
 

 

 
 

 הסיפור של דוב
 

 
 אמא.-באה אלי ה 13.5.2001 ב
 

הדבר קרה על גבעה בגלסטברי, אנגליה, לאחר שבמשך שלושה ימים הלכתי בבריכה המקודשת של האלה, 
הממוקמת למרגלות הגבעה, והצהרתי בפני אמא אדמה והבריאה כולה כי ברצוני לשמש ככלי לשירות האלה 

 מפגש שעתיד לשנות את חיי.בעולמנו. ואכן, באותו הלילה, חוויתי 
 

היה זה לילה מקפיא. טיפסתי במעלה הגבעה אל מול רוחות עזות ומקפיאות דם, והגעתי, קופא מקור אל ראש 
אמא, ומסרה לי כי היא -הגבעה. שם, נתגלתה אלי ישות אדירה, מרהיבה, ועצומה. היא הציגה את עצמה כה

 , האלה הגדולה, אל האנושות ואל פלנטה ארץ בכלל.מבקשת להחזיר דרכי את האנרגיות של האם הקוסמית
היא הסבירה לי כי אני אהיה ההתחלה של רשת גדולה שתתהווה סביב, סביב לאמא אדמה, כמו חיבוק הולך 

 ומתעצם של אהבה. 
 

פילח אור גדול ובוהק את השמים, כמו ברק אדיר, האדמה החלה לרעוד תחת רגלי,  -ברגע שהסתיים ההסבר 
מקפיאות העזות שנשבו קודם לכן פסקו באחת. שבריר שנייה לאחר מכן, חשתי פתאום את הראש והרוחות ה

שלי נסדק ונפתח, וכל הרוחות, הזעזועים והאורות נכנסו פנימה לתוכי! החוויה היתה מהממת, מופלאה 
 ומזעזעת.

 
אורות מבחוץ ומבפנים מספר שנית לאחר מכן, בדיוק כפי שהפסיקו הרוחות, כך הן גם חזרו לצרוב את פני. ה

 אמא היתה בתוכי. כעת שמעתי אותה מבפנים ולא מבחוץ.-נעלמו, וה
 

כשהתעשתי, הדבר הראשון שהצלחתי לשאול אותה הוא "האם את מכשפה?" והיא ענתה לי את התשובה שלא 
 אשכח לעולם : "זה תלוי כיצד אתה מגדיר חכמה".

אמא, מדוע אני יושב כאן ברוחות המקפיאות. עניתי לה כי אני יושב כאן היות וכאן החלה -אז, שאלה אותי ה
 שיחתנו. תשובתה לכך היתה שהיא כעת בתוכי, ואנו נהיה יחד בכל מקום.

 לכן, את המשך השיחה המשכנו על ספסל נמוך למרגלות הגבעה, במקום מוגן מהרוחות.
ניתן לקחת מקל בוער אחד ולהדליק אותו עוד  -תת אותה לאנשים, ושהיא כמו אש אמא הסבירה לי שעלי ל-ה

אמא תישאר עימי, וכך גם אצל -ועוד מדורות, ואין הדבר גורע כלל  מהאש המקורית, למרות הנתינה. כך גם ה
ן אצלם. לעומת זאת, מי שיקבל אותה ולא יית רהם יתנו אותה והיא תישא -אלו שימשיכו את הדרך אחרי 

 אמא תעזוב אותו.-לאחרים, בתוכו תדעך האש וה
אמא. התקבלו הוראות מדויקות שעלי ועל -אמא, סבב סביב בניית הרשת של ה-המשך השיחה המאלפת עם ה

 כל מי שמבקש להיות חלק ברשת, לבצע.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


