זהו תקשור מאל אלינוס 2020.6.6
תיקשור הנחיה של אל אלינוס למפגש התכנסות 2020.4.7
שלום לך יקירה אכן לך להכיר בערך השליחות אשר לך לדעת כי אותו ערך
בו מהות מתגמלת את היודעים לקבל מצורך להם לבטא נתינה.
אכן שלמות לך בחיבור אל השליחות  -המהות הזו בלבד הינה העיקר .ועל
כן יקירה כאותו צינור לך עימנו ,תגמלנו בכם כוח המיידעים אשר הבאנו
בכם במשך אותם אלו השנים .ואכן גיליתם לדעת את האמת אשר לה
תעלנו אותכם ,אכן אל האמת והנכון לשרת בכם עוצמה פנימית דרך רוח
האל בכם.
ומצורך השליחות אשר להם יש להביא בך קבלה את אלו הזורמים בנתיב
השליחות מצורך רצון שלהם להכיל העוד אל היש אשר בהם .ולכן לך אביא
תזכורת מקודדת ומכוילת באיכות המיידעים והשפעתם בהם לצורך
ההתכנסות להשפיע .ואותו קדוד זה הביאי להם באותה ההתכנסות לשרת
הבנתם ולשרת אורח התייחסותם אל ערך השירות והשליחות אשר להם
ביום יום אשר להם.
אכן הביאי בהם כיול מואר זה:
ועל כן לכם לדעת היום את ההבדל בין מודעות רוח בה ה"אני" חווה עוצמה
פנימית לבין הדפוסים אשר העצמי" שלכם חווה לפני קבלת המיידעים

דפוסי העצמי  -לפני המיידעים
 .1פועל ממוכר וידוע,

 .2העצמי חווה את החומר ,ההפרדה,

 .3העצמי פועל למען העצמי ,האגו.

מודעות רוח דרך ה"אני"
 .1האני פועל ממודעות-רוח ,מואר ,מאסטר

 .2האני חווה את הרוח ,האחדות ,השקיפות

 .3האני מנתב למען הכלל

 .4האני במחשבה מוארת ורגש גבוה

 .4העצמי בתחרות בין אנוש לאנוש.

 .5העצמי בהתגוננות והישרדות.

 .5האני חובר מ -אהבה טוטלית ,חמלה ,שמחה

 .6העצמי לא מכיר את אור הבורא בו.

 .7לעצמי אין אחדות פנימית.

 .8לעצמי רצון לשלוט ,לדכא ,להרוויח

 .9חשיבות העצמי ערך החומר והחומריות

 .6האני והעצמי נושא את שם הבורא

 .7ה ''אני'' חובר אל הפנימיות ,ואל כוח הבורא

 .8האני מכיר בכל-יכול האלוהי בתוך כל אחד

 .9לאני חשיבות בשיוויון ,בכבוד מתגמל,

 .10העצמי בהסתר ,שקר ,אגו

 .10באני נאמנות לאמת ולנכון ,בענווה.

 .11העצמי בדאגה לעצמו,

 .11האני בהתנהלות ערכית ומוסרית

.12העצמי בכפייה וחוסר מוסר ומצפון.

 .12האני בערבות ועזרה הדדית

 .13העצמי בספקות ,פקפוק .צורך בהוכחות.

 .14העצמי מתמכר לזוהר חיצוני

 .15העצמי מפנים קושי וסבל,

 .13האני בלמידה ,בוודאות ,בידיעת האמת והנכון.

 .14האני מקרין זיו וזוהר פנימי

.15האני יוצר שמחה קלות והתמרות.
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 .16העצמי פעיל ע''י קארמה

 .16האני בורא מציאות חדשה

העצמי מתנתב בהישרדות ,דרך דאגה ופחד

 .17האני מתנתב מאהבה ,דרך

הרוח

 .18האני משווה אחדות עם הכלל

 .18העצמי מתבדל ,חושש ,בנפרדות,

 .19העצמי בהסתרה ,בשליטה ,בפחד,

 .20העצמי פועל ללא יצירה הולמת

 .19האני באחדות ,משפיע גילוי ואור

,

 .20לאני מקלעת שמש מצטמצמת והיצירה

מתגמלת.

 .21לעצמי תודעת מהות החומר ומאבק לפנימי

 .22העצמי פועל בשרות האג
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 .21לאני איזון בתודעת אהבה ללא תנאי.

 .22האני פועל בשירות הכלל

 .23העצמי חיי בתודעת חוסר לוחמנית,

 .23האני חיי במודעות-על -במרחב -בזמן

העצמי ברמת תלת ממד ,ובחוסר סיפוק
בשלמות

 .24האני חיי במודעות קוונטית ,רב ממדית

 .25העצמי מכיל מודעות ארצית בשכפול.

 .25האני מכיל מודעות-רוח ועושה בה שימוש

 26העצמי כאנוש במוגבלות היגיון ושכל.

 .26האני אדם ''בצלם אלוהים'' כל יכול

 .27העצמי אינו בסיפוק

 .27האני כלי הכלה לאור.

 .28העצמי בנפרדות ובקורבנות

 .28האני באחדות ,באחריות,

 .29העצמי בפחד ותקיעות

 .29האני בעירות ואהבה

 .30העצמי נשלט ובבורות

 .30האני בבחירה חופשית ומתגמלת

 .31העצמי כלוא "בנעשה ונשמע"

 .31האני בשיווי תדר עם "נשמע ונעשה"

 .32לעצמי סיפוק ואושר דרך הון חומרי גשמי,

 .32האני נושא אושר דרך הידע ותגמולו

