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מה עוצר אותנו מלהגשים חלומות?

שבת 19.1.19

המל"ג:
שאלה נפלאה .כל הכבוד! כי תבינו ,הגשמת חלומות זה מה שבאתם לעשות כאן!
ואם אתם לא מגשימים אותם ,זה ממש חבל .זה כמו לבוא ללונה-פארק ולא
לעלות על אף מתקן .לא לקנות צמר גפן מתוק .לא לנסות לקלוע ולזכות בפרס.
את מבינה? זה להחמיץ את כל העניין!
אני :וואו .לא חשבתי על זה כך .הגשמת חלומות זה עניין עד כדי כך חשוב! אז
מה עוצר אותנו?
המל"ג:
הגשמת חלומות ,מה היא מבקשת מכם? להיות אתם באופן מלא .וזה לא קל,
מסתבר .מפני שמעורבים בכך קרעי זיכרונות מגלגולים קודמים בהם ניסיתם
להיות מי שאתם ,ניסיתם להגשים את חלומותיכם ,ניסיתם למלא את ייעודכם –
ולא רק שנכשלתם ,אלא ממש סבלתם בשל כך .מספיק זיכרון מר אחד – כמו זה
שלך (סקלו אותי באבנים בכפר שהבאתי אליו את דבר ה') – כדי שתימנעו ממה
שמבקש לבכם .חלומות אמתיים הם בקשות של הנשמה .אתם מצווים על ידי
נשמתכם לעשות דברים ,כמו לבצע מטלות ,אשר בסופו של דבר יגרמו לכם עונג!
אבל בתוככם קיים גם הפחד הקדום עליו דברנו.
אני :ויש מה לעשות? כיצד נוכל להגשים חלומות ,לחיות חיים מלאים ומענגים
כפי שאנו בעצם רוצים?
המל"ג:
ובכן ,יקירה ,זאת שאלה של מיומנות ושל עוצמת הרצון .התאמנו בלומר לעצמכם:
"אני מגשימה את חלומותיי .אני מצליחה בכול אשר אפנה .אין כל איום עלי ,זה
בטוח להיות אני .זה בטוח לגמרי ללכת אחרי ליבי וצו נשמתי .אני מוגנת .אלוהים
איתי" .אמרו זאת לעיתים קרובות ,השחיזו את אמונתכם ומגרו בכך את הפחדים
העתיקים .יתרה מזאת – אתם יכולים לראות ,בדמיון מודרך ,את האירועים
הטראומטיים ההם ולהביא לתוכם סליחה ,אהבה ומרפא .ראו את עצמכם זוהרים

באור יקרות ובכל צבעי הקשת .הרגישו את העוצמה הזורמת בעורקיכם .היו
חזקים ,מוארים ,בטוחים ,מלאי אהבה העולה על גדותיה .זאת עוצמה מופלאה
שלא ניתן להיות בה – ולא להגשים חלומות! עוצמה הדוחפת אתכם בכוח אל
משימתכם; מעלה אתכם לתדרים של עשייה קלה ומוצלחת; נוטעת בכם את
הידיעה כי אתם לא לבד במערכה ,הרי כול העולם מתגייס לעזור לכם!
הנה כי כן ,הגשמת חלומות .ראו בכך את פסגת ההוויה שלכם עלי ארץ .פסגת
השאיפות .אתם תהיו כל כך מאושרים כשתתחילו להבין את העניין .היעזרו
בדמיון ,היעזרו במילים המחזקות שנתנו לכם ,היעזרו בנו – המדריכים שלכם.
שאפו גבוה.
אני :תודה רבה!
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