
  והיעילה השיטה העילאית
  )http://loapocalipsa.wordpress.com - 4החל מעמוד ', יה יש לעיין בפרק גמלא אודות השיטה ושלב רלהסב(

   –הכנה מקדימה 

  )כיוון זריחת השמש(נקבע בעזרת מצפן את כיוון המזרח  •

 .עם הפנים לכיוון מזרח, ברגע המתאיםעליו נישב , נציב כיסא עם משענת •

 )כשאנו ישובים על הכיסא(הארץ בגובה העיניים על הקיר הפונה מזרחה נתלה את התמונה של כדור  •

מספר כיסאות כמספר  יש להציב, באותו החדרהעילאית והיעילה  שיטההיותר מאדם אחד מבצע את ובמידה  •
 .לכל אחד תהיה תמונה משלושהמשתתפים ו

 .ניתן להדליק נר, שיטהדקות לפני השעה המיועדת לביצוע ה 7, כאפשרות •

  

  הנרלהקדשת  מקודשתה נוסחהה
   )עם הפנים כלפי מזרח, בעמידה, נאמרת לפני הדלקת הנר(

בפני  באותו הזמן ,ת\מתחנןאת האור הזה ואני , בשלמותו, כאן ועכשיו ,ה/מעניקאני "
בכדי , אלכימית לו טרנספורמציהאלוהים ומלאכי האור שלו להפוך אותו בדרך מסתורית ולעשות 

אנרגית הלהבה הזו , ל ידי רצון האל ובעזרת מלאכיומי ייתן וע . שהאור הזה יגיע אל העולם הבא
ביחד עם החסד ועם כוחו , מסתורי שיתרום במלואוו מיטיבתהפוך ולאחר מכן תישאר כולה אור 

למנוע לעולמי עד את , בעזרת העזרה שאנו מקבלים מאלוהים, בכדי להצליח, הכל יכול של אלוהים
  ." האנושות כולההאסון הנוראי המאיים על כוכב הלכת שלנו ועל 

  !"אמן, אמן, אמן, כה יעזור לנו אלוהים"
  

   – 0שלב 
  )פי מזרחהפנים כלעם , בעיניים עצומות, ידההשלב הזה נעשה בעמ(

  :ובהדרת כבוד ואז נאמר בלב מתוך התבוננות פנימית, שניות 10-15-נעצום את עינינו ל, נתכנס פנימה
  

 אלוהי אברהם, בשם האלוהים הכל יכול .1

 צחקאלוהי י .2

 ואלוהי יעקב .3

 ובשם השכינה .4

 אמן .5

  

  לאלוהים והיעילה העילאית השיטה )תוצאות( של פירות הטקסיתו מוחלטתההקדשה ה  - 1שלב 

 )מזרחהשלב הזה נעשה גם כן בעמידה עם הפנים כלפי (

, באופן מוחלט וללא כל תנאי, כאן ועכשיו, לך ה/אני מקדיש, אבינו שבשמים, דוני אלוהינוא"
להגנה , דרך העזרה שאנו מקבלים מאלוהים, השואפת, הזו יטה העילאית והיעילהאת פירות הש

  !"אמן! אמן! אמן. האנושות כולה מהסכנה של כל אסון עולמי אפשריועל כדור הארץ על מלאה 
במידה ואנחנו לא מקבלים תשובה חיובית . שניות 15-נכוון את תשומת הלב בכדי לחוש את התשובה להקדשה למשך כ

  .והיעילה יתהעילא השיטהנבצע את  לא -
  

  השרת מלאכימההשראה והעזרה של המלאך השומר ושל אחד , קריאה לקבלת ההכוונה  – 2שלב 

  )בלבד פעם אחת ,אשר נבחר מראש( 
  )עם הפנים כלפי מזרח, את השלב הזה נבצע ישובים על כיסא(
  –מלאך השומר לזימון ה נוסחהה) א

להדריך , לעזור לי ,כמיהה ואמונה, ת ממך בענווה/מבקשאני , מלאך שומר טהור ומבורך"
את השיטה העילאית והיעילה הזו על כל , כאן ועכשיו, אותי ולהניע אותי בכדי לבצע בהצלחה

   ."לי בכל פעם שתציעאני מודה לך באהבה והכרת תודה על כל מה  . שלביה
  )שניות 45' קסמ(איתו הנעלה איחוד ול המלאך השומר נהייה מודעים לנוכחותו של

  
  



   ):בלבד פעם אחת, אשר נבחר מראש( לקריאה למלאך השרת מקודשתה נוסחהה) ב
כמיהה ואמונה , ענווהבת בפניך /אני מתחנן, .............. מלאך שרת קדוש ומבורך”

בכדי לבצע את השיטה העילאית והיעילה , כאן ועכשיו, השראה ותמיכה, סיועלי  להציע, באלוהים
וכל , ת בפניך להרחיק ממני כל פיתוי שעלול להופיע אי פעם/כמו כן אני מתחנן. לביההזו על כל ש

לי  שתעניקאני מודה לך באהבה והכרת תודה על כל מה .  קושי או ספק העשויים להופיע בדרכי
  “ .עלי השראה ותמיכה תשרהבכל פעם שבה 

  )תשניו 45' מקס( שבחרנו עם מלאך השרת הנעלהאיחוד נהייה מודעים ל
  

  א עם האנרגיה המסתורית של השכינההאיחוד העמוק והמל  – 3שלב 
  )עם הפנים כלפי מזרח, את השלב הזה נבצע ישובים על כיסא(

  :מלאה באמונה בשכינהההכנה ו ,טקסיתהקריאה ה

  ,                        אלוהייםומסתורית המעניקה חיים , מושלמת, אינטימית, שכינה"
לתמוך בי בכוחך , כמיהה ואמונה בקיומך, בענווה ממך ת/מבקשות אותך /מזמןאני 

על , העילאית והיעילה הזו השיטהאת , כאן ועכשיו, האינסופי והמוחלט ולעזור לי לבצע בהצלחה
 .כל שלביה

התמיכה והאנרגיה , ההשתלבות בשלם על כלאני מודה לך באהבה והכרת תודה  
  ".המסתורית והמיטיבה אשר תציעי לי בכל פעם

 ,בתוך מציאות אינטימית ואופורי מרומם, התלהבותבמלא , השתלבות בשלם מצב תודעה טהור שלנהייה מודעים ל 
  )שניות 45' מקס. (ותגבולנטולת  תחושה מדהימה של התרחבותלובאותו זמן ומסתורית עצומה 

  
  והרצון האלוהי יכול האלוהי- הכוח הכל, האלוהי התחושה של החסדו הזימון – 4שלב 

  )עם הפנים כלפי מזרח, את השלב הזה נבצע ישובים על כיסא(
  ).כף יד ימין על ברך ימין –יעשו ההיפך  אנשים שמאליים(מאל כשהיא פונה כלפי מעלה נניח את כף יד שמאל על ברך ש

  
  :חסד האלוהיון הלזימ תדשוקמה נוסחהה) א

מות המסתורית של את ההתגל, ומלאהעמוקה , חזקהבאמונה , כאן ועכשיו, ת/אני מזמן"
יותר ויותר את  עזהבצורה ברורה ו ת בחוזקה להרגיש/אני שואףלאחר מכן תוכי וב האלוהי החסד

   .הפנימירתו ביקומי יצב
שאבינו בצורה עמוקה ומלאה שכל זה קורה בזכות העזרה המופלאה  ת/משוכנעאני 

   ."מציע לי –אלוהים  –שבשמים 
עדינים דרך  של החסד האלוהי בצורה של זרמים אנרגטיים מאוד ריותהמסתולקליטת האנרגיות  נהייה מודעים

  .)שניות 30' מקס( נון צבירתם בגוף וברבדים האנרגטיים שלכף יד שמאל ולאחר מכ
  
  :יכול האלוהי- כוח הכללזימון ה תדשוקמה נוסחהה) ב

את ההתגלמות המסתורית של , ומלאהעמוקה , חזקהבאמונה , כאן ועכשיו, ת/מזמןאני "
בחוזקה להרגיש בצורה ברורה ת /ףתוכי ולאחר מכן אני שואביכול האלוהי -המציאות של הכוח הכל

   .הפנימיביקומי  היותר ויותר את התגלמות עזהו
שאבינו בצורה עמוקה ומלאה שכל זה קורה בזכות העזרה המופלאה  ת/משוכנעאני 

   ."מציע לי –אלוהים  – שבשמים
בצורה של זרמים אנרגטיים מאוד עדינים דרך כף יד שמאל  םאלוהישל יכול -הכוח הכל ות מציאותלהתגלמ נהייה מודעים

  .)שניות 30' מקס( נוולאחר מכאן צבירתם בגוף וברבדים האנרגטיים של
  
  :אנרגיית הרצון האלוהילזימון  מקודשתה נוסחהה) ג

 ת שלהתגלמות המסתוריהאת  ומלאהעמוקה , חזקהבאמונה , כאן ועכשיו, ת/אני מזמן"

יותר  עזהת בחוזקה להרגיש בצורה ברורה ו/י ולאחר מכן אני שואףוכאנרגיית הרצון האלוהי בת
  .ביקומי הפנימי הויותר את צבירת

שאבינו בצורה עמוקה ומלאה שכל זה קורה בזכות העזרה המופלאה  ת/משוכנעאני 
  ."מציע לי –אלוהים  – שבשמים

הרצון האלוהי בצורה של זרמים אנרגטיים מאוד עדינים דרך כף יד של  המסתוריותהאנרגיות  לקליטת נהייה מודעים
  .)שניות 30' מקס(נו שמאל ולאחר מכאן צבירתם בגוף וברבדים האנרגטיים של



  
הפנימי של שלושת  ביקומנו "רוחניתהתמזגות "הקליטה והאיחוד או במילים אחרות יצירת   - 5שלב 

  .והרצון של אלוהים, יכול-הכוח הכל, החסד: האנרגיות האלוהיות
  )עם הפנים כלפי מזרח, את השלב הזה נבצע ישובים על כיסא(

בכף יד זמנית של ההיבטים האלוהיים המסתוריים הללו -בוהזהה והות התגלמלצבירה ול, קליטהנשים לב ל -
  .אדיר שפע אנרגטי של לתחושה הגורמים ,הפנימי ובגופנו ביקומנו םאיחודלשמאל ו

  .אלוהים מתגלם וודרכ ובתוכש ערוץ מיסטי ,במינו דאלוהי מיוח "ערוץ"לאנו הופכים  -

  .של אלוהים המסתוריתשל המציאות בדמות ובצלם  נוצר כל אחד מאיתנושלמעשה אנו מגלים  -

העצום של היקום  השלם שבהר ובלתי ניתנת לתיאו מפוארת לחוויה מודעים בצורה ברורהנהיה  ,לבסוף -
בתוך  )ייעודו מצא את אשר(חלק בצורה מלאה ועמוקה כמשתלבים ואילו אנחנו , פעילהבצורה בנו משתקף 

 .וסהמקרוקוסמהענק של  השלם

עצומת ו מסתוריתה במציאותבצורה מוחלטת ואופורית  משתלביםתוך שאנו , ללא גבול התרחבות נרגיש -
 .של אלוהים המימדים

  .דקות 2 ימשך לב זהחשוב שש
  

  עצמההשיטה    – 6שלב 

  :מקודשתה נוסחהנאמר את ה

  ,אבינו שבשמים, אדוני אלוהינו"
לעזור לנו ברחמיך הגדולים , מלאה ועמוקה, באמונה חזקה, אנו מתחננים בפניך בענווה

והיעילה  לאיתהעי של השיטה האלוהייםבטל על ידי רחמיך העצומים וכן דרך הפירות גם ללכפר ו
אנו מתחננים  . נהיה ראויים לעונשך, שאנו בני האדם ,שגורמים לכך והעוונותכל החטאים את , הזו

שנהיה כולנו ראויים לא לעונש אלא לסליחתך , בזכות רחמיך האינסופיים, בפניך לעזור לנו
, והכרת תודה אלוהיתתקווה , כשאנו מלאי אהבה ,תמיד יחדיו, אנו מתחננים בפניך.  וחמלתך

  .הזה םהייסורי את גביע, לעולמי עד, בני האדם, ק מאיתנולהרחי
   !"אמן! אמן! אמן. בארץ ןכמו בשמים כ, רק רצונך יעשה תמיד

מאלוהים בצורה של זרם אנרגטי עדין מתפשטת בישותנו ומגיעה אשר  המדהימה, תשובה המסתוריתנהייה מודעים ל
  .אזור העליון של הראשהמלמעלה למטה ונכנס אל הגוף דרך  נע אשר, מרומם, מאוד

  
   –הביצוע של השלב השישי 

  .קדימהמכוונת הכף היד לבין מפרק המרפק בין  °60-כזווית של כך שניצור נרים את זרוע יד ימין  -
, יכול- הכוח הכל, החסד: האלוהיות המלאה והאינטנסיבית של שלושת האנרגיות, נחוש את הקליטה המתמשכת -

מתפשטות ולאחר מכן באופן מסתורי ומתמזגות הן מתאחדות נחוש כיצד  . דרך כף יד שמאל, האלוהי והרצון
 .שפע אלוהייוצרות תחושה של ישותנו כך שהן של ובשכבות המעודנות בגוף 

בתמונה של כדור הארץ ונבטא , מבלי למצמץככל הניתן ו עיניים פקוחותעם ה, שלנולב התשומת נקבע את  -
שכל ההיבטים האלוהיים הללו יכוונו בזרם בלתי פוסק כך  העוצמה- רבת צורה מתמשכת את הכוונהובבנחישות 

של כדור ) ההילה(סביבה האנרגטית המעודנת ה אל עוצמה-רבת כמזרקה ,ואצבעותיההימנית  ינודרך כף יד
 .הארץ

אשר , שות שלנוהמתמשכת של ההיבטים האלוהיים הללו דרך הילהתפשטות  ונהייה מודעיםנעצום עיניים  -
 .ותהאנרגיות האלוהיות מתגלמ הדרכאשר  אלוהי ערוץלהופכת 

דרך העזרה , את העיניים ונקרא כהרף עיןנפקח אנו , שנבחין בדעיכה של ההיבטים האלוהיים המשולבים הללוכ -
או (ת חדשות של ההיבטים האלוהיים המסתוריים הללו יווהתממשולזרם מתמשך של הופעה , המגיעה מאלוהים

ושל  יכולה של אלוהים- כלשל ההתגלמות של המציאות ה, של החסד האלוהי האנרגיותשל , במילים אחרות
 ).אנרגיה של הרצון האלוהיה

שאנו משאירים דקה תוך ) דקות ביום ראשון 29דקות או  19( שיטהת לינמשיך כך עד סוף תקופת הזמן המוקצ -
 .אחת בשביל השלב האחרון

  )דקות ביום ראשון 15-ו השבועבמהלך דקות  8חשוב מאוד ששלב הזה ימשך לפחות (
 

 

  
  
  
  



  אלוהיםכלפי הכרת תודה של ביטוי  – 7שלב 

  )עם הפנים כלפי מזרח, את השלב הזה נבצע בעמידה(
  :להכרת התודה מקודשתהנוסחה ה

   ,אבינו שבשמים, דוני אלוהינוא" 
  . אנו מודים לך בענווה והכרת תודה על שהקשבת לתפילותינו הענוות והכנות

  .ברחמיך הגדולים, בני האדם, ה והכרת תודה על כך שאתה עוזר לנואנו מודים לך באהב
  .יתהלל שמך לעולם ועד

   !"אמן! אמן! אמן
  .בכל פעם שאנו מודים בצורה כנה לאלוהים, בישותנו מלמעלה למטהשמתפשט , נעלה, נרגיש זרם אופורי

  

  )נרות 25( של הקדשת הפירות של מנחת האור מקודשתה ההנוסח

   :עם הפנים כלפי מזרח, בעמידה האת הנוסחנאמר 
אלוהים הטוב הבפני  ת/מתחנןאת האור הזה בשלמותו ואני , כאן ועכשיו, ה/אני מעניק"

, אלכימית ולעשות לו טרנספורמציההאור שלו להעביר את האור הזה בדרך מסתורית ומלאכי 
, רת מלאכיומי ייתן ובעזרת רצון האל ובעז  .למלכות השמים, בכדי שהוא יגיע לעולם הבא

אור מיטיב ומסתורי אשר  ,בשלמותה ,האנרגיה של הלהבות הללו תהפוך ולאחר מכן תישאר
כל החטאים והעוונות אשר גורמים לנו להיות ראויים של  םלוטיולב תםיתרום במלואו לכפר

                                                                            ".לעונשו של אלוהים

  :נוסחההההקדשה הזו תסתיים עם 

   !"אמן! אמן! אמן! כה יעזור לנו אלוהים"
  .אבל תמיד לפני חצות הלילה, בכל שעה, יוםמאנחנו יכולים להדליק את הנרות הללו יו

  

  של הקדשת הצום מקודשתה נוסחהה
בסיטואציות (ק מים אך ור נשתהזה מן זבמשך . 6:00ועד ליום שבת בשעה  6:00ביום שישי בשעה  ילהצום מתח

  .)רוליאהיוגית אמ שיטהאת הלבצע יוצאות דופן אפשר לקחת צמחי מרפא או 
                       :הבאה להקדשה נוסחהמר את הנא 5:50ביום שישי בשעה 

את כל הפירות המסתוריים של הצום הזה בצורה שלמה ובלתי , כאן ועכשיו, ה/מעניקאני "
ת באותו הזמן בפני האלוהים הטוב להעביר בשלמות את /ןאני מתחנ . מותנית לאלוהים

גיות המיטיבות אשר האנרכל בכדי ש, אלכימיתתוצאות הצום ולעשות להם טרנספורמציה 
כאשר הן מוצעות כמנחה לאב , אל מלכות השמים, יגיעו אל העולם שמעבר, יתחוללו בדרך זו

יבות הללו יהפכו ויישארו בשלמותן כוח כל האנרגיות המיט ,מי ייתן ועל ידי רצון האל . השמימי
ם יביחד עם החסד והרחמים האינסופי, במלואו יתרוםלאחר מכן אשר  ונעלהמסתורי  ,מיטיב

להיות , בני האדם, לנושל כל החטאים והעוונות אשר גורמים  םולביטול תםלכפר, של אלוהים
                                                                                ."לעונשו של אלוהיםראויים 

  :נוסחהנסיים את ההקדשה עם ה  

  !"אמן! אמן! אמן! כה יעזור לנו אלוהים"

 

מתחילה בשביל כל אחד ברגע שהוא שומע עליה ותמשך ללא הפסקה עד " לא אפוקליפסה"התכנית העולמית 
  .כולל, 2014בדצמבר  29- ה

  


