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תקשור חגיגי לשנת !2022
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אני :מל"ג היקרים ,מה עלינו לדעת לקראת השנה החדשה ?2022
תשובת המל"ג:
אהובים יקרים ,שלומות וברכות לכם .אתם בוודאי שואלים מתוך תקווה לבשורות של התבהרות כל
אשר אינו בהיר ,ושל חזרה לחיים של יותר ודאות וביטחון .נקעה נפשכם מהופעתם המתמדת של
וירוסים מתחלפים המאיימים על שגרת חייכם ועל שלוותכם .יש מכם הרואים במצב אף איום על
חירותכם.
ובכן ,אנו נקדים ונאמר כי לא כל מבוקשכם יינתן לכם ,ואנו מפצירים בכם לקבל זאת באהבה ובסבלנות.
זכרּו כי הכול קורה לטובתכם העליונה ,וכי מכל לימון אפשר להכין מרמלדה .ולמרות הקריצה בדברינו
– אנו מתכוונים לכל מילה .גם כשנראה לכם כי הדברים אינם הולכים למישרין ,כי החיים לוקחים נתיב
הזוי ,וכי אבדה לכם השליטה בהם – הרי שגם בכך יש הרבה מן הטוב .אנחנו מאתגרים אתכם להתחיל
לחפש מה טוב בכל אשר לכאורה איננו טוב .זהו משחק נפלא לשחק עם עצמכם ,במיוחד בזמנים
הנתפסים כקשים ולא נעימים .כי הכול אכן קורה לטובה.
אז מה אנחנו רואים כחשוב לספר לכם כעת ,לקראת השנה ?2022
ז את תהיה שנה עם תהפוכות רבות ומפתיעות .הן בחיים הפרטיים והן באלה הציבוריים והקוסמיים.
הדבר יתבטא בכל תחומי החיים כולל בכלכלה ,באקלים ובפוליטיקה .לכן עליכם להתאזר בסבלנות
ולקבל מציאות שאין בה ודאות ויציבות .תחת זאת התחילו לחבק מצב של הפתעות ,מהפכות ,ושינויים
רדיקליים .אנו ממליצים לא להילחם במציאות הזאת .אל תתנגדו למה שקורה – זה הכול חלק
מהתוכנית האלוהית ומתוכניות הנשמות שלכם.
בשנה הזאת תמשיכו לראות הרבה אופל ,פני הרוע ימשיכו להתגלות באופן די מבעית .במקביל תוכלו
לראות יותר שיתופי פעולה ,התעלות מעל מכשולים בכוח התבונה ,חתירה לשוויון זכויות והזדמנויות,
ושינויים לטובה מבחינת החברה וההנהגות שלה .המוסר יהיה יותר ויותר גלוי ,אהבת הזולת תאיר,
ייווצר יותר מקום לגיוון האנושי רב-הצבעים .כפות המאזניים יעלו וירדו ,פעם האופל יגבר ופעם האור.
ואתם יודעים מה? זה גם תלוי הרבה מאד בכם .באיזה צד תתמכו? במחשבות וברגשות שלכם ,וכמובן
במעשים .לאיזה צד תפנו את האנרגיה שלכם? במה תשקיעו זמן ,מחשבה ,רגש ועשייה? באיזה מידע
תבחרו כחומר לקרוא ,לראות ,לשמוע? בזה המדווח על כל הרע או בזה המדווח על טוב-הלב והיופי
שקיים בבני אדם  ,בחיות ,בצמחים ,בכדור הארץ? האם תבחרו בפלגנות והפרדה או תשמחו על כל יד
מושטת לשלום ,על כל אפשרות לשיתוף פעולה?
אנו אוהבים אתכם ונמצאים במרחב שלכם כדי לתמוך.
שנה נפלאה!
היו ברוכים.
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