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 שמש שבפנים להתחבר אל ה
 

 27.2.21-תל אביב בב שנערך בתקשור התקבל
 
 

 אם כך, שלום. 
 

מה  במפגש נוסף, הזדמנות לעסוק במתרחש בעולם זה,   . מתחיליםאם כך, אנו 
מה שקורה בין בני אדם לבין  ובמה שקורה בין בני אדם,  בשקורה בבני אדם, 

 עולמות אחרים. 
 

במושג הזה שאנו מציעים   ,פניםאנו נתחיל ונעסוק מעט בשמש, בשמש שב
 . 2021להצמיד אותו לשנה הזו, שנת 

 
לשמש לתשומת הלב שאתם יכולים לתת   ות רבה וחשיבישנה משמעות רבה 

   . ויש לכך מספר סיבות ,  שבפנים
 

אנו  זרים פנימה. והלב לשמש שבפנים, אתם חבכך שאתם נותנים את תשומת 
לים, שהחזרה פנימה היא משמעותית בזמן זה  ככל שאנו יכומבקשים להדגיש 

 אוד.  עד מ
 

האירועים   . היות מרוכזים מאוד במתרחש בעולם הזהבאופן טבעי אתם יכולים ל
והרגשות  החיצוניים הם כה אינטנסיביים, השינויים הם כה מהירים, 

שמתעוררים בכם ביחס לכל זה הם כה חזקים, עד שאתם עשויים באופן טבעי  
לכם ובאופן שבו זה משפיע עליכם  ה שמתרחש מחוצה להתרכז בעיקר במ

   באופן ישיר או באופן עקיף.
 

כל זה יכול גם להסית אתכם מעצמכם, להפוך אתכם להיות יותר חלשים, יותר  
ובאופן שאינכם לגמרי  , חוסר אונים מוגבלים מכפי שאתם, להגביר שלא לצורך  

 השפעה.   חסריתופשים, להפוך אתכם ליותר 
 

  ,משיחות בין אנשים  , קשורתתמכלי  -אות שנשקפת לכם ן כי המצי חשוב להבי
ת רק היבט אחד של  מבטא - מצומצמות יותר או פחות  ברשתות חברתיות ו

 העיוות של המציאות. לעיתים היא מבטאת את . המציאות
 

זה עניין מאתגר להתייחס אל המציאות באופן הזה, משום שעיוות של מציאות  
כולים לחיות בתוך עיוות שייתפש על ידם  בני אדם י צמה. הוא מציאות בפני ע

הופכת את העיוות   ,הזה באופן  ,לעיוות התגובה . ת לכל דבר וענייןיאוכמצ
  בטאתמ שתקפת לכםאבל חשוב להכיר בכך כי המציאות המלחוסר עיוות. 
הוא שאתם   העיוות העיקרי שאנו יכולים להצביע עליועיוות מסוים. פעמים רבות 

וחות חזקים  לטל בין כ טי ושאתם חסרי השפעה, ושאתם נידונים לנצח לה חלשים
   וגדולים מכם. 
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אשר  ם מכם צוניים וגדולימשום שישנם כוחות חי  , גר בזמן זהזה בהחלט מאת 
לנווט אותה, ולנתב אותה לכיוונים  , מנסים להשפיע עליה מעורבבים במציאות ו

במקומות השונים. כך   ם לכ שתקףמכאן גם העיוות אשר מכאלה ואחרים. 
להאמין לה  בולת הזו, ת להסתחרר בתוך המערשאתם יכולים בהחלט בקלו

 היעשות יותר חלשים מכפי שאתם.  ול
 

, שמתן תשומת הלב לשמש שבפנים, היא פעולה  לכן אנו אומרים שההתמקדות
.  אתם מחזירים את הכוח פנימה  , משמעותית. משום שבכך שאתם עושים זאת

 .  בר בשמש שבפניםגם משום שמדוהיא משמעותית 
 

 הטרנספורמציה של השמש 
 

כמו שהיא מקור של אור ושל חום ושל חיים, היא מקור   ?מהי שמש
ה לקחת דבר מה מסוים בעזרת האיכויות המחממות  היא יכול. לטרנספורמציה

 פשר לו את הטרנספורמציה, שהיא תהליך הגדילה וההתפתחות. לאושלה 
 ובין אם היא זו שבתוככם.   יםאשר בשמהיא זו זוהי מהותה של שמש, בין אם 

 
זו משמעותה. היא מחממת אתכם, היא  שזו מהותה ו  ,ישנה השמש בתוככם 

, היא מעודדת אתכם לצאת אל העולם ולהיחשף כפי שאתם, היא  מאירה אתכם 
 ר תהליך התפתחות, סוג של טרנספורמציה.  מאפשרת לכם לעבו

 
חשיפה, יציאה אל  אם הירח מאפשר התכנסות, הרי שהשמש מביאה איתה 

ל מי שאתם. אם בחסות הירח אפשר להתכנס ולהסתתר,  של האמת ש םהעול
 בחסות השמש אתם מתבקשים להתגלות ולהיחשף. הרי ש

 
סתרות מתגלות. לא רק  , אמיתות נדברים אשר היו מוסתרים נחשפים עוד ועוד 

אם תרצו,   ,, העוצמהאלא גם הכוח שלכם דברים שאתם תגדירו כבעיות, ביחס ל
אלו נחשפים יותר, הופכים להיות    לכ  .ות לת שלכם להשפיע על מציאהיכו

 ברורים יותר בעצם קיומם.  
 

אתם יכולים לחוות את עצמכם באופן שלא חוויתם מעולם, לגלות כיצד הקסם  
בע מתודעה מאוחדת. כאשר אתם נעים מתוך הפנים אל  הוא נושו  ,הוא פנימי 

איזה קסם אז נוצר    - החוץ, מתוך הרצון להביע את עצמכם כפי שאתם
מתממשים ביומיום   , ילו שינויים מפתיעים יכולים להתרחש כהרף עין במציאות, א

מה יכול    ?יות של כסף ובריאות בתחומי עיסוק, במערכות יחסים, בסוג , שלכם
 ? לקרות כאשר אתם מונעים מתוך השמש החוצה אל העולם

 
גשה של  וסר אונים והרבין חולשה וחן טלטלה שכזו, מעבר מה שקורה הוא מעי 

יכולת להשפיע, לבין חיבור עמוק יותר אל מקור האור שלכם, אל מקור   חוסר 
, אל מול  הכוח, אל היכולת שלכם לעמוד אל מול פחדים, אל מול ספקות 

חוסר אמונה ביכולת. לעמוד מול כל זה ולדעת כי  וביקורת, וגם אל מול חולשה 
, ולחיות כפי  שאתםולהתפתח כפי  , כפי שאתםיות ולה , זו איננה כל האמת
 ת. שאתם רוצים לחיו
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זה עשוי להיות מאתגר לחיות כפי שאתם רוצים לחיות כאשר מגבילים אתכם.  
אתם מוכנים בתוך המגבלה הזו, זמנית ככל שתהיה, ליצור לעצמכם חופש  האם 

ימים לכך?  האם אתם מסכ ?חדש להיות כפי שאתם, כפי שאתם רוצים להיות
 זו מרחפת באוויר בזמן הזה.  השאלה ה

 
יכולים להאמין להסתה ל המגבלה, אל הפחד, אתם אתם יכולים להיכנע א

לתפוש את עצמכם יותר חלשים וחסרי  נגד עצמכם, וכך שלכם  , שהפחד יוצר
ף  חר  יכולים לגדול, לגלות את מי שאתםואתם  אונים מכפי שאתם באמת. 

 אבל מרביתן פנימיות.  , צוניותחילהיות   מגבלות, שחלקן עשויות
 

 שחרור ממגבלות פנימיות 
 

שיש בתוככם. לא רק   אנו מבקשים כי תשימו לב לכך בזמן הזה, למגבלות
או   אולי להיבהל מהן ; דגיש אותןלהיאחז בהן, להוניות שקל צ למגבלות חי
  –ות או להלל אותן. חזרו אל המגבלות הפנימי  או להזדעזע מהן  להיכנע להן

 להיות מי שאתם.  , מגבילים אתכם מ תתפישות, אילו אמונואילו 
 

חשובה בזמן הזה החזרה שלכם  אנו מבקשים להדגיש זאת שוב ושוב עד כמה  
כם עם  ק את החיבור האוהב של אל תוך עצמכם, עד כמה חשוב לחזפנימה 

עצמכם, עד כמה חשוב לחזק את האמון ביכולת שלכם, עד כמה חשוב לחזק  
 כפי שאתם רוצים להיות. ה כי אתם יכולים להיות את ההבנ

 
הוא לא  . מתוך מי שאתםזה משמעותי עד מאוד, משום שהכוח מגיע מתוך זה, 

אתם  מי שנותנים לכם אישור להיות. כל עוד אתם זקוקים לאישור להיות,  ממגיע 
ו  האישור שאתם מחפשים לעיתים יכול להגיע ממדינה אאינכם יכולים להיות. 

וכן    ,מבני זוג, מילדים, מהורים , רובי משפחה, מחברים לעיתים מק ממשלה, מ
אין זה משנה מי המקור שאליו אתם נושאים עיניים, כל עוד  לאה וכן הלאה. ה

 לעולם לא תוכלו להיות מי שאתם מבקשים להיות.   , הוא חיצוני
 

 . אל השמש  , זור פנימהחשוב עד מאוד כי תח   ,תשומת הלב
 

להתחבר אל   : בזמן הזה לתרגל זאת בתוך מדיטציות  ולים אתם יכ  ,אם תרצו 
את האור  השמש שבפנים, לחוש בה, לראות אותה, לחוות את החום שלה,  

ה, ואת התנועה שהיא יוצרת, את התנועה של ההתפתחות, של  של
 הטרנספורמציה.  

 
השמש, והיא יותר נגישה, היא יותר גלויה מכפי   ,היא קיימת בכל בני האדם

רגשי  -. אתם יכולים לחבור אליה, לחזק את הקשר האנרגטי בעבר שהיא הייתה
היא דוחפת לעבר התפתחות,  כיצד  –ביניכם לבין השמש, וכך לחוש בכוח שלה 

כיצד היא יוצרת בתוככם טרנספורמציה, כיצד היא לוקחת מהות קיימת  
 י מהות חדשה.  ומתמירה אותה לכד 
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ויוצרת    , וספקות  פחדיםת ומאדה היא מאכלת ושורפ -  זה מה שעושה השמש

לזמן יותר ארוך מכפי   , ם שבוער שוב ושוב עוד ועוד בכם נחישות לבעור בחו
עוד לא  כל מה שאתם יודעים ו. שאתם תופשים זאת. יש בכם את האיכות הזו 

יודעים על השמש שמרחפת לכם ליד כדור הארץ, יש בכם. כל מה שאתם  
 מזהים בשמש ויודעים עליה, יש בכם.  

 
מי בלראות זאת בזמן הזה, בחודש הזה אשר מתחיל,   כנים האם אתם מו

 ? שאתם כעת
 

 מאבק בין כוחות 
 

,  כלומר  .חדשמסר , הוא איננו מוגבל ברלוונטיות שלו לחודש זהשזה איננו מסר 
אנו עוד נעסוק בכך ככל שיהיה  והחשיבות של החיבור פנימה היא לא חדשה,  

ה משום  בזמן הזאבל יש לכך חשיבות רבה גם בהמשך הדרך.   ,בזה צורך 
 התפתחות.   תנועה, לכדי  שהכל דוחף לכדי 

 
מעצור וחוסר תנועה.  של ליצור סגר ו ,ישנה גם לעיתים תנועת נגד  , משום כך

זהו מאבק גדול מכפי שאתם תופשים אותו, כזה המערב את העולם שלכם עם  
יש את הכוח המבקש לעצור, יש את  עולמות אחרים, כוחות שאינכם מבינים. 

 מבקש להתעורר.  החיים ההכוח של 
 

במדויק מהם אותם כוחות, בעיקר משום שאנו איננו  אנו לא מבקשים להסביר 
שבה או  תפישה לת, שיש בכם. רוצים לתרום לאותה תפישה נפרדת, נבד 

חיצוניים מכם ואז אתם תופשים את עצמכם שוב  כמתוכה אתם מזהים כוחות 
ו למסור מידע  וצים לומר א לכן אנו איננו ר וחסרי השפעה. כקטנים וחסרי אונים 

לשמר אתכם  גם  , עבור חלק מכםאבל להשביע סקרנות,  ,אולי   ,אשר יכול 
זה רחוק עד מאוד מן  .  'ת השפעה/חסראני קטנה, קטן,  אני 'בתודעה של 

 האמת.  
 

בשביל להתעורר, אתם לא צריכים שכל   תעורר אתם לא צריכים שכל העולם י
עבור עצמכם  מהווים ת מכם כל אחד וכל אחישתנה בשביל להשתנות.  העולם
, בהחלט לא. היא  עושות שאר השמשות שסוקה במה , והשמש איננה ע שמש

ובוחנת   , איננה מסתכלת על מערכות אחרות של כוכבים, על גלקסיות אחרות
גם  . לדעת מה להיות. היא נוכחת בפני עצמה כדי  מה קורה פה ומה קורה שם

שוואות  נה עסוקה בההיא אינב הקרוב, אם היא חריגה וייחודית במרח
בכל  יש  , השמש הזו, היא נוכחת. ובתחרות. היא מאירה מתוך עצמה את העולם 

 אחד ובכל אחת מכם את המהות שלה.  
 

. ההצעה הזו  , כי תחזרו אליה יותר מתמיד אנו מציעים בזמן הזה, בחודש הזה
זמן של חודש כזה או  עשויה בהחלט להיות משמעותית גם מעבר למסגרת 

ועבור כל מי שנחשף למסר זה   ,בזמן זה בו אנו נפגשים  ,בכל זאת  אך   .אחר 
כם, אנו אומרים כי הדבר בנקודת זמן כזו או אחרת בלוח השנה הליניארי של
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כעת שלכם בלוח השנה בו  -אין זה משנה מה ה  .הוא משמעותי עד מאוד כעת 
 בות רבה. חשיכעת חיבור הזה יש ל   ,מסר זה התקבל

 
ואפשרו לה לשרוף ולאדות ולפוגג ספקות וחוסר  התחברו מחדש אל השמש 

לוודא שמילים   אמונה. היא קיימת בכם, אנו מבקשים לומר זאת פעם נוספת כדי 
  -  ונוגעות ומאירות אתכם מבפנים ככל האפשר , אלו מגיעות עמוק ככל האפשר

כם  בפנים, לחמם אתלהאיר אתכם מהרשו לה . יש בכם מן השמש, גדולה ורבה
 אתכם אל עבר תנועה וטרנספורמציה.  ולדחוף   ,מבפנים

 
 ומזמינים אתכם לחבור אליו בזמן זה. ו ההצעה שלנו, זה הדבר שאנו מציעים  ז
 

 .  כאן אנו נסיים
 

 , אם כך שלום.  שמחנו
 

 . טוהר


