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 ( מפתיעהראו עד הסוף המשמח ואף )ק : 5 וירוס הקורונה

ואקום בחיים ואני לא  המל"ג היקרים, אני מרגישה ירידה אנרגטית היום. כאילו נוצר לי אני:

 רואה מה הדרך הלאה. מה תוכלו לספר לי על המצב העכשווי שלי ובכלל?

 תשובת המל"ג:

יקירה, שלומות לך. אנו חשים את ירידת מצב הרוח שלך, ואין אנו מודאגים בכלל. זאת מכיוון 

של כל  צותו של הנגיף חלה התגייסותרלאחר התפוהדבר הינו אנושי, רגיל, אפילו "הגיוני". 

פטימית עם המצב שהוא יצר. זה והכוחות והמשאבים הפנימיים לטובת התמודדות חיובית וא

היה מצב בלתי צפוי בהחלט, חדש ויוצא דופן, אשר החריד את שגרת חייכם. אצל חלק 

מובן שהוא עורר חרדה, ואחרים התעלו והצליחו לחמוק ממנה. במהאנשים הוא החריד גם 

כמה זמן יכול החבל  –המתח ירד מתוקף הזמן פך לחלק מן החיים, כעת ירד הלחץ, הנגיף ה

את בוודאי שמת לב  להיות מתוח? היד המותחת הרי מתעייפת היא, והמתח מתרופף.

שנכנסת למין שקט, עבר זמן ארוך יחסית מאז התקשור האחרון שלך אתנו. השקט הזה הינו 

ולפיכך הסירה מאטה, היא פחות  פות המיתרים האוחזים במפרש המתוח אל מול הרוח.רופהת

 נתונה לשליטתו של הספן המנווט אותה. ויותר נתונה לשליטת הרוח והגלים. 

ל בסדר. הסירה מתנהלת כפי והכ. ויהיה סומך על הים ועל הרוח. "ספן"ינוח ה זה בסדר.

ד ראשית, אנו מציעים כי יכול הוא לנוח עולנוח?  אדםכמה יכול  ,שצריך. ומה יעשה בינתיים

ועוד. מנוחה עמוקה אשר כמוה אינו יכול להרשות לעצמו בימים כתיקונם. הוא כמובן יכול לנוח 

לעצמו. מדוע? מפאת "מה יגידו" ושאר אמונות פנימיות. אך נניח זאת גם אז, אך אינו מרשה 

 לזאת כעת.  

דברים שדחה ודחה  בצעהדבר הבא שאנו מציעים לו לעשות, מעבר למנוחה עמוקה, הוא ל

יעסיק עצמו בפינוי, ניקוי, תיקון וסידור מחדש של  –בסביבת ביתו. תמיד יש דברים כאלה 

בשעת העבודה כול תכולת הבית על חדריו ונספחיו.  –החפצים והמצרכים, הניירות והבגדים 

יתחיל תהליך של פינוי וניקוי פנימה, בגוף ובנפש.  –על הבית יעלה מצב הרוח ויתרה מכך 

 –ואם תעשו זאת  מנת לטפל בפנים.על  –נדירה לקחת פסק זמן מן החוץ  הזדמנות םקיבלת

אנו בטוחים כי תתחילו לגלות את קצה הדרך הלאה. יעלו לכם רעיונות, ייפתחו לכם נתיבי 

 יצירה, ותתחילו לחלום על העתיד אשר אתם רוצים לברוא.

האם  יציב. בהיר וחיובי.המצב הינו הנה כי כן, מה המצב העכשווי שלך ובכלל, כפי ששאלת? 

ניקוי אביב גם, כאמור, ספורט ו –את יכולה לראות זאת? חזרי לסדר יום של פעילות פיסית 

הוצאת כול המיותר. שלבי בסדר היום זמנים לכתיבת החזון, להכנסת סדר ולעמוק בבית, 

בו להעלאת רעיונות, לפיתוח תרחישים אפשריים עד אשר אחד מהם יתפוס אותך ותעלי על ג

שוב למעלה, אל עבר המחר. יקום הספן בחדוות היצירה, ימתח את החוטים, תיכנס שוב הרוח 

 תנוע שוב סירת החיים אל עבר האופק. –במפרשים, וקדימה 

זאת הנושבת במפרשי הספינה המטפורית שלנו, וזאת הנושבת במפרשי הנפש  ,מצב הרוח

המפרשים אל מולה ולמתוח את היא מניעה אתכם, אולם אתם צריכים לסדר את  –שלכם 
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לים לעיתים קרובות פחדים. כדי לעשות זאת, ובמוטיבציה מחב   אדם זקוק למוטיבציההחבלים. 

זאת הנפש  .איננה נופלת לעולם ,שהיא נשמתכם ,אולם הרוח –אתם אומרים "נפלה רוחו" 

הגוף, אשר מתעייפת ומאבדת כוחות. על כן תני תמיכה לנפשך דרך סדר יום של פעילות 

 תזונה ומנוחה, וסיעור מוחות עם עצמך. ואנו כאן כדי לתמוך. 

 עוד קצת בנושא הזה: 

נפילת מצב הרוח אשר אתם חשים לעיתים היא תוצאה של דחיסות הגוף והרגשות. 

כאשר אתם מתרחקים מהחלק הנשמתי שלכם, מעולם הרוח. הנוצרת הדחיסות המכבידה 

ים קם היום לעזרתכם, יותר מאשר אי פעם קודם. כל עולם הישויות אשר אתם אינכם רוא

עולם המדריכים הרוחניים, המלאכים, ישויות האור, חבריכם מכוכבים אחרים ויצורי פלא 

כולנו ערים מאד ושמחים מאד בתקופה זאת. אנו  –שאתם אינכם יכולים אפילו לדמיין 

נפש -הגוף מעודדים אתכם לצאת ממצב הדחיסות של הממד השלישי ולהעלות את תדר

של כל אחד ואחת מכם אל עבר הממד החמישי ומעבר לו. לשם כך עליכם ללמוד להיות 

פיסית ונפשית, לפנות מקום לחלק יותר גדול  פסולתלנקות מתוככם  –פחות דחוסים 

 מנשמתכם להיכנס, ליותר מן האור שלכם. 

לים לממדים כך תראו כיצד אתם ִמְתע –ככל שתהפכו ליותר מוארים, קלים, מרווחים 

שם תוכלו לחוש ואף לראות אותנו ביתר  –גבוהים יותר. שם אנו מחכים לפגוש אתכם 

היה נפלא! חגיגה שמימית, אלוהית, אשר לה אנחנו מצפים עידנים רבים. יבהירות. זה 

הישויות אשר הכרתם בעבר, את אחיכם ואחיותיכם משכבר הימים. אתם תשובו לפגוש את 

 וכמובן שמצב הרוח שלכם יסתדר אף הוא. ים. אתם תחזרו הביתה, יקר

 להתראות!

 

 

 /http://www.ayeletporat.co.il   אילת פורת

 

 

 

http://www.ayeletporat.co.il/

