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אני :מל"ג היקרים ,אני מבקשת מסר לימים האלה – סגר קורונה בחגים:
תשובת ה-מל"ג:
חברה יקרה ,שלום וברכות לך .וכן – מועדים לשמחה ,כך נהוג לומר במחוזותיכם .אנחנו
חשים כי קיימת אווירה הפכפכה ומבלבלת בינותיכם .חלק מיושבי הארץ שמחים על
המצב ושלמים עם מה שקורה ,והתקופה עוברת עליהם בנעימים .אלה הם האוהבים
להיות בבית ,החיים בצנעה וברוגע ,ספונים בעולמם הפנימי .טובה להם ההתבודדות,
היצירתיות שלהם פורחת בתוך השקט וההאטה הנכפים עליהם .לעומתם יש הסובלים
ואשר כלל אינם מרוצים מן הסגר שהוטל עליהם בשנית .חלק זה של יושבי הארץ איננו
מרוצה מהגבלת התנועה והפעילות ,אולי נקלע למצוקה כלכלית ,אולי אינו מוצא שלווה
בתוך הבית או בחיק המשפחה ,ונפשו מבקשת לצאת.
ננסה לתת לכם נקודת מבט אופטימית אשר תשמח את השמחים בלאו הכי ,ותקל על
אלה שאינם כה שמחים .ראו נא :בשעה שאתם עמלים להבין את הגרפים והמספרים,
את נתוני התחלואה ומערכת האשפוז ,אתם אינכם רואים את הנעשה באמת ,מאחורי
הקלעים .מי אשר בוחר להפגין ולכעוס – ילך ויעשה זאת ,גם לכך יש מקום .אולם מי
אשר יסכים לעצור בצד ולהקשיב יוכל לשמוע את רחש ההיסטוריה המתהווה בשקט
ובהיחבא .כי בשקט-בשקט ,מאחורי המסך ומתחת ליסודות הבית ,ללא יחסי ציבור וללא
סיקור עיתונאי ,מתרקמת הוויה חדשה לחייכם האנושיים .ואתם תאהבו אותה ותקבלו
אותה בברכה ,כאשר יתפזר הערפל וידממו הקולות המתווכחים ,המוחים והכועסים.
האם תסכימו להפסיק להתנגד למציאות? האם תוכלו לקבל שהכול מתרחש לטובתכם?
מי מכם אשר לוקח חלק פעיל ביצירת הרעש ,מי מכם אשר צועק מדם ליבו את כאבו,
מי אשר חרדה ממלאת אותו ללא יכולת להירגע :אנו יודעים כי כאבכם ודאגתכם אמיתיים
הם .אולם מי אשר יכול להניח לכל זאת ולמלא את ליבו באמונה ,בידיעה שקטה כי
ההיסטוריה הופכת דף וכי פרק חדש מתחיל להיכתב בה; מי אשר יכול להרגיש את
האנרגיה היורדת על כדור הארץ והיא אנרגיה של אהבה ושל עוצמת ההתגבשות של
יחידים לכלל אנושות מתעלה ופורחת; מי אשר ישקיט את הלמות ליבו ואת כעסו –
וינשום בקצב פעימות ליבה של אמא אדמה – רק הוא יוכל להיכנס לשקט הגדול השורה
על היקום המקביל אשר בו נכתב עכשיו תסריט חדש .תסריט מרתק ומרהיב שאתם כלל
אינכם יכולים לשער.
אנו מפצירים בכם להחזיק חזק בעת שהמסך יורם ואחורי-הקלעים יתגלו ,ואתם תדעו
בהדרגה או בבת-אחת את כל האמת .זה יהיה מטלטל ומנחם גם יחד ,זה יהיה מעל

ומעבר למה שהדעת תוכל לתפוס ,ולחלקכם זה יהיה מעל ומעבר למה שתוכל נפשכם
להכיל .אנחנו מביטים על האפשרות החדשה המתקיימת באותו יקום מקביל ואנו תוהים:
האם תשכילו לבחור בה? האם יהיו מספיק מכם אשר ייקחו אותה בשתי ידיים ויצעדו
קדימה אל עבר עתיד מרהיב ונהדר של ריפוי והשלמה? או שמא תיטה הכף לצד אלה
אשר ימשיכו לחרחר מלחמה ,אשר ימשיכו לריב ולהתווכח ולהתעקש על תפקידי הקורבן
והמקרבן ,המנצח והמפסיד ,השולט והנשלט?
מה תבחרו? ימים יגידו.
אנו שולחים לכם ברכה ומייחלים כי הכף תיטה לצד הנכון .מועדים לשמחה.
אני :תודה רבה!
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