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הקוד הגנטי שלכם נושא אותה והיא עדיין באחוזים נמוכים לעומת מה שבאתם להגשים.  – אהבה
אפשר להתחיל  2016 -תדר שבעידן חדש ב הזה הוא אהבה. אהבה היא כוכב הבחירה הבסיס של

לצעוד לתוכו ולהחזיר לספרים הישנים את מחוזות הרוע, ההרס, ההשמדה וכל הפחדים שמתלווים 
 .למציאות

 

 
אהבה לא בסכנה יותר, כאשר הלב שלכם פתוח לאהבה 

הוא מוגן וממגנט. האהבות שיש לכם בחיים הן מקודשות. 
ת שלכם החברים שלכם זה קודש ובקודש יש המשפחו

חיבור לב. הפניות שלכם למערכות יחסים היא פניות 
מקודשת מהלב, למעשה כל הקשרים בעולמכם הן 

שיש לכם יותר אנשים בחיים  סינפסות של אהבה. ככל
זה מרחיב את מעגל האהבה ומפרה  –שאתם אוהבים 

צם אהבה כפי שאנו רואים היא רפואת הזמן, בע אותו. 
   חולי. ה מזמן את חולשת הלב ויכול להביאחוסר באהב

 

 
בעצם  .הזוגיות שאולי טיפה יחדש לכם שבתקופה בוגרת נחשב לעוצמתי ביותר הוא המפתיע  הדבר

זה המקום בו נמצא החיכוך הרב ביותר, ואיתו סימני השאלה הרבים ביותר. תסכימו להכניס אהבה 
כמו שמפנים מקום בארון, להכניס אותה פנימה בשלמותה, זוגית לתוך הלב שלכם. לפנות לה מקום 

  לתוך הלב שלכם
רק כפי  ,בלי העבר ,יומית לתת לה להיות בדיוק כפי שהיא. בלי לשנות, בלי לסדר –כמו במציאות יום 

זה בסדר. להשאיר אותו בפנים כרגע ונראה מה  –גם בן הזוג האנרגטי  –שהיא, רק בן הזוג שלכם. 
לבבות מתחולל סביב הלב שלכם, לאט לאט משתנה הדיכוטומיה ונוצרת מציאות אחרת, אנרגטית של 

מיזוג יוצר מציאות איכותנית לאורך זמן. המלצה שלנו היא פעם ביום לא משנה מה קרה ומה .מחוברים
נאמר. לא משנה היכן נמצא בן הזוג, אבל פעם ביום להפעים את ההסכמה לכניסה ללב ליצור מרחב 

ה את שלה אנרגטי שהוא הרבה מעבר למילים. אנו יודעים אולי גם אתם כבר מבינים שהאנרגיה תעש
יום ראו שינוי! בלי מילים! הזוגיות שלכם תגלה מרחב חדש ואיכות החיים האישיים שלכם  21בתוך  –

תהיה לגמרי אחרת וכל זה אנו מוסרים לכם מעומק ליבנו מלב הבריאה. נשים יקרות ומסורות לחייהן 
 .מגיע לכן שתבינו את רזי המציאות ותוכלו לצעוד בקלות ובאהבה שלמה וזוגית

   

 


