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מאת: שחר בן־פורת

מסרים מהיקום

ברכת הדרך
החודש צפויות לנו תהפוכות פורימיות משעשעות לצד הזדמנויות לשפר את העצמאות שלנו ואת ביטחוננו 

העצמי וגם לבחון את עצמנו מחדש ולפתח חמלה

יואל ההדרכה והנשר הלבן
מתקשר: דורון אורסיאנו ויטנר

"בחודש מרס יהיו לכם הזדמנויות לשפר 
את עצמאותכם ואת הביטחון העצמי 
שלכם. זהו חודש מבורך שיעורר את 

סקרנותכם לבחון את עצמכם בדרך חדשה 
ואובייקטיבית עם כלים אנרגטיים שנוספו 

לחייכם בחודשים האחרונים. 
"מי מכם שניחנו ברגישות, חשו מעברים 

חדים - מתהומות רגשיים אל עבר בהירות 
שאולי הפחידה אתכם. כעת, יהיה אפשר 

לאזן את גופי הרגש הפנימיים ולהשיג 
תובנות שיוסיפו היבטים חיוביים לדימוי 

העצמי שלכם. ייתכן שתורגש הקלה 
משמעותית בחייכם ועניינים מטרידים יפנו 

את מקומם לטובת יעילות ותושייה. אם היו 
לכם תנודות חדות במצבי הרוח, הן ייפסקו 

ויגיע ביטחון חדש בדרך שבחרתם לעצמכם, 
אך הוא יגיע רק אם תסכימו להתאזן עם 

קולה של האמת. 
"מומלץ לכם לטפח את עצמכם החודש, את 

גופכם הפיזי, מכיוון שיש ריפוי באנרגיות 
שהשגתם. אתם תראו סביבכם דברים 

שלא הבחנתם בהם בעבר מכיוון שהתודעה 
שלכם לא הייתה פנויה, והם יעוררו בכם 

התפעלות וסקרנות או תקווה חדשה. ייתכן 
שיעלו מתוככם שאלות בנוגע למקומכם 

בחיים האלה, ואולי תבחרו לבדוק מחדש 
את התפקיד שלקחתם על עצמכם בחייכם 

ובחיי אחרים. 
"שימו לב שבשעות הלילה קורה כעת משהו 

מעניין וחדש, הקשור באינטגרציה. ייתכן 
שהבקרים שלכם יתמלאו בתובנות שישנו 

את התפיסות שלכם ויקלו את חוויית 
החיים. זהו תהליך הקשור גם בהימצאותכם 

בתדר המעגן של הממד החמישי. מצאו 
מהו המקום שבו אתם מרגישים בנוח 

להיות ולחיות ומה מוסיף לחוויית השמחה 
הפנימית והחיצונית בחייכם".
  "דורון אורסיאנו - פילוסופיה 

אינדיאנית ותקשור"

 המל"ג - המכלול של 
המלאך גבריאל

מתקשרת: אילת פורת
"חודש מרס הוא חודש של תהפוכות 

פורימיות נחמדות ומשעשעות למי 
שאינם נבהלים. יהיו לכם הזדמנויות 

רבות לפגוש את עצמכם במראה - 
את הדמויות שנמצאות בתוככם, 

שמשתקפות בכם, שמרכיבות את האדם 
שהנכם. מסכות ותחפושות הן תמיד 

מקור לתעתוע, אבל גם להתממשות של 
משאלות הנפש. מצד אחד, אתם יכולים 

לפגוש בתוככם מאפיינים שלא ידעתם 
שיש לכם, כולל צדדים אפלים שלא 
 רציתם כלל להכיר או לפגוש, ומצד 

שני, אתם יכולים להיות מי או מה שבא 
לכם. תבחרו. 

"איך ההרגשה לצאת מתוך ה'אני' 
המוכר והידוע? האם תוכלו לקבל את כל 
החלקים המתגלים לכם במראה וגם את 

ההשתקפויות שלכם בתחפושות של אנשים 
אחרים? והאם תבחרו בהזדמנות לחוות 

את עצמכם כמישהו אחר לחלוטין, לממש 
חלום או להתגלם באופן שהייתם רוצים 

לאמץ במציאות היומיומית שלכם אך 
אינכם מעזים?

"החודש הזה מאפשר לבחור אפשרויות 
שונות להוויה. מה תרצו להיות? נסו 

גם להרגיש, לא רק לראות. איך אתם 
מרגישים להיות הדמות שאתם בוחרים 

לעטות עליכם? מי תהיו כשתעטו את 
הדמות החדשה? האם תהיו שונים? ואם 

כן, באיזה אופן? 
"תנו לקולות הפנימיים להדריך אתכם. 

האזינו לשלל הקולות המבקשים להתממש 
ולהופיע לעין כול - לקול המוזר, לקול 

השובב, לקול החצוף, לקול המכוער ולקול 
הטיפשי, לליצן שהוא אתם, ללכלוכית, 

לרוצח, לבלש, לפתיינית, לזדונית, לאיש 
הדת, לסוטה - לכולם! ושאלו את עצמכם 

'מי אני?'. זה מבלבל. ולכן, אמרנו - זהו 

חודש של תהפוכות פורימיות נחמדות 
ומשעשעות למי שאינם נבהלים". 
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טוהר
מתקשר: שחר בן־פורת

"זמן זה הוא זמן של האצה, של העמקה. 
זהו זמן שבו אתם נמצאים בשיא מסוים 

של תהליך בחינה מחדש, מעמיק מתמיד, 
של ההיסטוריה האישית שלכם. ולא רק 
האישית - גם ההיסטוריה הקולקטיבית 

שלכם נבחנת מחדש בזמנים אלו בשל 
תובנות ותגליות המטילות אור חדש על 

מה שידוע ביחס למי שהייתם וביחס למי 
שאתם כעת.

"זה מה שמאפיין את הזמנים האלה - 
בחינה מחדש של ההיסטוריה, ניקוי של 

מה שיש לנקות והבנה חדשה, עמוקה 
ומוארת של מי שאתם כיום. בכך שאתם 

מנקים שכבות של אשמה ובושה וכאב 
על מי שאתם, על מה שקרה לכם ועל מי 

שהייתם, אתם יכולים לראות את עצמכם 
באור חדש. מתוך תהליך זה יש מקום 

לחמלה, שהיא המהות החסרה לכם כל 
 כך. זה מה שמתפתח, זה מה שמעמיק -

חמלה למי שאתם, למי שהייתם ולמי 
שאתם יכולים להיות.

"חמלה זו היא הבסיס לכל מה שמתפתח 
ובעיקר למה שעתיד לבוא, שכן החודשים 

הקרובים יהיו בסימן של אנרגיה חדשה 
הנכנסת לעולם הזה. זוהי אנרגיה שתחבר 
קצוות ותפתח פתח חדש להזדמנויות, אך 
כדי ליהנות מהפירות שלה עליכם להיהפך 

להוויות חומלות יותר מאי־פעם. בושה, 
אשמה, כאב ונוקשות לא יאפשרו לכם 

להמשיך קדימה, לנוע כפי שאתם יכולים 
לנוע באנרגיה החדשה הזאת. לכן, אפשרו 

את המשך הניקוי שלכם, היפרדו מתפיסות 
כואבות, מאשמה ומבושה; פנו מקום לחמלה 

עמוקה מתמיד; וצפו אל העתיד לבוא". 
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