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 "הילת וורד"מלאכי -חיבור

 פנים אל פנים / בטלפון / מרחוק
 

  :הערה למעניק

 . ציין את שמולויש לפנות למקבל ,טלפוניותפנים אל פנים או עבור מדיטציות  •

  

 בנוכחות המקבל או בטלפון בלבד

 .)הפסקה(,  מספר נשימות ארוכות ועמוקותקח,  עכשיו את עיניךעצום, )שם  המקבל(=

 .)הפסקה. ( את תשומת לבך למרחב הלבעברהו, הרפה את גופך

 ). הפסקה( לפתוח את עצמך לקבלת אהבה ללא תנאי מלאכית משרף הילת וורד התחל

 . אנו מוכנים להתחיל במדיטציה

 

 )פונים ליקום( 

 ועלי ולהאיר אותנו ,)שם  המקבל(=הות ביותר לרדת על ו לעמודה של אנרגיות האל הגבקוראאני  .1

 . מי להילת וורדלצורך החיבור השמיי

,  שיצמחו מתוך העמודה שתהפוך לקולן שמיימיאנרגיה לשני סרטי קורא אני ,מתוך מרחב זה 

 . כאשר שן אחת מתחברת לרמות הגבוהות ביותר של שדותיי 

 ותתחבר ,)שם  המקבל(= של אנרגיהמלמעלה את שדות ה  שהשן השנייה תתחיל להאיר,כוונתי 

 .  זהכיוונוןלרמה הגבוהה ביותר הדרושה ל 

 

חבר את האנרגיות שלנו כהכנה לתהליך יי, הרוטט בתדר הגבוה ביותר, כוונתי שקולן שמיימי זה .2

 . יעיל ומתאים, מלאכי זה  יהיה שימושי - ויחבר בינינו כך שחיבור…זה

מורינו , מלאכים,  שלנומיותעצ את הרמות הגבוהות ביותר של האנרגיות ה,כעת מזמיןאני  

 . וחניים להגיע לכאן כדי לתמוך בתהליךומדריכינו הר 

 הגבוה ייעוד וכן את ה,)שם  המקבל(= הגבוה ביותר של ייעודישרת את היי שתהליך זה ,בקשתי 

 . ביותר של כל המעורבים 

ויוצר מרחב מקודש ,  לביני,)שם  המקבל(= שהקולן השמיימי מהווה חיבור אתרי בין ,כוונתי 

 !  ומוגן מלמעלהנאטם,  מרחב שהוגדר…וונוןילכ 

 . להמשיךן מוכהלי כאשר אתע והוד,  את כל זה מתרחש עכשיוראה ,)שם  המקבל(=

המתן לתגובה בזמן העברה טלפונית או בנוכחות המקבל או לתחושת השלמה בזמן העברה (

 .)מרחוק
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 -כל ההיבטים המקודשים של האני את  – את כל רמות ההוויה שלך הזמן ,)שם  המקבל(= ,כעת .3

 .מלאכי זה -תך במהלך חיבורילהשתתף ולהיות בתיאום א, להגיע

אתה תרחש בין כל רמות האני ויידע אותי כאשר  מספר רגעים ליצור ולחוש את התיאום המקח

 .)המתן לתגובה או לתחושת השלמה(.  להמשיךמוכן

 

 הזמנת הילת וורד

 אנרגיה ה…ימת להצטרף אלינוי מסואנרגיה לקורא  לתוך מרחב שמיימי זה אני ,)שם  המקבל(= .4

הבה  להבה מלאכית שמיימית של א…מה מתנהיהיא נושאת ע. שרף הילת וורדהמלאכית של 

 .תךי שהיא עומדת לחלוק א,ללא תנאי

 .)הפסקה. (הבה נכיר בנוכחותה ונודה לה שהצטרפה אלינו         

 

 ויצית את , לבין שרף הילת וורדבינך ייצור קשר מקודש ,מלאכי זה - חיבור,)שם  המקבל(= .5

 .לי#ךהלהבה האתרית של השרפים ב

.  השוכנות אצל השרפים, אהבה ללא תנאי לבין הרמות הטהורות ביותר שלבינךתיווצר תהודה  

תואץ התפתחותך הרוחנית , באמצעות החיבור האנרגטי המתרחש היום והתהליך שיתפתח ממנו 

. ך#ימוצא את מקומו ומתרחב בתוך ל, בזמן שתדר זה של אהבה מלאכית טהורה וללא תנאי 

 .)הפסקה( 
 

 )פונים להילת וורד( .6

 להתחיל להתחבר עם כל … ממך לגשת אלינואני מבקש, תי יקיר:אני פונה להילת וורד ישירות

 להאיר אותנו מלמעלה וליצור שן שלישית …תנו במרחב זה של הקולן השמיימי שלנוי מאדאח

 ! איתנולקולן המייצגת את חיבורך 

 . להמשיךאתה מוכן לראות את כל זה מתרחש ויידע אותי כשהתחל ,)שם  המקבל(=

 .)מההמתן לתשובה או לתחושת השל(

 

 )פונים להילת וורד( .7

י ולהניח את יאני מבקש ממך לעמוד מאחור, בתוך מרחב אנרגטי שמיימי ומקודש זה, הילת וורד

 . )הפסקה. (וכך לאפשר לי לשמש צינור לאנרגיותי&...יך על כתפייייד

 .זה נעשה, תודה …)המעניק מדמיין את זה מתרחש(
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  המעניק מושיט את יד ימינו כאשר כף היד פונה אל מול ליבו של המקבל – בנוכחות המקבל

 ).ללא מגע פיסי(

 .)אתרית(תמש במילה  הש– לחניכה בטלפון

. ך#יאל מול ל) אתריתידי הימנית ה=בטלפון ( כעת אני מושיט את ידי הימנית ,)שם  המקבל (= .8

מלאכי של שרף הילת וורד  - להעביר חיבורןאני מתכוו, כאשר אנרגיותיה מחוברות דרכי, כעת

 .)הפסקה(ך #יי אל ל#ימל" להבתה של אהבה ללא תנאי מלאכית" את בזמן שאני מעביר, אליך

 

  .)הפסקה(ך #י האנרגיות המלאכיות של הילת וורד זורמות לתוך מרחב ל,)שם  המקבל(= .9

בך ותחוש כיצד החמימות י לחוות כיצד להבת השרפים של אהבה ללא תנאי נדלקת בלהתחל 

 .)הפסקה. (שלה זורמות לכל רמות היותך 

. ר בזמנים אלו של שינוי ואתגרכי להבה זו תתמוך בך ותנחה אותך לשרות גבוה באו, דע  

 .)הפסקה(  

 כי האנרגיות של הילת וורד מתעגנות עמוק בתוכך ויוצרות חיבור אנרגטי ,דע ,)שם  המקבל(= 

 ) הפסקה. (מהסדר הגבוה ביותר 

 ). הפסקה( מספר רגעים כדי לחוות את החיבור במלואו קח 

המתן לתשובה או  -או ( אותי דעאנא יי, המלאכי עם הילת וורד שלם לחלוטין -כשתרגיש שהחיבור 

 ).לתחושת השלמה 

 

 .  העברת החיבור המלאכי עם שרף הילת וורד הושלמה,)שם  המקבל(= .10

 . כעת קיים חיבור המאפשר לך להתחבר אליה בכל עת 

 בכדי לסייע ולהנחות , מחוברות עם האני הגבוה שלך באופן שוטף, שאנרגיותיהאנו מאשרים 

 . יך התומך המתפתח מעכשיואותך במהלך התהל 

כי תיווצר האצה עמוקה של התפתחותך הרוחנית כאשר להבה חדשה זו של אהבה ללא תנאי , דע 

 .)הפסקה. (הגופים ההילתיים ולתוך גופך הפיסי, אקרות'מלאכית תתעגן לתוך כל הצ 

 

 . בלבד- חניך  שרוצה להיות במסלול רמת מאסטרלהקריא פיסקה זו עבור 

 .מאשרת שהחניך מוסמך להעביר כיוונון זה לאחריםסקה זו יפ

 

אנו מבקשים מהילת וורד לתמוך , מלאכי זה עם אחרים -בידיעה שיש לך הכוונה לחלוק חיבור .11

 . ברצונך להעניק שרות גבוה יותר באופן זה

 . לאכי זה לאחרים מ- להעביר חיבור אנרגטיתןמוכ ומופעל לחלוטין ה שאתאנו מאשרים 

 בכוונה לשרת תמיד , על שהתחייבת לחלוק תהליך זה עם אחרים, אותך ומודים לךאנו משבחים 

 ).הפסקה! ( הגבוה ביותר של כל המעורביםייעודאת ה 

 

 כל הזכויות שמורות
TM

 

    .מאסטר לחיבורים מלאכיים , RMT מאסטר רייקי –יעל כהן 

 il.co.yaelove.www://http    , 2292320-054: טלפון 
  

 

 



 

 )פונים ליקום(

, אני מבקש להודות לכל הרמות המקודשות של האני, יה מגיעה לסיומהיכאשר המדיטצ, כעת .12

לכל המדריכים ולמורים הרוחניים ולכל הישויות הרוחניות שהיו , לאנרגיות של שרף הילת וורד

 . עמנו לחגוג את חיבורך המלאכי החדש

 . במסעו הרוחני המואץ,)שם  המקבל(= -  להמשיך לתמוך באני מבקש מכולכם 

 

 .אנו מוכנים לסיים מדיטציה זו .13

להתנתק מאתנו ולחזור לרמות , אני מבקש מהילת וורד להסיר את אנרגיותיה בעדינות 

 .המקודשות מהן הגיעה 

 לראות את הקולן המקודש התחל.... חוש את השחרור העדין של האנרגיות ,)שם  המקבל(= 

 ).הפסקה(…חוזר להיות בעל שתי שיניים 

 

 סיום התהליך

 דיתנתק בעדינות מכל אח, וונון זהי שהקולן השמיימי ששירת אותנו נאמנה בכ,ןאני מתכוו, כעת .14

 .)הפסקה(תנו  ימא

 )הפסקה (.הושלם= החיבור המלאכי לשרף הילת וורד  

 

דבבנוכחות המקבל ובטלפון בל

 . עתה מדיטציה זואנו מסיימים 

רי לכאן והחזר בעדינות את תשומת הלב למרחב הפיסי וחז, אתה מוכן כש,)שם  המקבל(=

 .ועכשילו
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