנוטית ממנה אתם וכל האנושות
מתעוררים בעת הזאת.
המפתח לתיבת השפע שלכם טמון בתוך לבכם המקודש ,ומילת המפתח היא אהבה .ספר
החכמה והכשרונות מאוחסן בתוך המוח המקודש שלכם ,ממתין לזמן שבו תנקו את ממברנות
האור השומרות על השער לתודעה האלוהית שלכם ,כך שתוכלו להתחבר לסגולות ,לאיכויות
ולתכונות הרבות שהבאתם אתכם אל עולם הצורה.
אתם חייבים לסלוח לעצמכם בגין עבירות העבר ולכונן מחדש את החיבור שלכם עם
האלוהים אבינו/אמנו והבורא העליון .כאשר הספקות ,הפחד ,האשמה והאמונה בהגבלה
ייעלמו ,אתם תשובו לזרימה שבתוך נהר החיים/האור אשר בו כל הדברים אפשריים עבורכם.
אל תמתינו לשובו של מושיע .אתם המושיע שלכם .האור המשיחי שבלבכם המקודש ממתין
לכם .ברגע שתקבלו את האמת שלכם ,גוף האור שלכם יתחיל בתהליך ההארה המואצת,
והמר-כי-בה שלכם תתחיל לפעום באור החי של הבורא.
בזמנים מופלאים אלה ,ניתנת לכם הזדמנות גדולה להתחבר לספריה הקוסמית אשר מכילה
את מיסתורי היקום .אתם ,זרעי הכוכבים ,מתחברים בהדרגה לאותן תבניות מקודשות בהן
מאוחסנים החוקים האוניברסליים וחכמת העידנים .בעשותכם זאת ,אתם תלמדו שאתם
יכולים לגבור על כל מכשול ונתיב ההתעלות שלכם יתגלה בברור .מעולם לא איבדתם את
האלוהות או את האינטליגנציה האלוהית שלכם .הן רק שכנו במקום בטוח ,המתינו לזמן שבו
תתעוררו פעם נוספת ותתבעו לעצמכם את זכותכם מלידה כילד אלוהי של האלוהים
אבינו/אמנו.
הבורא הוא עוצמת האינטליגנציה העליונה .עוצמה ואינטליגנציה אלו הוענקו לכל ניצוץ של
אלוהות .אתם ניצוץ אחד שכזה .אתם יכולים למשוך אליכם ולהפעיל כמה מעוצמת האלוהים
שרק תוכלו להכיל .אולם אתם חייבים להפעיל עוצמה זו באמצעות הכוונה האוהבת שלכם,
40

ולהשתמש בה לטובת הכלל הגבוהה ביותר .בעשותכם זאת ,תובטח לכם אספקה קבועה של
חלקיקי האור החי של האלוהים .בעת שאתם הופכים למאסטרים-עצמיים ולבוראים-שותפים
מודעים ,הזרימה הופכת לזרם קבוע של חלקיקי היהלום אשר יהיה נגיש לכם וימתין
לפקודתכם .עוצמת האלוהים הפנימית חייבת להיות מופעלת על-ידי הכוונה האוהבת שלכם,
או שהיא תישאר סטטית ,לא פעילה ולא מגיבה .במשך העידנים ,מיליארדים של נשמות
יקרות לא קיבלו מעולם את התועלת מההקצאה שלהן של חלקיקי היהלום ,משום שהן לא
היו מסוגלות לשמר את רמת האהבה הבלתי מותנית שהייתה הכרחית להפעלתם .הן בחרו
בגורל של מאבק במשך כל תקופת חייהן שכללה רק מחצית מספקטרום האור ,או חומר כוח-
חיים מצומצם ,שעמד לפקודתם .זכרו ,את חומר כוח-החיים הראשוני הנגיש לאלה
שמתפקדים במסגרת הדואליות רחבת הטווח של מציאות הממדים השלישי והרביעי ניתן
לשייך )להשתמש בו למטרות חיוביות או שליליות( .אולם ,בחלקיקי היהלום ניתן להשתמש
רק לטובת הכלל הגבוהה ביותר ,וניתן להצית אותם רק באמצעות הרטטים המעודנים של
האהבה הבלתי מותנית.
ככל שתתפתחו לישות רוחנית/אנושית ,תהיו מסוגלים לתפוס מחשבה עמוקה יותר ותפיסות
מורכבות יותר .אתם גם תפתחו יכולת מוגברת לאהבה עמוקה ועוצמתית יותר .כאשר אתם
משלבים את נוסחת הרטט של השפע ומקבלים אותה כאמת שלכם ,היא הופכת לחלק
מהחתימה האנרגטית שלכם .אותם דפוסי תדר של שפע קורנים ממרכז העוצמה הסולרי
שלכם בצורת סימן האינסוף ,והיקום משיב לכם את אותם הדברים הדרושים לכם לחיים של
שפע .זכרו ,כדי להגשים את החזון הרוחני שלכם ,אתם חייבים להגדיר מה ברצונכם לברוא
ולראות זאת בברור .כבוראים-שותפים מודעים ,קודם כל עליכם להתמקד בהגשמת מצב
הוויה מעודן ומפותח ואיכות חיים הרמונית .לכן ,עליכם לשאוף לשפע של אהבה ,שמחה,
שלווה ,יצירתיות ,בריאות טובה ,מערכות יחסים מספקות וכן הלאה.
שאיפה לשלב את התכונות ,האיכויות והסגולות של התודעה האלוהית תבטיח הצלחה
בבריאת כל החפצים החומריים שדרושים לכם כדי לחיות בנוחות .אתם לומדים להיות
מאוחדים עם הזרימה האינסופית של השפע ,בעת שאתם חווים את הרמות והממדים הרבים
של הבריאה .אחת מהתפיסות החשובות ביותר שאתם חייבים לקבל כאמת שלכם היא
מודעות ברורה כשמש שאתם הבורא של המציאות בה אתם חיים עכשיו ושבה תחיו בעתיד.
צורות המחשבה השליליות של האנושות בראו את העולם הלא-מושלם בו אתם חיים עתה;
אולם שום דבר ואף אחד לא יכולים לשנות את התוכנית האלוהית האוניברסלית לבד
מהאלוהים אבינו/אמנו .אתם חייבים לזכור שבמשך עידנים רבים אלה ,כמעט כל נשמה
שנולדה על המישור הארצי נלכדה במערכת האמונה של התודעה הקולקטיבית שבממד
השלישי והרביעי ,ועקב כך ,הבעיות המהותיות מן העבר והליקויים בתוך כל שושלת הדנ"א
של כל אדם אפשרו לתסמינים רבים להתגשם ,כאשר האדם נפל למלכודת תחושות היותו לא
אהוב ,לא ראוי או בפח האשמה ,הבושה או הטינה על צורותיה .כל האנרגיות השליליות הללו
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הן תוצאה של זיכרונות עמוקים מהעבר הקדום שלכם העולים לפני השטח כדי שתוכלו
לשחרר אותם פעם אחת ולתמיד.
זוהי תקופת חיים מאזנת עבורכם ,זרעי הכוכבים ,אשר בה אתם מנסים להביא לכלל הרמוניה
את כל היבטי הווייתכם .עמוק בתוככם אתם יודעים כמה חשוב שתכבדו ושתשלבו את הטבע
הנשי שלכם ,את האנרגיות העדינות ,האינטואיטיביות ,היצירתיות והממוקדות-פנימה .קיימת
חשיבות לא פחותה לפיתוח התכונות הגבריות שלכם ולשימוש בהן .שאפו להיות חזקים ,אך
עדינים ,ממוקדים כלפי חוץ שעה שאתם מתחברים לבית האוצר של החכמה הפנימית .הטבע
האלוהי שלכם יעצים את כוחו ואת הביטוי המודע שלו בעת שתלמדו למשוך אליכם את
חכמת המוח המקודש שלכם ,המואר בחמלת הלב המקודש .אתם חייבים ללמוד לדבר באופן
תמציתי ,מועיל ובטוח .דעו שאם תישארו ממורכזים וממוקדים בלבכם המקודש ,היקום חייב
להגיב באופן חיובי ,והצלחתכם מובטחת.
בעת שתהפכו מכווננים לאינטואיציה של העצמי הגבוה שלכם ,אתם תתחילו להרגיש באור
האלוהים הפועם בתוך לבכם המקודש ,ותתחילו להתמקד באור האלוהים שבתוך כל אדם בו
אתם פוגשים .אצל נשמות יקרות רבות הוא עלול להיות עמום ,אבל הוא עדיין בוער בהן
אחרת לא היו חיות .כאשר תעשו זאת ,אתם תשאפו באופן אוטומטי לתרגל אי שפיטה,
ותתחילו לראות את הטבע החיובי שבתוך כל אדם.
אנו מבקשים מכם להשתמש ביכולת ההבחנה שלכם לפני שאתם מאמצים תורות כלשהן
כאמת שלכם .אל תיתלו בתיאוריה או במידע מורכב .קחו רק את מה שמהדהד עמוק
בתוככם; מידע אוהב ,מאיר ואשר מרחיב את המודעות שלכם .קיימות חצאי אמיתות רבות
בתורות שמובעות עתה בפני האנושות ועליכם לזכור שאתם חייבים לברוא חירות ,שפע
והתעצמות בחייכם .אף אחד אינו יכול לעשות זאת עבורכם .הבחנה היא תכונה חיונית
לנמצאים בנתיב ההתעלות וההארה .את כל שאתם בוחרים כאמת שלכם אתם חייבים לשלב
וליישם בחייכם באמצעות כוונה ופעולה .תוצאת ההבחנה ,הכוונה הממוקדת בלב והפעולה
היא הגשמה חיובית .בעשותכם זאת ,אתם תהפכו לבוראים-שותפים מודעים רוחניים
ולמאסטרים של העצמי אשר מגשים באופן פעיל ובטוח את המשימה האלוהית שלכם על
המישור הארצי .אנו נדריך ונכוון אתכם ,נביא לכם השראה ונגן עליכם; אולם אתם חייבים
לפעול כדי להביא את חלומותיכם לכדי הגשמה .אנו ממתינים לשובכם אל ממלכות האור.
אתם אהובים ביותר.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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מאסטרים אהובים ,אל תשכחו לעולם שאתם נצחיים ובני אלמוות .הגוף הפיזי שלכם הוא
מקדש זמני בו שוכן האלוהים .הלב המקודש הוא מקדש הנשמה; בה מצויה מהות החיים ,בה
שוכנת אהבה אמיתית ובה מתחילה המודעות שלכם לאינסוף .תא יהלום ליבת האלוהים
שבתוך הלב המקודש מכיל את שנים-עשר הקרניים של תודעת האלוהים ,שהן מנסרות
קריסטל אתריות של השתברויות אור ,המכונות קרניים שקורנות ממהות הבריאה והלאה.
המוות הוא מטמורפוזה ,שינוי של אדרת הבשר לאדרת אור .אתם חיים פעם אחת ,חיי נצח.
לקחתם על עצמכם תפקידים רבים במסע שלכם ברחבי הנצח; אולם בתוך לבכם המקודש
אתם כפי שהייתם בהתחלה :ילד אלוהי של הבורא העליון .הפיכתכם "משיחיים" משמעותה
הבנת האלוהות שבפנים; ופעולה תמידית על פי הדרכת העצמי האלוהי .בממלכות הגבוהות
יותר ,כלי האור שלכם טהור ,מושלם ונצחי .דמיינו שלמות שמעולם לא שונתה ושאין בה כל
ליקוי ופגם.
הישארותכם ממורכזים בתוך הלב המקודש משמרת את החיבור שלכם לרמות הגבוהות יותר
של התודעה האלוהית ,ומבטיחה זרם קבוע של אור/אהבה/חיים של הבורא .השכל העל-מודע
הוא מגנט לאמת אלוהית גבוהה יותר .גוף התשוקות הוא כוח יוצר שבתוך כל אדם .אתם
נשלטים או על-ידי גוף תשוקות האגו ,שנמשל על-ידי החושים הפיזיים ,או על-ידי גוף
התשוקות "הצדיק" ,הנמשל על-ידי העצמי הגבוה יותר .השכל התת-מודע ,הסובייקטיבי,
נמשל על-ידי השכל המודע והתניות העבר .הוא מתוכנת ומתוכנת-מחדש באמצעות השפעות
רטט ,באמצעותן צורות המחשבה השליליות והנמוכות יותר שיכנעו אתכם שאתם חוטאים,
חלשים ,פגומים ונחותים .במשך התנסויות הגלגולים הקודמים הרבים שלכם ,בראתם
מערבולת עוצמתית של ספק ,דיכאון ,פחד ,מחסור ומחלות מחלישות אשר הובילו למוות
מוקדם .צורות מחשבה פוגעות אלה חזרו על עצמן שוב ושוב עד שנטמעו בחוזקה בתוך כל
תת-מודע של כל אדם ,כמו גם בתוך מבנה האמונה הקולקטיבי המודע ,עד אשר הפכו
למציאות המקובלת של ההמונים.
השכל המקודש שלכם יודע תמיד את האמת ,ובסופו של דבר יבטל את התפיסות המוטעות
של השכל המודע ,אותן ניתן לתכנת מחדש בעת שאתם מתאמצים לנקות את השכל התת-
מודע מהשפעות שליליות .השכל המקודש שלכם הוא החיבור הישיר לשכל האלוהים .מתינות
בכל הדברים מביאה לשיווי משקל ,לאיזון ולתחושת רווחה .מאסטריות-עצמית מובילה
לשליטה ברגשות הפיזיים ובתהליכי המחשבה של השכל הנמוך יותר .מאסטריות-עצמית
ניצבת בחוזקה ,ממורכזת בתוך הלב המקודש באמצע התוהו ובוהו ,אוחזת בעוצמה בחכמת
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השכל המקודש בעת שהיא שואבת כוח והדרכה מהאלוהים אבינו/אמנו ,צופה בתהליך
כשהאשליה מתפוגגת לאיטה.
התעלות משמעותה השגת מודעות עצמית בהירה יותר ,וקבלת העובדה שאתם שלוחה של
האלוהים אבינו/אמנו .בעת שאתם צוללים עמוק יותר ויותר אל תוך העצמי ,אתם לומדים
להבין את החיבור האינטימי שיש לכם עם הבורא .ברגע שאתם מרגישים את החסד הנפלא
של חיבור לב-אל-לב עם האלוהים אבינו/אמנו ,אתם מסוגלים להסתמך באופן מלא על
חלקיקי היהלום של האור והאהבה ,והערגה שלכם לאהבה מתגשמת לאיטה .הרעב שלכם
להזנה יסופק אף הוא וינתנו לכם הכוח ,הרצון והנחישות הדרושים לכם להשלים בשמחה את
המשימה הארצית שלכם.
אנרגיה נוצרת באמצעות דפוסי תדר של משיכה ,במקום באמצעות דפוסים של התנגדות או
חיכוך .למחשבות ,למילים ולרגשות יש השפעה מסייעת או פוגעת על הכלי הפיזי והם גם
בוראים תחום של תדרים בתוך שדה ההילה שלכם ומעבר לו ,ועקב כך ,המציאות שלכם על
המישור הפיזי נוצרת .חוקי היקום קובעים שאתם חייבים לחוות את שאתם בוראים .כאשר
אתם מקרינים לכל עבר את תדרי האהבה המעודנים ,הכוחות השליליים לא משפיעים עליכם.
אהובים ,אתם חייבים להפוך לפלג של נהר החיים ,לערוץ של עוצמת הבריאה האלוהית.
סטגנציה מתחילה מיד כאשר אתם עוצרים את זרימת חלקיקי היהלום אל תוך לבכם
המקודש .כאשר תהפכו לזקיף אור ,ההילה שלכם תזהר ותזהר ככל שאור הרוח יאיר אתכם.
לכם ,לבית שלכם ,לשכונה ,לעיר ולמדינה שלכם ~ לכולם יש שדה הילה ,בין אם בהיר או
עמום .יש להחיות את הלב והנשמה של כל מדינה .כאשר תודעת האחדות אובדת ,כוח החיים
הרוחני של המדינה מתחיל לדעוך .זכרו ,לכל דבר קיים יש שדה הילה .האלוהות והעוצמה
המדהימה של הבורא מצויות בכל דבר!
ניתן לומר על נשמות רבות שהן פשטו את הרגל מבחינה רוחנית ,משום שהן השתמשו בכל
ההקצאה של חלקיקי היהלום של החיים/האור והן עתה כה שקועות בתדרים הנמוכים של
העולם הממדי השלישי/רביעי ,ששוב אינן יכולות להתחבר לנהר החיים הקוסמי ולמשוך
אליהן את טווח האור המלא של הבורא .או ,מאז הילדות המוקדמת ,הן לא היו מסוגלות
לשמר את הרמה הדרושה של דפוסי התדר ההרמוניים כדי להצית את ההקצאה של חלקיקי
היהלום המאוחסנים בתוך לבן המקודש .לרוע המזל ,נשמות יקרות רבות נוטלות עמן אל
המוות את הכמות הגדולה יותר של חלקן בהקצאת אור הבורא .אלה הן הנשמות המעונות
שמרגישות לא-אהובות ,אשר ניהלו חיים של סבל ולעתים חיי התבודדות או אלימות ,שנוצרו
על-ידי תחושות של חוסר אונים ,שנאה עצמית ורגשי נחיתות .תכופות הן משליכות את
השנאה והתסכול שלהן כלפי חוץ ,מאשימות אנשים אחרים ואת הגורל בכישלונות שלהן,
בשעה שכל הזמן אינן מודעות לכך שהן מקור הכאב והסבל שלהן .רבות מהנשמות היקרות
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הללו בוחרות לבוא על גבי מה שניתן לכנות הטווח הנמוך יותר של הצל והאור .ברמת
הנשמה ,הן בחרו במעטה לדרמת החיים שהן יחוו ,משום שהן רצו להתגבר על דפוסי תדר לא
מאוזנים כלשהם מן העבר .אולם פעמים רבות הנתיב שהן בחרו היה אתגר גדול מדי והן נפלו
אל הדפוסים השליליים של תקופות חיים עקרות רבות .אלה שיש להן הכי פחות חופש
בחירה ,נדחפות על-ידי אובססיה ,התמכרויות ודחפים לא-מודעים .הן נשלטות על-ידי
השפעות עבר שליליות שקשה מאוד לתקנן .זכרו ,אנשים יקרים ,אינכם נשפטים על-ידי אף
אחד לבד עצמכם ,ותמיד ניתנת לכם הזדמנות להתגבר על עוולות העבר .סליחה עצמית היא
הצעד הראשון לריפוי העבר ולחיבור מחדש עם "העוצמה הפנימית".
זה עלול להישמע קר ומנוכר; אבל מאסטרים-עצמיים יסיימו בהדרגה מערכות יחסים עם
אנשים ששוב אינם בהרמוניה עמם .אין כאן מקום לשיפוט ,אלא לשחרור הדרגתי ,לסילוק או
לחיתוך של חוטי אנרגיה מקשרים כלשהם .תכופות האדם האחר הוא שמסיים את מערכת
היחסים ,משום שהוא אינו יכול לקבל עוד את "האנרגיה הרגשית" הדרושה לו מהאדם הנאור.
נשמות בודדות רבות מחפשות אחר הנשמות התאומות שלהן ,והדבר מתרחש בכל רחבי
העולם ככל שנשמות רבות יותר ויותר מגיעות לרמה מסוימת של הרמוניה פנימית .עבור
מיליונים מכם ,זה הזמן שבו הנשמה שלכם מגיעה לנקודה המרוחקת ביותר במסע ההפרדה
שלה ,ואתם מצויים עתה באמצעו של מסע "איחוד מחדש ואינטגרציה" .הנשמה שלכם
התמלאה בהדרגה בחוסר שביעות רצון אלוהי שמחלחל לאט אל תוך התודעה שלכם ואתם
פונים פנימה כדי לאלף את האגו ולהתחבר מחדש עם הנשמה ,נשמת העל וההיבטים
המרובים של העצמי הגדול שלכם .כעת אתם יכולים פוטנציאלית להתחבר עם ההיבטים
הרבים של משפחת הנשמה ,העצמי הגבוה ,נשמות העל הרבות וקרן האלוהים שלכם )נוכחות
האני הנני(.
מצד שני ,לנשמות תאומות רבות דפוסי רטט נשמה דומים ,אך לא בהכרח תדרים זהים של
ההילה הפיזית .תדרי הנשמה חזקים יותר מדפוסי התדר הפיזי ,והם הקובעים כאשר אתם
נמצאים במצב רגשי .אם האור חזק דיו ,יופי הנשמה זוהר ועובר ,אולם הוא עשוי שלא להיות
חזק דיו כדי לגבור על התכונות הפיזיות ,הרגשיות והמנטליות שאינן נמצאות בהרמוניה זו
עם זו במטרה לברוא מערכת יחסים ממושכת ומספקת .מערכות יחסים פיזיות על המישור
הארצי קשות בלשון המעטה ,ובייחוד כאשר אתם מתאמצים להגיע למאסטריות-עצמית
ונמצאים בתהליך של "ידיעת עצמכם" המוביל לשינויים קבועים בפנים ובחוץ.
השאלה הבאה נשאלה על-ידי כמה נשמות יקרות ,ואנו מרגישים שחשוב שכולכם תבינו
שבמקרים רבים ,הדברים אינם כפי שהם נראים ,וחשוב שתחפשו אחר ההדרכה הפנימית
שלכם ,כמו גם אחר פתרונות חיוביים לכמה ומהאופנות והתסמינים של הזמנים האלה .לכן,
אנו כותבים מכתב גלוי זה לכל הילדים היפהפיים שהם תקוות העתיד ,ולהוריהם גם כן.
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שאלה :יותר ויותר ילדים מאובחנים כאוטיסטים וכלוקים בבעיות בריאות תמוהות אחרות.
האם ישנה תכלית מסוימת לכך ,והאם אנו נענשים מסיבה כלשהי?
ילדי אור אהובים ,אנו יודעים שלא יהיה זה קל להכיל נשמות עתיקות וחכמות שכאלה בכלים
אנושיים כה קטנים .רבים מכם לא עיגנו לגמרי את עצמי הנשמה שלכם בתוך הגוף הפיזי.
ידרש זמן כדי להסתגל לדחיסות של הסביבה הארצית הנוכחית; לכן ,אתם תשלבו בהדרגה
יותר ויותר מהעצמי הגבוה שלכם בעת שתלמדו להסתגל ללחצי הקיום הפיזי .לא אתם ולא
הוריכם נענשים; ההפך הוא הנכון .נוכחותכם היא ברכה למשפחה שלכם והיא הסכימה,
ברמת הנשמה ,לסייע לכם במשימה חשובה זו .ככל שיעבור הזמן ואתם תיזכרו יותר ויותר מי
אתם באמת ,אתם תבינו שהסכמתם לחזור לכדור הארץ בזמנים אלה של שינוי גדול ,כדי
לסייע למשפחת הנשמה שלכם ולכל אלה אותם אתם אוהבים מאוד .אף-על-פי שלא היה
עליכם לשוב למישור הארצי ,הסכמתם לבוא כדי לעגן אנרגיית אור מסוימת מאוד הניתנת
לכדור הארץ ולאנושות בזמנים אלה.
מסר זה מיועד לכם ובמידה שווה להוריכם .משום שצעיף השכחה לא עטף את תודעתכם
באופן כה מלא ,אתם תזכרו דברים רבים מגלגולים קודמים שעשויים לבלבל אתכם ותהיינה
לכם ,ללא ספק ,יכולות בלתי רגילות .ראשית כל ,תזדקקו לאהבה ולהבנה ,אבל אתם תזדקקו
גם לגבולות ולמבנים מוגדרים היטב בחייכם .המשפחה שלכם צריכה להתייחס אליכם בכבוד,
ממש כפי שהיא מלמדת אתכם לכבד אחרים .אתם תעריכו תמיד אמת והגיון ,אשר ישיגו
הרבה יותר מאשר איומים או הגבלות .אתם תשנאו צביעות ותתמרדו אולי בשנות בית הספר
המוקדמות שלכם ,משום שלא תתאימו למבנה החברתי של חצאי אמיתות וכללים לא
הוגנים .הוריכם יצטרכו ללמד אתכם שאתם יכולים לחולל שינויים לטובה ,לא על-ידי
התנגדות לישן ,אלא על-ידי כך שתראו דרך חדשה וטובה יותר.
לרוב אלה הדומים לכם לא היו גלגולים רבים על כדור הארץ; לכן ,לא הסתגלתם היטב לגוף
הפיזי ולסביבה הארצית .יש לכם טבע רגיש מאוד ויש לכם גם תובנות רבות יותר מלרוב
האנשים; לכן אינכם מבינים את הצביעות ואת עיוותי האמת בהם אתם פוגשים .אל תשפטו
את האנשים האחרים ,אלא אפשרו לידיעה הפנימית שלכם להדריך אתכם ,ולא תולכו שולל.
אתם עוצמתיים מאוד ,אהובים ,ויש לכם את היכולת לברוא דברים נפלאים רבים ואת
היכולת להביא שמחה רבה לסובבים אתכם .או ,אם תבחרו בנתיב המוליך מטה ,אתם יכולים
לגרום הרס וצער רבים.
יש בכם אנרגיות אותן אתם חייבים ללמוד לפתח ולהשתמש בהן כך שתגענה לפוטנציאל
הגבוה ביותר שלהן .אנו מציעים שההורים שלכם ילמדו אתכם כיצד להיכנס אל תוך פירמידת
האור שלכם ,ובשעה שאתם בתוכה ,לראות את אנרגיות הריפוי זורמות בקלות בתוך גופכם.
בקשו מהעצמי הגבוה שלכם שיעזור לכם להכיל אנרגיות עוצמתיות אלה ולשלוט בהן ,בעת
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שאתם לומדים לכוון אותן באופן הולם דרככם ואל העולם .התחילו להשתמש בתנועות
המצלול והקול שנתנו ,ותגלו שהמצלולים הנכונים יופיעו ,בזמן הנכון ,כדי לסייע לשלב את
האנרגיות העוצמתיות אשר תהיינה נגישות לכם בסופו של דבר.
אתם מבינים ,יקרים ,אתם מה שאנו מכנים "אב-טיפוס" של האנושות בעתיד ,משום שאתם
בקרב החלוצים של המין השורשי הזהוב החדש ,הקרב ובא .אתם אחסנתם בתוך מבנה המוח
שלכם יכולות נפלאות רבות וחכמה רבה .אנשים מסוימים מכנים את אלה שנולדו מאז אמצע
המאה האחרונה של זמן כדור הארץ ,בשם "ילדי האינדיגו"" ,ישויות הקריסטל" או "הישויות
הזהובות" .אתם נשמות עתיקות וחכמות מאוד שהסכימו לבוא לכדור הארץ כדי להראות
לאנושות את הדרך האמיתית ,עכשיו משנסלל הנתיב על-ידי האמיצים שהתעוררו והחלו
בתהליך.
אפשר שאינכם מתערים היטב בחברה כפי שחוויתם אותה בעבר ,אבל זה בדיוק מה שבאתם
לעשות :להסתגל לסביבה הארצית שלכם וככל שאתם רוכשים חכמה ,לעזור לחולל את
השינויים שיועילו לכל הנשמות האמיצות האחרות הדומות לכם .אל תפרידו את עצמכם על-
ידי כך שתחשבו שאתם שונים או נמצאים בדרך כלשהי מעל לסובבים אתכם .זו תהיה טעות,
משום שאחד מהמבחנים הגדולים שלכם הוא לקבל את מי שאתם ,ולעסוק בשקט באיזון
ובהבאה להרמוניה של האנרגיות הצורמות שבתוך עצמכם ,כדי שתוכלו לשמש דוגמה ואז
לעזור לאחרים כמותכם.
האנרגיות השליליות שאתם והסובבים אתכם תחוו בעת שאתם מתבגרים תהיינה בעיות
מהותיות שנובעות ממקום פנימי עמוק ואשר תעלנה אל התודעה שלכם כדי שתוכלנה ,פעם
אחת ולתמיד ,לעבור התמרה ולהתאזן .יש לכם טבע אמפתי ,ואתם חייבים ללמוד לא לאפשר
לאנרגיות לא מאוזנות משדות ההילה של אנשים אחרים לחדור לשדה ההילה שלכם ,דבר
שיברא חוסר נוחות ומתח .אנו מבקשים מההורים שלכם להראות לכם כיצד לדמיין ספרה
זהובה של אור המקיפה אתכם ואשר משתרעת מעל לראשכם ומתחת לכפות רגליכם.
הרטטים הגבוהים יותר של האור והאהבה יכולים לחדור מבעד לספרה מגוננת זו ,אך דבר
מהרטטים הנמוכים יותר לא יכול להשפיע עליכם ,אם תצהירו על כוונתכם ותאמרו שאתם
מאפשרים רק לרטטים של תודעת האלוהים להיכנס לשדה האנרגיה שלכם.
נשמות יקרות ,ארבעת המלאכים-העוזרים שלכם ממתינים שתזמנו אותם .פשוט קראו להם
והם יענו .שאלו לשמם והחלו במערכת יחסים אינטימית עמם .כיצד הייתם רוצים שישרתו
אתכם? העניקו להם הוראות ותמיד בקשו את טובתכם הגבוהה ביותר ,משום שזה התנאי
היחיד לסיוע שלהם .הם ידריכו אתכם ,ישמרו ויגנו עליכם; הם יביאו לכם השראה ויסייעו
לכם להשיג את מטרותיכם .כל שעליכם לעשות הוא לדעת בברור את כוונתכם ,בקשו את
טובתו הגבוהה ביותר של הכלל ,ואז לכו בעקבות הדחיפות והרמזים של לבכם ,בעת שאתם
47

מבצעים את הפעולה הדרושה להגשמת חלומותיכם .לפני שהתגלמתם ,הבטחתם להביא את
הכמות הרבה ביותר של אור הבורא שתוכלו לשאת ,ומשמעות הדבר היא שבאתם לגלגול זה
כשאתם נושאים כישרונות מיוחדים אבל גם אחריות גדולה .למדו לדבר בחביבות ,משום
שמילים יכולות לפגוע עמוקות .למדו להקשיב לקול הברור הקטן שבתוככם ,משום שכך אנו
נתקשר אתכם .חשבו לפני שאתם פועלים; אם אתם מרגישים עצובים או חסרי מנוחה לגבי
דבר-מה ,משמעות הדבר היא שאין זו הדרך הטובה ביותר .אם מה שאתם עושים מביא לכם
ולאחרים שמחה ,דעו שאתם בהרמוניה עם עצמי הנשמה שלכם .אתם האמיצים אשר יובילו
וינהיגו את הישויות האנושיות/הרוחניות החדשות אל עולם של שלום ,הרמוניה ,שמחה
ושפע לכול .דעו שאנו נמצאים בקרבתכם כדי להגן עליכם ולהדריך אתכם ,ושאתם אהובים
מאוד .קראו לנו ,אנו רק במרחק מחשבה ,ואנו תמיד נענה.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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לעבור את רוחות השינוי
תחזיות :אמת או שקר
דצמבר 2008
מאסטרים אהובים ,קיימות אינספור תחזיות ותיאוריות לגבי עתיד האנושות וכדור הארץ.
לגבי כמה מהתחזיות הללו ישנה סבירות גבוהה שהן תתרחשנה ,בעוד שהאחרות לא
תתרחשנה בוודאות .במשך העידנים הרבים ,האנושות מילאה תפקיד בלתי נפרד בבריאת
מבנה האמונה של התודעה הקולקטיבית ,אשר בו דרמות גדולות ,הן חיוביות והן שליליות,
תגולמנה בארצות שונות ,בין גזעים ותרבויות ,כמו גם באופן אינדיבידואלי .נכון ,כל עידן
הושפע מנושא שנקבע מראש ,שהיה הולם לאותה תקופה .היו אתגרים והזדמנויות בכל
תקופה שהשפיעו על כל ישות על כדור הארץ וכל החלטה ,בין אם מועילה או מזיקה,
השפיעה על הכלל .אולם ,שום דבר ואף אחד לא יכולים לשנות את התוכנית האלוהית
האוניברסלית לבד מהאלוהים אבינו/אמנו .מחזורים על מחזורים ,אישיים ,פלנטריים,
גלקטיים ,אוניברסליים וכל-אוניברסליים ,מגיעים לכדי השלמה ,ודומה שהבריאה כולה נערכת
עם מרכז הלב של הבורא העליון.
כדי להרחיב את הבנתכם לגבי זמני שינוי מואצים אלה ,נתאר עבורכם כמה מהתרחישים
שלא יתרחשו בעתיד שלכם ,וניתן לכם כמה תובנות לגבי השינויים שמתרחשים ושיתרחשו
בעתיד הקרוב .בעשותנו זאת ,אנו מקווים ,נוכל להפיג במעט את הפחד ואי השקט שנפוצים
בכדור הארץ בזמן הזה.
לא יהיה "צוות חילוץ גלקטי" שיגיע לכדור הארץ בחלליות גדולות וייקח את הנשמות
הצדיקות אל ממלכות השמים .כל אחד מכם השתתף ,במידה זו או אחרת ,בבריאת העולם
הלא-מאוזן ,הדחוס והמגביל בו אתם חיים עתה ,וכל אחד מכם חייב להשתתף באופן פעיל
במשימת ההצלה ,על-ידי כך שיציל תחילה את עצמו ,ואז על-ידי כך שיסייע לתהליך החזרת
הפלנטה למצב הוויה בריא ,וכמו כן על-ידי כך שיבער את דפוסי האמונה השליליים מן העבר
של התודעה הקולקטיבית.
כיצד תגשימו משימה אדירה שכזו? ראשית כל ,על-ידי כך שתתמקדו בתהליך הטרנספורמציה
שלכם ,תהליך השיבה לאיזון ולהרמוניה במסגרת טווח האור והצל המקובל ,כדי שמעתה
ואילך ,תקרינו דפוסי מחשבה חיוביים ומעודדים במקום אנרגיה מזיקה ושלילית .מרכיב
מכריע להפיכתכם למאסטרים ,לבריאת עולם טוב יותר למענכם ולמען האחרים ,הוא פתיחת
שער לבכם המקודש ,ובכך לאפשר לחלקיקי האלוהים של האור החי לזרום אל תוך ודרך הכלי
הפיזי שלכם .עליכם לקחת את הדרוש לכם לשימוש אישי ,ולאפשר לשאר לזרום מטה אל
כדור הארץ והחוצה אל תוך רשת הקריסטל שסביב כדור הארץ .כמו כן ,תהיה זו פעולה
רצויה שתועיל רבות אם תקציבו חלק מחלקיקי האלוהים שלכם לפירמידת העולם שבממד
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החמישי ,כדי שניתן יהיה להשתמש בהם לטובתם הגבוהה של האנושות ,כדור הארץ
והבריאה כולה.
אתם ,זקיפי האור ,מעניקים שירות נפלא לאנושות ולכדור הארץ בכך שאתם הופכים לכלים
מטוהרים עבור חלקיקי היהלום של אור הבורא ,ועל-ידי כך שאתם חולקים חלקיקי אלוהים
אלה עם כדור הארץ והאנושות .אתם ,כלוחמי אור ,מחוללים שינוי בעת שאתם ממשיכים
לצעוד בביטחה בנתיב ולהתעלות מעל למערבולת הפחד והשליליות שנפוצה על כדור הארץ
בזמן הזה .הייאוש והפחד מתחזקים בכל שעה בעת שאור השינוי המעודן החודר מתנגש עם
אותם מבנים שנבנו על החולות הטובעניים של תאוות הבצע ,ושנוצרו על-ידי בעלי רצון
למשול ולשלוט באחרים.
יש לדבר גם השפעה מרגיעה על אלה ששקועים באשליית הממדים השלישי והרביעי ועל אלה
המתנגדים לשינוי .לא ניתן יהיה להתעלם מדפוסי הרטט של השיפור וההתרחבות ,וככל
שהלחץ לשינוי גובר ומתחזק ,אותם אנשים שמתנגדים ושנמצאים בהכחשה יזעקו לסיוע.
אולם ,לא תהיה ישועה לאותן נשמות יקרות עד אשר הן יוותרו על הלך המחשבה האנוכי
שלהן ויתחילו בתהליך הטרנספורמציה האישית.
כפי שכולכם יודעים ,זהו זמן שבו אלה אשר חיפשו באופן פעיל אחר אהבה ,אושר וסיפוק-
עצמי מחוץ לעצמם ,רואים את נכסיהם החומריים נעלמים או הופכים לנטל גדול .נשמות
רבות שנולדו בדורות האחרונים מעולם לא סבלו מחסור או עוני ,וסיפוק מיידי הפך לנורמה.
נשמות רבות מאוד חוות עכשיו הן קרמה אישית והן קרמה משפחתית ,או תוצאות סיבה
ומסובב בשל פעולות לא אחראיות .תנאים אלה יוחמרו בשנים הבאות ,ונשמות יקרות רבות
יבחרו לעזוב ולהמשיך את מסען בעולמות אחרים השייכים לממדים השלישי והרביעי ,משום
שהן אינן מוכנות או רוצות לבצע את השינויים ההכרחיים הדרושים לשיבה לאיזון ולהרמוניה
בעולם החיצון ובעולם הפנימי שלהן גם יחד.
מבורכים אתם שהתאמתם את רצונכם לרצון האלוהים אבינו/אמנו לטובת הכלל הגבוהה
ביותר .עוצמת האלוהים הפנימית חייבת להיות מופעלת באמצעות כוונה אוהבת או שהיא
תיוותר רדומה ,בלתי פעילה ולא מגיבה .החוקים האוניברסליים אינם ניתנים לשינוי; אולם
כאשר אתם נערכים עם העצמי האלוהי שלכם ,העושר והשפע שבמחסן הקוסמי נגישים
באספקה בלתי נדלית.
כדור הארץ לא יושמד ,לא ביד אדם ולא על-ידי כוחות הטבע .נכון הוא שניקוי כדור הארץ
יימשך ויואץ בתדר ובעוצמה במקומות שונים ברחבי העולם .אולם אלה מכם שעבדו
בחריצות להשיג מאסטריות-עצמית ,אתם עוצמתיים הרבה יותר מכפי שאתם מבינים .אתם,
זרעי הכוכבים ,אשר השיגו את היכולת להתחבר לתדרי האור של הממדים הגבוהים יותר,
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ואשר תירגלו לכדי שלמות את הנשימה המקודשת ואת טכניקות הבריאה-המשותפת
המודעת ,אכן מחוללים שינוי .כל אחד מכם עוצמתי יותר מאשר  100,000נשמות אשר
מתפקדות עדיין במסגרת הסביבה הממדית ה 3-וה 4-ואשר יש להן גישה רק למחצית מעוצמת
חומר כוח החיים הראשוני .אולם ,אנו נצהיר שקיימת סבירות גבוהה שבתוך עשרים שנים
מזמנכם ,תחול נטישה של רבים מאזורי החוף הנמוכים שסביב העולם ,משום שיתברר שאין
זה נבון או אפשרי להמשיך להילחם בכוחות הטבע ולנסות למשול באדמה ,ואין זה משנה
כמה סכרים או מחסומים מלאכותיים יבנו .הגיע הזמן להשלים עם העובדה שהאנושות וכדור
הארץ עוברים שינוי אדיר ,ושהדרך היחידה לאלף את כוחות הטבע היא להכיר בממלכת
הטבע הגדולה פעם נוספת ,ולהתאמץ לעבוד עמה כדי להפחית את אסונות הטבע
שמתרחשים בתדירות גוברת והולכת בזמנים אלה של ניקוי וארגון מחדש של כדור הארץ.
כולכם חייבים לשאת חלק מן האשמה למצבו העגום של כדור הארץ בזמן הזה ,וחובה על
כולכם לעשות ככל שאתם יכולים כדי לעזור ולהחזיר את הפלנטה ליופיה הקדום.
רבים מכם מרגישים בדחף עז לעבור למקום אחר ,בטוח יותר כביכול .דעו יקירים שאתם
לוקחים את הביטחון או את האסון שלכם אתכם .אל תשכחו לעולם ,אלה מכם שנמצאים
בהרמוניה עם דפוסי הרטט המשתנים ללא הרף של ההתעלות יהיו בטוחים תמיד ,במקום
הנכון ובזמן הנכון ,אם תישארו ממורכזים בלבכם המקודש ,ותאפשרו לחלקיקי האור/החיים
האלוהיים לזרום דרככם ,למלא את רשת הקריסטל בתדרי האור המעודנים ,ובכך לברוא
מקומות בטוחים ומקודשים סביב כדור הארץ וסביב כל אחד מכם ,גם כן .העולם לא יגיע אל
קצו בדצמבר  .2012אולם העולם כפי שאתם מכירים אותו משתנה במהירות רבה ,בכל יום
ויום ,וכאשר תגיע שנת  ,2012אתם תחיו בעולם שונה מאוד .התהום שבין האור ואזורי הצל
יהיה ניכר יותר ,וערי האור המעודנות תתחלנה ללבוש צורה במקומות מקודשים שונים
ברחבי העולם .ערים מקודשות אלה יבנו באזורים שבהם רשתות הקריסטל והקווים
המגנטיים חוצים אלה את אלה ,ובמקומות שבהם פעימות אור הבורא הן החזקות ביותר ,והן
ימשכו אליהן את אותם אנשים שמהדהדים עם דפוסי הרטט המעודנים של עיר אור מסוימת
ושנמצאים עם תדרים אלה בהרמוניה .אלה שמתפקדים עדיין במסגרת התדרים הנמוכים
והלא-מאוזנים לא יחושו בנוח באותם נאות מדבר מהממדים הגבוהים יותר .הם עשויים
לבקר לזמן קצר ,אך הם לא יישארו.
ניקוי כדור הארץ יימשך ,אך כשיגיע הזמן ,יהיה ברור מאוד היכן נמצאים רוב המקומות
הבטוחים והיכן דרוש ניקוי נוסף .עדיין תתרחשנה מלחמות וקרבות מקומיים; אולם רוב
מדינות העולם יתמקדו באנשיהן ובעסקיהן הפנימיים ,ובשאלה כיצד לשמר רושם של סדר
בעת השינויים הקיצוניים שיתרחשו .זה זמן שבו כל אומה ,ממש כמו כל אדם ,צריכה לשאוף
לנקות את הבריאות השליליות שלה לפני שתצביע על אחרת במאמץ להסיט את תשומת הלב
מהפגמים והכשלונות שלה.
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הגיע הזמן בו עליכם לבחון את הכוונה והיושרה של המנהיגים שלכם .זה הזמן בו עליכם
למנוע מנהיגות מאלה שאומרים" :האמינו לי ,ואל תשימו לב למה שאני עושה" .זה הזמן
לדרוש לקיחת אחריות ויושר מאלה בהם בחרתם לתפקידי ממשל כאלה ואחרים .לא יהיו
לכם מנהיגים אחראיים ,נאורים ונדיבים עד אשר תדרשו זאת ותפסיקו לאפשר לעצמכם
ליפול בפח הבטחות שקריות ל"הציל אתכם" ולהפוך את עולמכם למקום טוב יותר .אהובים,
שוב אומר שאתם המושיעים שלכם ,ועד אשר כל אחד מכם יתחיל לקחת אחריות עבור
הבריאות שלו ,כולל הבריאות השגויות ,אותם אנשים אשר האינטרסים הפרטיים שלהם
נמצאים בראש סדר העדיפויות שלהם ימשיכו למשול בכם.
אהובים ,אתם זרעי הכוכבים ,אתם משואות של אור עבור אנשים אחרים שמנסים להשיל את
הפחד ואת כבלי אשליית הממדים השלישי והרביעי .לפני שהתגלגלתם על כדור הארץ
לתקופת חיים חשובה זו ,צעדתם לחזית והסכמתם להימנות על חיל החלוץ ,ולהפוך
לדוגמאות זוהרות עבור אנשים אחרים .בתוך תוככם ,יש לכם את כל החכמה הדרושה לכם
להשלמת המשימה .בעת שהספק צץ ועולה ,זכרו שכל התנסויות העבר שלכם ,בין אם כללו
הצלחה או כישלונות לכאורה ,העניקו לכם ניסיון עשיר .אנו מתאמצים לעזור לכם לזכור את
נפלאותכם ,ולדעת שאת שאנו מבקשים מכם ,כבר הגשמתם פעמים רבות בעבר .אנו
מבקשים מכם להיכנס אל פירמידת האור שלכם שבממד החמישי ,ולשבת באנרגיה של העצמי
הגבוה שלכם .מהי תשוקתכם? מהן הערגות העמוקות ביותר של לבכם? הרוח לוחשת אליכם,
ואם תיענו לקריאה ,מחזות והזדמנויות נפלאים שמעבר ליכולת הדמיון שלכם יצוצו ,ואנו
נהיה שם כדי להדריך אתכם ולהביא לכם השראה ,כתמיד.
רבים מכם חווים אי שביעות רצון אלוהית ,כמו גם שינויי חיים רבים בזמן הזה .דברים
שבעבר העניקו לכם הנאה שוב אינם מספקים ,ואתם איבדתם עניין ברבים מהחברים שלכם.
הסיבה היא שעצמי הנשמה שלכם דוחף אתכם לנוע קדימה ,להרחיב את שדה הראיה שלכם
ולשלוט בגורלכם .אתם והאחים והאחיות הנאורים שלכם בונים את העתיד.
מוצעת לכם הזדמנות נפלאה והיא גישה לחכמה של העצמי הגבוה שלכם .באמצעות ההוראה
שלנו ,אנו מעניקים לכולכם את המידע הדרוש לכם כדי להתחיל ולהתחבר אל החכמה של
התודעה הגלקטית ואף מעבר לה .ובעת שאתם לומדים לבנות את פירמידת העוצמה/האור
שלכם בממד בחמישי ולהשתמש בה ,אתם תתחברו במהירות לשער האינסוף הגלקטי שם
יהפכו נגישים לכם כל אוצרות היקום .זוהי זכותכם האלוהית מלידה :לחיות בשפע ובשגשוג;
אתם רק שכחתם .ראשית ,אתם חייבים להבין שאתם ראויים ואז עליכם ללמוד ולתרגל את
המיומנויות ההכרחיות ,ואותם הדברים שאתם רוצים בחייכם יתחילו להתגשם.
זכרו ,השפע מגיע בצורות רבות ,לכן שאפו לשפע של אהבה ,שמחה ,בריאות וחיוניות טובות,
כמו גם לכל הדברים החומריים הדרושים לכם כדי לחיות חיים מלאים ונוחים .כאשר אתם
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מתחילים לברוא נס אחר נס ,הסובבים אתכם ירצו לדעת מה אתם עושים .אז עליכם לשתף
אותם בטכניקות ,באמונות ובחכמה שלכם .אז תהפכו למאסטר-עצמי אמיתי .ראשית עליכם
לשמש דוגמה אישית באמצעות הפעולות שלכם ,ולבסוף באמצעות המילים .התמקדו במה
שנכון בעולמכם ,וחפשו אחר הטוב ביותר בסובבים אתכם ,משום שאת הדבר הזה תחזקו.
אתם יכולים לשנות את העולם שסביבכם ,מחשבה אחת בכל פעם .זכרו ,יש לכם חבילות אור
של חכמה המאוחסנות בתוך שכלכם המקודש .התחברו לחכמה הזאת ושתפו בה את אחיכם
ואחיותיכם לנתיב .יש דרכים רבות בהן ניתן לשרת ,והיותכם דוגמה לאחרים היא אחת
מהדרכים היעילות ביותר .בראו יופי ,שלווה והרמוניה בחייכם ,ואנשים אחרים ישימו לב
וירצו ללמוד את סודכם .אתם זרעי הכוכבים ,אתם החלוצים והארכיטקטים של כדור הארץ
החדש .אתם דרושים ,אהובים.
אנו מקרינים את האהבה הנצחית של האלוהים אבינו/אמנו לכל אחד מכם .אנו ,המארחים-
המלאכים ,המגינים והשומרים שלכם .קראו לנו ,ונענה.
אני הנני המלאך הנעלה מיכאל.
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