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        קריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלות

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

כאשר אתה ? "משלים"או באמצעות , "מטפורי"למה אתה מדבר לעתים קרובות כל כך באופן , קריון: שאלה

מדוע שלא תיתן לנו פשוט ". סיפורים בתוך סיפורים"ו, שנם רובדי משמעותאתה אפילו אומר שי, עושה זאת

 –משותפת -בריאה"הרגע קראתי את התקשור שלך , לדוגמה? האם אתה מסתיר משהו? את הסיפור ישירות

ברור , עבורי, והמידע היה, אני אדם אינטליגנט ואינטואיטיבי. 2002,  לספטמבר21-מה" לשיר במקהלה, הסבר

ללא מטפורות או משלים שמחייבים , בטוח שיש סיבה שאתה לא נותן את המידע באופן ברור וישיר. כמו בוץ

  ?מהי הסיבה. אותנו לנחש למה באמת אתה מתכוון

  

, בכל ההיסטוריה? מדוע כתבי הקודש דומים כל כך: הרשה לי להתחיל בכך שאשאל אותך זאת: תשובה

אתה חייב גם , לכן כאשר אתה שואל זאת את הקריון. יםאלוהים דיבר אל האדם באמצעות סיפורים ומשל

  .לשאול את השאלה הזאת לגבי כל התקשורים ורוב הכתבים הקדושים

  

אנו מנסים במקום זאת לגלות לכם את . המחשבה שאנו עשויים להסתיר משהו היא מצחיקה מאוד, בנוסף

במקום לתת לכם משהו ! ה לא מובןיהי" הסיפור באופן ישיר. "סודות החיים בתוך מבנה הדואליות שלכם

אנו מעניקים לכם מרקם עשיר של סיפור במסגרת , שבוודאות ייפול על רצפת ההגיון והאינטלקט שלכם

תוך " להתחבר"דבר זה מאפשר לאלה שהחליטו ללכת אל מעבר להבנה שלהם . ההבנה והממדיות שלכם

אפילו נתנו לכם תקשור ששמו . ים רבותזו תפיסה ישנה מאוד והיא הוסברה פעמ. שימוש באלוהות שלהם

  ".ניתן להסברה-להסביר את הבלתי"

  

שניתן , "הבן הסורר"היא דומה למשל . היא תפיסה שניתנת לכם מחוץ לזמן ולמרחב שלכם" לשיר במקהלה"

 שנים השתמשו 400אפילו הנביאים שלכם רק מלפני . אך הובן באופן שונה, ברשותיות רוחנית אחת

אתם תהיו מסוגלים , דות כדי לנסות ולתת לכם תפיסות עתידיות כך שכאשר יגיע העתידבמטפורות ובחי

  !פרותממוסנוסטרדמוס דיבר בחידות . להשתמש בהן

  

המשמעות היא שיש מציאות שנמצאת מעבר למה שאתם רואים או מה ? "לשיר במקהלה"מה המשמעות של 

בה לאנרגיות שאתם לא התחלתם בחקור או ממדים ומגי-היא רבת. שאתם יכולים אפילו להתחיל להבין

רק באופן חלקי בגלל , אבל זו גם מציאות שהיא אתם". דרכו של האלוהים"זוהי . שאתם חשים שאינן קיימות

אך , שהוא אני נסתר, אם אתם מתחילים להתחבר לעצמי הגבוה שלכם). אנשים אלוהיים(הדואליות שלכם 

מדברת פשוט על תפיסה שהיא בלתי " המקהלה. " ניתן להסבראז אתם יכולים להשתמש בבלתי, שיודע הכל

. אינכם יכולים לברוא לבד. ומגיב להרמוניה של רטט, תפיסה האומרת שהכל מחובר להכל... ניתנת להסבר

כדי לברוא " למצוא את התו ההרמוני שלכם"ו, לכל שאר הדברים" להתאים"אתם זקוקים לתפיסה של הניסיון 

  !ם חייבים להבחין במנגינהאת. חיים טובים יותר

  

אתם יכולים לדמיין את , אם אתם מבינים את התפיסה ללא החלקיקים הבלתי ניתנים להסבר, בינתיים

אתם יכולים להיות חלק ממשהו שנמצא במרחק שנים מגילוי רוחני . עצמכם בתוך דבר מה שעדיין לא התגלה

  .ואפילו להשתמש בו באופן אינטואיטיבי... ממשי

  

אנו מנסים להציב את המידע שלנו במסגרת ההתנסות ? אתה רוצה שנאמר לך כאשר אנו מתקשריםאז מה 

כפי שציינת , "הסיפור ישירות"אם היינו נותנים לך את , אולם. האנושית כדי שתוכלו להבין אתה תפיסות
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שפה ותפיסות , במילים... אוכל נמליםזה יהיה כמו להסביר את פעולת מנוע הבערה הפנימית ל, שעלינו לעשות

  ?זה מספיק ברור. שעדיין בלתי נתפסות אפילו... שאפילו לא ידועות עדיין

  

במציאות ובהתפתחות הרוחנית , אינטליגנציה ואינטואיציה היא יחסית להתנסות האנושית שלכם עצמכם

מה של ההיסטוריה הייתה מלאה באנשים אינטואיטיביים ואינטיליגנטים שנעו מרמה לר, בכל הזמנים. שלכם

אם היינו נותנים מחשבון מדעי אלקטרוני לאדם אינטואיטיבי ואינטליגנט מההיסטוריה שעדיין לא גילה . הבנה

ממדית אמיתית לאדם -אם היינו נותנים את הנוסחה לפיזיקה בין? מה הוא היו עושים אתו, את המתמטיקה

עושה חברה ללא ידע על חשמל עם מה הייתה ? מה הוא היה עושה אתה,  שנים600אינטואיטיבי וחכם לפני 

זה קשור לאבולוציה רוחנית ! קרוב לוודאי שהם היו זורקים את הדברים לבוץ? טרנזיסטור או נורת חשמל

אתם אוהבים להאמין שאתם . הדברים הללו באים ברובדי של גילוי במשך הזמן. ולהתפתחות של המודעות

זה פשוט . ם להאמין שאתם נמצאים בקצה שרשרת הידעאתם אוהבי. מודעים לחלוטין ומספיק כדי להבין הכל

  ? זוכרים. כדי להפוך זאת למבחן, אתם נתתם לעצמכם מגבלות אתה. לא כך

  

תוך כיבוד העובדה שאפשר ותהיה לכם די , המשימה שלנו היא לתת לכם סיפורים ברמה שתוכלו להבין, לכן

הנסיעה שלכם למקומות שאינכם " רכבי"לים הם המש. ידוע כדי ליישם אותם אפילו היום-אמונה רוחנית בלא

ממש כמו האדם , אתם יכולים להשתמש במטפורות כדי להניע את המנוע ולצאת לנסיעה. יכולים להבין

משהו , המציאות שלו היא שכאשר הוא נוסע בדרך זו או אחרת. שמשתמש ברכב מבלי לדעת כיצד הוא פועל

הוא , בי הפיזיקה של דרכי הפעולה הפנימיות של הרכב המורכבללא כל הבנה לג. הוא יגיע למקומות, יקרה

  .נוסע ממקום למקום במהירות ובנוחות

  

במקום זה הם רוצים לראות שרטוט מלא של המנוע לפני שהם . אבל יש כאלה שלא רוצים לעשות זאת

זה , לפעמים. חייםעבור אדם אחר הוא גילוי רוחני ושינוי , "בוץ"לכן מה שעבורך הוא . נוסעים למקום כלשהו

  . עוזר לשנות את הרטט של הפלנטה עצמה

  

, בהיותי מודע לכך שפקפוק הוא עניין אצלי. תודה לך על ההוראה שלך ועל שנגעת בלבי, קריון היקר: שאלה

. איני יכול אלא לשאול את השאלה הזאת שמנקרת בראשי זה זמן מה ואני משתוקק לקבל את תשובתך בנושא

האם אני מאפשר או האם אני : תף תשובה לשאלה האמיתית אך הטיפשית לכאורה שליבמשו-אז בוא נברא

  אמסטרדם–. תודה לך בעבור תשומת הלב והאכפתיות? עצלן

  

משותפת היא תמיד בכיוון -מי אמר שבריאה! במשותף פקפוק-אתה בורא. לא זה ולא זה, אדם יקר: תשובה

  .הידיעה עד כמה אתה עוצמתי היא המפתח. ו דיכאוןואפיל, במשותף חשכה ושליליות-רבים בוראים? אחד

  

, מה מצחיק-יש בכך דבר? במשותף משהו בכלל-האם אתה מאמין שאתה יכול לברוא: תחילה ענה על זה... לכן

אומרים , כמה מכם מגבירים אותה בכל יום. חושך או אור... במשותף את המציאות שלך-בכל יום אתה בורא

  !ולמעשה לה כיוונים וזמן סיום, " תצליחו לעולםלא"למבנה התאי שלכם שאתם 

  

אזי , אם לא? האם אתה מאמין שמה שאתה חושב ועושה יכול ליצור תגובות בחומר ובמבנה התאי שלך עצמך

אזי אתה גם , אם אתה כן מאמין שאתה יכול לשנות את החומר. ואתה בראת אותה היטב, זו המציאות שלך

ולכן אין זה , אלפים עשו זאת. ומר ועושה כדי לשנות את המציאות שלךמבין שניתן לתכנן את מה שאתה א

  .מסתורין
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" כלום"האם , אם רק תשב שם ולא תעשה דבר. ממש כמו התעמלות) לכן שאלת! ('עניין'גם עצלנות היא 

, תהיה אשר תהיה, האנרגיה של המציאות שלך, במקום זאת. לא, התשובה היא לרוע המזל? תהיה התוצאה

מוח ללא כיוון . גוף בצרות ימשיך בדרך הצרות שלו ויבנה על תרחיש זה עד המוות. את עצמה ותמשיךתחזק 

אלא על ידי , לעתים קרובות לא רמה המעוצבת על ידי הכוונה שלך, יגיע לרמת המודעות השכיחה ביותר

  .הכוונות של הסובבים אותך ועל ידי האנרגיה המשפיעה שלהם

  

זה האדם שקרוב לוודאי שינסה לעשות " ?האם באמת אני יכול לשנות דברים: "למבורך הוא האדם אשר שוא

  :הנה כמה עצות מסייעות! זאת

  

הנה . וכך היא נכנסת הישר למבנה התאי שלך, בקול רם כדי שאוזניך ישמעו אותה, התחל בכל יום במחייבה. 1

ואני אברא את כל מה , וית שליאני בראתי את המציאות העכשו. אני חלק מהבריאה: "הצעה למחייבה שכזו

היום אני בוחר להאט . היום אני בוחר להעלות את המודעות שלי. לכן שהיה הוא מעשה ידי. שאחווה בעתיד

היום אני מורה למבנה התאי שלי . יום שלי-ולברוא אלוהות בחיי היום, את שעון ההזדקנות בתאים שלי

  ".בכל מקום אליו אני הולך,  שלו בכל הדבריםאני בורא איזון. לרטוט על פי הכוונתי והוראותיי

  

אל , אפילו ברגעי השפל שלך! את כל מה שאתה אומר" שומעים"התאים שלך ! לעולם אל תכה את עצמך. 2

". אני שלו בעוצמתי. אני מודה לרוח שנתנה לי את היכולת לדעת שהכל זמני: "במקום זה אמור. תעשה זאת

  .זה אכן יקרה. מחלה תתקן את עצמהאז חכה שהמטוטלת של הדיכאון או ה

  

. הדואליות שלך בנויה להיות מוטה בדברים אלה! עשה זאת, גם אם אתה מפקפק בכך שאתה מביא לשינוי. 3

ממש . האינטלקט שלך יעבור להילוך גבוה כאשר הוא רואה דברים משתנים בחייך. הנח לתוצאות לתמוך בך

  !לא תפקפק עוד, אותכאשר אתה מתחיל לראות תוצ... כמו בהתעמלות

  

, האם יש לך תמיד נקודת מבט גבוהה, כוונתי? "אהבה"האם אתה תמיד נמצא במצב של , קריון היקר: שאלה

  ?כל הזמן? כלפי עצמך, אהבה עמוקה ורבת חמלה לכל היש

  

. וזהו הטבע הבסיסי של כולכם, זה נחבא בדואליות שלכם! והבדיחה הקוסמית היא שגם אתם! כן: תשובה

בייחוד אלה שדומה שלבם קשה ושאינם , כן שקשה להאמין בזה כאשר אתם רואים את הסובבים אתכםיית

  .לכל אדם בחירה חופשית. המציאות היא שזה מה שהם בראו. חשים כל חמלה

  

העפעפיים . Qהמכונה ) BEFE) bio-electric field enhancementלאחרונה קניתי מכשיר , קריון היקר: שאלה

. דבר שגרם למשיכה קבועה של השרירים באזור העיניים שלי, תר על המידה בעת ניתוח עינייםשלי נמתחו י

אז קראתי בספר הראשון של קריון שיש להתרחק ! הטיפולים במכשיר תיקנו בעיה זו שנמשכה שנה תמימה

,  או לאכעת אני מבולבלת ואיני יודעת אם הטיפולים האלה טובים. מגנטי-מכל דבר שמתערב בשדה האלקטרו

  !אנא תגובתך!! אפילו כאשר המכשיר כבר עזר לי לפתוח בעיית בריאות שקודם לכן לא ניתן היה לפותרה

  

את שילבת את כוח הכוונה שלך עם מכשיר המתוכנן להגביר את ההדמיות ! מה שעשית הוא מצוין: תשובה

השדה המגנטי של הפלנטה אנו מלמדים איזון באמצעות הבנת השבכה הקוסמית אנו מלמדים ש, זכרי. שלך

  .הזאת היא אזור נוחות עבור הביולוגיה שלכם
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או ,  הייתה להתרחק משדות מגנטיים תועים שעשויים להפריע בתהליכי החיים הנורמליים שלכםאזהרהולכן ה

אנו . תלוי בנסיבות, מגנטים יכולים להביא לרפא או להזיק. אלה שבהם אתם משתמשים כדי לעזור לעצמכם

  !ם שתהיו מודעים לנסיבותרק רוצי

  

תהיתי אם יש סיבה מדוע סרטי הארי פוטר . אבל אולי גם מעניין, טיפשיזה יכול להיות , קריון היקר: שאלה

  .תודה לך? ושר הטבעות זוכים לתגובה שזכו לה

  

הסיפורים הללו עוסקים . אפילו לא הטיפשי, שום דבר שמתרחש עכשיו אינו מקרי? אז שמת לב לכך: תשובה

ומגדירים את האור והחושך באופן , הם מכינים את הבמה לבחירה משמעותית. באופן מעמיק בחושך ובאור

ולשרטט את הקו , המורכבות" לרדת מגדר"הם מייצגים תשוקה בעת הזאת אצל כל האנושות . ברור ביותר

ת למצוא מקום הם מייצגים את התשוקה של כל האנושו. בחול לגבי מה שנכון לבני האדם להתקיים יחדיו

  .שבו האויב מוגדר בברור

  

הם פותחים קופסה שקודם לכן נשמרה . נראות-אנרגיות בלתי, הם גם מייצגים ומכירים ברמה מעודנת ביותר

... האם יש דבר כזה כמו כוח אפל? נראית-האם בני האדם יכולים להיות בעלי עוצמה בלתי. תחת המיטה

נמצא לפתע , מה שבעבר שויך למיתולוגיה או לרוחות רעות? ץשנוצר אפילו על ידי אחרים על כדור האר

אלה . מה שנראה במשלים כשכיח-זה גם דבר.  שלכםבידורבחזית כחלק ממשלים ואלגוריות לטובת ה

, בסיפורים? שמתם לב". השטן"עם האנרגיות האלה במקום לברוח מהן ולקרוא להן " עובדים"בסיפורים פשוט 

  !כן.  יש צד טובמיסטיאפילו ל

  

סימן שכדור הארץ נשמט מידי ... רבים חשים שהפופולריות החדשה הזאת של הסיפורים האלה היא מסוכנת

שהגיע הזמן להוציא את הדברים הללו מקופסת הבורות השחורה ... אחרים רואים בדיוק ההפך. האלוהים

כול להבין שהכל הולם בן האדם המבחין י, אפילו באלגוריה, כאשר הכל חשוף, אז. ולראות אותם כפי שהם

אין עוד דברים . אפילו הדברים החשוכים נראים, כאשר האור נדלק. כאשר מדובר בצמיחה ובהבנה רוחניות

  .מסתוריים מתחת למיטה

  

אבל הבינו שהם מייצגים יריעה של התנסות , השתמשו בהבחנה שלכם כאשר אתם רואים דברים אלה

  .והתשובות עשויות להפתיע אתכם, מה אמיתי ומה לא:  היאהשאלה. שחלקה הוא מיתוס וחלקה לא, אנושית

  

משהו ... רמפואולזכות בניצחון אנושי , נראים של עידן זה-זו אכן התשוקה שלכם להילחם בכוחות הבלתי

  .וכך הוא מתחיל. זה קרב בין הישן לבין החדש. שתמיד אמרנו שהוא פוטנציאל שלכם

  

זו שאלה שהטרידה ובלבלה אותי . חד לא הצליח להשיב לי עליהשאף א, יש שאלה אחת, קריון היקר: שאלה

  . מאוד אודה לך אם תוכל לתת לי תשובה שאוכל להבין. מזה זמן רב

  

למה לעטות את ? למה זה הכרחי? אני לא מבין את המטרה של האתגר האנושי? למה אנו נמצאים כאן בכלל

  ?בכלללמה כל זה קורה ? צעיף השכחה שעה שאנו בצורה האנושית

  

אתה שואל . ונענתה פעמים רבות מאוד בשנים שחלפו, שאלה זו נשאלה פעמים רבות מאוד, אדם יקר: תשובה

לעולם לא נתעייף לענות . וגם זוכה לכבוד יותר מכל, זו שאלה שנשאלת יותר מכל, אולם! על משמעות החיים

  !עליה
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, ככלות הכל? נכון, אזי יש דבר מה נסתר, נךובאת לכאן מרצו, חלק מאלוהים, אם אכן אתה נצחי. חשוב לרגע

כל זה צריך להתחבר ? מדוע סבל האנושות וכל התלאות? מדוע קיימת הבחירה החופשית? מדוע שתעשה זאת

  .מנקודת מבט רוחנית, ונסתר, לדבר מה מדהים

  

תחילה אתה ב? הרוח אינו יכול להשיג/האם יש משהו שאתה יכול לדמיין שאלוהים: הנח לי לשאול אותך זאת

! אלוהים הוא בעל דעה קדומה: התשובה למעשה היא זאת. אלוהים יכול לעשות הכל". לא", עשוי לענות

... לכן כאשר יש מצב ביקום שבו יש להחליט ללא דעה קדומה זו. אלוהים הוא בעל דעה קדומה של אהבה

, במקרה זה. ישנה שיטה, הנמצא מחוץ למודעות האלוהים, בתוך מגרש משחקים נייטרלי וללא דעה קדומה

  . 'כדור הארץ'היא מכונה 

  

האם משמעותו ? האם תהית מה משמעותו? "כוכב הבחירה החופשית היחיד: "האם שמעת מעודך את הביטוי

המשמעות היא שזוהי הפלנטה היחידה . כמובן שלא? שכל שאר הפלנטות שעליהן חיים אינן יכולות לבחור

להכיר ) 1(הם היחידים בעלי העוצמה והיכולת . לבחור את רמת הרטט שלהםשבה יכולים בני האדם ) לרגע זה(

כדור הארץ הוא , ברגע זה. להשתמש בו כדי לשנות את המציאות של כדור הארץ) 2(-ו, במקור הרוחני שלהם

  .  הפלנטה היחידה המאוכלסת ביצורים אלוהיים

  

אבל אינם עושים הרבה מעבר , אים והולכיםהוא מסביר מדוע חוצנים ב. נתנו לכם מידע רב בנושא זה בעבר

הם יכולים ( אתכם להזדווגהוא מסביר מדוע חוצנים רוצים ). לדוגמה, כמו לנחות ולהראות את עצמם(לכך 

הם חשים ) הם אינם יכולים! (את העצמי הגבוה שלכם" לשבט"הם מנסים ). אך לא רוחנית, מבחינה ביולוגית

הוא מסביר מדוע יש ). הומור קוסמי הסובב את הדואליות שלכם(ולים והם אינם יכ, בעוצמה האדירה שלכם

הסיכויים להתפתחות חיים ). לרוב הפלנטות בעלות החיים יש מערכות שמש בינריות(לכם רק שמש אחת 

והדבר , לכם יש רק אחת". אזור החיים"ולפוטנציאל פלנטרי רב יותר ב, גבוהים בהרבה כאשר יש שתי שמשות

  .ויים פחות וניתנים לאיתור לחיים אחריםהופך אתכם לגל

  

לכן אם אתם חייבים . זה רק מבחן של אנרגיה ורטט. אבל זה לא מבחן שלכם, אם תרצו, קראו לזה מבחן

החווים את , אתם הבוחנים המתנדבים. זה יותר מדויק. לא במבחן, "ניסוי"אמרו שאתם ב, לקרוא לו בשם

זו גם המשמעות . באים והולכים, יכם בעוד אתם באים והולכיםאך הדבר נסתר לחלוטין מעינ, כדור הארץ

שהיכולות הרוחניות שלהם , משמעות הדבר היא שכולכם יצורים אלוהיים". נבראו כשווים"המרכזית של 

  .מה שאתם עושים אתן הוא שמשנה את המציאות שלכם ואת המציאות של הפלנטה. שוות

  

? ירצה בן אדם לחזור בכלל, סבל ועצב, חיים של תלאות- תקופתלאחר, מדוע: מה נוסף לחשוב עליו-הנה דבר

. אתם רואים את התמונה הגדולה יותר, כאשר אינכם כאן. אני יכול? תוכלו להסביר מדוע! אבל אתם חוזרים

  .להמשיך לחוות ולסייע במבחן האנרגיה הזה... כאשר אינכם כאן אתם משתוקקים לחזור ולעשות עוד

עם איום הארמגדון ושעה שרוב הנבואות ? מדוע חזרתם לתקופת החיים הנוכחית: הענו לי על השאלה הבא

או (אתם חושבים שזה היה במקרה ? מדוע בחרתם בזמן מסוים זה כדי לחזור, "הסוף"מנבאות לכם שזה יהיה 

האם אתם ? מדוע. אחדים מכם אף חיכו כדי לבחור זמן מסוים זה! לא? )סוג מסוים של עונש... גרוע מכך

השתוקקתם לחזור , במקום זאת. התשובה היא לא? חושבים שבחרתם לחזור בזמן הזה כדי למות מוות נורא

על ידי טובי הנביאים " נכתבים"הדברים ש. אתם מבינים שאין כל עתיד קבוע, מצד שני! ולשנות את כל זה

  .שלכם הם רק פוטנציאלים למה שעשוי להתרחש המבוסס על האנרגיה של הרגע
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ובאנרגיה , מדובר ביקום חדש. אך הנסתר ברמה המודעת, ידוע לכל"... סוד גדול"ם חייבים להבין שיש לכן את

היכן . מדובר בכדור הארץ המספק תשובה ללא דעה קדומה לשאלה האוניברסלית הגדולה. ההתחלתית שלו

  ?מה תהיה התוצאה, כאשר המדידות הסופיות יילקחו? תתמקם האנרגיה

  

כולם . כל הנביאים שלכם אמרו לכם זאת. המדידה הסופית הייתה אמורה להיות עכשיו: עכשיו זה משתפר

כעת בראתם . וזזתם מנתיב הנבואות הישנות, אולם אתם שיניתם את הדברים". קץ הזמנים"קראו לזמן שלכם 

או לכו ומצ! הוכיחו זאת לעצמכם. מחוץ לטווח של כל נבואה שאי פעם ניתנה, מה חדש שלא היה צפוי-דבר

הן לא , לא? האם הנבואות של העידנים התרחשו. אינכם יכולים. נבואה המתארת את המצב הנוכחי שלכם

  .ולכן אתם יושבים כעת במקום שבו נמשך המבחן, לכן השתנתה הרשת. התרחשו

  

מה שאתם עושים ברגע זה ידוע . מה שיקרה על כדור הארץ ישפיע בסופו של דבר על החיים ביקום חדש שלם

ומדוע רבים כל כך מקבלים , זו הייתה הסיבה לכל ההוראה. 'הצעיף'ם בצד האחר של מה שאתם מכנים לכול

מסר מרומם המאתגר אתכם להמשיך הלאה ולמצוא פתרונות למה שקודם לכן היה ... עכשיו את אותו המסר

  .ולמעשה לגלות את אלוהותכם... פתיר-בלתי

  

שבו , היה זה שינוי ממדי אוניברסלי. הוא לא היה. שלכם" גדולהמפץ ה"זו גם הסיבה מדוע דיברנו אתכם על 

ומה , אך יש היסטוריה רוחנית עשירה וגדולה על האופן שבו זה קרה. ברגע אחד, ה מכלוםלכאורהכל נברא 

  . זה כבר סיפור אחר... אבל, אתם הייתם כאן גם למען זה. הייתה האנרגיה ההתחלתית

  

התאים שלכם עצמכם , בעוד אתם מתעלים לרטט גבוה יותר. הבהשל אלוהים היא א" הדעה הקדומה"

  .מתחילים לשמוע חלק שמח זה בעל הדעה הקדומה

  

  .לכן אנו אוהבים אתכם כל כך

  

קריון נתן . אינגלנד- בניו2001הרגע קראתי באינטרנט את המידע שקריון נתן בנובמבר , קריון היקר: שאלה

אז הוסיף שהוכחה בלתי ניתנת להפרכה לקיומה של אטלנטיס ו, זמן מתוארכת מדויקת לאטלנטיס-מסגרת

לא ידעתי על איזו קבוצה . אמנות-אתה אמרת חפצי. זה לא מה שאני קורא בספר התשיעי. קיימת בארקנזס

  ?תוכל להרחיב. ת מכיוון שלא הרחבתשנוי במחלוקשל אנשים דיברת אבל חשבתי שזה יהיה הרבה יותר 

  

לאורך כל , ראיתי את הציפורים עפות במעגלים. חופי-על אגם הקשור לאזור פנים, אני חי על המים, כמו כן

  ?רגיל-בלתי. היקפו של האדם במשך זמן ארוך בערך בשתים או בשלוש לפנות בוקר

  

אף על פי שזה מה (אינה רק עיר " אטלנטיס"דע ש, ראשית. אל תשער השערות אנושיות לגבי העבר: תשובה

אבל אל , שלב אותן כרצונך. הנה העובדות הפשוטות. וזו מודעות,  זו פילוסופיה.זה גזע). שרבים חושבים

  .תגביל אותן למיתולוגיה שאתה מכנה כעת בשם אטלנטיס

  

כמה . היא קיימת כחפצי אמנות על הפלנטה הזאת.  שנים10,000-יש הוכחה על כדור הארץ לגזעים בני יותר מ

מכיוון שכדור הארץ , מידע זה אינו מציין מיקום. פשוט. נזסמהם הקרובים ביותר לפני השטח נמצאים בארק

, הוכחה אמפירית... במקום זאת הוא נותן הוכחה. השתנה מאז שהציביליזציה המקורית הייתה כאן

. ושלמעשה אין לכם הבנה בנוגע לשאלה מתי החלה האנושות, שההיסטוריה הנוכחית שלכם אינה שלמה
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והמדע פותח הרבה מעבר למה , תאמינו התקיימו שאינכם נותנים להם כל דתות וגזעים, יבשות היו מחוברות

  .שאתם עשויים לצפות

  

חפצי האמנות שאותם ניתן . ואפילו תפיסת המערכת השמש שלכם הייתה ידועה, נושא הניווט היה מובן

רה היא ההסת. דבר לא יצמח מגילויים אלה, אם זה ימשך. חלקם נמצא והם מוסתרים כעת. לחשוף יראו זאת

  .ותו לא, בגלל פחד

  

ויזכו בלגלוג בגלל הדעה , אחרים ימצאו חפצי אמנות אלה ויציגו אותם בפני העולם. מאוד? שנוי במחלוקת

אבל הבינו שבסופו של , צפו לזה. הם יפנו לכיוון השני, אפילו עם ההוכחה. הקדומה העצומה של מה שלמדתם

  .אז ספרי הלימוד יתחילו להיכתב מחדש. היא תמיד מנצחת. היא תנצח, כאשר די אנשים יראו את האמת, דבר

  

. תרחישי הנדידה שלהן עוקבים אחרי דפוסי הרשת הישנה ששוב אינה קיימת. הן מבולבלות? לגבי הציפורים

  .הן פשוט לא יודעות לאיזה כיוון לעוף. או שהן לא ישרדו, צרו מקלט עבורן

  

זה , אם מישהו אומר את שמך בקול רם. ש לי בעיה עם השם שלךאבל י, אני אוהבת אותך: קריון היקר: שאלה

כל (מאז שהבנתי זאת תהיתי כיצד ישות כמוך ]. cry-onבאנגלית " [המשיכו לבכות"נשמע אותו הדבר כמו 

  ?תוכל לעזור לי בבקשה. יכולה לשאת שם כזה שמביע נבואה עצובה כל כך ברטטים של שמה) שהוא קריון

  

זה ? האם הנחת שקריון הוא רק עבור אלה הדוברים אנגלית. ההשערה היא המולכת בךשוב , יקירה: תשובה

  ] שפות15-קריון מתורגם כיום ל. [לא משמעות, הנושא אנרגיה, צליל-שם שהוא שם

  

עשי ניסוי נוסף וראי ? האם חשבת שבכי עשוי להיות עבור אלה הבוכים משמחה, אולם אפילו באנגלית

  .הדמעות הן אלה שאנו מזילים בשמחה בגלל מה שאתם עושים, קום זאתבמ. שהעצבות אינה שייכת

  

תודה לך על שאתה חולק את קריון ). 2002נובמבר (המפשיר -הייתי בתקשור שבניו, קריון ולי היקרים: שאלה

אני בוכה ממקום עמוק מאוד , פעמים רבות בעת קריאת הספרים שלך: אני חייבת לשאול! עם רבים כל כך

  .בתוכי

  

ישבתי כשדמעות , ברגע שקטע התקשור החל. כשישבתי על הרצפה מאחור, המפשיר-שתי מאוד בנוח בניוח

מדוע אני מבלבלת , קריון. כמו שקורה כשאני קוראת) כיסיתי את פני כדי שאף אחד לא יראה(זולגות על פני 

  ?את האהבה עם העצבות

  

איך . וש רגע זה בעת מפגש קרוב עם הרוחזה שכיח בהתנסות האנושית לח, כמו בתשובה הקודמת: תשובה

  ?איך אוכל להפריד את האנרגיות הרבות כל כך ממילים רבות כל כך? אוכל להתחיל ולתאר זאת

  

יש את אהבת אדם לאדם במערכת . יש עד שבע מילים, בשפות אחרות. יש מילה אחת לאהבה, באנגלית

וכל , זה נמשך עוד ועוד.  יחסים של אם ובתבמערכת... במערכת יחסים של אח ואחות... יחסים של אהבה

  . אך יש לכם מילה אחת. אחת שונה

היא . זו אחת ממערכות יחסים העוצמתיות ביותר? מה בנוגע למערכת היחסים של האדם עם העצמי הגבוה

ובכך יש שמחה שכן התאים , יש היזכרות, כן. משלבת את אהבת האם לילדה עם אנרגיית חמלה של איחוד
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יש גם הולמות אדירה למה שמתרחש למעשה בחדר כאשר אתם יושבים . דעים מה נמצא בצד השנישלכם יו

שבה מארחי השמיים יושבים פשוטו כמשמעו עמכם ... זה דומה לסקירה של הכל. ומאזינים וקוראים

  .אך זוהי התחושה מכיוון שהדמעות זולגות בקלות רבה כל כך. לא. עצבות. ומחזיקים את ידכם

  

ום שבו אימהות יולדות את ילדיהן וראו את הדמעות זולגות על פניהן בפעם הראשונה שהן מחזיקות לכו למק

ראו כיצד הן אינן מסוגלות לשלוט ברגשותיהן ובוכות ובוכות בעודן מביטות בעיני שושלת היוחסין . בתינוקן

  .זו שמחה. לא? עצבות: אז שאלו. שלהן עצמן

  

  ?האם הוא קיים.  לגבי מקדש ההתחדשות בעולם של ימינואני פשוט סקרן, קריון היקר: שאלה

  

מקדש . אבל זה אינו בניין ומעולם לא ישוב ויהיה! כן. התשובה עשויה להפתיע אותך, אדם יקר: תשובה

א "כפי שתואר בטקסטים קודמים שלנו הוא התרשים של היכולת שלבני האדם לשנות את הדנ, ההתחדשות

 הניתנות על ידי מערכת הרשת החדשה והמציאות הרוחנית החדשה על שלהם באמצעות היכולות החדשות

  .כדור הארץ

  

כל מה שהוצג כמכני באותם טקסטים קודמים הוא כעת אינטואיטיבי ואפשרי באופן אינדיבידואלי באמצעות 

  .ושליטה אישית בשניהם היא המתנות החדשות של הרוח, ריפוי והארכת החיים הם הנושא. כל אדם ואדם

  

אבל בתהליך של בריאת הדברים הללו בתוך , לעתים רחוקות אנו מדברים עליו. כאן גם הומור קוסמייש 

חיים ודפוס -ותספקו אורך, אתם תחזירו לאחור למעשה את ההיסטוריה האנושית, ממדי שלכם-א הבין"הדנ

משמעות אך שהשתנה במשך שנים רבות כדי לספק את הדואליות שלכם עם , בריאות שתוכנן בכם במקור

  . חדה יותר

  

ומאפשר תובנה גדולה יותר בנוגע , הצעיף מורם קלות. יש כבוד רב למה שמתרחש כעת על הפלנטה שלכם

  .וכן מספק רשות לחכמה שתחדור ותגיע להמונים, "החיים"למשמעות האמיתית של 

  

 לנו גם שיהיה אמרת. 2003אמרת לנו שהרשת עומדת להתייצב ושהדבר יקרה עד מארס , קריון היקר: שאלה

האם משמעות הדבר שעלינו לנסות . זה חכם לא להתחיל שום דבר חדש אלא אם אנו רוצים בטיפוס קשה

וממתין שאעשה , יש לי תחושה ששינוי גדול עומד להתרחש בחיי? ולהימנע משינויים גדולים בחיינו עכשיו

  .את הצעד הראשון

  

וכן גם תחושת דחיפות כאשר למעשה אין ,  אחוזיםחוסר סבלנות הוא טבע האדם במאה, אדם יקר: תשובה

מדוע שלא תיכנס מיידית , "הצעד הבא"או לגבי , כאשר אתה מקבל מידע לגבי הפוטנציאלים שלך. דחיפות כלל

רוב בני האדם חושבים שמשמעות הדבר ברגע , במקום זאת? את מסגרת הזמן" תראה"ו" עכשיו"למודעות ה

הם אינם רואים כל תוצאות , וגרוע מכך. גיות שהן פשוט פוטנציאל עתידיאז הם נעים לקראת אנר. זה ממש

כמה ". אז עכשיו אני יודע שטעיתי. ניסיתי וזה לא עבד, ובכן: "ואומרים לעצמם, )מכיוון שאין זה הזמן עדיין(

  !עצוב

  

,  דחוףשהוא" מרגיש"מה שאתה , במילים אחרות! המשותפת-לפעמים על המציאות להשיג את הבריאה, זכור

  .עדיף יהיה לחכות שלושה חודשים... וכן, הירגע. יש זמן. אינו דחוף
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סקרו פוטנציאל גדול זה והתחילו להיכנס לקצב התזמון של , "ניסו ונכשלו"עבור אלה הנמצאים בקטגוריה של 

 חלק זה. במידה ודומה שהוא לא תואם לאופן שבו אתם חשים שעליו להיות, אל תשליכו דבר שניסיתם. כל זה

  ]2003התשובה תוקשרה בינואר . ['מה'כמו גם ' מתי'לדעת ... מהתובנה והמודעות האנושית החדש

  

הרגל משמעותו עשיית דברים ללא מודעות או ? כמה בחיים הוא הרגל פשוטו כמשמעו, קריון היקר: שאלה

   .  תודה? יש לך עצות טובות לשינוי מהיר? "פרוייקט הרצון החופשי"ללא הידיעה של 

  

החיים שלך ילכו , אלא אם תבקש באופן פעיל לדעת יותר על כך: התשובה היא זו! איזו שאלה נהדרת: תשובה

  .זה עד הסוף" הרגל"בעקבות 

  

אור חשים שהוא -הוא כה חזק שאפילו עובדי. 'חוזה'אתה נולד עם חותם שרבים קוראים לו : זה עובד כך

, הם כורעים על ברכיהם ומבקשים עזרה כדי להגשימו. שלםמשהו שיש לכבד מאוד ולפעול על פיו באופן מו

  !ומעולם לא מבינים שכל העבודה כולה של עובדי האור היא לשנותו

  

את הגזע , אתה בחרת את ההורים שלך. עמו בחרת להגיע. אם תרצה, חוזה זה הוא אפוא רק חוזה התחלתי

קרמת העבר שלך היא חלק . הביולוגיות שלךהמוקדמות -ואפילו את התכונות והנטיות, את המדינה שלך, שלך

אבל לעתים קרובות אתה , זה מורכב. גם הם שם" התנסויות של גלגולים קודמים"ומה שאתה מכנה , מכל זה

אימהות , מוזיקאים, זה מה שדוחף את בני האדם לקראת תשוקה להיות אמנים. מרגיש בו ברמה התאית

  .זה כוח עוצמתי. או אפילו פושעים, ואבות

  

  .זה רק הרגל... ו

  

יש לכם בחירה חופשית לעקוף אותו בכל . הוא יגשים את עצמו במידה שבה תתמידו בו, אם לא תעשו דבר

  !אבל רבים מכם לא מבינים שתמיד הייתה לכם בחירה חופשית גם לבטל אותו, דרך שתרצו

  

-אורח... תחלתית הזאתכאשר הם ביטלו את האנרגיה הה? מדוע. רבים מהלכים כיום לאחר ששינו את שמם

הם . אצל רבים השתנתה עקב כך התשוקה! הם חשו שיש להם חיים חדשים, )ההרגל(חיים שלא התאים להם 

-הבין" הגה"הם נתנו לעצמם רשות לקחת שליטה על ה. וכעת הם דבר אחר, למדו כל חייהם להיות דבר אחד

  !ממדי של ספינתם שלהם

  

חסלו את הנטיות המוקדמות הביולוגיות של המשפחה האנושית . שכתבו את העבר. א שלכם"שנו את הדנ

  . זה מה שאנו מלמדים אתכם לעשות, כל זה לא רק שאפשרי. שלכם

  

. אמרת שאנו נמצאים בדואליות ושתמיד נהיה, " הסבר–בריאה משותפת "בתקשור ששמו , קריון היקר: שאלה

  ?האם לא נצא מהדואליות, ותאם אנו משיגים את מעמד ההתעל". תמיד"אני מבולבל בנוגע ל

  

התעלות מושלמת תהיה עזיבת כדור הארץ ". ההתעלות"אל תתבלבל בבואך להחליט מהי , אדם יקר: תשובה

המאפשר לך את היכולת לברוא את חייך הבאים , מה שיש לך הוא רשות לרטט של התעלות. וחזרה הביתה

. עם מודעות גדולה יותר, ל בדואליות קלה יותראב, זה עדיין מתרחש בדואליות. תוך שאתה נשאר באותו גוף

זה סיפור ההתעלות האמיתי כפי שאנו מלמדים ". המסע הביתה"ומס בספר 'קרא שוב את סיפורו של מיכאל ת

  .אותו היום
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קונרד סטפן מאוניברסיטת קולורדו טען , פרנסיסקו בסוף השבוע שעבר-בכינוס בסן, קריון היקר: שאלה

מצביעים על כך שפי שניים קרח נמס בקיץ האחרון , צפוני והקרחון הענק בגרינלדשצילומים של הקוטב ה

הוא לא יכול היה לומר באיזו מידה שינויי האקלים הטבעיים הם שאחראים לכך בניגוד . 1992מאשר בשנת 

  ? האם מגמת ההמסה תמשיך להתגבר. להשפעת בני האדם

  

 הבאנו לכם מידע על הפוטנציאל של השינויים 1989בשנת . אתם רואים האצה גיאולוגית. כן: תשובה

  .כעת אתם עדים למעשה לאירוע זה. בייחוד לגבי מזג האוויר, הגלובליים

  

התחממות , אבל אתם רואים כתוצרים של דפוסי מזג האוויר הפיזי, כל זה הוא בתגובה למודעות האנושית

זה לא מה שאתם ? ע מתרחשת ההתחממותאבל האם תוכל לומר לי מדו, זה נראה כך, כן. גלובלית וכדומה

בסופו של דבר אתם . האוקיינוסים מתחממים והדבר נגרם על ידי התגברות הרטט של כדור הארץ. חושבים

  .ולא לאטמוספירה, זה קשור לכדור הארץ. תראו זאת כאשר תגלו את כל פתחי המוצא החדשים

  

למדענים שלכם , כאשר כך יקרה. ם לייצב את זההמודעות שלכם יכולה ג. המודעות שלכם החלה בכל זה, זכרו

  ?מדוע זה נעצר: תהיה חידה נוספת

  

אולם זוהי שאלתי , מעולם לא כתבתי לפרסום רוחני או הייתי בקשר עם ארגון רוחני בחיי, קריון היקר: שאלה

שים רבים אף על פי שאני יודעת שהרבה הדרכה תידרש על ידי אנ: השאלה שלי היא זו. השניה בתוך שבועיים

" לעזוב את העמדה"האם נהיה מסוגלים , כאשר הרשת תושלם, בעשורים הבאים ושהעבודה עדיין לא הושלמה

  ? !)בעקבות סנכרון כמובן(אושר ושלווה , של הרמוניה" תאים"שלנו ולהיות עם אנשים הדומים לנו כדי ליצור 

  

  ...בתקווה שזה יקרה

  

זה ? אזי מדוע יש לך את התובנה כאילו כן היית? את אומרת, חנימעולם לא היית בקשר עם ארגון רו: תשובה

  .והשאלה שלך עונה על משהו שעדיין לא תוקשר, מידע תאי

  

  .כן? התשובה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         והפיל שמתחת לשולחן והפיל שמתחת לשולחן והפיל שמתחת לשולחן והפיל שמתחת לשולחן2003200320032003

  לי קרול מאת

  סמדר ברגמן: מאנגלית
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תקבלו .  הנושא החםזה? ומדוע לא. כמעט כל מאמר שתקראו בימים אלה יעסוק בוודאי בשנה החדשה

או לפחות תתכוונו לנסות לעשות (ותפתחו פרוייקטים ישנים ) או ישנות(תנסו שוב דיאטות חדשות , החלטות

  . סוג של מתן כבוד להתחלות חדשות–לברך את השנה החדשה בדרך זו , זה טבעו של האדם). זאת

  

: זו אמרה ישנה שמשמעותה) ו אוליתשאל(? מה זה". פיל מתחת לשולחן"יש , שעה שאתם עושים זאת, אולם

, דמיינו קבוצה של אנשים שלא מכירים אלה את אלה טוב כל כך". אך לא מדברים עליו, דבר מה ברור וידוע"

על הפיל ... על מזג האוויר ועל כל נושא חוץ מאשר, הם מדברים על האוכל. שאוכלים יחד ארוחת ערב

כולם מדברים על הכל לבד . חבר יהודי לארוחת הערבחשבו על נערה קתולית שמביאה . שמתחת לשולחן

, סלחו לי: "... או מקובל לומר, נכון או נימוסי-אבל זה לא, כולם יודעים מה המצב! מאשר על הברור מאליו

  "?אבל הוא לא יהודי במקרה

  

 יש ,באמצע החגיגות והצהרת הכוונות וקבלת ההחלטות. יש לנו פיל אורב, בקרב כל הברכות לשנה החדשה

תלוי בהשקפה שלכם , למעשה זהו פיל בעל חלקים רבים. זה שם וזה אמיתי. משהו גדול שממשמש ובא

  .עדיין יש שם פיל, עבור אלה שאינם רוצים לצלול אל תוך המטפיזיקה. ובמודעות שלכם לעניינים מטפיזיים

  

 עצומים לאלפי הרסקשיים ו, רהפעולה תיצור צע, נכון-נכון או לא? אולי בעודכם קוראים אנו כבר עושים זאת

לעתים קרובות אני סוקרים את העניין סקירה כללית שמונעת מאתנו את הפרטים . זה תמיד ככה. חיים

אבל אנו מודעים לכך שמלחמה תמיד עוסקת בבני אדם . הדבר מסייע לנו להתמודד כהומניטריים. המכוערים

ותקוות , משפחות משתנות לעד,  חיים מתנפצים.או סובלים בדרכים שוברות לב, הופכים נכים, שנהרגים

זה משנה רטט , מבחינה רוחנית. הדבר יוצר אנרגיה שמשנה את הפלנטה, מבחינה מטפיזית. וחלומות נשברים

האם ביקרתם פעם באתר . יכולות לעבור שנים עד אשר תטוהרנה האנרגיות שנוצרו מהקרב. של אזור שלם

דומה שזה קרה ? וחשתם את האנרגיות שם, או ממלחמות האינדיאניםאולי של מלחמת האזרחים , קרבות ישן

, יש בה גם כבוד, כן. היא מלאה בצער. אני הייתי בצרפת וחשתי את האנרגיה בנורמנדי ובחוף אומהה! אתמול

 . אפילו שהדבר הוביל לפתרון מלחמת עולם, אבל התחושה העיקרית היא צער

  

שינוי . סוף-ה את השינוי האדיר באנרגיה הפלנטרית הפוקד אותנו סוףהוסיפו לפיל ז, אם אתם מטפיזיים, כעת

עוד שינויים קרבים והולכים עם השינוי האיטי . עוצמה-הרשת הושלם והעבודה של קריון נעה להוראה רבת

ואנו ניצבים למול כמה חודשים נוספים , !)האמינו בכך(הילדים שלנו ממשיכים להשתנות . של רשת הקריסטל

  .ודאות לפני שתתרחש התייצבות הדרגתית-של חוסר

  

מכה "ממתינים ל, אולי אתם חרדים! ברוכים הבאים למועדון? אולי אתם מאלה שהרגישו עייפים כל הזמן

אלה הם קרוב לוודאי התחושות השכיחות ביותר של עובדי אור רבים בכל ! ברוכים הבאים הביתה? "הבאה

  .שונההרבה מזה קשור למעבר לתרחיש . רחבי העולם

  

: הנה מה שאני אומר? שתו כוסית אבל אל תעזו להביט מתחת לשולחן, קדימה? נכון, אבל הפיל הוא פיל גדול

ואולי לקרוא לה בשם ולקחת אותה , אלא גם לומר שלום לחיה, מה דעתכם לא רק להביט מתחת לשולחן

  .היא שייכת לכם לגמרי. אתם יצרתם אותה, אתם מבינים! לטיול

!" מעולם לא רציתי בכך. אני לא יצרתי מלחמה או את הבעיות שאני רואה על הפלנטה! וווא ":תאמרו אולי

בדרך כלשהי זה ". אני אפילו לא הצבעתי בשבילו: "אחדים מכם משליכים את האחריות מכם והלאה ואומרים

אולי זה , ןכ!). אולי אפילו בשמונה השנים הבאות( אתכם מכל מה שיעשה בארבע השנים הבאות לפטוראמור 
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אבל אתם כן הסכמתם לבוא לפלנטה הזאת בזמן הזה כדי להיות חלק , נכון למודעות האינדיבידואלית שלכם

אתם . המשנות את ההיסטוריה של הפיל שלפניכם, "ירידה זו מהגדר"נתתם רשות לתכונות ה. משינוי מדהים

?  רשות לשלום על פני האדמהזוכרים כאשר נתתם. מחדירים את הכוונה ואת הרטט שלכם לפלנטה הזאת

ואתם מהווים חלק גדול , זה מה שקורה עכשיו, ובכן? ניתן לפתירה-זוכרים כאשר נתתם כוונה לפתירת הבלתי

  . התכוננו לעבוד. לא? האם חשבתם שאתם יכולים לשבת בפינה שעה שזה מתרחש בחדר השני. מזה

  

. כסף גדול משנה למעשה את אחיזתו בחברה. רהתאגידי ענק מתמוטטים בגלל נושאי יוש". גיזום"זה נקרא 

ואפילו , בגלל נושאי יושרה ישנים" בוקס באף"אחת מהדתות הגדולות והמכובדות ביותר על הפלנטה חוטפת 

שוברות במקום זה מנהיגים , פוליטיות" פליטות פה"הצהרות שנחשבו בעבר ל. הפוליטיקה מתחילה להשתנות

אתה מתכוון שהחברה האלה צריכים להתחיל לקחת ברצינות את מה . "יהםשהיו פוליטיקאים מקצועיים כל חי

יש פשוט יותר מדי צירופי . חשבו שוב? אתם חושבים שכל זה מקרי אולי). ת הפתעהנשימ. (כן" ?שהם אומרים

, הוא חלק מהשינוי, בפחד או שלא בפחד, וכל מה שאתם רואים, הפיל של השינוי האנושי הוא אמיתי. מקרים

  .י שעליו רשום שמכםהשינו

  

... שלחו אור למשרד הסגלגל וכן גם לאלה המשתופפים בפחד בביתם במדינות רחוקות, אם יש מלחמה באוויר

ראו את השינויים בפלנטה שלנו . מרגישים שגם להם אין שליטה על שום דבר... מחכים לפצצות שיפלו

! קחו בעלות על הפיל ושלטו בו. המתוכנןושעשויות להיות קצרות מ, מתרחשים בדרכים שאינן כה הרסניות

או תחושו שזה מעבר ליכולת השליטה , אל תעמידו פנים שהיא לא קיימת. האנרגיה שלכם מביאה לשינוי

  . ואתם במקהלה הזאת, פיל השינוי יגיב למודעות האנושית. שלכם

  

הוא מייצג זמן על . תותכננתי ובניתי או, כמוכם, אני. תדעו מדוע, אם תראו אותי מטייל עם הפיל שלי

ואין זה (עתיד הפלנטה אינו יצוק בבטון . ושאף ישות ביקום ייעדה מראש, הפלנטה שלנו שאף נביא לא חזה

  . תלוי בכם, הצבע ואפילו השם של הפיל שלכם, הגודל). משנה מה אמרו לכם

  

הוא ידרוס , דים ממנואם אתם מפח. אתם מקבלים עליו בעלות, אז אם אתם קוראים לו בשם ומבלים עמו זמן

אז אתם מעניקים לו עוצמה לחפש אחר רמת האנרגיה שלו במקום לקחת שליטה ולהפיק באמצעות . אתכם

  .יכולת הבריאה המשותפת האדירה שלכם

  

מוכן להגיב לאנרגיה , גם הוא שם, בכל מקום שאני נמצא]. מקום, נקודה[ספוט . אני מצאתי שם לפיל שלי

  .שלי

  

  ,שנה טובה

  

  רוללי ק

  

  

  

  

        דיבור ישירדיבור ישירדיבור ישירדיבור ישיר

  תקשור חי של קריון

  באמצעות לי קרול
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  2003,  לינואר12

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

  .אני קריון מהשירות המגנטי, יקירים, ברכות

  

  ]אתנחתא[

  

כמה מכם היו . איני מתכוון לאורות שכאן. מכיוון שכמה מכם צריכים היו לראות את האור משתנה, חיכיתי

שכבר הוכן , זרמנו לתוך מקום זה, ות את השינוי בצבע שהתרחש כאשר נכנסנו לכאןזקוקים לאישור כדי לרא

  .בקפידה על ידי אלה היושבים בכיסאות

  

האם ייתכן שאלה המדברים מהצד .  כוונתי לתקשור–תמיד יהיו אלה שיפקפקו שדבר כזה יכול להיות , כן

אך לא כך היה . התשובה היא כן? ל כל כךהאם ייתכן שזה ק? למפגש כגון זה, האחר יכולים לבוא לכאן כך

אלא עברה , )לא התפרקה, לא( קבוצה שכעת המשיכה בדרכה – שנים 12קבוצה ספציפית זו הקדישה . תמיד

  .לתחום אחר של איזון אנרגיה

  

: וכמה מכם עשויים לומר, זהו מידע מתוקשר". וכך זה מתחיל"השותף שלי החליט לקרוא לפגישות השנה 

השארית עשויה להימשך עוד שלושה , כן. הרשת התייצבה, ראשית, ובכן" ?מה מתחיל? דש ושונהמה ח, ובכן"

אך לא נוכל כלל להתחיל . הדברים לא מתרחשים במהירות ברמת הרוח, זכרו]. 2003עד סוף מארס [חודשים 

אנרגיה  ל–חגיגה מכיוון שאתם אפשרתם לדבר שכזה להיות . בהוראה מבלי להיכנס להלך רוח של חגיגה

זו שהצגנו ,  מטרה נעה זו של מודעות רוחניתלסבול, לכמה מכם,  שהייתה לכם הסבלנות–חדשה על הפלנטה 

: כמה מכם רצו להרים ידיים בחשכה ולצעוק. המטרה לא הייתה ברורה לעתים. בפניכם לפני עשור או יותר

היינו . ואנו שמענו אתכם, ואנו היינו שם!" עשיתי כך ואחרת; הבעתי כוונה. ניסיתי. אני לא מבין! אלוהים, או"

היינו שם בכל . ואת מילות הצער, היינו שם כדי לשמוע את מילות החגיגה והשמחה. שם בכל פעם שזעקתם

  .גם כן, אנו היינו שם. אפילו כאשר תהיתם אם מישהו מאזין, פעם

  

. לכאן קשורה לעמידות שלכםרגליים שכזו בעוד הפמליה זורמת -אחת הסיבות מדוע יש חגיגה שכזו ורחיצת

, אינכם חוששים לצעוד ממקום למקום, אתם מגדלורים המעגנים אנרגיה, )אתם קוראים לעצמכם(עובדי אור 

מאמינים שהכל הולם ושיש סיבה לכל , אתם מחזיקים שלום בלבכם, אכן. יודעים שכמה מכם יזכו בלעג ובבוז

  .הדברים

  

האם . שאתם תשבו בכיסאות האלה, הפוטנציאל תמיד היה שם. םולכן אנו חוגגים לפני שאנו מלמדים אתכ

האם אתה חושב במקרה עיניך מונחות על דף , קורא? האם אתם חושבים שאתם כאן במקרה? אתם מאזינים

הייתה פמליה . וכך גם אלה הסובבים אותי, אני הייתי שם כאשר זעקת לאלוהים, קורא, אני מכיר אותך? זה

במאסטריות , לא מדובר רק בהתעלות. אתה יודע, כך הם פני הדברים. רגעיך החשוכיםשהחזיקה בידך ב, לצדך

  ?אבל מה בנוגע לעכשיו. יש גם הרבה מזה, כן. או במסתורין

  

אז . והיא הייתה, אמרנו לכם שקבוצת הרשת תהיה מעורבת. והיא השתנתה, אמרנו לכם שהרשת תשתנה

. שההוראה תתחיל בסביבה יציבה של הרשת המגנטיתאמרנו לכם . והם עזבו, אמרנו לכם שהם יעזבו

אך לא במידה שאתם חוויתם , היא תמיד נעה,  זאת אומרת–המגנטיות של כדור הארץ תמיד הייתה דינמית 

אשר יסבירו , אם יכולתי לתת לכם מילה אחת או אפילו מונח פשוט. עשרה השנים האחרונות הללו-בשתיים
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אנו מדברים על צעיף אשר בורא את . התרוממות". התרוממות: "תי אומרהיי, מה התרחש בעשור האחרון הזה

  .והאנרגיה של כל שמתרחש על הפלנטה הזו מרימה אותו מעט, הדואליות שלכם

  

? מדוע זה הכרחי, קריון: "יש ששאלו. אנו מדברים בחידות ובמשלים? נכון, אנו מדברים במטפורות ללא הרף

מטפורות הן לעתים קרובות הדרך היחידה . ולים לחדור מבעד לצעיף זהמכיוון שאינכם יכ" ?מדוע זה נחוץ

וכאשר אתם מתחילים לבחון . ממדית שעה שאתם נמצאים בממד הרביעי-באמצעותה תוכלו לקבל הבנה בין

אך באנרגיה . ואתם יודעים מה ניסינו לומר, "הה-אה"אז אתם מקבלים את חוויית ה, את המשלים והמטפורות

  .הצורך בכךפוחת , החדשה

  

אתם , אפילו כאשר אתם בוחנים זאת באופן פיזי ולא באופן מטפורי. האנרגיה החדשה הרימה את הצעיף

אם חלק ממנו ? הלא כן, אינכם רואים בברור, מבעד לצעיף הזה. רואים צעיף ביניכם לבין כל שאר הדברים

אז בואו נתחיל באנרגיה החדשה ? נכון, אזי אתם רואים ברור יותר, מתרומם ומגלה מה נמצא בצד האחר

  ". דיבור ישיר"ונכנה מסר זה בשם , עם קבוצת המאזינים והקוראים הזאת] 2003[בשנה החדשה , הזאת

  

מכיוון , עדיין יהיו משלים ומטפורות, כן. בואו נאפיין תקשורת שיכולה להיות ברורה יותר? לא, הגיע הזמן

מסוגלים לראות אתכם , בצד האחר של הצעיף, א שאנואך אחד הדברים שאתם תגלו הו. שחייבים להיות

  !אנו עומדים לצדכם? האם חשבתם על כך מעודכם. בבהירות רבה יותר

  

זוהי אנרגיה , במקום זה. אין זה מקום". במקום כלשהו"הוא לא יהיה , אם הייתם יכולים להגדיר את הצעיף

לפתע אנו כאן כדי . מעצמכם... קה אתכםהיא מרחי.  כל תא בגופכם–דינמית המקיפה את עצם מודעותכם 

  . וכעת הגיע הזמן למעט דיבור ישיר, הצעיף הצטמצם, לומר לכם שבמשך השנים האחרונות

  

זוהי ". האם"היום אנו נציף מקום זה באנרגיה של . איני יכול להתעלם מכך! הבה נתחיל בכך שנחגוג אתכם

 –בפעם האחרונה שתקשרנו , למעשה,  גילינו לכם–תיארנו באוזניכם בעבר . שהיא נשית, אהבה ללא תנאי

אתם יכולים להתייחס לכך ? נכון, זהו דיבור ישיר. שהאנרגיה השלטת של קריון הייתה נשית מאז ומעולם

הפמליה שאני מביא לכאן רוחצת את כפות . אך זה מסביר הרבה בנוגע לדברים שקראתם והרגשתם. כרצונכם

. וכמה אפילו מתחתיכם, וכמה ניצבים מעליכם,  שאתם קוראים ומאזיניםחלקם עומדים לצדכם שעה. רגליכם

  .ממדי-כזה טבעו של הביקור הבין

  

מה מתרחש ? נכון, אתם יושבים באנרגיה המאופיינת על ידי חרדה? בני אדם יקרים, מה אתם חווים עכשיו

מה ? מדוע זה התרחש?  זהאך היכן ההולמות בכל. חלו שינויים, אולי בעודכם קוראים זאת? במזרח התיכון

הפוטנציאלים שנתנו לכם כל השנים הללו ? איך זה משתלב עם כל מה שלמדתם שעשוי להתרחש? המשמעות

להיסטוריונים יהיה משהו מיוחד לומר על זמן זה . לא הכל כפי שהוא נראה כאן?  איך זה משתלב עמם–

הרצונות והתקוות של אלה הנמצאים . רחש לגבי מה שבאמת מת– בייחוד לכם –לא הכל התגלה . בהיסטוריה

מעתה , אתם מבינים. בסופו של דבר, אך הכל יתגלה. גם כן, אפילו במשרד הסגלגל לא נחשפו באמת לעיניכם

  . הניחו לי לספר לכם מה קרה. והלאה אין זה אפשרי לשמור את הדברים הללו בסוד

  

שות הטובות הן שהארמגדון שלו ציפיתם החד.  שאתם שיניתם את המציאות שלכם1989אמרנו לכם בשנת 

אף על פי שכבר היו , אולי לא מלחמה פיזית, כן. החדשות המאתגרות היו שאתם תחוו מלחמה. לא יתרחש

. זו תהיה מלחמה בין האנרגיה החדשה לבין האנרגיה הישנה על כדור הארץ. לא. לכם שתי מלחמות מאז
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הניחו לנו לדבר אליכם , ובכן. אך שאתם תלחמו בה, שונותאמרנו לכם שהיא תגשים את עצמה בדרכים רבות ו

  .אבל הם לא תמיד ברורים,  דברים שאמורים להיות ברורים לכם–דיבור ישיר 

  

        האפקט האנושי חברתיהאפקט האנושי חברתיהאפקט האנושי חברתיהאפקט האנושי חברתי

  

יש יותר בני אדם על : חשבו על הדברים האלה. גם אלה החוקרים את נושא החברה אינם שוקלים זאת עדיין

כדור הארץ שילש את האוכלוסייה שלו , בחמישים השנים האחרונות. שהיו אי פעםכדור הארץ ברגע זה מכפי 

, החברה שלכם הייתה צריכה להסתגל לכך? נכון, המקום צפוף יותר.  יותר בני אדם מגיבים ליותר בני אדם–

אך ! ךאפילו מתלוננים על כ... מבחינים בכך,  השנים הללו כאן50חלקכם בילו את , למעשה. ואתם יודעים זאת

האין זה הגיוני לחשוב שעם יותר ויותר בני אדם המנהלים אינטראקציה אלה ? מה היה הנושא החברתי השלט

האין זה הגיוני שתבראו מערכת ? סוף לכיוון קיום סוציאלי יותר-המבנה החברתי היה נע סוף, עם אלה

  . אבל זה לא קורה? משותפת אשר תשרת עניין משותף ותאפשר לדברים לעבוד

  

את הטוב ביותר לרוב "ממשלות שדומה שהציעו ! המערכות שכללו מרכיבים אלה התמוטטו, למעשה

אתם . הביטו סביב? אז מה נוצר. המודעות של אותן מערכות לא נתמכה על ידי האנושות. התמוטטו, "האנשים

. ורמיםנותרתם עם מערכות על כדור הארץ שבהן פרטים נתפסים באופן אינדיבידואלי בגין מה שהם ת

האין זה עומד , כעת. מחוץ למודעות הקבוצתית, מערכות אלה מעודדות את המשתתפים לחשוב למען עצמם

ברגע . אבל אף אחד לא הבחין בכך, כך הוא, כן? בניגוד לאינטואיציה עבור אוכלוסייה המסתגרת בתוך עצמה

הן המשגשגות ביותר על , אפילו הערצה, עצמית-עצמי ובהגדרה-המערכות אשר תומכות בערך, זה ממש

  .הפלנטה

  

היא מודעות של , אפילו בארצות שאינן מוכנות להודות בכך, המודעות המופצת ברחבי הפלנטה

. אין עוד אדם כמוני; אני ייחודי; אני מיוחד: "והם אומרים, בני אדם מתעוררים מן החשכה. אינדיבידואליות

זו תופעה . והרי לכם דיבור ישיר... ות וזה יפיל עודזה הפיל ממשל. זה בכל מקום". אני אחשוב איך שארצה

וזו רק תופעה אחת מתוך תופעות רבות שנראות מנוגדות לאינטואיציה של , אוניברסלית על הפלנטה הזאת

  .שכן אנו מלמדים אתכם שאתם חלק אינדיבידואלי מהבריאה, אך זהו היבט רוחני. אוכלוסייה גדלה

  

        קנוניהקנוניהקנוניהקנוניה

  

מה -הנה דבר.  שנים אחורנית20, 15הרשו לי לקחת החזיר אתכם . דבר דיבור ישירכעת הרשו לי להמשיך ול

היו , ואנו מדברים על העולם התרבותי כולו, במשך זמן רב מאוד: שדיברנו עליו לאחרונה בנוגע לעניין אחר

 לאזרח דברים רבים הוחבאו בפינות ובחרכים בנוגע למידע הנגיש. סודות רבים לגבי דרך פעולתם של הדברים

. אויבים יכולים להסתתר מאחורי אבנים בנתיב שלכם ואתם לא תראו אותם לעולם. הפשוט של כדור הארץ

הם יכולים לחרוש . והם יכולים לחרוש מזימות כנגד עצם חייכם, הם יכולים להצטופף במקומות חשוכים

 מה אתם משלמים בעבור ואפילו, הבחירות שלכם, מזימות כדי לגרום לכלכלה שלכם להתנהל בדרך מסוימת

הם רבי כוח ויש להם . הם יכולים לחרוש מזימות כדי לגרום לכדור הארץ לעבוד בדרך מסוימת. כל הדברים

  . אולם הם מייצגים מודעות שתלטנית ותאוות בצע מאוד, הם אנושיים מאוד. השפעה רבה

  

לפו החוצה במידה מספקת שמועות על קיומם ד. התכונה העיקרית שלהם היא שהם נמצאים תמיד בחשכה

הם ממציאי הצופן ואלה שמשכו . הם הקבוצה הסודית. Illuminati- אלה הם ה. שתאפשר להם להיקרא בשם
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מעולם . הם לקחו את השווקים הפיננסיים שלכם ושלטו בהם. הם יזמו בחירות. בחוטים של מצבכם החברתי

האם ? זה אמיתי: " רבים מכם עשויים לשאול.אך זהו דיבור ישיר, לא דיברנו על כך קודם לכן בתקשור חי

 יציבות לגבי דברים –ת בנוגע לדברים זהוהאם שמתם לב לכך שהייתה . התשובה היא כן" ?ייתכן שזו אמת

כמו אוניה . הם שלטו ברוב הדברים. נחשו שנית. דבר טוב... אתם חשתם שזהו רק מצב יציב יותר? בעבר

  .הם ניווטו את הקיום שלכם לתוך כיסיהם, גדולה בנתיב שהשתנה רק לעתים נדירות

  

הם היו במדינה ששמה ? נכון, שמתם לב לכך שאני מדבר בלשון עבר. אומר לכם אפילו זאת? היכן הם היו

שנגרמה על , מודעות רטט גוברת על הפלנטה, למרבה הפתעתם. ושם זה התפורר, שם זה התחיל. בפיכם יוון

שאפשרה , אז פיתחתם טכנולוגיה]. integrity[יבה ששמה יושרה החלה לפתוח ת, ידי מערכת הרשת שזזה

ולפני ארבע שנים הם , הם לא יכלו עוד להתחבא בחשכה]! האינטרנט[לכולם לדבר עם כולם כמעט ללא עלות 

: והנה הסיבה, לא יכולות להיות עוד קנוניות במידה שכזו על כדור הארץ. והרי לכם דיבור ישיר. החלו ליפול

האורות נדלקים בכל . הניצבים במסירות ומאפשרים לאור לזהור, ורים כמוכם בכל רחבי הפלנטהישנם מגדל

  !מקום

  

דבר זה לא התרחש בגלל קבוצות . ישנם הרבה פחות מקומות חשוכים שניתן לברוח אליהם או להתחבא בהם

ם אלה היושבים ה? אתם רוצים לדעת מי הם הנעלים ששינו זאת. נעלות שהגיעו ברכיבה על סוסים לבנים

אשר החליטו במודעות הרוח לפני שנים רבות לבוא ,  אלה הקוראים מילים אלה עכשיו–בכיסאות למולי 

  !לכדור הארץ עם פוטנציאל לגרום לשינוי

  

ספרו לי על התאגידים הגדולים . לכו וקראו את העיתונים שלכם, ובכן? אתם חושבים שזו אלגוריה או אגדה

אם היינו ? מתי זה קרה בפעם האחרונה.  מכיוון שאדם בעל יושרה קם ודיבר שמתפרקים–ביותר שלכם 

, קריון: "אולי הייתם אומרים! הייתם צוחקים, מספרים לכך שדברים אלה עשויים להתרחש לפני עשר שנים

ישנם דברים . זה אחד מאותם דברים שלעולם לא ישתנו. אתם חייב להבין שדבר לא יכול לגעת בכסף גדול

  .אבל זה קרה". וכסף גדול הוא אחד מהם, ם על כדור הארץ שלא ניתן לגעת בהםמסוימי

  

דתות : "אתם עשויים לומר, "ובכן"? מה אם הייתי שואל אתכם מה עוד שייך לאותם דברים שלעולם לא ישתנו

לכו קראו את ? באמת". אלה הם ארגונים ישנים וגדולים מאוד שלא ניתן להזיזם בקלות. גדולות למשל

יש . נושא היושרה צץ ועולה? נכון, דת גדולה מאוד עוסקת היום בהערכה עצמית מחודשת. יתונים שלכםהע

לאלוהים שאני מאמין . זה לא בסדר! חכו רגע: "כאלה שמתחילים לצוץ מתוך אותה מערכת אמונה שאומרים

אנשים אלה אינם ו, אלוהים שלי הוא אלוהים אוהב. בו לא יכולים להיות נציגים שעושים דברים שכאלה

  ".מייצגים זאת

  

זו תופעה . וזה לא מוגבל רק לעולם המערבי. עובר הערכה מחודשת וגיזום', כנסיה'המכונה בפיכם , ארגון זה

המנהיגים הרוחניים הגדולים ביותר אשר : "סיפרנו לכם על כך לפני שלוש שנים כאשר אמרנו. עולמית

]. הספר השמיני של קריון". [חשבון נפש אפילו ברגע זהמחפשים אחר האלוהות על הפלנטה שלכם עושים 

תהיה יושרה רבה יותר בתוך שורות אלה המנהיגים ? התוצאה! עכשיו האנרגיה של מה שבראתם השיגה אותם

  .את הפלנטה במישור הרוחני

  

והניחו לי לספר לכם מה קורה כאשר לאלה . יש פחות מקומות חשוכים. זה מה שעושה העלאת הרטט

אך אנו נאמר לכם , איננו שופטים. הם חושפים את עצמם. ים קשר נגדכם יש פחות מקומות מחבואהקושר
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לכן אתם . יקירים, אבל יש דרכים אחרות! שזו תגובה דרמטית אנושית לצאת ולחפש אותם ולחסל אותם

  .אם שמתם לב... זו אנרגיה שונה כעת. עומדים על סף מלחמה

  

וההוכחות על , והשינויים במזג האוויר, על אף החדשות שלכם. ליתרבים נמצאים בהכחשה מוחלטת וכל

אמרנו לכם גם שיפער . הם דבקים עדיין באנרגיה הישנה, השינויים באנרגיית הקריסטל ובאנרגיה המגנטית

רבים מביטים . זה מתחיל. אפילו בתוך האמונות המטפיזיות שלכם עצמכם, ]הספר השמיני של קריון[ם תהו

. ושבדרך כלשהי אתם מסתירים את אמת הקנוניה באמצעות אורכם, ה וחשים שהיא מזויפתבאנרגיה החדש

  .בדרך כלשהי הם חשים שהאור שלכם עומד להסתיר את האמת

  

האם ? שלווים ומלאים באהבת האלוהים, האם הם נינוחים. הביטו בחייהם. זה קל? איך תוכלו לדעת מי צודק

? שלהם" הדרמה"מהו גורם ? האם הייתם רוצים בחברתם? ים אותםהם סובלניים כלפי חייהם וכלפי הסובב

שכן הדבר משפיע . מבורך הוא האדם המאמץ את אמת הרוח? נכון, הוא מדבר רבות על מצב התאים שלהם

הדבר יביא לו שלווה גם בעת שרוחות המלחמה מנשבות ויעניק לו סובלנות שעה . על המבנה התאי של דמו

  .ויברא שינוי ברטט, הדבר יניב רעיונות שמעולם לא צצו ועלו קודם לכן. שאין כל סובלנות סביבו

  

        הנשיא בוש והבחירותהנשיא בוש והבחירותהנשיא בוש והבחירותהנשיא בוש והבחירות

  

לא הייתה זו ביקורת או מונח ". מקום-מחזיק"קראנו לו ]. 2003, ינואר[סיפרנו לכם אפילו על הנשיא שלכם 

מחזיק , במתמטיקה. שמה אחר מתרח-זה אדם המחזיק באנרגיה שעה שדבר. זו רק הגדרה של אנרגיה. מזלזל

זה מאפשר לתורים להיערך . שעה שפתרונות נערכים סביבו, מקום משמש כדי להחזיק באנרגיה של מקום

  .וזה מה שאמרנו לכם לגבי הנשיא שלכם? נכון, זוהי מטפורה. ולנקודות להתחבר

  

,  דברים סביבכםישנם. הנה מידע שלא ציפיתם לו. אתם עשויים לשאול? אז איזה סוג של מקום הוא מחזיק

יש כאלה שצריכים לזוז כדי שכדור הארץ יוכל להיות . שיש להזיזם ולשנותם, ]הברית-ארצות[לא בארץ זו 

-מחזיק. אך זה מה שתכננתם, אולי אינכם אוהבים זאת. ואדם זה הוא המאפשר זאת. מאוזן יותר במודעותו

  .מקום זה הוא הזרז לשינוי

  

האם היו אלה , ראשית. הביטו בבחירות שלכם? וא נכנס לתפקידהאם אתם חושבים שהיה זה מקרה שה

 לא הבחירות –בחירות שנראו משוללות איזון ... היו אלה בחירות מאולצות כמעט. לא? בחירות רגילות

רגילות שידרשו -אל תבראו מעולם נסיבות לא: "הנה הנחה של אלה הרוצים לשלוט בכם? נכון, הרגילות שלכם

היה זה משהו , אלא. אומרים לכם שהבחירות האלה לא נוצרו על ידי אלה הנמצאים בחשכהאנו , לכן". חקירה

  .כדי לברוא את מה שאתם רואים... שאתם בראתם בתוך האנרגיה החדשה

  

השהו לרגע את הדחפים הפוליטיים . אנו מבקשים מכם להביט בסוג זה של דברים באופן מטפיזי

סיפרנו לכם על . ואל מה שכל זה עשוי לברוא, הביטו אל העתיד. וההומניטריים שלכם והתעלו על עצמכם

, דיברנו על הקרב שיערך. לכן רבים מכם חרדים. הפוטנציאל של האנרגיה על הפלנטה שלכם לפני יותר מעשור

הנה אתם , כעת]. הספר הראשון של קריון[ואמרנו לכם אפילו שישנם אלה שהסכימו לעזוב בזמנים אלה 

השינויים האלה עומדים לנקות את ? אולי לכן קוראים לזה עבודה? נכון, ה לא כל כך נוחוז, יושבים בתוכו

הם ימצאו את , ואלמלא ישתנו, הוגי האנרגיה הישנה יצטרכו להשתנות. הם יפרידו את הישן מהחדש. הפלנטה

 חיים התוצאה של! אל תנסו לשער מיהם הוגי האנרגיה הישנה. עצמם במודעות ישנה בתוך אנרגיה חדשה

שכן דברים , הולם שבראשכם עומד המנהיג הנוכחי. בתוך אנרגיה אחת בעת התהוות אנרגיה אחת היא מחלה
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אולי זה יגרום ? אולי מה שאתם עושים בתגובה לו הוא המפתח. רבים יתקדמו שאחרת לא היו מתקדמים

  .והרי לכם עוד דיבור ישיר. חשבו על זה? "ליפול מהגדר"לעוד רבים 

  

         מקור מקור מקור מקור–––– רוח  רוח  רוח  רוח ––––אלוהים אלוהים אלוהים אלוהים 

  

קריון מגיע מהשמש המרכזית . או על מה שרבים מכם מכנים בשם רוח או מקור, בואו נדבר על אלוהים

. אנו יודעים היכן היא חייבת להיות, ובכן: "ישנם אלה שיאמרו? היכן אתם חושבים שהיא נמצאת. הגדולה

זה . זית הגדולה אינה מקוםהשמש המרכ. היא אינה שם, לא".  שלושה כוכבים שמאלה–היא שם למעלה 

 החלקים –המידע הטוב ביותר שאנו יכולים לתת לכם בניסיון לומר לכם היכן הרוח והמשפחה נמצאות 

היא במרחב שבין : אומר לכם היכן היא השמש המרכזית הגדולה. אני אומר לכם? היכן הם חיים. שלכם

היא .  והאלקטרון שבכל אטום ואטוםהשמש המרכזית הגדולה היא המרחק שבין הגרעין! המחשבות שלכם

זה המקום ממנו . היא השמש מכיוון שזו המטפורה לאור. שכן היא נמצאת בכל מקום, היא מרכזית. גדולה

קשה . כל הזמן, ממדית שנמצאת בכל מקום-זו תכונה בין. אין זה מקום כלל. אתם יוצאים כאשר אינכם כאן

אך , איני יכול? איך אוכל להוכיח זאת.  קשה להסביר–ת ספרתי-להסביר זאת לישויות בעלות ממדיות חד

  ".  חתיכה החסרה"הניחו לי להגדיר את אלוהים כ

  

האם ידעתם . לכו ומצאו את החתיכה החסרה? האם אתם מאזינים וקוראים, מדענים. אני אציב בפניכם אתגר

חסרה אנרגיה . יגיוןהנה משהו משולל כל ה. היא נמצאת בכל מקום? שיש חתיכה חסרה במציאות שלכם

אנו מבקשים מכם להתחיל לחבר את ? לאן היא הלכה. חסרה אנרגיה במתמטיקה? לאן היא הלכה. ביקום

  . זהו דיבור ישיר–התחילו לראות את האמת . הדברים יחד

  

האם זה הגיוני . אינו שלם] Pi[פי ? מדוע הנוסחה המתמטית המעמיקה והשכיחה ביותר היא מספר לא הגיוני

? האם זה הגיוני! מספר זה נמשך לנצח ואין לו פתרון? כם במסגרת האלגנטיות של מערכת אוניברסליתלדעת

  ]חיוך. [הוא היה מספר שלם. הוא לא היה נמשך לנצח אילו היה רק עוד קצת ממנו. מה חסר-דבר, אתם מבינים

  

ולכן אנו אומרים . ל מקוםהיא בכ? היכן הרוח. וישנם חלקים חסרים במודעות, ישנם חלקים חסרים בפיזיקה

יש מעט ! אינכם צריכים ללכת לשום מקום, )ואנו נגיע לזה בעוד רגע( שאם אתם רוצים להתחבר –לכם זאת 

האנרגיה העוצמתית ביותר על כדור הארץ היא האנרגיה שאתם נושאים עמכם . ואין ספרים כלל, תהליכים

, דבר זה ימלא את הפערים. אם תרשו לה, אפשר לכםמודעות זו ת. זהו דיבור ישיר. המכונה מודעות אנושית

הם . החלקים שהיו חסרים יתחילו להופיע. היא תאפשר את החזיון של מה שהיה בחשכה. אם תאפשרו זאת

האם זה יכול . והרטט שלכם יגבר, המודעות שלכם תשתנה, הביולוגיה שלכם תשתנה. יתחילו להשלים אתכם

  . על כך לרגעבואו נדבר? להיות עד כדי כך פשוט

  

ישנם אפילו אלה שאינם . ובדואליות העשירה כל כך, כל כך מעניין להביט באנושות? אך היכן הוא אלוהים

אז ? י עבור האנושותאינטואיטיבהאם ידעתם שהחיפוש אחר האלוהים הוא . מאמינים בקיומו של כוח עליון

  .בואו נדבר על זה

  

  

        גלגול נשמותגלגול נשמותגלגול נשמותגלגול נשמות
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אני מעדיף . איני רוצה כלל להשתמש במילה הזאת" ?ם גלגול הנשמות אמיתיהא, קריון היקר: "יש ששאלו

 מיזוג של נשמה ישנה בגוף חדש למטרת ההתנסות על הפלנטה –בריאה מקודשת : לקרוא לזה בשם טוב יותר

נכון שזה . ביטוי חיים חדש... אנוש- נשמה שנולדה באהבה וכשווה לכל פיסה אחרת של אלוהים המכונה בן–

  .המערכת הזאת היא אמיתית, כן? טוב יותרנשמע 

  

כמעט כל דת על הפלנטה שלכם מאמינה , בגלל הליניאריות שלכם. בני אדם חושבים בקווים ישרים מאוד

. אתם ממשיכים כישות נצחית מסוג כלשהו, רוב הדתות טוענות שכאשר אתם מתים. בחיים שלאחר המוות

האם , ולכן אנו אומרים לכם שוב. קיום שקדם לבואכם לכאן. ..אך מעטות מהן מאמינות בחיים שלפני המוות

 נוצרים –אך לפתע אתם נצחיים , הן מלמדות שאתם מגיעים מכלום ומשום מקום? זה הגיוני מבחינה רוחנית

בריאה אינה נוצרת . תמיד יש חילופי אנרגיה. אפילו הפיזיקאים יודעים טוב יותר מכך. מכלום והופכים להכל

  . מכלום

  

". כך זה עובד, כן: "אף אחד לא חזר מהעולם הבא ואמר. כאלה שאמרו שאין כל הוכחות לגלגול הנשמותיש 

במילים . אף אחד גם לא חזר מהמוות ואמר שלא כך זה עובד: אבל הניחו לי להזכיר לכם משהו! אתם צודקים

יש קשר מסוים עם אלה שאף על פי ש... זה חלק מדרך פעולת הצעיף. אין כל הוכחה לכאן או לכאן, אחרות

  . יקירים, זה מכוון. הם אינם חוזרים ועורכים פגישות, שמתו

  

מכיוון שהדתות העיקריות של הפלנטה אומרות לכם ? ומדוע. רוב האנושות לא מאמינה בחיים שלפני המוות

ם גדולים מנהיגים רוחניים עוצמתיים בתלבושות מוזרות ועם שפע רב בבנייני? מה זה אומר לכם. שאין זה כך

, האם בגלל שהם היו כאן זמן רב? היכן ההוכחה שלהם? ולכן הוא חייב להיות אמיתי... נותנים לכם מידע זה

הם זוכים . התשובות שלהם אינן טובות משלכם. גם אתם הייתם כאן זמן רב, ובכן? הם חייבים להיות צודקים

  !אבל גם אתם, לכבוד בגין החיפוש שלהם והניסיונות שלכם

  

. אנו רוצים להחזיר אתכם חזרה לרגע והיו ערניים, בכל מקום שבו נמצאת המודעות שלכם עכשיו:  תרגילהנה

אנו רוצים . אנו רוצים שתתקשרו לרגע באנרגיה שהבאנו המאפשרת לכם לתקשר במצב שבו הצעיף מורם

.  דיבור ישיר.ואז עצרו והאזינו לתשובה במצב ערני, שאלה אחת, שתשאלו את העצמי הגבוה שלכם שאלה

היה בכם חלק שרצה לקפוץ מעורו . הרגע קיבלתם את התשובה" ?האם אני נצחי: "שאלו את עצמכם שאלה זו

  ! כן וכן! ולומר כן

  

אין דרך טובה יותר מאשר לשאול את . והיא לא הגיעה מארגון ארצי, התשובה לא הגיעה משום מקור אחר

זהו . תכם ישות נצחית משמעותה שאין התחלה ואין סוףהיו. התשובה תהיה כן" ?האם אני נצחי: "עצמכם

זוהי הדרך וכזו הייתה . במעגל זה אתם באים והולכים ובאים והולכים ובאים והולכים. אתם יודעים, מעגל

מה ? האם אתם יודעים שהחוזה עמו הסכמתם להגיע יכול להשתנות היום. אך משתנה, היא מדויקת. תמיד

הניחו לי לומר לכם .  נחצב באבן– זה העוסק בחוויה קרמתית – לכם שהחוזה מי אמר? בנוגע לרגע זה ממש

אך אם לא , הוא תמיד הזמין אתכם לשנותו. החוזה ההוא היה אנרגיה התחלתית. זהו דיבור ישיר. את האמת

  .זה החוזה עמו תחיו, תעשו דבר

  

  

  

        ????מה בנוגע לאלוהיםמה בנוגע לאלוהיםמה בנוגע לאלוהיםמה בנוגע לאלוהים
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אתם ". כזה הוא אלוהים: "ואז לומר, לוהים בממד שלכםאתם רוצים להציב את א! בני האדם מצחיקים כל כך

 אולי זה הכוכב –ושלמקום זה יש מראה ספציפי ... מרגישים שישנו מקום פיזי שבו האלוהים חייב להתקיים

  ]צחוק[? השלישי משמאל

  

 ;הם מתרבים? נכון, אלה הם דברים חיים? חשבתם על זה? מה אם לתאי הדם הייתה מודעות: מטפורה חביבה

במסגרת המטפורה ! ממש כמוכם. הם מתים; הם נולדים; יש להם חיים; יש להם מטרה; הם הולכים לעבודה

אז בואו נניח שהם התקבצו יחד והחליטו שאולי ישנה . בואו נגיד שיש להם מודעות בממלכת תאי הדם, הזאת

אתם חושבים הם למי , שעה שהם מתרוצצים בחשכה בורידי הגוף. מטרה גבוהה יותר להימצאותם כאן

אך . שם הם נעצרים כדי להחליף אנרגיה, ככלות הכל? אולי אפילו לריאות? אולי לכליה? ללב? עשויים לסגוד

אולי אנו נמצאים בתוך "? הגוף בחפשם אחר תשובות" סביבת"כמה מהם לדעתכם מסוגלים לחשוב מחוץ ל

אולי יש מודעות גבוהה יותר מהמקום . "מרהם עשויים לו" ?משהו שהוא גדול יותר מכפי שאנו יכולים לדמיין

הם  , במקום לסגוד ללב או לכבד או לריאות" ?אולי יש כאן מטרה שאנו איננו מודעים אליה? שאנו נמצאים בו

או , משהו שהם לא ראו מעולם עדיין, עשויים לבחור לחשוב שיש משהו הנמצא מחוץ לכל מה שהם מכירים

במקום זה הם תופסים את אלוהים כתא דם גדול . קרוב לוודאי שלא? תהאם יעשו זא. שאינם יכולים לראות

  ?אולי, ומואר

  

הם רוצים להפוך את אלוהים לאובייקט ולהציב את הרוח . מכיוון שכך עושים בני האדם? מדוע אני מעלה זאת

יים לומר אתם עשו. רוב בני האדם אינם מבינים שאלוהים אינו במציאות האנושית. במקום פיזי ביקום הגלוי

ואפילו לתת לכל אחד שם , אתם חייבים להלביש אותם עור וכנפיים... אבל עם מלאכים, שאתם מבינים זאת

בכל מקום ובשום ? מה אם הייתי אומר לכם שכל ישות היא כענן גז בגודל טקסס! כדי שתוכלו לדבר עמם

ואין , אין דבר שאפשר לראותו? ותכיצד תוכלו לתת להם שמ. ושכל ענן גז נמצא גם עם שאר ענני גז... מקום

. יש לי רעיון. אבל אתם רוצים להביא אותם אל תוך המציאות שלכם כדי שתוכלו להתמודד עמם. כל צורה

  ? מדוע שלא תהיו אתם אלה שיהפכו לענן ויצטרפו אליהם

  

וזו . יםבני האנוש נושאים את חיי האלוה, מעניקים חיים לבן האנוש, ממש כמו תאי הדם הנושאים חמצן

כל אחד . הרוח אינה יכולה להתקיים בלעדיכם. אתם למעשה חלקים של השלמות המכונה אלוהים! האמת

נכון , כן. מארג יפהפה זה המכונה אלוהים לא היה קיים, ובלעדיכם, מכם הוא חלק אינטגרלי מהאלוהות

ים לכם שבשנים אבל אנו אומר. שאתם נמצאים כאן בדואליות ולכאורה בחשכה ואינכם מבינים הכל

רוב מה שקורה עכשיו קורה פשוט ! מה שקרה הוא שאתם נתתם רשות להדליק את האור, האחרונות הללו

  .בגלל סיבה זו

  

הן מייצגות את כלי החיים . מתנות הרוח וההתעצמות העצמית ממתינות שתגלו אותן במה שהיה החשכה

האם אתם יודעים ? ההתעלות הזאתומהי . הן מייצגות את מה שאתם מכנים בשם התעלות. החדשים

התעלות משמעותה מעבר לרטט גבוה יותר שעה שאתם ? "לעזוב את הפלנטה"שמשמעות המילה הזאת אינה 

איך אתם ? איך אתם יוצרים חיבור זה? מה בנוגע לזה! נשארים על הפלנטה בצורה נעלה יותר ומשפיעים

  . זה דיבור ישיר? מדליקים האור

  

אתה אף פעם לא נותן לאף , קריון. "הייתה ביקורת רבה בעקבות הצהרה זו. רק אחד? כמה שלבים להתעלות

אתם " ?איך נמשיך ונשיג רטט גבוה יותר אם אינך נותן לנו שלבים כלשהם. אחד מידע ספציפי בנוגע לתהליך

דיבור . עיאין דבר שבו תוכלו להיאחז מכיוון שאיני נותן עוד הוראות בממד הרבי.  צודקים לחלוטין–צודקים 

אתם ! פסו מן העולם הדרכים הישנות של ההתקדמות הרוחנית: הגיע הזמן שתשבו ותבינו משהו. ישיר
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לספור או , למדוד, מוזמנים לקחת את ידו של העצמי הגבוה שלכם ולנוע לתוך אזורים שפשוט לא ניתן לתאר

ולהתחנן לסליחתם של , דשיםלהכין מק, לערוך מפגשים, למלמל פסוקים, אין צורך לספור חרוזים. לסמן

  . מאסטרים

  

אמור לי מה עליי , אלוהים יקר: "אמרו מתוך כוונה טהורה. הוא זרז לאלפי שלבים אישיים" שלב היחיד"ה

אז " ?מה עליי לדעת כדי להתחיל לרטוט ברטט גבוה יותר. ממדי-לדעת כדי להתחיל תהליך זה ולהפוך בין

אתם משתמשים במאסטריות ! לתשובה בסגנון הממד הרביעיאל תצפו . אפשרו לרוח לעבוד אתכם לאט

צפו למודעות שונה . צפו שהתשוקה תשתנה בחייכם. צפו לסינכרוניזציה. שלכם עצמכם כדי לברוא תשובות

כל אדם הוא . אתם תעבדו עמו עד אשר יתחיל הדבר הבא, אז כאשר יתחיל כל אחד מהדברים הללו. שתתפתח

  . י עבודה בהתהוותה לשארית חייכםזוה. כל נתיב ייחודי, שונה

  

        לברוא יש מאיןלברוא יש מאיןלברוא יש מאיןלברוא יש מאין

  

האם , אם אתם מאמינים בכך. בשנים האחרונות המדע שלכם הוכיח שהמודעות האנושית משנה את החומר

היא יכולה . היא תמיד יכלה, התשובה היא כן, ובכן? אתם חושבים שייתכן שהמודעות האנושית בוראת חומר

אתם . המאסטרים עשו זאת. האווטרים עשו זאת? אתם אומרים, אפשרי-בלתי. לכאורה יש מאין, לברוא משהו

אז מדוע אינכם בוראים משהו שהוא נפרד לגמרי ולחלוטין מהקיום שלכם בממד . יכולים לעשות זאת גם כן

  . כך זה נעשה. ואנו אמרנו לכם בעבר שזה פשוט שינוי של אנרגיה, זוהי למעשה אלכימיה? הרביעי

  

ההגדרה של קריון לאנגרמות היא מחשבות הנשארות בזיכרונכם . [ו אנגרמות מחשבתיותברא, בכל יום

. מחשבה אנרגטיות מקודשות-אנגרמות הן קבוצות. אנגרמות אלה הן יותר מאשר רק חזיונות סרק.] כאנרגיה

ניסו אזי הכ. כולכם חוויתם צחוק. העצימו את מה שראיתם או חוויתם. השתמשו בזיכרון? איך תבראו אותן

אז החדירו זיכרון . כולכם הייתם צעירים. צחוק זה אל תוך עצמכם בהתבסס על המודל אמיתי שאתם זוכרים

  . זה של חיוניות אל תוך הכרתכם

  

שתמשוך אתכם באיטיות אל מחוץ לממד , אנגרמות אלה יבראו בסופו של דבר מציאות חדשה בתוככם

. אבל בממד הרביעי אתם נמצאים בתוך קופסה, מביניםאפשר שאינכם . מה גבוה יותר-הרביעי ולתוך דבר

אבל ... השתמשו בהתנסותכם בממד הרביעי כדי לטפס על קירות הקופסה והתכוננו להשתמש במה שניתן לכם

אנו חייבים ללמוד תהליך ולהבינו כדי . זה לא הגיוני בכלל. "אתם עשויים לומר" ?מה. "לא להבינו בהכרח

האם אתם יכולים להגדיר כיצד ? האם אתם מבינים אינטואיציה? באמת". סיזה הגיון בסי. להשתמש בו

אבל אתם . לא? האם אתם מבינים את כוח המשיכה? נכון, אבל אתם משתמשים בה. לא? להשתמש בה

  .התרגלו לתפיסות שעמן אתם עובדים אך שאותן אינכם מבינים. עובדים עמו בכל יום

  

        תתתתנטייה מוקדמנטייה מוקדמנטייה מוקדמנטייה מוקדמ

  

זהו ? באיזו מחלה תחלו מכיוון שאחיכם חלה בה או אחותכם או דודנכם? ש לגופכםאיזו נטייה מוקדמת י

את , עליכם לשאול את עצמכם. עצמית-מידע זה עוסק בהתעצמות? מדוע שלא תסלקו זאת. דיבור ישיר

שאתם , השתמשו בעוצמה של המודעות האנושית שלכם. שאלות בנוגע לאלוהים, העצמי האלוהי שלכם

אולי הגיע הזמן שתפסיקו לדבר . דברו אל המבנה התאי שלכם. בכל יום בחייכם, "כוונה "מכנים אותה בשם

האם אתם יודעים שישנם טריליונים של תאים ? אל הרוח ובמקום זה תתחילו לדבר אל העצמי הגבוה הפנימי

  ?הממתינים שהבוס ידבר אליהם
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האם ישבתם אי פעם ! ע הוא אינו מאוזןואתם תוהים מדו, כמה מכם לא דיברו מעולם אל המבנה התאי שלכם

אז לאחר ]. עצה טובה[אולי זה משהו שעדיף לעשות לבד ולא בחברת ידידים ? וערכתם פגישה עם גופכם

מה קרה לבעיה ההיא . "אולי הם יבחינו, שריפאתם את עצמכם ואיזנתם את עצמכם ואפשרתם לעצמכם

הם שמחו לשמוע , ובחיי, עם התאים שלי. ערכתי פגישה, ובכן: "ואתם תוכלו לומר. הם יגידו" ?שסבלת ממנה

. ומעולם לא ידעתי שאני יכול, אני חי כל השנים האלה. מכיוון שמעולם לא דיברתי אליהם קודם לכן! ממני

 חיים ארוכים –בראתי משהו . לכן שיכתבתי את לוח הזמנים שלהם! אתה לא תאמין מה הם התכוונו לעשות

ילו להבין כיצד שלום נברא בכם ומה קורה כאשר מספר של אנשים בוראים שלום כעת אולי גם תתח". יותר

  ]חיוך. [אתם יודעים, זה מדבק. בתוך עצמם

  

זה פוטנציאל : מה השתנה-תגלו אולי שדבר, למאה שנים מעכשיו, אילו יכולתם להקרין את עצמכם לעתיד

-ההיסטוריונים ידברו על פתירת הבלתי, מאה שנים מעכשיו כאשר תביטו אחורה. שתמיד סיפרנו לכם עליו

הם יספרו כיצד . ועל הזמן שבו האנושות הפכה הכל על פיו" איך היו הדברים"הם ידברו על . ניתן לפתירה

וכיצד , ועל כך שעל כולם היה להסכים בנוגע לשאלה מהי הציביליזציה, מודעות חדשה על הפלנטה ניצחה

הם . ועל מה שקרה, הם ידברו על בוש. ופציה לפתירת בעיותהייתה הבנה שמלחמה לעולם לא תהיה עוד א

  .מוקדמתההצגה והנה אתם יושבים ב,  תהיה חדהראייה לאחורה. ידברו על כך שהוא היה הזרז לשלב הבא

  

אבל יש .  ותרבויות ודתות יתקוטטו–יהיו ארצות שלא יסכימו עם ארצות אחרות , וכן, יהיו אתגרים, כן

ולכן אנו אוהבים , זה הפוטנציאל שאנו רואים. האמינו או לא... ותר על הפלנטה הזאתפוטנציאל לרטט גבוה י

האם אתם ? כעת מה אתם עומדים לעשות עם האפשרות הזאת. וזה הכי ישיר שיש. אתכם כפי שאנו אוהבים

  ?מבינים את האחריות שלכם לבחון אותה

  

אתם תשמעו זאת .  יותר להדליק את האורמעולם לא היה זמן טוב. אנו עוצרים לרגע לפני שאנו עוזבים

מדוע שלא תשתנו ממדית ותבראו את אותן אנגרמות מחשבתיות המשנות :  ביטוי שאומר–מאתנו שוב ושוב 

הרגע עשיתי ? ממדית-איך תדברו אל יצורים בממד הרביעי בדרך בין? את המציאות בממד הרביעי ומעבר לו

  . להיות מחוץ לממדיות שבה גדלתם ושבה אתם חייםקשה לי מאוד להסביר לכם את התחושה . זאת

  

כאשר יהיה , אנו נתחיל, בסופו של דבר. יש הוראה רבה. הרשת התייצבה. אתם יודעים, אנו מאוהבים בכם

לפני . ומה הם המספרים, מה הם הצבעים, אנו רוצים לספר לכם על כל הרבדים. א"בהוראה של הדנ, הולם

". מבעד לעין ההתעלות" דבר שאנו עשויים לקרוא לו –כם עוד על ההתעלות אנו רוצים לספר ל, שנעשה זאת

באנרגיה החדשה של הפלנטה החדשה בעלת הפוטנציאל , כל זה הוא חלק מההוראה החדשה של קריון

  .המדהים עדיין

  

יש מקום , אל מול פני כל הדברים שיש במציאות שלכם ברגע זה, אל מול פני החרדה, אל מול פני המלחמה

שבו אתם , שבו אתם מחזיקים באור,  שבו אתם רואים את ההולמות–שליו ומקודש שאתם יכולים לשהות בו 

לפלשתינה , לאפגניסטן, למשרד הסגלגל,  לאפריקה–שולחים את האור למקומות בו הוא דרוש יותר מכל 

שלחו . ת שלכםאל תשלחו את הרעיונו, אל תשלחו פוליטיקה. בן משפחה אחד לאחר, שלחו אור. ולישראל

  .האור יאיר נתיב בהיר יותר עבור אלה המקבלים החלטות בחשכה חלקית. אור

  

  . זה כבר תרם, יקירים, זה כבר תרם? האם זה תורם
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, אנו מאוהבים בכם.  חוזרת מבעד לחרך שבצעיף עד לפעם הבאה–עוזבת אתכם , שעמה באתי, וכך פמליה זו

יום אחד תעמדו . אנו שרים את שמכם באור, אתנו, אינכם כאןכאשר . אח יקר, אחות יקרה, משפחה יקרה

, אך עד אז. תדעו את התשובות לשאלות הגדולות. התכנית מדוע באתם תהיה ברורה. לצדנו והכל יהיה ברור

מוכנים לקחת את ידכם בכל פעם , לכן אנו ניצבים לצדכם. החיים בדואליות ובממד הרביעי הם החלק הקשה

  .וזו האמת. שתבקשו

  

  ]אתנחתא[

  

זה ! מכיוון שאנו מרגישים שאתם מחזירים לנו חיבוק. אנו רוצים להשתהות... ואיננו רוצים לעזוב, קשה לעזוב

וכעת זהו איחוד מחודש שבו שני . סטרי-סטרי עוד אלא דו-אין זה חד. מה שקורה כאשר הצעיף מתרומם קלות

  .הצדדים מביעים אהבה אלה לאלה

  

  .וכך הוא

  

 קריון  

  

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        קריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלות

  סמדר ברגמן: מאנגלית
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הגיע , שר הטבעות, קסון של הטרילוגיה של טולקין'הסרט השני של פיטר ג, שני הצריחים, קריון היקר: שאלה

בהתחשב במשיכה הברורה של סיפור זה על מלחמה קלאסית בין טוב . זה עתה לאקרנים וזכה להצלחה כבירה

האם תוכל להסביר מדוע סיפור זה במיוחד לכד , וההצלחה המתמשכת של הספרים עליהם מבוסס הסרטורע 

  ?במידה רבה כל כך את לבם של קוראים וצופים רבים כל כך

  

וכמו כן אין הסיפור הזה תיאור נסתר של היסטוריה ארצית , תמבשר רעואין כאן שום דבר , אדם יקר: תשובה

סיפורים אלה הם בני יותר מחמישים ? מדוע עכשיו. ניתן לראות תזמון מעניין, במקום זה, אולם. עלומה

  ?מה דחף את התזמון של ההמרה הזאת למדיום הזה, לבד מההרפתקה שהם מתארים! שנים

  

זו העובדה שהמאבק שבתוכו אתם מוצאים את עצמכם עכשיו הוא המאבק שאמרנו לכם שיגיע עוד בשנת 

אמרנו לכם שהוא יקיף . התחולל מאבק בין האנרגיה החדשה לאנרגיה הישנהאמרנו לכם אז שעומד ל. 1989

ושיהיה צורך ,  נמצאת בסכנהציביליזציהאמרנו לכם שה. ואמרנו לכם את התכונות, את כדור הארץ כולו

  .לבחור בצד מסוים ושרבים יאלצו לרדת מהגדר

  

ם רבים נמשכים אליה מכיוון שברמה ואנשי, בתוך הטרילוגיה הזאת יש מטפורות רבות המייצגות נושא זה

? נכון, בהרפתקה הקרב נראה פשטני. התאית היא אכן מייצגת את סוג המאבק שאתם מנהלים עבור הפלנטה

במציאות המצב שלכם עוסק בשחרור הפלנטה שלכם מדרכי החשיבה ? והמצב הנוכחי שלכם נראה מורכב

הפוליטיקה של בני האדם יצרה את . י שאתם חושביםוזה לא כל כך מורכב כפ... והפעולה של האנרגיה הישנה

לאיזו אנרגיה תאפשר הפלנטה . אך הדבר שבגינו אתם נלחמים הוא אמיתי מאוד ופשוט מאוד. המורכבות

לארגונים גדולים ולדתות , האם יש מודעות חדשה אשר שינתה את הנורמות בכל הקשור לממשלות? להישאר

  .הביטו בחדשות שלכם.  היא כןהתשובה? האם היושרה גוברת? גדולות

  

  . ואתם נמשכים אל התוצאה, הסרטים שלכם מחקים את המציאות שלכם

  

כיצד ? כיצד הם משפיעים עלינו. ממדיים באוויר-תן לי בבקשה עוד מידע על החיים הבין, קריון היקר: שאלה

  ? ממדית-האם הנשימה עצמה היא פעולה בין? הם משפיעים על הנשימה שלנו

  

ממדיים הן -פעמים רבות דיברנו על החיים הבין. יש כאן דברים רבים שאינכם מבינים עדיין, יקירים: תשובה

מה -זהו דבר. רגיל-דבר זה אינו חדש וגם אינו בלתי. הם נמצאים גם בעפר של כדור הארץ. באוויר והן במים

  . המייצג את הדרך שבה עובדים הדברים

  

אולם אחת מהתכונות הגדולות .  תכונה תומכת עבור תהליכים רביםוהם, חיים אלה הם מהווים חלק מהטבע

אין להם יכולת בחירה או אינטליגנציה כפי שאתם עשויים . ביותר שלהם היא שהם מגיבים למודעות האנושית

העוזרים כולם לאזן את הפלנטה ומגיבים , אלה הם טבעיים ממש כמו היערות והימים שלכם, לכנות זאת

  .להשפעות

  

? האם הנשימה שלכם משפיעה עליהם, הרשו לי לשאול במקום זה? ם משפיעים על הנשימה שלכםהאם ה

האם תהיתם מעודכם האם אתם ? הלא כן, החיים שלכם-נשימה היא קו. התשובה היא כן בשני המקרים

האם אתם יכולים ? האם אתם יכולים להפוך אותו לנקי יותר? יכולים לשנות את האוויר שאתם נושמים
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זו הוראה חדשה לגמרי ואנו נעסוק בה ? האם אתם יכולים לנשום אוויר מרפא? "נשימות מטהרות"ום לנש

  . רבות במשך הזמן

  

עוצמה על כדור -למה שעומד לומר כוח רב" להקשיב"מוכנים ] בייחוד[ממדיים במים ובאוויר -החיים הבין

ת שאינם מאמינים או חושבים שזה אלה מהקוראים זא. עוצמה זה ממוקד במחשבה האנושית-כוח רב. הארץ

, של החיים האלה" צללים"אפילו המדע שלכם יגלה בסופו של דבר את ה.  אלה יצטרכו להמתין–מגוחך 

  .זכרו שאתם ראיתם זאת כאן, כאשר זה יקרה. ויתהה מה הם

  

באת הדבר הטוב ביותר שקרה בחיי היה האמת שאתה ה. אני אוהבת אותך כל כך, קריון היקר מכל: שאלה

אנא אמור לי מה עליי לדעת בנוגע להתעלות . שאלתי עוסקת בהתעלות. היא שינתה את חיי לגמרי. מהרוח

אך להישאר על הפלנטה ולסייע לאחי , התשוקה הגדולה ביותר שלי בעולם היא להתעלות. בשלב זה בחיי

ד לבצע את התכנית אני משתוקקת מאוד ליצור קשר עם מאסטר נעלה וללמוד מהם כיצ, שנית. ולאחיותיי

. לאחרונה הודרכתי באופן אינטואיטיבי למדוט על המאסטר הנעלה קוט הומי. האלוהית כאן על כדור הארץ

  .אבקש את הדרכתך בעניין זה

  

אתם . והיא תפורסם, היא תתחיל בסוף פברואר. תהיה הוראה רבה בנושא ההתעלות על ידי קריון: תשובה

אך זה הנושא את התשובות הטובות ביותר , לה מן העבר שאתם רוציםיכולים לרכוש חכמה מכל מאסטר נע

הגיע הזמן שתבינו שאין מאסטר שחי אי פעם על כדור הארץ שיכול . עבורכם הוא זה העוטה את פרצופכם

, כל המאסטרים הנעלים נושאים את אותה אמת. לתת לכם יותר מידע מאשר המקור שאתם נושאים בפנים

וזקוק רק לכם עם העצמי הגבוה יותר , הוא אישי. תהליך שאתם מכנים בשם התעלותוהיא נגישה באמצעות ה

  . שלכם

  

פשוט ייעלמו בדממה אל תוך ,  השליליות–" הכוחות האפלים"האם אנו יכולים לצפות ש, קריון היקר: שאלה

אם הם מדוע שדברים ישתנו כלל אלא ? יכול לשנות את הפרדיגמה" קיצוני"האם נכון שרק משהו ? הליל

  ? חייבים לעשות זאת

  

הכוחות האפלים היחידים על הפלנטה הזאת הם אלה שנוצרו על ידי בני האדם ודרכי האנרגיה הישנה : תשובה

היעלמות אל "ובכל הקשור ל. קראו את המסרים הרבים שלנו בנושא זה המכונה על ידכם הצד האפל. שלהם

  . וזמןיידרשו לשם כך אנרגיה? מי אמר לך זאת, "תוך הליל

  

אנו נתנו מידע זה . ובמאבק הסובב אותה, האתגר העכשווי שלכם על הפלנטה עוסק לחלוטין באנרגיה הזאת

כדי שדבר מה . וידרשו לוחמי אור רבים כדי להביאו לידי פתרון, זהו מאבק גדול שמתחיל. לפני יותר מעשור

תם שיניתם את מארג המציאות עצמו על וא, זוהי מהות המסר של קריון. הוא כבר התרחש... יתרחש" קיצוני"

  .הפלנטה

  

כאשר אתה מדבר על הצד האפל הנלחם כדי . של העצמי" היבט"אני מבולבל לגבי מהו , קריון היקר: שאלה

  ?ממדי שלנו-יכול להיות אדם פיזי ממש כמו חלק בין" היבט"האם , לשרוד

  

נכון שישנם כמה .  אתם100%הוא " יבטהה", בהקשר של המסר שלנו אליכם בנוגע לדואליות שלכם: תשובה

מה "התקשור [אבל המסר שלנו שאתה מתייחס אליו , חלקים של מה שאתם יצרתם שמאתגרים אתכם

  .עסק במה שקורה בתוך המבנה התאי שלכם"] ?קורה
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אני סקרן לשמוע את דעתך , עם כל החדשות האחרונות בנוגע לשיבוט של תינוק אנושי, קריון היקר: שאלה

או האם האדם חורג , האם זה משנה כיצד נוצר הגוף הפיזי האנושי; האם כך צריך להיות". שיבוט אנושי"על 

  .מגבולות אתיים ומוסריים

  

. לא האלוהים, בני האדם הם שקובעים את הפרמטרים הרוחניים של המדע. נתנו מסרים רבים בנושא: תשובה

האם ? אז איפה זה משאיר את אלוהים?  של היוםהאם אתם מבינים שהטאבו הרוחני של אתמול הוא הנורמה

  ? או האם בני האדם השתנו, אלוהים השתנה

  

. לכן התהליך הוא ביולוגיה רגילה, ]תאומים זהים[הטבע משבט בני אדם אלפי פעמים ביום . האמת היא זו

את מה אתם פשוט מתפעלים את הקיים כדי לחקות . אינכם יוצרים חיים כאשר אתם משבטים באופן מדעי

והסיבות , הכל קשור לילדים. אלא שאלת יושרה גבוהה מאוד, אין כאן טאבו רוחני. שהטבע עושה בכל יום

  ?היכן אתם מותחים את הקו? או האם זו נוחות, האם יש כאן יושרה. ליצירתם באופן זה

  

. ש למעשהודבר שעשוי להתרח, זו אינה פנטזיה? משבט ילדה כדי להחזירה, האם הבעל שאיבד את אישתו

האם הם חושבים ? מנסים להחליפו, האם הורים שאיבדו בן? האם תוכלו לדמיין את מערכת היחסים ביניהם

  .   התשובה היא לא? שגם אלוהים יכבד את החותם הקרמתי המלא של ילד משובט בהשוואה לזה שאבד

  

 של אלה המוכנים גיניאולוגיה הויגיע זמן שבו הקו יטושטש בין שיבוט לבין תפעול פשוט של, בני אדם ישובטו

התוצאות הן פשוט תוצאות של בחירה . אך לא שיפוט, ישנן תוצאות רוחניות, בכל המקרים הללו. להיוולד

. התכונות הקרמתיות של השיבוט יהיו אינדיבידואליסטיות ממש כמו אלה של כל אדם אחר. חופשית שלכם

נמצאים בארון ] רוח[ לתהות האם הם חושבים שאנו לחשוב אחרת גורם לנו". שיבוט"תהיה להם קרמה של 

  ? בכל הקשור לדברים הללו

  

הבחירה החופשית שלכם בנוגע לתפעול זרעי החיים זוכה לכבוד מכיוון . הרוח יודעת בדיוק מה המתרחש

פעם שישנה את החותם הרוחני של חלקי -אך אין דבר שהמדע שלכם יוכל לעשות אי. שהיא בחירה חופשית

  . ממדיים-הם ביןא ש"הדנ

  

הם יהיו . המוכנים לבוא כשיבוטים אם זה מה שאתם עומדים להפיק, ישנם רבים בצד האחר של הצעיף עכשיו

חלק ... כל שתעשו הוא להחליט מראש על המערך הביולוגי שלהם. אינדיבידואליים ממש כמוכם" מלאכים"

  .קטן מאוד מהשלם שהוא אתם

  

השתניתי הרבה בשנים האחרונות ואני יודעת שגדלתי . שהרוח שלחה אותיהלכתי להיכן , קריון היקר: שאלה

והידידה הטובה ביותר , הקריירה שלי נגמרה, בעלי והילדים שלי עזבו). אולי מהר מדי(מהר מבחינה רוחנית 

ויתרתי על השבועות ואיבדתי את חזון גן העדן על פני האדמה . גם היא הלכה) בצד שלכם של הצעיף(שלי 

, אני שלווה למדי. זוג-ואיבדתי עניין במציאת בן, יותר) לברוח(אני לא רוצה למות . י עמי מאז לידתישנשאת

אני חשה שונה מבחינה ). על פי הגדרתך(יש לי שפע , בריאה משותפת עדיין עובדת. והשפה השלישית כאן

  ". הרוחניתהכבדות" ולכן איני מרגישה יותר את 2002פיזית ודברים רבים החלו להסתדר בשנת 

אני חשה כאילו ) ?מדוע המתנות עובדות טוב יותר מתמיד, אם כן(אני תוהה האם האור במגדלור שלי כבה 

אני . שוב איני חשה חמלה ואהבה כמו בעבר. מוטיבציה שהורדו ממנה שכבות רבות-אני קליפה ריקה וחסרת

  ?מה קורה. י ונכון בו בזמןהכל נראה לי הפוך אבל ההרגשה היא שזה נורמל. רק רוצה לטפל בעצמי
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אפילו . כמעט כל מה שרצית קרה. עלייך לחזור ולקרוא את השאלה שלך פעם כאשר אינך עייפה: תשובה

אפילו המתנות עדיין . ההיבטים השליליים לכאורה של החיים שלך היו בעלי תכלית בהסרתם ברשותך

אינך יודעת לאן הן , ונות ההתעלותהאתגר שעמו את מתמודדת כרגע הוא שאת נמצאת בין תכ! עובדות

  ".מבעד לעין ההתעלות"השנה הזאת תציג כמה מהתכונות הללו בסדרה של אתגרים המכונים . הולכות

  

התשובה היא כמעט בכללותה שאת ? איך ייתכן שאת נמצאת בהכשרה למאסטריות ואינך יודעת זאת, בינתיים

, צופה בכל מתרחש, ם דברים רבים כל כך במקומםהנה את ע. שופטת את הכל על פי מציאות ממדית ישנה

עוצרים את , האם הנוסעים החוצים את האוקיינוס האטלנטי? ובאמצע התהליך את חושבת שזה נגמר

או האם הם מבינים שהם ? האונייה באמצע הדרך וזועקים שהם איבדו את דרכם ואינם יכולים לראות יבשה

  ?עמה ונמצאים באמצע המס-מנווטים לקראת דבר

  

  .כעת אפשרי לשאר להתרחש. את זוכה לכבוד בכל מה שעברת

  

הם אינם נמצאים . קניתי זה עתה בית חדש וגיליתי שישנם קווי חשמל מאחורי השטח, קריון היקר: שאלה

האם עליי לדאוג בנוגע . אך הם במרחק של כחמישים מטרים בתוך השטח שלי, ישירות מעל הבית שלי

  ? על משפחתימגנטיות והשפעתה-לאלקטרו

  

האם אלה קווי חשמל ? ובאיזו תדירות, איזה עוצמה הם נושאים. כל בעיה מסוג זה היא ייחודית: תשובה

אולם . אזי הם אינם הולמים לחייך, אם הם יכולים להזיז מצפן מדלת הבית האחורית? גבוהים או נמוכים

  . הם רחוקים דיים. אלה שיש לך יהיו בסדר. המרחק הוא המפתח כאן

  

  ... שקרוב לביתשנאיבנוגע ל.. כעת

  

, האמון והאהבה שלי לעצמי, בתוכי קיימים התשובות והידע הנמצאים מעבר להבנתי, קריון היקר: שאלה

מודע שלי הופכים אותי לאדם ללא מגבלות כדי -הלא/לאנושות ולכל הקיים במסגרת גבולות הידע המודע

  . הוא רב עוצמה כמו בתוך כולנוהכוח הידוע שלי. לבצע את כל השינויים הדרושים

  

  ?ומדוע זה כל כך חשוב לי? מדוע כל כך קשה למצוא את התשובות, עם הידע והמודעות העצמית שלי

  

אפילו השאלה שלך בנוגע לשאלות מצביעה על המקום שאתה . ברכות על הבנה מלאה, אדם יקר: תשובה

כאשר הוא . יצירת אמנות בעזרת אלה שכן רואיםנניח שאדם עיוור מנסה לצייר : הנה מטפורה. נמצא בו כעת

התשובה היא " ?באיזה צבע הם צריכים להיות"האם ידע כלל לשאול , מגיע לשמיים או לעצים שבתמונת הנוף

  .ואינו יודע אפילו מה לשאול, שם הוא יושב עם המברשת שלו בידו, ולכן. הוא מעולם לא ראה צבע. לא

  

אמרי לי מה עליי , רוח יקרה: "טובה ביותר לכל אדם על הפלנטה היאמבורך הוא האדם המבין שהשאלה ה

  .חדלו לשאול שאלות לרגע והאזינו להוראות". לדעת

  

אני מבינה . אני מודאגת מאוד בגין המשקל הרב שהעליתי בשלוש השנים האחרונות, קריון היקר: שאלה

" להחזיק"כיוון ששוב איני חייבת שלרשתות המגנטיות הנמצאות במקומן יש פוטנציאל להסיר משקל זה מ
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האם יש דרך ? יש לך הערות או דברי עידוד לגבי נושא עודף המשקל. אנרגיה רבה כל כך בתוך הכלי הפיזי הזה

  ?לשחרר משקל עודף זה של כעשרים קילוגרמים

  

ן שניתן איזו-אך חוסר, איזון זה-אכן הגיע הזמן לתקן חוסר. את צודקת בכל מה שאת אומרת, יקירה: תשובה

אז דמייני את גופך כפי שאת רוצה . התחילי בכך שתדברי אל התאים שלך בנוגע למשקל. לך במערך שלך

וישנו את , דברים אלה יתחילו למעשה לשנות את חילוף החומרים שלך. שיהיה וכפי שמגיע לך שיהיה

כבדי . ת ישתנו אף הםסוגי המזונות שאת אוכל. א ששולטים בתיאבון וברעב"התכונות הגנטיות שבתוך הדנ

  . ואת השינויים שיתרחשו, את התהליך

  

  .וזו תהיה דרך בריאה להשיל את העודף, העיכוב ישתלם. והעניקי לתהליך שנה לפחות, חגגי את עצמך

  

  ? ומהי חובתם,  חיים עכשיו144,000האם כל , קריון היקר: שאלה

  

החובה . והם נמצאים בכל רחבי כדור הארץ, םהם לא יחד כול. הם היו כאן זמן מה. הם חיים, כן: תשובה

  .הם משכתבים את העבר. שלהם היא לסייע בכל הקשור לרשת הקריסטל של הפלנטה

  

". לידה מחדש"אש מציינת לעתים , אוסטרליה נמצאת כעת במשבר בגלל חום עז ושרפות, קריון היקר: שאלה

האם עלינו לתת עוד ? גנטיות מתייצבותהאם זה מה שקורה באוסטרליה לאדמה ולאנשים בעוד הרשתות המ

תודה לכם קריון ולי בעבור האהבה והשמחה שבלבי ? איך אוכל לעזור עוד? אהבה ושלום אלה לאלה

  .באמצעות המילים וההוראה שלכם

  

. אלא באנרגיה שאתם ביקשתם, לא מדובר ברשת באופן ספציפי. אכן היבשת שלכם עוברת ניקוי: תשובה

מדובר בטיהור האדמה . תמיד ישנה מטרה סביבם, ים מסוג זה שהם ייחודיים וחמוריםכאשר אתם רואים מצב

  .ובניקוי האנרגיה

  

, כמו כן סלקו כל פחד שיש לכם. הדבר שאתם יכולים לעשות הוא להחזיק באנרגיה כדי שיאבד כמה שפחות

מסיבה זו בדיוק , אף על פי שהאדמה שלכם נושאת מעט מאוד היסטוריה אנושית! ועגנו את האדמה באהבה

. אוסטרליה תמלא בסופו של דבר תפקיד עיקרי בצמיחה הרוחנית של הפלנטה. מה מיוחד-היא מתכוננת לדבר

  .אני חושב שאתה יודע זאת

  

תודה רבה על . אני נדהמת מכל המידע והאהבה שאני מקבלת מהספרים שלכם, קריון ולי היקרים: שאלה

אני מאמינה בקיום הבטחות .  שאלתי הראשונה עוסקת בכספים.העברת מסר זה של תקווה לפלנטה הזאת

אך לאחרונה איבדתי את עבודתי ואני מתקשה יותר ויותר להמשיך לשלם את החשבונות ויהיה , שלי וביושרה

  .עליי לשקול הכרזה על פשיטת רגל

  

אני חשה ) כקורבןאיני רוצה להצטייר (מבלי להיכנס לכל הפרטים בכל הקשור לאופן בו הגעתי לאן שהגעתי 

פניתי לעורך דין לקבלת יעוץ ונאמר לי שאנשים אלה . אשמה גדולה על כך שאיני יכולה להחזיר את חובותיי

  .ושאיני צריכה לחוש אשמה מכיוון שזה קורה לכל מיני אנשים" הרוויחו עליי"כבר 
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ושא לגמרי בחלק אחד של לעתים יש צורך לסגור את הנ. אל תלקי את עצמך בגין עניין זה, יקירה: תשובה

, אז ככל שיעבור הזמן, אם יש תחושות מסוימות בנוגע לאלה להם את חייבת. החיים כדי לפתוח חלק אחר

  .זה נושא של יושרה מבחירה שלך. הציעי לשלם מחוץ למסגרות החוקיות

  

המסר שלו ?  בללי לא הופיע מעולם בתכנית של ארט/איך זה יכול להיות שקריון, קריון ולי היקרים: שאלה

הוא יוכל לעזור לשנות את המסה הקריטית על הפלנטה בדרך . יהיה מסר של אור ואמת ויגיע לקהל עצום

  .עובדי אור רבים משתמשים בכלי הזה כדי להביא את המסר השלום העולמי שלהם. חיובית

  

הוא אוהב , כמו כן. ולכן אני משוחרר, ארט בל אינו אוהב מתקשרים. תודה לך על שאלה זו) מלי: (תשובה

, הוא אירח בתוכניתו את מרק הייזלווד". גוג ומגוג"סנסציוניים ולעתים קרובות נושאי , נושאים דרמתיים

לפחות שלוש ) 2003מידע על פלנטה איקס ועל כך שכולנו נושמד במאי " (Blindsided"האדם שכתב את הספר 

דומה שאינו מספק את נותני החסות או , קף יש לוואין זה משנה כמה תו, אך מסר של תקווה ושלום. פעמים

  .  את אלה המעונינים בדרמה

  

שגם ארט בל , )שלוש פעמים(דומה היה שאם האומות המאוחדות יכולות לבקש ממני להופיע . גם אני מצטער

  .             יעשה זאת
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         חלק ראשון חלק ראשון חלק ראשון חלק ראשון––––מבעד לעיניי ההתעלות מבעד לעיניי ההתעלות מבעד לעיניי ההתעלות מבעד לעיניי ההתעלות 

  יוןתקשור חי של קר

  2003,  בפברואר23

  מישיגן, גראנד ראפידס

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

הוא חלק אחד מסדרה בת שני חלקים הוא חלק אחד מסדרה בת שני חלקים הוא חלק אחד מסדרה בת שני חלקים הוא חלק אחד מסדרה בת שני חלקים . . . . 2003200320032003מישיגן בפברואר מישיגן בפברואר מישיגן בפברואר מישיגן בפברואר , , , , התקשור החי של קריון ניתן בגראנד ראפידסהתקשור החי של קריון ניתן בגראנד ראפידסהתקשור החי של קריון ניתן בגראנד ראפידסהתקשור החי של קריון ניתן בגראנד ראפידס

. . . . ומה משמעותה באנרגיה חדשה זו שלאחר השלמת הרשתומה משמעותה באנרגיה חדשה זו שלאחר השלמת הרשתומה משמעותה באנרגיה חדשה זו שלאחר השלמת הרשתומה משמעותה באנרגיה חדשה זו שלאחר השלמת הרשת, , , , שניתנו בשני מקומות שונים בנושא ההתעלותשניתנו בשני מקומות שונים בנושא ההתעלותשניתנו בשני מקומות שונים בנושא ההתעלותשניתנו בשני מקומות שונים בנושא ההתעלות

 זה נערך על ידי קריון לאחר התקשור החי במטרה להתאימו לשפה המדוברת ולהבהיר את  זה נערך על ידי קריון לאחר התקשור החי במטרה להתאימו לשפה המדוברת ולהבהיר את  זה נערך על ידי קריון לאחר התקשור החי במטרה להתאימו לשפה המדוברת ולהבהיר את  זה נערך על ידי קריון לאחר התקשור החי במטרה להתאימו לשפה המדוברת ולהבהיר את התמליל של תקשורהתמליל של תקשורהתמליל של תקשורהתמליל של תקשור

        ....התפיסות שניתנו אנרגטית בעת התקשור החיהתפיסות שניתנו אנרגטית בעת התקשור החיהתפיסות שניתנו אנרגטית בעת התקשור החיהתפיסות שניתנו אנרגטית בעת התקשור החי

  

  

  .אני קריון מהשירות המגנטי, ברכות יקירים

  

מתחילים הלכה למעשה , שהיו תקועים, ברמה התאית, כמה מכם. יש כאן היום שמחה הקשורה להשלמה

הן את , הם זורמים לתוך המרחב הסובב אתכם. ברגעים הבאים תכנס לכאן פמליה ייחודית. להרגיש בשחרור

זה לא : "כמה מכם אומרים, שעה שאתם מתרגלים לקול זה, ברגעים ראשונים אלה. הקורא והן את המאזין

מסיבה זו אני חושב ש". זה חייב להיות מורכב יותר; הרוח אינה מדברת אל בני האדם באופן זה. יכול להיות

הפמליה , בתהליך זה. מתלווה אהבה, שכן לזרימת האנרגיה והמילים והדיבור. לקבל אישור לכל זה... באתם

זהו אישור שהרוח היא . את האישור לאהבת האלוהים... הזאת תקרין אליכם את הדבר שלשמו באתם

ואפשר שנדון , תשובותאפשר שינתנו . ואישור שהפחד אינו יכול להיות חלק ממה שאנו מביאים, משפחה

  .שאתם חיכיתם לו, זהו איחוד מחודש, אבל האמינו לי, באנרגיה

  

, אתם חושבים שאתם יושבים שם לבד עם זוג עיניים. אני יודע מי אתם, מאזינים וקוראים, בני אדם יקרים

 שומע כפי שהמאזין. זה אישי, ובכן? נכון, זה נראה אישי כל כך? אחת לאחר השניה, קוראים כל מילה

כך גם אתם קוראים באמצעות מודעות אחת בלבד ובאמצעות , באמצעות אוזניו שלו ולא של אף אחד אחר

, זהו מסר של אהבה. ואף על פי כן הוא אוניברסלי, זהו מסר אישי שאנו נותנים. עיניכם שלכם שעל הדף הזה

  . ותמיד היה

  

אתם , היא תמיד שונה". תפורה על פי מידותיכם"פמליה זו הזורמת לתוך מקום זה היא ייחודית מכיוון שהיא 

זו הפמליה של . הפמליה שבאה עם קריון צריכה תמיד להיות אותה פמליה, ובכן: "יש כאלה שיאמרו. יודעים

אולי חשבתם ? שנודדת עם קריון בדרך כלשהי" קבוצת שירות"אולי חשבתם שזו ? מי אמר לכם זאת". קריון

שאותו " המלך. "יש לי מידע סנסציוני עבורכם? רכבת ממשרתים וכדומהמו, שהיא דומה לפמליה של מלך

  !משרתת הפמליה הזאת הוא אתם

  

פמליה זו מביאה את . לפמליה שנמצאת כאן ברגע זה יש פוטנציאל לגעת בכל קורא ומאזין מנקודה זו ואילך

הרי ?  איך זה יכול להיות,ובכן: "תאמר אולי, קורא. למקום שאתם בחרתם להיות בו, האנרגיה שלה למקום זה

אנו יודעים מהם הפוטנציאלים של אלה אשר . יש לנו מושג, כן, למעשה" ?נכון, אין לכם מושג מי יקרא זאת

אנו רואים את הפוטנציאל , בשנים שיבואו בקו הזמן שלכם! חשבו על כך. המגזין והספר, יקראו את המאמר

של הפוטנציאל שבו אתם יושבים " תמונה"יש לנו ? ודעיםאתם י, הוא כזה" העכשיו. "כאילו הוא כאן עכשיו

  . זה מה שאנו מנסים ללמד את כולכם, למעשה. לא? מדהים. כאן ברגע זה
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האם . לפני שאתם מתיישבים בכיסאות שלכם, המאזינים, גם כן, אנו יודעים את הפוטנציאלים של בואכם

ו מדברים על פמליה שצועדת אתכם לכל מקום אנ. זו אינה קבוצה פולשנית היושבת כאן אתכם? ידעתם זאת

  ]צחוק! [זו אותה פמליה שרבים מכם הרגישו שלא הקשיבה לכם זה זמן רב. אליו תלכו

  

למדתם סוף סוף להזיז את . רוחניות אלינו" תחנות רדיו"סוף את אותן -כמה מכם כוונו סוף, בעשור אחרון זה

, ובכן? אולי האזנתם זמן רב לתדר אחר. דר גבוה יותרת... ואתם מצאתם תדר שונה, הכפתור המטפורי הזה

, הניחו לי לומר לכם מה החליף אותה, ממדיים-בני אדם בין? אתם יודעים, התחנה הזאת הייתה צריכה ללכת

  .והתקשורות שלנו מתבצעות כעת על אותו ערוץ, כיוונית-יש לנו תקשורת דו! טוקי- ווקי–באופן מטפורי 

  

הוא אינו נמצא במקום . נו עומדים לייעץ לכם לעשות הוא להתכוונן ולמצוא ערוץ זההדבר הראשון שא, לכן

מתפללים ומגיעים לאותה נקודה שקטה שבה , כאשר אתם מודטים, בתדר החדש. שבו היה הערוץ הקודם

כמה מכם . המידע אינו כה פשטני. הרגשות אינם אותם רגשות, התגובות אינן אותן תגובות, תמיד חשתם בנו

העובדה היא שאנו נמצאים כעת בתחנה "! אל הקיר"חשתם שאתם מדברים , מכווננים עדיין לתדר הישןה

  .אבל עליכם להיות מוכנים למצוא אותה ולהתכוונן אליה, חזקה בהרבה

  

. וזו קבוצה חסרת זמן, מציבה את הצעיף עבורכם, הפמליה שכאן ממלאת תפקידים רבים. בואו נתחיל בלמידה

העכשיו שלכם עשוי להיות ". עכשיו"אבל אני מדבר אליך , ולי להביט בתאריך בעודך קורא זאתתרצה א, קורא

אתם עשויים לחשוב שזמן רב עבר מאז שאלה הנמצאים כאן ישבו . שונה משל אלה השומעים זאת באוזניהם

, קוראים אותולא הייתם , אם הוא היה ישן. זה לא, לא". זה מידע ישן: "ואתם עשויים לומר. בקהל והקשיבו

  .זמן לגמרי-חסר, זמן-מה שאנו מביאים לכם היום הוא חסר? נכון

  

" ?קריון, איזו סוג של קבוצה היא זו. "הנמצאת גם סביב כיסאו של הקורא, יש קבוצה הממוקמת במקום זה

. לא ממש? האם זו קבוצה המביאה הדרכה. לא ממש? האם זו קבוצה המביאה מידע. אתם עשויים לשאול

 ערפל דק מאוד מאוד שנושא את –זהו ערפל אנרגטי : אומר לכם אפוא" ?איזו סוג של קבוצה היא זו, ןובכ"

קבוצת ישויות זו משתנה גם , כאשר אתם משנים את המודעות שלכם. כל אטום בערפל הזה הוא ישות. שמכם

הוא . רפל שומעהע, מה שאתם מוציאים מפיכם. הערפל משתנה, כאשר אתם מקבלים את ההחלטות שלכם. כן

ו ההוראות  אשר יהיויהי. עושה כמיטב יכולתו לבצע את מה שאתם מרגישים ואת מה שאתם מבקשים

אבל אולי כמה מכם מתחילים להבין שתמו . כן? מטפורות. הערפל מנסה ליצור אותן, היוצאות מהכרתכם

אף על פי שעדיין , ם שמותתמו הימים שבהם יכולתם להעניק לה". המדריכים"הימים בהם יכולתם לסמוך על 

לפעמים חלקים או פיסות יצעדו קדימה . הם כולם אנרגיה אחת. אין להם באמת שמות, ראשית כל. תעשו זאת

, אבל רגע אחד אחר כך, אינכם טועים!" אני מרגיש בה. המדריכה שלי ששמה כך וכך! הנה היא: "ואתם תגידו

איך תוכלו לקרוא בשם . ומגיב באופן שונה, נרגיה שלואת הא, הוא משנה את שמו, כאשר הערפל שב ומשתנה

אבל !  אפילו תריחו אותם–ולפעמים אתם תרגישו בהם , משפחה רבה נמצאת כאן גם כן? לאנרגיה משתנה

ולהעניק לכם , כדי התאים לכם" משנים צורה"הם . ממדית המודעת אליכם ואל עצמם-הם חלק מקבוצה בין

  .את מה שאתם צריכים

  

הלידה עליה . זמן ובמרחב שאין לו התחלה-אתם נולדתם ביקום חסר. אתם חלק מאלוהים, אדם יקריםבני , כן

ולעולם לא , לעולם לא יגיע זמן שבו תחדלו להתקיים. זהו מעגל שלם. אני מדבר מורכבת ומתמשכת לחלוטין

 בליניאריות של – שלכם ואפילו בממד הרביעי, כך הם פני הדברים. מה-יגיע זמן שבו תחדלו להיוולד לתוך דבר

זמן שאתם נושאים -זהו היעדר. ישנן תכונות לדבר זה עצמו, "ההתנסות האנושית"מה שאתם מכנים בשם 

  .מה אחר-אתם תעברו לדבר, זמן רב לאחר שתעזבו את הפלנטה זאת בפעם האחרונה. עמכם
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ני מקווה שאתה חש בנוכחות א, הקורא, אף על פי שיכולנו לומר דברים רבים כל כך על הפמליה שנמצאת כאן

. כמו גם עבור אלה השומעים זאת, שכן הרבה מכל זה הוא ייחודי עבורך גם כן. המסר ידבר רבות אליך. שלה

יש תכונות פיזיות . יש אנרגיות וצבעים שאפשר לראותם: אומר זאת, עבור אלה הנמצאים בקהל היום

אפילו הספקנים . ידעו שהרוח דיברה אליכם היוםכמה מכם . שעשויות לבקר אתכם בעודכם יושבים בכיסאות

עוד . ויושב לצדכם ונמצא סביבכם ערפל רוחני שנושא את שמכם. ידעו שיושב לצדכם פוטנציאל דגול

  .כל מה שאמרתי אכן מתרחש, בממד שאנו יושבים בו. לא, במקרה זה? מטפורות

  

        הרמת הצעיףהרמת הצעיףהרמת הצעיףהרמת הצעיף

  

, הצעיף הזה שמורם הוא הפעילות של עידן זה. גון זוולא רק עבור פגישה כ, וכך הוא שהצעיף הורם קלות

ובני אדם רבים באו לכאן , הרשתות של כדור הארץ השתנו לשם כך. ושינוי העידן, זו האפוקליפסה. שהובטחה

הפוטנציאל הוא שאתם נמנים על אותם , אם אתם מאזינים או קוראים. באופן ספציפי כדי לאפשר זאת

  . שהביאה אתכם למסר זה"המקריות"כזו היא ... אנשים

  

אתם לא . 1987הדבר התרחש בשנת . סקר ברמה רוחנית גבוהה,  כן–היה זמן שבו נערך סקר בקרב האנושות 

יש דברים מסוימים שנמסרים לחלקים הגבוהים ? נכון, אבל אתם לא זוכרים גם שנולדתם. לא? זוכרים זאת

תהיו מוכנים לבצע שינוי זה במודעות עבור נשאלתם האם . אך הם שם והם אמיתיים מאוד, יותר שלכם

אף על פי ". בחירה חופשית"התשובה היא ? מדוע אתם חושבים שנערך סקר בכדור הארץ בדרך זו. הפלנטה

  .עדיין הייתה בידכם הבחירה לומר לא, היה במקומו והכל היה מוכן" מערך"שה

  

לשם ) ביטוי החיים הזה( הגלגול הזה רבים מכם באו למעשה לכאן במסגרת! אבל לוחמי האור נמצאים כאן

להחליק בין , אין זה בהכרח דבר קל! אתם עמדתם בתור בצד השני של הצעיף לשם כך. שינוי זה עצמו

ממדי ולמצוא את -לנוע לתוך מקום בין, היה עליכם להעניק רשות להמשיך בשינוי. אתם יודעים, הממדים

 המספר – 11:11-אלה הן מטפורות למה שאנו מכנים ה. וכך אמרתם כן בתשובה לשאלה. אותה תחנת רדיו

שאתם רואים מספרים אלה שוב , אין זו מקריות. שלא במקרה, שכמה מכם רואים עדיין על השעונים גם כיום

 תזכורת שאהבת האלוהים –זוהי תזכורת שאינכם לבד . זה ניתן לכם באותו רגע.  אין זו מקריות כלל–ושוב 

  . כך הוא.  מופעלת על ידי הערפל הסובב אתכם ומשתפת עמו פעולה,א שלכם"גועשת בתוך הדנ

  

         השינוי הגדול של עידן זה השינוי הגדול של עידן זה השינוי הגדול של עידן זה השינוי הגדול של עידן זה––––התעלות התעלות התעלות התעלות 

  

זו . 2002זו הוראה שהבטחנו שנתחיל בה כאשר הרשת תתייצב לאחר . כך מתחילה הוראה שאנו נעניק לה שם

הוראה זו , נערכותשעה שרשתות אחרות , אפילו כעת. הוראה שלא יכולנו לתת קודם להתייצבות הרשת

 – שנים 12 –במשך יותר מעשור . אף שלא הייתה הולמת כאשר הרשת המגנטית הייתה בתזוזה, הולמת מאוד

  . םטקס סיואנו קראנו לזה . התעלות, את המילה הזאת, אתם שמעתם את השם

  

יש ". תמבעד לעיניי ההתעלו: "השם הוא: הנה השם שאנו נותנים למסר זה ולאחרים שיבואו בעקבותיו

  . זהו הנושא היום. שכן זהו תיאור של תהליך אישי, "מבעד לעיניי המתעלים"שיאמרו שהוא צריך להיות 

  

כל אחד יהיה מושלם ללא . כל אחד שונה, לכן יהיו כמה מסרים כאלה. איננו יכולים לעשות זאת במהירות

,  לי להזכיר לכם שוב מהי התעלותהניחו. אך יחד הם ייצגו תמונה טובה יותר מאשר היותם נפרדים, האחרים

  . אך זה מספיק חשוב כדי להתחיל במקור, אולי שמעתם זאת בעבר. ומהי לא
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זו ! עובד אור, או". התעייפתי להיות כאן. אני רוצה להתעלות בקרוב", שמענו אנשים אומרים, "קריון היקר"

ואנו הגדרנו אותה , עוסקת בסיוםהיא . היא אינה עוסקת בגמול. היא אינה עוסקת בבריחה. אינה התעלות

אתם עוזבים . אבל לא את החיים, אתם עוזבים את בית הספר, כאשר אתם מסיימים את בית הספר. בעבר

  . מציאות ישנה ומתחילים מציאות חדשה

  

        התעלות האנרגיה הישנההתעלות האנרגיה הישנההתעלות האנרגיה הישנההתעלות האנרגיה הישנה

  

נעשה זאת אך , עשינו זאת בעבר. הניחו לי לקחת אתכם לרגע למקום אמיתי מאוד ולתאר לכם את המחזה

  .כפתיחה להוראה זו,  עוד פעם אחת–שוב 

  

  ]אתנחתא[

  

יש . ממתין למה שהוא יודע שיתרחש, הוא עומד שם. הרוח נושבת באזור ההררי בו ניצב הנביא אליהו ליד צוק

ואנו ציירנו תמונה זו . והוא מוכן לכך, הדבר נאמר לו. הוא יודע זאת. הנביא אליהו עומד להתעלות. לו פגישה

  .שכן אנו נסביר מעט יותר על מה שהתרחש באותו יום, ההסבר שלנו שונה מעט עכשיו, אולם. רבעב

  

אין זה ? או רק תלמיד של המאסטר שלו, אולי חשתם שאלישע היה ידיד. גם אלישע היה שם, על פי הזמנה

המאסטר שכן אלישע היה שם באמת כדי לדווח ולהעיד כיצד נראתה ההתעלות של , משנה עבור סיפור זה

  !מה שרבים פספסו היה שאלישע היה שם בשביל משהו שונה לחלוטין. הנביא אליהו מבני ישראל, שלו

  

היו תיאורים של הבזקי אור . ההיסטוריה תראה שאלישע דיווח כמיטב יכולתו על ההתעלות של אליהו

היה זה הטוב . להרבות דובר על כך שהייתה התפוררות של המציאות כאשר אליהו התע. וקשתות של צבעים

. ואלישע עשה זאת היטב, ביותר שאדם יכול היה לעשות בממד הרביעי כדי לתאר תהליך שאינו בממד הרביעי

. כולם מכילים דעה קדומה, אין זה משנה מהם הדיווחים. אנו דיברנו בעבר על מה שבאמת התרחש באותו יום

אין . אין זה כך. או הרחק...  לעלות מעלהאתם חייבים, זו הדעה הקדומה האומרת שכאשר מתרחשת התעלות

וההשערה הייתה שאליהו נלקח על ידי , אליהו נעלם, האור היה מסנוור". הרחק"גם אין . ממדיות-בבין" מעלה"

  .אלוהים

  

, ובהבזק מסנוור, אליהו נגע בידו של העצמי הגבוה שלו, אנרגיה ישנה מאוד, באנרגיה ישנה. הנה מה שקרה

, נשאר מעט אור. דומה שאליהו התפורר והושב לפיסת האלוהים שהיה, הריח באווירשאותו ניתן היה ל

אתם . אך הנה מה שלא דווח לעולם קודם לכן. אלישע ראה ודיווח הכל. והאנרגיה הייתה חזקה וחריפה

דבר מה קרה שאפילו אלישע לא היה מודע . כאשר אליהו התעלה" שדה השפעה"אלישע עמד בתוך , מבינים

אבל הנה מה , הוא עשה זאת היטב, כן. הוא לא היה שם רק כדי לכתוב על מה שאירע, אתם מבינים. אליו

  .הוא נטל את מקום המאסטר שלו מכיוון שהוא עמד די קרוב כדי להיות מושפע: שבאמת קרה לאלישע

  

 במקרה .וכן גם לתוך העפר של כדור הארץ ולתוך האטמוספירה, אנרגיה הועברה אל האחר, בהתעלות האחד

אלישע חזר מהתנסות זו כביכול . א של התלמיד של אליהו"היא גם נכנסה לתוך רובדי הדנ, של האדם שנשאר

לכו ? רוצים הוכחה. הוא שב עם פוטנציאלים וכלים ששינו אותו מבלי שידע על כך. אך הוא לא היה לבד, לבדו

הם היו חכמים ועוצמתיים כאלה של רבים מ, אלישע עשה מעשים דגולים. וקראו זאת בהיסטוריה של חייו

. הוא ראה את הבלתי ניתן לראייה. אדרת המאסטר עטפה אותו הוא קיבל את חכמת העידנים. המאסטר שלו

שכן הדבר משקף את כל התהליך שאנו מדברים בו , זכרו זאת. והדבר שינה אותו, ממדיות-הוא חש את הבין
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עת בנוגע להתעלות כפי שדווחה היא שהיא נתפסת עבור רבים הדעה הקוב, אולם. בזמנים חדשים אלה

  ".גן העדן"וחזרה לאלוהים או ל, כהיעלמות

  

שבו הרטט של הפלנטה גבר במידה שכזו , "שנות האלפיים"כעת הניחו לי להחזיר אתכם לזמן שאתם מכנים 

מיקום ,  שונהחוקי הפיזיקה מחייבים שפלנטה זו תהיה אפילו במיקום. שהיא נמצאת אפילו במסגרת זמן שונה

אם הייתם מנסים להגדיר את , למעשה. ממדיות משפיעה על המציאות שלכם-הבין. וכך הוא... ממדי בחלל-בין

האם יכול להיות שיש . יהיה עליכם לכלול את הממדיות במסגרתה אתם קיימים כשורש ההגדרה, המציאות

למעשה . אתם אומרים, כמה מוזר? ר כדור ארץ שהייתם עליו בעב–כדור ארץ אחר במקום כלשהו בממד אחר 

כפי , האם שינויי מזג האוויר משמעותיים? האם הרשת המגנטית נעה כפי שאמרנו לכם שתנוע. כך הוא

האם אתם חרדים מעט יותר מהרגיל בימים ? האם אתם יכולים להרגיש בשינוי הזה? שאמרנו לכם שיהיו

אחר במקום " אתם"האם יכול להיות שיש . ציאותאתם שיניתם את המ. אתם יודעים, שינוי גורם לכך? אלה

תוכלו לומר . אחד" אתם"אבל רק , ישנם כדורי ארץ רבים ונתיבים רבים, במקום זה. התשובה היא לא? כלשהו

כל המציאות סובבת סביב . זה יהיה מדויק במובן פיזיקלי. אפוא שהדבר היחיד שאינו ניתן לשינוי הוא אתם

כאילו סובבו וגולגלו בתוך חבית החיים שבה אינם יכולים , תופסים זאת הפוךבני האדם . מודעות רוחנית

הם מסובבים ומגולגלים בתוך הבריאה , לכן. אבל אינם מודעים לכך, הם שולטים בכל, במקום זה. לשלוט

  . פחד ואי ידיעת עובדה זו הם שבוראים בני האדם שמאמינים שהם אינם יכולים לשנות זאת. שלהם עצמם

  

אבל דומה שהכל נשאר , ממדי משנה הכל סביבכם-שינוי בין:  הקשה ביותר שנאמר לכם אי פעם הוא זההדבר

כאשר אתם . רבים הרגישו? האם חשתם שהזמן הואץ? נכון, אבל אתם מרגישים בזה. אותו הדבר בעיניכם

ם יכולים אתם חשבים במהירות הגוברת אף על פי שאינכ, יושבים בתוך רכבת ללא חלונות והיא מאיצה

, אותם נוסעים,  אותם מושבים–קרון הרכבת שבתוכו אתם נמצאים נשאר אותו הדבר , אולם. להביט החוצה

המציאות של , לכן. וכל הנמצא מחוץ לקרון שלכם יודע זאת, אך אתם נוסעים מהר הרבה יותר, אותה אווירה

  . מעט יותרחוץ מהעובדה שהוא מטלטל, אבל עבורכם היא אותו הדבר, הקרון השתנתה

  

בכל , עברתם את אחד מהדברים העוצמתיים ביותר שיכולים לקרות לכל פלנטה: התשובה? מה באמת קורה

, ישנן פלנטות רבות, כן? האם ידעתם זאת, הפלנטה שלכם היא היחידה ביקום שמסוגלת לעשות זאת. מקום

יחידה ביקום שיכולה לשנות אבל הפלנטה שלכם היא ה, יותר מכפי שאתם מעלים בדעתכם, ויש חיים רבים

המציאות יכולה , בהתחשב במודעות של הישויות המאכלסות אותה. מציאות על פי בחירת התושבים שלה

  . להשתנות על כדור הארץ

  

אתם מוחבאים . וכך צריך להיות, שאתם מוגנים מביקורים רבים מצד אחרים ביקום, אמרנו לכם זאת בעבר

האסטרונומיה . רוב החיים מוכלים באותן מערכות בעלות שתי שמשותבעוד ש, בתוך מערכת של שמש אחת

תגלה יום אחד שמערכות שמש בעלות שתי שמשות הן אלה שיאכלסו במידת הסבירות הגבוהה ביותר 

הדבר קשור לפוטנציאלים של מה שאתם לוקחים כמובן מאליו בכל הקשור לכדור . פלנטות כמו כדור הארץ

זה מפליא את המדענים שלכם .  מושלמת ובמרחק מושלם לשם יצירת חייםשהוא נמצא במסילה... הארץ

חישוב ההסתברויות ופשוט התבוננות סביב צריכים . אך רובם עדיין חושבים כך, לחשוב שהיה זה מקרה

  .להראות להם שאין זה כך

  

. מו שלכםוזה המקום האחרון שבו יחפשו אלה המחפשים אחר חיים כ, אתם מוחבאים לחלוטין ביקום עצום

הם . המבקרים הבודדים שיש לכם הם רק צופים. יניחו לכם לנפשכם למשך ניסוי זה עד אשר הוא יסתיים

הם באים והולכים בצללים של המציאות , אם שמתם לב. אינם מכריזים על בואם מכיוון שהם אינם יכולים
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ואנו דיברנו עליהן , סיבותיש לכך . מעולם אינם מוכנים באמת לעשות משהו מלבד לרוץ ולהתחבא, שלכם

  .בעבר

  

האם התפעלתם אי פעם כאשר הסתכלתם בכוכבים ותהיתם האם ? האם תהיתם מעודכם האם יש כאן מטרה

יש מטרה לחיים , כן: אומר לכם שוב" ?האם יש משהו גדול ממני: "האם שאלתם מעודכם? יש מטרה לחייכם

הבריאה של , שכן היקום הזה, מביטים בכוכביםהאינטואיציה שלכם משרתת אתכם היטב כאשר אתם . שלכם

  . אינו מוזר כל כך, האלוהים בגינה אתם תוהים

  

אני רוצה שתזכרו . הייתי רוצה להעניק לכם את מתנת ההיזכרות, אם הייתי יכול להשהות את הדואליות לרגע

יעתם לברוא הסיבה היא שאתם סי, אם אתם חשים אהדה כלפיו. שאתם הייתם שם כאשר היקום הזה נברא

  !אתם מחופשים להפליא. בני אדם יקרים, אותו

  

והפלנטה זאת הציבה את , הפיזיקה השתנתה. הרשת התייצבה. הצעיף מורם? הזאת" התעלות"אז מה בנוגע ל

רק ללא התוצאות שהיו לאליהו במציאות הישנה , עצמה במצב שיאפשר סוג התעלות כמו זה שאליהו חווה

 עצמו שאליהו חווה נגיש כעת לכל אדם ואדם הליךאותו .  זאת באופן הברור ביותרהניחו לי לומר. יותר שלו

מתרחש , במקום זה? אתם יודעים מה קורה להם. ההבדל הוא שבני האדם לא יתפוררו עוד. על הפלנטה הזאת

, ממדי ובלתי ניתן להסברה במציאות שלכם-הוא בין. שלבי-זו התחלה של הליך רב. שינוי עוצמתי במודעות

  .סוף סוף, אבל אני  עומד לתת לכם קצת מידע מהותי

  

        שלבי ההתעלותשלבי ההתעלותשלבי ההתעלותשלבי ההתעלות

  

זה . "אחד: אומר לכם שוב" ?כמה שלבים יש. מעולם לא דיברת על שלבי ההתעלות, קריון: "ישנם אלה שאמרו

כמה , בסדר. "אמרתי שיש רק שלב אחד. לעולם לא אמרתי שזה פשוט" ?זה באמת כל כך פשוט? באמת נכון

ופותחים את הדלת , בני אנוש יקרים, כאשר אתם דוחפים את דלת הכוונה. לנצח" ? השלב הזהזמן אורך

מספר אינסופי של שלבים ששווה ... אחד? כמה שלבים. אתם מביטים לתוך עיני הנצח, המכונה התעלות

לה לא יכו? לאיזה מרחק תיקחו זאת? מה אתם רוצים ללמוד? כמה אתם רוצים להרחיק לכת. למציאות אחת

, האם מישהו יכול ליצור ספר על החיים שלכם? תשובה אחת לכולם? נכון, להיות תשובה סטנדרטית

זה ספר . התשובה היא לא? ואז לומר לכולם שהספר שייך גם להם, השמחות והמצבים שלכם, המשפחה שלכם

 מדריך הוראות יש רבים שרוצים, עדיין. אתם ידועים, כזו היא הבחירה החופשית. שנוצר במיוחד עבורכם

ף שזה עתה למד לקרוא "האם ילד בכיתה אל. הם רוצים ספר אחד שיתאים לכולם. להתעלות בממד הרביעי

  .זה פשוט לא אפשרי. יכול להסביר את המטפורות והמורכבות של מחזה ספרותי

  

ית הבחירה החופשית של המודעות עבור בני האדם היא עתה הבחירה החופש, באנרגיה מורחבת חדשה זו

רוב הסיכויים שהם ? האם אחרים יבחינו בכך. שעה שאתם צועדים על פני האדמה, להרחיב את המאסטריות

אני מדבר אל אלה . כמה מכם הנמצאים בחדר זה והקוראים את המילים הללו אינם זרים לתהליך! כבר הבחינו

אולי זו הסיבה ? דבר אליכםאולי אני מ. ושערכו שינויים בחיים, שדחפו ופתחו את הדלת, שעשו את בחירתם

ישנם כמה בחדר הזה שבחרו אך דומה שדבר , כמו כן? מדוע כמה מכם באו לכאן היום או קוראים מילים אלה

זה הזמן שאמרנו לכם .  שנים12שכן זה הזמן שעליו סיפרנו לכם לפני , התכוננו לכמה שינויים, ובכן. לא קרה

 אלה שאינם יכולים להתחבא – בריתות חדשות –סי מזג אוויר  שינויים בדפו–שכולל את השינויים הארציים 

מה אמרנו , במשך כל ההתרחשויות הללו.  קרבות של מודעות–עוד וחייבים לרדת מהגדר ולקבל החלטה 
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להתחיל , ומבעד לעיני ההתעלות, להסיר את הדואליות, אמרנו שההזמנה הייתה להרים את הצעיף? לכם

  .  את כדור הארץ עצמו,פשוטו כמשמעו, בנתיב שישנה

  

        פוטנציאלים לכולםפוטנציאלים לכולםפוטנציאלים לכולםפוטנציאלים לכולם

  

אך ייתכן ששוב הדברים לא יובנו כהלכה במציאות שלכם בממד , אנו אומרים לכם, שנית? כיצד תתחילו

אך לא צריך ללמוד אותה , זו שיטה עוצמתית. יש רק שיטה אחת לפתוח דלת זו ולהתחיל בתהליך. הרביעי

כמה מורכב : אך תחילה הניחו לי לשאול אתכם זאת,  בעוד רגעאומר לכם. בבית ספר או מתוך ספר כלשהו

? כמה זמן לדעתכם הוא למד בבית ספר כדי ללכת ולעמוד שם? היה לדעתכם עבור אליהו ללכת ולעמוד בשדה

? כמה ספרים לדעתכם היה על אליהו לקרוא כדי ללמוד כיצד לצעוד לתוך השדה ולערוך הסכם עם אלוהים

אתה לא יכול .  נביא–אליהו היה מאסטר , ובכן: "אולי תאמרו? בין את הנקודהאולי אתם מתחילים לה

כוונתך שאנו , קריון. "כאן מתחיל הפחד לנבוט. כאן מתעורר חוסר האמונה האנושי". להשוות אותו אלינו

וזהו המקום שבו תהיה העזיבה עבור . התשובה היא כן, עם הרמת הצעיף, באנרגיה החדשה הזאת" ?כמוהו

הם יוציאו את כל ספרי ההיסטוריה . הם יאמרו לכם שזה לא יכול להיות כך.  שבוחרים לא להאמין בכךאלה

הם יעניקו לכם סיבות מדוע אינכם יכולים לעשות את , הם יציינו את הספרים. שלהם ואת מורשת הרוחניות

שבן אדם אינו יכול . ..הם ירחיקו לכת ויאמרו שההוראה של קריון חייבת להיות שקרית. מה שאנו אומרים

! אני יושב מול כל אותם בני אדם רבים שעשו זאת, ובכן. והספרים הישנים שלכם אומרים זאת, לעשות זאת

  ?איך תסבירו אותם

  

לכן אנו מכנים זאת בשם . הניחו לי לספר לכם על התהליך הזה מבעד לעיניים של אותם בני אדם שעשו זאת

פגישה ... הוא נעשה מתוך כוונה טהורה? מהו השלב האחד והנצחי? שהאיך זה נע". מבעד לעיניי ההתעלות"

.  אותה פגישה שאליהו ערך כאשר צעד אל תוך השדה–של אחד על אחד עם החלקים האינסופיים שלכם 

  .חיים-שאלו כל אדם שקיבל החלטות משנות. לא? פשוט

  

ים לספור את השלבים בממד אינכם יכול, כאשר אתם פותחים את הדלת ומתחילים בתהליך זה, ראשית

את השלבים , אתם רוצים לדעת מהי המטרה, בבית הספר. אך זה לא אפשרי, ייתכן שתרצו לדעת כמה. הרביעי

: אומר זאת שוב: הקשיבו היטב. וכל שלב הוא ייחודי, יש יותר מדי, אבל בתהליך זה. ואת האופן, להשגתה

מבקשים סליחה , סופרים פריטים, מות מסוימיםנוסעים למקו, תמו הימים בהם אתם עוברים תהליכים

או מבצעים עליות לרגל או מקריבים קורבנות כדי להגיע למישור רוחני שבו תהיו , ממאסטרים שונים

תמיד הייתה לכם ? האם אתם מבינים זאת. מה יתרחש או כדי להירפא-מבורכים מספיק כדי שדבר

סטרים שצעדו על פני האדמה אמרו לכם זאת שוב המא. הזרעים שלה היו אתכם מאז הבריאה! מאסטריות

  . ושוב

  

שאתם מכנים , כאשר בני אדם? כמה פעמים צריכים לומר לכם זאת במשך העידנים שיש לכם עוצמה זו

גם אתם יכולים , זה נגיש: "הם הביטו בכם ואמרו, צעדו על פני האדמה וחוללו נסים, מאסטרים ונביאים

אפילו לשנות את , ללכת על פני המים, להתמיר חוקי פיזיקה, את החוליםאתם יכולים לרפא ". לעשות זאת

מה עשתה האנושות , אך באנרגיה ישנה יותר, הם היו כאן כדוגמאות למה שאתם יכולים לעשות. הביולוגיה

אפילו כמה מהתרגומים העתיקים שלכם . המסר לא עבר! היא נפלה על ברכיים וסגדה להם? עם ידע דגול זה

הסיבה היא שלמתרגם לא הייתה מודעות שאפשרה את . ים עיוותו את מה שנאמר ואת המשמעותשל הכתוב

  .המחשבה שהמאסטרים אכן התכוונו לכך שבני אדם רגילים יכולים להיות בעלי כוח שכזה
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. וללכת לאותו מקום שתמיד ידעתם שקיים, אם אתם מעונינים, אך כעת הגיע הזמן שלכם להרים את עצמכם

, שאמאן? האם אתם מאזינים, כומר, נזיר. כמה מכם עשו חזרות? יודעים כמה גלגולים חיכיתם לזההאם אתם 

אני רוצה לקחת אתכם למקום לפני זמן . הנח לי לקחת אותך למקום אחר. זה עבורך, קורא? האם אתה מאזין

תם כמעט מוכנים א). משהו שאתם מבינים בממד הרביעי(ראו את עצמכם כמלאך . לפני שהייתם בני אדם, רב

וכמה מכם חיכו כדי שתוכלו להגיע בזמן , אתם עשיתם זאת בעבר. ותהליך זה הוא מקודש, לבוא לכדור הארץ

שאתם תחכו כדי להגיע לכדור הארץ , האם זה הגיוני בעיניכם? מה אתם עושים. הזה של נבואות הארמגדון

. ואתם יודעים זאת, אתם באתם לעבוד. לכן אנו אוהבים אתכם כל כך? בזמן אחד המבחנים הסופיים שלו

: אנו חייבים לשאול אתכם. מוכנים לעבור זאת, אתם באתם ברצון, למרות כל הנבואות על אותו נתיב ישן

? בצד האחר של הצעיף אתם לא אמורים להיות חכמים יותר? מדוע שתעברו זאת? מדוע שתעשו דבר שכזה

  ]צחוק[

  

אתם אלה שמתחילים להבין שאתם . אתם אלה שהתעוררו ראשונים, ראקו, מאזין. הניחו לי לומר לכם מדוע

היה , שעמד בתור כדי לבוא לכאן, אותו מלאך בצד האחר. אתם משנים את ההיסטוריה של כדור הארץ, ערים

ההחלטות שקיבלתם לפתוח את . הכל יכול היה להשתנות. מכיוון שהוא ידע שדבר לא נקבע מראש, חכם

. לות השפעה דומה על הפלנטה כמו ההשפעה שהייתה להתעלות של אליהו על אלישעדלתות ההתעלות הן בע

משתחררת , כאשר אתם דוחפים את הדלת ופותחים את שלב ההתעלות הזה? איך נוכל לומר לכם זאת

ה מדידהיא משנה את ה. היא משתחררת אל הפלנטה. היא משתחררת אל אלה הסובבים אתכם. אנרגיה

  !מבורכים אתם ברגע זה! מעמידים פנים שהכל רגיל כל כך,  ואתם יושבים שם.ת של כדור הארץממשיה

  

        השלב הראשוןהשלב הראשוןהשלב הראשוןהשלב הראשון

  

, אפילו השלב שפותח את הדלת, השלב למאסטריות. החיפוש הרוחני שלכם מייצר אנרגיה המסייעת לפלנטה

ת טהור יותר דבר אינו יכול להיו. ואנו נאמר זאת שוב, השלב של הכוונה הטהורה? מהו שלב זה. הוא עוצמתי

זו כוונה שבה אתם . זו כוונה רוחנית טהורה. או כוונה כועסת, אין זו כוונה אקראית. מאשר כוונה רוחנית

אנו נותנים לכם את המטפורה שכוונה טהורה , שוב. מברכים את הרמה המהותית ביותר של כל מי שאתם

אבל היא . יצחק, ל חזה בנו היחידשעה שהמאכלת מורמת כדי לחדור א, מוגדרת כאנרגיה שבידו של אברהם

  .כוונתו הייתה ללכת עד הסוף במידת הצורך? נכון, לעולם לא חדרה

  

כוונה טהורה היא האנרגיה שבידו : העשויים להבין את המשמעות, הנה משהו לאחרים הזקוקים לשמוע זאת

אין זה משנה . סיפורזה אותו ה, יתעולמ-כלל, כוונה טהורה. של אברהם שכמעט והקריבה את ישמעאל במכה

זה אותו סוג כוונה שבה יושב . המשמעות היא אותה משמעות, או היכן הסיפור התרחש, מה אומרת האלגוריה

אינו עושה , האדם העושה זאת". ואעשה זאת, אמור לי מה עליי לדעת, אלוהים יקר: "אדם על הרצפה ואומר

הוא עושה זאת מכיוון שכעת הוא . לא. דה שלוזאת מתוך ייאוש או מכיוון שהגיע לקצה גבול יכולת העמי

, כוונה טהורה ניתנת בטקסיות]. בנפרד ממנו[כוונה טהורה מושגת מחוץ לפחד . מודע יותר לתכלית שלו

זו דלת . הוא פותח את הדלת. זה השלב. בחכמה ומתוך מחשבה יציבה ומאוזנת, בבגרות, בהערכה, באהבה

  .ד הזהרנו אתכם לא לעשות זאת אלא אם אתם מתכוונים לכך באמתלכן תמי. שאינכם יכולים לעולם לסגור

  

יש בחירה , כן" ?מדוע איננו יכולים לסגור את הדלת במידה ואנו רוצים, אם יש רצון חופשי: "רבים שאלו

אתם תהיו במצב . וכמובן אתם תהיו בהכחשה, אתם יכולים להתעלם מכך שפתחתם את הדלת, כן. חופשית

-מכיוון שלא ניתן לבטל ידיעה של דבר, בני אדם? מדוע. הדבר יוצר חוסר איזון וחרדה? כוןנ, נוחות-של חוסר

כאשר אתם . לשכוח משהו, ואין זה משנה כמה בחירה חופשית יש לכם, אינכם יכולים לאלץ את עצמכם. מה
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ו הי? להעמיד פנים שהיא אינה שם? מה אתם עומדים לעשות, מתחילים לקבל את החכמה של העידנים

  .היו אמיתיים עם עצמכם לפני שתבצעו את השלב הזה. דעו מה אתם עושים. זהירים

  

? מהן התוצאות המיידיות. אנו עומדים להתחיל להסביר מה קורה לאדם שנותן כוונה עוצמתית זו, במסר הבא

ך לא א, אלה שכיחים לחוויית ההתעלות? כמה זמן עשויה כל תגובה לארוך? מה הם המכשולים? מהי ההרגשה

? למה זה לקח כל כך הרבה זמן. כפי שהבטחנו, אך מפת הדרכים תתגלה. ולא בכל הנסיבות, בכל המקרים

. מכיוון שקריון אינו נותן את הפרטים, רבים אמרו שהם עוברים להוראה אחרת! האנרגיה לא הייתה גמורה

האם הייתם עוצרים את , אם הייתם מתכננים מסע על פי האוקיינוס ליבשת אחרת: הניחו לי לשאול אתכם

.  שנים12המסע הזה ארך ? מכיוון שעדיין לא הגעתם לשם, האונייה באמצע האוקיינוס ודורשים אונייה אחרת

  .וכעת אנו מגיעים לנמל הידע, אמרנו לכם זאת בהתחלה

  

אאמץ מה יקרה לי אם , קריון. "ישנם בחדר זה אנשים שמפחדים: אנו חייבים לתת לכם מידע זה, לפני שנלך

אני אוהב ? האם זה אומר שאנשים ירצו להתרחק ממני. "אתם תתבלטו, כן, כן" ?האם לא אתבלט? אנרגיה זו

אני לא רוצה להיות . אני לא בטוח שאני רוצה להקריב אותם עבור חיפוש רוחני זה. את משפחתי ואת ידידיי

  .זו דעה קדומה ישנה. כך מדברים באנרגיה הישנה, אדם יקר!" לבד

  

        ד מיוחדד מיוחדד מיוחדד מיוחדידיידיידיידי

  

הניחו לי להציג . אבל אנו מאחדים זאת עכשיו, בזמנים שונים, הנה הוראה שנתנו בעבר במקומות שונים

אין . אני רוצה להציג בפניכם מישהו שאתם אוהבים מאוד להימצא במחיצתו. מאסטר... בפניכם מישהו

אתם , אתם חשים בטוחים, בכל פעם שאדם זה מביט בכם. שכן אדם זה יהפוך לידיד טוב, חשיבות למינו

לעולם אין . אתם תלכו עמו בטבעיות לכל מקום ותעשו עמו הכל, קל להימצא במחיצת אדם זה. חשים בנוח

אתם גאים להיות . הוא רוצה רק להיות אתכם. אדם זה גם לא יבקש מכם דבר. יום-מצדו כל שיפוט או סדר

והוא גם , יכם מישהו שיש לו את כל התכונות הללונניח שהייתי יכול להציג בפנ. והוא גאה להיות אתכם, אתו

קרוב ! לא? האם תברחו לכיוון השני? האם אתם מפחדים? אני יכול לעשות זאת? מה אתם אומרים? חכם

  .הרגע תיארתי אתכם! במצב המתעלה, זה אתם? מי הוא זה! לוודאי שתרצו בכך מאוד

  

. הרוחניים ההיסטוריים שצעדו על כדור הארץהיזכרו במה שקראתם בכתבים המקודשים בנוגע למאסטרים 

ילדים וחיות זיהו את שלוותם והלכו . אנשים באו ממרחקים כדי לשבת באנרגיה שלהם! הם היו אהובים

הם לימדו אהבה . הם הקרינו שמחה. מוזרים או זעופים, הם לא היו משונים. בעקבותיהם ממקום למקום

לישע שהשתנה כאשר עמד בקרבת המאסטר בעת שהאנרגיה  כמו א–ואלה שהיו במחיצתם השתנו . והבנה

  . השתנתה

  

צפו . אם זה הולם, צפו לריפוי של מערכות יחסים! צפו למשפחה שתביט בכם באופן שונה ותתאהב בכם שנית

האם אתם . צפו לכך שהאויבים יראו אתכם באור שונה וצפו לכך שהדרמה תיעלם. לנפילת מחסומים ישנים

מדובר במה . מדובר באנרגיה שאתם נושאים ומראים, לא מדובר רק בכם?  מדבר כאןיודעים על מה אני

החלק של בן האדם המכונה . מפעיל את הידע שלמד, שמתרחש כאשר אדם שהתעלה צועד ממקום למקום

אולי . ומקרין אור במקומות חשוכים, אדם זה משכך ומנטרל מצבים קשים. מודע ומגיב לאדם זה, תפיסה

  .שכן זוהי תכונה של אהבת האלוהים, אל תפחדו מפני תכונות המאסטריות שלכם? שמוע זאתבאתם כדי ל
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אתם פותחים את הדלת ? אתם יודעים, כזו היא הדרך? כמה שלבים היו... בואו נראה, עכשיו. זו רק ההתחלה

וג של האם אתם יודעים באיזה ס? כיצד אתם עומדים לסמן ולתעד התנסות זו? ולמה אתם מצפים, לנצח

האם אתם זוכרים את הערפל שהזכרתי קודם ? אנרגיה אתם יושבים עכשיו בעודנו מסיימים מסר התחלתי זה

הם פעילים וממתינים . אותם" לראות" זמן טוב –זה יהיה זמן טוב לחוש בה . זו הפמליה הסובבת אתכם? לכן

  .להשתנות עבורכם

  

? אי פעם על הפלנטה מגיעה עתה לידי הגשמההאם אתם מבינים שכל ההוראה של כל המאסטרים שצעדו 

". מאופשרת"האנושות הופכת ? האם אתם יודעים שכל המסרים שלהם מתאחדים יחד כדי להעניק לכם זאת

אל , כאשר אתם מביטים במראה. אך יש יותר במצב מכפי שאתם חושבים, אולי זה לא נראה כך בחדשות

,  אולי זה נראה לכם נורא כעת–אולי זה לא נראה כך . אדיריםהפוטנציאלים . יש נצחיות בעיניים הללו. תטעו

. דבר אינו קבוע. דבר מה מכוער בדרכו להשתנות באמצעות מודעות, אבל כדור הארץ נמצא במצב של ניקוי

  .לכן הם קוראים לכם עובדי אור. הפוטנציאלים לפתרונות תמיד שם. נמנע-דבר אינו בלתי

  

שינויי האנרגיה על . נחזה מראש, בעוד אנו מדברים אליכם, ה על כדור הארץכל שאתם רואים לפניכם ביום הז

ואתם אלה שמחזיקים במפתח לפתרון , אתם הלוחמים שאפשרו זאת. והשכתוב החל, הפלנטה קרובים

  ".ירושלים החדשה"למציאות של ... הסופי

  

  .וכך הוא

  

  קריון  
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        יייי חלק שנ חלק שנ חלק שנ חלק שנ––––מבעד לעיני ההתעלות מבעד לעיני ההתעלות מבעד לעיני ההתעלות מבעד לעיני ההתעלות 

  תקשור חי של קריון

  2003,  למארס29

  נבאדה, רינו

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

  .אני קריון מהשירות המגנטי, יקירים, ברכות

  

מה מסתתר בממדים האחרים שאפילו המדענים ? ]מדבר אל הקהל[מי מכם הרגיש זאת כאשר התעורר הבוקר 

אלה הם . נראה-הבלתי:  מהו חלק מזהאומר לכם? מה-שלכם מתחילים כעת להסכים על כך שהם מכילים דבר

  ".דברים ששוב לא ניתן להכחישם"

  

קבוצה זו הסכימה לעבוד עם המרכיבים עצמם . פמליה מתוקה התכנסה כאן לפני שלושה ימים באמצע הלילה

היא דיברה אל הזכוכית .  ואת הבדגבסאת ה, היא סבבה בחדר ויידעה את העץ. מהם עשוי החדר הזה

היא סיפרה . שנבראו מהמרכיבים שכבר נמצאו כאן, אל המרכיבים שהם מעשי ידי אדם, טוןאל הב, שבקריסטל

היא אמרה . אמרה, "הכינו את החדר עבור השאמאנים. מה יתרחש כאן בעוד שלושה ימים-דבר: "למרכיבים

 ,אז. וזה היה לפני שלושה ימים. לחומר שבחדר להבנות את עצמו בחגיגיות ולהתכונן לבוא המאסטרים

  .ואלה שהביעו כוונה לקרוא את המילים האלה... נכנסו השאמאנים והמאסטרים, הבוקר

  

התקשור . יש כאן ברגע זה ממש אנשים שאינם מאמינים בדבר שכזה. יש המפקפקים בכך שזהו מסר מתוקשר

, כן? וןנכ, זו אינה באמת הדרך שבה אלוהים מדבר אל בני האדם, ככלות הכל. הם אומרים, חייב להיות בדיחה

זו דרכם של כל המאסטרים . אתם יודעים, זוהי דרכה של ההארה. כך יהיה תמיד. כך היה תמיד! כך הוא מדבר

מהיכן . אם אתם זוכרים, גברים ונשים כתבו את כל הכתבים הקדושים. זו דרכם של כל הנביאים. שהכרתם

כאשר הם . אני אומר לכם? םאם בא רק מן האד, מה הפך זאת לכתבים קדושים? השיגו את המידע שלהם

יש ליבה בתוך כל אדם . אז הם מדברים ישירות אל ליבת האלוהות שלכם, "שמהדהד כאמיתי"מכילם מידע 

  .זוהי ליבה אלוהית מכיוון שאתם נצחיים. האומרת לו מתי הדברים נכונים או לא

  

אני מכיר . ניתנו לכם בכניסהואין זה השם הרשום על תגי השמות ש. אני מכיר את שמותיכם, בני אדם יקרים

שכן , הם חוגגים שם זה. הזכוכית והקריסטל, הבטון, הברזל, וכך גם הבד.. וכך גם הגבס... את השם הנצחי

יום . כל אחד מכם הוא חלק מכל הדברים שנמצאים סביבכם. הפלנטה הזאת מאוכלסת באנרגיה של שם זה

  . אחד נגיש תקשור בנושא זה

  

האלוהות אף היא נסתרת היטב . זאת כדי לאפשר לכם לנהל את הניסוי ללא הפרעה. טבמוחבאת הי, פלנטה זו

, או" ?למה כך, למה עכשיו, מדוע אני: "נשאלה השאלה, אפילו היום". הדואליות"מכם במה שאתם מכנים 

ף העץ בעונת החור. קבלו את גיזום הפלנטה? האם לא הגיע הזמן! הניחו לנו לכרוך סביבכם את זרועותינו

כאשר , העץ יודע ומבין שעם הזמן. מה על דרכם של הדברים-העץ יודע דבר. ינצחאך העץ , אינו מראה יפה

לכו וראיינו עץ באמצע החורף . ישובו הבריאות והיופי, מתרחשים השינויים המחזוריים הנצחיים במזג האוויר

אני אהיה יפה יותר . חזרו אחר כךבבקשה ... חזרו אחר כך. אל תביטו בי עכשיו, בבקשה, אוי: "והוא יאמר

  ". ואף יותר בפעם שלאחר מכן, בפעם הבאה שתראו אותי
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חגגו את הגיזום וחגגו את החורף אם אתם ! חגגו את חייכם, ולכן אנו אומרים לכם במסגרת המטפורה הזאת

והות התכנסה האל, שקרוב לוודאי שאינכם זוכרים אפילו, בזמן בחייכם. שאמאנים, שכן ביקשתם זאת, רוצים

אלוהים אינו ! סביבכם וחגגה את העובדה שאתם הענקתם רשות לעשות את שאתם עושים ברגע זה ממש

. וברשותכם, מה שמתרחש מתוכנן בקפידה, במקום זאת. לא כך הם פני הדברים. לבני האדם" עושה דברים"

אולי מכיוון שאינכם " ?ה כךלמ, למה עכשיו, מדוע אני: "ולכן אתם אומרים, אתם עשויים להכחיש זאת, כן

ואתם בוכים על כדור , בריותה יאוהב, והנה אתם יושבים כאן? משוכנעים בנוגע למשפחה הסובבת אתכם

? נכון, אך אתם אינכם רוצים לתבוע זאת לעצמכם, ]מתייחס למלחמה בעיראק[אמרנו לכם על זמן זה . הארץ

  . יותר מדי גיזום. יותר מדי עצב

  

מה שאתם עשויים לראות על כדור הארץ הוא אחד מהאירועים האחרונים מסוג זה על מה אם אומר לכם ש

מה אם אירוע זה ? מה שאינכם רוצים כלל לראות עוד לעולם-אולי נוצקת תבנית בנוגע לדבר? הפלנטה הזאת

אנו תמיד . המלחמה מולדת באנושות, אתה מבין. לא, או: "יהיו אלה שיאמרו? היה אחד האחרונים מסוגו

? באמת". תמיד יהיו דברים אלה. מלחמות כגון אלה תמיד יהיו: "אתם תמשיכו ותאמרו". נשמיד אלה את אלה

מה אם אומר .  השנים האחרונות עסק בהתמרת הצהרות אלה בדיוק12-כל שאירע ב: מה אם אומר לכם זאת

יה החדשה יהיה קרב הקרב שתיארנו בין האנרגיה הישנה לאנרג, לכם שכאשר הצעיף מתרומם והמודעות נעה

  ?"מה היא לא תעשה עוד לעולם"אשר יידע את המודעות לגבי 

  

מה אם הייתי אומר לכם שאתם חיים . רנסנס של מודעות? מה אם הייתי אומר לכם שזוהי רשותיות חדשה

, ובכן: "אתם עשויים לומר? מה אם הייתי אומר לכם שזו הסיבה להימצאותכם כאן!  זאתלקדםולסייע כדי 

אתם , יש עבודות כאלה". איני אוהב כל דבר בקשר לזה. אני מתעב זאת? מה עליי לעשות עם זה? לי ולזהמה 

  ? יודעים

  

        !!!!הניחו למטפורות להתחילהניחו למטפורות להתחילהניחו למטפורות להתחילהניחו למטפורות להתחיל, , , , אואואואו

  

ייתכן שמצאתם מקום לעגן , למעשה.  מאירים באורכם–נכון , אתם עומדים על סלע. מגדלור, הנה את ואתה

אתם הצבתם את עצמכם על , זאת ועוד. טוף אתכם ולפגוע במבנהכך שהגלים אינם יכולים לש, את עצמכם

לכן , לכן באתם, ככלות הכל. אך לא למגדלור, אתם ניצבים על קרקע מסוכנת? נכון, גבי סלעים מסוכנים

אוניות האנושות מנסות לנווט את עצמן אל נמלי . ואנשים רבים מפחדים, ואז מחשיך. אתם מגדלור. נבניתם

. ובמסגרת המטפורה הזאת אתם יכולים לקרוא לנמלים בכל שם שתרצו. הבכוונם ניצבים מבטחים סביבם את

אך הנה . או ירושלים החדשה, השלום על פני האדמה, המודעות הגבוהה, היושרה, אולי אלה הם נמלי החכמה

  . בזמן הנכון, ניצבים במקום הנכון, אתם

  

, בכל תפארתכם. ך לפתע אתם מדליקים את אורכםא? נכון, המצב נראה עגום. אז נעשה מסוכן, אז מחשיך

האוניות הרבות רואות . אז כל שאתם עושים הוא להאיר. עם האור היחיד ליד הסלעים, מגדלור, הנה אתם

המאסטרים של אותן אוניות לא יודעים מי . ואחת אחת הן מנווטות את עצמן אל תוך נמל המבטחים, אותו

אבל הם רואים את האור . הם אינם יודעים את שמכם. פחותיכםהם מעולם לא פגשו בכם או במש. אתם

  . והם מנווטים בעזרתו, שלכם

  

מכיוון שאתם מחזיקים , אתם עשויים שלא להיות מודעים כלל לאור שלכם. לפעמים זה פשוט אינטואיטיבי

רים על כדור אם יש די מגדלו. הן מגיעות לבטחת הנמל, אחת לאחר השניה. אך האוניות שסביבכם יודעות, בו

המגדלורים ניצבו איתנים ואין , במשך כל הזמנים. אוניות האנושות ימצאו כולן את דרכן לנמל מבטחים, הארץ
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כאשר אתם ניצבים איתן : מגדלורים, הניחו לי לשאול אתכם זאת.  באותו זמןפוליטיקהזה משנה מה הייתה ה

? ה דיברתם אל הקברניט של כל אוניה שהיאבאמצעות איזו שפ? באיזה צד תמכתם במאבק הנוכחי, על הסלע

במקום . שיח עם קברניט של כל אוניה שהיא-ולא היה לכם כל דו, התשובה היא שאתם לא תמכתם באף צד

  .מסייעים לכל האוניות לראות בחשכה, מעוגנים באהבת האלוהים, אתם רק עמדתם שם, זאת

  

אין זה משנה מה דורשת התרבות .  להתכתשותהתעלו מעל. אני מקווה שאתם מבינים את מה שאנו אומרים

הבינו שאתם נמצאים מעבר . עצרו, או מה הממד השלישי שלכם אומר לכם שאתם אמורים לעשות, שלכם

זהו רובד . הוא כמעט רובד של התעלות. יש רובד של חכמה חדשה, במקום זאת. לקוטביות שיש לאחרים

ואומר זאת , מגדלורים, אומר לכם שוב?  לעשותמה אתם אמורים. המבין בברור רב מאוד מה מתרחש

האם הוא בודק מהן . לא? האם המגדלור בוחן את הדגלים המתנופפים על האוניות להן הוא מסייע. בפשטות

והוא נמצא שם כדי לסייע , המגדלור אוהב את האנושות. לא? הדעות הפוליטיות של קברניטי האוניות

  .נכון-רים רואים כנכון או כלאמבלי להתחשב במה שהאח, לתמונה השלמה

  

חשבו היכן היא ? היכן הבעיה על הפלנטה שלכם, קורא? היכן לדעתם נמצאת כעת הבעיה על הפלנטה שלכם

אולי זה משרד קטן . או מקום בו קיימת מחלה, קרב או תרבות- אולי שדה–אולי זו מדינה . יכולה להיות

אל תספגו את .  התעלו מעל לסכסוך–האזינו היטב , תהיה תפיסתכם אשר תהיה? בבירה שצורתו סגלגלה

אין להם את . מקומות בעייתיים אלה עמומים וחשוכים. התעלו מעל לכל אלה. הכעס או את קוטביות הדעה

לא מדובר אפילו בשליחת . לא מדובר בשליחת מסר פוליטי כלשהו? אז מה תעשו עם אור זה. האור שיש לכם

מדובר , במקום זה. לא, או. אל האזורים הנזקקים, ים שצריך להיותשלום או רעיון של מה שאתם חושב

  ? מה היה מתרחש.  למקום חשוך– את האלוהות שלכם –מה אם הייתם שולחים את אורכם ! בהדלקת האור

  

והם רואים דברים , הם נדהמים, כאשר מודלק האור. לעתים אנשים מתהלכים בחשכה ואינם יודעים זאת כלל

במקום . לא שלחתם לאף אחד מסר כלשהו, לכן כאשר אתם מדליקים את האור. ודם לכןשלא ראו מעולם ק

לראות את , נתתם להם בחירה חופשית וחכמה שהיא שלהם. כל שעשיתם הוא לאפשר להם לראות, זאת

אני רוצה שתזכרו את הזמנים בחייכם בהם גיליתם דברים שמעולם לא . הדבר מכונה התגלות. שהיה נסתר

כאשר קיבלתם , "הה-אה"אני רוצה שתזכרו את הזמנים בחייכם כאשר חוויתם את ה.  כפי שהםידעתם שהם

ועל כך אנו . והאור שאתם נושאים, זה התהליך הכרוך במגדלור. החלטות כלשהן ושיניתם את הדברים לעד

  .רוצים לדבר

  

בחודש , יכם בשנת החמשאנו מדברים אל? מלפני חודש, למשל, מה ההבדל בין האנרגיה הזאת היום והאנרגיה

כאשר הוא משולב ? נכון, הזרז הוא משהו שדוחף. והשלוש הוא זרז, החמש מייצג שינוי]. 2003, מארס[השלוש 

יחד הם . ללא אנרגיה, הזרז יושב ללא ניע, כאשר אין שילוב. הזרז גורם למשהו להתרחש, מה אחר-עם דבר

כל הדברים שאתם רואים . דשה זו של אחריותשהוא המספר שנתנו לרשותיות ח, מייצגים את השמונה

האם אתם יכולים להתעלות על הבחירות בממד השלישי ובמקום זאת לקבל . מתרחשים בנקודה זו אינם טעות

זה המסר . זה המסר שנתתי לשותפי להעביר לפני זמן מה. זה המסר? את הבחירה בחכמה ולהאיר את האור

רבים ימשכו מטה על ידי מה שהתרבות האומרת , ים האלהבמשך הזמנ. לכן באתם. שאני מוסר עכשיו

לטפס במעלה הסולם , במקום זאת, אך כמה מכם יכולים. או על ידי הפוליטיקה של זמנם, שעליהם לעשות

אל תופתעו אם אתם לבדכם כאשר ? ולהדליק את אלמנט האור" גלימת הרוח"שבתוך המגדלור ולעטות את 

או הקורא , שומר המגדלור הנמצא לבדו היום בחדר זה? ם את הדינמיקותאולי אתם מביני. אתם עושים זאת

  .מוקף בשומרי מגדלורים אחרים, מילים אלה
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  :הבה נתחיל בהוראה

  

כמה ירצו , בהוראה היום. דבר אינו כה מעמיק כמו הנושא שהתחלנו לדון בו בפעם האחרונה שנפגשנו אתכם

  .כך הוא. והצדק יהיה עמכם. ולה יותרשל הוראה גד" החלק השני"לראות במסר הזה את 

  

        ????מדוע לא נתן קריון מידע זה קודם לכןמדוע לא נתן קריון מידע זה קודם לכןמדוע לא נתן קריון מידע זה קודם לכןמדוע לא נתן קריון מידע זה קודם לכן

  

. קריון לא דיבר מעולם ישירות על אנרגיית ההתעלות,  שנים של שיעורים ומידע12יש מי ששאלו מדוע במשך 

ו לא שכן אפילו אנ. היה זה נושא שלא ניתן היה לטפל בו בשלמותו קודם שהושלמה הרשת. כעת אתם יודעים

אילו ערכתם מסע ארוך : הניחו לי לשאול אתכם זאת. כעת היא כאן. ידענו מה תהיה האנרגיה בה תתייצבו

האם ? האם הייתם עוצרים באמצע האוקיינוס ומתלוננים על כך שעדיין לא הגעתם, מיבשת אחת לשניה

יין לא הגעתם רק מכיוון שעד, הייתם משליחים את הקברניט אל מעבר למעקה ומבקשים קברניט אחר

ויחפשו מידע ... אך ישנם רבים שינטשו אוניית הארה זו באמצע המסע, דומה שהתשובה ברורה למדי? ליעדכם

בסופו של דבר הם ימצאו את . מכיוון שקריון לא עצר את האונייה והעניק להם הוראות לנמל הביניים... אחר

  .  מוכנה לפרוק את ספריית הידע,שעה שהאונייה שלכם תגיע לנמל, עצמם באוניה ריקה ושוקעת

  

אז אתם , שהם תוצאה של פתיחתכם את דלת הנצח, ברגע שאתם עוברים את שני השלבים הראשונים האלה

כמה צעדים ] צחוק". [אחד"התשובה היא , שוב" ?כמה שלבים יש בעבודה, בסדר קריון. "מתחילים בעבודה

? כמה הם, ואם יש רבים? או רבים, אם יש אחדה? כאשר הם מתגלים צעד אחד בכל פעם, בדרך אל הנצח

האם אתם מתחילים להבין שהרוח אינה יכולה לתת את אותה ? מהו אורכו של מעגל? כמה ארוך הוא החוט

  ?ממדית-בין, ליניארית-תשובה ליניארית אליה אתם משתוקקים בתשובה לשאלה לא

  

         התגלות של אפשרות התגלות של אפשרות התגלות של אפשרות התגלות של אפשרות––––התמונה הגדולה התמונה הגדולה התמונה הגדולה התמונה הגדולה 

  

מה קורה כאשר בני ". התעלות"מהדברים המתרחשים בזמן התהליך שאנו תיארנו כאני נותן לכם כעת כמה 

, שעשוי לארוך ימים, יש רגע או שניים עבור חלקם: הקשיבו, או? האדם מתחילים לאמץ את היותם מאסטרים

ליניארי שבו הצעיף -בזמן לא" רגע או שניים"מה שנתאר מתרחש ב. זה קשה מאוד. לאחרים, או אפילו שנים

  .  ואתם בוכים–בעת ובעונה אחת ,  את כולה–י ואתם רואים את האנושות באופן מיידורם מ

  

. לא, או. לא רק בגין הגוססים אתם בוכים.  אדם לאדם–לא רק שאתם זוכים לראות את חוסר האנושיות 

ים אחד הדבר, מבעד לעיני ההתעלות. וזו חוויה קשה, אתם רואים את התמונה הגדולה לרגע, במקום זה

אתם זוכים לראות מה באמת מתרחש על . הראשונים שקורים הוא שהרגישות של כל הדברים מכריעה אתכם

  .ואינכם יכולים להתייחס לזה כלל, כדור הארץ

  

הם אינם יכולים לעבור אפילו את השלב . הדבר יסביר מדוע כמה בורחים אל הגבעות, מאסטרים-שאמאנים

שלא יצטרכו , כדי שלא יצטרכו לעולם לראות זאת, לבודד את עצמכםהם יעשו כל שביכולתם כדי . הראשון

, זה רק שלב אחד. בלשון המעטה? יתר-רגישות. לעולם לא יצטרכו לדבר על זה, ולעולם, לעולם לשמוע זאת

התגובה הראשונה . זו תוצאה של מה שביקשתם לעשות, אבל כן. ולא שלב שאתם חושבים שביקשתם לעבור

ולעולם לא יבינו שזה , כמה יתקעו שם. זה תלוי בכם. או היא יכולה לארוך זמן רב, רותעשויה לחלוף במהי

רבים הופכים . הידע המוקדם בנוגע לכך הוא שיסייע לכם לעבור זאת. רבים נמצאים שם כעת? חלק מהמסע

  .או להמשיך, ואינם רוצים לצאת, משותקים מרוב פליאה
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פסו הימים בהם יכולתם לשבת ולהתפלל עבור אלה .  עבור רביםוהיא מהווה הלם, ”מודעות האחריות"זוהי 

.  אלה הנמצאים בצרהלהיותלהיותלהיותלהיותאתם הופכים , לרגע בתהליך זה, במקום זאת. הנמצאים בצרה ולא לחוש דבר

אתם רואים את הדואליות של , באמצעות עיני המתעלה. ואת השיעורים, את הצער, אתם רואים את הסבל

את לב " רואים"ואתם , אתם מבקרים את לבבותיהם. אתם בוכים בגלל מאמציהםו, בני האדם על כדור הארץ

  .האנושות

  

         כפי שמעולם לא הייתם כפי שמעולם לא הייתם כפי שמעולם לא הייתם כפי שמעולם לא הייתם––––להפוך לחלק מכדור הארץ להפוך לחלק מכדור הארץ להפוך לחלק מכדור הארץ להפוך לחלק מכדור הארץ 

  

בגישה שבה אתם עשויים , עוצמתיים במידה שווה, מגיעים שלב או תגובה אחרים, ברגע שעברתם שלב זה

.  אל האדמה עצמה של כדור הארץ– כדור הארץ לפתע אתם מתחילים להתקשר אל. לחוש תקועים גם כן

ואתם רואים את עצמכם , התשוקה שלכם מתחילה להשתנות. אתם מסתכלים באופן שונה בעצים ובשמים

השלבים הראשונים הללו עוסקים , כן! כעת אתם מתחילים לבכות בגין הפלנטה. כחלק ממערכת חיים זאת

? אתם עשויים לשאול, וחניים גורמת לכם לבכות כל כךאך מדוע הפיכתכם לר. כולם באחריות ובמודעות

  . מדובר בהתאהבות בכל דבר. מדובר בהתאהבות באנושות ובכדור הארץ

  

ואהבת , המקהלות של מי שאתם באמת מתחילות לשיר את שיריהן, אני רוצה לומר לכם, כאשר הצעיף מוסר

". אני הופך רגיש מדי! רגיש מדי: "תם אומריםא. וכמה מכם אינם יכולים לעבור את זה. מנגינההאלוהים היא ה

. אתם בורחים. שלא יאפשר לכם לראות את שעליכם לראות, ואז אתם מחליטים למצוא משהו אחר לעשות

אבל אנו מספרים לכם על הדברים הללו כדי שתדעו שאם , אתם יכולים להישאר בגישה זו זמן רב ככל שתרצו

על פי , מסע הוא. אף על פי כן, אך מסע, חסו אליו כאל מסע ארוךהתיי, אתם מוצאים את עצמכם במצב הזה

  .או אולי מסע על פני אוקיינוס גדול, אולי מנמל אחד לאחר. מעבר ממקום אחד למקום אחר, שמו

  

מחודשת של -הן מייצגות הצבה. שתי התגובות הראשונות הללו לאנרגיית ההתעלות הן כמו הפנייה לספר ידע

ממדיות מספקת תפיסת חיים -בין. לשלב הבא" מרככות את רוח האדם"הן . טרה רוחניתוהתגלות של מ, גישה

ניתן , לבד מביטוי של מרכיב אחד. של ביטוי הבא לאחר מכן, צבעים של למידה-ישנה פלטת. שונה לגמרי

הנה ששת צבעי פלטת ". פלטת צבעי ההתעלות"היא מכונה . להציג פלטת צבעים זו של תכונות בכל סדר

  . עיםהצב

  

        פלטת צבעי הלמידהפלטת צבעי הלמידהפלטת צבעי הלמידהפלטת צבעי הלמידה

  

מות מוקדמהו השלב הבא לאחר התגובות ה. ישנה תכונה אחת על פלטת הצבעים שחייבת לבוא ראשונה

לאחר שאתם מתאהבים , לאחר שמתחילה ההצבה, לאחר שהדלת נפתחת, לאחר שניתנת כוונה? שתיארנו

מהו הדבר הראשון , הליך הלמידהבפלנטה ובוכים עבור האנושות ואתם יציבים כעת מספיק כדי להתחיל בת

  !א שלכם"אתם עומדים להתחיל להסיר משהו מהדנ? איך אומר לכם זאת? שאתם לומדים

  

כל אותם . א"ממדית של מידע הדנ-הבין" כוס"מה בנוגע ל-אני רוצה שתבינו דבר. השלב הבא הוא ייחודי

 אלה שמתארים מי –יעור חיים  המלאים במידע קרמתי ובש–א שאינכם יכולים לראות "רבדים שבתוך הדנ

א "כל הדנ. א תמיד מלאה"כוס זו של דנ. שלמים,  הם רבדים מלאים– החוזים הזמניים שלכם –אתם הפעם 

א כולו של כל אדם ואדם מלא עד "תקן הדנ. אין חלק שאינו בשימוש. כל חלק וחלק, משמש לאחסון מידע

הניחו לי " ?מה מכילים כמה מהרבדים האלה: "אתם עשויים לשאול. תום כאשר אתם מגיעים לכדור הארץ
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זה . תכונה של הטבע האנושי, הוא מכיל עקרון של הדואליות: לספר לכם מה מכיל רק אחד מהרבדים האלה

  ".פחד"מכיוון שזה , וזה מסובך, מה שאתם עומדים לסלק-דבר

  

        ממדייםממדייםממדייםממדיים----האחים הביןהאחים הביןהאחים הביןהאחים הבין... ... ... ... פחד וחכמהפחד וחכמהפחד וחכמהפחד וחכמה

  

, אולי חשתם שהם פחדו? חקרתם את חייהם של מאסטרים רביםאולי . לא תצליחו. מצאו לי מאסטר המפחד

, ואני אומר לכם שהם לא פחדו, נקבו בשם מאסטרים שהייתם רוצים לחקור? אך רק העמידו פני מאמינים

. חסר אצל הנעלה, הרובד המלא בפחד אצל רוב בני האדם, א"באותה כוס המכונה דנ. והנה הסיבה מדוע

, תהליך זה היה ההסרה המוחלטת והשלמה של אותה אנרגיה מנפש האדם. תהליך ההתעלות ביטל אותו

  .ומכל הדברים השייכים לו, מהאלוהות, מהגוף

  

" חותם"הדברים המפחידים עליהם מוטבע ה. הראשון הממשי בתהליך ההתעלות" שלב העבודה"זהו למעשה 

 להימשך –א של גופכם " לדנפשוטו כמשמעו להימשך כחוט אל מחוץ, חייבים להיות מּוצאים, שלכם ושמכם

. ומעולם לא לחברו שנית.  גדוע–ולהיזרק לאשפה " סליל הפחד"המכונה , ל מטפוריסלילהתלפף סביב , החוצה

א "ממדי על הדנ-מה בין-כעת אומר לכם דבר. אשר יוסר, וטבע אנושי משמעותי, זהו שינוי בטבע האנושי

מעטה שאנו , ד ממוקם כמעטה סביב כמעט כל רובדהפח. דבר שיקשה עליכם לדמיין זאת אף יותר, שלכם

והוא מתחנן לכך " זיכרון של ידע"מעטה הקריסטל הוא מטפורה ל, זכרו". מעטה קריסטלי"תיארנו אותו בעבר כ

וכיצד נסים , א"בתוך ידע זה מוחבא הסוד העומד מאחורי דרך שינוי הדנ. שיתכנתו אותו מחדש ושישנו אותו

  . שלכםמוגשמים בתוך הביולוגיה

  

א שעליה סיפרתי לכם היא כעת מלאה רק "התוצאה הראשונה של הסרת הפחד היא שכוס מלאה זו של דנ

ייתכן , יש שיאמרו שמכיוון שכל אדם שונה. הכוס אינה מלאה עוד, אין זה משנה כמה פחד הוסר. באופן חלקי

קיימת אותה כמות של , למעשה. לאחר שהפחד הוסר, שיהיה מרחב גדול יותר או קטן יותר הפנוי כעת

מכיוון שחלק מכל , רק דומה שלאנשים מסוימים יש יותר מאשר לאחרים. בכל אדם ואדם" פוטנציאל פחד"

אך , "פוטנציאל פחד"מה שאנו אומרים הוא שלכל אדם אותה כמות של . תהליך רוחני הוא היכולת לבטל אותו

, בתהליך אלוהי הזה המכונה התעלות, לםאו. האיזון שבתוך אותו אדם הוא שקובע כמה למעשה מתגשם

  . האדם יסלק פוטנציאל זה

  

. ממדית-פלטת הפרטים עליה התחלתי לספר לכם היא חלק מהקבצה בין. כאן זה הופך מעט מסובך יותר

ממתינים שיעשה בהן , או ניצבים בתור, הם אינם בקו. אלה מאלה, וזוויות ישרות, קבוצה זו יושבת למעלה

. חשבו על הצייר. אך נפרד, זמני-נעשה בהם שימוש בו, במקום זאת. חסו לאחד ואז לשנילא תתיי. שימוש

דומה שהוא משתמש בצבע , כדי לצייר את התמונה הקיימת במוחו של הצייר. פלטת הצבעים היא מעגלית

הוא חושב על השלם בעודו טובל את מכחולו באותם הצבעים שוב ושוב כדי , אך במציאות, אחד בכל פעם

. הוא משתמש בכל הצבעים ללא הרף, הוא אינו משתמש בכל הצבעים בעת ובעונה אחת. יצור את חזונול

בסופו של דבר ציורו של הצייר אינו ציור .. שימו לב. וזוהי בריאה ייחודית, השלם נוצר אפוא מפלטת הצבעים

, יות שווה עבור כולםהאם אתם מבינים שאף על פי שפלטת הצבעים הזאת עשויה לה, לכן! של פלטת צבעים

  ?התוצאה של השימוש בה היא ייחודית לכל אחד ואחד

  

כדי לשמר את הכוס . יש חלק אחר על הפלטה שמתחיל להחליף אותו, כאשר אתם מסירים את חוט הפחד

אדם הצועד על פני האדמה ללא פחד : תארו לעצמכם! התכונה שמחליפה את הפחד מכונה חכמה, מלאה
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זהו שינוי עמוק . אלכימיה... זוהי טרנספורמציה. בהחלט, כן?  הוא נשמע כמאסטרהאם. וחכמתו מוגברת

  .והוא קיים במערך עמו נולדתם, בטבע האדם

  

        ))))הספר השני של קריוןהספר השני של קריוןהספר השני של קריוןהספר השני של קריון((((ביקור חוזר במקדש ההתחדשות ביקור חוזר במקדש ההתחדשות ביקור חוזר במקדש ההתחדשות ביקור חוזר במקדש ההתחדשות 

  

קיים תהליך בהתחדשות התאית . וזהו תהליך עתיק בו דנו בעבר, קיים לכך תקדים ברמה המולקולרית, כעת

חלק מתהליך ההתחדשות המולקולרי העתיק שנחווה במקדש . ו לא דובר מעולם והגיע הזמן לגלותועלי

  . א"באטלנטיס הוא תהליך של שכתוב והסרה של רובדי הדנ

  

בתהליך : מה מעניין התרחש-דבר, ]1993, הספר השני של קריון[עם מכשור ההתחדשות שתיארנו , באותם ימים

,  הסרה–לכן הטיפול הפך מחזורי . גם שב עם הזמן, כל שהוסר. שהייתה זמניתא הושפע בדרך "הדנ, שתיארנו

ניתן לומר שגם תהליך ההתחדשות , לכן. היה שלוש שנים) כפי שתיארנו(מחזור הזמן . חזרה, הסרה, חזרה

 עד אשר המצב הטבעי, ארך זמן מה, )וזה היה עדיין התהליך הטוב ביותר עד כה(הטוב ביותר המוכר לאנושות 

  .של הביולוגיה שלכם החלים מהשינוי המגנטי שהחזירו בזמן

  

 בן –מדובר בבריאת בן אנוש ייחודי . והפחד מוסר, א משוכתב"מעטה הדנ. אין כל חזרה, בתהליך ההתעלות

א "הייתם מגלים שהדנ, ממדי-א באמצעות מיקרוסקופ בין"אנוש שאם היה לכם את המכשור לבחון את הדנ

ועוצמת הסרת הצעיף והאנרגיה החדשה של , אך אין צורך במכשור בשלב זה. דתו שונההנורמלי שהיה לו בלי

הרגע תיארנו שתי תכונות מתוך . מספקים את המנוע לתהליך זה, כדור הארץ בתוספת רשת יציבה ששונתה

מה ? כמה זמן זה לוקח. האחת מחליפה את האחרת. פחד וחכמה: ממדית-ששת התכונות שעל הפלטה הבין

מהו מחזור הזמן ? מה יאפשר האדם בתהליך הזה? מה דעתכם על שלושה עשורים?  על שלושה ימיםדעתכם

  . כל מדריך להתעלות הוא שונה. כל הדברים האלה משתתפים בתרחיש הזה? האלוהי של האדם

  

        איזוןאיזוןאיזוןאיזון

  

מעשה אך היא ל, והיא נקראת איזון, היא נמצאת על פלטת ההתעלות. הניחו לי לתאר את התכונה השלישית

באנרגיה . שם זה שגוי לחלוטין, אולם". הקרמה שלכם"א שלכם שאתם מכנים "יש רובד בדנ. שכתוב קרמתי

, והתכלית שלה, ההחלטות שסבבו סביבה, שהיו תוצאה שלה, כל התהליכים שנהגו לסבוב סביב קרמה, הזאת

  . מופחתים במידה רבה

  

? האם ידעתם זאת, זהו היעדר מוחלט של הקרמה. רדיברנו בעבר על אחת מהתכונות של ילד האינדיגו הטהו

מכיוון , אין זה משמעותי עבורם. הם אינם מתוכנתים לכך. אינכם יכולים לגרום לילד אינדיגו לחוש אשמה

מה יש , א חייבת תמיד להיות מלאה"הדנ" כוס"אם . שאשמה היא כמעט תמיד התגשמות של אנרגיה קרמתית

עושי "לכן קראנו להם . חמלה והשאיפה לפתרון סכסוך? התשובה? מהלדעתם לילד האינדיגו במקום קר

  ". השלום

  

        תחזיתתחזיתתחזיתתחזית

  

יבוא יום שבו פלשתינאי צעיר וישראלי צעיר יעמדו עין מול . הנה פוטנציאל הקיים באופן ברור בזמן שלכם

מה שלא - דבר–מה חדש -יתחילו בדבר, הם יביטו זה בזה ויערכו הסכם. שניהם בעלי מודעות אינדיגו, עין

 מי עשה –הם יחליטו שאין זה משנה מה קרה על האדמה עליה הם ניצבים . ראיתם מעודכם במזרח התיכון
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הם יסכימו במקום זה לשכתב את . או מי הגיע ראשון,  מי מאמין שבבעלותו דבר זה או אחר–מה למי 

  .  עכשיועכשיועכשיועכשיוולהניח לה להתחיל , ההיסטוריה

  

רק מודעות . ת הרוחניות שלהם ומבלי לשנות את התרבויות שלהםהם יעשו זאת מבלי לשנות את האמונו

. לכך הם מחכים. גם כן, צריכה רשת הקריסטל של הפלנטה להשתנות, כדי שדבר זה יתרחש. העבר תשתנה

הפוטנציאל קיים על מסכי . את אלה העשויים להיות מעורבים" יתפוס"יעברו עוד כמה שנים לפני שהדבר 

אבל איננו , די שלכם בעוצמה רבה כל כך שאנו רוצים אפילו לתת לכם את שמותיהםהראדאר של העתיד המיי

  .אפשר שאחת מהם היא נקבה. כולם חיים עכשיו.  אנשים18שכן זה יכול להיות אחד מתוך , יכולים

  

שהיה , אזי מה יכיל הרובד שאתם מכנים בשם קרמה, העבר וההווה אינם קיימים, ממדי-בתרחיש בין, אם

האם אתם מבינים כיצד שינוי האנרגיה של הפלנטה ? מה אתם חושבים? פיק אנרגיה מביטויי עברמנוע שה

תהליך ההתעלות יחליף את ? א האנושי שאבד עליהן הכלח"הזאת ברא תכונות במסגרת החלק הרוחני של הדנ

או , "מיידיתקרמה "חשבו עליו כעל ". עכשיו"האיזון הנצחי של ה? מה שאינכם מבינים כלל-כל הקרמה בדבר

  ! אתם יוצרים אותה ומגשימים אותה בשלב אחד". עכשיו"קרמת 

  

אינכם יכולים בשום אופן למדוד את מה שמתרחש עכשיו כנגד סוג מסוים של תוכנית רוחנית הקיימת 

אינכם יכולים ללקט מידע של אנרגיה חדשה . במסגרת התורות או הטקסטים הישנים ביותר שעל הפלנטה

נשק בניסיונם -הם משתמשים במידע הישן כבכלי, אולם רבים לא רק שמנסים! אנרגיה הישנהים של השיעורמ

. הם מנסים לעצור את החדש על ידי ציטוט הישן. ולבטל את אורכם, לעצור אתכם מלבצע את השינוי שלכם

  .והחליטו בעצמכם כאשר צצים ועולים הויכוחים, היו ערניים לכך

  

אבל המאסטרים , התשובה היא כן" ?זה נכון שהמאסטרים נתנו לנו את המידעאך האין : "אתם עשויים לשאול

המאסטרים . ודבר שכלל לא נצפה, לא עבור אנרגיה שלא התרחשה, הציגו את המידע עבור אנרגיה קיימת

אך אף אחד מהם לא , ברמה מסוימת הם ידעו שהמילים שלהם ישמעו לעד. שצעדו על פני האדמה היו נצחיים

אלוהים יודע את כל : "יש אנשים שצוחקים לכך! ינויים שאתם ערכתם על הפלנטה הזאתחזה את הש

מגשימים תרחיש , אזי מדוע אתם כאן, אם זה אכן כך: הניחו לי לשאול אתכם זאת. הם אומרים, "שיתרחש

! זהאין כל סיבה למבחן ה! אתם לא אמורים להיות כאן, אם העתיד כבר ידוע. של היקום" העתיד"שירכך את 

האנושות בוראת ובוחרת אחד ". עכשיו"אלוהים יודע כל פוטנציאל שיכול להתרחש אי פעם ב: ראו זאת כך

  .ומגשימה אותו לידי מציאות המהווה זרז עבור כל הבריאה, מהפוטנציאלים הללו

  

הם היו , אתם מבינים. למאסטרים שצעדו בעבר על פני האדמה הייתה אפילו שליטה בחומר שסביבם

אפילו כיום . ללא קרמה, קבאופן בלתי פוס, הם היו בעכשיו. הם ידעו שהחומר עונה. ים בכדור הארץמאוהב

מה עושים המתעלים החדשים . ישנם אנשים שלהם בדיוק אותן תכונות והם מציגים אותן להמונים בכל יום

כאשר אתם , רעובדי או, מה אתם  עושים? על הפלנטה הזאת עם האנרגיה החדשה הזאת של חכמה ואיזון

הסיבה היא לשנות את מה שנמצא ? מהי הסיבה לקיום שלכם באנרגיה החדשה? עוטים את גלימת ההתעלות

... שאחרים בעלי בחירה חופשית יוכלו לראות תפיסות מתגלות, "הדלקת האור"באמצעות תהליך , סביבכם

  . המובאות בעזרת מאמציכם
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        הפלנטההפלנטההפלנטההפלנטההעבודה על כדור הארץ מגבירה את הרטט של העבודה על כדור הארץ מגבירה את הרטט של העבודה על כדור הארץ מגבירה את הרטט של העבודה על כדור הארץ מגבירה את הרטט של 

  

. הוא האדם הצועד עם כל החומר כשותפו, הצועד על הפלנטה כבן אנוש, המתעלה. הבה נתחיל בכדור הארץ

ואדם שאנשים אוהבים , זה אדם שהחיות נמשכות אליו. זהו האדם המאוהב במזרח ובצפון ובדרום ובמערב

 זה מאפשר עבודה על וחיבור מסוים. זהו בן אנוש במצב התעלות שבאמת מאוהב בפלנטה. להיות עמו

  .הפלנטה שאף אדם אחר יכול לעשות כפי שהוא יכול

  

שכתוב רשת הקריסטל הזאת ישכתב . 2012עד , שכתוב רשת הקריסטל יהיה העבודה הרוחנית החשובה ביותר

האדם ... אין אדם שאנרגיה זו של כדור הארץ מאזינה לו יותר מאשר אדם ללא פחד. את העבר של הפלנטה

כוחות הטבע שתפו עמם , כאשר המאסטרים צעדו על הפלנטה הזאת. בעצים ובאדמה, ויר ובמיםהמאוהב באו

עבודה מעמיקה על כדור הארץ הינה יותר מאשר היותכם רק . הפיזיקה נכנעה במקומות שם צעדו... פעולה

 כמו גם  מגדלור שאורו מאיר למעלה ולמטה ונשלח הרחק למטה–ממדי -זהו מגדלור בין, במקום זה. מגדלור

  . משמעותו שליחת אור אל תוך הפלנטה בעוצמה שווה לאור הנשלח מעלה. למעלה

  

         שליחת אור למקומות במצוקה שליחת אור למקומות במצוקה שליחת אור למקומות במצוקה שליחת אור למקומות במצוקה––––עבודה על המצב עבודה על המצב עבודה על המצב עבודה על המצב 

  

אנשים . אין לוחם אור דגול יותר על הפלנטה מאשר המתעלה שעטה את מעטה הרוח". מצב"הדבר הבא הוא ה

דבר זה יכול . ם באמצעות חכמתם והיעדר הפחד שלהםאלה יכולים לשלוח אור אל תוך אותם מקומות חשוכי

אנשים חדשים אלה יכולים . לפוליטיקה ולדת, הדעות הקדומות הקשורות לתרבות" קופסת"להיעשות מחוץ ל

כדי לקדם פתרונות ולאסוף סביבם עוד אנשים שיכולים לסייע , לחדור למהות העניין במקום שבו ישנן בעיות

וכל אחד , לכל אחד מכם יש מדריך שימוש לכך. ומות הזקוקים לו יותר מכללהם לשלוח אור אל תוך המק

  .ממדריכי השימוש שלכם הוא שונה

  

         שינוי חוזה החיים שלכם שינוי חוזה החיים שלכם שינוי חוזה החיים שלכם שינוי חוזה החיים שלכם––––עבודה על הביולוגיה עבודה על הביולוגיה עבודה על הביולוגיה עבודה על הביולוגיה 

  

היא . שכן נתנו לכם שש מתוך רבות, היא גם אינה האחרונה. היא הטובה ביותר עבור כולכם, ובכן? והאחרונה

האם באמת אתם חושבים שאתם יכולים להיות במצב ההתעלות ולשמר את . יהנקראת שליטה בביולוג

. כמה מכם כבר החלו בתהליך באמצעות כוונה טהורה! אתם יודעים שאין זה כך? הביולוגיה שלכם כפי שהיא

שלב "אולם במקום זאת נתתם רשות לעבור ל? "מצב התעלות"אולי לא ידעתם כלל שאתם נכנסים לתוך 

  ".הבא

  

אותם עוזרים רוחניים ? ם יודעים כמה אוזניים אלוהיות רוחניות מזדקפות כאשר אתם אומרים זאתהאם את

, אין זה מקרה, אם כן? אולי כבר התחלתם בתהליך הזה. יפהפיים שהיו אתכם מאז ומתמיד נכנסים לפעולה

לשכתב את יש לכם את הכוח . יש לכם את הכוח לשכתב את תוחלת החיים שלכם עצמכם. בני אדם יקרים

מה היה , מה היה לאחות שלכם, מה היה לאבא שלכם. ונאמר זאת שוב, אמרנו זאת בעבר. הגנום האנושי

מערך "זהו רק , האם אתם מבינים סוף סוף שכל שהדבר יהיה? לאימא שלכם שאתם מפחדים שתקבלו גם כן

 מוכן לקבל הוראות ,הוא שוכב שם? האם אתם מבינים כעת שמערך זה מתחנן שישכתבו אותו? "התחלתי

  ).אתם" (הבוס"ממי שאנו כינינו בעבר שם 

  

. זה הזמן שלכם. לא?  שנה ולהגיע לכך שוב20לגדול עוד , לחזור חזרה, מדוע להגיע לרמת מאסטר ואז למות

אילו הרגלים יש לכם שאתם יודעים שהורסים את הגוף שלכם ומקרבים את היום שבו יצא ! קחו עליו בעלות
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, כמה זמן אתם רוצים להיות כאן. חשבו שוב? אולי אתם אומרים שאינכם יכולים להיפטר מהם? מכלל פעולה

האם אתם , חיכיתם עידנים רבים לאנרגיה הזאת? לגרום לשינוי עבור הסובבים אתכם, לשנות את הפלנטה

 –ת מעולם לא היה זמן שכזה בהיסטוריה של כל האנושו! הנה אתם יושבים בתוכה, עכשיו? יודעים זאת

כעת שעון . זה הזמן שבו עליכם להישאר זמן רב יותר מכפי שנקבע במערך שלכם כאשר נולדתם! מעולם

  ".   מבעד לעיני ההתעלות"כזה הוא כוחם של אלה העוברים . ביולוגי זה של החיים נמצא לחלוטין בידיכם

  

  ...לבסוף

  

הזימון להפיכתכם למאסטרים . ר יותרהמידע מעולם לא היה ברו. הכלים מעולם לא היו כה חדים ומעודנים

, הם נמצאים ברשתות של הפלנטה. שובם של כל המאסטרים הישנים כבר התרחש. מעולם לא ניתן בדרך זו

  . עבור האנושות" מנוע ההתעלות"כולם כאן כדי לספק את , כולם מקובצים, כולם יחד

  

אל תאמינו למשהו שלא . קף בעצמכםתנו לכך אישור ותו, ראשית? אז מהי האחריות שלכם במסגרת כל זה

, הקדישו זמן והפכו זאת למציאות שלכם בהתבסס על האינטלקט. בישותכם הפנימית" מהדהד כאמת"

  . האינטליגנציה וישות הליבה הרוחנית שלכם עצמכם

  

איזו ? אולי באתם לכדור הארץ למעשה כדי לראות את ירושלים החדשה ולהשתתף בה: אז אומר לכם זאת

וכך הוא . ולכן אתם יושבים בכיסא קוראים ושומעים וזוכרים מסר זה! אולי מסיבה זו אתם כאן! אחריות

, וכך הוא ששתי העיניים קראו את הדף ויש להן ברירה שעה שהן מניחות את הספר. שהמסר הושלם לזמן הזה

מי ? תי הוא אמתמה אם כל שגילי? שהרוח מדברת אל האנושות בדרך זו, האם יכול להיות. כיצד לקבל זאת

או להקדיש זמן ולקרוא , מצב שגרם לכם לבוא לכאן... מה מביא אתכם למצב ער? ומדוע אתם כאן, אתם

, רוח יקרה: "כאשר שאלתם את הרוח... אולי לכך התכוונתם. אין זה כך? האם אתם חושבים שזהו מקרה? זאת

  ".אמרי לי מה עליי לדעת

  

אין אנשים עוצמתיים יותר על הפלנטה מאשר אלה . דליק את הזרקורהיכונו לה. התחילו לבנות את המגדלור

זהו ידע וחכמה באמצעותם הם יכולים להשפיע על המודעות הסובבת . הנושאים את אור ידע ההתעלות

ולכן אנו אוהבים אתכם כל . להדליק אור ולחשוף דברים שלא נראו מעולם קודם לכן, להפעיל התגלות, אותם

ולבני ". תודה לכם על שאתם מגשימים את הפוטנציאל שלכם: "רבות כעת אליכם ואומרותישויות רבות ק. כך

שאינם מבינים מדוע דברים מאתגרים מתרחשים , האדם הנמצאים כאן והקוראים זאת החשים חרדה

אנו מבטיחים לעמוד . עובדי אור, לכן זה נקרא עבודה. אנו רוחצים את כפות רגליכם, ובכן. לאחרונה בחייהם

אנו רוצים שתישארו זמן ארוך . להיות שם כאשר אתם זקוקים לנו לעזור לכם לקבל את ההחלטות, צדכםל

  .בשמחה ובאהבת האלוהים לצדכם בכל רגע, אנו רוצים שתשתתפו בקיום שלו. מאוד

  

  !וכך הוא

  

  קריון 
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        רוחות מלחמהרוחות מלחמהרוחות מלחמהרוחות מלחמה

  לי קרול מאת

  2003,  במארס18

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

אין זה משנה מהי גישתך בנוגע להולמות של מה . לחמה המנשבות קרות מאוד עבור עובדי האוררוחות המ

  .קשה להתעלם מהמצב, שמתרחש כרגע

  

, בתקשורים רבים כל כך, אני מבין שעל זה דיבר קריון פעמים רבות, כאשר אני רואה את כל מה שמתרחש

הוא .  ההאצה של ההחלטות על כדור הארץהוא דיבר על הזמנים שבהם תתרחש. במשך שנים רבות כל כך

או , גשר של חרבות מתלווה לעתים קרובות לחתונה. משמעית-מטפורה דו, דיבר על חציית גשר של חרבות

מעבר מאנרגיה אחת "משמעות המילים גם . שבו אלה הזוכים לכבוד צועדים מתחתיהן, משמעות-לטקס רב

  ".באמצעות גשר עשוי נשקים, מעל לתהום, לשניה

  

בישראל בסוף . דברים רבים יצטרכו להשתנות, קריון אמר שבמידה וכדור הארץ יעלה את מודעותו, לפני שנים

"       נתקרב לאפס"שדבר לא יתרחש עד אשר ) במסגרת ההרצאה שלי(אביב -הוא אמר לקהל בתל, 2000שנת 

]draw to zero .[עצרו אותי לאחר הסמינר ורצו רבים . זו הייתה הפעם הראשונה שבה שמענו את המונח הזה

האנשים הגרים באזור חששו שמא זוהי דרכו של קריון לנבא להם אירוע נורא . לדעת מה משמעות המונח

  .וקריון לא היה ספציפי, לא יכולתי לענות להם? אולי פצצה גרעינית... בארצם

  

מי יכול . במנהטן] ground zero, מוקד הפגיעה" [נקודת האפס"ברור היה שהוא התכוון ל, במבט לאחור כעת

, המשפיעה על רוב העולם הערבי, מי העלה בדעתו שההתחלה של כל מה שאנו רואים עכשיו? היה לדעת

וקריון , ם של המציאות שלנו"היה זה פוטנציאל על גבי מסך המכ. עכשיו אנחנו יודעים? תתרחש באמריקה

, נו את היכולת לשנות כל אחד מהדברים הללוהוא גם אמר לנו שיש ל. לא נבואות, נותן רק פוטנציאלים

  .אפילו בדקה האחרונה

  

שלאחר "בעין אנליטית ... ולא לאלה שחווים זאת בזמן האמיתי, כזו שיש להיסטוריונים, מנקודת מבט רחבה

.  בספטמבר11-יאמר שהפעולות שמבוצעות ברגע זה הן תוצאה ישירה של האירוע של ה, "שהמשחק הסתיים

 בספטמבר 11-ההיסטוריה גם תדווח שהליבה של ה. יורק הפכה לזרז עבור כל מה שאנו רואים-הטרגדיה בניו

והעולם הערבי , פלשתינה, הבנות וקיטוב בין ישראל-אי, הייתה השנאה שנולדה כתוצאה מעשורים של בעיות

  .ובנות הברית שתמכו בצד זה או אחר, ככלל

  

היה זה נושא שגור בפי מזה זמן רב ". ילך כדור הארץ, ודיםלאן שילכו היה: " שנים12קריון אמר לנו לפני 

אנו נתחיל בתהליך של , כאשר נפנה בסופו של דבר את המשאבים שלנו כדי לסייע ולפתור נושאים אלה. מאוד

מכל , כל מלחמה. ודבר עצוב... ת דעת מהדבר האמיתיהסחמלחמה זו היא , ברגע זה. שלום על פני האדמה

לרכוש , לתקן בעיה פוטנציאלית, בתהליך מלחמה זה אנו עשויים לשחרר אומה. ובההיא עצ, סיבה שהיא

, כאשר הכל ייגמר, אבל לדעתי. בריתות והסכמים עשויים להשתנות. ואויבים חדשים רבים, ידידים חדשים

ירושלים "בסופו של דבר אנו חייבים להתמקד ב. מתחנן לחכמה ולפתרון, הנושא האמיתי עדיין יהיה שם

  ".דשההח
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קריון דיבר על זמן שבו האומות והדתות הגדולות של כדור , ]Passing the Marker[בספר השמיני של קריון 

כאשר הנושאים יהפכו שחורים ולבנים , הוא דיבר על זעזוע. החלטיותהחוסר " לרדת מהגדר"הארץ יצטרכו 

  . עכשיו זה כאן. יותר

  

הדבר גוזל ". הדבר הנכון"ם או לשפוט מי כן ומי לא עושה את אין זה זמן עבורכם לקטב את עצמכ, עובדי אור

ה ומחסום שהחכמה אינה דעה קדומהדבר יוצר . מכם את האנרגיה של הסיבה האמיתית להימצאותכם כאן

קריון אף ציין שמה שיצרנו בתוך הממשלה שלנו עצמנו יאלץ התמודדות עם נושאים . יכולה לחדור דרכו

אלא מי ממלא תפקיד שיכול היה להתבצע רק על ידי זה עם , ינה מי צודק ומי לאהשאלה א. ושבירת מוסכמות

אפשר . תאחררק על ידי זה שיכול לאלץ התמודדות עם נושאים שמעולם לא היו נבחנים ... המקל הגדול

ושהוא יוביל , רבים אומרים שהדבר חייב להתבצע. או חושבים שהוא הולם, שאיננו אוהבים תפקיד זה

. ושזה קורה מהר מדי ומוקדם מדי, אחרים אומרים שאסור לעשות זאת בדרך זו. יוביים יותר בעתידלדברים ח

  .אבל הנה אנו עושים זאת

  

המשמעות היא להצטרף לתנועת . לרדת מהגדר אין משמעותה הצטרפות לתנועת שלום או לתנועת מלחמה

לחכות ולראות מי הוא ... התבונןקל לשבת בצד ול. ולהבין את האנרגיה החדשה הניצבת מולנו, החכמה

. ואז לקבל החלטות אישיות ולהחליט כיצד אנו חושבים בנוגע לכך, בפרדגימה זו של אנרגיה ישנה" המנצח"

ולהפוך למגדלור , להיפגש ולספק עוגן של אור לכדור הארץ, עכשיו" אנרגטית"קשה הרבה יותר לקבוע דעה 

  .חהמחפשות אחר נמל בטו, עבור ספינות הממשלה

  

או לכל הפחות לקנאה , אנו רגילים להערצה. ולדעת שרוב העולם מתנגד לפעולות שלנו... קשה לכתוב זאת

אני רק . בכל לבי, אני עדיין מאמין בכך. והחופש שלנו, הדמוקרטיה העשירה שלנו, בגין ההגדרה העצמית שלנו

והן , כמו אלה שלכם, רחבי העולםממש כמו כל אדם הומניטרי המביט במשפחות ב, עצוב שזה הגיע לידי כך

  .עצובות

  

או להיתפס בכעס של צד זה או , התשובה היא לא לפחד? מה אני יכול לעשות? מה אתם יכולים לעשות

והתחילו להשתמש , "כך הם פני הדברים"אמצו נקודת מבט האומרת , במקום זה. או מי צודק ומי לא... אחר

והתפללו לחכמת מנהיגי ,  האירו אור לתוך מקומות חשוכים.בעוצמה המדהימה שלכם כדי לרכך את המצב

, במקום זאת! אל תשלחו לאף אחד את הדעות הפוליטיות שלכם באמצעות ההדמיות שלכם. כולם, העולם

כדי שאלה במקומות הקשים , השולחים אור ואנרגיה הולמים למקומות נזקקים, השתמשו בחכמת המאסטרים

זהו איפשור המניח להם להשתמש בבחירה החופשית האלוהית שלהם . יותרהללו יהיו מסוגלים לראות טוב 

והחכמה לנוע למקום שבו הדגש , דמיינו שחרור. כדי למצוא פתרונות דגולים יותר מכפי שנחשבו אפשריים

ראו ילדי אינדיגו ממלאים תפקיד עיקרי . ניתן לאותם מקומות אשר יביאו לשינוי קבוע על הפלנטה

להביא עידן ... 1989זהו הפוטנציאל שעליו דיבר קריון מאז .  ואלגנטית עבור העתיד שלנובדיפלומטיה חכמה

  .לא כנשק, חדש של פתרונות מתוחכמים המשתמשים בחרב המטפורית כחרב המונפת בעת חגיגה

  

  לי קרול  
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        קריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלות

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

הדבר הראשון שתפס את תשומת לבי היה , המפשייר- בניו2002בתקשור שנערך בנובמבר , קריון היקר: שאלה

לא כל "למה בדיוק התכוונת כשאמרת ". ולא כל החיים ביקום נצחיים, כל אחד מכם הוא נצחי: "המשפט

שכן אלוהים הוא חיים וכל מה שנברא בעבר , אני סברתי שכל דבר ביקום מכיל חיים? "החיים ביקום נצחיים

  . בר בבקשההס. ובהווה בא מאלוהים

  

יש כמות עצומה . כמוכם, "חלקים של אלוהים"יש חיים ביקום שאינם מורכבים מ, כפי שאמרנו בעבר: תשובה

, יש חיים במים. תפיסת החיים שלכם מוגבלת לממד הרביעי. של חיים ביקום שרק תומכת בחלקים האלוהיים

וכמו כן אין להם תכונות , ים כמותכםהם אינם נצחי). ראו את השאלה הבאה(באוויר ובאבנים שעל הפלנטה 

  .ובתמיכה לעבודה שלכם על הפלנטה, חיים, ממדיים-הם בין. מלאכיות

  

יודע שכל הדברים מגיעים בדיוק בשעת , אני כבר מצליח טוב למדי לחיות לגמרי בעכשיו, קריון היקר: שאלה

החובות שצברתי באנרגיה , מידיומיים שלי נענים ת-אף על פי שהצרכים היום: השאלה שלי היא זו. הצורך

מה עלינו . אך אין לי די כדי לשלם את חובותיי הישנים, יש לי די כסף כדי לחיות ברגע. הישנה קיימים עדיין

אנרגיה "הם בהחלט ? ההוצאות הרפואיות וכל השאר, לעשות עם החשבונות הישנים של כרטיסי האשראי

מאוד הייתי רוצה לשלם את חובותיי ולהשתחרר , לםאו. ובאנרגיה החדשה דומה שאין להם מקום" ישנה

  .תודה לך מראש בעבור תשובתך? איך זה מסתדר. מהם

  

ואם , היא שהובטחה" כמות מספקת. "רצונך לשלם את החובות הללו מצביע על יושר החיפוש שלך: תשובה

, אולם. שלך" יום-וםהי"דבר זה ייכלל אז בצרכי , תכלול חלק קטן מהצרכים שלך כדי לשלם את החובות שלך

חפש אחר ? מדוע שלא תרחיב בריאה משותפת זו כך שתכלול את האפשרות לנסים כדי לשלם סכומים אלה

 כדי לאפשר לחובות – תכניות או רעיונות שלא היו שם קודם לכן –אירועים סינכרוניים העשויים להופיע 

והאמונה שלך , וונה שלך היא המפתחהכ. הללו להצטמצם במידה רבה במקום לגרור אותם אתך במשך שנים

אפשריים -כבלתי? כיצד אתה רואה אותם. הרוח רואה את כל המצבים שלך כפתורים וכזמניים. היא ההגשמה

אותם כמתפוגגים " ראה"אבל , תן את מה שאתה יכול לאט. התחל לחגוג את צמצום החובות הללו? ונצחיים

  .אשר יבואו אליך באמצעות הסנכרוןאך , באמצעות אמצעים שאינך יכול לתכנן בעצמך

  

ך צוו לכתוב "ים הראשונים של חמשת הספרים הראשונים של התנמתעתקשמעתי שה, קריון היקר: שאלה

שהתגלה , שמעתי גם שהסיבה היא שהם כוללים צופן. ללא שום מרווח לסטייה, אותם בדיוק כפי שניתנו להם

זה . מכיל את כל ההיסטוריה האנושית בתוכו, וענחכאשר מפ, אשר, לאחרונה באמצעות השימוש במחשבים

חמשת ... והנה הבעיה שלי.. אבל!" זה מדהים, אלוהים אדירים! וואוו: "אחד מהדברים שגורמים לך לומר

מקשיח את לב : ך מדברים בדיוק על סוג האלוהים שאין לי כל רצון להאמין בו"הספרים הראשונים של התנ

מדוע כל , אם כן? האם הצופן אמיתי.. לכן.  מלח וכן הלאה וכן הלאההופך את אשת לוט לנציב, פרעה

והרבה אהבה ותודה על , תודה לך על עזרתך בנושא זה? אלוהי-הסיפורים הנוראים על אלוהים מאוד לא

  .עבודתך עם האנושות

  

: זאתזכור , אם אתה רוצה לתת אמון בסנכרון זה, אולם. גם ללא הצופן... אלוהים הוא מדהים: תשובה

והייתה , הדעה המוטית שאתה רואה ניתנה ברשותיות החוק.  האלוהים בברית הישנה הוא אותו אלוהים כיום

הדבר גורם . כך גם ההוראה והאנרגיה של ההוראה, ככל שהאנושות השתנתה. תגובה למודעות האנושות
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והעניקו דעה והשקפה , בני האדם השתנו. אבל נקודת מבט זו היא למעשה הפוכה, לרושם שאלוהים השתנה

כפי שהורים עשויים לנהוג בילד צעיר ובעייתי באמצעות הטלת . מתמיד-יותר-חדשות למסרים הנאורים

 לאפשר לו אחריות ויכולת –הם גם עשויים לנהוג בבוגר צעיר ונאור בצורה שונה לגמרי , משמעת קבועה

דומה , וכעת לאחריות, קום לאהבהכאשר רשותיות החוק פינתה מ? ההורים או הילד? מי השתנה. בחירה

  . אך שוב אלה הם בני האדם המניעים זאת! שאלוהים השתנה שוב

  

בני האדם על הפלנטה מתבקשים ליטול את . אך זה לא הופך את אלוהים לפחות מדהים מכפי שהוא עכשיו

והתחל לחיות הנח את הכתבים הישנים . העוצמה האלוהית שלהם בזמן ייחודי זה בהיסטוריה של כדור הארץ

יש פלא בפריטי ההיסטוריה . כתוב את הצופן החדש והמדהים בעצמך. את החדשים הכתובים בכתב ידך

הנמצאים ברמת ... שלך חייבות לבוא ממקורות מידע של האנרגיה החדשה" עכשיו"אבל ההוראות ל, הישנים

  .הליבה של המודעות החדשה שלך

  

יש לי הרגשה שאני חייבת . ני מרגישה כלפי לווייתנים ודולפיניםתהיתי בנוגע לאופן שא, קריון היקר: שאלה

  .עזור בבקשה. אבל אני לא יודעת איך או מה אעשה כשאגיע לשם, להגיע אליהם מתישהו

  

אני גרה באנקרה ועובדת בפרוייקט אירופאי . 57מוסלמית בת /אני אישה טורקיה, קריון היקר: שאלה

השאלה שלי נוגעת . ואני מתכננת לקרוא אותם שוב, ריון פעמייםקראתי כמעט את כל ספרי ק. בטורקיה

האם זה סוג של מחאה כנגד ? מהי הסיבה לאירוע עצוב כל כך זה? מדוע הם מתאבדים בהמוניהם. ללווייתנים

  ?בני האדם

  

הם החלקים החיים של מערכת הרשת . תקשרתי רבות על הלווייתנים של הפלנטה הזאת, יקירים: תשובה

הם מתואמים . והם מקודשים מסיבה זו, בתוך ישותם" ההיסטוריה של כדור הארץ" הם מכילים את !הממשית

: ראה את התקשור של קריון(המשוכתבת בזמן הזה , ומשתפים פעולה עם רשת הקריסטל של הפלנטה שלכם

כנגד ציד על האם לא נראה לכם מוזר שיונקים אלה הם היחידים המוגנים ). 2002,  בנובמבר8-מה" ?מה הלאה"

האם אתם חושבים ? אפילו המקומות ללא גישה לאוקיינוסים... ידי תשעים אחוזים מהארצות של כדור הארץ

. להגן על הלווייתנים ולהבטיח את שלומם, זהו מידע תאי עבור כל האנושות. לא? שזוהי טעות או מקרה

לכן אתם נמשכים . חות הלווייתניםוהם מלאים תפקיד בהתפת, דולפינים הם דודניהם וקבוצת התמיכה שלהם

  .אליהם כל כך

  

במקום . והדבר לא קרה מעולם, אין להם מודעות שתאפשר להם זאת. לווייתנים אינם מתאבדים בהמוניהם

רק כדי , אתם רואים לעתים קרובות לווייתנים המעלים את עצמם על החוף ואז ניצלים על ידי בני האדם, זאת

ולעתים , דבר זה מתרחש בדרך כלל על קו החוף של היבשות שלכם. חוף ולמותלשוב ולהעלות את עצמם על ה

קייפ קוד הוא . המיצר יבש או אי-חציכגון , מבחינה טופוגרפית" בולטים החוצה"קרובות באותם מקומות ש

  ).כארבעים ושבעה לווייתנים עלו על החוף(ומקום שבו אירע דבר זה לאחרונה , דוגמה טובה לכך באמריקה

  

ציפורים ואפילו חרקים מנווטים כולם אל אזורי הרבייה שלהם או , חיים-דו, דולפינים, יבה היא שלווייתניםהס

כל קבוצה עוקבת אחרי הקווים ! אל אזורי ההגירה שלהם באמצעות הרשת המגנטית של כדור הארץ

  !יש להם מצפן פנימי שכזה, למעשה. כמעט כאילו היה להם מצפן פנימי, המגנטיים

  

, 1989כפי שאמרנו לכם שיקרה בשנת , במהירות רבה מאוד, ת המגנטית של כדור הארץ השתנתה מאודהרש

רבים פשוט הולכים , במקום זאת. ולא היה די זמן ללהקות הלווייתנים להסתגל עם הזמן לשינויים האלה
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לשם , ס הפתוחרק כדי למצוא את עצמם על החוף במקום באוקיינו, בעקבות קווי ההגירה המגנטיים הישנים

ממש כפי , והם פשוט מתכנסים ומנסים שוב, הם מבולבלים. נהגו להוביל אותם הקווים המגנטיים הישנים

" טיהור"הכל חלק מ, וטרגיים ככל שאתם תופסים אותם, אלה הם אירועים זמניים. שעשו במשך שנים

בור הלווייתנים החדשים בנוגע ויכוננו מידע אינסטינקטיבי חדש ע, והצעירים ישחו מסביב בעתיד, המערכת

  .על ידי המדענים שלכם) 2003(למידע זה ניתן אפילו תוקף כעת . לשינויי הרשת

  

טוביאס אומר . אני מבולבל מכל נושא החוצנים וצורות חיים אינטליגנטיות אחרות ביקום, קריון היקר: שאלה

אבל אתה אומר שצורות ,  עצמנושההתנסויות והקשר שלנו עם חוצנים הם למעשה מפגשים עם היבטים של

. אף על פי שאנו הצורות הביולוגיות היחידות בעלות רצון חופשי, חיים אינטליגנטיות אחרות אכן נמצאות שם

  ?האם תוכל לעזור ולהבהיר זאת

  

? האם הם מצליחים? מה הם רוצים, אם כן? ארצית בעולם היום-האם ישנה נוכחות חוץ, קריון היקר: שאלה

  ?וים איוםהאם הם מהו

  

. היא מעולם לא השתנתה. התשובה היא אותה תשובה שניתנה פעמים רבות במשך השנים, יקירים: תשובה

אתם תגלו , כן. היקום שורץ חיים, כן". האומות המאוחדות"אנו דיברנו על כך לפני שנים במקום שמכונה 

ר יעורר את השאלה בנוגע הדב. יים בפלנטות ובירחים אחרים שבמערכת השמש שלכםחיידקאפילו חיים 

  .ועד כמה הם חייבים להיות שכיחים בכל מקום, לבריאת החיים

  

אלה המבקרים אינם מהווים איום לכם או לאלוהים או . ארציים על כדור הארץ-ישנם ללא ספק חוץ... וכן

מה שאתם - דבר–מכיוון שהם רואים את האלוהי בכם , הם סקרנים לגביכם. למערכת שבניתם לעצמכם

הם כאן יותר , כפי שאמרנו בעבר. אין להם כמעט כל כוח לבד הכוח שאתם מעניקים להם! אינכם רואים

משמעות הדבר היא שהם מתחבאים . משמעי-אך הם עדיין לא הראו את עצמם באופן חד, משישים שנים

ה אל. ושהמודעות שלכם תוכל להשמיד אותם בטעות, עוצמה-הם יודעים שאתם רבי... מסיבה כלשהי

פשוט , לכן אם הם מופיעים לפניכם. הנמצאים כאן עכשיו אינם חשובים לתכנית הסופית של כדור הארץ

. אתם תפגשו את אלה שיש להם משמעות עבורכם, יום אחד, אולם! וראו כיצד הם נסוגים, אמרו להם ללכת

  . אל תופתעו כאשר הם יראו בדיוק כמותכם

  

אתה אומר שכדור הארץ הוא הפלנטה . רים הנפלאים והאהבה שלךתודה לך בעבור הספ, קריון היקר: שאלה

האם ישנן פלנטות אחרות שמאוכלסות עם יצורים מתפתחים ? למה כוונתך. היחידה עם יצורים אלוהיים

  ?שגם הם צריכים להמשיך ולהתגלגל, כמונו

  

ות הדבר שלא היו אין משמע. כדור הארץ הוא הפלנטה היחידה בתרחיש אלוהי זה ביקום, יקירים: תשובה

הנה מידע . התכונות הן אותן תכונות, בכל פעם כאשר מתרחש ניסוי כמו כדור הארץ שלכם. אחרות בעבר

הקיום של היקום הנוכחי שלכם הוצב באנרגיה על ידי ניסוי דומה לניסוי שאתם עוברים עבור יקום ... חדש

  .אחר שיברא

  

 המערך הגנטי שלנו ימשיך להשפיע על המאפיינים אבל האם, שטחיאני לא רוצה להישמע : המשך: שאלה

או האם אהיה מסוגל לעצב מחדש את גופי לאחר שנת , האם עליי לחיות עמו לנצח? הפיזיים העתידיים שלנו

יש לי מערכת חיסון מצוינת ואני מאוד בריא ובכושר ?  במקום להמשיך ולחדש את תאי גופי הנוכחיים2012

  .נוי או אולי לשיפור בהופעה כדי לשקף את האופן שבו אני מרגיש בפניםאבל אני מוכן לשי, טוב למדי
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ההבדל יהיה במה שאתם מכנים , אולם. הגוף האנושי ימשיך להיראות אותו הדבר. איזו שאלה נפלאה: תשובה

תכונה שרבים חשים שהיא אחראית , זהו מרכיב אנושי. הוא שיהיה מסוגל להשתנות". הטבע האנושי"

. דבר זה ישוכתב, לאט, אולם. ולדלת המסתובבת של הצער על הפלנטה הזאת, וות הבצעלתא, למלחמות

 במקום מוטציה ואשר גורמת ל הרמוניהמערכת החיסון תפנה לאט את מקומה למערכת אשר יוצרת, בנוסף

צ שנ. זהו שינוי אבולוציוני תאי שיש לו פוטנציאל להתרחש במשך שניים או שלושה דורות אנושיים. להילחם

  . האנרגיה אשר תהיה בנקודה ההיא תסייע להכין את הבמה לשינוי הבא.  היא סמן של אנרגיה2012

  

מתקשרים אחרים אמרו שעלינו לשים לב לחלומות שלנו ושאל לנו להשתמש עוד בספרי , קריון היקר: שאלה

גים שחרור של הם גם אמרו שהחלומות שלנו מייצ. שכן הסמלים הישנים אינם רלוונטיים עוד, החלומות

האם תוכל להסביר כיצד נוכל להבין את הרלוונטיות של ? איך נוכל אפוא לנתח חלומות כעת. אנרגיות ישנות

  ?החלומות שלנו

  

וכן גם ניסיתי לפרש את משמעותם , במשך שנים רבות זכרתי רבים מחלומות הלילה שלי, קריון היקר: שאלה

וכן , ותהיתי האם תוכל להתייחס אליהן, י כמה מחשבות היוםהיו ל. ואת מה שהם יכולים לומר לי על עצמי

  :הנה מחשבותיי. גם לנושא החלימה הצלולה

  

שהשינוי המתמשך בנוף , בדרך כלשהי, אני משער? וכן גם המציאות שלי, האם החלומות שלי הדמיון שלי

רבים ויכולות החלום יכול להידמות לעובדה שהמציאויות האמיתיות שלנו מורכבות מרבדים וממדים 

פלנטות /או ממדים, מי יכול לומר שנופי החלום שלנו אינם מציאויות חלופיות, יתר על כן. להשתנות כהרף עין

, מודע שלנו-אולי הן מתגלמות בתת? שלנו" עבר"ב, או לא עשינו, הנוצרים על ידי הבחירות שעשינו, אחרים

  ?במציאויות האחרות שלנו, או מנסים ללמוד, ודוחפות אותנו ללמוד במציאות הזאת את מה שאולי למדנו

  

אין זה מה . ואת התהליך הכרוך בהם, את הסיבות לחלומות, כמיטב יכולתנו, הבה ניתן לכם, ראשית: תשובה

  .אולי לא תבינו לגמרי, אפילו לאחר ההסבר שלנו. תפקוד החלום האנושי מורכב ביותר. שאמרת בהכרח

  

הם צורה של טיהור מנטלי . לומות הם למעשה שחרור ושכתוב של זיכרוןח, מהיבט ביולוגי: היבט ביולוגי

הוא מניע דברים וקובע עדיפויות . שהגוף חייב לבצע כדי לארגן למעשה מחדש את המוח בעת מצב השינה

לכן זוהי . לעתים קרובות אתם מקבלים הבזקים של מה שמתרחש, בתהליך זה. למקום שבו מאוחסן הזיכרון

בקרוב כאשר תהיו מסוגלים למפות את , אולם.  שעדיין לא נצפתה או התקבלה על ידי המדע,האמת הקלינית

  .זכרו היכן קראתם זאת לראשונה. דבר זה יראה, האנרגיות של המוח בזמן אמיתי

  

הזיכרונות המועברים ממקום למקום מתבצעים לעתים קרובות בקדימות שמונעת על ידי : היבט פסיכולוגי

זוהי ההיררכיה שהיא קובעת עדיין מאוד בכל .  התשוקות ואפילו ההתמכרויות שלכם,האהבות, הפחדים

... ליניאריות-התכונות הלא. ולא השתנתה במשך עשרות שנים של הקיום האנושי, הקשור לניתוח החלומות

 ,הן שכיחות, או לא יכלו להיות במסגרת זמן של הממד הרביעי, ראיית אנשים במקומות בהם לא היו מעולם

אתם נושאים קופסה של תמונות של : חשבו על כך בדרך זו. ליניארית-שכן המוח מעביר דברים אלה בדרך לא

כאשר אתם מרימים . והתמונות מתפזרות לכל עבר, לפתע אתם מפילים את הקופסה. כל התנסויות חייכם

דודה סאלי שלכם , בעוד אתם מחזיקים בתמונות בידכם. העבר וההווה מעורבבים יחד. הן ללא סדר, אותן

אתם מרימים תחילה , בנוסף. מבקרת את ילדיכם שמעולם לא פגשה, עומדת ליד בית שמעולם לא ראתה

מכיוון שהן עומדות להיות מתויקות במקום ספציפי שצריך , תמונות מסוימות המכילות יותר אנרגיה מאחרות
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כאן היה . עשה לזיכרונות בסדר משמעותילכן המוח יוצר קדימויות למ. להיות נגיש יותר למוח לשם היזכרות

  .ערך כל כך בעבר-הניתוח הפסיכולוגי רב

  

וחלק חדש , עובדי אור ומעמד ההתעלות שינו את כל הפוטנציאלים, עם בוא האנרגיה החדשה: היבט רוחני

המודעות החדשה שלכם היא לפתע חלק מהארגון המחודש הזה של . לגמרי של תצרף החלומות צץ ועולה

הוא כעת . תהליך החלום שינה את תכליתו, )אור-על היותכם עובדי(אם אתם עובדים על זה , בנוסף. וןהזיכר

כפי שנאמר , בנוסף למיון הביולוגי של האחסון הנוירוני(א שלכם "למעשה שכתוב של העבר בתוך הדנ

כאשר , כעת. החזרו אל התמונות שהתפזרו על הרצפ: חשבו על כך בדרך זו. קשה מאוד לתאר זאת)! למעלה

. אתם יכולים לשכתב את הרגשות והאנרגיות הסובבים אותה עם הכרה נאורה חדשה, אתם מרימים כל תמונה

האח . וישות שעשתה עבודה טובה כדי לעורר את חייכם, "שותף לקרמה"האב שהתעלל בכם הוא כעת 

. תגלו עוד נושאים רוחנייםבעיטה בישבן כדי ש... שהתאבד ובייש את המשפחה הוא כעת מי שנתן לכם מתנה

וכך אינכם רק . הופך ליקר יותר בעיניכם האלוהיות החדשות, שאולי חי לצדכם, בן הזוג שאוהב אתכם

זוהי תכונה עוצמתית חדשה המראה יכולת חדשה עבור . המוח משכתב אותם. מארגנים מחדש את הזיכרונות

התמונות שאותן תרימו , כעת. ים בעידן החדשוהיא עיקרית להוראה של קריון ושל מתקשרים אחר, האנושות

ראשונות הן התמונות אותן אתם משכתבים ובכך משנים את מסגרת הזמן שלכם עצמה במקום זה המכונה 

  . כדור הארץ

  

הם כפופים לתכנית האלוהית . ההיבטים הביולוגיים והפסיכולוגיים משתפים פעולה עם המצב הנאור שלכם

  .א שלכם"קדימויות כדי לסייע לכם להגשים את השינוי בדנוארגנו מחדש את ה, שבגופכם

  

שכן .  אם אתם עובדים על ההארה שלכם–אותם מתקשרים אחרים צודקים , ובכן? כיצד לפרש חלומות

כעת אתם עשויים להביט על הפירושים . הפירושים הישנים אינם מחשיבים את ההיבט הרוחני של התהליך

אולי אתם משכתבים את הרגשות שלכם בנוגע ? מדוע?  על דודה סאליהאם חלמתם. באור רוחני לחלוטין

ממדית כדי לסייע לכם לשכתב את -אולי היא מבקרת אתכם בדרך בין? אליה ורואים אותה באור חדש

אלה שאיבדתם במסגרת הזמן ; הורים חוזרים. זה שכיח מאוד? ההיסטוריה שלה במסגרת מרחב החיים שלכם

חפשו אחר הרבה יותר . אבל זה אכן השתנה, זה מאוד מרוכב, אתם מבינים. םשלכם בממד הרביעי חוזרי

  .ליניארים במצב החלום-דברים לא

  

אף על (כל הלילה , אם כמה מכם חולמים שאתם חוזרים שוב ושוב על תהליך או שיר או פעולה: רמז, לבסוף

במקום . ל תנסו לקרוא על כךא. אין לכך כל משמעות, )פי שחלומות מתרחשים למעשה במשך שניות ספורות

המוח יוצר לולאת משוב הפועלת שעה שהוא עושה . זהו מסך עשן שמאפשר למוח ולאלוהות להתאחד, זה

  . המלאים ביכולות חדשות עבור המודעות שלכם, נסתרים, דברים נפלאים

  

או הוא , אתה אומר שלכל אחד ואחד מאתנו יש קבוצה" ?מה הלאה"בתקשור שלך , קריון היקר: שאלה

  ?  מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשלב עוד יותר קבוצה זו בחיי היום יום שלנו. קבוצה

אבל אתם צודקים בשאלה . אתם קבוצה. אין לכם קבוצה. זו היא אתם" קבוצה"הבה נבהיר ש, ראשית: תשובה

" אני"עם ה, שלכם בממד הרביעי" אני"התהליך הוא אינטגרציה של ה. שלכם כיצד להגיע לאינטגרציה עמה

  . וזהו הדחף של כל התקשורים שלנו במשך השנה האחרונה כולה, העבודה כדאית. ממדי שלכם-הבין

  

אמרו להם ! דברו עם התאים שלכם בכל יום) 2. (חגגו את חייכם בכל מחיר) 1: (כל יום? התשובה הקצרה

ל תוציאו מפיכם מילים כלשהן לעולם א) 3. (בקול רם מהן התכניות שלכם לבריאות ולתהליך ההזדקנות שלכם
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אם אתם אומרים . יפעל על פיהן" הגוף שלכם"אלא אם אתם רוצים שצבא התאים המכונה , על עצמכם

הם כולם ? האם אתם יכולים לראותם. אזי כטריליון תאים יקבלו את המסר!" זה תמיד קורה לי: "בתסכול

בואו , אז יאללה לעבודה, לה יקרו לו כל הזמןהבוס אומר שהוא רוצה שהדברים הא: "עורכים פגישה ואומרים

האנרגיה העוצמתית שלכם מגשימה את המציאות בהתבסס על , במילים אחרות!" נגרום לזה להתרחש שוב

אלוהים באמת יודע מה , האמינו או לא! אל תדברו כל העת. האזינו לרוח) 4. (מה שאתם אומרים וחושבים

ואינכם עוזבים , נו שאתם נוטלים את ידו של העצמי הגבוה שלכםדמיי) 5. (אתם עוברים ומה אתם צריכים

  .אותה במשך כל היום

  

הם הייתה לך עקומת למידה לידע שיש ) 2(? האם הייתה לך ילדות) 1: (השאלות שלי הן, קריון היקר: שאלה

  ?האם אתה מתפתח ולומד גם כן? האם עברת תהליך התבגרות כפי שאנו עוברים בממד הזה) 3(? לך

  

כאשר אינכם . התכונות שלי זהות לשלכם. ניתן לתיאור-הנח לי לתאר משהו בלתי. לא ולא, לא: תשובה

, לכן; אין עבר או עתיד. לא הייתה כל התחלה. אתם חלק ממה שאתם מכנים אלוהים, נמצאים על הפלנטה

לית שאינה השיעורים שאתם לומדים עתה הם תהליך לתכ. זמן ורעננה בו בזמן-המהות שלנו היא חסרת

העוטות הצבעוניים . הוא עבור היקום שלכם בממד הרביעי במסגרת הזמן שלכם בממד הרביעי". חינוך מלאכי"

הם עוסקים בכבוד . ויש לכם אלפים שכאלה, שאתם נושאים כישויות מלאכיות הם כגמול עבור שירות

אנו . והוא כולל את כל היש, לםהוא מוש. ותמיד היה לנו, לכולנו יש את אותו מידע. לא בלמידה, ובביטוי

האמינו . כולנו זוכים בה, אם ישות אחת זוכה במודעות חדשה. ובכל התנסויות השלם, מלאים בחכמת השלם

הדואליות שהסכמתם לה . כמובן שאינכם זוכרים) בדיחה של קריון(? אינכם זוכרים! אתם חלק מזה, או לא

אתם . אתם אלוהים. אתם משפחה. מכם לחלוטיןבמסגרת המשימה שלכם על כדור הארץ מסתירה זאת 

  .נצחיים

  

את : משמע, יש לי קשר עם כמה אסטרולוגים טובים שאינם מכירים את המסרים שלכם, קריון היקר: שאלה

דומה שללא הבנה מסוימת בנוגע למדידות . תנועת הרשת וכיצד היא משפיעה על הבחנות אסטרולוגיות

האם אתה . כל עבודה אסטרולוגית תהיה בלתי מדויקת משמעותית, תןוחקיר, הספציפיות של שינוי הרשת

אור שעובדים עם האסטרולוגיה שיכולים לתת לאלה מאתנו המתעניינים במדע -מכיר רשימה של עובדי

  . תודה לך על עזרתך. הזדמנות להתייעץ אתם

  

אסטרולוגים רבים , אתבמקום ז. פרטים בנוגע לתנועה הממשית של הרשת לא יעזרו, כפי שאמרנו: תשובה

שרואים כיצד עשר השנים האחרונות שינו את ההבחנות שלהם חייבים לעשות הצלבות מרובות של 

זוהי השלמה מחודשת והערכות . אפשרויות כדי להצדיק או לערוך מחדש מציאות חדשה להבחנות שלהם

 מעלות מלאות נערכו שלוש. הרמז שנתנו הוא שהשינוי העיקרי הוא בגודל הבית. מחודשת של המערכת

הרמז האחרון שניתן לכם לפני . וכמה גדלו, משמעות הדבר היא שבתים מסוימים הצטמצמו בגודלם. מחדש

  .זמן מה היה שהשינוי האנרגטי העיקרי קשור לצדק

  

ואתם מביטים בו ,  האינטרנט–ויש לכם את הכלי המושלם , בהחלט רצוי שהאסטרולוגים יפגשו, התשובה

  .  התחילו להיפגשלכן. ברגע זה

  

ולא , מה-נתתי כוונה וניסיתי לשנות את המציאות שלי בתחומים מסוימים בחיי זה זמן, קריון היקר: שאלה

בהתבסס על קריאת התקשורים (אני בטוחה שאני משנה את המציאות שלי כהלכה . מתרחשים כל שינויים
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האם לאסטרולוגיה יש השפעה כלשהי , אהשאלה שלי אליך הי. אבל עכשיו אני מרגישה תקועה לגמרי, )שלך

  ?על התזמון של שינוי המציאות של האדם

  

או למצוא נשמה תאומה או , אם אני מנסה לשנות את המציאות שלי למציאות של שגשוג ושפע, לדוגמה

, אם דברים אלה לא מופיעים כהזדמנות במפה האסטרולוגית של האדם במשך כשנתיים, ל וכדומה"לנסוע לחו

דבר לא יתרחש במשך השנתיים הבאות מכיוון , מעות הדבר שעל ידי ניסיון לשנות את המציאות שליהאם מש

האם האסטרולוגיה ? שמבחינה אסטרולוגית זה לא יכול להתרחש עד אשר הכוכבים המתאימים יהיו במקומם

רולוגי של האם יש לנו כוח לבטל את ההיבט האסט? כוח חזק יותר מהכוונה של האדם לשנות את המציאות

  ?התזמון והשינוי

  

 היה שאתם יכולים לשכתב את התכונות האסטרולוגיות 1989המסר הראשון שלנו אליכם בשנת : תשובה

מאסטרים יכולים לעשות ... זהו המוטיב החוזר של קריון. היה זהה) 2003(המסר האחרון שלנו אליכם ! שלכם

של כוח לוגיות הן הטבעות מגנטיות והטבעות תכונות אסטרו. ועשו זאת פעמים רבות על הפלנטה, זאת

הן מתרחשות בעת הלידה והן חלק ממערכת של מערכי . א"ממדיים של הדנ-משיכה על החלקים הביןה

אף על פי שתמיד יהיה לכם את מזל . ואינטראקציות פוטנציאליות עם בני אדם אחרים, חוזי התחלה, אישיות

כוכבים בנסיגה לא . ת למערכת יכולות כעת להשתנות ולהתרכךהתגובו, ואת תכונות האישיות, הלידה שלכם

הכוונה שלכם ... וכן, אינטראקציות ידועות מראש בין מזלות לא יהיו כה צפויות מראש עוד... ישפיעו עליכם

  !מכיוון שאתם מתכנתים מחדש את ההטבעות? כיצד. יכולה לגמרי ולחלוטין לבטל את ההטבעות הללו

  

אבל , מכיוון שאת קנית את כרטיס הכוונה שלך? מדוע דבר לא השתנה עבורך: אמיתיתבנוגע לשאלה ה, כעת

את , כאשר הרכבת תגיע בסופו של דבר. עם התגשמות אמיתית, זהו כרטיס אמיתי. הרכבת לא הגיעה עדיין

יום אחד . כאלה הם הנתיבים השונים שבני אדם צועדים בהם! עשויה לכתוב שוב ולשאול כיצד להאט אותה

מעט יותר זמן ... במקרה שלך. למחרת אתם מתחננים שהדברים יירגעו. אתם משוכנעים שדבר לא ישתנה

אולי ? מה לעשות בעת ההמתנה. מדובר בנתיב שלך. לא מדובר באסטרולוגיה. בתחנת הרכבת הוא כל שדרוש

לנוע דרכן כפי ותתכונני , אולי תצחקי בקול רם על המערכות שסביבך? תחגגי את העובדה שיש לך כרטיס

, וכיצד היא מחבקת אותך בכל בוקר, אולי תקדישי זמן ותחשבי על אהבת האלוהים. שמעולם לא עשית בעבר

  ?האתגר המיוחד שלך... אולי תאהבי את עצמך? אפילו אם אינך יודעת זאת

  

שיחה לעתים קרובות מתנהלת . יש לי שאלה שאני מרגיש שנמצאת אצלי מאז ומתמיד, קריון היקר: שאלה

עשה משהו כדי : "קול אחד. השיחה שלי היא זו: בייחוד כאשר אני לא מרוצה ממצב מסוים בחיים, בראשי

היה סבלני : "הוא אומר. אז הקול האחר מתערב ומבטל את הקול הראשון" ואל תבזבז זמן, לשנות זאת מיד

אנו אמורים להשתמש ברצון כיצד ". והמתן עד אשר תקבל סימן של סנכרון שיגיד לך שהזמן מתאים לשינוי

כיצד ? או להאזין ללב ולנשמה, האם עלינו להקשיב למה שהמוח שלנו אומר לנו? החופשי בחיים הארציים

  ?וכיצד אדע איזו מחשבה מגיעה מהעצמי הגבוה שלי, נדע להבחין ביניהם

  

עשה : ובניגוד לכך, לךהיה סבלני ובטח ברוח ש, לדוגמה. דומה שיש סתירות רבות בלימוד הרוחני, בנוסף לכך

לבלות את חיי הרחק מהמרוץ , וחלק אחר, חצי ממני רוצה לזעזע את העולם ולהיות פעיל. והיה פעיל עכשיו

. ולהתעלות מעליה, קשה להיות רק צופה בדילמת חיים זו. המטורף במדיטציה ובהתבוננות שקטות באחרים

  .טוח שאני מבין את זימוני החיים שלי כהלכה לעולם איני ב–בדרך כלל אני נע בין שני הקטבים הללו 
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התשובה מצויה במידע ! טוב יותר מכל אדם ששמעתי אי פעם" הדואליות"הרגע הגדרת את , אדם יקר: תשובה

הסכמה או -אין כל אי) 1(זוהי האינטגרציה שבין השניים כך ש. שהתחלנו לדבר עליו וללמדו לפני יותר מעשור

היה פעיל בחיפוש שלך אחר ) 2(ו; החדשה שלך היא אלוהית כעת" רציתההתנסות הא"מכיוון ש, מאבק

צא החוצה ודחף את . הפסק לחכות למשהו שיתרחש: המשמעות היא זו? מה משמעות הדבר! הסינכרוניזציה

תמו הימים בהם היה עליכם להחליט האם לפעול ". שם בחוץ"הדלתות כדי לראות אם הסינכרוניזציה נמצאת 

הוא , המסע הביתה, הספר החמישי של קריון. אבל פעלו בדרך אלוהית ועם מוח אלוהי,  תמידפעלו. או לחכות

  .לא הכל הוא כפי שהוא נראה. לכן תקשרתי אותו. התרשים לכך

  

יש לי שאלה בנוגע . תודה לך בעבור כל המידע. אני מתרגשת כל כך מספרי קריון שקראתי, קריון היקר: שאלה

 QRS, Quantum) [מערכת תהודה קוונטית(ק "ני לאחרונה המכונה מתלתרפיה מגנטית שהוצגה בפ

Resonance System[ , היוצרת שדה מגנטי פעיל תוך שימוש באנרגיה אלקטרומגנטית בעלת פעימות

באחד מספריך ? האם זו אחת מצורות הריפוי הבטוחות לשימוש עבורנו. מוחלשות כדי להחזיר איזון לתאים

אודה לך על הדרכתך בנוגע . למיטב ידיעתי, וזוהי אחת מהן, אלה מפותחות בגרמניההזכרת שצורות ריפוי שכ

  .לשימוש בצורת ריפוי זו

  

מכיוון שהיא , היא בטוחה". מגנטיות מעוצבת"צורת ריפוי זו היא חלוצה למה שאנו כינינו בשם : תשובה

ינה שולחת מסר מגנטי קבוע אל צורת הפעימות א. וכן גם מכיוון שהיא מתוכננת לשם איזון, בצורת פעימות

היא כמעט כמו שעון מעורר . אלא מעניקה לתאים הזדמנות להחלים ולהתעורר על ידי הפעימה הבאה, התאים

חלק מהסוד של תקפותה הוא התדר והסימטריות ". ברירה"המעניק למבנה התאי , של תהודה מגנטית

  .המתוזמנת של הפעימה

  

אך זקוק לעתים , ורוצה לפעול בשלמות, ת שהגוף ירפא את עצמוהיא גם מעניקה תוקף להנחה הבסיסי

אך הריפוי , לכן מערכת של איזון היא לעתים קרובות מערכת המובילה לריפוי. קרובות להתאזן כדי שכך יקרה

  .יבוא מן האדם

  

 כוננה התרבות הגרמנית. לכל תרבות יש משהו להציע. השורשים של צורת ריפוי זו הם בהשראה גרמנית... וכן

  . ויש לה היסטוריה של כמה ממכשירי הריפוי הטובים ביותר על הפלנטה, "של מכונות"את עצמה כתרבות 

  

הקשבתי ? אקרות'מה קורה לצ? מה בנוגע להשתלות איברים: השאלה שלי. אני מנורבגיה, קריון היקר: שאלה

איזה בלגן יהיה כאשר בני האדם מציין , לבד אחד, ואף אחד, )חלקם לא, חלקם בעלי ערך(לתקשורים רבים 

מה יקרה בצד שלך של הצעיף כאשר בני אדם משאירים איבר מסוים מאחור . ישחקו כך את תפקיד האלוהים

  .יש מסעות תעמולה בארצי המבקשים מאנשים לתרום איברים במקרה של תאונה? כאשר הם מתים

  

נו נמצא בריק בכל הקשור לדברים מסוג רוח אי/אלוהים. צא מהדרמה של כל הנושא הזה, אדם יקר: תשובה

האם אלוהים ברא זאת למעשה כדי שבני האדם יוכלו לעזור , באנרגיה החדשה הזאת, האם תהית מעודך. זה

, על הקרמה, אקרות שלך'ייתכן שזה רגיל עבורך לחשוב שדברים אלה ישפיעו בדרך כלשהי על הצ? לבני האדם

יש לכם רשות , יות החדשות שלכם שניתנו לכם על ידי אלוהיםבאמצעות הטכנולוג: הנה האמת. וכן הלאה

יש לכם רשות להשתמש בכוונה כדי לבטל את בעיות הדחייה ואפילו לארגן מחדש את . להציל חיים בדרך זו

והוא , זה חלק ממדע האנרגיה החדשה! זוהי מתנת חיים מופלאה. אין זה טאבו במסע מקודש! התאים שלכם

  .זוכה לכבוד
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אל . הגוף שלכם יודע גם כן, ובאמצעות התקשורת התאית החדשה שלכם, יודע בדיוק מה מתרחשאלוהים 

או , ואל תחשוב שאלוהים לא יהיה מרוצה בדרך כלשהי, תיקח את הדברים האלה למקום אליו אינם שייכים

תנה איזו מ. השארת האיבר על כדור הארץ כאשר אתה מת היא שושלת מדהימה. שהגוף לא ידע מה מתרחש

המדע ניתן לכם ? חלק מגופם נשאר כדי להעניק חיים, כמה בני אדם יכולים לומר שכאשר הם מתו! לפלנטה

זוהי מתנה שניתן וצריך . חיים בזמן הזה בהיסטוריה שלכם-למעשה כדי שתהיה לכם טכנולוגיה מצילת

  .להשתמש בה עם יושרה ואהבה רוחניות

  

האדם המעניק את הכליה מדבר אל האיבר ומברך את הסנכרון כך . נאמר שאדם מסוים זקוק לכליה או שימות

האיבר , לכן. ועשוי לעזור לפלנטה, אדם זה יכול אז להשפיע על אחרים. שיעניק חיים ארוכים יותר לאדם אחר

התאים עצמם של הכליה יודעים את . או טעות של מדע רע, החריגאו בריאה , הנתרם אינו תאונה של הטבע

המשתפים , היה זה הפוטנציאל של שני החיים כל העת? האם חשבתם על כך. נשים המעורביםהחוזה שבין הא

מביאה חיים והגשמת חוזה , הכליה מבורכת וניתנת בקדושה. פעולה עם המדע החדש והאנרגיות החדשות

  .לשני האנשים

  

ה להיות אירוע הענקת איבר צריכ. לכל אדם רצון חופשי בנוגע לכל הדברים? ובכל הנוגע לבקשה לתרום

  . לא בדרישה–הנחגג בכוונה , מקודש

  

וכן , האם תוכל לומר לי בבקשה האם אני רגיש מדי בנוגע לסלידתי מפני סרטי אימה, קריון היקר: שאלה

  ?או האם הם יכולים באמת להשפיע עלינו, הלאה

  

 רוב הזמן הסיפורים .מה שנכנס למודעות תמיד מעובד באופן אישי. לא אינך רגיש יתר על המידה: תשובה

רוב בני האדם מסוגלים . המפחידים שלכם נתפסים כפנטזיה ולעתים קרובות אתם נהנים מההרפתקה שלהם

  .לפעמים השתיים מתערבבות, אולם. להפריד בין המציאות לבין הפנטזיה

  

ינים אם סרט או ספר הם בעלי מאפי" הרגישו"השתמשו באינטואיציה שלכם ו? איך תדעו להבחין ביניהן

כוונת בורא . או האם הם ניסיון ממשי לשנות את ההכרה באמצעות פחד, המאפשרים ליהנות מההרפתקה

כאשר תשקיעו מעט זמן ? הנאה או פחד? בידור או הלם. הסרט היא לעתים קרובות המקום בו טמונה האמת

ל ההתפתחות של וגי, כל אדם אינדיבידואל הוא שונה. האמת תצוץ בתוך הכרתכם בבהירות, בבחינה זו

כל מקרה הוא . והיא תדריך אתכם, לכן השתמשו ביכולת ההבחנה. ההכרה האנושית הצעירה הוא רגיש מאוד

  .  והתשובות יינתנו, לכן כבדו כל אחד באותה חריצות, שונה

  

המדבר על נושאים , המעט שקראתי, אף על פי שלא קראתי חומרים מטפיזיים רבים, קריון היקר: שאלה

, מהו תפקיד הסמים. אינו מזכיר או מעלה את נושא השימוש בסמים בחברה שלנו, ארציים רבים/אנושיים

איך אוכל להסביר הן לתלמידים והן למשתמשים כיצד ? ומדוע הם ממלאים תפקיד גדול שכזה בחברה שלנו

  ?)או לא(הם משתלבים בתוך התכנית הגדולה יותר של הדברים 

  

. השימוש בסמים בכל חברה ממלא תפקיד אנרגטי הולם, נטה שמשנה חייםכמו כל דבר אחר על הפל: תשובה

יש לעתים קרובות ברירה של הענקת העוצמה של האדם לתשוקות , בכל תסריט טוב. יש המכנים זאת הממתן

  .זהו הסיפור הקלאסי. או ליושרה של מה שנראה נכון וטוב, הארציות
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, נכון, לכן. יהיו טובים אם הדברים הללו לא היו קיימיםמה שאנו אומרים הוא שהמבחנים שלכם לעולם לא 

הבחירה באור או בחושך מוכתמת לעתים . הם ממלאים חלק הולם ומתאים במעגל הבחירות של כדור הארץ

  .והמורכבות של הבחירה, כך הם פני הדברים. קרובות בתשוקה

  

אין כל . וצמה הנגישה לפותרםיש ע, החדשות הטובות הן שלכל בחירה שבוראת חיים של התמכרות ועצב

האדם המרים את . פיתוי הניתן לאדם שאין לו גם פתרון בעל עוצמה שווה על גבי אותו מגש בחירה אלוהי

אז תתחילו להבין מדוע המבחן הוא . עצמו אל מחוץ לחשכה הוא האדם אשר יאיר אור בהיר יותר מן האחרים

  .כפי שהוא

  

שכן אדם . ף ריפוי מהחומרים המשעבדים אותם ופוגעים בבריאותםמבורכים הם בני האדם הבוראים במשות

שכזה יהיה לעתים קרובות המגדלור אשר יוביל רבים אחרים לנמל בטוח של פתרון והשלמה בחיים של 

  . הרמוניה

  

ארוכים ושקופים למחצה , נחש-הם יצורים דמויי? -Rodsמה אתה יכול לספר לנו על ה, קריון היקר: שאלה

. הם התגלו בצילומי וידאו בהילוך איטי ונמצאים בכל מקום על הפלנטה. ים גליות משני הצדדיםבעלי כנפי

  ?מהי תכליתם כאן ועכשיו? ממדיים שעמם אנו חולקים את הפלנטה-האם אלה הם היצורים הבין

  

? םהתכלית שלה. ממדיים בכל הדברים-שעליהם דיברנו שמהווים רמז לחיים הבין" הצללים"הם ! כן: תשובה

החיים הללו כאן כדי לאזן . כזו היא הדרך שבה הנסים מעובדים על ידי כל החומר! להגיב למודעות האנושית

  . ולשרת את המבחן האנושי כאן, את הפלנטה

  

כשניסיתי למצוא " לאיבוד"לא מזמן הלכתי . השאלה שלי עוסקת בשינוי העבר באהבה, קריון היקר: שאלה

נזכרתי , בעודי נוהג.  קילומטרים לערך בשדרה ראשית בעיר מגורי36וף נהגתי ולבס, מסעדה מסוימת עבור בני

 רובם עסקו ברגשות –לא כל הזיכרונות היו נעימים . כאשר גדלתי בשכונה זו, באירועים רבים שהתרחשו בחיי

ו צצו כאשר הזיכרונות הלל. או אותם רגשות אבודים ובודדים, בביטויים מיניים כואבים, נחיתות של הילדות

זכרתי שהעכשיו הוא כל שבאמת קיים ושאני יכול בוודאי לשלוח מסרים עוצמתיים של אהבה ותמיכה , ועלו

אמרתי לבריאן הקטן שלי שהוא אינו לבד ושאני הייתי . לבריאן הקטן או הצעיר שחווה בעת אירועים אלה

  .עמו באהבה ושהכל יהיה בסדר

  

האם אני יכול לרפא את ? אפילו לעצמנו, "עתיד"או ל" עבר" להאם אנו יכולים לשלוח אהבה? האם זה נכון

  ?האם יש לה את הפוטנציאל, אם אנו יכולים לשלוח אנרגיית אהבה זו? העבר על ידי שליחת אהבה מהעכשיו

  

כך בדיוק משוכתב . התיאור שלך הוא בדיוק מה שאנו מלמדים. כן. התשובה שלי תהיה קצרה מאוד: תשובה

  . על שהענקת הסבר נפלא זהמבורך תהיה. העבר

  

מה אם אדם מאמין באמת ? האם תוכל לומר לי בבקשה מה אומר קריון על התאבדות, קריון היקר: שאלה

 לעזוב מישור ארצי זה ולחזור סיכויבתחושה של שמחה ל, שהוא סיים את חייו הפיזיים ורוצה באמת לעוזבם

  ?האם הוא מגיע לגיהינום? הביתה
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הנשמה היפהפייה שהסכימה לתת את פוטנציאל . התשובה היא לא. כך פעמים רבותדיברנו על : תשובה

ממש כמו האדם שצעד את כל הדרך עד למוות , האנרגיה הזה למשפחה מבורכת בשובה לצד האחר של הצעיף

  . בכך בדיוק מדובר. קראו את המשל על הבן הסורר בכתובים שלכם. הטבעי

  

איזה תפקיד ממלא המוות באנרגיה ) 2(? שחררים חולה אלצהיימר מסבלוכיצד אנו מ) 1(, קריון היקר: שאלה

  ?החדשה

  

זהו . אבל הוא תמיד מגיב לאהבה, המוח האנושי עשוי להיות מבולבל וחולה מנטלית. אהבו אותו) 1: (תשובה

החזקת , הימצאותך לצדו באהבה, אפילו ללא זיכרון העבר שלו. הוא ינוחם, אם הוא אינו לבד. חוק אוניברסלי

והוא ידע ברמה , אבל הוא ידע שהוא אינו לבד, אפשר שהוא לא ידע כלל מי מחזיק בידו. עושה נפלאות, ידו

  .ראו את השאלה הבאה. מסוימת שהנחמה קיימת

  

האם אנו מחליטים כיצד ומתי אנו עומדים למות לפני . תהיתי בנוגע לעניין זה כבר זמן מה, קריון היקר: שאלה

שעה שאחרים מתים ממחלה או , האם זו הסיבה מדוע אנשים חיים חיים ארוכים ובריאים? שאנו באים לעולם

  ?האם זה קשור לגלגולים הקודמים שלנו? מתאונה בגיל צעיר

  

קשה . המוות האנושי נתפס בצד הזה של הצעיף כמעבר של אנרגיה והתחדשות של ביטוי ותו לא) 2: (תשובה

האם אתם יכולים כלל להתחיל ולהבין מדוע . סבל ואבל, הוא כאבהמוות , שכן עבורכם, לכם להבין זאת

אפילו האדם עם הסכין , בכל הצגה". ההצגה שעל כדור הארץ"אנו רואים זאת כחלק מ? המערך הוא כפי שהוא

כל השחקנים יודעים שההרפתקה בהצגה אינה . בחזהו קם לאחר שהמסך יורד וחוגג עם שאר השחקנים

עד "היא משוחקת , לכן. המציאות שלכם גורסת שהחיים הם כל שיש, כדור הארץאך בהצגה שעל . אמיתית

  .להוגנים... כדי להפוך את האתגר ואת המבחן, זה צריך להיות כך". הסוף

  

לפעמים הוא מיועד כדי לעזור לאדם אחר . שלכם מתוכנן) המוות(לכולכם יש חוזה התחלתי שבו המעבר , כן

לכן זה יכול להיות חלק מהסכם בעל ).  בעקבות מותו של ילד או התאבדותכמו האנרגיה העוצמתית שנוצרת(

לעתים קרובות הוא , וכן, כל מקרה הוא שונה. או פשוט פוטנציאל לעזוב כשמגיע הזמן, אנרגיה אדירה סביבו

  . גם הוא זמני לחלוטין וממתין לשכתובו. קשור לאיזון מהתנסות של גלגול קודם

  

ילדי .  האנרגיה החדשה מביאה שינוי למערכת החיים והמוות על כדור הארץ.כל זה משתנה במידה רבה

וכמו כן יש להם , מקרמה זו" נקיים"הם . האינדיגו באים לפלנטה ללא תכונות קרמתיות של גלגולים קודמים

 והם נושאים מידע בנוגע להתנסויות מגלגולים קודמים, עדיין יש להם קו חיים פוטנציאלי. מערך שונה מאוד

זהו ההבדל . אבל הם גם מודעים לכך שהם יכולים לשנות את אותו חוזה התחלתי, ואת החכמה של מה שלמדו

בן האנוש של האנרגיה . הגדול ביותר בין בן האנוש של האנרגיה הישנה ובן האנוש של האנרגיה החדשה

שה לפעול על פי המערך הוא מנסה למע. ושדבר אינו יכול לשנותו, הישנה מרגיש בדרך כלשהי שהחוזה מוחלט

הוא יכול . הוא יודע טוב יותר? הילד. זהו מידע שרובכם חייבים להפנים עדיין! הזמני הראשוני עד ליעדו

הוא מתוסכל כשאינכם רואים את . הוא מגיע מוכן לברוא ולהגשים? האם שמתם לב לגישה שלו! לעשות הכל

. או כשאתם מנסים לפעול על פי מערך ישן, היאו כשאתם מתפלשים במערכת ליניארית כלש, הפוטנציאלים

  .זה הכל חלק מתרחיש החיים האנושי החדש? האם שמתם לב
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 ובראה אנרגיה כדי לסייע –התכנית הישנה בראה חיים ומוות כמחזורים של מנוע קרמתי של שיעורים בעוד ש

הגיל , ה את זמן המוותובכלל ז, המערכת החדשה מעודדת שכתוב חוזים.  כל זה מבוטל כעת–לכדור הארץ 

  . ומביא משמעות חדשה למוות באנרגיה החדשה, זהו שינוי מדהים. ואפילו את שיעור החיים

  

 שמספר גדול של בני אדם עשוי לעבור במהירות בזמנים אלה 1989אמרנו לכם בשנת : ישנה עובדה זו, כמו כן

מספרים אלה מתגשמים , מה ומחלהבגלל מלח. אתם רואים זאת כעת. כדי שהאנרגיה החדשה תוכל להתגשם

המשמעות היא שלרבים היה למעשה הסכם לעזוב בזמן הזה אם הפלנטה ? מה משמעות הדבר. במהירות

  .והתהליך החל, היא הצליחה. הצליחה להשיג שינוי בקצב הרטט

  

ם את אנו נותנים לכ, אף על פי שאתם עשויים להרגיש שזה עצוב מדי מכדי לחשוב על כך? מהי הסיבה לכך

. צבע האינדיגו החדש של בני האדם יצליח טוב בהרבה על הפלנטה מאשר אלה בעלי האנרגיה הישנה: האמת

הדבר יסייע להביא שלום לכדור . רבים עוזבים מוקדם כדי לחזור מיד חזרה כבני אדם בעלי צבע האינדיגו, לכן

  .הארץ מהר יותר מכל דבר אחר

  

תהיתי , אולם. אזכור של שינוי הגופים הפיזיים שלנו באמצעות כוונהאני מאמינה שהיה , קריון היקר: שאלה

אני תוהה כיצד ]. חיוך[שתלים המכילים סיליקון ,  בייחוד–בנוגע להשפעה של ניתוחים קוסמטיים על האדם 

  .או אולי מפריעים להם, הם משפיעים על אנרגיה ועל השלבים הבאים בהתפתחות שלנו

  

הכל . אין זה טאבו בעיני הרוח. בואו נעשה את זה? ר על יופי מיני וערך עצמיאז את מעונינת לדב: תשובה

הניתן בעידן , חשבו על זה כעל כלי נוסף לבחירת החיים. חלק ממה שגורם לכם לעשות את מה שאתם עושים

  .רגיל-ובתרבות שבה אין זה בלתי, הטכנולוגיה התומך בו

  

אין כל טאבו , כמו כן. ם במטרה להשיג ערך עצמי גבוה יותראין כל שיפוט רוחני בנוגע לשיפור המראה שלכ

מה זה מביא : התכונה הרוחנית היא זו, אולם). ראו בהמשך(ייתכן שיהיו השלכות ביולוגיות , אולם. בנוגע לכך

אם ? האם בראתם בחירה אשר תניע אתכם למקום שאליו לא התכוננתם? לכם שאם לא כן לא היה מתרחש

התשובות לשאלות הללו הן מגוונות ? האם זה עזר לערך העצמי שלכם? רונות טוביםהאם יש לכם פת, כן

  .מכיוון שכולן חלק ממה שאתם בוראים לעצמכם במסגרת הבחירה החופשית, אך כולן זוכות לכבוד, ומורכבות

  

גיעה בגוף זה לא נתפס כפ. אין הבדל בין עניין זה לבין בחירת צבע ביגוד חדש או שינוי התספורת, עבור הרוח

דיברנו על כך שמין הוא אחת מהאנרגיות המכובדות ). כפי שכמה מכם מאמינים(קדושות -שלכם מסיבות לא

אך אם הוא . וכיצד יש לבני האדם יכול לבחור האם לכבד אותו או לעשות בו שימוש לרעה, ביותר על הפלנטה

שיפור שתיארת הוא לחלוטין תפיסה ה. עם אהבה ושמחה במרכזה, הוא בורא את הקדושה עצמה, זוכה לכבוד

 פולחןואינו נתפס על ידי הרוח כיותר מאשר הפיכתך ליפה יותר עבור חברה שרוצה להשתתף ב, תרבותית

  .ההופעה הזה

  

כל דבר המוחדר לחללי הגוף שהוא זר למערכת : הנה עצה, מכיוון שהדבר משפיע על הביולוגיה שלך, אולם

, ברכי את החומר. הפכי את השינויים למקודשים, לכן. איזון-ה של חוסרשלך יהיה בעל נטייה ליצור אנרגי

ותני לגוף רשות להרגיש שהוא שייך , דברי אליו בכל יום. ואמרי לו עד כמה תשתפר הרגשתך לאחר שיוסף

  .הפכי אותו לחלק מהשלם. לשם

  

  ?ר מכלאיזה מידע אני צריך לדעת יות, השאלה שאני רוצה לשאול היא, קריון היקר: שאלה
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ללא , הדבר שאתה צריך לדעת עכשיו הוא כיצד לברוא אנרגיה סביבך שתאזן אותך ושתביא לך שמחה: תשובה

האם אתה יכול לשלוח ? האם אתה יכול לראות את הדברים באור מקודש. קשר למה שקורה בחייך או בעולם

תפלש בדרמה של או האם אתה מ? ולאפשר בחירה חופשית, אור למקומות שם הוא דרוש יותר מכל

למד לראות את . ממדי בדברים אלה-הדבר הגדול ביותר שאתה לומד ברגע זה הוא להפוך בין? הפוליטיקה

 –ואז התחל לעבוד ושלח אור למקומות על הפלנטה הזקוקים לו יותר מכל ... את התמונה הגדולה... ההולמות

ללא דעה ,  אור עם יושרה רוחניתשלח אליהם. ומקומות המנהיגות והממשלה, אפריקה, המזרח התיכון

הענק להם בחירה טובה יותר לראות את הדברים שלא ראו מעולם קודם , האר את האזורים שלהם. קדומה

אל תשפוט . אל תנקוט עמדה. היה כמו המגדלור הניצב על הסלע ומסייע לנווט את האוניות לנמל הבטוח. לכן

  .הנח לרוח לעשות את היתר. עגןפשוט החזק באור ו. את מערכת האמונה של האניות
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        !!!!ומה לאומה לאומה לאומה לא... ... ... ... מה חדשמה חדשמה חדשמה חדש

  תקשור חי של קריון 

  מאת לי קרול

  2003,  ביוני14,  ביוני1,  במאי17

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

הוא מכיל את הוא מכיל את הוא מכיל את הוא מכיל את . . . . מסר זה הוא שילוב של תמלילים משלושה תקשורים חיים שנערכו בשלוש ערים שונותמסר זה הוא שילוב של תמלילים משלושה תקשורים חיים שנערכו בשלוש ערים שונותמסר זה הוא שילוב של תמלילים משלושה תקשורים חיים שנערכו בשלוש ערים שונותמסר זה הוא שילוב של תמלילים משלושה תקשורים חיים שנערכו בשלוש ערים שונות

        ....לשם בהירותלשם בהירותלשם בהירותלשם בהירות, , , , במסר אחדבמסר אחדבמסר אחדבמסר אחד, , , , בחבילה אחתבחבילה אחתבחבילה אחתבחבילה אחת, , , ,  שניתנו בכל השלושה שניתנו בכל השלושה שניתנו בכל השלושה שניתנו בכל השלושההתפיסותהתפיסותהתפיסותהתפיסות

  

        ::::לי קרוללי קרוללי קרוללי קרול

        

זה זה זה זה , , , , אם זה לא קרה בשלושת החודשים האחרוניםאם זה לא קרה בשלושת החודשים האחרוניםאם זה לא קרה בשלושת החודשים האחרוניםאם זה לא קרה בשלושת החודשים האחרונים""""ישנם רבים בימים אלה המפזרים סביב את התפיסה שישנם רבים בימים אלה המפזרים סביב את התפיסה שישנם רבים בימים אלה המפזרים סביב את התפיסה שישנם רבים בימים אלה המפזרים סביב את התפיסה ש

מסר זה ניתן לנו שוב ושוב מסר זה ניתן לנו שוב ושוב מסר זה ניתן לנו שוב ושוב מסר זה ניתן לנו שוב ושוב . . . . והתפיסה שחדשות אתמול הן חדשות ישנותוהתפיסה שחדשות אתמול הן חדשות ישנותוהתפיסה שחדשות אתמול הן חדשות ישנותוהתפיסה שחדשות אתמול הן חדשות ישנות, , , , זוהי תוצאה ישירה של שיווקזוהי תוצאה ישירה של שיווקזוהי תוצאה ישירה של שיווקזוהי תוצאה ישירה של שיווק!" !" !" !" ישןישןישןישן

שנקנה את שנקנה את שנקנה את שנקנה את """"ואנשי יחסי הציבור שרוצים רק ואנשי יחסי הציבור שרוצים רק ואנשי יחסי הציבור שרוצים רק ואנשי יחסי הציבור שרוצים רק , , , , הפרסוםהפרסוםהפרסוםהפרסום, , , , החדשותהחדשותהחדשותהחדשות... ... ... ... מי התרבות המהירה שלנומי התרבות המהירה שלנומי התרבות המהירה שלנומי התרבות המהירה שלנועל ידי מקדעל ידי מקדעל ידי מקדעל ידי מקד

לכן לעתים קרובות יש בלבול בנוגע לכמה לכן לעתים קרובות יש בלבול בנוגע לכמה לכן לעתים קרובות יש בלבול בנוגע לכמה לכן לעתים קרובות יש בלבול בנוגע לכמה . . . . הדבר שריר וקיים גם בקהילת העידן החדשהדבר שריר וקיים גם בקהילת העידן החדשהדבר שריר וקיים גם בקהילת העידן החדשהדבר שריר וקיים גם בקהילת העידן החדש". ". ". ". החדש והטוב ביותרהחדש והטוב ביותרהחדש והטוב ביותרהחדש והטוב ביותר

        ....ת הרוח עצמהת הרוח עצמהת הרוח עצמהת הרוח עצמהעקביועקביועקביועקביוואפילו ואפילו ואפילו ואפילו , , , , טקסיםטקסיםטקסיםטקסים, , , , שיטות ריפוישיטות ריפוישיטות ריפוישיטות ריפוי, , , , מדיטציהמדיטציהמדיטציהמדיטציה... ... ... ... דברים שאנו מוקירים יותר מכלדברים שאנו מוקירים יותר מכלדברים שאנו מוקירים יותר מכלדברים שאנו מוקירים יותר מכל

        

יש עקביות יש עקביות יש עקביות יש עקביות . . . . המגדירה ומבהירה דברים אלההמגדירה ומבהירה דברים אלההמגדירה ומבהירה דברים אלההמגדירה ומבהירה דברים אלה, , , , של קריוןשל קריוןשל קריוןשל קריון" " " " הדיבור הישירהדיבור הישירהדיבור הישירהדיבור הישיר""""התקשור המובא כאן הוא חלק מגישת התקשור המובא כאן הוא חלק מגישת התקשור המובא כאן הוא חלק מגישת התקשור המובא כאן הוא חלק מגישת 

ושאנו ושאנו ושאנו ושאנו , , , ,  שנים קריון נתן לנו מידע שהאנרגיה החדשה הגיעה שנים קריון נתן לנו מידע שהאנרגיה החדשה הגיעה שנים קריון נתן לנו מידע שהאנרגיה החדשה הגיעה שנים קריון נתן לנו מידע שהאנרגיה החדשה הגיעה13131313לפני לפני לפני לפני . . . . בעבודתו של קריון במשך יותר מעשורבעבודתו של קריון במשך יותר מעשורבעבודתו של קריון במשך יותר מעשורבעבודתו של קריון במשך יותר מעשור

ולהגביר את ההתנסות ולהגביר את ההתנסות ולהגביר את ההתנסות ולהגביר את ההתנסות , , , , עלותעלותעלותעלותהיא יכולה להוביל לאנרגיית ההתהיא יכולה להוביל לאנרגיית ההתהיא יכולה להוביל לאנרגיית ההתהיא יכולה להוביל לאנרגיית ההת. . . . יכולים לתבוע אותה לעצמנו ולעבוד עמהיכולים לתבוע אותה לעצמנו ולעבוד עמהיכולים לתבוע אותה לעצמנו ולעבוד עמהיכולים לתבוע אותה לעצמנו ולעבוד עמה

אנו נמצאים כעת בדיוק בתוך האנרגיה אנו נמצאים כעת בדיוק בתוך האנרגיה אנו נמצאים כעת בדיוק בתוך האנרגיה אנו נמצאים כעת בדיוק בתוך האנרגיה , , , , """"רשותיות האחריותרשותיות האחריותרשותיות האחריותרשותיות האחריות""""עם השלמת הרשת והתחלת עם השלמת הרשת והתחלת עם השלמת הרשת והתחלת עם השלמת הרשת והתחלת . . . . האלוהית האנושיתהאלוהית האנושיתהאלוהית האנושיתהאלוהית האנושית

. . . . אכן התרחשואכן התרחשואכן התרחשואכן התרחשו... ... ... ... אפילו כמה מהדברים שקריון אמר לנו שייתכן ויתרחשואפילו כמה מהדברים שקריון אמר לנו שייתכן ויתרחשואפילו כמה מהדברים שקריון אמר לנו שייתכן ויתרחשואפילו כמה מהדברים שקריון אמר לנו שייתכן ויתרחשו. . . . החדשה שקריון תיאר לפני זמן רבהחדשה שקריון תיאר לפני זמן רבהחדשה שקריון תיאר לפני זמן רבהחדשה שקריון תיאר לפני זמן רב

לחיות לחיות לחיות לחיות """"בהם המנהיגים חייבים להתחיל בהם המנהיגים חייבים להתחיל בהם המנהיגים חייבים להתחיל בהם המנהיגים חייבים להתחיל , , , , ינויים בדתינויים בדתינויים בדתינויים בדתמה בנוגע לשמה בנוגע לשמה בנוגע לשמה בנוגע לש? ? ? ? ראיתם שינויים במזג האוויר לאחרונהראיתם שינויים במזג האוויר לאחרונהראיתם שינויים במזג האוויר לאחרונהראיתם שינויים במזג האוויר לאחרונה

! ! ! ! מה בנוגע לשינויים המשמעותיים במזרח התיכון או במגנטיות של כדור הארץמה בנוגע לשינויים המשמעותיים במזרח התיכון או במגנטיות של כדור הארץמה בנוגע לשינויים המשמעותיים במזרח התיכון או במגנטיות של כדור הארץמה בנוגע לשינויים המשמעותיים במזרח התיכון או במגנטיות של כדור הארץ" " " " ????וליישם את שהם מטיפיםוליישם את שהם מטיפיםוליישם את שהם מטיפיםוליישם את שהם מטיפים

וכעת ילדי האינדיגו והקריסטל מוכרים וכעת ילדי האינדיגו והקריסטל מוכרים וכעת ילדי האינדיגו והקריסטל מוכרים וכעת ילדי האינדיגו והקריסטל מוכרים , , , , קריון דיבר על הילדים החדשים שיסייעו לנו להיכנס לאנרגיה החדשהקריון דיבר על הילדים החדשים שיסייעו לנו להיכנס לאנרגיה החדשהקריון דיבר על הילדים החדשים שיסייעו לנו להיכנס לאנרגיה החדשהקריון דיבר על הילדים החדשים שיסייעו לנו להיכנס לאנרגיה החדשה

כל הדברים הללו תוקשרו על ידי קריון כל הדברים הללו תוקשרו על ידי קריון כל הדברים הללו תוקשרו על ידי קריון כל הדברים הללו תוקשרו על ידי קריון !" !" !" !" הילדים משתניםהילדים משתניםהילדים משתניםהילדים משתנים""""המדווחות שהמדווחות שהמדווחות שהמדווחות ש, , , , י הספרי הספרי הספרי הספראפילו על ידי מערכות בתאפילו על ידי מערכות בתאפילו על ידי מערכות בתאפילו על ידי מערכות בת

        ....והם חלק מהמסר של האנרגיה החדשה שאנו מתחילים לברואוהם חלק מהמסר של האנרגיה החדשה שאנו מתחילים לברואוהם חלק מהמסר של האנרגיה החדשה שאנו מתחילים לברואוהם חלק מהמסר של האנרגיה החדשה שאנו מתחילים לברוא, , , , במשך העשור האחרוןבמשך העשור האחרוןבמשך העשור האחרוןבמשך העשור האחרון

        

. . . . ואנחנו נמצאים בעיצומו של מחזור שכזהואנחנו נמצאים בעיצומו של מחזור שכזהואנחנו נמצאים בעיצומו של מחזור שכזהואנחנו נמצאים בעיצומו של מחזור שכזה, , , ,  שנים שנים שנים שנים25252525לעתים קרובות אנו רואים דברים אלה במחזורים של לעתים קרובות אנו רואים דברים אלה במחזורים של לעתים קרובות אנו רואים דברים אלה במחזורים של לעתים קרובות אנו רואים דברים אלה במחזורים של 

במסגרת במסגרת במסגרת במסגרת . . . . ן את הפוטנציאל לשלום על הפלנטה ואת עתיד האנושות עצמהן את הפוטנציאל לשלום על הפלנטה ואת עתיד האנושות עצמהן את הפוטנציאל לשלום על הפלנטה ואת עתיד האנושות עצמהן את הפוטנציאל לשלום על הפלנטה ואת עתיד האנושות עצמהעשר השנים הבאות יישאו עמעשר השנים הבאות יישאו עמעשר השנים הבאות יישאו עמעשר השנים הבאות יישאו עמ

קריון חוגג זאת וממשיך לחגוג את קריון חוגג זאת וממשיך לחגוג את קריון חוגג זאת וממשיך לחגוג את קריון חוגג זאת וממשיך לחגוג את . . . . תהליך האלוהים אנו בוראים לאט את האנרגיה החדשה ביותר על הפלנטהתהליך האלוהים אנו בוראים לאט את האנרגיה החדשה ביותר על הפלנטהתהליך האלוהים אנו בוראים לאט את האנרגיה החדשה ביותר על הפלנטהתהליך האלוהים אנו בוראים לאט את האנרגיה החדשה ביותר על הפלנטה

        ".".".".ירושלים החדשהירושלים החדשהירושלים החדשהירושלים החדשה""""תהליך בריאת תהליך בריאת תהליך בריאת תהליך בריאת 

        

 משמעותי זה כדי  משמעותי זה כדי  משמעותי זה כדי  משמעותי זה כדי בימים אלה הוא הסיסמה של האנשים שרוצים להסית אתכם ממסרבימים אלה הוא הסיסמה של האנשים שרוצים להסית אתכם ממסרבימים אלה הוא הסיסמה של האנשים שרוצים להסית אתכם ממסרבימים אלה הוא הסיסמה של האנשים שרוצים להסית אתכם ממסר" " " " הישןהישןהישןהישן""""הדבר היחיד הדבר היחיד הדבר היחיד הדבר היחיד 

        ....אתם תחליטו מה ישן ומה חדשאתם תחליטו מה ישן ומה חדשאתם תחליטו מה ישן ומה חדשאתם תחליטו מה ישן ומה חדש... ... ... ... לאחר התקשור הזהלאחר התקשור הזהלאחר התקשור הזהלאחר התקשור הזה". ". ". ". שתקנו משהו חדששתקנו משהו חדששתקנו משהו חדששתקנו משהו חדש""""
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        !!!!ומה לאומה לאומה לאומה לא... ... ... ... מה חדשמה חדשמה חדשמה חדש

  

  .אני קריון מהשירות המגנטי, יקירים, ברכות

  

או לשאול את , אתם נמצאים באנרגיה הלוחצת עליכם להרחיב את עצמכם. יש בכם השואלים מהו הצעד הבא

, שניתן לפני יותר מעשור, "בור הזפת" בכם כאלה שמן הראוי שיחזרו ויקראו את משל יש" ?יש עוד: "השאלה

 ואינם מבינים כלל מדוע דומה שהרוח סגרה את –רבים מבקשים עדיין עזרה חיצונית . אך עדיין נכון ביותר

 רבים מהמודטים, רבים כל כך מהמסייעים הנמצאים כאן ושקוראים את המסר! ברז התקשורת הרוחנית

באופן . אנו נדבר על כך היום. כולם שואלים את אותה שאלה... ומלוחמי התפילה שנמצאים כאן ושקוראים

  . בעוד רגע... בערב הזה אנו ניתן מסר בעל תשעה חלקים, ספציפי

  

 אין זה משנה מה אתם מאמינים או –או מי קורא זאת , אין זה משנה מי נמצא כאן: הניחו לי לבחון משהו

היא תחלחל למרחב שבו . יש אנרגיה שנוצרת כאן שיכולה להיווצר רק מהצד האחר של הצעיף, מאמינים-לא

שמתחילים לאט למלא מרחב זה , על פי הזמנתכם, ישנם המגיעים לכאן. אתם נמצאים אם תאפשרו זאת

כמה מאלה . אלה שהגיעו לפני שלושה ימים מתחילים כעת לצעוד בין המעברים. במשך הדקות האחרונות

כמה מכם ירגישו בהם . אלא פשוט כדי לשבת לצדכם, תחושו סביבכם נמצאים כאן לא למען המסר שינתןש

כמה . שכן זוהי המשפחה. דבר מכל זה אינו בלתי רגיל או מפחיד. אפשר שחלקכם יריחו אותם. נוגעים בכם

 הנמצאים כאן הם .אך רבים מכם לא הכירו בהם מעולם, היו אתכם במשך כל חייכם" מרגישים"מאלה שאתם 

  .הם מוכנים ונכונים לעזור לכם להבין את המסר הבא, המשפחה שלכם והחיבור אל הפלנטה

  

        ............מה חדש ומה לאמה חדש ומה לאמה חדש ומה לאמה חדש ומה לא

  

לעתים קרובות אנו , כאשר אנו מתקשרים אתכם. ישנם השואלים מה חדש על הפלנטה ברגע זה ממש

ישנם המאמינים אז . אות חדשהמודעות חדשה ומצי, עידן חדש, משתמשים במונחים כגון אנרגיה חדשה

, ושמה שהיה אתמול הוא ישן, שאנו משליכים על פני כל דבר שקיים, שחדש היא שמיכה כלשהי על הפלנטה

  .זה הרבה יותר מורכב, באופן טבעי. אין זה כך. ומה שהיום טרי אפוא

  

 הזמן לסייג אולי הגיע. תשע הגדרות של מה שהוא חדש ומה שהוא לא, בואו נתאר אחת אחרי השניה

בואו נניח אותם . ולהבהיר כמה מהדברים שהסתננו פנימה בין המסרים הרבים של קריון בשנים האחרונות

אנרגיה המתחילה להתייצב ... במסר אחד כדי שתוכלו להבין טוב יותר את האנרגיה הנמצאת סביבכם ברגע זה

  .בדיוק בדרך שתיארנו שתעשה לפני יותר מעשור

  

  אלוהים. 1

  

הכתבים –כמה מכם חקרו את כתבי הקודש העתיקים . תפיסת האלוהים, נתחיל בתפיסה הגדולה מכולםבואו 

אולי חקרתם תרבויות עתיקות .  כתבים המלאים בהיסטוריה הרוחנית–הישנים ביותר הידועים לאנושות 

ידי אלה כפי שדווח על , קראתם מה עשה אלוהים, למעשה. וראיתם כיצד יוצג האלוהים באותה היסטוריה

  .כזו היא דרך ההיסטוריה... שהיו שם
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". אלוהי החוק"המכונה , היו שדיברו על אלוהים ישן. בגלל הכתבים העתיקים, היו שתייגו ומידרו את אלוהים

, הביטו מה אלוהים עשה לאנושות באותם ימים. שאלוהים היה מאוד נוקשה באותם ימים: "רבים דיווחו

  ".ים קשים רבים ניתנו אזעונש. כשורה-כאשר התנהגה שלא

  

ואחרים אמרו ". אני לא מתחבר אליו. אני לא באמת מכיר באלוהים הזה, ובכן: "ואולי הם המשיכו ואמרו

.  ראינו חמלה–ראינו ריפוי .  אז ראינו את אהבת האלוהים–רשותיות האהבה , הייתה רשותיות אחרת: "אולי

 –וחלקכם גילו אלוהים נוסף ". הים אליו אני מתחברזה האלו. זה האלוהים שאני אוהב! זה יותר מתאים

לא , זה האלוהים שאני תובע לעצמי: "ואתם אמרתם אולי! אך העוטה את פרצופכם, אלוהים הצועד ביניכם

  ".את השניים האחרים

  

תהיה : הנה התשובה. השנים האחרונותאלף משתמע מכך שרבים מרגישים שאפשר שאלוהים השתנה במשך 

 אם אלוהים משמעותו – תהיה המשמעות עבורכם אשר תהיה –ם שלכם אשר תהיה הגדרת האלוהי

 או אפילו אלוהים כישות –מלאה באהבה ,  אם משמעותו כל האנרגיה הרוחנית שביקום–הקולקטיב שאתם 

והמשפחה הזאת , אלוהים הוא משפחה! אלוהים לעולם לא משתנה: הניחו לי להבהיר דבר אחד, הצופה בכל

  .לם לא היה כל שינוי באנרגיה של אלוהיםמעו. יציבה

  

אז איך תוכל להסביר את הפעולות של האלוהים מהברית הישנה ושל האלוהים ", אתם עשויים לומר, "ובכן"

אצל אלה העסוקים בדיון !" הן נראות שונות כל כך? של האלוהים מהעידן החדש, או אפילו? מהברית החדשה

זה היה המסר שלנו מאז התחלנו לתת ! אים הוא שינוי אנושי דרמטימה שאתם רו! זה התפיסה הפוכה כולה

שינויים במודעות האנושות יצרו שינויים משמעותיים במה . לכם את האמת בנוגע לאנרגיה של כדור הארץ

  .שנתפס כמציאות

  

, הדיווחים שיקפו את האופן בו נתפסו הדברים, זו אשר אתם מכנים בשם רשותיות החוק, במודעות ישנה

מה שנכתב היה מה שבני האדם שהיו שם חשבו על . של אותם זמנים" מסנן המציאות"כיצד הם נתפסו דרך 

! בני האדם השתנו, במקום זאת. אלוהים לא השתנה, ברשותיות של אהבה. אלוהים שעה שכתבו על החוויה

כך הם . או זאתוכך הם ר, האנושות חוותה אותה. המודעות שלהם הביאה אנרגיה חדשה של חמלה לאנושות

דומה כאילו האלוהות עצמה היא , כאשר המודעות של המדווח משתנה, נכון". הרגישו"דיווחו וכך הם 

  .היה זה הכל בעיני המתבונן. שמשתנה

  

כל שהם . הם לא הבינו את החמלה ואת האהבה, לכן. נראה-אלה ששהו באנרגיה הדחוסה לא ראו את הבלתי

שבה , הנה אתם באנרגיה שנובאה, כעת. במסגרת יכולת ממדית מוגבלתראו ודיווחו כמיטב יכולתם היה 

 חלקכם רואים –חלקכם עסוקים בגילוי . הצעיף מורם. מתנות האלוהות נחשפות בדרך מוזרה יותר מאי פעם

, רשת הקריסטל עוברת שיכתוב, הרשת המגנטית של כדור הארץ השתנתה! ממדיים-אפילו דברים בין

 זמן שמביא אל האנושות את מה –זהו זמן מדהים . דור הארץ יחלקו את זיכרונותיהםוהיונקים הימיים של כ

  . שהמאסטרים הגדירו כפוטנציאל

  

, שכן המשפחה נשארה יציבה. אבל אלוהים אינו אחד מהדברים החדשים הללו, זהו זמן חדש, כן, לכן

  . התפיסה הראשונהזו. והאנרגיה שלה היא אותה אנרגיה היום כפי שהייתה כשכדור הארץ נוצר
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  אנרגיה. 2

  

האנרגיה של כדור הארץ , באופן נפלא ומרשים! התשובה היא כן? האם היא השתנתה? מה בנוגע לאנרגיה

  .השתנתה, שעקב כך העניקה לכם הזדמנויות חדשות, הזה

  

, בר זהד" ? אינם חשים ורואים זאת–מדוע אנשים רבים כל כך על הפלנטה אינם מבינים זאת : "יש שיגידו

ממדי זה לא ישימו לב -אלה שלא הביעו כוונה להיות חלק משינוי בין. מכונה בחירה חופשית, ידידים יקרים

  . לדברים הברורים לאלה שכן הביעו כוונה

  

 אמרנו לכם 1989בשנת . ואיני חושב שעלינו להסביר לרבים מכם שינוי זה באנרגיה, אמרנו לכם זאת בעבר

דבר , בעודכם יושבים כאן, ואכן.  דרמטי שיהיו שינויים גדולים ברשת המגנטיתשהפלנטה תשתנה באופן כה

או , האם היה לכם מושג שכדור הארץ משתנה מבחינה ממדית? מה משמעות הדבר עבורכם. זה התרחש

והגיאולוגיה של הפלנטה מגיבה למסגרת זמן ,  הזמן הממשי השתנה–העכשיו השתנה ? שהזמן הופך מואץ

אך הדברים . אתם רואים התרחשויות גיאולוגיות שייתכן שלא הייתם רואים בתקופת חייכם. מהירה יותר

ואתם רואים את הדברים שאמרנו , אבל אתם מרגישים בהם. ולכן אינכם רואים אותם, יחסיים לקיום שלכם

נטה הפרט שאינו מודע לשינויים באנרגיה רואה אותם פשוט כחלק מהחיים על פל, בינתיים. לכם שיתרחשו

וכיצד בני האדם , מדובר בבחירה חופשית של האנושות. אדם זה אינו טועה והרוח אינה שופטת אותו. משתנה

  .ללא הפרעה, ישנו אנרגיה בעצמם

  

הפוטנציאל לפתרון . מה גדול-מכינה את עצמה לדבר, האנרגיה של הפלנטה השתנתה באופן דרמתי ועוצמתי

במסגרת תקופת החיים . מה מכם התפללו אליו מאז הגעתם לכאןפתרון הוא משהו שכ-למה שדומה שאינו בר

ויהיו אלה שיכעסו על , כן יהיו התכתשויות. אתם מביטים כעת בפוטנציאל לשלום על כדור הארץ, שלכם

 על אומה – ללתוכהראייה אבל אנו מדברים על ה. זה חלק מהטבע האנושי. אחרים עוד מאות רבות של שנים

 תרבותית יהיו מקובלים הרבה יותר פשרהיום יבוא ומסחר ו.  המתפתח על כדור הארץעל קונסנזוס, עם אומה

זהו שינוי משמעותי במודעות האנושית ואפילו בטבע האנושי . סבלנות דתי-כיבוש וחוסר, מאשר מלחמה

  .וזה אכן חדש, זה מה שהשתנה. אנרגיה? האם חשבתם על כך! גם כן, לכן ילדי האינדיגו כאן. עצמו

  

  סגרת הזמן של הפלנטהמ. 3

  

יש ? שכולן דומה שהעניקו תוקף זו לזו, לנבואות שניתנו בימי קדם... מה בנוגע למסגרת הזמן של הפלנטה

דברים מסוימים יתרחשו מכיוון שהנבואות אומרות . אלה תמיד היו זהות ולא ישתנו לעולם: "האומרים

  ".שיתרחשו

  

ע זה מוגש בפשטות ובדרך המטפורה כדי שתקבלו ותבינו חלק ממיד. הניחו לי לתת לכם מידע שלא תבינו

  .אותו בדרך ברורה יותר

  

קראו לזה . אבל הוא קיים במציאות אחרת.  אתם אינכם שם–יש כדור ארץ במקום כלשהו שהוא כולו לבדו 

 אך כולם! ארץ רבים-למעשה ישנם כדורי, וכדי לסבך חזון זה. וזה למעשה נכון, אם תרצו, מציאות חלופית

אבל , אתם גדלתם בכדור הארץ האחר הזה. במסגרת מה שהמדע שלכם מכנה ממד אחר, במסגרת זמן אחרת

את , אתם שיניתם את מסגרת הזמן. אז יצאתם מהמציאות הזאת ושיניתם את עצם החומר שתחת רגליכם

  .  מעולםמסלול שהנביאים לא חזו... כדור הארץ נמצא כעת על מסלול אחר. את הגיאולוגיה, הביולוגיה
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, ענו על השאלות הללו ברצינות. ההוכחה נמצאת סביבכם בכל מקום? היכן ההוכחה להצהרה מוזרה שכזו

היה ? איך תסבירו את העובדה שארמגדון לא התרחש. ועשו הערכה משל עצמכם למה שאתם רואים לפניכם

רית המועצות באף אחת מדוע לא נכללה נפילת ב? זה אירוע שנובא בעקביות על ידי רבים במשך העידנים

האם ראיתם לאחרונה ?  בספטמבר בסכמת הנבואה11-היכן היה האירוע שלכם של ה? מהנבואות הללו

האם היו ? שינויים במזג האוויר שעשויים לתת לכם למעשה רמז ששינוי הגיאולוגיה הואץ בעשור האחרון

"... נורמה"שדומה שאינן שייכות לרגילות -החלטות מנהיגות בלתי... לאחרונה בחירות מוזרות שלא נחזו

  ?האם חשתם באופן אישי שהזמן הואץ בשלוש או ארבע השנים האחרונות? בריתות ישנות שנשברו

  

אין אף לא ישות . ומציאות חדשה לגמרי, מציאות שנבואה אינה סובבת אותה... אתם נמצאים במציאות שונה

, במקום זאת. מד להתרחש על הפלנטה הזאתאחת בצד האחר של הצעיף שיודעת מה תעשו מחר או מה עו

  .הימים של ההסתמכות על נבואה עתיקה לשם הדרכה חלפו מן העולם. הדבר נתון בידיכם

  

, חשבו באופן מטפורי" ? אנו נראה את סופו של הזמן2012שאמרו שבשנת , מה בנוגע לבני המאיה הקדומים"

תאריך זה הוא סמן ותואם לאחת מנקודת , כלראשית . בדיוק באופן שבו ניתנים כל המסרים מאת הרוח

המדידה החשובה האחרונה הייתה ). כפי שאמרנו לכם לפני שנים רבות( שנים של הפלנטה 25המדידה של 

אלא תיאור של סוף פרדיגמה , המסר של המאיה אינו נבואה לסוף העולם. 11:11-כאשר התרחש ה, 1987בשנת 

  .זה רק תאריך. ניוואין לחשוש מפ, זהו סמן אנרגטי. ישנה

  

 להציב סטנדרטים לאנרגיה של 2012יש לכם עד סוף שנת : 2012אנו ניתן לכם פוטנציאל נוסף בסביבות שנת 

 היא סוף הפרדיגמה הישנה של 2012הפוטנציאל הוא ששנת . לא? סוף הזמנים). 2037עד ( השנים הבאות 25

  . מודעות אנושית חדשה אשר תביא לשינוי גדול–הזמן 

  

שאתם מכנים בשם ילדי , האם זה מתחיל להיות הגיוני כעת שהילדים החדשים של כדור הארץ, סוףלב

אולי אתם מתחילים לראות קורלציה של ? מדוע עכשיו? התחילו לבוא בזמן חדש זה, האינדיגו וילדי הקריסטל

קיים סביבכם הכל ? מה מתרחש-אשר כולם מעניקים תוקף לכך שדבר, הן רוחניים והן פיזיים, אירועים

  .כן? האם זה חדש. לבחינתכם

  

  הכתבים העתיקים. 4

  

האם יש להשליך את כולם ולעולם לא . אך הבה נבהיר, דיברנו על כך בעבר? מה בנוגע לכתבים העתיקים

  .הניחו לי להבדיל בין האנרגיות שלהם ולומר לכם כיצד זה עובד. כמובן שלא, לא? להשתמש בהם עוד

  

אנרגיות , בנוגע לתהליכים, נים והם מעניקים לכם מידע בנוגע לריפויו של הגוף האנושיאם יש לכם כתבים יש

רבים מהם נסתרים עדיין ויש . הם מגלים הרבה. הם מהפכניים, אם הם אותנטיים, טקסטים אלה, גילוי

פילו הם יקשרו את הביולוגיה שלכם לדרכי הפעולה של כדור הארץ וא, כאשר יתגלו בסופו של דבר. לגלותם

דברים ... א שלכם והגיאולוגיה של כדור הארץ"הם יחשפו יחסיות בין הדנ! לדרכי הפעולה של מערכת השמש

  .בואו נקרא להם כתבי האנרגיה. הנסתרים בכתבים, שעדיין לא התגלו

  

מכיוון שקיים בהם שילוב של דיווחים , רבים מאלה נתפסו גם כטקסטים רוחניים. ויש גם כתבים היסטוריים

הם היו גם חלק מהכשרת . הזמן והמקום,  ועל האופן–הם אלה שסיפרו לכם על אלוהים . סטוריים ורוחנייםהי

  .והם מייצגים חשיפה לאלוהות הפנימית, האנושות
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ואם '? כמה מכם שומרים עדיין על הספרים שלכם מכיתה א: בני אדם יקרים, הניחו לי לשאול אתכם זאת

מדוע שתקראו ספר לימוד שנתן . התשובה ברורה? קוראים בהם בכל יוםכמה מכם , אתם אכן שומרים אותם

  .לא הייתם קוראים בו? זמן רב לאחר שסיימתם את הלימודים, לכם מידע בסיסי

  

הם נושאים אנרגיה זהה לזו שתיארתי באוזניכם כשהסברתי על רשותיות . כאלה הם רבים מהכתבים העתיקים

הספרים הללו אינם מיועדים . ואתם נמצאים כבר מעבר להם, ונייםהם ספרי לימוד היסטוריים ראש. החוק

  .באנרגיית המאסטר... לבני האדם היושבים באנרגיה נאורה

  

" ?איך אוכל לדעת מה ההבדל בין הטקסטים שעדיין רלוונטיים לבין אלה שכבר לא, ובכן: "אתם עשויים לומר

" מנוע הבחנה"יש לכם ?  מרגיש טרי ומדויקהאם הוא? כיצד מהדהד המידע בתוככם! קראו אותם. זה קל

לעולם לא תוכלו להניף יד ולומר שכל הכתבים העתיקים אינם . אלוהי נפלא בתוככם שיודע מה חדש ומה לא

-מהי ההרגשה בעת שאתם קוראים דבר. השתמשו במנוע ההבחנה שלכם. זוהי הכללה שאינה תקפה. נכונים

  ?ם נמצאים מעבר למה שכתובאו האם דומה שאת, האם זה נוגע בכם? מה

  

אנו נעים ! ייתכן שלא קיימים עבורנו כתבים רוחניים כלל, אם כך הוא, ובכן: "אז ייתכן שתשאלו את השאלה

הכתבים החדשים נמצאים בעט שאתם ! איזו שאלה נפלאה" ?אז היכן הכתבים עבור מצב זה, למצב ההתעלות

  . כותבים אותם, זה ובחדרים כגון זה בכל מקוםהנמצאים בחדר . מוכנים להיכתב... אוחזים בידכם

  

כמה מכם .  בעלי מטרה– על כדור הארץ –כל אחד ואחד ,  חלקים של אלוהים–כל אחד ואחד , אתם נביאים

אם אתם מבינים את . אתם ההיסטוריונים של העכשיו. נושאים את כתבי העתיד בתוך המודעות שלכם

, לכן. והן העתידי, הן העתיק, שכן העכשיו מכיל גם את כל הזמן... יכםפאזל לפנ, החידאזי יש לכם גם , העכשיו

זהו האתגר . אתם מסתמכים על למידת הכתבים העתיקים גם כן, כאשר אתם כותבים כתבים חדשים אלה

  .ממדיים-הכרוך בהפיכתכם לבין

  

אל ; ים אומריםאל תשימו לב כלל למה שהאחר. החכמה תזרום אל הדף!  עשו זאת–הנה ההפצרה בממתינים 

; המילים כבר נמצאות שם. הניחו לזה לזרום. תאזינו לראשכם כאשר הוא אומר לכם שאתם ממציאים כל זאת

? או מדוע באתם לכאן, אולי לכן אתם קוראים דף זה? נכון, ואתם יודעים אל מי אני מדבר! פשוט רשמו אותן

  . וזה היה מספר ארבע

  המאסטרים של הפלנטה. 5

  

המאסטרים האמיתיים , לא" ?הם לא היו באנרגיה הישנה? בנוגע למאסטרים הקדומים של הפלנטהמה , קריון"

אתם יכולים לשייך . כולם, המאסטרים האמיתיים שצעדו על פני האדמה הם כולם משפחה אחת. לא היו

ל ועד למסרים העכשוויים ש, ותרבויות המזרח הרחוק, ומוחמד, אותם לשושלת העתיקה ביותר של אברהם

  .הביטו במסר הבסיסי שלהם. האווטרים החיים היום

  

אל תוותרו על עוצמת ההבחנה . אל תסתמכו על מה שאנשים אומרים לכם לגבי משמעותם. חזרו אל המקור

אתם ראויים וטובים ממש . האישית שלכם ותעניקו אותה למישהו שיפרש עבורכם את מלותיו של מאסטר

. הם דיברו על פשרה ואחדות! רו אל המקור וגלו מה אמרו המאסטריםחז. ביותר" המיומנים"כמו הפרשנים 

רבים ניצבו על הרים למען ישמעו כולם ודיברו . נפתר- הם פתרו את הבלתי–הם איחדו שבטים שהיו נפרדים 

הם נתנו לכולכם חומר ! הם אמרו לסובבים אותם שבני האדם יכולים להיות כמוהם בדיוק. על אפשור אנושי

  . רוחני והיסטורי, מעשי... שך עידנים רביםלמחשבה למ
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אז . כולם עשו זאת,  והם אמרו לכם מה תוכלו לעשות–המאסטרים של כדור הארץ הכירו את הפוטנציאלים 

כמה , מאסטר אחר מאסטר אמרו לכם שהאנושות היא חלק מכל היש. כולם דיברו על הדברים הללו, ועכשיו

. והם חדשים כעת, המאסטרים האלה היו חדשים אז". תיו של אלוהיםבניו ובנו"אפילו הזמינו אתכם להיות 

שכן הם מייצגים את אהבת , משתנים-בלתי, הם חלקים משמעותיים של אלוהים. הם תמיד יהיו חדשים

לא מה שהם , זה מה שעשו בני האדם. אף אחד מהם לא ביקש שיסגדו לו. האלוהים שאינה משתנה אף פעם

  .ביקשו

  

. והם ידעו והכירו את הפוטנציאלים של בן האדם בעידן החדש, לו ייצגו אנרגיה של העכשיוכל המאסטרים הל

  !הם עדיין כאן: זכרו זאת. הם חדשים לגמרי היום כמו ביום שבאו לכדור הארץ, לכן

  

  מדריכים. 6

  

יש יותר  ש–אחרים יאמרו לכם בדיוק ההפך . יש שיגידו לכם שהם אינם עוד! מידע רב ניתן בנוגע למדריכים

ממדיות שיסייעו -4בואו נתחיל על ידי כך שנשאל אתכם כמה שאלות ? מה חדש ומה לא! מדריכים מאי פעם

אותו " ?ידיים יש לי-כמה כפות: "ידכם למישהו ושאלו-הושיטו את כפות. ממדיים-לכם להבין את דברים רב

האדם שמולכם . גבכם ושאלו שניתיד אחת מאחורי -עכשיו החביאו כף. ידיים-אדם ידווח שיש לכם שתי כפות

, בנקודה זו?  אחת או שתיים–אך מה עליו לומר ). כמובן(אבל יודע למעשה שיש שתיים , יד אחת-רואה רק כף

הוא לא יהיה מסוגל לענות " ?או כמה אני רואה, האם השאלה היא כמה יש לכם. "הוא עשוי לבקש הבהרה

יש קביעות במציאות העולה על :  כלל פשוט של הממד הרביעילכן תוכלו לומר שמצב זה מדגים. ללא מידע זה

  . מה שנתפס

  

והתפיסה שלכם , כל שיכולנו לומר לכם הוא שהאלוהות המכונה מדריכים ניצבת לצדכם, במודעות ישנה יותר

זה . זה כל מה שיכולנו למסור, באנרגיה הישנה של הליניאריות). לדוגמה(אמרה לכם שהיו שניים או שלושה 

כאשר אמרנו לכם שישנם שניים . אך זו הייתה דרכם של הדברים לפני השלמת שינוי הרשת,  פשטני ביותרהיה

נתנו לכם את התיאור הטוב ביותר , )במקרה של מצב זמני בעת שינוי אנרגטי(אחד -או אפילו אף, או שלושה

משהו , "ריכיםמרק המד"אתם חשתם באנרגיה של , למעשה. שיכולנו למה שהתפיסה שלכם יכלה לאשר

  .אך שהשתנה יחד אתכם, שתמיד היה שם

  

אנו יכולים גם לומר לכם שהם חלק מכם ממש . אנו יכולים לומר לכם כעת שהמדריכים הם מספר אינסופי

אבל , אוקיי: "כמה מכם שאלו. הם תמיד שם. וממש כפי שהעצמי הגבוה שלכם הוא חלק מכם, כמו כף ידכם

, מכיוון שעצם התפיסה היא לא תפיסה ארצית, זו השאלה הקשה מכל" ?מי הם, אפילו אם לא ניתן לגעת בהם

  .ונמצאת הרחק מעבר למה שאתם רוצים לשקול או לשמוע

  

כמה : "אתם לא יכולים לשאול. אמרנו לכם שלא ניתן לספור מרק כאשר הוא נמצא לפניכם, בדוגמה קודמת

. כך הם המדריכים. היא הטעם ולא זיהוי מספריהזהות האמיתית של המרק שלכם " ?מרקים נמצאים בכף שלי

, מרגישים בהם. והמהוות חלק מכם לעד, הם מספר אינסופי של אנרגיות משתנות שדומה שמתכנסות כקבוצה

  .לא ישויות, הם אנרגיה. לא סופרים אותם

  

ם חלק ה. וכך גם הם, אתם קבוצה. הם קיימים משני צדי הצעיף... המדריכים הממשיים הם בדיוק כמוכם

במידה ואתם משנים את הרטט שלכם , אבל האנרגיה שלהם יכולה להשתנות בכל יום, מהמערך הרוחני שלכם



 73

האני . חשבו עליהם כעל קבוצת אנרגיה שהיא אתם ממש כמו שהעצמי הגבוה שלכם הוא אתם. בתכיפות זו

  . הוא חלק של אלוהים. ממדי ונצחי-הוא בין. האמיתי שלכם הוא מלאכי

  

-השאר מתקיים במצב בין. רק חלק ממי שאתם באמת נכנס לממד הרביעי, ם מגיעים לכדור הארץכאשר את

התשובה , לכן". מדריכים והעצמי הגבוה יותר"וחלק מהאנרגיה הזאת היא מה שאתם כיניתם בשם , ממדי

תם משמעות הדבר גם חייבת להיות שחלק האלוהים שהוא א". הם משפחה: "חייבת להיות, "מי הם"לשאלה 

  .הוא גדול בהרבה מכפי שאתם חושבים

  

כדי שתוכלו לקבל החלטות באופן , נוספות לשמור אתכם נפרדים-התחילו להבין שהדואליות עובדת שעות

והתכנית , הכל חלק מהניסוי של כדור הארץ. עצמאי ולא להיות מוטים על ידי הקבוצה אליה אתם שייכים

  .הגדולה של היותכם בני אנוש

  

משמעותו שאתם למעשה עצומים בפוטנציאל " חלק מאלוהים"וכנים עכשיו להבין שלהיות אולי תהיו מ

האמת היא שכל אלה שאהבתם ואיבדתם בתקופת החיים שלכם . ממש כפי שהמאסטר אמר... האנרגטי שלכם

האמת היא שאתם גם ". גלגולים קודמים"כמו גם אלה שהייתם מכנים בשם , מדריכים זה-הם חלק ממערך

, הנושא מורכב יותר מכפי שניתן להסביר. ותהיו כך אפילו לאחר שתעזבו את המישור הארצי, חריםחלק מא

זה שם .  מסוג כלשהומעצורולא כ, הכל קיים ומחכה לאפשור שלכם. אך מלא בפוטנציאלים מדהימים ונפלאים

 זקוקים לכך ולמלא את המצברים שלכם כאשר אתם, לסייע לאחרים ולפלנטה, כדי להשלים את הרטט שלכם

האם אתם מתכוונים : "לכן התשובה לשאלה האם יש מדריכים או לא מוחזרת לשם הבהרה בשאלה. יותר מכל

  "?או במה שנתפס, במציאות

  

. האנרגיה הזאת שאתם מכנים בשם מדריכים מוגדרת מחדש ככל שאתם נעים אל תוך מעמד ההתעלות

 חלק –ור ולחשוף את מה שהם לאמיתו של דבר האנרגיה החדשה של כדור הארץ מתחילה להדליק את הא

  .  חלק מכם–מאלוהים 

  

לפעמים נכון רק לדעת את הדברים . הגיע הזמן להירגע ולדעת שלעולם אינכם לבד, אם אתם עדיין מבולבלים

אף , האם אתם מוטרדים כאשר אתם לוחצים על דוושת ההאצה במכונית שלכם. מבלי להבין את כל המכניזם

ם מבינים לגמרי את דרכי הפעולה הפנימיות של ההיגוי האוטומטי המאפשר להעביר כוח מן על פי שאינכ

  !יש לכם מקומות רבים לנסוע אליהם... פשוט נהגו במכונית. התשובה היא ברורה? המנוע אל הגלגלים

  

שלכם ממדי -כאשר החלק המדריך הבין, הכל בסדר". תודה"פשוט אמרו ,  על השעון11:11בפעם הבאה שתראו 

  .טופח על כתפכם כדי להזכיר לכם את נוכחותו ואהבתו

  

שכן נוהג זה ישאיר אתכם לעד בממד . אנו מעודדים אתכם להפסיק לספור כל דבר ולכנות כל דבר בשם

  .הרביעי

  

  מדיטציה. 7

  

א הם אומרים שאנו ל, למעשה. שאנו צריכים להשליך אותם. היו מי שאמרו שימי המדיטציה תמו, קריון היקר"

  "?האם זה ישן או חדש? האם זה השתנה או לא? מי צודק ומי טועה. אמורים למדוט יותר
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אלוהים ! דבר לא ידמה לזמן שבו אתם עורכים טקס ומדברים אל הרוח. ממדית-נפנה אל האמת הבין, שוב

  !  זאתעשו? האם זה יכול להיות ברור יותר. אוהב זאת כאשר אתם מקדישים זמן רק לשבת בנוכחות המשפחה

  

הרוח לעולם לא תגיד לכם . ממדי-יש הזמנה חדשה לתקשר באופן בין! אך יש כל כך הרבה דברים נוספים

, או מפעם ביום, אבל אנו מזמינים אתכם לשנות את האופן שבו אתם מודטים מפעם לפעם. להפסיק למדוט

  !לאופן שבו יש לכם מאה אחוזים חיבור

  

תחנה זו , באנרגיה החדשה. מדיטציה הייתה כמו התכווננות לתחנת רדיו, באנרגיה ישנה: חשבו על כך בדרך זו

האם היא ! דומה שהתחנה הישנה נעלמה, עם אותו רדיו, עתה. הפכה חזקה יותר והגבירה את התדר שלה

בעלת זהות חדשה שמרחיקה אל מעבר , היא הפכה עוצמתית יותר, במקום זאת. לא? באמת חדלה לשדר

, כאשר תעשו זאת. היא מזמינה אתכם לסובב את החוגה ולמצוא את התדר החדש. שןלחושים של המקלט הי

  .אתם תושיטו ידכם מעלה ותאחזו ביד הרוח ולעולם לא תרפו

  

. הוא אחד מהמפתחות להתעלות, בני אדם יקרים, וזה. אלא כל הזמן, המדיטציה שוב אינה מתבצעת מדי פעם

יהיה עליכם לשמר חיבור קבוע , )עליה נדבר בעוד רגע(התעלות אם אתם עומדים לנוע למה שאנו קראנו בשם 

  .אל הרוח

  

אזי יהיה עליכם , אנו אומרים לכם שאם אתם מגדירים מדיטציה כפי שהייתה לפני עשור, כמו המדריכים, לכן

אזי היא , אם אתם מגדירים אותה במסגרת טווח האנרגיה החדשה והשינויים שהתרחשו. לומר שהיא ישנה

היא התחזקה בהרבה זה , למעשה. והיא לעולם לא תעלם, אבל תקשורת עם אלוהים היא מה שהיא. חדשה

  .עתה

  

  כוונה. 8

  

שכן הוא הכוח העומד , הוא מניע את האנושות קדימה. כוח הכוונה הוא הזרז האלוהי לבריאה המשותפת

  .מאחורי התגובה של כדור הארץ למודעות האנושות

  

הוא תמיד , ויש דרכים חדשות המאפשרות להפוך אותו לכלי עוצמתי אף יותר, האף על פי שכוח הכוונה השתנ

הייתה זו . הייתה זו כוונה אנושית שגרמה לאנרגיה החדשה של כדור הארץ. היה המניע של המציאות שלכם

, הייתה זו כוונה אנושית שבראה את התנאים על הפלנטה בזמן הזה. כוונה אנושית שביטלה את הארמגדון

  ".ירושלים החדשה"יובילו לפוטנציאל של אשר 

  

עליכם לבחון , אם אתם פוגשים אדם או ישות שאומרים לכם שהכוונה היא ישנה ואינה דרושה עוד, יקירים

לכוונה ... זה נכון, כן. מה אחר-יש שיגידו לכם שהכוונה התעלתה לדבר. הוא רחוק מן האמת. מסר זה בקפדנות

  !עוצמתית יותרעוצמתית יותרעוצמתית יותרעוצמתית יותר

  

היא , מההתחלה. ודרושה ביותר באנרגיה החדשה.... הכוונה היא ישנה מאוד, יה של ישן וחדשבמסגרת הקטגור

זה הכלי האלוהי של . נראתה כדבר היחיד באנושות שאותו ניתן למדוד כדי לגרום להיסטוריה עצמה להשתנות

, יסטוריההנחת העוצמה המוחלטת במסגרת טווח החזון או הפעולה של האנושות במטרה לשכתב ה, הבריאה

 שנים לימדנו שעוצמת הכוונה תמיד הייתה אחד מהמפתחות 12במשך . ואי לכך לשנות את הרטט של הפלנטה

, בספקטרום האנרגיה. היא אדירה. כוונה טהורה נתפסת בבן האדם כאנרגיה אלוהית. משותפת אישית-לבריאה
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והיא לא ,  המסרים שלנו לכםהוראה זו לא השתנתה בכל! כוונה היא הכל. ערך- והיא יקרת–היא הזהב 

  .תשתנה בעתיד

  

כוחה של הכוונה , עם ההיערכויות המגנטיות והקריסטליות החדשות, בכדור הארץ של האנרגיה החדשה

באיזו תדירות ? מה היא הכוונה שלכם עבור הביולוגיה שלכם. הוא הופך מופלא וגדול יותר, משתנה לגמרי

מה אם ? רוצה שיעשו) אתם(ות אתם אומרים להם מה הבוס באיזו תדיר? אתם מדברים אל התאים שלכם

עד שתתחילו , אתם עשויים לצחוק?  הדומה לזה שהיה לכם כשהייתם בני עשרטהורתגידו להם לחזור למצב ה

התחילו להבין ; התחילו לדבר אל ערכי הדם שלכם; התחילו לדבר אל המבנה התאי שלכם. לעשות זאת

צרו הוכחה . ת את שאתם עושיםלאמ כדי בקביעותואז בצעו בדיקות דם , שהתאים מאזינים לכוונה שלכם

  .בממד הרביעי לכוונה שלכם באנרגיה החדשה

  

אתם תזכרו היכן שמעתם , והמחלות מתחילות לסגת, כאשר אתם מתחילים לסלק את חוסר האיזון הפנימי

הם תשעה . קשורים יחדתשעת הפרטים במסר הזה . כוונה משמעותה התכווננות לאותה תחנה חדשה. זאת

  !לפעמים זה גם וגם, במסגרת השאלה בנוגע לישן מול חדש. הניצבים במעגל

  

הוא . שכן הוא האדם אשר יטפס במדרגות ההתעלות. מבורך הוא האדם המתרגל כוונה טהורה בכל היבטי חייו

ד קבוצת המדריכים הוא האדם אשר יושיט יד ויאחז בי. ואלה יהיו פניו, האדם אשר יראה את פני האלוהים

לפעמים . אין להשליך את כל שהוא ישן. כוונה היא האנרגיה של העידן החדש. הסובבת אותו ולעולם לא ירפה

  . כזו היא דרך העכשיו. הישן ביותר הוא החדש ביותר

  

  התעלות. 9

  

שהכיל הגשנו מסר בשני חלקים , בחודשיים האחרונים. יותר חומר נמסר השנה על ההתעלות מאשר אי פעם

התעלות מוגדרת באנרגיה . אבל אנו חייבים לחזור ולעסוק בהגדרה. מידע והכשרה שלא נחזור עליהם כאן

על הגיל ,  קבלת שליטה על הביולוגיה שלכם–החדשה כמעבר אל תקופת החיים הבאה מבלי לחוות מוות 

רטט גבוה יותר וחיים רטיטה ב, שכתוב החוזה שלכם, על כל הפוטנציאלים עמם הגעתם, הכרונולוגי שלכם

  .ויהיו שיהפכו לאנשים אחרים ממש, חלקכם אפילו שינה את השם. ארוכים יותר

  

: הניחו לי לסכם אותו עבורכם. מצב ההתעלות כולל דברים רבים, מתחלפות-הרחק מעבר לתפיסה של נשמות

זוהי האנרגיה .  מרפההוא מייצג אנרגיה אלוהית המיוצגת על ידי בן האדם האוחז בידה של הרוח ולעולם לא

  .אלה שאמרו לכם שאתם יכולים להיות בדיוק כמוהם, של המאסטרים שצעדו על פני האדמה

  

האם אתם זוכרים ? האם שמעתם את זה!" עשה זאת? אתה יודע, אתה יכול לצעוד על המים, פטרוס"

שכן פטרוס עשה , בלכו וקראו זאת שו. מדובר ביכולת של האדם לגבור על חוקי הפיזיקה? שקראתם את זה

  .עד אשר פקפק במציאות מעשיו, והוא עשה זאת ללא עזרה, זאת

  

שיבה אל כדור הארץ של אנרגיית מאסטר , פשוטו כמשמעו, האנרגיה המתחילה לעטוף כמה מכם היא

היא חלק ממה שאתם . למדיטציה ולכוונה, היא חלק מהאנרגיה המשתנה הקשורה למדריכים. קולקטיבית

סיפרנו לכם על ". חרדה"והיא חלק ממה שאחדים מכם מרגישים למעשה כ, גיה משתנהאנר, מרגישים

אנרגיה האומרת שיש לכם , יש רק נטייה מוקדמת. אין גורל שנקבע מראש, זכרו. פוטנציאל זה כל השנים הללו

  .אבל כיוון שיכול להשתנות בכל רגע, כיוון
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אנרגיה זו בעצמה , קודם לכן. יותר עבור האנושותלכן האנרגיה של מעמד ההתעלות היא אכן תפיסה חדשה ב

זהו . ושכתוב רשת הקריסטל, זו תוצאה של שינוי הרשת. כעת היא מעצימה אותם. הייתה מאיידת בני אדם

  . כלי חדש ומדהים בקבוצת כלים אלוהיים שניתנה לכם בתגובה למה שבראתם

  

- - - - - - - - -  

  

אך יצאו מכאן אנשים שיהיו שונים מכפי שהיו , ו רק כמה שעות יחדבילינ. האנרגיה בחדר זה בשלה לשינוי

ישויות . הם יצאו מכאן עם הבנה מלאה שקיימת עמם אנרגיה שלא הייתה עמם כאשר הגיעו. כאשר נכנסו

יהיו כמה שיכירו אותם . באו מתוך כוונה ללכת אתכם אם תרשו, ועוזרים אלה שבאו לפני שלושה ימים

  ".רציתי לעזוב עם יותר מכפי שבאתי.  שתמיד רציתיזה מה, כן: "ויאמרו

  

זה אתם עם . תכונות הניתנות ברשותכם... זהו אפשור? אתם יודעים, אין זה משהו שאלוהים יעשה עבורכם

, לכן באתי לפלנטה הזאת. מגיע לי, כן: "זוהי ההכרה באנרגיה האלוהית הפנימית שלכם האומרת. עצמכם

אתם חלק : בני אדם, מדוע שלא תזכרו זאת, באופן קולקטיבי? נכון,  בהיזכרותומדובר". ועכשיו אני זוכרת

הגיע הזמן . הגיע הזמן לנוע קדימה. מועצמים בכל דרך אפשרית, אלוהיים בכל דרך אפשרית, מאלוהים

האנרגיה של מה , ואפילו כאשר תסיימו לקרוא תקשור זה, כוונה היא הזרז. סבלנות היא המפתח. לפתרונות

  .תם תהיה אתכםשזכר

  

. בהם הכל מחובר להכל, חיבורים עמנו, כמה מכם יצמיחו קנוקנות. שלעולם אינכם לבד... זוהי ההבטחה שלנו

לכן אנו . לכן אנו כאן. את היופי שלה, את האלוהות שלה, את הפיזיקה שלה, ואתם תתחילו להבין את השבכה

  .לא התאכזבתם, ובתהליך זה... קר אתכםהפיצו את הבשורה שביום הזה באנו לב. מדברים אליכם כך

  

 .וכך הוא
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        החוויה בהר שאסטההחוויה בהר שאסטההחוויה בהר שאסטההחוויה בהר שאסטה

  תקשור חי של קריון

  באמצעות לי קרול

  2003,  ליוני21

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

  .אני קריון מהשירות המגנטי, יקירים, ברכות

  

לכן אני מבקש ממנו , פי ציפהבחרנו זמן ומקום בעלי אנרגיה חזקה אף יותר מזו ששות. האנרגיה כאן חזקה

, יוצגו תפיסות שהוא מעולם לא ראה. דברים רבים היום מחייבים אותו לאיטיות]. מדבר על לי[להתמקד 

 מקום בעל אנרגיה –זהו סוג של מידע שיכול להימסר רק במקום כגון זה . שמות שהוא מעולם לא שמע

  .למוריאנית

  

אנו רוצים לומר לכם שהפמליה שהגיעה לפני שלושה ימים , עתהאך לעת , אנו נדבר על הדברים הללו בהמשך

איך נוכל לדעת שכל אחד מהנושאים ? האם יכול להיות כדבר הזה: "יהיו אלה שישאלו. פעילה ביניכם

המסר של ערב זה : אנו נאמר לכם זאת" ? היכן ההוכחה–האזוטריים שידונו הלילה הם נכונים או אמיתיים 

, אם אתם מחפשים אחר הוכחה. י האזוטרי ביותר שניתן אי פעם על ידי השותף שליכולו יהיה קרוב לוודא

תוכלו גם . או תוכלו להסתמך על האינטואיציה שלכם ולהאמין בכך הערב, ייתכן שיהיה עליכם להמתין שנים

  ].נראות-מתייחס לישויות הבלתי[לזמן את העומדים לצדכם כדי שיעזרו לכם בתהליך ההבחנה שלכם 

  

, זו חזרה לאחור. אך הלילה הזה שונה, הוא עשה זאת במשך שנים רבות. לה שונה מאוד עבור השותף שליהלי

זוהי ? מכיוון שלא ידעת מה הדבר הבא שיתרחש? לימים בהם היית מלא בחרדה לפני האירוע, נכון שותפי

  ".העכשיו"כזו היא דרך . דרכה של אהבת האלוהים

  

קבוצת הישויות הזו הניצבת למולכם היא בעלת מטרה .  מרגישים בנו כאןרבים מכם? אתם יודעים, אנו כאן

ואנו מספרים לכם על מתנות , לעתים קרובות אנו אומרים לכם שאינכם לבד.  לתמוך באנושות–אחת בלבד 

היא . הדואליות מסתירה הכל". אני כל כך רגיל? אני, מי: "אך רבים מכם אומרים. האלוהות שהן שלכם

לא יהיה יום בחייכם שבו תביטו .  לא יהיה יום בחייכם שבו תהיה לכם הוכחה לקדושתכם!מסתירה הכל

,  פיסות וחלקים שלכם–תמיד תהיה דואליות בפעולה ". אני רואה פרצוף אלוהי, כן, אה: "במראה ותאמרו

  . תוהים תמיד אם יכול להיות כדבר הזה–המושכים ודוחפים 

  

אמרת , רוח יקרה. "יחוו רגעים שכאלה, וטטים ברמה הגבוהה ביותראלה הר, אפילו המוארים ביותר שבכם

,  בצערכם–שמענו אתכם ברגעים האפלים ביותר שלכם !" אבל אתמול הרגשתי לבד, שלעולם איני לבד

זו אחת . היינו אתכם כדי לחגוג שעה שרקדתם באור ובכיתם בחשכה. וברגעי השמחה המוארים ביותר שלכם

אהובים . שאתם אהובים מאוד: הנושא יהיה זה,  אנו כאן מתקשרים באמצעות שותפיכל עוד, מהסיבות מדוע

  .הרבה כל כך נסתר בגדולתכם. משפחה יקרה, מעל לכל קנה מידה אנושי שתוכלו לדמיין

  

אתם , בתהליך. שאתם שיניתם את המציאות של הפלנטה שלכם: ותמיד יהיה, המוטיב החוזר של קריון היה

העבודה של קריון , שבסוף השינוי של הרשת המגנטית: סיפרנו לכם על כך.  הממתין לכםמצב... אפשרתם מצב

אבל עתה כבר לא ,  השנים האחרונות כמאסטר המגנטי עסקה בשינוי הרשת12-כל עבודתי ב. תתחיל באמת

  . והגיע הזמן לסקור זאת. מדובר במה שקורה לאחר שהרשת מתייצבת, במקום זאת. מדובר בשינוי הרשת
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בייחוד , אנו חייבים לעשות זאת בצעדים זהירים, ם ברצוננו להעניק לכם הסבר מפורט בנוגע למה שמתרחשא

 שתי –סיפרנו לכם על הרשת המגנטית ועל רשת הקריסטל . הנה אפוא הצעד הראשון. המסר הניתן הערב

. המודעות האנושיתשהיא , סיפרנו לכם גם על הרשת השלישית. זו לאחר זו, רשתות של הפלנטה זו ליד זו

  .רשת זו היא שתנוע עם רשת הקריסטל

  

והשניה והשלישית , רשת אחת צריכה הייתה לנוע ראשונה, כאשר נתתם רשות לשינוי המציאות של הפלנטה

. וכך הוא,  שנים אמרנו לכם שכעת תתרחש ההשלמה של הרשת המגנטית של הפלנטה12לפני . נעות עכשיו

אפילו הגיאולוגים שלכם . והם התבררו כנכונים, אנרגיות הסובבים את השינוינתנו לכם את התאריכים ואת ה

  .ומכשירי הניווט של הפלנטה שלכם הגיבו לכך, רואים זאת

  

השינוי של רשת , אז התחלנו לספר לכם שיהיו אלה אשר יעניקו לכם מידע רב בהרבה על השינוי הבא

ושיש , "הרשותיות של האחריות", רשותיות חדשהאמרנו לכם שאתם נמצאים ב. והם עושים זאת. הקריסטל

ממדיות של האנרגיה אליה -ממדי המתאים לבין-שמונה הוא מספר בין". הספרה שמונה"לה את האנרגיה של 

אחד מהנושאים .] ועל צדו הוא מייצג את האינסוף, כשהופכים אותו הוא נשאר אותו הדבר. [אתם נעים

שוב ושוב תקשרנו . א האנושי"ממדיות של הדנ-ורים היה נושא הביןהגדולים ביותר שהיו לנו אי פעם בתקש

  .אנו עומדים לעשות זאת גם הפעם. מה משמעות הדבר

  

זהו שינוי במידע " ?מהו השינוי הגדול? מה באמת המשמעות של כל זה: "אולי תשאלו. רשת הקריסטל משתנה

הם מחזיקים .  הקריסטל שאתם אוהביםכגון אבני, חשבו על דברים קריסטליים. ובאנרגיה של כדור הארץ

ומה יכולה להיות פיסת המידע הגדולה ביותר שרשת . הם עשויים להחזיק במידע, יותר מכך? נכון, באנרגיה

היא משקפת את מה . אלה הם התיעודים שלכם ושל ההיסטוריה שלכם? הקריסטל מחזיקה עבור הפלנטה

ההיסטוריה של הפלנטה הזאת וכל התיעודים האנושיים מוכלים , ניתן לומר שבתוך רשת הקריסטל. שעשיתם

היא . ומה שאתם עושים עכשיו, מי שהייתם, רשת הקריסטל גם מכילה את התיעודים של מי שאתם. של העבר

עצומה ביכולת ". עכשיו"המתגלמת אז ב, היא מתעד אנרגיה. שכן היא אינה מזהה זמן, זרז העבר לעתיד

  .ת היא ממשיכה לברוא ולהעצים את המציאות של האנושותממדיו-בדרכים בין, האחסון שלה

  

א אשר יחל עם השלמת "היא הזרז להפעלת הדנ]. הרשת המגנטית של הפלנטה[המגנטיות השתנתה ראשונה 

והדבר הגדול ביותר שיתרחש בתוך רשת הקריסטל יהיה , האחת מעצבת את השניה. שלבי רשת הקריסטל

האם הוא : "הם חוקרים את משמעות הזמן ושואלים את השאלה!  צדקואפילו הפיזיקאים, כן. שכתוב העבר

ולכן אתם חייבים להשהות את האמונה שלכם בליניאריות של , ממדיות-אתם עוסקים בבין!" ?באמת קיים

שכתוב העבר של הפלנטה כדי לשנות את ... הדבר יסייע לכם להבין כיצד יכול להיות דבר שכזה. הזמן עצמו

  ".עכשיו"ה

  

". ירושלים החדשה"מה שאנו כינינו בשם -יש כאן פוטנציאל לברוא דבר. נו לכם שדבר זה דרוש והכרחיאמר

. היא הכרחית עבור אלה מכם שאינם מכירים את הנושא, אף על פי שחלק זה של המסר הוא חזרה מהירה

שנה של "היא ) 2003(וסיפרנו לכם ששנה זו , האנרגיות מתחילות לזוז. וכעת אתם יודעים שמשהו נרקם

הדברים שאתם רואים על הפלנטה שלכם מתרחשים במהירות רבה אף יותר , באופן הולם לחלוטין". שינוי

לאלה בשאסטה [מאזינים למסר , לא במקרה אתם יושבים כעת באנרגיה למוריאנית. מכפי שחשבנו שיתרחשו

  .אנו נאמר לכם מהו החיבור בעוד רגע]. המקשיבים לתקשור
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היא הציבה עצמה בדרך . המגנטיות של הפלנטה נעה.  השנים האחרונות13-של מה שהתרחש בזוהי הסקירה 

אנרגיה חדשה אשר תמשיך ... ומתחת לצעיף זה זרמה אנרגיה אל הפלנטה, שלמעשה מרימה מעט את הצעיף

  .אני אדון בכך. זוהי אנרגיה מסוג שכמה מכם לא ציפו לה מעולם.  שנים נוספות12להתגלם במשך 

  

אבל נעשה שימוש תכוף כל כך במילה הזאת בשפה ובתרבות שלכם , "חדשה"ה מכם אומרים אנרגיה כמ

תקשור , בתקשור האחרון? "חדש"מה משמעות המילה . שייתכן שכבר אין לה כל משמעות עבורכם

שכן הוא מתקשר למה , אנו מבקשים מכם לעיין בו". למה חדש ומה לא"נתנו לכם מידע בנוגע , שהתפרסם

ואתם , דברים טובים ניתנים בדרך זו. וחכמת הגילוי היא איטית, אלוהים הוא איטי. נו נספר לכם היוםשא

והחברות החכמות ביותר על כדור הארץ עדיין מכבדות את התהליך , גם כן, הקדמונים ידעו זאת. יודעים זאת

יה השונה מהאנרגיה של אנרג"שעל הפלנטה היא למעשה " החדשה"לכן האנרגיה . של הדברים האורכים זמן

זהו גם אחד מהשינויים . למשך כל הרשותיות הזאת" חדשה"אנרגיה שתהיה "... המילניום האחרון

  .וזה יארך זמן, המשמעותיים ביותר בהיסטוריה האנושית כולה

  

        מתן כבוד לאלה המהווים חלק מהר שאסטהמתן כבוד לאלה המהווים חלק מהר שאסטהמתן כבוד לאלה המהווים חלק מהר שאסטהמתן כבוד לאלה המהווים חלק מהר שאסטה

  

דבר על מקום מאשר העת בה אתם יושבים אין זמן טוב יותר ל]. הר שאסטה[הגיע הזמן לדבר על האזור הזה 

בואו נתחיל עם אלה . גם כן, הוא קשור מאוד לאלה המאזינים והקוראים. והוא קשור מאוד לפלנטה כולה, בו

זהו שם שאנו נותנים לאלה שרטטו ברטט גבוה יותר כמעט כל . ברצוני לברך ולחגוג את השומרים. שחיים כאן

וכאן הם , לכאן הם נמשכו, ]שאסטה[הם השתוקקו להגיע לכאן , מוריההם נולדו עם האנרגיה של ל. חייהם

  . נשארו

  

אבל . תוכלו לומר שהם היו החלוצים מקרב עובדי האור. במידע של ההר, פשוטו כמשמעו, השומרים טיפלו

! היא רעננה ביום הזה. הם עיגנו את האנרגיה והחזיקו בה ושמרו עליה רעננה סביב ההר הזה. הם יותר מכך

אלה ? האם אתם מודעים לסוג האנרגיה הפנימית עמה אתם מתהלכים: המגיעים זו הפעם הראשונה לאזור

ואנו , הרבה מתרחש כאן? האם זה מפתיע אתכם. מכם שטפסו ברגל במעלה ההר יודעים שהוא מדבר אליכם

  . עומדים אפילו לכנות את התהליך בשם חדש

  

 הם –הם צפו במתרחש . זור הר זה במשך שנים רבות מאודהם בני האדם אשר חיו בא?  מי הם–השומרים 

הם ראו את האיוולת באה . האמת- הם ראו את האמת והם ראו את חוסר–צפו בכל האנרגיות שסביב ההר 

  .שומרים עליו עבור מה שהוא עומד לעשות... ערך-שמרו על ההר יקר, והם נשארו מעוגנים, והולכת

  

ואם אתם רוצים : "הם האנשים להם אנו אומרים!" כל הכבוד: "ריםהם האנשים להם אנו אומ. השומרים

, כמה מכם כבר עייפים, למעשה". ואתם יכולים להעביר את הלפיד, הרשות נתונה. אתם יכולים, לעזוב עכשיו

החלקים , כעת משהרשת התייצבה ואנו נעים אל תוך רשת הקריסטל? אתם חושבים שאיננו יודעים זאת? נכון

... עשיתם זאת. אתם השומרים סיימתם. זו אנרגיה שונה. ממדיים מתחילים לנוע-ילים הביןוהפיסות הפע

  .ועשיתם עבודה מצוינת, החזקתם באנרגיה להגשמת הדבר לשמו נועדה

  

תהיה תנועה רבה אפילו בשלושת השנים . מכיוון שאתם תתחילו לראות שינוי באזור הר שאסטה? מדוע לנוע

יש כאן : אומר לכם משהו. עשויים לבחור לעזוב, מכל סיבה שהיא, ך זמן רבאלה שחיו כאן במש. הבאות

. אבל אפילו הם מחזיקים ומעגנים, הם לא חושבים שהם רוחניים! שומרים שלעולם לא יבואו לפגישה כגון זו

. נמשכים אל האזור תקופת חיים לאחר תקופת חיים וממשיכים להשגיח עליו... הרבה מכך הוא אינטואיטיבי
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שמשימתם , בתחושה אינטואיטיבית מתפרצת, פילו אלה שאינם שומעים מסר זה ירגישו זאת בגופםא

  .אפילו מבלי לדעת מדוע, כמה מהשומרים יעזבו למרות הכל, אף על פי שזה מקום נהדר להיות בו. הושלמה

  

הם . ה הישנהואנו אומרים לכם שבני אדם אלה אינם משקפים את עובדי האנרגי, אנו חוגגים את השומרים

אזי אתם אלה אשר יעטו את אדרת , אם אתם מכנים את עצמכם עובדי אור! עובדי האור, החלוצים שבכם

כאשר האנרגיה תתחיל להתגלם והמציאות , שומרים. שטף של אנרגיה ואנשים עומד להגיע לכאן. השומרים

, כן. אולם אל תיבהלו. סודשוב לא תהיו מסוגלים לשמור על הר שאסטה ב, של מה שמתרחש תתחיל להתגשם

שכן , לא ניתן לקלקלו. קשר למעשיכםבלי , ההר יישאר ההר. אולי תהיה אפילו התמסחרות. תהיה צמיחה

אל תופתעו אם תמשכו . וכמה מכם נמצאים כאן, לכן אנו חוגגים את השומרים. השומרים עשו את עבודתם

. שינוי גדול מתרחש כאן. את המשפחה הגרה בהרתחזרו לבקר , חזרה למקום זה לטיול שנתי על פי בחירתכם

  !טפסו על ההר לפני שתחליטו מה השתנה ומה לא: זכרו, כאשר תשובו

  

        היערכות מחדש ושינוי של האנרגיה של הר שאסטההיערכות מחדש ושינוי של האנרגיה של הר שאסטההיערכות מחדש ושינוי של האנרגיה של הר שאסטההיערכות מחדש ושינוי של האנרגיה של הר שאסטה

  

מה בנוגע לנבואה של ? הזמנים-אבל האם ידעתם על לוח. רבים מכם ידעו תמיד על האנרגיה של המקום הזה

אם : הרשו לי לשאול אתכם זאת. שאפילו האזוטריים ביותר שבכם לא מצפים לו לגמרימתרחש שינוי ? ההר

אתם תדעו אינטואיטיבית שאין שם זכר ונקבה כפי שיש כאן על , תחשבו על הנמצאים בצדו האחר של הצעיף

יון אמרנו לכם שוב ושוב שקר. אך למעשה אין זה כך, מלאכים יכולים להיראות כזכר או כנקבה. כדור הארץ

תוויות של מין ושמות בעניינים רוחניים ניתנים לכם לעתים . מין-וכל המשפחה הסובבת אתכם הם חסרי

. אתם מדברים על התכונות הסובבות את האנרגיה, כאשר אתם מדברים על מגדר רוחני. לטובת זיהוי אנרגטי

ולא ,  תקשורתי המאפשר זיהויזהו כלי. או דבר אחר הוא נקבי, דבר זה הוא זכרי... זה מאפשר לכם להתייחס

  .  מאפיין ביולוגי

  

אין עוד סיבה כלשהי לכלול מידע אלמנטרי זה . המערכת הזאת הסתיימה: מה שלא ציפיתם לו-היכונו לדבר

זכרו את המילים . משהו מתרחש בהר: לכן אנו אומרים לכם זאת. במשלים לאלה המוארים באנרגיה חדשה זו

אלה אשר זיהו את החלקים הזכריים והנקביים , בעתיד הלא רחוק.  מאוחר יותרשלי כדי שתוכלו לחזור אליהן

. האנרגיה הסובבת אותו מתמזגת. יצטרכו לבצע הערכה מחודשת של נושא זה] שאסטה[של ההר שמאחורינו 

  .כמה מכם היו מודעים לכך מזה זמן מה. היא מתמזגת

  

אף על פי שאלה הן ". הוא נקבי"או שחלק מסוים " ריהוא זכ"יבוא יום שבו לא תוכלו עוד לומר שחלק מסוים 

הוא משתנה מכיוון שהגיע . הוא משתנה. ההר עצמו ממזג אנרגיות אלה, האנרגיות שתמיד היו חלק מההר

האם הר שאסטה : "כמה שאלו את השומרים. אנו עומדים לתת לכם מילה חדשה. יש עוד, או. הזמן להשתנות

יש לו את התכונות של . כמה מהמקומיים התאמצו וניסו להסביר זאת" ?או שער] וורטקס[הוא מערבולת 

  ?כיצד תסבירו זאת אפוא? נכון, שניהם

  

אך . ישנם מקומות וחלקים אחרים של הפלנטה הזאת אשר מתאפיינים באנרגיות חזקות של זכר ונקבה גם כן

האזור שאתם . כם דוגמהאתן ל. או התמזגו" התרחקו"כמה מהתכונות הללו , עם השינוי ברשת המגנטית

השתנה כל כך עד ששוב לא תרגישו את ..  השנים האחרונות12-השתנה מאוד ב' סדונה'מכנים בשם 

זה מה . אלה מכם המבקרים שם לעתים קרובות יודעים זאת. שהרגשתם בפעם האחרונה שביקרתם שם

ו שרבים מבקרים 'ו פיצ' מאצדבר דומה אירע באזור. שעשה השינוי ברשת המגנטית לאזור אנרגטי עוצמתי זה

  .דברים מתחילים להשתנות אפילו בתוך כמה מהאזורים האנרגטיים הידועים ביותר שעל הפלנטה. בו תכופות
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ההר המתין זמן רב לשינוי . הוא הפעיל אותו. הרשו לי לספר לכם מה עשה השינוי להר הניצב מאחורינו, ובכן

זה : זה משהו חדש. לא זה ולא זה? או שער] וורטקס[לת האם הוא מערבו. ברשת המגנטית של כדור הארץ

. לא יאהבו את זה, בייחוד אלה המכנים את עצמם שומרים, וכמה מכם. מין-שערבולת חסרת". שערבולת"

. רק חגיגה, לא מתלווה כל שיפוט לעזיבה את המקום הזה, שומר. והוא משתנה, זה ההר עמו גדלו, ככלות הכל

אין כל שיפוט בנוגע , דים על ידי השינוי האנרגטי והעלייה בכמות האוכלוסייהאם אתה אחד מאלה המוטר

  .שומר, עשית את עבודתך. להחלטתך לעזוב

  

מדוע שתהיו המומים מכך כאשר האנרגיות של : אני שואל אתכם, לאלה שאינם מאמינים בתהליך המיזוג

יד להיות אותו הדבר מבחינה היכן נאמר שהקוטביות צריכה תמ? הפלנטה משתנות במידה רבה כל כך

האם לא ניתן לצפות שהקוטביות של הזכר והנקבה תשתנה , עם שינוי אדיר ברשת המגנטית? גיאולוגית

  ?היכן נאמר שהדברים עובדים רק בדרך אחת ותמיד רק בדרך זו? בהתאם

  

שכן הם , יםאמרנו לכם בעבר שאיננו אוהבים ממדים ממוספר. יש האומרים שכדור הארץ נע לממד החמישי

זהו מספר ההתייחסות , מכיוון שאתם בממד הרביעי עכשיו, אולם. אינם כאפונים על השולחן שניתן לספור

אותה ... נכנה אותו אף אנו הממד החמישי, ולשם הבהרה, לעת עתה. ההגיוני הבא עבורכם מבחינה ממדית

  .ממדיות אליה אתם נעים המייצגת שינוי גדול במציאות

  

? מה קורה לאדמה? מה קורה. חסת להר זה דיברה על אלה שבהר השייכים לממד החמישיהנבואה המתיי

כמה ? האם יכולה להיות הוכחה. אולם אצל כמה היא גורמת להרמת גבות. היא אזוטרית. הנבואה יפהפייה

, המאוכלסת בישויות מהממד החמישי בעלות אנרגיה למוריאנית, ממדית בהר-נבואות ציינו שקיימת עיר בין

  .הן אומרות

  

, אנו מעדיפים שלא לקרוא לזה עיר. שכן הוא פוגע בול, יברך האל את השומרים אשר הביאו לכם מידע זה

ממדית של ישויות -זו אסיפה בין". אסיפה"אנו רוצים לקרוא לזה . מכיוון שכך תשוו זאת למה שאתם מכירים

-החלק שהוא לא. יש עוד חלק לנבואה. )החמש מיועד לכם, שוב. (מהממד החמישי הנעה ומשתנה ללא הרף

שההר יפלוט מתוכו את אלה שהיו שם מזה ) הם אומרים(יבוא יום : גבות הוא זה-יאומן ביותר וגורם להרמת

! שבה יצעדו הישויות הללו מהממד החמישי ברחובות של הר שאסטה) הם אומרים(תבוא עת ! עידנים רבים

  .זה מה שהם אמרו

  

העיר , בעודכם יושבים כאן. שכן זה מתחיל להתרחש, ג אמת זו עמי בדרך אזוטריתאולי תוכלו לחגו, ובכן

במשך שנים סיפרנו לכם על : הרשו לי לתת לכם חומר למחשבה. זוהי חגיגה עבורכם. אל תפחדו. הפנימית נעה

הזה המונח , שוב. יש שאמרו שהוא יופעל אל הממד החמישי. ממדית-א שלכם יופעל בדרך בין"הזמן שבו הדנ

זה ). הוא החמישי, שעבורכם(ולתוך הממד הבא ) המציאות שלכם(נובע מהרעיון שאתם נעים אל מחוץ לרביעי 

אנו עומדים לתת לכם רק תכונה אחת של ? אז מה אתם חושבים שההפעלה הזאת כוללת. היה המידע

  ".א"הפעלת הדנ"

  

חומר שנלמד בסמינר [תוך גופכם ממדי ב-ויש לכם למעשה חומר בין, מה אם המדענים של היום צודקים

) עבור כמה, מלאכים(עשויים לכלול ישויות , אך הנמצאים שם, מה אם הדברים שאינכם יכולים לראות? ]היום

פשוטו , הם באים כדי להיות? שעמדו וחיכו כדי לצעוד קדימה בזמן המתאים וכאשר האנרגיה מתאימה

האם יש . חשבו על כך לרגע. אתם נושאים בתוככםא ש"חלק ממשפחת למוריה ולהיות חלק מהדנ, כמשמעו
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ומה הם כל הדיבורים ? האם אתם ממתינים למשהו או למישהו שיצטרף אליכם? בכם המרגישים שלמים

  ?האלה על למוריה

  

אין זה משנה מה אומר או מה . אתם נתתם לכך רשות: זכרו זאת, אך לפני שאתחיל, אתן לכם כמה תשובות

, הם יגידו!" רואים. "אשר יאמרו שזוהי השתלטות, )ים בקנוניה ובדרמה דרך חייםהרוא(יהיו כמה , אעשה

בואו נוציא את זה החוצה במקום שבו אין זה !" קריון עבד עלינו כך שנאפשר ללמוריאנים להשתלט עלינו"

כאשר אלוהים ממלא . השתמשו באינטואיציה שלכם ובבחירה החופשית. סוד והיכן שאתם תוכלו לראות זאת

  .זוהי טרנספורמציה, לא? האם זו השתלטות, אתכם באהבה

  

        הקשר הלמוריאניהקשר הלמוריאניהקשר הלמוריאניהקשר הלמוריאני

  

, תקופת חיים אחר תקופת חיים אחר תקופת חיים. שמעולם לא עזבה... יש ליבה באנושות שתמיד הייתה שם

הייתה זו . היא התגלגלה לביטויים של האנושות שנבעו מהיבשות והחברות הרבות שאתם מכנים בשם למוריה

היא , אף על פי שהייתה קטנה בהשוואה לסטנדרטים של היום. התרבויות הדגולות ביותר על הפלנטהאחת מ

את הקבוצה הראשונה . כמעט עד לסופה, היו לה מנהיגים ומדענים דגולים. כמעט עד לסופה, הייתה מוארת

ט כולה  המורכבת כמע–בעוד תרבות דגולה אחרת , שלכם ששבה וצצה ניתן היה למצוא בעמק אינדוס

הפעם בכל , ולכן התפזרתם שנית, לא היה זה לטובתכם להתקבץ בחברה מתקדמת נוספת, אולם. מלמוריאנים

  . רחבי כדור הארץ

  

הם אלה . הם חלק מהמשפחה המקורית הזאת, ורבים הקוראים זאת, ליבת הקבוצה היושבת מולי הערב

הוא שוצף . למוריה ותרבות האינדוס המעטים הנושאים את חותם –שהתעוררו ראשונים על כדור הארץ 

  ?האם אינכם מודעים לו. עובדי אור, א שלכם"בתוך הדנ

  

זוהי קבוצת הליבה שמתעניינת בדברים . הקשורים לזמנכם שם, לחלקכם זיכרונות שאינכם יכולים להסביר

על ברמה א אצל רובכם מופ"הדנ, רשידוכמו מקלט . א למוריאני המתעוררים ראשונים" אלה בעלי דנ–אלה 

? חשתם בכך לאחרונה. מה שונה-מכיוון שדבר, ומבקשת מכם להביט בכל, המדגדגת את הרצון החופשי שלכם

 על 11:11רואים ? האם אתם מרגישים אולי שהזמן הפך מואץ? מה התעורר-או האם דבר, האם אתם כשהייתם

  ?השעונים

  

ים כעת להצטרפותם של אלה מהממד קיימת מודעות שאתם מוכנ, עבור רבים מכם: אומר לכם מה מתרחש

, מתרחשת עבודה רבה על הפלנטה הזאת שאתם מכנים אנרגיה של הממד החמישי? מה אני אומר. החמישי

להצטרף אליכם בדרך שאינכם יכולים כלל , הכוללת אנרגיות בכל רחבי הפלנטה הממתינות כדי להעצים אתכם

לקבל את , זוהי הזמנה באמצעות בחירה חופשית! ישהאל תניחו לזה להישמע כפל. ממדית-בדרך בין, לתפוס

היא גם כוללת את האנרגיות של כל המאסטרים שאי פעם צעדו על ". חלק מכם"המלאכים הממתינים להפוך ל

  .בנוכחותם" ימלאו אתכם"ושהם , רבים מהם אף סיפרו לכם על חזרתם. הפלנטה הזאת

  

כאשר אתה , בן אנוש, ובכן. ו ברחובות הפלנטה הזאתרבים מכם תוהים אם המאסטרים הנעלים ישובו ויצעד

האם הם צועדים . זו המציאות! זה מה שמתרחש, או את המקום שבו אתה קורא ויוצא החוצה, עוזב מקום זה

רבים מכם . ותמיד היה מדובר בכם, מדובר בכם? האם אתם צועדים ברחובות. ענו על כך בעצמכם? ברחובות

אתם הופכים מודעים כעת שההתעלות של הפלנטה .  שלנו במשך השניםמתחילים להבין את התקשורים
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מדובר ". המסע הביתה"חזרו וקראו את המשל ! מתחילים להתרחש בתוככם, ושובם של המאסטרים, הזאת

  !מדובר בהתעלות. פשוט על ידי כוונה טהורה וטרנספורמציה באמצעות ידע, באדם ההופך אלוהי

  

הם רוצים לצפות . עבורם" יעשו משהו" לשלב ידיהם ושכדור הארץ ואלוהים בני אדם רוחניים רבים רוצים

אתם רוצים לצפות במעשי ידי . הימים האלה חלפו. לא הפעם. ככלות הכל, ומרגישים שהם רק בני אדם, בזה

ולכן אנו אומרים לכם .  הכל–שם זה יהיה . יהיה אליכם להביט פנימה אל המקום בו חי אלוהים? האלוהים

 כל הנבואות על הישויות הממתינות לזמן ולאנרגיה מתאימים על – כל זה נמצא כאן בהר שאסטה :זאת

פיסות וחלקים מהן יהפכו . הישויות בהר עומדות בתור כדי להיות חלק מכם.  הופכות מוגשמות–הפלנטה 

  .משפחה תצטרף למשפחה. לפיסות וחלקים מכם

  

הוא מושג עם ? איך חשבתם שהדבר יושג! ה נקרא התעלותז, כן? האם תשתנו? איך נוכל להסביר לכם זאת

האם אתם יודעים מה קורה . הכל חלק מאנרגיה על הפלנטה שסיפרנו לכם עליה. עזרה רבה ואהבה יפהפייה

מודעות . ואת המציאות של הפלנטה, הם משנים את עפר הפלנטה עצמו? לקבוצת הליבה העוברת זאת

אחד המשמעותיים ביותר בהיסטוריה , הכל חלק מהעשור הזה. ם כןוהם משתנים ג, הילדים היא חלק מזה

  .זה מה שמתרחש כאן. בו תחליטו מהי המשמעות האמיתית של שלום על פני האדמה, האנושית

  

        תחילתו של הסבר מקיףתחילתו של הסבר מקיףתחילתו של הסבר מקיףתחילתו של הסבר מקיף: : : : אאאא""""דנדנדנדנ

  

 אתם קראתם לו עבור. הרשו לי לספר לכם עליו. א"איננו יכולים לעצור את הדיון כעת מבלי לדבר על הדנ

זה מה . זה מה שאתם רואים. א" דנ–חומצה דאוקסיריבונוקלאית : הכימיה והראייה שלכם בממד הרביעי

, עבור רוב כדור הארץ. וזהו תיאור של הגנום האנושי שלכם, שנמצא בתפיסת המציאות שלכם בממד הרביעי

 לרובד הכימי שאתם איננו מתכוונים, א"כאשר אנו אומרים דנ. דיברנו על כך שוב ושוב. בזה זה מסתיים

אבל אנו נרחיב , נתנו לכם חלק ממנו בעבר. הנה המידע הבסיסי. אנו מתכוונים לכל הרבדים. יכולים לראות

  .הגיע הזמן לפגוש מישהו. גם כן, מה נוסף-ונעשה דבר. כעת

  

כם  זו שאתם יכולים לראות בממד הרביעי של–לכל רובד שתי תכונות .  רבדים12א הוא בעל עומק של "דנ

-אף על פי שתחתון ועליון אינם בעלי משמעות בהיבט בין. שאנו מכנים בשם הרובד התחתון) הסליל הכפול(

נאמר ששתי התכונות שלו הן . הוא למטה. כדי לתת לכם רעיון להיכן הוא שייך. זה רק עבורכם, ממדי שכזה

י התכונות ובוראת את המגשרת בין שת, המחוברים בכימיה אליה אתם מודעים היטב, שני צדי הסולם

-אפילו הבין, כל רובד.  תכונות24 רבדים סך הכל עם 12יש , לכן.  נוספים11קיימים , על גבי רובד זה. הקשרים

אמרנו לכם שיבוא יום . הם מאוזנים במידה רבה כמו זה שאתם יכולים לראות. הוא בעל שני צדדים, ממדיים

  .מורכבזה . ואנו נעשה זאת. שבו נדון ברבדים האחרים

  

קריון [י קריטזה , שותפי, תקשר זאת נכון. זו הפתעה. אנו רוצים שתפגשו במישהו, כדי לעשות זאת כהלכה

ווי -יא]. מדבר אל מישהו מהקהל[ווי נמצא כאן -יא. היום] Yaw-ee[ווי -אנו רוצים לחגוג את יא]. מדבר אל לי

שהפך חלק מהתרבות , דומה לכתב השומריב, הכתב הלמוריאני. הוא שם למוריאני המורכב מתשעה סימנים

, הן היו תפיסות. לאותיות עצמן הייתה משמעות, זאת אומרת. היה כתב יתדות, האסיאנית ותרבות האינדוס

ווי היה ידוע לכולכם כאחד מהארכיטקטים הדגולים -יא. ווי-תשע מהן מרכיבות את השם יא. לא רק צלילים

ווי בנה את מקדשי -יא, אתם מבינים. ווי היה כשרון-ליא, ךמעבר לכ. ביותר של למוריה שחי אי פעם



 84

 חזיונות שעדיין ניתנים –ניתנו לו חזיונות . א"ווי ידע הכל על הדנ-יא. ההתחדשות שניצבו על פסגות ההרים

  !ווי-אפילו ליא, הפתעה. שכן הוא נמצא כאן בקבוצה שלכם היום, ברצוני להציג אותו לפניכם. לו היום

  

  ?אתה כאן, דוקטור. ר טוד אובוקייטיז"אותו כדאתם מכירים 

  

  ...אתנחתא

  

  .אם אתה כן, ענה

  

  ).ר אובוקייטיז המופתע עונה מבין האנשים שבקהל"ד". (אני כאן"

  

ואנו רוצים , אנו מכניסים אותך לכל זה מכיוון שאנו רוצים לסקור את החזון שלך. ווי-וכך נפנה אליך בשם יא

שכן .  לא במקרה אתה מוצא את עצמך על הפלנטה במקום הזה בזמן הזה.לומר לך משהו בנוגע לעתיד

אנו רוצים להחזיר אותך לחזון שהיה לך בתקופת החיים הזאת שהציב אותך בנתיב שבו . מתחילה התעוררות

  ?האם אתה זוכר אותו. עוצמה היה זה-חזון רב, אתה צועד כעת

  

  ".כן"

  

  ? אותךהאם אתה זוכר את הדלת דרכה העברנו, ווי-יא

  

  ".אני זוכר"

  

הראנו לך את התהודות , שם. שהיה חי ומתפקד, א בדרכי הפעולה הפנימיות של בן האנוש"הראנו לך דנ, שם

מדוע לקחנו אותך אל תוך , דוקטור, האם תהית אי פעם. המגנטיות ועוד שהם חלק מהסולם בארבעה ממדים

  ?החדר והראנו לך משהו שאינו נמצא בחדר

  

  !"כן"

  

הצורה של . לא תבין עדיין, דוקטור, אני עומד לתת לך מידע שאפילו אתה. זוהי מטפורה: נו אומרים לךוכעת א

הוא , כצורה שלמה ומוחלטת, ממדיות-ממדי כאשר הוא נראה בעיניים בין-א הבין"כל הדנ, א יחד"כל הדנ

יה צריכה להיות למקום מעוצב שקוב, היא מתאימה אל תוך המרכבה. בצורה של קוביה בעלת ששה צדדים

כולם , לכן הייתה דלת שהובילה אותך למקום בעל ששה צדדים. ולכן ניתנה לך המטפורה של חדר. בתוכו

  ?האם היית מודע לפיתולים. כעת אשאל אותך עוד כמה שאלות. שווים בממדיהם

  

  ".כן"

  

  ?האם ספרת אותם

  

  ".לא"
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הוא . דוקטור, יש כאן סוד! וע כמאסטר הפיתוליםהוא היה יד. ווי-הרשו לי לספר למאזינים ולקוראים על יא

מה גורם לפיתולים בתוך : "רבים שאלו. אומר לך משהו בנושא זה. ניתן בפומבי מכיוון שיש לך את התשובה

יש האומרים שברור שזו הכימיה הדוחפת ומושכת אותו בדרכים מסוימות " ?א בממד הרביעי"הפיתולים בדנ

ואז אומר לך משהו על מאסטר , אתן לך את התשובה למה שגורם לפיתולים. תכדי לפתל אותו בדרכים מסוימו

  .הפיתולים

  

-א נובע מהמשיכה הבין"הפיתול היחסי של הדנ. א"שמפתלים דנ, ממדיים-שכולם בין, ישנם ארבעה אלמנטים

נרגיית אבל אנו קוראים לזה א. שאתם מכנים בשם השבכה הקוסמית, מגנטיות ועוד אחד, כבידה, זמן. ממדית

אלה הפיסות והחלקים של מה שאתם מכנים בשם . זו האנרגיה האלוהית של היקום. המאסטר הנעלה

  .זו אנרגיה שאתם מתחילים לגלות. המודעות האנושית

  

והן דוחפות ומושכות את הממד שאתם , א ממדיים אחרים"כל ארבעת האנרגיות האלה נוכחות ברובדי דנ

הגיע הזמן לספור את . ולם ומספקות את הפיתולים שבתוך הפיתוליםוהן מפתלות את הס, יכולים לראות

שכן יש לנו . אף על פי שהדבר ידוע היטב, והגיע הזמן גם לראות לאיזה כיוון הם מתפתלים, דוקטור, הפיתולים

. כמה דברים שלא ציפיתם להם... אתם תראו כמה קורלציות, כאשר אתם מתחילים להביט בפיתול: מידע

כיצד שונים ילדי האינדיגו . הנה דברים שאף אחד לא חשד בהם. גם כן, יתולים אצל ילדי האינדיגוספרו את הפ

  .כן? האם יש הבדלים ביולוגיים בסיסיים מהותיים? באמת

  

. דומה שאתה יישמת את המדע שלך לגופך וחיית זמן רב מאוד. שירים נכתבו עליך! ברוך שובך ללמוריה, ווי-יא

אם התרבות הייתה . אתה יישמת זאת והארכת בשנים מכולם, ם של זמנך האמינו לךאפילו לפני שהמדעני

. דוקטור, וזו האמת. אחד מהמדענים הדגולים ביותר שצעדו על פני הפלנטה, ווי-היו ספרים על יא, עדיין שם

גם זו . זו אחת הסיבות מדוע ביקשתי משותפי לדבר אליך לעתים קרובות ולתקשר עבורך תקשורים פרטיים

  .עליהם לא סיפרת מעולם לאף אחד, אחת הסיבות מדוע יש לך חזיונות אחרים בנוגע לגלגול קודם

  

        אאאא""""עוד על הדנעוד על הדנעוד על הדנעוד על הדנ

  

קשה . ממדי שכולכם מרגישים- רובד בין–א שקרוב לתחתית "לדבר על רובד של הדנ) להיום(הרשו לנו לבסוף 

הצף אל תוך , )תם לא ניתן לכם עדייןשאו(אבל זהו רובד מסוים שיש לו שם וצבע ספציפיים , להסביר זאת

.  שלכם4D-א ה"אבל יש לו תכונות המקיימות ממשק עם הדנ, ממדי-הוא בין, כן. הממד הרביעי ואל מחוצה לו

לשמחה , רובד העומד בפני עצמו שהוא גם הרובד האחראי לפחד... אתם עשויים לתאר פיסה זו כאינטואיציה

מדוע אתם בוכים כאשר אתם מפחדים . שאים אל הרובד התחתוןולתגובות שהרגשות הללו נו... ולאהבה

? לתגובה שלכם לכל השלושה, הלא כן, יש דמיון? זה לא מוזר? וכאשר אתם שמחים וכאשר אתם מאוהבים

.  שאתם יכולים לקרוא ומכנים בשם הגנום האנושי4D-והוא נוגע ברובד ה, ממדי-הוא בין. רובד זה אחראי לכך

זה אחד . החייב לעבור שכתוב יחד עם מעמד ההתעלות, רים בתקשורי ההתעלותזה הרובד שאנו מתא

, זה הרובד המוכן לשכתוב. זה הרובד של העתיד שלכם והעבר שלכם. מהרבדים שאלה בהר מעונינים בו

  .מחדש-מחדש ולהפעלה-ואפילו לעיצוב

  

משמעותי ביותר שאתם הרגש ה.  שלכם4D-ממדי ברובד ה-א בין"מסיבה זו כמה מכם מרגישים היבט דנ

שאל . נולדת אל תוך אנרגיה שהכרת ושבה היה לך עתיד! אתה ללא עתיד, בן אדם יקר: מרגישים הוא זה

. העתיד שלך משוכתב ברגע זה על ידך? אז לאן אתה הולך עכשיו? נכון, זה לא קרה, ובכן. פשוט את הנביאים
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רק , ככלות הכל. ולה ביותר עבור רבים מכםהנוחות הגד-וזו אי. הנבואות על העתיד משוכתבות על ידך

  ?האם זה הופך להיות נושא מוכר. המאסרים יכולים לכתוב עתיד עבור כדור הארץ

  

להיות על . טוב או רע... והשייך לכם, אתם הייתם תלויים במעמד רגשי שהיה לו עתיד ושנובא, עבור כמה

לכן חלקכם מתעוררים בשלוש לפנות !  כיווןהגהכדור הארץ ללא עתיד ידוע או מנובא דומה לספינה ללא 

א מוסרים ומופעלים "פיסות וחלק מהדנ. אתם עשויים לשאול" ?מה שונה. "בוקר ורוצים לדעת מה לא בסדר

זמן שיש ! חגגו את הנס, או? מה קורה? גיליתם עניין בחלומות לאחרונה. מחדש בגלל שאתם ביקשתם זאת

במשך עידנים רבים היו ישויות . זה זמן שבו האדמה חוגגת אתכם. שחשבו שלעולם לא יגיע ניצב למולכם

וכעת הם רוצים להצטרף אליכם כדי לחגוג את כדור , מהממד החמישי שלא עשו דבר לבד מלהמתין לכם

זה , כעת. א שלכם יודע עליו"שאפילו הדנ, וכן, שאליו נועדתם... הארץ ואת הפוטנציאל שלשמו נולדתם

  . משמעותי

  

. ניתן לכם אותם, בסופו של דבר. הם שמות האלוהים. מתויגים עבורכם, ממדיים או לא-בין, א"דנכל רובדי ה

אבל אתם . זו האמת. ביקשתי משותפי לבקש עזרה מאחרים כדי שהשמות יהיו מוכרים לו כאשר הם יתוקשרו

בתקשור . תרייםרובד זה הוא הקרוב ביותר לאלה שאתם תרגישו בניגוד לאלה שהם א. לא מוכנים לכך עדיין

  .ואת האחרון בקבוצה הראשונה, הבא שניתן נחשוף את הרובד השלישי

  

 בלבד המכינים של אינפורמציהישנם רבדים . וישנם רבדים הממתינים להפעלה, ישנם רבדים שהם מופעלים

 ישנם רבדים אשר. כגון סוללות הממתינות לשימוש, "מאחסנים פוטנציאל"ישנם גם רבדים שרק . את הבמה

  .וזו האמת. א"חלק מהאלוהות שלכם עטוף במה שאתם מכנים הדנ. מתקשרים

  

הנה אתם יושבים היום עם הארכיטקט ! איזה תצרף ההולך ונבנה? מהו הסיכום שעה שאנו קרובים לסיום

אתם . משפחה, כזו היא הדואליות המסתירה דברים. ואינכם יודעים זאת, שכמה מכם שרו עליו שירים

הדואליות . אתם אלה ששינו את הפלנטה הזאת. כל אחד ואחד, ליבה-אתם קבוצת. אחד ואחדכל , למוריאנים

אבל אני יודע את . זה מכונה בחירה חופשית. ורבים מכם הקוראים או המאזינים עדיין לא מאמינים, חזקה

חליט יהיה עליכם לה. שכן היא שומרת על הגינות המשחק, מבורכת היא הדואליות העוטה אתכם! שמותיכם

אנו נבקש מכם להושיט את , כאשר אתם לבד לגמרי וכאשר יגיע הזמן שבו תשאלו על האחרים. אם זה אמיתי

אתם . "הרגישו בנגיעה ובאהבה, הרגישו בדגדוג. ידכם בתרגיל עליו סיפרנו לכם בעבר ולהניח לנו לגעת בכם

  !" אנו תמיד כאן!  כאןאנו, כן. בני אדם יקרים, אנו כאן, כן, או. "אתם עשויים לשאול" ?שם

  

, כאשר תלכו ממקום זה. זו המהות של אלה הממתינים להפוך לשותפים שלכם. אנו תומכים באהבת האלוהים

לא בשיפוט של מה , מדובר במסע. חלקכם יעשו זאת וחלקכם לא. לכן באתם. רבים מכם יגלמו ויגשימו זאת

מעולם לא היה זמן על הפלנטה . אנו אוהביםלכן אנו אוהבים אתכם כפי ש. שאתם עושים שעה שאתם כאן

  .ואני מביט בהם. שבו כה מעטים יעשו הרבה כל כך עבור רבים כל כך

שפע הוא כאשר אתם . הגדרנו שפע בעבר. כן? האם יהיה לכם שפע? מה מציק לכם? אז מדוע אתם כאן

זה מכונה . כן?  בריאיםהאם אתם יכולים לצעוד בחיים. שפע הוא אהבת האלוהים בלבכם. מוזנים בכל יום

ההזמנה . הכל מתחיל להשתנות, כאשר אתם מבינים מי אתם ומדוע באתם. א שלכם"אהבת האלוהים בדנ

  .אפילו הגדרנו אותה. כן? להתעלות
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, אתם שרדתם במשך עידנים רבים. הראשונים שיצעדו את הצעד המסיים של ההתעלות יהיו הלמוריאנים

רק , נשרפתם על המוקד,  מתתם–נזירות ושאמאנים , אתם הייתם נזירים. תקופת חיים לאחר תקופת חיים

  .זהו הזמן שלכם. והנה אתם כאן. כדי שתוכלו לשמרה טרייה

  

בטווח הבחירה . אתם תעזבו את המקום הזה שונים מכפי שבאתם, מאזין, קורא. נצלו זאת. נצלו זאת

אתם , זה מי שאתם. אן שונים מכפי שבאתםאתם תצאו מכ, במידה שבה תקבלו זאת, כל אחד מכם, החופשית

  . למוריאנים

  

  

  .וכך הוא

  

  קריון
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        אאאא""""הפעלת הרובד השלישי של הדנהפעלת הרובד השלישי של הדנהפעלת הרובד השלישי של הדנהפעלת הרובד השלישי של הדנ

  לי קרול מתקשר את קריון

  2003,  ליולי27

  פנסילבניה, פילדלפייה

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

  .אני קריון מהשירות המגנטי, ברכות יקירים

  

אנו . א"השיעור הבא בכל הקשור למבנה הרוחני של הדנ... ההוראה העיקרית תהיה הרחבה של הקודמת, רבהע

ואנו עומדים לחלוק מידע על המבנה , אנו עומדים לספר לכם עוד על המבנה. עומדים לתת לרבדים שמות

  .עוד רגע כל הדברים הללו ידונו ב–כיצד הוא מקובץ ,  כיצד הוא נראה–א "ממדי של הדנ-הבין

  

רבים מכם היושבים כאן או , נכון. איננו יכולים להתחיל להסביר זאת מבלי להתייחס למי שנמצא כאן

אני צעיר מדי ולא עשיתי עוד דבר חשוב : "כמה מכם אומרים! חושבים שהם רגילים כל כך, הקוראים זאת

אלה ". ור אלוהים בעתידאני זקן מדי מכדי לעשות משהו חשוב עב: "כמה מכם אומרים". עבור אלוהים

ושעה שאתם מחליטים ". אני עסוק מדי מכדי לעשות משהו חשוב בשביל אלוהים עכשיו: "שבאמצע אומרים

אתם שבאמצע עושים את שבאתם לכאן , מה לא עשיתם או מה אינכם יכולים לעשות או מה לא תעשו לעולם

  !ואתם אפילו לא יודעים זאת, לעשות

  

אולי לזרוע כמה זרעים שבסופו של דבר יהיה עליך ? האם תהית מדוע באת. ךכל חייך לפני, אדם צעיר

האם לא היו סביבך אנשים שאמרו לך שמאוחר מדי ? מה אתה עושה כאן, אדם קשיש. להשיבם ולהיזכר בהם

וגם לא המצב . הגיל לא משנה! אולי הגיע הזמן לצאת מהפרדיגמה לתוכה נולדת! אה? מכדי להתחיל משהו

  . מלשנות את הפלנטה, עובדי אור, דבר לא יכול לעצור אתכם. לכםהגופני ש

  

: האמת היא זו. נתנו לכם מידע זה בעבר? מי אתם שתחשבו שאתם יכולים לשנות משהו כה גדול ככדור הארץ

 נכנס לתוך – אותו חיבור אלוהי שאתם שואפים להתחבר אליו –מה שאתם חושבים וטוהר המחשבות שלכם 

התקבצו יחד והתפללו , עובדי אור, פעמים רבות אמרנו לכם, אה! ה את הרטט של הפלנטהכדור הארץ ומשנ

אך אל תשכחו שאתם יכולים לעשות הרבה . אנו עדיין אומרים לכם זאת. למען חלקים שונים של כדור הארץ

אך , םאלה המקדישים זמן לבד, מדיטציה-לוחמי, תפילה-דיברנו אפילו על אלה שהם לוחמי. בעצמכם, כל כך

אנשים אלה . לא? תועלת-האם אתם חושבים שאדם שכזה תוהה האם זהו מאמץ חסר. שמשנים את הפלנטה

  .כמה אפילו רואים את האיזון משתנה. שכן הם חשים את החיבור, יודעים מי הם ומה מתרחש

  

ד כדי כך זה ע. מכיוון שהם יודעים שמה שהם עושים היום ישנה את ההיסטוריה, לפעמים הם בוכים משמחה

אלה גם שמרימים ספר שכזה ומחליטים להניח ]. מדבר על הקהל שבאולם[ואלה היושבים למולי ! עוצמתי

, ישנה קבוצה מרכזית המתעוררת על הפלנטה הזאת: אמרתי זאת בעבר. למודעות שלהם להתמזג עם שלי

לכמה מכם פועם . נים רבותזהו אזכור לתקופת חיים מלפני ש. זהו אזכור, כעת. קבוצה זו מכונה למוריאנים

  .  שאינם למוריאנים13יש כאן רק , ]בפילדלפייה[ובהביטי בנשמות העתיקות שבחדר זה , א"מידע זה בתוך הדנ

  

נשמות . ברצוני לציין באוזני הצעיר ביותר שהוא נכלל באמירה זו. חדר זה מלא בעיקר בנשמות עתיקות

.  ידעתם דברים ולא יכולתם לשייך אותם לסובבים אתכםהיה זמן שבו? נכון, אתם יודעים דברים! עתיקות

, לעולם לא יאמינו במה שאתם מאמינים, אפילו אלה הסובבים אתכם שלעולם. דבר זה מתחיל להשתנות
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מכיוון שהאנרגיה שאתם נושאים מתחילה להיות האנרגיה של . עשויים להתחיל להתייחס אליכם באופן שונה

  .האיזון החדש

  

מבלי , הם לא יוכלו לשבת עוד באזור אפור". לרדת מהגדר" סיפרנו לכם על אלה שיאלצו ,לפני כמה שנים

סיפרנו לכמה מכם בעבר על התנסות . הם או אתכם או נגדכם, כעת. לקבל החלטות בנוגע לאמונות שלהם

. ייםכ"אין לכך דבר וחצי דבר עם מה שאולי קראתם במקורות תנ]. עוד על כך היום[א המכונה התעלות "הדנ

. זו העלאה של הרטט שלכם לרמת האור. של הרטט שלכם ברמה התאית] העלאה[זוהי ההתעלות , במקום זאת

. א שלכם"והדבר כרוך בכמה דברים ספציפיים מאוד שעליכם לדעת בנוגע לדנ, זה החיבור לשבכה הקוסמית

  .אבל איננו מוכנים לדבר על כך עדיין

  

אז מדוע שלא ? נכון, ואתם יודעים מי אתם,  שבאו כדי לקבל ריפויישנם כאן כמה למוריאנים, אתם מבינים

מכיוון ,  להעניק לו מידע–מעולם לא היה זמן טוב יותר לשנות את מבנה הגוף שלכם . נעשה זאת יחד עכשיו

? אז יש לכם לדעתם מצב מאתגר קבוע. ואמרו לו מה אתם רוצים, השתמשו באנרגיה הזאת. שאתם הבוס

מעולם לא הייתם בצומת . חשבו שוב. מכם חושבים שיש לכם מצב קבוע המכונה הזדקנותכמה . חשבו שוב

  . אנרגטית כגון זו

  

זה הזמן בו החלו בני : "ייתכן שיהיו היסטוריונים מטפיזיים בשנים הבאות אשר יבחנו את הזמן הזה ויאמרו

ודעות האנושית היא תכונה זה הזמן בו הם גילו שהמ. האדם לקחת את השליטה לידיהם בכל הקשור לעצמם

 אנרגיה המאפשרת לבני האדם לדבר –עוצמה של אנרגיה עמוקה בשדה המשחק של אנרגיות כדור הארץ -רבת

  ".ולמעשה לשנות אותם באופן פיזי, אל הטבע ואל המבנים התאיים שלהם

  

ם הגורואים הא? אם לא ראיתם זאת בעבר? האם התבנית לא נקבעה. חשבו? מי עשה זאת בהיסטוריה, כעת

אולי היה ? והאם לא חשבתם שהיה זה תעלול קרקס כלשהו? והמאסטרים הדגולים לא ידעו כיצד לעשות זאת

. נקודה, התייצבות הרשת הביאה את מעמד המאסטר לפוטנציאל של האנושות? מסר עבורכם. שם מסר

! ל העבר של האנושותשכתוב זה הוא שכתוב ש. שכתוב רשת הקריסטל הוא השלב השני מתוך שלושה שלבים

  . מסיבה טובה" רשת האור"היא נקראת . מה שאתם עושים היום משנה את העבר של הפלנטה

  

, במקום זאת. לא העבר הפיזי של מה שהאדם עשה הוא שמשתנה? כיצד יכולה האנושות לשכתב את העבר

תוב של המודעות שלכם זהו שכ. א כדי להתמודד עם התגובות לעבר" האופן בו נערך הדנ–זהו העבר הרגשי 

אתם , שעה שאתם משכתבים את הזיכרון הרגשי.  שכולו מאוחסן ברשת הקריסטל כזיכרון–בנוגע לעברכם 

ההיסטוריונים ? במה מדובר? מה משמעות כל זה. זה מה שקורה עכשיו. מנקים ומטהרים את הפלנטה

א הוא יותר מאשר "ם החלו להבין שהדנהם ידווחו שהיה זה זמן שבו בני האד. המטפיזיים ידברו על הזמן הזה

 הרבדים 12המייצג אחד מתוך , הסליל הכפול של הביוכימיה שהם יכולים לראות באמצעות המיקרוסקופ

  . הקיימים שם למעשה

  

         המשך השיעורים המשך השיעורים המשך השיעורים המשך השיעורים––––א א א א """"דנדנדנדנ

  

שתי א "לכל רובד דנ.  רבדים12א הוא בעל עומק של "דנ. א שניתן לנו לאחרונה"בואו נסקור מידע בנושא הדנ

את הרובד שאתם יכולים לראות במציאות שלכם .  תכונות סך הכל24קיימות , לכן. תכונות איזון עיקריות

-אף אל פי שאין זה אפשרי למנות באופן מספרי ולמספר דברים בין]. הרובד הביוכימי[נכנה בשם מספר אחד 

  .  כדי לסייע לכם להבין12 עד 1-אנו נמנה אותם מ, ממדיים
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ואנו אומרים שוב לפיזיקאים ולמדענים . 12יש למעשה ,  ממדים בכל הדברים11לכם רואה המדע שבעוד ש

זהו ". אינסופיות"והוא אינו , "כלום"אפס אינו . אבל שכחתם לספור את האפס, שאתם נמצאים בנתיב הנכון

 הוא, 12כאשר אתם מתחילים להשתמש בו במתימטיקה שלכם המבוססת על . ממדי-מספר שלם שהוא בין

 הוא 12שכן האפס במתמטיקה המבוססת על . ואשר יניע אתכם אל הכוכבים, יהווה את הקסם הדרוש לכם

אין דבר . ממדי אמיתי- מספר בין–המספר היחיד שמחזיק בפוטנציאל של מה שיכול להיות ומה שהיה 

עם  תסייע לכם 12מתימטיקה המבוססת על . במתמטיקה הנוכחית שלכם שמחזיק סוג זה של אנרגיה

  .זוהי שיטת החישוב של העתיד. שמחוץ לממד הרביעי, הפיזיקה

  

מתקבצים יחד בקוביה , ממדי-כאשר נראים באופן בין, א" רובדי הדנ12-אמרנו לכם בפגישתנו האחרונה ש

כך אנו רואים זאת . התואמת בדרך יפה מאוד לצורה הגיאומטרית של מה שאתם זיהיתם ככוכב הטטרהדרון

את ,  אנו רואים את הפוטנציאל– אנו רואים מי הייתם –אנו רואים את התכנות . בכםכאשר אנו מביטים 

אנו , א"כאשר אנו אומרים את המילה דנ. א" שכולם מוכלים בדנ–ואת תכנית הקריסטל , שיעורי החיים

ו אנ. לא רק לגנום האנושי שאתם מכירים כרובד הראשון שניתן לראות בממד הרביעי שלכם, מתכוונים לכולו

  . השלישי הוא הנושא, למעשה. אבל אנו עומדים לדבר רק על שלושת הראשונים היום. 12-מדברים על כל ה

  

א מובנה אל תוך ארבע "דנ]. מדבר אל לי[לכן היה זהיר והתקדם לאט , שותפי, קשה להסביר. הנה מידע חדש

גם , במסגרת כל קבוצה. כל קבוצה המונה שלושה רבדים היא בעלת שם ומטרה. קבוצות של שלושה רבדים

לשני ,  בין הראשון–אך קיימת מערכת יחסים שעליכם להכיר , לכל אחד משלושת הרבדים יש שם ומטרה

קשה ". אפשור של שינוי"זהו זרז של . הרובד השלישי של כל קבוצה הוא הזרז לשניים הראשונים. ולשלישי

, לכן. ל קבוצה הוא הזרז לרובד הראשון והשניהרובד השלישי בכ: אך נאמר זאת שוב, להסביר כיצד זה קורה

  .הרובד השלישי בכל קבוצה הוא הרובד החשוב ביותר מבין השלושה

  

הסופר את מערכות ] המדען הלמוריאני[הפיתולים -דיברנו על מאסטר. בפעם שעברה דיברנו על הרובד השני

 בתוך רובד הממד הרביעי אמרנו לכם שזה אחד מהמפתחות לנוסחאות הטמונות. היחסים של הפיתולים

זה . דיברנו על כך שהרובד השני הוא רובד הפחד. תקשור זה הוא כעת מידע שפורסם. שאתם יכולים לראות

הוא נושא את המהות ואת , ממדי בהחלט-הרובד השני הוא בין. זה הרובד הרגשי? אתם יודעים, יותר מכך

שכן לעתים קרובות הרגשות , השפיע על הראשוןהוא יכול ל, כפי שאתם יודעים. הזרעים של הרגש האנושי

  ?נכון, שלכם שולטים בכימיה של גופכם

  

        אאאא"""" הפעלת הרובד השלישי של הדנ הפעלת הרובד השלישי של הדנ הפעלת הרובד השלישי של הדנ הפעלת הרובד השלישי של הדנ––––חכמת המאסטר חכמת המאסטר חכמת המאסטר חכמת המאסטר 

  

ברצוני לקחת אתכם ? ]קריון מבטא את הקושי של העברת הדברים שהוא עומד לומר[כיצד אנו עושים זאת 

המגוון .  ביותר שאתם יכולים להעלות בדמיונכםאני רוצה שתשבו עמי לרגע מול המאסטר הדגול. למסע

אולי זהו נביא ? למול מי הייתם רוצים לשבת. להדמיה ובחירה זו שלכם הוא כל ההיסטוריה של האנושות

 גבר –אולי זה מישהו שעליו אתם חולמים לעתים קרובות ? איש רפואה? אולי גורו כלשהו מן העבר? קדום

אני רוצה שתשבו כאן לרגע למול , ובכן?  אולי זה הורה חכם ואוהב?או אישה שבאמת הכירו את אלוהים

. אלא למול האדם שבחרתם, אינכם יושבים למול השותף שלי. הוציאו את עצמכם מהחדר הזה. אותו אדם

  .דמיינו זאת

  

מה הדבר שהוא מקרין ? מדוע בחרתם באדם זה? מה קורה! כעת אני רוצה שתרגישו זאת? אתם יושבים שם

האם זה ? מדוע אתם רוצים לשבת עמו למשך זמן רב כל כך? אחד-על-מה מחבר אתכם אליו אחד? וחדשכה מי
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אין לכם כל מושג , בעודכם יושבים שם. הרשו לי לומר לכם מה זה לא, ובכן. אולי? בגלל שהוא זוהר כל כך

מה -יש דבר, מקום זהב. לא. לכן אינכם מתייחסים לחלק הפיזי? נכון, א שלו"בנוגע לביולוגיה שלו או לדנ

הוא ספג חלק מתודעת . המאסטר שונה מרוב האנשים! שמגיע באמצעות המאסטר שהוא כה עוצמתי

  .האלוהים

  

. אין דבר שקשור לאותו אדם שאינכם אוהבים. זוהר והדבר שאתם מכנים בשם אהבה, יש למאסטר חכמה

איזה ידיד נהדר הוא . טות ושלמותבקבלה ובאהבה מוחל, תמיד תזכו בסובלנות, אתם מבינים שכל שתעשו

שהוא , מה שאתם חשים מתרחש ברובד ההתעלות. כן? א של אדם זה שונה משלכם"האם הדנ! המאסטר הזה

  ! בתוככם2003 רובד שמופעל כעת בשנת –הרובד השלישי של אדם זה 

  רובד ההתעלות

  

זה מה שאנו מכנים בשם . שניהרובד השלישי הוא הזרז לראשון ול. הרשו לי לספר לכם על הרובד השלישי

א מכילים דברים "שאר הרבדים בדנ. אל הרוח, פשוטו כמשמעו, הוא הרובד הקרוב ביותר. רובד ההתעלות

,  החוזים שקיימים שם– שאריות הגלגולים הקודמים שקיימים שם –דנו בשיעורי החיים הקיימים שם . רבים

ואז יש ). הרובד האסטרולוגי(של התנועות הפלנטריות יש אפילו רובד הערוך עם האנרגיה . מוכנים להשתנות

מה שאתם מכנים בשם המדריכים שלכם הוא חלק .  הרובד שאנו מכנים רובד ההדרכה–את הרובד הגדול 

האם אתם יודעים כיצד ? "לעולם אינכם לבד: "האם שמעתם אותנו אומרים פעם. ממדי שלכם-א הבין"מהדנ

, אלה שאהבתם ואיבדתם. מכיוון שחלק של האלוהים הוא אתם? זאתולדעת , אנו יכולים לומר לכם זאת

. א למשך שארית חייכם"הופכים לחלק מהדנ, הם נוטלים את מקומותיהם לצדכם, על פי הסכם, פועמים בכם

" מופיעים"והם ... המהות של האלוהות ביקום זה, ממדי של כל בן אנוש הוא השבכה הקוסמית-חלק בין

  .    ם וכמלאכים העוזרים שלכםבתפיסה שלכם כמדריכי

  

מה אינכם ? מה אתם מאפשרים. הוא משתנה בכל יום בחייכם. ממדי שלכם אינו סטטי-א הבין"הדנ

זו תמיד הייתה . א מגיב ומשתנה בהתאם"הדנ? או נמנעים מלפתח... איזה סוג רטט אתם מאמצים? מאפשרים

" טביעת האצבעות"ת הרובד הראשון היא אפשר שתכני. א אינו קבוע לכל החיים"הדנ. מערכת דינמית

אזי , אם אתם משנים את השאר במידה מספקת. אבל שאר הרבדים נמצאים תמיד בתנועה, הביולוגית שלכם

  .אפילו הרובד שאתם מסוגלים לראות ישתנה

  

ואתן לכם את ההיסטוריה של , אתן לכם מעט מידע ביולוגי. רובד ההתעלות קשור גם לחלק מסוים בגוף

מה שקורה עם הרובד . א"בלוטת האצטרובל מייצגת תקשורת עם רובד ההתעלות של הדנ. טה הזאתהבלו

את , את הרובד הביולוגי ואת הרובד השני, משנה את הרובד הראשון, באמצעות תקשורת האצטרובל, השלישי

עט מכפי ראשכם שונה מ. אני רוצה שתחזרו עמי ותביטו בעצמכם במראה, למוריאנים, כעת. הרובד הרגשי

אך כיום , כך הייתה בהתחלה. והסיבה היא שבלוטת האצטרובל הייתה ענקית באותם ימים, שהיה בלמוריה

  .הם אומרים, היא כמעט ונעלמה! ישנם מדענים התוהים אם אתם זקוקים לה כלל

  

ל כאשר אתם מתחילים לחבר את בלוטת האצטרוב. חלק מהאבולוציה של האנושות ישוב על עקבותיו. הביטו

בלוטת האצטרובל תתחיל . אותו חלק שהיה רדום יופעל בשנית, ואת תכונות התקשורת שלה לרובד השלישי

ולכן אנו אומרים . היא תגדל... אבל אני אומר לכם, היא לא תשנה את צורת ראשכם הפעם, לא. לצמוח שוב

  .לניום הבא הזהחפשו אחר בלוטת אצטרובל מוגדלת זו ככל שהאנושות מתפתחת במי: זאת לביולוגים
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האם שמעתם מעודכם . שכן היא משעשעת למדי, הרשו לי לספר לכם עליה. יש בדיחה קוסמית במדע שלכם

האם אתם באמת חושבים שהאבולוציה ? את האמירה שאתם משתמשים רק בעשרה אחוזים מהמוח שלכם

גית מראה בברור שהגוף ההיסטוריה הביולו. לא? האנושית והאבולוציה הרוחנית היו מסתכמות בדבר שכזה

מה שאנו אומרים הוא שאם לא . האנושי משתנה במשך ההיסטוריה המתועדת ככל שהצרכים משתנים סביבו

כדי להשתמש , האם אתם באמת חושבים שהטבע ברא אותו. הוא היה קטן בהרבה, הייתם משתמשים במוח

-הטבע אינו עד כדי כך לא, מינו ליהא? שתזדקקו לו" רק למקרה"ואז שמר על גודלו ... רק בעשרה אחוזים

-רק חכו עד אשר המדענים הללו יתחילו לגלות כיצד נראית אנרגיה בין! כולו פעיל כל הזמן: האזינו! יעיל

הם יהיו המומים כאשר , כאשר הם יפתחו בסופו של דבר את המכשירים שימדדו ויסרקו אותה. ממדית

  !וח עובד במאה אחוזים ויותרהמ, הם יאמרו, שכן לפתע. במוח האנושי" יביטו"

  

-אולם רובו מוקדש לדברים בין. מוקדש לדברים השייכים לממד הרביעי, א"ממש כמו הדנ, חלק מהמוח

המעבד המרכזי הזה שאתם מכנים בשם ? מה קורה? מי הייתם? מי אתם. א"ממש כמו הדנ, שוב... ממדיים

ואין זה מקרה שתהליך .  למדוד בעת הזאתמוח עושה הרבה יותר מכפי שהביולוגים מאמינים או יכולים

. הגירויים עוברים מתא עצב אחד לשני דרך הסינפסה. מקום המפגש של תאי עצבים[הסינפסה הוא חשמלי 

ובהגיעו לקצה הנירון הבא , הוא גורם להפרשת חומר המגשר על החלל, כשהגירוי העצבי מגיע אל הסינפסה

אין זה מקרה שהרשת המגנטית של הפלנטה . ים על מגנטיות עכשיואנו מדבר]. 'המת, הוא מעורר בו דחף חדש

הדבר גם מסביר . ממדית המכונה המוח האנושי-ממדי שביחידת עיבוד בין-א בין"זזה והתאימה את עצמה לדנ

האם : "עשרות אלפים על כדור הארץ המתחילים לשאול את השאלות הרוחניות, פשוטו כמשמעו, מדוע ישנם

זהו ! זהו עידן ההתעוררות". אני רוצה לדעת? האם אלוהים גדול יותר מכפי שנאמר לי? מה קורה? יש יותר

  .זוהי רשותיות השמונה. זוהי שנת השחרור! אכן עידן ההיזכרות

  

הם אכן בעלי . אמרתי לכם בעבר שאתן שמות לרבדים. הרובד שקשה ביותר לעבוד עמו הוא רובד ההתעלות

אולם . ואיננו עומדים לעשות זאת לעת עתה,  הרובד הראשון עבורכםעדיין לא ציינו את שמו של. שמות

 תורה עשר ספרותתורה עשר ספרותתורה עשר ספרותתורה עשר ספרות]: לי מדבר בעברית[הנה השם . הוא רובד בו דנו בעבר, הרובד הרגשי, הרובד השני

  !זהו שם של אלוהים. זהו שמו של הרובד השני]. Torah E`ser Sepharoth: באנגלית[

  

: שמו של הרובד השלישי הוא. שכן הוא הזרז לרובד הראשון והשני, תראבל הרובד השלישי הוא מיוחד אף יו

  ]. Netzach Merkabah Eliahiu: באנגלית [נצח מרכבה אליהונצח מרכבה אליהונצח מרכבה אליהונצח מרכבה אליהו

  

        דיונים קשיםדיונים קשיםדיונים קשיםדיונים קשים

  

לאחר ]. אמריקה[הנה אתם יושבים בארץ השפע . נעימים-הגיע הזמן לטפל בכמה נושאים לא, אנושות יקרה

יש לכם בתים . לא כל הנמצאים כאן חווים כאב, כמו כן.  את בטנםשתסתיים פגישה זו רבים מכם ילכו למלא

ורבים , גם כן, ידידים טובים... יש לכם אפילו אנשים שאוהבים אתכם. לחזור אליהם ומקלט מאיתני הטבע

האם תהיתם . לכולכם יש מיטה. לא יהיה לכם קר מדי או חם מדי מכדי לשרוד. מכם יוכלו להיפגש עמם הערב

דומה שהם אינם ? האם תהיתם מעודכם על תכנית האלוהים וסבל האנושות? גע לאחריםמעודכם בנו

שאין להם את כל הדברים שהזכרתי , אך ישנם מספרים עצומים של אנשים שסובלים בכל יום? נכון, תואמים

  .זה עתה שאתם לוקחים כמובן מאליו
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אבל גם , נוגע לדרך הפעולה של הדבריםברצוני לתת לכם כמה כללים ב. עליי לתת לכם כמה הנחות רוחניות

. והם בנויים כך שאכפת להם, בנויים כך שהם חשים אמפתיה, בייחוד עובדי אור, בני אדם. אז אתם לא תבינו

עובדי אור אמיתיים יעשו כל . הדבר הדוחה ביותר עבור עובדי האור הוא המוות והסבל המיותרים לכאורה

אך ישנם כמה דברים שאתם חייבים . כך צריך להיות יקירים, כעת. בלשביכולתם לסייע לכל אדם נזקק או סו

הוא ? זוכרים את המאסטר למולו ישבתם. אם ברצונכם להבין את הרובד השלישי, להתייחס אליהם במודע

מה . המושכת אתכם שעה שאתם יושבים מולו, זו החכמה והאהבה וההבנה של כל היש. יודע איך כל זה עובד

  ? יש לו שאין לכם

  

בחירה חופשית זו נמשכת אל מעבר . כל בן אנוש על הפלנטה הוא בעל בחירה חופשית) 1: (ההנחות הן אלה

ככל . זוהי הבחירה החופשית של הדואליות שלכם בשילוב עם העצמי הגבוה שלכם. למוח האנושי שלכם

ות אלה הן לעתים החלט. כך אתם מקבלים יותר בחירות באמצעות העצמי הגבוה, שהרטט שלכם גבוה יותר

לילדים יש לעתים קרובות ) 2: (הנחה מספר שתיים. קרובות מחוץ לממלכת המציאות או המודעות שלכם

הם יותר . מכפי שיש לכם עכשיו, חיבור חזק בהרבה לעצמי הגבוה במשך עשר השנים הראשונות לחייהם

מים הילדים יפנו פנימה כצעד לפע, וכאשר מדובר בדרמה, חירום-כאשר מדובר במקרי. מכווננים אל הרוח

כמה מהם ממציאים חברים . למרות שאין להם כל הכשרה לדבר שכזה, יקראו לעצמי הגבוה שלהם, הראשון

על אלוהות זו . לא מבינים שהחברים הדמיוניים שלהם הם האלוהות שלהם עצמם, אתם מחייכים. דמיוניים

  .הם מסתמכים במקרים הגרועים ביותר

  

הפלנטה שלכם נמצאת " ?מהי הולמות הסבל על הפלנטה וכיצד אנו יכולים להיפטר ממנו", מהשאלו כ, "קריון"

. ההחלטה כמה חושך וכמה אור נמצאת לחלוטין ובשלמות בידיכם כעת. באיזון ספציפי בין האור והחושך

 היה חוסר האנושיות של האדם לרעהו. אבל כעת הוא משתנה, האיזון היה אותו איזון במשך עידנים רבים

ועם בחירה , עבור פלנטה בעלת איזון מסוג זה, כן? הולם. אין זה דיון מהנה, עבור עובד האור. חלק מהאיזון

הוא . אנו עומדים לתת תקשור בנוגע לאיזון זה שבין האור והחושך: האזינו. חופשית מוחלטת לשנות אותו

מכיוון . הארמגדון לא התרחש, ון זהמכיוון ששיניתם איז. בכך עוסקת כל ההתנסות שלכם ברגע זה, אמיתי

מכיוון שהתמודדתם עם נושא . קיימא על כדור הארץ-יש לכם את היכולת לברוא שלום בר, ששיניתם איזון זה

  . א על ההתעלות שאתם שומעים וקוראים בדף זה"אתם מביטים כעת בעצם הוראת הדנ, האור והחושך

  

פשוט , כם שהעבודה שלכם שוב אינה קשורה לאור ולחושךאם יש מורים כלשהם שאומרים ל, בני אנוש יקרים

למקומות שבהם , שלחו אותם למקומות בהם החושך חוגג את עצמו! להביט סביב לרגע, שלחו אותם החוצה

איזון האור והחושך על הפלנטה . זוהי הגדרת הדואליות. זה הקרב שמתרחש בכל יום בחייכם. הילדים מתים

לומר שהוא אינו שם עוד היא הסחת דעת . והוא המבחן העיקרי שלכם, לכםהזאת הוא המנוע של הקיום ש

כל אדם הנאבק עם . לוחם האור הוא אדם המכיר היטב את האיזון העוצמתי הזה על כדור הארץ. מסוכנת

  .יודע בדיוק על מה אני מדבר, או נאבק בחשכה של הדואליות שלו עצמו, הערך העצמי שלו

  

   או להבין לספר סיפור שקשה–סאלי הקטנה 

  

מה , ]מדבר אל לי[שותפי , אה. חלק מכם לא יאהבו את הסיפור הזה. אני רוצה לספר לכם על סאלי הקטנה

שכן אני ידוע , זה יסתיים במהרה. אך מעולם לא תקשרת דבר שכזה בעבר, שאני עומד לעשות הוא הולם

  . ו אחר כךממש כפי ששאר האנשים בחדר יעיד, וזה לא יהיה נעים, שתרגיש זאת
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 –היא נחטפה , כמו ילדים רבים אחרים בתרבויות רבות ברחבי העולם. סאלי הקטנה הייתה רק בת שלוש

על ידי גבר בעל רטט נמוך עם חוזה שרובכם כאן לא יכולים להתחיל , נלקחה פשוטו כמשמעו למקום חשוך

החוזה שלו לא היה קבוע . כל החוזים האנושיים עם הצד האחר הם מקודשים, שכן אתם מבינים. להבין

שבו יפגוש , רצון חופשי ללכת בעקבות נתיב... הייתה לו אפשרות לשנות אותו. אלא היה זה פוטנציאל, מראש

בזמן אחר נעניק לכם את המכניקה של הסיפור . שכן מדובר בסאלי הקטנה, לא נזכיר את שמו. בסאלי הקטנה

הוא פגש . ל להתקיים במרחב המקודש של אהבת האלוהיםכדי שתבינו טוב יותר כיצד חושך שכזה יכו, שלו

  .לכן הוא לקח אותה. חשק בילדה זו, ובדרכו שלו, בסאלי הקטנה

  

והם כרעו , כולם התפללו בלהט גדול. הקהילה תמכה בהורים החרדים, כאשר התגלה שסאלי הקטנה נעדרת

הם הלכו אל הכמורה לשם . האלוהיםהם קראו בשמות . הם התחננו בפני המלאכים. על ברכיהם לפני אלוהים

עשה : "הם התפללו לאלוהים. כל האנשים הרוחניים שסביבם התפללו לביטחונה של סאלי הקטנה. נחמה

  ".אנו מתפללים לנס. החזר אותה, אלוהים יקר, אנא, החזר אותה. שאירוע זה יסתיים מהר וללא פגע

  

הם ביקשו שהמלאכים יגנו עליה . לולה לעבורולסייע לה במה שהיא ע, הם ביקשו מהמלאכים להיות עמה

אז . כפי שהורים אוהבים עושים במצב נורא כגון זה, והם בכו והתייפחו, הם כרעו על ברכיהם. ויחזירו אותה

  .חבריהם באו וחיבקו אותם והחזיקו בידיהם

  

כרונות והפרטים על מה שעברה היו מצלקים את זי, היא לא שרדה. סאלי הקטנה התגלתה מאוחר יותר

כמה מהחברים שהתפללו בלהט רב כל כך פנו כנגד , כאשר הכל היה ידוע. ההורים למשך כל ימי חייהם

היכן ? היכן היו המלאכים כאשר הזדקקנו להם? אם זה לא עובד, מה הטעם להתפלל: "הם אמרו. אלוהים

ורבים היו , ים שלהםכמה נטשו את המלאכ" ?הייתה מערכת האמונה שלנו וכוח התפילה כאשר הזדקקנו להם

  "?היכן היה אלוהים כאשר סאלי הקטנה הייתה זקוקה לו: "צריכים לשאול את השאלה

  

, אהבה, המאסטר המקרין חכמה? אתם זוכרים את המאסטר למולו ישבתם. והנה מה שאני רוצה לומר לכם

ב באופן שונה הוא היה מביט במצ! א מופעל אצל המאסטר הזה"הרובד השלישי של הדנ? סובלנות והבנה

והמאסטר הזה יודע משהו על סאלי הקטנה שאולי לא , המאסטר הזה מסוגל לשקול את האור והחושך. מכם

  .או אלה שנטשו את האמונה שלהם לא חשבו עליו, או שההורים לא חשבו עליו, חשבתם עליו

  

אף ישות חיצונית ,  ללא קשר להתערבות פוטנציאלית של מלאכים–ללא קשר לתפילה ) 3: (הנה הנחה נוספת

סאלי הקטנה הייתה . על הפלנטה הזאת לא יכולה לשנות את הבחירה החופשית המוחלטת של בן אנוש אחר

... באותם רגעים שהיו החשוכים ביותר עבורה. מחוברת לעצמי הגבוה שלה בדרכים שאינכם יכולים להבין

, ויחד" ?מה אנו עומדים לעשות! עזור לי: "היא קראה לעצמי הגבוה שלה ואמרה, בהיותה לגמרי לבד כביכול

היא והעצמי הגבוה שלה סקרו , ברמה שהיא גבוהה ודגולה יותר מכפי שאתם סבורים שילד מסוגל להגיע אליה

הציב העצמי הגבוה האלוהי שלה שאלה , כאשר סקירה זו הסתיימה. את מה שבאה לכדור הארץ לעשות

ואולי , דעת ונסיבות-כולים לעזור לך ליצור במשותף הסחותאנו י? האם את עומדת להמשיך, סאלי: "בפניה

  "?מהי החלטתך. המלאכים מוכנים. הדבר יסתיים באופן שונה

  

, ובין העצמי הגבוה האלוהי ובין העצמי הנמוך יותר של אותה קבוצה רוחנית שבני האדם רואים בדרך אחת

, ניצבה זקופה במסגרת האלוהות שלהסאלי . עובדי אור, סאלי קיבלה החלטה שלעולם לא תוכלו להבין

אנחנו עומדים לעשות את הדבר שבאתי . אנו עומדים להמשיך: "ובתוקף הבחירה החופשית שלה אמרה

  .יחד... הם עשו, ובסנכרון שנוצר על ידי הגבר שחטף אותה". לעשות
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היא ידעה , הברמה שהייתה מלאה בקדוש. אתם אינכם יודעים את מה שסאלי הקטנה ידעה? מדוע שכך יהיה

כמה יאלצו , כמה יאלצו לבחון את הרוחניות שלהם. שמה שקרה באותו רגע ישפיע על מאות ורבבות אנשים

תגובה העשויה ... לכל אחד מהם תהיה תגובה. כן. כולם יושפעו. לרדת מהגדר ולהחליט מה משמעות האלוהים

הוצבה כדי לספק הארה , ירוע נוראבמה שנראה כא, ההקרבה לכאורה של האחד. להימשך תקופת חיים שלמה

קיבלו את פניה ... היא הייתה ענקית בקרב בני האדם. לא הייתה כל כך קטנה" סאלי הקטנה"ולכן . לרבים

והיא סבבה וחזרה ברגע שהיה הולם , היא השתתפה במסיבה גדולה. בעדת המאמינים, בברכה בממלכת הרוח

אולי , הם מעולם לא שמו לב. צת קרמתית אותה עזבההיא אפילו שבה והצטרפה לאותה קבו. לעשות זאת

  . אפילו לא יאמינו לזה

  

כאשר אתם מתחילים להפעיל . אבל המאסטר יבין, עובד האור יבין זאת לעתים נדירות? איך אוכל לתאר זאת

המאסטר רואה את כדור הארץ כפריט . המאסטריות שלכם מתחילה להבין מצבים שכאלה, את הרובד השלישי

אבל המאסטר גם , המאסטר בוכה בהולמות כבן אנוש. הוא רואה את כל המצבים ושוקל אותם בהולמות. אחד

הוא יודע שכל מוות קשה של ילד הוא עוצמתי הרבה יותר עבור אלה שנשארו . רואה את התמונה הגדולה

ומיושב , "הלמה"הוא יודע את . המאסטר חוגג את שמתרחש בגן העדן. מאחור מאשר לילד שעבר לצד האחר

  .עם התמונה הכוללת

  

הוא ביטל את התפילות ואת . העצמי הגבוה של סאלי הקטנה ביטל את כל שאר האנרגיות? מה באמת קרה

והוא קיבל החלטה שהייתה ידועה היטב , הוא היה המלך של המציאות שלו, באותו רגע. המלאכים המסייעים

קיבלה את ההחלטה " סאלי הקטנה"ענקית המכונה הישות ה. א בהם עדיין לא נגענו"בתוך הרבדים של הדנ

כדור הארץ השתנה . וכמה מצאו את אלוהותם באותו יום, רבים השתנו. והשמיים הדהדו בהשלכותיה, שלה

והאיזון שבין האור והחושך איזן את עצמו מעט יותר , והמצב נכנס אל תוך האנרגיה של כדור הארץ, אף הוא

  . לצד האור

  

האם אתם מבינים עתה מהי ? מה שהחשיך את הפלנטה-או האם ראיתם זאת כדבר? האם חשבתם על זה

לפעמים מה . אבל המאסטרים יודעים. זוהי תכונה שנמצאת כמעט מעבר להבנה האנושית? חכמה אלוהית

לעורר ... פועלים במקום זאת כדי ליצור שינוי, שאתם רואים כדברים הקשים והשליליים ביותר על הפלנטה

ובוראים מצבים מחוץ לטווח שאתם הייתם מחשיבים , ולם לא היו טרודים בעניינים רוחנייםאת אלה שמע

יהיה , "שלום על פני האדמה"אמרנו לכם לפני שנים שכדי לבנות מקדש חדש זה המכונה . כהולם עבור אלוהים

  .וזאת אתם רואים... צורך לנקות את יסודות המקדשים הישנים

  

כל שלושת רובדי [המכונה הקבוצה הראשונה , וקבוצה זו.  הראשון והשניא השלישי משנה את"רובד הדנ

הם החשובים , תופתעו לדעת ששלושת הרבדים הראשונים בהם נדון. משנה את בן האנוש, ]א יחד"הדנ

כל הדברים . במאסטריות ובבריאה המשותפת שלכם, ברטט, בהתעלות, והחזקים ביותר כאשר מדובר בחייכם

  .אליהם אתם שואפים

  

        שם הקטןשם הקטןשם הקטןשם הקטן----חסרחסרחסרחסר

  

שם -הרשו לי לספר לכם על חסר? מה בנוגע לסיפור הבא, אם חשבתם שהסיפור הקודם היה קשה. זה לא הכל

ואלה , הוא היה חולה כשנולד.  ומעולם לא זכה בשם–שם הקטן לא שרד יותר משלושה חודשים -חסר. הקטן

. ורק הזינו אותו, ן לא רצו לבזבז משאביםלכ, הם ידעו שהוא לא ישרוד. שהיו שם בקושי החזיקו אותו בחיים

  .גם אלה שבאו בעקבותיו לא שרדו. כפי שציפו, הוא מת לבדו
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. לכאורה כהרף עין, שם הקטן בא והלך-חסר, בתרבות שבה החיים נראים שונים מכפי שהם נראים בתרבות זו

,  אתם לא חושבים על כך.רוב המאזינים והקוראים לא היו רוצים להיות שם. שלושה חודשים של סבל ועצב

  .אך אינכם יכולים להעמיד פנים שהדבר לא קיים, אין כל שיפוט. וזה נורמלי לגמרי

  

האם זה מקום חשוך שאלוהים ? אתם חושבים נמצא מצב זה, בתכנית הארת העולם ואהבת האלוהים, והיכן

ם במקומות החשוכים אלוהים והמשפחה קיימי. שונה לגמרי) כפי שאתם יודעים(התשובה ? לא מבקר בו

  .זה המקום בו חייבת להתרחש ההתמרה לאור, ככלות הכל. ביותר שניתן לעלות בדמיון

  

הייתם בוכים בכל , אילו יכולתם לשבת לצדו,  בריותיאוהב. השם הקטן-לכו עמי לשם לרגע וצפו בחסר, לכן

אהוב ילדים ולפעול ברגע עצם ישותכם מתוכננת ל! מכיוון שאתם בנויים לאהוב? מדוע. דקה מדקות חייו

הוא היה מניח עליו את ידיו , אם המאסטר היה ניצב לצדו? מה בנוגע למאסטר. שאתם רואים חוסר צדק

המאסטר היה רואה ומבין את המצב , אתם מבינים. ומברך אותו ורק יושב ושוהה עמו בכל דקה מחיי הילד

וכמה עלוב הוא היחס של בני אדם לבני , שותאו נאנח עד כמה נוראה היא האנו, ולא מניף את ידיו ביאוש

  .המאסטר היה רואה את התמונה הגדולה. אדם

  

שם הקטן והעצמי הגבוה ערכו הסכם לבוא לכדור הארץ עם פוטנציאל -חסר. שם הקטן היה עצמי גבוה-לחסר

אנו אם , מדוע צריך לקרות דבר שכזה? למה: "ואתם עשויים לומר. לחוות זאת... של מה שאירע בדיוק

רק מלאכים יכולים לעשות סוג זה של דברים בעולם שבו יש בחירה ותכנון : ואני אומר לכם שוב" ?מלאכים

 ושהאלוהות נופלת בדרך כלשהי עיניים-האם אתם חושבים שאתם מכוסי, בצד האחר של הצעיף. חופשיים

אתם מחליטים עם , בכל התהילה המלאכית שלכם! לא? מהשמיים ואתם נולדים אל תוך מצבים אקראיים

שם הקטן יגיע בכלל -מדוע שחסר, אם כך הוא: "ואתם עשויים לומר. תתגלגלו, ועם מי, האחרים בדיוק היכן

מאות , הדברים האלה מתרחשים בכל יום. הביטו בעובדות" ?מדוע מתרחש דבר שכזה? לפלנטה זו מלכתחילה

. אבל אולי זה חלק מהתכנית הגדולה, ייתכן שלא תרצו לראות זאת? האם אתם חושבים שזו טעות. פעמים

  !גם כן, אולי אתם מילאתם תפקיד זה בזמן כלשהו… משמעותי אף יותר

  

מה שאולי אינכם יכולים . יתקיים סוג זה של איזון, כל עוד קיים החושך, בפלנטה מאוזנת של אור וחושך

, ת החיים הקצרצרה שלוובמשך תקופ. ממש כמוכם, שם הקטן היה בעל אנרגיה רוחנית-להבין הוא שחסר

כמו חבילה של אהבה שהפלנטה זקוקה לה בדרך ! אותה אנרגיה הוכנסה למעשה אל תוך עפר כדור הארץ

, אתם מבינים! שינו למעשה את הרטט של הפלנטה, וההסכם שלו עם העצמי הגבוה, ההחלטה שלו, כלשהי

תבינו זאת עד אשר תפעילו את הרובד לא . והיה ביצוע והייתה אהבה, היה תכנון. היו למעשה מטרה וסיבה

המאסטר הוא גם זה שיודע כיצד לשלוח . המאסטר הוא שצופה ורואה את הולמות האור והחושך. השלישי

  .המאסטר גם בוכה... וכן. ולשנות כמה מהדברים הללו באמצעות כוונה וחכמה, אור לאלה הזקוקים לו

  

        השינוי הגדולהשינוי הגדולהשינוי הגדולהשינוי הגדול

  

לעולם לא אוכל לקבל את ", אתם עשויים לומר, "קריון"? אתם אומרים, נורא? מהי תגובתכם למסר הזה, כעת

הייתם רוצים לשנות את איזון האור ? הייתם רוצים להיפטר מכל זה! אז אתם בדרך לשנות זאת! טוב!" זה

הרשו לי לומר לכם ? שם הקטן-כך שיהיו פחות סאלי הקטנה וחסר, והחושך על הפלנטה היפהפייה הזאת

  ! כאןלכן אתם: משהו

  



 97

... ה אנרגיה ישנהלהשיב על כנמעולם לא היה זמן בהיסטוריה שבו נשמות עתיקות של הפלנטה יכלו לחזור ו

ראיתם שנאה גוברת על הפלנטה . לטהר אותה ולשנות את המודעות האנושית, להגדיר אותה מחדש

תם מדליקים את זה מה שקורה כאשר א? ראיתם חשכה כלשהי שיצאה ממתחת לאבנים ומהמערות? לאחרונה

הם למעשה הנשימות , על הפלנטה" שינוי לרעה"נתפסים ול-הדברים שכמה מכם מחשיבים לבלתי! האור

היא , בני אנוש יקרים שלי, וזו. היסוד של אנרגיה ישנה שמתנקה... האחרונות של איזון ישן של חושך ואור

  . הסיבה מדוע אתם נקראים עובדי אור

  

שעה שעמדתם בצד האחר של ]. תקופת החיים[לתוך הביטוי הנוכחי שלכם חזרו עמי לרגע אל כניסתכם 

ידעתם על פוטנציאל הארמגדון ואת . עדיין השלכתם את עצמכם קדימה, הצעיף וראיתם מה מתרחש כאן

זו הייתה . התרבות שלכם עשויה להישרף בשואה של זוועות, שבמקום זה... העובדה שייתכן שלא תשרדו

אין זה . אך אתם באתם למרות זאת. חזרו ובדקו את הנבואות של רבים כל כך. נולדתםהנבואה כאשר רובכם 

  . עד כדי כך אתם אוהבים את המשפחה? נכון, שם-שונה בהרבה מסאלי הקטנה או מחסר

  

שבה לא תהיו תקועים במוד , שבה יהיה לכם זמן חופשי, רבים מכם בחרו בתרבות של שפע, אבל הפעם

לעולם לא תשובו לכדור הארץ ) 4: (אקסיומה, הנה הנחה נוספת. ם רבים אחרים היוםכפי שתקועי, הישרדות

אם אצטרך לעבור : "בפרטיות, שמענו כמה מכם אומרים. זו הבטחה. במצב מודע פחות] תשובו בגלגול נוסף[

. ובאינכם צריכים לעבור זאת ש, ובכן] צחוק[? אתם חשבתם שלא שמענו אתכם!" לא אחזור לעולם, זאת שוב

לכן . רוב הלמוריאנים שבחדר זה נמצאים כאן למטרה היחידה של שינוי איזון האור והחושך על הפלנטה

ואתם בתרבות הנכונה בזמן ! ולכן אתם מוצאים את עצמכם בפגישת תקשור מלכתחילה, בחרתם בספר הזה

  .לא? מקרה. הנכון

  

וללבוש , אור-ת החליפה האומרת עובדלהוציא א, יש מאסטרים שאינם רוצים להיכנס לאותו ארון רוחני

אבל אז ישנם אלה שכן . ייתכן שהם לא יעשו זאת לעולם בתקופת חייהם. זו הבחירה החופשית שלהם. אותה

, אם הם בוחרים להחליט לפתוח ארון מטפורי זה, בכל פעם שבני אנוש קרבים לנקודה זו בחייהם. עושים זאת

מדוע , ברגע זה, ממש כפי שאתם נזכרים.  החיים שחיו יהיה שלהםכל שלמדו אי פעם על אלוהים בכל תקופות

לטפל בשאלה מה לעשות בשלב הבא שיעזור לכם ולכל הסובבים , ברגע זה, ממש כמוכם הניגשים. באתם

  .אתכם

  

        הסיפור השלישיהסיפור השלישיהסיפור השלישיהסיפור השלישי

  

איזו נשמה יקרה ! אתם תתאהבו בה ללא ספק. הרשו לי לספר לכם סיפור על עוד ישות יפהפייה, לבסוף

, היא נשמה עתיקה. הביטו בעיניה. היא הייתה על כדור הארץ כל ימי האנושות. היא חזרה! וצעירה היא זו

והיא מכירה היטב את האנרגיה של , היא יודעת כיצד עובדים הדברים. נשמה החוזרת וחוזרת וחוזרת, עתיקה

  .בארון ההזדמנויות הרוחני ממתינה לה המאסטריות. הפלנטה

  

היא , בחודשים הראשונים". כן, אני יודעת איך כל זה עובד. חזרתי, אה: " ששאפה הייתההנשימה הראשונה

לראות את הצבעים סביב ללא יכולת לדבר שפה , הייתה מאוד מתוסכלת לראות את המשפחה הרוחנית

כשהאחרים ראו ". שהכירה"נרגשת לראות אנשים , לפעמים היא הייתה מנפנפת בזרועותיה וברגליה! כלשהי

לעתים קרובות דרך עיני הילד נראית האלוהות של ] צחוק. [הם חשבו שזה מתוק כל כך,  כל הנפנופים הללואת

  . הפלנטה

  



 98

אתם באתם מכיוון . והנה אתם מאזינים וקוראים". כאן הקטנה-נרשם-שלך-שמך"שמה הוא ? ומהו שמה

, ככל שתרטטו גבוה היותר: נוהאזי, עובדי אור. ואתם עשיתם זאת, שידעתם שהפלנטה הזאת יכולה להשתנות

דרושים רק כמה עובדי אור כדי לברוא איזון . האור הוא פעיל והחושך סביל. כך יהיה יותר אור על הפלנטה

מולקולות האוויר . הסביבה שלכם משתנה, שעה שאתם רוטטים גבוה יותר. אינטנסיבי יותר לכל מצב-אור

  !א השלישי"לשנות את רובד הדנממדיים שבתוכן יודעים על החלטתכם -והחיים הבין

  

רטיטה ברמה גבוהה יותר והישארות על "משמעותה . במשמעויות רבות, נעשה שימוש רב במילה התעלות

זה מאסטר . לא. אין זה סוג מאסטר שאנשים סוגדים לו או מצטופפים כדי לשבת לרגליו". הפלנטה כמאסטר

  .זה אתם! שאפילו כוחות הטבע יודעים מה הוא עשה

  

אתם על סף , אבל האמינו לי. הדואליות קובעת זאת. ולם לא יהיה זמן על הפלנטה שבו לא יהיה חושךלע

בהישג ידכם היכולת לשנות חברות שדומה שהיו . ריפוי כמה מהמחלות חשוכות המרפא שעל הפלנטה שלכם

.  שינוי במודעותאבל לשם כך יידרש, בתקופת החיים שלכם ניתן להגשים זאת. עניות ומורעבות מאז ומעולם

, והמנהיגות הסובבת אותם, אלה הסובבים אתכם, בגלל מה שאתם עושים ברגעים רוחניים שקטים שכאלה

 ישתנו – שכולן קשורות אלה לאלה –הממשלות של הפלנטה והכלכלות של הפלנטה . יתחילו להשתנות לאט

  .גם כן כדי להתאים לרטט הסובב אותן

  

כמה מהן אפילו בחודש הבא , ו היה הקדמה לאנרגיות העומדות להשתנותכל שהיה בחודשים האחרונים הלל

שכן אני , הייתי אומר לכם, אם לא כך היה. אל תפחדו משינוי הפלנטה! אל תפחדו מאהבת האלוהים]. אוגוסט[

  .לכן אתם כאן, למוריאנים, משפחה. מאוהב בכם

  

עד אשר תבינו לגמרי מה , שנה שלאחריהוב, א ימשיכו השנה ובשנה הבאה"שיעורים אלה הסובבים את הדנ

אל תשכחו שהרבדים הראשונים הללו הם החשובים ביותר בהקשר למה שאתם .  הרבדים12נמצא בתוך 

החכמה , היושרה, הסובלנות,  ההבנה–תוחלת החיים שלכם , הביולוגיה,  הרגשות–יום -מכנים חיי היום

  .והבריאה המשותפת שלכם

  

 הסיבות מדוע אתם אוהבים לשבת מול המאסטרים האלה שבחרתם קודם אחת: אומר לכם זאת, לבסוף

רואים . תנו מבט נוסף באותו מאסטר, עתה. הם מחייכים הרבה. היא מכיוון שהם אוהבים את עצמם, בהדמיה

זה הפוטנציאל . הוא אתם! המאסטר הזה לובש את פניכם שלכם". העכשיו"עדכנו אותם לרגע ? את הפנים

סובלנות בעתות , איזון ביולוגי-בריאות בזמן של חוסר. פוטנציאל שאתם יכולים להגשיםוזה ה, עמו באתם

, לצעוד בכל יום.  זה מה שעומד כאן על הפרק–מערכות יחסים טובות יותר , חוסר דאגה בנוגע לכסף, דרמה

  .נים לסייע לפלנטה בדרכים שאינכם מבי–מחוברים אל העצמי הגבוה בדרך המעניקה לכם ייעוד בחיים 

  

קבוצה זו של בני אדם ... אנו יושבים למול מאסטרים. הגיע הזמן בו אנו עוזבים, בני אנוש יקרים, וכך

לעולם , למוריאנים. זה מה שאנו ממשיכים לראות. זה מה שראינו תמיד ברגע שהגענו. המאזינים וקוראים

חלק מכם יודע . בפנים, דע הכלהאלוהות ניצבת לצדכם וחלק מכם יו, כל שאתם שואפים להגשים. אינכם לבד

קיימת ידיעה שאולי ימי . חשבו מה יוכלו לעשות מאה, שאם הפלנטה יכולה להשתנות על ידי אחד או שניים

דברים אלה אינם , כאשר אתם משנים מודעות. הם ספורים, ואפילו סאלי הקטנות, השמות הקטנים-חסרי

האיזון בין האור והחושך על . אשר יש אור מסביבקשה הרבה יותר להחזיק בחשכה כ. צריכים להתרחש עוד

. לכן אנו אוהבים אתכם כפי שאנו אוהבים. וזו האמת, אפילו הדואליות השתנתה. הפלנטה הזאת השתנה
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כשהן נחושות לשנות איזון , נשמות עתיקות אלה המכונות למוריאנים שירדו אל הפלנטה לפני כמה שנים

  . האמיתית מתחילהוכעת העבודה. הצליחו... עתיק יומין

  

  .וכך הוא
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        קריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלות

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

  :קריון היקר: שאלה

  

" שלושה"או " שניים"חשוב שנדע שאין לנו , שבמקום שאנו נמצאים בו כעת, הבנתי שאתה חושב .1

השאלה . אינסופי הפועל כאחד ומשנה הרכב מעת לעת) טפורימ(אלא מרק אנרגטי , מדריכים רוחניים

לא הייתה מדויקת " שלושה"או " שניים"מדוע חשוב שנדע שהמטפורה של : "הראשונה שלי היא

  ?שהמטפורה החדשה מדויקת יותר

שניים או שלושה " רואים"חושית אינם -האם אנשים בעלי יכולת ראייה על: השאלה השניה שלי היא .2

 ?"מדריכים"מה הם רואים אם לא ...? מדריכים

האם קיימות עדיין , "ישויות"ולאו דווקא כאל " אנרגיות"אם נכון יותר להתייחס אל המדריכים כאל  .3

 ?"ישויות"צורות חיים שאינן מבוססות בביולוגיה שהן כן 

 ?"מדריכים"ביחס ל" המלאכים"כיצד היית מתאר את , שכאלה ואם לא" ישויות"הם " מלאכים"האם  .4

 ?ביחס למלאכים) מלאכים-ארכי(הם המלאכים הנעלים מ .5

לאחרונה אמרת שחלק מאנרגיית ההדרכה נמצאת עמנו למשך כל מחזור החיים הארציים ושבחלקים  .6

אמרת שבעת הרחבות רטט גדולות יותר שאנו , בעבר הרחוק יותר, אבל. אחרים היא משנה הרכב

מדוע : השאלות בהקשר זה הן, לכן". קתמשתת" יום בהם היא 90חווים יש שינוי בהדרכה למשך 

ולא " שקטים"אבל " שם"ואני משערת שהם עדיין ?  יום90ומדוע ? הכרחי שההדרכה תשתתק

 ?הזאת" ההשתתקות"ומה מפעיל את תקופת ? נכון, מנותקים לגמרי מאתנו

  

  ,יקירה: תשובה

  

לכנותם , "הם את כובעךלתלות עלי"כדי שלא תוכלי , חשוב שתדעי שאינך יכולה לספור את המלאכים .1

הדבר מונע , אם אדם עושה זאת. ולהסתמך על מי שאת סבורה שהם שתיים או שלוש ישויות, בשמות

  .זה מונע ממנו להגביל את ראייתו. ממנו לחוות את המציאות שיש הרבה יותר מכפי שהוא חושב

 רוב הסיוע באותו את אלה המגישים את... חושית רואים את הרובד העליון-אנשים בעלי ראייה על .2

צילום (זו גם הסיבה מדוע צילום הילה . ואת אלה שהאדם צריך לראות יותר מכל באותו זמן, רגע

 .משנה את מה שאתם צריכים, בפעולה" מרק המדריכים"זהו . משתנה מיום ליום) אנרגיה

נוש או השווה למה שאתם מחשיבים כבן א, היא כל אנרגיה בעלת תודעה" ישויות"ההגדרה שלנו של  .3

כאן . ביולוגיות רבות המכונות ישויות בנוסף לאנרגיות המכונות ישויות-כן ישנן צורות לא. נעלה ממנו

זה מובן . שוב אנו נתקלים בבעיה של הנטייה שלכם בממד הרביעי למדר כמעט כל דבר למקור בודד

לשום מודעות ולכן נוקשים " קירות"ממדית אמיתית יודעת שאין -אבל ישות בין. וזוכה לכבוד, מאוד

 .ממדיות הוא מגביל ומטעה-הרעיון של שיוך שמות או אפילו אישויות לישויות בין

שלהם במודעותם " הקבוצה"אך המכילים את כל , ממדיות ממש כמוכם-מלאכים הם ישויות בין .4

 .הם חסרי דואליות והם חסרי ביטוי ביולוגי. ובהבנתם

נמוכים "או " גבוהים יותר"הם לא . של מלאכים רביםמלאכים נעלים הם מלאכים שיש להם אנרגיה  .5

הם מלאים באנרגיה של חלקים ופיסות , במקום זאת. לכלום" אחראים"הם גם לא . על אף השם" יותר

חשבו עליהם . אין זה כך. הדבר גורם להם להיראות חשובים יותר. רבים של ישויות מלאכיות אחרות
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הם קיימים כדי לסייע . רגיה הנגישים בקלות רבה יותר לכלשידור אנ" מרכזי"כעל תחנות תקשורת או 

הם גם מסייעים . לאחד קבוצות של אנרגיה עבור אלה שאינם יכולים לחשוב מחוץ לממד הרביעי

**. לארגן אנרגיה הדרושה ביקום
 

הוא מתקשר להפעלה . פעמי באנרגיית ההדרכה-יש שינוי חד) השתל(עם השתלת הרשות להתעלות  .6

הוא תהליך " השתתקות"מה שכינית בשם . א"שלישי של מה שאתם מכנים בשם הדנשל הרובד ה

זהו הרגע במרחב ובזמן שבו נהרס מקדש . זהו שינוי המשמר. שתתייחסו אליו באופן מטפורי בלבד

והוא , פעמי-זהו שינוי חד. זה משתנה מאדם לאדם ומתקשר גם לפחדים ולאפשור. אחד ומיוסד אחר

 .עוצמתי

  

אך מה , לעולם אינכם לבד. המדריכים עוזבים למעשה. חה שלך שהם עדיין כאן נכונה רק בחלקהההנ.. ולא

כאשר מאסטר האהבה הדגול . שנשאר במשך שינוי המשמר הזה הוא הרבה פחות ממה שהייתם רגילים אליו

. דיוקבמקום זאת הוא חווה דבר זה ב. וחשב שהם נטשו אותו" משפחה"הוא קרא ל, חשב שהוא קרוב למוות

 90השינוי נמשך , ברוב המקרים.  דקות90השינוי נמשך , במקרה שלו. אפילו המאסטר היה מוטרד משינוי זה

  .והאנרגיה שלו חשובה, הוא השלמה" 9. "ימים

  
מתקשרת בעלת שם עולמי , הנה דיון על הגדרת המלאכים הנעלים מאת רונה הרמן] מצוות המשרד [**

  :המתקשרת את המלאך הנעלה מיכאל

  

הם מביאים . תכונות וסגולות אינדיבידואליים של הבורא העליון, המלאכים הנעלים הדגולים מייצגים היבטים

מקרינים את ההיבט המנטלי של , בוני הצורה, האלוהים. של הבורא" טבע האהבה"או מקרינים את , את הדלק

הם המקרינים את .  אוניברסליהשותפים של עולמות מוגשמים תוך שימוש בחומר אור-והם הבוראים, הבורא

  .החיים הראשוניים

  

" מהות האלוהים"הסבר אחד יהיה שהמלאכים הנעלים וישויות האור הדגולות נושאים כמות גדולה יותר של 

כל אחד משבעת המלאכים הנעלים של הגלקסיה שלנו . ואנו היבטים והשתברויות של ישויות דגולות אלה

המלאך הנעלה מיכאל מקרין את הקרן , לדוגמה. ולות מסוימים של הבוראתכונות וסג, מגלם ומקרין היבטים

כל מלאך נעלה וקרן מאירים את האנושות ואת כדור הארץ . הראשונה של הרצון והעוצמה האלוהיים

 הקרן של להבת ההתמרה –הקרניים העיקריות בזמן הזה הן הקרן השביעית .  שנים2000במחזורים של 

היא ההשפעה , והקרן הראשונה של הרצון האלוהי לברוא, גאולה וטיהור, רותחי,  סדר טקסי–הסגולה 

  .המשנית

  

עשר המלאכים הנעלים הדגולים שהגיעו -המארח המלאכי של היקום הזה התמנה תחת הכוונתם של שניים

  .הם החיבור שבין האנושות והבורא. מהשמש המרכזית הגדולה

  

וים האלוהיים של אלוהים והמגיעים במספרים ובעוצמה המלאכים הנעלים הם שליחים הנושאים את הצו

  ".אבולוציה גדולים/גדולים יותר לשם אינטראקציה עם האנושות בזמנים של שינוי

  

   מתקשרת את המלאך הנעלה מיכאל–רונה הרמן 
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 144,000עדי יהוה משתמשים במונח כדי ליידע אותנו שרק , ך"בתנ? 144,000מהם בדיוק , קריון היקר: שאלה

  .וכן הלאה, עדי יהוה ישרדו

  

רק קומץ ינצל מדין גיהינום , האם הגיוני לדעתכם שבפלנטה המונה יותר משישה מיליארד בני אדם: תשובה

, אולם אם הדבר משרת את אלה המאמינים בכך? איך זה מסתדר עם האהבה האינסופית של אלוהים? נצחי

, אולם.  אותן תשובות אלוהיות שאתם מחפשיםהם מחפשים אחר. אזי כבדו את הבחירה החופשית שלהם

  :כדי שתוכלו אולי לשקול אלטרנטיבה" הגיון רוחני בריא"בנקודה מסוימת יש לכבד גם 

  

צריך לתת , יותר מכל, דבר זה. 12,000 כפול 12זה .  הוא מטפורה לאנרגיה של התעלות רוחנית144,000המספר 

אתם תראו מספר זה .  אגדיים ולא נחזור עליהם כאןעשר הם-הדיונים שלנו בשניים. לכם את התשובה

זהו סימן עבורם , במקום זה. או ימים וכן הלאה, אין זה מספר ממשי של בני אדם או ישויות. במקומות רבים

הוא רלוונטי במיוחד לאנרגיות החדשות . והקדושה שלהן, בנוגע לאילו אנרגיות מסוימות נמצאות על הפלנטה

  .  שמתרחש באנרגיה חדשה זוומה, של רשת הקריסטל

  

הסיבה צריכה . כיום חשוב יותר מתמיד להבין שתקשורים וכתבים קדושים רבים ניתנים בצורת מטפורה

ושל , של החומר שלכם, ממדיות של המהות שלכם-להיות ברורה עתה כאשר אנו מתחילים להתייחס לבין

אולם כל דבר .  ומעבר לו12- הוא בממד הוהיקום סביבכם, אתם חיים בממד הרביעי. המבנה הרוחני שלכם

הווה ועתיד , עבר. והמציאות היא בעלת רבדים רבים, הזמן אינו זמן. שמחוץ לממד הרביעי הוא בגדר מסתורין

כפי , א שלכם דומה"הדנ. לכן מידע רוחני ניתן לעתים קרובות בקוד אנרגטי מספרי. ואין ליניאריות, משולבים

  .שתראו בבוא היום

  

בהנאה רבה קראתי את האינדיקציות .  שנים25תקשרתי עם גופי ועם התאים שלי מזה , קריון היקר: שאלה

מגנטיות של -קראתי את החומר המדעי העכשווי המעניק תוקף לתכונות האלקטרו. שאתה עצמך נתת בנושא

, מים לכידיםאלה הם פוטונים פוע. אבל כמעט ולא מצאתי מידע על הביופוטונים, א"התאים ובייחוד של הדנ

ביופוטונים אלה . א התאי בכל צורות החיים"הנמצאים בדנ,  אך חלשים ביותר המפיצים קרינה, דמויי לייזר

  ?האם על כך דיברת. מספקים את הדרך לתקשורת שבין התאים בכל האורגניזם

  

אלא הם גם , םלא רק שביופוטונים מקרינים מסרים בין התאי. אתה נמצא בנתיב הנכון, בן אנוש יקר: תשובה

הם גם חלק ". שדה המודעות האנושית"אחת מהתכונות החזקות ביותר שהמדע שלכם מנסה לזהות כ

  . מהאנרגיה של מה שחלקכם רואים כהילה האנושית

  

אף על פי שאנו לא (בספר התשיעי אמרת שרכבת התודעה הקולקטיבית האטה על הפסים , קריון היקר: שאלה

  ?האם אנו מנסים משהו נוסף על הפסים? ע האטנו אותה אם אנו מאיציםמדו). מבחינים בהבדלי הזמן

  

מכיוון שאנו מתארים תכונות , לעתים קרובות קשה להסביר אותן? נכון, שוב אנו עוסקים במטפורות: תשובה

  .ממדיות-בין

  

י תבינו שאול, הניחו לי צייר לכם תמונה, ולמה שנמצא סביבכם, כיוון שהזמן הוא יחסי למה שאתם תופסים

הקרובה לגבול , במהירות עצומה) מציאות ישנה(בואו נאמר שאתם מתרחקים מכדור הארץ . ואולי לא

אם הייתה לכם מצלמת וידיאו , כעת. מהירות המשנה את מסגרת הזמן שלכם... המהירות שלכם בממד הרביעי

המסך היה )... העמידו פניםאבל ... אין זה כך באמת(הייתם יכולים לצפות במה שהיא מראה , על כדור הארץ
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מכיוון שהוא יחסי , משתנה-הייתם תופסים את הזמן כבלתי, אולם בחללית. מראה לכם את כדור הארץ מאט

שעה שאתם , על כדור הארץ יראו כמאיטים) במסלול הישן(כל הדברים במציאות הישנה . למהירות שלכם

  . מתרחקים ממנו כמעט במהירות האור

  

! שעה שאתם מאיצים, המביטה לאחור, הייתה זו תפיסת מציאות ישנה, ם מאיטיםכאשר אמרנו לכם שאת

האם חשתם האצה בזמן : שאלו את עצמכם זאת, לכן במקום לתהות בנוגע לפרטים, קשה להסביר ולהבין זאת

אזי חגגו זאת והשתמשו ברגשות הללו כדי להעניק תוקף לכך , אם כן? בשלוש או ארבע השנים האחרונות

  !כדור ארץ שאתם שיניתם... כדור הארץ הוא כדור ארץ שונה כעת. כן שיניתם את מסלול המציאותשאתם א

  

אני . השתניתי לעד בעקבות התקשורים שלך ואני גם אסירת תודה להיות כאן עכשיו, קריון היקר: שאלה

י זאת עד כה פרשת. עבורי זה שימוש מוזר בשפה". להביע כוונה"מבולבלת מעט בנוגע למשמעות של 

  .אודה לך אם תבהיר זאת. או מתן רשות לקבל אמיתות או מתנות... כהתכוונות כנה לכך שדבר מה ישתנה

  

אנרגיה זו תוארה והוסברה ". כוונה טהורה"אנו הגדרנו זאת כ. או כנות או מתן רשות, זה יותר מכוונה: תשובה

כאשר כל ישותכם מהדהדת ... התשוקה שלכםזהו לב ". כוונה זועמת"או " כוונה פסיבית"אין זו . פעמים רבות

זוהי . מוכן להקריב את בנו, בסיפור המשל שבו ניצב עם המאכלת, זו האנרגיה שהייתה לאברהם בידו. עמה

היא מונעת על ידי המנוע . וזה רק אתם והיקום, כאשר אתם על ברכיכם לפני האלוהים, "כוונה טהורה"

  .ניתנההרוחני ואינה יכולה לסוב לאחור לאחר ש

  

. אני זוכרת שקראתי מידע על מגפות עתידיות, מכיוון שאני אוהדת של קריון זה זמן רב, קריון היקר: שאלה

מה אנו יכולים ללמוד ? מדוע וכיצד צצה? מה המשמעות שלה. הייתי רוצה עדכון בנוגע למגפת הסארס

  ?   לנו שתתמודד עמההאם עלינו להגן על עצמנו או האם עלינו לבטוח במערכת החיסון ש? ממנה

  

? על המקור שלו והאם ימצא ריפוי, האם תוכל לספר לנו מעט על וירוס הסארס החדש, קריון היקר: שאלה

  .ואנו מקווים שהמצב ישתפר בקרוב) ובארצות רבות אחרות(דומה שהוא יוצר בעיה גדולה באסיה 

  

הקשורים להריסת המשאבים הסארס אינו שונה מהאיידס בכך שיתגלה שהוא צמח משורשים : תשובה

ומקורו של , יום יבוא ועובדה זו תהפוך ברורה, אף על פי שדומה שהדבר מעורפל כעת. הטבעיים שלכם

  . הסארס יאותר לאותם מקומות בהם היערות מושמדים

  

, אלא אם האנושות רוצה לחוות מחלות חדשות בהן תצטרך להילחם מתוך קושי גובר והולך וקרבן אנושי רב

אזורים אלה היו מערכות מאוזנות זמן רב . ייבת להבין שיש איזון ביערות כדור הארץ שאסור לגעת בוהיא ח

, אולם אם תפלשו למקדשי אקולוגיה אלה. והם לא יזיקו אם לא יגעו בהם, לפני שבני האדם הגיעו לכאן

  .יגלו כעת את בני האדם, וירוסים שהיו באיזון במשך עידנים רבים

  

יחל , כל וירוס יהיה הפתעה, אך גם לאחר שימצא לאלה ריפוי. וגם את האיידס. כן. מחלה זוהאם ניתן לרפא 

  !מדוע לא לכבד את היערות ולהניחם לנפשם, במקום זאת. מחקר חדש בנוגע לכל אחד מהם

  

  ?האם תנורי המיקרוגל באמת מזיקים לגוף שלנו, קריון היקר: שאלה
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אנרגיית מיקרוגל מסוכנת למבנה התאי ] הומור של קריון. [ פעםאל תכנסו לתוך אחד כזה אף, כן: תשובה

אין סיבה . היא מסוכנת, ובכלל זה שידורי תקשורת, בכל צורה שבה היא מוצגת במדע שלכם. נקודה. שלכם

  .הבינו אותו ותכננו הגנה הולמת, במקום זאת, לזרוק את המדע

  

במקום ,  לאוכל שאתם מעכלים שבושל בדרך זוטוב יהיה אם תדעו מה קורה, בכל הקשור לתנור המיקרוגל

אין . אנרגיית מיקרוגל מסירה רבים מהחומרים המזינים מכל מזון המבושל באמצעותה. לפחד מהתנור עצמו

לכן העצה שלנו תמיד הייתה להשתמש בתנורים הללו בצמצום ולא כמקור . זה חום הדומה לחום הנובע מאש

  .העיקרי שלכם לחימום ולבישול

  

  )חיוך. (ף שלי אומר שפופקורן זה בסדרהשות

  

? איך נדע מה מיקומם כעת, אם כן? האם הקווים המגנטיים השתנו בגלל השינוי ברשת, קריון היקר: שאלה

גלאסטונבורי וכן הלאה עדיין על אותם קווים מגנטיים או האם הם , אוובורי', אני רוצה לדעת האם סטונהנג

  ?"אנרגיה ישנה"או האם זו ? שונים

  

אתה יודע שהם דנים , 2003אם עקבת אחר התקשורים האחרונים בשנת . התשובה היא כן גדול: תשובה

  . אפילו הטבע מגיב. בדברים אלה בדיוק

  

, וכמה מהם מתעצמים, אריזונה, כגון אזור סדונה, "שערים"כמה אזורים בכדור הארץ מועברים מתפקידם כ

. לכו וראו בעצמכם. לא' סטונהנג. גלאסטונבורי מתעצם. ניהדבר זה נכון גם לגבי בריט. כגון הר שאסטה

  ].ראו תקשור בהר שאסטה. [הוראה גדולה קיימת כאן

  

אולם השימוש בה , אני מבינה שאנרגיה זו היא קדושה. שאלה זו עוסקת באנרגיה מינית, קריון היקר: שאלה

, ותמנוגדגיה הזאת בדרכים שונות ובסביבה העושה שימוש מניפולטיבי באנר. בדרך מקודשת הוא אתגר גדול

, הימנעות, שיטות מדיטטיביות אלטרנטיביות, דוקטורינות דתיות קלאסיות, צילום פורנוגרפי, פרסום

ים בעידן החדש לשימוש באנרגיה מנהגה/מה הם הקווים המנחים. פוליגמיות וכן הלאה, מונוגמיות, התנזרות

זכר , זוג נשוי, כיצד הדבר שונה עבור אדם בודד? נו קייםזוג וכאשר אי-כאשר קיים בן, זו באופן מקודש

  ?ונקבה

  

מכיוון . יש לכם בחירה חופשית לעשות כל מה שאתם רוצים עמה. התשובה מעולם לא השתנתה: תשובה

האם , חיים-משליטה דתית המבוססת על פחד ועד לאהבה מקודשת ומעניקת, שניתן להשתמש בה לכל מטרה

  ?תמיד יהיה מדד לאנרגיה על הפלנטהאתם מבינים שזה משהו ש

  

ואי לכך שנו את , שנו את עצמכם, התייחסו אליה כאל מקודשת: כמו הישנים? מהם הכללים החדשים

כאשר בני אדם אחרים רואים ). המשל על בור הזפת מתאים כאן, שוב(האנרגיה הסובבת אתכם על הפלנטה 

תהיה בידם , שות לדבר מה שנראה רק כביולוגיאת ההתעצמות המתווספת על ידי הוספת התכונות המקוד

  . התוצאה הסופית היא שינוי במודעות על הפלנטה. האופציה לנהוג בדרך דומה

  

, דרמה, מכיוון שאנרגיה מינית גם קשורה כל כך לדברים רבים אחרים הבוראים שיעורים, תמיד יהיה איזון זה

כך תשתנה , ית במקום במסגרת ביולוגית גרידאאבל ככל שהיא תתגלה יותר במסגרת רוחנ. ותוהו ובוהו

  .התפיסה בנוגע אליה
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זוהי הדואליות של . ניתן להשתמש בכל אנרגיה עוצמתית על הפלנטה הזאת שלכם כדי לברוא או להרוס

  . וזהו שדה המשחק של הבחירה החופשית, הקיום שלכם

  

וכרת שקראתי משהו על התימוס אבל אני ז. חשתי התרחבות אנרגטית באזור התימוס, קריון האהוב: שאלה

  ?האם תוכל לספר לי בבקשה על התפקיד המתרחב של התימוס ומה עוד עליי לדעת עליה. לא זוכרת מה

  

  .קראו בספר התשיעי של קריון דיון בשאלה נפלאה זו] מצוות המשרד: [תשובה

  

. וגיה ובמודעות שלכםיש מטפורה עוצמתית בנוגע למה שמתרחש בביול: "קטע מהספר התשיעי של קריון

מה אמרתי . אתם נעים מפרדיגמה הקשורה למערכת החיסון שלכם לפרדיגמה הקשורה כעת לתימוס שלכם

. התימוס מזהה את האויב ויוצר עמו הרמוניה. מערכת החיסון מזהה את האויב ונלחמת בו: אומר לכם? הרגע

ואפילו , בפוליטיקה, בביולוגיה, במודעותמדובר .  השנים הבאות12זה הנושא של תקופת , ממאבק להרמוניה

  . דברים שיתחילו להיות הגיוניים ומשולבים אלה באלה–חפשו אחר הרמוניה בכל תחומי המדע . בפיזיקה

  

אילו שינויים , ממדיות-כאשר אנו מתחילים לחוות אנרגיות בין, קריון היקר: מהספר התשיעי של קריון

כיצד שינויים אלה יתגשמו במציאות ? וטות התימוס והאצטרובלבייחוד בבל, מתרחשים בגוף הפיזי שלנו

  ? אילו תסמינים אנו עשויים לחוות ככל שאנו מכילים אור רב יותר? )אם בכלל(יום שלנו -היום

  

בכל הקשור לתסמינים . אם בכלל, תבחינו בכך בעוד כעשור. בסופו של דבר אתם תחוו תימוס ער: תשובה

דפוסי שינה , צלצולים באוזניים, אתם עשויים לחוות כאבי ראש. ם חיובייםלא כול? שאתם עשויים לחוות

רגישות מוגברת למצבים מסוימים , מודעות גוברת לרגשות של אחרים, )לעתים(עייפות מוגברת , רגילים-בלתי

והבנה שכמה מהידידים שבחרתם , או אמנות/שינוי בהעדפות בכל הקשור למוזיקה ו, בתוך קהל אנשים

  . שוב אינם משרתים אתכםלעצמכם 

  

? מדוע האנרגיה המוכלת בספרים שלך משפיעה עליי פיזית ורגשית ובעוצמה גדולה כל כך, קריון היקר: שאלה

, למעשה, אני לא מרגישה אומללה. מדוע אני בוכה לעתים קרובות וחשה כאב עצום בגרוני בעת הקריאה

האם תגובה , כמו כן. ובות לשאלות באתר שלךהתגובה הזאת מתרחשת גם כשאני קוראת תג. בדיוק ההפך

  ?רגשית עוצמתית זו תירגע עם הזמן

  

 שבמפתח השאלות Crying during hannelling: קראו בבקשה את מילות המפתח] מצוות המשרד[תשובה 

  .והתשובות באתר

  

היא . בהכפי שתמיד תביטי בילדיך באה, תגובה רגשית עוצמתית זו עשויה שלא להירגע לעולם עם הזמן

  .מוטמעת בתהליך האהבה שבינינו

. אני מבין אפילו מדוע הדבר הכרחי. אני מבין שיש לנו אמנזיה בנוגע למקורות שלנו, קריון היקר: שאלה

אפילו באופן , אם כן? האם לאחר המוות אנו חווים אמנזיה בנוגע להתנסות החיים הזאת: השאלה שלי היא

, מדוע שנשוב אם אנו זוכרים את כל הכאב. הזה למתסכל אף יותרהדבר יהפוך את המאבק האנושי , חלקי

  ? המאבק והתסכול בהם אנו מתנסים כבני אדם
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ורואים את , אתם זוכרים הכל. אתם רוכשים את תודעת האלוהים, לאחר תקופת הסתגלות. לא: תשובה

יתכן שהדבר יהיה י. ולעתים קרובות אתם משתוקקים לחזור, החכמה שלכם חזקה. התמונה השלמה בברור

אבל אינכם רואים זאת כך כאשר אתם , בניגוד לאינטואיציה למה שאתם מחשיבים כעת לכאב ולמאבק

כאשר . כאשר אתם על הפלנטה, ואת התכנית הגדולה, הדואליות מסתירה רק את מי שאתם באמת. שלמים

אנרגיה ומאסטר אהבה בורא של ... אתם חלק מהתכנון של היקום עצמו, אתם במצב הנצחי הטבעי שלכם

  . דגול

  

תקופת "המכונים , וכמה רגעי הזמן, כל שבתוכו, ההחלטה שלכם לחזור מבוססת על האהבה שלכם ליקום

, הדרושים כדי לחזור ולשנות אף יותר את הפלנטה היחידה של הבחירה החופשית, "חיים אנושית אחרת

  .המכונה כדור הארץ

  

אתם תופתעו לראות . לכו ומצאו את המידע.  במשך העשור האחרוןהיה דיון רב בשאלה זו בתקשורים שלנו

  .כמה הוא מכיל עבורכם

  )2003,  ביולי27, ראו את התקשור מפילדלפיה(

  

האם יש השלכות . אני בתהליך של תרומת הביציות שלי ואני מפקפקת ברצינות במעשי, קריון היקר: שאלה

האם זה הילד עמו יש לי חוזה שאמור ? ה לה אני תורמתהאם זה הילד שלי או הילד של המשפח? בנוגע לילד

  ?זוגי-כיצד ישפיע הדבר על ילדים שיהיו לי בעתיד עם בן? להיוולד לי ולגדול כילדי

  

מה שאת עושה כאן עשויה להיות התשוקה . וכעת הנה הוא, לפני זמן רב עשית הסכם לעשות זאת: תשובה

  . לא הייתה בידם ההזדמנותאחרתה שהמקודשת שתמיד הייתה לך להביא אחרים לפלנט

  

אין . או תשלום קרמתי, אין כל עונש. אלוהים אינו נמצא בריק בכל הקשור לדברים אלה. לא מדובר בביולוגיה

שכולם קשורים להבנה , המעשה אינו משפיע על אף אחד מהדברים שהזכרת. דבר לבד מקדושת ההחלטה שלך

  .מוטעית של העיקרון האמיתי הפועל כאן

  

במידה , בן הזוג שלך. התוצאה תהיה השלמה של חוזה אליו את מודעת היטב. אז עשי זאת, אם זוהי תשוקתך

יועבר לבן " יודעת"חלק ממה שאת . חשבי קדושה". ביולוגית"אל תחשבי . ידע זאת גם כן, והוא מבין באמת

  .על כל הרבדים שלו... א"זהו הנס של הדנ? האם חשבת על זה. האדם הזקוק לכך

  

הרבה כל כך ממה שאני קוראת מדגיש מחדש . זה עתה התחלתי לקרוא את הספר התשיעי, קריון היקר: שאלה

אני לא דתיה ותמיד פקפקתי אם , אף על פי שגדלתי כיהודיה, אולם. דברים רבים שחשתי או שחשבתי

אני לא ". הםשל"אני חשה אי נוחות רבה כאשר אנשים מתחילים לדבר על אלוהים . אלוהים באמת קיים

אני , לכן.  או אפילו אתאיסטים לפעמים–ים אגנוסטבעלי ואני יותר . מאמינה בהליכה לכנסייה או לבית כנסת

אף על פי שישנם דברים , אני לא בטוחה כיצד להרגיש בקשר לזה. קרועה כאשר אתה מתחיל לדבר על אלוהים

בקשה להבין למה אתה מתכוון כשאתה עזור לי ב. רבים שאתה מדבר עליהם שאני כן מאמינה שהם אמת

  ".אלוהים"אומר 

  

אין כל שיפוט בנוגע לרצון . את זוכה לכבוד ואין זה משנה מה את בוחרת להאמין: דעי זאת, ראשית: תשובה

האם את מוכנה להודות ? מדוע המידע של קריון מהדהד בתוכך, אולם. שלך להרחיק את עצמך מאלוהים

  ? אה לעיןשאולי יש כאן יותר מכפי שנר
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האם , אם כן? האם יכול להיות שכבר היית כאן? אז מהו שאינו נראה). כפי שאת יודעת" (כן"התשובה היא 

  ?מי תכנן אותה, אם הייתה תכנית? הייתה תכנית

  

הוא שאת שהית תקופות חיים רבות על הפלנטה הזאת ) וזה מיועד לך באופן אישי(הדבר אליו את מגיבה 

. לשום דבר" להצטרף"את לא מוכנה . דוחים אותך, כך שכל הארגונים שאת רואה סביבך, "האמת"ביודעך את 

. הוא מה שקורה לנשמות עתיקות המגיעות חזרה לפלנטה הזאת עם היזכרות רוחנית מושלמת, יקירה, דבר זה

 את יודעת מי הוא באמת? הסיבה. את מרימה ידיים בתסכול שאף אחד לא מבין! את בורחת מכל דבר דתי

  .אלוהים

  

מה אם קיימת ? את, מה אם המשמעות היא". אלוהים"הגיע הזמן לבדוק מה עשויה להיות המשמעות של 

הקולקטיב של "מה אם המילה אלוהים משמעותה ? שאת מהווה חלק ממנה, משפחה קולקטיבית גדולה

מה אם אלוהים ? "המרכיב את כל האנרגיה המקודשת של היקום, שחלקן על כדור הארץ, ישויות מלאכיות

  ?"מלאכים המחופשים לעתים לבני אנוש"משמעותו 

  

גן עדן וגיהינום הן מילים . מלא בשיפוט... את אלוהים כמיטיב שבשמיים" רואים"לעתים קרובות בני אדם 

נולדים "דתות רבות שכנעו אתכם שאתם , וכדי לרכוש שליטה מוקדמת, המשמשות כדי לשלוט בהתנהגות

  .אלוהים גדול הרבה יותר מכל זה. זהו עניין ראוי לגינוי, עבור נשמה עתיקה. וי לגאולהללא כל סיכ" חוטאים

  

הוא כולל משל ". המסע הביתה"קראו את התקשורים שלנו בספר ? רוצים לדעת עוד. אתם אלוהים? האמת

  ]הספר החמישי של קריון. [שלם על הגילוי של דבר זה בדיוק

  

, ובכלל זה הטבע, הים היא האהבה שיש לכם לכל הדברים הטבעייםאהבת האלו. אתם מקודשים: דעו זאת

הכל , שעה שאתם על כדור הארץ. זוהי האנרגיה של היקום ואתם השולטים. ושאר בני האדם, בעלי החיים

  .נסתר מעיניכם

  

  .שכולה אלוהים, מבורכים הם בני האנוש שיודעים שהם חלק מהנפלאות

  

אני מתמחה בגיל המעבר ובנושאים אחרים הקשורים ,  בפסיכותרפיהאני עוסקת, לי היקרים/קריון: שאלה

, אני מנסה להגדיר את גיל המעבר כשלב במסגרת תהליך ההתפתחות הרוחני. לתקופות מעבר בחיי הנשים

האם תוכל לסייע לי ולהסביר מה משמעות תהליך המחזור עבור . אולי אפילו חלק מהתגובה הנשית להתעלות

  ?זו בדרך דרמטית יותר מהגברים"  הפוכהבגרות מינית"ומה שנשים עוברות ומדוע ד? לקוחותיי

  

הוא מתוכנן . הביטו במה שהגוף עושה. שוב אנו אומרים שעליכם להסיר את הביולוגיה מהרוחניות: תשובה

זהו מנוע שההולמות שלו היא . זו הסיבה להתרחשות. לעצור את מנוע ההתרבות כדי שהנקבה לא תיפגע

, אולם זוהי גם פרדיגמה ישנה מכיוון שאנו מלמדים אתכם להרחיב את תוחלת החיים שלכם. ביחס לגיל

  .אם זהו חלק מתכנית החיים שלכם, ומשמעות הדבר גם לידת ילדים בבטחה בגיל מבוגר יותר

  

הביולוגיה שלו אינה חווה דבר , מכיוון שהוא אינו יולד, תהליך ההתפתחות הוא תהליך שבו, עבור הזכר

דבר שהוא יכול לעשות , לכן הגיל אינו חשוב לבריאותו בכל הקשור להפקת הזרעים שלו. ליך הלידהבתה

  .כמעט עד המוות
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 מלידת ילדים כאשר הכימיה אינה –ואפילו ממוות מוקדם , לכן הגוף מגן על הנקבות ממעמסה מיותרת

  .ולכבד תהליך זה, יש לראות בכך ברכה. מסוגלת לעמוד בכך

  

לפעמים התהליך אינו נעצר מסיבות , אצל נקבות. אמר לכם משהו הקשור יותר לשאלה שנשאלהכעת נ, אולם

לפעמים ההורמונים של התשוקה והביצוע גם הם דומה , אצל הזכרים! אלא מסיבות רוחניות, ביולוגיות כלל

  ?תהיתם מעודכם מדוע הדבר קורה. שנעצרים קודם זמנם

  

 כמה מהסחות הדעת השכיחות כדי שיוכלו להתרכז בעניינים לעתים שאמאנים זקוקים לסילוק? הסיבה

אבל עליכם . ולכן לא ניתן להכליל כאן, זה שונה עבור כל אדם. אל תייחסו לכך משמעויות נוספות. רוחניים

הניתן , "הקלה מהסחת הדעת של דברים ששוב אינם דרושים"לדעת שתכופות הדבר הוא חלק מתהליך של 

זו הסיבה מדוע לעתים קרובות אתם תופסים את . אבל עבור רבים, בור כולםלא ע. לשם הארה רוחנית

הם חסרים את אותו מערך של חומרים כימיים מורכבים ותובעניים כל כך הפועם . המבוגרים כחכמים יותר

שלו תכונות של תסכול והסחת , או את כאב התשוקה הלא ממומשת, הגורם להם לכאב עם כל מחזור, בגופם

  .לוגיים משל עצמודעת פסיכו

  

האם הדבר ? האם אתן מעניקות לכך רשות? מה דרוש לכן. חשבו על הדברים הללו כקשורים: עבור הנקבות

דברו אל המבנה התאי שלכן והשלימו את הכימיה שצריכה להיות שם , אז כאשר הוא מגיע? הולם לחוזה שלכן

אתן יכולות לעשות כל זאת .  סביב נושא זהערכו טקסים. ואמרו שלום לכל מה שעוזב, לטובת האנרגיה שלכן

  . ויבראו את החסר, הם יגיבו. על ידי כך שתדברו אל התאים שלכן, בטבעיות

  

בראו רקמות . ומדבר ישירות אל התאים שלו, הלוקח לידיו את השליטה בגופו שלו, זהו בן האדם החדש

והוא בעל יכולות , למה שדרוש לכם" יןמאז"מכיוון שהמבנה התאי של גופכם , וחומרים כימיים באופן טבעי

  .רבות בהרבה מכל מה שאמרו לכם המדענים אי פעם

  

  .וזוהי האמת

  

  ?תוכל להסביר בבקשה עוד על הממד החמישי, קריון היקר: שאלה

  

לכן התשובה ניתנה . ממדיות הוא נושא המטופל יותר מכל נושא אחר במסרים של קריון-נושא הבין: תשובה

  :אומר שנית, "עכשיו"כדי לכבד אותך ב, אולם. שוב ושוב

  

אתם נכנסים , )רוחב וזמן, עומק, גובה(כאשר אתם נעים מהרביעי בו אתם נמצאים . הממד החמישי אינו קיים

 – שלב אחד לאחר השני –ספירה (אתם משליכים את הליניאריות , בנוסף. לתוך כל האחרים באותו זמן

  ".5מספר " דבר ולכן אינכם יכולים לקרוא לשום) השעון

  

חשבו בגדול . אף על פי שאתם תופסים אותו כבודד, "ממד הבא"אבל המציאות שלכם היא שאתם אכן נעים ל

אתם צועדים לתוך משהו גדול בהרבה , כאשר אתם יוצאים מהמציאות בה אתם נמצאים עכשיו. יותר מכך

  !זו החבילה כולה, במקום זה". 5הקופסה הבאה המכונה "מאשר 
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. אני נהנה מאוד לצחוק אתך על הדואליות שלנו; אני מעריך מאוד את חוש ההומור שלך,  הלו קריון:שאלה

כאשר אנו נמצאים בשיעור בניגוד , אם בכלל, כיצד שונה חוש ההומור? איך עובד ההומור בין ישויות רוחניות

  ? ם צחוקמעוררי) חוץ מהדואליות שלנו(אילו עוד דברים ? לעת שבו איננו נמצאים בשיעור

  

. הומור הוא אחת מהאנרגיות העוברות בשלמות מבעד לצעיף! על שאלה נהדרת זו, יקר, תודה לך: תשובה

שתיהן משפיעות . והאדם בוכה כאשר הוא צוחק וגם כאשר הוא כואב, הן קשורות זו לזו. האחרת היא האהבה

  . ואי לכך הן מהוות זרז לשינויים כימיים, גם על הביולוגיה האנושית

  

האם אנו . כן? האם אנו מחייכים וצוחקים כאשר אנו מחבקים אתכם. הוא קיים גם בצד השני של הצעיף

של " הסבכה הקוסמית"זה חלק משמעותי ממה שאתם מכנים בשם , האמינו לי. כן? רוקדים יחד אתכם

  . הקדושה

  

היש פלא .  ואפילו בריאותסלחנות, הוא מרגיע את רוח האדם ובורא כימיה של סובלנות. ההומור אכן מקודש

דברים נוספים שמצחיקים אותנו ? כפי שהוא מכונה בפיכם, "הקריון" בעבודה של מרכיב עיקרישהוא מהווה 

  .הם האינטראקציות שלנו עם אנרגיות היקום שאינכם מבינים שעה שאתם כאן

  

אלוהים : " בהקשר לשאלההיא נושא חשוב ורלוונטי" אינטואיציה"אני רוצה להבין האם , קריון היקר: שאלה

  ".אנא למד אותי את שאני צריך לדעת, היקר

  

  !והתחילו פשוט לעשות, תפסיקו לנסות להבין: תשובה

  

זו השפה השלישית המאפשרת לבני האדם . קראו לזה אינטואיציה אם אתם רוצים. היא בהחלט חלק מזה. כן

אם אתם מרגישים . משותפת-ה ולבריאהלקבל מחשבות קבוצתיות ומידע אינטואיטיבי המתורגם אז להגשמ

בקרוב תראו שזה , אולם. אזי זה אכן המקום ממנו מגיע המסר, אפוא שהאינטואיציה היא המדריך שלכם

  ].הומור של קריון[שכן אינטואיציה לא מדברת אליכם במקלחת , הרבה יותר מכך

  

כפי שהם ומדוע הם לא מקובלים מדוע הם . בהקשר להומוסקסואליות ולטרנסקסואליות, קריון היקר: שאלה

  ?על ידי החברה

  

לעתים קיימת כמות גדולה של מידע על נושאים שאינם בהכרח חלק מהמגזין או ] מצוות המשרד: [תשובה

 ספרים 9וכיום ישנם ,  שנים14קריון תקשר מזה . בסיס המידע של השאלות והתשובות הקיים ברשת

  . ות היא אחד מאותם נושאים שטופלו בהתחלההומוסקסואלי. המטפלים בנושאים רבים ביותר

  

  : קטע מהספר השישי של קריון

  

ולמעשה , אני חי בחברה האמריקנית שסובלת אותי בקושי. ואדם מואר, אני הומו, קריון היקר: שאלה מהספר

. הכנסייה אליה השתייכתי נידתה אותי כרשע וכמתנגד לאלוהים. קיימים מספר חוקים כנגד דרך החיים שלי

ואני , האהבה שלי היא אמיתית כמו זו של כל הטרוסקסואל. אני לא מרגיש שאני מפר אתיקה אנושית כלשהי

  .אמור לי מה עליי לדעת. עובד אור
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. יהיו אלה שימצאו ספר זה ויצחקו על שאלה מוזרה זו, בעוד פחות משני דורות מעכשיו, יקר: תשובה מהספר

  ".אלוהים"אר הקוראים לבחון תופעה בנוגע לחברה האנושית והרשה לי לבקש אותך ואת ש, לפני שאענה

  

כעת הם שכיחים בחברה . גזעיים נחשבו למוטעים על ידי חוקי האלוהים-נישואים בין, לפני שלושים שנים

על ידי אלה שזכו להשראה ולסמכות " שוכתבו"ההתנגדויות הרוחניות שסבבו אותם או שהוסרו או ש. שלכם

הפירושים המעשיים שלכם להוראות מאלוהים השתנו עם רמת הסובלנות , לכן. אלוהית לעשות זאת

כיצד הפירושים של אלוהים דומה שמשתנים דרך קבע כדי , ללא ספק,  עניין מעניין–החברתית שלכם 

  !להתאים לתרבות משתנה

  

סכמת לבוא אתה ה, בזמן הזה, ברגע זה. שאתה מוצא את עצמך במצב שיצור מבחן עבורך, כמובן, האמת היא

אתה התמודדת עם פחד . אל תוך התרבות שלך עם תכונה שעשויה להרחיק אותך מחברים ומאנשים דתיים

החוזה שלך . יומית-כהתרחשות חיים יום, אם אפשר להתבטא כך, "לשחות כנגד הזרם"מפני דחייה והיה עליך 

אתה חש חלק !  אלוהי בעצמךיש לך עניין, כמו רבים כמוך, בנוסף לכך. אפוא נערך היטב ואתה מקיימו

 –להישפט כמרושע על ידי המנהיגים הרוחניים הגבוהים , נכון, איזו דיכוטומיה. מהמשפחה הרוחנית

  . המפרשים את אלוהים עבור החברה העכשווית

  

האם היא לצעוד באהבה עם הסובבים אותך ולהפוך לאדם נאור בעידן ? מהי כוונתך: כעת אני אומר זאת

האם אתה מסוגל להיות סובלני ?  היא לסלוח לאלה התופסים אותך כפגם רוחני של החברההאם? החדש הזה

האם אתה יכול להתעלם מהעובדה שהם ? אף על פי שהם אינם מסוגלים להיות סובלניים כלפיך, כלפיהם

אך דומה שאין להם סובלנות , מצטטים בחופשיות את מאסטר האהבה של העידן החדש כדי לגנות אותך

  ? שהיא אבן הפינה של מסריו של המאסטראוהבת

  

והחיים שלך יכובדו בשלווה , הכוונה שלך היא הכל. אזי אין דבר נוסף שעליך לעשות, אם התשובה היא כן

התכונות המיניות שלך הן פשוט כימיה ומערכים . נסבל-וסובלנות כלפי הבלתי, שקט-לעומת אלה הגורמים לאי

וחוש , ראה אותן בדרך זו.  פי הסכם כמתנות אותן תחווה בחיים האלההן ניתנות לך על. א שלך"בתוך הדנ

 ממש כמו כל בני – אהוב מעל לכל שיעור –בנוח עם העובדה שאתה בריאה רוחנית מושלמת של אלוהים 

  ? נכון, אבל אתה כבר יודע זאת. האדם

  

 הדרך הטובה ביותר לעזור מהי, ואני צריכה לדעת, אלטרנטיבית/אני תרפיסטית הילרית, קריון היקר: שאלה

  ?לאנשים עם התמכרויות והתנהגות כפייתית

  

. או חוסר איזון כימי/התמכרויות והתנהגות כפייתית הן תוצאה של יותר מרק הפרעות פסיכולוגיות ו: תשובה

. מבחינה רוחנית, הן דרכו של העצמי הביולוגי להסיח את דעת האדם מלהשלים את הדבר לשמו בא לכאן

  . ן גם כמבחן או כאתגרהדבר נית

  

הם יודעים . אז איני צריך לספר לך על התסכול שהם חשים, אם את עובדת עם אנשים בעלי התמכרויות

. אך הם אינם מסוגלים לתקשר עם המבנה התאי שלהם במידה מספקת כדי לעצור אותו, לגמרי מה הם עושים

כדי " קיר של התנהגות כפייתית או מתמכרת"החלק העיקרי של המאבק הזה הוא החלק שבו הביולוגיה בונה 

לפעמים פעילות זו מתוכננת למעשה , באופן גרוע יותר. שהאדם לא יצטרך לקבל את ההחלטה לשמה בא לכאן

  !כדי להרוג אותם מהר יותר
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אך , ידע מושלם" על סף"הם נמצאות ? האם שמת לב לכך.. רבות מהנשמות היקרות האלה הן רוחניות מאוד

  ". להגיע לשם"ט אינן מסוגלות דומה שפשו

  

הם אינם יכולים להפסיק . העבודה שלך כמרפאה היא לסייע להם לעבור את מכשול הפחד? מה לעשות

כל אלה הן תחבולות ביולוגיות ? או לצרוך סמים... או לעצור את התשוקה המינית... או לאכול... לעשן

  .מפני ההארה" זרע הפחד"אנושיות קלאסיות המהוות חלק מ

  

פחד שאולי הפעם הם לא יסבלו ויעברו עינויים בגלל שהם מקבלים את המידע ... ניקוי הפחד הוא התשובה

... מתקשרים... אפילו אלה שהם מרפאים. רבים פוחדים שלא במודע לנוע לתוך חוויה רוחנית. מהעצמי הגבוה

הם מתו מוות ... ונה שעשו זאתמכיוון שבפעם האחר, "לעשות את כל הדרך"הם לא רוצים ! וכמרים יחוו זאת

  .נורא

  

סייעי להם להתחיל לדבר אל המבנה התאי שלהם בדרכים אשר ירגיעו את הפחד מפני מידע , הילרית, לכן

ככל . כך פחות יסתמכו על גירוי חיצוני לשם שלווה, ככל שיוכלו יותר לאהוב את עצמם. ופעולה רוחניים

ההתנהגות תשתנה . כך פחות יזדקקו להתמכרויות שלהם,  שלהםשיוכלו יותר להיפתר מפחד אמיתי ביותר זה

  .וההתמכרות תעלם בסופו של דבר

  

עצמי הוא הנושא -ערך, לבסוף. עם כוונה ומוטיבציה, מדיטציה אמיתית... מדיטציה גם היא חלק מהמפתח לכך

. פוגג ולהיעלםההתמכרות תתחיל להת, כאשר דבר זה יבוא על פתרונו). בדומה לאהבתם את עצמם(האמיתי 

  .עצמי בחודשים הבאים-אנו ניתן לך מידע נוסף על הדרכים המעשיות כיצד לרכוש ערך

  

אבל יש לי שאלה שמציקה לי ואני לא . השאלות והתשובות שבאתר שלך עזרו לי מאוד, קריון היקר: שאלה

משישה מיליארד בהתחשב באוכלוסייה העולמית שהגיעה לשיא של כל הזמנים עם יותר : מוצאת לה תשובה

  ?היכן היו כל הנשמות האלה כל העת בעבר כשכדור הארץ לא היה כה מאוכלס, איש

  

מאשר תוכלי " אלוהים"יש יותר ישויות בבריכת ה". הצד האחר של הצעיף"במקום שאת מכנה : תשובה

אך , פורלאין סאנו רבים . מייצג שערה על ראש מלאך, ושאינך יכולה לראות, כל כוכב שאת רואה. לתפוס

  .סופיים

  

רבים חיכו עידנים . ואת אחד מהם, "אלוהים"כדור הארץ מאוכלס ביצורים מלאכיים אלה שאתם מכנים בשם 

האוכלוסייה שלכם צמחה כדי לאפשר להם . רבים כדי להיות חלק מניסוי נפלא זה המכונה כדור הארץ

  .ולפלנטה של הבחירה החופשית שלכם, להצטרף אליכם

  

אתם תתמודדו , ואם החכמה האנושית היא היכן שאנו מצפים שתהיה, אתם תהיו מלאים, בנקודה מסוימת

  . עם הנושא בדרך הגיונית והומוריסטית

  

אני מקווה שאין . הם היו מאירים בדרכים רבות. תודה לך בעבור התקשורים הרבים שנתת, קריון היקר: שאלה

מהי המוסריות של עצירת : אני רוצה לדעת. שובותאך זה נושא שלא טופל באוסף השאלות והת, זו שאלה גסה

אני ? ומהי הקרמה עבור האדם המסייע לבצע הפלה? באמצעות הפלה, חייו החדשים של מישהו במישור הפיזי

מתי החיים מתחילים הוא רגע חשוב מאוד לאלה המתנגדים . חושב שזה תלוי מתי מתחילים החיים האנושיים

  .רלהפלות ולאלה האומרים שזה מות
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  ?האם יש לך תגובה מוחלטת שתדריך את אלה המקבלים את המילים שלך

  

מכיוון שזה נושא חשוב מאוד , את קריון לפינה בנושא זה פעמים רבות" לדחוף"ניסינו ] מאת לי קרול: [תשובה

החיים האנושיים מתחילים למעשה כאשר הכוונה של הישויות המעורבות : "קריון אומר כך. בחברה שלנו

  .והיא לא תספק אף אחד מהצדדים, אין זו תשובה ביולוגית". שת התכנון היא ליצור אותםבפגי

  

ובכלל ... קריון אמר שאין כל שיפוט לגבי בחירת בני האדם. הדבר ניצב הרחק מכל החלטה מוסרית ביולוגית

עה על כל מי אך יש אנרגיה שנוצרת המשפי. אין גם תגמול קרמתי נוראי, כאשר הדבר מתרחש. זה בחירה זו

אז חיים , לפעמים החיים האלה באים והולכים כדי ליצור שיעורים עבור הקשורים בדבר. שסובב את האירוע

אם אין הריון ). לפעמים משנים מין(לעתים קרובות במסגרת ההריון הבא , מופסקים אלה שבים כמעט מיד

  . רלעתים קרובות הם חוזרים במסגרת קבוצת המשפחה הקרובה ביות, נוסף

  

ולעתים קרובות אלה תכנונים המבוצעים על פי הסכם מראש , אלוהים אינו נמצא בריק בהקשר לעניינים אלה

הם רוצים לצבוע תשובה . הדבר שונה לחלוטין מכפי שהחברה שלנו רוצה להאמין. שנערך על ידי כל הצדדים

, במקום זאת. ור לכם לעשותולקבוע כללים לגבי מה שמותר ואס, בשחור לבן לשאלה מתי מתחילים החיים

והדברים המתרחשים , התשובה של קריון מעניקה כבוד ותוקף לעובדה שאתם לא נמצאים כאן במקרה

מכיוון (ולא להזכיר את העובדה שהבחירה החופשית שלכם היא הבחירה של אלוהים . בחייכם אינם אקראיים

  ).שאתם חלק מאלוהים

  

אבל שמענו את , ת הביולוגיות לאלה שרוצים לקבל אותםלכן אנו משאירים את ההחלטות התרבותיו

והם כולם חלק , שדברים אלה הם הרבה יותר מכפי שהם נראים... התשובות הרוחניות פעמים רבות

  .והם זוכים לכבוד, מהמערכים הרוחניים שלנו

  

  ?כמה משפחות אלוהיות קיימות, קריון היקר: שאלה

  

 !שלך! אחת: תשובה
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        ן עונה על שאלותן עונה על שאלותן עונה על שאלותן עונה על שאלותקריוקריוקריוקריו

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

הדבר הראשון שתפס את תשומת לבי היה , המפשייר- בניו2002בתקשור שנערך בנובמבר , קריון היקר: שאלה

לא כל "למה בדיוק התכוונת כשאמרת ". ולא כל החיים ביקום נצחיים, כל אחד מכם הוא נצחי: "המשפט

שכן אלוהים הוא חיים וכל מה שנברא בעבר ,  ביקום מכיל חייםאני סברתי שכל דבר? "החיים ביקום נצחיים

  . הסבר בבקשה. ובהווה בא מאלוהים

  

יש כמות עצומה . כמוכם, "חלקים של אלוהים"יש חיים ביקום שאינם מורכבים מ, כפי שאמרנו בעבר: תשובה

, יש חיים במים. עיתפיסת החיים שלכם מוגבלת לממד הרבי. של חיים ביקום שרק תומכת בחלקים האלוהיים

וכמו כן אין להם תכונות , הם אינם נצחיים כמותכם). ראו את השאלה הבאה(באוויר ובאבנים שעל הפלנטה 

  .ובתמיכה לעבודה שלכם על הפלנטה, חיים, ממדיים-הם בין. מלאכיות

  

 בדיוק בשעת יודע שכל הדברים מגיעים, אני כבר מצליח טוב למדי לחיות לגמרי בעכשיו, קריון היקר: שאלה

החובות שצברתי באנרגיה , יומיים שלי נענים תמיד-אף על פי שהצרכים היום: השאלה שלי היא זו. הצורך

מה עלינו . אך אין לי די כדי לשלם את חובותיי הישנים, יש לי די כסף כדי לחיות ברגע. הישנה קיימים עדיין

אנרגיה "הם בהחלט ? פואיות וכל השארההוצאות הר, לעשות עם החשבונות הישנים של כרטיסי האשראי

מאוד הייתי רוצה לשלם את חובותיי ולהשתחרר , אולם. ובאנרגיה החדשה דומה שאין להם מקום" ישנה

  .תודה לך מראש בעבור תשובתך? איך זה מסתדר. מהם

  

ם וא, היא שהובטחה" כמות מספקת. "רצונך לשלם את החובות הללו מצביע על יושר החיפוש שלך: תשובה

, אולם. שלך" יום-היום"דבר זה ייכלל אז בצרכי , תכלול חלק קטן מהצרכים שלך כדי לשלם את החובות שלך

חפש אחר ? מדוע שלא תרחיב בריאה משותפת זו כך שתכלול את האפשרות לנסים כדי לשלם סכומים אלה

 כדי לאפשר לחובות –  תכניות או רעיונות שלא היו שם קודם לכן–אירועים סינכרוניים העשויים להופיע 

והאמונה שלך , הכוונה שלך היא המפתח. הללו להצטמצם במידה רבה במקום לגרור אותם אתך במשך שנים

אפשריים -כבלתי? כיצד אתה רואה אותם. הרוח רואה את כל המצבים שלך כפתורים וכזמניים. היא ההגשמה

אותם כמתפוגגים " ראה"אבל , יכול לאטתן את מה שאתה . התחל לחגוג את צמצום החובות הללו? ונצחיים

  .אך אשר יבואו אליך באמצעות הסנכרון, באמצעות אמצעים שאינך יכול לתכנן בעצמך

  

ך צוו לכתוב "ים הראשונים של חמשת הספרים הראשונים של התנמתעתקשמעתי שה, קריון היקר: שאלה

שהתגלה , סיבה היא שהם כוללים צופןשמעתי גם שה. ללא שום מרווח לסטייה, אותם בדיוק כפי שניתנו להם

זה . מכיל את כל ההיסטוריה האנושית בתוכו, כאשר מפוענח, אשר, לאחרונה באמצעות השימוש במחשבים

חמשת ... והנה הבעיה שלי.. אבל!" זה מדהים, אלוהים אדירים! וואוו: "אחד מהדברים שגורמים לך לומר

מקשיח את לב : וג האלוהים שאין לי כל רצון להאמין בוך מדברים בדיוק על ס"הספרים הראשונים של התנ

מדוע כל , אם כן? האם הצופן אמיתי.. לכן. הופך את אשת לוט לנציב מלח וכן הלאה וכן הלאה, פרעה

והרבה אהבה ותודה על , תודה לך על עזרתך בנושא זה? אלוהי-הסיפורים הנוראים על אלוהים מאוד לא

  .עבודתך עם האנושות

  

: זכור זאת, אם אתה רוצה לתת אמון בסנכרון זה, אולם. גם ללא הצופן... לוהים הוא מדהיםא: תשובה

והייתה , הדעה המוטית שאתה רואה ניתנה ברשותיות החוק.  האלוהים בברית הישנה הוא אותו אלוהים כיום

 גורם הדבר. כך גם ההוראה והאנרגיה של ההוראה, ככל שהאנושות השתנתה. תגובה למודעות האנושות
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והעניקו דעה והשקפה , בני האדם השתנו. אבל נקודת מבט זו היא למעשה הפוכה, לרושם שאלוהים השתנה

כפי שהורים עשויים לנהוג בילד צעיר ובעייתי באמצעות הטלת . מתמיד-יותר-חדשות למסרים הנאורים

ר לו אחריות ויכולת  לאפש–הם גם עשויים לנהוג בבוגר צעיר ונאור בצורה שונה לגמרי , משמעת קבועה

דומה , וכעת לאחריות, כאשר רשותיות החוק פינתה מקום לאהבה? ההורים או הילד? מי השתנה. בחירה

  . אך שוב אלה הם בני האדם המניעים זאת! שאלוהים השתנה שוב

  

בני האדם על הפלנטה מתבקשים ליטול את . אך זה לא הופך את אלוהים לפחות מדהים מכפי שהוא עכשיו

הנח את הכתבים הישנים והתחל לחיות . צמה האלוהית שלהם בזמן ייחודי זה בהיסטוריה של כדור הארץהעו

יש פלא בפריטי ההיסטוריה . כתוב את הצופן החדש והמדהים בעצמך. את החדשים הכתובים בכתב ידך

צאים ברמת הנמ... שלך חייבות לבוא ממקורות מידע של האנרגיה החדשה" עכשיו"אבל ההוראות ל, הישנים

  .הליבה של המודעות החדשה שלך

  

יש לי הרגשה שאני חייבת . תהיתי בנוגע לאופן שאני מרגישה כלפי לווייתנים ודולפינים, קריון היקר: שאלה

  .עזור בבקשה. אבל אני לא יודעת איך או מה אעשה כשאגיע לשם, להגיע אליהם מתישהו

  

אני גרה באנקרה ועובדת בפרוייקט אירופאי . 57ת מוסלמית ב/אני אישה טורקיה, קריון היקר: שאלה

השאלה שלי נוגעת . ואני מתכננת לקרוא אותם שוב, קראתי כמעט את כל ספרי קריון פעמיים. בטורקיה

האם זה סוג של מחאה כנגד ? מהי הסיבה לאירוע עצוב כל כך זה? מדוע הם מתאבדים בהמוניהם. ללווייתנים

  ?בני האדם

  

הם החלקים החיים של מערכת הרשת . שרתי רבות על הלווייתנים של הפלנטה הזאתתק, יקירים: תשובה

הם מתואמים . והם מקודשים מסיבה זו, בתוך ישותם" ההיסטוריה של כדור הארץ"הם מכילים את ! הממשית

: ראה את התקשור של קריון(המשוכתבת בזמן הזה , ומשתפים פעולה עם רשת הקריסטל של הפלנטה שלכם

האם לא נראה לכם מוזר שיונקים אלה הם היחידים המוגנים כנגד ציד על ). 2002,  בנובמבר8-מה" ?המה הלא"

האם אתם חושבים ? אפילו המקומות ללא גישה לאוקיינוסים... ידי תשעים אחוזים מהארצות של כדור הארץ

. הבטיח את שלומםלהגן על הלווייתנים ול, זהו מידע תאי עבור כל האנושות. לא? שזוהי טעות או מקרה

לכן אתם נמשכים . והם מלאים תפקיד בהתפתחות הלווייתנים, דולפינים הם דודניהם וקבוצת התמיכה שלהם

  .אליהם כל כך

  

במקום . והדבר לא קרה מעולם, אין להם מודעות שתאפשר להם זאת. לווייתנים אינם מתאבדים בהמוניהם

רק כדי ,  את עצמם על החוף ואז ניצלים על ידי בני האדםאתם רואים לעתים קרובות לווייתנים המעלים, זאת

ולעתים , דבר זה מתרחש בדרך כלל על קו החוף של היבשות שלכם. לשוב ולהעלות את עצמם על החוף ולמות

קייפ קוד הוא . המיצר יבש או אי-חציכגון , מבחינה טופוגרפית" בולטים החוצה"קרובות באותם מקומות ש

  ).כארבעים ושבעה לווייתנים עלו על החוף(ומקום שבו אירע דבר זה לאחרונה , יקהדוגמה טובה לכך באמר

  

ציפורים ואפילו חרקים מנווטים כולם אל אזורי הרבייה שלהם או , חיים-דו, דולפינים, הסיבה היא שלווייתנים

 כל קבוצה עוקבת אחרי הקווים! אל אזורי ההגירה שלהם באמצעות הרשת המגנטית של כדור הארץ

  !יש להם מצפן פנימי שכזה, למעשה. כמעט כאילו היה להם מצפן פנימי, המגנטיים

  

, 1989כפי שאמרנו לכם שיקרה בשנת , במהירות רבה מאוד, הרשת המגנטית של כדור הארץ השתנתה מאוד

רבים פשוט הולכים , במקום זאת. ולא היה די זמן ללהקות הלווייתנים להסתגל עם הזמן לשינויים האלה
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לשם , רק כדי למצוא את עצמם על החוף במקום באוקיינוס הפתוח, קבות קווי ההגירה המגנטיים הישניםבע

ממש כפי , והם פשוט מתכנסים ומנסים שוב, הם מבולבלים. נהגו להוביל אותם הקווים המגנטיים הישנים

" טיהור"ק מהכל חל, וטרגיים ככל שאתם תופסים אותם, אלה הם אירועים זמניים. שעשו במשך שנים

ויכוננו מידע אינסטינקטיבי חדש עבור הלווייתנים החדשים בנוגע , והצעירים ישחו מסביב בעתיד, המערכת

  .על ידי המדענים שלכם) 2003(למידע זה ניתן אפילו תוקף כעת . לשינויי הרשת

  

טוביאס אומר . קוםאני מבולבל מכל נושא החוצנים וצורות חיים אינטליגנטיות אחרות בי, קריון היקר: שאלה

אבל אתה אומר שצורות , שההתנסויות והקשר שלנו עם חוצנים הם למעשה מפגשים עם היבטים של עצמנו

. אף על פי שאנו הצורות הביולוגיות היחידות בעלות רצון חופשי, חיים אינטליגנטיות אחרות אכן נמצאות שם

  ?האם תוכל לעזור ולהבהיר זאת

  

? האם הם מצליחים? מה הם רוצים, אם כן? ארצית בעולם היום-ה נוכחות חוץהאם ישנ, קריון היקר: שאלה

  ?האם הם מהווים איום

  

. היא מעולם לא השתנתה. התשובה היא אותה תשובה שניתנה פעמים רבות במשך השנים, יקירים: תשובה

אתם תגלו , כן. היקום שורץ חיים, כן". האומות המאוחדות"אנו דיברנו על כך לפני שנים במקום שמכונה 

הדבר יעורר את השאלה בנוגע . יים בפלנטות ובירחים אחרים שבמערכת השמש שלכםחיידקאפילו חיים 

  .ועד כמה הם חייבים להיות שכיחים בכל מקום, לבריאת החיים

  

אלה המבקרים אינם מהווים איום לכם או לאלוהים או . ארציים על כדור הארץ-ישנם ללא ספק חוץ... וכן

מה שאתם - דבר–מכיוון שהם רואים את האלוהי בכם , הם סקרנים לגביכם. בניתם לעצמכםלמערכת ש

הם כאן יותר , כפי שאמרנו בעבר. אין להם כמעט כל כוח לבד הכוח שאתם מעניקים להם! אינכם רואים

משמעות הדבר היא שהם מתחבאים . משמעי-אך הם עדיין לא הראו את עצמם באופן חד, משישים שנים

אלה . ושהמודעות שלכם תוכל להשמיד אותם בטעות, עוצמה-הם יודעים שאתם רבי...  כלשהימסיבה

פשוט , לכן אם הם מופיעים לפניכם. הנמצאים כאן עכשיו אינם חשובים לתכנית הסופית של כדור הארץ

. םאתם תפגשו את אלה שיש להם משמעות עבורכ, יום אחד, אולם! וראו כיצד הם נסוגים, אמרו להם ללכת

  . אל תופתעו כאשר הם יראו בדיוק כמותכם

  

אתה אומר שכדור הארץ הוא הפלנטה . תודה לך בעבור הספרים הנפלאים והאהבה שלך, קריון היקר: שאלה

האם ישנן פלנטות אחרות שמאוכלסות עם יצורים מתפתחים ? למה כוונתך. היחידה עם יצורים אלוהיים

  ?שגם הם צריכים להמשיך ולהתגלגל, כמונו

  

אין משמעות הדבר שלא היו . כדור הארץ הוא הפלנטה היחידה בתרחיש אלוהי זה ביקום, יקירים: תשובה

הנה מידע . התכונות הן אותן תכונות, בכל פעם כאשר מתרחש ניסוי כמו כדור הארץ שלכם. אחרות בעבר

אתם עוברים עבור יקום הקיום של היקום הנוכחי שלכם הוצב באנרגיה על ידי ניסוי דומה לניסוי ש... חדש

  .אחר שיברא

  

אבל האם המערך הגנטי שלנו ימשיך להשפיע על המאפיינים , שטחיאני לא רוצה להישמע : המשך: שאלה

או האם אהיה מסוגל לעצב מחדש את גופי לאחר שנת , האם עליי לחיות עמו לנצח? הפיזיים העתידיים שלנו

יש לי מערכת חיסון מצוינת ואני מאוד בריא ובכושר ? ים במקום להמשיך ולחדש את תאי גופי הנוכחי2012

  .אבל אני מוכן לשינוי או אולי לשיפור בהופעה כדי לשקף את האופן שבו אני מרגיש בפנים, טוב למדי
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ההבדל יהיה במה שאתם מכנים , אולם. הגוף האנושי ימשיך להיראות אותו הדבר. איזו שאלה נפלאה: תשובה

תכונה שרבים חשים שהיא אחראית , זהו מרכיב אנושי. היה מסוגל להשתנותהוא שי". הטבע האנושי"

. דבר זה ישוכתב, לאט, אולם. ולדלת המסתובבת של הצער על הפלנטה הזאת, לתאוות הבצע, למלחמות

 במקום מוטציה ואשר גורמת ל הרמוניהמערכת החיסון תפנה לאט את מקומה למערכת אשר יוצרת, בנוסף

שנצ . י אבולוציוני תאי שיש לו פוטנציאל להתרחש במשך שניים או שלושה דורות אנושייםזהו שינו. להילחם

  . האנרגיה אשר תהיה בנקודה ההיא תסייע להכין את הבמה לשינוי הבא.  היא סמן של אנרגיה2012

  

 מתקשרים אחרים אמרו שעלינו לשים לב לחלומות שלנו ושאל לנו להשתמש עוד בספרי, קריון היקר: שאלה

הם גם אמרו שהחלומות שלנו מייצגים שחרור של . שכן הסמלים הישנים אינם רלוונטיים עוד, החלומות

האם תוכל להסביר כיצד נוכל להבין את הרלוונטיות של ? איך נוכל אפוא לנתח חלומות כעת. אנרגיות ישנות

  ?החלומות שלנו

  

וכן גם ניסיתי לפרש את משמעותם , ה שליבמשך שנים רבות זכרתי רבים מחלומות הליל, קריון היקר: שאלה

וכן , ותהיתי האם תוכל להתייחס אליהן, היו לי כמה מחשבות היום. ואת מה שהם יכולים לומר לי על עצמי

  :הנה מחשבותיי. גם לנושא החלימה הצלולה

  

נוף שהשינוי המתמשך ב, בדרך כלשהי, אני משער? וכן גם המציאות שלי, האם החלומות שלי הדמיון שלי

החלום יכול להידמות לעובדה שהמציאויות האמיתיות שלנו מורכבות מרבדים וממדים רבים ויכולות 

פלנטות /או ממדים, מי יכול לומר שנופי החלום שלנו אינם מציאויות חלופיות, יתר על כן. להשתנות כהרף עין

, מודע שלנו- הן מתגלמות בתתאולי? שלנו" עבר"ב, או לא עשינו, הנוצרים על ידי הבחירות שעשינו, אחרים

  ?במציאויות האחרות שלנו, או מנסים ללמוד, ודוחפות אותנו ללמוד במציאות הזאת את מה שאולי למדנו

  

אין זה מה . ואת התהליך הכרוך בהם, את הסיבות לחלומות, כמיטב יכולתנו, הבה ניתן לכם, ראשית: תשובה

  .אולי לא תבינו לגמרי, אפילו לאחר ההסבר שלנו. תפקוד החלום האנושי מורכב ביותר. שאמרת בהכרח

  

הם צורה של טיהור מנטלי . חלומות הם למעשה שחרור ושכתוב של זיכרון, מהיבט ביולוגי: היבט ביולוגי

הוא מניע דברים וקובע עדיפויות . שהגוף חייב לבצע כדי לארגן למעשה מחדש את המוח בעת מצב השינה

לכן זוהי . לעתים קרובות אתם מקבלים הבזקים של מה שמתרחש, תהליך זהב. למקום שבו מאוחסן הזיכרון

בקרוב כאשר תהיו מסוגלים למפות את , אולם. שעדיין לא נצפתה או התקבלה על ידי המדע, האמת הקלינית

  .זכרו היכן קראתם זאת לראשונה. דבר זה יראה, האנרגיות של המוח בזמן אמיתי

  

ועברים ממקום למקום מתבצעים לעתים קרובות בקדימות שמונעת על ידי הזיכרונות המ: היבט פסיכולוגי

זוהי ההיררכיה שהיא קובעת עדיין מאוד בכל . התשוקות ואפילו ההתמכרויות שלכם, האהבות, הפחדים

... ליניאריות-התכונות הלא. ולא השתנתה במשך עשרות שנים של הקיום האנושי, הקשור לניתוח החלומות

, הן שכיחות, או לא יכלו להיות במסגרת זמן של הממד הרביעי, ומות בהם לא היו מעולםראיית אנשים במק

אתם נושאים קופסה של תמונות של : חשבו על כך בדרך זו. ליניארית-שכן המוח מעביר דברים אלה בדרך לא

ים כאשר אתם מרימ. והתמונות מתפזרות לכל עבר, לפתע אתם מפילים את הקופסה. כל התנסויות חייכם

דודה סאלי שלכם , בעוד אתם מחזיקים בתמונות בידכם. העבר וההווה מעורבבים יחד. הן ללא סדר, אותן

אתם מרימים תחילה , בנוסף. מבקרת את ילדיכם שמעולם לא פגשה, עומדת ליד בית שמעולם לא ראתה

מקום ספציפי שצריך מכיוון שהן עומדות להיות מתויקות ב, תמונות מסוימות המכילות יותר אנרגיה מאחרות
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כאן היה . לכן המוח יוצר קדימויות למעשה לזיכרונות בסדר משמעותי. להיות נגיש יותר למוח לשם היזכרות

  .ערך כל כך בעבר-הניתוח הפסיכולוגי רב

  

וחלק חדש , עובדי אור ומעמד ההתעלות שינו את כל הפוטנציאלים, עם בוא האנרגיה החדשה: היבט רוחני

המודעות החדשה שלכם היא לפתע חלק מהארגון המחודש הזה של . החלומות צץ ועולהלגמרי של תצרף 

הוא כעת . תהליך החלום שינה את תכליתו, )אור-על היותכם עובדי(אם אתם עובדים על זה , בנוסף. הזיכרון

כפי שנאמר , בנוסף למיון הביולוגי של האחסון הנוירוני(א שלכם "למעשה שכתוב של העבר בתוך הדנ

כאשר , כעת. חזרו אל התמונות שהתפזרו על הרצפה: חשבו על כך בדרך זו. קשה מאוד לתאר זאת)! מעלהל

. אתם יכולים לשכתב את הרגשות והאנרגיות הסובבים אותה עם הכרה נאורה חדשה, אתם מרימים כל תמונה

האח . יכםוישות שעשתה עבודה טובה כדי לעורר את חי, "שותף לקרמה"האב שהתעלל בכם הוא כעת 

. בעיטה בישבן כדי שתגלו עוד נושאים רוחניים... שהתאבד ובייש את המשפחה הוא כעת מי שנתן לכם מתנה

וכך אינכם רק . הופך ליקר יותר בעיניכם האלוהיות החדשות, שאולי חי לצדכם, בן הזוג שאוהב אתכם

שה המראה יכולת חדשה עבור זוהי תכונה עוצמתית חד. המוח משכתב אותם. מארגנים מחדש את הזיכרונות

התמונות שאותן תרימו , כעת. והיא עיקרית להוראה של קריון ושל מתקשרים אחרים בעידן החדש, האנושות

ראשונות הן התמונות אותן אתם משכתבים ובכך משנים את מסגרת הזמן שלכם עצמה במקום זה המכונה 

  . כדור הארץ

  

הם כפופים לתכנית האלוהית .  פעולה עם המצב הנאור שלכםההיבטים הביולוגיים והפסיכולוגיים משתפים

  .א שלכם"וארגנו מחדש את הקדימויות כדי לסייע לכם להגשים את השינוי בדנ, שבגופכם

  

שכן .  אם אתם עובדים על ההארה שלכם–אותם מתקשרים אחרים צודקים , ובכן? כיצד לפרש חלומות

כעת אתם עשויים להביט על הפירושים . חני של התהליךהפירושים הישנים אינם מחשיבים את ההיבט הרו

אולי אתם משכתבים את הרגשות שלכם בנוגע ? מדוע? האם חלמתם על דודה סאלי. באור רוחני לחלוטין

ממדית כדי לסייע לכם לשכתב את -אולי היא מבקרת אתכם בדרך בין? אליה ורואים אותה באור חדש

אלה שאיבדתם במסגרת הזמן ; הורים חוזרים. זה שכיח מאוד? םההיסטוריה שלה במסגרת מרחב החיים שלכ

חפשו אחר הרבה יותר . אבל זה אכן השתנה, זה מאוד מרוכב, אתם מבינים. שלכם בממד הרביעי חוזרים

  .ליניארים במצב החלום-דברים לא

  

אף על (לילה כל ה, אם כמה מכם חולמים שאתם חוזרים שוב ושוב על תהליך או שיר או פעולה: רמז, לבסוף

במקום . אל תנסו לקרוא על כך. אין לכך כל משמעות, )פי שחלומות מתרחשים למעשה במשך שניות ספורות

המוח יוצר לולאת משוב הפועלת שעה שהוא עושה . זהו מסך עשן שמאפשר למוח ולאלוהות להתאחד, זה

  . המלאים ביכולות חדשות עבור המודעות שלכם, נסתרים, דברים נפלאים

  

או הוא , אתה אומר שלכל אחד ואחד מאתנו יש קבוצה" ?מה הלאה"בתקשור שלך , קריון היקר: להשא

  ?  מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשלב עוד יותר קבוצה זו בחיי היום יום שלנו. קבוצה

אבל אתם צודקים בשאלה . אתם קבוצה. אין לכם קבוצה. זו היא אתם" קבוצה"הבה נבהיר ש, ראשית: תשובה

" אני"עם ה, שלכם בממד הרביעי" אני"התהליך הוא אינטגרציה של ה. כם כיצד להגיע לאינטגרציה עמהשל

  . וזהו הדחף של כל התקשורים שלנו במשך השנה האחרונה כולה, העבודה כדאית. ממדי שלכם-הבין

  

 אמרו להם !דברו עם התאים שלכם בכל יום) 2. (חגגו את חייכם בכל מחיר) 1: (כל יום? התשובה הקצרה

לעולם אל תוציאו מפיכם מילים כלשהן ) 3. (בקול רם מהן התכניות שלכם לבריאות ולתהליך ההזדקנות שלכם
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אם אתם אומרים . יפעל על פיהן" הגוף שלכם"אלא אם אתם רוצים שצבא התאים המכונה , על עצמכם

הם כולם ?  יכולים לראותםהאם אתם. אזי כטריליון תאים יקבלו את המסר!" זה תמיד קורה לי: "בתסכול

בואו , אז יאללה לעבודה, הבוס אומר שהוא רוצה שהדברים האלה יקרו לו כל הזמן: "עורכים פגישה ואומרים

האנרגיה העוצמתית שלכם מגשימה את המציאות בהתבסס על , במילים אחרות!" נגרום לזה להתרחש שוב

אלוהים באמת יודע מה , האמינו או לא! כל העתאל תדברו . האזינו לרוח) 4. (מה שאתם אומרים וחושבים

ואינכם עוזבים , דמיינו שאתם נוטלים את ידו של העצמי הגבוה שלכם) 5. (אתם עוברים ומה אתם צריכים

  .אותה במשך כל היום

  

הם הייתה לך עקומת למידה לידע שיש ) 2(? האם הייתה לך ילדות) 1: (השאלות שלי הן, קריון היקר: שאלה

  ?האם אתה מתפתח ולומד גם כן? האם עברת תהליך התבגרות כפי שאנו עוברים בממד הזה) 3(? לך

  

כאשר אינכם . התכונות שלי זהות לשלכם. ניתן לתיאור-הנח לי לתאר משהו בלתי. לא ולא, לא: תשובה

, לכן; אין עבר או עתיד. לא הייתה כל התחלה. אתם חלק ממה שאתם מכנים אלוהים, נמצאים על הפלנטה

השיעורים שאתם לומדים עתה הם תהליך לתכלית שאינה . זמן ורעננה בו בזמן-המהות שלנו היא חסרת

העוטות הצבעוניים . הוא עבור היקום שלכם בממד הרביעי במסגרת הזמן שלכם בממד הרביעי". חינוך מלאכי"

סקים בכבוד הם עו. ויש לכם אלפים שכאלה, שאתם נושאים כישויות מלאכיות הם כגמול עבור שירות

אנו . והוא כולל את כל היש, הוא מושלם. ותמיד היה לנו, לכולנו יש את אותו מידע. לא בלמידה, ובביטוי

האמינו . כולנו זוכים בה, אם ישות אחת זוכה במודעות חדשה. ובכל התנסויות השלם, מלאים בחכמת השלם

הדואליות שהסכמתם לה . אינכם זוכריםכמובן ש) בדיחה של קריון(? אינכם זוכרים! אתם חלק מזה, או לא

אתם . אתם אלוהים. אתם משפחה. במסגרת המשימה שלכם על כדור הארץ מסתירה זאת מכם לחלוטין

  .נצחיים

  

את : משמע, יש לי קשר עם כמה אסטרולוגים טובים שאינם מכירים את המסרים שלכם, קריון היקר: שאלה

דומה שללא הבנה מסוימת בנוגע למדידות . טרולוגיותתנועת הרשת וכיצד היא משפיעה על הבחנות אס

האם אתה . כל עבודה אסטרולוגית תהיה בלתי מדויקת משמעותית, וחקירתן, הספציפיות של שינוי הרשת

אור שעובדים עם האסטרולוגיה שיכולים לתת לאלה מאתנו המתעניינים במדע -מכיר רשימה של עובדי

  . רתךתודה לך על עז. הזדמנות להתייעץ אתם

  

אסטרולוגים רבים , במקום זאת. פרטים בנוגע לתנועה הממשית של הרשת לא יעזרו, כפי שאמרנו: תשובה

שרואים כיצד עשר השנים האחרונות שינו את ההבחנות שלהם חייבים לעשות הצלבות מרובות של 

 והערכות זוהי השלמה מחודשת. אפשרויות כדי להצדיק או לערוך מחדש מציאות חדשה להבחנות שלהם

שלוש מעלות מלאות נערכו . הרמז שנתנו הוא שהשינוי העיקרי הוא בגודל הבית. מחודשת של המערכת

הרמז האחרון שניתן לכם לפני . וכמה גדלו, משמעות הדבר היא שבתים מסוימים הצטמצמו בגודלם. מחדש

  .זמן מה היה שהשינוי האנרגטי העיקרי קשור לצדק

  

ואתם מביטים בו ,  האינטרנט–ויש לכם את הכלי המושלם , רולוגים יפגשובהחלט רצוי שהאסט, התשובה

  . לכן התחילו להיפגש. ברגע זה

  

ולא , מה-נתתי כוונה וניסיתי לשנות את המציאות שלי בתחומים מסוימים בחיי זה זמן, קריון היקר: שאלה

ס על קריאת התקשורים בהתבס(אני בטוחה שאני משנה את המציאות שלי כהלכה . מתרחשים כל שינויים
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האם לאסטרולוגיה יש השפעה כלשהי , השאלה שלי אליך היא. אבל עכשיו אני מרגישה תקועה לגמרי, )שלך

  ?על התזמון של שינוי המציאות של האדם

  

או למצוא נשמה תאומה או , אם אני מנסה לשנות את המציאות שלי למציאות של שגשוג ושפע, לדוגמה

, ם דברים אלה לא מופיעים כהזדמנות במפה האסטרולוגית של האדם במשך כשנתייםא, ל וכדומה"לנסוע לחו

דבר לא יתרחש במשך השנתיים הבאות מכיוון , האם משמעות הדבר שעל ידי ניסיון לשנות את המציאות שלי

האם האסטרולוגיה ? שמבחינה אסטרולוגית זה לא יכול להתרחש עד אשר הכוכבים המתאימים יהיו במקומם

האם יש לנו כוח לבטל את ההיבט האסטרולוגי של ?  חזק יותר מהכוונה של האדם לשנות את המציאותכוח

  ?התזמון והשינוי

  

 היה שאתם יכולים לשכתב את התכונות האסטרולוגיות 1989המסר הראשון שלנו אליכם בשנת : תשובה

מאסטרים יכולים לעשות ... ריוןזהו המוטיב החוזר של ק. היה זהה) 2003(המסר האחרון שלנו אליכם ! שלכם

של כוח תכונות אסטרולוגיות הן הטבעות מגנטיות והטבעות . ועשו זאת פעמים רבות על הפלנטה, זאת

הן מתרחשות בעת הלידה והן חלק ממערכת של מערכי . א"ממדיים של הדנ-משיכה על החלקים הביןה

אף על פי שתמיד יהיה לכם את מזל .  אחריםואינטראקציות פוטנציאליות עם בני אדם, חוזי התחלה, אישיות

כוכבים בנסיגה לא . התגובות למערכת יכולות כעת להשתנות ולהתרכך, ואת תכונות האישיות, הלידה שלכם

הכוונה שלכם ... וכן, אינטראקציות ידועות מראש בין מזלות לא יהיו כה צפויות מראש עוד... ישפיעו עליכם

  !מכיוון שאתם מתכנתים מחדש את ההטבעות? כיצד.  ההטבעות הללויכולה לגמרי ולחלוטין לבטל את

  

אבל , מכיוון שאת קנית את כרטיס הכוונה שלך? מדוע דבר לא השתנה עבורך: בנוגע לשאלה האמיתית, כעת

את , כאשר הרכבת תגיע בסופו של דבר. עם התגשמות אמיתית, זהו כרטיס אמיתי. הרכבת לא הגיעה עדיין

יום אחד . כאלה הם הנתיבים השונים שבני אדם צועדים בהם! ב ולשאול כיצד להאט אותהעשויה לכתוב שו

מעט יותר זמן ... במקרה שלך. למחרת אתם מתחננים שהדברים יירגעו. אתם משוכנעים שדבר לא ישתנה

אולי ? מה לעשות בעת ההמתנה. מדובר בנתיב שלך. לא מדובר באסטרולוגיה. בתחנת הרכבת הוא כל שדרוש

ותתכונני לנוע דרכן כפי , אולי תצחקי בקול רם על המערכות שסביבך? תחגגי את העובדה שיש לך כרטיס

, וכיצד היא מחבקת אותך בכל בוקר, אולי תקדישי זמן ותחשבי על אהבת האלוהים. שמעולם לא עשית בעבר

  ?האתגר המיוחד שלך... אולי תאהבי את עצמך? אפילו אם אינך יודעת זאת

  

לעתים קרובות מתנהלת שיחה . יש לי שאלה שאני מרגיש שנמצאת אצלי מאז ומתמיד, ריון היקרק: שאלה

עשה משהו כדי : "קול אחד. השיחה שלי היא זו: בייחוד כאשר אני לא מרוצה ממצב מסוים בחיים, בראשי

יה סבלני ה: "הוא אומר. אז הקול האחר מתערב ומבטל את הקול הראשון" ואל תבזבז זמן, לשנות זאת מיד

כיצד אנו אמורים להשתמש ברצון ". והמתן עד אשר תקבל סימן של סנכרון שיגיד לך שהזמן מתאים לשינוי

כיצד ? או להאזין ללב ולנשמה, האם עלינו להקשיב למה שהמוח שלנו אומר לנו? החופשי בחיים הארציים

  ?וכיצד אדע איזו מחשבה מגיעה מהעצמי הגבוה שלי, נדע להבחין ביניהם

  

עשה : ובניגוד לכך, היה סבלני ובטח ברוח שלך, לדוגמה. דומה שיש סתירות רבות בלימוד הרוחני, בנוסף לכך

לבלות את חיי הרחק מהמרוץ , וחלק אחר, חצי ממני רוצה לזעזע את העולם ולהיות פעיל. והיה פעיל עכשיו

. ולהתעלות מעליה, ת חיים זוקשה להיות רק צופה בדילמ. המטורף במדיטציה ובהתבוננות שקטות באחרים

  . לעולם איני בטוח שאני מבין את זימוני החיים שלי כהלכה–בדרך כלל אני נע בין שני הקטבים הללו 
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התשובה מצויה במידע ! טוב יותר מכל אדם ששמעתי אי פעם" הדואליות"הרגע הגדרת את , אדם יקר: תשובה

הסכמה או -אין כל אי) 1(י האינטגרציה שבין השניים כך שזוה. שהתחלנו לדבר עליו וללמדו לפני יותר מעשור

היה פעיל בחיפוש שלך אחר ) 2(ו; החדשה שלך היא אלוהית כעת" ההתנסות הארצית"מכיוון ש, מאבק

צא החוצה ודחף את . הפסק לחכות למשהו שיתרחש: המשמעות היא זו? מה משמעות הדבר! הסינכרוניזציה

תמו הימים בהם היה עליכם להחליט האם לפעול ". שם בחוץ"זציה נמצאת הדלתות כדי לראות אם הסינכרוני

הוא , המסע הביתה, הספר החמישי של קריון. אבל פעלו בדרך אלוהית ועם מוח אלוהי, פעלו תמיד. או לחכות

  .לא הכל הוא כפי שהוא נראה. לכן תקשרתי אותו. התרשים לכך

  

יש לי שאלה בנוגע . תודה לך בעבור כל המידע. ריון שקראתיאני מתרגשת כל כך מספרי ק, קריון היקר: שאלה

 QRS, Quantum) [מערכת תהודה קוונטית(ק "לתרפיה מגנטית שהוצגה בפני לאחרונה המכונה מת

Resonance System[ , היוצרת שדה מגנטי פעיל תוך שימוש באנרגיה אלקטרומגנטית בעלת פעימות

באחד מספריך ? זו אחת מצורות הריפוי הבטוחות לשימוש עבורנוהאם . מוחלשות כדי להחזיר איזון לתאים

אודה לך על הדרכתך בנוגע . למיטב ידיעתי, וזוהי אחת מהן, הזכרת שצורות ריפוי שכאלה מפותחות בגרמניה

  .לשימוש בצורת ריפוי זו

  

כיוון שהיא מ, היא בטוחה". מגנטיות מעוצבת"צורת ריפוי זו היא חלוצה למה שאנו כינינו בשם : תשובה

צורת הפעימות אינה שולחת מסר מגנטי קבוע אל . וכן גם מכיוון שהיא מתוכננת לשם איזון, בצורת פעימות

היא כמעט כמו שעון מעורר . אלא מעניקה לתאים הזדמנות להחלים ולהתעורר על ידי הפעימה הבאה, התאים

פותה הוא התדר והסימטריות חלק מהסוד של תק". ברירה"המעניק למבנה התאי , של תהודה מגנטית

  .המתוזמנת של הפעימה

  

אך זקוק לעתים , ורוצה לפעול בשלמות, היא גם מעניקה תוקף להנחה הבסיסית שהגוף ירפא את עצמו

אך הריפוי , לכן מערכת של איזון היא לעתים קרובות מערכת המובילה לריפוי. קרובות להתאזן כדי שכך יקרה

  .יבוא מן האדם

  

התרבות הגרמנית כוננה . לכל תרבות יש משהו להציע. ים של צורת ריפוי זו הם בהשראה גרמניתהשורש... וכן

  . ויש לה היסטוריה של כמה ממכשירי הריפוי הטובים ביותר על הפלנטה, "של מכונות"את עצמה כתרבות 

  

הקשבתי ? קרותא'מה קורה לצ? מה בנוגע להשתלות איברים: השאלה שלי. אני מנורבגיה, קריון היקר: שאלה

מציין איזה בלגן יהיה כאשר בני האדם , לבד אחד, ואף אחד, )חלקם לא, חלקם בעלי ערך(לתקשורים רבים 

מה יקרה בצד שלך של הצעיף כאשר בני אדם משאירים איבר מסוים מאחור . ישחקו כך את תפקיד האלוהים

  .רים במקרה של תאונהיש מסעות תעמולה בארצי המבקשים מאנשים לתרום איב? כאשר הם מתים

  

רוח אינו נמצא בריק בכל הקשור לדברים מסוג /אלוהים. צא מהדרמה של כל הנושא הזה, אדם יקר: תשובה

האם אלוהים ברא זאת למעשה כדי שבני האדם יוכלו לעזור , באנרגיה החדשה הזאת, האם תהית מעודך. זה

, על הקרמה, אקרות שלך'עו בדרך כלשהי על הצייתכן שזה רגיל עבורך לחשוב שדברים אלה ישפי? לבני האדם

יש לכם רשות , באמצעות הטכנולוגיות החדשות שלכם שניתנו לכם על ידי אלוהים: הנה האמת. וכן הלאה

יש לכם רשות להשתמש בכוונה כדי לבטל את בעיות הדחייה ואפילו לארגן מחדש את . להציל חיים בדרך זו

והוא , זה חלק ממדע האנרגיה החדשה! זוהי מתנת חיים מופלאה. שאין זה טאבו במסע מקוד! התאים שלכם

  .זוכה לכבוד
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אל . הגוף שלכם יודע גם כן, ובאמצעות התקשורת התאית החדשה שלכם, אלוהים יודע בדיוק מה מתרחש

או , ואל תחשוב שאלוהים לא יהיה מרוצה בדרך כלשהי, תיקח את הדברים האלה למקום אליו אינם שייכים

איזו מתנה . השארת האיבר על כדור הארץ כאשר אתה מת היא שושלת מדהימה. א ידע מה מתרחששהגוף ל

המדע ניתן לכם ? חלק מגופם נשאר כדי להעניק חיים, כמה בני אדם יכולים לומר שכאשר הם מתו! לפלנטה

צריך זוהי מתנה שניתן ו. חיים בזמן הזה בהיסטוריה שלכם-למעשה כדי שתהיה לכם טכנולוגיה מצילת

  .להשתמש בה עם יושרה ואהבה רוחניות

  

האדם המעניק את הכליה מדבר אל האיבר ומברך את הסנכרון כך . נאמר שאדם מסוים זקוק לכליה או שימות

האיבר , לכן. ועשוי לעזור לפלנטה, אדם זה יכול אז להשפיע על אחרים. שיעניק חיים ארוכים יותר לאדם אחר

התאים עצמם של הכליה יודעים את . או טעות של מדע רע, החריגו בריאה א, הנתרם אינו תאונה של הטבע

המשתפים , היה זה הפוטנציאל של שני החיים כל העת? האם חשבתם על כך. החוזה שבין האנשים המעורבים

מביאה חיים והגשמת חוזה , הכליה מבורכת וניתנת בקדושה. פעולה עם המדע החדש והאנרגיות החדשות

  .לשני האנשים

  

הענקת איבר צריכה להיות אירוע . לכל אדם רצון חופשי בנוגע לכל הדברים? ובכל הנוגע לבקשה לתרום

  . לא בדרישה–הנחגג בכוונה , מקודש

  

וכן , האם תוכל לומר לי בבקשה האם אני רגיש מדי בנוגע לסלידתי מפני סרטי אימה, קריון היקר: שאלה

  ?ואו האם הם יכולים באמת להשפיע עלינ, הלאה

  

רוב הזמן הסיפורים . מה שנכנס למודעות תמיד מעובד באופן אישי. לא אינך רגיש יתר על המידה: תשובה

רוב בני האדם מסוגלים . המפחידים שלכם נתפסים כפנטזיה ולעתים קרובות אתם נהנים מההרפתקה שלהם

  .לפעמים השתיים מתערבבות, אולם. להפריד בין המציאות לבין הפנטזיה

  

אם סרט או ספר הם בעלי מאפיינים " הרגישו"השתמשו באינטואיציה שלכם ו? ו להבחין ביניהןאיך תדע

כוונת בורא . או האם הם ניסיון ממשי לשנות את ההכרה באמצעות פחד, המאפשרים ליהנות מההרפתקה

מן כאשר תשקיעו מעט ז? הנאה או פחד? בידור או הלם. הסרט היא לעתים קרובות המקום בו טמונה האמת

וגיל ההתפתחות של , כל אדם אינדיבידואל הוא שונה. האמת תצוץ בתוך הכרתכם בבהירות, בבחינה זו

כל מקרה הוא . והיא תדריך אתכם, לכן השתמשו ביכולת ההבחנה. ההכרה האנושית הצעירה הוא רגיש מאוד

  .  והתשובות יינתנו, לכן כבדו כל אחד באותה חריצות, שונה

  

המדבר על נושאים , המעט שקראתי, אף על פי שלא קראתי חומרים מטפיזיים רבים, קריון היקר: שאלה

, מהו תפקיד הסמים. אינו מזכיר או מעלה את נושא השימוש בסמים בחברה שלנו, ארציים רבים/אנושיים

איך אוכל להסביר הן לתלמידים והן למשתמשים כיצד ? ומדוע הם ממלאים תפקיד גדול שכזה בחברה שלנו

  ?)או לא(לבים בתוך התכנית הגדולה יותר של הדברים הם משת

  

. השימוש בסמים בכל חברה ממלא תפקיד אנרגטי הולם, כמו כל דבר אחר על הפלנטה שמשנה חיים: תשובה

יש לעתים קרובות ברירה של הענקת העוצמה של האדם לתשוקות , בכל תסריט טוב. יש המכנים זאת הממתן

  .זהו הסיפור הקלאסי. ראה נכון וטובאו ליושרה של מה שנ, הארציות
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, נכון, לכן. מה שאנו אומרים הוא שהמבחנים שלכם לעולם לא יהיו טובים אם הדברים הללו לא היו קיימים

הבחירה באור או בחושך מוכתמת לעתים . הם ממלאים חלק הולם ומתאים במעגל הבחירות של כדור הארץ

  .בות של הבחירהוהמורכ, כך הם פני הדברים. קרובות בתשוקה

  

אין כל . יש עוצמה הנגישה לפותרם, החדשות הטובות הן שלכל בחירה שבוראת חיים של התמכרות ועצב

האדם המרים את . פיתוי הניתן לאדם שאין לו גם פתרון בעל עוצמה שווה על גבי אותו מגש בחירה אלוהי

אז תתחילו להבין מדוע המבחן הוא . עצמו אל מחוץ לחשכה הוא האדם אשר יאיר אור בהיר יותר מן האחרים

  .כפי שהוא

  

שכן אדם . מבורכים הם בני האדם הבוראים במשותף ריפוי מהחומרים המשעבדים אותם ופוגעים בבריאותם

שכזה יהיה לעתים קרובות המגדלור אשר יוביל רבים אחרים לנמל בטוח של פתרון והשלמה בחיים של 

  . הרמוניה

  

ארוכים ושקופים למחצה , נחש-הם יצורים דמויי? -Rods יכול לספר לנו על המה אתה, קריון היקר: שאלה

. הם התגלו בצילומי וידאו בהילוך איטי ונמצאים בכל מקום על הפלנטה. בעלי כנפיים גליות משני הצדדים

  ?מהי תכליתם כאן ועכשיו? ממדיים שעמם אנו חולקים את הפלנטה-האם אלה הם היצורים הבין

  

? התכלית שלהם. ממדיים בכל הדברים-שעליהם דיברנו שמהווים רמז לחיים הבין" הצללים"ם ה! כן: תשובה

החיים הללו כאן כדי לאזן . כזו היא הדרך שבה הנסים מעובדים על ידי כל החומר! להגיב למודעות האנושית

  . ולשרת את המבחן האנושי כאן, את הפלנטה

  

כשניסיתי למצוא " לאיבוד"לא מזמן הלכתי . העבר באהבההשאלה שלי עוסקת בשינוי , קריון היקר: שאלה

נזכרתי , בעודי נוהג.  קילומטרים לערך בשדרה ראשית בעיר מגורי36ולבסוף נהגתי , מסעדה מסוימת עבור בני

 רובם עסקו ברגשות –לא כל הזיכרונות היו נעימים . כאשר גדלתי בשכונה זו, באירועים רבים שהתרחשו בחיי

כאשר הזיכרונות הללו צצו . או אותם רגשות אבודים ובודדים, בביטויים מיניים כואבים, דותנחיתות של היל

זכרתי שהעכשיו הוא כל שבאמת קיים ושאני יכול בוודאי לשלוח מסרים עוצמתיים של אהבה ותמיכה , ועלו

שאני הייתי אמרתי לבריאן הקטן שלי שהוא אינו לבד ו. לבריאן הקטן או הצעיר שחווה בעת אירועים אלה

  .עמו באהבה ושהכל יהיה בסדר

  

האם אני יכול לרפא את ? אפילו לעצמנו, "עתיד"או ל" עבר"האם אנו יכולים לשלוח אהבה ל? האם זה נכון

  ?האם יש לה את הפוטנציאל, אם אנו יכולים לשלוח אנרגיית אהבה זו? העבר על ידי שליחת אהבה מהעכשיו

  

כך בדיוק משוכתב . התיאור שלך הוא בדיוק מה שאנו מלמדים. כן. ודהתשובה שלי תהיה קצרה מא: תשובה

  .מבורך תהיה על שהענקת הסבר נפלא זה. העבר

  

מה אם אדם מאמין באמת ? האם תוכל לומר לי בבקשה מה אומר קריון על התאבדות, קריון היקר: שאלה

 לעזוב מישור ארצי זה ולחזור יסיכובתחושה של שמחה ל, שהוא סיים את חייו הפיזיים ורוצה באמת לעוזבם

  ?האם הוא מגיע לגיהינום? הביתה
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הנשמה היפהפייה שהסכימה לתת את פוטנציאל . התשובה היא לא. דיברנו על כך פעמים רבות: תשובה

ממש כמו האדם שצעד את כל הדרך עד למוות , האנרגיה הזה למשפחה מבורכת בשובה לצד האחר של הצעיף

  . בכך בדיוק מדובר. ל הבן הסורר בכתובים שלכםקראו את המשל ע. הטבעי

  

איזה תפקיד ממלא המוות באנרגיה ) 2(? כיצד אנו משחררים חולה אלצהיימר מסבלו) 1(, קריון היקר: שאלה

  ?החדשה

  

זהו . אבל הוא תמיד מגיב לאהבה, המוח האנושי עשוי להיות מבולבל וחולה מנטלית. אהבו אותו) 1: (תשובה

החזקת , הימצאותך לצדו באהבה, אפילו ללא זיכרון העבר שלו. הוא ינוחם,  אם הוא אינו לבד.חוק אוניברסלי

והוא ידע ברמה , אבל הוא ידע שהוא אינו לבד, אפשר שהוא לא ידע כלל מי מחזיק בידו. עושה נפלאות, ידו

  . מסוימת שהנחמה קיימת

  .ראו את השאלה הבאה

  

האם אנו מחליטים כיצד ומתי אנו עומדים למות לפני .  זה כבר זמן מהתהיתי בנוגע לעניין, קריון היקר: שאלה

שעה שאחרים מתים ממחלה או , האם זו הסיבה מדוע אנשים חיים חיים ארוכים ובריאים? שאנו באים לעולם

  ?האם זה קשור לגלגולים הקודמים שלנו? מתאונה בגיל צעיר

  

קשה . מעבר של אנרגיה והתחדשות של ביטוי ותו לאהמוות האנושי נתפס בצד הזה של הצעיף כ) 2: (תשובה

האם אתם יכולים כלל להתחיל ולהבין מדוע . סבל ואבל, המוות הוא כאב, שכן עבורכם, לכם להבין זאת

אפילו האדם עם הסכין , בכל הצגה". ההצגה שעל כדור הארץ"אנו רואים זאת כחלק מ? המערך הוא כפי שהוא

כל השחקנים יודעים שההרפתקה בהצגה אינה . גג עם שאר השחקניםבחזהו קם לאחר שהמסך יורד וחו

עד "היא משוחקת , לכן. המציאות שלכם גורסת שהחיים הם כל שיש, אך בהצגה שעל כדור הארץ. אמיתית

  .להוגנים... כדי להפוך את האתגר ואת המבחן, זה צריך להיות כך". הסוף

  

לפעמים הוא מיועד כדי לעזור לאדם אחר .  שלכם מתוכנן)המוות(לכולכם יש חוזה התחלתי שבו המעבר , כן

לכן זה יכול להיות חלק מהסכם בעל ). כמו האנרגיה העוצמתית שנוצרת בעקבות מותו של ילד או התאבדות(

לעתים קרובות הוא , וכן, כל מקרה הוא שונה. או פשוט פוטנציאל לעזוב כשמגיע הזמן, אנרגיה אדירה סביבו

  . גם הוא זמני לחלוטין וממתין לשכתובו. ות של גלגול קודםקשור לאיזון מהתנס

  

ילדי . האנרגיה החדשה מביאה שינוי למערכת החיים והמוות על כדור הארץ. כל זה משתנה במידה רבה

וכמו כן יש להם , מקרמה זו" נקיים"הם . האינדיגו באים לפלנטה ללא תכונות קרמתיות של גלגולים קודמים

והם נושאים מידע בנוגע להתנסויות מגלגולים קודמים , דיין יש להם קו חיים פוטנציאליע. מערך שונה מאוד

זהו ההבדל . אבל הם גם מודעים לכך שהם יכולים לשנות את אותו חוזה התחלתי, ואת החכמה של מה שלמדו

רגיה בן האנוש של האנ. הגדול ביותר בין בן האנוש של האנרגיה הישנה ובן האנוש של האנרגיה החדשה

הוא מנסה למעשה לפעול על פי המערך . ושדבר אינו יכול לשנותו, הישנה מרגיש בדרך כלשהי שהחוזה מוחלט

הוא יכול . הוא יודע טוב יותר? הילד. זהו מידע שרובכם חייבים להפנים עדיין! הזמני הראשוני עד ליעדו

 הוא מתוסכל כשאינכם רואים את .הוא מגיע מוכן לברוא ולהגשים? האם שמתם לב לגישה שלו! לעשות הכל

. או כשאתם מנסים לפעול על פי מערך ישן, או כשאתם מתפלשים במערכת ליניארית כלשהי, הפוטנציאלים

  .זה הכל חלק מתרחיש החיים האנושי החדש? האם שמתם לב
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י לסייע  ובראה אנרגיה כד–התכנית הישנה בראה חיים ומוות כמחזורים של מנוע קרמתי של שיעורים בעוד ש

הגיל , ובכלל זה את זמן המוות, המערכת החדשה מעודדת שכתוב חוזים.  כל זה מבוטל כעת–לכדור הארץ 

  . ומביא משמעות חדשה למוות באנרגיה החדשה, זהו שינוי מדהים. ואפילו את שיעור החיים

  

במהירות בזמנים אלה  שמספר גדול של בני אדם עשוי לעבור 1989אמרנו לכם בשנת : ישנה עובדה זו, כמו כן

מספרים אלה מתגשמים , בגלל מלחמה ומחלה. אתם רואים זאת כעת. כדי שהאנרגיה החדשה תוכל להתגשם

המשמעות היא שלרבים היה למעשה הסכם לעזוב בזמן הזה אם הפלנטה ? מה משמעות הדבר. במהירות

  .והתהליך החל, היא הצליחה. הצליחה להשיג שינוי בקצב הרטט

  

אנו נותנים לכם את , אף על פי שאתם עשויים להרגיש שזה עצוב מדי מכדי לחשוב על כך?  לכךמהי הסיבה

. צבע האינדיגו החדש של בני האדם יצליח טוב בהרבה על הפלנטה מאשר אלה בעלי האנרגיה הישנה: האמת

הביא שלום לכדור הדבר יסייע ל. רבים עוזבים מוקדם כדי לחזור מיד חזרה כבני אדם בעלי צבע האינדיגו, לכן

  .הארץ מהר יותר מכל דבר אחר

  

תהיתי , אולם. אני מאמינה שהיה אזכור של שינוי הגופים הפיזיים שלנו באמצעות כוונה, קריון היקר: שאלה

אני תוהה כיצד ]. חיוך[שתלים המכילים סיליקון ,  בייחוד–בנוגע להשפעה של ניתוחים קוסמטיים על האדם 

  .או אולי מפריעים להם, ועל השלבים הבאים בהתפתחות שלנוהם משפיעים על אנרגיה 

  

הכל . אין זה טאבו בעיני הרוח. בואו נעשה את זה? אז את מעונינת לדבר על יופי מיני וערך עצמי: תשובה

הניתן בעידן , חשבו על זה כעל כלי נוסף לבחירת החיים. חלק ממה שגורם לכם לעשות את מה שאתם עושים

  .רגיל-ובתרבות שבה אין זה בלתי, ך בוהטכנולוגיה התומ

  

אין כל טאבו , כמו כן. אין כל שיפוט רוחני בנוגע לשיפור המראה שלכם במטרה להשיג ערך עצמי גבוה יותר

מה זה מביא : התכונה הרוחנית היא זו, אולם). ראו בהמשך(ייתכן שיהיו השלכות ביולוגיות , אולם. בנוגע לכך

אם ? האם בראתם בחירה אשר תניע אתכם למקום שאליו לא התכוננתם? שלכם שאם לא כן לא היה מתרח

התשובות לשאלות הללו הן מגוונות ? האם זה עזר לערך העצמי שלכם? האם יש לכם פתרונות טובים, כן

  .מכיוון שכולן חלק ממה שאתם בוראים לעצמכם במסגרת הבחירה החופשית, אך כולן זוכות לכבוד, ומורכבות

  

זה לא נתפס כפגיעה בגוף . אין הבדל בין עניין זה לבין בחירת צבע ביגוד חדש או שינוי התספורת, עבור הרוח

דיברנו על כך שמין הוא אחת מהאנרגיות המכובדות ). כפי שכמה מכם מאמינים(קדושות -שלכם מסיבות לא

אך אם הוא . ש לרעהוכיצד יש לבני האדם יכול לבחור האם לכבד אותו או לעשות בו שימו, ביותר על הפלנטה

השיפור שתיארת הוא לחלוטין תפיסה . עם אהבה ושמחה במרכזה, הוא בורא את הקדושה עצמה, זוכה לכבוד

 פולחןואינו נתפס על ידי הרוח כיותר מאשר הפיכתך ליפה יותר עבור חברה שרוצה להשתתף ב, תרבותית

  .ההופעה הזה

  

כל דבר המוחדר לחללי הגוף שהוא זר למערכת : נה עצהה, מכיוון שהדבר משפיע על הביולוגיה שלך, אולם

, ברכי את החומר. הפכי את השינויים למקודשים, לכן. איזון-שלך יהיה בעל נטייה ליצור אנרגיה של חוסר

ותני לגוף רשות להרגיש שהוא שייך , דברי אליו בכל יום. ואמרי לו עד כמה תשתפר הרגשתך לאחר שיוסף

  .שלםהפכי אותו לחלק מה. לשם

  

  ?איזה מידע אני צריך לדעת יותר מכל, השאלה שאני רוצה לשאול היא, קריון היקר: שאלה
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ללא , הדבר שאתה צריך לדעת עכשיו הוא כיצד לברוא אנרגיה סביבך שתאזן אותך ושתביא לך שמחה: תשובה

יכול לשלוח האם אתה ? האם אתה יכול לראות את הדברים באור מקודש. קשר למה שקורה בחייך או בעולם

או האם אתה מתפלש בדרמה של ? ולאפשר בחירה חופשית, אור למקומות שם הוא דרוש יותר מכל

למד לראות את . ממדי בדברים אלה-הדבר הגדול ביותר שאתה לומד ברגע זה הוא להפוך בין? הפוליטיקה

 –זקוקים לו יותר מכל ואז התחל לעבוד ושלח אור למקומות על הפלנטה ה... את התמונה הגדולה... ההולמות

ללא דעה , שלח אליהם אור עם יושרה רוחנית. ומקומות המנהיגות והממשלה, אפריקה, המזרח התיכון

הענק להם בחירה טובה יותר לראות את הדברים שלא ראו מעולם קודם , האר את האזורים שלהם. קדומה

אל תשפוט . אל תנקוט עמדה. נמל הבטוחהיה כמו המגדלור הניצב על הסלע ומסייע לנווט את האוניות ל. לכן

  .הנח לרוח לעשות את היתר. פשוט החזק באור ועגן. את מערכת האמונה של האניות
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        I חלק  חלק  חלק  חלק ––––תפיסות המאסטר תפיסות המאסטר תפיסות המאסטר תפיסות המאסטר 

  תקשור חי מאת קריון

  באמצעות לי קרול

  2003,  בספטמבר9

  סמדר ברגמ: מאנגלית

  

. . . .  במסגרת השייט השנתי הרביעי של קריון במסגרת השייט השנתי הרביעי של קריון במסגרת השייט השנתי הרביעי של קריון במסגרת השייט השנתי הרביעי של קריוןNorwegian Starשעשועים שעשועים שעשועים שעשועים תקשור חי זה הוגש על גבי ספינת התקשור חי זה הוגש על גבי ספינת התקשור חי זה הוגש על גבי ספינת התקשור חי זה הוגש על גבי ספינת ה

דרומה מקו המשווה אל איי דרומה מקו המשווה אל איי דרומה מקו המשווה אל איי דרומה מקו המשווה אל איי , , , , בדרך מאיי הוואיבדרך מאיי הוואיבדרך מאיי הוואיבדרך מאיי הוואי] ] ] ] מהירות גבוהה למדימהירות גבוהה למדימהירות גבוהה למדימהירות גבוהה למדי[[[[ קשרים  קשרים  קשרים  קשרים 23232323----הספינה שטה במהירות של כהספינה שטה במהירות של כהספינה שטה במהירות של כהספינה שטה במהירות של כ

, , , , 12121212התקשור הוגש בחדר המפגשים שבסיפון התקשור הוגש בחדר המפגשים שבסיפון התקשור הוגש בחדר המפגשים שבסיפון התקשור הוגש בחדר המפגשים שבסיפון . . . . קבוצת איים קטנה המהווה חלק מרפובליקת קיריבטיקבוצת איים קטנה המהווה חלק מרפובליקת קיריבטיקבוצת איים קטנה המהווה חלק מרפובליקת קיריבטיקבוצת איים קטנה המהווה חלק מרפובליקת קיריבטי, , , , פנינגפנינגפנינגפנינג

לא הייתה כל לא הייתה כל לא הייתה כל לא הייתה כל . . . . החדר כלל חלונות זכוכית מהרצפה ועד לתקרה שצפו אל האוקיינוסהחדר כלל חלונות זכוכית מהרצפה ועד לתקרה שצפו אל האוקיינוסהחדר כלל חלונות זכוכית מהרצפה ועד לתקרה שצפו אל האוקיינוסהחדר כלל חלונות זכוכית מהרצפה ועד לתקרה שצפו אל האוקיינוס. . . . מעל למיםמעל למיםמעל למיםמעל למיםכשמונה קומות כשמונה קומות כשמונה קומות כשמונה קומות 

אופק ישר אופק ישר אופק ישר אופק ישר ----והאוקיינוס הרגוע יצר קווהאוקיינוס הרגוע יצר קווהאוקיינוס הרגוע יצר קווהאוקיינוס הרגוע יצר קו, , , , הים היה בהיר כשמשהים היה בהיר כשמשהים היה בהיר כשמשהים היה בהיר כשמש. . . . רק נפלאותו של האוקיינוס השקטרק נפלאותו של האוקיינוס השקטרק נפלאותו של האוקיינוס השקטרק נפלאותו של האוקיינוס השקט, , , , יבשה באופקיבשה באופקיבשה באופקיבשה באופק

ודומה ודומה ודומה ודומה , , , , """"יםיםיםיםמחייכמחייכמחייכמחייכ"""", , , , הדולפינים רקדו בקדמת החרטוםהדולפינים רקדו בקדמת החרטוםהדולפינים רקדו בקדמת החרטוםהדולפינים רקדו בקדמת החרטום, , , , הספינה שטה בדרכה דרומההספינה שטה בדרכה דרומההספינה שטה בדרכה דרומההספינה שטה בדרכה דרומה. . . . שהיה סוריאליסטי כמעטשהיה סוריאליסטי כמעטשהיה סוריאליסטי כמעטשהיה סוריאליסטי כמעט

        ....היה שהם יודעים מה אנו עומדים לעשותהיה שהם יודעים מה אנו עומדים לעשותהיה שהם יודעים מה אנו עומדים לעשותהיה שהם יודעים מה אנו עומדים לעשות

  

  

  .אני קריון מהשירות המגנטי, יקירים, ברכות

  

, לכן. בכך מתמקדת גם ההוראה שלנו. המיקוד של עידן חדש זה הוא הגילוי של האלוהות שבתוך בן האנוש

לכן הניחו .  בכםהוא, המכונה קריון, המיקוד של מורה זה היושב למולכם, בכיסאות בהם אתם יושבים

הניחו . להתחיל בעבודתן, ששהו כאן ימים ושלא עלו על הספינה כפי שאתם עליתם, לישויות שהבאתי עמי

תבינו שזה אכן , אולי, אז. אבל בדרכים שתוכלו לחוש או להריח, להן להתחיל להראות את עצמן בדרכים רבות

  .ממדי-ף הביןזמן שבו בן האנוש נוגע בפיסה ובחלק של הצד האחר של הצעי

  

אנו מודעים היטב מאוד . ומודעים מאוד לאנושיות שלכם, אנו משפחה, אף על פי שאנו איננו בני אנוש

, ולכן הפמליה מגיעה לכאן. אתכם" אחד"שאנו מרגישים שאנו , למה שאתם חווים עכשיו, לביולוגיה שלכם

  .המאזין כאחדעבור הקורא ו... ועבור היושב לצדכם, אנרגיה שהיא מיוחדת עבורכם

  

. ידועים לנו, שאתם אינכם רואים עדיין, "שמתבשלים", כל הדברים שסובבים אתכם. אנו יודעים הכל

אתם קוראים בשם , בני אנוש יקרים, ולכך. אך עדיין לא עבורכם, הפוטנציאלים שלכם הם מציאות עבורנו

-שהופכת את הנבואה לבלתי, ןזו מפה שאתם יכולים לשנות כהרף עי. ממדית המשתנה-מפת הדרכים הבין

  .אפשרית ואת פרספקטיבת החיים שלכם למעניינת כל כך כרגע

  

אתם יושבים ! אם היה לכם מושג מה מתרחש על האדמה שמתחתיהם, הו? נכון, הגלים מחליקים מתחתינו

אך דברים רבים כל כך מתרחשים מתחתינו , מביטים במים המכסים את המעמקים, כאן במקום גבוה מאוד

  . המכינים את הבמה לפלנטה בזמן אחר, הקשורים אליכם

  

שהוביל , בן הוואי, "הסבא"מדבר על [העניק לכם מידע לאחרונה , שהשושלת שלו אדירה, המאסטר מאקוה

השושלת שלו היא שושלת של ]. את הקבוצה של קריון במסע מקודש באי הגדול של הוואי יום קודם

אתם . ואת נפלאות אבות אבותיו, ע את הסודות הגדולים של בני עמוהוא יוד. ספיריטואליסט והיסטוריון

אך מאקוה ". מה שהם עשו, מה שהם אמרו, כלפי הגזע שלו' משוחדת'הגישה של מאקוה , כן: "עשויים לומר
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המכונים , אלה שהם רוחניים השייכים לעמו. הוא מבין את האמיתות הגדולות של כדור הארץ. 'משוחד'אינו 

אלא כמעט , הם מבינים שהאמיתות שלהם אינן דומות, כאשר הם מתכנסים. דעים אותן גם כןיו, "סבים"

  .זהות

  

: וכך היה שמאקוה גם שאל אתכם את השאלה. דיבר אתכם על למוריה, בן הוואי, הפולינזי, וכך היה שמאקוה

מאסטר מאקוה מה שה? מי אתם? של כל ההוראה הרוחנית של אתמול, נכון, זו הייתה השאלה" ?מי אתם"

? האם ייתכן שהשושלת הרוחנית שלכם דומה לחלוטין לשלו. ביקש מכם לעשות הוא להתעלות מעל לעצמכם

האם אתם מבינים שהעבר הוא ההווה ? אלא מי הייתם, האם אתם מבינים שהשאלה שלו היא לא רק מי אתם

  ?כעת

  

החלקים , ]הוואי[ מעל לאוקיינוס מה הרגשתם כשהנחתם לראשונה את כף רגליכם על האיים הללו הבולטים

כאשר מאקוה הציג אתכם בפני אבות אבותיו ? האם חשתם באנרגיה? שמעולם לא שקעו כמו שאר למוריה

מאקוה הזמין אתכם להבין שאתם ? האם חשתם באהבה שלו? האם חשתם בהתרגשות, בקצה הר הגעש

אם אתם יכולים לתפוס את עומק ה? האם הבנתם זאת! עשויים למעשה להיות חלק מהשושלת שלו עצמו

  ?שאתם צעדתם למעשה על חלק מלמוריה שקיים עדיין כפי שהיה קיים כפסגת הר בזמנים עברו, המידע

  

הוא רואה אתכם כמשפחה . כפי שעושים מאסטרים רבים, מאקוה רואה כל זאת בפרספקטיבה אחת, כמאסטר

הוא מבקש מכם למעשה . פילו ההיסטוריה שלוא, במסגרת טווח ההיסטוריה, ומזמין אתכם לבחון מי הייתם

  . לזכור את למוריה

  

השותף שלי ציין בפניכם שאין קרקוע בעת השייט על . להוראה של היום, הלא כן, וכך הבמה מוכנה

רק מכיוון שאתם שטים על פני , אולם. אין קשר לכדור הארץ בשעה שאתם שטים על פני הגלים. האוקיינוס

בנוגע . אתם פשוט מרחפים מעליה. אין זה אומר שאינכם יכולים להתקשר אליה, רהאדמה עליה רקדתם בעב

במשך [אתם תקבלו מידע במשך השבוע . הרשו לי לומר לכם משהו בנוגע למה שמתרחש בתוכה, לקרקע

אך ]. אן טובר'ג[ושותפתו של שותפי תיתן לכם אותו , מידע זה הנו ייחודי. בנוגע לרשת הקריסטל] השייט

יש כמה דברים אחרים שחייבים להתרחש ,  על הדברים שאמרנו לכם שכבר מתרחשים על פלנטה זובהתבסס

  .גם כן

  

אמרנו לכם שהרשת הבאה . 2002נתנו לכם מידע שהרשת המגנטית סיימה את ההתאמות שלה בסוף שנת 

ע בנוגע נתנו לכם מיד. רשת הקריסטל, של עפר כדור הארץ, שתתחיל בהתאמות היא הרשת של כדור הארץ

 הרשת השניה מתוך שלוש שעל פני –כגון רשת האור , ואפילו כמה מהשמות בהם הייתה ידועה, לבריאתה

ורשת אשר מקיימת , שהיא כוח, אמרנו לכם שהרשת השלישית היא רשת המודעות האנושית. כדור הארץ

אם תרצו , תותהשלוש מהוות פירמידה של רש. בעת שכולן נעות, זמנית-ממשק עם השתיים האחרות בו

  .להביט בצורה

  

נתנו לכם כמה מילים שמעולם לא שמעתם . אז נתנו לכם מידע בנוגע לאלה שסייעו לברוא את רשת הקריסטל

אלא , הזהרנו אתכם לא לקחת מילים אלה ולברוא באמצעותן חזון של המיתולוגיה שלכם. מקריון קודם לכן

 על אנרגיית –סיפרנו לכם על בוראי רשת הקריסטל . לקחת אותם כפי שהן ועל פי המשמעות הרוחנית שלהן

זוהי אצולת הבריאה וקסם . לא. החיה ההורסת,  לא הדרקון המיתולוגי שבהיסטוריה שלכם–ואצולת הדרקון 

אמרנו לכם גם מה מתרחש . אז אמרנו לכם שאנרגיית הדרקון שבה ומתעוררת. אנרגיית הדרקון, הבריאה
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, הן מבחינה רוחנית והן מבחינה פיזית, אים את מבנה הקריסטל עצמו שאתם רו–בקשר לרשת הקריסטל 

  . זה מה שאמרנו לכם. המשוכתב על גבי הפלנטה

  

קריסטלים מאחסנים . אלה מכם שמבינים קריסטלים יבינו שיש שם אופן של אחסון, אפילו ברמה הבסיסית

אפילו השבכה . ות ומחזורים ספר–הם שפת הרוח , המסודרים כהלכה, תדרים. ותדרים הם שפה, תדרים

והבוראים , אנרגיית הדרקון מתעוררת: מכיוון שזה מידע חדש, לכן שימו לב. הקוסמית בנויה לחלוטין מתדרים

אתם משכתבים את המידע המאוחסן במבנה . של רשת הקריסטל מתחילים לשנות אותה בסיוע האנושות

  . אתם משכתבים את ההיסטוריה של הפלנטה. אל. אולי, הוראות? מה אתם משכתבים. הקריסטל של הפלנטה

  

אתם יצורים . כפי שאתם תופסים אותו, אין כל זמן, בממדיות שאינה שלישית או רביעית או אפילו חמישית

, אתם מתחילים בתהליך שקשה להסבירו למי מכם, בתוך רשת הקריסטל. כל אחד ואחד, מלאכים, ממדיים-בין

זוהי . אתם משכתבים את מה שהתרחש על כדור הארץ. ה הזמן הליניארישכן הוא נמצא מחוץ לתחום של מבנ

  .באנרגיה חדשה, פלנטה חדשה

  

ההיסטוריה של הפלנטה מרוצפת ! קרה, מה שקרה. עכשיו אני לא מבין, קריון, ובכן: "יש שעשויים לומר

, ה עם רשת הקריסטלאין זה משנה מה תעש! זו היסטוריה. אינך יכול לשנות זאת. תרבויות, כובשים, מלחמות

אינכם יכולים לשנות את העובדות של מה . נכון". אתה לא יכול לשנות אותה. כל ההיסטוריה הזאת תישאר

מידע . היום" חיה"ש, א הסובבת את העבר"אבל אתם יכולים לשנות את כל היסטוריית הדנ, שהתרחש בפיזי

אתם משכתבים את ההיסטוריה של . עשותבדרך בה נהג ל" רובדי ההיסטוריה"א יחדל להגיב ל"זה של הדנ

כדי להגיע באמת למיקוד . שלכם" החי"היא העבר , במציאות, אשר, הרשת החיה המכונה מודעות האנושות

 13מקום שסיפרנו לכם עליו לפני , יהיה עליכם לבקר מקום מסוים שהוא מקודש על הפלנטה, של שכתוב זה

  . שנים

  

אתם תמצאו , ]המציאות שלכם[בממד הרביעי , ובמערה זו. ת הבריאההמכונה מער, מערה אמיתית, יש מערה

היא מוגנת . כפי שאמרנו לכם בעבר, מערה זו לא תתגלה לעולם.  קריסטלים רבים–אנרגיית קריסטל פיזית 

נכון ? נכון שזו מערה אדירה: "אלה שמחוץ לעולם הרוחני יביטו בה ויאמרו, אך אם היא תיראה. מפני גילוי

מלאה , אך היא דומה מאוד לחדר זה. זה כל מה שהם יראו" ?כל הקריסטלים האלה... רגיל-ך בלתישזה כל כ

מערת . אך שאתם יכולים להרגיש ולחוש, שהמציאות הישנה שלכם אינה יכולה לראות, ממדיות-בישויות בין

הלותם הלוך היא מערכת מורכבת של התנ. הבריאה היא כמו הרשומות האקשיות של האנושות על כדור הארץ

אל כוכב הבחירה החופשית , מכל הגלקסיות אל הגלקסיה הזאת, המכונים בני אנוש, ושוב של כל המלאכים

בכך עוסק .  המשען של ההחלטה בנוגע לעתיד חלקים מסוימים של היקוםנקודתהפלנטה שלכם היא . היחיד

  .העולם שלכם

  

אם יכולתם , הו. הרבה נכנסים ויוצאים! ילהמערה הזאת היא מקום פע, כפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם

הרשו לי לומר לכם !  ומי הם היו–לראות את התיעודים הנכתבים אל תוך הקריסטלים של ילדי האינדיגו 

בייחוד אם אתם מכירים את , קשה לכם להבין זאת. בחוויית האינדיגו" טירונים"יש מעט מאוד . משהו

אבל הרשו לי לומר רק . מות בני האדם הנולדים על כדור הארץהדינמיקות של הספרות הגיאומטריות ואת כ

  .שרוב ילדי האינדיגו שנולדים היום הם בעלי היסטוריה על הפלנטה

  

מה לדעתכם מתרחש בתוך הרשומות האקשיות שבעבר כדור הארץ אשר : כעת הרשו לי לשאול אתכם שאלה

מה קורה ? נכון, אנחנו הופכים אזוטריים, הא? מאפשר לחוויית האינדיגו להיכתב אל תוך הקריסטלים הללו
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האם ? כאשר אתם עוזבים את הפלנטה הזאת וחוזרים לתיעוד בעל אנרגיה מסוימת השוכן במערכת הבריאה

יש מערכת יחסים ? א שלכם מוטבעות עליהם בעת שאתם באים והולכים"אתם מודעים לכך שתכונות הדנ

והאחרת היא ,  אחת היא אחסון העותק הראשי של הכל.א שלכם"משמעותית בין הרשומות האקשיות והדנ

  . האחסון העכשווי של החלק הפעיל

  

במסגרת . הקריסטלים של הרשומות האקשיות מוטענים באנרגיית הדרקון. הרשו לי לומר לכם מה קורה

זה הסוד שמאחורי השכתוב של המודעות . שכתוב רשת הקריסטל מתרחש שכתוב של הרשומות האקשיות

ושינוי משמעותי ] אצולת הדרקון[מוטמעת בכם אצולה .  בעת שהיא משתנה על הפלנטה ברגע זההאנושית

השכתוב ישנה למעשה את ההשקפות שלכם בנוגע . במערכת היחסים שלכם כלפי ההיסטוריה על הפלנטה

 האם? האם הייתה זו דרמה או שמא היה זה שיעור. לא את ההיסטוריה הממשית של מה שאירע, למה שאירע

האם זה ? או מודל של מה שאל לכם לעשות, האם זה בורא כעס ושנאה? היה זה חלק מתכנית או תהו ובהו

האם אתם מבינים מה המשמעות האמיתית של ? האם הפעולה היא נקמה או פתרון, ואם כן? מחייב פעולה

  . זה מתרחש עכשיו בתוך ההיכלים המקודשים של המערה הזאת? "שכתוב"ה

  

        מאסטריותמאסטריותמאסטריותמאסטריות

  

מה ]. masterhood" [המאסטריות"מסרנו לכם תקשור אחר תקשור בנושא . יו בואו נהיה מעשיים יותרעכש

אלא מה , או ישות מלאכית אחרת, לא מה קריון רואה? שלו או שלה" עיני ההתעלות"רואה המאסטר מבעד ל

  ?בן האנוש בעל אנרגיית ההתעלות רואה ומרגיש

  

בני האנוש של , אלה אתם, במקום זה. לא. שאתם קוראים עליהםהמאסטרים האלה אינם המאסטרים הישנים 

א ושלומדים הכל על ההתעלות בעת "אלה שהפעילו את הרובד השלישי של הדנ, זמנכם שהפכו למאסטרים

מהן התפיסות בנושאים שהם רגילים ושכיחים , מבעד לעיניהם? מה הם חווים. הישארותם על הפלנטה

מחשבות : באמצעות עיני ההתעלות"מהוראה בת שני חלקים המכונה זה יהיה החלק הראשון ? עבורכם

תוכלו לראות את ההבדל בין מחשבה של האנרגיה הישנה ומחשבה של , וכאשר היא תסתיים". רגילות

  .בואו נדבר על הסעיף הראשון. יש שבעה סעיפים. ולאן כל זה הולך ומה מתרחש, האנרגיה החדשה

  

  אלוהים. 1

  

זה עשוי להיות ? מה חושב המאסטר האנושי כאשר הוא אומר את המילה אלוהים, תמבעד לעיני ההתעלו

המאסטר האנושי מבין את ההבדל בין התפיסה האנושית הישנה , אתם מבינים. שונה מכפי שאתם חושבים

אתם תמצאו את מהות . אלוהים אינו מבודד למערכת מעשה ידי בני האנוש. ובין האנרגיה של האמת

אתם תמצאו את אהבת האלוהים בכל תא ביולוגי בגוף .  כל אטום של כל מולקולה בקיוםהאלוהים במרכז

לא ניתן . אלוהים אינו ניתן להגדרה. שאלוהים הוא" חושבים"אלוהים אינו מבודד במה שבני האדם . האנושי

 המיקוד של. לא ניתן להכניס את אלוהים לשושלת בודדת אחת. להכניס את אלוהים למערך של כללים

  . לא ניתן למדר אותו. הוא אינו דוקטורינה. הוא אינו היסטוריה. אלוהים הוא בן האנוש

  

המאסטר רואה , אלוהים הוא כל זאת. המאסטר מאוהב בכל האנושות, לכן כאשר המאסטר חושב על אלוהים

ותה את תפיסה זו שונה במידה רבה מההגדרה שבני האדם ניסו להגדיר באמצע. וחש וחווה אותו ללא שיפוט

להעריץ , לארגן אותו, לכנותו בשם, להפכו לשיטה, למדר, בני האדם ניסו להסביר. האלוהים מאז ומתמיד
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והם אומרים שלאחרים , שכן כל קבוצה טוענת שלהם ההגדרה? נכון, ואף אחד מהדברים הללו לא עבד. אותה

  .חלקם אף הורגים אלה את אלה בשם האלוהים. אין הגדרה

  

עצם המחשבה בוראת שלוות נפש אצל . עם חיוך רחב ורואה את אלוהים בכל הדברים, קטהמאסטר יושב בש

המערכות והדוקטורינות האנושיות מתגמדות בהשוואה לנפלאות של . המבין מהו אלוהים ומהו לא, המאסטר

, מנהיגים דתיים על הפלנטה שטוענים לבעלות על אלוהים: ויש כאן בדיחה קוסמית. מה שהמאסטר רואה

אפילו בקופסאות הממודרות ובדוקטורינות הרבות , שכן הריפויים מתרחשים! עתים קרובות צודקיםל

אפילו בתוך המערכות , והאהבה של אלוהים קיימת שם, הריפויים מתרחשים, נכון. הרבות של הדת" פנים"וב

איזה שם מעניקים לו אין זה משנה , מכיוון שאלוהים נמצא בכל, אתם מבינים. שהן מוגבלות ומנוגדות זו לזו

. הם קוראים לאלוהות הנמצאת בתוך כל תא ותא, כאשר בני האדם קוראים לאלוהים. ארגון או דת כלשהם

המאסטר צוחק משמחה בידיעה שאלוהים . לא בבניינים, במקום בו נמצאים בני האנוש... שם נמצא האלוהים

  .לםהמשמעות היא גם שאף בן אנוש אינו לבד לעו. נמצא בבן האנוש

  

  רשע. 2

  

היושב ומכיל , מבעד לעיני המאסטר המתעלה? מה רואה המאסטר כאשר אתם אומרים את המילה רשע

זה מידע שנתנו בפעם האחרונה שנפגשנו ? מה חושב המאסטר על רשע, וחושב ומודט על המילים והתפיסות

  . עליכם לשמוע אותו שוב ושוב. אבל אנו ניתן אותו לכם שנית, אתכם

  

. הן רוצות את מודעותכם. הקנו לכם את הדעה שהישויות הסובבות אתכם מתחרות על נשמתכם, בני אדם

ובהסתמך על מה שאתם מחליטים לעשות עם הרצון , לימדו אתכם שישנן ישויות מרושעות וישויות אלוהיות

דים בין מתנדנ, יושבים על הנדנדה, הנה אתם. או השדים או המלאכים. אחד מהצדדים מנצח, החופשי שלכם

לכן עדיף להתחבר לצד זה או אחר כדי שיהיה . ולכם אין, לכל אחד מהצדדים יש כוח, ככל הנראה. השניים

  . כמה כינו מצב זה בשם דואליות. לכם כיוון כלשהו

  

שאירע אי פעם על , הדבר החשוך ביותר שאתם יכולים לדמיין. אומר לכם את האמת! זו מיתולוגיה, יקירים

המקום . נברא במשותף והוגשם על ידי בני האדם, או שניתן להעלותו על הדעת, רחשאו שמת, הפלנטה

רשע הוא מה שנברא על ידי בן . והחשוך ביותר אינו חשוך יותר מאשר מוחו של בן האנוש, המרושע ביותר

הם יכולים . בני האדם הם עוצמתיים. לא על ידי ישות אחרת שנשלחה לכדור הארץ ללכוד אתכם, האנוש

זה קיים בתוך בני . זה מסביר את מה שאתם מכנים בשם קסם שחור. גשים את החושך כמו גם את האורלה

כדי ] משמעות הדבר שהיקום מגיב בכל מקרה[המשתמשים בכוחות האלוהות שלהם , למרבה הפלא, האנוש

  .ותמיד הייתה, זוהי הבחירה החופשית של בני האדם. לברוא רשע

  

האור הבהיר , הדבר השמימי ביותר שאתם יכולים לדמיין על הפלנטה. צד האחרכעת הרשו לי לתת לכם את ה

מה שאנו אומרים לכם הוא . שוכנת בתוך בני האנוש, האהבה הגדולה ביותר בהיסטוריה של האנושות, ביותר

זה מה . שוכנים בתוך מבנה עוצמה ובהישג ידו של כל בן אנוש על הפלנטה, המלאך והרשע, שהחושך והאור

המאסטר אינו מפחד לעמוד בפנטגרם . והמאסטר יודע זאת. ו מלמדים ומה שאמרנו לכם למן ההתחלהשאנ

אין כל כוחות מרושעים היכולים ללכוד . שכן הוא יודע שאין דבר מלבד בן האנוש, של המרושע מכל הטקסים

  .רק הצד האפל של בן האנוש. אותו ולשאתו למקום כלשהו
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מה ? לומר שאתם נעים לכיוון האור, נכון, זה נשמע נדוש. המצב מתהפך: דעמה נוסף שהמאסטר יו-הנה דבר

 בין עפר כדור הארץ מהדהדוכאשר אתם מודדים את התדר ה. זה רטט גבוה יותר עכשיו? עוד נוכל לומר לכם

. אתם תקבלו מדידה גאולוגית שכמעט והוכפלה בעשר השנים האחרונות, ]תהודת שומאן [יונוספירהוקצה ה

המאסטר . כדור הארץ מגיב פיזית לעוצמת אור הנבראת בתוך המודעות האנושית של הפלטנה?  אומרמה זה

, המאסטר אינו מפחד. הוא מבין שזה מה שבן האנוש ברא, ולכן כאשר הוא שומע את המילה רשע, יודע זאת

  .שהוא בוראושהוא בעל שליטה במה , שכן המאסטר מבין גם שבן האנוש מסוגל אפוא לנהל את שהוא בורא

  

כאשר אתם עומדים בחדר . והחושך סביל, שוב אנו אומרים לכם שהאור הוא פעיל, פשוט ככל שזה נשמע

וזה מה , הוא משתנה, במקום זה. החושך אינו זורם החוצה והולך למקום אחר, חשוך ומדליקים את האור

לא צבאות של שדים , תהאיזון בין החושך והאור הוא מדד של המודעות האנושי. שהתרחש על הפלנטה

משמעות הדבר היא שלאנושות שליטה על כל שהוא . כפי שאולי סיפרו לכם, ומלאכים הנלחמים אלה באלה

  .אל תזדעזעו אם יספוג ביקורת. זהו מסר מעצים. מרושע וכל שהוא אלוהי גם יחד

  

  מוות. 3

  

מהי תפיסתו של . מים רבות בעברשכן דנו בו פע, סעיף שלוש הוא סעיף משמעותי מאוד ואנו לא נתעכב עליו

ראינו . נגענו בנושא זה בעבודתנו בחודש שעבר? לגבי המוות האנושי, מבעד לעיני ההתעלות, המאסטר

  . בנוגע למוות, רובד ההתעלות, ותיארנו באוזניכם מה המאסטר עושה עם הרובד השלישי

  

כולכם נועדתם למצוא את ניצוץ . הכולכם נועדתם לחיות בשלום ובשלווה על פני האדמ, בני אנוש יקרים

המוות הולם במסגרת ? האם ידעתם שעליכם להחליט באופן פעיל שלא לעשות זאת. האהבה באדם אחר

אפילו מקרי המוות שאתם , כל מוות הוא הולם. ואיננו צריכים לומר לכם זאת, האיזון של התכנית הגדולה

  .שכן המאסטר יודע אותה, נה הגדולה יותרהרשו לי לתת לכם שוב את התמו. סבורים שאינם הולמים

  

המעניקים פוטנציאלים למחזור רוחני על כדור הארץ הזה המכונה , קיימים הסכמים מורכבים ביותר בין כולכם

, מוות, שמתרחש במחזור חיים, מחזור זה הוא בין ממדי ורחב יותר מכפי שתוכלו לתאר. החיים האנושיים

מכיוון שהיא ? הסיבה. הי מערכת מורכבת ומעמיקה במידה שתדהים אתכםזו. לידה מחדש וחיים פעם נוספת

היא . אבל התכנון אינו ליניארי, החיים שלכם ליניאריים. ומכיוון שהיא אינה ליניארית, בכם קבוצה" רואה"

האם שקלתם מעודכם . ובמסגרת הדינמיקות של רצון חופשי, עוסקת גם בחיים ובמוות של אחרים סביבכם

למה ", עליכם לשאול, למעשה! חוזה-מה אם זהו רב? המיועד רק עבורכם" קיימא-חוזה בר"לא קיים שייתכן ש

  ?"'עבורכם'הכוונה ב

  

האם זה ? מיהו העצמי הגבוה יותר? אם יש לכם עצמי גבוה יותר, איך תוכלו להיות! לא כאן לחלוטין" אתם"

הוא ? נכון, אזי אינכם שלמים, והוא אינו כאן, אם זהו חלק ממשי מכם? או לא, "עצמי"האם זה ? או לא, אתם

הדבר פותח עבורכם . אינכם כאן לחלוטין, למעשה, לכן? האם חשבתם על כך. נמצא בצד האחר של הצעיף

  !שעשויה למעשה להיות במקומות רבים, )יותר משניים(דלת להבנה שייתכן שאתם גם קבוצה רוחנית 

  

איך אתם חושבים , שאם לא כן. בוהים של בני אדם אחריםהעצמי הגבוה של כל אדם קשור עם עצמיים ג

בכל פעם שאתם משנים את . אתם יודעים, אינכם בוראים במשותף בריק? יכלה הבריאה המשותפת לעבוד

בכל פעם שאתם משנים . אתם מקיימים ממשק עם המציאות של מישהו אחר, המציאות שלכם ובוראים מצב

אז איזה סוג של רצון חופשי יש לאנושות אם מעטים יכולים .  אתכםאתם משפיעים על הסובבים, מצב שלכם
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דברים רבים מתרחשים מחוץ למה שאתם הייתם מכנים בשם המודעות ? להניע את האנרגיה עבור הרבים

  .  הוא אחד מהם– או הפוטנציאל למוות –והמוות , שלכם

  

או אם אתם ] אולי, תאונה[ בטרם עת בין אם אתם חשים שזה קרה, אין זה משנה את מי איבדתם על הפלנטה

מה שנחשב , לכן. מועבר אליכם] ואתם אינכם מבינים זאת עדיין[חלק מהם , ]זקנה[חשים שהיה זה הולם 

האם . "אתם אומרים" ?איך זה יכול להיות! "בעיניכם לנשמה בודדה למעשה מופצת במסגרת המשפחה שלכם

אזי יש לכם את תכונות , ם אתם פיסה של אלוהיםא. היא לא, לא" ?אין הנשמה האנושית ישות אחת

אך אתם נרתעים מעצם המחשבה שכך , אין לכם כל בעיה עם התפיסה שאלוהים נמצא בכל מקום. האלוהים

  . וזה אלוהים, יש לכם את תכונות האלוהות? האמת. ואלוהים עצום" אחד"אתם חושבים שאתם . גם אתם

  

כמה ... א שלכם"ממדיים של הדנ-הם גועשים בחלקים הבין. זהאבות אבותיכם נמצאים אפוא עמכם ברגע 

הם חלק מכם והם . הקרובים ביותר אליכם הם אחרונים ביותר. מהרבדים שנתאר בסופו של דבר באוזניכם

הדיבור אל אלה "כך מתרחש . הם יכולים לדבר אליכם ואתם יכולים לדבר אליהם. נשארים אתכם עד מותכם

 ההתקשרות עם סבתכם המנוחה במסגרת –מפחידה , אין זו חוויה מיסטית". צעיףהנמצאים בצד האחר של ה

וגם אינכם זקוקים למיסטיקן שיסייע ! זהו מסע אל תוך המבנה התאי שלכם עצמכם. סיאנס או תכנית אירוח

  .יום הרגילים-במסגרת חיי היום... יום בהנאה-אתם יכולים לעשות זאת יום. לכם בכך

  

זה נמצא מחוץ להבנה שלכם שהיא בעלת ... האזינו. חלק מכם נשאר עם המשפחה שלכם, כאשר אתם עוברים

קיים חלק שלכם שנמצא עדיין עם האדם החי על , אפילו אם תשובו ותתגלגלו. זה לא ליניארי. זמן-מסגרת

ה דבר ז. תוכלו להתגלגל לביטוי חדש ועדיין יהיה חלק מכם אשר נמצא עם בן אנוש אחר עד מותו. הפלנטה

האם הם אבדו ? מה אתם מרגישים כאשר אימא או אבא נפטרים. גם בורא מערכת של קבוצות קרמתיות

וכאשר , הם יהיו אתכם עד שיגיע זמנכם לעזוב! אבא ואימא נמצאים כאן. מה-הניחו לי לומר לכם דבר? לעד

איזו . שיגיע זמנםוהם יהיו עם ילדיהם עד  ,  אתם תהיו עם הילדים שלכם עד שיגיע זמנם, יגיע זמנכם

אולי זה ? אולי זה פשוט אדיר מדי. זה מורכב מדי? נכון, אינכם מאמינים. א שלכם"היא כתובה בדנ! מערכת

  ?פשוט נפלא מדי

  

אולי רק ? מדוע שלא תפנימו אותו ותאמינו בו. הנה מה שאנו מבקשים מכם לעשות? מה תעשו עם מידע זה

? האם אתם כאן", וקראו לאלה עליהם דיברנו,  יכולים לראותהשהו את האמונה שלכם בדברים שאתם, לרגע

ואז חכו והרגישו במגע של הוריכם שנפטרו או של " ?מדוע אינכם נוגעים בי כדי שאוכל לדעת שאתם כאן

וזה הכל חלק , הם כאן, ובכן. כך אתם חשים, הם מתו מוקדם מדי? "הולמת-בדרך בלתי"אולי , אדם שאיבדתם

המאסטר מבין . והמאסטר מחייך ורואה זאת. שאתם סייעתם לבנות, ת האלוהיםממערכת במסגרת אהב

  .ולא סוף של שום דבר, שהמוות הוא שינוי של אנרגיה

  

  אחרים. 4

  

הדואליות גורמת לכם לסווג אותם אל תוך קופסאות ? איך אתם תופסים אחרים? איך המאסטר תופס אחרים

אלה שמדברים בשפה , אלה שאינם, יכים לתרבות שלכםאלה ששי, אלה שאינם, אלה שהם נאורים. רבות

יש לכם קופסאות רבות כל כך . ואלה שאינם, בני המין שלכם, אלה שגדלו באופן שונה. אלה שאינם, שלכם

  .ובני אדם עושים זאת, "האחרים"להניח בהן את 
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 בעלי מאפיינים בני אדם נוטים יותר להסתדר עם אלה. הייתה זו מערכת הגנה מובנת, באנרגיית העבר

או העשויים להיות מבני , מצאו את אלה הדוברים בשפתכם. ולכן את זה אתם מחפשים, והתנסויות דומות

זה מאוד . לכן אתם מחפשים אחריהם כדי להגן על התרבות שלכם. ויהיה לכם נושא משותף עמם, הגזע שלכם

  .נחוץ עודדבר זה אינו , בדרך בה הדברים עובדים עכשיו, אולם? נכון, שבטי

  

אני רוצה שתמצאו אדם : הנה אתגר. כל אחד מהם]...  איש3000על הספינה [הביטו בכל אדם בכלי השייט הזה 

מה , מה הם מייצגים, התרבויות והגזעים, הביטו בפניהם. שהסבירות שתפגשו בו היא הסבירות הנמוכה ביותר

" הקופסה"אתם יכולים לצאת מהשיפוט של האם . ותאהבו אותם...  ואני רוצה שתביטו בהם–אתם מייצגים 

האם אתם יכולים להתכוונן לתכנית ? ובמקום זאת לראות את המלאך שבפנים, בה אפשר שהנחתם אותם

האם אתם ? ואף על פי כן לאהוב אותו אהבה עזה, לשמוע מישהו התומך בדוקטורינה שאינה שלכם, שידור

האם אתם יכולים לראות את ?  מנוגדת לשלכםיכולים באמת לאהוב מישהו שההשקפה הפוליטית שלו

הדבר הראשון שהמאסטר רואה הוא את , אין זה משנה במי פוגש המאסטר. המאסטר יכול? האלוהות שבפנים

  .כולם משפחה". אחרים"אין , עבור המאסטר. האלוהות שבפנים

  

  פוליטיקה. 5

  

, אתם עשויים לומר, "אה"? ליטיקהכיצד מתייחס המאסטר לפו. פוליטיקה: הנה אחד הסעיפים הקשים מכל

הוא אינו , לא" ?נכון שזה נהדר שהוא עומד לומר לנו למי להצביע. קריון יגיד לנו למי להצביע! הנה התחלנו"

  .הוא רק עומד להעכיר מעט את המים המייצגים את מה שאתם חושבים שאתם מייצגים. עומד לומר זאת

  

אם היה . כות בכדור הארץ מנסות לברוא שינוי ולעתים לשלוטהמאסטר מבין שהפוליטיקה היא הדרך בה מער

יבוא יום שבו כולכם תוכלו לקרוא . הייתי אומר לכם ללכת בעקבות היושרה, בני אנוש, עליי לתת לכם עצה

לכו בעקבות , אבל עד אז. כמה מכם יהיו מסוגלים לראות את הצבעים. את האנרגיה של מערכות אלה

  .   היושרה

  

העמידו פנים שאתם מגיעים לכדור . מעל הכל. נסו להתעלות מעל כל זה לרגע:  הגבוהה יותרנקודת המבט

כדור הארץ שינה את : הנה מה שאתם רואים. ללא כל דעה קדומה, הארץ בפעם הראשונה ומביטים סביב

, קבמשך המשח. פנים וגזעים שונים, ממלאים תפקידים שונים, בו מלאכים באים והולכים" במשחק"עתידו 

חייבים , כדי לעשות זאת! לשכתב את סופו, המלאכים הממלאים את התפקידים מחליטים לשנות את העתיד

מצבים שהיו מערכים . להתרחש שינויים גדולים ומשמעותיים במסגרת כל הדברים הפוליטיים שעל הפלנטה

 במשך אלפי שנים מה שנברא. היו צריכים להשתנות במהירות רבה למדי] ארמגדון[לסופו של כדור הארץ 

  . חלקם בלתי צפויים ביותר, אתם תראו פלנטה החווה תהפוכות ושינויים פוליטיים. ישתנה במשך עשור

  

מה שמתרחש במזרח . אבל זו האמת, אומר לכם כמה דברים שייתכן שלא תסכימו עמם או שלא תבינו אותם

ם שיקרה כדי לספק מסלול מהיר הוא מה שאתם ביקשת, בסיוע מדינה המכונה אמריקה, התיכון ברגע זה

. והוא בוחש בכל, דומה שמקל ענק הוחדר אל תוך המרק המכונה המזרח התיכון. לשינוי שיבוא בסופו של דבר

הדרכים הישנות המספקות את המערך לארגמדון הן כה ישנות שהן היו ? מדוע דרוש הדבר לטובת שינוי

ללא המקל הגדול הזה ? )למעלה(נושא הפרוטקשיוניזם זוכרים את . נשארות ללא שינוי במשך עשורים רבים

  .לכן נתתם רשות למשהו שיסייע לכך. דבר לא היה משתנה לעולם, הבוחש בכל
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היה זה . 11-9מעולם לא היה מתאפשר ללא האירוע שאתם מכנים בשם , שעובד כדי לבחוש בדברים" המקל"

ההיסטוריונים יבחנו ויאמרו שהיה זה זמן . תתםסוג אחר של רשות שנ... מערך אחר לשינוי, תקדים לאפשור

  . בו החל השינוי הגדול בקוטביות הפוליטית והתרבותית של הפלנטה

  

המאסטר רואה . עשויה התמונה הגדולה יותר להיות שונה, ללא ההשקפה הפוליטית שלכם, נכון-נכון או לא

והמדינה , מת העל היחידה בזמן הזהאין זה מקרה שהמדינה שאתם מכנים בשם אמריקה היא מעצ. ומבין זאת

בהשקפה הפוליטית . היחידה שמסוגלת להגשים סוג מסוים של דברים על הפלנטה שעשויים לאלץ שינוי

  . שעשויה שלא להתיישב היטב עם ההומניטריים" מהומה"הדבר עשוי לספק , שלכם

  

ורת הדבורים עד אשר הכוורת הוא ישלהב את כו. אולי באופן בלתי הולם להשקפתכם, ימשיך לבחוש" המקל"

. מה שיתרחש אז יקדם את ההיסטוריה של הפלנטה בעוד רשת הקריסטל משוכתבת. תבין שיש לה ברירה

התקועה , הדבר יעצור היסטוריה ישנה ומעופשת. הדבר ישבור את השרשרת של השנאה שיוצרת עוד שנאה

  .בדרכי הנקמה והמלחמה

  

שמעבר למה שאתם חושבים באופן אישי על , ודת המבט הגבוהההוא רואה את נק. זה מה שרואה המאסטר

אף אחד מכם אינו . כל אחד ואחד מכם, אתם הומניטריים? נכון, זה נותן לכם חומר למחשבה. הפוליטיקה

כל שאתם רוצים . ואתם מלאים באהבת הרוח, כל אחד ואחד מכם, אתם הומניטריים. לעולם, רוצה מלחמה

. וצי אנשי השלום על הפלנטה שיקבלו את ההחלטות אשר יאחדו את הארצותאתם חל. הוא לרפא ולעזור

זהו מקדש ללא . אביב לפני זמן לא רב ואמרנו לעובדי האור שם שהמקדש אכן יבנה מחדש-עמדנו במקום בתל

והיסודות צריכים להיחשף על כל , יש לקרצף ולנקות את הישן, אך כדי לבנות מחדש את המקדש. קירות

אין זו תמיכה בממשלה כלשהי או ביקורת . זה מה שאתם רואים כעת בחדשות שלכם. יעור שלהםהלכלוך והכ

  .ההתחלה של שינוי  אדיר... אלא פשוט הגשמה של משהו גדול בהרבה. כלפי ממשלה כלשהי

  

משמעות הדבר שיהיו עוד צרות , כן. יש לבנות את הבית מחדש לחלוטין. לא ניתן לערבב את הישן בחדש

, עובדי אור. אל תפחדו ממה שאתם בוראים, עובדי אור, לכן.  אם אתם רוצים לראות זאת בדרך זו,בעתיד

. המאסטר נמצא שם.  כולכם–בקשו להיות במקום הנכון בזמן הנכון . אל תפחדו מאהבת האלוהים: האזינו

כדי שזמן , יום-וםי, הוא גם שולח אור למחזיקים בשלטון. שכן המאסטר חוגג את השינוי, המאסטר אינו מפחד

  .השינוי יהיה קצר

  

  מידע. 6

  

כיצד רואה המאסטר את העובדה שיש כל כך הרבה ! דומה שיש מידע חדש רב כל כך. הסעיף השישי הוא מידע

כיצד ניתן לדעת אם הם ? ותקשורים חדשים, ריפוי חדש, מידע חדש, אנשים היום המביאים תהליכים חדשים

הרוכבות על אופנה , מה אם הם תכניות שיווק, וגרוע מכך? געון חולףשימה אם הם רק ? נכונים או לא

, אתם מבינים. מה-המאסטר ניצב בשקט ויודע דבר. הכל מבלבל כל כך? מה אם אלה תרמיות? חדשה

  .המאסטר יודע שהאמת מחפשת את הרמה הגבוהה ביותר

  

דברים שאינם .  תגבור לדבר זהמשותפת המספקת-זוהי אנרגיה של בריאה. מה נוסף מתרחש על הפלנטה-דבר

בסופו של דבר הם יפלו לרצפה יחד . הולמים או נכונים או אמיתיים לא יזכו לתמיכה מצד האנרגיה החדשה

ותפיסה זו הופכת , האמת מחפשת את הרמה הגבוהה ביותר שלה. עם כל שאר האשפה ויטואטאו החוצה
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עכשיו זה יארך פחות . הולמת-ית או בלתישקרשוב לא ידרשו מאה שנים כדי לחשוף מערכת . רווחת יותר

  . אותם דברים נטולי יושרה לא יוכלו להתקיים באור האנרגיה החדשה. לעתים אפילו מהר יותר... מעשר שנים

  

. אפילו לאלה שאינם מחשיבים את עצמם למאסטרים, אלא המאסטר מבין שראייה חדשה ניתנת, ולא רק זאת

היזהרו ממערכות המחייבות אתכם להצטרף . נכון או לא' מצלצל'ר מה האם דב" לחוש"הם יהיו מסוגלים 

חפשו אחר רעיונות חדשים שיש להם מעט מאוד ארגון סביבם או שהם נטולי , במקום זה. ולהיות ולעשות

שבדרך כלשהי , מערכת- המאפשרים צמיחה אישית במסגרת היעדר–אלה מהאנרגיה החדשה , ארגון לחלוטין

  .ללא הקירות או הכללים או החברות, ונות של ארגוןיש להם את כל התכ

  

אמרנו לכם לפני זמן מה שיגיע זמן בו מנהיגי הדתות הגדולים ביותר על הפלנטה שלכם שוב לא יוכלו לומר 

אפילו בכמה מהארגונים הרוחניים , נכון, כעת אתם רואים את הגיזום. דבר אחד ולעשות את ההפך ממנו

יהיה . הוא יגזום את עצמו בעת שאתם מביטים בו. כך נכון גם בנוגע למידע חדש? הגדולים ביותר על הפלנטה

הוא יזין , אך בעת שאתם לומדים אותו. ויהיה עליכם להקדיש את עצמכם להבנתו, קשה לתפוס חלק מהמידע

ואם תרצו , אתם תהיו בעקומת למידה חדה בנוגע לדרך הפעולה של האנרגיה החדשה. אתכם וישמע אמיתי

שינוי הממדים לא . חפשו אחר ספרים חדשים ופיזיקה חדשה. תהיה תקופה של הסתגלות, מוד לשלוט בהלל

לימודים אלה יביאו לכם תוצאות . יראה תמיד אינטואיטיבי עד שתהיו מסוגלים לתפוס מה באמת מתרחש

  .מיידיות

  

  בן האנוש. 7

  

 עליהם יש לחשוב ולראותם –כאורה אלה ישנם הרבה יותר משבעה דברים פשוטים ל, אה. זה הסעיף השביעי

מה המאסטר חושב על העוצמה שבתוך בן . זהו הסעיף האחרון, אבל לעת עתה. מבעד לעיני ההתעלות

  ? האנוש

  

, כפי שאנו אומרים אותה, עוצמה. עוצמה אין משמעותה כוח, ]אנגלית[בשפה המוצגת כאן . בואו נגדיר עוצמה

, זה עוצמתי עבור בן האנוש. כולת לנוע אל מעבר להגבלה קודמתאפשור משמעותו הי. משמעותה אפשור

אדם מועצם הוא אדם , לכן. מה אמיתי ומה לא... בייחוד כאשר ההגבלה הייתה הגבלה של תפיסה אנושית

  . אפשריות-ולבצע משימות שקודם לכן נחשבו בלתי, המסוגל לחשוב מעבר למציאות הקודמת שלו

  

אין דבר משמעותי יותר על . המאסטר מחייך כעת חיוך רחב. של האנושות, וראו אפש, בואו נדבר על עוצמה

האם אתם מבינים שחלק מאי הנוחות שרבים . הפלנטה מאשר מה שמתרחש במסגרת האפשור של האנושות

בני אנוש , כאשר הגעתם לכדור הארץ? מכם מרגישים הוא פשוט העובדה שאין יותר עתיד עבורכם כרגע

ומטפורית שיניתם את , אתם שיניתם אותה. אבל ראו מה קרה? נכון, יתה שונה לגמריהנבואה הי, יקרים

  .ואין עדיין נבואות חדשות, לכן נבואות אלה לא התרחשו. מסילת המציאות של רכבת האנושות שלכם

  

! אמפירית בנוגע למה שעומד להתרחש בעוד שבוע, אין נביא היכול לבוא ברגע זה ולתת לכם הצהרה מוחלטת

, אתם בוראים את האנרגיה הפלנטרית החדשה שלכם בעודכם מתקדמים! אין מסילה לפני הרכבת? סיבהה

  .  ומניחים את המסילה בכל יום

  

הופיע משהו שעשוי להיות , של כמה מהנביאים החדשים שלכם" ם"מסך המכ"על גבי ] אוגוסט[בחודש שעבר 

. כפוטנציאל חזק ודווח" נראה"והוא , ם במהירותשעשוי לקחת כמה מכ" מתבשל"מה -דבר. אתגר לכדור הארץ
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הנבואה של . כן, כפי שכל דבר יכול להיות היום? האם הייתה זו באמת נבואה. כמו כל דבר? האם היה אמיתי

כלי השייט יכול לנוע כרצונו לכל כיוון על גלי . אין מסילה, שלא כמו רכבת... היום דומה לספינה הזאת

אתם עשויים לראות משהו קרב המהווה , הספינהחרטום  אם תלכו ותעמדו על .באופן מיידי, האוקיינוס

, כאשר הוא מסובב את ההגה אפילו מעלה אחת. כל התרחיש ימנע, אבל אם הקברניט מטה את ההגה, אתגר

היא נעלמת לפני שאתם יכולים כלל . היא נעלמת מכיוון שאתם נמצאים בנתיב חדש. כל הנבואה נעלמת

  . להדפיס אותה

  

של " קברניט"שה, בני אדם יקרים, ברצוני לתת לכם מידע. ם נמנע לחלוטין ולגמריזעומה שהיה פוטנציאל 

זה הוא המודעות הקולקטיבית של הפלנטה " קברניט. "ספינת האנושות שלכם משנה את הנתיב כל הזמן

וגית כלשהי בנוגע אני מקווה שהמידע הזה מניע בתוככם מחשבה ל. זה מתרחש ללא הרף בימים אלה. שלכם

האם אתם רוצים תוחלת חיים ? האם אתם רוצים בפלנטה שלווה. למה שאתם מסוגלים לברוא מעתה והלאה

פשוט בשל העובדה שיש לכם עתה עוצמה חדשה ומדהימה המאפשרת לכם לדבר אל התאים , מורחבת

  . יודע זאתהמאסטר . כל זה אפשרי? האם אתם רוצים בבריאות נהדרת ללא קשר לגילכם? שלכם

  

שכן הם רואים שלעוצמת , המאסטרים אינם בני אדם עצובים. זה המקום בו יש למאסטר נטייה לצחקק הרבה

: ואמרנו זאת בעבר. אתם יודעים, האנושות עקפה פינה. האנושות יש פוטנציאל להגשים שלום על פני האדמה

שכן ,  לפני שאתם משליחים אותןתנו מבט בוחן בבריתות! הרבה כל כך משתנה. עכשיו העבודה מתחילה

אנו מדברים על מקום ". אני מתרחק מהם, לכן. אבל לא להם, השינוי קורה לי: "תהיה לכם נטייה לומר

לכן תנו לדברים . ולהניח להם ליפול היכן שיפלו, יש זמן להניח לדברים שיעלו לעלות. העבודה ועל הבית

  ]חיוך[? נכון, אבל יש לכם הרבה סבלנות? נכון, ותאולי זו תחינה לסבלנ. האלה את הזמן הדרוש להם

  

 של כל מי שאתם חי שיאה. היא חיו אי פעם חיים עתה/כל החיים שהוא, מבעד לעיני המאסטרים הנעלים

הגלגולים [יהיה עליכם לאמץ את העובדה שכל הביטויים , ברגע שתסלקו את תפיסת העבר שלכם. עתה

. כל מי שהייתם אי פעם... זה מי שאתם? מי אתם, לכן. תכם ברגע זהשהיו לכם אי פעם נמצאים א] הקודמים

  !כעת זו קבוצה

  

אין זה מקרה שאתם . ידענו מי אתם. ידענו מי הייתם. שאנו ידענו על בואכם, בני אנוש יקרים, וכך הוא

: אנו נמשיך במסר זה. שומעים את המילים האלה או קוראים את הדפים האלה, מוצאים את עצמכם כאן

  .כאשר נשוב ונתכנס, מבעד לעיני הנעלה

  

  .וכך הוא

  

 קריון 
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        II חלק  חלק  חלק  חלק ––––תפיסות המאסטר תפיסות המאסטר תפיסות המאסטר תפיסות המאסטר 

  תקשור חי מאת קריון

  באמצעות לי קרול

  2003,  לספטמבר11

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

זהו החלק השני מתקשור זהו החלק השני מתקשור זהו החלק השני מתקשור זהו החלק השני מתקשור . . . . בעת השיט השנתי הרביעי של קריוןבעת השיט השנתי הרביעי של קריוןבעת השיט השנתי הרביעי של קריוןבעת השיט השנתי הרביעי של קריון, , , , 2003200320032003, , , ,  לספטמבר לספטמבר לספטמבר לספטמבר11111111----תקשור חי זה ניתן בתקשור חי זה ניתן בתקשור חי זה ניתן בתקשור חי זה ניתן ב

        . . . . הספינה הייתה בדרכה חזרה מאיי פאנינג לאיי הוואיהספינה הייתה בדרכה חזרה מאיי פאנינג לאיי הוואיהספינה הייתה בדרכה חזרה מאיי פאנינג לאיי הוואיהספינה הייתה בדרכה חזרה מאיי פאנינג לאיי הוואי. . . . משני חלקיםמשני חלקיםמשני חלקיםמשני חלקיםהמורכב המורכב המורכב המורכב 

  

פעילות רבה . אנו רוצים להכריז על מקום זה כעל מקום קדוש. אני קריון מהשירות המגנטי, יקירים, ברכות

האם התחלתם כבר לחוש . כנסו פנימה אתנו לרגע". שיט"מתרחשת סביבכם בחוויה זו המכונה בפיכם 

 ואין זה משנה מאיזה מקום על הפלנטה –תחלתם להבין שלבני האדם היושבים לצדכם האם ה? במשפחה

  ?מה משותף אתכם- יש דבר–הגיעו 

  

 במקום שהזמן אינו – בדרך שאינכם יכולים לתפוס –כל הנוכחים בחדר זה התכנסו יחד בצורה , לפני זמן רב

? נכון, זה הגיוני בזמן הליניארי? גיעים לכאןשאתם מתכננים פגישות לפני שאתם מ, נכון, זה מעניין. קיים בו

לכן . אני יכול להבין מדוע? זה משגע לכם את המוח? למה שכבר התרחש" תכנון פגישה"אבל מי מכם ישקול 

  ?ברגע זה, כמה מכם מבינים שנערכות פגישות תכנון לגלגול הבא שלכם. נפשט את הדברים

  

. אני בכלל לא בטוח שאני חוזר! לא קיבלתי את ההחלטה הזאתעדיין , קריון, חכה רגע: "אתם עשויים להשיב

  ".בוא לא נרתום את העגלה לפני הסוסים

  

הבחירה ? איך אתם יודעים שאינכם נמצאים בפגישת תכנון מתמשכת כל הזמן? איך אתם יודעים? באמת

אבל , ניאריאבל אתם כה ליניארים שאתם תמיד חושבים שגם אלוהים הוא לי, החופשית היא השולטת כאן

אולי אתם מרגישים שעבודתכם על כדור הארץ ". זמן עכשיו"העובדה היא שחלק האלוהים שהוא אתם נמצא ב

עייפות . אתם יודעים, תחושת סיום שונה מאוד מעייפות! זה בהנחה שאתם יודעים מהי  עבודתכם? הסתיימה

רוב המאזינים . תכונה רוחנית מאודסיום על כדור הארץ היא ] חיוך! [היא תכונה אנושית ליניארית מאוד

בחירה חופשית מרגע "אז מה אם תכנון זה של בחירה חופשית היה ! והקוראים דברים אלה יחזרו ללא ספק

  ?התבלבלתם? "בחירה חופשית מראש"במקום " לרגע

  

        ממדיות מבלבלתממדיות מבלבלתממדיות מבלבלתממדיות מבלבלת----ביןביןביןבין

  

הפוטנציאלים נראים גם ככל אולם ". עכשיו"כל הדברים ידועים כפוטנציאלים ב: הרשו לי לתת לכם דוגמה זו

אולי , האם תוכלו לתפוס מעגל של השפעה. אין זה דבר שתוכלו להבין בקלות. בזמן-הדברים המתגשמים בו

סביבכם על פני השטח הפנימיים של הבלון אתם יכולים ? שאתם יושבים באמצעו, בדומה לתוכו של בלון ענק

, נכון. או שיכולים להיות,  שקיימים עכשיו,לראות את הפוטנציאלים של כל הדברים שהיו אי פעם

שכן מהו העבר . אין זו טעות" פוטנציאלים של העבר"וכאשר אנו אומרים , הפוטנציאלים של העבר גם הם שם

הסיבה שהם בתוך המעגל , בנוסף? אם לא אשליה המעניקה לכם תפיסה של המקום בו אתם נמצאים בהווה

  .וללא כל התחלה או סוף, ללא סוף... היא שהכל מתאחד ללא הרף בכל הנקודות
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היכן ', התרחש'כאשר העבר : "אנו אומרים זאת. אתם עשויים לומר!" הוא התרחש... העבר אינו אשליה, קריון"

יש רק רגע אחד של מציאות . התשובה היא שאתם הייתם באותו מקום בו אתם נמצאים עכשיו" ?הייתם

המילים שקראתם זה עתה בשורה , עבורכם.  גבי המילים הללו הרגע בו העיניים שלכם נעות על–אמיתית 

מכיוון שהן , המילים בפסקה הבאה גם הן אינן המציאות שלכם. הן העבר. שלמעלה אינן המציאות שלכם

  ?נכון, אך הן קיימות. העתיד

  

 ,אלה שאתם קוראים עכשיו, שלכם היא כל המילים שזה עתה קראתם" הממשית"המציאות : האמת היא זו

אבל אלה שמרכיבות את , אזי הן כולן שוות בחוויית הקריאה שלכם, אם כך הוא. ואלה שתקראו בעוד רגע

זה מעגל של . המשפטים האחרונים רק סייעו להכין את המילים שאתם קוראים עכשיו ושתקראו בעוד רגע

מעשה במעגל המציאות ל" להתרחש"לכן אף על פי שמשהו עשוי . הליניארי" זמן"ומעגל שנמצא מחוץ ל, הגיון

ומה אתם עושים בנוגע אליו , כיצד אתם חשים בנוגע אליו, בהשפעת השליטה שלכם" פעיל"הוא עדיין , שלכם

. העבר אינו ממוסמר למקומו. הכל הוא אפוא חלק מהבריאה המשותפת שלכם. בהתבסס על ההרגשה שלכם

כאשר ". עכשיו" עדיין חלק מחוויית הוהוא, זהו מערך המביא אתכם למקום בו אתם נמצאים, במקום זאת

  .את העבר... אתם משנים גם את המערך, שלכם" העכשיו"אתם משנים את 

  

זה . לא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור. למשל נניח שהרגע קראתם משהו מבהיל ומדאיג במילים שלמעלה

בפסקאות , אחר כך. היא העבר הליניארי הממשי" קריאת המילים. "אתם אכן קראתם את המילים. קרה

, "עכשיו אני מבין... אה. "אתם נרגעים. יש הצהרה האומרת לכם מה באמת קרה בנוגע למידע המבהיל, הבאות

העובדה שקראתם את המילים לא ! הרגע שיניתם את העבר... לכן, שוב אינכם מודאגים. ואתם מחייכים

והי מטפורה ליניארית עלובה מאוד ז. בנוגע למילים כן השתנתה" עכשיו"אבל הגישה שלכם ב, השתנתה

אבל היא הטובה ביותר שאנו יכולים לתת כדי לסייע לכם להבין שכל המציאות שלכם , ממדית-לתפיסה בין

  .יכולה להשתנות בכל עת שתרצו

  

ובכלל זה קבוצת , כולנו... בוחנים את הפוטנציאלים, כולנו ממשיכים לשבת בתוך בלון זה, משפחה יקרה

אנו קרובים יותר מאשר אחים ! עדיין נמצא אתנו" מכם"מה שאינכם מבינים הוא שחלק . התמיכה שלכם

  .קשורים אלה לאלה בדרכים שרק אלוהים מבין, אלה באלה" מאוהבים"אנו . ואחיות

  

האם אתם מבינים שרק חלק ? בני אנוש יקרים, איזה חלק מהמאסטריות אתם מקבלים? היכן אתם באמת

בוראים ... עם כולנו, החלקים האחרים נמצאים עדיין בבועה? צע את העבודהמכם נמצא על הפלנטה ומב

  . החלק שלכם הצועד על פני האדמה בדואליות–מתכננים ומיישמים את הוראות האנרגיה של הבוס , במשותף

  

        פיצול הקוטביותפיצול הקוטביותפיצול הקוטביותפיצול הקוטביות

  

ב הרוחני אין עוד אדם על הפלנטה שיכול להשפיע על האמת שלכם או על הנתי]: כלל רוחני[הנה הנחה 

  .אלא אם תניחו לו, שלכם

  

לפני שנים אמרנו שזוהי תחילתו של זמן שבו רבים יחשפו את העצמיים . עבור חלקכם אלה הם זמנים קשים

וששוב לא יוכלו להסתיר את מה שהם באמת , אמרנו לכם שהם ירדו מהגדר. האמיתיים שלהם בפניכם

כל הדברים האלה יהיו הולמים מכיוון . ות יתפרקויקומו בריתות חדשות ובריתות רב. מרגישים וחושבים

אמרנו לכם שהדבר יתרחש במסגרת . שהאנרגיה מחלקת את עצמה והקוטביות מתחילה להראות את פניה
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, הרבה מזה יהיה קשור לנושא היושרה. הדתות וכן גם בנוגע לדברים אישיים, הממשלות, הפוליטיקה, העסקים

  . את מציאות חדשה של התודעה האנושיתדבר המתחיל להראות את פניו במשוו

  

: השאלה היא. מה שאנו רוצים לומר הוא שלא יהיה קל עוד להיות נייטרלי בנוגע לאנרגיה של המציאות שלכם

אני חש דברים שמעולם לא חשתי בעבר בנוגע למה שהוא אמיתי ? מה אני עומד לעשות עם המלאך שבתוכי"

אני מתחיל להרגיש שהיושרה בכל .  של מה שאני עושהשמעותיותמהחוסר אני מתחיל לראות את . ומה שלא

אני חייב להחליט האם זו ! אני מתחיל לצפות לראותה באחרים. הדברים היא התכונה החשובה ביותר בחיים

  "?מה אני עושה בקשר אליה, ואם כך הוא... או לא, מציאות חדשה עבורי

  

כאשר חייהם יגיבו באופן דרמטי לאנרגיה ,  יהיה ברורזה. אלה המכחישים שדבר זה מתרחש משלים את עצמם

זה . אלה שתמיד מניחים לקסם האישי שלהם לעבוד עבורם יאבדו לפתע את חבריהם. חדשה זו על כדור הארץ

, בשני המקרים. בחיים יגלו נסיגות בפרדיגמה לה הם מצפים" מזל-בני"גם אלה שתמיד היו . כבר לא יעבוד

  .כדי להמשיך, םיהיה עליהם לבחון מי ה

  

על . יתקשו עוד יותר לקבל כל סוג של החלטה? זה אמיתי, בחושבם, אלה הרוצים להמתין לפני שהם בוחרים

הנה נושא אחד העומד על , אמרנו לכם שאלוהים עובד לאט ושיש לכם הרבה זמן לעשות דבר זה או אחר שאף

האם שמתם לב שהממשלות צריכות . כךאינכם לבד ב. אפילו בעודכם קוראים... אפילו בחדר זה, הפרק

, זה בכל מקום סביבכם! כך גם הדת המאורגנת על כדור הארץ. כך גם חברות? להיאבק עם אותם דברים

כדי לתאר אדם , כפי שנהוג לומר בתרבות שלכם, "לחבר את הנקודות"ו, ובנקודה מסוימת עליכם להבחין בכך

  .המזהה מצב

  

, אם נכון שאתם נצחיים ושאתם נמצאים כאן רק לזמן קצר" ?ומה אעשה עם שאלה ז: "כמה שואלים

לא , לרוע המזל. זו התחלה טובה! אזי המבחן האמיתי הוא שתגלו אם זה באמת נכון, מתחבאים בדואליות

. כפי שיש במדע בממד הרביעי בנוגע לשאלות אחרות בנושא הפיזיקה, תהיה כל הוכחה אמפירית עבורכם

האם תניחו לתאים שלכם לדבר אליכם על נושא . בכל מקום סביבכם... ממדית-ביןתהיה הוכחה , במקום זאת

? האם תניחו לעצמי הרגשי שלכם להינשא לעצמי האינטלקטואלי ולהעניק לכם את התשובה. הם יודעים? זה

, אז". בבקשה אמור לי מה עליי לדעת: "לשם כך אתם צריכים להניח לפרדיגמות הישנות ולבקש מאלוהים

  .זה תלוי בכם להחליט אם כל זה הוא עובדה רוחנית או לא, ת הבחירה החופשיתבמסגר

  

        """"תפיסות המאסטר חלק שניתפיסות המאסטר חלק שניתפיסות המאסטר חלק שניתפיסות המאסטר חלק שני""""

  

נתנו לכם שבע תכונות וגישות של אלה , לפני יומיים. אנו נמשיך אפוא עם ההוראה של תפיסות המאסטר

כול להביט בדברים אלה רק בן האדם י]. כפי שפורסם במגזין סדונה בחודש שעבר[הנמצאים במצב המאסטר 

זהו מתן כבוד . ומה הם עושים, לכן אנו רק מדווחים את שבני האדם אומרים. לא הרוח, ולדווח עליהם

  .לתהליך המאסטריות האנושית

  

אתם . ותכונה שניתן להשיג רק בדואליות, ייחודית ביקום, זוהי תכונה אנושית: כזו היא ההתעלות האנושית

ולכן אנו רוחצים את , גם כן, כך אנו רואים זאת, כן". קשה להיות בן אדם; מלאךקל להיות : "עשויים לומר

חשבו על ארץ המוצא . ישנם כאן כמה שיש להם שושלות יוחסין שונות לגמרי מן האחרים. כפות רגליכם

חשבו על מה שעברו הארצות שלכם . חשבו על הארצות המיוצגות בחדר ובין קהל הקוראים; שלכם

ומה אתם עושים בחיים , חשבו על מה שהביא אתכם למקום בו אתם מאזינים וקוראים. הןבהיסטוריה של
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הרשו לי . זוהי השושלת הרוחנית שלכם. הכפילו את המורכבות שבכל זה פי עשרת אלפים, עכשיו. ברגע זה

האם ? אחרים" ארץ-כדורי"האם אפשרי שעשיתם זאת בעבר על : לתת לכם משהו גדול מאוד לחשוב עליו

  . מלאכים, התשובה עשויה לזעזע אתכם? מיליארדי שנים-בפרוייקט בן ארבע" עוד פעם אחת"פשרי שזו א

 

אנו . מקורקעות יותר, אבל בכמה מקרים, תכונות אזוטריות יותר אולי, הנה כמה תכונות נוספות של המאסטר

צב ההתעלות המאסטרית במ-כאשר האישה? מה חושב המאסטר על הדברים האלה: "שואלים את השאלה

אנו ניתן לכם , מבעד לעיני המאסטר האנושי, וכך" ?מה הוא אומר וחושב? מה היא אומרת, בוחנת דברים אלה

ולהבין עוד את טבעם של המאסטרים של , "לראות קדימה"לסייע לכם ? הסיבה. עוד דברים לתהות בגינם

  .גו את האנרגיה החדשה שסביבכםאז חג... חשבו על כך לרגע. ואת מה שאתם עשויים להיות, כדור הארץ

  

        אגואגואגואגו

  

שמעתם שעליכם לדכא את האגו כדי לאפשר , שמעתם זאת כל חייכם? מהי גישת המאסטר בנוגע לאגו

ישנן גרסאות ? מה הולם ומה לא? ומהי לא, מהי התנהגות אגואיסטית? אז מהו האגו. לרוחניות שלכם לצמוח

  .סותרות רבות

  

, האם זה האגו: "ושאלתם את עצמכם, תגובות לאתגרים או למצבי החיים. ..אולי חשתם בכמה דברים בחייכם

אגו . יש הבדל גדול בין אגו ובין משמורת. בואו נבהיר" ?האם יש למאסטר אגו? או לא, האם זה הולם? או לא

אם יש לכם אמת שהוענקה : הרשו לנו לתת לכם דוגמה. משמורת היא אנרגיה בתשוקה רוחנית. הוא יוהרה

או אומר שהאמת שלו , ומישהו דורך עליה, אמת שאתם חשים שהיא אלוהית, אופן הולם לחלוטיןלכם ב

התלקחות של "אחרים סביבכם עשויים לומר שלקיתם ב. אתם עשויים להגיב, גבוהה יותר מהאמת שלכם

אופן הם שוקלים הכל ב. אבל מאסטרים אינם עושים זאת. הם מניחים שהתגובות שלכם נובעות מיוהרה". אגו

הם גם יודעים שאף . הם יודעים מה אמת עבורם. אלא מתוך סמכות של משמורת, הולם ומגיבים לא מהאגו

  .אדם אחר על כדור הארץ אינו יכול לגעת באמת שלהם

  

או משהו , "שום דבר"פעמים רבות הפעולה הנכונה היא ". מתגי אגו"לאמיתו של דבר למאסטר לא נשארו כלל 

מונח זה לא עסק מעולם בבני אדם המרשים ". להפנות את הלחי השניה"מה שהיה ידוע כזה . כגון חיוך מבין

ידיעה "משמעותו , במקום זה. ולא להתייצב לצד האמת, להתפלש בעפר, לעצמם להיות מוכים בשם האלוהים

והדבר , עם האנושות הצועקת עליכם, אתם יכולים לעמוד שם כל היום". ולמה לא, למה חשוב היה להגיב

לא , זו בעייתו של הצועק. זה צריך להיות ברור? של מי הבעיה, לכן. לעולם לא ישנה את האמת שלכם

אני : "המאסטר עשוי לומר, מה לומר-במידה ויש בכלל דבר, במצב זה! הם אלה שכועסים. בעייתכם שלכם

היא " הלחי השניהלהפנות את "? אתם מבינים זאת" ?מה אני יכול להציע לך. מצטער שיש לך יום כל כך רע

  .אין זו הזמנה לסבול התעללות. הצהרה המתייחסת לחכמה בנוגע לאנרגיה הניצבת מולכם

  

כאשר אדם מגיע אליכם עם רטט נמוך יותר ובדרך כלשהי פוגע במה . משמורת על האמת שלכם היא שונה

היושרה של זוהי פעולת , אם תפעלו. אתם עשויים לפעול, או פוגע בקדושה שלכם, שאתם מאמינים

-אור-לכן כאשר אתם רואים עובדי. יש ביטחון עצמי, במקום יוהרה. יש אכזבה, במקום כעס. המשמורת שלכם

עובדי אור אינם מגנים . הביטו בהם ובמה שהם עושים. אל תבלבלו זאת עם אגו, מאסטרים בטוחים בעצמם

ולעתים קרובות יפנו את הלחי ,  לעבורעובדי אור יניחו לאנרגיה. הם אינם צריכים לעשות זאת. על עמדותיהם
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ושום דבר שהאחר אומר אינו יכול , מכיוון שהם יודעים שהאמת שלהם ניצבת איתנה בזכות עצמה, השניה

  . לגעת בה

  

אבל ראו את , קשה להסביר לכם כמה מן הדברים הללו. אמת מחפשת את הרמה הגבוהה ביותר שלה

האם . אפילו באהבה שהיא רוכשת לתוקף,  באהבה בפעולהצפו. המאסטרית כאשר עליה להעריך את האמת

? מהי התגובה הראשונית שלכם, כאשר בוגדים בכם בדרך שרק אתם יכולים לדעת עליה? תוכלו לעשות זאת

אתם תבינו ותדעו שמה שהיה . אין אגו, אם אתם שומרים על האמת שלכם? האם תשמרו על האמת שלכם

זוהי למידה . אתם יכולים, כן? האם אתם יכולים לאהוב את הבוגד. הפשוט מחליק באהב, פוצע אתכם בעבר

  .עוסקת ההתעלות, בני אדם יקרים שלי, ובכך? נכון, מחוץ לקופסה של הטבע האנושי

  

. ייתכן שהגבתם באופן שונה לקריאת תגר, בעבר: עליי לשאול אתכם את השאלה הזאת, לפני שנסיים נושא זה

כולם : התשובה? מה בנוגע לעתיד? ההווה? האם העבר השתנה... לכן. אוזנתכעת התגובה שלכם היא יותר מ

  .השתנו

  

        תחרותתחרותתחרותתחרות

  

אתם עשויים לחשוב שתחרות שייכת רק למבנה הכלכלי של . תחרות: הנה נושא שכיח ונושא שדנו בו בעבר

ינכם האם א? האם אינכם מתחרים על אהדה? האם אינכם מתחרים על אנרגיות. אין זה כך. העולם המערבי

תחרות על אנרגיה , בואו נבחן אחד מהנושאים החשובים ביותר? מתחרים לעתים קרובות על משאבים

  .תכונה אנושית שכיחה, ואהדה

  

". במובן ארצי"אלא חשובים , לא במובן של האגו, אתם רוצים להיות חשובים? נכון, אתם רוצים למצוא חן

אבל לעתים קרובות קיימת התחושה שבפרדיגמה . כםולמלא את חלק, אתם רוצים להיות חלק חשוב מכל זה

, במציאות שלכם. לא כולם יכולים להיות חשובים! דומה שכמות החשיבות מוגבלת, של התרבות שלכם

יש כמות מוגבלת של . רק אדם אחד מנצח במרוץ... ואלה שאינם חשובים, חייבים להיות אלה שהם חשובים

  .  ולא כולם מקבלים, אהדה

  

נשמה עתיקה שהתגלמה בביטויים ... כל אחד מכם הוא ישות רוחנית נצחית! ת הטיפשות שבכךכעת ראו א

, כולכם ידועים לאלוהים! ואשר התבקשה לשנות את המציאות של כדור הארץ עצמו, פעמים רבות] גלגולים[

, בריםולהתחרות על ד, לראות את המציאות שלכם באופן שונה, אך זהו טבע האדם. מכיוון שאתם אלוהים

  ?נכון

  

כאשר אף אחד אינו מכיר , בתוך קבוצה של בני אדם הניצבת מסביב. הרשו לי לספר לכם מה המאסטר עושה

. המאסטר יכנס ורק יקשיב, וכולם מנסים לגבור על האחרים באמצעות שיחה מעניינת וחשובה, את האחר

לפעמים הוא מאזין לצרות .  שלהםלפעמים הוא חש בשמחת החגיגה ובהומור, בעודו סופג את סיפורי האחרים

אל " נדבקת"האנרגיה של הרגע אינה . המאסטר סופג הכל בדרך שלא הכרתם בעבר. האחרים וחש בתסכוליהם

  . יש שרואים אנרגיה. היא נכנסת למקום שבו היא משתקפת, במקום זאת. ואישיות

  

מפיץ את ] לי[השותף שלי . יפויהייתם רואים שהאנרגיה של המאסטר היא אנרגיה המשקפת ר, אילו יכולתם

הוא מחפש ללא הרף אחר תמיכה במדע שלכם בממד . המידע שהתודעה האנושית משנה אנרגיה ואף חומר
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רבים מכם עשויים להבין כעת טוב יותר כיצד המאסטר ממקד השתקפות זו באופן . סוף קורה-וזה סוף, הרביעי

  .אופן ההופך נגיש לאלה הנמצאים בחדר... מרפא

  

לכן . יש די חשיבות לכולם, אתם מבינים! ם נוכחותו של המאסטר נוטה לשנות את אופן סיפור הסיפוריםעצ

או , זה העומד על הבמה ומושך את תשומת הלב של הסובבים? מי הוא החשוב, בתרחיש זה: אני מבקש מכם

? ולאלה המאזיניםזה העומד בחכמה ומשקף את האנרגיה שיכולה לעזור באופן הטוב ביותר לאלה המספרים 

הוא . המאסטר אינו כופה את האנרגיה על אף אדם. ואתם מוזמנים להבין זאת גם כן, המאסטר מבין זאת

. וחלק ידחו אותה, חלק יספגו אותה. והאחרים יכולים לעשות בה שימוש כרצונם, פשוט מציב אותה בחדר

זה קשור . יש שישתו ויש שלא ישתו, כאשר אתם נכנסים לחדר ויש שם מים עבורכם. זוהי בחירה חופשית

הם אינם הולכים ? נכון, אבל המים אינם מתמרמרים על כך שלא שתיתם. לצמא שלכם ולמה שאתם זקוקים

גם , כך הם פני הדברים. הם רק יושבים שם כהזנה לאלה הרוצים בכך. דורשים שתטעמו מהם, אחריכם הביתה

  .כאשר המים הם מי החיים

  

מטופש מצדכם לחשוב שאתם : אומר לכם זאת? ת המילים למבנה הכלכלי שלכםאולי תיישמו את תחרו

לעתים קרובות אינכם מבינים את העקרונות של הכלכלה . יש די לכולם. צריכים לרכוש חלק מסוים מהשוק

אני חייב שדבר זה או : "בעת שאתם מתמקדים בדבר אחד ואומרים. אתם מגבילים את עצמכם! שלכם עצמכם

  .מעבר לפינה מסתתר מבנה הצלחה נפרד לגמרי שכלל לא שקלתם,  למען ההצלחה שלכם"אחר יתרחש

  

קיבלו , אלה ששילמו! כולם יכולים לנצח, זה" מרוץ"ב. מבנה כלכלי מאוזן לגמרי הוא מבנה שבו כולם מנצחים

ין שני ב. והם אוהבים את שמכרו, אלה שסיפקו את המוצר או השירות פוצו באופן הולם. ואהבו את שרכשו

. לעולם אינם מבינים או יודעים שאפילו בתחרות יש אלוהות, התרחישים הללו ישנם אלה שנאבקים בתהליך

יש , אם אתם יכולים? האם אתם יכולים לברך את האדם המתחרה בכם, מתחרים: לכן אנו אומרים לכם זאת

ושהאמת , ל הדברים יסתדרוביודעכם שכ, האם אתם יכולים להירגע ולא לדאוג. לכם אחת מתכונות המאסטר

האם אתם חשים שזה שניצח במרוץ ? תחפש אחר הרמה הגבוהה ביותר שלה כאשר אתם עובדים מתוך יושרה

אתם מבינים שאלה , האם כמו המאסטר, או? הליניארי הופך באופן אוטומטי את כל האחרים למפסידים

מכיוון שהמאסטר רואה את התמונה ? איך זה יכול להיות? ממדיים-שהתחרו במרוץ הם כולם מנצחים בין

המאסטר יכול ללכת . את האנרגיות של המרוץ עצמו, את הפוטנציאלים של המנצחים במרוץ הבא... הכוללת

  !אך לצאת ממנה מבורך מעל לכל מידה, "חשוב"לא להפוך ... למסיבה ולא להוציא מילה

  

אולי , ה של אנשים ותחושו קטנים מאודבפעם הבאה שתהיו בקבוצ. קשה לכם להבין כל זאת בעולם תחרותי

, חייכו. הבינו שעצם נוכחותכם מעצימה אותם. עצרו לרגע, במקום זאת. תרגישו בצורך לדבר ולהיות חשובים

אהיה אדם . אספוג את השמחות של מה שהם אומרים. פשוט אשתוק ואקשיב: וחשבו, חושו באלוהות שלכם

זה חלק . המאסטר יודע זאת. ו אם לא אספר חוויות משל עצמיאפיל, טוב יותר בשל ההאזנה לחוויות שלהם

  .חכמה שקטה... מפרדיגמה חדשה

  

האם עסקי העולם הגדולים והיושרה חלוקים . היא היושרה, או הזרז להבנה תחרותית חדשה זו, המניע, לבסוף

חולקו לבעלי מניות עשוי לבוא יום בו רווחים י. ראו כיצד זה משתנה על כדור הארץ! כך היה בעבר? לדעתכם

. זה כה חדש שרובכם אינכם יכולים לתפוס הסכם שכזה. בהתבסס על גורם היושרה של המבנה המשותף

חכו עד שתראו מה ? אתם חושבים שזה מדהים". עכשיו"זהו מבנה הפוטנציאל באותה בועה של ה, האמינו לי

היושרה של מה שנעשה ולא נעשה האם אתם יכולים לדמיין מצב פוליטי שבו ! עשוי להתרחש בפוליטיקה

  . חכו וראו? חלום באספמיה? ת בחירות מסייעת למעשה לבחור במועמדמערכבמסגרת 
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        כדור הארץכדור הארץכדור הארץכדור הארץ

  

. והמאסטר יודע זאת, הרבה מתרחש עכשיו, אה? מה המאסטר באנרגיה החדשה חושב על כדור הארץ

מעולם לא היה זמן טוב . ארץ מתעוררכדור ה, ממדית-מבחינה בין. המאסטר מבין שכדור הארץ מתעורר לחיים

 במדינה –אם אתם חיים בארץ . יותר בהיסטוריה האנושית שבו ניתן לרפא את כדור הארץ מכפי שיש עכשיו

אך גם עם . זו ארץ פצועה. אתם חיים באנרגיה בעלת רבדים,  שחוותה מלחמה לאחר מלחמה לאחר מלחמה–

  . לא היה זמן כמו הזמן הזה שבו ניתן לנקות זאתמעולם, כל האתגרים שאתם רואים על כדור הארץ

  

כל שאתם עושים למען אדם אחר מנקה את האדמה : האזינו. אבל אתם אינכם יודעים, המאסטר יודע זאת

,  מלחמה לאחר מלחמה–כל הפצעים שדומה שאינם ניתנים לריפוי בגביע ההתנסות האנושית . שתחת רגליכם

לפני זמן לא רב ? נכון, אבל ידעתם זאת. אים כאן לשמוע ולקרוא זאתמסיבה זו אתם נמצ. ניתן כעת לרפא

הם יציבו את האנרגיה שלהם . ממדי-באופן בין, ישבנו אתכם ואמרנו שיהיו אלה שיגיעו מחוץ לכדור הארץ

מתייחס לכך [הם חיכו עד לרשותיות השמונה . אולי, קראו לזה שותפות של אנרגיה. אם תאפשרו זאת, לצדכם

כאשר אנרגיית הקריסטל תתחיל להופיע על הפלנטה ] שמונה היא האנרגיה של הרשותיות החדשהשהספרה 

  .במידה רבה יותר

  

רבים . רק לפני כמה חודשים אמרנו לכם שאלה החיים סביב המקום המכונה הר שאסטה יהיו חופשיים ללכת

במונחים . הור מבחינה רוחניתוסייעו לשמור אזור זה ט, מהם החזיקו ועגנו אנרגיה אפילו מבלי לדעת זאת

, זה אחד מהמקומות היחידים. משמעות הדבר לשמור ולעגן מקום כנגד התפתחות של מלונות גדולים, שלכם

ותמצאו , הביטו בשערים ובמערבולות האחרים על הפלנטה הידועים כבעלי תכונות רוחניות. אתם יודעים

  .לא בהר שאסטה. מגרשי גולף ומגרשי טניס, מלונות

  

 –עכשיו ניתן לכם עוד מידע בנוגע אליהם . ואנו אמרנו לכם שבני אדם אלה שמרו על המקום, ין זה מקרהא

רובם הם בעלי אנרגיית כוח החיים , אתם מבינים"! להסתדר" עם רבים מהם קשה –רבים מהם מתבודדים 

בר בהרצאה במסגרת מידע זה תומך במחקר של צבעים ואנרגיות שהוס. [ואך הגיוני שכך יהיו, הקריסטלית

הוא גם יודע על ערי כוח . המאסטר יודע על כדור הארץ ועל השינויים המתרחשים.] בו ניתן תקשור זה, השייט

  . ממדיות הנפתחות עכשיו כדי להישפך על התודעה האנושית-החיים הבין

  

סטרים בעלי חשבו על המא. משמעות המילה אנרגיה מלכותית. לפני יומיים הזכרנו את אנרגיית הדרקון

 המלכים והמלכות הבוראים את –ממדיים -הם בין. אנרגיית הדרקון כשייכים לאצולה הרוחנית של כדור הארץ

שכן כאשר אתם נעים אל תוך , עליכם להודות להם. אדמת כדור הארץ עצמה בדרך ההולמת לאנושות

תצא עוד ,  עפר כדור הארץאבל המידע המשמעותי הוא שמתוך. כדור הארץ מוכן עבורכם, רשותיות השמונה

והוא חלק מהשכתוב שדיברנו עליו במשך , זהו תפקוד קריסטלי. אנרגיית המלכה כדי לסייע לאזן את הפלנטה

  .הגיע הזמן לאזן את אנרגיות הזכר והנקבה של הפלנטה. כמעט שנה

  

        בריאה משותפתבריאה משותפתבריאה משותפתבריאה משותפת////זרימת אנרגיהזרימת אנרגיהזרימת אנרגיהזרימת אנרגיה

  

ארבע הוא זרימה . יוון שאלה נושאים משולביםמכ, קשה לתאר זאת. סעיף ארבע וסעיף חמש קשורים זה לזה

ברשותיות של האנרגיה של , היום? כיצד המאסטר תופס אותם. של אנרגיה וחמש הוא בריאה משותפת

  .אנו ניתן לכם סקירה קצרה ואז מטפורה נוספת, שמונה
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הייתם : כךבה הבריאה המשותפת נעשתה , באנרגיה עתיקה יותר, היה זמן עבור רבים בעלי נטייה רוחנית

לשערים , אז הייתם הולכים אולי למקומות. הייתם שואלים ושואלים. מודטים ושואלים את אלוהים שאלות

, לאחר שדבר זה הושלם. והייתם אוספים אנרגיה היכן שיכולתם). שאנו מכנים עתה שערבולות(מסוימים 

דבר זה יצר . פעולה על פיהםואז נוקטים ב, אוספים אותם עד הפעם הבאה, הייתם מקבלים אנרגיה ומידע

ומצב שבו זרימת האנרגיה הממשית בבן האדם , מצב שבו מדיטציה הייתה שונה מאוד מכפי שהיא כעת

עשיתם כמיטב יכולתכם . אנו קוראים לזה שיטת האיסוף. למטרות של בריאה משותפת הייתה שונה ביותר

  . לאסוף את האנרגיה שהייתה דרושה לכם עבור המשימה

  

. פשוטו כמשמעו, הדואליות הייתה כה חזקה שהיה עליכם לחשוב עליה כעל מחסן, ה עתיקה יותר זובאנרגי

בין אם הייתה על הרצפה בתנוחת לוטוס או בין אם הייתה במקום ספציפי . היה עליכם ללכת ולאסוף אותה

ו חשתם רק לאחר שעשיתם דברים אלה חשתם מסופקים א. היה עליכם ללכת ולאסוף אותה, על הפלנטה

  .זה מה שרובכם עשיתם רוב חייכם, בני אדם יקרים. שיש בידכם את התשובות

  

ישנם , ]במטבח של הספינה[על כלי אדיר זה . ואנו נשתמש במטפורה, הניחו לי לומר לכם מה המאסטר חושב

ם זה נמצא במקו? אולי ראיתם את מעשה ידיהם. לפחות שני בני אדם שתפקידם הוא למצוא קסם בגוש קרח

  .אלה הם פסלי הקרח בחדרי האוכל. תהליך שבני האדם אוהבים לחגוג, ת המזוןצריכהגדול של 

  

גוש הקרח שוקל מאות קילוגרמים וקרוב לוודאי שקשה להביאו ולטפל . הניחו לי לומר לכם מה רואה הפסל

 יצירת רואה את, במקום לראות את המשימה הניצבת בפניו, הפסל, אותו מאסטר של ארכיטקטורה. בו

כעת מתפקידו לסלק את . היא עדינה ויפהפייה! האמנות כאילו היא כבר מושלמת ומסתתרת בתוך הקרח

משהו שקרוב לוודאי שהייתם רוצים לסלק , דבר זה יהיה גוש קרח קר וכבד מאוד, עבורכם. שאינו שייך

הוא מסיר בזהירות . ילוכך הוא מתח. זו כבר יצירת אמנות מושלמת, עבורו. מדרככם לפני שימס על הרצפה

זה עשוי להיראות לכם כמנוגד . שימו לב לכך שהוא יוצר על ידי פעולת חיסור. את כל שאינו שייך לפסל

  ?איך אתם יכולים להגשים על ידי החסרה. לאינטואיציה

  

בתוך הדברים הרגילים , אולם. אתם הולכים וחושבים על דברים רגילים. כזו בדיוק היא האנרגיה החדשה

מה שאתם חייבים ללמוד לעשות הוא להסיר את הדברים שאינם . תתרים הנסים של הבריאה המשותפתמס

אתם מתכווננים אל הבריאה . אתם מתכווננים אל הפסל: התשובה היא זו? וכיצד אתם עושים זאת. שייכים

הולמות -תיאתם רואים אנרגיות בל. אתם רואים אותה ומדמיינים אותה כאילו כבר נעשתה. המשותפת שלכם

  . ואתם משליחים אותן הצידה, כמו חלקי קרח שאינם שייכים

  

הולמים -הדבר יאפשר לכם לראות את החלקים הבלתי. בקשו איזון, במקום לבקש תשובות, במדיטציות שלכם

אתם הופכים לפסל ורוכשים , במקום לבקש מאלוהים להיות הפסל של המציאות שלכם. אותם יש להסיר

ניתנת לכם מתנת . בקשו תובנה? האם יש עכשיו קשיים בחייכם שאינכם יכולים להבין. הכשרה כאומנים

מה אתם עומדים לעשות . משמעות הדבר היא שישנם אתגרים, עבור כמה. הולמים-ראיית הדברים הבלתי

. אתם יודעים, זו בחירה חופשית! מאפשרים להם להיכנס למעשה, במקום להסיר אותם, רבים? בנוגע אליהם

מה שחייב להישאר ושעמו -האדם באנרגיה הישנה רואה הכל כדבר, ום לראות את מה שהולם ומה שלאבמק

  .ולכן היא שם לעד ואינה משתנה, לכאורה זו המציאות שלהם. יש להתמודד

  

הוא בורא את שהוא רוצה על ידי כך שהוא מחליט איזו אנרגיה יש . המאסטר רואה את החיים כמושלמים

המאסטר עושה זאת בעזרת . לפעמים באמצעות פעולה אמיתית.  נעשה באמצעות ההכרהלפעמים זה. להסיר
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ואפילו עם , אפילו עם פשע, אפילו בעת שילדים גוססים סביבו, לכן המאסטר צועד במקום מושלם. שניהם

את הפסל ... איזון של אדם אחר לעולם לא ישנו את האמת-דרמה או אפילו חוסר, כעס, סבל. אלה שפוגעים

  .מושלם שבתוך המציאות של המאסטרה

  

הפסל שר לכם בתוך . נתנו לכם מטפורה זו בעבר. הסוד לבריאה המשותפת שלכם הוא להתכוונן אל המקהלה

ככל שתתקרבו אליו וככל שתסירו את ". בואו קחו אותי, אני כאן: "גוש קרח גדול זה המכונה מציאות ואומר

אז כאשר בסופו של . ומושלם יותר הפסל, ה הלחן שאתם שומעיםכך ברור יותר יהי, מה שאינו הולם בחייכם

המפתח הוא . אתם זוכים בהתגשמות, דבר אתם מתחילים לשיר את אותו לחן שהשלמות שבתוך הפסל שרה

  .אתם מתחילים בתהליך זה על ידי אימוץ יושרה. הקשבה

  

        חייםחייםחייםחיים----כוחכוחכוחכוח

  

מה חדש מתרחש -דבר. תן באופן זה בעבראנו ניתן לכם כעת מידע שלא ני. חיים-הסעיף השישי הוא כוח

האם יש לכם בעיות במערכות . יש הרבה לספר כאן. חיים חדש-המאסטר רואה כוח. בביולוגיה שלכם

מה בנוגע ? חבר וחבר, אימא ואחות, אולי אבא ואימא? בעל ואישה, אחות ואחות, אולי זה אח ואח? היחסים

קושר קשר של אהבה או , ם הרוטט ברמה גבוהה יותרבייחוד אד, בכל פעם שאדם אלוהי? לעסקים שלכם

ניתן לומר שאנרגיה , אם אתם רוצים. נוצרת אנרגיה שלישית בעלת תכונות השניים, שותפות עם אדם אחר

. היא יושבת שם וממתינה שיזינו אותה! אתם יכולים אפילו לתת לה שם. שלישית זו שנוצרת היא ישות

טפלו בה , בעל ואישה: האזינו. ערך-ש לטפל בה בעדינות ולהחשיבה יקרתי. לישות יש תכונות של ילד אנושי

כאשר אתם מתחילים ? או האם תתעלמו ממנו, האם תזינו אותו? מה תגידו לילד! ערך- היא יקרת–בעדינות 

זו תכונה . חיים חדש זורם ביניכם כפי שמעולם לא זרם בעבר-כוח, לעבוד על אנרגיה שלישית זו שהיא הילד

  .כל השותפויות ירוויחו ממודעות חדשה זו. אך תמיד ידעתם עליה, נסתרת

  

הגיע . בייחוד עבור אלה הרוטטים ברטט גבוה יותר, חיים-מבחינה ביולוגית קיים סוג חדש של כוח. הנה עוד

אנו נכנה זאת בשם .  משהו ששיחקתם עמו במשך עידנים רבים–הזמן להתעורר למשהו שהיה שם כל העת 

המבנה התאי של הגוף האנושי מתוכנן לחבר את עצמו לכוח החיים של כדור .  תאית מתעוררתאינטליגנציה

האם תהיתם מעודכם ]. בדיקת שרירים[חשבו על הזמנים בהם השתמשתם בדברים כגון קינסיולוגיה . הארץ

? עיניכםהאם זה הגיוני ב. התאים שלכם יודעים דברים שאינכם יודעים? כיצד הגוף האנושי יודע יותר מכם

  ?מה היה קורה אילו יכולתם לבנות גשר בין מה שהגוף יודע לבין ההכרה המודעת שלכם

  

כאשר תמיסה עם פחות מחלק אחד למיליון של חומר ? האם תהיתם מעודכם כיצד עובדת ההומיאופתיה

יכולות כלל כאשר מכונות רפואיות מודרניות אינן , אותו" לראות"כיצד יכולים התאים שלכם , מוכנסת לגופכם

,  שנים עבדתם עם תהליך200-במשך יותר מ! הגוף האנושי מזהה את הכוונה של החומר? האמת? לאתר אותו

נכון שיהיה נהדר . מידע על כוונת יוצר המרפא מועברת למבנה התאי. הריפוי מתרחש. אך הוא עדיין לא מובן

  ? שלכם שהוא הכימאי הראשיאם נוכל לבנות גשר מההכרה המודעת שלכם אל החלק של המבנה התאי

  

האם תהיתם מעודכם כיצד השרירים של ידכם מגיבים ללא שליטתכם ? האם השתמשתם אי פעם במטוטלת

, זו האינטליגנציה התאית? כדי לתת תשובה חיובית או שלילית בנוגע לבריאותכם או לאנרגיה הסובבת אתכם

האינטואיציה והאינטליגנציה , ל האינטלקטהגיע הזמן לנישואים ש. והגיע הזמן שתתחילו להתמזג עמה

  .התאית
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המאסטר יכול לומר לכם איך . למאסטר יש פגישה עם התאים בכל יום. המאסטר יודע מה המרפק שלו עושה

הוא חי כישות , במקום זה. המאסטר אינו חי בתוך ראשו. הגוף הוא אחד. מבחינה רוחנית, מרגישה הבוהן שלו

המאסטר יודע מה טוב . בעל אינטליגנציה, הוא רואה את גופו כתא אחד. ראשמכף רגל ועד , מאוחדת אחת

 –למאסטר יש ברית עם האינטליגנציה הפנימית . אפילו ללא בדיקת שרירים, עבורו מבחינה ביולוגית ומה לא

  .באופן חלקי, בכך מדובר? "א מתעורר"דנ"האם שמעתם פעם את המונח . א שתמיד הייתה שם"תכונת דנ

  

'אפופטוסיס': דיש עו
****

 הוא מונח ביולוגי המתאר מערכת תאית אנושית המתוכננת לאבחן ליקויים בגוף ולבצע 

היכן היא אצל חולי ? היכן היא אצל חולי סרטן? נכון, היא אינה עובדת טוב כל כך, ובכן. עצמית-השמדה

על תהליך גופני " ותהמערימ"תוכלו לנקוב בשמות של מחלות רבות ? היכן היא אצל חולי השחפת? האיידס

שבו ,  כוח הנגיש לכולכם–גם כן , יש כוח חיים חדש אשר ישנה זאת? נכון, הוא לא עובד כל כך טוב. טבעי זה

המחלה היחידה . אפופטוסיס יוכל לעבוד בדרך בה תוכנן לעבוד. המבנה התאי מתעורר והאינטליגנציה גוברת

כוח . באמצעות בחירה חופשית, במידה וזה הולםשבגוף המאסטר תהיה המחלה לה הוא יאפשר להתקיים 

האם לא הראו לכם זאת . החיים החדש על הפלנטה הזאת יגביר את היכולת שלכם לשלוט במבנה התאי שלכם

  .עכשיו הגיע תורכם? הגורואים במשך השנים

  

        התמקדות ברגעהתמקדות ברגעהתמקדות ברגעהתמקדות ברגע

  

היכן צריך להיות כרגע , רמאסטר יק: "אולי הייתם רוצים לשאול את המאסטר.  מספר שבע–נסיים בסעיף זה 

ומה , לאן עלינו לשלוח את אורנו! דומה שיש סכסוכים רבים כל כך? המיקוד שלנו כבני אדם על הפלנטה

  "?היכן המיקוד? מהו המפתח? עלינו לעשות

  

 אתם תקבלו 2003בשבועיים הראשונים של חודש נובמבר . רשותיות השמונה היא רשותיות של אחריות

לקבל החלטה בנוגע לדברים , אותה פמליה גדולה המכונה העצמיים הגבוהים שלכםיחד עם , הזדמנות

  ].ההתאמה ההרמונית[החשובים ביותר על כדור הארץ 

  

האם אתם מוכנים למיזוג : שאלה זו תהיה]. ההתכנסות ההרמונית [11:11-ממש כפי שנשאלה ב, תשאל שאלה

כך שהבריאה המשותפת תהיה כפי , היה כפי שתיארנוכך שהאגו י, הרוחני והביולוגי כך שכוח החיים ימוזג

האם אתם מוכנים להניח לאנרגיות הזכר והנקבה של ? א שלכם"כך שתוכלו להעצים את הדנ, שתיארתי

אלה הקוראים זאת לאחר שזה התרחש צריכים . זה זמן חשוב על הפלנטה? האנושות להיות סוף סוף שוות

  .הלימוד של אתמול הוא החכמה של מחר.  היה אתמוללדעת שאין זה פחות עוצמתי רק בגלל שזה

  

מעולם לא היה זמן על כדור הארץ שבו הפעולות והמחשבות שלכם נמדדות באופן משמעותי ? מהו המיקוד

המשל הראשון שניתן אי פעם על ידי קבוצת קריון זו לפני יותר מעשור . המיקוד הוא פנימה. יותר כאנרגיה

אף אחד אחר . מה שסייע לו-שבו אדם אחד מגלה דבר, על משל, ר על מטפורההוא דיב. היה משל בור הזפת

והוא לא צעק אותו , הוא יישם אותו רק בהקשר לעצמו. מה אישי ויישם אותו-הוא גילה דבר. לא היה מעורב

אך כולם הבחינו במה , נהנה מהגילוי האישי החדש שלו, הוא המשיך בענייניו מבלי לומר דבר. בראש חוצות

בן אדם אחד המתכוונן . זה מה שקורה כאשר אתם מאזנים את עצמכם. ממה שהתרחש סביבו? כיצד. שהשע

הדבר . הוא נותן להם משהו לראות. למקהלה ומוצא את הפסל שבתוך גוש הקרח ישפיע על כל הסובבים אותו

כדי , אחריםהאור נדלק למעשה עבור ה. מאפשר בחירה רבה יותר מכפי שהייתה לסובבים אותו קודם לכן

  . שיראו במקום עמום
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כמה מהם יביטו בכם וישנאו . חלק מהם יביטו בכם ויברחו. לא כל העדים להתקדמות שלכם יאהבו זאת

, אפילו ללא בן או בת זוג, איש הרפואה חי לבד. אין זה חדש, בני אדם יקרים. כמה מהם יבגדו בכם. אתכם

מכיוון שהוא רוטט ברטט גבוה ובעל ? האם זה הגיוני. יםאך הוא המרפא את כולם כאשר הם חול. בקצה הכפר

  . והם מבקרים אותו רק כשהם חייבים, זה נראה מוזר לאחרים, רגיל-מידע לא

  

יהיו אלה סביבכם שלא . וכך מעבר זה של המיקוד בעצמי יחדור עמוק בכל הקשור להחלטות בנוגע לאנרגיה

,  מבלי לומר מילה ומבלי לפרסם את מה שגיליתם.הם אינם מוכנים למה שיש לכם. ירצו את שיש לכם

אלא באיזון עצמי ... לא באגו. בעצמי? מהו המיקוד. טפלו בעצמכם? הנחת היסוד. הדברים יסודרו מעצמם

זה . שלכם או לא" האני החדש"הניחו לאחרים להחליט עבור עצמם אם הם רוצים לחלוק את . ובמציאת הלחן

  .ולעולם אל תניחו לאדם אחר להזיז אתכם מאהבת האלוהים, שמרו על האמת שלכם. תלוי בהם

 

תבינו אולי , לכן. התודעה האנושית היא הרשת השלישית. כך יהיה בסופו של דבר בחוץ, כך הוא בפנים

שהיא הקצה של , הרשת השלישית, ובתהליך, על רשת הקריסטל מתבצעת עבודה, שהרשת המגנטית נרפאה

. הניחו אותן יחד ותראו את הפוטנציאל של ירושלים החדשה. נה פנימהפו, המשולש של התודעה האנושית

  .כך כדור הארץ מגיב, כפי שאתם מטפלים בעצמכם. כך הוא כדור הארץ, כפי שאתם

  

כאשר האנושות קיבלה החלטות לברוא . כאן זה החל: "היסטוריונים יציינו זמן זה ויאמרו, בני אדם יקרים

והם לא , את חכמת המסחר, הם החלו להבין את תהליך השלום,  לחשכהפלנטה שתמשוך את עצמה אל מחוץ

? איך אנו יודעים זאת". ושבדרך כלשהי כולם קשורים, הם הבינו שכל אחד זקוק לאחר. פחדו מתרבויות שונות

זה כתוב בפוטנציאל . אנו רואים זאת בתוך בועת הבלון המכיל בעכשיו את כל שאי פעם קרה או יכול לקרות

  !א שלכם"זה כתוב למעשה בדנ! שלכם

  

מבורך הוא האדם הרואה את הפלנטה .  את שלמות הפלנטה בדרך זו–מבורך הוא האדם הרואה את השלם 

  ".שלום על פני האדמה"כגוש קרח המכיל פסל יפהפה המכונה 

  

  !וכך הוא

  

  קריון

  

  

  

  

  

* Apoptosis is the process of programmed cell death, the deliberate suicide of a cell in a 

multicellular organism for the greater good of the whole individual. In contrast to necrosis, 

which is a form of cell death that results from acute tissue injury, apoptosis generally confers 

advantages during an organism's life cycle.  
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        III חלק  חלק  חלק  חלק ––––תפיסות המאסטר תפיסות המאסטר תפיסות המאסטר תפיסות המאסטר 

        """"ההסכםההסכםההסכםההסכם""""

  קריון בתקשור חי

  באמצעות לי קרול

  אידהו, גודינג, 2004,  בינואר31

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

  

  .חשמוזהו מקום , זהו מקום מתוק, אה. אני קריון מהשירות המגנטי, יקירים, ברכות

  

אזי , וש ברוח שוטפת דרככם ביום הזהאם בתודעתכם לח. בואו נקדיש רגע ונברך את הפמליה שנמצאת כאן

כיוון שהכוונה . אנו יודעים מי יהיה כאן ומי יקרא דף זה. למוריאנים, כיוון שמסיבה זו אנו כאן. כך יהיה

  .מושלת היום

  

לאלה שהרימו באקראי ספר . ידענו על הפוטנציאל שלכם, לאלה מכם שהחליטו להגיע לכאן בדקה התשעים

לכן האנרגיה התואמת של מה שאתם מביאים לאפיזודת . ו על הפוטנציאל שלכםידענ, זה והם קוראים בו

. אבל אין זה מסר כללי. היא אכן סביבכם בעת שאנו מביאים את החצי השני, בדקות אלה, בשעה זו, חיים זו

, הוא עשוי להישמע כשאר המסרים! כיוון שאתם למעשה חצי ממנו, מסר זה מיועד באופן ספציפי עבורכם

נשמע , של שותפי, ואין זה מקרה שהקול האנושי של המתקשר, אנו מדברים באופן אישי אליכםאבל 

  .קוראים ומאזינים, למוריאנים, כיוון שמסיבה זו אתם יושבים בכיסא. באוזניכם היום

  

שמחה , דברים רבים התרחשו כאן]. תאטרון ישן מאוד באידהו[תחילה בואו נקדיש רגע ונכבד מקום זה 

אפילו חלק נפלא שעדיין , גם כן, לבנין יש היסטוריה. יו שצעקו בשמחה או שבכו מצער על במה זוה. וצחוק

ריפויים התרחשו על במה ! הייתה כאן גם כנסיה]. מדבר אל מארח האירוע ובעל התאטרון[מיכאל , לא חשפת

ויושבים וכך הוא שאין זו הפעם הראשונה שאלה המחפשים את האמיתות הרוחניות שלהם באים . זו

אך הנה , אך בואו נאמר לרגע שזו הפעם הראשונה שמידע כגון זה מוגש כאן. במושבים בהם אתם יושבים

אולם קבוצת אנשים זו מתכנסת באופן . קבוצת אנשים שמעמידים פנים שהם אינם מכירים אלה את אלה

אתם עשויים . נו ייחודיאופן ההתהוות של דבר זה ה! אינטואיטיבי כאילו חבריה אכן מכירים אלה את אלה

כיוון שבעוד כמה רגעים של , לומר שההיסטוריה של האנרגיה הישנה פוגשת בהיסטוריה של האנרגיה החדשה

אנו כבר רואים . אנו כבר רואים אתכם עוזבים את המקום ומניחים את הספר. כל שנעשה כאן יסתיים, זמנכם

ואנו , אנו מכירים את לבבותיכם. עשויים להגיבאת הפוטנציאלים של מה שאנו עומדים לומר וכיצד אתם 

  .מכירים את שמותיכם

  

לי העלה נושא בהרצאתו מוקדם . [השותף שלי נגע בנושא שבו אנו רוצים להרחיב קודם שתתחיל ההוראה

 ואתם יודעים –עבור כמה מכם , בני אנוש, או. הוא היה קשור לאהבה שיש לכם אל הפלנטה.] יותר באותו יום

" בדידות הטבע"שאתם מוצאים את עצמכם מוקפים על ידי אלה שאוהבים את ,  אין זו טעות–מי אתם 

כמה מכם מקדמים את פני הרוח ? נכון, אינכם לבד, ואף על פי כן]. מתייחס לאזור אידהו בו נערך הכינוס[

על כמה מכם רואים את השמיים ויודעים שראיתם אותם זה מאות ? כמה מכם מברכים את העפר? בברכה

איני מדבר על פיסת ? לכמה מכם יש בעלות על האדמה שמתחת לכפות רגליכם מזה זמן רב? מאות של שנים

  .אני מדבר על מצב אקאשי בו אתם נשואים לאדמה. נייר המעניקה לכם בעלות
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זו תכונה של ! אבל כך הוא, אפשר ואינכם נראים כך במראה, אה. ואתם יודעים זאת, כמה מכם ילידי האזור

. המצפים עדיין להגירה של אוכלוסייה גדולה של אנשים, מבקר בהם] לי[ה מהאזורים האלה שהשותף שלי כמ

ובפעם , ובפעם האחרונה, העפר שאתם חווים היום הוא העפר שהיה כאן בפעם האחרונה שהייתם כאן

ת הגיאולוגיה אך הניחוח הוא אותו ניחוח ותכונו, וכך הוא שהרוח ממשיכה לנשוב ממקום למקום. האחרונה

שאתם סבורים שנפגשה בזמן עבר בעת שאתם , כבדו משפחה זו, קוראים. והנה אתם כאן שוב, אותן תכונות

שכן כל שהתרחש כדי להביא לכם מילים אלה , הם יושבים כאן אתכם. אתם יודעים, לא כך הוא. קוראים זאת

אתכם מהם במסגרת המציאות שרק מעמיד פנים שהוא מפריד , שעל הדף אינו אלא רגע בזמן מדומה

  .ברגע זה, הם כאן אתכם. המוגבלת שלכם

  

כמה מכם המשתתפים בכינוס זה יעזבו מקום זה וינהגו למקומות אחרים בכלי רכב מודרניים מקום לעלות על 

אתם תלכו לאותם מקומות אליהם הלכתם , רבאופן מוז. כפי שעשיתם בעבר כשעזבתם בניין זה, גב סוס

על ... דיםנווזה חלק מהתצרף שהופך כמה מכם לעוגנים וכמה מכם ל. לכאן אתם שייכים, ניםאתם מבי! בעבר

  .פי מה שהולם לאנרגיה שלכם

  

כמה ! אתם שייכים למקום שם אתם צריכים להיות. עבור כמה לא קיימת נקודה מתוקה שאליה אתם שייכים

קשה היה לשחות נגד הזרם ? נכון, יתהולכאורה נמשכתם חזרה הב, מכם הלכו למקומות בהם לא היו דרושים

כמה מכם ידעו על מה אני מדבר . כאשר התעוררתם והבעתם כוונה להגשים את האנרגיה שהיא עבודת חייכם

  .וכמה מכם לא, כאן

  

        יוםיוםיוםיום----חיי היוםחיי היוםחיי היוםחיי היום

  

כל השבטים נעו סביב . הם ידעו מהו שפע, בני ישראל במדבר! מבורך הוא בן האנוש שיודע מהו שפע

האם , קריון: "כמה שאלו על כך. והם הוזנו בכל יום, לים מאוד במשך מעט יותר מארבעים שניםבמעגלים גדו

, בהחלט. התשובה היא שזה מה שקרה" ?או האם זה באמת מה שקרה, כית"זו מטפורה של ההיסטוריה התנ

לאחר שהם ואפילו , היו סיבות ספציפיות להתרחשות זו. הם קראו לזה מזון מן השמים. הם הוזנו בכל יום

אבל ? נכון, מעולם לא שמעתם זאת! היא עדיין אירעה אף על פי שהם כבר לא היו שם, הגיעו לארץ המובטחת

  .הם הוזנו בכל יום במשך ארבעים שנים. האירוע היה אמיתי מאוד

  

אני יודע שזה , אה? מה אם זה לא יקרה מחר. "כמה מבני השבטים היו מתעוררים באמצע הלילה ודואגים

אתם : "הם פכרו את ידיהם והעירו את חבריהם ואמרו" ?אבל מה אם זה לא יקרה מחר, ש כל חיינוהתרח

האחרים העירו אז !" אבל אולי זה לא יקרה עוד, אנו יודעים שזה קרה כל חיינו. אולי זה לא יקרה עוד, יודעים

עוד סיבה !  לא ישנה מחררבים יצרו קונסנזוס של דאגה שאולי זה, במהרה. את חבריהם ואמרו דברים דומים

  .  והם המשיכו לדאוג בנוגע למשהו אחר, אז הם הוזנו שנית! לדאגה

  

אתם עשויים , אם תביטו לאחור. יומי-הרוח סיפקה את ההזנה הדרושה על בסיס יום? במה היה מדובר באמת

ת זרעים או מעולם לא היה עליהם לדאוג בקשר לזריע. לומר שלשבטי ישראל היה שפע במשך ארבעים שנים

אך רק במבט לאחור הם הבינו ! זה שפע. אך מספיק לכל יום ויום, הם קיבלו את כל הדרוש. לגידול יבולים

  "?מה אם זה לא ישנה: "אלה שהביטו אל העתיד אמרו. זאת

  

-כאשר אתם עושים זאת באופן בין. אתם רואים את האמת, לכן אנו אומרים שאם אתם מביטים אל העבר

זו מהותו של .  את היכולת להביט אל העבר של מה שמתרחש מחר ולדעת שהכל יהיה בסדריש לכם, ממדי
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יש . הוא מסוגל להביט אל העתיד ולראות את העבר ולהבין שהזנה היא שפע. אתם יודעים, ממדי-האדם הבין

?  קשה!ואפילו לצחוק עליהם קודם שהם מתרחשים... כדברים שהיו, לו את היכולת לראות את הדברים שיהיו

  .אני ארחיב על כך? תעלומה? החיד

  

        זכרו את לידתכםזכרו את לידתכםזכרו את לידתכםזכרו את לידתכם

  

בצד האחר , הנה אתם לפני שנים רבות. ולטיול שאינכם זוכרים, לטיול מתוק... הרשו לי לקחת אתכם לטיול

כיוון שלא היה (מטפורה ... נשענים קדימה, הנה אתם. ממש כמוני, עם בני משפחה, ממש כמוני, של הצעיף

מוכנים לבוא לכדור ,  נשענים קדימה– מטפורה –כמו הקפיצה מהצוק , זו מטפורה). הישעןלכם גוף שיכול ל

ולמדינה , ולגזע שבחרתם, אתם עומדים להיוולד להורים שבחרתם. הארץ ולחוות את מה שאתם מכנים לידה

  .ולמין

  

הועברו ', ההנשמ'או מה שאתם הייתם מכנים , פיסות וחלקים של נשמתכם. הגוף שלכם הוכן ברחם אמכם

זכרו . אומר לכם את האמת" ?מתי הנשמה נכנסת לתינוק, קריון: "שאלות תמיד נשאלות על כך. בזמן הזה

אפילו לפני שהביולוגיה מתחילה להיות , הנשמה נכנסת לתינוק בנקודת הזמן בה הוסכם על ההתעברות: זאת

בהתחשב בנתיב שהוריכם , להיוולדאתם הייתם אמורים . נטייה מוקדמתזו , זה לא גורל משמיים. מעורבת

כיוון שהחלטה זו מתרחשת לפני שהוריכם הכירו כלל אלה , קשה לתאר זאת. הלכו בו עם הבחירה החופשית

לכן בואו נאמר . קשה מאוד לדבר על כך בדרך שתבינו באמת! ואפילו קודם שנולדו, את אלה על כדור הארץ

, ושיכולים להיות שינויים רבים בדרך, ם שהם מתחיליםמתחילים הרבה לפני שאתם חושבי" החיים"פשוט ש

  .אבל אתם ואחרים מעורבים בכולם, לפני שאתם מגיעים לכאן

  

רוח "מה שעוצר בעדכם היא . עומדים לבצע את הקפיצה אל כדור הארץ, דמיינו את עצמכם רוכנים קדימה

 ורוח שחוויתם פעמים רבות זו רוח מתוקה ותמימה. הנושבת כנגדכם בעת שאתם רוכנים קדימה" הלידה

, אתם כבר מוכנים להשלים את התהליך. פוטנציאלים והזדמנות, היא נושאת ניחוח של אפשרויות. בעבר

  ). כיוון שהנה אתם כאן(לחוות את הלידה שללא ספק תתרחש 

  

 הם שואלים אתכם אם. מדברים אליכם בשפת האור... מוכנים לבוא אתכם, היועצים שלכם נמצאים לצדכם

הם מזכירים לכם . אתם מחייכים אליהם ואומרים להם שהכל בסדר. ואם הכל מוכן, אתם באמת בטוחים

יחד עם , ושרבים הסיכויים שתמותו מוות נורא, שאתם מגיעים לכדור הארץ בזמן שבו נובא סופה של הפלנטה

אומרים למקום , ביבאז אתם מביטים ס". הכל בסדר: "שוב אתם מחייכים אליהם ואומרים. ילדיכם וחבריכם

  .ואתם מזנקים"... חוזרים עוד רגע"ולסובבים אתכם שאתם 

  

האם לא הייתם אמורים , כאשר הייתם מלאך בצד האחר של הצעיף: עובדי אור, אני שואל אתכם זאת, שוב

האם לא ? מדוע באתם: אשאל אתכם שוב, ואם התשובה לכך היא כן? להיות חכמים יותר מכפי שאתם כאן

  ?על הפלנטה כאשר הגעתם" התבשל"האם לא הבנתם את הפוטנציאל של כל ש? ת הארמגדוןראיתם א

  

היא מסבירה מדוע הפמליה מתחילה לכרוע ברך ! והיא מסבירה מדוע אתם אהובים, אתן לכם את התשובה

 היא הסיבה מדוע כמה מכם חשים בנוכחות הרוח ובתחילת הידיעה שזה. ולרחוץ את כפות רגלי הנמצאים כאן

בצד האחר של . אנרגיה זו היא אמיתית. לא. זה לא משהו שהומצא על ידי בני אדם כדי למשוך קהל. אמיתי

אך לא לפני שנברך אתכם שוב על מעשה שייתכן שאינכם , יש חכמה המוכנה לזרום אל תוך מסר זה, הצעיף

ים יותר בצד האחר של והסיבה היא שאתם אכן חכמ! אתם באתם למרות הכל: למוריאנים, מודעים אליו כלל



 151

אתם ידעתם כאשר הגעתם . אתם ידעתם מהי מהות הנשמה העתיקה. אתם ידעתם מה עושה הכוונה! הצעיף

לא רציתם . רוחנית אני מתכוון, כמה מכם התעוררו בלידה. שיהיה פוטנציאל להתעוררות על הפלנטה הזאת

אנו , אתם מבינים? נכון, יס אתכם לצרותזה גם הכנ? נכון, דבר וחצי דבר ממה שהוריכם אמרו שהוא רוחני

! הן גורמות לבעיות, למן ההתחלה. אתם יודעים, זהו אופיין של הנשמות העתיקות. יודעים מי נמצא כאן

  .זה מה שחכמה עתיקה עושה כאשר דומה שהיא אינה תואמת לחכמה הנוכחית של הזמן] צחוק[

  

שתוכלו לשנות את , כנתם קדימה כנגד רוח הלידהכאשר ר, אתם ידעתם לפני שבאתם. הנה אתם כאן, וכעת

אל תתעלמו מכך שכדור הארץ שונה . ואתם שיניתם, היו מספיק. הפלנטה הזאת במידה ויהיו מספיק כמותכם

אל תתעלמו מכך שאנו אוהבים . אל תתעלמו מכך שהנבואות לא התרחשו. מכפי שהיה כאשר באתם אליו

, מה שמתרחש כאן יקבע דברים רבים.  בחלק אחר של היקוםאין לכם מושג מה שיניתם! אתכם עקב כך

  .ויהווה מידה בדיוק לשם מטרה זו

  

זה , כאשר אראה אתכם שנית. זה יהיה ברור, אבל בזמן אחר ובמקום אחר, זה נשמע לכם כשטויות בוודאי

איך : "שאלואתם תבואו אליי מיד ות, וכאשר אפגוש אתכם בצד האחר של הצעיף ביום מן הימים. יהיה ברור

מה שאתם עושים בחיים האנושיים הרגילים שלכם משנה את . וזה יהיה ברור מאוד" ?איך זה עכשיו? היינו

מה שאתם חושבים שעה שאתם כאן ידוע במרחק של . בבת אחת, ממדיות בכל רחבי היקום-עצם מארג הבין

מתרחש בעת ובעונה , הכל יחדבו , "מצב קוונטי"הסיבה היא הדבר שאתם מכנים בשם . מיליארד שנות אור

 אפילו סוגי העולמות שאין –כל יצורי היקום מודעים למה שמתרחש על כדור הארץ ברמה מסוימת . אחת

הולך , לאן שהולך כדור הארץ. הם ישתנו, אפילו ברמה שלהם.  את תודעת האלוהות–להם את שיש לכם 

איך אתם מגדירים אדם ? יקירים,  מרגישיםכמה רגילים אתם, עתה. הרבה יותר מכפי שדיברנו בו אי פעם

  ?"רגיל"

  

אבל אני , ואני יודע שמה שאתה אומר הוא אמת, אני יודע שיש בי סוג מסוים של אלוהות, קריון: "כמה אמרו

-אומר לכם דבר". אני גם מרגיש זקן ועייף: "הם אומרים, המבוגרים שבכם". תחסר חשיבועדיין מרגיש מאוד 

כיוון שכאשר האנרגיה של : אומר לכם. אתם עשויים לשאול? מדוע! זקנים ועייפיםכולכם מרגישים . מה

אתם הם אלה שמרימים את המשא , הפלנטה הזאת מתחילה להיערך עם האנרגיה שלכם והסיבה לבואכם

  .חגגו את העובדה שאתם חלק מנס המכונה כדור הארץ. הכבד

  

        נתחיל בהוראהנתחיל בהוראהנתחיל בהוראהנתחיל בהוראה

  

קשה לדבר עליה , וכיוון שהיא מתקדמת.  תכונה רוחנית מתקדמתאנו עומדים לדבר על, בני אדם יקרים

. ואנשים שעמדו לצדם לא נרפאו, ביקרתי במקומות בהם אלה שמדטו בתפילה נרפאו, קריון היקר. "ולהבינה

 –נשמות עתיקות מגיעות לכדור הארץ באותו זמן . דומה שהם בעלי אותה תודעה, קריון, ולדרך החשיבה שלי

הם יודעים את כל כללי ההתעוררות , ניתנה להם אותה רשות, הלכאור.  אח עם אח,אחות עם אחות

. אני לא מבין. אולם האחד יטופל בדרך אחת והאחר בדרך שונה, ניצבים זה לצד זה, הם עובדי אור. האלוהיים

  "?כיצד דבר שכזה יכול להיות

  

כל פגישות התקשור היו , שנים האחרונותב. אנו עומדים לדבר על כך בדרך בה דיברנו רק לעתים נדירות בעבר

אתם והאנרגיה של מה ; אתם וכדור הארץ; ההתעוררות שלכם עם עצמכם. אתם עם עצמכם. כרוכות סביבכם

אנו עומדים לדבר עליכם ועל . אנו מתחילים בהוראה מתקדמת, כעת. שלכם" חוזה כדור הארץ"שאנו מכנים 
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אני רוצה לדבר עליכם עם כדור הארץ בדרכים בעלות . והיםאני רוצה לדבר עליכם עם אל. האחרים ביקום

  .אנו נלך למקומות רבים במסגרת ההוראה היום. רבדים רבים

  

        ההנחה העיקריתההנחה העיקריתההנחה העיקריתההנחה העיקרית

  

מתייחס [אין כוח גבוה יותר ביקום מזה הקיים בכיסא שלמולי : הנה כלל של הרוח. הרשו לי לתת לכם עקרון

אני רואה את עצמי . קריון, ייב להיות משהו משמעותי יותר ממניח"? נכון, בני אדם אינם אוהבים זאת]. לקהל

אין . הדרך בה הדברים עובדים, זה עקרון. זו האמת. אינכם יודעים, לא". אני יודע מה אני רואה. במראה

אין כוח או אנרגיה גבוהים יותר ביקום מאשר מה שקיים . אנרגיה או כוח גבוהים יותר מכם על כדור הארץ

. זה רק תרגיל. מה על כן נישא כדי שתוכלו לסגוד לו-אפשר שאתם רוצים להניח דבר. בדרך אלוהיתוזורם בכם 

 רוח שאוהבת אתכם כסב –לחשוב שאלוהים הוא ישות גבוהה יותר , אפשר שאתם רוצים להתפלל לאלוהים

  .זו האמתמכיוון שאין , אבל אינכם יכולים באמת להתפלל בדרך זו. וחכמה,  מכובדת ומוערכת ביותר–

  

אנו הולכים לכנסיות בהן אנו סוגדים לישויות ולרעיונות שהם . אנחנו רוצים לעשות את זה, אבל קריון"

ומה שאתם , אבל האמת היא האמת, כך אתם עושים, כן". פיזי ורוחני, באופן סמלי, גבוהים יותר מאתנו

ן על מוגהוא . תודעה שאתם נושאיםאין דבר גבוה יותר ממה ששוצף בכלי הדם שלכם וב. עושים אינו מדויק

, האמת היא. היא מחולקת לממד שאתם יכולים לראות רק חלק ממנו. ידי מה שאתם מכנים בשם דואליות

אתם חלק אינטגרלי , כיחידים. יום-אתם מרכיבים את הדבר שרבים סוגדים לו יום, קולקטיבית. אתם אלוהים

ותמיד , תמיד הייתם. אתם נצחיים בשני הכיוונים. זאתשהוא ייחודי והכרחי לעבודת המערכת ה, של הרוח

  .אתם עד כדי כך זקנים. אין התחלה. תהיו

  

מה שהשותף שלי הציג בתקשורים -דבר, בגלל הדבר הבא שברצוננו לגעת בו? מדוע אנו אומרים לכם זאת

  .היום אנו נותנים מידע נוסף כדי שהנושא יהיה שלם יותר מכפי שהיה. אחרים

  

        ממדיתממדיתממדיתממדית----פיסה ביןפיסה ביןפיסה ביןפיסה בין ת ת ת ת––––ההסכם ההסכם ההסכם ההסכם 

  

כאשר ? נכון, "החוזה"זה נשמע כמו ]. The Agreement" [הסכם"ברצוננו לדבר על משהו שנזהה באופן נזיל כ

יש לכם הסכם עם . מדובר ביקום. לא מדובר בכם. עצרו לרגע. כעת. יש הסכם, אתם באים לכדור הארץ

לימדנו . עליו סיפרנו לכם ושאותו למדתם, יש חוזה פלנטרי, כאשר אתם באים לפלנטה. שהוא משפחה, היקום

אין כל גורל שנקבע . את הכל ניתן לשנות בהקשר לחוזה. אתכם שחוזים הם רק נקודות התחלה מוקדמות

. בני אדם מתעוררים בכל רחבי הפלנטה. ממדית-אבל יש על הפלנטה הזאת אנרגיה מתפתחת שהיא בין. מראש

סוף להרחיק לכת אל מעבר להוראה הראשונית שנתנו מזה עשור -סוףואנו יכולים ', ההסכם'זו אנרגיה המכונה 

  . אך שניתנות להבנה עם עזרה אלוהית, ולהתחיל לגעת בכמה מהתפיסות שאינן כה קלות להבנה

  

. חוזה לתקופת חיים אנושית. החוזה שלכם על כדור הארץ הוא עם כדור הארץ. ההסכם הוא שלכם ושלנו

סכם שלכם עם הכוכבים שאתם יכולים לראות רק בקושי באמצעות ההסכם הוא ה. האחר הוא נצחי

הוא משפיע על . והוא זורם במבנה התאי שלכם, כל היקום מכיר הסכם זה. הטלסקופים הטובים ביותר שלכם

  . הוא אלוהי. הוא הסכם האני הנני, אך הרבה יותר מכך, החוזה האנושי שלכם
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זהו . שאת שמו נגלה באחת הפגישות הקרובות, א שלכם" הדנעל הרובד האלוהי שביותר של' מודבק'ההסכם 

ומשמעות , הוא קשור לדבר שבאתם לכאן לעשות. לא ביניכם לבין כדור הארץ, הסכם ביניכם לבין היקום

ממדית זהו אירוע קוונטי שקשור לאנרגיה של היקום הנוכח -אבל בין, הדבר שהוא נמצא מעל לחוזה האנושי

  .המשתנה ללא הרף, הקיים

  

הסכם זה עשוי להישמע כמו החוזה האנושי . אבל אין זה כך, מסר זה עשוי להישמע למסרים שכבר נתנו בעבר

אף על פי שהוא חלק , לא מדובר בתכונות קרמתיות שיש לכם כאשר אתם באים. אבל הוא אינו כזה, שלכם

, )הנוכחים כעת(שלכם זהו שילוב של כל ההסכמים של מה שהייתם מכנים בשם הגלגולים הקודמים . מזה

  . נספר לכם עליו, אף על פי כן. ה זו שמעבר להגיון שלכםחידההסבר לכך הוא ). שהוא נוכח תמיד(והיקום 

  

אני עומד לספר . כיוון שאנו כבר יודעים מה הן תהיינה, הניחו לי לתת לכם את התגובות למסר זה, ראשית כל

אתם יכולים למעשה , ]ההתאמה ההרמונית[התאמה אני עומד לספר לכם שמאז ה. לכם על מתנת ההסכם

שכן משמעות הדבר תוחלת , אל תתייחסו לכך בקלות ראש, בני אדם יקרים. לגעת בהסכם זה ולתפעל אותו

שנמצאים כעת , הוא מספק כה רבים מהדברים עליהם רק חלמתם. יתממשומאסטריות , חיים ארוכה יותר

זו תחילת . ם הסכם זה מונחת לרגליכם ממתינה שתפתחו אותהמתנת היותכם מסוגלים לעבוד ע. בהישג יד

  .זו הרשותיות החדשה. ההתחלה

  

  .ולמתנה זו באופן כללי, לבני האדם יהיו ארבע תגובות לסוגים אלה של דברים רוחניים

  

אני לא , אני לא רוצה ללכת לשם. זה טיפשי, אל תפריע לי: "היא זו, השכיחה ביותר, התגובה הראשונה. 1

אין כל שיפוט מצדנו בהקשר לתגובה , יקירים". אני לא מאמין בזה, אני לא אדבר על זה, צה לחשוב על זהרו

וכך , הייתה זו משימתכם להתעורר. ולא כולנו למוריאנים, שכן לאנושות בחירה חופשית לעשות כרצונה, זו

. וכך עשיתם... פלנטהא שלכם היא שאתם תשנו את מהלך ה"הנטייה המוקדמת השוכנת בתוך הדנ. עשיתם

  . ורבים מכם יעשו זאת, הפוטנציאל הבא הוא שאתם תהיו מסוגלים לשנות את עצמכם בדרכים עוצמתיות

  

? היכן היא. אני רוצה בעלות עליה! היא נהדרת. אני רואה אותה: "התגובה השניה של האנושות היא זו. 2

לאיזה כיוון ? כמה פעמים להשתחוות. חוותלהשתתנו לי . תשימו אותה במקום שבו אוכל לכרוע ברך מולה

אין כל ! אז שאו זאת מעלה וסגדו לזה, אם זה רוחני. אתם יודעים, תגובה זו שכיחה מאוד" ?אני צריך לפנות

  .והכל רק המשכיות לתודעה החשה שהיא נפרדת מאלוהים, בעלות על כל זה כלל

  

אבל נשמה שאוהבת , זו נשמה עתיקה. ני השכלתןהוא של הלמוריא: סוג התגובה השלישי הוא מעניין מאוד. 3

אני ? נכון שהיא יפהפייה. חיכיתי לה. אני רואה אותה! הנה היא, אה. "התייחס לאלוהים באופן שכלתניל

אני תוהה בנוגע . אני תוהה על עצמי. אני תוהה על אלוהים. אני תוהה מדוע היא שם. חושב שאחשוב עליה

מה צריכה להיות ? מה המשמעות שלה בהשוואה למתנות אחרות. ל כל זהאני תוהה מה המשמעות ש. למתנה

זה האדם המתייחס באופן שכלתני " ?או האם עליי להיות מעורב כלל, האם אני חושב בבהירות? התגובה שלי

כיצד עליו , של הסובבים אותו, של כדור הארץ, הוא שואל את עצמו בנוגע להולמות של עצמו. לכל הדברים

זה תיאור של עובד האור שלא הדליק עדיין את ! והוא עושה זאת כל חייו. ומה המטרה של כל זה, להתייחס

בשעה שהוא , טלהתחבאבל הוא יושב על הסלעים ומניח לכל הספינות , למגדלור שלו אין אור! אורו שלו

  .מהרהר במשמעות החיים

  



 154

אתם . הגעתם עד לכאן. ו קוראים זאתהתגובה הרביעית היא תגובת אלה שפוטנציאלית נמצאים בחדר זה א. 4

תהיתי היכן . תהיתי היכן השארתי אותה, אהה"? התגובה. ולא במקרה, מאזינים וקוראים, יושבים בכיסאות

אני אשמור אותה מכל . אני ארים אותה ואניח אותה בכיסי. אתם יודעים, היא שלי.  הנה היא–שכחתי אותה 

  ".משמר כיוון שהיא שלי

  

נספר זאת מהר ככל . הרשו לי לספר לכם עכשיו על ההסכם. ות שונות מאוד להוראה זוהנה ארבע תגוב

  .כיוון שהתעכבות על כל אחד מהדברים הללו מעבר לסיפורים שנספר תצטרך להמתין לפעם אחרת, שנוכל

  

        ההסכםההסכםההסכםההסכם

  

. ם זהיש תכונות במסגרת תהליך חדש זה בו אתם יכולים לעבוד עם הסכ: נתחיל בהוראה בכך שנאמר זאת

ההסכם הוא ביניכם לבין היקום והוא קשור לחיים שלכם על . איננו מדברים על החוזה הארצי שלכם, שוב

הוראה זו ניתנת כדי להגביר את . כדור הארץ ולמערכת היחסים של חייכם עם כל הדברים האוניברסליים

 חיים שיש בתוכן את כוח ולקבל החלטות, לשנותה, כדי לעבוד עמה. אנרגיית המאסטר שאתם מתחילים לקבל

  .אנו נותנים לכם תכונות הבנה אלה, האלוהות

  

        שותפותשותפותשותפותשותפות

  

. יהיה עליכם להבין את השותפות עם אלוהים, התכונה הראשונה היא שאם אתם עומדים לשנות הסכם זה

יש להבין . שאלוהים הוא שותף, תכונה זו היא תכונה שנתתי לפני זמן רב והיא הנחת היסוד שאתם אלוהיים

אתם כאלה , כאשר אתם נוטלים בעלות על התפיסה. ולקבל בעלות על התפיסה, ולהסכים לה, ל שותפותכ

  .היא חייבת להרגיש עד כדי כך אישית. שבראו אותה

  

        העוצמה הגבוהה ביותרהעוצמה הגבוהה ביותרהעוצמה הגבוהה ביותרהעוצמה הגבוהה ביותר

  

אתם חייבים להבין ולהסכים במאה אחוזים שאתם העוצמה הגבוהה , אם אתם עומדים לנחול הצלחה כלשהי

שיחד אין דבר חזק יותר או גבוה יותר מאשר האלוהות , אבל עם האחרים, לא לבדכם,  אה.ביותר ביקום

אין כוח שיכול לעשות . זו גם הכרה שאין עוצמה שיכולה להביס אתכם. ושהיא קשורה לבריאה ממשית, שלכם

פשוט . םאו לשלוט בכ, להטיל בכם מחלה, אין כוח גבוה מכם ביקום שיכול להטיל עליכם קללה. לכם דברים

אין דבר בקיום שיכול להשפיע עליכם מעבר למה שאתם תאפשרו במסגרת התכנית הגדולה של האלוהות 

  .תכונה זו היא לעתים קרובות הקשה ביותר לקבלה, אל תטעו. שלכם

  

        פחדפחדפחדפחד

  

לא אמרתי לחסל אותו כיוון . יהיה עליכם להבין את הפחד, אם אתם עומדים להתחיל לעבוד עם ההסכם

הם שמו אותו . אבל הם איזנו אותו, אפילו למאסטרים היה פחד. אסור לכם. ולים לעשות זאתשאינכם יכ

הוא חייב להיות שם כדי שתהיה . הפחד נמצא בבני האדם בדרך שלא ניתנת להסרה, אתם מבינים. במקומו

 –ד את כל הדברים מהם אתם עשויים לפח. יש להניחו מאחוריכם, אולם. זה חלק מהמבחן. לכם דואליות

ולהעביר למקום שמאחורי הרובד , להכיר ולמדר במידת הצורך,  יש לזהות–אפילו את הדברים הקטנים 

  . האלוהי
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בוא . אין לי פחדים. עשיתי את זה, קריון, ובכן: "אבל אתם עשויים לומר. אני מנסה לפשט זאת כמיטב יכולתי

ל עצמכם כשאתם עובדים עם בני אדם האם אתם מגנים ע, מרפאים, הרשו לי לשאול אתכם". נמשיך הלאה

האם יש לכם דברים סביבכם שעוזרים לכם עם האנרגיות כדי שאלה שאתם מרפאים לא ? הסובלים מבעיות

? אולי יש לכם משהו שעוזר לכם בכך? אולי האנרגיה השלילית שלהם מפריעה לאנרגיה שלכם? ישפיעו עליכם

 כמה אלוהיים אתם צריכים להיות כדי לגשת לאנרגיה ?האם אינכם בוטחים באור שלכם. זהו פחד, אם כן

לכל מקום שאתם הולכים אתם נושאים בועה ! אתם חלק של אלוהים? נמוכה יותר מבלי שהיא תשפיע עליכם

אתם , בחוסר האמונה ובפחד שלכם. והדבר היחיד שיכול לחדור מבעד לבועה זו הוא אתם, של אלוהות

  .מבטלים את עוצמתכם

  

הוראה זו היא רק בגדר הנחיה האומרת לכם להניח את הפחד . ף בכםלנזוי לשפוט אתכם או איננו כאן כד

, אל תעשו דבר שמתוכנן ספציפית להגן עליכם מפני אנרגיה של אחרים!  מאחוריכם–במקום אליו הוא שייך 

 ביותר כאשר אתם הולכים למקום ומציפים אותו באור הבהיר. אתם מחזיקים בכל האור. שכן אין בו צורך

והיא תכבה , החשכה עשויה להרים ראשה, אתה יודע, ובכן: "האם אתם מרסנים אותו מעט ואומרים, האפשרי

. כיוון שאתם מכירים את התכונות העוצמתיות של האור שאתם נושאים, אינכם עושים זאת, לא". את האור

פגשו . כם ישנה אותםהאור של. ואין זה משנה עד כמה אפלים הם נראים, אל תפחדו מהדברים האלה

הציפו אותה באהבה ומלאו אותה באנרגיה האלוהית . שנו אותה, כאשר יש שליליות. באתגרים פנים אל פנים

  . שאתם נושאים אתכם

  

        אפשור של עתיד שונהאפשור של עתיד שונהאפשור של עתיד שונהאפשור של עתיד שונה

  

הרשו לי לספר לכם סיפור על . הרשו לתוצאת הדברים להיות שונה מכפי שאתם רוצים: הנה תכונה קשה

אני ; אני אלוהית; אני מגדלור. אני מבינה את כל הדברים האלה: "היא אמרה. שוקהאישה שהייתה לה ת

אני . אני משאירה אפילו את כל הגלגולים הקודמים שלי מאחורי. אני משאירה את הפחד מאחורי; למוריאנית

אוהבת ואני מ, אני מאוהבת בעצמי. אני מרגישה את זה. חיה בדיוק כפי שההוראה אומרת שאני צריכה לחיות

אני רוצה מישהו שיאהב . אבל אני באמת רוצה בן זוג, אני אוהבת את עצמי באמצעות אלוהותי. באלוהים

  ".באמת רוצה בזה, אבל אני באמת, מצדי" רביעי-ממד"אני יודעת שזה נורא . אותי

  

סת במקרה את ואם פספ. הענק לי בן זוג. הענק לי בן זוג. הענק לי בן זוג, אלוהים יקר: "ולכן היא התפללה

אבל היא לא קיבלה בן זוג והיא לא קיבלה בן !" הענק לי בן זוג: אני רוצה לומר לך שוב, אלוהים, הבקשה שלי

אני הולכת להשתמש במה שאני יודעת כדי לבנות את בן הזוג : "לבסוף היא אמרה. זוג והיא לא קיבלה בן זוג

לכן אני הולכת להשתמש בצד , אומר שאני קבוצהקריון ! אני הולכת להפוך את עצמי לבן הזוג שלי. שלי

  .וכך היא עשתה!" ולהיות מאושרת עם עצמי, כדי להפוך את עצמי לבן הזוג שלי, נקבי שלי/הזכרי

  

היא . האני הנני השתרש. אבל בדרך אלוהית,  לא בדרך אנוכית–היא התאהבה בעצמה אפילו יותר משהייתה 

היא אפילו , למגנת לבם של חבריה". איני זקוקה לאף אחד: "ראתה את האלוהות ואת אחדות הכל ואמרה

, היא התפללה, "רוח יקרה. "מרוצה מאוד, הנה היא! איזה סיפור] צחוק! [ערכה טקס שבו נישאה לעצמה

  ".איני זקוקה לאף אחד. באמת. זה בסדר עכשיו. תודה לך שהראית לי משהו שלא ציפיתי לו"

  

וציפייה , הנה מצב בו חכמה אלוהית שינתה את התוצאה? י שציפיתםהאם זה בסדר אם התוצאה שונה מכפ

יכולנו לעזוב את , עכשיו. האישה שינתה את העתיד שלה ואף את תשוקתה? מה קרה. אדירה לא מומשה

אישה זו סללה את הדרך באופן כה , במקרה מסוים זה: כיוון שזה חשוב, האזינו. אבל הוא לא נגמר, הסיפור
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ממש כשהיא חשה שהיא , לפתע! וג שהוא הגיע אליה בדיוק אחרי שהיא התאהבה בעצמהמושלם עבור בן ז

במערכת יחסים . הגיע בן הזוג לו ייחלה כה נואשות כאשר חשה כה תלויה בבקשה, אינה זקוקה עוד לאיש

 שניהם מאוהבים, שני בני אדם התאחדו. היו טקס ואחדות נפלאה, במקום זה. לא הייתה כל תלות, חדשה זו

פשוטו , והם אהבו האחד את השני כל כך שהם הלכו אל מותם יחד, אף אחד מהם אינו תלוי באחר, בעצמם

  . זו אהבה. כמשמעו

  

כל הפרדיגמה של , ברגע שאישה זו פנתה פנימה וגילתה את אלוהותה? האם אתם מבינים מה אני אומר כאן

היא קיבלה את מה .  שרצתה מאלוהיםהיא לא קיבלה את מה, במקרה שלה. הצרכים שלה השתנתה אף היא

  .שרצתה מעצמה

  

        תקשורת תאיתתקשורת תאיתתקשורת תאיתתקשורת תאית

  

יהיה עליכם לבנות גשר בין מה . תקשורת עם המבנה התאי של גופכם היא משהו שלימדנו מזה עשור כמעט

יהיה עליכם להיות . ובין מה שכעת אפשרי ביותר, שנאמר לכם שאינכם יכולים לעשות ומה שאינו אפשרי

חלק ממתנת שינוי ההסכם הוא מתנת . זה לא כל כך קשה.  לדבר אל המבנה התאי שלכםמאלה שיודעים כיצד

אבל לעת , ממדי שיסביר כיצד לתקשר בדרך זו-יהיו זמנים בהם ניתן לכם עוד מידע בין. התקשורת התאית

החיים במציאות שלכם אומרים לכם שזה בלתי . בואו נאמר פשוט שזה יושב למולכם באופן ברור, עתה

ובין . זמנית בתוככם מתחננים שתעשו זאת-חיים אמיתיים מאוד בממדים אחרים שקיימים בו, אולם. ריאפש

. חלק מזה כבר ניתן בצעדים הראשונים שכבר הצגתי היום. נישואים, תפיסות אלה קיים גשר שיש לחצותו

  . והתאים יתחילו להקשיב, הביעו כוונה, האמינו, הפכו את זה לשותף, הכירו בזה

  

        יבת יתריבת יתריבת יתריבת יתרחשחשחשחש

  

תהליך המחשבה . אל תחשבו עליהם. כבדו אותם! אל תחשבו יתר על המידה על כל הדברים: אמרנו בעבר

הם גם , אולם. האנושי וההגיון הטמון בתוכו זוכים לכבוד רב והעניקו לכם חלק מהמדע הטוב ביותר שלכם

כך הוא מתרחק , ל כך יותרכיוון שככל שאתם חושבים ע. מונעים מכם את הגישה אל גשר התקשורת התאית

האם אתם חושבים על הנשימה ועל תהליך החמצון ! אתם תגוועו ברעב, אם תנהגו במזון בדרך זו. יותר ויותר

  .אולי הגיע הזמן להתמודד עם הרוחניות שלכם בדרך דומה! לא? שמתרחש עם כל נשימה

  

מדיטציה . יהיה עליכם לתרגל זאת" ?יאיך נוכל לחשוב מחוץ למציאות שלנו בממד הרביע, קריון: "יש ששאלו

דרך . (הגיוניים לרגע-שהוא אפשור להפוך לא, חשיבה-הציבו את עצמכם במצב של אי. היא אחד מהמפתחות

... כמה מהמדענים הטובים ביותר על הפלנטה שלכם עושים זאת דרך קבע כדי למצוא פתרונות לבעיות, אגב

  .)מחוץ לקופסת ההגיון

  

ולכן כמה מהחברים , זה אכן קורה לכמה מכם. המתרחש בשעה שאתם מהלכים, " החלוםמצב"יש שקראו לזה 

הביאו זאת אל תוך . כיוון שאתם תזדקקו לו, לכן למדו לשלוט במצב זה! שלכם חושבים שאתם קודרים

, חשבו עליהן כעל אחת. מציאות ומציאות תודעתית שונה... אל תפרידו בין שתי התפיסות. המציאות שלכם

הבינו את .  היו מודעים לכך שאתם עשויים להיות במצב מדיטטיבי אפילו כאשר אתם משתמשים בהגיוןאבל

זה מה שכל המאסטרים , ידידי היקרים בני האדם. ועבדו עמה כך שאחת לא תבטל את האחרת, התחושה

  .לכםממדית ש-אל תחשבו יתר על המידה על העוצמה הבין. שצעדו על פני האדמה היו מסוגלים לעשות
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        רשות להישאר אותו הדבררשות להישאר אותו הדבררשות להישאר אותו הדבררשות להישאר אותו הדבר

  

: הנה הבקשה השכיחה. קשה לדבר עליו... קשה לתאר אותו... קשה לגשת אליו. נושא זה הוא הקשה מכל

ואני מרגיש , יש לי נטייה מוקדמת למחלה. זה עשוי להיות אתגר מסכן חיים. יש לי אתגר בגופי, אלוהים יקר"

אמור לי בבקשה מה . אני רוצה ריפוי, אלוהים יקר! יו היא כאןעכש! חליתי במחלה, אלוהים יקר. שהיא מגיעה

  "?מה עליי לעשות. אני נואש. עליי לעשות

  

  ]אתנחתא[

  

מדובר . בני אדם יקרים, לא מדובר בכם: הסיבה? מדוע יש שנרפאים ויש שלא נרפאים? נכון, חזרנו להתחלה

המאסטר היה גם , כעת. חינה אוניברסליתלא ת, זו תחינה ארצית. חזרו וקראו את התחינה שלמעלה. בהסכם

? מהי הולמות הפעולה שאני מבקש במסגרת התכנית האוניברסלית הקובעת מדוע אני כאן: "שואל את עצמו

  "?אפילו להביא למותי... מה טוב יותר להגשים אם אניח למחלה להתרחש-האם יש דבר

  

מה אם ? ו את המחלה ותמותו מוות מוקדםכיצד הייתם מרגישים אם הייתי אומר לכם שייתכן ועדיף שתשמר

בני האדם ? האם תעשו זאת? הייתי מגלה שהפלנטה עשויה למעשה להפיק תועלת רבה יותר אם כך תעשו

  .הכל קשור להבנת ההסכם ולעבודה עמו, זו חכמה אלוהית, אתם מבינים. המאסטר יאמר כן. יאמרו לא

  

הייתה , כן, אה? לא בעתואפילו למוות ש, בנוגע למותםהאם אינכם חושבים שלמאסטרים הייתה אינטואיציה 

... הסיבה היא גדולתו של ההסכם? בל-בחפץהאם תהיתם מעודכם מדוע כמה מהם צעדו אל מותם . להם

מה אם . בזמן קשורה בכדור הארץ ובכם על כדור הארץ-אך בו, תכונה אוניברסלית שמתעלה על כל דבר ארצי

מה אם הסובבים אתכם יגיבו למותכם ? האם תעשו זאת? ועלת ממותכםהפלנטה והסובבים אתכם יפיקו ת

והם עשויים , במידה כה רבה שהוא עשוי לקחת אותם למקום אליו לא היו מגיעים מעולם בדרך אחרת

  ?האם תעשו זאת? להמשיך ולעשות דברים דגולים מעבר לכל דמיון

  

האם אתם יכולים ? אם אתם יכולים להבין זאתה. זה ביניכם לבין היקום. זוהי תמצית ההסכם, אתם יודעים

זה ? האם אתם יכולים להרגיש בנוח עם זה? להעדיף את טובת המשפחה על פני טובת תקופת חיים אחת

  .לכן אנו אוהבים אתכם כפי שאנו אוהבים? נכון, זה גם יפהפה? נכון, מורכב

  

כמה מהם יושבים בכיסאות . הרבה? להםכמה לוחמי אור אנו רואים צועדים בנתיב המחלה ש, בני אדם יקרים

או האם ייתכן שההפך ... האם משמעות הדבר שלא הייתה להם תקשורת מוצלחת עם אלוהים. הרבה? גלגלים

אל תחשבו על : שימו לב. מדובר בהסכם. הרבה? כמה תינוקות מתו כדי שהוריהם ימצאו הארה? הוא הנכון

מה הולם בפני אלוהים עד אשר אתם צועדים הלכה למעשה אינכם יכולים לדעת . תכונה זו יתר על המידה

אין זה . או בנוגע למישהו אחר על כדור הארץ, אל תחליטו עכשיו בנוגע למה שאתם עשויים לעשות. בנתיב

אבל נתיב המאסטר . וכל נתיב דגול, כל נתיב הוא ייחודי. מסר הקורא לעובדי האור של כדור הארץ לסבול

  .  ומשאיר מקום לתמונה הגדולה יותר,חושב מעבר לגוף הארצי

  

        תזמוןתזמוןתזמוןתזמון

  

כמה זמן ייקח קודם שנתחיל לעבוד , אם אנו באמת מבינים כל זאת ועובדים על זה? קריון, מה בנוגע לתזמון"

מי . עליכם להבין זאת כבר. התשובה היא מיד ולעולם לא" ?על שנה, האם אנו מדברים על חודש? עם ההסכם
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מה הטוב ביותר ? על כמה אנשים אתם משפיעים? מדוע באתם באמת?  שלכםכיצד נראה העבר? אתם באמת

  .זהו ההסכם? לכולם

  

        ערך עצמיערך עצמיערך עצמיערך עצמי

  

אזי , יבאופן שולאפילו , אם אתם עומדים להתחיל להבין משהו מכל זה. התכונה האחרונה קשורה לראשונה

 בעצמה ונישאה זוכרים את האישה שהתאהבה? מה אתם חושבים על עצמכם. צריך להיות לכם ערך עצמי

. מתאהבים בעצמם, בני האדם שיש להם ערך עצמי. אין זו יוהרה או אנוכיות. היא הבינה לחלוטין? לעצמה

. אבל הם יודעים טוב מכך, הם מצחקקים במהלך חייהם כאשר הם מביטים במראה שמראה להם הדואליות

ית שנראית שונה בכל פעם שהם הם רואים נשמה נצח. בעיניהם שלהם" נוכחות האני הנני"הם רואים את 

  .מגיעים לפלנטה

  

, נתנו לכם את התכונות כדי לעזור לכם עם הערך העצמי שלכם? נכון, זה נשמע כמו שותפות עם אלוהים

  .ואתם יכולים למצוא אותן במסרים שלנו מן העבר

  

, אתם מבינים. זהו שיאו של נושא שהוא אחד מהחשובים ביותר עליהם דיברנו אי פעם. וזו ההוראה להיום

אפילו בני האדם , בני האדם. פו של היקוםהיקהמאסטר הצועד על פני האדמה יודע את חלקו במסגרת 

אנו מבקשים מכם להיכנס ? מבינים את ההבדל. ממשיכים לחפש אחר נתיבם על כדור הארץ, המוארים

וב כקבוצה במקום אנו מבקשים מכם בפעם הראשונה לחש. ממדיים-לנושאים אוניברסליים ולהפוך בין

  .ולנוע מעבר להוראה הפשטנית של העבר ולהגיע להבנת העתיד המבוססת על חכמה, כאינדיבידואלים

  

. מבורכים הם בני האדם המבינים מסר זה ומתחילים לראות את עצמם באופן שונה מכפי שראו בעבר, לכן

, ושקוראים מילים אלה, במקום הזהיהיו אלה . מבורכים הם בני האדם הצועדים ממקום זה שונים מכפי שבאו

יהיו אלה במקום הזה שיהיה עליהם להשתמש בידע שנתנו לכם . שיושפעו יותר מכפי שהם עשויים לחשוב

  .ברצון ובאהבה, פמליה זו המכונה משפחת האלוהים תהיה אתכם בשמחה, ואם אלה אתם. בימים הבאים

  

מדבר על רוחות [שויות שהיו כאן זמן רב מאוד פמליה זו תיקח עמה כמה מהי, בתהליך של עזיבת המקום

בדרך , אבל עבורכם, הן למעשה אנרגיות ללא כוח חיים. כמה המתינו ליום זה כדי לעזוב!]. הרפאים שבתאטרון

.  ההבדל בין אנרגיה וחיים–זה דבר מעניין ביותר שעליכם להבין . דומה שיש להן כוח חיים, החשיבה שלכם

כאשר הוא מוצא חיים , המדע יצטרך להחליט יום אחד. געת בתקופת החיים שלכםאפילו בכך יהיה עליכם ל

-אלה הם חיים בין. אז אפשר ויהיה עליהם להגדיר את החיים מחדש. האם זה באמת חי או לא, באוויר ובמים

 איני מצפה. ממדיים הם לעתים קרובות רק אנרגיה שמוצבת בדרך אשר יוצרת שינוי ממדי-חיים בין. ממדיים

  .מכם להבין

  

כאלוהית אפילו , הניחו לה להיראות כהולמת. הניחו להיסטוריה ולעתיד של מקום זה להתאחד עכשיו

מי ייתן ואלה שקוראים מסר זה היום . מי ייתן והיא תוכפל בדרכים שאינכם יודעים עליהן אפילו. כמבורכת

  .לאהבה ולחיבוק בשעה שהם חותמים זמן זה, יזכו לנחמה

  

  .וכך הוא

  

  קריון
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        ההתאמה ההרמוניתההתאמה ההרמוניתההתאמה ההרמוניתההתאמה ההרמונית

  תפיסות מוטעות ותסכולים

  חלק ראשון

  2003,  בספטמבר27-תקשור חי שהוגש ב

  קנדה, אונטריו, טורונטו

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

  !אני קריון מהשירות המגנטי, יקירים, ברכות

  

מי שאתם היקף . זה מקום מתוק בו נאספים יחד למוריאנים? האם אתם חשים בה, יש כאן אנרגיה מתוקה

לפמליה . אבל ברגע זה יש כאן אנרגיה מתוקה. ומה שקורה על הפלנטה הזאת נמצא הרחק מעבר להבנתכם

ככל . אם תבחרו, לשבת לצדכם; אם תבחרו,  לגעת בכם–שהגיעה הבוקר ניתנת כרגע רשות לנוע ביניכם 

זה מה שקורה . בקבוצההן על הבמה והן , אנו נותנים רשות לכמה לראות את הצבעים, שהאנרגיה מתפתחת

שאתם תשבו למולי ואני אדבר אליכם כפי , אתם יודעים, זוהי בדיחה קוסמית. כאשר מלאכים מתכנסים יחד

  .זוהי דואליות המסתירה לחלוטין את המציאות של מה שבאמת מתרחש. שאני

  

 אני יודע את ,בני אדם יקרים. כולנו מדברים יחד. אין אחד מעל האחר, כאשר מלאכים מדברים למלאכים

.  והוא אתם– שם שאנו שרים באור –יש שם שאינכם יכולים לבטא . אמרתי זאת למן ההתחלה. שמכם האחר

, אתם קיימים בצורה זמנית זו. העצמי האמיתי שלכם קיים, הרחק מעבר לקושי ולתסכולים של כדור הארץ

  .ניסוי שהסכמתם לבצע, מבצעים ניסוי עבור היקום

  

, אלה הם סדרות של אירועים זמניים. החיים שלכם על כדור הארץ זמניים מאוד? יודעיםאתם , אתם נצחיים

אבל תמיד הולכים למקום כלשהו , לעולם אינכם בבית, אתם תמיד בנסיעה. ממש כמו נסיעות באוטובוס

  .זה רב עוצמה; ות בשעה שאתם על הפלנטהתכליתיב

  

כל אחד מכם נולד על הפלנטה הזאת כאשר . זאת בעברואמרתי , אני רוצה להזכיר לכם משהו שעליכם לשמוע

כל אחד . את המוות, את האבדון, אתם הייתם גדלים ואז חווים את הזוועה! הנבואה והאנרגיה נאספו לקצו

היה עליכם לתת רשות כדי , זכרו, כעת? האם אתם זוכרים. באנרגיה זו, מתוך בחירה, מכם הגיע בכוונה תחילה

דומה שזו : "אתם עשויים לומר לעצמכם, לכן!  שמטפורית עמדתם בתור כדי להיות כאןואנו אמרנו לכם, לבוא

הלמוריאנים יודעים שאין . לא" ?כדי למות בארמגדון? בשביל מה השתוקקתי להגיע לכאן. החלטה גרועה למדי

 לשנות כאשר די בני אדם מחליטים: היא זו, שהיא פשוטו כמשמעו מבחן לכדור הארץ, אחת מההנחות. זה כך

אתם יצרתם את . אתם הנעתם את גלגלי הניסיונות והשינויים. היא משתנה, את האנרגיות על הפלנטה

באותן פגישות תכנון שאף אחד . אתם אלה שקבעו את הזמנים). ההתכנסויות(הפעמים בהם נשאלה האנושות 

  .אתם מגשימים כעת את שהחלטתם לעשות, מכם אינו יכול לזכור

  

דעה מה קורה כאשר שדה המשחק אוזן ואין ? כאשר מלאכים מגיעים אך קדושתם מוסתרתמה קורה לפלנטה 

האם ?  אל האור– אל החושך –לאיזה כיוון היא תפנה ? איזו אנרגיה תתפתח? ה בנוגע לאלוהיםקדומ

א שלהם "האם יבינו את החותמים שבתוך הדנ? יראו את קדושתם" מלאכים המחופשים כבני אדם"ה

האם הם יפתרו את ? האם מישהו יטרח לנסות ולפתור את המסתורין הקיים שם? ]תרתהמתמטיקה הנס[

א אכן ישנם "האם הם יבינו שבתוך הדנ? האם הם יראו את הצפנים? הִמספרים המספרים את הסיפורים

  ?האם זה ישנה, אם יעשו כן? מסרים מקודשים
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.  פלנטה שלא חוותה כלל את הנבואות– ברוכים הבאים לפלנטה חדשה. למוריאנים, הנה אתם יושבים, ובכן

אתם באתם , ללא קשר לנבואות. ידעתם שתוכלו לשנותה, מכיוון שכאשר באתם לפלנטה הזאת. אתם שיניתם

, היה זה דבר שאתם סייעתם לתכנן. רעות כאשר כדור הארץ הכין את עצמו לקצומבשר הגעתם בזמן , נכונים

  .מידה ויהיה הולם לעשות זאתב, אבל אתם באתם כדי לשנות זאת, דרך אגב

  

 The Harmonic" [ההתכנסות ההרמונית"ואתם קראתם לאנרגיה , 1987חלק מהשינוי של הפלנטה החל בשנת 

Convergence .[היה סקר ממשי של העצמיים הגבוהים של כל האנשים על הפלנטה, עבורנו, באותם רגעים .

העצמי הגבוה של , באותו זמן. התרחש במציאות שלכםמכיוון שזה לא , לא תזכרו? אולי אינכם זוכרים זאת

הייתה זו הפעם הראשונה " ?האם אתה מוכן לבצע את שינויי האנרגיה שתכננת: "כל אדם נשאל את השאלה

התוצאה היא מה שראיתם בשנים . התשובה הייתה כן. ששאלה שכזו נשאלה בהיסטוריה של האנושות

  .האחרונות

  

        """" ההרמונית ההרמונית ההרמונית ההרמוניתהתאמההתאמההתאמההתאמההההה""""

  

אבל , )11:11 המכונה גם –שנתיים לאחר ההתכנסות ההרמונית  (1989גיע באמצעות לי קרול בשנת קריון ה

, ממש כמו כמה מכם, מכיוון שהוא סייע להכין את הרשתות, אנרגיה זו לא הייתה זרה לשותפי כלל

ם א.  מתרחשתהארהאתם התחלתם לחוש ב. רבים מכם התחילו לחוש בשינויים, 1989בשנת . הלמוריאנים

רבים מצאו . באותו זמן" התעוררו"אתם תראו תיאום מדהים שעה שרבים , תביטו בלוח השנה וכיצד זה אירע

הסיבה שאנו מזכירים זאת היא משום שרבים . 11:11-את דרכם ואת נתיבם באותן שנים מוקדמות לאחר ה

, וע עוצמתי לא פחותאיר, יתרחש אירוע דומה. 2003,  בנובמבר9- וב8-מכם אינם מודעים למה שיתרחש ב

  .ואירוע שההיסטוריונים הרוחניים ידברו עליו בעתיד

  

ההתכנסות "זו היא השלב הבא לאחר " התאמה הרמונית". "ההתאמה ההרמונית" בנובמבר יהיו 9- וה8-ה

האם אתם מעניקים רשות לשינוי שיחול : "ואני אומר לכם מה תהיה השאלה, יערך סקר נוסף". ההרמונית

לקבל את הכלים הדרושים לשינויו , מתוך בחירה חופשית, אנושות, האם את מעניקה רשות? א שלכם"בדנ

אילו היינו קוראים את . מכיוון שהיא כתובה בעכשיו, אנו כבר יודעים את התשובה הפוטנציאלית" ?הרוחני

 פרוטוקולי האבל אנו פועלים על פ. היא עומדת להיות כן. היא תהיה כן, האנרגיה של השאלה הזאת ברגע זה

  .וזה טקס בעל חשיבות רבה, מכיוון שזה מתאים לתהליך הליניארי של הזמן שלכם, ושואלים

  

שינוי זה שהושלם כעת משתף פעולה ומתואם עם יצירת . נערך שינוי במגנטיות של הפלנטה1989מאז שנת 

לא שינוי , אפשורזהו . א המכונה הרובד השלישי"צירוף זה מאפשר את הפעלת רובד הדנ. רשת הקריסטל

מתחיל גם שיתוף פעולה חדש עם כדור . אפשור מתחיל, דלת נפתחת. ולא תחושו דבר באופן מיידי, ימנדטור

שינוי זה גם משחרר תהליכים שהיו ! מתחיל מיזוג של האנרגיות הנקביות והזכריות של הסלעים עצמם. הארץ

  . חלק מהנבואה הלמוריאנית העתיקה במשך זמן רב מאוד

  

עליכם להבין את " ?מה בנוגע לבני אדם שאינם רוצים בכך? איך זה משתלב עם הבחירה החופשית, יוןקר"

חשבו . אך היא מוגשת ככלי. האנושות אכן נתנה רשות לאנרגיה חדשה זו, "יודעת"ברמה רוחנית . הדינמיקות

הישנים שלכם עדיין אתם הולכים לישון לילה אחד וכשאתם מתעוררים הכלים . אתם נגרים: על מטפורה זו

הנה אתם עומדים ובידכם ". יש כלים חדשים עוצמתיים בתיבה זו: "אבל לצדם שוכבת תיבה האומרת, שם

האם אתם מבינים שהכלים . או לא, ההחלטה האם לפתוח את התיבה החדשה באמצעות בחירה חופשית
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יש שלא . ים החדשיםיש שלא ירצו בכל? החדשים אינם משנים דבר בשעה שהם שוכבים שם על הרצפה

טבע אנושי הוא שיש מי שיצאו למסע לחפש מי הניח אותה . ויש שיפחדו מהם למעשה, יאמינו שהם אמיתיים

אחרים . ואחרים ירצו בספר שיסביר מהי הדרך הטובה ביותר לפתיחת התיבה, שם לפני שיפתחו את התיבה

והם רואים את נפלאות , רשום עליהמכיוון שברור שזוהי מתנה נהדרת ששמם , פשוט יפתחו את התיבה

זוהי הבחירה . אז הם ילמדו להשתמש בהם ויבנו דברים חדשים ונפלאים. הפוטנציאל של הכלים החדשים

  .אבל עם תרחיש שהתאפשר על ידי הכלל, החופשית של האדם האינדיבידואל

  

ה דבר שחלקכם לא יהיה ז. מה מדהים יתרחש-דבר, כאשר מספיק מכם יפתחו את התיבה המטפורית הזאת

עבור אלה מכם שהבינו שהשינויים ברשת הקריסטל של . ודבר שדיברנו עליו רק פעם אחת בעבר, יבינו

הן , זכרו שכל המבנים הקריסטליים. הדבר יתחיל להיות הגיוני, הפלנטה הם שכתוב של הזיכרון של הפלנטה

  . מכילים זיכרון, ממדיים-הפיזיים והן הבין

  

        אהאהאהאהעוד על מערת הבריעוד על מערת הבריעוד על מערת הבריעוד על מערת הברי

  

זהו מקום אמיתי שמעולם לא יתגלה על הפלנטה . מוקדם מאוד בעבודתנו דיברנו אתכם על מערת הבריאה

ואת , היא משיאה את הרוחני עם הפיזי. היא חייבת להיות. בממד הרביעי, היא נמצאת במציאות שלכם. הזאת

זהו . ה התיעוד האקאשיזהו מקום בו יש מבני קריסטל בתוך כספת זיכרון המכונ. ממדי עם הממדי-הבין

. ומה שמתרחש בשעה שאתם כאן, המקום ממנו באה המהות שלכם ושאליו היא הולכת כאשר אתם עוזבים

אתם נוטלים את מהות הזיכרון ולוקחים אותה . בבואכם ובצאתכם, זה המקום הראשון אליו אתם הולכים

  .לצד האחר של הצעיף

  

הדבר הראשון שאתם עושים הוא להפעיל , ]יד בוחרים לשובולמוריאנים כמעט תמ[כאשר אתם בוחרים לשוב 

יחידת קריסטל זו של התיעוד שלכם . שוב בתוך המערה, מטפורית, מציבים קריסטל זה, מחדש את התיעוד

מה בחרתם עבור עצמכם הפעם ) 3(, שכדור הארץ מכיר אתכם) 2(, שאתם על כדור הארץ) 1(אומרת לכם 

) 5(ו, ]פתרונות גלגולים קודמים[מה קרה קודם לזמן הזה ) 4(, ] פוטנציאליחוזה[כאנרגיה ההתחלתית שלכם 

א "כל המידע הזה נמצא גם בדנ. מה הם הפוטנציאלים במידה ותבחרו לשנות את האנרגיה ההתחלתית שלכם

אבל שניהם ישתנו יחד ככל ). אתם(הקריסטל במערה הוא תיעוד סביל המתואם עם הקריסטל החי ! שלכם

  . ם את הקריסטל החישאתם משני

  

? האם לא ניתן לעשות דברים אלה בצד האחר של הצעיף? האם תהיתם מעודכם מדוע קיימת כלל מערה

והדבר הראשון , הפלנטה יודעת על קיומכם. אתם חלק מעפר כדור הארץ: חשבו על זה. התשובה היא לא

ואנו , חזרת! כמה נפלא ":היא עשויה לומר. היא מקבלת את מהות האדם, כמו אם ברחם, שהיא עושה

  ".עכשיו חזור לפני שטח ובואו נתחיל בפעולה. מקבלים אותך

  

זה חלק ממהות . מגיעה הרשות לשכתב את התיעוד האקאשי, שהיא אירוע קוונטי, "ההתאמה ההרמונית"עם 

 חלקי הקריסטל של התיעוד האקאשי ישוכתבו, מכיוון שעם שיכתוב רשת הקריסטל. האנרגיה החדשה הזאת

במסגרת . כמה מכם ירגישו זאת). עליה דיברנו בעבר(א שלכם "וכך גם אדרת הקריסטל של הדנ, אף הם

שהובעו ] הנושאים אנרגיה רוחנית[אלה הם נדרים אנושיים שנאמרו . שיכתוב זה קיים גם שינוי של נדרים

ת לעיכובים בקיום ואשר הופכים כע, "עכשיו"שצצים ועולים כעת בזמן ] גלגולים קודמים[עבר -בביטויי

  .הליניארי שלכם בממד הרביעי
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אם אנו מתמזגים : "שאלתם. היו ששאלו כיצד אתם יכולים לשנות נדרים אלה אם העבר וההווה מתמזגים

? מה אני יכול לעשות? כיצד אוכל לשכתב שבועות אלה, אפילו במסגרת ההווה שלי, והעבר הוא כה עוצמתי

התשובה היא קלה בהרבה מכפי שאתם עשויים ,  רבים אחרים עליהם דיברנוכמו דברים" ?ולמי, מה עליי לומר

כל . ושטחו את דבריכם] הרוח[בואו בפני המשפחה , אז מתוך כוונה טהורה. אתם צריכים להיות לבד. לחשוב

דברו . מכיוון שהאנרגיות של כדור הארץ מגיבות לרצון החופשי של האדם, שתאמרו יהיה אז תחילת השכתוב

הצהירו שאתם מבטלים את השבועה הישנה ונשבעים . רם כדי שתאים שלכם יוכלו גם הם לשמועבקול 

אולי אתם מתחייבים לפעול ? אולי השבועה שבה אתם נשבעים כעת היא שבועת המאסטר... שבועה חדשה

ות ולמערכ, ]שפע[תזדקקו להזנה . ללא דרמה, תזדקקו לשלווה בחייכם, בתהליך זה? לטובת האנושות כולה

ואת כל שאר חשיבת האנרגיה הישנה , דבר זה מבטל את שבועות העוני והנזירות. יחסים אוהבות סביבכם

? האם אתם יודעים באמת מה אלוהים רוצה מכם. בנוגע למה שבני האדם חשבו במקור שאלוהים רוצה מהם

  . מודעות משפחתית ואהבה, שותפות

  

ולבני האדם שתמיד , לתיבת הכלים להיפתח, תוככםשבועת מאסטר מעניקה רשות לאנרגיות להשתנות ב

הדלת לפלנטה שלווה . א שלהם"להתחיל להפעיל את רובד ההתעלות של הדנ, חשבו את עצמם לרגילים

וזה , זוהי בחירה חופשית. במידה ויבחרו לראות, אז עוד ועוד. ורק כמה יעברו בה תחילה, מתחילה להיפתח

  .עםאבל זה קורה אדם אחד בכל פ. מתסכל

  

        שינוי תפיסות ישנותשינוי תפיסות ישנותשינוי תפיסות ישנותשינוי תפיסות ישנות

  

רצוי אולי לתת הסבר נוסף בנוגע לכמה , בתהליך זה. ברצוננו לספר לכם היום מעט חדשות בנוגע למאסטריות

וכן להסביר גם כמה , מוטעות הקיימות במסגרת התפיסות הרוחניות המבוססות על כדור הארץ הישן-תפיסות

ההגדרה של הנחה מהאנרגיה של קריון : מאת לי. [חותברצוננו לתת לכם כמה הנ, לפני שנתחיל. תסכולים

  .למוריאנים, עליכם לשמוע זאת בברור. הנה כמה הנחות.] כלל רוחני בעל אמת מוחלטת: היא

  

אין זו תכניתו . לא נועד לחיות בסבל על הפלנטה הזאת, האדם הרוטט בקצב גבוה והוא בעל כוונה טהורה) 1(

חלפו ימי . בכלל לא.  סבל כדי להשיג דברים דגולים על כדור הארץאינכם נמצאים במוד של. של אלוהים

  .התפיסה הישנה הגורסת שסבל יוצר פתרון בדרך כלשהי

  

כאב אינו . אינם אלה שיחוו כאב קבוע, אור-המכנים את עצמם בשם עובדי, בני אדם הרוטטים ברטט גבוה) 2(

  .נה מה נאמר לכםואין זה מש, בני אדם יקרים, חלק מהתרחיש הרוחני המתמשך

  

. אור הוא האדם אשר לא יחווה פחד ועצבות-בן האדם הרוטט ברטט גבוה ומכנה את עצמו בשם עובד) 3(

  .הוא יעמוד באור החכמה, במקום זאת

  

זו , בפשטות. אולי אתם חשים שאתם חייבים לחוות כאב או לסבול כדי להפוך קדושים או כדי לסייע לפלנטה

למות בתקופת [ידע זה עם מה שאמרנו לכם בנוגע לאלה שבחרו להקריב ביטוי אל תבלבלו מ. אינה הדרך

אנו מדברים כעת על אלה שמאמינים שהם חייבים . תרחיש זה שונה. לטובת אפשור של אחרים] החיים הזאת

האירוניה כאן היא . שלהם" שיעור החיים"ושזה רק חלק מ, לסבול ולכאוב בעת שהותם על כדור הארץ

  !"כיצד להשתחרר מהכאב ומהסבל"ם האמיתי של האדם הוא ששיעור החיי
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לעולם לא תמצאוהו באף אחד מהתקשורים האמיתיים . מקורו בבני האדם" סבל למען אלוהים"כל הרעיון של 

אפילו כללו זאת בכמה , בני אדם יצרו זאת! ההפך הוא הנכון, במקום זה. מהרוח מהצד האחר של הצעיף

  .מעולם לא היה זה מסר רוחני של אמת. כות בשליטה על בני אדם אחריםכדי לז, מהכתבים הקדושים

  

דרכו [ואתם הייתם כאן מאז ומעולם , אני מכיר אתכם. ואתם ידידיי, אתם מלאך מהמשפחה, בני אדם יקרים

האם אתם ? למלאך-האם אתם יכולים לדמיין קשר זה של מלאך]. של קריון לומר שלא הייתה לכם התחלה

צועדים , כאשר אתם על פני הפלנטה הזאת בדואליות? ן כמה אהבה ותכנון הושקעו בהיותכם כאןיכולים להבי

לבנו נשבר כאשר אנו רואים שכמה מכם חשים שאתם . אינכם רואים דברים במונחים של מלאך, בביולוגיה

, כן.  הסבל הזהאולי הגיע הזמן לבחון מחדש את כל תרחיש! חייבים לסבול ולהיות עצובים כדי להיות רוחניים

נדבר על חוזים בעוד (אתם עשויים לחשוב שאתגרים אלה מהווים את החוזה שלכם . נכון. יהיו לכם אתגרים

. ההזמנה היא לשמוח. אבל הימצאות על הפלנטה בדואליות אין משמעותה שאתם צריכים לסבול עצב). רגע

? נה מהו האתגר עמו אתם מתמודדיםהאם אתם יכולים להיות שמחים ואין זה מש: האתגר האמיתי הוא זה

  . כך עובדת האנרגיה החדשה. זהו אחד מהזרזים העיקריים לפתרון של האתגר, אם אתם יכולים

  

        חוזיםחוזיםחוזיםחוזים

  

החוזה שלי : "ישנם עובדי אור שאומרים. מילה שנעשה בה שימוש מוגזם ברוחניות... אני רוצה לדבר על חוזים

אומר ! לא נכון, לא". זה מה שבחרתי לפני הרבה זמן: "ומריםוהם א". הוא להתמודד עם אתגרים אלה בחיי

אולם לא נקבע . כן? האם קיים דבר שכזה הנקרא חוזה: ועליכם לשמוע זאת בברור, לכם כיצד הדברים עובדים

או סוג מסוים של הסכם מקודש שעליכם , מראש שעליכם להגיע לכאן עם חוזה של אומללות לכל חייכם

אנו יודעים שזה עשוי לבלבל כמה מכם שבאמת . לסבול ולמלא במשך כל ימי חייכם, םלהגשי, לגלות, למצוא

האם זה הגיוני שמשפחה אוהבת , אבל שוב, מאמינים שאתם כאן כדי לסבול ובדרך כלשהי לעזור לפלנטה

  ? תשלח אתכם לכאן כדי להיות אומללים

  

ייתכן ובחרתם דברים אלה כדי לערוך , כוןנ. זה שונה ממחלה או מוגבלות המלווות אתכם כל חייכם: הקשיבו

ההזמנה לשמחה . אבל אין משמעות הדבר שאתם חייבים ללוות זאת בסבל ובאומללות, את האנרגיות סביבכם

ההזמנה היא לגלות , במקרים מסוימים. ואין זה משנה מהן הנסיבות הפיזיות שלכם, ולשלווה שייכת לכולכם

פעמים רבות מדובר בהחלמה . ההזמנה היא לגלות כיצד להחלים נפשיתובמקרים אחרים , כיצד להחלים פיזית

  .כל אחד ואחד מכם הוא ייחודי! אבל ההזמנה היא לשנות. הבאת שינוי מוחלט בגישה שלכם ובחייכם, רוחנית

  

הם הזדמנות . הם רק נקודת התחלה אנרגטית. החוזרים הם נטייה מוקדמת, במקום היותם גזרה משמיים

ואז להשתמש בבחירה החופשית כדי להחליט האם , אליו אתם נוטים, ס למערך של נסיבותעבורכם להיכנ

  .להישאר שם או לא

  

יש בחירה חופשית בנוגע למה שאתם רוצים , למוריאנים, לכולכם. אני מקווה שאתם מבינים את שאני אומר

. תבים אותם ללא הרףאבל המציאות היא שאתם משכ, אתם עשויים לומר שקיים חוזה כזה או אחר. לעשות

. אתם עשויים לשאול" ?מה זה עושה לחוזים. "תשוקות משתנות, בכל פעם שאתם משנים את הרטט שלכם

  !הם משתנים

  

הדבר מציב אתכם . כמה מכם היו חלק מתהליך חינוכי ארצי ארוך שבסופו של דבר הביא לכם תואר אקדמאי

כמה מכם מכנים את . והדבר הופך לחייכם, כםלעתים קרובות בעמדה בה אתם מגשימים את התשוקות של
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שהוסמכו [וכמה מכם מרפאים בממד הרביעי , כמה מכם מרפאים אזוטריים. עצמם בשם רופאים או מרפאים

אתם מגלים אנרגיות חדשות ! כדור הארץ משתנה ואתם משתנים, לפתע. וזוהי תשוקתכם, ]על ידי המערכת

-לפעמים התוצאה היא שכל שעברתם וכל שעשיתם נראה חסר, רבאופן מוז. בחייכם" האור נדלק"בעת ש

זה קרה שוב ושוב לעובדי אור . חשבו על זה. חוזה חדש, תשוקה חדשה, אתם מקבלים קידום חדש! משמעות

  .דבר לא ישווה להימצאות בנקודה המתוקה שלכם? מדוע! וזה הביא להם שמחה ולא תסכול, רבים

  

הם אומרים שאינכם יכולים להחליט מי ". חסרי אופי"ולומר שאתם אחרים סביבכם עשויים להניד בראשם 

מעוגנים במציאות ליניארית ישנה , אולי הם אלה שתקועים, במקום זאת. או מה אתם רוצים לעשות, אתם

הוא בעל " חסר האופי"אולי האדם ? מי עף כאן. חשבו על זה? הגורסת שבן האדם צריך לעשות רק דבר אחד

  ".נורמלי"אותו הם מכנים , האחרים תקועים בבוץ? מחת הבריאה המשותפתמרחף בש, הכנפיים

  

        בריאה משותפתבריאה משותפתבריאה משותפתבריאה משותפת

  

האם תהיתם , מה-כאשר אתם בוראים במשותף דבר. הרשו לי לתת לכם תפיסה נוספת שתכופות אינה מובנת

וע כמה מכם הלכו לאיר. אתם יודעים, אינכם יכולים לברוא במשותף בריק? מעודכם בנוגע לסובבים אתכם

המשחק לא יהיה מרגש אם ? ]מבלי שהקבוצה השניה תופיע[לבדה ... ספורט כדי לצפות בקבוצה אחת משחקת

  .למעשה לא יכול להתקיים משחק כלל! רק קבוצה אחת תגיע כדי לשחק ולנצח

  

? האם תחשבתם על כך אי פעם. לכן עליכם להבין שכל הסובבים אתכם מושפעים על ידי מה שאתם עושים

זה פאזל . ואולי מהבריאה המשותפת שלו, המשותפת שלכם היא תמיד חלק ממציאות של אדם אחרהבריאה 

 אחוזים מן הזמן החלקים והפיסות שלכם שאינם 100זה פאזל המלא במורכבויות עליהן עובדים ? נכון, אדיר

תקשרנו בנושא ? נכון, הייתם רוצים לראות תזמון שונה. חלק מהתסכול שלכם, דרך אגב, זה. על כדור הארץ

  . אך יש תסכול לגבי תהליך הבריאה המשותפת, המורכבות הזאת בעבר

  

הנושא כה רחב ? הדאגות והתסכולים הללו, כיצד תשליכו חלק מהפחדים, אם אכן אתם הופכים למאסטרים

אלה : אתן לכם כמה מהשאלות שאנו מקבלים, אבל לעת עתה. כדי להשלימו] תקשור נוסף[שיידרש מסר נוסף 

כיצד אוכל , אלוהים יקר: "רבים אומרים. מוכנים לנוע קדימה, תקבלות מעובדי אור הכורעים על ברכיהםמ

דומה שאני מפחד . אני תמיד מפחד לברוא במשותף או לנוע קדימה מבחינה רוחנית? להיפטר מהפחד בחיי

  .ם אכן שואליםאבל רבי, לא כל עובדי האור שואלים זאת". אאבד משהו שאני מאוד אוהב, שאם אשתנה

  

אין זה רגיל שאנו מאזכרים . לא מזמן נתנו תקשור מלא על שבעה צעדים בעזרתם ניתן לרכוש ערך עצמי

רובכם . מכיוון שהפחד נעלם כאשר ערך עצמי מושג. הוא יעזור, אבל אם תמצאו מסר זה, תקשורים אחרים

רגיה של הפלנטה לא העניקה לכם כאשר נולדתם האנ. עצמית רבה-נולדו במצב שבו לא הייתה לכם הערכה

כאשר . הגיעו עם דימוי עצמי נמוך, ]והקוראים זאת[רבים בדורכם המיוצגים כאן , לכן. הערכה עצמית רבה

האם אתם מבינים שיש חדר . הפחדים נעלמים, אתם מתחילים לבנות הערכה עצמית ופודים את נפלאותכם

זה ,  אותםלמנותשר אתם נכנסים לחדר זה ומתחילים כא? בו מוכלים כל הפחדים שלכם, מטפורי, אפל ענק

  .החדר מייצג את האנרגיה של כדור הארץ בזמן שנולדתם. מפחיד

  

אבל כאשר , החדר עדיין שם. המייצג את האנרגיה החדשה שבראתם עבור הפלנטה, נדלק אור, אולם עכשיו

אלה הוסתרו !  לכל פחד ופחד בחדרמה שהוסתר היו הפתרונות! ראו. הוא מאיר את כל הנמצא בו, האור נדלק

האם . לכן באותו חדר יחד עם הפחדים שלכם נמצאים גם הפתרונות. בחשכה המוחלטת של האנרגיה הישנה
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את ? לכן מדוע שלא את הפתרונות, אתם בראתם את הפחד. זה האיזון שהבטחנו לכם? זה מפתיע אתכם

  ?נכון, רים זאת מילדותכםאתם זוכ. הפחדים מרגישים פשוט בעוצמה רבה יותר בחושך

  

במסר . אבל אנו מעודדים אתכם לעשות זאת למרות הכל, כמה מכם לא ירצו לבקר בחדר מטפורי זה

מדוע שלא תזמינו אותו ? מהו הפחד הגדול ביותר שלכם: "אמרנו לכם כך, המתוקשר על הערך העצמי

התחילו ". אך כה אמיתית עבורכם, יהאשלזו , הונאהזו ! התמודדו עמו ותגלו שהוא בכלל לא הופיע? למאבק

שבו כל מי ששאל אי פעם את , בני אדם יקרים, יבוא יום. והפחד יתפוגג ויעלם, לעבוד על הערך העצמי שלכם

  .השאלה יתהה מדוע לא גילה את השמחה קודם לכן

  

ק אתכם ולחב, הרוח והמשפחה מגיעים לכאן כדי לבקר אתכם, במסגרת מסר זה! אל תפחדו מאהבת האלוהים

אנו . אנו יודעים מדוע אתם כאן. ובמקום בו אתם קוראים, ולנוע בין הכיסאות שבחדר זה, ולהחזיק בכם

זה . זה זמן טוב להתחיל משהו חדש, כן. אנו יודעים מה עברתם. ידועים מדוע עיני הקורא מונחות על דף זה

  ?האם אתם יכולים לחוש במתיקות כאן. זמן נפלא להירפא

  

        תסכולי שפעתסכולי שפעתסכולי שפעתסכולי שפע

  

האם אתם ". אנו יודעים שהוא שם? מתי נקבל את השפע שלנו, אלוהים יקר: "עובדי אור רבים אומרים עדיין

תחום זה מתסכל . שוב, ברצוני להגדיר מחדש את מושג השפע, בני אדם יקרים? חושבים שלא שמענו אתכם

 עבור בני ישראל כשהלכו כפי שהיה, שפע הוא הזנה. מה שיש לאגור-אתכם מכיוון שאתם חושבים עליו כדבר

בכל יום , והם הוזנו, דורות באו והלכו. בכל יום הם הוזנו על ידי הרוח? האם אתם זוכרים את הסיפור. במדבר

 40, 30, 20... האם אתם יכולים לדמיין את התרחיש? אתם יודעים, הם התרגלו לזה. למשך שנים על שנים

  ?האם אתם יכולים לדמיין עד כמה גדול היה המחסן? שנים של היותם מוזנים בכל יום על ידי הרוח

  

בכל יום הם : אומר לכם? מה אתם חושבים שהתגובה שלהם הייתה לעקביות זו: כעת הרשו לי לשאול אתכם

! זהו הטבע האנושי" ?מה אם זה לא יקרה. אנו מפחדים? האם זה יקרה שוב מחר: "ספקו את ידיהם ואמרו

  . שואלים את אותה שאלה, והנה אתם

  

כל יום הוא היום הראשון . שפע הוא הזנה. הביטו בדרך בה הונעו הדברים עבורכם. ראו מה קרה בעברכם

לא מה שאתם . זהו שפע? האם יש אהבה? האם יש מזון ומקלט? האם הוא יזין אתכם. והיום האחרון שלכם

? מיתי במאה אחוזיםמה אם אומר לכם שהמחסן שלכם הוא א. כך הוא, ואף על פי כן, מכנים בשם המחסן

; אינכם מבקשים מאלוהים את השפע שלכם. אתם פשוט זוכים להציץ בו ולהשתמש בו יום אחד בכל פעם

ובאמצעות ההימנעות , אתם בוראים אותו בכל יום על ידי מה שאתם עושים. אתם בוראים אותו, במקום זה

אותה אנו מכנים , נרגיה סביבכםכאשר אתם מתחילים לאזן את הא, אז. מהפחד בעזרת הבנת הערך העצמי

ראו התקשור של קריון על [אולי לא ידעתם זאת . השפע וההזנה מתרחשים מעצמם, בשם השבכה הקוסמית

  "]. הסבר–בריאה משותפת "המכונה , 2002שהוגש בספטמבר , השירה במקהלה

  

        הנתיב שלכםהנתיב שלכםהנתיב שלכםהנתיב שלכם

  

 אמצא נתיב זה שהראו לי שאני אמור מתי, רוח יקרה: "עובדי אור אומרים לעתים קרובות. הנה תסכול נוסף

, ובכן". אבל הוא לעולם לא מגשים את עצמו, אני רואה אותו במבט חטוף. אני עייף מלחכות לו? לצעוד בו
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] קריון[מקשיבים לקול של מלאך זה האוהב אתכם כל כך , לא הייתם בחדר זה. אולי הגיע הזמן לדיבור ישיר

  ? האם חשבתם על כך! זה הרגעאילו לא הייתם צועדים על קטע מנתיב 

  

, אין לי הרבה כסף בבנק. יש לי משרה שאני לא אוהב. קריון, אולי אתה לא מבין, ובכן: "אתם עשויים לומר

אני אומר לכם שיש כאן יותר מכפי . לא" ?אתה אומר לי שזהו זה. ואני עומד ומחכה למשהו טוב שיקרה

  ? האם באתם לעשות עבודה כלשהי? מצאים על כדור הארץמדוע באמת אתם נ". נתיב"שאתם מבינים בנוגע ל

  

כמה מגדלורים : נאמר זאת שוב? האם יש קשיים במקום בו אתם נמצאים? האם אתם צועדים במקום חשוך

אולי מכיוון שהם דרושים באופן ? מדוע? אתם אומרים, אך לא אחד? ראיתם במפרצים שלווים ורגועים

  . כן? וה אתגר לאחריםספציפי במקומות שהניווט בהם מהו

  

התסכול בנתיב שלכם . אמרנו זאת פעמים רבות כל כך! אולי אתם היחידים במקום העבודה הנושאים אור

אילו מצאתם שמחה במקום בו אתם . אולי הגיע הזמן שתמצאו שמחה במקום עבודתכם. הבנה-מקורו באי

ובריאה משותפת , ה מתחיל להיכנסהשפע הי. והפחד היה נעלם, ערך עצמי היה מתחיל להתפתח, נמצאים

  . ולא בנתיב שהייתם רוצים להלך בו, מדובר בגישה שלכם בנוגע לנתיב בו אתם נמצאים. מתחילה לעבוד

  

הפכו כל יום ?  מה אתם עומדים לעשות בו–היום היחיד שלכם , היום הראשון שלכם, זה היום האחרון שלכם

הסיבה ? נכון, ותנדושת רוחניות שלעתים קרובות נשמעות אך אלה הן אמיתו, שמעתם זאת בעבר. למשמעותי

  !היא שהן אמיתיות

  

אינכם תקועים . אז אתם מתחילים להגשים תנועה ושינוי בחייכם, כאשר אתם משלימים עם מה שיש לכם

ואת , מה כדי להעצים את חיי הסובבים אתכם-לזמן" עובדים בה"אתם פשוט , במקום זה. במשרה גרועה

מה היה קורה אילו ! הופכת לנס" משרה גרועה"היו מודעים לכך שלפעמים . המשרה עצמההאנרגיה של 

מה היה קורה אילו ? האם עדיין הייתם רוצים לעזוב? השתנתה האנרגיה באופן דרמתי במקום העבודה שלכם

הו נסבל מושכות את תשומת לבו של מיש-מה שקודם לכן היה בלתי-השלווה ושביעות הרצון שלכם לגבי דבר

כאשר אתם משנים , האם אתם מבינים כעת? ]משרה חדשה עבורכם[הזקוק לאדם שליו בסביבה טובה יותר 

ולפעמים , הדברים אינם תמיד כפי שהם נראים? משותפת של משהו אחר-היא יוצרת למעשה בריאה, אנרגיה

גרת המציאות אתם בוראים את התפיסות של מה שהוא טוב או רע על ידי הפחדים או הגישות שלכם במס

אנרגיות . לעתים קרובות זה שוכב שם מתחנן שתעבדו עמו. כל שלמולכם אּושר ונברא על ידכם, שוב. שלכם

החימר הוא עדיין , בשני המקרים. ניתן לעצבו לפסל יפהפה או להשאירו פשוט לשכב על הרצפה. הן כמו חימר

  .חימר

  

        שמחהשמחהשמחהשמחה

  

  !"אני מתאמץ מאוד. אני ראוי לשמחה.  רוצה שמחהאני. אני אדם עצוב? מתי אמצא שמחה, רוח יקרה"

  

אצל " ?מתי היא תבקע. "תרנגולת מודאגת מאוד דגרה על הביצה שלה ודאגה. הרשו לי לספר לכם על תרנגולת

היא . אבל לא אצל התרנגולת הזאת. ואפרוחים קטנים ויפהפיים יצאו, תרנגולות אחרות סביבה בקעו הביצים

היא מעולם לא הפסיקה " יושבת... יושבת... אני יושבת. "התייסרה" ?האפרוח שלימתי יבקע ! "כל כך דאגה

אני . "הייתה האם התרנגולת חייבת לקום, לאחר זמן רב מאוד, לבסוף. ישבה ודאגה, היא ישבה  ודאגה. לשבת

  ".זה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי. "זעקה!" חייבת לעשות הפסקה
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הביט , קטן ורעב מאוד קפץ החוצה, למחצה-אפרוח מגודל! הביצה לבקועהיא קמה מהביצה לרגע ומיד החלה 

  !"לא הצלחתי לצאת? מה קרה לך: "בתרנגולת ואמר

  

אינכם צריכים לברוא זאת ! הניחו לאהבת האלוהים להיכנס לחייכם! הפסיקו להתאמץ כל כך, בני אדם יקרים

אינכם צריכים לנתח ! כדי לחוות אותהאו לדעת את דרכי הפעולה הפנימיות של תהליך השמחה , לעצמכם

אינכם צריכים לתהות . או לנתח באופן אינטלקטואלי את משמעותה האפשרית, אותה או לחקור את מהותה

  ? אתם קולטים! או להרהר בהשלכות של מה שעשוי לקרות במידה ותקבלו אותה, אם אתם ראויים לה

  

! ואנו זוכים לשמוע אתכם מונים אותן ללא הרף, ריםדומה שיש לכם סיבות רבות מדוע אינכם מאוש, כמו כן

היא . שם נמצאת השמחה? אולי תעצרו ותניחו לאהבת האלוהים להיכנס לחייכם..." ובגלל זה, בגלל זה"

, עצמי-זה היעדר ערך. לא" ?הפחד מפני היותכם מאושרים"אולי זה ! מאחורי הדלת שאתם מחזיקים סגורה

, מבורכים הם בני האדם המאפשרים את שמחת האלוהים בחייהם. יקוםוחוסר ידיעה שאתם מלאך נפלא ב

בן האדם שאין שמחה בחייו הוא אותו אדם . מכיוון שדבר זה שובר את דלת הדואליות ומאפשר לאמת להיכנס

 . זו האמת. אתם בוראים את המציאות שלכם, שוב. שאינו מאפשר לה להיכנס

  

        שלום על פני האדמהשלום על פני האדמהשלום על פני האדמהשלום על פני האדמה

  

: עובדי האור אומרים תכופות. ל אחד מהתסכולים הגדולים ביותר של המאסטריותהרשו לי לספר לכם ע

מכיוון שזו הסיבה מדוע רובכם , אני אוהב לדבר על זה" ?מתי יהיה לנו שלום על פני האדמה, אלוהים יקר"

  .נמצאים כאן

  

נכם רואים כל ודומה שאי, מכיוון שזוהי תשוקתכם, זה אחד מהתסכולים הגדולים ביותר, בני אדם יקרים

, אתם מוזמנים לשנות את עצמכם, כדי לעשות זאת. אתם כאן כדי להביא שלום על פני האדמה. התקדמות

אתם יכולים לחוות . לנקות את הכאב ולהעלות את הערך העצמי שלכם גבוה יותר מכפי שהיה כשנולדתם

 בעת שאתם בוראים ולהבין שהיקום משתף פעולה עמכם, סיפוק בהקשר להזנה שלכם בכל יום ויום

. ומטפלים בעצמכם, עדיין אתם מוצאים שמחה, בעת שאתם צועדים בנתיב לא בטוח. ומגשימים עבור עצמכם

  ?היכן התוצאות... אולם. הדבר בורא רטט רוחני מוגבר

  

אתם תשנו את עצם מהותו של טבע , בני אדם יקרים, כאשר מספיק מכם יתבעו לעצמם את המאסטריות

תודעה זו . מייצגים תודעה אנושית חדשה] אינדיגו[הילדים של כדור הארץ החדש ! תם זאתכבר עשי. האדם

  !אתם... לא הייתה מתרחשת מעולם על הפלנטה ללא שובם של הלמוריאנים

  

"טסלאים" ה– החושבים המרחביים –השלום -מכיוון שהם יהיו ידועים כעושי, מבורכים הם הילדים האלה
*

 

הם יהיו בני . הם ימצאו פתרונות במקומות בהם דומה שאין פתרונות. ל כדור הארץשל השינוי הסוציולוגי ע

ואתם מתוסכלים בגלל , המצב על הפלנטה שלכם הוא קריטי. הביטו וראו. אדם שונים שיחשבו באופן שונה

אתם אלה ! אתם מחכים שילדים חדשים אלה יגדלו ויהפכו למנהיגים שלכם? מה העיכוב. היעדר ההתקדמות

  .ואתם אלה ששינו את הרטט של כדור הארץ כדי שהם יוכלו להיות מי שהם, ביאו אותם לכדור הארץשה
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אנו רואים . איננו רואים את קו הזמן כמוכם. הנשמה העתיקה הממשיכה לחזור ולחזור, מבורך הוא הלמוריאני

האם שלום על פני : "לכן אנו מחייכים כשאתם שואלים. באנרגיה אחת שלמה, את העתידים שלכם, את חייכם

. ותמחלוקתמיד יהיו , כן. אולי, אפילו בתקופת החיים שלכם... רסביהוא , הוא לא רק אפשרי" ?האדמה אפשרי

אבל שלום אמיתי על פני האדמה מושג כאשר השנאה שוב אינה קיימת כפי שאתם . כזה הוא הרצון החופשי

 קיים קונסנזוס של האנושות שאומר שלהתקיים וכאשר נושאים גדולים מיושבים וכאשר, רואים אותה היום

האמינו לי כשאני אומר לכם שעשוי לבוא יום שבו קיום שליו ובריאות האוכלוסיות . משמעותו לחיות בשלום

  . עשוי אפילו להיחשב לסגולה של האנושות

  

ונים מחדש את בעת שאתם ב" ניקוי היסודות"מכיוון שזהו , דומה שהדברים יהיו גרועים יותר לפני שישתפרו

אך ? נכון, אין זו חוויה נעימה כשהמיקוד הוא באנרגיות המכוערות והישנות מאוד הללו. מבנה התרבות שלכם

מבורך הוא האדם המביט . זו אחת מהתכונות של הדלקת האור במקום שאחסן בחשכה כיעור רב כל כך

מבורכים הם בני האדם שעדיין . מבין את ההיקף המלא של מה שמתרחש ועדיין מלא בשמחה, בדברים אלה

  .למרות כל שמתרחש סביבם, יש להם חכמה וידיעה שהם נועדו לשלום על פני האדמה

  

כך קיימת , ככל שיש יותר אנשים על כדור הארץ... דומה שזה אתגר מעניין של אנרגיות דיכוטומיות נכון

ות קרובים יותר מכפי שאתם הפתרונ? סבירות גדולה יותר שאנושות תיישב את נושאי השלום והבריאות

  .    חושבים

  

מדוע שלא תעזבו מקום ? מה בנוגע להפיכת התסכולים לפתרונות? מדוע שלא תצאו אפוא ממקום זה שונים

ותקדישו רגע כדי לתבוע לעצמכם את , תניחו את הספר, מדוע שלא תקומו מהכיסא שלכם? זה בריאים

  ?לא הגיע הזמן? נפלאותכם

  

אתם תעטו את , במקום זה. אבל הגופים לא יהיו כפי שהם עכשיו,  בכם ואתם תביטו בייבוא יום שבו אביט

לא . מסיבות נהדרות. כן? האם יש מסיבות בצד האחר של הצעיף. אז נחגוג באמת. הגופים האמיתיים שלכם

  .הייתי אומר לכם זאת אילו לא הייתה זאת האמת

  

אתם ? נכון, אתם חושבים שזה בשבילכם. איננו רוצים ללכת, ושוב... הגיע הזמן להיפרד, וכך ידידים יקרים

מה בנוגע לאלה שהחזיקו בידכם ? לכן אתם חושבים שהכל היה עבורכם. או קראתם ספר, באתם לפגישה

אמרנו ? או לעזוב את האנרגיה שלכם, האם אתם חושבים שהם משתוקקים לצאת מחדר זה? במשך דקות אלו

האם ייתכן ? האם חשבתם על כך מעודכם? הים מי בא לראות את מיהאם אינכם תו. זאת פעמים רבות

. והתשובה היא כן? שהמלאכים עומדים בצד האחר של הצעיף והם משתוקקים ליכולת לגעת במשפחה שלהם

  .ולכן קשה לנו לעזוב, אלה הם זמנים בהם אנו נוגעים בכם

  

כמה מכם בצד הזה קיבלו . ל לא כולנואב. וכך הוא שאנו עוזבים מקום זה וחוזרים לצד האחר של הצעיף

. חכמה והבנה, אלה הן אנרגיות של מאסטריות ושל אהבה. אנרגיות שיהיו נשואות לכם לשארית חייכם

זהו זמן מדהים שהאנושות , תכונות אנושיות לכאורה אלה הן חלק נוסף בפאזל שישנה את עפר כדור הארץ

  . לא ראתה מעולם קודם לכן

  

מכיוון שאנו רוצים להישאר ולגעת בכם . וזה קשה]... אתנחתא[יף נפתח ואנו עוזבים וכך הוא שהפתח בצע

הנח לאהבת הרוח לשכון במקום זה כל עוד , קורא ומאזין. אבל אנו מכבדים את פרוטוקול הזמן שקבעתם. עוד

מי . או להינשא לך בעת שאתה קם מן הכיסא, הנח לחלק ממנה להתלוות אליך הביתה. תבחר להיות בתוכה
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, בשם המשפחה או בשם שאתה בוחר לקרוא לאלוהים... ייתן שהיא תתגשם מחדש בכל עת שתקרא בשמנו

  .ממנו אתה מהווה חלק

  

  . וכך הוא

  

  

  

  
*

המציא המצאות . ממציא אמריקאי יליד קרואטיה, )1856-1943(, ניקולהניקולהניקולהניקולה טסלהטסלהטסלהטסלה ככל הנראה ההתייחסות היא ל

למי שרוצה לדעת יותר הנה קישור "]. ידיעות אחרונות"שבאתר מתוך האנציקלופדיה [רבות בתחום החשמל 

 /http://www.pbs.org/tesla: לאתר באנגלית
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        תסכולי עובדי האורתסכולי עובדי האורתסכולי עובדי האורתסכולי עובדי האור

        IIחלק חלק חלק חלק 

  קריון בתקשור חי 

  קליפורניה', פורט ביץ-ניו

  2003,  לדצמבר6

  סמדר ברגמן: יתמאנגל

  

  

שהרוח יכולה לדבר כך "... , אתם עשויים לומר, "כיצד ייתכן, או. "אני קריון מהשירות המגנטי, יקירים, ברכות

האם , כל כתבי הקודש של כדור הארץ נוצרו בדרך זו. כך הוא: הרשו לי לומר לכם" ?באמצעות בן אנוש

תם יודעים שבערב זה אתם יכולים ללכת הביתה האם א. אתם רואים זאת כעת בצורה שהיא אישית? ידעתם

. זהו הנס של האלוהות שלכם? לזמן את האנרגיות שנמצאות כאן, בתהליך מדיטציה, ולשבת מול הרוח ובשקט

  .הפמליה שוב תופסת את מקומה לצדכם

  

משפחה ,  רוח–תהיה משמעות המילה הזאת עבורכם אשר תהיה . שהיא אהבת האלוהים, ישנה כאן מתיקות

איני רוצה . זה לא יכול להיות: "יש כאן מישהו שאומר ברגע זה. בין השאר,  על כך אנו רוצים לדבר הערב–

האם באמת ? מנותק מכל הפלא והאהבה שהיא משפחתך, האם באמת ברצונך להיות אי, אדם יקר". להאמין

משלום , יפויהאם אתה רוצה לבודד את עצמך מר, באמצעות שיפוטך האינטלקטואלי? בכך אתה בוחר

אנו , אבל לכל הפחות. יקר, שכן אין כל שיפוט כלפי בחירה חופשית! אנו מברכים אותך, אם כן? ומשמחה

אולי . אולי במשך הדקות הבאות תחוש במגע של יד שאינה של היושבים לצדך. מבקשים ממך להישאר עמנו

היא לב כל . הרוחנית שלךתהיה פלישה של הלב כאשר תבין לבסוף שהמדברת אליך עתה היא המשפחה 

  !יושב בכיסאות בחדר זה, המכונה בפיך אלוהים! נמצא כאן, המכונה בפיך אלוהים. הקיום

  

נראית ,  עבור רבים– עבודת האנרגיה של כדור הארץ – חלק מהאתגר –הדואליות שהוצגה עבור בני האנוש 

: הרשו לי לומר לכם" ?מהי התכלית. ואנו באים והולכים, אנו באים והולכים: "יש האומרים. רעקמה -כדבר

מה אתם יכולים לומר על . לא היו נבואות בנוגע ליום זה, בני אדם יקרים! אתם יושבים באמצעה של התכלית

. היא צריכה לומר לכם הרבה? מה משמעות הדבר עבורכם? הישיבה ברגע זה באנרגיה על הפלנטה שלא נובאה

האם ייתכן שהנבואה נכתבת ? מה השתנה-האם ייתכן שדבר, ןאם לא הייתה כל נבואה על מה שמתרחש כא

האם אפשרי שמה ? כמו גם על ידי האנושות שמחוץ לחדר, כעת על דף חלק על ידי היושבים בכיסאות למולי

  ? שהאנושות שינתה את המציאות של כדור הארץ–שאמרנו אכן קורה 

  

אולי ". וזה לא חיובי, תוהו ובהו שם בחוץ. יבנוזה לא מה שאנו רואים סב, קריון, ובכן: "יהיו אלה שיאמרו

בואו נקדיש רגע כדי להציב את האנרגיה , אבל כעת. נדבר על כך עוד מעט. הדברים אינם כפי שהם נראים

אתם ? ]מתייחס לפגישה[מי הוא הבא לכאן . מכיוון שאנו כמעט מוכנים לתחילת מסירת המידע, במקום זה

אתם עשויים לשאול את ] מתייחס כעת גם לקוראים" [?וא היושב בכיסאימי ה", עשויים לשאול את עצמכם

אנו " ?מי אני שאני חושב שאני יכול לשנות דברים", אולי אתם שואלים את עצמכם" ?מי אני", עצמכם

האם ? אפשרי-בלתי! נכון לגמרי לחוות את הארמגדון, אומרים לכם שאתם המלאך שהגיע לכדור הארץ

" ידע"מדוע שיצור מקודש ש! אולם הנה אתם כאן. זו הייתה הנבואה,  כאשר נולדתם?חשבתם על כך מעודכם

  ?כפי שעשיתם, את הפוטנציאלים של עתיד נורא יבחר למעשה לבוא לכדור הארץ
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" ההגיון הרוחני"היא כדי להפעיל את , כפי שעשינו בחודשים האחרונים, הסיבה שאנו ממשיכים לדבר על כך

אולי הבנתם שאתם כאן מסיבה . היא למטרה זו בדיוק" ?מי אני: "לים את עצמכםהשאלה שאתם שוא. שלכם

 עם –והגעתם עם בחירה חופשית , אתם הגעתם עם תכנית. כל שנמצא כאן לפניכם יש לו תכלית. כלשהי

. עתה אתם מתחילים להבין את המשמעות האמיתית של הבחירה החופשית.  שאכן הגשמתםתומוקדמנטיות 

האם ייתכן שאתם יכולים לדבר ? אתם יכולים לשנות את המבנה התאי שלכם באמצעות כוונההאם ייתכן ש

  .בואו נמשיך לדבר? האם ייתכן שאתם עשויים גם לברוא שלום על כדור הארץ? אל התאים שלכם

  

        אאאא""""עוד על הדנעוד על הדנעוד על הדנעוד על הדנ

  

אתם  זמן שבו –הוא זמן להחלטות ] 2003, הפגישה נערכת בדצמבר[חודש זה בשנה הקלנדרית שלכם 

כזה הוא הטבע ] צחוק! [כדי שבשנה הבאה תוכלו להבטיח לעצמכם שנית, מבטיחים לעצמכם שתעשו דברים

. והתחלנו לעשות זאת, א"מה שיגיע רגע שבו נגלה את שמות רובדי הדנ-אמרנו לכם לפני זמן? נכון, האנושי

נתנו לכם כמה , יתוליםכאשר סיפרנו לכם על הפ. א"חלק מהדנ" נראה"ממדית כיצד -אמרנו לכם גם בין

האם מישהו מכם ראה את המציאות . וכמה מהזהויות ומהמטרות שמאחורי הרבדים, מהשמות שכעת פורסמו

התשובה " ?איך הם ערוכים האחד עם האחר: "ואתם עשויים לשאול. כך הם? שכל הרבדים האלה הם במעגל

 כאשר תהליכי המחשבה שלכם מוגבלים ממדיים-איך נוכל להראות לכם דברים בין] צחוק. ['כן'שלנו היא 

אפילו ציינו את האמן שלכם . הן פשוט לא מובנות, כל כמה שניסינו לתת לכם דוגמאות? ספרתי-לממד חד

' אשר'התפיסות של . מציאות שמעבר לתפיסה שלכם... כדי לתת לכם מושג כיצד זה עשוי להיראות לכם' אשר'

אבל אנו נמשיך כמיטב . א"זיקה של הממד הרביעי שסביב הדנוכך גם הפי, אינן הגיוניות במציאות שלכם

  .יכולתנו עם המטפורות והשמות

  

נצח מרכבה [השם של הרובד השלישי ניתן אף הוא ]. תורה עשר ספירות. [נתנו לכם את השם של הרובד השני

ולם שמות של הם כ, אם שמתם לב]. כתר עץ חיים[אותו נתנו לכם אחר כך , השם של הרובד הראשון]. אליהו

אנו היינו זהירים מאוד לתת מידע מסוים באותם מקומות , אם תחזרו ותבחנו את המידע שפורסם. אלוהים

אבל , מה שניתן כעת כבר ניתן פעמיים קודם לכן בערוצים שלא פורסמו. בהם ידענו שהמידע יתומלל ויפורסם

הדבר חשוב . רגל לראות ולומר את המיליםית] לי[עשינו זאת כדי שהשותף שלי . הגיע הזמן שמידע זה ייכתב

  !אפילו השותף שלי צריך לתרגל את התקשור, עם מידע חדש זה. כך צריך להיות. מדי מכדי שיוותר לאותו רגע

  

, אם נחזור על המידע שכבר ניתן. א" הרובדים של הדנ12לכן מה שאנו נותנים לכם כעת הוא מידע נוסף על 

שלושה מרכיבים או רובדים קיימים בכל אחת מארבע . וצות של שלושהממדית בארבע קב-הם קיימים בין

הקבוצה הראשונה עליה סיפרנו לכם כרוכה ברובד . לכל קבוצה יש מטרה או אנרגיה שונה. קבוצות שונות

. הוא הרובד היחיד שאתם יכולים לראות באמצעות המיקרוסקופ. שהיה הרובד היחיד בממד הרביעי, אחד

-כאשר ניתן יהיה לראות את הצללים של הרבדים הבין, ממדי-שבו יהיה היצג בין, וא יוםאמרנו לכם גם שיב

כמה דברים יתחילו , ממדי-כיוון שכאשר אתם מתחילים לבחון את הבין. הדבר ודאי. חפשו זאת. ממדיים

 יחד כיוון שכל הרבדים שוכנים, יקירים, חפשו שם. אפילו על פני הסליל הכפול שלכם, להראות את פניהם

הצורה שלהם יחד לא תהיה . כולם יכולים להיראות על הרובד שבממד הרביעי, לכן. ממדי-באופן בין, במעגל

צורתם צורת . הקבצה זו של ארבע ושלושה לא תהיה מובנת גם כן. ממש כמו הציורים של אשר... מובנת לכם

מובן עד אשר תצפו בגיאומטריה זה לא יהיה לכם . והקופסה היא זו שבאמצע המרכבה, מעגל הנכנס לקופסה

להיות , אפילו בממד הרביעי, אז אולי זה יתחיל. של המרכבה בממד הרביעי ותגלו את הקופסה שבאמצע

  .משמעותי יותר מהמילים הללו
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        אאאא""""הרבדים הרביעי והחמישי של הדנהרבדים הרביעי והחמישי של הדנהרבדים הרביעי והחמישי של הדנהרבדים הרביעי והחמישי של הדנ

  

ו תעניק לכם ועובדה ז, השמות שלהם יהיו אף הם בעברית. הגיע הזמן לגלות את הרבדים הרביעי והחמישי

הקבוצה הראשונה . אבל בואו נשוב ונסקור את שלושת הראשונים, בסופו של דבר כמה רמזים בנוגע למטרתם

, את הגנום האנושי, קבוצה זו מכילה רובד אחד. א מקורקע"א המונה שלושה עובדת יחד וקשורה בדנ"של הדנ

הוא חושף את כל הכימיה המעורבת בכוח . אותו אתם יכולים לראות ושהוא התבנית הביולוגית של בן האנוש

אמרנו לכם ". והשישיות, השלישיות, רביעיות"אמרנו לכם לחפש אחר ה, בתוך רובד ראשון זה. החיים שלכם

הם יראו . אפילו בממד הרביעי, והם שם לנגד עיניכם.  של כל החיים12שהם קשורים לתכונה המבוססת על 

, 12-הם יכריזו ויספרו את סיפור ה. ת הכימיה הקשורה לפיתוליםבדרך גדולה אף יותר כאשר תבינו יותר א

 12על כך שבסיס , עדות גדולה אף יותר לכך שמה שאמרנו לכם זה יותר מעשור, כך אנו מקווים, ויעניקו לכם

  .  הוא אכן כך, הוא המתמטיקה של היקום

  

רובד "אותו כינינו בשם ] יהונצח מרכבה אל[ממדי שלישי -הקבוצה הראשונה של השלושה כוללת רובד בין

אמרנו לכם בעבר . מכאן אתם יכולים לראות שאפילו הרוחניות כלולה ברבדים המקרקעים". ההתעלות

וכמה הדבר חשוב , עצמי-אמרנו לכם גם מה לעשות בנוגע לערך. שתכונת הפחד כלולה אף היא, בתקשורים

כאשר נחשוף בהדרגה את כל . א"ם של הדנכל הדברים הללו כרוכים בשלושת הרבדים הראשוני. לצמיחתכם

אפילו . אל תופתעו אם נגיע לאלה שיהיו החותמות של התנסויות הגלגולים הקודמים שלכם,  הרבדים12

החלק המבלבל ביותר מכל זה עבורכם יהיה ! וכולן ניתנות לשינוי, התכונות הקרמתיות שלכם נמצאות שם

" יודעים"כל האחרים , על כל מישור, אחד מהרבדים בכל דרךכאשר אתם משנים : מה שעדיין לא דנו בו-דבר

זוהי . מה-אינכם יכולים לשנות אחד מבלי שהתגובות של האחרים ישנו אף הן דבר, כמו כימיה מורכבת! זאת

  . עשר ידעו זאת-כל השנים, אם אתם מפעילים את הרובד השלישי. א דומה"והדנ, מטפורה העוסקת בכימיה

  

. א"אנו מגלים כעת את השמות של הרובד הרביעי והרובד החמישי של הדנ, תן בעברבמסגרת מה שכבר ני

אינכם יכולים לחקור את . נאמר שוב שלא ניתן להפריד רבדים אלה במסגרת המחקר שלכם, במסגרת ידע זה

ן לא נית. כיוון שהם זוג, אתם יכולים לחקור את הרביעי והחמישי יחד. או את מספר חמש, מספר ארבע לבדו

וזו הדרך הטובה , זו הדרך בה הם עובדים עם שאר הרבדים. ממדית-כיוון שזו וודאות בין, להפרידם לעולם

, ובכן: "כמה עשויים לומר. 12-ביותר שאנו יכולים להסביר את התהליך שלהם וכיצד הם מתקשרים לשאר ה

רובד , מדוע הסליל הכפול: ואענה לכם באמצעות שאלה ז" ?מדוע הם שני רבדים אם הם פועלים כאחד, קריון

אינכם ? כאשר הם יכולים רק לעבוד יחד, עשוי משני צדדים ברורים של סולם, מספר אחד בממד הרביעי

קשה , שוב". נשואים למה שנמצא באמצע"הצדדים של הסולם . יכולים לבחון אותם בנפרד בהצלחה כלשהי

שאינו , רכיבים את המבנה של מה שנמצא באמצעלכן בואו נאמר רק שהם מ. ממדיות-להסביר מהן תכונות בין

  .הם תומכים באנרגיה של חוק אלוהי. רובד כלל

  

זהו שם של . הוא מתאר עוצמה גדולה ואור גדול]. Urim Ve Tumim[אורים ותומים אורים ותומים אורים ותומים אורים ותומים הרובד הרביעי מכונה 

]. Aleph Etz Adonai [אלף עץ ייאלף עץ ייאלף עץ ייאלף עץ ייהרובד החמישי הוא . ולעולם אין לקחתו לבד ללא הרובד החמישי, אלוהים

הקבוצה . שני הסלילים הללו הם חלק מהקבוצה האלוהית, יחד. הוא מתאר עץ חיים! הוא מתאר את אלוהים

הרובד (היא כוללת את הגנום האנושי . הייתה קבוצה מקרקעת) שלושת הרבדים הראשונים(הראשונה 

כעת אתם כבר .  והשישיהחמישי, והיא הרובד הרביעי, הקבוצה השניה היא הקבוצה האלוהית). הראשון

הם . הם אינם מסודרים בערמה כלל. נסו לא לעשות זאת, ובכן? נכון, מערימים אותם לערמה בראשכם

  .שזורים אלה באלה
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והאלוהות , )חיים ספציפיים אלה על כדור הארץ(הרובדים הרביעי והחמישי יחד הם מהות הביטוי שלכם 

הרשו לי לומר לכם . הקריסטל שברשימות האקשיותשעל " שם"הם מייצגים את ה. שלכם שעל הפלנטה

התכונה הרוחנית העיקרית והחשובה ביותר היא עץ : במשפט אחד את משמעות הרובדים הרביעי והחמישי

הרובדים הרביעי והחמישי יחד הם הקבצה . המדברת אל המלאכים, זו הקבצה אלוהית. שהוא משפחה, החיים

אבל כמה מכם כבר יודעים . לא יוצג הערב, הרובד השישי, בקבוצה זואבל הרובד האחרון , אלוהית של שלושה

אנו מדברים כעת . אשר משנה את הרביעי והחמישי, ומונח ששמעתם שוב ושוב, שזה עוד שם של אלוהים

ולכן אם תיקחו ממקום זה מסר אחד על מה שהוצג הערב בנוגע , איננו מצפים מכם שתבינו. באופן אזוטרי

  .אם תרצו, קראו לו ההקבצה המלאכית. א שלכם שהוא אלוהי כאלוהים עצמו" יש חלק בדנ:דעו זאת, א"לדנ

  

האם אתם יכולים לשקול ולו לרגע שחלק מהביולוגיה שלכם . אתם עשויים לשאול? מדוע שיהיה דבר שכזה

צד כי? המשותפת-כיצד אתם חושבים יכולה הייתה להתרחש הבריאה. כדאי שתתרגלו לזה, ובכן? הוא אלוהי

] כפי שהראה כבר בברור החלק המדעי של הסמינר[? לדעתכם הייתם יכולים להגשים את החומר ולשנותו

התודעה , האם הבנתם כבר שאפילו ללא כוונה, יתרה מכך? בני אנוש, כיצד לדעתכם מוגשמים דברים אלה

או [תאטרון כאשר אתם יושבים ליד מישהו ב! שלכם והשדה הסובב אותה משנים את האנרגיה שסביבכם

הדבר נכון גם כאשר אתם חולפים על פני . ממדית אל השדה שלהם-יש לכם שדה שמדבר בין, ]אפילו ברגע זה

והשניים נוגעים אלה , האם ידעתם שכאשר שדות האנרגיה שלכם חולפים אלה באלה. מישהו בחנות המכולת

חשבו על כך ! אך כך הוא, ודןזה מע? יש אינטליגנציה של האחד המקיימת אינטראקציה עם האחר, באלה

" התמונה"רק חכו שהמדע יאשר את ? אתם חושבים שזה מגוחך. בפעם הבאה שאתם צועדים בקרב אחרים

  . הוא יעשה זאת. ממדי שלכם-של שדה החיים הבין

  

איזה סוג של העברת אנרגיה מתקיים מאדם לאדם כאשר אתם מתקרבים מספיק כדי לבצע אינטראקציה 

א שלכם הוא זה "חלק זה של ההקבצה האלוהית של הדנ. אין זו העברה פולשנית:  לי לומר לכםהרשו? בדרך זו

הוא זה המספר לסובבים אתכם שאתם רוטטים ברטט גבוה יותר . שצועק אלוהות בכל מקום בו אתם צועדים

 מצבים לכמה מכם היו). אינפורמטיבית(אלא מיידעת , הפעולה אינה פולשנית.  שאתם מתחילים להתעורר–

מה : "עד אשר לבסוף אתם אומרים, בהם פגשתם אנשים בפעם הראשונה והם חזרו אל סף דלתכם שוב ושוב

ואני , ידיד, אבל אני אוהב את זה, איני יודע מה יש לך. רציתי רק לעמוד לידך: "והם אומרים" ?אתם רוצים

אולי אינכם רוצים בהם ! שיש לכםאבל הם אוהבים את מה , אפשר שהם לא יוכלו כלל לתאר זאת". רוצה עוד

אנרגיה זו , במקום להיות פולשנית. כמה מכם מושכים ומושכים. אבל הם שם למרות הכל, כלל בסביבתכם

היא כה מושכת שאנשים , אנרגיה זו של איזון וחכמה בבועה הצועדת אתכם. היא ההפך מכך לעתים קרובות

יום אחד נדון . ירצו להיות אתכם, יגיעו לפגישה כגון זו אפילו אלה שלעולם לא –אחרים יודעים וחשים זאת 

  .בכמה מהיסודות של נושא זה

  

עבור . באחד מהמפגשים הבאים אנו ניתן את שמו של הרובד השישי. א"ולכן עד כאן נרחיק לכת בנושא הדנ

י אנוש בנ, הבינו. מכיוון שהוא מייצג את שם האלוהות במקומו הגבוה ביותר, הוא לא יהיה הפתעה, כמה

 – השמות בעברית 12כאשר יהיו בידכם כל ? מה תעשו איתו. א הוא אזוטרי ביותר"שהמידע על הדנ, יקרים

השמות הללו אינם ?  מה תעשו עם ידע זה–] צחוק[ואינכם יכולים לבטא אותם טוב יותר מהשותף שלי 

מזגו יחד ויהיו משמעותיים יותר אולי יבוא יום שבו כל הדברים הללו ית. יש גם תמונות וצבעים. ניצבים לבדם

ותבינו מהיכן מגיעים , אולי תתחילו לראות את האלוהות שבפנים. ממדי-אף על פי שהנושא הוא בין, עבורכם

ותחושו באנרגיה שהן מכילות כשמבטאים , אולי תגלו אפילו כיצד לבטא את המילים העתיקות. הנסים באמת

  . אותן
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        חלק שניחלק שניחלק שניחלק שני, , , , תסכוליו של עובד האורתסכוליו של עובד האורתסכוליו של עובד האורתסכוליו של עובד האור

  

? נכון, לא נדון בכל היתר הערב, באופן טבעי. ברצוננו לדבר אתכם על עוד שישה תסכולים של עובדי האור

חלק , תפיסות מוטעות ותסכולים, 2003,  לספטמבר27-ראו את התקשור של קריון מה. [רק עוד שישה] צחוק[

  ].ראשון

  

זה . זה לא ממלא את נשמתי.  בחדשותאני מאוד מוטרדת בכל הקשור למה שאני רואה, קריון היקר: "1מספר 

אבל בכל מקום שאני , אני מביטה בשלום על פני האדמה. אני מנסה להחזיק בגישה חיובית. מדאיג אותי

בדיוק בזמן ! קריון, זה נעשה גרוע יותר, אתה יודע. דומה שהכל מתפרק, מביטה שם הם משדרים את החדשות

, שבו יום אחד נמצא פתרונות אמיתיים,  נראה שיפוריםשבו, שבו אמרת שהאנרגיה מוגשת לכדור הארץ

גם אם יכולתי , לא רק זה. זה מתסכל? איך אתה מצדיק את שני הדברים הללו! במקום זה אנו מקבלים אימה

כאשר הם , כאשר הם באים לבקר והם בוכים על אלה שאבדו, איך אדבר על כך עם חברי, להצדיק את זה

, מה אני יכולה לעשות?  רואים שהמצב נעשה גרוע יותר במקום טוב יותרכאשר הם; רואים שנאה ומלחמה

  ".אני רוצה תשובות אמיתיות. לא? ללטף את ראשם ולומר להם שהאנרגיה משתנה

  

עשי זאת מבלי להתחשב . הביני מה מתרחש כדי שתוכלי להפיץ שלום! היאחזי באלוהות שלך, יקירה, ראשית

את שגרירה של . ועדיין יהיה שלום האלוהים בחייך, אים לביקורבמה שרואים בחדשות כאשר חבריך ב

א אשר יעניקו לך שלום ואלוהות בעתות של חוסר "המפעילה באופן אינטואיטיבי את רובדי הדנ. האלוהי

למדי לקבל שגם כאשר . אפילו לפני ההסבר שאת מבקשת, את ראשונה. זה הדבר הראשון. ודאות ותסכול

ה נחמשם חבריך יכולים לשבת ולמצוא , יש נקודה שקטה שהיא את, אתגריםדומה שהכל סביבך מלא ב

  .הוא מוביל אחרים לנמל מבטחים... זה מה שעושה מגדלור כאשר הסערה מכה. באנרגיה שלך

  

נאמר שיש אומה שהיא האומה המושחתת ביותר על . ואני אשתמש במטפורה, הרשי לי לומר לך מה קורה

העמידי פנים שאין פיסה וחלק ממנה שאינו . אך העמידי פנים איתי, ין כזוא. מושחתת כולה? כדור הארץ

לאדם הפשוט אין סיכוי להגיע . כולם לוקחים שוחד: דיבור ישיר. והיא מושחתת מזה מאות שנים, מושחת

  .זו דרך החיים. לשום מקום אלמלא הוא או היא מצטרפים לתהליך השחיתות

  

כעת העמידי פנים לרגע . זוהי מטפורה, זכרי. בעל יושרה,  מנהיג חדשאל תוך תרחיש דמיוני זה נכנס, כעת

האם : הרשי לי לשאול אותך. שאת היא המנהיג ואת מתחילה להשתדל לעשות את מה שנכון וחכם כלפי כולם

התשובה היא שלעולם ? מה לעשות! ללא ספק] צחוק[? אולי, כמה אתגרים? את חושבת שיש לך בעיה כלשהי

. ויהיה עליך להראות להם את אורך, יהיה עליך להתחיל עם הסובבים אותך. ה לעשות זאת לבדךלא היית יכול

הם עשויים , ברגע שהם חשים בטוחים אתך. יהיה עליך להראות להם את ההבדל על ידי כך שאת חיה אותו

. בעל יושרהבמהרה היושרה עשויה לדבוק בהם ואת תזכי בקבינט . יושרה.... לראות משהו בתוכך שהם רוצים

כאשר הרמת . אז אולי הם יפיצו אותה אל הקונגרס שלהם עד אשר יהיו לך עוד ועוד הרואים את החכמה שבה

הובא לכם דבר זה , עשרה שנים-לפני חמש. הם הופכים נרגשים, והם ראו את האוצר שנחבא" היושרה"את רף 

  .בכך מדובר". המשל על בור הזפת"במילים שונות במסגרת 

  

מיהו המנהיג המטפורי החדש . הרשי לי לספר לך מה משמעות המטפורה עד כה. ור את הסיפור לרגעכעת נעצ

וזו אנרגיה בזכות עצמה , היא השתנתה. היא השתנתה במהירות. המנהיג הוא התודעה האנושית? הזה

וא אינו ה, כאשר כדור הארץ משנה אנרגיה. מתחננת להתגלות, כגולם סביב כולכם, פשוטו כמשמעו, ששוכנת

. היא אינה מציקה. היא אינה משכנעת. זה מאפיין של הבחירה האנושית החופשית שלכם. כופה עליכם בחירה



 175

מנהיג חדש זה מכונה ? כלפי תהליך הדואליות, נכון, זהו כבוד. במידה ותרצו להביט בה, היא שוכנת שם

יש לי בשבילכם . על פני האדמהיש לי עבורכם שלום : "והוא אומר, התודעה האנושית המוגברת נמצא כאן

יש לי עבורכם תפיסות שאף אחד לא חשב מעולם שיספקו פשרה . בריאות עבור ארצות הזקוקות לבריאות

במידה ותרעבו , אני כאן כדי להזין אתכם. יש לי בשבילכם סוף לשנאה עתיקת היומין. פתור-ופתרון לבלתי

  ".לאמת

  

... צריך להיות ברור לרבים מכם שהדברים משתנים, לתודעה זוהמלא בעובדי אור המגיבים , בחדר כגון זה

, ברגע שאת, במסגרת המטפורה הזאת: הנה החלק הבא בסיפור? מדוע החדשות כה גרועות! במידה רבה

את עובדת , ככלות הכל(את מדליקה אור זוהר , מוצאת כמה אחרים שיעזרו לך במסע היושרה הזה, המנהיג

כל האחרים שהחשכה הייתה ידידתם נתפסים במקום בו כולם יכולים , זוהר הזהלפתע באור ה). ?נכון, אור

אנרגיה אפלה . אומר לכם? מה יתרחש במקום של חשכה נצחית אם תדליקו לפתע אור זוהר אדיר! לראותם

ולפתע , שינוי, יהיו צעקות ומחאות. אתם תחשפו את הגרוע שבגרוע! תנסה למצוא מקומות מסתור, תנוס

לאט . אבל לא יהיה מקום מסתור. כמה עשויים לתקוף אתכם! פלים שתמיד היו שם יביטו בכםהדברים הא

  . או ללכת ולמצוא מקום אפל אחר, לקבל את האור החדש... יהיה עליהם להשתנות גם כן

  

נכון שזה יהיה . שימו לב לכך שאין ערוץ של חדשות טובות. הטבע האנושי אוהב דרמה, מסיבות שכבר דנו בהן

ומקום בו תוכלו לשמוע סיפורים של אנשים , מקום בו תוכלו לשמוע את כל הדברים הטובים של היום? הומש

? נכון שזה יהיה משהו! שמחה והתנסות חיובית, דמיינו שידור שבו תוכלו לשמוע על ניצחון? שסייעו לאנשים

אבל . אנו יודעים זאת. י כרגעלא ד, והתשובה היא" ?מי ירצה להקשיב לדבר שכזה, ובכן: "ואתם עשויים לומר

לכן התשובה . אתם תבינו שחלק מהתודעה האנושית אכן השתנה, והוא יתרחש יום אחד, כאשר הדבר יתרחש

ההוגנות "בחדשות . הבינו מה בורא שינוי זה: לשאלה על התסכול בנוגע לאמצעי התקשורת היא זו

כיוון שזהו , אתם מקבלים רק חלק מהן" ותחדשות רעות הוגנות ומאוזנ"אתם מקבלים , שלכם" והמאוזנות

הבינו ! וההתגברות של השליליות מקורה בהתגברות האור, "מנוסה"הוא מדווח על ה. הטבע האנושי

הבינו את השמחה , בתודעה שלכם עצמכם. אבל פשוט אינו נראה, אינטואיטיבית שהחלק השני קיים שם

, אפשרית של המנהיג המטפורי-בינו את המשימה הבלתיה. כדי לאזן זאת בהיגיון שלכם, שנמצאת שם גם היא

  .ואבק האפלה חונק לפתע את כולם, המעורר את כל האנרגיה הישנה

  

מה קרה בשנה האחרונה לערך שברא מצב שבו אנשים . אני עייף מאנשים ומתוסכל בגינם, קריון: "2מספר 

, ה שקיטבו את עצמם בדרך זו או אחרתרבים שהייתי עמם דומ! אני לא מבין את זה? קיצונימשתנים באופן 

  ".והם משתנים

  

  ]...אתנחתא[מגדלור , ובכן

   

מה אם היה זה מצב ? או אתה, האם אתה בטוח שהם משתנים. הנח לי לשאול אותך כמה שאלות בקשר לכך

מה אם הפכת חכם יותר והבטת בחבריך . בדרך רכה או מדויקת מאוד... שבו ביקשת הארה וקיבלת אותה

, לכן? מה אם אתה הוא זה שהשתנה ולא הם? וקלטת נפרדות, אלא בחכמה, לא בשיפוט,  המשפחה שלךובבני

 אשר תהוםלכן תהיה . אבל הם נשארים כקודם... אנו קוראים לסבלנות ולסובלנות שעה שאתם נעים, שנית

גשר , ן מטפוריניתן לגשר על פני התהום באמצעות הדבר לו קראנו באופ. תפער מכיוון שאתם נעים והם לא

  .החרבות
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כאשר הוא , בעוד שלפני כמה שנים, כעת זוהי המציאות שלך. אך לפתע הוא על סף דלתך, זהו מידע ישן, כעת

. מעולם לא היה זמן בחייך בו ראית קוטביות כגון זו של האנושות. היה זה רק ספר, ניתן בהוראה של קריון

זה מתחיל ! לא ניתן עוד לשבת על הגדר?  הדבר עבורךמה משמעות? האם חווית בגידות אישיות לאחרונה

לכן אתה רואה כעת בני אדם המתחילים . מה שהאחרים חשים וחושבים מתחיל להיראות? נכון, להיות ברור

  .באופן שלא היה כה ברור בעבר, להתנתק ולבודד את עצמם אל תוך מה שהם באמת מאמינים

  

ולהיות סובלן כלפי , את חמלתך, להראות את אהבתך, נושיתכחלק ההוא של מנהיג התודעה הא, כעת תורך

, הרשה לי לומר לך מה קורה? האם אתה יכול לעשות זאת. אפילו כלפי אלה שבוגדים בך... אלה שיתנתקו ממך

כאשר אתה . ואתה אוהב אותו למרות הכל, כאשר אתם מביט אל תוך עיניו של האדם שבגד בך, בן אדם יקר

והיא נכנסת הישר , אנרגיה זו היא אלוהית. פציפית נבראת כאנרגיה שלישית בין שניכםאנרגיה ס, עושה זאת

והדבר משנה , והחכמה שנדרשה לשם כך, זיכרון מעשיך נשמר!  היישר אל תוך הקריסטלים–אל תוך האדמה 

ה רא. הבט בהם באמצעות עיני ההתעלות. התחל לראות את האנשים באופן שונה. כך זה עובד. את הפלנטה

. כך יהיה, אם זו בחירתם להתרחק ממך. הבן שהם חלק מהשלם, אין זה משנה מה נעשה לך. אותם כמשפחה

זה אחד מהדברים הקשים ביותר שביקשנו ? האם אתה יכול לעשות זאת. אבל הבן שהם אהובים ממש כמותך

  .הבט בבוגד ואהוב אותו כפי שאתה אוהב את עצמך. אי פעם מאדם כלשהו

  

אתה , קריון, אתה יודע. כבר אין לי את האנרגיה שהייתה לי בעבר.  באמת עייפה–אני עייפה , יוןקר: "3מספר 

!  אנרגיית עובדי האור–ולבסוף מתאחדת עם אנרגיית למוריה , מלמד על כך שהאנרגיה נשלחת לכדור הארץ

  "?נכון-ה משהו לאהאם אני עוש? למה אני כה תשושה תמיד! לא חלשה יותר, אני אמורה להרגיש חזקה יותר

  

בפעם הבאה ? יקירה, איך אומר לך. אבל מספיק שואלים כדי שנדון בה, לא כולכם שואלים את השאלה הזאת

בפעם הבאה שאת מרגישה שאת חייבת להתיישב ולקונן אולי על כך שלא תמיד כאלה , שאת מרגישה תשושה

הצופה בך מניחה את המשאות , גגת את חייךיש סביבך פמליה החו: מה-אני רוצה שתדעי דבר, היו פני הדברים

  ?את יוצאת לעבודה, האם אינך מבינה שכאשר האנרגיה מתחילה להתקרב למה שחיכית! שהסכמת לשאת

  

. את באת לכאן כדי לבצע כמה מההרמות הרוחניות הכבדות ביותר של בן אנוש בהיסטוריה של הפלנטה הזאת

, חדשה זו נכנסת אל הפלנטה שהיא הולמת לאנרגיה שלכםכאשר אנרגיה ? האם אתם מאזינים, למוריאנים

: כמה מכם אומרים! יומית שלכם-זה חלק מההתנהלות היום. אתם מרימים אותה הישר אל מציאות הפלנטה

אני , ובכן? אה, מאמץ רוחני גדול! כל שעשיתי היום היה למלא דלק במכונית ולעשות סידורים, קריון, ובכן"

  !"עייף

  

ישנם חלקים בעלי רבדים רבים , יומי שלכם כעובדי אור על הפלנטה הזאת-ך של הקיום היוםבתהלי, האזינו

אין זה משנה ! עצם העובדה שאתם כאן במצב מואר בוראת אנרגיה. שלכם הנושאים אנרגיה עבור כדור הארץ

רים את עדיין מאי, אורות המתהלכים סביב ומעמידים פנים שהם אינם אורות, בחדר חשוך. מה אתם עושים

  !החדר

  

ואתם מחליטים לקחת יום חופש ובסופו אתם עייפים עוד , אולי אתם מתעוררים בבוקר ואתם עייפים מאוד

יזה כבוד הוא עבורנו לשבת עם עובדי אור א! אתם מבצעים את ההרמות הכבדות, אה? נשמע מוכר! יותר

, ם הבאה שאתם מרגישים עייפיםבפע? זוכרים, אתם הגעתם למעשה עם נכונות ותכנית לעשות זאת! שכאלה

אני מבין : "אתם עשויים להקדיש רגע ולומר. מדוע שלא תקדמו את פנינו לשלום ותודו לעצמכם על עייפות זו
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אני . ואני מאושר ושמח להיות חלק ממשפחת האלוהים, עכשיו שבדרך כלשהי אני עושה עבודה פלנטרית

א הרוחנית "קבוצת הדנ, כאשר אתם עושים זאת". אני מזהה את אלף עץ יי. מזהה את האורים ותומים

אלה הם . זה לא יהיה כך לעד. כן? עייפים. מופעלת ואתם מתחילים להבין במה כרוכה הרמה רוחנית כבדה

והבינו שמסיבה זו אתם , לכן עשו את ההרמות הכבדות. הם כאן. הם אינם בעתיד עוד. הזמנים בהם דיברנו

  !קחו עוד יום חופש... אז בשלב מאוחר יותר. הבים אתכם כל כךזו גם הסיבה מדוע אנו או. כאן

  

הקרחונים . יש התחממות גלובלית. אני מודאגת ממה שאני רואה בכוחות הטבע של הפלנטה, קריון: "4מספר 

  ".או לכל הפחות מודאגת... אני פוחדת. אנו שומעים סיפורים על שינויים במזג האוויר. נמסים

  

? האם יצאת מהפינה שלך וציפית שדבר לא יתרחש, אשר הפעמון צלצל והחל הקרבכ? למה ציפית, יקירה

שינויים גיאולוגיים מתרחשים אף , כאשר כדור הארץ רוטט ברטטים מהירים יותר ומסגרת הזמן שלכם משתנה

אמרנו לך שעשוי להגיע זמן במהרה ]. מתייחס לספרים של קריון[חזרי וקראי את התמלילים המקוריים . הם

. וכאשר מדבריות יפרחו, דבר לא יצמח באזורים פוריים, כאשר בחלקים של הפלנטה, תקופת החיים שלךב

ואז , סיפרנו לך על תנועת הרשת המגנטית המואצת. סיפרנו לך על ההתגברות בזמן ובפעילות הגיאולוגית

  .סיפרנו לך לצפות גם לשינויים גדולים במזג האוויר

  

אם לא הבנת זאת , הרשי לי לומר לך? כיצד את מסכמת זאת בראשך, םוכעת כאשר דברים אלה מתרחשי

מסגרת הזמן הואצה כדי כך . את עומדת לראות התגברות גיאולוגית! שאת שינית את מסגרת הזמן שלך, עדיין

אין . כדור הארץ משתנה. זה מה שעושה פלנטה מתעלה. שאת רואה דברים בתקופת חייך שאחרת לא היו שם

אמרנו לך גם שכדור . סיפרנו לך על כך! זה אמיתי! יכולים לראות" מוארים"טרי כלשהו שרק כמה זה שינוי אזו

, וכעת את אומרת לי שכאשר את רואה זאת לבסוף. ועתה את זוכה לראות זאת, הארץ מגיב לתודעה האנושית

  !הדואליות באמת עובדת.... תבורכי? את מודאגת

  

. לית היא תוצר של האוקיינוסים של הפלנטה ולא של האטמוספירההתחממות גלוב. אתן לכם מידע זה, שוב

. אנו מבקשים מכם לזכור היכן שמעתם זאת לראשונה, כאשר הם יגלו. אנו מצפים לכך שהמדענים יגלו זאת

אנו גם אומרים ? אפילו עבור אלה מכם התוהים אם תקשור זה הוא אמיתי, ת לאירוע זהאמינואולי זה יביא 

אז בנשימה הבאה . אפילו ללא הבעיה שיש לכם עם הדלקים, זו הייתה מתרחשת בכל מקרהלכם שהתחממות 

אבל לא היא שגורמת ! המשיכו בבקשה לנקות את בעיית הדלקים למרות הכל, אומר לכל השומעים והקוראים

  .להתחממות הגלובלית

  

מת לקחת את כדור הארץ מתרקאין תכנית אלוהית : האזינו. כל זה יסתדר כיוון שכדור הארץ הוא דינמי

. לא? שכדור הארץ לא יתמוך במה שאתם עושים, האם זה יראה לכם נכון! לחיים ראוי ולהפוך אותו בלתי

הגיע הזמן להחליף . וזה לא הגיוני, זה מתסכל. כך גם כאשר אתם צופים בחדשות. כדור הארץ הוא שותף מלא

נו אתם מודאגים התרחש בגלל מה שעשיתם כדי הדבר בגי. יש כאן אירוניה. את הדאגות בחגיגה ובשמחה

  !לשנות את תודעת הפלנטה

  

שיהיו רבים שיצאו , ועם האור שנדלק, לפני רגע אמרת שעם השתנות כדור הארץ, קריון, ובכן: "5מספר 

. אנו עומדים לראות רוע רב על כדור הארץ, במילים אחרות. לכאורה במרוצה ממקום מחבואם מתחת לאבנים

  " ?האם זו הסיבה בגינה אנו רואים הרבה יותר שנאה ורוע מכפי שראינו בעבר.  זאת כעתאנו רואים
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. זה בדיוק מה שאתם רואים? נכון, קשה לשבת על הגדר, ומה שתמיד היה שם נגלה, כאשר האור נדלק. כן

  .וכעת אתם חווים אותו, לפני שנתיים ישבנו בנקודה זו וסיפרנו לכם על פוטנציאל זה ממש

  

מה אנו יכולים לעשות כדי להגן על עצמנו מפני הרוע .  אתה עשוי לומר שאנו נזדקק לעזרה רבה עקב כךאז"

  "?איך נגונן על עצמנו? שדומה שזוחל ויוצא ממקום מחבואו מתחת לסלעים

  

ד שרי היא – הגנה אנרגטית רוחנית –הגנה , בני אדם יקרים:  רבה ולפרסוםתקיפותאומר זאת פעם נוספת ב

ובמידה והיה זמן בו רציתם אולי להגן על עצמכם מפני , היא מבוססת על פחד נסתר. נרגיה הישנהשל הא

כאשר מישהו : שוב אנו משתמשים במטפורה של החדר החשוך. הדבר אינו נחוץ עוד, אנרגיה של אחרים

היא , זהבמקום . היא אינה מנסה להשיב מתקפה! היא אינה נשארת. החשכה נעלמת, המפיץ אור נכנס לחדר

. אנרגיה אפלה אינה אנרגיה פעילה, לכן שוב. ואתם המגדלורים הבוראים זאת, החושך הופך לאור. מותמרת

  . ומקום ריק זה הוא המקום בוא נמצא הפחד... קיומה תלוי לחלוטין במקום ריק

  

ר ולפתח הוא מופק באופן אוטומטי כאשר אתם מתחילים לרטוט ברטט גבוה יות! אתם אלה הנושאים אור זה

אין צורך . האור שלכם יתמיר את החשכה שבנתיבכם, בכל מקום שאתם הולכים בו. את האלוהות שלכם

זוהי מציאות . הולם שעמו אתם באים במגע- לחלוטין כל דבר לאהרוותהשתמשו באור שיש לכם כדי ל. בהגנה

. ח פולשני אלא כוח מנטרלהבינו בבקשה שהאור שלכם אינו כו. אמרנו לכם זאת פעמים רבות בעבר. והבטחה

  !הוא פולשני רק עבור החשכה. ובתהליך זה יש ראייה, החדר החשוך מואר, שוב

  

אפילו , זוהי אנרגיה חדשה. אל תהיו מתוסכלים ואל תחששו מאלה שאתם מאמינים שנושאים אנרגיות אפלות

הם אינם . ם נושאיםהאדם האפל ביותר שאתם יכולים לדמיין בסביבתכם לא יצליח לחדור את האור שאת

אלה המנסים להקרין חשכה זקוקים למקום ריק ללא אור ! יכולים לירות בכם באמצעות רובה היורה אפלה

הוא הסיבה מדוע יש תסכול רב כל כך בקרב כה רבים , דרך אגב, דבר זה. כדי שהחשכה שלהם תוכל להתקיים

יעו לשום מקום כאשר ינסו לעשות את מה פשוט לא יג, אלה הנושאים עמם מתוך בחירה אנרגיה אפלה. מהם

הם , כאשר דומה שהם אינם יכולים להשפיע עליכם. להשפיע על כל הדברים סביבם וליצור פחד... שתמיד עשו

נדבר עוד על . מגדלורים, הם כועסים מכיוון שאינכם מגיבים לחשכה שלהם? האם שמתם לב. כועסים מאוד

  .    כך בהזדמנות אחרת

  

יש שכועסים מאוד . בייחוד כאשר אחד מהם הוא מגדלור, כיצד בני אדם עובדים עם בני אדםמעניין מאוד 

אבל פשוט על ידי כך שאתם נושאים את . ואפילו לא אומרים דבר, אפשר שאינכם עושים דבר. בנוכחותכם

ה זה חלק מהאינטראקצי. אתם יוצרים לעתים קרובות תסכול אצל אנשים אלה, האור שלכם ממקום למקום

אולי דבר זה יותר , מגדלורים. עליה דיברנו מוקדם יותר בהוראה זו, ממדיים האישיים שלכם-של השדות הבין

יהווה את החשיפה של מה שמתרחש בחייכם עם אלה שבוגדים בכם , מכל הדברים האחרים שנאמרו הערב

האם ידעתם , תםאתם מתסכלים או. הם נושאים אנרגיה שאינה מתאימה לשלכם. ומפנים אליכם את גבם

  . כאשר אתם מתסכלים אותם–האירוניה היא שהדבר נמנה כאחד מהתסכולים של עובדי האור ? זאת

  

מדוע ? מתי אקלוט כבר. אני מתוסכל מכך שאני צריך ללמוד את אותם שיעורים שוב ושוב, קריון: "6מספר 

  " ?אני חייב להמשיך בכך

  

היא הזינה את . אכלתם ארוחה נהדרת, יעו לכאן היוםלפני שכמה מכם הג. הרשו לי לשאול אתכם שאלה

קרוב לוודאי שתעזבו את החדר הזה ותעשו , לאחר שאירוע זה יסתיים. והנה אתם יושבים בכיסאות, גופכם
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היא כן ? האם היא לא הזינה אתכם] צחוק[? הראשונה לא הייתה מספיק טובה? מה הסיפור שלכם! זאת שוב

כאשר . אתם נמצאים במוד של צמיחה, יקירים? מבינים. היא כן הייתה טובה? האם לא הייתה טובה. הזינה

אתם מזינים את החיים שלכם על , במקום זה. למעשה אינכם חוזרים עליהם, אתם חוזרים על שיעורים

האם אתם יושבים לארוחה ? נכון, אינכם מתייחסים לארוחות שלכם בדרך זו. אל תראו זאת כחזרה. הפלנטה

אם ? האם אינכם מצפים להזנה ולשמחה של הישיבה עם המשפחה" ?לא שוב פעם, לא, ויא: "ואומרים

העולם הזה ירפא את עצמו במהירות רבה , בני אדם יקרים, תתחילו לראות את האתגרים שלכם בדרך דומה

  .הרבה יותר

  

 אינסופי יותר הבינו שאינכם נמצאים במעגל רוחני. ראו את מה שדומה שהוא לימוד חוזר כאישור של למידה

וידע רוחני הנלמד מנסיבות בחייכם , האכילה מזינה את החיים. מכפי שגופכם נמצא במעגל ביולוגי אינסופי

לכן בואו ניקח את האנרגיה המתוקה . זהו המסר שלנו. זה חלק מהחיים. שדורשות פתרון מזין את החיים

אולי . כם שבאו הערב לכאן כדי להירפאישנם אלה מ. ונהפוך אותה למשהו אחר, הזאת שעה שאנו מסיימים

  .אולי ריפוי פיזי או ריפוי של מצב, ריפוי רגשי

  

אינך נותנת אמון ! יש פתרון, כן, אה". פשוט אין כל פתרון. אפשרי-אני עומדת בפני מצב בלתי, קריון היקר"

ליך של בריאה איך את יודעת שמה שאת מבקשת אינו נמצא בתה! ברוח ובכך שהיא יודעת על הדברים הללו

כך עובדים ? ובתהליך זה גם את שלך, על ידי מישהו אחר אשר מגשים סנכרון שיפתור את הבעיה שלו

בדרך כלשהי . אתם ממשיכים לבודד את עצמכם ולחשוב שאתם לבד, יקירים? האם חשבת על כך. הדברים

תגרים שלכם אינם ייחודיים והא, אינכם לבד. זוהי הדואליות בפעולה! אתם חושבים שעליכם לפתור הכל לבד

  .לכם בלבד

  

אשר קושרת פשוטו כמשמעו כל אדם באופן , היא הקבוצה הרוחנית, א עליה דיברנו"קבוצה זו של הדנ? האמת

זהו כוח שהוא ... א לא ניתן לראות במציאות שלכם"לא רק את הדנ! ממדי לכל אדם אחר על הפלנטה-בין

שהיא מעבר למידע של השבכה , התחלנו כלל לתאר באוזניכםזוהי רשת של מורכבות שעדיין לא ! אלוהי

. משותפת וסנכרון-הדבר בורא רשת של מטרת בריאה. אתם מחוברים לכל אדם אחר בקיום. הקוסמית אפילו

עם העצמיים הגבוהים של האנושות , היא מורכבת ביותר, כפי שאתם עשויים לתאר לעצמכם. כך הכל פועל

כולם קשורים יחד בעת שאתם יושבים שם ומרגישים שאתם לבד ... ם לדמייןשעושים דברים שאינכם יכולי

  !לגמרי

  

מה דעתכם להגשים אנרגיה שהולמת ? מהו האתגר שלכם. בואו נהפוך אנרגיה מתוקה זו להגשמה, הלילה

איננו . אנו מדברים על פתרונות לבעיות החיים, כאשר אנו מדברים על בריאה משותפת? ברגע זה... לחייכם

אתם חיים בחברה שבה דברים חומריים רבים הם . לא. דברים על הגשמת דברים חומריים להנאתכםמ

הוא . אבל מה שעומד בפני כל אדם שיושב כאן קורא ומאזין הוא ייחודי. אנו מבינים זאת. הכרחיים ודרושים

זה נעשה . כם הלילהלכן בואו נהפוך אנרגיה מתוקה זו לריפוי עבור. קשור לאיזון יותר מאשר לכל דבר אחר

  .ממש כמוכם, עם קבוצות שישבו מול קריון, פעמים רבות, בעבר

  

  ]אתנחתא[

  

ובקרב כל החירויות שיש לכם זוהי החירות לאמץ את אהבת , בני אנוש יקרים, יש לכם בחירה חופשית

  .   וכך הוא. וזו האמת. מכפי שהייתם כשנכנסתםהאלוהים בחייכם ולצאת מכאן שונים 
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        קריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלותקריון עונה על שאלות

  חלק ראשון

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

, התרחשה התפרצות אדירה מהשמש שכוונה הישר אל כדור הארץ, 2003,  לאוקטובר28-ב, קריון היקר: שאלה

אני מבינה שהיו עוד כמה התפרצויות משמעותיות קודם . יומיים אחר כך התרחשה עוד התפרצות קטנה יותר

מה חשוב מתרחש ושמתנה נהדרת מוגשת לכולנו כאן על -מיד חשתי שדבר, ראשונהכאשר קראתי זאת ל. לכן

האם תוכל לספר לנו בבקשה על התופעה הזאת ועל . אושר והודיה עברו בי, תחושות של שמחה. כדור הארץ

  ?מבחינה רוחנית ופיזית, ההשפעות שיש לה הן על כדור הארץ והן עלינו

  

מה כה משמעותי ומדהים -רבים חשים פחד לאור דבר. ידית את המצבסיכמת מ. יקירה, ברכות לך: תשובה

הרשי לי לתת לך רמז . את הנחת במדויק שמשהו נוסף מתרחש, במקום זאת. המתרחש על השמש שלכם

הפעם האחרונה בה חוויתם פעילות סולרית שכזו הייתה בשנת , על פי המדענים שלכם. בנוגע למה שקורה

במצב . 11:11-או מה שאתם מכנים ה, "התלכדות ההרמונית"הייתה זו ה? רחש אזהאם את זוכרת מה הת. 1987

פעם נוספת פעילות השמש נמצאת ". ההתאמה ההרמונית"הנוכחי אתם חווים כעת את ההיערכות המכונה 

ואין זו טעות שהדבר מתרחש , אין זה מקרה. והיא משלחת אליכם אנרגיה, ) שנים11מחזור של (בשיאה 

  .עוצמה-רוע רוחני רבבתאום עם אי

  

. והיא מקרינה מידע לפלנטות, השמש שלכם היא המרכז. דיברנו בעבר על המגנטיות של מערכת השמש שלכם

ובכלל , והרשת שלכם היא שסופגת את הקיום שלכם, הדבר משפיע ישירות על הרשת המגנטית, במקרה שלכם

ככל שהתודעה האנושית על , וצבת ומשתנהכך האנרגיה של הפלנטה מ. א שלכם"זה את מערכי ההוראות לדנ

צפו להתרחשות בעלת טבע , אם פני הדברים יישארו כפי שהם בתרחיש שאתם הצבתם. הפלנטה מניעה אותה

  .2008דומה בשנת 

  

" ?גרגירי חול על כדור הארץ או כוכבים בשמיים, מה יש יותר: "הבן שלי שאל אותי הלילה, קריון היקר: שאלה

או ככה לכל הפחות , לא ניתן לספור לא את אלה ולא את אלה? מהי התשובה! לי נפתחהבן ש! איזו שאלה

  .זה אתה, אם מישהו יכול לענות? האם אני צודקת. אומרת לי האינטואיציה שלי

  

אפילו למספר הישויות המרכיבות את מה שאתם מכנים בשם , תמיד יש ערך מספרי כמותי לכל דבר: תשובה

במערכת השמש ? על כדור הארץ? כמה גרגירים יש. היא כיצד אתם מכמתים זאתהתשובה , אולם. אלוהים

  ?באיזה ממד? בכל מקום? שלכם

  

. התשובה היא שישנם יותר כוכבים בשמיים של היקום הנראה שלכם מכפי גרגירי החול שעל כדור הארץ

מכירה את " משפחה"אך ה, יש יותר חלקי אלוהים מכוכבים: הם הדברים האלה, אולי, אפילו מדהים יותר

  . ואלוהים לא יהיה אלוהים בלעדיכם, אתם אחד. כולם

  

עדיין לא נתקלתי במידע בנוגע למצרים העתיקה או , בספרים ובשאלות ובתשובות שלך, קריון היקר: שאלה

האם יש משהו . לאחרונה נשמעו טענות שהיכל הרשומות הידוע נמצא מתחת לספינקס. בנוגע לפירמידות

  ?או על היכל הרשומות, על הפירמידות,  לספר לנו בזמן הזה על מצרים העתיקההולם שתוכל
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אל אף . שם שמורות הרשומות האקשיות, "מערת הבריאה"עם " היכל הרשומות"אל תבלבלו את : תשובה

  .והיא אינה קרובה כלל למצרים, היא לעולם לא תתגלה, היותה פיזית

  

אך הדבר יהיה חשוב רק לחוקרי , ן לגלות את שנמצא מתחתיונית. הספינקס אינו יותר מכפי שהוא נראה

אבל רוב , בייחוד היחס של המתמטיקה והיערכות הסולרית, הפירמידות עשויות גם כן לעניין אתכם. מצרים

והעיסוק בסגידה למערכת , דתות תרבותיות של אותם זמנים, הדברים הללו הם תוצאה של אמונות תפלות

ופאזל זה מתחנן ,  מיסטי מאוד וכמה חלקים חסרים חשובים בהיסטוריה שלכםהוסיפו לכך משהו. השמש

, ההוראות שלנו. ישנם בני אדם מוכשרים מאוד הנמצאים בתהליך גילוי חלק מהדברים הללו, אולם. לגילוי

לכן המידע . אתם... מתמקדות בסוג שונה מאוד של בני אדם הנמצאים על הפלנטה בזמן הזה, במקום זאת

  .קדיש זמן מועט מאוד לעבר שלכםשלנו מ

  

! כמה מהדברים שאמרנו לכם בנוגע להיסטוריה שלכם אפילו גרמו לחלוקות בתוך מערכות האמונה שלכם

; המידע שלי לא היה דומה. השוו את מה שנאמר להם בנוגע לעבר עם מה שאני גיליתי, כמה פקפקו בקריון

תולים "אתם . בהקשר למה שאתם חושבים שקרה" עוליםנ"עד כדי כך רבים מכם ". ניצח"המידע הישן , לכן

, "העכשיו"מוציאים את עצמכם מהפרדיגמה של , על מה שמישהו אמר שקרה" את הכובעים הרוחניים שלכם

לעגן את , הנטייה הזאת שלכם בנוגע לעבר. וגם מונעים מעצמכם מלחוות מידע חדש בנוגע למה שבאמת היה

 היא הסיבה מדוע לעתים קרובות איננו נותנים לכם מידע בנוגע למה ,עצמכם במשהו שאתם חושבים שקרה

אנו מעודדים . ושתחוו את שמתרחש היום, אנו רוצים שתביטו סביבכם עכשיו, במקום זאת. שבאמת אירע

  .אתכם להיפטר מהפחדים הישנים

  

ו בעשר השנים ראו אם מה שאמרנ. הניחו להוכחה של מה שאנו אומרים לכם עכשיו לעגן את האמונה שלכם

בהיגיון , השתמשו באינטלקט. האחרונות הגיוני לאנרגיה של כדור הארץ של עשר השנים האחרונות

אתם נמצאים בפרדיגמת קיום . ולא מה שמישהו אמר לכם בעבר, ובאינטואיציה גם יחד כדי לקבל החלטה זו

? האם שמתם לב לכך, שיואף אחד מהנביאים שלכם לא סיפר לכם דבר על מה שמתרחש עכ. חדשה לחלוטין

האם כמה מכם כה תקועים במציאות ? האם אין זה אפשרי שאפילו המציאות הרוחנית שלכם השתנתה, לכן

כמה מכם יהיו מזועזעים לדעת מהי באמת . חשבו על זה? "טריק"הישנה שכל מידע אחר חייב להיות 

 את כל הראיות בעודן צצות על פני  תכחישו–מה תעשו , כאשר תגלו זאת בסופו של דבר. ההיסטוריה שלכם

  ?האדמה

  

הדבר היחיד החשוב ברגע זה הוא . אנו נשאיר זאת לאחרים. מה שהתרחש בעבר הרחוק שוב אינו הנושא

  . העבודה שאתם עושים עכשיו כעובדי אור

  

י אנ. נאמר לנו שאנו נשמה אחת בשלושה גופים. שתי אחיותיי ואני נולדנו כשלישיה, קריון היקר: שאלה

. אם זה נכון, "אינדיבידואלי"אני חושבת שהאגו שלי אינו מרוצה שאינו . האמנתי שכל גוף מכיל נשמה אחת

  ?האם תוכל להאיר את עיני

  

מה שנראה בודד יכול להיות -הדבר שקשה ביותר להסביר לבן האדם הוא את התפיסה כיצד דבר: תשובה

כאשר אתם מציירים מלאכים בספרים . ש לך גוף אחדדומה שאת נשמה אחת מכיוון שי. דברים רבים במציאות

אתם מעניקים להם עור וכנפיים וקוראים להם בשם , ממדיות-אף על פי שהם ישויות רב, ובציורים שלכם

  !אחד
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-ממדי ושוהה במקומות רבים בו-המציאות היא שכל אדם הוא רב". נשמה אחת, גוף אחד"לכן אתם מאמינים ב

חלקים ופיסות שלכם נמצאים במקומות אחרים ועושים , בים וקוראים דברים אלהאפילו בעודכם יוש. זמנית

הממדיות . התשובה היא גם וגם? או נשמות רבות, האם זו אפוא נשמה אחת במקומות רבים. דברים אחרים

  .מכיוון שהכל במציאות שלכם הוא יחיד, ספרתית שלכם מגבילה את התפיסה שלכם בנוגע לעניין זה-החד

  

. מכיוון שאף אחד על פני האדמה הוא בעל נשמה אחת,  ניתן להשיב לעצם ההנחה של השאלה שלךלכן לא

, כפי שהאינטואיציה שלך אמרה לך" ?האם האחיות שלך חולקות עמך מטרה אחת: "שאלה טובה יותר תהיה

-רב, והיםאבל כל אדם הוא חלק נפרד של אל, אולי יש להן את אותם היבטים אסטרולוגיים. התשובה היא לא

  .לומד להיות עצמאי, על כדור הארץ, כל אחד הוא חלק שונה של אלוהים. ממדי ולכן אינו יחיד

  

כולכן חולקות מאפיין אלוהי שעשוי למעשה . החלק המבלבל בכל זה הוא מה שאת כן חולקת עם האחיות שלך

ומדוע כולכן באתם , שלכןמאפיין זה הוא הקשר הקרמתי ). בממד הרביעי(למיסטיקן " נשמה אחת"להיראות כ

אותה "אבל אין זו . ולביטוי השיעור הנוכחי שלכן, לאנרגיות מן העבר, הדבר קשור לפוטנציאלים. בדרך שבאתן

  ".נשמה

  

אינכם יכולים לשאול כמה . אך יש נוזל בתוכה, היא נראית כיחידה אחת. שוב היינו מדמים זאת לקערת מרק

אל תניחו למכל . המרק הוא האלוהות. אבל הקערה היא יחידה,  ומרקזה שונה לכל מרק. מרקים ישנם בקערה

הוא מורכב . אבל המרק שבכל קערה שונה וטעמו שונה, הוא עשוי להיות בגודל ובצבע דומים. לבלבל אתכם

  .רק המרק יכול להחליט באיזה רטט יהיה. הוא עשוי להיות מזין או רעיל. מחלקים רבים המרכיבים אותו

  

רק תאומים ובני אדם . הקרבה לאחיות שלך היא ייחודית? האין זה מצב נהדר בו את נמצאת! יחגגי זאת עמ

כאשר אחת . כל עוד אתן חיות" מחוברות"לכן תמיד תהיו . אחרים שנולדו בהריונות מרובי עוברים זוכים לכך

  .ממדיים- רבכך הם דברים! אתן עדיין תהיו מחוברות: שמי לב למה שיקרה, בסופו של דבר, מכן תעזוב

  

  ?האם הן אותו הדבר. מחדש- ולאנרגיית החיבורEMFיש לי שאלה בנוגע לטכניקת האיזון , קריון היקר: שאלה

  

עוצמת בן ... אלה הן שתי גישות שונות ורבות עוצמה לדיון ולהתפתחות ההליכים הסובבים דבר אחד. לא

  .האנוש

  

שתיהן החלו למעשה בכך שביקשו מכם ). ונותבעשר השנים האחר(שתי האסכולות חדשות על כדור הארץ 

ושתיהן נשמרות על ידי אדם אחד שנולד , שתיהן בעלות השראה אלוהית. באנרגיה שבתוככם" להרגיש"

  .שתיהן יכולות לעבוד יחד אם תרצו בכך... ו. לעשות דבר זה בדיוק

  

חד גישתו גישה של הא. המוחות שלכם מעוצבים כך שיהיו שונים אלה מאלה. בני האדם הם מגוונים

לכן יש . שכן אתם רואים זאת בכל יום, אתם יודעים זאת! בעוד שהאחר גישתו שעמום, התרגשות מהחיים

ואתם למעשה חלקים של , אם אלוהים הוא אלוהים? האם חשבתם על כך מעודכם. דתות רבות על הפלנטה

  ?עשות בקשר לכל זהאזי מדוע יש רעיונות שונים ורבים כל כך בנוגע לשאלה מה ל, אלוהים

  

כמה ירצו . יש שילכו בנתיב אחד ויש שבאחר. אתם תמשיכו לראות נתיבים רבים להבנה של אותו דבר, לכן

ראו אם אתם , אז לאחר שסיימתם. לכן שקלו איזה תהליך משמעותי עבורכם ולמדו אותו! אפילו ללכת בכולם
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שבן האדם מסוגל לעוצמה ....  מלמדיםהם אינם סותרים בהקשר למה שהם. רוצים ללמוד גם את האחר

ההנחה הבסיסית של שניהם . ויכול לברוא בדרכים שמחשבה באנרגיה הישנה לא יכלה לברוא, אלוהית פנימית

  .היא שאתם המאסטר על הפלנטה שלכם

  

, בחיפוש באינטרנט. התעניינתי לקרוא בשאלות ובתשובות על מערכת התהודה הקוונטית, קריון היקר: שאלה

מצאתי גם אתר שמשתמש בתפילת תהודה קווטנית שאני מבינה שהיא . תי את הטכנולוגיה שהוזכרהמצא

. מרתק אותי לדעת כיצד ניתן למדוד ולאזן את התהודה האנרגטית שלי] עזרה למישהו מרחוק". [איזון מרחוק"

והאם , ם זה נכוןהא. בדרך כלשהי" מחשבה"אבל מערכת זו משתמשת ב, אני יכולה להבין מכשיר פיזי כלשהו

  ?יהיה לה ערך רב כמו לשיטה המכנית

  

מערכת התהודה הקוונטית היא פשוט שם . האינטואיציה שלך משרתת אותך היטב, שוב. יהיה לה, כן: תשובה

חברה אחרת . ממדי-זוהי ההתחלה של המדע הבין". הכל קשור להכל"אחד שניתן לתהליך המתחבר לעובדה ש

  ".ראדיוניקס"יא שמשתמשת במכשיר מכני זה ה

  

  http://radionicsinstitute.com/equipment.html: ראו

  

  ?קרחות הן עבור גברים והן עבור נשים/היכן נוכל למצוא ריפוי לנשירת שיער, קריון היקר: שאלה

  

אבל לא תגיע אליכם עד אשר עוד , היא קיימת למעשה. גזע-התשובה האמיתית נמצאת במחקר תאי: תשובה

לגוף יש הרבה תאי גזע , כפי שאמרנו לכם בעבר. ואז קוסמטיקה, מחלות תחילה. משאבים קיימים יעבדו עליו

מחקר מעמיק זה יכול גם להוביל לצמיחה מחודשת . הם לא נמצאים רק בכימיה של הלידה. במקומות רגילים

  .קראו מילים אלה בעוד דור? אתם חושבים שזו שטות. ו להתחדשות של איברים שאבדוואפיל, של רקמת עצב

  

התוצאה הייתה מממנת קרוב , האירוניה כאן היא שאם המדע היה מתמקד בקוסמטיקה תחילה: הערת העורך

  .לוודאי לחלוטין את מחקר המחלות

  

יזה בתרופה בכף היד יכולה להיות דרך אמרת לנו שאח, קליפורניה, בתקשור שלך ברדינג, קריון היקר: שאלה

האם אני יכול ? האם בטוח להחזיק בפרוזק? האם זה ימנע תופעות לוואי מזיקות: שאלה. יעילה" ריפוי"

  ?להחזיק במשכך כאבים מבלי לסבול מתופעות הלוואי השליליות

  

די להחזיק בתרופות כ" אינטליגנציה תאית"לבן האדם יכולת להתחבר ל. דיברנו על כך במשך שנים: תשובה

הוא גם יוצר את , אולם. לימוד זה הוא אולי המוזר ביותר מכל דבריו של קריון. ולהפיק תועלת מהתוצאות

, אינטליגנציה תאית, בשני המקרים הללו. אפילו להומיאופתיה, ובדרכים מסוימות, הבסיס לקינסיולוגיה

לכם או להעניק לכם תשובות או מסרים מופעלת כדי להביא לשינויים בכימיה ש, שמעבר להבנה שלכם

  .שמצויים רק בידה

  

. אמרנו לכם שאתם עשויים לערוך ניסיונות על ידי כך שתאחזו בכף ידכם בתרופה בה אתם נוהגים להשתמש

אבל אפילו המדע , קראו לזה מוזר אם אתם רוצים. מה אתם מחזיקים" יודע"הגוף , ממש כמו בקינסיולוגיה

הדבר מעניק תוקף לתודעה . וקף לתהליך המדיטציה המשנה את הכימיה של הגוףשלכם מתחיל להעניק ת
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היכולת לשנות באופן משמעותי ", או במקרה של מה שנצפה על ידי המדע שלכם, המסוגלת לשנות את החומר

  *". את המבנה התאי באמצעות התודעה לבדה

פשרי להחדיר את תכונות כוונת השימוש לכן א. וגם איזה חומר אתם מחזיקים, בגוף שלכם יודע מה כוונתכם

הגוף קורא את מה . לכן אין כל תופעות לוואי, אינכם משתמשים באמת בחומר. בחומר אל תוך התאים שלכם

  .את תכונות התרופה" רואה"והוא , שאתם רוצים שהתרופה תעשה

  

עשו זאת , ם לנסות זאתלכן אם ברצונכ? נכון, זה נמצא מחוץ להתנסות המציאות הרגילה שלכם. נהגו בחכמה

לגופו בהתאם לתודעה של כל -מקרה-הדבר יעבוד על בסיס של כל. לאט במידה והחומר חשוב לבריאותכם

  . חומרים בעלי מטרות שונות לגמרי–אבל זה יעבוד עם אספירין או אינסולין . אדם והנתיב בו הוא נמצא

  

הם עדיין זקוקים . ופן משמעותי במשך הזמןהיו ששמעו מילים אלה והפחיתו את רמות האינסולין שלהם בא

שבה חלק , זה עיקרון דומה לעיקרון ההומיאופתיה. אבל רק לחלק ממה שנהגו להזריק, להזרקה של אינסולין

ולתודעה הסובבת , לחומר, הגוף מגיב לכוונה שלכם. על ידי הגוף" להיראות"יכול " ריפוי"אחד ממיליון של 

  .אותו

  
, אם אתם מגלים שזה לא עובד. עשו זאת לאט ובעזרת טקס, ונכם לנסות זאתאם ברצ:  הערת העורך*

אך היו מודעים . וערכו ניסויים, השתמשו בהיגיון בריא כאן. אל תפסיקו לקחת תרופות בבת אחת. הפסיקו

קופסה אחת של אספירין או של תרופה נגד צרבת תספיק לשנים ... פשוט חשבו. לכך שרבים גילו שהדבר עובד

  !תרבו

  

אם אנו . הוא עומד לקבל את החיסון הראשון שלו בעוד כמה שבועות. נולד לי נכד חדש, קריון היקר: שאלה

אזי מה קורה , א"מתחילים להתמיר רעלים עם חיבורים חדשים למערכת האנדוקרינית שלנו באמצעות הדנ

  ?מה המחשבות שלך בנושא זה? שעל פי חוק חובה לחסנם, לתינוקות שלנו

  

הם שיטה . דעו שהחיסונים הם מדע שניתן על ידי האלוהים שהאנושות ראויה לו, ראשית: תשובה

  .וזה עבד, קרוב לוודאי שאת חוסנת בעצמך. הומיאופתית שנוסתה והוכחה והקיימת שנים

  

א "אפילו האדם המחוסן הבוגר יותר יכול לשנות את הדנ. אלוהים אינו נמצא בריק) 1: (יש לנו שלוש תשובות

אדם הנמצא בגיל המודעות ) 2". (אתה אבוד, ברגע שחוסנת: "ואין חוקים האומרים,  לכן אין מגבלת זמן.שלו

זוהי הוראה מודעת ". הולם לא יכנס לכימיה שלי-דבר בלתי: "אפילו בעת שהוא מקבל חיסון, יכול לומר

ההומיאופתיה אותו מבנה האחראי לתוצאות הנובעות מ(שלכם " מבנה התאי האינטיליגנטי"הניתנת ל

) 3. (התוצאה תהיה שהתאים שלכם ישתמשו רק במה שהם צריכים וישליכו את כל השאר). והקינסיולוגיה

אנו מציעים לחפש רופא . בזמן-לאחרונה דחף המדע שלכם לחסן כנגד דברים רבים בו: בנוגע לתינוקות, לבסוף

ותרו על . ים השנים האחרונותאשר יחסן את ילדכם רק כנגד המחלות הבסיסיות שהיו ידועות בארבע

 אלה שהיו בשימוש במשך –הדבר משאיר אתכם עם שבעה או שמונה . החיסונים כנגד המחלות החדשות

יש בעיה . מה שהמדע שלכם אינו מעריך עדיין הוא את התוצאות של השילוב של כל חומרי החיסון יחד. שנים

  . הישארו עם החיסונים הבסיסיים. שתופיע עם הזמן

  

נערכו בדיקות , בגלל גילי).  עכשיו17- ו15הם בני  (43- ו41הילדים שלי נולדו כשהייתי בת , קריון היקר: השאל

רופטים מהרופא אמר שהטכנאי דיווח שהתאים היו בעלי קצוות , אולם. שתי הבדיקות היו תקינות. מי שפיר

" הקצוות המרופטים"האם .  עצמיאוהבים ובעלי בטחון, הילדים בריאים. מה כרסם אותם-כאילו דבר, במקצת



 185

או האם אנו רק בני מזל שהילדים לא סובלים מבעיות פיסיות מקצוות מרופטים ? א חדש"הם סימנים לדנ

  ?אלה

  

ככל . א תקין"אבל הדנ, התאים נראו מרופטים. זה לא יהווה בעיה, ללידה ולא, זה קשור לגילך, כן: תשובה

. התייחסי לזה כאל עניין קוסמטי.  אתם תבינו עד כמה הוא מורכב,שתתחילו לדעת עוד בנוגע לגנום האנושי

  .החלקים המרופטים אינם עוד בשימוש

  

אבל מה קורה כאשר מישהו אינו יודע , אני מבין את המציאות של בריאת המציאות שלנו, קריון היקר: שאלה

ואין זה משנה , חש בחייומה אם אדם מגיע למצב שבו הוא חי בהרמוניה עם כל המתר? מה הוא רוצה לברוא

  ?מדוע לברוא משהו כאשר אתה חי בשלום עם כל מה שמתרחש? מה קורה בחייו

  

. אתה מאלה שרוצים לדעת אם עץ עושה רעש כשהוא נופל ביער ואף אחד אינו שומע אותו, אדם יקר: תשובה

: לך צריכה להיותהבריאה המשותפת ש: התשובה היא. אל תתייחס באינטלקטואליות מוגזמת למטרתך בחיים

והנח לי לחגוג את , הבא לי שלווה בחיי ללא קשר למתרחש. אמור לי מה עליי לדעת ולברוא, אלוהים יקר"

  ".הקיים בחיי ולדעת שהכל אלוהי

  

והייתי רוצה לדעת ) הספר החמישי" (המסע הביתה"זה עתה סיימתי לקרוא את ספרך . קריון, ברכות: שאלה

מה הפך אותו לבריא וחזק כל .  הביולוגיה בהקשר לתזונה נכונה ופעילות גופניתמהי הכשרתו של מייקל בבית

  ?כך

  

  .תזונה נכונה ופעילות גופנית: תשובה

  

אך , EMFהבעתי את כוונתי ועברתי .  שנים18ואני עובדת אור מזה , יש לי טרשת נפוצה, קריון היקר: שאלה

תמיד ? לעזור לי לדעת מה ירפא אותי לגמריהאם תוכל . דבר לא אירע מלבד הקלה מסוימת בתסמינים

דומה שאני אבודה בכל הקשור לעבודה על . האמנתי שאנו ישויות יצירתיות המסוגלות לברוא את הריפוי שלנו

אני זקוקה . כפי שלימדתי אחרים לומר, "אני אוהבת את עצמי"ו" אני בריאה: "חשבתי את המילים. עצמי

  .בבקשה, ות אבל אני זקוקה למילים שלך עכשיוודיברתי ישיר, אני אבודה. לעזרתך

יש כמה דברים שניתנו לך בתקופת חיים זו המהווים חלק גדול ממך שרק שינוי חיים מוחלט , יקירה: תשובה

האם ניקית . בסופו של דבר תלוי בך ללמוד הרבה יותר על עצמך מאשר האם תוכלי רק להירפא. ישנה אותם

האם באמת טיפלת ? זה יהיה בסדר מבחינתך, ין זה משנה מה יקרההאם אמרת לאלוהים שא? את העבר

  . הגיע הזמן לעבוד על האדם השלם? ברוחניות שלך

  

העובדה שחלה הקלה , אך עבורך, כפי שאת אומרת, את מתוסכלת מכך שחלה רק הקלה מסוימת בתסמינים

שלך אינו תקוע בטרשת המבנה התאי . כלשהי היא סימן לכך שהתאים שלך מגיבים ושאת מסוגלת לעוד

מסר זה . אבל כעת הגיע הזמן לעזוב את הפיזי ולטפל בחלקים האחרים שלך שלא עובדים באופן מלא! הנפוצה

  .ניתן באהבה

  

, The Thunder Within: A True Story about the Healing of Dystonia! (קראי ספר זה: הערת העורך* 

  ].John J. Heney] (www.gsph.comמאת 
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ושאנו בוחרים בנסיבות , קראתי ואני מאמינה שאין מקרים.  הסובלת משיתוק מוחין23יש לי בת בת : להשא

היא אומרת שהיא מעולם לא . את זה" לא קונה"הבת שלי . הבסיסיות של חיינו קודם שאנו מגיעים לכאן

  ?מי צודקת. הייתה בוחרת באי יכולת ללכת

  

אבל היא גם בחרה לבוא לכדור הארץ בזמן בו ניתן יהיה , לההיא בחרה במצב ש. שתיכן צודקות: תשובה

כאשר אפשרויות חדשות קיימות , ואין זה מקרה שהיא כאן עכשיו, אין זה מקרה שהיא כאן במצב זה. לשנותו

  .עבורה

  

כל . אנרגיות מתפתחות על הפלנטה אשר ישיאו אותה עם כוונתה. עודדי אותה לשנות את הביולוגיה שלה

במקום זאת הם נשלחו לכאן כדי לגלות מה . אבל אף ברוא אלוהים לא נשלח לכאן כדי לסבול, ונהנתיב הוא ש

 . הם יכולים לעשות

  

היא נסערת ומאוד . כמתחייב על ידי האוניברסיטה שלה,  לומדת תיאולוגיה18-בתי בת ה, קריון היקר: שאלה

א לומדת באוניברסיטה קתולית שהיא הי(המחשבות שלה מנוגדות לחלוטין לאלה של כל הכיתה . מבולבלת

הוא כל שנרצה " אלוהים"היא מאמינה באלוהים ואומרת ש. היא לא מאמינה בדת מאורגנת). בחרה בעצמה

היא מעולם לא החשיבה את עצמה . היא יצרה תהו ובוהו בכיתה שלה והיא מבולבלת עקב כך. תהיה/שיהיה

נוחות רבה ופנתה -היא חשה אי. יש לה דעות משלהו" מאמינה"מכיוון שהיא מרגישה שהיא , לאתאיסטית

אני מאוד . מסע שלה, לדעתי, זהו מסע. או צריכה, אני לא בטוחה שאני יכולה. אליי כדי שאעזור לה להבין

קורס זה כולל בעיקר תלמידים . (ובבגרות שלה בדיונים שבכיתה, גאה בהחלטיות ובפתיחות שלה בנושא זה

  .עזור לי בבקשה להדריך אותה".) נגדה "בוגרים והיא הסיטה את כולם

  

האם היא ? שאלי אותה אם היא מבולבלת כאשר אנשים אחרים אוהבים מזון שהיא אינה אוהבת: תשובה

לדעת את "אמרי לה שהחכמה שלה היא . התשובה היא לא? נסערת שיש ספרים שאחרים אוהבים והיא לא

מכיוון שגם הם אינם צריכים , ה צריכה להוכיח דברהיא אינ. וכמו כן לכבד את האחרים" מה שהיא יודעת

. מכיוון שכל האנושות זוכה לכבוד בגין חיפושה אחר האלוהות, היא אינה צריכה לשנות את דעתם. להוכיח

אז אמרי לה לחייך . אמרי לה להירגע בידיעה שהיא יודעת כמו כל אדם אחר על הפלנטה בנוגע לאלוהים

להניח לאלוהות של מה שהיא . ואולי הם יכבדו את שלה, בד את המסע שלהםלכ. ולהאזין לחברי הכיתה שלה

עליה לעמוד בגאווה באהבת , אפילו אם חברי הכיתה שלה מתרחקים ממנה. מאמינה לזהור מבעד לגישה שלה

  .האלוהים

  

. ודבר אינו מוחלט, זו רק העדפה. כך נוח להם להבין ולסגוד. יש שמעדיפים לשים את אלוהים בקופסה

היא רואה . אבל היא מתקדמת מגישת הממד הרביעי שלה בנוגע לרוחניות. גם כן, אלוהים רואה ומכבד אותם

  .את התמונה הגדולה ויודעת שהיא הקופסה בה שוכן האלוהים

  

אחד . אדמת ירושלים כוסתה בדם האלפים שמתו שם, נדמה לי שמאז ימי קדם, קריון היקר: שאלה

, אני סקרנית לדעת למה, אם זה נכון. דשה היא למעשה ירושלים הפיזיתמהתקשורים אישר שירושלים הח

מדוע דומה שירושלים דורשת תשלום בדם ? ארץ זו/קרקע/דם רב כל כך נשפך על אדמה, במשך כל העשורים

קרקע זו דורשת / דומה שאדמה–דומה שזה דבר מוזר ביותר ?  אפילו לעתים מנוסעים החולפים בה ונהרגים–

  ?מדוע.  קיומהדם אדם לשם
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זה סותר את סברת ? נכון, כנגד כל הסיכויים דומה שכך קורה. השאלה שלך משמעותית ביותר: תשובה

-דבר זה לבדו צריך להצביע על כך שדבר? נכון, האינטואיציה בנוגע לאופן התנהלות העניינים במקום אלוהי

היא ). ובכלל זה האיסלאם(ל הפלנטה ירושלים נמצאת בלב הדתות הגדולות ביותר ע? הסיבה. מה כאן שונה

זה גם המקום אשר בו יתחילו הצרות אשר יביאו לסופה של הציוויליזציה ". האל האחד"במרכז התגלות 

  .ושיגרמו לסבלה ולסופה של הפלנטה

  

הכל חלק משער שהוא כה חזק ". המשיח"אפילו בדם של מי שאתם מכנים בשם , מקום שכזה מלא בדם כולם

בחירה ... בחירת האנושות היא מה לעשות עם תשוקה זו(ואי לכך מוביל למוות , וקה אנושיתשהוא בורא תש

  .בני האדם עשו זאת. אלוהים לא ברא את הדם). חופשית

  

איך יכול מקום בעל היסטוריה כה אלימה : "שההיסטוריונים יאמרו, תהיה ניגוד גדול לישנה" ירושלים החדשה"

שער לדרך בה תתפתח "הוא קיים כ. זהו הפוטנציאל של ירושלים" ?להיות שער לשלום על פני האדמה

". שלום ועוד שלום"הפוטנציאל הוא שהיא יכולה להפוך למודל של . היה זה מוות ועוד מוות, עד כה". הפלנטה

 תביא 2008אבל האנרגיה הנשלחת לפלנטה מעכשיו ועד שנת , יידרש זמן. כן? האם זה באמת יכול להתרחש

  .ראו מה יעשו הילדים. ו בשחקנים משתניםצפ. לשינוי

  

דומה שאפריקה , בכל מקום שאני קוראת באינטרנט או בספרים ובמגזינים או בטלוויזיה, קריון היקר: שאלה

, דרום אפריקה, בקייפ טאון(אני מתגוררת באפריקה .  כמעט בלתי ניתנת לישועה–היא היבשת האפלה מכולן 

יש לנו רעיונות באפריקה המתקדמים בהרבה ! ת אפריקה כעתיד העולםוממקומי אני רואה א, )לשם דיוק

, קונסנזוס,  דוגמה לאלה המתמודדים עם גזענות– אנו דוגמה לשאר העולם –מבחינת החשיבה משאר העולם 

אבל למה זה צריך לומר שאיננו יכולים , יש לנו איידס, ונכון, יש לנו שיעור פשיעה גבוה, בטח. דיון והתחשבות

ואנא סלח לי על התוקפנות ... אנא הבהר זאת עבורי? "הבטוחים"למה אתה נשאר באזורים ? ות זאתלשנ

  .זו רק שאלה שחשובה לי,  זה לא בכוונה–שאולי הובעה 

  

אפריקה אכן תוביל בסופו של דבר את הדרך לפרדיגמה . את צודקת. אנא סלחי לתשובה השלווה: תשובה

זה קשור לארגונים הגדולים על . והדור הבא יראה זאת, דהים שעובדמה מ-יש דבר. החדשה על כדור הארץ

, מה שינצל את עצם התודעה שתיארת-יקרה דבר. דיברנו על כך בעבר". יתרווחהבריאות "הפלנטה המגלים ש

  . הנמצאת בדרום אפריקה

  

 נאמר לו לא ?אני מניח שאת מתייחסת לבואו של השותף שלי לי קרול לאפריקה, בנוגע לשאלה האחרונה שלך

בחלקים מסוימים של כדור . רבים כבר עושים זאת. ישנם דרום אפריקאים שיישאו את המסר הזה. לבוא

במקום , עדיף בהרבה לשמוע אמת רוחנית מאלה המכירים את התרבות ושגרו שם כל חייהם, הארץ

  .ואני גם בדרום אפריקה, אני קריון. מאמריקאי שפשוט בה לבקר

  

מהו המצב בנוגע לאנשים שעברו השתלת איברים ועליהם לקחת תרופות שימנעו את , קריון היקר: שאלה

. אין להרעיל את התאים בתרופות, קראתי שכדי להשיג מעמד התעלות? דחיית האיברים במשך כל חייהם

או האם עליהם לבטוח שהגוף לא , האם משמעות הדבר שאדם שעבר השתלה אינו יכול להתעלות בחיים אלה

  .אודה מאוד על תשובתך לשאלה זו?  האיבר המושתל במידה והם יפסיקו להשתמש בתרופותידחה את

  

) ובכלל זה השתלת לב(ונדבר ישירות לאלה שעברו השתלת איברים , בואו נדבר קצת דיבור ישיר: תשובה

כלל היא אינה קשורה . דחיית איברים היא תכונה כימית של הביולוגיה שלכם. והנוטלים בקביעות תרופות
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הן אינן מרעילות את . התרופות שומרות על חייכם והן מבורכות ונתנו על ידי אלוהים. לרוחניות שלכם

את המדע שההשראה , יש לכבדן ולחגוג את המדע שסייע להשאירכם בחיים, ההפך הוא הנכון. המערכת שלכם

  . לו היא אלוהית

  

אלוהים אינו נמצא מאחורי . תחיל לצעוד בנתיבמעמד ההתעלות ניתן לכל אדם על הפלנטה אשר יביע כוונה וי

המשפחה הרוחנית האלוהית שלכם יודעת בדיוק מה מתרחש בגופכם ולא תעניש אתכם מכיוון שאתם ! מסך

, ראו את אלוהים לצדכם. הגיע הזמן להשתמש בהגיון רוחני בריא בהקשר לדברים אלה! שומרים על חייכם

ביודעכם שהכל מושלם במסגרת , אז קבלו כל החלטה רוחנית שתרצו. וחוגג את חייכם, יודע את כל הדברים

  .הכוונה הטהורה שלכם

  

הגורם לכדור ) חוץ מהשמש(מה ספציפי הממוקם בנקודת המיקוד השניה -האם יש דבר, קריון היקר: שאלה

  ? לנוע בצורה אליפטית במקום במעגל פשוט סביב השמש שלנו) ולכל הפלנטות האחרות(הארץ 

  

מערכות . אתם הייתם במקור מערכת בעלת שתי שמשות. והדפוס שנקבע נשאר, אך היה בעבר, לא: תשובה

בניגוד לאלה הרוצים להפחיד . בעלות שתי שמשות הן בשלות להתפתחות חיים כפי שאתם מכירים אותם

  .שמש אבודה זו לא תשוב לעולם, אתכם

  

בודהה וישוע ,  זאת אומרת–המורים הדגולים אנא האר את עינינו בנוגע לתפקיד שני , קריון היקר: שאלה

דומה שהם , אם אדם רוצה ללמוד פשוטו כמשמעו את חייהם ועבודתם של שני המאסטרים האלה. המשיח

מהי האמת בנוגע להוראות . צריכה להיות אמת אחת, אם יש אלוהים אחד, אולם. אינם מטיפים לאותה האמת

האחרת ; ]nibbana[וקות הוא שער האלמוות או הניבאנה דומה שהאחת מלמדת שסוף התש? מנוגדות אלה

אנו השלמנו עם אלוהים והנצחיות שלנו , מלמדת שעל ידי קבלת העבודה הגמורה של הגאולה על הצלב

  .מובטחת

  

לא היית שואל , אם היית מבין מה באמת היו שניהם. השאלה שלך נשאלה על פי מה שנאמר לך היום: תשובה

  .של היום היא היסטוריה המתופעלת על ידי מנהיגי שתי הדתות המאורגנות הללו" הההיסטורי. "את השאלה

  

, הרעיון של קבלת הגאולה של מה שהתרחש על הצלב אינו מתקשר כלל למטרה האמיתית של מאסטר האהבה

ושירת היטב את אלה ששלטו , התרחיש כולו נברא מאוחר יותר מהנחה מוטעית. מי שהיה ישוע המשיח

גם תשוקתו האמיתית המלאה של הבודהה ). כפי שתראה ההיסטוריה(יה באמצעות הדת באוכלוסי

ושופצו כך שיתאימו לצרכים של אלה שישלטו , מוקדם" עוקלו"התורות של שניהם . לא התגלתה) ה'דיסהארת(

  . בתורות

  

רים הדגולים לשני המאסט" להתחבר"אבל היה מודע לכך שאתה יכול , המידע הנזכר לעיל עשוי להעציב אותך

השחרור המוחלט עבור כל . אתה תגלה שהאמת היא אותה אמת, וכאשר תעשה זאת. הללו בכל רגע שתרצה

אפילו המאסטר . מובטחת לך שלווה נצחית עם אלוהים מכיוון שאתה חלק מאלוהים. הישויות נמצא בתוכך

ע זה כנגד מה שהפכה בסופו של כיצד תצדיק מיד. בן של אלוהים... ישוע אמר לך שתוכל להיות בדיוק כמוהו

האם אתה יודע ? בזמן שנקבע"* Rapture"האם אינך מודאג שלא התרחש כלל ? דבר להיות הדוקטרינה

  ?מדוע הם חסרים? היכן אותם כתבים? שישוע לימד על הגלגולים הקודמים שלך
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 נתנו לך או לקחו למה שבני האדם" להביט מעבר"ואתה חייב כעת , לא תמיד הדברים הם כפי שהם נראים

עכשיו הוא הזמן , ובמקום זה, הבט מעבר למה שהם תפעלו והסירו מההוראות של שני המאסטרים. ממך

, תצדיק בשלווה את כל התורות של המאסטרים הדגולים, כאשר תעשה זאת. להסתמך על האמת הפנימית

  .שלימדו אחדות לכל וחשפו את גדולת האדם, שעברו מתרבות לתרבות

  

תגלה את , ואם תחפש, מכיוון שאהבת האלוהים עדיין שולטת בכל, ח לדבר לזעזע את האמונה שלךאל תני

  .ואז תאהב את המאסטרים האלה אף יותר, המסרים האמיתיים

  

  

*  Rapture: the belief that in the last days believing Christians will be removed from the earth 

before the final Tribulation.  

 

    

    

        חלק שניחלק שניחלק שניחלק שני

  

אני יודעת שהקדמונים תיארו לעתים קרובות את אלת . בנוגע לאריגה" קיבעון"יש לי , קריון היקר: שאלה

אני מרגישה חיבור חזק כל כך ). לשם אריגה(ובוכייר ) לסובב חוט(ר כישוכשהיא אוחזת ) או האם(האדמה 

הייתי רוצה לדעת אם קריון מתייחס לחשיבות הרוחנית של . לאדמה ולרוחניות כאשר אני עובדת על הנול שלי

  .האריגה

  

מה שאת מרגישה הוא הנוחות של מה שהייתה הנחמה שלנו . אין חשיבות רוחנית לאריגה, יקירה: תשובה

אותך ומזכיר לך רגשות שהיו מיוחדים במשך תקופות חיים רבות בהן עסקת " מזין"הדבר . בגלגול אחר

ברבדים " שוכן"זה . ישנם דברים דומים רבים באנושות היום .ה משמעותי ביותר עבורךוזה מה שהי, באריגה

הגיוניות -ואתם מוצאים את עצמכם מגיבים לפעילויות או לתשוקות לא, א שלכם"ממדיים של הדנ-הבין

  .בייחוד סוסים, חיים-דבר זה נכון במיוחד בנוגע לאוהבי בעלי. לכאורה שאינכם יכולים להסביר

  

  ?האם זה חשוב?  איך נוכל לדעת האם אנו למוריאנים:שאלה

  

המציאות הרוחנית היא שאם . אין זה חשוב שתכירו במה שאתם חושבים שהוא העבר שלכם, לא: תשובה

הדבר החשוב ביותר בנוגע למי . ההווה שלכם הוא שצריך להיות מוקד ההתעניינות שלכם, הייתם למוריאנים

האנרגיה של . עוד" ישנה"אין זו תכונה , הייתם למוריאנים, עבר הרחוקב, אם. הוא מי אתם עכשיו, שאתם

משמעות דבר . והזרעים הרוחניים שנשתלו אז מושקים כעת, הפלנטה נפתחת לאנרגיה למוריאנית

אל תתרכזו בדברים . זה כאן עכשיו. כלל וכלל" עבר"אין זו תכונת . שבכם מתחילים לפרוח" הלמוריאנים"ש

נטל "יש לכם די לעשות בעת שאתם מתמודדים ב. הם אינם חשובים ללימוד שלכם. נםאלה ואל תתהו בגי

  . שכל הלמוריאנים מרגישים בעת הזאת" הכבד

  

פעילות של בלוטת - שנים טופלתי בגלל תת15-לפני כ. יש לי שאלה בנוגע לבריאותי, קריון היקר: שאלה

מאז אני כבולה לתחליף הורמון . ד רדיואקטיביוהטיפול באותו זמן היה הריסת הבלוטה באמצעות יו, התריס
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אני רוצה להצמיח בלוטה חדשה ועבדתי על בריאותי ודיברתי אל המבנה התאי . וחווה קשיים עקב כך, סינתטי

  ?האם דבר זה יכול להתרחש. שלי

  

ן הדבר יהיה שכיח ביום מ. אבל אל תגבילי את החזון הרוחני שלך לצמיחה מחודשת של איבר, כן: תשובה

התחילי לעבוד עם , במקום זה. אבל אינך חייבת לחכות, הן באמצעות המדע והן באמצעות המודעות, הימים

  !אפילו ללא בלוטת תריס חדשה, הרעיון הוא להניח לגוף שלך להפיק את ההורמון". כוונת חומר"

  

  ].בחלק השאלות והתשובות הראשון" שאלה בנוגע לאחיזת תרופות"ראי : [הערת העורך

  

באמצעות האהבה נחתו הספרים של קריון אל חיקי בזמן זה של הלמידה הרוחנית , לי היקרים/קריון: אלהש

, בספר השישי: יש לי שאלה. האהבה שאני חשה כשאני קוראת היא מדהימה. לא יכולתי להניחם מידי. שלי

האם ימצאו . הם כל הזמןואני דואגת ל, 19- ו17אני אימא לשני בנים בגילאי . אתה מדבר על ניתוק מהילדים

האם תוכל להסביר לי בבקשה למה אתה מתכוונן כשאתה . וכן הלאה, האם יהיו מאושרים בחייהם, עבודה

  .באהבה מבת משפחה? אומר להתנתק מהם

  

אבל הורים רבים . כל הורה אכפתי יאהב את ילדיו וידאג להם כל עוד הוא חי. מדובר על דאגה לעצמך: תשובה

אבל אל , תני אהבה ועזרה. לכן ההוראה היא לאזן את עצמך. על פי מה שקורה לילדיהםחיים את חייהם 

אזי את לוקחת אחריות כלפי בחירה חופשית , אם כך קורה. תניחי למה שקורה להם להפוך למיקוד הכולל שלך

ה הדבר הטוב ביותר שאת יכול. את תתעלמי מעצמך ומהרוחניות שלך ותוותרי על עוצמתך. של אדם אחר

אבל אל , היי שם עבורם. לעשות למען ילדיך המתבגרים הוא לאהוב אותם ולשלוח להם אור כל ימי חייהם

  .תחיי את חייהם עבורם

  

. החברה שלי רחל ואני מאמינים שמשימתנו היא להציל את העולם. זה פאבלו מאוסטרליה, היי קריון: שאלה

יננו מצליחים למצוא את הפעולה המדויקת בה אבל דומה שא, אנו מרגישים שיש לנו תפקיד גדול למלא

אני מרגיש ? או פשוט להירגע? וכן הלאה, להילחם בחוסר הצדק, למחות, האם עלינו ליידע, כאילו... לנקוט

אבל בו בזמן אני מרגיש שאנחנו צריכים לעשות עוד , שפשוט להירגע ולשפר את העצמי היא הדרך הנכונה

  ?יש עצה, משהו

  

. וכן גם תסכול גדול מאוד, יש שני שלבים במה שאתה החלטת לעשות. אדם יקר,  לחלוטיןאתה צודק: תשובה

אם : אנו עונים כך" ?שזה יעזור למשהו", היו ששאלו, "מדוע. "לימדנו זאת במשך זמן רב מאוד. טפל בעצמך

? נהוגאו האם תקפוץ פנימה ותתחיל ל, האם תקדיש זמן להכנת המכונית, ברצונך לנצח במרוץ מכוניות

בני אדם חכמים מכירים . מאשר זמן המרוץ, היא שיש זמן הכנות ממושך בהרבה עם המכונית, כמובן, התשובה

הכן את , לכן. כך יעיל יותר יהיה הביצוע שלך, ככל שתהיה מוכן לעשות את מה שבאת לעשות. עקרון זה

  .החכם והקדש זמן לישות הרוחנית שלך, רטוט ברטט גבוה יותר. עצמך

  

או שליחת אור , העבודה היא ריכוז של מודעות. התחל לפתח את האור שלך והתחל בעבודה, ר תהיה מוכןכאש

המטפורה היא שאתה מאיר מקומות . רק אור... אל תשלח את הרעיונות או המחשבות שלך. למקומות חשוכים

ם להכיל פתרונות חשוכים כדי שלאחרים תהיה הבחירה החופשית לראות או לגלות רעיונות נסתרים שעשויי

הוא מכבד . זה אור אוהב של חכמה; אוונגליסטיאין זה אור . לכמה מהבעיות הגדולות ביותר על כדור הארץ

אבל הוא בורא מקום מאוזן יותר שבו ניתן לראות ולהעריך את כל , את הבחירה החופשית של כל האנושות

  .שנגיש
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. הוא בורא שלווה ותקווה, מקומות שם מחלות רבותב. הוא בורא פתרונות שלא נראו קודם לכן, בפוליטיקה

ובמקום בו , יכול להיות שלום, במקום בו קיים סכסוך. בעבר" התחבאו"הוא בורא רעיונות והמצאות ש, במדע

  . יכולה להיות הבנה, קיימת שנאה

  

,  מיידיתאין תגובה. אינך יכול לראות את התוצאות של מה שהאור שלך עשה במשך זמן ארוך מאוד? התסכול

מכיוון שתוצאות הן תשוקה של כל אדם הנוקט . מכיוון שאתה רגיל כל כך לראות את המציאות הרגילה

אין דבר גדול יותר שאתה יכול לעשות עבור . אתה תתהה אם זה עובד בכלל. מתסכל לא לראותן מיד, בפעולה

  . מות חשוכיםולהקרין אור אלוהי למקו, הפלנטה מאשר להחזיק באנרגיה של תקווה לעתיד

  

האם זה חוק אמיתי או מטפורה המסייעת ? ]NESARA[האם אתה מודע לנסארה , קריון היקר: שאלה

  ?להעלות את המודעות

  

  .וקיוויתי שיהיה לך עוד מידע בנושא, קראתי הרבה בימים אלה על נסארה, קריון היקר: שאלה

  

האם הם עובדים עם הקבוצה ?  ההתעלותמה תפקידם בתהליך? "wingmakers"מי הם ה, קריון היקר: שאלה

  ?שלך

  

חוקים וארגונים חדשים רבים אשר כוונתם לשקף את , זה זמן על כדור הארץ שבו יהיו מערכות: תשובה

הנה כמה . עליכם להחליט בעצמכם אם זה נכון עבורכם, בעת שאתם בוחנים אותם. המודעות החדשה הנבנית

  :קווים מנחים

  

  ?האם הן מקדמות את הפרט או את הקבוצה? דולות ביותר של המערכתמהי הכוונה או המטרה הג )1(

 .זוהי תערובת של הישן והחדש ואינה הולמת, אם כן? האם היא פוליטית או משויכת לדעה קדומה )2(

משפחת האלוהים היא בעלת . זוהי שיטת האנרגיה הישנה? האם היא מבקשת מכם להפוך לחברים )3(

 .נצחיתמובנת ו, חברות מובנית שהיא רוחנית

אבל האם , גם עובדי אור חייבים להרוויח למחייתם. בחנו זאת? האם יש מבנה כספי או שיווקי בסיסי )4(

התרחקו מארגונים כלשהם המבקשים מכם ללכת ? זה מרחיק לכת מכך ומחייב את השקעתכם

 .חי או מת, בעקבות אדם אחר

  

  ?שים את עבודת האור שלכםהאם אתם באמת זקוקים לארגון בחייכם כדי להג... שאלו את עצמכם

  

ישויות אור אחרות מהממלכות הגבוהות " לתקשר"מאז שאנו יכולים : שאלתי היא זו, קריון היקר: שאלה

כפי שאתה " אלוהים"אם אנו ? את הבורא, את אלוהים" לתקשר"האם משמעות הדבר שאנו יכולים גם , ביותר

דומה שאנו אכן מדברים ? הובים הפנימיים שלנואת המלאכים הז? אומר האם אנו מתקשרים אפוא את עצמנו

  ?האם זה הגיוני? יכולות להיות לא משוחדות" מקבלים"אבל איך התשובות שאנו . אל עצמנו

  

התקשור הטוב . כן: התשובה היא, ראשית. כל זה הגיוני כאשר אתה מבין מה אתה מנסה לעשות: תשובה

 העצמי הגבוה –יות מהמקור האלוהי הקרוב ביותר ביותר על הפלנטה הוא כאשר אתה מקבל תשובות אלוה

כפי , ככלות הכל. רבים מתקשרים את העצמיים הגבוהים שלהם ומגלים שם מידע משמעותי מאוד. שלך

  .זה אלוהים, שהזכרת
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הכלי החדש שהוצב . זה מה שלימדנו כל העת. השאלה בנוגע להיות התשובות משוחדות היא האתגר האמיתי

זה גשר המאפשר לכם לצאת . א שמאפשר לכם לבנות גשר בין הדואליות והאלוהיבאנרגיה החדשה הו

שהבאנו לכם לפני " שתל הנייטרלי"זה הבסיס ל. וזה הכל בתוככם, מהדואליות ולהיכנס לחכמת האלוהים

  !השתלת הכוונה שלכם לסלק את הדעה הקדומה של הדואליות... שנים

  

דומה יהיה שמצאתם , בתהליך. ולתקשר את עצמכם, הפנימילכן אתם מוזמנים בהחלט למצוא את האלוהי 

זו התפיסה כאשר אתם יוצאים אל מחוץ לממד . אפילו בעל שם אחר, מלאך נפלא הנמצא מחוץ לעצמכם

והיא מוכנה לתת לכם , הישות היא אתם, במקום זה. דעה קדומה וחשיבה ליניארית, יחידותהמתאפיין ב

  .תשובות

  

  !וצאים חכמה עבור עצמם על ידי תקשור עצמםמבורכים הם בני האדם המ

  

אם . יש לי כמה שאלות בנוגע לשתל הנייטרלי, אני מברזיל וקראתי כמה מהספרים שלך, קריון היקר: שאלה

היא אינה , כפי שאני מבינה(כאשר אנו מנטרלים קרמה זו , באנו לכאן עם קרמה אותה יש לחיות ולנקות

  ?האם עדיין יהיה עלינו לנקות קרמה זו? ר שנעזובמה יקרה לאח, )משתנה אלא מנוטרלת

  

מה יקרה לאנשים שיש להם קרמה שעליהם לנקות יחד , אם אנו מנטרלים את הקרמה: שאלה נוספת היא

או ערכנו חוזה לפני , בטוח שהסכמנו. יש לי בן ובת שיש להם בברור קרמה לחוות ולנקות עמי, לדוגמה? אתנו

  ?מה יקרה לשלהם, אם אני אנטרל את שלי. שבאנו לכאן לחיות קרמה זו

  

: כאשר מישהו אומר. מה פשוט ובסיסי מאוד-שוב בחרת להתייחס באופן אינטלקטואלי לדבר, יקירה: תשובה

  ?האם את פותחת בחקירה, "אני אוהב אותך"

  

הוא . זהו כלי של הרוח שניתן לכם לשימוש אם תרצו". רשות לנטרל את העבר"השתל הנייטרלי הוא : הקשיבו

שתוכננו לבצע משימת אנרגיה ישנה של , ממדי שלכם-א הבין"משנה לחלוטין את החלקים והפיסות של הדנ

יש . מתחיל תהליך שהוא עוצמתי ושונה עבור כל אדם ואדם, כאשר הוא מתבקש. קרמה) עיבוד(פתירה 

להם יש קרמה אחרים . הקרמה מטוהרת ברגע שביקשתם להשתנות באופן אישי. שמרגישים בו ויש שלא

אבל אנו לימדנו במשך העשור האחרון שאתם , "נכון"ייתכן שאתם סבורים שאין זה . אתכם משתנים גם הם

אמרנו לכם שאם תשחקו . הוא משנה את האנרגיה סביבכם. דבר שאתם עושים בעצמכם אינו יחיד". קבוצה"

גם אתם תפסיקו להגיע , יםלאחר כמה פעמ, טניס דרך קבע עם שותף ויום אחד השותף לא יגיע למשחק

  !למגרש הטניס

  

אלה שהייתה להם קרמה אתכם , אם תנקו את שלכם. אך היא אכן עובדת כפי שאמרנו, הקרמה מורכבת

כאשר אתם . תסייעו גם לפלנטה, הכל חלק ממערכת גדולה הגורסת שאם תסייעו לעצכם. יושפעו גם כן

ברגע שאתם משנים את .  חייבים לחיות מחדש הכלשאתם" כלל"אין . היא אינה חוזרת, עוזבים וחוזרים

  .התכונות הללו שייכות לנשמתכם ומהוות חלק מהרשומות האקשיות, א הרוחני שלכם"הדנ

  

נטיות . יש לכם רק פוטנציאלים כאשר אתם באים להתנסות הארצית.אין גורל רק נטייה מוקדמת: זכרו זאת

התחילו להתרגל לרעיון ! נות שם מתחננות לשינויהן שוכ. מוקדמות אלה קשורות למה שעשיתם ולמדתם

המבחן שלכם הוא . החי באמונה הולמת אך מוטעית שאינו בשליטה, שאתם מלאך המתוכנת באופן דינמי
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מתוך (השתל הנייטרלי הוא אחד מהכלים הראשונים . אתם יכולים לשנות בחייכם, ללמוד שכל שאתם רוצים

  .א שלכם"שירות על החלקים הרוחניים של הדנהמשפיעים י, עליהם סיפרנו לכם) רבים

  

אפילו כינו אותו , רבים מהמנהיגים המטפיזיים הידועים שלכם נרתעו ממנו, כאשר הדבר הוצג לראשונה

הקרמה היא . אבל אין זה כך". לחיות את הקרמה שלכם"הדעה הקדומה שלהם הייתה שאתם נועדתם . מרושע

 בעיניכם שאלוהים יגרום לכם לבוא לכדור הארץ ללא כל בחירה האם הגיוני. וזה הכל, אנרגיה התחלתית

  .חשבו על זה. אתם תהיו עבדים לעבר? בנוגע לחייכם

  

, בתוחלת החיים שלכם, בשלום שלכם, במערכות היחסים האוהבות שלכם,  בבריאותכם–אתם שולטים בכל 

לעולם לא תגשרו על הפער , ריםאם אתם רוצים להאמין לדברים אח. אפילו באנרגיה של העבר שלכם... וכן

  .ממדית הניתנת לכם עכשיו-לבין האנרגיה הבין) הממד הרביעי(שבין המקום בו אתם נמצאים עכשיו 

  

  .חלק מאלוהים וחלק מהתכנית הגדולה של היקום, אתם בני אדם עוצמתיים ובעלי יכולת

  

  ?הם העצמיים הגבוהים שלנו" תכםיראו כמו"אשר , האם המבקרים שסופר לנו על בואם הקרוב, קריון: שאלה

  

אל תופתעו אם יום אחד החוצנים : "אמרנו לכם, בדיונים האחרונים שלנו בנוגע לחוצנים באופן כללי: תשובה

שהם חלק , זוהי התייחסות לפליאדיאנים!" שמבקרים אתכם יצאו מהחלליות שלהם ויראו בדיוק כמותכם

כאשר . אבל הפוטנציאל קיים שאתם אכן תפגשו בהם, עבורם" מתוכננת"אין הגעה . מזרעי הביולוגיה שלכם

  .שתחגגו את התשובה שהם יתנו, אנו מקווים. יהיו תהיות מדוע הם דומים לכם כל כך, תפגשו בהם

  

היא . אני אוהבת מוזיקה יותר מכל דבר שאנו בני האדם יצרנו על כוכב הבחירה החופשית, קריון היקר: שאלה

, שכן היא צורת אמנות הנעה בזמן, אני אוהבת אותה.  אחרים ובעיקר עם הביתעם, מחברת אותי עם עצמי

הייתי מאוד רוצה ? האם יש מוזיקה, בצד הצעיף שלכם, מעבר לפלנטה הזאת. אך מורגשת מאוד, נראית-בלתי

  .להמשיך להאזין למוזיקה לאחר החיים האלה

  

בצד ! זהו היבט אלוהי של אלוהים? לפקפק בכךכיצד תוכלי . יש מוזיקה בצד הצעיף שלי, יקירה, כן: תשובה

זו הסיבה מדוע רבים מכם מייחסים חוויות . היא מדהימה" המוזיקה"ו, אתם תמיד חלק מהמקהלה, שלי

-והוא בין, זהו חיבור של היקום. המוזיקה מרגשת גם את אלה שאינם מאמינים באלוהים. רוחניות למוזיקה

  !              רגיהטונים ורטטים בוראים אנ. ממדי בטבעו

  

 הלכתי בעקבות ההשראה שלי ועברתי לתאילנד מתוך כוונה לברוא קהילה 2002בשנת , קריון היקר: שאלה

יש לי , עכשיו אין לי עבודה. גרם לכך שהקהילה לא התגשמה) האנרגיה(שינוי בכיוון , 2002באוגוסט ). של אור(

ודומה שכלי , הביטחון העצמי שלי נמוך.  כיף ובית משליאין לי, אין לי ידידים, אין לי בן זוג, מעט כסף

  .        ההגשמה שלי לא עובדים

                   

, הניסיון שלך זוכה לכבוד ונראה טהור. כל הניסיונות לברוא קהילות מסוג זה ייכשלו באנרגיה החדשה: תשובה

את מבודדת את , השותפים בדעותיהםאם תבראי קהילה של בני אדם . אבל עכשיו את חייבת להתחיל להבין

לא בתוך קופסה כך שיוכל למשוך אור נוסף ולחיות , האור דרוש היכן שיש חשכה. אורם משאר כדור הארץ

  . עמו
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את תקבלי . מלאה בעוצמה של מגדלורים רבים, בראי קהילה בתוך עצמך שהיא אדירה וזוהרת, במקום זאת

ות יתאחדו יחד במסגרת מערכת אינדיבידואלית כדי לסייע שלך כאשר אלה בעלי דעות דומ" הקהילה"את 

ואין כל בעיה עם מה , את אהובה. ואז לכו וחיו בנפרד כפי שקובע הסנכרון, תכננו, תיפגשו. לכדור הארץ

רבים מהדברים אליהם את , כאשר תעשי כן. אבל כעת הגיע הזמן להפנות את מאמצייך פנימה. שעשית

  . לאטמשתוקקת יתחילו לברוא עצמם

  

או עד כמה אני , אין זה משנה מה אני עושה. חשתי כאילו ענן שחור אופף אותי כל חיי, קריון היקר: שאלה

אני רוצה לשנות את . ולא מצליחה לצאת מהם, דומה שאני מתרוצצת במעגלים, מנסה לברוא שינוי בחיי

ל לומר לי בבקשה מהו הדבר האם תוכ. אבל ככל הנראה אני עושה משהו שלא כהלכה, מסלול המציאות שלי

  ? הנכון שיש לעשות

  

אני תובעת לעצמי . והאידיאל העיקרי שלי הוא חופש מאחרים ומעצמי, אני עובדת אור, קריון היקר: שאלה

  ?ידיד יקר, היכן אני טועה. אבל דומה שדבר אינו עובד בחיי, את עוצמת ההגשמה שלי בכל יום

  

אך , רבים מכם נולדו על הפלנטה הזאת עם אנרגיה גבוהה". לעשות"ט הגיע הזמן להפסיק לנסות ופשו: תשובה

רבים מכם נמצאים במצב זה כדי שכאשר . דבר לא עובד בתרחיש זה. במסגרת הרטט הנמוך של כדור הארץ

אתם תראו אותה . אתם תזהו אותה ותנשמו נשימת רווחה, האנרגיה החדשה תתחיל להראות את פניה

אזי לעולם לא תגשימו במסגרת האנרגיה , אולם אם אתם חשים שאין תקווה.  עמהותתחילו לעבוד, "שלכם"כ

  .לה המתנתם

  

לכן התחילו בכך שתבראו גישה . אינכם יכולים לברוא אדם שליו בגוף של מישהו המשוכנע שהוא חסר תועלת

 סביבכם אין זה משנה מה קורה. הצהירו שאתם חופשיים מקללת תקופת החיים הזאת. של אדם בעל תועלת

התחילו לברוא את המציאות החדשה שלכם על ידי כך שתצהירו באוזני , או מה אתם חשים שלא מתרחש

שכן דומה , זה עשוי להיראות קומי בעיניכם. ושאתם שלמים כעת" הגעתם"הרוח והאנרגיה של כדור הארץ ש

האנייה הענקית . טיותאבל זרע התכנון יאפשר לכם להתחיל לנוע באי. שהמציאות הישנה שסביבכם תקועה

ואין זה משנה כמה גדולים הפכו , שדומה שהייתה תקועה בבוץ במשך שנים תתקשה לשחרר את עצמה

  !ראו כיצד תשוט, אך ברגע שהיא תשוחרר. המנועים להיות

  

בשנה . תמיד הייתי מסוגלת להרגיש ברגשות האנשים ולהתקשר אליהם ברמה רגשית, קריון היקר: שאלה

 –אני יודעת שצמחתי מאוד כאדם . אבל לאט כל זה נעלם,  לראות אנרגיות וישויות שונותשעברה התחלתי

  ? האם תוכל לעזור לי להבין מדוע התפוגגו מתנות אלה. רגשית ומנטלית, מבחינה רוחנית

  

שלך היו קשורות למטפורה של תחנת " המתנות. "את חווה את מה שעובדי אור רבים כבר מכירים! כן: תשובה

אלה . היא שינתה את התדר השידור שלה לתדר חדש וגבוה יותר, כאשר תחנה זו התחדשה. ו הישנההרדי

אלה המחפשים תחנה חדשה ותדר חדש ימצאו . לתחנה הישנה לא ימצאו שם הרבה" התכוונן"הממשיכים ל

  !עוצמה מחודשת ומוגברת

  

שני את טכניקות המדיטציה . י חדשהתחילי בכך שתנסי נתיב רוחנ? איך. לכן התחילי לחפש אחר תחנה חדשה

אינך מגששת כאן . התחילי לבקש מהרוח שתדריך אותך למצוא את האנרגיה החדשה. השליכי הליכים. שלך

אמור לי מה , אלוהים יקר: "תמיד יש תגובה למי שמבקש. תהיה תגובה, כאשר תתחילי בתהליך הזה. באפלה

  ".עליי לדעת
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שתהיה התשובה " חושבת"השליכי דעות קדומות של מה שאת . חפשי אחר תשובות בדרכים לא צפויות

הניחי לאנרגיה לזרום אליך בדרכים . שצריכה להיות התשובה במציאות שלך" חושבת"או מה שאת , מאלוהים

  !  להן לא ציפית מעולם

  

קראתי ספר של קריון שאמר ? אילו השפעות היו למדע הבדיוני על העלאת המודעות, קריון היקר: שאלה

  .נשמע לי כמו מדע בדיוני... קבוצה של אנשים החלו להעלות את המודעות של הפלנטה, שלפני חמישים שנים

  

כאן עליך לדעת שמדע בדיוני . אמרנו לכם דברים רבים שהמוזרות של היום היא המציאות של מחר: תשובה

  ?נכון, אבל אתה כבר יודע את זה! רב הוא חומר מתוקשר

  

היא נעים /או האם הוא? האם האדם המבוגר עדיין בפנים? מבוגר הרוצה להשתנותמה קורה לאדם : שאלה

אני רוצה לשמור את הדברים . אבל גם השגתי הרבה סיפוק, עשיתי טעויות כה רבות בחיי? למישור חדש

אבל אני רוצה גם לנקות את טעויות העבר שלי ולהפוך לאדם שמרגיש רצוי , הטובים שעשיתי או השגתי

  ?מה יקרה לחלקים הטובים שאני רוצה לשמר, אם אשתנה. ערך-ובעל

  

? לא מצאתי דבר, מהי המשמעות של העובדה שלאחר מאמצים רבים מאוד למצוא עבודה, קריון היקר: שאלה

האם . אבל לפעמים אני מפקפקת בעצמי, ואני רוצה לשנות את חיי עבור ילדי, התמקדתי בלבי לסייע לעולם

  ?יש לי מקום בעולם הזה

  

הזולגים לתוך ) עצמי-המתקשרים ישירות לערך(אני חווה קשיים בהקשר לעבר שלי , קריון היקר ביותר: שאלה

ואיני מסוגלת לראות היכן אני או להיכן אני , ההווה שלי עד כדי כך שאני חשה שאני לכודה בתוך טורנדו

פעם אמרת שלא כל מי , שהלמע. אני כה מבולבלת שאני מרגישה שאיני יכולה לנוע קדימה. הולכת מכאן

  .אני מרגישה שאני נכשלת, ובאמת, שבוחר בהתעלות יצליח

  

אתם נולדתם באנרגיה על הפלנטה הזאת . שנושא בסיסי מכביד עליהם, אם לא רובכם, ישנם רבים: תשובה

הוסיפו לזה את המנהיגים הדתיים שלכם שאמרו לכם שאינכם ". הערך העצמי"שלא הייתה מאוזנת בנושא 

, שלב-אחר-התייחסתי לנושא זה שלב. והוא משפיע על רובכם במידה רבה, זה הר שיש לטפס עליו! וייםרא

. ואני חושב שאתם יודעים זאת, הגיע הזמן. והצעתי לכם מסר זה כדי שתוכלו לצאת מבור חוסר הערך העצמי

  ".הכל על ערך עצמי"קראו בבקשה את המסר שהצעתי 

  

מכיוון !) ורוחניים(אותנו להתנכר להשתוקקות לדברים חומריים התורות המיסטיות דחפו : שאלה

במשותף -כעת אתה מלמד אותנו לברוא. שהשתוקקות זו לעולם לא תרשה להכרה לנוח ולעצמי האמיתי לזהור

אם ? האם זה לא ילבה את האש של ההכרה הצמאה תמיד וירחיק אותנו מהמרכז הפנימי. את כל שאנו רוצים

כיצד יפיק תועלת . תאוות הבצע שלו רק תתעצם עוד יותר,  גדולה ויפה מתוך תאוות בצעמישהו בורא מכונית

הכמות של מה שאנו רוצים היא , לדעתי? כיצד מתקשר השפע לאושר, ובכל מקרה? רוחנית מפעולה זו

  .  שגורמת לנו להיות מאושרים או אומללים

  

כולל מכונית גדולה או " מה שאתם רוציםלברוא במשותף את "המחשבות שלך עצמך הן שפירשו ש: תשובה

שזהו (המודעות המתעלה של המאסטר . קריון מעולם לא לימד זאת. תשוקה או השתוקקות לדברים חומריים

. הוא בורא ללא הרף את אהבת האלוהים בחייו. בוראת במשותף איזון רוחני) עובד האור על פי ההוראה שלנו

, בריאות, הן היו שלווה. ומעולם לא כללו דברים חומריים, תמטרות הבריאה המשותפת נמנו פעמים רבו
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עוצמת הבריאה . חיים ארוכים ודברים הדרושים במסגרת תרבות מסוימת המאפשרים קיום נוח, אושר, חכמה

אין זו הזמנה . שיש להם חכמה לדעת מה הם מבקשים, מה שניתן לצועדים בנתיב הרוחני-המשותפת היא דבר

  .לאסוף מכוניות

  

אין . אזי משרה נמצאת במסגרת הטוהר הרוחני של הבריאה המשותפת,  עליך לעבוד כדי להאכיל את ילדיךאם

אין זו תאוות בצע לברוא במשותף , אם אתה חווה בעיות במסגרת המשפחה או מערכת יחסים. זו השתוקקות

מכיוון שהדבר ,  או בצרותאלוהים אינו רוצה שתהיו עניים. הגיע הזמן להשתמש בהגיון בריא. שלווה והרמוניה

להיות תמיד . ואינו מתאים לעבודה שבאתם לעשות כאן, לא מתאים לנפלאותכם כברואי אלוהים על הפלנטה

אף מאסטר מעולם לא רצה . לא מסייע לאף אחד בשום מקום" מוד של הישרדות"וב, רעבים או חסרי בית

  .בקיום שכזה עבורכם

  

יכולים אפילו לקרוא כיצד זה עבד במסגרת ההיסטוריה של בני ישראל אתם ". הזנה"ההגדרה של שפע ניתנה כ

אתם עשויים , אם תביטו במחסן ממנו באו הדברים. הם הוזנו בכל יום במשך שנים על ידי אלוהים. במדבר

לכן שפע הוא מחסן " עכשיו"מכיוון שאנו רואים אתכם ב, כולכם כאלה! לחשוב אותם לבעלי שפע רב

  . מעולם לא הובעה כוונה להשתוקק ולברוא במשותף דברים חומריים. פחה שלכםשהוא המש, האלוהים

  

וגם לסובבים ... זה יתאים לך טוב יותר. התחל לקרוא את המסרים של קריון מתוך הבחנה וחכמה רוחניות

  .         אותך

  

י החברה האם פעולה הנחשבת שלילית על יד. הסבר בבקשה את תהליך הצבירה של קרמה שלילית: שאלה

או אפילו מבצע , משקר, אם הייתי מרמה? או האם זו הגישה שלנו שחשובה, יוצרת קרמה חשוכה כשלעצמה

האם עדיין אצור קרמה , או מתוך מטרה אצילה כלשהי) בקור רוח מוחלט, זאת אומרת(פשע בהלך רוח מנותק 

  ?שלילית

  

קופסה זו .  הכל ולהניח הכל בתוך קופסאותבני האדם רוצים לקטב, שוב. אין דבר כזה קרמה שלילית: תשובה

קרמה היא האנרגיה : ההגדרה של קרמה. לא כך הוא. נישאת אז ממקום למקום על ידי תהליך יחיד וליניארי

לחיות במקום , ודוחפת את בן האדם להתנהג בצורה מסוימת, היא מתחננת לפתרון. ההשלמה-של חוסר

ועובדת עמה , היא נוצרה באנרגיה ארצית ישנה יותר. ובת פתרוןולפגוש בני אדם מסוימים אחרים לט, מסוים

בעת שהאנושות פותרת את הקרמה , כדרך להניע את האנרגיה של הפלנטה מבחינת הרטט לכאן ולכאן

  .באמצעות בחירה חופשית מוחלטת

  

ור אתם משחררים אנרגיה ישנה ונעים לאנרגיה שבה אתם חופשיים לעז, אם אתם מנקים את הקרמה שלכם

של " גישה"אלה בעלי . והיא נדחפת על ידי כוונתכם, זוהי הבחירה החופשית שלכם. לפלנטה באמצעות אורכם

חלק . כוונה רוחנית טהורה אכן ינועו לתכונה חדשה זו של היותם בן אנוש נטול קרמה מגלגולים קודמים

) הפוטנציאל(והעתיד ההווה , ממדיים משמעותה מיזוג העבר-מתהליך זה הוא ההבנה שהפיכתכם לבין

בתוך " מערכי הוראות קרמתיות ישנות"זה אינו משאיר מקום ל" עכשיו" "העכשיו"למציאות חדשה המכונה 

  . א"הדנ

  

אז אתם , חשובים-ואז עושים את מה שנחשב בעיניכם לדברים לא, אם הייתם מנקים את הקרמה שלכם

, בריאת קרמה חדשה. בחיים אלה, ודד מידתכונות עמן תאלצו להתמ) בחירה חופשית(מציבים על עצמכם 

שאלות מסוג זה הן תוצאה של אלה , שוב. אינה נעשית עוד, מהסוג העובר מתקופת חיים לתקופת חיים
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האם אתם . ספרתית היא שטות-לנסות לנתח את אלוהים במסגרת מציאות חד. הרוצים לנתח את אלוהים

  ?למחשבה מלאכיתהאם אתם יכולים לקבוע כללים ? יכולים לנתח אהבה

  

רבים משתמשים במכונות של כדור הארץ כדי להגיע ". אופן בו עובדים הדברים"הגיע הזמן לתפוס כל זאת כ

, אילו היה עליהם לעשות זאת. ממקום למקום ללא הבנה שלמה ומוחלטת של החלקים הפועלים של המכניזם

אך תמיד . ורבים מעולם לא היו מבינים, הם היו נתקעים לנצח בלימוד! אף אחד לא היה מגיע לשום מקום

אם הם אינם יכולים להבין . ישנם אלה שחשים שהכל חייב להיות מובן במסגרת הממד הרביעי כדי לנוע הלאה

  . פחד זה יחזיק אותם במקום אחד כל חייהם. הם מפחדים ממנו, מה-דבר

  

לעולם . מיסטיים ותמיד אתכם, יםהגיע הזמן שתבינו לגמרי את העיקרון שהמנגנונים של אלוהים הם יפהפי

והמערכת אוהבת , הכל ידוע. לאלוהים" ידוע"ולעולם אינכם צריכים לתהות אם דבר זה או אחר , אינכם לבד

  .השתמשו במערכת כדי לנוע למקום אחר... עכשיו. וחכמה

  

  .תודה לך? האם אפשרי לבקר מחדש מישהו בשנים מוקדמות יותר בעת השינה, קריון היקר: שאלה

  

חלומות מסוג מסוים הם חלון לנשמתכם . אלא בחיים מוקדמים יותר, לא רק בשנים מוקדמות יותר: תשובה

זה מה שהופך אותם . ממדיים ולא ניתן להתייחס אליהם לאחר ההתעוררות-חלומות הם בין. על כדור הארץ

  .ר מכפי שאתה חושביות? האם זה היה  אמיתי? מה הרגשת? האם ביקרת את קרובך המת. לנפלאים כל כך

  

  ?ומה מטרת המרד של לוציפר, מי הוא לוציפר, קריון היקר: שאלה

  

אלה . ומעולם לא היה לוציפר אמיתי, "השטן"אבל אין דבר כזה , אנו יודעים זה יאכזב ויכעיס רבים: תשובה

 הארץ האנרגיה החשוכה ביותר על כדור. היו סיפורים מטפוריים שמטרתם לסייע לכם להבין את עצמכם

אפילו הסיפור המטפורי הנוסף של אדם וחוה היה צריך לתת . נובעת מבן האדם כתוצאה מבחירה חופשית

לכך מסוגלת . בחירה חופשית משמעותה שבן האדם יכול לבחור בחשכה אפילו בגן האור. לכם את המידע הזה

  ".הדואליות"

  

עדיין יש לכם בחירה חופשית לחשוב , כםלאלה שאינם מאמינים והיו מעדיפים לחשוב שיש מי שרוצה בנשמת

מכיוון שאתם מבססים , אבל היא גם תמנע מכם לראות את נפלאותכם במסגרת אהבת האלוהים. כרצונכם

  .אנו נתנו דיון מלא בחושך ובאור כמה פעמים. את המציאות שלכם בפחד מפני ישויות אפלות

  

  .ךראו את הדיון האחרון של קריון באור ובחוש: הערת העורך

  

א "איזה תפקיד ממלא הדנ. א ולשינויים שאנו עוברים"אתה הצגת מידע רב בנוגע לדנ, קריון היקר: שאלה

המדע ? מדוע הוא שם? מה הוא באמת עושה? בהתפתחות שלנו ובעבר ובעתיד שלנו,  באדםמיטוכונדריה

דומה שכולנו קשורים .  שנים250,000-א הזה עד למוצא שלנו באפריקה המערבית לפני כ"איתר את שורשי הדנ

  ? האם זה סימן למורשת שלנו כבני אדם. לאדם וחוה ממשיים

  

זוהי אנרגיה ). בדוגמה שלך(הם הגיעו רק מחוה , וזכרו. א המיטוכונדרי טמונים זרעי הכוכב"בתוך הדנ: תשובה

מיתית זוהי הממשות של המורשת הביולוגית הא. במקום זה תמצאו את התכונות של הפליאדיאנים. נשית

  .היה עליכם להתפתח, במקרה שלכם. כמו כן אין זה נדיר ביקום שצורת חיים אחת תסייע לאחרת. שלכם
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ם אד-דמוישאלו את האנתרופולוגים שלכם מדוע בהתפתחות , אם אתם חושבים שזו שטות ומדע בדיוני

צורות רבות , רץכמו כל צורת החיים על כדור הא. היו סוגים רבים של בני אדם על הפלנטה, המוקדמים

במקרה של , אולם. סוגים רבים של בעלי חיים... אתם יכולים לראות את תוצאות הגיוון הזה סביבכם. פותחו

  .בני האדם רק אחד התפתח

  

  ]הומור של קריון! [איזו מקריות

  

לנו פעם היו לזן ש. " נשאלה שאלה זו בדיוק2000 מחודש ינואר Scientific Americanבמגזין : הערת העורך

  "?מדוע. רק אנחנו נשארנו.  בני דודים15לפחות 

  

מהן התכונות השונות של ? וכוח המשיכה, המגנטיות, הזמן, החלל, מהו בדיוק האור, קריון היקר: שאלה

  ?האור

  

באילו חלקים של ? מה ייחודי בנוגע לחלק של ספקטרום האור שבני אדם יכולים לראות, קריון היקר: שאלה

האם יש ? ישויות וחלקים של הצד האחר של הצעיף, ממדית-למדוד אנרגיה בין/ן לראותספקטרום האור נית

  ?וכיצד ניתן לפתח מיומנות זו, לבני האדם את היכולת לראות בטבעיות חלקים אחרים של ספקטרום האור

  

ל בתוך כל השאלות נמצאים הסודות של החל. איננו מתכוונים להתחמק במתן תשובות אלה, יקירים: תשובה

על ידי " נחשב"וכן גם את מה ש, אנו נגיש רק את מה שהולם ודרוש. ומקור החיים עצמו, ממדיים-והזמן הבין

.                                                      וכך גם בהתפתחות המדע, זוהי פלנטת הבחירה החופשית. בני אדם אחרים על הפלנטה

       

עקרון ) 2(, קביעות מהירות האור) 1: ( תיאוריית היחסות מבוססת על שלוש הנחות,קריון היקר: שאלה

  ?מה עליי לחשוב על ההנחות הללו. יחסיות הזמן) 3(-ו, היחסיות

  

, הכל אכן יחסי) 2. (היא אינה קבועה ביקום. זמן-זמן למסגרת-מהירות האור משתנה ממסגרת) 1: (תשובה

הזמן יהיה יחסי למה שתהיה ) 3. (ללים הם ייחודיים לכל מציאותאבל הכ, וכך אומרת התיאוריה, אולם

לכן אתם יכולים להביט אל היקום ולראות . מהירות האור במסגרת מבנה של מציאות שאותו הוא מייצג

אם . מכיוון שהן ההתחלה להסבר כיצד דבר אינו ניצב לבדו, יש לחגוג הנחות אלה". אפשרית-פיזיקה בלתי"

  .כך גם עם כל בן אדם על הפלנטה. וא משנה את המציאות כולהה, דבר אחד משתנה

  

אתה אומר שבעבר נתת לנו מידע בנוגע לנוסחה למרחק של , 348בעמוד , בספר השביעי, קריון היקר: שאלה

פתח "האם התחברות לשבכה כדי לברוא ? האם תוכל לחזור על נוסחה זו בבקשה. מרכיבי האלקטרון מהגרעין

  ?ומטית פתח שניבוראת אוט" קטנטן

  

! מוצגת בספר השמיני, המתייחסת לעבר, אולי יראה לך מוזר שההתייחסות מהספר השביעי): מלי(תשובה 

, "שעשה"לעתים קרובות הוא מספר על משהו ! אבל זו דרכו של קריון כאשר אנו מדברים על דברים ליניאריים

אין זו נוסחה ". לעבור את הסמן" של 150את דף נסה . אני פשוט צוחק. ואני יודע היטב שזה יגיע מאוחר יותר

מגנטיות וכוח , לכאורה היחס של התכונות בין מסה. APDכמו דיון בנוסחה ובגילוי של , כפי שאנו חושבים

לא היה מידע בנוגע . זה מידע ישיר שהחלל שבין הגרעין והאלקטרון משתנה. משיכה משתנה עם הגודל
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שזו הנחה הגיונית בהתחשב במה שקריון אמר לנו על הדרך בה גרסת אבל אני חושב , לבריאת פתח קטנטן

  . בדיונים על השבכה הקוסמית, המקרו עובדת

  

מבלי ) אל הציבור(החוצה ) את התקשורים(איך נוכל להפיץ . אנרגיה נפלאים/יש כל כך הרבה מידע: שאלה

אז כיצד נוכל להגיע אל , נו רצוייםאני מבין שאיננו רוצים להפריע היכן שאינ? לפגוע באלה שאינם מאמינים

  ?בעלי המוחות התוהים וללמדם

  

כל אדם הנמצא במצב חיפוש יכול למצוא את . אך אין זה כך, אתה עשוי לחוש שהמידע מוסתר: תשובה

אחת מההבטחות של אלוהים היא . אפילו בכפר הנידח ביותר על הפלנטה, קיים מנגנון רוחני לשם כך. האמת

אל תחשוש שמא . מפגשים או האינטרנט, קלטות, לפעמים זה יהיה בלי ספרים. את האמתשהמחפשים ימצאו 

אל תדאג בקשר לפגיעה , כמו כן. התקשורים שלהם טובים לא פחות. הם לא ימצאו את התקשורים של קריון

  .האחרים יכובדו בשתיקתם. רק אלה המבקשים את המידע יושפעו. באחרים

  

האם זו תהיה תמיד ? האם נעשה זאת שוב? האם עשינו זאת ביקומים אחרים, מכיוון שאנו נצחיים: שאלה

מדוע ? ומהי המטרה של כל זה? שיש להם משימות אחרות, במקום כלשהו, האם ישנם אחרים? המטרה שלנו

  ?מה שאנו באופן טבעי לנצח" נהיה"מדוע שלא פשוט ? אנו עושים זאת בכלל

  

אמרנו לכם בעבר שדבר ? הדרך בה זה עובד. לברוא יקומים חדשים? המטרה. אתם מצטיינים בכך. כן: תשובה

, קשה לתאר לכם מה עשיתם בעבר. ואתם עושים זאת בתשוקה ואתם עושים זאת תמיד, דגול אתם עושים

שאתם בוראים ללא הרף במשך העידנים של מה שאתם מכנים " העכשיו"הכל מתאים לתשבץ . כאשר אין עבר

  .ובוטחים שהוא שבפנים, דם המודים שיש יותר מאשר המציאות שלהםמבורכים בני הא. בשם זמן

  

,  לדוגמה–ויש לי שאלה בנוגע לאנרגיה זו ולאנרגיות ישנות אחרות , אני מאסטר ברייקי, קריון היקר: שאלה

כאשר אני ? EMFהאם הן מוחלפות על ידי ? האם אנרגיות אלה משתנות בימים אלה. הרונה הקלטית

  ?האם זה לא אותו הדבר, נרגיה קדושה חיהמשתמש ברייקי כא

  

הרבה מהמודלים הישנים יותר נכנסים רק עתה לתוך שחקני הריפוי : תקשרנו מידע זה פעמים רבות: תשובה

זה ? כיצד תוכל לדעת אם התהליך הוא אנרגיה ישנה או חדשה. רייקי הוא אחד מהם. העיקריים שעל הפלנטה

, אם התשובה לשאלות האלה היא חיובית? גבר במסגרת התרגול שלךהאם זה מת? האם זה עדיין עובד! קל

אזי אין הוא מתאים עוד לאנרגיה , אם זה פשוט לא עובד יותר. קיימא ויש להמשיכו-אזי תהליך זה הוא בר

זהו כלי חדש ויפה נוסף , הוא אינו מחליף דבר, אולם.  הוא כלי חדש ויפהפהEMF. שבראתם על הפלנטה

  .עובד האורלארגז הכלים של 

  

קראתי שדפוסי . תבלהיטוהסתיו הזה גיליתי את סדרת הספרים של קריון וקראתי אותם , קריון היקר: שאלה

עכשיו . שעברו ככל שהתבגרתי פיזית, סבלתי מנדודי שינה, כנערה. השינה עשויים להשתנות באנרגיה החדשה

אף על פי , שמונעת ממני להירגע, ות בגופיבמתיח, דומה שאני מבחינה ברטט מעודן.  דומה שהם חזרו48בגיל 

אפילו לאחר שלקחתי , אני דואגת מכיוון שאני מצליחה להירגע רק עם כוס יין. שעיני ומוחי עייפים מספיק

  . ואני מאשימה את שינויי ההורמונים, זה נמשך כבר כמה חודשים. כדור שינה
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הנה ! שון כאשר מחדשים את חדר השינהקשה לי. את ורבים מתמודדים עם אותו הדבר, יקירה: תשובה

התשובה ? את חושבת שאת צריכה כמות מסוימת כדי להתקיים. אל תכעסי כשאינך יכולה לישון: התשובה

  .את יודעת, זו רק אנרגיה! אבל הרוח יכולה לתת לך שווה ערך, היא כן

  

 שהאנרגיה של – יכולה לישון שאת רוטטת כל כך שאינך, הודי לאלוהים עבורו, שינה-ברגע חסר) 1: (נסי זאת

בקשי מהרוח לתת לך את האנרגיה הדרושה אותה היית ) 2. (א משתנה כל כך שהשינה אינה מגיעה"הדנ

את תקבלי שווה ערך לשבע . אז עשי הסכם עם אלוהים, אם דרושות לך שבע שעות שינה. מקבלת אילו ישנת

בטיחי פשוט לשכב שם ולחייך ולא להתרגז או ואת ת) בממד הרביעי(גם אם לא תשני ) מהרוח(שעות שינה 

  !לחוש מתוסכלת בזמן שהם עובדים עליך

  

אז ראי כיצד . נוחי וחגגי. אל תקראי או תעסיקי את עצמך. או לעשות סידורים, אל תקומי לנקות. נוחי

ב לא חזרי על כך לעתים קרובות עד ששו. ביום המחרת תהיה לך יותר אנרגיה מכפי שציפית. התהליך מתהפך

  ? בערך בזמן שתתחילי להתרגל לכל התרחיש. תהיי מוטרדת מכך שאת לא ישנה כפי שישנת בעבר
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        ממדיממדיממדיממדי----היקום הביןהיקום הביןהיקום הביןהיקום הבין

  תקשור חי מאת קריון

  באמצעות לי קרול

  רזי'ניו ג, רפורד' באיסט ראת2003,  לנובמבר15-הוגש ב

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

  

  . מהשירות המגנטיאני קריון, יקירים, ברכות

  

אתם משתתפים , ]על כדור הארץ[כאשר אינכם נמצאים כאן . אלוהים אינו ליניארי וגם אתם אינכם ליניאריים

אך הוא מעולם לא היה כה חשוב כפי , מידע זה ניתן לכם מזה שנים. ממדי המכונה אלוהים-בכוח החיים הבין

  .שהוא היום

  

היא חלק מהפמליה שבאה לכאן ]. מתייחס לסמינר שנמשך כל היום[האנרגיה של קריון הייתה כאן כל היום 

הוא לא היה ידוע כדבר . הפוטנציאל של ביקורכם היה ידוע? אתם יודעים, גם הרוח כזו. שלושה ימים לפניכם

ממש כפי ... כחלק מהבחירה החופשית שלכם, אלא כפוטנציאל שבו נתתם רשות ליום זה, שנקבע מראש

  .ה חופשית לקרוא או שלא לקרואשלקורא יש כעת בחיר

  

אלה מכם שהגיעו אחר כך גם בואם נחגג . בואכם נחגג ובורך כאשר הגעתם, כפי שהזכרתי מוקדם יותר הבוקר

אולי הקוראים יודעים ברגע זה על השינויים המתרחשים . וכמה לא, כמה מכם חשו זאת בעוצמה. ובורך

תם רוצים להשתתף באירוע המציין את האלוהות שלכם המידה בה א. זהו הבסיס לבחירה החופשית? סביבם

  .תלויה בכם

  

, אתם רוצים שהם יקראו ספר זה או אחר". שהיו יכולים להיות עובדי אור נהדרים"רבים מכם מכירים אחרים 

אם ניתן , הרוחניות ומעולם לא שואפים לפתוח את המנעול הרוחני" נשארים בשולי"אבל כל חייהם הם רק 

יש כבוד . אולם יש הולמות בדברים אלה, הם נשארים ברקע. ולעטות את גלימת עובד האור, להתבטא כך

אין גם כלל הגורס שעליכם . אמרנו לכם גם שאין כל שיפוט מצד המשפחה בדברים אלה. וטקס ורצון חופשי

לק זה ח! גם כן, כמה מהם רוחניים מאוד. זו בחירתם שלהם בפעם הזאת. לאלץ אותם לפתוח את המנעול

  ?שאתם רואים את הענק בגוף הקטן ורוצים שהם יוכלו לראות מה אתם עושים... נכון, מהתסכול שלכם

  

אם בחרתם לפתוח . והצעידה בחיים אנושיים אלה אינה משימה קלה, כל אחד מכם כאן עושה את העבודה

 –סלעים באור מאירים את ה, מטפורית, אתם מצאתם את עצמכם, "מגדל אור"את המנעול הרוחני ולהיות 

. משתוקקים שיהיה להם את אותו האור שיש לכם, להתמודד עם אתגרים, מסייעים לאחרים למצוא את דרכם

  .כך יש לכם חמלה רבה יותר לסובבים אתכם, ככל שאורכם מאיר יותר

  

אלוהים מכיר . "אתם חלק מהשלם".  באופן שלם ומוחלט–אלוהים מכיר את כולכם "כל זאת כדי לומר ש

המשפט . לא היה אלוהים, אילו לא הייתם קיימים". אתם מכירים אתכם"משמעותו האמיתית היא , "אתכם

קשה . ממדי המצהיר על האלוהות שלכם-זהו משפט בין. מעגלי בהגיונו לכאורה" אני הנני הוא שאני הנני"

האדם תמיד יפרידו בני . שכן הוא ניתן במציאות שאינכם לומדים או חיים בה, להסבירו בכל שפה על הפלנטה

הבדיחה כאן היא שהדבר דומה לבני אדם המחליטים . מכיוון שזה חלק מהדואליות, את עצמם מאלוהים

  . מכיוון שהם אינם מסוגלים לראותן, שהמחשבות שלהם שייכות למישהו אחר
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נסה בסוף השבוע האחרון נכ. אתם נמצאים בזמן מסוים על הפלנטה הזאת. הרשו לי לספר לכם עוד עליכם

דוד -האנרגיה לוותה לא רק בהיערכות מגן, בנוסף]. ההתאמה ההרמונית[אנרגיה שרבים מכם ידעו על בואה 

ואנרגיה נהדרת מגיעה , קרינה של מחזור ה11-השמש נמצאת בשנה ה. אלא גם בליקוי שכמה מכם הבחינו בו

איזה צירוף מקרים : "מרויהיו אלה שיא. אל הרשת המגנטית של הפלנטה באמצעות ההתפרצויות הסולריות

לא תהיה הוכחה ששני , באופן טבעי". שזה מתרחש באותו זמן בו נערכת גם היערכות רוחנית על הפלנטה

: ספריםהתאמות אלה הן כתומכות . הרשו לי לתת לכם חומר למחשבה, אולם. האירועים מתואמים

) אותה חוויתם זה עתה(ה ההרמונית וההתאמ)  עליו סיפרנו לכם רבות כל כך11:11-ה(ההתלכדות ההרמונית 

שניהם היו חלונות של , שני האירועים הללו שאלו את האנושות שאלות. הן אכן כתומכות ספרים מאוזנות

  .ושניהם הביאו אל כדור הארץ אנרגיה חיונית, הזדמנות

  

 סולריות ולומר לי מתי בפעם האחרונה התרחשו התפרצויות, מדענים, כעת אני מאתגר אתכם לחזור אחורה

אתם תגלו שזה היה ? מתי זה היה. שהתקרבו בעוצמתן לעוצמה שחוויתם בשבוע או בשבועיים האחרונים

. אין זה רק אירוע רוחני. והנה לכם תומכי הספרים] הומור של קריון! [איזה צירוף מקרים, אה! 1987בשנת 

זו ההתחלה של מה ! מכם לכאןהגשה נוכחית זו של איזון לפלנטה היא הסיבה בגינה הגיעו למעשה כמה 

  .בהיערכויות ובשילוב האנרגיות של כולם, במערכת הסולרית, זה כרוך בשמיים. שעבדתם עבורו

  

שאותה איני יכול לתאר , משפחה במקומות שונים. הרשו לי לומר לכם שבכל רחבי היקום ידעו על כך

, הנה אתם יושבים, ובכן? ואתם. חופשיתכל האלוהות צפתה בפלנטה זו של הבחירה ה. ידעה על כך, באוזניכם

נשמות . אין אלה זמנים רגילים, רגילים או לא. אולם שוב אני אומר לכם זאת. חושבים שאתם בני אדם רגילים

  .ותודעות נסתרות יוצאות מהפלנטה כדי לסייע למה שבא, זקנות מתעוררות

  

שמעתם . ד שתוכלו להיות בגיל זה עכשיולא הסכמתם לבוא ע. כמה מכם חיכו בצד האחר של הצעיף, בני אדם

אני כבר זקן מדי בשביל ליצר את האנרגיות שאני צריך כדי , נו: "כמה מכם אמרו". בגיל זה עכשיו"? אותי

זה ? אז מדוע אינכם מפסיקים להזדקן? באמת, אה". להשתתף באופן מלא בזמנים אלה שקריון מדבר עליהם

  .להאט את התהליך הביולוגי, י אדםבנ, מתחיל להיות במסגרת היכולת שלכם

  

א שערך הסכם "זה חלק מהדנ. זה אפילו לא לגמרי ביולוגי! זה כל מה שזה. הזדקנות היא רק הסכם עם התאים

? אתם יודעים, זה יכול להשתנות". הנה הפוטנציאל הקובע כמה זמן תחיו: "עם האלוהות שלכם המצהיר

אתם . מדוע שלא תגידו גם לגופכם לכוון מחדש את השעון, ותבאותו זמן שבו אתם מוותרים על שבועות ישנ

. אז אולי המילים האלה לא ישמעו כה מוזרות! חכו עד אשר המדע יגיע לידע זה? חושבים שאנו מתלוצצים

  ". הסכם"נדון ב, בפעם הבאה שניפגש? האם תזכרו היכן שמעתם אותן לראשונה

  

, מערכות היחסים, הרשו לריפוי בתחום השפע.  קבוצה זולרדת על, הניחו לאנרגיות הריפוי בגינן באתם

אולי הגיע הזמן להשליך ? כמה זמן דרוש לריפוי גוף שנפצע. התקשורת התאית והצמיחה האישית להתרחש

מדוע שלא . קוראים, אתם יודעים אל מי אני מדבר? מדוע שלא תצמצמו זמן זה בחצי. את התפיסות הישנות

להביא ריפוי קודם לזמן בו הוא צפוי על פי לוח , ם לדבר אל התאים שלכםתוכיחו לעצמכם שאתם יכולי

  .כל זה אפשרי. הזמנים של הפרדיגמה הישנה

  

סוף . ממדיות בדרכים רבות מאוד-אתם עומדים לגעת בבין: בני אדם, מה מעניין-הרשו לי לומר לכם דבר

הוא . אלא גם בהרמת הצעיף, נטהלא עסק רק באנרגיה שהגיעה לפל] ההתאמה ההרמונית[השבוע האחרון 
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אנו עומדים להפוך . הרשו לי לומר לכם שאנו עומדים לצאת לטיול. נראים-עסק באפשור של דברים בלתי

  .פחות או יותר, מדעיים

  

        ............צאו לטיול דמיוניצאו לטיול דמיוניצאו לטיול דמיוניצאו לטיול דמיוני

  

, הוא קטן מאוד מאוד. העמידו פנים לרגע שאתם בגודל של פרוטון. היכנסו עמי אל תוך המבנה האטומי שלכם

אני חושב שאני יכול לדמיין מהי : "אתם עשויים לומר, כעת. בתוך המבנה האטומי, הנה אתם. אתם יודעים

קרוב לוודאי שיהיה . אני אראה את האלקטרונים האלה מעופפים סביב, אם אני בגודל של פרוטון. התחושה

בגודלכם [אם אתם . חשוךממש . זה חשוך. חשבו שנית". נור וזו תהיה הצגה נהדרת-כמו זיקוקי די, אור

האם ידעתם ! האלקטרונים האלה הם במרחק קילומטר, באמת מייצגים את גודל הפרוטון שבאמצע] האנושי

יש הרבה מרחב ריק . זה קנה המידה הממוצע של המבנה האטומי! יהיה עליכם לצעוד כדי למצוא אותם? זאת

  .בכל מערך אטומי

  

 שאבני הבניה הבסיסיות של המציאות שלכם מייצגות מבנה שבו מדוע. רוב המדענים עדיין תוהים בשל כך

אם אתם . אולי לא הייתם מודעים לעובדה זו? האובייקטים נמצאים בקנה מידה בעל מרחק מפחיד ביניהם

יהיה עליכם לצעוד ולצעוד ולצעוד באמצעות רגלי הפרוטון הקטנות שלכם , בגודל של פרוטון באטום הליום

, המשיכו להעמיד פנים(משהו שדומה בכלל לערפל אלקטרונים שסביב המבנה האטומי לפני שתוכלו לראות 

למעשה זה די . לא לזה ציפיתי, ובכן: "אז אתם עשויים לומר לעצמכם! וכל הצעידה תהיה בחשכה). בבקשה

  ".משמעם

  

וך הפיזיקה ציינו באוזניכם שלמיקרו ולמאקרו יש דברים משותפים רבים בת, בתקשורים מדעיים בעבר! נכון

הניחו לי לומר לכם מה נמצא . אפילו בתוך הביולוגיה שלכם יש סדר הפועל על פי היקום הגדול יותר. שלהם

, באופן פרופורציונלי, שהוא, נראה שבין הפרוטונים שבמרכז האטום וערפל האלקטרונים-במרחב הבלתי

לחלק ממנו נקרא ;  יכולים לראותיש שם חומר שאינכם. הוא מלא בפיזיקה! הוא מלא במידע. מרוחק מאוד

אתם מביטים עדיין בכל . ממדית שלכם עדיין לא הגשימה את עצמה-המודעות הבין". חומר רוחני"אפילו 

לכן כאשר אתם מביטים במתמטיקה במרכז . הדברים באופן ליניארי במסגרת המציאות שלכם בממד הרביעי

אתם לא רואים את מה שבאמת .  שנמצא שםאתם רואים רק את מה שהממד הרביעי אומר לכם, האטום

  .נמצא שם

  

יוצאים למסע , העמידו פנים עדיין שאתם פרוטון: ההבדל בין מציאות האנרגיה הישנה שלכם והעכשיו הוא זה

באנרגיה . שאתם יודעים שחגים מסביב, את האלקטרונים הזריזים, הארוך הזה למצוא את ידידיכם הזעירים

. דבר עד אשר תגיעו בסופו של דבר למעגל החיצוני בו הם חגים" תראו" לא אתם, הישנה של כדור הארץ

מה בריק -דבר" לראות"אתם יכולים למעשה להתחיל , ועם צעיף מורם מעט, באנרגיה החדשה, אולם עכשיו

הם ! ממדים אחרים" לראות"אתם מתחילים : במסע שלכם ממרכז האטום אל היקפו החיצוני, העצום הזה

הרגע , אבל. כן? נכון, זה מסע דמיוני, קוראים ומאזינים, כעת. שרוטטים" צללים"כם תחילה כמראים את עצמ

ממדיות להיראות כאשר המדע שלכם יתחיל לגעת גם במראה -נתתי למדע רמז בנוגע לאופן בו עשויה הבין

  . שלה

  

. ברגע זה בקבוצה זוזה המתרחש " ממדי-מראה בין"ישנם חלקים ופיסות אמיתיים מאוד של , בני אדם יקרים

אחת מהשאלות ". בלתי נראה"אבל אתם נוגעים בנושא של ה, לא לגמרי, אה! ממדיים-כמה מכם הופכים בין

, מה יקרה כאשר כמה מהדברים הללו יתחילו להתרחש, המשעשעות ביותר שאנו שואלים בנוגע לאנושות היא
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מזווית העין . הם חיפשתם זה שניםבמקומות ב, כאשר תראו צללים של משהו שלא ראיתם מעולם בעבר

אמרנו לכם יותר מעשר . אך שהיא הולמת כעת, עשויה להתרחש תנועה שבעבר הייתה מפחידה אתכם, שלכם

כאשר תתחילו לראות את מה שבאמת ? אולי זה מפחיד כמה? נכון, זה נשמע נפלא, אה". אינכם לבד"שנים ש

אנו מדברים על ; אנו לא מדברים כאן על רוחות רפאים? פחד או חגיגה? מה תהיה התגובה שלכם, נמצא שם

,  חלקם בברור–ממדיים שניתן יהיה לראותם -אנו מדברים על משפחה ודברים בין]. הרוח[אהבת האלוהים 

  .וכמה יראו רק תכונות של זה, כמה יראו זאת במעבדות. וזה לא רק עבור עובדי האור. רק חכו. חלקם לא

  

בה הוא זוכה לסוג זה של מערכת הגשה , ר כדור הארץ הגיע לנקודה של רטט גבוההאם הגיוני בעיניכם שכאש

היא . הדבר מתרחש עבור כל אלה שרוצים לבחון זאת? הדבר יתרחש רק עבור מעטים, ]ההתאמה ההרמונית[

  .אנרגיה חדשה זו של כדור הארץ, כוללת את כל האנושות

  

פשוט ואמרתי לכם שיש שם הרבה יותר מכפי שאתם הרגע לקחתי אתכם לטיול למרכז של אטום . יש עוד

מדענים יתחילו להבין זאת במידה רבה : הרשו לי לתת לכם תחזית. יכולים לראות ומכפי שנראה בממד הרביעי

כדי , "כל שצריך להיות שם"מה במסגרת מדידת האנרגיה של -חסר דבר. יותר כאשר ימשיכו להתבונן ביקום

המדענים ? מדוע אינכם יכולים לראות זאת? אז מה חסר.  שאתם רואים אותם יתקיימו כפיהיקףשהתנועה וה

אבל שחייב להתקיים כדי , זה חומר שאינכם יכולים לראות. כבר משערים את אפשרות קיומו של חומר שחור

הם . אבל הם יגידו, ממדיות-אף אחד עוד לא אמר דבר בנוגע לבין. לאפשר למשוואת האנרגיה להיות מאוזנת

ממדי -שכן האלגנטיות של המתמטיקה תראה להם בברור רב שאולי מה שקורה ביקום הוא בין, יםחייב

  . ממדי אמיתי ביותר-מה שחסר בחישובי האנרגיה שלהם הוא חומר בין. בהיקפו

  

מי אמר שהאנרגיה שאינכם יכולים לראות פועלת על פי אותה ? מי אמר שהשבכה הקוסמית היא ליניארית

אז הנה תחזית . אתן לכם כמה חידות, לפני שתקשור זה יסתיים, אה. שאתם כן יכולים לראותפרדיגמה כמו זו 

הגיע הזמן . והגיע הזמן! המדע יתחיל לחפש אחר ממדים חסרים כדי להסביר את האנרגיה החסרה: נוספת

כם הגורמת ליקום של, דחיפה שבתוך שינויים ממדיים/ואת פעולת המשיכה, לגלות את צורתו של היקום

רבים מהדברים שאתם רואים ללא הרף הם רמזים . ולהראות לכם מה הוא עושה, לעשות את שהוא עושה

  .אבל הם אינם מפורשים כהלכה, לכך

  

, ממדים-אולם כאשר אתם יוצאים מהממד הרביעי והופכים בין. הפיזיקה שלכם הגיונית מאוד, בממד הרביעי

 לכם אפילו בפעם האחרונה שהיינו כאן שכאשר אתם הופכים אמרנו. כללי הפיזיקה ההגיוניים הללו משתנים

. הם גם משתנים כאשר אתם הופכים גדולים מאוד. חוקי הפיזיקה הבסיסיים משתנים גם הם, קטנים מאוד

  .מכיוון שזה יתעצם בעוד רגע, הישארו עמי כאן. הם גם משתנים במסגרות זמן

  

         ביטול חוק פיזיקה ביטול חוק פיזיקה ביטול חוק פיזיקה ביטול חוק פיזיקה––––מהירות האור מהירות האור מהירות האור מהירות האור 

  

יש צורך , אולם כדי לתת אותה. יש לי תחזית נוספת, לפאזל של הצורה הממשית של היקוםלפני שניכנס 

אתן לכם אחת מההנחות של החשיבה המדעית  המודרנית . הרשו לי לדבר כאן דיבור ישיר. בעבודת הכנה

ותר מכיוון שזהו הדבר המהיר בי, נמדד כנגדה, מבחינת המהירות, והכל, מהירות האור היא מוחלטת: שלכם

הוא " זמן"הרעיון שה.  של האסטרונומיה ולסטנדרטמידה הקנההיא הפכה ל. שאתם יכולים לראות או למדוד

כל זה הפך למציאות שלכם על ידי השימוש במספר . תלוי גם במהירות בה אתם נוסעים) וכך הוא(משתנה 

המציאות היא שזה !  משתנהיגיע זמן בו תהיה הכרה שמהירות האור. זה יקרה; חכו. מהירות האור, קסום זה
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, יש מהירויות אור רבות. אכן שונה בכל רחבי היקום בהתחשב בתכונות הממדיות של המקום בו היא נמדדת

  .וזה תלוי במקום בו אתם עומדים ובמה אתם מביטים

  

לכן . וכמעט לכל ההשערות על דרך הפעולה של הדברים, הצהרה זו מנוגדת כמעט לכל מה שלמדתם, כעת

, הוא גם משבש את מדידות המרחק באסטרונומיה. אבל הוא חייב לבוא. או במהירות, ן לא יגיע בקלותהרעיו

כמה יתחילו לפרסם הצהרות שמהירות האור חייבת .  זה ממש מעבר לפינה–חפשו אחר זה . אבל הגיע הזמן

העיניים של כאשר ישתפרו . כדי להסביר את הדברים בדרך החדשה שבה אתם רואים אותם, להיות שונה

חפשו . יהיה עליכם לשנות את הסיבות שמאחורי מה שאתם רואים, )הכוונה למכשור(האסטרונומים שלכם 

, וכן גם השערות שהאור משנה את מהירותו ממקום למקום, ממדיים בחלל-אחר השערות בנוגע לאזורים הבין

זה גם יתחיל להסביר ,  אגבדרך. בייחוד בהקשר למסגרת הזמן, בהתחשב בנוסחה שסביב מציאות מקומית

נראים -כאשר דברים בלתי: אני שואל אתכם, שוב". גילוי גדול", אלא במקום זה, "מפץ גדול"מדוע לא היה כלל 

  .חשבו על זה? האם משמעות הדבר שהם לא היו קיימים קודם שראיתם אותם, מתחילים להיראות

  

אז הפכו . הזמן שלכם משתנה, מהירות האורהמדע שלכם נתן לכם את ההשערה שכאשר אתם נוסעים כמעט ב

והמגנטיות וכוח , זה עובד בשני הכיוונים? מה קורה למהירות האור כאשר אתם משנים את הזמן שלכם: זאת

  .המשיכה ממלאים בתפקיד שינוי הזמן

  

אתם נתתם , באותו זמן). 1987 (11:11-הללו קשורות למעשה למה שקרה ב" ראייה החדשות"כל ההבנה וה

אנו יכולים לומר לכם שרכבת , שנים אחר כך. אם שמתם לב לכך, ות לשנות את מסגרת הזמן שלכםרש

והיא אכן ,  שהרשת המגנטית של כדור הארץ תשתנה1989אמרנו לכם בשנת . המציאות שלכם האיצה

 במזג יהיה מאופיין בשינויים גדולים, שהפוטנציאל של כדור הארץ,  שהעתיד1989אמרנו לכם בשנת . השתנתה

? נכון, 1987הרטט של הפלנטה שונה במידה רבה מכפי שהיה בשנת ? האם ראיתם שינויים שכאלה. האוויר

חשתי בהאצה , כן: "שיודה, אולי אלה שקוראים זאת גם כן, האם יש כאן מישהו? ומה בנוגע לחושים שלכם

  ?"של הזמן בשנתיים או בשלוש השנים האחרונות

  

. והנה אתם במסגרת זמן שהיא שונה מזו בה גדלתם,  הארץ מראה זאת פיזיתכדור, בני האדם הרגישו זאת

זה מה שקורה בפלנטה הרוטטת . היא השתנתה? נכון, אינכם מודעים לכך שמהירות האור השתנתה עבורכם

הרבה ... פוטנציאל המדע הוא להבין הבנה חדשה את נושא היחסיות). וכל הסובב אותה(במהירות רבה יותר 

חייב להיות קבוע כדי ? אזי היכן הוא הקבוע, אם הכל יחסי לכל השאר, אולם.  מה ששוער בעברמעבר לכל

, יש קבוע. שהמדענים החכמים יוכלו לנשום בקלות ולדעת שתוהו ובהו אינו דרכה של פלנטה דגולה שכזו

  ".אהבת האלוהים"והוא מכונה 

  

        צורת היקוםצורת היקוםצורת היקוםצורת היקום

  

איני יכול , בדיונים מדעיים בעלי טבע זה: ושוב נאמר,  קשהזה הופך. ברצוננו להסביר לכם את צורת היקום

אין שום דרך באמצעותה אני יכול להציג זאת בפניכם . ספרתית-לתת לכם מידע בין ממדי במסגרת מציאות חד

כמה מכם יבינו זאת למרות העובדה שאתם . מבלי לתת לכם מטפורות ואנלוגיות מופשטות יתר על המידה

: יהיו אלה שישאלו. בעזרת מטפורה שהיא אמיתית רק במידה מסוימת, ספרתי- חדמתפקדים במסגרת ממד

לאלה מכם שאינם יודעים מהו . בממד שלכם נראית כמו טורואיד, צורת היקום" ?מהי צורת היקום, קריון"

קיימים יחסים מתמטיים , בתוך כל צורת טורואיד בממד הרביעי. זו צורה הנראית כצמיג או ככעך, טורואיד

) את היחסים ואת צורות הטורואיד(ואתם תגלו אותם גם , יחסים אלה קשורים ליעילות ולמרחק. ייחודיים
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. אין זה מקרה. כפי שאתם רואים זאת, זאת רק כדי לומר שבטבע המאקרו דומה למיקרו. א שלכם"בתוך הדנ

  .אנו מזמינים אתכם לבחון את הסיבה לכך

  

אני עומד כעת לסבך , אף על פי כן. אבל זה לא עזר לכם כלל, וםהרגע נתתי לכם אפוא את צורתו של היק

אתם . היקום כפי שאתם מכירים אותו מודבק על גבי החלק החיצוני והפנימי של צינור טבעתי זה. זאת

, אינכם רואים את הפיתולים. מביטים החוצה ורואים את היקום כצורה המתאימה למציאות הצפויה שלכם

, ממדית-בפרדיגמה בין. מעולם לא עשה זאת... הוא אינו זורם בקו ישר. רום בקו ישרמכיוון שהאור אמור לז

אך במסגרת , מה שבו האור הנובע מאובייקט מגיע אליכם באמצעות נתיב מפותל-אתם יכולים להביט בדבר

תם מכיוון שזה מה שא, אל האובייקט" קו ישר"אתם יכולים להישבע שהיה זה , המציאות שלכם בממד הרביעי

לכן קשה , האמת טמונה בהיקף המציאות הנמצא מחוץ למה שאתם מצפים או למה שחוויתם. מצפים לראות

  .לתאר זאת באוזניכם

  

חשבו עליה כעל צינור סגור . (אין נתיב מן החוץ אל הפנים, כגון הטורואיד, בצורה סגורה בממד הרביעי, כעת

תי לכם שהיקום שלכם קיים על פני השטח החיצוניים אולם הרגע אמר). כשהקצוות שלו מחוברים יחד, במעגל

כאשר ...  אתם עשויים לקחת מודל של טורואיד ולבחון זאת ולראות כיצד זה עשוי לעבוד. והפנימיים גם יחד

אין דבר שאתם יכולים לעשות בממד הרביעי , אולם. מה על פני השטח החיצוניים והפנימיים בו בזמן-יש דבר

תיישרו אותו ותנסו לחברו מחדש בדרכים , אפילו אם תחתכו את הטורואיד שלכם, כדי לברוא נתיב זה

והתכונות , פני השטח הפנימיים תמיד יישארו מחוברים לעצמם, אין זה משנה מה תעשו. מתוחכמות

וכאן זה . ואין זה משנה כמה פעמים תפתלו ותסובבו את הקצוות ותחברו אותן מחדש... החיצוניות גם כן

  . אבל אתם לא תבינו זאת, אנו נתאר כיצד זה עובד. ממדי מאוד-וביןהופך מוזר 

  

אלא שהיא , רצועת מוביוס היא רצועה. דיברנו על כך בעבר". רצועת מוביוס"כמה מכם מבינים את תכונות 

אתם יכולים , אם תחשבו על הרצועה כעל כביש. היא יוצרת מצב מעניין. נחתכה והודבקה מחדש בחצי פיתול

. ובסופו של דבר לצעוד על מה שהיה הן הפנים והן החוץ של הרצועה הזאת, ל רצועה זו וללכת וללכתלצעוד ע

  .רצועת מוביוס זו היא תופעה ידועה היטב במתמטיקה ובפיזיקה. זו צורה יעילה מאוד

  

  

  ]ראו הסבר נוסף בקישור למטה[ תמונה להמחשה –רצועת מוביוס 

  

  

מעולם לא שמעתם . דבר לא יהיה הגיוני כאן בממד הרביעי. ינו הגיוני כללמה שאני עומד לומר לכם א, עכשיו

ממדית -פיזיקה בין. ממדי שהוא היקום שלכם-זו בדיוק תכונת הטורואיד הבין, ובכן? נכון, על רצועת מוביוס

ודומה , היא מאפשרת נתיבים ושערים מחוץ לחשיבה הליניארית שלכם. שונה מהפיזיקה של הממד הרביעי

-הם אינם נמצאים בשני מקומות בו. זמנית-להיות בשני מקומות בו) ולאור(א מאפשרת לאובייקטים שהי

  . כך זה נראה לכם, אבל כאשר אתם מסירים את הזמן הליניארי, זמנית
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אתם רגילים לליניאריות ולכך שהאלמנטים הסובבים אתכם מתנהגים בצורה . הרשו לי לתת לכם דוגמה

. ידעתם מהי צורתו, ]מתייחס לסמינר שבבית המלון[ התיישבתם על הכיסא הערב כאשר. מסוימת בכל יום

אלה הם מסוג . לשם אחסון, במידת הצורך, ידעתם כיצד להרימו ולהניחו בערמה. ידעתם שהוא יתמוך בכם

, אבל מה אם אומר לכם שקיים מצב שבו תוכלו להניח כיסא בראש ערמת כיסאות. הדברים להם אתם רגילים

אין דברים המחוברים . חומר לא יכול לעבוד דרך חומר? נכון, זה לא הגיוני!  יהפוך לכיסא התחתוןוהוא

הניחו לי לומר לכם מדוע הכיסא באמת . בכל אופן, לא בממד הרביעי". עוברים דרך עצמם"לדברים אחרים ש

לעובדה שהוא זה פחות קשור . מכיוון שהוא הכיסא האחרון שהנחתם שם. נשאר למעלה במציאות שלכם

שלהם ביקום נדחף " המקום", ממדיים-בדברים בין. מאשר לליניאריות של מסגרת הזמן אליה הוא שייך, מוצק

גם אם אתם חושבים , תמיד חושבים שהם יחד" עכשיו"אובייקטים ב. לעתים קרובות על ידי מסגרת הזמן

  !שהם רחוקים כמרחק גלקסיות

  

שתיהן מפרות את כללי הפיזיקה של הממד . ממדיות במידה רבה-ביןהמציאות שלכם מכילה שתי תכונות שהן 

שני הדברים הללו הם כוח המשיכה . רק מכיוון שאינכם יודעים מהם החוקים האמיתיים עדיין, הרביעי

או איזה אלמנט אתם , דומה שאין זה משנה מה יש לכם? נכון שכוח המשיכה חולף בכל הדברים. והמגנטיות

ממדי -כוח המשיכה הוא כוח בין. אם שמתם לב לכך, ]משפיע על האובייקט[ה תמיד מנצח כוח המשיכ, מציגים

כמעט כאילו , הוא חולף בכל הדברים. למעשה הוא קשור מאוד לטורואיד. המתקשר לזמן ולצורת היקום עצמו

  . היה הממד שלכם בלתי נראה עבורו

  

. מגנטיות היא הבסיס לכל השידורים שלכםה, במציאות שלכם. עושה דבר דומה, במידה מסוימת, מגנטיות

והוא נכנס הישר , ודרך רוב האובייקטים, דרך קירות, והוא חולף דרך בניינים, אתם משדרים תדר מגנטי מווסת

, ממדי-זה דבר בין. אתם יכולים להגשים את מה שמוכל במציאות שלכם, אם יש לכם מקלט. לביתכם

   .ממש כמו כוח המשיכה... המגנטיות הזאת

  

באופן , לכן שייכו עקרונות אלה למה שאני עומד להראות לכם, המדע שלכם עדיין אינו מבין את השניים

אך הם מחוברים בדרך , צורתו של היקום היא על פני השטח הפנימיים והחיצוניים של טורואיד. מטפורי

 בעל אותן תכונות חשבו על היקום שלכם כעל. שאינכם יכולים לתאר באמצעות המוח שלכם בממד הרביעי

הפיסות והחלקים עשויים , בזוכרכם זאת. שדומה שחודרות כמעט לכל הדברים, של כוח המשיכה והמגנטיות

, הוא חולף מבעד לאחרים. אפילו כאשר הונח אחרון, להיות כמו הכיסא שבדרך כלשהי מגיע לתחתית הערמה

בהתבסס על , ום האוניברסלי האמיתי שלוממדיים מחייבים שהוא ימצא את המיק-בגלל שכללי הפיזיקה הבין

  .דברים אחרים מאלו שאתם חושבים שהוא צריך להתבסס עליהם בליניאריות של הממד הרביעי

  

        מרחקים אוניברסלייםמרחקים אוניברסלייםמרחקים אוניברסלייםמרחקים אוניברסליים

  

שעשוי לעזור לכם להבין את מה שאני אכנה בשם התרמית של ממד אחד , מה שאתם יכולים לדמיין-הנה דבר

קחו טורואיד זה שבראנו במטפורה . כם כיצד היקום אינו באמת כה גדולאני עומד להראות ל. המביט באחר

עתה קחו . הטורואיד גמיש כעת. שנו את תרחיש צינור המתכת לצינור עשוי בד רך, כעת. ודמיינו אותו, שלנו

 עשו אותו גדול מספיק כדי. כמו גרב, ישרו אותו כך שיהיה צינור. מספרים וגזרו אותו בכל מקום שאתם רוצים

  .שתוכלו להכניס את ידכם פנימה

  

דמיינו שאתם עושים זאת פעמים רבות . ותפסו את קצהו השני ומשכו אותו פנימה, הושיטו יד אל תוך הצינור

כעת קרסתם אותו עד שהפך לחלקיק מגודלו ומצורתו , במקום צינור שהיה פעם גרב, מכל צד עד אשר
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. ה את הקצוות יחדבתבונחברו , כאשר סיימתם.  רבותהמקוריים באמצעות משיכת הקצוות דרך הגרב פעמים

: שאלה. אתם יכולים לפתל צד אחד ולחבר אותו לקצה הפנימי. זה לא כל כך קשה. אתם יכולים לעשות זאת

היא , כמו כן. והיא רק שונתה בשלושה ממדים, הצורה היא אותה צורה. כן: התשובה? האם זה עדיין טורואיד

  .רק שכעת הוא קרס, המתמטי של הטורואיד" הקסם"עדיין מכילה את 

  

. בתוך הגרב, אתם בגודל של מולקולה. הניחו לי לקחת אתכם לרגע אל אמצעו של טורואיד זה שקרס, כעת

על פני " לצעוד"אם תתחילו . אך מרובד וקרוס, עצום מעבר לכל דמיון, הנה אתם ביקום מיוחד, מטפורית

אפילו ,  יהיה עליכם לצעוד ולצעוד ולצעוד כדי לבצע הקפה מלאהעדיין, )בחוץ או בפנים(שטח הטורואיד 

אינכם יכולים לעבור ? התשובה? מדוע לעשות זאת כאשר הרובד הקרוב הוא במרחק סנטימטר. שגרב זו קרסה

ועליכם , לכן אתם תקועים. אינכם יכולים אפילו לראות מבעד לרבדים כדי לדעת היכן אתם. מבעד לרבדים

  .כת כדי להגיע למקום כלשהוללכת וללכת ולל

  

פשוטו , המדע והתצפיות ההגיוניים שלכם אומרים לכם שאתם נמצאים. מה שאנו אומרים לכם הוא זאת

ממדי יש תכונות -וליקום הבין, אבל מה אם זו אשליה. במרחק של מיליוני שנות אור מאובייקטים, כמשמעו

? אור נמצא מעבר לסף- מיליון שנות100יניארי בן האם ייתכן שמה שנראה כמסע ל? של מודל הגרב הצינורית

ממש כמו , הגודל העצום הוא אמיתי, כן, אף על פי שקשה לתפוס זאת. מהדהד" כן"התשובה היא חיובית ו

צורת . התפיסה של המולקולה המאמינה שעליה לצעוד את כל פנים הגרב כדי להגיע לאן שברצונה להגיע

ממש כפי שעושה כוח " (קיר"דרך צפויה ומתמטית לחלוף מבעד להיקום גם מפותלת בדרך כזו שישנה 

  .שמאפשרת לכם לקפוץ לחלקים אחרים של פני השטח הפנימיים והחיצוניים של הגרביים, )המשיכה

  

שבין רובדי הטורואיד " לחליפה דרך הקיר"אולם כעת הרשו לי לתת לכם מידע נוסף בנוגע . זו צורת היקום

. הוא בורא את עצמו ללא הרף. דחיפה של אנרגיה/היקום הוא הסכם של משיכה). ?אתם עדיין איתי(הקרוס 

אלא פשוט נע בין ממדים מתוך הסכם בו הזמן והמגנטיות וכוח המשיכה , הוא מעולם אינו משמיד את עצמו

גלקסיות שלמות . ישנם כלים בתוך היקום הלוקחים ומחדשים חומר. מחייבים שהוא ישוב ויאזן את עצמו

שינוי ממדי הוא אפוא המנוע ). כפי שהדבר נראה מפרדיגמה של ממד בודד(ות להיעלם לכאורה ולחזור עשוי

הוא אחראי למה שאתם מרגישים שהוא תחילת . וכל שאתם רואים כעת בממד הרביעי, של היקום שלכם

הנוכחים , "םחורים שחורי"מה שאתם מכנים בשם ". מפץ"אף על פי שאין לו דבר וחצי דבר עם , היקום שלכם

אמרנו לכם גם . הם השערים בקירות של צינור הגרב. הם חלק מהמנוע של השינוי הממדי, במרכז כל גלקסיה

. והאחד דוחף והשני מושך, הם תמיד באים בזוגות. ישנם לפחות שני חורים שחורים, שבכל מרכז גלקסיה

  .אולם אתם תראו אותו בקרוב. האחר שייך לצד האחר של הקיר והוא נסתר. אולם רק אחד נראה לכם

  

מכיוון שאתם משנים , בני אדם, ממדיים-אתם הופכים בין. שינוי ממדי הוא גם המנוע של השבכה הקוסמית

אבל שמסוגלים גם , אתם היצורים היחידים ביקום הנמצאים בדואליות. את המציאות על הפלנטה שלכם

אבל רק אתם יכולים ,  ולשם נסיעהמכונות רבים יכולים לשנותו בעזרת! לשנות את ממד הפלנטה שלכם

  .לשנות את תרחיש המציאות שלכם כולו

  

דיברנו על פעילות של קרני גאמה מזה כמעט . הרשו לי לתת לכם רמז נוסף בנוגע למנגנוני הפעולה של היקום

תם א, אמרנו לכם שכאשר תראו אותה". לחפש אחר פעילות אינטנסיבית של קרני גאמה"אמרנו לכם . עשור

הוא תמיד מלווה בקרני . כעת אנו מזהים זאת כשינוי ממדי.  שמשהו מיוחד קורה–תדעו שמתרחשת בריאה 

והיא גם אומרת , זו תכונה של השינוי הממדי. ובייחוד בעלות אינטנסיביות גבוהה ביותר, גאמה עוצמתיות

מיני מפץ "זה . ה שםואתם תדעו שמשהו משתנ, אתם תראו זאת בקצה הגלקסיה שלכם. לכם שמשהו קורה
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יקום הנע בדרך של , זה חלק מהיקום המשתנה ללא הרף. אם אתם רוצים להשתמש במונחים שלכם, "גדול

  .דחיפה/משיכה

  

זה נמצא בחצר האחורית , לאמיתו של דבר. אין זה כך, אף על פי שזה נראה מרוחק מיליארדים של שנות אור

או שיקום חדש יופיע , מקריסת הזמן סביבכם, יקריםבני אדם , אבל אתם לעולם אינכם בסכנה, שלכם

" מרכז"משמעות הדבר גם ש. חוקי הפיזיקה שומרים אותו נפרד במסגרת זמן משלו. במערכת השמש שלכם

  . היקום נמצא בכל מקום

  

מקום זה מכונה כדור . ודומה שהוא נמצא במקום רגיל מאוד, אולם קיים מקום מיוחד וקדוש ביקום שלכם

הוא . הם פותרים שם פאזל עבור יקומים שלא עברו עדיין שינוי. יו מלאכים המחופשים לבני אדםהארץ ועל

זו הפלנטה היחידה שבה . היחיד שיכול לשנות את המציאות שלו"... כוכב הבחירה החופשית היחיד"מכונה 

שה לברוא התושבים יכולים לקחת את המושכות לידיהם ולשנות את מסגרת הזמן של המציאות שלהם ולמע

  . היא ההבדל בין אתמול להיום, בני אדם יקרים, ועובדה זו. שינוי ממדי

  

. ממש כפי שההתלכדות ההרמונית הייתה משמעותית, היה משמעותי] ההתאמה ההרמונית[סוף השבוע הזה 

א "של הדנ" הרשות"מבנה . הדבר יורגש, אפילו ברמה התאית. בני אדם החליטו לשנות את דרך הווייתם

תהיה לכם ? כיצד אוכל להראות לכם זאת? כיצד אני יכול לומר לכם זאת. נה למעשה בגלל מה שעשיתםישת

לכל אחד מכם יש את היכולת לברוא . שתסייע לכם בבריאה המשותפת, ממדית-תחילתה של ראייה בין

ו אולי מציאות ז. שתתאים לאנרגיה של הפלנטה ולאלה הסובבים אתכם, במשותף מציאות עבור עצמו

  ?משמעותה הבאת שלווה לחייכם בשעה שאתם עובדים על הפאזל שהעניק לכם את האתגרים הרבים ביותר

  

אך שהם פשוטו כמשמעו ההזנה ,  מהסוג שיכול לגלות דברים נסתרים–ממדית -מה אם הייתה לכם ראייה בין

אתה ", ויים לומראתם עש, "קריון"? מה אם אומר לכם שסוד הבריאה המשותפת הוא חיסור? שאתם צריכים

  ".שוב מדבר שטויות

  

        וו וגוש הגרניטוו וגוש הגרניטוו וגוש הגרניטוו וגוש הגרניט

  

היא /הוא. וו אינו גבר או אישה. ובכך נסיים, לא נתנו משל על וו מזה זמן רב. אנו ניתן לכם עוד משל על וו

  .לטובת הסיפור" הוא"אבל אנו נקרא לוו , Wo-manהם 

  

-אני רוצה משהו יקר: "הוא אמר. יה מדוכאאבל הוא ה, הוא עבד קשה כעובד אור, כן. וו היה מאוכזב מחייו

הוא רק לא היה בטוח מה עליו . וו ידע שהוא יכול להגשים". אני רוצה משהו משמעותי ויפהפה בחיי. ערך בחיי

מה -הוא היה זהיר ומעולם לא ביקש מהרוח דבר. הוא גם לא ידע באמת מה לבקש בהגשמה שלו. להגשים

את שהוא הולם לתכנית האלוהית , י לי להגשים רק את מה שאני צריךאפשר: "אלא במקום זאת אמר, ספציפי

הגיע . אני רוצה להגשים משהו גדול בחיי, רוח יקרה: "ולכן הוא התפלל, לוו הייתה חכמת עובד האור". שלי

אני צריך להגשים . תבחרו מה זה יהיה... לכם החכמה. עצמי גבוה, אלוהים, אתם תבחרו מה זה יהיה. הזמן

  ".דול כדי שאוכל להמשיך בחיימשהו ג

  

וו .  מטרים10 מטרים על 10גודלו היה ! וו יצא מביתו ומצא בלוק גרניט גדול מול דלתו, יום אחד! וכך היה

וו !" חכה. וו, עדיין לא סיימנו: "והעצמי הגבוה של וו אמר" ?מה זה? רוח, זה מה שאני באמת צריך! "נחרד
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אז . וחשב שאולי לא הבין נכונה את המסרים, כתמיד, חסר סבלנותהוא הפך . אבל הבלוק נשאר שם, חיכה

הרוח לא אמורה להביא בלוק ! באמת. וו היה בטוח שנעשתה טעות. השכנים שלו התחילו להתלונן על הבלוק

הוא הביא . הוא לא זז. לכן הוא הביא מנוף מכני גדול וניסה להזיז את הבלוק. זה לא ממש אלוהי! גרניט

  .ביקש וו" ?תוכלו אולי להזיז את הבלוק הזה. "להזזת גושיםמומחים רבים 

  

  .הוא גדול מדי. הם אמרו, "איננו יכולים, לא"

  

  . תמפסלבפתח הדלת עמד אדם קטן עם . והוא פתח אותה, וו שמע נקישה בדלתו. אז זה קרה

  

  .שאל וו" ?מי אתה"

  

  ".אני הפסל. "השיב האיש הקטן, "אני מצטער שאיחרתי"

  

האיש " ?אולי תוכל לשבור אותו. ניסינו להזיז את הבלוק הזה ולסלק אותו מכאן. "אמר וו, "נתי פסללא הזמ"

  !הקטן נחרד

  

האם לא את זה ? האם לא את זה ביקשת!  אתה לא יכול להרוס אותה–זו עבודת אמנות יפהפייה , אנא, אנא"

זה יהיה במקום .  הקדמית שלךנדיר ונפלא שיעמוד לנצח בחצר, אתה עומד לקבל משהו יקר ערך? רצית

  .וו רק הביט בו והשתהה. האיש הקטן התנשף". וכולם יתפעלו ויבואו ממרחקים לראותו, שתאהב

  

  "?מדוע שמישהו יתפעל מדבר כזה. "השיב וו באיטיות, "זה בלוק של גרניט"

  

  "?אתה לא יכול לראות אותו. לא נכון, לא"

  

  ".זה הורג לי את הדשא. "אמר וו".  ניתן להזיזושלא, מעצבן, אני רואה בלוק גרניט גדול"

  

הפסל . ולאט החל להבין, הוא סבל את האיש הקטן בחצרו הקדמית במשך חודש לערך, אף על פי שוו לא הבין

הוא המשיך והוריד את כל הגרניט שלא היה שייך לפסל ! הוא ראה אמנות. לא ראה כלל את בלוק הגרניט

הוא סיתת והסיר את שלא היה שייך עד אשר לבסוף דומה היה שחפץ , בזהירות". ראה"האמנות שהאמן 

  !הוא היה יפהפה, אה. שהיה קטן בהרבה מהבלוק ההתחלתי, אמנות לובש צורה

  

אני לא מאמין ! ערך בחיי שמעולם לא ידעתי שהיה קיים בבלוק המכוער-יש לי משהו יקר! "וו היה כה מאושר

וו היה גאה . והגיעו בקריאות התפעלות, כנים של וו הבחינו בו מידהש!" כמה טיפשי. שניסיתי לסלק אותו

  .מאוד

  

  .הוא ניגש לדלת, כאשר סיים הפסל

  

  .אמר האיש, "עכשיו הוא הזמן, ובכן"

  

  .שאל וו" ?אתה צריך ללכת? זמן בשביל מה"
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  "וו, זה לא עובד ככה. לא, אה"

  

  "?אתה מתכוון שאתה הולך לגור בחצר הקדמית שלי"

  

  .השיב האיש בחיוך, "זה אפילו יותר טוב מזה, אה"

  

הוא . ונטל את מקומו בתכונות המלאך שוו ראה במלאכיו, הוא הפך לחלק מוו. השתנה הפסל, בהבזק של אור

  . והאלוהות שלו זרחה, התחפושת שלו נעלמה. תאומה רוחנית וליועץ-ללהבה, הפך לנשמה תאומה

  

לא רק ! עתה הוא הבין ששמו של הפסל היה וו.  לשמו של הפסלוו מעולם לא שאל. אתם יודעים, זה מצחיק

וו קיבל זה עתה ! אלא הוא גם קיבל שותף חכם ופעיל לעבוד עמו כל העת, שוו קיבל את ההגשמה שרצה

ומה שמוחסר מהמציאות הוא שמאפשר את , אולי מה שאינו נראה הוא הדבר החשוב ביותר: תפיסה חדשה

  .הנסים

  

        האפסהאפסהאפסהאפס

  

אתם רואים , ברגע זה. ממדית הנרקמת שלכם-ו המדע שלכם יכבד את האפס במתמטיקה הביןיבוא יום שב

ממדי -אנחנו חושבים שאפס בין. אנו יודעים שהאפס הוא לא באמת כלום, נו: "כמה אמרו. את האפס ככלום

  .לא נכון, לא". כזה הוא האפס. יהיה אינסופי

  

בייחוד פשטות , האלגנטיות שלה תדהים אתכם. ור לפני עש12סיפרנו לכם על המתמטיקה המבוססת על 

אינכם יכולים לשקול את המתמטיקה . עם הטבע" לוחצת ידיים"זו המתמטיקה היחידה ש. החישוב שלה

הוא ; הוא אינו יכול להיות מחזיק מקום.  מבלי להפוך את האפס למספר שלם בעל ערך מיוחד12המבוססת על 

האפס הוא הקסם של : שוב נאמר לכם זאת.  מייצג את האינסוףוהוא אינו, "כלום"אינו יכול להיות 

  . 12-זה הקסם של בסיס ה. ממדית-המתמטיקה הבין

  

הוא . של המתמטיקה של היקום" עכשיו"הוא ה. או שיכול להיות, האפס הוא הפוטנציאל של כל שהיה אי פעם

אתם . אינכם רגילים לכך. משוואההאפס הוא משתנה התלוי ב, לכן. או אנרגיה של אפשרות, מייצג פוטנציאל

אך אין זה יכול להיות כך כאשר אתם . ואתם רוצים שכך זה יישאר, רגילים שמשוואות מתמטיות הן אמפיריות

האפס מסיר את שאינו . בתוך שיטה זו מתגלה האלגנטיות של המתמטיקה. מתחילים לחשב מחוץ לליניאריות

. והוא לעתים קרובות המספר המרכזי, יאות של הפאזל עצמו מצמקדםהוא הופך ל. ומגלה את הפתרון, דרוש

  . עדיין לא. איננו מצפים להבנה כלל, למעשה. איננו מצפים שתבינו זאת לגמרי

  

        ההתאמה ההרמוניתההתאמה ההרמוניתההתאמה ההרמוניתההתאמה ההרמונית

  

עליו , יש מקום על הפלנטה הזאת המכונה מערת הבריאה. אומר לכם מה באמת קרה בשבוע שעבר, לבסוף

אבל אתם קוראים לו הרשומות . זה היה השם שנתנו למקום זה בתחילה. דיברנו בפעם האחרונה שנפגשנו

גבישי . הקירות זוהרים. ברצוני לקחת אתכם לשם לרגע. בו מאוחסנת השושלת, ערך-זה מקום יקר. האקשיות

יש קריסטל עבור . אף על פי שגיאולוגית היא אינה אמורה להיות, המערה קרה. הקריסטל נמצאים בכל מקום

כאשר אתם באים . אבל אינם נראים כך, רבים מהקריסטלים זקנים מאוד. אישה וילד על הפלנטה, כל גבר
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תוכלו לומר שקיימת מערכת שם . פשוט מעדכנים את הקריסטלים, הרבים שלכם] החיים[הביטויים , והולכים

  .שעושה אף יותר ממה שאמרנו

  

מה שאינכם יודעים . אין זה כך, בור רובכםע. כמה מכם ציינו שאתם חשים שזו תקופת החיים האחרונה שלכם

! אתם עשויים לומר שאתם בן אנוש אוניברסלי מקצועי. ביקום" זה מה שאתם עושים", הוא שאצל רובכם

" חיים"כאשר מחזה זה מסתיים וה! אתם מאוהבים במשפחה! מכיוון שאתם מאוהבים בכדור הארץ? מדוע

חלק מכם ממשיך אל צדו ; ק מכם הופך למדריך אנושיחל. אתם פשוט משנים אנרגיות, שלכם מסתיימים

, אתם תעשו זאת שוב ושוב. הקבוצה שהיא אתם תמיד עובדת. ושב ומתגלגל, חוזר חזרה, האחר של הצעיף

אתם . מכדי להפסיד זאת, למוריאנים, עבדתם זמן רב מדי! והסיבה היא שאתם מסרבים לפספס את הסיום

אתם ראיתם אותה . ואתם ראיתם וחלקתם את אהבת האלוהים, ודהייתם חלק מזה במשך זמן ממושך מא

והנה אתם כאן שוב באחד מהגלים האחרונים שאף אחד לא חשב , אתם התנדבתם לדברים הקשים. עובדת

  .מעולם שיתרחש

  

רק . אנרגיות הקריסטל שהן כוח החיים עצמו של מי שאתם השתנו, במשך סוף השבוע, במערת הבריאה

זו . השתנו מערכת הבריאה והרשומות האקשיות, בהיסטוריה הרוחנית של כדור הארץפעמיים או שלוש 

וכך גם . רשת הקריסטל של כדור הארץ מתחילה לעבור שכתוב והיערכות מחדש. הייתה פעם שכזו

זה חייב . גם הם משתנים. השושלת ורישומי הנשמה שלכם על הפלנטה הזאת, הקריסטלים שהיו כוח החיים

בני האדם , מכיוון שאתם מבינים, זו מערכת שיש לעדכנה. יע זמן שבו האזוטרי הוא גם הפיזיקלימג. להיות כך

לכן אנו רוחצים את כפות ? האם הבנתם זאת. 11:11-כך היה גם ב. קרבים במידה רבה להיותם מלאכים

  . רגליכם

  

אני מעדיף . קריון, ם שליזה ממש לא התחו: "אתם עשויים לומר. ממדי בנושא המדע-היום נתנו לכם מידע בין

מכיוון שמידע מדעי זה מעולם לא היה ניתן לכדור ארץ בעל רטט , כדאי שתתרגלו לזה". מידע רוחני טהור

ובכלל זה הסבר דגול , אתם עומדים לפני שינויים רבים. יש סיבה מדוע הוא ניתן במסגרת רוחנית. נמוך יותר

.  להגיע למקומות אליהם לא חשבתם מעולם שתוכלו להגיעזאת כדי שבסופו של דבר תוכלו. יותר של היקום

כדי שתוכלו לעשות דברים במסגרת הביולוגיה שלכם שמעולם לא , דרוש הסבר דגול יותר של המציאות שלכם

  .חשבתם שתוכלו לעשות

  

אבל יש , ולמה שאתם רואים בחדשות שלכם, אולי,  בניגוד לאינטואיציה–כדור הארץ נמצא בתהליך תיקון 

יש תקווה לסיומה של השנאה כפי שראיתם אותה בשנים . קווה גדולה לשלום על הפלנטה האדירה הזאתת

ואנו , יש אלה שישבו כאן והעניקו אנרגיה ואור לכדור הארץ. ולהבנה ולחכמה שלא נראו בעבר, האחרונות

  .רוחצים את כפות רגליכם בשל כך

  

  .בכל ההולמות... וכך הוא שהפמליה נפרדת

  

  .א שמסר זה הושלםוכך הו

  

  קריון 

  

  

   http://www.physlink.com/Education/AskExperts/ae401.cfm: באנגלית, למידע נוסף על רצועת מוביוס


