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       שאלה למל"ג:

בעקבות חיסולים עד מרכז המדינה, )טילים מעזה  ים שלי, מה פשר הלוחמה הנוכחית?אהוב
 יהאד('גב םממוקדים של בכירי

 
 תשובת המל"ג:

ובכן יקירה, אין כאן הרבה מה לדעת או מה להסביר. זהו עוד פרק, זוהי עוד חוליה אחת 
בהתנהלות של בני האדם. מלחמות באות מאגו ומפחד. הצורך לנכס טריטוריות ולהראות 
עליונות כוחנית הינו עתיק ואיננו עומד להיעלם מהעולם שלכם בעתיד הנראה לעין. כמובן שיש 

ת המתנהלות ברוח שונה לחלוטין ואתם חופשיים לבחור להידמות להן. ברחבי היקום תרבויו
 אבל גם הם עברו כברת דרך עד שהגיעו אל המנוחה ואל הנחלה. 

מהו הדחף להילחם ולכבוש? תגובה לפחד מפני מחסור. חוסר מוכנות להאמין שיש מספיק 
 לכולם. 

 
 הזאת?מדוע אנחנו בוחרים לבוא לעולם הזה ולהתנסות במציאות  אני:

 
 תשובת המל"ג: 

זאת מכיוון שאתם בוחרים לעבור מסלול התפתחותי מן האדם בעל הערכים הנמוכים והנשלט 
על ידי הפחד, אל עבר האדם המואר, האוהב, הבוטח בעובדה שיש מספיק מהכול לכולם. 

 כלעוברות מסלול כזה או דומה לו. כל הברואים עוברים אבולוציה.  ותכאמור, כל הציוויליזצי
הברואים משקפים אפשרויות ופנים הקיימים באלוהים. ורק מתוך קיומן של שלל האפשרויות 

אתם ניתן לקיים בחירה. הזכות לבחירה חופשית הינה אבן יסוד בעולם, אבן יסוד באלוהות. 
בהיבט  כל אחד ואחת בקצב שלו או שלה.לומדים יותר ויותר לבחור באור, בטוב, באהבה. 

יכולים לומר לכם כי מסלולי ההתפתחות הינם קצרים, אולם בזמן האנושי הרחב של הנצח אנו 
ולכן אמרנו כי לא נראה שהמלחמות ייעלמו בעתיד הנראה זה בוודאי נראה כמו נצח )מחייכים(. 

מת ת להיעלם באחת, ותהיה נקודה מסוילעין. העין האנושית, כמובן. בסופו של דבר הן יכולו
 ת עצמכם עד אז.בה זה יקרה, אם לא תשמידו א

 
? הרי אתם רואים את כל ההתרחשויות ללא בחר לעשותהאם אינכם יודעים מה נ :אני

 ..לינאריות.
 

 תשובת המל"ג: 
לשם נושא מרתק. ננסה להסביר בקצרה ובפשטות.  לינאריות וחוסר לינאריות. מהו הזמן?

למעשה  עד.כך נחזור לדבר על שלל האפשרויות העומדות לפניכם לבחירה בכל רגע ובכל צ
הבחירות האפשריות בכל צומת בה אתם עוברים יוצרות ביחד אינסוף עתידים. האם את יכולה 
לראות זאת? נכון לרגע זה ניתן לנבא את הבחירות של כל אדם על פי מי שהוא כרגע. אולם 
יתכן שהוא יחרוג מן המצופה שכן האדם משתנה כל הזמן. השפעות של אנשים אחרים ושל 

ו יגרמו לו לבחור אחרת ממה שניתן לנבא כרגע. זה מה שמסביר את הסיבה שאין מה שקורה ל
ללכת לפותחים בקלפים או קוראים בקפה המבטיחים לנבא את העתיד. הם גוזלים מן האדם 
את חופש הבחירה היות והם שותלים במוחו אפשרות ספציפית אחת מתוך המבחר העצום 

 הקיים. 
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הולוגרמות מין האם אלה זמניות של המאורעות המתרחשים: -בו עכשיו, לעניין לינאריות לעומת
אשר רק חלקן מתממשות כמציאות? או שאלה יקומים מקבילים, הכול באמת מתרחש? 

אתם התחלתם להבין זאת עם פיתוח ההסבר הראשון הוא היותר דומה למה שבאמת מתרחש. 
באותן הולוגרמות, נקרא בעת שאדם ישן הוא יכול לבקר התאוריה של הפיסיקה הקוונטית. 

. יצעלהן כך, הוא יכול להתנסות בחוויה של חיים במציאות הנובעת מבחירות שהוא עדיין לא ב
בסופו של דבר הוא יתנסה בפועל, בחייו הערים, רק בבחירות שהוא יבצע. כלומר, רק הבחירה 

המציאות שלו באמצעות גופו הפיסי היא אשר תקרום עור וגידים ותתממש במציאות חייו. 
  הלינארית.

 
יש לנו משל קטן שיעזור לכם להבין. חישבו על ספר המגולל סאגה שלמה של אבולוציית אדם 
מסוים מתינוק ועד איש זקן מאד. הרבה תהפוכות עוברות עליו, הוא לומד שיעורי חיים דרך 

ים חוויות שחלקן קשות ולא נעימות וחלקן נעימות מאד. ככל שאתם קוראים בספר אתם יכול
כעת ראו: האם הסיפור  לעקוב אחר הבחירות שהוא מבצע ולהבין את האבולוציה שהוא עובר.

זמנית? שתי -הוא לינארי? האם כולו מונח כבר לפניכם כאשר כל המאורעות קיימים בו
בהיותכם הקוראים אתם מתגלגלים מאירוע לאירוע, מבחירה לבחירה. אולם כן.  –התשובות הן 

הרי שכל התרחישים נמצאים לכם  –הספר ומביטים עליו ממבט על  כאשר אתם אוחזים את
 באותו הזמן וכל הזמן. 

 
 וואו, זה משל כל כך טוב! זה ממש עושה לי סדר. הדברים הם גם לינאריים וגם לא...  אני:

 
  ג:המל"

שלכם  "ספר"אפשר לומר זאת כך )מחייכים(. ואל נשכח כי הדברים קצת יותר מורכבים, שכן ב
ור צירופים של בחירות ולכן אינספור ספרים לחיים פוטנציאליים לכל נשמה, או ספר יש אינספ

לעולם נשמרות לכן הזכויות לבחירות מתוך חופש.  –ממש חשוב להבין זאת  אחד אינסופי. 
 אין תרחיש אחד שמגולל את חייכם. ובזאת הדבר שונה לחלוטין מן המשל...

 
ק מההסבר: לכל נשמה יכולים להיות מספר חלקים כדי לסבך את המצב נרחיב ונוסיף עוד חל

 "ספר"כלומר, לכל נשמה יש יותר מהמגולמים בגוף פיסי ובאים לכדור הארץ לחוות התפתחות. 
לעיתים תחושו אחד. ובהיותכם בתרדמת אתם יכולים לבקר בספרי חיים אחרים של נשמתכם. 

כלל לא תבינו את המתרחש כי אתם בסיטואציה מוכרת ועם אנשים מחייכם הערים, ולעיתים 
והחלום יבלבל אתכם ואף יחווה על ידכם כהזוי. החלום המוכר יהיה ביקור בחיים אחרים של 

שלכם בחייכם אלה, והחלום ההזוי יהיה לבחירות חירות דומות בבנשמתכם אשר מתנהלים 
חיים אחרים של נשמתכם אשר מתנהלים מתוך בחירות שלקחו אותה לכיוון שונה ביקור ב

 חלוטין מזה שלכם בחייכם אלה. ל
 

תודה רבה על ההסבר. יש לי עוד שאלות בעניין, אבל זה ממש הרבה לפעם אחת. אלך  אני:
 ונתראה להמשך בפעם אחרת. לעכל את הדברים 

 
 תבורכי. המל"ג:
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