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מאת: שחר בן־פורת

מסרים מהיקום

דרך חדשה
 בזמן הקרוב מומלץ לבחור באור, בהתעלות ובהגשמת חלומות; להיות מוכנים לבטוח ולפרוח; 

ולהתאחד כיהודים ולהביא את עצמנו יחד לדרך חדשה 

אלינוס 
מתקשרת: חיותה אפשטיין 

״יציאה מעבדות לחרות אינה דבר של מה 
בכך. היא בחירה של האדם לייצר תהליך 
מאוחד עם הנשמה שלו. תהליך זה נקרא 

׳התעלות׳, ׳חיבור אל האור׳ ו׳יציאה 
מהמקום הנוח והמוכר׳. כשההבנה ניצתת, 

נוצרים תהליכי צמיחה אצל כל אדם שפתוח 
לקבל אותם. מדובר בהזדמנויות, בשערים, 

שאמורים לפתוח את עולמכם אל הקיים, 
אל הכאן והעכשיו ואל החיים האמיתיים. 

יציאה מעבדות לחרות היא הקיים. היא 
הכאן והעכשיו של החיים שתמיד רציתם 
להעניק לעצמכם ושתמיד ייחלתם שיהיו 

חלק מכם. 
״החיים הם הגשמת חלומות; תקוות 

שאמורות להתקיים אצל כל אדם. 
התקווה היא הפתח לחיים עצמם. אדם 
ללא תקווה מאבד את משמעות החיים 

ומתחבר לתובנות של חושך. הבינו, 
החיים שלכם בנויים מהזדמנויות שאותן 
עליכם ליצור מתוך כוונה מלאה, פתיחות 

והתעלות, כמו הסנה הבוער שיצר התעלות 
אצל משה.

״ראו כל אש, אפילו האש של ל״ג בעומר, 
ואמצו אותה לאנרגיה של חזיון. חושו את 
האנרגיה של האש, אמצו אותה לקרבכם 

ודמיינו שמתוך אותה בערה אתם מייצרים 
לעצמכם הזדמנויות חדשות. מקור האש 

הוא מצ׳אקרת הבסיס, שמרטיטה את 
אנרגיית העשייה. 

״יש נסים בעולם ויש נסים בתודעה של כל 
אדם. התחברו לאנרגיית האש ומתוכה צרו 

תהליכי צמיחה. כל אש שתתגלה לעיניכם 
אמורה להיות סמל עבורכם, סמל לצמיחה. 
נצלו את ההזדמנות הזאת והתחברו לאותה 

אנרגיה למען שחרור הישן.
״העידן החדש כבר החל. המשמעות של 

השלת החושך וחיבור אל האור חשובה לכם. 
אנא מכם, בחרו באור, בהתעלות ובהגשמת 

חלומות. הם המנוע האמיתי לחיות את 
החיים האמיתיים״.
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יואל ההדרכה והנשר הלבן
מתקשר: דורון אורסיאנו-ויטנר

״חשובה כעת מחויבות לאחדות ולערבות 
הדדית. ככל שתצליחו להפוך את הקולות 

השונים לקול אחד ברור, כך תקטינו 
משמעותית את תחושת הסבל. העם שלכם 

נכנס לזמן מאתגר במיוחד בחודשים 
הקרובים, ולזהות היהודית שלכם יש תפקיד 

מכריע מול הצד השני, שנלחם גם הוא 
על האמת שלו. מגיעה הזדמנות לתיקון, 
שתלויה ביכולת שלכם להרגיש כיהודים 

שמגיע להם בית ושראויים לאהבה, לביטחון 
ולשייכות. להתפזרותכם בעולם הייתה 

משמעות חשובה של הפצת תדר, שהיה דרוש 
בזמנים חשוכים, אך דבר זה משתנה כעת. 

כדי שהאחדות תשטוף את כל הפלנטה אתם 
נדרשים להתאחד. יהודים רבים יעלו ארצה 

משום שהמציאות בארצם תחייב אותם 
לעשות כן למען ביטחונם. ממצב של נפרדות 

בין כל הזרמים עליכם להתאחד מול אמת 
אחת, שמגינה על כולם. 

״האחדות היא גם ברמה האישית - יש 
להפסיק להילחם מול עצמכם ולצאת לדרך 

חדשה. הגנים שלכם ידברו איתכם ועם 
ההיסטוריה האישית שלכם בזמן של כאוס 

משמעותי, שיגיע לנקודת רתיחה שתשנה 
את פני הדברים. כלומר, מגיע רגע האמת 

שבו אתם נדרשים לבטוח בהדרכה העליונה 
ובתהליך שיביא את הצדדים להבנות חדשות. 

״בחודשים הקרובים מומלץ לכם לתת 
לאהבה ולידע הרוחני שרכשתם להוביל 
אתכם ואת הקרובים לכם לחשבון נפש 

קולקטיבי. זה משרת מטרה נעלה שמחייבת 
חשיבה לטווח ארוך למען הדורות הבאים. 

״יש ישויות אור שמאצילות ומעלות את 
התדר ועוסקות כל העת בריפוי. זה מוביל 

אתכם להרחיב את שדה הראייה הרוחנית 
שלכם כדי שתוכלו להגיע למישור חדש של 
תפיסת המציאות. כשהמצב אינו נוח אתם 

נדרשים להחזיק תדר אוהב ולעסוק בנתינה 
ובמעורבות חברתית, דבר שירפא ויתעל את 

הרגשות הצפים. 
״יהדותכם דורשת כעת את תשומת לבכם 

ברמה הקולקטיבית כדי להביא את 
עצמכם לדרך חדשה מול כל האומות. 

תפקידכם הפלנטרי מקבל משמעות 
חדשה, ואנו ממליצים לכם להרהר בסיבה 

שבעטיה בחרתם להיוולד שוב ושוב 
כיהודים ובמשמעות של זה בשבילכם 

ברמה האישית והאוניברסלית״.
 ״דורון אורסיאנו - פילוסופיה 

אינדיאנית ותקשור״

טוהר
מתקשר: שחר בן־פורת

 ״אתם נמצאים בזמנים של רתיחה. 
האנרגיה הפנימית והאנרגיה החיצונית 

מתחממות כתוצאה מהחיכוך ההולך וגובר 
בין הישן לחדש. 

״חשוב להבין כי הרצון לסגור ולשלוט נותר 
ברור ויציב במקומו, בעוד הרצון לפתוח 

ולהתרחב הולך ומתחזק. הפער ההולך וגדל 
בין שני החלקים בתוככם מחייב את החיכוך 

הזה, מכיוון שאי אפשר להתחמק מהפער 
שבין שתי תפיסות העולם, שעלול ליצור 
בלבול ותחושה שאתם הולכים לאיבוד. 

לא פעם אתם עשויים לחוות בעצמכם שני 
קולות עיקריים, שינחו אתכם בו בזמן 

בכיוונים מנוגדים - לפתוח ולסגור.
״כתוצאה מהפער ההולך ומחריף, מהבלבול 

ומאי הוודאות - כעס, תסכול ואף זעם של 
ממש עלולים לגבור בתוככם, ביחסים שלכם 

עם עצמכם וכן בין אנשים, בין אומות ובין 
מדינות. אתם עלולים לריב ביתר קלות עם 

עצמכם וזה עם זה.
״איננו רואים בעיה בכעס המתעורר ואיננו 

מציעים לפחד ממנו. במקום זאת, הביאו 
בחשבון שהוא עשוי להופיע. כשהכעס 

יופיע, אפשרו לעצמכם להביע אותו באופן 
שלא יביא לפגיעה באחרים אבל כן יאפשר 
לכם ביטוי ופורקן. מצאו דרכים וטכניקות 

לשחרר אותה אש פנימית כדי לעזור לה 
להירגע. מתוך הרגיעה תוכלו לבחור בקלות 

רבה יותר בדרככם - אם אתם מוכנים 
לבטוח ולפרוח או להסתגר ולהצטמצם״.
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