
 

 

 
 

 אמא והעברתה-שאלות ותשובות בעניין ה
 
 

 מה משמעות הצבע השחור?
אמא הוא כוח היצירה. כל יצירה מתחילה תמיד במקום שחור וחשוך, מקום שאין בו אור, אין בו הגיון ואין בו -כוחה של ה

, תינוקות גדלים ברחם, וכך גם כל דבר אחר בבריאה. מקום ראשוני, חם, לח, ומאפשר. שורשים צומחים באדמה -בהירות 
 אמא בצבע השחור.-כזו אשר יכולה להביא יצירות ובריאות חדשות לחיים שלנו ולעולם בכלל, מסומלת ה

 
 מה משמעות המספר שבע?

אמא: אנחנו יוצרים קשר, -המספר שבע מסמל את הקסם, את חוסר ההגיון והמיסטיקה. כך גם עובד החיבור עם ה
אמא עזרה במציאת עבודה -אמא מפעילה את קסמיה בכדי שהם יקרו. אם למשל, ביקשתי מה-מבקשים בקשות, וה

אמא עובדת בצורה קסומה, והיא יוצרת קסמים -אין לי את היכולת לדעת איך, מאיפה בדיוק זה יבוא, או מתי. ה -חדשה 
 בחיים של אלו שנושאים אותה.

 
 ?אמא-האם ילדים יכולים לקבל את ה

 אמא באותו אופן כמו מבוגרים.-ילדים יכולים לקבל את ה 5בהחלט. החל מגיל 
אמא למשך שבעה חודשים, -אמא הלאה. הם נהנים מהנוכחות של ה-לא מתבקשים להעביר את ה 15ילדים מתחת לגיל 

 וזהו. 
 

 אמא פעם שנייה, לאחר שהיא התפוגגה ממני?-האם יש בעיה לקבל את ה

אמא שוב, ושוב, -אמא שוב ללא הגבלה. יחד עם זאת, אם איש או אישה קיבלו את ה-לקבל את ה ניתן –אין שום בעיה 
אמא -ושוב ולא טרחו להעביר אותה הלאה, אין טעם להמשיך ולהעביר להם אותה פעם נוספת. בקשתה המפורשת של ה

ן לא לכבד את רצונה של זו אשר היא ליצור רשת הולכת וגדלה של אנשים הנושאים את אנרגייתה סביב לעולם. אין עניי
 מייטיבה עמנו כל כך.

 
 אמא?-מה יקרה אם אני אחליט שאני לא רוצה יותר את הקשר עם ה

אמא תהפוך לדבר בלתי מורגש, ותתפוגג -אמא תקשורת, והיא לא תועבר הלאה, ה-שום דבר. ברגע שלא תיווצר עם ה
 לגמרי בסיום שבעת החודשים.

 
 אמא  גם בדברים קטנים ולא משמעותיים?-האם אפשר "להטריד" את ה

אמא ולבקש עזרה בכל דבר בו יש צורך, גדול או קטן ככל שיהיה. ככל שבאים -אפשר, ורצוי עד מאד ליצור תקשורת עם ה
אים אמא נמצאת תמיד בשביל אלו הנוש-איתה יותר במגע, כך מתחזק איתה הקשר, ונוצרת מערכת יחסים טובה. ה

 אותה.
 

 למה לא ניתן לבצע העברה לקבוצה מעורבת של נשים וגברים?

אמא הוא פשוט ביותר לביצוע, ויחד עם זאת עמוק עד מאד בהווייתו. התהליכים המתרחשים עבור -תהליך ההעברה של ה
עמוק ישנה  גברים ועבור נשים זהים בשיטת ההעברה הפיזית, אך שונים ביותר מבחינה אנרגטית. בתוך תהליך כל כך

חשיבות ליצירת מרחב נוח, מוכר, ומקבל ככל הניתן. מרחב כזה נוצר בצורה הטובה ביותר כאשר הקבוצות הן בנות אותו 
 מין, והן מאפשרות לתהליכים השונים להתרחש במלוא עוצמתם. 

 
 האם יש משהו מיוחד שעלי לעשות כדי שהעברה תצליח? האם העברה יכולה להיכשל?

 לעשות הוא לעקוב אחר ההוראות בדפים אותם קיבלת.לא. כל שעליך 
 אמא, כך שלא ניתן להיכשל בה, או לעשות אותה בצורה לא טובה.-חשוב לזכור כי את ההעברה עצמה עושה ה

 
 
 
 
 

 

 


