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שאלה למל"ג :מדוע יש יותר אנשים עם אלרגיות ,לא פעם עם אלרגיות מסכנות
חיים?

המל"ג:
ובכן ,יקרים ,אלרגיות הן נושא קצת מורכב .אלרגיה הינה ביטוי של התנגדות
פנימית לזה אשר קורה .משהו בתוככם מתריע על סטייה מהדרך ,על הימצאות
במרחב שאיננו נכון לכם .זה יכול להיות מרחב אנרגטי ,אנושי או פיסי.
כשאתם מתעלמים מהתנגדות של חלק כלשהו בכם ,נאלץ הגוף לקחת על עצמו
את משימת הרמת הדגל .הגוף לוקח על עצמו למשוך תשומת לב לבעיה,
להתנגדות.
ועכשיו החכמה שלכם תהיה אם תדעו לתרגם נכון את איתותי הגוף .עליכם להבין
שכל אלרגיה מאותתת על משהו אחר .אלרגיה של מערכת העיכול – יתכן כי אתם
מתקשים לעכל משהו שקורה במציאות שלכם .או אולי אתם אוכלים מזון שאיננו
נכון עבורכם .אלרגיה בעור – יתכן שאתם משתמשים בתכשיר שאיננו מתאים
לכם ,או שאתם מתקשים לבוא במגע עם משהו המתחולל בסביבתכם .אלרגיה
לאבק ,לפריחה ,וכן הלאה – גם הן מסמנות כי קיימת התנגדות פנימית למשהו
שמתרחש בחוץ.
אין זה פשוט לפרש את אותות המצוקה של הגוף .אבל חשוב מאד לשים לב
אליהם ולהשתדל לפענח אותם .אלרגיה הינה תוצאה של התעלמות מהתנגדות
פנימית ,מביקורת על מה שאתם פוגשים – בגוף ,בנפש ואף ברמת הנשמה.
אני :האם יש כיום יותר אנשים עם אלרגיות ,אפילו אלרגיות מסכנות חיים?

המל"ג:
אכן ,היום יש יותר סיבות להתנגד! יותר זיהום מסוגים שונים ,יותר פגיעה בטבע
על ידי בני האדם .אתם מתערבים בטבע באופן שמשבש לכם עצמכם את
התדרים שלכם .המזון שלכם איננו טבעי מספיק ,האוויר והמים אינם נקיים
מספיק ,המוח שלכם מופצץ במידע ובאנרגיות שאינם תואמים את יכולת ההכלה

שלכם .אתם מתקשים לחיות בעולם שיצרתם .אך אל תרימו ידיים ,אל תתייאשו.
המצב עדיין הפיך ,ויש רבים מכם המתעוררים ומשנים התנהלות .בהדרגה יותר
ויותר מכם נעשים מודעים ליחסי הגומלין בין בני-האדם לטבע .ואתם יותר ויותר
מוכנים להתנהל באופן בריא יותר לעצמכם ולסביבתכם ,לכם ולעולם אשר בו
אתם חיים.
ככל שתתגבר המגמה החיובית הזאת תוכלו לראות את האלרגיות הולכות
ונעלמות.
אני :תודה רבה!
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