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 ההדרכה החודשית 
 

 ארבעת השיעורים של טוהר 
 
 2020אפריל 

 
 

 אם כך, שלום. 
 

אנו מבקשים בזמן זה לעסוק באנרגיה אשר מתרחשת    . מתחיליםאם כך, אנו 
 כעת.  

 
אבל  , קורה כל הזמן, הכל קייםאפשר לומר שאנרגיה מתרחשת. כלומר, הכל 

יעה באופן פיזי וגם לא פיזי על  פשישנה התרחשות בשדה האנרגיה אשר מ
נותנות דגש שונה בזמנים שונים,  אנרגיות שונות  הזה שבו אתם חיים.  העולם

 קיימים שינויים בעולם זה. וכך מת
 

על הזמן הזה של החודש, שהוא  , אנו מבקשים לדבר הפעם על חודש אפריל
 החודש הרביעי בשנה חדשה זו. מה קורה בחודש הזה? ולאן כל זה לוקח?

 
,  לקסםלתת יד ור ה שאנו מציגים בתשנ זו . ונחזור אל ההתחלהאז נתחיל 

יוכל להתממש   משהו שלא נראה כבכלל אפשרי; שלאפשרות שהלא הגיוני יקרה 
להבות ושמחה זה מעורר פעמים רבות אצל בני אדם התשלכם. במציאות 

מחים עשויים לקרות בזכות אמירה  משום שדברים מפתיעים ומש, והתרגשות 
 ו, בהחלט. וזה אכן נכון. שכז

 
מזו שציפיתם  זאת אנו נאמר ששנה זו גם מביאה איתה מציאות שונה בכל  אבל 
זה  דברים לא הגיוניים קורים, בהחלט.  מציאות שיש בה הפתעה, בהחלט. לה. 

לא היה נראה לכם הגיוני עד לפני זמן קצר שאתם תהיו בבית מבלי היכולת  
 י. זה לא היה נראה הגיונלנוע עד כה. לנוע בחופשיות כפי שיכולתם 

 
רים פחות, גם הם היו  אחשינויים המתרחשים כעת בעולם, חלקם כואבים,  

ו  שגם הם לא היו נראצויים, הם ר אשר שינויים אולי יש נראים לא הגיוניים. 
כל זה, שינויים מתממשים כהרף עין   ה קורזמן הזה בהנה כאפשריים למימוש. 

 עולם משתנה. וה
 

  לית. כדייאות הגלובהבין ביחס למה שקורה במצעכשיו יש דבר מה שחשוב ל
י שתבונה תנהיג את העולם  ששינוי יקרה בכיוון שאליו האנושות הולכת, כד 

 עמוק מאוד.  הזה, וחמלה, יש צורך בשינוי 
 

תדיר בעולם זה של בני  שחמלה ותבונה הן שתי איכויות שלא מתקיימות באופן 
ה  השפען אינן רציפות, הן אינן בעלות אדם. הן מבליחות מעת לעת, אבל ה

 כויות הללו. האי  , רחבת היקף
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בל אלו היו  . אתבונה, היו זמנים של מעט יותר חמלה היו זמנים של יותר 

 הבלחות בשדה של חושך. 
 

יש התחזקות יותר ויותר של תבונה  בזמנים הללו בהם אתם חיים, בשנים הללו,  
ציבים והיקף ההשפעה שלהם אלו הופכים להיות אט אט יותר י ושל חמלה. 

המתרחש מזה מספר  מתחיל לגדול. לא מהיום, לא מעכשיו, זה כבר תהליך 
 שנים.  

 
במפגש  אבל מה קורה בזמן הזה? התבונה והחמלה פוגשות טיפשות ואטימות. 

ע הוא מה  והזעזו , זעהזה, שהוא בעל עוצמה רבה מאוד, העולם כולו מזדע
 שאתם מתמודדים איתו כעת.  

 
בסופו של חודש מרץ, זמן קצר לפני שחודש חדש  המילים שלנו רים את אנו מוס 

מתחיל, זמן שבו חלק גדול מהעולם הזה נמצא בעצירה, בבידוד, בהיעדר  
 תנועה.  

 
אם  .  ןלקחת מחדש את מקומות התבונה והחמלה בא: זה התוצאות של המפגש

והטיפשות והאטימות   הפלנטה.ות כשליטן תרצו, לרשת מחדש את מקומ
 קשים לסור ממקומם.  מתב

 
וירוס.  ישנה התנגשות, והתוצאה היא מה שקורה בעולם זה, שנה התנגדות, י

הסיבה   לשבש עולם שלם.מצליח ה , ד שאינכם רואים באופן פיזי יצור כה קטן ע
היא משום שהאופן שבו הווירוס הזה התפתח   שהוא משבש את העולם הזה

הוא פוגע  מות.  לדה של טיפשות ואטיונוצר והגיע לעולמם של בני אדם, הוא תו
 לפנות מקום לתבונה וחמלה.   כדי  במערכות שמבוססות על אטימות וטיפשות 

 
וכך גם יימשך עוד זמן מה. אנו לא מציעים   , זהו זמן של סערה גדולה, בהחלט

  יתר על המידה. אנו גם לא מציעים לכם לא לדאוג, משום שאנולכם לדאוג 
אז אנו בעיקר  י עבור מרבית בני האדם. א בלתי אפשרם כי הדבר הויודעי

 לזה יותר מידי, לא להילחם בזה.  ן  האמי מציעים לא לדאוג יתר על המידה, לא ל
 

. ייתכן והחיים האישיים שלכם  ישנן פתרונות, ישנן שינויים אשר יוכלו לקרות 
,  ינויאבל זה איננו באמת סוף העולם. זה ש, ר שינוי כזה או אחרטרכו לעבו יצ

בהחלט, והוא שינוי עמוק, לכן הוא מעורר תחושות ופחדים של סוף עולם,  
 ולעיתים גם תקווה של סוף העולם. אבל זה איננו סוף העולם, בהחלט לא.  

 
צריכות לרשת מחדש את  חמלה הומשום שהתבונה  , זהו זמן של שינוי עמוק 

י  יותר מא שיםזהו הזמן שבו טיפשות ואטימות מתבקכמנהיגות הפלנטה.  מקומן
 .  ןפעם לסור מתפקיד 

 
ככה, זה מה שהזמן הזה  תרצו לקרוא לזה  ם ילופי הנהגה אחילופי משמרות, ח

 מביא איתו.  
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לתקופה הזו של  הוא איננו מוגבל ; 2020לשנת  ,התהליך הזה  ,זה איננו מוגבל 

של  התהליך . הקורונה. זה לא החל בתחילת השנה, זה לא יסתיים בסופה 
מן מה, הוא התרחש וימשיך להתפתח גם בהמשך  מתרחש כבר זנהגה ה חילופי 
לא הכל יוכל להתפרק  שכן יהיו עוד שינויים אשר יהיה צורך ליצור. , הדרך

 אך מספיק יוכל להשתנות, וזה מה שקורה. היבנות מחדש בזמן זה. ול
 

ת  נוחודש זה של חודש אפריל שמבשר התחלות חדשות, מביא איתו את ההזדמ
ככל שאתם יכולים, אנו מציעים לכם בזמן זה  צמה שאינכם מכירים. לשינוי בעו 

 ד.  לא לעסוק בעתי
 

ו באים  דאגה עוסקת בעתיד, הפחד עוסק בעתיד. והנה אנ - עכשיו זה אתגר
אנו מודעים  במקום זאת חיזרו להווה.  והשתדלו לא לעסוק בעתיד, ואומרים 

,  הווה שלכם קיים הפחד מהעתיד שגם בומר, שותף שלנו נוהג לכפי שה , לכך
וכאשר אתם   , ק בעתיד ולא בהווהאין סיבה לביקורת. אבל הפחד תמיד עוס   ולכן

מפחדים אתם אינכם בהווה. אתם פועלים מתוך העבר ועוסקים בעתיד. ההווה  
 יש בו שקט, ואנו מציעים ככל האפשר לחזור אליו.  

 
השתדלו להיות כפי  ם. נו מציעיל תצפו לגדולות מעצמכם ביחס למה שאא

אין  בו שאתם, עם פחות מהמאבק, פחות מההתנגדות. השקט הוא איננו מצב ש
דאגה או פחד, אלא מצב שבו אתם מאפשרים לעצמכם להיות כפי שאתם. אתם  

רשו  ה  .מתנגדים ומפחדים , מרשים לעצמכם להיות, גם אם אתם כעת מכווצים
אתם אינכם   פי שאתם. ע שאתם ככל ר כפי שאתם. אין בכך  להיות לעצמכם 

ריכים  כפי שאתם אולי מספרים לעצמכם שאתם צ ,באמת צריכים להשתנות
 .  להשתנות

 
נראה איך  בוא  – התבונה אומרת  . אתם טובים כפי שאתם  - החמלה אומרת 

   אפשר לעשות את הטוב ביותר עם מי שאני, מתוך מי שאני. 
 

י להיות  להצליח, על עלי להשתנות כדי'ת שאומרת בתבונה ובחמלה אין איכו
. התבונה והחמלה הן איכויות המחברות את  ' להגשים חלומות חר כדימישהו א

 בני האדם אל ההווה, אל מי שהם, ופותחות פתח ליצירה של קסם של ממש.  
 

קסם הזה כואב,  אבל הלכן אפשר לומר כי זמנים אלו הם זמנים בהם קסם נוצר. 
חוויות רגשיות שונות ביחס  ערבב בין י לא לנגדיר את זה כקסם, כד כך שאנו לא 
 למושג הזה. 

 
קמק, כה  וירוס כה חמו במובנים מסוימים זהו קסם אשר יצר את האופן שבאבל 
 משפיע על בני אדם רבים כל כך. קטן, 

 
מתוך זה, מתוך השינוי המתרחש, אתם יכולים להיות יותר נוכחים בתוך מי  

 תם.  שא
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 . חמלהתבונה ו
 

אני אצור את   - התבונה אומרת  אני ראוי להיות כפי שאני.   - החמלה אומרת 
 , יחד עם מי שאני. הטוב ביותר מתוך מי שאני

 
עד כה.  תבונה וחמלה, התחילו לשחק עם המילים הללו אם לא עשיתם זאת  

כים להיות זמינים  ללו, היבטים של האלוהות ההופהאותן, את האיכויות רו הכי
שאתם, לנוע בעולם זה, גם   וך מי שאתם, כפי הסכימו להיות מתעבור בני אדם. 

 כאשר התנועה מוגבלת.  
 

זור. אתם  זה, התפקודי הזה, יחתשתנה והחופש הפיזי ה ההגבלה לתנועה
וכלו לחזור להיות כפי שאתם. אבל אנו מציעים לכם לא להמשיך להיות כפי  ת

ות  ותר חמלה והפעילו את התבונה שלכם. אם אתם ראויים להישהייתם. גלו י
 צור יחד עם עצמכם?  אילו חיים אתם יכולים ליכפי שאתם, 

 
מביא איתו את ההזדמנות להפחית מהמאבק, להפחית  יותר מכל, זמן זה 
 רות שלכם עם עצמכם.  הפעולה והחב ף את שיתור מהמלחמה. להגבי
 וכנים? האם אתם מ ?האם תסכימו לכך

 
בארבעה תבקשים, שים להתמקד, כפי שאנו מאנו מבק מתוך ההקדמה הזו 

   שיעורים עבור החודש הזה של חודש אפריל. מהם הדגשים הקורים בו?
 

זה אולי עשוי להיות מעט מאתגר לעשות את מה שאנו עושים, משום שהכל כה  
שכזו? ועם זאת  ד בתוך סערה שר עוד למצוא מיקואיך אפעד ש סוער וכה גדול, 

 אנו מציעים את שלנו באופן שבו אנו עושים בזמן הזה. 
 

, ארבעה שיעורים אם תרצו,  חודש זהארבעה היבטים שכדאי להתמקד בהם ב
 ולגלות על עצמכם.  ללמוד על עצמכם  

 
 שינוי נקודת המבט   :הראשון 

 
הראשון, נגדיר זאת כך, הוא להסכים להפוך את נקודת המבט. דיברנו על זה  

 ים בזה כעת.  קודם ואנו מעמיק
 

שמתוכה אתם רואים את עצמכם. אתם מגדירים   לכם נקודת מבט מסוימתיש 
אנו מבקשים שתפנו  זה רע וזה טוב, זה יפה וזה לא יפה.   - ושופטים את עצמכם 

פנימיות  המחלקת את ה , לב מחודשת בזמן זה לנקודת המבט הזואת תשומת 
 לטוב ורע.    , שלכם, את מי שאתם

 
מה   ,אצלכם כרע גדר כטוב ומה מו  למה מוגדר אצלכם שימו לב, הקשיבו מחדש 

והתייחסו מחדש אל מה שאתם מגדירים  , מוגדר כחיובי, מה מוגדר כשלילי
 בין אם זה רגש או תכונה או התנהגות או צורך או פעולה.  , בתור איכות שלילית 

 ת? בהחלט. ר מהות שליליו מה מוגדר אצלכם בת
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הרבה היבטים  עם גדולה משימה צמכם קחו לעיתאל   – כאשר אתם מזהים זאת

שאתם שופטים כדי להתמקד בהם, אלא התחילו עם דבר או שניים, אולי  
אם הייתי    , לראות את זה אחרת   איך אני יכול  - שאלו את עצמכם ; אז תשלושה

 אם הייתה בי חמלה לעצמי, איך הייתי רואה את זה אחרת?   אוהבת את עצמי? 
 
אתם  שאלה. אופן יותר אקטיבי, לא רק לשאול לעשות זאת גם בתם יכולים א

יכולים בזמן הזה להיכנס אל תוך מדיטציה ולפגוש בתוך המדיטציה את אותה  
, שאתם רגילים  ה אתם מבקשים להכיר מחדש ת עליה מדובר, שאותאיכו

נים למפגש פנימי זה, הקדישו זמן למפגש עם  מתכוונכאשר אתם ולשפוט. 
חמלה,  שאתם שופטים. ואז הזמינו את ה היבט בכם אותה איכות, עם אותו  

שלכם ותצבע את  הביאו אותה אל המרחב. בקשו שהיא תבוא מתוך הלב 
ראייה שלכם? מה ישתנה המפגש הפנימי באור חומל. ומה ישתנה אז ב 

 במפגש?
 

 להעמיק שינוי פנימי.   זה תרגיל שאנו מציעים למי שמבקש בכך כדי
 

להכיר   –מאפשר את זה  צירה ושיבוש הסדר, שיש בו הרבה מן הע , הזמן הזה
וליצור שיבוש מכוון  ת האופן שבו אתם מסדרים את החיים שלכם לטוב ורע, א

 ליצור סדר חדש.  ומודע בסדר הפנימי הזה בשביל 
 

בעודכם מחלקים את עצמכם לטוב   , אינכם יכולים להמשיך לחיות כפי שהייתם
האהבה נוקשת רגילים לשפוט. ושופטים את עצמכם באופן שבו אתם  ורע, 

אין לה לוח זמנים לאהבה, אבל אפשר לומר שיש  רשת שינוי. בתוככם והיא דו 
 , בהחלט. זמן, להסברים ותירוציםיחת לה פחות סבלנות למר 

 
בקשו מהחמלה מה אני לא אוהב? ואז  - אז חזרו אל עצמכם ושאלו את עצמכם

 חדשה בתוך עצמכם.  צרו חברותעצמכם באור אחר.  שתראה לכם את 
 

, ובמובנים רבים הוא  לכם עבור הזמן הזהזה השיעור הראשון שאנו מציעים 
היבטים נוספים שאפשר וכדאי להתמקד בהם והם בעלי משמעות,  . אולי העיקרי 

ך,  אם תרצו זאת כ  , , הוא המשימההוא העיקרי שביניהם   אבל זה שתיארנו כעת
קום בתוככם, הביאו אותה, לימדו ממנה, ותנו  עבור זמנים אלו. חמלה זקוקה למ

 . לה מקום, בהחלט
 

 שיפוטיות  השני: 
 

על האופן שבו   . אנו מבקשים לחזור ולדבר על שיפוט.  עכשיו, הנה השיעור השני
אני לא  ' אומרתהעים את עצמכם תחת מטריה אתם ממדרים את עצמכם, מקב

ק  בזמן שאנו מציעים לכם להעמיק את החמלה, אנו מציעים גם להעמי. 'בסדר
 את נקודת המבט שלכם, את החיבור שלכם אל אותו החלק השופט.  
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היא משום שחלק מכם עשויים להבין מתוך מה  יבה שאנו עושים זאתהס
אנו מציעים בתור  רע, ואז לשפוט את השיפוט.    לשפוט זהכי שאמרנו קודם 

 .  ופט מתוך נקודת מבט חומלתעור שני לתקופה זו, להכיר את החלק הששי
 

האם אתם  אלא הכירו אותם.   , אל תשפטו את השיפוט, אל תבקרו את הביקורת
קריאה לאהבה? היא  היא שהשיפוט שלכם, שהביקורת שלכם, מסוגלים לראות 

 קריאה לאהבה.  וזו למעשה , נובעת ממצוקה, כלומר מחוסר באהבה
 

להיות ראויים לאהבה משום שאתם   אתם מבקשים לשנות את עצמכם כדי 
אותו מקום  עם  כך שבחיבור המחודש  . ם את עצמכם כבלתי ראוייםתופשי

כם לחזור ולפגוש את אותו החלק בכם  אנו בעצם מציעים ל   תישיפוטי או ביקור
. להקשיב לרגש הזה, לתפישה 'אני לא ראויה לאהבה/אני לא ראוי ' האומר

   .מתוך המפגש , הזו את עצמכם, ומתוך זה ליצור שינויהפנימית 
 

פישה שאתם  לחזק את הת כדיבדרכים שיש לכם,  וי בכלים שיש לכם, ריפצרו 
אז אהבה יכולה להגיע יותר בקלות, על כל הצורות  י שאתם.  ראויים לאהבה כפ

גם הוא יכול להגיע יותר בקלות אל אלו  ו, כסף הוא צורה של אהבהגם  .שלה
 ראויים לאהבה. האם אתם מבינים זאת? הרואים את עצמם 

 
ם המתרחש בעולם זה  משום שאירוע מסוי , מאתגר מהבחינה הזוזמן זה 

אפשר יותר בקלות  ם רבים לעבוד ולהרוויח כסף. משבית את היכולת של אנשי
מבעבר להטיל את האחריות על המציאות, על גורמים חיצוניים. אנו לא אומרים  

ושף כן יכולים לומר כי הדבר חל אנו שלגורמים החיצוניים אין השפעה, אב
, 'לאהבה  ה /אני לא ראוי' היא כאשר התפישה הפנימית בתוככם את מי שאתם. 

לכן אנו מציעים כי  יות גדול, החוסר האנושי, החוסר הכלכלי. החוסר יכול לה
מית זו, שלכם את עצמכם.  רו להתמקד בחוויה רגשית זו, בתפישה פניתחז

שהמפגש עם   לראות את עצמכם מחדש כראויים לאהבה כפי שאתם. זה מה
 הביקורת הפנימית יכול להביא איתו, ריפוי ושינוי משמעותי עד מאוד. 

 
 החיבור לאדמ  השלישי: 

 
השלישי שאנו מציעים הוא לחזור ולהתחבר אל האדמה. גם אם אתם  השיעור 

פיזית לגעת בה, השתמשו במדיטציות או  מוגבלים בתנועה ואינכם יכולים  
, בשביל  אותהבאמצעים אחרים בשביל להתחבר אל האדמה, בשביל לחוש  

 לקבל ממנה תמיכה ויציבות בזמנים אלו של סערה.  
 

בכם,  שיבות רבה. תנו לאדמה לתמוך , הדבר הוא בעל משמעות וחעשו זאת
, לתת לכם את התמיכה שאתם  להחזיק בכם. הרשו לאדמה לערסל אתכם 

זקוקים לה, בהחלט. עשו זאת במדיטציות, עשו זאת במגע פיזי, עשו זאת  
של האדמה, או קריסטלים, או אוכל הבא מהאדמה או כל דבר   בעזרת הצבעים

 החלט.  ב ,השתמשו בו. מה בזמן זהלהתחבר אל האד  כדיאשר יכול לסייע לכם 
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האדמה כאן בשבילכם ובעוד הפחד עשוי להציף אתכם מעת לעת, וגם  
הדבר יכול לסייע  זרתה. הביקורת, חזרו אל האדמה ובקשו את תמיכתה ואת ע

 וד. לכם עד מא
 

 הרביעי: התרחבות 
 

הדבר הרביעי שאנו מבקשים להציע, השיעור הרביעי עבור הזמן הזה, הוא  
משום שעולם זה נמצא   ,ם. יש בזה מן הפרדוקס להרחיב את עצמכם בתוך העול

הרחיבו את עצמכם  עם זאת, , בתנועה מופחתת ומוגבלת עד מאוד.  בצמצום
ותו.  עולם הזה. דמיינו את עצמכם כמו מתרחבים במרחב כמו בלון שמנפחים א ב

 דמיינו את עצמכם גדלים.  
 

אומרים   , ואנווצים לעשות דיאטהאנו יודעים, משום שרבים מכם ר , זה פרדוקס
, ואתם  חלק מכם אולי אוכלים יותר בזמן זה של מצוקה רגשית . בדיוק הפוך 

באמת גדלים במרחב. אבל הסיבה שאתם עושים זאת היא לא רק משום  
משום שיש בכם את ההבנה עדר העשייה הרגילה, אלא התסכול והשעמום והי

אבל  ,  כי יש לכם את האפשרות הזו , טיבית כי עליכם לגדול במרחביהאינטוא
 אתם עושים זאת דרך הגוף ולא דרך התודעה.  

 
עשו זאת בתודעה, דמיינו את עצמכם מתרחבים, גדלים בעולם   -אנו אומרים 

,  את עצמכם לפרופורציות הגיוניותאל תגבילו  , תופשים עוד ועוד מקום.  הזה
, אולי  שו את מקומו של הר, או אולי שרשרת הריםהגדילו את עצמכם עד שתתפ

 כדור הארץ.  ו שאתם גדולים מדמיינ .תשבי
 

הדבר  את עצמכם גדולים, גדולים מאוד. דמיינו . דמיון בהקשר הזה שחקו עם ה
,  כם, בהבנה כי אתם יכולים להיות כפי שאתם יכול לסייע לכם בהתפתחות של

 בהחלט.
 

כולם   כפי שאתם שמים לב, השיעורים השונים שאנו מציעים עבור החודש הזה
היבטים שונים של אותה מהות. זהו זמן בעל משמעות רבה  רים זה בזה. קשו

עבור אלו המבקשים לרפא את עצמם, לאהוב את עצמם, ולהגשים את עצמם  
 ה.  בעולם ז

 
חב היקף  זעזוע זה שבו אתם נמצאים מהווה הזדמנות יקרה מפז ליצור שינוי ר 

אנו נותנים יש  הצעות אלו שבתוך עצמכם ובחייכם. מילים אלו שאנו מוסרים ו
 להם כוונה אחת, לעזור לכם בתהליך בו אתם נמצאים. 

 
 .  כאן אנו נסיים

 
 שמחנו,  

 אם כך שלום.  
 

 . טוהר


