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      4.9.21                                    תשפ"בראש השנה תקשור חגיגי לכבוד 

 
 ה, תשפ"ב?מל"ג היקרים, מה צופנת לנו השנה החדשה הבאה עלינו לטוב שאלה:

 
 תשובת המל"ג: 

 
עליכם לטובה. הדבר   אשר תבואאהובה יקרה, שלום וברכה לך. אנו שמחים לדעת כי את מצפה לשנה  

 נת לחיים.  גישה מצוימהווים אלה  –הזאת, הציפיה לדברים טובים   הזה, ההתייחסות
 

יתכן כי אין זה מן העניין שנענה לך על השאלה!   כן,  כי  בקריצה, כמו שאתם אומרים זאת  אנו  הנה 
. אומרים, ואנו מתכוונים לכך רק באופן חלקי. מה פירוש? הרי אתם היוצרים לעצמכם את המציאות

והנה את יודעת ליצור לך מציאות חיובית וטובה. אז מה יש לנו להוסיף? מה חשובה תשובתנו? מה 
 נוכל לספר לך על השנה החדשה?

 
האף אין ובכל זאת נשתדל לענות. יודעים אנו כי בני האדם אוהבים תחזיות. במיוחד תחזיות מעודדות,  

  :כי אנחנו מקפידים לעשות זאת באופן מאד מסויםולכן אנחנו תמיד נענים לבקשת התחזית, אם  זאת?  
חופש מוחלט  ,  אנו לעולם לא נגיד לכם מה יקרה. וזאת מכיוון שבאמת איננו יודעים. יש לכם זכות בחירה

בכל רגע ורגע מחייכם. אתם תמיד יכולים לשנות את מסלול הדברים. ולכן אנחנו לא   לקבל החלטות
יקבל ממשו . מתוך אינספור העתידים האפשריים, הנוצרים מתוך  בחייכם  תיכולים לומר איזה עתיד 

ל יכול להתרחש במציאות! מי יודע מה תבחרו? נכון  ויכול לקרות! הכל  והכ  – אינספור הבחירות שלכם  
 אתם. ולא  –שד, לא אלוהים, לא אנחנו אחד לא יודע. לא האף  –לעכשיו 

 
 זית יכולים אנו להציע?  איזו תח אם כך,

 
משפיעות על שדה  בכל תקופה קיימות בעולם אנרגיות והן משתנות מעת לעת. אלה אנרגיות אשר  

היקום אנרגיות    –מות חלק, מבליטות חלק, ובאופן כללי  , חוסחלק  מזרזות  :האפשרויות הבלתי מוגבלות
 מיקודים.  יוצרות פסיפס אינסופי של  

 
 קבלת החלטות ובחירת יהיה באוויר במהלך השנה הקרובה, הינו זה של  אשר  המיקוד הבולט מעתה, ו

המתווה הזה הינו בראש ר קלות לבחור את המתווה להמשך הדרך.  השנה תוכלו בית  .אמונות
מוטיבים ואת ה ,פן הפנימי, את הרצונותתוכלו לזקק את הקוד הפנימי, את המצ ובראשונה פנימי.

חיים.   לאורם אתם  ומובן  האמת שלכם תתבהר המוסריים  צורה  לכם הרבה ותקבל  , מה שיביא 
 פחות בהיסוס וחשש, יותר בידיעה והחלטיות.ביטחון.  בלבטים, יותר  בהיו פחות  תשמחה פנימית.  

 
ואתם יכולים לראות ביתר קלות מה הדרך הנכונה    ,שמול עיניכם ועל ליבכם נעשה שקוף יותרהמסך  

נים חדשים להתפתחות. תוכלו לממש דברים  לפיכך תוכלו השנה להתקדם ולמצוא לכם כיווכם.  עבור
היו יותר קרובים לעצמכם, לפנימיותכם, לרצון אפשר לומר שתביתר קלות מאשר עד כה. למעשה  

ם אתם יכולים להתחיל לחוש את  האם אתם רואים עד מה נהדר הדבר הזה? הא  הנשמתי שלכם.
 זקיפות הקומה ואת חוזק הלב? את העוצמה שיכולה להיות שלכם?
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ולכן  ה ת  . גם המנהיגוהשפעתו תהיה לא רק אישית עליכם, כמובןמיקוד האנרגטי קיים עבור כולם, 
רים יותר לעצמם ולאחרים, הם  והמנהיגים החברתיים יהיו ברוהפוליטיקאים    –ברחבי העולם תושפע  

כשתהיה    –התקיפות  יהיו יותר בטוחים ופחות עמומים. הדבר יהיה, בדרך כלל, מבורך ולטובת הכלל.  
קבל ביטויים של תיקון עוולות,  ת  –  , עם הרצון הנשמתימוסריותעם  משולבת עם אמת פנימית ו

 .  ושוויוןעמידה על עקרונות של צדק חשיפת האמת, 
 

וויון, של קבלה, , של ששל אחווה,  שותפותך כך תוכלו לעלות, כחברה, על דרך חדשה ובריאה של  מתו
 .של אחדות

 
ומעודדים אתכם לקחת את  בכל עת אשר תבקשו זאת מאיתנו. אנחנו אוהבים אתכם   לעזוראנחנו כאן 

אנרגיה  תנועה עם ההבולטות של השנה החדשה הזאת.    ת האנרגיועם    בסנכרוןירות הנמצאות  הבח
 מועילה יותר.  גם יעילה וזורמת יותר, ו ותנועה קלה הינה  –נגדה ולא  – במרחב

 
 היו ברוכים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אילת פורת 
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