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אני :איך אנו יכולים לעזור לעצמנו בימי הקורונה האלה?
תשובת המל"ג:
אהובים ויקרים ,אתם כבר עוזרים לעצמכם מאד .אנחנו יכולים לראות זאת .חלק מכם מצליח
לעבור את המשבר ביתר קלות ,וחלק בפחות .אבל כולכם ,כולכם ,מנסים! אתם מתמודדים
באומץ עם הפחדים ,מאפשרים לרגשות להציף אתכם ,ופונים לעזרת חברים ,גם אם הם כרגע
וירטואליים .אנו מוחאים לכם כפיים .כל הכבוד! זאת הדרך.
ואתם יודעים ,יקרים ,יש לכם בחירה לעשות עכשיו .האם אתם מוכנים לתת לאנרגיית השחֹור
להכביד עליכם ולמשוך אתכם מטה ,או שאתם מוכנים להישיר מבט את תוך החשכה שבפנים
ולהביא אליה אור? קודם כל יש להביא את האור אל תוככם .יותר ויותר .עליכם להבין ,יקרים:
אתם יכולים לבחור להאיר את עצמכם כל כך ,עד שתהיו גוף פיסי בלתי-דחוס ,אוורירי ומואר,
קליל ומלא שמחה! ואז! אז תוכלו להיות אור גדול גם החוצה .וככל שיהיו יותר גופי אור מהלכים
על פני הקרקע כך יגדל האור בעולמכם והחושך ייסוג .לא תהיה לו ברירה.
אז מה שאנו מציעים לכם לעשות בימים אלה כדי לעזור לעצמכם הוא להיות בחמלה ובאהבה
לכל מי שאתם  -לאור ולחושך ,לפחד ולאמונה ,לצלילות ולדחיסות – לכל מה שמרכיב את
היצור הנהדר שהוא את או אתה .היו בטוחים שהגל העובר את העולם כעת איננו עכור .להפך,
זהו גל של אור טהור הסוחף אתו את העכירות הממלאת את הארץ .היו שקטים ואמיצים בעין
הסערה ,ובשוך המהומה תמצאו כמו מסך של בהירות הונח על פני הכול ,רוך ואהבה נכנסו
לכל שקע ,לכל חריץ ,לכל תא .מי מכם שיוכל להבחין בזאת יתמלא באושר .אתם תבינו מה
קרה ,ותראו את היופי היצוק בכל המהלך שעברתם .אתם באופן אישי והאנושות באופן כללי.
למען האמת ניתן לחוש במהפך הטוב הזה כבר כעת ,אין צורך לחכות שהגל יעבור .האם אתם
רואים זאת? האם אתם חשים? משב רוח רענן המנקה את המשקעים שיצרו בני האנוש במהלך
תקופת חיים ארוכה מאד.
אני :תודה לכם אהובים על המילים האלה .זה מרגש.
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