
  
 
 

  7363970-074|    2998548-052|   חריש    9/26רח׳ הזית 
habaitcm@gmail.com  |    

www.dr-bracha.co.il 
 
 

 
 

21/6/2021 

פת על  מתהווההכרזה  לחוכמה  הבית  של  רשמית  קריאה  ו  יחה 

 .זה להצטרפות תחת גג

 ; בני ישראל אהובים

 ;קהילת הבית לחוכמה מתהווה חברי

א לברך  שמחים  אטלנטהאנו  הנעלמה  העוצמה  בשם  על   תכם 

 ולתוכניות הבית לחוכמה מתהווה.  הצטרפותכם לקהילה שלנו

ולהכריז על פתיחת שער חדש,   עבורנו להיות במעמד זה  איזה אושר  

על    העוצמה הנעלמההמייצג את  הבית לחוכמה מתהווה     שלשער  ה

 הפלנטה. 

נפר האמת    ;לפניכם  שהכל  ה   כל  הנאצל  האחדמהמקור  תיבה  , 

 שימה.. אתם יכולים להתחבר אליה היום עם כל נהסודית של אדוני

 .כמה מבורכים אתם אהובים

 . אנו שמחים עבור כל מי שמוכן להיכנס בשער זה

 .םקבלו אותה בלבבכ האינסופית. קבלו את אהבתינו 

 מהמקור הנובע    אור ראשוני,  באור של קדושהכל מי שנכנס, נעטף  

 . האחדמ

הנעל העוצמה  אבותאנו  אבות  אטלנטה  העתיקים,  כםימה,   ,בני 

אמונים   שמצטרף נשבעים  מי  לחוכמה    לכל  הבית  של  הגג  תחת 
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ומסכים   יכולהבפוטנציאל    להכירמתהווה  ולצעוד    –  O  –שבו    כל 

 .לצידנו

 .מימדים נעלמים ,כותלממ ,נוסיםיוקיא נשחה ונחצהביחד 

רביםב גשרים  נעבור  הפוטנציאל    תקרות  נפרוץ  ,  יחד  את  ונגלה 

  .ח שלכםמוהבעזרת עוצמות הטמון בכם 

נצלול   גבוה  ה  יחד  הכי  ונטפס  עמוק שאפשר  עבר  כי  אל  שאפשר 

 .  100 -הקומה ה

 . אור ראשוני, הממד של מימדים הקדושיםאז יפתח השער אל ה

 .כמה אושר זה לדעת את העוצמה שלי

ביחד נשחה באגם האושר של הממד הקדוש, נטעם משיקוי חיי הנצח  

 י החיים החדשים.ונטעין אושר זה בזרע

תחזקו את השדה בעזרתכם, נמתח את כיפת הזהב מעל ארצכם,  

 שלכם. כך תביאו שלום לכם ולעולם. טיהמגנ

מציאות  בוראים    אתם    .שלכם  אתם החלוצים אשר תשנו את העולם

אתם מנהיגי המהפכה  .  שליאתם אדוני האבולוציה האדונית  .  חדשה

זה   בית    תבראו תחת  אתם  .  השקופה של ארגוני המחר החדשים

 . ועבור האנושות כולה, עבורכם עולם טוב יותר

 .נעלמההעוצמה ה שלאתם עמוד האש הבוערת 

ת, יחידה אחת,  קהילה אח ת,  משפחה אח  ,בהמוניכם כעם אחדבואו  

 ת.רשת אח ,שדה אחד
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  אכפתיות,   ,עוצמתי בעזרת מודעותושדה חזק    ונבנהואו יחד איתנו  ב

 .כל יכול שלכםהפוטנציאל  להכיר באומץ  ו ות  נרסק , חדשנות,  חלוציות

א,  בואו ותביאו  הראשוניתשפיעו  האור  שהיא   ת  המטרייה  תחת 

הבשורה   את  להביא  מנת  על  הבית,  קהילת  של  המקודש  המשכן 

 לארבע כנפות תבל.

מדהימה של גנים אציליים, מעין שרשרת הפועמת רשת    אתם טווים

 .את נשימת כל חי האחדאת הפעימה של האור הראשוני, 

 . אתם כל כך מבורכים.קבלו את אהבתינו 

הנ גאיםע אנו העוצמה  שלנו  שאתם חלק מהקהילה    למה אטלנטה 

 .כול-קהילה של אמת

 .שמחים ללוות אתכם ולהיות לצידכםאנחנו 

 . הכנה ווברכתנקבלו את אהבתינו 

 

 אטלנטה  (אלמהעלמה )נהעוצמה הנ

 

 

 

 

 

   


