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מה י עזור לנו לקחת את המציאות בקלות יחסית ,ולשמור על איזון ככל האפשר?
תשובת המל"ג :
ובכן אנשים יקרים ,זאת שאלה מצוינת המראה על ההכרה כי גורלכם בידכם .האופן שבו אתם בוחרים להתייחס
למציאות קובע במידה כמעט מוחלטת את אשר יתרחש בחייכם ,ואת מצבכם הפיזי והנפשי .אנו יכולים לדבר
אתכם על מושג הפרופורציה ,ועל כך שהאושר הינו בחירה .או על כך שאתם עוברים תקופה מזהירה ובחרתם
לבוא לגלגול חיים דווקא בתקופה הזאת .ואנו גם יכולים להזכיר לכם שאתם בוראים את המציאות ,וכי המציאות
הינה ,בכלל ,אשליה .אך יש לנו הרגשה שאתם כבר יודעים את כל זה (מחייכים).
ועל כן רק נשוב ונמליץ לכם ליהנות ממה שיש לכם ,להעצים ולטפח את הטוב הקיים בחייכם ,לברוא לעצמכם
מדי יום את חלקת האלוהים הקטנה שלכם .העלו את התדר שלכם בתוך הגוף על ידי תנועה וספורט ,תזונה
קלה ובריאה ,שינה מספקת בתנאים של רוגע ,ויחסים טובים עם עצמכם ועם הקרובים לכם .במידת האפשר היו
בנתינה מלבכם האוהב ,בנדיבות ,בעזרה לזולת .זכרו שאתם מעגנים אור וזהו תפקידכם הראשון ,החשוב
ביותר ,על פני כדור הארץ.
ככל שתצליחו להיות בתדר גבוה יותר – תהיה לנשמתכם רשות ואפשרות להתמזג יותר אל תוככם .הדבר יניע
כעין מעגל מקסים של אור :תפנו מקום לאור נשמתכם ,האור הזה ייכנס יותר ,אתם תחושו בתדר העולה ותהיו
יותר שמחים .אז תוכלו לפנות לאור הנשמה עוד מרחב – והיא תאיר אתכם מבפנים ביתר בהירות .וכך הלאה
– הגוף-נפש והנשמה במעגל התרחבות מופלא וכל כך משמח.
דאגו לעצמכם ולמעגל הקרוב שלכם ,ותנו למציאות הכאוטית לדאוג לעצמה .מי אשר בוחר לקחת חלק
בהתקוממות – אנו מ ברכים אותו ומלווים אותו באהבה .אנו סבורים כי גם בלב ההפגנה והמרי ניתן לחוש
התעלות רוח ,חברות -אמת ואור רב מאד .חשוב ללכת אל המפגשים הללו מתוך שמחת-האור ולא מתוך פחד-
החושך .מתוך אהבת האדם ולא מתוך שנאת המנהיגות.
באם תוכלו לראות כי כול בני האדם המשתתפים בהצג ה המתקיימת כעת על פני כדור ארץ בחרו לבוא ולמלא
תפקיד בה ,ובאם תוכלו לאהוב את כול בני-האדם – גם אם לדעתכם הינם שוגים – כך תוכלו לשמור על איזון
ביתר קלות .האהבה מרפאת .אין זה סוד ,אתם כבר יודעים את כוחה המלא רכות וטוהר .מלאו את ליבכם
באהבה לכול חי ולכדור האד מה הזה שלכם .אין כוח מאזן ומרפא יותר מאהבתו של לב אנוש.
אנו מחבקים ואוהבים אתכם .את כולכם .היו ברוכים.
אני :תודה רבה!
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