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אני :מל"ג היקרים ,מה תוכלו לומר לנו כעת על וירוס הקורונה?
תשובת המל"ג:
ובכן יקרים ,אפשר להשמיע צפירת הרגעה .כמו שאתם יכולים לראות ולהבין ,הווירוס נמצא
כבר במגמת בלימה .הווירוס מילא את תפקידו ,הוא גם חיבר את העולם וגם עורר את התודעה
הקולקטיבית והאישית.
ברמה האישית  -הווירוס נתן לכם פרופורציות ,הוא עצר אתכם מלהמשיך במרוץ ,הוא גרם
לכם לחשוב קצת על התנהלותכם בעולם .הווירוס עורר פחדים הנובעים מהצורך שלכם
בוודאות ,הוא ניער אתכם והזכיר לכם שכלום איננו בטוח ,ושאל לכם להיצמד לתכניות ולרצונות
כי זהו מתכון לאכזבות .אם תיקחו את השיעור למקום הנכון אתם תבצעו שינוי מהסוג
המשחרר :תניחו לדברים לקרות מבלי להיכנס ללחץ ,תנועו עם האירועים בהרמוניה ולא
בהתנגדות ,תיקחו אחריות על עצמכם בלבד ותחושו רוגע ושלווה פנימית משום כך .אינכם
יכולים לנהל את העולם ,אבל אתם בהחלט מנהלים את עצמכם .וזה כל מה שצריך! כי אם כל
אחד מבני האדם ייקח אחריות על המודעות הפנימית שלו ,על הפצת אור ואהבה ,ועל ההליכה
עם כיוון הרוח ולא מתוך התנגדות לה – אז תוכלו לקבל עולם הרבה יותר אוהב ורגוע.
ברמה הכללית התגבשה לפתע ההבנה עד כמה אתם קשורים אלה באלה גלובלית! הקשר
הזה יכול להיות מנוצל באופן גרנדיוזי  -או להתפתחות ואחווה – או להרס המוני .במה תבחרו
מכאן והלאה?
אמנם אתם חשים חסרי אונים ואתם כביכול חסרי השפעה על המנהיגים הקובעים את מדיניות
האומות זו כלפי זו .אפילו את מדיניותם של עמים וקבוצות החיים ביחד ,באותה פיסת ארץ.
אבל אנחנו אומרים לכם באופן ברור ונחרץ :יש לכם השפעה! אם תנקו ,כל אחד ואחת מכם,
את לבכם ,ותמלאו אותו באור ובאהבה; אם בתוך הבית שלכם תשכינו שלום ואחווה; אם תאירו
אור קטן אך יציב בכל אשר תלכו – אתם תביאו את השינוי המיוחל .כי חיוך ומילה טובה,
הושטת יד תומכת או טפיחה של עידוד ,אלה הפעולות הקטנות שיכולות לחולל מהפכה .היו
חומלים כלפי עצמכם ,כלפי הקרובים לכם ,כלפי כל אדם וכל חי אשר נקרים בדרככם .אהבו
את כולם ,גם את כדור הארץ הנושא אתכם .היו מכירי טובה ואסירי תודה על כל מה שיש
מסביבכם ,על כל היופי והטוב .ומה שישתקף לכם במציאות יהיה הרבה יותר קל לעיכול.
היו ברוכים.
אני :תודה רבה!
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