
  

  ד"בס
  

  של גליה המסרים
  

  ה"לזכרה של שולמית גד ע

  ע"תש, ד בתמוז"נפטרה י
  ' שתחיאמה של גליה

  

  הקדמה מדניאל האוטיסט 
אישה , ה הייתה אישה מחפשת אמת" של גליה עאמאה

דרך ,  גליהבתהדרך .  שכל כולה נלחמה על האמת

היא חזרה בתשובה ונהייתה בעלת , הכתיבה עם גליה

היא לא , ה ולתורתו"קרובה לקב, תשובה אמיתית

ושמרה על המצוות , עשתה פעולה בלי לשאול רבנים

עד יומה האחרון היא עבדה למען . באהבה ובקפדנות

  .עם ישראל

 בתהויחד עם , אמיתית'    שולמית גד הייתה חסידת ה

והצליחו , גליה  הן החזירו הרבה יהודים בתשובה שלמה

ובטוח , קווה לעתידלתת להם ת, גם לחזק אלפי יהודים

שהיא יושבת בהיכל הצדיקות בגן עדן תחת כנפי 
  .השכינה

אין צורך להרבות במילים על כל מה ששולמית גד    

כי החיים שלה ממשיכים דרך , עשתה בחיים שלה

אשר ממשיכים להחזיר ',  שתחיבתההמילים של גליה 

  .ולחזק יהודים מאמינים, יהודים בתשובה

  .יהי זכרה ברוך
  

   מהמסרים של גליה לקט
  

  כמו בתקופת הנביאים
, המסרים מן האוטיסטים ופגועי המוח,  יקרה שליאמא

אשר היתרו והיתרו בעם , מזכירים את תקופת הנביאים
ישראל ומאחר שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן 

העם טעו , לחזור בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם
 בכוחם לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק ואין

  .להתגשם
, ונחתו על עמינו ייסורים קשים, וכאשר קרו הדברים    

הבינו עם ישראל שכל דברי הנביאים היו , חורבן וגלות
כי מידת הדין כבר  !אך הכל היה כבר מאוחר מדי, אמת

הגזרה אז יצאה . החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לסגת
ונותר היה רק לבכות על עם ישראל בשמים ! לפועל

  .  יש קצת דמיון למסרים שלנו פגועי המוח.בארץו
אזי , ל קורה והלוואי שלאובקרוב כאשר יראו שהכ     

יוותר לנו רק לבכות ולבכות ולהתפלל לאבינו שבשמים 
כדי להפסיק את הפורענויות ', שירחם עלינו ולשוב עד ה

  . הקשות המתרגשות לבוא עלינו
  

  סוף עולם השקר
החטאים הרבים שיש   . הסופיהעולם בפני תיקונו, אמא

העוולות הרבות וכל הרוע ימחק בקרוב על , בעולם הזה
גם בזמנים הקשים מאוד שיהיו כל כך . ידי מירוק כואב

שפע גדול . מי שצדיק וחסיד יעבור הכל בקלות, בקרוב
רבים לא יוכלו , מתעתד לרדת לעולם הזה כל כך בקרוב

יש . הזהלעמוד בקדושה העצומה שתרד בקרוב לעולם 
, תהליכים מאוד מואצים לגאולה הכללית של עם ישראל

  !אלי' ומי לה, יש תהליכים של בירור גדול

  
יהיו . יהיו במחנה אחד והשאר במחנה שני'  כל יראי ה
הקדושה . אחד של קדושה ואחד של טומאה: שני מחנות

תנצח וכל מחנה הטומאה והסוגדים לטומאה וליצרים 
  .תרקרוב ביועתיד ה ב,ימחק

  
  לחזור אליו באהבה

כי בקרוב ביותר , כולנו חייבים להעיר מיד את הנרדמים
, יתחיל כל העולם הזה לגעוש כמרקחה עצומה ואיומה

כמו בסיר לחץ אחד גדול ואנחנו נהיה עדים בקרוב ביותר 
בקרוב ביותר הכל יתחיל  . לגילויים מדהימים ועצומים

 והיא ותפרוץ מלחמה איומה בארץ ובעולם, להתרחש
כל הזמן ימשיכו . תהיה הבירור הראשון והכואב מאוד

  .בירורים נוספים עם הפוגות
כולנו חייבים לעמול  ! זה זמן חרום לעם ישראל היקר    

ִידון , למען הצלת הכלל וכל מי שיכול לעשות ולא עושה
 אפשר  מיוחד בו עדיין זה זמן ! בשמים בחומרה יתרה 
זוהי עת  , מאבדון שראל  נשמות רבות של עם י להציל 

  .הזמן עומד להיגמר! רצון
השקט השורר היום בעולם הוא השקט שלפני הסערה   

לא יהיו  !  יתפרץ כמו הר געש שלא יודעים מתי, הגדולה
זה יפרוץ פתאום ויהיה מצב מאוד , סימנים מוקדמים

אחרי הזמנים הקשים תבוא גאולת , לא להתייאש  .קשה
שלא ידח !  היקריםואחיותיי אח, היכונו! עם ישראל

אל ! חפשו אמת, חפשו דרך! בואו! מאיתנו נידח
  !התעוררו! שארו רדומיםית

משמים מקבלים , אנחנו בעת רצון. בידינו לבטל את הגזירות
מי שעוזר . היום כל יהודי שירצה לחזור לאבינו שבשמים

  .  אדירה ועצומה ביותרלעצמו מקבל עזרת שמים
עלו מהר שמא :  היקריםואחיותילאחי זו קריאה אחרונה    

לא יהיה זמן אחר ! עכשיו, התעוררו במהירות! לא תספיקו
, אין אחרת, היא הדרך היחידה והאמיתית' רק דרך ה .כך

הקדוש ברוך הוא , כעת זה זמן נהדר לכך  !מהרו פן תאחרו
כל אחד , בנועם, נותן לנו לכולם הזדמנות לחזור אליו באהבה

!  זו תחלוף בקרוב מאוד והכל ישתנהתקופה! בקצב שלו
אנחנו חייבים לעשות את הצעד הראשון ומשמים ימשיכו 

  ! ויגישו לנו את כל העזרה הנדרשת
  

  תפילה
 ולקרוא הרבה תהילים בזמנים קשים אלה 'החשוב להתפלל ל

, להתפלל לאבינו שבשמים! וגם שיר השירים אשר לשלמה
  . לבכות אליו ולבקש שירחם על עמו ישראל

התפילה יכולה לשנות גורל של . לתפילה יש כוח גדול מאוד   
לפעמים תפילה יכולה לגרום לכך שאדם ינצל ! בן אדם

התפילה פותחת שערי . תפילה יכולה לבטל גזירות! ממוות
   .שמים לרחמים על ישראל ויכולה להגיע עד כסא הכבוד

  

 מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן"
  ..."הנביאים וניתנה לשוטים

  )בבא בתרא יב(
  

   לשמיעת המסרים03-977-00-77חייג 
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  .נא להעביר הדף הלאה, לזיכוי הרבים
  

  הדף טעון גניזה

  

  ,התשובהל הנביאים כולן צוו על כ"
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  ).ז"ם הלכות תשובה פ"הרמב( 



  תהילים
 עם מעוררים רחמנות שמים על מי שקוראים תהילים ועל כל

 לראות מה עושה קריאת ספר תהילים אמאלו יכולת   !ישראל
כמה ! היית עוזבת הכל וקוראת כל היום רק תהילים, בשמים

  . אורות זה מדליק בשמים
  

  צניעות
וכשהולכים ללא , יש מסביב לעם ישראל חומת הגנה רוחנית

בגדר הרוחנית , זה גורם לפירצות נוראיות וחורים, צניעות
בכוח הצניעות  . ואז כל מי שרוצה ניכנס ונוטל,המקיפה אותנו

לסגור ולצמצם מאוד את כל החורים הענקיים שנפערו בגדר 
שה ובת ישראל אשר תקבל יכל א. ובחומת עם ישראל ובהגנתו

תסתום פירצות ענקיות שנפערו ותעצור בעד , על עצמה צניעות
כוחות הטומאה להתקרב לישראל ולגרום לו לצער יומיומי 

המגן על הראש , כיסוי ראש זה כמו כובע פלדה  !מתמשך
כך זה שומר רוחנית מפני פורענויות וגזירות , בעת המלחמה

  .קשות
  

  עמלק
 רק מחכים להזדמנות הראשונה לבלוע סביבנוכל העמלקים 

 השקט .הם אורבים לנו בשקט כמו לטרף, אותנו חיים
בקרוב , הוא לפני הרעש הגדול מאוד, המדומה הזה פתאום

,  ירצו לכלות אותנו כמו בכל דור ודוראויבינו כשכל -וד מא
לכן תגידי לכל אחי ואחיותי   .ה יציל אותנו מידם''ורק הקב

 וצאו למערכה על םמותניישנסו ! אזרו כח! קומו, היקרים
 -והנשק היחיד שלנו במלחמה הזו הוא .  האכזר הזההאויב

  .ומצוותיו' תורת ה
הקדושה ' בשמים ואל תורת הכל יהודי שישוב אל אבינו ש   

יציל , ויקיים מצוות התורה הקדושה וילמד תורת קודש
אל , אנא! המונים מאבדון וכמובן את עצמו ובני משפחתו

קדמו את הבאות מוכנים וחמושים , תמתינו באדישות לבאות
ותביסו את כל , כך תהיו מוכנים אלי כל קרב', במצוות ה

  .ם לכםילח' כי ה, אויבי ישראל כהרף עין
כי , כל יהודי שחוזר בתשובה מציל המונים ללא קרב   

אם נהיה חיילים נאמנים , ה יבוס צרינו מפנינו כהרף עין''הקב
אם יתקרבו . מותר לי להגיד שהכל תלוי בעם ישראל  .שלו

  .לאבינו שבשמים לא תהיה שום מלחמה
  

  גאולה
אך כפי . יתברך' זה דור שיזכה לגילוי משיח בעזרת ה

אלא אם כן ימהרו , רבים לא יוכלו לזכות לכך, תי לךשאמר
שיוכל לקבל את השפע , לבנות את הכלי הרוחני שלהם

אמא . והאורות המתעתדים לרדת לעולמנו בזמן הקרוב ביותר
כל אחד יעשה מאמץ עילאי לנסות , תאמרי לכולם שאין זמן

על תכלית , לחקור ולדרוש ולחשוב על תכלית חייו בעולם הזה
עד שיקבל , שישאל למה ולמה ולמה,  בכלל והוא בתוכוהעולם
היום יותר , חובה לחקור ולדרוש, לא להיות אדיש. תשובה
כדי להגיע לתשובות ולהתקרב לאבינו שבשמים שכה , מתמיד

כל , יתברך יוכלו לשרוד' רק המתקרבים לה  .אוהב אותנו
מזכי הרבים הם חיילים מאוד   . השאר יעלמו כלא היו

הם המחיים את , ומובחרים בקרב האחרון הזהאמיצים 
  . חיים-הם משקים אותם מי , הצמאים והמיואשים

יהיו נסים ונפלאות שַעין , היכונו, הגאולה כבר ממש בפתח   
, זמן גאולת עם ישראל הגיע. לא ראתה ואוזן לא שמעה

  .'אושר נשגב אך רק לקרובים לה, שמחה גדולה בקרוב
  

  ייסורים
. עולם הזה על ידי ייסורים וסבל לפעמיםאנחנו מתקנים ב

הייסורים מאוד ממרקים ומזככים , הכל לטובה ולברכה
ושהנשמה לא , ותפקידם חשוב בתיקון האדם עלי אדמות

כי שם הסבל הוא הרבה יותר , תסבול בעולמות העליונים
בתוך הגוף אין מודעות לכל . קשה לאין ערוך ולאין שיעור

ונים העצומים שאנו מתקנים הדברים החשובים ולכל התיק
רק , שזכינו לתקן' ברוך ה. בהיותנו בתוך הגוף הגשמי שלנו

כי החיים והמוות רק בידי שמים ומשמים , כנס לפחדילא לה
רק . יודעים ומחליטים כמה על כל אדם לחיות בעולם הזה

רק להתחזק , ה יודע הכל וברור שהכל לטובה ולברכה''הקב
גם , צב של עם ישראל היום קשהכי המ, 'בהבאמונה ובטחון 

  . האישי וגם הכללי וכולם זקוקים לחיזוק ועידוד ובטחון בשם
  

  ?מישהו שאל אותי למה האדם סובל ייסורים: אמא
למרות כל הסבל אני יודעת , אני שמחה ומאושרת: גליה

לנו כנשמה פרטית ולנו כנשמה כללית של , שהכל רק לטובה
נים הללו הם לַקֵרב את ואל תשכחי שכל התיקו, עם ישראל

כל . ה בקרוב''גאולת ישראל השלמה וגילוי משיח צדקנו ב
תיקון קטן ועוד תיקון קטן ביחד הם תיקון גדול של כלל 

וכל אחד מישראל מתקן תיקון קטן ומדרגה אחת וכך , ישראל
יהיה לנו תיקון גדול וַקרּוב הגאולה ומדרגות רבות רבות 

אל הגאולה המיוחלת , רךיתב' העולות מעלה מעלה בית ה
  . לקבל הכל באהבהאמא. והנכספת בשמים ובארץ

  
בכל רגע של חיים ובכל שניה של חיים האדם יכול לתקן    

צריך להבין שכל , תיקונים עצומים ונשגבים שַעִין לא תשּורנּו
  . ותיקון ותפקידןניסיוצער הוא 

הצרות והייסורים הם מאוד קשים ואם האדם עומד    
י כך ''הנשמה זוכה ע,  הקשים של הייסוריםתנובניסיו

יש , הייסורים עוזרים לפרט וִלְכַלל ישראל. להארות עצומות
זה מכפר המון , מעלה עצומה בקבלת הייסורים באהבה

  .עוונות מכל הגלגולים
  
הם באו , לכל כלל ישראל יש תפקיד חשוב בעולם הזה   

ורק , חותםיתברך כדי להצליח בשלי' לעולם הזה בשליחות ה
יתברך וקיום מצוותיו תעזור להם למלא ' דבקות בה

ולכל נשמה יש שליחות המיוחדת , שליחותם נאמנה ובהצלחה
, אין כמובן רשות להסביר בשכל כי הנשמה יודעת הכל, רק לה

כל הייסורים . כי זה המבחן, אבל חייבת להיות הסתרה
 .שהאדם עובר הם רק לטובה ולברכה לעצמו ולכלל ישראל

צריך לקבל הכל באהבה ולהבין , אסור לו לבעוט בייסורים
ובזכות , והחיים בעולם הזה הם ברי חלוף, שהכל לטובה

תקופת זמן קצרה יחסית בעולם הזה זוכים לֶנָצח נצחים של 
האם כדאי להפסיד את כל , תענוגות ואושר עילאי ואין סופי

  ?זאת
  

  מלחמה
ובמלחה הזו , רובמלחמת הענקים בק, מלחמת גוג ומגוג בפתח

כל הגיבורים , כל כוחות הטומאה יעלמו, כל הענקים יפלו
אחד ויחיד ,  לנו רק מלך העולם אין מלבדוריישא. יובסו

  .ַהשולט בכל
  ?האם אנחנו יכולים לבטל את המלחמה : אמא
אך אם ישובו לאבינו שבשמים , זו גזירה,  לאאמא: גליה

  ! ידיתכל הגזרות יתמוססו מ, המונים מעם ישראל
הסבל גורם לבני האדם השוגים בהבל ובריק להתבונן    

לחשוב אחרת על החיים ולא לשקוע רק בתאוות , סביבם
כל השבויים בידי התאוות . הגשמיות הרגעיות והמטופשות

, טרא אחרא אינם משכילים להבין את מצבםיוהס
כי הנשמה שלהם מאוד עצובה מכך , מסתובבים מתוסכלים

 עלי םיעוד  למלא את שליחותם ואתשאינם מצליחים 
כיצד יתמודדו עם הבושה ? מה יגידו ביומם האחרון. אדמות

העצומה והאיומה אשר תציף אותם בתום חייהם כאן עלי 
כאשר יתברר להם שהם החטיאו את מטרת בואם , אדמות

  ? לעולם הזה מבלי יכולת לשנות זאת לעולמי עד
שייכת רק לעולם המנוחה ! בעולם הזה אין זמן למנוחה   

אך מי שלא , לעולם שכולו טוב אחרי שעוזבים כאן, המנוחה
  .הכין לו צידה לדרך יישאר רעב ומסכן ואומלל

  
. לסמוך ולבטוח על אבינו שבשמים שהכל רק לטובתנו בלבד   

אין . שהיתה תמיד ושתהיה תמיד, זו ההגנה הכי טובה שיש
ט בארצנו הסתיים זמנם לשלו, שלום עם הערבים ולא יהיה

ויפחדו ! עליהם' חיתת ה ובקרוב ביותר תיפול, הקדושה
זה סוף הזמן שניתנה . נלחם לנו' מאוד מישראל ויבינו שה

וכמו חיה פצועה הוא מנסה בכל , רשות לישמעאל למשול
  !אבל בקרוב יפלו וימחקו מן העולם, כוחו להתקומם



כל הר הבית החרב והמאוכלס על ידי , הכל יתרחש במהרה   
יתנקה מכל , זרים וגויים המטמאים אותו בשיקוציהם

טומאתו הנוראית ומכל שיקוציו אשר יעלמו כלא היו ויבלעו 
הר הבית כולו יזדכך ויתכונן ! באדמה וימחקו לנצח נצחים

  .אני רואה את כל ההכנות הנהדרות! לבנין בית המקדש
כל הרקיעים , המלאכים מכינים, בשמים יש תכונה עצומה   

בקרוב גאולת עם ישראל ! הכרוזים מכריזים, יםמתקשט
 השמים מלאים מלאכים המגינים עלינו ברשות  !השלמה

אמא !  ילחם לכם ואתם תחרישון'ה.  אלינו'שמים ובאהבת ה
ולא כוחי ועוצם ידי יעשו את החיל , זה מה שהולך לקרות

כוחות השמים מקיפים אותנו מכל עבר והשמים מלאים . הזה
כי מן השמים , ן הם ירעידו את כל הארץבבוא הזמ, בהם

רק , אין לחשוש ולא לפחוד מכלום! ילחמו לעם ישראל
ובתורתו הקדושה ובכך ניוושע ישועה ' להתחזק בדרך ה

  .גדולה ברחמים גדולים
  

  !חבלי משיח
לפני , אנחנו לפני גאולתנו השלמה והכה מיוחלת,  יקרהאמא

 ויש שיותר הלידה באים צירים ויש שיולדות יותר בקלות
ככל שיחזרו יותר . הכל דומה ללידת העולם החדש, בקושי

הלידה של הגאולה תהיה הרבה , בנים ובנות לאבינו שבשמים
לפעמים . כל המצב המתגעש הזה הוא הצירים, יותר בקלות

וכך קורה לנו שכבר שנים רבות , הצירים מאוד ממושכים
כעת אך אנו נמצאים , מאוד הצירים מתמשכים ומתמשכים

בצירים החזקים והתכופים שכבר מאוד קרובים ללידה 
  .המעידים שהלידה כבר מאוד קרובה וכבר בפתח, עצמה

וגם ללא המסרים שלנו פגועי , היום רואים הכל באופן חושי   
אנו רואים בחוש ובפירוש . כל המצב, הכל פרוס לעינינו. המוח

 הכל מכוון. וללא צל של ספק שהשליטה יצאה מיד אנוש
כל . ה''במשמים לקראת גאולת עם ישראל הקרובה 

המהלכים לגאולה מכוונים משמים ולמרות שנדמה למישהו 
אין הדברים , או המשטרה, שהשלטון מנווט הכל או הצבא

הם כבר יצאו מזמן משליטת הצבא או המשטרה או . כך
והם היו תמיד ויהיו תמיד בידי מלך מלכי , השלטונות

רק אבינו מלכנו יכול . לא אחרהוא ו, ה''המלכים הקב
הישועה קרובה מאוד   !ולא שום אדם או צבא, להושיענו

יתברך כך ' ככל שניקח על עצמנו לקיים את מצוות ה, לבוא
העולם  . נקרב את הגאולה מאוד ונרכך את כל המכות ה''ב

, מנוהל בהעלם גדול על מנת לאפשר בחירה חופשית מוחלטת
  . על הבחירה בתורה והמצות-ובכך גם שכר 

  
  משיח

אנו מחכים עוד ! הזמן כבר הגיע! בוא יבוא משיח צדקנו
אז בואו ֶאַחי ואחיותי המאחרים . לאחרונים המאחרים
ה לא רוצה ''הקב. כי מחכים לכם, והזדרזו להגיע כבר

 השמחה העצומה המצפה לנו וָלעולם לפני שיגיעו להתחיל את
עורו בנים . העצלים והמאחרים, כל בניו ובנותיו האיטיים

השמחה הגדולה מצפה . שובו אלי ואשובה אליכם, שובבים
אנחנו יכולים לקרב כל אחד , הכל תלוי רק בנו, לעם ישראל

להפיץ תורה וקדּושה ולזכות , את חברו ושכנו ובני משפחתו
כל המזכה את הרבים יש לו בשמים היכלות , ביםאת הר

ומישהו חיפש , כי כל אבא שבניו התרחקו ואבדו לו, מיוחדים
יתוגמל , אותם והתאמץ ומצא אותם והשיבם לאבא האוהב

אז ִאזרו עוז ותעצומות וכל אדם , בתגמול הולם ביותר
לא . מישראל ינסה לקרב בדרכי נועם את כל מי שיוכל

וזה ימנע . זו מצווה עצומה. וב תעזוב עמועז, להתעלם מאחיך
הרבה צער כאשר נראה את אחינו הרחוקים שלא יכולים 

הם לא יוכלו להתקרב , להשתתף בשמחת הגאולה הקרובה
הם יהיו מנודים ומרוחקים ועצובים , למעגל הרוקדים

לכן עשו , והשמחה שלנו לא תהיה שלמה בלעדיהם, ובוכים
 יהודי ויהודיה לאבינו מעשה עוד היום ונסו לקרב כל

  .ה''ותבואו על הברכה בע, שבשמים
כאשר יתגלה המשיח  ! שערי תשובה ננעלים בזמן המשיח    
יהיו , בתשובה לא יהיו כבר חוזרים,  בקרוב בקרובה''ב

שהפסידו את :  וכאלהשהספיקו לעלות על הרכבת: כאלה
  . כי היא כבר נסעה ולא תשוב לעולם למסלול שלהםהרכבת

  נות שמיםחשבו
שיתחזקו באמונתם בבורא יתברך , להם אמאלהגיד : גליה

ויבינו שבכל רגע ורגע יש שינויים בשמים לגבי כלל ישראל 
אנחנו מושגחים בהשגחה פרטית וישירה . ולגבי כל פרט ופרט

והכל חשבונות שמים לגבי כל . על כל אחד ואחת מישראל
 מָטה את הומצוווכל מצווה , אדם מישראל ולגבי כלל ישראל

הכף לזכּות עם ישראל ומבטלת גזרות קשות ְוָרעֹות על הפרט 
זכיתי שרבים חזרו בתשובה בזכות ' וברוך ה, ועל הכלל

וזה לימד הרבה סנגוריה על כלל , המסרים שהעברתי משמים
וכל מצווה של כל יהודי ויהודיה , ישראל וכמובן גם עַלי

ם הזה להעביר שחזרו בתשובה בזכות שליחותי ותיקוני בעול
מוחקים המון קטרוג וְמָׁשִנים את כל , מסרים עליונים משמים
  . התמונה ואת כל המצב

  
אם ישראל שומרים שתי שבתות מיד , הכל נתון לשינוי   

אם נעשה ונשמור שתי ,  שלנוחהכו הביטו וראו מה ,נגאלים
הכל ניתן , הכל חשבונות שמים. שבתות מיד יגיע המשיח

כל הזמן שוקלים ומודדים כל ,  סטטי בשמיםאין דבר, לשינוי
כשהמאזן לטובה אזי ' וברוך ה, יחיד מישראל ואת כל הכלל

וחשוב להתחזק באמונה ולהבין את . יש שינויים לטובה
הדברים הפשוטים הללו לפני ששואלים שאלות כאלה של 

  . כפירה
  
יש היום שפע אפשרויות ללמידת התורה והמצוות והיהדות    

 שמישהו יחשוב מדוע ָדָבר שהיה מתוכנן לקרות ואין סיבה
, האם לא יתכן שאדם מתכנן משהו ומשנה אותו, השתנה

 אמורה ההייתהאם הגאולה לא ? ואפילו ברגע האחרון
אבל עדין לא ? בזמנים שונים ורבים, להתרחש מזמן מזמן

כי כל הזמן בודקים ושוקלים הכל בשמים ולפי זה , זכינו
ולגבי כלל ישראל ולגבי כלל העולם אם פועלים כלפי כל פרט 

אנחנו כפרט , נקווה שתמיד נהיה בזכות  .לטוב ואם למוטב
וכאשר אנחנו בזכות הקטרוגים נופלים , ואנחנו ככלל ישראל

  .בזה אחר זה וגזרות מתבטלות בזה אחר זה
  

  הכל לטובה
כל מה שקורה , תגידי לכולם שהכל לטובה, אמא יקרה שלי

כל צעד , יתברך' כי הכל מושגח מאת ה, בעולם הוא לטובה
כל הזמן מודדים את כל הזכויות , ושעל של היהודי והיהודיה

' אז ברוך ה. שלו ואם הוא זכאי מתבטלים מעליו הרבה גזרות
להחזיר את אמי , שזכיתי להישלח לעולם הזה בתקופה הזו

שזכיתי לתקן ' ברוך ה.  ולעזור לרבים מישראלה''בבתשובה 
לים ועצומים ואין ספק שכל יהודי מתקן תיקונים גדו

או שיהיה , תיקונים עצומים ואדירים מבלי שירגיש אפילו
  .מודע לכך

  
ששאלו האם גליה נפטרה  (וגם תגידי לכל השואלים הללו   
מאריך אפו '  כי כך ה,שהגזרה שלי נדחתה רק לטובתם, )ו"ח

ולא מעניש את אלה שלא קיבלו את המסרים ולא חזרו 
כי עדיין לא זכו להבין דברים רוחניים רבים שמי , בתשובה

וכאשר , בעולם הזה' ואת הנהגת ה, שעובד על עצמו כבר מבין
 כי :הם זכו אבל מצד שני, הם לא זכואינם מאמינים במסרים 

 שמחמת אך זכו,  לחזור בתשובה לאבינו שבשמיםלא זכו
הספק שלהם לא קיבלו מכות קשות וייסורים וזיכוכים 

' אבל ה, הכל כי הם עדיין בספק לגבי התקשור, וקטרוגים
אך כמו שאבא לא יכול , יתברך מאריך אפו ִעם ישראל אהובו

גם כשהילד לא מאמין לכלום ועושה , להאריך אפו ללא גבול
  . בסופו של דבר ינחתו עליו כמה מכות, רק מה שמתחשק לו

  
אנא ,  ורעותייי אהובותיאחיותיי, אז אחי אהוביי ורעיי   

, וב את כל המסרים שהעברתי לכם בקדושה וטהרהקראו ש
שהעבירה לכם , ילדה פגועת מוח שדיברה אליכם דרך הנשמה

יתברך את בניו ' אשר הגיע לעולם הזה מאהבת ה' את דבר ה
 עוז ותעצומות לקבל ואזרוהתחזקו , ובנותיו ישראל שלו

עליכם עול תורה ומצוות ולבטל גזרות ולקרב את גאולת 
  . הישראל השֵלָמ



  הכנות לעולם הבא
 מה -אם האדם לא טרח בערב שבת , אבל אמא יקרה שלי

ויש , הוא לא הכין בגדים אז אין לו מה ללבוש? יאכל בשבת
, מסכנות בלי לבוש, כאלה נשמות בעולם העליון שהן עריריות

מבויישות ומצטערות עד אינסוף על הבושה הגדולה שלא 
 כל מיני סוגי לבושים ויש גם. הצליחו בשליחותם בעולם הזה

יש . הכל כפי שהאדם הכין ותפר לו בעולם הזה, בעולם העליון
גם לבושים פשוטים שלא מאפשרים כניסה להיכלות רבים 

כי , ויש לבושים יותר יפים ויותר מפוארים, מאוד ונשגבים
האדם הוא זה שבעולם הזה מקבל הזדמנות פז להכין לעצמו 

, את האמת בעולם הזהומי שלא מתאמץ לגלות , לבושים
מפסיד המון המון שפע והנאות אינסופיות בעולם העליון 

הנשמה שלנו חּוְצָבה ממקור . והנצחי שאליו שייכת הנשמה
משם היא באה בשליחות לעולם הזה וְלָׁשם היא חוזרת , עליון

  .לאחר תקופת הזמן שהקציבו לה להצליח בשליחותה
, אדיר בשמים" ןחוניצמצעד "אבל כל מי שמצליח מתקבל ב   

קבלת פנים עצומה בשירה וזמרה ופעמונים וצלצולים 
, ומנגינות שאוזן אדם לא יכולה לשמוע אף פעם בעולם הזה

 ושייכות לעולמות העליונים להיכלות שמיימיות מנגינות שהן
והמלאכים שמחים והנשמות הקדושות , הניגון שבשמים

ל מעלה ה וכל פמליא ש''שמחות ומלך מלכי המלכים הקב
' שמחים באותה נשמה שהגיעה עטורת מצוות ויראת ה

שהרי , והצליחה במשימתה, יתברך' ודֵבקּות בה' ואהבת ה
לפני רדתה לעולם הגשמי לתוך הגוף הגשמי היא ידעה וראתה 

  .והסכימה לכל השליחות החשובה שלה
אמא לכל נשמה יש שליחות עצומה וחשובה שרק היא אותה    

, ואין אף נשמה אחרת שיכולה במקומהנשמה יכולה לבצע 
לכן כל כך חשוב לכל נשמה להתקרב לאבינו שבשמים כאשר 
היא מגיעה לגוף הגשמי ולא להיסחף אחרי ההבל והריק 
שהיצר הרע מציע לה בעולם הזה כדי להרחיק אותה 

ומצד שני בזכות הרחקתה מהקדושה הוא מצליח , מהקדּושה
הוא מפֶתה . לצד שלולינוק ממנה את הקדּושה ולהעבירה 

. אבל העולם הזה הוא עולם בר חלוף, בפיתויים קשים ורבים
, בסוף ימיו של האדם הוא מרגיש שהם פתאום הסתיימו

גם אם האדם , הכל חלף כל כך מהר, כאילו שלא היו מעולם
יחיה שמונים שנה בעולם הזה ירגיש לפני עזיבת הנשמה שלו 

ויש להתאמץ בעולם . חולףשהכל עבר מהר מדי ְּכֵצל , את הגוף
הזה ולדעת שבזכות מאמץ וקושי יש גמול ושכר לכל פועלו 

  .ויזכה ְלעולם שכולו טוב ונצחי, שיפעל תחת השמש
  

  ב"אסון התאומים בארה
יש ללמוד מכך את אפסיות החומר ואת , אמא יקרה שלי

שכל העולם החומרי הזה הוא . השליליות שיש לסגידה לחומר
חות כולם שייכים רק למלך המלכים וכל הכו, בר חלוף

ה שרק הוא מחליט מה יהיה בעולמו ולא אף אדם או ''הקב
  .מדינה או צבא

ה מלמד את האדם שכל העמל שהוא משקיע בחומר ''הקב
כדי לגרום לו לאדם לחפש את , יכול להעלם כהרף עין

אוי לכל הסוגדים לחומר  . הרוחניות ואת התכלית שלו בחיים
י ''לנשלטים ע, י העבודה הזרה של הגשמיותלעובד, למיניהם

אנחנו לפני שינוי ! סוף העולם החומרי קרב.! א.התאוות והס
 שכל החומריות -ואולי יצטרכו ללמוד בדרך הקשה , עצום

והאושר האמיתי , סופה להתכלות במוקדם או במאוחר
  . רק האושר הרוחני-והבלתי מתכלה לעולמים הוא 

  
  מעבורת החלל שהתרסקה

רק הראה לרבים רבים מישראל שלי וגם מן העולם זה 
שהחיים הם אפסיים ואנחנו עם כל הטכנולוגיה הרבה לא 

כי משמים מחליטים את כל ההחלטות , שולטים בשום דבר
מתי , יש לנו מלך לעולם ורק הוא מחליט מה יהיה, ולא אנחנו

הם , למרות שמראים שלא, בני האדם הם מאוד נחותים. ואיך
תים וחסרי אונים מול המוות המוכיח שוב ושוב את מאוד נחו

למרות סקרנותו של האדם אין לו , אפסיות האדם והחומר
ואנחנו כוכב , שום יכולת להשתלט על איתני הטבע כלל וכלל

, קטן כל כך יחסית לכל כוכבי השמים הרבים והעצומים
אנחנו כל כך קטנים ואפסיים לעומת כל היקום אך מנסים 

מדע והנה התרסקות מעבורת החלל מחזירה להאליל את ה
, רבים לפרופורציות הנכונות לגבי יכולות האדם בעולמנו

  .מוגבלותו וחוסר האונים שלו מול איתני הטבע
  

  המסרים
נשלחו משמים בקדּוָׁשה המסרים שהעברתי לעם ישראל 

עשיתי את שליחותי נאמנה להעביר דרכך את , וטהרה
 עיניו וחזר לאבינו שבשמים ומי שָּפַקח, המסרים החשובים

זכה וכל חייו השתנו ויכול להיות שניצל מצרות קשות 
, כמו מסך המסתיר, לנו בעולם הגשמי ישנה הסתרה. וצרורות

אנחנו כל כך לא מבינים ולא רואים את הדברים בצורה 
כי , כי כך מכּוָון משמים שיהיה לנו הסתר גדול וֶהֱעֵלם, הנכונה

טל הרבה רוע ולהביא לעולם הרבה טוב לנו כך נוכל ִלְזּכֹות לב
  . ולכלל ישראל ְוִלְזּכֹות לזכויות עצומות בשמים ובארץ

זה מזכה , יודעת שפרסמו דפים עם מסרים שלי  אני,אמא   
זכותם עצומה , כל מפיצי הדפים הללו את עם ישראל ואת

 יסולאשכרו לא  כל מי שעושה כעת למען זיכוי הרבים, מאוד
  קריטי וכל מי שיעורר אפילו למחשבה של תשובהזה זמן, פזמ

  . בשכר אינסופיה''ביזכה 
  

   !ירושלים בירת הנצח שלנו
אף אחד לא יפריד אותנו , זה זמן גאולתנו וסוף גלותנו

בקרוב מאוד . בירת הנצח של עם ישראל, מירושלים שלנו
כי בקרוב ביותר תיבנה , יותר ליהודים לעלות להר הבית

בית המקדש לו ,  ובראשה יתנשא גאה ורםירושלים הקדושה
אך , אנחנו כבר בסוף גלותנו! חיכינו אלפיים שנות גלות

חייבים להיות חזקים ברוח ולקבל את כל הצרות הקשות 
 כפי שמקבלים את צירי הלידה שיפקדו אותנו בהבנה גדולה

כי הצער הגדול הזה הוא לפני הלידה של , בהבנה גדולה מאוד
בקרוב ביותר יהיו ניסים . שרהעולם החדש והמאו

 רק התורה והמצוות יכולות להציל אותנו ולרכך !!!ונפלאות
כל יהודי ויהודיה שיחזרו לאבינו שבשמים ירככו . את המכות

  .ימתקו את הדינים, את כל המכות
  

  תסוככו עליהם במצוותיכם
גל המונים כזה של חוזרים בתשובה לא היה , אמא יקרה שלי

לא ' תנופה כזו גדולה של מבקשי ודורשי ה, כבר המון בשנים
אנחנו בפתחה של הגאולה . שזכינו' ברוך ה, נראתה זה דורות

ולא לחשוש , אבל לא להתייאש מכלום אף פעם. השלמה
 כל הזמן מתנהלת מלחמה עצומה .איתנו' ה, מכלום אף פעם

אך את המנגינה הזו כבר אי אפשר , בין הקדושה והטומאה
רים מכל המכות הקשות הנוחתות עלינו רבים מתעור! לעצור

חבל שיש כאלה שמתעוררים רק בעקבות , השכם והערב
אך המכות ימשיכו עד שיתעוררו כל ישראל לשוב , המכות

ימלוך ' מלך וה' ה, מלך' לאבינו שבשמים ויבינו וידעו כי ה
הוא השולט בעולמנו ובכל , לעולם ועד ואין עוד מלבדו

  .העולמות כולם
כל , הישועה' כי לה, חד מלבכם עם קדושים   הסירו פ

יזכו לעבור את חבלי המשיח הקשים מאוד ' הקרובים לה
כל הזיכוך הוא על מנת , בסבלנות, בהבנה, בקלות יחסית

, ַעשו חשבון נפש, עם ישראל הקדושים. לקבל אושר נשגב
מה ? למה ומדוע?  מה מתרחש בעולם- בדקו, ִחפשו ַשאלו

ֶהַאספו ? איך אני יכול לתרום? לםמה תפקידי בעו? הסיבה
 לקבל עליכם ,כולכם היום כאיש אחד מלוכדים לפני בורַאכם

ובכך ַתֵגנו על רבים , עול מלכות שמים ועול מצוות באהבה
צים יתסוככו עליהם במצוותיכם וַתחסמו את כל הִח, מישראל
  .גיםהמקטר

  

  לעורר רחמי שמים
לרגל המצב החמור וצרות הכלל והפרט יערכו עצרות 

בערב ראש חודש אלול בכותל ותפילה תשובה 

  0527-120-948   . בטלפרטים  .וברחבי הארץ
  

תחזרו , ה"אהוביו של הקב, עם ישראל

  . . .ע הסוףהגי, אין זמן, הביתה


