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   : 6 וירוס הקורונה

השלטונות מפחידים האם וירוס הקורונה אכן מאיים כפי שמדברים עליו? האם  למל"ג: ותשאל

אותנו כדי לשלוט בנו? האם ממציאים את הבעיה/את ההנחיות להתמודד עם הבעיה כדי להשיג 

 שליטה, או שהבעיה קיימת, או גם וגם?

 :תשובת המל"ג

אנשים יקרים, מבורכים אתם על כי תשאלו. אתם הרוצים לדעת את מה שמעבר, השואלים 

נו עונים לכם ואומרים כי המטרה של הווירוס טובה ואם כי לבטח קיימת סיבה. כביודע ,מדוע

היא. התכנית להפצתו עתיקה היא, לא מעכשיו מתקיימת הכוונה להעביר את האנושות 

וירוס  באמצעותהמתקיימת על פני כדור ארץ זה את הטרנספורמציה אשר היא עוברת כעת, 

ד הזה? זמן הגעתם לפרק הזה בתהליך ההתפתחות שלכם. מהו הפרק המיוחהקורונה. 

ההתעלות אל מעבר לרמת האנוש האנוכי והחרד לעצמו, מעבר לאדם המחשב את ימיו ושורד 

אדם הרוצה להיות יותר מהאחר, המתנצח ונלחם, המלא בפחד, בכעס אותם, מעבר ל

כלומר, יקרים: הגעתם לפרק ההתבגרות, ההתפכחות, החבירה זה אל זה ואל ובהתנגדות. 

 .אנוש נאורשיו לעלות למדרגת אתם מוכנים עכהאלוהים. 

רות הנ"ל כדי תשובה. השאלות שלכם שּווכעת נענה לשאלות אשר הבעתם, שכן אין ב  

ו לכם את המידע ּנת  מתייחסות לפן החושד, החושש, המחפש אשמים וכן הלאה. אולם לאחר שנ  

וחורשי המקדים, האם עדיין יש צורך לענות? האם זה חשוב לדעת מה הקשר של השלטונות 

המזימות למצב שנוצר? הרי הם משרתים את המטרה הנעלה, הם כלי שרת בידי התבונה 

 אשר הגתה את התכנית לפני עידן ועידנים.

הווירוס לא נוצר בכוונת זדון והינו ובכל זאת, יודעים אנו כי נחוצה לכם תשובה. ובכן, יקרים, 

ם קטנים שנעשו בווירוס קיים ומוכר. ווירוס אמתי שנוצר, כפי שכבר אמרנו לכם, מתוך שינויי

השינוי נעשה במסגרת מחקרים וניסויים במעבדה בארץ המכונה סין, ואין לנו עניין להרחיב על 

המדענים ההם היוו חוליה בשרשרת אירועים שמתחוללים למענכם  –כך. זאת מפני ששוב 

 ומתוך ראיית טובתכם העליונה.

מיד, תת המתוכננת. אולם, כמו נוצרו תנאים להתעלּולאחר שנפוץ הווירוס והוכנסתם לבתיכם 

היא נתונה לבחירתכם. לא כול בני האדם בשלים לעלות מדרגה, לא כול בני האדם החיים על 

פני הארץ הינם נקיים דיים מן האנוכיות, הלוחמנות, תאוות הבצע ותאוות השלטון. ולכן אתם 

מוש תכניות משל עצמם ולטובתם, על ווירוס הקורונה למיבניסיונות שלהם להשתמש עדים ל

גם וגם. הווירוס קיים, הכוחות  :ומכאן שתשובתנו לשאלתכם הינהחשבון אזרחים ומדינות. 

-ין כול את מזימות הכוחות הפחותהמבקשים לשלוט קיימים, והשילוב שלהם מעלה לע  

 יהם הרעבים לכוח, להון, לשלטון. מפותחים ואת פנ

יקרים, אל תתנו למידע הזה להבהיל אתכם. אנו חוזרים ואומרים לכם שהכול בסדר. היו 

אל ואור אחרים, -רגועים, היו אלה הבוחרים באור ומעגנים אותו, היו אלה החוברים אל בני

הווירוס  יש כל כך הרבה אור!פיזי, ואל האור האלוהי. -אור מהסוג שאינו מגולם בגוף-כוחות
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ו אמור להזיק יותר מאחרים. לא מדובר במגפה קטלנית המאיימת באמת על וירוס שאינהינו 

לקח לגוף הפיזי האנושי זמן מה להבין כיצד לנווט את עצמו מול הווירוס האנושות. ממש לא! 

השונה הזה, אבל רשת של מידע בין הגופים העבירה את ההבנה על פני האנושות וכעת גופיכם 

 אתם יכולים לנשום לרווחה., זה המכונה קורונה. מגיבים ביתר קלות לאותו וירוס

גם השלטון והשררה אמורים להדאיג?  ביהנה כי כן, הווירוס לא צריך להדאיג אתכם. האם תא

הם לא. כאשר האופל נחשף יכולה להתקיים בידכם הבחירה בינו לבין האור. ואנו שמחים לספר 

. זה כל כך תם פשוט בוחרים באוראהאדם בוחרים באור. -לכם כי יותר ויותר מאחיכם בני

 פשוט שאתם כלל אינכם מבינים עד כמה עצם הבחירה מתוך הרצון היא כל הסיפור. 

הבחירה באור הינה קריאת הנשמה שלכם לשוב אל המהות ולוותר על כל השאר. לקלף קליפות 

להשיל את כל המסתיר את השמחה  –של פחד, של שנאה, של עלבון, של דחייה, של עצב 

שאו עיניים פנימיות אל האור והתברכו בו. הפנימית, הטבעית, הממלאת את הלב באהבה. 

בעוד אתם מתמלאים באור ונהנים מן הידיעה כי הכול קורה לטובה, בהחלט כדאי להישמע 

מר, ציות להן. יש בהחלט טעם להיש-להוראות כדי לחסוך מעצמכם עוגמת נפש הכרוכה באי

כך לא תיאלצו לשלם קנסות מיותרים, ולא תבזבזו ימים על חולי ובידוד. גם הם הרי מיותרים. 

אור, לעוד בנצלו את הזמן לעוד התכנסות פנימה, לעוד התמלאּות  –אולם באם תלקו בווירוס 

על הגוף החכם שלכם אשר כבר נגיש לו המידע כיצד להתמודד עם  ִסמכומנוחה מיטיבה. 

 המחלה.

 מקווים כי ענינו על כל תהיותיכם ועזרנו להרגיע את חששות לבכם.  אנו

 היו ברוכים.

 : תודה רבה! אני
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