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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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        טרנספורמציות והפעלות אישיות עם המלאך הנעלה מיכאל והארקטוריאניםטרנספורמציות והפעלות אישיות עם המלאך הנעלה מיכאל והארקטוריאניםטרנספורמציות והפעלות אישיות עם המלאך הנעלה מיכאל והארקטוריאניםטרנספורמציות והפעלות אישיות עם המלאך הנעלה מיכאל והארקטוריאנים

  בשיתוף עם יאנוש

  

  

ידי הרוח באופן ברור -כיוון שהפגישה שלי עם יאנוש הודרכה על, הייתה זו סדנא מיוחדת מאוד עבורי

ואז להגיש סדנא אחת שלי , במקור תכננתי להגיש שלוש סדנאות בשיתוף עם אנשים אחרים. כך-כל

המרחב "שמחתי לחלוק את , אבל לאחר שפגשתי ביאנוש באמסטרדם. ושל המלאך הנעלה מיכאל

ומשלבת את , של יאנוש" הגביע הקדוש"התמונה שלמעלה שייכת לסדרת . שלי עמו" המקודש

העבודה עם האנרגיה , עבורי. כך מאגדת וחוויית הגביע-יא חלק חשוב כלשה, האנרגיה של המגדלנה

וכך שיתוף הפעולה עם , הנשית האלוהית משמעותה שאני פועלת לנשיאת האנרגיה הזאת בעצמי

  .יאנוש היה דרך נפלאה לחגוג את איחוד האנרגיה הנשית האלוהית והאנרגיה הגברית האלוהית

  

היא מבטאת עבורי את מהות . מונה האהובה עליי מהביקור בהולנדהת, קרוב לוודאי, תמונה זו היא

אני רואה . היא צולמה בגלריה של יאנוש באמסטרדם. במונחים רוחניים, אנרגיית הלהבה התאומה

. את האנרגיה הגברית האלוהית והאנרגיה הנשית האלוהית מתאחדות בשירות הרוח ולטובת הכלל

התמונה שמאחורינו היא אחת מעבודותיו של . להבה התאומהבכך עוסקת אנרגיית ה, ובאופן מהותי

  ".שינוי זמן"ושמה , יאנוש

  

יכולנו להרגיש בברור באנרגיה של הארקטוריאנים כשהיא זורמת מהוורטקס של , בהיותנו שם

התמונה ומבקשת להישלח אל הפלנטה בדרך שתזכיר לאנשים את השינוי הגדול שמתרחש מעכשיו 

קיימים מחזורי זמן והתנסות גדולים שנמצאים בנקודת שינוי .  לה ומעבר2012ועד לשנת 

אנו מברכים . הגלקסיה משתנה וכך גם מערכת השמש והפלנטה שלנו, היקום משתנה. וטרנספורמציה

ואנו מודים , את בואם של הצפנים הסולריים החדשים שמשודרים אלינו מהמרכז הגלקטי

. וצמתיים אלה באמצעות האמנות הויזואלית של יאנושלארקטוריאנים על שהם מביאים לנו צפנים ע

  .המבטאת את הטרנספורמציה של כדור הארץ בתוך היקום, הנה תמונה נוספת שצילמתי בגלריה שלו

  

יאנוש הציג מצגת מולטימדיה שעזרה לאנשים להתחבר עם המהות הרוחנית , בסדנא המשותפת שלנו

מוזיקה , עוצמה ביותר של תמונות-יה זה צירוף רבה". האדם הקוסמי"המכונה בפי ~ העמוקה שלהם 

הבאת מי שאתם "לאחר מכן הוגשה הפעלה מתוקשרת מאת המלאך הנעלה מיכאל ששמה . ומדיטציה

  ".לכדי שלמות

  

, או החלק האינסופי של ישותנו" האדם הקוסמי"כיוון שיאנוש והארקטוריאנים התמקדו בהפעלת 

, המנטלי~ " הנמוכים יותר"רנספורמציה של הגופים המלאך הנעלה מיכאל התמקד בהפעלה ובט

  .כדי שניתן יהיה להרגיש ולחוות את הטרנספורמציות בכל הרמות~ הרגשי והפיזי 
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        הבאת מי שאתם לכדי שלמותהבאת מי שאתם לכדי שלמותהבאת מי שאתם לכדי שלמותהבאת מי שאתם לכדי שלמות

  מדיטציה באמצעות המלאך הנעלה מיכאל/הפעלה

  

אני . שלכם" האני הנני"יהיה עליכם תחילה להתחבר לנוכחות , כדי להתחיל במדיטציה ובהפעלה

כדי לעשות . חלק זה שלכם הוא אינסופי ונצחי". המלאך האנושי"או " האדם הקוסמי"מכנה זאת בשם 

זאת תוכלו להתמקד בתמונות שלמעלה ולאפשר לעצמכם להרגיש את אותה נוכחות מלאכית 

  .ואינסופית בתוך עצמכם

  

החלק הראשון הוא חיבור . יםההתעלות במהותה כוללת שני מרכיב, כפי שאומר המלאך הנעלה מיכאל

החלק השני הוא לאפשר לגן . ומציאת גן עדן זה בתוך עצמכם, זה עם העצמי המלאכי והגבוה יותר

זה תהליך אשר באמצעותו שלום . וזה תהליך של הבאת שמיים לארץ, עדן זה לרדת אל הצורה הפיזית

  .ואהבה יובאו למישור הארצי מממלכת הרוח

  

שמשודרים " צפני האינסוף"אפוא להכין את הישות הפיזית שלכם לקבלת הפעלה זו מאפשרת לכם 

  .2007לכדור הארץ בשנת 

  

  .אקרת הלב שלכם'נשמו עמוק והתמקדו בצ, בואו נתחיל בהפעלה

  

אקרות הגבוהות 'הרגישו כיצד הצ, אקרת הלב שלכם'בעת שאתם מרגישים את האנרגיה בצ, עתה

, אקרת המצח'וכך גם צ, אקרת הכתר פתוחה'צ. הרוחיותר שלכם נפתחות לזרימה של אנרגיה מ

קיימת זרימה ברורה של אנרגיית הרוח מהממלכות הגבוהות יותר ואל . אקרת הלב'אקרת הגרון וצ'צ

: נשמו עמוק ואמרו לעצמכם, בשעה שאתם מרגישים בזרימת אנרגיה זו, וכך. אקרת הלב שלכם'תוך צ

  ".מלאך אנושי המאחד שמיים וארץ... י הנניאנ... אני הנני אדם קוסמי..... אני הנני"

  

אפשרו ללב שלכם , בעת שאתם מרגישים באמת ובשלמות מי שאתם זורמות אל תוך ישותכם, כעת

אהבה ללא תנאי . החמלה וההודיה, להיפתח לגמרי ולשדר את האנרגיות של האהבה ללא תנאי

משום שהכל יפה ונברא . חלטתאהבה ללא תנאי יסודה בקבלה עצמית מו. מקבלת הכל ואוהבת הכל

כיוון שהאנרגיה האוהבת של המקור . והכל ביטוי של אהבת המקור, באהבה הגדולה של המקור

, ככל שאתם נערכים עם השלמות שלכם, לכן. בוראת על פי התשוקות והרצונות שאתם מבטאים

כננו את ידי מלאכי האלוהים אשר ת-א שלכם על"אתם נערכים עם תבנית השלמות שהונחה בדנ

אפשרו לעצמכם להרגיש באהבה ללא , לכן. הצורה המלאכית האלוהית על כל הפוטנציאלים שלה

  . תנאי שזורמת דרככם

  

ומשום שכך , חמלה היא האנרגיה שמאפשרת לכם להרגיש בנתיב של אנשים אחרים כאילו היה שלכם

אתם , מישור הארציאך בזמן שאתם חיים על ה. וכולכם אחד במצב האהבה והשלמות שלכם~ הוא 
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ולברך את הנתיב , וכך אתם מסוגלים לתרגל חמלה באהבה, חווים את ברכת התודעה האינדיבידואלית

  .כולכם אחד. כיוון שיש סיבה לכל דבר שאתם חווים. ואת הישות של כל הנכנסים לחייכם

  

ולומר , ייכםכיוון שכאשר אתם יכולים להביט בכל שבראתם בח. הודיה היא תמונת הראי של האלוהי

אז , וכאשר אתם מבטאים הודיה זו. אז אתם באמת עובדים עם השלמות של מי שאתם, שטוב הדבר

עם ברכות רבות יותר , המילים והתחושות שלכם זורמות לגן העדן כברכה שזורמת חזרה אליכם

  .ואהבה עזה יותר

  

התחילו בגוף המנטלי , םהביאו כעת את המודעות שלכם לישות הפיזית שלכ, מלאכים אנושיים יקרים

אני מוכן לשחרר את כל הדפוסים : "כאן אתם יכולים לומר לעצמכם. אקרת מקלעת השמש'שלכם ובצ

אני מוכן לשחרר את כל הרעיונות והאמונות בנוגע . המנטליים של האנרגיה הישנה שמעכבים אותי

, במקום זה. ל אחריםלהערכה עצמית נמוכה ולשיפוט של עצמי וש, לכאב ולסבל, להגבלה ולמחסור

משום שכאשר אני מסלק דפוסים . השפע והשמחה, אני מוכן לאמץ את האנרגיה החדשה של האהבה

כך שיבוטאו באמצעות גופי , חמלה והודיה, אני בורא מרחב לזרימה של אהבה ללא תנאי, ישנים

  ".הדבר מבטא את שלמות מי שאני. שפע ואהבה, ברעיונות שבוראים שמחה, הפיזי

  

. אקרת המין'לגוף הרגשי ולצ, הניעו את האנרגיה שלכם לרמה הבאה, מלאכים אנושיים יקרים, תכע

חרדה , כעס, אני מוכן לשחרר דפוסים רגשיים של האנרגיה הישנה אשר יוצרים פחד: "אמרו לעצמכם

ואני . השלווה והשמחה, השלום, אני מוכן לאמץ את האנרגיה החדשה של האהבה, במקומם. ומתח

 לאפשר לגוף הרגשי שלי לשמש ככלי אשר יבטא את האנרגיות הגבוהות יותר של האהבה ללא מוכן

הדבר יבוא לידי ביטוי ביופי . כל הרגשות שלי ישקפו את האנרגיות הללו. החמלה וההודיה, תנאי

  ".ובשלמות של מי שאני

  

אקרת 'כם ואל צאפשרו למיקוד שלכם לנוע אל הגוף הפיזי של, מלאכים אנושיים יקרים, ולבסוף

התחושות והרגשות הישנים , הרעיונות, אני מוכן לשחרר את כל האנרגיות: "אמרו לעצמכם. הבסיס

א או "אני מוכן להיערך עם תבנית הבריאות והרווחה המושלמות שנמצאת בדנ. בנוגע לגופי הפיזי

 בריאות ורווחה אני מאפשר לעצמי לבטא, ובעודי מפעיל תבנית זו. ברשומות האקשיות הפיזיות שלי

אני מאמץ את רעיון , עונש וחוסר ערך, בעת שאני משחרר רעיונות ישנים של אשמה. מושלמות

אני מבקש שתבנית זו , לכן. השלמות שלי ומכיר בכך שאני יכול לחוות שלמות זו גם ברמה הפיזית

, א גם כן"נאני מבקש לשחרר את כל הדפוסים הישנים של המחלה וההתנוונות שמקודדים בד, תופעל

אני מבקש שהם ישוחררו ויוחלפו בצפנים המושלמים של תבנית האלוהים לבריאות ולרווחה 

  ".ולביטויה ברמה הפיזית ובשלמות מי שאני, מושלמות

  

, נשמו עמוק והרגישו בתוך עצמכם, בעת שאתם מסיימים הפעלות אלה, מלאכים אנושיים יקרים, וכך

  ! ך הואוכ !את השלמות האמיתית של מי שאתם
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        אנרגיית הלהבה התאומהאנרגיית הלהבה התאומהאנרגיית הלהבה התאומהאנרגיית הלהבה התאומה

  זריעת האנרגיה החדשה בהולנד

  

. יאן הנדרסון ואני הנחינו את הסדנא. זו הייתה ללא ספק הסדנא האנרגטית והשנויה במחלוקת ביותר

אולי ראוי שאומר , או. הנושא שבחרנו ממשיך להיות שנוי במחלוקת ובנוסף גם לא מובן ביותר לדעתי

. ת נושא אנרגיית הלהבה התאומה על פי הפרדיגמות של האנרגיה הישנהשרוב האנשים מבינים א

וכפי שהמלאך הנעלה מיכאל שב , תפקוד אנרגיית הלהבה התאומה בכדור הארץ החדש שונה למדי

  .זה היסוד עליו נברא את כדור הארץ החדש, ואומר

  

. של האנרגיה הזאתאוכל לומר שלאחר החוויה הזו יש לי השקפה ברורה מאוד לגבי מהותה , ובכן

היא אינה קשורה . אתחיל בכך שאומר שהיא אינה קשורה למערכת יחסים רומנטית בין שני אנשים

בעוד שהרעיון שמישהו שם בחוץ מחזיק במפתח לאושר "! מציאת החצי השני של הנשמה שלכם"ל

, ידה רבהעשוי להיות מנחם במ, ושכל שעליכם לעשות הוא למצוא אדם זה כדי להפוך שלמים, שלכם

אני . "אולי הצורה האולטימטיבית של תלות הדדית. זו למעשה רק צורה נוספת של תלות הדדית

כל אחד מאיתנו חייב להיות שלם ומושלם בתוך עצמו . זה פשוט לא נכון". ה לך כדי להיות שלם/זקוק

  .לפני שנוכל להיכנס לתחום הלהבה התאומה

  

אלא התנסות רוחנית שיכולה להיברא ולהיברא , מצואשאתם יכולים ל" אדם"הלהבה התאומה אינה 

זו האנרגיה של המקור ושל . זו אנרגיה שקיימת בתוככם ובתוך כל הישויות החיות והחשות. מחדש

עליכם להיות חזקים דייכם וחומלים דייכם כדי להתחבר . אהבה וקבלה, היא מחייבת בגרות! הבורא

תשוקה , עוצמה הגולמית של הבריאה שיסודה אהבההיא אכן ה. לאנרגיה הזאת ולעוצמתה הגדולה

  .ידי המקור האלוהי-היא התבנית המקורית של האהבה כפי שניתנה על. והגשמה

  

        של היקוםשל היקוםשל היקוםשל היקום" " " " הפעימההפעימההפעימההפעימה: ": ": ": "בריאה מחדש של הפיצול המקורי ואיחודו לכדי אחדבריאה מחדש של הפיצול המקורי ואיחודו לכדי אחדבריאה מחדש של הפיצול המקורי ואיחודו לכדי אחדבריאה מחדש של הפיצול המקורי ואיחודו לכדי אחד

  

 באמצעות אחר" העצמי"אבל התשוקה לדעת את ". שלם"ו" אחד"הבורא היה /המקור... בבראשית

כדי שהמקור יוכל לראות את עצמו באמצעות עיניו של , הובילה לפיצול אותו אחד לשני חלקים

וכך נבראה ההתנסות הנפלאה בה אתם רואים את עצמכם דרך , "העצמי"היה " האחר"אבל ". האחר"

  . וחווים את מהותכם האמיתית, עיניו של אחר

  

ם הופכת קרובה יותר לביטוי אנרגיית אבל ככל שמערכת היחסי, זה היסוד לכל מערכות היחסים

  . כך האלוהות והיצירתיות שבמערכת יחסים זו הופכות עוצמתיות יותר, הלהבה התאומה הטהורה

  

ומשתי האנרגיות . מגנטי/חשמלי ונקבי/זכרי~ המקור התפצל לשניים , כידוע, "בהתחלה"משום ש

על פיו והחזרה " הפיצול"כת המתנה שניתנה היא מתנת הפי, ואי לכך. הללו נבעה כל הבריאה

. במטרה לשחרר את העוצמה היצירתית האינטנסיבית של ההגשמה המקורית לכדי אהבה, לאחדות
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בין אם בין שני אנשים או בין קבוצות של , כאשר מתרחש חיבור לאנרגיית הלהבה התאומה, לכן

מוקים של עוצמה תהליך עוצמתי מתחולל אשר בו המשתתפים יכולים להתחבר למעיינות ע, אנשים

  .  ואהבה יצירתיות בתוך עצמם וכקבוצה

  

אלה אשר מתחברים . משום שהמטרה של כדור הארץ החדש היא לעבוד כקבוצה ובקבוצות ובקהילות

לאנרגיה הארכיטיפית הזאת ומשחררים את עוצמת הישות הפנימית שלהם באמצעות האנרגיה של 

  .לום ואהבה על הפלנטהיהיו אלה אשר יבראו ויגשימו ש, הלהבה התאומה

  

        הלהבה התאומה במערכות יחסים אישיותהלהבה התאומה במערכות יחסים אישיותהלהבה התאומה במערכות יחסים אישיותהלהבה התאומה במערכות יחסים אישיות

  

הרעיון של חיפוש אחר אדם או גילוי אדם מסוים , אלא חוויה, כיוון שהלהבה התאומה אינה אדם

דיים או " נקיים"התהליכים הארוכים והכואבים שעוברים אנשים מסוימים כדי להיות . אינו תקף

  .רק אשליה שנובעת מהבנת מהות האהבה על פי האנרגיה הישנההם , אוהבים מספיק או כל דבר אחר

  

היא אינה בחינה שעליכם לעבור והלהבה . מה שעליכם לעבוד למענו ולנסות לפתח-אהבה אינה דבר

  . התאומה אינה מתנת סיום הלימודים

  

אז תהיו מוכנים להתחבר ~ כאשר תוכלו לקבל זאת באופן מלא . אתם כבר אהבה בהתגשמותה

אתם לא אהבה , כאשר אתם מנסים עדיין לרפא את עצמכם ולנקות את עצמכם.  התאומהללהבה

אשר בוערת , ולא תהיו מסוגלים להחזיק בעוצמת הלהבה התאומה, אתם עדיין באשליה, בהתגשמותה

  . בעוז וללא אשליה

  

יית אתם אנרג. אתם הניצוץ האלוהי בצורה האנושית~ אתם אלים ואלות ! המפתח הוא קבלה עצמית

  !אתם מי שאתם. הלהבה התאומה בהתגשמותה

  

בת זוג אשר יקבלו הן את עוצמתכם /תמשכו בן, כאשר תוכלו לקבל לחלוטין חסד זה ואת עוצמתכם

משום שמהות הלהבה התאומה כמערכת יחסים אישית היא למשוך נשמה מתאימה . והן את עוצמתם

כלו לעבוד יחד כדי לאפשר לאנרגיית אז תו. עמה תוכלו לברוא מערכת יחסים הרמונית ומאוזנת

בין אם האנרגיה הגברית , כל צד מחזיק באנרגיה מסוימת, בתהליך זה. הלהבה התאומה לבעור

או בכל שם אחר , או אנרגיה חשמלית או אנרגיה מגנטית, האלוהית או האנרגיה הנשית האלוהית

ה אחת ואתם מחזיקים בת הזוג שלכם להחזיק באנרגי/אז אתם מאפשרים לבן. שתרצו לכנותן

יחד אתם הופכים לנשמה . ויחד אתם בוראים מחדש את האנרגיה האלוהית של הבריאה, באחרת

  .ואז אתם נפרדים והופכים שוב לשניים, המקורית האחת
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" שניים"וה" אחד"עליכם לנוע בין ה, כל הזמן" אחד"אינכם יכולים להיות . זו חשובה ביותר" פעימה"

בשעה שאתם גם מתחברים לעוצמה של השניים ,  ואת העוצמה האישית שלכםכדי לשמר את זהותכם

  . אשר הופכים לאחד

  

. פעימות של אהבה ואנרגיה. שאיפה ונשיפה~ האלוהים " נשימת"היקום פועל על פי עקרון זה של 

  .העוצמה של הבריאה והלידה. השניים הופכים לאחד. האחד הופך לשניים

  

" המתאים"ואין זה עניין של מציאת האדם , ה זו במסגרת מערכת יחסיםזו זכות גדולה לחלוק אנרגי

זה עניין של היותכם האדם המתאים בעצמכם עבור עצמכם ושל שחרור כל הרעיונות . בעולם החיצון

אז אתם , כאשר אתם יכולים להיות אחד בתוך עצמכם. בנוגע לחיפוש אדם אחר כדי לברוא את האחד

  . ועם אנשים אחרים, דם אחריכולים גם להיות אחד עם א

  

יבראו תחילה , אלה אשר רוצים באמת לחוות את הלהבה התאומה במסגרת מערכת יחסים, לכן

ראשית עם עצמם ואז עם אנשים . מערכות יחסים הרמוניות ואוהבות שיסודן אמת ויושרה מוחלטות

היה עליכם להרוס לא י. אז תוכלו לברוא מערכת יחסים אישית באנרגיית הלהבה התאומה. אחרים

להיות "כדי , בת הזוג הנוכחיים שלכם/לא יהיה עליכם לעזוב את בן. מערכות יחסים אחרות לשם כך

ומשתמשים בה בדרך כלל אנשים שחסרים את האומץ לבצע , זו אשליה". עם הלהבה התאומה שלכם

ונה שלכם נמצא בראש ובראש" התאומה/התאום. "שינויים בחייהם ובמערכות היחסים שלהם

כאשר אתם מסוגלים להיות עם עצמכם ביושרה . היא חלק מהאנרגיה ומהישות שלכם/בתוככם והוא

במערכת יחסים של יושרה ואהבה " להיות עם הלהבה שלכם"אז תהיו מסוגלים , ובאהבה מוחלטות

כל דבר אחר אינו מערכת יחסים של . היא לא תפגע באף אדם ותביא רק אהבה ושמחה. מוחלטות

  . הלהבה התאומהאנרגיית

  

בת הזוג /התאומה שלכם נמצאים בתוככם ואתם מעניקים אנרגיה זו לבן/התאום, אחזור ואדגיש

בת /תוכלו לכבד את בן, רק אם תוכלו לכבד את עצמכם. שלכם במסגרת מערכת היחסים הקיימת

 אתם, ורק כאשר אתם מכבדים אותם. הזוג שלכם במידה מספקת ולהעניק להם אנרגיה זו שלכם

אתם יכולים להפוך ללהבות , ואז. יכולים לקבל את האנרגיה שלהם באהבה ובחמלה ולהחזיק בה

  . ביושרה ובאהבה מוחלטות, כאשר האנרגיה הזאת טהורה וברורה וכאשר הכל מוחזק באמת, תאומות

  

        הלהבה התאומה כאנרגיה קבוצתיתהלהבה התאומה כאנרגיה קבוצתיתהלהבה התאומה כאנרגיה קבוצתיתהלהבה התאומה כאנרגיה קבוצתית

  

העוצמה . כאנרגיה קבוצתיתמה שכה ריגש אותי בסדנא הזאת הייתה החוויה של הלהבה התאומה 

זו של כניסה " פעימה"ולזרום עם , והמתנה של היכולת למזג אנרגיה עם קבוצה של מאות אנשים

  .זו הייתה חוויה עוצמתית בהחלט. בין האחד והרבים, לאחדות קוסמית ויציאה ממנה
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נשים בצד כך . כך נברא אחדות ושלום. זו מתנת ההגשמה והאהבה שניתנת לנו בכדור הארץ החדש

  .ובה בשעה נהיה מסוגלים לחקור את המגוונות והמורכבות שלנו, את המחלוקות שלנו ונברא אחדות

  

        ....זו מהות האנרגיה של האחד והרביםזו מהות האנרגיה של האחד והרביםזו מהות האנרגיה של האחד והרביםזו מהות האנרגיה של האחד והרבים

  

בשל אנרגיות שונות שהיו , אבל אז. בסדנא הזאת התחלנו עם אנרגיה של הרמוניה ואחדות, לכן

ידי -כך על-אלה פוזרו אחר.  התעוררו בקהלההרמוניה אבדה ואנרגיות של תוקפנות וכעס, בחדר

האנרגיה הנשית הסולרית שהייתה עוצמתית דיה כדי לספוג את כל השליליות ולהתמיר אותה חזרה  

הקבוצה הייתה מסוגלת בסופה של החוויה , הרמונית-במקום להישאר בפעימה הלא, וכך. אל האחד

  .לפעום חזרה אל ההרמוניה

  

. א את חוסר ההרמוניה לא היה הבעיה שהופיעה כביכול על פני השטחברצוני לומר שמה שבר, כעת

קבוצה של נשים בקהל ניצלה מקרה של מכשיר אלקטרוני שהתקלקל כדי לפתוח במתקפה על אחד 

כפי שהמיילים , לנשים הללו היה סדר יום אחר. המעשה היה לא הוגן ביותר ונטול יושרה. מהמרצים

. התכוונו לחטוף את האנרגיה העוצמתית שבחדר למטרותיהן שלהןהן . שלהן אלינו גילו לאחר מכן

והוא יצר את הנפילה אל חוסר ההרמוניה והאשליה שלעתים קרובות , היה זה מעשה לא הוגן ביותר

  .מתלווים לנשיפה

  

ידי נשים שמכנות את עצמן עובדות אור ואשר מטרתן -מעניין לציין שהמעשה הלא הוגן הזה בוצע על

את " ירפא"איני סבורה שסוג זה של תוקפנות וחוסר הוגנות . לכאורה את כדור הארץהייתה לרפא 

הם בוראים רק את חוסר . ממש כפי שכעס ופחד לא יבראו את אנרגיית הלהבה התאומה, כדור הארץ

  .ההרמוניה וכעס שחוותה הקבוצה

  

וינו היה משום שמה שחו. אולם אני יכולה לומר שאפילו מעשה זה היה על פי סדר אלוהי

הדבר החשוב ביותר היה . עם סדרי יום ורעיונות מסוגים שונים, מיקרוקוסמוס של השלם הגדול יותר

שהאנרגיה של האהבה ללא תנאי הייתה חזקה דייה כדי לשמר את הקבוצה באנרגיה של הרמוניה 

גרמות מלחמות נ. החוצה של חוסר ההרמוניה והאינדיבידואציה-על אף העוצמה של הפעימה, ואהבה

. פנימה של האהבה-ידי הפעימה-החוצה זו היא כה חזקה שאינה יכולה להתאזן על-כאשר פעימה

  .פעימת האהבה הייתה חזקה יותר, במקרה זה

  

הרי שכל האנשים על כדור הארץ יכולים , אם קבוצת אנשים זו יכולה להשיג זאת, כפי שציינתי בזמנו

  .  להשיג זאת

  

, אלמר בהולנד היה זרע הדוגמה כיצד לאזן את השאיפה והנשיפהצהרים ב-מה שנזרע באותו אחר

  .וכיצד לברוא הרמוניה ממצב של חוסר הרמוניה, האחד והרבים
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  .הייתה זו דוגמה לבריאה של שלום גלובלי

  

ברצוני לומר שאני מודה מעומק הלב לכל האנשים שהגיעו לסדנא זו ושנתנו מהאנרגיות , ואי לכך

וכל , הכל נעשה על פי סדר אלוהי. ואין זה משנה מה היה סדר היום שלהם, הזאת" בריאה"שלהם ל

  .נשא את האנרגיה שהייתה דרושה באותו זמן" שחקן"

  

  .יחד" זרע"צעדנו בנתיב יחד ובראנו את ה

  

הייתה זו זכות להיות שם ולעבוד עם כולכם באנרגיה של כדור הארץ ! אני מודה לכולכם מעומק לבי

 !החדש
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        ::::להוליד מחדש את האנרגיה הגברית האלוהיתלהוליד מחדש את האנרגיה הגברית האלוהיתלהוליד מחדש את האנרגיה הגברית האלוהיתלהוליד מחדש את האנרגיה הגברית האלוהית

        שובם של אלי המים אל התודעה האנושיתשובם של אלי המים אל התודעה האנושיתשובם של אלי המים אל התודעה האנושיתשובם של אלי המים אל התודעה האנושית

  המלאך הנעלה מיכאל

  

  

בעת שפתחתם . הגעתם לזמן מרגש ונפלא בתהליך הטרנספורמציה שלכם, עובדי אור יקרים ביותר

גיעה מהשמש אשר מ, את עצמכם לקבלת האש הקוסמית של האנרגיה הנשית האלוהית הסולרית

וכקולקטיב אתם מוכנים עתה לקבל אל תוך ישותכם , האצתם את הטרנספורמציה שלכם, הגלקטית

אתם מולידים מחדש . הפנימית ואל התודעה שלכם את הלידה מחדש של האנרגיה הגברית האלוהית

  .את האנרגיה הגברית הפנימית שלכם ברמת תודעה גבוהה יותר

  

לפעמים החלומות הללו . ם חלמו לאחרונה על מים ועל האוקיינוסרבים מכ, נשמות יקרות, עכשיו

תלוי באופן שבו אתם מגיבים להתעוררות זו של האנרגיה הגברית , ולפעמים הם מאיימים, יפהפיים

אלה . אתם מתחברים לשינויים העמוקים שמתרחשים בתוך מרכיב המים על הפלנטה שלכם. בתוככם

  .הכוחות והאנרגיות הללו נעים כולם יחד. גם רוחניים וארכיטיפיםכמו , הם שינויים ממשיים ופיזיים

  

ברמה הפיזית אנו יכולים לומר שהמבנה האטומי והמולקולרי העמוק של המים משתנה ברמות 

המולקולות של המים הופכות קריסטליות יותר ומסוגלות במידה רבה יותר להחזיק בדפוסי . מעודנות

כתגובה לתדרים הסולריים הגבוהים שנכנסים אל , ים בתוך עצמןרטט גבוה יותר של הממדים הגבוה

משום שהגופים שלכם , ונשמות יקרות. המים שבים גם למצב השלמות המקורי שלהם. הפלנטה עתה

  .השינויים הללו משפיעים עליכם ברמה עמוקה גם כן, מכילים מים רבים בתוך התאים שלכם

  

, הם זוכרים את ההתנסויות שלכם. ת בתוך התאים שלכםהמים מחזיקים בזיכרונו, עובדי אור יקרים

בעת שמולקולות המים בתוככם מתנקות ושבות לתבניות המקוריות . את התחושות והרגשות שלכם

של הטראומה " הישנים"אתם משחררים ומנקים את כל הרטטים , של הבהירות הקריסטלית שלהן

מטהרים , התאים שלכם מתנקים. אים שלכםהרגשית שנרשמו ואוחסנו בתוך מאגרי הזיכרון שבמי הת

ומתארגנים מחדש ברמה עמוקה מאוד בשעה שהם מתכוננים להחזיק בתדרי הבריאּות המושלמת 

אתם אכן משתנים ברמות עמוקות ככל שאתם מאפשרים . שמתגשמים באהבה ללא תנאי ובהודיה

  .לאנרגיות הללו לעשות את עבודת הטרנספורמציה שלהן

  

כל הדפוסים הישנים של האנרגיה . של האנרגיה הגברית הפנימית" לידה מחדש "ואנו מכנים זאת

, משתחררים ומפנים את הדרך לאנרגיה גברית חדשה, המבוססים על שליטה ואנרגיות קורבן, הגברית

זו אנרגיה אשר תתמוך בכם בעת שאתם נעים . חזקה ואחראית, אוהבת, תומכת, אנרגיה שהיא נקייה

  .היא תעבוד עם אנרגיות הלב שלכם ותתמוך בכם בתהליך ההגשמה שלכם.  החדשאל תוך כדור הארץ
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        מים וזרימת האינטליגנציה היצירתית האלוהיתמים וזרימת האינטליגנציה היצירתית האלוהיתמים וזרימת האינטליגנציה היצירתית האלוהיתמים וזרימת האינטליגנציה היצירתית האלוהית

  

. אתם כה רגילים למרכיב המים בחייכם שאולי שכחתם את הפלא והקסם שקיימים במים, יקירים

עמוקים והרוח של אנרגיית קוסמיים " מים"היו רק , כפי שסיפורי בריאה רבים יספרו לכם, בתחילה

מים הם ההתגלמות של הזרימה הקסומה של האינטליגנציה היצירתית . אז נברא החומר. המקור

בריאה , כאשר הלהבה החשמלית או הסולרית של ההשראה האלוהית נעה על פני המים. האלוהית

 היצירתית המים נושאים את זרימת האינטליגנציה, אפילו היום, וכך הוא. והתגשמות מתרחשות

  .של כל הקיים וכל שהיה" הולוגרפי"כל מולקולת מים מחזיקה בזיכרון . האלוהית בתוך הגופים שלכם

  

, בעת שאתם מנקים ומרחיקים את שלטון הדפוסים הגבריים הפטריארכליים הישנים של ישותכם, וכך

, יקירים, עכשיו. אתם יוצרים מרחב ללידה מחדש של האנרגיה הגברית בצורתה הארצית החדשה

  .השלום והאהבה שאתם מבקשים לברוא יזכו לתמיכה מצד אנרגיה גברית נקייה ואוהבת

  

. הדבר מביא משמעות חדשה לדרך שבה אתם נעים עם זרימת האינטליגנציה היצירתית האלוהית, וכך

אתם מגלים שדומה והזמן הופך , ממדי-בעת שאתם נכנסים אל הממד החמישי ואל התפקוד הרב

משום שמה שמתרחש הוא שבעת שמרכיב המים בתוככם מתנקה ומשנה , זו רק אשליה, כוןנ. מואץ

וכך בשעה שהיא מתמזגת עם . האינטליגנציה היצירתית האלוהית יכולה לנוע ללא מעצור, את מבנהו

ההתגשמות היא כה מהירה וכה ברורה שדומה שאתם , האנרגיה החשמלית הסולרית שבתוככם

ככל , יקירים, אתם תלמדו.  ההתגשמות והאצה התואמת לכאורה של הזמןמופתעים לנוכח מהירות

כיצד לתמוך בעצמכם בתהליך ההתגשמות וכיצד , שאתם מתרגלים לאנרגיה הגברית החדשה שלכם

אתם תלמדו לברוא קצב שהוא נוח עבורכם ושאינו ! לא לכרוע תחת נחשולי האירועים היצירתיים

  .מתיש אתכם

  

        רגשות והלברגשות והלברגשות והלברגשות והלב, , , , מיםמיםמיםמים

  

. דור הארץ התלת ממדי שלכם למדתם לשייך מים ואת זרימת המים לזרימת הרגשות בתוך גופכםבכ

אתם לומדים לעבוד עם זרימת התחושות מהלב שלכם ואז , בכדור הארץ שבממדים הגבוהים יותר

משום שהזרימה מהלב היא הזרימה הגבוהה יותר של האינטליגנציה היצירתית . דרך גופכם כרגשות

אקרות הנמוכות יותר לביטויה על המישור 'יא מנווטת את זרימת האנרגיה הזאת אל הצהאלוהית וה

  .הפיזי בדרך מקורקעת

  

אבל כאן , הרגשות הם גם הזרימה של האנרגיה האלוהית בתוך הגוף, שכמו שאנו אומרים, משום

ים והרגשות משמשים כמניע, ברמת החומר, האנרגיה נחווית ברמה נמוכה יותר או איטית יותר

כאשר אתם , אולם עכשיו. או כרגשות רבים אחרים, כאהבה או כשנאה או ככעס או כאושר. לפעולה

הלב פועל כמוליך או כשער לביטוי תחושות שאותן ניתן אז , מאוזנים בלבכם כמרכז זרימת האנרגיה

  .לתרגם כרגשות
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נרגיה זורמת כאשר כל הא. חמלה והודיה, של הלב היא אהבה ללא תנאי" התחושה"משום ששפת 

, אז. חמלה והודיה, ידי אהבה ללא תנאי-אתם מסוגלים לבטא רגשות הנשלטים על, מבעד לשער הלב

אתם תעשו זאת בחמלה ובאהבה וללא הכוח ההרסני של , וזה אפשרי, אפילו אם עליכם לבטא כעס

  .שאתם גם תהיו אסירי תודה לכל שיתגלה ושיתנקה בביטוי זה של הרג. נשלטים-רגשות בלתי

  

אלי המים שבים . בשעה שהאנרגיה הגברית האלוהית נולדת מחדש, זוהי מתנה שניתנת לכם עתה

עם כוחם לנווט את זרימת האינטליגנציה היצירתית האלוהית ולברוא , לתודעה הארכיטיפית שלכם

  .שפע ושלום

  

        שובם של אלי המיםשובם של אלי המיםשובם של אלי המיםשובם של אלי המים

  

והית ואת יכולתה לנווט את אבותיכם הקדומים הכירו את עוצמת האנרגיה הגברית האל, יקירים

מושל האוקיינוסים או מרכיב , בסיפורים ארכיטיפים עתיקים. זרימת האנרגיה מן הלב ולתמוך בה

משום . הידוע בשם פוסידון או נפטון במיתולוגיה היוונית ובמיתולוגיה הרומית, המים היה אל גברי

תית האלוהית בשעה שהיא שהם ידעו שלאנרגיה הגברית הכוח לנהל את זרימת האנרגיה היציר

  .מתגשמת בתחושות וברגשות

  

הם הובנו , בסיפורים הישנים. אלי המים היו אלה אשר החזיקו בעוצמה ובסמכות בעולם העמוק

, כאשר אנרגיה גברית זו חזקה וברורה. ככוחות ארכיטיפים בתוך נפש הפרט והפלנטה עצמה

התודעה הגברית , עודנות וקריסטליות יותרככל שמולקולות המים הופכות מ. האוקיינוסים מאוזנים

  .של אלי המים תשוב ותזרום בדרכים מעניקות חיים על כדור הארץ

  

כאשר הנילוס עלה על גדותיו והציף . מרכיב המים היה הכרחי לבריאת עושר ושפע, במצרים העתיקה

". אוסיריס שב": לכן האנשים זיהו את עוצמת האנרגיה הגברית והיו אומרים. השפע חזר, את האדמה

, אשר ביתה בכוכבים הוא סיריוס, כאשר איזיס. איזיס, אוסיריס הוא בן זוגה של האלה האם הדגולה

האנרגיה הגברית . אז אוסיריס נולד מחדש כילד הורוס, ערוכה בשמים עם השמש של כדור הארץ

  .נולדת מחדש ברמת תודעה גבוהה יותר

  

ככל שתהפכו לילד האלוהי או לישויות , יותר זווכך הוא שאתם מולידים רמת תודעה גבוהה 

  .אתם תרגישו בשובה של האנרגיה הגברית האלוהית בצורתה הארכיטיפית כאלי המים, המשיחיות

  

והם יראו לכם כיצד להשתמש בלב כדי לנווט את האנרגיה , הם יתמכו בכם בתודעה החדשה שלכם

הם יתמכו . קרות הנמוכות יותר שלכםא'האלוהית שאתם מבטאים על המישור הפיזי באמצעות הצ

אוסיריס קם וצועד על : "משום שכמו שהמצרים היו אומרים, בכם בשעה שאתם בוראים שפע ושמחה

האנרגיה , "האדם הירוק"הקרקע הירוקה מרגישה שוב בנוכחות , כן". הקרקע הירוקה פעם נוספת
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 עצמו מגיב לאהבה התומכת של הטבע. שמביאה חיים ושפע לכדור הארץ, "פאן"הגברית הנמרצת של 

  . שהוא המקבילה הארצית של אלי המים, "האדם הירוק"

  

האנרגיה הנשית האלוהית והאנרגיה . זהו זמן עוצמתי של איזון וחזרה להרמוניה, עובדי אור יקרים

האנרגיה הנשית משדרת את אנרגיות האהבה והחמלה . הגברית האלוהית שבכם מתאחדות ומתאזנות

והאנרגיה הגברית תומכת בטרנספורמציה של האנרגיות הללו לכדי בריאה של התגשמות העוצמתיות 

  .האהבה והשפע על מישור החומר

  

  .הבן נולד מחדש-הילד. כל שנותר הוא להביע הודיה, וכך

  

  .האנרגיה הגברית האלוהית תומכת בהתגשמות של כדור הארץ החדש באמצעות אהבה

  

 . בזמן הזהחסד ושמחה, אנו מאחלים לכם אהבה
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        מבט נוסף על סיפור היפוך הקטביםמבט נוסף על סיפור היפוך הקטביםמבט נוסף על סיפור היפוך הקטביםמבט נוסף על סיפור היפוך הקטבים

  

  

הציעו ששינוי " עולם הנשמות"כמה אנשים בקהילת . הנה מבט נוסף על סיפור היפוך הקטבים

  .אולי שתי האפשרויות נכונות, ובכן. הקטבים עשוי להיות אירוע פנימי ולאו דווקא אירוע ממשי

  

רכה שלי ביקשה ממני להרים את הגלובוס שמונח על שולחן העבודה שלי ההד, בעת העבודה, אתמול

ראיתי את אנטרקטיקה ואת האוקיינוס , ובכן" ?מה את רואה", הם אמרו, "עכשיו. "ולהפוך אותו

עכשיו את : "הם חייכו. דומה היה שאני מביטה בפלנטת מים קדומה. וזה בערך כל שראיתי, הדרומי

התנודות והשינויים המגנטיים שאנו חווים באופן פנימי קשורים . י להביןהתחלת, כן" ?מתחילה להבין

אקרות 'את מערכת הצ" הפכה"מערכת רשת הקריסטל החדשה . לשינוי זה של המגנטיות של הפלנטה

ממלכתם של ידידיי , האוקיינוס הדרומי. אקרת הכתר'אנטרקטיקה היא עתה צ. של הפלנטה

  .ש של כדור הארץ החדשהוא עתה המרחב המקוד, הלווייתנים

  

התרחשה , כאשר החל התהליך, בזמן הזה בשנה שעברה. נזכרתי בשני דברים. הדבר התקבל על דעתי

אני זוכרת אפילו שחיפשתי תמונות . בקוטב הדרומי שאף אחד לא יכול היה להסביר" אנומליה"

ה מיכאל שבו הוא נזכרתי באחד מהתקשורים שהיו לי עם המלאך הנעל, אז. א"ידי נאס-שצולמו על

, עכשיו נאמר לי. ציין שיתרחשו שינויים גדולים באוקיינוס הדרומי שישפיעו על הפלנטה כולה

אקרת הכתר של 'המגנטית החדשה שתיצור את צ) וורטקס(האנומליה הייתה תחילתה של המערבולת 

לא יתרחשו , פי שיורגש חוסר יציבות מגנטית על הפלנטה-על-נאמר לי שאף, כמו כן. כדור הארץ

השינוי הושג באמצעות הטרנספורמציות והשינויים שהתרחשו . אסונות גדולים בעקבות השינוי הזה

של הרשתות החדשות של " שומרים"ובייחוד עובדי האור אשר מתפקדים כ, אצל כל הישויות החיות

  .כןהמלאך הנעלה מיכאל דיבר על כך גם . שלהם בממד התשיעי" תפקידים"כחלק מה, כדור הארץ

  

ונאמר לי שכל המדינות , סביב הפלנטה בקו רוחב שלושים מעלות דרום" טבעת"הראו לי , כמו כן

" הזרמת"החדשה ויהיו אחראיות ל" אקרת המצח'צ"שמצויות בתוך הטבעת הזאת יהיו חלק מ

נזכרתי גם . האנרגיה שיורדת מהמרכז הגלקטי באמצעות הכתר הדרומי ואל תוך הרשתות של הפלנטה

שהתעקש שהעבודה עם הלווייתנים , בר קיבלתי מייל מידיד מקנדה שהוא מאוד אינטואיטיבישבדצמ

, גורדון, תודה. אבל אני רואה אותו עכשיו, אז לא ראיתי את הקשר! והדולפינים חשובה מאוד עכשיו

יחד עם כל המשפחות שלהם על , הלווייתנים והדולפינים באוקיינוסים הדרומיים. בעבור המידע

אקרה החדשה 'עובדים עתה כדי להחזיק ולכוון את האנרגיות החדשות שזורמות דרך הצ, ההפלנט

האנרגיות הנשיות האלוהיות זורמות מהלב הגלקטי דרך שער זה והלווייתנים . הזאת ואל תוך הפלנטה

שמקבלים את האנרגיות הללו במקדשי האור שלהם אשר " כוהנים והכוהנות"והדולפינים הם ה

  .באוקיינוסים
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, תזמניה, ניו זילנד, אוסטרליה~ אקרת המצח 'אור זה מועבר אפוא דרך רשתות הקריסטל לארצות צ

  .ארגנטינה ודרום אפריקה, ילה'צ

  

הקטבים נמסים והאקלים הגלובלי הופך , בעת שהטמפרטורות של כדור הארץ ממשיכות להתאזן, ובכן

אבל בני האדם לא .  טהורה וזכהיבשת אנטרקטיקה תתעורר משנתה הארוכה כיבשת, ממוזג יותר

יהיו חכמים דיים לדעת שזוהי אדמה , אשר בזמנם יתרחש הדבר, הנכדים שלנו. יורשו להגר לשם

ורק אלה שישרתו את הפלנטה ויעבדו במסגרת הקהילות הרוחניות יורשו להתגורר שם , מקודשת

  .כשומרים יחד עם הלווייתנים והדולפינים

  

כדור . כפי שחשבו בעבר, מסים לא יציפו את כדור הארץ ויגרמו להרסהראו לי שהמים הנ, כמו כן

אשר תעלה על " אמבטיה"ולא רק , הארץ הוא מערכת אורגנית המסוגלת לווסת את המרכיבים שלה

ושאלה " כדורי קרח קוסמיים"רק לאחרונה נודע שמים נכנסים לפלנטה כל הזמן בצורה של . גדותיה

אימא אדמה יודעת כיצד . ר לא גורם לעלייה במפלס המים או להצפותאך שהדב, נכנסים לאוקיינוסים

הכל יתרחש על פי הרצון האלוהי ובאהבה ובתשומת . לעבוד עם רוחות הטבע כדי להבטיח את איזונה

  .לב

  

כולנו התמקדנו במזרח התיכון , אף אחד לא העניק תשומת לב רבה לאירועים המופלאים הללו, כמובן

התגברות האלימות והרצון להסלים את . י שאמצעי התקשורת רצו שנעשהכפ, ובמלחמה בעיראק

ושאף אחד לא יראה באמת את הנסים ואת " יביטו לכיוון השני"המלחמה הם דרך להבטיח שכולם 

אך , אזי ניתן להאט את ההתפתחות הרוחנית, כל עוד אנשים נותרים בפחד ובחוסר ודאות. השינויים

תנו יתעוררו ויראו את המניפולציות של אמצעי התקשורת בשל מה אם יותר מאי. לא לעצור אותה

  . אנו עשויים גם לראות את הנסים שמתרחשים במקומות אחרים על הפלנטה, שהן

  

, אקרת הכתר שלי אל אנטרקטיקה'ניסיתי לכוונן באופן מודע את צ, לאחר שהראו לי מידע זה

אני .  ואני הרגשתי תחושת מרחב ואורהאנרגיה זרמה. ונדהמתי לגלות עד כמה השתפרה הרגשתי

, הוא שאנו מתנדנדים בין הממד השלישי והצפון המגנטי, יומי-על בסיס יום, חושבת שמה שקורה לנו

אני חושבת שאימא אדמה עושה . שהוא עכשיו הקוטב הדרומי, הרוחני" הצפון"לבין הממד החמישי ו

אימא אדמה תתיישב , 2012לי אפילו לפני או, בעתיד הקרוב, אני חושבת שבזמן מסוים. זאת גם כן

נרגיש כולנו הרבה , אני משערת, אז. וכך גם אנחנו, ותתייצב בדפוסי הרשת הרוחנית החדשה שלה

  !יותר טוב

  

  !זה חומר למחשבה, ובכן

  

אני אוהבת את התמונה הזאת מהאתר . הנה תמונה נהדרת של כוכב השביט מקנוט

www.spaceweather.com ,הנץ הוא סמל שאמאני חזק של . עופף בשקיעה עם השביטבשל הנץ המ
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ואני אוהבת לראות בתמונה זו דימוי של חגיגת שובה , עוצמה גברית של האנרגיה הגברית האלוהית

  . אל הפלנטה" השלמה"של האנרגיה הגברית האלוהית 

  

חדשות אני יודעת שבכדור הארץ הישן קיימת מסורת שרואה בכוכבי השביט אותות שמבשרים על 

וכוכב השביט כאן , מקום של אהבה ושמחה, זהו כדור הארץ החדש. איני סבורה כך. רעות וטרגדיה

קראתי גם שכוכב השביט מקנוט הוא השביט הבהיר ביותר בשלושים השנים . כחגיגה שמימית

אני זוכרת שההתפרצות הסולרית שאירעה בדצמבר כונתה אף היא ההתפרצות הבהירה . האחרונות

היה זה . 1977לשנת ~ הלכתי אפוא בזיכרוני שלושים שנה אחורה . בשלושים השנים האחרונותביותר 

, לכן. וכדור הארץ החל להכין את עצמו להתעלות, זמן בו הגיעו הגלים הראשונים של ילדי האינדיגו

ידי ילדי -אולי שינוי שמועצם הפעם על, דומה שאנו ניצבים על סף של שינוי גדול נוסף בתודעה

והיונקים , קריסטל בשיתוף עם כל אותם עובדי אור שמחזיקים באנרגיה של שינוי עבור הפלנטהה

  .הידידים ובני הברית שלנו, הימיים

  

' יחתוך'כוכב השביט מקנוט , בימים הבאים: "Spaceweatherשוב מאתר , ומשהו שאפשר לצפות לו

כאשר כוכבי שביט .  בינואר14-ורי בויערוך מפגש קרוב עם מרק, זנבו גלוי במלוא הדרו, את השמים

אור השמש מאיר גז ואבק הבוערים ומשתחררים מכוכב . הם מתאדים במרץ, מתקרבים אל השמש

-כוכב השביט מקנוט הוא עתה השביט הבהיר ביותר מאז איקיאה. ויוצרים הצגה זוהרת מאוד, השביט

  ".ובקרוב ניתן יהיה לראותו אפילו באור יום, 1965סקי משנת 

  

ולחיי ... לחיי כולנו... ולחיי הלווייתנים והדולפינים... וכוכב השביט מקנוט" שינוי הקטבים"לחיי ... כןל

 !  האהבה והזוהר המתעצמים של כדור הארץ החדש
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        כדור הארץ החדש קם ועולהכדור הארץ החדש קם ועולהכדור הארץ החדש קם ועולהכדור הארץ החדש קם ועולה

  ההווה והעתיד, העבר

   המלאך הנעלה מיכאל

  

 הנעלה מיכאל העניק בנושא זה היה במקור תקשור התקשור שהמלאך, עמיתים עובדי אור יקרים

היא שאלה על תפקידה באנרגיות של כדור הארץ החדש ועל חשיבות . פרטי עבור לקוחה מאירופה

רבים מעובדי . התשובה של מיכאל מסבירה רבות על העבודה שנעשית. עבודת הרשת שהיא מבצעת

היא . ת הרשת מתבצעת מזה שנים רבותהאור החדשים שהתעוררו זה עתה אינם מודעים לכך שעבוד

ידי -מערכת הרשת החדשה החלה להיפרש על". ההתכנסות ההרמונית" עם 1987החלה בשנת 

כאשר ילדי הקריסטל , 1998בשנת , אז. זאת אומרת עובדי אור בעזרת הרוח, "המלאכים הבוראים"

זהו תהליך . החל" תההתעלו"תהליך , באמצעות האנרגיה המיוחדת שלהם" מסה קריטית"בראו די 

  .כך שניתן יהיה לברוא את כדור הארץ החדש, התודעה אל הרשתות החדשות" הרמת"

  

וכדור הארץ החדש מוכן להתגשם ככל שאנו בוראים " מקווננות"הרשתות . תהליך זה הושלם עתה

  .אותו

  

כאשר התחלתי לקבל לראשונה את , כללתי גם שיר שתקשרתי מכדור הארץ בשנה האחרונה

. לא הייתי בטוחה בקשר לכך, כאשר כתבתי את הקטע על האדמה והים כנאהבים. רגיות הללוהאנ

ובעת . ידי הפלנטה-אבל עכשיו אני מבינה שאפילו אז אנרגיית הלהבה התאומה הנפלאה הורגשה על

  .כך גם אנו כפרטים יכולים לאמץ אותה בחיינו, המקורי" האחדות"שהפלנטה מאמצת את דחף 

  

~ ההווה והעתיד מתמזגים והופכים לעכשיו , נות הנפלאות שאנו מקבלים בעת שהעברזו אחת מהמת

  .לרגע הבריאה העכשווי האינסופי

  

זמן שבו , בתוככם, אתם תזכרו. 'כדור הארץ הקדום'תעוררו ותזכרו את , נשמות יקרות, בקרוב++

, היותכם על כדור הארץבתחילת השלב או המחזור הזה של , נשמות יקרות, כן. 'אחד'כדור הארץ היה 

כאשר היבשת האחת , במצב של ין ויאנג, הפלנטה הייתה באיזון מושלם. היו רק יבשה ואוקיינוס

וזרימת האנרגיה ביניהם בראה התפוצצות שכזו של אהבה , הגדולה השתקפה באוקיינוס האחד הגדול

ם המלאכית המקורית משפחת האלוהי. שצורות חיים החלו לצוץ על הרשתות בקצב אדיר, ויצירתיות

וזימנה משפחות מלאכיות רבות , קיבלה אף היא השראה מהפוטנציאל ומהאפשרות של עולם זה

  .אחרות לסייע בעבודה על עולם נפלא זה

  

והישויות שחיו אז על הפלנטה חיו ". האם"או " מו"בתחילה הייתה יבשת אחת גדולה ששמה היה , וכך

והם בני המשפחה של המכונים בפיכם היונקים הימיים , בותהא, "הקדומים"אלה היו . באוקיינוסים

  .אשר חיים באוקיינוסים שלכם היום
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התעורר צורך בסוג שונה של חוויה , אולם לאחר שהחיים האנושיים נבראו על הרשתות הארציות

לא היה , לא כדבר רע". הפרדה"בתוך הפלנטה עצמה התעורר צורך ב, ולכן. ובסוג שונה של ישות

. רק צורך לחקור ולבחון במסגרת העצמי באמצעות תהליך הפרדה זה, מוסרי כפי שקיים היוםשיפוט 

וסוגי , צורות חיים חדשות נזרעו. וטוב היה הדבר. והאחת הפכה לרבות, וכך צצו היבשות הראשונות

  .וטוב היה הדבר. חוויה והבנה שונים נבראו

  

ובקרב אלה .  ונוצרו לכדי ביטויי חוויה חדשיםהיו מחזורי שינוי רבים ככל שהיבשות התרחקו זו מזו

אטלנטיס . ואטלנטיס~ מו , כזיכרון לאם המקורית, הידועות כלמוריה, נבראו שתי תרבויות גדולות

  . וטוב היה הדבר. היו חקירות וניסויים רבים וחיים רוחניים עסוקים, הייתה מקום אנרגטי ופעיל מאוד

  

  .וטוב היה הדבר. גיה הגברית ולמוריה את האנרגיה הנשיתניתן לומר שאטלנטיס ביטאה את האנר

  

ככל שהחיים האנושיים התפתחו ועבדו מתוך שיתוף פעולה רב יותר עם יונקי הים , ואז

הבוראים האלוהים יתגלגלו אל , הוחלט שבזמן ההתחדשות והלידה מחדש, והאינטליגנציה השמימית

הם יבראו את הרשתות והמבנים הדרושים אשר , ושויחד עם בני אנ, תוך הגזעים האנושיים והימיים

, הייתה התרגשות גדולה לאור האתגר הגדול. יהוו את תהליכי ההתחדשות והלידה מחדש של הפלנטה

  .וכך הם לא ידעו למה לצפות, משום שהייתה זו הפעם הראשונה שבה נוסה הדבר

  

וברגע , ך נשמותיהם ולבבותיהםהם לא היו חזקים מספיק בתו. וכך היה שהם לא היו מוכנים לגמרי

והתוצאה הייתה רבה על המישורים . הכוונה שלהם כשלה והרשת החדשה התבקעה ונסדקה, מכריע

אימא אדמה עצמה הזדעזעה , הקטבים המגנטיים של כדור הארץ התנדנדו בפראות. החומריים

  .והיבשות נקרעו ונעו במהירות

  

 היבשת הגדולה אטלנטיס נעלמה אפוא אל מתחת לשלג .וכך העולם המודרני נולד אל תוך טראומה זו

הידועה גם בשם , היבשת הגדולה למוריה. והפכה ליבשת הדרומית של אנטרקטיקה, ולקרח

דרום אמריקה וכמה , אוסטרליה, התפקעה והתפצלה וכך נבראו הודו, )Gondwana" (גונדוואנה"

  . ובכלל זה הוואי, מהאיים באוקיינוס השקט

  

נותרה טראומה גדולה בנפש הקולקטיבית סביב , "הרגיל"אשר כדור הארץ שב למצבו כ, לאחר מכן

שהשומרים הקדומים והחכמים של הפלנטה , וכך היה. וצורך גדול בריפוי, "הפיצול"ו" ההפרדה"רעיון 

החליטו שהם יאפשרו מחזור זמן שלם שבו אלה אשר חיו על הפלנטה יוכלו לרפא את הטראומה 

  .שיבואו לחוות את חסד הריפוי של האהבה נטולת התנאיםידי כך -שלהם על

  

נדרשו אלפים רבים של שנים . משום שהטראומה הייתה גדולה, דבר זה ניתן לעשות רק לאורך זמן

ומורי אור ואהבה רבים כדי להביא את התודעה הקולקטיבית של כדור הארץ לנקודה שבה היא תוכל 

  .דבריםלקבל שוב את האהבה הגדולה שבבסיס כל ה
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אתם שליחים ומורים אשר יעירו בנפש . שזה המקום שבו אתם נמצאים עתה, יקירים, וכך הוא

זיכרון האם , יש תשורה גדולה בזיכרון האחד. ומה שיהיה שנית, הקולקטיבית את זיכרונות מה שהיה

וונות ויש גם תשורה גדולה בחוויית המג. האנרגיה הנשית האלוהית בצורתה הארצית... מו, הגדולה

לחגוג את מה ; וברצוננו שתדעו שהפעם אתם לומדים לקבל הן את האחדות והן את המגוונות. והשוני

  .האחד והרבים. את מה שהייתם ואת מה שתהיו, שאתם

  

אז תמצאו את האומץ והשמחה לברוא מחדש את , משום שבעת שהזיכרונות הללו מתעוררים בכם

ושהכל שוכן באהבת מקור היש , תם תראו שהכל טובמשום שא. האנרגיות הללו ללא פחד ושיפוט

  .הגדול

  

ייוולד מחדש אל תוך הרשתות החדשות שלו ויברא מחדש על פי , וכך יקום ויעלה כדור הארץ החדש

הטרנספורמציה שלו נעשית בידי מלאכים אנושיים ויונקי , התכנית והעיצוב הגדולים של האלוהים

  .הים אשר נושאים את האנרגיה בזמן הזה

  

  !תם ונשלם... וכך הוא

  

. עליכם רק להתעורר ולהתחיל להרגיש בעוצמה ובאהבה האדירות שפועמות ברשתות החדשות

אין עוד דבר שיש לחכות לו ואין ! הזדמנויות גדולות ממתינות לכם כאשר תבינו שהדבר הושלם

האנרגיה רק שמחת ההגשמה והבריאה על רשתות . אירועים טראומתיים גדולים שיש לפחד מהם

  .החדשות

  

נקו את כל . הדיכאון ותחושת הערך העצמי הנמוך, נקו את כל אנרגיות החרדה, נשמות יקרות

כך -יש אהבה ושפע רבים כל. ושהגיע הזמן לחוות את נפלאות החיים, קבלו שהכל טוב. השיפוטים

ר ואת שרק ממתינים לבוא לידי ביטוי ולאלה אשר מתעוררים ומאפשרים לעצמם לשחרר את העב

  .פחדיו

  

הוא מעורר זיכרונות ישנים אשר יעזרו לעורר את אלה מכם שישנים , בעת שכל מקדש אור חדש נברא

כיוון שכולכם שייכים או למשפחת האלוהים או למשפחות המלאכים אשר . עדיין לנפלאות מהותכם

  .נקראו לסייע לתהליך הזריעה וההגשמה של רשתות כדור הארץ

  

  !אנושיים אהובים שכמותכםמלאכים ! וטוב הדבר

  

העבודה שתעשי תנקה את אנרגיות האשמה והסבל הישנות שנותרו עדיין לאחר אלפי שנים של 

והיא תפעיל את הרשתות החדשות ותאפשר לאנרגיות חדשות לזרום אל אנשי , תרבות אירופאית

, ים במקומםשחקני המפתח כבר נמצא. הדבר יקל על התעוררות גדולה בקרב האנשים. היבשת הזאת
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כאשר יקדמו בברכה את " מארחות"ול" מארחים"אתם תהפכו ל. ומודרכים לרמת עבודה חדשה זו

  .האנשים וידריכו אותם אל כדור הארץ החדש

  

  

  שיר כדור הארץ הקדום

  

I  

  

  אני הוא כדור הארץ הקדום

  .מיליוני שנים הייתי כאן

  

  השלווה העמוקה שאתם חשים עתה

  .וםהיא שלוות כדור הארץ הקד

  

  אין כל צורך למהר או לאוץ

  .צעדו לאט וקבלו את מתנת השלווה שלי

  

  .משום שאתם קדומים גם כן, אני מכיר אתכם היטב

  כל תא עיקש בגופכם

  .היה כאן מאז החל הזמן

  ,אתם אינסופיים ונצחיים

  .רוח וחומר

  אני מחזיק בזיכרוני

  .כל תקופת חיים שלכם בה צעדתם על אדמה קדומה זו

  .ר אתכם היטבאני מכי

  כאשר אתם באים אני מברך את בואכם

  .ידידיי האהובים

  .אני זוכר את חלומותיכם ואת תשוקותיכם

  .דבר אינו אובד לעולם

  .אני מחזיק בכם ומזין אתכם

  

  .אתם מכירים אותי היטב

  .אני הוא כדור הארץ הקדום

  .הניחו לי לשיר לכם על ימים של שלום

  .אלפי שנים בהן רק הרוח תנשב
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  ,ילדים אהובים

  ,אין כל צורך למהר

  .הרגישו בשלווה שלי

  . זו השלווה של כדור הארץ הקדום

  

II.  

  

  ובעודי צופה בבני הכוכבים

  ,באים והולכים

  .אני רואה ואני מרגיש כיצד אתם זורמים עם החיים

  

  ...ואני יודע מתי אני מרגיש בשלווה עמכם

  

  ,כאשר אתם מכבדים את נהר החיים מאלוהים

  ר אתם מבינים את הספירלותכאש

  .אשר זורמות מהאם השמימית הגדולה

  

  ,כאשר אתם חיים מתוך כבוד והוקרה

  ,מכבדים את הזקנים ואת החכמים

  .צמח או אבן, בני אנוש או מן החי

  

  ,יודעים את מקומכם ביקום

  .ויודעים שאתם מעניקים ומקבלים במידה שווה

  ,הזמןכאשר אתם מבינים את זרימת הימים בספירלת 

  ,מכבדים את הבאים בימים

  ,מדריכים ומובילים את הצעירים

  ,מכבדים את השינויים בחייכם

  .ותומכים בהם באחרים

  

  ,וכך אתם מכבדים אותי ואת כל ילדיי

  .אם אתם מכבדים את עצמכם

  ,אבל כאשר אתם שוכחים והחיים אצים לכם

  ,בבהלת פעילות

  ,אז איננו יכולים להיפגש

  .ת לכם את מתנת השלווה המושלמת שליואני איני יכול לת
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  ,ילדים אנושיים, האטו

  .ושמעו את השיר העתיק של השלווה המושלמת

  

III.  

  

  :כדור הארץ הקדום הוא זכרי

  ....החומר קשה ואינו נכנע

  :המרכז הגלקטי הוא נקבי

  ...נזילה וגמישה, האנרגיה מוארת

  

  בפעולת ההזדווגות שלהם

  האלה הגלקטית 

  . את כדור הארץעוטפת ומחבקת

  גלי התשוקה והאקסטזה שלהם 

  הם גלי האור והאנרגיה

  ....שאתם מרגישים עתה

  

  אתם יכולים לקחת חלק בתשוקה שלהם

  אם תמצאו את נישואיי השמיים והארץ

  ....רבי התשוקה שלכם

  

  ,אהובים, השאירו את כפות רגליכם על הקרקע

  ...אך הושיטו יד לכוכבים

  

  ,היו כעצים האדירים

  ,ורשיהם באדמהשש

  ...אך צמרותיהם מושיטות יד אל האור
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        2007200720072007צופני האינסוף של שנת צופני האינסוף של שנת צופני האינסוף של שנת צופני האינסוף של שנת 

  והשינויים במארג המציאות כפי שהם נחווים על כדור הארץ... הגשמה, זמן

  שיחה בין המלאך הנעלה מיכאל וסליה פן

  

  

,  בכמה מקרים נפרדים,המלאך הנעלה מיכאל והלווייתנים החלו לשלוח מידע, לפני כמה שבועות

באותו זמן הייתי בהולנד והייתי עסוקה מדי מכדי להעניק למידע תשומת לב ". צופני האינסוף"בנוגע ל

, חדשים אלה משתלבים בתדר כדור הארץ השנה" צופני אינסוף"התחלתי להבין ש, אך לאחרונה. רבה

אנו כבר מרגישים . ריה השנהושהם יהיו בין תדרי האנרגיה החזקים ביותר אשר יכנסו דרך שער הא

  . בהתקרבותם ככל שהאנרגיה נעה ומשתנה

  

שמתקשר הולוגרמות , נוצרו יחסי עבודה ביני לבין האמן ההולנדי יאנוש, כאשר הייתי בהולנד

, והיא ייצוג שהגיע דרך יאנוש, "אינסוף"התמונה שבראש המאמר הזה מכונה . מהארקטוריאנים

, הצפנים מתקבלים עכשיו, כן. 2007ון בשדות התבואה של עונת של המעגל הראש, מהארקטוריאנים

והאנרגיה של המלאך הנעלה מיכאל עובדת עם האינטליגנציה הארקטוריאנית כדי לסייע לאנושות 

  .לשלב את הצפנים הללו במסע הטרנספורמציה והשינוי שלה

  

" שינוי הגדול"תקרבים לככל שאנו מ, השינויים יורגשו בעיקר באופן שבו אנו תופסים את המציאות

מאמר ותקשור . והמציאות נתפסת בעיקר באמצעות הזמן והמרחב על כדור הארץ. 2012שיחול בשנת 

  .ובמאמר נוסף אדון בתפיסות המרחב שלנו ובהשלכותיהן, זה ידון בזמן

  

        שינוי תפיסות הזמן וטבע המציאות ההולוגרפית או הקוונטיתשינוי תפיסות הזמן וטבע המציאות ההולוגרפית או הקוונטיתשינוי תפיסות הזמן וטבע המציאות ההולוגרפית או הקוונטיתשינוי תפיסות הזמן וטבע המציאות ההולוגרפית או הקוונטית

  

כאילו , "תקועים"שמעתי מהרבה אנשים שהם מרגישים ? האם שמתם לב מה קרה לזמן לאחרונה

לעתים קרובות אותם אנשים אומרים לי , אז. שהם אינם נעים וצריכים להיות במקום אחר כלשהו

ההסבר הרגיל הוא . שהחיים שלהם אינטנסיביים ומלאי תהפוכות ושהם אינם מצליחים לעמוד בקצב

אנו חווים רטטים ,  החלה בטרנספורמציות שלנוומאז שאימא אדמה, "הואצו"שהחיים המודרניים 

  .גבוהים יותר

  

הרמה הפיזית , כאשר הרטטים מתגברים ברמה הגבוהה יותר, כפי שלמדתם בפיזיקה הבסיסית, ובכן

בשל השפעת האנרגיה , לכן המדיטציה עוזרת לנו להאט את המוח העסוק ולהרגיע את הגוף. מאיטה

  .  השלווה של הרטטים הגבוהים יותר

  

  .והנה השיחה שלנו, שאלתי אפוא את המלאך הנעלה מיכאל כמה שאלות בנושא

  

  ?אז מה קורה לזמן על הפלנטה: סליה
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  .הזמן מאט: מיכאל

  

  . שהזמן מאיץ, אבל זה לא תואם למה שכולם אומרים: סליה

  

ן נכון שתדרי הרטט של כדור הארץ התגברו באופ. זה תלוי מהי נקודת המבט שלכם, ובכן: מיכאל

חוויית הזמן על , ככל שהתדרים מתגברים, וכן. משמעותי ככל שהפלנטה נכנסה לממד החמישי

  .הפלנטה שלכם מאיטה

  

  ?מה מתרחש? האם זהו תהליך: סליה

  

אתם תשחררו את תפיסת הזמן הליניארי במטרה ". היעדר זמן" תכנסו ל2012בשנת , ובכן: מיכאל

הזמן הליניארי . זמן כפי שאתם מכירים אותו לא יתקייםה, למעשה. להיכנס לזמן הולוגרפי או קוסמי

כאשר תצאו ממושג .הוא מושג מלאכותי שיוצר קצב שאינו מצוי בהיערכות עם הפעימה הקוסמית

אתם תעלו את התדר לנקודה שבה הזמן הליניארי שוב לא יתקיים , "היעדר זמן"מלאכותי זה ותכנסו ל

המוח ". נוכחות אולטימטיבית"מה שאנו נכנה בשם , טתאתם תחיו במצב של מיידיות מוחל. עבורכם

  .הרציונלי שלכם ילמד לתפוס את השינויים הללו כהאטה הדרגתית של הזמן

  

וככל שאתם מתכוננים להיכנס לזמן , כאשר הזמן מאט עד לנקודה שבה הוא נעצר לגמרי, עכשיו

, זה של ההולוגרמה הקוסמיתכך שיתאים ל, ידי כך שאתם מעלים את תדר הרטט שלכם-ההולוגרפי על

ככל שתיערכו עם . אתם תהפכו בקיאים יותר במיומנות ההגשמה, המצויה מחוץ לזמן הליניארי

ועם , אתם גם תיערכו באופן מלא יותר עם האור והאלוהות הפנימיים שלכם, הפעימה הקוסמית

  .ילו הזמן מאיץהדבר יראה כא, ומשום שאתם מגשימים בקצב גובר. היכולת שלכם לברוא ולהגשים

  

משום שזה המקום שבו האנרגיה הפלנטרית שלכם ממוקדת , מה שמאיץ למעשה הוא קצב ההגשמה

אתם עשויים . בקצב מפחיד" חפצים חומריים"ו" דברים"למדתם להגשים , כקולקטיב, אתם. כעת

למקד את האנרגיות היצירתיות שלכם , ככל שאתם מתרגלים יותר לתדרי הרטט החדשים, לרצות

יהיה עליכם , בכל מקרה. מעבר לפרדיגמה הכלכלית של הגשמת מוצרים חומריים בתמורה לכסף

  .מיותרים" חפצים"אחרת קיים סיכוי שתיעלמו תחת הר של , להאט

  

שבו איננו קוברים , קיימא-זה מה שאנו היינו מכנים בשם עתיד בר. אני משערת שאתה צודק: סליה

ב הבריאה שלנו של דברים חומריים שאנו חושבים שאנו את כדור הארץ באשפה שנגרמת בשל קצ

אני משערת זה כיף . חדשים כל הזמן" דברים"אנו מתופעלים לחשוב שעלינו להמשיך ולרכוש . צריכים

לראות , אבל עלינו גם להתחיל להיות יותר אחראיים בבריאות שלנו, להמשיך ולברוא דברים חדשים

שבה נחשוב על אנשים , לעשות כדי לחיות בדרך אחראית יותרמה אנו צריכים באמת ומה אנו יכולים 

  .אחרים ועל ההשפעות על הפלנטה ככלל
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  .למה אף אחד לא מבחין בשינויים הללו במארג הזמן והמציאות

  

משום שהמוח מנסה עדיין לשמר את ; אך לא באמצעות המוח הרציונלי. ברור שהם מבחינים: מיכאל

המוח מרגיש בטוח יותר בדרך . בר לא השתנה באמת במידה רבההאשליה שהכל כפי שתמיד היה וד

אבל שאר ישותכם נעה בנחישות . הוא עדיין אינו בטוח לגבי יציבות המציאות הקוונטית החדשה. זו

ולכן המוח משליך את המתח על הגוף כבהלה או , אל תוך המציאות ההולוגרפית או הזמן ההולוגרפי

אנשים רבים סובלים מהפרעות חרדה בשעה שהם מנסים . הבשעה שהעולם המוכר משתנ, כחרדה

  .להתמודד עם השינויים העמוקים

  

, ובכלל זה התשישות, רוב התסמינים הללו, ובכן. מוכרים לכולכם" תסמיני ההתעלות"אני בטוח ש

כמו להסתגלות הגוף " ניקוי"כך ל-אינם קשורים כל, הסחרחורת וכאבי הראש וכן הלאה, הבחילה

שמתגשם כמציאות , זה תהליך של כיול מחדש של הישות בתדר גבוה יותר. ן חדשהלמסגרת זמ

, תהליך ההגשמה נע במהירות רבה בהרבה, אבל במסגרת זמן איטית יותר זו". איטית הרבה יותר"

  .ויוצר תחושות של חרדה ובלבול אצל אנשים מסוימים

  

בשעה . דש זה והיערכות מחודשת זוהשינויים הרגשיים והמנטליים העמוקים הם תוצאה של כיול מח

הליבה המרכזית של האור והאהבה , שאתם נערכים באופן מדויק יותר עם המהות האלוהית שבכם

האמת "המכונה בפינו , אתם מתקרבים יותר ויותר לתחושה ברורה וטהורה יותר של מהותכם, שלכם

, ת במידה רבה יותרעם כל שינוי קטן אתם הופכים למי שאתם באמ". המוחלטת של מי שאתם

זו הזהות . אתם מגלים שאתם ישות אור ביקום של אהבה מוגשמת. ואשליות נוספות נעלמות

וזו הזהות האמיתית שלכם בשעה שאתם מאחדים שמיים וארץ כדי , האמיתית שלכם בממלכות האור

  .לברוא את כדור הארץ החדש כמקום של אהבה מתגשמת

  

גוף שלכם קולט /בשעה שהרכב המוח, ולמתח אינטנסיבייםשינויים אלה עשויים לגרום לחרדה 

משתנה עכשיו במהירות , כפי שהיה במשך אלפי שנים, "המציאות"ושמארג , שהדברים אינם כפי שהיו

משום . בשעה שהישות חשה שהיא מאבדת שליטה, דבר זה עלול גם לגרום לדיכאון עמוק. רבה

ובאיזו , תמיד ידעתם איך ומדוע הדברים יתרחשואתם . שתהליך הזמן הליניארי הוא מגנון שליטה

עכשיו אתם נעים למה שהוא לכאורה שדה אקראי שבו חוקי הסנכרון והתהודה הם . מסגרת זמן

  .ואלה פועלים מחוץ לזמן הליניארי, שבוראים את המציאות

  

ומי הוא זמן מק. כדי להחליף את רעיון הזמן הליניארי, "זמן מקומי", כעת נציג בפניכם מונח חדש

זו אותה נקודת תודעה שבה בחרתם להתמקד בכדור הארץ . המקום בו אתם נמצאים ברגע זה

אתם תופסים את המציאות במסגרת מערך , לכן. מהטווח השלם של מי שאתם בממדי אור רבים

אתם קיימים בזמן , בזמן-אבל בו. שהוא המקום שבו אתם נמצאים ברגע זה על כדור הארץ" מקומי"

  .שהוא מסגרת גדולה הרבה יותר שמכילה את המציאות של מי שאתם,  או קוסמיהולוגרפי
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  ?מקומי או קוסמי-האם האנושות נעה אפוא לתפיסה של זמן לא: סליה

  

אלא שינוי , "עסקים כרגיל"אין זה . זו המטרה של השינוי הגדול עבור האנושות, בהחלט, כן: מיכאל

מתוך שינוי תפיסתי זה תצמח גם דרך חיים . נתפסתעצום במארג המציאות ובאופן שבו המציאות 

אבל האנושות נמצאת עדיין על סף של שינוי אמיתי זה אשר יעיר אותה לאפשרויות . ובריאה חדשה

ומה שניתן להשיג כאשר בני האדם מתעוררים לישותם , שנמצאות במטריצה היצירתית שלה

  .שותפים עם הרוח-האמיתית כמאסטרים של אור ובוראים

  

  ?האם תוכל לתת לנו מושג ולהסביר מה תהיה המשמעות של כל זה לגבינו: ליהס

  

תתחילו לתפוס את עצמכם כפי , המלאכים האנושיים, האנושות, אתם כקולקטיב, כן, ובכן: מיכאל

  . כישויות אינסופיות ברצף של זמן שמבטא אהבה טהורה בכל עת. שאתם

  

, עוצמה לראות את המציאות שלכם כפי שהיאהמשמעות היא שתהייה לכם ה? מה משמעות הדבר

אתם תוכלו לראות ולהבין את הפשטות של . מעבר למגבלות הצרות של הזמן הליניארי והדואליות

, משום שהזמן הליניארי הוא. בראתם פרדיגמה לקונפליקט, משום שכאשר בראתם זמן ליניארי. הכל

 בניגוד לזרימה הקוסמית וגורמת וכל מערכת שליטה עומדת, מערכת שליטה, כפי שכבר אמרתי

רק הטבע הכבד של הזמן , לאמיתו של דבר". מלחמת האור והחושך"זה הדבר שמכונה בפיכם . לחיכוך

ברגע שהזמן הליניארי יעלם . משום שלמעשה הכל הוא אור, הליניארי היא שגורם לתחושת החשכה

רוא כרצונכם במסגרת הזרימה יהיה בידכם החופש לב, ואתם תשתלבו פעם נוספת בפעימה הקוסמית

ותדרי האור יזרמו ויכנסו , חיכוך זה יעלם. של האינטליגנציה היצירתית האלוהית או הזמן ההולוגרפי

  .לפלנטה בסימפוניה של בריאה קוסמית אשר תהיה יפה ונפלאה למראה

  

  ?מדוע בראנו זמן ליניארי, השאלה הברורה צריכה אפוא להיות, ובכן: סליה

  

כדי לחוות את הדחיסות של .  זה חלק הכרחי מהאבולוציה של המלאך האנושי שאתםהיה: מיכאל

הורשיתם לברוא מערכת שליטה דחוסה זו שתכוון את החוויה החומרית , הקיום החומרי במלואה

ניפצתם את האשליה , אבל עכשיו. תמשול בה ותברא את האשליה שאתם אכן נפרדים מהאור, שלכם

עכשיו אתם מבינים לגמרי .  ליניארי שיחזיק בכם בגופים הגשמיים שלכםושוב אינכם זקוקים לזמן

ואתם חופשיים לבחור להימצא בגוף , שאתם ישויות אור אינסופיות, את טבע הדחיסות החומרית

  .בזמן-גשמי ולחוות את עצמכם כישות אור חסרת גבולות בו

  

כל הדברים . ות ואינסופיותאתם לומדים להחליף את הזמן הליניארי בתחושה של אפשר, אי לכך

  .שהוא המרחב היצירתי שלכם עכשיו, אפשריים ברצף של אינסוף
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. מודעות לגמרי" הולוגרפיות"אתם מוכנים לשחרר לגמרי את תפיסת הזמן הליניארי ולהפוך לישויות 

אבל אנו נדבר על כך בפעם , כמובן שיש כאן השלכות גם לגבי האופן שבו אתם חווים את המרחב

  .אחרת

  

  ... .אעזוב אותך עכשיו

  

, נזיל, מקום קסום~ מקום ומרחב שונה , אנו נמצאים ללא ספק במסגרת זמן. זו הייתה השיחה שלנו

ישויות אור נפלאות שחוות את הקיום החומרי ... סוף סוף אנו מתעוררים למי שאנחנו. יצירתי ונפלא

  !מעולה זהאך ורק לשם ההנאה והתענוג של ההימצאות בחלום קיום נפלא ו

  

". שינוי זמן"היא מכונה . הנה תמונה נוספת של יאנוש והארקטוריאנים, כדי להשלים את המאמר הזה

הצפנים שבתוך התמונה . תוכלו למקד את עיניכם במרכז התמונה ולמדוט על תפיסת הזמן, אם תרצו

... בדרך דומה" ינסוףהא"עבדו עם הולוגרמת , כך-אחר. יופעלו ויכניסו אתכם לתוך מציאות שינוי הזמן

  .ופתחו את עצמכם לקסם של צופני האינסוף שמגיעים לפלנטה בזמן הזה
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  חלק שני ~ 2007צופני האינסוף של 

  מרחב וספירלות התודעה, הקרנת מציאות

  

  

המלאך הנעלה מיכאל הבטיח לתת מידע נוסף על הטבע המשתנה , מאז השיחה שלנו בחודש שעבר

הזמן והמרחב בעת שאנו נכנסים למחזור התודעה החדש אשר יוביל אותנו לנקודת בריאת של 

כדור הארץ יערך עם המרכז הגלקטי בדרך שתאפס את , בנקודה זו. 2012המציאות שלנו בשנת 

, "היעדר זמן"המלאך הנעלה מיכאל מכנה זאת . של כדור הארץ לתדר ולקצב חדשים" השעון הקוסמי"

אנו כבר מרגישים בתזוזות ובשינויים ככל שאנו נעים מתודעת הממד . י והאינסופיאו ההווה המייד

אנו רוכשים את מיומנויות החיים בהווה . ממדית-השלישי אל תודעת הממד החמישי או התודעה הרב

". הסוד"ובמיומנויות ההגשמה בעזרת , "כוחו של הרגע הזה"בעזרת סופרים כגון אקהרט טול בספרו 

  !ספר לשינוי הגדול-קטיבית היא ביתהתודעה הקול

  

אנו מדברים על כמה תפיסות חדשניות כגון בריאת והקרנת , בשיחה זו עם המלאך הנעלה מיכאל

והדרך שבה זרם התודעה סובב בספירלות כדי לברוא , תפיסת המרחב כהתנסות של תודעה, מציאות

  .זרמי זמן בהם אנו יכולים לברוא ולחוות את הסיפורים שלנו

  

  :נה השיחהה

  

האם תוכל להרחיב ולהסביר ". 2007צופני האינסוף של "ברצוני להמשיך את השיחה שלנו על : סליה

  ?לי ולקוראים שלנו מה הם בדיוק צופני האינסוף הללו

  

הם מוכנסים להולוגרמה . של מידע הולוגרפי בצורת אור וצליל" חבילות"צופני האינסוף הם : מיכאל

הם נושאים מידע אשר יאפשר לתודעה הקולקטיבית לבצע שינוי . 2007ת של כדור הארץ שלכם בשנ

תפיסה ובריאה הן אותו תהליך , משום שלאמיתו של דבר, ענק בתפיסה שלה ובבריאת המציאות

  .עצמו

  

להיות זהה לתהליך הפעיל , פעולת התפיסה, כיצד יכולה תפיסה? האם תוכל להסביר לנו זאת: סליה

  ?של הבריאה

  

אתם חושבים שאתם , ראשית. יהיה עליכם לחשוב תחילה על טבע המציאות האנושית, כןוב: מיכאל

עכשיו ". שם בחוץ"משתמשים בעיניים ובאוזניים שלכם כדי לתפוס מציאות אובייקטיבית שנמצאת 

התודעה הפנימית היא . אני אומר שלמעשה כל המציאויות שוכנות בתוככם בממלכת התודעה

כל שנחווה בעולם החיצון הוא הקרנה או בריאה של , ולכן. צוניתשבוראת את המציאות החי

  המהות! אלא מה שאתם, "חושבים"לא מה שאתם . המציאות הפנימית או התודעה הפנימית שלכם
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~ אני בטוח שהרעיון הזה מוכר לכם . הן שמוקרנות אל תוך הבריאה ברגע נתון, הישות שלכם, שלכם

  ? או האמונות שלכםשאתם בוראים מתוך הישות הפנימית 

  

ההגשמה וההבנה כיצד האמונות שלנו מעצבות את שדה , כולנו עבדנו עם רעיונות הבריאה, כן: סליה

  .המציאות שלנו

  

קובעות , או תודעה פנימית, עכשיו אנו יכולים להתקדם לשלב הבא ולומר שאמונה! בהחלט: מיכאל

שימו לב שאנו קושרים בין . בריאהה/למעשה את המציאות באמצעות הפעולה הפיזית של התפיסה

תפיסה היא תהליך באמצעותו אתם מבינים את המציאות , כפי ששמתם לב, עכשיו. השתיים כאן

בריאה היא הפעולה הממשית של הבאת המציאות הזאת לכדי . ידי כך שאתם חווים אותה-שלכם על

 הפעילויות הללו הן כעת נראה לכם כיצד. צורה מוגשמת כדי שניתן יהיה לתפוס ולחוות אותה

  !למעשה פעילות אחת

  

אנו אומרים שאתם למעשה בוראים את המציאות שאתם רואים ותופסים בזמן שאתם רואים 

את המציאות הזאת מתוככם וחווים אותה , פשוטו כמשמעו, "מקרינים"אתם . ותופסים אותה

 לתהליך הזה שאתם כך-אתם התרגלתם כל. בזמן עם בריאת האירועים שלכם-כמציאות חיצונית בו

  .לא מודעים כלל לאנרגיה ולמאמץ שמושקעים בבריאת המציאות ובתפיסתה

  

העיקרי " המקרן"והגולגולת האנושית היא , "כלי הקרנה הולוגרפית"הגוף האנושי הוא , אתם מבינים

זו הסיבה מדוע גולגלות הקריסטל הפכו כה חשובות שוב בשנים . של המציאות ההולוגרפית

וכיצד הרוח יכולה ,  אתם מתחילים להבין שוב את שלמות התכנון של הגולגולת האנושית.האחרונות

  .להקרין תודעה באמצעות כלי זה המתוכנן בשלמות כדי לברוא מציאות

  

הריח והמגע יכולות , הטעם, השמיעה, האם אתם יכולים לראות אפוא כיצד פעולות חושי הראייה

ומה שאתם , בזמן שאתם בוראים, אתם חווים ורואים? ותזמנית נקודה של בריאת מציא-להיות בו

  .מיידית. מאמינים ומרגישים קובע את מה שאתם בוראים

  

בו יש מרווח זמן ברור בין ההגשמה , אתם רגילים למבני הזמן והמרחב הליניאריים של הממד השלישי

. בוראים ברגע/אתם תופסים, בהווה האינסופי". מציאות ממשית"הנתפסת והחוויה של ההגשמה כ

אתם קובעים פיזית את הבריאות שלכם בעת שאתם . ומה שאתם תופסים הוא מה שאתם בוראים

  .תופסים אותן

  

רבים מאמינים עדיין שהם חווים מציאות או מטריצה . זו קפיצה גדולה בהבנה עבור רבים מכם

שאתם אם אתם מאמינים , יקירים, אין זה כך. שנמצאות מחוץ לשליטתם, שנקבעו מראש

" תלכדו"תהיו חופשיים לברוא מציאות אחרת ולא , אם לא תגבילו את עצמכם. תבראו אותה/תתפסו

  . בריאה שלכם, באופן אירוני, במציאות שהיא
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בריאה /אתם בוראים את המציאות שלכם מחדש בכל רגע באמצעות בחירות של תפיסה, כיוון שנכון

,  ותבראו מתוך תחושה של התעצמות חיוביתאם תרחיבו את התפיסות שלכם, לכן. שאתם מקבלים

אמצעי התקשורת שלכם מקבעים אתכם במציאות של . אתם תראו ותתפסו מציאות שונה למדי

משום שאתם חווים את עצמכם , שאתם חייבים לקבל כשלכם, או מציאות קבוצתית, קונסנזוס

קחו בעלות על כאשר תי. ממדיים של מציאות שקיימת מראש או שנבראה מראש-כתופסים תלת

-ושהוגשו לכם על" שנבראו מראש"לא תהיו קשורים לדימויי מציאות , העוצמה שלכם לברוא ולתפוס

  .ידי אלה אשר בכוחם לקבוע את חוויית המציאות שלכם כקבוצה

  

ותבראו מציאות אחרת שתשקף טוב יותר את , החזירו לעצמכם את עוצמתכם לברוא ולתפוס, יקירים

הניחו לאור שזורם מהנשמה שלכם באמצעות העיניים . ם של אהבה ויופיהתודעה הפנימית שלכ

המקרן "משום שאלה הדברים ש, שמחה והודיה, שלכם להקרין ולברוא מציאות זוהרת של אהבה

  .שלכם תוכנן לברוא בשותפות עם הנשמה והרוח" ההולוגרפי

  

. ה ותופסים אותה ברגע נתוןהמציאות היא כפי שאנו בוראים אות. זה שינוי לא פשוט, וואוו: סליה

ובריאה חיובית מחייבת , משום שאנו בוראים ותופסים, לגמרי בהווה" נוכחים"לכן כה חשוב להיות 

האנרגיה שלנו זורמת בעקבות ... שכפי שנאמר לנו, משום. מיקוד מוחלט בתשומת הלב ובכוונה

  .שיוכפי שאנו למדים עכ, ותופסת... והאנרגיה שלנו בוראת! המיקוד שלנו

  

מרגיש , הוא חווה; בורא מיומן יודע כיצד להיות באופן מוחלט חלק מהבריאות שלו. בדיוק, כן: מיכאל

משום שכוח הבחירה הוא שקובע את טבע . ומווסת את תהליך הבריאה באמצעות פעולת הבחירה

ות ואילו תחושות ורגשות אתם טווים אל תוך הבריא, כיצד אתם בוחרים לחוש. הבריאה והתפיסה

. זה מה שיראה בבריאות האור הזוהרות שלכם, חמלה והודיה, אם אתם בוחרים להקרין אהבה. שלכם

. אז זה הדבר שתגשימו בהקרנות או בבריאות שלכם, אבל אם אתם בוראים עם ומתוך אמונות פחד

, כפי שאמרנו קודם לכן, משום שהמציאות היא לא יותר מאשר הקרנה של התודעה הפנימית שלכם

בצורה החומרית " סיפור"וף האנושי הוא הכלי באמצעותו הנשמה והרוח יכולות לחוות תודעה כוהג

  .הדבר תלוי באופן בה משתנה התודעה הפנימית, הסיפור יכול להשתנות, וכמובן. או המוגשמת

  

ידי התהליכים -תכופות התודעה הפנימית שלכם חשה מאוימת ולכודה על, במציאות הממד השלישי

הפחד והאשמה , החשכה, השליטה, המניפולציה" סיפור"וכך , ל הזמן והבריאה הליניארייםהאיטיים ש

עם הסרת הזמן הליניארי , אבל עכשיו. עם צורך תואם למצוא דרך לגאול חוויות אלה, הפך מרכזי

הישות , גמישה ומתמשכת, קבוע ונקבע מראש לבריאה נזילה" קונקרטי"ושינוי המציאות ממצב 

וזה כמובן מספק הרבה . ייה עכשיו לברוא ממהות האהבה והשמחה שלה ברגע המיידיהפנימית חופש

  . ואתם דבקים בדרכי ההוויה הישנות, אך רובכם מפחדים לבצע את השינוי הזה. יותר

  

  ? מהי הסיבה לכך: סליה
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ורבים מכם מפחדים שמא תאבדו את הביטחון שלכם ולא , שינוי הוא תמיד קשה, ובכן: מיכאל

יש . אבל הוא לא יהיה כאוטי ואף אחד לא יפסיד.  לפעול בשדה פתוח זה של בריאה וחוויהתצליחו

כאשר תקבלו שינוי זה ותאפשרו , למעשה. כאן מקום לכולם לחוות את האהבה והיצירתיות שלהם

להשתתף , אנשים רבים אשר ירצו לברוא אתכם, באמצעות חוקי התהודה, אתם תמשכו, אותו

הן , או עבודה ובריאה יחד, השתתפות או יצירתיות קבוצתית, לכן. לתמוך בהםבפרוייקטים שלכם ו

  .ממדיות-מרכיב חשוב במיומנויות החדשות של הבריאה וההקרנה הרב

  

ועל האופן שבו ישתנו התפיסות שלנו את המרחב והבריאות , אז בוא נדבר על המרחב. אוקיי: סליה

  .שלנו אותו

  

הוא מבנה מציאות של הממד , כמו הזמן, אתם מבינים שהמרחבאנו שמחים ש. בהחלט, כן: מיכאל

, לכן. אתם תבינו שהמרחב הוא נזיל וגמיש הרבה יותר, ממדית החדשה-ובמציאות הרב, השלישי

כל . הוא מבנה או הקרנה של התודעה הפנימית, שהמרחב כפי שאתם חווים אותו, הרשו לנו לומר

אפשרויות ופוטנציאלים אינסופיים אשר נחווה הוא שדה מאוחד של , כפי שכל הזמן, המרחב

את שמעניק לכם תחושה , או לברוא ולתפוס, אתם בוחרים להקרין, אבל. ידי התודעה-בשלמותו על

  .מרחב מקומי, במילים אחרות. של ביטחון ומציאות בממד השלישי

  

  ?ממדי הוא אשליה-אתה מתכוון שמרחב תלת: סליה

  

אשליה קולקטיבית שמוחזקת במקומה על ידכם בבריאה הגדולה מכולן המכונה . כן, ובכן: מיכאל

במציאות החדשה שלכם אתם תבינו שהפלנטה אינה סלע המרחף בחלל אלא הגשמה של ". פלנטה"

קולקטיב של ישויות ונשמות רבות עוצמה אשר בחרו לברוא במשותף כדי לחוות מציאות בדרך 

ומה שאתם חושבים על . היא היבט שלכם בממדים אחרים, אתם הפלנטה,  למעשה.יחדיו, מסוימת

, לכן. הפלנטה ומאמינים לגביה הוא הקרנה של התחושות והאמונות הפנימיות שלכם לגבי עצמכם

משום שזה , אתם תכבדו את הפלנטה כבריאה וכישות שלכם, כאשר תלמדו לחזור ולכבד את עצמכם

  .מה שהיא

  

וראים את הפלנטה ואת רעיון המרחב כסוג של בית עבור ההקרנות החומריות שלנו אז אנו ב: סליה

  ?את עצמנו

  

היא מוגשמת באהבה ובשמחה . אישית-אין זו בריאה לא, אבל זכרו. אפשר לומר זאת, כן: מיכאל

ואתם תלמדו לראות אותה בדרך זו ולהעריך בהודיה גדולה , ערך בשדה האור-היא יהלום יקר. גדולות

אתם תחדלו לראות עולם אלים ומסוכן של מחסור . שותפים בפרוייקט זה-הזכות להיות בוראיםאת 

שמשקף את המהות של מי שאתם , שלום ויופי, ותתחילו לברוא עולם זוהר ומואר של אהבה, וצמצום

. שעבודתה היא לברוא ולפתח פלנטת אור זו, אתם משפחת האור, אתם שליחי המקור. כבוראים
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הידועים גם , ול הוא פרוייקט יקר מאוד של אלה שמשרתים את המקור כבוראי צורהוהכדור הכח

  ).כך במקור" (אלוהים"כ

  

האם תוכל להרחיב עוד על התפיסות החדשות שלנו את המרחב וכיצד ישפיע הדבר על : סליה

  ?המציאות שלנו

  

ידי ההיבטים - עלזמנית-כיוון שלאמיתו של דבר כל המרחב הוא מאוחד ונחווה בו, ובכן: מיכאל

תהיה לכם הזדמנות להבין שאתם יכולים גם לשנות את התנסות המרחב שלכם , הגבוהים יותר שלכם

אתם תתחילו לתפוס ולהבין את הטבע האמיתי של , בעת שתערכו שינוי זה. ואת מה שנחווה כמרחב

  . וזה כמובן יסלול את הדרך עבורכם לחוות מסע שכזה, ממדי-כוכבי ובין-המסע הבין

  

לברוא את אלה אשר כבר /אתם תתחילו לתפוס, ככל שתפתחו את עצמכם לאפשרויות החדשות הללו

, מים"תחול עלייה בתצפיות של עב. עושים שימוש בשיטות של מעבר בין שדות התודעה המאוחדים

מים אינם מה "אבל ברצוננו לומר שאתם תגלו שהעב. ככל שתתחילו להרחיב את התפיסות שלכם

  .יינים שהם בהבנה התלת ממדית המוגבלת שלכםשאתם מדמ

  

  ?למה אתה מתכוון: סליה

  

. שאתם רואים בזמן הזה" אורות שבשמיים"יש סיבות והסברים רבים לתופעת ה, ובכן: מיכאל

אבל אני יכול לומר שיש צורות חיים . בזמן הזה אתם רואים ותופסים את השמיים כריקים, לדוגמה

רוחות טבע וישויות מלאכיות רבות שאתם יכולים לתפוס , מייםרבות שמאכלסות את מרחבי הש

  .כאורות פועמים בצבעי הקשת בדממה הקוסמית של שמי הלילה

  

  ?שם בחוץ" חלליות"האם אלה : סליה

  

והן אכן יוצרות קשר ומקיימות תקשורת , ממדי-יש ישויות אשר נוסעות בחלל הבין, כן, ובכן: מיכאל

הן צורות אינטליגנציה גבוהות יותר אשר פועלות להדריך אתכם . יותאתכם בדרכים אוהבות ויצירת

התקשורות שלהן ! זו זכות לעבוד עמן. ולסייע לכם בעבודת הבריאה וההתפתחות הפלנטרית שלכם

, "הולוגרמות"כדימויים או כ, "צופן"ולעתים קרובות מוגשות בצורת , מלאות תמיד באור ובאהבה

  ...צליל וכדומה, מוזיקה

  

  ?אתה מתכוון כמו ההולוגרמות הארקטוריאניות שחווינו עם יאנוש בהולנד: הסלי

  

אלה הן ישויות גבוהות יותר שכמעט ולא מתגשמות במציאות הפיזית כיוון ! בדיוק כך, כן: מיכאל

הן מעדיפות לעבוד בממדים הגבוהים יותר כדי להבטיח את בהירות המסרים . שאין להן צורך בכך

ממדי ומכירות את השיטות הטובות ביותר לקיום ממשק בין -ומחיות במסע ביןהן מ. והמידע שלהן
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בדרך כלל בחלומות או במצבי , והדבר מתרחש ברמות התודעה הגבוהות יותר, התודעה שלהן לשלכם

  .תודעה נעלים

  

  ?אבל מה בנוגע לחלליות שנראות בשמיים: סליה

  

חלקם תרמיות . י אדם מסוג כלשהוברובם אלה הם אובייקטים אנושיים או מעשה יד: מיכאל

, את מבינה. שנראים באור היום הם הקרנות לייזר מלוויינים" אורות שבשמיים"חלק מה. ומניפולציות

ידי אנשים מסוימים שבכוונתם להשתמש בכך כדי לקדם -הרעיון של נוכחות חוצנית טופח על, יקירה

וצנים מסוג כלשהו אשר תוביל הם מתכוונים לביים נחיתת ח. את שליטתם במציאות הארצית

ידי מופע אור הולוגרפי וכלי רכב -ותברא על, הנוכחות תהייה אשליה. בשליטתם" ממשלה עולמית"ל

כיוון שההתעלות ושינויי המציאות שלכם , קרוב לוודאי שהיא לא תצליח. מעשה ידי אדם" חוצניים"

באמצעי התקשורת האפשרית גם לנוכח השליטה המתוחכמת , יהפכו תרמית שכזו לבלתי אפשרית

  .עכשיו

  

רמייה . אתם תראו ותתפסו את האמת המוחלטת, דעו שכאשר אתם נכנסים למציאות החדשה הזאת

בעת שאתם תשתמשו בעוצמה שלכם כדי לברוא את המציאות שלכם ולא , שוב לא תהיה אפשרית

  .תאפשרו לאף אחד לתפעל אתכם או לשלוט בכם

  

של הארקטוריאנים היא " האינסוף"הולוגרמת .  ספירלות התודעההאם נוכל לדבר מעט על: סליה

  ?מדוע הספירלות כה חשובות. בברור סדרה של ספירלות

  

חשבו על . היא ספירלה, כפי שאנו מכנים זאת, של התודעה ביקום" הטבעית"התנועה , ובכן: מיכאל

א שבתוך "של הדנהיורדות כל הדרך למטה לספירלות , זרועות מסתחררות של גלקסיות גדולות

הכל בנוי על פני רשתות גיאומטריות או שדות גיאומטריים המבוססים על מעגלים או . התאים שלכם

  .על ספירלות

  

מטרת חלק . לכל ישות קצב אישי או זרימה אישית משלה. וזה הקצב או זרימת התודעה הטבעיים

הזה היא לנתק את המציאות מהשינויים הפיזיולוגיים והביוכימיים העמוקים בגוף האנושי בזמן 

ואשר , לפעימה הקוסמית" מכוונן"הפיזית שלכם מהתפיסה הליניארית המבוקרת למחזור טבעי יותר ש

כל אינטליגנציה ". נשימת האלוהים"מסתחררת בהרמוניה עם הפעימה הקוסמית שאנו מכנים בשם 

ית באמצעות פעימות וכאשר האדם ערוך עם פעימות האינטליגנציה היצירתית האלוה, חיה פועמת

הקצב הטבעי או הספירלות הטבעיות שלכם מסתנכרנים , הגלקטי או השמש המרכזית הגדולה" הלב"

אשר היו , בתאים ובמוח שלכם" שעון הזמן"הדבר כרוך בתזוזה ב. עם הספירלות הגדולות הללו

ם הפעימה לזמן ליניארי ולהתקדמות תודעה שהיא קצרה ולחלוטין אינה מסונכרנת ע" מחווטים"

  . הקוסמית
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כדי לחיות בהרמוניה עם הפעימה הקוסמית ולחיות חיים ארוכים יותר " חיווט מחדש"אתם עוברים 

תסמיני ההתעלות , לכן. שמסתחררים בטבעיות ובחן עם זרמי האינטליגנציה היצירתית האלוהית

, צב חיים שונהלק" חיווט מחדש"שלכם הם עדות לכך שהגוף שלכם מרגיש בהשפעות הפיזיות של ה

  .אשר מכוונן לפעימה הקוסמית אבל גם אישי מאוד עבורכם

  

לכן כה רבים מהם . מכווננים כבר לפעימה הזאת, ועכשיו גם ילדי הכוכב הכחול, ילדי הקריסטל

בהם " לשלוט"הם נעים על פי קצב אישי משלהם ולא ניתן . מאובחנים כלוקים בהפרעות קשב וריכוז

מבוגרים רבים משחררים אף הם מבני . ה של תכנית לימודים בבית הספרולהכניסם למסגרת נוקש

שאפשר שאינו , משום שלכל אדם קצב טבעי, נוקשים לטובת דרכי השתכרות גמישות יותר" עבודה"

מציאת הקצב הטבעי שלכם חשובה כמו מציאת התשוקה . מתאים לעבודה מתשע עד חמש

 יחד כדי להבטיח שתגשימו באופן המיטבי את כל המרכיבים הללו עובדים. והיצירתיות שלכם

  .פוטנציאל הנשמה שלכם כבוראים

  

אנו כינינו .  החודשים האחרונים מאיצה תהליך זה18-נאמר גם שכניסת ילדי הכוכב הכחול לפלנטה ב

בשעה . בעת שאתם מתחברים מחדש לפעימה הגלקטית, "הפעלת גוף האור הגלקטי שלכם"זאת בשם 

משום שאלה , החמלה וההודיה, אתם נעים בטבעיות אל האהבה ללא תנאי,  זהשאתם מבצעים חיבור

  .של אנרגיית המשיח או אנרגיית הקריסטל" חתימה"הן האנרגיות של הפעימה הקוסמית וה

  

  ?תוכל לומר לי אם יונקי הים מעורבים אף הם בתהליך הזה: סליה

  

כל אדם ששוהה . פעימה הקוסמיתהלווייתנים והדולפינים כבר מכווננים ל. כן בהחלט: מיכאל

אשר בה העוצמה של האנרגיה , עוצמתית" היתאמות"במחיצתם או שעובד עמם יחווה חוויית 

ותברא , הגלקטית אשר בהילה של יונקי הים תאפס מחדש את הקצבים שבפיזיולוגיה האנושית

  . ראו אי נוחות נעים לקצבים טבעיים יות" מחלה"כאשר מצבי , "נסי ריפוי"תכופות 

  

האם ? בו כל אדם יעשה כראות עיניו, אנשים שואלים אותי אם נשקע בתוהו ובהו מוחלט: סליה

  ?החברה תתמוטט

  

קצב "אנו מכנים זאת . קיימים סדר ומבנה בסיסיים בפעימה הקוסמית. כלל וכלל לא, לא: מיכאל

הרשו , "תשעה" באבל לפני שנדון. ולמעשה הוא מקודד אל תוך לוח השנה הליניארי שלכם, "התשעה

כל השינויים . שגשוג ואהבה, לנו לומר שעליכם לזכור תמיד שהחוק האלוהי או הקוסמי הוא שפע

כפי שהוא נחווה באמצעות , שמביאים את האנושות לכדי היערכות קרובה יותר עם החוק הקוסמי

שים שרגילים אבל אנ. ולא את ההפך, שגשוג ואהבה, יבראו באופן טבעי יותר שפע, הפעימה הקוסמית

מפחדים לעתים קרובות לאפשר את הקצב , לחשיבה ליניארית ולאשליות הביטחון שמתלוות אליה

  לעתים קרובות מתלווה למעבר ממצב, ונכון. החדש שדומה שלא מצורפים אליו סעיפי ביטחון מובנים
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 ואז נעה ,לתדר החדש" חיווט מחדש"בעת שהישות עוברת , אחד לאחר תקופה של אובדן ושל ריקנות

  .אמון וקבלה כדי לבצע את השינוי, דרושים אומץ, לכן. למצב הטבעי של שפע ואהבה

  

, אנשי קדם". כך למטה, כפי שלמעלה"כאן אנו עובדים עם הרעיון של . עכשיו לעקרון התשעה

המכונים לפעמים , עבדו עם תשעת העקרונות היצירתיים או כוחות האלוהים, באטלנטיס ובמצרים

הקצב היצירתי של התשעה הוצב בתוך הגלקסיה כספירלה יצירתית , וכך". תשעהמועצת ה"

, לדוגמה, וכאשר אתם סופרים חודש, שיטת המספרים שלכם עובדת על עקרון התשעה. פוטנציאלית

כל מחזור מעניק לכם הזדמנות לנוע בספירלה או לעבור לרמה . 9אתם חווים שלושה מחזורים של 

 12, 3המבוססים על , ישנם מחזורי מספרים אחרים בגלקסיה, כמובן. והבנהגבוהה יותר של התנסות 

  .מחזורים אלה גם הם חלק מחוויית התודעה שלכם. למשל, 13-ו

  

. עובדות אף הן בספירלות של תשע שנים, בזמן הזה, אבל אנו אומרים שספירלות התפתחות התודעה

ומסתיים , )1 (2008מחזור חדש מתחיל בשנת ). 9 (2007מסתיים בשנת , )9 (1998המחזור שהחל בשנת 

לכן אתם יכולים לראות שיש ספירלות ). 2012(במחזור זה מצויה שנת המפתח שלכם ). 9 (2016בשנת 

אתם גם חווים את שיאו של , בעת הזאת. ומחזורים בתוך ספירלות ומחזורים בספירת הזמן הקוסמי

וכן את השינויים של לוחות השנה של ". ויוןהתקדמות ימי השו" שנים של 26,000מחזור גדול של 

  .  המאיה ושל המצרים

  

כאשר בני האדם יערכו עם המחזורים הללו בדרך . הכל זורם במחזורים הללו על פי הרצון האלוהי

  .הם ירגישו הרמוניה וקלות רבות יותר בתוכם, מודעת

  

  ?כיצד נוכל לעשות זאת: סליה

  

בימי , לדוגמה. סים רשמיים ולכבד מחזורים אלה בדרך שלכםדרך אחת היא לקיים טק, ובכן: מיכאל

  .אתם יכולים לכבד את המסע הספירלי של כדור הארץ מבעד לאינסוף, השוויון ובימי ההיפוך

  

  ?האם תוכל להסביר. השנה) הארוך/הקצר(הודרכנו לברוא לבירינתים ביום ההיפוך : סליה

  

זהו דימוי . את התנועות הספירליות של הגלקסיהלבירינת הוא מעגל ארצי שמבטא , בהחלט: מיכאל

לצעידה בלבירינת השפעה חזקה של שילוב . או סמל שמעורר תודעה ספירלית בתאים ובמוח האנושי

ידי שבירת ההתקדמות הליניארית והחלפתה -על, האדם אל תוך הספירלות של הגלקסיה ופעימותיה

, ובמקרים רבים, וסמי והפעימות הגלקטיותהדבר מכוונן את הישות עם הזרם הק. לרגע בספירלות

ידי מתן תוקף -על, הלבירינת גם מסייע לפלנטה. מתרחשים ריפוי ואיזון בשעה שהאדם שב לאיזון

לכן אנו אומרים . לקשר של האנושות עם הפלנטה באמצעות הזרימות הספירליות של התודעה

ף למחויבות שלכם לספירלות שההדרכה הפנימית שלכם מבקשת מכם לעשות טקס כדי להעניק תוק

  .המתגלות של התודעה הגבוהה יותר בזמן הזה
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הלבירינת הוא גם . שילוש האלה, 9- ו6, 3 מהדהד עם 2007 ביוני 21-ה, 9-בספירלות ה, כפי שכבר ציינו

זהו מקום של לידה מחדש . הקוסמי של האלה הגדולה או העיקרון הנשי של אלוהים" רחם"סמל של ה

יגת האנרגיה הזאת מעצימה גם את החיבור לכם לתהליכים של לידה מחדש לתודעה חג, לכן. וידע

  .גבוהה יותר ואת החיבור שלכם לאנרגיה ולחכמה הנשיות האלוהיות

  

  .    אנו חושבים שנתנו לכם די חומר לזמן הזה ואנו מודים לכם על נוכחותכם, ובכך
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        לסבללסבללסבללסבל" " " " התמכרותהתמכרותהתמכרותהתמכרות""""ושחרור ושחרור ושחרור ושחרור ... ... ... ... ובחמלה יצירתיתובחמלה יצירתיתובחמלה יצירתיתובחמלה יצירתיתבחירה בפשטות בחירה בפשטות בחירה בפשטות בחירה בפשטות 

  מאמר ותקשור מאת המלאך הנעלה מיכאל

  

  

אנשים רבים מתמודדים עדיין עם מעבר התודעה ממציאות , בזמנים אינטנסיביים ומשתנים אלה

ושהם מפספסים את , יש שחושבים שהם לבדם במאבקם. ממדית-הממד השלישי למציאות רב

  .ן שאינם חשים בהןכיוו, הבטחת השמחה והשלווה

  

המטופל חש צער וכאב עזים . תקשור זה שמוגש להלן נעשה עבור לקוח פרטי והוא מוצג כאן ברשות

והיו לו תהיות רבות בנוגע לשאלה מדוע הוא אינו יכול לאמץ את החסד שהוצע ומדוע , בנוגע לחייו

  .הוא תקוע בדימוי עצמי נמוך ובתחושות של שליליות ופחד

  

אבל היא גם שפכה אור על השאלה מדוע , מלאך מיכאל דומה שענתה על שאלתוהתשובה של ה

  . הכאב והמחסור שבחייהם, אנשים מסוימים אינם מצליחים עדיין לפרוץ מבעד לרמות הסבל

  

ועל בואו של עידן , דיברנו רבות על סוף הסבל והכאב, "קונגרס העולמי להארה"כאשר השתתפתי ב

והשינוי הוא אותה טרנספורמציה ,  את אלה ניתן לכונן רק לאחר השינויאבל. זהב של בריאות ורווחה

ושאנו , הבוראים של המציאות שלנו, כקולקטיב וכפרטים, של התודעה אשר בה אנו מבינים שאנו

  .או לא, יכולים לבחור לברוא סבל

  

ע בשום הדבר לא יהיה רחום או אוהב או מסיי. אין זו הפניית אצבע מאשימה כלפי אלה שסובלים

האנושות בחרה לברוא כאב וסבל שמעולם לא היו חלק , אבל מה שמוצע הוא שכקולקטיב. דרך

והבחירות הללו . הבחירות הללו קודדו בתוך התרבות שלנו באמצעות הדת. מהתכנית המקורית

עד אשר נוכל לשנות את התודעה שלנו ולקודד אותה מחדש , מודעת עמוקה-קיימות עדיין ברמה תת

  .לבריאות מושלמת בכל תא ובתוך ישותנו" תכנית האב"הדבר יפעיל את . תאיתברמה ה

  

הדבר משריש בברור תחושה של ערך עצמי . הנצרות מלמדת שאנו מתים כיוון שאנו חוטאים, חשבו

אשר בה הפרט , "קרמה"דתות המזרח מלמדות . נמוך וחוסר אונים בהתמודדות עם החיים והמוות

הבודהיסטים מלמדים שסבל הוא . פיצוי ותשלום שהם הרציונל לסבללכוד ברשת אינסופית של 

כל אחד מהנתיבים הרוחניים הללו כולל אמונה עיקרית עמוקה בחוסר ערך . נורמלי ושחייבים לקבלו

פרטים , אז. א של דורות של אנשים"מקודדת את האמונות הללו בדנ, ובסבל שעוברת מדור לדור

ילדי , רק הילדים החדשים. אשר כבר מקודדות בתאים שלהםחדשים נולדים עם האמונות הללו 

. הקריסטל והאינדיגו נולדים עם תחושה של ערך עצמי ומאמצים את עוצמתם לבריאת משהו חדש

הישן לשנות את תודעתם " קידוד"האנרגיה החדשה שלהם אפשרה לרבים מאלה שנולדו עם ה

  . עם הרוחשותפים-ולהתחיל לנוע אל תוך עוצמתם האישית כבוראים
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אם נוכל להפנים עתה שאנו יכולים לשחרר את האשליות שיצר השכל אשר מגבילות את הבריאות 

נוכל לנוע אל אותו מקום שבו נוכל להבין שאנו ערוצים למהות היצירתית האלוהית על כדור , שלנו

רמוניה בה, בשלווה, ושאת החיים אנו אמורים לחיות בהרמוניה עם האור והאהבה האלוהיים, הארץ

, נכון, כן. וששפע ובריאות טובה הם זכות של כל אדם שבוחר להתגלגל על כדור הארץ הזה, ובאהבה

  !בתודעה עבור כולנו" שינוי"

  

התקשור מתחיל בכך שהמלאך מיכאל מעניק שני עקרונות שניתן ליישם לביצוע השינוי ולשחרור מה 

כיוון שהאנושות הפכה . גות הרסניתשל מחשבה והתנה" ממכרים"ו" רגילים"שהוא מכנה דפוסי 

שלווה , עליה לראות כיצד היא יכולה לשחרר זאת ולעבור לדרך חיים פשוטה, מכורה לסבל ולדרמה

  .ושמחה יותר

  

        התקשורהתקשורהתקשורהתקשור

  

  ".פשטות: "כך-ואחר"... שחרר: "ראשית אנו אומרים

  

יצה הטובענית של יעזרו לך לנוע אל מעבר לב, כאשר הם מיושמים בחייך ובכל מצב, שני שלבים אלה

אנו ". שחרר"אנו אומרים שעליך ל, תחילה. הרשה לנו להסביר, לכן. השכל שלוכד אותך בכל הזדמנות

. מנגנון ההישרדות שלך הוא לפנות אל השכל, רואים שבכל פעם שאתה נמצא במצב של מתח גדול

האגו אינו - שכל,עכשיו. אתה נתת לשכל שלך רשות להשתלט על חייך ולנהל את חייך, ברמה עמוקה

הוא שוקל ומכמת . האגו היא להתמודד עם הממד השלישי-עבודת שכל. מצויד כלל וכלל לתפקיד זה

הוא מגלה שהוא אינו יודע די כדי להתמודד עם שאלות חיים , ובדרך כלל. על פי מה שהוא מכיר

, של שאלותהפאניקה מתגשמת כזרם אינסופי , במקרה שלך. גדולות יותר ואז הוא נתקף בפאניקה

  .  שלהן דומה שאינך יכול למצוא תשובה

  

  .הרשה לנו לומר שתגובה זו היא רק מראה לתהליך שמתרחש בתוכך, לכן

  

יש לך , כאשר השכל שלך פוצח בדיאלוגים הפילוסופיים הארוכים הללו. שחרר~ אנו אומרים , לכן

" ליהנות"ול ושאתה יכ, הראשונה היא להכיר שזה מה שהשכל שלך עושה. שתי ברירות

לבד מאשר לסובב , אבל שהן לא יפתרו דבר, מההשתובבויות הללו בגן המשחקים עם השכל שלך

אני בטוח שאתה מכיר את השיטה הסוקרטית ואת . משום שזהו טבעו של השכל, אותך סחור סחור

ולות לכן פע. ההבנה שלא ניתן להוכיח או להפריך דבר אם אתה יודע כיצד לטעון ולנמק באופן יעיל

לנמק באופן רציונלי את מה שנראה בעולם החיצון כדי שניתן , המוח מתוכננות לעשות דבר זה בדיוק

והשכל שוב אינו , ממדיים-אלא רב, החיים שוב אינם תלת ממדיים, בזמן הזה, אולם. יהיה להטמיעו

  .מיעאבל הוא אינו יכול להט, מפטפט ומתווכח, הוא נתקף בפאניקה. מסוגל להסביר ולהטמיע
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משום שהשכל לא יפתור את בעיותיך או , לכבות את השכל. טוב יותר לשחרר, בנקודה זו, עכשיו

המדען והפילוסוף הדגול אלברט . רק התודעה היא שיכולה לעשות זאת. ימצא את הפתרונות שלך

י יש צורך בשינו, לכן בברור. אמר שלא ניתן לפתור בעיה באותה רמת תודעה בה נבראה, איינשטיין

  .של התודעה כדי שניתן יהיה לפתור את הבעיות או להציבן בפרספקטיבה אמיתית

  

השינוי הגדול שמתרחש עתה אינו יותר מאשר מעבר לרמת תודעה חדשה אשר בה מה שנראה 

ואנו אומרים שאתה תתחיל להבין . יוכל עם הזמן והמרחב להיפתר באופן הטוב ביותר, "בעיות"כ

  . את התשובותשהשכל לעולם לא יעניק לך

  

אתה תחווה פרספקטיבה שונה מאוד לגבי , אל התודעה וההרגשה, כאשר תעבור מהשכל ומהמחשבה

הוא אינו יכול לפתור , מבסיס של פחד. הופך נואש ונע אל הפחד, משום ששכל נתקף בפאניקה. חייך

מסוגלים אלה אשר לכודים בשכל ובפחד אינם , לכן. כיוון שהפחד מגביל התגשמות ונסים, דבר

  .לשחרר את עצמם מרשתות הפחד והחרדה שלהם

  

הדבר . אתה יודע שהכל מתנהל על פי סדר אלוהי ושהכל כשורה, כאשר אתה נע אל תוך תודעת הלב

ומבסיס זה אתה יכול להתחיל לברוא ולבצע , כמו גם הודיה ואהבה, מביא תחושה חזקה של שלווה

וזרם זה בורא . הוא מושך את זרימת השפע והאהבהו, משום שהיקום אוהב שמחה והודיה. שינויים

  .את הנסים אותם אתה צריך ורוצה כדי לבצע שינויים בחייך

  

  .אתה מניח למה שמעכב אותך ואתה סולל את הדרך לבריאת משהו חדש, "משחרר"כאשר אתה , לכן

  

" דברים"מון בחיים המודרניים קיימים ה. אנו לוקחים אותך לשלב הבא, "פשטות"כאשר אנו אומרים 

אתה מגלה שמה שאתה , כאשר אתה נכנס אל תוך מרחב הלב. שלדעתך אתה צריך כדי להיות מאושר

. והכל יינתן, התמקד בצרכים הפשוטים של חייך, אנו אומרים. צריך הם דברים פשוטים מאוד למעשה

הצרכים הללו אם כל , ובכן. הלבשה ואהבה, מזון, הכוונה שלנו היא לצרכים הבסיסיים של קורת גג

עליך לחיות את ההודיה שכדור הארץ . אזי יש לך מקום להודיה ועליך להביע הודיה בכל יום, נענים

  .סיפק לך ולאהוביך את צורכיכם

  

שאל את עצמך מה אתה צריך כדי לברוא , בהודיה, לאחר שהצרכים הבסיסיים הללו מולאו, עכשיו

אילו דברים פשוטים תוכל לבקש אשר יוכלו .  לךהודיה והערכה גדולות אף יותר כלפי מה שכבר יש

  .להעצים את ההערכה שלך לשפע ולאהבה שיש לך כבר בחייך

  

וזו פרספקטיבה . אלא במה שיש לך, אנו מתמקדים כאן לא במה שחסר לך, נשמה יקרה, אתה מבין

רץ קובע משום שהחוזה שלך עם כדור הא. האישי שלך מסבל לשלווה" מעבר"זה ה, נכון. שונה לגמרי

כולם מרגישים זכות , בעולם המודרני, כמובן. שהצרכים שלך יסופקו בזמן שאתה חווה את החיים

לחוות זאת ברמה הגבוהה ביותר של הנוחות החומרית ומרגישים מקופחים במידה והדבר לא 
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משום שתחושת הכישלון היא עזה אם אינך משיג , ודבר זה מוביל לסבל נוסף של השכל. מתרחש

  .של עושר ונוחות חומריים שמייצגים סגנון חיים של הצלחהרמות 

  

האם תביט לאחור ותראה את כל , כאשר תעזוב את הפלנטה, אדם יקר, אתה עשוי לשאול את עצמך

או האם תביט לאחור ותראה את , את כל הדברים שהיו בבעלותך, הנוחות החומרית שהייתה לך

  ?האהבה והשמחה שחלקת עם אחרים

  

. כמו למעבר אל החמלה, "קוונטית"כך במעבר למציאות -השינוי הגדול אינו עוסק כל, דברלאמיתו של 

אני מושלם כפי שאני ואני : "אתה אומר, כאשר אתה מתחיל בעצמך. הן כלפי עצמך והן כלפי אחרים

כאשר תוכל להפנים שעוצמת !" אלוהים הוביל אותי לכאן. נמצא במקום המושלם עבורי בזמן הזה

אז תוכל לעצור ולהודות , אשר בך בראה את המקום בו אתה נמצא ואת מה שאתה עכשיוהאלוהים 

  .במקום את החוסר והכאב, תוכל לראות את הפלא והנסים. על מה שיש לך

  

במידה רבה מאוד לבצע פריצת דרך אל " נדחף"אתה אכן , כעת נאמר שבזמן זה של התפתחות מואצת

כדי שתוכל לוותר על השכל ועל ,  כמעט בלתי נסבלאתה נדחף לכדי מתח. תוך תודעת החמלה

כאשר אתה נכנס . ולהיכנס אל תוך מרחב הלב של ההודיה והיצירתיות, הדרישות והאשליות שלו

מה שיקל -לדבר, לעוד משהו, השכל מפסיק את דרישותיו האינסופיות למשהו אחר, לחמלה יצירתית

  !הכאב הוא אשליה, משום שכן... על הכאב

  

האם אינך יכול לראות שיש לך כל שדרוש כדי להיות . הוא שינוי בתודעה" שינוי"ינו בשם מה שכינ

, ואם אתה יכול. היופי והשלווה שסביבך, האם אינך יכול לראות את השמחה. מאושר על כדור הארץ

, את הכאב והסבל שבראת. זאת" לראות"האם אתה יכול לחלוק זאת עם אחרים כדי שגם הם יוכלו 

ואינך רואה את היופי ואת , הכאב והאובדן, אתה רואה רק את המחסור. מצעות השכל שלךבראת בא

  .בכל יום, המתנות שניתנות בכל רגע

  

אם רק , היקום הוא מקום של עושר אינסופי. המקור מעניק את מתנות האהבה והשפע שלו כל הזמן

להרגיש בשפע המתנות כאשר אתה מכבה את השכל ומתחיל . תאפשר לעצמך לחוות את העושר הזה

  .השכל שוב אינו ממשיך לדרוש והנשמה מסוגלת ליהנות מהעושר של מה שנברא, שניתנות לך

  

, שחרר את אופן האנרגיה הישנה שבו אתה רואה את עצמך כקורבן סובל של הנסיבות, נשמה יקרה

טליגנטית ישות מורכבת ואינ, אתה שיא של התפתחות רוחנית וחברתית. וראה את עצמך כפי שאתה

ואלוהים , ניצוץ של יצירתיות רחומה, חלק מהמהות האלוהית, בפשטות רבה, אבל אתה עדיין, ביותר

  .מחזיק בך באור ובאהבה כל העת

  

אתה תראה שאין דבר . כל השאר יסתדר עבורך, אם תוכל להביא את עצמך למקום של חסד פשוט

ר את רצונך להתגלמות של הרצון אתה תשחר. שעליך לעשות ואין מקום אחר שבו עליך להיות
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בהרמוניה עם , כפי שצריך להיות, ואתה תדע שהכל יתגשם לטובת הכלל הגבוהה ביותר, האלוהי דרכך

  .האהבה הבלתי מותנית והחמלה היצירתית

  

ודבר זה בתורו יוצר מרחב לבריאה של , ויתור זה על השכל והרצון מפנה מקום להודיה ולשמחה

כך , כך שככל שתרבה לחוות הודיה ועליזות, והב לברוא נסים ושמחה רבהכיוון שהיקום א. נסים

  .היקום יצטרף ויביא אליך דברים רבים יותר בגינם תוכל לחגוג ולשמוח

  

. ואפשר לרצון האלוהי להדריך את צעדיך, שחרר את מה שאתה חושב שאתה צריך: אנו אומרים גם

הפנימי שלך לכיוון חדש " המצפן" מחדש את אתה עשוי לגלות שדבר לא מתרחש בעת שאתה מכוונן

ככל שאתה פותח את לבך ואת , אתה תגלה שהדברים יתחילו לנוע בכיוון חדש, אבל לאחר זמן. זה

  .ישותך להרפתקת החיים הגדולה והיצירתית

  

החיים אינם אלא המקור החוקר את ממדי האור שהיו הפעולות , זה עד כדי כך פשוט, יקר, כן

החיים שלך הם פשוט חקירה של מקום זה שבו אתה מוצא , ולכן. של חמלה יצירתיתהראשונות שלו 

, והסבל הם" החשכה. "והכרה באהבה שקיימת בכל דבר ודבר בממד שמחה זה המלא באור, את עצמך

בריאות של השכל כתשובה לפחד שצץ כאשר החקירות הופכות אינטנסיביות והישות , ותמיד היו

אבל הוא , הפחד הוא דרך לעצור ולהישאר באותו מקום. ה ובהתפתחותהמרגישה מאותגרת בצמיחת

  .אינו מביא לצמיחה שהיא טבע האור האלוהי

  

ברגע שאתה תופס את מהות , אבל התכוונו להראות לך עד כמה הדבר פשוט, הייתה זו שיחה ארוכה

מור להיות הוא היה א, הוא מעולם לא היה אמור להיות קשה. החיים והמסע הרוחני של הנשמה

אז תוכל , אם תוכל לשחרר את הצורך של השכל לדרוש ולשלוט. התגלמות פשוטה ובריאה משמחת

  .לחוות את החיים בדרך זו

  

אבל אתה חייב להתחיל בהודיה ובפשטות ולברוא בחמלה , אתה יכול לקבל את כל שאתה רוצה

השכל ולהביא אותך לידי העצמי אנו מקווים שנוכל לחלץ אותך מאחיזת , נשמה יקרה, לכן. מנקודה זו

ושכל , אלא הרוח והאלוהי, שם תוכל לראות שלא אתה הוא שמכלכל את משפחתך, המלאכי שבפנים

שעליך לעשות הוא להודות על שיתוף הפעולה ואז לעבוד כדי לקדם שיתוף פעולה זה בדרכים 

  .שמביאות שמחה לכולכם

  

כולם טובים . צמי נמוך ואי יכולת להיות טוב דייךשל השכל לגבי ערך ע" הסיפורים הישנים"שחרר את 

שחרר . אזי זה מה שיהיה בחייך, ואם אכן תעשה זאת, דיים כדי להיות אהובים ולקבל את צורכיהם

עשה מאמץ מודע לשחרר את כל התחושות . הספק והשליליות, את כל האנרגיות של האשמה

א ברכות אינסופיות עבורך ועבור כל ותברא את מרחב ההודיה והחסד אשר יבר, והמחשבות הללו

  . הסובבים אותך
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א שלך כאשר תכנית האב "לחיים שהוכנסה אל תוך הדנ" הנוסחה"זוהי , נשמה יקרה, זה כה פשוט

ממתינה שתראה עד כמה פשוט הדבר , והיא עדיין שם. הגדול] כך[ידי האלוהים -המקורית הופעלה על

  . א ממקום של חסד וחמלה יצירתיתמקבל ובור, כאשר אתה מאפשר, יכול להיות

  

אתה . אתה אהוב מאוד ואתה מוגן בכל צעד. ובכך אנו עוזבים אותך עתה בחיבוק של אהבה ושל אור

  !ואני ממתינים לבריאות שלך בשמחה ובאהבה, גם מאסטר אור עוצמתי
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        הופכים למלאכים אנושייםהופכים למלאכים אנושייםהופכים למלאכים אנושייםהופכים למלאכים אנושיים

  א שלכם"את הדנ" מפעילים"אתם תזוזות ושינויים בעת ש

  המלאך הנעלה מיכאל

  

  

ידי המלאך הנעלה מיכאל כחלק -א והאנרגיות החדשות ניתן על"מידע זה על הדנ, עובדי אור יקרים

  .הוא מוגש כאן ברשות הלקוחות. משני תקשורים פרטיים

  

האדם .  לרפאןוהאם ניתן, שאל שאלות על מחלות תורשתיות או גנטיות, שהוא מרפא, האדם הראשון

  .השני שאל על פיות וכיצד בני האדם קשורים לממלכת הפיות באנרגיה החדשה

  

המלאך הנעלה מיכאל מנסה להסביר את התזוזות והשינויים הנפלאים שמתרחשים בתוכנו ככל שאנו 

יכולות של ריפוי וריפוי " מפעילות"נערכים עם האנרגיות החדשות העוצמתיות וכיצד האנרגיות הללו 

  .מי שרדומות בתוך כולנועצ

  

  .משחק עם האנרגיה של הפיות הוא בחירה נפלאה עבורנו בזמן הזה

  

        א וריפוי עצמיא וריפוי עצמיא וריפוי עצמיא וריפוי עצמי""""דנדנדנדנ

  

א "תחילה יהיה עלינו להסביר כמה דברים על הדנ, ובכן. אתה שואל אותנו עתה על מחלה תורשתית

א של כל אדם "נדיברנו בתקשורים שלנו על העובדה שהד. וכיצד מחלה מתגשמת וכיצד ניתן לרפאה

כל אדם יכול להסתמך על תבנית או תרשים מקוריים אלה ". תבנית לבריאות מושלמת"מחזיק ב

. הוא יכול להפעיל את התבנית הזאת בתאים שלו ובהילה של גוף האור שלו. לטובת בריאות ואושר

  .זוהי מתנת תהליך הטרנספורמציה וההתעלות

  

א שלו את התיעוד והפוטנציאל לכל "ם מכיל בתוך הדנאבל אנו יכולים להוסיף ולומר שכל אדם ג

והן חזקות יותר בשושלת משפחתית , "מיאזמות"אלה מכונים , בהומיאופתיה. מחלה וחולי אפשריים

  ". מחלות גנטיות"הרפואה מכנה זאת . מסוימת מאשר באחרות

  

ידי -נבחרו עלאנו יכולים לומר שאתם כפרטים אינכם חייבים לבחור באותה מחלה וחולי ש, כעת

שבתוך הרשומות " נתיבי ההתמכרות"קשה להתגבר על , נכון. השושלת המשפחתית שלכם

אבל ניתן לעשות זאת אם תקבלו החלטה מודעת ". האקאשה"המכונות בפינו , המשפחתיות שלכם

לרטוט עם תבניות הבריאות המושלמת במקום עם התבניות המעוותות של ההתמכרות למחלה כדרך 

משום שתכופות מחלה היא אך ורק דרך של שבירת הגוף הפיזי כדי שהנשמה תוכל . מגלגולשל בריחה 

  .להימלט חזרה לעולם הרוח לפני שזמנה על כדור הארץ הושלם
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בכדור הארץ . האדם הממוצע מקודד בתוחלת חיים בריאים ורגילים של בין מאה למאה ועשרים שנים

ככל שבני האדם יתחילו לחיות חיים , נים או יותרהחדש קרוב לוודאי שמספר זה יעלה למאתיים ש

  .מאוזנים יותר ויקבלו בחירות טובות יותר בכל הקשור לבריאותם ולאושרם

  

ושאין הצלחה או , כדי להשיג זאת" לעשות"אבל אנו גם רוצים שתדעו שאין שום דבר שאתם חייבים 

, יות למחלה ולמוות ארציהעבודה שלכם היא רק להביע את הכוונה לשחרר את ההתמכרו. כשלון

כחלק מתהליך , בהדרגה. ולקבל החלטה להיערך עם תבנית הבריאות והרווחה המושלמות

ואין זה משנה מהם התנאים שייתכן , אתם תגלו שהגוף שלכם שב לבריאות ולרווחה, הטרנספורמציה

  .לגוף שלכם יש את היכולת לחזור לאיזון ולהשיב לעצמו את בריאותו. וירשתם

  

אשר , א שלכם קיימות כמה יכולות מופלאות לריפוי ולריפוי עצמי"בתוך ספריית הדנ, יקירים, הלמעש

, לרוע המזל. נשכחו ואבדו ככל שבני האדם בחרו בנתיב הבריחה הקל באמצעות מחלה ואלימות

הן עודדו אתכם לראות את החיים על כדור . הדתות שלכם עודדו מצב זה, באלף השנים האחרונות

הנשמות שלכם בחרו דרכים , אי לכך. ולראות את החיים ברוח כמטרה, שורים לרוע ולסבלהארץ כק

ככל שאתם לומדים לכבד את החיים הארציים ולכבד את , עכשיו. להרוס את הגוף ולשוב אל הרוח

והם ישרתו , אתם תתחילו להזין אותם כראוי להם, הגופים האנושיים שלכם כמתנות גדולות מהמקור

  .אתכם היטב

  

, אתם תפסיקו למלא אותם ברעלים, ובעת שאתם מתחילים ליהנות מהחיים ולכבד את גופכם

אז האנושות תפעיל . והם יהפכו לכלים נקיים עבור זרימת כוח החיים של הרוח, חומריים ורגשיים

פעם נוספת את היכולות המופלאות של הריפוי העצמי והתיקון העצמי שקיימות בתוך רשומות 

  . א"הדנ

  

כל שהוא עשה היה לזמן . רו כיצד המורה הדגול המכונה ישוע או ישו היה מסוגל לרפא באופן מיידיזכ

משום שבתוך כל גוף . את עוצמת המקור האדירה ולהפעיל את מנגנוני הריפוי העצמי שבגוף האנושי

דם ואת עוצמה זו זימן ישוע בכל א, אנושי נהדר מצויה העוצמה המקורית של המקור לרפא ולברוא

  .הם ריפאו את עצמם כאשר יכולות הריפוי העצמי שלהם הופעלו, משום שנכון, "התרפא"ש

  

הגיע הזמן להתחיל להבין , ואכן. אלה שיבואו אחריו יחוללו נסים גדולים אף יותר, כפי שישוע אמר

, "מאסטר אור"או " ילד אור"אלא שהיא מוכלת בתוך כל , שעוצמה מופלאה זו לא שכנה בישוע לבדו

  .כפי שאנו מכנים את הישויות המשיחיות על כדור הארץ בזמן הזה

  

אלא את התקווה הנולדת " ריפוי קסם"אנו מקווים שאתם מבינים שאיננו מציעים , נשמות יקרות

  .א האנושי ותוכנן כחלק מהתבנית המקורית"מההבנה שריפוי קסום הוא אכן חלק מהדנ
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זה עליכם להיות מסוגלים לאפשר לאש הכחולה של אך אנו שבים ואומרים שכדי להפעיל מנגנון 

והדבר מחייב שהכלי הפיזי שלכם יהיה , א שלכם"המקור להיכנס אל תוך ישותכם ולהפעיל את הדנ

עבודתכם היא להפוך את , לכן. חזק דיו כדי לשאת את עוצמת להבת הריפוי הכחולה של המקור

  .גופכם חזק דיו כדי לשאת להבת ריפוי זו

  

ילדי הכוכב הכחול שהחלו להתגלגל , ם לומר גם שרוב הילדים החדשים שנולדים עתהאנו יכולי

יש להם את יכולת הריפוי . מכילים את הלהבה הכחולה בתוך ההילה והגוף שלהם, 2006- ו2005בשנים 

במידה , והוא יופעל, העצמי ואת היכולת לשמר את האיזון המקודד בתוך התאים והאקאשה שלהם

משום שהלהבה הכחולה היא אך ורק האנרגיה . ם לשאת מטען חשמלי גבוה זהוהם חזקים דיי

  .במקומות בהם אפשר והתבנית ניזוקה" בוראת מחדש"החשמלית או היצירתית של המקור אשר 

  

העבודה שלכם עתה היא לנקות את הגוף ולשמר אותו ברמה של כוח ובריאות אשר בה , כבני אדם

או כאשר בחירות נשמה ישנות יתגשמו ויגרמו , ר קיים נזק מכנימנגנון הריפוי העצמי יופעל כאש

, אזי יהיה עליכם לנקות דפוס זה, או דפוס משפחתי ישן מופעלים" מיאזמה"אם , כמובן. למחלה

לשחרר את אותה התמכרות ולקבל בחירה ברורה לחיות את מלוא תוחלת החיים שלכם בבריאות 

הקשורה , עכשיו הן מיאזמת הסרטן ומיאזמת האיידסהשכיחות ביותר " המיאזמות. "ובחיוניות

מיאזמות אלה מופעלות כאשר הנשמה בוחרת לחדול להימצא כאן ומחפשת דרך . למיאזמת העגבת

כך , ואנו יכולים לומר שהבחירות הללו יכולות להתקבל ברמה קבוצתית או קולקטיבית. לעזוב

  .לה לקבל בחירות אלה גם עבור ילדיהשאוכלוסייה שלמה יכולה ללקות בהתמכרות למיאזמה ויכו

  

אלה הן , בהחלט לא. ידי תהליך הגיוני-איננו אומרים שאלה הן בחירות מודעות שמתקבלות על

. בחירות נשמה שמתקבלות כאשר הנשמה מרגישה חרדה ומבוהלת ואינה רוצה עוד להמשיך בגלגולה

עור החולים בסרטן עולה במקומות וכך אתם מגלים ששי, התמכרות זו" לתפוס"דור שלם יכול , ואכן

משום שזו הבחירה שהנשמות האלה קיבלו , או שמחלת האיידס גוברת באזורים מסוימים, מסוימים

קשה לכם לשנות דפוס זה ולקבל את הבחירה המודעת להפעיל , נכון, ולכן. כדי לברוח חזרה אל הרוח

  . את תבנית הבריאות ולחיות את מלוא תוחלת החיים שלכם

  

. נועזים וחזקים, עליכם להיות אמיצים. כבני אדם עליכם להזין את תכונות הלוחם הרוחני,  לכלמעל

, הנשמה שלכם לא תיבהל, אז. עליכם לבטוח שהמקור והתכנית האלוהית על כדור הארץ יטפלו בכם

ואתם לא תבקשו , ולא יהיה עליכם לחפש תרופות ורעלים אחרים כדי להדחיק את הפחדים שלכם

  . את גופכם כדי שתוכלו להימלט חזרה אל הרוח קודם זמנכםלשבור

  

מידע זה יסייע לך בעבודת . מדוע אנו אומרים לך את הדברים הללו, כמרפא, אנו מקווים שתבין

משום שזמן המחלה . יסייע לאחרים לקבל את הבחירה בחיים כחלק מודע מהריפוי שלהם, הריפוי

דור הארץ יהיו אלה אשר יקבלו את הבחירה המודעת ואלה אשר יישארו על כ, והסבל כמעט ותם

ואשר יפתחו את האומץ והנחישות לחיות חיים אלה ואין זה משנה מה הם האירועים , בחיים
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כאשר הם יקבלו את ההחלטה שלהם ויקיפו את עצמם באחרים אשר , וכמובן. שמתרחשים סביבם

חרדה , ועים יותר ויהיו פחות מתחאז החיים שלהם יהפכו שלווים ורג, קיבלו את החלטתם גם כן

  . ובהלה אשר יגרמו להם לרצות לעזוב את הפיזי

  

תמיד טוב להתחיל לעבוד איתם על השאלה מדוע קיבלו ברמת , עבור אלה המצויים במצב של מחלה

, אין בכך כל טעם. אם הם פתוחים לכך, אלא בעדינות, לא בדרך מאשימה, הנשמה את ההחלטה לעזוב

זכרו שכדי להגשים . ורם לאדם להרגיש תחושת אשמה בכל הקשור לאחריותו למצבואם הדבר רק ג

ידי יצירת -ואין טעם להגביר פחד זה על, הנשמה חייבת כבר להיות במצב של פחד וחרדה, מחלה

בושה , בחירה לברוח מאנרגיות של אשמה, שהיא ככלות הכל, לגבי הבחירה" האשמה"אווירה של 

  . תמיכה והגנה, ח הטהור בו הם יכולים למצוא אהבהופחד ולחזור לעולם הרו

  

, ולהיות חופשי מרעיונות כלשהם של אשמה, לכן כל תהליך ריפוי חייב להציע אהבה ותמיכה אלו

ותהליך אוהב ואכפתי של קבלת בחירה , זו צריכה להיות בחירה עדינה ואוהבת בחיים. בושה ומתח

  .ניתן יהיה להפעיל את להבת הריפוי העצמיוקבלת תמיכה בעת חיזוק הגוף כדי ש, בחיים

  

        א ואנרגיית הפיותא ואנרגיית הפיותא ואנרגיית הפיותא ואנרגיית הפיות""""דנדנדנדנ

  

אינך באנרגיה הישנה ואינך מצויה עדיין לגמרי . את אכן צודקת, "לא כאן ולא שם"כאשר את אומרת 

  .א שלך"והופכת לאיטך למה שבחרת מתוך ספריית הדנ, את נעה ומתפתחת. באנרגיה החדשה

  

, ובכן? למה הכוונה. שהיא צורה נוספת של מלאך אנושי... ש ופייהאת הופכת לבת כלאיים של בת אנו

  .ולכן נענה, את שאלת אותנו מהו החיבור שלך לממלכת הפיות

  

ונכון כמה מהמדריכים שלך הן , היינו אומרים שיש לך חיבור קרוב לממלכת הפיות" אנרגיה הישנה"ב

והם , "עוזבים"המדריכים שלהם , כאשר אנשים נעים אל המעבר, כפי שאת יודעת, ובכן. פיות

את הפכת , את מבינה. הם מצויים בתוכך. הם נכנסים פנימה, ובכן? לאן הם הולכים. מרגישים לבד

אבל קיימת . אך את עדיין בת אנוש, אחד עם העצמי הגבוה שלך וגילמת את המהות האלוהית שלך

של כל המינים " ההיסטוריה "א מצויה"בתוך הדנ. א"בתוכך ספרייה נפלאה של אפשרות המכונה הדנ

ואת יכולה לזמן את הפוטנציאל הזה , ממלכת הפיות קיימת בתוכך, לכן. שחיו אי פעם על הפלנטה

א "את הפוטנציאל הזה בדנ" מפעילה"ידי כך שאת -בת אנוש על/את בוראת את עצמך כפייה. מבפנים

  !שלך

  

יה הפנימית שלך ולזמן את הישויות את יכולה להיכנס לספרי. פשוט באמצעות כוונה? איך זה נעשה

וכך הן . המצויות בתוכך והן תעבודנה איתך במשימה הנבחרת שלך של בריאת גנים עבור הפלנטה

  .לבת כלאיים של פייה ובת אנוש... ואת הופכת להן...  לקול הפנימי שלך... הופכות למדריכות שלך
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, א אשר ימשכו אותך יותר מכל"י הדנהדבר תלוי כמובן בשושלת ובגנטיקה שלך בכל הקשור לדפוס

הבריאה העצמית עם הרוח באנרגיה " נס"זהו . כיוון שאת יכולה למשוך אליך כל דבר שאת בוחרת

  .החדשה

  

שהנסים יופיעו בעת שאת יוצרת קשר , ככל שאת עובדת עם האנרגיה המקודשת הזאת, את תגלי

את תראי את שובו . פשוטו כמשמעו, תפרחים יצוצו היכן שאת הולכ. שלך" הפייה"אמיץ עם עצמי 

  . משום שאת תראי זאת בתוך עצמך ובחייך, של קסם מערכת היחסים בין הטבע ואלה הדואגים לו
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  צפני הגביע

  שיחה עם המלאך הנעלה מיכאל

  

 מאפשרים לנו צפני הגביע. הפעלות צופן הגביע הן חלק חשוב מהמעבר שלנו לצורה מלאכית אנושית

ובכך להביא את עצמנו לכדי איזון מלא ושלם , לבצע אינטגרציה של האנרגיה המשיחית הנשית

כאשר ביקרתי בחבל לנגדוק בשנת . ולהיות מסוגלים לחיות בממד החמישי בדרך מאוזנת ויצירתית

ה הייתי מודעת מאוד לשמחה עצומה שנבע, "המגדלנה"החלק שבדרום צרפת הידוע כארץ , 2007

בעת שמתקרב הזמן בו האנושות תכיר ותוקיר פעם נוספת את האנרגיה , כמעט מכדור הארץ עצמו

ועכשיו הגיע , אזור זה בצרפת החזיק באנרגיה המשיחית הנשית במשך שנים רבות. המשיחית הנשית

ואל לב כל אדם על הפלנטה , הזמן לאנרגיה זו להיטמע מחדש אל רשת הלב הגלובלי של הפלנטה

וזמן לכל אחד מאיתנו לתבוע לעצמו , זהו זמן של ריפוי גדול עבור הלב הפלנטרי.  לאמת זוהפתוח

מטרת שיחה זו עם המלאך מיכאל היא . מחדש את האנרגיה המשיחית הנשית האלוהית שבתוך לבנו

  . 2008להעניק מידע נוסף על ברכה זו של טרנספורמציה שניתנה לנו בשנת 

  

שהיוו חלק חשוב מהטרנספורמציה של " צפני האינסוף"דיברנו על , 2007שנת , בשנה שעברה: סליה

האם תוכל להסביר לי כיצד אלה ". צפני הגביע"דיברת על , 2008, השנה. בני האדם למלאכים אנושיים

  ?קשורים ומה המשמעות שלהם עבורנו

  

מסוימים או " צפנים"עבדנו כדי להפעיל , 2007בשנת . אשמח לעשות זאת, בהחלט, כן: המלאך מיכאל

, ניתן לתאר זאת כמודעות לאינסופיות הזמן והמרחב. א שלכם"מערכי מידע שאתם נושאים בתוך הדנ

אפשרו , א וגוף האור"הפעלות אלה בתוך הדנ". צפני האינסוף"ולכן קראנו להם , כפי שהסברנו לכם

 המורשת לבני האדם להצית באופן מלא את גוף האור הגלקטי ופעם נוספת לתבוע לעצמם את

  . דבר שהוא חלק מהתכנית המקורית עבור האנושות, הגלקטית שלהם

  

ידי המקור באמצעות מלאכי -שוב על פי התבנית המקורית שלכם שתוכננה על, 2008בשנת , כעת

אשר מטעינים מחדש את אותו " צפני הגביע"אנו מוסמכים להפעיל את מה שכינינו בשם , האלוהים

לכן . האלוהי שנותן לכם את היכולת להשיג תודעה קוסמית מלאהחלק של תבנית שלמות האדם 

מדובר שוב . תבנית המלאך האנושי מופעלת פעם נוספות לכדי הפוטנציאל המלא שלה, בנקודה זו

וזאת לטובת התפתחות נוספת , בעניין של קבלה ישירה מהשמש המרכזית של צפני האור החדשים

אתם תתחילו אפוא בתהליך , 2012עד שנת , מעברבתקופה זו של , אי לכך. בצורתכם החדשה

באמצעות עבודה עם צפני ההתפתחות החדשים לטובת בריאה של שפע באמצעות הקהילה על 

  .הפלנטה שלכם

  

  ?"צפני הגביע"מדוע הם נקראים : סליה
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עצמו הוא תפיסה ממערכת הדימויים " הגביע. "זו שאלה טובה, בהחלט, כן: המלאך מיכאל

. והוא סמל לאמת שהסתתרה מהאנושות במשך שנים רבות, ל העולם הנוצרי המערביהארכיטיפית ש

ברצוננו לומר ? "הגביע הקדוש"מדוע מחפשים המחפשים אחר ? היכן הוא מוחבא? מהו הגביע

ובשעה שאתם מתעלים למודעות , "הגביע הקדוש"שאתם עצמכם , כפי שעשינו בעבר, בפשטות רבה

זה היה לב ההוראה של . אתם משלימים את החיפוש והופכים לגביע, הפוטנציאל שלכם כמלאך אנושי

במטרה להעניקה לכל האנושות כמתנת אור , שהיא הביאה לצרפת) מריה מגדלנה(מרים המגדלית 

האמת של המגדלנה , ידי אלה שבחרו נתיב עוצמה ושליטה אחר-אבל בשל הרדיפות על. מהמקור

  .הועברו מדור לדורהוסתרה והוצפנה בסיפורים ובשירים אשר 

  

מריה מגדלנה הגיעה למערב מתוך כוונה . ברצוננו להרחיב כאן על ההוראה של מריה מגדלנה באירופה

כוונתנו גם לתפקיד המקודש שלה , ובכך אין כוונתנו רק לישוע כמשיח. להפיץ את הוראת המשיח

, בעצמה" ם משיחיאד"או " המשיח"היא הייתה . כחלק הנשי של השותפות המשיחית או המקודשת

ידי הפצת הרעיון -ידי אלה שרצו להשיג שליטה על-ונמחקה על, ידי החסידים שלה-ואמת זו הוכרה על

בדרך . ולסלק את האנרגיה המשיחית הנשית והיבט האם של המקור, אב גברי-של משיח גברי ואלוהים

עות הכנסייה הוראת המשיח שהועברה באמצ, מחצית מהאמת של האנרגיה המשיחית הוסרה, זו

  .ומטרתה הייתה להבטיח את השליטה והעוצמה הגבריות, "למחצה"הרומית כללה רק אמיתות 

  

שקיבלתם במערב היא רק ההיסטוריה של אלה שסגדו לאנרגיה המשיחית " ההיסטוריה"וכך הוא ש

ע ידי מתקפות טרור מתוכננות כנגד אלה שנשאו את היד-הדבר הושג על. היא אינה מאוזנת. הגברית

במשך כמעט אלף . ידי מריה מגדלנה-של האמת השלמה של האנרגיה המשיחית הנשית שנישאה על

, כל אלה שסגדו לאמת שלה או שהתחברו לאנרגיה המשיחית הנשית או לעקרון האלוהים הנשי, שנים

של , ידי גברים-הנשלטת על, כל שנותר היה גרסה לא מאוזנת, עד אשר בסופו של דבר. נרדפו והומתו

  .אותם אתם מכנים בשם ישו ומריה מגדלנה, מתנה המקורית של הוראת המשיח של ישוע ומריםה

  

כן הוא -פי-על-ואף, נתיב השירות אשר מפעיל את האנרגיה המשיחית הנשית אבד ונשכח זה מכבר

שהיו חלק מהתרבות של אזור זה של צרפת " האהבה האצילית"שוהה עדיין באגדות הגביע ובמסורת 

שמספרים על החיפוש אחר הגביע ועל האביר המשרת את הגבירה , סיפורים אלה. בינייםשל ימי ה

הם מטפורות לנתיב האלוהי לאחדות הרוחנית עם המקור באמצעות שירות הניתן לעיקרון , האהובה

הייתה נושאת האנרגיה של האלה " הגבירה. "האנרגיה הנשית האלוהית או היבט האם של אלוהים

ידי אימוץ טוהרה -על, הגבר היה מוצא את נתיבו לאלוהות, ידי השירות שניתן לה-לוע, האם האלוהית

כל אחד מכם שמשרת את עקרונות , בדרך דומה. ויופייה של האנרגיה הנשית האלוהית שבתוך עצמו

ולהתחבר ללהבה הזהובה , לומד לצעוד בנתיב היצירתי של האנרגיה הנשית האלוהית, היופי והחסד

ה אשר מאחדת את האנרגיה הנשית האלוהית והאנרגיה הגברית האלוהית בלב של האהבה הנעל

  .האלוהים
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, ונתיב שלימד את הגבר להוקיר את האישה כשער לאנרגיית המקור האלוהית, היה זה נתיב מכובד

ידע שהחיפוש שלו הוא , הגבר או המחפש. ולהוקיר את האנרגיה הנשית העדינה והתומכת שלו עצמו

ושהשירות שלו את האהובה אינו קשור למיקוד מיני אלא , הה יותר וחכמה רוחניתאחר אהבה גבו

דבר זה היה שונה אפוא מאוד מההוראה של הכנסייה שהתמקדה באנרגיה . למיקוד של הלב והנשמה

אין זה פלא , לכן. הן שער לרשע ולקלון, ידי הגברים-אלמלא נשלטות על, שקבעה שהנשים, הגברית

  .הכחיד את אלה שצעדו בנתיב האנרגיה המשיחית הנשיתשהכנסייה ביקשה ל

  

נתיב הגביע או הצפנים שנושאים את הנתיב לאלוהות באמצעות שירות , אפילו כיום, כן-פי-על-ואף

אתם תלמדו להוקיר ולכבד את , כפרטים. מרכיב האם האלוהית של המקור מופעלים מחדש

כנתיב , ובאמצעות נשים, יה הנשית האלוהיתכפי שהיא באה לידי ביטוי באמצעות האנרג" האהובה"

האמת , אתם תלמדו לשרת את היופי, כקולקטיב. של שירות רוחני לאור האלוהים שבתוך לבכם

האוהבות והתומכות של , ובאמצעות שירות זה לשלב פעם נוספת את האנרגיות העדינות, והאהבה

  . וא תמיכה ושפע לכולהדבר יאפשר לכם לבר. היבט האם של המקור אל תוך החברה שלכם

  

אותה כוס , וכן". ארוחה האחרונה"בדרך כלל הגביע נחשב לכוס בה השתמש המשיח במה שידוע כ

" דם"משום שכוס הזהב מהווה כלי קיבול ליין המקודש שמייצג את , "הגביע"היא סמל לרעיון של 

או של הזרימה , יחיםהמש" דם"הגוף האנושי הוא כלי הקיבול המקודש או הגביע של , ולכן. המשיח

ושפתחו את עצמם לקבלת האלוהות שלהם " נמשחו"המקודשת של הנשמה והרוח באלה אשר 

זה . זו העוצמה לברוא ולהיות בורא בשם המקור. והעוצמה היצירתית המתלווה לידע של אלוהות זו

  .סוד הגביע אשר מוחזק בתוך כל אחד מכם כמלאכים אנושיים

  

היא ההכרה שהגוף הפיזי , ישוע או ישו, ה מגדלנה והלהבה התאומה שלהמהות ההוראה של מרי, לכן

  .הוא הגביע עצמו, א"על דפוסי השלמות האינסופית שלו המקודדים בדנ, שלכם

  

  ?ברצוני לשאול מה הקשר שבין אנרגיות הלהבה התאומה וצפני הגביע, אם כך: סליה

  

ו לפלנטה כדי להיות מראה או השתקפות של הגיע, או ישו ומריה מגדלנה, ישוע ומרים: המלאך מיכאל

היה זה הכרחי לגמרי שהם יגיעו יחד כדי . האמת האלוהית של הלהבה התאומה הנצחית של המקור

  .להיות השתקפות של הקטבים המאוזנים של אנרגיית המקור

  

בתוך " כובתה"היה שהלהבה הנשית או הקוטביות הנשית דוכאה ו, כפי שהסברנו, אולם מה שאירע

וגרסה של תורת המשיח המבוססת על הקוטביות הגברית לבדה תפסה שליטה בתרבות , א שלכם"הדנ

הייתה זו אנרגיה לא מאוזנת והיא הסתמכה על האנרגיות הגבריות הלא . המערבית בצורת הנצרות

האנרגיות " ניצול"את האלימות ואת , היא הזינה את תאוות הבצע. מאוזנות של השליטה והכוח

בין אם בנשים או בעמים ילידים באמצעות האנרגיות הדומיננטיות של , "החלשות"הנשיות 

כך , חלק מתהליך ההתעלות הוא להעצים פעם נוספת את האנרגיה הנשית. הקולוניאליזם והעבדות
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ולהעצים את האנרגיה הגברית כדי . ידי כולם-האם תורגש שוב על-שעוצמה היצירתית של האלוהים

ולא יהיו רק לוחמים אלא גם ,  פעם נוספת את העדינות והיופי שלהםשהגברים יתבעו לעצמם

  ".אהובה"משוררים וטרובדורים ל

  

  ?את צפני האור הנשיים האלוהיים בגוף האנושי" לכבות"כיצד ניתן היה : סליה

  

ידי השיטה הפשוטה של הריגת כל אלה שהפעילו ושנשאו את הצפנים הללו -על: המלאך מיכאל

כל אלה שנשאו את הצפנים הגנטיים של המגדלנה וההוראה , במילים אחרות. בחייהם ובעבודתם

אשר , הכנסייה שכוננה בשם האנרגיה המשיחית הגברית יצאה למתקפת טרור ארוכה באירופה. שלה

ידי האנרגיה של -בה הומת כל מי שתמך באמת של האנרגיה הנשית האלוהית כפי שהיא מיוצגת על

והושמדו כמעט , הם עונו והומתו ככופרים וכמכשפות. וחי לאורה, לוהיתהאנרגיה הנשית הא, מגדלנה

  .לחלוטין

  

השכל האנושי למד שכדי לשרוד /והגוף, א"זה הועבר בתוך הדנ" מידע", במהלך ההתפתחות האנושית

והתשדורות , א כובו"הקולטנים הנשיים האלוהיים שבדנ, וכך. קוטביות נשית אלוהית זו" לכבות"עליו 

התשדורות לאיזון קוסמי מגיעות , לרוע המזל. האלוהית מהשמש הגדולה שוב לא התקבלושל האם 

האנושות חייתה עם דימוי מעוות של האנרגיה הנשית האלוהית , וכך. האם-מהאנרגיה של האלוהים

, היה זה דימוי שתיאר את המגדלנה הקדושה כפרוצה. ידי אנרגיה גברית לא מאוזנת-שנבראה על

, לכן. לחוסר עוצמה ולביטוי של היצירתיות שלהן שאופשר רק ברמה הביולוגית" בותנשים טו"וקשר 

אפילו היום נשים רבות עדיין מחשיבות את הביולוגיה שלהן לצורה היחידה שבה הן מסוגלות לבטא 

, והן חוששות לתבוע לעצמן את העוצמה המלאה שלהן כישויות משיחיות נשיות, את העוצמה הנשית

  .תיות אלוהיות וכשותפות שוות לגברים ולאנרגיה הגבריתכישויות יציר

  

א האנושי "משום שהדנ, כסימוכין, א"הוא אוחסן בדנ. אולם ברצוננו לומר שמידע זה לא אבד מעולם

עם ההפעלה של הצפנים , בזמן הזה, וכך. מתוכנן להחזיק בכל המידע הנגיש לשם עיון מאוחר יותר

את הלהבה הנשית האלוהית " להדליק"האנושות מוסמכת שנית , ידי תשדורות אור מיוחדות-הללו על

  .ובכך זוכה בעוצמה לברוא איחוד מקודש פעם נוספת

  

  ?האם קיים קשר בין תהליך זה לבין תסמיני ההתעלות: סליה

  

, פעם נוספת" ניצת"א הזה מופעל מחדש לגמרי ו"בעת שסליל הדנ. בהחלט, כן: המלאך מיכאל

עליכם להתמיר . זה" כיבוי"לשחרר את כל הטראומה והפחד הכלולים במסר האנושות צריכה לנקות ו

הדבר מתקשר לא רק למערכות . א שלכם"התעללות וערך עצמי נמוך שאוחסנו בדנ, דורות של פחד

אלא לכל מצב שבו אנרגיה גברית חזקה עושה שימוש לרעה בכוחה ביחס , יחסים בין גברים ונשים

אשר , "קולוניאליזם"הייתה זו האנרגיה שכונתה בשם , י שכבר הוזכרכפ. לאנרגיה נשית חלשה יותר

חלק מהפעלות צופן הגביע חייב סליחה . בה מתיישבים גברו על אוכלוסיות ילידות ודיכאו אותן
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כדי , שחרור והכרה של אהבה וכבוד הדדיים, הוא מחייב שיתרחשו קבלה. ושחרור של היסטוריה זו

  . שכדור הארץ יחזור לאיזון

  

מאומות מתפתחות והמסורות " עובדי אור"יתרחשו חיבורים גוברים בין , בשנים הבאות, לכן

ידי ובאמצעות -אשר בו יושג איזון על, יהיה זה נתיב של כבוד הדדי. הרוחניות של העמים הילידים

אתם תראו בברור שהנתיבים שלכם הם אותם . אהבה וכבוד הדדיים לנתיבים הרוחניים אלה של אלה

  .ביםנתי

  

מטרת צפני הגביע היא להפעיל את התבנית המקורית לשלמות האנושית , אז כפי שאני מבינה: סליה

היא מכילה את האנרגיה הנשית האלוהית ואת האנרגיה הגברית האלוהית . ידי האלוהים-שתוכננה על

  ?מדוע דבר זה כה חשוב עבורנו עכשיו. באיזון מושלם

  

. אתם חווים את התודעה המלאה של האחד, נסים לממד החמישיבעת שאתם נכ, ובכן: המלאך מיכאל

, אחד זה הוא המקור. אתם מבינים ומרגישים שכולכם קשורים במסגרת הלב האחד והשכל האחד

ידי המקור כך שתהיו השתקפות או מראה -אתם נבראתם על. וכולכם אכן מוחזקים בתוך לב המקור

  .ארצית של אנרגיית המקור

  

או כפי , הוא מחלק אותה לקטבים של זכר ונקבה, ל את העוצמה היצירתית שלוכאשר המקור מפעי

כאשר האש היצירתית נושאת את האנרגיה הנשית , אש קוסמית ומים קוסמיים, שאנו מכירים אותם

  . האלוהית והמים היצירתיים הם עוצמת האנרגיה הגברית האלוהית

  

אל לבטא ולחוות את הקטבים האלוהיים של הזכר קיים פוטנצי, בתוך כל מלאך אנושי בגוף פיזי, לכן

והנקבה כהשתקפות של הבורא ולברוא מציאות על הפלנטה הזאת אשר היא בתורה השתקפות או 

  .מראה של גן העדן עצמו

  

זה התהליך בו מתעלה אדם לישות מלאכית אנושית ומביא את אנרגיות המקור האלוהיות שלו לכדי 

. ת העוצמה היצירתית של המקור ומאפשר לו להפוך לבורא עוצמתיהדבר מפעיל א. איזון בתוך הלב

ההבנה הטובה ביותר של הלהבה התאומה והאיחוד המקודש היא שמדובר בתהליך פנימי אשר בו , לכן

פרטים יכולים להפוך באמת להשתקפות של האחד או המקור והם יכולים לברוא איחוד מקודש 

" הלב המקודש"ומדיטציית " האיחוד המקודש"ה טבע ז. ועוצמתי זה של האנרגיות שבתוך הלב

  . 2007ידינו בשנת -שניתנה לכם על

  

היא שיש להבין שהלב הוא נקודה " הלב המקודש"דרך אחרת שבה הסברנו זאת ביחס למידע של 

האור , "שמיים על פני הארץ"הראשונה היא זו שבוראת . מפגש מרכזית לשתי ספירלות של אנרגיה

, 8ויוצר את הספרה , נישא לאנרגיות הנמוכות יותר מהגוף הארצי באזור הלבהמקודש מהרוח ה

  .כאנרגיות של השמים והארץ המאוחדות בכל אדם
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מתרחש כאשר האנרגיה " האופקי"הביטוי . של הלהבה התאומה" אנכי"ניתן לכנות זאת הביטוי 

. רגיות הנעות בספירלה נוספת של אנ8הנשית והאנרגיה הגברית מצטרפות בתוך הלב ובוראות ספרת 

שהוא אכן הסמל האזוטרי לכדור ,  שדומות לצלב בעל ארבעה צדדים8כעת יש לכם שתי ספרות 

כדור הארץ הוא הפלנטה שבה השמים פוגשים בארץ והיכן שהאנרגיה הנשית והאנרגיה , לכן. הארץ

  . הגברית מצטרפות כדי לברוא אושר עילאי ושמחה על המישור החומרי

  

האנרגיה הגברית שלטה באנרגיה הנשית ואתם הפכתם לא , ים והארץ היו מופרדיםהשמ, בעבר

מטרת . הזאת תועדה והופצה" ההתפתחות האבולוציונית"ולכן , א"מידע זה שודר אל הדנ. מאוזנים

כדי שההתפתחות האנושית תוכל , הפעלות ההתעלות הייתה לאזן מחדש זרמים אלה של אנרגיה

, כן. ולא בדרך הלא מאוזנת בה הלכה, מתוך היערכות עם המקור, קורילהמשיך על פי התרשים המ

אולם עובדי אור אוהבים ומסורים . הפלנטה הייתה משמידה את עצמה אם חוסר איזון זה היה ממשיך

כך שהפלנטה תוכל , לבוא לכדור הארץ ולסייע להשיב את האיזון על כנו, רבים הסכימו לעשות שירות

, שבמשך תקופת זמן, וכך היה. ההתפתחות באור החסד והאהבה של אלוהיםלהמשיך במעלה ספירלת 

עד , עוד ועוד נשמות מפותחות ואוהבות הגיעו לכדור הארץ כדי לבצע שינויים אלה כמיטב יכולתן

סוף כדור הארץ היה מוכן לקבל עירוי מסיבי של אור שהגיע עם ילדי האינדיגו -כל-אשר סוף

וזה התהליך המכונה . את כדור הארץ חזרה להיערכות מקודשת" להרים"העוזרים , והקריסטל

  ".התעלות"

  

? האם תוכל לתת לנו מידע נוסף על צפני הגביע ועל מערכות היחסים של הלהבות התאומות: סליה

אבל אתה גם הצעת שהן יכולות לחיות כמערכות , אני מבינה שהביטוי העיקרי שלהן מתרחש בתוכנו

  ?זו של ישוע ומריםיחסים או שותפויות כגון 

  

אחת המתנות הגדולות של צפני הגביע היא ההיערכות מחדש של האנושות עם , כן: המלאך מיכאל

כך שכעת יש לכם הזדמנות לברוא איחודים מקודשים אוהבים ומאוזנים , תבנית המלאך האנושי

  .שממוקדים בלב ובאנרגיית המשיח

  

, "להבה אחת" אנרגיית הנשמה שלהן ולהפוך למערכות יחסים אלה מאפשרות לשתי נשמות למזג את

מבוטאת באמצעות בני הזוג בשותפות מקודשת , הבאה לידי ביטוי בשני הקטבים של הגבר והאישה

  .ומסורה

  

. והגופים שלהן מתאחדים ברמה הפיזית, הנשמות ממזגות את אנרגיית האור שלהן ברמה הרוחנית

כאשר . ורחומה בביטויה, אשונה יצירתית מטבעההאנרגיה המינית באיחוד המקודש היא בראש ובר

אזי גם הן מהוות ביטוי של יצירתיות , של הגוף נכללות בשותפות" נמוכות יותר"אנרגיות מיניות 

ידי הגוף -כמו גם כבוד והוקרה עמוקים לביטוי פיזי זה של האלוהות המיוצגת על, ואהבה רחומה

  .הפיזי
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הוא , כאשר איחוד שכזה נברא. וג המאוחדים באיחוד מקודשהנושא השני הוא המחויבות שבין בני הז

מיזוג אנרגיות הנשמה לכדי אחדות בורא תבנית אנרגטית או . אכן מקודש ויש להתייחס אליו ככזה

אזי , טהורה ובהירה, כאשר האהבה היא מקודשת. בזכות עצמה" ישות"צורת אור גיאומטרית שהיא 

. א של הפלנטה והאהבה ממשיכה אל מעבר לחיי הגוף"נצורה גיאומטרית זו נטווית אל תוך הד

ואלה , א או באקאשה של הפלנטה"ידי ישוע ומרים קיימת אפילו היום בדנ-התבנית שהושארה על

מעירים אותה ויוצרים עמה , שמפעילים את צפני הגביע ומביאים את אנרגיות הלב שלהם לכדי איזון

ידי ישוע -הרת של האיחוד המקודש שהושארה עלהם יכולים להתחבר לגיאומטריה הזו, אז. קשר

  .ומרים כתבנית לאיחוד מלאכי אנושי

  

נמשכות זו אל זו , זו הסיבה מדוע נשמות תאומות שמיזגו את האנרגיות שלהן במסגרת איחוד מקודש

בעת שבריאת האהבה של הנשמה והאור שלהן קוראת להן לחזור , במשך תקופות חיים רבות

אלא העוצמה האנרגטית , ששבה ומאחדת אוהבים אלה" קרמה" אין זו .מהממלכות הרוחניות

ומקודדת אל תוך " אהובים"והאינסופית של אהבת נשמה גדולה המבוטאת באיחוד שתי הנשמות כ

  . שדה אור גיאומטרי

  

לכן ישוע המשיח אמר . לא נוכל להדגיש מספיק כמה עוצמתית ונצחית היא אהבת הנשמה

הנשמות אשר בחרו בחופשיות .  אין צורך בטקסים כסמל להתקשרות.שהמלאכים אינם נישאים

אם אין , ימשכו זו אל זו במשך תקופות חיים רבות, להיכנס לאיחוד מקודש במשך תקופות חיים רבות

או אם האיחוד עצמו שירת את מטרתו ואת צרכי הצמיחה של שתי , אנרגיות שחוסמות את התהליך

  .מחזור אחר של אהבה וחוויה יוכל לצאת לדרכוהנשמות ועתה עליו להתפוגג כך ש

  

של " חצי השני"כ" הלהבה התאומה"אבל מה בנוגע לרעיון של . אני מוקירה מידע זה, תודה לך: סליה

  ?...ושקיים רק אחד" התאום שלהם"מדוע אנשים מאמינים שעליהם לחפש אחר ? הנשמה שלך

  

, ולה נמשכת על פני תקופות חיים רבותאהבת נשמה גד, כפי שכבר אמרנו, ובכן: המלאך מיכאל

והנשמות אשר בראו תבנית אור של אהבתן עשויות להשתוקק תשוקה עזה להמשיך התנסות זו עם 

אבל הצורך העמוק . עבורם במחזור זה של צמיחת נשמתם" האהובה"הנשמה האחת אשר מייצגת את 

והיא תציע לכם כמה , פעתהרוח שו. נשמה מסוימת אין משמעותו שרק נשמה זו נגישה" למצוא"

מתאימות אם ברצונכם להיכנס לאיחוד או לשותפות מקודשים כדרך להביע את " נשמות תאומות"

  .אתם תורשו לבחור את הנשמה שמדברת אל לבכם. האלוהות הפנימית שלכם

  

. הזה" החצי האחר"אבל שמעתי אנשים שאומרים שהם ראו חזיונות של הנשמה שלהם ושל : סליה

  ?מדוע

  

. ידי פילוסופיה של מחסור ושליטה-בעבר בני האדם הותנו לחשוב בדרך זו על, ובכן: המלאך מיכאל

אבל ברצוננו לומר . ולעולם לא ניתנת לכם רק הזדמנות אחת בחיים, המקור הוא אינסופי ושופע
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שהחזיונות הללו הם ייצוג סמלי של הנתיב המקורי של המקור ומצביעים על נתיב החזרה אל 

השניים הללו הם . המתחלק והופך לשניים, המקור הוא האחד. ות באמצעות האיחוד המקודשהאלוה

. כל הבריאה נבעה, מתוך שני הקטבים הללו של האלוהות. של אלוהים~ הנשי והגברי ~ הקטבים 

בעת שהאנרגיה , הן צועדות בנתיב החוזר אל האחדות, כאשר שתי נשמות נמשכות זו אל זו, עתה

הן מגלמות את הדרמה המקודשת של הבריאה . גיה הנשית הופכות לאנרגיה אחתהגברית והאנר

וכאשר . ומאפשרות לשני החלקים הנפרדים של האלוהות להתאחד בביטוי של אהבה ותשוקה גדולות

הן ממשיכות לשאת את המסתורין הגדול של האלוהות כפי שהוא בא , הן נפרדות והופכות לעצמן

" ישות אור"השתיים שהפכו לאחת ואז לשלוש בעת שבראו ~ ד המקודש לידי ביטוי באמצעות האיחו

כביטוי של האלוהות היצירתית היא אחת מהוראות " השילוש"תעלומת , כן. אחרת מתוך אהבתן

האב וילד האור שהוא הבריאה -האלוהים, האם-שהוא האלוהים" השילוש", המשיח המעוותות ביותר

יכול להתגשם בדרכים רבות על " ילד האור. "ים יותרשל אהבת הלהבה התאומה בממדים הגבוה

  . ואינו מוגבל לתהליך הביולוגי של הולדת ילדים או מוגדר אך ורק על ידו, המישור הארצי

  

תשוקתנו הגדולה ביותר היא שתרגישו ושתתחילו לראות את העיוותים העמוקים שנכנסו אל תוך 

. דפוסים הישנים של ההתקשרות והשליטהושתשחררו את עצמכם מה, מערכות היחסים האנושיות

תוכלו לבחור לחוות את האור הזוהר של איחוד הלהבה התאומה כפי שהוא , מתוך חופש מושלם, אז

זו מתנה גדולה לכל מי שמקבל את בחירת הנשמה העמוקה . אפשרי עתה על כדור הארץ החדש

שכצעד הראשון יהיה עליכם אבל זכרו . לאפשר לאלוהות שלו לבוא לידי ביטוי באמצעות שותפות

לפני שתוכלו להחצין , לתבוע לעצמכם מחדש את עוצמתכם האישית ואת האלוהות המאוזנת כבסיס

  . זאת כביטוי של איחוד מקודש

  

הפעלות צפני . אנו מוכנים לסייע לכל אחד מכם שנושא כוונה לברוא איחוד מקודש, וכך אהובים

וכך , את האנרגיה של המגדלנה, גיה המשיחית הנשיתא יאפשרו לכם להטמיע את האנר"הגביע בדנ

  .לאפשר לעצמכם לבטא מערכת יחסים מאוזנת ועוצמתית של רוח וגוף

  

חסד ואהבה בבריאה שלכם של גן עדן , אנו מודים לכם על זמן זה שבילינו יחד ומאחלים לכם שמחה

  .     על פני האדמה באנרגיה של כדור הארץ החדש
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  מקדש הלב המקודשכניסה אל 

  עם המלאך הנעלה מיכאל

  

  

אפשרו לעצמכם להרגיש בנוכחות המלאך מיכאל המדריך , כאשר אתם מתחילים בתהליך מדיטציה זה

  .אקרת הלב שלכם'נשמו עמוק ומקדו את האנרגיה בצ, הירגעו. אתכם

  

. רת הכתראק'אקרת המצח ונפתחת בצ'אקרת הגרון ואל צ'כעת דמיינו שהאנרגיה עולה מעלה אל צ

  .הרגישו כיצד אתם נפתחים לקבלת אור והארה מהרוח

  

אל , אקרת הלב והניחו לאנרגיה לזרום מטה אל מקלעת השמש'החזירו את המיקוד שלכם אל צ, אז

עושה את דרכה עד , דמיינו שהיא נעה מטה אל האדמה, כעת. אקרת השורש'אקרת הטבור ואל צ'צ

ומסוגלים לתעל אור מקודש אל כדור , רגישים מקורקעיםכעת אתם מ. לקריסטל שבמרכז כדור הארץ

  .הארץ בעבודתכם

  

זהו לבכם והמציאות . זהו מקדש הלב המקודש. דמיינו את עצמכם ניצבים מול מקדש יפהפה, עתה

  .הפנימית שלכם

  

בעת שאתם עוברים בשער אתם רואים שתי דלתות . דמיינו כעת שאתם נכנסים אל המקדש הזה

  .והנה אתם נכנסים. מיכאל מדריך אתכם אל הדלת הנמצאת לשמאלכםוהמלאך , למולכם

  

  

        האנרגיה של מגדלנההאנרגיה של מגדלנההאנרגיה של מגדלנההאנרגיה של מגדלנה~ ~ ~ ~ מקדש האנרגיה הנשית האלוהית מקדש האנרגיה הנשית האלוהית מקדש האנרגיה הנשית האלוהית מקדש האנרגיה הנשית האלוהית 

  

, זהו מקום הנמצא בתוך לבכם. המלאך מיכאל מוביל אתכם אל תוך מקדש האנרגיה הנשית האלוהית

  .מקום שבו שוכנת הלהבה המקודשת של האנרגיה הנשית האלוהית

  

לכבוד מריה מגדלנה שנשאה את האנרגיה הזאת , "מגדלנה"כאל מכנה אותה האנרגיה של המלאך מי

  .הכריסטוס, בתקופת חייה ובמערכת היחסים שלה עם ישוע

  

ובעת שאתם חווים . אפשרו לעצמכם להרגיש באותה להבה חמה ויפה של אנרגיה שבתוך לבכם, כעת

ה ואת התכונות של האנרגיה הנשית אתם מרגישים בתוככם את האנרגי, את אותה להבת אהבה

, אתם מרגישים חסד: השמחה והשלווה, אתם מרגישים בזרימת האהבה הבלתי מותנית. האלוהית

  .מיניות ויצירתיות, חושניות, אבל אתם גם מרגישים תשוקה. קבלה והזנה, יופי
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 מרגישים אתם, בין אם אתם גבר או אישה. והיא מאוחדת אתכם~ אתם האנרגיה הנשית האלוהית 

  .זו בתוככם ומרגישים שמחה גדולה בלבכם" אחדות"ב

  

אתם מרגישים בחמימות ובשמחת הלהבה הנשית נעה החוצה אל הצד השמאלי של גוף , וכעת

והיא פותחת וממלאת באנרגיה את רשתות המגדלנה שבתוך , גוף האור שלכם, האנרגיה שלכם

  .באור הזוהר של אנרגיית המגדלנהוכך גוף האור שלכם בוער . המטריצה האנרגטית שלכם

  

  .הרגישו בהתרחבות של ישותכם ושל לבכם. נשמו עמוק

  

  

        האנרגיה של ישוע כריסטוסהאנרגיה של ישוע כריסטוסהאנרגיה של ישוע כריסטוסהאנרגיה של ישוע כריסטוס~ ~ ~ ~ מקדש האנרגיה הגברית האלוהית מקדש האנרגיה הגברית האלוהית מקדש האנרגיה הגברית האלוהית מקדש האנרגיה הגברית האלוהית 

  

אתם , הפעם. שם אתם רואים שוב שתי דלתות, המלאך מיכאל מחזיר אתכם לכניסה למקדש, ועכשיו

זהו מקום הנמצא בתוך לבכם שם . ה הגברית האלוהיתלמקדש האנרגי, נכנסים מבעד לדלת הימנית

  .שוכנת הלהבה המקודשת של האנרגיה הגברית האלוהית

  

שנשא את , לכבוד חייו של ישוע בן יוסף, המלאך מיכאל מכנה אותה האנרגיה של ישוע כריסטוס

  .האנרגיה הגברית האלוהית בתקופת חייו ובמערכת היחסים שלו עם מריה מגדלנה

  

בעת שאתם חווים את . צמכם להרגיש בלהבת האנרגיה העוצמתית והחזקה שבתוך לבכםאפשרו לע

אתם מרגישים בתוככם את כל האנרגיה והתכונות של האנרגיה הגברית , להבת האהבה הזאת

, האחריות, הביטחון, הנחישות, האומץ, אתם מרגישים בזרימת האהבה הבלתי מותנית. האלוהית

היצירתיות והתמיכה באחרים , התשוקה, המיניות, החושניות, והשמחהההנאה , המנהיגות, ההרפתקה

  .כמו גם בעצמכם

  

אתם מרגישים , בין אם אתם גבר או אישה. והיא מאוחדת אתכם~ אתם האנרגיה הגברית האלוהית 

  .הזאת בתוככם ומרגישים שמחה גדולה בלבכם" אחדות"ב

  

 החוצה אל הצד הימני של גוף האנרגיה אתם מרגישים בעוצמה ובשמחת הלהבה הגברית נעה, וכעת

והיא פותחת וממלאת באנרגיה את רשתות הכריסטוס שבתוך המטריצה , גוף האור שלכם, שלכם

  .וכך גוף האור שלכם בוער באור הזוהר של אנרגיית הכריסטוס. האנרגטית שלכם

  .הרגישו בהתרחבות של ישותכם ושל לבכם. נשמו עמוק
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        מקדש הלב הגבוהמקדש הלב הגבוהמקדש הלב הגבוהמקדש הלב הגבוה

  

בעת שאתם עוברים . אפשרו למלאך מיכאל להוביל אתכם לדלת אותה אתם רואים למולכם, עכשיו

~ זהו מקדש האיחוד המקודש . אתם נכנסים למקדש הפנימי של הלב הגבוה, מבעד לדלת הזאת

המקום שבו מתאחדות בריקוד איחוד מקודש הלהבות התאומות של האנרגיה הנשית האלוהית 

  .והאנרגיה הגברית האלוהית

  

והן מתחילות , אתם רואים את הלהבה הנשית האלוהית והלהבה הגברית האלוהית נמצאות שם כבר

  .לרקוד יחד

  

~ הן נעות בריקוד ספירלי זה . הן אורגות את להבות הלב שלהן ברגע של אושר ואקסטזה טהורים

  .ושתי הלהבות בוערות בעוצמה כשני לבבות ההופכים לאחד~ סובבות סחור סחור 

  

  .הופכות לאחד, מתערבבות, ת הלהבות מתמזגותראו א

  

  .אתם האיחוד המקודש. אתם הלב הנמצא באיזון מושלם. אתם הלהבה התאומה

  

  .הרגישו בשמחה עמוקה בתוך לבכם

  

  .הרגישו בהודיה העולה בשעה שאתם מתאחדים עם האהובים שבתוך לבכם

  

  

        מגרש המשחקים הקוסמימגרש המשחקים הקוסמימגרש המשחקים הקוסמימגרש המשחקים הקוסמי

  

  .לחוות את מהות הלהבה התאומה האלוהית שלכם כבוראים... אתם מוכנים לשלב הבא... ועכשיו

  

  !ואתם פוסעים החוצה אל החלל... אפשרו למלאך מיכאל להוביל אתכם מבעד לדלת פתוחה, לכן

  

ויש לכם ... משום שאתם מלאך אנושי. אתם פורשים כנפיים ומתחילים לעוף... אבל במקום ליפול

  !כנפיים

  

אתם מרגישים בלהבה האלוהית עמוק בתוך ישותכם ואתם . תםאתם יודעים מי א. ברגע זה. עכשיו

  .נוסקים אל היקום על גבי כנפי הרוח הזוהרות שלכם
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אתם . ואתם יודעים שאתם אינסופיים... אתם מביטים מטה ורואים את ספירלות החיים והבריאה

עים שאתם ואתם יוד... של ההוויה והחוויה... רואים את המחזורים הנצחיים של הלידה והמוות

  . הבריאה עצמה

  

אתם אכן מוכנים להתחיל לארוג ולטוות מחזור חדש של , ובעת שאתם מחזיקים באמת זו בלבכם

זו דרך חדשה של הוויה ". כדור הארץ החדש"המלאך מיכאל מכנה זאת . בריאה בהרמוניה עם הרוח

שכולכם אחד בזוהר משום ... מקום שבו אתם רואים את הרוח הזוהרת בכל ישות וישות... וחוויה

  .אנרגיית הלהבה התאומה

  

  .הרגישו בשמחה האינסופית של מחזורי ההוויה הנצחיים

  

  ... של החוויה... של הבריאה... השמחה של ההוויה

  

  :תנו תוקף לאמת הידועה ללבכם

  ,אתם נולדתם עם כנפיים ומסוגלים לעוף

  .לעולם אינכם מתים, אתם נצחיים

  , להיותהפכו להיות כל שאתם יכולים

  . זהו ייעודכם

  

  

  

 

     


