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עד כמה הוא משפיע עלינו? האם צריך להתייחס לשערים אלו  מה זה שער אנרגטי? :אני
 .11.11-שער של ה-כל זה לקראת ה באופן מיוחד או שההשפעה מתרחשת בכל מקרה? 

 

 :המכלול של המלאך גבריאל –תשובת המל"ג 

יקרים ואהובים, אתם החלטתם על שערים אנרגטיים כמו זה, אנחנו לא מרגישים שיש בהם מן 

מרגע שהחלטתם כי יש לעניין חשיבות ומשמעות, התחלתם לייצר את  –השונה והיותר. אולם 

שלכם בצמתים של תאריכים  וההתכוננויותקס, גם ההתכנסויות טהאנרגיה המיוחדת. כמו כל 

מיוחדים אלה היא אשר צוברת אנרגיית כוונה ושינוי. אתם הם אלה הפותחים לעצמכם את 

אתם כמו משתמשים בידית ופותחים את השער. שהרי  ,השער. כאשר אתם מוכנים לשמוע

ים אינכם מרגישאם כנס בעדו. היהשער איננו נעול לעולם! בכל יום אתם יכולים לפתוח אותו ולה

 זאת? 

הוסיף ולומר לכם כיצד ראוי לפתוח את ההקשבה כדי להעצים את קבלת המסרים לאנו יכולים 

תקבלו יותר מידע ויותר כיוונון  –והאנרגיות. וזאת מכיוון שככל שתהיו יותר בהקשבה נכונה 

ואנרגיות. ובכן, יקרים, מה שאנו מציעים לכם לעשות הינו להסכים שאינכם יודעים מה עומד 

קרות. בואו אל השער בענווה. זאת מילה שלא השתמשנו בה עבורכם עד כה אבל היא מילת ל

מפתח משובחת וחשובה. בואו אל השער עם מפתח הענווה והוא ייפתח עבורכם רחב. בענווה 

יש ניקיון, הסכמה לעומת התנגדות, קבלה ללא ביקורת או שיפוט, ובעיקר בעיקר התמסרות. 

זה כם. תא ביחד הומה ובקלילות. אנחנו נחכה לכם שם וכל כך נשמחבואו שמחים. בואו בלב 

יהיה מפגש של נשמות, מפגש של מהויות, מפגש של אלוהות אנושית עם אלוהות אלוהית 

 (  D)מחייכים מאוזן לאוזן :

בואו בלי שמץ של ידיעה לגבי  –אתם יכולים לבוא אל השער ובלבכם שאלה ברורה. ועדיין 

 התשובה.

לעניין גופני או נפשי, לאירוע מהעבר או לדפוס  יכולים לבוא אל השער בבקשת ריפויאתם 

 בואו מבלי לבקש שזה יקרה כך וכך ולא אחרת. –קבוע. ועדיין 

שבו בעיניים פנימיות רגועות אתם מוזמנים לבוא גם ללא כל אג'נדה. סקרנים לכל אשר תקבלו. 

 בלב אוהב ומלא תודה. ופקוחות, באוזניים פנימיות קשובות ורכות, 

יגיע. אם תאפשרו זאת. היקום כולו מתייצב בשערים  –היו סמוכים ובטוחים כי כל אשר נכון לכם 

כדי לקבל את פניכם כאשר אתם מחליטים לפתוח שער. מתייצב באהבה, בחמלה, בחכמת אין 

. ככל היקום כולו מתייצב בשער בקבלה מלאהקץ, בבהירות רבה ומבלי לשפוט אתכם בכלל. 

כך תהיו  –ושל כל מה שמעבר לשער  )קודם כל( של עצמכם –שתבואו גם אתם בקבלה מלאה 

 של הישויות והאנרגיות שיפגשו אתכם.  תדרבהתאמה עם היותר 

 היו ברוכים.מצפים לכם בשמחה, בכל עת. 

 תודה רבה לכם אהובים. אני:
 אילת פורת
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