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   1 מסר מהבריאה   

 

 "אדם לאדם ידאג והייתם כאחד

 ואספתיכם מכל קצוות תבל. 

 מאשפתות הרימותי נשמותיכם,

 להוליך אתכם מן האבדון והייאוש, 

 .אל תיקון עולם -בידע קדום 

 

 תום וטוהר יטהרון נפשותיכם הצמאות.

 להכינכם לבאות, ללמדכם

 את הסודות ולהתאחד כנשמות. 

 באחרית הימים, שטפתי את פניכם

 בים גועש, רעידות ובאותות. 

 

 ספר זה הוא מסר לדורות, הכילו את דבריי,

 כולי מואר באהבה". -אין כועס , זועם או מעניש 

 

 לוסיגלי    מסר זה התקבל בתקשור 

 

 כדי ליהנות מהחיים". -בקשתי מאלוהים: "תן לי הכל 

 כדי ליהנות מהכל" / עממי -ואלוהים השיב: "נתתי לך את החיים 



                       

 
   

   2 מסר מהבריאה 
       

 "אתם היקרים,

 אשר מבקשים לקבל עזרה והכוונה בחייכם

 ולהבין את המשך דרככם, הקשיבו לנשמתכם.

 ,לכו אל האדם החכם והשקט

 ואינו נמצאשאינו מתהלך בהדר 

 בבתי תפילה ומתחמי פאר. 

 אתם היקרים, תגיעו אליו מפה לאוזן,

 השכילו ולכו אל הצנועים והשקטים.

 

 דברי חוכמת שמים נאמרים

 בשקט, בהומור ובחיוך 

 ללא איומים והפחדות,

 לא בכוח ולא בחיל, אלא ברוח, אני ה'..."

 
 

 מחסור מניע" -"שפע מקבע 

 גלי לוסי   מסר זה התקבל בתקשור 

 

 
 



 

 

 

 תוכן עניינים
 

 7 הקדמה
 9 אודותיי

 26 : כללי היקום1פרק 

חופש הבחירה והכל חוזר, מעגלי יצירה, קווי גורל, הכל ידוע 
 והרשות נתונה, הכל מנותב משמיים, הכוח בנסתר

 

 

 36 תובנות בסיס: 2פרק 

  

 52 מי אנחנו ומנין באנו?: 3פרק 

 הדתות, סיפור אברהם ושרה.
 

 

 63 : הבריאה, הברואים והנבראים4פרק 

 גבולות, תקופת הדינוזאורים, בריאת האדם, 
 שלושת זני האדם.

 

 

 82 : עולם הנשמה5פרק 

גלגולי נשמות, הפלה, התאבדות, נשמות תקועות, תרדמת, 
 מוות קליני, הנשמה מלאכותית, המתת חסד.

 

 

 94 : אי אפשר למות6פרק 

 נשמות תקועות.המוות, גן עדן וגיהינום, קבורה, ארבעת שלבי 
 

 

 104 : עשרת החושים וקווי גורל7פרק 

עשרת החושים, גורל אכזר, מחלה בגיל צעיר ומבוגר, שחזור 

 .גלגולים, פתיחת צ'קרות, שינה, מיגרנה ומדריך רוחני
 

 

 116 : הילות וצ'קרות8פרק 

  

 129 1945ת : הורות, חינוך ושנ9פרק 

 עונש רישיון להורות וחינוך ילדים, כפרים לחינוך, בתי כלא,
 .מוות, ילדי העידן החדש, מרי אזרחי, מלחמת העולם השנייה
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 הקדמה
 

צריך אין מקריות! ספר זה היה , אקדים ואומר שקוראים יקרים

הוא לגלות סקרנות, גמישות  כםמכל שנדרש מו כםאלילהגיע 

 . לידע חדשמחשבתית ורצון להיפתח 
 

אותם אספה נשמתי מאלפי גלגוליה עד היום. מידע ותובנות בספר 

 מחשב. אל ה והוקלד ישירות התקבל בתקשור הספר

תוכן הספר מעניק דעה נוספת בשפה פשוטה לשאלה 'מי אנחנו', 

 כגון:  ,שאלות נוספותמה תפקידנו בכדור הארץ ו

איך נוצרו החיים על  בוראים והנבראים,, המי הם הבריאה )אלוהים(

 פני כדור הארץ ואיך נוצר האדם? 

הי תכלית האנושות על כדור הארץ ומ נברא כל אשר סביבלשם מה 

 מהן כללי היקום? יקום? מהם יעוד, גורל ונשמה? וצורות החיים ב

 איך מתחברת תקופת התנ"ך לתקופת הדינוזאורים? 
 

 :מספר תובנות יסודאך לפני הכל, 

 

 צמד אל בסיס כדור הארץ. מוסביב  בזכות כוח הכבידה הכל .1

 !האינסופי החשוך עפים בחלל ברגע זה אתם נסו להבין כי

 

נוגד את זה מכיוון ש לא היתה ולא תהיה לעולם אמת אחת. .2

היה נמנע ממכם  -יתה אמת  זכות הבחירה החופשית. אילו ה

אותו כדעה בלו ק אלא ,זה נו לספרלכן אל תאמי .לבחור אחרת

חשוב שתגבשו דעה משלכם. כי , נוספת להעשרת הידע הקיים

 ."גורו אולא תעשה לך רב . "אל תלכו שבי אחר אחרים
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 .הבריאה = רבים אלוהים=יחיד.   אלוהה= .3

 אחד אלוהינו? הכיצד? ובכן לא עוד והנה ההסבר:

כך תעניק שם ה ולהבריאה מתחייבת להעניק לכם חופש בחיר

שניים לפחות, לכן אלוהים לעולם לא יכול תוך תמיד בחירה מ

  אומרים 'אלוהים אדירים' ולא אדיר. .אלא רבים להיות אחד

 .לנצחהיקום משכפל את עצמו  =בריאה
 

כולכם אורחים לרגע על פני האדמה. דבר לא היה ולא  .4

אפילו נשמתכם  ה שלכם לעולם מלבד חופש בחירתכם,יהי

 לשם תיקון.בכל גלגול אלא מושאלת לכם  -אינה שייכת לכם
 

כל אדם מתחיל בנקודת ההתחלה  - משחק מונופולהחיים הם  .5

)לידה( עם תרמיל )מסע הנשמה( וקווי גורל )מפת הדרכים( 

 .חומר לפני כניסתה לתוך גוף שבחרה נשמתו לחוות

מסלול מסיים את ו עובר שינוייםבמהלך המשחק החיים: האדם      

נשמתו עוברת גלגול חייו )נפטר( וחוזר לנקודת ההתחלה. 

נשמות ובוחרת לאכלס גוף חדש עם מפת דרכים חדשה )קווי 

גורל( במיקום חדש על פני כדור הארץ או במקום אחר ביקום 

ומשם  חומרף להארה בגוהנשמה מגיעה עד ש ,האינסופי

 (.97מתעלה בהיררכיית עולם הרוח )עמ' 
 

המפיחה חיים בגוף חומר  רוח-הנכם נשמה למות.אי אפשר  .6

נשמות נצחיות, ייעודכם  הנכםלא ניתן להשמיד רוח,  .זמני

 אלוהים(.הלברוא ולהעיד על טיבכם ומכך על טיב הבריאה )

 



 I    9    לוסי גלי
 

 אודותיי
 

מצע אמ, 3126משנת  כדור הארץגעתי לזכות היפנוזה גליתי שהב

בת מזל דלי,  הנני. גן עדן לאנושות , כשכדור הארץ הואעידן הדלי

מאמינה גדולה באלוהים ובבריאה. איני דתיה מטעמי חופש בחירה. 

ברגע שאדם , האמונה הפנימית היא שקובעת ולא הכסות החיצונית

דרך חוקים וכללים  לעצמו אמונה דתית לפיה הוא פועל מאמץ

הוא מונע מעצמו , שנכתבו על ידי אחרים ואינו פועל על פי בחירתו

שית שלשמה נולד, דבר זה מנוגד לחופש התנסות ובחירה אי

לא  ".תעשה לך רב ואף לא גורו "לאם. הבחירה החופשי של האד

כי אין ולעולם לא תהיה  המוחלטת,אדם שאצלו קיימת האמת  קיים

ת אחת. התבססות על אמת אמת, ספר אחד, תורה אחת מקבעת אמ

ואינה מאפשרת לאדם להתעמת ולחקור. אמת אחת תעצור את מנוע 

  בריאה המתבסס על חידושים ושינויים באמצעות חקר אינסופי.ה

בכל תחום בחיים, ברגע שתתחילו לשאול 'למה' ולא תקבלו מענה 

 זה הזמן לעצור ולחשוב מחדש. -והסבר הגיוני
 

מעולם לא למדתי תקשור. הנני נשמה עתיקה שהגיעה לכדור הארץ 

 עבר.עם ידע קדום עצום אותו אספה נשמתי מאלפי גלגולי ה
 

מאז ומעולם ענין אותי עולם הנסתר מן העין, הרצון להרגיש 

במקור בעלת תואר בהנדסה, אך הנני ולראות מעבר לממד הפיזי. 

צינור כהמשמשת אשת רוח המתקשרת רועה רוחנית, יותר מכך 

דרך קבלת  ישויות הבריאה דרךלהעברת ידע, תקשורים ומסרים 

 םאלות וחזיונות ע, תשובות לש, מספריםמחשבות עם מסרים

הווה והעתיד ישירות לתוך ראשי ללא כלי עזר -תמונות מן העבר

 )ללא קלפים, מפות ושאר עזרים(. 
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הנני מתעלת מסרים מנשמות נפטרים, מלאכים ועוסקת כמוכן, 

המשויכת  מחוברת במקור אל השמש בריפוי בעזרת צוות חוצנים.

תות דבריי הינו המשוב החיובי המתקבל הסימן לאמי .על הרוח

 .כנכונים עם הזמןאודות תחזיות שהתממשו או מסרים שהתגלו 

, בתקשור וריפוי מרחוק ייעודי בגלגול הזה הינו לעזור להמונים

עזרה נפשית, הכוונת האדם להגשמת כמוכן עברת מסרים ותחזיות. 

תו של ייעודו בגלגולו הנוכחי והחדרת תובנות חדשות לקראת כניס

 עידן הדלי המתקרב.
 

ים בעלי יכולות המחוברים בניגוד אלי קיימים מתקשרים ואמני חוש

המשויך אל החומר ודרכו ניתן להפעיל אנרגיה על , הירחאל 

פיות, לכופף כולהצליח להרשים את הקהל:  החומר הנראה לעין

 ., לקרוא מחשבות וכו'להזיז חפצים, לעצור שעונים

 

 רוחשים כבוד והדרברחבי העולם אנשים 

 לאנשי דת בתלבושות שונות המצטיירים

 כהגונים ואמינים יותר מאשר אנשי רוח, 

 מיסטיקנים ומתקשרים המצטיירים

 כמוזרים, מעופפים ושרלטנים.

 כסות חיצונית ומעטה לבוש זה או אחר

 לעולם אינם מסמלים את ,של אדם 

 ואישיותו האמתית.איכותו  
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 ם אותי מהי שיטת התקשור שלי ללא כלי עזר?שואלי

הגעתי מן העתיד, כבת מזל דלי הגעתי מתקופה בה תשובתי היא ש

עידן הדלי השפיע על מהלך האנושות בכדור הארץ. היכולות שלי 

אין לי שיטה, לא למדתי תקשור ואין יהיו מצויים בכל אדם. 

ושאת באפשרותי להעביר לאחרים את היכולת הטבעית אותה אני נ

על, אלא יכולת -נשמתי מאלפי גלגוליי. אין אנשים בעלי כוחות

לצורך  ,מגלגולי העברמן העתיד או המגיעה מתוך ניסיון חיים 

מימוש ייעוד האדם בגלגוליו הבאים. אני שומעת מחשבות, מקבלת 

פרטים, מספרים ומסרים דרך מחשבות וחזיונות בראשי, כך אני 

ולם הרוח אל עולם החומר. משמשת כצינור להעברת מידע מע

לאחר כל תקשור והעברת מסרים, נמחקים מראשי פרטי השואל 

מושאל לי לרגע אינו שלי אלא והמידע הניתן לו, מכיוון שמידע זה 

לשואל. הסממנים לכך שאכן נעשה תקשור הם: מידע כדי להעביר 

 ואובדן זיכרון.המהירות בה מתקבלים המסרים, זרמים במצח ימין 
 

 מחוסר ידע. -בע פחד נו

 שמגרש פחד. -ידע זה כוח

 אין ממה לפחד. -אם הכל ידוע 

 

תשכללו את יכולתכם  -אם תסירו פחד ותתרגלו כולם מתקשרים, 

אל חוש האינטואיציה שלכם. הבריאה  מהבריאהלקבל מסרים 

להקל במטרה לעזור ובחיי היומיום  מנסה להעביר אליכם מסרים

שתקראו,  מללבשיר שתשמעו, בטוי זה יכול לבוא לידי ביעליכם, 

  מנותב משמים.במשפט שיאמר אליכם. הכל 
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כל בני האדם בעלי אינטואיציה ומדריך רוחני מלווה, רובם 

מממשים את עשרת החושים הארציים וחלקם את חמשת החושים 

 העל ארציים.
 

ות ללא הרבה מותר דליםחיים  תי, חיי70הנולדתי בשנות 

וצעצועים. מתוך מחסור כספי למדתי לעצב, לצייר ולהכין בעצמי 

כדי  יתי כמה מחסור זה היה נחוץ עבוריבובות ומשחקים, לימים גל

להנדסה, כשרון שעזר לי להוציא מתוכי את כשרון העיצוב והאהבה 

בלימודים ובמקומות עבודה בהם הייתי אמונה על  המשך דרכיב

עבד הבנתי: דבר אינו מקרי, כל מחסור הסדר, הארגון והעיצוב. בדי

 . "שפע מקבע ומחסור מניע" הינו לטובה וקבלתי את התובנה:

 ,בני הבית היו עסוקים בפרנסה .שוחחתי עם עצמי לא מעט ,כילדה

זמן פנוי, דמיון, סקרנות וחוסר פחד להתנסות  הרבההיה לי ו

  ., כך מצאתי את עצמי משוחחת עם נפטרים וישויות אורולחוות

שברגע ששאלתי שאלות, היו מיד מתקבלות בראשי  שמתי לב

מדבר אלי מאז תשובות, הסברים ותובנות דרך קול פנימי שדיבר ו

שכך מתנהלים חייהם של כל הילדים: שבתי ח ועד היום. בדיעבד,

דבר פנימי, שומעים בראשם קול או  ישויותו משוחחים עם נפטרים

 היוצאת מן הכלל. אשאני היהתבדה עם השנים כשגליתי  אשר
 

, התחלתי לראות ולשוחח עם קרובי משפחה שהלכו 6החל מגיל 

לעולמם. מתוך שעמום נפתחתי לעולם הרוח, שם הרגשתי מוגנת 

ולא היה מי שיעצור או יערער את אמונתי. לא היה בי שום צורך, אז 

 גליתי שהחוכמה נמצאת וגם לא היום, להקיף עצמי באנשים רבים. 
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 ,ומרתק, מלא בישויותתי בעולם פנימי עשיר, סודי חייבשקט. 

 ואינסוף צורות חיים. מדריכים, נשמות, נפטרים, מלאכים, חוצנים 

 -, זכרו: ברגע שדמיינתםותלהתפתחות הרוחנית אין גבוללמדע ו

 יצרתם בפועל, באופן זה מתקיים הקוסמוס כולו.
 

לחיי,  20באי מלא. בגלאי הסיימתי לימודי עתודה לרבות שירות צ

לאחר שנים רבות במקום עבודה אחד, החלטתי להתפטר בעקבות 

מסר שקבלתי: "הגיע זמנך ללכת מכאן, כי המחלקה עתידה 

 להיסגר. זה הזמן שלך לממש את ייעודך האמיתי ".

סיפרתי למנהל המחלקה על הצפוי בחברה ועל החלטתי לפרוש, 

קצר לאחר שאפרוש ושהמחלקה  ציינתי בפניו שאף הוא יפוטר זמן

זמן קצר לאחר פרישתי, נסגרה המחלקה והוא פוטר. ואכן  תיסגר

 !לפי המסרהכל התממש 

בתקשור, רק מקרה זה הגביר אצלי את תחושת הביטחון לעסוק 

 ביעוץ, בריפוי, בהגשת מזור ומענה, להעניק פתרון, כיוון ותקווה.
 

, לצורכי הישרדות. יכולת התקשור מתקיימת באופן טבעי בכל אדם

מצבור נולדתי עם יכולת מפותחת בזכות  לא למדתי תקשור אלא

במהלך החיים  .העברמן י ישאספה נשמתי מאלפי גלגול של ידע

הייתי 'זורקת' תשובות לשאלות של אנשים לגבי עתידם ולאחר 

 בחלוףתקופה קבלתי מהם משוב חיובי שאכן החיזוי התממש. 

 שורים עוד ועוד אנשים.הזמן, החלו להגיע אלי לתק
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התנדבתי לשדר באחת מתחנות הרדיו בישראל ועניתי לשאלות  -

 מאזינים. דבר שצבר קהל מאזינים קבוע.
 

להגשים משאלת לב לילדים חולי סרטן בבתי  עמותההתנדבתי ב -

ייעוד  נבראכי לכל  ,האפשרות להאריך חייםהזכות ולי  אין. חולים

 ידייהעברתי דרך כפות טיפלתי בילדים אלו,  אלוהית.תכנית ו

ותם אנרגיית ריפוי ובקשתי מהבריאה להקל על סבלם, לעטוף א

נשמה לעבר גלגוליהם הבאים. באור ואהבה בהמשך מסעם  כרוח/

רת להיכנס ולצאת בוחאפשר למות באמת, הנשמה אינסופית האי 

 מגוף חומר כדי לתקן.
 

 הענקתי מסרים והסברים לשאלה 'מדוע זה קרה לי'.ככל שניתן, 

לעיתים בסיבות שונות וכרוכה אצל ילדים  יקר סיבת מחלת הסרטןע

: אנשים שלא העריכו והאריכו קודמיםה יהםמגלגול בקראמהגם 

למד . איך תסוחבים קארמה של אי הארכת חייהם -חיים לאחרים 

רק כל מסלול חייו של האדם נבחר להעריך אם לא תחווה אובדן? 

 , טרם כניסת הנשמה אל הגוף בזמן הלידה.ו ללא אגועל יד
 

 אל השמים ולתהות: כילדה נהגתי להביט 

 "אני לא שייכת לכאן, מה אני עושה פה, מדוע שכחתם אותי?"

,  מן העתיד שהגעתיכשהבנתי  ,קבלתי בחלוף השניםלכך מענה 

 , כדי להעביר אליכם תובנות, תקווה והכנה לעידן הדלי.3126משנת 
 

. הגעתי ים בכדור הארץ הגיע לתפקיד מסויםכל המתקיאין מקריות, 

 קוסמי, לשמש צינור להעברת מסרים, תובנותלהפיץ ידע  לכאן

 גל אסטרולוגית את השפעת גל-נומרולוגית. להסביר לוגית וריפויו
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שאנו . בעיקר כעת, בתקופה לות על האנושות בכדור הארץהמז

משנת  שיחל רשמיתנפרדים מעידן הדגים ונכנסים לעידן הדלי 

   .'עידן הדלי'ו 'העתיד' -יבספרילכך הסברים מפורטים . 2106

 

 אירועים מיסטיים בחיי
 

בדרכי הביתה מבית הספר, ניגש אלי סיום יום לימודים.  :12גיל 

אל איך להגיע אל השוק. , אוחז בידו שק יוטה ושמעיל ארוךגבר ב

למרות הסברי המפורט הוא מתעקש שאקח אותו לשם. נתתי לו את 

ידי, הוא אחז בה בחוזקה והתחלנו ללכת. בהבזק של שנייה הבנתי 

 ,מהבריאה בקשתי עזרהשזו טעות מסכנת חיים, עצמתי עיני לרגע ו

הפרידה את  מיד הגיחה מאחורינו בת כיתתי ובאבחת יד אחת

 אחיזתו מידי והצהירה: "את לא יודעת שאסור ללכת עם זרים?"

 הבריאה התערבה.הבנתי שו נותרתי המומהשהגבר נמלט,  זכור לי

 

 : השליח20גילאי 
 

 

דה הממוקמת בכביש נכנסתי למסע במתחם קניות. שעת צהריים

הבחנתי באדם זקן, לבוש בגדים  ראשי. בעודי מזמינה ארוחה

צמד לחלון הראוה של המסעדה ומתבונן בסועדים. היה בלויים, הנ

לא התייחס אליו, כאילו אף אחד לא ראה  דםבעיני די תמוה שאף א

לי אותו מלבדי. מיד יצאתי אליו ודחפתי שטר לכף ידו, הוא החזיר 

את השטר ואמר: "איני רוצה את הכסף שלך, אני רוצה לאכול". 

כה. נכנסתי למסעדה, הוא סרב להיכנס למסעדה והמתין על המדר

 והגשתי לו אותה, הוא ארוחה מלאה, יצאתי החוצה עבורו י הזמנת
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נכנסתי חזרה רק נישק את גב כף ידי ולקח את האוכל.  לא אמר דבר

 אל המסעדה והפניתי שוב מבטי כדי לראותו בשנית, אך הוא נעלם! 

נתי שהיה זה שליח הב ,כל חיפושיי ברחוב לא עזרו. בדיעבד

 שנשלח משמיים לבחון אותי.

 

 מפגש עם חוצנים
 

התעוררתי משינה וחשתי שכל גופי משותק  .שעת לילה מאוחרת

למיטה, לא יכולתי להזיז את שרירי גופי מלבד לעפעף בעיני. ראיתי 

: כך בפתח דלת חדרי שני חוצנים עומדים ומבטים בי. הם נראו

ר, ראש אגס הפוך רזה נטול שיע מ', גוף 1.40 כ מתנשאים לגובה

יסים, פה קטן ואף חתול גדולות ללא עפעפיים ורללא שיער, עיני 

 .בליטה קטנה לנחירייםללא עצם אלא 

לא פחדתי והתחלתי לשוחח איתם טלפתית דרך הראש מבלי לדבר. 

 המשפט הראשון שאמרתי להם היה:

 ת"."מדוע לקח לכם הרבה זמן להגיע אלי? אני מחכה לכם מילדו

  זו את שלא היית מוכנה!". -כאן כל הזמן  אנחנווהם השיבו: "
  

 וריחף באוירשגופי התרומם  ואשזכרתי מאותו המפגש ה דברה

על ובהינף מבטם התהפכתי כשפניי מופנות אל הרצפה והובלתי 

אל חללית שקופה, שטוחה, עגולה וסביב דר דרך פתח חלון החידם 

 . ומואריםקטנים חלונות 

 מורכבת רצפת החללית ממנו החוליות מבנה לי זכורם, עד היו

 טופלתי בחלליתש שראיתי כשריחפתי באוויר כשפני מטה. ידוע לי

 . התעוררתי ההכרתי נמחק זכרוניו הושבתי למיטתיולאחר מכן 
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 חופש הבחירה – 1כלל 
 

הנכם חלק מן הטבע, כל אשר סביב חי ונושם ומכיל נשמה: 

 האדם.הצומח, החיות, האוויר, האדמה, המים ובני 

בהשאלה מהבריאה לצורכי נשמה  קיבל אשר מתקיים סביב,כל 

לממש את בחירתו החופשית, וייעוד חומר הבגוף הרוח תיקון 

 במטרה להעיד על טיב הרוח/ הבריאה.

הוא מייצר אחר, אזי במידה ואדם לא מאפשר חופש בחירה ל

שהרי בגלגולו הנוכחי או גלגוליו הבאים,  ולפגוע ב שתשוב הקראמ

 (.2כל חוזר' )כלל 'ה
 

 זכותכם לבחור בעבורכם ובעבור חסרי ישע.

במקרים של חסרי ישע, שאינם נמצאים במודעות לבחירה נבונה 

עבורם, כגון: בעלי חיים, ילדים, חולים, בעלי מוגבלות פיזית או 

שכלית, חובתכם להציע להם מספר אפשרויות לבחירה, כפי 

 ביותר. שהייתם מייעצים לעצמכם לקבל את הנכון

 דאג לאחר כפי שאתה דואג לעצמך. = 'ואהבת לרעך כמוך'

 

 הכל חוזר – 2כלל 

 חוזר לשולח. -כל שנשלח הכל סביב בנוי אנרגיה מעגלית. 

ובה קו גורל מפת חיים (, 1בחירה )כלל כל אדם נולד עם חופש 

טרם נכנסה  (ללא אגו) שבחרה נשמת ,ראשי וקווי גורל משניים

ה מייצרת אנרגישל האדם כאשר כל פעולה לגוף בזמן הלידה, 

  הנכם הבוראים של חייכם. .(2)כלל  אליומעגלית החוזרת 


