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מאת :שחר בן־פורת

שניים כי טוב
חודש פברואר ,החודש השני בשנה הלועזית ,הוא בסימן זוגיות שלנו עם עצמנו ,ומאותה זוגיות יגיע מרחב
לתדרים של פריצה אנרגטית ושפע .כמו כן ,יימשך התהליך של בחינה עצמית ושל ריפוי ,וגם השמחה רוצה
להיכנס ,אם רק נאפשר לה

המל"ג  -המכלול של
המלאך גבריאל

מתקשרת :אילת פורת
"היום אנחנו אנשי בשורה יותר מתמיד.
עלינו לספר לכם כי משהו טוב הולך לקרות,
אם רק תאמינו .השמחה רוצה להיכנס.
האם תפתחו לה את השער? האם תסכימו
לשנות מצב רוח ומצב של הוויה? אנחנו
מודיעים לכם כי עכשיו הזמן להסיר מסכות
עצובות ,לוותר על קורבנות ולפתוח את הלב.
זה הזמן לרפא את הפצעים ,לטפל בכאב
הישן שאתם מתעקשים לדבוק בו ולסחוב
אותו על גבכם ללא סוף .עכשיו  -הסוף.
החליטו להוריד את המשא מהכתפיים
ולהניחו בצד .הבינו שאין לכם עוד צורך בו.
אתם חופשיים לבחור בשמחה!
"אנחנו יודעים שזה נשמע לכם פיקטיבי ולא
קל בכלל  -לבחור בשמחה .עולות התנגדויות
רבות .הרי השמחה נתפסת אצל רבים כתלויה
במשהו שטרם התרחש ,הושג והתממש.
השמחה נמצאת אי שם בעתיד ונוכל לשמוח
רק כש ,...רק אחרי ש ...או רק אם.
"לדעתנו ,זה מיותר וחבל .אפשר להתחיל
לשמוח ברגע זה .למעשה ,השמחה היא
ברירת מחדל ,אנשים נולדו לשמוח .האם
אתם יכולים להרגיש את זה? השמחה
נמצאת כבר בתוככם .עצרו לרגע והשקיטו
הכול .פנו אל העולם הפנימי שלכם ובקשו
את השמחה שבפנים .האם אתם מאמינים
שהיא קיימת שם? האם אתם מוכנים
להיכנע לה ולהיהפך יותר ויותר לשמחה?
כי שמחה היא מצב של הוויה .אתם
אהבה ,אתם יופי ואתם שמחה .עכשיו
התור של השמחה להפציע אל חייכם.
האם תאפשרו לה?".

שהדרך שלכם אמורה להיות קודם כול
מתוך הזוגיות שלכם עם עצמכם ,ומתוכה
תלמדו את הקשר למערכות זוגיות אחרות.
"המקור של המילה 'זוגיות' הוא בהבנה
שעולמכם האישי נחלק לצד גברי ולצד נשי.
זוגיות עצמית חשובה ומבטאת בתוכה את
הצד הגברי והנשי גם יחד ,בדיוק כמו היין
והיאנג שאתם מכירים .עליכם להעמיק עוד
יותר בזוגיות האישית ולהבין שלעתים היא
כמו נדנדה  -פעם הצד הגברי חזק ופעם הצד
הנשי חזק .עליכם לחוש אותם בתוככם כי
כך נוצרת עוצמה בתדר.
"כשתלמדו את עצמכם איך לעשות
זאת ,ייווצר חיבור לדיוק ,למשמעות
ולמדריכים .כך האנרגיות בתוככם ייצרו
עוגן משמעותי לפריצתכם ,וכך גם תבטאו
אותה משמעות בעולמות אחרים של
זוגיות חיצונית עם כל אדם.
"ברגע שתכירו את מערכת היחסים שלכם
עם עצמכם ,תבינו את כוחו של התדר
שעשוי ליצור בכם פריצה אנרגטית .דרככם
אמורה להיות מתוך החיבור לאחד ,אותו
חיבור שהחל בחודש ינואר השנה.
הבינו כי כשדרכי העולם מתפתחות הן
מעניקות לכם מרחב לאותם תדרי פריצה.
היו קשובים.
"חושו שחייכם בדרך של פריצה וכך ידכם
תהיה על העליונה .שום פריצה לא תיעשה
אם לא תיצרו עבודה בתוככם .כל עוד
הדיוק אינו מכוון נכון ,לאותו תדר שפע ,אין
תשואה מלאה בעולמכם .לכן ,צרו הקשבה
עצמית ותובנות ,ונסו למצוא את האיזון
הנכון והמדויק עבורכם .תדרי שפע אוהבים
דיוק ,ואנו המדריכים מייצרים בכם גיבוי
משמעותי דרך החיבור".
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אלינוס

מתקשרת :חיותה אפשטיין
"אנו מעוררים בכם תהליך זוגי .אותם
תאריכים של שניים מייצרים עבורכם תובנה
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טוהר

מתקשר :שחר בן־פורת
"חודש זה שבו אתם נמצאים ממשיך את
התהליך שמתקיים בזמן הזה .זהו תהליך

של בחינה עצמית ,של התבוננות עצמית,
ויותר מכול  -של ריפוי .זה כמובן אינו
חדש ומאפיין כל מסע התפתחות בכל
שלב ,אבל הזמנים האלה משמעותיים
יותר מבחינה זו.
"מדוע? משום שבמטרה לאפשר למהות
חדשה להיווצר בתוככם ,זה מה שעליכם
לעשות  -להעמיק את החיבור אל עצמכם,
את הריפוי של מקומות ישנים וכואבים
המבקשים ריפוי .כך אתם יכולים להעיר
ולעורר את עצמכם ,להכין את
עצמכם אל החדש.
"בתוך תהליך זה אנו מציעים כי תשימו
לב לרגשות העולים בכם ובעיקר לספקות.
הם עלולים לדבר בתוככם בעוצמה רבה
בזמנים האלה  -ספקות ביחס ליכולת,
ביחס לטיב שלכם ,ביחס לאיכות של מה
שאתם מביאים עמכם .ואולם ,יותר מכך,
בעומק שלכם ,זהו ספק ביחס לאפשרות
שאתם מספיק טובים כפי שאתם .זהו
הספק המנקר ,האוכל אתכם מבפנים,
המסתתר מתחת לתחפושות של
ספקות אחרים.
"'האם אני ראוי לאהבה? האם אני
מספיק טוב עבורה? ואולי בכל זאת
עליי להשתנות עוד יותר?' אלה שאלות
שנשאלות בתוככם ,וכדאי לתת
להן מענה.
"זוהי התשובה שלנו :הכול בסדר
איתכם ,כפי שאתם .כל השינוי שנדרש
הוא שתבינו כי אתם טובים וראויים כפי
שאתם .ככל שתבינו זאת יותר ,יתפוגגו
המתח והמאבק ותיווצר חברות חדשה
עם עצמכם ,ומתוכה גם תיווצר מציאות
באופן הרמוני יותר ואלגנטי יותר.
"זמן זה ,של חודש זה ,מאפשר לכל
אלה מקום ומרחב להיות .הביאו ריפוי
אל עצמכם ,רפאו את הספק הקיים
בליבתכם ,ומתוך זה המשיכו במסע
ההתפתחות שלכם".
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