
 
 

במציאות מגדלור להיותתקשור לשבת:   

 

  

 מלא בביטחון ומסייע החוצה האור את מוציא, מסוימת במידה לבד אולי שנמצא, שלו המשימה את שיודע כמגדלור

, שלכם לשליחות נוכחים להיות רק הסכימו זה ברגע. שלו השליחות זו, לשלוח צריך רק הוא. בטוח למקום להגיע

 .  יודעים של בנוכחות

 

 תמיד לא המגדלור תדר עם ולהיות לבוא מראש שבחרו אנשים

 מוזמנים אתם. המיטלטלת,  הסוערת במציאות להם פשוט

 שיש, שאמרתם כמו, בלבולים – טלטלות שאותן ולהיזכר לזכור

 שנמצאים לפעמים, הפנימית הצמיחה הם, וכותרת שם להם

 להתמסר, להרפות פשוט צריך המערבולת בעין -הסערה בעין

 כך על לסמוך, להתעלם ולא הבאה השאלה את לבקש,  לסמוך

 כבר, בסדר להיות מרק יותר הרבה אתם, גמור בסדר שאתם

 נוכחות של, מעולה כמעט של, מאד טוב של לאנרגיה עברתם

 מעוד ומושך חופר שם משהו יש אבל, והרחבה צמיחה של

 אבל, ממנו תיפטרו לא: בפשטות זה את נאמר אז, דבר מאותו

 .הבאה לשאלה כבר תעברו

 

 

 מאותו עוד כי. הבנק מחשבון לשנייה ולו להתעלם, בשפע חיים שאתם להודות להסכים של עניין זה: הכלכלי העניין

 השפע למידת ראויים ושאתם בבריאה אינסופי שפע שהיא החוויה. שפע יביא לא, ריק יישאר - שריק במה דבר

 עולם תפישת היא - יזרום תמיד ששפע - בשפע חי שאני משמעית החד האמירה, ההבדל את עושה היא המבורכת

 תרגישו אחר או כזה לסכום כשתגיעו. בסכום מוגדר לא גם השפע, מכם נפרד לא השפע. נפרדות ולא שותפות של

 של חוויה האלו בחיים חווים אתם, משמעית חד בצורה לכם אומרים ואנחנו אנרגיה הוא שפע, מספיק לא זה שעדיין

 לא גם מכם אחד אף קדימה צעדים שני אפילו ונאמר, לאמיתה אמת זו. חסר לא מכם אחד אף, שפע לכולכם יש, שפע

 שפע של חוסר תחושת,  יותר לבקש לכם מותר. אפשרי גם זה, יותר תרצו ואם הכל לכם יש, פנימה התבוננו, יחסר

 שפע, טוב של, יופי של, אהבה של שפע, שפע מפיצים איך היא הבאה השאלה - שאמרתם וכמו, מעייפת תחושה היא

 שופעים אתם איך, עצמכם את מפיצים אתם איך, ותבונה ואהבה חוכמה של שפע, ריפוי של שפע, מצמיחות מילים של

 מתוך יבוא לא השפע. אותו שימלא מה זה ורק  להתמלא חייב הזה החוסר  כי, הבאה לשאלה התשובה וזו, החוצה

 ולעשות מופלאות כתבות ולכתוב בסדנאות כלילות ימים לשבת תוכלו, מספיק לא זה. לעצמכם ועוד עוד ההתקרבות

 פעמון צלצול, פעמונים צלצולי כמו זה, פעמונים והוא הבא הדבר את צריכים אתם, יספיק לא זה. קץ אין עד מדיטציות

 מדי. התמלאות של אנרגיה זו, מתמלא הרגש, הלב – הפעמונים של ההדבקה את כשיש, נעים זה, מקסים זה אחד

 שרואים מגדלור כמו בדיוק יותר רחב צליל נותנים הפעמונים, והמופץ העדין המילוי את תרגישו בפעמונים צלצלו פעם

 זה ועכשיו טוב לכם שיעשה בכדי רק זה, מאמץ בלי זה, שלכם וליכולות לרצון מעבר לא זה.  אינסוף עד כמעט אותו

 כדי לא הוא המקור, התעוררו - לכם שמזכירים החיצוניים הפעמונים של תזכורת זו הבלבול במציאות דווקא, הזמן

 להביא זה הכוונה,  כלכלי  שפע היא כשהכוונה -עבורכם להצליח יכול לא זה, המקור לא זה, כלכלי שפע יותר להביא

  .שינוי נוצר זו בנקודה, שונה בסקלה עומדת היא אבל שפע גם שהיא וצמיחה שמחה

 משתנה הזה וגם והגם, וגם וגם לגם התרחבה והיום וגם לגם עברה זה אחרי...או... או פעם היתה שלכם המציאות

 שמחה מתמלא הלב השני והרגע המציאות של הפשר את מבין ולא ודואב וכואב מכווץ אתה רגע, האור במהירות

 שהחיים להבין פשוט שלכם להוויה תנו, מפריחה או זורחת משמש, מרגש משיר, יפה ממילה, ילד של קטן מצחוק



 
 את לשחרר היום לכם ומותר, להקל או להקשות אם לבחור שלכם והיכולת, בהכל משולב הוא שלכם הכוכב, האלה

 רוצים  אתם/ שאני במה, באישה ולטפל להתבגר אפשר, בילדה ולטפל אחורה לחזור חייבים לא כבר, מהקושי עצמכם

 שהיה -להבין אלא החוסר את ולהנציח להיתקע לא אבל, חוסר של מציאות מתוך גם ולהעצים לקחת, להיות היום

, וכהנה וכהנה ישראל מלחמות של במציאות גם בילדות גם מאד קשים ורגעים ימים היו, נסבל בלתי כאב היה, חוסר

, לחיים להתחבר בכדי לכאוב, חוזק של מנקודה לכאוב זה, אחרת לכאוב זה, להתעלם לא זה, יודע אני זה ברגע אבל

: גמישים אתם כמה עד, להיות יכולה שלכם הנשמה ווירטואלית וירטואוזית כמה עד מראים הם, טובים הם והמעברים

 שמייצר מה זה, ותזכורת תפאורה? שם היו מה. וריקודים בזיקוקים לשמוח יכולים אחר ולרגע, לבכות יכולים רגע

 שלכם היכולת, זולתכם ועבור עבורכם מציאות לייצר שלכם היכולת, הבא לדבר אותנו מוביל וזה השינוי את אצלכם

, אתכם בוחנים ולכאורה לכם שמזמנים בנקודות גם, פשוט שלא בנקודות גם טובה הרגשה של ככותרת אותה לבחור

, במיוחד עבורכם התמרה של שלב הוא שלב כל, אתכם בוחן לא אחד אף, אחרת לבחור הבא הרגע את אפשר

 כדי להתכופף טיפה צריך לפעמים לכן, מצויין זה, עוד הוא שלכם והרצון הנוכח בטוב להסתפק לא כבר למדתם

 .אינסופי הוא שלכם הגובה כי גבוה יותר מתוחים תצאו אתם הזה ומהמפגש, גבוה יותר להימתח

 שכל לכם לאמר רוצים רק אנו, והמורכבות המציאות על, עליכם להתלונן שלכם האפשור את ואוהבים מכבדים אנחנו 

 לא אפילו היא רואים שאנו והמבט הזמן שבפרספקטיבת, חלקית כך כל היא, חלקית מאד אמת הוא שאמרתם מה

 .הכל הסך לא כבר מזמן הם אבל, לקווים בהם שיהיו חלקים יהיו תמיד, תהיה תמיד  -חייכם ממציאות אחוז עשרה

, התחומים בכל מופלאות של שפע עוד לכם ויש אותה בחרתם אתם אמת זו, מופלאה היא יומית היום שלכם המציאות

 עם ומסונכרן שמחובר למי, עבודה שעושה למי, באור שנוגע למי, בפרט ולכם כולה לאנושות מדהימה תקופה זו

 חיים הם האלה החיים, לשימוש זה ,בזה להשתמש זמן זה עכשיו, קלישאה לא זו. מדהימה תקופה זו הבריאה

 ולהיות להשפיע הדברים של במהירות ולהיות...וגם וגם הגם של ביכולת להיות גדול הבדל וזה, יומי יום למימוש

 בכם יש, זה את יודעים ואתם איתכם ואנחנו מאד קשובים שאנחנו לכם הזכרנו רק, כלום לכם חידשנו לא. מושפע

 את לראות יכולים הייתם בחייכם שזורים היינו אם, בחייכם יומי ויום נוכח כמשהו תנואו להכניס עצלות של רבה מידה

 .מוותרים לא לעולם אנחנו אבל, היום מצליחים שאתם ממה יותר הרבה הזאת המופלאות

 

 


