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11/3/22                            מה באוקראינה המלח 

  
  ?מה הגורם למלחמה באוקראינה ומה עלינו ללמוד מזה שאלה:

 
 : ת המל"גתשוב

 
יקרים אהובים, נסו לא להיבהל ולא להתמלא פחד מן המצב המתחולל באוקראינה. אמנם זהו מצב  

בדרך אל השלום ואל שלטון האור. בין רוסיה ואוקראינה מלא מצוקה ואופל, אך הוא מתקיים כשלב  
מתקיים כעת ריטואל שמקורותיו בעבר ואינו ברור למי שלא מכיר את ההיסטוריה שלהן. אנו רואים 

ואולי    –חשבונות של כבוד וטינה, חשבונות שנפתחו בעבר  ע"י    תנעהמּו  מלחמהשם    תלולכיצד מתח
 נסגרים כעת. 

 
מתחילים    ואתםמדוע זה קורה דווקא עכשיו? כי בתקופה האחרונה חל שינוי בהלך הרוח הכללי בעולם,  

לגלות שמנהיגים רבים הינם תאבי בצע, שהשלטון במדינות רבות הינו מושחת, ושלעיתים יש לקום  
 כדי להשיג ריבונות וחופש.   הילחםול
 

כולו אפל, זאת ההנהגה המכתיבה את הפוליטיקה  אנו רואים לנכון להזכיר כי העם הרוסי אינו בהכרח 
ואת אופן מימוש השליטה. אזרחים רוסיים רבים מזועזעים מן המהלך מול אוקראינה וגם הם חווים  

אזרחים הששים אלי קרב. זה  לא מעט מצוקה רבה מהמצב. ואילו בצד השני, באוקראינה, יתכן וישנם 
 לט.  לבן, טוב מוחלט כנגד רע מוח-לא מצב של שחור

 
מה שקורה עכשיו באוקראינה מבטא את המהלך הניכר בעולם של מאבק לריבונות של האדם על עצמו  
ועל חייו, של מהפך בניהול מדינות לכיוון דמוקרטי וחברתי יותר, ושל ביטוי ההבנה המתרחבת לגבי  

ויותר אתם מבינים כי המצי  יותר  ן כל שיש קשר ביות שונה ממה שחשבתם,  אטיבה של המציאות. 
ובסופו של  שלכם.    תהנשמתיו  תלתוכניובהתאמה  ל קורה למענכם  ול אחד ושהכוהפרטים בעולם, שהכ

 : הכול קורה לטובה.  דבר
 

האם אתם פועלים מאהבה? חיים    – על כן אל תיתפסו לבהלה, ורק התעמקו במניעים שלכם בחיים  
האם אתם שמים לב  זולת, הכרת תודה על כל מה שיש ושקורה לכם?  למתוך חמלה, כבוד לעצמכם ו

פחד וקינאה אשר אגרתם  לא לשלוט באחרים? האם אתם מטפלים ברגשות של שנאה, טינה, כעס,  
 בתוככם במשך החיים? 

 
למנהיגיכם, שידעו לקבל החלטות ראויות.   מחזקותשילחו מחשבות    .הושיטו יד עוזרת כשזה אפשרי

 טפחו בקרבכם ובסביבתכם שלום ואחווה. -ומעבר לכול 
 

אנו אוהבים אתכם בני האדם. ואנו נמצאים גם במחוזות הבוערים באוקראינה, מניחים מעליה שמיכה 
באמת תלוי בנו, כמובן, זאת בחירה רוח, תומכים בסיומה המהיר של המלחמה. זה לא  -של חמלה ועוז

כפי שאנחנו   בדיוק  ואחווה,  אנרגיות של שלום  להם  שולחים  אנו  אבל  האנשים המעורבים שם,  של 
 מציעים לכם לעשות. 

 
 היו חזקים, אלה זמנים מכוננים וחשובים בכדור הארץ שלכם. היו בחמלה ובאהבה.
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