מסרים מהיקום
מאת :שחר בן־פורת

אור חדש
דצמבר ,החודש האחרון בשנה ,מתאפיין בניגוד בין אור לחושך .אם רק נרצה ,התקופה הקרובה תאפשר לנו
להתנקות מהישן ,להיפתח לאנרגיות חדשות ,להגיע לאיזון הפנימי הנכון ,לבחור מי אנחנו רוצים להיות ואף
להתמלא ביותר אור

המל"ג  -המכלול של המלאך גבריאל

מתקשרת :אילת פורת
"יקרים ,אתם מתכוננים להחליף שנה
קלנדרית ויש לכם תחושה של חילוף מעבר
לכך .אנו מבקשים לדבר על התקופה הזאת
במנותק מלוח השנה שלכם וכחלק מתקופה
הנמשכת זה זמן מה ועתידה להימשך.
המאפיין המרכזי שלה הוא הרצון להיפטר
מתוויות ישנות כדי לקבל תובנות נקיות
מדעות קדומות .יש לכם הזדמנות להמשיך
לנקות מתוככם סמלים ואמונות שעבר
זמנם .אנו ממליצים לכם לחבר זאת לתום
השנה ולהעצים את האפקט של היפרדות
מהישן לטובת החדש.
"קחו לכם את החודש הקרוב כדי לומר
לעצמכם שוב ושוב' :הרי אני מוכן לשמוט
אמונות והנחות לגבי כל אדם ומצב .אני
נכון לבוא לכל רגע ורגע נקי מידע קודם עד
כמה שאפשר .אני מבקש להתבונן בעולם
בעיניים נקיות ובלב חדש'.
"עזיבת המוכר והידוע ,שהוא שחוק
ולעתים קרובות חוסם ,היא גישה נפלאה
לקראת שנה חדשה .אין זה משנה שהשנה
מתחלפת ,זוהי הזדמנות לעשות מה
שכדאי לבצע מדי תקופה .כמה מרענן
ומשמח לנקות מדפים ולהכין מקום
לתובנות חדשות ,למידע חדש ולצורות
חשיבה חדשות.
"שאלו את עצמכם מה אתם מבקשים
שיתבהר לכם כדי לראותו באור חדש,
באיזה אופן אתם מבקשים לברוא את
עצמכם מחדש ומה אתם מייחלים שייוולד
בכם או ייווצר בחייכם .זכרו שיש לכם
כוח ,שאתם בוראים את המציאות שלכם
כל הזמן ,ואל תשכחו ליהנות בדרך.
"ככל שתרגילו את עצמכם להיות פנויים
ופתוחים לידע ולאנרגיות חדשים ,כך
תתקדמו מהר יותר ואולי אף תחוו קפיצות
קוונטיות בכיוון המימוש של תכניותיכם
הגבוהות .בהצלחה".
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ישות האור שני

מתקשרת :הדר דגן
"אנוכי שני אומר עבורכם כי חודש דצמבר,
המתאפיין בקונטרסט בין אור לחשכה,
מבקש להביא בנשמות רבות את החיפוש
אחר איזון אנרגיות אלה בתוכן .יש מי
שמצויים תחת החשכה ומבקשים להגביר
את האור בתוכם ,ויש מי שמצויים באור
ומבקשים לחפש איזון על דרך ההסכמה
לגעת בצללים.
"חודש זה מבקש ,על דרך ההקצנה לכאן
ולכאן ,ליצור איזון פנימי נכון ,מתאים
וראוי כדי שתוכלנה נשמות להביא עצמן
אל יותר אפשרות של איזון ושל שוויון
נפש .מגמה אחת חשה יותר ויותר את
הצורך להכניס אור לתוכה ,להתמלא
בו ,כדי שיהווה עבורה תמיכה ועוגן
להתפתחות; ומגמה אחרת מבקשת
את ההתפתחות על דרך העלאת אותם
צללים המבקשים להשתחרר החוצה
ולהיהפך לאור.
"זהו חודש שיש בו פנייה מפורשת של
יושבי כדור ארץ אל המרומים בבקשה
ליותר אור ונסים ,ואפשרות של קבלת
אור רבה דרך אותם חגי אור ,המבקשים
לתת בדרי הארץ כוחות ולהאיר עבורם
את הדרך .למרות אותם כוחות מוקצנים
של אור וחושך ,המציינים ברבים אף
סיומו של מחזור ,סיומה של שנה ,דומה
כי יכולתכם להתבונן בכל התהליכים
המתרחשים כמבקשים להביא אור ,להביא
התפתחות וקדמה לכלל האנושות ,תהפוך
תקופה זו לחגיגית ולמלאת יכולת ותקווה.
"הביעו כוונות של אור במילותיכם
ובמחשבותיכם .העדיפו את המילים
הרכות על פני המחמירות בשפיטה.
הסכימו לאמץ מחשבות על תקווה
במקומות שאין לכם יכולת ידיעה או
שליטה .הסכימו לבטא הרגשות קשות
שעולות מתוך ראייה בביטוין החוצה את
האפשרות לעשות להן התמרה .בקשו

לשאת בלבכם את האור ,להתמלא בו
ולהפיץ אותו מכם באהבה ובשמחה.
היו ברוכים".
" הדר דגן מתקשרת את ישות האור שני"

טוהר

מתקשר :שחר בן־פורת
"זמנים אלה דוחקים אתכם עוד ועוד אל
עבר שני קצוות מנוגדים ,אל עבר שתי
פינות .מהצד האחד נוכח העבר שלכם,
שצעקתו הולכת וגוברת  -עבר פגוע
ופוגע ,המבקש הגנה ומסתור ,המבקש
צמצום והתייצבות מעבר לגבולות
ולגדרות .מהצד השני נמצא העתיד
שלכם ,המבקש התרחבות ופתיחות,
אהבה ואמון וכן הסכמה לעשות עוד
צעד אל עבר עצמכם ,אל עבר האדם
השני באשר הוא אדם.
"העבר נוכח  -זהו המקום הפגוע והפוגע;
העתיד נוכח  -זהו המקום הנותן אמון
והיודע אהבה מהי .שתי הוויות מתקיימות
בתוככם ומבקשות שתסכימו לעשות
צעד נוסף אל עבר האמת שעל פיה אתם
מבקשים לחיות.
"עליכם לבחור פעם נוספת מי אתם רוצים
להיות .האם תאמינו לפחד או לאהבה? האם
תיאחזו בכאב ותמחזרו אותו או שמא תפנו
מקום למהות חדשה? מי אתם מבקשים
להיות? איזו מהות אתם מבקשים לחיות?
"זמנים אלה מבקשים מכם לבחור ,ובמובן
מסוים אין בחירה נכונה ובחירה לא נכונה.
כלומר ,אין שיפוט ,אלא צורך בכנות .אם
אתם מפחדים מדי וההתרחבות מאיימת,
מצאו את הזמן ואת אורך הרוח כדי לטפל
באותו מקום מפחד .קחו את הזמן שאתם
זקוקים לו כדי לחולל שינוי וריפוי בתוככם.
בחירה אינה פירושה שינוי מיידי ,אלא הכיוון
שבו אתם ממקדים את האנרגיה שלכם
בזמנים האלה .בחרו מחדש ,פעם נוספת ,מי
אתם רוצים להיות ,ולכו בדרך הזאת".
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