
   הכנה לפסח-שנים עשר הימים הראשונים של חודש ניסן 
  

 

כל יום מייצג חודש ומזל . מיוחדים מאודהם שנים עשר הימים הראשונים של חודש ניסן 
ואת האנרגיה המיוחדת שעליה עלינו להתגבר כדי לצאת מהשעבוד , אחר בגלגל המזלות

  .  למשך כל השנה-שלנו 

.  לפי המזל והתיקון של אותו החודש, לא להיות בתגובה,עד כמה שניתן, ונס, באופן כללי
 את האנרגיה של מזל שור שהיא הרצון ו ביום שמייצג את מזל שור ייתכן ותרגיש,גמאלדו

  .כםכלומר לצאת מהנוחיות של,  הפוך מהנטייה של השורלהתנהג כםכך שעלי. לנוחיות

 והי.  כדי להתגבר על כל מה שעוצר אותנו מלהגיע למילוי שאנחנו רוצים בחייםזאתכל 
ל התוצאה עשפיע ת כםצורת התנהגות.  יגיעוימים האלהניסיונות בשנים עשר הה - יםבטוח
  . השנה הקרובה חוויתשל

 
  טלהטיפים לחודש של מזל 

  
  לסיים דברים

  
   את העבר כדי להימנע מחזרה על השגיאותו זכר-
   ים פועלםלפני שאת תכם מהאור להדריך אובקש -
   את האגו בידיעה שאנחנו רק צינור לאורהקטינו -
   עם אחריםהזדהו -
   מעימותיםו הימנע-
  

  
  "אני, אני, אני"הגיע הזמן לשבור את תסמונת ה

 

  לאו
: ויכול להרגיש את המקומות הפגועים בהם נפצע האגו שלי אני מסתכל לתוך נשמתי

כעס על דברים שאינם הולכים , הצורך להיות צודק, על מה אנשים חושבים עליהמחשבה 
  .ה בנשמתילמקומות אנפתחים  ,ומתקרב לאורמרפה מהם כשאני . בהתאם לרצוני

מילוי , משפחה, חברים, אהבה: האגו שלי קטן ואני מתמקד במה שבאמת חשוב, אני חופשי
 . לאוררוחני והתחברות
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  שורטיפים לחודש של מזל 

  

  עשה זאת, אם זה לא נוח. הימנע מנוחיות
  

   לאחריםובי הקש-
   את הלא נוחצו אמ-
   עם אחרים באופן פעילו חלק-
  נחת לתנועהו כ הפ-
  
  

  לצאת מהנוחיות

  מצר
  

  .אני רואה בברור את המוגבלויות האישיות שלי
  

ומנע בעדי שמחה , אני בוחן את העבר ושם לב לכל המקרים בהם האגו החזיק אותי כלוא
  . אמיתייםומילוי

  
  .ה אותי ואני מרגיש חופשיקאנרגית השינוי מנ, כשאני מתמקד על אור הבורא

  
במקום זאת אני אתחבר , אני לא אתפס לעולם הגשמי, ן יותר תסכוליםאי, אין יותר תלונות
  .ואשחרר עצמי ממלכודות האגו, לעולם הרוחני
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  תאומיםטיפים לחודש של מזל 
  

  התמקדות והתחייבות
 

   על הפרטיםו התמקד-
   את התמונה הגדולהו רא-
  ם את מה שהתחלתמו סיי-
  כם באור ולא במוח שלו בטח-
  
  

  זה עכשיו או בכלל לא... ת את הדבר לאחר כךהפסק לדחו

 לכב
  
החלט שאתה עומד לגמור אותו ועשה . מהווה מכשול בחייךסיימת וחשוב על פרויקט שלא [

  ]ואז התחל את המדיטציה, זאת
  

ואני ] הכנס כאן את שם הפרויקט[אני עומד לסיים . אני רואה את הפרויקט הלא גמור לפני
  ].את התהליך שצריך לעשות כדי לגמור אותוהכנס כאן [מדמיין את עצמי 

  
ואני מרגיש חזק יותר , כל נשימה שלי מקרבת אותי. אני מתקרב להשגת המטרה שלי

  .ומחובר יותר לאור
  

  . יוצר מרחב נוסף להישגים גדולים יותר, אני רואה עצמי מלא, העצלנות והספקות נעלמים
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  סרטןטיפים לחודש של מזל 

  

  . ביטחוןכם ממשהו שמעניק לוהרפ. הביטחון הכוזבתשבור את הרגשת ל
 

   מפחדים ורכושנותו הרפ-
   באורו בטח- סיכון ו קח-
   מרחב עבור האורו צר-
  פעולת נתינה כל יום  ו עש-
  כם את הברכות שלו מנ-
   בהווהו חי-
  
  

   היפטר מהכל-החבר הישן הזה , חוסר ביטחון, פחד... הרפה
  

  ייל
  

  .מהכל, טראומה, רטותח, אני מרפה מכאב שעבר
  
 שאתה עושה  בזמןדמיין זאת, אם יש רגע או דבר מסוים שאתה כל הזמן חוזר אליו[

  .]שתול זרע חדש, ושנה אותו, חזור לרגע הזה, מדיטציה זו
  

אחליף את החבילה הישנה שלי עם , אני אשחרר את הרגשות מהעבר שמורידות אותי למטה
  .אור ואהבה

  
  .חורהאני מסתכל קדימה ולא א
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  אריהטיפים לחודש של מזל 

  

  תהיה מוכן לא להיות החבר של כל אחד. הרפה מהשליטה
 

  ים מדברםו לפני שאתב חש-
   בכח לעזור לאנשים ולא לשלוט בהםו השתמש-
   יותר לדעות של אחריםנים ומביים רגישו הי-
   לרגשות של האחרים רגישו הי-
   מרכז תשומת הלבו אל תהי-
  
  

  !!ארהההה

 פוי
  

  .אשחרר את נשמתי מהנטל שבא עם התגובה לחיצוניו, אני אסיר כעס מליבי
  
  ].איזה אליל כוזב סגדתלוהבן , ראה רגע בו יצאת מגדרך[
  

 נתתי כח למצב .אני רואה שהייתי מושפע מהחושך, ]חשוב על רגע של כעס[כשאני נזכר 
  .ולשמור על הכח האמיתי בידי, להתנגד, במקום לעצור ולסגת אחורה

  
  . הזה אני מבין שאין דבר בעולם הגשמי שיכול לגרום לי להגיב בכעסבצרוףכשאני משתמש 
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  בתולהטיפים לחודש של מזל 

  

   ועל אחריםעם על עצמים מלהיות ביקורתיוהיזהר
  

   מכל רצון לשליטה בגשמיו הרפ-
   שאלותו ושאלם פרואקטיביו הי-
   הבנה ולא שפיטהו חפש-
   בכך שאנחנו לא בשליטהורי הכ-
   שהאור הוא היחיד שפותר בעיותינו הב-
   את הטוב והחיובי בכל דברו חפש-
  
  

  ?אולי? אבל יכול להיות שאתה טועה, ייתכן וזה ישמע מטורף
  

 ילה
  

  .אני אפיץ אהבת חינם
  

  .אני אתנגד לנטייה שלי לשפיטה
  

, ף אותם אם אור ורחמיםאני מחלי, כשאני מסתכל על המעשים והמילים השליליות בעברי
  .להחליף את השלילייםכדי ושולח כוחות חיוביים ליקום 

  
  . אני אסתכל על אחרים ברחמים ואמתיק את הדינים שנשלחים אלי
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  מאזניםטיפים לחודש של מזל 

  

   עם וודאותוטיהחל.  ללא פחדוטיהחל
 

   בוודאות עליהןו החלטות והיו בצע-
  ו החלטות מהעברק אל תבד-
  מהסיבה הנכונה נוות ו חלק-
  
  

  אתה רק צריך שתהיה לך אמונה
  

 ערי
  

  .יש לי וודאות מוחלטת שמה שנכון יקרה דרך התנהגות פרואקטיבית
  

  .אני לוקח אחראיות מלאה על חיי ויודע שאני מקבל מה שאני צריך עכשיו
  

  . אני אקבל יותר, וככל שאני מכניס יותר אור וודאות לתוך חיי
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  עקרב של מזל טיפים לחודש

  

  . באחריםו או תקנאואל תשפט. כם את עצמואל תשנא
 

   משבריםואל תצור, ים רגועו הישאר-
  יוזמים ו הי-
   ולאחריםכםו על התוצאה לעצמבשי ח-
   את האור פנימהינו הזמ-
   שליטה עצמיתת מילוי באמצעווגי הש-
  ו אל תשלט-
  
  

  ת עצמךהדבר היחיד שהרסני יותר מלשנוא אחרים הוא לשנוא א

  ההה
 

  .מדהים זה של אוראני מתחבר לכח העליון בנשמתי ומעורר מקור . הבורא נמצא בפנים
  

להסיר כאוס ובלבול ,  לפתור את הבעיות שליחהביטחון שלי מתחזק ואני מקבל את הכ
  .מחיי

  
אם אני בוחר לקחת את האחריות על , ולטוב שאני יכול לעשות, אני מודע לטוב שבפנים

  .  עכשיו אני רואה את זה-- זה כל הזמן היה בתוכי . שבתוכיהאור 
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  קשתטיפים לחודש של מזל 

  

  .כם מעצמים מרוצואל תהי.  בונים מאמים במשהו שאתכם על שלומדיע
  

   סלחנותו תרגל-
   מהפרטיםו היזהר-
  ו בותדבקו על משהו ו התחייב-
   החלטהים מחליטם כל המצב לפני שאתו נתח-
  כםו על מוצא פירמישו, ר לאנשים יותים רגישו הי-
  
  

 ...קצת יותר, יופי, קצת יותר, זהו זה... היפתח
 

 ההע

  
  .אני מתמקד על אהבת חינם לכל הסובבים אותי וכוחות החושך בתוכי נעלמים

  
אני , כשאני רואה אנשים אלה במוחי, עכשיו, בעבר הרגשתי שנאה כלפי אנשים מסוימים

  .מרגיש רק אהבה
  

 הניצוץ של - את החוט המחבר שאנחנו חולקים רואה ואני , ם ואותיהאור שוטף אות
  . הבורא

  
  .שלום ויותר הבנה, הלב שלי נפתח כשאני מאחל להם שמחה ומילוי
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  גדיטיפים לחודש של מזל 

  

  .כםו כמה מהחוקים שלרביש.  איפה שזה לא קלוטחיב
  

   לא על העולם הגשמי99%- ו על הכמי ס-
  ור בכך שהכל מהאורי הכ-
   רגשותו בטא-
   שהדברים הם כלים ולא המטרהינוהב -
  
  

  שחרר את השרשרת שסביב ליבך

 שאה
  

  .לרמה של אהבת חינם, הקיימים והעתידיים, אני רוצה להביא את הקשרים שלי
  

  . ולהביא יותר אור לחיי, ברמה רוחנית גבוהה, אני רוצה להתייחס לכל אלה שסביבי
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  דליטיפים לחודש של מזל 

  

  .עשה מה שאחרים עושים. ה לצייתנס
  

  ם ייחודיו אל תהי-
  קבוצהב נים שחקו הי-
   רחמיםו תרגל-
  ו את המהימנות להרגלכ הפ-
  ו אגו לענווהכ הפ-
  ו מצבים של ניצחון באמצעות נתינהר צ-
   לאחריםודאג,  מערכות יחסיםו בנ-
  
  

  )זו קלישאה אבל זו האמת(" אני"בקבוצה אין 
 

 להח
 

  .ריע ונותן לאור להנחות אותיאנו מפסיק להפ
  

אני , במקום לדבוק באמונות שלי. ועכשיו אני מרפה, תקוע בדרך שלי, בעבר הייתי עקשן
  .אפתח וארשה לאור להאיר לעולמי ולשנות את חיי

  
  .אלא להתחבר למשהו גדול יותר, לא לעצמי בלבד, יש לי רצון אמיתי
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  דגיםטיפים לחודש של מזל 

  

  .כםם אחר מבלי לרחם על עצמ דאגה לאדוהרא
 

  ים מנהיגו הי-
  ו פעולותמ תיז-
   בין ההיגיון והרגשנו אז-
  לחץ העם בוודאות  ו התמודד-
  'אקסטרא מייל' את ו עש-
  כםלא את של,  את הכאב של אחריםושי הרג-
  
  

  "אני לא קורבן", חזור אחרי
 

 מנק
 

י מקבל על עצמי את כשאנ, כל התחושות של רחמים עצמיים נעלמות. אני לא קורבן
  . התוצאות של מעשי

  
  .אם אני רוצה לשנות את הנסיבות שליזה בשליטתי ויודע ש, אני לוקח אחריות לאיפה שאני

  
ומקבל מחדש שליטה על , אני מרפה מהכאב, ואשיג את המילוי שלי, אני אהיה פרואקטיבי

  . חיי
  
  

 
 
 


