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 ריאל:אך גבהמכלול של המל - שאלה למל"ג

איך לחיות טוב יותר עם בני המשפחה , לקראת החגים המתקרבים, מל"ג היקרים לי אני:

 שלנו?

ובכן יקרים, בני המשפחה שלכם אמורים להיות יקרים לכם וקרובים מאד ללבכם. וכן   המל"ג:

דעו  –. כמו כן מלאי אהבהבבסיסם אתם לליבם. צאו נא מתוך הנחת יסוד כי היחסים הינם 

ל גלגול חיים לוקחים על עצמם לכם שעם רוב בני המשפחה כבר ביליתם בגלגולים קודמים. בכ

בני משפחה תפקידים לגלם אלה בדרמות החיים של אלה. כולכם נמצאים כאן ביחד כדי לעבור 

כדי  –ביחד שיעורים, לעמוד במבחנים, ללחוץ זה לזה על כפתורים שיעלו תובנות, וכמובן 

 לאהוב ולתמוך. 

ם רק יודעים שרע לכם אתו, שאתם באם אינכם יודעים מהו התפקיד שלקח בן משפחה ואת

לכך כל חשיבות. הניחו לעניין אין  –יש ביניכם חיכוכים או סתם מתח מתמיד שמסוכסכים, 

והאמינו שלשניכם נשמות גבוהות אשר הסכימו לתפקידים הללו לפני בואכם לחיים אלה. 

ני הצדדים ריכים לחתור למצוא את הפתרון אשר יקדם את שצלנשמות כוונות טובות ואתם רק 

חרתם לבוא להתנסות הזאת אתם רק מצווים לזכור כי בלעבר חיי רווחה, שמחה ואהבה. 

נעימה הזאת כדי שהיא תדחוף -בהתנסות הלאבחרתם  –ולא בחרתם לסבול. כלומר ביחד! 

 –יון הזה בו אתם בחרתם לעמוד ללמוד, להתפתח, להשתפר. ההתגברות על הניסם אתכ

 הזאת היא המטרה. ההתגברות 

הנה כי כן אנו מציעים לזכור תמיד להתבונן מעיני הנשמה שלכם, מהרמה הגבוהה שלכם, 

עלי נשמות חכמות וגבוהות. פנו אליהם בולזכור שגם שאר בני משפחתכם הינם   על.–ממבט 

ה אל מעבר למילים ולמעשים, שרואות פנימכנשמה אל נשמה. הביטו בהם בעיניים שרואות 

טפלו ו –כם לאיזה כפתור הם לוחצים על  –דקו את עצמכם הכאב, אל הצורך שנמצא שם. ב

תהליך זה יאפשר לכם להיות יותר סלחניים, יותר מכילים  בו. טפלו בכאבים ובצרכים שלכם.

 מול ולצד בני משפחה.ויותר חכמים בהתנהלות שלכם 

ובחגים? מה לעשות כשהדודה שואלת מתי תתחתני כבר או ההורים רומזים בעניין נכדים? 

ואין כלל צורך , לחייךלהביט עליהם בשקט, עוקצת או שמישהו מעליב אתכם? כשהגיסה 

להגיב. אמרו בלבכם: "אני יודע/ת שאת/ה רוצה בטובתי. אני סולח/ת לך על הדברים ובוחר/ת 

ל ושדרו חמלה ואהבה ותראו שהכעל ההזדמנות לראות בתוכי כאב הדורש ריפוי".  להודות לך

 יבוא על מקומו בשלום.

יש לזכור שעל מנת להביא מהפך ושלום ליחסים עם בני המשפחה יש להתמיד בעבודה על 

ראות בהם נשמה, התמידו להקרין חמלה ואהבה, התמידו להכך. התמידו להביט מתוך רמת 

לטובה. אל פלאים ומבטיחים לכם שינויים מואנו  –שליחים המביאים לכם הזדמנויות במתנה 

 תאמינו לנו, נסו בעצמכם.
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