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פרולוג

אני  ודרכו  הפיזי  עולמנו  את  יקום שמקיף  הוא  הרוחני  העולם 

יכולה להקשיב ולשוחח עם "נשמות אור" שמסייעות בהתפתחותי 

הרוחנית ולקבל מהן כלים ושיטות רוחניות. 

הרובד  שונים:  ברבדים  הרוחנית  התפתחותי  את  מתאר  הספר 

הראשון הוא הדיאלוג ביני לבין ַמאֹוְרָיה מדריכת האור שלי; הרובד 

השני הוא הקשר הרוחני ביני לבין המדריכות הרוחניות שלי, שליוו 

הרובד  הממשי;  בעולם  שלי  וההתפתחות  הלמידה  במהלך  אותי 

האחרון מתאר את הקשר בין נשמתי לנשמות מטופליי, שחוו ייעוד 

רוחני ושינוי בחייהם באמצעות "שיחות האור".

הספר עוסק באנרגיית אור אלוקית שמלווה כל יציר בריאה, 

מאוריה  של  הדרכתה  בעזרת  קיבלתי  אותה  האור"  וב"תורת 

רוחני  ידע  היא מאגר של  האור"  "תורת  הרוחני.  במהלך מסעי 

ומלמדת  מטפלת  מתקשרת,  אני  שבעזרתו  הנשמות  מעולם 

בקורסים השונים. 

לאחר  לחיים  באשר  מהותיות  רוחניות  שאלות  מעלה  הספר 

תדר  מהו  האור,  ישויות  מהן  ומסביר  הנשמות,  עולם  המוות, 

הקשורים  שונים  נושאים  ועוד  רוחניים  טיפולים  מהם  אנרגטי, 

להדרכות רוחניות.

האור הוא חלק מכל אחד מאיתנו ויש לו השפעה אדירה על 

חיינו. בחרתי לספר את תורת האור, בתקווה שגם אתם  מהלך 

הקוראים תוכלו לגלות את ייעודכם האמיתי ותמצאו את האור 

שבתוככם.
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העיקרון הבסיסי בתורת האור הוא שכל נשמה החוזרת למחזור 

להיות  שלנו  היכולת  ייעוד.  עם  מגיעה  בעולמנו  נוסף  חיים 

מודעים לייעוד הנשמה תוביל להגשמת ייעודה, להקרנת אורות 

מעגלים  ולסגירת  הנשמות  ובעולם  בעולמנו  רבים  אנרגטיים 

אנרגטיים בעולם הנשמות.

את ַמאֹוְרָיה, ישות האור המדריכה שלי, פגשתי לראשונה בחלום 

ששינה את חיי. היא אמרה לי שנבחרתי ללכת בדרכה הרוחנית, 

הרוחנית.  התפתחותי  במהלך  אותי  ותדריך  שתלווה  זו  ושהיא 

תחילה הופיעה ַמאֹוְרָיה בפניי כקול שדמה לקולי שלי – הייתה 

בו רכות כמו גם עוצמה חודרת שצמררה את גופי. החלום והקשר 

עם מאוריה גרמו לי להבין, שבתהליך שחוויתי קיבלתי את יכולת 

התקשור ושזכיתי במתנת שמיים ייחודית. 

לאנשים השואלים אותי כיצד אני יודעת שהתקשור שמתקבל 

אכן נכון, אני מסבירה שהדברים הנאמרים לי מחלחלים לתודעתי 

כאמת לאמיתה.

לי:  אמרה  היא  מאוריה  עם  הראשונות  האור  משיחות  באחת 

מחזור  בכל  עוברת  נשמה  שכל  חוזר  מסע  הוא  הרוחני  "מסעי 

חיים. עבורך דפנה, חוויית הלמידה עימי היא שלב חשוב במסעך 

הרוחני." 

"אני מוכנה ושלמה," עניתי בקול נרגש.

קרן אור כחולה עברה ביני לבין מאוריה, נחציתי מגופי וחשתי 

את  ראיתי  שבה  הראשונה  הפעם  את  שוב  חוויתי  כנוצה.  קלה 

מאוריה בחלום.

"ברצוני לספר באמצעותך על החיים שהיו לי," אמרה מאוריה.

הרגשתי שניצוצות אור ממלאים את נשמתי. ידעתי שמעתה 

והלאה מהות חיי וייעוד נשמתי הוא לספר את סיפורה של מאוריה 

ולהיות מוארת בהשראתה.
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הרוחנית שלי,  המציאות  יחד, את  שוזרת  אני  מוארת  בספרי 

עתיר  הרפתקאות  כסיפור  בתקשור,  שקיבלתי  והידע  החוויות 

דמיון ויצירתיות. 

בכל פעם שיופיע סימן מיוחד בספר, תוכלו ליהנות 

מחוויית קריאה משלימה, ראו פרטים בעמוד 6.

אם תרצו לשמוע את החוויה, היכנסו לאפליקציה 

בסימניה 9 לפי מספר העמוד.


