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מאת: שחר בן־פורת

מסרים מהיקום

שנת מפתח
שנת 2019 משמעותית במסע ההתפתחות האישי והקולקטיבי של כל מי שמבקשים להיות בייעוד שלהם. זוהי 

שנה יצירתית במיוחד המאפשרת הרמוניה, עשייה מבורכת והתחדשות. אמנם היא מאופיינת בשינויים קיצוניים, 
כמו ברכבת הרים, אבל מי שיחזיקו חזק יוכלו להמריא לשמים

 יואל ההדרכה ומשפחת 
הנשר הלבן

מתקשר: דורון אורסיאנו־ויטנר
"הייעוד שלכם ימצא אתכם ותוכלו 

להיות מתוגמלים יותר מאי פעם. אתם 
נכנסים לזמנים שבהם דיוק המגנטיות 

שלכם יהיה בהלימה עם ליבת כדור 
הארץ. רק היו פתוחים למה שמתוכנן 
להגיע. היקום נענה לתפילות הנשמה 
שלכם, אם רק תעקבו אחר המסרים 
שמגיעים, המדריכים אתכם לפעולה. 
תוכלו לשמור על הרמוניה ועל איזון 

בחיי היומיום אגב מתן דגש ותשומת לב 
לפרטים, כמו גם לתמונה הרחבה. 

"השליחות שלכם פוגשת שליחות של 
אחרים ותורמת לעולם היצירתי בעשייה 

היומיומית שלכם. טוב הלב שלכם 
ידריך אתכם ואחרים בעשייה מבורכת 

ומתגמלת. רווחה כלכלית ויצירתית 
מוצאת את דרכה אליכם ללא מכשולים. 

יש פוטנציאל טוב בשנה זו למציאת איזון 
בין עשייה מבורכת למנוחה ושקט. 
"תחום חדש ויצירתי בעל משמעות 

וסגולות, שנועד להקל את איכות החיים, 
יתגלה באמצעים שאפשר להוכיחם. גם 

האישיות שלכם מתרגלת לחיי נוחות 
ורווחה, המאפשרים הגשמה של יצירה 

וחלומות נוספים שאותם תוכלו לחלום. 
"זוהי שנה יצירתית במיוחד שמגיעה אחרי 

שנים של בצורת יצירתית. המשאבים 
שמגיעים עצומים ומפתיעים מבחינת 

תגליות חדשות וקשירת קשרים עם ידע 
ותובנות, המשנים את חוויית החיים על 

כוכב זה. 
"יש על מה להתאבל, אך זה הכרחי לריפוי 

הכוכב. מה שתעשו עם זה תלוי בכם. אנו 
מבטיחים שתקבלו סיוע אמיתי ועזרה. 

לפני כמה שנים מלחמת אור וחושך הייתה 
נשמעת כמו לקוחה מסרט מדע בדיוני, 

ובשנה זו תוכלו להרגיש מוקפים ומוגנים 
במרחב של האור יותר מכל שנה אחרת, 

אם רק תבחרו בכך באופן מודע".
 "דורון אורסיאנו - פילוסופיה 

אינדיאנית ותקשור"

טוהר
מתקשר: שחר בן־פורת

"שנה זו, המתחילה כעת, משמעותית במסע 
ההתפתחות שלכם, הן באופן אישי והן 

באופן קולקטיבי. זוהי שנה של שינוי מהותי, 
שמתחיל כעת ויימשך אל מעבר לגבולות של 
שנת 2019. במילים פשוטות, זוהי שנה שיש 

בה הזדמנות להשיל מעליכם את מי שהייתם 
כדי לגלות את מי שאתם יכולים להיות. 

"במובן מסוים זה אינו חדש - תהליך של 
השלת הישן וגילוי החדש הוא תהליך מוכר 

לכל מי שנמצא במסע התפתחות זה או 
אחר; ובכל זאת, שנת 2019 עומדת בסימן 

של התחדשות משמעותית, עמוקה ורבת 
פנים, שתשפיע לא רק עליכם אלא גם על 

אנשים מסביבכם. 
"גם מי שלכאורה אינם קשורים ברוח 
יושפעו מהשינויים האלה. אל תופתעו 

אם מי שלא רצו כל קשר לעולם הפנימי, 
לעולם שמעבר, יבואו אליכם פתאום ויגלו 

עניין בעולמכם.
"חודש זה, ינואר, מסמן את התגברותה של 
האנרגיה המאפשרת מימוש של תהליך זה. 

הבנייה של האנרגיה לקראת התהליך החלה 
בזמן שקדם לחודש זה, וכעת היא מגיעה 

לשיא. חלקכם מרגישים כאילו הכול נעצר 
ודבר אינו זז, ואחרים מרגישים שתנועה 

מהירה החלה. אל תדאגו אם אתם נמנים 
עם מי שמרגישים שדבר אינו משתנה - 

אינכם תקועים, אלא רק מתכוננים למהלך 
הבא בתהליך. 

"מומלץ גם לזכור את חומרי הגלם שכדאי 
 שישמשו אתכם בתהליך שבו אתם נמצאים -
אמונה, כבוד, הקשבה ופתיחות. הם ישמשו 

 אתכם לבנייה מחדש, לגילוי מחדש, של 
מי שאתם". 
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 המל"ג - המכלול של 
המלאך גבריאל

מתקשרת: אילת פורת
"ינואר הוא חודש של הפתעות וחידושים 

ובו ייכנסו לאזור רוחות של שינוי מתמשך. 
שנת 2019 תהיה מאופיינת בשינויים 

קיצוניים של מצבי צבירה ומצבי רוח. 
תמצאו את עצמכם עולים ויורדים כמו 
ברכבת הרים, ולא תמיד זה יהיה לכם 
 נעים. ואולם, אם תחזיקו חזק, לא רק 
שלא תיפלו ולא תתרסקו - אלא להפך, 

תמריאו לשמים.
"השנה אתם יכולים לבחור לעלות על מסלול 

מואץ למודעים מתקדמים. המגמה הזאת 
התחילה כבר בסוף שנת 2018. תהליכי 

קידום תפסו תאוצה, וחלקכם עשו קפיצות 
נאות, גם אם מבלבלות. כל מי שבחר להיות 

בקדמת הבמה קיבל עזרה, ולפעמים זה 
נראה כאילו הכול קורה מהר מדי. 

"בשנה המתחילה כעת יש הזדמנות לכל 
מי שמבקש להיות בייעוד שלו, להאיר 

ולשרת, ללמוד ולהתפתח - הזדמנות לעבודה 
מאומצת ששכרה בצדה. אתם תידרשו 

להפגין אורך רוח ואמון בתהליך כי, כאמור, 
זה הולך להיות משוגע - רכבת הרים בלונה 

פארק. אנו מציעים לכם ליהנות מהמסע, 
להתלהב מהנופים החולפים ולשאוף לגעת 

בשחקים. התמסרו לדרך ותנו לה לקחת 
אתכם - זה הולך להיות מרהיב, מלהיב 

ומרחיב את הדעת.
"היכולות שלכם מתחדדות, אתם מקבלים 

מידע שלא היה נגיש לכם קודם. שמחו והיו 
בהודיה. כל מי שחפץ לעזור לאחרים, למלא 
שליחות, לקחת מנהיגות - זוהי שנה מצוינת 

לעשות זאת. תקבלו הרבה עזרה מאיתנו 
ומשאר הישויות המדריכות העומדות 

לרשותכם. לעונג לנו להיות מאחוריכם 
ולראות אתכם מתפתחים, נפתחים, משיגים 

יותר ומאושרים יותר. נצלו את ההזדמנות 
הנפלאה הפתוחה בפניכם". 
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