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לחיות את האור האלוהי שלכם :מתנות הזמן הזה
מסר קוואן ין
ילדי אור מבורכים ,אני באה אליכם בזמן זה של אור ומודעות גוברים ,כדי להביא לכם מתנה נפלאה
מהמקור האלוהי .הגיע הזמן שתתבעו לעצמכם באופן מלא את מהותכם ואת זכותכם מלידה כילדי
אור .הגיע הזמן שתראו את האור שבתוככם ושתכירו בנוכחותו .ובעת שאתם רואים אור זה של
התשוקה והחמלה האלוהיות שבוער בתוככם ,אתם תראו אותו בוער בכל האחרים גם כן .כיוון
שכולכם ילדי אור .בכדור הארץ שלכם שבממד החמישי הגיע הזמן לחיות מציאות זו ולהכיר בה.
זו המהות של האהבה והקבלה הבלתי-מותנות :שתקבלו את עצמכם ואת האחרים כילדי אור; שתראו
את השלמות שלכם ואת היופי שלכם; שתכירו שהכל וכולם קיימים בשלמות ובאהבה מתגלמת;
שהיקום שלכם הוא מקום עדין ,רך ונדיב ,בו אתם יכולים לחקור ולצמוח בדיוק בקצב הנכון עבורכם.
והמסר שלי אליכם היום ,ילדי אור יקרים ביותר ,הוא שהגעתם לנקודה בצמיחה ובהתפתחות שלכם
שבה אתם מוכנים לשחרר את תפיסות הממד השלישי הישנות שלכם ,הגורסות שאתם "פצועים"
ו"לא-מושלמים" ולאמץ את האור והשלמות שלכם.
הנפש האנושית נשאה את "חותם" האשמה וחוסר השלמות מאז נפילת אטלנטיס .עמוק בתוך
זיכרונות הדנ"א שוכנות תחושות של בושה ופחד עמוקים בגין "הטעות" שעשיתם באותו זמן ,שגרמה
להשמדת היבשות אטלנטיס ולמוריה .וכך אתם ממשיכים לגלם זאת ,בין אם באינטראקציות
החברתיות שלכם ובין אם במערכות האמונה שלכם .אתם מתמקדים במה שאינו נכון ,בשגיאות
שלכם ,ובבעיות ובצללים שלכם ,וכך אתם ממשיכים לברוא אותם כמציאות שלכם.
כאשר תנועו אל תוך מטריצת אנרגיית גן העדן ,יקירים ,אתם תרגישו בשובן של אהבה וקבלה
נפלאות .אתם תרגישו בשובו של החיבור שקדם לאטלנטיס לאהבה הבלתי-מותנית הגדולה שבלב כל
הדברים .אבל כדי להכין את עצמכם למציאות הזאת ,אתם חייבים להיות מוכנים ,ילדי אור עדינים,
להיכנס אל תוך קבלה והבנה של אור זה ושל שלמות זו.
בשנים האחרונות ניתן דגש רב על "ריפוי" ומציאת עצמכם והילד הפנימי שלכם .אבל אני מבקשת
מכם עכשיו לקבל שעבודת ניקוי וריפוי זו קרבה לסופה .המטרה של עבודה זו הייתה לאפשר לכם
לפגוש בצד האפל שלכם ולשלבו .שוב אינכם צריכים להתמקד בפגמים ובשגיאות שלכם .ההתעלות
הביאה אתכם פעם נוספת אל שער גן העדן .כאשר תבחרו באופן אינדיבידואלי לצעוד מבעד לשער
הזה ,אתם תשחררו או תמחקו סוף-סוף את זיכרונות הדנ"א העמוקים של האשמה ואי-השלמות .אתם
חייבים להיות מוכנים לאמץ את עצמכם כילד אור מושלם ולחיות אמת זו.
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המפתח לתהליך זה הוא חמלה .דעו היכן הייתם ואז שחררו .אל תהרהרו בעבר ,אל תחקרו אותו ואל
תחפרו בו .דעו שבממד החמישי הדבר בו אתם ממקדים את האנרגיה שלכם ,גדל .לכן ,כאשר אתם
מגיעים אל הצל שלכם ,הכירו בקיומו ,אבל אל תתנו לו אנרגיה .שחררו אותו .הניחו לי להסביר זאת
לכם כך ,ילדי אור יקרים ביותר .כאשר אורכם נמוך ואינכם מודעים לניגוד העוצמתי שבין האור
והחושך ,אינכם רואים צללים .כאשר אורכם חזק ובוהק ,הצללים הופכים בולטים וחזקים .בזמן הזה,
האור גובר בקרבכם ,ואתם רואים את הצללים ומרגישים בהם יותר ויותר .זה זמן פריצת הדרך שלכם:
לשחרר סוף-סוף את כל הצללים כאשליות שהם ולנוע אל תוך האור.
דעו ,ילדי אור ,שרק האהבה היא אמיתית .שהצל ופחדיו ותחושות האשמה שלו חסר מציאות
באוקטבות האור אליהן אתם נכנסים עכשיו .אבל רק אתם ,כאינדיבידואלים ,יכולים לבחור לצעוד
מבעד לשער ואל האוקטבה החדשה שמתהווה על הפלנטה שלכם .ואנו יודעים שיותר ויותר מכם
יבחרו להשליך את קליפות או "תחפושות" האשמה והפגיעות של הממד השלישי ,ויבחרו במקום זה
לעטות את מלבושי האור הזוהרים שלכם.
ולא רק לעטות את שלכם ~ אלא לראות את מלבושי האור של האהבה והקבלה הבלתי-מותנות
שהאחרים לובשים גם כן!
אלה הם זמנים מבורכים ,יקירים .אני עוזבת אתכם בברכות.
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מתבגרי אינדיגו במשבר קיומי והשפעותיו על המשפחה
המלאך הנעלה מיכאל
בני בן השמונה עשרה ...אובחן כלוקה בתסמונת דו-קוטבית ונכון לעכשיו מסרב לקחת תרופות .הוא
שותה אלכוהול ומעשן מריחואנה כמעט בכל יום .אתמול בערב הוא השאיר פיצה בתנור בחום של
 250מעלות למשך חמש שעות ואנחנו התעוררנו חנוקים מעשן .הוא התעלף על הספה ,קרוב לוודאי
משתייה .בני האחר התעורר וכיבה את האש בזמן .בפעולות הפליליות הוא מסכן גם את שאר בני
המשפחה ללא הרף .אנשי מקצוע רבים יעצו לנו לבקש ממנו לעזוב את הבית .החשש שלי הוא
שמצבו יחמיר .ואולי לא .מה את חושבת? אני מרגישה שאני לא מסוגלת לעזור לו .ניסינו את כל מה
שאנחנו יודעים ,וזה הרבה...
יקירים ,זה החלק הראשון מתוך תקשור בן שני חלקים ,שידון בנושאים ובבעיות של מתבגרי אינדיגו
רבים .הכותרת של תקשור זה היא "משבר קיומי" של מתבגרי האינדיגו ,כיוון שזהו משבר זהות
שמשפיע על ילדי אינדיגו רבים בשנות ההתבגרות .לעתים קרובות ,בערך בגיל  15או  ,16מתבגר
האינדיגו הצעיר עשוי להיכנס למצב של דיכאון או התנהגות נוירוטית ולהתחיל להפגין דפוסי
התנהגות הרסניים או של הרס-עצמי .לפעמים הדפוסים האלה יכולים להיות מופנים פנימה ,אבל
לעתים קרובות הם הופכים ממוקדים כלפי חוץ גם כן .במקרה זה ,המשפחה מרגישה וחווה את
האנרגיות ההרסניות ,והשלווה והיציבות שלה מתנפצת .במקרים קיצוניים ,ילדי האינדיגו המתבגרים
מפגינים את הדפוסים ההרסניים שלהם גם במסגרת הקהילה הרחבה יותר והופכים ל"מקרים
בעייתיים".
אנו ,המתקשרת והעוזרים הרוחניים ,רואים הורים רבים שמוטרדים מאוד כיוון שהם אינם מסוגלים
להתמודד עם ההתנהגות ההרסנית הזאת .זו עשויה לכלול דיכאון ,מחלת נפש ,שימוש בסמים,
התנהגות אנטי-חברתית ,התמרדות ואפילו אלימות .הורים אוהבים ועדינים רבים שואלים" :מדוע זה
קורה?" ו"היכן טעינו?" אנו מקווים לענות על כמה מהשאלות שלכם כאן ולתת לכם כמה קווים
מנחים כיצד להתמודד עם המצבים הללו.
נשמת האינדיגו והמשבר הקיומי
ראשית ,אתם כהורים צריכים להבין את נשמות המתבגרים האינדיגו שלכם .הם ישויות מפותחות,
והנשמות שלהם רוטטות ברטט גבוה יותר ואי לכך קרובות יותר לרטט האלוהים/המקור מהרטט
שלכם .מסיבה זו ,יש להם תחושה פנימית או ידיעה פנימית מתי דבר-מה אינו נכון עבורם או אינו
עובד עבורם .אפשר שהם אינם מסוגלים להביע זאת באופן מלא ,אבל הידיעה קיימת.
דבר זה נכון במיוחד בכל הקשור לכללים ,לתקנות ולדרך חיים הנקבעת מראש על ידי החברה .נשמת
האינדיגו מתמרדת כנגד כליאה ובלימה .היא מבקשת לבטא את מהותה כניצוץ אלוהי בחופשיות
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ובשמחה .מה שהיא מקבלת הוא לעתים קרובות מערכת מחניקה ומשעממת המכונה "בית-ספר",
ששואפת לחסל כל אינדיבידואליות ולגרום לילדים לציית לדפוס התנהגות וחשיבה מקובל .לאחר מכן
מגיעים "עבודה" או "קריירה" ,בהן הדפוסים הללו מזוקקים לצורת הישרדות ,הזוכה לגמול באמצעות
כסף .ובכן ,כך תופסים מתבגרי האינדיגו את חייכם ואת מערכת החינוך והקריירה שלכם.
כן ,נכון ,מתבגרי האינדיגו מביטים בכם ,בהוריהם ,ובקהילה ורואים אנשים שאיבדו את חירותם ואת
תשוקתם ,שחיים חיי שגרה משעממים המבוססים על הישרדות באמצעות עשיית כסף .האינדיגו
יודעים שלא בשביל זה הם הגיעו לפלנטה! יש ילדי אינדיגו שיש להם את הכוח למצוא את הנתיב
שלהם לתשוקה ולביטוי אישי .אבל רבים מרגישים לכודים לחלוטין על ידי המערכת ואינם רואים
עתיד לעצמם .כאן מתחיל המשבר הקיומי ...הם הופכים מדוכאים וכעוסים ועשויים לברוח אל
האלכוהול והסמים .חלקם מסרבים ללכת לבית הספר או למצוא משרות .ילדי אינדיגו שפשוט
נשארים בבית הפכו לתופעה שכיחה יותר ויותר .במקרים מסוימים ,אי-השתתפות זו בחברה משולבת
בשימוש בסמים ,בשתיית אלכוהול ובמרידה ,והתוצאה היא מצב אומלל מאוד בבית עבור כל בני
המשפחה.
ניהול המצב :כנות והשתקפות-עצמית
הצעד הראשון להתמודדות עם הבעיה הוא להבין שאין זה רק מקרה של "ילד בעייתי" ,אלא שזו בעיה
משפחתית או קבוצתית .הנער או המתבגר בעל התפקוד הלקוי מפגין תסמינים של בעיה שהיא חלק
מהמשפחה כיחידה .ההתנהגות והבחירות שלכם כמבוגרים בקהילה ובמסגרת תרבות חומרנית היא
שבראה דפוסי מחלה ואומללות עמוקים אלה .הבחירות שלכם מרעילות את ילדיכם ,ועליכם להכיר
בכך ולהתמודד עם זה .לעתים קרובות הבחירות שלכם עשויות להיות רעילות גם כלפי עצמכם ,אבל
אתם הדחקתם תגובות אלה מתוך הצורך שלכם להשתלב ולהצליח .ילד האינדיגו שלכם לא ילך בנתיב
ההדחקה ואבדן התשוקה כמותכם ,אבל הוא או היא ישקפו זאת עבורכם בדפוסי התפקוד הלקוי
שלהם עצמם.
זו המשימה "הרוחנית" של ישות האינדיגו ,לתפקד כ"מראה" לתפקוד הלקוי בחברה ,כדי שזו תוכל
להחליפו בדבר-מה מאוזן ובריא יותר .יש לחכות ולראות מה יהיה "דבר-מה" זה .אתם נמצאים עדיין
בתקופת שינוי ומעבר ,ומה שאתם מרגישים במסגרת המשפחות שלכם עשוי להידמות ל"צירי לידה"
של דרך חיים אחרת .בינתיים ,המסר של הילדים שלכם אליכם הוא" :דרך החיים שלכם אינה עובדת
עבורי; אני לא יכול לעשות את זה" .האופן בו תגיבו עשוי לקבוע את נתיב החיים העתידי שלו או
שלה.
אל תנסו לאלץ את בני הנוער להשתלב .הדבר רק יגרום לטראומה גדולה ועמוקה יותר .המשבר צץ
כיוון שבני הנוער אינם מסוגלים לבטא את הצרכים והתחושות שלהם ואי לכך הפכו מיואשים .אתם
מתמודדים עם נשמה בעלת רטט גבוה יותר שנמצאת בטראומה ובייאוש ,כמו גם עם בני נוער
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כעוסים ובעלי תפקוד לקוי .אנו ממליצים לכם לפעול בשני שלבים כדי לפתור מצב זה ,אם הוא קיים
במשפחה שלכם.
 .1התמודדו עם הבעיות הפיזיות
אם למתבגר בעיות של תלות בסמים או דיכאון ,יש להתמודד עם בעיות אלה באמצעות טיפול וייעוץ
מקצועיים הולמים .אלה הן בעיות עמוקות-שורש של אומללות ואי התאמה שחייבים לטפל בהן
ולרפאן .כאשר ילד האינדיגו מפגין תסמיני משבר ,כבר קיימים כאב ונזק גדולים שניתן לרפאם רק
באמצעות עזרה מקצועית הולמת .חשוב למצוא את סוג העזרה הנכון .מתן תרופות נגד דיכאון או
ריטלין אינו סוג העזרה המתאים .ניתן להשתמש בתרופות ,אבל יש להשתמש בהן במקביל לייעוץ
אוהב ומרפא.
במקרים רבים ,המשפחה תצטרך לקחת חלק בתהליך הריפוי גם כן .יקירים ,זו תהיה הבנה חדשה
בחברה העתידית שלכם :המשפחה תצטרך להתייחס ל"בעיה" הקיימת אצל אחד מבניה ,כחוסר איזון
של המשפחה כולה .היא תבקש ריפוי ואיזון עבור המשפחה כולה ולא רק עבור בן המשפחה שמפגין
תסמינים של חוסר איזון.
 .2מתן חלופות חיוביות ותפקיד האמון והסבלנות
התפקיד שלכם כהורים ,לאחר שהתמודדתם עם ההתגשמויות הפיזיות של המשבר ,יהיה להציע
חלופות חיוביות ,לבטוח ולהיות סבלניים.
העולם משתנה במהירות .הוא הופך נוח יותר לילדי האינדיגו בכל יום .במהרה ,ילדי אינדיגו רבים לא
יצטרכו להתנסות במשבר כדי ליידע אתכם כיצד הם רוצים לחיות את חייהם .אתם ,כהורים,
כמטפלים וכמורים ,תאפשרו להם לקבל את ההחלטות שלהם .אתם תלמדו כיצד להעצים אותם לקבל
החלטות ,ולתמוך בהם בהחלטותיהם .אתם תעזרו להם לפתח את התשוקות והלהט הפנימיים שלהם,
כאשר תכירו ותרפאו את התשוקות והלהט הפנימיים שלכם .אבל לעת עתה ,למדו להיות עדינים עמם
וסבלניים .העבירו את המצב במשפחה לידי הרוח והמלאכים לשם ריפוי ואיזון ,ואפשרו את תהליך
הריפוי ואת כל שיביא עמו .אתם תגלו שכל בני המשפחה יצטרכו להשתנות ולשקול מחדש את
חייהם .אבל ברגע שתעבירו את המצב לידי הריפוי ,האמינו שהוא אכן יתרפא.
למדו לחיות עם ילדי האינדיגו שלכם מיום ליום ,במקום להתענות בשאלת עתידם .חגגו את הריפוי
שלהם ואת ההישגים שלהם ,גם אם הם קטנים בזמן הזה .חגגו את הווייתם ~ ואל תדרשו מהם
דרישות שהם אינם יכולים להגשים .הבינו שאם תהיו עדינים ואוהבים ככל שהמצב יתיר ,הם בתורם
יהפכו כאלה גם כן .אפשרו לעדינות ,לחביבות ולכבוד להפוך לחלק מהאינטראקציות ההדדיות שלכם.
ברגע שאנרגיה זו תוצג ,נסים יכולים להתרחש .אתם תהיו עדים לנס ריפויו של האינדיגו "הבעייתי"
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שלכם .ניתן לרפא את המשבר אם תבינו שהוא שם כדי ללמד אתכם ולרפא אתכם גם כן .כל שדרוש,
יקירים ,הוא שיתוף הפעולה שלכם ,כהורים ,עם המדריכים הרוחניים והמלאכים והאמון שלכם בהם.
אנו כאן כדי לעזור!
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הרחבת התודעה אל הממד השישי
המלאך הנעלה מיכאל
יקירים ,ברצוננו לדבר אתכם על מתנה נפלאה שמוצעת לכם ,כעובדי-אור ,בזמן הזה .מאז ה 5-למארס,
כאשר רשת גן העדן הונחה ,אתם יכולים להרחיב את התודעה שלכם לממד השישי.
הפלנטה מעוגנת לגמרי במטריצת הממד החמישי שלה .הפלנטה מוכנה כעת לתמוך בבני אנוש בעלי
תודעת הממד השישי.
אלה מכם שהחליטו לקבל את ה"שדרוג" בזמן הזה ולהיות הגל הראשון של בני אנוש בממד השישי,
יחוו קרוב לוודאי כמה מהתסמינים הבאים:
•

תחושת "אסטרונאוטיות" וחוסר קרקוע .כאשר התודעה שלכם מתרחבת יותר ויותר ,אתם
תתחילו להרגיש שוב כמעט כפי שהרגשתם כאשר התחלתם לראשונה במסע ההתעלות אל
התודעה הגבוהה יותר.

•

דומה שהזמן נע במהירות רבה מאי פעם .תדר הרטט הגבוה יותר של הממד השישי גורם
לממד החמישי להיראות "מהיר מדי" ,ויש צורך ל"האט" אל תוך הרטט הגבוה יותר של הממד
השישי .זכרו את הפרדוקס ,ככל שהרטט או התדר גבוהים יותר ,הם באים לידי ביטוי
באיטיות רבה יותר במישור הפיזי!

•

מיגרנות חזקות וכאבי בטן עזים .כאבי הבטן עשויים להיות מלווים בתחושת "שריפה" באזור
הצ'אקרה השלישית והצ'אקרה הרביעית ,ולפעמים גם עד הצ'אקרה החמישית .תסמינים אלה
הם חיווט מחדש והפעלתם של מרידיאנים חדשים .צ'אקרת המצח וצ'אקרת הגרון מושפעות
במיוחד ,כערוצים לתדרי הרטט של הממד החמישי והממד השישי .כאב הבטן מורגש כאשר
התדרים הנמוכים יותר מסתגלים לזרימה המוגברת של הקונדליני בגוף ,בעת שאנרגיות
הממד השישי מתחברות.

•

טשטוש הראייה ,כאילו אינכם יכולים לראות עוד בבירור .אתם עשויים להרגיש שהעיניים
שלכם נחלשות .זו תוצאה של השינויים והחיווט המחודש בצ'אקרת המצח.

•

כאב באזורי הגב והצוואר ,המלווה בכאב ראש קל .שוב אלה הם תסמינים של חיווט מחודש
בין הצ'אקרה החמישית לצ'אקרה השישית.

•

תסמיני "ניקוי" רגילים של המעבר הממדי :סחרחורת ,שלשול ,כאבי פרקים ,בחילה ,חוסר-
התמצאות ,דפוסי שינה לקויים ,תשישות .תסמינים אלה מתרחשים בשעה שהגוף מסתגל
לתדרים החדשים.

•

תחושה של "חיים בחלום" .החיים נראים "מוזרים" במידה גוברת והולכת .תחושה זו יכולה
להיות תוצאה של סנכרון או "צירופי מקרים" .או משום שאתם הופכים מודעים לטבע
האשלייתי של המציאות ,ודבר אינו נראה עוד "אמיתי".
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•

התגברות של שמחה ,עליזות ותחושת הרפתקה .הממד השישי הוא ,ככלות הכל ,ממד מגרש
המשחקים!

•

יצירתיות ותשוקה מוגברות ,הבאות לידי ביטוי בדרכים רבות ,שכולן שמחות ועליזות.

•

חיבור על-חושי לדולפינים ,ללווייתנים ,לפיות ולרוחות הטבע ...אזרחי הממד השישי.

מתנת הממד השישי הניתנת לכם ,יקירים ,תהיה התעצמות ביכולות העל-חושיות והטלפתיות .אתם
תהפכו מודעים במידה גוברת והולכת לאותן ישויות-אור מעודנות המאכלסות את הממלכות הממדים
הגבוהים יותר .ואתם תהפכו מודעים לכך שגם הן "המשפחה" שלכם ו"קרוביכם" על הפלנטה.
לכן ...עובדי אור יקרים ...חגגו את הגעתכם לממד השישי .זה התדר של התמימות והאהבה הגבוהות
יותר שמהווה את האנרגיה של גן העדן שיהיה כדור הארץ החדש.
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רשת גן העדן וכדור הארץ החדש :יונקי הים ,ישויות שמימיות ורוחות הטבע
בהדרכת האלוהים ,המלאך הנעלה מיכאל ,תודעת הדולפינים והלווייתנים וקוואן ין
בין שער הכוכבים של ה 12:12-שהיה בדצמבר  2004ושער הכוכבים שנערך ב 5-למארס ,2005 ,הידוע
גם כשער פי ,אימא אדמה עברה שינוי גדול בעצם מארג ומהות ישותה כפלנטה .שינוי זה השפיע על
כל ישות חיה שעל הפלנטה .אנו ,כבני אנוש ,חשנו בהאצה בתדר הרטט של הפלנטה ובהאצה מקבילה
גם בחיינו .אנו לומדים במהירות רבה את משמעות החיים בממדים החמישי והשישי .כיוון שאף-על-פי
שכדור הארץ מעוגן כעת בממד החמישי ,יש לנו גישה לממד השישי כמקום שבו אנו יכולים לשחק
ולברוא.
בדצמבר  2004דיווחנו על עירוי של מה שקראנו בשם "תדר גן העדן הלמוריאני" ששודר מהמרכז
הגלקטי .זהו תדר אור כחול-ירוק או אקוומרין עוצמתי שהחל לעורר או להפעיל את תכנית גן העדן
הלמוריאני ,או את התבנית המקורית לשלמות האלוהית הטמונה בדנ"א או ברשומות האקשיות של
הפלנטה וכל הישויות על הפלנטה .היא הונחה שם על ידי מלאכי האלוהים כחלק מהכוונה המקורית
לבני האדם ולצורות החיים האחרות שעל הפלנטה.
התכנית המקורית אבדה כאשר בני האדם החלו נעים אל התדרים הנמוכים יותר בזמנה של אטלנטיס.
משמעות "הנפילה" אל התדרים הנמוכים והדחוסים יותר הייתה שבני האדם היו מסוגלים לחקור את
הרמות הדחוסות יותר ,אבל הם איבדו קשר עם התועלת והיופי של תכנונם המקורי לשלמות .הדבר
כלל את הזכות לבריאות מושלמת ,אושר ושפע .כל אלה מקודדים אל תוך התכנית המקורית ,וכך גם
ידע על כלי הבריאה וההגשמה של כל הפוטנציאלים ,מממלכת הרוח לממלכת החומר הפיזית.
המסע דרך התדרים הדחוסים יותר תם .הפלנטה ואנשיה בחרו לטפס במעלה התדרים או להתעלות
חזרה לתדרים או לממדים הגבוהים יותר או המעודנים יותר .תהליך זה קרב לסופו ,בשעה שהפלנטה
התייצבה בממד החמישי .בעת שכדור הארץ משתנה לפלנטה של הממד החמישי ,היא תומכת בחיים
ובתפקוד רב-ממדיים .בני האדם של כדור הארץ החדש הם בעלי צורה פיזית ויכולים לתפקד בממלכה
החומרית .אבל יש להם גם גופי אור ,והם נמצאים בבית במידה שווה גם בממלכות האור והאנרגיה.
בעתיד ,אתם ,כבני אדם מהממד החמישי ,תהפכו מודעים במידה גוברת והולכת לתושבי הממד השישי
והממדים הגבוהים יותר .יונקי הים ,הישויות השמימיות ורוחות הטבע יהפכו לחבריכם ולתושבי כדור
הארץ של הממד הגבוה יותר.
לחוות את האנרגיות
ב 5-במארס ,שהיווה את שיאו של התהליך האנרגטי ,מלאכי האלוהים המפקחים על כינון כדור הארץ
החדש ברמת האור והצליל ,שילבו את תדרי גן העדן החדש אל תוך רשת הקריסטל החדשה של
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הפלנטה .טקס זה התרחש בהוואי ,בניהולה של פלה ,אלת האש של הוואי ,יחד עם איזיס ,מאאט
וקוואן ין ,כדי להבטיח שהאיזון והאהבה ללא תנאי יקודדו אל תוך המטריצה עבור כדור הארץ החדש.
אבל הטקס נערך שוב ושוב מסביב לפלנטה ,ותדר גן העדן שולב אל תוך רשת כדור הארץ בכל מקום
בו התכנסו אנשים כדי לקבל את האנרגיה אל תוך כדור הארץ ואל גופם .היות שכן ,ממש כפי שכדור
הארץ קיבל את המטריצה החדשה או את הדפוסים הגיאומטריים המקודשים של כדור הארץ החדש,
כך גם בני האדם קיבלו גיאומטריות חדשות עבור תבניות גופם הארצי .המשמעות של דבר זה היא
עצומה ,כפי שנסביר בהמשך מאמר זה כאשר נדבר על תכנית גן העדן עבור הגוף האנושי של כדור
הארץ החדש.
אנשים רבים דיווחו על תחושות חזקות בגופם ,בייחוד אלה שהשתתפו בטקסי ה 5-במארס .אני
אישית חוויתי תסמינים פיזיים חזקים מאוד הקשורים לניקוי וטיהור ,במשך שבוע לפני טקס ה5-
במארס ,ואז במשך כיומיים לאחריו .הדבר לווה בתחושה של שמחה ואושר עילאיים ,ובהתרגשות
גדולה.
קיבלתי מכתב זה מאנדרו טריווינו ,שהוא המנהל של  .Spiritual Image Productionsאנדרו מתאר
את התנסותו עם האנרגיות:
"האנרגיות היו שונות ממה שאני רגיל לחוות בפורמט זה .בתחילה ,התחלתי להיכנס למצב דמוי-
טראנס עם חיוך גדול על פניי .הפעמים הבודדות האחרות שבהן חוויתי מצב מסוג זה באינטנסיביות
דומה או אף חזקה יותר היו כשחשתי אושר עילאי בנוכחותם של אמאצ'י ,סאי באבא ,יונאמאן
ובודהה מטריאה בלשון המעטה.
 ....אף-על-פי-כן ,בסופו של דבר היה עליי לעצום את עיניי משום שהאנרגיות היו כה שקופות
ומהפנטות .ישבתי אפוא במשך הרגעים הבאים ופשוט אפשרתי להתנסות הזאת להתרחש ולהכריע
אותי.
בעבר כאשר הבאתי אנרגיות בדרך זו או שהן השפיעו עליי בדרך זו ,הן היו שונות .לפעמים האנרגיות
היו אהבה טהורה שבה האנרגיה הייתה משכרת .רחומה ועמוקה יותר כביכול .פעמים אחרות
האנרגיות היו רגשיות ובעלות הודיה וחסד עצומים ,עד לנקודה שבה בכיתי משמחה ומאהבה ...לפני
כשנתיים וחצי כאשר ליוויתי את אמאצ'י ) (www.ammachi.oreואת הפמליה שלה ,חוויתי בניו-יורק
סוג אחר של אנרגיה אלוהית זו .אנרגיה זו הייתה יותר מקור עוצמה גולמי ,אולם עם אינטנסיביות
אלקטרו-מגנטית מדהימה .כמו הימצאות בנהר של אנרגיה שהיה זהוב וזוהר ,מוכן לסחוף אותי בכל
רגע נתון של הנצח .פעם נוספת שבה חוויתי זאת ,אף-על-פי שבמנות פחותות ,הייתה כאשר עשיתי
אהבה עם ידידתי ,שהיא חסידה של באבאג'י וראם דאס מהודו ...הפעם ,בספרייה ,שוב זה היה שונה.
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האנרגיות דמו יותר לגז מאשר היו אינטנסיביות .אולם הן היו אינטנסיביות דיין כדי להקיף אותי .כמו
כן דומה גם שהן השתלטו לגמרי על כלי הדם ומולקולות הדנ"א שלי .זה היה בדיוק כמו לראות את
הציורים של האמן אלכס גריי ) ,(http://alexgrey.comהמתעוררים לחיים בגופי .הרגשתי כאילו הוא
מטביע את אחד הציורים שלו בתוכי .אבל עם האנרגיה השקופה ודמוית הגז הזאת נובעת מידיי,
אצבעותיי וגופי".
אנדרו מתאר באופן מדויק למדי את הדרך שבה אנרגיה עוצמתית זו חודרת עמוק אל תוך הגוף
והדנ"א ,עד לנקודה שבה הוא הופך מודע לתהליך החיווט מחדש או לכך שניתנת לו מטריצה חדשה.
אני מרגישה שהוא גם קלט את האנרגיה של קוואן ין שהייתה חלק מהתהליך הזה .בתקשור שקיבלתי
בשבוע שקדם להפעלות של ה 5-במארס ,היא הדגישה את תפקיד האהבה ללא תנאי בתהליך
הטרנספורמציה שמלווה את רשת גן העדן .כל פרט שמקבל את האנרגיות החדשות חייב להיות מוכן
לשחרר את כל הדפוסים הדחוסים הישנים של הפחד והערכה העצמית הנמוכה שמהווים חלק
מהחיים בדחיסות הנמוכה יותר ,ולהתעלות בתדרים אל מקום של אהבה ללא תנאי ,בהם הוא מסוגל
להכיר באלוהות וביופי שלו עצמו .הכרה זו ,יותר מכל דבר אחר ,היא שמפעילה את תבנית גן העדן
בגופכם.
תכנית גן העדן עבור הגוף האנושי :הפעלת תבנית השלמות
כמו הפלנטה עצמה ,כל אדם מכיל בתוך גופו הפיזי תרשים או תבנית שמתעדים את העיצוב המושלם
שהונח שם ככוונה המקורית על ידי מלאכי האלוהים .הכוונה המקורית לחיים האנושיים הייתה לשכון
בגוף פיזי שהוא מושלם בכל דרך ושנעשה ב"צלם" מקור האלוהים או הבורא .שהוא מושלם .כלי
לתודעת האהבה האלוהית ללא תנאי והדחף לחקור ולצמוח .חולי ,מחלה ומוות ,כפי שאנו מכירים
אותם ,לא היו חלק מהכוונה והתכנית המקוריות .הם נכנסו אפוא למציאות האנושית?
כאשר בני האדם נפלו אל החומר הדחוס והממד השלישי ,היו אלה שביקשו להחזיק בכוח ולשלוט
בבני אדם אחרים על ידי תפעול התורשה הגנטית שלהם .הדבר נעשה בדרך הפשוטה והיעילה ביותר,
על ידי החדרת אל תוך הגנים של רשומות הגופים הרגשיים והרוחניים ,את רעיונות הליקוי ,החטא,
הקרמה ,הסבל והמוות .אלה הוצגו כבלתי-נמנעים .ומשום שאתם מגשימים את הדברים בהם אתם
מאמינים ,בני האדם בממד השלישי החלו להגשים את התסמינים הפיזיים של האמונה שלהם
בליקויים ובהיותם "רעים".
המוות הפך לעונש ולסבל ,במקום למעבר שליו מהצורה הפיזית לצורה הרוחנית ,כפי שתוכנן להיות
במקור .המחלה הפכה להתגשמות האמונה באי-כשירות הגוף החומרי לשאת את המהות הרוחנית.
ולכן ,באמצעות מניפולציה זו ,בני האדם קידדו רעיונות הקשורים למחלה ולמוות אל תוך הרשומות
הגנטיות שלהם ,ובמצב זה נשארו והמשיכו להפיק תוצאות אלה.
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אבל ...בזמן הזה ,בני האדם עולים במעלה הממדים ומתחברים מחדש לתבנית השלמות ,וליופי
ולאלוהות שלהם .ובתהליך זה המכונה התעלות ,הם משילים ומשחררים את כל הפחדים ורגשות
האשמה מהגלגולים הקודמים בנוגע להיותם חוטאים ולא מושלמים .מצב זה משתחרר מתוך הדנ"א
והרשומות הגנטיות ,ובני האדם מגלים מחדש את הכוונה המקורית שלהם לאהבה ולבריאות
מושלמת.
זוהי מתנת ההתעלות .ומאז ה 5-במארס יכולים כל בני האדם בכדור הארץ של הממד החמישי להפעיל
את תבנית השלמות האישית שלהם או את רשת גן העדן.
ככל שרשת זו מופעלת ,אתם תגלו שהבריאות שלכם תשתפר ושתהליך ההזדקנות יאט .תתלווה לכך
תשוקה לחיות בדרך בריאה יותר ,לאכול היטב ,להתעמל ולישון הרבה .תבנית השלמות תאמר לכם
מה הגוף שלכם צריך כדי לתפקד בבריאות מושלמת ,כפי שהייתה הכוונה המקורית.
המסר שקיבלתי בשבוע של ה 5-למארס מהמלאך הנעלה מיכאל ,היה שבני האדם יכולים כעת להפוך
לבני אלמוות .הוא לא התכוון שבאותו הגוף ,אלא כפי שהוא הסביר לי זאת ,משמעות הדבר היא
שהתודעה תוכל כעת להמשיך ,וישות תוכל לעבור מתקופת חיים אחת לאחרת ומכלי אחד לאחר
מבלי לפגוש בצעיפי השכחה שהיו במקומם זמן כה רב .בדרך זו ,אנו נחווה פעם נוספת את תחושת
החיים כאינסופיים וכנצחיים ,אף-על-פי שאפשר שיהיה עלינו לעבור את התהליך הידוע רשמית
כ"מוות".
תושבי הממד השישי
כאשר בני האדם נפתחים לגמרי לתודעת הממד השישי ומתחילים לחוות את השלמות והשמחה של
מי שהם ,הם יפגשו בתושבי הממדים הגבוהים יותר של הפלנטה .הם יהפכו מודעים לרמות התודעה
הטהורות והמעודנות יותר שתמיד היו שם ,אך שהיו נסתרות מהבנת הממד השלישי.
יונקי הים של הפלנטה והחיבור לסיריוס
משפחת יונקי הים של הפלנטה ,הכוללת את הדולפינים והלווייתנים ,זקנה בהרבה מהמשפחה
האנושית .הם מפותחים יותר וחיו בממדים הגבוהים בעת שבני האדם נפלו אל הממד השלישי.
משימתם היא לסייע לבני האדם לטפס במעלה הממדים חזרה אל השישי ,והם עושים זאת בשמחה.
לכן יש עניין גובר בדולפינים ובלווייתנים בשנים האחרונות .בשעה שכתבתי מאמר זה ,ידידה מארצות
הברית שלחה לי דיווח מהחדשות על להקת דולפינים שנכנסה למפרץ חיפה בישראל וגרמה למהומה.
אנשים רבים בנמל ראו אותם ובאו לצפות בהם משחקים במים .המדענים חששו שהם יושפעו על ידי
המים המזוהמים והרעילים של הנמל .והייתה חרדה שהם מנסים להעלות את עצמם על החוף .אבל
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לא ,הדולפינים שיחקו מעט ואז חזרו אל הים הפתוח .הם רק התקרבו אל החוף כדי לעבוד עם כמה
בני אדם במקום על הפלנטה שזקוק לכך ללא ספק .ויש דיווחים גוברים על סוג זה של התנהגות מצד
הדולפינים ,אפילו במקום מגורי בדרום אפריקה.
מקורם של הדולפינים והלווייתנים הוא בסיריוס .הם זרעי כוכבים שבאו לפלנטה כדי לעבוד עמנו
כמורים וכמרפאים.
דולפינים בעיקר הם מאסטרים בריפוי קולי ,ויש דיווחים רבים על בני אדם שנרפאו בעקבות מפגשים
עם דולפינים .דולפינים גם מקרינים שמחה ,ואלה שבאים עמם במגע קולטים לעתים קרובות את
השמחה והאושר שלהם .אבל לדולפינים דרך למשוך את בני האדם אל תוך מרחבי הממדים הגבוהים
יותר של השלווה והמודעות המוגברת .שמעתי סיפורים רבים על אנשים שחוו אירועים משמעותיים
ומסונכרנים לאחר מפגשים עם דולפינים או אפילו רק עם תודעת הדולפינים.
הדולפינים הם מורי התודעה והמודעות הגבוהות יותר .בני האדם יכולים ללמוד מהם כיצד להיות
בממד השישי או בזמן ובמרחב ההולוגרפיים.
לווייתנים ,מצד שני ,הם שומרי הרשומות האקשיות או רשומות הדנ"א של הפלנטה והם עובדים כדי
לשמר את רשתות הקריסטל של האוקיינוסים ,בעזרת הדולפינים .השירים שלהם משדרים מידע
וקודים כוכביים אל תוך רשתות האוקיינוס .מאז ה 5-במארס ,הם החלו לעבוד כדי לחבר את רשתות
האוקיינוס עם רשתות האדמה ,ולהאיץ את התפתחות התודעה בקרב בני האדם.
משפחת ישויות הטבע :הדיוות ,רוחות הטבע והפיות
כאשר בני האדם חיו עדיין בשלמות הממדית הגבוהה והמקורית שלהם בלמוריה ,רוחות הטבע
שטיפלו בצמחים ובמינרלים ובבעלי החיים של הפלנטה היו חבריהם ובני לווייתם הקבועים .אבל
כאשר בני האדם נפלו אל תוך הממד השלישי ,הם לא יכלו עוד לראות את חבריהם בגופם הקל
והמעודן יותר.
לאחר זמן מה ,הם החלו לחשוש מפני הישויות הללו ,וניסו לסלקן באמצעות טקסים של אמונות
טפלות.
בני האדם החלו לחיות בדרכים שהתעלמו מהרגישויות של אלה שהתמנו להיות שומרי עולם הטבע.
וכך הם החלו לסגת מעולם בני האדם .הם עברו ליערות העמוקים ,למערות ולהרים ,ובהדרגה נדחפו
עד אשר נאלצו להיכנס אל תוך אימא אדמה עצמה .ולכן נשארו מעט מאוד פיות או רוחות טבע על
הפלנטה ,והעבודה עבור אלה שנשארו קשה ואינה מספקת.
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אבל רוחות הטבע מוכנות תמיד לעבוד עם אלה שמכבדים ומזמנים אותן .הדוגמה הטובה ביותר לכך
היא עבודתה של איילין קאדי בפינדהורן .מה שהושג על ידי קבוצת אנשים קטנה זו בעזרת הדיוות
ורוחות הטבע הוא דבר מדהים .וזה יהיה המודל למה שיוגשם על הפלנטה כאשר קהילות קטנות של
אנשים שהגיעו לרמת התודעה של הממד השישי ,יתחילו להזמין את רוחות הטבע והפיות לבוא
ולעבוד עם בני האדם כדי לברוא מחדש את גן העדן על הפלנטה.
זה יהיה תהליך הדרגתי ,אבל הוא יתחיל השנה במקומות רבים ברחבי הפלנטה .בני אדם שזו
משימתם וזה ייעודם ירגישו משיכה למקומות מסוימים על הפלנטה ,בהם הם יעבדו עם רוחות הטבע
כדי להפעיל ולברוא את גן העדן החומרי או הפיזי .ונאמר לי שהדבר יתרחש בהוואי ,ובאתרים נוספים
אחרים על הפלנטה במסגרת השנה הנוכחית.
איך יראו פיה או רוח טבע? ובכן הנה כמה תמונות יפהפיות .את הראשונה צילמתי בגן שלי לפני כמה
חודשים ,את האחרות צילם אריאל קיי בגבעות שמעל ברקלי שבקליפורניה ב 8-למארס.
ישויות שמימיות...
ולבסוף ...בני האדם שבממד השישי יפגשו בתושבי הממדים הגבוהים יותר מהשישי .אלה כוללים את
אותן ישויות המכונות בפינו מלאכים ...אבל גם את אותן ישויות שלא שייכות לפלנטה שלנו .אלה הן
ישויות בעלות אינטליגנציה גבוהה ממערכות כוכבים וגלקסיות אחרות שמתקשרות עם בני האדם
ועובדות עמם.
ישויות אלה נודעו בעבר בשם "חוץ-ארציים" ,אבל מתוך יחס של כבוד לתודעה הממדית הגבוהה יותר
שלהן ,אנו נכנה אותם כעת בשם "ישויות שמימיות" .אלה הם ישויות ומורים בהם אתם פוגשים
במישורים האחרים ,בחזיונות ,בחלומות ובאמצעות תקשורים .הם עבדו עם בני אדם במשך תהליך
ההתעלות ולאחריו ,וימשיכו לעבוד עמם.
אבל עכשיו ,כיוון שאנו נעים כמין אל מעבר לפחד ואל האהבה ללא תנאי ,אנו נמשוך רק את המורים
והישויות השמימיות שיעבדו עמנו באהבה ולקראת התפתחות הפלנטה למקום של הרמוניה ואהבה...
כפי שהייתה הכוונה המקורית של מלאכי האלוהים על פי המנדט מהמקור!
לכן ...כל שנותר לומר הוא ...ברוכים הבאים לממד השישי.
זה באמת הבית!
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משמעות החמלה במחזור זה
הוראת קוואן ין
ישויות אור יקרות ביותר ,מטרתו של מסר זה היא להביא לכם את שמחת חוויית החמלה ותרגולה
בהרפתקת חייכם על כדור הארץ .כיוון שאתם כאן ,אהובים ,כדי להתפתח באמצעות מתן שירות
לאחרים .ושירות זה מבוסס על חמלה .ואף-על-פי-כן ,אנשים מעטים מאוד מבינים באמת את
משמעות החמלה .במונחי השפה המילולית ,משמעותה "להרגיש" ברגשות האחר .או לפגוש אחר
"ברגש" .אנשים רבים מפרשים זאת במונחים רגשיים ,מניחים שמשמעות הדבר היא להרגיש רחמים
או חביבות .אבל אין זה כך.
חמלה משמעותה לראות באמצעות הלב ,או לראות ברגש .הלב אינו מקום הרגשות ,אלא מושב
האהבה האוניברסלית שבתוך בן האנוש .הוא מקום האינטואיציה והחיבור הרוחני .הרגשות
שמשויכים ללב הם שמחה ,אחדות ואושר עילאי .לכן ~ כאשר אתם רואים באמצעות הלב ,אתם
רואים את האחדות שאתם חולקים עם אחרים .ובהכרה זו ,מרגישים באושר העילאי של המקור
האוניברסלי שבתוך עצמכם ,באמצעות חיבור ושירות אלה .לכן ,שירות המבוסס על חמלה אינו
"עזרה" או אפילו "הוראה" ,אלא "שיתוף" שמבוסס על השמחה של החוויה האנושית המשותפת .ניתן
אולי לכנות זאת "ריפוי" ,כיוון שהדבר מעורר באחרים את תחושת האנושיות וה"אחדות" המשותפת
שלהם במסגרת המשפחה האנושית.
לכן ,לראות בחמלה משמעותו לראות שמחה .אם משהו או מישהו מעניקים שמחה ,הנאה ,שלום,
אהבה ושלווה ,אזי הם נחווים מהלב .אולם אם אתם חווים או רואים צער ,אבל וכאב ,אזי אתם
חווים באמצעות הרגשות .אלה הם מצבים אשלייתיים המופקים על-ידי האגו שאינו מסוגל להבין
אחדות .הם אינם אמיתיים .רק אהבה אוניברסלית היא אמיתית.
אולם על הפלנטה שלכם רבים מבינים את משמעות החמלה כ"סיוע" לאחרים שמזלם לא שפר
עליהם .ואף-על-פי שסוג זה של עבודה אכן הכרחי וראוי להערצה ,הוא נחשב לצדקה ,ואינו מכיל את
המשמעות הבסיסית של שירות רחום .הפלנטה שלכם מכורה למצבים של כאב ,אבל וצער .אמצעי
התקשורת שלכם מלאים בדיווחים על אסונות ומוות ,ואי לכך אתם מבלבלים בין תגובות רגשיות של
רחמים והשתתפות לבין חמלה.
יקירים ,הבינו שחמלה היא שירות רוחני .מציאת שמחה ושלווה בתוך עצמכם והעברתן לאחרים.
משמעות הדבר היא שיהיה עליכם לשחרר התמכרויות לאסונות ,לסבל ולדרמות של כאב .אל תבראו
אותם בחייכם ואל תתמכו בהם בחיי אחרים .במקום זאת ~ מקדו את הלבבות הרחומים שלכם
בהבאת אנרגיות חיוביות ,אהבה ומסרי התקווה והאחדות לכל מי שאתם פוגשים .זוהי חמלה!
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כדור הארץ החדש יהיה מבוסס על הבנת החמלה .בכדור הארץ החדש יהיה עליכם לחיות אמת זו ~
שרק האהבה היא אמיתית ושרק אהבה ושיתוף הם חוויות אמיתיות ותקפות .אנו מבקשות מכם,
אהובים ,לזכור זאת בשעה שאתם מעניקים את השירות שלכם לפלנטה במחזור הבא.
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סדרת "בריאת נסים" של כדור הארץ החדש
מפתח מס'  :1לברוא ולקרקע חלומות
עובדי אור יקרים ביותר ,אנו מדברים רבות על כדור הארץ החדש כמקום שבו נוכל כולנו לברוא את
חלומותינו .ואנו דנים בשינויים ובטרנספורמציות שלנו .ואף-על-פי-כן ,כאשר אני מדברת עם רבים
מכם ,דומה שאתם מתוסכלים ותשושים ,כיוון שבמציאות אינכם חשים קרובים יותר לבריאת
ולהגשמת החלומות שלכם .אתם מרגישים כמצויים ב"לימבו" ,שאינכם הולכים לשום מקום ,ואף-על-
פי שאתם יודעים היכן הייתם רוצים להיות ,דומה שמסיבה כלשהי אינכם מגיעים לשם.
מטרת סדרת המאמרים הזאת היא להעביר את הוראת המלאך הנעלה מיכאל בכל הקשור למיומנויות
חיים הדרושות לחיים ממדיים גבוהים יותר בכדור הארץ החדש .לחלוק אתכם את המפתחות
הפשוטים אשר יפתחו את הדלתות למציאות חדשה .כיוון שלעתים קרובות זו הבעיה ,עובדי אור
יקרים .רבים מכם אכן תקועים .אתם יודעים שהכל השתנה ,אבל אתם עדיין חיים ופועלים על-פי
דפוסים ופרדיגמות ישנים ששוב לא עובדים עבורכם.
הכל שונה כעת
אם אתם באמת מקבלים שכדור הארץ עבר למטריצה ממדית אחרת ,הידועה כממד החמישי והממד
השישי ,אזי יהיה עליכם לקחת בחשבון שדרכי החשיבה וההוויה שהיו תקפות בעבר אפשר שאינן
תקפות עוד!
דבר אחד הוא לדבר על שינוי .אבל אתם ,כגל הראשון של עובדי האור ,חייבים לחיות את השינויים
שלכם לכדי הגשמה.
המפתח האמיתי לחיים ממדיים גבוהים יותר הוא שאתם עכשיו בוראי הנסים .והדבר שלו אתם
זקוקים כל-כך ,יקירים ,הוא קורס רענון בבריאת נסים .כיוון שבתוך עצמכם אתם יודעים מיומנויות
אלה ,אבל תקופות חיים כה רבות במגבלה ובהתניה של הממד השלישי הותירו אתכם אובדי עצות
בכל הקשור לשאלה כיצד לתבוע לעצמכם מחדש את המהות היצירתית שלכם .ולכן ,המלאך הנעלה
מיכאל מציע מפתחות פשוטים אלה שיסייעו לכם להתחיל לברוא את הנסים שלכם וכך להפוך לבוראי
נסים של כדור הארץ החדש.
אז מה הם החלומות שלכם?
זה השלב הראשון ,לדעת מה אתם רוצים לברוא .אנשים רבים נתונים להתניית החברה שלהם
וציפיותיה ,וצריכים להרוויח כסף .הם איבדו קשר עם התשוקות והחלומות היצירתיים האמיתיים
שלהם.
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ראשית ,החליטו האם החלומות שלכם הם באמת החלומות שלכם ,או אם אתם פשוט עובדים עבור
משהו שהותניתם להאמין שהוא נכון עבורכם .חקרו את התשוקות שלכם .מה אתם אוהבים לעשות?
מה רציתם להיות כשהייתם ילדים? איך יכולים החלומות הללו להפוך לחלק מהמציאות שלכם
כבוגרים? וכיצד התשוקות הללו יכולות לתמוך בחייכם?
דעו ,עובדי אור יקרים ,שכל דבר שתבחרו להשקיע בו אנרגיה ותשוקה יהפוך לנתיב חיים משמעותי
ויעבוד עבורכם .כך אתם יוצאים ובוראים את המבנים אשר יתמכו בחלומות שלכם.
כיוון שאכן ,זה המקום שבו כה רבים מכם אינכם מסוגלים להתקדם קדימה .הותניתם לעבוד בתוך
מבנים שנבראו על-ידי אחרים ,ואי לכך יש לכם מעט מיומנויות בבריאת המבנים הפיזיים שלכם,
בתוכם תוכלו להגשים את החלומות שלכם .כיוון שיש שני שלבים להגשמה יצירתית:
הראשון הוא להיות יצירתיים.
השני הוא תהליך ההגשמה.
יצירתיות :משמעותה גישה לממלכת הרעיונות והתפיסות .משמעותה מציאת המקום שבו חושבים על
התשוקות והחלומות ומתכננים אותם אל תוך ממלכת הדמיון.
הגשמה :משמעותה התהליך שבו החלומות הללו נמשכים אל תוך המציאות הפיזית ,כדי שהחלומות
שלכם יהפכו למציאות פיזית על מישור הקיום הגשמי.
לכן ,בהתחשב בשני השלבים הללו ,בואו נראה איך ניתן לעשות זאת באופן מעשי ,כדי שתוכלו
להתחיל בתהליך של בריאת נסים וקרקוע החלומות שלכם.
החלום כרעיון או כתפיסה
תשוקות וחלומות באים אליכם כיוון שהם חלק פנימי טבעי של הצורך של נשמתכם לצמוח ,לחוות
ולהיות יצירתית.
תשוקה היא דחף יצירתי לחוות תחושות ורגשות מסוימים בצורה הפיזית .חלום הוא כאשר התשוקות
הללו הופכות כה חזקות עד שהן מהוות מקור קבוע של כוונה ,השתוקקות ומיקוד.
כל התשוקות הן מסרים מהנשמה שלכם בנוגע לנתיבים מסוימים של צמיחה ובחינה .אבל אתם,
כחלק מהישות שבגלגול הפיזי ,אלה שמוסמכים להחליט אילו חלומות ותשוקות תבצעו.
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אחת הבעיות בזמן הזה היא שכיוון שהאנרגיה כה תומכת בבריאה ,אתם בוראים אפשרויות
והזדמנויות במהירות כה רבה ,שאינכם יכולים לעמוד בקצב שלהן ,וכך הדברים נראים מבטיחים אך
אז נעלמים .הסוד הוא לברור ולבחור .אינכם יכולים לעשות הכל בו-זמנית ואינכם צריכים לעשות
זאת .יש הרבה זמן .לכן בחרו את החלום המסוים והתחילו בתהליך הבחינה.
הגדירו את החלום שלכם
משמעות הדבר שעליכם להבהיר ,מהי הכוונה שלכם ומה אתם רוצים לברוא .לדוגמה ,אם החלום
שלכם הוא גן יפהפה ,מלא בצמחים ובאנרגיה טבעית שופעת ,אזי התחילו בכך שתדמיינו אותו בעיניי
רוחכם.
חשוב בשלב הזה לראות לחוות אותו כתחושה ברמה עמוקה .ההיבט היצירתי של הישות שלכם אינו
לשוני ,אלא הולוגרפי או ויזואלי ,הוא מתפקד על-פי סימנים ויזואליים ומגיב אליהם במקום שפה
מילולית .אז ,אל דימויים הולוגרפיים אלה של התשוקה והעתיד האפשרי ,הוסיפו את דלק השמחה,
ההודיה והציפייה החיובית .הנס שלכם בדרך!
גם אם יש לכם רק חלקת קטנה של אדמה ריקה ,או כמה עציצים על אדן החלון ,אתם יכולים להתחיל
לברוא את הגן היפהפה שלכם ברגע זה בעזרת הטכניקות הללו.
לעשות את העבודה :בריאת מבנה שבתוכו יוכל החלום שלכם להתגשם
זה השלב החשוב ביותר בבריאת מרחב פיזי מכוון להגשמת החלום שלכם .זו בריאה של "גשר"
באמצעותו האנרגיה יכולה לעבור מהממלכה התפיסתית ומהממלכה הרוחנית אל הממלכה הפיזית.
המלאך הנעלה מיכאל קורא לזה "פתיחת ערוצים" באמצעותם האנרגיה יכולה לזרום אליכם ולהתחיל
להגשים את הדברים עליהם חלמתם ושאליהם השתוקקתם .במקום זה גם נכנס לפעולה תפקיד
הסנכרון .הממלכה האנרגטית אוהבת את משחק הסנכרון ,או משיכת אנרגיות דומות .אתם תגלו
שברגע שתביאו חלום לשלב זה ,אתם תתחילו למשוך אליכם אנשים והזדמנויות שיעזרו לכם לבנות
או להבנות את החלום שלכם.
התפקיד שלכם הוא להיות פתוחים להזדמנויות הללו ולהיות מסוגלים להשתמש במה שמוצע לכם
על-ידי הממלכה הרוחנית או האנרגטית ,בתגובה למה שאתם שלחתם החוצה באמצעות התשוקות
והחלומות שלכם .התגובות וה"תשובות" שנשלחות על-ידי ההיבט הגבוה יותר והרוח שלכם יאמרו
לכם גם היכן אתם עשויים להזדקק "לצבוט" מעט את החלום שלכם.
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בשלב זה טוב לפעול על-פי עקרונות "ההדמיה היצירתית" .פתחו קובץ או יומן והתחילו לתכנן כיצד
יתגשם החלום שלכם .בגן ,לדוגמה ,תוכלו לאסוף תמונות של הצמחים שאתם רוצים ,למצוא מידע
על האקלים ,המים והדשנים .לקחת קורס בגינון או קורס בגינון נוף ,לפגוש אנשים בעלי חלומות
ותשוקות דומים .בדרך זו ,אתם תתחילו לברוא את היסודות או המבנים אל תוכם יוכלו החלומות
שלכם להתגשם.
קבלת תמיכה עבור החלום שלכם
לעתים קרובות זה תחום קשה בקרקוע החלום ,כיוון שבכדור הארץ החדש כל פרוייקטים ההגשמה
הם פרוייקטים קבוצתיים ,בהם תפיסות השיתוף והתמיכה הם המפתחות.
באנרגיה הישנה היה אפשרי להשיג דברים "לבד" ,אם היה לכם די כסף לקנות את התמיכה לה
הזדקקתם .אבל ,כסף אינו המטבע של כדור הארץ החדש .לכן עובדי אור רבים כל-כך נאבקים עם
משאבים כלכליים בזמן הזה.
ההדרכה שלכם מראה לכם שכסף הוא לא הדבר הדרוש כדי לברוא את החלומות שלכם ואת כדור
הארץ החדש ,אלא ההשתתפות ,התמיכה והשיתוף .למעשה ,ניתן לומר שהמטבע של כדור הארץ
החדש הוא אהבה ללא תנאי ,שיתוף ותמיכה .לכן ,ככל שתוכלו לחלוק את חלומותיכם עם אחרים ,כך
תקבלו יותר תמיכה להציב מבנים אלה במקומם ולהתחיל להגשים את החלום שלכם.
לכן ,כדי להפוך עתה את פרוייקט הגן שלכם למציאות ,יש לכם את התמיכה ואת העזרה מצד אנשים
בעלי כוונות וחלומות דומים .הם מחליפים צמחים ,רעיונות ועבודה במאמץ יצירתי להגשים גנים
יפהפיים .החלום שלכם יזכה בתמיכה ויגיע לכדי הגשמה אם תתמכו גם בחלומות ובתשוקות של
האחרים .זה תהליך של שיתוף ואכפתיות שמסייע לברוא נסים.
לקרקע את החלום
בשלב זה כבר יהיו לכם את כל ההזדמנויות המסונכרנות ואת האנשים הדרושים לכם כדי להגשים את
החלום שלכם .כעת הדבר תלוי בכם ועליכם להחזיק באנרגיה ולמקד אותה לכדי הגשמה .חלומות
רבים נכשלים אפילו בשלב מאוחר זה כיוון שהחולם מאבד עניין ומיקוד ,ומתחיל לחלום על משהו
אחר ,ובכך מתחיל במחזור הגשמה חדש לגמרי .החזקת החזון ומיקוד המאמץ והאנרגיה הם מרכיבי
המפתח שיאפשרו את ההגשמה המוצלחת של החלומות לכדי מציאות.
והמרכיבים הסודיים כאן הם כיף והודיה .אתם חייבים ליהנות ממה שאתם עושים .אתם חייבים
למצוא במעשיכם הנאה ותחושת הישגיות .ולכך חייבת להתלוות הודיה עמוקה לשמחת הבריאוֹת
שלכם .אפילו אלוהים אמר" :כי טוב" כאשר התבונן בבריאותיו .לכן ,הכירו במה שבראתם ,ראו כי
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טוב ,ואפשרו לבריאוֹת שלכם לגדול ולהפוך טובות אף יותר .הנאה והודיה מבטיחות הצלחה .כאשר
אחרים רואים היבטים אלה ,הם ירצו להשתתף בהם ויצטרפו אליכם בחלומכם .וכך הגן שלכם ילבש
צורה!
כדור הארץ החדש
עובדי אור יקרים ביותר ,כדור הארץ החדש הוא הגן שאתם בוראים .האם אתם יכולים לראותו? האם
אתם יכולים להרגיש בו? האם יש בו הנאה? האם אתם אסירי תודה? האם אתם חולקים ואוהבים
ומתפתחים?
אנו יודעים שרבים מכם תשושים מאוד לאחר השינויים ותהליכי הניקוי והאיזון האישיים שלכם .אבל
האנרגיה אופטימלית עכשיו לבריאת גן העדן שהוא כדור הארץ החדש .השתמשו בעקרונות כדי
לקרקע ולברוא את החלומות שלכם ,ברמה האישית וברמה הגלובלית.
הגיע הזמן להעביר את החלומות שלכם ממרחב "ראשכם" ואל תוך ההגשמה הפיזית.
המפתחות בידכם!
אתם הבוראים!
תיהנו בגן כדור הארץ החדש!
ואל תשכחו לומר תודה!
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כדור ארץ חדש זורח :שינויי כדור הארץ ועתיד הפלנטה
המלאך הנעלה מיכאל וילדי הקריסטל
ישויות אור יקרות ביותר ,בזמן זה של שינוי ומעבר ,אנו באים כדי לעודד אתכם ולתמוך בכם .אנו
רואים כיצד אתם עובדים עם הילדים היפהפיים שלכם כדי להפוך את הפלנטה לכדור ארץ חדש .ילדי
הקריסטל שהתגלגלו על הפלנטה במספרים גדולים מאז שנת  ,1998מסייעים לכם בתהליך המעבר
והטרנספורמציה.
ילדי הקריסטל ~ אותן ישויות עוצמתיות של אהבה ואור ~ מבקשים מכם לדמיין כיצד יראה כדור
הארץ החדש .מהו העתיד שאתם עוזרים לברוא?
כיוון שהפלנטה כולה התעלתה לממד החמישי ,ואמורה להתעורר לפני  ,2012אתם יכולים להיות
סמוכים ובטוחים שבני האדם ימשיכו לחיות בערים שלהם .אבל ערי העתיד יהיו מקומות שונים
מאוד .אתם תעבדו עם הילדים שלכם במטרה להבין כיצד יכולה עיר להפוך לחלק מגן העדן .כן ,רטט
גן העדן הופעל מחדש על הפלנטה ,והפלנטה חווה כעת את השינויים והטרנספורמציה שיאפשרו לגן
העדן הזה להתגשם.
חזון אחרית הימים הישן בוטל
יקירים ,המסר הדחוף ביותר מהילדים שלכם הוא שתרחיש "אחרית הימים" בוטל .דבר זה התרחש בין
שנת  1998לשנת  ,2000כאשר דנתם ב"חוזה" חדש עבור העתיד שלכם .הדבר התרחש על בסיס
אינדיבידואלי ועל בסיס קולקטיבי .אתם הסכמתם כפלנטה לבטל את הצורך בקטסטרופה ובהשמדה,
והסכמתם לאפשר את התרחשות המעבר לממדים הגבוהים יותר ולדרכי החיים החדשות באופן
השליו ביותר האפשרי.
ואף-על-פי-כן ~ נבואות אחרית הימים עדיין משתהות בקולקטיב האנושי ,וישנם אלה שמבקשים
להשתמש בהן ולעורר פחד באחרים באמצעות הנבואות והסיפורים הללו .אנו אומרים לכם שוב ,כל
אלה בוטלו .ילדי הקריסטל לא היו מסכימים להביא את התודעה המשיחית שלהם לפלנטה אלמלא
היה עתיד בהיר ונפלא שניתן לייחל לו בזמן הזה.
ואף-על-פי-כן ,כה רבים מכם מתעקשים להמשיך ולפחד מהשינויים הללו .כמה מצטטים את הנבואות
שנובאו בשלב מוקדם יותר .אבל יקירים ,רוב נבואות אחרית הימים נובאו על-ידי ישויות שלא הבינו
לגמרי את מתנת תהליך ההתעלות .מתנת ההתעלות הפכה נגישה לחלוטין רק בשנת  ,1987והיא
הייתה התהליך הקסום באמצעותו ה"סוף" בוטל והותמר לטרנספורמציה לרמה או להרמוניה גבוהות
יותר .אבל אלה שכתבו את הנבואות בשלב מקודם יותר לא ידעו זאת ,ולכן הפחד שלהם מהתהליך
הוקרן באמצעות מערכות האמונה שלהם ,ואי לכך הם פירשו את השינויים הללו כעונש לחטאי בני
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האדם .אין זה כך ,אהובים ,אין "חטא" אנושי שיש לכפר עליו באמצעות תהליך זה .זהו פשוט סופו של
מחזור אחד ותחילתו של אחר .ניתן לדמות את התהליך ללידה מחדש בדרך מודעת .רוגשת ,מרגשת,
ונפלאה ...חיים חדשים בהרמוניה חדשה של התנסות!
תהליך ההתעלות :לחשוב כבן אנוש גלקטי
תהליך השינוי והטרנספורמציה שאתם חווים עכשיו ,שכולל שינוי אקלימי וחברתי ,אינו נחווה רק על-
ידי הפלנטה ותושביה .כל הגלקסיה חווה מעבר והתעלות אלה ,והתהליך גם כולל את גלקסיית
אנדרומדה ,בעת שגלקסיית שביל החלב נעה לקראת הלהבה התאומה שלה בתהליך של איחוד נלהב
אשר השלמתו תארך מיליוני שנים .אך בזמן הזה תושבי שתי הגלקסיות מרגישים בהתעוררות האהבה
ללא תנאי שמושכת את שתי הגלקסיות זו לזו .אהבה גדולה זו משתקפת באהבה הגדולה שמופעלת
בלבבות בני האדם על כדור הארץ בזמן הזה.
כאשר תבינו את הטבע הקוסמי של האנרגיות המעורבות ,אתם תבינו שהשינויים האקלימיים
והטבעיים העכשוויים שמתרחשים על הפלנטה הם חלק מתהליך שינוי גדול יותר זה ,ואינם קשורים
כמעט בכלל להתנהגות האנושית .הם אינם בגדר עונש .הפלנטה אינה כועסת על בני האדם .נאיבי
לחשוב כך.
למעשה ,יקירים ,האמת היא שהפלנטה הסכימה לשינויים הללו .היא הסכימה לשנות את עצמה
ולהפוך לפלנטה אשר תארח מיליוני תושבים של המין האנושי המכונים "הומו קריסטוס" או אנשי
"הקריסטל" או בני אנוש "משיחיים" .כן ,הומו ספיאנס "מת" במהלך הטרנספורמציה .ו"הומו
קריסטוס" נולד ,בני אנוש הממוקדים בלב אשר יאכלסו את הפלנטה העתידית!
הומו קריסטוס אכן יחשוב כאזרח גלקטי .ילדי ובוגרי הקריסטל יהיו מודעים לעצמם כישויות אור רב-
ממדיות שמהוות חלק מהשלם הגדול יותר ,והם יבינו בברור שמציאויות רוחניות בממדים הגבוהים
יותר מעצבות ויוצרות מציאויות חומריות בממדים הנמוכים יותר .הומו קריסטוס יחיה בשתי
המציאויות .כפי שלמעלה ,כך למטה.
נכון גם ששום דבר בעברה של הפלנטה אינו מהווה ברומטר לשינויים הללו .כן ,היו שינויים דרמטיים,
כגון עידני הקרח והיכחדות הדינוזאורים .אבל זה היה לפני שהפלנטה הסכימה לקדם את פניה של
אוכלוסייה גדולה של הומו קריסטוס ולתמוך בה .הפלנטה אוהבת את תושביה ומטפלת בהם ,היא
אינה מבקשת במודע לפגוע בהם .כישות מודעת ואוהבת ,היא חותמת על חוזה של אהבה ותמיכה עם
כל נשמה אינדיבידואלית שמסכימה להתגלגל על הפלנטה הזאת .כן ,ישויות קריסטל יקרות ,זה נכון,
הפלנטה לא תאפשר לבני אדם להתגלגל בתוך ספרת האנרגיה שלה אלא אם היא יודעת שהיא תוכל
לאהוב אותם ולתמוך בהם .במצב הנפרדות שלכם ,רבים מכם פשוט שכחו את החוזה שערכתם עם
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הפלנטה .אתם שכחתם כיצד לתקשר עמה וכיצד לעבוד עם האחים והאחיות שלכם ,עם איתני הטבע
ורוחות הטבע.
כהומו קריסטוס ,כבני האנוש המשיחיים ,אתם תזכרו ותעבדו עם הפלנטה כדי לברוא את
הטרנספורמציה בה כבר התחלתם.
חזון כדור הארץ החדש ...כאן ועכשיו!
בכדור הארץ החדש ,אנשי הקריסטל יחיו בעיקר בערים ובקהילות .הם ילמדו שנית לתקשר עם
הפלנטה ולהאזין לקולה .הם ילמדו לנהל את המשאבים שלהם ולברוא את הדרוש להם.
הומו קריסטוס היא קבוצה או ישות חברתית .רווחת הקבוצה תקבל קדימות לרווחת הפרט .אבל
בתוך המסגרת הזאת ,צורכי הפרט יענו והוא יזכה בתמיכה.
מה אתם יכולים לעשות כדי לעזור לברוא כדור ארץ חדש זה או מציאות קריסטל זו? הילדים שלכם
מעודדים אתכם:
•

לחיות מהלב שלכם ולא מהראש .ללכת בעקבות הרגשות והאינטואיציות שלכם .הם יובילו
אתכם לאמת שלכם.

•

ללמוד להקשיב לכדור הארץ .ללמוד על איתני הטבע ורוחות הטבע .לחקור את מסורות
העבר מתוך מטרה לראות כיצד אבות-אבותיכם עבדו עמם ,אבל למצוא דרכים משלכם
להתחבר לשמיים ולארץ.

•

לחיות את האמת שלכם .לחיות מתוך אמונה שאתם אהובים ונתמכים על-ידי הממדים
הגבוהים יותר .לדעת שהדרוש לכם יינתן לכם ושתמיד תהיו בטוחים .אבל אתם חייבים
להיות ערים ומודעים להזדמנויות שזורמות אליכם מההיבטים הגבוהים יותר שלכם על גבי
זרם ההתגשמות .ללמוד להבין שהכל הוא בריאה-עצמית והשתקפות של התפיסות שלכם,
ושיש בידכם את הכוח לברוא מציאות שונה .הכל נתון לשינוי.

•

לחגוג את החיים .למצוא זמן לשיר ולרקוד ולהיות יצירתיים .אתם האומנים היצירתיים של
היקום .כך אתם מחזיקים באיזון שלכם במישורים הפנימיים ...על-ידי קביעת הכוונה לחגוג
את מתנות החיים והאהבה כפי שהן נחוות בכל יום.

ברוכים הבאים לכדור הארץ החדש.
הוא כאן!
הוא עכשיו!
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קריסטלים שהם זרעי-כוכב למוריאנים
ברוכים הבאים למאמר המיוחד שלנו על קריסטלים שהם זרעי כוכב למוריאנים .קריסטלים נפלאים
אלה חשובים במיוחד עכשיו ,כיוון שהם מבקשים לעבוד עם בני האדם בקרקוע ובהפעלת רשת גן
העדן החדשה על הפלנטה.
קריסטלים למוריאנים אלה נחצבים בברזיל .אלה הם קריסטלים גנרטורים שנוצרים באופן טבעי ,אבל
בעוד שהקריסטל קוורץ הברזילאי בהיר באופן טבעי ,קריסטלים אלה עמומים במראם .מאפייני הזיהוי
המיוחדים שלהם הם הקווים האופקיים על גבי אחת מהפאות שמסתיימות בצורת משולש.
הם נזרעו אל תוך הפלנטה בימים האחרונים של למוריה העתיקה ,ובזמן הזה יש להם משימה מיוחדת
מאוד .העבודה שלהם היא לברוא "גשר של זמן" בין התרבות הלמוריאנית העתיקה לבין כדור הארץ
החדש אשר יבנה על המטריצה או התבנית של "גן העדן" הלמוריאני.
קריסטלים למוריאנים הם "מאסטרים" בממלכת הקריסטלים .הם קשורים לכל הקריסטלים האחרים
בתוך ההולוגרמה הפלנטרית והם משדרים לקריסטלים האחרים את מסר האחדות ,האיחוד והאהבה
שהיה המפתח לאנרגיה של למוריה .עבודתם היא להפעיל מחדש בתוך המטריצה הפלנטרית זיכרון
עתיק זה של אחדות ואיחוד ,כך שיוכל להפוך לדרך החיים בכדור הארץ החדש.
קריסטלים אלה ימשכו לאותם אנשים שעובדים כדי לעגן את האנרגיות אל תוך הרשת הפלנטרית
בזמן הזה.
הקריסטלים הללו גילו שיש נקודות למוריאניות מסוימות על כדור הארץ .אלה הם מקומות שפעם היו
חלק מהתרבות הלמוריאנית העתיקה ושעדיין מחזיקים בתוך המטריצה שלהם את המהות של
למוריה.
בניגוד לאמונה הרווחת ,יבשת "מו" המקורית לא הייתה באוקיינוס השקט ,אלא הייתה יבשת
"מאוחדת" גדולה שכללה את דרום אמריקה ,אפריקה ,הודו ואוסטרליה .כאשר התרחשה "הפרדה",
יבשת מקורית זו התפצלה ויצרה את רוב היבשות שאנו רואים היום.
הנקודות הלמוריאניות שמופעלות עכשיו כוללות את האי מאווי שבהוואי ,את אזור הכף המערבי של
דרום אפריקה ,את אזור חצי האי וואלדז שבאנרגנטינה ,כמה מקומות בניו זילנד ,ואת האי מדגסקר.
אלה הם המקומות בהם מבקרים הלווייתנים ,שעובדים אף הם כדי להחזיק במטריצה הלמוריאנית או
במטריצת גן העדן ולהפעילה .תודה מיוחדת לקטרינה רפאל שתקשרה את המידע המקורי על
הקריסטלים הלמוריאנים.
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יצירת מרחבים מקודשים :קרקוע כדור הארץ החדש
המלאך הנעלה מיכאל

עובדי אור יקרים ביותר ,בזמן מעבר קשה וסוער זה ,אתם הופכים מודעים אף יותר לכמות האנשים
שמתמודדים עם האינטנסיביות והמיידיות של מציאות הממד החמישי .כפי שראיתם ,רבים מנסים
לחיות כאילו הם נמצאים עדיין בממד השלישי ,נצמדים לרעיונות ולתפיסות שעבדו במאה האחרונה,
אך שאינם משרתים אותם עוד .והדבר יוצר בלבול ,כעס ופחד.
במציאות הממדים החמישי והשישי ,שאל תוכה אתם נעים ,החיים דינמיים ,מהירים ואינטנסיביים.
הדרך הטובה ביותר להחזיק באיזון שלכם ולשמר אותו בשטף זה היא לברוא מרחבים מקודשים בהם
תוכלו להחזיק באנרגיה של תודעה גבוהה יותר .משום שכאשר אתם מחזיקים בתודעה גבוהה יותר,
אתם מושכים אליכם את מרחב כדור הארץ החדש .וכאשר אתם מחזיקים בכוונה של כדור הארץ
החדש ושל התודעה הגבוהה יותר ,אתם הופכים לגשר שמאפשר לאחרים לבצע את המעבר אל תוך
מציאות הממד החמישי.
בריאת מרחב מקודש
ניתן להגדיר מרחב מקודש ככל מקום שבו האנרגיה מוקדשת לתודעה גבוהה יותר ולתכלית רוחנית.
בכדור הארץ החדש ,הפלנטה כולה תהיה מרחב מקודש .דמיינו זאת ,יקירים ,פלנטה שלמה שמוקדשת
לתודעה גבוהה יותר ולתכלית רוחנית!
זה יגיע ,אך לעת עתה ,כל אחד מכם יכול לברוא היכן שהוא חלקה של אותו כדור ארץ חדש .וכאשר
אתם תבראו מרחב זה ,ותתחברו לאחרים שבראו אף הם אנרגיה דומה ,אתם תתחילו לטוות יחד
רשת נפלאה של תודעה גבוהה יותר ואהבה ,אשר תהפוך בסופו של דבר לכדור ארץ חדש .האם לא
אמרנו שאתם תבראו אותו .הוא לא "יופיע" מהשמיים ,כביכול ,לא ~ אתם תגשימו אותו כאשר
תתחילו להבין את עוצמת בריאת המרחבים המקודשים.
מהו מרחב מקודש?
רובכם סבורים שמרחב מקודש הוא מקדש או כנסייה ,או מקום שמוקדש לטקסים רוחניים .אבל
יקירים ,כך היה בעבר .באנרגיה העכשווית של הממד החמישי ,הבית שלכם חייב להיות המרחב
המקודש שלכם.
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כן ,אין זה משנה היכן אתם חיים ,הבית שלכם יכול להפוך למרחב שמוקדש לתודעה גבוהה יותר,
לאהבה ולתכלית רוחנית .אתם צריכים להחליט מתי תבראו מציאות זו .כבוראים וכישויות של אור
ואהבה ,האם אינכם חושבים ,נשמות יקרות ,שאתם ראויים לחיות במרחב מקודש ולא פחות מכך?
בריאת המרחב המקודש שלכם
כדי להפוך את ביתכם למרחב מקודש ,אתם צריכים תחילה להביע כוונה לנקות אנרגיות בעלות רטט
נמוך ואז להקדיש את מרחב המחייה שלכם לאנרגיה של תודעה גבוהה יותר .משמעות הדבר שאתם
תבראו סביבה רגועה ,מאורגנת ושלווה .ההיבט הגבוה יותר שלכם יסייע לכם בתהליך זה.
קרוב לוודאי שהצעד הראשון יהיה כרוך בניקוי .ניקוי מרחב המחייה שלכם מאנרגיות ישנות ששוב
לא משרתות אתכם .כן ,יקירים ,הגיע הזמן ל"סדר פסח" ולניקוי כל שלא משרת אתכם עוד .הניחו
לדברים אלה להגיע למישהו אחר שעשוי להשתמש בהם באהבה.
אז ,לאחר שיצרתם מקום נקי וקל שמכיל רק פריטים נחוצים ,אהובים ,נוחים ושמשרתים תכלית
גבוהה יותר ,אז אתם יכולים להקדיש את מרחב המחייה שלכם לתודעה גבוהה יותר.
הקדשת מרחב מקודש
השימוש בטקסים ובפולחנים היא דרך נפלאה להקדיש ולייחד מרחב מקודש .פשוטים אך חינניים,
טקסים שכאלה יבראו אנרגיה של כוונה וחסד.
הטקס שלכם עשוי להיות פשוט :הדלקת נר ואמירת ברכה שכתבתם בעצמכם .או אתם עשויים
לרצות להזמין ידידים ולערוך טקס הקדשה וברכה עבור הבית שלכם.
אז ,לאחר שבראתם מרחב זה ,השתמשו בבית שלכם למדיטציה ,לטקסי ירח מלא ,לתפילה ולחגיגה.
זכרו לברך את המזון לפני שאתם אוכלים .זכרו לבטא את תודתכם במדיטציה כאשר אתם מתעוררים
וכאשר אתם הולכים לישון .עשו יוגה .רקדו .שירו .מלאו את מרחב המחייה שלכם בשמחה ובאהבה
החיוניים של התודעה הגבוהה יותר.
יקירים ,זו משימה עוצמתית .ככל שבתים רבים יותר יהפכו למרחבים מקודשים ,כך תקורקע בעוצמה
רבה יותר האנרגיה של התודעה הגבוהה על הפלנטה.
אתם יכולים לעשות זאת .כל אחד מכם יכול לעשות זאת .הקדישו את מרחב המחייה שלכם לכדור
הארץ החדש .ובתהפוכות ובתוהו ובהו של המעבר ,הבית שלכם יהפוך לנווה של שלווה ויציבות ,בו
תוכלו להיות מקורקעים ורגועים.
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אתם תבראו חלקה קטנה של כדור הארץ החדש ,אשר תתאחד עם כל החלקות הקטנות האחרות
לבריאת שלם עוצמתי .מעולם לא הייתה עוצמתו של הפרט גדולה ונפלאה יותר מכפי שהיא עכשיו!
אתם מוכנים ,עובדי אור יקרים ,לבטא את המציאות הפנימית שלכם על-ידי בריאת מציאות חיצונית
שמשקפת את מי שאתם .אנו מאחלים לכם שמחה גדולה בתהליך טרנספורמטיבי ונפלא זה!
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מעבר לממד השמיני :עבודת משפחות ושבטי הנשמה המלאכיים
המלאך הנעלה מיכאל
עובדי אור יקרים ביותר ,שער הכוכבים  11:11:11נפתח ואנרגיות רבות עוצמה מהשמש המרכזית
הגדולה נכנסות למטריצה הפלנטרית ומפעילות את רשתות הקריסטל של הפלנטה .ככל שתהליך זה
נמשך ומתעצם ,רבים ממתעלי הגל הראשון שמוכנים לכך ,ינועו אל הממד השמיני של התודעה
ויתחילו בתהליך של טוויית דפוסי תודעת הממד השמיני אל תוך המטריצה הרב-ממדית החדשה של
כדור הארץ.
זו ברכה גדולה וזכות גדולה לאלה ממשפחת האור שהתנדבו לנוע לרמה חדשה זו של טרנספורמציה.
זו רמת טרנספורמציה אשר תחבר כל אדם שנע דרכה עם "שבט" הנשמה המקורי שלו/שלה.
משפחות ושבטי הנשמה
בתקופה שמאז פתיחת שער מטריצת גן העדן בחודש מארס ,2005 ,עובדו אור וישויות נעלות חיפשו
אחר משפחות הנשמה שלהם .רבים יצרו קשרים אלה .אלה שלא עשו זאת עדיין ,או שיצרו קשרים
מוטעים ,יגלו שבתקופת היערכות זו המיוצגת על ידי שער ה ,11:11:11-הם ישחררו את כל הקשרים
שאינם תואמים למשפחות הנשמה או הלב האמיתיות שלהם.
רבים מכם יופתעו לגלות מי עוזב את חייכם בזמן הזה ,ומי עשוי לחזור לחייכם בזמן הזה .יהיו
חיבורים מחודשים שמחים רבים בזמן הזה של שער הכוכבים ה.11:11:11-
אבל משפחות הנשמה המלאכיות הן יחידות גדולות ,והן יתחילו להיערך ולהתארגן להקבצות קטנות
יותר המכונות "שבטים" או יחידות משפחה .במסגרת התקבצויות שבטיות אלה ,ישויות נעלות ימצאו
את השותפים והעמיתים האמיתיים שלהן לשלב הבא של תהליך ההתעלות.
זהו זמן רגשי ביותר ,שעה שהתחלות וסיומים נחווים .אתם תאמרו תיפרדו לשלום מכמה אנשים,
ואתם תקדמו בברכה פני אנשים אחרים אל תוך חייכם .יהיו שמחה גדולה ועצבות גדולה בתהליך זה
של תנועה ,היערכות וטרנספורמציה .כאשר אתם נעים לכדי היערכות מוחלטת עם עצמכם ,היערכות
ההיבטים הגבוהים והנמוכים שלכם ,אתם גם תנועו לכדי היערכות עם משפחת ושבט הנשמה
האמיתיים שלכם .תנועה זו אל תוך ההיערכות תהיה עוצמתית מאוד.
עבודת הממד השמיני
הממד השמיני היה פתוח ונגיש למשפחת האור מזה זמן מה ,אבל זו הפעם הראשונה שקבוצה גדולה
של ישויות נעלות יכנסו לממד השמיני ויתחילו בעבודתן ברמה זו.
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הממד השמיני הוא הממלכה הארכיטיפית ,הרמה שבה דפוסים אנרגטיים של ישויות והתנהגויות
נוצרים כתבניות עבור החיים הפיזיים על כדור הארץ .אלה שנכנסים לממד השמיני בזמן הזה יתחילו
בעבודה של הבניה מחודשת של הארכיטיפים עבור החיים האנושיים המלאכיים על כדור הארץ
החדש .בנתיב זה של שירות ,הם יסתמכו על התבניות הארכיטיפיות המקוריות שמתועדות במטריצת
הקריסטל של כדור הארץ .אלה הם הארכיטיפים המקוריים שהונחו שם על ידי מלאכי הבורא-
האלוהים כאשר הניחו את מטריצת גן העדן המקורית עבור פלנטת גן העדן.
לכן ,יקירים ,רבים מכם ימצאו את עצמם נמשכים למקומות על הפלנטה שבהם תתחברו לאנרגיות
הארכיטיפיות המקוריות שהן ספציפיות למשפחה ולשבט המלאכיים שלכם .ומתוך אותם מסעות
ומפגשים אתם תוסמכו להתחיל בעבודתכם של תכנון מחדש של מישורי התודעה בממד השמיני עבור
כדור הארץ החדש.
במחזור ההתעלות הבא ,רבים מכם יהפכו למורים .אתם תלמדו אחרים את הנתיבים הארכיטיפיים
החדשים של האל והאלה .אתם תעבדו כדי להתחבר מחדש עם זרמי החוכמה העתיקים של העמים
הילידים של הפלנטה ,שמסתמכים על הארכיטיפיים המקוריים של אלוהים ]כך במקור[ .ואתם
תסתמכו על גלים של אור ואהבה זוהרים שנובעים מהשמש המרכזית הגדולה ,ואשר נושאים את
"הדפוסים המולידים" של חברה חדשה ושל כדור ארץ חדש מרחם האם הגדולה ,הביטוי הנשי האלוהי
של אנרגיית המקור.
וכך ,העבר והעתיד משתלבים באנרגיה בריאתית נפלאה זו של רגע ה"עכשיו" או ה"הווה" .וכך ,עובדי
אור יקרים ביותר ,ההרפתקה שלכם ממשיכה....
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מסר הילדים החדשים
מסר מהלב

הילדים החדשים ,ילדי האינדיגו והקריסטל ,הגיעו לפלנטה כדי להיות הילדים שלכם .אבל הם הגיעו
עם מטרה ספציפית ,לעזור לפלנטה בהתפתחות שלה באמצעות תהליך הידוע בשם התעלות .לכן ,על
אף שאתם עשויים ליהנות מהם ולראות בהם חלק מהמשפחה ומהקהילה שלכם ,יש להם מטרה
רוחנית גבוהה יותר .מטרה זו תהיה במרכז הדיון הזה.
כפרטים ,לילדי האינדיגו והקריסטל כישורים וכשרונות מתקדמים רבים .לעתים קרובות הם
אינטליגנטיים ,יצירתיים ועל-חושיים מאוד .הם יכולים לראות מדריכים ומלאכים ולתקשר עמם ,והם
מרגישים בבית במידה שווה בעולם הרוח ובעולם החומר .אבל ,קבוצה זו נושאת אנרגיה ומסר
חשובים .הם עובדים כקבוצה על הפלנטה כדי להביא ולקרקע סוג חדש של אנרגיה.
אנרגיה זו היא אנרגיית "הקריסטל" או אנרגיה "משיחית" ,שמייצגת את רמת "תודעת המשיח".
והמסר של הילדים החדשים הוא מסר הלב .כקבוצה הם עובדים כדי לעזור לאנושות לפתוח את
צ'אקרת הלב הקולקטיבית ולאמץ את האנרגיה החדשה .כדי שהאנושות תהיה מסוגלת להעלות את
התודעה שלה לרמה שתאפשר לידה של חברה חדשה ושל כדור ארץ חדש ,היה צורך ב"דחיפה" חזקה.
והילדים החדשים סיפקו את "הדחיפה" הזאת .באמצעות העבודה עם האנושות שבה הם עוזרים
לאנשים לפתוח את צ'אקרת הלב שלהם ולהתחיל לעבוד מהלב ,הילדים החדשים מאפשרים את
התהליך הידוע בשם התעלות .הם המנוע והכוח של ההתעלות ,והמסר שלהם מעיר את האנושות
ודוחף אותה קדימה .הילדים החדשים הם המאסטרים של ההתעלות.
הם עובדים כדי לברוא חברה חדשה המבוססת על אהבה והתעצמות .זו חברה המתקיימת מעבר
לדואליות ,בממלכת "האחדות" .זה פרוייקט קבוצתי של ילדים מכל רחבי העולם ,ומטרתו לאחד את
משפחת האדם בתפיסה של חברה חדשה או תור זהב חדש עבור הפלנטה.
העבר האנושי ...העתיד האנושי הקריסטלי
בחלק האחרון של המאה העשרים ,בני האדם תכנתו את עצמם ואת הפלנטה להשמדה .היו נבואות,
סיפורים ואמונות רבים שקבעו ש"קץ הזמן" יתרחש בשנים האחרונות של המאה העשרים .אילו היו
משאירים את הדבר לחלוטין בידי בני האדם ,קרוב לוודאי שהם היו בוראים כבר את ה"סוף" .אבל היו
רבים על הפלנטה שהיו מוכנים לגדול ושהיו מעונינים יותר בתור זהב ,שגם עליו סופר בנבואות .וכך,
ממלכת הרוח הקשיבה וילדי האינדיגו והקריסטל נקראו מכל רחבי הגלקסיה ,ומכדור הארץ ,כדי
לעזור לתהליך הזה .נשמות אמיצות ויפהפיות ,נשמות מתקדמות ,נשמות ברמת מאסטר ...שעבודתן
תהיה לנפץ את המערכות הישנות שהפכו קפואות ומבוצרות ,ואז להעלות את התודעה במהירות רבה
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כדי שבני האדם יוכלו להיכנס אל הממד החמישי ולתפקד כמאסטרים או כמלאכים אנושיים רב-
ממדיים .אנו נמצאים בתהליך של שינוי תודעה מהיר עתה .אנו קוראים לו התעלות.
בשנים האחרונות של המאה העשרים חל משבר על הפלנטה .המערכות שהוקמו על ידי בני האדם כדי
לברוא חברה יציבה הפכו מנוונות ומדכאות .מערכות כגון כלכלה ,בריאות ,חוק וחינוך שוב לא שירתו
את הקהילות והאנשים שאותם היו אמורות לשרת במקור .הן הפכו למערכות הרסניות ומדכאות אשר
משרתות ומתדלקות את עצמן.
האנושות ככלל איבדה את הממד הרוחני של החיים ,והתמקדה באזורי הצ'אקרות הנמוכות יותר:
כסף ,מין וכוח כמשמעות החיים .צריכה מוגזמת הפכה למטרת החיים בעולם המפותח ,ואותן אמונות
ותפיסות התפשטו ברחבי הפלנטה במהירות רבה ,הולידו חברה המבוססת על תאוות בצע וחומרניות.
בנקודה זו ,בשנות השבעים והשמונים ,רבים מעובדי האור שכבר עבדו למען השינוי הגדול ,או
ההתעלות ,ביקשו עזרה ,והתפילות שלהם נשמעו .ילדי האינדיגו נשלחו כדי להתחיל בתהליך העלאת
התודעה המהירה .בשנת  1987היו מספיק מהם ,והתקדמות מספקת נעשתה כדי לאפשר את אירוע
"ההתכנסות ההרמונית" ,שבו החל תהליך הפעלת והתאמת רשתות הקריסטל החדשות עבור הפלנטה
החדשה ובני האדם החדשים .תהליך זה הושלם בשנים האחרונות של שנות התשעים ,כאשר ילדי
הקריסטל הראשונים החלו להגיע כדי לעבוד עם מערכת הרשת החדשה.
באותו זמן "תרחיש הקץ" בוטל והוסר מהתודעה האנושית הקולקטיבית ,וכדור הארץ החדש החל
להיבנות על יסודות הקריסטל שהונחו .סוג חדש של בן אנוש החל להיוולד ,בן האנוש האינדיגו-
קריסטל ,או המלאך האנושי .ישות שהייתה ערוכה עם הממדים הגבוהים יותר והממדים הפיזיים.
ישות שהייתה על-חושית ,רוחנית ,מחוברת לממלכת המלאכים ,ואף-על-פי-כן ,מאושרת להיות בצורה
האנושית ולעבוד לבריאת "גן עדן עליי אדמות" על הפלנטה.
בואם של הילדים החדשים ...מסגרת הזמן של ילדי האינדיגו והקריסטל
ישויות האינדיגו הראשונות החלו לבוא לעזור לפלנטה בשנות הארבעים .המלחמה הידועה כ"מלחמת
העולם השניה" ניקתה הרבה שליליות מהפלנטה ,ואפשרה זו הפעם הראשונה לישויות מתקדמות
להתחיל להתגלגל בצורה פיזית .בנקודה זו התקבלה החלטה בממדים הגבוהים יותר שכדור הארץ
ימשיך להתקיים ,ושתור זהב חדש יתגשם.
בשנות הארבעים ,החמישים והשישים" ,המנהיגים" של כדור הארץ החדש" ,הילדים החדשים"
הראשונים נולדו .הם נולדו בכל רחבי הפלנטה ,והמשימה שלהם הייתה להתחיל בתהליך של הטלת
ספק ואתגור .בזמן הזה ,רבים מילדי האינדיגו הראשונים הללו משרתים כמנהיגים ומסייעים לשינוי
בתודעה שהוא חלק מתהליך ההתעלות והמעבר.
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ילדי אינדיגו ראשונים אלה סללו את הדרך ל"גל" הראשון של ילדי האינדיגו ,מה שאנו עשויים לכנות
בשם "נחיתה המונית" .בשנות השבעים ,גל עצום של נשמות אינדיגו התגלגל בכל רחבי הפלנטה,
והחל "להאיץ" את האנרגיה של הפלנטה .עם כל ילד אינדיגו או ילד קריסטל חדש שנולד ,רמת
התודעה הקולקטיבית עולה אוטומטית .כאשר מספר גדול מהם מגיע יחד ,הקולקטיב עולה בקצב
מואץ .ההתקדמות המהירה בטכנולוגיה בשלושים השנים האחרונות נתפסת כמתנה מילדי האינדיגו,
שהתודעה המתקדמת שלהם הניעה את התפתחותו המהירה של המין האנושי ,ברמות אלה וברמות
רבות אחרות.
גל ראשון זה של ילדי אינדיגו הגיע כעת לבגרות ,והם נכנסים לשנות העשרים והשלושים המאוחרות
לחייהם .הם ערוכים כדי להיכנס לחיים הקהילתיים הרגילים ולהתחיל לבצע שינוי אמיתי גם שם.
בשנות השמונים ,התגלגל הגל השני של ילדי האינדיגו .שוב ,גל נוסף של תודעה מתקדמת ,וכפי
שנאמר קודם לכן ,בשנת  1987אנרגיה זו אפשרה את אירוע ה"התכנסות ההרמונית" ,שבו נחנכה
מערכת רשת חדשה עבור כדור ארץ חדש והפעלת מערכת הרשת הזאת החלה.
בשנות התשעים ,ילדי האינדיגו המשיכו להגיע ,אבל עכשיו החל להגיע סוג חדש של ילדים .ילדי
הקריסטל הראשונים החלו להגיע בסוף שנות התשעים .באותה נקודה ,מערכת רשת הקריסטל
החדשה של כדור הארץ כבר הייתה "מקוונת" במידה מספקת כדי לאפשר לילדים מתקדמים אלה
להתחיל להיוולד .מה שחשוב להבין בנוגע לילדים הללו הוא שהם מקורקעים אל תוך מערכת הרשת
החדשה .הם הגורם שדוחף אנשים במשפחות ובקהילות שלהם לעבור ממערכת הרשת הישנה אל
החדשה .בסופו של דבר ,כל הישויות ייוולדו אל תוך מערכת הרשת החדשה ,והרשת הישנה תעלם .אז
כדור הארץ החדש יעוגן לחלוטין!
בשנת  2003התרחש האירוע הידוע בשם "ההתאמה ההרמונית" ,שבו בני אנוש ועובדי אור בוגרים
החלו להיערך עם הרשתות החדשות במספרים גדולים ,ולהפוך לבוגרי קריסטל או לבני אנוש
משיחיים או למלאכים אנושיים .דבר זה חייב מעבר מהיר מרשת אחת לאחרת ,ועבור כמה היה זה
מעבר טראומטי וקשה למדי כאשר הם מצאו את עצמם באנרגיות החדשות .אנרגיות חדשות אלה הן
חזקות ורבות עוצמה ,והן מחייבות פתיחה מוחלטת של צ'אקרת הלב ,כיוון שרשתות הקריסטל
החדשות ערוכות עם צ'אקרת הלב ולא עם הצ'אקרות הנמוכות יותר ששימרו את הרשת הישנה.
וכמו כן ,עם הפיכת הרשתות החדשות מקוונות ,הילדים שלנו מעניקים לנו ,בני האדם ,את הבחירה
האם לבצע את השינוי .ובתקופה זו שבין נובמבר  2005וינואר  ,2006רבים יבחרו לבצע מעבר זה
לרשתות החדשות .זה זמן מרגש .זה זמן של הלב!
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ילדי האינדיגו והמסר שלהם לפלנטה
ילדי האינדיגו נקראו כך משום שרטט ה"נשמה" שלהם היה ברמת תודעה גבוהה יותר אשר הדהד עם
צבע האינדיגו של צ'אקרת המצח .כאשר הם הגיעו לכדור הארץ ,ילדי האינדיגו הגשימו תכונות
ואיכויות מסוימות.
הם היו בעיקר ישויות שפעלו מהמוח הימני ,הם היו אמנותיים ,יצירתיים ואינטואיטיביים ,והם היו
רוחניים מטבעם .הם אהבו פעילויות כגון מדיטציה ויוגה ועבודה עם קריסטלים .באופן כללי ,הם היו
כנים ופתוחים ,היושרה הייתה חשובה להם מאוד .הידידים שלהם היו חשובים להם מאוד ,וככל שהם
התבגרו הם נטו להתקבץ בקבוצות ,שהיוו תמונת מראה לתפיסה של "קבוצת נשמה" או שבט ,כיוון
שילדי האינדיגו והקריסטל הם ישויות קבוצתיות והם אוהבים להיות חלק מקבוצה.
המסר והמשימה שלהם היו להראות לחברה שהיא הפכה כלואה במערכות ששוב לא תומכות בצמיחה
האנושית .והם עשו זאת על ידי כך שהדגימו בדרך אישית מאוד עד כמה מזיקות הפכו המערכות הללו
להיות.
המסר הראשון שלהם היה מסר חברתי וקהילתי למשפחות שלהם .הם סירבו לקבל את שליטת מבני
הכוח של המשפחה הגרעינית הטיפוסית שבה האב הוא הבוס וכולם עושים כדבריו .למעשה הם
סירבו לקבל שליטה מכל סוג שהוא .משפחות רבות התפרקו כאשר ילדי האינדיגו החזיקו מראה
שהראתה את הצד המכוער וההרסני של חיי המשפחה הגרעינית המסורתית .בהדרגה ,החברה החלה
להבין שהדרך היחידה שבה ניתן לעבוד עם האנרגיה של ילדי האינדיגו היא מהלב .ילדי האינדיגו
לימדו את ההורים שלהם משא ומתן ,דו-שיח ,כנות ,פתיחות ושיתוף .הם לימדו את ההורים שלהם
מהו כבוד :כבוד זה לזה ,כלפי כל אדם במשפחה וכלפי הרגשות האישיים והצרכים הפיזיים שלהם.
מה שצמח מעימות זה שבין האנרגיה הישנה והאנרגיה חדשה של האינדיגו היה פרדיגמה הורית
חדשה .ההורה והילד נתפסו כשותפים .מערכת היחסים צריכה הייתה להיות מבוססת על אהבה
וצמיחה אישית עבור כולם .ההורות צריכה הייתה להיות פעילות של צ'אקרת הלב המבוססת על
אהבה ,ולא על פעילות צ'אקרת מקלעת השמש המבוססת על שליטה וכוח.
בתחום החינוך ,משבר דומה התרחש כאשר ילדי האינדיגו נכנסו לבתי הספר במספרים גדולים .ילדי
האינדיגו הם אינטליגנטיים ואינטואיטיביים מאוד .הם חושבים במהירות רבה והם לומדים במהירות
רבה .הם משגשגים בסביבה חופשית ופתוחה ,ולא מסתדרים טוב כל-כך בסביבה סגורה ומבוקרת.
היה זה בלתי נמנע שהם ימצאו את מערכת החינוך איטית ,משעממת ,מתסכלת ובלתי הולמת את
צורכיהם .הרפואה המסורתית החלה "לאבחן" אותם כסובלים מהפרעות קשב והפרעות קשב
והיפראקטיביות ,והם הפכו ל"בעיות" שאותן יש "לתקן" ,בדרך כלל באמצעות תרופות.
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אלה שלא ניתן היה "לתקן" אותם או לשלוט בהם ,הפכו למרדנים והפגינו דפוסי התנהגות של הרס
עצמי על ידי שימוש בסמים ,אלכוהול ובאמצעות אלימות .אבל הם העבירו את המסר שיש דבר-מה
שגוי במערכת החינוך המבוססת על "ידע" שכמעט ואין לו קשר אמיתי לחיים .למעשה ,הדרך שבה
המערכת נבנתה והתנהלה היוותה בעיה עבור ישויות אלה ,שהאנרגיה האינטליגנציה שלהן התעלתה
על תחומי המערכת .החברה שלנו נמצאת עדיין בשלבים המוקדמים של מציאת דרך כיצד ללמד את
הילדים הללו באופן שיענה על הצרכים שלהם ושיהיה מבוסס על הלב כמו גם על הראש.
בתחום הבריאות והרפואה ,הילדים הללו אתגרו גם את דרך החשיבה שלנו .התרופות שניתנות
לילדים בעלי הפרעת קשב והפרעת קשב והיפראקטיביות אינן עובדות לעתים קרובות ,ולא מרפאות
אלא רק מדכאות את התסמינים .הורים רבים אינם מעונינים לתת לילדיהם תרופות נוגדות דיכאון
ותרופות פסיכוטרופיות אחרות בגיל כה מוקדם .ברוב המקרים ,השפעות הלוואי אינן ידועות עדיין
בשלב הזה.
בכל מקרה ,הילדים הללו הניעו תכופות את הוריהם לחפש אלטרנטיבות ודרכים טבעיות ועדינות
יותר באמצעותן יוכלו להתמודד עם "הבעיות" לכאורה של ילדיהם הפעילים .אלה כללו תזונה טבעית
יותר המבוססת על מזונות אורגניים ,והוצאת סוכרים ומאכלים מעובדים מהתפריט של ילדיהם.
תהליך זה העצים את ההורים והפרטים לקבל החלטות בעצמם ,ולא לקבל תכתיבים ממערכת
הבריאות שנשלטת על ידי תעשיית התרופות המונעת על ידי רווח.
אכן ,ילדי האינדיגו סייעו להניע שינוי גדול בחשיבה ,לא רק בהקשר להתנהגות הורית ,אלא גם לגבי
הדרך שבה אנו חיים ומה אנו רוצים מהחברה שלנו .וכל זה הוא חלק מהשינוי הגדול שילדי האינדיגו
באו לכאן כדי לברוא .זה שינוי ממערכות המבוססות על היגיון קר של הראש ,לחברה המבוססת על
זרימה והזנה של הלב!
ילדי הלב :ילדי הקריסטל
בערך בשנת  ,1998החלו ילדי הקריסטל או הילדים "המשיחיים" להיוולד .הסיבה לכך הייתה ,כפי
שנאמר קודם לכן ,שמערכת הרשת החדשה שעל הפלנטה יכלה עתה לתמוך בישויות טהורות
ועוצמתיות אלה .כל ילד קריסטל שנולד ,נולד אל תוך מערכת הרשת החדשה של כדור הארץ ,והוא
בעל פוטנציאל להיות מאסטר ער ומודע לחלוטין ברמת התודעה המשיחית .הם מאסטרים רוחניים
בזכות עצמם.
ההילות שלהם בהירות וחזקות מאוד ,והם יכולים לשאת את כל הקרניים של הפעלות האנרגיה של
כדור הארץ החדש ~ הקרן הזהובה ,הקרן הארגמנית-ורודה ,הקרן הכחולה-ירוקה ,הקרן הכסופה-
סגולה-כחולה והקרן הכתומה-ורודה .כמה ילדי קריסטל הגיעו כשברשותם הקרן הזהובה והקרן
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הארגמנית-ורודה בלבד כדי לעזור לייצב אותן .אבל הילדים שהגיעו אחר-כך ,נולדו עם היכולת להחזיק
ולהשתמש בכל הקרניים השונות על פי צורך ,וילדים אלה מכונים "ילדי הקשת".
ישויות הקריסטל הן ילדים נפלאים באמת! בדרך כלל יש להם עיניים צלולות וגדולות שדומה
שמביטות אל תוך הנשמה שלכם ,כיוון שזה אכן מה שהם עושים! לעתים קרובות הם רגועים
וממוקדים ,אבל הם יכולים להיות היפראקטיביים כאשר האנרגיה שלהם אינה מאוזנת .הם אוהבים
ומזינים מאוד ,ונהנים לחלוק את האנרגיות שלהם עם אחרים שעשויים להזדקק להן .הם רבי עוצמה,
ולעתים קרובות חסרי פחד .הם יכולים להיות רגישים מאוד למזון ולסביבה ,כיוון שהם נולדים עם
מערכות טהורות הדרושות לכדור הארץ החדש.
הם בעלי ראייה על-חושית ויכולות על-חושיות ,הם רואים מלאכים ומדריכים רוחניים ,והם יכולים
לעתים קרובות להרגיש ולראות את העתיד .הם מודעים לגלגולים קודמים ,ותכופות יכולים לספר מי
היו בגלגולים קודמים.
הם גם מחוברים מאוד כקבוצה ,והרבה מהעבודה שלהם על הפלנטה נעשית ברמות של תודעה גבוהה
יותר כקבוצה .זו סיבה אחת מדוע ילדי הקריסטל עייפים ,עצבניים וזועפים לפעמים .לעתים קרובות
הם עובדים קשה מאוד ברמות גבוהות יותר כדי לעזור להחזיק באנרגיות של תהליך ההתעלות.
העלייה במספרם של הילדים האוטיסטים על הפלנטה קשורה אף היא לתהליך הזה .ילדים אוטיסטים
בחרו להחזיק באנרגיה שלהם ברמה ממדית גבוהה יותר ,ובדרך זו הם עוזרים להחזיק בשערי האנרגיה
בממדים הגבוהים יותר עד אשר די אנשים "רגילים" יתעלו לרמה זו ויהיו מסוגלים לעשות עבודה זו
שעה שהם מצויים עדיין בגלגול פיזי.
המתנה שהם מעניקים לנו היא מעבר אל תוך הלבבות שלנו ושדרוג מערכות האנרגיה למערכות של
כדור הארץ החדש.
המתנה של הילדים החדשים לפלנטה היא משמעותית.
ילדי האינדיגו מאפשרים לנו לפרוץ החוצה מתוך מערכות החשיבה והאמונה המגבילות והמדכאות
שלנו המבוססות על שליטה וכוח .הם מסייעים לנו להחליף מערכות אלה באנרגיה חדשה המבוססת
על אהבה ,קבלה ושלום.
ילדי הקריסטל מסייעים לנו לתבוע לעצמנו את עוצמתנו ואת מרחב הלב שלנו ,ולעגן את עצמנו
בחוזקה ברשת החדשה .הם מלמדים אותנו לקבל את הכשרונות הרוחניים שלנו כזכותנו מלידה,
ולראות בבריאה של נסים פעילות רגילה.

37

הם מלמדים אותנו לכבד את עצמנו ואת הפלנטה שלנו .לראות את היופי ,הפלא והשמחה שבכל
הבריאה ,ולדעת שכולנו בוראים-שותפים של פרוייקט נפלא זה המכונה "כדור הארץ החדש".
אנו לומדים לחיות כמותם ,ברגע ההווה ,ולא להיות מושפעים על ידי העבר או העתיד .אנו לומדים
לחיות מהלב ,לסלוח ולתרגל סובלנות וקבלה ללא תנאי.
אנו לומדים לברוא באמצעות כוונה ומיקוד ,ואנו לומדים שהמשמעות האמיתית של השפע אינה
תאוות בצע אישית אלא צורך ושיתוף קולקטיביים .אנו לומדים את חשיבות התמיכה ,האהבה והערך
העצמי.
ולבסוף ,אנו לומדים על המציאות הגבוהה יותר של משפחות הנשמה ושבטי המלאכים ...היחידות
החברתיות העתידיות של כדור הארץ החדש.
זהו נתיב מבורך ,והילדים החדשים מראים לנו את הדרך!
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בנות האם האלוהית
מריה מגדלנה

אני היא מריה מגדלנה .אפשר ששמעתן עליי ,אך מעטות מכן יודעות מי אני באמת ,או מי הייתי .כן,
אני הייתי בת הזוג של המכונה בשם ישוע בן יוסף .וכן ,ישנם סיפורים רבים עלינו ועל חיינו .שנינו
היינו אווטרים של העידן החדש של תודעת "המשיח" ,אבל אלה שכתבו את ההיסטוריה האמינו שרק
החוויה הגברית היא שחשובה ,וכך חייה של האישה האווטר ,של מריה מגדלנה ,נשכחו והוזנחו.
אך כדי לאזן את תור הזהב העתידי ,היה הכרח שייוולד אווטר מכל מין ,שהם יתאחדו כבני זוג ויבראו
מודלים מושלמים לחיקוי עבור עידן האור העתידי! וכך היה!
נולדתי בישראל למשפחה רגילה ,אבל מעולם לא הייתי "רגילה" .מהרגע שהפכתי לבת אנוש נשאתי
בתוכי את הלהבה המקודשת של האנרגיה הנשית האלוהית .נולדתי כילדה "משיחית" מושלמת.
התגלמתי כ"בת" של האם האלוהית.
כמו ישוע ,הוכשרתי על-ידי נשים בתורות הסודיות של האיסיים .כמוהו ,הייתי פלא גדול משום
שחכמתי והידע שלי את האמנויות העתיקות של חכמת הנשים היו מעבר לשנותיי.
כן ,יקירות ,הוכשרתי להיות שומרת הלהבה המקודשת של חכמת הנשים ,העוצמה של האנרגיה
הנשית האלוהית .ואלה עדיין תפקידי ועבודתי בזמן הזה .אני באה אליכן עכשיו כיוון שכדור הארץ
המתעלה מוכן פעם נוספת לברך את פני האישה האווטר ~ את בנות האם האלוהית.
יש רבות מביניכן שמוכנות לקבל את ההכשרה מהרוח ,כיוון שהגעתן לרמת התודעה אשר תאפשר לכן
להיות כפי שהייתי אני ~ נושאת הלהבה של האם האלוהית .ועד כמה עוצמתית היא הלהבה הזאת ~
היא אהבה טהורה ללא תנאי ,והיא מבטאת את עצמה בכל הרמות ,ובכלל זה ברמה הפיזית והמינית.
כן ,אחיות אהובות ,לאחר שהקרן הכתומה-ורודה של האהבה האלוהית שטפה את ישותכן ,ניקתה
ושחררה אלפי שנים של דיכוי והתעללות מנטליים ,רגשיים ומיניים ,אתן נקיות וחופשיות עכשיו
לבטא את הלהבה האלוהית באמצעות גופכן.
ההוראה של האנרגיה הנשית האלוהית היא אקסטזה ואחדות ~ זכותן מלידה של כל הנשים .והזכות
למיומנויות ולחכמה שיאפשרו לכל אישה לבטא את האקסטזה והשמחה שלה באמצעות מערכת
יחסים שהיא "איחוד מקודש" ,ביטוי של חכמה רוחנית ואהבה ללא תנאי.
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איחוד נלהב זה של המיני והרוחני הוא שהוביל להסרת הסיפור של מריה מגדלנה והאיחוד המקודש
שלה עם ישוע בן יוסף מההיסטוריה שנותרה מחייו של ישוע .וכן ,כינו אותי "פרוצה" ו"מלוכלכת",
בגלל הידע שלי על מתנות האקסטזה המינית .כמה עצוב שנתיב האנרגיה הנשית האלוהית לא זכה
לכבוד יחד עם נתיב האנרגיה הגברית האלוהית כפי שיוצג על-ידי ישוע .למעשה השמטה זו הובילה
לעיוות האמת על חיינו .כיוון שהנתיב האמיתי של האווטר אינו סבל ומות קדושים .זה היה פירוש
מאוחר יותר שניתן על-ידי אלה שהיו להם סדרי-יום אחרים .הנתיב האמיתי של האווטר היה לברוא
נתיב לאקסטזה ולאחדות באמצעות אהבה ללא תנאי .ואנו השגנו זאת! הישג זה הוא שמאפשר לנו
להביא לכם עתה את הוראת האיחוד המקודש ואת הנתיבים של האנרגיה הנשית האלוהית והאנרגיה
הגברית האלוהית .זה היה ההישג הגדול של חיינו ,ואת השמחה והאהבה הללו אנו רוצים להשאיר
לכם כמורשת שלנו ,ולא את הסבל ושפיכת הדם של מלחמות ומסעות צלב אינסופיים שנערכו מתוך
ההבנה המוטעית של טבע האנרגיה הגברית האלוהית והנתיב של ישוע!
אחיות יקרות ,כאשר התודעה צנחה על הפלנטה ,למדו אתכן להאמין שטוב להתנתק מהגופים שלכן
ולהדחיק את המיניות ואת התשוקות שלכן .לימדו אתכן לנתק את הרוחני והמיני ,ואתן איבדתן את
השמחה והאקסטזה של האיחוד .למדו אתכן שהדחקה זו היא "שירות" ושהאלוהים רואה זאת בעין
יפה .וכך סבלתן והפכתן כעוסות וחסרות עוצמה ,וכה רבות מכן עדיין נמצאות במקום זה.
אחיות יקרות ביותר ,הגיע הזמן להעלות את התודעה פעם נוספת ולראות שהגוף שלכן הוא מקדש
הנשמה והרוח שלכן .הגוף הנשי ,גוף האישה הוא מקדש האנרגיה הנשית האלוהית .זוהי אנרגיה
מקודשת ועוצמתית ,להבה של אנרגיה נשית סולרית שמאפשרת לכן לחוות את אנרגיית המקור כאם
הגדולה .אבל היא גם מאפשרת לכן לחוות את האקסטזה של מערכת יחסים בין להבות תאומות שבה
האנרגיה הנשית האלוהית והאנרגיה הגברית האלוהית מתאחדות בשירות המקור ואהבתו לכל הקיים!
יש דברים רבים לחלוק בכל הקשור לידע של נתיב האנרגיה הנשית האלוהית ,ואנו מחכות בציפייה
לחלוק אהבה זו אתכן בחודשים הבאים .אבל הרשו לי לסיים היכן שהתחלתי .כיוון שכאשר אתן
לומדות מי אני ,אתן תלמדו שאני חלק מכן ~ האישה המשיחית או אשת "הקריסטל" של כדור הארץ
החדש.
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