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 לא הגיוני היגיון 
 

 31.10.2020.-תל אביב בב שנערך בתקשור התקבל
 
 

 אם כך, שלום. 
 

  מפגש נוסף, בדרך זו, באמצעי זה, לומר מספר מילים.   . מתחיליםאם כך, אנו 
, ביחס לאופן שבו עולם  בעולם זה , מספר מילים ביחס למתרחש בזמן זהלומר 

 זה מתהפך. 
 

קים אתכם  כמו מחזי , אפשר בהחלט לומר שעולם זה נמצא בסוג של תהפוכה
ן יכולות  אינות פרספקטיבות ישנות ונקודות מבט ישנכך    . הפוך ומנערים אתכם

האופן שבו התרגלתם להיות  האופן שבו הייתם,   , עוד במקומן. כךלהישאר  
 ולחיות, אינו יכול להימשך עוד. 

 
כך שהשינוי אשר מתרחש עוד לא הושלם.    ,יש צורך בשינוי והצורך לא נעלם 

 ממשיך להתהפך.  העולם הזה בהתאם, 
 

ועבור הזמנים אשר יבואו, כי   עבור זמן זה   ,אנו מציעים בפתחו של מסר זה 
ק את אותה יציבות פנימית, את אותו ביטחון שלכם להיות כפי  תמשיכו לחז

 , ואת אותו הביטחון שלכם להשתנות בהתאם לצורך.  שאתם
 

ם של הביטחון  היבטישני ה, זהו הדבר, או אלו הם הדברים אשר כדאי לחזק
שלכם בעולם,  העצמי אשר כדאי לחזק בזמן הזה. זאת משום שהם האדמה 

 אשר אינו רק נמצא בתהליך של הפיכה והיפוך, אלא גם ימשיך להיות כך.  
 

 חוסר אונים מדומה 
 

איננו  איננו מציעים לבני אדם לצפות ליציבות. איננו מציעים לצפות לשגרה. 
אמרנו זאת בתחילתה של שנה  מציעים לצפות למציאות ממוצעת, בהחלט לא. 

  ה שהוא עבורכם סופה של שנה זו. אנו ממשיכים לומר זאת גם כעת, עבור מזו, 
היא תוביל יותר   ,הציפייה הזו ת, אל תצפו לשגרה. צפו למציאות ממוצעאל ת

 שהיא יותר מכל חוויה מדומה.   ,מהר לתסכול ולחוויה של חוסר אונים 
 

משפיעים  המורכבת מגורמים שונים ה תאתם אמנם מתמודדים עם מציאו
בכל זאת  , בהחלט.  דות הזו אתם מרגישים חסרי אונים עליכם, ובתוך ההתמוד 

 .  ם שאתם חווים הוא מדומהאנו אומרים שחוסר האוני
 

או כאלו    ,של גורמים פוליטייםאין בכוונתנו לומר כי אתם יכולים לשנות החלטות 
כי  , בהחלט לא. אנו במקום זה אומרים אשר מתיימרים לטפל בבריאות שלכם

ביטחון שלכם להיות כפי שאתם יכולים להיות, כפי  ק את ההיכולת שלכם לחז
  .היא ממשית, שאתם, הביטחון שלכם ביכולת שלכם להשתנות בהתאם לצורך

מה  , הוא בדיוק החיזוק של שני אלה הוא האדמה שלכם, הוא הכוח שלכם 
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למרות שעבור חלק מכם זה  זאת .  שאתם צריכים. אתם אינכם צריכים יותר מזה
  ,או חסר חשיבות , חסר ערךאו אולי עשוי להישמע כמו דבר מה פעוט, 

 .  בהתמודדות שלכם עם כוחות גדולים מכם 
 

הוא  להיות מי שאתם ולהשתנות בהתאם לצורך,  ,אנו אומרים שהביטחון הזה
משיך  והוא הדבר שאנו מציעים לכם לה  ,הדבר אשר אתם זקוקים לו יותר מכל 

 .  ולחזק
 

 התרחבות של מבנים קיימים 
 

וזה נכון מסיבות שונות.   ,מם של בני אדםאלו הם אינם זמנים פשוטים בעול
ן התרחבות בתוך  גורמים שונים המרכיבים את המציאות שלכם, יוצרים מעי

ות  רהתקיימו באופן מסוים עשפים ודחוסים. מבנים אשר לעיתים  מבנים צפו
דרך  סוים, בבאופן משנים, ולעיתים אולי אף מאות שנים. מבנים אשר התקבעו 

להיות מבנים פיזיים, אלו הם יכולים להיות מבנים  מסוימת. אלו הם יכולים 
 מבנים תודעתיים. , אלו הם יכולים להיות חברתיים 

 
עוברים תהליך של התרחבות. הם מתפשטים אל מעבר לגבול  המבנים הללו 

ת  פיצוצים ומפרק ת בקיעים וסדקים, יוצר תיוצרההתרחבות  . עד כהשהיה להם 
, חברות וארגונים ומבנים,  ולהלמה. תפישות ודפוסים ושיתופי פעמציאות ש

יכולים להתפרק,  כל אלו  , לעיתים גם מפלגות, אולי אף מדינות בצורה מסוימת
 וזה כבר קורה.  

 
אנו מבקשים לומר כי זה גם אינו  זה איננו חדש מה שאנו מתארים פה, אבל 

הופכת את העולם  אשר מתרחשת בעולם זה,  ,צפוי להסתיים. ההתרחבות הזו 
 כך צריך להיות בזמן הזה ובזמנים אשר יבואו. . לתי יציבהזה לב

 
שאתם יכולים להיות, אלו הם שני   עבור מי שאתם, עבור מי כי לכן אנו אומרים 

שלכם להיות כפי שאתם ואת  את הביטחון : רים שאנו מציעים לכם לחזק הדב
 .  הביטחון שלכם ביכולת שלכם להשתנות בהתאם לצורך 

 
 ליבה של אופטימיות 

 
ח על זרים כאלה ואחרים, אל  צפו לנואל ת  לכן, השתנות גדול מבעבררך להצו

ללכת לאיבוד, זה אינו  תצפו להישאר כפי שהייתם. זה אינו אומר שהכל צריך 
את  אנו מדגישים זאת משום שאתם תופשים ריכים להפסיד. אומר שאתם צ

ים  ופעמים רבות אתם מתקש, השינוי באופן הזה, בתור אובדן, בתור הפסד 
 אל מקום טוב יותר.  ששינוי לוקח אתכם  לזכור את האפשרות 

 
כי יש בכם, בבני האדם,  משום כך אמרנו, ואנו חוזרים ואומרים זאת גם הפעם,  

ובמיוחד באלו אשר באו להוביל את ההתעוררות של העולם הזה, ליבה של  
ו  עקבותיבעמוד האור ש אנו מציעים לכם לחזור אליה, משום שהיא אופטימיות. 

 .  לכם ללכת  כדאי
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לא היה  עמוד ה. הפיץ אור אשר  אש סיפור של יציאת מצרים, מדובר על עמוד  ב
לנוע   הוא היה ליבה של האופטימיות אשר הנחתה בני אדם; דבר מה חיצוני

 מתודעה של כלא, ממציאות של כלא, אל תודעה ומציאות של חופש.  
 

אור, את אותה  אנו מציעים לכם בזמן הזה לחזור ולחזק את אותו עמוד של 
כלומר, את החיבור שלכם אל אותה הליבה. אתם זקוקים  של אופטימיות.  ליבה

גם בזמן   . ום שהיא זו אשר יכולה להנחות אתכם ולהשרות רוגע ושלווהלה, מש
 שבו זה נתפש כלא הגיוני, גם בזמן שבו הכל הופך להיות כה רועש.  

 
ם שקט משום הגבלות  רעש רב בעולם הזה, הוא עשוי להיות עבור חלק מכיש 

והוא נובע מאותה  , . אבל ישנו רעש רב בעולם זהתנועה כאלה ואחרות 
המתקיימים כבר   , התרחבות אשר מתקיימת באותם מבנים יציבים ודחוסים 

, הסדקים, הבקיעים אשר נוצרים, מייצרים  עידנים רבים. ההתרחבות שלהם
  . הזהאפשר להאמין לו לרעש . ברעש הזה קל ללכת לאיבוד רעש גדול מאוד. 
ולשכוח שהשינוי  ,  שהשינוי הזה מביא לסוף  שאומר ,לפחד  , אפשר להאמין לו

החדש. שגם אם הוא אינו מוכר, הוא רצוי  הוא יותר מכל ניקוי של המוכר לטובת 
 עד מאוד. 

 
אל מול כל זה, אל מול הרעש, אל מול הפחד, אל מול כל מה שאתם חווים בתוך  

,  אל ליבה של אופטימיות , ד של אורים לכם להתחבר אל עמועצמכם, אנו מזכיר
לשקוע בתוך   כדי להתרווח,  כדילנוח,   כדי  . ולהיעזר בה ככל שאתם זקוקים לכך

 יותר מכל.   עצמכם. זה הדבר אשר חשוב לעשות
 

 עצמכם   לנוח בתוך
 

. עשו זאת  לנוח כדי ע. אל תחכו שהעולם ינוח להירג כדי אל תחכו שהעולם יירגע 
 .  בתוך עצמכם

 
מה   זה עשוי להישמע לא אפשרי  . מה שאנו מציעים  ,וני י להישמע לא הגיזה עשו

אשר עובר טלטלה כה  בתוך עולם  מנוחה,  , שאנו מציעים. איך אפשר ליצור זאת
   גדולה?

 
למרות הספק, למרות השאלה, זה מה שאנו מציעים, זה מה שאנו אומרים.  

 ?האם אתם מוכנים לכך? האם אתם מסכימים  . אתם יכולים להשתנות
  ?האם אתם מוכנים לכך ., אתם יכולים להירגע אתם יכולים לנוח  למרות הכל 

 האם אתם מסכימים?  
 

 האנרגיה הכסופה של הירח 
 

נפגשים, הוא זמן של ירח, של ירח מאוד  הזמן הזה שבו אתם נמצאים, שבו אנו 
מביט ומסתכל עליכם.  ו  מסוים. כזה אשר ניצב כעת בלב השמים של מרביתכם

כזו שהיא כסופה  ,  בני אדם  ה שלהוא שולח אנרגיה מאוד מסוימת לעולם ז
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המקומות  ינוס, את במהותה, כזו המזכירה לכם את העומקים של האוקי
 והקרים ביותר שיש בעולם זה של בני אדם.  החשוכים  

 
מזמינה אתכם להיכנס אל  האשר נוכחת בזמן זה, זו אנרגיה מסוימת 

 י שאתם.  ולפגוש בעומק חדש את מ  , מזמינה אתכם לחבור אליההמעמקים
 
להיעזר באותה   ,נו מתארים זאת משום שאנו מציעים למי מכם אשר רוצה בכך א

האנרגיה במטרה לנוע בתוך תהליכים אלו של שינוי עבור הזמן הזה. התחברו  
געת  ל  תעזור לכם ש ובקשו מהאנרגיה , אל האנרגיה הזו, התחברו אל הירח

 במעמקים חדשים.  
 

 מה מסתתר במעמקים 
 

מפחדים מהם, אחרים  רבים  . וסיםם האוקיינעיש עניין מעניין עבור בני אדם 
חיים יש   אילו  , מעט מידע ביחס למה מתקיים בתוכם יש לכם , וחוקרים אותם

 ואיזו תנועה.   בהם
 

עבור בני אדם רבים בתור   יםנתפש העומקים אשר בהם האור אינו מגיע אליו 
ם חיים  תר ויותר כי ישנ. אבל זה כבר ידוע יומקום בו חיים אינם יכולים להתפתח 

ים בעולם זה של בני  ינו נוכח. יש עניין שכזה לחי קום שבו אור השמש אבמגם 
ות הלא  במקומות הלא הגיוניים, גם במקומ גם,  קוםאדם, הם מתפתחים בכל מ

 אשר נוגדים את החוקים הבסיסיים של התפתחות.    ,צפויים 
 

גם המקומות  י של מה שקורה בתוככם?  האם אתם מבינים כי כל זה הוא ביטו
בכם, במקומות שהאור עוד לא נוכח בו, עוד לא נוכח בהם, גם  ביותר  העמוקים

 במקומות הללו ישנם חיים. 
 

אשר מחכה לכם    ,פלה הקודרת של מוות, שדבר אינו מתקיים בהזו איננה הא
אשר לעיתים נוגדים    ,ק שלכם. זהו מקום שוקק חיים, רק חיים מסוג אחר בעומ

לכם לגבי כיצד חיים יכולים  את התפישה הבסיסית המוכרת ש, את ההיגיון
 להתפתח.  להתפתח, לגבי כיצד אתם יכולים 

 
למצוא בעומק של  , אנו נאמר שאתם עשויים אם נסביר זאת באופן יותר רגשי 

בניגוד לכל  כוחות אשר יכולים לעזור לכם לחיות ולשגשג   האוקיינוס שאתם
הוא  שכה, זהו כוח החיים שלכם אשר הכללים. גם כאשר העולם מתכסה בח

 אשר יכול לשמש אתכם בזמנים אלה. ,  חזק יותר מכפי שאתם מבינים
 

אותה ליבה של אופטימיות, אלא גם אל   כך שאנו מציעים לא רק שתחברו אל 
האנרגיה הזו המגיעה מן הירח, יכולה   .כוח החיים הקיים במעמקים שלכם 

שלה, את ההכוונה שלה,  ת העזרה אלסייע לכם בזמן הזה. בקשו אותה, 
חלט. בקשו ממנה שתעזור לכם להכיר את מי שאתם. בקשו ממנה להכניס  בה

אתכם, כמו לשמש עבורכם מדריך אל תוך העומק שאתם. התחברו אל כוח  
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  החיים הקיים בכם, זה אשר פורץ את כל הגבולות וכל הכללים לגבי מה אפשר 
 כאשר זה נראה כלא הגיוני.  , ויוצר התפתחות גם  ומה אי אפשר

 
 היגיון פורץ דרך 

 
נים שבהם אתם נמצאים, הם אינם הגיוניים. הם עשויים שלא  כאלה הם הזמ

יגיון  עיתים לצפות לשובו של ההלהיות הגיוניים עוד זמן מה. אתם עשויים ל
מאופיין גם  עשוי להיות   זמנים אלהההיגיון אשר יכול להתפתח ב. אך ההגיוני

  לא מהסוג שאתם עשויים להגדיר , אם כי ר היגיון הוא במידה מסוימת של חוס 
בנתיב לא מוכר  אלא מהסוג שפורץ דרך, אשר לוקח את כל הקיים , בתור שלילי

לסייע לכם   כדי של התפתחות ושל שגשוג. אלו הם הזמנים האלה, והירח כאן 
 ת.  לעשות זא

 
  האור  לכו בעקבות עמוד  . היעזרו בו, בירח, היעזרו בליבה של האופטימיות

ת לתודעה של חופש. הכל ככל  בעודכם יוצאים יותר ויותר מתודעה של עבדו
שהוא משתנה, מבטא את המסע שלכם, את השחרור שלכם, את שינוי  

 התודעה. מבטא זאת ומעודד זאת ומאיץ זאת בו בעת.  
 

אנו בהחלט יכולים לומר, שגם אם הדברים הם אינם בסדר    מנקודת המבט הזו
אים ואינכם  אתם אינכם רוהם נוצרים במיוחד עבורכם. ים אליו, שאתם רגיל 

הזה כפי שהוא  יכולים לזהות את האופן שבו כולכם ביחד יוצרים את העולם 
כל מה שקורה  יה בו בעת. יכעת. זו יצירה מורכבת עבור רבים מכם, אבל יפהפ

ל הוא  אב,  הוא אכן קורה עבורכם. הוא מחייב שינויים עמוקים לעיתים, בהחלט
 עדיין קורה עבורכם.  

 
 כאן אנו נסיים. 

 
 , אם כך שלום.  שמחנו

 
 . טוהר


