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 ?מה אנו יכולים ללמוד מהתקופה הזו

 תשובת המל"ג:

ובכן, יקרים, אתם יכולים ללמוד עד כמה חזקים ובטוחים אתם, עד כמה אתם יצירתיים ובעלי 

שאתם  –, עד כמה חופשיים אתם, ועד כמה הכול נועד למענכם ולטובתכם הנעלה. או התושיי

 ך. זאת הבחירה שלכם )מחייכים(.יכולים ללמוד הכול להפ

חשוב לכם לדעת מה קורה, מה עומד לקרות, לאן כל זה מוביל. ואנו אומרים לכם: הניחו 

היו. זה הרבה יותר פשוט ממה שאתם פשוט  –. כאן ועכשיו היולשאלות הללו. תחת זאת 

לפסוע אל תוך  בני אדם יקרים, אתם יכולים בכול רגע נתוןחושבים, ממה שאתם מאמינים. 

בכול רגע נתון. לשם כך מציאות אישית של חופש, בריאות ושפע, מציאות של שמחה ואהבה. 

 עליכם להניח לדעות הקודמות, לשים אמונות מאחור, לשכוח כל מה שידעתם או חשבתם לנכון

מסבכים אותה  תםכי האמת מאד פשוטה. א (.ולא להתעקש עליו )או לפחות להטיל בו ספק

-רבות בחיים אלה ואף בגלגולי סרק אשר אספתם וצברתם במשך שנים-עם פחדים ואמונות

הוא איננו נחוץ לכם, יקרים. הוא כמו שק כבד של קארמה. הרעיון  –חיים קודמים. למשל 

איך תרגישו כשתעשו זאת? אילו שאתם נושאים ואפשר לכם להניח ולזנוח אותו באחת. 

 אפשרויות ייפתחו בפניכם? האם אתם יכולים לראות את הדף החלק? את השביל הטרי,

 החדש? 

ולמה לא לקחת ולכן אנו אומרים כי התקופה הזאת מלאה בפוטנציאל לכול כיוון שתרצו לקחת. 

את הכיוון שיעשה לכם טוב? למה לא להתחיל לחיות בהנאה, בקלות, בשמחה, בשלווה, 

באהבה, בנדיבות, מתוך סליחה, וכן הלאה? ככל שהכאוס מסביבכם נראה גדול, ככל שהעולם 

אפשרויות חדשות אילו  –אנחנו מאיצים בכם לראות מה נפתח לכם כך  –כם המוכר מתפרק ל

 צצות. 

מה רוצים אתם לחוות מכאן והלאה? שלווה? התחילו לחיות באופן פחות לחוץ, פחות "חייב", 

העזו  ..ממלא אותי שלווה".שה לי טוב", "מה עוששבא לי", "מה שפחות "צריך", ויותר "מה 

יום שלכם, החמיאו -רוצים אתם לחוות שמחה? התחילו לחגוג כל דבר קטן ביום לעשות זאת.

 לעצמכם בכל הזדמנות, הודו על כל היש בחייכם והרבו לחייך ולצחוק. העזו לעשות זאת.

תנו  שוב. –אנו מסיימים לעת עתה ומפצירים בכם לקרוא את תשובתנו שוב, ולאחר זמן מה 

לאמת הפשוטה והנעימה לחלחל אל התודעה שלכם. תנו לתודעה שלכם להיפתח אל האמת 

 הזאת.

 אנו אוהבים אתכם, היו ברוכים.

 

 

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

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

