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שאלה :האם אסטרולוגיה היא המצאה של האדם? האם ההתנהלות של גרמי
השמיים משפיעה עלינו?
תשובת המל"ג:
אנו איננו באים לערער את אמונתכם בהשפעה השמימית על חייכם .הפוטנציאל הגלום
בהיערכותם של גופים במרחב הינו קיים תמיד ,מתוך היחס האנרגטי הנרקם ביניהם .גם אם
תניחי קוביות עץ של ילדים ייווצר ביניהן פוטנציאל אנרגטי אשר ישפיע על סביבתן .הגופים
השמימיים הינם בעלי תודעה וחיים ,והם בהחלט מפיצים אנרגיה .כאשר הם נעים במסלוליהם
במרחב היקומי הם מתייחסים זה לזה ויוצרים היערכות אנרגטית משתנה .היערכות זו יכולה
להשפיע גם על כדור הארץ .הראיה הבולטת ביותר לכך היא מערך הגאות והשפל המתהווה
עקב תנועתו של הירח הנע סביב כדור הארץ שלכם.
הנה כי כן ,אנו איננו מבטלים את הטענה כי תנועת גרמי השמיים ,תנועת הכוכבים ,משפיעה
על כדור הארץ .ובמידה שאתם מיחסים לה השפעה עליכם באופן אישי – היא אכן בעלת
השפעה שכזאת .אבל הדבר איננו מוכתב מראש ,הוא איננו הכרחי או גזירת גורל.
ראי נא ,אנחנו חוזרים ואומרים לכם כי לעולם נשמרת לכם זכות הבחירה החופשית ,האם אתם
זוכרים זאת? האדם הינו ישות עצמאית בעלת תבונה ויכולת לבחור מה ישפיע עליו ומה לא.
התבונה שלכם והחוסן הנפשי שלכם הם הקובעים מה ישפיע עליכם וכיצד .לכן גם בעניין ליקוי
חמה או כל היערכות אחרת של הגופים במרחב השמימי :הם אכן משפיעים מן האנרגיות
שלהם על המרחב בו הם נעים ,ושילובי האנרגיות בעת התנועה הרבה המתרחשת – שילובים
אלה משתנים תדיר .היות ותנועת הגופים חוזרת על עצמה וניתנת לחיזוי – אתם מתאימים
את עצמכם אליה .כמו שאתם מתאימים את עצמכם לעונות השנה.
אם תשימי לב תוכלי להבחין כי מצבי הרוח שלך מושפעים לעיתים ממזג האוויר ,מעונות השנה.
"גם ללב ארבע עונות" ,כמאמר השיר של יהונתן גפן .כי גם ללב יכולות להיות עונות ,וניתן
להבחין במחזוריות שיש בהם ,ובקשר למצב האנרגטי הנוצר משינויי מזג האוויר .אולם ,וזאת
השאלה החשובה ,האם אתם נותנים למזג האוויר להוביל אתכם? האם חובה עליכם להיות
פורחים באביב? שמחים ומלאי מרץ בקיץ? מדוכדכים ועצובים בסתיו ,ועוד יותר מכונסים
ונמוכי-קומה בחורף? אנחנו בטוחים שלא .חלקכם נותנים לעונות פרשנות הפוכה – ואז אתם
נובלים בקיץ ופורחים בחורף .חלקכם כלל לא מבחינים בהבדלים ,אתם מעוגנים היטב בתוך
עצמכם ואינכם נוטים למצבי רוח על פי עונות השנה או הלכי הרוח של כוכבים אלה ואחרים.
הנטייה להתאים את עצמכם לטבע הינה נטייה מקדמת דנא ,מהזמן שחייתם קרוב יותר אליו.
ראיתם את השינויים העונתיים ואת התנועה המופלאה והבלתי פוסקת של המאורות במרחבים
העצומים של השמיים .בני האדם רותקו למופע היומי והלילי שנחשף מעליהם ,והם אף למדו
להעריך את מה שמגיע אליהם מאותו מרחב שמימי ומקיים אותם בחיים .אור וחום השמש,
כוחו המגנטי של הירח ,הגשם ,וגם הצורות שמציירים להם הכוכבים הערוכים בשמיים .בני

האדם למדו שהם מחוברים לגופים במרחב השמים ואף תלויים בהם ,ומכאן קצרה הדרך
למחשבה כי גם מערך הכוכבים המשתנה משפיע עליכם כמו אור השמש ,או הגשם.
שאלה :ומי שאיננו מודע ליכולת הבחירה שלו ,האם הכוכבים אכן משפיעים עליו? כלומר ,האם
ללא בחירה מודעת להפעיל את עצמינו – אנו מופעלים על ידי האנרגיות של המערך הכוכבי?
האם ליקוי חמה אכן משפיע על המרחב שלנו?
תשובת המל"ג:
אנו רוצים להכניס כאן עניין שמטריד אתכם מאד בימים אלה – האנטנות מסוג  5Gהנפרשות
על פני הכדור שלכם ואתם דואגים מפני השפעתן .זה אותו דבר .יש לכל אחד מכם יכולת
לאפשר להשפעות של האנטנות הללו להיכנס אל המרחב האישי שלכם ולהשפיע לרעה ,או
לא .זה עניין של תודעה ושל בחירה .למעשה אותו סיפור קורה גם עם ההשפעה של וירוס
הקורונה .באפשרותכם לעבור את תקופת ההשפעה שלו בקלות וללא פחד .להיות במצב של
בועה הצפה דרך הגל ,או להיכנס למצב של חוסר-גבולות ואפשור של השפעה מחלישה מן
האנרגיות הקולקטיביות שהווירוס מעלה .במצב השני אינכם צפים בקלות ,אתם שוקעים עם
כל הכובד ומיטלטלים בסערה.
לסיכום אנו בוחרים לומר לכם זאת :אתם המנהיגים של עצמכם .לעולם אל תשכחו זאת .חופש
הבחירה שלכם הינו מוחלט ,גם כשאין הדבר נראה כך .ליקוי חמה הינו מאורע טבעי וזמני
החוזר על עצמו בצורה סדירה וניתנת לחיזוי .אתם יכולים לתת לזה להשפיע עליכם לפי
הפרשנות שתבחרו לתת למאורע .וכך גם לגבי היערכותם של שאר גופי המרחב שאתם קוראים
לו "שמים" .בהביטכם למעלה בלילה אתם בהחלט יכולים להתמלא פליאה נוכח ההוד הנפרש
לפני עיניכם .אתם יכולים בהחלט להעריך את אור וחום השמש או את כוחו של הירח להניע
את האוקיינוסים שלכם .ואתם יכולים לאהוב בכל לבכם את הטבע ואת הכוח האלוהי הבורא.
אתם חלק מכל זה .אתם עצמכם הטבע ,האלוהים ,הבריאה .אתם השמש והירח ושלל
הכוכבים .אתם האהבה והפחד ,ושלל מצבי הרוח שלכם .אתם המלכים והנתינים בממלכה
הפנימית שלכם .האם תתנו לעצמכם להיטלטל לכל עבר בשל תנועתם של הגופים במרחב
היקומי? האם תתנו לתודעתכם להיות מובלת ,כביכול ,על ידי התנועה הזאת? אנו אומרים
כביכול ,היות ומי שמוביל היא התודעה שלכם הבוחרת לתת סימנים במערך הכוכבי ,הבוחרת
לתת משמעות פנימית ואישית לאירועים חיצוניים טבעיים ומחזוריים שהינם חלק אינטגרלי מן
המערך המאפשר את התרחשות חייכם הארציים.
אנו מברכים אתכם בוראים יקרים ,ואנו מאחלים לכם בחירות מיטיבות ומעצימות.
אני :תודה.
מה שאני (אילת) מבינה מזה:
יש לנו אקלים פנימי ,שאנו אדונים לו .אנחנו יכולים להתאים אותו לזה החיצוני – במידה וזה
מיטיב אתנו ,ואנו יכולים לסגור את האטמוספירה הפנימית ולקיים איזון פנימי כאשר ההשפעות
החיצוניות אינן חיוביות עבורנו.
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