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אני :מה כדאי לנו לדעת היום?
המל"ג:
הגיע הזמן להתחיל לראות את האמת .כל מה שחשבתם עד כה הוא אחרת ממה
שהבנתם .זה לא שאנחנו מנסים לומר כי טעיתם ,ולא שאנחנו רוצים להפחיד,
אבל תתכוננו למשהו כמו הסרת הלוט! הסרת הלוט מעל המציאות המדומה
שבניתם לכם .לפי דעתנו אלה חדשות טובות מאד .אם כי אנו מודעים לכך שהן
עלולות לערער אתכם.
הסרת הלוט מעל המציאות המדומה .מה זה אומר? האם תהיה לכם פתאום
מציאות אחרת? האם תידרשו ללמוד הכול מחדש? האם לא תוכלו לדעת יותר
כלום? האם תהיו כמו שפני ניסיון במעבדה? לומדים את המבוכים בניסוי וטעייה?
ובכן – ממש לא ,אל דאגה! עם הסרת הלוט תבוא גם הידיעה .עם היכולת לראות
דברים כהווייתם תקבלו גם את היכולת להבין אותם כפי שהם באמת! אתם
תופתעו לדעת כל כך הרבה בבת אחת ולא תבינו כיצד לא ראיתם את כל זאת
קודם.
אני :האם זה נכון לגבי כולנו?
המל"ג:
לגבי כול מי מכם שיסכים.
אני :זה מאד מרגש וגם קצת מבהיל ...אבל כמובן שאני מסכימה!
המל"ג:
אם כך ,יקירה ,היי ערה למתרחש .היי מודעת להתרחבות שאת יכולה לחוות כבר
מעכשיו .התרחבות של הגופים הלא-פיזיים ,פתיחה של מחסומים ,התפתחות
של יכולות כגון ראיית הילות ושמיעת קולות מהעולם שמעבר .אמרנו לך :זה יכול
לערער .אבל אם את מוכנה להיפתח לשינוי המבורך הזה את תגלי עולם שלם
שלא יכולת לחוות קודם .כפי שאמרנו לך בתקשור קודם – אתם בעיצומה של
האצה גדולה .הכול יכול לקרות עכשיו ממש בקפיצות קוונטיות! למי שמעז .למי

שמוכן להיות בקדמת הבמה ,בחזית של הדברים ,בעין הסערה ,במערבולת של
התרחשויות מרתקות .ואל פחד – אנחנו אתכם! כל העולם הרוחני מחכה
שתסכימו לפרוץ .אתם בשלים והכול מוכן.
אני :שוב ,במי מדובר? הרי יש באוכלוסייה חלק גדול שאיננו נראה לי מוכן כלל
וכלל! וסליחה על השיפוטיות...
המל"ג:
את צודקת .אבל אנחנו יודעים שאת הדברים שאנו אומרים לך כאן יקראו רק מי
שזה נוגע להם ,רק המתאימים .לכן אנחנו מרשים לעצמנו לדבר בהכללה :אתם.
הבחירה היא בידי כולם .אבל אנשי החושך לא בוחרים להתעורר ,לצאת אל האור,
לצאת מאפלת העיניים העצומות אל אור הידיעה.
אני :תודה רבה לכם יקרים ואהובים שלי .שימחתם אותי .אהיה דרוכה וצופייה,
מצפה לבאות.
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