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ברוכים הנוכחים  ,אנו אתכם ,שותפים לשלבים  ,דואגים ,ומכוונים לאנושות5
קשה וכואב בכוכב שלכם והיום ביחד ,בצעדים מהססים ,נגענו בכואב מכל ,ברטט של החידלון5
ניסינו בעדינות להזכיר לכם שהחיבור בין החיים למוות ,או לחיים האחרים  ,הוא זרימה ,אנחנו יודעים
שעדיין הצעדים כושלים ,שעדיין הצעדים מהססים ,שעדיין יקח עוד זמן ועם זאת ,המציאות שלכם
משתנה ברגעים מעטים  ,הקצבים ישתנו וכמעט ולא ניתן יותר להיות בקשר עתיק למזמורים ישנים
שאינם מטפחים ומעצימים את היכולת הפרטנית האנושית5
הגעגוע שלכם ליקירכם  ,מושרש בגעגוע שלכם אליכם ,אל מלוא היכולות שלכם להיות במסוגלות של
גם וגם וגם  ,להיות בהסכמה שהקיום ,נועד להיטיב עם יושביו ,כן להבין שגם בנוכחות סבל ,יש גם
קיום מיטיבי ועבורכם ,לעיתים זה או או  ,זה לא מותר ,זה לא קיים ,זה אסור ואנו מזמינים אתכם
למגע אחר ,למגע של הזכרות בקיום מאפשר של גם וגם וההזדמנות שהזמנו אתכם היום ,שאינה
מובנת כלל וכלל היא להבין שהדברים פשוטים ואפשריים והם באים הנה לטובתכם  ,כי מגיע לכם
להרפות ולו במעט מהסבל5
המאות האחרונות של האנושות נצרבו בסבל אין סופי ועדיין הכדור שלכם רוטט ,האדמה ספוגה בדם
של כאב ומחנק ומותר לשנות את ההיסטוריה והיא מתחילה בזה ,או ממשיכה בזה5
ותודה לכם על האומץ ,להאמין לכם ,להאמין שאפשר אחרת,להאמין שאתם לא לבד על הכוכב הזה,
כן תופתעו לדעת ,אנחנו כאן ,לא למען עצמנו ,למענכם וכל הכמיהה שלנו היא לסייע ליטיבות של
הכוכב שלכם ,קשה לשנות את היצר ,קשה לשנות את האיזון ,אבל אנחנו יחד אתכם לא נוותר ,כי
אנחנו רואים שאין דרך אחרת5
מותר לכם לא להאמין ,להטיל ספק ,אבל בסופו של יום ,מה בסה"כ אתם רוצים? לחייך בבוקר וגם
בערב ולהעביר את החיוך הזה הלאה5
כי החיוך הוא דיבור פנימי ,דיבור של הלב ויצרנו את המתודה הזו פשוטה הכי שניתן ,קלה לתפיסה
ועליה גם להיטיב עם האנושות מטילה ספק ,אתם 5כי אתם רגילים שקשה פה ,שצריך להתאמץ,
שצריך תהליכים ארוכי טווח ,שצריך גם קצת לסבול 5אז החדשות הן שדי לסבל וכל מה שיאפשר את
החידלון מהסבל ,ההדרכה תהיה בשבילכם5
לצערנו  ,אנחנו לא יכולים לעבוד לבד והכלים שלנו מוגבלים ,אנחנו צריכים אותכם בשביל שיהיה לכם
יותר טוב ,אנחנו מבקשים מכם שתעזרו לכם ובכך גם לנו  ,כדי שאת האויר הדחוס שאתם נושמים,
יהיה קל יותר להפעים ,אלו מושגים שלנו אבל בא לנו להנכיח אותם אצלכם ,כי קל לנשום ,זה
אפשרי ,נסו פחות לסרבל
ואנחנו אוהבים אתכם ללא תנאי ,גם ברגליים כושלות ,גם בלב מכווץ  ,גם בחוסר אמונה ,ההדרכה
נמצאת ולעולם לא תוותר ,קחו את הכלים ,נסו להזכיר לפנימיות שלכם שהיא יודעת ,שם בפנים ,

בתוך הלב  ,שתמיד היה ותמיד יהיה הניצוץ ,הוא יודע את הדרך ,תנו לידע הפנימי שלכם להפעים
את הקיום וכשהוא יפעים את הקיום ,אתם כבר תדעו ואז החיים שלכם פשוט יהיו חיים5
תודה לכם ושבת שלום!

