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 יקריי, חוברי האור לשרת

 

תלמידי רמה חמישית "היפה והשלמות בי לבטא" שנערך  אני, לילה, מברכת כנס

   22-3/11112/12 –במלון קיו ב 

ר לנו להכיר באיכות שלמדנו וקבלנו דרך המיידעים על מנת לשרת כנס זה איפש

 את השליחות.

מסר מתגמל בו עם צורה צליל ולצבע שלו בואכן בכנס זה התאחדנו כל אחד 

 הכוונה של אל אלינוס: 

 "הדרך באה עימך מכוח האור אשר בך ותבורך בתהליך"

שר בהבנת דרך מוארת ומתגמלת אהיומיומית, במציאות בנו, ואכן באה 

של הכלת הידע המתוקשר.  ואכן,  המיידעים הועשרנו באיכות וחיבור אל האחדיו

אחדיו כולנו, אך כל אחד מכם הוא נר מאיר בו צורה, צליל, וצבע שונים לכל אחד 

 .מכם על פי הכלתו והפנמת הידע

  :ולכן כהוקרה והערכה נתבקשנו לשתף גם בכתב

 "חסד המיידעים תגמלו אותי"

 לכם כספר דיגיטלי. הביאמאני אותו , האמת וההערכה שחשפתם בכתב תודה על

 .בספר לכתב אחידאת הכתוב ם רק העברתי לא ערכתי את אשר כתבת

  ...אשר בה הגשתם לי בכתב השארתי אותנטי באנרגיה שלכם

ם אתגר וס העמיד בפניכמצורך לכם לקבל את העוד של המיידעים, אל אלינ

... אך רק מעטים תר חסד המיידעים תגמלו אותיתחת הכו לכתוב חוויותיהם

 נענו, כתבו ושיתפו.

וכי  ..נענו לאתגר של אל אלינוס.  כל הלומדים תוכנה חמש,חבל לי כי,  לא 

 למה??? למה לא לכתוב.

תדרים סימפוניה של  ,היה לי עונג צרוף לקרוא את אשר כתבתם והבעתםואכן 

 .הכלתםובצבע אשר  בצורה, בצלילשלכם באו לביטוי רגשות בהם 

 בברכה, לילהתודה ו
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 / יעל הדס מוסקוביץ חסד המיידעים תגמלו אותי

 

3/.11.2/12. 

חזרתי לביתי במוצאי שבת מכנס 'היפה והשלמות בי לבטא'.  השמחה בי ואני 

מתארגנת לקראת שינה. משהו מטריד את מנוחתי. יש לך משימה לעשות . 

י בית ! לילה נתנה שעורי בית עם סיום הכנס. קיבלנו שליחות לבטא שיתוף . שעור

 בלילה, יושבת לכתוב לאל אלינוס.  //:23מוציאה את הנחיות המשימה , השעה 

 שואלת..  נתחיל מבראשית שלך. ? מה אשתף ובמה עוד אבורך

 

פגישת היכרות והכוונת הדרך למיידעים. נפגשתי לראשונה  בראשית 5.5..0.0

לתאריך מנחים בי המיידעים חמש וחמש אלו עשרת עם לילה היקרה. )שימי לב 

  הדיברות ועוד לך בהמשך לגלות..(

 

 מתחילה ללמוד. שיעור ראשון חיבור לקול הפנימי. וכך זה היה. 8.0.2/16

יפה מסבירה מודעות עם הבבושקות. יש כוכב שמש ויש כוכב ארץ, האחד מאיר 

אני  .תדר ראשון... ודעותהשני מואר. יש נותן ויש מקבל. זה הכול עניין של מ

עוקבת אחר ההנחיה. יושבת בנוח, נושמת. אומרת לעצמי התחברי לאותו תאריך 

צה שקיבלה את התדר. בו ירד התקשור במקור את נמצאת עכשיו עם אותה קבו

נדבקתי לכורסה של יפה בסלון  .אנו האלוהים... 'שלום לכם עוצמת עיניים

 . והתנתקתי מהגוף

 

המפגש הבא עברתי על כל מילה בספר, בכריכה במבוא.. יפה בימים שעברו עד 

אמרה לא להתקדם אבל אפשר לחזור על התקשור. אז הקשבתי שוב ושוב 

לתקשור, קראתי גמעתי כל מילה. ובכל לילה חוויתי שאני עולה ומוטענת באין 

 .סוף מיידעים מתחנת כוח עצומה אליה התחברתי

 

ירוק. יפה מסבירה לי את פתיחת הלב ואני  מפגש שני. חיבור לרגש גבוה. קונוס

רואה את הגאומטריה שנוצרה קונוס של 'פותח את ידיך' ולא מצליחה לרדת. 

נגמר התקשור מרוגשת כולי ויפה מציעה שאשאר לשיעור הבא עם שתי 

 .תלמידות. נשארת

 

לשיעור  2מסתכלת על יפה בסימן שאלה. איך בדיוק משיעור  !דין ודיוק 18מפגש 

דין ודיוק. עורכת דין יקרה ) שומעת  18.. אבל סומכת על יפה מורתי מפגש . 18

 .קבלי מתנת הדיוק כברכת הדרךקול ( 

 

אני זוכרת את הדרך חזרה הביתה מאותו שיעור. פתחתי קונוס ירוק על כל 

 . הנהגים בכיתי מאושר. התרגשות! דברי אלוהים חיים . זכיתי
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מנוחה. מה יהיה, אני לא יכולה לחכות יותר  ועוברים מספר ימים ונפשי לא יודעת

 .לשיעור הבא... מתקשרת ללילה לשתף בהרגשה

 

הי לילה. רציתי לשתף אותך ..המילים מתבלבלות מרוב הרגשות , אבל מצליחה 

לבטא אשר על ליבי, לילה לא מספיק פעם בשבוע. תדברי עם יפה שתעשה לך 

 .מרתון עונה לי

 

ירה. מגיעה עם חיוך מאוזן לאוזן, קיבלתי אישור קרן כוח לריפוי ויצ 3מפגש 

אני . למרתון. אין לי מושג מה זה אומר, אבל נשמע שיהיה לי מזון לכל השבוע

 מתחילה 'מרתון' ומסיימת בתוך שלושה שבועות תוכנה ראשונה. 

  

הפסקתי עם הדיקור והכדורים שנטלתי במשך שנים נגד . אני במקום אחר

מתסכלת על התהליך המואץ על ! אותי כל חיי נעלםמיגרנות. העצב שליווה 

 התקע החובר לשקע ויונק בכזאת עוצמה את האור לתוכו..

 

 מתחילים.. 2תוכנה 

קריון והמשפחה. החיוך והאהבה שמביא קריון המלאך שובים אותי ואני מטיילת 

במרחבי התודעה והזמן. מתחילה את היום בתדר ומסיימת עם תדר לעיתים 

עצומה עד כי מוצאת את עצמי מחייגת שוב ללילה רק כדי להגיד  ההתרגשות כה

ועובר חודש ומסיימת . תודה לפרוק קצת מאותה התרגשות הפורצת ממרכז הלב

 . והשמחה ביתוכנה שנייה. 

 

בונים מרכז חדש במוח ימין. אני לא יודעת  12תוכנה שלישית מגיעה ומועצת ה 

ל, זה התחום שלך תכנון ובניה. בנית את נפשי. מאפסת את עצמי ואומרת אוקי יע

תשקיעי בביסוס  .בתים הגיע הזמן להשתמש בכישורים ולהשקיע במרכז החדש

 .אומרת לעצמי. למדתי בבנייה שאיכות הבניין לאורך זמן קשורה בביסוס שלו

 

ואני רואה את התהליך בו נבנים היסודות במוח ימין מקשיבה בדבקות קוראת 

התהליכים בתוכנה ממשיכים ונבנים בדיוק רב. בשלמות. . ומוודאת כי הכול נקלט

אני מביאה מתוכי משמעת ודיוק ומבצעת כל הנחייה ללא עוררין שומרת על מתח 

 גבוה וממשיכה מתוך הרצון לעוד. 

 

של תוכנה שלישית באמצע קריאה של התקשור עוצמת עיניים  38, במפגש ואז

 ! את מתחילה ללמד. עכשיוואומרים לי 
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צברתי עוצמה שיש ת את עצמי מדברת עם אותה הדרכה. שמסבירה כי מוצא

אותה לחלק כדי לקבל העוד אותו אני רוצה . ויש העוד לבריאה לתת אך עליך 

 . ללמד על מנת שיגדל בך הכלי ואת העוד תוכלי לקבל

 

התקשרתי לחברתי הטובה ושיתפתי אותה. מיד אמרה תרשמי אותי אני רוצה 

תי ללמד והגיעו תלמידים ובמקביל המשכתי לתוכנה שתלמדי אותי. התחל

  רביעית

. 

הזמן חולף ביעף החיים מתהווים בי ואני עושה הסכם עם הבריאה. תני לי את 

שעות הבוקר ובהם הספק לכל הנדרש בעשייה כעורכת דין ואני מקדישה את 

 .כך הוא עד היום זמני ומרצי ללמד תלמידים מאחר הצהריים ועד הערב..

 

אני הווה מהות חיי בשמחה עברה שנה וסיימתי ארבע תוכנות בשלמות .  והנה

. פעם ראשונה שאני אצל לילה מעגל חדש תוכנה חמישית ...מגיעה למפגש 

 בקבוצה ויש שיתופים ולילה נותנת את התקשור וההכנה לתוכנה חמישית

אני יום למחרת אני מודיעה ללילה  .מגיעה הביתה ומרגישה שמשהו עוצר אותי...

 צריכה הפסקה.

 

הי לילה, אני   כעבור שבועיים. כמו נצח ללא תדרים חדשים מתקשרת ללילה.

לאחר שבוע  .יודעת שלקחתי הפסקה ארוכה אבל אני מוכנה לחזור. מצטרפת

שואלת, אולי במקרה יש אפשרות לעשות מרתון בתוכנה חמישית? אחרי הפסקה 

ה . תראי יקירה עשיתי הסכם אני מוכנה להמשיך בתאוצה . ולילה עונה מאהב

עם אל אלינוס. אני לא עושה מרתון . מקבלת באהבה את התשובה אך הלחץ 

 .ון ולו רק כדי לפרוק את אותו לחץפורץ ממרכז הלב חייבת להביע את הרצ

 

לילה יקרה, אני מבינה שעשית הסכם עם הבריאה ואני " .מתקשרת ללילה

ילה. אבל חזק ממני ולוחץ בי הרצון מכבדת ודבר אחרון שרוצה זה להזיק לך חל

ושולחת טקסט:  ".אבקש העודאז רק כדי לבטא את אותו רצון ולשחרר ממני 

 'אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה'

  

מגיעה לביתה של לילה לאסוף ספרים לתלמידים .. מה שלומך יעל ? בראש רכון 

מקבלת. תראי, עונה, בסדר. את יודעת, חסר לי העוד אבל אמרת לא אז אני 

לא האמנתי למה שאני  .אומרת לי לילה, עם כזה רצון מי אני שאומר לך לא

 !שומעת

 

אין בי מילים לתאר את עוצמת החוויה התחלתי מרתון עם לילה תוכנה חמישית. 

בחניכה אישית עם לילה. באיזה אושר, שמחה והתלהבות לילה מעבירה בי 
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יבלה ולעיתים בבכי את הימים הבנות ומשתפת ברגש גבוה את המיידעים שק

 . בהם היה משבר, אבל אישי ואף קושי בקבוצה

 

הימים חולפים לנו ביעף ואני מתחברת למהות הפנימית של הצינור בו הבריאה 

איזה זכות זאת. אושר ותענוג רצוף. חוויה מתגמלת. . בחרה לעשות שימוש. לילה

 ש. 'בסלון עם לילה' לקבל הבנות והסברים מפי הבריאה ממ

 

 והיד כותבת...

 קמתי ונבראתי מחדש" 

 וכל הצל חלף

 ובשמיים שלי נדלקו האורות

 וחזרתי לראות אותך

 אלוהיי

 אור גדול

 קמתי ונבראתי מחדש 

 וכל שעבר חלף

 וחלפו גם הימים

 בהם מהות לא נדרשת

 קמתי ונבראתי מחדש

 ופותחת שערים רבים

 ומגלה את הצלילים

 ויש בליבי מנגינה

 צוהל  שמתנגנת בלב

 קמתי ונבראתי מחדש

 מתוך כל אותם אלו המיידעים

 ובתוך אותה אמת

 נגלה הטוב והישר

 ובתוך כל אלה נמצאת כאן

 מעבירה יומי מתוך השקט

 ובשלמות

 ומקבלת

 ואותי " אותך

 

 (12.2.2/12)נכתב בתאריך  

ובבית בשקט בסתר עליון, עוברת לילות בהם הרגשתי את הגוף מתפרק ונבנה 

אלו כאבים שאי אפשר להסביר, אך בתוכי הבנה, קבלה והתמסרות  מחדש. היו

 עמוקה לתהליך. א׳ ל׳ ו׳ שימש אותי בכל התהליך. 
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שיעור אחרון למרתון המופלא. רזי המספרים מאחד ועד אפס. משתפת את לילה 

כשהייתי ילדה נהגתי לשרבט במחברות ולמלא בהן את סדרת המספרים מאחד 

דוע אני מסיימת באפס ולא עשר הייתי עונה כי האפס וכששאלו אותי מ אפסועד 

סוגר את הסדרה. והנה לראשונה אני מקבלת את מהות האפס. חוזרת לביתי 

 : בהתרוממות רוח מהמפגש האחרון ובאותו לילה מקבלת הבנות לבאות

 

״הנה את נכנסת באותם אלו השערים אשר בך בשמי הווייתך נסעת לאותם 

ועם השם הלא היא תפארתו יתברך וראית בידע וצפית מרחקים להביט ולחזות בנ

בנסתרות ויודעת את אשר על ליבך הוא להביט בתוך אותו עולם מלא ומלואו 

ולהכיר בכבודו יתברך אשר חי וקיים בך בנשמתך ובנימי הווייתך ידעת אותו כל 

ימי חייך הימים וראית וצפית וחזית בנועם מלכותו אשר על פני האדמה ולך בתו 

מר אלו הדברים אשר באים בך להורות לבאים בדרכך בדרכו ילכו הלא המה נא

צאן מרעיתו ולך נאמר היי ברוכה על אשר בחרת ללכת בדרכו לשרת עמו מתוך 

אותה הפיכה אשר יצרת בחייך ובאו אלו כל המה הימים אשר בך הנך משרתת 

נטעו בך  א׳ל׳ו׳ ...בדרכו וחזית וצפית בנגלות ובנסתרות אשר בך לבטא העוד

האמת לשרת אלו פני האלוהים לבטא בך שלמות ואנו נוסיף וניתן בך העוד לשרת 

כל המיידעים אשר קיבלת ואשר רכשת לעצמך בעוצמתך להכיל ולדעת מתוך 

רצונך ודבקותך בעוד באו בך משחר הימים בך לבטא שמחה במלכותו לבטא 

האדמה לכן נאמר האחד אשר בתוכך ולחבור בך בכל מעשייך ודרכייך אשר על 

לך יעל בשמך לברכך באהבה בצומת הבאה עליך לטובה הלא היא הבחירה 

לשרת אשר בך קמה ומממשת צורה וצורך ודרך ואורח חיים. נגמר אותו מרתון 

אשר בך לבטא העוד והנה ניצבת את באותם אלו ימים בפני בחירה חדשה אשר 

ות ואנו נביאך בפניי באה בך לשרת מתוך ענווה ואהבה ושואלת את באשר לבא

כל אותם אלו האפשרויות אשר בך משרתות את אותו אחד ונציבך מולם לגלות 

שמורה היא לך זאת  ,,, כמה גדול ויפה הוא אורך ובחרת בטוב והנכון לך לבטא

זכות אבות אשר באים לתת בך העוד מתוך הבנה ולמידה הורו בך דרכם לשרתו 

חיים וההבנות קבלי מאתנו בריאות איתנה ואנו נוסיף וניתן בך הידע והדעת וה

 בגוף ובנפש לשאת כל אלו מתוך איזון נדרש לך ותבורכי לאחד

זכותנו אשר זכינו לתת בך אלו ההבנות המשרתות בך מהות מושלמת כי וכאשר 

הנך כאותה יצירה אשר נגלית בפנינו בהוד ותפארתה נמשחת בנו ואנו נוסיף 

 ".ברוכהונפארך לחזות בנועם זיווך. היי 

 

  29/11/2019 כנס היפה והשלמות בי לבטא

מתרגשת לקראת הכנס. בלילה שלפני הכנס אני חולמת על להקה של אלפי 

פלמינגו וורודים דואה לכיוון חוף ים שוהה לרגעים ובעודה נוסקת יוצאת מתוכה 

 ... ך עם כנפיים , המתפוגג עם המראתםדמות מדהימה של מלא
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שטות האור מדברים על בני האלוהים. התחלתי ביום שבת, הרצאה על התפ

״ויהי ערב ויהי לבכות באופן לא רצוני. לפתע קלטתי את קפיצת הדרך שעברתי 

 .בוקר יום אחד״

 

אל אלינוס הכין אותנו לכנס ולאחדיו והנה אני באחד באחדיו וברקע מלכה 

המקסימה מעבירה על התפשטות האור ואני בוכה. מתרגשת להיות במעמד הזה 

בתפילותיי שבלב ביקשתי ״אלוהים תן לי להיות נוכחת, אך כזבוב קטן באותם 

 היכלותיך״.

 

והנה אני נוכחת במעמד בו הביאו בנו כותר ורשות לבטא התפשטות האור 

ולהכיר בבני האלוהים כסיכום וכחלק ממערך כותרים ומיידעים להביא בנו 

 .שלמות

 

ה מבקשת ממני לשתף את הכלל ובתוך כל החוויה, בתחילתו של יום שבת, ליל

 בסיפור והחוויה האישית שלי.

  

היום ממשיך ללא כל שיתוף מצדי וחשבתי שאולי שכחה מאותה הבקשה 

הגיע החלק האחרון להכנסות התעכבתי מלהגיע ואני רואה טלפונים  .ונרגעתי

לשתף. מה לשתף? יושבת כאן בכנס קבוצה גדולה,  .והודעה. תגיעי מחכים לך

ו תהליכים סללו דרך במשך שנים , להם יש הרבה יותר מה לשתף . כולם עבר

 מה אחדש להם? 

 

לילה אומרת שהגעתי מוכנה. נכון. אך כל אחד שהגיע למיידעים הללו עבר דרך 

עברתי התמוטטות  תפתי. את מה שהצלחתי אחרי שכמעטושי. כלשהיא

 מוחלטת. 

 

ומשהו מטריד אותי. שעורי ואז, אם כל זה לא מספיק. אני חוזרת לביתי מהכנס. 

 בית לשתף . שוב. 

 

עד כאן חבריי הקוראים שיתפתי מאהבה ומרצון ומתוך מהות לבטא את האחד 

שבי ולו רק חלק קטן מהחוויות, ההבנות והחסד אשר המיידעים תגמלו אותי. 

בהודיה לכם ובעיקר למעגל ראשון ולאותם אלו ששאלו שאלות, שנתנו בי 

המאירה אשר אורנה אגוסטרי מודה אני ל .רך עבוריהגדרות, שסללו את הד

מורתי האהובה יפה אגמון הושיטה יד וניתבה דרכי למיידעים ומודה אני ל

 .שהכשירה והתמירה בי את המיידעים באהבה, אחריות ודאגה

 

 תודה לילה ! נשמה יקרה . בליבי לעד לנצח נצחים. 
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י אלוהים חיים הבאים בך זכות גדולה לי לגמוע ולהרוות צימאוני ממעיין דבר

 .לבטא בי. בנו

 ולך אלוהי

ואתה  .בי ה בראת. אתה יצרת אתה נפחתאת .נשמה שנתת בי טהורה

כל זמן  .ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא .בקרבימשמרה 

מודה אני לפניך אדוני אלוהיי ואלוהיי אבותיי ריבון כל  שהנשמה בקרבי

 .אדון כל הנשמות .המעשים

 

 .תה אדוני המחזיר נשמות לפגרים מתים-ברוך א

 

 מאהבה. יעל
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דרך באה עמי מצורך האור אשר ביה  

מאת יפה אגמון - חסד המיידעים תגמלו אותי  

מתוך מציאות של הקושי, רגש של קורבנות, פחד, חוסר בטחון  וחיים מאתגרים 

על"הגעתי אליך לילה ללמוד "חיבור למודעות   

שנה עברו מאז החלתי את המסע המופלא אשר בזכותך ירד ואני זכיתי ,  10

 כמו רבים אחרים, ללמוד ולהכיל אותו. 

שנים אחרי אותו מפגש הראשון ,ואת ,לילה ,עדיין מורידה תדרים ,  10היום 

 מיידעים וכלים לשיפור החיים והחוויות שלנו.

שאין מקריות ושהכל בבריאה  למדתי דרך המיידעים שקשיים מתמירים אותנו ,

 מושלם גם כל מה שאנו חווים.

למדתי שישנה אהבה אינסופית מהבריאה ושאני, שאנחנו יכולים להתחבר אליה 

 לוא רק נרצה ונתמיד .

למדתי לאורך המיידעים מהי  המהות הרוחנית של כל מה שאנו חווים , חושבים 

 ומרגישים כמו: 

 אהבה טוטאלית ללא תנאי 

ון  בעצמי באחר ובבריאה בטח       

 גדילה  והתפתחות מתוך הפנימיות שבי והכח שצברתי מגלגולים קודמים 

 דבקות בכל הידע והטוב שקיים במציאות שלי ולפתוח כל דלת לכל הזדמנות

 הוויה והפריה הולמת של כאן ועכשיו

 וודאות וידיעה ברורה לכח שיש בי לעבור כל תהליך מתוך שלמות וקלות

והר וזהירות מהי ולדעת ולזכור להיות מוזנת מהבוראזכות , ז  

 חירות, חמלה וחבירה לחיים

 טוהר והכרת הכוח האלוהי המצוי בטבע 

 יציבות ויופי

 כבוד כוונה כיוון והכוונה

 למידה ולקיחת אחריות
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 מהות החיבור המופלא למימד הרוחני

 נחישות ונכונות לבטא את האמת היחידה ןלשרת מתוך הנכון

והיכולת לסמוך סבלנות  

 עוצמה פנימית ועשייה הולמת תוך עיבוד נכון של כל היידע והנתונים

 פתיחות להפנים ,להכיל ולשרת  

 צדק מתוך צמיחה וצורך לצמיחה נוספת

 קבלה עצמית וקבלת האחר

 ראייה נכונה ורוחנית

 שלמות אשר באה מאיזון

תבונה ותפארה מהיו  

טים, מחשבות ורגשותלמדתי מה ערכם של אותיות, מילים, משפ  

השבוע וערכם  ימותלמדתי את ערכם הרוחני של המספרים, תאריכי, לידה, 

 הרוחני של החודשים.

 למדתי שפע מהו  ואיך אפשר בקלות לחבור אליו.

למדתי להכיר ולהבין את המהות הרוחנית של הידיים, של האצבעות ושל 

בתוכנו. האנרגטייםהמרכזים   

מת בכל תהליך ובכל אדם.למדתי לראות את האור והא  

 למדתי לקחת אחריות ולחיות מתוך שאני הווה מהות חיי בשמחה.

 למדתי איך המוזיקה משפיעה עלינו ברמה רוחנית ואנרגטית

 למדתי שאני מול הכלל ואני האחראית לכל מה שהמציאות מניחה בפני.

 למדתי, והפנמתי ארבע תוכנות את: 

 "חיבור למודעות על"

ובזמן""תודעה במרחב   

 "כוח העל לשרת"

 ו"שמחה לבטא שלמות"
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 ארבע תוכנות אשר יצרו ארבע יסודות מושלמים של אש מים אוויר ואדמה.

קרה, את התוכנה החמישית והיום עדיין לומדת דרכך ,לילה מורתי  הי

, את : "היפה והשלמות בי לבטא".והמדהימה  

ד נטויה, ואנחנו, כל שיעורי מודעות הורידה הבריאה דרכך ,לילה, והיד עו 472

 תלמידייך,  סקרנים ובהשתוקקות לעוד.

ידע, מודעות ותודעה אינם נפרדים והם מפרים זה את זה  ומנתבים נכון ומואר 

 כל מציאות אשר אני חווה.

, התדרים ההבנות ובזכותך לילה מורתי ואחותי היקרה השתנתי בזכות הלמידה

 רבות והפכתי את:  

...לישהלא ....לכן , את האין   

את הפחד לאהבה.   

 את אשמה לאחריות.

 והפכתי  מאנוש לאדם.  מאנוש ליודע האור לנתב ולשרת.

ובהסתכלות אחורה על חיי , ואפילו שעשיתי  86לילה יקרה שלי , אני בת 

ולמדתי וחוויתי רבות, אני יודעת בוודאות גמורה שאת השינוי המהותי 

כך.והמשמעותי בחיי הגשמתי ועדיין מגשימה דר  

לראות את תלמידיי  ונהניתשנה  14אני יפה א.ל.ו. משיחת אמת  מלמדת כבר 

הרבים אשר עשו ועושים הדרך, משתנים , מבריאים, מתפתחים ומשרתים, 

 כמוני , את האחר ואת הבורא.

ןאוהבת אותך המו  

     יפה אגמון
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 הדרך באה עימי מצורך האור אשר בי 

 חסד המיידעים תגמלו אותי

  מאת דורית רוה

 

אל המיידעים הגעתי מתוך סקרנות גדולה, מתוך רעב לדעת העוד, ידעתי שיש 

 ידע מעבר לזמן ולמרחב.

כבר בצעירותי כנערה מתבגרת ידעתי שיש דברים מעבר למוכר ולידוע, רציתי 

 לדעת "מאיפה צומחות הרגליים".

פגשתי בדרך היא היו שניסו לרפות את ידי, היו שאמרו לי כי אותה איכות אשר 

שם דבר, אורים ותומים ואין בילתה. למדתי איכות זו, הבנתי הפנמתי, אך ידעתי 

כי היא חלקית ואין בה את השלמות. המשכתי לחפש ללא לאות, ואז פגשתי את 

 .לילה

כבר בערב מבוא ידעתי, הגעתי הביתה !! זה מקומי, לכאן אני שייכת ומכאן אני 

ם יחד עם זאת הרעב לידע ולהבנות לא פחת נהפוך לא זזה, חיפושי הגיעו לקיצ

 הוא.

הורידה, נגלה לעיני, לאוזני, לגופי עולם  לילה-שדרך המיידעים התדרים וההבנות 

קסום של אור ואהבה, של הכלה וקבלה, עולם שעם הידע האינסופי שבו אוכל 

וד להביא מזור וריפוי לכול דורש, לתת לו את מה שאני קיבלתי, להביא עוד וע

 אנשים אל עולם קסום זה בו אור, שפע, אהבה ושמחה קיימים.

התהליך  היה איטי ומתמשך ועדין נמשך, תהליך זה הביא אותי לאיזון רגשי, 

להבנה עמוקה של תהליכים שעברתי בחיי ותהליכים אשר הסובבים לי עוברים, 

וכמובן הבנה אשר אפשרה לי קבלה, ויתור על שיפוטיות וביקורת, כניעה בתהליך 

 תמיכה והכוונה לסובבים לי, תלמידים ומטופלים.

כל תדר הביא עימו קלות, פשטות ואת החיים היפים לחוות. שימוש בתדרים סייע 

לי "להזיז הרים" להבין כי הכול בי קיים וכול שנדרש ממני הינו להיות במיקוד 

 ודיוק לצורך הכוונה מתוך האמ"ת.

ני לבד, כי הדרכות רבות איתי, אז עוד הכול בתחילת דרכי וחיפושי נאמר לי שאינ

היה חסום, לא הבנתי איפה הם, איך החיבור נעשה, איך אני יוצרת עימם קשר, 

באותה עת לא פעם יצאו מפי דברים שאף אני לא הבנתי איך ומאיפה אני יודעת 

 "שאלתי "מי אמר לך ? איך את יודעת?אותם ותמיד נ
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מחובר, מדויק והכול בזכות אותם מיידעים  היום אני יודעת, היום הכול פתוח,

הורידה, בהם תדרים אשר נבנו בי נדבך אחר נדבך מתוך דיוק והכלה  לילהאשר 

 אל מיקוד נדרש.

, הורידה. בזכות לילהדרך כל האיכויות אשר מורתי האהובה משכבר הגלגולים 

המיידעים, התדרים והידע הרב הטמון בהם, הפכתי לכלי שרת עבור הבריאה 

וכלי לשרת את הסובבים לי, הדרך רבה וארוכה ועבודה רבה מחכה להביא את 

 כל הסובבים לי 1 לנו אל המקום בו אני 1 אנו הלומדים איכויות אלו מצויים בו היום.

 הכנס היה איכותי, מעניין, מלמד, מעשיר.

הגם שאני בוגרת המעגל הראשון ומכירה את כל הנושאים עליהם קיבלנו הרצאה, 

אותם מרצים בהרצאתם הצליחו לרכז את כל הידע וההבנות באותו נושא הרי ש

ספציפי עליו הרצו אשר ירד במהלך כל החמש תוכנות ושזרו יחדיו את כל הידע 

 הנוגע לאותו נושא ואף להעשירו מתוך המקורות ולהציג דוגמאות ליישום.

ר הפגישה עם הלומדים ברמה החמישית ואשר מפוזרים בקבוצות אחרות ואש

אותם לא הכרתי, יצרה אחדות ואחדיו באופן טבעי כאילו אך אתמול נפרדנו 

 ונפגשנו היום שוב מחדש.

דרך המיידעים שירדו במהלך חמש התוכנות קיבלנו ארגז כלים רב עוצמה, כאשר 

כל תוכנה בהתאם לרמתה מפשטת את המלאכה ומביאה קלות מתוך הפשטות 

 ד.שבה, הופכת את אותו ארגז ללייזר ממוק

י לחו"ל אני תמיד מחייכת בהנאה כי אותו ארגז כלים אשר איתי אין יבכול נסיעות

 בו משקל פיזי ואינני צריכה לשלם על כך גם לא מכס...

הטיסה הייתה קשה משום סערה שהתחוללה. אחת  יואגב חו''ל, באחת מנסיעותי

. מנשות הקבוצה חוותה טיסה זו בצורה קשה והתקשתה להתאזן לאחר הנחיתה

 40כבר חשבו לפנותה לבית החולים. התיישבתי מולה והורדתי את הקוד )תדר 

חמש עשרה דקות  -"כוח העל לשרת" מאת מועצת השתיים עשרה(, כעבור כ

אותה אחת פוקחת את עיניה ושואלת אותי מה אני עושה ואיפה כולם, אותה 

 חוויה קשה שעבר, הייתה כלא הייתה.

הקוד היה לדודתי שהייתה באותה עת בסביבות מקרה אחר בו עשיתי שימוש עם 

גיל התשעים. אישה דתית מסורתית מאוד קונבנציונלית. בערוב ימיה ביקשה 

מספר פעמים מבנותיה שיקראו לי על מנת לטפל בה, דבר יוצא דופן בפני עצמו. 

אותה דודה סבלה מאנגינה פקטוריס ונעזרה במכשיר חמצן. הבנות לא נענו, אך 

 א עומדת על שלה, קראו לי.משראו כי הי

הגעתי, הסברתי לדודה מה אני עושה וכול שעליה לעשות הוא לשכב במנוחה 

לעצום את עיניה ולהתרכז. תוך כדי הטיפול החלו הנשימות להירגע, ללא כול 
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מאמץ וללא סיוע של המכשיר חמצן, כאילו שבו לה איכויות הנשימה כאשר הייתה 

פול, פקחה הדודה את עיניה וביקשה להפסיק . לאחר כרבע שעה של טי16בגיל 

את הטיפול, לא הבינה הכיצד זה יתכן. כמה חבל אמרתי בליבי, אך ברמה 

נשמתית של אותה דודה העבודה נעשתה ומספר ימים אחר כך הלכה לעולמה 

 בשלווה.

ועוד... לא להרפות גם  –המלָצתי להעמיק בתדרים, לחזור על החומר עוד ועוד 

ובן בתחילת הדרך. כל חזרה מאפשרת לגלות רובד נוסף שהיה אם קשה ולא מ

שם כל הזמן אך ההעמקה בידע אשפרה לגלותו. גם ההתקדמות בלמידה וחזרה 

 על תדרים קודמים מאפשרת מבט אחר, עמוק יותר.

דרך נוספת להעמיק בידע הינו ללמד, כל תלמיד מביא עימו פן אחר לאותה הבנה 

 בפנינו רובד נוסף, הופך אותנו למיומנים ומקצועיים.אשר יוצר עומק נוסף, פותח 

קבוצה,  ל ל מ ד ! ! ואם על הדרך מגיעים תלמידים  תיאסףלא לחכות עד ואשר 

 נוספים תמיד אפשר לצרפם כאשר ויגיעו לאותו שלב.

זאת ועוד, הקשבה לתקשור, קריאה וסיכום בכתב יוצרים הפנמה נוספת והבנה 

 דע הופך להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו.נוספת ועמוקה יותר ואז הי

לא פעם שמעתי אנשים אומרים איך הבריאה נתנה לנו לרדת ולחבור לגוף חומר 

 ולא צרפה הוראות הפעלה.

היום אנחנו יודעים כי אותם הוראות הפעלה נמצאים אצל הנשמה וכול שנדרש 

מוד את מאיתנו הינו להיות מחוברים אל אותה נשמה, הדרך לעשות זאת הינה לל

המיידעים ואז החיבור אל אותה נשמה ואל הוראות ההפעלה הופך להיות קל, 

 פשוט נגיש ומושלם.

 ומתוך הכול אשר בא בי ומתוך שלמות זו אני יכולה לומר בלב מלא כי:

 חסד    המיידעים    תגמלו    אותי

 תודה דורית רוה
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 1.....2  אורנה אגוסטרי - חסד המיידעים תגמלו בי

 

 בשפה עברית קיים הביטוי:

 "בחסד עליון"

 ופירוש הביטוי  הוא :

 מחונן על ידי אלוהים, ברוך כישרון, מתוגמל בחסדיו של האל.

ואכן, זוהי  תחושתי בנקודת המוצא ממנה אני כותבת את דבריי בתקופת חיי 

 הנוכחית.

 ,בחסדיו הרביםעל ידי הבורא   מתוגמלתאני חשה כי זכיתי להיות 

 בי  מחוכמתו נטע

 פרש עלי כסותו

 שמני תחת חסותו.

 הביא בי  תבונה

 עוז ואמונה.

 גלם בי יכולת

 והפכה לתכונה.

 פתח ליבי לאהבה

 ומוצא פי לנתבה.

 העשיר בי לשון קודשו

 להשיח  את דברו

 ולומר את אומרו.

 הראני את הטוב

 משחני בחוט של חסד

 נתב בי הדרך

 חיזק בי הערך

 מעז. מעז.. ...מאז 
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 עד   אינסוף.ו

 כן... כן...

 אני שרה את הווייתי

 " אשירה לאדוניי כי גאה גאה"

 ואני גאה

 כל כך גאה.

 באוהלה של תורהכי זכיתי לבוא 

התורה שלמדתי ועדיין לומדת באמצעות ודרך המיידעים שמורידה לילה, בן 

 האלוהים ,

 .לילהתי מורתי האהובה

 ו "אל אלינוס" 12מ"אנו האלוהים" דרך "קריון", "מועצת ה "

 תדרים 372

 שבאו בי ושינו את חיי בתכלית.

 היה בי כאב גדול,

 הייתה בי תחושה של חסר

 חשתי בודדה ולא מוערכת

 חיפשתי בית

 חיפשתי אהבה

 גופי ונפשי  היו פצע ומחלה.

 מערכות זוגיות היוו בי קושי

 ובתים שנטשוני השאירו בי ריקנות

 ותלות.

 כיום אני חשה

 ,הוא משפחתיאל אלינוס ש 

 הוא אבי , הוא אימי

 הוא  בן זוגי

 הוא ביתי.
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 ם חייםהוא מקור מי

 יצימאונלהרוות 

 הוא סתרי

 נייהוא מג

 וואו...

 השירה אינה מפסיק לפרוץ מגרוני

 וכתיבתו

 היא כתיבתי

 תי-היא כתובה

 לברית עולם

 בשבתי עם חסדי שמיים.

 זכיתי בזכות של גבורה

 אשרת את הבורא

 לעד

 בתפארה.

*אציין כי  לא  היה בכוונתי לכתוב שירה, אך זו פרצה מתוך ההתעלות )

 וההשתהות שאני חשה.

 ואני בקבלה ובכניעה מוארת לשורר מאהבה(

 חסד המיידעים תגמלו בי.

 ואני אגמול כל חיי

 וכל גלגוליי

 את חסדיי לבריאה

 .לעולמים

 אורנה
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 קרן עזר אל -  חסד המיידעים תגמלו אותי

שנים זה לאסוף כמעט שליש מחיי ולבחור  10ת וחוויות של כמעט לכתוב הבנו

את הרגעים בהם התקדמתי עוד צעד. איך עושים את זה? אני מרגישה שכל הזמן 

 למדתי והתקדמתי.

מהרגע שהגעתי ללמוד אצל לילה, הייתי בחורה צעירה ורווקה, ידעתי שהגעתי 

, שיש משהו ענק שמחכה למה שחיפשתי כל חיי. ידעתי את זה עוד בהיותי ילדה

 לי. כשהגעתי ללילה ידעתי שזה זה.

אז עדיין לא היו ספרים, את הדיסקים והשכתובים קיבלנו רק לאחר שבוע, לא 

תה אפשרות כבמעגלי ההמשך לניתוח התדר, הבנות וחוויות ממנו כי הוא יהי

 כרגע ירד, והיווה חוויה ראשונית של קבלה והכלה של התדר, הרגשתי אותי מול

איש שישבו בשקט והקשיבו, ויצאתי מהמפגשים  /4האלוהים בחדר, עם עוד כ

 אל חיי שבוע אחרי שבוע עם מה שזכרתי מהמפגש ועם זה עשיתי את העבודה. 

כרוני, ובמשך השבוע שמתי לב למה ימילים מסוימות מהתדר שירד נחרטו בז

היה למרכז זכרתי שהטיפול  0קורה בחיי סביב אותן ההבנות. לדוגמא, במפגש 

הגרון ושמתי לב איך כל מה שלא העזתי לומר יצא בבת אחת באותו שבוע מגרוני 

והבנתי כמה התדר חזק והשפעתו מהירה, וסיפרתי עליו לסובבי וחברי, 

תה רבה ונוצרה קבוצה של אנשים בשכונה בתל אביב שאיתם יההתלהבות הי

מסוים ועשיתי  נפגשתי  כל שישי לארוחת ערב משותפת ושם הסברתי על תדר

להם טיפול. אני זוכרת שהיו שם כמה אנשים שחיכו ושאלו לשמוע מה המפגש 

האחרון שירד ואמרו שהם באים למפגשים הללו רק בשביל הטיפול. מהתחלה 

תה מהירה ומורגשת. יהיה לי הצורך להעביר את זה הלאה, וההשפעה בחיי הי

י, הם הבינו שזה משפחתי, לאחר מספר שבועות, הבחינה עד כמה השתנית

 בזכות התדרים.

ממש מתחילת הדרך הבנתי שיש לי היכולת לרפא את גופי מהסיבוך של מחלת 

שנים, ובפעם שהרגשתי את הכאב הפיזי מתחיל פשוט  3הנשיקה בו הייתי כבר 

עצרתי את זה בהבנה שאין לי צורך להיות חולה, הבנתי את הצורך שהיה וכעת 

 לחלוטין מאז.אין לי אותו יותר, והבראתי 

. האמונה שלי היוותה מתחילת הדרך עוצמה מידיהחיבור ביני לבין המיידעים היה 

ח מניע, והבחירה הנשמתית להוות סוללת דרך כחברה במעגל הראשוני היתה ווכ

חזקה ממני. גם כשהוזמנתי לאירועים בימי רביעי העדפתי להגיע למפגש ולאחר 

ות במפגש היה חזק, חזק מהכול, כדרכו לאירוע, עד כדי כך הצורך הנשמתי להי

 של צורך נשמתי. 

יכולותי הלכו והתחזקו, סיימנו תוכנה ראשונה ובקריון ההבנות שלי לגבי יכולותי 

לבלבו ופרחו, ראיתי גלגולים, ראיתי איכויות, ביקרתי באטלנטיס וראיתי את 
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ושלת הזוהר והפאר אליהם ניתן להגיע בזכות המיידעים, ראיתי את תפארת הש

שלי ממנה הגעתי והבנתי שאני אור, ואני ראויה, ורציתי בן זוג לחלוק עמו את חיי 

ואת הדרך. השתמשתי בכלים ובידע להביא את הדרך עימי, וזימנתי את אמיר 

כאשר רשמתי על המסך של מפתחות הביטוי תכונות ואיכויות מדויקות שלו 

חשתי אהבה מידית וקריאה ותאריך מדויק בו נפגש, ושלחתי לבריאה. כשנפגשנו 

נשמתית שהגעתי הביתה. הוא סיפר לי בימים הבאים שגם הוא דיבר עם אלוהים 

וזימן אותי, עם תכונות ואיכויות ואפילו שאגור קרוב אליו, ואכן גרנו ברחוב הסמוך. 

המספרים, האותיות והאותות שההדרכה שלחה בנו היו כה ברורים שלאורך כל 

את זו, שהנשמות שלנו בחרו להצטלב לפני הירידה  הדרך ידעתי שתקשרנו זה

 לגוף הפיזי.

אמיר היה התלמיד הראשון שלי, ומשם הגיעו תלמידים לאורך השנים, אותם 

קיבלתי אל חיי וביתי באהבה רבה ומהם למדתי והתפתחתי עם הדרך לקיים את 

 השליחות שלי והתיקון אותו נשמתי באה לעשות.

היוו בי את הקל ישות, הרגשתי את הגוף  12ה בלימודי כח העל לשרת מועצת

ח המחשבה המועצם שקיצר והפיזי שלי מתרומם מתוך קלות וזרימה יחד עם כ

תהליכי חיים וטיפולים להגשמה מספקת ומוארת. החוקים הקוסמיים הביאו בי 

שקט נפשי והבנה מעמיקה לגבי כל הבחירה הנשמתית של האדם, הבנת העולם 

לי כל הזמן תשובות לכל שאלה שבאה בי ובכל אדם מולי דרך  והגיון רוחני שנותן

התוכנות וייסד  4החוקים הקוסמיים. היפה והשלמות בי לבטא אכן אגד את כל 

בי את היופי של החיים והשלמות שלי במערכת ובעולם מצורך השליחות להביא 

וד אור ואהבה דרך חסד המיידעים. משמעות החיים. אור שבא מאור ומביא עוד וע

 אור.

אני מאמינה שהנשמות שבחרו בי ובאמיר להיות להם כהורים, הילדים שלי יהלי 

ואורי, מהווים דוגמא מושלמת לדרך ההתנהלות בעידן החדש, ונותנים לי את 

ההבנה לאן לשאת עיני קדימה. הם מכירים בחופש עימו באו לעולם, מהווים 

ום עוד משהו חדש כי הם ילדי רגישות ויציבות באמת ובנכון, ומלמדים אותנו כל י

עידן חדש אשר נולדו עם כל התדרים, עם המרכז במוח ימין, לעשות ולתרום 

לאנושות את חלקם בשליחות ובמערכת, להוות דוגמא והקרנה לחינוך נכון, יישום 

הלמידה, וודאות באור ובאמת שבהם והעברתה הלאה מרגש גבוה ואהבה. ילדיי 

ינו חייהם בזכות התדרים, מפנימים איכות שניהם לומדים כקבוצה, הם ש

ומיישמים מהר בחיי היום יום שלהם, כפי שהמיידעים מלמדים אותנו, האמת 

 והנכון דרך האני הפנימי המגובש והידוע להם.

ניסים שבאו דרך מודעות, אותות ומופתים דרך המיידעים, מילאו את חיינו לאורך 

ידה המשמעותית שיצרה בכל אחד כל האתגרים אותם חווינו, והביאו בנו הלמ

 מאיתנו אחדות פנימית ואחדות עם הבורא ואחדות עם אחרים.
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 ..והניסים היו רבים.

כפי שציינתי, זימון הזוגיות, זימון כל איכות לחיי כגון הבריאות, זימון הבית שקנינו 

שהיה נס מתוך מודעות ואמונה, בדיוק מושלם לכל "פרטי ההזמנה", בהריון 

קנתי חוויה של פחד שהתבטא בקושי פיזי ושיניתי לקלות ואמונה דרך הראשון תי

של הטבעה בכפות הידיים, יצרתי תיקון גלגולי ושיניתי את כל מהלך  31תדר 

קשורים שעשיתי לעצמי יההריון והלידה. כאלה דוגמאות יש הרבה, גם של ת

התומך  ולאחרים ששינו מהלכי חיים משמעותיים בעקבות ההבנה, והדיוק לליווי

 של ההדרכה בזכות חסד המיידעים.

הבן שלי שהיווה חוסר איזון ורגישות יתר, לפני שהתחיל ללמוד נהגו לקרוא לי  

מבית הספר לאסוף אותו, הוא נכנס ללחץ רגשי אחת לכמה שבועות. במשוב של 

סוף שנה שעברה, לאחר ששינה זאת לחלוטין ונתמודד מתוך הכוח הפנימי שלו 

"אני מצליח  -לי כי הוא הצליח לאזן את עצמו אמר לחונכת שלו והפסיקו לקרוא

בזכות התדרים של חיבור למודעות על. יש בי חיבור למודעות על ולכן יש בי הכול 

 והכוח להצליח בכל שארצה."

הבת שלי שרואה גלגולים ומתקשרת איכויות שהיו בה ושבאה איתן, ומהווה 

ד הידע שאומר כי כל ילד שנולד לאם הדרכה רוחנית גבוהה, וברמה הרביעית יר

התוכנות. בני מכיל עד  4שמכילה את התדרים, נולד איתם. והיא מכילה את כל 

של רמה רביעית. הם ילדים עם איכויות בולטות של העידן החדש והם  /8מפגש 

כשלעצמם נס, מתוך הכוח שירד בהם לברוא ולהכיל מתוך המואר שבא דרך בן 

מיידעים. נס. חיבורים עם אנשים, עם תלמידים, עם האלוהים, דרכי, דרך ה

המשפחה שלי, שמהווים ניסים על בסיס יום יומי, הבאים מסנכרון הזמן והמרחב, 

תקשור, תקשורת וזימונים של מציאות הנוגנת כהרמוניה שמימית דרך קבלה 

 והכלה שבאה בי מחסד המיידעים.

יישמתי התיקון, והמיידעים כל אתגר וכאב שהיו בי קיבלתי כהזדמנות ללמידה ו

, החיבור להדרכה ולאני לדעת ינתנו לי הכוח להבין, הסימנים לאשר את הבנותי

את וודאות היותי בדרך האור, ואת הכלים ליישם את הידע על עצמי ועל סובבי. 

 ניסים כאלה קורים כל יום.

יזום גם הכנס הוא כמו נס, הוא להגיד כן לנס, ואת מהות הכנס תקשרתי שעליי ל

שנים כאשר ביקשתי להוות הפצה ברבים, בתחילת לומדי את  8ולעורר לפני 

הרמה החמישית, והיום אני מבינה שמה שהחל להתעורר בי אז הינו תפקיד 

מגלגולים אחרים ומהתודעה אשר שלחה בי הבנות על האיכויות אותן ידעתי לכנס 

של הרמה  ואותן אכנס בהמשך. לאורך אותן שנים התגבשו בי האיכויות

יסודות, דרך הבנות מעמיקות, דרך חידוד של הנקודה.  4החמישית, דרך כל 

נס, -ואותו חידוד של הנקודה הביא לזמן המיוחד של הכנס הזה שהיווה בחיי כ
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ואולי הנס המעצים ביותר שחוויתי, לצורך התגבשות כל התדרים להתכנסות 

 האור של האחד.והפצה מועצמת של האור, האור שלי, האור של כולנו, 

 ומהי הנקודה שיצרה את אותה פריצת דרך והבנה של פתיחת הדלת לבאות?

הנקודה מורכבת מכל היש והידע שהבריאה הורידה וממשיכה להוריד כאשר בכל 

 פעם היא מתחדדת ומעמיקה עוד ועוד.

 אמ"ת איזון מהות תכלית -א

לבין החוויה, בין למידה, דרך החוויה ודרך התדרים והידע, ליישם ולאחד ביני  -ל

 האני לבין העצמי, בין הארצי לרוחני, בין האדם לבין הבורא.

כרון דרך האור, להכיר באור ולחוות יוודאות, להוות אמונה נשגבת, הגיון רגש וז -ו

 אותו בכל תהליך ומצב.

 וארחיב:

לאורך השנים בהם אני לומדת ומיישמת, משבוע לשבוע ומשבועיים  - אמ"ת

החמישית, כל חוסר איזון שבא בי, האיזון הגיע תמיד דרך הידע, לשבועיים ברמה 

דרך החיבור אליו ואל הכלים שבאו איתו לאזן את עצמי. אמת יש רק אחת, אין 

גוונים בה. אמת היא אמת והידע הוא אמת ויציב, הוא איזון בורא דרך מהות 

שלי,  לתכלית. כאשר נאמנותי נתונה באופן חזק ומובנה, דרך הרצון הנשמתי

להיות כל הזמן נאמנה לאמת. גם כילדה, אני זוכרת שאמא שלי אמרה לי פעם 

"אל תהיי כל כך ישרה" ואני, אני תמיד הייתי ואהיה ישרה, כי קרן היא ישרה, וכל 

מהותה הינה להגיע בקו ישר מהמקור של האינסוף אל הנקודה, אל האמת. והיופי 

תמיד, אפשר לחדד עוד את והשלמות בי לבטא נובעים מכך שתמיד, אבל 

 הנקודה. עד אינסוף. וכך מגיעה מהות הלמידה.

הצורך שלי לאורך כל הדרך, היה ללמוד עוד ועוד, כיצד להוות את  -למידה

השליחות שלי מטוהר, כיצד לאהוב את עצמי את האחרים ואת הכול, איך ולמה 

תי לעוד ועוד אנחנו חווים מה שחווים ומה התכלית של כל זה. התכלית מניעה או

ות כי הכול מחובר, כי כח אלוהי אלמידה, לחדד עד אינסוף את האמת, את הווד

ח בורא, כי יש לי חופש להיות ולעשות מה וברא הכול ובא בכל ובכל אחד יש כ

שאבחר תמיד, כי תמיד אני יכולה להוות אהבה שמחה ואושר, כי אני בריאה דרך 

ול בריאה לי, כי איזון נצרך וקיים לרשותי הבריאה שבראה אותי ובאה בי ועל כן הכ

ח וח בורא, כובכל תהליך וכי הבריאה מאזנת אותי כל הזמן בתהליך, כי יש בי כ

על, דרך כל הידע והתדרים שיוצרים רטטים להשפעה באחרים ויוצרים הדהוד 

והכרה, כי יש בי מרכז במוח ימין שיוצר אצלי מסה של תנועה אנרגטית אליי 

 ת האנושות.וממני, לטוב

 כל התמרה שבאה דרך למידה מתמירה את האנושות כולה.
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כל למידה שאני חווה מעלה את חיי סביבתי ואת האנושות לידי רטיטה נוספת, 

בריאה חדשה, הבנה והכרה במהות האור. כאשר אדם מכיר במהות הבורא 

 שעימו ובתוכו, הוא נמצא בוודאות.

רה באני הפנימי, החיבור לנשמה ולבורא התוכנות הינו הכ 0הבסיס לכל  - וודאות

שקיים בכל אחד מאיתנו. אותו אני המהווה גשר וקשר לאחדות, אמונה, ידע, 

להדרכה, ולמעשה לכל התדרים והידע שנבנים על "אני". ברמה החמישית 

כשהתחלנו בהגדרות, כל הגדרה מכילה בתוכה קודם כל את כח האני, להעצים 

 , של מי אני, של האמת. את ההכרה וההכלה שלי, אותי

אני אור, והדרך באה עימי מצורך האור אשר בי, באני שלי. אני הווה מהות חיי 

כרון ייוצר את חיי. כאשר אני בהגיון רגש וז אניח בורא ואיתו ובשמחה. יש בי כ

בריאתי ורוחני, הכול מתחבר, אני מכבדת ומכילה באהבה אחרים, קצב, זמן, 

דאות כי הדרך באה עימי, אני בוודאות באמת, דרך תהליך, אנרגיה. אני בוו

הלמידה שמחדדת את האמת, ליצור יותר ויותר חידוד של הוודאות בערך שלי, 

במהות שבתוכי, ביכולות ובאיכויות שהבריאה הביאה בי כל אותם מפגשים 

 ומיידעים לרדת.

כאשר אני בוודאות זו, ההשפעה על האחרים היא של נתינה, אהבה, מהות, 

יבור, התמרה אמיתית של אותם אלו שמשווים תדר ומבקשים לחבור לאני ח

 ם לצעוד בנתיב הנסתר, בדרך האור.שלהם ולהתוות את הדרך שלה

 תוך השנים והתהליך הבנתי מי אני. מה ערכי. אילו יכולות קיימות בי.

מה קיבלתי דרך המיידעים? אינסוף אפשרויות, בריאה, רגש גבוה, מחשבה 

ך, הבנה מעמיקה של העולם והאנשים, חמלה כלפי הכול, שמחה מוארת כל כ

ח התודעה והכרה בעוצמתו מעל המרחב ולבטא שירות, חיבור למודעות על, כ

והזמן בגמישות והשגיות, ידע אינסופי שנובע ונובע ויכולת תקשור עם הבורא 

 ה ולצורך האמת.ונלדיוק מיקוד והכוונה נכ

תה לי הזכות לטפל ללמד ולשוחח עם יליי והילאורך השנים אנשים באו וחברו א

 המון אנשים, וסיפוק לראות את השינוי וההכרה שהם חווים בעצמם וביכולותיהם.

תוך כדי השנים דייקתי את היכולת להעביר הלאה, ובחרתי לבטא מול הבריאה 

את מלוא זמני בלהוות את השליחות שלי במסירות , כניעה ונאמנות לתהליך 

והנשמה שלי נמצאת  ינים מול אחרים הבליטו לי את ערכי ויכולותיולדרך. התיקו

 ברווחה ושמחה כל יום על הדיוק שאני חווה בחיי.

הכנס עצמו הוא נכס, התגשמות התכנסות כל התדרים שקיבלתי לרטיטה ולהבנה 

כי אחדיו הינו כוח רב ועוצמתי המהדהד התכנסות אנרגטית ויוצר רטיטה והדהוד, 

הרוח שלי מהכנס, התגלמות יכולותיי לידי מימוש, עשייה רוחנית  וזה הרווח דרך

 בה רווח רוחני עצום.
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ח החדש של המרכז שלנו והכנס הוא התרוממות והתרוחנות והתחדשות דרך הכ

כמשפחת חוברי האור, לשרת, לנתב, להביא ידע זה הלאה לכל המבקש, באהבה 

ך אותו שיווי אנו יוצרים אין סופית ובשמחה לבטא שירות. כולנו שווים, ומתו

 אחדות המהדהדת בכל הפתוחים לקבל.מציאות של 

 ולכן אני ממליצה לכל הקורא להוות הלימוד.

 ללמד את כל מי שמבקש.

לוותר על אגו, שיפוט, שליטה וקורבנות ורק לאהוב. אהבו את עצמכם, הכירו 

בו. זו בכם, כי אתם אור, ואור עובר דרככם כאשר אתם נותנים לו, ומכירים 

ההתניה, לתת ליה לזרום דרככם, דרך מודעות והכרה בכוח הזה שכל אחד קיבל 

באופן שווה, ולכבד את האחר בחמלה וסבלנות, לכבד את הצורך של נשמתו 

לעבור תהליך בדרכה שלה, תוך אמירת האמת שלכם, הינה האמת האחת, 

רוח העידן באהבה ובחמלה, במתינות ובמינון הנכון. בעידון התואם והולם ל

 החדש.

המיידעים הינם האור של הבורא, הידע שירד לטובת האנושות להתמיר את עצמם 

בתקופת החיים הנוכחית ולדורות הבאים, לכן אין להקטין בגודל השליחות ואין 

 להתגדל דרך האגו.

 יש לבוא נקי, מואר, נכון וישר.

ל המבקש זאת, יש להוות כקרן אור המאירה מדייקת מתמירה ומכוונת עוצמה בכ

יש להכיל מרגש גבוה את הסובבים ואת עצמנו, יש את כל היש הקיים בי בך 

ובכולנו והיש בורא עוד יש כי הדרך באה עם כל אחד שמכיר ביכולותיו לברוא 

 ונותן לבורא להביא בו איזון מהות ותכלית.

אני בהודיה לאנו האלוהים, קריון, המשפחה התומכת, השושלת המפוארת, 

שבנו בי איכות חדישה, אל אלינוס שהביא בי את החוקים הקוסמיים  12ה מועצת

לידי התגשמות של כל היפה והשלמות בי לבטא, שכן בכולם יפה ובכולם שלמות. 

 וכולם חלק ממני. אני הכלל והכלל בי. 

אני בהודיה על כל הידע המופלא, בכל פעם ופעם מתחדש בי הידע, בכל פעם 

ה ונזכרת בחלק מהידע, כל הידע עולה בי, והידע הוא שאני קוראת, שומעת, חש

אור, הוא אנרגיה בתנועה המבטאת את הראשוניות של הנשמה להוות איזון 

מהות ותכלית. הידע הוא מסרים מהבורא להוות האמת והנכון לבטא ולשרת 

באחרים שיהוו גם הם האמת והנכון והאנושות תחווה את האור רך אותו הידע, 

 סד המופלא אותו הם מביאים לחיי היום יום של כל מי שחובר.המיידעים והח

חסד אשר מהווה הכרה ביכולות ובכלים דרך הידע, חסד אשר מגלה מי הוא אדם, 

 ומה נחוץ לו כדי לחיות ולחוות אהבה שמחה ואושר, כל יום מתוך בחירה והכרה.
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ל זה המיידעים הינם חסד אלוהי הפורש חסותו על כל מי שפתוח לקבל, ובכל

 פתוח לאחרים, ללמידה, להפנמה ולנתינה באהבה רבה.

תודה לילה, על השליחות המוארת כבן האלוהים ועל כל הנתינה שלך כאדם. את 

 מהווה עבורי דוגמא ואמונתך הנשגבת חלחלה ונטמעה בי לאורך כל השנים. 

 תודה על הכול.

 באהבה ומאהבה ולאהבה תמיד

6.12.12 

 כמסר לתקשור. אודה לכם על מסר לחיזוק והתמרה. שמעתי את הצפצוף באוזניי

שלום לך אני אל אלינוס אשר בך מביא חיזוק על אותו תהליך אשר בנו להביא 

בכם. בכם כאדם, בכם כקבוצת חוברי האור לשרת. אכן, יש מהות באותם הבנות 

אשר בך באות לצורך אותו חזוק האחד דרך אותה זכות והזדככות אשר מביאה 

 חון.לאותו פיכ

פכחון אשר לכם אכן לפקוח לרווחה את אותם עיני הגוף ועיני הרוח, פכחון אשר 

לכם לעורר מהויות האמת ולהבין את הדקויות אשר נמצאות בידע אשר אליכם 

 יורד.

ידע הינו כוח אשר מתגמל כמעיין הנובע מכל אות כל מילה כל משפט אשר יש בו 

 הדיוק והמיקוד.

ור הידע מצטלב עם אותם יחידות אור הזמן מתהווה כאשר ידע מהווה יחידות א

 אותה מציאות אשר לכם להכיר.

ומתוך הכך, ומתוך אותה אינסופיות והכרה והוקרה של אותו זמן נוכחי אשר לכם 

היום הבאה דרך אותו דיוק לאותה התכנסות אשר באה בכם, היינו אומרים כי יש 

 אשר בא בכם דרכו.ועליכם לכוון עצמכם לאותו ידע דרך אותו דיוק 

ודרך אותו דיוק אכן הוו את אותם חיבורים ביניכם להוות את אותו סנכרון והחלפה 

של אותו ידע לחזק ביניכם להוות הלמידה והשיעור הן דרך אותם מיידעים והן 

 בחיי היום יום אשר לכם.

, דרך אותה ןוהפיקחו ןהפיכחוחיזוק והתמרה אשר יעוררו זה את זה להוות אכן 

ות אשר לאחד אשר פקח עיניו הרוחניות לראות את אותו אור אשר מהווה פקח

 חברו ולשקף לו באותו אור את אותו חיבור נכון מתוך אותה אהבה הבנה והארה.

ומתוך הכך אכן הבנתם את מהות האחדיו, יצרתם  את אותו גשר וקשר אל 

האחדות אשר מהווה אותה התמרה בשער שמאל ומקרינה את אותה פקחות 

 לאנושות כולה.

ומתוך הכך אותו צופן החיים צפון דרך אותה אחדות אשר תבוא בכם דרך אותה 

 פתיחות להכיל, לקבל ולעודד זה את זה בתהליך.
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אותו תהליך אשר לכם לפקוח את אותם עיניים אשר לכם לרווחה ואכן לרוח 

הבורא אשר נמצאת בכל אחד מכם, יהווה הפיקוח על אותו תהליך לצורך 

רה ההדדית אשר הינכם אכן מקצרים התהליך והדרך לצורך חיזוק אותו ההתמ

 מעגל אשר יהדהד את אותה עוצמה של ההתכנסות. 

ודרך אותם חיבורים אשר הנכם יוצרים תגלו אכן מהי האמת לחייכם, מהו החיבור 

בין הידע לבין אותם חיים אשר לכם להוות מהות חייכם בשמחה ולהגשים את 

 ת באשר לאותם מיידעים להביא בכם מהות והגשמה.אותה צלילות הדע

ומתוך הכך תבורכו ותתמירו את כל מי שייקרה דרך אותה אין מקריות בדרככם, 

אותם אלו ממשיכי הדרך המבקשים את אותה התמרה להאיץ ולחבור לאותם 

מעגלים, אותה משפחת חוברי האור המביאה את אותו ידע לאותם שערים ולרשת 

נושות כולה. ואכן, באה אחריות, ובאה למידה, ובאה שמחת המחוברת לכל הא

היצירה בתהליך מתוך קלות והבנה של אותו אחדיו המביא לאותה האחדה לחבור 

 לאחד. ומתוך הכך תבורכו לאדוניי.

וכאשר ותכילי את אותה זכות וחמלה באותם רבדים עמוקים יבוא בך הביטוי 

אלוהים אשר לנו להביא בה את הנכון לאותה אחת אשר מהווה את אותו בן ה

אותה ידיעה כי הנך נוכחת, והנך שם להוות את אותו דיוק אשר אנו מביאים 

בך אכן לחוש את אותם אלו חוסר דיוק אשר אותם אלו התוהים והטועים לנכס 

את אותו אור אשר לה להוות בכם, ומתוך הכך יבוא התיקון מתוך אותה זכות 

אשר בו נעשה פגימה ועל כן אין מהות לך וחמלה ולא ישוחזר אותו גלגול 

בפחד. יש מהות באותה חמלה אשר לך לראות את אותם אלו כמתנסים 

בתהליך ומנסים דרך אותה התנסות לחזק את אותו בן האלוהים להוות בו אכן 

את אותו דיוק להבחין את אותן הצעות אשר מוצעות לה, ואותם אי דיוקים 

 ם אותו דיוק אשר לה להכיר דרכנו.באותה התנסחות אשר להם תביא בה

ועל כן היינו אומרים הכירי בה כי הינך עבורה בשלמות נאמנות ומהות, הכירי 

בה כי הינכם כמעגל חוברי האור ההולכים בדרך האור עבור אותה אנושות 

לדייק את אותה מהות ואמת אשר הבאנו בכם. ודרך אותו דיוק היינו אומרים 

ק דיוק בתהליך, ואנו עימכם מסירים את הלוט מעל אין גוונים בו, יש אך ור

עיניכם בכדי שהאור יהווה הגלוי לעיניכם וכל האמת והמהות תהווה הגשמה 

עבור כל האנושות. ומתוך הכך הביני את משמעותך במערך, הביני כי הנך 

בבחירה להוות כקרן אור מדויקת המביאה את אותו מיקוד נכון לתהליך דרך 

בך קיימת, דרך אותה קבלה אשר לך לנכון והאמת להכיל. אותה ראייה אשר 

ומתוך אותו דיוק אותם אלו דברים אשר הינך נושאת בך ואותם אלו מראות 

אשר אנו מכילים בך, אט אט יבוא אותו תיקון רוחני מאותו גלגול לשלמותו 

ואותו מעבר לעידן חדש יהווה אכן בריאה חדשה עבור אותם אלו חוברי האור 

 לשרת.

 תודה!!! מתוך הכך תבורכי.ו

 עזר אל קרן תודה רבה!!!!!
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חסד המיידעים תגמלו אותי – אני דניאל עיני  

 

! תי ובגדול, מהרגע שהתחברתי אליהםהמיידעים תגמלו או  

 

  הרגשתי שאני לא מתאימה ולא שייכת, לא קשורה לאנשים סביבי .

אני יודעת מה אני מזהה את האנרגיה סביבי ו -מאז ומתמיד אני חשה תדרים 

 כל אחד מרגיש בסביבה שלי.

אני גם תמיד ידעתי כמה נמוכה המחשבה האנושית יכולה להיות וכמה פחד  

 הם חווים .

הייתי חווה את עצמי בנפרד ... בנפרד מהם ובנפרד מהנשמה שלי והעוצמות  

  שלוה  הפחד הכי גדול שלי היה העוצמה שלי: מה יקרה אם אני אתפרץ?

 

...שאני שונה אבל לא ידעתי מהתמיד ידעתי    

 

! אי אפשר  2/12אז שמעתי את לילה , האהובה שלנו, מורידה תדר בכנס ב

להסביר את ההתרגשות הנפלאה שעלתה בי ! אין לי דרך להסביר עד כמה זה 

הרגיש לי ברור וטבעי. הרגשתי שאני מבינה את הנאמר )למרות שהעברית 

ושונה עבורי( ... הרגשתי שאני חייבת שהיא דיברה בתדר הייתה מעט מורכבת 

  לחוות את זה עוד ועוד ... שהתהליך רק התחיל

 

למרות שכבר הייתי בוגרת קורסים רבים של מודעות ומורה ליוגה )המודעות 

שהיוגה מעניקה דרך הגוף מאוד גבוהה ומדויקת( הרגשתי מיד את חשיבות 

  התהליך שאני הולכת לחוות.

שה להכלה, גיליתי כמה חסימות שמתי להגן על הנשמה אנו האלוהים" היה לי ק

 שלי והיו הרבה מאוד

  

 קריון היה לי הכי קשה, עם כל הרכות הזאת שהוא מביא אתו!

   

נהייתי יותר ברורה לעצמי. ואז  -עשתה לי סדר והעצימה אותי  12מועצת ה

 התחלתי לפתח את ההנחיה שלי ביוגה גם לשידור תדרים!

 

 /3-ל /2שנים בקאנטרי והשיעורים שלי כוללים בן  10כבר אני מורה ליוגה 

תלמידים. זה מרכיב לי קבוצה שמסכימה לקבל, מקשיבה לעומק ומוכנים 

להתחבר לעצמם )כי אני מדריכה כל תנועה, ובכך מנתקת להם את המחשבה 

במשך שעה באופן מודע(. כשהם נושמים  

ים על הגב עם ידיים כשמתחיל השיעור אני שמה להם מוזיקה כשכולם שוכב

 פתוחות לכיוון השמיים.
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יסודות על הרשת ואת השערים ואת ה א' ל' ו',  4אז אני מתחברת ופותחת את 

אני סוגרת את  מזינה את "שער שמאל" באנרגיה הגבוהה שהתחברה אלי.

המוזיקה ומתחילה את השיעור . חשוב לציין שיש לי סדרת תנועות חוזרות 

שיעור. תמיד בכל פתיחה וסגירת  

 

בסוף התנועות של פתיחת השיעור אני אומרת להם איזה תדר מהווה להם 

חיבור לשיעור . השיעורים שאני מעבירה מגיעים אלי בתקשור ואני אף פעם לא 

יודעת מה יהיה בשיעור אני רק מרגישה את התדר שהבטחתי להם . בסוף 

קופה שלי אל השיעור אחרי סדרת תנועות של הסגירה אני שולחת את הקרן הש

הבריאה. היא חוזרת מוזהבת ... ואל אלינוס תמיד בה ! הקרן מתחילה כשהיא 

בגודל החדר כמו מעין חץ ואח"כ הקרן המוזהבת מתחילה לגדול לגודל הבריאה 

  עם "השערים".

 

 תודה אל אלינוס על ההתמרה העצומה הזאת!

 

מרגישים התלמידים הקבועים שלי מחכים לדעת איזה תדר יקבלו היום ! 

שזה לא  התעלות והבנה ברמה אחרת בכל שיעור ותמיד מודים לי ואומרים 

  יאומן איך הם היו לפני השיעור ואיך הם מרגישים עכשיו.

 

למדתי שהאיכות שלי מאטלנטיס הייתה איכות של גנרטור והייתי מספקת 

 אנרגיה לכל הסביבה.

  

רגיה אלי. הייתי שומרת לפני התדרים הייתי חוסמת כל כניסה או יציאה של אנ

על העוצמה שלי לשימוש ארצי בלבד וגם אז לא הייתי משתמשת בכל העוצמה 

 שלי מתוך פחד.

 

 אז תודה אל אלינוס ! ותודה לילה על היותך.

 

 זה רק נקודה קטנה מכל מה שיש לי להגיד על המיידעים שקיבלתי.

 

אנושות ולבריאה אני לוקחת אחריות על העוצמה שיש בי. ומוכנה לתת שירות ל

 בכל הזדמנות ובכל דרך באהבה ובשמחה.

 

 דניאל עיני א' ל' ו' 
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 ורןשוש  –חסד המיידעים תגמלו אותי" "

 הכנס אפשר לי להיות שותפה מלאה במעגל קסום ומלא אנרגיה וכוח בורא.

כל חיי ליוותה אותי תחושה חזקה שיש מי שנמצא איתי. ידעתי שיש מי שעוזר 

נמצא איתי. הרגשתי שיש מי ששומע את אשר בליבי, הרגשתי את לי, תומך בי ו

השמירה האלוהית. הדרך הייתה בכמה ערוצים . הדרך הקיומית הזו הספיקה לי 

ולא חיפשתי דרכים אחרות. אך ברגע שהתחברתי למיידעים 'אנו האלוהים' 

השלים לי את התמונה. התעצמה בי התחושה שליוותה אותי כל השנים והבנתי 

 ושותיי היו נכונים.שתח

"קולות החיים"   12מאז התחלתי את הלמידה דרך קריון ,אל אלינוס ומועצת ה 

נשמעים לי אחרים. 'היפה והשלמות בי לבטא' הביא אותי לביטוי האמת והנכון. 

 חיי הפכו ברורים ומקומי בעולם הפך להיות נהיר.

צמי ואני ב'אחדיו'. הפכתי להיות 'מגדלור' אור לחיי ולחיי אחרים. פגשתי את ע

 יכולה אני לראות את האור בחיי ובחיי סובבי.

יכולת הראיה שלי הפכו מחודדים. יכולה לראות את הלא נראה . שמה לב לפרטים 

הקטנים, רואה את הגלוי וגם את הנסתר. התחדדה בי היכולת לראות תמונות 

 רגע אחד לפני שזה קורה. הקול שבי נשמע ומגיע למקומות נכונים.

סף הרגישות הגבוה הפך לגבוה ומשמעותי . יכולת העזרה והתמיכה עוזרים 

לנזקקים. התמונות בחיי הפכו להיות ברורים , בהירים ויפים יותר. יש בי שלווה 

 ורוגע . האור שבי ברור לי ולסובבי.

כשאני מסבירה לאחרים את מה שהמיידעים עושים לי, אני מסבירה שאני שומעת 

הנכון לי, בעוצמה המתאימה ובטון הנכון = קומפוזיציה את המוסיקה בקצב 

 הרמונית לנשמה.

 אני שושנה קורן א' ל' ו'

 תודה רבה
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 גלית דניאל -חסד המיידעים תיגמלו אותי  

 שמי גלית דניאל  "הדרך באה עמך מצורך האור אשר בך ותבורך בתהליך".

ע לכנס שהתקיים המסר העמוק והמשמעותי הזה חיכה לכל אחד מאיתנו שהגי

 .2/12בנובמבר  /22-3בתאריך 

מסר חזק , מסר מסכם עוד לפני שהתחלנו, מסכם את הרטט אשר בו כל אחד 

 מאיתנו חש.

את ההתרגשות לפני הכנס הרגשתי כבר ביום בו לילה הודיעה עליו, כל יום הרגש 

עלה בי עוד ועוד והתחושות התעצמו. אספר לכם שזו הפעם הראשונה שאני 

 כזה בכל חיי. בכנס

 מנסה לעכל את הרגש הגבוה, ההתעלות ולכתוב אותו על הדף.

לכאורה זה פשוט לכתוב אבל את מה שחשתי בכנס הוא מעבר לכתוב , מעבר 

לאנרגיות גבוהות אלא סוג של התעלות רוחנית גבוהה מאוד, סוג של אהבה ללא 

רתי ומרגישה מילים , מן שלוות נפש וזאת  בעודי צופה בתפארתה של לילה מו

 את יצירת האחדיו.

 זמן

כל מה שלמדנו על משמעות הזמן בכל התוכנות, הצטמצם לאותם רגעים קדושים 

 אלו:

לילה דייקה בפרטים כמו אמא הדואגת לילדיה באחריות, באהבה, משרה ביטחון 

 ושלווה שהכול בסדר, הכל יצליח לפי הזמנים המתוכננים וכך היה:

 זמן לאכול, וזמני התכנסות.זמן הרצאות, זמן הפסקות, 

 תכנון הזמן היה עבורי מאוד משמעותי ונתן לי עוד זווית אישית בנושא:

 מאנו האלוהים ועד אל אלינוס יש התייחסות לנושא הזמן, לדוגמא:

 # הזמן הוא ה"מן" של החיים. 

 # המרחב והזמן. 

 # בחירת תאריך לידה וזמן לידה. 

 .# בחירת תאריך יציאה וזמן יציאה 

 # ציר הזמן וציר הידע.

 זמנים וכו. –# גלגולים 

 בעניין הזמנים חוויתי בכנס שכל רגע  באותו ערב עבר ולא יחזור. 
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מצד אחד לא רציתי שייגמר )אך אין לי רצון ויכולת לעצור את הזמן( ומצד שני כל 

 רגע ורגע היה כאן ועכשיו והתחושות בזמן הן רוחניות, מילוליות ומוחשיות.

ן הזמן והקשר לאנרגיה באותו ערב חוויתי תחושה של זמן עתיק ואני מול בעניי

הכוהנת הגדולה בבית המקדש עם כל המלומדים מסביבי וזו המציאות העכשווית. 

אני מול לילה היקרה החכמה הצנועה והיפה עם תלמידים ששקדו והגיעו עד 

והתהליך  הלום, מתמירים ומותמרים. כל רגע ביומנו הוא צעד לעבר השינוי

 המואר.

ניתנו לנו דרך המיידעים איכויות רבות אשר דרכם אנו מתקנים, בוראים, מחדשים 

בוחרים ומתוגמלים כל יום מחדש, ולנו ניתנה הזכות לקבל זאת מלילה הלוא היא 

 בן האלוהים. 

ודרך לילה אנו מחוברים לאל אלינוס, מטפלים בשערים ימין, שמאל ושער הכבוד 

ריכוך האנרגיה ביום הדין וזאת ע"פ זמנים קבועים ביממה ועושים עבודה ל

 שבחרתי לי.

 תלמידים יקרים

המשיכו והתמידו בלימודכם, הפיצו מכם את האור והגיעו אלינו למעגל הראשון. 

המשיכו וראו כמה קל )מן הקלות( להיות במקום אשר בו אתם נמצאים, מקום 

 בטוח וטוב, מקום בו אנו מרגישים שמורים.

באופן אישי חווה את ההצלחות של תלמידיי והסיפוק רב, רואה את הדרך אני 

מהתדר הראשון , רואה את החיבור ואת ההתלהבות אשר קיימת בהם וממשיכה 

 מהיכולות שלהם. וליהנותללמד 

 טיפולים:

 כל יום בו אני נקראת לטפל, אני בשמחה וסיפוק.

 מקרים מאוד מיוחדים: 2אספר על 

 ור לעבור כריתת אצבע ברגל עקב נמק.בן דודי היה אמ ..

לאחר שהצעתי לו את הטיפול בקוד הצופן והסכים, הגעתי אליו, עשינו טיפול, 

 עד למחרת בבוקר. במידיתהוא נרדם 

 אשתו התקשרה המומה ושאלה מה עשיתי? 

 ביקשתי לדעת מה קרה והסבירה שהאצבע חזרה לצבעה המקורי ואין כריתה.

 למוד את המיידעים.שבוע לאחר מכן התחילה ל
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. נתבקשתי ע"י אדם קרוב לנסות ולטפל במשפחה שהתנתקה מאחד הילדים .

וגם מצידו. לא מדברים כבר שנתיים, כועסים מאוד וכל אחד התבצר בעמדתו 

 )הסכסוך היה בין האבא לבן(.

אמא בכדי להבין מה קרה, היא בכתה המון ולבסוף הצלחתי -ביקשתי לדבר עם ה 

 פגישות(. 3נה )העניין דרש להבין את התמו

חודשים התרככה האנרגיה עליה עבדתי וכמו נס, אב המשפחה החליט  3לאחר 

 שהוא מוכן להיפגש עם הבן.

 נכון להיום הם משפחה מאוחדת, אוהבת ומכילה.

 סיפוק עצום בשני המקרים.

 הפוטנציאל

 בחוויה האישית שלי:

המעגל, הלימוד והתרחבות בחיבור שלי אל עצמי, אל לילה, אל המיידעים ואל 

 לא זכורה לי התמדה כזו בשום בה"ס שהייתי בו בכל חיי. –האישית שלי 

המיידעים הם סוג של לימודים גבוהים )אוניברסיטה( הדורשים העמקה והבנות, 

 שקדנות והתייחסות רצינית מאוד לכל נושא ולכל מילה.

מאוד. ולכן עלינו לימודיים רוחניים )ברמת מקובלים וספר הזוהר(. גבוהים 

להמשיך ללמד ולהרחיב את המעגל ולתת הבנותינו בכל נושא אשר בו קיימים 

 דפוסים מעכבים.

יש בנו את היכולת לרפא ולשנות, להוות דוגמא לחיים איכותיים ואל נשכח שכל 

 אדם הוא פוטנציאל.

 המלצות אישיות:

 ממני אליכם,

יידעים, מצפה לכם דרך המשיכו והתמידו בלימוד המיידעים, הפיצו את המ

מעניינת, קבלו באהבה את התדר היורד הפנימו את האיכות שמבדילה אותנו 

 וכלים או לומדים )ספרו לשואלים(.מאחרים שרוצים לדעת...מה אנו עושים, א

 תודה לכולם

  תודה ללילה ברזסקי

 מחכה ומצפה לכנס הבא.

 גלית דניאל
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 ביאור צ - חסד המיידעים תגמלו אותי  1.....5

 יום שישי, הוא פתח קוסמי שבו נכנסת אנרגיה מעצימה ומתחדשת.

( חוויתי חוויה מעצימה 11./3עד יום שבת ה 22.11ביום שישי האחרון )

 ומרגשת.

 כזו שמרוממת את הרוח ומעניקה תחושת כל יכול.

אני אור א.ל.ו במהות והגשמה, חסד ושמחה תכלית ואהבה רוצה לספר לכם 

 ית.מעט על חוויתי האיש

אני נולדתי לתוך המיידעים. מגיל קטן הייתי מגיעה אל סבתי, לילה ברזסקי ואני 

 זוכרת אותה מתעסקת בתקשור.

מצד אחד מאד סקרן אותי העולם הזה, מצד שני הרגשתי שאין בי יכולת הכלה. 

 עדיין קטנה והסביבה לא מכירה בעולם הרוחני.

לי מתקשרת לא ידעו איך כשהייתי מספרת לחברות בעיניים בורקות שסבתא ש

 להגיב, תחילה צחקו, אחר כך פחדו ובסוף התרחקו.

שלחתי לחבריי קונוס ירוק )בלי ידיעתם(,  18ובמשך שנים רבות, עד גיל 

טיפלתי בכאבים באמצעות קרן הכוח ונעזרתי בכלים לפני מבחנים וראיתי 

 התמרה.

מודעות : אנו  שנים של למידה של חמש רמות 0שנים, אחרי  21היום אני בת 

האלוהים, קריון ומשפחתו, מועצת השתיים העשרה ואל אלינוס אני מרגישה 

שיש בי כוחות שגילתי ורכשתי. היכולת לתקשר באופן מודע עם ההדרכה שלי, 

 פתחה לי עולם שלם של רוחניות.

כל בעיה שאני נתקלת בה, אני יודעת שקודם כל היא אתגר ונועדה לקדם אותי, 

 פונה לכלים שרכשתי בלימוד המיידעים ומקבלת תשובה בתקשור.ואחר כך אני 

אנו חיים בדור שאינו מכיר באמת הנכונה של החיים. שאינו מכיר בכוח הפנימי 

 אשר נמצא בו, ואינו מחובר לאור הפנימי אשר בתוכו.

המיידעים עזרו לנו להבין את האמת, מה נכון ומה לא. לגלות עולם חדש של 

 מהבורות אשר אוחזת בכל האנושות,מודעות, להשתחרר 

ולצאת מהדפוסים הקיימים שלא משרתים ובכך להתמיר את עצמנו וכך גם את 

 הסובבים אותנו.
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אנו ניצבים בפתח של עידן חדש, עידן מתחלף. יש צורך בשינוי אנרגטי 

 משמעותי ולכן אנחנו הלומדים נמצאים כאן ומנסים לשנות.

לדה קטנה צמאה לגלות את האור שבי, בהודיה ושמחה אני נזכרת בעודי י

מהות שמי ומהות חיי. שמחה על הזכות ללמוד לדעת, להכיר לשנות ולגלות. 

מודה לנשמתי על הבחירה הנכונה שעשתה ומאחלת לכולם להשכיל ללמוד 

 ולגלות את האור שבמיידעים.

 באהבה,

 אור צבי, נכדה של לילה ברזסקי
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 דורית טהורי -לו אותי חסד המיידעים תגמ

 "הדרך באה עמך מצורך האור אשר בך ותבורך בתהליך"

התוכנות שהוכלו  0מצורך אותה התכנסות של חוברי האור לשרת וכן כול אותם 

 בי עד כה. 

הרגשתי התרגשות עילאית לקראת הכנס ובכנס עצמו, הרטט בתוכי היה מאוד 

הרצאות שניתנו ע'י חברי. היו מאוד גבוה שהיה לי קשה לאזן עצמי, הופתעתי מה

הרצאות שממש בכיתי מהתרגשות. התרגשתי לפגוש את כולם את האהבה 

 הגדולה שהייתה סביבי וכן את הנשמות החדשות שהכרתי וכן נשמות וותיקות. 

השיא היה שפגשתי את אחותי נלי דניאל שטיפלה בי כמו אמא לכן מדי פעם 

 ו חדר(.קראתי לה אמא )הנשמות בחרו לישון באות

 כן פגשתי  חברה לספסל הלימודים  בבית הספר הקוסמי באטלנטיס, 

הינו באותה כיתת לימוד ֹכהנות, אני דורית הייתי ֹכהנת שעל פיה נעשו דברים 

"ֹכהנת  –לכיתה שמה יעל הדס הייתי אומרת ֹכהנת של "האמת והנכון" וחברתי 

 .אור"

 ברזסקי" . אני חווה את התדרים של מורתי "לילה /2/1משנת 

הכרתי את לילה דרך חברה בשם טאטיאנה במכללת רידמן למדנו ביחד 

רפלקסולוגיה. היא הראתה את הספר "חיבור למודעות על" ומשם הדרך היתה 

 קצרה לחוויה.

  אנו האלוהים"–חוויות מתוכנה ראשונה" 

הייתי בשלב פרדה מבעלי לא היה קל, כל המיידעים ברמה הראשונה עזרו לי 

 את הפרדה בקלות וכן כל העוזרים והעוזרות שהיו מסביבי.לחוות 

 למדתי בשקיקה ובאהבה המורה שלי כינה אותי "דורית התדרית" 

  קריון" –חוויות מתוכנה שניה" 

שהתחלתי ללמוד קריון התחלתי לראות ולצייר את מה שאני רואה זאת הייתה 

 הציור. חוויה  מרשימה ביותר . ולאט לאט הבנתי שאני מתקשרת דרך 

"מפתחות הביטו" רשמתי את המילה רכב והעליתי  אותו כמכתב,   7בתדר מספר 

לאחר חודש אבי קניה לי רכב.  גם ראיתי את ההיכל שהיה באטלנטיס וכן את 

תפקידי. בכול פעם אמרתי "יש בליבי אהבה גדולה אני רוצה לתת אותה  

ף קריון הרגשתי למישהו". וכך ביטאתי את האהבה שלי לבריאה ליקום. בסו

שמיציתי את התועלת שלי בעבודה "כהנדסאית בנין קונסטרוקציה" והחלטתי 

 שנה. /3להתפטר מהעבודה לאחר 

  מועצת ה –חוויות מתוכנה שלישית"-..." 
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הראיה גדלה והציורים התפתחו לרמה יותר  3 –החוויות היו יותר חזקות בתוכנה 

היסודות. בסיום הספר  4על  גבוהה הצבעים נהיו יותר חדים. אהבתי ללמוד

 הכנתי קולא'ז מכל הציורים.

  שמחה לבטא השרות" –חוויות מתוכנה רביעית" 

הייתי בפליאה על החוקים הקוסמים, כל גלגול והחוויה שלו. היו רגעים שהיה 

קשה לי לעכל את החוקים הקוסמים אבל התאדגרתי. הציורים שחוויתי היו 

תר עוצמתיות, אהבתי לעבוד על השערים שער בגוונים של זהב והחוויות היו יו

ימין ושער שמאל. ועל היקום עם הקרנות של ארגמן, זהוב כתמתם, אדום אש, 

 החוויה הייתה ציורית וצבעונית.

  היפה השלמות בי לבטא" –חוויות מתוכנה חמישית" 

לאורך כל התוכנה  הרגשתי מחוזקת ומתחזקת, הבנתי מה התפקיד שלי בגלגול 

. ההבנות נהיו מחודדות יותר, ההכרה אנרגטיתצמות שלי התחזקו הבא. העו

נהייתה חדה ומדויקת , לא וויתרתי על שום חוויה, כל חוויה או תהליך שנקרה 

בדרכי  לקחתי בתשומת לב ועבדתי עליה. לקחתי זאת כאתגר להתרוממות רוח 

 ולהתמרה.

 ורים שלי. לאורך כול התוכנות גיליתי שאני גם רואה ומציירת את התיקש

גילתי על עצמי שאני יכולה "להפנט" אנשים ולהסביר להם על  –גילוי פוטנציאלים 

החיים הטובים ולא על הקושי בו הם נמצאים, למצוא את היש ולא את האין למצוא 

 את הטוב בכל דבר ולא לחפש את הרע, אני נותנת להם כיוון והכוונה. 

ם מתוך אותם תדרים שהוכלו בי דרך גילתי שאני יכולה לרפא בעזרת כפות הידיי

 הדברות. /1התוכנות וכן  0

 לעודד אנשים בדרך של החיים שלהם לתת להם מזור ואור המופץ בדרכי.

 אני מתקשרת ומופתעת תמיד מחדש על הדיוק שאני מקבלת, 

 כן אני גם כותבת שירים דרך החוויות שאני חווה.

 מודה לבריאה על השפע והקלות והזרימה בחיי. 

אוהבת את החיים ושמחה שבאתי ליקום לעזור לתת לכוון להדריך לשמח את 

 האנוש.

עצות והמלצות שלי להאיר לקורא: תחזרו על החומר, לתקשר מבלי לפחד כי 

של "אנו האלוהים" קיבלתם מתנה תשתמשו בה  21כולנו מתקשרים מתדר 

חוויה שנקרת מבלי להתבייש בכל בעיה ו להיעזרלעזור לעצמכם ולאחרים, לשאול 

 לכם בדרך. 

 תודה לילה על היותך על תרומתך 

 באהבה רבה דורית טהורי
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 גילי ויצמן – חסד המיידעים תגמלו אותי

 

שמי גילי ויצמן, אני לומדת את המיידעים עם לילה ועם קבוצת המעגל הראשון 

 ונהנית מכול רגע.

ובהבנה, במשך שנות לימודיי השתניתי מאוד. אני מקבלת את הזולת בקלות 

מנהלת את יומי בשמחה ובהודיה, מנסה לשמור על אופטימיות גם כשהאתגרים 

קשים. כי כפי שהבנתי מהלימוד המעניין ומלא האור והאהבה והחמלה כי כל 

האתגרים מהווים חוויות שבאתי לחוות ולהתנסות בהן במהלך חיי וללמוד מהן 

 וללמד אחרים מהניסיון שצברתי.

בכנס שאורגן על ידי לילה וקרן. האחדיו של כל משתתפי  היה לי העונג להשתתף

הכנס השפיע עלי עמוקות. הבנתי את ההשפעה המדהימה שיש לאחדיו של כולנו 

 על כול אחד מאתנו ועל האנושות.

 אשמח לשתף עם החוויות החדשות שחוויתי במסגרת כול שנות לימודי עם לילה.

טיפולי שיניים במשך שנתיים, במהלך  כול טיפול רפואי אותו אני חייבת לעבור כמו

הטיפול לפניו ואחריו אני משתמשת בא.ל.ו אני ה' אלוהיך. והטיפול עובר בקלות 

 ללא כאבים וללא הצורך להזדקק לכדורים למניעת כאב. ממש נס רפואי.

למדה להשתמש בקונוס ירוק כשהיא מקבלת מכה או  4.0-גם נכדתי בת ה

צעיר כי כול מה שקורה לה הוא למענה כדי  מעליבים אותה. הבינה בגיל כה

 שתתמודד ותתגבר באמצעות אהבה ואור.

במסגרת עבודתי כרפלקסולוגית, אני מנסה לעזור למטופליי למצוא את הדרך 

 הטובה והקלה ביותר להתמודד עם האתגרים הניצבים בפניהם. לדוגמה:

הייתה שבורה , הגיעה אלי לאחר מות בעלה ולאחר מות כלתה. /6מטופלת, כבת 

מאוד, סבלה מדיכאון, לא יכלה ללכת על רגליה בשל בצקות וכאבים. ישבה כול 

 הזמן בבית ובכתה על מר גורלה.

במסגרת הטיפול התחלנו לדבר על מהות החיים, על העתיד שנמצא לפניה, על 

משפחתה שאוהבת אותה על חברותיה שמחכות לה שתצטרף אליהם לטיולים, 

לאט האשה החלה , לנהל את חייה באהבה וברוגע. לאט יהעל האתגר שניצב לפנ

לחייך, להיפגש לקרוא ספרים, לארח את המשפחה, ואמרה שבזכות הידע 

 שרכשה באמצעותי, הצלתי את חייה.

סבלה מכאבי גב נוראיים, לא ישנה לילות, הרופא יעץ לה לעבור  40מטופלת כבת 

והשקפותיה. הסברתי לה כי ניתוח גב. במסגרת הטיפול ניתחנו ביחד את חייה 

היא צריכה לבחור לקבל ולא רק לתת. לדעת להגיד לא כשמתאים וכשלא נוח לה 

לעזור לאחרים כיוון שהיא צריכה קצת להשקיע בעצמה. לשמור על עמוד השדרה 

 שה כבר לא צריכה לעבור ניתוח בגב, והיא החלה לתפקד רגיל.ישלה איתן. הא
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כפי שידעתי  -ב התחתון. שזרתי את שמה מטופלת הגיעה עם כאב מטריד בג

נילי עם א.ל.ו וניסיתי לשלוח לה ריפוי. פתאום הבנתי כי לא ניתן לעשות  -אותו 

את הטיפול בדרך זו שאלתי אותה לשמה האמיתי והתברר כי שמה האמיתי הוא 

נלי )לא ידעתי זאת לפני התחלת הטיפול(. רק כששזרתי את א.ל.ו עם השם נלי, 

 הרגיש הקלה וריפוי של הכאב בגב התחתון.היא החלה ל

מטופלת במעון נשים מוכות בו אני מטפלת, סבלה ייסורי תופת מבעלה. הוא עינה 

אותה ואת בנותיה,  ניסה לחנוק אותה ולאנוס את ילדתה.  למרות הכול היא 

רצתה לחזור אל בעלה כי הוא "מסכן" בלעדיה. התחלנו ביחד לנתח את מהלך 

ה החופשית שיש לה לבחור בחיים טובים יותר לה ולבנותיה. חייה ואת הבחיר

היא למדה שיש גם חיים אחרים והכול תלוי בבחירותיה. היא לא הייתה מודעת 

שיש לה אפשרות לבחירה חופשית. נכון להיום היא התגרשה, יצאה מהמעון 

שכרה דירה מצאה עבודה ומנהלת את חייה בבטחה רחוק מבעלה ומהעינויים 

 שעברה.

לולא המיידעים והידע הרב שצברתי במשך השנים באמצעותם לא יכולתי לעזור 

לי ולסביבתי ולמשפחתי באופן המדויק הממוקד המכוון והטוב ביותר לנהל את 

 החיים בבטחה בשלווה ובשלמות.

 גילי ויצמן
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 חסד המיידעים תגמלו אותי

 שמי גוחטל סבטלנה.

זוכרת את עצמי תמיד חיפשתי רוחניות, עברתי  אני גרה באשקלון. כמו שאני

סדנאות, הייתי בקבוצות שונות, קראתי ספרים שונים, אפילו הייתי בקורס קבלה. 

היא התחילה לספר  אנה הצטרפה למיידעים -אבל לא הייתי שקטה עם עצמי. כש

 לי, אחר כך היא סיפרה שעומד להיות כנס ראשון רק למי שלומד מיידעים.  

תי להיות בכנס, אז היא עשתה לי כמה שיעורים של אנו אלוהים ואז מאוד רצי

 4נכנסתי הרגשתי בבית בפעם הראשונה. מאז אני למדתי  -הגעתי לכנס. כש

אצל קבוצה של לילה. זה נתן לי  0תוכנות אצל אנה והצטרפתי לתוכנה 

 פרספקטיבה שונה לחיים, דברים התחילו להיות יותר ברורים, יותר מובנים. 

שנים עברתי ניתוח גב קשה. אבל הרגשתי תמיכה מלמעלה, אחרי ניתוח  8פני ל

 ברגים /3שעות, הרבה מתכת בגב,  11של 

השתחררתי מהבית חולים ליום הרביעי אחרי ניתוח,  חודש אחרי ניתוח התחלתי 

ים. לאט לאט חזרתי לכושר. כעבור חצי שנה אחרי בלנסוע באוטו לבד עם כא

חרי ת שלי באילת, שנה אחר כך רחפתי בכדור פורח, שנה אניתוח צללתי עם בנו

. ותמיד הרגשתי שאני לא פנו על מצנחי רחיפה..עשינו יום גיבוש עם בנות שלי, ע

 וד מקרים בחיים שהרגשתי התערבות עליונה.לבד. יש ע

, התחלתי לצייר, אוהבת את זה /7ם אחרי שיעור מספר וחודשים שי 0לפני      

 כה ומכירת תמונות.וחולמת על תערו

תודה רבה ללילה על עבודת  קודש, תודה רבה לכל המורים העליונים שמלוים 

 אותנו תמיד. 

 סבטלנה
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 ציונה יעקובי -חסד המיידעים תגמלו אותי  
 

הייתה לי זכות להכיר חברות בכנס, הייתה לי התרגשות עילאית מהכנסת, 

שינו את חיי, יש לי שקט נפשי, הביטחון לאל אלינוס ולמיידעים ש בהודיהאני 

העצמי שלי עלה, יש לי נחת בחיים, אני מערכה ומוקירה את ליילה שהורידה 

לנו את המיידעים, ועל כל הניסים שנעשו איתי אני מרגישה שלאן שאני 

 הולכת מישהו איתי, כשאני שולחת ריפוי אני רואה תוצאה.

כי הם עוזרים לנו לגלות את חשיבות גדולה ללמד וללמוד את המיידעים 

 הביטחון העצמי שלנו, הכוח שלנו והעוצמות שהיו בתוכי ולא ידעתי מקיומם,

 

 בברכה

 ציונה יעקובי
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 רחל ולנסי – "חסד המיידעים תגמלו אותי"

 

 מדרגה. הותמרתימאז הכנס אני בהתעלות רגשית מרגישה שעליתי 

 כל חמשת תכני המיידעים שקיבלנו הביאו בי ידע רב ואין ספור הבנות.

 מהיותי הולכת בדרך הנסתר, המציאות בארציות מקבלת פנים אחרות.

קיבלתי איכויות וכלים להתמודד עם תהליכים ביום יום ביתר קלות ומקרינה זאת 

 לסביבה שלי.

ואהבה עצמית ומרגישה כל רגע אני בוראת חיי כל יום מחדש מתוך שמחה 

 שהבריאה איתי.

אשתף מקרה שקרה לי לפני מספר ימים. ארבע חברות חזרנו מחגיגת יום הולדת 

בלילה אחת מחברותי נהגה. ישבתי מאחור ולא הייתי חגורה. ) נסיעה קצרה...( 

 באיזה שהוא שלב חברתי עצרה בפתאומיות ונדחפתי קדימה.

 י שקט הובילה אותי לעטוף אותנו בא.ל.ו.מיד חגרתי עצמי. תחושה של א

מספר מטרים אחרי כן, חברתי לא שמה לב ועלתה במהירות על אי תנועה.שני 

 גלגלים צידיים נקרעו "ובמזל " המכונית לא התהפכה.

 נתנו לי התראה לחגור את עצמי! 

 מכאן "חסד המיידעים תגמלו אותי" 

 תודה לבריאה ותודה ללילה היקרה 

 באהבה רחלה                                                                               
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 נלי דניאל – דעים תגמלו אותייחסד המי

התאשפזתי בבית חולים הלל יפה, עקב בעיה של זרימת דם  16בספטמבר 

 באצבעות רגל ימין, שהפכו לאחר יומיים לשחורות )נמק(

 מאושפזות נוספות. שכבתי בחדר עם עוד שלוש

האחיות לא ממש תפקדו. היו עצבניות דיברו בזלזול. השתמשתי בקונוס הירוק 

 והכל השתנה לטובה

עברתי לחדר אחר בהתחלה הינו שתיים ואחר כך נוספו עוד שתיים אחת מהן 

 דיברה כל הזמן בטלפון 

 וכשסוף סוף נרדמה היא התחילה לנחור בקול רם שלחתי לה את הצופן האלוהי

ו ישר לתוך האף הסינוסים והגרון ביקשתי  התרחבות  והנחירות פסקו עד -ל-א

 הבוקר.

היה לי קשה כעסתי על הבריאה על שהגעתי למצב הזה. ויתרתי על ה"בכורה" 

 הזו של  היכולות על מלימוד התדרים.

הערב הגיע ושוב הנחירות החזקות. שולחת את הקוד והנחירות ממשיכות ועוד 

 א עוזר.פעם שולחת ול

 נזכרתי על הוויתור והבנתי את הקשר.

בקשתי סליחה והבעתי חרטה ואמרתי שגם עם רגל שחסרים בה שתי אצבעות 

 אני מוכנה לשרת את הבריאה

 לעזור לעצמי ולאחרים שלחתי לה את צופן האלוהים והנחירות פסקו.

שות הבריאה לא כופה עלינו את השליחות הזו בעולם אנחנו הסכמנו והתנדבנו לע

 זאת.

נזכרתי שבתיכון למדנו את שירי רבי יהודה הלוי שאחת השורות הייתה  בערך 

 כך

 עבד אדוני חופשי 

 איך עבד יכול להיות חופשי ? עבד = עבדות ההפך מחופש.

ואז התקשר לי לתת שירות זה לעבוד את אדוני   הוא חופשי הוא יכול לעשות מה 

 שאחרים לא יכולים לעשות.

 ים והיכולות שאנו חוברי האור לשרת מקבלים.אנו עם כל הכל

והיגיע הרגע  מורדים אותי לחדרי הניתוח ואני עושה מדיטציה מזמינה את 

המדריכים הרוחניים שלי ושל הצוות בחדר הניתוח מבקשת שיתוף פעולה רואה 

 בדמיון שהמדריכים נכנסים לתוך הצוות הרפואי.



 ים תגמלו אותיחסד המיידע

44 
 

ירדם. נרדמתי כאילו עשו לי הניתוח נקבע בהרדמה מקומית ואני מבקשת לה

 הרדמה כללית התעוררתי  אחרי שהעבירו אותי משולחן הניתוחים למיטה.

אחרי יומיים כאשר האורתופד ראה את מקום הניתוח היה נקי מדויק. אמר תוצאה 

 מעולה.

גם הניתוחים בעיניים ניתוחי הקטרקט היו עם תוצאות טובות הרופא שבדק 

ים היפים ביותר שהוא ראה בלי דלקות והפרשות למחרת אמר  שזה אחד הניתוח

 הכל היה חלק.                                           

 נלי דניאל
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 הניה וינברגר – "חסד המיידעים תגמלו אותי"

 

קודם כל חשתי התרגשות עצומה, אנרגיה   11.12./3 - 22.11.12בכנס שנערך  

להכיר תלמידים נפלאים שלא הכרתי אלא רק בשמות  חזקה באוויר, שמחתי

 באמת משפחה גדולה.

 הבנתי וחשתי אנרגיה  שהייתה בתחושה שונה מיום יום. 

במשך ההרצאות המעשירות  הבנתי אותן לעומק והתחושה הייתה מדהימה, 

 תי את הבהירות של כל נושא ונושא.חש

חה, להתחבר האהבה ללא תנאי, את החמלה, שמההרצאות חזקו בי את 

 ה, להשתדל תמיד להיות ברגש גבוה.לשפע, לדיוק והכוונ

דרך המיידעים ראיתי את העולם בצורה אחרת, חזקתי את הסבלנות ואושר בחיי 

 היה נקי וברור יותר. 

קלות בכל מחשבה או עשייה, וכל יום ויום הוא שיעור בבית ספר, למדתי לקחת 

 מה זה קרה ומה יש לי ללמוד מכך.אחריות ולא להתרגז מכל דבר אלא להבין ל

ישנם שינויים שקרו מהרגע להירגע וישנם שינויים שלקח זמן אך קרו, וכך האמונה 

 מתחזקת בתהליך.

 

התוכנה ירדה מקבוצת הדרכה עליונה  – "חיבור למודעות על" -  תוכנה ראשונה

 מתחילת הדרך עם קבלת התדרים כל יום יום רביעי   "אנו האלוהים".שנקראה 

 הרגשתי ריחוף מענג עם ידיעה שאני יכולה ליצור לעצמי כל יום ויום מציאות. 

התחברתי בעזרת "אנו האלוהים" לקול הפנימי , לנשמה למדתי להיות קשובה, 

לחוש את הרטט הפועם בי, אכן זה הביא לאושר ולשינוי הבא להתחבר ליכולות 

שנה באופן יומיומי וגם שלא היו קיימות בי קודם לכן. טפלתי בעצמי, בצביר המ

בחברים. זה מרגש ומשמח שהסיפוק הכי גדול שהיו אומרים לי שהטיפולים 

עובדים וקבלתי בהבנה גם אם אמרו לי  שלא השתנה כלום, כי במחשבה שלהם 

 הם לא מאמינים. 

מפגשים קבלתי הבנות ובעזרת התדרים שירדו מהבריאה  38-במשך כל ה

דהים איך חשים וכך נפתחו חסימות  והגיעו זה מ –למרכזי האנרגיה בעוצמה 
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הגיע המלאך קריון ויצר עמנו חיבור להמשך המיידעים  38הבנות. בשיעור 

 "אנו האלוהים".-שיעצימו את ההבנות והכלים קבלנו מ

הכלי המדהים שקבלתי הוא פתיחת העין השלישית, אשר דרכה ניתן "לראות", 

 זה מדהים, קסם.

אחרת טפלתי בעצמי תיקנתי תיקונים  והשלמה  עם למדתי להסתכל על כל מצב 

 עצמי. 

 

המלאך קריון מוריד מידע אשר מתמיר  -"תודעה במרחב ובזמן"    - תוכנה שניה

 הבנות וכן טיפולים שנעשים במרחב הבריאה ועושים תיקון בתודעה. 

באופן אישי אני מאוד אוהבת לשמוע את קריון, הוא מדבר בטון של אהבה, 

 אמא. -חיבוק, אהבה אין סופית שמגיעה  דרך הצינור  התחושה של

בשתי התוכנות, בכל מפגש יורד מידע ומתמיר הבנות וטיפול שנעשה במרחב 

 הזמן ותיקונים בתודעה. 

 בכלים יש עוצמה אדירה וכאשר טיפול עוזר זה מחזק מאוד להמשיך הלאה.

ה ודרכם במהלך כל קבלת התדרים מקריון התחושה היא של שמחה ואהבה עז

הייתי מטפלת בעצמי ובצביר משנה  מתוך כוונה לפוגג חולי, ודיוק  במילים 

 ולמעשה כל דבר שהייתי צריכה שישרת אותי ואת הצביר שלי.

גם במחשבה לא רק   המיליםגם בקריון וגם באנו האלוהים, למדתי את חשיבות 

 מילים שיוצאות בדיבור.  למדתי להיות בסבלנות ולהקשיב. 

שאפשר לשנות את המציאות למציאות בריאה ומוארת, למדתי שהזמן למדתי 

 הוא המן של החיים.

דרך הקבלה קבלתי את הרגש הגבוה  ובזכות זאת הותמרתי באיכויות כדי לטפל. 

 הרגשת השליחות, היא חזקה מאוד בקבלת אחריות מהבורא.

שיעור  קריון שמגיע מגיע עם "המשפחה" שכבר לא איתי, זה היה מאוד מרגש כל

ושיעור, לחוש ממש שיושבים לידי, לחוש "יד מחבקת", להודות שזכיתי להיות 

 מאוד מאוד מרגש. –במעגל זה ולקבל את כל מתנות הבריאה 

מרגש ומשמח לקבל אישורים מצביר המשנה על השפעת הטיפולים והצלחה במה 

 שמבקשים.
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 " ..-מועצת ה –"כח העל לשרת   - תוכנה שלישית

תקבלה רק לאחר שהתקבלו התוכנות "חיבור למודעות על" שהתקבל תוכנה זו ה

 "אנו האלוהים" ו"תודעה במרחב ובזמן" שירד מקריון ומשפחתו. -מ

 .12 -לפני האחרון של קריון  התוודענו אל מועצת   ה 44במפגש 

החיבור נעשה דרך "המנורה" אשר קיבלנו עוד ב"אנו האלוהים"  שהיא מופנית 

 לה על מנת לקלוט התדרים ולהעבירם אל הכתר.כל הזמן כלפי מע

הכלים שהתקבלו מעצימים ויצרו את הרוגע והשלווה, בנוסף הבריאות התאזנה 

 הייתי יותר ממוקדת ובהבנה בכל תהליך ותהליך בחיי.

התדרים העצימו בי את הרגש הגבוה, התדרים הורידו  בנו כעין קודים שדרכם 

ר יראה איך בכוח המחשבה חל שינוי נטפל דרך המחשבה וזאת על מנת שהאח

 בי  וכך יתעניין וירצה ללמוד.

קל ישות וכן לחזור אל הגוף ללא מוות  –בשמיעת התדר יכולתי לצאת מהגוף 

 פיזי,

כאשר היו מיחושים וכאבים או בעיות שלא נפתרו ובשמיעת התדר טפלתי, חשתי 

 הקלה.

לתלמידים הלומדים התקבלה רק  12 -"כוח על לשרת" ממועצת ה-בתוכנה זו 

-וסיימו תוכנה ראשונה ושניה. כלומר שאת הכלים שקיבלנו מ"אנו האלוהים"  ומ

 "קריון"  אנחנו יכולים לטפל במטופלים.  

 תוכנה זו הייתה לי בתחילה קשה יותר להשמה, היה צורך בסבלנות בתהליך.

ינו בתוכנה זו החלתי לטפל מתוך "כוונה"  ובדיוק עם הכלי החדש ה"סרק" שה

קולט ומשדר ומחבר למהות, כמובן עם הקבוצה בצבירים גדולים ולא רק באופן 

 פרטני,

 כדי ליצור שינוי באנושות  כדי לחברם לשמחה ולמהות.

הבנתי שכולנו באנו משלמות, שיש לנו חוזה עם הבריאה וכל נשמה מגיעה עם 

 הרשימה על מנת לתקן ולחוות בכל גלגול וגלגול.

רים "כח העל לשרת"  שצריך לתת שירות, במיוחד עם התחושה בקבלת התד 

 קוד הבריאה שקבלנו.  
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קבלתי חיזוקים  כדי לעזור, האמונה התחזקה ואושר גדול לדעת שאני נמצאת 

בקבוצה המשפיעה  גם על העם שלי וגם על העולם כולו להשפיע ולעזור להיות 

 באחדות.

עות חדשה ועוזרת לאנושות  אהבתי בתוכנה זו את הידיעה שאני עוזרת ליצור מוד

 "אני הווה מהות חיי בשמחה".   שהכל בא מתוך שמחה.

 הידע התקבל עם הבנה וגם תשובות  דרך החוקים הקוסמיים שהתקבלו.

 

 "שמחה לבטא שירות"   - תוכנה רביעית 

קבלנו תוכנה זו רק אחרי שהכינו אותנו בתוכנות לפני, סללנו את הדרך. אל אלינוס 

החוקים הקוסמים שאנחנו כנשמות חוקקנו. תוכנה זו נתנה בהירות  הביא לנו את

 ומענה על כל מציאות שאנו חווים.

התוכנה יורדת  דרך אל אלינוס אשר מגיע מתוך שמחה. אנו מתחברים לאל 

מרכזי על המחברים ישירות לבריאה(, מרכז  8)נוספו לנו   13אלינוס דרך מרכז 

 הכתר, ו"המרכז" שבמוח ימין. 

שליחה  וההכרה שלי בכך תניע אותי -מבינה שאני צריכה לממש את היעוד כ אני

 לקבל את האיכות עם הפנמה ויישום.

 

 "היפה והשלמות בי לבטא"   -   תוכנה חמישית

תדרים, אשר  /20אלינוס מביא תוכנה כדי שנשרת דרכה וזאת לאחר שקבלנו 

 ניקו וזיככו אותנו כדי שנוכל להכיל את הידע שירד.

חברים לידע דרך כוח המחשבה כדי להשפיע על האנושות כדי להיכנס מעידן מת

 האדמה לעידן חדש.

 . אהבה, שלמות ואחדותדרך התדרים אני חווה מתוך כח אלוהי: 

כל האנרגיה הזו נמצאת בתאי הגוף, לכן בכל  עשייה שאני עושה אני מתחברת 

 לכוח האלוהי אשר בתוכי.

 

 .הגדרהלומר, לבטא בקול  מפגשים היינו צריכים  7כל  

 ההגדרות מתגמלות ומפרות אותנו, כל אחד ואחד.
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ההגדרה שלנו מעשירה  גם את שער שמאל וכל מי שיבקש את האור ימשוך 

 משער שמאל את מה שזקוק לו ובכך יהווה שינוי בהולמות.

 לאחר שהטענו את שער שמאל העוצמה עוברת לשער הכבוד.

 ותמרת לשער הכבוד.גם העבודה על הרשת משפיעה ומ

 ומביאה את הקלות. מעדנתהעבודה על שער ימין 

 

 כל העבודה על שער ימין ועל שער שמאל משפיעה על האנושות כולה.

והרצון אני מבינה ומנסה ליישם את שליחותי בידיעה  אהבה, חסד, חמלהבזכות 

 שהידע חודר לתודעה וכאשר אבוא לעשות שירות עם האור אני אצליח.

 ועשרתי באיכות משרתת עם הבנת עשרת הדיברות.בנוסף ה

 

התוכנה הפכה אותנו הלומדים לאנשי על, להתנהל מתוך הקלות וההולמות, יחד 

 עם הקוד האלוהי אשר יצר פריצת הדרך להכרת האמת ולמידת וודאות.

תוכנה זו מסכמת ביחד את כל מה שקבלנו מצורך השליחות כדי להביא את האור 

 המיידעים שירדו, דומה מושך דומה .האהבה והחמלה דרך 

כל הידע מתגמל אותי במהות החיים, קבלתי הרבה הבנות, תובנות עם ערכים 

 שהקפיצו אותי קדימה. 

 

לחיות תמיד במודעות במה שעושים, להיות בנתינה ובאהבה,   - עצות לקורא

להשתחרר משכפול דפוסים, לשחרר פחד וקיבעון, להיות במודעות בכל פעולה 

ו עושים או אומרים, לכבד זה את זה כולל צומח ודומם, להתחבר תמיד לאני שאנ

 הפנימי, להדרכה ,כדי לקבל אם נכון לי לעשות כך או כך.

 להפוך כל קושי בחיים לקל ופשוט.

 

באטלנטיס הייתי מרפא בידיים, במהלך הכנס כפות הידיים שלי   – פוטנציאלים

 מהאנרגיה החזקה בחדר רוב הזמן מאוד  מאוד עקצצו, הנחתי שזה

התרגשות ........  אך היום אני מבינה שאולי מצב זה בא לחזק אותי לטפל 

 באמצעות הידיים.
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על הזכות שניתנה להשפיע ולהפיץ את האור, לעזור לצביר העם שלנו  תודה

 והאנוש בעולם כולו במודעות. 

 הידע שיורד מהבריאה יורד מאהבה ומעוצמה והוא אין סופי .

לילה,  -של אמא ודה לבורא על שזכיתי ונבחרתי בגלגול הזה להיות הבת אני מ

 .זה לא מובן מאילו

 

לצעוד לצידה כל הדרך במהלך השנים, להתרגש ולחוש את חוויותיה ומי שהייתה 

 בגלגולים שונים, אין מעמד מרגש יותר מכך עבורי.

חיות בחוויה אני בהודיה לבריאה על כך ועל כל הידע והכלים שקבלתי על מנת ל

 מתוך הקלות והשמחה עם אהבת הבריאה.

 

 הניה וינברגר
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 אנה פלמן -חסד המיידעים תגמלו אותי  

 יקירי ,אל אלינוס

אני כותבת לך ומתרגשת. מרגישה שאני כותבת למורה אהוב. כאילו אנחנו 

לים מכירים כבר שנים רבות. עידנים שאתה מדריך אותי ומלווה אותי בגלגו

שונים ואני ניזונה ממעיין חוכמתך שאינו נדלה ואני שותה ושותה ונותרת 

 צמאה לידע.

 
אני מרגישה שאתה חולש על מאגר אדיר של פניני יצירה שהם כצעצועים 

בידך. ברצונך, אתה חולק איתנו ומאפשר לנו לשחק בחלקם וליצור בעזרתם 

 עולם מופלא, חדש ומסקרן.

 
ול הזה, הייתי אחרת לחלוטין לפני שחסד המיידעים, אני אנה א' ל' ו', בגלג

כוונן אותי מחדש למהות האלוהית האמיתית שלי. הייתי עיוורת, כמו כל בני 

האנוש. הייתי מוטה בקלות. נפגעת בקלות. התהלכתי לבד בעולם. לבד, לא 

מבחינה חומרית ארצית, כי הרי אני מוקפת אנשים. יש לי משפחה וילדים 

ם ואוהבים והם יעזרו לי אם אקלע למשבר. אלא לבד מבחינה וחברים אהובי

 רוחנית. 

 
גדלתי למשפחה אתאיסטית ואלוהים נתפס בעינינו כחבר דמיוני של אנשים 

שצריכים קביים למוסר. שהם חלשים וטיפשים לקבוע את גורלם ולהחליט 

במצבי חיים מורכבים. ולכן הם צריכים "אלוהים" שישמש כשוט ורב, שיחליט 

בשבילם וחוקים שיקלו עליהם את מלאכת החשיבה והם מונעים מפחד. וכל 

את הצוף המתוק של הרוחניות  מאתנוהקהילתיות המאיימת הזו, הרחיקה 

והותירה אותנו לבד בעולם, אנשים של חומר, בעולם של חומר, שאין בו 

מהות מלבד לצבור חומר ומעמד ויוקרה אישית. אבל הסיפור אינו שחור 

קהילה מורכבת מאנשים שמיצרים סיפורי גבורה לעיתים ומפגינים ולבן, 

מסירות לאחר ותמיכה ואהבה ומחוברים לאני הפנימי וליש שבתוכם, גם בלי 

 לקרוא לו בשמו: ניצוצות נשמתיים אלוהים.
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דעים, הייתי בעיצומו של חיפוש. השאיפה המקורית יכשפגשתי בחסד המי

ב לי הידע ולכן, חיפשתי את מבנה שורפא, אבל לא פחות, היה חיתה להיהי

המערכת. רציתי לדעת איך בנויה הנפש האנושית. רציתי להכיר את 

מרכיביה, את יחסי הגומלין ביניהם, את הכח המניע אותם. מצאתי מעל 

 דעים.יאת המי -ומעבר לכל מה שפיללתי 

 
עצמי וכללי,  -ידעים ריפאו אותי מפחדים, נתנו לי תחושת ביטחון יהמ

  תחושת שפע בלתי מוגבל, רווחה נפשית, גופנית ורוחנית.

 
דעים נתנו לי הקשר. סיפור החיים שלי אינו מקרי. ימעל ומעבר לכך, המי

הקשרים שאני יוצרת עם אנשים, אינם אקראיים. החיבורים אינם על בסיס 

נו. יש תיקון שצריך לעשות. יש ילו. יש סיפור מתמשך בינ חיבה הדדית ותו

   חוזה שצריך לקיים ולממש באמצעות עשיה, המתמשכת מחזור חיים שלם.

 

דעים ניקו ידעים שינו לחלוטין את הדרך שבה אני מתנהלת בחיי. המייהמי

רועים יותר. אני לא מנותבת או יאני לא קורבן לא  מחיי את הסבל.

רועים כולם, הם ים יותר. האירועים פוגעניירים. אין אמשתעבדת ע"י אח

 הזדמנות להתמרה. 

 

אני מנתבת את חיי. אין שום חלום שאינו ניתן למימוש. אין שום שינוי שאינו 

 אפשרי. 

 

על התקווה הזו, על האהבה והשמחה, על הסרת הגבולות, על העוצמה, על 

מעומק הלב ונבכי  כח הידע, על כולם אני מודה. את כולם אני מוקירה.

 הנשמה.

 
 אנה פלמן
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 אורון שרגר – חסד המיידעים תיגמלו אותי

.......5.1 

 

 אורון א.ל.ו

 חסד המיידעים...

 עוד כותר שהבריאה הביאה... 

כל פעם מחדש אני נהנה לראות את עוצמת הכותר שמכילה בתוכה עולם ומלואו 

אותם מילים ואותיות שיצרו על פי אותה אנרגיה של חוויות וידע שנצרפו לתוך 

להם קוד מוצפן שמכיל בתוכו אין סוף של ידע, תהליכים וחוויות שונים שנוצרו 

נוצרים וייצרו, דרך כל אלו שבא בהם החיבור אל המיידעים ומכילים עוד אנרגיה 

 שמרחיבה את חסד המיידעים שמתגמלים אותנו והאנושות כולה.

, הוא מעורר בי חוויה ם תיגמלו אותי״״חסד המיידעיכשאני מסתכל על הכותר  

טוטאלית של העוצמה האלוהית שהבריאה הטיבה איתי, דרך החיבור אל כוח 

 האחד... וזה הוא החסד מבחנתי שהמיידעים עשו איתי... 

 מתחילת תהליך הלימודים נפתחו בפני שערי השמיים.. 

לה  סוף סוף הרגשתי שיש אמת שמתחברת אל אותה תפיסה פנימית שנשכחה

כמעט עם השנים, והביאה להמון שאילתות וקשיים שונים דרך ריצה במסלול 

הגורל, שהרגיש שאף פעם הוא לא נגמר, ותמיד מביא איתו אתגרים חדשים 

 במגרש המשחקים של הישרדות החיים...

הם המתנה הגדולה בחיי שיכולתי לבקש..  -החסד שהמיידעים תגמלו אותי 

השפע של אותו בורא שמזין אותנו בכל תכונותיו מתנה שלא נגמרת, מתוך מתן 

, הפך לערך ״אני הווה מהות חיי בשמחה״האין סופיות, שדרכם אותו צופן של 

יסוד בכל מצב שבו אני נמצא, גם וכאשר ויש אתגרים שצריך לבטא את 

ההתמודדויות והשיעורים שלא תמיד תואמים את טעמנו המתוק שאותו אנחנו 

 רוצים לחוות... 

הם הידע פורץ הדרך שהביא בי את הכוח  -ד שהמיידעים תיגמלו אותי החס

המניע והדרך לעשות את השינויים שנצרכים לי בחיים, כדי להיות באיזון ולבטא 

את היפה והשלמות בי דרך כל הכוח האלוהי שקיים בי ולבטא את צרכיי 

פיע הנשמתים ולהתמיר את עצמי והסובבים דרך אותה אחדות פנימית וכוח מש

של יכולת הכלה, סבלנות וסובלנות לעזור ולקדם את כל מי שרק זקוק לעזרה, 

 וזוהי פשוט שמחה גדולה שאין כמותה..

הם החיבור הסמכות והדיוק שרכשתי  -החסד שהמיידעים תגמלו אותי 

 בתהליך...
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חיבור אל האמת והנכון... חיבור אל האני והכוח האלוהי שקיים בי... וחיבור  –ח 

רות הרוחנית לבטא את חיי מתוך שירות ושמחה משפיעה למען הכלל אל החי

 בהבנה שהכלל הוא האחד, וכולנו אנו אחד אנו... 

סמכות רוחנית לשמור על ערכי היסוד של אור הבורא ולהיות אותו פורץ דרך  –ס 

שיש לו הכוח לבטא שינוי באנושות ולהביא את האור והכוח לכל הסובבים, דרך 

 דע שמשפיעים ומשנים חיים. אותם תדרים וי

והסמכות שמהווה סמל אנרגטי ודוגמה דרך כל היש שקיים בנו מתוך האיזון 

 המהות והתכלית.

דיוק בעשייה היומית, דיוק במחשבה שיוצרת את המציאות, ודיוק בהבנת  –ד 

המציאות והסביבה דרך הראייה האלוהית שמביאה את הדיוק בכל תהליך 

יוק קיים, איתו גם באה השלמות שמהווה את האושר ותהליך. וכאשר ואותו ד

העילאי שלא ניתן לבטא במילים, אלא רק להרגיש זאת מבפנים ולהיות בהודיה 

יומיומית על היכולת שלנו לברוא את עצמינו כל יום מחדש ולהפוך את חיינו לחוויה 

שלא נגמרת, דרך נתינה מתגמלת אשר דרכה אנו, מקבלים שפע אנרגטי שלא 

לתאר, שמגביר את עוצמתו ככל שנעשה יותר ויותר מתוך התניה מוארת,  ניתן

ונדייק עצמנו למען עצמנו ולמען האחר, מתוך יישום נכון של המיידעים והכלתם 

 מתוך שקידה והתמדה בהבנת המסרים והכלים השונים.

בחיבור ישיר אל הבורא שמלווה אותי בכל רגע  -חסד המיידעים תגמלו אותי 

תו כל אותה משפחה רוחנית ,שעוטפת אותי במעטפת אנרגטית אלוהית ורגע, ואי

 שמכוונת את דרכי אל הלא נודע, אבל מה שבטוח זה שהדרך ברורה ובטוחה...

 על כך אני אנצל שוב את תודתי לבריאה היקרה... 

שנותנת ונותנת ומטיבה איתנו בעוד אור וידע, שמחברים אותנו אל העוצמה האין 

ללילה היקרה שעושה את שליחותה המשמעותית, ומהווה לנו  סופית... ותודה

כצינור שמוריד לנו את אותו ידע ועושה את שליחותה מתוך שמחה אמיתית לשרת 

 את התכלית האלוהית שמקדמת את האנושות במהות הבריאתית.

וכמו שהבטחתי בהתחייבותי לבריאה דרך אותה תודה אחת גדולה, אעשה את 

רון, כדי להנציח את מורשת האור שתשפיע ותפעל לעוד שליחותי עד יומי האח

דורי דורות, ותפיץ את אור הידע למען האחדות הכוללת ולמען ההתפתחות 

 המשרתת לצורך האיזון המהות והתכלית האלוהית ..

 ולסיום..

שמחתי לקחת חלק בכנס שלדעתי הייתה בהתכנסות חשיבות רבה באחדות של 

שמתמירה את הסובבים דרך החוויות רשת אחת -המשתתפים שמהווים כ

 השונים.. 
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הייתה לי הזדמנות נפלאה להכיר פרצופים חדשים ומאחל לכולנו עוד הרבה 

כנסים ותהליכים שונים ומאחדים של שיתופי פעולה משרתים שיבואו בהמשך, 

כדי לאחד להתאחד ולהוות תמיכה אנרגטית לכל הרוצים ומבקשים לקבל, כדי 

רגטי שבו כולנו יחדיו נתפתח נפתח נשרת ונמשיך להתמיר ליצור את הכוח האנ

 דרך האמת.

 

 תודה רבה, אוהב את כולכם 

 אורון שרגר
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  אסתר קופרשטיין –חסד המיידעים תגמלו אותי 

 "הדרך באה עמך מצורך האור אשר בך ותבורך בתהליך"

 

 הורי שלחה צילומים.אני אסתר א.ל.ו. לצערי לא הייתי בכנס אך דורית ט

 חשבתי עליכם והייתי במודעות אתכם.

 אני מאוד אוהבת ומחוברת לכח האלוהי שבי וכוח זה מנתב אותי.

 אני באמת והנכון ומהמואר ואין מילים איך עוזרים. 

 הכול הם יודעים מה אני צריכה, והכל מסתדר בקלות. 

 קורים דברים שקשה להאמין, והכול לטוב.

 . ת הבריאהאני צריכה רק א

 יודעת שהכל יהיה בסדר, וכשיש בעיה רפואית יש לי את לילה. 

 היא מטפלת. אין מילים על הטיפולים של לילה. 

 ניסים ונפלאות ועל כל זה מודה לבריאה וללילה.

 אסתר קופרשטיין
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 12.12.2/12 לובה אדלר - "חסד המיידעים תגמולו אותי"

 

פעם הראשונה הרגשתי מהרגע הראשון את החיבור כאשר התחברתי למיידעים ב

הביאו  שאנו האלוהים"את השיחות ואת הסקרנות לדעת העוד ולהכיל את האור "

בי דרך התדרים אשר עזרו לי להתמודד עם הקשיים והחסימות אשר חסמו בי 

את היכולת להבין וליישם את הקלות ואת המואר שבי דרך העוצמה אשר נדרשת 

מיר אותי לעשיה נכונה דרך השמחה והקלות הפנימי אשר יתאת הכוח  לגלות

לכוח הריפוי והיצירה  ,בוהה ,לאני הפנימי ,לביטחון עצמישמתחברים למודעות ג

ויכולת ריפוי גבוהה שבאה  ,,להתפתחות רוחנית ,חיבור לתקשור ,לשפע כלכלי

 .הדרך המחשב

תדרים שבהם  37הינה תוכנה אשר ירדה מאהבה דרך חיבור למודעות על" כי "

איי ועל ההבנות והכלים אשר פותחים לי את החסימות -אן-קיימת השפעה על הדי

ואת הרגישות הנפשית כדי להביא את האיכות והשמחה לחיי דרך השינוי ודרך 

אשר יחזק בי את מהות ההכלה של תדר האהבה שמביא  "קריון"התדרים של 

המשרתת אשר יודעת  את כל האיכויות אשר טבועות בתודעה שלי דרך מהות

ולהכיל אותם בי דרך "תודעה במבחן הזמן" על קריון לתרגם את התדרים של 

 .ושל האנושות אשר חוברים אל האור מנת לנקות את התודעה שלי

כי אותה תודעה משרתת את המהות אשר תביא התמרה במרחב הזמן שדרכו  

שבאה מתוך אני עשיתי עבודה על הגילגולים אשר הניעו הפנמה והתחדשות 

הראשוניות ומתוך כוח הכוונה שמהווה זרז אלוהי בהתעצמות האיזון של רמה 

 ."..-"מועצת הרוחנית גבוה יותר אשר נמצאת בכוח של 

שבאה לתת לי את הקודים ואת הקרניים השונים אשר קיימים  "..-"מועצת ה

ל " אשר משפיע עלי ועהסרקשדרכו אני נמצאת בקבלה ובהכלה של " בשער ימין

אשר מחדש  "כוח העל לשרת"אלו אשר מבקשים להתחבר אל האור שבאה מתוך 

שבונה בי תוכנה חדשה דרך "המרכז" אשר מכיל בי את הכוח ואת  מוח ימיןאת 

אשר מניעים  "..-"מועצת ההמהות של מחשבה יוצרת שקיימת בתדרים של 

י כדי אותי למהות משרתת דרך הרמוניה שמנתבת אותי דרך הכלים אשר קיבלת

 לטפל באנשים אשר זקוקים לעזרה בדרך שהם עושים. 

חיבר אותי למודעות וליסודות הבריאה להבין מה היא אותה  "ואל אלינוס"מאחר 

אנרגיה אשר נותנת לי את הכוח ליצור את התיקון שלי בעידן חדש דרך הקלות 

אשר מביאה עימה את האהבה את  "שמחה לבטא שירות" שבאה מתוך התוכנה 

" שהינה "הקרןדות ואת השלמות למערכת אשר יוצרת מהות הולמת דרך האח

את הידע והידיעה במרכז במוח ימין מוריד  אל אלינוסשקופה ועוצמתית שדרכה 

שמרחיבים את הכלי  שדרכו כל הנשמות שולחות את האנרגיה שלהם אל עמוד 

 אור שמטהר את האנרגיה ושולח אותה דרך 
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צות לדעת ולהתחבר לתדרים מצורך נשמתי הקרנה חוזרת לנשמות אשר רו

יסוד האש, יסוד האוויר, יסוד המים, ויסוד  לארבע יסודותשלהם שמחבר אותם 

האדמה על מנת להוות איזון אשר הינו בסיס הכרחי ליצור את השלמות בחייהם 

שעולה לאינסוף והופכת להיות בצבע זהב מוכסף  "הקרן"ודרך עין השלישית דרך 

 .בשלמות אל אלינוסבנות שמכילות את כל התדרים של אשר נותן לי ה

תדרים של ארבע מחזורים והגעתי להארה אשר  /20כאשר אני הכלתי את 

"היפה חיברה אותי אל השליחות של אור גדול אשר יורד דרך התוכנה של 

כדי להביא התפתחות, המשכיות, ומיידעים בגרעין שרוצה והשלמות בי לבטא" 

רה בתדרים של תוכנה חמישית שבאה מתוך ראשוניות להכיל ולבטא את האש

שיש בהם מהות שמשרתת את הכניסה לעידן  "החוקים קוסמים"אשא מכילה את 

 .חדש

שדרכו אני שולטת  מתוך המואר יבוא מוארלהכיל את האור ולבטא עימו שרות, כי 

היום בחוויה ולא חוויה שולטת בי להוות הבנה אשר מביאה אותי להגשים ולנתב 

את האור דרך העצמה שמעוררת בי את הכלי שבאה דרך אמת אחת אשר מכוונת 

אותי להתחבר לצינור ]שהיא לילה[ שמהווה עבורי שירות והרחבה של הכלי 

שדרכו  "אני מבקשת את האור כי האור הוא אני"ים שדרכם עשמכיל את המייד

ווה אני מיישמת את המהות ואת ההגשמה שלי דרך שיווי תדר עם הכוח שמה

שלמות והמשכיות דרך הפנמה של הערך שבו האמת והאיזון מגיעים דרך מהות 

 .ודרך תכלית

שהינם נשמות שלא ירדו בגילגול ראשון  "בני האלוהים" על מנת להכיר את

בחוויה ולא היוו בה את הפגימה מאחר וקיים בהם כוח של אור ראשוני שבא עם 

חוכמת אינסופית אשר מביאה את האנרגיה ועם כוח הפנימי אשר קיים במודעות 

כדי לדעת את עוצמת היקום שנצרך לאדם, לחי, לצומח, ולדומם  יסודות הבריאה

לבטא את המודעות ואת התקשור עם הבריאה אשר מביא את השינוי דרך חיווי 

ועם אנרגית  "בני האלוהים"הולם באנושות שרוצה להשוות את התדר עם 

איי שמהווה -אן-די-ים רוחניים ודרך ההעשייה שבאה דרך התודעה דרך החוש

שמביאה ידע חדש מתוך המיקוד מתוך הדיוק ומתוך הכוונה שמהווה  ,התמרה

שהינה תודעה גלובלית את היושר לבטא תיקון ושלמות בחוויה שבאה מתוך 

אנרגית החיים שמכילה בתוכה את כל מאגר החיים של האנושות שבוחרת 

על ידי זיכרון חיים אור הבורא להכיל את בהתפתחות והלמידה ובוחרת ביכולת 

 .אנרגיה מתפתחת ואנרגיה מקבעתשיוצר שני מעגלים שונים 

כי כאשר הנשמה בוחרת להתחבר לאנרגיה מתפתחת או לאנרגיה תוקעת היא 

חוברת לרשת אנרגטית שדרכה נשלחות כל החוויות אל תודעה אחת גדולה 

היסוד של תודעות קטנות אשר פועלת על כל ערכי תודעה גלובלית שהינה 

תפנה תודעה גלובלית שמהוות יחדיו מטרה אחת להביא לסיום תהליכים שדרכם 

"שער מקום להתפתחויות חדשות שיוצרים אנרגיה חדשה אשר תפתח את 

שבהם קיימת  לנתיב גלוי ולנתיב נסתרשיכיל את המפתח אשר מתחבר  הכבוד"

יאתית שנותנת לי את הפתח תורת האמת שמחברת אותי אל האיזון והמהות הבר
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אשר  "פני האלוהים"במערכת הבריאה דרך המיידעים ודרך  השינוי הגלובליאל 

דרך האור ודרך האהבה  מעץ החייםהינם מחוברים כשורש אחת שהינו מזין וניזון 

שקושרת את כולנו כחוט אחת  תודעה גלובליתהאלוהית שהינה מושפעת דרך 

 ונה בתכלית שפורצת את הדרך אל התוצאה. בחוויה הבריאתית שיש בה גישה ש

מצוי באשליה ללא מודעות רוחנית ולכן הוא מתנהל על  בנתיב הגלויכי מי שהולך 

פי אמונה של שכר ועונש שמנותב דרך האגו אשר מבוסס על הדפוס המוכר 

והידוע שלא לוקח אחריות על מעשיו ומשליך את האחריות על הבורא דרך 

וצרת מערבולת שאין בה מהות שיוצרת את החולי את התנהלות שלילית אשר י

התקיעות ואת הסבל מתמשך אשר מביא את האנוש לרצות לבטא שינוי שיחזיר 

אותו אל הרטט האלוהי, אל רגש גבוה, אל מחשבה מוארת, ואל מודעות הרוח 

אשר תעורר בו את הזיכרון הרוחני ואת הידע והידיעה שיוצרת בו רטט אחר אשר 

"לאני אשר מחברים אותו  חמשת החושים הרוחנייםרות ורגישות דרך מביא עמו ע

כדי לדעת שאין מקריות,  בנתיב הנסתרולכוח הבורא שמהווה שינוי  הפנימי"

ליצור את חיינו מתוך שמחה רוחנית ולא מתוך דפוסים ארציים  והבראנומאחר 

אשר מביאים את האנוש לשנות את הגישה אשר תכיר בכוח המחשבה שתהיה 

חיובית ותכיל את כל התהליכים אשר מביאים נכונות והתמרה ברגיעה ובתחושה 

של עילוי והתעלות שבאה דרך הרטט המואר אשר יוצר את הגשר והקשר בין 

החוויה לבין הזדמנות לצמוח ולהוות התמרה במהות אשר תיצור תוצאה רצויה 

ותר של הבנות בתובנה האלוהית דרך רזי המודעות אשר יורדים לרבדים עמוקים י

 .שער ימיןוהפנמות אשר משפיעות על 

שמהווה נתיב הזדמנויות  בנתיב נסתראנחנו נמצאים כבר  ברמה חמישיתכי 

של הנשמה  הבחיר"ה במהות הכלולהוות דוגמה אישית בעבודה פנימית דרך 

שיורדת עם הרשימה אשר תביא לשינוי בבחירות שלה שבאות מתוך רצון נשמתי 

 שמה לא בוחרת נכון היא סובלת מחוסר סיפוק, מכאב, ומחולי. להבין שכאשר הנ

שיהווה תזכורת  "ובקוד"וכאשר הנשמה בוחרת נכון היא מתוגמלת ברמת הרוח 

שהנשמה  קיבלה מהבריאה בכל בחירה ובחירה להגשים  הבחיר"הלהכיר בזכות 

יה לא תה "הקוד"כי אם היא לא תפעל לפי  "הקוד"וליברא חוויות חדשות על פי 

 "הקוד"לה הזכות להתמרה ויכולת לחבור לכוח האלוהי אשר טמון בה. וכאשר 

יופעל בהולמות הנשמה תהווה התמרה והכרה עצמית אשר תכיל את כל 

האלוהות בתוכה, ואת כל האהבה הטוטאלית שבאה דרך השמחה ודרך האנרגיה 

חושים חמשת הלהיות באיזון דרך  "הקוד"שאינה מתכלה כאשר אנו מפעילים את 

מתוך האמ"ת של האיזון, של הרגש הגבוה, של  בחיר"העל מנת להוות  הרוחניים

"אני הווה מהות במחשבה מוארת, ושל תכלית לתוצאה מוארת שדרכה נקבל 

 .מהות חיי בשמחה"

אותה שמחה תבוא מתוך הכרה באיכויות של הנשמה ומתוך האיזון שבאה מתוך 

ואחריות מזינים זה את זה דרך -חירהב-. מאחר וחירות"האמ"ת הצדק והחירות"

שיוצרת אחריות על התהליך  הבחיר"הכוח מתגמל אשר מפרה את התהליך 

על -שמבטא איזון, אמונה, וביטחון בהכרה בדיוק, במיקוד, ובכוונה שמהווה יתרון
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שבאה דרך צורה, צליל, וצבע להכיר במהות האור שבאה מתוך  הבחיר"הבעת 

 "אור השלמות"דרך  יום הלידהועל הלידה  שעתהשלמות אשר משפיעה על 

באה מתוך הנכון מתוך האמת מתוך האמונה ומתוך התמרה  הבחיר"הכאשר 

דעת, בינה, תקשורת, שדרכה האדם זכר להתחבר לאיכויות מיוחדות כמו: 

אשר נצרכת ללמידה, לאחדות, ולהבנה שמחברת את האדם ומודעות גבוהה 

ך הסבלנות והאמפטיה, ודרך אהבת האל לכוח האלוהי דרך החסד והחמלה, דר

לחוות את חוויותו ממקום של  על"-"כאדםואהבת הבריות מתוך כבוד לבריאה 

 .כבוד

והערך שמבדיל בין אלו הלומדים לבין אלו שלא לומדים על ידי פתיחת המרכזים 

מרכזים  13מרכזים רוחניים שביחד יש לנו  8הרוחניים שמעל הראש לקבלת עוד 

אשר משרת בנו עוצמה ויכולת  "מרכז" במוח ימיןמחוברים אל  רוחניים אשר

"ששער שערי שמיים על מנת לנקות אנרגיות שליליות של האנושות כדי  3לפתוח 

אשר יאגור  "בשער הכבוד"יחדש בו את האיכויות והגדרות שבורות איכות  שמאל"

ין אשר איכויות כבונוס שיפרוק את האנרגיה בעידן חדש אשר ישפיע על יום הד

יבוא דרך קנין רוחני שהחזיר לנו את התפארה בזיו ובזוהר, וקדושה באור האלוהי 

שבאה מתוך האמת והנכון בלקיחת אחריות על התקשורים שבהם קיימות הבנות 

 . שער ימיןועל  הרשתעמוקות אשר מפשיעות על 

קיימת תפארה שמאל  סופג את האנרגיה השלילית כאשר בשער ושער ימיןמאחר 

כל שבעה מפגשים ומכניסים  מגדירים עצמינוזיו וזוהר להוות זכות שדרכה אנו  של

עבור המהות שקיימת בנו ומאחדת בין האני  "לשער שמאל"את ההגדרות שלנו 

לעצמי, בין שיעור ולמידה, ובין האנוש לאדם. לכן עלינו להכיר בגוון שלנו, כי לגוון 

שדרכו אנו נעשה שרות על  לינוסאל איש השפעה על האחדות ועל שיווי תדר עם 

 עם הצהרה, החלטה, וחשיבה שמהווה תכנון.  הרשתועל  השערים

וכאשר אנו עוזרים לאחרים אנו עוזרים לעצמינו באותו זמן כדי להיות ביוזמה אשר 

יוצרת הזדמנויות לקבלת בחירה חופשית מרצון דרך משמעות של המיידעים אשר 

תעשה עבודה רוחנית דרך התמודדות עוזרים למי שצריך וזקוק לעזרה ש

ועקביות, כי כשהתלמיד מוכן המורה מגיע וגם כאשר המורה מוכן התלמידים יגיעו 

על מנת ללמוד ולעלות את האיכויות והרגישות שלהם  ולהיות במודעות של 

אשר  "שער שמאל"הודיה, הערכה לתלמידים מאחר והינכם  ערבים זה לזה דרך 

ר חווינו בכל הגלגולים שבהם מצויים כל האנרגיות של מכיל את כל החוויות אש

סיטרית של -שבו ישנה תנועה דו "בשער שמאל"התמרה ושל העכבה שקיימת 

 כניסה ויציאה מחוויות. 

 "לשער שמאל"לכן כאשר אדם מסוים חווה חוויה אותה אנרגיה של החוויה עולה 

ותה חוויה. כי כל שדרכו אדם אחר יכול למשוך את אותה אנרגיה כדי ללמוד מא

חוויה מותמרת דרך שיעור ולמידה ודרך האור אשר פורק את האנרגיה של מהות 

שבו ובין  "שער הכבוד". אותה אנרגיה חוזרת וחוברת אל "בשער שמאל"האור 

קיימת סוג של מסננת שדרכה עוברים רק אנרגיות ותדרים גבוהים  "שער שמאל"

על מנת  "בשער שמאל"רת אשר מתמירים את עצמם דרך האנרגיה שנשא
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 "בשער הכבוד"שהאנוש ימשיך לעשות בה שימוש שמטהר ומזכך את האנרגיה 

 שבו אין פירוק אלא רק מילוי. 

אשר  בשער ימיןאותה אנרגיה תשרת את עידן חדש דרך המודעות שנמצאת גם 

ואינו מתמיר  "משער שמאל"מכיל את כל האנרגיות השליליות שהאנוש מושך 

דרך  "לשער שמאל"וצר פגם וחלוקה של האנרגיה אשר חוזרת אותם, לכן נ

לשער המחשבות, הרגשות, והתהליכים בהם אין מהות משרתת שהינה עולה 

את האנרגיות ביום  בשער ימיןלהכיר באיכויות שבהם נצרך השינוי שפורק  ימין

 הדין. 

 שמאל""לשער וכאשר אנו מגדירים את עצמינו ביום יום אנו שולחים את האנרגיה 

בשער ומתמירים בה את האנושות אשר יוצרת אנרגיה שלילית שאנו משמידים 

שאליו נשלח את ההגדרות שלנו כדי לשנות את האנרגיה כאשר אנו ממתנים  ימין

על מנת להיות חלק משינוי המודעות של האנושות אשר יכולה  השער ימיןאותה 

השינוי מתוך הקלות ליצור את  "לשער שמאל"לקבל את האנרגיה שאנו מפנים 

שבה הגדרתם עצמכם ושלחתם את ההגדרה שיצרה את הפתח שדרכו הבריאה 

שולחת את האנרגיה לצורך חיבור למיידעים אשר יוצרים איחוד במודעות הרוח 

  ושל חוכמת המספרים ואיכותם. רזי המספריםשל 

כי המספרים הינם שפה אוניברסלית שמשרתת את כל האנושות בכול רגע נתון 

אשר מייצג את הספרות שנושאות בתוכם כוח אלוהי דרך תאחיזה דרך מהות 

מודעות הרוח של רזי האור ודרך הערכים בהם אנו מנתבים את יומנו דרך 

ודרך מהות הרוחנית של כל סיפרה אשר מניעה איכות, הכלה, כבוד,  המספרים

שבאה וערכה שמשפיעה על התהליך להוות בו שינוע בעשייה, בחשיבה, וברגש 

אשר מתעל  האחי"שמתוך מהות האור שכל סיפרה מכילה דרך ההכרה באור 

 .כוונה להתעוררות והתבוננות בחייואת האנושות מתוך דיוק, מיקוד, וה

מאחר והמספרים רוטטים בסימפוניה של צליל, צבע, וצורה שהינם יחודיים 

בוה בתהליך שדרכו תבוא השפעה רוחנית אשר תניע אותנו קדימה אל לבל ג

 יותר בו קיים אור זך לצורך למידה והתמרה על ציר הזמן. 

ספרות שלכול  אחת מהם ישנו סימן וצורה משלה  /1כי בבריאה כולה קיימים 

לצורך הזיהוי של הכוח והאופי אשר נושא אותו מספר. מאחר ואותם מספרים 

סובבים בחוגה ומטעינים זה את זה באנרגיה שאותו מספר צבר קודם והינו 

 שפיע על מספר הבא אחריו.מ

כי בכול מספר תחום כוח רוחני אשר נושא ערך מיוחד ברמתו לבטא את עצמו 

על שניתן לנו דרך כבוד והערכה שאנו -דרך ידע צרוף אשר יוצר העשרה בכוח

מקבלים ודרך הרחבה והעשרה להבין כיצד המספרים של תאריך הלידה שבו 

התכנסנו ת הכוונה אל המציאות שדרכה בחרנו להיוולד מביאים את הפוטנציאל וא

של רמה חמישית כדי לחזק את כולנו ולהתחבר לאמונה הנשגבת דרך הידע  בכנס

 הכנסוהתדרים אשר מהווים הוקרה של הערכים והאיכויות שאנו מכילים דרך 

אשר זימן קהל על מנת לחבור יחד למטרה משרתת את כולם ולהביא דרכו 
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ך את הידע לידיעה דרך הרגש אשר עולה בנו אשר הופ מהות הכנסהגשמה של 

לילה מעבירה לנו דרך -ויופרה על ידי הרצאות ופרשנויות ש לכנסבתהליך שקדם 

האנרגיה של אחדות ושלמות בינינו לבין עצמינו ולבין הבריאה אשר מהווה חיבור 

שמייצגים את הלמידה את האמת ואת  א"ל"ו"-ללמהות הכול שמחברת אותנו 

דרך האיכויות שאותם  "היפה והשלמות בי לבטא"בלנו בתוכנה של הוודאות שקי

הכרנו דרך הבורא שקיים בנו ודרך המהות של קבלה, הכלה, והפנמה של עוצמת 

 הרצון לבטא שירות. 

כי כל אחד מאתנו הינו יחיד ומיוחד, וכולנו ביחד מהווים משמעות שבה כולנו 

בינינו לבין השליחים אשר באים תורמים ונתרמים כדי להוות שירות מתוך המואר 

דרך הקרנת האנרגיה ודרך החיבור שהינו מהות הכול שיוצרת שיווי תדר עם 

 . שה שירות אנרגטי לבריאה ולאנושותהצינור ]לילה[ אשר עו

הינו כוח אנרגטי אשר מעביר ידע ואנרגיה שמורידה את כל  ובן האלוהיםמאחר 

ר מניעה רבים לאחדות בין כל אש וההתכנסותהאיכויות בנו לצורך השלמות 

החלקים,  בין אני לעצמי, בין האמת לנכון, בין אדם לאנוש, ובין אדם לבורא 

על מנת להפגיש  יודעי האור לבטאלבין  חוברי האור לשרתשמהווה התכנסות בין 

שבו השינוי שאנו  "לשער שמאל"בין איש לרעהו לצורך תיקון רוחני שאנו מקרינים 

 כה של המציאות חדשה באלו שמבקשים ללמוד אותה. יוצרים ,יוצר משי

כי אותה התכנסות יוצרת תהודה אחר תהודה אשר יוצרת מהות אשר מתגמלת 

רבים דרך הפצת האור הבורא שמקרין ומזין אותנו ואת הסובבים סבבינו לבטא 

"אני שרות באחרים דרך כל התדרים אשר מוכלים בנו דרך החיבור לכוח הבורא 

קרין את לענווה ולהכרה בידע אשר מ שר אותו אלוהים קיים בי"כוח הבורא א

 בידייםהרטטים באלו שמבקשים את השינוי. מאחר וכל הכוח והשלמות נמצאים 

שלנו אשר יוצרים אור גדול ואנרגיה אשר מניעה את האהבה ואת החמלה 

 שמוקרנת דרך האמת אשר קיימת בנו.

 

 רכה אדלר לובהבב
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 גילה מוסקוביץ - חסד המיידעים תגמלו אותי

"חיבור לאלוהות מתחיל בחיבור לאלוהי שבתוכי" וזאת אני חווה דרך 
 המיידעים.

 לנוע קדימה...

 אני חשה שצמחו לי כנפיים,

 הנושאות אותי למקום חדש

 ומזכירות לי מי אני באמת

 ואני מאפשרת לכנפיים להיפתח במלואן

 מגבוה את המרחב לעוף ולראות

 והמרחב הנפתח לפני, הוא מרחב אין סופי

 מרחב של ידע שכמותו לא חוויתי,

 נפעמת וליבי רוטט לנוכח..

 מחוברת לכח הבורא ומרגישה אחדות

 אחדות עם כל חלק הקיים בתוכי ומחוצה לו

 דרך תדר האהבה שהוא כח האחדות

 הדבק המחבר  מאחר וכולנו אחד ואהבה היא

 לאור הוביל אותי חיבור לאהבה 

 שהינה חלק מהבורא להיתחברות לנשמה 

 מתוך זה חווה איזון בחוויה

 האיזון איפשר לי לדייק,

 לדייק מתוך שלווה וביטחון עצמי

 וכך.. הקול הפנימי ,קול נשמתי עורר בי רצון

 לנוע, לפעול, לעשות הדבר נכון ביותר עבורי

 ובמי שאני,באמונה ובידיעה פנימית שאני מאמינה ביכולותי 



 ים תגמלו אותיחסד המיידע

84 
 

 מחוברת לאמת הפנימית שלי  בבהירות ובראיה עמוקה

 מתוך ראייה והבנת הדרך  בכל יחידת זמן אני מאפשרת לבחור נכון

 לי לעשייה ממוקדת בכל תחום  תורמת ,הבנת התהליך הבנת הדרך, 

 ומאפשרת פתיחות ורוגע שבעזרתם מתפתחת מודעותי

 ההווה המתמשך,ואני זורמת, הזרימה מאפשרת לי לחוות את 

 העבר הוא עבר, עתיד הוא עתיד

 .זה כאן ועכשיו..  וכל מה שיש

 כמו מים צלולים הזורמים בנהר ויוצרים בכל רגע התחדשות. 

 הטעינו אותי ביכולת לטפל,, ועוד מנפלאות המיידעים  

 מטפלת בצביר המשנה שלי והסביבה הקרובה, בעלי חיים וגם בצומח.

. ניים..טיפולים אקוטים.. וגם בכרו .להצלחה..  החל מטיפוליםדרך א.ל.ו 
 ובהצלחה רבה.

 ואת היקום כולו.. אין ספק שהמיידעים שינו את חיי , חיי הסובבים אותי..

 ללילה היקרה,  האהבה, כבוד, הערכה רב  תודה מתוך  ועל כך ,תודה, 
 .שיורדים עדיין ולאלה שבדרכם אלי 1 אלינו... למיידעים שירדו..

 א בפז.לא יסול

 גילה מושקוביץ באהבה והערכה רבה
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 מוסרי עליזה –ם תגמלו אותי דעייהכרה בחסד המי

 

את דרכי לעולם הרוח התחלתי בקורס לשחזור גלגולים בהנחיית לואיז ששון. 

א הייתה בי מנוחה, חיפשתי . לם הקורס הרגשתי שאני זקוקה  לעודלאחר סיו

"אנו  המיידעיםיעניין אותי. ואז הגיעו האינטרנט ולא מצאתי דבר שבאתרי 

 האלוהים".

. ליום זה חכתי  וחייתי מיום שני ליום שני וההתרגשות בשבוע למדנו מדי יום שני

 הייתה גדולה. בתחילה  לא הבנתי מה אני לומדת אך דבר אחד ידעתי שזה עובד.

 בצורה מדהימה. התחלתי למיידעיםהגוף שלי והנשמה הגיבו 

 י לא פעולת נכון ומה אני צריכה לשנות. הפחדלהבין היכן אנ

ניהול אותי לא פעם אחת, לדוגמא: מחוץ לעיר לא נהגתי ובמיוחד  בלילה. אך 

הרצון למפגשים היה גדול יותר. הכבישים  הבין עירוניים לא היו כפי שהם היום. 

הייתי מגיעה לכביש הקסטל שהיה צר ומכוניות היו דוהרות  במהירות ותמיד 

 י פחד וזיעה בידיים איך אני אנהג בכביש זה?הרגשת

יום אחד ביקשתי מ"אנו האלוהים" שיעזרו לי לעבור הכביש ללא פחד, וזה היה 

 קסם הייתי מגיעה לכביש ולא היו מכוניות

טחון בסוף הירידה הייתי רואה שובל של מוכניות דוהרות, יויכולתי לנהוג בב

 ן מודה ל"אנו האלוהים" על העזרה.וכמוב

 רצון לעוד קיים עד היום ומבקשת שיישאר לנצח.ה

. טיפלתי המיידעיםתגמלו אותי יש לי יכולת הכלה שלא הכרתי לפני  המיידעים

גרם לי להיפרד ממנה באימי שנים רבות במסירות ובאהבה ללא תנאי. דבר זה 

. אשר  עזרו לה מאוד המיידעיםכשנתיים. נהגתי לטפל בה באמצעות בקלות לפני 

שהגעתי היא נהגה לומר" הנה האור הגיע." יכולתי לדבר איתה על כול  בכל פעם

לא הייתי מעיזה. בדקתי איתה בדיוק מה  המיידעיםנושא כולל המוות  שלולא 

היא רוצה שנעשה בשבעה איזה טקס נערוך לה, היא  אישרה לי לא לעשות 

.הרעיון תפילות וסעודה, דבר שלא מקובל בעדה שלנו. אציין שאמי שמרה מסורת 

 טחון.יזעזע רבים  אשר כעסו עלי איך אני מעיזה ואני הלכתי עם האמת שלי בב

שנה אחרי התמודדתי  עם מות אחותי שסבלה מסרטן במעי הגס. את "אנו 

 האלוהים" לימדתי אותה עוד לפני שידעה שהיא חולת סרטן.

י . אחותכאלה אנשים חיים  מקסימום שנתייםהסטטיסטיקה מראה שבמקרים 

מדי שבוע שלחתי לה טיפולים .והיו לנו שיחות  יה  בקלות שבע שנים עם הסרטן.ח

שנים חיים  8שנתן לה כוח וחייה והסברתי  לה למה הגיע הסרטן דבר בנושא 

הרופאים לא הבינו ל כימותרפיה כולם התפעלו ממצבה. רגילים. במהלך לטיפו

. בשנה יפול לטיפול"ל פעמיים בשנה בין טאיך היא שורדת כך, אף בילתה  בחו
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השביעית התחילה להרגיש קושי. היו  מקרים בהם אמרה אני לא יכולה יותר 

רוצה להתאבד. ואז סיפרתי לה מה למדנו ברמה הרביעית שנשמה שמתאבדת 

היא  לא פחדה למות מאחר  זה הרתיע אותה מאוד.חוזרת מיד כחולת נפש. 

 והבינה שמוות זה סיום חוויה והתחלה חדשה.

. המיידעיםל אני מטפלת ועוזרת לאחותי הצעירה שלמדה אף היא  את במקבי

היום היא מתפקדת כמו כל אדם . נכון לשנים היא עברה השתלת ראות 11פני ל

 .המיידעים, וזה הרבה בזכות רגיל

בנוסף אחי הבכור שחיי בגפו חלה בסרטן מעי הגס וקיבל אירוע מוחי . בו אני 

 מטפלת ומלווה בכל הטפולים.

נתנו לי להבין שזו שליחות שהנשמה שלי בחרה לפני רדתה לגוף הפזי  יידעיםהמ

 ואני הכול יכול ולכן השליחות באה ממקום של שלמות וקלות.

היום אני ברמה החמישית במעגל ראשון מרגישה שהייתה לי זכות גדולה להגיע 

 .למיידעים

לחיים שלי לא יה שמגיעה אני בשלמות מסופקת מהחיים יכולה להכיל כל סיטואצ

 אפס אגו צניעות וסבלנות., שופטת

הרמות ומרגישה סיפוק  4, ומכאן  אני מלמדת את במיידעיםאני מאמינה מאוד 

 רב לעזור לאחרים ולהאיר להם הדרך .

 ההרגשה שלי היום של סיפוק רב, אושר, רוגע,

 שלמות והודיה  אין סופית לבריאה ולילה.

 

 עליזה מוסרי
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 ידעים תגמלו אותי""חסד המי

 דורה גלאור :מאת

 קצת כל העצמי:

 אהבת של חברתיים ערכים ,ממנה ינקתי מבולגריה עולים למשפחת נולדתי

זו פילסתי בהשתוקקות את דרכי בחיי  השפעה האדם ושמירה על כבודו. מתוך

לצד רכישת ידע  התעמקתי בתורות רוחניות למיניהן, להוות סוכן שינוי חברתי.

 פושי אחר האמת והנכון לי.אקדמי בחי

 חברתיות חינוכיות תוכניות דרכי נתבה אותי אל תוך מערכת החינוך ,בניתי

יותר.  טוב עולם ליצירת ויצירה ותכניות להבאת אור, אומנות דרך האני להעצמת

 הולמות. נושאי תוצאות ערכים בתוכם הטמיעו ילדים במהלך השנים, אלפי

אף חשפתי את עולם המבוגרים ,ברחבי הארץ  במספר עשורים,ביוזמה ובנחישות 

להתפתחות אישית ולהעצמה רוחנית  מתוך מודעות ובגישה הוליסטית. כמו כן 

 שנה. /3גם הנחיית קבוצות ואימון אישי במרכז שלי: "אל האור" הקיים מעל 

כאומנית יוצרת: במשחק, שירה ,ציור ,כתיבה והלחנה ,חשפתי את מיטב הידע 

 סביבי. לקחתי לידיי כל הזדמנות לצורך השפעה ואכן השפעתי.שלי בדרך האור מ

 אולם, עדיין צמאה נשמתי לעוד ועוד מתוך ידיעה צרופה ובוודאות כי יש עוד...

 : וכעת על גילוי האני

כי  , בהיותי לומדת את קבוצת החמש, קבלתי בתיקשור,שנה 10לפני למעלה מ

 ע ידע חדש מקצר תהליכים., מאחר ועומד להגיעלי להפסיק מסלול למידה זה

תוך זמן קצר התוודעתי לאישה מיוחדת בשם לילה ברזסקי ועל תיקשורים חדשים 

 ומידשל אנו האלוהים  4שהחלה להוריד. לא היססתי והגעתי למפגש מספר 

 הצטרפתי למעגל הראשון עד עצם היום הזה.

 ל"העצמת האני תוכנותייבעודי שרויה בתוך המערכת החינוכית בהעברת 

, כפופה לראש עיר ומשרד שלימה לצמצום האלימות" ובהיותי חולשת על עיר

לביטחון פנים בנושא האלימות, הזדמנה לי הזדמנות פז, להיות אוטונומית ולשלב 

נטלתי  בתוכניתי גם את הידע והמיידעים לילדים ונוער הורים ואנשי חינוך בעיר.

 את השרביט לידיי.

חר שנים ,בזכות החיבור לבריאה ולמיידעים  הדבר היה בדמי מילדותי ורק לא

לם כילדת אינדיגו התוודעתי לכך כי אכן זה הייעוד שלי .נאמר לי כי הגעתי לעו

, על מנת לסייע לילדי עידן חדש שיגיעו בהמשך לעולם מקדימה את דורי

 ,החיבור לעוצמת התדרים ולהוריהם. אישור משמח ומעצים לדרך חיי ועשייתי.

 ההתמדה והנחישות נשאו פרי ולי נתנו סיפוק ונחת. ,החיבור לאני

בזכות בחירתי בדרך האור לשרת, הידע והתדרים , הבחנתי בהזדמנויות נוספות  

הנקרות לדרכי .בכל תפקידיי הבאתי את ההבנות מתוך חיבור למודעות על . על 
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מנת שלא ליצור התנגדויות בסובבים ,ידעתי לשזור בתכנים את קסם התדרים 

 ללא כפייה ובנועם. למעשה, פרסום רוחני מהקלות. ת,בפשטו

דרך התוצאות, התחזקה  בי הידיעה הפנימית כי הנני מובלת בדרך האור ואכן, 

המשכתי לקבל תפקידי מפתח  בעלי יכולת השפעה כמו פיקוח על גנים ועוד ובכל 

סדק הבאתי את האור "דרך מודעות על" המשתלבת בתוכנית. כן נהגתי  

ובמוסדות  בארגוניםי ובקורסים בתחומי התפתחות אישית והעצמה בהרצאותי

ציבוריים. דרך ובזכות החיבור והתדרים הבאתי את המינון הנכון, בידיעה כי 

ידעתי שאני  ,יתרה מזו , כאשר לימדתי .הבריאה מכוונת אותי בזאת בעשייתי

בהנאה  גמלתתגענה הבנות והארות נוספות .יצאתי נשכרת ומתו, למדה ותוך כדי

 .צרופה, מספקת ומרוממת

על ידע נפלא איליו אני  ,בידיעהכמנחת קבוצות וותיקה, הלהבתי את תלמידיי 

,למחרת קבלת 8//2קבוצות הממתינות לי. בשנת  4נחשפת. התלהבותי  יצרה 

של אנו האלוהים, התחלתי ללמד. לצד מעט ספקות  37מפגש  מפתח החניכה,

נחוו  חוויות ושינויים בחיי המשתתפים  אצל חלק מהלומדים בתחילת הדרך,

בעקבות התמדתם וכמובן גם בחיי שלי. האמונה הצרופה שלי סחפה רבים 

 והסיפוק לצידו.

הנני משיחה את דבר הבורא בכל מפגש אנושי, באשר הינו ועושה  בחי היום יום,

שימוש בכלים שקבלתי באמצעות כל הכישרונות בהם ניחנתי. היישום בנחישות 

 דה  מתוך ידיעה פנימית של האמת והנכון לצד העצירה, לצורך התבוננות,ובהתמ

 מחזקים את ההכרה בדרך.

 האדם מגיע לעולם עם כישרון ועליו לממשו ובאמצעותו להשפיע. , לדבר הבריאה

אכן, בעת שירתי, הנני במודעות במיקוד ובכוונה להעברת התדרים באמצעות 

ם הנוגעים במתן כלים להתמודדות כמו הצליל. בכתיבתי ,נכתבים ספרי הילדי

קרן הכוח היצירה והריפוי מותאם  האור הירוק )הקונוס הירוק(, ארבעת היסודות,

בעוצמתן ובמשמעותן משרתות אותי לעורר  בצורתן, המילים, לשפת הילדים.

ובזה אני מהווה שליחותי  חיבור למודעות עלכל אלו נכתבים מתוך  למודעות.

 בגווניי.

 צבע בציורי ניבטים תדרי האלוהות לכול ומשפיעים בסובבים מהות . בהנחות ה

הנני מתקשרת יום ,יום ותחושת החיבור מעצימה את האמונה ולצידה, חוויה 

הבנות  מרוממת להנחות וללמד את התוכנות ולגלות בדרך ההעברה המפגשים,

עימנו נוספות  שבאות מעצם החיבור , כנאמר לנו כבר מפי אנו האלוהים כי הם 

 בתהליך.

, עצם סם כה גדול עד כדי כך שבפרקי זמן, כאשר מתהווים קשיים בחייהק 

 הידיעה הצרופה, כי זה זמני ובא ללמדני ולהראותני ,לצורך התפתחותי האישית,

מותירה אותי מלווה בתחושת אתגר לגילוי הבא...ואני למודת  מצורך נשמתי,

 ינה באה להתמירני מבחירה.ה כי, יון בכך, על כן מודה על כל חוויניס
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, עלו וצפו מאמתחתי אירועי חיים רבים בבואי לשתף אתכם בחוויותיי באהבה

אין טעם בכך, משום  ,בהתרגשות על פני כתיבתי זו...אך וכולם רוצים להיחשף

שמתי והולך בדרך בנחישות שכל אחד מאיתנו אשר חבר לתדרי התוכנות, מרצון נ

הער להזדמנויות הנקרות בדרכו ומיישם . וייםנהנה מהדרך ומהגיל ,ובהתמדה

הינו מתפתח תוך כדי הגילוי והעמקה ברבדים...ואז מגיעה חווית  את האצור בו,

"האמת ו  "ללא עוררין"רגע בו אני חשה בתוכי את נוכחות הידיעה של  הידיעה,

" הרי זו אותה הנחייה ראשונית שקיבלתי במפגש הראשון בספר הראשון והנכון

אמת בור למודעות על". ההכרה בידיעה, נוסכת בטחון של הכרת האני מהשל "חי

 והנכון והכלתו במלואו.  

  5.1.כנס נובמבר 

צפייה והתרגשות גדולה אפינו  וליוו את הימים שלפני הכנס ובגישה של  ,שמחה

פתיחות וידיעה צרופה כי הנכון לנו יתהווה מהקלות. יצאתי לדרכי מוצפת באהבה 

 יים שיגיעו בימי הכנס ,סומכת על התהליך.לקראת הגילו

הפעם  בחרתי ליישם את אחת מהגדרותיי , מכיוון שאיני נוהגת מחוץ לעיר

...הדרך חלפה עם משב רוח מלטף "אני כל יכול ועל כן אני כל יכול"הראשונות: 

 נסעתי כרוח אלוהים המרחפת על פני המים. ובתחושה של תגבורת תומכת עימי,

, מהותם העמוקה התגלתה לי במלוא ים שימוש בחושים הרוחנייםאנו עושמאחר ו

, בחמלה צמי חובקת ומכילה את כל באי הכנסהדרם עם היכנסי לאולם ואני חווה ע

ובאהבה אין קץ, כמו כולם היו ילדיי. הבריאה אמרה לנו כי עלינו להכיל את 

הית האחרים וברגע זה חוויתי את מהות הכלת האחר ואף השונה ב"אהבה אלו

 ללא תנאי" ממש מלכות השמיים.

 תה מתנת הגילוי הראשון בכנס.יחוויית ההתרחבות  וההתרווחות הזו, הי

המסר מאת אל אלינוס אלי, כחוברת האור לשרת, בישמה את מתנתי הראשונה 

 " ."הדרך באה עימך מכוח האור אשר בך ותבורכי בתהליךבאישרור: 

דים המתקבצים אט אט, שלפתי בעודי מתמוגגת, מתחבקת עם חבריי המכוב

 :דקות לפני תחילת הכנס ,תי השלישית. קלף מסר מיוחד עבורימסלסלה את מתנ

 .לאיכות והני בתהליך בשלמות" "הכירי במהות וחברי

, הזדמנות פז  להתאמן את בחירת הנוכח בי ברגע זה ואכן אכן, שיקף לי המסר 

 .ו לאורך כל ימי הכנס מתוך האחדיובנוכחות ז

ה מתוך חיבור לרובדים  העמוקים תיי ולילה הביאו את המיטב. קשובעמי

ת מלאוני בשפע , מילים וצלילים וצורושיפוט למתהווה ולנאמר  ללא

 ,נשגב...הבינותי כי

 כדברי הבריאה. ,מכוח האור שבי" ואמת זו ניחמה אותי "הדרך באה עימי

 מי על כל חלקיי.אהבתי והכלתי לכל הבאים שיקפה לי את אהבתי והכלתי את עצ
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 :שאמרה הגיעה עוד מתנה לשמע דבריה של לילה בעודי בתחושת התרוממות,

 מניעה כבוד והערכה להכיל את עצמי". ,עצמית"אהבה 

אלינוס בדבריו כי הבריאה אל בנוסף, בתקשור של לילה ברזסקי, חיזק אותנו  

 .מגיעאת ה רק נוכחות של אהבה עצמית מכילה לנו. מגיע תמיד עימנו לצורך וכי

בעודי חשה את . נותר טעם של השתוקקות לכנס נוסךהעצים ו תיקשור הסיכום,

חושיי הרוחניים ורגשותיי חוו את גדולת מלכות  רגליי הדורכות על פני האדמה,

 השמיים.

ברגע זה נזכרתי במפגש . בעודי מתענגת באושר פנימי ,נטלה ידי עט ונוצר שיר..

הקונוס הירוק, בו כיוונה אותנו הבריאה את אלו  של אנו האלוהים ,בקבלנו את 2

 שהכתיבה נוחה להם לכתוב את החוויה הרגשית.

בשנה זו, בהנחיית הבריאה הנני מביאה לביטוי שליחותי לשרת כיוצרת, בכתיבה 

 ובשירה.

תודה לבריאה שכיוונה להעלות את דברינו בכתב לצורך הכרה מעמיקה יותר של 

בקשים לסכם בכל המפגשים לצורך הטמעה ותודה חוויות הכנס, כפי שאנו מת

 . לילה ברזסקילך, 

 לסיכום:

 בכנס נעלה ומתמיר זה, חווינו את יפי השלמות והאחדיו.

 המלצתי הינה: 

 ללא שיפוט,  כאשר ובחרת ללכת בדרך האור, הלך בה ללא עוררין,

ללמדך, להנחותך  תוך התבוננות מידיעה מוצקה כי כל חוויה באה לשקף לך,

היו " .כי זו מתגמלת אותנו ולפתח אותך וכל זאת עם הרבה סבלנות ובענווה,

 דוגמא לתפארה, היו האור והובילו אחריכם אחרים"

 .דרתנו מתמירנו וזו כוחה של יצירהכוח הג, זכרו כי כל יום הינו חדש כן,

 שירי בתום הכנס ובהשראתו :

 

ַמִים ַמְלכּות  דורה גלאור/ ַהשָּׁ
 

 ַמִיםַהשָּׁ  ַמְלכּות
ה שָּׁ רָּׁ ֶפיהָּׁ  פָּׁ  , ְכנָּׁ

ּה ְלַהְשִכין תָּׁ  ִמְשִכינָּׁ
 , ְברֹוֶאיהָּׁ  ַעל

ה ה ְבֶחְמלָּׁ  ּוְבַאֲהבָּׁ
 .ֵקץ ֵאין
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ה ְגעָּׁ   ְבִזיוָּּׁה נָּׁ

ה ּה ְוִגְלתָּׁ  זֹוֲהרָּׁ
ם ִלְברּוֵאי  ,עֹולָּׁ

ְבקּו ֲאֶשר ּה דָּׁ  בָּׁ
ְלכּו ּה ְוהָּׁ  ִעמָּׁ
 .ַהֶמֶלְך ְבֶדֶרְך

 
ה ּוִבְנסּוְך   אֹורָּׁ

ֶדיהָּׁ  ַעל  ,ַבֵכס ְילָּׁ
 ַהְנִסיכֹות ֵנס

ל ִנְרֶאה  ַלכֹּ
אֹור ּוְשֵלמּות  הָּׁ
ה  .ְבֶחְדוָּׁה הּוְפצָּׁ

 
א א ֻרפָּׁ  ַהּסּומָּׁ
 ,ֶנעֹור ְוַהֵלב

ם ְלַאֲהַבת דָּׁ אָּׁ  הָּׁ
יו  ,ְלצּורֹותָּׁ

ִכים ְלִשיַרת  ַהַמְלאָּׁ
 .ְוֶצַבע ְבגֹון

 
ם  ,ּוְבַקִלילּותָּׁ

 ,ְמַבְשִרים
א ִכי  בָּׁ

ם ֶאל  ,ִקְרבָּׁ
ן ַעד, ִלְשכֹּ   לָּׁ

ן  ִעדָּׁ
ש דָּׁ  .חָּׁ

כּויֹות ָכל©  מּורֹות ַהזְּ  לדורה גלאור שְּ
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 אסתר  בוטביקה -חסד המיידעים תגמלו אותי 

 וואוו ...

דעים "חיבור ימאיפה מתחילים הרי החיים מתחילים כאשר אני חוברת למי

 למודעות על".

בוהים. כיום  שנכנס אתחיל בזה שהיום אני חיה מאהבה, נותנת במה לרגשות הג

שיעור לפתחי, אני מבינה שזו הזדמנות לתקן. רואה ומרגישה את העומק 

בשיעורים ויודעת שההבנות שאקבל יהיו הספרייה המדויקת שלי למחר. אני 

יודעת שהכל מכל  מוכל בי ואני המובילה. לשמחתי, למדתי לנהוג מתוך זרימה 

קבלה והודיה על כל רגע, כי אני שזה אומר הנשמה מנווטת אותי בחוויה ואני ב

 חיה הוויה מתוך מיקוד ודיוק. 

אני חושבת שבמספר שורות מצומם זה אני מכילה את כל אשר קבלתי מחמשת 

התוכנות  ומודה על הזכות שנשמתי נתנה לי לחבור למיידעים אשר תוקשרו  ע"י 

 לילה ברזסקי מורתי המופלאה. 

 קצת מהחוויות שחוויתי בזכות התדרים 

הראשונה, כאמור, אני חיה מתוך מהות של אהבה ואותה מגישה כדוגמא אישית 

 לכולם. אהבה זו מאפשרת לי אמונה בכל הפוטנציאליים הקיימים באחרים.  

 השנייה, יצרתי ואני ממשיכה ליצור הרמוניה בביתי הפרטי ובצביר שלי.

י כמו השלישית, אני מאירה ומעירה אנשים במעגלים הנרחבים יותר בסביבת

בעבודה או בקליניקה שלי במטרה להביא אותם אל היותם אדם. לדוגמה, בחור 

דתי שהיה במשבר אמונה ובמשך שנים חוזר בכל פעם מחדש ללמוד אמונה 

בביתי או אנשים חולים אשר ליוויתי אותם להבנה מהיכן המחלה נובעת וביחד 

 ריפאנו אותה. 

 וחברים. יש עוד מאות סיפורים גם מתלמידים מטופלים

הגילוי הגדול בתהליך היה להבין שהכל נמצא בנו ואנו רק צריכים לתת לו מקום. 

 תפקידי הוא להושיט יד לכל מי שבוחר לצעוד בדרך הזו.

ככל שהתקדמתי בתהליך הלמידה הפרטי שלי המשכתי לגלות דברים מופלאים 

 "נגיעות מסע של תובנות", ספר המשמש כלי טיפול.תבתי את ספרי וכ

 סיכום, מצאתי:ל

 .אהבה כדרך חיים 

 .נתינה כמקור עז לקבלה 

 .מהות השמחה בחיים 

  .הכוח לחיות את ההוויה 

 .אמונה שכל מה שנכון לי, אצליח בו 
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   .יכולת לוותר על השליטה ולזרום את החיים מתוך אמונה מלאה בנשמה 

 

ל כי זו הדרך לגלות את עצמנו ולנצח ע 2417ההמלצה שלי עם התדרים: תטפלו 

 החיים כמו על סימפוניה הרמונית. 

 בוטביקה.  מאהבה, אסתר 

 מאחלת לכם לראות את האור בתוככם וכך לצעוד 
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 הדס אליאני – "חסד המיידעים תגמלו אותי"

 
 לילה יקרה

 הכותרת אומרת הכל !!!
 

 התלמיד מוכןלימוד המיידעים הללו מהווה מסע חיים שלם, וכידוע, כאשר 
 המורה מופיע. -

בנפרד כאשר רוחו של   כך את ומשה הופעתם וליוויתם אותי יחדיו, וכעת
 משה איתנו בכל שלב.

 
   תמכתם בי כחברים בתקופה קשה ואבודה

 ובזכות המיידעים הצלחתי לצלוח אותה בגבורה. כאשר בזכותכם

שלב הכלים והעוצמות שקיבלתי תומכות, מלוות ומנהלות אותי בכל 
כאשר הידיעה וההבנה שנשמתי בחרה את הדרך ואני מתנהלת  בחיי

בתוכה מתוך קבלה מוחלטת שהכל נעשה מבחירה ובהרמוניה עם חוקי 
 הבריאה.

 
הכנס עצמו היה מפגש של התרוממות הרוח מתוך התעצמות האחדיו 

 שנבעה מהליכוד והחיבור בין כולנו.

)בלי הדמעות(: כאשר המיידעים והרמות נדמים בעיניי כקילוף בצל 
ישנה עוד שכבה, עם הבנות ורבדים עמוקים, ובשכבה  - מורידים שכבה

וככה הגענו  מגיעים לנדבך יותר עמוק ומלהיב... - הבאה שאנו קולפים
 לרמה החמישית.

ללמידה,  אני יודעת שזאת איננה הליבה, יש עוד שכבות, כאורך חיינו
 שיעורים, תיקונים הפנמה ועשייה.

 שזכיתי להגיע למקום בו נשמתי מרגישה בבית.י אשרי
 

 תודה, תודה ושוב תודה
 לך, לבריאה ולמסע הנשמתי המאתגר והמרתק שחיבר הכל ביחד.

 
 הדס איליאני

   באור ואהבה
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 לואיז ששון  -  "חסד המיידעים תגמלו אותי"

       2311212/12 

ת.  זהו צורך נשמתי לעלות חסד המיידעים תגמלו אותי בידע גבוה, נוכחות ואיכו

בסולם ההתפתחות שלי, להתחבר מחדש אל "האני הגבוה ואל הקול הפנימי 

שלי" להוות נתיב של אור דרך חיבור אל "אור גדול". הצלחתי ליצור את המהות 

המשותפת שלי עם הבריאה ולקבל מידע נוסף לכל מה שקשור לשליחותי ויעודי 

משכפלות דפוסים מתוך המוכר והידוע כמשחזרת גלגולים העוזרת לנשמות ה

להיכנס אל שורשם בהיבט הרגשי, הנשמתי ודרך חוויה מתקנת לשחרר עכבות 

למצוא את תעצומות הנפש החבויות בתוכם ומתוך כך גם לעזור לצביר המשנה 

ולסביבתם המדשדשת במקום שעדיין לא מסכימה לפרוץ תבניות ישנות אלה. 

יה ומקבעת את התיקון דרך תדר הטבעה הבריאה מתגמלת את הנשמות בתדר

של אנו האלוהים( ומעבירה אל מרחב המציאות מהות  31בכפות הידיים ) מפגש 

 חדשה.

למדתי את התדרים במרתון מתוך שקיקה וגעגוע נשמתי. רציתי כבר להגיע 

כנה הרביעית ל"אני אל אלינוס" שם הכל התחבר לי וחשתי את השמחה ולת

רך כל השנים ועד היום לימדתי באמונה גדולה תלמידים הגדולה לבטא שרות. לאו

רבים את התוכנות שחלקם כבר לומדים את התוכנה החמישית. כשאני מעבירה 

את המפגשים כל פעם גם כשאני חוזרת על אותם תכנים עם תלמידים שונים אני 

מתרגשת מחדש לאור התובנות הנוספות שאני מקבלת. כיום אני ממשיכה ללמוד 

ה החמישית ועבורי זהו המסלול שבחרתי מתוך מודעות האור לחיות את התכנ

את הרוח בתוך עולם החומר ולהוות שליחות לצורך... אני מודה לך ליילה יקרה 

על כל הידע ועל היותך צינור מאיר ומעורר לנו ולכלל האנושות להביא את השינוי 

 צמתם ואיכותם. ולחזור אל מודעות האור ומודה לבריאה על כוח המיידעים על ע

 אני לואיז א.ל.ו  אור השלמות ....
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 ליאור כספי –חסד המיידעים תגמלו אותי 

 "אני בחרתי במהות האור לשרת דרכיו"

, אני נשוי ואבא לשני ילדים מופלאים, עורך 71./31.1אני ליאור כספי נולדתי ביום 

 ות.ובין לבין מתעסק בכל מיני יזמוי 0//2דין במקצועי משנת 

נחשפתי די "במקרה" לאור ולמיידעים באמצעות ד"ר מיה שניידר  2/14בשנת 

 ז"ל ומאז יצאתי למסע בלתי נתפס, המסע אל האור.

המסע אל האור הינו מסע מופלא שאת מרבית מסלולו ההיגיון לא יכול להבין, 

בדרכים נשגבות הידע נגלה נדבך אחרי נדבך כדי להיות חלק מפאזל בריאתי 

להבנות רוחניות וארציות שלא ניתן לתאר במילים אלא רק בתחושות, המוביל 

 באמצעות חושינו הרוחניים.

אחרי מספר שנות לימוד אצל מיה ואח"כ אצל לילה ברזסקי אני יכול להצהיר כי 

 "אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי".

זה נשמע פשוט להצהיר זאת. אבל רק חוברי האור יבינו את משמעות ההצהרה 

 זו, ובשביל להבין זאת טוב יותר אספר בקצרה כיצד הכל התחיל.ה

, גדלתי בשכונה שנקראה 4הזיכרון הראשון שאני זוכר מילדותי הינו מגיל 

"מרובות ילדים" שכונה שהיתה בנויה מרכבות של בניינים קטנים ששם זוגות 

את קיבלו מעמידר דירות קטנטנות להתחיל  /7צעירים וחסרי יכולת של שנות ה 

 חייהם.

הבניינים היו צמודים ובניהם גינה אחת גדולה משותפת ששם למעשה גדלנו, כל 

 אחה"צ כל ילדי השכונה היו הולכים בגינה "מכות", זה היה המשחק של פעם.

לגינה היה גנן שתחזק אותה, שהיה מגיע כל יום להתקין ממטרות ובסוף היום 

 לא לשכוח. /7לפרק אותן, שנות ה 

ו גנן היה אכזרי מאוד וכל ילדי השכונה פחדו ממנו, כשאני רק בן אלא מה? אות

עלה במוחי רעיון לגמול לו על התנהגותו והחלטתי לחכות יום אחד לאחר שהוא  4

 מתקין את הממטרות ופשוט לפרק לו את כולן ולהעלימן.

וכך היה, אלא שחיפשתי צדק, ובשביל צדק רציתי שכל ילדי השכונה יראו כיצד 

גע מהגניבה של הממטרות, אז במשך ימים אני וחבריי בנינו בית מעץ הוא משת

 שמשקיף על הגינה, על מנת לצפות במחזה.

יושבת מוסתרת בבית מעץ ורואה את  4-7מה יש לומר דמיינו חבורת ילדים בני 

 אותו גנן מאבד העשתונות ולא יודע נפשו שהוא מגלה שהממטרות נגנבו. 

גגו את הנקמה, אצלי מה שעבר בראש זו מחשבה דווקא באותם רגעים שכולם ח

של למה? למה צריך הגנן צריך להתנהג ככה? ולמה צריך להעניש אותו כדי 

 שיבין?
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בעודי מהרהר בדברים, אני זוכר שמעין דמות נגלתה בראשי, אותה דמות רק 

צפתה בי, אבל פניתי אליה בדברים הבאים  "אלוהים למה המבוגרים האלה כל 

למה הם כל כך אבודים? אני יודע שמשהו חסר להם, אני יודע שהם  כך צבועים?

לא מבינים נכון את משמעות החיים, אנא ממך, תגלה לי את זה ואני מבטיח 

 שאשנה את העולם, אפיץ את זה ואגרום לך נחת".

הימים חלפו, את הזיכרון הזה שכחתי, קשיי החיים החלו להתגלות בכל פינה, 

לחוויות שלא בטוח שילד בימינו היה מסוגל לחוות, החל נסיבות החיים הובילו 

מחוסר יכולת להשתלב במסגרות, דיסלקציה, הפרעות קשב וכיוצ"ב וכלה 

 בהסתובבות בחבורות ילדים ללא מסגרות.

דמינו לכם ילד בכיתה אלף חוזר הביתה עם תעודה שהכל שלילי בה, וכך כיתה 

 ב' , כיתה ג', וכן הלאה.

סיימתי  28שנות לימוד ורק בגיל  12עורך דין, לא סיימתי על אף שהיום אני 

 את התואר במשפטים. 31בגרויות ובגיל 

כל שנותיי החל מסיום הצבא היו מלוות בחוסר שלמות, רדיפה אחר הכסף, רדיפה 

 אחר האגו, רדיפה אחר הכל ולא כלום.

לא אשקר, המעבר מילד שחווה תחושה של מחסור מסוים למבוגר שהצליח 

יג הכל מבחינה חומרית דיי הרים לי את האף, אבל תמיד זה היה עם חור להש

 בלב, עם תחושה של חוסר.

פנתה אליי לקוחה, מיה שניידר ז"ל, ולאחר מספר חודשים שהטיפול  2/14בשנת 

 בתיק שלה הסתיים, התקשרה ואמרה: "נתת לי מתנה אני רוצה להחזיר לך".

ש לה להחזיר לי, הרי היא שילמה עבור אז לא הצלחתי להבין מה זה מתנה ומה י

 התיק שלה?

הייתי אז בשיא הפריחה הכלכלית שלי, עסוק בלטפח את האגו מבוקר עד ערב, 

 סגנון חיים שמרבית האנשים חיים בה, מבלי להבין.

אחרי כחצי שנה של חיזורים מצידה, היא התייאשה מלהתקשר ולהזמין אותי, אז 

ל, איפה שהחתימה נמצאת, היה כתוב "חיבור היא שלחה לי מייל, בתחתית המיי

 למודעות על".

נגלה  4בום, בום הלב שלי התחיל לדפוק, לא הבנתי מה קרה, אבל הזיכרון מגיל 

לעיניי, מבולבל ולא מבין אם אני בהזיות או במציאות הנעתי את הרכב ונסעתי 

 אליה.

י בעמוק, במשך מספר שעות היא ניסתה להסביר לי במה מדובר אבל אני היית

"בואי נתחיל ללמוד", מיה ניסתה להסביר שיש לזה קצב מסוים, שאלתי איך זה 

 עובד?

 שיעורים. 37אמרה לי כל פעם נפגש ונעשה שיעור אחד, עד שנסיים 
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מיה הסבירה כי מדובר על תוכנה שירדה בתקשור ע"י לילה ברזסקי וקבוצת 

 מלאכים שנקראים "אנו האלוהים".

י חייב לסיים את השיעורים האלה בפחות זמן, משיעור אמרתי לה: "מיה, אנ

 בשבוע", מיה אמרה אפשר גם יותר זה תלוי בך.

שיעורים, מרוב  3מאותו רגע נכנסנו למרתון, שכל מפגש היא מלמדת אותי 

התלהבות הייתי שומע את השיעורים בדיסק ברכב, כשהוא בחנייה שלה וחוזר 

 להשלמות.

למודעות על" ידעתי באופן שלא ניתן להסביר כי מאותו רגע שנחשפתי ל"חיבור 

שנה באמת שמע אותי וזה לא היה בדמיון  /4הגעתי "הביתה", שמישהו מלפני 

 שלי.

לצערי הרב, חרף ההתלהבות הגדולה, לא היה לי עם מי לשתף את החוויות שאני 

יתה בטוחה שאני יורד מהפסים והקול של לילה בדיסקים יעובר, אשתי האהובה ה

 הרדים אותה כל פעם שניסיתי לעניין אותה, אז שמרתי הכל בתוכי.רק 

שיעורים מופלאים של "חיבור למודעות על" התחלתי סופסוף להבין  37וכך לאחר 

 מי הוא "האני", מהי אהבה, מהי שמחה, מהו כוח אלוהי, כיצד הדברים עובדים.

ות לחיים, כמי שחיי  כפרא אדם במשך השנים, זה הכניס לי סדר והבנות חדש

אבל בעיקר תחושה של בטחון, לא בטחון מזויף של דאווין ומסכות, אלא בטחון 

 וידע לחיים.

תשמעו, למען גילוי נאות,  זה לא מנע ממני לעשות שטויות, לחוות חוויות קיצוניות 

ומסוכנות, לחיות בנהנתנות, אין הוקוס פוקוס, אבל זה הכניס אותי לאותו מסע 

 רים, המסע אל האור.שהזכרתי בתחילת הדב

לאחר שסיימנו את התוכנה הראשונה, המשכתי ללמוד את קריון, "תודעה במרחב 

ובזמן", והתחלתי להכיר את כוח המחשבה, את יכולתם של החושים הרוחניים, 

 להנהיג אותנו, להנחות אותנו.

בעקבות הלימודים עשיתי שינויים מהפכנים במשרד, התחלתי להבין שאני עבור 

ת שלי שליח, שליח להנחות אותם לא רק לתוצאה משפטית נכונה אלא הלקוחו

להבנות נכונות לחיים, להבנות שרק דרך הלימוד של "חיבור למודות על" אפשר 

לתפוס את השוני בין הנתיב "הגלוי" של כלל האנושות לעומת הנתיב "הנסתר" 

 של המיידעים שהביאו "אנו האלוהים" ו"קריון".

 

הבות עברתי לתוכנה השלישית "כוח העל לשרת של מועצת באותה שקיקה והתל

 " שבאה לחדד ולחזק בנו את כוח המחשבה וללמד אותנו להניע אנרגיה.12ה 
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, 12אין מילים לתאר ולהסביר מה אנחנו עוברים בכל שיעור של מועצת ה 

התעלות נשגבת בלתי נתפסת של ממדים רוחניים ויחד עם זאת יכולת לנהל את 

 קום שלם, מהבנה, משליטה בחוויה ולא שהחוויה שולטת בך.המציאות ממ

במהלך כל המסע, בחנתי בכל דרך אפשרית, האם זו אותה אמת שחיפשתי, האם 

זו הנוסחה שאנו בני האדם צריכים כדי לחיות פה בסבבה, האם זו הנוסחה 

 שלכולם יהיה הכל והכל יהיה לכולם.

וטובים פחות, הרחיקה ממני את  הבחינה הזו העיפה אותי למחוזות טובים יותר

האור וקירבה אותי אל האור, עליות וירידות, רכבת הרים שטרם המציאו, רק מי 

 שמכיר אותי יודע איזה טלטלות זימנו לי החיים.

בזכות המיידעים מצאתי כל פעם מחדש את הכוח להתגלות, להבין, להפנים, 

 להסיק.

ים, הוא מסע לנבכי הנשמה, המסע אל האור, אינו מסע של טיול בשבילי פרח

 לנבכי התודעה, לבפנים של הבפנים של כל דפוס התנהגות שחוזר ואינו מרפה.

התחלתי ללמוד את התוכנה הרביעית, אל אלינוס, אשר  12עם סיום מועצת ה 

הביא את החוקים הקוסמים, כדי להשלים את הפאזל, הפאזל של הבנה של מהות 

ר אמיתי, של החוקיות בבריאה, כדי שנבין השיעור והלמידה, של הבחירה כאתג

 ששום דבר אינה קורה סתם.

לכתוב לך, לילה היקרה, ככה בגילוי לב שבחרתי בדרך האור, זו כתיבה שאינה 

פשוטה לי ולקחה לי שנים להצהיר שככה הם פני הדברים, להוציא מספר מועט 

 של אנשים בחיי מרבית מכיריי לא יודעים על המסע הזה.

רק היום לאחר שהספקתי להדביק את הקצב ולהצטרף לפני כשנה וחצי  אני כותב

למעגל הראשון, ללמוד ישירות באמצעותך, לילה, היה לי קשה להצהיר, על אף 

 של התוכנה הרביעית. 112שאל אלינוס ביקש זאת כבר בשיעור 

לא יודע למה, רציתי על אף השקיקה והאמונה בכל מילה שלמדתי, לשמור לי את 

הזה של הסקפטיות, של בדיקה שאכן המיידעים הם באמת כאלה. של  האחוז

 בחינת המלאכים, של האופציה להיות קצת כמו פעם וכל מיני תירוצים של בשלות.

אז היום אני יכול לומר בוודאות גמורה ומושלמת כי המיידעים שהוזכרו אשר 

האחת  יורדים ע"י בת האלוהים, האחת והיחידה, לילה ברזסקי, הינם האמת

 והיחידה, הינם התורה של ימינו.

לילה ברזסקי מורידה במשך למעלה מחמש עשרה שנים מידע להצלת האנושות 

מעצמה, מיידעים שהבריאה מביאה לנו כדי שנתקן את חיינו פה לחיינו איכותיים 

 יותר.

אין דרך להסביר זאת לקורא שאינו למד אלא כמעמד "הר סיני" שמתרחש בימינו 

 ורה של ימינו מורידה לילה ברזסקי.ואת אותה ת
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לילה נלחמה שנים על מנת להביא את המידע בדיוק ובמיקוד ולהנגיש אותם לכל 

 אחד בלי תנאים ובלי מגבלות.

אני רוצה להודות ללילה באופן אישי שהצילה את חיי בזכות הידע, לא רואה את 

 ר שבוע.עצמי מסיים את הגלגול הזה בלי המיידעים שהיא מורידה שבוע אח

לילה עברה עד -אני מרשה לעצמי לומר שעל בשרי הרגשתי את כל הקשיים ש

 שפרצה בעצמה את מסך האפלה והביאה את האור.

 הקשיים האלה שאנחנו מגדירים במציאות היומיומית הם האתגרים של נשמתנו.

לילה היא קודם כל דוגמא ומופת לאדם שמשנה כל יום את חשיבתו ודפוסי 

לחם כל יום כאדם להשתנות ולהתמיר את עצמו, על אף שיש לה התנהגותו, שנ

 זכות גדולה שיכלה לנתב גם למקומות אחרים.

 אז במלוא הערכה והצניעות אלפי תודות."

אני רוצה להודות למלאכים השומרים עליי מאז לידתי, אני יודע שיכולתם לבחור 

גם יודע שלא נשמה אחרת להשגיח עליה, ואולי היה לכם יותר קל, אבל אני 

השתעממתם לרגע אחד מאז שאתם איתי. אני מבטיח להיות נאמן להצהרותיי 

 ולהביא את דבר הבורא בהולמות.

ורגע לפני הסוף, לא יכולתי לכתוב מילה בלי אשתי וילדיי, שהם המורים הכי 

 חשובים שהכרתי.

א ולחברי ואחי המטורף אורון שרגר, שכל פעם מצליח להדליק אותי מחדש ולמצו

 בדיוק את המילה הנכונה כדי לעשות לי סדר "בקופסא".

 מי אם לא אתה יכול להבין אותי. תודה אח אהוב.

 אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי

כי כוח האמת אשר לי ניתנה, יש בה העצמה לחזק את אותם כלל מצורך 

 .ומתוך הכך אני נהנה מהתהליך

נקבה וכך הוא "כי כוח האמת ) הציטוט המדויק התקבל באמצעות לילה בלשון 

אשר בך ניתנה, יש בה העצמה וביטוי בשירות לחזק את אותם הכלל מצורך. 

 ומתוך הכך הני עצמך בתהליך ותבורכי"(

 ועל כן,

 בגישה שבוחרת להאיר ולא להחשיך., בגישהחסד המיידעים תגמלו אותי 

חיבור שמחה שאינה תלויה בחומר אלא ב, בשמחהחסד המיידעים תגמלו אותי 

 לבורא שבתוכי.

 אהבה מתוך האמת והנכון., באהבהחסד המיידעים תגמלו אותי 

 , תודעה מכילה, משתפת ומפיצה.בתודעהחסד המיידעים תגמלו אותי 
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 , מודעות הרוח.במודעותחסד המיידעים תגמלו אותי 

 , ידע אשר מוביל אותי ליעד.בידעחסד המיידעים תגמלו אותי 

 , מיידעים שעיצבו מחדש כל תא בגופי.במיידעיםי חסד המיידעים תגמלו אות

, הוקרה וענווה שאני צינור להפצת בהוקרה וענווהחסד המיידעים תגמלו אותי 

 האור.

, הזכות לבחור להיות שליח בזכות הבחיר"החסד המיידעים תגמלו אותי 

 הבריאה.

 , איזון מהות ותכלית.באמ"תחסד המיידעים תגמלו אותי 

, אמונה בכוח בורא שאני האחד והאחד באמונהלו אותי חסד המיידעים תגמ

 הוא אני.

 , הבנות שאני האור והאור הוא אני.בהבנותחסד המיידעים תגמלו אותי 

 חסד המיידעים תגמלו אותי באני הווה מהות חיי בשמחה.

 חסד המיידעים תגמלו אותי באהיה אשר אהיה.

 י למשא.חסד המיידעים תגמלו אותי באנשים, אנשים שהם חברי

 א.ל.ו. -חסד המיידעים תגמלו אותי ב

 

 

 אני ליאור א.ל.ו. יחיד ומיוחד          

 בהוקרה וענווה, ענווה והוקרה                                 
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 מרים תדמור – חסד המיידעים תגמלו אותי

  

אך לא ידעתי לאן  ,גשתי שמחה על אותה התכנסות יחדיובתחילת הכנס הר
 הליך זה יוביל אותי.ת

 .הבנתי שקיבלנו משהו מאוד עוצמתי רק כאשר חזרתי הביתה

 ,ות לגבי אותו כוח עצום שיש בתוכיככול שעברו הדקות התקבלו בי הבנ
 .אמונה ,חוזקעוצמה שיוצרת ביטחון, 

 ,שר אני הולכת בה מתוך היש אשר ביאמונה שאכן אני יוצרת את הדרך א
 כך הדרך תהיה מוארת.יק ומכוון לאור מדוככול שהחיבור בי 

את היש שבתוכי  יש צורך לחזק את האני להעשיר ,אין צורך לחפש את האור
 .וכך האור הוא אני

 .ת הדרך ולצעוד בהלהתמודד עם האתגרים בשמחה ואהבה להאיר א

ל עשייה והתמודדות לאותה מהדרך לשמוח בכו ליהנותלא לשכוח 
 .התפתחות

חסד המיידעים תגמלו ל לאחור ולרשום "ר נתבקשתי להסתכהיום כאש
 אותי" הבנתי שכול חיי התנהלתי 

 .הישרדות כלכלית -לשמר את היש  ,מתוך ניהול פחדים

 המוכר. ,פחד לצאת מהשגרה מהמקום הנוח

 שכאשר שוכן בי פחד ,אז לא הבנתי ,פחד שיפר את השלווה השמחה
  .זו לא שלמות ...שמאיים בכול רגע להפר את אותה שלמות

ם היא כמו ומתוך הפחד צמחה לה חרדה שמימנה כבר לא ניתן להתעל
 החרדה ממשיכה לגדול  ,מפלצת שהפחד מזין אותה

 ולא נותנת מנוח לא מאפשרת לנשום כך אין חיבור לנשמה.

ם מתחיל שינוי מתוך כאשר מגיעים למקום זה בעזרת המודעות והמיידעי
 למידה, וודאות ,מתוך אמת ,ההבנה פנימית

 שחררת את הפחד.המ

  

 עד היום אל אלינוס בדרך שונה ממה שהכרתי הכנס חיבר אותי ל

 מרכז הלב וחיבור מדהים לאל אלינוס הרגשתי תהליך המרחיב לי את 

באים במעגלים ומרחיבים טטים ר ,רטטים ,הבריאההרגשתי את אהבת 
 .עוד... ומתחזקים בעוצמתם

  

 אור ואהבה 

 מרים תדמור א.ל.ו
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 אן נובייוו – חסד המיידעים תיגמלו אותי

 
 אני חושבת שהדבר הכי חשוב להגיד הוא יש לי אמונה מוחלטת בבריאה. 

לאט לאט האמונה בעצמי גדלה. יותר ויותר אני מבינה ומרגישה שכוח אלוהים 
 בי. אני יכולה להשתמש בכוח הזה לכל מיני מטרות נעלות. לעצמי ולאחרים.

 
שה שאני חייה את המיידעים כל רגע ורגע.  כל פעם שקורה לי בנוסף, אני מרגי

לאירוע הזה יש משמעות עבורי,  -אני אומרת לעצמי  -משהו במהלך היום 
אחרת לא הייתה מתרחשת. מעניין איזה משמעות יש לו, מה ההתמרה עבורי, 

מה ההתפתחות והלמידה שלי מהאירוע. ומה ההתמרה עבור השותפים שלי 
  בהתרחשות

 
למדתי להכיר ביכולות שלי. בעבר הייתי בחוסר אונים מול כל סיטואציה כמעט 
בחיים. הייתי תלותית באחרים. היום אני מאמינה ביכולות שלי, אני עצמאית. 

 אני גרה לבד ושמחה במה שיש לי. במה שאני עושה.
  

 .מעבר לכך, אני שולחת טיפול כל יום לשערים, לחולים, לעם ישראל
כל יום בכלי טיפול שקיבלתי כדי לטפל בעצמי, בצביר משנה אני משתמשת 

ובכל אדם שאני פוגשת שרוצה טיפול. אני מרבה לשלוח קונוס ירוק עם א, ל, ו,  
כאשר אני רואה אנשים חולים, כאשר אני רואה אנשים שזה עתה עברו תאונות 

זה  .הטיפול הם כל הזמן בראש שלי מוכנים לשימוש דרכים, שנפלו וכו. כלי
 מאוד משמח אותי יש לי כלים זמינים לעזור לאחרים. 

 
תמיד תמיד, גם כילדה, שאלתי מה המהות של השהייה שלנו בחיים שאלו. לא 

 /2הבנתי למה אנחנו פה. בשביל מה. אני זוכרת הרגשה של דיכאון בגיל 
בערך, קיוויתי שהאוטובוס יעשה תאונה ואמות. יותר מאוחר, לאחר גירושים 

ורי, שוב רציתי להתאבד, למות. לא ראיתי שום תקווה, לא חשבתי קשים עב
 .שאסתדר, שאוכל לפרנס את עצמי, לחיות לבד ללא הבעל לשעבר

  
חודשים לאחר שבעלי לשעבר עזב את  6התחלתי ללמוד את המיידעים כ 

הבית. לאט לאט התחלתי להרגיש יותר טוב, עד שהבנתי בעזרת התוכנה של 
היום אני  ה. למה אני פ י.פה בגוף הפיזי בעולם הפיז תנואנו אלוהים מה מהו

לגמרי מבינה, מקבלת, ושמחה עם זה. אני מאוד מודה לתהליך למידת 
 .המיידעים על מהות חיים, חיים משמעותיים, ושרות לאחרים, שרות לכלל

 
, ההתמרה שלי ן, את מהות הגירושיןת המיידעים אני מבינה את הגירושיבעזר

ההתפתחות שלי שלא יכלה להתרחש אם הייתי נשארת עם אותו . ןמהגירושי
 אדם. 

 
אני במקצועי הומאופתית ומרפאה בעיסוק. כאשר התחלתי לעבוד בעבודה 

נוכחית שלי כמרפאה בעיסוק, קצת יותר משנתיים לאחר שהתחלתי ללמוד את 
את רוח  בעבודה, שמעתי שלי המיידעים, אני ישבתי בישיבת צוות ביום הראשון

 ???מה אני עושה פה -את הבריאה  דברים, ושאלתיה
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של רפואה קונבנציונלית, הוא של  מוסד הרי רוח הדברים במקום הזה, כמו בכל
, לא רואים את האנוש מחקרים, קשים, עידן האדמה, תהליכים ארוכים

  בשלימותו. 
 

 -מה אני עושה פה??? התשובה שקיבלתי הוא  -אז זעקתי בליבי לבריאה 
 .להם שיש גם דרך אחרת, להכיר להם את הדרך האחרתלהראות 

 
הם  הקולגות שלי לא שמעו כלל על הדברים שהתחלתי לדבר עליהם. בהתחלה

אמרו שלא יכול להיות. לאט לאט, במהלך כמעט ארבעת לי, די לעגו לי, צחקו ע
השנים שאני עובדת שמה, אני יותר ויותר מדברת, מסבירה, תמיד שולחת 

 .טיפול ואף לפעמים מבקשים הם שמחים לקבל בל.טיפול למי שסו
 

מטפלת אחת עברה הפלה כי העובר היה פגוע. בחודש חמישי. בעדינות רבה, 
בקצב שיכלה להכיל, נתתי לה את ההבנות מתוך החוקים הקוסמים של אל 

 .אלינוס. המידע מאוד עזר לה לרפא את הכאב. לקבל את המצב. ולעבור הלאה
 .א לפני כחודשייםהיא ילדה תינוק ברי

  
לקולגה אחרת שלא מצליחה להרות נתתי גם ידע מאל אלינוס. זה עזר לה 

 לקבל את המצב. 
 

היום יש לי יותר בטחון, ואף משתפת חלק מהמטופלים )מטופלים של מוסד 
רפואה קונבנציונלית( בידע מהמיידעים, למשל מהות ילד שנולד פגוע, מהות 

צמו. כמובן ברגישות רבה, על פי יכולת השרות שהילד מביא למשפחה ולע
   הכלה של ההורים או האם. לאבות בדרך כלל קשה יותר להכיל מידע זה.

 
בשנים אחרונות הצלחתי להתגבר על סיטואציות קשות. קשות עבורי. היום אני 
מסתכלת אחורה ואומרת, איזה כוח בי. ואיך אני התפתחתי והתמרתי את עצמי 

 .מתוך הסיטואציות האלו
 

ביום יום, כאשר אני מדברת או נותנת תשובה, אני נוהגת לדמיין את צינור 
מה הדבר הכי נכון להגיד עכשיו. התשובה תמיד  -התקשור, ואומרת לעצמי 

בטיפול,  באה מיד. אני משתמשת בזה כאשר אני מלמדת, כאשר אני מסבירה.
 בלימוד, בעבודה, וסתם ביום יום. 

 
 נים שההדרכה שלי שולחת לי.אני מקשיבה להדרכה, לסימ

 אני מרגישה מחוברת לאני הפנימי שלי, וזה מהווה עבורי בטחון רב בחיים שלי. 
 

 היום יש לי בטחון בדרך שלי. בטחון בבחירות שלי. 
 

 וכמובן רואה את עצמי שליחה של הבריאה. שליחה כל יום ואף כל רגע. 
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ה לשמוע "חדשות" דבר אחרון לציין, כאשר אני שומעת חדשות )לא מרב
אני מדמיינת לעצמי איך כל סיטואציה  –ברדיו(, ושומעת על תאונות, מוות וכו 

 היא תוצאה של חוזה או הסכם נשמתי. 
 

 היום מוות בשבילי הוא רק סיום של גלגול נוכחי והתחלה של גלגול נוסף. 
 הצלחתי לפוגג הרבה פחדים בעזרת תדר פיגוג הפחד של אנו אלוהים. 

 
 ן נובויויא
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 מרים  אדלמן, -חסד המיידעים תגמלו אותי 

 

אני מרים א,ל,ו לומדת את המיידעים בשקיקה, כעשר שנים. גרה באמירים, 

ואני עד היום עולה לרגל אל לילה לקבל את הטעינה האלוהית ואת הידע 

המופלא. כל פעם שאני באה, קימת בי התרגשות והתעלות רוח, בשבילי זה 

ובו רטט שונה ומתגמל אותי בהתלהבות להכיל  גבוה  מרגשלחגוג, ום חג י

 עוד ועוד.

, ולקרואאת התיקשור לשמוע עשיה שלי היומיומית, ללמוד המהות וכל הזו 

ך לשלוח טפול, לבצע את השליחות שלי ולהאיר את הדר..., לכתוב כדי להבין

את הסובבים אותי אני יודעת גם לעורר  ,למי שמבקש הזנה רוחנית. כמו כן

 אל האמת הנכונה ומתגמלת.

להכיר בכוח הבורא שאיתי, בתוכי, ולחיות באמת ובנכון על פי אני יודעת 

ועל כך אני בהודיה, בהערכה וכבוד אל  הרגש הגבוה ושמחת החיים.

 המיידעים, אשר חיזקו בי תאחיזה של תפיסת החיים ובאמת הרוחנית.

 ,דיוק חירות מתכונה רוחנית מיקודיש בי 

 .כוונה ומחשבה מוארת דרך העשיהבי ו

 ,כולי  אני , בשמחה  מהות חיי תכאשר אני בורא

 אשר בתוכי,  הכוח הבורא  אני בתוך ,כל נפשי

 את שם אלוהי בהולמות,  תאני נושא  ולכן

 !בוודאותו

   השמחהבי  באה  ,תוך הכךומ

 של  העוצמהבי   באה  האמונהבי באה 

  .אשר לי  הכרה בביטחון  אותה

 .י"אדוני אלוהי , "אנימי אני תיודעמתחזקת ואני כי 

 תודה, תודה רבה לכם  לבורא, תודה

 לנו. וששלח ולך לילה על המיידעים

 מרים אדלמן
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                   שרי קלר – תגמלו אותיחסד המדעים 
.0.....5.1 

 

בר ידעתי בחיי כ-שנים /1את המדעים התחלתי ללמוד לפני  ,שרי קלר -אני שרה 

-שיש אלוהים יכולתי להרגיש את החיבור לאני הפנימי לשלום לאהבה בתוכי

 .תחושת חיים רכה ועדינה..

" גילתי שיש בי "חיבור למודעות אלכשהגעתי ללמוד את התכונה הראשונה 

שמחתי להשתחרר מחסימות פיזיות   .חסימות מחיים אלו או חיים קודמים..

אותי לעצמי ולאחרים. מיד יכולתי  וים שחיבורורגשיות  והטענה בתדרים מיוחד

להשתמש לשלוח ריפוי ליחידים  ולכל מי שביקש וראיתי את העוצמה והכוח של 

הנכון אני קרובה לעצמי  הבנתי שאני במקום-הכלים  הבראתיים שקיבלתי

כדי שעוד אנשים קבוצה ולימדתי את התוכנה הראשונה מיד פתחתי ולאלוהים. 

 דעים הלאה.ייירו המויעב וידעו וייהנ

אני זוכרת שרק התחלתי עם התוכנה הראשונה הבן שלי טייל בהודו עם חברתו 

 וסיפר לי שחברתו סובלת מכאבים חזקים בשן בינה שכל רגע עומדת להתפורר

 וכמובן הודו זה לא המקום לטיפולי שיניים. -

תי ויוע לישראל לייהכאב נירגע וכשהיג ...שלחתי לה טיפול להרגיע את הכאב

מסובכת ולא  הרופא טען שהעקירה - אותה לטיפול שיניים כדי לעקור את השן

 בטוח שהשן תצא שלמה.

לדיוק ולהצלחה בעקירה המסובכת...  עמדתי מאחוריו שלחתי טיפול לרופא

הראה לי את השן שעקר  ,המשימה הצליחה ,הראה לי ותהרופא אחרי כמה דק

 .שלמה בהתפלאות גדולה..

איתי בדברים אישיים וגם בטיפולי שניים שלי נתן לי לבחור איזו  ץעמאז היה מתיי

 .מתכת להשתמש לסתימות כי הייתי רגישה..

גרם לי להאמין ולהיות בטוחה בכוח -לים שקיבלתייש הרבה סיפורים בכוח של הכי

 של הכילים שקיבלתי.

" הייתי בהשתוקקות תודעה במרחב ובזמן עם קריוןבתכונה השניה שקיבלתי "

הבנתי שיש מרחבים ולחיות עם הידע והתובנות שקיבלתי. גדולה ללמוד עוד 

הגוף שלי השתחרר  ..מאיפה מגיע הריפוי שאנחנו מבקשים.בבריאה הבנתי 

וכעת הלב שלי ניפתח כשראיתי את קריון מגיע בכל תקשור עם המשפחה היקרה 

תא שרה עם אמא שניפרדתי ממנה בגיל צעיר עם הדודים והדודות עם הסב-שלי

 –קשורים שראיתי עם כל תדר ותדר יהשתתפו בתראו צעירים ויפים כולם נ–שלי 

יידעים והידע מעצים גם הרגשתי את אהבתם והשמחה הגדולה שאני לומדת מ

 אותם.
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עוברת לממד  של הזמן ושהחיים אף פעם לא נגמרים הנשמה הנצחיותהבנתי את 

כ סבתא "לי האהובה ואחאחרי זמן שתקשרתי אמא ש אחר וממשיכה את מסעה.

 .שלי הפכו להיות המדריכות שלי

ובתקשור שלי שבהם אני רואה "סרטים" מסמנות לי ועוזרות לי להבין את 

 .המסרים שראיתי..

הבנתי שהשליחות ".."כוח האל לשרת עם מועצת ה 3בלימודים של תוכנה 

ה מעצבים לי את מוח ימין בתוכנ –שלי מתוך בחירה הופכת להיות רצינית 

 להגדיל את כוח הטיפול שעובר דרכי.כדי להעצים אותי ככלי לשרת ו –מיוחדת 

אלינוס יצר בי השתוקקות והתפעמות להיכנס להבין  החיבור לאל 4בתוכנה ה

למה יש מחלות ?למה -לעומק את הנסתר איך הבריאה פועלת מהם חוקי היקום

הבנתי שאני  .... ועודילדים מתים? למה יש זונות והומאיים למה קורה רצח..

 מחוברת לידע אין סופי שלא ניגמר ולא יגמר כל עוד יש בי תשוקה ללמוד.

אני מתמלאת ללמוד בקבוצה עם חברי למסע החיים. כל שבועיים אני מגיעה 

אני יונקת את הידע שיורד לתוכי אני מודה לבורא וללילה  –בשמחה ואהבה 

 דעים אלו.יישמעבירה בנאמנות ובאהבה מ

הו תמיד איתי אני אף פעם לא שום שלהם נותן לי ביטחון שמישיוהי הלימודים

 .ההדרכות איתי כל הזמןלבד 

כל דבר שקורה לי אני מנסה לפענח ולראות אותם במבט על ללמוד ולצמוח 

 .ולהתפתח..

זה  –אני כמטפלת שנים רבות משלבת את הטיפולים עם תדרי הידע והריפוי 

אני מעלה את המטופלים ונותן הרבה כוח. ם הופך את הטיפולים ליותר עוצמתיי

ואז מעבירה להם מודעות על וריפוי. למודעות דרך התבוננות בחסימות שלהם 

 -מרגישים וחווים את השינוי במידי... ולא שוכחים את החוויה שעברו הם מיד 

 מבקשים עוד מהטוב הזה.

אני נפעמת גם השימוש ב"קוד' עושה פלאים העוצמה של הטיפול כל כך גדולה ש

 .כל פעם מחדש..

הדבר מחזק את האמונה של המטופלים ואלו שסביבי הם מבינים את הכוח 

 .שעובר דרכי ויודעים שהם יכולים ללמוד את העולם הנסתר וליישם בחייהם..

הבה אני יודעת שלכל מקום שאמצא אלו שסביבי מרגישים אותי מרגישים את הא

 קרינה.שאני מ את האוראת הסבלנות השקט שאני מביאה 

הרצון שלי לתת שיתחברו לחיים וידעו שהכל קורה בסנכרון אלוהי והכל לטובה  

 .דעים שבתוכי..ייבזכות המ ...

 .אני דוגמא לחיים של שמחה ואהבה חיים קלים ללא כאב וקושי..
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סיפרה לי שהתחילה לעבוד  –בדיוק אתמול חברה צעירה שלומדת אצלי ביודנסה 

זריקות חיסון  8ת לקבל הייתה חייבחולים.  ל חולים בביתבמשמרות של שמירה ע

היא הרגישה שעות ארוכות רע כאבים בכל  .כדי לא להדבק במחלות..באותו זמן, 

הגוף היד שלה התנפחה היא רעדה ובקושי נהגה חזרה הביתה ובבית גם לא 

הצעתי לה טיפול בעזרת ה"קוד"  .להירדם למרות שלא ישנה כל הלילה..יכלה 

 .י כמה שעות התקשרה אלי בהתלהבות נשמעה אחרת לגמרי ערנית ושמחהאחר

. התעוררה כחדשה יכלה להרים אמרה שישנה שעתיים וחצי של שינה עמוקה..

וכבר התארגנה לנסיעה לבית חולים לעבודה במשמרת הנפיחות ירדה  ,את היד

 חדשה.

ה על הזכות ניסים כאלו קורים יום יום זה חלק מהחיים שלי אני בהודיה גדול

 לעזור לעצמי לסובבים אותי ולאנושות כולה. הגדולה ללמוד ולהתפתח

ובזכותם  ...תודה ללילה שעושה עבודה מקודשת ומבורכת של העברת המדעים

 .יוצרים שינוי בבני אדם בכל מקום בלי הבדלים..

 שרי קלר
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 רזינה וסקר – לו אותיחסד המיידעים תגמ

 ם תגמלו אותי בידע ובכוח ראשוני.ידיעייחסד המ

"אנו האלוהים" שחררו בי את כל החסימות ופיגגו בי את הפחד. שיחררו את כול 

 שהיו בי. תוקיבעונוהאמונות הטפלות, הרגלים, דפוסים 

תה בי בילדותי, חיבור לקוד י"קריון" המלאך החזיר בי את שמחת החיים שהי

 תה בי בילדותי. ייהביא לשינוי והחזרת הכוח והעוצמה שההשם 

 ולוו אותי בכל התהליך. , מכו בי ובערן  שחלה במחלת הסרטןת 12"מועצת ה"

 עה,י"אל אלינוס" הרחיב  את הכלי להכלה ולראיה רחבה של היד

 לבל הגבוה לרבדים עמוקים.-מ 

  - ייתי מהכנסוחו

 , והעברת הטיפול.מול הקהלהעמידה 

י את  התדר והרגשתי את הרטט העוצמתי בזמן הטיפול. התגובות שקבלתי חשת

 בעקבות הטיפול הביעו  את עוצמה אשר חוו גם הם בזמן הטיפול.

אנשים כמוני החוברים  ,עם רבים אחרים אשר לא הכרתי קודםהכנס חיבר 

 נחשפתי לחוויות ותהליכים אישיים.. למיידעים

 תה ביומיום.חברתי לקהילה אשר אין לי מגע אי 

את החי, הצומח , מתמירה את כל האנושות, אני רזינה א'ל'ו' להבת אור גדול 

 אשר יגיעו לשלמות רוחנית. והדומם

אני ללילה אשר מורידה לנו את המיידעים. ול"אנו האלוהים". ל"קריון"  המוד

 , ול"אל אלינוס" אשר נמצאים עימנו בכל  תהליך.12"-המלאך , ל"מועצת ה

 קררזינה וס
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 אביגיל וסקר – תגמלו אותי" "חסד המיידעים

רי חוברי האור היקרים בעקבות הכנס והמסר של אל אלינוס. ללילה היקרה ולחב

 .שלום וברכה

 ותבורך בתהליך" ךב "הדרך באה עמך מצורך האור אשר

נתבקשנו לכתוב ויש המון מה לכתוב בעקבות הידע שירד במהלך השנים ועדיין 

 בכנס. יורד. אתמקד

ת הכנס יחודו מבחינתי היה מהמקום שבו התכנסות של אותם אלו הדוברים א

 במסגרות האחרות ביומיום. שפת המיידעים, הבנה שלא קיימת 

. תחושה של ריקנות בדידות אתחול מחדש-הכנס חוויתי ריסטארט בעקבות 

נה )מבי ונים הכול נשמט תחתי וכל שהכרתי נעלם. חוויה של לידה מחדשאוחוסר 

גדול. עכשיו - תוך כדי הכתיבה( והדרך שבאה עמי היום היא מצורך האור אשר בי

 -אני מבינה למה התבקשנו לכתוב. היום באה בי "התחדשות" מתוך "חיבור 

 למהות הכול".

 ,ביאה באנו, אני מודה לבריאהללילה על מה שהיא וכל מה שהיא מ האני מוד

ל"אדוני" האחד  הול"אל אלינוס" . מוד 12"-מועצת ה", ל"קריון" ,ל"אנו האלוהים"

 אשר בי קיים ולכם חוברי האור השותפים לדרך. תודה

 אור השלמות. -א'ל'ו' וסקר יגיל באני א
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 הדרך באה עמי מצורך האור אשר בי   

 מאת: מלכה אלינור לגונה

 

 היה לי קושי להתחבר להבעה ולכתיבה. אך מצאתי פתאום את ,עם יד על הלב

. הדרך באה עמי מצורך האור אשר בי"הדף שנמסר בכנס והנושא את הכותרת "

 כן, הכותרת חיברה אותי והנה אני כותבת ומשתחררת עם אשר בליבי לומר.

בתחילת דרכי הצבתי בפני חלומות פז מתוך ההתלהבות והמגנוט שהיו לי 

 במיוחד במרתונים עם לילה הנפלאה ושהשאירו בי חותם עמוק. 

חל להתבטא בי על ידי כך שהתחלתי לתהות מה באמת אני רוצה, מה הדבר ה

כיצד החלו בחיים. זה פשוט מדהים היה לראות,  עיקר ומה טפל במעשי ובמטרתי

להתפנות מדרכי וחיי דברים שהיו בתחילתם בעלי חשיבות )לדעתי( והנה פתאום 

 הפכו להיות שוליים או נעלמו. 

אך היו הם מלווים תי להביע דברים, ן הצלחלאחר הצטרפותי לקבוצה עדיי

 במהלך הזמן נעלמו כאילו ולא היו. אך בכעסים תסכול ובדעות קדומות, 

אל אלינוס המבורך והמופלא בתדרים המופלאים שהעביר בנו, הצליח לרסן בי 

. פחות ופחות הצלחתי םאת הביקורת ובזבוז הזמן על נושאים בנאליי

ום עם הקיים והיש כשאני בהודיה לכל לבקר)ביקורת( גם בבית. התחלתי לזר

 מציאות בה אני נמצאת. 

התחלתי לראות ולחוש שבפחות ביקורת נולדת אהבה, הכלה, קבלה, וראייה 

אה זאת בהם. ואכן, מה שהבהירה לי שכולם שווים, כולם טובים, אם רק נר

אני יותר ויותר בשתיקה ויותר בהקשבה הן לאחר, הן לסביבה, הן שקורה מאז, 

 . ורואה בכול יופיבע והן לכל הקיים לט

לאים, המאירים, דעים המופיככל שהחילונו בהגדרות התחברתי יותר ויותר למי

קורא ומקשיב לתדרים המהפנטים אתה  שככל שאתה מעיין,הנבונים והחכמים, 

חודר לעומקם והבנתם של הדברים. זה מה שבעצם משחרר את המיותר ומביא 

 בך את ההכלה והקבלה.

דעים יהיא זו שגרמה לי לאהוב יותר ויותר את המיה מורתנו היקרה והנפלאה, ליל

 בצניעותה, ודרכה לקבל את השונה. יש באישה זו עדינות, אמת, טוהר וענווה. 

נכון שעדיין אני חשה שאין שלמות ואחדות מלאה בקבוצה אך, השינויים שחלו 

גם אני משתנה, ובקצב שבה הם ממש מדהימים וכנראה שהם קורים בד בבד 

 מבינה ומכילה הכול.מקבלת, 
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שעליה מדבר כה רבות אל אלינוס האלוהי והנפלא היא בסיס כל כך איתן האמת 

לכל המובא ולמה שאנחנו אמורים להגיע, עם הסובב ועם עצמנו. אני מאמינה 

  .א ה ב ה –שזה הבסיס לכול ויהיה הבסיס לכול יחד עם מילת הקסם 

אך אני מלמדת את רים מאחר ואני גרועה בשיווק עצמי, למרות שאיני מלמדת אח

עצמי רבות ועל סביבתי משפיעה באנרגיות מוארות וזוכה לראות בשינוי של 

 .של בני משפחתי וחבריי המשתנים ומהם זורח האור הנפלאסביבתי, 

. העימותים שהיו בינינו הפכו תיבאחד הדברים הכי מופלאים שקרו לי בדרכי היה 

כך את עצמי. מה שגרם לי לרגשות שליליים ושנאתי על לגיהינום, את חיי  אז

תהליך הזמן הזורם סגנון הדיבור עמה היו פשוט בלתי נסבלים ומשפילים. אך, ב

ותי. מבינה, אוהבת, דואגת ומרבה לומר לי שהיא אוהבת אהפכה היא לרכה, 

 . בעבורי, זה ההישג הענקי בחיי

כופר ומלגלג בכל הרוחניות, החל  מאמיןהנוסף הוא שבעלי שהינו הדבר 

החל להקשיב ולקבל דברים ששיננתי ובסופו של דבר גם הצטרף להשתנות, 

למרות שנעצר בדרך. בטוחני שהוא יחזור כשגם אני אהיה ידעים, ללימוד המי

 מוכנה בדברים נוספים. 

הכנס היה מבורך ומאורגן בצורה נהדרת ולא חשבתי שיהיה אחרת כשקרן 

לטפת מובילה את העשייה. תודה לך קרן אהובה. בעבורי קרן המקסימה והמ

כל הזמן מחייכת בעדינות ורוך, ותמיד מוכנה לעזור  –משקפת מלאכית אהבה 

 ובאהבה.

 דעים הוא שהם הביאו אותי לרגיעה,יהדבר הנוסף שעלי אותו להדגיש בנושא המי

הטוב ביותר. כי הוא את עצמי יותר, לאהוב את שיש בי,  לשלווה, להבין ולקבל

זהו גם עבורי הישג בינלאומי, משום שתמיד חיפשתי בחוץ, אצל האחר, חיקיתי 

ומצאתי את ה"זהב" בשדות זרים ובאנשים אחרים. היום אני לא מחפשת אצל 

אחרים ויודעת שכל הטוב והאוצרות קיימים בי. אני מאמינה שזה ממש על פתח 

 ביתי וליבי.

מפגשים חבריים, מסיבות ועוד והפכתי להיות זנחתי את כל הקורסים, הסדנאות, 

בין "יושבי ביתך" ואני כל כך נהנית ומוצאת את היופי שבשקט, את היופי 

דעים המופלאים, את היופי בלהיות עם משפחתי ובעלי, את החיבור לבית יבמי

אבל זו  ...להבין את השינוי שחל בי בנושא זהולעצמי. זה פשוט משהו שקשה לי 

 תית.   המציאות האמי

ם דברים נכון שחלומי היה ללמד את החומר ולהפיצו )מה שהייתי עושה בעבר ע

( אך, אני יודעת היום ובטוחה שכל דבר מקומו וזמנו כהרגלי בעבודתי ובסביבתי

 מגיעים בזמן המדויק.
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את הרוח הנבונה והנכונה המכוונת  ,אני חשה במשב הרענן המנשב בקבוצההיום 

 שגם פה לכל דבר עת ומקום. ומחלחלת בכול ויודעת 

הכנס היה בהחלט מתבקש ומבורך וחיזק את הקסם והרוח הרצויים ומאמינה 

בשינוי גם בהמשך הדרך.  הכנס אפשר לראות את האור שבאחר ואת היופי של 

 הביחד. 

 לילה הנפלאה כתמיד הייתה זוהרת, תורמת ומאירה באור ענק מחבק ומאמץ. 

, את את השקט לתוכי, את הראיה העמוקההביאו דעים יאני חושבת שהמי

 הקבלה את כל הסובב וללמוד לקבלו ולהבין את חשיבות החיים בכלל. 

אני מאמינה שמפגשים כגון אלה יביאו את תרומתם לאחדות כמו בכל משפחה 

 וגם לכל הסובב. 

הצעד שנעשה בנושא הכנס הינו צעד מבורך וזאת בזכות לילה המופלאה והיקרה. 

יביא לרבים מאיתנו את ההארה, המיקוד והזרימה עם התהליך  בטוחני שזה

 באהבה.

אני מברכת בהזדמנות זו את אל אלינוס הגדול והנפלא, את לילה המוארת 

 אחד.  -והמלאה באהבה ואת כל חברי הקבוצה האוהבים והאהובים אחד

 

 אור ואהבה חסד וחמלה לכול 

 מלכה אלינור לגונה
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 סליה הדרי מלכה – לו אותיחסד המיידעים תגמ

 אל אלינוס

 לילה היקרה

 "והדרך באה עמי מצורך האור אשר בי ואבורך"עים...חסד המייד

לא הייתי צריכה יותר מידי כדי  ..."לחיבור למודעות על"פתי ללילה וחשנ 42בגיל 

הרגשתי את   "חיבור לאני הפנימי" 1 החל מתדר מס, להבין שהגעתי הביתה

אותו חיבור שחיכיתי לו שנים רבות ואז הבנתי , יבור בבטניהקליק של אותו ח

 .משם כל שיעור היה בבחינת מתת אל עבורי שחברתי לדרך שלי מתוך הנכון...

קיבלתי את אשר ידעתי אך היה חסר החיבור, עד מהרה הבנתי שהקצב איטי 

גומעת בשקיקה כל תדר על הבנותיו ואופן , מידי עבורי והתחלתי ללמוד מרתון

בסיום התוכנה הראשונה של אנו האלוהים  ריפוי דרכו על עצמי ועל מטופליי...ה

  .חוויתי עצמאות בכל הנוגע לטיפול בעצמי הן בדרגת הרוח והן ברמה הפיזית

בקשתי לאורך כל . נפשית חוויתי  את התעלות הנפש ושמחה מילאה את חיי..

בצורה שלמה התוכנה הראשונה לקבל הרשות להדריך וללמד מיידעים אלו 

ומכובדת ואכן הגיעו אלי מטופלים שסיפרתי להם על הדרך וביקשו ללמוד את 

 אשר גורם לי לאושר. 

טיילתי  לאחר שנה הרגשתי מוכנה לקריון וגמעתי אותו בשקיקה גם במרתון...

גיליתי על עצמי יכולות  .במרחבים ועסקתי בריפוי רב עוצמה מעל הזמן והמרחב

וא לידי ביטוי אז  וחלקם ידעתי שבבוא הזמן יבואו לביטוי. מופלאות חלקן יכלו לב

עיקר ההבנה את קריון היה בשבילי דרך איזון הקטבים בתוכי כבחורה רגשית 

חיברתי מטופלים להבנה נישמתית . מאוד )הרבה מים בתאריך הלידה שלי(..

דרך חוויית הראייה שלהם לעצמם במרחבים השונים עם מסרים ברורים דרך 

 והמשפחה האוהבת ועוד ועוד... קריון

 12ואם דיברתי על ביטוי יכולות ריפוי גבוהות יותר אז בתוכנה השלישית מועצת ה

הבנתי שכל התהליכים שעברתי עם עצמי היו הכנה לאותה המהות  הדגולה,

  לטהר ולעדן בי..., באה להדהד, לנקות 12שמועצת 

שבאו על פתרונם עד מהרה קיבלתי את העובדה שנושאים רבים שחשבתי 

התקבצו תחת מהות אחת לא מוגשמת וכבצל המתקלף דרך הרבדים השונים 

חוויתי אין ספור חוויות ופתיחות לדרגת רוח חדשה גבוה יותר אך אמצעית, דפוסי 

 0חיבור אל  חשיבה שלמים על החיים נשברו שם.... תהליך קשוח אך מתגמל...

הקפיצו אותי מעלה עם שקיקה  והקרניים השונות "הקוד"החושים הרוחניים, 

 עצומה לעוד...

ה לי את ואז הגיע אל אלינוס...כבוד גדול אשר הביא בי את סודות הבריאה וגיל

רות שנכספתי לו כל כך.  והבנתי יותר מכל השערים דרכם אעשה את השי
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ז" "זה "הר ,אל אלינוס העניקו בנוו 12 -מועצת שהכלים שאנו האלוהים קריון,

 .בעצמו

היפה " 0על,  אשר נבחנו בי בתוכנה –ם אין ספור תגליות והתעצמות כוחות עובכן 

. ים דרך הרגש בעוצמה הולכת וגוברת, חוויתי את השיעור"והשלמות בי לבטא

הצלחתי להתמודד מול קשיים שאנוש רגיל לא היה עומד מולם לבד וצלחתי זאת 

 .ענווהדרך העוצמה שניתנה לנו מתוך הוכרה ו

ולם פגשתי את כ .נוכחתע המפגש הגעתי פתוחה לקבל והרגשתי גיע רגכאשר ה

לילה נרגשת מאוד ויופייה . פתי אליהם בחלקיםחשאנשים יפים עם סיפורי דרך שנ

נו, הרצאות העומק שהחברים היקרים למרחקים עם אנרגיית השכינה מעלי בוהק

כירו ים שהעבירו הזגשו אותי עד מאוד ודרך אותם מיידעיהעבירו ושקדו בהם ר

 .לי את ששכחתי

נושא האחדיו אשר היה עיקר ההתכנסות ממשיך להדהד בי כל יום בעבודה 

רשמים עמוקים לי מהכנס  שיים והפעם ללא פשרות...ימשותפת עם יעל ובחיי הא

אותה השבחה של המספרים הראשונים  /-בנושא האחדיו וההתרחבות דרך ה

תפת מידי שבועיים מהווים בהתכנסות המשו /-ואותה התרחבות אחרי ה /-עד ה

זה  ם.בתוך ליבכ, מתית של האחד עם כולם בתוך ליביהפריה הדדית מאוד עוצ

מעמד מרגש והזמן עובר מהר....כל העבודה האישית קיבלה תאוצה ודיוק מאז 

   .הכנס

 תודה לך לילה 

 תודה לכם  חוברי האור

 תודה אל אלינוס 

 ותודה לך בורא עולם על הזכות וההזדמנות.
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מודעות אשר בצעתם בכנסהשירי   

 

ן ָאָדם, ֲעֵלה ְלַמְעָלה ֲעֵלה  .בֶּ

ַח ַעז ְלָך  י כֹּ  כִּ

 ֵיׁש ְלָך ַכְנֵפי רּוַח, 

ים ירִּ ים ַאבִּ  .ַכְנֵפי ְנָׁשרִּ

 ַאל ְתַכֵחׁש ָבם 

ן ְיָכַחׁשּו ְלָך  .פֶּ

ָיד –ּדרוׁש אֹוָתם  ָמְצאּו ְלָך מִּ  ְויִּ

 

 "נשמה יתרה" (מילים מתוך התפילה ) 

 לחן הרב יצחק קוק
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 אורנה אגוסטריו קרן עזר אלשוכתב דרך  ,הכנסרוח למודעות השיר תרגום )

 (שירו של שפשף, אהוד בנאיעל בסיס 

 

 "על בן אדם", אני מה אני

 אני חש ומאיר על כולם

 ורואה עתיד

 וזוכר תמיד

 שהכוונה היא אור של אמונה

 אני רואה עתיד

 זוכר תמידו

 שהכוונה זרז של תוצאה 

 

 ואם רק נתכנס

 נראה את הנס

 ונראה לעולם 

 שביחד כולם

 אז ...

 יחד

 כן כולם ביחד

 כן ללכת הלאה אל האור

 יחד...

 זה הזמן ליחד

 ואיתכם ביחד לאהוב
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 תמונות מהכנס
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