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שאלה למלאך גבריאל :מבקשת מסר לגבי מדריכים רוחניים
תשובה:
"שלום לך יקירתי הקטנה .באהבה אני מקבל את פניך .ברכות .בחן .בחסד .וברחמים
אין קץ .או יותר נכון – בחמלה אין קץ.
מדריכים רוחניים הם מורי דרך ומלווים ,חברים ההולכים עמך במסע שלך על פני הארץ
בגלגול חיים זה שבחרת לך.
אין להם דרישות לשכר וציפיות לתודה וכל כולם מכוונים ללמד ,להדריך ,להאיר ולהורות
לך דרך – באם תרצי לראותה ,באם תרצי לשומעה ,באם תרצי לחוש אותה .מתי שתרצי
הם לשירותך .והם שם גם כשאינך יודעת .את גם לא מכירה אותם ,כי רבים הם מאד,
ובכל זאת את חשה בקיומם ונוכחותם נוחה ומנחמת לך.
אני בחרתי להיות מורה לך ומדריך שכן דרכך ,דרך נשמתך ,תואמת את דרכי שלי ,של
נשמתי .בעבר כבר נפגשנו ,כבר עבדנו יחד ,והשיתוף הוכיח את עצמו ופרותיו עלו יפה.
הקשר בינינו הוא לתועלת רבת פנים – גם לעזרתך ,וקודם כל לשם כך ,וגם לשם שרות
מטרתנו המשותפת – העברת מסר ותדר היופי אל רחבי הפלנטה ואל מרחבי התודעה
האנושית בה.
לאחרונה חווית מספר פעמים קושי רב ,צער עמוק ,כאב עצום ורב .נתת לו להיות,
הרשית לעצמך לשהות בתוך הקושי ,הצער ,הכאב או הפחד ,והשתדלת לא להדוף את
הרגש כל כמה שהיה לך קשה .אולם כאשר היה הקושי רב מדי וליבך כמו חישב
להישבר ,פנית בצר לך אל עזרת מדרכיך.
לא פנית למדריך יחיד ומסוים אלא לחבריך המדריכים ,לישויות האור הנמצאות אתך
ומוכנות לעזור לך .ביקשת כי ייקחו ממך את הכאב והן עשו זאת.
כמו במטה קסם הוקל הכאב ,הורם מסך הערפל ,הוסר המשא .האבן הגדולה נגולה
מעל ליבך ומעומק הווייתך ושוב יכולת לנשום ,לראות ברור ובהיר את הדרך נכוחה.
הנה כי כן ,במקרים אלו ,המדריכים עזרו לך לפי בקשתך לתועלתך.
במקרים אחרים ניסית להשיג דבר מה .עשית כל מה שהיה ביכולתך לטובת העניין
ולאחר מכן מסרת את הדבר בידי היקום .הבאת את עצמך להאמין כי מאחורי הקלעים
נעשים הסידורים הנחוצים וכל מה שיקרה כעת יהיה לטובתך ,בין שתקבלי את מה
שבקשת ובין שלא .כמו במטה קסם ,ברגע שהסרת מעליך אחריות והורדת לחץ ,קיבלת
את מבוקשך בצורה קלה ואלגנטית .מדריכיך עזרו לך.
במקרים נוספים שהית בתוך מדיטציה ושאלת מה עליך לעשות או מדוע קרה לך מאורע
כלשהו .קיבלת תשובה – ראית מראה מחיים אלו או מחיים קודמים ,קיבלת מסר:
הפנייה לספר ,משפט או תובנה .מי ענה לך? מדריכיך הרוחניים.
ישויות אור אלו המלוות אותך מלאות אהבה וחמלה אליך ואל היקום כולו".
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