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אני :הגשמה עצמית  -מדוע קשה לנו לעשות את מה שאנחנו אוהבים ,לחיות כפי
שאנו באמת רוצים? מה עוצר אותנו?
תשובת המל"ג:
ובכן יקרים ,זאת שאלה שכדאי להתעמק בה שכן היא המונחת בבסיס התסכולים שלכם
כשאינכם מגשימים את עצמכם .מה עוצר אתכם מלהגשים? כה רבים מכם חיים בתחושת
מוגבלות ,החמצה ,חוסר סיפוק ופחד להיות מי שאתם באופן מלא .ולכן השאלה בדבר הגשמה
עצמית הינה כל כך חשובה.
מה שעוצר אתכם מלהגשים את עצמכם ,מלחיות לפי האהבה והרצון הנשמתי שלכם ,הם
הפחדים השונים המקננים בקרבכם .ישנם הפחד להיות ללעג ,הפחד להידחות ,הפחד להיכשל
ואף הפחד להצליח .ניואנסים רבים לפחד ,אבל כולם ,בסופו של דבר ,מביאים לאותה תוצאה:
אתם נמנעים .כי אם לא עושים – לא נפגעים ,לא טועים ,לא נכשלים .וכמה שזה נוח ,אם גם
מעציב.
לפעמים הפחד מעוגן בניסיון העבר .אם פעם ,בגלגול זה או באחר ,חוויתם אי-הצלחה כאשר
ניסיתם להגשים את עצמכם – ניתן להבין מדוע אתם כה חוששים להגשים היום .אולם היו
בעברכם גם ניסיונות מוצלחים ,אנחנו בטוחים בכך .ובכל זאת הפחד גובר .רק מי מכם שצברו
מספיק הצלחות מסוגלים לאזור את האומץ הנדרש ואת הדחף לצאת אל העולם עם מי שאתם
ומה שיש לכם להציע ,להעז בגדול גם אם לא תצליחו במאת האחוזים .מי מכם שמעזים
ולוקחים בחשבון הצלחה חלקית ואף אפס הצלחה – ובכל זאת יוצאים לדרך – רק אלה יגיעו
לתחושה של סיפוק .אם יתמידו – אין ספק שיצליחו .לא תמיד ,לא בכול ,אבל לפחות בחלק
מהניסיונות .והם יחיו בידיעה שהם לא נכנעו לפחדים  -הם ניסו! החלום שלהם לא ימות בתוכם.
על כן אנו מציעים שתתחילו בהחלטה לממש חלום קטן ואפשרי ,כדי להתחיל לצבור חוויות של
הצלחה .אמרו לעצמכם שהחיים טובים ,שקיבלתם מתנות להשתמש בהן ,שאתם לא תסלחו
לעצמכם אם לא תעשו את מירב ההשתדלות לחיות באופן מלא .בהגיע שעתכם להיפרד מן
העולם אתם תרצו לדעת שחייתם ,שהייתם כאן במלוא הדרכם .שלא וויתרתם על החלומות,
על ההגשמה .ואתם תיסקרו את מעשיכם ותיראו שבסוף לא באמת לעגו לכם ,לא שילמתם
מחיר גבוה על ההעזה ,ולא קרה שום אסון .כל עשייה שבאה מהקול הפנימי ,מהנשמה,
מתקבלת בברכה על ידי העולם שלמעלה ועל ידי זה שלמטה .וזכרו – לא יהיה מצב שבו כולם
אוהבים אתכם ומסכימים עם מעשיכם כל הזמן .אבל אתם תלכו עם האמת שלכם ואנחנו נלווה
אתכם ככל שתבקשו זאת מאתנו ,ואנשים רבים כן יאהבו וכן יסכימו והאור שלכם יגרום להם
שמחה ויהווה להם דוגמה להגשמה עצמית נכונה.
צאו אל החיים עם המתנות והאור הייחודיים לכם באומץ – יחד עם וחרף הזיכרונות והפחדים.
אל תתכחשו להם ,אבל גם אל תיכנעו להם .בהצלחה רבה יקרים!
אני :תודה רבה!
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