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תקשור חגיגי לקראת שנת !2020
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אני :מל"ג היקרים לי ,מה צפוי לנו בשנה החדשה ,בעשור החדש המתחיל בהיכנסנו לשנת
 ? 2020מהי האנרגיה הדומיננטית וכיצד היא מתבטאת בחיינו האישיים? מה עלינו לעשות
השנה?
תשובת המל"ג – המכלול של המלאך גבריאל:
ובכן יקרים ,אילת המתקשרת וכל מי שיקרא את התקשור הזה .שנת  2020היא שנת מעבר
מקורבנות לאדנות ,משליטה חיצונית לשליטה פנימית .אבל! לא כמו שזה היה עד עכשיו.
הפרדיגמה המתחילה להתגשם הינה פרדיגמה חדשה .בשנת  2020אתם מתחילים להבין
כיצד באמת לייצר לעצמכם מציאות .וזה כלל לא כמו שחשבתם .כי עד כה הייתה קיימת
פרדיגמה אחרת .אמרו לכם לייצר מטרות .אמרו לכם לזמן אנרגיות וכי דומה מושך דומה .אמרו
לכם לעבוד על המודעות העצמית שלכם ולנקות את הקארמה .ואתם עשיתם את כל זאת.
התוצאות היו נהדרות ,במקרים רבים .ובמקרים אחרים הן היו מאכזבות.
אבל עשיתם מספיק כדי לפרוץ את מחסום התודעה האנושית הקולקטיבית .ועכשיו אתם יכולים
להתחיל לנשום ביתר חופשיות .הדברים שתתחילו לשמוע מפי מורים רוחניים ,מתקשרים
וישויות-אור ,הינם דברים ברוח חדשה .כי הגיעה העת .כי אתם מוכנים .בשלה השעה ואפשר
להתחיל לנוע קדימה בחופשיות וללא מאמץ .שימו נא לב – ללא מאמץ! זהו הביטוי החשוב
ביותר שעליכם להפנים בשנת .2020
ולכן השנה אתם מתחילים לקחת שליטה באופן חדש .האתגר הינו מרתק :לא להתאמץ .להבין
ששלב המאמץ ,ההשתדלות ,העבודה המאומצת ,הצמיחה מתוך קושי – השלב הזה נגמר.
הוא מאחוריכם .זה מדהים .כל כך התרגלתם לקושי שאינכם יודעים כיצד להתנהל בלעדיו .אנו
נדגיש ונאמר יותר מכך :אין לכם צורך לעשות שום דבר .אלא אם כן הוא בא לכם בקלות
ובהנאה .האם זה מובן לכם? האם אתם יכולים לתפוס אפשרות שכזאת?
הרי אמרנו לכם בכל התקשורים של השנה החולפת :2019 ,אנחנו אתכם .הירגעו לתוך
המציאות ואל תתנגדו לה .אמרנו לכם כי נפתחת לכם האפשרות להתקדם במהירות ולחוות
קפיצות קוונטיות בהתפתחותכם הרוחנית .אמרנו לך (אילת) באופן אישי כי את יכולה לנוח
ולתת לנו לעשות עבורך את העבודה.
אולם נדמה לנו שלא כל כך הבנתם .התקשיתם להפנים ולהאמין כי באה העת להניח ,לנוח,
להפסיק לצפות להתקדמות מפרכת .ובכל זאת ,הזרעים שזרענו בתודעתכם התחילו לנבוט.
לאט-לאט התחלתם לדבר על קסם ,על חוסר-התנגדות; על כך שאין לכם עוד צורך באשמה,
בביקורת ,בהתנגדות למה שקורה .התחלתם לדבר על יצירת המציאות שלכם בעצמכם על ידי
חשיבה חיובית ,ליבוי השמחה ,הסכמה למי שאתם ולמה שקורה לכם.
המילים הנכונות שהתחלתם לשמוע ולהשמיע הן :הסכמה ,התמסרות ,חוסר-התנגדות ,קבלה,
היכנעות .כי זהו אכן הכיוון החדש והשנה אתם תראו שאתם מצליחים להפנים וליישם אותו!
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מישהו בתוככם מזדעק אל מול המילים החדשות הללו :מה פתאום להיכנע? להתמסר? לא
לעשות כלום? הרי אתם לא באמת חושבים שנוותר כך על השליטה בחיים שלנו? שניתן
לדברים לקרות מעצמם? שנסכים להתעופף לאן שתיקח אותנו כל רוח מצויה? אתם באמת
מאמינים שנהיה כה פתיים? עד שלמדנו לתכנן ,לשים מטרות ,לשאוף גבוה ,לעבוד על
המחסומים הפנימיים ,ל התמודד עם הפחדים ,לתקן תיקונים וללמוד את השיעורים – אתם
אומרים לנו שאין בכל זה צורך?
והוא לגמרי צודק ,המישהו הזה שמזדעק שם בפנים .מדובר במהפך מבלבל למדי .אבל הרי
אמרנו – פרדיגמה חדשה נכנסת ,והיא הרבה יותר קלילה ונעימה מזאת שהכרתם בעבר .כל
פרדיגמה מתאימה בזמנה .ואל דאגה – אתם עדיין תהיו השולטים בחייכם וזכות הבחירה
לעולם לא תילקח מכם .זאת ההבטחה שנתן אלוהים בעת בריאתכם ושום פרדיגמה לעולם לא
תשנה זאת .לפחות לא פרדיגמה אלוהית.
אנשים יקרים ,אתם מוזמנים להירגע .קחו נשימה עמוקה ,הרפו את הגוף ושחררו את הדריכות
הפיזית והנפשית .הכול בסדר .שבו לכם בנוח ובשעה שתקראו את המשך הדברים דמיינו את
המתואר והרגישו את האנרגיות של העת החדשה המתרחשת בעולמכם.
בשנת  2020אתם פותחים את הדלת ויוצאים לחופשי .הדלת הזאת הייתה סגורה ,אך אתם
האמנתם שהיא גם נעולה .וכעת תגלו שהיא נענית בקלות לניסיון הכי פשוט לפתוח אותה .רק
ללחוץ על הידית ולדחוף קלות .הדלת נפתחת ואתם יכולים ,אם תרצו ,לפסוע החוצה ,אל
מרחב אפשרויות שלא ממש האמנתם כי הוא קיים .היה לכם ספק ,אולם כמה רציתם להאמין!
והנה אתם כבר בתוכו .תתחילו ללמוד את השטח החדש .הימים יעברו עליכם בממד הארצי
כרגיל – תמשיכו ללמוד ,לעבוד ,לחיות חיי משפחה ...ואת השינוי תרגישו בממד הנפשי-רוחני.
אנו נזכיר לכם מדי פעם לא להתאמץ .להסכים לכך שהכול קורה מעצמו בשבילכם ולטובתכם
העליונה .אם תבקשו דבר מה והוא יהיה לטובתכם – הוא יתגשם במהירות ובקלות .ואם לא
יתגשם – אתם תרפו ממנו ,אתם תקבלו את הפרשנות כי הוא ממילא לא היה לפי התכנית
הנשמתית שלכם .ואתם תחייכו ,כי תזכרו לומר לעצמכם שמשהו טוב יותר מתרחש בנתיבכם.
זאת השנה שבה תצליחו ביתר קלות לחבור אל נשמתכם ,לפנות לה מקום בחייכם ,לזרום
ביחד אתה ,להתאחד אתה יותר ויותר .אתם תרגישו כיצד מיום ליום אתם יותר בהגשמה ,אתם
יותר מממשים את ייעודכם  ,אתם יותר ויותר מבצעים בחירות נשמתיות בבהירות רבה .ואתם
תדעו את מקומכם בתרשים הגדול של המציאות האנושית והיקומית.
מצד אחד תדעו עד כמה נפלאים אתם ,תהיו יותר ויותר מי שאתם ,תסכימו לראות עד כמה
אתם עצומים ובעלי ערך .תרשו לעצמכם להיות גאים במי שאתם .ומצד שני תדעו עד כמה
אתם מגולמים כרגע בגוף זמני לצורך משימה שהינה גדולה מעבר למה שאתם מסוגלים
לתפוס .ואין הדברים תלויים בכם ,אין אתם נדרשים לעשות דבר ,זולת לשמש צינור נקי לאותה
משימה המתבצעת דרככם .הידיעה הזאת תיתן לכם שקט ,צניעות ,ענווה .השילוב המופלא
הזה של גאווה עם צניעות.
השנה תתמסרו להרגשה הנפלאה של גאווה משולבת עם צניעות וזה יגרום לכם לזקוף את
הגב שלכם ולצעוד קדימה בצעדים בוטחים ,ויחד עם זאת יוריד מכם את הצורך להוכיח משהו
למישהו ,להתחרות ,להתבלט ,לעשות דברים בכוח .אתם תבינו את הגדולה שלכם ביחד עם
היותכם כה קטנים ביחס ליקום האינסופי והנצחי שאתם חלק ממנו .השלווה תעטוף אתכם
כשתפנימו ,כשתס כימו להיות צינור נקי לאנרגיות של אהבה ,שפע ,התגשמות ושמחה .האם
אתם צינור נקי? כן .אתם ההולכים בדרך הזאת ,הקוראים תקשור זה – אתם עשיתם את
עבודת הניקוי וכעת אתם מתבקשים להניח לה.
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שחררו את הקארמה שלכם ,הרפו ממנה .אל תיאחזו עוד בעבר .סילחו לעצמכם על כל
המישגים האמתיים או המדומים .סילחו לכול מי שפגע בכם ומיסרו את הכאב לאלוהים .נישמו
ושחררו ,בקשו סליחה ותנו סליחה ,שחררו את העבר .הניחו את השק הכבד של הקארמה.
הוא ייאסף אל אתר המיחזור הקוסמי ,כך אפשר לדמיין זאת ,ואתם תהיו חופשיים לחיות כאן
ועכשיו.
שנת  .2020עידן חדש של קלות והסכמה ,של בהירות ושל שלווה .שנת ההבנה שאין כלל צורך
להתאמץ ,להילחם ,להיאבק ,להתנגד .תחת זאת יש לאפשר ,להרשות ,להסכים ,להירגע אל
תוך ,לזרום עם ,לחייך ולצחוק ,לתת לאהבה ולשפע לזרום דרככם בפשטות .אנחנו אתכם
לאורך כל הדרך ,ואיזו דרך קסומה ומופלאה!
אני :תודה לכם אהובים .זהו מסר מעודד ומשמח ביותר.
שאלה :האם לא נצטרך לעשות עוד עבודת מודעות עצמית?
תשובת המל"ג :אתם תעשו אותה לא מתוך "צריך" אלא משום שזה פשוט יקרה .ככל שתרפו
מהשליטה ותבינו שמילת הקסם היא "קלות" כך תעסקו פחות ופחות בחקירות של העבר
ותתחילו יותר ויותר לחיות בהווה עם הפנים לעתיד .אתם תהיו ערים למתרחש ,מודעים
לעצמכם באופן בהיר ,צלול ,וללא מאמץ .יהיה לכם טבעי וקל להביט פנימה ,לטפל בקלות
ברגשות – גם הפחות נעימים ,ותבחרו לתת לחיים להתפתח לפי דרכם .אתם תהלכו בשבילים
עם לב פתוח ולא מתגונן ,עם פנים מאירות ולא כבדות ,עם ידיעה שאתם מקבלים ליווי ועזרה
כל העת ,ולכן – ללא צורך להתנגד ולהילחם .הבחירות שלכם תהיינה חכמות ומתואמות עם
הנשמה – כי תלמדו להקשיב פנימה .ותלמדו להקשיב להדרכה שלכם.
זכרו שאתם ראויים לכול טוב מעצם היותכם .האמינו בכך ואז אפשרו לכל הטוב הזה להתממש
בחייכם .דעו כי החיים חכמים ,התבונה האינסופית השורה בכול ,הלוא היא אלוהים ,תנווט
אתכם בדרך הנכונה ותביא לפתחכם כל מה שנחוץ לכם .יש לכם תכנת ניווט – כמו ג'י פי אס
או  – wazeואתם יכולים לסמוך עליה! היא מונחית ומתופעלת על ידי הנשמה שלכם ועל ידי
האנרגיה התבונית האלוהית השורה בכל .היו ערים וקשובים כדי לא לפספס את הפניות ,כדי
לבצע את ההוראות הניתנות לכם לטובתכם ,כדי לראות את השלטים בצדי הדרך .ואם שגיתם
– לא נורא .יהיו הזדמנויות נוספות .חישוב מסלול מחדש .הכול בסדר .קחו הכול בקלות.
אני :זה מרגש ומלהיב ביותר .תודה רבה!
המל"ג :היו ברוכים.
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