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 לו מידע לטובת הבנה ברורה אף  לו מידע לטובת הבנה ברורה אף  לו מידע לטובת הבנה ברורה אף  לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסףוהוסףוהוסףוהוסף] ] ] ] ידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריון----עלעלעלעל[[[[תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש , , , , כדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקורא

התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס , , , , לעתים קרובותלעתים קרובותלעתים קרובותלעתים קרובות. . . . יותריותריותריותר

        ....ניו מקסיקוניו מקסיקוניו מקסיקוניו מקסיקו, , , , הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן באלבקורקיהנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן באלבקורקיהנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן באלבקורקיהנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן באלבקורקי. . . . פשוט אינו יכול לחשוףפשוט אינו יכול לחשוףפשוט אינו יכול לחשוףפשוט אינו יכול לחשוף

  

אני . ראה מוזרה לרביםשוב אנו כאן בדרך שאפשר שת. אני קריון מהשירות המגנטי, ברכות יקירים

אולי אתם שואלים את . רוצה שתתרגלו לשמוע את הקול הזה ושתבינו את המציאות המצויה כאן

, קשה לי להאמין שאתה באמת מתקשר, קריון: "אולי אתם אומרים" ?האם זה אמיתי: "עצמכם

, אנשים, אם זה מה שאתם אומרים היום!" זה פשוט קשה מאוד. שהקול מגיע מהצד האחר של הצעיף

ממדית -אומר שאתם מבורכים בכנות שלכם ובמילים שנובעות מתוך מאמץ להבין את הקופסה התלת

  .שבתוכה אתם נמצאים

  

את הנפש שלכם את השאלות , את האמונה שלכם, אם תשאלו את העצמי הגבוה שלכם, יקרים

חוויה קוונטית בצד משום שזוהי אכן . יחלו להתגלות בפניכםלהם לא ציפיתם אזי דברים , הנכונות

זוהי התנסות קוונטית . ואני הופכים שיחה זו לליניארית למענכם] לי[השותף שלי . האחר של הצעיף

השמע שאתם שומעים והמילים שרשומות על . ממנהומשמעות הדבר היא שהשפה היא רק חלק קטן 

   .הדף הם רק חלק ממנה

  

אינה שפה , שזוהתה לפני זמן מה, לישית זושפה ש". השפה השלישית"דיברנו על משהו שכונה , בעבר

אנו משתמשים בספרה שלוש בנומרולוגיה ". הזרז של השלוש"היא שפה של , במקום זאת. ליניארית

זאת אומרת שלכולכם יש את היכולת לקבל את מה שניתן ברמה . כדי לייצג ספרה המזרזת פעולה

אדם שקורא מסר מסוים זה יכול לבקש אפילו ה. ולא שפה כגון מילים על גבי דף, שהיא קוונטית

  .לעצמו חוויה קוונטית ואז להיות במפגש עם אלה שנמצאים כאן בחדר בזמן אמיתי

  

]. ניו מקסיקו, אלבקורקי[מקום מוזר לשם כך , אולי, בחרנו. אנו עומדים לדבר איתכם קצת על מדע

מקום זה ולכבד את אלה רצינו לבוא ל. משום שאנו חושבים בדרך קוונטית, אך אין זה באמת כך

הגענו . מאזינים, רצינו לכבד את האבות הקדומים שכאן]. המרכז האינדיאני[שהקימו את הבניין הזה 

כדי שאחרים יוכלו לקבלו באופן , טהור, מערב כדי לתת מסר בהיר-למקום שקט מאוד בדממת הדרום

  .זה גם כן
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        מדע לזמנים אלהמדע לזמנים אלהמדע לזמנים אלהמדע לזמנים אלה

  

כבר גילינו לו כמה מהדברים עליהם . השותף שלי להאטאני מבקש מ, כאשר אנו מדברים על מדע

משום שהמסר ישמע ויקרא , לכן אני מבקש ממנו להתקדם לאט. וכמה לא גילינו, נדבר עכשיו

תהיה מעשיות שתוצג . כיוון שמה שיאמר במסר הזה אינו רק אזוטרי. בבהירות והרבה יראה סביבו

  .למתחוזה גורם לשותף שלי ... ופיזיקאים יקראו אותו

  

בתחום המדע יקבלו את עדיין ואפילו האנשים שיושבים בכיסאות שלא מבינים , הוא לא יהיה מורכב

הם יבינו מדוע הדברים הללו ניתנים ויוקירו . מה שהם צריכים לקבל באמצעות השפה השלישית

ל שמייצגת את האבות הקדומים ש, הפמליה שזרמה אל תוך מקום זה, במשך כל התהליך הזה. אותם

, שכרוכים בבניין זה, אפילו האבות הקדומים שנמצאים כאן. תהדהד עם כל הדברים הללו, כולכם

  .מרוצים, במקום שבו השותף שלי מעביר מסר מדעי, במקום זה

   

        ????מה מתרחשמה מתרחשמה מתרחשמה מתרחש: : : : הרגעה בנוגע להתחממות הגלובליתהרגעה בנוגע להתחממות הגלובליתהרגעה בנוגע להתחממות הגלובליתהרגעה בנוגע להתחממות הגלובלית

  

לכן בואו . הוא קשור לסביבה ולמדע. אבל מסר שאתם צריכים לשמוע, מסר זה אינו ארוך בהכרח

להם אתם שינויי מזג האוויר שפעם נוספת ונאמר  נחזורבואו . נתחיל במעט הרגעה ובחדשות חיוביות

" התחממות גלובלית"התופעה לה קראתם  .ידי האדםב לא נוצרו ,על הפלנטה אשר מתחוללים ,עדים

, זה אינו חדשמידע . היא חלק ממחזור שתמיד קיים: ואומר זאת שוב, ת כלליאינה התחממות גלובל

 כאשר רעיון ההתחממות הוצג לראשונה והתוצאה הייתה ,ואמרנו לכם דברים אלה לפני כמה שנים

 כאשר השותף שלי 1989עוד בשנת , נו על שינויי מזג האוויר להם אתם עדים עכשיואגם התר. פחד

  .ור הזהאמרתי לכם לצפות למחז, הרבה לפני שרעיון ההתחממות היה פופולרי. החל מסע זה עמי

  

מחזור התאיידות המים . הוא גדל וקטן. הקוטב הצפוני נמס כמה פעמים ושב לקדמותו כמה פעמים

אולם הפעם דומה שהוא הגיע . הוא הדרך שבה גאיה פועלת] בפי קריון" מחזור המים"המכונה [

הייתה גאיה , אילו הייתם מבקשים את גאיה לבוא לכאן ברגע זה. וזה מפחיד רבים, מוקדם מהמצופה

אני נותן לכם ? האם זה יכול להיות ברור יותר". בני האדם הם לא הגורם: "מוסרת לכם את המסר

אזעקה ושלא תתבצענה פעולות שעלולות להתבצע כתגובה לרעיון בגינו מידע זה כדי שלא תישמע 

  .שגוי

  

מה . ה שלכםבו בזמן אני אומר שיש לכם מנדט לשנות את האופן שבו אתם בוראים את האנרגי, אולם

מה שאתם פולטים אל . כיוון שהוא מסוכן לבריאותכם, שאתם פולטים אל האוויר הוא משמעותי

גאיה . גאיה עמידה רבה יותר מכפי שאתם חושבים. לא בהכרח בגאיה, האוויר פוגע באנושות

התרומה שלכם לזיהום . ומהר יותר מכפי שאתם מצפים, מסתגלת בדרכים שאינכם מצפים להן

, מטפלת בגאיהגאיה .  אינה משמעותית בהשוואה לכמה התפרצויות געשיות טבעיות מן העברהאוויר
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נקו את האוויר ותחיו שנים : "אולם למען האנושות אנו אומרים. או בגדר הפתעה, והתהליך אינו חדש

  .מדובר בהגיון בריא לחיים! ממש לא. עצירת מחזור מזג אוויר שבראתםבלא מדובר ". רבות יותר

  

אתם תזדקקו לאנרגיה רבה יותר כדי . זה אחד מהנושאים בהם נדון היום. ג האוויר עומד להתקררמז

משום . ועל אחת מהן ברצוננו לשוב ולהתעכב היום, ונתנו לכם בעבר עצות ביחס לכך, לחם בקורילה

  . ממדית בכל הקשור לכמה מהדברים עליהם דיברנו-שהגיע הזמן שתחשבו מחוץ לקופסה התלת

  

אלא אתם מניחים דברים , אינכם חושבים בהכרח מעבר לתפיסות מסוימות. חושבים בקו ישראתם 

אומר לכם גם שתפיסה מסוימת זו , באותו זמן שבו אתן לכם מידע זה. ואז בוראים חשיבה בקו ישר

איננו מספרים לכם דברים שלא צצו כבר בראשו של . כאלה הם פני הדברים. כבר ידועה על הפלנטה

, לכן כדי לכבד תכונה זו של בחירה חופשית. היא מילת המפתח" בחירה חופשית"מרנו לכם שא. האדם

הדבר יוצר . הדברים שיוצגו היום חייבים היו כבר לצוץ בראשו של האדם לפני שיוגשו כמסר כגון זה

  .ולא רק משתמשים ברמזים שניתנו מהרוח, מצב שבו האנשים מגשימים זאת

  

בדרך כלל כהשראה על הפלנטה ביותר " נוחתות"הן , ידי האנושות-לות עלכאשר התובנות הללו מתקב

בדרך כלל בשלושה עד ארבעה מקומות , התגלויות מתרחשות בבת אחת, זאת אומרת. ממקום אחד

הרטט של הפלנטה הוא כדלת גדולה שנפתחת ונסגרת עם : כך זה עובד. כדי להבטיח שלא יאבדו

ידי בריאת רטט -אם אתם בוחרים לסגור את הדלת הזאת על. הנאור-הרטט של אנושות נאורה או לא

כיוון שהאנושות , פשוטו כמשמעו, הם נעלמים. המצאה וגילוי אובדים, אזי מידע, נמוך על הפלנטה

הדלת נפתחת וגילויים והמצאות פשוט , כאשר הרטט הופך גבוה יותר, אולם! כלל לא רוצה להביט

אלא המערכת שבראתם , הרוח לא מחלקת המצאות כנדבותלכן . מוכנים להיראות" נמצאים שם"

אבל בני האדם שעל הפלנטה , משום שמדע מרמה גבוהה תמיד נמצא שם בכל מקרה. מאפשרת אותן

הדבר . ידי קביעת כמה גבוה רוטטת הפלנטה עם התודעה האנושית- על,קובעים כמה ממנו יהיה נגיש

היו חברות שחשבו באופן קוונטי . נים האחרונות הש50,000-כך ב-מסביר כיצד איבדתם מדע רב כל

  .הרבה יותר מכפי שאתם חושבים היום

  

אבל הבנה מודעת נמוכה , קיימת כאן אירוניה אמיתית בכך שיש לכם היום המצאות עתירות ידע

בשלב מאוחר יותר זה ישעשע ! יש לכם כוח חישוב מופלא שמתוכנת רק לממד השלישי. הרבה יותר

  .אתכם

  

היא לא מה שאתם מכנים . והיא זמינה,  עצומה של אנרגיה שנגישה לכם הישר מכדור הארץיש כמות

היא ; אבל היא נמצאת בכל מקום. משום שעליכם לבנות מכשירים שיוציאו אותה, אנרגיה בחינם

  ". אנרגיה גיאותרמית"והיא מכונה ) לא תכלו אותה(נצחית 
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        דרכים חדשות להשגת חום גיאותרמידרכים חדשות להשגת חום גיאותרמידרכים חדשות להשגת חום גיאותרמידרכים חדשות להשגת חום גיאותרמי

  

לא די שתקדחו מטה . לא כה רחוקה והיא מעניקה חום טבעי, ת ממש מתחת לכפות רגליכםהיא נמצא

אזי אתם ,  קיטור באמצעות תהליך טבעי של אנרגיה תרמיתלייצראם אתם יכולים . ותצרו קיטור

הדבר יצור את האנרגיה הדרושה לכם כדי לשרוד כמה .  חשמלולייצריכולים להניע טורבינות קיטור 

אבל , ם ביתמאפשר שחשמל אינו השיטה היעילה ביותר לח. ם יותר ולחמם את בתיכםחורפים קשי

אם תוכלו ליצור . הוא עשוי להיות השיטה הנקייה ביותר בהשוואה לשיטות שמזהמות את האוויר

    . יומי-הוא יהפוך נגיש הרבה יותר לשימוש יום, חשמל בדרך יעילה מאוד

  

האנושות אוהבת . רות באמצעותן ניתן ליצור חשמל גם כןבעזרת השימוש בקיטור ישנן דרכים אח

הכורים הגרעיניים של היום . ואתם השתמשתם בהם מזה זמן רב מאוד, מנועי קיטור מתוחכמים מאוד

 קיטור ומפיקיםאתם מחממים מים תוך שימוש בכורים גרעיניים . הם פשוט מנועי קיטור יקרים מאוד

כיוון . אנחנו נותנים לכם חומר למחשבה. הטורבינות שלכםמניע את אז אשר , באמצעות החום הזה

אנרגיה . לוואי מסוכנים ואתם יודעים זאת-יש תוצרי, הנקייה וטובה ככל שהיא, שלאנרגיה גרעינית

לכן פתחנו עכשיו את הדיון . יכולה גם כן להיות מסוכנת, על אף היותה נקייה מאוד, גיאותרמית

  .במשהו חדש

  

הייתם מוצאים די חום כדי , ומק של כחמישה קילומטרים אל תוך האדמהאם הייתם קודחים לע

חמישה קילומטרים עבורכם אינו מרחק כה כגדול כשהוא נמדד , עכשיו. לגרום למנוע קיטור לעבוד

 ומבינים שאין זה רחוק רבים מכם צועדים מרחק זה אל בית הספר והעבודה. בקו ישר על פני השטח

זה לא מסוכן . מבחינה טכנית הדבר הופך קשה ומסוכן, קדוח לעומק שכזהאבל אם ברצונכם ל. כך-כל

בדרך למטה דרך קרום כדור הארץ אל סימן חמישה . אלא יכול להיות מסוכן לפלנטה, רק עבור הקודח

. אולי, מים, אולי, אש, עלול להשתחרר גז... חומרים אחריםאתם עוברים דרך כיסים של , הקילומטרים

מה . אתם עלולים לפגוע במה שאנו מכנים שלמות חומר הסיכה של המעטה עצמואז , ואם לא אלה

ידי קידוח לעומק -שאני אומר כאן הוא שאתם עלולים אפילו לעורר את הפוטנציאל לרעידת אדמה על

  .של חמישה קילומטרים

  

ש וי,  קיטור מבלי לקדוח לעומק שכזהלהפיקלכן עכשיו אתן לכם את התשובה לשאלה כיצד תוכלו 

כל הזמן אתם חושבים שעליכם . לגבי משהו שתמיד הנחתם" שמחוץ לקופסה"כאן צורך בחשיבה 

. אתם מכניסים מים אל תוכו ומוציאים קיטור. לקדוח לעומק ולהניח צינור מים בתוך כדור הארץ

ואתם תמצאו די , מה אם אומר לכם שעליכם לקדוח לעומק שמהווה רק חלק קטן ממרחק זה, אולם

, מאפיין זה קיים בנקודות החמות של הפלנטה". בלתי אפשרי: "אתם תאמרו!  להרתיח נוזלחום כדי

אבל תכונות אלה לא קיימות ברוב המקומות בהם אנו ,  החום קיים קרוב מאוד לפני השטחןבה

 את הטכנולוגיה הגבוהה לחברהגיע הזמן .  לא להשתמש במים:התשובה היא. מבקשים מכם לקדוח

וזוהי חשיבה ,  אותה אליהםלחברעם הדברים להם לא ציפיתם שתוכלו , על הפלנטהביותר שיש לכם 

  .מחוץ לקופסה
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לראות את כל התמונה במקום לראות רק את מה שאתם , זהו סוג של חשיבה שהופך מעט קוונטי

. וכמה כבר יודעים מהם, יש כאן פתרונות. או מה שאתם רגילים לראות, חושבים שהיא צריכה להיות

ללמוד : וזוהי התשובה,  כימיה אלגנטית שתרתח בחלקיק מהטמפרטורה בה רותחים מיםקיימת

להשתמש בחומרים הללו ובנוזלים הללו בעלי כימיה זו במסגרת מכונה גיאותרמית בעלת מערכת 

בעזרת ? מה בנוגע לשני קילומטרים. שלמענה אין צורך לקדוח לעומק של חמישה קילומטרים, סגורה

רק לחלק מהעומק ולקבל את החום הדרוש לכם לייצור הידועה הזאת אפשר לקדוח השימוש בכימיה 

  .קיטור

  

אתם תגלו , אם אתם זקוקים לעצה זו. אנו אומרים לכם זאת משום שיהיה עליכם לעשות את זה

אתם תבינו כל זאת ותבינו שהמרכיבים יתחברו , זאת אומרת. קרובשהתזמון והסינכרון של התגלית 

ולא ידרשו חמש שנים כדי לבנות אותו והוא לא יהיה . לו את מנוע הקיטור שלכםיחד ואתם תקב

הוא לא . הוא לא יפלוט עשן.  קל הרבה יותר זה יהיה.מסוכן ולא תצטרכו לכסות אותו במעטה הגנה

! חום טבעי מגאיה שהוא נצחי... חשבו על כך. ואינכם צריכים לדאוג בנוגע להימצאות בקרבתו, יזהם

כיוון שבסופו של דבר מזג ... חשמל לו תזדקקו כדי לחמם בתי מגורים ובתי עסקאת היפיק הוא 

  .זה מספר אחד. האוויר יהפוך קר יותר

  

        הדבר לו זקוקה האנושות יותר מכל בזמן הזההדבר לו זקוקה האנושות יותר מכל בזמן הזההדבר לו זקוקה האנושות יותר מכל בזמן הזההדבר לו זקוקה האנושות יותר מכל בזמן הזה

  

ואז באופן בלתי , בכך שהמידע הבא היה ידוע, זו לא תובנה חדשה: ניתן לכם תובנה אחת נוספת

 עומד לתת לכם אותו כאן כדי יאנ, כיוון שהרעיון כבר ידוע.  לכיס התעשיההולם הוא נמכר והוכנס

אפילו . יבין אותו, שהציבור יוכל לראותו וכל אחד שבאופן מסונכרן יקשיב או יקרא את המסר הזה

לא . אבל המדענים והפיזיקאים יצטרכו ליישם אותה, אתם היושבים בכיסאות תבינו את התפיסה

  .כאן אלמלא הייתה זו השעה הנכונההיינו מזכירים אותה 

  

הוא מה , ככל שמזג האוויר משתנה,  ככל שהאוכלוסייה גדלה,המשאב לו תזדקק האנושות יותר מכל

אתם תבחינו . הם הופכים למוצר יקר המציאותעתה כבר ! מים נקיים: שקרוב לוודאי שכבר ניחשתם

ות באזורים שאין להם כלל תשתית ולעתים קרוב, שהשלג יורד יותר ויותר במקומות הלא נכונים

. שניםי עבור אנרגיה ישנה בעלת דפוסי מזג אוויר נבנוהמאגרים ומובילי המים . לאסוף את המשקעים

  .המים יהיו הנושא הבעייתי, ככל שהאוכלוסייה גדלה

  

        תשובת ההתפלה החדשהתשובת ההתפלה החדשהתשובת ההתפלה החדשהתשובת ההתפלה החדשה

  

אך מים שאינכם , םזהו עניין משמעותי כאשר כדור הארץ עשוי ברובו ממי. הנה תשובה מיידית אחת

לא מכיל , כמובן, האוקיינוס. ולהמיר אותם, התשובה היא להשתמש בים ובאוקיינוס! יכולים לשתות

  .ולכן עליכם לשאול כיצד להוציא מהמים את המלח, מי שתייה
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כמויות גדולות של מים חייבות להיכנס לתוך מיכלי . התפלה כבר קיימת היום בדרך לא יעילה ביותר

כמה מהן , יש כמה מערכות. הות שם שעה שנעשה שימוש בחום בדרכים שונותאחסון ולש

הוא . הדבר אורך זמן ממושך. כולן זקוקות לחום כדי להוציא את המלח, כמה לא, משתמשות בקיטור

רק מקומות שאין להם כלל , במקום זאת. לכן אין זה כלכלי להתפיל מים לעיר שלמה. יקר ולא יעיל

  . היא הופכת לצורך של טרחה והוצאה כספית במקום לפתרון טוב. במערכת שכזומים נקיים מחזיקים 

  

אני מבקש מכם לחשוב מחוץ לקופסה ואני עומד לתת לכם את התשובה לשאלה כיצד , עכשיו

  .קח את הזמן שלך כאן, שותפי. להתפיל מים בדרך חדשה

  

. קרוב מאוד למים... וקיינוסרוב הערים הגדולות ביותר על כדור הארץ הוקמו על קו החוף של הא

הסיבה היא שבמשך הזמן אותם אזורי חוף היו המקומות בהם התקיים סחר באמצעות אוניות 

כדי , נכון, זה מקום טוב להתחיל. וכך הערים הגדולות ביותר שלכם נמצאות ליד האוקיינוס. ונמלים

אבל היא , אינה כה קשההתשובה ? מהמקור שהן פשוט רואות אותו ומשתמשות בו, להביא להן מים

  .מחייבת משהו שלא נלקח בחשבון

  

-ננו"אתם קוראים לזה . הטכנולוגיה הגבוהה ביותר שיש לכם היום קשורה לקטן שבקטנים

". רובוטים"מכונה בפיכם ההעוטה צורה , קטנה ביותר, זוהי כימיה ואפילו מכונה כימית". טכנולוגיה

. והם בפסגת ההמצאות החדשות שלכם, יימים היוםקטנים בגודל מולקולה אלה ק-רובוטים סופר

המדע שלכם שוקל כיצד להכניס אותם אל תוך זרם הדם של האדם כדי לחפש ולחסל , אפילו עכשיו

  . חלקיקים הם עד כדי כך קטנים-הננו. לבנים שיש לכםהכתגבור לתאי הדם ... מחלות

  

לא יותר , הם לא משנים. גוף האדםכיוון שדומה שהם משנים את , באופן טבעי יש התנגדויות לכך

, מחלה, שלמדתם שאתם יכולים להיעזר בה כדי למנוע כאב, מכל תוספת שלא נוצרה באופן טבעי

הם עושים יד אחת עם סוגי המדע שניתנו , לכן. או אפילו לעזור לכם לישון בלילה, חוסר איזון כימי

ם שהאדם יכול להשתמש בתודעה שלו שאף על פי שאנו מלמדי, זכרו. לאנושות המסייעים לה לחיות

לכן המדע לוקח על . או לא מעוניינים בכך, קיימים מיליונים שלא מאמינים בכך, כדי לעשות זאת

שידועים שאינם מטפיזיים וכיום יש הרבה חומרים , אם אפשר להתבטא כך, עצמו את המשימה

יין ישנם אנשים שיניחו לילדם למות עד. וזה הולם ונכון, זהו איזון. כמסייעים לאיכות החיים האנושית

הם מאמינים ששום דבר שלא ניתן מהאלוהים אינו . במקום להשתמש במדע כדי לסייע לאזן מחלה

. הגיע הזמן להבין שמדע טוב הוא פשוט הגילוי והיישום של הדרך שבה אלוהים ברא את היקום. הולם

ידי רטט גבוה יותר -לויו התאפשר עלמבורך וגי, אל-הוא מתת, הוא הולם, השתמשו בו מתוך יושרה

להשליך אותו או לקרוא לו מרושע , לכן! אתם הרווחתם אותו, במילים אחרות. על כדור הארץ

  .משמעו לא להבינו

   

ומציע לו , הנה מגיע אדם אחר הנושא מים. הוא דתי מאוד ומתפלל למים שינתנו לו. אדם צמא מאוד

לא , הוא מת מצמא.  להם רק מאלוהים ושהוא ימתיןאומר שהוא מצפה, האדם הצמא מסרב. אותם
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למדו להעריך את המדע שניתן לכם ! מבין כלל את הסנכרוניות של אלוהים באמצעות האדם האחר

  .משום שהוא הולם וניתן לאנושות מסיבה זו בדיוק, כדי להאריך את חייכם

  

באמצעות , אמצעות הכימיההמדע לומד לבנות רובוטים חכמים ב. טכנולוגיה הופכת קטנה יותר-ננו

שיכול לעזור לכם בחכמה , הדבר דומה ללוגיקה של המחשב. באמצעות האלקטרוניקה, הלוגיקה

אלא מסייע לכם במשימות שאינכם יכולים לעשות , הוא לא חושב עבורכם. לעשות דברים רבים

  .רובוטים קטנים חכמים אלה יכולים לעזור להתפיל מים. בעצמכם

  

, אתם עומדים לבנות מפעל התפלה במקום שבו המים לא מפסיקים לעולם לזרום: אתן לכם משימה

המים .  לגביו אין לכם כלל מושג,לוואי יווצר-ותוצר, ובמקום שבו ניתן לסלק את המלח בזמן אמיתי

-שימוש בננו. החום לא כרוך בתהליך כלל וכלל. לא צריכים כלל לעמוד ולא צריכים כלל להתבשל

,  מלוחים–נכנסים . ויוצאים בצדה האחר בזרם קבוע, נכנסים מצד אחד של המכונההמים , טכנולוגיה

  .ומוכנים אז לטיהור רגיל,  נקיים–יוצאים 

  

טכנולוגיה שמשימתם היא -השלבים הראשונים של המערכת מחייבים שתשחררו די רובוטים של ננו

אני ! ובוט ורובוט ממוגנטכל ר: אולם, הנה הסוד. למצוא ולמוסס מלחים ולקשור את עצמם אליהם

  .המאסטר המגנטי ככלות הכל

  

  ]חיוך[

  

המים : הלאה אל השלב הבא. רובוטים קטנטנים הצמודים אל כולו-עם ננו, כל המלח הופך אז ממוגנט

המושכים ומוציאים את המלח , מגנטים ענקים ועצומים-ונחשפים לאלקטרו, זורמים אל האזור הבא

, תיאור פשטני מדי. הוא יוצא החוצה! כיוון שהמלח מגנטי עתה, אל מחוץ למים באופן שלם ומלא

  . אין כל חום שמעורב בתהליך. הדרךכזו היאאבל , אולי

  

מים תכופות . וזה יהיה נתון לויכוח כאשר תגלו זאת, אה! אתם לא תאמינו... הלוואי-תוצר, כעת

איזה מן מכשיר ? כל זה הולךאתם רואים לאן . הנחשפים לשדות מגנטיים בוראים מים שיכולים לרפא

יהיו אלה שיאמרו . םכיוון שהוא יעשה שימוש במגנטי, אתם יודעים, הוא יהיה קוונטי! זה יכול להיות

הם לא . כיוון שאתם משנים אותם בדרך שאינה מובנת, לא טובים לכםידי מגנטים -שמים שטופלו על

! את המים המרפאים שעל כדור הארץמבינים את כמות האנרגיה שהשקיעו אנשים אחרים כדי לגלות 

ולכן , לא תהיה כל הוכחה למה שמתרחש! כעת אתם מקבלים מעט מזה בשעה שאתם מתפילים מים

  !כל מה שהאנשים ידעו הוא שמצטמצם מספר האנשים שחולים. יתחולל פולמוס סביב הנושא

   

כדי שתוכלו , בדרך זוזה מה שרצינו שיתועד היום . אלה הם אפוא הדברים שרצינו לספר לכם היום

בהתבסס על , ברצוני לומר לכם מה אנו רואים בעתיד. לשמוע אותם וכדי שהם יוכלו להתפרסם

  .כיוון שאין מסגרת שכזו, זמן-לא ניתן לכם מסגרת. הפוטנציאלים שאתם פיתחתם
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        עתיד המדעעתיד המדעעתיד המדעעתיד המדע

  

אבל כולו קשור . אולי אפילו שלושה, המידע שאני עומד לתת לכם עשוי להתממש רק בעוד שני דורות

. והוא אפשרי, אני עומד לומר לכם משהו שאתם כבר יודעים. פיזיקאים הקשיבו. להמצאה קוונטית

. ממדי שאי פעם למדתם-הוא כרוך בתחום אחר של המדע אבל הוא עומד בניגוד לכל דבר שהוא תלת

לכן בני .  ישרהכל מוגדר בקו, אפילו במתמטיקה ובגיאומטריה הגבוהות ביותר. אנשים הם מצחיקים

דומה כמעט ! זה מצחיק". מספר אינסופי של קווים ישרים"האדם אוהבים להגדיר מעגל כפוליגון בעל 

. והאדם צריך לברוא נוסחה תוך שימוש בקווים ישרים כדי שיתקיים, שמעגל אינו דבר שקיים בטבע

וזה משעשע , שריםאני פשוט מסביר לכם את הדעה המוטה של האדם ביחס לקווים י? נכון, מעניין

המעגל הוא אירוע ? נכון, הן טבעיות? נכון, הן יפהפיות. בועות תמיד היו בסביבה. לבחון אותה

מספר "שצורה זו תהיה אבל האנשים רוצים . חשבו על הפלנטות... שמתרחש בטבעיות בחלל גם כן

     ".אינסופי של קווים ישרים

  

, ממדיים-ממדיות בחייה הדו-מגלה כמה תכונות תלתהדמות המצוירת , כמו דמויות מצויירות על ניר

  .ידי יצירת מספר אינסופי של דמויות מצוירות כדי להסביר צורה זו-והיא מוכיחה אותן על

  

, הם לא הולכים ישר. הדבר שכבר עלה בדעתכם הוא שכוח הכבידה והמגנטיות כפופים באופן טבעי

ידי שני -כאשר הוא מושפע על. ושה זאתגם הוא לא ע? מה בנוגע לאור. ומעולם לא עשו זאת

! למעשה שום דבר אינו בקו ישר כלל וכלל. זה צריך לומר לכם משהו. גם הוא מתכופף, האחרים

אתם גם לא ] בדיחה של קריון. [הקווים הישרים היחידים הם אלה שנמצאים בראשי האנשים

מתמטיקה אלגנטית שהיא יש . ואמרנו לכם זאת לפני זמן רב, משתמשים בסוג המתמטיקה הנכון

זה ישמע מורכב יתר על , אפילו במונחים הפשוטים ביותר, קוונטית ואם אתחיל לספר לכם עליה

  .המידה

  

        המתמטיקה החדשה מגיעההמתמטיקה החדשה מגיעההמתמטיקה החדשה מגיעההמתמטיקה החדשה מגיעה

  

". מספרים מושפעים: "המתמטיקה הקוונטית משתמשת במשהו שעומד להתגלות ואנו ניתן לו שם

-על" מושפעים" במקום זאת יש להם ערכים אשר אלא, אלה הם מספרים שאין להם ערכים אמפיריים

, כמו בנוסחה, לל המספרים שנמצאים לידוגארבע משתנה ב. ארבע אינו ארבע. ידי המספרים שסביבם

המספרים שבתוכה מושפעים , בכל פעם שנוסחה נוצרת במצב קוונטי. או בליניאריות כמו בספירה

ידי המספרים -ים בנוסחה משתנים עלהסיבה היא שכל המספר. ידי האחרים שסביבם-כולם על

ידי -הוא מושפע על, אם נעשה שימוש בארבע בדרך ליניארית". מספרים מושפעים"הם . שלידם

כפי שנראה במובן , הם כולם משפיעים על המספרים שנמצאים זה ליד זה. ידי השלוש-או על, החמש

ה ליניארית או שיש לה תכונות הסיבה היא שמציאות קוונטית היא מציאות שלעולם אינ. קונספטואלי

  ". נורמליות"ידכם כ-שנחשבות על
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דבר יפהפה כאשר אתם מגלים ... ואכן קיימת מערכת אלגנטית, היא לא אקראית,  ככל שתהיה,מורכב

תוהו ובוהו לא נראה כמו תוהו ובוהו כאשר אתם מבינים . את התכונות ורואים את עקביות השינוי

תהיה לכם נוסחה עבור מעגל שהוא מספר , כאשר תראו זאת, ופו של דברבס". כללי התוהו ובוהו"את 

אנו ". פי פתור"הוא יהיה , במקום זאת. הוא לא יהיה פי. רציונלי כפי שקיים היום-לא מספר לא, שלם

זה יתן לכם . כדי לקבל מספר שלם של פי, אם הם חייבים" הפוך"לפתור זאת מבקשים את הפיזיקאים 

  .לעשות עם שאר החישוביםרמז לגבי מה שיש 

  

. ידי המספר שלידו-כל מספר אינו אמפירי אלא מושפע על! דמיינו מתמטיקה עם מספרים מושפעים

, כיוון שכאשר תתחילו להבין אותה: וכך היא תשרת אתכם, אני נותן לכם עכשיו מתמטיקה גבוהה

זה מונח אנושי ". יקההגביע הקדוש של הפיז"סוף את מה שאני עומד לכנות בשם -אתם תבינו סוף

  ]. קריצה של קריון[

  

וכאשר ? נכון, ממדיות רבות-יש לכם נוסחאות תלת, בדעה המוטה שלכם, ישר שלכם-בחשיבה בקו

הבנתם , באותם דברים בעלי מסה. אתם מדברים על חומר בעל מסה, אתם מביטים ביסודות הפיזיקה

המבוססות על מה , יות הנוסחאותאתם גאים בעקב. האטומיים אפילו את המבנה ואת הדחיסות

, אתם חושבים שיש נוסחה לכל דבר? נכון, ואתם חושבים שהן סטטיות, שאתם רואים סביבכם

אזי הוא , אם יש לו דחיסות ומסה אטומיות מסוימות. "ושהיא מסבירה כיצד הדברים נעים ומגיבים

  .כבר פתרתם והבנתם כל זאת". כוח כבידה מסויםבכך  או  שוקל כך

  

הן , לכן ברגע שאתם הופכים קוונטיים עם הנוסחאות הללו. אבל רק בממד השלישי.  נכוןזה

שאתם יכולים לשנות את המסה של כל , כל זה כדי לומר לכם שוב. מתמתחות כולן והופכות שונות

, אתם יכולים לשנות את המסה שלו. אין זה משנה כמה גדול או קטן הוא או כמה דחוס. גוף שקיים

רק השליטה , כבידה-אין דבר כזה אנטי. את ההשפעה שיש לכוח הכבידה עליו...) אתנחתא(ואי לכך 

יכולה אז ,  צריך לשקולגוףכל נוסחה שהיא שיש לכם בממד השלישי שאומרת לכם כמה . במסה

שהיא למעשה (אי לכך אינכם משנים את הכבידה . ידי שליטה במסה של הגוף הנידון-להשתנות על

, ומדובר בשליטה בדחיסות האטומית. אלא את המסה של הגוף, )שני כוחות אחריםתוצר קוונטי של 

  . ידי הכבידה-או בדחיסות לכאורה כפי שהיא נראית על

  

. הלטס,  לאדם שחשב מחוץ לקופסהךא שייומשום שה, א היסטוריוה. ם מפורסמשרדביגוסלביה יש 

תרוממו משולחן העבודה שלו ועפו הגופים שהידי -יש סימנים על התקרה שנעשו על, ו משרדבאות

משום שהוא גילה את יצירתם , ניקולא היה מתוסכל! פגעו בתקרה הקשה, הם התנפצו! הישר למעלה

היחיד בקיום שאי פעם נתן לכם ... הוא חשב מחוץ לקופסה! מסה ולא ידע כיצד-של גופים חסרי

  .משום שזה אלגנטי, ו זאתחקר. ממדי-זה יותר מתלת, אה. תרשים כיצד זרם חלופי עשוי לעבוד

  

, אולם.  שלושבמשרדוזה גם היה הבסיס שמאחורי הניסוי , ידי מגנטיות-לה עשה נברא עלסכל מה שט

בזמן של טסלה לא היו מחשבים או איזשהו מכשיר סופי אחר שיש לכם היום כדי למדוד או לברוא 
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אבל הוא לא יכול היה , ל גוףהוא הגשים את בריאת שינוי המסה ש. תנודות קטנות בשדות המגנטיים

אולי . לא אומר לכם היכן. הוא חזר, דרך אגב. הוא היה מתוסכל. ולא ידע כיצד עשה זאת, לשלוט בו

  ?הוא יקרא זאת וידע מה לעשות עכשיו

  

  ]חיוך של קריון[

  

 אפשר] נוזלים[אפילו תמיסות . כיצד ניתן לארגן שדות מגנטיים סביב שדות מגנטיים אחרים, זה חכם

, לפעמים בזוויות הנכונות אלה כלפי אלה... למגנט כדי לברוא שדות בתוך שדות המעוצבים בחכמה

אף אחד מהדברים הללו אינו נמצא מחוץ . כדי לתת לכם תנאים שיבראו שינוי במסה, לפעמים לא

אבל . זה תלוי בכם. אנחנו לא יודעים? כמה זמן זה ייקח. לתחום הפעולה של ההתפתחות האנושית

זאת אומרת שהדברים שהיום הם בגדר מדע בדיוני יעמדו ! הכול? אם אתם מבינים מה זה ישנהה

הוא יצוף ואין . כבידה הוא פשוט גוף בעל מסה נשלטת-מה שאתם כיניתם אנטי. סוף לרשותכם-סוף

  ?אולי הגיע הזמן ליישם את זה. ביצוע-זה בר. זה משנה עד כמה הוא גדול

  

התשובה היא שאנו רוצים שתישארו . בכך נסיים" ?ו את הדברים האלהלמה אתה מספר לנ, קריון"

ולא יהיה לכם הרבה מזל עם זה עד אשר תתחילו ! אנו רוצים שתישארו כאן. כל זה ניתן באהבה. כאן

. עד אשר תתחילו להאיץ את ההמצאות ולשים קצת מהפוליטיקה בצד, לחשוב באופן קוונטי יותר

את זה הן אלה בעלות היכולות הטכניות הגבוהות ביותר ויש להן גם אבל המדינות שחייבות לעשות 

הגיע הזמן שהאוכלוסייה תבין זאת . את המבנים המשפיעים הגבוהים ביותר שעומדים בדרכן

תעשייתית או מבחינת " הולמים"או , דברים פוליטייםלושתשחרר את הפיזיקאים ולא תקשור אותם 

  .אבל הם יודעים,  אני מדבראולי אינכם יודעים על מה. אפקטיבית

  

בתהליך זה אתם עשויים אפילו לגלות שמסר זה ; יהיו תגליות, בתהליך זה; חיים יתארכו, תהליך זהב

אם ? נכון? פיזיקאים, נכון, אתם תתקלו בחידה, אם כך יקרה, במקום כלשהו בהמשך. היה מדויק ונכון

שנותן ,  שמדבר מהצד האחר של הצעיףכיוון שמי הוא זה, זו חידה עבורכם, אתם מקשיבים למסר

בזמן כלשהו ". זה אמיתי"יהיה עליכם לומר , ברמה מסוימת?  נכון ומדעי,לכם מידע שהוא אמיתי

ושהאנרגיה שבראה את כדור הארץ ואת , בעתיד יהיה עליכם להודות שהרוחניות והמדע הם בני ברית

כיוון שהבורא נמצא בתוך כל ... םהיא חלק מכ, המגנטיות ואת הכבידה ואת כל הדברים שלמדתם

  ?אז אולי ִּתָפתחו. אחד מכם

  

האם האהבה אמיתית או ? האם קריון אמיתי או לא? האם זה אמיתי או לא: הכל קשור לחידה הזאת

משפחה זו . כיוון שאתם ישבתם היום בנוכחות הבורא שאוהב אתכם, כמה מכם יודעים, ובכן? לא

שכל , יקירים, לכן אנו אומרים לכם? סר נהדר ליום האהבה נכוןזה מ. בצד הצעיף שלי אוהבת אתכם

או , או לנשמת הליבה שלכם, או קשורים לאקאשה שלכם, בין אם היו מדעיים, הדברים עליהם דיברנו

כדי להפוך את החיים שאתם חיים על הפלנטה הזאת לקלים : ניתנים מסיבה אחת, לעצמי הגבוה
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שמשנה את כדור ,  שהיא הדבק שמאחד אתכם עם הבריאה לגלות את החמלהוכדי שתוכל. יותר

  .כיוון שהשינוי כבר מתחולל, הארץ עצמו

  

הניחו לזמן הזה . 1998לאחר שהגיעה בערך בשנת ,  כבר כאן2012מה שאתם מכנים בשם האנרגיה של 

עם כלכלה , של התפתחות מדעית עם יושרה,  זמן של תודעה גבוהה–להיות מה שהוא אמור להיות 

, יש פרדיגמה חדשה שמתחוללת. עם ממשלה שמשנה לאט אנרגיה ישנה, בה וצומחת עם יושרהשש

 – דבר שלא יכול להתקיים יחד –זהו אוקסימורון . עם דברים שמעולם לא הייתם שמים יחד בעבר

. ושינוי זה הוא קשה, פרדיגמה חדשה מתחוללת.  יושרה ובנקאות– יושרה וביטוח –יושרה וממשל 

האקאשה חיה : הם יודעים זאת משום שזו הסיבה שהם באו. ובד יושבים בכיסאות למוליהלוחם והע

  .ואני חוגג כל אחד ואחד. אני יודע מי אתם. ואתם יודעים מי אתם, יקירים, ומשגשגת בכם

  

  .וכך הוא

  

  קריון
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        א נחשףא נחשףא נחשףא נחשף""""הדנהדנהדנהדנ

  לי קרול מתקשר את קריון

  אוסטרליה, ויקטוריה, מלבורן

  2010,  במארס13-ה, שבת

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף ] ] ] ] ידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריון----עלעלעלעל[[[[תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש , , , , כדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקורא

לעתים קרובות התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס לעתים קרובות התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס לעתים קרובות התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס לעתים קרובות התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס . . . . יותריותריותריותר

        ....אוסטרליהאוסטרליהאוסטרליהאוסטרליה, , , , מועצם זה שניתן במלבורןמועצם זה שניתן במלבורןמועצם זה שניתן במלבורןמועצם זה שניתן במלבורןהנה אפוא להנאתכם מסר הנה אפוא להנאתכם מסר הנה אפוא להנאתכם מסר הנה אפוא להנאתכם מסר . . . . פשוט אינו יכול להכילפשוט אינו יכול להכילפשוט אינו יכול להכילפשוט אינו יכול להכיל

  

זהו . כך אני רואה זאת, לכל הפחות; זהו כינוס משפחתי. אני קריון מהשירות המגנטי, ברכות יקירים

אני חושב , משום שאילו הייתם מבינים באמת ובתמים את מה שמתרחש ברגע זה, ערך-כינוס רב

המוזיקה מתנגנת והרוח ,  על הבמהאדם יושב. אולם הוא נראה כה ליניארי. שהייתם מופתעים

  .כך אתם רואים זאת. אנרגיה מבורכת והוקרה, ויש יראת כבוד... מופיעה

  

נתתם רשות לאנרגיה זו מהצד , כיוון שהיום נתתם היתר, מה שבאמת מתרחש כאן גדול הרבה יותר

 יכול לעשות הוא אינו. זה לא קורה בלי אנשים מול השותף שלי. האחר של הצעיף לבוא ולבקר אתכם

והוא מעולם לא עשה , אלא אם אתם כאן, בקולו של קריון, הוא אינו יכול לדבר בקול רם. זאת לבדו

  .וזה נכון, "תן וקח"דבר זה צריך לומר לכם שיש כמה תכונות בתהליך שמחייבות . זאת

  

אין זה . אין זה אדם על הבמה. הפמלייה נכנסת וממתינה לרשות, מנקודת המבט שלי, אתם מבינים

נמצאים אנשים שאני , וקוראים ושומעים, משום שבכיסאות למולי. זהו איחוד מחדש. בהכרח מופע

הבינו את המהות ! חשבו על כך. אין לכם התחלה. כולכם נצחיים בשני הכיוונים. הכרתי מזה נצח

  .והליבה של מה שנמצא בפנים

  

, זהו מידע באנגלית. ניתנת אנרגיה, רבדבר קצר זה שאתם מכנים בשם תקשו, בזמנים הללו, ברגע זה

היא מבקרת כל . השפה השלישית נמצאת מעל לכולכם, אך בעודו ניתן ובעוד האנרגיה נמצאת כאן

  "?האם אתם זוכרים: "כיסא ושואלת את השאלה

  

אם נציע הוכחה . האדם אינו בנוי להיזכרות רוחנית מוחלטת לגבי מי הוא בצד האחר של הצעיף

, הקהל יהיה גדול הרבה יותר, בנוסף. לא יהיה כלל צורך במבחן, קשור זה היה אמיתיאמפירית לכך שת

במקום זאת יש צורך בפרטים שיכנסו פנימה , לא. כולם היו כאן, אילו הייתה הוכחה. אתם יודעים

האם ייתכן שזה בדיוק מה ? האם יכול להיות שמה שמוצג כאן הוא מדויק ואמיתי. "ויבקשו להבחין

  .העומדת לרשות האדם, זו ההבחנה עליה דיברנו לעתים קרובות" ?ומר שזהשקריון א
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. אכן קיימת אנרגיה הזורמת מבעד לחרך בצעיף שאתם נתתם לו רשות להיפתח, לכן ברגעים הללו

הניחו לה למלא את , רק לרגע, עם שפה שלישית זו, רק לרגע. מאותו חרך זורמת אנרגיה של הבית

  .  היא אמורה למלא אתכם באמת שאתם יותר מכפי שאתם חושבים,ואם אתם שמים לב. לבכם

  

משום שאין מסעי פרסום או , היא לא עושה הרבה רעש. בכל רחבי הפלנטה מתרחשת התעוררות

האנושות . ואתם חשים בה,  היא גדלה1987מאז שנת . היא איטית. תוכניות טלוויזיה שמכריזים עליה

רבים סביבכם מתחילים להסכים למה שאתם בחדר זה . עםמודעת יותר לשינוי הזה עכשיו מאי פ

הם רואים אדם . אבל הם רואים מי אתם, אולי הם לא מאמינים במה שאתם מאמינים, אה. הסכמתם

הם רואים את הדרך שבה אתם מתייחסים לחיים ולאנשים אחרים . שליו היושב בקרב אנשים חרדים

אולי . וך כל אחד מכם ואנו רוצים לדבר על כך הערביש נביא בת. כיצד אתם מחוללים שינוי, סביבכם

הנושא הוא . אבל הוא קיים, לא יראה שאנו עומדים לדבר על נביא פנימי כאשר אומר לכם את הנושא

  .א"הדנ, שוב

  

שנתנו בחלק העליון של , ולהמשיך בהוראה מלפני כמה שבועות סבורים, ברצוננו להסביר כמה דברים

אבל זה כמובן רק ]. אוסטרליה[שכעת אנו מביאים לחלק התחתון , ]צפוניחצי הכדור ה[כדור הארץ 

? כיוון שמי יקבע מה למעלה ומה למטה. אם אתם מסתכלים על כדור הארץ באופן הליניארי הרגיל

  ]חיוך של קריון[? אולי זה בכלל ימין ושמאל

  

        ............א ממשיכהא ממשיכהא ממשיכהא ממשיכה""""הוראת הדנהוראת הדנהוראת הדנהוראת הדנ

  

יש בו , למעשה. הכימיה של מדע ביולוגי מסובך האותיות עצמן נושאות את המורכבות ואת –א "דנ

כיוון שספק אם המדע יראה אי פעם את הדברים שאני עומד לספר , הרבה יותר מכפי שהמדע רואה

אמרתי לכם . ממד-א שלכם שפשוט לא ניתן לראותם בתלת"יש מרכיבים ותכונות בדנ. לכם עליהם

הוא מכשיר שימדוד שדה , ו את הכלשישנה פשוטו כמשמע, בעבר שמה שחסר כרגע במאמץ המדעי

זה יהיה הדבר הקרוב ביותר שיעמוד אי , וכך יהיה, ברגע שמכשיר זה או תרחיש זה יפותחו. ממדי-בין

משום שברגע שהמכשיר יופנה לדברים . פעם לרשותכם להוכחה של כל הדברים עליהם אנו מדברים

אנרגיה שהיא בלתי . בכל מקום, יות במדעיהיו תגל, ובכלל זה לביולוגיה האנושית, שונים על הפלנטה

  .בעוד שברגע זה היא רק סברה, אז היא תהיה אמיתית. או לכל הפחות תראה את צלה, נראית תופיע

  

המגנטיות היא . ממדי-כוח הכבידה הוא כוח בין. כך-ממדיות נמצאת כאן היום בדרכים רבות כל-הבין

כולם בלתי נראים ובלתי ניתנים להסברה ברגע ... יםממדי-אפילו לאור יש מרכיבים בין. ממדי-כוח בין

  .   והגופים שלכם הם חלק ממנה, אתם משתמשים בה בכל יום, אבל כמו הרבה דברים אחרים. זה

  

אני חייב לתת , כדי לעשות זאת. הרשו לי להסביר לכם כמה דברים שמעצימים את מה שכבר ניתן

כדי שאוכל להרחיב ולומר לכם דברים שלא אחזור בקצרה על מה שניתן בעבר . סקירה חוזרת

  .שמעתם עדיין
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        סקירה חוזרתסקירה חוזרתסקירה חוזרתסקירה חוזרת

  

, מה שיש לכם בגופכם, זאת אומרת. כימי-א הוא ביו"הנחת היסוד היא שהדנ, עבורכם ועבור המדע

ידי המדע באמצעות תהליכים -מוסבר לחלוטין על, מה שאתם מאמינים שאחראי לתרשים החיים

-יש תכונות רוחניות בין. א תכונות שאני רוצה לדון בהן פעם נוספת"אבל יש בדנ. כימיים וביולוגיים

הרוב הממשי של הכימיה שאתם יכולים לראות בגנום האנושי . א שהן קוונטיות"ממדיות בתוך הדנ

ולא את השדה , פי שהמדע שלכם לא יכול למדוד מצב קוונטי בעת הזאת-על-אף. נמצא במצב קוונטי

  . בתוך חידת הגנום האנושייש ראייה לכך , המקיף אותו

  

אנו מדברים על . א בגופכם נושא עמו כמות עצומה של מידע ואנרגיה בלתי נראים"סיפרנו לכם שהדנ

א עובדות כולן " טריליון לולאות של דנ100, זאת אומרת. לא כעל סליל כפול כימי, א כעל ישות"הדנ

כיוון שהיא , היא חייבת להיות. יתקבוצה זו היא יחוד". א שלכם"הדנ"יחד כאנרגיה אחת המכונה 

הוא יכול להכיל חלק עצום של הרוחניות , א"בשל הקוונטיות של הדנ. אתם, במאה אחוזים, לחלוטין

א "לא רק שהדנ].  של קריון12-הספר ה[דבר זה יוגדר בפרסום עליו עובד השותף שלי עתה . שלכם

הוא . כת היחסים שלכם עם גאיהאלא גם את מער, מכיל את התיעוד של כל שהייתם על הפלנטה

מידע זה מוטבע . מכיל את כל שעשיתם אי פעם ואת הרוחניות של מה שלמדתם בכל תקופות החיים

  .פשוטו כמשמעו, בתוכו

  

האם אתם . אף אדם לא איבד מעולם תגליות רוחניות כלשהן שחווה, במשך העידנים: כעת הקשיבו לי

א שלו מחזיק במה שלמד במשך "תעורר לנקודה שבה הדנכל אדם יכול לה, באמצעות כוונה? מבינים

. א עצמו בעזרת הכוונה שלכם והתגלות האלוהים שבפנים"אתם מעירים את הדנ. כל תקופות החיים

אתם פתחתם ? איך הם יכולים שלא. כל הדברים הרוחניים שלמדתם ישובו במעוף ויהיו שוב שלכם

ת להיות חדשות טובות לאדם שתוהה איך יראו אלה חייבו. את הדלת מלכתחילה והם שייכים לכם

האם יהיה עליו לעבור שוב את כל הדברים ? האם הוא יתחיל מהתחלה. פני הדברים אם הוא יחזור

ותקופות חיים , הבחירה החופשית נותרת בעינה. התשובה היא לא? שחווה בתקופת החיים הזאת

מי הם " לזכור"רבים מתחילים , בשינוי הזהאבל , רבות עשויות לחלוף להן ללא כל סוג של מסע רוחני

  .ומה הם יודעים

  

קיימת תחושה פנימית מהותית . כיוון שהיה לכם קשה הפעם, כמה מכם אמרו שאינכם בוחרים לשוב

שזה מה שאמרתם גם בפעם , יקירים, אך אני אומר לכם. אצל כמה מכם שזו הפעם האחרונה

ים ונשמות עתיקות רוצים לעשות כאשר הם הדבר הראשון שמאסטר: הנה מה שקורה! הקודמת

אתם , וכאשר תעשו זאת, רובכם יחזרו! ואלה אתם... מגיעים לצד האחר של הצעיף הוא לחזור חזרה

חוכמת העידנים מוטבעת . זה יפהפה. א"זה בדנ. לא תתחילו מהתחלה, תמשיכו במקום בו הפסקתם

ל שבמערת הבריאה מאחסן זאת עבורכם הקריסט. ואי לכך אדיר ממדים, הוא קוונטי. א"בתוך הדנ

  . א שלכם כאשר אתם שבים בגוף אנושי שונה"ומפעיל את הדנ
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נכון שזה ? היא רואה כמה יחודי הוא, נכון שזה מעניין שעכשיו כשהאנושות ראתה את הגנום האנושי

רק . זהיםאפילו לא לתאומים , א הדומה לזה של חברו"לאף אדם אין דנ. א יחודי לחלוטין"הדנ? מעניין

אבל לא החלקים הקוונטיים שאינם מקודדים ). פחות מחמישה אחוזים(חלק ממנו זהה אצל תאומים 

  . הם יחודיים לגמרי אצל כל אדם. בחלבון

  

ֵשם . חותם העצמי הגבוה נמצא שם. שאתם" חלק האלוהים"א יש תכונות של "בתוך הדנ. יש עוד

ו ֵשם בליניאריות או ֵשם הניתן להשמיע באוויר ֵשם זה אינ. המלאך בו אני מכנה אתכם נמצא שם

זו . הוא רוטט ברוב הוד, וכאשר הוא מושמע. זהו ֵשם שאנו שרים באור, במקום זה. בעזרת רטט

אתם נושאים איתכם חלקים ופיסות של . החותם של מי שאתם באמת נמצא שם! הרגישו בה! האמת

 של אלה שסייעו לזרוע בכם את החלק האנרגיה. שושלת מפלנטה אחרת ומאזורים אחרים ביקום

כל הדברים . הדבר אוהב, הדבר יפה, הדבר הולם]. הפליאדים[הרוחני של האנושות נמצא שם גם כן 

  .חייבת להיות אנרגיה קוונטית, וכדי שהם יהיו שם, א שלכם"הללו מצויים בתוך הדנ

  

כל ,  הגנום האנושי הסתייםכאשר פרוייקט. ממדית-הניחו לנו לדבר שוב על הביולוגיה התלת, כעת

שלושה מיליארד חלקים כימיים , באותו סליל כפול קטן מאוד. החומרים הכימיים בסליל הכפול זוהו

הוא . א יש לראות מבעד למיקרוסקופ אלקטרוני"שאת המולקולה זו של הדנ, הוא כה קטן. נודעו וזוהו

, ימה לזהות מה עושים החלקיםאז החלה המש. כה מורכב שיש לו שלושה מיליארד חלקים כימיים

 גנים 23,000-המדענים הביטו במה שיוצר יותר מ. והמדע החל לבחון את הכמות העצומה שהייתה שם

כדי שיוכלו להבין כיצד הדברים הללו , את קידוד החלבון הליניארי, לכן הם בחנו את הקידוד. אנושיים

  .פועלים

  

אבל הזעזוע הגיע כאשר התברר . וכך היה, "לההתרשים בפעו"המדע חיכה זמן רב כדי לראות את 

הם ראו ליניאריות והם ראו את הקידוד בחלקי , כן. א יוצרים גנים"שפחות מחמישה אחוזים של הדנ

. אפילו מבולגן, אבל השאר נראה היה אקראי, חלק קטן זה יצר את הגנים. א המקודדים בחלבון"הדנ

  .ולגן וחסר ערךא הם עסק מב"דומה שיותר מתשעים אחוזים מהדנ

  

-הוא נראה כדבר. כאשר מצב קוונטי נראה כמשהו מבולגן, ]בהרצאה[השותף שלי דיבר על כך היום 

אחד . כלל וכלל לא, כיוון שאין ליניאריות שניתן לגלות במציאות קוונטית אמיתית, מה אקראי

כם במציאות מהדברים שלא מאפשרים לכם לראות מצב קוונטי הוא הדעה המוטה הליניארית שיש ל

אבל עבורכם התפיסה של מה שהוא , לכן אתם נועצים מבט במה שהוא קוונטי. ממדית שלכם-התלת

, א"אין להתייחס בקלות ראש לתכונה זו של האקראיות לכאורה בדנ. עשוי להיות נותרת בלתי נראית

 לא א"דומה שתשעים אחוזים מהדנ, דמיינו. משום המדע הביט במשהו שלא ניתן היה להסבירו

  .אבל פשוט לא נמצא הסבר בהישג יד, לביולוגים הייתה דעה שונה! עושים כלום
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        מידע חדשמידע חדשמידע חדשמידע חדש

  

רבים מהם יזכו לאישוש בסופו , לכן אנו מתחילים מנקודה זו כדי לגלות כמה דברים שעליכם לדעת

  ]חיוך של קריון. [זכרו היכן שמעתם זאת, כאשר כך יקרה. של דבר

  

ואפילו היום המדע מתחיל להבין שתשעים האחוזים , פי שאתם חושביםא גדול הרבה יותר מכ"הדנ

הם עשויים להיות מה , נכון. א שנראים אקראיים עשויים שלא להיות שפה או קוד כלל וכלל"של הדנ

שבדרך כלשהי משנה או מעצבת את חמשת האחוזים שהם , "כימיה בעלת השפעה"שהם מכנים 

אבל לא בדרך שבה המדע בוחן , אן היא שזה בדיוק מה שקורההאירוניה כ. המנוע של התרשים הגנטי

  .זאת

  

, נמצאים שם התיעוד האקאשי. א הם ההשתקפות של הרוחניות שלכם"תשעים האחוזים של הדנ

הדברים , במצב קוונטי". שער לצד האחר"הדבר אותו אתם מחפשים המכונה בפיכם , העצמי הגבוה

צינור , שבו על כל אותם החומרים הכימיים יחד כעל גשרח. הללו אינם נמצאים למעשה בכימיה כלל

במקום לחשוב בצורה ליניארית הגורסת שקיים . מקום קוונטי לכל הדברים-שער או מראה, כלשהו

אילו הייתם יכולים ללכת לשם . חשבו על פתח, מדור או קופסה בהם נמצא העצמי הגבוה שלכם

לכן . סים לצינור שהיה לוקח אתכם לכל הקייםהייתם נכנ, א"ולראות את המצב הקוונטי של הדנ

מכיל , והוא גדול מאוד, ממדי זה הוא גורם משפיע מקודש של הגנום-תלת/הבינו שגשר כימי קוונטי

  .את רוב המידע בתרשים החיים האנושי

  

        א הוא יותר מכפי שאתם חושביםא הוא יותר מכפי שאתם חושביםא הוא יותר מכפי שאתם חושביםא הוא יותר מכפי שאתם חושבים""""הדנהדנהדנהדנ

  

אנו רוצים שתקשור זה . ף פעםא באופן בו לא שמעתם אותנו מדברים א"הרשו לנו לדבר על הדנ, כעת

אנו מציגים זאת במקום הכמעט אחרון בסדרת . יפורסם ויהיה חלק מהאסופה שהשותף שלי מכין

לכן יש . הוא שלוש בנומרולוגיה,  של קריון12-משום שהספר ה, בשנת השלוש, הוראה בת שלוש שנים

  . הסיפורהגיע הזמן שתדעו את שאר. המייצגים את השלמת המידע השנה, 333כאן 

  

הקבוצה הנירולוגית המאורגנת , המוח. אבל אין זה כך, המדע מחשיב את המוח שלכם למרכז התודעה

הוא חייב להיות אחראי למה שמכונה , לכן. מלא בסינפסות מורכבות, ביותר שהמדע יכול לראות

של ממדי המגיב לתשעים האחוזים -המוח הוא רק המנוע התלת. זה לא נכון. התודעה האנושית

אבל המוח רק מקבל מידע כדי ליצור . הוא המנוע של הסינפסות והוא מורכב ביותר. א"קוונטיות הדנ

  .א"ידי הדנ-כפי שהוא מושפע על, אותות חשמליים שעושים כפי שהורו להם לעשות

  

המדע לא יודע ? האם הבנתם זאת. א עובדים יחד ומקיימים תקשורת כאחד"מאה טריליון חלקי דנ

. לא? האם זה המוח שלכם. ולחיבור התקשורתי מראשכם לבוהן שלכם יש מטרה אחת, רהכיצד זה קו

זה לא משהו שתמצאו . כל חלקיו עובדים יחד". יודע"א "הדנ. א יחד הבורא את האדם"זה כל הדנ
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א מתקשר "הדנ. אבל זה משלים חוליה חסרה גדולה שהמדע לא מתייחס אליה כלל, בספרי הרפואה

  .מה קורה בכל חלק של גופכם" יודע"אחד והוא " שכל"יש לו ! עם עצמו

  

לא , שדה זה הוא התודעה שלכם. ממדי-שהוא בין" שדה"א יוצר סביבכם "המידע החדש הוא שהדנ

הסינפסות נמצאות שם ? באמת... המוח שלכם חולם. א"המוח הוא העגלה לסוס הדנ. המוח שלכם

יוצאים דברים , העמוקה ביותר שלכם) מהירהתנועת עיניים  (REM-ובשינת ה, כדי להצביע על כך

א אפילו "אז הדנ. ומסופקים למוח שלכם, א"כל הדברים הללו נמצאים בתוך הדנ. מורכבים רבים מאוד

משום שאיננו , קשה להסביר את הדברים הללו. מספק הוראות והשפעה לפעילות החלימה של המוח

  . םאלא על דברים קוונטיי, מדברים על דברים ליניאריים

  

אלה . והדברים לא תמיד הגיוניים, לכן לא קיימת בחלומות ליניאריות. כולכם חולמים במצב קוונטי

החלומות אינם . אך הם מביטים אלה באלה, שנפטרו ואלה שאינם נמצאים כולם יחד בחלומות שלכם

יעוד הת... א שלכם שמדבר"זה הדנ. הגיוניים משום שהם לא מתרחשים במציאות אליה אתם רגילים

משום שהוא אינו יכול לראות את , המדע לא מכיר בכך. במוח שלכם" הקלטות"האקאשי מנגן את 

ממדי של הסינפסות -א הוא התודעה האנושית והמוח הוא פשוט המנוע התלת"אבל הדנ, השדה

  . שמספק את הגשר למציאות שלכם

  

נה וחוט השדרה שלו התנתק כאשר אדם מעורב בתאו. בהחלט. כן, אה" ?האם יש ראייה לכך, קריון"

-על-ואף. ולא בוהן,  לא אצבע–זה הנכה שאינו יכול עוד להניע . הוא מותיר את הגוף משותק, לגמרי

? נכון, הכליות ושאר האיברים מתפקדים? נכון, העיכול ממשיך לפעול? נכון, הלב ממשיך לפעום, כן-פי

ם למדתם בבית הספר שהמוח שולח אך את, הכל ממשיך לפעול! אפילו פעילות של רבייה אפשרית

אם חוט השדרה , ובכן? נכון, אותות חשמליים באמצעות חוט השדרה ודואג לפעימות הלב שלכם

  !א" התרשים של הדנ–אני אומר לכם ? מה גורם ללב שלכם לפעום, נותק

  

. םא מוצא דרכים אחרות ומורה לגוף להמשיך לקיים את החיי"הדנ, כאשר המנוע של הסינפסות נשבר

קיימת ? נכון, מעניין. לכן האיברים ממשיכים אפילו כאשר השליטה בשרירים אינה אפשרית עוד

א שלכם הוא למעשה "תוכלו לומר שהדנ, לכן? נכון, המדע סבור שזה מסקרן. הוכחה שם אם תחפשו

קיימות תכונות . ואתם צודקים. מוח אזוטרי שמיימי שמכיל דברים שהמוח הרגיל שלכם אינו מכיל

  .שהמדע הנוכחי עדיין לא ראה כלל, א שלכם שניתן להתבונן בהן"ופלאות ביותר בדנמ

  

        """"יודעיודעיודעיודע""""א א א א """"הדנהדנהדנהדנ

  

זאת . יודעיודעיודעיודעממדי זה -א בין" שדה דנ–התכונה המשמעותית ביותר עליה אנו רוצים לדבר היא זו 

א והו, הוא מכיל את תרשים הקדושה שלכם. הוא יודע מי אתם. הוא בנוי כדי להאריך חיים, אומרת

לא , א"זה נמצא בשדה הדנ. לפתיחת הדלת, לשמחה, אחד מהכלים הגדולים ביותר שיש לכם לבריאות
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משום שהיא משחררת אתכם מהצורך לברוא את מה שאתם , חגגו אמת זו. שם זה קיים. במוח

  . חושבים שאתם צריכים

  

עכשיו , כליאם אתם עומדים להשתמש בשדה זה כב. הרשו לי להסביר לכם את הנושא באופן הבא

החוויה . אתם תעבדו עם המבנה התאי שלכם כדי להגשים דברים, כאשר אתם יודעים מה הוא עושה

מה הדבר הטוב ביותר ? איך אקיים תקשורת". "איך"האנושית הרגילה היא לאסוף ידע בכל הקשור ל

או האם עליי לעשות זאת באופן מסוים ? א ידע מה אני מבקש"איך אפרט זאת כך שהדנ? לבקש

  "?האם עליי לבצע שלבים רבים שיפתחו את הדלת? להיות במקום מסוים

  

את שיעור , את האקאשה שלכם, אילו יכולתם לבקר את המבנה התאי שלכם! אף לא אחד מהם

אולי אפילו , הם יודעים? האם אינכם חושבים שהם היו יודעים מה מתרחש, החיים המקודש שלכם

לכן . דבר אל החלק הקוונטי שלכם והוא יודע מה אתם צריכיםכל שעליכם לעשות הוא ל! יותר מכם

, כיוון שעכשיו. אנו מבקשים מכם לוותר קצת על הליניאריות של הרשימות שאתם נותנים לאלוהים

  .שיודעת מה אתם צריכים, שהיא העצמי המקודש שלכם, אנו אומרים לכם שקיימת אנרגיה קוונטית

  

יכולות להשתנות ולהפוך חכמות יותר כאשר אתם מדברים אל המדיטציות והתפילות שלכם , אי לכך

בחן את , א יקר"דנ, רוח יקרה: "אתם יכולים לומר. אל העצמי הגבוה שלכם, המבנה התאי שלכם

? יקירים, אולי זה הריפוי בשלו באתם". החיים שחייתי והענק לי את אותם דברים שיעצימו אותם

אולי זה הנס שיעניק לכם שמחה לנוכח הצער בו אתם ? אןהאם אינכם חושבים שאני יודע מי נמצא כ

ספרתי את ? מה עברתם בימים האחרונים, האינכם חושבים שאני יודע מי נמצא כאן? שרויים עכשיו

לא מבינים שקיימת סביבכם , אתם מרגישים כה לבד! א"וכך גם שדה הדנ, הדמעות כאשר הן זלגו

אבל רק כאשר . הם ישמחו לגעת בו! א שלכם"א הדנוהם ישמחו לגעת בשדה שהו, פמלייה כל העת

  .תגידו שזה בסדר לעשות זאת

  

מנגנוני "דברים אלה הם . הוא שדה ושער! א הוא יותר מאשר כימיה"הדנ: הבינו את הדבר הבא

אנו מתחילים לתת לכם מידע מתקדם וישנם אנשים שידעו כיצד זה עובד ושייכו ". הפעולה של הרוח

  .אבל זה שדה. הם צודקים והדבר נכון. ל זהגימטריה מקודשת לכ

  

        התעלות המאסטרהתעלות המאסטרהתעלות המאסטרהתעלות המאסטר

  

בכתבים שלכם . חכם ושמספר סיפור משמעותי, הרשו לי לשוחח איתכם על אירוע שהוא עתיק

היה זה האדם היחיד בהיסטוריה שבחר בזמן . בעולם המערבי קיים סיפור על מאסטר ששמו אליהו

תוכלו לראות זאת , לכן. אדם שתפס את מקומוידי ה-ההתעלות שלו ללא מוות ואשר תועד על

בזמנים , כיוון שאפילו אז, אני רוצה לבחון את הסיפור. במסגרת הכתבים של האדם שהיה עד לכך

  .קיימת הוכחה לקיומו של השדה, עברו
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, אליהו היה מאסטר בעל חוכמה וידע רבים. כתוב שאליהו ביקש מאלישע לתעד את העומד להתרחש

, בליניאריות של האנושות. ואלישע אהב אותו, "מאסטר נעלה"אתם מכנים בשם הוא היום מה ש

, צאו מהליניאריות שלכם. יש לי חדשות בשבילם. קיימת קבוצה שלמה של אנשים שמצפה לשובו

משום שהאנרגיה של המאסטרים היא חלק מהאנרגיה של השינוי הגדול ! כיוון שהוא חזר כבר מזמן

במצב . וזה מה שאתם מרגישים, הם חזרו כולם. עם הרטט של הפלנטההם התמזגו . המתחולל עתה

-כך סביב דברים תלת-יש ציפיות רבות כל? האם אינם חשים בכך. א שלכם"הם נמצאים בדנ, קוונטי

כך שתוכלו , כך ניתן באופן מטפורי-מידע רב כל. ממדיים-ממדיים שלעולם לא היו אמורים להיות תלת

  . מתכוונת לדברים שנמצאים מחוץ למציאות הליניארית שלכםלהבין שאולי הנבואה עצמה

  

הוא תבע לעצמו את , במקום זאת. אבל הוא לא מת, אליהו צעד אל תוך קרחת היער ואלישע צפה בו

לווה , כיוון שאלישע סיפר שהוא הפך למרכבת אש. אך לא בלי קצת זיקוקים, הוא עזב, כן. קדושתו

אלישע ,  ביותר שהוא יכול היה לראות ואז לתאר בליניאריות שלובאופן הטוב. ידי שלוש ישויות-על

כיוון שאתם תבינו שלא היו אלה , בחנו זאת בעצמכם, עכשיו. תיאר מה ראה ומה היו התחושות

משהו קרה על הקרקע ואליהו הפך , במקום זאת. בהכרח מלאכים משמיים שבאו ולקחו את אליהו

  . לאור ועזב

  

לשדה זה יש ! א שלו"זה היה אליהו שהטעין באנרגיה את שדה הדנ.  היההרשו לי לומר לכם מה זה

וכעת . מרכבה: השם שניתן בעברית. השם שניתן באותו רגע שבו אליהו רכב על מרכבת האור, שם

יש לו גימטריה . א שלכם הוא אכן המרכבה שלכם"ששדה הדנ, אגלה לכם כפי שעשיתי פעמיים בעבר

הייתם רואים , אילו יכולתם לראות אותו. ממדי זה יש מבנה-שלשדה ביןכיוון , מקודשת שקשורה אליו

השם . אין זה רק כדור אור. והוא יפהפה, )ממדי-מגן דוד תלת(את המבנה של הטטרהדרון הכפול 

לכל אדם יש . ושהיא מרכבת האלוהות שלכם, מרכבה צריך להצביע על כך שמישהו רוכב בתוכה

המרכבה הכילה שלושה , בנוסף לכך. ע שצפה במאסטר מתעלהידי אליש-כפי שתועדה על, מרכבה

מחדש עליו דיברתי בעבר של שלושת החלקים שנפרדו מכם כאשר הגעתם -שהיו האיחוד, חלקים

זה . אתן לכם מידע נוסף על כך בתקשור הבא. וששבים ומצטרפים כאשר אתם עוזבים, לכדור הארץ

  .  בדיוק מה שהיה לאליהו– מה שיש לכל אחד מכם כיוון שזה, מה שאנו רוצים לחלוק ברגעים הללו

  

        ביולוגיה וכוונהביולוגיה וכוונהביולוגיה וכוונהביולוגיה וכוונה

  

קיים מיזוג של . כיוון שעכשיו זה מתחיל להיות קצת יותר מסובך, בואו נדבר עוד על הביולוגיה

כיוון שהרטט של הפלנטה , זה משהו חדש. ממדי והקוונטי שברצוננו לתאר עכשיו באוזניכם-התלת

אתם תתחילו להיווכח . בורא מערך כלים חדש, אלה שעובדים עם האורבייחוד של , ושל האנושות

אפילו ברמה של , א"ממדית של הדנ-בכך וניתן יהיה לראות זאת באמצעות בחינת הכימיה התלת

  .ממד-התלת
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אשר בונה , א המקודד בחלבון"בדנ) markers" (סמנים"המדע בוחן עכשיו את מה שהוא מכנה בשם 

הם החלקים והפיסות , ידי המדע-כפי שהם מתוארים על, סמנים הללוה. את הגנים האנושיים

 תכונות שעלולות להחליש תאים מסוימים כך שבשלב מאוחר יותר –שמצביעים על נטייה מוקדמת 

אולי , הם מתחילים לראות את הסמנים הללו. מחלה כגון סרטן, בחיים הם יאפשרו למחלה להתחולל

הם . בנות והנכדות והנינות לוקות כולן באותו סוג של מחלהבמשפחות מסוימות שבהן האמהות וה

  .מתחילים לראות את הסמנים הגנטיים שיוצרים את הנטייה הגנטית

  

במשך שנים : תחילה ההנחה. כיוון שזו הפעם הראשונה שבה אנו מגלים זאת, בואו נדבר על הסמנים

כוונה זו היא אמירתכם לשדה . אמרנו לכם שלכוונה שלכם לדבר אל המבנה התאי שלכם יש עוצמה

ממדי שלכם -הבין" קול"תוכלו לומר שזהו ה. ממדי-א לשנות משהו בתוך המבנה התאי התלת"הדנ

שמביא אז לתוצאה של שינויים כימיים ממשיים , א"שנותן הוראות לחלק הקוונטי של הדנ

אתם . צאותאבל עכשיו ניתן יהיה לראות את התו. ממדי-שמתרחשים בקודים שבתוך הגנום התלת

משמעות הדבר . הם לא ישובו, וכאשר תעשו זאת, ידי כך שתסלקו את הסמנים-יכולים להתחיל על

א שיוצר את "היא שמשהו קוונטי שאתם עושים היום יכול לשנות במידה כה רבה את הכימיה של הדנ

  .   אתם יכולים לקטוע את השרשרת. שהיא לא תעבור לילדיכם, הגנים

  

הדבר ישפיע על הביולוגיה של , מבין שבעת שהוא מטהר את חייו באור הבוראמבורך הוא האדם ה

-זו אחת מהפעמים הראשונות שהתלת. אתם יכולים למחוק את הסמנים. החלקים המקודדים בחלבון

א "לדעת שהדנ, ממד התמזג עם הקוונטי כדי שהמדע יוכל יום אחד להביט באותו אדם לאורך זמן

לא תהיינה להם ! הוא שלכם והוא יחודי ואתם שיניתם אותו! וא השתנהאך שה.... לעולם לא משתנה

  .שאתם סילקתם את הסמן, ממדיות תצבענה על כך-אך העובדות התלת, תשובות

  

כיוון , היופי והשמחה הכרוכים בכך הם שהשושלת של הנשים הצעירות שתבצענה זאת ִתראה

 זו מתנה חדשה שמשקפת את עוצמת .וגם לא הנכדות והנינות, שהבנות שלהן לא יחלו במחלה

  !בהחלט? לעתיד-האם אתם יכולים באמת לשנות את ילדיכם. הזמנים

  

ילדתי כבר את . קריון, זה קצת מאוחר מדי, ובכן: "הקהל שיושב כאן אומר. אני יודע מה אתם חושבים

ר הזה האם אינכם מבינים לאן המס" ?אז למה אתה יושב כאן ואומר לי את הדברים הללו. ילדיי

האם אינכם מבינים את עומק המשמעות של מה שמתרחש כאשר נשמות עתיקות מאפשרות ? חותר

האם אינכם מבינים שהאנרגיה שלכם העניקה לנו את ההיתר לבוא ? לנו לתת מידע זה לכדור הארץ

כדי שנשים צעירות וגברים צעירים שהם עובדי אור ישמעו זאת וידעו מה , היום ולספר לכם זאת

האם עלה הדבר ? האם אתם מבינים שאתם אבות אבותיכם? עות של הדברים עבורםהמשמ

זה מה שרציתי ! מכל רחבי העולם, יושבים בכיסאות, אני רואה אתכם כהיסטוריה ממשית? בדעתכם

  .לספר לכם היום
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אני רואה אתכם במצב . אני אפילו לא רואה את המגדר שאתם רואים. עבורי אין לכם רק ֵשם אחד

. כך לעובדה שאתם מניחים לנו לבוא ולבקר אתכם באופן זה-נטי ולכן יש משמעות עמוקה כלהקוו

אך . או כמה גדולה הייתה כגבר, אין לה מושג איזו לוחמת היא הייתה. האישה יושבת בכיסא למולי

אני מביט בגבר הגדול והחסון . היא נושאת עמה את תחושת הלוחמת שלה והיא יודעת שהיא חזקה

הוא . הוא יכול להרגיש בכך. ואה את האימא המטופלת בכל אותם הילדים והגבר יודע זאתואני ר

  ?וכיצד זה משפיע עליו היום? מי הוא היה פעם. אם-רגיש ויכול למעשה להרגיש באהבת

  

זה משפיע עליך היום משום שכל תקופות החיים מעניקות לך רובד על פני רובד של , נשמה עתיקה

כיוון שזו תקופת החיים . אותך לכיסא היום או לקרוא את המילים הללו היוםהיא הביאה . חוכמה

היא מביאה אותך כמי שמחפשת ותרה אחר מקום . הרבה יותר, אשר בה התעוררת והבנת שיש יותר

  "?מה אני יכולה לעשות למען עצמי ולמען כדור הארץ: "שבו תוכלי לומר

  

את יכולה להתהלך .  לרחומה על הפלנטה הזאתאת יכולה להפוך. אומר לך מה את יכולה לעשות

חשבו על מי ! א שלך"את יכולה לשנות את הסמנים בדנ. ולהראות את אורך על הפלנטה הזאת

אלה הם הכלים עליהם דיברנו . שמאזין למסר הזה ומה עשויה להיות המשמעות שלו לילדיו ולנכדיו

  . אות של המסר הזהוההוכחה לכך תגיע בהמשך הדרך במצי, כך-לפני זמן רב כל

  

אבל . ויראו באופן טבעי בדרכם שלהם, כל הדברים אשר אמרתי לכם היום הם נכונים ואמיתיים

א גדול "הדנ. רציתי שתשמעו על הקדושה שקיימת בתוך מבנה שאתם חשבתם שמבוסס רק על כימיה

  .הרבה יותר ומקודש הרבה יותר מכפי שניתן לדמיין

  

בתחושה של , דוע שלא תצאו ממקום זה שונים מכפי שנכנסתםמ? אז מה תעשו עם המידע הזה

אולי אפילו ? אולי תרגישו מעט טוב יותר לגבי האפשרויות העומדות בפניכם? יכולת מעט רבה יותר

  .תדעו שמה שקרה היום הוא אמיתי

  

  .וכך הוא

  

  קריון
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        מערכת היחסים עם גאיהמערכת היחסים עם גאיהמערכת היחסים עם גאיהמערכת היחסים עם גאיה

  קריון באמצעות לי קרול

  2010,  באפריל24

  קליפוניה, שאסטההר 

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף ] ] ] ] ידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריון----עלעלעלעל[[[[תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש , , , , כדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקורא

לעתים קרובות התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס לעתים קרובות התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס לעתים קרובות התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס לעתים קרובות התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס . . . . יותריותריותריותר

הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם ! ! ! ! משמעותימשמעותימשמעותימשמעותיתקשור זה במיוחד הורחב באופן תקשור זה במיוחד הורחב באופן תקשור זה במיוחד הורחב באופן תקשור זה במיוחד הורחב באופן . . . . פשוט אינו יכול להכילפשוט אינו יכול להכילפשוט אינו יכול להכילפשוט אינו יכול להכיל

אל תפספסו את הקישורים אל תפספסו את הקישורים אל תפספסו את הקישורים אל תפספסו את הקישורים . * . * . * . * עם תוספות שקריון רצה שתקראועם תוספות שקריון רצה שתקראועם תוספות שקריון רצה שתקראועם תוספות שקריון רצה שתקראו, , , , קליפוניהקליפוניהקליפוניהקליפוניה, , , , זה שניתן בהר שאסטהזה שניתן בהר שאסטהזה שניתן בהר שאסטהזה שניתן בהר שאסטה

        ....שבסוף התקשורשבסוף התקשורשבסוף התקשורשבסוף התקשור

  

והיא סמיכה עבור , יש כאן אנרגיה שמייצגת את הבית. אני קריון מהשירות המגנטי, ברכות יקירים

, ים את קבוצות המחשבה והתמונות שאני מעביר אליובעוד שהשותף שלי מתרגם למיל. כמה מכם

זו אכן הדרך הטובה , בשנים שבהם הוא עושה זאת. נדמה לכם שזהו קולי שדובר את המילים הללו

. משום שהתרגומים שלו יעניקו לכם את רגשות הלב כמו גם את הגיון האינטלקט, ביותר לעת עתה

ום שאיזון שני הדברים הללו הוא שמאפשר לכם מש, משמעות הדבר אפוא היא ששפה זו הינה שלמה

  . אותנטי ומדויק, להבחין שמה שמתרחש כאן הוא אמיתי

  

, באותו זמן. השותף שלי היה במדינה אחרת ואני נתתי לו מידע בנוגע לגאיה, בשבוע שעבר בזמנכם

רור יותר לצפות לו ולהיות ב, להיות חלק ממנו, כדי שיוכל לשמוע אותו, יעצתי לו לא לתעד אותו

  .כך יהיה עכשיו. ביחס למסר שיתועד

  

 דברים –מה קורה על הפלנטה , לכן המסר הניתן הערב עוסק כולו במערכת היחסים שלכם עם גאיה

ואז , סקירה של כמה מהדברים שרבים מכם שמעו, וכמה דברים שאולי אינכם מבינים, שאתם מבינים

  .ים באנרגיה של ההיזכרותאנו מתחיל. דיון בדברים חדשים שאפשר שלא שמעתם

  

היא הייתה עבורם . רכשו כבוד רב לפלנטה, האנשים הקדומים, העמים הילידים של כדור הארץ

הן מן היער והן מן הקרקע , היא סיפקה מזון. והם החשיבו אותה למקור כל הדברים הטובים, אב/אם

. היה שהיא כועסתאפילו כאשר דומה , היא סיפקה מים והעניקה להם מקלט]. ציד וחקלאות[

רבים מהאלים הישנים הפכו . מיתולוגיה התפתחה סביבה וסיפורים רבים הועברו מפה לאוזן

תכופות האלוהות פוצלה , צדדי-ובמקום לכלול זאת בתרחיש חד. לתיאורים של האנרגיה של גאיה

הדבר תמיד אך . החום והקור, השמש, היבולים, האדמה, האוויר, אל של הים-דמויות, לאנרגיות רבות

והיא התקיימה בלבבות העמים , זו הייתה התפיסה העתיקה ביותר ביחס לפלנטה. נעשה מתוך כבוד

  .תמיד מתוך יחס של כבוד... הילידים אפילו עד לפני כמה מאות בשנים
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ראו בגאיה אנרגיה בעלת תודעה , הלמוריאנים ראו זאת והיו מהראשונים שכוננו פרוטוקול עם גאיה

  .ועל תודעה זו ברצוננו לדבר היום". אימא טבע"פיכם שכונתה אז ב

  

, נניח שאתם הולכים לבקר חבר". תן וקח"הלמוריאנים גילו שקיים איזון שניתן להשיג באמצעות 

תשורות אלה יצרו איזון . לכן הם תמיד הביאו לגאיה מתנות בתמורה לבקשות. אתם מביאים מתנה

... נתתם משהו בחזרה, מה מהאדמה-אם לקחתם דבר. עבור אלה שהחשיבו את הטבע כבעל תודעה

  .אבל משהו שהיה בבעלותכם ושהכיל את האנרגיה שלכם, משהו פשוט

  

 כיוון שאינכם –מנהג זה לא נשמר , אפילו בקרב עובדי אור, יקירים, בתהליך התרבות המודרנית, כעת

 מדברים –רים האחרים יכול להיות שאתם עושים את כל הדב. קמים בבוקר ומעניקים תשורה לגאיה

 אך בדרך כלשהי אותה ישות –אל התאים שלכם ורואים חזיונות הקשורים לעצמי הגבוה שלכם 

  .ששמה גאיה נותרה מאחור

  

הדבר יבנה . הנה אפוא תקשור שמזמין אתכם לכונן מחדש את הקשר לכם לאנרגיה של כדור הארץ

שירות לאנושות ומשנה את עצמה ככל משום שגאיה מעניקה . מחדש גשר של תודעת האדם עם גאיה

? האם אתם זוכרים את הנחת היסוד שנתנו לכם לפני זמן רב מאוד. שהתודעה שלכם משתנה

היא נאגרת ]. רשת הקריסטל[התודעה של האנושות על כדור הארץ נכנסת למעשה אל תוך האדמה 

בני האדם הם הגורמים תוכלו לומר אפוא ש. אבל גאיה מגיבה, העפר אינו מגיב. וכדור הארץ מגיב

  .והאחראים לשינויים ולתנודות של כדור הארץ

  

אבל אתם . תהיה לכם שליטה משמעותית במה שמתרחש מבחינת כדור הארץ, אם תוכלו להבין זאת

: בני האדם רק מביטים בה בפחד ואומרים, בזמן הזה. ידי כינון מערכת יחסים-חייבים להתחיל שוב על

האדם אינו מבין שהוא ". השינויים שחורגים מן הנורמה אליה אני רגילאני מפחד מכל ? מה קורה"

לא מדובר בסיבתיות שנגרמה בשל משהו שהאנושות עשתה בנוגע ! גרם להרבה ממה שמתרחש

  .אלא כאנושות מתעוררת ובעלת תודעה, לסביבה

  

        אתם משנים את הזמןאתם משנים את הזמןאתם משנים את הזמןאתם משנים את הזמן

  

, לפני עשרים ואחת שנים. ג האווירהרשו לנו לחזור על מה שאמרנו על מז, אז כדי לשים זאת בהקשר

העתיד מתרחש . ספר על הפוטנציאלים של העתיד שלכם, ביקשתי מהשותף שלי לכתוב ספר לבן קטן

יכולנו לתת לכם נבואה זו באותם ימים הייתה משום שראינו פוטנציאל חזק מאוד לשינוי . היום

  .  וכך היה.שיהיה כה גדול כך שישפיע על גאיה, תודעתי שיתרחש על הפלנטה

  

שינוי בתפיסת , ואי לכך, זהו שינוי כה עוצמתי שלמעשה הגשמתם שינוי במסגרת הזמן של האנושות

זה לא משהו שאנו מצפים שכולכם , עכשיו]. חיוך של קריון[מדע באופק :  אזהרה–המציאות שלכם 

דיים שלכם נעים ממ-פי שהשעונים התלת-על-אף. הוא לא נע בקצב קבוע. אבל הזמן כולו יחסי, תבינו
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. כמו גם כמה תכונות קוונטיות עליהן לא נדבר, ידי מהירות-ניתן לשנות את הזמן על, בקצב קבוע

דומה . לא לרטט הגבוה יותר שלכם, אבל הדבר יחסי למסגרת הזמן שלכם, דומה שהדברים מאיצים

  . שהם מנוגדים זה לזה

  

תחזור חזרה לתחנה בגיל שונה מזה , גלרכבת שעוזבת את התחנה במהירות האור כמעט ונוסעת במע

היא , ידי נסיעה במהירות רבה יותר-על. והתחנה תהיה זקנה יותר, היא תהיה צעירה יותר. של התחנה

  .או עבור התחנה אותה עזבה, אבל לא עבור המסילה עליה היא נמצאת, מאיטה את הזמן עבורה

   

 נניח –יצו בדרך כלשהי אחד מהשעונים אבל אם תא, שני שעונים זה לצד זה יכולים להתחיל יחד

 בסופו של דבר הוא לא יראה את אותה השעה כמו –שתנענעו אותו הנה והנה במהירות גבוהה מאוד 

השעון , עכשיו. כיוון שיש למהירות יכולת תנודה ממש כמו למהירות קבועה קדימה, השעון האחר

ראשונה היא שהדברים סביבכם לכן התפיסה ה. השעון שלא זז הוא גאיה. שבתנועה הוא אתם

המהירות יוצרת ; האמת היא שהרטט הגובר שלכם יוצר שעון איטי יותר בתוככם, אולם. מאיצים

הרכבת האיטית , אבל כאשר אתם מביטים מחוץ לחלון אל העולם. למעשה מסגרת זמן איטית יותר

  .יותר שלכם גורמת לחיים להיראות כאילו הם נעים מהר יותר

  

" מהירות התודעה. "עובד האור הוא שרוטט מהר יותר מכפי שרטט לפני עשרים שנההסיבה היא ש

והיא יוצרת פיצול בין האנושות לבין , שלכם דומה מאוד לכמה מהתכונות הקוונטיות שאתם חוקרים

ותחילתו של פרקטל זמן של , אתם באמצעו של שינוי גדול". לשבת"האנרגיה הישנה שבתוכה נהגה 

גאיה משתנה בדרכים אחרות כדי . אבל גאיה אינה אדם, גאיה משתנה בהתאם. 2012ההארה של 

אך בשעה שאתם מביטים בדברים . להתאים את עצמה להתגברות קצב הרטט של האדם החדש

. ואפילו גורם לאובדן שינה ולחרדה, זה מעצבן, עבור חלקכם. דומה שהם נעים מהר יותר, שסביבכם

  .רבים מרגישים בכך

  

האמת היא שעובדי האור של הפלנטה בראו שינוי בתודעה בעשרים ושלוש ,  מבלבלעל אף שהדבר

הדבר שינה את מסגרת . השנים האחרונות ששינה את עצם מהירות הרטט של התודעה האנושית

הרושם הוא שאתם . ויצר את הרושם של כדור ארץ המאיץ את מהירותו, הזמן עבור בני האדם

בדומה לזו של ,  שמסגרת הזמן של התודעה שלכם נעה לאט יותרהמציאות היא. גרמתם לזמן להאיץ

הסיבה היא ? האם שמתם לב לכך שאלוהים נע לאט ושבני האדם הם חבורה של חסרי סבלנות. הרוח

דבר זה מתחיל להשתנות ככל שאתם מתפתחים . שהזמן של אלוהים אינו נמצא במסגרת הזמן שלכם

מבינים ". ימים של אלוהים"אלה היו ? נוצר בשבעה ימיםהאם ידעתם שכדור הארץ . מבחינה רוחנית

  ?את הנקודה
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         לא לטווח הארוך לא לטווח הארוך לא לטווח הארוך לא לטווח הארוך––––התחממות גלובלית התחממות גלובלית התחממות גלובלית התחממות גלובלית 

  

הוא תרחיש של מה שתוכנן להתרחש על , וכל התכונות המדאיגות שלו, מזג האוויר שיש לכם היום

 21 ידי לפני שנחזו על, אחזור ואומר ששינויי מזג האוויר להם אתם עדים. כדור הארץ בכל מקרה

התחממות "אתם מכנים זאת . ידי זיהום האוויר-השינויים אינם נגרמים על. אינם בגדר הפתעה, שנים

 דבר טוב מאוד –ואולי הוא יגרום לכם להפחית את זיהום האוויר , וזה מונח נחמד" גלובלית

ר מעשה ידי אבל מה שאתם רואים בשינויי מזג האוויר היום לא נגרם עקב זיהום אווי. כשלעצמו

  .הוא היה מתרחש בכל מקרה בעוד כשלוש מאות שנה. אדם

  

מים הם התכונה הדומיננטית של . לא באוויר, כיוון שמדובר במים, "מחזור המים"קראנו לתהליך זה 

המחזור . דומיננטית עוד יותר היא הטמפרטורה של המים. גאיה ושל מחזור מזג האוויר שאתם רואים

. הוא לא יוצא מן הכלל. והוא מתרחש על הפלנטה הזאת שוב ושוב ושוב, רחהוא קרח למים ומים לק

וזה מחזור ארוך שנמשך מעבר , אבל זה מחזור שהאנושות המודרנית עדיין לא ראתה. הוא לא מפחיד

  !קיימת נטיה להתעלם ממנו או לא לראותו כלל, אי לכך. לתוחלת החיים של האדם

  

וזה היה ,  מטרים120ם של האוקיינוס השקט היו נמוכים בכמעט גובה פני הי, בימים של הלמוריאנים

זה היה .]  את גובה פני הים באותו זמן–קריון מזמין את המדענים לבדוק זאת . [ שנה50,000רק לפני 

כך נאגרו -והסיבה שגובה פני הים היו נמוכים יותר הייתה בגלל שמים רבים כל, מחזור המים בפעולה

-האחרון היה במאה ה.  מחזור מים נוסף שיוביל בסופו של דבר להתקררותהיום אתם חווים. כקרח

הם כה איטיים כך שהאדם אינו זוכר אותם והם , כפי שצויין.  בערך1650המדע רואה זאת בשנת ; 15

טווח הזמן בו מתרחשים השינויים הוא כה גדול . מופיעים רק בכתבים עתיקים ובטבעות העצים

אבל אתם יכולים עדיין . הסביבה לא קיים בצורה שבה הוא קיים היוםידי -שתיעוד ההתרחשות על

לבחון את טבעות העצים ואת פסי הסלעים ואתם יכולים להבין באופן כללי שלפני כמה מאות שנים 

  .עכשיו אתם קרבים לאחד נוסף. חוויתם מיני עידן קרח

  

, אפילו ללא טכנולוגיה, שותהאנו. עברתם זאת בעבר. ואין צורך לפחד מדבר, אין זה מקרה חירום

 –כל שעליכם לעשות הוא להכיר בכך ולערוך סידורים כדי לזוז הצידה . עברה זאת בעבר ושרדה

זהו ]. אחד התקשורים הקודמים דן בכך[וללמוד כיצד לשפר את הטפלת מי הים כדי שלא תהיו צמאים 

והוא ימשך רק כחמישים שנה , אבל נקודות המפנה שלו ברורות.  שנים בערך600 עד 400מחזור בן 

  ).    המעבר(

  

 שנים אמרנו לכם שיבוא יום שבו יהיו לכם מקומות שיוכלו לגדל יבולים בעוד שבעבר לא 21לפני 

מקומות שהיו פוריים בעבר , יהיו מקומות שבהם היבולים לא יגדלו, כמו כן. גדלו שם יבולים מעולם

אל תפחדו ממה . אל תבהלו:  אני אומר לכם זאתלכן. זה מחזור המים]. הספר הראשון של קריון[

זה מפחיד , אבל משום שמעולם לא ראיתם זאת בעבר, זה משתנה לנגד עיניכם. שאתם רואים היום
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אתם מחפשים אחר הלוגיקה ומשייכים את הסיבה למשהו שבני , לכן; ונדמה כדבר שלא ניתן להסבירו

  .של גאיהזה מחזור המים . בני האדם לא עשו דבר. האדם עשו

  

, בעת שהקרח בקטבים נמס. ידעתם את זה. הקרח נמס: הדבר הראשון שברצוננו לומר לכם הוא זה

, חלקו על הקרקע, זה שינוי אדיר במשקל הקרח. מתרחש שינוי עצום במשקל באזורים שם היה בעבר

ל פני המשקל מתחלק אז ע, בעודו הופך למים. אבל משקל הקרח מרוכז בקטבים, וחלקו מוקף במים

המשקל שנמצא על הקטבים של הפלנטה מחלק את עצמו מחדש בצורת נוזל : חשבו, לכן. כל הגלובוס

הקרום , לכן. מתרחש שינוי משקל עצום על גבי קרום דק מאוד, בעת שהקרח נמס. על פני הקרום

 קרוב –ראו היכן מתפרצים הרי הגעש . יברא רעידות אדמה והתפרצויות הרי געש, יסתגל בהתאם

משום שיש , ילה גם כן'זה עוד לא הסוף עבור צ: שוב אנו אומרים לכם את שאמרנו בעבר. לקטבים

האם זה יקרה או לא קשור לפוטנציאל של נושא . שם הר געש אחד או שניים שממש רוצים להתפרץ

  . השיעור הזה

  

ות באזורים האם אתם יכולים לתת הוראות לגאיה לרעוד פח? יש לכם מערכת יחסים עם גאיה או לא

יש לו . תודעה המושלת בחומר: זהו האדם? האם אתם מאמינים שיש לכם את הכוח הזה? מאוכלסים

. אתם תהיו עדים לעוד רעידות, בעת שהקרום מסתגל. מערכת יחסים עם פלנטה שרוצה לשמוע מכם

  . תהיה פעילות וולקנית נוספת

  

מכם דרושים כדי לכונן מחדש את מערכת אלפים , המקשיבים כאן בחדר או קוראים זאת, עובדי אור

רעידות אדמה שמתרחשות מתחת , רעידות אדמה באזורים לא מאוכלסים: אז ראו מה יקרה. היחסים

. ביצוע-זה בר. זה אפשרי. הרי געש שלא משפיעים על אף אחד, לפני האוקיינוס ללא אירועי צונאמי

מה שאנו אומרים .  הפתאומית בפעילותאז אל תבהלו בשל ההתגברות, זה מה שקורה הרגע עם גאיה

  .זה קרה בכל פעם שהקרח נמס ושב ונוצר. הוא שזה נורמלי

  

המדע יודע זאת ולא תומך בתיאוריה הסביבתית של התחממות : הנה משהו שעליכם לדעת, כעת

זה מחזור המתרחש . אין לו שום קשר לזיהום שבאוויר. תנו מבט. הקרח נמס מלמטה. גלובלית

אז יש לכם מערכת יחסים . הוא גם מגביר את הפוטנציאל לסערות. כל שהמים מתחממיםבטבעיות כ

? מה הייתם רוצים לומר לגאיה בנוגע למקום שבו הסערות צריכות להתחולל? עם גאיה או אין לכם

או האם אתם יכולים לומר לגאיה . זה מידע ליניארי? האם עליהן לחלוף בנתיב הישן כפי שתמיד עשו

  ?פים שהסערות תתחוללנה בנתיב שבו הן לא תפגושנה בני אדם בדרכןשאתם מעדי

  

        תמיד ממלאת תפקיד בשינויתמיד ממלאת תפקיד בשינויתמיד ממלאת תפקיד בשינויתמיד ממלאת תפקיד בשינוי: : : : מגנטיותמגנטיותמגנטיותמגנטיות

  

המגנטיות של מערכת השמש . גם המגנטיות משתנה. דברים רבים מתרחשים על הפלנטה בזמן הזה

מה דעתכם על ? כמה כתמי שמש ראיתם לאחרונה. משפיעה על מזג האוויר שלכם, והשמש בעיקר

מתי זה אירע ? עם האקלים על כדור הארץ, הקשר ההדדי של שמש שיש לה מעט מאוד כתמים



 28 

שהכל קשור למה שקורה על , אנשים יקרים, אומר לכם? מה המשמעות? לאחרונה בתקופת חייכם

הנה [מה אם . אבל אני אומר לכם שיש קשר משמעותי, אולי לא תבינו את הקשר ההדדי. כדור הארץ

ממדיים -משיכה וכוחות בין-ידי כוחות כוח-מה אם כתמי השמש נוצרים על, ]נומימגיע רמז אסטרו

האם נמצא בכלל קשר הדדי בין כתמי השמש לבין ? ידי הפלנטות הנעות במסלולן-אחרים הנגרמים על

  .ההזמנה היא לבחון את הקשרים ההדדיים? מוזר מדי? מיקום הפלנטות

  

יש מידע . ממדיות של הפלנטות הסובבות אותה- הביןהשמש היא נקודת המשען של תכונות המשיכה

כאשר .  שהשמש מייצרת בכל רגע של היום–אם תרצו ,  קראו לו דפוס של כוח משיכה–ממדי -בין

משפיעות על השמש באמצעות [הפלנטות דוחפות ומושכות את נקודת המשען של מערכת השמש 

והם חוצים , הללו הם ייחודיים בכל יוםהדפוסים . הן משפיעות על העמדה של השמש, ]כוח המשיכה

  ".הרוח הסולרית"את השדה המגנטי של כדור הארץ בשעה שהם נורים מהשמש במה שאתם מכנים 

  

רוח מגנטית זו פוגעת . ממדיות ביותר-ויש לה תכונות בין, הרוח הסולרית היא הליוספירה מגנטית

". זוהר הקוטב"אתם מכנים זאת ! ותהואתם יכולים לראות א, חוצה את השדה המגנטי, בכדור הארץ

המדע מכנה תופעה זו בשם ]. כדור הארץ[החוצה שדה אחר ] השמש[זה שדה מגנטי עצום אחד 

של השמש " דפוס אינפורמטיבי"מתרחשת העברה של , באנרגיה של המפגש והחצייה הללו". השראה"

.  השדה המגנטי של הפלנטהאתם יושבים בתוך. אל השדה המגנטי של כדור הארץ] נכון לאותו רגע[

  .כך עושות כל צורות החיים

  

 השדה שסביבכם –א שלכם "חותם הדנ, זאת אומרת. המרכבה: כעת ניתן לכם מידע שנתנו לכם בעבר

וההוראות שבתוך השדה הזה עוברות הישר ,  מקבל את המידע המגיע מהשמש דרך השדה המגנטי–

ם את ערוץ התשדורת המגנטי שאתם חושבים שהוא הרגע נתתי לכ. שגם הוא מגנטי, א"אל תוך הדנ

ואלה הקשורות , ממדיות והמגנטיות-אבל לחשוב שהתכונות הבין. זה מדע טהור. אין זה כך. אזוטרי

יש שמכנים זאת בשם . זה מאוד אזוטרי, א שלכם"לכוח המשיכה של מערכת השמש נכנסות לדנ

זיכרו שכדור הארץ הוא שמהווה ! ן גאיהוגם למע, האמת היא שזה למען האנושות". אסטרולוגיה"

היא אומרת לו מתי ]. הרשת המגנטית[חלק בשרשרת המידע המגנטית אל המבנה התאי שלכם 

עד כמה אתם מתייחסים ? אז כמה אתם קשורים לגאיה. זה הכל קשור. לעשות את שהוא עושה

  ?לתודעה הזאת

  

         אנרגיית גמא אנרגיית גמא אנרגיית גמא אנרגיית גמא––––דברים להם אינכם מצפים דברים להם אינכם מצפים דברים להם אינכם מצפים דברים להם אינכם מצפים 

  

קיימים מערכים אחרים של הוראות הנשלחים אל . הקשור לסיפור שעל המדע להביןקיים דבר נוסף 

כמות עצומה בצורת , אנרגיה רבה פוגעת בכדור הארץ. המגיעים ממקום בלתי צפוי לדידכם, גאיה

הם מבינים שהיא קוסמית . אבל היא נותרת חמקמקה, המדע תוהה מהיכן היא מגיעה. אנרגיית גמא

אבל דומה שהיא מגיעה מכל ,  לאמיתו של דבר היא מגיעה ממרכז הגלקסיה.ושהיא מגיעה מהחלל

יש לה תכונות , לכן. ממדית-זאת משום שהתכונה העיקרית של סוג זה של אנרגיה אינה תלת. מקום



 29 

אבל דברים , קשה להסביר זאת. או מקום מוצא" מיקום"קוונטיות שאינן נושאות עמן ] ממדיות-רב[

עם " אחד"מעורים במרק האוניברסלי של היותם , מיתי נמצאים בכל מקוםהנמצאים במצב קוונטי א

כך -ולכן אין זה נשמע מוזר כל, יש לכך תקדים במדע". היא מגיעה משם: "לא תוכלו לומר, לכן. הכל

  .לפיזיקאי הקורא זאת

  

, חרותבמילים א? האם ידעתם שלצלילים נמוכים ועמוקים מאוד אין מקור כיווני שניתן לגלות: דוגמה

קל לבחון ". כיווניים"צלילים גבוהים הם מאוד . האוזן האנושית לא יכולה לגלות מהיכן הם מגיעים

ולא תוכלו לזהות , ]רטטים נמוכים מאוד לשניה[החביאו בחדר רמקול בעל צליל נמוך ועמוק . זאת

ת מיד מהיכן מגיע ותוכלו לזהו] בעל צלילים גבוהים יותר[הניחו רמקול רגיל בחדר . מהיכן מגיע הקול

הסיבה היא שהרטטים כה נפרדים בצלילים הנמוכים יותר שהאוזן אינה יכולה להבחין . הקול

תפיסתית הם לא נמצאים בשום . העקרון דומה ביחס לדברים שנמצאים במצב קוונטי". מיקום"ב

הוא " ןהיכ"עצם הרעיון של , למעשה. הם מגיעים" מהיכן"ממדי לא יאתר -ואף מכשיר תלת" מקום"

היא " ?איפה אתה, אלוהים: "לכן. ממדיים-מיועד רק ליצורים תלת" היכן"משום ש, מצחיק מאוד

  ".כן: "התשובה היא. שאלה חביבה וטיפשית מאוד

  

חור "הם גם קוראים לזה ]. singularity" [יחידות"במרכז הגלקסיה קיים מה שהמדע שלכם כינה 

ואפילו המדע שלכם יודע שזה אוקסימורון , חידותאמרנו לכם שאין דבר כזה י, עכשיו". שחור

כיוון שאין . כיוון שאינכם יכולים לראות שם אור כלשהו, זה גם רק מרחב שחור שנקרא חור. בפיזיקה

-אנרגיות בין" לראות"ממדית ומשום שאין לכם בכלל מכשירים שיכולים -לכם עדיין חוקי פיזיקה בין

אתם תוכלו , זמן רב לאחר שהשותף שלי ימות. יש שםאינכם יודעים בעצם מה באמת , ממדיות

כאשר . כאשר תפתחו בסופו של דבר את הדברים הללו, לקרוא את המילים הללו לדעת את האמת

  .   אתם תראו שני מקורות ברורים מאוד, תפנו אותם אל מרכז הגלקסיה

  

ממדי שעדיין -ל חוק ביןקוטביות זו היא תכונה של דחוף ומשוך ש. יש קוטביות, במקום יחידות אחת

, יהיו בידכם שני חוקי הפיזיקה החסרים, ברגע שתגלו. לא גיליתם או לכל הפחות שעדיין לא זיהיתם

ממדי -משוך מפציצה את המסר הבין-קוטביות זו של דחוף. לא ארבעה, כיוון שקיימים שישה חוקים

ז הגלקסיה שלכם קשורים קטבים אלה שבמרכ. שלה לכל הגלקסיה והשמש שלכם מקבלת אותה גם כן

או שלחומר שלא , תוכלו לומר שלחומר יש מסר.  נושא לתקשור אחר–לכל הגלקסיות האחרות גם כן 

  . אל גאיה" מדברות"והוא מכה בכדור הארץ ללא הרף ובעוצמה בדרכים ש, יכול להיראות יש מסר

  

 אבל אנו אומרים לכם .מרגישים שאתם קורבן למה שקורה על אימא טבע, אנשים, הנה אתם יושבים

ברגע שתהיו . עם גאיה, המסר של היום הוא להעיר מחדש את מערכת היחסים עם אימא טבע: זאת

אין זה משנה מה הם מערכי ההוראות . אתם תבינו שאתם המושלים בכל זה, מסוגלים לעשות זאת

צמתיים יותר אתם עו, עבור כל שאתם חושבים שהוא בלתי נשלט, עבור העונות, עבור מחזור המים

האינטנסיביות והמיקום של הפעילות הוולקנית ורעידות האדמה ניתנים . מכפי שאתם יכולים לדמיין

הם יכלו להוריד גשם כאשר ! והעמים הילידים ידעו זאת, לשינוי באמצעות מערכת יחסים זו עם גאיה
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ם הם אינם הם יכלו לגדל יבולים במקומות בה! אתם קראתם לכך בורות. לא היה גשם באופק

. והם קיבלו ממנה, הם כיבדו את האדמה והעניקו לה תשורות. אתם אמרתם שזה מזל. אמורים לגדול

  .זה נכון לגמרי ונמצא בכל מקום בהיסטוריה שלכם

  

זקני העבר היו מביטים בכם ומנידים . כך בחשיבה שלהם-בני האדם נוטים להרגיש שהם מודרניים כל

אבל השארתם את ! ת מכונות ומוחות מלאכותיים ואפילו חייםאתם גיליתם כיצד לבנו. בראשם

  .העוצמה האמיתית בעפר

  

        השינויהשינויהשינויהשינוי

  

תיארנו זאת בעבר ונשוב ונעשה . מה-בשנים האחרונות אירע דבר. כעת אנו הופכים להיות אזוטריים

, אותה מנסים להבין, כפי שאמרנו בעבר, התכונה שמתחילה ככל הנראה להאיץ את הזמן. זאת עתה

זוהי תפיסה הנגרמת בשל העובדה שאתם רוטטים , שוב. ווספה לפאזל של השינוי שלכם בתודעההת

אולם הדבר יוצר תפיסה שמה שסובב אתכם . מאיטים את הזמן הרוחני שלכם, ואי לכך, מהר יותר

אתם . רבים מכם מרגישים שאתם רוטטים מהר יותר: חשבו על כך בדרך הבאה. דומה שהאיץ

אתם מרגישים שהדברים שסביבכם , בזמן-בו] חיוך של קריון[? מישהו מתחבר לזה? אולי, מזמזמים

  .עכשיו אתם יודעים את הסיבה לכך. מאיצים

  

ת בזמן שהוא מהיר יותר מכפי "ף לנקודה בי"מסוגלים אפילו להגיע מנקודה אל] היכונו[כמה מכם 

שום שאתם נעים פשוט בין מ, כך מוזר-זה לא כל]! אפילו במכונית שלכם[שאפשרי בממד השלישי 

  . הזמן שלכם לזמן כדור הארץ

  

, באנרגיה ישנה יותר, בתרחיש הרוחני הישן של הלידה והמוות. אמרתי לכם שאדון בכך והנה זה

הוא פשוט " מוות"מה שאתם מכנים בשם . האדם הגיע לפלנטה ולמד את כל שרצה ללמוד ואז מת

נערכים שני , בתרחיש זה". ביטוי"ל מה שאנו מכנים והוא הגלגול הבא והולך ש, שינוי של אנרגיה

, יותר מאשר מקום אזוטרי, מערת הבריאה.  בעת ההגעה ובעת העזיבה–ביקורים במערת הבריאה 

אבל הוא נמצא . הוא בלתי נראה ולעולם לא יתגלה, לכן. ממדי-היא מקום פיזי שאמרנו לכם שהוא בין

 –תיעוד ליבת הנשמה של האדם . היחסים עם גאיהעל כדור הארץ וכך צריך להיות בשל מערכת 

כל פעם שאתם באים . מאוחסן במערת הבריאה, התיעוד שלכם של אותו חלק אלוהים שבכם

  . אתם מציתים מחדש את אנרגיית הביטוי הזו, והולכים

  

כמו [תוכלו לחשוב עליה אולי כעל מבנה קריסטלי שעליו מסומנת כל תקופת חיים שהייתה לכם 

הוא שונה מהתיעוד האקאשי . אבל זה דוח רוחני של האקאשה עבור כדור הארץ]. בגזע העץטבעות 

כל . כך זה עבד, ובעבר. שמייצג את מערכת הדוחות של הפלנטה, זה תיעוד נפרד. א שלכם"ששוכן בדנ

כל שעשיתם ולמדתם , כל שידעתם. שהגשמתם על הפלנטה כאשר יצאתם ברא מהות שנותרה במערה
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כך הרטט . ידי מה שעשיתם ומה שהפכתם להיות-הרטט של הפלנטה אפוא נערך על. גאיההפך לחלק מ

  . בהתחשב במה שבני האדם עושים באופן קולקטיבי בעת שהותם כאן, של הפלנטה גובר או פוחת

  

אתם מגיעים לפלנטה ומבקרים תחילה במערת הבריאה ומפעילים את המהות של נשמת , בגלגול הבא

חוזרים למערת הבריאה וסימן נוסף , מתים,  אתם חיים תקופת חיים נוספתאז. הקריסטל שלכם

זה החלק של גאיה . על מה שכינינו בשם רשת הקריסטל, כל שלמדתם מופקד שם. מתווסף לקריסטל

נתתם רשות , 1987בשנת . וכך התודעה האנושית השפיעה בעבר על גאיה. שרוטט באופן אזוטרי

  . לשנות מערכת זו

  

קבוצת התאמת הרשת עזבה . תמיד הייתי כאן ותמיד אהיה. 1989אני הגעתי בשנת . אןלכן אנו כ

התחלנו ,  ובאמצעות נכונות שותפי1989אבל התגשמות המסרים התרחשה בשנת . 2002בשנת 

משום שכדור הארץ לא רטט גבוה מספיק , להעביר לכם את המסרים שלא היו נגישים קודם לזמן זה

  .כדי לקבלם

  

שדבר שכזה יכול , הייתה לכך התנגדות מצד אלה שהיו מטפיזיים]. 1987[ את הכללים אז שיניתם

משום שהדעה המוטה של החשיבה . שהמערכת האזוטרית הממשית יכולה להתפתח, להתרחש

 שקיימת מערכת סטטית שלעולם לא משתנה וכל –האזוטרית הייתה דומה לזו הקיימת במדע 

ת האנרגיה של משהו שלעולם לא משתנה ואז תהיו מסוגלים שעליכם לעשות הוא להבין את תכונו

  . לשלוט בה

  

ככל שהפלנטה . אפילו כיום קיימת הבנה מועטה מאוד לגבי העובדה שאפילו כללי הפיזיקה מתפתחים

זו התכונה הקוונטית של . הנוסחאות משתנות, הכללים משתנים, רוטטת במהירות גבוהה יותר

מערכות שמש , יש לכם גלקסיות מתפתחות. זוטריקה בפרט גם כןודרך הא, הפיזיקה באופן כללי

וזאת משום שאין דבר כזה מערך סטטי של חוקים . תודעה מתפתחת, פלנטות מתפתחות, מתפתחות

  .אתם פשוט משנים אותם. לשום דבר

  

הם מבקרים במערת הבריאה והם ; בני האדם מגיעים לפלנטה: קיים תרחיש חדש, 1987מאז שנת 

, אבל עכשיו. אהההה. אז הם מתחילים לחיות את חייהם. את המהות שלכם בתוך הקריסטלמניחים 

לומדים את שעליהם ללמוד כנשמות , מחזיקים באורם, חווים התגלויות, בעודם חיים את חייהם

שוב אין צורך למות כדי להעביר את המידע . הכל נכנס ישירות לרשת הקריסטל בזמן אמיתי, עתיקות

שבה , במערכת הישנה. כת חדשה זו משנה אפילו את משך הזמן שבו אנשים נשאריםמער. לפלנטה

היה הכרח שתמותו כדי לאפשר , היה עליכם למות לפני שרשת הקריסטל יכלה לקבל את שלמדתם

  .כעת זה השתנה. למידע שלכם לעבור לגאיה באמצעות המערה

  

היא לא חלק . ת עתה בידיכםהגיע הזמן להתחיל להבין שתוחלת החיים שלכם נמצא. הקשיבו

והנה אתם יושבים , הקרמה אינה נחשבת עוד. ממערכת אנרגיה עתיקה שזקוקה למוות ככלי להעברה



 32 

במסגרת הזמן של הפלנטה , במה שלמדתם, ברשת הקריסטל, ובידכם שליטה במבנה התאי שלכם

, ובכן קריון: "לומרתוכלו ! ברעידות האדמה ואפילו בזמן העזיבה שלכם, בפעילות הוולקנית, עצמה

מערכות האנרגיה . אתם לומדים מאסטריות! בדיוק, ואנו אומרים". רק מאסטר יכול לעשות זאת

הן . הן מערכות מאסטריות, שניתנות לכם היום שהן חדשות ושהתרחשו בעשרים השנים האחרונות

תם חוזרים ולכן אנו אומרים שא. המשנים את האופן שבו אתם תופסים את עצמכם, מדברות עליכם

וזו אשר מתקשרת את גאיה תוכל לומר . לאט למערכת העתיקה של מערכת יחסים עוצמתית עם גאיה

כיוון , היא גם תספר לכם שאתם לא גרמתם להתחממות גלובלית. משום שהיא יודעת, לכם זאת

  . שהיא יודעת

  

תהליך שכמה מכם עם ידע שנתנו לכם היום שמזמין הצתה מחדש של , אנשים יקרים, הנה אנו אפוא

תנו מבט . משום שהם ידעו, לכו למדו מהעמים הילידים: לכן השיעור להיום הוא זה. התעלמו ממנו

למדו את המיתולוגיה . משום שהם ידעו, מעמיק באלה שסללו את הדרך אפילו במקום בו אנו יושבים

  .ואבאם , הם ראו בגאיה ידידה. משום שהם ידעו, שלהם ומצאו את זרעי האמת בתוכה

  

        ....ברצוני לחזור ליסודותברצוני לחזור ליסודותברצוני לחזור ליסודותברצוני לחזור ליסודות, , , , לפני שנסייםלפני שנסייםלפני שנסייםלפני שנסיים

  

מה . אמרנו לכם שהדברים השתנו, כאשר הגענו לכאן לראשונה והשתמשנו בתהליך התקשור

אבל השינוי שאני נותן לכם . והוא היה שנוי במחלוקת, שתיארנו זה עתה הוא רק אחד מהשינויים

, שמאסטרים מתאפשרים בידי עצמם: אוהו. הוא מעורר רגשות רבים. עכשיו שנוי במחלוקת אף יותר

אתם מושיטים יד באופן מטפורי , אתם רוטטים בקצב גבוה יותר. ואתם לומדים להפוך למאסטרים

. אף פעם לא היה צורך, אין צורך באדם או בתהליך שיהוו מתווך. ונוגעים בפני האלוהים בעצמכם

הביטו בתפארת ובאור . וש זה כל שדר–האדם לבדו מגלה את כל החלקים והפיסות של עצמו 

לב או -אינכם צריכים לבוא להרצאה או לשמוע תקשור מחמם. הרגישו בערך העצמי. שנמצאים כאן

  .זו הדרך לשושלת המאסטר שלכם, עם הגילוי של מי שאתם, פשוט היו לבד. לקרוא ספר

  

הדברים . תלכי מכאן בעלת יכול. זה מה שידעת ואיבדת ועכשיו את מגלה זאת מחדש, נשמה עתיקה

אתם תציתו , משום שבתהליך הזה. הם האמת, בדרך זו, ביום הזה, הללו שאני מביא לכם בזמן הזה

, ולפני שתבחינו בכך. הוא נכנס הישר לרשת הקריסטל וגאיה מגיבה, בתהליך הזה. אור גדול אף יותר

רע התודעה פחות מחצי אחוז מהאנושות חייב לזרוע את ז, תגיעו לאותם אחוזים עליהם דיברנו

משום שבשאלת השאלות על האלוהים , מבורך הוא האדם ששואל את השאלות. המתעוררת בתוכו

  . ואז לגילוי, שבתוכו נמצאת כוונה טהורה לאפשר לזרע לצמוח לכדי ידע ובמשך הזמן לחוכמה

  

הללו קחו את הדברים ? אולי הוא עוסק כולו בכם? ואולי לא. הוא עוסק כולו בגאיה. זה המסר להיום

-מסר זה ניתן לכם היום בצלו של הר שמדבר באופן ברור כל. שניתנו ותרגמו אותם למציאות שלכם

ואם תתבוננו היטב תוכלו לראות שהם מהלכים , יש שם משפחה]. הר שאסטה[כך על הדברים הללו 
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פשוט , ואם אתם באמת רוצים לדעת עוד על כך. כיוון שהגיע זמנם לעשות זאת, ברחובות שאסטה

  .ואתם תדעו זאת. ואולי כמה מהם אפילו יעניקו לכם חיבוק, עלו מעט במעלה ההר

  

  .וכך הוא

  

  קריון

  

  ... המדע מתחיל לאשר את הצהרותיו של קריון–קישורים מעניינים 
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        תפיסות האלוהיםתפיסות האלוהיםתפיסות האלוהיםתפיסות האלוהים

  תקשור מאת קריון

  באמצעות לי קרול

  2010,  ביוני6

  מיין, פורטלנד

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף ] ] ] ] ידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריון----עלעלעלעל[[[[תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש , , , , כדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקורא

ל קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס ל קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס ל קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס ל קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס לעתים קרובות התקשור מולעתים קרובות התקשור מולעתים קרובות התקשור מולעתים קרובות התקשור מו. . . . יותריותריותריותר

הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם ! ! ! ! תקשור זה במיוחד הורחב באופן משמעותיתקשור זה במיוחד הורחב באופן משמעותיתקשור זה במיוחד הורחב באופן משמעותיתקשור זה במיוחד הורחב באופן משמעותי. . . . פשוט אינו יכול להכילפשוט אינו יכול להכילפשוט אינו יכול להכילפשוט אינו יכול להכיל

        . . . . עם תוספות שקריון רצה שתקראועם תוספות שקריון רצה שתקראועם תוספות שקריון רצה שתקראועם תוספות שקריון רצה שתקראו, , , , מייןמייןמייןמיין, , , , זה שניתן פורטלנדזה שניתן פורטלנדזה שניתן פורטלנדזה שניתן פורטלנד

  

ואיך ייתכן שתכונה , והיםיש התוהים לגבי תודעת האל. אני קריון מהשירות המגנטי, ברכות יקירים

התקשור אמור לייצג את תודעת , ככלות הכול. בעלת רטט כה גבוה יכולה כלל להופיע בממד השלישי

ולכן שוב אנו אומרים לכם שזהו הפאזל של מה ? אז כיצד ייתכן הדבר, האלוהים באמצעות בן האדם

רים להיות מתרגמים אנשים רבים מגיעים לפלנטה הזאת והם אמו. שאתם רואים שמתרחש עתה

  .רבים שכאלה נמצאים בחדר עכשיו ואנחנו יודעים מי הם. רוחניים לאירוע שכזה

  

הדבר כולל גם . כפי שהשותף שלי עושה ברגע זה, הדבר מרחיק לכת אל מעבר לאנשים שמתקשרים

כיוון שיש להם משימה דומה לזו של המתקשר או , "מרפאים"את אלה בחדר הזה שמכנים את עצמם 

תכופות המרפא . לכדי משהו שהוא תלת ממדי ומעשי, מטפורי, והיא לתרגם מסר תפיסתי, מורהה

ההבחנה של . והאינטלקט שלו יודע פחות ממחצית הסיפור, ניצב מול האדם שבא אליו בבקשת עזרה

והן מאפשרות לו לראות את , אנו מכנים זאת תקשור, העצמי הגבוה שלו והאנרגיה שלו זורמת אליו

הן מעניקות לו הוראות האם להיות רך . הן אומרות לו היכן לגעת ואילו אנרגיות לפתח. תמונהשאר ה

  . זהו תקשור. או אנרגטי

  

ועל גבי הנייר מתחיל לזרום מידע לטקס הבא " ?מה הלאה: "המורה עומד לפני פיסת נייר ריקה ושואל

של דברים " רשימה"ן לאלוהים האדם שיושב בכיסא ומודט ומנקה את ראשו אינו נות!  וזהו תקשור–

האדם החכם יודע שאלוהים תמיד איתו ושהוא יודע כל מה שקורה , במקום זאת. שלא עובדים בחייו

, אלוהים יקר': מבורך הוא האדם שאומר בשקט: "ולכן אנו שבים ואומרים. בחייו לפני שישב בכיסא

בי מה שהוא חושב שצריכה להיות ללא שיפוט מוקדם לג, ללא דעה מוטה". 'אמור לי את שעליי לדעת

  .תפיסת האלוהים שלו היא זו של ידיד. הוא מוכן אז לחוכמה שתזרום אליו, התשובה

  

קשה למדי ? או האם החלטתם מראש מה תקבלו? הקוראים את הדברים הללו, האם כאלה אתם

זה חלק . כיוון שהאדם ממלא את ראשו אוטומטית בציפיות, לנקות את הראש שלכם מהפוטנציאלים

  .שהפך אתכם מפוחדים במשך עשרות בשנים, כך-מתרחיש ההישרדות שאתם מכירים טוב כל
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כך ואתם -לאותו סף תהום שבו אתם זקוקים לתשובות במידה רבה כל, אם הגעתם לנקודה זו, יקירים

כיוון שזו היא , אל תתאכזבו אם כל שתקבלו הוא חיבוק, רוצים לשמוע את המספרים או את המילים

אתם תקבלו אותן . החיבוק במושגים רוחניים משמעותו שתשובות מעשיות עומדות להגיע! ובהתש

ללא רגיעה זו . משמעות החיבוק היא אפוא שעליכם להירגע. והסינכרוניות תביא אותן, ותראו אותן

משמעותו ? נכון, החיבוק הוא תשובה, לכן. אתם תחליטו החלטות שיפריעו לסינכרוניות להתרחש

  .משמעותו שיש תשובות בדרך אליכם.  לבדשאינכם

  

 ועד למה 2012מהמידע על ההיערכות של . היום כולו עסק בתקשורת תפיסתית, סמינר זה כולו

, ובאמצעות הסינכרוניות. הכל קשור למה שנאמר לו ללמד, "תפיסה קוונטית"שהשותף שלי מכנה 

התשובות , הבמה או אימא עם ילדיהבין אם זה סופר על : כך זה עובד. ניתנו לו נקודות ההוראה

כך ורוצה לראות בהם חוכמה שאין להם עדיין -האם אוהבת את ילדיה כל. מגיעות בדרכים הללו

למדו את הילדים את : הרשו לי לתת לכם עצה. היא לא רוצה שהם יחזרו על שגיאות ברורות. בהכרח

ה היה שגוי במה שעשו או מה אל תלמדו את הילדים מ. זו התשובה. מה שאתם יודעים על אלוהים

במקום . אל תלמדו את הילדים את שושלת הטעויות שעשיתם. היה שגוי במה שאתם עשיתם בעבר

אני רוצה לספר לכם מה גיליתי שהוא בעל חשיבות ראשונה : "הביטו בעיני הילדים ואמרו, זאת

". ים והוא קיים גם בכםגיליתי בתוכי את אלוה. זה נמצא מעבר לכל פער דורות כלשהו. במעלה עבורי

, אך שזה ימנע מהם הסתבכות בצרות. אפשרו להם לדעת שהם יכולים למצוא אותו בכל דרך שירצו

לא תוכלו לתת לילדים דבר טוב . יעניק להם חוכמה ויאפשר להם להיות במקום הנכון בזמן הנכון

  .מזה

  

        הוראה קוונטיתהוראה קוונטיתהוראה קוונטיתהוראה קוונטית

  

. במקום בדרך המדעית, עשה שימוש בדרך פופולריתנ" קוונטית"אך במילה , זוהי הוראה קוונטית היום

אך שיש לו תכלית , אקראיות, משמעותה הדבר שדומה שהוא שטויות, במסגרת ההוראה שלנו

משום שהוא נמצא מחוץ לתפיסה , אינכם יכולים לראות את ההגיון הטמון בו. ומערכת מאחוריו

לגבי , מסר שיפורסם, ותי והמרכזיהמסר המה, ולכן ברצוני שזה יהיה המסר היום. הממדית שלכם

אני רוצה להראות לכם כיצד בני אדם תופסים את אלוהים באנרגיה ישנה וחדשה וכיצד . תפיסה

לימדנו חלקים מנושא זה בעשרים ואחת השנים שחלפו וכעת אנו שבים . אלוהים תופס את האנושות

  . תפיסתיכמסר,  הכל יחד–ומאחדים כל זאת יחד כדי שתוכלו לקרוא הכל שוב 

  

אבל החשיבה אינה יכולה להשתנות במידה שתאפשר לכם . בני האדם משנים את אופן חשיבתם

כיוון שבמסגרת המציאות שאתם . לצאת ממה שמכונה אינסטינקט ההישרדות של הממד השלישי

וקופסת האלוהים , קיימת הקופסה בתוכה אתם שמים את אלוהים, "כל הקיים"טוענים שהיא 

חשבו על מה שבני האדם , כל השנים שחלפו. חשבו על הדברים הללו. אתם עושיםמפריעה לכל ש

  .וכיצד אתם מגיבים אליה, תחושת האנרגיה, עשו עם האנרגיה
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        מה שאתם משייכים לישויות אחרותמה שאתם משייכים לישויות אחרותמה שאתם משייכים לישויות אחרותמה שאתם משייכים לישויות אחרות----אנרגיה היא דבראנרגיה היא דבראנרגיה היא דבראנרגיה היא דבר

  

אתם עושים . הדבר מטריד אתכם, כאשר אתם חשים במשהו שאינו מהווה חלק מהמציאות שלכם

משום , אנשים מעטים מאוד קולטים אותו. אתם סוגדים לו או מפחדים מפניו.  דבריםאחד משני

אם . אתם מגיבים, אם הדבר לא קיים בקופסת המציאות לה אתם מצפים? נכון, שהוא מפחיד

כל הקרדיט הולך אפוא לכוח אלוהי !" תודה אלוהים: "אתם אומרים? מה אתם עושים, מתחולל נס

זה , אם משהו מפחיד ולא ברור מתרחש. ו להבין ושאינו ניתן להסברהשאינכם יכולים לראות א

במקום לשקול את האפשרות , רגילה-אתם מגיבים לאנרגיה לא? אתם מבינים. זה מרושע. השטן

  . שהיא משהו שאולי יצרתם בעצמכם

  

מה אם כל הדברים האלה שהזכרתי היו . הרשו לי להרחיב מעט את הקופסה שלכם לרגע, עכשיו

מה אם במקום ? במקום משהו שנמצא מחוץ לאנושיות, מה אם הם חלק מהאנושיות? מלייםנור

, אם זה מתאים לכם? הייתם בונים קופסה גדולה יותר, לסגור את הקופסה שלכם בפני הדברים הללו

כללו בה אנרגיות שאינכם מבינים עכשיו בקופסה או , קחו את הקופסה והכפילו את גודלה! עשו זאת

רגיל או משהו -בפעם הבאה שאתם זוכים בריפוי בלתי: הנה אפוא ההזמנה. הנוכחית שלכםבמציאות 

תודה : "מדוע שלא תגידו, "ספונטנית) רמיסיה(הפוגה "משהו שהייתם אפילו מגדירים כ, רגיל קורה-לא

אני חלק "ו, "אני עוצמתי: "מדוע שלא תגידו? "על שאפשרת לדבר להתגשם, הבורא שבפנים, לך

חלק יצירתי של היקום הלומד להרחיב , בשם מי שאני. ועל כל הדברים הללו אני מודה"? "מאלוהים

  ".את האנרגיה שלי

  

אבל אולי זו . משהו מוזר קורה ואתם ואחרים סביבכם סבורים אוטומטית שזה מפחיד, לפתע, עכשיו

ים מוטבעים שבה רגעים דרמתי, אולי זה חלק ממערכת של אנרגיה עליה דיברנו בעבר? רק אנרגיה

זו אנרגיה . כמו קלטת שחוזרת על עצמה שוב ושוב,  שם הם נשארים–בום . באזור כמו חותם אנרגטי

אתם עשויים לחוות אותה ? נכון, או שהיא ישות, אבל דומה שהיא חיה, ידי דרמה-שנבראה על

ניתן זו אנרגיה אמיתית ש. אבל שימו לב שהיא עושה את אותם הדברים שוב ושוב, ולהרגיש כך

מדובר פשוט בדפוס . אך היא אינה מרושעת ואין לה אינטליגנציה... להסביר אותה ולמדוד אותה

  . אנרגיה חוזר והוא חלק ממערכת ההתנסות האנושית המוטבעת בגאיה

  

כיוון שלאנרגיה שלכם יש תכונה , אמרנו לכם זאת בעבר! שתנקו אותה? אז מה היא מתחננת שתעשו

אם יש לכם חדר חשוך ואתם , לכן. האור פעיל והחושך סביל. ותר מהחושךהקובעת שהאור עוצמתי י

כיוון , והחשכה נעלמת, אתם מביאים לפיד, במקום זאת! החושך לא נוזל החוצה, פותחים את הדלת

כיוון שהיא מוגדרת , לחשכה אין מהות? אתם מבינים, שהיא אינה יכולה להתקיים בנוכחות האור

מה בלתי הולם לאזור - נתקלים באנרגיה שלתחושתם היא חותם של דבראם אתם, לכן. כהיעדר אור

אתם יכולים . אתם יכולים לפנות אליה. זה עד כדי כך פשוט! הדליקו את אורכם והיא תסתלק, מסוים

". אני מזמן את האור לשרור במקום זה. כיוון שאין לך עוד תכלית, אנרגיית דרמה לכי: "לומר לאנרגיה
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לא ישות , אתם מכוונים אנרגיה. זה הופך אתכם לעובדי אנרגיה! למגרשי שדיםזה לא הופך אתכם 

  .מרושעת

  

תפיסת ? אולי הגיע הזמן לוותר עליה. הגיע הזמן להרחיב את הקופסה בתוכה הנחתם את המציאות

. שניהם רק תפיסות של אנרגיה אנושית. האדם בוראת את מה שמכונה הוד האלוהים וכוח הרשע

נושא פוטנציאל מופלא , כל אחד ואחד מכם,  שכולכם–לכם מהי התפיסה שלנו הרשו לי לספר 

אם . אל תפחדו לא מזו ולא מזו. למשך תקופת חייכם, למשול באנרגיות המצויות סביבכם בעצמכם

תבעו אותו , אם אתם נתקלים במשהו נפלא. נקו אותה, אתם נתקלים באנרגיה שאינה הולמת

, אתם מתפתחים? האם אתם שומעים את מה שאני אומר. ב הבאאז נועו קדימה לשל. כעוצמתכם

ראו את האנרגיות כדברים שהם חלק מהמרחב שלכם ושנמצאים ? נכון, והגיע הזמן לשינוי תפיסתי

  . בשליטתכם

  

        יראת אלוהיםיראת אלוהיםיראת אלוהיםיראת אלוהים

  

? נכון, האנושות מפחדת מפני האלוהים. באופן עקבי האנושות הניחה את האלוהים בקופסה של פחד

בני . בואו נדבר על התפיסה האנושית הזאת. שהאלוהים נתפס כעצום ובני האדם כקטניםהסיבה היא 

זה מדד ההשוואה היחיד שלכם ולכן אתם משייכים . האדם רוצים להדביק תכונות אנושיות לאלוהות

  .כל דבר אנושי לאלוהי

  

תם תמצאו א. אנשים רוצים למצוא קושי, בתפיסה ההיסטורית שלכם, כאשר אתם חוצים את הצעיף

אתם תמצאו את כל ? נכון, זו המיתולוגיה שלכם. אתם תמצאו מלאכים נלחמים במלאכים. מלחמה

נקמה , אתם תמצאו ענישה וגמול. התכונות האנושות שהדבקתם לאלוהים באופן מוחלט ושלם

  . וקנאה

  

לספר לכם אני רוצה ? האם באמת עליי לומר לכם שהדברים הללו לא קיימים בצד הצעיף שלי, יקירים

. אין כאן כל קושי. זו קשת של אנרגיה נפלאה ששרה מסר בצבע ובאור. מה קיים בצד הצעיף שלי

שיפוט הוא אילוץ של . משום שאין שיפוט, אין כאן ענישה או גמול. לאנרגיית הבורא אין כל קושי

אתם . כאן נמצאת רק האנרגיה של הבורא האוהב. התודעה האנושית שלא מאפשרת אהבה ללא תנאי

ועליכם גם להיות חכמים ולדעת שכל הדברים , עליכם לדעת זאת. חלק ממשפחת האנרגיה של הבורא

המציאות הקיימת בצד האחר של הצעיף שונה מאוד . ששייכתם לאלוהים הם תכונות אנושיות שלכם

הגיע . אך היא כל שיש לכם ולכן כך אתם חושבים. מכלא המציאות שבראתם לעצמכם בממד השלישי

הזמן להתעלות מעל לתפיסה הזאת ולהבין שאנרגיית הבורא נמצאת מעבר ליכולת שלכם לראות 

  . ומעבר לטווח ההבנה שלכם

  

במשך מאות שנים לא הייתם מסוגלים לראות מעבר לאותה קופסה המכילה את תפיסתכם לגבי 

ברים שמעניקים ד, קושי של מלאכים, עם מלחמות בגן עדן, אדם-דמוי-לכן בראתם אלוהים. האלוהים
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, לרשימה של דברים שיש לעשות ושאסור לעשות, עדן-לשערי גן, למלאכים שנפלו, הסבר לשטן

אתם בוראים רחובות מרוצפים בזהב . וכללים רבים שמבוססים עדיין על תרבויות בנות מאות שנים

אני רוצה . יםהמשויכות לאלוה,  הכל תפיסות אנושיות–) כמובן(ואפילו הנאות מיניות כגמול לגברים 

מדוע שלא תשאלו מישהו ! אני רוצה להזכיר לכם שיש אנשים שראו זאת. לומר לכם שזה שונה מאוד

  ?"חוויה של רגע המוות"שחווה את מה שאתם מכנים 

  

כך לאנרגיה של הבורא -הוא קרוב כל. מתקרב מאוד, הוא מתקרב אל הצעיף, כאשר האדם כמעט מת

לפני שהוא , הלב שלו מפסיק לפעום והנשימה שלו כמעט ונעלמתכאשר . שהוא כמעט יכול לגעת בה

! מה נפלא-הוא רואה דבר. הוא מצליח להרף עין לגעת ביד האלוהים, מוחזר לחיים בעזרת המדע

אין . אין שם קושי. מלאה ביופי, מלאה בתחושת משפחה, האנרגיה שלמולו מלאה באהבה ובאור

החוויה . הקשיבו למה שהוא מספר לכם, חוזר מהתנסות זווכאשר הוא . ענישה או אפילו רמז לענישה

כיוון שהם חוזרים , הקשיבו לכל אותם אנשים המספרים על התנסותם? נכון, משנה את חייו

מבורך הוא האדם ". אין דבר שיש לפחד מפניו והמוות הוא משהו שחווים כמעבר רגיל: "ואומרים

כיוון , אבל אני אעבור את זה, זה לא נוח, אה: "ווחהחווה הן מוות והן לידה ושיש לו את החוכמה לד

? מה זה אומר לכם! האדם שחווה חוויה של רגע המוות שוב אינו מפחד למות". שעשיתי זאת בעבר

  ! הוא ראה את מה שיש שם ואימץ אותו אל לבו

  

 כל אדם ואדם בחדר הזה, כולכם תחוו זאת שוב? נשמות עתיקות, כמה פעמים לדעתכם עשיתם זאת

  !מצטער!  ואתם תחזרו–יחווה זאת שוב 

  

  ]צחוק[

  

ולא הלך , הלך הרוח של האלוהים הוא הלך הרוח שלכם, בצד האחר של הצעיף. אמרתי זאת בעבר

את תכלית , אתם רואים את השושלת. אתם רואים את האקאשה ויודעים מי אתם. הרוח של האדם

. כאשר עדיין לא סיימתם, אינכם שלמיםואינכם יכולים להישאר בצד הצעיף שלי כאשר , מי שאתם

הוא ישנה את הפלנטה כך שכאשר תחזרו ! שינוי שחיכיתם לו, הנה אתם באמצעו של שינוי גדול זה

תוכלו , כאשר תחזרו. זהו מעבר? האם אתם מבינים מה אני אומר. סוף להגשים את הסיום-תוכלו סוף

אתם לא תוכלו !  שנים50,000-ם בני יותר מכמה מכ. זה קרוב; נשמות עתיקות, סוף לעשות משהו-סוף

  .הרבה יותר נתפס כאן מכפי שאתם יודעים. אתם לא תפספסו את סוף המעבר. לעמוד מן הצד

  

        אלוהים הופך למיתולוגיהאלוהים הופך למיתולוגיהאלוהים הופך למיתולוגיהאלוהים הופך למיתולוגיה

  

הם . הפכו אלוהים אחד להרבה אלים, בני האדם אפילו לקחו את אלוהים עד הקצה, באנרגיה הישנה

, גמלו, האלים כעסו. ואפילו העניקו להם ילדים, אחר עבור השמיים, יצרו אל אחד עבור האוקיינוס

, היו להם סיפורים סבוכים על הולכת שולל. כאלה היו כל האלים היוונים. אהבו אהבת בשרים ושנאו

, זוהי תכונה אנושית? האם שמעתם מעודכם על אל נוטר ונוקם.  הכל שויך לאלוהים–נקמה , רמאות
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אתם מתפתחים ומתחילים להבין . אין דבר שיש לפחד מפניו. חדהמבוססת על אנרגיה של פ

היא יכולה להיות , התקשורת עם אלוהים היא מיידית, שהאנרגיה האמיתית של הבורא נמצאת בפנים

אבל לא . לכן זה התרחש בדרך זו. כך היה אולי באנרגיה הישנה. ואינכם זקוקים אפילו למתווך, שלכם

  .עכשיו

  

        סגידהסגידהסגידהסגידה

  

מבורך הוא האדם שחובר יחדיו . ואפילו להגדיר את הסגידה עבורכם, ר לכם על הסגידההרשו לי לספ

האם ? ולמה בדיוק אתם סוגדים. זוהי סגידה. עם אחר או עם קבוצת אנשים כדי לחגוג את אלוהותם

אתם ? או האם אתם מכבדים את האלוהים שבתוככם, לכוח אלוהי אדיר שבשמים שלפניו תכרעו ברך

ולכן אני מרגיש באנרגיה , אני קריון. כיוון שהאנושות מתחילה להבין ולהשתנות, תשובהיודעים את ה

אני מרגיש בקופסה הזאת שאתם . ממדית שנמצאת סביבכם שאתם אינכם יכולים לחוש בה-בין

האם ? האם אתם יודעים מה קרה בחדר הזה בשנים שחלפו מאז שנות השמונים. מתחילים לפתוח

התמרה של צער ופחד , שמחה, התגלויות] בית כנסיית האחדות[?  כאןאתם יודעים מה התרחש

המספר הוא ? האם אתם יודעים כמה בני אדם נרפאו בחדר הזה. חוכמה והבנה עצומות, לשלווה

הבטון , השטיח, העץ. השושלת של המרחב הזה שבו אתם יושבים מכירה באמת דברי. כמעט אינסופי

זה גורם לי לבכות משמחה בשל . אני רואה כל זאת. של שינויוהפלסטיק זועקים אליי במסר נפלא 

, כיוון שהרוח מביטה אז באלה שבנו את המקום, וזה לא עוצר שם. אלה שמצאו משפחה בחדר זה

ניתן כבוד והוקרה גם לאלה שבראו את . וזה לא עוצר אפילו שם. ואת התכלית והכוונה של הבונים

אלא ,  לא רק לאחד–לזוג , לסינכרוניות של חייהם, ן שלהםלחזו,  לתכלית שלהם–השם שעל הבניין 

הבניין לא היה ניצב , אלמלא המשיכו באנרגיה ישנה ונלחמו נגד תכונות רבות]. הפילמורים[לשניים 

  .כך אנו תופסים זאת. זה מה שהרוח רואה. כאן והסינכרוניות של הריפויים לא הייתה מתרחשת

  

אומר לכם שישנם אנשים בחדר בהם אנו רואים את אותה ? יקריםבני אדם , כיצד אנו תופסים אתכם

זאת אומרת שזרעים נזרעים וסינכרוניות . שושלת שזה עתה תיארתי לגבי המייסדים של המקום הזה

. במסגרת החיים האינדיבידואלים, מקום של ריפוי, אשר יבראו מקום של סגידה, מתחילה להתרחש

אני ? האם אתם יודעים על מי אני מדבר. ן למשפחה שזוכה בריפויאני מתכוו. ואני לא מתכוון לבניין

  .מקווה שכן

  

. לא למי ששומע זאת מאוחר יותר, אני מדבר אל אלה הנמצאים בבניין ולא אל הקוראים, ברגע זה

ואני אומר לכם שישנם כאן אנשים שיכולים לעזוב , אני מדבר אל האנשים שנמצאים פיזית בבניין

,  הם יכולים לעזוב עם זרעים שנזרעו בתוכם אשר יעזרו למעשה לסובבים אותם.שונים מכפי שבאו

זו הפעם הראשונה שבה אני . מתחילה להיווצר כאן פירמדיה של שמחה. שישפיעו על הסובבים אותם

  .   פירמדיה של שמחה–וזוהי התפיסה שלנו , זה מה שאנו רואים. משתמש במושג הזה
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הסיבה היא שאנו . הוא לא פוקח את עיניו כאשר הוא מתקשרלפעמים השותף שלי נשאל מדוע 

את מה שלמדתם ,  את פסגת תקופות החיים הרבות שלכם–מאפשרים לו לראות את מה שאנו רואים 

אנו רואים את הפוטנציאלים . שעה שהשאמאנים היושבים בחדר מעמידים פנים שהם אנשים רגילים

  .לא אם אינכם מאמינים בכךאבל , של מה שאתם יכולים לעשות ושל העתיד

  

אם לא , אם תצאו מהחדר מבלי שהשתניתם? האם אתם מבינים את חשיבות הדברים שאני אומר

אך מה . כמו עם המרפא, יקירים, אותו מספר של מלאכים יצא איתכם. אין כל עונש, תפתחו את לבכם

האם .  פשוט אומר זאתולכן, יש אנשים שהגיעו כדי להירפא. שגם יצא החוצה הוא פוטנציאל שאבד

ואז תרוצו ותעשו , אל תחליטו שזה יהיה דבר ספונטני, ואם אתם רוצים? אתם רוצים בכך או לא

שמעניק לכם מידע וחוכמה להמשיך ולפגוש , מה אם במקום זאת יש משהו שנטמן בכם. בדיקת דם

תחליטו כיצד זה אל ? מה בנוגע לכך? מישהו אחר שיודע מה לעשות כדי לעזור ולהאריך את חייכם

של זריעת הזרעים הרוחניים שיובילו אתכם למקומות , כבדו את התהליך של הסינכרוניות. יקרה

  .כך עובד הריפוי. אחרים אליהם לא הייתם מגיעים בהכרח

  

כיוון , הדבר כולל גם את הריפוי שבמקום העבודה שלכם ואתם יודעים אל מי אני מדבר עכשיו

אומר לכם כיצד ניתן לרפא את המצבים ואתם לא רוצים באמת .  ממששלכמה מכם קשיים בתחום זה

אתם צועקים על אלוהים שיש איש נוראי שהופך את מקום העבודה . הריפוי יתחיל בכם. להאמין

אז איך יוכלו הדברים . והוא לא מאוזן ופשוט אוהב לאמלל אתכם, זו אשמתו. שלכם למקום נורא

ופסה של מה שנאמר לכם על האופן שבו הדברים הללו צאו מהק? שאתם עושים לחולל שינוי

כאשר אתם נרגעים ומהרהרים בבעיה שלפניכם והיא לא לוחצת עוד על לחצני : הקשיבו! מתרחשים

הוא לא . הוא לא יקבל את התגובה שקיבל בעבר! ראו מה קורה לאותו אדם, הכעס והתסכול, הדרמה

. הלחצנים לא נלחצים. יושב שם ללא כל התסכולהכל פשוט . יקבל מכם את האנרגיה או את הדרמה

. הוא זקוק לתגובה הדרמתית שלכם כדי להתקיים! הוא עוזב? אתם יודעים מה הדבר הבא שקורה

האם אתם מבינים את התהליך שזה עתה . הוא ימצא משהו אחר לעשות, כאשר אתם מפסיקים להגיב

  .ם בכםהפתרון תמיד קיי. הניחו לשינוי להתחיל בכם? נתתי לכם

  

        מאסטריותמאסטריותמאסטריותמאסטריות

  

בעלי . אנשים אהבו אותם. לכל המאסטרים שצעדו על פני האדמה הייתה תכונה שהכל הבחינו בה

הם יכלו לחלוף על פני פרחים ואלה היו . הטבע אהב אותם. ילדים אהבו אותם. החיים אהבו אותם

ובעלי , או זאתכל הילדים ר, אנרגיית הבריאה שררה בהם וכל הטבע ראה זאת! זה אמיתי. פורחים

רק רצו , המבוססים באנרגיה ישנה שלא מבינים שום דבר רוחני, אפילו מבוגרים. החיים ראו זאת

הם היו . הם הקשיבו ולא היה להם סדר יום". חברים טובים ביותר"המאסטרים היו . לשבת לידם

תמיד , םתמיד כוללים את בני האדם שסביבם בקלילות דעת, צוחקים על החיים והדברים שסביבם

פשוט , וכולם רצו לשבת ולהקשיב, החיים שלהם היו מדבקים. בוראים שמחה בכל מקום בו הלכו

הייתה זו ארשת השלווה , יותר מהנסים שהם חוללו לפרקים. ולספוג את שהיה להם להציע" להיות"
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גיה רגע קט עמם יכול היה לסלק את הדיכאון או האנר.  נחמה בזמנים של מתח או צער–שהם השרו 

  .הדרמתית הגרועים ביותר

  

אולי הוא לא מייצג את הדת שלכם או את ]. בכנסייה[ציור של ישוע הצוחק תלוי במסדרות שבחוץ 

רוב בני האדם רק ? אז למה שלכם יהיה אכפת? אתם מבינים שלא אכפת לו. השושלת הרוחנית שלכם

האם ! דברו על כל נושא שבעולם?  רק לרגע קט–האם לא הייתם רוצים בכך גם כן , רצו להיות איתו

אני רוצה לומר ? מה היה המאסטר הנהדר הזה מעניק לכם? אתם יכולים לדמיין זאת אילו היה כאן

הוא לא היה מנסה לגייס אתכם לתנועה שלו . חברות ושלווה, אהבה, הוא היה מעניק לכם כבוד: לכם

, כאלה הם המאסטרים.  לו"שאכפת"הוא פשוט היה מראה . או מבקש מכם להצטרף לגוף כלשהו

אתם . אתם פשוט רוצים לשבת לידם ולחוש באהבה וליהנות מהנוכחות ולדעת שהכל כשורה. כולם

להיות כה חיוניים עם , האם הייתם רוצים להיות כאלה בעצמכם. אז הנה החידה. יודעים שאני צודק

הם לא ירצו ?  איתכםשכל הסובבים אתכם פשוט ירצו להיות, כה אינטנסיביים, כל שנמצא בפנים

  .הם פשוט ירצו להיות איתכם; שתעשו משהו

  

הפוליטיקה . ואנשים רבים יותר ויותר יהיו כאלה, זוהי הפרדיגמה החדשה של רוח האדם המתפתחת

אתם תרגישו . וגם לא האמונה שלהם באלוהים על צורותיה השונות, לא תדחף אותם לצעוק עליכם

הם לא ישעממו אתכם בקלטות אינסופיות של מה . פת להםשבטוח להיות איתם ואתם תדעו שאכ

האם אתם יודעים מה יקרה בסופו של דבר . הם ירוממו אתכם, במקום זאת. שלא כשורה בחייהם

כאשר , האם יש דרך אחרת. התשובה היא שלום על פני האדמה? כאשר יותר ויותר אנשים יהיו כאלה

הזמן נע ? לא מציאותי מדי? אתם אומרים, י מדיהזו? אין סדרי יום ורק אכפתיות של אדם לאדם

היכן שפוליטיקה ; זה מתרחש, במקומות הבלתי רגילים ביותר על כדור הארץ. וזה כבר מתרחש, לאיטו

היכן שהם מתכננים את הפצצות שיהרגו . זה מתרחש, ורטוריקה גורמות לאי שקט במרכזי המדינות

  .זמן פועל לטובתו של המאסטר הגנןאבל ה, הזרעים נובטים לאט. זה מתרחש, ילדים

  

        שימו לבשימו לבשימו לבשימו לב, , , , אימהותאימהותאימהותאימהות

  

את דואגת שמא . הילדים שלך יעזבו אותך, את סבורה שאם תבצעי את השינוי: אומר לך משהו, אימא

זה . יהיו אלה שיאמרו לאנשים אחרים שאת הצטרפת לכת. הזויה מדי, תיראי מוזרה מדי בעיניהם

. הם לא יראו מוזרות! שהילדים יראו את האלוהים שבךמשום ! אל תפחדי. מיועד למישהי שקוראת

תני . הם ימצאו את הספרים המתאימים להם. פשוט היי אימא נפלאה! אל תתני להם ספר של קריון

אפשר שבסופו של דבר הם . לילדים קרדיט שהם יחושו באנרגיה היפהפייה של הבורא המצויה בך

אנחנו אוהבים , אבל מה שזה לא יהיה', לקחת' מה אנחנו לא יודעים, אימא: "יתעמתו איתך ויאמרו

השינוי בתפיסה בורא מאסטרים . זה קורה בכל מקום!" אנחנו אוהבים את האימא החדשה. את זה

מדובר בחמלה כלפי . לא מדובר בדת. ואפילו בבתי הכלא, בפוליטיקה, במשפחות, במקומות העבודה

המתפתחת על הפלנטה ששוב לא אכפת לה מדובר ברוח האדם . האנושות ובתועלת שהיא מביאה

  .מדוקטרינות או מארגונים
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טווח של זרעים רוחניים -תכופות זוהי זריעה ארוכת. שהאנושות מתפתחת, זו התפיסה שלנו

 –אך אלמלא תעשו זאת עכשיו ? מה בנוגע לכך. שלפעמים לא נובטים עד אשר אתם שבים בגוף אחר

אז מדוע שלא . יכללו את אותן הבעיות שיש לכם היום החיים הבאים –תאפשרו לזרעים להיזרע 

לא משנה , כך שללא קשר למה שיקרה בעתיד, ליצור מערך שמאפשר לכם לשנות את האקאשה עכשיו

אז לא תצטרכו ? אתם תבואו מוכנים לעבוד עם אור שכבר דולק, איזה גלגול או ביטוי יהיו לכם

זה מה שהאדם יכול לעשות , ובכן?  איך זה נשמע.לעולם, לעולם לחוות את מה שחוויתם הפעם הזאת

  .וכך אנו תופסים אתכם היום. באנרגיה הזאת

  

האם אתם . משפחה נהדר המושיט את ידו-זהו שותף ובן, במקום זאת. אין אלוהים מפחיד בשמים

האם אתם מסוגלים להתגבר על ? מסוגלים להתגבר על התפיסה שאלוהים הוא גדול ואתם לא

האם במקום זאת אתם יכולים להכיל את התפיסה ? ם הוא בשמים ואתם לאהתפיסה שאלוהי

כאשר יש . לא תהיו לבד, כאשר תצאו מכאן הערב? שגורסת שאתם בכל מקום ושאלוהים הוא אתם

להירגע ולקבל את התשובה לה אתם , האם תוכלו ללמוד לנשום, להם בעיה מציקה או תסכול

, אולי היא לא תהיה במספרים או במילים. בממד השלישיאולי התשובה שתקבלו לא תהיה ? זקוקים

הן . בטחו בהתרשמויות הראשונות. אבל אתם תדעו לאיזה כיוון לפנות משום שתחושו בו

שנמצאת , זוהי האנרגיה שאתם לומדים להרגיש. שאליהן אינכם רגילים, ההתרשמויות המעודנות

הקשיבו . יגשו אליה באמצעות האינטלקטאל ת, אל תנתחו אותה. מחוץ לקופסה בתוכה אתם מצויים

אל תשליכו את . הוא דרוש כדי לנוע לתחומים עליהם דיברנו. קיים איזון בין האינטלקט והלב. ללב

  .העצימו אותו באמצעות הלב. ההגיון שלכם

  

. היא הייתה נהדרת, בקרב. והיא יודעת מי היא, יושבת כאן אישה שנהגה להחזיק בחרב גדולה מאוד

היא מחסלת . והיא משמידה דרמה, זוהי חרב האמת, היום. היא מחזיקה בחרב באופן שונהועכשיו 

אולי הגיע הזמן שתאזינו למה . אינכם יודעים מי אתם. דברים בלתי הולמים והחרב גדולה אף יותר

תשעים . א שלכם קשורים למסע רוחני"תשעים אחוזים מהדנ. א שלכם יודע"הדנ? שנמצא בפנים

, א מרכיבים יותר מעשרים אלף גנים אנושיים"פחות מחמישה אחוזים של הדנ. ונטייםאחוזים הם קו

תשעים האחוזים הנותרים . אין זה כך. ממדי שהמדע חושב שהוא התרשים של בן האנוש-החלק התלת

המדריכים והתיעוד , המלאך שבפנים, יופיו של העצמי הגבוה, הם אנרגיה ומידע. הם התרשים

  .האקאשי המדהים

  

היא מביאה אתכם . ואתם מתחילים להפעיל אותה, ל המאסטריות הזו מצויה בתוך כל אדם ואדםכ

אני יודע מה . אני יודע מדוע אתם כאן? היא גורמת לכם לתהות מדוע אתם כאן? נכון, לכיסאות היום

האם אתם זוכרים כלל כיצד נראה . כולכם המשפחה שלי. לכולכם יש משהו משותף. הביא אתכם הנה

עם אנרגיות , מופלא,  הוא יפה באופן שלא ניתן לתאר–אתם משתוקקים לחוות אותו שוב ? קוםהי

  .ושאותן תשלימו עם נשמתכם, שאתם תזכרו כאשר תשובו
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ואתם יכולים לראות אותו במה , כיוון שאתם מביטים בבורא טוב ומיטיב, שימו לב, אסטרונומים

. קיימת מערכת והפיזיקה מתחילה עתה לגלות אותה. הוא מוטה לחיים ואינו אקראי. שנברא ביקום

. שאלוהים הוא טוב, אם תרצו,  הוכחה–הנה היא .  תכנון אינטליגנטי–יש לכם אפילו שם עבורה 

כיצד . תפיסה. זו השאלה עמה נעזוב אתכם? האם אלוהים שלכם הוא אלוהים מפחיד או בן משפחה

  . שנו את התפיסה, במקום זאת? תוכלו לפחד מפניו אם הוא חלק מכם

  

כל הדברים , כאשר תרטטו ברטט גבוה יותר. אתם תגלו משהו שלא ציפיתם לו, כאשר תעשו זאת

בעוד שקודם הן היו בלתי נראות לכם המצויים . שהיו ברטט גבוה יותר יתחילו להתגלות לעיניכם

הכלים . ה יותרהאנרגיות הללו יהיו גלויות וניתן יהיה להשתמש בהן ברטט הגבו, ברטט נמוך יותר

התחלת , סילוק מחלות, חיים ארוכים יותר. ההגשמה היא שלכם. מוכנים אך ללא שימוש, מצויים שם

היכולת לעשות דברים שרק , את המערך התאי שלכם, היכולת שלכם לשנות את המבנה התאי שלכם

יהיה עליכם אך . הם תמיד היו שם. עכשיו באמצעות החשיבה המודעת שלכם, תאי גזע יכולים לעשות

  .לרטוט ברטט גבוה יותר כדי לראותם וכדי להשתמש בהם

  

ואתם תראו אותנו . אני מקווה שהתפיסה שלכם השתנתה היום? כיצד אתם תופסים אותנו. תפיסה

  .מוכנה לקחת אתכם למסע בלתי צפוי,  משפחה המושיטה את ידה–כפי שאנחנו 

  

  .וכך הוא

  

  קריון 
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האדם חוצה ועובר , יש שיאמרו שזה מתרחש מהר מדי. אני קריון מהשירות המגנטי, ברכות יקירים

כפי שהיה קורה , הם אומרים שדרוש זמן לשם כך.  עתהאל הצד האחר של הצעיף כפי שראיתם זה

מה שאתם רואים עכשיו הוא אדם שלעולם לא סוגר באמת את הדלת אל העצמי . באנרגיה ישנה יותר

  . הגבוה שלו

  

או לזמן את , לשנות את הלך רוחו, ולכן אין זה מצב שבו עליו לשבת ולהתכונן, זה הסכם שיש לי עמו

משום שכמה מהן , כמה מכם ראו זאת בהרצאות שהוא העניק. ו ותמיד מוכןאני תמיד אית. המלאכים

זהו מיזוג . הוא לא מיועד רק למתקשרים. זה המיזוג עליו אנו מדברים] חיוך של קריון. [אני מעניק

זה התהליך שאנו מלמדים . וכך מתרחשת תקשורת, ממדי מצטרף אל העצמי הפיזי-שבו העצמי הרב

זה תהליך שמאפשר לאנשים רגילים ופשוטים להפוך . עצמת עבור האדםשהופך לאינטואיציה מו

אלא שיש להם חוש אינטואיטיבי , אין הכוונה שהם יודעים מה מחכה מעבר לפינה הבאה. למאסטרים

יש להם חוש אינטואיטיבי לגבי .  מחוץ לממד השלישי–האומר להם מה הדבר הבא שעליהם לעשות 

  .להם חוש אינטואיטיבי לגבי אהבת האלוהיםיש . דברים שאין לחשוש מפניהם

  

". א קוונטי"דנ"והוא יתאים בדיוק למה שאנו מכנים , הוא יעסוק בביולוגיה. המסר הערב הוא שונה

אנו . אנו רוצים לשמוע על דברים רוחניים. "שואלים רבים" ?א"למה אתה תמיד מדבר על הדנ, קריון"

לא , אם זה מה שאתם חושבים". מן מדבר על כימיהאתה כל הז. רוצים לשמוע על דברים מלאכיים

  .כך טוב-הקשבתם כל

  

ידי מאה טריליון -שדה זה נוצר על. ממדי באופן שלם ומוחלט-שהוא רב, קיים שדה סביב כל אחד מכם

והמדע אינו , המדע עדיין לא יודע כיצד הן מתקשרות אלה עם אלה. א"פיסות של כימיה המכונות דנ

המדענים לא רואים עדיין באופן מלא את התכונות . ממדיות שבתוכן-נות הרביכול לראות את התכו

  . א"הקוונטיות של הדנ



 45 

הן . א זהות לגמרי בגופכם"מאה טריליון מולקולות בסליל הכפול של הדנ. מי אתם" יודע"א "הדנ

 אתם. זה מה שהוא. המרכבה: ויש לו שם בעברית, יוצרות סביבכם שדה ברוחב שמונה מטרים בערך

  .א מייצג את המרכיב המקודש שבכם"הדנ, מבינים

  

        סקירה קצרהסקירה קצרהסקירה קצרהסקירה קצרה

  

אתם חושבים . לפני שאמשיך במידע שאנו עומדים לתת לכם הערב הרשו לי לתת לכם סקירה קצרה

השאר הוא מידע . ממדית-אבל רק שלושה אחוזים ממנו הם כימיה תלת, זה נכון. א הוא כימיה"שהדנ

כיוון שהוא מביט , המדע רואה זאת בדרכו שלו. ראית לכאורההנחבא בכימיה הנראית אק, ממדי-רב

כל לולאה פעילה של . א"בסליל הכפול שם קיימים שלושה מיליארד חלקים כימיים בכל מולקולת דנ

הוא רואה רק , אבל כאשר המדע מביט בכימיה הזאת. א מכילה שלושה מיליארד חומרים כימיים"דנ

שלושה אחוזים אלה הם המערכת הליניארית שיוצרת . דברשלושה אחוזים ממנה שלמעשה לא עושה 

  . את כל הגנים שבגוף האנושי

  

כיוון שהמדע , א שלכם"מייצגת יותר מתשעים אחוזים מכלל הדנ, כל שאר הכימיה שאינה מובנת

אפילו . הוא רוצה לבחון את הדברים להם הוא מצפה במציאות שלו. תמיד מחפש אחר הליניאריות

הם המשיכו להתמקד רק , ראו את תשעים האחוזים הללו כמסתורין לכאורהלאחר שהמדענים 

אם יש לכם תודעה , בני אדם. משום שדומה היה שהם עושים את כל העבודה, בשלושת האחוזים

ועל כך ברצוננו לספר לכם .  מערכות ליניאריות והתנהגות ליניארית–זה כל מה שתראו , ליניארית

  .הערב

  

        ממדייםממדייםממדייםממדיים----רים רברים רברים רברים רבהדרך היחידה ללמד דבהדרך היחידה ללמד דבהדרך היחידה ללמד דבהדרך היחידה ללמד דב

  

 12השותף שלי הביא לכם את , ]מוסקבה[א שהובא בפניכם כאן לפני ארבע שנים "במחקר הדנ

ובאותה נקודת זמן הוא הסביר את ההוראה של קריון ביחס . הרובדים ואת המידע אותו הם מייצגים

יש , ם זאתבמקו.  רובדים12הוא נתן לכם את המידע שלמעשה אין כלל , במסגרת אותו הסבר. א"לדנ

יש לחלק זאת באופן , א"אם ברצונכם ללמוד מה קיים בדנ, לכן.  אנרגיות שהן אינטראקטיביות12

  . השיעורים12,  לכן–ליניארי לתכלית ההוראה 

  

התחילו ? כמה חלקים ופיסות יש באהבה לדעתכם? נניח שהייתי מגיש לכם תקשור שלם על האהבה

את , את הרגשות השונים, את התחושות השונות, קיימיםבחנו את כל סוגי האהבה ה. להכין רשימה

אתם לא חושבים על , כאשר אתם אוהבים מישהו? נכון,  אבל מדובר רק במחקר–המורכבויות 

  ! החלקים או מתנהלים על פי רשימה

  

לחוות אותה , לכן לבחון אותה הוא דבר אחד. זה באמת נושא נכבד, כאשר אתם מדברים על אהבה

משום שבני האדם לא , א רק אם נהפוך אותו לדבר ליניארי"ניתן להסביר את הדנ. הוא דבר אחר
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הגעתם לגבול ההגיון והתפיסות . יכולים לבחון משהו שנמצא מעבר ליכולת ההבנה הממדית שלהם

אינכם יכולים לתפוס דברים שאינם . כיוון שאין הבנה, על תודעה ערלה, נופלות על אוזניים ערלות

. ממדי בקו ישר כדי לחוקרו-לכן יש הכרח להציב מחקר שלם של היבט רב. שלכםנמצאים במציאות 

ממדיות לחלקים -ולכן אנו מחלקים תכונות רב, לכן אנו נותנים לכם את המטפורות ואת הדוגמאות

  .ממדיים-תלת

  

השותף שלי מתקשר בעת . יש כמה שמעניינות מאוד את האנושות, א" האנרגיות של הדנ12בתוך 

הגשתי לו מידע , במשך יותר מחמש שנים. הדפים האחרונים של הספר שיעסוק בנושא זההזאת את 

לכן . כדי שיוכל להציב אותו באופן ליניארי ולהפוך אותו מובן לכם, זה באיטיות רבה מאוד מאוד

ולאנרגיה זו שייכת הספרה . א"הערב ברצוננו לקחת אתכם למסע אל תוך אחת מהאנרגיות של הדנ

  . תשע

  

נאמר לכם שאין , ובעודנו אומרים זאת". א"הרובד התשיעי של הדנ"אנו נקרא לה , אה ליניאריתבהור

רק על גבי הלוח בשיעור שאנו מלמדים היום מופיע הרובד "! א"הרובד התשיעי של הדנ"דבר כזה 

המספרים המשוייכים לרובדים הם אנרגיות והם רק . רק בעבור ההוראה הוא הופך ליניארי. התשיעי

אתם תראו , כאשר תקראו את הספר שכותב השותף שלי. כל אחד ואחד מהם, זים נומרולוגייםרמ

והן מקיימות אינטראקציה , הן כולן יחד במרק של מידע אנרגטי". 12 עד 1"לא תהיה רשימה של . זאת

  .זו עם זו

  

צוננו לספר אנו נותנים דוגמה של המספר תשע כיוון שסוף שבוע מסוים זה מוקדש לתכונות עליהן בר

למרות שנתתי לך את החומרים הללו ] הוראות ללי. [אני רוצה שתדבר לאט, שותפי, עכשיו. לכם

  .יש דברים חדשים שיתגלו כאן כדוגמאות ללמידה, בעבר

  

        השינוי כבר כאןהשינוי כבר כאןהשינוי כבר כאןהשינוי כבר כאן

  

לכן נקרא .  הריפוי–בואו נדבר על הגוף האנושי ועל התכונה האחת שרבים מתעניינים בה יותר מכל 

באמצעות השותף שלי אעשה כמיטב יכולתי להסביר דבר שלא ניתן ". רובד הריפוי"שיעי לרובד הת

  .להסבירו

  

והוא מתחיל , זה משהו ישן מאוד ומשהו עתיק. משהו שנולדתם איתו, מה מתרחש בגוף שלכם-דבר

 וזהו פרקטל זמן של, זה השינוי עליו דיברו בני המאיה. שינוי מתחולל על הפלנטה. להתעורר מחדש

.  היכולת של החשיבה האנושית לרטוט ברטט גבוה יותר מאי פעם–פוטנציאל עבור תודעה מתעוררת 

. רבים מכם חושבים מחשבות גבוהות למדי. הוא יוצר את הפוטנציאל לברית עם העצמי הגבוה שלכם

לכן אני עומד להעצים . אתם מתחילים לגלות בתוך עצמכם דברים שלא חשבתם שיש בכם מעולם

  .ערב ולספר לכם על מערכת יפהפייה בת שני חלקיםזאת ה
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        אאאא""""כוחו של הדנכוחו של הדנכוחו של הדנכוחו של הדנ

  

יש חלק שהוא ליניארי ויש חלק שהוא , זאת אומרת. קיימת בו דואליות חזקה: א עובד בדרך זו"הדנ

ממדי הוא -החלק הרב. החלק הליניארי הוא קל ופשוט ומכיל פחות מחמישה אחוזים מהכלל. ממדי-רב

נמצא שם ,  זאת אומרת–התיעוד האקאשי שלכם נמצא שם . קשה להסברהוא מורכב ו, א"רוב הדנ

העצמי . מה שנתנו לכם הפליאדים נמצא שם. מידע אנרגטי על כל תקופות החיים שחייתם אי פעם

אבל , א הוא בעל אינטליגנציה רוחנית"הדנ. כל שאתם מכנים בשם רוחני נמצא שם. הגבוה נמצא שם

לכן רוב האנושות מודעת רק . המאפשרת לו לעבוד באופן מלארק אם אתם רוטטים ברמה גבוהה 

  .ולא מתייחסת לחלק האחר כלל וכלל, א"לשלושה אחוזים מהדנ

  

קיבלתם כלים , במשך יותר מעשרים שנים על הפלנטה הזאת, לאט. בואו נדבר על בריאות וריפוי

הם יודעים מה !  זאתהמרפאים בחדר יודעים, אה. ממדי-א רב"חדשים לעבודה עם תכונה זו של דנ

א הם ברוחב "ושני שדות הדנ, המרפא והמטופל נמצאים באותו חדר. קורה למרפא שניצב לפני אדם

בעת שהם . המרפא ניצב לפני האדם אותו הוא מבקש לרפא והשדות חופפים. של שמונה מטרים

ב בדרך קוונטית המגי,  ידע הכולל הכל–במעבר זה קיים ידע . מידע יכול לעבור, משוחחים זה עם זה

הם . כיוון שאני יודע מי נמצא כאן, ואלה הנמצאים בחדר הזה מכירים את ההרגשה. ונטולת זמן

  ! א של המטופל" הם מקבלים זאת מהדנ–יודעים אינטואיטיבית מה צריך המטופל שלהם 

  

ם ממדיים המעולים ביותר על כדור הארץ כיוון שהחלקי-המרפא יכול להפוך לאחד מהרופאים הרב

לכן הרפואה . מתוכננים להיות חכמים, א"שנמצאים בתוך הדנ, ממדיים החופפים שנמצאים שם-הרב

ממדית -זו כימיה המוכנסת אל הגוף ותגובה כימית תלת, זאת אומרת". מגיבה"היום היא רפואה 

  . וזה הטוב ביותר האפשרי. מתרחשת

  

אך זו הדרך בה . וי הכימי שלכםמדהים מה שהצלחתם לעשות באמצעות הריפ, לנוכח הדברים הללו

לאמיתו של דבר הרפואה האלופטית אינה מעניקה לגוף . אין כלל התייחסות לגוף חכם. נתפס הנושא

. טיפש וחסר מודעות, דומה שהגוף יושב שם. היא משערת שהגוף לא יודע ושהוא זקוק לעזרה. כבוד

  .וא נראהמשום שבממד השלישי כך באמת ה, באמת, ומי יכול להאשים אותם

  

        א תוכנן לעבוד בממדים רביםא תוכנן לעבוד בממדים רביםא תוכנן לעבוד בממדים רביםא תוכנן לעבוד בממדים רבים""""הדנהדנהדנהדנ

  

מעט על תרחיש הריפוי בעל שני החלקים שמתרחש בתוך , הרשו לי להסביר מעט על הרובד התשיעי

  .א"הגוף האנושי ועל האבחנה העצמית המדהימה הנגישה בתוך הדנ

  

מה הגוף . ףנאמר שתקף אתכם נגי. בני אדם, הנה אתם. בואו נבחן יחד את הצד הליניארי, ראשית

האם הגוף . נניח שיש לכם גידול סרטני קשה במיוחד באחד מן האיברים שלכם? שלכם אומר לכם

האין זה מוזר שעליכם ללכת לרופא כדי ? אתם לא חושבים שזה בעייתי. לא? שלכם מדווח לכם על כך



 48 

? "רמשהו חס: "האין זה צועק אליכם ברמה התאית? לגלות את הדברים האלה באמצעות בדיקות

א שתוכננו לא רק "ומה שחסר הוא המידע הקוונטי של תשעים האחוזים של הדנ, משהו חסר, נכון

  . אבל הם לא עובדים. אלא גם לטפל בבעיה, לדעת

  

פחות מחמישה אחוזים . ממש כמו הכימיה שפורטה בגנום האנושי, א תוכנן לעבוד בשני חלקים"הדנ

ותשעים , חמישה אחוזים הם מנוע הגנום: חשבו על זה כך. והרוב ממתין שיפעילו אותו, הם ליניארים

  . וחמישה אחוזים הם ההוראות שאומרות למנוע כיצד לעבוד

  

זה החלק שאתם מכירים וזה החלק אליו מתייחסת . חלק אחד של מערכת החיסון הוא ליניארי

ל באמצעות את תשעים ויותר האחוזים הנותרים ניתן להפעי. כפי שהיא מוכרת לכם היום, הרפואה

  .  אנרגיות שהכרתם בעבר אך שאיבדתם–ממדיות -אנרגיות רב

  

אבל הם ידעו שקיימים , א"אנשי קדם אולי לא הכירו ספציפית את הדנ. זהו מידע עתיק, כעת

וכמה מרידיאנים , מה הם לדעתכם המרידיאנים של הגוף. עקרונות אזוטריים שיכולים להביא לריפוי

כל אחד מייצג .  מרידיאנים12יש . כן? האם הם אמיתיים. לא? פי הרנטגןהאם הם מופיעים בשיקו? יש

. א"של הדנ" אינטליגנציה"המאפשר גישה ל, ממדי הפשוט ביותר של הגוף האנושי-את השער הרב

הרפואה "איך אתם משתמשים בכך היום במסגרת , עכשיו. במשך אלפי שנים האנושות יודעת זאת

כיוון שהרפואה המודרנית רואה בכך מסורת , אתם לא משתמשיםהתשובה היא ש? שלכם" המודרנית

  .ישנה של בורות

  

אלה הן שיטות ? מהי אקופונקטורה או שיטות אחרות דומות המטפלות באמצעות המרידיאנים

הן עוזרות לגוף לרפא . א"ממדיים של הדנ-שמאפשרות העברת מידע אנרגטי אל החלקים החכמים הרב

כאילו שהגוף , במקום להפציץ אותו בכימיה חיצונית, וראות לכימיה שלובעזרת מערכי הה, את עצמו

  .הוא בור וזקוק לעזרה

  

אלה הם , ובכן: "אתם עשויים לומר. הומיאופתיה: הרשו לי להזכיר שיטה עליה אינכם חושבים

כמות כמעט בלתי מדידה של חומר כימי המוחדרת , אתם חושבים שמיצוי? באמת". חומרים כימיים

מערכת תגובתית בלתי "המחקר הרפואי טוען שהומיאופתיה היא ? ת הגוף היא תגובתיתלמערכ

הסיבה . ושחומר שמייצג רק כמה חלקים למיליון לא יכול להשפיע על המערכת האנושית, "אפשרית

הוא מעניק לגוף מידע שעוזר , באופן הפשוט ביותר שלו. ממדי-א הרב"לדנ" סימן מידע"היא שזה רק 

כדי , לא לחומרים כימיים, א חכם וזקוק רק למידע"זה סימן הכוונה שמניח שהדנ. ה לעשותלו להבין מ

  .לרפא את עצמו

  

הממתינה להוראות קוונטיות , א שלכם"קיימת אנרגיה מרפאה כבירה בתוך הרובד התשיעי של הדנ

לל לא הוא כ, ממדיות-א עובד בדרכים רב"משום שהדנ. כדי לשנות מערכתית את התכנון שלו עצמו

חלקיקים קטנים מתנהגים באופן מוזר מאוד . חשבו על אפקט קוונטי בפיזיקה. הגיוני להבנה שלכם
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ניסוי הסדק הכפול(הניסויים הפשוטים ביותר עם אור . ממדי-וכלל לא באופן תלת
*

אור . מראה זאת) 

לקיק פשוט אור גם יכול לשנות את מצב ההוויה שלו מגל לח. יכול להיות בשני מקומות באותו זמן

ממדי וחכם יותר מכפי -הוא רב? מה זה אומר לכם על האור. ידי פעולת ההסתכלות של האדם-על

  ! כך גם הביולוגיה שלכם, ובכן. שאתם חושבים

  

: ממדי-א הרב"אגלה לכם מהן האנרגיות העוצמתיות ביותר הנגישות לדנ. הגיע הזמן שתשמעו זאת

התודעה שלכם יכולה . אותה הזכרנו בעבר, א"שדה הדניש לכם תודעה מקודשת ב. התודעה האנושית

היא יכולה לחזק את מערכת החיסון שלכם . יומי-לדבר אל המבנה התאי של גופכם על בסיס יום

היא ". מידע"כיוון שהאנרגיה של התודעה האנושית היא למעשה רק אנרגיה של , ולסלק מחלות

  . מורה לו להשתנות, שולחת הוראות לגוף שלכם

  

, 1987בשנת . אני רוצה להראות לכם את הדברים האלה שמתרחשים. וני לתת לכם כמה דוגמאותברצ

השינוי בתודעה שנובא . החלה את גל הזמן הפרקטלי בו אתם מצויים עכשיו" ההתכנסות ההרמונית"

כמעט כל מי . והנה אתם יושבים בקרבו עשרים שנים מאוחר יותר, במשך עידנים מתרחש עכשיו

כעת הסתכלו שלושים שנים . ראו את עצמכם היום. יודע שזה אכן מה שקורה, ישה שכזושיבוא לפג

תודעה ישנה ועקבית מאוד זזה , בדרך כלשהי? נכון, משהו קרה]. מדבר על התרבות הרוסית[לאחור 

  .1989הכל חלק מתרחיש עליו סיפרנו לכם בשנת .  וכך גם דרך החיים שלכם–והשתנתה 

  

המהנדס . הפך מודע] לי[השותף שלי , ובהיפתחו. כמעט כמו שער שנפתח,  כןמה נוסף אירע גם-דבר

על אף הגיון בן יותר מארבעים שנים שאמר , נפתחו, ממדי העקשן שהיה לו-שהוא היה והמוח התלת

חיוך . [אהבנו אותו אל תוך זה: הרשו לי לומר לכם כיצד הגשמנו זאת. לו שתקשור הוא תרחיש מגוחך

, א יכול היה להכחיש את האנרגיה ואת ההוכחה של אהבת האלוהים שבפניםהוא ל] של קריון

  .א"שדיברה אליו ברמת הדנ

  

המורה פגי עומדת לפניכם על . תהליכים חדשים רבים הפכו למציאות, בערך באותו זמן שהדבר קרה

ר לה נאמ. תבנית, היא ראתה חזון שקיים משהו סביב הגוף האנושי]. פגי פניקס דוברו[בסיס קבוע 

. היא החלה לעבוד עם התבנית ועם עיבוד המרכבה האנושית. ממדית-שהיא רב. שיש בה קוונטיות

ניתנו לה הרובדים או השלבים השונים של דרך , לאט במשך הזמן. התבניות נראו לה כמלאכת סבכה

  .א"ממדיות לאיזון הדנ-המידע שלה הפך למערך הוראות רב. העבודה עם סבכה קוסמית זו

  

ניתן לראות . א" אנרגיה הפכה אפוא לאחת מהתכונות שמדברות אל תשעים האחוזים של הדנעבודת

התשובה היא ? האם ניתן למדוד אותה או את התוצאות שלה". א"מידע עבור הדנ"אנרגיה חדשה זו כ

עבודת אנרגיה ]. רוסיה[ניתן לכך אישור לאחרונה באופן מדעי במדינה זו ממש , ולאמיתו של דבר, כן

ממדי נראה עתה כסוג מסוים של -מה שחסר לכאורה הגיון תלת-דבר! ללת אפוא שינוי בביולוגיהמחו

  !כך נסתר כאן מן העין-הרבה כל. העברת מידע ממשית בתוך הגוף האנושי
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        הרובד התשיעיהרובד התשיעיהרובד התשיעיהרובד התשיעי

  

שהוא , א"אבל עליו לעבוד עם הרובד הראשון של הדנ, א הוא רובד הריפוי"הרובד התשיעי של הדנ

ממדיים -כיוון שאתם יכולים להיות רב! הוא חייב לעשות זאת. ממדי הכימי-ל הכפול התלתרובד הסלי

החלק ? נכון, אתם תראו זאת במציאות שלכם, אבל אם אתם רוצים לרפא את עצמכם, ככל שתרצו

יש לכם , לפתע.  המנוע של הגנים–ממדי -חייב לעבוד עם החלק התלת, החלק השני, ממדי-הרב

עשר , בנומרולוגיה". עשר"אתם מקבלים , כאשר אתם מחברים אותם יחד". אחד"שעובד עם " תשע"

יש לכם התחלה , מבחינה נומרולוגית. השלמה והתחדשות, )1- ו9(ההתחלה והסוף . ראו. הופך לאחד

  .הם עובדים יחד כהשלמה של מידע ישן וכהתחלה של החדש. וסוף

  

הוא התעורר בערך באותו זמן בו . א" דניש למוריאני מפורסם ביניכם המחופש לרופא ולחוקר

אני יודע שהוא אך זה מגלה מחדש את . הוא יושב למולי הערב]. לי[התעוררו המורה פגי והשותף שלי 

ממדיים של -ממדית שמדברת אל ההיבטים הרב-הוא מביא לכם המצאה פיזיקלית רב. מה שכבר ידע

  . א"הדנ

  

א "צעותם ניתן לפנות אל תשעים האחוזים של הדניש כמה אופני תקשורת באמ. אני רוצה להבהיר

התודעה האנושית היא החזקה ביותר ותהפוך ליעילה ביותר כאשר בני האדם יוכלו ). החלק הקוונטי(

עבודת אנרגיה היא הבאה בתור ! רבים עשו ועושים זאת. ממדית-להתרחק מהתבנית התלת

 העתיקות הן פשוטות והיו נגישות לכם השיטות. והיא הופכת פופולרית יותר על הפלנטה, בעוצמתה

  .הקשיבו לדרך שבה היא עובדת. ואז יש פיזיקה בסיסית. במשך שנים רבות מאוד

  

ההמצאה . יש רק דרך אחת? ממדי והחכם-א הרב"כיצד יכולה הפיזיקה של המצאה להשפיע על הדנ

אבל . מע ממש הזויממדי שהוא נש-כך לא תלת-כאן יש לכם משהו כל. עצמה רואה את כוונת הממציא

האם זה , אם אור יכול לשנות את צורתו בשל העובדה שאדם מתבונן בו. כזו היא הפיזיקה הקוונטית

התשובה , במקרה הזה? ידי תכלית וכוונה-כך מוזר שהתודעה הממציאה של מוח האדם תושפע על-כל

 שהמוח שלו היה משום? ליניארית-מדוע היה טסלה כה מבריק בדרך לא! היא שכך הם פני הדברים

זה התיאור של קריון [כיוונון -האם אתם יודעים שהוא גילה מסה בת. ליניארית-מכוונן לכוונה לא

זה . ידי כיוונון המסה-אתם יכולים להפוך חפצים לקלים יותר ולכבדים יותר על]. כבידה-לאנטי כוח

 כיוון שלא היו עדיין אבל הוא לא יכול היה לשלוט בה. נעשה בעזרת תכנות מתוחכם של המגנטיות

לחשוב מחוץ "ממדיים והדבר נתן לו את היכולת -אבל המוח שלו היה מכוונן לתדרים רב. מחשבים

  ".לקופסה

  

קשה . ממדית מעורה אל תכונות ההמצאה עצמה-התודעה האנושית שמעניקה לכם המצאה בין

מוטבע על גבי מתכת חשבו על כך כעל חותם של אנרגיה המכיל את כוונת הממציא ה. להסביר זאת

  .א מגיב למידע"א והדנ"הוא מדבר אל הדנ, אין זה משנה כיצד משתמשים בו. המכשיר
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ולכן עליכם להשליך את כל ההגיון של כל שאתם יודעים כדי , ממדיים אינם ליניארים-מצבים רב, כעת

, יזיקהעליכם להשליך את כל המתמטיקה שלמדתם בשיעורי הפ. לנסות ולהבין כיצד הם פועלים

אולם . ממדי לחלוטין-חוק ריבועי הפוך הוא חוק תלת, למשל. בייחוד זו שעוסקת באנרגיה באופן כללי

הסיבה היא . לפעמים מועברת אנרגיה שדומה שמכפילה את עצמה. ממדי מעט הוא הרבה-במצב רב

  .ממדית היא לאמיתו של דבר העברת מידע-שאנרגיה רב

  

        כנסו אל המבנה התאי והביטוכנסו אל המבנה התאי והביטוכנסו אל המבנה התאי והביטוכנסו אל המבנה התאי והביטו

  

אתם משליכים מסה של כימיה כנגד מסה אחרת של כימיה כדי להשיג את , ב כימי ליניאריבמצ

אני רוצה לקחת אתכם אל . אתם נותנים הוראות מעודנות, ממדי-במצב רב. התגובה שאתם רוצים

כיוון , שותפי, דבר לאט עכשיו". לחיצת היד"אני רוצה להראות לכם את . תוך המבנה התאי לרגע

  .כך אל תוך התכונה הזאת-אנו אותך רחוק כלשמעולם לא הב

  

הוא בעל שני , א"בדומה לדנ, המבנה התאי, כעת.  הוא יפהפה ואלגנטי–דמיינו את המבנה התאי 

תראו רק , אם תביטו בו בעין המיקרוסקופ. ממדי-חלק אחד הוא ליניארי וחלק שני הוא רב. חלקים

-את החלק הבלתי, ממדי-א תראו את החלק הרבל. את החלקים שהם חומרים כימיים... את הליניארי

הוא אמיתי ממש כמו כל . ממדי הוא אמיתי ממש כמו הממד השלישי שלכם-אבל החלק הרב. נראה

 זאת –הוא אינו אזוטרי . ממדי-אילו היה לכם מיקרוסקופ רב, יכולתם לראותו גם כן. דבר בעל כימיה

  .מבנה תאי יפהפה שנמצא בממדים רבים, הנה הוא. הוא אמיתי. בלתי נראה לבני האדם, אומרת

  

ראו . ראו כיצד התאים עובדים אלה עם אלה בתרשים פשוט להפליא זה שאני מוסר לשותף שלי, כעת

קיימת . יש כאן דברים שלא הראיתי לכם, למעשה. הם אינטליגנטים. כיצד הם מתחברים אלה לאלה

ד רואה את האחר ואם הם מתאימים זה תא אח. סדרה של חורים ואזורים מוגבהים שבולטים החוצה

הם נערכים זה ליד זה ומתחלקים תוך שימוש במידע מערכתי שיש להם כדי , לזה כמו מפתח למנעול

, הם מתכוננים להתחלק. בדרך זו הם יוצרים את כימיית החיים. לתת להם את מידע הבריאה

  . הם רואים את תבניות הקיטוב אלה של אלה. להתחדש

  

        בר עובדבר עובדבר עובדבר עובדהדרך שבה הדהדרך שבה הדהדרך שבה הדהדרך שבה הד

  

אולי חשבתם . ממדית המכונה מגנטיות ואני רק במקרה המאסטר המגנטי-יש כאן תכונה רב, יקירים

 –התאים הם מגנטיים . א"מדובר בדנ. לא? שכל הדיבורים האלה על המגנטיות קשורים לכדור הארץ

תא . דרך זוהביולוגיה משגשגת ב. כל אחד מהם. הם מגנטיים באופן מורכב ומתוחכם, לא רק מגנטיים

הם יודעים מה ; הם מתאימים זה לזה, אחד רואה את הדפוס המגנטי של האחר וכמו מפתח למנעול

הנגיף הוא גם ! נגיף מגנטי, נגיף חכם, הנה מגיע לו נגיף. אז בואו ניתן לכם תרחיש שכיח. לעשות

יש לו .  ואינטליגנציהיש לו גם סדר יום. אל תפקפקו בכך לעולם. א"גם לו יש דנ. ממדי-ביולוגי וגם רב
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הוא מחקה את ? איך. הוא קושר את עצמו בחוכמה לתא: ראו. ממש כמו לכם, דחף הישרדות

  .הוא פיקח וחכם! המגנטיות של תא בריא ששייכת לשם

  

הוא בתוך ". בפנים"הנגיף , לפתע. זו והם מתאחדים" לחיצת יד"התא המארח נופל בפח של תחבולת 

ממדית של -הנה התגובה התלת, כעת. ג ולשכפל את עצמו במהירותהמערכת ויכול להתחיל לשגש

משום שברגע שהנגיף . הכימיה של התא יודעת שהיא נפלה בפח, ברגע שהתאים מתאחדים. הגוף

ועכשיו . לכן התא המארח משמיע קריאה לעזרה. הוא לא יכול להמשיך ולהסתיר את עצמו, "בפנים"

. מגיעים בריצה, שתוכננו להילחם במחלה ולהרוג את הפולש, תאי הדם הלבנים הענקיים! מגיע הצבא

הם אינם ! לחלוטין הם מגיעים לשם והנגיף אינו נראה לעיניהם. תאי הדם הלבנים מגיעים בהמוניהם

תאי . משום שהוא מחקה מבנה תאי רגיל באמצעות המגנטיות אותה הצליח לשכפל, יכולים לראותו

אבל הם לא יכולים ,  קיבלו את הסימן שמשהו אינו כשורההם! הדם הלבנים לא יודעים מה לעשות

  . להבחין באויב

  

הרשו לי לספר . ל ולגבי הדרך שבה הגוף שלכם מתוכנן לעבוד"יש משהו לא כשורה בתרחיש הנ, כעת

אולי אלה אתם שפונים אל . ממדי-נכנס פנימה מערך הוראות רב, לפתע. לכם את יתרת הסיפור

 מערכת שתוכננה כך שתוכלו לעבוד עמה בתהליך של שלב –נטי שלכם  השדה הקוו–הסבכה שלכם 

אתם יכולים לדבר אל . או אולי אתם רוטטים ברמה גבוהה מספיק ואינכם זקוקים לכך. אחר שלב

זה מה שכל המאסטרים של הפלנטה . זה טוב. ממדי כלשהו-התאים שלכם ישירות ללא מבנה תלת

זה . א האינטליגנטי"שנותנת הוראות לדנ,  כגון המצאה למשל,ממדית-או אולי חלה התערבות רב. עשו

  .החלק שחסר היום שאנשי קדם ידעו כיצד לעשות

  

עתה . ומוכן ללחיצת יד של חלוקה, בריא לחלוטין, הנה התא. בואו נספר שוב את הסיפור, עכשיו

כשיו לראות את התא המארח יכול ע. א מידע נוסף"ניתן לדנ, אבל הפעם. ממש כמו קודם, מגיע הנגיף

". שנה את הדפוס המגנטי שלך, כאשר אתה רואה את הנגיף מגיע: "הוא קיבל מידע שאומר! הנגיף

הפעם אין לחיצת יד . אבל הפעם אין כל מפתח שיכול להיכנס למנעול, הנגיף מגיע אל התא כמקודם

. דם הלבניםהתאים מרימים קול צעקה וקוראים לתאי ה. המעניקה רשות לחלוקת תאית או לתרמית

. אבל הפעם הם יראו את הנגיף משום שהוא לא הצליח לתעתע במארח להתאחד עמו, הנה הם שוב

  . הם מחסלים אותו מיד. הוא ניצב לבדו

  

-הוא קוונטי ואי לכך הוא שולח אות רב. א הוא אינטליגנטי"הדנ, אתם מבינים. אבל זה לא הכל, אה

 טריליונים 100ומשנה את התכונות המגנטיות של , ריפוירובד ה, הרובד התשיעי צועד קדימה. מערכתי

לנגיף אין . א משתנה כולו בבת אחת"מערך ההוראות המערכתי של הדנ; של חלקים בגוף האנושי

הרובד התשיעי הוא ההגנה הטובה ביותר שלכם כנגד רוב המחלות ! זה מובנה. כל הגוף יודע. סיכוי

ממדי שיכתב את התוכנה -כוח בין". חשוכות מרפא"אפילו מחלות , התוקפניות הידועות לאדם

  . שאיפשרה לתאים להגן על עצמם
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הוא . הגוף לא רואה אותו כגידול שיצא מאיזון. הסרטן הוא תוקפני ומרמה את הגוף כך שיקבל אותו

אך ללא סוג כלשהו . האמת היא שהרובד התשיעי תוכנן לראות ולעצור אותו. אפילו לא קורא לעזרה

. הוא זקוק לתודעה האנושית שתעבוד עמו. שום דבר לא עובד, א הקיים"וראות חדש לדנשל מערך ה

. זו לא חידה? האם לדעתכם נתתי לכם הרגע את התשובה לכך? האם שמעתם על הפוגה ספונטנית

  ! א"האדם שיכתב את ההוראות לדנ

  

יש הוראות . אתם משנים את המבנה המגנטי שלה? כיצד אתם יוצרים דפוס רקמה תאית חדשה

מערכתיות שאתם יכולים לתת למבנה התאי שלכם כדי לבנות רקמה חדשה שלעולם לא הייתה שם 

יבוא יום שבו תוכלו להצמיח שוב זרוע . אמרתי לכם זאת פעמים רבות בעבר והנה זה שוב. קודם לכן

 ההוראות הישנות. א הוראות מערכתיות חדשות"כל שעליכם לעשות הוא לתת לדנ? איך. ורגל

  !שנו את ההוראות. אומרות לו להגשים זאת רק ברחם

  

הם . רבים מהם, כן? האם הם באמת חיו מאות שנים. כעת אתם יודעים את הסודות שידעו אנשי קדם

מה שיראה כמיתולוגיה וכאמונות תפלות מטופשות לרפואה . ידעו כיצד ליצור מחוץ לממד השלישי

כאשר הפיזיקה . לשוב ולבחון את המציאות בה אתם חייםהגיע הזמן . ממדי-המודרנית הוא תפעול בין

מדוע הם מחליטים אפוא שרק ארבעה מהם ,  ממדים במרכז כל אטום11-אומרת שיש לכם יותר מ

שעובדת עם ] הרובד התשיעי[מדוע לא לקבל את העובדה שיש אנרגיה בגוף שלכם ? פועלים

הרפואה המודרנית מתעלמת , מן הזהבז? ממדית שלכם ושמוכנה לעבוד למענכם-הביולוגיה התלת

מאשר לעבוד עם , שכמה מהם גורמים נזק גדול, היא מעדיפה להפציץ אתכם בחומרים כימיים. ממנה

  .מערכת של הוראות מערכתיות

  

ממדיים של -השינוי המתחולל סביבכם מעניק לכם את היכולת להתחיל לעבוד עם החלקים הרב

וחלקים מהתרבות , כעת היא מונחת שוב לפניכם. ולת אבדהאך היכ, עשיתם זאת כאנשי קדם. א"הדנ

הרגע סיפרתי לכם על אחד . א" רובדים לדנ12יש לכם . שלכם נמצאים על סף הבאתו לשאר העולם

  !חשבו על היופי והכלים השייכים לכם. מהם

  

. אריתזו תפיסה ליני. אני מבין שיש גבול למה שאתם יכולים לשאת ביחס לזמן של התקשור של קריון

  .לכן נסיים

  

כך מתרחש ויש חדשות טובות -הרבה כל. מבצע את העבודה, אתה נמצא כאן על כדור הארץ, בן אנוש

כל התקשורים . אבל מסר זה נועד לקבוצה זו, הערב" מדעיים"אולי היינו קצת יותר מדי . רבות כאן

מה אתם יכולים ]. ההמשתתפת בסמינר במוסקב[אבל מסר זה מיועד לקבוצה הזאת , הללו יפורסמו

, כל אנשי קדם ידעו זאת. ראו את העוצמה שזה עתה תיארתי? לעשות עם התאים שלכם

  . עכשיו גם אתם יודעים זאת שוב. והלמוריאנים ידעו זאת
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-הכל בשמו של מדע חדש שבו הם יגלו מכשירים רב, דורות העתיד ידעו הכל על נושא זה בבוא היום

וכל אחד מהם יודע , יש הרבה למוריאנים בחדר. ודעה האנושיתממדיים שמקיימים ממשק עם הת

ללמוריאנים לא היו . כך-זו לא תפיסה קשה כל. שהרגע נתתי לכם את סוד מקדש ההתחדשות

אבל הם ידעו הכל על . ללמוריאנים לא היו כלל הכלים שיש לכם עכשיו במדע המודרני. מחשבים

זה מה ששב ומתעורר עכשיו . ונטי שהיה אינטואיטיביהרובד התשיעי משום שהיה להם מידע ריפוי קו

  . בתוככם

  

אהבת האלוהים מצויה . קיים מסתורין בפנים. זה יפהפה. אתם גדולים יותר מכפי שאתם חושבים

  !שם

  

  .וכך הוא. וזה המסר

  

  קריון 

   

  

   קישור לויקיפדיה–ניסוי הסדק הכפול או ניסוי שני הסדקים 
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        תודעה אנרגטיתתודעה אנרגטיתתודעה אנרגטיתתודעה אנרגטית

  לי קרול מתקשר את קריון

  יניה המערבית'ורג, ברקלי ספרינגס

  2010,  ביולי17

  סמדר ברגמן: מאנגלית
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        ....2010201020102010, , , ,  ביולי ביולי ביולי ביולי17171717----יניה המערבית ביניה המערבית ביניה המערבית ביניה המערבית ב''''הנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן בוירגהנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן בוירגהנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן בוירגהנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן בוירג

  

מטוטלת המציאות נעה שוב אל הפינה שלי וקיים כאן . מגנטיאני קריון מהשירות ה, ברכות יקירים

 קל –הם אומרים שזה קל מדי . כך קורה תמיד בקבוצה של נשמות עתיקות. מרכיב של חוסר אמונה

כך היה וכך . זה כל הסיפור... מדובר באהבה: אנו אומרים לכם, ולכן לפני שנתחיל בדיון זה. מדי לזייף

כיוון שקיים כוח ביקום שאפילו האסטרונומים שלכם , אתם חושביםאין זו האהבה ש. יהיה תמיד

  ".תכנון אינטליגנטי"הם מכנים זאת . ראו וזיהו אותו, הכירו בו

  

היא מוטה לטובת , היא מוטה לטובת בריאת חיים. כיוון שליקום עצמו דעה מוטה, הם צודקים

הם רוצים לראות , הפיזיקאים, םהמדעני, האסטרונומים, קיימת תכלית מודעת עבור כל דבר. האהבה

האין זה מצחיק שהדבקתם את . אך הם אינם מוצאים אותה, ניטרליות שלמה ומוחלטת בכל הדברים

? הישר על גבי מה שאתם מצפים לראות ביקום" ההגיון של השיטה המדעית"הרעיון שלכם לגבי 

אתם מטילים , ה שגויהאינכם תוהים האם השיט, כאשר אינכם זוכים לתוצאות הללו ממחקר היקום

  !זה משעשע אותנו! ספק במידע

  

וכמו כן בכמה מהדברים שאתם כבר רואים אך שעדיין , ברצוננו לדון בכמה מהדברים שאתם מגלים

, העוצמה שמתחילה להיות שלכם מחייבת הבנה של האנרגיות המצויות סביבכם. לא תייגתם כהלכה

כאשר הם באופן ספציפי , ות דברים רבים כאנרגיהאתם רוצים לרא. אותן עדיין לא זיהיתם כהלכה

ממדיים הראשונים בסדרה שעשויה להימשך זמן רב -ולכן זהו אחד מהתקשורים הבין". מידע אנרגטי"

תקשור שמתחיל להסביר באופן טוב יותר את התפיסות שלא הובנו . ולהימסר על פני תקופה ארוכה

  .כהלכה או שלא הוסברו כלל

  

, אילו הייתם נכנסים עמי אל הקטן שבקטנים. ין גרעין האטום וערפל האלקטרוןקיים מרחק עצום ב

הפיזיקאים יאמרו . למעשה, כמות מפתיעה של ריקנות... הייתם מגלים שם כמות עצומה של ריקנות

אך . משום שרוב המסה בנויה מחלל מסתורי זה שבמבנה האטומי, "עשוי מכלום"לכם שכמעט הכול 

זהו מונח שנשתמש בו לטובת ". נמצא בחשכה"פשוט לא יכול לראות את מה זאת רק משום שהמדע 

בין גרעין : ממדית היא זו-האמת הרב. ממדית-ממדי המנסה לבחון את המציאות הרב-השכל התלת

שהמדע , אך למעשה חלל זה מלא במידע אנרגטי, דומה שאין שום דבר, האטום וערפל האלקטרון
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אבל , בייחוד כיצד הדבר מתגשם במציאות שלכם, שה להסביר זאתק". תכנון אינטליגנטי"מכנה אז 

  . לכן נתחיל לאט ובפשטות. זהו אכן הנושא

  

        הנה השושנההנה השושנההנה השושנההנה השושנה

  

אבל אולי אינכם אוהבים , שושנה אדומה, היא יפה.  דמיינו ובחנו שושנה–ידידיי , הנה היא לפניכם

אולי אינכם רוצים ? את הצבעאולי אינכם אוהבים אפילו ? אולי אינכם אוהבים את הקוצים? אותה

ולכן אתם מושכים . אבל זו שושנה". הייתי מעדיף חיננית: "לכן אתם אומרים לעצמכם? כלל שושנה

ספרתית -בחשיבה חד, עכשיו". המציאות שלי היא שיש לי שושנה עם חוחים: "בכתפיכם ואומרים

חבל שיש לכם שושנה . ישזה מה ש. התרחיש הוא סטטי ובלתי ניתן לשינוי, )ממדית-תלת(וממדית 

אילו יכולתם להביט בזרע ממנו נובטת . משום שזו תמיד תהיה שושנה, כאשר אתם רוצים חיננית

ולכן הקונצנזוס של ". זו תמיד שושנה. "תאמרו אולי, "חבל. "הוא תמיד יהיה שושנה, וצומחת השושנה

 לעולם לא אהיה מסוגל ,לכן; זו תמיד תהיה שושנה: החשיבה והפעולות הנובעות ממנה הוא זה

אינה , או למעשה בריאת חיננית מהשושנה, תפיסת השינוי של השושנה בכל דרך שהיא. לשנות אותה

  .למדתם את כל שיכולתם בממד השלישי. נמצאת בתחום החשיבה שלכם

  

דמיינו לרגע שהגנן . תרחיש שבו הגנן המאסטר מטפל בזרע, ממדי-כעת חשבו לרגע על תרחיש רב

לשנות את מהותו , כול לומר לזרע לשנות באופן מערכתי את המידע שקיים בתוכוהמאסטר י

. הקוצים נעלמים והצבע משתנה, לכן בפעם הבאה שהתא מתחיל להתחלק. העכשווית למשהו אחר

  !במקום שושנה צומחת חיננית, ממש אולי, או אולי

  

! הייתם אומרים שזה נס: היאהתשובה ? כיצד הייתם מכנים זאת, אם דבר כזה באמת היה קורה, כעת

הממתינה לכך שתגלו , ממדית בסיסית-פיזיקה רב: אנו מכנים זאת! בלתי אפשרי! בלתי יאומן

אך התגובה שלכם היא האופן שבו אתם מגדירים דברים שנראים כנמצאים מחוץ . ושתבינו אותה

אני . פן שונהאני רוצה שתתחילו לראות את הדברים הללו באו. לתחום המציאות הממדית שלכם

כמות עצומה ממה שאתם מכנים . ממדית כמידע אנרגטי-רוצה שתתחילו לראות אנרגיה שהיא רב

  . הדבר מוביל אותנו לשלב הבא של ההוראה הזאת. בשם אנרגיה היא רק מידע

  

         דוח דוח דוח דוח––––תגלית שהתגלתה תגלית שהתגלתה תגלית שהתגלתה תגלית שהתגלתה 

  

אתם : והתגלית היא זו, כעת נספר לכם על תגלית שהתגלתה על כדור הארץ ושנעשה בה שימוש

המדע גילה כיצד לשכתב , זאת אומרת. יכולים לשנות את המידע שנמצא בתוך התאים של גופכם

מבלי למתוח .  לשנות את מבנה המידע שלהם–א של הגוף האנושי "חלקים מערכתיים של הדנ

אבל אתם חייבים לזכור מה המדענים , ]נידון פעמים רבות בתקשורים של קריון[ביקורת על הנושא 

א "רק חמישה אחוזים משלושה מיליארדים של חומרים כימיים שבמולקולה של הדנ. א"לגבי הדנגילו 

א "תשעים וחמישה אחוזים של הכימיה של הדנ, זאת אומרת. הם מקודדים בחלבון ומפיקים גנים
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א שיש בו שלושה "סליל דנ, א"אז מה שאתם מקבלים הוא את מבנה הדנ. דומה שלא עושה שום דבר

מרים כימיים בתוכו וחמישה אחוזים מהם הם המנוע של מכונית המרוץ הביולוגית מיליארד חו

אומרים למכונית מה (בעוד שתשעים וחמישה אחוזים הם הנהג , )מפיקים גנים(המכונה הגוף האנושי 

זו . הוא תודעת ההוראות, "א"זבל דנ"שכונה בעבר , א"החלק הגדול ביותר של הדנ, לכן). לעשות

  ! וזה עצום, דעזה מי. אנרגיה

  

מה הייתם אומרים ? א העוסקים בהוראות"ונניח שיכולתם לשנות את המידע באותם חלקים של הדנ

  . פריצת דרך מדעית... הרשו לי לתת לכם דוגמה למשהו שכבר נעשה, ובכן? להם

  

        שכתוב המידעשכתוב המידעשכתוב המידעשכתוב המידע

  

נמשיך . השסתום לא תקין. הנה לב שאינו פועל כשורה. נאמר למשל שאתם נולדים עם מום בלב

אתם תמותו קודם , במציאות שלכם, לכן. אתם שושנה אדומה עם חוחים. ונאמר שזה מי שאתם

ותמיד יהיה לכם , אולי תהיו תלויים בתרופות כאשר תתבגרו, לא תוכלו להתנהל כאחד האדם, זמנכם

עלת ברצוני שתשתמשו בהגיון מהסוג אליו אינכם רגילים ותשאלו שאלה ביולוגית ב, כעת. מום בלב

? מדוע הלב נותר פגום, כיוון שכל האיברים בגופכם מתחדשים פעמים רבות במשך החיים. משמעות

עם פציעות בעור , ללא ספק, הוא עושה עבודה טובה? מדוע הגוף האנושי לא מתקן אותו במשך הזמן

א מדוע הו). העור הוא האיבר הגדול ביותר בגוף האנושי, ככלות הכל(כאשר הוא מרפא את עצמו 

כיוון : הנה התשובה? מייצר מחדש שסתומים לקויים, שוב ושוב, ממשיך אפוא לברוא לב פגום

א "כל המידע בכל מולקולה של דנ, היום, זאת אומרת. שהמידע המערכתי שבכל תא לב נותר סטטי

ללא משהו שישנה את האנרגיה . מכילה את התרשים ללב פגום) תאי גזע(של הלב שהיא מערכתית 

שושנה תמיד תהיה שושנה . היא תמיד תחזור על מה שיש לה,  שבתוך המערכת המערכתיתשל המידע

  .והקוצים תמיד יצמחו עליה

  

א "את המידע שבתוך תשעים וחמישה האחוזים של הדנ, פשוטו כמשמעו, נניח שיכולתם לשנות, ובכן

הנהג של מכונית זה . נוהג במכונית הבריאות וההתחדשות, רוב הכימיה שבגופכם היא מידע? שלכם

להזיז את הגנים למקום אחר של , האם זה אפשרי להורות לו לנסוע בדרך שונה. הכימיה וייצור הגנים

  .כן? בריאה

  

א כך שתאי הגזע "לפנות אל המידע האנרגטי בדנ, המדע מתחיל ללמוד כיצד לגשת למידע תאי בסיסי

הוא , ל להתחדש כמו כל האיבריםכאשר הלב מתחי,  אז*.יקבלו דפוס של שלמות במקום של ליקוי

זה נעשה , אני אומר לכם? האם זה מדע בדיוני! שסתומים תקיניםיהפוך לאיטו ללב מתפקד בעל 

הן . יהיו עוד רבות נוספות. ממדיות מתחילות להתרחש-המצאות רב, משום שעל הפלנטה. עכשיו

ראיתם זאת ואינכם יודעים . ידחפו את המעטפת של יכולת ההבנה והאמונה שלכם וישנו את הפיזיקה

  .כלל שראיתם זאת
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        של הגוף האנושישל הגוף האנושישל הגוף האנושישל הגוף האנושישינוי המציאות שינוי המציאות שינוי המציאות שינוי המציאות 

  

כבר התייחסנו אליהן בעבר ועתה נוכן . אשאל אתכם עוד כמה שאלות עליהן לא נתתם את דעתכם

הסיבה היא שהמידע של ? מדוע כוכב ים יכול להצמיח זרוע ואתם אינכם יכולים. לדון בהן בהרחבה

ם זה הגיוני הא. לא מאפשר זאת, בחלק של המידע, א שלכם"שבדנ, א הבסיסי שבגופכם"תכנות הדנ

האם תסכימו ליכולת לשנות ? או האם זה פשוט מוזר מדי בשבילכם, האם ניתן לשנות זאת? בעיניכם

לא "ודברים שפשוט , מרושעים, "חילול קודש"או האם תברחו מהם ותכנו אותם , את הדברים הללו

  ?"אמורים להתרחש

  

הדבר היה מחוץ לקופסת . פויותוהתגובות היו צ, כך קרה בעקבות השתלת הלב הראשונה על הפלנטה

  . כך יהיה שוב. הפך למחלוקת דתית, ואי לכך, המציאות שלכם

  

הורה לכימיה שבגופכם ששינוי השושנה , א"הנוהג במכונית המידע של הדנ, נהג מכונית המרוץ

. ידי הגוף-לאחר מכן הכימיה נשארת סטטית ולעולם לא משתנה על. לחיננית יכול להתרחש רק ברחם

, בכל פעם שתא לב פגום יוצר תא לב חדש, לכן. ההוראות דומות תמיד בכל פעם שהתא מתחלקלכן 

יבוא יום שבו תוכלו לשנות את ההוראות ותהיו מסוגלים להצמיח . הוא נוצר על פי אותו תרשים לקוי

א אומרות "אבל ההוראות ברמת הדנ. כך קשה-וזה לא כל, כל הכימיה כבר נמצאת שם. מחדש איבר

אינכם יכולים לדמיין , מעולם לא ראיתם את הדבר נעשה ואי לכך, לכן, כם יכולים לעשות זאתשאינ

  . זאת

  

        שינוי דרך החשיבה שלכםשינוי דרך החשיבה שלכםשינוי דרך החשיבה שלכםשינוי דרך החשיבה שלכם

  

 את שאתם –האנרגיה שסביבכם משתנה והכרחי שתשנו את התפיסה שלכם לגבי הסובב אתכם 

 מחדש את מה שהוא יכולים לנהל ולשנות וכיצד תוכלו למעשה לזמן את הבורא הפנימי כדי לברוא

ויאמרו , רבים יחשבו שאתם מוזרים אף יותר מכפי שסברו מלכתחילה. לדעתכם בלתי ניתן לשינוי

  .אבל אתם רק לומדים את הדרך שבה הדברים עובדים באמת, שאתם יכולים לחולל נסים לכאורה

  

. לפנות שמאלהאבל הוא מסוגל לתת לה רק הוראות , דמיינו את נהג מכונית המרוץ במכונה הנפלאה

מה קורה לנהג כאשר מסלול ] רק פניות שמאלה[? אתם יודעים, זה מה שעושה נהג מכונית המרוץ

אתם חייבים לשנות את המידע ? המרוצים מתיישר והוא אינו יודע לעשות דבר מלבד לפנות שמאלה

זה מה . סוף את כל מה שהמכונית שלו יכולה לעשות-שיש לו ולהניח לו ללמוד כיצד לנצל סוף

   .שנעשה

  

האם . קיימת כימיה שממהרת למקום הקטיעה כדי שהוא לא יצמח מחדש, כאשר חוט השדרה נקטע

כיצד זה משרת . קיים מבנה חלבון הורמונלי שלמעשה מונע מחוט השדרה לצמוח חזרה? ידעתם זאת

 סוג וההתפתחות לא מפיקה תמיד את, זה תוצר של ההתפתחות. זה לא משרת, ובכן? את האנושות
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. בהתחשב במה שהמין המתפתח עושה, היא גם איטית ולפעמים נעצרת. התוצאה שאתם חושבים

  . דברים שאינם הגיוניים–ואתם יכולים לראות זאת בכל מקום בגוף האנושי , היא אינה מושלמת

  

האם ידעתם שלעצבים של הגוף האנושי . אבל הם לא עושים זאת, העצבים מתוכננים לשוב ולצמוח

הם , אך בפגיעה בעמוד השדרה? ילו כתובות כדי שהם יוכלו למצוא את עצמם ולצמוח חזרהיש אפ

הסיבה היא במידע של נהג המכונית אל המכונית מובנית ההוראה לא להצמיח שוב . לא עושים זאת

אך לפעמים מתנהג , זהו אוקסימורון במבנה הביולוגי שדומה שתוכנן לשרוד! קטיעה של חוט השדרה

  .אחרת

  

תאי גזע . בוא יום שבו תוכלו לתכנת מערכות מערכתיות של גופכם באמצעות תודעה והמצאהי

הם , באופן כימי. הם שמעצבים את מה שקורה. חיים ובריאים, קיימים בכל מקום בגוף האנושי

האנרגיה , רגישות או נטיה אלה יעברו אז לילד והחותם. אחראים לאדם שיש לו רגישות למחלה

. אלא אם יתכנתו אותם מחדש, ים וחמישה האחוזים ימשיכו וימשיכו וימשיכווהמידע של תשע

  .   ממדית-זו אנרגיה רב. זו אנרגיה הנושאת מידע! זה לא כימי: הקשיבו

  

הרמה (מתהווה טכנולוגיה חדשה שמתכנתת מחדש חלקים ואיברים של הגוף ברמת תאי הגזע 

נשים צעירות בחדר שנושאות אולי גן מסוים יש ? האם אתם יודעים מה משמעות הדבר). המערכתית

כאשר תוכלו : הקשיבו. גן שיעביר את הנטיה למחלות סרטן ולחולשה, שנשאו אמהותיהן וסבתותיהן

האם אתן מבינות את מה . אף אחד מהבאים אחריכם לא ישא גן זה, לשכתב את החותם הגנטי שלכן

נות מחדש שביצעתן ולא את המידע הילדים והנכדים שלכם ישאו רק את התכ? שאני אומר לכן

התאים שבגופכן יקחו את המידע המערכתי החדש ויתבעו אותו לעצמם כתרשים שלכן ואז . המקורי

  .יעבירו אותו לצאצאים שלכן

  

קיימות מערכות על . ויש הרבה ממנה על הפלנטה, כזו היא האנרגיה הנושאת מידע. כזו היא האנרגיה

אולי אתם חושבים . זהו נושא למחלוקת. הרשו לי למנות כמה. מאודהפלנטה שלא הובנו מזה זמן רב 

  .אבל אני אספר לכם על כך בכל מקרה, אולי לא תאהבו זאת. אחרת

  

        ????ממדי או נשמות לכודותממדי או נשמות לכודותממדי או נשמות לכודותממדי או נשמות לכודות---- מידע רב מידע רב מידע רב מידע רב––––רוחות רפאים רוחות רפאים רוחות רפאים רוחות רפאים 

  

הם אוהבים . הם אוהבים להיבהל והם אוהבים לפחד. בני האדם אוהבים רעשים מסתוריים בלילה

האם ראיתם לאחרונה את גל הפרסומים על . דים אותם והם אוהבים מקומות רדופיםסרטים שמפחי

  . רבים מאמצעי התקשורת שלכם יוצרים תוכניות חדשות סביבם? מקומות רדופים באינטרנט

  

עכשיו אנחנו נכנסים לעוצמת . הרשו לי לספר לכם מה הם ומדוע הם עובדים כפי שהם עובדים, כעת

התודעה האנושית נושאת חותם שמשפיע על .  האנושית ושל האקאשההמידע של תקופת החיים

. התודעה האנושית היא שתשנה את הפלנטה. הפלטנה ואמרנו לכם זאת כבר בתחילת ההוראה שלנו
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ולא רק אנרגיה אקראית שאתם מפתחים בהתבסס על מה , היא מידע. התודעה האנושית היא מידע

רשת "ושית נכנסת למעשה אל תוך מה שכינינו בשם התודעה האנ. שאתם חושבים והיא עוצמתית

היא . אבל היא נושאת אנרגיה, אינכם יכולים לראותה. ממדית-שהיא רשת רב, של הפלנטה" הקריסטל

  .ממדי-מכילה מידע רב

  

על גבי רשת . רשת הקריסטל היא שנמדדת, כאשר אנו מודדים את הרטט הרוחני של הפלנטה

של תקופות חיים ושל , ממדי של מחשבה-זהו תיעוד רב.  הניחו שםהקריסטל קיים רק מה שבני האדם

מדוע נדמה שאדמה מסוימת מלאה באנרגיה שכבתית ישנה של מלחמה ואילו שטח . התרחשויות

 מה שהתרחש על האדמה הזאת שבני האדם –הסיבה היא תמיד אותה סיבה ? אדמה אחר נקי וטהור

  .אנרגיה אנושית המשפיעה על מקומותאתם כבר מכירים את התפיסה של , לכן. בראו

  

חיי אנוש או אינטראקציה של , בתנאים מסוימים ובדרכים מסוימות: הנה מה שאני עומד לומר לכם

אלה מידע ואנרגיה שיחזרו על . חיים רבים יחד בתרחיש עוצמתי יבראו חותם מידע אנרגטי במקום

אז הנה קצת חומר !  כבית רדוף רוחותאתם רואים זאת. ממדי-עצמם שוב ושוב ושוב כמו תקליט תלת

שום דבר ? האם שמתם לב שבעת ההתרחשות קיים תרחיש שחוזר על עצמו שוב ושוב: למחשבה

האישה במטבח נעה משמאל . הגבר עולה במדרגות, הגבר יורד במדרגות. חדש לא קורה אף פעם

הגבר יורד , ון רצחאם מדובר באירוע דרמתי כג. מסתלקת, מתנדנדת מעט, יושבת בכיסא, לימין

מדוע זה מרגיש כפי שזה ! "וזה הכל? נכון, זה סרט טוב. שוב ושוב ושוב ושוב, במדרגות עם גרזן

כאשר . משום שזוהי התוצאה של חותם התודעה האנושית וגם לכם יש תודעה שכזו" ?קריון, מרגיש

זה יכול אפילו . זה קרה. אתם מצטמררים כיוון שזה אמיתי, אתם נמצאים שם והתודעות חופפות

  !לקיים ממשק איתכם

  

" רדופים"הם מבחינים במשהו לגבי אזורים . כפי שצריך להיות, המדע הפך מעורב גם כן, כעת

 הן כולן – מוכנים –וגם , נושא תכונות מדעיות אותן ניתן למדוד) האזור הרדוף(החותם . אמיתיים

אור ואפילו חריגות , כוח כבידה, מגנטיות? נחשו אילו שינויים הם מדדו באותם מקומות! ממדיות-רב

-תכונות רב. שמתרחש שוב ושוב ושוב, הטבוע במקום על הפלנטה, ממדי-כיוון שזהו אירוע רב, בזמן

אמרנו לכם אפילו שאם . תמיד לכיוון הצד הקר, ממדיות נושאות גם לעתים קרובות שינויי טמפרטורה

זוהי תכונה של ? האם אתם זוכרים.  מקררת מאודיהיה לכם צורך בתכונה, ממדיות-תפתחו עדשות רב

  ".מחוץ לממד השלישי"דברים שנמצאים 

  

ממש . (כיוון שהאירוע יודע שהוא מצולם. כן? האם אתם יכולים לצלם זאת במכשירי הוידאו שלכם

במובן . ממדי-כיוון שזה חלק מהחותם שהוא רב.) כפי שהאור יודע שצופים בו במסגרת ניסויים פיזיים

כיוון שהדעה המוטה היא שאתם משייכים ידיעה , איני יכול להסביר לכם זאת. הוא יודע, ונטיהקו

אדם או , אתם חושבים שמשהו יכול לדעת רק אם הוא אינטליגנטי, זאת אומרת. לתודעה מסוימת

הרבה מהפיזיקה הקוונטית שלכם מאפשרת . זוהי ידיעה שהיא קוונטית. אין זה כך במקרה הזה. חיה
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. ראות תכונות בלתי רגילות מאוד אלה של האור והמגנטיות שבהן לא קיימים מרחק או זמןלכם ל

  .הדבר נכון גם כאן

  

אתם רוצים וצריכים באופן מוחלט קיום . כיוון שזה לא ימצא חן בעיניכם, אל תחשבו על כך יותר מדי

? היות רק מידעאיך זה יכול ל. להרגיש שמשהו אינטליגנטי לכאורה, אינטליגנטית" נשמה"של 

-אבל דומה שיש למידע רב. ולכן אינכם יכולים להבין אותה, התשובה נמצאת מחוץ להתנסות שלכם

כאשר : הרשו לי לשאול את הדבר הבא. אך אין זה כך, "תודעת חיים"ממדי מה שאתם מחשיבים כ

מדברים והם , )מחשבים(אתם מקיימים ממשק עם המכונות שלכם בעלות האינטליגנציה המלאכותית 

זה רק . לא? "רוח בתוך המכונה"האם אתם נתקפים אז בהלה ואומרים שיש , אליכם וקוראים בשמכם

  .ממדיים-הכפילו זאת פי מיליון ותקבלו חותמים רב, כעת. מידע... קוד

  

        כיצד להיפטר מרוח רפאיםכיצד להיפטר מרוח רפאיםכיצד להיפטר מרוח רפאיםכיצד להיפטר מרוח רפאים

  

נות את יש דברים שאינכם מאמינים שאתם יכולים לעשות כדי לש. יש לי עוד מה לומר לכם, אה

, עדיף שלא תעשו זאת באזור מסחרי, זהירות? האם הייתם רוצים להיפטר מרוח רפאים. החותם הזה

כדי למכור " התקליט"הם מסתמכים על ] הומור של קריון! [כיוון שהתיירים לא יאהבו את זה

  .כרטיסים

  

. וח הרפאיםיהיה עליכם להציג אנרגיה שהיא חזקה יותר מהחותם של ר. אז נניח שזה בבית שלכם

). אמרתי לכם שמדובר במחלוקת(יקירים , זו לא ישות. אינכם יכולים לצוות עליה להסתלק? הבנתם

ידי ישויות עוצמתיות -החותם נוצר על. שום כמות של שידולים או זימון של אלוהים לא ישנה אותו

; י סוטה מהנושאאנ. יש לכך גם סיבה. שעושות לפעמים דברים רגילים לכאורה, )בני אדם(ונפלאות 

האם תהיתם מעודכם מדוע האנשים . אינכם מכירים למעשה את עוצמת האנרגיה של נשמה עתיקה

משום שהם ? הילידים של הפלנטה מזמנים את אבות אבותיהם ומעניקים להם כבוד כפי שהם עושים

 לפעמים אדם שנראה לכם רגיל הוא במקום זאת נשמה עתיקה! מכירים את העוצמה הקיימת שם

א "מדובר בתיעוד האקאשי שמוכל בתוך הדנ. מאוד והוא נושא מידע ואנרגיה רבים אל הרשת

  . האנושי

  

עליכם להציג אנרגיה שהיא חזקה יותר מזו של ). רוח הרפאים(איך להיפטר מהחותם , נחזור לנושא

.  לכםאומר, בלתי הולם כפי שזה עשוי להישמע? איזו מן אנרגיה זו יכולה להיות, עכשיו. החותם

זה יספק את הסחורה כיוון שזו ! זה יספק את הסחורה? מדוע שלא תביאו אוהבים אל החדר הזה

ישנם אנשים שהיו מאוהבים כאן . ממדית שמנגנת-הרב" קלטת"אנרגיה חזקה הרבה יותר מהמידע שב

של כמה מכם יודעים שאני מלמד שהעוצמה והאנרגיה . יש כאן סודות יפהפיים שאני יודע. בחדר הזה

היא עוצמתית יותר משני האנשים , מעשה היוצר אנרגיה שלישית, בני האדם המתאחדים באינטימיות

. דגולה הרבה יותר מכל אקט פיזי, היא כמעט יוצרת את צליל המלאכים השרים. שיוצרים אותה

ם אולי לא רצית. היא יפהפייה וחזקה יותר מכל רוח רפאים. היא מקודשת. אנשים, ואתם יודעים זאת
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אז הציגו את אהבת האלוהים ? אולי רציתם שיטה אחרת, בסדר] חיוך של קריון[? לשמוע את זה היום

, במקום זה באמצעות חגיגה וטקס שבסופו של דבר יפחיתו את המקום רדוף הרוחות לשום דבר

ואתם ! יש צורך ברגש העוצמתי של האהבה. ובמקום זאת תשרור בו אנרגיית אהבה חזקה של בריאה

  ]חיוך גדול יותר של קריון. [לים גם לזמן את אבות אבותיכם לעזרהיכו

  

        שנוי במחלוקת אף יותרשנוי במחלוקת אף יותרשנוי במחלוקת אף יותרשנוי במחלוקת אף יותר

  

לכן אומר לכם את הדבר " ?מה בנוגע לדיבוק ודברים מסוג זה, קריון? אבל מה בנוגע לדברים אחרים"

האנושות יכולה להמציא את . כיוון שאין כלל שדים, זה שונה מאוד מכפי שאתם חושבים: הבא

אבל אתם כבר . והיא יכולה לעשות זאת היטב, ברים המרושעים ביותר שניתן להעלות על הדעתהד

אפילו במיתולוגיה , החלקים האלוהיים שבכם, כיוון שאתם עוצמתיים? נכון, יודעים זאת גם כן

אלוהים . זה לא ייתכן? איך זה ייתכן בכלל? מלאך שנפל הפך לשטן. הם האחראים לשטן עצמו, שלכם

הרשע הוא מטפורה למה שבני האדם יכולים לעשות על כדור . בני האדם בוראים אותו; ורא רשעלא ב

דיבוק שדים הוא . אנשים, דברים אינם תמיד כפי שהם נראים. הארץ באמצעות האנרגיה שיש להם

אבל הוא . כן? האם הוא אמיתי. ידי מיתולוגיה אנושית-תוצר של חוסר איזון אנושי והוא נתמך על

  .ידי בני האדם- עלנוצר

  

בריאת המציאות שלכם . אתם מאמינים ואז בוראים את מה שאתם רוצים שיהיה שם, אתם מבינים

. והם יכולים לעשות זאת באופן שלילי כמו גם חיובי, היא אחת התכונות העוצמתיות של בני האדם

זהו הרצון . עם כל הקישוטים של עשן ואש, אתם יכולים אפילו לברוא את השטן אם אתם רוצים

בני האדם . קשה מאוד לשכנע אתכם בכך. אבל היו מודעים שהכל יעלם כאשר האור יודלק. החופשי

  .תמיד רצו שטן עליו יוכלו להטיל את אשמת כל הדברים המרושעים

  

        שונה מכפי שאתם חושביםשונה מכפי שאתם חושביםשונה מכפי שאתם חושביםשונה מכפי שאתם חושבים: : : : לדבר אל המתיםלדבר אל המתיםלדבר אל המתיםלדבר אל המתים

  

 אנשים מפורסמים כאשר איך אפשר לדבר עם? קריון, איך זה עובד? מה בנוגע לדיבור עם המתים"

אם הם כבר עזבו והנשמה שלהם חזרה כאדם ? בתכנית גלגול הנשמות הם כבר חזרו כאנשים אחרים

  "?איך אפשר לשוחח עמם, אחר

  

אבל החותם , החלק שאתם חושבים שהוא הנשמה האנושית עזב, אה! הם לא עזבו: התשובה היא זו

 –הידע שלהם , החוכמה שלהם, דעה שלהם התו–של מידע תקופת החיים שלהם וכל שהם ידעו 

האם ניתן ליצור קשר עם . דיברנו על כך בעבר. נכנסים הישר אל תוך רשת הקריסטל ונשארים שם

כיוון שאתם מדברים עם מקור . כמובן? האם הוא יהיה מדויק. כן? אנשים מפורסמים ולקבל מידע

תה מתכוון שאנחנו לא באמת א. "החותם נשאר. המידע שהוא מדויק ומייצג את החיים שלהם

זו . אני עומד לשאול שאלה. הרשו לי לתת לכם חומר למחשבה" ?אלא עם החותם, מדברים איתם

יש . יש לי נשמות עתיקות כאן למולי ויש גם שקוראות את המילים? מי אתם. תהיה שאלה רטורית
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! וון שהוא הביא למותהכי, אומר לכם מדוע. ואת יודעת מי את, אישה בחדר שלא מוכנה ללבוש אדום

כיוון שאת היית הקפטן והאויב שלמולך . לוחם, כיוון שזה היה הצבע של הנוצות שעל הקסדה שלך

לבישת אדום . כל הגדוד שלך יכנס לתוהו ובוהו וזה מה שקרה, באותו קרב ידע שאם הם יהרגו אותך

את פשוט לא . י אדוםאת לעולם לא תלבש! היא הרגה את כל הסובבים אותך, לא רק שהרגה אותך

בעודך יושבת , לכן? נשמה עתיקה, נכון, את מתנזרת ממנו. הוא פשוט לא בשבילך. אוהבת את הצבע

  ? שלא מוכנה ללבוש אדום2010או האישה בשנת , האם את הלוחם שנהרג? מי את, כאן

  

גלגולים אני רואה אתכם בכל ה. כיוון שבמציאות שלי אתם חלק של אלוהים, זו שאלה רטורית, כן

ספרתיות של הדעה המוטה האנושית כאשר אתם -אינכם יכולים להתפלש בחד? אתם מבינים. שלכם

זו הדרך שבה אלוהים , ומבחינה מטפיזית, אתם יותר מכפי שאתם חושבים. מדברים על הדברים הללו

  . רואה אתכם והדרך שבה אתם מתחילים זה עתה לראות כמה מהסובבים אתכם

  

עם מי אתם ,  כשברצונכם להעלות באוב אנשים שחיו בעבר ולשאול אותם שאלות,אז נחזור לשאלה

אומר ? האם אתם מדברים עם חי או עם מת? האם אתם מדברים עם האקאשה של הנשמה? מדברים

האם . אמרנו לכם בעבר! כיוון שהדבר מופלא הרבה יותר, אף אחד מהדברים הללו אינו מדויק: לכם

כיוון שאתם מדברים ? מדוע! והיא תדע. כן? ה היכן קבור האוצר'ה מרתאתם יכולים לשאול את דוד

נשמר בצורה שבה אתם מרגישים לחלוטין שזו , ה ומידע הוא מידע'עם חותם המידע של דודה מרת

  !ה'דודה מרת

  

אבל לחותם אין , תשאלו? "מה המצב בצד האחר"ה 'האם אתם יכולים לשאול את דודה מרת, אולם

  . ישיב לכם אמירות שטחיות של מה שנאמר לו במשך חייו כאדם שהוא מייצגהוא רק! כל מושג

  

  ".יפהפה: "היא תגיד

  "?איך שם"

  ".נהדר"

  ".תני לי קצת פרטים, לא"

  ".אני אוהבת אותך"

  

כיוון שאתם לא מדברים , ה ידעה'ה יודע את מה שדודה מרת'החותם של דודה מרת! היא לא יודעת

. אבל אין זה המקרה, ספרתי-אתם חושבים על כך באופן חד. ל הצעיףעם מישהו שנמצא בצד האחר ש

ממדי ואלה בעלי היכולת -הוא רב. וניתן להתחבר אליו ואפילו לשוחח עמו, הוא אמיתי, הוא עוצמתי

. שאלו אותם מה הייתה התחושה. חזרו ושאלו אותם מה הם ידעו. יכולים להתחבר לחוכמת האבות

 אלה הנמצאים –אבל היו מודעים , אתם תראו קצת מזה בקרוב. שאלו אותם היכן קבור האוצר

יכנו זאת מרושע ויאמרו , העוטים את תחפושת הרוחניות וראשי הדת, בעמדות כוח על הפלנטה

, נכון, שמיש, אמיתי, מדויק,  הולם–ממדי -הם לא מבינים שאתם נעים אל תוך מצב רב. שזוהי כת
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שאלת האבות מה הם ידעו תביא אתכם לכדי השלמת . שותובהחלט נראה כמשהו שעליכם לע, מסייע

  .המעגל של מה שאתם לומדים עכשיו

  

        הזמן מורכבהזמן מורכבהזמן מורכבהזמן מורכב

  

אבל היא , שמרתי את המסובכת ביותר לסוף. הרשו לי להציג בפניכם תפיסה והיא תהיה האחרונה

וג אזהרה ללי להאט ולא לדא. [לכן אל תטעה, שותפי, לא עשיתי זאת בעבר. החביבה עליי ביותר

  ]שהתקשור ארוך מדי

  

-זאת משום שמציאות המורכבויות של הרב. אבל אני לא יכול, אני רוצה להראות לכם איך הזמן עובד

ממדית -פשוט לא ניתן ללמד זאת בתפיסה התלת. ממדיות מונעת מבני האדם את היכולת להבין זאת

ה רק חלק מהמציאות המהוו, לכן אשתמש במטפורה ואסביר לכם זאת באופן הפשוט ביותר. שלכם

  .הכוללת

  

אין . יש רק קו זמן אחד, עבור האדם בממד השלישי. ספרתי עבורכם-אמרנו היום שהוא עניין חד. זמן

אתם רואים אותו . אלא רק זמן אחד והוא הזמן על פיו אתם פועלים במציאות שלכם, זמנים מרובים

ת ורק כיוון אחד בחייכם ובחיי כדור יש לו רק מהירות אח. מסילת רכבת ישרה אל העתיד, כדבר אחד

אמת נוספת שאינכם מבינים היא שכל . האמת היא שהוא משתנה כל הזמן. הוא לא משתנה. הארץ

  .גם את זה אינכם יודעים. אחד מכם יכול לרדת מהמסילה ולברוא מסילה מהירה או איטית יותר

  

כולכם נמצאים על אותה מסילה ספרתי ולהעמיד פנים ש-הרשו לי לדבר באופן חד? איך נסביר זאת

מסילת רכבת , אני רוצה שתבנו מסילה בראשכם. זה קל משום שכך אתם חושבים בכל מקרה. לרגע

במהירות , אני רוצה שתניחו קטר על המסילה הנוסע בכיוון אחד באיטיות רבה מאוד. שהיא הזמן

  .אתם נוסעים בקרון הרכבת שיצרתם. ושאלה אתם וחייכם, קבועה

  

, עכשיו. י רוצה שתבראו את חזון מסילת הרכבת הזאת כשהיא סובבת את כל כדור הארץכעת אנ

האמת היא . מסילת הרכבת היא ישרה, משום שאתם יכולים לראות רק את האופק, בתפיסה שלכם

משמעות הדבר היא . היא יוצרת מעגל) אהה(לכן , שמסילה זו שבראתם סובבת את כל כדור הארץ

ועד כה אתם , לכן הדבר מציב את הזמן במעגל. ה מסילה גם מאחוריכםשאתם מסתכלים על אות

  .פי שהדבר הבא מבלבל-על-אף, מסוגלים לדמיין זאת

  

, דרך אגב. כיוון שבממד השלישי מדובר בקו ישר עם התחלה וסוף, זו חידה בעיניכם שהזמן הוא מעגל

 אבל אתם עדיין אוהבים ,ההתחלה והסוף הם מסתוריים; אין לכם מושג איך אף אחד מהם נוצר

הזמן נמצא במעגל סביב כדור , במודל הזה, אבל לפתע. כיוון שהיא מתאימה לכם, לראות זאת בדרך זו

נניח שתקופת החיים שלכם . בחנו אפוא כמה מתכונות הזמן הנמצא במעגל שמבלבלות אתכם. הארץ

? ל הוא אורך תקופת חייםאב, נכון, לא מרחק גדול. אורכת כשלושים מטרים על גבי המסילה הזאת
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לכן לעולם אינכם צריכים לדאוג שמא . הרכבת נעה לאט מאוד כשהיא נוסעת סביב כדור הארץ

אבל בואו . לעולם לא תפגשו בעבר, בשלושים מטרים לכל תקופת חיים? נכון, תפגשו בעבר שלכם

בסופו ? דור הארץמה היה קורה אילו נהגתם בקטר הזה סביב כ. נעמיד פנים לרגע שאתם כן יכולים

  ?נכון, הייתם נוסעים על גבי אותה אנרגיה מן העבר, של דבר

  

בסופו של דבר אתם יכולים גם , אילו נסעתם סביב כדור הארץ כמה פעמים, על פי אותה חשיבה

אם מדובר . לפתע יש לכם תכונה של זמן שלא חשבתם עליה! אה! לנסוע על גבי מה שעשוי להתרחש

אתם חושבים שהעתיד , אבל בממד השלישי!  היא שהעתיד משפיע על ההווהמשמעות הדבר, במעגל

זכרו שמצב קוונטי אמיתי לא עוסק בתפיסות . אבל במובן הקוונטי הוא כן אירע. עדיין לא אירע

  . הוא עוסק בפוטנציאלים המשתנים ללא הרף, במקום זאת. יחידניות אמפיריות

  

כיוון שישנם מדענים שרואים זאת , ת לכם אותו בדרך זוכעת אני עומד לתת לכם מידע ואני עומד לת

חשבו על ? האם ייתכן שהעתיד יכול לתת לכם אנרגיה ומידע עכשיו. באותה דרך שבה אגיש זאת לכם

בכל פעם שהרכבת נוסעת . יש לה רבדים. מסילת הרכבת לרגע ובואו נסבך את העניינים עוד יותר

הווה , כעת יש לכם עבר?  ונניח שהאנושות היא המנוע.היא יוצרת עבר ועתיד, סביב כדור הארץ

  .ועתיד של כל שאי פעם אירע על גבי מסילת רכבת אחת במעגל

  

לחפור מטה אל המסילות ולהוציא , עכשיו בואו ניצור מצב זמני שבו אתם יכולים לעצור את הרכבת

כיוון שזה .  שתקשיבורק, יקירים, אני לא מצפה שתבינו. משהו שעדיין לא התרחש או שהתרחש בעבר

  . מה שקורה על כדור הארץ עכשיו

  

בואו נאמר שהמסילה הזאת חייבת לחלוף על פני כמה גבעות ולרדת בכמה . בואו נוסיף לפאזל

ולכן בעודכם נוסעים סביב . הגבעות והעמקים הם תמיד אותו הדבר עבור מסילת הזמן הזאת. עמקים

הייתם יכולים , מערכת שמבינה את מסילת הזמן הזאתאם הייתם חכמים מספיק והייתה לכם , סביב

אתם יכולים אפילו . אפילו ליצור מפה של הגבעות והעמקים שמנוע הזמן שלכם יטפס או ירד בה

" פוגעים"בכל פעם שאתם ] חיוך של קריון. [לקרוא להם פרקטלים של זמן ויכול להיות שתצדקו

  .ם מקבלים את אותם גבעה או עמקאת, בין אם הוא בעתיד או בעבר, במקום הזה בזמן

  

הרגע נתתי לכם את הדרך . בני אדם יקרים, מה שאני רוצה לספר לכם עכשיו הוא מה קורה ברגע זה

אתם מבקרים . ממדיות בכל הקשור לזמן-הפשוטה ביותר העומדת לרשותי לגבי תכונות הרב

 אתם מקבלים עליה ברטט .אבל במובן הקוונטי הם כן התרחשו, פוטנציאלים שלהבנתכם לא התרחשו

אתם מביטים . על הפלנטה הזאת כדי שתוכלו להביט במסילת הזמן ולבחור לאן ברצונכם ללכת

בפוטנציאלים של הקוונטיות של שינוי רטט ובוראים תרבות שעומדת להרחיק לכת אל מעבר למה 

כיוון . משום שהמידע הזה הולך לטפוח בפרצופן של כל הנבואות. שאתם חושבים שהיא יכולה

אך ברגע שבו אתם . שהנבואה מבוססת על מסילה אחת שעושה דבר אחד שוב ושוב בממד השלישי
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המידע הופך לאנרגיה ועל מסילת הזמן הזאת נמצא מידע לגבי , ממדיים-מתחילים להיות רב

  . הפוטנציאלים של כדור הארץ

  

ה בעתיד הפוטנציאלי יודעים האם אפשרי שאל. הם ידעו, כן? האם יכול להיות שאנשי קדם ידעו זאת

דומה שכאילו זה עתה . הם יודעים, ממדיות שלכם-בניגוד לכל התפיסות התלת. הם יודעים, כן. זאת

טוב . ולכן אומר לכם, הפכתי דף כיוון שיש כאן מישהו שרוצה לדעת מהם המעגלים בשדות התבואה

 בשדות התבואה הם חותמות מעגלים רבים. כיוון שזו שאלה מאוד אינטואיטיבית, שאתם שואלים

? נכון, אינכם יודעים יותר מכפי שידעתם קודם לכן, עכשיו? מה דעתכם על כך. של אנרגיה מן העתיד

אתם יכולים לכל הפחות לראות כיצד , אבל אולי עם הדוגמה של מסילת הרכבת. נכון, זה לא הגיוני

  .זה עשוי לעבוד אם הכל היה שונה מכפי שחשבתם שהוא

  

קשה ללמד . אים כרגע במצב מסובך עם מציאות שמצויה מחוץ לתפיסה הממדית שלכםאתם נמצ

. אבל קל להרגיש. לכם קשה אף יותר להבין זאת. זאת כאשר המציאות שלכם מובילה אתכם בקו ישר

דמיינו את עצמכם מביטים . דמיינו שהדברים שאתם מתכננים כבר הושלמו. דמיינו שהפתרון הופיע

דמיינו שהדברים המבלבלים ביותר שהבאתם " ?נכון, כך קשה-זה לא היה כל": אחורה ואומרים

  ?מה אתם מרגישים בקשר לכך, עכשיו. באו על פתרונם ואל סיומם, לפגישה היום

  

ובמובן . אז אתם הופכים קוונטיים. קחו נשימה של שחרור קוונטי וראו זאת כפי שאני יכול, בני אדם

ממדית שלכם וצעדו -עכשיו צאו ממקום זה בדרך התלת. רכותב. הרגע בראתם זאת, הטוב ביותר

  .בצעדים שכבר צעדתם

  

כל הדברים אפשריים כיוון שכל הדברים ניתנים . ממדי-מידע הוא אנרגיה במצב רב. זה המסר שלי

כיוון שאלה . קרוב לוודאי שאתם נשמה עתיקה, אם הגעתם למקום זה או אתם קוראים דף זה. לשינוי

אני לא מדבר ? נכון, לא היית מפספסת את זה, נשמה עתיקה, לכן. תעוררים עכשיוהם האנשים שמ

מהו לדעתך ? כמה פעמים חיית בהמתנה לשינוי הזה. אני מדבר על החיים האלה. על הפגישה הזאת

? כמה נסיעות על גבי מסילת הזמן כבר ערכת, אם חיית וחיית? גורם החוכמה שבתיעוד האקאשי שלך

? נמצא באקאשה שלך, האם את מבינה שכל שהיה והווה, עכשיו? את אבות אבותיךהאם את מבינה ש

עזבי שונה מכפי : "השותף שלי אומר. הגיע הזמן שתתחילי לראות זאת בדרך זו. א שלך"הוא נגיש בדנ

  ". שבאת

  

  .הוא שמע את זה ממני

  

  .וכך הוא. עשי זאת

  

  קריון
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 שזה עתה אישר את היכולת לשכתב מידע ברמת תא ,קריון מתייחס למחקר שנערך ברוסיה: מאת לי* 

להפחית במידה רבה את סכנת , המאפשר לו להתחדש באופן מושלם יותר, הגזע בתוך הלב האנושי

הוא מאשר את הרעיון שתאי גזע קיימים . המוות או התקף לב כתוצאה מלב מוגדל ומחלת לב שכיחה

שנראה עתה כמידע המוכל בתוך תשעים , א"נשבתוך הד" הקוד"בכל מקום ומאפשרים לנו לשכתב את 

הטכנולוגיה הזאת תהיה נגישה . א שאינן מקודדות בחלבון"וחמישה האחוזים של מולקולות הדנ

, שבוצע במעבדות רגילות, ראיתי את המחקר. מידע נוסף יגיע בעתיד. אבל רק ברוסיה, לציבור בקרוב

ט בזמן המתאים ואספק את הקישורים למחקר ואני אציג אותו באתר האינטרנ, בזמן שהותי במוסקבה

  .   הקישור יוצג בדף התקשור הזה. כדי להראות שהוא אמיתי
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        סוד המאסטריותסוד המאסטריותסוד המאסטריותסוד המאסטריות

  לי קרול מתקשר את קריון

  רוסיה, מוסקבה

  2010,  במאי15

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף ] ] ] ] ריוןריוןריוןריוןידי לי וקידי לי וקידי לי וקידי לי וק----עלעלעלעל[[[[תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש , , , , כדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקורא

התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס , , , , לעתים קרובותלעתים קרובותלעתים קרובותלעתים קרובות. . . . יותריותריותריותר

        ....2010201020102010הנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן במוסקבה במאי הנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן במוסקבה במאי הנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן במוסקבה במאי הנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן במוסקבה במאי . . . . פשוט אינו יכול לחשוףפשוט אינו יכול לחשוףפשוט אינו יכול לחשוףפשוט אינו יכול לחשוף

  

הזמן הליניארי נע במהירות , רכפי שהשותף שלי אומ. אני קריון מהשירות המגנטי, ברכות יקירים

לאמיתו של דבר אני . אולם הישות המכונה קריון אינה ליניארית. והנה אנו בסופו של אירוע בן יומיים

אך אף פעם אין זה , יש תכונות להן אתם מצפים. ואין זה אותו הדבר לעולם, מייצג אנרגיה ולא ישות

מאפשר לשער ] לי[שעה שהאדם , זמןאנרגיה זו מתעצמת במשך ה, אם שמתם לב. אותו הדבר

משום שלא תקבלו שום , החלק הגדול ביותר של תהליך זה הוא שלכם. המודעות להיפתח עוד יותר

הוא פותח את הדלתות רחב ככל . במודעות שלכם, אנרגיה אלא אם תנסו לעשות את מה שהוא עושה

בעת שהשותף . שי ומקודששהוא יכול והדבר מאפשר לכמות מסוימת של מידע לעבור דרך שער אי

זה הסגנון שלו . וזה המיזוג שאתם רואים עכשיו, המידע עובר דרך העצמי הגבוה שלו, שלי מתקשר

כך . אתם מתבקשים לעשות דבר זהה. הדבר לו הוא מעניק רשות בתודעתו, ומה שהוא מאפשר

זה פעמים רבות הזכרנו תהליך ". השפה השלישית"אנרגיה שאנו מכנים בשם , מופקת אנרגיה אחרת

  .זוהי שפת אנרגיה מזרזת. בעבר

  

, לי מדבר באנגלית. [אפילו אם אינכם מבינים את שפתו? האם ידעתם זאת. חשוב שתשמעו את קולו

, משום שבתוך הצלילים שבאוויר מצויים הרטטים והשפה המזרזת של הרוח.] המתורגמת לרוסית

  . גבי כל שאתם קולטים כמסר שהוא ליניאריעל" רוכבת"ניתן לחוש בה והיא . שהיא אנרגיה בחדר

  

יכול להיות שהאנשים . אם אתם מרשים לעצמכם להרגיש הערב, יקירים, זה מה שאתם חשים עכשיו

הם עשויים לבחור שלא לערב . האינטלקטואלים והאקדמיים ביותר שנמצאים כאן יבחרו לא להרגיש

הם מציבים מחסום בין ,  בתהליך שלהםאבל. אין כל שיפוט כלפיהם, ואם זה המקרה. שום רגשות

אלה שיעשו ? כמה מכם יכולים לאפשר לשער להיפתח ולספוג מסר פשוט זה. דבר יפהפה לבין עצמם

  . וחלקה עשוי להיות למעשה אנרגיה של ריפוי–כן יקבלו את כל האנרגיה שניתנת 

  

 להיות סימן קריאה הוא עומד, במקום זאת. התקשור הזה לא עומד להיות תקשור המחייב סבלנות

אולי אתם ? זכרונות? מה תקחו עמכם מהזמן שבילינו יחד. מתוק ליומיים נפלאים שבילינו יחד

אתם יכולים להוציא עמכם אנרגיות שלא הבאתם , ממדי-במצב הרב? יכולים לקחת דברים נוספים
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ה מי אתם חיים בעת שאתם מהרהרים בשאל-קליליות ויכולות להיות משנות, הן הולמות. בעצמכם

  . באמת

  

 21במשך ]. לי[ניתן לשותף שלי , זה מה שעובר דרכי. המידע שלי מלמד מאסטריות, בתהליך התקשור

הכל עוסק . ובאמצעות נושאים רבים, בדרכים שונות, שנים לימדנו מאסטריות בשלבים שונים

היא ] אותו יוםמוקדם ב[ההרצאה שהשותף שלי נתן היום ". עצמי גדול יותר"בפתיחת הדלת וראיית 

, אולם]. דעה מוטה[כדי להראות לכם שהחשיבה שלכם מוגבלת , הרצאה שבה דיברנו על תפיסות

לכן . ממדית זו-רבים מכם מוכנים לפתוח אף יותר דלת רב, אפילו במסגרת הדעה המוטה הזאת

  ".ותסוד המאסטרי"אני עומד לקרוא לו . אני עומד לתת לכם מסר פשוט, ברגעים הספורים שנותרו

  

        ????""""שתלשתלשתלשתל""""האם מדובר בהאם מדובר בהאם מדובר בהאם מדובר ב

  

האם אפשרי שתוכלו ? מי הוא מאסטר עבורכם? מה המשמעות האמיתית של המאסטריות עבורכם

, ובכן? מה משמעות הדבר בחייכם? "יש לי מאסטריות"לשנות את עצמכם במידה שבה תאמרו 

נרגיה נתתי לכם תפיסה של א,  שנים21לפני . חלקכם חיפשו אולי תשובות בעבודתו של קריון

כיוון שפעמים , השותף שלי אמר לי שאין זו מילה שרצוי להשתמש בה, באותו זמן". שתל"שכונתה 

" ?מה זה. "להתבונן ולבחון אותה, הדבר גרם לרבים לעצור. רבות בני האדם מאמינים שזהו דבר רע

 היו .לעולם לא בדקו את שהיא עשויה לייצג, היו שפחדו מהתפיסה ורבים ברחו ממנה. הם שאלו

  . אפילו ששרפו את ספרי קריון

  

אך הדבר היה הולם כיוון שברגע . למגינת לבו הרבה של שותפי, זו בדיוק התגובה שרצינו לקבל

היא מוגדרת , לאחר כל השנים הללו. היא מתחילה תהליך של התגלות, שהאדם מקבל את התפיסה

תם רשות רוחנית והדברים אולי נת? אולי כמה מכם עשו זאת". השתלת הרשות להשתנות"כעת כ

ועכשיו , אולי עכשיו אתם מישהו שעשה זאת ואתם יושבים כאן. רבים עשו זאת? החלו להשתנות

כיוון שהוא חולל בי שינוי עצום והנה אני , השתל הזה חייב להיות הסוד למאסטריות", אתם יודעים

זה , לא" ?זה סוד המאסטריותהאם , קריון. יושב כאן היום ומחזיק במלוא הידע על המסע הרוחני שלי

כיוון שהוא היה , השתל היה תהליך טוב עמו יכולתם להתחיל באותם ימים. רק צעד אינטואיטיבי

  . בכוונה טהורה לשנות ומתן רשות לתמורה רוחנית: כרוך בדבר ששמעתם פעמים כה רבות

  

        ????האם היא מצויה בעצמי הגבוההאם היא מצויה בעצמי הגבוההאם היא מצויה בעצמי הגבוההאם היא מצויה בעצמי הגבוה

  

כמה מכם פתחו " ?האם אני צודק, קריון,  בטח זהזה? אז אולי היא ההכרה בעצמי הגבוה, ובכן"

ממדי -ממדי שלכם עם החלק הרב-וביצעתם היערכות של החלק התלת, מטפורית את הדלת אל לבכם

זהו שינוי עיקרי וכמה מכם כה שונים היום מכפי שהייתם כאשר התחלתם במסע אזוטרי . של אלוהים

אתם מאמינים שאולי אתם נוגעים למעשה . אתם מרגישים בכך ויודעים זאת! אתם כה שונים. זה

למעשה אתם יכולים לחוש בו מתווה מחדש דברים בחייכם . בחלקים ובפיסות של העצמי הגבוה
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אז זו חייבת להיות התשובה וזה חייב להיות הסוד . "ואתם צודקים, שחשבתם שלעולם לא ישתנו

. אבל זה חשוב מאוד,  אינה התשובהגם זו" ?קריון, נכון,  חיבור לעצמי הגבוה–לבריאת מאסטריות 

ובמשך , כך בנושא זה-נתנו לכם מסרים רבים כל. זה אחד מהדברים החשובים ביותר שתוכלו לעשות

  . שנים כה רבות הזמנו אתכם לעשות דבר זה בדיוק

  

האם אתם יכולים לפתוח את לבכם ? האם אתם יכולים להיות גדולים יותר מכפי שאתם חושבים

  .הקשיבו? הערב

  

יהיה זה דבר אמיץ הערב להיות , ]מוסקבה[בחברה זו , בתרבות הזאת. הרשו לי לשאול אתכם שאלה

מה היה ? נניח שהייתם מורידים את ההגנות סביב לבכם די זמן כדי להרגיש במשהו כאן? נכון, אהוב

 ותספגו, רק לכמה רגעים, אם תפתחו את אותו אזור שמור שלכם; אבטיח לכם הבטחה? קורה לכם

זהו מקום בטוח . תוכלו לשוב ולסגור אותו מיד אם לא תאהבו את האנרגיה, את מה שעומד לבוא

  ?האם אתם יכולים לעשות זאת. להימצא בו עתה

  

        ????אאאא""""האם היא בתוך הדנהאם היא בתוך הדנהאם היא בתוך הדנהאם היא בתוך הדנ

  

היא חייבת להיות קשורה להוראה האקאשית החדשה , ובכן: "היו שאמרו? מהו הסוד למאסטריות

שמענו את מה שאמרת על התיעוד האקאשי שבתוך , קריון, תמשום שבשנתיים האחרונו, ביותר

  !"יש לך אפילו ספר על הנושא הזה. המבנה התאי שלנו

  

האדם , באנרגיה החדשה הזאת". קודמים"זה כלי ממדי מדהים שבו גלגולים קודמים שוב אינם , נכון

וציא את מה שהוא יכול לצלול אל תוך המרק המטפורי לכאורה של אנרגיות הגלגולים הקודמים ולה

הוא יכול לברוא . אדם יכול להיכנס ולקחת מן העבר את מה שהוא צריך, היום. יום-צריך בחיי היום

להיכנס לשם , ממדית עם הזמן-מצב קוונטי עם תקופות החיים שהרוויח ושחי ולהפיק התנסות רב

הוא . ו והוא ראוי להןהן עדיין ברשות, הוא חי את האנרגיות הללו. רוחנית ולקחת את מה שהוא צריך

. הוא יכול להסיר דרמה מחייו ואפילו לרפא את המבנה התאי שלו. יכול לבחור בשלום על פני כל דבר

רק פתחתי את הדלת לתפיסה . זה אחד מהכלים העוצמתיים ביותר שעליהם דנו עם האנושות אי פעם

רק . עוצמה הקיימת שםחשבו על ה! איזו תפיסה. של כריית האקאשה שבפנים בשנתיים האחרונות

  .מאסטרים יכלו לעשות זאת בעבר

  

זו תפיסה חדשה . לא" ?נכון, זה סוד המאסטריות? האם על כך אתה מדבר? זו התשובה, אז קריון"

  .לא באמת, אבל אין זה הסוד, תפיסה טובה, עבורכם

  

זה פשוט , טוב: "אתם תחשבו, כיוון שכאשר אומר לכם מהו. לכן אנו אומרים שזה סוד, אתם מבינים

, הוא נסתר? נכון, אזי כולכם הייתם עושים זאת, אם קל היה לראותו, ובכן".  לא סוד ממש–קל מדי 

  .כך להגשמה-ולא קל כל
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        ????האם היא המידע על האינטואיציה החדשההאם היא המידע על האינטואיציה החדשההאם היא המידע על האינטואיציה החדשההאם היא המידע על האינטואיציה החדשה

  

דיברת על האינטואיציה כעל כלי , קריון? אולי היא מה שנמסר על עוצמת החשיבה האינטואיטיבית"

, ממדית שאפשר להוציא-כמעט כמו אנטנה רב, משותפת-למפה של יכולות בריאהחדש שהופך 

  "?האם זו התשובה. המאפשרת לך להרגיש בפוטנציאלים של העתיד

  

המאפשר לכם לדעת מתי לפנות שמאלה ומתי לפנות ימינה , אינטואיציה היא כלי הפעולה החדש

כיוון שהוא , איזה כלי יפהפה הוא זה. םוכיצד לפעול במצבים מסוימים בהתבסס על האנרגיה שלמולכ

לשחרר ולהשאיר "אקטיבית מן העבר הגורסת -מחליף את האנרגיה הלא, אקטיבית-מכבד גישה פרו

אבל , לא כולכם שמעתם על כל הכלים הללו. שבה ישבתם וחיכיתם לתשובות, "הכל בידי האלוהים

משית שבה אתם יכולים להשתמש על האינטואיציה היא מפה מ. אני נתתי לכם אותם במשך זמן ארוך

אלא משהו שמעניק לכם , היא לא משהו שמנבא לכם את העתיד. בסיס יומי כדי להבין את החיים

היא מייצגת את האנרגיה של הפמליה . כיוון מיידי כאשר אתם מגיעים לנקודה שבה אתם זקוקים לה

כיוון שהמאסטרים , ת התשובהזו חייבת להיו! כן. "המודעת לכל מה שיש, שנמצאת אתכם כל הזמן

  "?האם זו התשובה, קריון! שצעדו על פני האדמה החזיקו ביכולת הזאת

  

  .לא

  

היא חייבת לעסוק בכל מה . אם כך היא חייבת להיות התשובה האחרונה שעולה בדעתנו, קריון, ובכן"

".  ביותרוהמידע החדש, זה היה בתקשור של אתמול. א"שלימדת אותנו על הרובד התשיעי של הדנ

  ]התקשור הראשון, מוסקבה[

  

ממדיים של -ממדיים והרב-עכשיו אתם יכולים לאחד את החלקים התלת. זה היה מידע עוצמתי, נכון

זו חייבת להיות ? אז זו התשובה קריון. "הסברתי זאת אמש. מערכת החיסון ולברוא גוף בריא

  ".לא נותר עוד דבר. התשובה

  

  .גם זו אינה התשובה, לא יקירים

  

        סוד המאסטריותסוד המאסטריותסוד המאסטריותסוד המאסטריות

  

כל הדברים הללו נדרשים בממד . סולמות ותהליכים, בני האדם נוטים לראות רשימות ושלבים

, זו הליניאריות של המציאות שלכם. משום שזו הדרך שבה האדם נע מנקודה אחת לשניה, השלישי

ושתשאלו האם והגיוני שתערכו רשימות של הדברים הללו , היא גם מועילה להוראה. ולכן היא דרושה

סוד המאסטריות מקיף כל אחת ואחת מהתכונות הללו , במקום זאת. הוא לא. הסוד מצוי בתוכם

  . והוא לא משהו שאתם יכולים להגשים או לזכור בקלות, שברשימה
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האם אתם יכולים לאהוב את ". אהבת העצמי"היא מכונה . אך אנסה לומר לכם, קשה להגדיר מהי

האם אתם יכולים לראות את עצמכם ? להתאהב בפנים שבמראההאם אתם יכולים ? עצמכם

אני יכול . כמובן שאני יכול. זה קל מדי, ובכן", אתם נאנחים ואומרים, מיד? כאלוהיים ויפהפיים

  ?נכון, אבל אינכם עושים זאת". לעשות זאת

  

הרגיש בואו נעמיד פנים לרגע שהחלק . בואו נעמיד פנים לרגע שעצם המהות שלכם היא ילד קטן

, בני אדם יקרים, מה הייתם אומרים לילד זה. הוא בעל רגשות של ילד, לב הנשמה, ביותר שלכם

  .הרשו לי לומר לכם מה אני שומע אתכם אומרים לילד הפנימי שבתוככם, ובכן? בוגרים יקרים

  

 אבל לא, אולי מצב העניינים ישתפר על כדור הארץ! לעולם לא תצליח. אינך ראוי. אתה מכוער"

מישהו . אולי בכלל לא תהיה בסביבה כדי לראות זאת משום שלא תחיה עוד זמן רב, וחוץ מזה, בקרוב

  ". אתה לעולם לא תגשים זאת. יותר חשוב ממך יבוא לעשות את העבודה

  

האם הייתם אומרים זאת לתינוק שמביט בכם בעיניים תמימות ? האם הייתם אומרים זאת לילד

? האם הייתם אומרים זאת. ואין אף אחד אחר שיש להקשיב לו, וסאתם הב? כשרגשותיו חשופים

משום שזה מה שאנחנו ? יקירים, אז מדוע אתם אומרים זאת לעצמכם! לא. התשובה היא לא

זו אנרגיית ליבה יפהפייה של . שממתין לסוד המאסטריות, הילד התמים הוא הליבה שלכם. שומעים

  ?ומה היא שומעת. ודעה שלכם כדי לקבל תשובותאהבה והיא פונה ללא הרף אל הגוף ואל הת

  

  .הקשיבו למילים הללו. העמידו פנים שיש לכם ילד קטן

  

. יקר קטן, אה, אני רואה אותו בפניך! ראה את הבורא שנמצא שם בפנים! כמה שאתה יפהפה, אה"

תה א. עם האנרגיה הזאת אתה עומד להצליח מאוד! וואוו! ראה את זרעי האלוהים נוצצים בלבך

  ".אין שום דבר שלא תוכל לעשות! נפלא

  

הוא . ונוטל את עוצמתו, מתמלא, הילד הקטן מחייך? יקירים, מה הילד הקטן עושה עם הדברים הללו

  !אוהב את זה

  

אז הילד הקטן יוצא מהחדר עם זרעים שנזרעו והוא יצמח ". תודה לך, אה? אתה רואה את זה? באמת"

האמת מתממשת אז והעוצמה שלו גוברת בכל יום שבו . ולאחריםלאדם שיודע כיצד להתייחס לעצמו 

מסייע לכל הסובבים , הוא מאיץ לרמה חדשה, ללא אבני הספק בנתיבו. הוא צועד על פני האדמה

  .אותו ומסייע לכדור הארץ עצמו

  

מה אם זה היה הדיאלוג האוהב שלכם עם עצמכם בכל יום ? מה אם יכולתם לדבר כך אל עצמכם

יהיה עליכם ? נכון, זה לא קל, עכשיו. זה מכונה להתאהב בעצמכם? יך הייתם קוראים לזהא? בחייכם
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דברו " ?מה שלומך: "מה אם מישהו היה ניגש אליכם ושואל? נכון, לארגן מחדש את החשיבה שלכם

  .אל הילד

  

 ,אבל אתם לא אומרים זאת, אתם יכולים לומר זאת!" אני מרגיש נפלא משום שאני מאסטר מדהים"

  .לא? נכון

  

  .הם זוכים בתשומת לב, בני האדם למדו שאם הם הופכים שליליים

  

  "?מה שלומך היום"

  :בואו נכניס קצת דרמה לעסק) תשומת לב מיידית. (לא משהו"

  "?למה"

  ".בגלל שמשהו קרה"

  "?מה קרה"

  ".דברים רעים... וככה... ככה"

  

אני חלק ? האם ידעתם זאת. ני חי עמכםא. אני מקשיב לדרך שבה בני האדם מתקשרים, אתם מבינים

הקשיבו . אני יודע מי נמצא כאן, אני יודע מי אתם. מאנרגיית בריאה שנמצאת סביבכם כל הזמן

אבל הן אומרות , לעתים קרובות זה הרגל רע. למילים שיוצאות מפיכם בעת שאתם אומרים אותן

האם יש . מחזקות אנרגיה שליליתהן ! משום שהם מקשיבים גם כן, לתאים שלכם איך אתם מרגישים

  .אזי אין אהבה לעצמי, אם אין. לעתים קרובות לא? שם שמחה

  

האם הייתם מבקשים מאדם כזה לעזור ? מי רוצה לדבר עם קוטר או עם אדם שמצוי בדרמה כל הזמן

אבל אתם צועדים עם ענן , רבים מכם טוענים לרוחניות, כן-פי-על-ואף? לכם במסע הרוחני שלכם

  ?איך זה ייתכן.  סביבכם כל הזמןשחור

  

אתם יכולים להחזיק בכמה מידע אקדמי . כל הדברים שהזכרתי היום הם רק סולם של תהליכים

אינכם אלא ספר עם מילים שלא , אבל אם אין לכם שמחה, ואינטלקטואלי שרק תוכלו לשאת

  . נקראות

  

ים ושאתם מבינים את כל מה אולי בסופו של דבר תקבלו פיסת נייר שתאמר שסיימתם את הלימוד

כיוון שאינכם מבינים לעולם את הילד הקטן , אבל המלאכים שסביבכם יבכו מרוב עצב? שקריון לימד

  . להבין את רגש האהבה העצמית ואת האנרגיה שהיא בוראת–זה סוד המאסטריות . שבפנים

  

? י היה זה המשיחאול? מי היה אותו איש. אני רוצה שתדמיינו לרגע את המאסטר המועדף שלכם

אולי היה זה בודהה ? אולי היה זה הנביא מוחמד, ויותר לאחרונה? אולי הייתה זו אימו של המשיח

אולי זה אחד ? אולי זה גורו כגון פאראמאהאנסה יוגאנאנדה. אולי הוא עכשווי מאוד? העתיק יותר
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שות ואהבת האל  אחדות האנו–כיוון שכולם לימדו את אותו מסר בסיסי , זה לא משנה? מאלו

  . לכן דמיינו אותם לפניכם. שבפנים

  

, שלווה? בשל מה היו המאסטרים ידועים. אתם רואים אדם שליו? מה אתם רואים. הביטו בפניהם

האם אתם חושבים שהדבר נבע בשל חיפוש .  כל הדברים הללו–אהבה והבנה , היעדר דרמה, סבלנות

פניהם זרחו . ופר לכם שבמקום בו דרכו צמחו פרחיםאולי ס? מה סופר לכם על חייהם? אינטלקטואלי

כל זאת משום שהם היו ! אפילו בעלי החיים ידעו מי הם. כשמש וילדים קטנים התקבצו סביבם

אתן לכם , אם אתם מתקשים עם התפיסה הזאת. זהו סוד המאסטריות. מאוהבים באלוהים שבפנים

  .חזיון

  

אהבו , בשעה שאתם מביטים בעצמכם. והים שבכםהביטו מעבר לפנים שבמראה וראו את יופי האל

האם ? האם אתם מעזים להיות אהובים הערב בדרך זו. תתחילו לאהוב את עצמכם, לאט. יופי זה

אתם חושבים ? ממה אתם מפחדים? מדוע לא? אתם מעזים לפתוח את לבכם ולחוש בדברים הללו

, האמיתית שלכם נמצאת כאןהמשפחה ? האם זה לא הולם מבחינה תרבותית? שזה עומד לכאוב

  .בלתי נראית לצדכם

  

]. האנרגיה של קריון[חלק מהבורא ניצב למולכם . במקום הזה, זוהי אפוא הבקשה של קריון בזמן הזה

כמה מכם מרגישים בה אפילו בעת שאתם . זה מה שאתם שומעים ומרגישים בשפה השלישית הזאת

רך שבה האמת מציגה את עצמה כאשר הדלת זו הד, ובכן. קוראים את המילים ואתם תוהים מהי

  .אלה שדלתם פתוחה עכשיו יודעים שזה אמיתי! שלכם פתוחה

  

כמה מכם שיכולים לראות את הצבעים על הבמה סביב השותף . קיים אישור לאנרגיה שמוצגת כאן

ר וגם לא את התגלויות שמתרחשות בחד. שלי יודעים שלא ניתן לזייף או ליצור זאת באופן מלאכותי

זוהי . עזבו מקום זה שונים מכפי שבאתם. או בעת השמיעה ואשר קורות ברגע זה באחד הכסאות כאן

זה מה שהיה למאסטרים שאינכם יכולים ללמוד בעזרת שלבים או תהליכים או המוח . אהבת העצמי

  .אתם חייבים להפוך לאהבה הזאת. האינטלקטואלי

  

  .וכך הוא

  

  קריון
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        המערכת האקאשיתהמערכת האקאשיתהמערכת האקאשיתהמערכת האקאשית

  רול מתקשר את קריוןלי ק

  ניו יורק, סירקוז

  2010,  בספטמבר11

  סמדר ברגמן: מאנגלית

  

  

והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף ] ] ] ] ידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריון----עלעלעלעל[[[[תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש , , , , כדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקורא

התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס , , , , לעתים קרובותלעתים קרובותלעתים קרובותלעתים קרובות. . . . יותריותריותריותר

בספטמבר בספטמבר בספטמבר בספטמבר , , , , ניו יורקניו יורקניו יורקניו יורק, , , , הנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן בסירקוזהנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן בסירקוזהנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן בסירקוזהנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן בסירקוז. . . . כול לחשוףכול לחשוףכול לחשוףכול לחשוףפשוט אינו יפשוט אינו יפשוט אינו יפשוט אינו י

2010201020102010....        

  

הכל כשורה , הכל כשורה עמי: "למאסטרים הייתה אמרה. אני קריון מהשירות המגנטי, יקירים, ברכות

זאת . כאשר היו מתוסכלים ובזמנים קשים, הם היו אומרים זאת אפילו לפני המוות". עם נשמתי

.  שאהבת האלוהים שבתוכם בוראת אהבה לעצמי– שהם התמקדו בדבר אחד ובמציאות אחת משום

הגיעו . אמרנו לכם אפילו שזהו הסוד למאסטריות. תקשרנו זאת פעמים רבות. אמרנו זאת בעבר

והניחו לכל שאר הדברים שסביבכם , שהוא האלוהים, למקום שבו אתם מרוצים עם מה שבתוככם

אל תחליטו מראש לאן אתם . שעה שאתם לומדים מה לעשות בחייכם, ולםבאופן ה, להתפתח לאט

  .הולכים או מה אתם עומדים לעשות

  

העבר היחסי והאנרגיה של , נעניק תקשור שמתאר את השוני באנרגיה בין העבר הרחוק, בעוד רגע

ם וכיצד נמנה את התכונות המתארות את הדרך שבה עובד האור מתמודד עם עניינים ספציפיי. השינוי

  .אבל זה לא יקרה היום). ניו יורק, ינתן בבופאלו(זה יקרה . הדברים השתנו

  

אני . היום ברצוני לספר לכם על המשמעות העמוקה של המערכת האקאשית שהיא גאיה והאנושות

אבל , רוצה להסביר את מערכת היחסים שלכם עם מערכת זו שהיא לכאורה מורכבת ואזוטרית

אעביר סוג , מפעם לפעם. את מערכת היחסים שלכם עם כדור הארץ, עופשוטו כמשמ, שמגדירה

והוא עוסק , אלא רוחני, הוא לא מדעי. שבו לא תוכלו להוכיח שום דבר שניתן במסר, תקשור שכזה

  .בכם

  

האם ייתכן שבני האדם אינם פשוט עוד ? האם ייתכן שכל תכליתה של גאיה היא לתמוך באנושות

האם ייתכן שהאנרגיה שנובעת מקצב הרטט של הפלנטה הזאת ? את השמשיונק על הפלנטה הסובבת 

. כן: התשובה לכל השאלות הללו היא? מבוססת על מה שהאנושות עושה ותשפיע למעשה על היקום

בכך נדון עכשיו בזמן הקצר ? איזה סוג מערכת מאפשרת לדבר שכזה להתרחש, אז אם כך הוא

  .שלרשותנו

  



 76 

        הההההאנרגיה של הפלנטה והאקאשהאנרגיה של הפלנטה והאקאשהאנרגיה של הפלנטה והאקאשהאנרגיה של הפלנטה והאקאש

  

. שמהווה את פלנטת כדור הארץ, שמעתם אולי שגאיה היא אנרגיה. בואו נדבר על גאיה ועל האקאשה

יש תודעה אינטליגנטית , אפוא, לגאיה; לגאיה יש אינטליגנציה מולדת; )ומודע(גאיה היא יצור חי 

  . דקיםאתם צו, אם שמעתם על כך. גאיה מסוגלת לשוחח ולדבר כפי שקריון עושה. אליכם" מודעת"ש

  

. ידי התבוננות באקאשה-ואחת מהן ניתן לראות על, האנרגיה של גאיה מדברת בדרכים רבות מאוד

דבר זה לוקח ". כוח החיים של הפלנטה"היא הייתה מוגדרת כ, אם הייתם שואלים את גאיה מהי

לכן התפיסה של . ובכלל זה את הדברים שלדעתכם אינם חיים, בחשבון את כל הדברים החיים

ברצוני לדבר באופן ספציפי על המערכת של , אבל הערב. אשה של גאיה היא ענקית וגדולה מאודהאק

אנו מדברים על שיתוף הפעולה של . ביחס למערכת היחסים לכדור הארץ" האקאשה של בני האדם"

אפילו תכלית , ושביסודו של דבר הכל סובב סביב האדם, גאיה עם ההתנסות הרוחנית של האדם

  .הפלנטה

  

נאמר שקיימת מערכת שעוקבת אחר מי שנמצא על , ם נתחיל בהתחלה ונעניק הגדרות פשוטותא

ויש לכך , אבל גאיה זקוקה. ואתם צודקים, תחשבו אולי שהרוח לא זקוקה כלל למערכת. כדור הארץ

משום שכל נשמת אדם שמגיעה למקום זה המכונה כדור הארץ מחוללת שינוי כאנרגיה . סיבה

, גאיה יוצרת רישום, כאשר נשמה מגיעה, לכן.  למעשה את כוח החיים של גאיהשמשנה, ייחודית

  .הנה אפוא הפרטים. ויותר

  

        מערת הבריאהמערת הבריאהמערת הבריאהמערת הבריאה

  

-קיימת מערה גדולה בין, עמוק בתוך כדור הארץ. פעמים רבות דיברתי על תפיסה אותה אציג שוב

אבל , ות כדור הארץממדיות שמחברות אותה למציא-יש לה תכונות תלת. ממדית שלעולם לא תתגלה

לכן . ספרתי-כיוון שאתם תופסים רק מציאות בממד חד, קשה להסביר זאת לכם. ממדית-היא גם רב

הדבר דומה למצב שבו אני אדבר אליכם . אבל ההסברים שלי לא יובנו, אוכל להסביר ולהסביר

ת מבולבלו, שבה המילים הפוכות, בשפתכם ולפתע אחליף לשפה שאותה לא שמעתם מעודכם

אך השפה המוזרה עצמה תצרום , לא רק שלא תבינו את המסר. ליניארי-ומאורגנות כולן באופן לא

את המידע כמיטב , לכל הפחות, אבל אתן.  קאוטיים–ממדיים -כך נראים לכם הדברים הרב. לאוזניכם

  ".איך"אם לא את ה, "מה"כדי שתוכלו לדעת את ה, יכולתי

  

זאת . כלאיים ממדי-יזיים היחידים על כדור הארץ שהוא בןמערת הבריאה היא אחד מהמקומות הפ

ואין זה , ממדיות שהייתם יכולים לראות ולהבין אילו היו גלויות לעיניכם-יש לה תכונות תלת, אומרת

ממדי נמצא תיעוד של מי -בתוך אותו מקום רב.  משום שהיא לעולם לא תתגלה או תמצא–כך 

  ".המערת הבריא"היא מכונה , שוב. שהייתם
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כאשר . אפילו לפני תעלת הלידה, זהו המקום הראשון שבו אתם מבקרים, כאשר אתם מגיעים לפלנטה

, אי לכך. זה המקום האחרון שבו אתם מבקרים לפני שאתם חוזרים הביתה, אתם עוזבים את הפלנטה

  כל החיים שהאנושות חייתה ומהות ליבת הנשמה עצמה–מקום זה הוא מאגר של תיעוד האנושות 

  .זהו התיעוד האקאשי. הנה מידע נוסף על אופן פעולתה. של זהות כל אחד מכם

  

אין זה השם ? מהו השם הרוחני שלכם. ניקח אתכם לדוגמה. כל נשמה במערת הבריאה היא ייחודית

שם אנרגטי זה הוא בחלקו שם האלוהים והוא מתועד במערת . אלא אנרגיה, יקירים, שאתם מבטאים

הוא שזוכר את , תוכלו לומר, המבנה הקריסטלי. כפס על מבנה קריסטלי, ריהבריאה באופן מטפו

כיוון (ממתין לכם מבנה קריסטלי , כאשר אתם מגיעים לפלנטה, לכן. הרטט של מי שהייתם

. שאתם כאן" יודעות"גאיה והמערכת כולה , בעודכם חיים על כדור הארץ). שפוטנציאל הגעתכם ידוע

אתם מבקרים שוב במערה ומעצימים , כאשר אתם עוזבים.  הצעיףאז אתם עוברים לצד האחר של

אבל המבנה , אז אתם עוזבים את כדור הארץ. מבנה קריסטלי זה עם האנרגיה של כל אשר עשיתם

  .נשאר, שלכם" המידע"הקריסטלי עם 

  

. ואתם עומדים לחיות חיים נוספים ולשאת שם ארצי נוסף, נניח שאתם חוזרים לכדור הארץ, כעת

אבל , זו אותה נשמה, שימו לב. עוד פס נוסף למבנה הקריסטלי, ני שאתם עוברים בתעלת הלידהלפ

המערה יודעת שאתם תחזרו ותפעילו או , בעודה מתפתחת על הפלנטה. כעת יש לה פס מספר שתיים

לא עבור כל , יש לכם מבנה קריסטלי עבור כל נשמה, אי לכך. תעוררו את הפס בכל פעם שאתם שבים

תוכלו אולי להבין אפוא שיש הרבה פחות ! לכמה מהנשמות המיוצגות יש אלפי פסים. ת חייםתקופ

  .לא לכל תקופת חיים, אחד לכל נשמה. תיעודי נשמה קריסטליים שכאלה מכפי שחשבתם

  

. זה מי שאתם. יש נשמות עתיקות בחדר ושקוראות את החומר הזה: עכשיו ברצוני לומר לכם משהו

אלא כדי להיות , שהגיעו למקום הזה לא בהכרח בגלל התוכנית, ם מהאנשים שכאןאפילו אחד או שניי

אינכם צריכים לדעת דברים רוחניים כדי להיות נשמה . גם הם נשמות עתיקות, עם מישהו אחר

. כיוון שזוהי בחירתם החופשית, רבים צועדים על כדור הארץ ולעולם לא יתעוררו למי שהם. עתיקה

י האדם שמגיעים לעתים קרובות לפגישות מסוג זה הם אלה שחשים בקריאה אבל העובדה היא שבנ

אלה הם האנשים . סופו של עידן אחד ותחילתו של אחר, להיות חלק מהשינוי המתחולל על הפלנטה

  . שעיניהם קוראות מילים אלה עכשיו

  

        התפקודים המסתוריים של המערההתפקודים המסתוריים של המערההתפקודים המסתוריים של המערההתפקודים המסתוריים של המערה

  

כעת . זהו החלק הפיזי. מצא כאן ומי שהיה כאןמערת הבריאה הפכה אפוא לתיעוד של גאיה של מי שנ

המערה היא סטטית בממד : הקשיבו. ממדי שהוא מבלבל עבור בן האדם-אספר לכם על החלק הבין

אף פעם לא מתווספים או נלקחים קריסטלים בממד , זאת אומרת; ממדיות-השלישי אך דינמית ברב

 אדם פוטנציאלי שיחיה אי פעם על משמעות הדבר היא שקיים מבנה קריסטלי עבור כל. השלישי

הרוח . זה נשמע כמו גורל ידוע מראש. זה לא הגיוני, לא, אה: "עכשיו אתם עשויים לומר. הפלנטה
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המערה מתוכננת , במקום זאת. אבל זה אינו גורל ידוע מראש, איננו יודעים, לא" ?יודעת מי מגיע

ולא בתכונות , ת עוסקת בפוטנציאליםאנרגיה קוונטי. מראש בדרך קוונטית להיות שלמה בכל רגע

אבל , המערה משתנה באופן קוונטי, ככל שהדברים משתנים על הפלנטה, לכן]. מוחלטות[אמפיריות 

איני יכול להסביר לכם זאת חוץ מאשר לומר . ספירת המבנה הקריסטלי אינה משתנה. לא באופן פיזי

, היא מחוברת לעבר. את כל האנושותהיא מכילה תמיד . המערה תמיד שלמה. שזהו אירוע קוונטי

  .להווה ולעתיד

  

מקיימים אינטראקציה עם "הדבר המבלבל ביותר עבורכם הוא שמשמעות הדבר היא שאתם למעשה 

ממדי שלכם -והשכל התלת, איני יכול להסביר לכם זאת טוב יותר מכך, שוב". אלה שאינם כאן עדיין

  :הבאיםאבל דעו את הדברים . אינו מוכן לצאת למסע זה

  

  .המערה שלמה

  

  .היא מקודשת

  

  .היא חתומה לעד

  

  .קריסטלי הנשמה זוכרים את תקופות החיים שלכם ואת האנרגיה של תקופות החיים שלכם

  

  .אנרגיות הנשמה שבתוך הקריסטלים מקיימות אינטראקציה זו עם זו

  

  .גם את של גאיה, ואי לכך, תקופות החיים שחייתם משנות את האנרגיה של המערה

  

  .ממדית בתוך גאיה-משום שהמערה שוכנת בין, גאיה נמצאת שם

  

של תקופות החיים הרבות שלהן ושל האנרגיה , המערה הזאת הופכת לתיעוד של נשמות, לסיכום, לכן

כל אנרגיית , כל מה שאתם עושים על הפלנטה. כיוון שזה לב המסר, עכשיו הקשיבו לי. שהן בראו

תיעוד אותה אנרגיית חיים . מעורה אל תוך חומרי הקריסטל הללו, רטט שאתם בוראים על הפלנטה

  .  לנצח–נשאר על הפלנטה יחד עם הרטט המתלווה בתוך אותו קריסטל 

  

        ''''ורגורגורגורג''''מרי וגמרי וגמרי וגמרי וג

  

זה . את הולכת אל המערה, כאשר את עוברת לצד האחר, מרי. אדבר אליך. נניח שאתם מרי הערב

 ובשל –את היית שם בעבר , מרי, אה. יית שם בעברה, נשמה עתיקה, מרי. מסע ארצי בן שלושה ימים

את . ואת זוכרת מה המשמעות, את יודעת לאן את הולכת! את זוכרת אותה. את הולכת בשמחה, כך

, ממדי-מחדש בין-פי שיכול להיות ערפל זמני של חיבור-על-משום שאף, אין כאב במוות. הולכת הביתה
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. שכולנו נאחוז בידך ושאת תרגישי בכך, מרי, נת לךזו ההבטחה הנית! את זוכרת את תחושת השמחה

אלא מסע לאנרגיה שאת זוכרת ברגע , "סוף"אין . לא סופה, מות בן האנוש הוא מעבר של אנרגיה

  .שאת נושמת את נשימתך האחרונה

  

. מרי העצימה את הרטט של הפלנטה הזאת בעצם נוכחותה והליכתה על אדמתה. מרי היא מרפאה

מרי נמצאת בקשר עם העצמי הגבוה . כיוון שגאיה יודעת מי היא, את צעדיה של מריכדור הארץ זוכר 

  .וכעת היא עוזבת, מרי בראה שער קטן בכל מקום בו הלכה, עקב כך. שלה

  

כיוון שהיא הייתה נוכחות , הם כה עצובים לראותה בלכתה. צער רב... יש התכנסות של אנשים

מרי הולכת : הנה האמת המטפיזית, ובכן. ויש דמעות ואבלהם בוכים . אם נפלאה ואדם אוהב, נהדרת

מעורה אל תוך מבנה של קריסטל , והשער שבראה כבן אדם, למערת הבריאה וכל שאי פעם עשתה

האם הנפלאה והאדם , הנוכחות הנהדרת! שער זה נשאר אז משום שמרי הייתה כאן. הנשמה שלה

, באמצעות התהליך של מערת הבריאה, יה עצמההיא מעורה אל תוך גא! האוהב אינם הולכים לאיבוד

היא הופכת לחלק מתודעת ! היא לעולם אינה נעלמת. ואותה אנרגיה של זיכרון לעולם אינה נעלמת

  .כוח החיים של כדור הארץ מאז ועד עולם

  

  .'ורג'אז היא חוזרת כג

  

  ]צחוק[

  

הוא לוקח את , מגיע' ורג'גכאשר ? מוכנים. כיוון שהנה התהליך האמיתי ויופי המערכת, אל תצחקו

לשני מתוך , הולכים לאזור הבא של ההוראה האקאשית' ורג'גם מרי וגם ג, אז! התיעוד של מרי

  .המערכת ממשיכה לפעול. ארבעה חלקים שאנו מלמדים היום

  

        א שלכםא שלכםא שלכםא שלכם""""האקאשה שבתוך הדנהאקאשה שבתוך הדנהאקאשה שבתוך הדנהאקאשה שבתוך הדנ

  

א בעת "כל מה שמיוצג בקריסטל של מערת הבריאה ביחס לליבת הנשמה שלכם מועבר אל הדנ

זאת משום שהתיעוד האקאשי . לכן אתם הולכים לשם. אתם מעבירים זאת במערת הבריאה. הלידה

כפי . א שלכם"נמצא בתוך הדנ, כל שאי פעם עשיתם, כל תקופות החיים שלכם, האישי שלכם

ידי מיליארדי -והוא מיוצג על, ממדית-תיעוד אקאשי זה שוכן בכל סליל כפול בדרך רב, שהזכרנו בעבר

-המדע מביט בו בעיניים תלת! א שהמדע רואה כזבל"חומרים הכימיים שבתשעים אחוזים של הדנה

אך הכל שם ! ממדי לגמרי-הוא אכן רב. ממדיות והוא נראה מורכב ביותר וללא כל סימטריה או סדר

  ?אבל אולי לא הבנתם את מלוא המשמעויות. סיפרנו לכם על כך בעבר. במסגרת מערכת יפהפייה

  

. נמצא שם' ורג'אבל רק הגוף של ג, א שלכם"ואת מרי בתוך הדנ' ורג'כעת יש לכם את ג', ורג'ג. חשבו

כל . אתן לכם את התשובה? א שלו"עומד לעשות עם תקופת החיים של מרי שבתוך הדנ' ורג'מה ג, אז
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ל המתגלמת פשוט באופן שונה ע, הם אותה נשמה' ורג'זכרו שמרי וג. 'ורג'שמרי למדה נגיש עתה לג

כיוון שהוא מייצג , גם העצמי הגבוה הוא אותו עצמי גבוה: היופי של המערכת הוא זה. גאיה בזמן הזה

. א שלו"זה בתוך הדנ! לא חייב ללמוד שוב את מה שמרי למדה' ורג'ג, לכן. אנרגיית ליבה של הנשמה

לה וברמה שכלל לא אכפת , המסע הרוחני של מרי נמצא שם. אפילו האם הרחומה נמצאת שם

  .ידי המסע של נשמה אנושית על כדור הארץ-נבראה על, אהבת האלוהים מצויה שם, המגדר

  

 ואתם לומדים –הגעתם לחיים האלה ואתם יושבים בכיסא ושומעים וקוראים את המסר . הקשיבו לי

אולי כל זה ? כך לדעת-אולי אתם חושבים שיש עקומת למידה חדה ושיש הרבה כל. דברים רוחניים

, נשמות עתיקות, הניחו לי לומר לכם? תם המומים מכל המידע והתחושות המתלוות אליווא, חדש

  !את תזכרי את זה, נשמה עתיקה, אם תתני רשות. שאתם רק מתעוררים למשהו שכבר ידעתם

  

משמעות הדבר היא שחכמת האבות הקדומים ? ומה אם אתם נשמה עתיקה מאוד על הפלנטה הזאת

אתם , משמעות הדבר שעם כל דף שאתם קוראים בספר של קריון. הא שלכם ברגע ז"נמצאת בדנ

  ".  אבל נחמד לראות זאת בכתב. אין כאן שום דבר חדש. זה נכון. אני זוכר את זה: "יכולים לומר

  

  ]חיוך של קריון[

  

מערת הבריאה היא תיעוד של ) 1. (הבה נבחן את שתי התכונות הראשונות של האקאשה של האנושות

, לכן. האנרגיה נשארת אפוא על כדור הארץ ומסייעת לרטט של הפלנטה להשתנות. לךמי שבא והו

א של כל אדם מכיל את התיעוד "הדנ) 2. (תקופות החיים האנושיות משנות את הרטט של הפלנטה

להפוך מודע ] הביטוי האנושי על כדור הארץ[האינדיבידואלי של נשמה אחת ומסייע לגלגול הבא 

  .רתואם זוהי בחי, יותר

  

היא נמצאת . המערה נמצאת בתוך גאיה. זה קשור לגאיה: בחנו את התכונה הראשונה של שיעור זה

האדמה אוהבת . מי אתם" האדמה יודעת. "עמוק בתוך האדמה והיא מייצגת מבני קריסטל רבים

 –אפילו חקר הסלעים והאדמה , בעלי חיים,  טבע–אלה מכם שעוסקים בדברים ארציים . אתכם

, האינטליגנציה! אתם יכולים לחוש בכך, כאשר אתם הולכים במקומות מסוימים.  לחוש בכךיכולים

. אני מכירה אתכם: "יש התמזגות של אנרגיה שעוטפת אתכם ואומרת. מדברת אליכם, שהיא גאיה

משום שמה שאתם עושים כאן , בני אדם, אה". הולם שתצעדו על פני האדמה. אתם שייכים לכאן

כמה מכם צעדו אי פעם בחורש לבד ? האם אינכם יכולים לחוש בכך. דבר את היקוםישנה בסופו של 

  !זה אמיתי? וחשו בחברתם של העצים

  

        בעלי חייםבעלי חייםבעלי חייםבעלי חיים

  

אני מדבר על בעלי החיים היקרים כל הזמן וכיצד הם כאן כדי לשרת את האנושות וכיצד הם עושים 

רבים לא אוהבים . כאן כדי להיאכלדיברתי על האופן שבו כמה מהם נמצאים . זאת באופן כה מוחלט
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הם חייבים להיות חלק משרשרת . אבל הבינו שקולקטיבית בעלי החיים מבינים זאת, לשמוע את זה

. כיוון שלאנושות אין את היכולת לגדל דברים במהירות מספקת ולהפיץ את המזון, המזון האנושית

זוהי !" לעולם לא אוכל אותם: "רהצמחוניים שביניכם עשויים לומ? אתם מבינים, לכן זהו שירות

כיוון שבזמן , אבל אינה נכונה להישרדות המין האנושי, היא הולמת ונכונה. בחירה למען בריאותכם

  .בני האדם זקוקים לבעלי החיים למען הזנתם והישרדותם, הזה

  

רבים אנשים . ידי האדם-אז בואו נסטה לרגע ונעניק לכם מידע בעל ערך לגבי אכילת בעלי חיים על

זה מוזר מדי . אבל אינם מבינים אף פעם שבעל החיים ידע זאת כשהגיע, צריכים לאכול אותם

הדבר ידוע לאלה שמכירים את רוחות בעלי החיים ויכולים לראות את ההולמות והקדושה ? בשבילכם

כיצד אתם מתייחסים : בני אדם יקרים, אבל הנה השאלה. גם אנשי קדם ידעו זאת היטב. שבכך

כיצד אתם מתייחסים אליהם לפני שהם הופכים למזון , באמצעות איזו תכלית על הפלנטה? םאליה

. הרשו לי לתת לכם תכונה של אמת? נכון, זו שאלה קשה? כיצד אנשי קדם התייחסו אליהם? שלכם

, קריון"? כך הם יזינו טוב יותר את גופכם, האם אתם יודעים שככל שתתייחסו אליהם טוב יותר

אם , הקשיבו? אז מי, אם לא אני, יקירים". אנחנו לא רוצים לחשוב על זה.  תדבר ככהאל, בבקשה

בעלי החיים הללו מוכנים לבוא ולהיות חלק כה דגול מכוח החיים של הפלנטה ולעזור לה לרטוט 

האם הם לא , ידי כך שהם מחזיקים אתכם בחיים כדי שתוכלו לקבל החלטות-על, ברטט גבוה יותר

. התוצאה הסופית תהיה תרומה טובה בהרבה לבריאותכם? ולנוחות שעה שהם גדליםזכאים לכבוד 

הניחו למדענים להוביל את הדרך ולעשות כמה מחקרים השוואתיים כדי להראות שערכי התזונה 

אנשי קדם ידעו זאת וכיבדו . עולים דרמטית כאשר בעל החיים זוכה בכבוד במשך תקופת חייו הקצרה

  .שהוא הפך חלק מכוח החיים שלהםאת בעל החיים לפני 

  

כמה מהם נמצאים כאן כדי לאהוב . הם כאן כדי לתמוך באנושות. אין מערת בריאה לבעלי החיים

 שירות –הם כאן כדי לאהוב אתכם . אנו מדברים על חיות המחמד שלכם. אתכם ואתם יודעים זאת

 רואים את הנשמה העתיקה הם. אתם מביטים בעיניהם והם מביטים חזרה. גדול נוסף לבני האדם

לפעמים נשבר ? נכון, אבל הם לא חיים הרבה זמן. הם מכירים את המערכת? האם ידעתם זאת, שבכם

יש להם יכולת ! הם יכולים לשוב ולהתגלגל, כן? אבל החדשות הטובות. הלב כאשר הם עוזבים

 בחדר מודעים אני לא יודע כמה אנשים יקרים! להחליט להיות אתכם ולהמשיך בסיפור האהבה

למערכת הזאת ואני רוצה שהשותף שלי יפתח זאת באופן ברור יותר כדי שאלה שאוהבים בעלי חיים 

, הם יכולים להמשיך בסיפור האהבה אם הם רוצים, כאשר בעל החיים האהוב שלהם מת. ידעו זאת

ישהו יש מ. השבתה והמשך מה שהיה להם, ידי חיפוש במקום הנכון ומציאת הנשמה החוזרת-על

  !קיימת מערכת שמאפשרת לנשמות הליבה שלהם לחזור. בחדר ומישהו שקורא שצריך לשמוע את זה

  

אין . אבל הם לא נמצאים במערת הבריאה, גם כן, לבעלי חיים רבים יש נשמה, בדרך מסוימת, לכן

שהיא תודעה שיכולה להעצים את עצמה , להם את המערכת העמוקה של שינוי פלנטרי שיש לכם

כיוון , בן האדם הוא הישות היחידה על כדור הארץ שיכול לעשות זאת. עות בחירה חופשיתבאמצ
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בערך לפני , באופן הולם ובאהבה, היא הושתלה שם. א שלו"שלבן האדם יש אלוהות בתוך הדנ

  .ידי ישויות ממערכת כוכבים אחרת- שנים על100,000

  

הפלנטה הזאת קיבלו את הזרעים הרוחניים בני האדם על , בכל ההולמות. סיפרנו לכם כל זאת בעבר

לא היו , לא היו מלחמות. בדרך מושלמת, בדרך אלוהית, בדרך הולמת, שלהם מהפליאדים בדרך נהדרת

הם האחים והאחיות שלכם וחלק מהם קיים . ואותן נשמות כוכב יפהפיות עדיין נמצאות כאן, קנוניות

. אבל חלקכם מרגישים בכך. הסביר זאת עוד גם כןאיני יכול ל. אתם נמצאים עמם במצב קוונטי. בכם

זהו סיפור , במקום זאת. מוזר או מפחיד, וזה לא בלתי הולם, זה יפהפה. חלקכם יכולים לראות זאת

חפשו אחר . הבריאה האמיתי על הפלנטה ויכול להימצא בכתבי הילידים בכל רחבי הפלנטה

  .התייחסות לשבע האחיות ולסיפורים על בריאה

  

ואמרנו לכם בתקשורים רבים כיצד , נשמות עתיקות, א שלכם שוצף כל שאי פעם הייתם"הדנבתוך 

אלא היכולת להתחבר לכמה מהתכונות , גישה זו אינה רק מידע רוחני. אתם יכולים לקבל גישה לשם

למידע , לכן. א שלכם"מהות האנרגיה של מי שהייתם נמצאת בתוך הדנ. האנושיות שהיו לכם בעבר

הכל נמצא בתוך אותו מבנה , זיכרו. זה יש את היכולת לתקשר עם תרשים תאי הגזע שלכםהאקאשי ה

, אי לכך. האם אתם מבינים זאת! את הגנים שלכם, סליל כפול שמכיל את החלק המקודד בחלבון

זוהי מערכת . א שלכם הוא מערכת גדולה הרבה יותר מכפי שכל סמכות רפואית סברה אי פעם"הדנ

הדבר מסביר הפוגה ספונטנית . לה את היכולת לשנות את עצמה בכל זמן נתוןממדית שיש -בין

ולוקח אז את האנרגיה , הפוגה ספונטנית מתרחשת כאשר האדם מחליט שדי לו במחלה). ברפואה(

אנשים רבים נפטרו בכוחות עצמם מהמחלות הקשות . מחיים קודמים בהם לא סבל מאותה מחלה

המחלה האיומה .  הפוגה ספונטנית–היו נקיים וללא כל סימן ממנה לפתע הם . ביותר הידועות לאדם

  .זה נס מבפנים. אין זה נס משמיים, יקירים, אומר לכם. פשוט נעלמת

  

         השלישית מתוך הרביעית השלישית מתוך הרביעית השלישית מתוך הרביעית השלישית מתוך הרביעית––––רשת הקריסטל רשת הקריסטל רשת הקריסטל רשת הקריסטל 

  

, קיימת רשת של הולמות שמופעלת באנרגיה הזאת היום. הרשו לי לספר לכם על התכונה השלישית

ומשמעות הדבר היא שהיא רוחנית מטבעה , זוהי רשת אזוטרית. ופעלה בעברכפי שמעולם לא ה

". רשת הקריסטל"היא מכונה . יש לה שם שאמור להסביר מה היא עושה. ושאינכם יכולים לראותה

קריסטל הוא השם שניתן לה כדי שתוכלו להבין שזוהי תכונת אחסון של גאיה והיא מאחסנת מידע 

  . אחסון מידע–מערת הבריאה ביחס לתכלית של מבנה הקריסטל היא דומה ל. על כוח החיים

  

היא רשת של ) הפלנטה(רשת הקריסטל של גאיה . ל לטובת בהירות"אז בואו נעדן את ההגדרה הנ

את האנרגיה , ומאחסנת את אנרגיית כוח החיים של האנושות) רוחנית(כדור הארץ והיא אזוטרית 

האנרגיה של . ערה היא תיעוד של מי שאתם ומה שעשיתםהמ. זה שונה ממערת הבריאה, כעת. שלכם

, הופכת לחלק מכדור הארץ, נכנסת אל תוך המערה) תהיה אשר תהיה(התרומה שלכם לכדור הארץ 
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! דמיינו אותה עוטפת את כדור הארץ; אולם רשת הקריסטל נמצאת מעל כדור הארץ. ונשארת שם

  .היא שםאבל , אינכם יכולים לראותה. רשת זו נמצאת מבחוץ

  

. אבל המיקום שלה הוא ספציפי, רשת קריסטל זו מכילה גם כן חותמות של האנרגיה שלכם, כעת

אתם יכולים , כאשר אתם נוסעים לחלק של אירופה: הדוגמה הטובה ביותר שאוכל לתת לכם היא זו

ת קשה לנקות א. כמה מכם מתקשים למדוט שם. יש רובדים ורובדים של מלחמה. לחוש מה אירע שם

רשת הקריסטל מכילה את כל שאי פעם אירע והיכן ? בשל מה שאירע על האדמה, נכון, האדמה

ולכן זוהי רשת אחסון של האנרגיה האנושית שהיא ספציפית מבחינת ? אתם מבינים. שהדבר אירע

של התודעה , היא עוטפת את גאיה כמו שמיכה של אנרגיה. בהחלט? האם היא חלק מגאיה. המיקום

  .האנושית

  

האם שמתם לב שכאשר אתם נוסעים לחלקים מסוימים של הפלנטה שבהם כמעט דבר לא קרה 

אני ? מקום זה נקי וטהור ואתם יכולים למדוט שם טוב יותר, שהוא משמעותי להיסטוריה האנושית

האם אתם חושבים שיש לכך השפעה על המקום ממנו הגיעו האנשים . רוצה לשאול אתכם משהו

.  השנים האחרונות30 עד 25ראו מהיכן הגיעו כל המתקשרים של ? החדשה הזאתהרוחניים באנרגיה 

רבים מהחלקים המערביים של ארצות [הם הגיעו מארצות טהורות שלא חוו מעולם מלחמות עיקריות 

הסיבה היא שקל יותר לבן האדם להתייחס למהות טהורה . בחנו זאת? האם חשבתם על כך]. הברית

 החיבור עם כדור –החיבור עם גאיה קיים . הנה זה, שוב. בור רוחני חזק יותרהדבר יוצר חי. של גאיה

יבוא יום . מערכת מדידה של רטט, כיוון שגאיה היא חלק ממערכת מדידה? מדוע כדור הארץ. הארץ

. ידי מה שבני האדם עושים- תכונות שנבראות על–שבו תכונות הרטט של כדור הארץ ימדדו 

ובוראת קצב רטט שאותו הרוח , אנושית נמצאת על ובתוך הפלנטה הזאתכל החוויה ה, קולקטיבית

  . זוהי רשת הקריסטל. יכולה למדוד

  

זה תקשור . תכונות להן לא ציפיתם, לפני זמן מה סיפרנו לכם על התכונות של רשת הקריסטל הזאת

ילו יותר את אתם יכולים לקרוא ולהבין אפ]. יניה המערבית'וירג, ברקלי ספרינגס[שניתן לאחרונה 

רשת הקריסטל מכילה חותם קוונטי כה . הוא אפילו הסביר את רוחות הרפאים. האנרגיה שהיא מכילה

החותם של מה שהם עשו שב ומתנגן כמו , פי שבני האדם עזבו-על-שאף, חזק באזורים מסוימים

ני האדם עד כדי כך חזקה היא ההשפעה של ב.* לכו ומצאו את המידע הזה אם אתם מעונינים. קלטת

  .על גאיה

  

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

  

יש שלושה מקומות שבהם האנרגיה האנושית שלכם ? נכון, מעניין. הנה אתם אפוא עם המידע הזה

,  היא שומרת תיעוד של מי שאתם כאשר אתם באים והולכים–מערת הבריאה ) 1. (קיימת בו זמנית

זוהי המערכת . םומערה את התנסות תקופת החיים שלכם אל הרטט של הפלנטה גם לאחר שעזבת

א שבגוף "הדנ) 2. (ממדית שלוכדת את ההתנסות האנושית עבור גאיה והיא נשארת עם גאיה-הרב
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כיוון שכל שאי פעם הייתם הוא מידע ואנרגיה , האנושי עוזר לכם שעה שאתם חיים כל תקופת חיים

. לן נגישותכו. שם אם חייתם אלפים, כל אלפי תקופות החיים נמצאות. שמאוחסנים בסליל הכפול

נשאר אתכם ,  זאת אומרת–כיוון שהוא מצטבר , מה רוחני-לעולם אינכם צריכים לשוב וללמוד דבר

, כל שעליכם לעשות הוא לפתוח את מיכל רוחני זה של כוונה לזכור. מתקופת חיים לתקופת חיים

אם ה. אתם כולכם אבות אבותיכם. הדבר אמור לומר לכם משהו. והחוצה תצא חכמת אנשי קדם

שזוכרת כל ,  רשת רוחנית שעוטפת את פני השטח של הפלנטה–רשת הקריסטל ) 3(? חשבתם על כך

, 2012רשת זו גם מופעלת מחדש בעת שאתם קרבים לשנת . דבר שבני האדם עשו והיכן הם עשו זאת

מה שאתם עושים בזמן אמיתי מועבר לגאיה , זאת אומרת. משום שהיא הופכת קוונטית יותר

משמעות הדבר היא שהאנרגיה של האנושות משפיעה על רמת . רשת הזאת בזמן אמיתיבאמצעות ה

הרטט של הפלנטה בזמן ממשי במקום להמתין ולקבל את האנרגיה רק לאחר שאתם עוברים במערת 

  .דבר זה גם יוצר אצלכם את התחושה שהזמן מהיר יותר. הבריאה

  

מה הדבר הראשון שהם עשו . את חוכמתםראו . משום שהם ידעו משהו, בחנו את אנשי קדם לרגע

הם ידעו אינטואיטיבית שאבות ! הם כיבדו את אבות אבותיהם? כאשר הם החלו בטקס רוחני

הם תמיד , לפני שהם קיבלו החלטות. הם היו תמיד ראשונים בסדר מתן הכבוד. אבותיהם עדיין עמם

משום , הם תמיד ידעו, אקאשההילידים ידעו כיצד לכרות את ה. פנו אל האבות וביקשו מהם חכמה

הם גם הכירו את גאיה . הם ידעו שהוא מצוי בתוכם. שהם הבינו שמעגל החיים מכיל מידע נגיש

אם תלמדו , יקירים, אה.  שותף בחיי הנשמה שלהם–והחשיבו את כדור הארץ כשותף בעל כוח חיים 

  .הם ידעו, נטואיטיביתאי. הם ידעו. אתם תגלו את כל שסיפרתי לכם היום, את דרכי אנשי קדם

  

        מערכת הגיבוי חיהמערכת הגיבוי חיהמערכת הגיבוי חיהמערכת הגיבוי חיה

  

. נתנו לכם מידע אותו נשלים כעת, לפני שנים רבות. הנה דבר שדיברנו עליו רק פעמים בעבר, לבסוף

אבל שלוש המערכות שתיארתי באוזניכם זה עתה קשורות , אולי תתקשו להבין את הדברים הבאים

כיוון שהוא מייצג התפתחות , רכת של גאיהא האנושי הוא חלק מהמע"אפילו הדנ. לגאיה בעיקרן

מונח שאינו , אולם קיימת מערכת גיבוי לכל זה. מעפר כדור הארץ, ביולוגית של האנושות על הפלנטה

במקרה שתאבדו את , כיוון שהגיבוי שלכם הוא משהו ליניארי–שאתם מכירים " הגיבוי"תואם לסוג 

המידע של . ייעת למערכות האחרות כל הזמןזו היא מערכת שמס" גיבוי"מערכת . המידע הראשון

, כך צריך להיות. שלוש מערכות אקאשיות משולבות אלה מאוחסן בתוך יונק חי על הפלנטה הזאת

הוא מחבר אתכם לשאר החיים שעל כדור , משום שזהו הרובד הסופי והוא מחבר אתכם לא רק לגאיה

  .  של כדור הארץהמערכת מאוחסנת בלווייתנים. הארץ בדרך משמעותית ביותר

  

 דולפין הוא –שאלו ביולוג , דרך אגב? נכון, אתם אוהבים אותם. בואו נדבר לרגע על הלווייתנים

האם אתם יודעים ? נכון, אתם אוהבים את הדולפינים? האם ידעתם זאת. רק קטן יותר, לווייתן

ידי כל המדינות על -ידי אמנות שנחתמו כמעט על-שהלווייתן הוא היונק היחיד על הפלנטה שמוגן על

קיימת רמה אינטואיטיבית ! איזה צירוף מקרים? אפילו מדינות שלא גובלות באוקיינוס, כדור הארץ
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שיודעת שאינכם , אין זה משנה היכן הם, ואין זה משנה מהי מערכת הממשל שלהם, בכל האנושות

. הם מחזיקים ברשומות. יכולים לחסל את הלווייתנים פן תשנו את איזון כוח החיים של כדור הארץ

הם מכילים את . הם יונקים כמותכם. הם מתחת למים; הלווייתנים נמצאים בתוך גאיה. זה המעגל

מי , המים של כדור הארץ עצמם זוהרים גם הם בכל שעשיתם. המעגל האקאשי הושלם. המידע

  .שהייתם ומי שאולי תהיו

  

. היא עוסקת בכם: ה היא עוסקתראו במ? האם אתם מבינים את המשמעות העמוקה של המערכת

, לכבד אתכם, מדוע שכדור הארץ יתוכנן באופן כה חכם כדי לעקוב אחריכם ולתעד אתכם. כולה

אלמלא הייתם חלק , מדוע שכך יהיה אלמלא הייתם חשובים? לדעת מי אתם ואת השם הרוחני שלכם

לא אהיה היחיד . כתזו המער. חשבו על זה. אלמלא הייתם קשורים לעתיד היקום, מתוכנית על

שיאמרו לכם את אותו , יש אחרים שמעולם לא שמעו את המילים הללו. שיתקשר מידע זה עבורכם

והיא תאמר לכם את אותו , אתם יכולים אפילו לשאול את גאיה, אם תהיה לכם הזדמנות. הדבר

  . הדבר

  

 אני מעניק לכם .גאיה קיימת למען בני האדם המקודשים שנמצאים על הפלנטה הזאת כדי ללמוד

. כדור הארץ מכיר אתכם, בכל מקום שבו אתם צועדים. אני רוצה שתחשבו על משהו. אהבה זו היום

כדי . כדי שתוכלו להמשיך להרגיש אהובים ויקרים? מדוע אני נותן לכם מידע זה היום! איזו מערכת

דברים כה רבים עבורכם יש כאן . אם תרצו בה, ידיים בין הרוח וביניכם וגאיה-שתדעו שקיימת אחיזת

. אולי היה עליכם לשמוע זאת היום. יש תכלית להימצאותכן כאן, נשמות עתיקות. אם תרצו בהם

  אתם מאסטר, אתם יקרים, אתם חשובים

  

  

. אל תחליטו מה אמור לקרות. היו שמחים בתהליך. חיו הרבה זמן. כעת לכו ותבעו זאת לעצמכם. ים

עשות הוא לחשוב שאתם יודעים מראש מה אלוהים מתכנן הדבר הגרוע ביותר שאתם יכולים ל

היו שמחים בכל , הירגעו, במקום זה. עבורכם בהתבסס על מה שאתם חושבים שמתרחש עכשיו

  .והתאהבו בעצמכם, הדברים

  

  .עזבו מקום זה שונים מכפי שבאתם

  

  . ומסיבה טובה–מאהב האנושות , אני הנני קריון

  

  .וכך הוא

  

  קריון
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        אנושיאנושיאנושיאנושיהתכנון ההתכנון ההתכנון ההתכנון ה

  תקשור מאת קריון

  באמצעות לי קרול

  ילה'צ, סנטיאגו

  2010,  באוקטובר18

  

  

והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף ] ] ] ] ידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריון----עלעלעלעל[[[[תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש תקשור זה תוקשר מחדש , , , , כדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקורא

התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס , , , , לעתים קרובותלעתים קרובותלעתים קרובותלעתים קרובות. . . . יותריותריותריותר

, , , , ילה באוקטוברילה באוקטוברילה באוקטוברילה באוקטובר''''צצצצ, , , , הנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן בסנטיאגוהנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן בסנטיאגוהנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן בסנטיאגוהנה אפוא להנאתכם מסר מורחב זה שניתן בסנטיאגו. . . . ל לחשוףל לחשוףל לחשוףל לחשוףפשוט אינו יכופשוט אינו יכופשוט אינו יכופשוט אינו יכו

2010201020102010....        

  

  .אני קריון מהשירות המגנטי, ברכות יקירים

  

? מהי הגישה שלכם. האלוהים" רוח"יש שקוראים לזה האנרגיה של ? מה אתם חושבים על אלוהים

  ?מה הייתם אומרים, "ספרו לי על אלוהים: "אם ילד יאמר לכם

  

. משום שרצינו שתהיו מודעים לאלוהים אישי, סיפרנו לכם על המאפיינים של הרוח, כל השנים הללו

אנו עומדים להציב אתכם במקום . אך נעשה זאת באופן שונה במקצת, כעת ברצוננו לעשות זאת שוב

האם אפשרי שקיים ? האם זה אפשרי שאלוהים יודע את שמכם. עם הגיון האהבה, תודעת האלוהים

או האם הכל אזוטרי , האם באמת יש ראיה כלל? מהי הראיה לכך, אם כן? לק אישי של אלוהיםח

  .הרשו לנו לצאת למסע קטן, לכן? נכון, קשה להוכיח את קיום האלוהים? ובלתי נראה

  

        אלוהים בפרטיםאלוהים בפרטיםאלוהים בפרטיםאלוהים בפרטים

  

ככל שתגלו ? האם זה אפשרי בכלל.  אחר האלוהים האישינחפשנחפשנחפשנחפשבואו נבחן מעט מהמדע של ימינו ו

לפיזיקאים ולאסטרונומים , כעת. כך היא תגלה יותר את אהבת האלוהים, ותר על הפיזיקה של היקוםי

שהיקום כפי שהם רואים אותו היום לעולם לא היה , בהתבסס על מחקר, רובם מסכימים; יש דילמה

ל אך האסטרונומיה והפיזיקה מבוססות על אקראיות ועל סינכרוניות ש. יכול להיווצר באופן אקראי

קיימת ביקום אנרגיה שחייבת להיות ". חייב להיות כוח מתכנן"? אז מה הם אומרים. גופים בתנועה

כך טוענים האסטרונומים ואלה שמביטים ". תכנון אינטליגנטי"אינטליגנטית והם כינו כוח זה בשם 

ם אלוהי, כך הם מגלים במידה רבה יותר אלוהים אישי, ככל שהמכשירים שלכם משתפרים. ביקום

  .שמתכנן לטובת החיים
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        יותר מכפי שאתם חושביםיותר מכפי שאתם חושביםיותר מכפי שאתם חושביםיותר מכפי שאתם חושבים... ... ... ... אאאא""""דנדנדנדנ

  

. ממדי שגם הוא מתוכנן-א שמצביע על כך שקיים סביבו שדה רב"יש מדע הקשור בדנ. יש עוד

אפילו מולקולה אחת של !  בתוך השדה שלוהוראותהוראותהוראותהוראותא מכיל למעשה "המחקרים מראים עתה שהדנ

תכונה זו מגיעה הישר . וצר על פי שיטה מתמטיתא יכולה לשנות חומר ולתת לו הוראות להיו"דנ

  . לא העידן החדש,  המדע–מהביולוגיה הקוונטית 

  

        יותר מכפי שאתם חושביםיותר מכפי שאתם חושביםיותר מכפי שאתם חושביםיותר מכפי שאתם חושבים... ... ... ... גאיהגאיהגאיהגאיה

  

עתה המדענים מסוגלים למדוד את המגנטיות של כדור הארץ מדי שעה והם גילו משהו . יש עוד

גנטי של כדור הארץ הופך חזק הם גילו שהשדה המ. הגילוי זעזע את האנשים שחקרו זאת. מפתיע

בעת . המגנטיות הגיעה לשיא, ונאמי'בעת הצ. יותר וחלש יותר בעת התרחשות אירועים משמעותיים

בדיוק בשעה שבה המטוסים . המגנטיות של כדור הארץ השתנתה באופן דרמתי, 9/11האירוע המכונה 

האם ? המשמעות של תופעה זומה יכולה להיות . המגנטיות של כדור הארץ השתנתה, פגעו במגדלים

ועל כך מצביעות , נכון, כן? אפשרי שהתודעה האנושית כה ערוכה עם גאיה שדבר שכזה יכול להתרחש

דרך "כיוון שהדבר מציב את בני האנוש יחד עם כל הבריאה ב, הכל? מה זה קשור לאלוהים. הראיות

  ".מתוכננת

  

במשך ? צד הייתם בוראים את בני האדםכי. העמידו פנים לרגע שתודעתכם היא תודעת האלוהים

כעת אם . הנה אתם כאן, כנגד כל סיכויי ההסתברות. אלוהים ברא יקום שבנוי לחיים, מיליארדי שנים

  ?על הפלנטה" יונק מקרי"האם הוא יהיה ? כיצד הייתם בונים את האדם, הייתם אלוהים

  

כל מידע , כל הגנים בגוף. ינטליגנטיא א"אתם מבינים עכשיו שלגוף האנושי יש דנ, כבני אנוש חכמים

האם זה נשמע . מאוחסן כמידע בגוף, אפילו זה שהוא אקאשי בתיעוד החיים הקודמים, תאי הגזע

אלוהים כלל את מהות ? כיצד אתם הייתם עושים זאת, עם תודעת האלוהים? מקרי או אקראי

אז . קשורה לתודעה האנושיתלכך שהאנרגיה של גאיה עצמה , כמובן, כעת יש ראיה. הבריאה בתוככם

האם בני האדם מקבלים משהו ? עומדים לתת לבני האדם על הפלנטה) כאלוהים(איזה תפקיד אתם 

  .התשובה היא כן? אחר

  

אתם יצרתם את . גן שבו האדם ישב וישחק, הכנתם כדור ארץ יפהפה זה) כאלוהים(אתם , בזהירות

אתם בראתם את .  לסלעים ולעצים ולשדה המגנטיואפילו יצרתם ברית בין באדם, א אינטליגנטי"הדנ

אם הייתם אתם בתפקיד , בני אנוש, לכן אני שואל אתכם. רוחני עמוק" צלם"האדם עוצמתי בעל 

  ?אילו תכונות הייתם נותנים לאדם בנקודה זו, האלוהים
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        מה בני האדם אומרים על סיבת הימצאותם כאןמה בני האדם אומרים על סיבת הימצאותם כאןמה בני האדם אומרים על סיבת הימצאותם כאןמה בני האדם אומרים על סיבת הימצאותם כאן

  

אני עומד להניח את ]: "אלוהים מדבר[נושות בדרך זו אנשים רבים אמרו לכם שאלוהים ברא את הא

אני עומד להקשות עליהם מאוד ולתת להם את התחושה . בני האנוש על כדור הארץ ולגרום להם כאב

כדי שהם יסבלו ויהיו קורבנות כל , אז אני הולך להטמיע בהם אשמה באופן מיידי. שנולדו מלוכלכים

. אני עומד לגרום להם לזחול ולהתפלש כדי למצוא אותי. יםחייהם למשהו שהתרחש לפני עידן ועידנ

  ".אני הולך לגרום להם להרגיש קטנים מאוד

  

האם זה נשמע הגיוני למישהו ? בגן היפהפה הזה? האם אתם חושבים שזה היה הלך הרוח של אלוהים

? יםיקיר, האם כך הייתם עושים זאת. ביקשתי מכם קודם לכן לפתוח את לבכם לחמלה? מביניכם

מתוך חמלת ? כיצד הייתם עושים זאת אפוא". לא כך היינו עושים זאת! לא, לא: "ואתם אומרים

  ?כיצד הייתם בוראים את האדם, האלוהים

  

, אברא גן יפהפה: "הרשו לי לתת לכם דעה חלופית לאופן שבו הייתם חושבים אילו הייתם אלוהים

אז . מערכת יפהפייה של היזכרות עתיקה וריפוישיהפוך לתוכנית עבור , א מקודש"אתן לבני האנוש דנ

אני עומד לקחת . כל אחד מהם יכיל חלק ממני בתוכו. אניח אותם על כדור הארץ כישויות נפלאות

נברא בצלם ': כדי שאז אוכל לומר. א שלהם"את הדימוי המקודש של הבורא ולהשתיל אותו בתוך הדנ

,  ומקודש כדי שיראו להם מה הם יכולים לעשותא פעיל"אז אשלח מאסטרים רבים עם דנ. 'האלוהים

כדי שתמיד תהיה להם דוגמה לנגד , מורים ומסייעים רבים יגיעו במשך העידנים. כדי שלא ישכחו

  ".עיניהם

  

הם , אם הם ימצאו נפלאות זו באמצעות הבחירה החופשית. אתן להם יכולת שליטה בטבע עצמו"

הם יוכלו לשנות את כדור . שנות את התרבות שלהםהם יוכלו ל. יוכלו לשנות את גופיהם שלהם

הם יוכלו אפילו למנוע רעידות , אעשה אותם כה עוצמתיים שאם די מהם יתאחדו יחדיו. הארץ

  ".הם יהיו בני בריתה של גאיה. אדמה

  

היו ? ואתם יודעים מי היו הראשונים שידעו זאת, מה שזה עתה קראתם הוא אמיתי? איך זה נשמע

העמים , אם תבחנו את מה שהם הראו לכם ולימדו אתכם. הקדומים שצעדו באזור זהאלה אבותיכם 

היא הייתה בעלת . היא הייתה מקודשת. את אנרגיית האם של הפלנטה, הילידים כאן חגגו את גאיה

הם ? מה הדבר הראשון שהעמים הילידים שלכם עשו כאשר ערכו טקס. והיא עדיין, ברית של חייהם

שחוכמת , קיים אפילו ידע אינטואיטיבי שאמר להם שאולי הם חיו בעבר! תיהםחגגו את אבות אבו

, נכון, כן? האם ייתכן שחוכמת העידנים מועברת מדור לדור באופן רוחני. אנשי קדם הייתה שלהם

  .א שונה בהרבה מהשושלת הכימית הליניארית"ושושלת קוונטית בדנ
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        ????כיצד הייתם אתם בוראים את האדםכיצד הייתם אתם בוראים את האדםכיצד הייתם אתם בוראים את האדםכיצד הייתם אתם בוראים את האדם

  

אז איך אתם הייתם בונים את . גיה המבקרת בפלנטה זו בזמן הזה שבונה מחדש חוכמה זוקיימת אנר

, אין זה משנה מהו לדעתכם תקשור. אני רוצה שתשמעו את האמת שבדברים, יקירים, אה? האדם

  .הגיע הזמן שתשתמשו בקצת חמלה והגיון רוחני

  

בחנו את תכנון חייכם . ים כה רבותזה מקום עליו דיברנו פעמ. הרשו לי לקחת אתכם למקום אזוטרי

. ממדי נמצא התיעוד של האנושות-באותו מקום רב. בשעה שאני לוקח אתכם אל מערת הבריאה

, יש לה תכונות קוונטיות. ממדית שלעולם לא תתגלה-נמצאת מערה רב, עמוק בתוך כדור הארץ

. י כל תקופת חייםלא אמרת. ממדי עבור כל נשמה שעל הפלנטה-משום שקיים מבנה קריסטלי רב

וכל מה , הקריסטל רוטט באותם חיים, כאשר נשמה זו חייתה תקופות חיים רבות. אמרתי כל נשמה

המטרה של . שהאדם למד אי פעם באותן תקופות חיים שוכן אנרגטית וקוונטית במבנה הקריסטל הזה

מופקד אפוא כל הידע שהאדם למד . אותו מבנה קריסטל היא לדבר עם רשת הקריסטל של הפלנטה

  . כל שאי פעם אירע לאותו אדם עדיין נמצא כאן על הפלנטה. בכדור הארץ ונשאר שם

  

האם יכול להיות שהאדם חשוב קצת יותר מכפי , לאור כל זאת. אני שואל אתכם שאלה, עכשיו

נקבעים , אפילו מהירות הזמן,  שרטט כדור הארץ עצמו–הרגע סיפרתי לכם סוד ? שחשבתם בתחילה

אם חלה אצלכם התגלות שאלוהים נמצא .  מה שבני האדם למדו מבחינה רוחנית ואזוטריתידי-על

הדרמה מתחילה להיעלם מחייכם ואתם , אם עקב כך אתם מתחילים לחיות באופן שונה, בתוככם

אתם לומדים לתבוע לעצמכם את העוצמה . מסוגלים להיפרד מן החשכה ולעולם לא לשוב אליה

  . ם ולחוות שמחהשהיא אלוהית בתוך עצמכ

  

אתם מפיצים אור בכל מקום שבו אתם . וגאיה מודעת לכל צעד שלכם, אתם משפיעים על כדור הארץ

גאיה מכירה , אלוהים מכיר אתכם. אך היא הטובה ביותר שיש לנו, זוהי מטפורה ישנה שלנו. נמצאים

בעת שאתם . הנפלאות והמאסטריות שלכם מתחילות לספק לכדור הארץ רטט גבוה יותר. אתכם

והיא אינה מיועדת לבני . היא יפהפייה! איזו מערכת. הרטט של הפלנטה גובר, פותרים את בעיותיכם

האם אתם מבינים את ההגיון ? אתם מבינים את זה! אנוש אקראיים שהוצבו כאן במקרה כדי לסבול

  . מצוי בכםכיוון שחלק מהבורא, שהם תמיד שמחים, אנו רוצים שתראו את פני האלוהים? הרוחני

  

אתם ? כיצד נוכל לתאר משהו שנמצא מעבר לאפשרות ההבנה שלכם. סיפרנו לכם על רוח הלידה

זה כל מה , ממדית-אולם בהשקפת העולם הליניארית התלת. אבל אינכם, רואים את עצמכם כיחידים

 "?קריון', כמה'למה אתה מתכוון ב"? אתם רואים" כמה", כאשר אתם מביטים במראה. שיש לכם

הרשו לי לומר לכם שאילו . נשמות עתיקות, השאלה קשורה לכמה בני אנוש אתם רואים במראה

מאות ביטויים . האקאשה כולה נמצאת שם. כולכםכולכםכולכםכולכםהייתם רואים את , הייתה לכם תודעת האלוהים

  .הלידות והחיים הרבים על כדור הארץ מצויים שם, של נשמתכם מצויים שם
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כיצד נוכל להסביר לכם איך אתם . שהייתם וחלק מהבורא גם כןאתם כל מי , במראה של אלוהים

איך נוכל להסביר לכם שעצם החוכמה שאתם נושאים ? זמנית-יכולים להיות במקומות רבים בו

אתם עדיין , בדרך הקוונטית. אין זמן במצב הקוונטי? מועברת אל כדור הארץ בעודכם מהלכים עליו

הנשמות העתיקות מאירות באור . לפלנטה בעודכם חיים אותןמסייעים , חיים את אותן תקופות חיים

  .בהיר מאוד בספקטרום הקוונטי של הרוחניות על כדור הארץ

  

. אני רוצה שתראו מבעד לעיני לרגע. אני יודע. אני יודע". אני לא מבין על מה אתה מדבר, קריון? מה"

האנשים הילידים ואנשי .  שנים30,000אני רואה חדר מלא באנשים שחוללו שינוי על הפלנטה מזה 

ואתם , עשיתם מעשים נפלאים. חלקכם אפילו למוריאנים! חלקכם אבות אבותיכם. קדם נמצאים כאן

רבים ?  שנים26,000מה אמרתי לכם במשך לפחות . ממשיכים לחזור ולעשות מעשים נפלאים נוספים

מכם יעברו לצד האחר של אפילו אם כמה . ואתם לא עומדים לפספס אותו, מכם המתינו לרגע זה

זה ! כיוון שאתם לא עומדים לפספס את הפינאלה. אתם תשובו לכאן מיד, הצעיף בשנים הבאות הללו

  . אלא סופה של אנרגיה ישנה ותחילתה של אנרגיה חדשה, לא עומד להיות סופה של הפלנטה

  

בדרך , אה. ולדיםזהו מאפיין המתרחש ממש לפני שאתם נ, בזמן שלכם? כיצד נתאר את רוח הלידה

אתם פוגשים את הפוטנציאלים של הילדים , ממש לפני שאתם מגיעים, לכן. הוא חסר זמן, קוונטית

איני יכול להסביר זאת משום שאתם תקועים במסגרת זמן ליניארית ואלוהים אינו . שיהיו לכם

הייתם אומרים מה . ולכן אני ממשיך לשאול שאלות היפותטיות. ליניארי והתוכנית אינה ליניארית

  ?מה יהיה המסר שלכם? לאותן נשמות שפוטנציאלית יהיו הילדים שלכם

  

ישנה אפילו תוכנית דגולה יותר מכפי , אם באמת מה שזה עתה אמרתי מהדהד כאמת באוזניכם

תארו לעצמכם שהכל מחובר יחד באופן מופלא במערכת קוונטית שאינה ? נכון, שאתם יודעים

כיוון שאתם , אולם? תם יכולים לתאר לעצמכם שקיימת תכלית לכולהאם א? אקראית כלל וכלל

אלא רק את הדברים שמתרחשים , אינכם יכולים לראות דבר, סטרית-חד, תקועים במערכת ליניארית

הכל תלוי בבחירה , אך למעשה. לכן הכל נראה אקראי וקאוטי כמעט.  עבר ועתיד–בשני ממדים 

, ויה באנרגיה שמתפתחת על הפלנטה באמצעות בחירה זוהמציאות שלכם תל. החופשית של האדם

  .כך ניתן לראות ולהבין את התוכנית באופן טוב יותר, וככל שהאנרגיה גבוהה יותר

  

        צפוי של ההורים שלכםצפוי של ההורים שלכםצפוי של ההורים שלכםצפוי של ההורים שלכם----התפקיד הבלתיהתפקיד הבלתיהתפקיד הבלתיהתפקיד הבלתי

  

קריון [והיא משהו שהצגתי על ההר אתמול , הרשו לי לתת לכם נקודת מבט שאולי לא חשבתם עליה

לאפשרות , כפי שאתם ערים, לרבים מכם יש הורים שאינם ערים].  שבהרי האנדיםדוואייה נבאהיה בו

יכול להיות שהם , אה. כמה מההורים הללו עדיין בחיים וכמה מהם נפטרו. של אלוהים אישי אוהב

הם . אבל הם לא התעוררו לבורא הקוונטי הפנימי, באופן הולם, אוהבים את אלוהים בדרכם שלהם

ואתם מתחילים לעזור " מערכת קוונטית"אבל אתם התעוררתם ל? נכון,  כגון זולא יגיעו לפגישה

  .סגידה ליניארית אינה מושכת אתכם. אתם בונים גשר לתרבות קוונטית עתידית. לפלנטה באמצעותה
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אתם בראתם בתוך עצמכם . ספר או בניינים בהם עליכם לסגוד, יש לכם רוחניות עמוקה ללא נביא

מיליונים , ולפני שתסיימו את דרככם על הפלנטה,  אהבה וידידות עם הבוראאנרגיה יפהפייה של

זוהי פרדיגמה רוחנית , במקום זאת. הרעיון אינו זה שלמדתם כילדים. סביבכם יתעוררו לרעיון דומה

ואפילו הטבע , שיש לכם יכולת שליטה בגוף הפיזי שלכם,  שאתם נבראתם נפלאים–חדשה של אמת 

ותהיה , אתם בריאה יפהפייה בגן יפהפה שנוצר עבורכם.  הקולקטיבית שלכםעצמו קד למאסטריות

  . לכם החוכמה לדאוג לו זו הפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית

   

כמה מכם ". הלוואי והיה להם את מה שיש לי: "אולי לפעמים אתם מביטים בהוריכם ואומרים

הלוואי שהיו : "אתם אומרים,  לעולמםוכאשר הם הולכים". נדמה שהם תקועים בדרך ישנה: "אומרים

, הרשו לי אפוא לשכתב חשיבה ליניארית זו לכדי תפיסה קוונטית עבורכם". יודעים את מה שאני יודע

  .ובמסגרת התהליך לחשוף את המערכת המדהימה ואת אהבת האלוהים

  

, חסר זמןבמצב . שלכםשלכםשלכםשלכם ההוריםההוריםההוריםההוריםבואו עמי אל תודעת האלוהים לרגע ואקח אתכם אל רוח הלידה של 

אנחנו , יקירים: "ואתם מקשיבים למה שיש להם לומר, הילדים הפוטנציאלים שלהם, הם פוגשים בכם

אבל יש פוטנציאלים להתרחשות של דברים על הפלנטה . עומדים לבוא לכדור הארץ באנרגיה ישנה

הביא את אנו עומדים ל. אנו עומדים להוליד אתכם ולהעניק לכם חיים. לא בדור שלנו, בדור שלכם

יכול להיות שלא נעזור , ברוב אנושיות. נשמתכם אל הפלנטה בזמן הנכון כדי שתוכלו לחולל שינוי

יכול להיות שנגרום לכם לבעיות , במקום זאת. לכם להתעורר בדרך שבה אתם חושבים שנעזור

אך זו הדרך שבה האנרגיה הישנה מקיימת ממשק עם , שיאלצו אתכם למצוא את האלוהים הפנימי

נביא אתכם למקום שבו יהיה לכם את האור שאנו פשוט לא יכולים להחזיק , במקום זאת. החדשה

  ".באנרגיה ישנה יותר

  

, אה! אלה הם ההורים שלכם? מי כאן הוא עובד האור, מאזינים וקוראים יקרים, לכן אני שואל אתכם

. תוכנית שהיא קוונטיתאבל עכשיו אתם יודעים שהייתה להם , אולי הם לא התעוררו בדרך קוונטית

אפילו אלה שמבקרים אתכם בשל מה שאתם עושים העניקו . אתם נושאים את האור שלכם, בגללם

האם זה נשמע כאילו אתם כאן כדי ? האם זה נשמע כאילו נולדתם מלוכלכים. לכם את זרע החיים

  ?לסבול

  

אלא גם , לאדם גן יפהפההבורא לא רק שנתן . לטובת השפע והאור, אלוהים ברא יקום לטובת החיים

. אלוהים הוא אור והוא נמצא בתוככם. הניח חלק מהאנרגיה היצירתית הזאת בתוך כל נשמה ונשמה

, הוא לא הופך את שאר מערכות האמונה לשגויות. זהו סוד האנרגיה החדשה ואתם מגלים אותו שוב

ותר עם האנרגיה אלא מעצים ידע חשוב כדי שהן תוכלנה להתפתח וליצור קשרים חזקים אף י

צפו לכך שהן . אל תצפו שהכנסיות תעלמנה, יקירים. היצירתית ועם המאסטרים שהן מייצגות

הבורא " כזו שמכבדת את –תתפתחנה לכדי משהו הולם יותר לאנרגיה האמיתית של הסגידה 

  ".הפנימי
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עת השותף שלי תוד. אז הנה אני יושב. בואו נביא זאת הישר לאירועים העכשוויים. בואו נסיים זאת

אני , כן, אה? אולי אתם חושבים שאיני יודע היכן אני. ילה'מדברת אליכם במדינת צ, נמצאת בגופו

ממש כמו ,  שנים36זהו אירוע מחזורי בן . אני נמצא במקום אליו מגיע הקונדליני של הפלנטה. יודע

יפת כדור הארץ  שנים של תנודת נק13,000הוא חלק ממחצית המחזור בן . ההיערכות הגלקטית

מרכז הלב הרוחני . ותנועה זו אינה מקרית.] שגורמת למחזור ההיערכות הגלקטית, תנודת כדור הארץ[

. ונע לתחתית אמריקה הדרומית, של הפלנטה נערך מחדש ממקומות אלה שאתם מכנים הודו וטיבט

  ].ילה'דרום צ[אבל המרכז הוא כאן , כל היבשת תחוש בכך

  

סיפרתי לכם על התנועה הקרבה של כדור הארץ . פסגת הר עם מאתיים מכם ישבתי על 2008בשנת 

. וכך היה; ואמרתי לכם שהיא תהיה מדרום לכאן, ]2010ילה בשנת 'רעידת האדמה שהתרחשה בצ[

אפילו בני המאיה . תנועה זו של כדור הארץ קשורה כולה לתנועת הקונדליני עליה אנו מדברים

הם דיברו על שינויים . 2012ו על תנועת הקונדליני שתתרחש בשנת הם דיבר. והאינקה דיברו על כך

  .אפילו על היערכות מחדש של מרכז הלב, על שינויים בכדור הארץ, בתודעה האנושית

  

היא . היערכות מחדש זו מייצגת אנרגיה חדשה על הפלנטה שהיא החוכמה הנשית האלוהית של האם

הנשים לא תקבלנה לפתע עוד אנרגיית ֵאָלה . תדאגו אל –לכן גברים , לא תשנה בהרבה את הנשים

. אבל הגברים יקבלו את רובה, כל האנושות תקבל אותה, במקום זאת. מכפי שהייתה להן קודם לכן

. מדובר בחוכמת האם הניצבת אפילו בפוליטיקה. מדובר באיזון מחדש של אנרגיית הזכר והנקבה

  .מדובר בהיערכות מחודשת של יושרה

  

ילה לא 'מה קרה בשבוע שעבר בצ. אך שמעסיקה רבים, ן לכם תשובה לשאלה שלא נשאלהאת, לבסוף

לכן הביטו בנומרולוגיה הסובבת . כולם נדהמו לנוכח הצלחת המבצע].  הכורים33הצלת [היה מקרה 

אבל אמצעי התקשורת לא . 33, 33, 33 –אפילו אמצעי התקשורת הרגילים שמו לב לכך ! את האירוע

  .33כל כך הרבה , עבורם מדובר בצירוף מקרים. כיוון שהם לא יודעים,  המשמעותאמרו לכם מה

  

 מאז ימי קדם ועד לזמן 33בואו נבחן את תכונות הנומרולוגיה של . הרשו לי לומר לכם מה המשמעות

אך עדיין ניתן לבחון את המאפיינים , אין לפרק אותו נומרולוגית.  הוא מספר מאסטר33המספר . הזה

אנרגיה מזרזת . השלוש במונחים נומרולוגים הוא אנרגיה מזרזת. פר שלוש לבדו אם תרצושל המס

הם מייצגים את אחת מהאנרגיות , ים יחד'כאשר אתם מציבים שני שלוש. משנה את הדברים שסביבה

  .ידי האנושות-היא כה גבוהה שזהו מספר המאסטר האחרון שמוגדר על. הגבוהות ביותר על הפלנטה

  

אפילו אלה בטיבט שסייעו ליצור את השיטה הנומרולוגית אמרו .  אין הגדרה44למספר , גיהבנומרולו

 היה המספר 33, כך. 77 או 66 או 55-בדומה ל, ממדי ואין לו פרדיגמה של הגדרה- הוא רב44שהמספר 

  .הגבוה ביותר מכל מספרי המאסטר המוגדרים ונותר כך עד היום
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; כיוון שהגדרה זו אינה עוסקת בבן האנוש, שאני עומד לומר לכםאל תבינו שלא כהלכה את מה , כעת

שם [אלא התכונה , לא האדם. שלושים ושלוש מוגדר כפסיון של המשיח. היא מדברת על תכונה

 הוא מספר 33המספר ? האם יש דבר גבוה יותר. הפסיון של המשיח, ]גואל ופודה רחום, העצם

חמלה זו כלפי הכורים . במקום אליו נע מרכז הלב, ילה' בצוהוא היה כאן, החמלה הגבוה ביותר מכולם

. אך דבר לא יחזור להיות כשהיה כאן, הייתה מטפורה מלאה באנרגיה ובדברים שניתן לבחון אותם

  ?וכיצד הדבר גורם לכם להרגיש

  

הוא . ואתם חיכיתם לו זמן רב,  שנים26,000אתם יושבים באנרגיה של מחזור בן , דרום אמריקאים

  .והוא אינו מקרי, הוא יפהפה, כנןמתו

  

אני אומר ? כיצד הייתם מתכננים את האדם. הפכו לאלוהים לרגע. אמצו את תודעת האלוהים לרגע

כמי שיכול לשנות את הפלנטה בעצם , כשלוחה של אלוהים, הייתם יוצרים את האדם כידיד. לכם

ם שמעתם מעודכם שאתם הא. זה מה שאמרו לכם כל המאסטרים של הפלנטה: חשבו. פעולותיו

האם נאמר לכם אי פעם שאתם יכולים לרפא את גופכם ? מסוגלים להניע הרים באמצעות תודעתכם

האם הם ! הם אמרו לכם כל זאת? ולהביא לכדי הפוגה ספונטנית אפילו את המחלות הגרועות ביותר

האדם הוא ! אל? האם הם אמרו לכם שאתם מקריים על הפלנטה? אמרו לכם שאתם קורבן של הטבע

היא , היסטורית? איזו עוד הוכחה אתם צריכים. נפלא ונוצר מהאנרגיה ומהצלם של הבורא, יפהפה

  .ואפילו המדע שלכם מתחיל לתמוך בה עכשיו, ניצבת למולכם

  

אבל אני לא יודע מה , אשמח להרגיש בכך, קריון, ובכן"? מה אתם עומדים לעשות עם המסר הזה

מדוע ? מדוע שלא תאמינו בכך.  אני אומר לכם מה לעשות בשלב הבא".הדבר הבא שעליי לעשות

אז מצבים לא ? ותשאירו את לבכם פתוח כאשר אתם עוזבים את המקום הזה, שלא תבינו שזו האמת

  .אקוודורים, ארגנטינאים, יליאנים'צ, התייחסו לבעיות מתוך חמלה. יצרו עוד דרמה

  

וכדור הארץ יביט ,  לאמץ אנרגיה חדשה לגמרי בדור הבאיש פוטנציאל חזק) דרום אמריקה(ליבשת זו 

חפשו זאת אצל ; חפשו זאת בפוליטיקה שלכם; חפשו זאת בכלכלה שלכם. בכם ויקנא ביציבות שלכם

 השנים של הגעת 36במסגרת מחזור , אולי יחלוף דור. אבל הוא יתעורר כאן תחילה, השכנים שלכם

  . אבל הוא החל ואתם יכולים לחוש בו, שאתם רוציםהוא איטי יותר מכפי . ההיערכות הגלקטית

  

, קחו רגע והודו להורים שלכם. כיוון לשם כך נולדתם, יקירים, עזבו מקום זה שונים מכפי שבאתם

. זו תוכנית גדולה יותר מכפי שחשבתם? אתם מבינים. כיוון שהם ראו זאת ואפשרו לכם לעשות זאת

ראו את העצמיים , חושבים על אלה שהולידו אתכםבפעם הבאה שאתם . החזיקו את לבכם פתוח

הייתה להם משימה קשה . שאפשרה לכם להיות כאן היום, הגבוהים שלהם והודו להם על חוכמתם

עכשיו בפניכם עומד האתגר לברוא . החיות באנרגיה ארצית ישנה יותר, בהיותם נשמות עתיקות

 ון   קרי .וכך הוא .אבל משום כך הגעתם. שלום על כדור הארץ
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        קץ ההיסטוריהקץ ההיסטוריהקץ ההיסטוריהקץ ההיסטוריה

  לי קרול מתקשר את קריון

  וושינגטון, סיאטל

  2010,  בנובמבר20

  סמדר ברגמן: מאנגלית
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, ממדיות-הכוונה היא לרב. ואני אומר זאת בכל פעם... אני קריון מהשירות המגנטי, יקירים, ברכות

מונח אחר מובן ; אינו מובןמונח אחד . כיוון שהמגנטיות עדיין מובנת שלא כהלכה על הפלנטה הזאת

כיוון שזוהי תכונה קוונטית של המציאות שלכם ואחת מהתכונות המעטות שמתמזגות . שלא כהלכה

כיוון שאני נמצא כאן מתוך שירות המוגש לכם . ממש כמוני, יומית-אל תוך החיים שלכם בדרך יום

  .אך נגיש ממש כפי שהרוח נגישה, בדרך קוונטית

  

וישנם דברים , הוא מסר על היסטוריה. פנים והוא מסר עוצמתי-של היום הוא רבהמסר . הירגעו לרגע

אני מדבר אל קהל שגדול יותר . אפילו מעבר למילים שיאמרו היום, רבים שניתן יהיה להבין ממנו

אני מכיר את הפוטנציאל של העיניים על . רבים מקשיבים וקוראים עכשיו. מהקהל הנמצא בחדר זה

הם , מבחינתי. אלפים מקשיבים, פי שייתכן שישנם כאן מאות-על-ואף. ם שמקשיבותשל האוזניי, הדף

  .הם קוראים עכשיו, מבחינתי. מקשיבים עכשיו

  

התייחסו אליו באופן . ואין זה מסר על אבדון וגורל מר, "קץ ההיסטוריה"אני קורא למסר המוגש היום 

, אולי תתקפו בפחד, ותרת באופן ליניאריאם תתייחסו לכ. ליניארי או התייחסו אליו באופן קוונטי

סוף "אנו אומרים שזהו , אם תתייחסו אל הכותרת באופן קוונטי. כיוון שהיא נשמעת כמו קץ הזמנים

כדי . ואנו נחזור להצהרה זו בסוף המסר, תמורה מתחוללת על הפלנטה". של אנרגיה היסטורית

בשל אנרגיית , גע ברגשות כמה אנשיםיכול להיות שאפ, שאוכל לעשות זאת באופן מדויק והולם

לכן אני מבקש מכם להיות סבלניים כלפי . ההיסטוריה שמולדת בכמה מכם שחונכו בדרך מסוימת

  .המסר שלי ולהתאחד עמי בעודי מוסר אותו

  

אני . לצייר תמונה הנעה בזמנים היסטוריים, ברצוני להחזיר אתכם לעבר ולהסביר לכם כמה דברים

אברהם הוא המקום בו אנו רוצים למעשה לבחון את . אבי המונותאיזם, םרוצה לחזור לאברה

כיוון שזוהי הדרך שבה , ההיסטוריה של מה שאתם הייתם אומרים שהיא אמונה רוחנית מודרנית

 אבל. כמה מכם למוריאנים ואתם יודעים למה אני מתכוון. היו רבים שקדמו לו, אה. חושב העולם
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 את ההתחלה של מה שאתם הייתם מכנים בשם האב של הדתות אברהם מייצג עבור כדור הארץ

ואני רוצה שתבחנו , לכן ברצוני לספר לכם על ההיסטוריה של מה שאירע. העיקריות על הפלנטה

  .אותה בקפידה

  

        אבי היהודיםאבי היהודיםאבי היהודיםאבי היהודים, , , , אברהםאברהםאברהםאברהם

  

ואני רוצה , שהיא עתה חלק מעיראק המודרנית, שנולד באּור] אברם[אני רוצה להוקיר את אברהם 

. נביא יהודי דגול... אברהם הוא יהודי. אני מדבר על ישמעאל. שלא נולד משרה, קיר את בנולהו

ישמעאל . והוא יהודי גם ביום זה, בשום אופן לא תוכלו לומר שישמעאל אינו יהודי. ישמעאל הוא בנו

  .ישמעאל הוא יהודי. הוא מאוד ישראלי, ולכן בנוסף לכך. נולד בחברון

  

אבל הרוח ]. מצד האם[ בשל האופן שבו גברים מחשבים את השושלת היהודית ,יהיו אלה שיתווכחו

הוא הגיע כדי להיות חלק . ישמעאל הוא יהודי, ולכן רוחנית, איי ובשושלת האקאשית-אן-מביטה בדי

  .מהשושלת של היהודים

  

הם אז ישמעאל הפך לאבי. בשלב מוקדם חסדו אבד אפילו בעיני העם היהודי בשל סיבות פוליטיות

דמו של אברהם , תוכלו לומר שלערבים יש דם יהודי, לכן. אבי העם הערבי... הקדום של כל הערבים

פי שיש לכם אלוהים -על-אף, לכן. היהודים סילקו את ישמעאל, אבל בשלב מוקדם. הזורם בעורקיהם

האמת . קיים פיצול, יש לכם את עקרונות אהבת האלוהים ואחדות האלוהים, אחד ומונותאיזם

התערבבה בשקרים ואפילו כיום ישנם מיליארד בני אדם שיאמרו שהיה זה ישמעאל ולא יצחק 

  . הם גם אומרים שהוא אינו יהודי. שכמעט והוקרב כקורבן בהר הבית

  

, באנרגיה ישנה יותר על הפלנטה מאותם ימים. לאחדות" בנויים"בני אדם לא היו ? אז מהי האמת כאן

. לא של אחדות, האנרגיה אליה נולדתם הייתה אנרגיה של הפרדה, םואפילו בימים בהם אתם נולדת

אך זו האנרגיה , היו גברים ונשים חכמים שחשבו אחרת, אה". אנרגיה ישנה"ולכן אנו קוראים לה 

וזו האנרגיה הישנה שיצרה את פילוגי השנאה בקרב מיליוני אנשים שהם , הישנה שמפרידה ושמפלגת

  ".כולם יהודים"למעשה 

  

         האחדות הנפלא של מוחמד האחדות הנפלא של מוחמד האחדות הנפלא של מוחמד האחדות הנפלא של מוחמדמסרמסרמסרמסר

  

. שהוא משושלת אברהם, מוחמד שייך לשושלת של ישמעאל. הנביא, הרשו לי לספר לכם על מוחמד

אך השושלת . ולכן הייתה זו השושלת שלו אך לא בהכרח התרבות שלו, למוחמד היה דם יהודי, לכן

  .]אברהם הוא מייסד האיסלם על פי הקוראן. [האקאשית שלו הייתה מאברהם

  

המלאכים דיברו אל האנושות אז . עם נוכחות מלאכית, יותר מאחת, למוחמד הייתה פגישה נהדרת

  אבל כמה מכם מבינים שרוב המלאכים שדיברו באותו זמן אל בני. ממדיות בסיסיות-בדרכים תלת
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, כדוגמת ישוע, כדוגמת משה, כדוגמת מוחמד? האדם דיברו אל אלה שהשתייכו לשושלת היהודית

חלק ממה שהופך את השושלת היהודית , כיוון שזה היה חלק ממערך ההיסטוריה. אברהםכדוגמת 

". ילך העולם, לאן שילכו היהודים: "ואנו אמרנו כבר בעבר, לחשובה לאקאשה המרכזית של האנושות

" היהודים", כיוון שמבחינתנו. והוא עומד להשתנות בקרוב, יש שם משהו חשוב שיש לבחון אותו, כן

  .  לה הנמצאים במזרח התיכוןהם כל א

  

וכך הוא ". אחד את הערבים והענק להם את אלוהי ישראל: "המידע שקיבל מוחמד מהמלאך היה

הוא עסק באהבה העצומה של אלוהים . כך עבור חסידיו-המידע שקיבל היה יפהפה ונכתב אחר! עשה

  . לא מפלג, מוחמד הנביא היה מאחד. ובאחדות האדם

  

הוא הפך אחראי למה שאתם מכנים היום בשם .  ישוע היהודי–הגיע ישוע , הרבה לפני מוחמד

ואנו . היה יהודי, שהקים את הכנסיה הנוצרית, פטרוס הדייג, "כיפא. "כל חסידיו היו יהודים". הנצרות"

עשר -מדוע לשנים, יקירים, אולי יש סיבה. מספרים לכם דברים אלה כדי להזכיר לכם שיש כאן אחדות

ובכלל זה , כדי לכבד את המאסטרים ואת השושלת, אכן? איי יש שמות בעברית-אן-הדיהרובדים של 

כולם חלק מהשפה הרוחנית . של אברהם ושל ישוע, של יצחק, של ישמעאל, את זו של מוחמד

  ]. עברית[המקורית 

  

שפות ו, היו סנסקריט וטמילית. הייתה שומרית ולפני כן הייתה למוריאנית", אתם עשויים לומר, "אה"

,  שפה אליה אתם יכולים להתחבר–אבל אנו מדברים על שפה של היום , נכון". עתיקות רבות נוספות

  . ידי השושלת הטהורה של המאסטרים שצעדו על הפלנטה-ושמדוברת היום על, שיש לה עוצמה

  

? מה הם עשו עם כל המידע המקודש מהמאסטרים היהודים הללו? אז מה האנושות עשתה עם כל זה

הנה אנו אפוא עם . הם לא מאחדים אותם. כיוון שבני האדם מפלגים דברים,  יצאו למלחמההם

אך הם יוצאים למלחמה , ומיליונים שמאמינים בדיוק בדבר זה, בורא כל הקיים, אלוהים יפהפה אחד

על השאלה איזה נביא היה הטוב , על מה שאלוהים אמר, אלה כנגד אלה ונלחמים על אידיאולוגיה

אך היא מדגימה . בת אלפי שנים, זו היסטוריה עתיקה.  ואיזו קבוצה זוכה בחסד האלוהים,ביותר

  .בדיוק במה עוסקת אנרגיה ישנה

  

        ????טבע האדםטבע האדםטבע האדםטבע האדם

  

זה מה שקורה עם בני אדם והדבר יחזור על עצמו , לכן". זהו טבע האדם: "יהיו אלה שיאמרו, כעת

ע האדם שיש שאומרים שלא ישתנה רוחצת במרק טב, שוב ושוב וזוהי האנרגיה של ההיסטוריה

שקץ , יקירים, אני כאן כדי לומר לכם. הדבר יתרחש שוב ושוב ושוב ושוב] הם אומרים[, לכן. לעולם

. יבוא קץ לאנרגיה הישנה של ההיסטוריה. ההיסטוריה לא יקרה בשל משהו שיתרחש על הפלנטה

  .כיוון שהוא מתפתח, יבוא קץ לטבע האדם הישן
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        דתםדתםדתםדתםלמדו לשנוא מלילמדו לשנוא מלילמדו לשנוא מלילמדו לשנוא מלי

  

רבים נולדים בישראל ולומדים מלידה כיצד לשנוא את הסובבים אותם וכיצד לא לבטוח , ביום זה

אלה הסובבים אותם לומדים מלידה כיצד לשנוא את , בזמן זה בהיסטוריה של כדור הארץ. בהם

כיוון שהשושלת , הם גאים בהפרדה הזאת, כנגד כל הסיכויים. מלמדים אותם זאת בקפידה. היהודים

הם רוצים . של אבות אבותיהם נמצאת בסכנה והם רוצים לפעול על פי הפרוטוקול ההיסטורי

זה משתנה ! זה באמת משתנה, אה. אך אני רוצה לומר לכם שזה מה שמשתנה. להישאר מפולגים

: והילדים מתעוררים ואומרים. זה משתנה באיראן. זה משתנה בירושלים. במקומות הבלתי צפויים

אלה היו , אלה לא היו הם? מתי ?מה הם עשו? ב למה אנחנו צריכים לשנוא אותםתגידו לנו שו"

בגלל שאנחנו , תגידו לנו שוב. אלה שנמצאים כאן עכשיו לא לקחו חלק בהיסטוריה. אבות אבותיהם

  ".לא מרגישים כך

  

כיוון שהמסורת וההיסטוריה אומרות לנו שהם , עשו כדברינו: "ההורים ינידו בראשיהם ויאמרו

וגם לא החברים , אנחנו לא עומדים לעשות זאת. לא: "והילדים יאמרו". האויבים שלנו ותמיד יהיו

כיוון שלאמצעי התקשורת העולמיים . דבר זה מחולל שינוי איטי על הפלנטה והוא אינו מתועד". שלנו

 הם רוויים. שלכם אין מושג מה לעשות עם אנרגיה חדשה זו והם לא חושבים שאלה חדשות כלל

אולם . ודברים שמאחדים אינם, הגורס שרק דברים שמפלגים הם בגדר חדשות, בטבע האנושי הישן

אני כאן כדי לומר לכם שהיא . זוהי אחת מהאנרגיות הגדולות ביותר שהפלנטה הזאת חווה היום

  .יש דברים נוספים שברצוני לדווח לכם עליהם, אה. אמיתית ושהדבר מתרחש מאחורי הקלעים

  

         אחדות עובדת אחדות עובדת אחדות עובדת אחדות עובדת––––וכנה וכנה וכנה וכנה התבנית ההתבנית ההתבנית ההתבנית ה

  

אני רוצה שתבחנו את . ראו את ההיסטוריה.  מזרח ומערב אירופה–בואו נדבר על אירופה 

? מה למדתם עליהם בבית הספר, אמריקאים? מה אתם יודעים עליהם. ההיסטוריה של האירופאים

שנים והיה  200אתם יושבים במדינה בת בקושי . היה עליכם ללמוד את כל העובדות והתאריכים הללו

עליכם לשנן את כל אותם קרבות וכל אותם כובשים וכל אותם פרטים צבאיים שאירעו במשך מאות 

דומה שהם כובשים אלה את אדמות אלה על , ועד המאה הנוכחית, 14-המאה ה, 13-המאה ה! שנים

כאשר הם . כמו הגאות והשפל הקבועים והצפויים, הם נלחמו אלה באלה בקביעות. בסיס קבוע

אחראית לבדה לכיבוש , הארץ הקטנה, ספרד. הם כבשו יבשות אחרות, תעייפו ממלחמות מקומיותה

מיליונים היום מדברים . אמריקה התיכונה וגם מעט מאמריקה הצפונית, כל אמריקה הדרומית

  .דבר שלא עשו לפני שהם הגיעו, בשפתם

  

ישנן היום כמה . כבשו הכל בנתיבם, צבאות נפוליאון התפרשו על פני אירופה כמו מים הגולשים מנהר

הסיבה היא שהגבולות שלהן השתנו ! ערים באירופה שעדיין לא יודעות לאיזו מדינה הן שייכות

: עדיין יהיו אלה שיאמרו. אני רוצה שתבחנו אותה בקפידה. זו היסטוריה, עכשיו! לעתים כה קרובות
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זהו טבע . תרבויות ויוצאים למלחמהיוצרים , הם משרטטים גבולות. זה רק מה שבני האדם עושים"

  ". האדם

  

, בני אדם יקרים, ההיערכויות מתרחשות לאט, אה. לפני חמישים שנים אנרגיה חדשה זו החלה להגיע

לפני חמישים שנים משהו קרה באירופה ואתם לא . זו הייתה התחלה; זה היה מפתיע. אבל הן היו שם

שיבה בהירה ביותר התכנסו לאחר מלחמת העולם הוגים בעלי ח. שמעתם עליו הרבה באותה תקופה

כיוון , הכל יקרה שוב, מה שונה ומחוץ לקופסת החשיבה העכשווית-אם לא נעשה דבר: "השניה ואמרו

אפילו המדינה הצעירה ששמה אמריקה הייתה ". בני האדם יוצאים למלחמה. שכך אנו נוהגים לפעול

הם מפצלים דברים .  מה שבני האדם עושיםאמריקה עצמה כמעט והתפצלה בשל. מעורבת במלחמה

 –משהו שעשוי לעבוד , היה ברור לאותם אנשים חכמים שהם יכולים לנסות לעשות משהו. טובים

  .הרשו לי לספר לכם מה היה רעיון זה. ולכן הם גיבשו רעיון. איחוד במקום הפרדה

  

ם להפוך לאיחוד של מה יקרה אם נצליח לגרום לכמה שיותר מדינות להסכי: "הם אמרו לעצמם

נוכל בסופו של דבר להקים מערכת שבה נסחור , אם נתחיל בכך עכשיו ונתקדם לאט'? מדינות ברית'

כל התרבויות והמדינות . ללא מעברי גבול וללא דרכונים, יחד עד למצב שבו הגבולות שלנו יעלמו

י יהיה לנו אפילו אול, וכדי שהדבר יתרחש, המסוכסכות לשעבר האלה יסחרו בסופו של דבר יחד

היא . אירופה לעולם לא תילחם עוד כנגד עצמה. כך זה עובד שם, ראו את ארצות הברית. מטבע אחיד

  ".כיוון שהמדינות שבה מקיימות ברית כלכלית, אינה יכולה

  

אלה . כל מי ששמע על הרעיון אמר שהוא בלתי אפשרי ושיש יותר מדי בעיות! כמובן שצחקו עליהם

יש ארצות . יש לנו יותר מדי תרבויות שונות. זה לא מה שאנחנו עושים. לא, לא, לא ":שהתנגדו אמרו

תתארו לעצמכם שניתן יהיה . יש יותר מדי התנגדויות. יש ארצות עם מטבע חלש, עם מטבע חזק

" ?מי אתם שתציעו משהו שכזה. זה לא יעבוד? לעבור ממדינה למדינה מבלי להיבדק במעבר הגבול

ואנחנו חושבים שזה רעיון טוב כיוון שכך יהיה לנו . אנחנו בעד איחוד: "מים אמרווההוגים המתקד

  .לפני חמישים שנים, זה קרה לפני שני דורות". כוח ולעולם לא נלחם עוד

  

הרבה מעבר למספר המדינות , כל העת מצטרפות עוד. יש לכם את איחוד הארצות של אירופה, היום

הגבולות נעלמו ומעברי הגבול הוסרו והמטבע ! כדי להתקבל" רשעומדות בתו"יש מדינות . המקורי

עכשיו ]. בארצות הברית[ חזק יותר אפילו משלכם –ששמו אירו הוא החזק ביותר על כדור הארץ 

במשך . זו תמורה בתודעה שהתפתחה אפילו לפני חמישים שנים. הניחו לי לומר לכם מה הביא לכך

. הוגים חופשיים לאחד דברים שמעולם לא אוחדו בעברהיא אפשרה לאיטה ל, שני הדורות הללו

הסתיימה באותו " ההיסטוריה"כיוון ש, מדינות אלה לעולם לא יכבשו שוב אלה את אלה? התוצאה

. הם החלו פרדיגמה חדשה עבור אירופה ופרדיגמה שאין לה פרופיל היסטורי הידוע לאדם. רגע

  .ר על עצמהוהיא לא תחזו, ההיסטוריה הישנה של האזור איננה
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ההיסטוריה תחזור : "יאמרו, שבו יש עדיין גם כיום מעט מאוד אחדות, אלה בגוש המזרחי של אירופה

יש כמה שמתחילים . אבל לא כולם מרגישים כך". זה רק עניין של זמן. אנו הקורבנות שלה. על עצמה

כן הם הוגים ול. לחוש אחדות רוחנית במסגרת התרבויות שלהם שמעולם לא הורשו לדבר עליה

  .זה חדש. מחוץ לקופסת הפרדיגמה הישנה, חופשיים

  

זהו סוף . זהו סוף הסבל. ההיסטוריה הסתיימה: "יש כאלה שעומדים על הבמות והדוכנים ומצהירים

-ואף". זוהי תחילת גילוי המהות שלנו, במקום זאת. זהו סוף אלה שרוצים להשפיל אותנו. הדיקטטורה

 שהוא אחדות –הם מגלים את הבורא הפנימי , את בדיוק במילים הללופי שהם אינם אומרים ז-על

כיון שאחדות הייתה ? נכון, ולכן המעגל חוזר לתחילתו ולמה שהמלאך אמר למוחמד. האלוהים

  .זהו עקרון מקודש והוא לעולם לא ישתנה. והיא עדיין, המפתח לשלום

  

 שנים המייסדים 200יוון שלפני ארצות הברית היא מה שהיא כ? מי העלה בדעתו שהדבר יתרחש

מערכת . מדינות ללא גבולות פיזיים במערכת שלעולם לא נוסתה-בואו נקים קבוצה של ארצות: "אמרו

. אבל המאחדים ניצחו, היא עמדה במבחנים, כן".  המדינות המאוחדות של אמריקה–של אחדות 

וד כפי שהיא זוכה ובשל מה נתפסת כפי שהיא וזוכה לכב, ומסיבה זו המדינה הזאת היא מה שהיא

  . אבל מייצגת את האנרגיה החדשה, היא כה צעירה. שעשתה

  

היה זה תקשור במאמץ קולקטיבי של אלה ? האם ידעתם זאת. שלכם תוקשרה" הצהרת העצמאות"

כיוון שהיא מאחדת ולא , קיראו אותה והרגישו את הקדושה שבתוכה. שביקשו את עזרת האלוהים

  .מפלגת

  

        ומית והאנרגיה החדשהומית והאנרגיה החדשהומית והאנרגיה החדשהומית והאנרגיה החדשהאמריקה הדראמריקה הדראמריקה הדראמריקה הדר

  

השותף שלי היה שם לא מזמן ואני אפשרתי לו . אמריקה הדרומית מתחילה לחשוב בקווים אלה

  .לראות את האנרגיה של הפוטנציאל העתידי של אותו מקום

  

היו זמנים שבהם לכל מדינה ומדינה היה . ברצוני לצייר לכם את ההיסטוריה של אמריקה הדרומית

סכסוכים , צרות.  שנים היו להם כלכלות נכשלות ומטבעות חסרי ערך15- מלפני פחות. דיקטטור

. ברוני סמים עושקים הרגו ללא חשש ברחובות והשחיתות שררה בכל מקום. והריגות היו הנורמה

. היום פני הדברים השתנו. לעולם לא נראו עוד, אפילו הפוליטיקאים גרמו לפחד ורבים נעלמו בן לילה

חיובית ויציבה , משכת בעת שמדינה אחת אחרי השניה מביאות אנרגיה חדשההיום יש יציבות מת

כיצד יכול היה , לאומית כלשהן-ללא מאמץ מרוכז מצד מנהיגות או הכוונה רב, לכן. לתרבות שלהן

  ? שנים15המצב להשתנות בתוך 

  

 עוד דברים, אם אתם חושבים שזה מדהים? מה קרה. בכל היבשת נותר עתה רק דיקטטור אחד

לכן הניחו לי לספר לכם על , אבל מדברים על כך ברגע זה. עומדים לקרות שעדיין לא תשמעו עליהם
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הם ? נשמע מוכר" ?מה יקרה אם ניקח את המדינות הללו ונסלק את הגבולות. "מה הם חושבים

מה בנוגע לתוכנית שבמסגרתה : "הם אומרים, בחדרי חדרים מהם אף אחד לא מדווח. מדברים על זה

אנו נהיה חזקים ? ילה'מקצה קולומביה ועד תחתית צ, ה בסופו של דבר מטבע אחד בכל היבשתיהי

ואולי לא ידרשו לשם כך חמישים , זה יעבוד: אני כאן כדי לומר לכם, ויקירים". ואנו נהיה מאוחדים

  . בקרוב הדיקטטור האחרון יעלם והאחדות תוכל להתחיל. שנים

  

  .תמורה מתחוללת על הפלנטה הזאת

  

        אפריקהאפריקהאפריקהאפריקה

  

 וכוונתי לתחילת האיחוד של –הרשו לי לספר לכם היכן עוד זה מתרחש מבלי שתהיו מודעים לכך 

וכאשר היבשת תירפא ומחלת , בקרוב תהיה ליבשת את מה שלא היה לה אף פעם. מדינות אפריקה

י הם ירצו בתים ובת. הם ירצו את מה שיש לכם, האיידס תיעלם ולא תהיינה מחלות קשות אחרות

שהורגים את האוכלוסיות " קטן-ראש"הם ימאסו במנהיגים בעלי . ספר וכלכלה שעובדת ללא שחיתות

בקרוב יקיץ הקץ על ". ההיסטוריה של אפריקה"שלהם כדי לזכות בכוח במה שכונה במשך שנים 

  .ויבשת חדשה תיוולד, ההיסטוריה של אפריקה

  

יש שם . כיוון שמנהיגות חדשה מתהווה, ייםהיו מודעים לכך שהכוח עשוי לצוץ במקומות בלתי צפו

בתוך שני דורות ועוד עשרים שנים תהיה זו אחת , כך מוכנה-כך והאוכלוסיה כל-אדמה רבה כל

אלה הם . וזה יתרחש בגלל רעיון של אחדות שיהגו מעטים. מהכלכלות החזקות ביותר על הפלנטה

  .  וקץ ההיסטוריה כפי שהכרתם אותה, הפוטנציאלים של הפלנטה

  

הוא לא יהיה . יקום אדם שחור שינהיג את יבשת אפריקה ויביא לה שפע ושלום,  שנים בערך70בעוד 

הוא והאישה החזקה שלצדו יישמו את התוכנית בכל רחבי . אלא מתכנן והוגה כלכלי מהפכני, נשיא

וייאוש אפריקה תקום מאפר מאות שנים של מחלות . זה הפוטנציאל וזו התוכנית. הם יאחדו. היבשת

אתם חושבים שסין חזקה . עם עובדים שיכולים לייצר תוצר טוב, ותברא כוח כלכלי בר קיימא

כבולה בסודות ובדעות המוטות של הדרכים , סין חייבת לעשות את מה שהיא עושה? מבחינה כלכלית

שת יב, יהיה עליה להתחרות באפריקה בסופו של דבר, גדולה ככל שהיא. הישנות של ההיסטוריה שלה

מתחרה שאין לו מחסומים תרבותיים , לסין יקום מתחרה רציני. של הוגים חופשיים ותמורה מהירה

  .המונעים מבעדו את התקדמות רוח האדם החופשיה

  

ממש כפי שאתם עושים היום בדרככם , הנשמות העתיקות שכאן הן שישנו שוב את עתיד הפלנטה

אור שלכם וזהו אחד מהקרבות האחרונים היום אתם נלחמים בחשכת התודעה באמצעות ה. שלכם

זוהי . להאיר את הפלנטה באמצעות המחשבות החומלות שלכם, לכן אתם כאן. שהדת תכפה עליכם

  ".עובד האור"של " העבודה"
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        רוחניות באמריקה הצפוניתרוחניות באמריקה הצפוניתרוחניות באמריקה הצפוניתרוחניות באמריקה הצפונית

  

אבל , יש את הסיפור על המושיע.  סוגים של נצרות350יש , במקום זה שאתם מכנים בשם אמריקה

דומה שכל אחד מהרעיונות הללו מתפצל ויוצר . למה התכוון ומי היה, ת רבים לגבי מה שאמררעיונו

  .אלוהים מונותאיסטי סובל בגלל היותו ממודר למאות חלקים. כנסיה חדשה

  

היה מתהפך בקברו אילו , )הסלע" (כיפא", ופטרוס, כך-גם ההיסטוריה של הכנסיה לא הייתה נהדרת כל

שרפו וחמסו אותם , היו זמנים בהם הנוצרים יצאו לכפרים. ה לכנסיה שלוידע מה עשתה ההיסטורי

! הם היו טרוריסטים. הייתה זו האינקוויזיציה הספרדית. כיוון שהכפר לא האמין במושיע שלהם

לפני : אך אומר את הדברים הבאים, ואין בכוונתי לפגוע ברגשותיכם, יקירים, עליכם לשמוע זאת

, הנוצרים עשו זאת. עליכם לבחון את ההיסטוריה, מה מרושע-נית כדברשאתם מתייגים אמונה רוח

ילדי אברהם הקנאים . וכך גם המוסלמים הראשונים, היהודים עשו זאת גם כן. בשלב מוקדם מאוד

  .זה מה שבני האדם עושים. הקיצוניים נלחמו אלה באלה במשך מאות שנים

  

היא עושה זאת בעת שהאנרגיה .  בגלל אלוהיםהיא יוצא למלחמות. היא מפלגת. האנושות עושה זאת

כיוון , אני כאן כדי לומר לכם שמהלך זה של ההיסטוריה מגיע אל קצו! היצירתית היא אנרגיה אחת

. והם מתחילים לראות וליישם זאת! שהמרכיב הזה בטבע האדם מתחיל להשתנות והילדים יודעים

  .תמורה מתחוללת על הפלנטה, אתם מבינים

  

         כלי האיחוד העולמי הראשון כלי האיחוד העולמי הראשון כלי האיחוד העולמי הראשון כלי האיחוד העולמי הראשון––––האינטרנט האינטרנט האינטרנט האינטרנט 

  

מבחינה , של האינטרנט" הסיפור"מה לדעתכם . כעת אומר לכם משהו שמעטים חושבים עליו

. אזרחי כל המדינות על כדור הארץ יכולים לדבר אלה עם אלה ללא גבולות אלקטרוניים? היסטורית

אין . לבחון דעות, אלהלדבר אלה עם , האנשים הצעירים של אומות אלה יכולים לראות אלה את אלה

הם יוצרים רשת של . הם עושים זאת בכל מקרה, זה משנה מה המדינה עושה כדי לחסום אותם

האנשים הצעירים . היא חלק מהאנרגיה החדשה. היא לא תיעלם. גונית-תודעה רב, של אחדות, תודעה

  .יודעים זאת והם מובילים את הדרך

  

כולם יוכלו לדבר עם כולם ואי "מרתי לכם שיבוא יום שבו א. נתתי לכם נבואה לפני יותר מעשר שנים

 משהו שמסתתר בחשכה –כיוון שקנוניות מסתמכות על הפרדה וסודיות ". לא תהיינה קנוניות, לכך

האם ייתכן שקיימת פרדיגמה חדשה ? מה קורה? ראיתם את החדשות לאחרונה. שרק מעטים יודעים

  ?שדומה שפועלת כנגד ההיסטוריה
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        ן החדשן החדשן החדשן החדשהעידהעידהעידהעיד

  

זה משהו שהשותף . הרשו לי לספר לכם על משהו שאירע לפני עשרים שנים. ואז יש את העידן החדש

שסיווגו את קריון ] של ארצות הברית[היו אנשים באזורים המערביים שלכם : שלי נאלץ לחוות בגללי

ים ידי כמה מאותם אנשי העידן החדש שהיו מכובד-השותף שלי הותקף על". רשע של המאה"ש

או יגיע לאומות , לפני שיכתוב ספרים רבים מדי, הייתה זו אנרגיה שרצתה לעצור אותו. ונחשבים

, הוא היה בשנה השלישית לעבודת התקשור שלו ורבים היו מעורבים. המאוחדות עם המסרים שלו

מדוע אלה שכותבים ? למה: "השותף שלי היה על ברכיו ושאל אותי. מאמץ מאורגן לפגוע במסר שלו

. זה מה שבני האדם עושים: "ואני אמרתי לו" ?ספרים על אהבה מנסים להרוג את עבודתו של אחר

אז אמרתי לו ". מפלגים ומרגישים שהדבר הוא חלק מההישרדות של עבודתם שלהם, הם כובשים

לכן . שהם לא תמיד יפעלו נגדו ושיבוא יום שהתנהגות זו לא תהיה כלולה עוד בתודעה של האנושות

  .כדי לעזור להביא את האנרגיה החדשה, אןהוא כ

  

אזי יש , אם ערבי ויהודי יכולים להביט זה בזה ולראות את השושלת האקאשית ולראות משפחה אחת

אזי זו , אם הם יכולים לראות שההבדלים ביניהם שוב לא מחייבים שהם יהרגו זה את זה. תקווה

, ללא קשר לאמונה הרוחנית, האנושותכל . וזה מה שמתרחש עכשיו. התחלה לשינוי ההיסטוריה

עכשיו זה מתחיל . אשמה בנפילה אל תוך המלכודת ההיסטורית של ההפרדה במקום האיחוד

  .תמורה מתחוללת. להשתנות

  

        המלך החכם באדםהמלך החכם באדםהמלך החכם באדםהמלך החכם באדם

  

על שתי אמהות , זה סיפור מפורסם מאוד. מלך חכם מאוד, אני רוצה לקחת אתכם חזרה לשלמה

ועל המלך הוטל לפתור ,  התחננו בפני שלמה שייתן להם תינוק אחדשתיהן. שתבעו לעצמן ילד אחד

ציווה לחתוך את התינוק , שידע את התוצאה לפני שקיבל את החלטתו, המלך החכם. את הבעיה

: אם אחת החווירה מיד ואמרה. הוא ידע מה יקרה וכך היה. כל אישה תקבל מחצית מהילד. לשניים

הייתה זו . הוא שייך לזו שויתרה עליו. דע שלמה למי שייך הילדאז י". תן את התינוק לאישה האחרת"

כיוון שחמלה היא הדבר החכם ביותר על הפלנטה והיא מלאה ? כיצד הוא ידע זאת. האם האמיתית

זו החמלה של האם האלוהית החכמה ששוטפת את כדור הארץ . זה אומר הכל. בפתרונות ובאחדות

  .מיבשת אחת לאחרת שעה שכדור הארץ חש בתמורה, פשוטו כמשמעו, והקונדליני נע, הזה

  

דמיינו מה הוא היה , אם למחשב הייתה תודעה. יש שמרגישים בודדים מאוד בתהליך ולא מבינים

הוא היה מאבד את הזיכרון של הדברים . מרגיש אילו הייתם מכבים אותו ואז מאתחלים אותו מחדש

עת שהיא מאתחלת את עצמה מחדש לפרדיגמה ב, כך קורה עכשיו גם עם התודעה האנושית. שאירעו

 בודדים עם –וזה מה שאתם מרגישים . אחרת שבה ההיסטוריה לא תמשול במה שעומד להתרחש

  .אתחול מחדש פוטנציאלי אל פרדיגמה שאין לה כלל היסטוריה של טבע האדם

  



 103 

        חמלה ואחדות הן האנרגיה החדשהחמלה ואחדות הן האנרגיה החדשהחמלה ואחדות הן האנרגיה החדשהחמלה ואחדות הן האנרגיה החדשה

  

ותהיה איתכם עשרים שנים , עודי יושב כאן שנים ב16 הייתה כאן במשך 2012האנרגיה של שנת 

פשוטו , כך עובדת ההיערכות בעת שהיא נעה]. ידי לוח השנה של המאיה-כפי שחושב על[נוספות 

] תנודות כדור הארץ[בעת שימי השוויון בין היום והלילה . דרך מרכז קו המשווה הגלקטי, כמשמעו

" חוט שערה"לא ,  שנים36חלון התנסות בן זהו , עושים את פעולתם ואתם נעים אל אמצע ההיערכות

אנשי העידן , אתם חיים בתוך האנרגיה הזאת ועושים זאת כבר כמה שנים. ביום הקצר ביותר בשנה

  .החדש

  

אני רוצה . לא אל הקוראים, לא אל המאזינים; כעת ברצוני לדבר רק אל האנשים שנמצאים בחדר זה

אני רוצה שתצאו שונים . לה שיושבים באנרגיה הזאתאני רוצה לדבר אל א. לדבר אל הנוכחים בחדר

אני רוצה שתלכו מכאן עם הפעלה של מה שהוא מלאכי ומה שהוא אנרגיית . מכפי שבאתם היום

  .אשר תעניק לכם חוכמה, הבורא הפנימי

  

ההוראות שלכם , הנה המבחן שלכם. זה לא משנה, לא כולכם מאמינים במה שמאמין המתקשר

האם אתם ? אפילו אם אינכם מסכימים עמם, ולים לראות בנוכחים כאן משפחההאם אתם יכ. להיום

זו הפעם האחרונה שאני , ובכן: "לעזוב את המקום הזה ולומר: יש לכם ברירה? יכולים לאהוב אותם

אני לא אלך שוב לפגישה שכזו כיוון שאני : "או אתם יכולים לומר". הם משוגעים! הולך לפגישה שכזו

אם הם רוצים . אבל אני אוהב אותם והם מוזמנים בברכה לביתי בכל עת. ם עמםלא בהכרח מסכי

אולי אפילו . ואני יכול להתלוצץ עמם ולהיות איתם וללחוץ את ידם. זה בסדר, לבוא לסעוד איתי

אני לא . והוא מצוי בתוך כולנו, ובורא אחד, כיוון שאני מבין שיש אלוהים אחד, אנשא למישהו מהם

  ".אבל אני יכול לאחד את עצמי עמם, עם דבריהםבהכרח מסכים 

  

בני האדם יכולים להתקיים . אתם מאמצים אז את ההבנה שההבדלים ביניכם לא מפלגים אתכם עוד

ויש , התרבויות שלהן ייחודיות עדיין. יחד ממש כמו המדינות שקיימות אלה לצד אלה ללא גבולות

תוכנית על פיה הן לעולם , גרת תוכנית גדולה יותראבל עכשיו הן יחד במס. להם עדיין מדינה משלהן

. האחדות עושה זאת. הקיום שלהן קשור אלה באלה. הן אינן יכולות. לא ילחמו עוד אלה כנגד אלה

  .והסוד הוא חמלה, שלמה ידע זאת

  

כאשר תגיעו הביתה ותפעילו את הטלוויזיה שלכם . עזבו מקום זה רחומים אלה כלפי אלה, יקירים

האם ? האם תוכלו לאהוב אותו, שהו שאינכם מסכימים עמו בגלל דעות פוליטיות שונותותראו מי

האם תוכלו לראות כיצד הוא משחק במשחק הבא ? תוכלו לראות את הבורא שבפנים למרות הכל

האם מישהו מכם ? כדי שתאלצו לעבוד יחד מתוך אחדות, לראות כיצד הדברים יפתרו במדינה הזאת

כאשר אתם רואים . נאלצים להתאחד ולא להתפלג. נאלצים להתפשר. עבוד יחדנאלצים ל? רואה זאת

  . תדעו שזה אמיתי, זאת בפוליטיקה
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אבל יבוא יום , האנרגיה הישנה עוזבת לאיטה. חפשו אחריהם. אלה הם הדברים שאנו אומרים לכם

אני ". כאן אזאני לא אהיה : "כמה מכם אומרים! זה עשוי לארוך דור. שבו האנרגיה הישנה תיעלם

לא האנרגיה של הבית ! כיוון שאתם לא הולכים לפספס את הפינאלה!" אתם כן תהיו, כן: "אומר לכם

אתם תחזרו לכאן ותעשו זאת במהירות . או כל אנרגיה מלאכית אחרת תהיה מסוגלת למנוע זאת מכם

פילו לא א, כיוון שההיסטוריה אינה חשובה, רבה יותר מאי פעם בהיסטוריה הרוחנית שלכם

לכן אנו . נשמות עתיקות, תמיד חזרתם לכדור הארץ. אתם תגיעו ותעזבו במהירות. היסטוריה רוחנית

  .כך-אוהבים אתכן כל

  

נצלו את . נשמות עתיקות, אני רוצה לרחוץ את כפות רגליכן בשל מה שאתן עושות על הפלנטה

ראו את כל . לא כאחד, רביםלראות אותם כ, לראות את הקוונטיות שלהם, ההזדמנות לאהוב מישהו

אתן . התאחדו עמם. בדומה לכן, ראו אותם כחשובים. בני האדם לאור השושלת שלהם על הפלנטה

  .תמורה מתחוללת על הפלנטה הזאת ואתן מייצגות אותה, מבינות

  

הישארו ישובים עוד זמן מה . עזבו בקצב שלכם. החזיקו באנרגיה, "וכך הוא"כאשר אומר את המילים 

ללא . הניחו למקום הזה להישאר מקום מפלט עד אשר תחזרו. ואז עזבו בשקט, תם רוציםאם א

רק חשיבה קוונטית על הצפוי לפלנטה , רק אהבה לרעכם,  רק אחדות–ללא רעש , מחיאות כפיים

  .יקירים, הזאת אם תרצו בכך

  

כל אחת , אותןניתן לפתור . אני מקווה שכן? האם תחושתכם שונה לגבי הבעיות הניצבות בפניכם

  .ואחת

  

  .וכך הוא

  

  קריון
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. . . . והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף יותרוהוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף יותרוהוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף יותרוהוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה אף יותר] ] ] ] ידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריוןידי לי וקריון----עלעלעלעל[[[[תקשור זה נערך תקשור זה נערך תקשור זה נערך תקשור זה נערך , , , , כדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקוראכדי לסייע לקורא

שור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס פשוט שור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס פשוט שור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס פשוט שור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף המודפס פשוט התקהתקהתקהתק, , , , לעתים קרובותלעתים קרובותלעתים קרובותלעתים קרובות

 ....2010201020102010טקסס בדצמבר טקסס בדצמבר טקסס בדצמבר טקסס בדצמבר , , , , הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בדאלאסהנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בדאלאסהנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בדאלאסהנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בדאלאס. . . . אינו יכול לחשוףאינו יכול לחשוףאינו יכול לחשוףאינו יכול לחשוף

  

האנרגיה . מסר זה מגיע מצד הצעיף שהוא ביתכם, נכון. אני קריון מהשירות המגנטי, ברכות יקירים

כל שאתם רואים הוא , ממדי שבו אתם נמצאים-אך במצב התלת, רבהיצירתית שבכם נוכחת כאן הע

הנומרולוגיה  [11-שם שמסתכם ב, את האדם היושב על הכיסא ומייצג אנרגיה מלאכית בעלת שם מוזר

אז מה עושה המוח . המדבר אליכם ממה שהוא לכאורה הצד האחר של המציאות שלכם, "]קריון"של 

האם אתם רואים למולכם אדם ? אולי, ם רואים למולכם צעיףהאם את? ממדי שלכם ביחס לכך-התלת

האם אתם מכירים אולי את הרעיון של קיום בעל רובדים שבו אתם נמצאים במקום ? החודר דרכו

כיוון שאני מדבר אליכם , הרשו לי לתת לכם את ההשקפה הקוונטית? אחד וקריון נמצא במקום אחר

, אני נמצא בשער המכונה בן האנוש, קום זה אני באאך לא ממ. באמצעות אדם המחזיק מיקרופון

  .אולם אני בכל מקום

  

אזי , ואם השפה השלישית נמצאת כאן והיא מוכנה, אם אתם שומעים אותי בברור ובאופן מדויק

, שער העצמי הגבוה נפתח ומאפשר את האנרגיה היצירתית שהיא אתם. קיים פוטנציאל לתקשורת

איני . וממקום זה אני בא,  הליבה של מה שאתם מכנים בשם אלוהיםזו. חלק מכם ושייכת לכם, בכם

הוא לא נמצא . כך היה תמיד וכך יהיה תמיד, וזה המקום בו קיים שער התקשורת. אני בכם. נפרד מכם

לכן אנו מזמינים אתכם לחוות . בקדמת החדר בכיסא ומגיע באמצעות מערכת קולית כקולו של אדם

האם . הקשיבו והעניקו תוקף מבפנים. חוויה שמחוץ לממד השלישי, ת זאת אומר–חוויה קוונטית 

  ?אתם יכולים לעשות זאת

  

אלא אל אלה שמאזינים ואל , לא רק אל המצויים בחדר. אנו מדברים אל קהל חסר גיל, יקירים, אה

אנו עומדים לספר לכם מה חושבת הרוח בדרכה הקוונטית האישית ולהציג בפניכם . אלה שקוראים

סקירה על מה "ולכן הולם שתקבלו . זה יהיה אחד התקשורים האחרונים השנה. 2010ה של שנת סקיר

  .ולכן אני עומד לעשות זאת בעוד רגע, "שקרה עד כה

  

-ניתן את התפיסה התלת. ולכן אציג את שני הצדדים, הרוח רואה את הדברים באופן שונה מכם

. י המציאות הליניארית שלכם אינה קיימתבמצב קוונט. ואז ניתן את התפיסה הקוונטית, ממדית



 106 

כאשר , לכן. אינם המערכת של הרוח, השעון על פיו אתם פועלים, הדברים שאתם עושים בליניאריות

כיוון שאיננו תופסים את הדברים במסגרת , הדבר יהיה שונה מכפי שאתם מצפים, אנו מסכמים שנה

  .הזמן שלכם

  

המספרים . והוא מלמד זאת, מרולוגים של האנרגיההשותף שלי מדבר תכופות על ההיבטים הנו

ממש כפי , שום דבר" עושים"הם לא . הם מעבירים מסר, במילים אחרות. מכילים אנרגיה של תקשורת

אך תכופות אתם בוכים , מדובר בדיו על גבי ניר, כאשר אתם קוראים ספר. שספר לא עושה שום דבר

זו התקשורת המצויה בתוך . לא? יו ולניר יש אנרגיההאם תאמרו אז שלד. או שלבכם מאיץ פעימותיו

והיה בשימוש , זהו אחד מהמדעים העתיקים ביותר על הפלנטה. שפת המספרים זהה. שפת הספר

  .במשך אלפי שנים בדרכים רבות

  

היא פותחה בטיבט . הדרך העכשווית והקלה ביותר היא הדרך שבה הנחיתי את השותף שלי להשתמש

הודו וטיבט הפכו .  שנים13,000 המקום בו שכן הקונדליני של הפלנטה במשך כיוון שזה, העתיקה

למקום שבו התרחשה הדרכה גבוהה יותר ומקום שבו היו , למקום שבו הייתה חמלה רבה יותר

לכן הגיוני שהנומרולוגיה שהם . אנרגיות שאמאניות רבות יותר מאשר בכל מקום אחר על הפלנטה

אבל אני אמרתי לשותף שלי , היא יכולה להיות מורכבת. ם עבדו עמהפיתחו תוצג לכם בצורה בה ה

  .לפשט אותה כדי שתהיה מובנת

  

כאשר אתם מסכמים את המספרים . 2010ולכן נשתמש בנומרולוגיה פשוטה כדי לבחון את המספר 

ולכן . השלוש מוגדר באנרגיה של הנומרולוגיה כאנרגיה מזרזת. אתם מקבלים שלוש, של השנה הזאת

היא מייצגת , כל פעם שאתם רואים את האנרגיה של השלוש המצויה במשהו שאתם רוצים להגדירב

כפי (כיוון שמספר זה מופיע במחזור מספרי רגיל .  הייתה שנה מזרזת2010תוכלו לומר ששנת , לכן. זרז

ם אבל האנרגיה בתוכה אתם נמצאי. הוא היה כאן בעבר, )שקורה עם המספרים הליניארים של השנים

מגבירה כל דבר אזוטרי וניתן יהיה לראות באופן ברור יותר הרבה ממה , ובפעם האחרונה, עכשיו

  .שמתרחש עכשיו על הפלנטה אם תבחנו כמה ממערכות האנרגיה העתיקות הללו

  

אבל תכופות . זרז בכימיה הוא תגובה רבה יותר שיוצר חומר אחד בעת שהוא בא במגע עם חומר אחר

או ששני החומרים מתאחדים כדי ליצור דבר . מושפע ופשוט משנה את האחרהחומר המקורי לא 

תוכלו לומר . לא מדובר בשינוי ממש אלא במערך לשינוי,  היא אנרגיה מזרזת2010אם שנת . שלישי

ולכן השינויים שהשנה . זכרו בשיעור זה שהרוח אינה ליניארית, כעת. שהיא מסייעת להביא שינוי

 2010משהו שהתרחש או שאירע בשנת , לכן. שו בהכרח במסגרת שנה זוהמזרזת תיצור לא יתרח

  .2011אל שנת , ימשך וידחוף אנרגיות מעבר לה

  

אז בואו . בואו נבחן באיזו תדירות מגיעה שנת השלוש, לפני שנבחן מה התרחש בשנה מזרזת זו

כדי שתוכלו להבין , כדי שתראו את מהות האנרגיות הללו" האחד"ו" שניים"גם את המספרים " נפרק"

  .את המסרים שיש להם עבורכם
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. 2001הייתה זו שנת , לאלה מכם שמחשבים חישובים? מתי הפעם האחרונה שהייתה לכם שנה מזרזת

האם היא : אני שואל אתכם, לאנשים שבאים מתרבות זו? 2001והאם אתם זוכרים מה אירע בשנת 

 והאם היא השפיעה על העשור האחרון או ?באמת בראה אנרגיה של שינוי פוטנציאלי ממנה והלאה

אין המשמעות בהכרח , כעת.  היא בעלת אנרגיה פוטנציאלית דומה2010, לכן. התשובה היא כן? יותר

לא תמיד מדובר בדברים שליליים , כמו כן. שתתרחש עוד טרגדיה בינלאומית שתניע אירועים

  .ספקים את הזרז במה שהם עושיםובני האדם מ, זו פשוט אנרגיה של הזרז. שיוצרים את העתיד

  

מה אתם . לכן בואו נדבר על המתרחש בארצכם. זכרו שהרוח רואה את הדברים באופן שונה מכם

, הייתה זו שנה נוראה עבור הכלכלה שלכם. בעוד השותף שלי יושב כאן" הפיל בחדר"זה ? רואים כאן

למערכות , ם ביחס לבנקאותחלו משברי אמון קשים ומוחלטי. בעלת פוטנציאל לברוא חרדה רבה

יורד לאיטו ביחס למערכות " הדולר"ולכן הכלי הפיננסי שלכם המכונה . הביטוח ולתהליך ההשקעות

ללא קשר , מתרחש למעשה בכל מקרה[פקטו -חל פיחות בדולר דה. כספיות בינלאומיות אחרות

קריון שארצות הברית רבים העירו ל. לפני עשר שנים אמרנו לכם שכך יהיה? נכון, ]לפעולה מודעת

  . כלכלה עולמית חופשיה עשתה זאת עבורכם. היא לא הייתה חייבת. לעולם לא תעשה זאת מרצונה

  

האם אאבד את : "זה נראה נורא כיוון שאתם מתמודדים עם זה ושואלים אולי, אבל לאדם האמריקני

במה דברים ,  פעםהאם המצב ישתפר אי? מדוע איבדתי את ביתי: "או במקרה של כמה מכם" ?ביתי

ואני , 2010ממדית האנושית את שנת -ולכן זו התפיסה התלת" ?מה עשינו שכך קורה לנו, אמורים

, אכן, לפני שנים ספורות אמרנו לכם שזהו. מהי התפיסה שלנו, אנשים יקרים, רוצה לומר לכם

במדינה שלכם אמרנו לכם שקיים פוטנציאל חזק לכך שכמה מהתאגידים הגדולים ביותר . הפוטנציאל

ואתם יכולים למצוא את ".** וזה אשר יתמוטט ראשון יהיה הביטוח"...ואז אמרנו לכם .* יתמוטטו

  .הדברים שאמרנו בחומרים של קריון שפורסמו

  

והרוח לא יודעת , אין דבר כזה ניבוי עתידות. כל אחד ואחד מהם, אלה היו רק פוטנציאלים, עכשיו

פשוטו , תכופות אתם מגשימים אותם, ל פוטנציאלים חזקיםאבל במקרה ש. מה יעשו בני האדם

היו ששאלו כיצד יכולנו לחזות את הבעיות הכלכליות שלכם . והם הופכים למציאות שלכם, כמשמעו

לכן הרשו לי לומר לכם כיצד יכולנו לעשות זאת ומה משמעות . כיוון שאלה אינם נושאים רוחניים

בהם ניתן לכם את הפוטנציאלים , קשורים עתידייםהדבר יעניק לכם תובנה ביחס לת. הדבר

  .העתידיים

  

אתם , אה. במשך יותר ממאתיים שנים המדינה הזאת פעלה באותה דרך ובאמצעות אותה מערכת

אבל ביסודו של דבר זו הייתה אותה מערכת והיא הייתה מבוססת על , שיניתם מעט את הכללים

 עניים –העשירים הפכו עשירים יותר והעניים , באיטיות, הייתה זו מערכת אשר בה. תאוות בצע

כיוון , היא עבדה באנרגיה ישנה והיא עדיין מערכת טובה. אלא רק עובדה, אין זה שיפוט, כעת. יותר

, אנשים יקרים, אבל לפתע. טובים יותר ממדינות אחרות, שאפילו שכבת הביניים חייתה חיים טובים

אפילו מערכות ; כולה עוד לתמוך בדרכים הישנותאתם מביטים על אנרגיה חדשה שפשוט לא י
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. מערכות כלכליות שמבוססות על אנרגיה ישנה מתמוטטות, לכן. כלכליות בסיסיות חייבות להשתנות

שגיאות העבר עולות לפני השטח ומסתכמות במה . התודעה החדשה לא תתמוך בהן והן תתמוטטנה

  .שאתם מכנים בשם מיתון

  

כיוון שאתם משנים את הכללים של , ברכותיי: "אבל הרוח אומרת, "אסוןאיזה : "בני האדם אומרים

מה ". אתם מקבלים החלטות מחוץ לקופסה של מה שנעשה אי פעם בארצכם בעבר. מה שאתם רוצים

כיצד תראה המערכת החדשה לאחר ? לאן תקחו זאת. 3-ה, שאתם עושים מעתה והלאה הוא הזרז

, מדינה זו יכולה לשנות מערכות כלכליות. ר יחזור ויתחזקהדול? )ואתם אכן תתאוששו(שתתאוששו 

זו אחת מהמדינות המעטות . ואת עצם הפרדיגמה של הקפיטליזם כמעט בן לילה, מערכות פוליטיות

אילו מודלים אתם עומדים , לכן. והיחידה שהיא גדולה כשלכם שיכולה, היחידות שיכולות לעשות זאת

מה בנוגע למודל שעובד עם יושרה רבה יותר כאשר מדובר ? להציג בפני כדור הארץ בשלב הבא

  .בכך מדובר? בממון רב

  

כיוון שהם מונים את כל הדברים השליליים ולא , יהיו אלה שישבו כאן ויראו רק את חצי הכוס הריקה

אמריקה הצפונית תמיד הייתה . מבינים במה עוסקת האנרגיה החדשה הזאת או את תפיסת הרוח

וזה עתה שיניתם שוב את הדרך שבה . ם תמיד הייתם מודל ליושרה בממשלהאת. מודל לאחדות

: כמה מכם יכולים לשבת כאן במה שאתם מכנים ערב השנה החדשה ולומר באומץ. הדברים פועלים

כיוון , על שאת גורמת לנו להתנסות במצב קשה זה, רוח, תודה לך. תודה לך אלוהים על המיתון"

  ? "זרזת והיא תכשיר את הקרקע להחלמה ולעוצמהזוהי שנה מ, שנלך לאן שנלך

  

כפי שנעשה בנומרולוגיה כדי לקבל [אם לא תחברו אותם יחד . יחד" אחד"ו" שניים" מייצגת 2010שנת 

" שניים"זוהי האנרגיה של המספר . מייצג דואליות" שניים"כיוון ש, הם יספרו סיפור, ]אנרגיה מוחלטת

 התכונה העיקרית של בן –ב של מה שהוא מלאכי וביולוגי הדואליות היא שילו. בשפה הטיבטית

יש " הליבה שלכם"לדבר שהוא , או מאזינים או קוראים, בעודכם יושבים הכיסא ומקשיבים. האנוש

אתם יכולים לפנות בכל ? האם אתם יכולים לגלות את הבורא שבפנים או לא. אנרגיה של דואליות

אתם יכולים לברוא דברים אלוהיים אם . מרושעים אם תרצואתם יכולים לברוא דברים . כיוון שתרצו

זוהי . יש לכם בחירה חופשית ותמיד הייתה לכם. כזו היא עוצמת האנושות. כזה הוא האדם. תבחרו

  .הדואליות

  

אנו עושים זאת משום שמספרים משפיעים זה על זה במה שאנו ". שניים"שליד ה" אחד"כעת הביטו ב

ולכן הם , הם יושבים באותה משוואה או באותה חבילה המייצגת שנה". נומרולוגיה יחסית"מכנים 

. 2001הביטו בשנת ". התחלות חדשות"משמעותו ? "אחד"מה משמעות המספר . משפיעים זה על זה

הייתה זו התחלה חדשה לאופן שבו המדינה הזאת . היא שינתה הכל? נכון, אתם לא תשכחו אותה

זוהי התחלה חדשה של . שנה זו שונה, אולם. ד לנסוע בעולםהתייחסה לאיומים על בטחונה וכיצ

  .מבנה ההון הרב, מערכות כלכליות בארצכם
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אתם תהיו עדים לתהפוכות מתמשכות . את ארצות הברית, פשוטו כמשמעו, אתם ממציאים מחדש

. בפוליטיקה ככל שתתלבטו לכאן ולכאן לגבי מה שאתם רוצים מאותם אנשים שמנסים להנהיג אתכם

הביטו בגיל הממוצע של אנשי הממשלה שלכם . כולם. כולם עדיין שקועים באנרגיה הישנה, ך אגבדר

יכול להיות שידרש זמן שבו . אפילו לנשיא צעיר, כיוון שהותיקים הופכים ליועצים. ותבינו את הבעיה

  . וקקיםלפני שתוכלו לחולל את השינוי אליו אתם משת, יהיה לכם רוב של גברים ונשים צעירים יותר

  

בני האדם יפתרו את הבעיות הממדיות שלא היו , עם תודעה קונספטואלית יותר, זה רק עניין של זמן

כל . התאזרו בסבלנות" ?למה אתה מתכוון. אתה מדבר במעגלים, קריון. "קיימות בעבר אף פעם

ות אך כאשר תראו את האנשים הצעירים מטפסים בסולם ומתחילים לתפוס עמד. הדברים משתנים

אז תתהו מדוע לקח . אתם תראו את הפתרונות שתמיד חשבתם שהם הגיוניים וסבירים, מנהיגות

  .כך הרבה זמן להגיע-לפתרונות הללו כל

  

הוא , לכן. לכן הרוח רואה את המיתון כשינוי חיובי בכיוון שהולם את האנרגיה שמשתנה על הפלנטה

זה פשוט : "ואומרים,  הפוליטיקה והכלכלהאך רבים הופכים מתוסכלים בשל התהליך של. היה צפוי

אתם מדברים על ". קדימה ואחורה ודבר לא נעשה אף פעם, נראה כאילו אנו הולכים קדימה ואחורה

]. רפובליקניות ודמוקרטיות[אירועים ומדינות כחולות ואדומות , חוקים,  גופים–ממדיים -דברים תלת

כל דבר שאתם , זאת אומרת. ור הארץ היא תמידיתהאנרגיה המועברת אל כד. אנו מדברים על אנרגיה

, קריון. "אינכם מאבדים חוכמה זו בפעם הבאה. מפקידים שהוא חכם נשאר כאן ואתם מתבססים עליו

  .אתם בוראים את כוונתכם, לאט. כמה מכם מבינים זאת". אתה עדיין סובב במעגלים

  

 60ת התודעה האנושית במחזורים בני אנו נוטים לבחון א. הרוח רואה את האנושות על פני הדורות

זה הזמן הדרוש באנרגיה ישנה לשנות את מה שהיה . מדובר במעט יותר משני דורות, בשבילכם. שנים

 כיוון שזו האנרגיה של מה שהמבוגרים מספרים לילדים –אתן לכם את הסיבה . למה שקיים בהווה

לכן . זה כל מה שדרוש. שני דורות. ועשיוצרת שינוי קב, ואז מה שהילדים מספרים לילדיהם, שלהם

  .הרוח בוחנת את מה שהתרחש עם בני האדם ומשתמשת בפרדיגמה הזו של התודעה

  

        גאיהגאיהגאיהגאיה

  

כיוון , בואו נביט תחילה בגאיה, ובכן. אתם עשויים לשאול" ?מה מצבה. "בואו נדבר על האנושות

. שהשניים קשורים זה לזהמשום , שעליכם לבחון את האנרגיה של גאיה בהקשר של מחקר האנושות

  ? כדי להעצים את מה שבראתם2010מה עשתה גאיה בשנת , בהתבוננות מהגדול לקטן, לכן

  

אנו רואים , שוב!  שנים21אמרנו לכם זאת לפני . אמרנו שצפויים לכם אתגרים הקשורים למזג האוויר

רק תקופת חיים אחת יש לכם . האדם הוא קצר רואי. את הדברים במחזורים ארוכים הרבה יותר מכם

אתן לכם את משל , בתקשור בעתיד. (להביט במחזורים שנמשכים הרבה יותר מתקופת חיים בודדה

כדור הארץ משתנה באופן , ובכן: "כמה מכם אומרים.) חדר הקשת בענן כדי שתוכלו להבין זאת
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ליך חשיבה מילים אלה נובעות מתה" ?מה גאיה עושה לנו היום. משהו בטוח אינו כשורה, קיצוני

הכוס , ובכן. ממדי ביותר שחושב שמשהו חייב להיות לא כשורה בכל פעם שהכוס חצי מלאה-תלת

  .  ובזמן–נמצאת בדיוק היכן שאמרנו שתהיה 

  

זה . הסיבה שחזינו שמזג האוויר ישתנה היא משום שאתם חווים מחזור מים עליו סיפרנו לכם בעבר

מזג . כיוון שעם הזמן יתברר יותר ויותר שזה מה שמתרחש, יהיה הנושא בו ידובר רבות מהכיסא שלי

. הדבר אירע בעבר. האוויר אותו אתם חווים עתה יברא בסופו של דבר התקררות גדולה על הפלנטה

זהו מחזור מים שמקיף תקופות חיים ארציות רבות והמדענים שלכם אינם רואים אותו כך כיוון שהוא 

ובמשך שני הדורות הבאים אתם , שירים לתעד מחזור זהיש בידכם עתה את המכ. חדש מבחינתם

  .והוא משפיע על החיים בכדור הארץ" מרענן"זהו מחזור . תראו את יופיו

  

אך ,  לא כולו–הדבר הראשון שמתרחש הוא שהקרח נמס באופן חלקי בקוטב הצפוני ובקוטב הדרומי 

טימטרים ועורך מחדש את משקל הדבר גורם לגובה המים באוקיינוסים לעלות בכמה סנ. הרבה ממנו

ריכוז של קרח בקצה העליון ובקצה [הדבר מפזר מחדש את המשקל מהקטבים . המים על הפלנטה

פיזור מחדש זה דוחף אז את הקרום בדרכים . למשקל שווה יותר על קרום כדור הארץ] התחתון

  .בורא רעידות אדמה והתפרצויות הרי געש, חדשות

  

: אז יהיו אנשים שיביטו ברעידות האדמה ובהתפרצויות הרי הגעש ויאמרו? נכון, חוויתם זאת השנה

זהו רק האדם שלא מבין שכדור ? נכון, הכוס חצי מלאה". גאיה מענישה אותנו. עשינו משהו נורא"

  .הארץ מסתגל לתודעה האנושית

  

 אתם הקדמתם את התזמון! מחזור מים זה מתרחש מוקדם יותר מכפי שהיה אמור להתרחש, כעת

לכן אני שואל את הנשמות העתיקות שנמצאות מולי ואלה . שלו כיוון שקידמתם את הזמן עצמו

-בשעה שהשעונים התלת! הוא מאיץ? האם לא חשתן בהתגברות הזמן: שקוראות ואלה שמאזינות

. ממדיים שבכם מתקדמים מהר מאוד-השעונים הרב, ממדיים שלכם מתקתקים את אותה כמות זמן

) ותצדקו בדבריכם(לכן תוכלו לומר ? נכון, היא מאיצה יחד איתכם: השעון הממדיוגאיה היא חלק מ

  !שבני האדם שינו את מזג האוויר

  

בסופו של דבר אתם תראו . היא בעצם ההפך מכך" התחממות גלובלית"אז התופעה שכיניתם בשם 

וון שהמחזור כבר כי, מה קורה ביחס לחורף שלכם] 2011[ראו בשנה הבאה ". התקררות גלובלית"זאת כ

, התחממות גלובלית: "צעדו ברחובות בעת שיורד יותר שלג מהצפוי וצעקו, רק לשם שעשוע. כאן

  ] צחוק!" [התחממות גלובלית

  

תלוי , אנשים יקרים, ואני אומר לכם שהדבר הבא שיקרה עם גאיה, זה מה שקורה אפוא עם גאיה

  .בכם
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היא תמיד הייתה שם ; כזו היא התגלית. ות שלכםהרשו לי לספר לכם על תגליות המדעיות האחרונ

האם אתם , בעודי חושף זאת, אולם. אבל מבחינתכם היא חדשה, והמתינה שתראו ושתגלו אותה

  ?זוכרים שדיברתי על כך

  

השטף "מה שאתם מכנים . המדענים יכולים עתה למדוד את המגנטיות של הפלנטה בכל שעה

יש , כעת. הוא גם לא קבוע ומשתנה ממקום למקום. צמתושל רשת כדור הארץ משתנה בעו" המגנטי

יש לכם דרך למדוד את סטיית השטף שעה אחר , אבל בפעם הראשונה בחלל ועל הקרקע, לכך סיבות

  . שעה

  

אתם , אך עם השיטות המודרניות, זה היה טוב מספיק. יכולתם למדוד אותו כל כמה חודשים, בעבר

וזו הסיבה , אולי לא ידעתם זאת. ולפתע מתרחשת תגלית, תייכולים למדוד אותו עכשיו בזמן אמי

כיוון שמדובר במידע חשוב שמצביע במידה רבה על ? מדוע עליכם לשמוע או לקרוא תקשור זה

  . כפי שסיפרנו לכם עליה בעבר, מערכת היחסים בין האנושות וגאיה

  

גנטי ביחס לעוצמתו הסטיות בשדה המ,  זאת אומרת–המדע שלכם גילה שהסטיות בשטף המגנטי 

המדענים ראו שכאשר מספר גדול של . חשבו על כך. נשמו! עולות ויורדות לנוכח אירועים אנושיים

כאשר הייתה חמלה על הפלנטה כלפי ! הדבר שינה את המגנטיות, אנשים עזב את הפלנטה בבת אחת

 שאירע כאשר היו התרגשות ושמחה בשל משהו! המגנטיות השתנתה, האנשים שהתענו באבלם

הרשת . בלתי צפויה ומדהימה לחלוטין, זוהי תכונה סינכרונית שלא תאומן! היא השתנתה, ונחגג

  .המגנטית של כדור הארץ משתנה בהתאם למה שקורה לבני האדם

  

אל תשאלו . היא משנה את הפיזיקה של הפלנטה? מה זה אומר לכם לגבי האנרגיה של האנושות, כעת

ואני אומר . שאלו את התודעה של האנושות מה עומד לקרות, קום זאתבמ. את גאיה מה עומד לקרות

והוא מעולם לא התרחש , לכם שמה שאתם רואים שמתרחש עכשיו עם האנושות הוא נכון ובזמן

אך אמרנו לכם שזה אפשרי , לעולם לא האצתם את הזמן בעבר. בהיסטוריה של כדור הארץ בדרך זו

  .לפני יותר מעשרים ואחת שנים

  

אקרת הלב של 'אנרגיה זו של צ. ה הוא חלק מהנבואה העתיקה על תנועת הקונדליני של הפלנטהכל ז

, את טיבט ואת הודו והיא נעה בעודנו מדברים לתחתית כדור הארץ, פשוטו כמשמעו, הפלנטה עזבה

. זו התעלות של האנרגיה של הפלנטה. ילה ולמקום המכונה בפיכם פטגוניה'בדרכה לפרו ולצ

, ועל כך דיברו האינקה בנבואותיהם, זו היא כולה חלק מהתנועה החיונית שקיימת שםוהתרחשות 

  .ואפילו בני הלקוטה של דרום אמריקה, ועל כך דיברו המאיה בנבואותיהם

  

. אתם עובדים במסגרת זמן ליניארית והרוח לא עובדת כך. הרוח רואה את הדברים באופן שונה מכם

עליכם להבין שאותן נשמות הגיעו לכאן , לעצב ולמוות, גדיהכאשר אתם חושבים שאתם עדים לטר
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שהדברים הללו יתרחשו בדרך לשלום על כדור , שנכתב לפני שהן נולדו, עם פוטנציאל להתרחשות זו

  . הארץ

  

קבוצה של ארבעה עתידנים באירופה , בסוף המלחמה הגדולה האחרונה שלכם, לפני שישים שנים

במשך מאות על . תמיד אנו כובשים אלה את אלה? ר להתרחש שניתכיצד נוכל למנוע מהדב: "אמרה

לכן הם זרעו את ".  בונים צבאות וכובשים אלה את אלה–זה כל מה שאנו עושים , מאות של שנים

אולי נוכל לבנות משהו : "הם אמרו. הייתה להם מטרה. הזרעים למה שהיום הוא האיחוד האירופאי

קבוצת ארצות שיכולות להפוך למדינות ללא , מטבע אחד –בדומה למה שקיים בארצות הברית 

כעת המטבע .  שנים60הם עשו דבר זה בדיוק והוא ארך " ?ונקרא לזה האיחוד האירופאי, גבולות

  .יש בעיות וקשיים אבל הם פותרים אותם כשהם צצים, אה. שלהם חזק והרעיון עבד

  

הדבר בורא יציבות , תם מאחדים דבריםכאשר א. אני רוצה שתראו זאת בראייה כוללת, אבל יקירים

יבוא יום שבו יהיו על . אתם בוראים דברים לא יציבים, כאשר אתם מפרידים דברים. באנרגיה החדשה

. הם ייצגו את היבשות העיקריות שהתאחדו בדומה לאירופה. הפלנטה הזאת חמישה מטבעות בלבד

מה אם . "יש להם חזון. בדרום אמריקהקיימת קבוצה נוספת שעושה זאת , בעודנו מדברים, ברגע זה

תהיה לנו השפעה . הכל בתוך שני דורות, עם מטבע אחד, נאחד את כל המדינות יחד ללא גבולות

הם בוחנים את המודל של ארצות הברית ושל האיחוד ". כלכלית חזקה הרבה יותר על כדור הארץ

, האירופאים ידעו מה הם עושים. ם שני50בתוך , אפריקה תעשה זאת גם כן בסופו של דבר. האירופאי

מדינות שתלויות אלה באלה ביחסי המסחר שלהן לא יצאו : כיוון שהתוצאה של איחוד זה היא זו

האם אתם מתחילים לראות את התמונה של שלום על כדור הארץ ומדוע יכול להיות . למלחמה

  ? שלום

  

ורים אומרים לילדיהם לשנוא כאשר ה. כל שדרושים הם שני דורות כדי לברוא סוג זה של שלום

ראו את האויבים . אמרתי לכם זאת בעבר בצפון אמריקה. הם מנציחים אנרגיה ישנה, תרבות אחרת

את , החרדה והמוות, בהם נלחמתם במלחמת העולם השניה ואת הארצות המיוצגות ואת השנאה

שוב באותם אויבים כעת הביטו . ואולי אפילו ההורים שלכם, הסבל ואת ההשפלה שחוו הסבים שלכם

אחת מהמדינות הללו היא בעלת בריתכם ! הם השותפים שלכם למסחר. לשעבר כפי שהם כיום

 60זה לקח רק ! במידה שכזו שהיא מייצרת את כל מכשירי החשמל שבביתכם ואת המכוניות שלכם

  . משנאה לשותפות–שנים 

  

. דים את ילדיהם לשנוא את האחרשבו ההורים מלמ, אז בואו איתי למזרח התיכון וראו תרחיש שונה

ידרשו רק שני דורות כדי ? האם אתם מבינים מה אני אומר לכם.  שנים1000הם עושים זאת כבר 

-על, יכולה להיפתר בזמן קצר וכך יהיה, מה שהיא לדעתכם הבעיה הבלתי ניתנת לפתרון. לפתור זאת

  .ידי האנשים הצעירים של כדור הארץ
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. צעירים בכל רחבי המזרח התיכון שמתחילים להבין את סכלות הבדלנותקיימות קבוצות של אנשים 

. יש הרבה מהם באיראן, וכפי שאמרנו בעבר, הם לא ישנאו את מי שההורים שלהם אמרו להם לשנוא

  .זה הפוטנציאל העומד לפניכם. התזוזה בתודעה תחולל אותו. אתם עומדים לראות שינוי

  

        בן האנושבן האנושבן האנושבן האנוש

  

את , אני רואה את הסקירה הכוללת של כל החיים שלכם.  באופן אישיעכשיו בואו נדבר עליכם

זהו השינוי באנרגיה . את האנרגיה של אלה שעמדו בתור כדי להיות כאן בזמן הזה, האקאשה שבכם

אתם יותר מאשר בני אנוש . אך אנו רואים זאת באופן שונה מכם. המייצג את ההיערכות הגלקטית

כל מקום בכדור הארץ בו אתם נוגעים . אתם זרזים לאנרגיה. מודהצועדים על כדור הארץ כדי לל

קיים תהליך קוונטי שמתרחש אפילו ברמה המולקולרית . ואמרנו זאת בעבר. נותר שונה, במצב נאור

הנוכחות . הוא מקיים אינטראקציה עם רשת הקריסטל של הפלנטה. איי שלכם-אן-בתוך שדה הדי

, נשמות עתיקות ניצבות בחוד החנית של תהליך זה. איהשלכם בתקופת החיים הזאת משנה את ג

ופחות מחצי אחוז מכלל המין האנושי צריך לעשות את מה שאתם עשיתם כדי להביא לשינוי קבוע 

  . 2012שינוי תודעה שנובא לשנת , על הפלנטה הזאת

  

 36בן כיוון שזהו תהליך , 2012שהיתם באנרגיה של נקודת האמצע של היערכות ,  שנים17במשך 

אתם .  השנים הבאות יהפוך לתבנית העתיד19-מה שתעשו ב.  שנים לפניכם19יש לכם עוד . שנים

  .הגשמה. 2010זהו הסיכום של שנת . מגשימים את הדבר בשלו באתם

  

הטמיעו את עצמכם : הנה הבטחה מהרוח? אז מה עומד לקרות, בזמן הנכון, אתם במקום הנכון

י נראה המכונה בפיכם אמונה יקח אתכם למקומות שמלאים בטחו שהבלת. ממדיים-בדברים רב

אתם . היאזרו בסבלנות וחכו לסינכרוניות שאינכם יכולים לדמיין עדיין. בהגשמה לחייכם האישיים

לכן היו . והדברים בהם אינכם יכולים לשלוט גורמים לכם לחרדה, אך אינכם יכולים, רוצים לשלוט בה

וחושבת רק , יכולים לשלוט והבינו שמערכת הרוח היא אלגנטיתרגועים לגבי הדברים בהם אינכם 

  . עליכם

  

שוב לא תחוו , בעת שאתם מתמודדים עם הקשיים של הפלנטה הזאת. הנה היא הפרדיגמה החדשה

זרמו עם . שוב לא תהיה לכם תודעה שבה אתם מצפים להתרחשותם של דברים רעים. סבל ומלחמה

אם מזג האוויר משתנה על . כם כדי לנוע ימינה או שמאלההשתמשו באינטואיציה של. השינויים

: בן האדם הוא זה שאומר, אולם. יכול להיות שכדאי לכם לעבור, הפלנטה וממשיך להציף את ביתכם

אתם מתחילים לראות . חכו לשנה הבאה? באמת, אה".  שנים100זה שיטפון שמתרחש רק כל , ובכן"

אתם . הבינו מה עומד להתרחש. אנשים, היו גמישים. הנועו אית. פרדיגמה חדשה של מזג אוויר

. הבינו אותו. עבדו איתו. עכשיו היו חלק מהשינוי. שיניתם את הפלנטה באמצעות התודעה שלכם

  .נועו עמו. חגגו אותו
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המצביע לקראת ,  מוצא את הנשמות העתיקות במסלולן הנכון2010סיכום שנת . זה המסר להיום

, "שניים"בואו נבחן את . 2011בחנו את , ובכן? ומה יהיו פני השנה הבאה!  ברכות.שינוי גדול עוד יותר

כאשר מחברים אותם יחד .  משמעותו הארה11. שהוא מספר מאסטר, 11-שהוא הדואליות כנגד ה

כבוד לקרקע ולכל הדברים , את כדור הארץ, הוא מייצג יציבות. בואו נדבר על הארבע. מקבלים ארבע

אינכם יכולים . גבוה יותר, ז לבאות שימשיכו להעלות את הפלנטה הזאת לרטט נוסףזה רמ. של גאיה

שוב לא מדובר במשהו הזוי . אתם חיים אותו. אתם מרגישים אותו. אתם מצויים בו. להכחיש אותו

  .כאשר כולם מודעים אליו

  

ציות בעודם רבים חשבו שמדובר בספקול,  שנים22לפני . אז זה המסר היום אותו אתם שומעים שוב

מה הספקולציות של היום עשויות להביא . זו המציאות שלכם, היום. קוראים את הספרים של קריון

  ]חיוך של קריון[?  שנים20לכם בעוד 

  

  .וכך הוא. ניתן באהבה ביום זה

  

  קריון

  

  

  

  

  

  ).בספר באנגלית (152עמוד , הספר העשירי של קריון, 2002, נובמבר* 

  .      דקות מתחילת התקשורwww.kryon.com/financial[ ,28[ברשת אודיו , 2007דצמבר ** 

  

  

  

 


