שיחה עם בגוואן ב3/1/2010
בגוואן :נמסטה.
תשובה :נמסטה בגוואן ,נמסטה.
בגוואן :אוהב אתכם כולכם ומאחל לכם שנה מאוד מאד שמחה.
תשובה :תודה רבה.
בגוואן :האם תתרגמו עכשיו או אחר כך?
תשובה :אחרכך.
בגוואן :בבקשה התחילו עם השאלות.
שאלה  :1בגוואן יקר,מה החזון שלך לישראל ,ואיך אנו ,נותני ברכת האחדות יכולים לתמוך
בחזון  ,ואיך נותני ברכת האחדות יכולים לתמוך אחד בשני כדי לממש את החזון שלך?
בגוואן :כן ,עכשיו מהי מס' האוכלוסין בישראל?
תשובה 7 :מיליון.
בגוואן :עכשיו ,אם נוכל להניע  70איש לרמת מודעות גבוהה מאד ,או אם נוכל להניע 140
איש לרמת מודעות בינונית,או קרוב לודאי  1000איש לתוך רמת מודעות שונה ,אנו נהיה
מסוגלים להביא לשינוי במודעות בישראל,שיוביל לשלום ולהרמוניה .זה אפשרי.
כך שכל הרעיון של נותני הברכה כאן ,היא ליצור כמות מספקת של נותני ברכה.
ככל שהמספר גדול זה יהיה קל ומהיר יותר.
הם יצטרכו ליצור קבוצות של  25אנשים ,והם חייבים לעבוד ביחד לקראת צמיחה
ומודעות,ואנחנו ננחה זאת ישירות.
כאשר אתם תמשיכו לנוע לעבר רמות גבוהות של מודעות ,אתם בהחלט תגלו שינוי במצב
המתגבר בישראל.
כך שמה שאנו מצפים מנותני הברכה הוא :לתרום לשלום והרמוניה בישראל  ,וגודל )קצב(
הצמיחה הזה ,אני מעריך לפחות  1000איש ,שלא יהיו מסוגלים להעביר את כל זמנם
בצמיחה שלהם ,אך הם יוכלו לפחות לתרום שעה או שעתיים בשבוע.
אם נצליח לגייס את מספר האנשים,אני חושב ביוני  ,2011נוכל להתחיל לראות תוצאות
טובות.
זהו התשובה לשאלה הראשונה .נעבור לשאלה השנייה.
תשובה:תודה בגוואן.
שאלה  :2בגוואן יקר ,שמענו אותך אומר שכדי לקבל תוצאות טובות לתפילות שלנו,לבקשות
שלנו,עלינו לדמיין זאת בצורה מאד ברורה ומדוייקת .ואם התוצאות לא מגיעות ,אולי
ההדמיה לא היה ברור מספיק.יש לי קושי לדמיין דברים .אני יכול להביע רעיונות מילוליים
ברורים,אך איני יכול לדמיין הדמיה ברורה בראשי .כאשר אנו נותנים דיקשה ,נאמר לנו שזה
יהיה טוב ,אם נדמיין נוזל זהוב זורם מהידיים שלנו ,ואינני יכול לעשות זאת ,האם יש משהו
שאני יכול לעשות ,כדי לשפר את כוח ההדמיה שלי?

בגוואן :ההדמיה היא כוח אמיתי .אך במקרה שאינך מסוגל לעשות זאת,אתה יכול להגביר
)להעצים( את התחושות שלך .אתה יכול להחליף את ההדמיה באמצעות תחושות חזקות
ובהדרגה תהיה מסוגל גם לדמיין.
אבל במקרה ולא תהיה מסוגל לעשות זאת ,אין לך מה לדאוג,אתה תוכל להמשיך ולהעצים
)להגביר( את התחושות שלך.אם הן יתעצמו הן יוכלו לעשות את העבודה של ההדמיה.
זו התשובה לשאלה השניה.נעבור לשאלה הבאה.
שאלה : 3בעבר ציינת שכל מדינה בעולם מייצגת חלק במוח האנושי,לכל אדם יש את
העולם כולו במוח שלו.האם אתה יכול לפרט זאת,ואיזה חלק של המוח מייצגת
ישראל,והתפקיד הקולקטיבי שלנו בצמיחה לקראת אחדות?
בגוואן :ישראל מייצגת מודעות אלוהית,זה מה שישראל מייצגת,וזהו החלק של המוח שממש
מפקח על מודעות לאלוהים )אלוהית( ,אם חלק זה של המוח אינו פעיל במידה מספקת  ,אז
זה בלתי אפשרי להיות באמת מודע לאלוהים ,אלוהים יישאר רק אמונה .כך שישראל יש לה
תפקיד מאד מאוד חשוב לשחק.
זו התשובה לשאלה הזאת .אנו נעבור לשאלה הבאה.
שאלה  :4בגוואן ,בכל יום חיינו מאוימים ואנו חיים בפחד וסבל קבוע .האם אתה יכול בבקשה
לגרום לברכת האחדות שלנו להיות חזקה כך שעבודתך תופץ במהירות רבה בשנתיים
הבאות?
בגוואן :זהו פחד בתוככם שמנחית אתכם לבעיות .אלימות נמצאת שם,אך אתם יכולים
להיות חופשיים מזה ,אם אין לכם פחד בתוככם .אך אם יש פחד בתוככם,אתם בוודאות
תתפסו באירוע או בתקרית הזה .מה שאני ממליץ זה ,בבקשה עבדו על הפחד שלכם,חוו את
הפחד ,ואז תוכלו להתגבר על הפחד .ברגע שתתגברו על הפחד ,זה יהיה מאד מאוד קל
לתת לכם
הגנה מלאה ,לא משנה מה המצב .כך ,שאם אתם רוצים את עזרתנו להגן עליכם ,ולשמור
עליכם בטוחים ומוגנים,התרומה שלכם צריכה להיות להתגבר על הפחד .בבקשה תתגברו
על הפחד  .אנו לימדנו אתכם את כל השיטות להתגבר על הפחד.בבקשה ישמו אותם ואנו
מבטיחים לכם ,שאנו נגן עליכם לחלוטין,לא משנה מהו המצב.
אני חושב שהגענו לסיום של כל השאלות .
כעת האם נעשה מדיטציה עכשיו?
תודה ,כן בגוואן
מדיטציה
בגוואן :אוהב אתכם כולכם ,אוהב אתכם.
תשובה :תודה רבה לך ,נמסטה.

