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  .כל הזכויות שמורות© 

  

, לשדר או לקלוט, להעביר, לפרסם, לאחסן במאגר מידע, לתרגם, להקליט, לצלם, להעתיק, אין לשכפל

שימוש . או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבקובץ זה, מכני, אופטי, בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני

  .ל"רי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בקובץ זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמומסח
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        הלם ההתעלות והריפוי העמוק של הלב האנושיהלם ההתעלות והריפוי העמוק של הלב האנושיהלם ההתעלות והריפוי העמוק של הלב האנושיהלם ההתעלות והריפוי העמוק של הלב האנושי

  המלאך הנעלה מיכאל

  

  

המלאך הנעלה מיכאל ביקש ממני לפרסם אותו . תקשור זה ניתן במקור למטופלת כתקשור אישי

דע שניתן כאן חשוב לכל בני האדם שחווים בעת הזאת הוא הרגיש שהמי. ברשות המטופלת, כמאמר

  .של תהליך ההתעלות" ההשלמה"את שלב 

  

השאלה הראשונה הייתה בנוגע . במקור המטופלת שאלה שתי שאלות שהיו קשורות זו לזו מבחינתה

. ומדוע היא מרגישה שהיא אינה רוצה להיות כאן עוד על הפלנטה, לדיכאון העמוק שהיא חשה

הם שואלים היכן השמחה . ת גוברת של אימיילים מאנשים שאומרים דברים דומיםקיבלתי כמו

  ?וההנאה

  

, אז היא שאלה על מערכת יחסים עם נשמה תאומה שדומה שהובאה אליה כמעט כמענה לתפילותיה

. אבל שגרמה להתמוטטות מערכת היחסים הנוכחית שלה ושלא הביאה לה שמחה ואהבה בזמן הזה

  .מעט צינית ומפוכחת עקב כךהיא חשה מבולבלת ו

  

  :זו הייתה התשובה של המלאך הנעלה מיכאל

  

חלה התגברות בזוהר ובאינטנסיביות של , 2005 שהיה בנובמבר 11:11לאחר שער הכוכבים , יקירים

דבר שאפשר למועמדי גל ההתעלות הראשון לפרוץ ולעבור אל תודעת , האנרגיה שעל הפלנטה הזאת

אתם אכן בכיתת ". מאסטריות ואפוטרופוסיות גלובלית"אתם מאמצים , ברמה הזאת. הממד התשיעי

אתם צריכים , שבשלב זה של תהליך ההתעלות, אבל האירוניה היא! הבוגרים של תהליך ההתעלות

הופכת " ההתעלות", לכן. אחרת תיפלו לאשליות, להיות מקורקעים ומחוברים לגמרי לכדור הארץ

אתם חייבים להתגשם לגמרי ובאופן מוחלט כדי ~ מלאה " ירידה "וזו. אל תוך הגוף שלכם" לירידה"

  .לשאת את אנרגיית הרטט הגבוהה של התודעה המורחבת

  

אתם עשויים לחוות שתי תגובות , אולי בפעם הראשונה בחייכם, בעת שאתם מתגשמים לגמרי

 להבין שדברים אתם מתחילים, ושנית; ובכלל זה דיכאון, הגוף חווה לחץ פיזי רב, ראשית. חשובות

. אבל שלבים אלה הם חלק הכרחי מהתהליך. רבים שאותם קיבלתם ושבהם האמנתם היו אשליה

ידי חסימות -הוא נגרם על. אקרת הבסיס'דיכאון הוא נושא של צ. הדיכאון שאתם חשים, ראשית

ם האד, עקב כך. אקרת הבסיס שאינן מאפשרות למספיק כוח חיים חיוני להגיע אל הכלי הפיזי'בצ

אקרת הבסיס גם נושאת את הזיכרונות 'צ. הופך עייף ומפוכח ואינו יכול לראות את הדרך קדימה

  . והרשמים של שנות הילדות שלכם
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ואתם מרגישים עייפים ועצבניים , אקרת הבסיס מתחילה להתנקות'צ, כאשר אתם מתגשמים לחלוטין

אתם . הדרגה בתהליך ההתקרקעותאקרת הבסיס עולות וגוברות ב'כיוון שרמות האנרגיה בצ, מאוד

אבל דעו שהגוף . בעת שהאנרגיה הגוברת גורמת למתח בגוף, עשויים לחוות גם חרדה ונדודי שינה

  . הגוף מתוכנן להישאר באיזון, ימצא את האיזון שלו

  

שקשורות לרגשות עמוקים , דעו שקיימות הדחקות וחסימות שהיו במקומן מזה שנים רבות

אבל הגוף יתרפא וימצא את האיזון ברגע שתאפשרו לו לשחרר את הרגשות הללו , ולזיכרונות ילדות

אתם , אקרת הבסיס מתנקה'ככל שצ. כיוון שהמפתח כאן הוא רגשות. ולהחליפם ברגשות חדשים

באים במגע עם כל הרגשות והסיבות שגרמו לכם מלכתחילה להיסגר ולברוא מחסומים והדחקות 

אבל עכשיו אתם מתחברים לילד הפנימי שלכם ברמה עמוקה . כםשאותם אפשר שנשאתם כל ימי חיי

, אתם הופכים מודעים לכאב ולסבל. פגיעים ומפוחדים, אתם מתחילים להרגיש מבודדים. מאוד

  .ואינכם מבינים מדוע בחרתם לבוא לכאן

  

ככל שהלב נפתח בתהליך . אתם מתחברים לרגשות נסתרים עמוקים של הילד הפנימי שלכם, בקצרה

אתם מתחילים להתחבר לזיכרונות העמוקים של הלב שנמצאים מתחת לשכל הרציונלי , תעלותהה

. התנסויות בילדות פצעו את הלב. מודעת שלכם-ושלעתים קרובות מניעים הרבה מההתנהגות הלא

ולא רציתם להיות , חשתם מבודדים ומנותקים מהרוח, לא הייתם מסוגלים להביע את האהבה שלכם

. אלה הם הזיכרונות העמוקים שאתם מנקים ומרפאים. זיכרונות העמוקים של הלבאלה הם ה. כאן

ניתנת לכם הזדמנות בעת הזאת להתחבר , ולכן. אתם מרפאים פצעים עמוקים של לב הילדות שלכם

  .כדי שניתן יהיה לרפא ולשחרר, באמת ובאופן עמוק ללב שלכם ולהרגיש את שיש להרגיש

  

אתם . אנשים אמרו לכם זאת כל חייכם.  שתאמרו לעצמכם שהכל כשורהידי כך-הריפוי לא יתרחש על

, להרגיש בתוך לבכם ונשמתכם שהכל אכן כשורה. צריכים להרגיש זאת ברמה עמוקה מאוד

שאתם ... ומעל לכל. ושיש סיבה להימצאותכם כאן, שההימצאות על הפלנטה הייתה החלטה טובה

כיוון שכאשר אתם מביטים סביב אתם רואים , אודעכשיו זה עשוי להישמע לכם מוזר מ. בטוחים

ושאינכם צריכים לקחת חלק בהחלטות , שאלה הן החלטות שהתקבלו, אבל דעו. סבל וכאב, מלחמה

ודעו גם שאם אלה שבוחרים באלימות היו מבינים . אתם יכולים להחליט החלטה שונה, הללו

אולי הם היו בוחרים באופן , ילדותשהבחירות שלהם נובעות מפחד עמוק שהוכנס אל לבם בשנות ה

משום שעכשיו הוא הזמן לריפוי עמוק של הלב , הם עשויים לעשות זאת, למעשה. שונה גם כן

ואתם לומדים . במקום לחשוב, שאתם באמת מרגישים עכשיו, נשמות יקרות, הבינו, לכן. האנושי

ם מהעצמי הגבוה והנשמה ולומדים לערוך רגשות אלה עם הדחפי, להקשיב למה שהגוף שלכם מרגיש

  .שלכם

  

מהעת שהנשמה שלכם עזבה את זוהר משפחת הנשמה , דעו שהבדידות והבידוד הם אשליות מהילדות

היא חשה שננטשה בעת , החומר דחוס ואפל והנשמה הרגישה בהלה ובדידות. ולבשה צורה חומרית

הגיע הזמן . והמאבק" שךהחו"ו" האור"על " המיתולוגיות"וכך נולדו כל . שנאבקה במקום חדש זה
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לשחרר אותן ולהבין שהן אינן יותר מאשר סיפורי ילדות שהמצאתם כדי להסביר מדוע הרגשתם כה 

אתם ישויות אור עוצמתיות ואתם חיים בזוהר האהבה . שוב אינכם ילדים. זרים ואבודים, בודדים

  .האלוהית

  

דות והאהבה שבין הנשמות שמהוות האח, "האחידות"לתפוס ולהרגיש את , הגיע הזמן להתחיל לראות

בעת שאתם מתמודדים עם רגשות הדיכאון וההלם , נשמות יקרות, לכן. את המשפחה האנושית

לעולם . אתם אהובים תמיד ומחוברים תמיד למקור ולאור ולאהבה. דעו שהן אשליות, העמוקים הללו

שרגשות הללו של ,  הואוכך! כיוון שאתם חלק מהלב הגדול של האחד, אינכם יכולים להיות לבד

זו הרגשה אמיתית של הנשמה מן העבר שלכם ומגלגולים . היותכם בודדים ואבודים הם הרגשה

ידי כך שתאמרו בעדינות -ואתם יכולים לעשות זאת על. שיש להתייחס אליה ולטפל בה, קודמים רבים

רו לעצמכם לראות אפש. לאותו ילד פנימי שהוא יכול לשחרר את הרגשות הללו לראות בהם אשליות

ושיש סיבה לכך . את האור ולהרגיש באור שמחמם אתכם ושאוחז בכם ודעו שאכן בטוח להיות כאן

. הסיבה הזאת תהפוך ברורה אף יותר, וככל שתתפתחו ותרפאו את לבכם, שבחרתם להיות כאן

  !אתם תראו את הרפתקת החיים כפי שהיא אמורה להיות! אהבה והתפתחות, והסיבה תהיה שמחה

  

ובכן אנו יכולים לומר שכאשר הנשמה שלכם מנקה נושאים , בכל הקשור לנושא הנשמה התאומה

. אתם מתחילים להתחבר עם אנשים ברמת הלב וברמת הנשמה, "נקי יותר"ישנים והלב שלכם הופך 

, אבל. באמצעות הלב שלכם או באמצעות הרגשות שלכם" לראות"זאת משום שאתם יכולים עכשיו 

וכך אתם . נה זו קודמת לריפוי העמוק שצריך להתרחש בהיבטים אחרים של הישות שלכםתכופות מת

אתם רואים . עשויים למשוך נשמה תאומה לפני שאתם מוכנים לגמרי להגשים את מערכת היחסים

. הרוח תמיד מקדימה את המציאות הפיזית. אבל המציאות הפיזית אינה מוכנה עדיין, שהנשמה מוכנה

הנשמה חייבת לחכות ". התקרקעות"כות ההכרחית שבין הנשמה והגוף שמביאה לזה חלק מההיער

רוצים לחטוף את הסוכריות לפני שהן , אתם עשויים להיות כילדים קטנים, לכן. ולעבוד עם הגוף

וליידע אתכם שאתם חייבים לחכות , הרגשות והגוף, הנשמה לומדת לעבוד עם הלב, למעשה. ייעלמו

  .ומו קודם שההתגשמות תוכל להתרחשעד אשר הכל ימצא במק

  

כיוון שאתם רגישים , הנשמה עשויה להראות לכם נשמה תאומה מושלמת". התזמון האלוהי"זהו חוק 

אבל אתם עדיין צריכים להמתין עד אשר התנאים החומריים , דייכם לקלוט את קול נשמתכם עכשיו

ושצריכה להתקרקע במישור , חנישקיימת במישור הרו, יאפשרו להתגשמות של אותה מערכת יחסים

שאתם צודקים ושאתם , וכך הוא. הדבר מתרחש בתזמון אלוהי ולא על פי התזמון שלכם. הפיזי

העצמי הגבוה והנשמה שלכם . אבל לחכות ולהמשיך בחייכם, להיות במצב של קבלה. צריכים לחכות

  . ידריכו אתכם להגשמת מערכת היחסים הזאת בזמן המתאים

  

, אולי השינויים הללו מהירים מדי. ושהדברים משתנים במהירות בחייכם, ו שאתם במעברדע, בינתיים

. להדרכתה ולתמיכתה, עליכם לקרוא לעזרת הרוח, בזמנים כגון אלה. ואתם מרגישים המומים מעט

אם הנשמה עוצמתית יותר . כיוון שמה שקורה כאן הוא פשוט היערכות בין הנשמה והגוף. אלה יינתנו
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, ותחושות של הלם. אז תהיה תקופה של הסתגלות בעת שהם מסתגלים זה למהירותו של זה, מהגוף

אבל . חרדה ואי רצון להיות כאן הם חלק מהמתח העמוק של היערכות חדשה זו בין הגבוה והנמוך

וההיבטים הגבוהים והנמוכים שלכם יהיו , יהיה לכם לב פתוח שנרפא לגמרי, בסוף התהליך הזה

ואז תהיו מוכנים להגשים ולברוא את השמחה העמוקה של המישור .  אלה לחלוטיןערוכים אלה עם

  .הפיזי על כדור הארץ החדש ולחוותה

  

דעו שהעבודה החשובה ביותר שאתם יכולים לעשות היא , בכל הקשור לעבודה הרוחנית שלכם

וון שאתם כי, הדבר ישלים את ההתעלות שלכם. להתחבר לתוהו ובהו הפנימי שלכם ולמצוא שלווה

משום שמטרת ההתעלות היא להביא את גן . בשלבי הקרקוע של העבודה, נמצאים בשלבים האחרונים

  . המטרה אינה עזיבתכם את כדור הארץ~ העדן לכדור הארץ 

  

אתם תשחררו את הדיכאון . אתם תמצאו שלווה ושמחה, בעת שאתם נערכים עם הרוח שלכם, וכך

  .ותהפכו למלאך אנושי שלם לגמרי

  

בעת , זו אכן זכות וכבוד גדולים להיות בקרב הגל הראשון שחווה את ההשלמה של תהליך ההתעלות

  .סוף את לבכם ומאמצים איזון פיזי מוחלט-שאתם מרפאים סוף

  

דעו שמוענקות לכם , אבל מעל לכל. היו שלווים ורגועים, טפלו בעצמכם, היו חביבים כלפי עצמכם

  .  צעים עבודת מעבר חשובה זואהבה ותמיכה עמוקות בעת שאתם מב
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        היערכות עם פעימת הלב הקוסמיתהיערכות עם פעימת הלב הקוסמיתהיערכות עם פעימת הלב הקוסמיתהיערכות עם פעימת הלב הקוסמית

  מסר ליום השוויון 

  המלאך הנעלה מיכאל

  

  

. אנו מביאים לכם מסר עוצמתי מהלב, 2006בזמן זה של אנרגיות השוויון של , עובדי אור יקרים ביותר

ככל . ה שעשיתם בשנתיים האחרונותזהו רגע שמח ומבורך שמהווה את נקודת השיא של עבודה רב

סוף -גם אתם נעים סוף, הין והיאנג, שכדור הארץ נע לקראת נקודה של איזון מושלם בין היום והלילה

  .אל איזון מושלם של האנרגיה הנשית והאנרגיה הגברית שלכם

  

 משמעות עירוי אנרגיה מהמרכז הגלקטי היא שהפלנטה מקבלת פעם נוספת אנרגיה נשית אלוהית

ובנקודה זו של איזון הן אתם והן הפלנטה שלכם עומדים להגיע לכדי סנכרון או . אוהבת ומזינה

  .  הקוסמית" פעימת הלב"הרמוניה מלאים עם 

  

ידוע גם , מרכז גלקטי זה. שפועם באותה דרך שבה לבכם פועם" לב"לגלקסיה שלכם יש במרכזה 

וכל , הגלקטית" פעימת הלב"זוהי . מוניות צלילמפיץ גלי אנרגיה של אור והר, כשמש המרכזית הגדולה

הישויות שנמצאות בהרמוניה עם האנרגיות הקוסמיות והגלקטיות עורכות את פעימות התדר או 

  .גלקטי" לב"אנרגיות האור האישיות שלהן עם אותו 

  

" דיסהרמוניה"אתם חוויתם את ה. בני האדם והפלנטה לא היו ערוכים עם הלב הגלקטי, במשך זמן רב

מסונכרנים , שהם בתורם, עם גלי האנרגיה האוהבת שהגיעו מהלב הגלקטי" מחוץ לקצב"של היותכם 

עם היפתחות של מרידיאנים של אור , אבל עכשיו. של כל היש, עם פעימת הלב הקוסמית של המקור

שבים לכדי היערכות עם הפעימות הקוסמיות של , כקולקטיב פלנטרי, אתם, חדש בגוף האור הגלקטי

  .הלב הגדול שבמרכז הכול

  

שהאהבה , והמקור הוא הלב במרכז, היקום הוא שדה אהבה גדול, עובדי אור יקרים ביותר, כיוון שאכן

האם אינכם . והיצירתיות שלו מספקים את האנרגיה המתמשכת להתפתחות ולבריאה באהבה טהורה

ולא באמצעות השכל , היששבאמצעות לבכם אתם מוצאים את החיבור למקום ולכל , יקירים, יודעים

האינטליגנציה של . וזו האינטליגנציה של אהבת המקור, ללב שלכם אינטליגנציה משלו. או המוח

אבל שעתה היא , שגם לה יש מקום, השכל היא האינטליגנציה הנמוכה יותר של הממלכות החומריות

  .מגיעה לכדי היערכות עם האינטליגנציה הגבוהה יותר של הלב

  

. אקרת הלב שלכם'רבים מכם ירגישו באנרגיות נעות בצ, נעים אל תוך שלב היערכות זהבשעה שאתם 

אתם עשויים להרגיש כאב . מתרחש" מעבר"שעה שה, בשכל או במוח" ערפול"אתם עשויים להרגיש 

או אתם עשויים לחוות פעימות לב מהירות או , בייחוד בקשת הצלעות, אקרת הלב שלכם'באזור צ
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שעה שהלב שלכם נערך עם ,  פשוט אפשרו לעצמכם לנשום עמוק ובעדינות.תחושת לחץ בחזה

  .האנרגיות של האהבה הגבוהה יותר והתכלית הגבוהה יותר

  

ואתם עשויים לחוות ניקוי של אנרגיות , אתם גם עשויים להרגיש רגשניים ופגיעים מאוד בזמן הזה

  .ישנות הקשורות למערכות יחסים ולאהבה

  

כאשר אתם מאזנים את האנרגיות . הן עמוקות ומרחיקות לכת עבור כולכםההשלכות של רגע זה 

הדבר כולל גם . אתם סוללים את הדרך לאיזון מושלם בכל מערכות היחסים, הנשיות והגבריות שלכם

שעה , את הרגע שבו אתם מתחילים להרגיש בחיבור למשפחה הגלקטית שלכם בדרך ממשית מאוד

זה הזמן שבו , וכמו כן. תדר אנרגטי של אהבה והרמוניה גלקטייםשאתם מתחילים להיערך על אותו 

אלה הן מתנות . יכולים נשמת ולהבות תאומות להיכנס למערכות יחסים של איזון והרמוניה מושלמים

  .משמעותיות בזמן הזה

  

כל שאינו בהרמוניה יהפוך , כאשר אתם נעים למקום זה של הרמוניה ואהבה מבורכות, יקירים, וכמובן

  .בהרמוניה עם פעימת הלב הקוסמית" לפעום"שעה שאתם מתחילים , רור מאוד וייעלםב

  

עכשיו הבאתם ". בבית"אלא שהדבר יתרחש , אתם מוכנים עתה לחוות אהבה כפי שלא חוויתם אותה

, שמחה ושלווה רבים, ואתם מוכנים לקבל ולחוות אהבה, את הבית או את גן העדן אל כדור הארץ

מהדהד עם הפעימות " הבית"משום ש.  אותם אהבה ושלווה שחוויתם בביתאלה. כאן ועכשיו

ממש כפי שאימא אדמה עושה כאשר היא ערוכה עם הלב , ההרמוניות של אהבת ואנרגיית המקור

  .הקוסמי

  

כיוון שעתה אתם אכן . רגע של שמחה עבור כל אלה מכם שעבדו כדי לחזור לאחדות, זהו רגע דגול

? האם לא אמרנו שאתם קריסטלים קוסמיים בשדה של אהבה.  הלב הקוסמיבאופן מוחלט עם" אחד"

  .כעת הגופים הקריסטליים שלכם יפעמו עם התדרים וההרמוניות הלב הגדול שבמרכז הכל

  

  .לחגיגה ביום השוויוןזה אכן זמן 
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        ילדי הכוכב הכחולילדי הכוכב הכחולילדי הכוכב הכחולילדי הכוכב הכחול: : : : גל חדש של ילדי כוכב מתגלם על כדור הארץגל חדש של ילדי כוכב מתגלם על כדור הארץגל חדש של ילדי כוכב מתגלם על כדור הארץגל חדש של ילדי כוכב מתגלם על כדור הארץ

  המלאך הנעלה מיכאל

  

  

בשמחה רבה אנו חולקים אתכם את החדשות על גל חדש של ילדי כוכב , עובדי אור יקרים ביותר

ישויות אלה נכנסו לשדה האנרגיה הפלנטרי והן נולדות בזמן . המגיע לפלנטה עם האנרגיות החדשות

  .הזה כגל החדש ביותר של ילדי הקריסטל

  

. 11:11:11-ור הארץ מאז שער הכוכבים הבואן מהווה חלק מהזוהר והאור הגוברים שמקיפים את כד

אנשים אינדיבידואלים מרגישים . נוכחותן גם סייעה להגביר את תאוצת שדה המרכבה של כדור הארץ

בעת שהם חווים את תהליך שילוב הרטט של זרעי , אף הם במהירות הגוברת בשדות המרכבה שלהם

  .כוכבים נכנסים אלה ורמות התודעה הגבוהות יותר שלהם

  

הם המתינו עד אשר רשת גן העדן . לדי הכוכב הכחול המתינו עד לרגע זה כדי להתגלם על הפלנטהי

הונחה במקומה וקבוצה גדולה של עובדי אור נעה דרך הממד התשיעי כדי להחזיק ברשת תודעת 

ילדי הכוכב הכחול היו מסוגלים להתגלם כדי לבצע את , ברגע ששני הגורמים הללו התגשמו. המשיח

  . תם המיוחדתעבוד

  

והם יעגנו את ההתגלמות הגשמית שלהם אל תוך רשת , הם ייוולדו ברמת התודעה של הממד התשיעי

  . גן העדן

  

        ילדי הכוכב הכחולילדי הכוכב הכחולילדי הכוכב הכחולילדי הכוכב הכחול

  

אבל . ספיר העוצמתי-הרמונית האנרגיה והצבע באמצעותה מתגלמים ילדים אלה היא קרן הכחול

לאנרגיה קוסמית זוהרת , בן הדומים לברק כחולבתוך קרן ספיר זו קיימים גם הבזקים של אור יהלום ל

" מרחפים"הרגישו , אלה מכם שהיו מסוגלים לחוש באנרגיה שלהם. בעלת רטט גבוה מאוד

לרטט של הנשמות הנכנסות הללו " התגייסו"וחוו טיהור של רעלים שעה שהגופים שלכם , ומסוחררים

  .שלהאת הפלנטה מעלה במסע ההתעלות " הרים"בעת שהן מסייעות ל

  

הוא שתבניות נשמתם נובעות ממערכת , מה שהופך ילדים חדשים אלה לייחודיים ולנפלאים גם כן

אשר תישא את הזרעים להתפתחות ולצמיחה , והן מביאות תבנית חדשה לכדור הארץ, הכוכב סיריוס

רץ אפילו עכשיו שעה שכדור הא, נשמות יקרות, כן. רוחניות אנושיות נוספות על כדור הארץ החדש

הממדים הגבוהים יותר מבקשים להבטיח שהאנושות תמשיך להתפתח ולצמוח דרך , החדש נולד

  .אוקטבות האור
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ילדי הכוכב הכחול יישאו בתוכם את זרעי החיים על אוקטבה של התנסות אשר מתחילה בממד 

ם ילדי הכוכב הכחול ניצבים מוכני. המקום שבו רובכם תשלימו את מסע ההתעלות שלכם, התשיעי

כיוון שהילדים הללו יהיו , אבל הדבר יתרחש רק בעוד דורות רבים. להמשיך את המסע אל האור

  . ואת הדברים שהם מביאים הם יחלקו עם כל אוכלוסיית הקריסטל המשיחית של כדור הארץ, הזרעים

  

        ילדי הכוכב הכחול יחזיקו בשלום ויביאו חיוניותילדי הכוכב הכחול יחזיקו בשלום ויביאו חיוניותילדי הכוכב הכחול יחזיקו בשלום ויביאו חיוניותילדי הכוכב הכחול יחזיקו בשלום ויביאו חיוניות

  

אבל הם יבקשו בייחוד להתגלם אל תוך קהילות , הילותילדי הכוכב הכחול יתגלמו בכל הק, בתחילה

הסיבה לכך היא שהחלק הראשון של . או להורים שלהם קשרים קרובים לקהילות ילידיות, ילידיות

  .עבודתם הוא להחיות ולהפיח מרץ במסורות הילידיות שעל כדור הארץ

  

יתרחש פרץ של . ק כחולהנוכחות שלהם תהיה כבר, ככל שילדים אלה יתגלמו בתוך הקהילות הללו

הם . חיוניות בעזרת נוכחותם אשר ישנה את המסורות והחכמה של האנשים הילידים ויפיח בהן מרץ

כדי שאוכלוסיית כדור הארץ , דבר זה הוא הכרחי. עצמם יוקירו מסורות אלה ויעניקו להן כבוד רב

וכדי שקהילות . יותהחדש תלמד פעם נוספת לקבל ולכבד את החכמה הארצית של הקהילות היליד

ופעם נוספת יכבדו את מקור החכמה שבמסורות , אלה ינערו מהן כל תחושה של ניצול וליקוי

  .ובטקסים שלהן

  

. עצם נוכחותם תקרין שלום ושלווה. בתחילה הילדים הללו יהיו נקודות עיגון לאנרגיית שלום, כמו כן

ועד כמה אתם , רגישים אתם חשיםהבחינו גם עד כמה , אלה מכם שהרגישו ברטט שלהם לאחרונה

, הם יהיו עוצמתיים ביותר. זו היא האנרגיה של ילדי הכוכב הכחול. מחוברים לזרימת תחושות לבכם

הם יהיו ערוכים . אבל תהיה זו עוצמה בעלת יושרה מוחלטת והיערכות עם העקרונות הגבוהים ביותר

הם יהיו . עולם לא יאבדו חיבור גבוה זהוהם ל, ועם אור המקור מלידתם, לגמרי עם האנרגיה של הלב

עדינותם תברא את אותו מרחב לשלום שיהיה סימן ההיכר . אבל הם יהיו גם עדינים מאוד, עוצמתיים

  .שלהם עבורכם

  

אתם זוכים , השינויים והאתגרים של זמן מיוחד זה, באמצע כל התוהו ובהו, עובדי אור יקרים, לכן

  .הכחולה אל הפלנטה שלכםלקדם את פניהם של הילדים מהקרן 
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        מסר התעלות מיוחדמסר התעלות מיוחדמסר התעלות מיוחדמסר התעלות מיוחד

        הפעילו את גוף האור הגלקטי שלכםהפעילו את גוף האור הגלקטי שלכםהפעילו את גוף האור הגלקטי שלכםהפעילו את גוף האור הגלקטי שלכם: : : : חותם כחול לפלנטה כחולהחותם כחול לפלנטה כחולהחותם כחול לפלנטה כחולהחותם כחול לפלנטה כחולה

  המלאך הנעלה מיכאל

  

  

שינויים נהדרים מתרחשים במציאות . אתם חיים בזמנים נהדרים ונפלאים, עובדי אור יקרים ביותר

האור הפלנטריים והאישיים שלכם אפשר הפעלה הכיול של שדות המרכבה או גופי . כדור הארץ שלכם

  .בעת שאתם ממשיכים במסע ההתעלות, של רמה נוספת של גיאומטריית גוף האור שלכם

  

ידי הזוהר הכחול החשמלי שהגיע מהמרכז הגלקטי דרך -אשר נתמכת על, האצת גוף האור שלכם

צפנים , יאומטריותמערך חדש שלם של ג. אפשרה את הפעלת גוף האור הגלקטי שלכם, סיריוס

ומרידיאנים הופעל כעת כדי לשאת את אנרגיית האש הכחולה מסיריוס ולחבר את המלאכים 

אתם הגעתם . יקירים, זוהי מתנת האור לה המתנתם זמן רב". הבית"האנושיים מהממד התשיעי עם 

ת באור אתם מוכנים לחיו. לתודעה גלקטית וכוכבית מלאה בשעה שאתם שוהים עדיין על כדור הארץ

" גן העדן"אתם מוכנים לחיות בגן העדן ולהביא את . מעבר לאנרגיות הישנות של הקוטביות והסבל~ 

  . אל כדור הארץ

  

        הפעלת התודעה הגלקטיתהפעלת התודעה הגלקטיתהפעלת התודעה הגלקטיתהפעלת התודעה הגלקטית

  

, ברגע שאתם הופכים מודעים לעצמכם כישות קריסטלית או משיחית. קיימים שני שלבים לתהליך זה

רק אז תוכלו להפעיל את . הנשמה המלאכית שלכםאתם תחפשו ותמצאו את משפחת , מלאך אנושי

  .גוף האור הגלקטי שלכם ולנוע אל תודעת הממד התשיעי

  

מציאת משפחת הנשמה המלאכית שלכם תאפשר לכם להתחיל בתהליך הידוע בממדים הגבוהים יותר 

משמעות הדבר שאתם תאמצו את העוצמה או ". שילוב ארכיטיפ הממד השמיני או המלאכי שלכם"כ

נפתח בפניכם מעבר לרמות הגבוהות יותר כזכות . שלכם כישות של אור" המשפחתית"הות הז

כל המלאכים האנושיים על כדור הארץ שייכים למשפחת . חברותכם במשפחה או בשבט של מלאכים

אתם תתחברו עם משפחת המלאכים , כאשר תהיו מוכנים לבצע את המעבר לממד התשיעי. מלאכים

בזמן הנכון וכאשר אתם תהיו . ואתם לא צריכים לחשוש, מודע" חיפוש"להיות הדבר לא חייב . שלכם

  .ואז תפעילו את האנרגיות עבור גוף האור הגלקטי. אתם תבצעו חיבור זה, מוכנים

  

גוף האור הגלקטי . תהיה לכם גישה מלאה לתודעת הממד התשיעי, ברגע שגוף האור הגלקטי יופעל

" הבית"כיוון שסיריוס הוא . הכוכב הכחול, ת שנובעת מסיריוסידי האש הכחולה החשמלי-מופעל על

האבולוציה או ההתפתחות . הגלקטי מהמעלה הראשונה של כל משפחות המלאכים שעל כדור הארץ

" נטרים"או (של כדור הארץ היא פרויקט משותף של מלאכי בורא האלוהים ושל ישויות הכוכב 
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" התרשים"אבל , גלקסיות אחרות נמצאות כאן כדי לעזורישויות אור אחרות מגלקסיה זו ומ. מסיריוס

  . עבור הפלנטה הכחולה נובע משותפות סיריוס ואוריון של ישויות הבורא המלאכיות

  

משפחות המלאכים האנושיות ישובו ויתחברו באופן מודע , כאשר גוף האור הגלקטי יופעל, וכך

החזיק בצמיחה ובאבולוציה הממדית לישויות המלאכים מהממדים הגבוהים יותר שעבודתן היא ל

פעם נוספת . בעת התעלותה לצורתה הגבוהה ככדור הארץ החדש, הגבוהה עבור הפלנטה ולשמרן

כדור הארץ יקבל את האור והאהבה ללא תנאי שיבראו . האנרגיה יכולה לזרום בחופשיות ביניהן

בה מלאכים אנושיים גן עדן בפלנטה זהובה של שלום ושמחה ש~ וישמרו את התכנית המקורית 

  . יכולים לגדול ולשחק באור המקור

  

        הפלנטה בעלת שתי השמשותהפלנטה בעלת שתי השמשותהפלנטה בעלת שתי השמשותהפלנטה בעלת שתי השמשות

  

, כאשר אתם מפעילים את גוף האור הגלקטי שלכם ומבצעים את המעבר לתודעת הממד התשיעי

  !פלנטה בעלת שתי שמשות". חדשה"או לפלנטה , אתם נכנסים לכדור ארץ חדש

  

אלה בעלי גופי אור גלקטיים מופעלים יקבלו אור . נטהכיוון שסיריוס הופך לשמש השניה של הפל

  .לבן מסיריוס/כחול" אור שמש"ו, זהוב מהשמש שבמערכת השמש/שמש לבן

  

אור השמש הכחול מסיריוס בורא שדה אור כחול חשמלי של הממד התשיעי שמשמר את התודעה 

  .הגלקטית של הפלנטה באמצעות משפחות המלאכים

  

בזמן שער האריה שבסוף . צרים הקדמונים שקיבלו את תורותיהם מסיריוסזו הייתה ידועה למ" אמת"

הם חגגו את הזריחה של סיריוס בשמי הבוקר ואת עליית מי הנילוס שהביאו , יולי ותחילת אוגוסט

הכלל , "או אלכימיה" כם"הידועה גם כארץ , אבל שותפי הסוד והידע ידעו שבמצרים. שגשוג למצרים

  . מה המתרחש ברמה דגולה יותר-ושאירוע זה היה סמלי לדבר, " למטהכך, כפי שלמעלה"היה ש

  

" מגבירה"השמש , בזמן הזה. של כדור הארץ בשמיים" השמשות"זה היה היערכות שתי " מה-דבר"

אהבה , וגלים של אור יצירתי המייצגים גלים של שפע, לבנה של סיריוס-כעדשה את האנרגיה הכחולה

לבן משתלבים כדי -זהב והכחול-הלבן. של אש קוסמית על כדור הארץ" מטר"ושגשוג יורדים מטה כ

  .התחדשות וצמיחה, שינוי, לברוא קסם

  

הם נשאו אנרגיה . אוסיריס ייצגו את השמש של מערכת השמש-הרוקוטי-אצל המצרים הקדמונים רה

המקודש האיחוד , יחד. מאאט ונשאה אנרגיה נשית-ידי איזיס-של סיריוס יוצגה על" השמש. "גברית

  .שלהם ברא שפע ושלום על פני האדמה
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התורשה הגנטית שלהם . במצרים העתיקה משפחת פרעה המלכותית החזיקה בחיבור לסיריוס

של האור הכחול ולשמר את החיבור הגלקטי באמצעות גופי " להחזיק בשדה"מסיריוס אפשרה להם 

ותר כאשר הוחלט להתחיל בתכנית ידי הממדים הגבוהים י-חיבור זה נקטע על. האור הגלקטיים שלהם

אתם מוכנים לברוא כדור ארץ שבו ! זמן זה הגיע. שבה כל בני האדם יוכלו להחזיק בתודעה הגלקטית

  .כל אדם יהיה מסוגל להחזיק בשדה הכחול של התודעה הגלקטית

  

משמעות הדבר תהיה שכל מלאך אנושי אשר יפעיל את גוף האור ? יקירים, מה תהיה משמעות הדבר

הגלקטי שלו יהיה בעל העוצמה והיכולת להפעיל ולשדר את הצפנים האקאשיים או המידע האקאשי 

מגרש משחקים . סבל או כאב, לברוא במשותף כוכב גן עדן ללא מחלות. של הפלנטה לכדי התגשמות

אתם תפעילו , כאשר כל אחד מכם יפעיל את גוף האור הגלקטי שלו! וזמן זה הגיע. של אור ושמחה

, האם אתם יכולים לראות. עו את שדה האור הכחול ואת הפוטנציאל שלו לבריאת שינוי גלובליותני

  !איזו שמחה וברכה ניתנות לכם בזמן הזה, עובדי אור יקרים

  

        עתיד הפלנטהעתיד הפלנטהעתיד הפלנטהעתיד הפלנטה: : : : ילדי הכוכב הכחולילדי הכוכב הכחולילדי הכוכב הכחולילדי הכוכב הכחול

  

מתגלמים כעת כדי לסייע לכם לעבוד עם שדה הכוכב הכחול ולהפעיל , יקירים, ילדי הכוכב הכחול

  .פן מלא את התרשים עבור הפלנטה הכחולהבאו

  

יש להם תודעה גלקטית מלאה . מתגלם עם גוף אור גלקטי מופעל לגמרי, כל ילד כוכב כחול שנולד

הם יעגנו את שדה , מרגע התהוותם, למעשה. והם מסוגלים להחזיק בחיבורים כוכביים עבור הפלנטה

  .הכוכב הכחול על הפלנטה

  

ויחזיקו באינטגרציה מלאה , ודעה של משפחות המלאכים והכוכבים שלהםהם גם ייוולדו עם ידע ות

ההזדהות . הם יהיו בני אנוש מלאכיים במקום מלאכים אנושיים. של הארכיטיפים המלאכיים שלהם

ואת . ועם שדות האור הקוסמי, העיקרית שלהם תהיה עם תודעת המלאכים והתודעה הקוסמית

  ".גן עדן עלי אדמות" לבית שהוא גן עדן שמח או ל,יחד אתכם, התודעה הזאת הם יתמירו

  

עובדי אור אהובים הגיע הזמן אפוא לחגוג את ההפעלות החדשות שלכם ולשלב את האנרגיות 

  . החדשות

  

  !הרפתקת ההתעלות ממשיכה
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        תקשורים מהממד התשיעיתקשורים מהממד התשיעיתקשורים מהממד התשיעיתקשורים מהממד התשיעי

  

  

תעלות הנוכחי שלו בחודשיים האחרונים כדור הארץ השלים במהירות את נתיב הה, קוראים יקרים

  .ידי כך שפתח פעם נוספת את החיבורים הגלקטיים והפעיל את הממד התשיעי-על

  

אלא גם מכדור , אחד מהדברים שהבנתי במעבר זה היה שגלי האנרגיה הגיעו לא רק מהמרכז הגלקטי

 כאשר נהגתי להשקות את הגינה, חוויתי זאת לפני כמה שנים בשעות הבוקר המוקדמות. הארץ עצמו

כאילו כדור הארץ מתקשר , חלקות אדמה שמתחת לכפות רגליי היחפות היו מתחממות לפתע. שלי

, אקרת הבסיס'אנשים רבים חוו תחושות ברגליהם ובצ, במעבר האחרון הזה. עמי או שולח לי אהבה

  .בעת שכדור הארץ יידע אותנו שאנו מחוברים

  

  .השלב האחרון של ההתעלות הוא קרקוע, נכון, כן

  

ושאתם יכולים לשמוע ולחוש , ד התשיעי הוא אותו מקום שבו אתם מבינים שאתם כדור הארץהממ

 The Four"אליוט ' ס' הדבר מזכיר לי משפט משירו היפהפה של ט. את כדור הארץ בגופכם ובישותכם

Quartets" ,הדרך למעלה היא הדרך למטה: "שם אמר בהקשר לנתיב הרוחני."  

  

פשוט , עשיתי זאת הרבה לאחרונה. ליתי את היום במיטה ופשוט האזנתיכתבתי תקשור זה לאחר שבי

לאותה דממה גדולה של שלווה עמוקה שרבים מאיתנו " התכווננתי"הפעם . האזנתי להדרכת הרוח

היה זה . אלא שהתקשור הגיע מכדור הארץ עצמו, אני מבינה שלא הייתה זו הרוח. יכולים לחוש עתה

  .השלווה שמעבר להבנה~ " Shantih"ם אליוט כינה בש' ס' הדבר שט

  

ועברתי גם מהסיפור של המשיח כארכיטיפ של הממד השמיני לסיום , כתבתי זאת בחג הפסחא

אשר הפסטיבל שלה שוכן ברמה עמוקה יותר , )ונוס(מלכת השמיים , לאסטרטה או לאשתר, ולהתחלה

לשיר של כדור , חורה מיליוני שניםחזרתי א, ואז העמקתי עוד יותר. ועתיקה יותר ברובד ארכיטיפי זה

  .שביסוד כל הארכיטיפים הללו, של סבא אדמה, הארץ העתיק

  

1.  

  

  אני כדור הארץ העתיק

  .הייתי כאן מיליוני שנים

  

  העמוקה שאתם חשים עכשיו, השלווה העמוקה

  .היא שלוות כדור הארץ העתיק
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  אין צורך להיחפז ולמהר 

  . שליצעדו באיטיות וקבלו את מתנת השלווה

  

  .כיוון שגם אתם עתיקים, אני מכיר אתכם היטב

  כוכבים בגופכם-כל תא בן

  .היה כאן מראשית הזמן

  

  אתם אינסופיים ונצחיים

  .רוח וחומר

  אני מחזיק בזיכרוני

  .כל תקופת חיים שצעדתם על אדמה עתיקה זו

  אני מכיר אתכם היטב

  אני מברך את בואכם, וכאשר אתם מגיעים

  .ידידיי האהובים

  אני זוכר את חלומותיכם ואת תשוקותיכם

  דבר לעולם אינו אובד

  .אני מחזיק בכם ומזין אתכם

  

  אתם מכירים אותי היטב

  .אני כדור הארץ העתיק

  הניחו לי לשיר לכם על ימים של שלווה

  .אלפי שנים בהן רק הרוח נושבת

  

  ילדים אהובים

  אין צורך למהר

  הרגישו בשלווה שלי

  .העתיקזוהי שלוות כדור הארץ 

  

2.  

  

  בעת שאני צופה בכם ילדי כוכבים

  באים והולכים

  .אני רואה ואני מרגיש כיצד אתם מלאים בחיים

  

  ...ואני יודע מתי אני מרגיש עמכם בשלווה
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  הדבר קורה כאשר אתם מכבדים את נהר החיים שמן האלוהים

  כאשר אתם מבינים את הספירלות

  .אשר זורמות מהאם השמימית הגדולה

  

  ם חיים עם כבוד והוקרהכאשר את

  אתם מכבדים את אבות אבותיכם ואת בעלי החכמה

  .צמח או סלע, בני אנוש או בעלי חיים

  

  אתם יודעים את מקומכם ביקום

  .ואתם יודעים שאתם נותנים ומקבלים במידה שווה

  ,אתם מבינים את זרימת הימים בספירלת הזמן

  ,אתם מעניקים כבוד לבאים בימים

  ,חים את הצעיריםאתם מדריכים ומנ

  ואתם מכבדים את השינויים והמעברים בחייכם

  .תומכים בהם באחרים

  

  ,אם אתם מכבדים את עצמכם, וכך

  .אתם מכבדים אותי ואת כל ילדיי

  אבל כאשר אתם שוכחים ואתם ממהרים 

  בפעילות קדחתנית

  אז איננו יכולים להיפגש

  .שליואני איני יכול להעניק לכם את מתנת השלווה המושלמת 

  

  ילדים אנושיים, האטו

  .ושמעו את השיר העתיק של השלווה המושלמת

  

  

  :כדור הארץ העתיק הוא גברי

  ....החומר קשה ואינו נכנע

  :המרכז הגלקטי הוא נשי

  ...נוזלית וגמישה, האנרגיה קלה

  

  באקט ההתמזגות שלהם

  האלה הגלקטית עוטפת ומחבקת

  .את כדור הארץ

  גלי התשוקה והאקסטזה שלהם
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  ם גלי האור והאנרגיהה

  ....בהם אתם מרגישים עכשיו

  

  אתם יכולים לחלוק את תשוקתם

  אם תמצאו את הנישואים הנלהבים שלכם

  ....בין שמיים וארץ

  

  אהובים, הניחו את כפות רגליכם על הקרקע

  ....אך הושיטו יד לכוכבים

  

  ...היו כעצים הגדולים

  ....מושרשים באדמה אך נישאים אל האור
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        לחצות את סף הקוונטוםלחצות את סף הקוונטוםלחצות את סף הקוונטוםלחצות את סף הקוונטום

        השלב הבא במסע ההתפתחותהשלב הבא במסע ההתפתחותהשלב הבא במסע ההתפתחותהשלב הבא במסע ההתפתחות

  המלאך הנעלה מיכאל

  

  

המידע היה כה רלוונטי . ידי המלאך הנעלה מיכאל ללקוח-מאמר זה נלקח מתקשור אישי שניתן על

הלקוח שמח . Starchildשמיכאל ביקש ממני לחלוק אותו עם קהילת , למקום שבו אנו נמצאים עתה

  .את הסכמתולהעניק 

  

השאלה שנשאלה הייתה היכן נמצא אדם זה במסעו הרוחני האישי וכמה זמן יידרש לו כדי להתגבר 

הנה התשובה שניתנה ~ כיוון שאנשים רבים שואלים שאלה זו . כלשהם שנותרו עדיין" מחסומים"על 

  :ידי מיכאל-על

  

גבוהה ואפשרת לצמיחה שמרת על רמת מודעות . נאמר שהצלחת יפה במסע הרוחני שלך, ובכן"

אך נוסיף גם שזה לא עניין של ". כל הכבוד: "ואנו אומרים. ולהיפתחות שלך להימשך עד לנקודה הזאת

  . מסוימים כלשהם שיש להסירם" מחסומים"זמן או שקיימים 

  

ידי דת ושאתם חושבים שאתם -חבל שדרך החשיבה שלכם כעובדי אור הייתה מותנית תכופות על

, אין זה כך. אתם תראו את אור מהותכם, אתם חושבים, רק אז. קים לניקוי ולהצלהוזקו" חסומים"

זה רק עניין של קבלת העובדה . אתם ישות מושלמת ואינכם צריכים לעבוד כדי למצוא שלמות זו

  . הכל כפי שהוא צריך להיות והכל מתנהל על פי סדר אלוהי. שאתם אכן מושלמים ברגע זה

  

מדוע אינכם מסוגלים לזכור את ההיסטוריה של , כפי שאתם עושים, ולאתם עשויים לשא, ובכן

לזמן , אתם יכולים, ובכן. הנשמה שלכם ולחיות מנקודת המבט של העצמי הגבוה שלכם בזמן הזה

. והם היו מתפוצצים, כפי שאנו עשויים לומר, ואז היה מתרחש עומס יתר על המעגלים שלכם, קצר

, כמין, וכך הוא שאתם עכשיו.  עבור הישות הפיזית שלכם בזמן הזההאנרגיה תהיה רבה מדי לנשיאה

כדי , בתהליך של יצירת היערכות בין ההיבטים הגבוהים ולבין ההיבטים הנמוכים יותר של העצמי

אז תיכנסו לשותפות עם ההיבט , כאשר היערכות זו תתרחש. שתוכל להיות זרימה חופשייה ביניהם

  . ה אתם בוראים או בוראים במשותףשותפות שבאמצעות, הגבוה שלכם

  

של כל " הדלקה"הדבר כולל . שתהליך זה כרוך בשדרוג מהיר של הכלי הפיזי שלכם, אבל הבינו בבקשה

ואז , כדי שתוכלו להתחבר לפוטנציאל המלא המקודד בגוף הפיזי שלכם בזמן הזה, א שלכם"רצפי הדנ

כדי להביא לרמה , א משתנה"עת שהדנלאפשר לשינויים הספונטניים והמופלאים אשר יתרחשו ב

  .חדשה זו של אינטראקציה בין הנשמה והגוף
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בצורה של אור סולרי , שכרוך באינטראקציה פיזית עם אור קוסמי, זה תהליך שמכביד על הפיזיות

מהשמש המרכזית " גלי אור בלתי נראים"ו, אור כוכבי מסיריוס ומקורות כוכביים אחרים, מהשמש

ואלה בתורן , ימים אינטראקציה עם בלוטת האצטרובל ובלוטת יותרת המוחאלה מקי. הגדולה

  . זורם אל תוך הכלי הפיזי, ככל שעוד ועוד אור בצורה של אנרגיה, מפעילות את השינויים

  

כפי שאתם " מציאות"האצטרובל ויותרת המוח הן הבלוטות שעובדות עם אנרגיית האור כדי לברוא 

, משום שהמציאות שלכם זקוקה לשינוי, עכשיו. התפיסה וההבנה, מכירים אותה באמצעות הראייה

היכולת שלכם לקיים אינטראקציה עם תדרי אור ~ כך גם תפיסת המציאות שלכם צריכה להשתנות 

חדשים ולספוג אותם אל תוך הכלי הפיזי שלכם תקבע עד כמה תתקדמו בשלב הבא בהתפתחות 

  .  הפיזית והרוחנית שלכם

  

-מכירים את התסמינים הפיסיים של ההפרעות האלקטרו, חלו לצעוד בנתיב הזהאלה מכם שכבר ה

אשר מצביעים על כך שאור הציף את המערכת ושהוא הפעיל את השינויים , מגנטיות במערכת

הגוף הפיזי שלכם . כיוון שהמפתח הוא אכן תפיסה. במערכת אשר יאפשרו תפיסת מציאות חדשה

את שהעצמי הגבוה " לראות"כדי שתוכלו . חזון אחר של מציאותמשתנה כדי שתוכלו לראות ולתפוס 

פשוט אין , משום שהמציאות הזאת כבר נמצאת סביבכם. ורק באהבה... מעבר לפחד. שלכם רואה

  .אבל אתם ניצבים על הסף. בדרך זו" לראות"לכם עדיין את היכולת 

  

מדוע לא , רך שאנו מקווים שתביןואנו ענינו בד, ששאלת שאלה טובה מאוד, אדם יקר, אתה מבין, לכן

  .מדובר בזמן אלא בתהליך שיתרחש כאשר הקבוצה או המין מוכנים

  

הוא מפקפק בשפיות שלו , אם אדם אחד משנה את התפיסה שלו ומתחיל לראות מציאות אחרת לבדו

הדבר כבר מתחיל במידה רבה בעת שאנשים מתחילים להיפתח לתהליך . ומרגיש מפוחד ולא בטוח

משום שהגוף והשכל אינם יכולים , למתח ולאי נוחות, הוא גורם לחרדה". מעבר"כינינו בשם שאנו 

ידי השכל -להתמודד עם השינויים המהירים בפרדיגמת המציאות שלעתים כה קרובות נתפסת על

והדבר מפיק את . הרבה יותר ונתקף הלם לפעמים" רואה"חושי -העל, ברמות אחרות, אבל. הרציונלי

חלומות , חוסר שינה, שלשול, והם כוללים בחילה, "תסמיני המעבר"המתח שאנו כינינו " תסמיני"

  .חרדה וכן הלאה, רעים

  

חבריה יכולים לתמוך אלה באלה , כאשר קבוצה שלמה של אנשים מבצעת את השינוי יחד, עכשיו

" צההקבו"הרצון שלכם לשלב הבא הוא בברור ש, לכן. את אותה מציאות" רואים"בידיעה שהכל 

אל תוך תפיסת " סף הקוונטום"שלכם תהיה מוכנה לבצע את השלב הבא ולעבור את מה שאנו מכנים 

אבל אתם תהיו בתוך הכלי הפיזי , "רואה"כפי שהעצמי הגבוה שלכם " תראו"אז , ואכן. מציאות חדשה

של הטבע הפיזי שלכם כפי " האמת"שלכם ויהיה עליכם לשלב את חוש המציאות החדש שלכם עם 

  .כיוון שכל הדברים ישתנו בעולם שלכם. שהבנתם אותו עד כה

  



 19

  .הכל

  

  . לעולם לא תוכלו לחזור, ברגע שתבצעו את השינוי הזה

  

מפני אימוץ העוצמה , מפני שינוי... פחד. כך לקבל החלטה זו-ולכן זה לוקח לקולקטיב זמן רב כל

 תהיו מסוגלים לחיות כפי כיוון שהכל ישתנה ואתם לעולם לא. האמיתית של מהותו ואלוהותו

והעבודה , אנו אומרים שהזמן הולך וקרב. הדבר יגרום הלם גדול לאלה שאינם מוכנים. שחייתם בעבר

משום ששינוי גדול זה כה קרוב , שלכם תהיה להכין את עצמכם לעזור לאלה שאינם מוכנים עדיין

  .עתה

  

הדבר תלוי . אתם המנהיגים,  אורכעובדי, אבל אתם. הקולקטיב מוכן לצעוד מעבר לסף הקוונטום

עכשיו אתם , לכן. ולסייע לאחרים לצעוד מעבר לסף" אמת"להחזיק את מה שאתם יודעים כ~ בכם 

שום דבר לבד : אנו אומרים. שואלים מה מונע מכם להגשים את מה שאתם רוצים במהירות ובקלות

 לשינוי הפנימי הוא הברומטר. ודעו שאלה משתנות. מאשר האמונות ותפיסות המציאות שלכם

הזרימה החופשית של ההגשמה על המישור . תכופות הראייה שהמציאות החיצונית שלכם משתנה

הפיזי היא האינדיקציה לכך שאתם ערכתם את עצמכם עם הזרימה של השפע האלוהי או כפי שאנו 

רכים היטב ודבר זה הוא אינדיקציה לכך שאתם נע, "האינטליגנציה היצירתית האלוהית"מכנים זאת 

  . עם ההיבט הגבוה שלכם באמצעותו האינטליגנציה הזאת זורמת אל תוך המציאות הפיזית שלכם

  

לעתים קרובות יש בעיות . אם הדבר עדיין לא קרה" חסום"אל תחוש שאתה , נשמה יקרה ביותר, אבל

שר שיהיה אפ. של קרקוע פיזי בהן יש לטפל לפני שהזרימה תוכל להתקרקע מההיבט הגבוה אל הפיזי

אנרגיה או היכן האנרגיה נלקחת ממך לפני שהיא מצליחה להתקרקע " דולף"עליך לראות היכן אתה 

  .אל תוך ההגשמה

  

אנו יכולים לראות שהתשובה עשויה להימצא בצורך שלך , הקשורה למשפחה, מהשאלה הבאה שלך

אנרגיה ומונע הגשמה שום דבר לא מרוקן ". דרמה משפחתית"להיות מעורב עדיין במה שאנו מכנים 

" דרמות המשפחתיות"מהר יותר מאשר המערבולות השליליות והמעוותות לעתים קרובות המצויות ב

לעתים קרובות , שבהן שיחקת עם קבוצות הנשמה וידידי הנשמה שלך במשך תקופות חיים רבות

  . במשך אלפי שנים

  

רמות המשפחתיות שמרוקנות חלק מההתעוררות שלך יהיה להעצים את עצמך ולנתק את עצמך מהד

אדם , החזר לעצמך את עוצמתך. את זרימת האנרגיה שלך ומונעות ממך להגשים ברמת זרימה גבוהה

אתה יכול להציע חמלה ותמיכה . כל אדם אחראי רק לבריאות ולרווחה שלו עצמו... התנתק. יקר

 ברגשות ובתחושות אבל אינך צריך להימשך אל תוך דרמות מרוקנות שבהן נעשה שימוש, לאחרים

  .אנרגיה שבה אתה יכול להשתמש למטרות אחרות, כדי לרוקן את האנרגיה שלך
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על עצמכם " לעבוד"שעליכם , כיוון שלמדתם שאתם חוטאים, יש לכך היסטוריה בדתות שלכם, שוב

כך ~ אם כך אתם בוחרים לראות או לתפוס את המציאות , ובכן. שלכם" המורים"ושבני המשפחה הם 

אזי אינכם , אם אתם מקבלים שאתם מושלמים ושנבראתם בשלמות הצלם האלוהי, אבל. היהי

. ואינכם צריכים לאבד אנרגיה במסגרת הדרמות הללו, שום דבר" לתקן"צריכים ללמוד או לרפא או 

ואתם מעניקים לאשליות , הסיבה שהן כה מרוקנות את האנרגיה שלכם היא משום שהן אכן אשליות

משום שברדיפה , הדבר מתסכל ומייצר כעס פנימי רב.  מהאנרגיה רבת הערך שלכםכמויות עצומות

כיוון שאשליה היא , השלווה והאהבה, אחר אשליות לעולם אינכם יכולים להגיע לנקודת השמחה

רק כאשר תפסיקו לשחק במשחקים הללו ותכנסו אל תוך . ריקה ואינה מכילה דבר לבד מעוד אשליה

אתם תמצאו אהבה בעולם החיצון ואת התמיכה החומרית , ות שלכםהשלמות והאהבה המושלמ

  .שהיא התגשמות האהבה
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        בריאת גן העדן של כדור הארץבריאת גן העדן של כדור הארץבריאת גן העדן של כדור הארץבריאת גן העדן של כדור הארץ: : : : שומרי האדמה ושומרי האוקיינוסשומרי האדמה ושומרי האוקיינוסשומרי האדמה ושומרי האוקיינוסשומרי האדמה ושומרי האוקיינוס

  המלאך מיכאל

  

  

, עתה משאימא אדמה משלימה את תהליך ההתעלות והבניה מחדש שלה, עובדי אור יקרים ביותר

כיוון שגן העדן אינו מיועד רק לאלה . הגיע הזמן להתחיל בתהליך בריאת גן העדן של כדור הארץ

יהיה צורך לעשות , במחזור הבא. אלא לכל בני האדם על הפלנטה, שהתמזל מזלם לחיות על אי טרופי

 שהם וכאשר אתם זורעים את הזרעים אתם יודעים, זהו זרע הזמן. דברים רבים כדי להשיג מטרה זו

  .יצמחו וישגשגו באור

  

. רבים מכם זוכים בהזדמנויות חדשות לגדול ולבטא את האור והמהות הפנימיים שלכם, כעובדי אור

כיוון שכאשר אתם . חדשות אשר תוצענה לאלה שמוכנים לאמץ אתגרים חדשים" משימות"יהיו 

פוך לשומרי האדמה או אפשר שתזומנו לה, נכנסים אל תוך הרטטים הגבוהים יותר של הממד התשיעי

ככל שהאנרגיה הנשית האלוהית שנכנסת עתה מפעילה את בלוטת האצטרובל . לשומרי האוקיינוס

, א ותיעודי הנשמה האקשיים שלכם"היא תשחרר זיכרונות עמוקים המצויים בתוך הדנ, שלכם

זמנים בהם , ובזמנים ובמקומות אחרים, זיכרונות מתקופות חיים שבהן חייתם בלמוריה ובאטלנטיס

וידעתם כיצד לתקשר עמה ולהאזין לה , קשר קרוב אל האדמה המקודשת, כבני אדם, היה לכם

רבים מכם יזכרו ביכולות ובכישורים הללו ככל שתתקרבו להבנה של דרך החיים . ולאוקיינוסים

  .החדשה שלכם בכדור הארץ החדש או המתעלה

  

. כמורים וכמטפלים רוחניים, ו להתפתח כמרפאיםשרבים מכם ימשיכ, עובדי אור יקרים ביותר, הבינו

והיא , זו עבודה חשובה. אתם תסייעו לאנושות להבין את דרך החיים החדשה באור הממד החמישי

אבל כמה מכם ירגישו . תביא לכם שמחה רבה ככל שתהפכו יצירתיים ורגועים יותר ויותר בעבודתכם

.  אלה יהיו שומרי האדמה ושומרי האוקיינוס.בתוך עצמם קריאה לשרת את הפלנטה בדרכים חדשות

  .ידי הרוח ללמוד להיות שומרי הפלנטה-הם יהיו עובדי אור שיזומנו על

  

. ואתם עצובים. רבים מכם ראו בזעזוע כיצד הדולפינים והלווייתנים עוזבים את האוקיינוסים שלכם

 לטיפול באוקיינוסים אבל הם מעבירים לידיכם את האחריות. בדרכים רבות זה דבר עצוב, נכון

הם מפנים לכם מקום כדי . ולהבטחה שרשתות האוקיינוסים ישמרו במצב בריא בכדור הארץ החדש

בהחלט ? האם משמעות הדבר שהם לא ישובו לעולם. שתיקחו לידיכם את תחומי האחריות שלכם

אבל עליכם גם . עליכם להזמין אותם לשוב לאוקיינוסים כאורחים וכעמיתים שלכם, הדבר בידיכם, לא

אבל , זה נשמע קשה, כן. להבטיח שתוכלו להציע להם סביבה טהורה וקבלת פנים ידידותית ותומכת

בעבר האמונה שאינכם . ניתן להשיג זאת אם די עובדי אור יתחילו לקחת אחריות לעבודה הזאת

 אומרים אבל אנו, דבר כדי לעצור את הידרדרות הפלנטה נטלה מכם את עוצמתכם" לעשות"יכולים 

אתם מגלים שאתם אכן בעלי , כאשר אתם מאחדים כוחות עם רוחות הטבע. שאתם בהחלט יכולים

  .עוצמה לברוא מחדש סביבת גן עדן טהורה על הפלנטה הזאת
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ורבים מכם , אנו אומרים שאלה מכם שמרגישים בקריאה לשרת בדרך זו יצטרכו לעבור הכשרה, ובכן

זה אכן זמן עבור עובדי האור והחכמים . ידים של הפלנטהיצרו יחסי עבודה עם השאמאנים היל

, ובשותפות זו. לכל אחד מכם חכמה עמוקה שיש להכיר בה. הילידים להתחיל לחלוק את חכמתם

והאנשים הילידים ילמדו פעם נוספת , עובדי האור ילמדו לעבוד עם כדור הארץ והאוקיינוסים שלו

  .שלמות הפלנטהלגלות את עוצמתם ואת ערכם העצמי כשומרי 

  

ובשעה . אתם מוכנים להפוך לשומרי האדמה שלכם. הגיע הזמן לחגוג התפתחות חדשה זו, לכן יקירים

ידי רוחות האדמה -יהיו אלה אשר יזומנו על, שכל אדם ואדם על הפלנטה תורם למשימה הזאת

לדבר עמם , אנשים אלה ילמדו להאזין לאדמה ולאוקיינוס. והאוקיינוסים להעניק שירות מיוחד

. זה יהיה הצעד הראשון ביצירת הרמוניה בין הפלנטה ואנשיה. ולהעביר את המסרים שלהם לאנושות

משום , כיוון שהאנשים ידעו מתי האדמה צריכה לנוע או לשחרר לחץ, "אסונות טבע"הדבר ימנע 

 עם כפי שבעבר היו לאנשים יחסים טובים יותר, ששומרי האדמה יהיו שם כדי לקבל את המסרים

  .האדמה עצמה

  

. הם יתקשרו עם רוחות הטבע והדיוות. אלה שמכונים שומרי האדמה ימשכו אל האדמה ואל הטבע

והם יעבדו עם בעלי החיים , הם יעבדו כדי לשמר את שלמות רשת הקריסטל של כדור הארץ

 הם ייקחו אחריות לסביבה המסוימת. והצמחים ועם ממלכת המינרלים כדי לשמר שלווה ואיזון

רבים יקימו קהילות גן עדן אשר יהוו זרעי אנרגיה . כפי שהרוח והמלאכים יכוונו אותם, שלהם

  .הם יתחברו מחדש עם כדור הארץ המקודש. לבריאה של גן העדן של כדור הארץ

  

הם . אלה אשר נקראים לשמש כשומרי האוקיינוס יעבדו עם האנרגיות הנשיות יותר של האוקיינוסים

נימפות , אנשי מר, הם יעבדו עם רוחות האוקיינוס. ים לשלמות רשתות האוקיינוסיקראו להיות אחרא

כדי להבטיח הרמוניה ואיזון בין כדור הארץ , בייחוד יונקי הים, והיצורים מן האוקיינוס, הים

אשר תכלול בני אדם שיחלקו באחריות " שותפות"זו תהיה . והאוקיינוס בגן העדן שעל הפלנטה

  .מה הרוחנית כמו גם ברמה החומריתלרווחת הפלנטה בר

  

רבות מישויות האינדיגו הצעירות שנכנסות עתה לחיי ? האין זו דרך נפלאה לשרת את כדור הארץ

לוחמי "הן יקראו לשחרר את התסכולים והכעסים שלהן ולהפוך ל. הבגרות יקראו לשרת בדרך זו

ו את חכמת הטבע מהזקנים הדבר יביא להן שמחה רבה כאשר ילמד. שהיו אמורים להיות" הקשת

  . החכמים של המין האנושי

  

שאלה אשר מקבלים עליהם משימות אלה , עובדי אור יקרים ביותר: אבל ברצוננו להדגיש הדגש היטב

עבודה עם עוצמת כוחות הטבע ורוחות . חייבים לעבור הכשרה וחייבים לפתח את מיומנויותיהם

כך הרוח , ככל שאתם נמשכים לנתיב הזה. לשוטיםהטבע אינה מיועדת לאנשים שלא עברו חניכה ו

אשר יעניקו לכם את המיומנויות והיכולות הדרושות לעבודה , תזמן גם את המורים הדרושים לכם

  .הזאת
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. לשמוע האם אפשר שנקראתם לעשות עבודה חדשה זו בזמן הזה, אנו מבקשים מכם להקשיב~ וכך 

 !אתם תשמעו זאת בברור רב במידה וכך הוא
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        2006200620062006.... .... .... .... ההתעוררות הגדולהההתעוררות הגדולהההתעוררות הגדולהההתעוררות הגדולה

        !!!!סוף האשליות וקידום פני האורסוף האשליות וקידום פני האורסוף האשליות וקידום פני האורסוף האשליות וקידום פני האור

  המלאך הנעלה מיכאל

  

  

ושדה , שעה שגלים של אנרגיה מאירה נעים על פני הפלנטה שלכם~ משפחת נשמה יקרה ואהובה 

  .ההתעוררות הגדולה מתחילה, האהבה בורא שדה אור עוצמתי

  

אתם ישויות . ארוכה והופכת מודעת לטבעה האמיתי" שינה"האנושות מתעוררת מזה אכן הרגע שבו 

, אבל המשחק הסתיים עתה. כדרך של למידה, ואתם בחרתם לחוות אשליה או משחק. אור מלאכיות

  .והגיע הזמן להמשיך הלאה ולחוות דרכי הוויה אחרות בשדות האור של הבורא

  

המשחק שאתם כיניתם , "הדואליות"נכנה אותו משחק אנו . אתם עשויים לשאול, מהו אותו משחק

, אתם מבינים שהכל הוא ותמיד היה אור, ככל שאתם מתעוררים". המאבק שבין האור והחושך"בשם 

אבל אתם בחרתם לשחק משחק שבו אתם . ושהאור הוא אהבה זוהרת טהורה מהבורא או מהמקור

ואתם בחרתם במשך ". אינם אור"או " םאינם אלוהי"ש, או חוויה, מה-שהוא דבר, "חושך"תבראו 

אתם , וכן. ולראות כיצד הדבר משפיע על ישותכם" לא אלוהים"תקופות חיים לחקור את אשליית ה

  . האשליה" מגבלות"כדי שתוכלו לחוות את , אבל נכנסתם למשחק בכל זאת, ידעתם שתהיה זו אשליה

  

בחרתם , בעת שהיא סובבת סביב השמש, וכיוון שחייתם על פלנטה שחווה מחזורים של אור וחושך

ובחרתם לכנות את עוצמת האלוהים בשם " חושך"שלכם בשם " אין אלוהים"לקרוא לאשליית ה

ובניתם מערכות פילוסופיה ואמונה רבות , וכך נכנסתם למשחק הדואליות או הקוטביות הגדול". אור"

, מערכות האמונה שלכם בחייכםובמשך גלגולים רבים הייתם מוכנים להגן על . סביב רעיונות אלה

  ".חושך"או כ" שגוי"ואת הצד האחר כ" אור"משום שראיתם רק את צד הדואליות שלכם כ

  

, "לא אלוהים"שביטאו את כל שהיה , בכאב ובסבל, באלימות, בראתם פלנטה מלאה באשליות, וכך

 תראו שכל אתם, בשעה שאתם מתעוררים, אבל. וחיכיתם שאלוהים ישחרר ויציל אתכם מכל אלה

כיוון שהכל נברא ממארג של אור שהוא אנרגיית . ואשליה... הוא בריאה שלכם" אינו אלוהים"ש

הגעתם לנקודה שבה אתם יכולים להשתחרר , כלוחמי אור באשליות הדואליות. האהבה של המקור

ואף אחד לא יצטרך לקחת על עצמו את . מהאשליות שבראתם ולאמץ את האור שאתם פעם נוספת

הגיע הזמן לבחור תפקידים חדשים שעה שהמשחק החדש ! יד החשכה כדי לוודא שהמשחק נמשךתפק

  . של האחדות והאהבה יוצא לדרך על הפלנטה שלכם

  

הגיע הזמן . אתם משפחה של ישויות מלאכיות וכולכם ישויות של אור. כעת תראו את האור בכולם

הגיע . המשחק הזה נגמר. לקכם חושךשתעניקו לעצמכם רשות לשחרר את האשליה שחלקכם אור וח
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יש די מקום על הפלנטה לכולם להאיר באורם ולהיראות , כיוון שכן. הזמן לאפשר לאור לצאת בכולם

  !כאור

  

עדיין מבססים , רבים מכם אשר מחפשים אחר האור בכנות רבה ביותר, משפחת נשמה יקרה ביותר

האם . שחרר אתכם ואת הפלנטה מהחשכהאתם ממתינים שהאור י. את האמונות שלכם על אשליה זו

זה יתרחש רק כאשר אתם תשחררו את " שחרור"כיצד , נשמות אהובות, אתם מסוגלים לראות

  . כל העת, המשחק ותאמצו את האור והאהבה שנמצאים בכל מקום

  

נכנסים , כיוון שהגלים הגלקטיים של אהבת המקור או הבורא מציפים את הפלנטה שלכם פעם נוספת

  .ות של התודעה האנושית הקולקטיביתלמודע

  

אתם יכולים , "חשוכים"אפילו כאשר אתם מביטים אל שמי הלילה ה! שהכל הוא אור, אהובים, דעו

הייתם רואים שאפילו , ואם תוכלו לראות באמצעות עיניכם האנושיות! לראות את זוהר אור הכוכבים

אין כל ~ הכל הוא אור ואהבה , נכון, כן! מורכב ממארג או מרשת של גיאומטריות אור זוהר" החלל"

  .חשכה

  

והיינו . שלכם" לשלב את העצמי המוצלל"אנו יודעים שבעבודת האור שלכם אתם עובדים כדי , וכן

עבדתם כדי לקחת בעלות על האשליות שלכם ועל הצורך להשליך אותן על , כן בהחלט, אומרים

הצהרה זו אתם נותנים לעצמכם רשות וכאשר אתם מצהירים ". אני אור: "אתם אמרתם. אחרים

  .להיות אותו אור ולחוות באופן מלא את האהבה והאור של כל הקיים

  

הקולקטיב הפלנטרי נמצא בתהליך של לקיחת בעלות על האשליות והצללים , אהובים, ודעו שברגע זה

נטה כל ישות על הפל. יש תהליך גדול של שחרור שמתרחש שעה שהאור גובר. הקולקטיביים שלו

ממדיות הישנות -כאשר הרשתות התלת. משחררת רובדי דחיסות ואשליה הקשורים למשחק הדואליות

האנרגיות המתנגשות של הניגודים נעלמות , מתפוררות והמערכת המכונה דואליות מתפוגגת

זו הסיבה מדוע כה . ודבר זה מתרחש עכשיו. והנתיבים נוצרים לשחרור רבדים רבים של דחיסות ופחד

כמו ים , בכל מקום סביבכם.  מכם מרגישים חרדים ועייפים וחווים הפרעות בשינה ובחלומותרבים

  .הם מתפוגגים כאשליה שהם. אשליות ופחדים ישנים משתחררים ומתפוררים, של אנרגיה

  

כעוסים , והאנשים יתחילו לתהות מדוע היו אי פעם כה תוקפניים, תהליך זה יושלם, במהרה

דשים של האהבה וההרמוניה יניעו רבים להתחיל לחפש דרכים להביא הרטטים הח. ומפוחדים

כל אחד מכם יתרום לכך בעת שאתם . ואז אתם תתחילו לראות את הנסים. הרמוניה ואחדות לפלנטה

  . מתחילים לחיות את חייכם בהרמוניה ובאחדות מושלמות עם האור
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מעבר . חדש של האור והאהבהאתם תבראו את כדור הארץ ה, משפחה מלאכית יקרה ביותר, ואז

, אתם אכן בבית ".אינו אלוהים"מעבר לאשליות הסבל והכאב של כל ש, לאשליות החשכה והשוני

 !     לוחמי האור
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        על שמחה וצער על שמחה וצער על שמחה וצער על שמחה וצער 

  שיחה עם המלאך הנעלה מיכאל 

  

  

  .מידע זה הגיע כשיחה עם המלאך הנעלה מיכאל ותועד באופן זה

  

בייחוד בזמן הזה שבו , חרדה ודיכאון, אני תוהה ביני לבין עצמי מדוע אנשים כה רבים מרגישים צער

היכן . כך המתינו והמתינו והמתינו-אנשים רבים כל. אנו אומרים לחוות את שמחת כדור הארץ החדש

וות את מה עליי לעשות כדי לנקות את עצמי ולח. מדוע אני כה מדוכא ועצוב, הם שואלים, השמחה

  ?השמחה שלי

  

האם את מוכנה לשמוע את : "המלאך הנעלה מיכאל אומר לי, ובעודי חושבת על הנושאים הללו

האם את מוכנה לשנות את דרך ? האם את מוכנה לקבל פרספקטיבה מהמציאות הקוונטית? האמת

  "?החשיבה שלך

  

  .אני שואלת, למה אתה מתכוון

  

. ושרק האהבה היא אמיתית, מה הזדמנויות על טבע האשליהדיברנו בכ", עונה המלאך מיכאל, "ובכן"

זו . ואותה אהבה באה לידי ביטוי כאושר וכשמחה אלוהיים, מארג היקום הוא אהבה ללא תנאי

ואני , כך על כדור הארץ-אבל את שואלת אותי מדוע יש צער ודיכאון רבים כל. זו האמת. המציאות

  ".משום שהכל הוא אהבה, אומר שזו אשליה

  

כך מרגישים באשליה הזאת באופן כה -אז מדוע אנשים רבים כל. זו אשליה. אני אומרת למלאך, אוקיי

  .עצובים ובודדים, אינטנסיבי שהם הופכים מדוכאים

  

אתם בוראים צמדי , בעולם הדואליות. מה בסיסי-הרשי לי להסביר לך דבר", משיב לי מיכאל, "ובכן"

  "?נכון, שמחה וצער, אור וחושך, שנאהאהבה ו. ניגודים המתארים את החוויה

  

  .כך אנו מבינים את ההתנסות על כדור הארץ, אני משיבה, כן

  

דמייני עולם . דמייני עולם ודרך הוויה שאינם דואליים ומבוססים על הדואליות", אומר מיכאל, "ובכן"

יטוי כאור כאשר היא באה לידי ב, ואותה אנרגיה, של אחדות ותודעת אחדות שבו יש רק אנרגיה

, כעת. היא אהבה טהורה, ומשום שהיא נובעת מהמקור. היא המארג הבסיסי של כל החיים, וכצליל

היא מתקבלת כגלים של אנרגיה המגיעים , בעת שאתם חווים את האנרגיה הזאת של האהבה הטהורה

וויתם וח, אתם למדתם גם להניע את האנרגיה ביניכם בגלגולים שלכם. מהמקור דרך המרכז הגלקטי

  ". את אנרגיית המקור בהתגשמויותיה השונות באמצעות גופכם
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מה שאתם חווים בחייכם ובאמצעות . שאנרגיה זו באה לידי ביטוי אך ורק כאהבה, כעת נאמר לכם"

אתם אלה אשר . הגופים שלכם הוא את חוויית האהבה העוצמתית המתגשמת על המישור החומרי

זו הבחירה שלכם כיצד לחוות . 'שמחה'או כ' צער'כ', אהבה'ו כמפרשים את גלי האנרגיה הטהורה הלל

כאשר גל של אנרגיה עוצמתית , לדוגמה. את האנרגיה הזאת על פי הפירוש שלכם את האירועים

ההתנסות עצמה היא . אתם יכולים לבחור לחוות אותו כאקסטזה או ככאב וכצער, טהורה נע דרככם

ככל , בשנים האחרונות, כעת. צעות מערכת העצבים שלכםאך ורק קבלת האנרגיה אל תוך הגוף באמ

קיבלתם , ממדיים שלכם-שהתעליתם אל הממד החמישי והתחלתם להשתמש בגופי האנרגיה הרב

גלים של -אתם רוכבים על גלים. ודבר זה ימשך. גישה לשדות עוצמתיים אף יותר של אנרגיית המקור

  ".ם לפרש ולחוות אנרגיה זו כמתח וכצעראבל במקרים רבים אתם בוחרי. אהבת מקור מאושרת

  

  .אני שואלת? אבל למה

  

האנרגיה היא אינטנסיבית והיא מפעילה לחץ עז על הישות הפיזית ", מגיעה התשובה העדינה, "ובכן"

משום , לסבל ולדיכאון, אתם משייכים סוג זה של גירוי אינטנסיבי לצער. ועל מערכת העצבים שלכם

נדיר לחוות תחושות ורגשות עזים אחרים ', מחסור' בראתם את אשליית הבו רובכם, שבממד השלישי

אתם נעלתם את . ואפשר גם לומר שאצל רבים מכם הפך הדבר להרגל. צער או דיכאון, מאשר פחד

, עצמכם בדפוסים של פירוש ותפיסה אשר גורמים לכם לתפוס אנרגיה עוצמתית זו כגירוי שלילי

 אתם לא מנוסים בחוויה של האנרגיה האינטנסיבית הזאת של השמחה ,כמו כן. ולחוות אותה בדרך זו

, כפי שכבר אמרנו, ההתנסות היא. וכך למעשה חסר לכם מודל לשמחה ולאושר, והאושר בחייכם

אתם בוחרים כיצד לחוות או לפרש את האנרגיה הזאת . זרימה לאורך רצף של אנרגיה שנובע מהמקור

  ".שהיא תמיד אהבה ושמחה

  

או שאתה מאבד , או נניח שאהוב נוטש אותך. אבל נניח שמישהו מת ועוזב אותך,  אני אומרת,אוקיי

  .האם אלה הן חוויות מהנות ועלינו להיות מלאים בשמחה? את כל כספך

  

אנו מבינים כמה קשות הן חוויות אלה לכאורה כאשר הן מורגשות , ובכן: "המלאך עונה בעדינות

אנושית תלויה באשליה בכל הקשור לרבות מדרכי הבנת המציאות משום שהצורה ה. בצורה האנושית

כיוון , לאמיתו של דבר אין מוות, ובכן~ אם מישהו מת . בואו ניקח את הדוגמה הראשונה. שלה

מה שאתם מכנים בשם מוות הוא אך ורק . שכולם ישויות נצחיות של אור המתקיימות בממדים רבים

משום שהאנרגיה שנשלחה , זו אכן סיבה לשמחה. שניהשינוי מרמת אנרגיה או מציאות אחת ל

אבל בני האדם . שלה הושגה והושלמה' משימה'מהמקור אל ההתגשמות חוזרת אז אל המקור וה

וכך הרגשות העזים של , מה הסתיים ואבד-המוגבלים בעולם האשליה והדואליות רואים רק שדבר

ושאתם יכולים , שוט בחירה שאתם מקבליםזו פ', טעות'ואין בכך . מעבר זה מפורשים כצער וככאב

  ".לשנות או להתאים כאשר אתם מוכנים לחיות באמת בזרם ובתודעת האחדות
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כמובן שיש רגש עז . ביתו וביטחונו, אדם מאבד את כל כספו: עכשיו בואו נשקול את הדוגמה השניה"

יש לכם את הזכות משום שבמציאות , זו אשליה, אבל שוב. והפרעה אנרגטית שמפורשים כדיכאון

אבל אתם ויתרתם על כך לטובת . אם תאפשרו, ידי הרוח-על, כפי שאתם, להיות בטוחים ומוגנים

. ואתם מצפים שהן תתמוכנה בכם' המערכת המוניטרית'או ' כלכלה'האשליה שאתם מכנים בשם 

משום שהגבלתם את עצמכם באמצעות אשליה ואינכם , אתם נתקפים בפחד' נכשלות'כאשר הן 

ידי האהבה אשר תאמר לכם שהכל כשורה ושהצרכים שלכם יענו אם רק תאפשרו -נתמכים על

, אם הייתם אמיצים. לכן האינטנסיביות של החוויה הופכת לדיכאון. לזרימת האנרגיה לחלוף דרככם

  ".יכולתם לראותה כהזדמנות לאפשר לרוח לעבוד דרככם ולתמוך בכם, חזקים ובוטחים

  

יש סיבות רבות מדוע . גם זהו פירוש של זרימת החיים, ובכן. ידי אדם אהוב-ועכשיו לנטישה על"

השיפוט השכיח . הוא בחירה שכיחה' אשמה'ושיוך . נוצרות מערכות יחסים ומדוע הן מסתיימות

אתם חיים בתרבות שבה . והדבר מוביל לעצב', לא הייתי טוב מספיק': ביותר נעשה כנגד העצמי

יש אובדן של ערך עצמי , ולכן כאשר מתרחשים לתפיסתכם כישלון ואובדן, אישית היא הכל' הצלחה'

  ".ושמניב רגשות עזים שבתורם מפורשים כעצב וכצער

  

נניח שהייתם מסוגלים לחגוג את שהיה ולאפשר את עזיבתו במטרה לאפשר את כניסתו לחייכם של "

ים כל סוף מבלי לשקוע במקרה שכזה הייתם מברכ. מה חדש ומתאים יותר לרמת הצמיחה שלכם-דבר

  ".לאהבה ולהתנסויות חדשות, הייתם נעים הלאה מתוך ציפייה לשמחה. בהטלת אשמה ובשיפוט

  

  !זו דרך שונה למדי להתייחס לחיים, אני אומרת, וואוו

  

מדוע כה רבים . אבל אתם עשויים לתהות מדוע אנשים מעטים בלבד בוחרים תפיסת חיים שכזו. נכון"

הגעתם מתקופות חיים רבות של , ובכן. ממלכת הכעס, ער ובממלכה השכנה להנעולים בממלכת הצ

רוחניות דואלית מתמקדת . מסורות רוחניות שלימדו אתכם לשפוט את עצמכם ולהאשים אחרים

את עצמם , אנשים התרגלו לשפוט ולהאשים, לכן. ובניתוח ההתנסות על פי מודל זה' רע'וב' טוב'ב

. ת הקיים ולשוט על גלי הרגש והתחושה אל תוך מצבי הוויה חדשיםבמקום פשוט לקבל א, ואחרים

אתם שכחתם כיצד להיות לוחמי אור אמיתיים ולזרום עם גלי . וברצוננו לחלוק אתכם את הסיבה לכך

ולכן כאשר , ההתמדה והקבלה, אין לכם כל הכשרה במיומנויות אומץ הלב. האנרגיה הנובעים מהמקור

 אין לכם את הכוח ואת השלווה להמתין לשוך הסערה בידיעה ובהבנה ,גלי האנרגיה הולמים בכם

  ".אתם שוקעים בצער ובכעס. שהכל כשורה

  

הייתם מקבלים את הפחדים והצער שלכם מתוך ידיעה שהם , אילו הייתם מוכשרים כלוחמים, כעת"

. הוהייתם מחפשים אחר דרכים שיאפשרו לכם לנוע דרכם ואל מציאות האהבה והשמח, אשליות

  ".כל שדרוש לשם כך הוא שינוי הציפיות והתפיסות שלכם, ולעתים כה קרובות
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זה עתה קיבלתי מכתב ממישהי שרוצה לדעת מדוע היא אינה יכולה למצוא שמחה , אני אומרת, אוקיי

אבל כאשר , היא חוותה תדר גבוה, היא אומרת שכאשר יצאה לחופשה. ומדוע היא מרגישה ככישלון

  ?מדוע. היא איבדה אותו, דתהחזרה למקום עבו

  

אפשר . היא אינה יכולה להרגיש שמחה במקום עבודה זה. ברור שמקום עבודתה מדכא אותה, ובכן"

אבל נכון . שהעבודה לא מבטאת את התשוקות והרצונות שלה ושהיא צריכה ליצור מקום עבודה אחר

הסיבה . מחה ויצירתיותגם שבתרבות שלכם איבדתם את ההבנה וההוקרה של העבודה כמקום של ש

  ".ומעטים מאוד מכם עובדים למען שמחה ואהבה, היא שהפכתם את העבודה לדרך של יצירת כסף

  

האם אינכם . אתם שכחתם שהמיקוד העיקרי של העבודה הוא שירות וביטוי של אהבה ללא תנאי"

, מה אתם עושיםאין זה משנה , לכן'? עבודה היא אהבה ההופכת גלויה'זוכרים את המשורר שאמר שה

כל עוד אתם מודעים לכך שעבודה זו היא ההזדמנות שלכם לשרת אחרים ולהפוך את אהבתכם 

הם אכן היו מוצאים את תדר האהבה והשמחה , אם אנשים היו עובדים מתוך הבנה זו. לגלויה

  ".יום שלהם-בעבודתם ובחיי היום

  

ובחירה זו הופכת קלה . ול לקבלנאמר אפוא שבריאת השמחה וחווייתה היא בחירה שכל אדם יכ"

ומתחילים , יותר כאשר אתם לומדים לשחרר הרגלים תפיסתיים וחווייתיים ואת ההתמכרות לצער

לאפשר לעצמכם לחוות במלואם את הנחשולים העוצמתיים של השמחה והאהבה האלוהית ללא 

וקבלת כל היש וכל , דרושה לשם כך קבלה מהותית של הטבע הנדיב והתומך של היקום. תנאי בחייכם

  ".שזורם אל תוך ההתנסות שלכם בשלווה ובשמחה

  

, זכרו. מתוך ההבנה שהכל הוא אהבה, אין זה רשיון לביצוע פעולות בעלות טבע שלילי או פוגע"

כל דבר אחר הוא אשליה ויש לחוות אותו שוב עד , האהבה מבטאת את עצמה רק כתמיכה וכקבלה

עליכם . לבוא לידי ביטוי וחוויה~ כל הדברים ממתינה אהבה משום שמתחת ל, אשר האהבה מופיעה

עליכם . ולא לשפוט את החוויה אם אתם מרגישים צער. ולהרגיש בה כשמחה, למצוא ולבטא אותה

רק , משום שלאמיתו של דבר, והעצב והשמחה הם אחד, רק לדעת שבתודעת האחדות הכל אחד

  !"השמחה היא אמיתית

  

במסגרתו הוא הרחיב אף , עשיתי תקשור עבור אדם, ך הנעלה מיכאללאחר השיחה הזאת עם המלא

אני סבורה שגם הדברים הללו יסייעו לאנשים רבים בזמן . יותר בנושא ההבחנה שבין שמחה ואושר

  :הזה

  

. ובכן זו אינה בעיה הקשורה לגוף האור, כך-בכל הקשור לבעיה של הרגשת שמחה מועטה כל, כעת"

הגורם לכך הוא שהעוצמה . כך קשה יותר לפעמים להרגיש שמחה, והר יותרככל שגוף האור ז, למעשה

, אתם מבינים. 'דיכאון'או כ' מתח'וניתן לפרש זאת כ, של האור מפעילה לחץ גדול על הכלי הפיזי
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הגוף אינו רגיל לתחושות של . בתרבות שלכם במשך אלפי שנים לא חוויתם שמחה ואור עזים, יקירים

  ".ושיש שמחה מועטה ביותר' נעים מהר מדי'וכה רבים מרגישים שהחיים , וראנרגיה עזה בגוף הא

  

ולאפשר לגוף שלכם לפרש את האנרגיה , לשבור את דפוסי העבר, כעובדי אור, זה תלוי בכם"

משום . לשם כך דרוש רק שינוי תפיסה והבנה. אלא כשמחה וכתשוקה, האינטנסיבית לא כמתח

ושכל שעליכם לעשות הוא לאפשר ולקבל , ת שם כל הזמןשברגע שאתם מבינים שהשמחה נמצא

  ".אז תוכלו להרגיש בה ולבטא אותה, אותה

  

רק , לאמיתו של דבר. משום שאתם סבורים שאתם יודעים מהי השמחה, אבל אל תשפטו את עצמכם"

. עכשיו אתם לומדים את המשמעות האמיתית של השמחה וכיצד ניתן להרגיש בה ולבטא אותה

השמחה . משום שהם אינם אותו הדבר, ניתן לחוות שמחה ללא אושר. 'אושר'אינה ' חהשמ'משום ש

היא מצב עמוק של מודעות רוחנית שבו אתם מחוברים לכל היש ומבינים את מקומכם בריקוד החיים 

שנובע כאשר ישות , האושר הוא רגש. היא הודיה עמוקה לחיים ולמתנות המקור. הקוסמי הגדול

, כעת באופן אידיאלי. מהנות אשר מעניקות לגוף ולנשמה עונג, תחושתיות, וחותנמצאת בנסיבות נ

ככל שאתם מאמצים יותר את השמחה , ואכן. כולכם שואפים לחוות את השמחה והאושר כאחד

אתם תהיו מסוגלים לחוות הן , הפנימית שלכם והופכים מיומנים יותר בבריאת המציאות שלכם

  ".בזמן-שמחה והן אושר בו

  

אם רק תוכלו לאפשר ולהוקיר , אתם נמצאים כבר במצב של שמחה, שכישויות מתעוררות, ל הבינואב

אתם יכולים להתחיל לברוא את האושר שיעניק הנאה לגוף , ברגע שהרגשתם בהודיה, ואז. אותה

  ".   ולנשמה שלכם ואשר יתאחד עם השמחה בדרכים נפלאות ומופלאות
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  הדרך לשקט ולשלווה פנימיים: כםלחיות באור לב

  המלאך הנעלה מיכאל

  

אנשים . בזמן הזה קיימים תוהו ובהו ופחד רבים על הפלנטה האהובה שלכם, עובדי אור יקרים ביותר

וכך מצב הרוח של התודעה . ידי אמצעי התקשורת שלכם-והפחד מועצם על, רבים חיים בפחד

אתם יכולים לבחור בשקט . ם חייבים להיות שםאינכ, יקירים. מפוחד ומתוח, הקולקטיבית חרד

  .אתם יכולים להחליט לחיות באורו הזוהר של לבכם ושל הרוח שלכם. ובשלווה  הפנימיים שלכם

  

ראו את הבגדים שאתם . את המרחב המקודש שלכם, נשמו עמוק וראו את ביתכם. הביטו סביב לרגע

דעו שאתם בטוחים .  ואת הידידים שלכםראו את המשפחה שלכם. לובשים ואת המזון שאתם אוכלים

  .ומוגנים ושדואגים לכם בזמן מעבר זה

  

דומה שאנשים רבים נתפסים במקום של , כאשר הפרדיגמה הישנה נעלמת והאנרגיה הישנה מתפוגגת

הם מרגישים מתוחים ; הם מרגישים שחסר בסיס אמיתי לחייהם. באזור הדמדומים, לכאורה" לימבו"

ומרגישים , אל תוך אור לבכם, אם אתם נעים עמוק בתוככם, עובדי אור יקרים, לאב. ונבהלים בקלות

שתמצאו את השלווה והאומץ , אתם תדעו שאתם בטוחים, עמוק בתוככם באהבה המהותית שבכם

הפנימיים אשר יזינו אתכם ויבראו יסוד יציב עבורכם בפרדיגמה החדשה וברשתות כדור הארץ 

  .החדשות

  

        ייםייםייםייםבריאת בסיס חדש לחבריאת בסיס חדש לחבריאת בסיס חדש לחבריאת בסיס חדש לח

  

או שקורות לכם , כה רבים מכם אומרים לנו שאתם מדוכאים וחרדים, עובדי אור יקרים ביותר

, אנו אומרים, ובכן. או שאתם נופלים ונפצעים, תאונות הקשורות לרגליים ולכפות הרגליים שלכם

וב הבסיס שלכם ש. כביכול, שלכם" אחיזת הרגליים"לרוע המזל איבדתם זמנית את האיזון שלכם ואת 

אתם , "כבדים למעלה"אתם , או כפי ששכיח אצל עובדי אור רבים. אינו חזק דיו כדי לתמוך בחייכם

אקרות התחתונות שלכם אינן 'שהצ, אקרות העליונות שלכם'כך מהצ-מפיצים אור ואנרגיה רבים כל

שלכם אקרת הכתר 'ודעו שככל שאור וזוהר רבים יותר זורמים דרך צ. מסוגלות לתמוך באינטנסיביות

  . אקרות התחתונות שלכם'אתם תזדקקו ןבסיס חזק בצ, בתהליך זה של שינוי והתפתחות

  

הנתיב . לעבודה עם אנרגיה מאזנת זו שהכרחית עכשיו, יש שני נתיבים שאנו יכולים להמליץ עליהם

הראשון הוא להתחבר לילד הפנימי שלכם ולאפשר לשמחה ולפלא החיים למלא את ישותכם פעם 

ומספק את האמונות והגישות , וון שהילד הפנימי הוא הבסיס לחיים ולהוויה הבוגרים שלכםכי. נוספת

הנתיב השני הוא להתקרקע בחוזקה אל תוך הרשתות . אשר בוראות את התמיכה למציאות הבוגרת

  . יום שלכם-של כדור הארץ החדש ולחיות את האמת של הפרדיגמה החדשה בחיי היום
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הילד הפנימי נחרד בקלות וחש שאינו מוגן אם אינו זוכה בהזנה .  הפנימיבואו נבחן את נתיב הילד

חשוב , בזמן זה של מעבר ופחד הישרדותי עמוק בתודעה הקולקטיבית. ובטיפול בדרך תומכת ואוהבת

השעשוע , אך גם את האהבה, שתקדישו זמן לילד הפנימי שלכם ושתאפשרו לו להביע את פחדיו

. בייחוד בעתות מצוקה,  לאופן שבו חש הילד הפנימי שלכם בכל זמן נתוןהיו מודעים. והעליזות שלו

יאיר את לבכם , כאשר הוא חש מוגן משום שהוא יודע שהוא אהוב, הצחוק הטבעי של הילד הפנימי

הוא יאפשר לכם להתחבר לעוצמה . אקרת הבסיס שלכם'ויאפשר לאור לזרום דרך ישותכם ואל תוך צ

  .ולהרגיש באהבה ובהזנה של אימא אדמה, אקרת הבסיס שלכם'עות צשל רשתות כדור הארץ באמצ

  

. ניתן להשאיר אנשים לכודים בפחד רק אם הם אינם מקורקעים, עובדי אור יקרים, כפי שציינו בעבר

זו . הרוח תדריך אתכם והאדמה תזין אתכם. אתם תדעו שאתם בטוחים, כאשר תתחברו לאימא אדמה

וכאשר אור ישותכם , אבל כאשר הרוח והגוף אינם מתואמים. ייםהתכנית האלוהית לחיים האנוש

  .אז תרגישו שאינם מודרכים ומוזנים, אינו יכול להתקרקע אל תוך האדמה

  

והדרך להיערכות הגוף והרוח היא לאפשר לעצמכם להיות מקורקעים לגמרי אל תוך האנרגיות 

ושיש לכם זכות להתחלק , יענודעו שאתם בטוחים ושצורכיכם . החדשות ולחיות את האמת שלכם

הם יגמלו לכם , ברגע שתאפשרו לעצמכם לבטוח באדמה ובמישור החומר. בזרימה הטבעית של השפע

אבל כאשר אינכם . וזו התכנית המקורית לחיים האנושיים על כדור הארץ, במתנות השפע שלהם

  . בטוחים וחרדיםאז הזרימה אינה יכולה למצוא אתכם ואתם חשים לא, מקורקעים וחיים בפחד

  

        לחיות בפרדיגמה החדשהלחיות בפרדיגמה החדשהלחיות בפרדיגמה החדשהלחיות בפרדיגמה החדשה

  

, כמה קשה לחיות לגמרי בפרדיגמה החדשה כאשר הפרדיגמה הישנה, עובדי אור יקרים, אנו מבינים

אבל אנו . משפיעה בחוזקה על התודעה שלכם, על כל הפחד שלה והתפעול שלה את המציאות

ניחים את המיקוד והכוונה משום שהמקום שבו אתם מ. מבקשים מכם להתמקד בפרדיגמה החדשה

ככל שהדבר , לכן התמקדו בדרך חיים שלווה והרמונית עם אחרים. הוא שיטען באנרגיה ויצמח, שלכם

התמקדו באהבה . היו נחושים בכוונות ובתשוקות שלכם, התעצמו והיו אמיצים. אפשרי בזמן הזה

ות של הפרדיגמה החדשה משום שהקהיל. ללא תנאי ובדרך שבה אתם יכולים לחלוק אותה עם אחרים

  .שמחה ונכסים חומריים, מיומנויות, שיתוף של אהבה~ יתבססו על שיתוף 

  

התוהו ובהו והתהפוכות הם . בטחו שהכל כשורה ושהכל מתגשם על פי סדר אלוהי, ויותר מכל

  .התגשמות של התנגשות של אנרגיה בעת שכדור הארץ הישן נעלם וכדור הארץ החדש קם ועולה

  

ותדעו את השלווה והשקט הפנימיים , היכנסו אל תוך אור לבכם, ם כדור הארץ החדשהיערכו ע

אתם תחוו את השלום החיצוני , רק כאשר אתם מוצאים את השלום הפנימי. שנגישים לכם בזמן הזה

 .  ואת האנרגיה האמיתית של כדור הארץ החדש
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        איחוד להבות תאומותאיחוד להבות תאומותאיחוד להבות תאומותאיחוד להבות תאומות

  המלאך הנעלה מיכאל

  

רבים מוצאים את דרכם אל האור והאהבה אשר בתוך לבם , מי וסולרי גוברבזמן זה של זוהר קוס

כאן הם ימצאו את אותה באר עמוקה של אהבה ללא תנאי שמכונה ". הביתה"הם מגיעים . ונשמתם

  ".הלהבה התאומה"

  

או האם הלהבה התאומה , אנשים רבים כותבים ושואלים אותי מתי יפגשו בלהבה התאומה שלהם

הוא מסביר , בתקשור זה שניתן על ידי המלאך הנעלה מיכאל ללקוחה פרטית. אדםשלהם מגולמת ב

ושאז ניתן לחוות אותה בעולם , שהלהבה התאומה היא אנרגיה שנמצאת בראש ובראשונה בכם

אלא אנרגיה ששתי נשמות תואמות אנרגטית , אין זה אדם כשלעצמו. החיצון או בעולם ההגשמה

  .יכולות לחלוק ולחוות

  

ואז נע , ר החל בדיון על תפקיד הקשר שבין קבוצת נשמה ואיחודים של משפחת הנשמההתקשו

  .לנושא הלהבות התאומות

  

אנו יכולים , נכון, ובכן. שאלתם אותנו על משפחת הנשמה שלכם ועל מערכת היחסים שלכם עמה

י אור ושעובד, היא אכן בגדר התגלות" אחד"לומר שחוויית היפתחות העצמי לאמת הגורסת שאתם 

זו אחת מהמתנות המשמחות של היכולת . חווים עכשיו איחוד ואחדות מסוימים אלה בקבוצות

משום שאז אתם מבינים . להתחבר באופן מלא לתודעת העצמי הגבוה בעת השהייה בצורה האנושית

ושזו אכן , שהעצמי הגבוה או הנשמה הם מוליך עבור הרוח או האינטליגנציה היצירתית האלוהית

  .אשר שוכנת בכל הדברים" תודעה"אותה אינטליגנציה או 

  

שאתם יכולים להיות חלק : זהו הנס האמיתי שצץ לאיטו בתודעה שלכם כבני אדם, ר מכךאף יות

בסופו של . בו זמנית~ ושאתם יכולים להיות גם פרטים , מהתודעה האלוהית הזאת, מהאחדות הזאת

אבל גם " אתם"וכך תהיו מסוגלים להיות , תהיו מסוגלים להחזיק בשתי רמות התודעה גם יחד, דבר

  .הן תתקיימנה כרצף של אור ותודעה, ולא יהיה קונפליקט בין שתי הרמות, "דאח"להיות 

  

אנשים רבים מדמיינים שהם חייבים לנוע אל תודעת האחד ולהישאר בה באופן , יקירים, אתם מבינים

אבל אנו אומרים . הם מתאכזבים כאשר הם אינם מצליחים להשיג תודעה זו או להחזיק בה, אז. קבוע

, אין דבר מוטעה בתודעה האינדיבידואלית שלכם. יכולת להחזיק בשני מצבי התודעהשהמטרה היא ה

או תודעת הרוח יהיו " אחד"שה. משום שזו הייתה כל מטרת ההתפתחות שלכם כאן על כדור הארץ

" רבים"ושה, או של הישות האינדיבידואלית האנושית, "הרבים"מסוגלים להחזיק ברמות תודעה של 

שתי רמות התודעה חייבות לתפקד במידה , כדי שניתן יהיה לעשות זאת". אחד"יק ביוכלו גם כן להחז

  . שווה
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האינדיבידואלי " אגו"התרגלתם להמעיט בחשיבות ה, בתרבות הרוחנית הנוכחית שלכם, אתם מבינים

אבל עד אשר תוכלו להחזיק בשתי התודעות . או הישות הנמוכה יותר ולהחשיב את הרוח לכל שדרוש

משום שלא יהיה בכוחכם להחזיק , תתאמצו להיכנס באמת לחוויית האחד,  חשיבות שווהכבעלות

העצמי הגבוה יותר יכול , מאוזן ומועצם, רק כאשר העצמי הנמוך יותר חזק. בהתנסות ברמה החומרית

ניתן לומר , למעשה. בדרכים רבות זהו המודל של מערכת היחסים של הלהבה התאומה. להתאחד עמו

עם אחר " אחד"לא תוכלו לעולם להיות , עם עצמכם" אחד"רכשו את היכולת להיות שעד אשר ת

  .במסגרת מערכת יחסים של להבות תאומות

  

כדי , זו היא אכן הסיבה מדוע כה רבים נמשכים אל תוך מערכות יחסים עם משפחות הנשמה שלהם

יחסים של להבות שיוכלו להתחיל להבין את האנרגיה והעוצמה הדרושים כדי להיכנס למערכת 

  .תאומות בעוצמה ובאהבה אמיתיות

  

ובסופו , מודעות זו תהפוך שכיחה יותר בקרב האנשים ככל שהם יתחילו להבין את זרימת האנרגיות

  .כל האנשים יבינו תהליך זה, כאשר תהליך ההתעלות יושלם לגמרי, של דבר

  

אנו אומרים , אצל הגברים, ו נשיתא, אצל הנשים, כאשר אתם מדברים על נוכחות גברית פנימית, כעת

הנשית האלוהית הפנימית שלכם או את /שהיא מייצגת את החכמה וההדרכה של האנרגיה הגברית

מערכת יחסים פנימית זו מכינה את הדרך להתגשמותה של מערכת יחסים . אנרגיית הלהבה התאומה

ל שתבואו במגע עם ככ. אשר תהיה מסוגלת לשאת את אנרגיית הלהבה התאומה שלכם, חיצונית

כך תבינו במידה רבה יותר את האהבה העמוקה והתמיכה של , נשית פנימית זו/נוכחות גברית

  . וכיצד ניתן לבטא אותה במסגרת מערכת יחסים, הנשית האלוהית/האנרגיה הגברית

  

אבל אין זה שולל את האפשרות שאנרגיית הלהבה התאומה , כן זו הלהבה התאומה שלכם, לכן נאמר

בת זוג ממשיים אשר יישאו את האנרגיה /כם יכולה להתגשם במסגרת מערכת יחסים פיזית עם בןשל

עם התודעה או " המיזוג הפנימי"של " השיעור"אם אתם מבינים באמת את , לכן. הזאת ויבטאו אותה

אזי תבינו שהאנרגיה הזאת יכולה להתקיים בכם ולבוא לידי ביטוי , האינטליגנציה האלוהיות

  .ת אדם אחר גם כןבאמצעו

  

כפי , והן אינדיבידואל, אותו אדם הוא הן ערוץ לתודעה או לאנרגיה האלוהיות, ובכן? כיצד זה אפשרי

אבל גם , אתם יכולים להתייחס אל האינדיבידואל כאל אינדיבידואל, אי לכך. שאמרנו קודם לכן

  .כערוץ לתודעה או לאינטליגנציה האלוהיות

  

הבסיס לכל זרימות האנרגיה הוא גברי , אתם מבינים. שאין מגדר בעולם הרוחאין זה נכון לגמרי , כעת

ובכלל זה של המצרים , רוב סיפורי הבריאה הקדומים. ואלה הן אנרגיות אשר משלימות זו את זו, ונשי

, ואז, שבה אנרגיית המקור התחלקה לצורה גברית ולצורה נשית" התחלה"מספרים על , הקדומים
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אלים , הפנתיאון המצרי הקדום כלל ישויות אלוהיות. שאר הצורות יצאו ונבראוכל , מאותה התחלה

  .לכל ישות גברית הייתה ישות נשית משלימה~ אשר תמיד באו בזוגות , ואלות

  

או מה שאתם עשויים לכנות , גברי ונשי" מטען"יש תמיד , בתוך עולם הרוח או האנרגיה, לכן

והאנרגיה הנשית היא מגנטית או , א חשמלית או פעילההאנרגיה הגברית הי". מגנטי"ו" חשמלי"

הצד אשר נושא את . אלה הן האנרגיות שפועלות במסגרת מערכת יחסים של להבות תאומות. מושכת

והם , האנרגיה הנשית האלוהית ימגנט או ימשוך את הצד אשר נושא את האנרגיה הגברית האלוהית

  .של המקור" אחת"יתאחדו ויבראו אנרגיה 

  

שני , כשדיברנו על האיחוד שבין העצמי הגבוה יותר והעצמי הפיזי,  כפי שהסברנו קודם לכןאבל

כל צד חייב להשיג איזון פנימי . מאוזנים ועוצמתיים בזכות עצמם, השותפים חייבים להיות חזקים

שיאפשר לשני הצדדים , אם ברצונו לברוא בסיס חזק, אישי של האנרגיה הנשית והאנרגיה הגברית

הבודד של האנרגיה הגברית או הנשית " מטען"ויאפשר להם להפוך לערוץ עבור ה" אחד"וך ללהפ

  . האלוהית במסגרת איחוד שיכול להיות הן רוחני והן פיזי

  

-פי-על-שני בני הזוג קיימים כאינדיבידואליים נפרדים ואף~ שוב קיים פרדוקס קסום , ובאיחוד שכזה

או " יחידה"כ, "אחד"אבל מודעים גם לעצמם כ, עצמם כפרטיםהם מודעים ל". אחד"הם קיימים כ, כן

  .שהוא ישות גדולה ועוצמתית יותר מכפי שהם כפרטים, "צמד"כ

  

אלה בתורם מהווים השתקפות של האיחוד המקודש של האנרגיה הנשית " נישואים מקודשים"

תעלות אחת המטרות של ההתפתחות והה. האלוהית והאנרגיה הגברית האלוהית בתוך המקור

הנישואים "הרוחניות עתה היא לאפשר לכם להיכנס אל איחודים שכאלה אשר משקפים את 

  .לאפשר לכם להיוותר אינדיבידואלים במסגרת החיים והתכלית שלכם, כן-פי-על-ואף, "המקודשים

  

זה . שאתם לא אמורים בשלב הזה להחזיק באנרגיה של האושר והחסד, אנו מקווים שאתם מבינים

כך שתוכלו להחזיק בו , לתדר הזה" להתכוונן"אתם לומדים בהדרגה .  מדי עבורכם בזמן הזהרטט גבוה

היו סבלניים כלפי . ממדיות-כאחד מהתדרים הרבים שאתם מסוגלים להחזיק עתה כישויות רב

דעו שהכל מתרחש על פי תזמון אלוהי ... ואל תחזיקו בציפיות לגבי כמה הרבה וכמה רחוק, עצמכם

, אתם מתרגלים לאט לדרך הוויה אחרת. ואין דבר שעליכם לנקות" נכשלתם"לא . הושהכל כשור

ויידרש זמן לגוף ולמערכת האנרגטית קודם שיוכלו לשלב באמת מידע חדש זה ולהתפתח ולהסתגל 

  .לדרך ביטוי חדשה של האמת של מהותכם

  

אים את התשוקות מבט, כל אחד ואחד מכם, אתם גם, שבשעה שאתם אכן אינדיבידואלים... משום

וככאלה אתם יכולים לחוות את , אתם התודעה האלוהית בפעולה. והאהבה של התודעה האלוהית

איחוד מקודש עם להבה תאומה הוא הדרך . היצירתיות והאהבה של התודעה האלוהית, השמחה
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מן זוהי אכן מתנה נפלאה לכל ילדי כדור הארץ בז. הנפלאה והשמחה ביותר לחוות אהבה ושמחה אלה

  !הזה

  

  !תמיד. מי ייתן ותבורכו באהבה ובחסד ללא תנאי

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 38

        שינויים במחזור הבאשינויים במחזור הבאשינויים במחזור הבאשינויים במחזור הבא: : : : כדור הארץ החדש מתגשםכדור הארץ החדש מתגשםכדור הארץ החדש מתגשםכדור הארץ החדש מתגשם

  המלאך הנעלה מיכאל

  

  

אימא אדמה החלה , עם הכיול האחרון של גופי האור הפלנטריים והאישיים, עובדי אור יקרים ביותר

כאשר , הדבר החל בשבועות הראשונים של חודש ינואר. יך ההתעלות שלהבשלבים האחרונים בתהל

ההחלטה הקולקטיבית התקבלה בממדים הגבוהים יותר להמשיך בשלבי ההשלמה של מסעה של 

  . ממדי החדש-אימא אדמה אל ביתה הרב

  

הפלנטה מוכנה להתגשם , 2005 והופעלה גלובלית בשנת 2005מאז שרשת גן העדן הונחה במארס 

עכשיו הוא הזמן , עבור אלה שמוכנים לעגון באופן מלא ברשת החדשה. דר כדור הארץ החדשבת

  ! להתחיל להגשים את כדור הארץ החדש

  

. שכל ישות חיה על הפלנטה הייתה חייבת לקבל החלטה בחודשים האחרונים, יקירים, משמעות הדבר

ים את השלבים האחרונים של ההחלטות התקבלו וכל ישות בחרה היכן תהיה כאשר כדור הארץ ישל

  . התעלותו בעתיד הקרוב

  

. שטבע העבודה שלכם ישתנה באופן מהותי בשנה הבאה, עובדי אור יקרים ביותר, משמעות הדבר

ההחלטות התקבלו ואלה שבחרו בכדור הארץ החדש ישלימו . לאחרים" גשר"שוב לא תאלצו לשמש 

. ידי ההיבטים הגבוהים שלהם- שלהם עלאת המעבר שלהם והם עוברים הכנה לתפקידים החדשים

אלה מכם שעבדו קשה מאוד בחמש השנים האחרונות יכולים עתה להירגע מעט ולהפנות את המיקוד 

הדבר יהיה קל . שלכם לכיוון בריאת הקהילות והמבנים שיהיו נקודות הזריעה לכדור הארץ החדש

לשאת אנרגיות חדשות בכל כמה בה היה עליכם להחזיק ו, הרבה יותר מעבודת ההתעלות שעשיתם

  !אנו יודעים עד כמה תשושים חלקכם בזמן הזה! חודשים

  

יחולו שינויים רבים ובמהירות רבה , אבל כיוון שהפלנטה נכנסת כעת למסע ההתעלות הסופי שלה

כאשר קו הזמן עוצר כעת , שינויים אלה יתרחשו לאחר הליקויים בחודש מארס ויום השוויון. מאוד

ויאפשרו לחדשות לעלות , ויים אלה יביאו להתפוררות מהירה של רשתות כדור הארץ הישןשינ. מלכת

  .סוף-סוף

  

זו בחירתן . נשמות רבות עשויות לבחור לעזוב כאשר השינויים הללו יתרחשו, עובדי אור יקרים ביותר

 אלה שבחרו בנתיב ההתעלות ימקדו את תשומת הלב שלהם. ויהיה עליכם לכבד את הבחירה הזו

בחירות אלה יישארו , כמובן. בבריאת כדור הארץ החדש ויאפשרו לאנרגיות החדשות לזרוח בחייהם

בשלווה , וניתן להביא חסד אל תוך מצב באמצעות מיקוד מתמשך באהבה, פתוחות לזמן מה

  .ובהרמוניה בחייכם ובחיי אחרים
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        הכל השתנההכל השתנההכל השתנההכל השתנה

  

רבים מכם מרגישים מעט . חודש ינואררבים מכם הבחינו בשינויים המדהימים באנרגיה ב, יקירים

הגיע הזמן לנוח . עבור רבים חלק זה של העבודה הסתיים עתה, כפי שאמרנו, ובכן. אבודים וללא כיוון

  . מעט ולהתחיל ליהנות מהשלווה והדממה של רמת התודעה החדשה שלכם

  

 השתקפות של מצב אלה יהיו. לרוגע ולדממה, אתם תתרגלו יותר לשלווה, ככל שהישן מתפוגג ונעלם

להיות סבלניים ולאפשר לחדש להתגשם בזמנו , לחכות, אתם תלמדו לעצור. ההוויה הפנימי שלכם

  .לזנק לפעולה כאשר תדרשו לעשות זאת, באופן פרדוכסלי, אתם גם תלמדו. שלו

  

רבים מכם יופתעו לנוכח הדבר שתיקראו לעשות בשנה . העבודה משתנה~ אבל כפי שכבר אמרנו 

עמוד האש של ~ וללכת בעקבות ההדרכה שלכם , זכרו להאזין ללבכם ולקול הפנימי שלכם. הבאה

בחירות האחרים , הבחירות הן שלכם. אל תאפשרו לאחרים להשפיע על הבחירות שלכם. ישותכם

רבים יעבדו , משום שכפי שכבר אמרנו, כבדו את הבחירות שלהם ואת שלכם. עשויות להיות שונות

  . דרכים שונות שעה שתהליך ההתעלות נע אל שלב חדש זהבמקומות שונים וב

  

סבלנות וקבלה יהיו חשובות , אהבה. זכרו תמיד שאתם עובדים מאהבה ללא תנאי ושאתם משפחה

כיוון שכל ישות על הפלנטה קיבלה את החלטה . כבדו אלה את אלה ואת הבחירות שלכם. מאוד עתה

  !חירות שקיבלתם הן הבחירות הנכונותהרגישו בטוחים שהב! הנכונה עבורה בזמן הזה
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        2006200620062006היום הקצר וחג המולד היום הקצר וחג המולד היום הקצר וחג המולד היום הקצר וחג המולד 

        הופעת אל ואלת האור והעוצמה של הלב המקודשהופעת אל ואלת האור והעוצמה של הלב המקודשהופעת אל ואלת האור והעוצמה של הלב המקודשהופעת אל ואלת האור והעוצמה של הלב המקודש

  המלאך הנעלה מיכאל

  

  

מתממש הפוטנציאל המלא של הזרע שנזרע לפני ~ ברגע מקודש ויפהפה זה , עובדי אור יקרים ביותר

.  אדם מופעל והופך לכלי לאור ולאהבה האלוהיים של המקורהלב המקודש בתוך כל. אלפיים שנים

האל והאלה הארציים והעוצמתיים של האור והאש מתגלים עתה בשעה שהאנרגיות הגבריות 

והנשיות הקוסמיות האלוהיות שבות לאיזון בתוך התודעה הקולקטיבית כמו גם אצל ישויות האור 

  . האנושיות האינדיבידואליות

  

האהבה וחשים ברגשות הלב " עיני"אם אתם רואים ב!  זמן מופלא ומלא באורזהו, אכן יקירים

  .אתם תכנסו אל נס זה של אהבה שמתחולל עתה, העמוקים שלכם

  

נבעו במקור מהמרכז , הנביעות הגדולות של אור סולרי שנשלחו מהשמש שלכם בתחילת דצמבר

המטרה הרוחנית .  סיריוסהגלקטי ונשלחו אל הפלנטה שלכם באמצעות ההעצמה של השמשות של

וההתפתחותית שלהן הייתה לשדר צופני אור רבי עוצמה אשר יפעילו באופן מוחלט את האנרגיה 

וככל שהאנרגיה שלה זורמת פעם נוספת . הנשית האלוהית הסולרית בשובה הארכיטיפי לכדור הארץ

ת תתבע לעצמה הדבר מחייב שגם האנרגיה הגברית האלוהי, תשוקתה ויצירתיותה, בכל עוצמתה

הן האנרגיה הנשית , ברגע זה. שנית את האיזון והעוצמה ותהפוך שלמה ומושלמת פעם נוספת

האלוהית והן האנרגיה הגברית האלוהית מופעלות ומתאזנות בתוך אנשים רבים אשר פתחו את 

  .עצמם לטרנספורמציה ולאיזון מופלאים אלה כשירות לפלנטה בטרנספורמציה שלה עצמה

  

את עוצמת " כבות"התודעה הקולקטיבית האנושית החליטה ל, לפני אלפי שנים, יקירים, ניםאתם מבי

ידי כך שלא תקבל ותשדר עוד את צופני האור הסולריים או את האנרגיות -האנרגיה הנשית על

לבד ממעטות , בלבד) הלונריים(האנרגיה הנשית הייתה מוגבלת לצופנים הירחיים . הנשיות האלוהיות

  .קו את להבת האלה בתוך לבבותיהן ושמרו עליהאשר החזי

  

משום . כך הפכה גם האנרגיה הגברית, מאוזנת בדרך זו-אבל כאשר האנרגיה הנשית הפכה לא

, וכך. נבראה בתודעה שלכם" הנשית"והאנרגיה הירחית " הגברית"שהדואליות של האנרגיה הסולרית 

סולרית נתפסה כדגולה יותר מהעוצמה משום שהעוצמה ה, נכלאתם בדואליות שבראה חוסר איזון

, כתוצאה מכך נוצרו דורות של מאבקי כוח והתעללות. והיא הוחזקה בידי האנרגיה הגברית, הירחית

משום . בעת שנשים וגברים ניסו להתאחד מבלי שהיו מסוגלים להשיג איזון רוחני בתוך עצמם

, ם למצוא איזון והרמוניה בתוך עצמםהם לא היו מסוגלי, שהגברים היו סולריים והנשים היו ירחיות

עמלתם , בתקופה זו של התעלות חזרה אל האור, וכך. ומצב זה הוקרן אל תוך מערכות היחסים שלהם
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רבות במטרה לחזור ולשלב את הצפנים הסולריים ולכונן מחדש את האיזון בתוך הגופים המעודנים 

  .  וגופי האנרגיה שלכם

  

ישוע בן , ולפיכך שלחו מורה דגול,  זה לפני יותר מאלפיים שניםהממדים הגבוהים יותר חזו נתיב

הם היו ידועים כישוע המשיח וכמריה . אל כדור הארץ, מרים, ואת הלהבה התאומה שלו, יוסף

, ולהניח, התפקידים שלהם היו ללמד את אמת הלב המקודש כמקדש האהבה האלוהית. מגדלנה

של האנרגיה הנשית האלוהית והאנרגיה הגברית את התבניות הארכיטיפיות , באמצעות חייהם

  . האלוהית ברשומות האקשיות של כדור הארץ

  

האמת , על אף ניסיונות רבים להסתיר את האמת ולשמר את שליטת הזכר הסולרי, אהובים, וכך

התודעה הקולקטיבית נפתחה פעם נוספת לקבלת האור הזוהר של האלה או האנרגיה . והאור התגלו

הלב האלוהי שבתוך . בעת שההתפרצויות הסולריות העוצמתיות שידרו צופני אור, יתהנשית האלוה

  .ואל ואלת האור המאוזנים התגלו, הקולקטיב הופעל

  

משמעות הדבר היא שכל אחד ואחד מכם מסוגל עתה לאזן את האנרגיה ? יקירים, מה משמעות הדבר

ס אל איחוד להבות תאומות ולחוות להיכנ, הנשית האלוהית ואת האנרגיה הגברית האלוהית בתוכו

  .את האהבה המקודשת ואת האקסטזה של המקור בעודו בגוף אנושי

  

. ואז השלום שב, האיזון שב, משום שכאשר האור שב. זו הייתה המתנה האמיתית של לידת המשיח

כאשר בני . אזי השלום שב, כאשר האהבה זורמת מבעד ללב המקודש אל תוך התודעה הקולקטיבית

ם משדרים פעם נוספת את האש המקודשת באמצעות האיחודים המקודשים שלהם של אהבה האד

  .אז השלום שב, ותשוקה

  

אתם יכולים לחגוג באמת את , בזמן הזה של היום הקצר ושובו של האור, עובדי אור יקרים ביותר, לכן

 האדם המתינו לה זו המתנה שבני. דעו שזהו רגע של התעצמות ואמת גדולים. שובו של האור הפנימי

  !משום שההישג שלכם אדיר, יקירים, חגגו. במשך זמן כה רב

  

, אתם נולדים עתה מחדש באמת.  מגיעים כזמן עוצמתי ומבורך2006היום הקצר וחג המולד של שנת 

אתם הגברים והנשים המשיחיים שהם ! לזכותכם מלידה כנושאי האור האלוהי" הביתה"ושבים 

  .שלמים ומושלמים של האור הקוסמי, אתם נושאים מאוזנים. האלים והאלות של האור

  

  !חגגו

  

האמת שלו ! אתם הלב המקודש. אפשרו לעצמכם להפוך לכלי שידור של האהבה האלוהית הזאת

ככל שתוסיפו ותתבעו לעצמכם את זכותכם לשדר את אנרגיות או צפני האור ! מתגלה באמצעותכם

  ".אור העולם"כך תהפכו במידה רבה יותר ל, נת החדשההנשיים והגבריים האלוהיים בצורתם המאוז
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אלה הניחו לו להאיר כך שכולם יוכלו לראות את , אל תסתירו את אורכם, וכפי שהמורה הדגול אמר

  .זה הדבר שבאתם לעשות. האור שלכם דרוש לעולם, עכשיו יותר מאי פעם. זוהרו

  

 !משום שאתם הילד אשר נולד... חגגו
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        כיול מחדש של גוף האור לתדר כדור הארץ החדשכיול מחדש של גוף האור לתדר כדור הארץ החדשכיול מחדש של גוף האור לתדר כדור הארץ החדשכיול מחדש של גוף האור לתדר כדור הארץ החדש

  המלאך הנעלה מיכאל

  

  

חווים כיול , בזמן הזה רבים מבני האדם המתעלים של הגל הראשון והשני, עובדי אור יקרים ביותר

המטרה של כיול מחדש זה היא לערוך לגמרי את אלה . מחדש ספונטני של גוף האור או המרכבה

  .עם תדרי כדור הארץ החדששמוכנים לכך 

  

של שני " חלוצים"רגע זה סיפק את ההזדמנות ל. 11:11:11-תהליך כיול מחדש זה החל בפתיחת שער ה

והמהירות , תהליך זה נמשך. הגלים הראשונים להתחיל להאיץ את המהירות של גופי האור שלהם

בים מכם חווים את ר, בנקודה הזאת, כעת. התגברה בהדרגה בחודש דצמבר ותגבר אף בינואר

האישית שלכם " ספינת האור"שעה שהמרכבה או , אל תוך תאוצת כדור הארץ החדש" הפריצה"

  . מגיעה לתאוצה או למהירות הסיבוב הנכונה

  

חדש , הכל יראה טרי". הגעתם"סוף -אתם תרגישו כאילו סוף, יקירים, אתם תזהו רגע פריצה זה

ערכתם את שדה גוף ! חגגו. ת ועוצמתיות בתוך עצמכםואתם תרגישו הודיה ואהבה עמוקו, ויפהפה

חלק זה של מסע ההתעלות ~ " הגעתם"אכן . האור האישי שלכם עם תדרי רשתות כדור הארץ החדש

  !"ברוכים הבאים הביתה! "שלכם הושלם

  

היו מודעים לכך שגוף האור שלכם סובב עתה במהירות גבוהה מאוד והיו עדינים מאוד כלפי , יקירים

. לכדור הארץ החדש" שבתם והתחברתם"עזבתם למעשה את כדור הארץ הישן ו. ם בזמן הזהעצמכ

  ". תעמדו שוב על רגליכם"יעבור זמן מה עד אשר 

  

, בימים הראשונים של ההתעלות, כיצד בשנות התשעים, עובדי אור יקרים ביותר, אתם עשויים לזכור

לא נעלמתם , ובכן. למהירות סיבוב זוכאשר גוף האור שלכם יגיע " תעלמו"דובר על כך שאתם 

. בממדים הנמוכים יותר" נוכחות"ולכן אתם יכולים לשמר , ממדיים עכשיו-כיוון שאתם רב, לחלוטין

  . לתדר כדור הארץ החדש" מכווננות"אקרות הגבוהות שלכם 'אקרת הלב והצ'אבל צ

  

אלה , יר את מהירותוכאשר התדר שלכם הגב! אולי חשתם בחודש האחרון לערך שנעלמתם כביכול

אולי הרגשתם בדידות חזקה . שלא היו מסוגלים לבצע את השינוי הזה אפשר שיצאו מתוך חייכם

  .למקום חדש" עברתם"שעה שהשדה שלכם הגביר את מהירות הסיבוב שלו ואתם אכן 

  

משפחות . שרבים ממשפחת הנשמה וחברי השבט שלכם יבצעו אף הם את השינוי, יקירים, אבל דעו

בשנתיים הבאות רבים , וכמובן! לאכים מעוגנות בתדרי כדור הארץ החדש במספרים גדולים עכשיוהמ

ויעלו אף הם את התדרים שלהם ויצטרפו למקום חדש וזוהר , נוספים יחוו את השפעות סנכרון הרטט

  . זה
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  !ברוכים הבאים הביתה~ פעם נוספת ~ לכן 

  

  :דשאלה הם הביטויים הפיזיים של תהליך הכיול מח

  

  !סחרחורת ובחילה שעה שהמהירות גוברת •

  

שעה שהמהירות גוברת , אקרת העין השלישית'אקרת הכתר וצ'תחושות של לחץ באזורי צ •

תחושות של ריחוף , כמו כן. אקרות'היא מתחילה בכתר ונעה מטה דרך הצ". כלפי מטה"

 הדבר .אקרות התחתונות'אקרת הכתר מסתובבת מהר יותר מהצ'שעה שצ, וחוסר קרקוע

  . יתאזן במהירות רבה

  

  . מסתובבת מהר יותר" הולוגרמה"שעה שה, כאבי ראש בבסיס הגולגולת •

  

  ".מוות"זהו סוג של . אתם משחררים את כל ההתקשרויות לכדור הארץ הישן. דיכאון ובדידות •

  

כל התחושות והרגשות . הכל גובר, כאשר הסיבוב גובר. רגשות אינטנסיביים ורצון לבכות •

  .עצמושלכם יו

  

ישנים שנותרו " נושאים"ו, המהירות הגוברת תזעזע את הנפש. חלומות מוזרים ועוצמתיים •

  .עדיין מהתנסות כדור הארץ הישן יעלו כדי שניתן יהיה לעבדם ולשחררם

  

אתם מתמודדים עם מהירות גבוהה יותר מכפי שחוויתם אי פעם בגוף האור שלכם . תשישות •

הגוף שלכם יסתגל . נוחה ובשינה כאשר אתם זקוקים לכךהרבו במ. בתקופת החיים הנוכחית

  .במהרה

  

  :כאשר אתם מגיעים

  

  .תהיה לכם השקפה חדשה על החיים והפלנטה. שלווה והודייה עמוקות •

  

  .הלב שלכם יתמלא בתחושת שמחה עמוקה מאוד. אבל בדרך חיובית, דמעות בעיניים •

  

 שאתם רוצים במקום חדש ונפלא אתם יכולים לברוא כל. תחושות לגבי כל שאפשרי עכשיו •

  .זה
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פשוט העניקו לעצמכם זמן להסתגל . זה יירגע. תחושות של היותכם מעט פגיעים ולא יציבים •

  .   באופן מלא
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        2006200620062006... ... ... ... התמודדות עם השינוי הקוונטיהתמודדות עם השינוי הקוונטיהתמודדות עם השינוי הקוונטיהתמודדות עם השינוי הקוונטי

  

  

 לכם לעבוד עם השינוי במטרה לסייע, המלאך הנעלה מיכאל ביקש ממנו לחלוק אתכם מידע זה

, האנרגיות הללו משנות את המציאות שלכם בדרכים עמוקות ומהותיות. הקוונטי שמתרחש עתה

  . וממלכת המלאכים מבקשת לסייע לבני האדם לבצע את המעבר הזה בדרך הטובה ביותר האפשרית

  

ה הייתה אנרגיה האנרגי. קריסטל שרובכם חוויתם-ברצוננו להדגיש שמעבר זה שונה ממעבר האינדיגו

עבודה זו . את גופו ולהפעיל את גוף האור שלו" חווט מחדש"שאפשרה לאדם ל, של התעוררות אישית

כמות מספיקה של ישויות ערות או , משמע, "מסה קריטית"כאשר אתם כקולקטיב השגתם , הסתיימה

  .שהוא השינוי הקוונטי, ישויות קריסטל המאפשרת את השלב הבא

  

התעוררות זו זוכה לעזרתם . הוא תרגיל קבוצתי או קולקטיבי שבו כולם לוקחים חלקהשינוי הקוונטי 

ושל הילדים החדשים שמביאים את האנרגיות , של אלה שכבר חוו את ההתעוררות האינדיבידואלית

אתם יכולים לצפות שכל אדם וישות על הפלנטה יחוו את השפעות . החדשות כדי לסייע לתהליך

  .אלה שמתעוררים עתה יפעילו את גופי האור שלהם בתהליך הזה. ך כלשהיהשינוי הקוונטי בדר

  

השינוי הקוונטי עוסק באימא אדמה ובאוכלוסייה שלה הנעות לרמה חדשה או להרמוניה של חוויה 

והיא יוצרת , "אש מלאכים"ניתן לכנות את האנרגיה שמגיעה לפלנטה עכשיו בשם . ואהבה

. וזהו תהליך שמח ונפלא, ה חווה לידה מחדש באמצעות אשאימא אדמ. טרנספורמציה והתחדשות

ולכן אנו מציעים לכם מידע זה כדי , אבל אתם עשויים להרגיש מעט חוסר נוחות בתהליך הלידה

  . לעזור לתהליך שלכם אם תבחרו

  

        חוויות השינויחוויות השינויחוויות השינויחוויות השינוי

  

אתם עשויים . רבים ירגישו באנרגיות שמגיעות באופן אינטנסיבי למדי בגוף הפיזי. התנסויות פיזיות

היא עשויה לזרום . בייחוד בזרועות וברגליים, לחוש באנרגיה חשמלית אינטנסיבית שזורמת בגופכם

, לעתים" מעורפל"אתם עשויים להרגיש שראשכם . בגלים ועשויה להיות קרה מאוד או חמה מאוד

  .להרגיש עייפים מאוד עד כדי תשישות, וכמו כן

  

" רעילים"אתם עשויים לחוש ". ריפוי עמוק" גופכם בתהליך של אש המלאכים נעה דרך, בזמנים אלה

אתם מתחדשים ". רעיל"ו" דחוס"כיוון שאש המלאכים מסלקת ומסירה כל דבר בגופכם שהוא , לעתים

  . אתם חווים ניקוי וריפוי  עמוקים". בפנים"מבחינה פיזית מ

  

. ד וחום בעור הזרועות והרגלייםכמו גם על גירו, אנשים רבים מדווחים גם על תחושות דגדוג בעור

הכבד והכליות יהיו . כיוון שהעור הוא האיבר העיקרי של סילוק זה, זהו גופכם שמתנקה מרעלים, שוב
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תחושות של בחילה ושלשול . ואתם עשויים לחוות כאבים באזורים הללו, אף הם פעילים בזמן הזה

  .אף הם סימנים לכך שהגוף מתנקה ברמה עמוקה

  

הגוף זקוק . שנו אם תוכלו. טוב תעשו אם תנוחו ותירגעו, ווים את התסמינים הללוכאשר אתם ח

ושאתם יכולים לעזור , היו מודעים לכך שאתם מולידים מחדש גוף קריסטל. לעזרתכם בתהליכים הללו

  .ידי כך שתכבדו את גופכם ואת צרכיו-על

  

אפשרו . ישתוקקו למזונות שוניםואחרים , אנשים מסוימים לא ירצו לאכול כלל, בכל הקשור למזון

הגוף שלכם יעריך . אבל אל תגזימו באכילת מזונות רעילים, לגוף שלכם לומר לכם מה הוא צריך

המזון עוזר לקרקע אתכם בזמן הזה , אל תפסיקו לאכול. מזונות פשוטים ומלאים בתקופה הזאת

  ".לרחף"כאשר אתם עשויים להרגיש שברצונכם 

  

הגוף הרגשי שלכם עשוי לחוות תהפוכות בתהליך . ם זה יהיה כרכבת הריםתחו. התנסויות רגשיות

שהן הרגשות של האנרגיה החדשה , אתם עשויים להתנדנד בין שמחה והתעלות. הניקוי העמוק

אתם  . בלבול ודיכאון, פחד, ובין רגשות שליליים לכאורה כגון כעס, ידי אש המלאכים-שנתמכת על

  . ם עשויים לשפוט את עצמכםואת" תקועים"עשויים להרגיש 

  

ורגשות ישנים רבים של , זכרו שהגוף הרגשי חווה גם הוא ריפוי משלו ומעבר לרמות חדשות

הרגשת . הקולקטיב עשויים להתעורר בכם בשעה שאתם עובדים עם ההתעוררות הקולקטיבית

 יתעורר תקיעות ותחושה שדבר לא מתרחש בחייכם הן תוצאה של הצורך להמתין ששאר הקולקטיב

קבלה , יהיה עליכם לגייס סבלנות. במידה מספקת כדי שהשלב הבא של ההתעוררות יוכל להתחיל

ידי כך שאתם מחזיקים במרכז -יש תכנית גדולה יותר ואתם תורמים לה פשוט על. ואמון לשם כך

  . הרגוע שלכם ומאפשרים לאנרגיות לזרום דרככם

  

דעו פשוט . והה יותר ובחלק שלכם בהתגשמותהאתם לומדים לתת אמון אבסולוטי בתכלית הגב

שהממדים הגבוהים יותר עובדים כדי להחזיק באנרגיה הזאת ביחד אתכם ושהכל כפי שהוא צריך 

. התמקדו בהווה ובחוויית השמחה והברכות של מה שיש לכם, הישארו חיוביים. להיות בזמן הזה

  . כה לתמיכה בתהליך הזהממלכת המלאכים עובדת כדי להבטיח שכל ישות שמתעוררת תז

  

שום . בעת שהשכל נאבק להסתגל לטבע המציאות המשתנה, זה יהיה תחום קשה. התנסויות מנטליות

או , השכל עשוי להיתקף פאניקה. לא ייוותר קבוע במציאות הקוונטית החדשה" קבוע"דבר שהיה 

ם מחפשים אחר אנשים עלולים לחוש פרנויה בשעה שה, במקרים מסוימים. לחוות כעס ותסכול

כוחות "אחרים בסביבתם או לחפש אחר " להאשים"הם עשויים . להתפוררות המציאות שלהם" סיבה"

  .הם עשויים לפרוק את כעסם ותסכולם על אחרים. שתוקפים אותם" אפלים
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ושבשעה שהיא מרפאה היא , חשוב להבין שהאנרגיה שמגיעה היא אהבה טהורה, במקרים כאלה

לכן אפשר ויהיה עליכם פשוט להניח לרגשות של .  שאינו אהבה לפני השטחמבקשת להעלות את כל

וכל השאר הוא , רק האהבה היא אמיתית, זכרו. ופחד לזרום דרככם ולהשתחרר" שלילית"אנרגיה 

מצאו את . התמקדו במה שאמיתי. אל תאפשרו לעצמכם ליפול לתוך אשליות בזמן הזה. אשליה

כל אדם . ם אם אתם מוכנים לראות אותן ולקבל אותן כפי שהןהן ש. האהבה ואת התמיכה בחייכם

שמתעלה על האשליות ומקבל את האהבה תורם להתעוררות אל תוך המציאות שרק האהבה היא 

  .אמיתית

  

        האירו באורהאירו באורהאירו באורהאירו באור

  

כאשר אתם מפעילים את גופי האור שלכם ומטהרים את הצורה . זכרו שאתם הופכים לישות קריסטל

  !אתם מסוגלים להחזיק באור רב הרבה יותר, הפיזית הקריסטלית שלכם

  

  !דמיינו את עצמכם הופכים לאור. אתם יכולים להקרין אור זה אל הפלנטה

  

אפשרו לעצמכם לשאוף את אש המלאכים מהיקום ונשפו אותה כאנרגיה ! תרגלו נשימה מודעת

  .זוהרת עבור הפלנטה

  

  .אפשרו לעצמכם לראות את הפלאי והנפלא בשינוי קוונטי זה

  

זוהי התכלית . ואנו הופכים לאור טהור בצורה הפיזית, אש המלאכים מחלחלת לכל היבט של קיומנו

ואתם חיים וחווים את השיא של עבודה שנמשכה תקופות חיים , השלמה של התפתחות האנושות

  .רבות

  

  !   זהו זמן לחגוג
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        ואהבהואהבהואהבהואהבהלחיות בהווה עם מיקוד לחיות בהווה עם מיקוד לחיות בהווה עם מיקוד לחיות בהווה עם מיקוד : : : : נקודת השקט והשלווה הפנימיתנקודת השקט והשלווה הפנימיתנקודת השקט והשלווה הפנימיתנקודת השקט והשלווה הפנימית

  מסר המלאך הנעלה מיכאל

  

כאשר הפלנטה עוברת טרנספורמציה , בזמן זה של התעלות ושינוי ממדי, עובדי אור יקרים ביותר

  .חשוב שתחזיקו בשקט ובשלווה הפנימיים שלכם, כך-גדולה כל

  

  ?כיצד תוכלו לעשות זאת

  

יות ממוקדת לגמרי אפשרו לתשומת הלב שלכם לה. ברגע העכשיו, חיו בהווה~ נענה בכך שנאמר 

כאשר אתם אוספים את עוצמתכם היצירתית בהווה ומתמקדים ! בעוצמה היצירתית של הרגע הזה

יש לכם פוטנציאל יצירתי עצום ואתם מרגישים בשלווה ובסיפוק עמוקים של אנרגיית , בעכשיו

  . המקור

  

אינן ידועות " עתיד"וה" עבר"תפיסות ה. מקור אנרגיית הבורא חי בעכשיו ונחווה בהווה האינסופי

או ספירלות של " זמן הולוגרפי"המבוססת על מה שאנו היינו מכנים בשם , לאנרגיית המקור

שתוכננו להקל , הם תפיסות אשלייתיות מעשה ידי אדם" עתיד"וה" עבר"ה. התגשמות התפתחותית

לוטין ואין בממדים הגבוהים יותר הם אשלייתיים לח. על החיים במציאות הליניארית בממד השלישי

. אהבה וכוונה~ היקום " מארג"ישויות ממדיות גבוהות יותר בוראות ללא הרף מ. להם משמעות

אם , במקום הכוונה או תשומת הלב, נקודת האנרגיה או המיקוד היצירתיים נמצאת תמיד בהווה

  .תרצו

  

" עבר"ון במציאות החדשה שלכם אתם תגלו שתפיסות שכאלה כג, עובדי אור יקרים ביותר, למעשה

כאשר האנרגיה שלכם , ובכן? אתם עשויים לשאול, כיצד ייתכן הדבר. ירוקנו את עוצמתכם" עתיד"ו

ואתם מאבדים את נקודת , היא מתפצלת ונחלשת. היא אינה ממוקדת" קו זמן"מתפשטת מטה לאורך 

כיוון שזה כה רבים מכם עושים זאת , ועובדי אור יקרים. העוצמה היצירתית והשלווה הפנימית שלכם

והרגל זה מרוקן את , הרגל שנשאתם אתכם מן הממד השלישי אל תוך המציאות החדשה שלכם

  .עוצמתכם ובורא פיצול ובלבול

  

אתם עובדים . את העבר" נקות"מבקשים ל, ההתעלות" תסמיני"כאשר אתם עובדים עם , רבים מכם

אתם ,  אתם עושים זאתכאשר. רגשות ופחדים, עם הילד הפנימי שלכם ואתם משחזרים כעסים

, אנו אומרים לכם. משלחים את האנרגיה שלכם אל העבר וחיים מחדש תרחישים של היעדר עוצמה

רק להווה יש . אין לו כל מהות. שחררו את רעיון העבר. זהו יום חדש ומקום חדש, נשמות אהובות

ימי שלכם וכיצד של הילד הפנ, של המשפחה שלכם, של ההורים שלכם" האשליות"שחררו את . מהות

כישות של אור תבעו לעצמכם ! ותבעו לעצמכם את העוצמה שהיא שלכם עכשיו, הם השפיעו עליכם

אם תקבלו את . והפסיקו לבזבז את זמנכם בחיפוש אחר ריפוי האשליות, את זכותכם לשלמות
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 ואתם, הפחדים והבלבול יתמוססו וייעלמו, אתם תגלו שהכעסים, עוצמתכם ושלמותכם המולדות

  .זה כה פשוט וכה עוצמתי. תהיו ממוקדים באור ובעוצמה המלאכיים שלכם

  

ואתם , לרבים מכם חרדות עמוקות לגבי מה שיתרחש בעתיד. דבר דומה אפשר לומר לגבי העתיד

כיוון , גם אלה אשליות. שמוצעים לכם ושאומרים לכם מה יתרחש ומתי" קווי הזמן"מתנחמים ב

ברגע שאתם מתחילים לוותר על . כנקודת עוצמה, בהווה, יושהתכנית האלוהית מתגשמת בעכש

אתם מאבדים את נקודת העוצמה והשלווה שברגע , "עתיד"עוצמתכם ועל האנרגיה שלכם לטובת ה

  .העכשיו

  

עד כמה קשה לכם להשתחרר מהרגלי השליטה והביטחון שעבדו עבורכם בממד , יקירים, אנו מבינים

באנרגיה ובאהבה " אמיתי"כל שהוא . ירתית האלוהית החדשההשלישי ולקבל את דרך הזרימה היצ

  .היצירתיות נמצא ברגע זה של עוצמה

  

אתם יכולים להעניק . שניהם אשליות. לא מציאויות, הם רעיונות. וכך גם העתיד, העבר אינו קיים

של " ליבה"אבל הן חלולות וריקות ואין להם כל , אנרגיה לאשליות והן עשויות להיראות אמיתיות

  .ובסופו של דבר הן מחלישות את עוצמתכם ומעכבות את הצמיחה וההתפתחות שלכם. אהבה

  

השתמשו בעוצמה הזאת כדי לנוע דרך אשליות העבר . נקודת העוצמה והשלווה קיימת בעכשיו

גם אתם חלק מההתעוררות וגם , עובדי אור יקרים ביותר. כדור הארץ החדש קיים עכשיו. והעתיד

  .באהבה ובהודייה לעזרה שניתנה בעבר. בעדינות רבה מאוד.  שיש לשחרר בזמן הזהלכם יש אשליות

  

בנקודת השקט והשלווה , אבל עכשיו הזמן לתבוע לעצמכם את העוצמה והאור המלאכיים שלכם

הנה כמה דרכים שבאמצעותן תוכלו להיערך עם רגע . רגע העכשיו או ההווה האינסופי, הפנימית

  :לווה פנימייםהעכשיו ולרכוש שקט וש

  

הדבר יאפשר לכם להיערך עם . הדבר חשוב במיוחד לאנשים עסוקים. בלו זמן לבד בהרהור שקט

את השכל שלכם ופשוט להיות " לכבות"אתם צריכים . עצמכם באותו רגע ולהיות נוכחים עם עצמכם

ותר של אתם תגלו שאתם נערכים עם ההיבט הגבוה י, אם תעשו זאת באופן קבוע. בשקט עם עצמכם

  .עצמכם ומוצאים את אותה תחושת העכשיו ואת השלווה הפנימית שלה

  

הוא נע על גבי ספירלות שלוות של השלם או . עולם הטבע אינו נע בזמן ליניארי. בלו זמן בטבע

זמן בטבע ינתק אתכם ללא ספק מקווי הזמן שלכם וימקד אתכם ברגע . ההולוגרמה הגדולים יותר

  .ההווה

  

 . י גם הן דרך טובה למקד את הגוף והנפש במרחב של רגע ההווה' יוגה או טאי צפעילויות כגון
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        של כדור הארץשל כדור הארץשל כדור הארץשל כדור הארץ" " " " אקרת הכוכבאקרת הכוכבאקרת הכוכבאקרת הכוכב''''צצצצ""""והפעלת והפעלת והפעלת והפעלת " " " " נקודת העוצמהנקודת העוצמהנקודת העוצמהנקודת העוצמה""""מציאת מציאת מציאת מציאת 

  המלאך מיכאל

  

  מאת סליה פן" שיר האוקיינוס העתיקה"כולל 

  

  

ובעת שאתם , ניבשעה שאתם עובדים עם האנרגיות העוצמתיות של חודש יו, עובדי אור יקרים ביותר

נקודת "להעניק תשומת לב למה שאנו נכנה , אולי, הגיע הזמן, מרגישים את העוצמה שבתוך עצמכם

בהם אתם מחוברים לגמרי לעוצמה של מי , אותו רגע, היא אותו מקום" נקודת עוצמה". "העוצמה

  .כאשר אתם מרגישים בזרימה של האהבה ללא תנאי והמהות היצירתית הנעה דרככם. שאתם

  

ידי כך שאתם ממקדים -אתם בוראים או מוצאים אותה על. הזאת בעבר" נקודת העוצמה"דיברנו על 

כאשר אתם חיים לחלוטין בעכשיו . באופן מוחלט את תשומת הלב ואת המודעות שלכם ברגע ההווה

משום שהוא מאפשר לכם לקבל את , זהו מקום של נסים ושמחה. מבלי להתייחס לעבר או לעתיד~ 

פשוט ליהנות ... או. המהות היצירתית האלוהית עשוי להביא לכם" זרם"נפלאות והסנכרון שכל ה

  .מזרם השלווה והסיפוק הטהורים שבתהליך ההוויה

  

אלה שונים . משום שאנו רוצים שתבינו שנסים הם התרחשויות של מקרים חיוביים בלתי צפויים

.  אנרגיה אל תוך פעולת ההגשמהשבהן אתם ממקדים את הכוונה שלכם ומושכים, "הגשמות"מ

אמיתי מתרחש " נס"אבל . שיכולות להתרחש בדרכים פלאיות לכאורה, "צפויות"הגשמות הן בריאות 

הפכתם , כאשר דבר זה מתרחש. כאשר תשוקה מתגשמת ללא כל צורך במיקוד מודע של כוונה

ופכים באמת למחוללי אז אתם ה. התשוקה שלכם לובשת צורה ללא כל מאמץ". בוראים ספונטניים"ל

  !נסים

  

עליכם רק להיות פתוחים לזרם . הוא המאמץ האפשרי הקטן ביותר, אם ניתן לכנותו כך, יקירים, הסוד

ההצעה או הרמז המזעריים ביותר , כאשר אנרגיה זו זורמת דרככם. המהות היצירתית האלוהית

במקום תובעניים (דה ואם אתם עליזים ואסירי תו. לתשוקה יגשימו את הנסים שלהם סביבכם

הזרם פשוט . לבקר או לדרוש, הדרך המהירה ביותר לכבותו היא לשפוט. מצב זה יימשך, )ושתלטנים

  !כל דבר אחר דוחה את אנרגיית הנסים! הוא אוהב לשחק והוא אוהב שמחה... ילך למקום אחר

  

 נוכחים בהווה ברגע שאתם מפסיקים להיות. והמקום היחיד שבו ניתן למצוא זרם זה הוא בהווה

, אין זו טעות בהכרח. אתם נעים אל תוך ממלכת האשליות וההתגבשות, ונכנסים אל העבר או העתיד

. אבל אין במקום זה את העוצמה היצירתית אשר תעניק לכם נסים או הגשמה, אם זו הבחירה שלכם

נוכחות אתם יכולים לברוא רק מהמודעות של ה. הוא רק מעניק לכם יותר ממה שכבר חוויתם

אי לכך אני מאפשר לנסים להיכנס אל תוך ... אני הנני.... אי לכך אני בורא... אני הנני: המוחלטת ברגע

  .חיי בשמחה
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        אקרת הכוכב של כדור הארץאקרת הכוכב של כדור הארץאקרת הכוכב של כדור הארץאקרת הכוכב של כדור הארץ''''הפעלה ואיזון של צהפעלה ואיזון של צהפעלה ואיזון של צהפעלה ואיזון של צ

  

אתם מזרימים , בעת שאתם מעצימים את המאסטריות שלכם ולומדים להגשים וחולל נסים, יקירים

, ככל שכמות הוולטים עולה. ותר ויותר דרך רשת הקריסטל או גוף האור שלכםאנרגיות עוצמתיות י

הכרחי שתקרקעו את עצמכם ואת האנרגיה שלכם אל תוך רשתות . יותר" חשמליים"אתם הופכים 

  !אתם עלולים לשרוף כמה פיוזים במערכת שלכם, שאם לא כן, הקריסטל של הפלנטה

  

היא להפעיל לגמרי את צאקרת הכוכב החדשה של כדור , הדרך היעילה ביותר לקרקע את האנרגיה

וכיוון שיותר ממחצית . הן לאדמה והן לאוקיינוס, אקרה שמחברת אתכם לפלנטה'זוהי הצ. הארץ

הצבע שלה הוא . גדול" מים"אקרת הכוכב של כדור הארץ היא בעלת מרכיב 'צ, הפלנטה מכוסה במים

כיוון . ם אנרגיה חדשה זו הוא קריסטל אקווה אורהוהקריסטל הטוב ביותר לעבודה ע~ טורקיז /כחול

קריסטל האקווה . שקריסטל האקווה אורה מכיל את האנרגיה של הפלנטה הקריסטלית ושל המים

הדבר משלב את הבהירות של . ידי לקיחת קריסטל קוורץ בהיר ועיבודו באמצעות זהב-אורה נברא על

והתוצאה היא הצבע הכחול הבהיר של , ובההקריסטל הבהיר עם החיוניות של קרן ההתעלות הזה

קריסטל זה יעזור לכם להתקרקע אל תוך מטריצת הממד החמישי החדשה או מערכת רשת . הפלנטה

  .הקריסטל

  

        שובה של אימא אוקיינוס לתודעה האנושיתשובה של אימא אוקיינוס לתודעה האנושיתשובה של אימא אוקיינוס לתודעה האנושיתשובה של אימא אוקיינוס לתודעה האנושית

  

, כל החיים על כדור הארץ נבעו מהאוקיינוסים. כדור הארץ הוא האם הקדומה שלכם, יקירים, נכון

היא חיה בתוך כל אחד מכם והיא נושאת . היא האלה האם הקדומה. כל החיים" אם"היא אכן , ולכן

  .את התודעה הקדומה שלכם ואת ניצוץ החיים שבכם

  

 2004ונאמי שהתרחש בשנת 'הצ. היא הפכה פעם נוספת לחלק מהמודעות שלכם, לאחרונה

. עוצמה על הפלנטה-ינוס ככוח רב שבו והפכו אתכם מודעים לאוקי2005וההוריקנים שהתרחשו בשנת 

סיפוק ושביעות רצון , שלווה, האוקיינוס יכולה לשקף גם שמחה! אבל כוח זה אינו חייב להיות שלילי

  .של הנפש הפלנטרית

  

את לחישות , א הקדום שלכם"את הלחישות של הדנ, ונכון גם שרבים מכם שומעים את הקריאה

להפוך לשומרי כדור הארץ , ר קוראות לכם לאוקיינוסיםאת הלחישות אש... הגלגולים שלכם בלמוריה

ישנם רבים שנקראים ושעוברים הכשרה להפוך לכוהני , בקרב עובדי אור, אפילו עכשיו. והאוקיינוסים

  !ולעבוד עם אימא אוקיינוס הקדומה, לכבד את מרכיב המים. ולכוהנות המים

  

. הזרמים והספירלות של האנרגיה, פלהגאות והש, אתם תלמדו את חכמת המחזורים, מהאם הקדומה

עוצמה עבור אלה שיכולים -היא אכן מורה רבת. משום שמהאוקיינוס כל ההגשמה נולדה מלכתחילה

  ....להקשיב ולשמוע
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        שיר האוקיינוס הקדומהשיר האוקיינוס הקדומהשיר האוקיינוס הקדומהשיר האוקיינוס הקדומה

  ידי סליה פן מאימא אוקיינוס-תוקשר על

  

I.  

  

  אני היא האוקיינוס הקדומה

  האם המקורית

  מתוך רחמי

  .םנולדו כל החיי

  

  ילדיי האהובים, כן

  .אנו אחד

  

  הדם הזורם בעורקיכם

  .הוא מי המלח של האוקיינוסים שלי

  אתם נושאים בתוככם

  .את מהות הווייתי

  

  משום שהחיים יצאו מתוך האוקיינוס

  אני האם המקורית

  ואני עדיין

  .שומרת המהות הקדומה שלכם

  

II.  

  

  .....זיכרו

  

  לפני מיליוני שנים

  פלנטה החשוכה רק המים זרמו על ה

  ואז

  !ויהי אור

  ....והיבשה עלתה

  .וכך אתם נבראתם

  אבל אני הייתי כאן ראשונה

  ...חולמת עליכם
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  ....ממתינה לבואכם

  

  ילדיי האהובים, כן

  אתם חלום האוקיינוס עצמה

  ...מתהווים לכדי תודעה

  מים

  עולים

  ופוסעים על האדמה

  .נושאים את האור

  

  אתם חלום יפהפה

  שהפך למציאות

  .לדי אור יפהפייםי

  

III.  

 

  .ילדיי, אך אתם שכחתם אותי

  שוב אינכם רואים בי

  .את אימכם

  

  אני קוראת לכם בגלים עדינים

  אני באה אליכם בחלומות

  זיכרו אותי

  .אני אימכם

  

  כאשר תשובו ותשמעו את קולי

  נהפוך אחד

  .החולמת והחלום

  

  מים

  פוסעים על האדמה

  .נושאים את האור
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        צד להתמודד עם תחושות בדידות והנפרדות בזמן מעבר זהצד להתמודד עם תחושות בדידות והנפרדות בזמן מעבר זהצד להתמודד עם תחושות בדידות והנפרדות בזמן מעבר זהצד להתמודד עם תחושות בדידות והנפרדות בזמן מעבר זהכיכיכיכי: : : : אחד ורביםאחד ורביםאחד ורביםאחד ורבים

  המלאך הנעלה מיכאל

  

על אף כל העבודה , מסר זה ניתן בתקשור אישי ללקוחה ששאלה מדוע היא מרגישה כה נפרדת

  .היא העניקה את רשותה לפרסם את התקשור. הרוחנית שעשתה

  

 עם תחושות דומות של נפרדות אנו יודעים שאנשים רבים מתמודדים. אנו חושבים שהשאלה טובה

הבה נתחיל . ואי לכך ננסה לענות על השאלה שלך במונחים כלליים וברמה אישית יותר גם כן, וזרות

, זה עשוי להישמע מוזר! בכך שנאמר שהמודעות לנפרדות ולאינדיבידואליות אינה כשלעצמה דבר רע

  . כיוון שהרבה ממה שנלמד כיום עוסק בצורך לזכור שהכל אחד

  

אבל נמשיך ונאמר שהמהות של כל הבריאה היא מודעות לנפרדות ולאינדיבידואליות אשר . זה נכון

ישות בוגרת או מאסטר אינם אדם , במילים אחרות. מובילה או מחזירה אותנו לשלם או לאחד

הנשמה , בתהליך האינדיבידואציה, בחיים. משום שלמעשה זהו תהליך מוות, שנעלם אל תוך האחד

הן של האינדיבידואל ~ מחזיקים במודעות כפולה , ו מאסטר האור כפי שאנו מכנים אותםהנעלה א

  .והן של האחד

  

אנו מרגישים . תחושת נפרדות ובדידות היא למעשה חלק מהמשמעות המלאה של חוויית החיים, וכך

והן הם יפסיקו להתנגד להן , שרק כאשר בני האדם יתחילו להבין תחושות אלה לקבלן ולשמוח בהן

תחושת הבדידות והזרות היא , בנקודה זו בהיסטוריה האנושית. תהפוכנה קלות יותר להתמודדות

אשר יסייע , כיוון שאנשים אכן שכחו כיצד לברוא קהילות ולהזרים את אור המקור ביניהם, עוצמתית

זה מה שאתם . הם עדיין חלק מקהילה שהיא שלם אורגני, להם להרגיש שעל אף הנפרדות שלהם

אתם יכולים להפוך לחלק משלם גדול יותר אשר , פי שאתם לבד-על-ואף, ומדים עתה במחזור הזהל

כיוון שתדעו שאתם אכן חלק ממשהו שהוא , יאפשר לכם להרגיש את אותה תחושת אחדות והשלמה

  .גדול הרבה יותר

  

אותה , "ורקהילות הא"מה שאנו מכנים בשם , בעת שאנשים לומדים כיצד לתפקד שוב בקהילות, וכך

תחושה של זרות ובדידות תפחת והאנשים ילמדו לאזן את הבדידות עם אנרגיה קבוצתית שהיא טבע 

תמיד תמצאו שנאמר שהמקור , משום שאם אתם קוראים את הסיפורים על בריאת היקום. המקור

וכיוון שכל . עצמה באמצעות בריאת החיים והחומר/חווה בדידות עזה והשתוקק לדעת את עצמו

תחושות הבדידות והתשוקה לחקור את העצמי , יים ביקום נובעים מאותה אנרגיית מקורהח

  .באמצעות הבריאות ומערכות היחסים עם אחרים הן עזות וחלק מהמהות שלכם

  

, כך תחושות הבדידות והנפרדות תהפוכנה עזות יותר, ככל שתתפתחו יותר מבחינה רוחנית, למעשה

רוב הישויות המפותחות , עכשיו. תודעת האלוהים או המקורבעת שאתם נכנסים באופן מלא אל 

במצב האחדות " האחד"ואפשרו לעצמן להיות אחד עם " אושר העילאי"צעדו את הצעד הבא אל ה
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וכדי לתפקד במישור החומרי ולבצע את העבודה שלכם כנשמות , אבל זהו מצב זמני. והשלמות שלו

ם לצעוד חזרה אל הנפרדות מן המקור ואל תוך אתם צריכי, אשר חוקרות ובוראות עבור המקור

  ".  העצמי"

  

אמיתיים מסוגלים לחיות במרחב הזה " לוחם אור"או " מאסטר אור", כפי שאמרנו קודם לכן, כעת

אל תרגישו , לכן אנו אומרים. ולהחזיק במודעות של האחד עם האחר, שבין הנפרדות והאחדות

הן תמיד , בעודכם נמצאים בגוף חומרי.  של נפרדותשנכשלתם משום שאתם מחזיקים עדיין ברגשות

בידיעה שהאחד , אבל אם תוכלו לטפח ולהחזיק גם בתחושה של האחד. תהיינה שם במידה מסוימת

אזי תבינו את הטבע האמיתי של , תמיד שם ושניתן לחוות זאת במקביל לתחושת האינדיבידואל

  .אתגר החיים החומריים

  

כך תהפוך הבדידות , המקור/יותר ויותר אל תודעת האלוהיםככל שתתקרבו , וכפי שאמרנו

. המקור נע אל פעולת הבריאה וברא את החיים, משום שברגע זה של בדידות עזה. אינטנסיבית יותר

האלוהים האישית שלכם שמורגשת /זו אנרגיית המקור, הבורא/בתפקידכם כשליחים של המקור, לכן

ברוא ולהתקשר עם אחרים בריקוד החיים המתמשך שהוא והדבר יניע אתכם ל, כבדידות וכנפרדות

  .דרכו של המקור לשחרר בדידות זו ולחקור את הפוטנציאל המלא של מהותו כבורא

  

נוסיף ונאמר שכל מטרת ההתפתחות הרוחנית שלכם כנשמות היא להגיע לנקודה בתוך אותה תודעה 

זו המטרה אליה , ית ההתפתחות שלכםכיוון שזו תכל, ובכן. שבה ניתן להחזיק בשתי התודעות כאחד

מבלי להבין לגמרי שאתם חייבים ללמוד להיות בודדים ונפרדים לפני שתוכלו למזג , כולכם שואפים

  .האלוהים/זאת עם תודעת המקור

  

אתם תמצאו דרכים לברוא את האחדות שאליה אתם , כאשר אתם כמין תפסיקו להתנגד לבדידות

התנועה קדימה של ההתפתחות דומה שבחרה בנתיב , נקודה זוב. שואפים כמטרת ההתפתחות שלכם

. בהן הפרט עשוי לחוות אחדות באמצעות אדם אחר, של בריאת מערכות יחסים בין נשמות תאומות

אבל השלב הבא עבור הנשמות הללו . נשמות מפותחות יכולות להגשים זאת כבר בקלות רבה למדי

ותיוולדנה , פשוטו כמשמעו,  כדי שהן תהיינה אחד,יהיה לשלב את האנרגיה שלהן על בסיס קבוע

ובמשך , רסיסי הנשמה הרבים יתמזגו שנית בהדרגה ויתאחדו, בתהליך זה. כאחד בגלגול הבא שלהן

לאחר שלמדה את כל שיש לדעת על , כל האנרגיה תשוב למקור בשמחה רבה, תהליך של מיליוני שנים

  .הנפרדות ועל האחדות

  

ואתם לומדים עדיין כיצד להחזיק את , אים עדיין בתהליך של למידה וחקירהאתם נמצ, אבל לעת עתה

ואתם לומדים לעשות זאת . הבדידות שלכם באיזון עם תחושת המלאות שמגיעה מהאחדות עם האחד

הדבר יתרחש , כפי שאמרנו, אבל. כך שבסופו של דבר תוכלו להתעלות אל אור המקור כאחד, כמין

בעת שאתם חוקרים את מחזורי הקיום ,  עתה עבודה ומשחק רבים לפניכםולעת, בעוד מיליוני שנים

  . ואת שעשוי להיות ולהיברא
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מחזור התעלות נוכחי זה עוסק בהפיכתכם למאסטרים של אור כדי שתוכלו להחזיק במודעות של 

רק עם תחושה . הנפרדות יחד עם מודעות האחד ולשלב אותן אל המאסטריות של לוחמי האור

תוכלו לברוא חברה שלווה ואוהבת שמאזנת את הצרכים של הפרט עם " אנחנו"ו" אני"ו של מאוזנת ז

אין הבדל כיוון , וכאשר הצרכים של האחד זהים לצרכים של האחר. הקהילה/הצרכים של הקבוצה

  !שכולם אחד

  

קא ולאו דוו, וראו בו פילוסופיה או זרימה, "האחד והרבים"המצרים הקדומים כינו רעיון זה בשם 

אל תודעת " הרבים"האדם נע בקלות מתודעת העצמי או מתודעת הפרטים . קונפליקט או דואליות

והבדידות והמלאות הן רק , משום שהם אחד. או אנרגיית המקור שזורמת בכל הדברים" האחד"

  .וניתן לחוות אותם בזמנים שונים ברצף הקיום, "האחד"היבטים של חוויית 

  

רק ". הרבים"על פני מצב " האחד"שלכם הביא אתכם להעדיף את מצב הדגש על הדואליות בחברה 

אתם תחווה לגמרי את העושר , כאשר תוכלו להחזיק בהם באיזון על אותו רצף קיום המכונה חיים

  .  והמגוונות של החיים על הפלנטה
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        החיים בכדור הארץ החדשהחיים בכדור הארץ החדשהחיים בכדור הארץ החדשהחיים בכדור הארץ החדש

  חלק ראשון~ אתם וגוף הקריסטל שלכם 

  

  

דע זה מועבר מהמלאך הנעלה מיכאל באמצעות האינטרנט כדי לסייע לכם להבין טוב יותר כיצד מי

וכדי לסייע לכם לברוא ולשמר את האיזון החיוני שבין , ממדי החדש-מתפקד גוף הקריסטל הרב

במאמר זה נדון במה שאנו מכנים בשם המערכת . אנרגיה וצורה שכה נחוץ עכשיו

איזון ובקרקוע "נדון ב, במאמר השני. תפקידה באיזון האנרגיה בגוףוב" אנדוקרינית/הרוחנית"

  ".רוחני של הגוף הפיזי/הרגשי

  

נעים תכופות מאנרגיה גבוהה , רבים מכם שמו לב לכך שאתם נאבקים עם רמות האנרגיה שלכם

או ייתכן שאתם מרגישים שהקצב שלכם מואט . או אולי אתם תשושים כל הזמן. לתשישות קיצונית

או אולי אתם . ומה שאינכם מסוגלים לאותן רמות של עבודה פיזית להן הייתם מסוגלים בעברושד

או אפשר שאתם תוהים מדוע אנשים מסוימים . חשים שהדרישות הפיזיות של החיים קשות מאוד

  .ידי האנרגיות בעוד שדומה שאחרים אינם מושפעים כלל-כך על-מושפעים כל

  

ם בממד השלישי תפקד באמצעות מערכת אנרגיה בעלת שבע של בן האד" המודל הישן", ובכן

. אקרות הנמוכות יותר תפקדו באופן מלא והיו בהירות לגמרי'מהן רק שתיים או שלוש מהצ, אקרות'צ

מתוכן , אקרות' צ12של האנרגיה החדשה מתפקד באמצעות מערכת אנרגיה המונה " המלאך האנושי"

אקרות 'הרטטים הגבוהים יותר של הצ, יתרה מכך. ותאקרות צריכות לתפקד ולהיות בהיר'כל הצ

משמעות הדבר היא שכמות . השמינית והתשיעית מוּוסתים באמצעות הגוף הפיזי בישות ערה לגמרי

  .מכדור הארץ החדש" המלאך האנושי"אנרגטית של -עצומה של אנרגיה זורמת דרך המערכת הביו

  

, ית היא קריטית לבריאות ולרווחה של הפרטאנרגט-החשיבות של שמירת האיזון של המערכת הביו

קל למדי לשמור על האיזון של . ויחולו בעיות פיזיות ורגשיות גם יחד" תתפוצץ"האנרגיה , אחרת

  . אנרגטיות של המערכת האנדוקרינית הרוחנית-המערכת ברגע שמבינים את הביו

  

, אקרות שלהם' הצ12מערכת ברצוננו להוסיף שאלה אשר לא הפעילו את , לפני שנדון במערכת הזאת

עבורם . מרגישים עדיין בהשפעות של אנרגיית הרטט הגבוה יותר של הממד החמישי, או שלא התעלו

הם הופכים לחוצים , דומה שנעה מהר מדי" החיצונית"האנרגיה . התחושה היא כשל לחץ שיש לאזנו

אלא להאט מבחינה ,  יותרהתשובה אינה לנוע מהר, באופן אירוני". אינם מסוגלים לעמוד בקצב"ו

ככל שהרטט הפנימי גבוה . פיזית כדי שהרטטים הפנימיים יוכלו להתגבר ולהתאים לרטטים החיצוניים

  .ומסוגל יותר להיפתח למצבי המודעות הגבוהים יותר, כך האדם הופך רגוע יותר, יותר
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        אנדוקריניתאנדוקריניתאנדוקריניתאנדוקרינית////המערכת הרוחניתהמערכת הרוחניתהמערכת הרוחניתהמערכת הרוחנית

        הגוףהגוףהגוףהגוףשער הרטט הגבוה יותר של שער הרטט הגבוה יותר של שער הרטט הגבוה יותר של שער הרטט הגבוה יותר של : : : : בלוטת האצטרובלבלוטת האצטרובלבלוטת האצטרובלבלוטת האצטרובל

  

השער שבין הגוף הפיזי והחומרי וממלכות האנרגיה והאור הוא המערכת האנדוקרינית או 

באמצעות שער זה תמסורות של אור מגופי האור מתורגמות למסרים כימיים . ההורמונלית של הגוף

הורמונים אלה מווסתים את הפצת האנרגיה ותפקוד הגוף . פיזיים שנכנסים למחזור הדם כהורמונים

היא מפיקה את פרצי אנרגיה ואת חוסר איזון , אם המערכת האנדוקרינית מגורה יתר על המידה. זיהפי

  .בהם מרגישים אנשים רבים כאשר הם מסתגלים לגוף החדש שלהם ולזרמי האנרגיה שלו

  

נכנסת לגוף הפיזי דרך בלוטת , אנרגיית האור מהממדים הגבוהים יותר שמגיעה מהמרכז הגלקטי

אצל . וטה קטנה זו שבמוח היא השער החיוני לקבלת הרטטים הגבוהים יותר של האורבל. האצטרובל

אצל אדם מהאנרגיה . היא מופעלת ומתפקדת לגמרי כל הזמן, המלאך האנושי או הישות הנעלה

כדי לפגוש ברטטים הגבוהים של " עולה"האדם היה ; הישנה נעשה בה שימוש רק בשעת מדיטציות

רוחני זה /שער מלאכי, אצל המלאך האנושי. שוב" יורד"ואז , צמי הגבוההמדריכים והמלאכים ובע

גלי מוח מסוג (הדבר דומה להימצאות במצב של מדיטציה עמוקה . נמצא במצב פעיל לגמרי כל הזמן

כך הנמצאים בשלב המעבר מרגישים שהם -לכן אנשים רבים כל. בזמן שעות הערות הרגילות) תטה

. בשעה שהם מסתגלים לחיים הרגילים ברמת תודעה עמוקה זו" החסרי אוריינטצי"ו" מרחפים"

המשימה בימים האלה היא לחיות ברמת תודעה גבוהה זו ועדיין להיות מקורקעים מספיק כדי לתפקד 

גלי תטה הם גם רמת בריאת הנסים ועיצוב האנרגיה מתוך כוונה לכדי , אולם. בבהירות בעולם הפיזי

  .ניתן לברוא נסים בקלות רבה יותר, ו מתבצעתכך שכאשר הסתגלות ז, התגשמות

  

כאשר מתרחשות פליטות . בבלוטת האצטרובל" התפרצויות חשמליות"בזמן הזה אנשים רבים חווים 

בלוטת האצטרובל חווה עומס יתר וגירוי יתר , מגנטיות משמעותיות מהמרכז הגלקטי-אלקטרו

לוטה האנדוקרינית הראשית האחרת שבמוח דבר זה בתורו יכול להוביל לגירוי יתר של הב. חשמליים

בלוטת האצטרובל . דבר אשר יוצר בעיות באיזון האנרגטי שבגוף הפיזי~ בלוטת יותרת המוח ~ 

, אנרגטי של הגוף-מגנטי או הביו-האלקטרו" מעגל החשמלי"ובלוטת יותרת המוח מחוברות ישירות ב

 מסרי אור שמועברים מבלוטת ידי פליטות אור או-כיוון שבלוטת יותרת המוח מופעלת על

  .האצטרובל

  

        המפתח לאיזוןהמפתח לאיזוןהמפתח לאיזוןהמפתח לאיזון: : : : בלוטת יותרת המוחבלוטת יותרת המוחבלוטת יותרת המוחבלוטת יותרת המוח

  

והתפקוד הבסיסי שלה הוא לווסת את , "הבלוטה האנדוקרינית הראשית"בלוטת יותרת המוח היא 

היא משתפת פעולה עם בלוטת התריס כדי . הפעילויות בגוף באמצעות שליטה באיזון ההורמונלי

  . בגוףלווסת את השימוש באנרגיה
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היא יכולה באופן זמני לגרות יתר על המידה את , אם בלוטת יותרת המוח מגורה יתר על המידה

ולהפיק פרצים של אנרגיה , )ואת בלוטות יותרת הכליה שברמות הנמוכות יותר(בלוטת התריס 

ואם המצב ימשך זמן רב מדי הוא יכול לגרום , הדבר מוציא את הגוף מאיזון. ותחושת אופוריה

המצב יכול גם לגרום למצבי תשישות פיזית . שחיקה של בלוטות יותרת הכליה או לתשישותל

בניסיון לווסת את התנודות , פעילות-קיצונית בעת שבלוטת התריס נעה מפעילות יתר לתת

כגון , בעת שהחומרים הכימיים של המוח, מצב זה עלול לגרום לדיכאון ולחרדה. האנרגטיות של הגוף

, הפרט עשוי לחוות תסמינים פיזיים ורגשיים קיצוניים, כתוצאה מכך. צאים אף הם מאיזוןיו, סרוטונין

כאשר הגוף מנסה להתמודד עם פרץ חדש זה של אנרגיה התפתחותית אשר בוראת את גוף הקריסטל 

  .ככלי נקי לתודעה גבוהה יותר של המלאך האנושי

  

המסוגל לווסת את עצמו ואשר תמיד שואף אנו חייבים להדגיש שהגוף האנושי הוא אורגניזם נפלא 

הוא מנסה לסייע לכם למצוא את האיזון הזה , אנרגטית-בתהליך זה של התפתחות ביו. לאיזון

. כדי שתוכלו ליהנות מהעוצמה ומהאנרגיה של גוף הקריסטל החדש, במהירות רבה ככל האפשר

פות הבעיה עכשיו עבור רבים אבל תכו. בריאות מושלמת ואנרגיה בשפע, הגמול יהיה אריכות ימים

לכן כאשר . מכם היא שהדרך בה אתם חיים אינה מאפשרת לגוף לבצע את ההסתגלויות שעליו לבצע

הגוף , אם לא תעשו זאת. עליכם להאט את הקצב, בלוטת יותרת המוח שלכם מרגישה בגירוי הגובר

ם מאלץ אותם להאט לכן אנשים רבים לוקים במחלה כאשר למעשה הגוף שלה. יעשה זאת עבורכם

  . אנרגטית-ולאפשר את הכיול מחדש או ההסתגלויות של המערכת ההורמונלית או האנדוקרינית הביו

  

כאשר . נוחו, אם אתם מרגישים לחוצים או עייפים. טוב הרבה יותר להקשיב להנחיות הגוף להאט

במטרה , רינית שלכםאנדוק/העצמי הגבוה שלכם עובד כדי לברוא איזון במערכת הרוחנית, אתם נחים

  .לאפשר להם להתמודד עם רמות הרטט העוצמתיות של האנרגיות שנכנסות

  

        """"נשימה דרך הלבנשימה דרך הלבנשימה דרך הלבנשימה דרך הלב""""תפקידה של בלוטת התימוס ותפקידה של בלוטת התימוס ותפקידה של בלוטת התימוס ותפקידה של בלוטת התימוס ו: : : : להרגיע את המערכתלהרגיע את המערכתלהרגיע את המערכתלהרגיע את המערכת

  

הדרך הטובה ביותר באמצעותה תוכלו להרגיע ולאזן את הגוף היא לעבוד עם הנשימה ועם האנרגיה 

  ."הלב הגבוה"או , של בלוטת התימוס

  

היכן שתמסורות האור או האנרגיה נחווים , אקרת הלב'בלוטת התימוס היא שער האנרגיה של צ

ופעולת הנשימה , אקרה הראשית של הריאות'אקרת הלב היא גם הצ'צ. במהותם כאהבה ללא תנאי

שמתם לב אולי כיצד כאשר אתם חרדים אתם . אקרת הלב'הפיזית מפעילה את בלוטת התימוס ואת צ

אקרת הלב 'הדבר אינו מאפשר לצ. אפילו לעצור את נשימתכם, נשום באופן רדוד מאודעשויים ל

, אתם נושמים עמוק, למשל בעת מדיטציה, כאשר אתם רגועים מאוד. ומונע איזון ברמה זו, להיפתח

והדבר יוצר תחושה של רגיעה ושלווה עמוקות אשר , מאפשרים לאנרגיית הלב לזרום בחופשיות

  .יטציהמאפיינות את המד
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אנרגטית ולהחזיר את הגוף לאיזון היא -הדרך באמצעותה ניתן להרגיע את המערכת הביו, לכן

, אקרת הלב'כאשר אתם נושמים עמוק ומתמקדים בצ". נשימה דרך הלב"הטכניקה שאנו נכנה בשם 

פועל כנגד הגירוי , דבר זה בתורו. אתם מציפים את המערכת באנרגיית האור של האהבה ללא תנאי

  .ידי מתן תחושה של רוגע ושלווה-החשמלי המוגבר שבבלוטת האצטרובל על

  

כך תוכלו במידה רבה יותר להפעיל את בלוטת , "נושמים מודעים"להפוך ל, ככל שתלמדו לנשום עמוק

אלא גם ממלאת תפקיד מהותי , אשר לא רק שמעצימה את רגשות האהבה ללא תנאי, התימוס

  .תומכת במערכת החיסון הפיזיתידי כך שהיא -בבריאות הגוף על

  

        גוף חזק תומך במערכת אנדוקרינית רוחנית חזקהגוף חזק תומך במערכת אנדוקרינית רוחנית חזקהגוף חזק תומך במערכת אנדוקרינית רוחנית חזקהגוף חזק תומך במערכת אנדוקרינית רוחנית חזקה

  

קרוב לוודאי שהדרך הטובה ביותר באמצעותה ניתן לתמוך בשינויים שהגוף שלכם חווה היא 

גוף בריא וחזק הוא כלי טוב בהרבה לאנרגיות . באמצעות פעילות גופנית קבועה ותזונה טובה

  .ות גוף חלש ועייףאקר' הצ12העוצמתיות של 

  

רק אם תבנו את הכוח הפיזי שלכם אתם תהיו מסוגלים לתמוך בדרישות של עומס האנרגיה , למעשה

הוא מתוכנן לנוע . כיוון שגוף הקריסטל של האנרגיה החדשה הוא גוף חזק ובריא. החדשה על גופכם

תנשמו עמוק בעת , לביתככל שתבלו מחוץ . הוא אוהב אוויר נקי ופעילות מחוץ לבית. ולהיות פעיל

כך הגוף שלכם יוכל במידה רבה יותר לווסת , הצעידה או כאשר אתם עוסקים בפעילות גופנית אחרת

  .אנרגטית הקריסטלית החדשה בעת שאתם עוברים את השינוי ההתפתחותי-ולאזן את המערכת הביו

  

סוגלים להשתמש אתם תהיו מ. שלווים ועוצמתיים, אתם תרגישו רגועים, ברגע שהאיזון יושג

  .אקרות שלכם כדי לברוא את הנסים שאתם רוצים בחייכם' הצ12במערכת 

  

כאשר הוא עובר , כך לסייע לגוף שלכם בתקופת המעבר הזאת-תוכלו להבין מדוע חשוב כל, לכן

הוא ישיג איזון במהירות רבה . את המערכת האנדוקרינית הרוחנית שלכם" מפעיל"ו" חיווט מחדש"

ידי כך שתאטו ושתעבדו במודע כדי לברוא - תשתפו פעולה ותאפשרו את התהליך עלהרבה יותר אם

ככל שאתם נעים אל תוך שימוש מלא בגוף הקריסטל הנפלא והעוצמתי שלכם שבכדור . איזון בחייכם

הן ברמות החיצוניות והן , המטרה שלכם צריכה להיות תחושת האיזון וההרמוניה, הארץ החדש

 . ברמות הפנימיות
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        חלק שניחלק שניחלק שניחלק שני~ ~ ~ ~ אתם וגוף הקריסטל שלכם אתם וגוף הקריסטל שלכם אתם וגוף הקריסטל שלכם אתם וגוף הקריסטל שלכם 

        כיול מחדש אל תוך האור הלבןכיול מחדש אל תוך האור הלבןכיול מחדש אל תוך האור הלבןכיול מחדש אל תוך האור הלבן": ": ": ": המלאך האנושיהמלאך האנושיהמלאך האנושיהמלאך האנושי""""פריצת הדרך של פריצת הדרך של פריצת הדרך של פריצת הדרך של 

  

  

ממדי עבור -אין שום ספק שהתרחשו שינויים נפלאים ופלאיים בגוף האנושי אשר הפכו אותו לכלי רב

לאך הנעלה בעזרתו של המ, בחלק הראשון. כולנו, או ישויות האור שאנחנו" המלאכים האנושיים"

נדון באותו הרגע שבו , במאמר זה. דנו כיצד אור ואנרגיות מועברות מגוף האור לגוף הפיזי, מיכאל

  .האיזון מושג והגוף הפיזי וגוף האור הופכים לגוף אחד

  

אבל התרגשתי כאשר הצלחתי למעשה לראות את השינויים הללו באופן , כולנו חשנו בשינויים

לשילה יש . אשר עובדת עם הדמיית הילות, ה מור מסן דייגו שבקליפורניהיצרתי קשר עם שיל. ויזואלי

היא שלחה לי את התמונות . ניסיון של שנים רבות בעבודה עם הדמיית ההילה האנושית ופירושה

  .ונתנה את רשותה לפרסמן, שאתם רואים למטה

  

אקרות ' לבן והצההילה מלאה באור. חדש" מלאך אנושי"התמונה העליונה הימנית היא הילה של 

זוהי ישות ). ראו את מלבני הצבעים הניצבים שמתחת לתמונה(מכוילות בפעילות של מאה אחוזים 

ומעולם לא ראיתי הילה כגון זו קודם , גם אני עבדתי עם הדמיית הילה. עוצמתית מבחינה אנרגטית

  !ה בחודששילה אומרת שהיא רואה אחת או שתיים כאל! מלאך אנושי, זוהי ישות נעלה. לכן

  

נכון כדי " קצב סיבוב"המלאך הנעלה מיכאל הסביר לי שאנשים אלה כיילו את גוף האור שלהם ל

הדבר מייצג . המלאך מיכאל דיבר על כיול מחדש של גוף האור בתקשור מחודש ינואר. להפיק אור לבן

שות זו היא י. את הרגע שבו הישות הקריסטלית הבוגרת או המלאך האנושי הופכים פעילים לחלוטין

  .מוכנה לברוא נסים~ כוח -תחנת

  

ההילה בצבעי . התמונה שמתחת להילת המלאך האנושי מראה אדם הנמצא עדיין במעבר

שתי התמונות . אקרות נמוכה'אבל האנרגיה בצ, ומראה רמת תודעה גבוהה, אינדיגו/סגול/לבנן

רה את התשישות שהיא אקרות מסבי'הירידה באנרגיה של הצ. הנוספות גם הן של אנשים במעבר

  .  מאפיין של שלב המעבר

  

העצמי הגבוה מאפשר את ההפעלה בקצב עמו ". חיווט מחדש"גוף האור עובר הפעלה ו, בשלב המעבר

כדי למנוע מן האדם את הסבל הכרוך , נשאר נמוך" קצב הסיבוב"אבל . יוכל האדם להתמודד בבטחה

  .אורבתופעות הלוואי של חוסר האיזון החשמלי שבגוף ה

  

.  הרוח החליטה שהפלנטה מוכנה לכיול מחדש ולחיבור מחדש עם הרשת הגלקטית2006אולם בינואר 

אקרות 'הגבירו את הסיבוב של גוף האור שלהם למידה שבה האנרגיות של הצ, אלה שהיו מוכנים, וכך

האנושי המלאך . אקרות לכוח מלא'הכיול מחדש גם העלה את הצ! התמזגו כדי להפיק אור לבן בהילה
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ידי -מביע את העוצמה והפוטנציאל המלאים של תבנית המלאך האנושי המקורית אשר נבראה על

  . ככלי של תודעת גן העדן) כך במקור(האלוהים 

  

        להחזיק באיזוןלהחזיק באיזוןלהחזיק באיזוןלהחזיק באיזון

  

היא שחשוב ביותר שתהיו מסוגלים להישאר " הסיבוב"ההתנסות האישית שלי עם התגברות 

התפרצויות "אתם תחוו את , אחרת. אקרות שלכם' הצ12 מקורקעים ולשמור על איזונה של מערכת

  .לעוצמה מלאה של מלאך אנושי" הופכות מקוונות"שחוות אותן ישויות אשר " נפילות הכוח"ו" הכוח

  

שלכם למציאות " החיבור"כאשר העוצמה גוברת קרוב לוודאי שתאבדו את , אם אינכם מקורקעים

כאשר הדבר קרה לי ביליתי זמן נפלא עם ישויות . ותרהחומרית ותהפכו ממוקדים בממדים הגבוהים י

שלי החלו " המסעות"אבל . אפילו צילמתי תמונות של חלליות אור סביב ביתי, הכוכב וחלליות האור

, לכן. יהיה עליי לעזוב את הפלנטה, בקרוב" אתקרקע"ואני הבנתי שאם לא , לנסוק גבוה יותר ויותר

יה שלי אל תוך המישור החומרי כדי לשמר את האיזון עבור הדרכה שלי הבטיחה שאקרקע את האנרג

  .אקרות הגבוהות יותר'הצ

  

של " ניקוי אחרון"אבל בתהליך היה עליי לעבור את מה שאני מכנה , למעשה קשה היה לי להתקרקע

מלאך אנושי הוא ). המין ומקלעת השמש, הבסיס(אקרות התחתונות 'שלוש הצ": אקרות הקרקוע'צ"

או החוץ ארצי " המלאכי"יש נטייה בקרב עובדי האור להתמקד בהיבט .  בן אנוש ומלאךבן כלאיים של

אלא במיזוג האדם והמלאך , תהליך זה אינו עוסק באדם ההופך למלאך. ולהתעלם מההיבט האנושי

  . באיזון מושלם בתוך ישותנו

  

ות נקיות ופתוחות אקרות הנמוכות חייבות להי'הצ, כדי לתמוך בישות המלאכית הגבוהה יותר, לכן

משמעות הדבר שהמלאך אנושי מקורקע לגמרי . לגמרי ומוכנות להסתובב בעוצמה של מאה אחוזים

למלאך האנושי יש תמיד את מה שהוא . שפע הוא מציאות וזכות. וחש בנוח במציאות החומרית שלו

 נמשך אל תוך כל הדרוש. אקרת בסיס העובדת בכוח מלא'זוהי המתנה של צ. צריך במושגים חומריים

  . אין מחסור או מאבק, חייו

  

אקרת שניה פעילה לחלוטין היא 'משמעות צ. המלאך האנושי חופשי גם לגמרי מדרמות רגשיות

. ולמקום של קבלה מוחלטת ושלווה פנימית עם כל היש" קרמה"ול" חטא"שהישות צעדה אל מעבר ל

, כדור הארץ הוא מקום עדין ואוהבכיוון שהם יודעים ש, מלאכים אנושיים בוראים שלום ושלווה

בהם משחקים " משחקי האשליה"ושהדרמות הרגשיות והאלימות הן , ידי אהבת כל היש-הנתמך על

" עפות החוצה"כל הדרמות הרגשיות , אקרה השניה מסתובבת בכוח מלא'כאשר הצ. רוחניים" ילדים"

  .ובהירות ושלווה מוחלטות נוצרות
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זה השלב , אצל רבים. ידי האנרגיה של מקלעת השמש המנטלית-להמלאך האנושי גם אינו נשלט ע

. בעת שמקלעת השמש מגיעה לסיבוב בכוח מלא, "עוף החוצה"כאשר האגו אינו רוצה ל, הקשה ביותר

אתם . חלק מהשלם ולא האנרגיה השלטת של הישות, האגו הופך למה שאמור היה להיות, בכוח מלא

. מנסה להתמודד עם הסיבוב הגובר של גוף האור השלםעשויים לגלות שהוא מתקשה בעת שהוא 

  .בשדה אנרגיה חדש זה של אור לבן" בטוח"אבל הוא יירגע ויסתגל לאיזון החדש ברגע שיבין שהוא 

  

להעניק גישה לממדי , הישות" מרכז"אקרת הלב יכולה לתפקד כ'צ, עם קרקוע חיוני זה במקומו, וכך

  .התודעה הגבוהים יותר

  

         פריצת הדרך של המלאך האנושי פריצת הדרך של המלאך האנושי פריצת הדרך של המלאך האנושי פריצת הדרך של המלאך האנושי::::פגשו בעצמכםפגשו בעצמכםפגשו בעצמכםפגשו בעצמכם

  

או רגע בזמן ובמרחב שבו דומה " אתנחתא"קיימים , כאשר אתם מגיעים למקום זה של כיול מלא

רחם שבו אתם מסוגלים להיות לגמרי עם עצמכם ומי -זהו ריק או מרחב דמוי. שכלום לא קורה

אנרגיה החדשות לשלב את כל ההיבטים החדשים של העצמי ולהוליד את הפרסונה או ה, שאתם

  .שלכם כמלאך אנושי

  

בעת שהרטטים הפנימיים שלכם מתגברים והרטטים , זו יכולה להימשך כמה חודשים" אתנחתא"

רבים מכם חווים זאת כתחושה של תשישות ואי יכולת להתמודד עם . החיצוניים דומה שמאיטים

ועליכם להאט בעולם , למעשה אתם חווים עלייה מהירה בקצב הסיבוב שלכם. עומס העבודה הרגיל

  .החיצון כדי לאפשר את הכיול מחדש הפנימי

  

מושג מתחום (שלכם כביכול " פנים המקוריים"ב, רחם זה אתם תפגשו בעצמכם-בריק או במרחב דמוי

ותשחררו את הפחדים וחוסר , אתם תאמצו את האלוהות שלכם או את העצמי האלוהי שלכם). הזן

אתם תגלו את . אתם תגלו שאתם בטוחים ומוגנים ושתמיד הייתם. הביטחון של הישות הנמוכה יותר

  .אתם תמצאו את השלווה הפנימית שלכם. האהבה והשלווה שבתוככם

  

  !מלאך אנושי נוסף ייוולד אל תוך כדור הארץ החדש! תסתחררו אל תוך אור לבן, באותו רגע
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 חלק שלישיחלק שלישיחלק שלישיחלק שלישי: : : : אתם וגוף הקריסטל שלכםאתם וגוף הקריסטל שלכםאתם וגוף הקריסטל שלכםאתם וגוף הקריסטל שלכם

        """"תסמיני ההתעלותתסמיני ההתעלותתסמיני ההתעלותתסמיני ההתעלות""""ם ם ם ם התמודדות עהתמודדות עהתמודדות עהתמודדות ע

  המלאך הנעלה מיכאל

  

  

  .חמורים" תסמיני התעלות"תקשור זה ניתן כתשובה לעובד אור שחווה 

  

-הוא חוסר איזון פיזי שמתרחש כאשר ישות הופכת רב, "תסמיני התעלות"הדבר שאתם מכנים בשם 

יות הקוסמיות אבל אינה יכולה לשמור על המרכז או על האיזון שלה בעת שהאנרג, ממדית לחלוטין

  . הופכות חזקות מאוד

  

ועד אשר בני האדם ילמדו , האנרגיות של כדור הארץ החדש המתפתח ימשיכו להיות חזקות, כעת

הדברים , לכן". תסמיני ההתעלות"הם ימשיכו לחוות את , לשמור על האיזון שלהם באנרגיות הללו

 אתכם למקום שבו תהיו מסוגלים דרך אשר תדריך ותוביל, כך אנו מקווים, שנאמר לכם עתה יהיו

לנוע בעתיד מבעד לשערי כוכבים ולמערבולות אנרגיה מבלי לאבד את האיזון במידה שתגרום לכם 

  .כפי שקרה בעבר, להפוך חולים ומבולבלים

  

ומשמעות , המפתח לכך הוא לשלב באופן מוחלט את האנרגיות הגבוהות יותר והנמוכות יותר שלכם

לחלוטין ואז להיות מסוגלים לערוך את הכלי הפיזי המקורקע עם גופי הדבר להיות מקורקעים 

  .ממדית-שהם הכלים שלכם לתודעה הרב, האנרגיה הגבוהים יותר

  

מבלים זמן , לעתים קרובות אנשים שיש להם משימה רוחנית משמעותית על הפלנטה, אתם מבינים

אין להם בסיס חזק על המישור ו, כך בממלכה הרוחנית שהם הופכים תלושים במידה חמורה-רב כל

, לכן. הדרוש כדי להחזיק ולשאת את אנרגיות ההתעלות העוצמתיות של כדור הארץ החדש, הארצי

אנשים אלה מאבדים את האיזון והכלי הפיזי שלהם נתון אז , בזמנים שבהם האנרגיות חזקות במיוחד

  .דבר שיוצר מחלה ואומללות, למתח רב

  

שמים הם תוצאה של מצב שבו הגופים הנמוכים יותר והגופים הגבוהים כל התסמינים הפיזיים שמתג

משום שכאשר הגופים הללו מאוזנים והלב . יותר אינם ערוכים אלה עם אלה ואינם מאוזנים לגמרי

אקרת הלב ואל 'דרך צ, אז האנרגיה מסוגלת לזרום בקלות מהרמות הגבוהות, מתפקד באופן מלא

אנשים רבים אינם מסוגלים להעביר את האנרגיה , בזמן הזה. שותכפי שהיא אמורה לע, כדור הארץ

כיוון שהאנרגיה נאגרת , והדבר מורגש כפעימות לב מהירות וכתחושת ריחוף, מהגבוה יותר אל הפיזי

כיוון שהוא אינו רוטט בהרמוניה עם , חלש וחולה, הגוף הנמוך מרגיש עייף. בגופים הגבוהים יותר

  . ותרהאנרגיה של הגוף הגבוה י
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או אתם . בוכים ומדוכאים, אתם עשויים לגלות שאתם רגשניים וכועסים במידה מופרזת, כמו כן

רפא את "אלה אינן ראיות לצורך ל. עשויים לעסוק עיסוק יתר בעצמכם ולגלם דרמות של שליטה ואגו

לכך זו ראיה . כיוון שרוב הישויות הנעלות כבר ביצעו ריפוי בסיסי זה, "הילד הפנימי שלכם

אקרות 'ידי האנרגיות העוצמתיות שפעילות בצ-אקרות הנמוכות יותר נדחפות ויוצאות מאיזון על'שהצ

ובתהליך זה מתרחשות " תופסות תאוצה"אקרות הנמוכות יותר 'דמיינו בבקשה שהצ. הגבוהות יותר

דשה הח" מהירות הסיבוב"אקרות מתרגלות ל'קטנות בשעה שהצ" קפיצות"קטנות ו" תזוזות מהירות"

  . שלהן

  

אנשים רבים אמרו לנו שהם אינם מבינים מדוע הם מרגישים כה כעוסים או כה רגשניים או כה חסרי 

אקרות הנמוכות יותר 'ברגע שהצ. זה נכון, ובכן. או שהם אינם מסוגלים לעשות דבר בקשר לכך. איזון

ם יכולים לעשות דבר אינכ, אקרות הגבוהות יותר'מתחילות להסתובב בקצב הדרוש לשם איזון עם הצ

אבל דעו . לבד מאשר לאפשר לתהליך להתרחש ולדעת שבקרוב תרגישו בתועלת של תהליך ההיערכות

ושהאנרגיות הגבוהות יותר יגשימו איזון זה אם יאפשרו , "אוטומטי"גם שתהליך איזון זה הוא טבעי ו

  .להם את הזמן והמרחב הדרושים

  

פי האנרגיה והגופים הפיזיים שלכם ידעו כיצד להתאזן ועם הזמן גו, זה רק שלב היערכות זמני

, אתם יכולים לעזור לתהליך הזה אם תבינו שבראש ובראשונה זהו תהליך היערכות. ולהיערך

. הוא הלב, כמובן, המפתח. ושההיערכות של הנמוך יותר עם הגבוה יותר תקל על התסמינים הללו

ה המלאה של האנרגיה היצירתית הקוסמית לעבור הלב חייב להיות פתוח לחלוטין כדי לאפשר לזרימ

, אזי הגוף הפיזי מתפקד כפי שהוא אמור לתפקד, כאשר הגופים ערוכים והלב פתוח. דרך המערכת

  . כערוץ לאנרגיה היצירתית האלוהית

  

כיוון שהזרימה של האנרגיה . נברא מרחב לחוויה של נסים, בהיערכות ובזרימה המלאות הללו

אבל הדברים מושגים . ת היא כה חזקה ועוצמתית שניתן להגשים כמעט הכלהיצירתית האלוהי

הזרימה , מנסים לשלוט בתהליך" אגו"ברגע שהראש או ה. באמצעות זרימת אנרגיית הלב ולא הראש

, "לימבו"התוצאה היא תחושה של הימצאות ב. והגשמת הנסים נחסמת, אינה יכולה להמשיך בדרכה

כאשר אינכם , האנרגטי" מבוי הסתום"אתם אלה שיוצרים את ה, עשהלמ. שדבר אינו קורה בחייכם

, "זה בלתי אפשרי, לא: "השכל הרציונלי שלכם אומר. מוכנים לקבל את הנסים שמתרחשים בחייכם

אתם חיים במקום שבו דומה . וכך אתם חוסמים את האנרגיה ומסרבים לאפשר להתגשמות להתרחש

אם רק הייתם מאפשרים , חיות במקום של שפע ועושר רביםכאשר יכולתם למעשה ל, שדבר לא קורה

כל שדרוש הוא שתשחררו ופשוט תחוו את מה שאתם צריכים . ללב שלכם להוביל אתכם לשם

  . ושתפסיקו לשפוט ולנתח באמצעות הראש שלכם ואז להגיב באמצעות האגו שלכם, להרגיש

  

רק אז תכנסו לגמרי אל . יות המנהיגולאפשר ללב לה, יש לאמן את האגו לעבוד בהרמוניה עם הלב

, לעתים קרובות. תוך מרחב הלב שלכם ותהיו מסוגלים לאזן את האנרגיות ולהגשים את רצונותיכם
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כך מושקעת בהתנגדות לדבר שאותו אתם רוצים להגשים ולמה שהיקום רוצה לתת -אנרגיה רבה כל

  . ת ישנות במקומןשאתם מתישים את עצמכם בניסיון להחזיק בתוכנות ובאמונו, לכם

  

הגיע הזמן לשחרר ולאפשר את שפע האהבה והרווחה החומרית שהזרימה של האינטליגנציה 

אנו אומרים גם שבעת שהאנרגיות מתחילות , ולכן. היצירתית האלוהית רוצה להעניק לכם בזמן זה

, וך ביותרהאר/ וליום הקצר12:12- ואז לשער ה11:11-להאיץ שוב ככל שאתם קרבים לשער הכוכבים ה

  .אתם מבצעים שינויים פשוטים אלה בחייכם

  

נסו לוותר על . הדבר יסייע לכם להתקרקע. צאו לטיול בטבע או עבדו בגינה, בכל יום בלו זמן בחוץ

מאכלים אלה . קטניות ונבטים, אכלו אורז חום, מאכלים מעובדים וצרכו ירקות ופרות אורגניים טריים

  .  וחזקהיספקו לכם אנרגיה ארצית רעננה

  

לא למען הפלנטה או ~ מצאו זמן שקט בכל יום למדיטציה ולצמיחה אישית אך ורק למען עצמכם 

חשבו על הצמיחה שלכם כאדם ומה אפשר שהנשמה והרוח שלכם . אלא בשביל עצמכם, למען אחרים

לחלוק ואז תוכלו , העניקו לעצמכם אהבה ללא תנאי. צריכות מכם כדי לסייע להן בגלגול הארצי שלהן

אתם , כאשר אתם קרבים לנקודות שיא אלה של אנרגיות חדשות, ואז. אותה עם אחרים ועם הפלנטה

  .תרגישו מקורקעים יותר ותהיו מסוגלים להתמודד איתן טוב יותר

  

ראו את . נציע גם תרגול יומי שבו אתם מדמיינים כיצד האנרגיה שלכם זורמת אל תוך האדמה

דרך גופכם ואל תוך , ואז נעה מטה אל תוך לבכם, ת הכתר מהיקוםאקר'האנרגיה זורמת אל תוך צ

הדבר יצור זרימה של אנרגיה . אקרת כוכב כדור הארץ שלכם ואז אל רשתות הקריסטל'האדמה ואל צ

אקרות 'אשר תאפשר לכם להישאר ממורכזים ופתוחים מבלי לאבד את האיזון שלכם ולגרום לצ

  . סר איזון ולחוסר נוחותולגרום לחו, שלכם להסתחרר שלא כהלכה

  

 


