טוביאס חוזר לישראל

תקשור ראשון

"שמעו את מילותינו ,הו ישראל"
וכך הוא ,שאומברה יקרים ,שאנו מתכנסים יחד באירוע היסטורי וחשוב זה .אני טוביאס ,מלא בשמחה,
באהבה ובאושר לשוב ולהיות עמכם .אין איש ואישה בחדר זה הערב עמם לא צעדתי בצורה האנושית .אין
אדם בחדר שעמו לא בכינו וצחקנו ועשינו היסטוריה יחד .ואנו שבים פעם נוספת .ולבי עולה על גדותיו.

אנו שבים פעם נוספת עם קבוצה של בני אנוש היושבת כאן ,ושאומברה המתכנסים מכל רחבי העולם ,כדי
לנוע לרמה חדשה לגמרי .להביא עידן חדש ,לשחרר דברים שיש צורך כה רב לשחררם על כדור הארץ בזמן
הזה .דברים שרוצים להשתחרר זועקים אל הרוח .אנשים ,ממשלות ,דתות ,אפילו האנרגיה של גאיה ,אימא
אדמה ,זועקת לשחרור .אבל הם אינם יודעים כיצד .הם מחפשים אחר מורה .הם מחפשים בני אדם שיודעים
כיצד לשחרר ,שיודעים כיצד להביא אהבה ואלוהות אל תוך חייהם .הם מחפשים את האנרגיה ,את המורים,
שאני גאה לקרוא להם "שאומברה".
איזו שמחה גדולה היא להיות עמכם שוב בארץ קדושה ומקודשת זו .ארץ שעוברת שינויים רבים כל-כך .ארץ
שאת האנרגיה שלה ,אני טוביאס ,וכולכם החזקתם זמן כה רב .ארץ שמוכנה כעת לנוע ,להשתנות ,אך היא
מבקשת שתדריכו אותה .אלפיים שנים חלפו מאז צעדתי על אדמה זו .כן ,בתקופת החיים האחרונה שלי
חייתי במקום לא רחוק מכאן .לא בתקופת חיי כטוביאס ,אלא בתקופת חיי האחרונה על פני האדמה ,חייתי
בצפון הגליל .המממ ...הייתה זו תקופת חיים נהדרת של עבודת אדמה ,גידול גידולים ,מתן כבוד לרוח,
עבודה את האלוהים .ובאותה תקופת חיים משפחתי ואדמתי נלקחו ממני .הושלכתי לכלא ,מסיבות פוליטיות,
כפי שאתם נוהגים לומר.
הלכתי לעולמי בין קירות אותו בית כלא ,אך רוחי הייתה חופשייה .למדתי ,באמצעות אהבת האלוהים ואהבת
המלאכים הנעלים ,כיצד לשחרר את עצמי מבין החומות האנושיות שהייתי לכוד בתוכן .לא החומות הפיזיות
של בית הכלא אלא החומות האנושיות של מוחי ,של הכרתי ושל אמונותיי .באמצעות עבודתו של המלאך
הנעלה מייקל ,או מיכא-אל ,זכיתי לעזרה .הוא הראה לי כיצד לשחרר את עצמי ,ומנקודה זו שבה פגשתי
במוות ידעתי מהי חירות אמיתית .לא שבתי לכדור הארץ מאז .היה לי קשה לא לצעוד ביניכם בצורה
האנושית ,לחלוק את הסיפורים שלנו ואת הדמעות שלנו ואת הצחוק שלנו כפי שעשינו לפני תקופות חיים
רבות .אבל כעת ,באמצעות שאומברה ,באמצעות אהבתם של לינדה ,קאולדרה ,הרופאים ,וכל מעגל
הארגמן ,אני טוביאס יכול לחזור לארץ זו ופעם נוספת להריח את האוויר .הממ ...אמרתי לקאולדרה שאני
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רוצה לשוב לארץ מולדתי ,לארץ הקודש ,ולו רק כדי להריח את האוויר .לנשום כיוון שכאן הרוח שופעת
וכבדה .כאן יש ניחוח באוויר .כאן נמצאים השמחה והיופי של הרוח המתגלה.
אה ,עשיתי זאת עתה .חזרתי .הרחתי את האוויר .ועכשיו אני מרגיש באנרגיות של שאומברה המתכנסים
כאן ,יודעים ...שאומברה ,אתם יודעים שמשהו קורה .אתם יודעים שמשהו מוכן לשינוי .אתם ניסיתם לזהות
דבר זה בשבועות האחרונים ואולי אף בחודשים האחרונים .חשתם זאת בבטן ובלבכם .אבל המוח שלכם לא
הצליח להבין לגמרי.
אני חוזר כדי לעבוד אתכם ביומיים הבאים ,להזיז אנרגיות ,תחילה עבורכם .עבורכם .ואז ,כאשר אתם עושים
זאת עבור עצמכם ,אז יש לזה פוטנציאל לשנות את הארץ הזאת ,ואת העולם הזה ,ואת כל הבריאה .אבל
לפני שאומר מילה נוספת ,עליי לבקש מכם שאומברה ,מכם בני ישראל ,היושבים במושבים האלה,
המתחברים לאנרגיה הזאת ,לקבל את המתנה עבור עצמכם תחילה .לאפשר לאנרגיות שיזרמו כאן לזרום
בכם .לשאוף אותן ולהחזיק בנשימה לרגע .לתת לעצמכם את שבאמת מגיע לכם ואת כל הדברים להם אתם
ראויים באמת .אנו נסביר מה הם בהמשך .אנו מבקשים מכם לזכור לקבל עבור עצמכם ואז לאפשר לאנרגיות
לזרום החוצה אל כל האחרים.
בתקופת חיי כטוביאס הייתי ידוע בשמות רבים :טוביאס ,טוביאט ,טוביוס וכמה שמות אחרים שאינם ראויים
לתשומת לב ,שאינם כה אהודים .באותה תקופת חיים נולדתי כאן ,בארץ זו הידועה כעת כישראל .נולדתי
במקום לא רחוק מהעיר ירושלים .במקום לא רחוק שבו ,איך לומר זאת ,ארגנו שקבוצה זו של מטיילים
תישאר ,ליד הקיבוץ .אה ,חשתי שחשוב לחזור למקום הולדתי בתקופת חיי כטוביט .וכפי שרבים מכם מכירים
את ההיסטוריה ,בני עמנו הוגלו ,הובאו למקום שלא היה ארץ מולדתנו ,אבל אנו הבאנו את האנרגיות שלנו
אתנו .את רוב תקופת חיי כטוביט העברתי במקום המכונה ...הממ ,וקאולדרה אינו מצטיין כל-כך בהיגוי
העברית שלו ,ניביה ] .[Nivyaכפי שהוא מכנה זאת ,ניבאה ] .[Niveaלא כל-כך מדויק .חייתי את מרבית
תקופת חיי כטוביאס באזור זה ובסביבתו .כמה השתוקקתי לאוויר ולאדמת ישראל .כמה השתוקקתי לשוב
לארץ בה נולדתי .אבל כולנו שהיינו בגלות למדנו להסתגל ,למדנו להביא את האנרגיות שלנו ואת המנהגים
שלנו ,את המשפחות ואת הטובין שלנו עמנו .ואנו החזקנו מעמד ,ואנו החזקנו באנרגיה.
באותה תקופת חיים נולד לי בן .בן שהייתי גאה בו באמת ,בן שאהבתי להקניט .היה לי בן שיצא למסע,
מטעמי ,כאשר התעוורתי .לא יכולתי לראות .חיי התפוררו .באותה תקופת חיים ,ללא יכולת ראייה ,התפללתי
לאלוהים שיביא לי את מותי ,מוות מוקדם .כיוון שהייתי מדוכא ועצוב ,רציתי לחזור לארץ מולדתי ישראל או
לשוב הביתה ,לצד האחר של הצעיף .אלוהים אכן שלח מלאך .שני מלאכים ,למען האמת .האחד היה בני
טוביאס ,זה שמתקשר מילים אלה הערב )בהתרגשות רבה( ,זה שאני מכנה בשם קאולדרה ,שאתם מכירים
כג'פרי.
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הוא אכן יצא מטעמי ,הוא השיב לי דברי ערך ,הוא השיב לי כספים .הוא גם החזיר עמו שיקוי שריפא את
עיוורוני ואני שבתי לראות .ובאותו רגע ,למדתי את המשמעות האמיתית של אימוץ החיים .באותו רגע
ביקשתי מאלוהים שישכח את תפילתי למות .כיוון שאז ,רציתי לחיות באמת .בני היקר ,טוביאס ...משעשע
אותו שאני מכנה אותו בשם זה .בני היקר טוביאס לווה על ידי מלאך ,רפאל .האנרגיה של רפאל נמצאת כאן
אתנו הערב פעם נוספת .כיוון שכולנו שבים אל הארץ שלנו .הארץ המכונה "המובטחת" ,הארץ המכונה
"הקדושה" .אך זו אכן ארץ שבה האנרגיה הייתה קבורה במשך זמן רב מאוד .הרבה לפני ימי אטלנטיס,
הרבה לפני ימי למוריה ,הונחה אנרגיה באדמה הזאת ,למען תוצא בזמן הנכון על ידי קבוצת אנשים מתאימה.
אנרגיה זו הורגשה מזה אלפי שנים על ידי אלה שבאו למקום זה .הם רצו לקחת בעלות על אנרגיה זו .הם רצו
לבנות מבנה סביבה .הם רצו לבנות עליה בניינים ומקדשים.
לא ניתן ללכוד אנרגיה זו של הרוח ושל האלוהי .לא ניתן לקחת עליה בעלות ולא ניתן לכוונה .יש המנסים
לשבת עליה ולשלוט בה ,יש שחושבים שעליהם להחזיק באנרגיה זו .שאומברה ,אנו נמצאים כאן כדי לפתוח
דלתות אלה לרווחה בסוף השבוע הזה .כיוון שאסור לאף גבר או אישה לשלוט אי פעם באנרגיה של
האלוהות .אף גבר או אישה אינם יכולים לכתוב את חוקי האלוהים – רק אלוהים יכול לחלוק את חוקיו ,והדבר
מתרחש בין האלוהים והאדם .אלוהים והאדם ,ברמה אישית ביותר.
לפני זמן רב מאוד ,הרבה לפני ימי למוריה ,הגיעה לכאן קבוצה ושתלה אנרגיה .תוכלו לומר שהיא נשתלה
באדמה ,בקרקע ,במים ובמינרלים .היא תקרא לצאת בזמן המתאים .היא תקרא לצאת על ידי בני האדם
שמוכנים לקבל את האחריות ,את השמחה שגם הם אלוהים .לכן ,אתם מבינים ,אדמה מקודשת זו משכה
אליה רבים .ההיסטוריה של האזור החלה כאן .רבים ניסו להגדיר מהו דבר זה בדיוק .הגיע הזמן שימי העבר
יגיעו אל קצם ,אתם מבינים .איננו מדברים על שיפוט ,איננו מדברים על אסון או אפוקליפסה .אנו מדברים על
קבלה .אנו מדברים על לידה ,אנו מדברים על חירות חדשה של אלוהים חדש על פני האדמה.
מה שיתרחש בימים ספורים אלה ,ידידים יקרים ,ייזכר על ידי נשמתכם בכל הזמנים .המוח האנושי שלכם
מנסה לפענח ולהבין ולהגדיר זאת .פשוט שחררו .שחררו .אפשרו לתהליך להתרחש ,כיוון שאתם סייעתם
לכתוב פרק זה של הספר ,הספר החדש .לכן ...עלינו לדבר אתכם על נושאים כה רבים ,על דברים כה רבים
בימים הספורים הללו בהם נשהה יחד .אנו מבקשים מכם פשוט לשאוף זאת ולספוג זאת בכל הרמות.
ידידים יקרים ,איני מסוגל לומר לכם עד כמה אני שמח להיות כאן שוב אתכם .לחזור לכאן לארץ הקודש.
להיות עם קבוצה זו שיזמה פוטנציאל עצום לשינוי .אני רוצה רק לשבת כאן ולחייך אליכם .להביט בכם,
לראות את האנרגיות שלכם ,לזכור אתכם בשמות שפעם נהגתי לכנותכם בהם .אתם נראים מעט שונים
עכשיו .נראים קצת יותר טוב ,אני חייב לציין! )הקהל צוחק( אני רוצה ל ...אני רוצה לבוא ולחבק כל אחד מכם.
אני אעשה זאת ,במשך הימים שלנו יחד ,עם קאולדרה – וברשותה של לינדה – אני אחבק אתכם
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באמצעותם) .הקהל צוחק( אבל אני גם אחבק אתכם בדרכים רבות אחרות במשך זמן שלנו יחד בסוף השבוע
הזה.
בואו נדבר על האנרגיות שמצטרפות אלינו הערב .שיהיו כאן במשך כל סוף השבוע .יש אנרגיות רבות מאוד,
אבל יש שש אנרגיות עיקריות .שש אנרגיות שמגיעות ישירות אל הכינוס שלנו .נשמו ואפשרו לעצמכם לחוש
באנרגיות האלה .שש ,ידידים יקרים ,יהיה מספר חשוב בזמן שלנו יחד בסוף השבוע הזה .אתם תראו כיצד
הכל מתחבר.
בנוסף לששת המלאכים העיקריים שנכנסים ,יש מעגל נוסף סביבם ,מלא באלפי ישויות ,צופים שבאו לכאן כדי
להוסיף את האנרגיה שלכם .הם שומרים על שקט ,הם צופים ,הם תומכים .בנוסף למעגל זה יש מעגל של כל
שאומברה שנמצאים כאן ,שמצטרפים יחד באירוע היסטורי זה.
בואו נציג עתה את האנרגיות של השישה שמצטרפים אלינו.
הנה נכנסת האנרגיה של המלאך הנעלה מיכאל ,שהיה כה רב השפעה באזור זה .שהאנרגיה שלו עבדה עם
בני אדם במשך אלפי שנים .המלאך הנעלה מיכאל ,שנושא את האנרגיה של האמת ,מצטרף אלינו למשך
הזמן שלנו יחדיו .מיכאל היה כה חשוב בעבודה עם רבים מהנביאים מכל הדתות .מיכאל עבד עם אברהם,
עם משה ,עם ישוע ומרי ומרים .מיכאל עבד עם מוחמד .עבד עם קדושים רבים אחרים .לכן ,האנרגיה של
המלאך הנעלה מייקל ,מיכא-אל ,מגיעה לכאן עתה לאירוע זה .קחו נשימה עמוקה וחושו באנרגיות של
מיכאל ,באנרגיות של אמת חדשה ,באנרגיות שאינן מכילות עוד חרב .האנרגיות של מיכאל שהן כעת להבה
נצחית .להבה של טיהור ,להבה של ניקוי .מיכאל אומר שהוא מחמם את החדר מעט עבור כולכם.
הנה נכנסת האנרגיה של האורח השני שלנו ,גבריאל .המלאך הנעלה גבריאל .גבריאל הוא שתקע בשופר כדי
לזמן את המלאכים הראשונים ביותר אל כדור הארץ .תקע בשופר במשך אלפיים שנים כדי לזמן ולהביא את
הזרעים הראשונים של תודעת המשיח ,תודעה מקודשת לכדור הארץ .היה זה גבריאל שתקע בשופר כדי
להעיר אתכם לעידן החדש .להעיר אתכם לדרך חדשה לגמרי בחייכם .עבור כמה מכם ,קול השופר היה ספר
שנפל מן המדף .הערה מאדם רוחני .משהו שמישהו שלח לכם לקרוא באינטרנט .חלום ,אולי ,בשעת לילה.
השופר של גבריאל עובד בדרכים מוזרות ומסתוריות .גבריאל מגיע פעם נוספת כדי לתקוע בשופר ,בשופר
האנרגיה החדשה .להכריז באוזניי כולם שהגיע הזמן לאלוהים חדש על פני האדמה .הגיע הזמן ,שאומברה.
הגיע הזמן ,אנושות ,לאלוהים חדש על פני האדמה.
הנה נכנסת האנרגיה של רפאל .רפאל היקר שליווה את בני טוביאס במסע הפחד שלו ,או במסע ההתגברות
על הפחד .רפאל נכנס ,מצטרף אלינו באירוע היסטורי זה כדי לסייע לכל אחד ואחד מכם להתמיר את הפחד
שבחייכם .פחד ,אפילו מהכינוס שלנו .אה ,לרבים מכם זיכרונות ישנים .זיכרונות מן העבר כאשר נרדפתם
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בשל אמונותיכם .לכן הפחד חוזר ,עבור כמה .פחד מפני המעבר לרמה חדשה לגמרי .רפאל הוא זה שמדריך
את אלה שהולכים לטריטוריה חדשה ולא-ידועה בתוך ישותם .היה זה רפאל שדיבר אל מוחמד .רפאל שעבד
כה מקרוב עם יוחנן המטביל .רפאל שעבד עם האנרגיות של מריה מגדלנה .כאשר בני אדם אלה ,כאשר
שאומברה לומדים כיצד לפתוח את דמיונם ,האנרגיות של רפאל יהיו שם ,יחד עם גבריאל ומיכאל במשך כל
סוף השבוע.
אנו מבקשים מכם לנשום נשימה עמוקה ולחוש באנרגיות של המלאכים הללו .מלאכים מן הגבוהים ביותר
שבאים לשרת את בני האדם מן הגבוהים ביותר .האנרגיות של הארכיטיפים הגבריים הללו מאוזנות
באמצעות האנרגיות הנשיות .האלוהות הנשית שנכנסת.
הנה נכנסת האנרגיה של איזיס ,האנרגיה המזינה והיצירתית .איזיס מייצגת את הנשיות שבתוך כל אחד
ואחד מכם ,בין אם אתם בגוף של גבר ובין אם אתם בגוף של אישה .איזיס נכנסת כדי להעיר מחדש את
הנשיות שהיא המסתורין .הנשיות שהיא המולידה .הנשיות שהיא האינטואיטיבית ובעלת יכולות על-חושיות.
איזיס נכנסת בזמן חשוב זה לטובת איזון חדש של הנשי והגברי .איזיס נכנסת ונראית שונה כעת ,מרגישה
שונה כעת מאשר לפני חמישה חודשים .אם אתם זוכרים ,זמן ה"התאמה ההרמונית" היה זמן ריפוי פצעה
הישן של איזיס .האשמה שכה רבים מכם נושאים ,בייחוד אלה שבגוף אישה ,שהחזיקו באשמה בגין דבר-מה
שאירע לפני זמן רב מאוד .אשמה בגין חוסר איזון שחשתם שהתרחש זמן רב לפני שכדור הארץ נברא.
האנרגיה הנשית של איזיס הרכינה ראש .חשה אשמה ,חשה בושה וחשה מלוכלכת .זמן רב כל-כך רבות מכן
החזקתן באנרגיה זו .אבל מאז ה"התאמה ההרמונית" שאירעה לפני כמה חודשים ,יש איזיס שונה .היא
נכנסת כעת כדי להביא איזון חדש עם האלוהים החדש .אנו מבקשים מכם לנשום את האנרגיות המחודשות
של איזיס שרופאו .גברים ונשים כאחד ,אתם נושאים את הנשי בתוככם.
הנה נכנסת האנרגיה של קואן ין .קואן ין ,שהיא הייצוג הפיזי של איזיס בצורה האנושית .החיבור שבין האנושי
והשמימי ,של האנרגיה הנשית .אולם קואן ין אינה מוגבלת עוד רק לאנרגיה הנשית .היא מאמצת את כל
האנרגיות .היא עומדת לשחק אתכם בסוף השבוע הזה .היא עומדת לדבר אליכם בסוף השבוע הזה .היא
עומדת לבוא בדרך ...בדרך חופשייה ,כפי שרצתה לעשות זמן כה רב .האנרגיות של קואן ין יבוטאו באמצעות
ד"ר הנשימה ,זו שבאה לכאן כדי להראות לכם את פשטות הנשימה .היא גם תראה לכם את העומק ואת
האהבה ואת החמלה של קואן ין.
נפלא לארח כאן את האנרגיה של קואן ין ,שעבדה עם כה רבות מהמנהיגות .נפלא לארח אותה כאן .כן ,קואן
ין סייעה להדריך את האם מרי ,את אם האלוהים ........אנו ננסה זאת שוב .....מרי ,אמו של ישוע )צחוק קל(.
אנו מגלים שקאולדרה הולך לאיבוד בתקשור שלו! )טוביאס מצחקק( קואן ין סייעה להדריך את האנרגיות של
מרים ,שאתם מכנים בשם מריה מגדלנה .קואן ין סייעה להדריך את סופיה .כה רבות מהמנהיגות .האנרגיות
שלה רוצות לבוא לשחק ,לרקוד ולבטא .לכן אנו מבקשים מכם לנשום את האנרגיות של קואן ין בערב הזה.
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כפי שאתם רואים ,אנו מציבים אנרגיות אתכם .אנו מציבים את האנרגיות לשארית העבודה שתעשה .אנו
מביאים אותן פנימה ,אתם מביאים אותן פנימה ,בכם ובאמצעותכם.
ולבסוף ,הנה נכנסת האנרגיה של מרים .מריה מגדלנה .חלקכם מכירים אותה כמרים .היא התארחה לא מזמן
בכינוס של שאומברה ,התכוננה לבוא עמנו למסע זה .מרים נכנסת הערב כדי לסייע לכם להבין את דברי
המסתורין החדשים .להבין את חירות הדמיון הרוחני .מרים נכנסת עבור כל אלה שמוכנים להיפתח ללא פחד.
מוכנים להיות כל שהם באמת.
לכן ידידים יקרים ,אנו מבקשים מכם עתה לנשום את כל האנרגיות ,של מיכאל ,של גבריאל ,של רפאל .של
איזיס ,של קואן ין ושל מרים .כיוון שאלה הן שש האנרגיות העיקריות של סוף השבוע שלנו יחד .אפשרו להן
לאהוב אתכם .אפשרו להן לדבר אליכם .אפשרו להן לתמוך בכן בעבודה שאתם עושים .דברו אליהן ,ידידים
יקרים ,בלבכם .חלקו עמן את מה שאתם יודעים וחשים .ואפשרו להן לאהוב אתכם ,לעסות את האנרגיות
שלכם ולסייע לכם להתכונן לעבודה שתעשו בחייכם.
לכן ...לכן .......ידידים יקרים ,האנרגיות כאן חזקות ושופעות וזורמות .אנו מודים לכם על שהתכנסתם כך יחד.
זהו זמן חשוב ,זמן של שינוי גדול בארץ הקודש הזאת.
יש סיבה לכך שארץ זו משכה דתות כה רבות .יש סיבה לכך שהנצרות ,היהדות והמוסלמים ,האיסלאם ,נולדו
כאן .לא היה זה צירוף מקרים .הסיבה היא שדבר-מה שהונח באדמה ,בגאיה לפני זמן רב מאוד ,מוכן כעת
לצאת .כללים אינם יכולים לעכבו ,ההיררכיה אינה יכולה לעכבו.
הגיע הזמן לשינוי בארץ הזאת .אתם תראו אותו מתגשם בדרכים מעניינות מאוד .אתם תראו דברים מאיצים
כאן בארץ ישראל .איננו רוצים לנבא כיוון שזה פשוט עניין של פוטנציאלים .אבל הפוטנציאל הגדול ביותר
שאנו יכולים לראות הוא התמקדות כלל-עולמית אדירה באזור זה בשאר חודשיי השנה של השנה הקלנדרית
שלכם .אנו רואים קונפליקט גדול אשר ימשוך את תשומת לב שאר העולם .אנו רואים תגובה מהירה ומיידית
ביותר לאירועים שיבואו .יש שיכנו תגובה מהירה זו "ברוטלית" ,יש שיכנו אותה "נמהרת" .אחרים פשוט לא
יבינו מה מתרחש .הכל הולם.
כתוצאה מהאירועים ומהקונפליקט המוכנים להיפתח לרווחה ,ידידים יקרים ,כתוצאה מכל זה ,תתפשט על פני
הארץ הזאת חמלה חדשה .חמלה אשר תאיר או תקרין לשאר העולם בשעה שיצפה .התזמון מושלם.
קונפליקט ,תגובה מהירה ואז ,בשעה שהאנרגיות של העולם ממוקדות ,שטף של חמלה .אנו רוצים שתזכרו
זאת .זכרו איך דיברנו יחד על כך .כאשר אתם חווים כמה מהימים הקשים שיבואו ,זכרו שחמלה תהיה
התוצאה .חמלה זו ,שאומברה יקרים ,תביא ללידת אלוהים חדש על פני האדמה.
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אתם תוהים למה אנו מתכוונים כשאנו אומרים אלוהים חדש .מה קרה לאלוהים הישן? מה עשינו אתו? היו
אלה בני האדם שבראו את האלוהים הישן .והגיע הזמן לשינוי .תודעת האלוהים ההיא ישנה ובלויה .האלוהים
החדש אינו דומה כלל לישן .האלוהים החדש אינו שופט .לאלוהים החדש אין יום ישועה או גאולה .לאלוהים
החדש אין כללים .האלוהים החדש הוא חמלה ואהבה ,אבל בדרך ,בדרך שלא ניתן כלל להגדירה במילים
שלכם .האלוהים החדש מוכן להראות את דרכו באמצעותכם ,ובאמצעות כל אלה שמוכנים לקבל זאת אל תוך
חייהם.
זכרו יום זה בו אנו מדברים ,כאן אתכם ,כיומו של האלוהים החדש .אנו נדבר על כך עוד במשך הזמן שלנו
יחד .אבל עכשיו אנו מצרפים יחד את האנרגיות של מיכאל ,גבריאל ,רפאל ,איזיס ,קואן ין ומרים .ואני
טוביאס ,בני טוביאס ,וכולכם .אנו רוצים לחלוק תקווה קצרה אתכם .אנו מבקשים מכם להצטרף אלינו
בנשימה עמוקה של שחרור ובנשימה של קבלה.
)ברגש עמוק( שמעו את מילותינו ,הו ישראל .כעת מגיעה עת ההגשמה .עתה מגיע זמן שחרור הנביאים
הישנים ,כיוון שהמילים נאמרו לפני שנים רבות לאנשים שונים בזמן שונה .הגיע הזמן לשחרר את הנביאים
הישנים כיוון שתמו ימיהם .תמו דרכיהם .הגיע הזמן לשחררם .בני האדם נאחזים בהם נואשות ,נאחזים בהם
בפחד ,נאחזים בהם כיוון שאינם מכירים דרך אחרת .והגיע הזמן עתה לשחרר את הנביאים .הם רוצים ללכת.
שמעו את מילותינו ,הו ישראל .כעת מגיעה עת ההגשמה .לשחרר את אברהם ,לשחרר את משה ,לשחרר
את ישוע ,בהחלט .הוא משתוקק ללכת .לשחרר את מוחמד ,ולשחרר את כל הנביאים הישנים .ואל יהיו עוד
נביאים על פני האדמה .אלא הניחו לכל אישה ולכל גבר להיות אלוהים גם כן.
שמעו את מילותינו ,הו ישראל .כעת מגיעה עת ההגשמה .הגיע זמנן של הממשלות שהחזיקו באנרגיית
הדואליות להשתנות .הגיע זמנם של המנהיגים החדשים לצעוד קדימה .אלה שבאים עם חמלה ,אלה שבאים
עם אהבה ,אלה שבאים עם הדרכים החדשות לבניית חברות חדשות .המנהיגים החדשים שמייצגים תודעה
חדשה של האנושות על פני האדמה .שמשחררים את דרכיהם האנוכיות ,משחררים את דרכי הדואליות על
ידי אלה שמשפיעים עליהם .שמשחררים את דרכי המלחמה .משחררים את דרכי ההכחשה .הגיע זמנם של
המנהיגים החדשים על כדור הארץ לצעוד קדימה .כיוון שהמנהיגים הישנים עייפים מתפקידם .הם עייפים
לשחק במשחק הדואליות בשם האנושות .הגיע זמנם ללכת.
שמעו את מילותינו ,הו ישראל .כעת מגיעה עת ההגשמה כאן על כדור הארץ .הגיע הזמן לשחרר את
האנרגיה של המושיע .כיוון שהאנושות חיכתה ,וחיכתה וחיכתה .המתינה לגאולה והמתינה לישועה .המתינה
לסליחה ,המתינה להכרה .וככל שבני האדם מחכים ומחכים ומחכים הם נאחזים יותר ויותר ויותר בדרכים
הישנות ובנביאים הישנים .הגיע הזמן לשחרר זאת ,כיוון שהמושיע אינו בא .לא זה עליו נכתב .המושיע היה
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תמיד בפנים .האלוהי הוא שבוחר לבוא אל תוך המציאות שלכם עכשיו .כאן ועכשיו .אין דבר שיש להיוושע
מפניו .דבר שיש להישפט בגינו .הגיע הזמן שהאנושות תשחרר תפיסה ישנה זו.
שמעו את מילותינו ,הו ישראל .כעת מגיעה עת ההגשמה .הגיע הזמן לשחרר את האדמה הזאת ואת כל
האנרגיות שהיא הכילה בתוכה .הגיע הזמן עתה ,באמצעותכם ,להוליד את אנרגיות האלוהי .לאפשר להן
לצאת ,לא לעכבן עוד .היא ממתינה למושיע ,היא ממתינה עד שתהיה חפה מחטא .הגיע הזמן .הגיע הזמן
לשחרר את האדמה .האדמה עליה נלחמו זמן כה רב .האדמה המוכתמת כעת בדם ,מוכתמת בסבל,
מוכתמת בדואליות .הגיע הזמן לשחרר את האדמה ,כדי שתוכל לחזור אל אלה שחיים באנרגיה החדשה .היא
יכולה לחזור אליכם בדרך חדשה .ייתכן ומשמעות הדבר עזיבת האדמה לזמן-מה .לשחרר אותה ,לחלוטין .יש
בכם אלה שיושבים כאן הערב ,ושמתחברים אל המילים שלנו ,שהיו כאן תקופת חיים אחר תקופת חיים אחר
תקופת חיים ,כיוון שאתם נשבעתם להחזיק באנרגיה של אדמה זו ....עד מוות) .צחוק קל( הגיע הזמן לשחרר
אותה .אתם מבינים ,כאשר אתם מניחים לאדמה ,האנרגיות שהיא מכילה יכולות להשתחרר .והן יכולות לנדוד
אל פינות העולם) .ברגש רב( לכן ,שמעו את מילותינו ,הו ישראל .כעת מגיעה עת ההגשמה ,של שחרור
האדמה ,כדי שתוכל לחזור אליכם בדרך חדשה ומקודשת.
שמעו את מילותינו ,הו ישראל .כעת מגיעה עת ההגשמה .זמנו של אלוהים חדש על פני האדמה .הזמן בו
אלוהים שוב אינו נמצא בשמיים ,נפרד ושונה מבן האדם .זמן בו אלוהים יכול לנבוע מלבכם ומגופכם
וממוחכם ,להיות אחד אתכם בכל רגע של כל יום .אלוהים שיכול לחלוק את חוויותיכם ,יכול לחלוק את הידע
שלכם ,יכול לחלוק את החכמה שלכם .הגיע הזמן לשחרר את האלוהים המתואר בברית הישנה ובברית
החדשה ובכל ברית אחרת שנכתבה מאז .היה זה אלוהים ישן שהיה דרוש באותו זמן .אלוהי משה היה נחוץ
לאנשים באותו זמן .האלוהים עליו כתבו אלה שצעדו בעקבות ישוע ,היה דרוש באותו זמן .האלוהים שהוגדר
על ידי מוחמד ,היה דרוש באותו זמן עבור אותם אנשים .הגיע הזמן לשחרר אלוהים זה .הניחו לו ללכת.
הגיע הזמן ,הו ישראל ,לאלוהים חדש על פני האדמה .אלוהים שהוא אישי ,אלוהים שהוא אתם ,אלוהים
שבתוך כל הדברים .אלוהים שהוא מקודש בכל רגע .אלוהים שאין לו צרכים או תשוקות ,שהוא פשוט קיים.
נהנה מכל רגע .מלא בחמלה לכל הדברים .אלוהים שאינו זכר או נקבה אלא שניהם ,בו-בזמן .אלוהים שבורא
נסים בדרכו שלו ,בתוככם ,בחייכם האישיים .נסים שאינם אמורים לשנות אחרים ,הם נסים כשלעצמם.
שמעו את מילותינו ,הו ישראל .כעת הגיע זמנו של האלוהים החדש.
וכך הוא.
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תקשור שני

"ההיסטוריה של ָה ִפּירוּ"

וכך הוא ,שאומברה יקרים ,שאנו ממשיכים באנרגיה של הכינוס שלנו .מביאים הפעם סוג חדש של אלוהים על
פני האדמה .משחררים את האנרגיות הישנות שהיו תקועות ,שהיו כה עקשניות ,שגרמו לקונפליקט רב כל-כך
בארץ נפלאה וחזקה זו .לכן זימנתם אותנו לכאן .לכן מיכאל ,גבריאל ,רפאל ,איזיס ,קואן ין ומרים נאספו כולם
אתכם .להיות כאן באירוע מקודש ,מבורך והיסטורי זה .זמן של שחרור אנרגיות ישנות ,של הולדת אנרגיות
חדשות ,הפיכתן נגישות לאנושות אם תבחר לקבל אותן.
יש לנו סיפור שברצוננו לחלוק אתכם ביום הזה .ההיסטוריה של הקבוצה הזאת ,הידועה כעת כיהודים ,שאני
טוביאס וטוביאס הצעיר היינו חלק ממנה ,כדי לעזור לכם להבין מהיכן באתם .מדוע אתם כאן בזמן הזה .מה
שאנו חולקים אתכם היום נאמר במילים ,אך המילים כה מוגבלות .לכן אנו גם חולקים אתכם את האנרגיות.
גם אם אתם מתחברים לזה מבלי להיות כאן בגוף פיזי ,אתם תקבלו את האנרגיות .גם אם אתם קוראים זאת
בהווה שונה ,אתם תקבלו את האנרגיות .גם אם אתם צופים בזה בזמן פוטנציאלי בעתיד ,תהיה לכם גישה
לכל האנרגיות שמובאות באמצעות קבוצת בני האדם שלנו ביום הזה.
השפה כה מוגבלת וקשה להעביר את טבע כל התפיסות בהן נדבר היום .אנו נספר סיפור ,במטפורות.
בבקשה ,שאומברה יקרים ,וכל מי שמסר זה נוגע בו ,אל תיקחו את הדברים פשוטם כמשמעם ,אלא אפשרו
לעצמכם לחוש מעבר למילים .כיוון שקשה מאוד לדבר על תפיסות שהן בין-ממדיות ולהגדיר אותן בשפה
אנושית כלשהי.
זימנו את האנרגיה של דויד היקר ,להיות עמנו כאן היום .האדם שעומד מאחורי המצלמה ומסייע לתעד כל
זאת .כיוון שמידע רב יינתן .זה יהיה ,איך לומר זאת ,קשה מעט עבורכם ,עבור כולכם ,לעמוד בקצב .כיוון
שאתם עשויים להרגיש מגוון של רגשות וחוויות וזיכרונות שונים מן העבר .הניחו למוח להירגע כעת .אתם
תמיד יכולים לחזור ולבחון את המידע ,להאזין או לקרוא .כיוון שבני האדם שהתכנסו כאן על הר זה היום ,היו
עמנו באנרגיה שלכם כדי לסייע להביא זאת ,לסייע לחלוק זאת אנרגטית .אינכם צריכים להתמקד במילים כל-
כך .לכן ,אנו אוספים עכשיו את כל האנרגיות של אלה שנמצאים בחדר זה ,ובכלל זה את הבלתי-נראים ,את
המלאכים שנמצאים כאן אתנו היום .ברצוננו לחלוק את סיפורה של קבוצת מלאכים שהפכו לבני אנוש,
ההופכים כעת למלאכים אנושיים .אנו נחלק את הסיפור שלנו לשישה חלקים בערך ,כדי שתבינו אותו טוב

9

טוביאס חוזר לישראל

יותר .אנו מבקשים מכם כעת לנשום נשימה עמוקה .להצטרף אלינו אנרגטית ,לאחד את האנרגיות שלנו כקול
אחד וכקולות רבים.
כעת הבה נחזור אחורה ,לתקופה שלפני זמן רב מאוד ,אך לא רב כל-כך ,כאשר עזבתם את הבית ,את
הממלכה .זמן רב לפני שבאתם לכדור הארץ .זמן רב לפני שהיה לכם גוף פיזי .אתם הייתם מלאכים .חדשים
לכל-יקום ,חדשים לדבר הזה המכונה הריק ,מחוץ לבית .היה זה מגרש משחקים אדיר שלא נברא בו יכולתם
לחוות ולגלות .היו מלאכים רבים מאוד ,כולם עזבו זה עתה את הבית ,לומדים על הדברים שדיברנו עליהם
מוקדם יותר היום ,לומדים על הנפרדות ,לומדים על זהות העצמי שלהם .מנסים לגלות מי הם ומדוע הם
נמצאים מחוץ לכל היש.
כילד במגרש משחקים חדש ,אתם וכל השאר ,הייתם אבודים במידת-מה ,מבולבלים במקצת .אבל כמו ילדים,
התרגשתם מאוד מההרפתקה החדשה שלכם .כל הצעצועים החדשים עמם תוכלו לשחק ,כל הדברים שתוכלו
לעשות .ושוב עליכם להבין כאן ,אנו נספר סיפור .הרגישו בבקשה את האנרגיות שמעבר למילים .והנה
מלאכים רבים מאוד ,שעזבו זה עתה את הבית .במובן מסוים ,מתעוררים זו הפעם הראשונה .מביטים סביב,
רואים את המלאכים האחרים ,רואים את הישויות האחרות שסביב ,תוהים מה הם עושים .רבים מהמלאכים
התכנסו יחד ,התקבצו יחד ,מבלי לדעת מה צריך להיות הצעד הבא שלהם .תוהים ...תוהים כיצד לחזור
הביתה .תוהים מדוע הם נמצאים מעברו השני של קיר האש ,מדוע הריק קיים בכל מקום ,תוהים מה עליהם
לעשות.
לא הייתה תנועה אמיתית של אנרגיה לזמן-מה .כל המלאכים פשוט ישבו והביטו אלה באלה ,תוהים מה
לעשות .כמה מהם ניסו לחזור ,לסגת על עקבותיהם חזרה אל הבית ,אך הם גילו במהרה שהם אינם יכולים
לעשות זאת .כיוון שלא ניתן היה לראות עקבות ,לא היה שביל לחזור באמצעותו .לכן המלאכים פשוט רחפו,
פשוט המתינו פשוט תהו מה לעשות .והיו דיונים ושיחות רבים בקרב המלאכים בשאלה מדוע הגיעו למקום
זה ,ומה עליהם לעשות עכשיו .אבל האנרגיות לא נעו .דבר לא אירע .הייתה זו תקופת המתנה כביכול.
כעת ,בתוך קבוצה זו של מלאכים רבים מאוד ,היה חלק קטן ,או אחוז של מלאכים שדיברו בינם לבין עצמם.
והם אמרו" :המלאכים האחרים לא הצליחו למצוא את דרכם חזרה הביתה .חייבת להיות סיבה להימצאותנו
כאן .חייבת להיות מטרה .איננו יכולים לזכור מדוע ,אבל חייבת להיות סיבה להימצאותנו בריק הזה .חייבת
להיות סיבה מדוע שוב איננו נמצאים בבית .בואו נלך ,נצא ונגלה .בואו לא ננסה לחזור אחור ,לחזור על
עקבותינו הביתה ,אלא בואו נצא ונתקדם .נצא למסע גילוי .כל עוד אנו נמצאים במגרש המשחקים הזה ,בואו
נצא החוצה ונשחק בכל הצעצועים .בואו נברא צעצועים חדשים .בואו נברא התנסות ,בואו נקום לחיים".
הקבוצה הראשונה הזאת של המלאכים שהחליטה לצאת למסע ,שהחליטה לצאת ולגלות ,במובן מסוים תוכלו
לומר שהיא סייעה לעורר את כל האנרגיות לחיים .קבוצה ראשונה זו של מלאכים נודעה במקור בשם
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" ָה ִפּירוּ" .הפירו ,שאתם מכנים כעת בשם היהודים ,העבריים ,בני ישראל .אך זה היה השם המקורי .ושוב
זה ...זה רטט .קשה לבטא את השם הממשי במונחים אנושיים ,זה הקרוב ביותר שאנו יכולים.
אבל קבוצה זו הידועה כהפירו ,שמשמעות "ללכת קדימה ולגלות" החליטה לצאת אל תוך הריק ,אל מגרש
המשחקים ,לראות מה נמצא שם .הם עשו זאת .הם לקחו אנרגיות ובדומה לפסל הלוקח חימר ומתחיל לעבדו
לצורה ,הפירו לקחו את האנרגיות שהיו נגישות והחלו לעבוד אתן ,החלו לברוא בריק .הם התחילו לברוא
צורות ודמויות חדשות ,תחילתם של ממדים חדשים .הם קמו לחיים והם הביאו לכל השאר את התקווה שאולי
זו הדרך הביתה .ולכל היותר ,לפחות הם ישתעשעו בינתיים כבוראים.
לכן ,ידידים יקרים ,כפי שמספר הסיפור ,שלב ראשון זה היה שלב הגילוי ,שלב ההליכה קדימה ,עם קבוצה זו
המכונה הפירו .בעת שהם אזרו אומץ ויצאו אל הכל-יקום החדש ,משחקים ולומדים וחולקים ,כילדים
משתעשעים ,נהנים ,כל המלאכים האחרים החלו לשים לב .כל המלאכים האחרים החלו לומר" :אולי ,אולי
איננו יכולים לחזור הביתה ,אולי עלינו להצטרף להפירו .עלינו ליהנות במגרש המשחקים הזה .אולי איננו
יכולים לגלות את התשובה כיצד לחזור הביתה .אבל לכל הפחות אנו יכולים לאפשר לאנרגיות שלנו להתעורר
לחיים".
וכך כל המלאכים האחרים הלכו בעקבות הפירו .יצאו במהרה והחלו לברוא רבדים רבים מאוד של ממדים.
החלו לברוא כל-יקום מדהים ,את המבנה שעדיין קיים .היו אלה הימים המוקדמים ביותר של המסע שלכם
מהבית .הוא היה מפחיד במקצת ,מבלבל במקצת .אבל ממריץ מאוד .אתם עוררתם אנרגיות לחיים ,אנרגיות
שאחרת היו רדומות .כולכם עוררתם אותן לחיים.
כעת אנו עוברים לתקופה השניה ,לשלב השני .בשעה שהכל-יקום החל להיברא ,החלו להיווצר קבוצות .נוצרו
קבוצות אחרות ,בנוסף להפירו .אלה היו קבוצות של מלאכים שחשו בנוח להיות אלה עם אלה ,כמו משפחות.
הם היו משחקים יחד ולומדים יחד וחולקים יחד .אבל כל הקבוצות ,כל המשפחות ,חיפשו דרך לחזור הביתה.
היו רבים שקינאו בהפירו ,כיוון שהפירו הנהיגו ,היו דוגמה חיה לכל שאר המשפחות השמימיות .ומלאכים
אלה החלו לקנא )אנו משתמשים במונחים אנושיים עכשיו( ,החלו לקנא במה שהיה להפירו .הם רצו קצת
מזה .לכן הם החלו להסתנן אל קבוצה זו של הפירו .הם ניסו לקחת אנרגיות מהפירו ולהביאן חזרה אל
משפחותיהם .אבל הם לא נחלו הצלחה רבה.
היו רבים ממשפחות המלאכים האחרות שעזבו את משפחותיהם ,שהלכו להצטרף להפירו .הם רצו להיות
חלק מקבוצה זו שצועדת קדימה ומגלה ולומדת וחולקת ואוהבת ,ומעוררת אנרגיה לחיים .לכן בזמן קצר מאוד
משפחת הפירו מצאה את עצמה גדלה וגדלה ,והופכת למושא קנאה גדול יותר ויותר ולאיום גדול יותר עבור
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כה רבות מהמשפחות האחרות .כמה ממשפחות המלאכים האחרות התקבצו יחד והחליטו להשתלט על
משפחת הפירו .הם עמדו לתקוף אותה ,לגנוב את האנרגיות.
כעת עליכם להבין שלא היו לכם גופים פיזיים באותו זמן ,לא היה מוות .אבל ניתן היה לנסות לשלוט
באנרגיות .ניתן היה לנסות ,כפי שכינינו זאת בעבר ,לבלוע את האנרגיות .לגנוב אותן .רבות מהמשפחות
הללו התקבצו יחד ותקפו את הפירו .הן גם חשו שאם יוכלו לגנוב את האנרגיה של הפירו ולהפכה לשלהן ,הן
יזכו בתשובה כיצד לחזור הביתה .זכרו ,באותם ימים ,שאומברה ,כולכם ניסיתם לחזור הביתה .ועדיין אתם
מנסים ,הלא כן? כולכם ניסיתם למצוא את דרככם חזרה הביתה .הייתה אמונה בסיסית ,אשמה ,אתם
מבינים ,שהרחקתם לכת יתר על המידה כאשר עזבתם את הבית .שעשיתם טעות ,שאכזבתם את המלך
והמלכה ,שבגדתם בהם .לכן כולם ניסו לחזור הביתה.
ההתקפות על הפירו החלו והן היו אכזריות .ובפעם הראשונה בכל ההיסטוריה שמחוץ לממלכה ,מלאכים
למדו כיצד לתפעל ,לשלוט ,להפנט .אפילו לנסות לחסל אנרגיות אחרות .אולי אתם חושבים כאן במונחים של
מלחמה ,ובדרך כלשהי כך היה .לא היו כדורים ,לא היו טילים .היו פשוט התקפות אנרגיה .במובן מסוים תוכלו
לומר שהמלאכים למדו כיצד לפוצץ ישויות אחרות .כיצד לנפץ את האנרגיה שלהן ,לפצל אותה .לסלקה
ולהעיפה למסדרונות אפלים שונים של הכל-יקום .אבל במוקדם או במאוחר ,כל החלקים חזרו והתאחדו.
במוקדם או במאוחר .תוכלו לומר שאפילו ,אפילו היום עדיין ישנם חלקים רבים של מלאכים בכל רחבי היקום,
אך במוקדם או במאוחר אנו ננקה הכל )מצחקק(.
לכן הפירו ,בתפקיד המנהיגות שלהם ,הפכו גם למטרה של כל שאר הקבוצות .הם למדו כיצד להגן על עצמם.
הם למדו כיצד להשתמש באנרגיות גם כן ,בדרך שלילית במקצת ,בדרך של שליטה .הייתה זו גם ,איך לומר,
הפעם הראשונה ,התקופה הראשונה שהמלאכים למדו להטיל כישוף על מלאכים אחרים .כיצד להשליך
אנרגיות על אנרגיות אחרות כדי לשלוט בהן .כמה מהמכשפות שנמצאות כאן מבינות את זה )מצחקק( .הרבה
מהמידע קיים בצורה האנושית שלכם.
היו אלה זמנים קשים מאוד ,מה שאתם הייתם מכנים ,זמנים אפלים .זו הייתה תקופת מלחמת הכוכבים.
דיברנו על כך בעבר .סרטי מלחמת הכוכבים שלכם נושאים את האנרגיה של זמנים אלה ,כאשר הייתה
שליטה בבריאה .לא טסתם אז בחלליות מתכת קטנות .לא נשאתם אקדחי אור-לייזר בידכם .לא הייתה לכם
צורה אנושית .אך הייתה התקבצות של מלאכים במשפחות .משפחות שניסו לתקוף משפחות אחרות ולשלוט
בהן .אה ,אתם גילמתם את הדואליות במיטבה ,אתם מבינים .שמאחורי כל המלחמות הייתה תחושה ברורה
של הנאה וביטוי .אתם גילמתם את הדואליות במיטבה.
כעת ,הגיע רגע שמשפחת הפירו ידעה ששוב לא תוכל לעמוד בפני כל ההתקפות ,כל המזימות ,כל הקרבות.
הפירו התעייפה ,והיה עליה להסתתר .בכל המחקר והבחינה שחברי הפירו עשו ,הם הבינו שאתם יכולים
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להסתיר את עצמכם ,פשוטו כמשמעו .אתם יכולים להפוך את עצמכם לבלתי-נראים לכל שאר הכוחות .ואם
הזכרנו את המילה כוחות ,פירוש המילה הפירו ,לבד מהיותו "גילוי" ו"הליכה קדימה" ,משמעותו גם "הכוח",
אתם מבינים .לכן ,הפירו החליטו להפוך את עצמם לבלתי-נראים .הם נכנסו אל התקופה השלישית .תקופת
הגלות ,תקופת ההיפרדות ,מכל המלאכים האחרים .הם הפכו את עצמם לבלתי-נראים ,הסוו את עצמם.
במובן מסוים ,ניתן לומר שהם פרשו לקצה מרוחק של הכל-יקום כדי שלא יתגלו .הם עזבו .הם נעלמו ללא
עקבות .כעת ,אתם יכולים לדמיין מה קרה אז .כל משפחות המלאכים האחרות חשבו שהם מצאו את הדרך
הביתה! )מצחקק והקהל צוחק( הם הרגישו שהשאירו אותם מאחור!
אז ...אז מה הם עשו? המשפחות האחרות שנשארו ,הם המשיכו להילחם ולהיאבק אלה באלה .נלחמו ,ניסו
להשתלט ,רצו לדעת את סודם של הפירו .בתקופת הגלות ,הפירו שהיו עתה בלתי-נראים ,המשיכו לחקור.
המשיכו להיכנס פנימה ,המשיכו ללמוד .הם לא יכלו עוד להיות ביטוי חיצוני ,כיוון שהיה עליהם להסתתר .לכן
הם ניצלו זמן זה כדי להתחיל שלב חדש לגמרי עבור עצמם ובסופו של דבר עבור כל שאר היקום.
הם חקרו נושאים שאתם הייתם מכנים היום בשם אלוהים ,או רוח או אנרגיות .הם למדו לעבוד עם אנרגיות.
הם פיתחו ,זו הפעם הראשונה ,דברים שהיום נקראים בפיכם פילוסופיה ואמנויות .הם למדו את מבנה
המשפחה שבתוך משפחת המלאכים .הם למדו דברים כגון אהבה ,שיתוף .הם למדו כיצד לשמר אנרגיה.
לשמר את יכולת הקיום של האנרגיה שלהם .הייתה זו תקופה נפלאה עבור הפירו כיוון שהם למדו דברים
רבים כל-כך .בשעה ששאר המשפחות השמימיות נלחמו ,נאבקו ,הפירו למדו וגדלו.
כעת ,עבור אלה שהיו עמנו זמן-מה ,וחלקו חומר זה ,אתם יודעים שבנקודה מסוימת כל האנרגיות בכל-יקום
החלו להאט .כל הלחימה והמאבק שהתרחשו בממדים האחרים החלו לגרום להאטה של כל הדברים.
המלאכים האחרים ,והפירו ,החלו לדאוג ,כיוון שמה שבעבר התרחש במהירות המחשבה הפך איטי .היה
עיכוב .ודומה היה שעיכוב זה הופך ממושך יותר ויותר .זמן התגובה ,כפי שאתם הייתם מכנים זאת ,בין
המחשבה והתגשמות המחשבה ,התארך.
כל האנרגיות החלו מאיטות .במקום לרטוט בקצב גבוה ומהיר ביותר ,אפילו יותר ממהירות המחשבה ,הכל
החל להאט .ברור שהדבר גרם לפאניקה ולחרדה רבים יותר אצל כל המלאכים .הדבר גרם לדאגה בקרב
הפירו .הם לא ידעו מדוע הכל מאט .הם ניסו לחקור ולבדוק .אבל לא היה לתופעה כל היגיון .הדברים היו
אמורים להאיץ .במקום זאת ,הכל בכל-יקום האט .עד אשר בנקודה מסוימת כל האנרגיות הגיעו למה שדומה
היה למצב של קיפאון .כל האנרגיות הגיעו למבוי סתום .שוב לא יכלה הדואליות להילחם בעצמה .במובן
מסוים ,ניתן לומר שכל האנרגיות הלוחמות התישו את עצמן .הן הפכו כה עייפות שהן התמוטטו ,תשושות.
האנרגיה בכל-יקום הגיעה למצב של קיפאון .דומה שהכל קפא .עצר .דמם.
כמובן שהדבר התרחש במשך תקופת זמן ארוכה מאוד .אנו דוחסים כאן את הסיפור .עכשיו ,בשעה שהכל
נעצר ,שכל הפעילות נעצרה ,הייתה תודעה שעברה בין כל המשפחות השונות בכל-יקום .היו 144,000

13

טוביאס חוזר לישראל

משפחות ,הפירו אחת מהן .המלאכים התארגנו בקבוצות שמספרן היה  .144,000נשמעה קריאה ,שאתם
הייתם מכנים קריאת מצוקה ,קריאת חירום שנשמעה מכל המשפחות אל כל האחרות .קריאה זו אמרה:
"עשינו דבר-מה לא נכון ,גרמנו לבריאה לקפוא .אנו צריכים לחלוק את האנרגיות שלנו ,אנו צריכים לשלב את
האנרגיות שלנו יחד ,כדי להניע אותה שנית .אנו צריכים לפתור מבוי סתום זה .כיצד נעשה זאת?"
בסיפור זה ,במטפורה הזאת ,ניתן לומר שכל משפחה שלחה נציג לכינוס גדול בכל-יקום .ובכינוס זה השתתפו
 144,000מלאכים שישבו יחד וניסו למצוא פתרון כיצד לצאת מהמבוי הסתום ,כיצד לאפשר לאנרגיות
להמשיך לזרום .כינוס זה של  144,000מלאכים אנו מכנים היום בשם "מסדר המלאכים" ,המלאכים הנעלים.
קבוצה זו של מלאכים ישבה יחד ודיברה על דרך לפתרון .והוסכם בין כל המשפחות שמקום זה המכונה כדור
הארץ יברא .הוא יוקף ביקום פיזי .יקום שמכיל חומר ואנרגיות .יקום שמבוסס בפיזיקת רטט ,שמעולם לא
נברא בעבר.
מסדר המלאכים הסכים לברוא מקום זה המכונה כדור הארץ .והקריאה יצאה אל כל המלאכים מכל
המשפחות וביקשה מתנדבים אשר יעברו בשערי מסדר המלאכים .אשר ינמיכו את האנרגיה שלהם ,אשר
יסייעו לברוא יקום פיזי ומקום זה המכונה כדור הארץ ,ואז ינמיכו את האנרגיות שלהם אל תוך החומר .הייתה
לכך תכלית .על ידי הנמכת האנרגיה שלהם אל תוך החומר ,ובריאת הדברים שמכונים זמן ומרחב ,המלאכים
יוכלו לחיות מחדש התנסויות מהתקופה בה היו ישויות לא-פיזיות .הם יוכלו לברוא מחדש התנסויות שהיו
להם בכל-יקום כדי לרכוש חכמה והבנה גדולות יותר .הפירו הייתה ,והיא עדיין ,מעמודי התווך של מסדר
המלאכים.
כל אחד מ 144,000-עמודי התווך מייצג אנרגיה ארכיטיפית שונה .נושא אנרגיה שונה .כמה מנושאי האנרגיה
הללו מייצגים שנאה ,כפי שאתם מכנים זאת .כמה מהם מייצגים דברים שאנו חלקנו בעבר.
אנרגיות המכונות מטטרון ,הקשר שבין מסדר המלאכים והבית .זהו תפקידו של מטטרון במסדר המלאכים.
המלאך הנעלה מיכאל מייצג את האנרגיות של האמת ואת האנרגיות של העוצמה אותן אתם מזמנים לעתים
כה קרובות .המלאך הנעלה רפאל מייצג את האנרגיות של ההתמרה ,בייחוד את אנרגיות הפחד .המלאך
הנעלה גבריאל מייצג את האנרגיה הארכיטיפית של ההתעוררות ,של הלידה .יש  144,000אנרגיות שונות
שכאלה ,כל אחת מיוצגת על ידי אחת ממשפחות המלאכים המקוריות.
הפירו חקרה רבות את החיים ,ודברים אלה שאנו מכנים בשם פילוסופיה ,וחקרה דרכים של חזרה הביתה.
הייתה להם הבנה נפלאה ודגולה לגבי המכונה בפיכם אלוהות ,והאלוהים שבפנים .אתם מבינים ,במחקרים
שעשו בעת שהיו בגלות ,הם הגיעו למסקנה ,או פיתחו תיאוריה ,שהבית אכן היה חלק מהאנרגיה של
המלאכים .כאשר המלאכים עברו מבעד לקיר האש ,האנרגיה של הבית נשארה אתם .הם לא היו נפרדים
לחלוטין ,שונים לחלוטין .הבית היה בפנים .הוא היה קבור עמוק .במובן מסוים ,ניתן לומר שהאנרגיה של
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הבית נכנסה לתוך קליפת גולם ,להתבוננות פנימית .נכנסה למצב רדום משל עצמה .אבל היא הייתה שם.
הפירו לא יכלו לראותה ,לא יכלו להגדירה ,אבל הם ידעו זאת .לכן ניתן להפירו אחד מעמודי התווך של מסדר
המלאכים .עמוד התווך של האלוהות .אחריות אדירה.
לכן ...לכן ,הקריאה נשמעה עתה למלאכים לעבור בשער של מסדר המלאכים .לברוא את היקום הפיזי.
הכוכבים שאתם רואים בלילה ,הגלקסיות וכל האנרגיות ,הם לא נבראו על ידי אלוהים בודד .הם לא נבראו
קודם להגעתכם לכאן ,לכדור הארץ .אתם ,שאומברה ,וכל האנושות ,כל המלאכים שעברו במסדר המלאכים,
בראתם יקום פיזי זה .אתם עברתם דרך מסדר המלאכים ,אתם ירדתם ,אם ניתן להתבטא כך ,והתחלתם
לברוא .אתם בראתם את גאיה ,אתם בראתם את הדבר המופלא הזה המכונה חיים בחומר.
הרבה מהיקום הוא מה שאתם מכנים חלל ריק .הרבה מהיקום הוא כוכבים ,סלעים ללא כל צורות חיים –
צורות חיים ביולוגיות – עליהם .אבל בקרב כל החלל הריק הזה ובקרב כל הכוכבים האלה קיימות אנרגיות
אדירות .אנרגיות שמצויות במצב נייטרלי או במצב רדום .אנרגיות אחרות הרשאיות לבטא והן רוקדות .אינכם
יכולים לראותן בעיניכם האנושיות אבל הן שם .וכך היה זה השלב הרביעי ,מסדר המלאכים .כולכם עברתם
בשער הזה .אני הייתי אתכם.
עכשיו אנחנו מגיעים לשלבים המוקדמים של כדור הארץ ,כאשר המלאכים בראו צורות חיים על כדור הארץ.
צמחים ובעלי חיים .הם נבראו ,כן ,מצורות החיים הבסיסיות .הם צמחו לדברים כגון עצים ,כגון ציפורים ,כגון
דגים .הדבר ארך זמן ממושך מאוד .הייתה זו אבולוציה של אנרגיה המבוססת על הבריאה ,על הצבת אנרגיה
אל תוך החומר .ולכן כאשר הפילוסופים שלכם שואלים את השאלה" :האם הייתה זו בריאה או אבולוציה?"
התשובה היא :גם וגם .היה צורך לברוא את צורת החיים ,להניחה בחומר ,ואז היא התפתחה.
אף-על-פי שדומה שהדבר ארך זמן רב מאוד ,שוב ,תפיסת הזמן ,אינה ידועה כל-כך בצד האחר של הצעיף.
כעת אנו עוברים לשלב החמישי ,למה שאתם מכנים בשם למוריה ,כאשר המלאכים החלו להגיע לראשונה
לכדור הארץ ולשכון ,הלכה למעשה ,בתוך גוף פיזי .כמלאכים הגעתם ותחילה הכנסתם את אצבעות רגליכם
אל המים ,אם ניתן להתבטא כך .אתם הקרנתם את האנרגיות שלכם אל דברים כגון דולפינים ולווייתנים,
בייחוד אל תוך יצורי המים ,כיוון שהדבר היה נוח ונעים יותר.
אולם אחר-כך למדתם להציב את האנרגיות שלכם בתוך חיות הארץ .ובנקודה מסוימת השתכנתם דרך קבע
בתוך הביולוגיה .שוב לא הקרנתם פשוט את האנרגיות אל תוך מה שאתם מכנים היום הגוף האנושי ,אלא
חייתם עתה בתוכו .וכך נוצר מחזור הלידה והמוות .בימים המוקדמים של למוריה ,היחסים בין אנרגיית
המלאכים והאנרגיה האנושית היו מאות לא יציבים .על פי המושגים שלכם ,כמה מתקופות החיים הללו
בביולוגיה היו קצרות מאוד .אחרות יכלו להיות ארוכות מאוד .אופי הצורה שעטיתם ,הצורה הביולוגית
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שלבשתם ,היה מגוון מאוד .היו בכם שנראו כמו חיות משונות .יש שהיו קטנים מאוד ואחרים שהיו עצומים
בגודלם .היה מגוון גדול ביותר.
אבל היה זה גם זמן של הסתגלות לכדור הארץ .במובן מסוים ,ניתן לומר שבאמת הנחתם את האנרגיות
בתוך גאיה ,הבאתם את גאיה לחיים .ניתן לומר שהיה זה זמן של הרהורים .הימצאות הרוח בתוך החומר
הייתה כמעט מרעננת .אתם אפשרתם לעצמכם פשוט להיות .פשוט ליהנות מהחוויה של חומר הקם לחיים.
תקופה זו של למוריה ארכה זמן רב מאוד .בנקודה מסוימת הוחלט לנוע קדימה ,לצעוד לשלב הבא .וכעת אנו
מגיעים לזמנה של אטלנטיס.
אטלנטיס הייתה שלוחה של למוריה .למוריה החדשה ,כפי שנקראה אז .זמן של אבולוציה נוספת והתפתחות
הגוף .זמן של הגעה להבנה חדשה מדוע אתם על כדור הארץ ,זמן של התחלת ההגשמה של המסע אל כדור
הארץ .רבים מאלה שהיו הפירו לא השתתפו באופן פעיל בזמנה של למוריה ,אבל הם החלו להגיע כעת
לאטלנטיס .והם הגיעו במספרים גדולים מאוד .הם הגיעו כדי להוסיף וללמוד .הם הגיע גם כיוון שחשבו
שהגיע הזמן לשלב את האלוהי ואת האנושי יחד .את האלוהי ואת החומר.
שוב ,תקופת אטלנטיס נמשכה זמן רב מאוד .הפירו התקדמו מהר לתפקידי המנהיגות ,כיוון שהם היו ,במובן
מסוים ,משכילים .הם הקדישו זמן רב ללימוד .הם הקדישו זמן רב ללמידת תפיסת הרוח .הם הפכו למעמד
השולט באטלנטיס .הם הפכו למיעוט ששולט ברוב .הפירו הקדישו זמן רב למחקר של הגוף האנושי ,ניסו
להביאו לקונפורמיות מסוימת של גודל וצורה .הם למדו רבות על תהליך הלידה ותהליך המוות .ניסו למצוא
את התשובה מדוע האנושות נמצאת על כדור הארץ .מדוע כולכם ,מדוע כל המלאכים עזבו את הבית .הם
הקדישו ...אנו הקדשנו זמן רב לניתוח של גופים אנושיים ,ניסינו למצוא את הדבר המכונה אלוהות .לא הבנו
את תפיסת האלוהות כפי שאתם מבינים אותה היום .ניסינו למצוא את התשובה ,את החיבור בתוך הגוף
האנושי .ערכנו ניסויים מדהימים ,ניסויים נוראים על פי תפיסתכם היום ,על חשבון בני אדם אחרים .כן ,כולנו
היינו שם .כולנו היינו שם )ברגש(.
היינו במסע חיפוש משלנו ,מנסים למצוא את התשובה ,מנסים להביא את האנושות פנימה באותו זמן .אבל
אנו גם היינו שיכורים מכוח .על פי המונחים שלכם ,שיכורים מתפקיד המנהיגים .ונכון ,תוכלו להביט אחורה
עתה ולומר שניצלנו לרעה את מעמדנו באותו זמן .עד כדי כך שאיבדנו את דרכנו ואת החיפוש האמיתי ואת
המסע האמיתי אחר הבאת האלוהות פנימה .שלטנו באנשים אחרים .כאשר היו התקוממויות היינו מדכאים
אותן במהירות רבה .קבוצת הפירו הקטנה שלטה ברוב אזורי העולם באותו זמן ,במקומות שהיו מאוכלסים
בבני אדם .ורובם היו העבדים שלנו ,הם עבדו עבורנו.
אנו הצדקנו זאת בינינו לבין עצמנו ,אמרנו שאנו יודעים מה טוב עבורם .היו לנו זיכרונות פנימיים ממלחמות
הכוכבים .היו לנו זיכרונות פנימיים של הזמנים בהם הם תקפו אותנו .ואנו ידענו שאיננו רוצים שהדבר ישנה,
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לכן שלטנו בהם .חשבנו שאנו עושים זאת באהבה .חשבנו שיש לנו הצדקה למה שאנו עושים .אבל במציאות,
ידידים יקרים ,אנו מביטים כעת לאחור וקרוב לוודאי שלא היה זה הנתיב הטוב ביותר.
כה רבים שהם שאומברה ,ורוב היושבים בחדר זה עכשיו ,היו במקדשי טיאן בימיה המאוחרים של אטלנטיס,
כשידענו שיש תכלית גדולה יותר ,משמעות גדולה יותר .אנו ניסינו לעבוד עם אנרגיות ,ניסינו לא לחלל את
הגוף האנושי .לא השתמשנו עוד בעבדים .ניסינו לגלות ,על ידי השימוש באנרגיות של הפירמידות ,באנרגיות
של הקריסטלים ,ניסינו לגלות דבר-מה על עצמנו ,והמסע שלנו הביתה.
באותה תקופה כה רבים מאתנו שהם שאומברה התקבצנו כמשפחה ,כקבוצה .כה רבים מאתנו פיתחו
מערכות יחסים שנמשכו תקופות חיים רבות .בתקופה זו אני טוביאס פגשתי בכל אחד ואחד מכם הנמצא כאן.
פיתחנו קשר הדוק במקדש של טיאן ,שהיה למעשה ,איך לומר ,מקדשים רבים מאוד .לא היה זה בניין יחיד.
פיתחנו קשרים הדוקים ומערכות יחסים .ונשבענו זה לזה שבנקודה מסוימת נחזור וניפגש ,בנקודה מסוימת,
כדי להביא את האנרגיות האלוהיות .נחזור עם סוג חדש של חמלה וסוג חדש של איזון .נחזור כדי לזרוע את
זרעי האלוהי ,כאשר הזמן על כדור הארץ יהיה הזמן המתאים.
ידענו ,ידענו שאטלנטיס מתפוררת .הריקבון היה לא רק פיזי .הוא היה בגוף ,הוא היה באדמה .ידענו
שאטלנטיס נופלת ,וכך היה .אטלנטיס קרסה ,באמצעות רעידות אדמה ,באמצעות מחלה ,באמצעות שרפות
ושטפונות ,באמצעות כל סוג של חוסר איזון שתוכלו לדמיין .היה זה הולם .היה זה זמן לשינוי וזמן לניקוי .כיוון
שכדור הארץ ,כיוון שהאנושות לא הלכו בנתיב הנכון באותו זמן .לא גילינו את הדבר המכונה אלוהות .הגענו
למבוי סתום.
כעת ...הייתה קבוצה קטנה של הפירו שלקחה חלק ממהות האנרגיה והמידע שפיתחנו במקדשי טיאן והיא
עזבה ,עזבה את אטלנטיס לפני שקרסה .היא עזבה לארצות חדשות ולמקומות חדשים .וכן ,בהחלט ,הדבר
ארך דורות רבים מאוד .אבל קבוצה קטנה זו נדדה בארצות שאתם מכנים כיום בשם דרום אמריקה .חבריה
נדדו בארצות אה-טארה ,מה שאתם מכנים היום בשם אוסטרליה .הם עברו באסיה .ובסופו של דבר הם
הגיעו למקום זה ,שהיום מכונה בפיכם ישראל .הם נמשכו לכאן.
נכון ,שוב ,הדבר ארך דורות רבים מאוד .הם הביאו עמם למקום זה אנרגיה .הם הביאו ביולוגיה ושתלו אותה
כאן .במהלך אלפים רבים של שנים ,מאז תקופת המצרים ,הפירו רבים מאוד חזרו לחיים .שבו והצטרפו
למשפחה .כאשר אלוהים קרא לאברהם ,לא היה זה באמת אלוהים .היה זה קול הפירו ,קולה של נשמת
הפירו שקראה לאברהם ואמרה" :הגיע הזמן .הגיע הזמן כעת ,כדור הארץ מוכן להתחיל בשילוב האלוהי עם
האנושי".
וכך אברהם נענה לקריאה ,החל לדבר עם אחרים שהאזינו על תפיסת האלוהים האחד .בשעה שרבים אחרים
היו ,איך לומר זאת ,לא היו מודעים לאלוהים ,או סגדו לאלים מסוגים רבים ושונים )מה שאתם מכנים בשם
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עובדי אלילים( ,אברהם ,שייצג את הפירו ,בא ואמר" :אבל יש אלוהים אחד .יש אלוהים אחד .עלינו לכבד
ולאהוב אלוהים זה ולסגוד לו .עלינו לציית לאלוהים זה".
אפשר לומר שהיה זה איחוד מחודש של הפירו .היו רבים שלא שמעו או הבינו את דברי אברהם ,אבל היו
כמה שכן .היו כמה שזכרו שהם הפירו .וכך הקבוצה גדלה וגדלה .בנקודה מסוימת הם יצאו לגלות בגלל רעב,
בגלל מחלות ומזג אוויר .אבל הם תמיד נועדו לחזור .פעמים רבות הם הותקפו על ידי זרים .זכרו ,אמרנו
שמטרת ההגעה לכדור הארץ הייתה לחיות מחדש התנסויות שהתרחשו לפני זמן רב לפני שכדור הארץ
והיקום נבראו כלל .ההתקפות היו פשוט חלק מזה .המלחמות והקרבות שהתרחשו בארצות אלה היו פשוט
התנסות מחודשת בדבר-מה ,לטובת חכמה וידע חדשים.
ואז היה זה קול הפירו שקרא למשה להדריך את המשפחה הזאת .להעניק סדרה של התחייבויות מאלוהים,
התחייבויות מהרוח .כללים לחיות על פיהם .חוקי תורת משה ,כפי שאתם מכנים אותם .אלה לא היו דיברות
מאלוהים .כן ,כפי שקאולדרה אמר אתמול ,הם היו התחייבויות" .אני תמיד אכבד אתכם .לא אתייחס אליכם
בצורה גרועה .לא אקח מכם דבר ,כיוון שהכל כבר מוכל בפנים" .אלה היו ההתחייבויות ,שאחר כך שונו והפכו
לדיברות .היה זה קל יותר להדריך את האנשים בעזרת דיברות .אנו עדיין מדברים עם משה על כך" :מדוע
שינית אותם לדיברות?" )מצחקק והקהל צוחק(
וכך היה ששבט הפירו חזר והתקבץ על אדמה זו .התכונן להביא את האנרגיות ששתל בה זמן רב לפני שבני
האדם אכלסו את כדור הארץ .אתם מבינים ,כאשר סייעתם עדיין לברוא את כדור הארץ ,לברוא את גאיה
ולהביא צורות חיים ,אתם שתלתם ,הטמעתם אנרגיה בתוך האדמה .אתם ביקשתם מגאיה להחזיק בה,
לשמור אותה בבטחה עד שיגיע הזמן המתאים .אפשר לומר שאנרגיה זו נמצאת במבני הקריסטל של כדור
הארץ .היא מוחזקת על ידי גאיה ,ממתינה לזמן הנכון.
וכך הפירו באו לארץ זו ,ביודעם אינטואיטיבית שהאנרגיה של האלוהי יכולה לנבוע מכאן .היו נביאים רבים
בדרך ,כפי שאמרנו .אברהם ,משה .ישוע ,אחד מנביאי הפירו .נביא שהגיע כדי לומר שאנו מאבדים את
דרכנו .שהגיע הזמן לשינוי .הגיע הזמן ...הגיע הזמן לזכור שאלוהים נמצא בפנים .אתם מבינים ,הפירו הפכו
תקועים בדרכם שלהם ,בדת שלהם .הם בראו מבנים אנושיים רבים סביב הבנת האלוהים ,ולכן הפירו היו
צריכים לשלוח עוד נביא אחד ,ישוע ,כדי להחזירם לנתיב הנכון.
כן ...נכון ובזמן אחר הם הזדקקו לנביא נוסף ,למכונה בפיכם מוחמד .היה זה משה .היה זה משה ,שחזר,
הפעם כדי לשחרר עם אחר שהיה חלק מהפירו ,שהיה בכבלים ,שהיה משועבד .לתת לו תקווה חדשה ,לתת
לו חירות חדשה .לכן ,משה חזר כמוחמד.
וכך ...לאדמה זו היסטוריה נפלאה וארוכה .להפירו היסטוריה נפלאה וארוכה .עכשיו אנו מגיעים לזמן הזה,
לזמן הווה ,לאחר קרבות רבים כל-כך על אדמה זו .אבל קרבות שסייעו לכם להבין מה התרחש לפני זמן כה
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רב .אנו מגיעים לזמן הזה שבו כדור הארץ מתעורר ,האנושות מתעוררת .כדור הארץ החדש עוטה צורה.
הגיע הזמן .הגיע הזמן לאפשר לאנרגיות האלוהות לצאת מן האבנים ,לזרום דרככם ,להעיר את האלוהות
שבפנים .את האלוהות שתמיד ידעתם שנמצאת שם .לזרום החוצה לכל האחרים המוכנים להבין שגם הם
אלוהים.
יש קונפליקט רב באזור זה עכשיו ,כיוון שאפשר לומר שמבחינה אנרגטית כולם יודעים שהגיע הזמן לשחרר
את האנרגיות שבאדמה .רבים מנסים עדיין "לשבת" עליהן ,ובכלל זה אלה שבאו ממשפחת הפירו .הם מנסים
לדכא אותן .הם אינם רוצים שהאנרגיה הזאת תצא החוצה .הם חושבים שתפקידם הוא לשמור אותה נסתרת
ולשלוט בה.
יש אחרים שבאים מכנסיית ישוע ,נוצרים כפי שהם מכונים בפיכם ,שמנסים להחזיק ולשלוט בה .הם הצליחו
במידה רבה ביותר לשלוט בדת ובאלוהים במשך כמה אלפי שנים.
יש קבוצה נוספת ,המכונה בפיכם איסלאם .איסלאם הוא חלק מהפירו ,תמיד היה .היה זה פלג בתוך הפירו
שלפני זמן רב מאוד לא רצה לצאת לגלות המקורית .הוא רצה להילחם ...זה מצלצל לכם מוכר? היה זה חלק
בהפירו שרצה תמיד למהר .שרצה לאוץ ולמצוא את האלוהות .אה ,החלק הגדול של הפירו תמיד רצה
לאפשר לה לבוא לאט .היו קונפליקטים גדולים באטלנטיס בין הקבוצות הללו המכונות כיום המוסלמים
והיהודים .הם כולם היו מאותה משפחה .פלג אחד רצה למהר .הפלג האחר רצה לאפשר לה לבוא באופן
טבעי יותר.
קבוצה זו שאתם מכנים היום בשם איסלאם ,אלה שנמצאים כאן כפלשתינאים ,שחיים במדינות השכנות ,הם
אלה שרצו לנוע מהר .אבל חלק אחר זה של הפירו מבין סבלנות ,המתנה ,אפשור וחמלה .וכך אתם מבינים,
יש קונפליקטים בתוך המשפחה .כמה מהמאבקים המרים ביותר מתרחשים בין אחים .הם מכירים זה את זה
טוב כל-כך .בני משפחה יודעים כיצד ללחוץ זה על "כפתוריו" של זה מהר מאוד.
החדשות המעניינות כאן הן שהאנרגיות של האלוהי שהיו בארץ זו כבר שוחררו .הן כבר יוצאות ,ודבר לא יכול
לעצור אותן בנקודה זו .החלק האסלאמי של הפירו שוב אינו צריך לנסות לדכא ,לנסות להשתמש בכוח ,בכוח
ברוטלי כדי לגרום לדברים להתרחש .זה כבר מתרחש .זה הזמן בו זרעי האלוהות נובטים בכל רחבי העולם.
האלוהי מגיע באמצעותכם ,ובאמצעותכם אחרים שומעים שהוא קיים בתוכם .ובאמצעותכם אחרים יבינו שגם
הם אלוהים .לא עוד אדם ,אדם לבן כפי שאתם אומרים ,עם זקן לבן שיושב על כס בשמיים .זו תפיסה ישנה.
אלוהים חדש מתגלה ,והוא נובע מבפנים.
וכך שאומברה ,הפירו ,כאן אנו יושבים היום .הבינו כעת שאין עוד סיבה להיאחז באדמה .כיוון שהתפקיד
שבאתם לעשות כאן ,נעשה .האנרגיה כבר זורמת .הרגישו בזרימה של פוטנציאל האנרגיה האלוהית הנובע
מגאיה .יוצא מהסלעים ומהמים ,הופך את עצמו נגיש לכל האנושות.
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הפירו החזיקו באנרגיה זו זמן כה רב .הם היו הראשונים שהבינו את תפיסת האלוהים .הראשונים ביותר.
אינכם צריכים עוד להחזיק באנרגיה .כעת יש לאפשר לאנרגיות לזרום .הערה מעניינת – דיברנו על כך בעבר,
אבל בימי למוריה לא הייתה הבנה של תפיסה המכונה אלוהים .לא הייתה תודעה באנושות שיכלה להבין את
אלוהים .היה כבוד לאדמה ,וכבוד לגאיה .לא הייתה תפיסה של אלוהים השוכן בשמיים .בני האדם חשבו
באותו זמן שמערכת היחסים בין עולם הרוח ועולם בני האדם מתקיימת באמצעות האדמה עצמה.
אחר כך ,באטלנטיס ,לא הייתה הבנה של אלוהים .לא הייתה לנו מילה באוצר המילים שלנו המגדירה את
אלוהים .לא יכולנו לרדת לעומקה של תפיסה .אנו ניסינו למצוא את מקורות החיים ,את הכוח שמאחורי
החיים .אבל לא הבנו את המכונה אלוהים .לכן ניסינו לנתח בני אדם ,ניסינו למצוא את הכוח .כשהדבר לא
צלח בידינו ,פנינו בסופו של דבר אל הכוכבים ,זמן קצר לפני שאטלנטיס קרסה .אבל לא הבנו את המושג הזה
המכונה בפיכם אלוהים .רק לפני  6,000שנים לערך החלה ההבנה המודעת הראשונה של אלוהים לחדור
לתודעת בני האדם.
אז היה זה אלוהי הדברים הרבים – אלוהי הרוח ,אלוהי המים ,אלוהי האש ,אלוהי הירח והשמש .אלים רבים
מאוד .חלקם היו חזקים מן האחרים .הייתה זו ההבנה האמיתית הראשונה של אנרגיית האלוהים ,של כוח
האלוהים .רק בימי אברהם נולדה ההבנה של אלוהים אחד .אבל בני האדם הפכו אותו לשליט ,לאלוהים
ששופט ,לאלוהים בעל מזג רע – להשתקפות של בני אדם!
לא הייתה זו הבנה אמיתית של אלוהים .הנה אנו יושבים היום ,שאומברה ,באנרגיה זו ,מוכנים לאלוהים
חדש .איננו רוצים להגדיר אלוהים זה ,איננו רוצים שאתם תנסו להגדירו .אבל הוא נמצא בפנים ,והוא שונה
לחלוטין מכפי שאתם מצפים אולי ,כיוון שאתם באים מהאנרגיה הישנה .הבנת האתמול שלכם אינה יכולה
כלל לדמיין את מהות האלוהים.
הנה אנחנו ,יושבים בקדוש שבמקומות ,כיוון שהוא אכן החזיק באנרגיות של הפוטנציאל האלוהי .אבל עכשיו,
עכשיו שאומברה ,אינכם צריכים עוד להיות מחזיקי אנרגיה .רבים מכם הקדישו תקופת חיים אחר תקופת
חיים ,להחזקת האנרגיה באזור זה .הרגשתם שיש לכם מחויבות ואחריות ,שבועה להחזיק באנרגיה .כמה
מכם לא עזבו מקום זה במשך אלפי שנים ,במשך תקופות חיים רבות מאוד .ואנו יודעים שאתם עייפים ,אנו
יודעים שאתם תשושים .אבל אנו יודעים שאתם מרגישים תחושת חובה ואחריות.
אנו אומרים לכם היום ,שאומברה ,אינכם צריכים להחזיק עוד באנרגיה ,כיוון שהאנרגיות זורמות עכשיו .הן
לובשות חיים משלהן .אפילו בשעה שאנו יושבים כאן בחדר זה ,הן זורמות ורוקדות ,והן מוכנות לחלוק מרחב
אנושי זה ,כפי שאתם נוהגים לומר .מציאות אנושית .אף אחד אינו צריך עוד להחזיק באנרגיה .שחררו את
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עמנו עכשיו ,שאומברה .אתם יכולים לעבור לכל מקום בעולם ,או אתם יכולים להישאר כאן ,אבל אינכם
צריכים לשאת את האחריות עוד .אתם חופשיים בדרך שמשה לא יכול היה לדמיין כלל! )צחוק קל(
יהיו אחרים שינסו להחזיק באנרגיה עבור הדת המסוימת שלהם ,שירגישו שזו חובתם .הגופים שלהם יהפכו
חולים כיוון שהם הרחיקו לכת אל מעבר לתקופת חובתם .הם ינסו ,הם ינסו "לשבת" על אנרגיה שלא ניתן
עוד לעצרה .הם ינסו להתעקש על הדרך שלהם לגן העדן ,יותר מאשר בעבר ,כיוון שהם נואשים .הם
מפוחדים .הם אינם יודעים מה מתרחש .הם מרגישים והם חשים בשינויים המתרחשים בדיוק ברגע שאנו
מדברים ,והם אינם יודעים מה לעשות .הם לקחו על עצמם חובה רוחנית להחזיק באנרגיה ,לא להניח לאף
קבוצה אחרת להיכנס.
מנקודת המבט שלנו הייתה זו דינמיקה מעניינת .כל הדתות השונות מנסות לתבוע לעצמן אזור זה ,מנסות
להחזיק את מכסה הסיר סגור ,אם ניתן להתבטא כך .אבל האנרגיות זורמות החוצה מהצד השני ,אפילו
בשעה שהן אינן רואות אותן.
שאומברה ,הגיע הזמן לשחרר את האדמה .איננו מתכוונים לאדמה הפיזית ,איננו מתכוונים שעליכם לעזוב.
שחררו את האחריות של החזקת האנרגיה כאן .בעת שאתם מאפשרים לה לזרום ,אלוהים חדש יכול להגיע
לכדור הארץ .אלוהים שנחזה ,אפילו על ידי אברהם ,בייחוד על ידי ישוע ,ועל ידי רבים מהנביאים .אבל
האנרגיות שלהם היו מעוותות ומפותלות.
שאומברה ,הגיע הזמן להבין שאלה שאתם מכנים בשם איסלאם שירתו מטרה .הם שירתו מטרה .הם עזרו...
הם עזרו לכם לנוע ,הם עזרו לאזן אנרגיה ,הם עזרו להזכיר לכם מדוע אתם כאן .הם אינם האויבים שלכם,
הם אחיכם .כולכם הפירו ,כולכם .כל שעליכם לעשות הוא לשאת חכמה וידע אלה בתוככם .הדבר יברא
פוטנציאל לשינויים .הם יתחילו לראות קבוצה זו באופן שונה .אנרגיה זו ,אנרגיית אחים וחכמת אחים זו
שאתם הגעתם אליהן ,יתחילו לברוא שינויים .כעת ,בואו נדבר על שינויים לרגע .כפי שאמרנו בכינוס שלנו
אתמול בערב ,אזור שלם זה מוכן לשינוי .הוא משתנה .אבל בשינוי יש תכופות קונפליקט .ישנם אלה שמנסים
להיאחז בישן .ישנם אלה שמנסים לדחוף את סדר היום שלהם כאשר הם יודעים שהחדש מגיע בדרך זו או
אחרת .אתם תראו קונפליקט רב באזור זה .הוא יהיה מהיר ,הוא יהיה חזק .כמה יקראו לו ברוטלי ,כמה
יקראו לו לא-הוגן .אבל התוצאה תהיה הפגנה של תשוקה ,שתעלה ותמשוך את תשומת לב העולם לאזור זה.
ובעת שתשומת לב העולם תתמקד כאן ,הוא יראה חמלה עצומה הנובעת מאזור זה .ובעת שהחמלה תצא,
יהיו גם תהודה ,או רטט או אנרגיה של אלוהים חדש.
כל זה יגרום לדתות ,לכנסיות שבערים ובכפרים בכל רחבי העולם לחשוב מחדש על האלוהים שלהן .לחשוב
מחדש על הנביאים שלהן ,לחשוב מחדש על מערכת היחסים שלהן עם הרוח .כל תשומת הלב הזאת

21

טוביאס חוזר לישראל

שתתמקד בחלק זה של העולם תביא לשינויים גדולים ותסייע להביא אלוהים חדש לכדור הארץ .אלוהים
שאינו שליט שופט לבן רחוק בשמיים ,אלא אלוהים הצועד בצורה האנושית.
שאומברה יקרים ,אתם בטוחים .אתם בטוחים .אל תחיו בפחד .אל תגלו את עצמכם מפלנטה זו .הניחו
לאלוהות שלכם לזהור ,חלקו אותה עם האחרים .אל תכפו אותה .פשוט הניחו לה לזהור בכל רגע ובכל
נשימה שאתם נושמים .אתם מצביעי הדרך ,משואות האור על פני האדמה .אתם מבינים ,באמצע המהומה
והתוהו ובהו ,האנרגיה הישנה ,הדתות הישנות ,הממשלות והנביאים הישנים רוצים להשתנות .הם אכן רוצים
להשתנות .אבל הם מפחדים ,הם אינכם יודעים מהי משמעות השינוי או מה יקרה להם .הם מפחדים שהם
יאבדו את כוחם ואת תחושת הזהות שלהם .לכן הם נואשים .אבל האנרגיות שלהם יוצאות ובודקות ,מנסות
למצוא תשובות חדשות.
אתם יכולים לחוש בזה .אתם יכולים לחוש בזה ,שאומברה .אנו יודעים שכל יום אתם נבדקים על ידי אנרגיות
של אחרים .הם רוצים לדעת אם למדתם לקבל את האלוהי ,ללדת את האלוהי בתוככם .כאשר הם יראו
שהשינוי אפשרי ,כאשר הם יראו שהשינוי מקודש ,כאשר הם יראו שאת השינוי מדריכה ידו של אלוהים חדש,
הם יוותרו על פחדם .הם יניחו את רוביהם ואת חרבותיהם .הם ישחררו לאט את הדרכים הישנות המגבילות
אותם ,שגורמות להם כאב פיזי ,מנטלי ורוחני.
אחריות אדירה ,שאומברה ,לקחתם על עצמכם .יותר מאחריות אדירה לקחתם על עצמכם בעצם הימצאותכם
כאן .בכינוס זה ,אנו ממשיכים לספר לכם שזה כינוס היסטורי .יידרש לכם זמן להבין ולראות זאת .אבל מה
שאתם עושים כאן הוא אדיר.
)ברגש( שאומברה ,שטפנו אתכם באנרגיה היום .הזזנו הרבה אנרגיה אתכם ודרככם ועבורכם .הזרעים
נזרעו ,האנרגיה גדלה .מיכאל ,וכל הפמליה עכשיו ,מסייעת להניע אותן קדימה .הניחו לעצמכם להרגיש...
להרגיש בלהבה אלוהית זו .הרגישו באנרגיות בתוך ישותכם ,בכל מקום סביבכם.
זו קבוצה קטנה ,אבל מה שעשיתם כאן היום יגע ברבים .זכרו ,ידידים ושאומברה יקרים ,אתם חיים בזמנים
קשים .אבל לעולם ,לעולם אינכם לבד.

וכך

תקשור שלישי

שאומברה שואלים ~ טוביאס עונה
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וכך הוא ,שאומברה יקרים ,שאנו ממשיכים באנרגיה של הכינוס שלנו .ואילו אנרגיות הן אלו! חיכינו זמן רב
להיות כאן אתכם ,לאחד מחדש את המשפחה ולהתחיל בתהליך אנרגטי חדש ,בחלק זה של העולם שהוא
כה חשוב .צפינו באנרגיות שלכם בשבועות האחרונים .ראינו את הדברים שעברתם .צפינו בכם כאן ,בימים
האחרונים .השחרור שעשיתם ,השירות שנתתם לעצמכם ולאחרים.
ואנו רוצים לומר לכולכם שהאורחים ,המלאכים שנמצאים כאן – מיכאל ,גבריאל ,רפאל ,איזיס ,קואן ין ומרים;
הם כולם כאן ,תומכים בכם .מסייעים להזין את האנרגיות שלכם בעת שאתם חווים טרנספורמציה זו ,מסייעים
לכם לשמור על איזון .במובן מסוים אפשר לומר שהם מערסלים אתכם בזרועותיהם ,מנענעים אתכם בעדינות
הלוך ושוב .מזינים אתכם ,מסייעים לכם בתהליך של שינוי האנרגיות שקיימות בכם ובבני אדם רבים אחרים.
יש לכם תמיכה רבה כאן ,והיא תמשיך לאחר שתעזבו מקום זה .אבל אחד ממרכיבי המפתח הוא אימוץ
עצמכם והחיים שלכם .אנו יודעים שאלה ימים קשים ,ימים מאתגרים עבורכם .לפעמים אתם מרגישים
שהחיים נסחטים מכם ,ובמובן מסוים אפשר לומר שכך הוא .כיוון שזו האנרגיה של החיים הישנים .היא
עוזבת .לכן יש ימים בהם אתם מרגישים כה ריקים ,לפעמים מדוכדכים .פעמים אחרות אתם כה לבד .כיוון
שאתם מאפשרים לאנרגיה הישנה ,לחיים הישנים ,לצאת ולהתחלף בחדש.
אנו מבקשים מכל אלה שהתכנסו כאן ושמתחברים לכאן עכשיו ,להקדיש רגע אתנו – כל האורחים שלנו ,כל
המלאכים שנאספו במעגלים הרבים המקיפים חדר זה ...אנו מבקשים מכם להקדיש רגע ולאמץ את חייכם.
אתם יכולים לעשות זאת באמצעות הנשימה ,באמצעות התחושה .לאמץ כל דבר שאי פעם הייתם .כל שאתם
עכשיו ,ברגע זה .החיים הם מתנה יקרת-ערך .היכולת לקחת את הרוח שלכם ולהביאה אל תוך החומר ואז
לבטא את עצמכם ,בכל דרך שתבחרו ...אה ,זו אכן מתנה .שוב אינכם מוגבלים על ידי קרמה .אין עוד דברים
שאתם חייבים או צריכים לעשות .אין מנדטים מאת הרוח .הכל תלוי בכם עכשיו ,במה שתבחרו לעשות .אה,
אנו שומעים כמה מכם אומרים" :אבל טוביאס ,בכל פעם שאני מנסה לעשות משהו ,דומה שאני חסום .דומה
שדברים אחרים חוסמים את דרכי" .לכן בואו נקדיש רגע זה כדי לשחרר את כל האשליות של הדברים
התקועים בחייכם .בואו נקדיש רגע זה יחד ,כדי לאמץ את כל שיש לחיים להציע .גם אתם אלוהים .אתם
בוראים את המציאות שלכם .לא את המציאות של אנשים אחרים ,של מדינות אחרות ,אפילו לא את המציאות
של המשפחה שלכם .אתם בוראים של המציאות שלכם בלבד .אתם יכולים לברוא כל שתבחרו .סלקו את
המגבלות וההגבלות .אתם הבוראים .זוהי דרכה של האנרגיה החדשה.
בואו נחלוק אתכם את אימוץ החיים ,כאן יחדיו .את קבלת אנושיותכם ,את שילוב האלוהי .אימוץ כל הדברים
– כל הדברים בחייכם ,ללא יוצא מן הכלל .אימוץ הכינוס הזה היום .אימוץ המזון שאתם אוכלים .אינכם
צריכים להתפלל לפני האוכל ,פשוט אמצו את המזון אנרגטית .הודו לכל שקיים ,לכל שנכנס אל תוך הביולוגיה
שלכם .אמצו את האנשים שבחייכם .יש סיבה להימצאותם בחייכם .הודו לכל רגע ,אפילו לרגעים הקשים .אני
טוביאס הייתי מתקשה ביותר עם התנועה בכבישים שלכם )מצחקק( .אבל אמצו אפילו את הרגע הזה שאתם
תקועים בפקק .אמצו הכל בחיים .ואז מה שקורה הוא שהחיים מאמצים אתכם! החיים מתייחסים אליכם
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באותה דרך בה אתם מתייחסים אליהם .החיים יחזרו אליכם ,ימלאו אתכם בחיוניות ,ימלאו אתכם בשפע
ובבריאות .ימלאו אתכם באהבה – אהבה כלפי עצמכם תחילה ,ואז אהבה וחמלה אמיתיות לכל האחרים.
בואו ניקח את האנרגיה של המוזיקה שהתנגנה לפני כמה רגעים ,ונחבק את החיים ברטט זה .עם האנרגיה
של המוזיקה אמצו את השמחה של ההימצאות כאן יחד כשאומברה.
ובכך נשמח לענות על שאלותיכם ביום הזה.
שאומברה ) 1לינדה מקריאה( :טוביאס היקר ,ראשית כל ברצוני להודות לך על שאתה מסייע לנו להרגיש מי
אנחנו באמת .בשנתיים האחרונות אני מרגישה חיה .אני עושה סוג מסוים של עבודה אנרגטית בישראל,
פותחת פתחים ושערים באמצעות קולי .אתמול דיברת על שחרור החוזה שלנו לישראל .כיצד עבודתי
מתקשרת לכך?
טוביאס :שאלה נהדרת .כן ,מה שאת עושה עם קולך ועם האנרגיות שלך ,פשוטו כמשמעו ,הוא בפשטות
להניח פוטנציאל עבור אחרים .פשוט להניח אנרגיה של חמלה ,אהבה ותקווה עבור כל אלה שצועדים בנתיב
ומשתוקקים לשנות את חייהם .אנו רואים את העבודה שאת עושה .אינך מנסה לשנות דבר ,את פשוט מניחה
את הפוטנציאל של אהבה גדולה זו שאת חולקת ,את שמחת החיים שלך .לכן המשיכי לעשות עבודה זו ,כיוון
שאינך עושה אותה במטרה לכפות שינוי .את פשוט מניחה מתנה של אהבה וחמלה עבור כל אלה שרוצים
לאמצה בחייהם .הממ ,אנו אוהבים עבודה זו שאת עושה – תודה לך.
שאומברה ) 2אישה ליד המיקרופון( :הלו טוביאס .ברוך שובך הביתה.
טוביאס :שלום!
שאומברה  :2מאז שנת  1986כאשר הנווט הישראלי ,רון ארד ,הופל בשמי לבנון ,ישראל תוהה לגבי שאלת
גורלו של רון ארד .האם הוא כלוא במקום כלשהו? האם עבר? ומה ,אם בכלל ,הן ההשלכות ואולי הפתרונות
באנרגיה החדשה .תודה לך.
טוביאס :אנו צריכים להביט באנרגיה זו) .אתנחתא( אדם זה שאת מדברת בו ,הנווט ,האנרגיה שלו שוב אינה
נמצאת על כדור הארץ .אבל אנו חסומים מלראות את האנרגיה מהצד שלנו .לפעמים הדברים חסומים ,אפילו
מאתנו .בני אדם יכולים לחסום את עצמם ,רוחות יכולות לחסום את עצמן .אבל האנרגיה שלו שוב אינה על
כדור הארץ ,והלוואי והיינו יכולים לתת לכם עוד מידע על כך.
במונחים של החלק השני של השאלה שלך ,כפי שאמרנו במשך כל סוף השבוע ,את כבר עושה את הדברים
כאן ,ובחייך האישיים ,כדי לבצע שינויים עבור כל אלה שיבחרו בהם .על ידי קבלת השינויים בתוך עצמך ,על
ידי שחרור האנרגיות הישנות ואפשור לאלוהי לבוא ולשחק אתך – זה השלב הראשון והחשוב ביותר .כל
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השאר יזרום באופן טבעי למדי .את תראי שינויים בתודעה ,לא רק בארץ ישראל ,אלא גם בכל האזור .ולכן
אנו מבקשים ממך ,אנו מבקשים מכל שאומברה ,מעל לכל אל תסבכו את התהליך .הוא פשוט למדי .הוא
פשוט למדי .מדובר בשחרור הדברים שבתוך עצמך ששוב לא משרתים אותך .וכאשר הם משתחררים ,כאשר
את משחררת את הדברים האלה הם יכולים לחזור בדרך חדשה לגמרי .זהו העיקרון של "העתיד הוא העבר
שנרפא" ,את מבינה .את ,כל שאומברה כאן ,מתחברים לזה ,את משחררת את העבר כדי שניתן יהיה לרפא
אותו .ואז הוא יכול לחזור אליך בדרך חדשה .הדבר בורא את העתיד החדש .זה מאוד מאוד פשוט .מאוד
פשוט .תודה לך בשל העבודה שאת עושה.
שאומברה ) 3לינדה מקריאה( :יש לי גירויים בעור על ידיי ,מיומות ברחם ,ומחסום בהגשמת היצירתיות
האמנותית שלי .האם הכל קשור למחזיקי האנרגיה וכיצד אוכל לשחרר את זה?
טוביאס :זה מה שאתם מכנים אחד מ"תסמיני שאומברה" המקסימים) .צחוק קל( וזה חבל אבל זמני .הגוף
שלכם כולו עובר מהפך ,הוא מתחדש ,והדברים כגון גירויים בעור וכל שאר הדברים שהזכרת הם פשוט
תסמינים ...איך לומר ,קאולדרה מאתגר אותנו כאן – הדבר החשוב ביותר שכל אחד מכם יכול לעשות עבור
עצמו בזמני שינוי אלה שמתרחשים בגופכם הוא נשימה סדירה ,מודעת ועמוקה.
שוב ,זה כה פשוט ,אבל כה יעיל .קאולדרה מנענע בראשו לפעמים ואומר" :אבל טוביאס ,אין תרופות? אין
דברים אחרים שאפשר לעשות?" ואנו אומרים לכם ,ולקאולדרה ,זה פשוט ,אל תסבכו את זה .הנשימה
העמוקה תסייע להניע את האנרגיות .תהליך זה שאתם עוברים יתרחש בכל מקרה .אינכם צריכים לאלץ
אותו ,אינכם צריכים לדחוף אותו .פשוט אפשרו לו להתרחש בתוך ישותכם.
יש דברים פשוטים נוספים שאתם יכולים לעשות כדי לתמוך בתהליך .כפי שאמרנו בעבר ,שהייה במים
המכילים מלח ים מסייעת להסיר כמה מהרעלים מגופכם .סוג כלשהו של פעילות גופנית קבועה .ואיננו
מתכוונים שתתייחסו בברוטליות לגופכם ,או שתענישו אותו .אנו מתכוונים לכך שתניעו את גופכם .יוגה וטאי
צ'י הם דברים שעובדים ,תרגילים נפלאים שמזרימים את האנרגיות בגופכם .והם מסייעים לסלק כמה
מהרעלים ומהאנרגיות הלא-רצויות .אבל מעל לכל ,כאשר אתם עושים תרגילים אלה ,אל תתעללו בגופכם.
אל תענישו אותו כפי שהייתם מענישים ילד קטן .אנו רואים בני אדם רבים – איך לומר זאת – שבאובססיה
מתעללים בגופם הפיזי .הגוף יתמרד בסופו של דבר .הפעילות הגופנית צריכה להיות עדינה.
אתם תבחינו שטונוס השרירים משתפר ושהעור משתפר ,שיש שיפור – איך לומר זאת – בפעילות הלב וכלי
הדם כאשר הפעילות עדינה יותר .אל תענישו את גופכם .אהבו אותו וגמלו לו .הניחו לו לצאת ולשחק .כל
הדברים הללו יסייעו לשחרר כמה מהאנרגיות התקועות שגורמות למחלה ולחוסר האיזון בגופכם .אבל הבינו,
זה זמני .אחד הדברים הנוספים שמתרחש בשעה שאתם נעים לאנרגיה החדשה ,הוא שהגוף הפיזי שלכם
יהפוך רגיש יותר .גם אם לא היו לכם אלרגיות בעבר ,אתם עשויים לפתח אלרגיות .אתם עשויים להיות
רגישים מאוד לריחות ובייחוד לרעשים .הגוף שלכם עשוי להפוך רגיש בדרכים אחרות ,אפילו לחום ולקור.
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שאומברה ,זה דבר טוב ,כיוון שאתם לומדים להרגיש פעם נוספת .בתחילה זה עשוי לזעזע קצת את
המערכת שלכם ,אבל למערכת שלכם דרך טבעית לאזן את עצמה כך שהיא לא תכריע אתכם .אבל אתם
לומדים להרגיש – פיזית ,רגשית ,רוחנית ,בכל דרך – והגוף שלכם מכוונן הרבה יותר עכשיו .אולי תופיע
פריחה קלה וקצרה על פרצופכם .זה פשוט מפני שאתם עומדים בפני אנרגיה רבה כל-כך! במקרה של לינדה
היקרה שלנו ,זה פשוט בגלל העמידה מול הקהל .וזה יעלם ,זה יעלם במהירות .לכן ...לכן אין להיתקע במצב
זה ,בתסמינים הפיזיים הללו ,אלא לנשום דרכם .והיה לכם תרגול נפלא כל-כך של הנשימה בימים האחרונים.
תודה.
שאומברה ) 4אישה ליד המיקרופון( :תודה לך טוביאס .אני רוצה לשאול ,מהי הדרך הנכונה עבורי למשוך
ילדים אל המרכז שפתחתי החודש?
טוביאס :מעניין .התלמידים עבור המרכז שלך הם – איך לומר זאת – כבר נעמדים בתור אנרגטית .הם לא
הגיעו עדיין אל דלתך הפיזית ,אבל את כבר שילחת רטטים ...אנו מנהלים שיחה מצחיקה עם קאולדרה כאן,
אנו נשתף אתכם בעוד רגע )צחוק קל( .שוב אנו מציעים לך להשתמש בנשימה ...יש לנו דיון מאוד מצחיק עם
קאולדרה )צחוק בקהל וטוביאס מצחקק( .להשתמש בנשימה כדי להזרים את האנרגיות של המרכז שלך –
איך לומר זאת – ולאפשר להן לזהור ,להאיר אל כולם ,והם יקלטו זאת אנרגטית .הם יבואו אל דלתך.
היי גאה במה שאת עושה ,היי בטוחה במרכז שלך .הביאי בייחוד את האנרגיות של – איך לומר – קואן ין אל
המרכז ,כיוון שהיא כבר עובדת אתך על כמה מהדברים שאת עושה .שלבי את העבודה הפיזית ,את העבודה
עליה דיברנו זה עתה ,את הפעילות הגופנית בשאר התכניות שלך ככל שתוכלי .שלבי כמה שיותר אנרגיות
נשיות אל תוך המרכז שלך .זה מה שנחוץ עכשיו ואלה יהיו הראשונים שינקשו על דלתך.
ועכשיו ,מה שקאולדרה אמר לנו ...הוא אמר שאני טוביאס לא יודע דבר על שיווק )הקהל צוחק( באנרגיה
החדשה )צחוק נוסף( .הוא רוצה לצעוד קדימה ולדבר ולחלוק את ניסיון השיווק העשיר שלו )צחוק ,טוביאס
מצחקק( .הוא אומר שחשוב ליידע את האנשים שאת שם ,באמצעות – איך לומר זאת – דיוור ישיר וכמה
פרסומות ,ובייחוד דפי-פרסומת שאחרים יכולים להפיץ .ואנו צוחקים על קאולדרה עכשיו ,כיוון שהוא עדיין
לומד על הדינמיקות של האנרגיה )צחוק נוסף( .אבל...
לינדה :טוביאס ,אתה מתקשר את ג'ף? )צחוק(
טוביאס :אני מתווכח עם קאולדרה! )הקהל צוחק( אנו רואים מי באמת משווק טוב יותר של העידן החדש.
צחקתי קודם לכן כיוון ששיתפתי את קאולדרה ,שאלתי אותו" :מי שיווק את מעגל הארגמן?" זה השתיק אותו.
והוא היה חייב להודות שאני טוביאס )מצחקק( סייעתי לקבץ את כולכם יחד .לכן אני אעבוד אתך בעזרת
מומחיות השיווק שלי )צחוק רב( .תודה לך! )צחוק(
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שאומברה ) 5לינדה מקריאה( :טוביאס היקר ,אני עובדת בחנות במרכז הקניות והעבודה שלי מאוד קשה
עבורי .אני קוראת לזה מקום הדואליות האחרון שלי .אני רוצה להתפטר ,אני רוצה שיגיע הזמן המתאים
עבורי למצוא עבודה חדשה ,עבודה הולמת ,ושני דברים עולים בראשי; ראשית ,אני בוראת ולכן אני אמורה
לברוא לעצמי עבודה חדשה .שנית ,היא תגיע אליי .לכן אני מבולבלת וגם זקוקה לכסף .האם תוכל לשפוך
קצת אור על הנושא הזה?
טוביאס :בהחלט .בהחלט ,ואת בעלת יכולת הבחנה טובה ,הגיע הזמן לשינוי במשרה זו שלך .ואת הסברת
ברהיטות שזו משרת הדואליות האחרונה שלך .אנו משיבים לא רק לך אלא לכל הנמצאים בדילמה הזאת.
כאשר אתם מחזיקים עדיין במשרת הדואליות הזאת ,העומדת להסתיים ,אבל בשעה שאתם עדיין שם ,יש
עוד דבר אחד לעשות כדי להשתחרר לגמרי .והדבר הוא לאמץ משרה זו אל לבכם לפני שאתם עוזבים אותה.
להבין את המטרה ששירתה בחייכם .להבין על כמה אנשים השפעתם בעבודתכם .בכמה אנשים נגעתם בכל
יום ,בדרכים שונות .כמה אנרגיה חלקתם עם עמיתיכם לעבודה ועם אלה ששירתתם .לכן ,כדי להגיע לכדי
סיום הולם של עבודה זו ,אנו מבקשים מכם לנשום את אותה נשימה עמוקה עליה דיברנו ,לאמץ ולראות את
כל הדברים הטובים שנבעו מכך.
עכשיו ,השלב הבא ,בהחלט ,את הבוראת .את שואלת אותנו – שמענו אותך ...את שואלת אותנו "מה עליי
לעשות? מה הרוח רוצה שאעשה?" הרוח וכולנו משיבים לך" :מה את בוחרת לעשות ברגע זה?" אחר-כך
ערכת רשימה של כשרונותיך או מה שאת חושבת שהם הכשרונות שלך .אז את אומרת" :אבל ,טוביאס ,אני
מוגבלת ,אני יודעת רק כמה דברים מסוימים" .אנו מבקשים ממך לתת עוד מבט עכשיו .יש לך כשרונות רבים.
אחד מהגדולים בהם הוא האמפתיה שלך לאחרים ,היכולת שלך להרגיש את האנרגיות שלהם .את
השתמשת בכשרונות אלה בעבודה הנוכחית שלך ,את פשוט לא יודעת את זה .היכולת שלך לחוש באנרגיות
שלהם ,לדעת היכן הם נמצאים ,מהיכן הם באים.
לכן עכשיו ,שחררי את המגבלות הישנות .הביטי ,בוראת ,מה היית רוצה לעשות בימים הבאים .מה ישמח
אותך ,מה יעניק לך עונג .ואנו יודעים ,מההיכרות אתך ,שאת אוהבת יותר מכל לשרת אחרים ולעזור להם.
את אוהבת לעבוד עם האנרגיות של האנשים .אנו לא עומדים – איך לומר זאת – לשתול רעיונות בראשך,
אבל את מרפאה מילולית כשרונית .הממ ...אה ,חשבתי שאמרתי שלא נשתול רעיונות בראשך! )טוביאס
מצחקק ,והקהל צוחק( התעלי מעל למגבלות שלך .כאשר תעשי זאת ,אז זה יבוא אליך .כל הכלים ,כל
המשאבים יבואו אליך .אבל כאשר את יושבת במקום זה של מגבלה ,תוהה מה עלייך לעשות ,חושבת שאת
לא יודעת הרבה ,זה בדיוק מה שבא אל דלתך ,לא הרבה! התרחבי ,התעלי ,ללא מגבלות.
כשאנו מביטים בך אנו יכולים לראות פוטנציאלים שמתייצבים בשדה האנרגיה שלך ,ממתינים שתכירי במי
שאת .ממתינים שתהיי אמיצה ונועזת ושתלכי אל השלב הבא .זה אכן בא אליך ...וכאן קאולדרה ואנוכי
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טוביאס מסכימים בהחלט זה עם זה .זו דרך חיים חדשה לגמרי .זה מה שנקרא שינוי פרדיגמה .אבל עליך
להתעלות מעל למגבלות שלך .את למדת אנשים ואנרגיות במשך תקופות חיים רבות .את מבינה אותם היטב.
עכשיו הוא הזמן להשתמש בהם בחייך .ואנו נהיה כאן כדי להדריך אותך ולתמוך בך בשעה שאת פותחת את
הפוטנציאל הזה שיש לך .תודה לך.
שאומברה ) 6אישה ליד המיקרופון( :שלום טוביאס.
טוביאס :שלום.
שאומברה  :6תודה לך על שהזכרת לי מה אני יכולה לעשות .רציתי לשאול על 'ארכיבר' .זה מישהו שהגיע
אליי לפני כארבע שנים .הוא רצה ללמד אותי דברים ואני לא הייתי פתוחה מספיק והייתי די מבולבלת .אז
רציתי לשאול אותך אם זה עדיין רלוונטי עבורי להיות בקשר עם האנרגיה הזאת ,ומי הוא?
טוביאס :בהחלט .איך לומר זאת ...זה עדיין רלוונטי .את תחושי הבדל גדול מהפעם הראשונה שבה האנרגיה
הזאת באה אליך .האנרגיה הזאת – איך לומר – היא פשוטו כמשמעו אח מן העבר שנשבע ...שהסכים לעבוד
אתך בזמן המתאים .ישות אנרגטית אשר – איך לומר זאת – באה לשרת אותך במה שתהיה תקופת חיים
מאתגרת מאוד.
את פקפקת בעצמך לפני ארבע שנים ,כפי שאמרת ,אבל ...ולכן לא היית בטוחה שאת יכולה לעבוד עם זה,
לא היית בטוחה שאת מוכנה .אבל ,במובן מסוים ,את עשית זאת בכל זאת .ואנרגיה נפלאה זו הייתה שם,
עבדה אתך ,למרות שלא היית בטוחה .לכן הגיע הזמן פשוט להכיר בה ולעבוד עמה .האנרגיה הזאת לא
תגיד לך מה לעשות אלא היא תהיה שם ...תהיה שם כדי לתמוך ,כפי שעשה בעבר כאח .תודה לך.
שאומברה ) 7לינדה מקריאה( :טוביאס היקר והאהוב ,אנו אומרים "גם אני אלוהים" .האם משמעות הדבר
שאלוהים קיים כפי שאני קיימת? אלוהים הוא חלק מאתנו אבל הוא גם נפרד? האם אלוהים הוא מי או מה
שהוא למרות מה שאנו חושבים עליו ,או האם הוא משתנה על פי האמונות שלנו? במילים אחרות ,האם אנו
בוראים אותו? ואם הוא מה או מי שהוא ,האם עלינו למצוא אותו בעצמנו או אולי נוכל לקבל ממך רמז?
טוביאס )צוחק( :שאלה נפלאה! ראשית ,הרשי לנו להסיר כמה מגבלות .אלוהים אינו "הוא" .אנו יודעים שאין
מילים בשפה שיתארו כהלכה אותו ואותה .זו הוויה .זה כל היש) .אתנחתא( להתבקש להגדיר את אלוהים –
זו שאלה מעט קשה ! )אתנחתא( אלוהים נמצא בתוכך .אלוהים נמצא בתוך כל הדברים .אלוהים הוא פרסונה,
או איך הייתם אומרים זאת ,אנרגיה בפני עצמה .אלוהים הוא גם אנרגיה שנושאת תכונות אינדיבידואליות,
תכונות ייחודיות שבך ובכל אדם שנושא אנרגיה של נשמה .באמצעותכם האנרגיה של אלוהים נמצאת בכדור
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הארץ .האנרגיה של אלוהים נמצאת בשטיח שמתחת לרגליכם .האנרגיה של אלוהים נמצאת באוויר .אבל
היא באה דרככם ,אתם מבינים.
התודעה של אלוהים ,או מה שאנו היינו מכנים מערכת היחסים עם אלוהים ,נתונה לשינוי רב .זהו מצב אנושי.
בימי למוריה ואטלנטיס לא הייתה תפיסה של הדבר הזה המכונה אלוהים ,לא כפי שאתם מכירים אותה היום.
היה מסע לחיפוש מקור החיים .אבל אתם ,שחייתם באטלנטיס ,וכל האחרים ,לא הייתה לכם אפילו מילה
להגדיר את אלוהים .לאחר נפילת אטלנטיס ועלייתה של ציוויליזציה חדשה ,התודעה של בני האדם החלה
להבין שיש דברים – איך לומר זאת – מה שהם היו מכנים עוצמתיים יותר ושמחוץ לעצמם .לכן הם בראו
אלים לדברים שונים רבים ,כדי לעזור להם להבין כיצד הדברים עובדים .הם בראו את אלי ההרים ,ואת אלי
השמים ,ואת אלי הברק ,ואלים לכל מה שתוכלו להעלות בדעתכם .זו הייתה התודעה של האנושות .היא
הרגישה שיש צורך לסגוד לאלים הללו ולפייסם .שיש להעניק להם קורבנות אדם ,בעלי חיים או יבול.
כאשר קול הפירו דיבר אל אברהם התודעה של האנושות החלה להשתנות פעם נוספת .האלים הרבים הפכו
לאל אחד .לאלוהים הזה היו כללים ודיברות אשר – איך לומר זאת – היו דרושים לתודעה של האנושות ,כדי
להעניק לה מבנה מסוים ודרך חיים .תודעת האלוהים התפתחה מאז ,אבל לא במידה רבה .לא במידה רבה.
לכן התכנסנו כאן בסוף השבוע הזה פעם נוספת כדי להביא את התודעה ,או את מערכת היחסים עם אלוהים
לרמה חדשה .האלוהים שנמצא בתוך כל אחד מכם ,האלוהים שאינו גבר או אישה .האלוהים שאינו שופט או
כועס .אלוהים שהוא חובק-כל ,ואלוהים שאוהב לברוא .אלוהים שאוהב לחיות ולברוא ,פשוט לשם שמחת
הבריאה .ממש כמו האמן שמצייר לשם ההנאה שבציור .לא כיוון שיש לו צבע ,לא כיוון שהאמן משתוקק
להרוויח כסף באמצעות הציורים – אלא פשוט למען ההנאה שבציור .כזה הוא האלוהים החדש ,האלוהים
שאנו מדברים עליו .האלוהים שבא דרככם עתה .לכן אנו נמצאים אתכם כאן – לזרוע את האנרגיה של
האלוהים החדש על כדור הארץ .אנו עובדים כאן על מערכת היחסים עם האלוהים .אלוהים הוא תמיד
אלוהים .אלוהים תמיד בא דרככם .תודה לך על שאלה נפלאה זו.
שאומברה ) 8אישה ליד המיקרופון( :טוביאס ,אני כל-כך מאושרת להיות כאן ,אני רוצה למחוא כפיים כל
הזמן) .טוביאס מצחקק( השאלה שלי היא זו :נאמר שאנו משתמשים בפחות מאשר  10%מהמוח האנושי,
ואתה אמרת שהבאנו את הגוף האנושי לכדי שלמות .אז מדוע בראנו דבר-מה שאיננו משתמשים בו באופן
מלא?
טוביאס :עוד שאלה נפלאה ,תודה לך! ראשית עלינו לומר שהגוף האנושי ...עדיין לא גיליתם את כל
הפוטנציאל הגדול שלו לריפוי ולטרנספורמציה ,דברים שמרחיקים אל מעבר למה שידוע בפיזיקה הנוכחית.
לגוף יש את היכולת לא רק לרפא את עצמו אלא גם לשנות את עצמו במהירות .יבוא יום ,אנו מרגישים ,שבו
תוכלו אפילו להפוך את גופכם לבלתי נראה .אתם תוכלו לבחור לשנות את צורתו ואת המבנה שלו ,ואת
הדינמיקות שלו – אפילו את צבעו .זה יהיה דבר נפלא.
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כעת ,הרשו לנו לדבר על המוח .למוח ,שוב ,יש את כל הפוטנציאלים הגדולים להבנה ,לאחסון מידע – איך
לומר זאת – ולקבלת החלטות הגיוניות .לשם כך נועד .במשך תקופת זמן ,בכמה מאות השנים האחרונות
בייחוד ,המוח נחסם .נעשה בו שימוש עבור ההגיון והשיפוט ושוב ,לאחסון מידע בדרך מוגבלת .אבל חלק
גדול של המוח ,החלק שמביא אנרגיה יצירתית ומיישם אותה במציאות הזאת ,נסגר .בתי הספר בכל רחבי
העולם מתמקדים בהגיון .הם מתמקדים במה שאתם מכנים המוח השמאלי .הם סוגרים לאט אבל בבטחה
את החלק שמפרש אנרגיה יצירתית ואת אנרגיית הדמיון.
האנרגיה היצירתית והדמיון אינם נובעים ממקום זה המכונה המוח הימני ,אבל הוא משמש לעיבוד מידע זה.
האנרגיה היצירתית ואנרגיית הדמיון נובעות – איך לומר זאת – מהמקור האלוהי שבכם .הן נובעות ממה
שכה רבים מכם מכנים אנרגיית הלב .הן מתחילות שם .הרשו לנו לכנות זאת בשם מרכז הדמיון האלוהי .הן
נובעות ממנו ונעות מעלה אל המוח הימני שלכם ,שם הן מוטמעות ומשם הן מתועלות ואז מיושמות במציאות.
היצירתיות והדמיון אינם מתחילים במוח .זה אחד הנושאים עליהם דיברנו לפני פחות משבוע בכינוס גדול של
שאומברה ,ולכן זה נפלא שהעלית את זה עכשיו .אבל אנו נעבוד עם שאומברה ...כיצד באמת לפתוח את
הדמיון האלוהי ,לאפשר לאנרגיות הללו לזרום אל המוח – אל השכל – כדי שניתן יהיה להשתמש בו הן עבור
ההגיון ,הן לשם אחסון מידע והן לשם עיבוד כל האנרגיות הללו שיתגשמו אז במציאות .אנו עומדים "לנפח
לכם את המוח" ,כביכול )מצחקק והקהל צוחק( .תודה לך ,שאלה נפלאה.
שאומברה ) 9לינדה מקריאה( :אני חווה עצירה בכל היבט של חיי .כאשר אני מביטה סביב איני יכולה לראות
כיצד זה מתמזג .אשמח לדעת מדוע אני במצב הזה ,מה עוצר אותי ומה יכול לעזור.
טוביאס :בהחלט .אינך לבד .זה משהו שאת ,ששאומברה מכל רחבי העולם עוברים .זה זמן קשה .זה זמן
של שינוי וטרנספורמציה .זה זמן שבו אתם מרגישים שהגעתם למבוי סתום .אינכם יכולים לראות מעבר
לשערים שחוסמים את דרככם .זה מה שאנו בצד שלנו מכנים בשם "הריק השני" .וכן בהחלט ,יש תזכורות
מהריק המקורי אל תוכו נכנסתם כשעזבתם את הבית .לא יכולתם לראות מעבר לריק .כפי שסיפרנו אתמול,
כולכם רציתם לרוץ חזרה הביתה – אנו רצינו לרוץ חזרה הביתה .זה נראה ריק ,זה נראה כשום דבר .אבל אז
החלה קבוצה קטנה זו עליה דיברנו אתמול ..אנו אמרנו" :צריך ללכת קדימה .צריך לגלות .חייב להיות משהו
מעבר לריק .אם אין כלום ,אנו נברא את אותו משהו".
אה! זו הנקודה שאת וכל האחרים נמצאים בה עכשיו .אתם הגעתם למבוי סתום זה ,לריק זה ,לריקנות הזאת
בחייכם ,כיוון ששחררתם כה רבות מהאנרגיות הישנות ומהדרכים הישנות .זו אשליה שזהו ריק .קחו את אותן
האנרגיות שדיברנו עליהן אתמול ,של הפירו ,שלכם ,כאשר אמרנו" :בואו נצעד קדימה .בואו נגלה .בואו נרחיק
אל מעבר לאשליית הריקנות הזאת שבחיינו .בואו נצא ונברא" .אז מתחילה הטרנספורמציה להתרחש .את
נמצאת בנקודה זו עכשיו .את שחררת את כל המטען הישן והכבד של הקרמה ושל האנרגיה הישנה .אבל את
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מבינה ,האנרגיות שלך ,העיניים שלך ,ממוקדות כך שאת חושבת שהימים הבאים יהיו כמו הימים שחלפו.
אבל הם לא יהיו .כאשר את מאפשרת לעצמך להיפתח ולהתרחב ,את תראי שאינך נמצאת בריק ,זו פשוט
אנרגיה שונה .אנרגיה שונה.
בואו ננסה לערוך כאן אנלוגיה .כאשר אני טוביאס התחלתי לראשונה לדבר אל קאולדרה ,אני דיברתי ,אני
תקשרתי אתו באמצעות הקול .הוא שמע אותי באמצעות האוזניים שלו ואני הייתי מחוצה לו .הוא צוחק
עכשיו ,ואני צוחק עכשיו כיוון שזה כה שונה .אנו מתחברים במקום שונה .אם הוא היה חוזר ומנסה למצוא
אותי באותה דרך ישנה ,זה היה קשה מאוד .לכן אנו מתחברים בדרך שונה לגמרי ,בדרך של אנרגיה חדשה.
כך גם עבורך .אל תסתמכי על העבר בכל הקשור לעתיד שלך .קחי נשימה עמוקה ,כל מי שבחדר ,קחו
נשימה עמוקה ואפשרו לעצמכם לראות מעבר לקירות ולאשליית הדואליות .יש שם הרבה כל-כך עבור כולכם.
בואו נהיה שוב למגלים .בואו נצעד קדימה ,בואו נהיה הפירו .לכו למקומות חדשים ובראו .תודה לך.
שאומברה ) 10אישה ליד המיקרופון( :טוביאס היקר ,אני רוצה לשאול שאלה ארצית מאוד ,בנוגע לסויה.
נאמר לנו שהסויה טובה מאוד לבריאותנו .אך יש חוקרים רבים ,מחקרים מדעיים שהראו שהסויה אינה כה
בריאה ויכולה למעשה לגרום נזק לגוף .אני רוצה לדעת מה האמת בנוגע לסויה )צחוק קל בקהל(.
טוביאס :איזו שאלה נפלאה ,ואת שואלת באהבה רבה כל-כך ומתוך שירות לאחרים .אנו קוראים למומחה
הסויה שלנו כאן )צחוק רב בקהל( .אני טוביאס ,איני יודע את כל התשובות וסויה אינה המומחיות שלי! )צחוק
בקהל( סויה היא – איך לומר זאת – סוג היבול אותו מדשנים יתר על המידה על כדור הארץ בזמן הזה .הסויה
"מהונדסת" יתר על המידה במונחים של הגנטיקה של הצמח .הסויה נפוצה – איך לומר זאת – "דוחפים לכם
אותה" ,היא קלה להשגה – כיוון שזול מאוד לגדל אותה.
סויה ...התבוננו אתנו באנרגיה של הסויה .היא חורכת את הקרקע .אם יבול חורך את הקרקע כאשר הוא
גדל ,והוא נוטל הרבה כל-כך מהאדמה ,דמיינו מה הוא יעשה לגופכם .אנו לא חסידים גדולים של הסויה בצד
הזה! )הקהל צוחק( יש כאן משוואה פשוטה מאוד :יבול שניתן לזרוע באדמה עד שלוש שנים ברציפות מבלי
שיחרוך את האדמה יהיה טוב בהרבה לגוף שלכם.
הסויה קשה ...קשה לאדמה וקשה לגוף שלכם .אנשים רבים אלרגיים לסויה ,ולא צריך להיות מדען גרעין כדי
לראות זאת .נאמר לכם שהסויה מכילה חלבון רב ,וזה נכון במידה מסוימת ,אבל מה שהיא גוזלת מהגוף
שלכם בדרכים אחרות ...אותו סוג של חלבון פשוט אינו שווה את זה .לכן – איך לומר זאת – הגבילו את כמות
הסויה שאתם צורכים .תודה לך.

31

טוביאס חוזר לישראל

שאומברה ) 11לינדה מקריאה( :מזה כמה שנים אני מעונינת למכור את הבית שלי .אני מרגישה שהבית
שלי מחזיק באנרגיות ישנות שקשה לי לשחרר .מהי הסיבה לכך ואיך אוכל לשחרר את האנרגיות האלה
ולמכור סוף-סוף את ביתי?
טוביאס :בואו נבחן את המטפורה של הבית .לא המקום הפיזי שאת גרה בו ,אלא את המטפורה של הבית
הרוחני שלך .נכון יש אנרגיות רבות ...אנרגיות נפלאות ונהדרות מהעבר שלך ...מגלגולים קודמים ,ואפילו
זיכרונות ואנרגיות מתקופת החיים הנוכחית .אבל יש גם אנרגיות קשות ומאתגרות מאוד .חלק בך היה רוצה
לשחרר אותן ,אבל חלק אחר בך מפחד לשחרר אותן .הן מוטמעות עמוק בתוכך ,עד כדי כך שקשה לזהותן.
את רוצה לשחרר את האנרגיות הישנות אבל ,באופן כלשהו ...באופן כלשהו ,החלק האחר מפחד לשחרר
אותן .לכן את תקועה ,תקועה אנרגטית.
מה שאנו ממליצים לך אישית הוא לנשום על בסיס קבוע )הקהל צוחק( .אבל אנו גם ממליצים לך ללכת לאדם
שעובד עם האנרגיה החדשה ,רצוי שאומברה ,שעובד עם אנרגיות הגוף ,שמזיז אנרגיות .ואנו נשעשע את
עצמנו כאן ,אבל היינו רוצים שכל מי שעובד עם אנרגיות אתריות ואנרגיות של הגוף שירים את ידו .ואת
תשמעי עוד על כך היום .אנו מציעים שתפני לאחד מעובדי האנרגיה הנפלאים הללו כדי שיעזור לך להזיז
כמה מהאנרגיות התקועות הללו .זה לא משהו רע או חמור ,את פשוט זקוקה למעט עזרה ,כפי שכולכם
זקוקים ,להזיז את האנרגיות .זה יעזור לנקות את הבית הישן ויפתח את הדלת למקדש הפנימי החדש .ואז
הדבר הזה שאת רואה ברמה הפיזית עם הבית הפיזי שלך ייפתר במהרה .אבל זה בא מתוכך .תודה לך.
ואנו מוסיפים כאן הערה אחת ...ברוב המצבים החיצוניים שבחייכם ,מצבים פיזיים – דברים כגון הבית שלכם
או המכונית שלכם או הבגדים שלכם או המשרות שלכם – הם בדרך כלל קשורים לדברים שמתרחשים
בתוככם .הם השתקפויות חיצוניות למה שקורה בפנים .בחנו את הבית הפנימי ,או את המכונית הפנימית.
המכונית ,האוטו – סמל נהדר כל-כך לאופן שבו אתם נעים במסע שלכם ,כיצד אתם נוסעים עכשיו ,כיצד
האנרגיה שלכם זורמת .אלה הם סמלים פשוטים ונפלאים .תודה לך.
שאומברה ) 12אישה ליד המיקרופון( :טוביאס היקר ,מערכות יחסים רבות שלי התפרקו בשבועות
ובחודשים האחרונים ...בעיקר מערכות יחסים קרובות עם בני משפחה .בייחוד הייתי רוצה לדעת אם יש לך
אפשרות להרחיב מעט בנושא מערכת היחסים שלי עם אחותי הגדולה.
טוביאס :כן בהחלט ,מערכות יחסים נוטות להתפרק – עוד אחד מתסמיני שאומברה הנפלאים .הן מתפרקות
כיוון שאתם משחררים אנרגיה ישנה שהייתה מוחזקת בהן .אתם משחררים את האנשים הללו ,פשוטו
כמשמעו ובאופן סמלי ,מהחיים שלכם .אתם משחררים את האנרגיות הישנות .אתם פותחים את דלת הכלוב
ומשחררים את הציפור .אתם עשיתם זאת באופן אינטנסיבי מאוד בחייכם .מה שקורה הוא ,שברוב המקרים,
מערכות היחסים הללו יכולות לחזור אליכם בדרך חדשה לגמרי .ייתכן שיחלפו חודשים ,לפעמים שנים ,מדי
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פעם תקופות חיים ,אבל מערכות היחסים חוזרות אליכם משוחררות מהמשאות הישנים .והן נפלאות מאי
פעם.
אמרנו בעבר לשאומברה ,שאלה מכם שהתגרשו ,אתם תגלו שבני הזוג שלכם חוזרים אליכם .ואתם מפחדים,
אבל הם חוזרים אליכם בדרך חדשה ...לפעמים רק כדי להעניק ברכה ,לפעמים רק לחיבוק .לפעמים
להתעוררות מחודשת לגמרי ,ולפעמים ללילה אחד )הקהל צוחק( .אבל במקרה של אחותך ,היא הייתה בעבר
שותף לעסקים והיו ביניכן קונפליקטים בנוגע לאתיקה ובנוגע לדרכי פעולה .היו ביניכן ויכוחים גדולים ואתן
האשמתן זו את זו בגניבת כסף ,שבסופו של דבר הביאו לנפילת העסק .אבל אף אחת מכן לא גנבה את
הכסף מהעסק .היה זה קרוב משפחה – איך לומר זאת – שטמן את ידו בקופה.
אנרגיה זו עדיין שוררת ביניכן .הייתה סיבה לכל המערך הזה .הייתה סיבה ששתיכן בראתם זאת ...ואנו
מתבקשים לא להיכנס אליה ,עליכן לגלות אותה בעצמכן .אבל הגיע הזמן להבין את הסיפור הזה שלכן ולהבין
שהיא אינה לוקחת ממך דבר ,או את ממנה .ככל שתנשמי זאת פנימה הדבר ישנה את האנרגיה שביניכן,
אולי יגרום ...אולי יגרום אפילו למערכת יחסים קרובה יותר מזו שהייתה לכן בעבר .תודה לך.
שאומברה ) 13לינדה מקריאה( :טוביאס ,למה המזוודה שלי הלכה לאיבוד? )הקהל צוחק(
טוביאס )מצחקק( :כיוון שלחברות התעופה אנרגיות מאוד לא מאוזנות )הקהל צוחק( .לא מדובר בך .את חיה
בעולם של דואליות ,בעולם מלא – איך לומר זאת – באנשים שאינם נוכחים לגמרי בעבודה שלהם ...הם
נוטים לשכוח דברים .לכן ,אל תחפשי כאן משמעות רבה מדי .מדובר פשוט בחיים בעולם של דואליות.
אתם תתמודדו עם דברים שכאלה .לא ,הרוח לא מנסה לומר לכם משהו ,אלה הם פשוט החיים בעולם
האנרגיה הישנה .עכשיו ,מה שאתם יכולים לעשות לפני שאתם יוצאים לנסיעה ,הוא להציב את המטען שלכם
ואת עצמכם במרחב בטוח .אל תקיפו את עצמכם ,תחסמו את עצמכם עם אנרגיה .פשוט הרגישו שאתם
במרחב בטוח .השתמשו בדמיון ,אבל אל – איך לומר זאת – אל תתמקדו בהדמיה מנטלית ...דמיינו שהמטען
נוסע יחד אתכם כל הדרך אל היעד .אנו נשוב ונדבר על כך בעוד שישה ימים ...לכן ,אנו מתבקשים כאן
להזכיר לכם שלא מדובר בהדמיה מנטלית .יש הבדל גדול בינה לבין הדמיון.
אבל הביני שהמזוודה שלך רוצה לחזור אליך עכשיו )צחוק קל( ,היא רוצה להיות אתך )צחוק( .לכן נשמי
נשימה עמוקה והביאי אותה חזרה אל המציאות שלך )צחוק נוסף( ,היא תמצא את דרכה אליך .זה אחד
מהאתגרים ומהקשיים ,שאומברה ,כיוון שאתם נעים לאנרגיה חדשה .אבל בו-בזמן אתם חיים בעולם של
דואליות .האתגר הוא שיש לכם רגל אחת בפנים ורגל אחת בחוץ .אל תחפשו אחר תשובות מסתוריות
וגדולות לדברים הפשוטים הללו ,פשוט קבלו אותם כחלק מהחיים בכדור הארץ הישן .לכן ...פשוט נשמי
נשימה עמוקה ואפשרי למזוודה לחזור אליך .תודה לך.
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זו גם – איך לומר זאת – הזדמנות נפלאה עבורך לצאת ולקנות קצת בגדים חדשים ,מגיע לך )הקהל צוחק(,
אבל את לא אמצת עדיין את ההזדמנות הזאת במידה מספקת!
שאומברה ) 14אישה ליד המיקרופון( :שלום טוביאס .יש לי שאלה אישית למדי שאני מקווה שכולם יפיקו
ממנה תועלת .בגלל האופן שבו העולם המודרני מטפל באנשים זקנים ,לפעמים הם חיים יותר מכפי שהם
אמורים אולי ,ואני לא יודעת ...ובמקרה הזה אני מדברת על אבי .הוא בן  .94בארבע השנים האחרונות המצב
שלו הדרדר מאוד ועכשיו הוא ...אני לא יודעת אם הוא מודע בכלל .הוא מוזן באמצעות צינור בבטנו .השאלה
שלי היא איך ,אם בכלל ,אני יכולה לעזור? האם יש משהו שאני יכולה לעשות?
טוביאס :אין זו שאלה אישית כל-כך .זו שאלה נהדרת ששאלת מתוך אהבתך לאביך ,ובשם כל שאומברה.
את כבר ...את כבר חולקת אנרגיות אהבה נפלאות עם אביך ,והוא מרגיש בהן .הוא יכול להרגיש .אולי הוא
לא מבין את המילים כל-כך טוב ,אבל הוא מרגיש באנרגיות.
המוות הוא ...המוות הוא מתנה ,ממש כמו החיים .אבל בגלל תפיסת החיים ,בני האדם הפכו את המוות
לטרגדיה .הם מאריכים אותו ,הם חווים כאב וסבל במותם .יש פחד מפני מה שיקרה כאשר הם ישחררו ,מה
יתרחש כאשר הם יעברו לצד הצעיף שלנו .יש עבודה רבה בתחום המוות וגסיסה .ואנו אמרנו בעבר ...אנו
עודדנו את שאומברה ללמד קורסים "כיצד למות" .הממ ,זה יעשה כותרות! )צחוק קל( כיצד למות ,כיצד
לאפשר לעצמכם ללכת כך שלא יהיה עליכם לחוות כאב וסבל.
אנו רוצים שתקדישי זמן לבקר את אביך ,לאחוז בידו ,לנשום עמו ולאפשר לו לדעת שהוא אינו צריך לפחד
מהמוות .שתפי אותו מלבך .שתפי אותו מלבך .אין צורך לפחד מהמוות .הזכירי לו שהוא עשה זאת פעמים
רבות בעבר .שזה לא דבר חדש .הזכירי לו ,שתפי אותו אנרגטית ,שהאנרגיה שלך תהיה אתו – האנרגיה
שלנו תהיה אתו – כאשר הוא עובר .והמעבר אינו באמת קשה כל-כך ,אלא אם אתם בוחרים שהוא יהיה
קשה .ידעי אותו שזה הולם לשחרר ,כאשר הוא מוכן .אל תאלצי את הזמן ,אלא כאשר הוא מוכן לכך.
יש כאן – איך לומר – שני נושאים הקשורים אליו .הראשון הוא פחד ,כיוון שיש כמה דברים בחייו – איך לומר
זאת – שהוא מתחרט עליהם ,והוא מפחד שהוא יאלץ להתמודד עם הדברים הללו כאשר יגיע לצד שלנו.
והדבר האחר – איך לומר זאת – יש כמה נושאים רגשיים בלתי פתורים בחייו ולכן הוא נאחז .אבל שתפי
אותו שהולם לשחרר את אלה – בכל עת שירצה .והדבר החשוב ...פשוט אחזי בידו ונשמי עמו .תודה לך.
ושוב ,אנו מעודדים את כל שאומברה לעזור ולחלוק מידע בנוגע לתהליך המוות .אתם יכולים לבחור למות
מתי שאתם רוצים .זה לא חייב להיות תהליך ממושך ,זה לא חייב להיות דבר שנבחר על ידי המלאכים או על
ידי אלוהים .אתם יכולים להגיע לנקודה בחייכם שבה אתם אומרים" :זהו ,אני מוכן ללכת .איני צריך לסבול,
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אני יכול ללכת בשנתי ,אני יכול ללכת בשקט ובקלות" .עצוב לראות את תהליכי המוות הממושכים הללו.
ובאותה מידה ,שאומברה ,אתם יכולים לחיות .אתם יכולים לומר" :אני בוחר בחיים" בכל יום ,והדבר מחייה
את גופכם ונפשכם .אבל ההתמהמהות הזאת ,המוות האיטי והכואב ...הגיע הזמן לשחרר את זה .תודה לך.
שאומברה ) 15לינדה מקריאה( :טוביאס היקר ,ברוך שובך .קיים מכנה משותף לשאומברה ישראלים והוא
שרבים ,כמובן לא כולם ,נולדו וגדלו בקיבוץ .אנו תוהים מהי המשמעות הגבוהה יותר של עובדה זו ,כיוון שאין
ספק שהקיבוץ הוא מסגרת ייחודית .תודה לך בשם כל הקיבוצניקים) .צחוק גדול בקהל ,מחיאות כפיים(
טוביאס )מצחקק( :ניתן לומר שהקיבוץ הוא מהישן ומהחדש .זה משהו שהפירו למדו לעשות לפני זמן רב
מאוד ,להתכנס יחד בסוג של גלות ,בסוג של מסגרת משל עצמם ,ולחלוק אלה עם אלה בתחושה של קהילה.
וזה עבד טוב מאוד ,זמן רב לפני שבאנו בכלל לכדור הארץ.
כעת היא חודשה כדרך לחיות ולחלוק יחד בנסיבות קשות מאוד .אך היא מספקת סביבה שבה אתם לומדים
להכיר משפחות רבות אחרות .לכן ,במובן מסוים ,ניתן לומר שלא היה לכם רק זוג הורים אחד ,היו לכם רבים.
לא היה לכם מורה אחד ,היה לכם שפע של מורים .הייתה תחושה של קהילה ובמובן מסוים ניתן לומר
שהקיבוצים המודרניים – איך לומר זאת – מסייעים ליצור דפוס ,מבנה פוטנציאלי ,לקהילות של אנרגיה
חדשה .גם דרך חדשה להוראת תלמידים.
בזמן הזה בחברה המערבית המודרנית ,ההורים אינם נוכחים בבית או בבית הספר .התלמידים אינם זוכים
לעידוד ,לתמיכה ולאהבה בדרך מזינה .זה ישתנה .זו אחת מהדרכים של האנרגיה החדשה .תהיינה קהילות
אוהבות ותומכות שאינן מבוססות על דת או גזע אלא על הרוח ועקרונות המוסר ,אשר יחלקו את זמן ההוראה
והמשחק עם הילדים ,יעניקו לילדים פרספקטיבה רחבה הרבה יותר .זה סוג חדש של קהילה שכבר מתחיל
להתגשם ,וימשיך להתגשם עוד ועוד ,בייחוד עם שאומברה ...כאשר ההורים ילכו עדיין לעבוד בעיר ,אבל הם
יקדישו זמנים מיוחדים במשך כל השנה שבהם הם יישארו בבית וילמדו את הילדים וישחקו עמם .זו דרך חיים
מאוזנת הרבה יותר ,כיוון שמה שקורה עכשיו עם ההורים שאינם נוכחים ,קשה מאוד לילדים.
הילדים ידרשו שזה יעשה .הילדים ידרשו לגדול בדרך חדשה .כיצד הם ידרשו זאת? הם יתמרדו ...הם
יתקוממו ...על ידי תופעות כגון הפרעות קשב והיפראקטיביות וכדומה .זה יגרום להורים לבחון מחדש את
דרך גידול הילדים .תודה לך.
לינדה :על פי לוח הזמנים של ג'פרי ,זו תהיה השאלה האחרונה ,במידה ותבחר.
טוביאס :בבקשה!
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שאומברה ) 16גבר ליד המיקרופון( :היי טוביאס .האם יש לך מסר עבורי בכל הקשור לשירות הצבאי שלי,
ולחיים בכלל? )צחוק קל בקהל(
טוביאס )מצחקק( :בהחלט .בוא נתחיל עם החיים בכלל )צחוק רב בקהל( .השירות הצבאי הוא פשוט קרש
קפיצה ,הוא משהו שאתה – איך לומר זאת  -חייב לעשות ,לכן השתמש בו כדי ללמוד כל שתוכל .אתה
תפגוש די הרבה – איך לומר זאת – חברים ומכרים בשירות ,שיהפכו לחברים לכל החיים ...יש לך כאן
פוטנציאל לשותפויות עסקיות עם אלה שתפגוש כאן .לכן זו הזדמנות נפלאה.
הממ – איך לומר זאת – אנו מביטים בחיים שלך בכלל )צחוק קל בקהל( .יש לך מתנה אמיתית – איך לומר
זאת – והיא שאתה מצטיין בתחום ההוראה .אתה תשמע עוד על הוראה היום ולכן האזן היטב .אבל היכולת
שלך ללמד ,אתה כבר מתחיל להשתמש בה עכשיו בעבודה שאתה עושה .וזה יגדל ויגדל ויגדל .אנו לא
מדברים על סוג של הוראה מול כיתה .לא על סוג ההוראה המוגבל ,אלא על דרך חדשה לגמרי של שיתוף
אחרים ,סיוע לאחרים ולימוד אחרים .לכן אנו מבקשים ממך להישאר פתוח ,כפי שעשית .לא להגביל את
עצמך עם כללים של אחרים .ולאפשר את ההוראה הזאת ,שיש לך ככשרון טבעי ,לצאת החוצה .תודה לך.
ובכך נענה על שאלה אחת נוספת.
שאומברה ) 17אישה ליד המיקרופון( :אה ...טוביאס היקר .מדובר בקשר שבין אירלנד לישראל ,ואני חשה
בו בעוצמה .תוכל לדבר על כך בבקשה?
טוביאס :בהחלט .הקשר הזה שאת מדברת עליו בין אירלנד לישראל ...יש גם קשרים בין ישראל לוושינגטון,
שם היינו לפני כמה שבועות ...ובין ישראל לפרנקפורט ...בין ישראל לבין כל שאר חלקי העולם .אף-על-פי
שזוהי מולדת היהודים ,לישראל היה חשוב מאוד – איך לומר זאת – לא להישאר יחד כקבוצה נפרדת...
לצאת אל העולם .כך היה ,במשך עידנים רבים ,שהפירו נדדו לחלקים שונים של העולם .וזה היה חשוב מאוד
כיוון שבמשך זמן רב מאוד בודדנו את עצמנו .במשך זמן רב מאוד היינו יהירים מאוד ,בייחוד בימי אטלנטיס.
בודדנו את עצמנו משאר האנושות .הצבנו את עצמנו על כן נישא.
לאחר נפילת אטלנטיס נשבענו שנצא אל העולם ,שנחלוק את עצמנו עם אחרים .בראנו חיבורים ,קשרים עוד
בבית ,כאן לישראל .ואלה קיימים בכל רחבי העולם .יש קשר חזק מאוד בין ישראל לוושינגטון הבירה ,שם
רבים מחזיקים באנרגיה ,גם כן .לכן יש ברית שכזו עם ארצות הברית .יש – איך לומר זאת – צורך גדול
באיזון בין השתיים .אין זה פלא שקיים קשר חזק בין שני המקומות .אחד הדברים שהפירו לומדים,
ושהיהודים לומדים עכשיו ,הוא לא לשמור את עצמם סגורים עוד .לפתוח את עצמם .דומה שבכל פעם שאנו
מנסים לסגור את עצמנו ,להבדיל את עצמנו ולהגלות את עצמנו ,אנו נכנסים לצרות .חשוב שנחלוק את עצמנו
עם שאר העולם ,ושנלמד ממנו ושנעזור לו ללמוד מאתנו.
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היה זה חוסר איזון גדול של העם שלנו ...לסגור את עצמנו ,אפילו בנושא הנישואים .היה עלינו ללמוד ששוב
אין זה הולם להגביל את הנישואים בין יהודי ליהודי .היה עלינו להיפתח לכל האחרים .כשנאפשר ונשתף את
כל השאר באנרגיות שלנו ,ובזרע שלנו ...אז תראו איזון חדש ואמיתי יהיה בעולם הזה .לכן בהחלט ,יש קשר
עם אירלנד .ניתן לומר שהקשר – איך לומר זאת – גם עוזר להביא את האנרגיה הקסומה הזאת ,את אנרגיית
השדונים )לפרקונים( ,כפי שהם מכונים בארץ זו – שחוזרת עכשיו ,דרך אגב .היא הייתה רדומה במשך זמן
רב .אבל עכשיו ,השדונים ורוחות הטבע וה ...מה שאתם מכנים בשם לפרקונים ,חוזרים כדי לשחק .אתם
יכולים לצאת אל היער או אל האחו ,בייחוד לפני שקיעת השמש ,והלפרקונים יצאו לשחק ,אם תאפשרו להם.
בכך ,שאומברה ,הגיע הזמן לקפה ועוגה .הגיע הזמן לעוד נשימה אחת יחד .רבים מכם פקפקו שאתם – איך
לומר זאת – היססו לקבל תשובות או לא הספיקו לקבל תשובות .אנו נעבוד אתכם כדי לענות לכם על
השאלות ,ישירות אליכם ,אם תאפשרו לעצמכם להקשיב.
וכך הוא.

תקשור רביעי

תקשור מסכם

וכך הוא ,שאומברה יקרים ,שאני טוביאס יכול לומר שחזרתי לארץ ישראל ...לארץ הפירו ...למולדתי ולארץ
הקודש) .אתנחתא(
רגע הדממה הזה שאנו חולקים כאן יחד הוא אלוהי) .אתנחתא(
אנו מבקשים מכם להרגיש ולראות את מופע האור שאנו מציגים בפניכם עכשיו ,בייחוד באמצעות קאולדרה,
אבל זה בא – זה זורם – דרך כל אחד מכם .גם אם לא הייתם מסוגלים מעולם לראות את האנרגיות ,ואת
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הצבעים בעבר ,פשוט נשמו ...עצמו את עיניכם לרגע ,פיתחו את הדמיון שלכם .וכשתרגישו שהגיע הזמן,
פיקחו את עיניכם שנית ...וראו אותנו מתערבלים בחדר כאן .סביב הבמה ,סביב קאולדרה ולינדה ...ורוקדים
במעברים אתכם.
המממ ...אתם רואים? זה בטוח להשתמש בדמיון שלכם .הוא היה חסום מזה זמן כה רב .אתם הגדרתם את
המציאות על פי הדברים המוצקים שנמצאים מולכם .אבל המציאות היא הרבה יותר .היא מרחיקה לכת אל
מעבר לכל שהוא פיזי או חומרי .האנרגיות שאנו מציגים בפניכם עתה ...האנרגיות הרוקדות ,הרוטטות,
הקצביות הן אך ורק במרחק של נשימה מהמציאות הפיזית שלכם .אל תאמצו את העיניים שלכם ,את העיניים
הפיזיות .אפשרו ,באמצעות החושים האלוהיים שלכם .אינכם צריכים לנסות ולהגדיר את הצורות או התנועות.
פשוט הרגישו בזרימת האנרגיה.
אנו באים עתה כדי לערוך את טקס השמחה שלנו אתכם .טקס שמכיר בשחרור שנעשה כאן בימים
האחרונים .טקס שמכיר באנרגיה החדשה שהונחה בכם ובארץ הזאת .לכן אפשרו לדמיון שלכם לצאת ...כיוון
שאם הייתה מתנה כלשהי עליה עבדנו אתכם בסוף השבוע הזה ,הרי שהייתה זו מתנת הדמיון .אנו נשוב
ונדבר על כך עם כל שאומברה ,אבל כדי לנוע קדימה עם הדמיון רצינו לחזור ולבלות זמן מה כאן ,אתכם,
שאומברה ...אתכם ,מישראל) .אתנחתא(
לכל אחד מששת האורחים שלנו שבאו בסוף השבוע הזה היה תפקיד ותפקוד ספציפיים .המלאך הנעלה
מיכאל הגיע כדי להביא אמת חדשה ,אמת מורחבת .אין רק אמת אחת ,יש רבות .מיכאל הגיע כדי לחלוק
אמת חדשה .לפתוח שער בתוככם ,שיעניק לכם גישה לאמת ולהבנה גדולות אף יותר של האלוהים ,של
האלוהות ושל עצמכם.
המלאך הנעלה גבריאל הגיע בסוף השבוע הזה ,אחד משישה אורחים ,לתקוע בשופרו לכבוד עידן חדש
לגמרי ...לכבוד אלוהים חדש בתודעת האנושות .המלאך הנעלה גבריאל הגיע כדי לעזור להוליד אלוהים זה,
לא רק בתוככם אלא גם בתוך תודעת הארץ ,אפילו בתודעת העולם .אם תאזינו ,באמצעות הדמיון שלכם,
תוכלו לשמוע עכשיו את גבריאל תוקע בשופר .הוא מנגן צלילים יפים ומלאי רגש) .אתנחתא(
המלאך הנעלה רפאל הגיע כדי לעזור לכם לפתוח שער .לעזור לכם להתגבר על פחדים ישנים שאפשר שיש
לכם ...פחדים מפני היוותרותכם חסרי כול .פחדים שמא תיפגעו פיזית .פחדים שאולי אתם נכנסים לטריטוריה
חדשה ,בתוך נשמתכם ,שהיא מסתורית ,שהיא שונה .אכן ,כך הוא .זו היפתחות לממלכה שלמה חדשה זו
של האלוהות ולכלי חדש זה של הדמיון .לכן רפאל הגיע כדי לעזור לכם להתגבר על הפחדים הללו ...אה,
שעלו במשך סוף השבוע .הם צצו ועלו בשעה שהתכנסנו כך .אצל כמה מכם התעוררו הפחדים כאשר ישבתם
לבד ,או בשעת לילה .רפאל הגיע כדי לעזור לכם להתמיר את האנרגיה של הפחד לאנרגיה של בריאה ודמיון.
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איזיס הגיעה כדי לעזור לכם לקרקע באמת את האנרגיה של הנשיות ,כך שהיא לא תהיה רק תפיסה
אינטלקטואלית או מילים שיוצאות מפיכם .אלא להביא אותה אל תוך רגע ההווה הזה ,חלק מהמציאות שלכם,
כדי שההיבט הנשי לא יהיה נפרד ...כדי שההיבט הנשי לא יוסתר .לאלה מכן המצויות בגוף של אישה ,הייתה
לכם נטייה להסתיר את הנשיות שלכן .אתם חיות בעולם גברי עתה ,ואתן רציתן להחביא את הנשיות בתוך
עצמכן ,כדי להגן עליה .יש לכם זיכרונות רבים מדי בהן נשים וילדים נהרגו .אבל עכשיו זה בטוח לחשוף את
הנשיות ,להוציאה אל תוך המציאות שלכם .וזה היה תפקידה של איזיס.
קוואן ין הגיעה כדי לעזור לכם לנשום .אתם שמעתם במשך כל סוף השבוע ...נשמו ...מממ .זו הנשימה
הפשוטה שמציתה את האלוהות שבפנים .הנשימה הפשוטה שמתמירה אנרגיה ישנה לחדשה .הנשימה
הפשוטה עם קוואן ין שמסייעת לקרקע את כל האנרגיות בהווה .כפי שאנו אומרים לכם" :אל תסבכו את
הדברים" ,שאומברה .הנשימה הפשוטה היא נס בפני עצמו.
בעזרת הנשימה סייעתם לברוא את הכוכבים ,את כדור הארץ הזה .נשימת הרוח ,דרככם ,סייעה לברוא
צורות חיות כאן על כדור הארץ .היא סייעה להביא חיים אל החומר .הנשימה הפשוטה לוקחת אתכם לרמה
חדשה לגמרי של אדם אלוהי הצועד על פני האדמה .אם אי פעם תחושו שאיבדתם את האיזון שלכם ,אם
תרגישו שפחד גובר עליכם ,אם תרגישו אבודים ...נשמו את אותה נשימה פשוטה .אנו אומרים לכם זאת שוב
ושוב ,כדי שתבינו את חשיבות הנשימה ...הנשימה שאומרת לגופכם לבחור בחיים ...שאומרת לאלוהי שבכם
שבטוח כעת לצאת החוצה.
לבסוף ,האנרגיות של מרים ,הידועה גם כמריה מגדלנה ,הגיעו כדי לעזור לכם לפתוח את שער הדמיון
האלוהי .דמיון אלוהי זה אינו ממוקם בחלק מסוים כלשהו של גופכם .הוא אינו משויך לצ'אקרה מסוימת .הוא
חלק מכם ,על כל חלקיכם .הוא בתוך גופכם ושכלכם ורוחכם .אין צורך לנסות לגלות היכן הוא וכיצד לשלוט
בו .הוא פשוט קיים .מרים ,מריה ,הגיעה כדי לעזור לכם לפתוח שער זה ,כיוון שכאן נמצאת אנרגיית הבורא
האמיתית .כאן אתם מתחילים בתהליך הבריאה .כאן אתם מקבלים החלטות בחייכם שמתגשמות אז
במציאות ההווה המורחבת שלכם.
אתם עושים זאת באמצעות הנשימה ,אתם עושים זאת באמצעות האפשור .כאשר אתם משתמשים באנרגיה
של הדמיון האלוהי ,אינכם צריכים לשלוט בה .אתם פשוט נושמים ומפיחים חיים בבחירות שלכם .ואז אתם
צופים בהן מתגשמות ,במציאות שלכם.
שאומברה ,אנו רוצים שלא תסבכו את הדברים יתר על המידה .זה פשוט .שאומברה אחרים מכל רחבי
העולם צופים בכם .האנרגיות שלהם משתתפות בכינוס שלנו .הם יתבוננו בכם כדי לראות איזו השפעה
הייתה לסוף השבוע הזה עליכם .כדי לראות כיצד הם יכולים להביא זאת לתוך חייהם שלהם .עזרו להם להבין
שזה תהליך פשוט .זה פשוט ,שאומברה) .אתנחתא(
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לאנרגיות יש דרך למצוא פתרון בעצמן .קונפליקטים ישנים יחזרו כדי לפגוש אלה באלה וינסו למצוא פתרונות.
היבטים שלכם מגלגולים קודמים יחזרו כדי לנסות למצוא פתרון .האנרגיה תמיד מחפשת אחר אחדות.
באחדות היא יכולה אז לנוע הלאה אל התנסות חדשה .היבטים פצועים שלכם מגלגולים קודמים יחזרו ,יבקשו
פתרון ,קבלה ואפשור .כדי שתוכלו לשחרר אותם אחר כך .אז הם חוזרים ...האנרגיה חוזרת כדי להצטרף
אליכם ברגע ההווה .שוב אינכם סדרה של תקופות חיים אינדיבידואליות .אתם הופכים לכל תקופות החיים
ברגע ההווה ,אתם מבינים.
כאשר הנפש שלכם ,או ה ...כן ,הנפש שלכם פצועה ומשוסעת ,אם התעללו בכם כשהייתם ילדים ,אם בני זוג
או אחרים התעללו בכם בחייכם ...חלקים שלכם התפצלו ונפרדו .הן מתחבאים .הם פצועים מאוד והם מנסים
להגן על עצמם .אבל הם תמיד רוצים לחזור ולהתאחד אתכם .אנרגיה מחפשת אחדות.
אותם היבטים שלכם שנפצעו בעבר רוצים לחזור ,רוצים לשוב ולהצטרף אליכם ברגע ההווה .הם מבקשים
ריפוי .הם זקוקים להזנה .אם התעללו בכם מינית ,חלק זה שלכם רוצה לחזור .הוא אינו מאוזן ,הוא חושש,
הוא מלא בפחד .ויש לו שדים משל עצמו .אבל יותר מכל דבר אחר הוא רוצה לחזור אליכם .הוא צריך לדעת
שאתם מאוזנים וחזקים .אותם חלקים פצועים שלכם צריכים לדעת שאתם הולכים בעקבות לבכם .כאשר
חלקים פצועים אלה שלכם חוזרים ורואים שאתם שלמים ואלוהיים ,אז הם ירגישו בטוחים .הם יצטרפו אליכם.
הפצע ירפא.
אנרגיות מחפשות אחדות .תמיד .כאשר הן שבות ומתאחדות ,הן יכולות להתרחב לטריטוריות חדשות לגמרי.
אנרגיות של הפצעים שאתם רואים כאן בחלק זה של העולם ,הפצעים בין הדתות והארצות השונות ,באמת
מחפשות אחדות .דומה שהן רוצות להילחם אלה באלה ,אך לאמיתו של דבר הן זועקות ומבקשות להתאחד.
הן רוצות לדעת שהצד האחר ,הדת או המדינה האחרת ,שלמה ומאוזנת .הן רוצות לדעת שזה בטוח להניח
את כלי הנשק שלהן ...בטוח להניח את כעסן ...שזה בטוח לרפא את הפצעים שלהן.
הבינו ,שאומברה ,שכל החלקים והפיסות של הפירו ,כל החלקים והפיסות של האנושות ,מבקשים להתאחד.
ממש כפי שכל החלקים והפיסות שלכם מבקשים לחזור ולהתאחד .האנרגיה מבקשת אחדות .הבינו עקרון
בסיסי זה ותהיה לכם הרגשה וחכמה טובות יותר לגבי מה שמתרחש בארץ שלכם .הכל רוצה להתאחד,
אפילו המטען שלכם )צחוק קל בקהל( .הוא לא רצה ללכת לאיבוד ,הוא פשוט התערבב באנרגיה לא מאוזנת.
הוא מבקש לחזור אליך .את צריכה פשוט לפתוח את האנרגיות שלך ,ולאפשר ...להשתמש בדמיון .כפי
שראית ,זה בא אליך.
זה גם העיקרון עליו דיברנו פעמים רבות כל-כך ...זה בא אליכם .האנרגיה תמיד רוצה לשוב ולהתאחד.
השפע רוצה לבוא אליכם .הוא חלק מכם ,חלק שפיצלתם והפרדתם .אבל הוא רוצה לחזור אליכם .האם תוכלו
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לאפשר לו? האהבה ,באמצעות אנשים אחרים ,רוצה לבוא אליכם .אתם הרחקתם אותה מזה זמן-מה .הייתה
לכם אהבה ישנה ולא מאוזנת בחייכם .אתם סגרתם את הדלת בפני האהבה לזמן-מה .אבל האהבה החדשה
רוצה לחזור אליכם בדרך חדשה ,בדרך שונה .היא רוצה לחזור שלמה.
הגוף שלכם אינו רוצה להיות מפוצל עוד ,פצוע עוד .הוא רוצה להירפא .האנרגיה האנושית והאנרגיה
האלוהית שלכם הן פשוט אנרגיות בעלות שני היבטים שונים .הן רוצות להינשא באהבה חדשה .האנרגיה
האלוהית רוצה להיכנס ,וכפי שאתם יודעים ,האנרגיה האנושית רוצה נואשות להיכנס אף היא .כל שעליכם
לעשות הוא להיות במקום בטוח ולאפשר לדבר להתרחש.
שאומברה יקרים ,כל הדברים הללו יתרחשו למרות הכל .האלוהות והאנושיות שלכם יתמזגו .השפע יגיע.
האחדות של הפירו ,ושל האנושות ,תתרחש .הגוף שלכם יחזור לאיזון ,אם תבחרו בחיים .כל הדברים האלה
אכן יתרחשו.
השאלה היא עד כמה תאפשרו לזה להתרחש .האם תאבקו באנרגיות החדשות והמשתנות? האם תמשיכו
לשפוט את עצמכם ולא תאפשרו לעצמכם את מתנת הרוח בחייכם? אתם יכולים להאט את התהליך ,אבל
הוא יתרחש .האנרגיה החדשה תיכנס .הדתות של העולם ישתנו .האיזון שבין אנרגיות הנקבה ואנרגיות הזכר
יתרחש .החכמה תבוא אליכם .יכולות הדמיון והיכולות היצירתיות שלכם יבואו לידי ביטוי.
האם זה יתרחש בתקופת החיים הנוכחית? או בתקופת החיים שלאחריה? או זו שאחריה? זה תלוי בכם .עד
כמה תאפשרו? באיזו מידה תאפשרו לתהליך להתרחש מבלי לשלוט או לדרוש ,אלא פשוט להיות ברגע
ההווה המקודש והמבורך ,נושמים את החיים ,ואז נהנים מכל שמגיע אליכם .זה תלוי בכם .אבל ,שאומברה
יקרים ,זה פשוט .זה יקרה .זה יתרחש .הרוח לא פסחה עליכם .לא הושארתם מאחור .מעולם לא עשיתם
פניות מוטעות בנתיב .לפעמים אתם חוששים ,ואתם חושבים שהדברים הללו לא יגיעו אליכם .אנו מבקשים
מכם לצעוד אתנו עכשיו אל תוך אנרגיה חדשה שמאפשרת לדברים לבוא אליכם ללא המאבק .ללא הסבל.
ללא ההמתנה .הצטרפו אלינו עכשיו ,יד ביד ,עם כל ששת האורחים שנמצאים כאן ,עם כל שאומברה האחרים
שנמצאים כאן ,שמתחברים עמנו ...בואו נחזיק ידיים) .אתנחתא(
המממ ...בואו ננשום כולנו את הנשימה המקודשת העמוקה והמסתורית .בואו נצעד את הצעד הזה אל תוך
האפשור ...אל תוך הזרימה האלוהית ,שבהם האנרגיות יכולות להתאחד ,בדרך חדשה ,בדרך שונה .בואו
נצעד את הצעד הזה שבו אנו מאפשרים לאנרגיות לחזור לאחדות באנרגיה החדשה) .אתנחתא(
מה שעשינו כאן ,בסוף השבוע הזה ,הוא היסטורי .הוא אדיר .באנו לכאן כדי להציב אנרגיה לאלוהים חדש –
לא פחות ולא יותר ! פוטנציאל עבור אחרים כדי שיבינו ,כדי שיוכלו לשחרר את האלוהים הישן .אלוהים
ששופט וכועס ,אלוהים שהוא גבר זקן .אלוהים נאמר שהוא יכול לראות הכל ולעשות הכל ושהוא כל-יכול.
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באנו לכאן כדי להציב אנרגיה חדשה עבור אלוהים חדש .אלוהים מלא בחמלה ,יצירתיות ותשוקה לבטא את
אותה יצירתיות .אלוהים שמוצא הרפתקה בכל רגע חדש .אלוהים מאוזן ,אלוהים אוהב .ויותר מכל ,אלוהים
שנמצא בתוככם ,ובתוך כל הדברים .לא עוד נפרד ושונה.
באנו לכאן כדי לפתוח – על בסיס גלובלי – לפתוח את החותם השישי ,כיוון שהוא היה תקוע מאוד בארץ
הזאת .החותם השישי הוא חותם הגאולה .אנשים רבים כל-כך ודתות רבות כל-כך המתינו למושיע ,המתינו
למשיח החדש ,המתינו לנביא הבא .באנו לכאן כדי לשחרר את האנרגיה של החותם השישי ,לומר שאין צורך
להמתין .האלוהים החדש נמצא כאן עכשיו .האלוהים החדש אינה זקוקה לנביאים שידברו את מילותיה...
אינה זקוקה למשיחים שיצילו את כולם .האלוהים החדש פשוט רוצה להתמזג אתכם ,ולצאת ולשחק .לכן,
שאומברה יקרים ,אנו גם הבאנו את האנרגיה של הפירו לכדי סגירת מעגל .היה זה מסע ארוך עבור אלה
שמכנים את עצמם יהודים .המסע החל זמן רב לפני שכדור הארץ נברא .אנו הבאנו את האנרגיה לכדי סגירת
מעגל – אתם הבאתם אותה לכדי סגירת מעגל – לטובת הבנה גדולה יותר ...וכדי לשחרר אנרגיות קשות
וישנות מאוד.
באמצעות העבודה שעשיתם כאן בסוף השבוע הזה ,הבאתם פוטנציאל לשחרור של קרמה ישנה שמקורה
בימי אטלנטיס .קרמה שהייתה כה עמוקה וכה כבדה בנשמות הפירו שהיא גרמה לדבר הזה המכונה השואה.
היא לא הייתה חייבת להתרחש ,אבל היה זה האירוע וההתנסות שנבחרו .הפצעים כבדים עדיין ,לא רק בארץ
זו אלא גם בארצות האחרות .כאשר צירפנו יחד את האנרגיות שלנו ,אנו סייענו לשחרר את הקרמה הישנה
מימי אטלנטיס ,כך שלא יהיה עוד צורך בסבל נוסף .אין עוד צורך בקורבנות נוספים .יש רק בוראים עכשיו.
אני טוביאס ...וטוביאס הצעיר ,המממ ...המתנו זמן כה רב כדי לבוא לכאן .היה זה מימוש של הבטחה
שהבטחנו זה לזה לפני  2600שנים בערך ,שאנו נשוב ביחד .לא ידענו שזה יהיה כך ,בגוף פיזי אחד .אבל זה
מימוש של השבועה שלנו זה לזה שאנו נחזור .מסע זה היה הגשמה של תקופת זמן קצרה אפילו לקאולדרה,
כאן על כדור הארץ ,כיוון שהוא הסכים להיות הדבר הזה המכונה מתקשר ...שאני אבוא ואדבר ,לא רק דרכו
אלא גם איתו ...כדי שנוכל לזכות בחוויה ,לזכות בהבנה ,לחזור לארץ זו .זו הייתה המטרה שלנו ,זה היה
המסע שלנו ...ואנו עשינו זאת ,יחד )נרגש(.
קאולדרה הגשים את התחייבותו ואת הבטחתו ואת חלומו ,וכך גם אני .לכן כעת ,יחד ,אנו בוחרים לעלות
לרמה שונה ...של רוח ואנוש העובדים יחד .אנו לא רוצים אפילו לקרוא לזה תקשור .זה יהיה שיתוף .זה יהיה
שיקוף ,הקרנה של אנרגיה .אתם תראו בימים הבאים שוני בסוג העבודה שאנו עושים יחד ...קאולדרה
ולינדה ,וכולכם ,ואני )נרגש( .כיוון שעכשיו ,על פני האדמה יש תודעה של אלוהים חדש ...ואנו יכולים לעבוד
יחד ,בדרך שונה ,באנרגיה חדשה לגמרי) .אתנחתא(
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ובהחלט ,כפי שקאולדרה אמר קודם לכן ,אנו נשמח מאוד לחזור לאזור זה ...בקרוב .אנו מכבדים את כולכם
על שבראתם את האנרגיה והמרחב עבורנו כאן .וכפי שאתם יודעים ,לעולם אינכם לבד בעבודה שאתם
עושים.
וכך הוא.
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