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תפילה ומדיטציה
תקשור חי מאת קריון
באמצעות לי קרול
 20במארס2004 ,
רינו ,נבאדה
מאנגלית :סמדר ברגמן
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .לפני רגע אמרנו לכם שיש כאן אנרגיה מתוקה ,אך זה
הרבה יותר מכך .כאשר בן אנוש מסוים זה ]לי[ יושב לפניכם ,הוא מעניק רשות לעצמי הגבוה-יותר
שלו לתקשר באופן בין-ממדי .כך ,אנרגיה נבראת ,אך זו אנרגיה שלא ניתן לתפסה ,להקליטה או
לשכפלה .אולם ,ניתן "לראות" אותה ולחוש בה .כמה מכם עשויים לחוש אפילו בשינויים פיזיים .לכן
אנו מזמינים אתכם לחוש באנרגיה ביום זה .קורא ,האם אתה מאזין ,גם כן?
ברגעים הספורים הבאים ,אנו מבקשים מכם להשהות אמונה .עצרו את השעון .הניחו לתפקודי הגוף
שלכם להשהות את עצמם לכמה דקות ,לבד מתפקודי שימור החיים ,כדי שיהיה כאן כוח .רבים
שואלים עדיין אם דבר שכזה עשוי באמת להתרחש :האם יכולה הרוח לדבר אל בני האדם בדרך זו?
שוב ,אומר לכם שכך היה תמיד ,ולכל הכתבים המתועדים תכונה זו .אולם הדבר ששונה כעת ,מכפי
שהיה אי פעם בהיסטוריה המתועדת ,הוא נושא השיחה שלנו ,אפילו היום :רשות ניתנה לצעיף
להתרומם מעט .התרוממות הצעיף ,יחד עם התאמת הרשתות של הפלנטה ,אפשרה למידע להגיע,
לאנרגיה ,לתהליכים ולהליכים להשתנות .האם אתם חשים בכך?
הגשמות חדשות לגמרי אפשריות ,ואנו מדברים על אלה המתרחשות בתוך הדנ"א שלכם .בני אדם
יקרים ,האנרגיה של המאסטריות שלכם היא! רבדים רבים של ממדיות שוצפים בדנ"א שלכם .בתוך
רבדים אלה קיימת היכולת שלכם ,ברגע זה ,להבחין האם חוויית תקשור זו היא אמיתית או לא ,לכן
אנו מזמינים אתכם לעשות דבר זה בדיוק .האם ייתכן שהשותף שלי מתקשר עם הצד האחר של
הצעיף? כאשר אנו נותנים לכם מדע טהור ,לעתים קרובות הוא מופיע בכתבי העת שלכם שנה אחר
כך .מה זה אומר לכם? זה אומר לכם שאנו אוהבים אתכם במידה מספקת כדי לתת לכם מידע מועיל,
אך אין זה הכל.
דבר-מה מתרחש כאן שעליכם להיות מודעים אליו :אנו יודעים מדוע אתם כאן .אנו יושבים ליד כל
אחד מכם ,ואנו יודעים את הסודות שלכם ...לא סודות שליליים ,אלא את אלה המוסתרים בדנ"א
שלכם הקשורים למי שאתם באמת ומי הייתם במקומות רבים .אנו יודעים על רגעי השמחה והצער
שלכם .אנו יודעים מהם התסכולים שלכם .זו אחת הסיבות מדוע אנו משתוקקים לרחוץ את כפות
רגליכם .האנרגיה החדשה של התרוממות הצעיף בוראת תקשורת דו-כיוונית שלא הייתה קיימת על
הפלנטה הזו קודם לכן .רבים מכם מתחילים להרגיש בהתעוררות בפנים ,תחושה של הפיכתכם לבין-
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ממדיים ,ואתם אומרים לעצמכם ברגע זה" :כן! אני יודע שכך הוא .דבר-מה שונה ...אני לא יודע מה,
אבל זה בהחלט קיים".
באמצעות הכוונה שלכם ,פיתוח חכמת ההבנה שלכם ,ונתינת התוקף האיטית למה שאתם מאמינים
שמתרחש ,אתם בוראים תרחיש בו אנו יכולים פשוטו ,כמשמעו ,לשבת בחיקכם! כמה מכם חשים
בכך; כמה לא .אבל זה לא הכל .ביום הזה ,עומדים כעת לצדכם אלה שהכרתם ואהבתם ואבדתם
בתקופת החיים הזאת .אתם יודעים על מי אני מדבר ,נכון? אולי היה עליכם לבוא למקום זה כדי
לחוש ,פשוטו כמשמעו ,באדם זה? כמה מכם יגשימו פיזיקה בחדר זה ברגעים אלה ...חומר שאינו
אמור להיות כאן ,אך שיהיה תוצאה של כוחות ההגשמה שלכם .יהיו אולי ניחוחות ...ריחות שלא
אמורים להיות בחדר זה ,אבל אתם תריחו אותם בכל אופן .אולי המציאות תשתנה במקצת ביניכם
לבין הכיסא .אולי אתם תאפשרו לדבר-מה פלאי להתרחש .אולי ,באנרגיה שונה זו ,אתם עשויים
אפילו להתנסות במאסטריות שלכם .מה אתם אומרים?
קראנו לפגישה זו פגישת ריפוי .אנו עושים זאת בכוונה .אפשרו לאנרגיה להתמקם על קבוצה זו של
קוראים ומאזינים ,כיוון שאנו עומדים ללמד אתכם משהו ששתי קבוצות אחרות שמעו .כעת השותף
שלי מרגיש מספיק בנוח עם מידע זה כדי לתמלל אותו ולהגישו לרבים נוספים .אבל תחילה אנו
רוצים לחגוג את האנושות היושבת למולנו.
ברכות לקורא ,מחוץ לזמן הליניארי
אינכם רואים ]הקהל ברינו[ תפיסת "עכשיו" שאנו רוצים לחלוק עמכם .בני אדם יקרים ,האם אתם
יודעים על הקורא? התשובה היא" :לא ,אינכם יודעים" .אתם עטופים בליניאריות שבה אתם אומרים:
"זהו תקשור חי ברינו ,ואנו מאזינים" .באמת? כיצד תסבירו אפוא את העיניים של אלה הרואים זאת
עכשיו? אתם מבינים ,ישנו קורא שברגע זה עיניו חולפות על פני המילים שעל הדף ,המצטרף אליכם
לפגישת הריפוי! הקורא מסוגל אף הוא להגשים ,ממש כמוכם .ולכן אבקש מהמאזינים עכשיו לעשות
דבר-מה ,ומהקוראים לעשות דבר-מה ,ש"מחוץ לתזמון המציאות שלכם" :קורא ,זה עשוי להישמע לך
'הפוך' ,אבל אני רוצה שתברך את הקבוצה היושבת למולי .כעת המאזינים עשויים לחשוב לעצמם,
קריון ,הפכת כאן את היוצרות ,כיוון שהקוראים יראו דפים אלה זמן רב לאחר שישבנו כאן .אנו כבר
נלך מזמן .אנו נהיה בבתינו ונעבור שבועות של חוויות לפני שכל זה יפורסם .הרבה יקרה בחיינו עד
אשר יגיעו המילים אל דף שניתן לקרוא.
התגובה שלי היא :כן ,זו תפיסה מדויקת עבור הליניאריות הישנה שלכם .אבל עבור אלה שמתחילים
לחוות את התחושות המוזרות של המאסטריות ,זה עשוי להיות הגיוני .מדוע אני יכול לראות את
הקורא ואתם לא? שניהם אמיתיים ,אך האחד אינו רואה את האחר .מאזינים ,אלה היושבים כאן
במקום זה ,האם תברכו את הקורא ברגע זה? אתם מבינים ,שניכם חווים אנרגיה זו ,אבל שניכם
מכחישים שהאחר נמצא ב"זמן" שלכם .לכן זו תחילתו של תרגיל בין-ממדי ,נכון? האדם שאוזניו
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שומעות זאת עכשיו ,והקורא שעיניו רואות זאת עכשיו ,עשויים לברך זה את זה במה שדומה לחוויה
שמחוץ לזמן ולמרחב .אבל אם תוכלו לעשות זאת ,אם תוכלו "לגעת זה בזה" עכשיו ,אזי הרגע
הבנתם תפיסה בין-ממדית.
הקורא והמאזין עשויים שניהם לומר" :קריון ,זה טיפשי .אתה אומר שדבר לא נקבע מראש ,ואף על פי
כן אתה יכול לראות את הקורא?"
כן ,אני יכול.
"זה בלתי אפשרי .יהיה עליך לדעת את העתיד כדי להיות מסוגל לעשות זאת".
התשובה שלי היא זו :ראשית ,כיוון שאני חש שכולכם "כאן" באותו זמן ,הרשו לי לשאול את
הקוראת :האם את אמיתית? אם כן ,האם תודיעי בבקשה למאזינים ,כיוון שהם לא מאמינים בכך.
]צחוק[ כמובן שאת אמיתית! לכן ,אני שואל :מה אמיתי ומה לא? אמרתי לכם פעמים רבות שהעתיד
אינו נקבע מראש ,אבל הפוטנציאלים אמיתיים מאוד .הקוראים את המילים הללו נראים עכשיו
בפגישה זו ברינו כפוטנציאלים של אפשרות .כל אחד מכם מצייר ציור אנרגטי יפהפה המסייע לכם
וליקום לנבא מה אתם עשויים לעשות בהתבסס על האנרגיה של הרגע .אין זה עתיד שנקבע מראש,
אלה מדידת פוטנציאל .כפי שאמרנו בעבר ,אם אתם שומעים לחן המתנגן במכשירי הרדיו המודרניים
שלכם ,ואתם מנבאים שהוא יסתיים ,האם הדבר הופך אתכם למגידי עתידות? לא .כל שאתם עושים
הוא להצהיר שהוא יעשה את שהוא מתוכנן לעשות ...אלא אם ישתנה מעצמו .ההבדל בין המכשיר
לביניכם הוא שרבים מכם מבינים כעת שאתם יכולים לשנות את הלחן בכל עת שתרצו.
אם אתם מבינים מציאות זו ,אזי אתם מבינים שיש כאן אלפים ,ברגע זה .בני אדם שיקראו דף זה
בשנים הבאות ,מצטרפים אליכם בחדר גדול זה ,מחוץ לזמן ,כדי לשמוע ולראות מה אנו עומדים
ללמד .זה מכונה משפחה .כך זה עובד .כעת הנה פלפול מוח :מה אם ,לאחר תקופת זמן ,המאזין הוא
שייקח לידו את הדף ויקרא אותו? האם אתם קוראים לכך מציאות? אם אדם זה הוא אתם ,ברגע זה,
הניחו לי לשאול אתכם :איך אתם יכולים להיות בשני מקומות בו-זמנית? שוב ,אתם אומרים" :קריון,
זו טיפשות .אנו יכולים לעשות זאת בקלות כיוון שיש לנו זמן ליניארי .אנו יצורים בודדים על גבי
מסוע המכונה זמן .הוא משתנה ,אבל אנחנו לא" .אתם צודקים .לכן ,שוב אשאל אתכם :כאשר אין
לכם מסוע נע זה ,וכך הוא ברוב המקרים בצד האחר של הצעיף ,כיצד אתם שומעים וקוראים בו-
זמנית? אם עצרתם את המסוע ,האם חייכם יסתיימו ,או האם רק הזמן יסתיים? זו חידה )קונפליקט
של המציאות( ,נכון? הסיבה שאנו מקדישים לכך זמן היא שאתם תהיו מסוגלים לנוע קדימה בהבנה
שלכם עד אשר תנסו להבין תכונות אלה "שמחוץ לזמן" .הן הלב של תקשורת חדשה עם אלוהים.
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אם אתם יכולים לתפוס דברים אלה ,אזי אבקש מכם ללכת לרמה הבאה :האם אתם יכולים ולתפוס
את הישויות שמחוץ לתפיסה שלכם ,אך שממונות לכם לכל חייכם? מה בנוגע לתפיסה זו? זו תפיסה
קשה יותר מהקודמת.
לעתים קרובות ,אתם חשים כה לבד! אך החדר סביבכם מלא בקבוצת תמיכה .אני לא מדבר על
מדריכים .אני מתאר מערכת אנרגטית מורכבת ואדירה שכוללת אפילו את הפלנטה עצמה! אין לכם
מושג לגבי האנרגיה והתהליך שדרושים כדי להציב בן אנוש על הפלנטה .הפגישות ,כפי שאתם מכנים
אותן ,שמתרחשות לפני שאתם מגיעים לכאן ,מורכבות וכוללות אנרגיות וכוחות רבים עליהם אינכם
יודעים .יש פוטנציאלים של הסכמים עבור אלה שאתם אוהבים ומאבדים ,שחלק מהם נשאר אתכם
למשך כל חייכם! יש לכם הסכם עם האהובים שלכם המצהיר שכאשר תעברו ,חלק מכם יישאר עמם
למשך כל חייהם .יש פוטנציאלים בכל מקום סביבכם ,אפילו פוטנציאלים בהם אינכם עושים דבר לבד
מללכת בנתיב שהוא למעשה הנתיב שהיה לכם כאשר נולדתם .זכרו ,ישנם נתיבים רבים ,אך אתם
רואים אחד בכל פעם .לכן אתם חושבים שקיים רק נתיב אחד ,ושאין לכם ברירה אלא לחוות את מה
"שאלוהים תכנן עבורכם" .זוהי אולי אחת מהתפיסות המוטעות הגדולות ביותר של האנושות ,אפילו
זו של עובדי האור! האם המבוגרים שבכם זוכרים את מחט הפטיפון? ]צחוק[ נניח שהיו לה עיניים?
היא הייתה רואה חריץ אחד ,ואין זה משנה כמה לחנים נערמים על התקליט .האם אתם מבינים את
המטפורה? התפיסה אינה משתווה למציאות.
הנה אתם יושבים ,ודבר מכל זה אינו ברור לכם ,נכון? למעשה ,עבור כמה מאלה שקוראים זאת,
הרעיון כה מגוחך שהם עשויים להניח את הדף! לכן הרשו להצבת האנרגיה של הפגישה הזאת
שקודמת להוראה להתחיל .הבה נאמר שכל מי שיושב כאן בכל צורה שהיא מוזמן להראות את עצמו
בכל דרך שירצה .לכן ,בעודכם יושבים כאן ,בני אדם יקרים ,אתם עשויים לחוש בנגיעה בכתפכם.
אולי תחושו בלחץ על צווארכם או ראשכם או רגליכם .ייתכן וזה יהיה דבר-מה גדול עוד יותר .קורא,
אתה כלול .דבר אינו נעשה בפרטיות רבה יותר לכאורה מאשר הזמן בו אתה קורא את הדף ,מילה
אחר מילה .זה מאוד פרטי ואישי ,נכון? ובכן ,אולי היום זה לא כל-כך אישי ,כיוון שרבים מאלה
היושבים מולי בפגישה זו ברינו ,מאמצים את חושי המציאות שלהם כדי לברך אותך – אף על פי
שאתה נמצא מחוץ למסגרת הזמן שהם מבינים! אולי תרצה לברך אותם גם כן ,אף על פי שאתה
חושב שאירוע זה התרחש "בעבר" .אם כך ,הבה נתחיל בהוראה.
תהליך התפילה והמדיטציה
ברצוני לדבר עמכם על משהו מיוחד היום .על המדיטציה .היא תורגלה ביום זה ממש ,אבל אני מעולם
לא דיברתי עליה בבהירות כפי שנעשה ברגעים הבאים .יש אנשים שמכנים זאת בשם תפילה ,ויש
שמכנים אותה מדיטציה .בעבר ,התפילה נחשבה ל"דיבור עם אלוהים" ,והמדיטציה נתפסה כ"האזנה".
למעשה ,שתיהן צורות תקשורת .הערב ננסה לתת לכם מידע ספציפי יותר על דרך הפעולה שלהן.
בנוסף ,ברצוננו לתת לכם כמה מהתכונות שלהן שייתכן שלא הייתם מודעים אליהן.
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הדרך הטובה ביותר לתת לכם מידע זה היא לענות על שאלות שנשאלו בנושא .ראשית ,אנו מדברים
על קו החיים של האדם המואר עם המשפחה .יש שאמרו" :ובכן ,קריון ,באמת שאין לי זמן למדוט
הרבה" .כפי שאמרנו בעבר ,באנרגיה החדשה ,זה לא ממש משנה .אם הבעתם כוונה לתקשר עם
המשפחה ,אתם מודטים עם השפה השלישית כאשר אתם הולכים ממקום למקום .אולם ,המדיטציה
שאנו רוצים לדבר עליה היא "מדיטציה ממוקדת" .זה התהליך שלא רק מתקשר אנרגיה ,אלא גם
מגשים אנרגיה.
מדיטציה ותפילה ממוקדות אינן מקריות .הן אינן סוג התקשורת בו אתם מקבלים מהרוח חיבוק
אקראי או קריצה קוסמית בצורת  11:11שאתם רואים בשעון .לא .סוג מדיטציה זה הוא בין העצמי
האנושי והעצמי הרוחני שלכם .זו האנרגיה המתרחשת על בסיס קבוע ,אם תאפשרו לה ,במסגרת
רגעי התקשורת העמוקים ביותר שלכם עם אלוהים.
בתקשור שהגשנו לא מזמן ,אמרנו לכם עם מי אתם מדברים כאשר אתם מודטים .רצינו שתדעו
שכאשר אתם מדברים אל אלוהים ,אינכם נושאים את עיניכם אל השמיים ומצפים למשהו דגול שירד
ויבקר אתכם .למעשה ,ההפך הוא הנכון .במקום זאת ,אתם מנסים לדבר אל האלוהות החיה בכם.
ניצוץ האלוהים קיים בתוך כל אדם בחדר זה .אפשר שאינכם מאמינים לכך ,כיוון שעל פי
האינטואיציה שלכם הדבר מנוגד לכל שמציגה הדואליות .העובדה שיש לכם תכונה מדהימה זו
בתוככם מוסתרת היטב ,אבל רבים מגלים אותה כעת באנרגיה החדשה.
רובדי מדיטציה
למדיטציה שלושה חלקים ברורים .את הראשון נכנה בשם כוונה .דרך אגב ,רובד ראשון זה הוא
המקום בו שמונים אחוזים מהאנשים מבלים את זמנם כאשר הם מחליטים לדבר עם אלוהים .הוא
מתקבל היטב על ידי הרוח ,אבל הוא רק חלק אמירת ה"שלום" של התהליך.
הרבדים השני והשלישי של תהליך זה הם למעשה חסרי שם ותפיסה אותם יכול השותף שלי להעביר,
אבל הוא ישתדל בכל אופן .הרובד השני הוא מה שאנו מכנים בשם הצבה .הרובד השלישי יכונה
בפשטות קבלה ומסירה .אלה הם השמות להיום ,כיוון שהתפיסה המתארת אותם באמת ,אינה
ידועה לכם בכל רמה שהיא בשפה שלכם .רובדי המדיטציה האלה אינם קלים כפי ששמותיהם
מרמזים .אלה מכם שחוו חוויות עוצמתיות ביותר עם חזיונות יודעים על מה אני מדבר .אין דבר
פשוט כלל בניסיון להסביר חזיון.
רובד ראשון – כוונה
בואו נדבר על כוונה .יש שלוש שאלות שברצוני לענות עליהן בנוגע לרובד הראשון של המדיטציה
והתפילה .דמיינו את עצמכם מתכוננים לתקשר .אתם לבדכם" (1) .קריון היקר ,רוח יקרה ,האם יש
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צורך בטקס כדי להיכנס למקום זה שאנו מכנים בשם מדיטציה ותפילה?" התשובה שלנו היא זו :הרוח
אוהבת טקסים .הסיבה מדוע אנו אוהבים אותם היא כיוון שזו דרך האדם לפנות מקום לאירוע מיוחד
זה .זהו מתן כבוד – מתן כבוד למשפחה .לכן אנו אומרים ,ערכו טקס אם זה מעניק לכם תחושה
טובה .לא אכפת לנו כלל .ואתם תשמעו הצהרה זו מאתנו פעמים רבות :אנו נמתין בסבלנות עד
שתהיו מוכנים! אם אתם עורכים טקס ,אנו נכבד אותו .אם אתם בונים מזבח ,אנו נהיה שם ,ואם לא,
אנו נהיה שם .אנחנו מוכנים ,ואין זה משנה מה אתם בוחרים לעשות שלדעתכם הולם למצב.
"קריון ,האם הולם לצום – להכין ולטהר את הגוף לקראת מפגש זה?" כמובן שזה הולם .אבל אין זה
חוק .לאחר שאתם מכינים את גופכם ,אנו נהיה שם" .ובכן ,כמה זמן עלינו לצום?" כמה זמן אתם
רוצים לצום? יהיה משך הזמן שתבחרו לצום אשר יהיה ,אנו נהיה שם כשתסיימו .אתם מבינים,
אנחנו לא הולכים לשום מקום .אנו רק צופים בכם .אבל הבינו ,אנו נהנים מהטקס! שוב ,מדובר בכם,
בכבוד שאתם מעניקים למצב.
"ובכן ,אני משער שמה שאני שואל הוא זה :האם זה עוזר או לא ,לטהר את הגוף לפני התפילה
והמדיטציה?" זה תלוי בנתיב בו אתם צועדים .יש שיכולים לפתוח בדו-שיח ולהיכנס מיד לרובד
האחרון והגבוה ביותר .יש שפותחים בדו-שיח וצריכים להמתין מעט כדי להגיע אליו .כל נתיב הוא
שונה .יש שנהנים להקדיש את הזמן ,ואחרים רוצים להגיע מיד .הבינו שכאשר אתם פותחים בדו-שיח
עם הרוח ,אפילו אם הוא ברמה שטחית ,אפילו אם הוא ברובד הראשון ,מנקודת המבט שלנו ,אתם
רק מברכים לשלום .אתם עשויים לצום במשך שלושה ימים כדי להתכונן לפתוח בדו-שיח .בתהליך
שלושת הימים הללו ,אנו אוספים פמליה שתאזין לכם .לא ידעתם את זה ,נכון? אתם מבינים ,מדובר
בכוונה שלכם .אבל דבר מעניין קורה :אם לא תעברו לרובד הבא ,עליו נדבר בעוד רגע ,ותישארו רק
ברובד הכוונה ,הדבר דומה לאלפי אנשים המגיעים לסרט שמעולם לא מוקרן .אתם מבינים ,משהו
צריך להתרחש לבד מכוונה.
הנה שאלה נוספת" :מה בנוגע לכללים? דומה שלכל דת יש כללים כלשהם ,וכולם שונים .האם לעמוד
או לשבת? האם לפנות לכיוון מסוים או לא? מה טוב יותר ,יום או לילה? מה אני אמור ללבוש? איך
להתכונן לכבוד אלוהים?"
אה ,יקירים ,מדוע שלא תשבו פשוט ותעשו את זה? אנחנו סבלניים ,אתם יודעים .אנו נמתין.
"אבל קריון ,יש כמה תרבויות על הפלנטה שמחייבות אנשים לטפס במדרגות במשך ימים כדי
להתפלל .כאשר הם מסיימים ,הם תשושים ...לפעמים הם זוחלים על הידיים והברכיים – חבולים
ושרוטים .אנשים מחברות ומתרבויות אחרות נוהגים להצליף בעצמם עד זוב דם כדי שיסבלו ,במטרה
לגשת אל המזבח ולדבר אל הרוח .מה בנוגע לכך?"
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שוב ,התשובה היא שאנו נמתין .כל שהולם לטעמכם ומסייע לכם להיות מוכנים הולם עבורנו .עברו
את שאתם חושבים שאתם צריכים לעבור .אין כל שיפוט בנוגע לכך .אנו מוכנים מאוד לקבל תקשורת
בכל דרך שתרצו לתת אותה .אבל ברצוננו להציע הצעה :מדוע שלא תשבו פשוט ותעשו את זה?
הרשו לי לשאול אתכם :אם אתם חלק של אלוהים ,מדוע עליכם לעשות דברים אלה? האם אתם
מצליפים בעצמכם לפני שאתם מתקשרים לאחיכם? האם אתם מטפסים על הר כדי לדבר עם בן הזוג
שלכם? אך אין כל שיפוט במידה וכך אתם עושים ,אנו נחכה לכם.
"קריון ,תמיד היה ויכוח בנוגע לכמה פעמים עלינו לבקש דבר-מה ,או כיצד נוכל להסביר בדרך הטובה
ביותר מה אנו צריכים .רבים מאמינים שכדי שהרוח תבין לחלוטין את הבעיה של האדם ,עלינו
להמשיך ולבקש .אחרים חשים שחזרה דרושה עבור תפילה מכל סוג שהוא .אתה יודע ,החיים שלי
מסובכים ,ולוקח לי הרבה זמן להסביר לאלוהים כשאני מתפלל .בדרך כלל אני נרדם .אז אני מתעורר
ומבין שלא סיימתי את התפילה שלי כיוון שהיא מורכבת מדי .דבר זה קורה ,והדבר ההוא ,ואם דבר
זה לא יתרחש במהרה ,אזי הדבר האחר עשוי להתרחש במקומו .אם זה יקרה ,אני אהיה בצרות כאן
ויש חרדה שם ,והדרמה יוצאת מכלל שליטה עם אחרים שלא מבינים .החיים שלי מסובכים!"
ברצוני לתת לכם חזיון :אני עומד לבקש מכם להעמיד פנים לרגע שיש לכם ידיד ותיק שבדרך פלא
מחובר אליכם בדרך בין-ממדית .ידיד דמיוני זה חולק את כל שאתם עושים ומלווה אתכם לכל מקום
שאתם הולכים .בין אם אח או אחות – מישהו קרוב מאוד .כעת ,זהו אדם דמיוני ,אבל אתם יכולים
עדיין לתת לו/לה שם אם תרצו .דמיינו שדמותו של אדם זה היא כדמותכם אם תרצו ,אבל הוא/היא
בין-ממדיים ,ולכן אין כל משקל שיש לשאת ,או פה שיש להאכיל .הוא למעשה חלק מכם .דמיינו גבר
או אישה ,על פי רצונכם ,אבל הוא/היא מודבק/ת אליכם .כאשר אתם צוחקים ,הוא צוחק .כאשר
אתם עצובים ,הוא עצוב .כאשר אתם מתוסכלים ,הוא מתוסכל .כל שידוע לכם ידוע בזמן אמיתי
לשותף שלכם .אתם צועדים בחיים זה לצד זה.
עכשיו ,זו רק מטפורה ...ואולי לא? הרשו לי להציג בפניכם שותף זה .הוא מכונה העצמי הגבוה שלכם.
הוא גם מכונה ה"חיבור לאלוהים" .הוא חי בתוך הדנ"א שלכם .הרשו לי להיות ברור ביותר :הוא יודע
את כל שאתם יודעים .הניחו לי לומר לכם ,בני אדם ,התשובה לשאלה כמה פעמים עליכם לחזור או
באיזו תכיפות עליכם לומר לאלוהים עד כמה הדברים מסובכים? מדוע שלא תשבו ותעשו את זה?
הנה אתגר :בפעם הבאה שאתם יושבים למדוט ,אל תגידו דבר! האם אתם יכולים לתפוס את זה?
מדוע שלא תשבו פשוט ותהיו אהובים? ברמות אלה של הכוונה ,זה מה שעוזר יותר מכל .דעו
שאלוהים נמצא בתוככם פשוטו כמשמעו .הרוח יודעת את כל הדברים שאתם ואת כל הדברים
שעברתם .אין צורך בהסברים .אין צורך באסיפה ]צחוק[.
אולי יפתיע אתכם לדעת מי מוכן יותר לדבר עם מי .האם אתם יודעים מה אנחנו רוצים לעשות – מה
אנחנו באמת רוצים לעשות? אני מדבר מנקודת המבט של "השותפים" הסובבים אתכם ברגע זה,
היושבים לצדכם ,הנצמדים אליכם ואוהבים אתכם ,ושמוכנים להאזין כאשר אתם עוברים את שלב
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הכוונה .אנו רוצים לבוא ולעזור לכם לפתור את הבעיות! אנו רוצים להינשא לכם ,אנרגטית .אנו
רוצים לסייע לכם לברוא את המאסטריות שלכם .אנו רוצים להרים את הצעיף כדי שתוכלו להגשים
דברים במו ידיכם .אנו רוצים לגרום לכם לקום מהמושב שלכם ולומר" :אלה חיים נהדרים! הם קשים
לעתים ,אבל איזה זמן מיוחד להיות על הפלנטה!" זו מהות האלוהים .האלוהים הוא שותף כל-יודע
לחיים ,מוכן ונכון להיות לצדכם .אבל הצעיף ,הדואליות ,והמבחן שלמולכם מחייבים תמיד שאתם
תגלו זאת בעצמכם .אתם למעשה חלק של אלוהים ,אבל שוב ,עובדה זו נסתרת לחלוטין.
מבורך הוא האדם שיכול לצעוק אל כוחות הטבע" :אני מאושר עם עצמי .אנו שמח להיות כאן .אולי
יש אתגרים בחיי כיוון שבחרתי לעשות 'הרמות' רוחניות כבדות בעת שאני כאן ,אבל הדברים האלה
יעזרו למעשה לשנות את הפלנטה .אני עומד לשיר כיוון שאני מאושר להיות כאן" .זהו אדם חכם,
יקירים ,שיכול לתבוע לעצמו את שלמות הנשמה ואין זה משנה מה מתרחש .זוהי חכמת המאסטר
ששר בתהליך הקשיים .אך ישויות אלה בעצמן יושבות לפני שומעות וקוראות .אני מתכוון
ללמוריאנים שבחדר גדול מאוד ,חסר זמן .אני חושב שאתם יודעים מי אתם.
הרובד השני
כעת לפני שנעבור לרמה הבאה ,לשניה מתוך שלוש ,אני רוצה להזכיר לכם תהליך – תהליך שאתם
שוכחים ללא הרף .כאשר אתם חווים את השיעורים של הפלנטה הזאת ,שאתם חושבים שהם ביניכם
לבין אדם אחר כלשהו ,האם אתם חושבים בכלל שהעבודה והתסכולים שלכם מסייעים לפלנטה? או
האם אתם רק רואים בהם דברים שהייתם רוצים להיפטר מהם? האם חשבתם מעודכם שאתם
מצויים ב"ענישה" ,ושהדבר הזה המכונה כדור הארץ הוא כלא?
אני רוצה להזכיר לכם שוב תהליך רוחני ודגול ביותר :אתם עובדי אור ואלופי הפתרונות .כאשר אתם
פותרים בעיות אלה ,משמע ,כשאתם סולחים ,כשאתם עוטפים את הדרמה במעטה של מתיקות,
כאשר שוב אינכם מכילים את הכפתורים שנלחצים רגשית על ידי תכונות מסוימות של העבר ,כאשר
אתם מתנתקים ,כאשר אתם משנים את הקרמה שלכם – כדור הארץ יודע זאת .בכל מקום שבו אתם
הולכים ,כדור הארץ משתנה בגלל מי שאתם .אתם צועדים ממקום למקום ,חושבים שאתם אנשים
רגילים ,אבל אינכם .אתם פותרים תצרף ענק מעשה ידיכם .הדבר הראשון שאתם עושים הוא )(1
להבין שאתם בראתם את התצרף; ) (2לבחון את השחקנים; ) (3למצוא את הפתרונות על ידי שינוי
הכללים .אתם יכולים לשנות את הכללים רק במידה ואתם בראתם את התצרף .חשבו על זה .אבל
הבינו שאינכם כאן כדי לסבול!
קשה מאוד לדבר על הרובד השני ,אבל לא כמו על השלישי .הרובד השני הוא מצב הוויה .מצב בו
אתם עוברים מכוונה למקום שקשה לתאר ,ואין מילים לשם כך .אתם עשויים לחוש שאתם נמצאים
בדמדומי השינה .ישנם אלה בחדר הזה ברינו שחושבים שהם ישנים ,אבל הם אינם ישנים .ניתן להם
בדיוק אותו המידע באופן שונה – זאת אומרת ,לא באופן שמיעתי .זו הדרך באמצעותה אני מעביר
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מסר זה לשותפי .זה סף מעורפל של תודעת מציאות – מקום בו התודעה וחוסר התודעה מתחרים –
מקום המאופיין במציאות שאתם מכירים ,ובמציאות מוזרה אחרת – מציאות שאינכם יכולים לזכור,
אבל היא מתחננת שתזכרו בכל אופן .אלה שמתרגלים מדיטציה יודעים כיצד להחזיק את עצמם על
הסף הזה ,שלא ניתן להגדיר אותו כדבר כלשהו שנמצא במסגרת התפיסה האנושית הרגילה.
זהו שער כניסה בין-ממדי שבין הממד הרביעי והאני הבין-ממדי שלכם .זו המקפצה ממנה אתם
נוסקים אל הרבדים של הדנ"א כדי לעבוד עמם ,לדבר אליהם .זה המקום שבו אתם מדמים את
הצורות שנאמר לכם שהן חשובות בחייכם ]גיאומטריה מקודשת[ .זה המקום שבו אתם תובעים
לעצמכם את הפירמידה והמקום בו אתם מתרגלים אמיתות עתיקות .זה המקום בו הדברים החלו
לקרות .זו הצבה לבריאה .זה מקום מתוק – מלא באהבת האלוהים .אתם יכולים לחוש שהגוף שלכם
שוקל יותר מכפי שהוא אמור לשקול .הוא משנה את המבנה המולקולרי שלכם באופן פיזי ,והתפיסות
שלכם משתנות .המדע ראה זאת ,והמדענים יודעים שגלי המוח שלכם משתנים בעת המדיטציה.
התפיסות שלכם הופכות בין-ממדיות במקצת .דומה שהגוף שלכם שוקל יותר כיוון שאתם "יודעים"
שאתם גדולים הרבה יותר מכפי שאתם נראים .המשקל ביחס לכוח-הכבידה משתנה אף הוא .אלה
מכם שמודטים ברובד זה יודעים למה אני מתכוון.
הדברים לוחצים עליכם .קשה לכם לנוע .יש בכם שמתחילים לראות צבעים מאחורי העפעפיים
שלכם .כמה מכם יראו מופע של אור בצירוף למה שמתרחש באמת בקצות העצבים של הרשתית
שלכם .כל תפקודי הגוף העמוקים מתחילים לנוע ולהשתנות .זהו הרובד שבו המאסטרים הגדולים
ביותר של כדור הארץ היו מסוגלים להאט ,ואפילו לעצור את תפקודי הגוף שלהם לזמן קצר .רובד זה
הוא עוצמתי עד כדי כך .הצבה היא המילה הטובה ביותר בה יכול השותף שלי להשתמש .זו אנרגיה
שמתכוננת לעבור לרובד השלישי .הכוונה במקומה .אתם יודעים מה אתם עושים .ההצבה מתחילה זה
עתה להשפיע עליכם פיזית ,וכעת אתם מוכנים לקסם.
מעטים מסוגלים להגיע לשלב השלישי .אתם יושבים ברובד השני ומשתוקקים לכך ,אבל אתם בונים
את הגשר ,לכן אתם "עובדים על זה" עדיין .כיצד תגיעו לשלב השלישי? זה משהו שקורה כשמגיע
הזמן ,ומשהו שפשוטו כמשמעו שורה עליכם ויאופשר כאשר תציבו את כל הדברים האחרים באופן
הולם .אין זה תהליך .זה אפשור ,באמצעות מתן רשות של המבנה התאי האינטלקטואלי שלכם.
הרובד השלישי
השגת הגישה לרובד השלישי מתאפשרת כאשר אתם מנהלים תקשורת מלאה ומוחלטת עם רובדי
הדנ"א שהם בין-ממדיים .אין זה מקרה שבחודשים האחרונים נתנו לכם את המבנה המטפורי של
הדנ"א כדי שתוכלו לדמיין זאת במוחכם .נתנו לכם גם את השמות של לפחות חמישה רבדים כדי
שתוכלו להבין עם מה אתם מתעסקים ומה עושים הרבדים הללו .נכון ,זהו מידע אזוטרי שאפשר
שלעולם ,לעולם לא תשתמשו בו חוץ מאשר לדמיין את מה שלמדתם על המאסטריות .הרשו לי לומר
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לכם מה קורה כאשר אתם מתחילים למדוט ואתם מגיעים לרובד השלישי :זהו השלב שבו יש אפשור
עילאי עבורכם לגלות מה שהאחרים כינו בשם "קסם" .אנו משתמשים במילה קסם באותה נשימה
יחד עם המילה בריאה-משותפת .אלה הם הדברים שמנוגדים לפיזיקה ושמנוגדים למה שנאמר לכם
בשיעורי הביולוגיה שלכם .אך נכתב שהמאסטרים של הפלנטה עשו דברים אלה אף הם.
אמרנו לכם שרובד השורש הוא הרובד שאתם יכולים לראות בממד הרביעי .אמרנו לכם שזה הרובד
הראשון ,ונתנו לכם את שמו ]כתר עץ חיים[ .זהו שם של אלוהים .אמרנו לכם שהוא מבצע
אינטראקציה עם הרובד השני והשלישי .אמרנו לכם אפילו שהרובד השלישי הוא רובד ההתעלות;
ושראשון ,השני והשלישי הם הקבוצה הראשונה מתוך ארבע קבוצות .מתוך סך כולל של  12רבדים,
זיהינו חמישה ,ונשארנו חמקמקים בנוגע לשישי .אמרנו לכם שהרובד הראשון אינו הראשון ,אלא
שהוא נמצא במרכז .ועתה אני עומד לומר לכם שהרובד השישי הוא במרכז! אתם עשויים לומר:
"ובכן ,קריון ,כיצד יכולים שניהם להיות במרכז?" והתשובה שלי היא כן! ]צחוק[ אתם יודעים מה
קורה בממד הרביעי? שני דברים אינם יכולים לחלוק את אותו המרחב .לכן ,אתם עשויים לומר שמה
שאמרתי לכם הוא פיזיקה בלתי-אפשרית .בבין-ממדיות ,דברים חולקים את אותו המרחב ללא הרף.
לכן ,הרובד הראשון והרובד השישי של הדנ"א מחוברים בדרך שבה הם יושבים זה על גבי זה .הם
חייבים .הרובד הראשון מכונה הגנום האנושי ,והכימיה שלו היא בממד הרביעי .שם נמצאים
התצרפים .אף על פי שמוקדם מדי לומר לכם זאת ,אומר זאת בכל אופן .הרבדים שמספרם  6 ,1ו12-
חולקים כולם את אותו המרחב.
הגנום האנושי מעניין מאוד .המדע עשוי לשאול" :מדוע יש כל כך הרבה בדנ"א שלכם שלא עושה
דבר?" הם מביטים בגנים וברצפים של החלקים .הם מביטים כמעט בשלושה מיליארד פיסות וחלקים!
וזה רק רובד אחד .והם תוהים בקשר לדבר הבא :יש הרבה ממנו שדומה שלא עושה דבר! כעת ,לפני
שתעברו למחשבה הבאה הרשו לי לשאול אתכם :מתי ראיתם שתהליך האבולוציה האנושי ברא
מערכת שחלק גדול ממנה הוא 'ג'אנק'? התשובה היא :מעולם לא .הטבע אינו עובד כך .הביולוגיה
יעילה ביותר ,אם שמתם לב .לכן הנה משהו שלא הזכרנו בעבר :בתחום זה ,שלעתים קרובות מכונה
דנ"א ג'אנק ,אכן יש דפוס .הוא קשור לתקשורת עם הרובד השישי ...רובד הקסם.
כאשר אתם ברובד השלישי של המדיטציה – הרובד בו פסעו המאסטרים על פני האדמה – אתם
נמצאים תמיד בקשר עם הרובד השישי .הוא רובד הדנ"א האלוהי ביותר מכל ה .12-שמו אהיה אשר
אהיה ] ,[Ehyeh Asher Ehyehוזהו שמו של אלוהים .בשפה אחרת משמעותו :אני הנני הוא שאני
הנני .זהו שמו של הרובד השישי :אהיה אשר אהיה .לכן הרובד השלישי של המדיטציה הוא תקשורת
אמיתית .כאשר אתם מגיעים לשם ,הוא גם מפעיל את ה"דנ"א ג'אנק" ,כיוון שהממד הרביעי חייב
להגיב להוראות בין-ממדיות .הניחו לי לומר לכם מה קורה כאשר אתם נמצאים בקשר עם רובד זה:
היו מוכנים להשתנות .אתם מבינים ,ברגע שהשתכנעתם שזה אפשרי ,הפיסות והחלקים של הדנ"א
שהם בין-ממדיים ישמעו את המסר שלכם .תינתן להם רשות להשתנות ,מעבר למה שקיים בממד
הרביעי .האם ידעתם שזה הולם לשנות את האנרגיה שעמה הגעתם? מה בנוגע לנטיות המוקדמות
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שגורסות שעליכם לחלות במחלה שהוריכם חלו בה? הרשו לי לשאול אתכם :היכן זה קיים בדנ"א
שלכם? אני אומר לכם .זה נמצא ברובד הדנ"א הראשון ,ממתין וממתין להשתנות על ידי מערך
התקשורת ברובד הראשון ]ג'אנק[ ,המדבר אל הרובד השישי הבין-ממדי!
התכונות הכימיות של הממד הרביעי שברובד הראשון של הדנ"א שלכם ימשיכו "לנגן את אותו הלחן"
עד אשר תשנו את השיר! מה שקשה כל כך לאנושות להבין הוא שהגשר שאתם בונים ,שאתם מכנים
בשם מדיטציה ותפילה ,הוא גשר תקשורת עם הרובד הראשון של הדנ"א ,וכאשר הגשר הזה נבנה,
הוא יודיע לשאר רובדי הדנ"א שאתם מוכנים להשתנות .האם הייתם רוצים לכתוב את השיר שלכם?
המאסטרים עשו זאת ,והדנ"א שלהם שר אותו! או ,בני אדם ,הקסם מתרקם .מה הייתם רוצים
שיתרחש בחייכם? לרגע ,בואו נאמר שזה לא יקרה .הנה השאלה הגדולה .האם אתם יכולים לחגוג
זאת בכל אופן? סיפרנו לכם על כך בעבר; הדברים אינם כפי שהם נראים .פעמים רבות העבודה
הרוחנית שלכם לובשת פרספקטיבה שונה לגמרי ממה שאתם חושבים שבאמת קיים שם ,וככל
שאתם הופכים בין-ממדיים יותר ,כך אתם שרויים יותר במחשבות למוריאניות.
חזרה :מדוע באתם? באתם כדי לעבוד על האנרגיה של כדור הארץ ולברוא שלום על פני האדמה
הזאת .אל תשכחו שאולי כמה מכם צריכים להישאר במקומות שלדעתכם לא מגיע לכם להיות שם,
או שלא רציתם להיות בהם ,כדי לעבוד על התצרף זמן ממושך מעט יותר .אולי זה מה שמתרחש
בדנ"א שלכם ברגע זה .אולי זה מה שמתרחש בחייכם .אולי זה מה שקורה במשפחה שלכם .אולי זו
הסיבה שאתם מרגישים כה תקועים! מבורכים הם בני האנוש ש"תקועים" כעת ,כיוון שהם עובדים
עבור הפלנטה .הם צועדים ממקום למקום ,והפלנטה מכבדת אותם .המדריכים רוחצים את כפות
רגליהם ,אך הם מתלוננים" :אני תקוע .אלוהים יקר ,אני תקוע .תוציא אותי מכאן" .אמרנו לכם
פעמים רבות כל כך :זה מכונה עבודה! אתם קוראים לזה "תקיעות" .אה ,לא תמיד יהיה כך .מבורך
הוא האדם שתקוע.
למוריאנים רבים קוראים דף זה ,והם חוגגים את חייכם בעת שאתם יושבים כאן מולי ,בני אדם
יקרים .זה מה שאנו רוצים לומר לכם הערב .בסופו של דבר נכנס יותר לפרטים ונספר לכם מה נמצא
בשאר הדנ"א .האם ידעתם שהתיעוד האקאשי של כל החיים שחייתם אי פעם ,ובכלל זה תקופת
החיים הראשונה ,נמצא ברובד של הדנ"א? האם ידעתם שהתסכולים שפתרתם נמצאים שם? האם
ידעתם שהשאלות האלוהיות ששאלתם ושנענו נמצאות שם כולן ,גם כן ...במשך כל הגלגולים
הקודמים שלכם? הרשו לי לומר לכם דבר-מה בנוגע ללמוריאנים )אתם לא תאהבו את זה(:
הלמוריאנים שבים וחוזרים! אה ,אני יודע .אתם חושבים שזו הפעם האחרונה ,נכון? זו תכונה נוספת
של הלמוריאנים ...הם תמיד חושבים שהם סיימו .ובכן ,זה מה שחשבתם בפעם האחרונה ,גם כן,
ובפעם שקדמה לה.
חשבו על זה .מה שאתם עושים הוא משמח! מה שאתם עושים נמצא מעבר למה שאתם מסוגלים
לראות .כאשר אתם נמצאים בצד האחר של הצעיף ואתם מסיימים חיים אלה ,יש לכם את תודעת

12

האלוהים .הכל ידוע ,והדבר הראשון שאתם עושים הוא להתחיל לתכנן כיצד לחזור! אתם מבינים,
אתם מאוהבים בכדור הארץ ,וזה מה שלמוריאנים עושים .הם אוהבים את המשפחה שלהם והם
אוהבים את כדור הארץ .קשה ככל שזה נראה הפעם הזאת ,אתם יודעים שהחכמה שלכם מבוססת על
התיעוד האקאשי שפיתחתם בתוך הדנ"א שלכם .אתם משפיעים על הפלנטה בכל פעם שאתם באים.
הנה חוק רוחני :בן האדם שמתחבר לרובד השישי הוא בן האדם המסוגל לשנות תמונה גדולה בהרבה
מכפי שהוא יודע .עפר כדור הארץ מגיב אליו ,והזמן עצמו משתנה סביבו.
נסיים בדברים אלה .החדר שאתם נמצאים בו הוא חדר גדול .אני עומד להפכו גדול עוד יותר .אני
רוצה להסיר את הגג .אה ,אני יודע שזו רק מטפורה ,איני רוצה לפגוע באף אחד .זה קהל שיכול
להסיר את הגג .כעת ,הגג הוסר ויש קהל מעליו .עשרות אלפים יכולים כעת לראות אתכם בברור .אל
תרגישו רע ,אל תתביישו .הם אינם כאן כדי לשפוט אתכם ,או לצפות בכם בעת שאתם עובדים.
במקום זה ,הם רוצים לעמוד ולהריע .לכן הם באו .אתם הבעתם כוונה להיות כאן היום .הקורא הביע
כוונה להביט בדף ...ואנו ידענו זאת .יש עשרות אלפי ישויות ,חלקן מוצמדות אליכם בדרך שאינכם
יכולים להבין ,חלקן צועדות עמכם בכל רגע בחייכם ,וחלקן תומכות בדרכים אחרות .כולן נמצאות
כעת באצטדיון הגדול שהמושבים שלו מעל לבניין זה .החדר הזה ,והכיסא שאתם יושבים בו ,גלויים
כעת לכולן .הן מוכנות .האם אתם מוכנים?
אני מעניק להן רשות לעמוד ולהריע לקבוצה זו של מאזינים וקוראים .אני רוצה שתרגישו בשבחים
ממש עכשיו ,כאן ,ברגע זה .אין זה משנה באיזה זמן או שנה אתם חושבים שאתם מצויים ,אני מזכיר
לכם שזה זמן ומרחב שכאשר כולכם נולדתם ,מעולם לא חשבתם שיתרחשו .לכן ,נכון ,על פי הנבואה
כבר הייתם מתים עכשיו ,נהרגים בדרך נוראה או חווים מצוקה שמשמעותה סבל ועוד סבל .במקום
זה ,אתם יושבים בנוח בפגישה או בכיסא בבית ,ואתם חוגגים את אהבת האלוהים .ואם זה לא מסביר
לכם מדוע אנו רוחצים את כפות רגליכם ,אזי פספסתם את הנקודה!
הן עומדות ומריעות .אבל חשבו .עדיין יש לכם עבודה רבה לעשות .כל שעשיתם הוא לבטל מציאות
אחת ,אבל כעת אתם חייבים לברוא מציאות אחרת .עם האנרגיה שיש לכם כאן ,קורא ומאזין ,הגיע
הזמן לברוא משהו שהמבקרים טענו שאינו אפשרי .טבע האדם מעולם לא יאפשר שלום על פני
האדמה .פשוט הביטו סביבכם! זה מנוגד למה שאתם רואים ,נכון? אני מעניק לכם מטפורה זו לפני
שנסיים :מה קורה כאשר אתם מדליקים את האור במקום שהיה חשוך במשך אלפי שנים? דברים
שתמיד היו בחשכה ,כאשר מוארים לפתע ,הם מכוערים מאוד לעתים! ואנשים יקרים ,כעת אתם
זוכים לראות זאת בחדשות שלכם .אז מה תעשו בקשר לכך? מדוע שלא תחגגו את העובדה שאתם
הרמתם מסך זה והדלקתם את האור .מדוע שלא תחגגו את העובדה שהארמגדון לא יתרחש! מדוע
שלא תתחילו להשתמש בהגיון רוחני ולומר" :כיצד ייתכן הדבר ,שהנבואות בוטלו? ואם הן בוטלו ,מה
הלאה? אולי כל שאני שומע וקורא הוא מדויק .אולי אנו אכן יכולים לדבר אל המבנה התאי שלנו!
אולי אנו יכולים אפילו לחגוג שלום על פני האדמה!"
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הרוח רוצה שתישארו זמן רב .האם אתם יודעים שמאוד לא יעיל למות ולחזור? דרושות עשרים שנים
כדי לגדול .מדוע שלא תישארו כאן פשוט ותעבדו עם הפלנטה? יש בחדר אנשים שאין להם מושג מה
לא קרה להם .יש כאן שניים שיושבים שם ]קריון מצביע למקום בקהל[ שאמורים היו למות בתאונת
דרכים! האם ידעתם? ]ברכּוּת[ האם ידעתם זאת? אינכם יודעים מה אתם עושים עבור עצמכם כאשר
אתם מביעים כוונה להישאר וכאשר אירועים מסוימים של "כמעט ונפגע" מתרחשים בחייכם .אתם
אומרים לעתים קרובות" :זה היה קרוב!" אבל לעולם אינכם מבינים או קולטים שבאנרגיה ישנה,
אתם הייתם עמוק באדמה! ובאנרגיה הזאת ,כיוון שנתתם רשות ,אתם ממשיכים להתהלך כאן .האם
זו עוצמה ,או לא? האם אין זו בריאה-משותפת? האם אין זו אהבת האלוהים בפעולה בחייכם? האם
אין זו מציאות משתנה? ומי בעצם ברא אותה? כמה מאלה הנמצאים באצטדיון המטפורי ביקשו
רשות לחזור אתכם הביתה .זה תלוי בכם .אם תגידו כן ,קרוב לוודאי שלא תשנו הרבה הלילה] .צחוק[
הם יצאו מן החדר אתכם .זה תלוי בכם .יש כאן צוות תמיכה עצום ,והוא שייך לכם .כל שהם רוצים
לעשות הוא לתמוך במה שתחליטו שהוא אפשרי ,בני אדם יקרים.
וכך הוא שאנו מגיעים פעם נוספת לסיומו של זמן ,זמן בו החזרנו את הגג למקומו ,ושבנו למציאות
שאתם רגילים אליה .זה הזמן בו אנו אומרים שלום .אך ישנם אלה שיעזבו שונים מכפי שבאו ,ואתם
יודעים מי אתם .אולי תהיו שונים כאשר תקומו מן הקריאה .קרוב לוודאי שאתם מרגישים בכך ברגע
זה .חשבו :מה אם זה נכון? מה אם זה באמת נכון? אם זה נכון ,יש לכם עבודה לעשות .לכן באתם.
אתם יודעים זאת וגם אנחנו .לא מדובר במציאת זמן למנוחה .מדובר בכך שאתם מוצאים אושר
בתקופת העבודה שלכם כאן ונשארים זמן רב על הפלנטה הזאת ...זמן רב על הפלנטה הזאת ...זמן רב
על הפלנטה הזאת.
וכך הוא.
קריון
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מה קורה? 2004
לי קרול מתקשר את קריון
 4לאפריל2004 ,
אינדיאנפוליס ,אינדיאנה
מאנגלית :סמדר ברגמן
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .בואו נמשיך ונרגיש במתיקות של מקום זה ]מדבר על
הסמינר שהחל באינדיאנפוליס באותו בוקר[ .הפמליה שהגיעה הבוקר נמצאת כאן – היא מכילה רבים
מכפי שאתם יודעים .הם באים כדי לשבת במקום זה ולהיות אתכם ,והם רבים מהכיסאות הנמצאים
כאן .אמרנו בעבר ,שמחוץ לזמן שהוא מבנה המציאות שלכם ,אנו גם "רואים" את הקורא .אה ,זו
חוויה אישית ,נכון ,הקורא? שתי עיניים על הדף ,יושב שם לבדך .אין לך מושג שכל האנשים האלה
נמצאים למולך ,נכון? ]מתייחס לקהל המאזינים[ כך אנו רואים זאת .זה מחוץ לזמן ]ליניאריות[ ,מחוץ
למרחב ]מרחק[ ,ואנו מסוגלים לברך את כולכם בו-זמנית .הפמליה הזאת גדולה בהרבה מכפי שאתם
חושבים והיא זורמת אל תוך מקום זה .היא מתעלה על מגבלות הזמן ומגיעה אל עיני ולבבות כל
הקוראים.
רבים מכם מרגישים כה רגילים! אתם חושבים שאתם חלק מאנושות גדולה שהיא חסרת-פנים בפני
האלוהים .עבור אלה המאזינים ,שיושבים כאן במקום זה ,אתם רואים את עצמכם כחלק מקבוצה של
יצורים ביולוגיים ...קבוצה המונה מספר סופי ]מספר בעל ערך מספרי מוחלט[ ,טווח גיל מסוים ,עם
מאפייני גוף מסוימים ,ושני מינים ,היושבים בחדר בחודש אפריל של שנת  .2004כזה יהיה הדיווח
שלכם בנוגע לאופן שבו אתם רואים את עצמכם .אולם זה לא מה שאנו רואים .אנו רואים קבוצה
בין-ממדית שלא ניתן למנותה ,אדירה ,מלאה בחכמת העידנים ,שחבריה שחקנים אלוהיים במשחק
החיים האנושי.
ואילו היינו אומרים לכם שכחלקים של אלוהים ,אתם מכילים תכונה שלמה הנסתרת מעיניכם ,שהיא
מופלאה ונהדרת? האם הייתם מאמינים? "אין כל ראיה לכך" ,אומרים רבים .בנוסף ,בני אדם
מסוימים שאלו את השאלה הזאת" :אם יש לי עצמי גבוה ,מדוע איני יכול לראותו? להיכן הוא הולך
כשאני ישן? מה קורה למדריכים כאשר אני לא מודע?" כל המידור הזה! אינכם יכולים להפריד את
עצמכם מאהבת האלוהים – לעולם .מדוע אתם מתעקשים לנסות? האם אתם שוכבים ערים בלילה
ומתייסרים מה עושה המרפק שלכם כשאינכם מסתכלים? אתם אומרים שזה מגוחך? ובכן ,כך גם
הטלת הספק באלוהות שלכם .אינכם יכולים להפריד את מודעות היום-יום שלכם מאהבת האלוהים!
אבל יש בידכם את הברירה לקבל או להכחיש אותה .היא תמיד שם ,אבל עליכם להחליט אם אתם
מאמינים בה או לא .הפמליה השייכת לכם דבוקה אליכם לעד .היא חלק מההסכם ,דבר-מה שדיברנו
עליו פעמים רבות.
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אתם הולכים ממקום למקום ,תוהים אם מישהו מאזין .אתם מודטים ומתפללים ,ואתם תוהים אם
ישות כלשהי שמעה אתכם כלל ,ולעולם אינכם מבינים שכפיסה וכחלק של הרוח ,אתם דיברתם בקול
אל המשפחה בכל מילה שאמרתם .הם ישבו לצדכם בשעותיכם האפלות ביותר; הם בכו כשאתם
בכיתם ,והם צחקו כשאתם צחקתם .כאשר תקומו מהכיסא ,אם תאזינו בקפידה ,אתם עשויים אפילו
לשמוע את משק הכנפיים כשהם יקומו אתכם ]צחוק[ .הם רבים מכדי שיצליחו להיכנס למכונית
שלכם ,אתם עשויים לחשוב ,אבל הם שם ,גם כן! הם יודעים מי אתם ,והם יודעים את שמכם .הם
מודעים לחוזה ההתחלתי שלכם ,לנטיות המוקדמות שלכם ,והם יודעים מה קורה לכם בכל יום .הם
יודעים כאשר מישהו מכם משתנה ומתחיל בחיפוש הרוחני .הם יודעים שבני האדם המכנים את
עצמם בשם למוריאנים נמצאים כאן .הם מכירים את השושלת שלכם ואת הנשמות העתיקות הרבות
הנמצאות כאן אתכם ,הקוראות עכשיו .הם יודעים אפילו למי זו הפעם הראשונה ,וישנם שלושה
כאלה בקהל ]באינדיאנפוליס[.
זה מעניין ]קריון עוצר לרגע[ .בדרך כלל בכינוסים הללו ,היחידים שבאים הם הנשמות העתיקות ואלה
שחשים באנרגיה משותפת .אולם יש לנו שלושה מכם כאן שחדשים לכל זה .זו דוגמה לטבע האנושי
המשתנה .בדרך כלל ,אלה שלהם זו הפעם הראשונה ]אלה שזה הגלגול הראשון שלהם על כדור הארץ[
זקוקים לפחות לשלושה גלגולים כדי להתרגל לחוויה האנושית .אולם לפתע ,ישנם כאלה שזו הפעם
הראשונה שלהם ,הנמצאים בפגישה זו .הם כאן מכיוון שיש אנרגיה ביניכם שהם זוכרים .אף אל פי
שאין להם את השושלת של כדור הארץ ]גלגולים קודמים[ עליה הם יכולים להסתמך בחוויה שלהם,
יש דבר-מה מוכר מאוד כאן עבורם .אפשר שהם אינם יודעים איך זה עובד כאן על הפלנטה הזאת,
ואולי הם בולטים כמנודים בחברה ,כפי שקורה להרבה "טירונים" ,אבל הם זוכרים איך זה היה בצד
האחר של הצעיף .הם מתקשרים לאהבת האלוהים .הם מתקשרים אליכם.
אתם עשויים לשאול" :מי אני שחשבתי שאוכל לשנות משהו ,במקום כלשהו?" זה הספק שמוטבע
בתוך הדנ"א שלכם ,נשמות עתיקות .אתם מטילים ספק בכל פעם שאתם מגיעים ,ועליכם ליישב את
הנושא בכל גלגול וגלגול" .מי אני?" אתם עשויים לשאול .זו השאלה הגדולה ,נכון? התשובה הפשוטה
היא שאתם אלה שבראו שינוי על הפלנטה בדרך אדירה .יש לכם את הברירה להישאר כפי שאתם ,או
לנוע אל המאסטריות מתוך בחירה חופשית .השאלה צמחה למלחמה של ישן כנגד חדש .עכשיו כדור
הארץ שואל את עצמו" :מי אני?"
לא הייתם יושבים כאן בפגישה הזאת אלמלא דבר מה התעורר בתוככם .כמה מכם יאמרו" :ובכן,
למעשה רק במקרה אני כאן .פשוט הגעתי עם מישהו אחר" ,או "אני רק קורא את הדף הזה בגלל
שאני משועמם" .אה ,באמת? הרשו לי לשאול אתכם :אתם רוצים לומר שאין כאן כלום בשבילכם?
אינכם יכולים לחוש באהבה שנמצאת כאן? האם אתם באמת מרגישים שכל האנרגיה נפרדת מכם?
האם אתם חושבים שבמקרה מעדתם לתוך חדר זה של האזנה וקריאה? האם אתם חושבים שאלוהים
אינו מודע לכם ברגע זה? לא .הרוח מכירה אתכם ,ואתם חלק מפוטנציאל גדול של גילוי העצמי .אל
תשליכו סנכרון זה כאילו היה שום-דבר.
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האם אפשרי ,רבים שואלים ,שהרוח יכולה לדבר אל האנושות בדרך זו? האם אתם תוהים בנוגע
לתקשור באופן כללי? שוב ,אנו אומרים שלא רק שזה אפשרי ,בדרך זו דיבר אלוהים אל האנושות למן
ההתחלה .כל מילה בכתבים של כל הדתות תוקשרה מהרוח לבן אדם .האם חשבתם על זה? אתם
עשויים לשאול" :ובכן ,איך זה נראה מנקודת המבט שלך ,קריון?" אני אומר לכם :אנו מצפים לכך!
לפעמים זו הפעם היחידה שבה אתם מניחים לנו להחזיק בידכם! האם ידעתם את זה? כמה מכם
חווים מדיטציות מעמיקות? אולי דרושה הישיבה עם משפחה כדי שתרגישו באהבת המשפחה? ובכן,
שבו כאן והיו אהובים.
חשבו על זה לרגע :רבים שאולי זרים לכם ,היושבים לצדכם ,דומה שהם לצדכם רק בגלל האופן בו
מסודרות שורות הכיסאות במקום זה .זה מצחיק ,אם כך אתם חושבים! אתם לא מכירים אותם ,אתם
אומרים? אה ,אבל אתם כן מכירים! אילו יכולתי להרים את הצעיף אפילו לרגע ,היה מתרחש כאן
איחוד מחדש עוצמתי מאוד .הייתם מחבקים אלה את אלה ואומרים" :לא ידעתי שזה אתה! סלח לי.
לא ידעתי שזה אתה .מה שלומך? כמה גלגולים עברו מאז ראיתי אותך לאחרונה? לא ידעתי אפילו
שאתה עדיין עובד על הפלנטה! כל כך טוב שאתה כאן .אה ,אם רק הייתי יודע שזה אתה ,הייתי מדבר
מוקדם יותר".
זו תחושת המשפחה ,וזה מה שנחבא באופן מושלם כל כך כאן על הפלנטה .זו תחושת האחדות עם
הפלנטה עצמה .כמה מכם צועדים על הפלנטה ללא כל מודעות כלפי הנמצאים כאן? אם הייתי אומר
לכם שהפלנטה מאכלסת ישויות רבות ושהיא הייתה שותפה באנרגיה שלכם ,בגלגולים שלכם ,פעמים
רבות ,לא הייתם באמת מבינים זאת .לפלנטה יש מודעות שניתן לתקשר אותה ]לתקשר עמה[ ,ואלה
שמתקשרים את האנרגיה של הפלנטה הזאת ,מתקשרים קבוצת אנרגיה שגם היא חלק מהמשפחה
שלכם.
דברים אלה מציגים פיסות וחלקים של תצרף אדיר ומקודש העובד יחד באנרגיה הזאת ,מספק לכולם
הזדמנות להתעורר .זו רק ההתחלה .כיצד אנו יכולים לומר לכם זאת בשעה שאנו יושבים כאן מתוך
הערצה לכם? האם אתם יודעים היכן הן החדשות הטובות על הפלנטה? הן יושבות למולי! אלה
החדשות הטובות של הפלנטה .החדשות הטובות של הפלנטה הזאת שוכנות באלה שקוראים את
המילים הללו .זה הפוטנציאל של אלה שחשו שינוי – מגדלורים – בני אדם שהולכים לעבוד במקומות
חשוכים כשהם מחזיקים באור .אולי הם אינם רוצים ללכת לשם ,והם אפילו ממתינים לזמן שבו יוכלו
לעזוב ,אבל הם יודעים שהם האור היחיד הקיים בתרחיש של חשכה – האור היחיד .זה מכונה עבודה.
מה קורה? 2004
בכל שנה נשתדל לתת לכם תקשור שאותו נכנה בשם "מה קורה?" איננו רואים את הזמן כמותכם.
אתם מחלקים אותו ,אבל כיוון שאנו משתלבים בתוך המבנה הקיום שבחרתם לעצמכם ,אנו מכבדים
זאת .אנו גם מבינים זאת ,ומדברים על תאריכים וזמנים .יש מבנה אנרגיה וזמן במערך הסולרי שלכם
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]חלקי מערכת השמש[ ,בגלקסיה שאתם מהווים חלק ממנה ,וביקום שאתם חיים בו .התנועות של
הפלנטות מכבדות זמן; והמיקומים שלהן בוראים אנרגיה ,מגנטיות ותקשורות דינמיות עם השמש
היחידה שלכם ,שאז שולחת אותם אליכם באמצעות ההיבט הבין-ממדי של מה שאתם מכנים בשם
"רוח סולרית".
כל זה הוא חלק מהתצרף שאתם מכנים בשם אסטרולוגיה ,המדע העתיק ביותר על הפלנטה .כל זה
כדי לומר שאף על פי שאנו מלמדים אתכם על ה"חדש" ,זו תכונה שתמיד תשב ב"כורסה" או במבנה
של הזמן הליניארי של המשפחה שלכם .המציאות שלכם תלויה בה .לכן בואו נדבר קצרות על כמה
מהדברים שמתרחשים על הפלנטה במסגרת הזמן שלכם ,כדי שיהיה לכם מושג טוב יותר בנוגע למה
שקורה ,ולמה שאינו קורה.
פחד
אין אלו דיונים מפחידים! הם אינם מובאים אליכם כדי לברוא דרמה או כדי להבהיל אתכם .אני עומד
לתת לכם מידע – מידע מתקדם עבור המאסטרים שיושבים בכיסאות ושקוראים את המילים האלה.
הוא לא מוגש כדי לגרום לפחד כלשהו .הוא אפילו לא מיועד להשערות סתמיות ]רכילות[ .כאשר
מאסטרים מתכנסים יחד ודנים במצב הנוכחי ,הם עושים זאת כדי לזהות אנרגיה ,כדי שיוכלו לדעת
כיצד להתקדם עם השינויים שיש בכוחם לברוא .זו הגישה שבה הדברים הללו מוצעים לכם .מידע זה
מוגש ,אפוא ,למועצת המאסטרים שאוזניהם כרויות ועיניהם מופנות למסר זה.
ארצות הברית
נתחיל בסקירה .אני מדבר עתה לאלה שיש להם אזרחות אמריקאית .אחזור בפניכם על הדברים
שאמרנו לכם בעבר על התפקיד שארץ זו ממלאת עכשיו .זה תפקיד שייתכן שמעולם לא ציפיתם
שהארץ שלכם תמלא .הוא מאכזב אנשים מסוימים ומעודד אחרים ,זה תפקיד שונה מאוד מכפי שהיה
מאז ומעולם" .מה עומד לקרות ,קריון?" שאלו כמה בנוגע למצב הפוליטי במדינה הזאת .גוש פוליטי
אחד מושך לכיוון אחד ,והגוש השני מושך לכיוון האחר .יש קיטוב גדול בדעות ,ועובדי אור רבים
נמצאים משני צדי המתרס .הסיבה היא שהפוליטיקה האנושית נפרדת מהחיפוש הרוחני שלכם .חשוב
שתפרידו בין השניים ,אך שתחזיקו ביושרה של מה שאתם מאמינים .אולם ,העצה היא אותה עצה:
התעלו מעל למריבה האנושית וראו את הדברים מנקודת מבט רוחנית.
בנוגע למה שאתם רואים למולכם :ההיסטוריונים יבחנו את האירועים של הזמן הזה ויאמרו שרק
למדינה אחת בעולם היה את הכוח ,הרצון והסיבה להחדיר מקל גדול אל תוך המזרח התיכון ולערבב
במרץ .וההיסטוריונים האלה יאמרו במבט לאחור שללא מחזיק-המקום שאתם מכנים הנשיא שלכם,
הדברים שיתרחשו במזרח התיכון ]בעתיד הפוטנציאלי שלכם[ מעולם לא היו מתרחשים.
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האנרגיות במדינות העתיקות הללו היו נשארות ללא שינוי במשך עוד אלף שנים .תנו מבט באנרגיה
שם ]במזרח התיכון[ .היא עתיקה .היא שבטית .דברים לא זזים; דברים לא משתנים .הם נשארים אותו
הדבר .יש מהומות עצומות בין אלה שרוצים להישאר אותו הדבר ובין אלה שרוצים להשתנות .זו
כמעט מלחמה בין האנרגיה הישנה והחדשה ,נכון? ]קריצה של קריון – זו הייתה הנבואה של קריון
מאז שנת .[1989
לכן ,אף על פי שייתכן וקשה לכמה מכם להבין את כל זה ,אנו אומרים לכם שזה מתאים לנבואות
]פוטנציאלים[ שנתנו לכם לפני שנים ,ושזה מתקדם .זכרו ,לפעמים יש הסכמים בצד האחר של הצעיף
למלא תפקידים קשים ומכוערים לכאורה על כדור הארץ .ישנם עובדי אור לחוצים ,שחושבים
שהמדינה שלהם תיזום מלחמה ,אולם יש אחרים שמרגישים זה חלק הולם מאוד ממאבק האנרגיה
החדש ...הכל תלוי בפוליטיקה .העצה שלנו היא לא להניח לפוליטיקה להפריד אתכם .יש הולמות בכל
הדברים .שלחו אור למנהיגים שלכם כדי שיושרה כלשהי תחלחל לכל זה ,כיוון שהיא תהיה דרושה
בקרוב מאוד.
עובדי אור אמריקאים רבים שאלו" :מה עומד לקרות במערכת הבחירות שלנו בשנת  "?2004זה תלוי
בכם ,אבל הניחו לי לתת לכם קצת מידע שכמה מכם לא יאהבו .אין זה משנה מה תעשו ,זה לא ישנה
כלום! הם ]המתמודדים לנשיאות[ עשויים מאותו אריג של האנרגיה הישנה .בשנת  ,2000השותף שלי
]לי קרול[ ישב בתל אביב שבישראל ,בלב הנושא ]בתחילת פעולות האיבה[ ואנו תקשרנו לאלה
שהתכנסו שם ]משושלת היהודים[ ,שעל הפלנטה הזאת לא יתרחש שום דבר משמעותי בהקשר
לשלום עד שנת .2008
היו מעטים מאוד אז שגרסו על פי ההגיון שמסגרת זמן זו תחפוף לבחירות נוספות בארצכם .לכן אתם
עשויים לומר" :ובכן ,איך ייתכן שלא יהיה כל שינוי אפילו עם מנהיגות חדשה?" האם מישהו מכם בחן
באמת את הבחירות שקיבלתם? היכן היושרה הרוחנית של האנרגיה החדשה בכל אחת מהבחירות?
היא אינה קיימת .האם מישהו מכם תהה לאן נעלמו אנשי החזון במדינה שלכם? האם מישהו מכם
תהה לאן נעלמו אלה שהיה להם חזון רוחני עבור המדינה שלכם? אני אומר לכם .הם אינם כאן עדיין,
ואין זה הזמן עדיין .כמה מהם צעירים ,וכמה מהם אינדיגו ,הממתינים לזמן הנכון .אלה שעשויים היו
להיות המנהיגים שלהם הוסרו בזהירות בתחילת שנות השישים ,אם שמתם לב .הסרות נוספות
התרחשו בעשור האחרון .הדבר נעשה על פי התכנון שלכם ,אבל הוא הותיר ריק ]ואקום[ של מודעות
פוליטית שברור כעת מאוד לכמה ,ושאחראי למה שמתרחש.
אל תתייאשו .ראו דברים מתרחשים ברמה המטפיזית שהייתה להם נטייה להתרחש אם הייתם נעים
אל תוך תקופה זו של התפתחות אנושית .עם האדם האוחז בהגה השלטון ]בוש[ שאנו מכנים "מחזיק
המקום" ,זה שיקבל החלטות קשות הקשורות למערך ה ,9/11נבואה רבה הוגשמה כעת שאנו סיפרנו
לכם על הפוטנציאלים שלה .אתם זוכרים שסיפרנו לכם מזה  15שנים על המלחמה שתתרחש בסופו
של דבר בין הישן לחדש? אמרנו לכם בשנת  2000בתל אביב שדבר לא יתרחש על הפלנטה הזאת עד
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"ההגעה לאפס" .באותו זמן לא ידעתם על הפוטנציאל של "נקודת הפגיעה" ] [ground zeroבמנהטן,
נכון? אתם יכולים לראות כעת שהאנרגיה של  9/11הניעה את האירועים בארצות הברית.
לפני יותר מעשור ,אמרנו לכם שאם תשנו את האנרגיה של כדור הארץ ,תתרחש מלחמה בין האנרגיה
החדשה והישנה ושגשר של חרבות יתקיים .אלה הן המטפורות שמתגשמות כעת למולכם .בנוסף לכך,
אמרנו לכם גם שרוב המלחמות הממשיות בעתיד של כדור הארץ יתחילו להיות שבטיות .האם אתם
מתחילים להבין? בשנת  ,2001ארצות הברית הכריזה מלחמה על שבט! גשר החרבות עליו דיברנו
לעתים כה קרובות הוא מטפורה לקרב ,שלום וחגיגה .הגשר הוא חיבור בין הישן לחדש .החרבות
מייצגות תפקודים רבים ,ובכלל זה טקס .גשר זה לא יתקיים לעד ,ואף על פי שאינכם מבינים אותו
עכשיו ,הוא יוסר בסופו של דבר ,והתהום שבין הישן והחדש תיפרד ותתרחק לעד.
הבינו את החדשות הטובות
אל תתייאשו ,כיוון שאנו אומרים לכם שיש חדשות טובות בין כל הדברים האלה .אפשר שנראה לכם
שהחדגוניות שחוויתם בעשרים וחמש השנים האחרונות מתחילה להיפתר .זה נכון .אמרנו לכם לפני
שלוש שנים שיבוא יום שבו לא ניתן יהיה עוד לשבת על הגדר – שתהיה קוטביות עצומה מבחינה
פוליטית ודתית על הפלנטה ,ושהקטבים יתרחקו אלה מאלה .אתם תהיו שם או כאן ,אבל לא
בשניהם .זו תהיה ההתחלה של אלה שאור חזק מאוד יכוון אליהם ,והם ינוסו ממקומם מתחת
לאבנים .הרשע ייחשף באזורים חשוכים שיוארו על ידי האור שלכם .מנהיגים דתיים יאמרו דבר אחד,
אך יעשו אחר ,והדבר יראה .זה מה שקורה .האם אתם יכולים לראות? כדור הארץ אכן עובר
שיפוצים ,אבל אתם השיפוצניקים.
בזירה הבינלאומית
אמרנו לכם שבית המקדש בישראל ייבנה מחדש .זוהי מטפורה .אבל בתהליך גם ציינו שבריתות
בינלאומיות ישתנו ,והדבר נמצא בהתהוות ברגע זה .מבחינה בינלאומית ,צפו להתארגנות מחודשת
מוזרה בארבע השנים הבאות ולשינויים מחודשים בעוצמה אירופאית .צפו שמדינות קטנות שהיו
שייכות בעבר לברית המועצות יתקדמו בדרך חיובית .זה מתחיל עכשיו .זה לא יהיה קשור עוד לעבר
]כפי שהיה במשך  50שנים[ ,אלא זה יהיה קשור לעכשיו .אל תתייאשו.
עובד אור ,המגדלור אינו דואג כאשר הסערה מתקרבת .האם אתם יודעים על מה חושב המגדלור
כאשר הוא רואה סערה באופק? הוא חושב לעצמו :בשביל זה בנו אותי! אני במקום הנכון ,בזמן
הנכון .בואו נדליק את האור ונישא אותו אל על! המגדלור אינו מתכווץ בפינה בחושך ואומר" :אני
מקווה שאני לא בסכנה! אני מפחד!" כיוון שהמגדלור יודע טוב יותר .לכן ,עובדי אור ,ללא קשר למה
שאתם רואים סביבכם ,זכרו שהדברים אינם תמיד כפי שהם נראים .המשיכו לשלוח את האור
למקומות האפלים ,שם הפלנטה זקוקה לו .שלחו אור ,לא פוליטיקה .שלחו אור ,לא את הרעיונות
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שלכם לגבי מה שצריך להיעשות .שלחו את אהבת האלוהים ,לא את האינטלקט של בן האדם .זוהי
המשימה שלכם.
ישראל
מה בנוגע לישראל? נאמר זאת שוב .דבר לא יתרחש עד לשנת  .2008האם שמתם לב שאין כל תכנית
שלום? האם שמתם לב שעל אף כל התהפוכות על הפלנטה ,ואף על פי שלב נושא השלום על כדור
הארץ ,מצוי ,פשוטו כמשמעו ,בין ישראל לפלשתינה ,שאין כל תכנית שלום? האם שמתם לב לכך
שאף אחד אינו פועל לקראת שום דבר? במקום זה ,דומה שהמנהיגים מנסים להחמיר את המצב! נכון
שזה נראה משולל כל הגיון? כך זה נראה ,נכון? האם זה אומר לכם משהו מבחינה מטפורית? אנרגיית
השלום ממתינה למותו של המשמר הישן ,והוא אכן ימות .הם ממתינים לצעירים; הם ממתינים לילדי
האינדיגו.
יש חדשות טובות .יש התהוות של קבוצת אנשים צעירים באזור בעייתי זה ,בעלת מודעות שונה .הם
מסתתרים עדיין ,כיוון שכולם בסכנה אם יפגשו בגלוי .אבל הם שם – והם מייצגים תודעה אנושית
שונה שעד שנת  2012תשתלט על האזור ותצא בהצהרה התחלתית" :לא אכפת לנו מה קרה בעבר –
בכוונתנו לשכתב אותו!" הם ישליכו את כל הסיבות מדוע עליהם לשנוא אלה את אלה ,ובמקום זה,
הם יעמדו על האדמה הקדושה שהם חולקים ויגידו" :יש לנו משהו משותף – אנחנו אחים .אנו
אוהבים אלוהים אחד .אנו חולקים שושלת אחת .שוב לא נידחף על ידי שנאת אירועי ההיסטוריה או
על ידי הדרמה של מה שמספרים לנו .במקום זה ,אנו בוחרים בהגיון השלום" .וזו תהיה זעקתם לשאר
החברה שלהם .זה לא יהיה קל ,ורבים ימותו ,אבל הם יהיו המגדלורים של ישראל ופלשתינה .הם יהיו
אלה שיפתרו את הבלתי ניתן לפתירה ושיביאו את תחילת ההסכם ,הסכם שידרשו דורות רבים
להגשימו ...עד אשר לא יהיה ישראלי אחד ופלשתינאי אחד שיוכלו לזכור בפועל מדוע הם אמורים
לשנוא האחד את השני .בלתי-אפשרי ,אתם אומרים? אם כך אתם אומרים ,הרי שאתם תורמים
לבעיה שלהם .במקום זה ,שלחו להם אור!
זמנים אלה עדיין לא הגיעו ,ולכן דומה שדבר לא מתרחש לבד מאנרגיה שלילית .עכשיו אולי אתם
רואים מה עושה מחזיק-מקום .הוא מחזיק במקום באזור שבו הפתרון יגשים את עצמו בסופו של
דבר .אל תתייאשו! במקום זה ,שלחו להם אור.
שינוי
בני אדם ,מדוע אתם כה מפחדים משינוי? מתי תבינו שהשינוי כמוהו כזרם מרענן ומתוק של מי
הפלג? מדוע אתם רואים בחיוב אדם הנטוע במקום אחד? עובדי אור רבים כל כך אמרו" :ובכן ,אני
יציב ,אתה יודע .אני מאוזן .אף אחד לא יזיז אותי מהמרכז הזה .אני מקורקע באמונה שלי ולא אזוז".
אז אתם יוצאים החוצה ומביטים בטבע ,והוא אינו יציב כלל! הוא נע ללא הרף.
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החיים תמיד מאזנים את עצמם מחדש .הם תמיד משתנים .אין כל אקסיומה רוחנית שגורסת שאתם
חייבים להגיע למישור ולהישאר שם .דבר אינו נשאר אותו הדבר סביבכם ,שמתם לב לכך? הוציאו
דבר-מה החוצה וראו באיזו מהירות הוא משתנה .אפילו תרבויות-עבר גדולות נקברו במהירות
וביעילות ,שתכופות הן נסתרות לעד .הטבע משתלט על הנוף כיוון שהוא תמיד זז ומשתנה .הוא אינו
מפחד ,אתם מבינים? הוא מאזן את עצמו ללא הרף .נושא זה נתחיל ללמד בקרוב – הפחד מפני שינוי
הוא פרדיגמה של אנרגיה ישנה מאוד שחייבים להבינה ולנצחה.
מדוע ,בני אדם ,מדוע אתם מתנגדים? מה היה קורה אילו היה הזחל מתלונן על כך שהוא הופך
לפרפר? והאם היה מתלונן אילו ידע שהוא עשוי לעוף? אף על פי כן ,זה מה שמתרחש .אתם ניצבים
בפני שינוי עצום ואדיר בתודעה ואתם מפחדים מפניו .מדוע שלא תהיו חלק ממנו? מדוע שלא
תשלחו את האור ותשחררו אותו .הניחו לכדור הארץ להשתנות כפי שעליו להשתנות; הניחו לחברות
שלכם להשתנות כפי שעליהן להשתנות ,ואל תעכבו אותן במה שנראה לכם כטענה ליציבות .יציבות
היא בשינוי ,כיוון שהשינוי הוא המורה הדגול של החכמה.
התעלו מעל לכל הבלבול שלמולכם ]עם מודעות גבוהה יותר[ .ואם הרוח אומרת" :לכו לכאן ולכו
לשם" ,אזי "לכו לכאן ולכו לשם!" אם אתם מתפללים לדבר מסוים ואלוהים מעניק לכם משהו אחר,
מה אתם עושים? חלקכם מתלונן" :אלוהים יקר ,זה לא מה שביקשתי" .אז אתם מתחילים שוב
בתסכול ,ואומרים לאחרים" :אני כל כך תקוע!" לעתים קרובות אינכם מבינים שמה שקיבלתם הוא
באמת הדבר שאותו ביקשתם ...קצת שונה ממה שציפיתם ,אך אתם אינכם רואים את המתנה .אתם
תקועים במצב שבו באמת אינכם מבינים את משמעות הבריאה המשותפת.
הגדרת הבריאה המשותפת )שוב(
בריאה משותפת :כמה מכם חשים שההגדרה של הבריאה המשותפת היא זו" :תהליך רוחני שבו אני
מחליט מה אני צריך ,מתפלל לקבלתו ,ואלוהים מעניק לי אותו .שנינו בראנו אפוא את מה שאני צריך
בחיי .אני האדם ,ולכן אני מספק את הבקשות האנושיות והרוח מספקת אז את הדרך להגשים אותן".
זו גישה מאוד ארבע-ממדית לקיום ,והיא לא תעבוד באנרגיה החדשה .במקום זה ,הרהרו בהגדרה
הזאת :בריאה משותפת" :תהליך טבעי שבו מתרחש מיזוג בין המודעות האנושית והאלוהית .תכנית
בלתי-נראית מתגשמת ,המייצגת את הטוב הגבוה ביותר עבור הפרט והאנושות – תכנית מורכבת ,בין-
ממדית אשר מתעלה מעל לחכמה של הפרט האנושי ,אבל תכנית הנגישה באמצעות מיזוג אלוהי זה.
היא יכולה אז להביא לחיים שמחים ושלווים עבור הפרט ,שממשיך להשתנות ולצמוח רוחנית כל עוד
מיזוג זה נשמר".
הגיע הזמן לבחון מחדש את הדרך בה אתם מתפללים .שוב ,התפילה שאנו מציעים היא זו" :אלוהים
יקר ,הראה לי מה עליי לדעת" .ואז כאשר אתם מקבלים זאת ,הבינו שזה מושלם עבורכם .אל תחליטו
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מראש מי אתם ,מדוע אתם כאן ,מה עליכם לעשות ומה חייב להיות ששלב הבא .גישה זו היא כה
מגבילה! קחו בחשבון שתכנית גדולה יותר ידועה לעצמי הגבוה שלכם ,ושהמטרה היא ...דבר-מה
שאינכם יכולים לדעת או לראות ,אבל משהו שאתם יכולים להגיע אליו!
שינויים בכדור הארץ – רעידות אדמה
שני הסעיפים הבאים אינם ניתנים בפחד ,אבל הם מייצגים שינוי .בנוסף ,אני מציג לכם את השאלה
הבאה :כמגדלור ,האם לא הייתם רוצים לדעת על הסערות המתקרבות? שוב ,מגדלורים אמיתיים
זוכרים שהם נבנו לעבוד בסערות .אחרת הם היו יושבים ולא עושים דבר ,כמו מכשיר משוכלל ,נוצץ
ומדויק שפשוט נח לו בחשכה בתיבת הכלים .המגדלור מתרגש לצאת לעבודה כאשר ענני החשכה
מתקרבים .המגדלור מתכונן.
תנועות של כדור הארץ מתרקמות ]מתקרבות[ .תנועות של כדור הארץ במקומות שכיחים בהם הן
התרחשו בעבר קרבות ובאות .כדור הארץ חייב לנוע .אל תתייאשו! הנה ההוראות שלכם ,עובדי
אור ...מגדלורים :אל תמנעו מכדור הארץ לזוז .אל תתפללו במטרה לעכב זאת ,כיוון שזה דרוש וזה
הכרחי בעוד כדור הארץ מתפתח בדרך רגילה .הכל חלק מהגיאולוגיה שהיא חלק מהשותפה שלכם
]גאיה[ .כאשר הסערה מתקרבת ,המגדלור אינו מנסה לעצור את הסערה! במקום זה ,הוא מתאמץ
לסייע לנמצאים בנתיבה.
המשימה שלכם :לברוא את המיקום של תנועות אלה מעט מחוץ לאזורים המאוכלסים .האם אתם
מבינים? התנועות לא חייבות להתרחש בדיוק באותו המקום ,כיוון שהתודעה האנושית יכולה לסייע
להזיז אותן .מקומות תנועה אלה הם עצומים מאוד ומתחת לפלנטה ,גדולים אפילו מכפי שאתם
חושבים .אתם יודעים היכן נמצאים קווי פני השטח ,אבל מקומות רבים הרחק מתחת לפני השטח
יכולים לזוז ,ובסופו של דבר לברוא תנועה על פני השטח במקומות אחרים מאלו שאתם מצפים,
ולהקל על המתח במידה שווה .עדיין תושג התנועה הדרושה ,מבלי להתרחש על אותם הקווים בדיוק.
במילים אחרות ,אנו אומרים לכם :התזוזות יתרחשו בקרוב .הן מוכנות להתרחש במקומות שבהם
קיימת השכיחות הגבוהה ביותר להתרחשותן .אם אתם חיים במקומות אלה ,ואתם יודעים זאת ,אזי
שלחו אור אל הפלנטה וראו כיצד היא זזה בדרכים הולמות בדיוק מחוץ לאזורים המיושבים .עכשיו,
אני מבקש מכם להגשים משהו אדיר ,נכון? הקורא ,האם אתה באמת קולט? יש בכם קבוצה שלמה
שקוראת זאת עכשיו שצריכה לדעת זאת ולקבל על עצמה משימה הולמת זו .זוכרים את הכתבים
שאומרים שאתם יכולים להזיז הרים באמצעות המחשבות שלכם? זה העניין! דמיינו את שחרור
האנרגיה הזאת בהולמות מוחלטת לתכנית הגדולה יותר ,באזורים שאינם במרכז של אוכלוסיות החוף,
ובמקום שבו השחרור אינו חזק כפי שהוא עשוי להיות באופן אחר .אם תעשו זאת ,אפילו אמצעי
התקשורת שלכם יעירו על כך! הם יעירו עד כמה "בני מזל" כולכם הייתם ...אז תוכלו פשוט לחייך
ולומר" :תודה לך ,משפחה!"
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שינויים בכדור הארץ – גיאותרמיים
נבנים לחצים שהם גיאותרמיים .הכל חלק מהפלנטה המשתנה ,מפלנטה המשתנה במהירות .זה חלק
ממערכת מזג האוויר שמשתנה – מערכת שאתם אינכם מבינים עדיין .האמינו או לא ,היא חלק
מהתחממות האוקיינוסים עליה דיברנו ,שהיא גם חלק מהתופעה שאתם מכנים בשם "התחממות
גלובלית" .לחצים גיאותרמיים אלה נבנים בכמה אזורים שכיחים ביותר בהם ידוע שהם נבנים .זה
ברור לאלה שצופים בדברים הללו ,כיוון שהשחרור המחזורי של האנרגיה הזאת או שנעצר או
שהופרע ,ויש חשש גדול שחלק ממנו הושתק.
ולכן הנה מה שאני אומר לכם ,מאסטרים :דמיינו שהוא משתחרר באופן הולם כך שלא יתרחש אבדן
חיים בלתי הולם .תהיה המשמעות של זה אשר תהיה עבורכם ,הניחו לכדור הארץ להחליט כיצד
יתרחש הדבר .נשמע כמו בריאה משותפת ,נכון .בדיוק.
מאסטרים ...למוריאנים ,אני מבקש מכם להתחיל לשנות את הפלנטה הזאת כדי שתנועות טבעיות
אלה של כדור הארץ לא יהפכו לאסונות אנושיים .אני מקווה שאתם מבינים זאת .אני מאתגר את
המגדלורים המקודשים שבציבור הקוראים והשומעים להגביר את אורכם ולשלוח אותו לכדור הארץ!
הפכו את הפלנטה לשותפה שלכם בדברים אלה .אז כאשר הם מתרחשים ,אני רוצה שתחגגו את מה
שעשיתם ושתבינו שאין זה מקרה שהם התרחשו מעט מחוץ למרכז ,או במקום שבו הגיאולוגים
אומרים לכם שהיה זה "מזל" שלא התרחשו כאן או שם .זה יותר ממזל! לשם כך אתם נמצאים כאן.
האם אתם חושבים שאתם יכולים לעשות זאת? אתם יכולים .האם אתם חושבים שאתם עד כדי כך
עוצמתיים? אתם כן.
יש מאסטרים הצועדים על פני האדמה שיכולים להגשים חומר במו ידיהם .דומה שיש להם שליטה
בחומר ,אבל אין זה כך .במקום זה ,הם יצרו שותפות עם הבריאה .הם מדברים אל הרובד השישי של
הדנ"א שלהם! זהו רובד המאסטר .גם אתם יכולים לעשות זאת .כאשר תוכלו לעשות זאת ,תוכלו גם
לדבר אל השותף המכונה כדור הארץ ולהפוך תזוזות אלה הולמות לאנושות .לא הבנתם זאת עדיין,
אבל אתם יכולים לעשות את אותו הדבר עם הסערות ,ואתם עשויים לשקול זאת כאשר תגיע הסערה
הבאה בחייכם .האמינו לי ,לתקשור זה תהיה משמעות רבה יותר עבורכם מעט מאוחר יותר.
אלה שעוזבים אתכם
הרשו לי לספר לכם עוד משהו שקורה .אתם מאבדים הרבה אנשים סביבכם ,שלא ציפיתם שילכו.
איני מדבר עכשיו על השינויים של כדור הארץ ,אלא על דבר-מה אישי יותר עבור כל אחד מכם .זה
עשוי אפילו להיראות כ"מוות בלתי הולם" ]מוות שדומה שלא היה צריך להתרחש[ .עבור כמה ,אלה
הם "אלה שמתים מוקדם מדי" .יראה לכם שהיו להם עניינים בלתי גמורים ולכן המוות שלהם הוא
הפתעה רוחנית גמורה .יש שאמרו" :נראה היה הם מוכנים כל כך להיות עובדי אור ,או הם היו
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באמצע עבודתם כעובדי אור .כמה היו מרפאים או מאסטרים-מתלמדים ,אך הם הלכו .דומה שהיה
להם הרבה כל כך לתת ,אבל הם נלקחו לפתע ...הרבה יותר מדי מוקדם!" זה מעציב ומבלבל רבים.
יותר מהמספרים הרגילים עוזבים את הפלנטה עכשיו .כמה מכם ראיתם זאת ,וכמה מכם לא .אבל
רבים יעזבו .אל תתייאשו! אני רוצה לתת לכם עצה :כאשר אתם רואים דבר זה מתרחש ,והוא משפיע
על חייכם ,אני רוצה שהתגובה הראשונה מהמאסטר שבתוככם ,לא האדם שבתוככם ,תהיה שאתם
תישאו את ידיכם מעלה כאשר תשמעו את החדשות ותאמרו" :תודה לך ,רוח יקרה!" היו הראשונים
לחגוג את חייהם .הודו לרוח על השחרור ,וחגגו את חייהם .התאבלו באופן הולם ,אבל ראו את
התמונה הגדולה .הבינו שדברים אלה אינם עונש ,וגם אינם אמורים להיות אירועים מלאים בצער
גדול .הם גם לא בלתי-הולמים.
האם מישהו מכם הבין את התפיסה שאולי משהו אחר קרה? מה אם היה זה פרס? האם חשבתם על
זה? מה אם הנשמה הזאת צריכה הייתה לקחת את אנרגיית המאסטר ולהניחה בגוף צעיר וחדש?
האם חשבתם על כך? מה אם זו נשמה שצריכה להסתובב על עקבותיה ולחזור כדי לשנות את
הפלנטה? מה אם זו נשמה שצריכה להגיע לישראל ,או נשמה שצריכה להבין את הפוליטיקה
באמריקה או באירופה עבור העתיד .מה אם זו תכנית גדולה שתשתמש בצמיחה ובחכמה הרוחניות
של מי שאתם חושבים ש"הכרתם ואבדתם" כדי להגשים משהו בדור הבא?
אני מקווה שזה נשמע לכם הגיוני .התמונה גדולה בהרבה מכפי שאתם מבינים ,והכל הולם .הגיע הזמן
שתתחילו להבין כיצד לחגוג את המוות במקום להתאבל בגינו – כיצד להיות חלק מהמשפחה במקום
לחשוש מפניה – כיצד לא להתרגז על אלוהים כאשר דומה שהדברים משתבשים מנקודת המבט
שלכם – מבלי שאתם מבינים לעולם את המטפורה של המגדלור בסערה .שומר המגדלור צועק על
הגלים" :קדימה ,בואו! לכן אני קיים .בואו .אינכם יכולים לכבות את האור שלי!" הוא צועק מחייבות
בעת שמי הצער והאבל מתנפצים זמנית על המבנה שלו .הוא חכם .הוא יודע מי בנה את המגדלור
ומדוע הוא קיים על הפלנטה .דמעות הצער שלו מתערבבות במי הפלנטה ]הסערה[ ,אבל בסופו של
דבר ,האור שלו זוהר בחוזקה עד שמגיע זמנו ללכת הביתה ,גם כן.
עייפות!
אסיים בנושא הזה .זו שנת  2004ורבים מכם חשים עייפים .רבים אמרו לרוח" :האם זו לא אמורה
להיות האנרגיה שמתאימה למה שחיכיתי? היא לא אמורה להתאים למי שאני? האם זו לא האנרגיה
החדשה? אם זו אכן האנרגיה החדשה ,למה אני כל כך עייף?"
ענינו על השאלה הזאת בעבר .אתם אלה שנושאים את המשא הכבד ,אלה שעומדים בהוריקן
ומאירים באורכם .זה מעייף אתכם! אבל הניחו לי לתת לכם תכונה נוספת שמתחילה להופיע ,תופעה
שאיננו יכולים להסביר לכם באופן מלא עדיין ,אך שתואמת למה שקורה עכשיו .בימים מסוימים אתם
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לא תהיו רק עייפים ,אתם תהיו תשושים ,תשושים באופן בלתי-רגיל .לא יהיה לזה דפוס מסוים ,לבד
מהעובדה שכאשר תתקשרו לחבריכם ,גם הם יהיו תשושים! משהו קורה.
ראו זאת כגל של שינוי שיברא תכונה שתשפיע במידה רבה על עובדי האור – בייחוד על עובדי האור.
עובד האור הוא סוג האדם שיקרא מאמר זה – סוג האדם שישב בכינוס זה – סוג האדם שאכפת לו
מהפלנטה ושרואה את האלוהות בעצמו.
ולכן כאשר תשישות זו מתרחשת ,שוב אנו אומרים לכם ,האם יש לכם את האומץ ,את הכוח ואת
האנרגיה לומר תודה? אם כן ,בחרתם בחכמת הרוח .זה סימן לרוח שאתם יכולים לראות מחוץ
לקופסת האנושות ,ומי אתם בתכנית הגדולה של התמונה הכוללת.
האם אתם יכולים לקבל שהרוח בחרה בכם לשאת במשא הכבד? האם אתם יכולים לקבל שאתם
אלוהים? דברים אלה משנים את הפלנטה ,בני אדם יקרים ,בדרכים שאינכם יכולים לדמיין .החדשות
הטובות הן שאינכם יכולים לראות עדיין .זו התפארת של מה שקורה על כדור הארץ.
וכך הוא.
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הדרך הלמוריאנית ~ הקדמה

מאת לי :הנה חלק קטן מתקשור שניתן באינדיאנפוליס ,אינדיאנה ,בחודש מאי .הוא עוסק כולו
בתכונות למוריאניות ,והפרדתי אותו עבור מאמר זה כיוון שהוא עוסק גם בילדי האינדיגו!
קריון :אנו עומדים להתחיל בסדרת לימודים ביוני שנושאה תחילת התכונות הלמוריאניות בחברה
הנוכחית .אנו עומדים לקרוא לה "הדרך הלמוריאנית" .אתן לכם סקירה מקדימה קצרה עכשיו ,עליה
נחזור בזמן המתאים.
ביקשנו מכם לא לחקור את למוריה מעבר לעניין הרגיל ,כיוון שבמקום זה היה סוג שונה של בני
אנוש ,שאינם כפי שאתם היום .אה ,בן אנוש זה עשוי היה להיראות כמותכם ,והדנ"א עשוי היה
כשלכם ,וייתכן שהוא היה מרתק ,אבל אל לכם לחקותו באופן מוחלט .בני האדם היו שם למטרה
שונה לגמרי .המבחן של כדור הארץ לא החל עדיין בדרך הדומה לזו שקיימת היום .בנוסף ,לחלק
מהחברה היו תכונות שחיקו היבטים שליליים מאוד של מה שתקשרנו בהקשר לאטלנטיס ,בה המעמד
העליון של החברה חי זמן ממושך יותר מהמעמד הנמוך ,ובני המעמד הנמוך שימשו לעתים קרובות
כעבדים .לכן ,איננו רוצים שתחקו לחלוטין את החברה שלהם.
אולם היו להם כמה תכונות שדומות מאוד למה שאנו מלמדים עכשיו ,וחלק מהמודעות שלהם הייתה
גבוהה .היום ,אתם תראו זאת כתכונה אותה כיניתם בשם "אינדיגו" או "קריסטל" .אלה הן התוויות
שלכם ,אבל כולן מייצגות תכונות למוריאניות! הם היו מסוגלים לארגן את עצמם באופן שונה
לחלוטין ,כיוון שהדואליות הייתה שונה ,והמטרה שלהם על כדור הארץ הייתה שונה מהמטרה שלכם
היום .הייתה להם מטרה משותפת ,והייתה להם את חכמת הכרת הכלל במקום את ההכרה הליניארית
שהייתה לכם מזה מאות שנים .הם היו מבריקים מאוד בחברות שלהם ובאופן בו ניהלו אותן ,כיוון
שהחשיבה שלהם הייתה מיוחדת ולא ליניארית .הם גם היו מסוגלים להפוך בין-ממדיים לקראת סוף
הקיום שלהם.
אתם תתחילו לראות חלק מזה מתרחש בדרכים בלתי-רגילות למדי בחברה שלכם היום ,כאשר תהיו
מסוגלים לחקות את הדברים שעבדו .אנו ניתן לכם כמה דברים שיראו כמנוגדים להגיון ולאופן בו
הדברים מתרחשים כעת על הפלנטה שלכם ,ואז אנו עומדים לבקש מכם לצפות להם.
השכלה למוריאנית
הרשו לי לספר לכם על השכלה למוריאנית .התלמיד הוא שהחליט! אה ,המורה היה שם ,אבל
"התלמיד הקולקטיבי" הוא שהחליט .המורה לא נקרא מורה ,אלא "זקן" ]במובן של "חכם זקן" ,המת'[.
כבוד גדול ניתן ל"זקן" זה ,שבידו היה הכוח לקבל את רוב ההחלטות .כקבוצה ,כל סמסטר התנהל על
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ידי התלמידים באותו סמסטר" .הזקן" שמר על אחדותם ,סיפק הדרכה והעניק להם את תכנית
השיעורים ,כדי לוודא שהם לומדים את מה שהם צריכים ללמוד בתחום רמת הלמידה שלהם .אולם,
התלמידים החליטו באופן קולקטיבי כמה זמן ימשך הסמסטר ,בהתבסס על המהירות בה יכלו ללמוד
את חומר הלימוד.
התלמידים הבינו שאילו יוכלו לקצר את משך הסמסטר ,החופשה שלהם תהיה ארוכה יותר .הם היו
חכמים מאוד ולמדו מהר .הם יכלו להוכיח את הידע שלהם במבחנים שתוכננו על ידם ושעודכנו בכל
שנה בעזרת מועצת הזקנים והתלמידים שהישגיהם היו הטובים ביותר .הייתה תחרות ,אבל ברמה
שאמרה כך" :כפי שהפרט זוכה לכבוד ,כך גם הכיתה" .הכיתות התחרו ביניהן מי תלמד מהר יותר; לכן,
המבחנים שונו כך שיבהירו במידה רבה יותר מה למעשה נלמד .לכן ,המבחנים השתנו יחד עם
המודעות המשתנה .התלמידים המנצחים זכו לזמן משחק ממושך יותר בין הסמסטרים.
התלמידים גם החליטו באיזה סדר ללמוד ואפילו הם שקבעו לעצמם את המטרות ולא "הזקן"" .הזקן"
זכה לכבוד בתהליך כיועץ החכם ,אך לאחר שניתנה עצת "הזקן" ,לתלמידים ניתנה המילה האחרונה
בנוגע לתכנית הכוללת .היו אלה יחסים סימביוטיים ,כאשר "הזקן" העניק לתלמידים כבוד בדיוק כפי
שהם העניקו לו/לה .היה זה שיתוף פעולה ולא דיקטטורה ,כפי שקיימת בכיתות שלכם היום.
הזקנים לבשו ביגוד מיוחד וחיו יותר מרוב בני האדם .הם היו כמה מהפרטים הגבוהים ביותר במבנה
החשיבות החברתי .הם זכו ליראה ,לאהבה ולכבוד ,ואפילו להערצה ]לאחר מותם[ .אבל הם היו
חכמים ,ולכן הבינו את המודעות הקולקטיבית ולא ניצלו את מעמדם .הם הבינו שמה שמעשיהם
משפיעים על הכלל; לכן ,הם נזהרו מאוד בדבריהם ובמעשיהם .רובם היו שקטים מאוד .המושג "שקט
כמו זקן" הפך לאמרה שכיחה בקרב הלמוריאנים .היעדר זה של גישה אגרסיבית מנע כל השפעות
עוינות שיכולות היו להיות להם על החברה שלהם .במילים אחרות ,הם הבינו את הדינמיקות של
המעמד והעוצמה שלהם ,וצעדו ביושרה בנתיב גבוה מאוד] .גישה זו זרה לכם ,כיוון שהאגו האנושי
הוא שדוחף לעתים קרובות את המנהיגים שלכם ,ומשפיע במידה רבה על החברה ,על המלחמות ,על
העתיד שלכם ועל ההיסטוריה עצמה[.
אם היה בכיתה תלמיד איטי ,הם העניקו לו שיעורי עזר! תלמיד איטי יכול היה להשפיע על המטרה
הכללית ,ולכן התלמידים סייעו על פי תור לאלה שהזדקקו לעזרה .לא היה זה עניין יוצא מן הכלל,
אלא הנורמה .כל תלמיד העניק בתורו שיעורי עזר לאחרים על פי לוח זמנים קבוע .הם הבינו
שהתלמיד האיטי עשוי להיות איטי רק בנושא אחד ,ולכן התלמיד שהיה איטי בנושא מסוים העניק
לאחרים שיעורי עזר בנושא אחר .הדבר מנע יצירת סטריאוטיפ של "תלמידים איטיים" .רוב
התלמידים קיבלו את העובדה שכולם יהיו תלמידים איטיים בנקודה זו או אחרת ,ומהירים בתחומים
אחרים .הייתה זו הכרה וקבלה מוחלטות של המגוונות שלהם ,שסייעו ליצור קבוצות למידה.
אם היה מישהו בכיתה שלא שיתף פעולה עם המערכת ,התלמידים הם שהרחיקו אותו ולא בית
הספר .אף על פי שמהלך כזה נזקק לאישור מועצת הזקנים ,ונעשה בכובד ראש ,ההשפעות על
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התלמידים שהורחקו בסופו של דבר היו קשות .אנשים אלה היו הופכים אז למנודים מבחינה
חברתית ,ומשמעות הדבר הייתה שהם לא יוכלו לעולם להיות ראויים להתחדשות במקדש ]עוד על
נושא זה מאוחר יותר[ .לכן ,אף על פי שהיו בעיות משמעת ,הם לא נשמכו זמן רב ,והתלמידים ,שהיו
חכמים מכפי גילם ,טיפלו בבעיות אלה ללא אלימות או דרמה מרובה .מידע זה מוגש כהיסטוריה ,לא
כדי שתנסו לחקותו.
אלה שהורחקו נאלצו ללבוש ביגוד בצבע אחר שהצביע על מעמדם החברתי הנמוך .אם לא עשו כן,
והתגלו ,שוב לא היו יכולים לרכוש דבר ,בשום מקום בחברה .כמו בכל התרבויות ,היו מנודים ,אבל
הם לא האריכו ימים ,כיוון שלא הייתה להם גישה למקדש .כמה מהם התקבצו יחד והפכו לשבטים
נודדים של פורעים בשממה ,מתחברים אלה לאלה ,ללא יכולת להיכנס לערים .הם גם מתו צעירים
]צעירים יותר מאלה שהייתה להם גישה למקדש לשם חידוש הנעורים[.
בהשכלה הלמוריאנית ,הדגש היה על הכיתה ומה שיכלה להשיג יחד .בתהליך זה ,נלמדו מיומנויות
חברתיות בשלב מוקדם מאוד ,ומודעות שיתופית זו הולידה למוריאנים שידעו כיצד לברוא שלום
בינים לבין עצמם כאשר התבגרו ...בהשתמשם באותו שיתוף פעולה בין אזורי הארצות שלהם.
שיטת השכלה זו שונה מאוד משלכם ,כיוון שבמערכת שלכם ,בית הספר מחליט מה יעשה התלמיד
במקום שהתלמיד יקבע מה יעשה בית הספר .כזו היא שיטת ההשכלה הלמוריאנית .אפשר שהיא
נראית לכם לא הגיונית ,כיוון שהטבע האנושי כופה עליכם הגיון שאומר" :זה הפוך וזה אף פעם לא
יעבוד" .אתם צודקים .זה לא היה עובד בעבר ,אבל זה מה שמשתנה עכשיו בחברה שלכם ...תכונות
הטבע האנושי שהן כה שונות ,שהן יראו לכם בלתי אפשריות כאשר יתחילו להופיע.
המתינו וראו כיצד כמה מתכונות הארגון הללו מתחילות להופיע ,כיוון שהן יצוצו בקרבכם בקרוב
במסגרת תכניות ניסיוניות .בעתיד ,אדון בפוליטיקה הלמוריאנית ואפילו בכלכלה ובשירותי הבריאות
הלמוריאנים .לא ניתן להפריד אותם אחד מהשני ,כיוון שיחד הם יוצרים סוג מסוים של התפתחות
בחברה הלמוריאנית ככלל .בשלב מוקדם ,התהליכים הללו יצרו חברה שהעריכה את האינטליגנציה
והמטרה שוחרת השלום יותר מכל .החכמים חיו זמן ממושך יותר ,ועושי הצרות סולקו בשלב מוקדם.
הייתה זו מערכת בדלנית ,שלא כיבדה כלל את השוויון כפי שאתם עושים היום .ולכן הייתה זו
הישרדות שהייתה מבוססת על תכונות שאינכם מאמינים בהן בהכרח .לכן אנו מזהירים אתכם לא
לחקות אותן .אבל חלקים ממערכת החינוך ראויים לבחינה ,ובזמנים שלהם ,הם עבדו עבורם.
קריון
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מעבר ונוס ~ המתנה
מאת קריון
באמצעות לי קרול
הוגש ב 19-ליוני 2004 ,בכינוס האור השנתי של קריון
הר שאסטה ,קליפורניה
מאנגלית :סמדר ברגמן

ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .אה ,היה יותר מאשר רק שירות מגנטי היום .האם יש
לכם מושג כמה הפלנטה אוהבת אתכם? ישנם כאן כמה מכם שהם מרפאים ובעלי מתנות נפלאות –
אנשים בין-ממדיים שמאפשרים לכם לראות צבעים .יש שרואים את הצללים של ישויות בממדים
אחרים .חלקכם אינכם מסוגלים לראות את הצבעים הבין-ממדיים ,אבל אתם יכולים לחוש בהם.
ולכמה מכם היו אפילו מצבים שבהם הניחוח של הרוח ביקר אתכם .אם תרצו ,השתמשו במתנות
הללו בדקות הבאות.
זהו מקום מתוק היום .הוא נמשח בשמן מאז הבוקר כמקדש הידע – מקום בו תאפשרו לעצמכם
לזכות במגע האלוהים .כנהוג בסוג זה של תקשורים ,אני אומר לכם היום שיהיו הוראה ו"נגיעה".
ומדוע לא? זה מה שאח ואחות עושים! לכן היו מוכנים לכך .כמה מכם שאלו" :קריון היקר ,אתה
אומר שאתה פוגש בנו במגרש המשחקים כשווים ,אך לפעמים אתה אומר לנו שאתה למעשה בא
לראות אותנו! האם זו האמת? מה כבר יש לאדם להעניק לרוח? דומה שבני האדם הם הנזקקים ואלה
שתמיד שואלים שאלות .מה כבר יש לנו להציע לאלוהים?"
ובכן ,בני אדם ,ראשית הניחו לנו לומר לכם שאתם כה ליניאריים! מדוע אתם חשים שהמפגשים הללו
הם תמיד "חד-סטריים"? האם אינכם מבינים שכאשר אחד נוגע באחר ,שני הצדדים מושפעים? כך
הוא עם אדם לאדם ,ומדוע שלא יהיה כך עם משפחת האלוהים? האם אינכם מבינים שכאשר נשמות
מתחברות מהצד האחר של הצעיף ,נשמות שהכירו אלה את אלה מאז ומעולם ,קיים ניצוץ של הבנה
ואהבה? האם אינכם מבינים שאתם מעניקים לנו שמחה? אכן כך הוא שאתם "בתוך הצעיף" ברגע זה.
אכן כך הוא שאנו באים כדי לתת לכם מידע וסיוע .אך כל זה משני למטרה האמיתית ולסיבה
האמיתית שאנו באים ויושבים לפניכם .כיוון שהסיבה האמיתית היא האיחוד המחודש שאנו חווים
יחדיו .כאשר אתם נודדים מרחקים ארוכים כדי לראות את בני משפחתכם ,האם אתם יושבים
ומאזינים בשעה שהם מרצים בפניכם ,אז אתם קמים ועוזבים מבלי לומר מילה? לא! שני הצדדים
משתתפים .כך גם אתנו.
ברגעים ראשונים אלה ,אנו מזמינים את הפמליה של גאיה ,וגם של קריון .אנו מזמינים את כל אלה
הרוצים לבוא ולבקר ,בכל ההולמות ,למקום מתוק זה .אלה כוללים את הפמליה של אדמה ],[Adama
ואת הלמוריאנים שהמתינו לדבר-מה מיוחד שיתרחש על כדור הארץ ...כיוון שאנרגיה זו הגיעה .הניחו
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לכינוס זה להיות כינוס גדול מאוד! כמה מכם היושבים כאן עשויים לחוש בנוכחותם של אלה
שאהבתם ושאבדתם לא מזמן על כדור הארץ הזה .אולי ,רק אולי ,הצעיף הזה אינו מפריד ביניכם
כלל! האם הרהרתם בכך אי פעם? האם ידעתם שחלק מה"מערכת הבין-ממדית" הוא שבהליכתם הם
חוזרים להיות חלק משלמות כדור הארץ – לצעוד עליו בדרך שתעזור לכם ושתדריך אתכם? אולי
אתם נושאים אותם סביבכם בדרכים שאינכם יכולים כלל להבין .אתם כה ליניאריים! האם אינכם
מבינים עדיין את מעגל החיים הבין-ממדי? כאשר אנו אומרים חיים ,איננו מתכוונים לחיים
האנושיים; אנו מתכוונים למהות האלוהים שאתם מכנים בשם רוח .היא אכן אהבה ,הלא כן? האהבה
היא המהות והדבק שקושר את כל הממדים יחד ,ושמאפשר את התקשורת ברמה הרוחנית .ולכן הנה
ההזמנה ,אפילו לפני שאנו מתחילים :שבו היכן שאתם ,מאזינים או קוראים ,והתנתקו ממה שאתם
מחשיבים לאמיתי .עשו זאת כדי שתוכלו להעניק לעצמכם את החכמה וההבנה .שבו לפני הרוח כאח
וכאחות ,בעלי ידע שמרחיק לכת מעבר למציאות שלכם ושמרחיק לכת מעבר למה שאתם חושבים
שאתם יודעים.
המעבר של ונוס – המתנה הגדולה
התמונה הסופית מתאחדת הלילה .אלה מכם שקראו את המילים ושהשתתפו במפגשים בהם ניתנו
מסרים בעבר ,יודעים שפיסות התצרף מתחברות סוף-סוף .הניחו לי להתחיל במקום רחוק מאוד .בואו
נבקר ,רק לרגע ,גוף פלנטרי – את אלת האהבה .בואו נבקר את המיתולוגיה שבראה את המשמעות
שמאחורי המעבר של ונוס .בואו נביט רק לרגע על המשמעות שלו במסגרת האנרגיות שנבראו
מאירוע זה .על כך נדבר הלילה .אנו מוכנים להסביר את האסטרולוגיה שבתוך הפיזיקה .אנו גם
מוכנים להסביר שאלות אזוטריות גדולות בנוגע לאירוע זה שבמערכת השמש .לכן הבה נתחיל.
נאמר שהתנועות הפלנטריות של לוחות השנה שלכם היו ידועות כבר לפני  5000או  6000אלפי שנים
)וכך היה( .אם כך הוא ,אזי האנושות ידעה הכל על המעבר של ונוס שעומד להתרחש .היא הכירה את
התכונות המחזוריות ואת הדרך בה פועלת מערכת השמש ,וכמו כן ,היה ידוע שמעבר זה התרחש
בעבר ,ושהוא יתרחש בעתיד .אך אנו עומדים לומר לכם דבר-מה מיוחד מאוד על תנועה זו של ונוס
בין כדור הארץ והשמש וכיצד השפיעה על כדור הארץ במידה רבה בשנת  2004וכיצד היא פותחת עוד
חלון של זמן .לכן ,לא באמת מדובר על המעבר של ונוס ,אלא על התרחיש של "כדור ארץ מוכן".
חלונות פעולה רוחניים ניתנים לאנושות על ידי היקום בדרכים ליניאריות )המייצגים תקופה של שנים
עוקבות ,לעתים קרובות בכפולות של  .(8החלון העוצמתי נפתח בשנת  1987עם האנרגיה של
ה"התכנסות ההרמונית" )שנחגג אחר כך כ .(11:11-הוא נסגר עם ה"התאמה ההרמונית" של שנת .2003
חלון זה ייצג מספר של שנים שהוצגו באופן ליניארי ,שהיו ידועות לכם ואפילו נחזו .כולן עסקו
בתנועה ובאנרגיה פלנטרית ,והוסברו על ידי קריון .כעת הנה חלון נוסף המגיע עם מעבר ונוס .זהו
חלון קטן יותר ,דבר-מה שלא קורה לעתים קרובות יותר מאשר כל  130שנים ,והוא חלון בן  8שנים.
כיוון שבעוד שמונה שנים ,בשנת  ,2012אתם תהיו עדים לעוד מעבר של ונוס.
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כעת אנו מבקשים שתחברו כמה מהדברים שקריון נתן לכם בעשור האחרון ,לא רק במסגרת
הנומרולוגיה ,אלא גם מה שאמרנו לכם שהן האפשרויות של כדור הארץ .האזינו :סיפרנו לכם על
תודעה משתנה של כדור הארץ ,וסיפרנו לכם שתכונות אסטרונומיות של מערכת השמש שלכם יוכלו
לברוא אנרגיה על הפלנטה אם היא תהיה מוכנה .אתם מוכנים ,והנה זה כאן! אך ההגיון עשוי לומר
לכם שאותם אסטרונומים מלפני אלפי שנים ,היו מביטים בתנועה פלנטרית זהה זו ואומרים" :אז מה?
זה היה קורה בכל מקרה .קריון ,איך אתה יכול לתת תכונה מטפיזית גדולה ולשייך 'אנרגיה חדשה'
מיוחדת למה שידענו שעומד לקרות כבר לפני אלפי שנים? ברגע זה אנו יודעים שזה יקרה שוב .האם
משמעות הדבר שהפלנטה עומדת להשתנות שוב? אז מה בנוגע לפעם הבאה ולפעם הבאה? איך אתה
יכול להפוך תנועה פלנטרית רגילה ,מוכרת וידועה לאירוע רוחני גדול?" על שאלה זו נענה הערב.
בואו נחזור לחלון המעבר ולמידע שנתנו לכם בעבר .זהו חלון בן  8שנים .אנו נתנו לכם פרסום חדש
)הספר העשירי של קריון – הספר ה 12-של קריון( ,רשותיות חדשה .אנו נתנו לכם מידע על רשותיות
חדשה לפני זמן-מה ,ואנו קראנו לו "הרשותיות של השמונה" .לא סיפרנו לכם הרבה .רצינו להמתין עד
אשר הספר יהיה בידכם ,ועתה הוא בידכם] .הכוונה היא לעובדה שספר זה של קריון יצא לחנויות
ביום התקשור[.
אולי עכשיו תתחילו להבין את השמונה טוב אף יותר .השמונה משמעותו אחריות ,והדבר מתחיל עם
המעבר של ונוס .אני יודע שמה שאני עומד לומר עשוי להישמע מרשים מדי ,או אפילו בלתי-אפשרי.
אני יודע שהוא עשוי להישמע לא-יאמן .אבל אני אומר לכם ,עובדי אור ,היכונו לשלום על פני
האדמה! כיוון שזו האנרגיה שאתם פיתחתם ....שינוי אדיר בזמנים קשים .הניחו לאלה שנכנסו למקום
הזה מהעיר הבין-ממדית שבהר ,לשמוע גם כן את המילים הללו ,כיוון שלכן חיכיתם.
הבה נתחיל אפוא ,אפילו לפני שניכנס לפרטים של כל זה ,ונענה לאלה שאומרים" :חכה רגע ,זה היה
מתרחש בכל מקרה! גם אם לא היה  ,11:11והאנושות הייתה עוברת את הארמגדון ,ודאות
אסטרונומית זו המכונה 'המעבר של ונוס' הייתה מתרחשת בכל מקרה .היא הייתה מתרחשת גם אם
האנושות הייתה מושמדת!" לא ממש .כבר הוסבר על ידי גאיה ביום זה ממש ]מתייחס לתקשור של
פפר לואיס מוקדם יותר בכינוס [.גאיה אמרה לכם" :התפיסה הבין-ממדית של מה שבראתם היא
שמביאה את האנרגיות שאתם רוצים" .הרשו לי להרחיק לכת אף יותר בהסבר ,כדי שתוכלו להבינו
טוב יותר .ראשית הניחו לי לשאול את השאלה הזאת" :אם משחק טניס שתוכנן רשמית ,שנרשם
ביומן לעוד אלפי שנים בעתיד ,האם משמעות הדבר שכל השחקנים ישתתפו באופן אוטומטי?" אתם
יכולים לברוא שאלה דומה זו עתה על פיסת נייר .קבעו פגישות עבורכם ,ומלאו את היומן שלכם
למשך אלף השנים הבאות .האם משמעות הדבר שאתם אכן תשתתפו בפגישות הללו? התשובה
ברורה .כיוון שהיומן הוא פשוט מחוון לפוטנציאל שלכם .הוא ישב שם ועדיין יהיה יומן גם לאחר
מותכם .לכן ,אולי המשחק הוא יותר מאשר המגרש וההכנות? אולי עליכם להופיע כדי שיהפוך
אמיתי?
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בואו נחזור לונוס ,הידועה כנושאת האנרגיה של אלת האהבה .אין זה מקרה שבמיתולוגיה קראו לה
כך .במיתולוגיה ,המאהבת] ,ונוס[ נעלמה למספר ימים ]שאתם מכנים בשם נסיגה[ ,בשעה שהיא
עוברת בין הפלנטה שלכם והשמש .השמש היא האנרגיה המרכזית של יצירת הדפוס ,והיא נקודת
המשען או מרכז האיזון ,דבר שאסביר בעוד רגע.
המעבר של ונוס הוא כמו זוג של אוחזי ספרים .הוא מייצג חלון של אנרגיה חדשה בן שמונה שנים .יש
"שמונה" רבים שיש להסביר .אנו אפילו סיפרנו לכם על אחד שאפשר שלא זיהיתם .בשנת  2000כאשר
היינו בישראל ,סיפרנו לכם שיש פוטנציאל ששום דבר משמעותי לא יתרחש על הפלנטה הזאת
בהקשר לשלום עד לשנת  .2008התחילו לחבר זאת יחד .אל תופתעו אם חלון השמונה כולל את
ירושלים! אל תופתעו אם חלון זה של שמונה מחייב ירושלים חדשה ,כיוון ששם נתנו לכם את המסר
המקורי! כמה מכם בשנת  2000חשבו על בחירות ספציפיות בארצכם בשנת  ?2008כמה מכם חיברו
את "רשותיות האחריות" עם שמונה השנים של מעבר של ונוס שהיה אמור להתרחש בשנת ?2004
התשובה היא שמעטים .כעת הכל מתחיל להתחבר .אתם עשויים גם לראות כעת כיצד התקשורים
הללו עובדים .יותר מאשר פיסה כאן ופיסה שם ,המידע של קריון תמיד אמור היה להיות תצרף גדול
יותר ,המתאחד כאשר אתם מוכנים לראות ולהבין אותו .זהו יופיו של הגילוי ,נכון?
הרשו לי לחזור למערכת הפלנטרית לרגע ולהסביר כמה דברים שלא הסברתי בעבר ,בבהירות רבה
יותר .ישנם אלה שקוראים ושמאזינים שעשויים לומר" :ובכן ,אני מאמין בדברים רבים ,אפילו
בתקשור זה ,אבל אני מתקשה להאמין שתנועה פלנטרית משפיעה על חיי .דומה שכל שהוא רוחני
הוא גם בלתי-נראה ,וזה לא הופך אותו לאמין ביותר" .האם הוא באמת בלתי-נראה? אסביר איך זה
עובד ,ואשתמש בפיזיקה .אז תוכלו להחליט .בואו נתחיל במגנטיות ובכוח המשיכה .אלה הם שני
כוחות בלתי-מובנים למדי על כדור הארץ שהם בין-ממדיים במידה רבה .הם מובנים על ידי המדע רק
במסגרת ההקשר של מה שניתן לצפייה ומה שניתן לבנות אז סביב התצפיות .כמעט כל שעושה המדע
עם המגנטיות וכוח המשיכה הוא פשוט המצאה סביב כוח ידוע .הבנה אמיתית שלהם תאפשר לתפעל
הכוחות אלה ולשלוט בהם .דבר זה לא קרה מעולם עם כוחות אלה ,וגם לא יקרה עד אשר "מנועים
בין-ממדיים מתמטיים" יהגו ויבנו.
הרשו לי לומר לכם דבר-מה שמעולם לא אמרתי בעבר .שני כוחות אלה מתקיימים כשותפים; הם
חייבים להתקיים יחד והם חלק זה של זה .אף אחד עדיין לא הגדיר באמת את כוח המשיכה .הדבר
קשה מאוד כיוון שהוא בין-ממדי .יהיה עליכם להבין את נוף-הזמן ]הצבת הזמן עליה מסתמך כוח
המשיכה[ כדי להבין לגמרי מהו כוח המשיכה .כוח המשיכה הוא התגובה לחומר במסגרת זמן .זה כל
מה שהוא .הוא פחות קשור לחומר ויותר קשור לזמן מכפי שאתם מבינים .המגנטיות היא שותפתו,
והשניים מהווים חלק מהפיסות של תמונה גדולה יותר שהיא בין-ממדית ,אך מהותית לקיומו של
היקום.
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בואו נדון באסטרונומיה ובאסטרולוגיה לרגע ,כיוון שיש להן השפעה פיזית על התודעה שלכם ,והן
אינן כוחות מיתולוגיים מסתוריים כלשהם שרק פרטים מעטים הנושאים קריסטלים ומשתמשים
בהרבה נרות ]הומור של קריון[ יכולים להבין .השמש היא נקודת המשען של מערכת השמש .מערכות
שמש הן אבני הבניה של גלקסיות .גלקסיות הן אבני הבניה של מערכת היקום .עבור כדור הארץ,
מערכת השמש מהווה את כוח הכבידה והכוח המגנטי הקרוב ביותר המשפיע עליו .במשך שנים רבות
ניסינו להסביר כיצד הרשת המגנטית של הפלנטה "מדברת" אל הדנ"א שלכם .עכשיו אפילו המדע
שלכם מודה שהמבנה התאי האנושי מגיב למסרים מגנטיים .מדוע לעצור כאן? הרשו לי לומר לכם
כיצד עובדת האסטרולוגיה ,כיוון שזהו אותו עקרון.
אסטרולוגיה – הסבר
אילו הייתם השמש ויכולתם להעמיד פנים לרגע שיש לכם ילדים פלנטריים הסובבים אתכם בכל פעם
שהם סובבים במסלולם – בכל רגע ביום – בכל מצב שהם נמצאים בו ,הם מושכים אתכם .זהו כוח
המשיכה .ילדים אלה הם תובעניים ,והם משפיעים עליכם במשיכתם .כמו ילדים אמיתיים ,הם
עשויים אפילו להשפיע על האישיות שלכם בשעה שהם מושכים ומושכים ומושכים.
כעת הנה משהו שלא דנו בו עם אף אחד ,כיוון שזה היבט בין-ממדי שקשה לתארו :השמש שלכם
נושאת תכונה שאני אכנה בשם דפוס כבידה ומגנטיות .חשבו עליה כעל האנרגיה של ה"ילדים
הפלנטריים" המושכים את ההורה-השמש .כאשר הפלנטות מושכות את נקודת המשען הזאת ]השמש[,
היא יוצרת לעצמה דפוס באופן בין-ממדי ,באמצעות כוח המשיכה והמגנטיות .בכל רגע של קיומה,
לשמש דפוס בין-ממדי שונה המבוסס על מה שהפלנטות מציגות לה בצורת כוח משיכה .נסיגות
מייצגות דפוס שונה לגמרי כאשר אינן קיימות .השמש מגיבה אפילו לאותם אובייקטים קטנים
שאינכם מכנים כלל בשם פלנטות ,שכמה מהם כלל לא קטלגתם אפילו .זה מאוד מורכב ,ומאוד
אמיתי .זוהי פיזיקה ,ואין מיתולוגיה סביבה וגם לא נרות ]חיוך של קריון[.
ברגע זה ,בדרך רגילה ,השמש נדחפת ונמשכת על ידי הגופים הסובבים אותה ]הפלנטות[ ,ונוצר דפוס
בדרך שהיא בין-ממדית .זהו דפוס של כוח-משיכה ומגנטיות .דפוס זה משודר על ידי מה שאתם
מכירים כרוח הסולרית ,אנרגיה שבאופן טבעי משוגרת מהשמש אל כל הפלנטות ואל מעבר להן .רוח
סולרית זו אתם יכולים לראות בזוהר הקוטב ,בשעה שהיא פוגשת ,פשוטו כמשמעו ,את שדה
האנרגיה של כדור הארץ ומביאה אנרגיה לרשת זו של הפלנטה באמצעות תהליך המכונה השראה
] .[inductanceלא כל-כך בלתי נראה ,אתם אומרים? לכו ותראו .חשבו על זה ,אם אתם רוצים ,כעל
שידור .דפוס הכבידה והמגנטיות של השמש הוא "מסר" שמשודר על ידי הרשת הסולרית אל הרשת
המגנטית .להיכן אתם חושבים שמסר זה הולך?
הייתה זו הוראתו של קריון מזה  15שנים שהמגנטיות של הפלנטה הזאת היא כוח בין-ממדי ,ושהוא
משפיע על הדנ"א האנושי .זה החיבור בין המאסטר המגנטי והמציאות שלכם .לכן דמיינו כיצד כל זה
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עובד :מערכת השמש שלכם נעה סביב השמש ויוצרת דפוס כבידה ומגנטיות שמשודר אז אל כדור
הארץ .הוא מועבר אל הרשת המגנטית שלכם ו"נראה" על ידה ,ואז הישר אל הדנ"א שלכם .זוהי
אסטרולוגיה .זהו המדע הישן ביותר על הפלנטה ,והוא מבוסס על תפיסות גבוהות שאינן מובנות
אפילו על ידי המדע המודרני.
עדיין ישנם אלה שאומרים" :ובכן ,זה הסבר נחמד ,קריון ,אבל אתה יודע ,אני לא מאמין .זה עדיין
בלתי נראה .תנועות פלנטריות שמשפיעות על התודעה האנושית ,זה עדיין לא הגיוני" .בסדר ,הרשו לי
לתת לכם אפוא דבר-מה שהוא בלתי נראה ,אך "גלוי" מאוד במציאות שלכם .אם אתם מאלה
שמפקפקים שדבר שכזה יכול להיות ,בואו נדבר אפוא על כוח המשיכה והמגנטיות הקרובים ביותר
אליכם ,שאתם מכנים בשם הירח שלכם .בואו נשים זאת לרגע במציאות שלך ,הספקן .אל תקרא
מגזין מטפיזי – אל תלך לתקשור .במקום זה ,בשביל הוכחה חיובית של השפעת המגנטיות וכוח
המשיכה על המבנה התאי ועל התודעה שלך ,לך לחדר מיון של כל בית חולים ושאל אותם על הירח
המלא .לך אל תחנות המשטרה ושאל אותם על השפעת הירח המלא על החברה .אף לא אחד
מהמוסדות הללו אינו משוחד לטובת האסטרולוגיה ,אבל הם יגידו לך שהם מתגברים את המשמרות
שלהם בלילות ירח מלא! זה לא הגיוני ,נכון? לך ושאל אותם" :אתם רוצים לומר שהשפעת אובייקט
פלנטרי הסובב סביב כדור הארץ יוצר שינוי בהתנהגות האנושית?" התשובה היא כן .אולי הם לא
מאמינים באסטרולוגיה ,אבל הם מתגברים את המשמרות כאשר הירח מלא .איך זה כהוכחה לדבר-מה
שקורה?
אתם מבינים ,זה אמיתי מאוד! כוח המשיכה והמגנטיות ,אפילו מהירח שסביב הפלנטה הזאת,
משפיעים עליכם .זו הסיבה גם מדוע יש לקחת את הירח בחשבון בכל התכנית האסטרולוגית .הוא
שחקן ישיר בשינוי האנרגיה שניתנת על ידי השמש .האסטרולוגיה אינה היבט ששולט בחיים .היא
היבט הקשור בהעמדה .זה שונה מאוד .כאשר אתם יושבים על ספה ,היא קולטת את המשקל שלכם
ואז עוטפת את עצמה סביבכם .כאשר אתם יושבים עליה ,אתם עשויים לומר שאתם והספה משתפים
פעולה ברגעים אלה של ישיבה .על פי הסכם ,אתם בוטחים בספה .על פי הסכם ,היא תומכת
במשקלכם .זו העמדה .אין זו שליטה ,כיוון שאתם יכולים לעזוב את הספה בכל רגע שתרצו .אתם
עשויים גם לשנות את התנוחה שלכם או לשבת על ספה אחרת .כך הוא עם היערכויות פלנטריות .הן
אינן שולטות ,אלה העמדות אנרגיה אישיות .כך היא האסטרולוגיה .היא מספקת העמדה התחלתית
לחייכם ,והיא יוצרת סוגים שונים של התנהגות אנושית .מדוע שכך יהיה? אמרנו זאת בעבר :איזה מן
מבחן היה זה אם כולכם הייתם דומים? אינכם דומים ,אם שמתם לב .לפני  15שנים ,בספר לבן קטן,
אמרנו לכם גם שיש לכם את היכולת ואת הזכות לשנות את האופן שבו הפלנטות משפיעות עליכם.
אתם זוכרים? האם אתם מוכנים להתחיל לחבר את ההוראות הללו ולראות את התמונה הגדולה?
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חזרה לונוס
כעת בואו נחזור לונוס ,וכך גם לאלת האהבה החולפת בין כדור הארץ והשמש במה שמכונה
"המעבר" .כפי שהסברנו ,הוא מסייע לפתח אנרגיה שהיא "ספציפית לכדור הארץ" ,ואשר שולחת
דפוס אל השמש ,שאז משדרת אותו אליכם באמצעות הרשת.
תחילה אומר לכם מהי אנרגיה ספציפית זו ,אשר מוגשת לכדור הארץ באמצעות התהליך שזה עתה
הסברתי לכם ,ואז אגלה כמה נסתרות בקשר לסיבה .אעשה את כל הדברים הללו כדי לטהר את
האוויר ,כדי שתבינו את המשמעות העמוקה של מה שלפניכם .אין זה מקרה ,אתם יודעים,
שהמיתולוגיה כינתה את ונוס בשם אלת האהבה .האנרגיה המשודרת מפלנטה זו כעת ,ובשמונה
השנים הבאות ,היא אנרגיה של איזון נשי אוהב .אתם תראו איזון מתרחש שמעולם לא ראיתם
בתקופת חייכם .זהו איזון הן של גאיה והן של בני האדם בדרך חדשה.
ברגע זה ,כדור הארץ שלכם אינו מאוזן .הוא כבד באנרגיות גברית .אין לכך דבר וחצי דבר עם המין
שלכם .יש אנרגיה נשית ואנרגיה גברית בכל אדם .אין זה משנה מהו המין שלכם ,הגבר המאוזן ביותר
שקורא וששומע זאת הוא בעל האיזון של הנשי והגברי ,באופן שווה .האישה המאוזנת ביותר
שמאזינה ושקוראת מסר זה היא האישה שהגברי והנשי מאוזנים באופן שווה בחייה.
אתם גדלתם על פלנטה שבה האיזון לא היה שווה ,ושבה האנרגיה הגברית העפילה על כל השאר.
כעת ,בגלל המאמצים שלכם ,התודעה משתנה על כדור הארץ .ההתחלה של כל זה הייתה ה ,11:11-אז
ה ,12:12-אז ה"התאמה" .כעת חלון חדש מביא את הטוב ביותר עד כה! בגלל הנתיב החדש שלכם,
הוא מחייב את אנרגיית השמונה .האיזון והאחריות המוגשים לפלנטה הזאת ,אפוא ,הם אנרגיה אשר
תאזן בסופו של דבר את הפלנטה ,את אנרגיות הזכר והנקבה.
ההשפעה של מעבר ונוס והפוטנציאל שלו
איזה שינוי פוטנציאלי יש למעבר זה! הרשו לי לומר לכם ,יהיו אלה שישתגעו מפוטנציאל חדש זה.
הוא לא מתאים להם ולא מתאים למה שהם מחשיבים כמציאות שלהם .הוא מצהיר שתי הצהרות,
ושתיהן תהיינה מהסוג המכונה "בלתי-יאמן" (1) .ממשלות בעלות אנרגיה גברית כבדה לא תהיינה
מסוגלות להתקיים על הפלנטה (2) .אף דת בעלת אנרגיה גברית כבדה לא תהיה מסוגלת להתקיים על
הפלנטה .אף אחת מאלה לא תזכה לתמיכה ,והן לא יתקבלו על ידי התודעה המשתנה .הן יפלו אל תוך
אפר התרבות .זכרו זאת .אומר זאת שוב לפני שאסיים .זהו הזמן המשמעותי הקרב שעליו דיברנו .וזה,
דרך אגב ,מדוע ההר שמאחוריכם קם לחיים ]הר שאסטה[ .אתם מבינים ,הכל קשור .אני אגיע לזה.
האחד אינו יכול להתקיים ללא האחר; האחד המתין לאחר.
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כעת בואו ניכנס לשאלות האזוטריות ,והן שאלות מעניינות מאוד .אם מעבר ונוס היה ידוע במשך זמן
כה רב כודאות אסטרונומית ,מדוע הוא משפיע על כדור הארץ בדרך שתעבוד רק אם האנושות נמנעה
מהארמגדון והגיעה עד לתאריך זה? השאלה היא אפוא" :האם זה לא היה קורה בכל מקרה?" הרשו לי
לנסות לענות בדרך הטובה ביותר שאני יכול.
יש פיזיקאי גדול בשנות התשעים לחייו שהעז לגעת בפיזיקה האזוטרית של שאלה זו .הוא שאל:
"האם היקום יתקיים אם האנושות לא תסתכל?" והוא היה רציני! האם יש קשר בין המציאות של
היקום והתודעה האנושית? קשה לענות על כך עבורכם ,ועדיין קשה .אך הדבר נשאל ברמה הגבוהה
ביותר של הפיזיקה .יש שאלה נוספת שתהיתם בגינה ,שהיא כמעט בדיחה .אולם ניתן לפתור אותה
על ידי הגדרת החלקים .אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע אותו ,האם הוא משמיע קול? זו שאלה
קלה אם אתם מגדירים את החלקים .קול מוגדר כרטטים באוויר .שמיעה מוגדרת כתודעה הקולטת
את הרטטים ומפרשת אותם .כעת ,זכרו הגדרות אלה ,כיוון שהן עונות על השאלה האזוטרית בנוגע
לאנרגיה של מעבר ונוס.
מטפורת המסר של מעבר ונוס
מה אם האנושות הייתה מתהלכת לה באופן רגיל ,אך בצד האחר של הצעיף היה נברא מסר מתוק
מאוד מאוד? למעשה ,בואו נהפוך מסר זה לשיר ,כיוון שאנו מוקפים במוזיקה ]מתייחס למוזיקה שניגן
רוברט קוקסון[ .בואו נאמר שיש שיר שמושר בצד האחר של הצעיף .זה שיר שהיה אמור להיות מושר
במשך אלפי שנים ,וכך מתחילה השירה .בואו נקרא לשיר הזה המעבר של ונוס .השיר מספר על אהבה
ואיזון .אולי מילות השיר מדברות על ההתקרבות אל הרוח .אולי הן מדברות אפילו על היציאה
מהכאב והסבל ...אולי .אולי לשיר מילים החוגגות שינוי ועוזרות בשאלה מה לעשות עכשיו בחייכם.
אולי הן מאפשרות לכם לחוש בנוח בכל הקשור לשינוי הזמן .על המילים רשום שמכם ,וכך גם על
השיר ,אבל המילים שונות עבור כל אדם שעל הפלנטה .המילים עוזרות לכם להתאזן .המילים
משוחות בשמן ויפהפיות ,אבל השיר הוא שיר שקט מאוד.
במטפורה הזאת ,כדי לשמוע את השיר ,אתם זקוקים למקלט – כמעט כמו מקלט רדיו .אבל עכשיו
בואו נגיד שלאנושות אין בכלל מכשירי רדיו .עם כל מה שנאמר עד כה ,הרשו לי לשאול אתכם
שאלה :אם משודר שיר שכזה ,מתוק ,רך ,יפה ומקודש ,אך לאנושות אין כל מכשירי רדיו באמצעותם
תוכל לקלוט אותו ,האם זה משנה? )השאלה דומה לשאלה על העץ שביער( .התשובה היא לא .כעת,
חשבו על זה :השיר יושמע בכל מקרה ,אפילו אם אף אחד לא ישמע אותו .הוא יישמע בזמן המתאים
כודאות של מערכת השמש ,אבל היופי שלו לא ישמע .אבל אם כדור הארץ התכונן "לשמוע" ,אזי
השיר יישמע ,יפורש ויביא פוטנציאל לקבוצה המאזינה.
במקרה של מעבר ונוס ,דבר לא היה קורה על הפלנטה אם לבני האדם לא היה פוטנציאל "לשמוע"
אותו .במטפורה שלנו ,התודעה האנושית היא המקלט .ה ,11:11-ה ,12:12-וכל הדברים הסובבים זאת,
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שבחנתם בשנים הללו הגיעו לשיאם והצטרפו יחד ...והעניקו לכם את המקלט .הוא נמצא בכיסכם.
אבל עכשיו יש לכם בעיה אחרת .אתם חייבים למצוא את התחנה שבה הוא משודר! כאן זה משתפר
]חיוך של קריון[ .חשבו :יש שיר נפלא שמושר .הלוואי ויכולתי לתת לכם את המילים ,אבל הלחן הוא
אישי .אולם אתן לכם רמז בנוגע לשיר :המילים הן בשפה הלמוריאנית!
ישנן כאן ישויות רבות עכשיו שהן למוריאניות .הן בין-ממדיות והן המתינו והמתינו בדיוק לרגע זה
בזמן .הן רואות אתכם יושבים וקוראים ...מאזינים .הן המתינו פשוטו כמשמעו כדי להתהלך ביניכם
ולהעביר את תדרי השידור של מעבר ונוס! אלפי שנים הן המתינו .הן המפתח להבנה של מה שאתם
שומעים .אתם חושבים שזו פנטזיה ,נכון? אין זה כך .זה חלק מהתכנית .זו מערכת בין-ממדית ,מערכת
מורכבת .לא מדובר בתרבות מוזרה שמתחת להר .מדובר באהבת המשפחה שהיא כה חזקה שהיא
המתינה כדי לתמוך בכם .אם אתם מאמינים במלאכים ובמדריכים ובישויות רוחניות בין-ממדיות כגון
קריון ,אזי תנו מבט בבני המשפחה הלמוריאנית שלכם ,כיוון שהם כאן! תנו מבט בשמחה שנכנסה
למסעם .תנו מבט בנפלאות של התזמון של קריאתכם את הדף הזה! אז התכוננו לסיוע שלהן.
אתמול ,רבים בחדר זה שמעו את הכוהן הרם הלמוריאני מדבר .האם אתם זוכרים מה 'אדמה'
] [Adamaאמר? ]היה זה התקשור של לואיז ג'ונס ,מחברת הספרים  .[the Lemurian Telosהאם
ייתכן שיכולה להיות תרבות ,עיר בתוך ההר ומתחתיו? כן .בין-ממדית ,היא בלתי-נראית ,אבל היא
שם .מדוע זה חשוב עכשיו? מתי הם יצאו?
) (1מדוע? כיוון שאתם ביקשתם זאת ,וכיוון שונוס משדרת עכשיו את המסר שהיה אמור להיות
משודר על פי האסטרונומיה הרגילה .אלה ששומעים ושקוראים הם חלק מהמשפחה הלמוריאנית
הזאת! האם הבנתם זאת כבר ,לאחר כל השנים הללו שאני מכנה אתכם בשם "למוריאנים"? אתם
חושבים שזה צירוף מקרים אדיר שבשנת  2004העברנו את הכינוס השנתי המרכזי של קריון להר
שאסטה ,או שהצהרנו על הרשותיות החדשה של האנרגיה של שמונה?
) (2מתי ...עכשיו .שיר מתוק נשמע ,והמשפחה הלמוריאנית הבין-ממדית יוצאת לאיטה בזמן שנובא,
ומהסיבות שאתם בראתם .אין זה מפחיד או מוזר יותר מאהבת האלוהים .זה תהליך של למוריאני עם
למוריאני .משפחה עם משפחה .האחד בממד הרביעי ,האחר לא.
כמה אמיתי הוא? בני אדם ,אני מאתגר אתכם לעשות את דרככם שלכם במעלה ההר שמאחוריכם
ביום מן הימים ]הר שאסטה[ ו"להציג את עצמכם" לפגישה עם אלה המכבדים אתכם .אל תופתעו אם
תזכו בחוויה -4ממדית עם בני משפחה רב-ממדיים רבים.
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השיר של ונוס
כעת ,במטפורה הזאת יש אתגר אחד נוסף .המתיקות של השיר שמושר לאנושות שקטה מאוד .ואותם
למוריאנים ,שמתהלכים ביניכם ושרוצים לסייע לכם לפענח אותו ,שקטים מאוד .אך בני האדם אינם
שקטים כלל .הם מייצרים פטפוט רב .בני אדם ,כאשר אתם יושבים לפני הרוח במדיטציה ובתפילה,
מדוע שלא תחדלו מהכניסה לפרטים של כל מה שלקוי בחייכם? מדוע שלא תהיו שקטים ,ותאזינו
לתשובות במקום להכתיב את הבעיות? האם אינכם חושבים שאנו יודעים מה עברתם? האם אתם
חושבים שצריך לספר לנו? האזינו למילים הללו:
היו שקטים ודעו שאתם אלוהים.
כיוון שהלמוריאנים רוצים לשיר לכם .כל נתיב שונה כאן .כל אחד ואחד מכם הוא בעל פוטנציאל
ממדי שונה .יש מבנה תאי בכל אחד מכם שנאבק לנוע בין הממדים ,לכן השיר כה שונה עבור כל אחד
מכם .אבל אלה הלמוריאנים שרוצים להעביר אליכם את הסודות כיצד להאזין ,ואם אתם רוצים
לקבלם ,יהיה עליכם ללמוד להיות שקטים.
זה זמן טוב עבורו ,עבור השקט החדש הזה ,וזה מקום טוב עבורו ,בעת שאתם יושבים ומאזינים
וקוראים .אם תמצאו את עצמכם על מדרון ההר עם האנרגיה של גאיה ,אפשר בהחלט שתשמעו את
המוזיקה! הרוח יודעת את כל הדברים שבחייכם .כעת האזינו :יש לכם תודעה אנושית שמכינה את
עצמה למעבר ונוס; מכשירי הרדיו המטפוריים נמצאים שם; רבים כבר הכינו את התדרים ,ואם תרצו
להשוות מטפורות ,השיר מושמע והעץ ביער מקים קול בעודו נופל ...אבל יש רבים שיכולים לשמוע
זאת עכשיו .לכן אתם כאן ...לעשות את ההרמות הרוחניות הכבדות על כדור הארץ.
תרבויות רבות נוכחות בחדר זה – שפות רבות ,וחיים רבים .אם תוסיפו את קהל הקוראים לקבוצה זו
ברגע זה ,ישנם אפילו יותר .אבל לכולכם דבר-מה משותף ,אפילו אם אתם שומעים וקוראים בזמנים
אחרים :כל אחד מכם בזמן כלשהו נשען אל תוך רוח הלידה וידע מה הוא עומד לעשות כאשר יגיע
לפלנטה הזאת .אתם ראיתם את הפוטנציאלים של מה שמתרחש על הפלנטה עכשיו ,והם היו ידועים
לכם ...ואתם פיתחתם אותם בזמן .והנה אתם .לכן חשבו על זה .אין זה מקרה שאתם כאן מאזינים
וקוראים.
הפעלת אנושות הקריסטל
אפילו היום ,גאיה הזכירה את הריפוי הקריסטלי שבתוך הפלנטה .מה משמעות הדבר עבורכם ,ומה
נרפא? חברו את הנקודות ,יקירים ,כיוון שזה ניתן לכם בחזיתות רבות מתקשורים רבים ומתודעות
רבות :אנרגיית הקריסטל היא מטפורה ל"דבר שיש לו זיכרון" .בקריסטלים של הפלנטה הזאת טמון
זיכרון ,והם זוכרים את ההיסטוריה האנושית .ואיזה חלק מההיסטוריה האנושית הם זוכרים? את
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האירועים? לא .כיוון שהאירועים הם כמו העץ שנופל ביער ומשמיע קול אותו אין שומעים או
זוכרים .במקום זה ,הקריסטלים זוכרים את ההיסטוריה של מה שבאמת משמיע את הקול :את רגשות
האנושות המגיבה לאירועים .הם זוכרים מה הייתה ההרגשה וכיצד זה נשמע לאוזניים האנושיות
כאשר העץ נופל ]מתייחס שוב למטפורה הקודמת[ .הם זוכרים את צער המוות ואת שמחת הלידה.
הם זוכרים את טרגדיית המלחמה וכיצד האדמה נפצעה ,גם כן .הם זוכרים את השנאה שעדיין קיימת
שם ,ואת פצעי הגלגולים הקודמים שלא ירפאו בגלל היבט האנרגיה הגברית הכבדה.
במילים אחרות ,זיכרון הקריסטל הוא התודעה של כדור הארץ – מה הייתה ההרגשה שהתלוותה
לאירועי ההיסטוריה .שכתוב של כל זה הוא שמתרחש בעת שהריפוי מתרחש בשמונה השנים הבאות.
רשת הקריסטל נרפאת .היא משוכתבת על ידי האנושות .איך אתם יכולים לשכתב את ההיסטוריה?
החלק שמשוכתב אינו ההיסטוריה של הפלנטה ,אלא התגובות להיסטוריה של הפלנטה .הריפוי הוא
שכתוב התודעה שבה לפני זמן רב אדם אחד הרים מקל בכעס ופגע באחר .זה שכתוב של השנאה
העכשווית שרווחת עכשיו ושמתדלקת את המצב הנוכחי שלכם .זה חלק מקבוצת רשת חדשה שהיא
קריסטלית ]מידע שנתנו לכם בעבר ,כאשר הקבוצה המגנטית של קריון עזבה בסוף שנת .[2002
החדשות החדשות הן שאתם משכתבים את איזון הגברי/נשי של הפלנטה הזאת בעזרת אנרגיה חדשה
המוגשת באמצעות המעבר של ונוס והפתיחה של חלון שמונה השנים הזה .הגיע הזמן שתבינו – הגיע
הזמן שתהפכו שקטים .יש שאמרו" :קריון ,האם אנו באמת יכולים להיות שקטים כאשר החדשות הן
כפי שהן? יש רק חדשות רעות! קשה להתרכז בדברים המעודנים כאשר יש בלגן כזה" .אתם צודקים!
אז מה דעתכם על זה :כבו את החדשות! האם אתם מבינים שכל שאתם מקבלים בחדשות הטכניות
כל-כך שלכם הוא דרמה שלילית קטנה המהווה רק חלק ממה שמתרחש על הפלנטה? האם אתם
מבינים שכל מערכת תקשורת החדשות הארצית שלכם היא מסע מאוד לא-מתוחכם אל תוך מערך
הכרתי של אדם החושב כילד? היא מכתיבה לכם כיצד עליכם להרגיש בנוגע לחלק קטן של הדברים
הדרמטיים שמתרחשים על הפלנטה .היא אינה מתאימה לאינטלקט שלכם או להגיון שלכם .היא
אפילו משתמשת במוזיקה המתלווה למסר השלילי כדי לעזור ולעצב את הגישה שלכם!
היא אינה מדווחת על החדשות הטובות של כדור הארץ ...על התנסות האינדיגו ...על האנרגיה החדשה
שניצבת בפתח ...על הפוטנציאלים של ריפוי כדור הארץ עצמו! אבל היא חלק מהתרבות שלכם ,וזהו
גם הטבע האנושי של רבים ,להדביק את עצמם לחצאי-אמיתות דביקות ,ואז ללכת לישון בפחד .לכן,
מה לעשות? הגיע הזמן להפסיק לחשוב כבן אדם ויותר כמי שאתם באמת – למוריאנים טהורים בעלי
תכונות בין-ממדיות .אלה שיכולים לעזור לשכתב את רשת הקריסטל של הפלנטה .החכמים שיודעים
שדבר-מה טוב מתרחש כעת לכולכם! השכתוב הזה מחליף את השנאה באיזון ,ומתחיל תהליך שישנה
את העתידים שלכם.
האם אינכם סבורים שזה צירוף מקרים מעניין שרבים מדברים על הלידות החדשות ,על ילדי
הקריסטל? מה זה אומר לכם? קריון מעולם לא סיפר לכם על ילדי הקריסטל ,אך הנה הם כאן!
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המטפורה היא שהם חלק מהשכתוב של רשת הקריסטל – של גאיה עצמה .הם הוזכרו אפילו היום .מי
הם? הם מומחים באיזון.
דיברנו פעמים רבות על ילדי האינדיגו .אלה הם ילדים בעלי "תודעה חדשה" שנולדים היום ,הכוללים
את כל שאר התת-קבוצות .ישנם שמות רבים בנוסף לאלה ,אבל כולם נחשבים ל"לוחמי השינוי" .ראו
ילדים אלה כפעילים למען השלום ,אך עם תודעה שלא ציפיתם .אל תצפו שהם יישאו שלטים ויצאו
להפגנות .אל תצפו לומר להם משהו שאתם רוצים שהם ישמעו ,או לשלוט בהם בדרך כלשהי .כיוון
שהם חסרים את התודעה הישנה .זה ההבדל ,יקירים ,ביניכם לבינם .אתם מבינים ,הם מגיעים
מאוזנים ,שמאל וימין ,זכר/נקבה .הם אלה שמופעלים עבור המעבר של ונוס .בכל האנושות ,הם אלה
שירטטו מוקדם יותר מכולם עם האנרגיה של המעבר של ונוס .הם אלה שממתינים להיות המנהיגים
החדשים בחלון שמונה השנים .אפילו אם הם צעירים מדי )אל תגידו להם את זה( ,הם יהיו ליד ימינם
של אלה אשר ידריכו ארצות ,תאגידים ושל אלה האחראים על ריפוי יבשות .צפו בהשפעתם והתפעלו.
אז זכרו ששמעתם זאת כאן.
החלק שלכם בכל זה...
בסדר ,מגדלורים ,מה הדבר הבא שיקרה עבורכם? סערה מתקרבת .ואף על פי כן ,זה לא מטריד
אתכם ,נכון? בפעם האחרונה שהיינו יחד אנו אמרנו את המילים הללו" :מגדלורים ,אל תפחדו
מהסערות .אתם נבניתם עבורן .מגדלורים קמים כאשר העננים מתחילים להשחיר ואומרים' :ובכן,
הגיע הזמן! חשבתי שזה מעולם לא יקרה .מזג האוויר היה פשוט טוב מדי במשך זמן רב מדי .הגיע
הזמן לעבוד .הדליקו את האור ונתחיל בעבודה!'"
אתם עומדים לגלות עוד כמה מקומות אפלים על הפלנטה .זה מה שקורה כאשר מדליקים את האור.
הדברים שהיו בחשכה מזה נצח אינם יכולים לסבול אור רב .הם מתפזרים ומנסים למצוא מקומות
אפלים אחרים להתחבא בהם .אבל בגלל מה שקורה על הפלנטה הזאת ,ישנם פחות ופחות מקומות
אפלים .לכן כאשר האנרגיות הללו מוארות ,הן חייבות להחליט :להישאר או לא ,ובתהליך הן ילחמו
להישאר בחשכה .זה מה שמתרחש על הפלנטה.
אלת האהבה נעה בין כדור הארץ והשמש .הדבר מעניק את הפוטנציאל לשינוי הפלנטה .היו ערים
לדברים אלה .היו ערים ליושרה המביאה לשינוי על כדור הארץ כפי שלא עשתה מעולם בעבר .היו
ערים לתכונות מאזנות אחרות שיתחילו להרים ראשן אף הן .הדבר מתחיל תמיד בגרימת בעיות .אבל
האם ציפיתם לפחות מזה? זה מה שמתרחש כאשר נפער תהום בין הישן והחדש ...כפי שאמרנו לכם
מזה  15שנים .זוכרים מה אמרנו? "תהום זה יפתח בעוצמה ,והקוטביות של הפלנטה תתרחש,
והאנשים יהיו חייבים להחליט אם לרדת מהגדר או לעזוב את כדור הארץ" .הקרב החל .זו מלחמה בין
הישן לחדש – אירוע עיקרי על הפלנטה ...ואתם יושבים באמצעו עם המפתחות לאור.
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אמרנו לכם שכמה יעזבו מהר ויחזרו כילדי אינדיגו וקריסטל ,וכך עשו .אמרנו לכם שגברים ונשים
דגולים שדומה שהם נכונים ומוכנים על הפלנטה הזאת ,העושים עבודה נהדרת כעובדי אור ,יעזבו...
וכך הם עשו .ואתם יכולים להמתין לשובם בתקופה של שלושה חודשים! שלושה חודשים! זה ההבדל
והתזמון של מה שהיה ,ומה שהוא .זהו עומק רוחני שצריך להדהים אתכם ,המבוסס על מה שאתם
יודעים ועל מה שלמדתם בעבר על דברים שכאלה .יקירים ,זה מה שמאסטרים עושים! זה אמור לומר
לכם הרבה על החשיבות של מה שקורה כאן.
שומר המגדלור רץ במעלה המדרגות ,מדליק את האור ,וצועק אל הגלים" :קדימה .אינכם יכולים לגעת
בי ,כיוון שלשם כך נבניתי! אני הייתי כאן כאשר הבית נבנה ,ואני שיפרתי אותו עם הגיל .הוא חזק
כעת ואינכם יכולים לשבור אותו .האור שלי – אינכם יכולים לכבותו .שום דבר לא יפגע בכלי מקודש
זה" .אתם מבינים ,לשומר המגדלור יש משהו ...ידע וחכמה שהוא מחובר למעשה אל האור .אה ...עוד
משהו .דומה שהוא מאוד שקט לאחרונה ,מאזין לשיר יפהפה.
וכך ,בני אנוש יקרים ,אנו מסיימים במחשבות אלה .דבר אחד הוא לדבר על גדולת ונוס והפלנטות
ולדבר על ההיסטוריה של כדור הארץ ומדוע אתם עשויים להיות כאן .זה דבר אחד .אבל כאשר אתם
עוזבים את החדר ,אנו עדיין צריכים להציב רגל אחת לפני האחרת .ביום אחר ,רדו מן ההר הזה בדרך
שונה ]מדבר אל הנוכחים[ .התכווננו לשיר שמושר ,והתחילו בהפעלה מיוחדת מאוד.
אם תבינו רק דבר אחד היום ,אני רוצה שתבינו שאתם אספתם את עצמכם במקום זה בעת
שהאזנתם וקראתם ,ופתחתם את עצמכם באופן בין-ממדי להפעלה .בפעם הבאה שניפגש ]בתקשור
של יום המחרת[ ,אספר לכם על רובד הדנ"א שאתם מרגישים שמופעל; אנו ניתן לו שם ומספר .אז
בפעם הבאה ,אעשה זאת שוב ,כיוון שלמעשה ישנם שני רבדים המופעלים בזמן הזה .הסיבה שאתם
פתוחים כעת לדבר זה היא ההפעלה הזאת ,אתם אכן תעזבו שונים מכפי שבאתם.
זו אינה דוקטורינה ,ואין זה מערך של כללים .אין זו רשימה גדולה שאתם צריכים לבצע בדרך
מאתגרת .באופן בין-ממדי ,ניתנות לכם תשובות על ידי האזנה לשיר אישי יפהפה שמושר בשקט
בשקט על ידי אלה שמכירים ואוהבים אתכם ,המכונים משפחת האלוהים .כיוון שאתם לומדים להיות
שקטים ולהכיר בקדושתכם ,אתם מאפשרים לתשובות לזרום אליכם כך שיהיו אינטואיטיביות.
הירגעו .הפסיקו לדחוף את המציאות שאתם חושבים שנמצאת למולכם ,ובמקום זה הניחו למשפחה
לעבוד למענכם במציאות שאינה נראית .התזמון מושלם.
אל תתייאשו ממה שאתם רואים על הפלנטה! ראו זאת כהסתגלות משמעותית .האם אתם פוכרים
את אצבעותיכם בכל חורף ומתאבלים על העצים? או האם אתם חכמים דייכם ומכירים את עונות
השנה ואת ההתחדשות שהן מביאות? היכונו לשלום על פני האדמה! אפשרו לירושלים החדשה
להתגלות בהכוונתכם במשך ארבע השנים הבאות ובנו במה לשנת  .2008אז שאו את אורכם אל-על
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ועמדו בקרב עד שנת  .2012הבינו שמתוך החשכה תמיד יוצא האור .עברו קרב זה עם האור שאתם
נושאים ,והיו שקטים והאזינו לשיר .הוא מתוק בעוצמה ובהכוונה.
האזינו לשיר האנרגיה החדשה של האלה המאזנת ,של המשפחה הלמוריאנית שלכם שמגיעה כדי
למלא את מילות האהבה .אז היו שקטים ודעו שאתם אלוהים.
וכך הוא.
קריון
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הקשר הלמוריאני
קריון באמצעות לי קרול
הוגש בכינוס האור השנתי של קריון
הר שאסטה ,קליפורניה
 20ליוני2004 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .חדר זה התמלא באנרגיה רבה כל-כך בימים האחרונים
הללו! ]זה היום השלישי של הכינוס בהר שאסטה[ .היו קלות-דעת ,לימוד וריפוי נהדרים .הייתה
התגלות – אולי אפילו תחילתה של מהפכה בחשיבה האישית.
שמעתם מהישויות שמעבר לצעיף .אתם עשויים לומר שזו אחת מהן] .קריון מחייך[ אולם כל אחת
אמרה דברים דומים רבים .אמרנו לכם שאנו ,מהצד האחר ,נמצאים במרחק קטן .אנו יודעים מי אתם
ומה עברתם .אבל נפלאות אמיתית שוכנת בכם ,וזה מוטיב חוזר של התקשור היום .הדבר נאמר על
ידי אדמה ]המתוקשר על ידי לואיז ג'ונס[ ,על ידי אנרגיית האימא של גאיה ]המתוקשרת על ידי פפר
לואיס[ ,וכן ,גם על ידי .לכן אנו שואלים אתכם ,כמה פעמים אתם צריכים לשמוע את המסר הזה לפני
שהאמונה תתחיל להיטמע בכם?
בואו נתחיל מהתחלה .האם ייתכן שמה שאתם שומעים הוא אמיתי? האם ייתכן שזהו קול שמתוקשר
על ידי אדם ,אך שמייצג דבר-מה עתיק כפלנטה עצמה? האם ייתכן שקול זה מייצג נשמות עתיקות
רבות המרכיבות "משפחה" ,שבאות מהמקום שאנו מכנים בשם בית ,אך שאתם תופסים כ"מסתורי"?
קריון מדבר כקבוצה ,ואלה הן חדשות ישנות .האם אתם יכולים להבין זאת? האם ייתכן שמה שאנו
מכנים בשם אהבת המשפחה – האלוהים – היא נעימה ומוצקה – דבר שאתם יכולים להרגיש עכשיו,
ואשר שוכנת בכם ברמת הדנ"א? האם משהו מהדברים הללו עשוי להיות אמיתי?
שוב ,אנו מזכירים לכם שזו הדרך שבה כל המסרים מאלוהים התקבלו על הפלנטה! אין זה משנה איזו
דת או מערכת אמונה ,אין זה משנה איזה מקור של רוחניות ,אדם העביר זאת! האם חשבתם על כך
מעודכם? הדבר המסתורי הזה המכונה תקשור אחראי לכל כתבי הקודש שעל כדור הארץ ...מאלוהים
לאדם ,ואז לאנשים רבים .אולי היה זה חזון ,או אולי מלאך דיבר .אולי היה זה בזמן אמיתי ,כמו
עכשיו .אולי היה זה קשר עם סופר ,כגון האיש פטרוס בעת ששהה בבית הכלא ,או מסר מסנה בוער,
או מלאך במערה .אבל אני מזכיר לכם שוב שאלה הם פני הדברים .אלוהים לא כתב את כתבי הקודש
שלכם ...בני אדם עשו זאת!
הציירים הדגולים ביותר על כדור הארץ ,יצרו כמה מיצירות האמנות האלוהיות ביותר שקיימות,
והידיים שלהם הודרכו מהצד האחר של הצעיף .כאשר כמה מהמאסטרים הלחינו את יצירות המוזיקה
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הדגולות ביותר ,אלה שממלאות את לבכם בתחושה ,הן הישנות והן החדשות ,האנרגיות היצירתיות
שלהם הודרכו מהצד האחר של הצעיף .גם אלה תוקשרו! אך עדיין יש בכם אנשים שאומרים שתהליך
זה זר ,מוזר ובלתי-רגיל.
אך עבור רבות מהנשמות העתיקות שבחדר זה ועבור אלה הקוראים זאת ,התנסות זו היא אמיתית.
היא כה אמיתית שרבים מכם מתחילים לחוש בה ,פשוטו כמשמעו .לכן שוב אנו אומרים לכם שיש
פמליה ששהתה כאן במשך כל סוף השבוע ולא עזבה מעולם .מעולם לא שילחנו אותם בתקשורים
קודמים ,כפי שאנו עושים לעתים .במקום זאת ,במהלך הימים הללו פיתחנו כאן מקום מפלט ...מקום
בטוח ,והם נשארו כל סוף השבוע.
אפשרו למקום זה להיות מרחב מקודש גם עבור הקורא! האם אתה יודע שאנו רואים אותך? זהו
מרחב אדיר שבו הזמן אינו קיים ,ורבים שומעים ורבים קוראים .שנים יחלפו מאז זמן/תאריך אלה ,אך
הקורא עדיין "כאן" .זהו מקום בטוח ,ברגעים הבאים הללו ,לשחרור .זה מקום בטוח להתחדשות .זה
מקום בטוח לחייך ולחוות את שמחת הרוח .זה מקום בטוח לפתח הבנה חכמה של הבלתי-מובן .זה
מקום בטוח לחקור את הבין-ממדיות ,ולצפות לתשובות הגיוניות ,אך בטוחות .כאלה הם מקומות
מפלט .הם מקומות המתאפיינים בתקשורת דו-סטרית ,אף על פי שלעתים היא נראית כחד-סטרית.
יש פוטנציאל להתרחשות של דברים רבים ,אפילו בתוך חדר עצום זה של מאזינים וקוראים .זה זמן
שבו כמה יילקחו מהשפה הארצית המדוברת ובמקום זה ישקעו אל תוך מה שהם יסברו שהיא שינה,
אך היא אינה שינה .זה מצב דמוי-טראנס שבו הפחד שלכם נעלם והעצמי הגבוה שלכם מדבר אליכם
בשפה שאינכם יכולים להבין .אנו מסתמכים על כך ,כיוון שזה חלק מתהליך התקשורת .רק העצמי
הגבוה יכול באמת להסביר היבטים בין-ממדיים ליצור של הממד הרביעי כפי שאתם מדמים שאתם.
אתם מבינים ,אתם ישות ממד-רביעי במציאות רב-ממדית .אתם רואים רק את תחילת התודעה של
המציאות ,ואתם תישארו כך עד אשר תשתוקקו להרחיב זאת באופן פעיל .המציאויות האחרות
הסובבות אתכם עדיין שם ,בין אם אתם רוצים לראותן ובין אם לאו!
כעת ...הוראות לשותף שלי :אתה יכול לתעתק את זה ,אבל אל תפרסם תקשור זה עד שאומר לך
שהגיע הזמן] .קריון אמר שחודש ספטמבר יהיה הזמן המתאים[ .הסיבות לא תהיינה ברורות לך בזמן
הזה ,אך הן יהפכו ברורות במבט לאחור .לכן לעת עתה ,בזמן החשיפה למידע זה ,אקרא לכל אותן
הישויות הבין-ממדיות הרבות שרוצות להצטרף אלינו ,לעשות זאת .ממקום מפלט זה המכונה הר
שאסטה – מקום בו נאספו רבים במשך זמן רב ,לרגע זה ,בזמן הזה על כדור הארץ ,אנא הצטרפו
אלינו .ישויות אלה המתינו שהאנושות תהפוך בין-ממדית ,וזה מה שמתרחש עכשיו .ההזמנה שלנו
היא שהם יצטרפו לפמליה של קריון ,ויחד עם בני האדם הנוכחים ,אנו נכבד את השושלת שלהם.
חשבו על זה כעל איחוד מחדש כלשהו – למוריאני עם למוריאני ,מסייע עם עובד.
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רואים את ההר שניצב מאחורינו ]שאסטה[? אולי אתם יכולים לראותו באור אחר מכפי שראיתם
בעבר .אין זה מקום מוזר שבו אתם רואים לעתים צורות של אור .זה בית בין-ממדי .אנו והלמוריאנים
שבתוכו רואים בו קפסולת זמן ,שהיא דבר-מה המלא באנרגיה ובמידע המושם בהמתנה .יש לה
אנרגיה חיה מן העבר שרוטטת עד שהיא מתגלה .כאשר היא מתגלה ,האנרגיה משתחררת .אנו אמרנו
לכם ששחרור זה מתחיל בשנים הללו ,ולפיכך קפסולת הזמן מתגלה!
אני רוצה לתת לכם עוד הרבה יותר ,אך לפני שנוכל להתחיל בדיון על השושלת הלמוריאנית ,ברצוני
לומר לכם דבר-מה על הבין-ממדיות – אלה תזכורת ,שיעור .אפילו כמה מהדברים שנתפסו ותוקשרו
בסוף השבוע הזה לא הובנו לגמרי ,ולכן אנו נתחיל במעט מדע .אנו ניתן לכם כמה תזכורות .אינכם
יכולים להפריד בין המאסטרים של המדע לבין המאסטרים של הרוחניות .התפיסות הן אותן תפיסות,
ויום אחד הן ימוזגו במידה כה מלאה שאתם לא תהיו מסוגלים להבדיל ביניהן .כיוון שהפיזיקה
ההתחלתית של הבין-ממדיות מתחילה לחשוף את המסתורין של התכונות הבלתי-רגילות של
הרוחניות.
אינכם יכולים להשליך את אחת כדי להבין את האחרת .אינכם יכולים להתעלם מן האחת ולהתרכז
באחרת .כיוון שהן קיימות יחד .אולי ישנם כאן כמה אנשים בעלי נטייה רוחנית רבה שאינם רוצים
לדעת פיזיקה גבוהה? זה מובן ,כיוון שהדבר נכון גם בכיוון השני! אולם ברצוני לעודד אתכם להביט
בכמה מספרי הלימוד למתחילים הקיימים ,שמסבירים את יחסיות הזמן .חפשו אחר כמה מההסברים
הבסיסיים למה שאתם מכנים בשם "תיאוריית העל-מיתרים" )או תורת המיתרים( ] Super-String
 .[theoryכיוון שבמדע זה קיימים יהלומים של מידע אשר יתאימו הישר אל תוך הרוחניות שלכם
*

ואפילו לכמה מההתנסויות שלכם .
פרדוקס הזמן הרוחני
למשל ,גאיה נשאלה אתמול שאלה" :אם אנו מאיצים ,מדוע כשאני עובד עם אחרים ,אני מנסה
למתוח את הזמן ולהאט אותו? האם זה הולם? מה קורה? איך יכולים לאט ומהר להתקיים יחד? אנו
אמורים לחיות יחד ,אבל האם נוכל לעשות זאת עם מהירות זמן מואצת? נאמר לנו לחיות בעכשיו,
שהוא כמעט זמן-עומד! האין זו דיכוטומיה בהקשר למדע של האצת הזמן?" גאיה נתנה תשובה
יפהפייה ונכונה" :יחסי לממדיות שלכם והולם למציאות שלכם ,שתרגישו בשניהם" .אך כמה לא הבינו
כיצד ייתכן הדבר .אך זו התשובה הנכונה.
לכן ,בדרך אלמנטרית יותר ,הרשו לי לעזור להסביר אף יותר את הדברים עליהם דיברה גאיה ,כיוון
שזה חשוב .אינכם יכולים להפריד את הרוחניות מהפיזיקה הגבוהה .אתם מתקדמים מהר יותר
במציאות שלכם .הדבר נראה כהאצה בזמן .למעשה ,אין זה כך .זו רק התגברות הרטט במקום שלכם
במרחב שגורם לכם להרגיש שהזמן מואץ כביכול .אתם הם אלה שהאיצו .כאשר איינשטיין העניק
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לכם את השערות דרכי הפעולה הבין-ממדיות של הזמן ,הוא אמר" :ככל שמהירותכם תהיה גבוהה
יותר ,כך תמתחו יותר את הזמן ותאטו אותו" .האם אתם מבינים? האם זה נשמע כמו דיכוטומיה? זה
באמת מאפיין בין-ממדי הן של הפיזיקה והן של הרוחניות .לכן אנו מזכירים לכם שוב את
הרוחניות/הפיזיקה :המהירות שלכם גבוהה הרבה יותר ]אתם רוטטים מהר יותר[ מהזמן בו התפתחה
לראשונה תודעת הפלנטה .יחד עם ההאצה של הרטט מגיעה תחושה של שינוי בזמן שלכם .אתם
יכולים להרגיש באנרגיה של האצה-כביכול סביבכם ,ככל שאתם מאיצים יותר .אבל ככל שאתם
מאיצים יותר ,כך הזמן נמתח יותר! אין זו מטפיזיקה ,זו פיזיקה!
חשבו על הזמן כעל שטיח גומי ענק שכללים מיוחדים לו .ככל שאתם נעים במהירות רבה יותר על גבי
השטיח הזה ,כך הוא יתמתח יותר לכל הכיוונים .כעת ,חשבו ששטיח זה מייצג שנה אחת של חייכם.
ככל שאתם נעים במהירות רבה יותר ,כך הוא מתמתח יותר כדי להתאים את עצמו אליכם ,ואין זה
משנה מהי המהירות שלכם .לכן ,אין זה משנה באיזו מהירות תרוצו על פני "שטיח השנה" הזה ,הוא
יתאים את גודלו כך שה"שנה" עדיין תארך כפי שאתם חושבים ששנה צריכה לארוך .אין זה דיכוטומי.
שני המאפיינים הללו קיימים יחד באופן החלטי ביותר הן בפיזיקה והן במטפיזיקה .דרך אגב ,בני אדם
יקרים ,זו הליבה של מה שביקשנו מכם לעשות בדרכים בין-ממדיות .אנו ביקשנו מכם להאט את
השעון של גופכם .הולם למתוח את הזמן כיוון שאתם נעים במהירות גבוהה מספיק כדי לעשות זאת.
אולי זה יעזור לכם להבין דבר-מה שדומה שמנוגד להיגיון .הזמן יחסי למהירות.
כל ההוראה הזאת קשורה לעיסוק במציאות .מה אתם "רואים" סביבכם? האם הוא שלם? האם יש
שם עוד משהו? גאיה ענתה על שאלה אחרת בחכמה רבה .השאלה הייתה" :כיצד אוכל לצאת
מהכאב?" גאיה השיבה" :זו המציאות שאתה בוחר להישאר בה ,ששומרת אותך שם" .האם זה לא
מרמז שמעבר לאופק שלכם עשויות להימצא מציאויות אחרות רבות עבור חייכם ,אם תבחרו לחפש
אחריהן .וזו האמת של המסרים מכולנו!
בין-ממדיות ...שוב
בין-ממדיות היא דבר הנתפס כשלם .קשה לומר לבני האדם שכל שהם רואים סביבם מייצג רק חלק
קטן ממה שבאמת נמצא שם .זה מבלבל ואף יותר מכך ,כיוון שזה נכנס לתחומים שגובלים במה
שהרופאים יראו כמצב של בריאות הנפש שלכם .רבים נעלבים כאשר אומרים להם שהם אינם רואים
את התמונה השלמה ,כיוון שלעתים קרובות זה עניין מאוד אישי ,מה שבני אדם תופסים .כאשר אתם
מפקפקים במציאות הממד הרביעי ,לעתים קרובות אתם נראים כעל סף השפיות .האם אתם רואים
מלאכים? )הירגעו .כך עשו כל הנביאים( .אבל התנסות זו עשויה להכניס אתכם לצרות בחברה
הנוכחית שלכם .רבים יפקפקו בכם ,כיוון שאתם "רואים" את מה שנמצא מעבר למה שרבים
מחשיבים למציאות שלמה .החברה שלכם מודה שאחד-עשר ממדים מייצגים מבנה אטומי רגיל
)למעשה ,ישנם הרבה יותר( ,אולם הם מגדירים את המציאות כ"הדבר אותו רוב בני האדם מסוגלים
לראות ולהרגיש" .לכן ,אתם עשויים לומר שיש הסכמה לגבי אחד-עשר ,אבל אתם רשאים לראות
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ארבעה .אם תראו יותר אתם מוזרים מאוד! אם תעשו זאת לעתים קרובות ,אתם עשויים למצוא את
עצמכם בפגישה כגון זו ,או קוראים את שאתם אוחזים בידיכם.
לעתים קרובות סיפרנו סיפור מטפיזי על אדם בודד הנמצא על אי ,שמעולם לא ראה את הציוויליזציה
בשנת  2004מעבר לנמצא על האי שלו .לפתע ,אתם מכסים את עיניו של אדם זה )ברשותו( ומעבירים
אותו במהירות ,באורח פלא ,לגורד שחקים שבאחת מהערים שלכם .אז אתם מכניסים אותו למעלית
ומסירים את כיסוי העיניים .כאשר אתם ממשיכים לנוע מקומה לקומה ,פותחים את הדלת בכל פעם,
וחושפים לעיניו את מה שניתן לראות מבעד לדלת המעלית ,הלם חולף בתושב האי .הוא נדהם לראות
איך ייתכן שהחדר בצד האחר של אותה דלת מיוחדת ממשיך להשתנות בכל פעם שהדלת נפתחת!
תושב האי לא מבין אפוא דבר-מה פשוט כמו מעלית ,כיוון שהיא מנוגדת לכל שידע או שראה או
שחווה .לכן ,בין-ממדיות היא באמת יחסית להתנסות שלכם .אנו עומדים לדבר על כך עכשיו ,כיוון
שאנו רוצים לספר לכם מעט על למוריה.
על למוריה
אין בכוונתנו ליידע אתכם בכל הקשור לטלוס ]העיר הבין-ממדית שבתוך ההר[ ,כיוון שמידע זה ,ידידי
היקרים ,מתואר ומתוקשר היטב בדרך יפהפייה ותמציתית מאוד .לא .במקום זאת ,ברצוננו לחזור
ולספר לכם מעט על חוויית למוריה העתיקה ,ופשוט לגעת בכמה פריטים שעשויים לעזור לכם להבין
משפחה דגולה זו מעט יותר.
שוב ,ברצוננו לייעץ לכם :אל תחזרו אחורה במסגרת הזמן שלכם ,באנתרופולוגיה שלכם ,בסוציולוגיה
שלכם ,רחוק יותר מאשר  100,000שנים ,כיוון שלא תמצאו אף אחד הדומה לכם .לעתים הצהרה זו לא
הובנה או אפילו פורשה פירוש מוטעה כאומרת ש"קריון אמר שלא היו בני אדם לפני  100,000שנים".
זה מגוחך .מה שאנו אומרים הוא שכדור הארץ שנברא לניסוי האנושי שלכם עבר שלבים רבים ,כולם
דרושים והכרחיים .ההתפתחות הרוחנית והתודעתית שלכם לא התרחשה כהרף עין .נכון ,מאות אלפי
שנים היו חלק מהעבר הלמוריאני .הם הגזע המרכזי של הפלנטה .הם עתיקים יותר מהשוּמרים ,וגם
מאלה מעמק האינדוס .הם היו כאן די זמן כדי שהשפה שלהם תתפתח ותשתנה בהדרגה ובמידה רבה
ותספק את הזרעים לכמה מהשפות המשמעותיות ביותר שאתם מכירים היום ...של המצרים ,של
הישראלים ,ושל הפולינזים ...כל השפות הללו הן נגזרות של מה שאנו מכנים בשם השפה המקורית
של סולארה מארו .בשפות הללו נכללו אמיתות בסיסיות שאפילו היום אתם נאבקים עמן ,והסיבה
היא דבר-מה שהיה ללמוריאנים ,אך לא לכם .הרשו לי לדבר על הלמוריאנים ,על האנשים הפיזיים
שהלכו על פני האדמה לפני זמן רב .הם היו הגזע המרכזי ,אבל הם אינם דומים למה שאתם היום.
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ביולוגיית המקור
הראשונה היא גדולתם .גזע זה קיבל את ביולוגיית המקור מהכוכבים .מה שאתם מכנים בשם
"האנושות המתחילה" שלכם סופקה באמצעות הלמוריאנים על ידי הפליאדות .האנרגיה מ"שבע
האחיות" הגיעה וביקרה פיזית ,ואנרגיה חיצונית זו תרמה לחוויה הלמוריאנית ,אפילו לתרבות שלהם,
לגזע שלהם ולהופעתם .אני עומד לתת לכם משהו; אני עומד להציב בפניכם אתגר :אני רוצה שתראו
משהו שלא הובן בעבר.
]הדברים הבאים מתייחסים להתנסות של הכינוס בשאסטה[ :ביום שישי בערב על גבי המסך ]המסך
שעל הבמה[ ,זכיתם לראות את הדמות המתוקשרת של הכוהן הנעלה של טלוס ,ושמו היה אדמה.
**

יכולתם לראות המחשה מתוקשרת זו של הופעתו ,שהייתה מדויקת למדי  .במשך יותר משעה
יכולתם לצפות בו .אני רוצה שתזכרו את זה ,כיוון שהנה האתגר :היו אלה שביקרו מהפליאדות במשך
מאה השנים האחרונות .שלושה ביקורים עיקריים התרחשו ,ויותר מאחד אף תועד .איורים צוירו של
אלה שפגשו בבני האדם ,ואיורים אלה נמצאים בספריות שלכם והם מראים את דמותו של תושב
הפליאדות מנקודת המבט של אלה שזכו לביקורים ושדיווחו עליהם .כעת אומר לכם כיצד הם נראים:
הם נראים בדיוק כמו אדמה! לכו ומצאו את האיורים .הניחו לדבר להיות הוכחה לשושלת של
הפלנטה ולחלק שהלמוריאנים מלאו ,כיוון שתהיה זו שטות לחשוב שבדרך כלשהי כל אלה מזמנים
ומתרבויות שונים התכנסו יחד כדי להערים עליכם .אין זה כך .כך נראים תושבי הפליאדות ...וגם
הלמוריאנים.
פעמים רבות קראנו לכם למוריאנים כיוון שכה רבים מכם הם נשמות עתיקות ,עתיקות יותר
מההיסטוריה המתועדת .ואתם הייתם ללא ספק חלק מהתנסות שאינכם יכולים לזכור ,אך ששוצפת
בתוך הדנ"א שלכם .אתם מבינים ,הלמוריאנים לא דמו לכם ,וזה ישמע מוזר ...אבל היה להם ממד
נוסף של תפיסה רגילה .אתם יכולים לקרוא לתפיסה הנוספת "מספר חמש" אם אתם רוצים ,אבל
בדיבור בין-ממדי זה לא ממש מדויק.
הלמוריאנים התהלכו על פני האדמה עם איכות ממדית שהיו לה תכונות מעבר לתכונות שלכם.
הלמוריאנים הבינו את הבין-ממדיות זמן רב לפני טלוס .הם היו גם מודעים ,במשך הזמן ,לכך
שמתרחשת דבולוציה ]התנוונות[ )ביטוי בו נשתמש כדי להביע את ניגודה של האבולוציה( ,ושהם
מאבדים תכונות מסוימות .בנוסף לכך ,הם גם היו מודעים לכך שהזמן שלהם מוגבל בנקודה מסוימת
על הפלנטה ,כאשר הבינו שהמים הבלתי-נמנעים מגיעים .הסיבה לדבולוציה הזאת הייתה פשוט
העובדה שחלק ממה שניתן להם על ידי תושבי הפליאדות לא שרד במשך הזמן באנרגיה של כדור
הארץ.
היו אלה ששאלו כיצד ישויות פיזיות כבני אדם ,באותם ימים ,יכלו לפתע להחליט להפוך בין-ממדיות
ולהיכנס להר ולהישאר שם עם התכונות של קפסולת זמן ]הסיפור הלמוריאני על טלוס ושאסטה[ .זה
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בלתי-יאומן! אין זה דבר שאתם מסוגלים לתפוס ,וזה הופך למידע שגורם לשומעיו לגלגל עיניים.
לאמיתו של דבר ,הסיבה היא שללמוריאנים הייתה תפיסה ,שניתנה להם על ידי תושבי הפליאדות,
שהייתה שווה לממד אחד נוסף מכפי שיש לכם.
בואו נעצור לרגע ונעסוק מעט בחשיפה .אנו יודעים שגזע של בני אדם ראשוניים בעלי תפיסה ממדית
נוספת הוא רעיון פרוע .אבל יש ראיות מסוימות ,ואני אתן לכם עכשיו משהו לחשוב עליו :הגזע
העתיק בקרוב ביותר שיש בידכם חפצים שיצר הוא גזע השוּמרים .עכשיו ,השוּמרים היו מרוחקים
מאוד בזמן מהלמוריאנים ,אבל הם עדיין החזיקו מעט מהמודעות שהלמוריאנים החזיקו במסגרת
התרבות שלהם .כל הדברים הללו התרחשו לפני אלפי שנים .האתגר :לכו והביטו בחפצים מתקופת
השוּמרים .ראשית כל ,אתם תראו שכל החישובים שלהם היו מבוססים על הספרה שש )נגזרת של
המתמטיקה המבוססת על ה ,12-ומרכיב עיקרי בטבע ובפיזיקה האמיתית( .שנית ,החפץ הידוע בשם
"חותם ברלין" מראה בברור שהם ידעו הכל על מערכת השמש שלכם! הם הכירו את תנועת הפלנטות,
ואפילו שלכמה מהן יש טבעות ...הכל ללא כל ראייה לכך שלתרבות הזאת היו טלסקופים.
המדע שלכם היה צוחק ומבטל לחלוטין את הרעיון שהם יכלו לדעת דברים אלה .הם היו אומרים לכם
שלחברה הזאת היו כמה "ניחושים בני מזל" .אבל הסיכוי לניחוש בן מזל שמתאר במדויק מערכת
שמש ,ואפילו יראה את הטבעות של שבתאי ,הוא סיכוי מופרך ביותר .הרשו לי להזכיר לכם שהמדע
שלכם הניח שהמבנה האטומי הוא כולו בין-ממדי ,ושרעיון המציאות שלכם כבני אדם הוא פחות
מחצי ממה שבאמת קיים שם .הם גם אמרו לכם שכאשר אתם מתחילים לחקור את הממדים
האחרים ,הן הזמן והן המרחק מתבטלים לגמרי ,שזורים זה בזה ובמצב קוונטום.
כעת ,אקח אתכם חזרה אל השוּמרים .לא היו להם טלסקופים ,אך הם ידעו הכל על היקום .והסיבה
היא העובדה ש"ראייה בין-ממדית" העניקה להם ידע זה .היה זה אינטואיטיבי לגמרי במסגרת התפיסה
שלהם ל"דעת" מה קיים סביבם .לא הזמן ולא המרחק היוו גורם ב"ראיית" מערכת השמש .הם עשו
באופן אינטואיטיבי את מה שאתם עושים היום בשנת  2004בעזרת הטכנולוגיה .הדבר נכון גם לגבי
הלמוריאנים ,אך יותר מכך .ללמוריאנים לא רק שהייתה יכולת זו ,אלא גם ידע אינטואיטיבי של
הדנ"א הבין-ממדי .זה מה שהוביל אותם לבנות בקלות את מקדש ההתחדשות ,ואפשר להם להשתמש
במגנטיות כדי לשנות את השעונים הביולוגיים שלהם.
לכן ,הבינו שאף לא אחד מהגילויים הללו של השוּמרים זקוק למדע מתקדם ,כפי שאתם סבורים ,אלא
רק לתפיסה פשוטה שהייתה להם ,אך שאין לכם .הדבר דומה לחברה עיוורת הנתקלת בחברה שיכולה
לראות .אם התרבות הייתה עיוורת במשך מאות שנים ,היא תופתע לגלות חברה עתיקה בעלת יכולת
ראייה .במציאות העיוורת ,היה עליהם ללכת ולגלות את מהותו של הר מרוחק ,אבל אתם יכולים
"לראותו" ממרחק! זה מצב דומה מאוד :תפיסה אחת בניגוד לאחרת.
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האבולוציה הרוחנית של כדור הארץ
בגלל האנרגיה החדשה שעל הפלנטה הזאת ,ההאצה ברטט ]מהירות[ וההתרחבות של הזמן
המתרחשת כתוצאה מכך ,כמה מהיכולות של האנושות שבות .כזו בדיוק הייתה ההוראה שלנו ,ואולי
עכשיו היא מתחילה להיות הגיונית יותר .רבים מכם תובעים לעצמכם את מה שמכונה בפינו "הפעלת
הדנ"א שלכם" .כמה מכם אפילו כינו זאת "מעמד ההתעלות" ,אבל אני אומר לכם שזה יותר "שיבה
ללמוריה".
ההר שמאחוריכם ]שאסטה[ אינו משתנה .הלמוריאנים שבתוכו אינם שונים מכפי שהיו אי פעם.
במקום זה ,הם המתינו שאתם תשתנו ,ואתם הופכים יותר דומים להם! אתם מתחילים להפעיל את
אותם חלקים של הדנ"א שתמיד היו שם ,אך שהם בין-ממדיים ואי לכך לא אינטואיטיביים עבורכם.
לכן בתכנית הגדולה של הדברים ,הם המתינו לכם .וכך הוא שמה שהגשמתם ברא את היכולת לראות
אותם ולדעת מה הם עשו בטלוס .הם היו סבלניים .הזמן שלהם שונה במקצת משלכם ,אבל הם היו
סבלניים .הם ידעו שאם האנושות תתפתח אי פעם מבחינה רוחנית ,שניתן יהיה לראותם ,ושהם יוכלו
לעזור .עתה הוא הזמן הזה.
הייתה גם אמונה חזקה שהם יהיו חלק מהעתיד של הפלנטה .מסיבה זו הם בודדו את עצמם במצב
בין-ממדי .לכן שוב אני מציב לפניכם מציאות משתנה שעשויה להיות שונה ממה שחשבתם .ההר אינו
משתנה – אתם משתנים! משנה לשנה ,בעת שאתם משתנים ותופסים את משמעות השינוי הזה,
רבים יהיו מסוגלים לראות ולחוש יותר את מה שבאמת מתרחש שם .הריפוי יהפוך גדול יותר ככל
שתבינו עם מה אתם מתמודדים .אלה השוכנים בהר יהיו מסוגלים לבקר אתכם בדרך עוצמתית יותר
בגלל הבנתכם את השושלת שלכם עצמכם .אתם מעניקים להם רשות לסייע לכם.
קפסולת הזמן הנמצאת שם בהר אפוא היא בעלת אותן תכונות עליהן דיברנו אתמול כאשר דיברנו על
המעבר של ונוס ]התקשור שהוגש ב 19-ליוני[ .זו אנרגיה המתמודדת עם משהו שתמיד היה שם ,אך
שמתעורר עכשיו ומוכן להתעצם .זכרו זאת :הבין-ממדיות תמיד נמצאת שם .היא אינה משהו שאתם
בוראים .אם יש  12תפוחים ואתם רואים רק ארבעה ,אין משמעות הדבר שהשאר אינם קיימים .אם
לפתע תפתחו את היכולת לראות עוד תפוח אחד ,אל תופתעו אם הוא יאמר" :הלו ,חיכיתי לכם!"
הוא תמיד היה שם ,ממתין שתגלו אותו .עכשיו יש לכם יותר הזנה מאשר קודם ]עוד תפוחים לאכול[.
אתם מפתחים תודעה חדשה על הפלנטה ,ויש לכם עזרה .זו הייתה כוונת הלמוריאנים מאז ומעולם.
אלה שנאספים אתכם עתה אומרים" :סוף-סוף ,יש התעוררות!" הם מביטים בכם ואומרים" :איננו
בלתי-רגילים ואיננו מוזרים .אנו פשוט ממד מתעורר .אילו לא בחרתם בו מעולם ,אנו עדיין היינו שם
למרות הכל ,והיינו שורדים עד סופו של כדור הארץ יחד אתכם .אפשר שמעולם לא הייתם
מתעוררים ,אבל אנו היינו נשארים עדיין בהר ,אך ללא הגשמת המשימה שלנו" .זה יופייה של
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המשימה של טלוס .היא קיימת עבור האנושות ולא עבור עצמה .זו קפסולת הזמן של מה שעשוי
להיות ,מה שמופעל רק אם האנושות תקבל החלטות מסוימות ...אותן אכן קיבלה.
בתי הספר של למוריה
הרשו לי לספר לכם קצת על למוריה ועל כמה מהתכונות של החברה שלהם .אתם עשויים לומר:
"מדוע שתעשה זאת?" הסיבה היא שאתם יכולים להתחיל ל"חבר את הנקודות" בהקשר לדברים
האחרים שמתרחשים על הפלנטה .אני מדבר כעת על הדרך הלמוריאנית כפי שהייתה אז ,בארץ
שהייתה יפהפייה לפני שהאוקיינוס כיסה אותה .הרשו לי לספר לכם על הילדים שלהם.
החינוך היה שונה מאוד בלמוריה .היה זה קודם לימיה של אטלנטיס ,וכך הוא התנהל :המורים נקראו
"זקנים" .הם זכו לכבוד גדול ,כיוון שהעניקו את הידע של התרבות .הם היו כולם מבוגרים ,וייצגו כמה
מהתכונות הגבוהות ביותר בחברה .אך הם לא ניהלו את בתי הספר כפי שהמורים שלכם עושים ,ולא
היה להם כל קשר להתנהלות היום-יומית שלו .כמו כן ,לא היו מנהלים ולא היו מבני מנהלה בבתי
הספר ,והבניינים היו כולם קטנים ,מבודדים והכיתות לא היו סמוכות אלה לאלה.
בנוסף לכך לא הייתה מערכת ליניארית! במקום זה ,הזקנים היו מתכנסים ומחליטים מה צריכים
הילדים ללמוד ולדעת עד לזמן מסוים .ההורים היו שולחים את ילדיהם לכיתות המקומיות בגיל
מסוים .בכיתה טיפוסית הילדים וה"זקן" ]המורה[ היו מחליטים יחד מה ללמוד .אז הילדים היו
לוקחים זאת לידיהם ומחליטים קולקטיבית באיזו מהירות הם מבקשים ללמוד זאת ,ומדווחים על
החלטתם ל"זקן" .המורה היה גמיש ונענה לתכניות הילדים .לאחר מכן הילדים היו בוחרים בדרך כלל
מנהיג מביניהם ,או חלופה קבועה של תלמידים-מנהיגים ,כדי לסייע במשימות של תחזוקה והנהלה
לטובת המטרה שלהם.
ה"זקן" היה שם אפוא כדי להעביר את הידע ולוודא שהילדים קיבלו את הידע ההולם .אבל לילדים היו
רעיונות תפיסתיים גבוהים ולעתים קרובות הם יכלו לתפוס את כל הפרויקט של שנת הלמידה ביום
אחד .וכך שגם ללא הידע הממשי ,הם היו מתכננים את מה שלדעתם הייתה דרך הלמידה הטובה
ביותר ,את השיטה המהירה ביותר ,ואת האופן הטוב ביותר לשלב זאת בלוח הזמנים שלהם בכיתה.
כאשר הם חשו שלמדו את הנושא ,הם היו מבקשים להיבחן .אם הכיתה עברה את המבחן ,כולם היו
זוכים בסיומו של הסמסטר .אז הייתה מתחילה החופשה )המטרה האמיתית של הילדים באותו גיל(.
לכן במקום סמסטר רגיל ,הם התחילו באותו זמן ,אבל ללא נקודות סיום קבועות .לכן הילדים קבוע
את משך הסמסטר באמצעות מהירות למידתם .למידתם הייתה תפיסתית ,ושיקפה את היכולת שלהם
להבין את שיש ללמוד ללא ידיעה ממשית של המידע .לא היו שנת לימודים או ציונים – רק מטרה של
דרגת ידע מסוימת ,והמטרה להגיע אליה כדי שיוכלו לשחק! הילדים היו אלה שקבעו ,אבל הם הבינו
לחלוטין שעליהם ללמוד את שנדרש.
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כעת רבים עשויים לומר" :לא ,זה מוזר מדי .זה לא יכול לעבוד .הטבע האנושי לא יאפשר זאת!"
תשובתי היא :אולי טבע האדם בממד הרביעי לא יאפשר זאת לעולם ,אבל ילד תפיסתי ,בין-ממדי יכול
לעשות זאת בקלות .הסיבה שאני מספר לכם זאת היא שזוהי התכונה ההתחלתית של ילדי האינדיגו
עליהם תקשרנו שנים רבות .היא למוריאנית מאוד! אפילו כמה מה"תוויות" של ילדי האינדיגו נרשמו
כבין-ממדיות.
חזרה ללמוריה :אם היו תלמידים איטיים בכיתה ,הילדים היו רואים את המצב מייד ומסייעים להם!
לא היו "שיעורי בית" ,כפי שאתם מכנים זאת היום ,אלא משימה לכל אחד מהתלמידים להעניק
שיעורי עזר לתלמיד אחר כדי שיוכל לעמוד בקצב של הכיתה .הדבר היחיד שהם לקחו הביתה היה
תלמידים אחרים! ככל שהם למדו מהר יותר ,כך מיהרה החופשה להגיע .זה היה הגיוני עבור הילדים.
אתם עשויים לומר" :ובכן ,מה בנוגע לילדים הבעייתיים? האם היו כאלה בלמוריה הדגולה?" כמובן.
אל תשפטו בעת שאני מגלה לכם כיצד הם טיפלו בעניין.
הילדים היו מטפלים בבעיות המשמעת בעצמם – אה ,לא באמצעות מערכת רודנית ,כיוון שזו לא
הייתה התודעה של הילד בעל הנטייה התפיסתית .זכרו ,בסוג זה של תודעה ,המהות היא המטרה של
הקבוצה ,לא עוצמה אינדיבידואלית .הילדים היו מטפלים בנושא באופן הגיוני .אם היה תלמיד שעמד
בדרכה של החופשה ,הם היו מלמדים אותו כמיטב יכולתם .אם מישהו לא הגיב ,או עשה צרות ,בסופו
של דבר התלמידים היו מרחיקים אותו .כל מי שהורחק מבית הספר על ידי קונצנזוס של הכיתה לא
יכול היה לשוב לכיתה לעולם .במקום זה ,היה עליהם ללכת לכיתות אחרות שלא היו בלמוריה
הראשית .דבר זה יצר )כמובן( חברה שלמה נוספת ,חברה שאיבדה את כבודה ושלעתים קרובות לא
חיה זמן רב ,כיוון שחבריה לא הרוויחו את הזכות ללכת למקדש ההתחדשות ,שהיה חלק אדיר
ממערכת הבריאות של למוריה.
נוקשה ,אתם עשויים לומר? בהחלט .במסגרת הסטנדרטים הנהוגים כיום ,אולי זה נוקשה .אבל כך
פעלו בתי הספר .החברה שלכם התפתחה בדרכים שונות ,כיוון שאתם עבדתם על חלקים אחרים של
ההארה שלכם.
הסברים אלה עשויים לסייע לכם להבין מדוע בית הספר קשה כל-כך לילדי האינדיגו ,לילדי הקריסטל,
ולכל הילדים של האנרגיה החדשה של כדור הארץ .כיוון שבתוכם נמצא רובד של הדנ"א שמופעל
ומוכן לעבוד .והוא זוכר .אספר לכם על כך בעוד רגע.
שירותי הבריאות בלמוריה
ברצוני לספר לכם על מערכת שירותי הבריאות בלמוריה .אתם יודעים ,ללמוריאנים לא היה מדע
מתקדם במיוחד .לא היו להם מחשבים כפי שיש לכם .במקום זה ,הייתה להם אינטואיציה בין-ממדית
מפותחת ביותר .אלה מכם שיודעים מהי אינטואיטיביות רפואית יבינו זאת .לכולם היה ידע
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אינטואיטיבי זה .הגוף חכם .הגוף הלמוריאני ,תלוי בזמן אליו תרחיקו ,היה גדול הרבה יותר מהגוף
שלכם .אבל כפי שאמרנו ,הם פיתחו ...הפכו קטנים ונמוכים יותר .הם היו מודעים שדבר זה מתרחש.
מכאן אתם יכולים להסיק שתושבי הפליאדות גדולים מכם .הם עדיין גדולים מכם.
הנה מה שהחליטה החברה הלמוריאנית לעשות בנוגע לשירותי הבריאות .רוב המשאבים של למוריה
הוקדשו כדי להבטיח שכולם יהיו בריאים ככל שהם יכולים להיות .לא היו תשלומים לשירותי
הבריאות ,כיוון שהם היו תרבות תפיסתית )קונספטואלית( .הייתה להם אינטואיציה מפותחת בהרבה
לגבי התמונה הכוללת ,ולאו דווקא לגבי האדם הבודד .החברה הלמוריאנית הבינה באופן אינטואיטיבי
שככל שהאוכלוסייה תהיה בריאה יותר ,עובדה זו תסייע יותר לכלכלה .הייתה בעלות על קרקעות,
אבל בעלת אופי שונה מאוד .הייתה זו בעלות קבוצתית .לכן ,תמיד היה צורך בהחלטה קבוצתית.
אדם שחולה כל העת ,אינו יכול למלא את חלקו בנשיאת הנטל .הדבר פגע בכלל ,ולכן הם גילו
במהירות רבה מאוד שאם כולם בריאים ,הכלכלה שלהם טובה הרבה יותר.
כעת ,שוב ,אדון בסיבה בגינה אני לוקח אתכם להיסטוריה של למוריה .הסיבה היא שדבר זה בדיוק
עומד להתרחש פעם נוספת על הפלנטה שלכם .לפתע ,ההבנה שבני האדם שאינם חולים יכולים
לקנות קרקע ולשלם מסים תברא רעיון מהפכני ...אם הממשלה יכולה לרפא את האוכלוסייה שלה,
היא יכולה לברוא חברה שופעת .איזה רעיון! המתינו לתזוזה של כספים ,משאבים ומיקוד בכל הקשור
לכך .איך נוכל לרפא כמה שיותר בכמות הכסף הקטנה ביותר? איך נוכל לקחת מיקוד כלכלי אחד
וליישם אותו לאחר? האם תהיתם מעודכם כיצד אתם עומדים לרפא את המחלות של הפלנטה
שלכם? רבים התלוננו" :האנושות לעולם לא תגיע לנקודת ההארה שבה היא תקדיש די כספים כדי
לרפא את ההמונים" .אתם צודקים! לכן שיטה אחרת תעשה זאת ,אשר תהיה הגיונית בהרבה לטבע
האנושי הנוכחי שלכם! אל תשפטו דבר מכל אלה ,פשוט היו מודעים לכך שאתם עומדים לגלות רעיון
חדש לגמרי שיעסוק ב"ריפוי כלכלי" .כי איך תוכל הפלנטה לספק דבר-מה כה דרוש בזמן הזה?
התשובה :מצאו דרך להתאים זאת לסדר-היום של בעלי הממון הרב .הריפוי יהפוך להשקעה בבריאות
גלובלית .כיצד המשקיעים ירוויחו? הם ייקחו חלק מהתוצר הלאומי הגולמי של הממשלות עמן הם
עובדים ,על פי מדד של "שיעור הריפוי" של המדינה .צפו לזה .זה בלתי-נמנע ,ומתהווה ברגע זה.
ודרך אגב ,צפו שיאווה יביא לשינוי בפרדיגמה הזאת .מסיבה זו הוא כאן .שוב ,אנו מזכירים אותו.
ואנו נזכיר אותו שוב] .מתייחס לד"ר טוד אובוקייטיז ,הנמצא בקהל[.
הרובד השביעי של הדנ"א
הרשו לי לספר לכם על רובד נוסף של הדנ"א שמעולם לא הזכרנו בעבר .עד כה נתנו לכם את
שמותיהם ומטרותיהם של ששה רבדים של הדנ"א הבין-ממדי .נתנו לכם מידע ,את התכונות של כל
רובד ,ואת השמות האנרגטיים המיוחדים שלהם .דיברנו על רובד הפחד – רובדי ההתעלות ,ודיברנו
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על רובד האני הנני .לכל אחד יש שם ,אך הוא אינו כה חשוב כיוון שזו פיסת מידע אזוטרית ,והתרבות
הלמוריאנית ,שיכלה למעשה לראות את הרבדים ,כינתה אותם בשמות שהם אינם השמות בעברית
שאנו נותנים לכם.
אבל השם בעברית סייע לתאר את התפקוד הממשי של הרובד ,כיוון שזו שפה שורשית ידועה .השפה
הלמוריאנית אינה כזו .אמרנו לכם שלכל הרבדים יש שמות של אלוהים בעברית ,ופירטנו אותם
עבורכם עד הרובד השישי .כעת אני עומד לגלות את הרובד השביעי .אני עומד לומר לכם את שמו,
אבל כיוון שזה רובד בעל יסוד למוריאני ,לא אתן לכם בינתיים את השם העברי .במקום זה ,אתן לכם
את שמו של הרובד השביעי בשפה הלמוריאנית.
רבים מהרבדים שחשפתי בחודשים האחרונים הללו ניתנים לכם כיוון שיש להפעילם .דבר זה מוגשם
באמצעות הכוונה של האדם האינדיבידואל ,ועל כך דיברנו פעמים רבות .יש רובד של דנ"א בין-ממדי
שהוא השביעי מתוך  .12הוא היה רדום כל חייכם ,המתין לאנרגיה מיוחדת שתתהווה על הפלנטה.
הוא רוטט עם אותה המנגינה של תושבי טלוס ]הלמוריאנים מטלוס שבהר[ הנמצאים בחדר זה והוא
מכונה הרובד הלמוריאני .זהו הרובד השביעי.
"הואה יאווי מארו" הוא שמו הלמוריאני של הרובד השביעי ].[Hoa Yawee Maru

***

קשה לתרגם לאנגלית את המשמעות שלו בלמוריאנית ,כיוון שאפשר שהיא לא תהיה ברורה כלל.
הצלילים ,בשעה ששרים אותם הם בעלי משמעות נוספת להבהרות .האופן בו שרים את השם נושא
משמעות צלילית שונה של מידע .לכן לשמוע את השם ולקרוא אותו הם שני דברים שונים מאוד.
אבל באופן בסיסי משמעותו היא" :שפת הבית של הדנ"א"" .הואה יאווי מארו"" .הואה" משמעותה
"המולדת"" .יאווי" משמעותה "דנ"א" בלמוריאנית .ו"מארו" משמעותה "שפה" .והנה לנו ההסבר של
הרובד השביעי ,וכעת אני עומד לומר לכם מה הוא עושה .הוא רוטט .תושבי טלוס שנמצאים בחדר
רוצים לגעת בכם ולומר" :זה מה שסיפרנו לכם .הגיע הזמן להפעיל את זה" .ככל שרובד זה רוטט גבוה
יותר ,כך הוא מהיר יותר .ככל שהתנודות שלו רבות יותר ,כך ימתח הזמן יותר ואלה השוכנים בהר
יוכלו לברך אתכם .זהו רובד המאסטר הלמוריאני .הוא רובד זרע הליבה.
רק מעטים יושבים בחדר זה עם רובד שביעי מופעל .השותף שלי אינו אחד מהם .כיוון שההפעלה שלו
החלה בליל אמש ]אתנחתא בשעה שלי מתאושש מהמידע הזה ומבין עכשיו מה התרחש בליל אמש![
כעת הוא יודע מה קרה .יש כמה נוספים שיושבים כאן שהרובד השביעי שלהם רוטט ,והם אלה
שנפגשים עם אדמה ]מתייחס ללואיז ג'ונס[ וגם אלה שניתנו להם סמלים וצלילים למוריאנים
]מתייחס לד"ר טוד אובוקייטיז[ .לא היינו אומרים לכם דברים אלא אם הם לא היו נכונים ומדויקים.
יש כאן הרבה עבור אלה שמתעוררים.
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לבסוף ,יהיו אלה שיאמרו" :בסדר ,מה אנו עושים עם מידע זה? כיצד נוכל לאחד אותו?" ראשית,
אתם צריכים להאמין בו .לא תגיעו לשום מקום מבלי לאמץ דברים אלה כאמת הבסיסית שלכם .בני
אדם יקרים ,אינכם יכולים להעמיד פנים כאן .אינכם יכולים לחכות ולראות במקרה הזה .או שאתם
מאמינים או שלא .היו כנים עם האמונה שלכם והתחילו להבין שדברים אלה אמיתיים .הבין-ממדיות
קיימת ,ממש כפי שהפיזיקאים אומרים שהיא קיימת .זו אינה אמונה במובן של אמונה בבלתי-נראה.
היא מרחיקה לכת מעבר לכך .זו אמונה בתפקוד של תפיסה שכבר קיימת באופן חלקי במציאות
שלכם.
כאשר אתם יושבים בכיסא שלכם ,המציאות שלכם היא שהכיסא תמיד יתמוך בכם .אין זו אמונה
בבלתי-נראה .הכיסא אינו בלתי-נראה .במקום זה ,זו אמונה טהורה בתפיסה המבוססת על המבנה של
הכיסא הפיזי שלכם .אך למעשה אין כל הוכחה שהכיסא יתמוך בכם ,עד אשר פעולת הישיבה שלכם
מספקת הוכחה זו .זוהי המציאות שלכם ,אתם יושבים בכיסא ואין כל הפתעה כאשר הוא תומך
במשקלכם .למעשה ,אתם תופתעו אם הוא לא יתמוך במשקלכם .אין זה רצון או אמונה ,אלא תפיסה
קבועה שהכיסא תמיד יעבוד.
הבין-ממדיות היא מדע אמיתי .היא בדומה לכיסא .האמונה שלכם היא אפוא" :המידע הבין-ממדי
יתמוך בי" .לכן ,זה הדבר הראשון .אם לא תעברו אותו ,דבר לא יעבוד במסגרת הדברים הבין-ממדיים
הללו .אתם עשויים לומר" :ובכן ,קריון ,איך נעשה זאת?" הרשו לי לומר לכם :כיצד אתם מאמינים
בדבר-מה? התחילו לקלף את בצל הדואליות עליו דיברנו לעתים כה קרובות .אפשרו לעצמי הגבוה של
המהות שלכם לדבר אליכם במונחים שאתם מבינים ,והתחילו לרטוט עם דרכים אלה .כיצד נסביר את
האינטואיציה? כיצד אתם יכולים להסביר את הצבע הכחול לאדם עיוור מלידה? מהם שלבי הלמידה?
לפעמים יש פשוט לעשות דברים ללא שלבים או תנועה ליניארית .לפעמים הם מתרחשים רק כיוון
שאתם מתחילים לבקש אותם!
היו שקטים ודעו שאתם אלוהים .הבינו שדברים אלה שלכם הם .זה פשוט ,אך מורכב אם אתם
מרגישים שכך חייב להיות .האינטלקט עומד בדרככם ,האנושי עומד בדרככם ,והפרדיגמה של הממד
הרביעי עומדת בדרככם כאשר אתם מנסים לפרט את השלבים .מה הם השלבים באמצעותם ניתן
להסביר כיצד לאהוב מישהו? מה הם השלבים למציאת אינטואיציה? האם אתם מבינים? יש דברים
שאי אפשר לתת לכם בדרך של הממד הרביעי .לכן שבו והניחו לזה להתרחש ,כיוון שזה חלק
מהתהליך הביולוגי הטבעי שלכם שפשוט ממתין שתבקשו.
דבר שני :ברכו אותה בכל יום! דברו אל התאים שלכם .הביטו בנפלאותכם ,דברו אליהם בקול רם כדי
שידעו שאתם הבוס .זה מעצים את האמונה .זה מגבש סוג חדש של מציאות.
דבר שלישי :העצה שלנו :בקרו בשערים שעל הפלנטה שלכם אם אתם יכולים) .דרך אגב ,אתם
יושבים באחד מהם ]שאסטה[ .הזכרנו כמה מהשערים האחרים ,והם שאר פסגות ההרים של למוריה:
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איי פסחא ,הוואי ,ניו זילנד והר שאסטה .כמו כן ,יש עוד כמה( .אז חושו באנרגיה הנמצאת שם,
ומלאו את עצמכם בה .היא תתאים לכם.
דבר רביעי :צרו שותפות עם גאיה .מה זאת אומרת? המשמעות היא "הרגישו בקריסטליות" .לכו
ושכבו עליה .הרגישו בעשב; הכניסו את כפות רגליכם אל תוך נחל ודעו שחלק מכם נמצא שם .צרו
שותפות עם האימא ,והבינו שאתם קשורים במצב קוונטום עם כל שאתם רואים .כפי שגאיה אמרה
אתמול ]באמצעות פפר לואיס[" :אין זו אנרגיה של אימא כפי שהיא אנרגיה של אחות או אח" .אין זו
גדולת הנישואים .במקום זה ,זו גדולה ונפלאות וקדושה של ידידכם הטוב ביותר .וזו האמת.
בסדר ,כמעט סיימנו כאן .לרובד השביעי יש עוד שם .זה "רובד הדרקון" – היצירתי ,זרע הכוכב,
הלמוריאני ,האינדיגו .זו תודעה מתעוררת שמביאה אתכם שוב לפוטנציאל של הביולוגיה השורשית
המקורית .רובד זה היה רדום כקפסולת זמן .הוא זה שבתוכו קיימת האינטואיטיביות הרפואית.
הגענו לנקודה שבה אנו אומרים שהגיע הזמן לכל הישויות שהגיעו לבקר בסוף השבוע הזה להתחיל
בעזיבתן .אלה מהפמליה של קריון עוזבים ,תולים את הקערות ששימשו להם לרחוץ את כפות
רגליכם ,חוזרים חזרה מבעד לחרך שבצעיף .וישנם אלה מההר .האם אתם יודעים כמה זמן הם
המתינו לכם? הם בשירות לאנושות; הם המשפחה שלכם; הם השושלת שלכם ,והם מברכים את
פניכם גם בשעה שהם עוזבים.
בשעה שתפעילו את הדנ"א שלכם בכל מקום על הפלנטה ,שם הם ימצאו .הם שוהים מחוץ לזמן,
מחוץ למרחק ,אבל הם שם .זה חלק מהתכנית .זה חלק מהשלם .זה חלק מגאיה .זה חלק מקריון ,וזו
גם המשפחה שלי.
עזבו שונים מכפי שבאתם .בשעה שאתם יורדים מהר זה ,זכרו רגע זה .זכרו שיש כאן משפחה .זכרו
את קפסולת הזמן שבהר שמאחוריכם .אל תופתעו אם תהיה שמחה חדשה בחייכם ,כיוון שזה מה
שעושה הרובד השביעי כאשר אתם מתחילים להשתמש בו :הוא רואה את תפיסת החיים כולה .אל
תופתעו אם תצחקו על עצמכם .אל תופתעו אם כמה מבני המשפחה שלכם יתאהבו בכם מחדש ,כיוון
שהאור שלכם הפך זה עתה בהיר אף יותר.
בני אדם יקרים ,אנו עוזבים את המקום הזה בשמחה גדולה ,ולעולם לא עוד בשבריר של עצב .זו
חגיגה לאלה המכנים את עצמם בני אנוש .וכך הוא שמקום המפלט שכאן נכנס פנימה ,והולך הביתה
עם כל אחד מכם .בני אדם יקרים ,אתם אהובים מעל לכל שיעור על ידי כולנו ,והייתה זו הזכות שלנו
להיות כאן הערב.
וכך הוא.
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קריון

* תורת העל-מיתרים – מתוך האנציקלופדיה של .YNET
Superstrings Theory
תורת העל-מיתרים ,תיאוריה פיסיקלית חדישה המשלבת את רעיונות המיתרים והעל-סימטריה .גישת
המיתרים לחלקיקי היסוד רואה אותם כבעלי ממד אחד )אורך( ,בניגוד להשקפה המקובלת ,הרואה
אותם כחסרי ממדים )כלומר נקודתיים(  -אם כי אורכם המשוער זעיר ביותר ,כמובן .גישת העל-
סימטריה שואפת לתאר אחדות ברמה גבוהה בין חלקיקי היסוד מקבוצת הבוזונים לבין הפרמיונים.
סימטריה מעין זו מחייבת קיומם של עוד חלקיקי יסוד ,רבים ביותר.
משילוב העל-סימטריה והמיתרים מתקבלת תורת העל-מיתרים ,המתגברת על רבות מהבעיות
העומדות בפני הפיסיקאים בחיפושיהם אחר תיאוריה מאוחדת גדולה .בין השאר היא מאחדת
באלגנטיות את תורת היחסות עם תורת הקוונטים .עם זאת ,היא כרוכה בבעיות משלה ,בעיקר
בתחומי הניבוי וההפרכה .כלומר ,כיום קשה להציע ניסויים בני-ביצוע שיוכלו לאשר את קיומם של
חלקיקי העל-סימטריה או להפריך באופן חד-משמעי כל חלק אחר של התיאוריה .מאיצי החלקיקים
בעלי העוצמה הדרושה לביצוע ניסויים כאלה אינם קיימים עדיין .משום כך ,מעמדה של תורת העל-
מיתרים עדיין אינו ודאי.
בשנים האחרונות הוצעה גרסה מורחבת של תורת העל-מיתרים ,ושמה תיאוריית  .Mזו מסוגלת
להתגבר על אחדות מבעיותיה של תורת העל-מיתרים כפי שהוצעה לראשונה ,אבל עדיין אי-אפשר
לראותה כתיאוריה מדעית מבוססת ,בשל הקשיים הכרוכים בהעמדתה למבחן הניסוי.
חומר קריאה נוסף:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2933009,00.html#n
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles.asp?id=442&art_id=83
http://kabbalah.co.il/kabbalah/letters.asp
 http://superstringtheory.com/basics/basic4.htmlבאנגלית.
**

ציור של אדמה מאת הציירת גלנדה גרין בקישור הבא:

http://www.lemurianconnection.com/en/adama/index.htm
קישור לאתר של גלנדה גרין )שווה(:
http://www.lovewithoutend.com/images/gallery/gallery_4.htm
***

שמו של הרובד השביעי בעברית הוא :קדומה אלוהים ,ומשמעותו "אלוהות מתגלה".
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תהליך השחרור/ההפעלה
מאת ג'אן טובר
להלן תהליך אישי לשחרור ,איזון והפעלה של הדנ"א ,שתוקשר על ידי ,על ידי קרן וולפר ואלן
קאופמן-דוסיק .בשנתיים האחרונות היינו מעורבות באופן פעיל ובדרך קבע בתקשורים העוסקים
ברשת הקריסטל .אף על פי שהתהליך שתקראו להלן אינו מידע ספציפי הקשור לרשת ,הוא כן קשור
לנושא זה באופן לא-ישיר ,כיוון שהוא עוסק באנרגיות חדשות של הפעלת הדנ"א ,אליהן קשורה גם
רשת הקריסטל.
זה תהליך פשוט אך עוצמתי .עדיף לבצע אותו במשך ארבעה ימים רצופים כדי שתוכלו להעניק כוונה
חיובית ולכבד את האנרגיה שתהליך זה צריך לעבוד עבורכם??? .אין זה תרגיל שטחי ולפעמים ניתן
למעשה להרגיש בו רגשית לאחר היום הראשון .לכן כבדו את גופכם ואת הרוח שלכם על ידי כך
שתקדישו זמן איכות לאיזון אישי זה .בימים בהם אתם מבצעים את התהליך ,הימנעו מצריכת
אלכוהול .כמו כן ,שתו יותר מים מן הרגיל ואכלו מזון קל .הדבר מסייע להכין את גופכם לעבוד בין-
ממדית זו .לתהליך ארבעה חלקים והוא משחרר ומפעיל כימיה בין-ממדית בגוף.
כללי:
בצעו תהליך אחד בכל יום על פי הרשום מטה .אל תשנו את הסדר.
הזמן הטוב ביותר לביצוע התהליך הוא בעת ההליכה לישון.
)לאחר שאתם מבקשים את השחרור/ההפעלה הדבר אורך לפחות שלוש שעות(.
אל תנסו להישאר ערים במשך שלוש שעות.
)התהליך מתרחש בשעה שאתם ישנים(.
אתם תירדמו באופן טבעי מיד לאחר שתבקשו את הבקשה הראשונית.
החלומות שלכם עשויים להיות עוצמתיים.
התהליך:
בכל פעם ,התחילו בתהליך על ידי כך שתבקשו ש"העצמי המלא" שלכם יהיה נוכח בעת ביצוע
הטכניקה.
לאחר מכן ,זמנו את שניים-עשר "טכנאי הקידוד" .הם מייצגים את מערכי ההוראות העיקריים של כל
הדנ"א האנושי .יידעו אותם שאתם מעניקים כוונה טהורה לתהליך שחרור/הפעלה זה .דמיינו שכל
הדבר הזה נעשה בהרמוניה מושלמת ובסדר אלוהי עם הכימיה של גופכם ,ואין זה משנה מהו מצבכם.
ראו את עצמכם מתעוררים מאוזנים לאחר השלמת התהליך ברמה הגבוהה ביותר .לאחר
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שהתעוררתם ,הודו לטכנאים ,לגופכם ,ולרוח על כל שהוגשם .אתם עשויים לומר" :תודה לכם"
ולהצהיר על סיום התהליך באהבה ,בשלווה ,בקלות ובחן.
היום הראשון – פיזי
שחררו את הורמון המוות.
הפעילו את הורמון ההתחדשות.
היום השני – רגשי
שחררו את הורמון הכאב.
הפעילו את הורמון האהבה.
היום השלישי – מנטלי
שחררו את הורמון הפחד.
הפעילו את הורמון השלווה הפנימית.
היום הרביעי – רוחני
שחררו את הורמון ההפרדה.
הפעילו את הורמון החיבור מחדש.
נאמסטה!
ג'אן טובר
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חורף רוחני
קריון באמצעות לי קרול
תקשור זה מורכב משני תקשורים שהוגשו באדמונטון ,אלברטה ,קנדה ובים התיכון )השיט השנתי של
קריון ,(2004 ,בתאריכים ה 4-באוגוסט ,2004 ,וב 10-לספטמבר2004 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
התמליל של התקשורים הללו עבר תהליך עריכה ועיבוד על ידי קריון ,באמצעות לי קרול .הדבר נעשה
כדי להפוך את התקשור לבעל ערך רב יותר למילה הכתובה וכדי להבהיר תפיסות שניתנו אנרגטית
במסגרת התקשורים החיים.
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .ברצוננו לעצור לרגע וליהנות מהאנרגיה שזורמת אל תוך
המקום הזה ,אנרגיה שהיא שונה מכפי שהייתה בעבר.
אולי אינכם מודעים לכך ,אך אפילו ברגעים המעטים הללו שבהם התכנסנו יחד ,ישויות הגיעו בכל
רגע ורגע .אף על פי שישנם אלה שסבורים שדבר זה אינו יכול להתרחש ,ישנם גם אלה ששולחים את
האנרגיה שלהם אל תוך הכיסא עליו יושב השותף שלי ,בגישה של תקשורת עם הרוח .אלה הן
הישויות שיתוקשרו היום.
אין זה מקרה שאתם ,או הסובבים אתכם ,נמצאים כאן .יש הרבה יותר מכפי שאתם חושבים .כיוון
שכל אחד מכם – קשיש ,אדם צעיר ,וכל האחרים – מייצגים לפחות חמש ישויות או יותר הנמצאות
סביבכם ,שהגיעו בשביל הרגע הזה ...רק בשביל הרגע הזה .וזה לא כולל את אלה שנכנסים עמכם
בדנ"א שלכם! מה? או ,זה נשמע מוזר ,נכון? חכו עד שתשמעו על כך עוד ,בעוד רגע.
אנו עומדים להציג משהו .זה משהו שהצגנו בעבר ,אבל מעולם לא בדרך תמציתית שכזו .מה שקודם
לכן לא היה מוכן ,מתומלל כעת .הייתה זו בקשתי מהשותף שלי ]לי[ שהוא יתמלל את זה עכשיו.
פעמיים הוא קיבל "חימום" ותרגול למסר הזה בשני תקשורים אחרים ,ולכן מסר זה נמסר באופן חלקי
בעבר כדי שהוא ידע יותר על האנרגיה והדיוק של מה שיש להציג .כך אנו עושים זאת .כיוון שבשנים
האחרונות ,המידע הזה הפך לא רק אזוטרי יותר ,אלא מידע שקשה להסביר הרבה יותר.
לכל אחד מכם חיים שונים ,וכל אחד מכם נמצא בנתיב שונה בקו הזמן של הלמידה שלכם .כמה מכם
עשויים לומר" :אני מרוצה מאוד מכל הסובב אותי .אין דבר שאני צריך להחליט ,ואין אתגר גדול
כלשהו" .ואם אלה אתם ,אנו אומרים לכם שהחשיבה היא חשיבה של הממד הרביעי .הרמה הבאה אף
היא עבורכם .כמה בהיר יזהר האור שלכם? לאיזה מרחק אתם יכולים לשלוח אותו? באיזו עוצמה
יכול האור שלכם להישלח ועדיין לא להיות אוונגליסטי או לא הולם בהקשר לבחירה החופשית של
אחרים? האם מישהו מכם מבין שהאנרגיה של 'רגע ההווה' היא הסיבה שנולדתם? אתם מרוצים
ושבעי רצון ,נכון? אז מדוע אתם מתעוררים לעתים כה קרובות בשלוש לפנות בוקר עם שאלות או
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חרדה? מה באמת יקרה בהמשך? האם אתם כבר שומעים את המקהלה הלמוריאנית בתוככם?
בהחלט! מדוע אתם יושבים כאן ומאזינים לזה? חלק מזה הוא מטפורי ,אבל הכל מתרחש.
אז יש את אלה שהגיעו עם שאלות ספציפיות ,ואנו יודעים מה הן .אנו תמיד יודעים .אל תתייאשו,
בני אדם ,בחושבכם שאתם לבד .אל תתייאשו ,בחושבכם שאף אחד בסביבתכם אינו יודע עד כמה
אתם פוחדים .אלוהים תמיד נמצא סביבכם ,וכאשר אתם יכולים לראות את אותה קליפה בלתי-
נראית ומדביקים אותה על עצמכם ,אתם יכולים להתמתח וללכת ממקום זה ביודעכם שאתם מוגנים.
וכאשר אנו אומרים מוגנים ,אנו מתכוונים מוגנים אנרגטית ורוחנית.
יש את אלה שבאים לכאן ורוצים תשובות ספציפיות לאתגרים אישיים מסוימים .אנו עומדים לומר
שאתם עומדים לקבל כמה מהתשובות הללו היום .כל אחד מכם הוא שונה – בחירות שונות שיש
לקבל במסגרת מצבי חיים שונים ביותר .אך יש גם תשובה פרטית לכל אחד .דיברנו על כך פעמים
רבות! יש תשוקה שאתם מפתחים בעצמכם ,שרק אתם יודעים עליה ,ואשר תדריך אתכם כמצפן חיים
בכל אשר תלכו .הנביא שכה רבים מבקשים ומחפשים אחריו נמצא למעשה בתוככם! המלאך שבתוך
כל אחד מכם הוא זה שבעקבותיו יש ללכת .הוא האינטואיטיבי ביותר ,זה שכתב את הספר הקדוש
עבורכם .לאלה מכם שרוצים ללכת בעקבות נביא ולהיוועץ בספר ,אינכם חייבים לחפש מעבר למה
שגועש בין-ממדית בתוך צופן החיים שלכם עצמכם .זה שם ,זה שלכם ,ואנו אומרים לכם זאת כבר
חמש עשרה שנים.
המאסטריות היא פנימית ,ולמאסטרים להם אתם סוגדים כעת ,שצעדו על האדמה בזמנים עברו ,לא
היה דבר שאין לכם ,חוץ מאשר מסר שאתם ממשיכים להכחיש ולפרש שלא כהלכה .הם כולם אמרו
לכם את אותו הדבר במילים שונות! כל אחד אמר לכם שאתם אלוהים! כל אחד אמר לכם שאתם
הבנים והבנות של היקום ,וכל אחד אמר לכם שיכול להיות לכם את שהיה להם ,אם תחפשו אחריו
ותלכו בעקבות האלוהות שהייתה שם.
כאשר אתם ניגשים לדברים הללו ומחפשים מתוך כוונה טהורה ,אתם תקבלו את התשובות ההולמות
– לא רק לחייכם ,אלא לסובבים אתכם וליקום עצמו .כמה מכם צריכים לקבל החלטות שונות .יבוא
יום שבו תביטו לאחור לזמן הזה ותאמרו" :זה היה נכון ,זה היה הולם ,אף על פי שקשה היה לעשות
זאת" .להיות מודרכים – לא על ידי המילים של האנשים ,אלא על ידי המחשבות ,האינטואיציות
והמצפן הרוחני שיש לכם בפנים.
יש שאמרו" :אני מתקשה להקשיב לתשובות האלה .היכן הן? מה עליי לעשות כדי לקבל אותן?" זה
לא יכול להיות פשוט יותר .שבו לבד על האדמה ודעו שאינכם לבד .אז אמרו" :אלוהים יקר ,אמור לי
מה עליי לדעת" .האם אתם מאמינים שאם תבואו אל האלוהים מתוך כוונה טהורה שהמשפחה תפנה
לכם עורף? מדוע זה צריך להיות קשה? הרשו לנו לומר לכם זאת :הקושי במציאת הרוחניות שלכם
מבוסס על חוסר האמונה שלכם שהיא קיימת! התפיסה שלכם היא המחסום שלכם לאלוהים .אתם
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מבקשים רשימות ותהליכים ,אך אינכם מבינים עדיין שלאהבה אין כל רשימה! לעוצמת האלוהים אין
ספר הוראות .הוא מה שהוא .היכן ספר ההוראות שמדריך אתכם לנשום? היכן ספר ההוראות שמורה
ללבכם לפעום? חשבו על היכולות הרוחניות שלכם כעל אינטואיטיביות ואוטומטיות ,ממש כמו
תפקודי הגוף עליהם אינכם צריכים לחשוב מעולם ,אך שבהם תלויים החיים שלכם .המאסטריות חיה
ופעילה בתוככם .כעת תבעו אותה לעצמכם.
וכאשר אתם יושבים לפני הרוח במדיטציה ובתפילה ,אל תספקו רשימות ותיאורים של מה שקורה
סביבכם ,כיוון שאנו כבר יודעים הכל! אנו שם אתכם בכל רגע .אל תתנו לנו את הסיבות מדוע אתם
זקוקים לדברים מסוימים ,כיוון שאנו יודעים הכל עליהן .אתם מבינים ,אנו אתכם כל הזמן! האם יש
לכם רשימת תפילה? תשכחו ממנה .אנחנו עזרנו לכם לכתוב אותה! אנו ראינו את כל שהתרחש .אנו
מכירים את הפחד שלכם; אנו מכירים את האתגרים; אנו יודעים על ההחלטות שיש לקבל .אם אתם
מתפללים עבור אדם אחר ,אנו סייענו להביא זאת לתשומת לבכם! כמו אח או אחות רוחניים שתמיד
לצדכם ,אנו שם .רצינו להזכיר לכם עובדה זו לפני שאנו נכנסים לדיון הבא שלנו ,שעשוי להיות קשה,
אם לדבר בלשון המעטה.
אנו יושבים למול לוחמי האור .אנו יושבים למול אלה אותם כינינו מגדלורים רוחניים מטפוריים .אה,
לא כולכם ,אבל רוב אלה שנמצאים כאן ושקוראים זאת .ולכן ,ברגע זה אנו מדברים אל פמליה של
אנשים שמונה עשרות אלפים .אינכם יודעים שהם שם ,אבל אנו יודעים .כיוון שבעת שאנו מעבירים
מסר זה ,הוא גם נקרא על ידי אלפי עיניים .כעת ,אפשר שאינכם רואים זאת ,אבל אנו רואים .לכן
הרשו לנו לדבר אל הקורא בזמן אמיתי .קורא ,אנו רואים אותך עכשיו ,ואנו יודעים מי אתה .ומה
שאמרנו זה עתה לקהל מאזינים ,טוב גם עבורך .אפשר שיהיה קשה להבין ולספוג את המידע שינתן
היום ,אבל הוא דרוש לך ,גם כן .ישנם אתגרים עמם אתה מתמודד שתרצה אולי לשקול אותם על פי
מה שיאמר היום ,וחלק מהמידע הזה ,אפוא ,הוא בדיוק בשבילך.
לכן קבוצה זו גדולה הרבה יותר מכפי שאתם חושבים ,הלא כן ,בעודנו מתכוננים למסור לכם את
המידע להיום? שבו במקום בטוח זה ודעו שהכל הולם .ראו את הצבעים אם אתם רוצים ,כיוון שהם
שם עכשיו )מתייחס לאלה שתמיד רואים צבעים סביב לי על הבמה( .האנרגיות נמצאות במקומן .אנו
מוכנים להתחיל.
חורף רוחני
אנו רוצים שתעמידו פנים לרגע .דמיינו שאתם באים מפלנטה שכל סיבוב שלה סביב השמש אורך
מאות שנים במקום רק  365ימים .דמיינו שאתם חיים על פלנטה שבה יכולתם לחיות את כל חייכם
במשך עונה אחת או שתיים בלבד? משמעות הדבר שרק כמה מכם יהיו בתרבות או בתקופת חיים
אשר יראו כלל את שינוי העונות .וכאשר זה יתרחש ,זה יהיה מפחיד ,נכון? זה עלול להיות מפחיד
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בייחוד אם אחת או שתיים מן העונות הללו מעולם לא נראו בעבר .האם אתם יכולים לדמיין מעבר
לסתיו ולחורף כאשר ,במשך מאות שנים ,האנושות חוותה רק אביב וקיץ?
חשבו על כך לרגע :אתם חיים את כל חייכם ,וההורים שלכם לפניכם והוריהם לפניהם ,בכדור הארץ
שמזג האוויר שלו תמיד נעים .תמיד חמים ,הציפורים מצייצות כל יום והשמש והטבע חוגגים את
החיים .אז מה קורה :העצים משילים את העלים שלהם! מה קרה? מדוע הם חולים? הם גוססים? לאן
נעלמו הציפורים? תראו את העצים העירומים? אה ,מה קורה? חשכה ,אפרוריות ...מוות .מעולם לא
ראיתם את הסתיו בעבר .עבורכם ,העצים מתים – תראו אותם! הם מתים וגוססים מכל עבר .כל
החים נשאבו מהם ,והם הופכים לשלדים של מה שהיו בעבר.
אז השמש לא זורחת עוד .כמו כן ,אינכם יכולים לצאת החוצה ,כיוון שקר מדי .המים שאתם שותים
מהאגם קפואים .הבאר שלכם קפואה! איך תשתו? איך תגדלו מזון? האדמה גוססת ,וכך גם האנושות.
אתם עשויים לשקול למות בעצמכם! נכון שזו תהיה גישה אפשרית? בהחלט! יתרחשו התאבדויות
המוניות ותהיה חרדה רבה .ממשלות יפלו וסדרי עדיפויות ישתנו .אלמלא ידעתם טוב יותר ,הייתם
חושבים שזה סופו של כדור הארץ.
כעת ,הקרינו את התפיסות שלכם לאפשרות הזאת .וכעת האם אתם יכולים לדמיין מה יתרחש לאחר
שחלפו ארבעה או חמישה דורות והאנושות רואה את האביב? וואוו! גן העדן הגיע! נס אחר נס –
העצים לא מתו למרות הכל .הם רק ישנו שנת חורף! מי יכול היה לדעת? צמיחה חדשה ,חיים חדשים
– השמש ,החמימות ,ואפילו הציפורים חזרו! האנשים ישירו שוב .ריפוי אדיר יתרחש ,וכל האנושות
תחגוג.
מטופש? אנו מציגים זאת בפניכם כיוון שכולכם מכירים את עונות השנה .לכן אולי זו מטפורה של
שינוי מוכר שתוכלו להבין .מה שאנו עומדים לומר לכם הוא זה :אתם יושבים באנרגיה של דבר-מה
שלא ראיתם מעולם בעבר ,וכך גם ההורים שלכם וההורים שלהם וכל האחרים .בני אדם יקרים ,אתם
עדים לחורף רוחני.
מעולם לא התרחש על הפלנטה סוג זה של שינוי בדרך זו .מאסטר אחרי מאסטר מגיע לכאן עם דנ"א
שונה ,שכולו מועצם ומופעל כדי שיוכל להעביר לכם מסרים על המאסטריות שלכם עצמכם .וכל
המאסטרים אמרו דברים דומים ,אם שמתם לב לכך .אפילו במסגרת תרבויות שונות ,המסר שלהם
היה זה :הם אמרו לכם שיש יותר מכפי שאתם יכולים לראות בממד הרביעי .הם אמרו לכם שיש בין-
ממדיות ,ושאינכם צריכים להחליט החלטות בהתבסס על מה שאתם רואים ,אלא על פי מה
שהאינטואיציה שלכם אומרת לכם שהוא נכון.
הם אמרו לכם לא בטוח בבני האדם בכל הקשור לרוחניות שלכם ,אלא בעצמכם .הם אמרו לכם
שלכולכם יכולת שווה לברוא נסים ,ושאין באמת מוות .הם הראו לכם מה זה דנ"א מופעל ,והם ריפאו
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את עצמם ואת הסובבים אותם .הם דיברו ,והטבע השתנה .הם הביעו כוונה ,ובעלי החיים שמעו
אותם .הם הביטו בכם ואמרו שאתם יכולים לעשות את אותו הדבר .אז רבים מהם נהרגו כיוון שהיה
זה מידע מעצים שניתן בזמנים שלא היו מוכנים לקראתו עדיין .עכשיו הוא מוכן.
הנה מגיע חורף רוחני .כל השושלת שעברתם ,מאז למוריה ,מעולם לא חוותה סוג זה של שינוי.
המאסטרים של כדור הארץ אמרו שאתם יכולים לשנות את המציאות שלכם ,וכך עשיתם .שינוי
בממדיות התרחש על הפלנטה הזאת ובמערכת השמש הזאת ,בקטע זה של החלל ,בגלל מה שעשיתם
כאן .נתנו לכם מידע ראשוני על המגנטיות וכוח המשיכה ,ודיברנו אפילו על כך שהאסטרולוגיה היא
חלק מזה .הסברנו כיצד המידע הבין-ממדי "רוכב" על הרוח הסולרית מהשמש ,ואז "מדבר" אל הרשת
המגנטית ,ואז אל הדנ"א האנושי.
השינוי והתזוזה הביאו אתכם למקום שחלקכם אומרים שהוא אפל מאוד .כאשר אתם מביטים
בפלנטה ומדליקים את החדשות ,זה חשוך! זה שם ,נכון ...החשכה? דומה שאין זו כלל פלנטה מוארת.
דומה שנולדתם ,ושחייתם את חייכם עד לזמן הזה ,באקלים נוח ,אבל עכשיו הפלנטה שינתה מסלול.
אתם יושבים שם ומחזיקים באורכם במקום חשוך מאוד.
מה קורה? האם זו לא אמורה להיות אנרגיה חדשה? ובכן ,הרשו לנו לומר לכם שהדברים הללו
אמיתיים .נעשה חשוך .העצים גוססים ...העצים של ההגיון המתורבת ...עצי השלום ...העצים של
חשיבת האנרגיה הישנה .שירת הציפורים גם היא נפסקה ,ושקט לא נוח השתרר ,נכון? אתם חרדים,
נכון? אתם נמצאים בחורף רוחני ,והוא הראשון על כדור הארץ!
מה מתרחש? אנו נאמר לכם :זה מה שקורה כשכדור הארץ מחליט לשנות ממדיות .אמרנו לכם בשנת
 ,2000במקום דומה למקום הזה ,בישראל ,בירושלים ,שהפוטנציאל לכך הוא אמיתי .אמרנו לכם
שהמקדש יבנה מחדש ,וזו מטפורה לתודעה של הפלנטה .אמרנו לכם שהוא יבנה בפעם השלישית ,אך
שהפעם יהיה עליכם לנקות את היסודות תחילה .זה מה שאתם עושים ,וזה מכונה חורף רוחני.
בכל מקום אליו אתם מביטים ,הדברים לא נראים הגיוניים ,נכון? האם אתם מרגישים בניתוק? חשבו
על זה :ניתוק מדברים רוחניים לא היה כה נדיר בכתבים הרוחניים .זה מתרחש בדרך כלל ממש לפני
בוא שינוי .אנשים שמבצעים שינויים גדולים מרגישים בסוג זה של ניתוק ,גם כן .לכו קראו על זה.
אפילו במצבים הנוכחיים ,יש כמה מכם שנעו מרמה אחת לשניה רק כדי להרגיש ניתוק מוחלט עד
אשר אתם נלקחים אל תוך תודעה אחרת .אבל יש צורך בניתוק כדי שתפיסה ממדית חדשה תוכל
להתרחש .לפעמים זה מפחיד ,אם לא ציפיתם לזה.
זה מה שמתרחש על כדור הארץ .הרשו לנו לתת לכם דוגמאות לדברים שנראים לא הגיוניים .זה עשוי
לעזור לכם לראות את התמונה הגדולה יותר ולספק עדות לדברים שאנו מדברים עליהם .בואו נתחיל
בעניין הגדול .בואו ניקח אתכם עכשיו למקום חשוב ויקר .הוא מכונה "הר הבית" .כל ארבע הדתות
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הגדולות של הפלנטה חולקות אותו .הוא מקודש לכולן .ישוע עצמו הלך שם ,וכך גם אברהם כאשר
כמעט והעלה לקורבן את בנו היחיד] .יש שתי גרסאות לכך ,הגרסה הנוצרית והגרסה המוסלמית[.
הדבר הופך אותו לקדוש עבור כל הנוצרים והיהודים שעל כדור הארץ .כמו כן ,נאמר שמוחמד אף הוא
הופיע שם לאחר שהתעלה ]היכן שנמצאת כיפת הזהב של המקדש היום[ ,והפך אותו למקום יקר
וקדוש עבור מיליארד אנשים נוספים על הפלנטה .אולם הוא באמצעו של אזור לא-יציב ביותר של
כדור הארץ ....ישראל.
האם אתם יכולים לדמיין אתגר שכזה? ומעורבבים עם כל הדתות השונות הללו ש"צועדות על קליפות
ביצים דתיות" ,אם ניתן להתבטא כך ,הם הפלשתינאים שמחפשים עדיין מדינה משלהם .רבים ,מדור
שמרוחק מאוד מהממשיות של כל זה ,מאמינים שהם צריכים להשיב לעצמם אדמה שנלקחה מהם.
אחרים אינם מסכימים .רבים סבורים שיש לפעול על פי "חוקי האדם" ואחרים פועלים על פי מה
שהם מרגישים שהם "חוקי האלוהים" .והויכוח סוער ,כפי שהיה במשך  50שנים.
כעת אנו רוצים שתשבו במקום הזה לרגע ותחושו בחרדה ובאנרגיה הרגישה ובפוטנציאל
להתפוצצות .כיוון שזה היה הניצוץ שאמור היה לברוא את הארמגדון בערך במסגרת הזמן שלכם של
 1998ועד  .2001אינכם מאמינים לנו? נבואה זו נכתבה במקומות רבים במשך מאות שנים על ידי
כוהנים רבים .אין זה משהו שקריון אמר לכם .זה פוטנציאל חזק שהיה לכם במשך זמן ארוך מאוד,
ורבות מהדתות שלכם דיברו עליו והזהירו אתכם מפני קץ הזמנים שיבוא עמו.
אבל זה לא קרה ,נכון? כיוון שלאחר ההתכנסות ההרמונית של  ,1987שנחגגה אחר כך על ידי ה11:11-
בשנת  ,1992הדברים החלו משתנים על הפלנטה .במהירות רבה מאוד ,לאחר  ,1987המבנה
הגיאופוליטי התמוטט סביב כמה מהממשלות שהיו אמורות למלא תפקיד ראשי בנבואת הארמגדון.
חזרו אחורה והביטו בסנכרון הקשור לאותו אירוע בשנת  .1987כעת ,העמידו פנים לרגע שאתם
נמצאים עדיין בישראל בהר הבית שבעיר העתיקה ,ואז הרחיבו את שדה הראיה וההבנה שלכם כך
שיכלול את כל המזרח התיכון .אנו רוצים שתביטו סביב לרגע ושתרגישו בחוסר שביעות הרצון
שרותחת ומבעבעת שם במשך יותר מחצי מאה .הוא התמלא במוגלה שהפכה לשנאה המשפיעה על
כולכם בזמן הזה .זהו מרכז הסיבה לטרור הכלל-עולמי שלכם .הוא יוצר את הקוטביות שעל הפלנטה
בזמן הזה ,שכה רבים חווים.
הוא קיטב אח כנגד אח .היהודים ותומכי היהודים ניצבים בצד אחד ,והאיסלאם והתרבויות שלהם
בצד האחר .והליבה של האתגר היא בישראל! זה היה אמור להיות הטריגר לארמגדון שלכם ,אבל
משהו קרה במקום זאת .הוא הפך לטריגר של החורף הרוחני שלכם – זמן על כדור הארץ שדיברנו
עליו :שינוי גדול בציוויליזציה ,זמן שבו לא ניתן יהיה עוד לשבת על הגדר בכל הקשור לעמדה שלכם,
זמן שבו הלמוריאנים ישובו ,זמן שבו המגדלורים יבנו לקראת הסערה המתקרבת ,זמן שבו האנושות
תחליט האם להמשיך או לא.
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אז הנה השאלה ההגיונית ,בני אדם יקרים :בזמן ובעידן זה עם כל שיש לכם למולכם ,ועם כל
החשיבה המודרנית וכל המנהיגות והחכמה העתיקה שעל הפלנטה ,הראו לנו את תכנית השלום!
במקום הזה שבו כולם יודעים שהפיצוץ מבעבע ,היכן הפתרון? אין כל פתרון .אין כל תכנית .ואם
אתם חושבים על זה ,זה פשוט לא נשמע הגיוני ,נכון? איך ייתכן שכולם יכולים לראות את הבעיה,
אבל לאף ארגון על כדור הארץ אין פתרון? היכן האנשים החכמים? היכן עושי השלום?
הסיבה היא שאתם נמצאים בחורף שבו אף אחד לא מסוגל לחשוב מה לעשות ,כיוון שהם מעולם לא
ראו דבר כגון זה .יש שיצעקו" :לכו אל המקור ופתרו את זה!" נכון שזה נשמע הגיוני? נכון שזה נשמע
סביר? אבל אתם מבינים ,עצי ההגיון משילים את עליהם .אתם נמצאים בחורף רוחני שבו הדברים
אינם הגיוניים .אין תכנית שלום לעצם העניין שממשיך לתדלק את אש השנאה ,לברוא את המלחמות,
ולהנציח את הטרור שבלב האנרגיה הישנה כנגד האנרגיה החדשה שעל הפלנטה שלכם.
כעת ,ישנם אלה שאומרים" :ובכן ,עומדת להיות תכנית .יש לנו תקוות גדולות עבור שינוי המנהיגות
שעל כדור הארץ .אנחנו עובדים על זה ,קריון .זה יתרחש במערכת הבחירות הזאת שעומדת להיות
בארצות הברית .תקום מנהיגות חדשה ,ויהיו חיים חדשים ,ואז תהיה לנו תכנית שלום אמיתית" .יש
לנו חדשות רעות עבורכם .הבחירות שלכם באמריקה לא ישנו כלום.
נתנו לכם מידע בשנת  2000שיעברו שמונה שנים ,עד שנת  2008לפני שתראו את פוטנציאל בניית בית
המקדש מחדש .יש עוד ארבע שנים עד אז ,מגדלורים ,לכן חזקו את היסודות והשאירו את האור
דולק" .אז ,קריון ,זה אומר שלא יהיה כל שינוי במנהיגות של ארצות הברית?" לא אמרנו את זה .זה
לא משנה מי יזכה בבחירות .עדיין יש לכם בחירה חופשית ,אך ראו ממה עליכם לבחור .המנהיגות של
שתי הברירות היא מנהיגות של אנרגיה ישנה .הם קורצו מאותו חומר .הבינו שזה הולם לתכנית
הגדולה יותר שקו-הזמן שלכם יישאר בנתיב הזה .שוב ,אל תתייאשו .במקום זה ,שלחו אור למנהיג
שלכם ,ואין זה משנה מי יהיה.
אתם לא תראו נסים למשך זמן מה .גם את תכניות השלום לא תראו עדיין .אולי ידברו עליהן ,אבל לא
תהיה כוונה טהורה מאף צד .האם זה הגיוני בעיניכם שישראל ופלשתינה יבחרו את שני המנהיגים
שיש להם עכשיו? האם חשבתם מעודכם על הסנכרון הזה :הנה שני מנהיגים בנקודה החמה של כדור
הארץ ,שמה שמתרחש בה מצית מלחמות ,ושני העמים בחרו שני גברים מהאנרגיה הישנה שמנסים
להרוג זה את זה כבר  25שנים! האם זה נשמע לכם הגיוני? עושי השלום?
כל שלמולכם רק ישמש כדי להנציח את החורף הרוחני ,שבזמן הזה הולם שימשך .הרשו לנו לשאול
אתכם שאלה אחרת :אולי לא שמתם לב ,היכן הגיבורים שלכם? אין אף גיבור .אין אף גיבור באופק.
האם אתם יכולים לזכור זמן שכזה ,שבו לא היו כל נקודות תקווה זוהרות? אין אף "גיבור שלום"
פוליטי או רוחני באופק" .אבל תמיד היה" ,אתם עשויים לומר .אבל לא בחורף רוחני.
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כעת ברור שאנו מדברים מטפורית ,אבל כמה מכם מתחילים לקלוט .אולי מה שאנחנו אומרים לכם
מתחיל להישמע הגיוני ,ואתם מבינים עכשיו מדוע אתם קוראים זאת .הקשיבו :כאשר מחשיך ואתם
נכנסים לחורף רוחני ,יש קבוצה שלמה מכם שהוצבה כאן שנקראת "המגדלורים" שתמנע מספינת
האנושות להתרסק על הסלעים .והם הקוראים והמאזינים ורבים רבים נוספים שמתעוררים.
קוראים ,האם אתם קולטים את זה? ישנם עשרות אלפים כמוכם שקוראים את זה עכשיו .לכן אתם
כאן .לכן אתם קיימים ,להחזיק את האור הזה בעת החורף הרוחני .זה לא ישתפר בזמן הקרוב .אבל
אל תתייאשו .החזיקו באור .לכן באתם ,ולכן אתם חיים על הפלנטה עכשיו .הרשו לנו לומר זאת שוב
ושוב ושוב :לעולם לא תמצאו מגדלור שבנוי במקום בטוח ,נכון? הסערה מגיעה ,ואז אתם מדליקים
את אורכם .אתם כאן כדי להחזיק את האנרגיה על הפלנטה באיזון ,כדי שתוכלו לעבור את הניתוק
ולהניח לו להתקיים לתקופת זמן הולמת.
בתרבות הנוצרית ,מסופר הסיפור על מאסטר האהבה ,ישוע היהודי ,שנצלב .זה סיפור שמסופר שוב
ושוב על ידי כמה מקורות .הוא היה בתהליך שהוא חשב שהוא תהליך המוות .זו משמעות הצליבה.
הוא היה מוכן לשנות את הממדיות ולעבור לרמה הבאה ,תהיה המשמעות שלה עבורו אשר תהיה,
ובכלל זה פוטנציאל אמיתי מאוד להתעלות .אבל מקום שהמאסטר הזה ימתין בשלווה לצפוי לו ,דווח
שהוא זעק אל השמים ואמר" :אלי ,למה עזבתני?" הנה הוא ...אדם שיש שמכנים אותו "בן האלוהים,
האלוהות המוחלטת בגוף אנוש" ,זועק בתסכול .מדוע? כיוון שהוא חש קטיעה מוחלטת של כל
מערכת היחסים ,בניתוק מוחלט .הוא זעק" :לאן נעלמת? מה קרה? מדוע עזבתני?" ה"שפה השלישית"
של החיבור הקבוע לרוח עזבה לפתע ,ועורק החיים הרוחני שלו נעלם ...ואפילו "המשיח" היה
מבולבל .זה שכיח בשינויים ממדיים ורוחניים ,ואתם חווים את התרחשותו של שינוי שכזה בזמן הזה
על כדור הארץ .זה מכונה חורף רוחני .זהו "הלילה האפל של הנשמה" של הפלנטה ,וזו הפעם
הראשונה שמישהו מכם רואה זאת ,אבל כולכם באתם לכאן בידיעה שזה עשוי להתרחש.
מגדלורים ,אולי אתם מתחילים להבין מדוע אתם קיימים על הפלנטה הזאת? הקשיבו :יש חדשות
טובות! יש גיבורים .העצים לא מתים ,הציפורים לא הפסיקו לשיר .יש צעירים שיושבים כאן שאין
להם מושג מה הם יראו בתקופת חייהם ,אבל הפוטנציאל הוא שהם יראו חדשות טובות! רבים מכם
יראו אותן ,גם כן ,אבל אתם תהיו מבוגרים בכמה שנים.
מה אתם יכולים לעשות עכשיו – הפעלת הרובד השמיני של הדנ"א
אנו עומדים לומר לכם מה קורה :יש פוטנציאל ללחן חדש שיושר על הפלנטה הזאת על ידי ציפורים
שמעולם לא ראיתם בעבר ]עוד מטפורה[ ,והוא יושר אם תפעילו רבדים מסוימים של הדנ"א שלכם
שהופכים בין-ממדיים .הלחן החדש הוא התודעה של "הילדים החדשים של הפלנטה" ,כפי שאתם
מכנים אותם .יש שמכנים אותם "ילדי אינדיגו"; יש שמכנים אותם "ילדי קריסטל" .הכינוי "קריסטל"
בא להדגיש את רשת הקריסטל שמשוכתבת כעת .שכתוב זה הוא פשוטו כמשמעו שכתוב ההיסטוריה
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של כדור הארץ .אנו יודעים שאינכם יכולים להבין זאת .איך אפשר לשכתב היסטוריה? אולם אנו
אומרים לכם שוב :לא מדובר בשינוי העובדות; במקום זאת ,מדובר בשינוי התודעה של האנושות
כאשר ההיסטוריה התרחשה בממד הרביעי .חשבו :אם העובדות יצרו שנאה וסכסוך ,שכתוב לא ישנה
את ההיסטוריה הממשית ,אך במקום זאת ,שכתוב של התגובות להיסטוריה של האנושות ישנה את
כל התרשים של הקוטביות הקיימת שלכם ואת התחושות העכשוויות שלכם בנוגע לעבר ומה לעשות
בשלב הבא .זה קשור ישירות למה שאנו עומדים לומר לכם עכשיו.
אנו עומדים לתת לכם מונח יהודי בעברית" :רוכב בערבות" .זהו שמו של הרובד הבין-ממדי השמיני
של הדנ"א ,והמשמעות שלו היא "רוכבי האור" .כעת ברצף המספרים הזה שאנו נותנים עבור רובדי
הדנ"א הללו ,אנו אומרים שוב שהם אינם באמת רשומים ברשימה ,אלא במעגל .רובד זה יכול להיות
בקלות מספר אחד כמו מספר שמונה ,אבל למען התנאים שלנו כאן ,בהסבר הזה ,אנו מכנה אותו
מספר שמונה בסדרה של  .12אולם יש גם אנרגיות במספרים .לכן ,כיוון שאנו חייבים לתת לכם מידע
בליניאריות ,שימו לב לאנרגיה של המספרים שבחרנו עבור השמות.
אמרנו לכם לפני זמן מה שאתם נמצאים "ברשותיות של השמונה" .אמרנו שזו רשותיות של אחריות.
קוראים ומאזינים ,הפעלה זו היא באמת הפעלה חשובה .אתם מיטב האנושות ,למוריאנים ,לכן
חזרתם .לכן חזרתם שוב ואולי אפילו שוב .ככלות הכל ,מדוע לעצור את המחזור בדיוק כשהוא
מתחיל להניב תוצאות?
החורף הגיע .הביטו סביב .האם אתם רואים תקווה כלשהי? התשובה היא לא .כל הסובב את בריאת
השלום או היציבות נדחה או פשוט אינו מתרחש כלל .אל תתייאשו! )זה דבר-מה שאמרנו בעבר
ונמשיך לומר (.אתם אומנתם כדי להחזיק באור .לכן עברתם את הדברים הרבים שעברתם ,כדי שבכל
תקופת חיים תהיה לכם מעט יותר חכמה ,כך שכאשר הפוטנציאל הזה יתגשם ,אתם תדעו מה
לעשות .יש תכלית לכל הדברים הללו ,ואין זה מסתורין גדול .החיים שלכם הם השיא של ביטויים
רבים )תקופות חיים( על כדור הארץ ,והם כולם נבנים אנרגטית על גבי עצמם כדי להגיע למיקוד,
שהוא החורף הרוחני הזה.
אנו ניתן לכם שם נוסף לרובד השמיני הזה ,והוא יהיה בלמוריאנית :אקי יאווי פראקטואה ] Akee
 .[Yawee Fractuaמשמעות המונח הלמוריאני היא "תיעוד המאסטר" .בזמנים למוריאנים ,הוא היה
ידוע גם בשם "התיעוד של המאסטרים".
אנו רוצים לדבר על הרובד השמיני ועל מהותו .הרובד הזה הוא התיעוד האקאשי האינדיבידואלי של
הישות האלוהית שלכם .רבים מכם מודעים לכך שיש היכל אלוהי של רשומות על הפלנטה עליו
דיברנו במשך שנים רבות .מקום זה מתעד את בואן והליכתן של כל הישויות המכונות בני אנוש על
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כדור הארץ .זה מקום שאף אחד מכם לא רואה לעולם ,לבד מהזמן שבו אתם באים והולכים .קראו לו
"דוח של איזון אנושי על הפלנטה" אם תרצו .הוא מכונה "הרשומות האקאשיות".
כעת ,אם הייתם מסוגלים לבקר במקום הזה ,הייתם מגלים שהזיכרון של מי שהייתם על הפלנטה
מאוחסן בצורה קריסטלית ...כולו .ברגע זה ,בחדר הזה המונה יותר ממאתיים אנשים ,אין ולו ישות
חדשה אחת .אין כאן ולו אדם אחד שחווה את כדור הארץ זו הפעם הראשונה! נאמר לכם זאת :זה
בלתי רגיל ,למוריאנים – נשמות עתיקות כל אחת ואחת – אל תטעו .אין זה מקרה שהתייצבתם
והתכנסתם באיחוד מחודש זה כדי לשמוע על החורף שתכננתם.
הרובד השמיני נכון להפעלה ,ואנו עומדים לספר לכם עליו .הרובד השמיני הוא התיעוד האקאשי
הקריסטלי האישי שלכם .רובד שמונה שבדנ"א הבין-ממדי שלכם מכיל את התיעוד המלא של כל
תקופת חיים שהייתה לכם אי פעם על הפלנטה וכל שחוויתם .עד לנקודה זו ,בעת שהייתכם בממד
הרביעי ,הרובד הזה לא היה כה חשוב מעבר לאנרגיות הברורות שהוא סיפק לחוזים ולתכונות
הקרמתיות שלכם .הוא צף לו כביכול; הוא לא היה חשוב; הוא היה טוב לעבודה על גלגולים קודמים,
ותו לא.
הוא גם נתן לכם כמה בעתים ,אם שמתם לב לכך! כמה מכם נולדו עם פחדים לא-רגילים הקשורים
לדברים שאין להם קשר להתנסות החיים הנוכחית שלכם .זה מקום בטוח לדבר על הדברים הללו...
באמת .כעת הפוטנציאל הוא שהכל יתחיל להיות הגיוני ,ואתם יכולים להבין את כל הדברים הללו.
ממה אתם מפחדים? האם אתם מפחדים מהאור? אולי ישנם כאן אלה שאינם רוצים לבצע שלב
הפעלה זה .הם עשויים לומר" :אני רוצה שהדיון הזה יסתיים במהרה; בואו נפסיק לדבר על זה וזהו".
עשיתם את זה בעבר ,נכון?
מה יקרה עם תצעדו את הצעד הזה? מה יתרחש? לכמה יש עדיין את "זרע הפחד מפני ההארה" .יש
כאן אנשים שנדרו נדרי פרישות ושנישאו לאלוהים .לפתע ,אתם הופכים בין-ממדיים ,הרובד השמיני
מתחיל לרטוט ואתם מתעוררים בשלוש לפנות בוקר .יש כאן אנשים שיודעים על מה אנחנו מדברים
כיוון שכאשר אתם מתעוררים בזמן הזה ,החדר שלכם מלא בישויות! ]צחוק[ זה מעצבן ,בלשון
המעטה.
כעת ,לא כולכם חווים זאת )מתעוררים לעתים קרובות( ,אבל מספיק כן חווים זאת ולכן אתם יודעים
עכשיו מה מתרחש כשזה קורה .הרובד השמיני מתעורר .אינכם יכולים לעבור שינוי בין-ממדי מבלי
שהתיעוד האקאשי הפרטי שלכם יתעורר! כל שהיה אתם אי פעם מתחיל לרטוט .אתם תזכרו בכל
פעם בעבר שבה נדרתם נדר בפני האלוהים .בערך בשלוש לפנות בוקר התיעוד האקאשי יעיר אתכם,
יתקע בכם מרפק ויאמר" :לא יכולתי שלא להבחין שאתם נשואים .מה קרה לאותו נדר?" ]צחוק[
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עוד חלקים ופיסות מן העבר שלכם יעירו אתכם בזמנים שונים ויאמרו" :זוכרים שעשינו דבר זה או
אחר? טוב ,אם כך עדיף שלא נלך לאותה פגישה רוחנית ,כיוון שהיא עשויה להתחיל בהשתלשלות של
עניינים שמחוץ לשליטתכם ,ובסוף אתם שוב תשלמו את המחיר" .זוכרים ,אתם לא יכולים שלא
לדעת דברים! זוכרים את הפעם האחרונה שנעניתם לתשוקות רוחניות מסוימות ,ובסופו של דבר
העלו אתכם על המוקד בגללן? אינכם רוצים שזה יקרה שוב ,נכון? לא ,ברור שלא .זיכרונות הם לנצח
בכל הרמות.
תכונה אנושית של נשמה עתיקה היא שיש לה תקופות חיים רבות מאוד ,ורבות מהן מעמיקות
וחכמות .בייחוד עם היא מרחיקה לכת כל הדרך חזרה ללמוריה .למוריאנים הם הגזע העיקרי של
הפלנטה .הם היו שם כאשר הפליאדות הופיעו והעניקו לאנושות את זרע הביולוגיה שכלל ממד נוסף,
האם ידעתם זאת? האם חלמתם פעם שאתם גבוהים מאוד? זו תכונה למוריאנית ברורה .נדבר על כך
עוד בפעם אחרת.
אבל ברצוננו לומר לכם שיש התעוררות של הרובד השמיני .התיעוד האקאשי פתוח לפניכם ,והוא
מייצג תקופות חיים שמונות לעתים מאות ,אם לא יותר .אלה הן תקופות חיים שהיו לכם על הפלנטה
הזאת ,רבות מהן עוצמתיות ,שכולן מתאחדות יחד והופכות למטרד עבורכם ,כיוון שכולן רוצות לדעת
מה קורה! כאשר אתם קרבים לבין-ממדיות ,תודעה אקאשית מתעוררת זו תתרחש ברמה מסוימת.
לכן אנו נותנים לכם הוראות לגבי מה שמתרחש.
הגיע הזמן שתשליכו את רעיון החיים הקודמים ,או לכל הפחות את מה שחשבתם שהן אנרגיות של
התנסויות חיים קודמים .כאשר אתם הופכים בין-ממדיים ,אין עוד זמן ליניארי ,והזמן והמרחק אינם
רלוונטיים .באנרגיה החדשה הזאת של כדור הארץ ,כל מי שהייתם בחיים הקודמים נמצא יחד בהווה,
מייצג אנרגיה אחת בתקופת החיים הזאת .זוהי תקופת החיים הנוכחית .לכן ,אינכם יכולים אפילו
לומר את המילים "תקופות חיים קודמות" .החיים הנוכחיים שלכם הם בעלי תכונות של כל שאי פעם
היה ,והפוטנציאלים של כל שאי פעם יכול להיות .ברוכים הבאים למה שהרגישו המאסטרים! כיוון
שזה בדיוק מה שקדם להפעלת הדנ"א שהייתה להם.
כעת ,מה תעשו עם כל אנרגיות העבר המתעוררות הללו שיושבות שם מתופפות ברגליהן בגלל
ממדיות שלא במקומה? הדבר מייצג את כל ההיסטוריה שהייתה לכם ואת כל שחוויתם על הפלנטה.
לכן אנו נותנים לכם הוראות אלה לפני שאנו מסיימים :הגיע הזמן לאחד את כל האנרגיות הללו יחד
ולדבר אליהן בקול רם .מצאו מקום וזמן שבו אין אף אחד בסביבתכם ,כיוון שאנו מבטיחים לכם שהם
לא יבינו מה אתם עושים! כזו היא הבין-ממדיות.
דברו אליהן בקול רם ואמרו" :לזה חיכינו! זה מייצג את כל תקופות החיים שחיינו אי פעם ,ששיאן
בתקופת החיים שיש לנו עכשיו .המטרה להימצאותנו כאן באמת מתגשמת .כולנו יחד מתעוררים
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לישות אחת .אתן התמיכה שלי; אתן הצוות שלי .עכשיו ,תעמדו בשורה מאחורי ותדחפו! אנו זקוקים
שכולכן תהיינה מאוחדות באנרגיה החדשה הזאת שמאפשרת דבר שכזה".
קחו מכולן את החכמה ,את הידע ,את ההתנסות שהן נתנו לכם בביטויים אחרים על הפלנטה .זכרו גם
שהן כולן אתם! ראו זאת כחכמת העידנים ...ספר היסטוריה משמעותי שלמעשה חייתם ברצף .אחר
כך יידעו את כל מי שאתם שיש שבועה חדשה על הפלנטה הזאת שמבטלת את כל האחרות .אז
הישבעו שבועה חדשה :בראו שבועה שמספרת על הנפלאות שלכם והאלוהות שלכם ומדוע אתם כאן.
לדוגמה" :אני נשבעת לקחת את האנרגיות של כל העבר שמשוכתב על הפלנטה הזאת ולמשוך אותן
אל מרכז תשוקתי .אני מבטיחה להינשא לעצמי באופן מלא כל-כך עד שאחוש בנוח עם ישותי שלי
כפי שאני מרגישה בנוח עם אלוהים .כעת ניצבות מאחורי אלפי התנסויות של גלגולים קודמים
שתומכות בי .יש לי את חכמת העידנים אותה אני יכולה ליישם בעת שאני שולחת את אורי למקומות
חשוכים .לפיכך אני נשבעת לתפוס את מקומי באנרגיה החדשה ולהשתמש בכל התכונות של כל אחת
מתקופות החיים שלי אותן אחסנתי בקפידה ברובד השמיני!" אז עשו את זה.
שלחו את אורכם ברגע זה בשעה שאתם יושבים ,קוראים ומאזינים :שלחו אותו אל הסודנים .הגיע
הזמן להפסיק את התנהגות האנרגיה הישנה במקום זה .הם זקוקים לאור שלכם! כאשר החשכה של
המצב תתגלה באמת ,האנושות תפעל!
שלחו את אורכם ,קוראים ומאזינים ,לפלשתינה ותנו להם תקווה למה שאנו רואים שהיא מדינה
שלווה המנוהלת בחכמה על ידי אלה שיש להם מטרה אמיתית ,ולא רק רוח נקמנית .ראו אותם
מבקשים לברוא שלום עם שכן שהיה אויבם במשך חצי מאה .ראו נסים בעתיד שלהם ,חיוכים על פני
ילדיהם ...בעשור הנוכחי!
ישראלים ,אל תאבדו את התקווה ,כיוון שאור נשלח אליכם – אין זה משנה באיזו שפה אתם מדברים,
אין זה משנה מאיזו תרבות אתם .באזור קטן אך כה משמעותי ,ששמו ישראל ,יכול להיות שלום עם
שכניך .נטשו את אנרגיות העבר ושימו לב לאפשרויות חדשות .סמכו על האנשים הצעירים בכל
הקשור לעתיד .יש זרעים של שלום שם ללא קשר לחורף הרוחני שאתם עדים לו.
עובדי אור ,שלחו את אורכם אל יבשת אפריקה .ראו את אלה שיכולים לעשות משהו בדרום בוראים
אפשרויות לכלל שמעולם לא נחשבו כמציאות ...מערכת בריאות שעשויה לרפא יבשת שלמה! חלום?
אנו אומרים לכם זאת :לא היינו מבקשים מכם לשלוח את אורכם למטרה זו אלמלא פוטנציאל זה
נכתב ,פשוטו כמשמעו ,כפוטנציאל חזק בעתיד שלכם!
לבסוף ,אנו אומרים לכם זאת .בשמים ברגע זה ,מושר שיר – שיר היסטורי וחסר-זמן – והוא מדבר
על מקום יפהפה בעבר ששמו כדור הארץ .הוא מדבר על ישויות שעשו משהו מדהים בעצמן ,על כוכב
הבחירה החופשית היחיד – היחיד שיש לו את הכוח לבחור ממד גבוה יותר .הן הביאו על עצמם את
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"ירושלים החדשה" ...שלום לפלנטה מפולגת .זה סיפור שישמע בהיסטוריה של היקום וירשם על
קירות של המקומות האלוהיים ביותר הקיימים .ישויות יפגשו בכם בכל רחבי היקום ,והם יראו על פי
הצבעים שלכם שאתם השתתפתם בכך .זה הפוטנציאל של מה שאתם בוראים עכשיו .בהיבטים
מסוימים ,הלחן כבר מושר ,כיוון אתם כבר בדרככם להגשים משימה עבורה הגיעו רבים מכם .זו
הסיבה להימצאותכם כאן ,מגדלורים .אתם האור שבחשכת חורף רוחני זה .אפשר שתהיו האור היחיד
עד אשר יגיע האביב! אתם קיימים עבור סערה זו.
ולכן אנו למרגלותיכם ,חוגגים את הישויות האנושיות המכונות על ידכם "רגילות" ,כיוון שבממד
הרביעי פשוט אינכם יודעים משהו אחר .כמה מכם מתחילים להכיר בכך ,מתעוררים ורואים שכך הוא.
לאחר החורף יגיע האביב .וכאשר תשמעו את הציפורים ותבינו שהעצים אינם מתים והמדינות
יתחילו ללבלב עם מנהיגות חכמה ,אתם תראו ששלום על פני האדמה הוא אכן אפשרי .אה ,תמיד
יהיו סכסוכים .תמיד תהיה אי שביעות רצון .תמיד יהיו אלה שיהיו להם רעיונות ודעות שונים ,אבל
כל זה יכול להתקיים על פלנטה שלווה.
זה הפוטנציאל שתמיד ראינו .אלה הם זמני הקץ עליהם דיברנו לפני  15שנים ,ואתם נמצאים בדיוק
במקום אליו אתם שייכים ,מחזיקים הכל יחד!
וכך הוא.
קריון
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החורף של הבלבול
אוגוסט 2004
קריון באמצעות לי קרול
מתוך המגזין In the Spirit
מאנגלית :סמדר ברגמן
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .אני פונה לאלה שאוהבים את כדור הארץ ,ולאותם
אנשים שאלה שאוהבים את כדור הארץ נגעו בחייהם .אני מדבר אל אלה שרואים אל העתיד בחיזיון
שמרחיק לכת אל מעבר "לעונות האנרגיה" השוררות כעת .מעולם לא הייתה תמונה ברורה יותר של
המים הבוציים בהם אתם קיימים! בהחלט ,זה נשמע כמו בדיחה ,אבל זו אינה בדיחה .זה תיאור
אמיתי של הפלנטה באי-סדר ובבלבול מוחלטים ,אך שלמתכננים ברור מאוד מה הם עושים.
רבים שאלו" :מה קורה?" או "מה עומד לקרות?" שאלה זו עולה במוחם ובלבם של יותר אנשים מאי
פעם .אתם מרגישים בזה? דבר-מה מתרחש ברמה התאית שלכם שגורם לכם לאי-נוחות.
הביטו בפלנטה לרגע וחשבו על כמה דברים .לפני חמש-עשרה שנים נתנו לכם מידע על העתיד
הפוטנציאלי שלכם על הפלנטה .אמרנו לכם שבשנת  1987אתם שיניתם את הדברים! לא היה זה
שינוי אנרגטי פתאומי ,אלא שינוי שהתבשל במשך זמן רב .אך כאשר המדידה של "ההתכנסות
ההרמונית" התבצעה ,הדברים נכנסו להילוך גבוה ,כיוון שהיה ברור שאתם ערכתם את ההסכם .אז
מאוחר יותר בשנת  1992אתם "חתמתם עליו" ) .(11:11זו הייתה כמעט התחייבות בין-ממדית של
האנושות ,בהווה ,בעבר ,בעתיד .כל אותם גלגולים קודמים ששוכנים בתוככם ,ידעו זאת ...הילדים
הפוטנציאלים שיגיעו בעוד שנים ידעו זאת ,והאנרגיה של הפלנטה ידעה זאת .הרשת המגנטית החלה
לנוע ולהשתנות כדי לקדם את הדנ"א שלכם .בתהליך זה ,התעוררה אנרגיה ישנה על הפלנטה והזהירה
שיתרחש קרב .הרשת הקריסטלית החלה לרטוט במהירות גבוהה יותר ,ואפילו הלווייתנים
שבאוקיינוסים ידעו מה עשיתם.
דיברנו על שינוי האנרגיה ,על הפעלת הדנ"א ,ועל הפוטנציאל של "ירושלים חדשה" שמשמעותו,
שלום על פני האדמה .נשמע כאילו הדברים החלו לזוז ולהשתנות ,ושהחיים שלכם ימשכו זמן רב
יותר ,והשלום על פני האדמה יהיה משהו שתוכלו "לראות מעבר לפינה" .במשך זמן מה )עד שנת
 ,(2000זה היה החזון .אז התחיל להחשיך .העלים של עצי התקווה החלו נושרים .אור השמש החמים
של ההזנה והשמחה החל מתפוגג .מאות שנים של אנרגיה ישנה התפרצו בשנאה ובעימות .דחפי
הישרדות החלו יוצרים אויבים .חלה התעלמות מנאמנויות פוליטיות בנות שנים רבות והחלה מלחמה,
הן אמיתית והן אנרגטית .אז הבלתי-נתפס ...ה"חיבור לאלוהים" הממשי החל להשתנות .רבים חשו
בכך .רבים הגיבו .יש שמתו בתגובה .יש שנטשו את אמונתם .האישיות האמיתית של רבים התגלתה,
והבגידות היו רבות .המחשבות והדרכים העיקריות האמיתיות של בני האדם עמדו למבחן.
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ואז היו מגדלורים...
עובדי אור רבים התעוררו לפני כעשר שנים .הם ראו את הקרב המתקרב ותבעו לעצמם את מקומם.
הם ראו את הסערה מתקרבת וחייכו ואמרו" :תודה לך אלוהים על שאתה מביא את קץ הזמנים ,את
קץ הזמנים הישנים" .הם הציתו את אורם והחלו בתהליך של תזוזה ושינוי .הם סיכנו את עצם קיומם
כדי להביא את אורם למקום בו היה דרוש יותר מכל ,והם צעקו אל חורף הבלבול המתקרב" ...בוא
נראה אותך! אני מוכן ,כיוון שלשם כך באתי" .הם דיברו בשפות רבות והיו מתרבויות רבות .כאשר
רבים החלו לבנות גדרות סביב עצמם ,הם בנו שערים .הם התריסו כנגד כל הסימנים שסביבם ונשארו
שלווים .כיוון שלשם כך הם באו ,והאורות שלהם החלו לזהור .הם ידעו על העונות .כולכם נמצאים
עכשיו באמצעו של שינוי גדול עליו דיברנו .אתם רואים את הקרב שבין האנרגיה החדשה לאנרגיה
הישנה ואת החורף הארוך והחשוך מתחיל .מה אתם עושים בקשר לכך? האם קיבלתם את המסרים
של העשור האחרון? האם אתם שמחים שהדברים מתחילים לזוז או האם אתם מפחדים?
באמצע כל התוהו ובהו הזה ,ונוס ביצעה את המעבר שלה ,שלחה סימן לפלנטה שהארגונים
המבוססים על האנרגיה הגברית לא יוכלו להתקיים .האם הבנתם שזה עתה קיבלתם תגבורת בקרב
על האיזון של הפלנטה?  ...או האם ישבתם בפינה תוהים אם תשרדו את זה?
רבים מכם חיים באזורים על כדור הארץ הסובלים מחורף קשה .לעולם אינכם מתרגלים אליהם ,אבל
אתם מתכוננים .כשאתם גדלים ,בתוך כמה שנים ספורות אתם מבינים את משמעות עונות השנה .לכן
אתם מתכוננים וחיים את מחזור החיים .אולם ,מה אם מעולם לא ראיתם חורף בעבר? האם אתם
יכולים לדמיין את הפחד שלכם כאשר אור השמש עוזב והעצים דומה שמתים? האם אור השמש
יחזור? מה קורה?
זהו החורף הרוחני עליו דיברנו .האירוניה היא שעונות הקיץ שלכם יהיו הגרועות ביותר ,כיוון שזה
הזמן הטוב ביותר להילחם ...כאשר החורף אינו מהווה הסחת דעת .לכן אנו שואלים שוב" :מה אתם
עושים?" האם אתם רואים את החורף ופוחדים מפניו? האם אתם רואים את הסערה קרבה
ומתייאשים? האם אתם תוהים ללא הרף אם תשרדו ,או אם כדור הארץ יחרב?
מבורך הוא האדם שיכול לחייך למול החשכה הקרבה ולראותה כפי שהיא .כיוון שיהיה זמן שבו
השמש תשוב והצמיחה תחזור .הקושי יהפוך לחמימות ומה שנראה כמת יתגלה כישן שנת חורף.
הגיבורים שלבואם אתם מצפים גדלים עכשיו ,אבל הם כאן .המנהיגות שאתם מחפשים אך אינכם
רואים עדיין באופק נמצאת במקומה ,אבל אינה מוכנה עדיין.
כמה זמן זה ייקח? צפו לעוד ארבע שנים קודם שתראו שינוי .מה עומד להתרחש בשנים הללו? צפו
לכך שהסערה תשתולל אף יותר.
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בינתיים הנה המגדלורים .הם ניצבים איתנים ,ממש כפי שעשו תמיד .הם סופגים את מכות הגלים
אבל הם עדיין שם כאשר הגל הבא מגיע .הם נלחמים באמצעות אור .כיוון שחשיפת המידע היא
המפתח ,והאנרגיה של מסירתו תחפש אחר הרמה הגבוהה ביותר .הם אינם מתייאשים ,כיוון שהם
רואים את "ירושלים החדשה" כאמיתית ,וממתינה כזרע באדמת הפלנטה .עבודתם היא לזרוע את
הזרעים בחורף הרוחני הגרוע ביותר שניתן להעלות על הדעת ,ביודעם שהאביב שיגיע יהיה נפלא
יותר ממה שניתן לתאר.
מבורכים הם אלה שמחפשים אחר האלוהים בסערה .כיוון שהם אלה שיראו בברור את האביב בעתיד,
ויבינו מה לעשות כדי להתכונן לשלום על פני האדמה.

קריון
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אתגר הליניאריות
קריון באמצעות לי קרול
נאשואה ,ניו המפשייר
ספטמבר 2004
מאנגלית :סמדר ברגמן

ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .או ,זה מקום מתוק!
תמיד יהיו מי שיאמרו שלא ייתכן שדבר שכזה באמת מתרחש .הם יאמרו שאלה רק דיבורים של בן
אדם ...לא יותר מכך ,שזו חייבת להיות תרמית .אמרתי לשותף שלי לפני שנים פשוט "להוציא את
האנרגיה ,ולהניח לסובבים אותך על כדור הארץ לראות את המציאות של מה שאתה עושה .שב למול
חדי התפיסה הרוחניים שיכולים להבחין בהבדל" .וכך הוא עשה .במשך  15שנים הוא נדד ברחבי
העולם וביקש מהנעלים ביותר שבין הנעלים להבחין ול"הרגיש" בחיבור .זו הדרך היחידה באמצעותה
יכול אדם "להוכיח" שהתקשור הוא מדויק ~ פשוט לשבת למול אנשים אחרים בעלי נטייה רוחנית
ולבקש את הבחנתם ואת חכמתם .וכך אנו אומרים לקוראים שיש כמה שיראו את האור סביבם וכמה
שלא יראו .הכל הולם וללא שיפוט לעולם .אך ההזמנה תמיד פתוחה להרגיש במילים מכות בלבכם
בדרך שתאמר להבחנה המלאכית שלכם" :זו אחות המדברת אליכם ...אח מעבר למציאות שאתם
מעמידים פנים שאתם מבינים .זה איחוד מחודש ואין כאן דבר לבד כבוד ואהבה".
נכון ,יש מבין היושבים בקהל אלה שיכולים להבחין הערב .ולכן אנו אומרים לכם" :ראו את הצבעים
~ הם כאן .אלה מכם שרואים את התכונות המלאכיות ואת המבנים שנמצאים כאן כדי להתבונן ,ראו
אותם בתפארתם ,כיוון שגם הם כאן" .כיוון שזה מה שמתרחש כאשר מלאכים מתחילים לזכור שהם
מלאכים ]מדבר על האנרגיה שנבראת כאשר בני אדם מתחילים לזכור מי הם[.
אפשר שאינכם רואים את עצמכם כמלאכים ,אבל אנו רואים אתכם כך .כן ,הנה מחזור החיים שלכם
על הפלנטה ,ובסופו של דבר אתם שואלים את עצמכם" :מי אני הפעם?" אבל אנו רואים את הליבה.
אנו רואים את האני האמיתי שלכם .אנו רואים את הישות בכל גדולת השלווה שלה ,בכל תפארתה,
המכונה אלוהים.
האירוניה היא שאתם משייכים אמינות לאלוהים רק אם זו אנרגיה שתמיד נעלה מכם ,תמיד עושה
משהו עבורכם ,כמו אב או הורה .לעולם אינכם משייכים אותה לעצמכם .לעולם אינכם מחשיבים
אותה כקבוצה ,ולעולם אינכם לוקחים בחשבון שאתם עשויים להיות חלק ממנה ...וזה ,בני אדם
יקרים ,עומד להשתנות .ברגע זה ,מאזין וקורא ,אני נמצא עם משפחת האלוהים .אין דבר שישווה
לכך .זה יקר ומתוק .המאסטרים והגורואים של הפלנטה חוו כולם חיבור זה ,וכעת הוא נגיש לכול.
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מה שנאמר היום עשוי לגבול בבלתי-יאומן .אנו ניתן לכם כמה דברים כחומר למחשבה על מה
שמתרחש על הפלנטה הזאת .אנו ניתן לכם כמה חידות לחשוב עליהן .אבל איננו יכולים לעשות זאת
לפני שאנו מברכים את אלה שמשתתפים במסר הזה .אמרנו זאת בעבר ,שאנרגיה זו מוגשמת על ידי
רבים בזמן אמיתי וכמו כן על ידי אחרים בזמן אמיתי אחר ...העתיד ,לאלה מכם שקוראים .ולכן אנו
מברכים את אלה שעיניהם נעוצות בדף ,ואנו אומרים לכם" :איך ההרגשה להיות בעתיד?" ]חיוך[
מאזין ,אינך רואה אותם כאן ,נכון ...את הקוראים? או אולי כן? בואו נבחן את הליניאריות שלכם.
כיוון שהכותרת של מסר מסוים זה היא "אתגר הליניאריות".
אמרנו זאת בעבר .לכמה מכם שיושבים כאן ,במה שאתם מכנים מציאות ההווה שלכם ,יש את
היכולת לבקר את הקורא? אתם מבינים ,הקורא נמצא בעתיד שלכם .ואיזה מערך של בני אדם
"תראו"? זו כוונתי :דמיינו זאת ~ ברגע זה אפשר שאתם הקוראים ,אבל יהיו עשרות אלפי עיניים
שיגעו בסופו של דבר במלים הללו ,בשפות רבות בשנים הבאות ,ולכן הם בעתיד שלכם ,נכון? אם
אתם מתחילים לתפוס את התמונה ,אז אתם מבינים את מגבלת הליניאריות שלכם .האם אתם
יכולים לברך אותם? מה אם תוכלו לעשות יותר מאשר לברך אותם? מה אם תוכלו אולי לברך מילים
אלה כך שהם יוכלו להרגיש באנרגיה שלכם?
בואו נבחן זאת :קורא בשנת  ,2006האם אתה יכול להרגיש את האנרגיה של המאזינים עכשיו ,בנוסף
לאנרגיה של הקוראים משנת  2004ומשנת  ?2005מה בנוגע לשנת  ?2007האם זה יותר מדי בשבילך?
האם אתה רואה כיצד אתה עשוי להיות מוגבל בתפיסת הזמן שלך? זה קשה ,נכון? מהי המציאות
שלך ,אדם יקר? האם אתה רכבת על הפסים ,מחשיב רק את המסילה עליה אתה נמצא ,או האם אתה
צופה המרוחק מהרכבת ,באמצע מעגל שהמסילה יוצרת סביבך? רואה את ההבדל? האחד רק נוסע
ברכבת .האחר רואה את המסילה כולה עליה נסע ,ובנוסף לכך את המסילה הפוטנציאלית .האחד הוא
ליניארי והאחר אינו ליניארי .ה"טריק" הוא לנסוע ברכבת ,אך גם לראותה ממרחק.
מגבלות הליניאריות
התייחסנו לחידת הליניאריות הזאת בדרכים אחרות ,אך הנה היא שוב :ליניאריות כפי שהיא מוגדרת,
היא זמן ,והזמן הוא חלק מתבנית המציאות שלכם .הוא הדרך בה אתם חושבים .הוא הדרך בה אתם
מציבים את חייכם .אתם חיים על פי השעון .אתם עשויים לומר שאין זה נכון ,אך כך אתם עושים...
שעון הטבע ,הכולל את הביולוגיה .כעת ,יהיו אלה שיגידו" :אני לא חי על פי השעון ,קריון .אני רוח
חופשית ואני גאה בכך" .באמת? בואו נבחן כמה דברים לפני שתאמרו זאת .אתם חיים את חייכם
סביב שגרה .מסגרת הזמן של הפלנטה שלכם אומרת שהשמש זורחת ושוקעת בזמן מסוים ואתם
נחים בזמן מסוים .אתם מחזוריים ...מארוחה אחת לבאה .זה השעון עליו אנו מדברים .נשים ,האם
אתן יכולות לשלוט במחזור שלכן? הביולוגיה שלכם סובבת סביב קיום ליניארי ,וכך גם התקשורת
שלכם.
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כאשר אתם מדברים אלה אל אלה ,אתם מבטאים מילה אחר מילה ...ממש כפי שהרכבת שעל הפסים
יכולה לנסוע רק לאן שיש מסילה .האם חשבתם על כך מעודכם? כאשר אתם קוראים את המילים
האלה ,הן מאורגנות אחת לאחר השניה ,בשורות עקביות שהן ליניאריות מאוד .וכעת אתם עשויים
לומר בתסכול" :ובכן ,האם יש דרך אחרת? כך הדברים עובדים" .ואנו אומרים" :עכשיו אתם שואלים
את השאלה הנכונה!" האם חשבתם על כך מעודכם? מה אם התקשורת תוכל להתבצע מחוץ
לליניאריות? ברגע זה אתם מאזינים למילים בעודן הופכות לתחביר של מילים ליניאריות ~ העיניים
שלכם רואות אותן והמוח שלכם מבין את קווי הדפוס שמולכם ...אות אחר אות .אותה רכבת מוח
שקוראת את הדף הזה היא ליניארית למדי ,ודומה שהיא מוגבלת מאוד .האם שמתם לב לכך שהכל
חייב להיות בקו ישר?
מה אם ,במקום אותה מגבלה של הליניאריות ,הייתה מערכת של תקשורת שבאמצעותה הייתם
מסוגלים לקבל הכל בבת אחת בתוך רגע? כל שעליכם לדעת היה מוגש לכם בבת אחת ,ובדרך כלשהי
הייתם "פשוט יודעים" .הייתה זו תקשורת שמחוץ לליניאריות .רבים שקוראים זאת עשויים לומר:
"ובכן ,זה לא מה שאנו עושים כבני אדם .זה בלתי אפשרי" .כעת אתם יודעים מדוע אני כאן .אני כאן
כדי לומר לכם שלא רק שזה אפשרי ,אלא שאלו הם פני הדברים! תקשורת לא-ליניארית זו אינה רק
קולה של הרוח ,אלא היא גם קול המאסטריות שלכם עצמכם .זו תקשורת ברמה התאית והיא
אלוהית .בני אדם מתייצבים לעתים קרובות ,כביכול ,למול מה שהם מחשיבים כאלוהים ,וחוזרים שוב
ושוב על דבריהם .הסיבה" :ובכן ,אולי אם נבקש שוב ושוב ,בסופו של דבר אלוהים ישמע ,ואנו נקבל
תוצאות מסוימות .ולכן פשוט נבקש שוב ושוב ונקרא את אותם פסוקים שוב ושוב .אולי אם אלוהים
יראה שאנו סובלים ,הוא יעזור" .הם לא מבינים מי הוא אלוהים ,או מהי שיטת התקשורת.
מה אם הייתי אומר לכם שסביבכם ברגע זה שוהה פמליה הנושאת את שמכם? קשה להסביר את
משמעות הדבר .ראו את האנרגיה שלכם כבני אדם כתחנת רדיו מלאכית ,המשדרת את חייכם ללא
הרף ,בזמן אמיתי לכל הישויות ביקום .לכן" ,תחנת הרדיו הרוחנית" שלכם נמצאת בקשר רציף עם
הצד האחר של הצעיף .לכל מקום שאתם הולכים ,כל דבר בקשר אליכם ,ידוע לאלוהים! עכשיו,
במקום תחנת רדיו ,ראו את גלי הרדיו כפמליה של מלאכים ששויכה אליכם ,ולאחרים סביבכם,
למטרה אחת בלבד ...כדי להיות שם למקרה שתגלו פעם את זרעי המאסטריות ...ערוץ תקשורת שהוא
תכונה מלאכית הולמת לכם ולפלנטה .אם אתם יכולים לדמיין ערוץ זה ,ראו אותו כעת כלא-ליניארי.
בכל פעם שעליכם לדעת דבר-מה ,אתם פשוט יודעים אותו .לכם ,זה נראה כמו אינטואיציה מדהימה,
וזו התקשורת האמיתית של הרוח וזו תחושתה.
אאתגר אתכם בנושא זה :בפעם הבאה שאתם יושבים כדי למדוט או להתפלל ,אין זה משנה מה
האתגר העומד לפניכם ,אל תגידו דבר! היו שקטים ודעו שאתם אלוהים .דעו שברגע שאתם ניצבים
בעמדה זו ,השפה השלישית משתלטת ,והכל ידוע באופן מיידי .התשובות לא יבואו אליכם באופן
ליניארי ,אבל הן יהיו ידועות מהיבט תאי ,בבת אחת וכהרף עין .אז הקדישו את שארית הזמן של

79

"זמן" המדיטציה שלכם ,כפי שאתם מכנים זאת ,לחגיגת הפתרונות ,או לראשית הפתרונות שהוגשו
כהרף עין ונראים לכם כתהליך אינטואיטיבי נפלא.
תכונות אנושיות שעשויות להדהים אתכם
אה ,יש עוד ~ עוד הרבה .יש כמה חריגות מדהימות לליניאריות ~ לחייכם ולעצם הקיום האנושי
שלכם ,שמעולם אינכם נותנים עליהן את הדעת .בואו נדבר על נסים .אנו עומדים לשאול אתכם כמה
שאלות ,ואז נבחן את התשובות .מה אתם חושבים התרחש בהיסטוריה כאשר בני האדם היו צועדים
קילומטרים על קילומטרים כדי שיוכלו לגעת בשולי בגדו של מאסטר כדי להירפא באופן מיידי? או
מצב אחר ,שבו הם עורכים מסע מקודש למקום שהם יודעים שאילו יוכלו להיכנס מבעד לדלת של
כנסיה מסוימת ,הם ירפאו? מה בנוגע לזה? איך זה עבד? פעמים רבות הם הגיעו והשליכו את הקביים
שלהם ויצאו בהליכה לאחר שנרפאו באופן מיידי! זה מתועד שוב ושוב בהיסטוריה המקודשת שלכם.
אתם יכולים אפילו ללכת ולראות את הקביים הללו באותם בניינים היום ,כיוון שהם עדיין שם .האם
תהיתם מעודכם אפוא מה באמת קרה בעת התרחשותם לכאורה של הנסים הללו?
בואו נבחן את המקרה הראשון :כאשר אדם נכה נוגע בשולי בגדו של המאסטר ונרפא ...מה בקשר
לזה? התשובה השכיחה נשמעת בערך כך" :זה באמת אלוהים בפעולה .אתה מבין ,אלוהים הוא נפלא
ובני האדם לא .לכן אם אדם יכול פשוט להתקרב למאסטר ,הוא כאילו נוגע באלוהים .אילו יוכלו רק
לגעת במאסטר ,הם יתרפאו" .זה מה שתשמעו ממנהיגים מקודשים רבים לגבי הנסים .אבל לאמיתו
של דבר ,האם זה התהליך האמיתי? מה באמת מתרחש בכל הקשור לנסים אותם קראתם וששמעתם
עליהם ....אולי אפילו ראיתם או חוויתם? האם מדובר בהתפלשות לפני האלוהים ,או האם מדובר
בדבר-מה מופלא הרבה יותר? האזינו ,בני אדם ,אנו עומדים לדבר אליכם בדרך מסוימת .אנו עומדים
לתת לכם מידע שלא חלקנו בעבר בדרך זו ,לכן היו מוכנים לשמוע אותו .השותף שלי ,תתכונן
למכתבים ]תכתובות מבקרות וכעוסות[ ,כיוון שאתה עומד לקבל אותם ...בייחוד לאחר מה שיש לנו
לומר.
כל שאנו אומרים לכם הוא מדויק ואמת .אתם עשויים לראות במידע זה מידע שלא ניתן להוכיחו,
מידע אזוטרי ,אך רק בגלל הלימוד הליניארי שלכם שהעביר לכם מידע קודם ,שמסיבות ליניאריות,
אתם נאחזים בו .בכל מקום שאליו אתם מביטים סביבכם ,ישנן חריגות מעניינות במציאות שלכם
שמאשרות את מה שאני עומד לומר לכם ,אך החשיבה הליניארית שלכם אינה מאפשרת לכם לראותן
כבלתי רגילות .אתם יודעים מהו הדבר האחד שהליניאריות עושה לכם? הרכבת שלכם תמיד נמצאת
בתנועה .תמיד יש לה לאן לנסוע ,נכון? פעימת לב אחת לאחר השניה ~ כמו על פי שעון ,נכון? היא
חייבת ,כיוון שזה המערך של המציאות שלכם .אך לתודעה המלאכית ולמאסטריות שלכם אין שעון.
אני רוצה לתת לכם מעט מידע שקשור אליכם .הוא קשור לאנתרופולוגיה ולאבולוציה .הוא קשור
לזרע הביולוגיה שלכם ,ולראשיתם של הדברים.
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בני אדם ,בעת שאתם יושבים כאן מאזינים וקוראים ,הדם שאתם מכנים "החיים" של הביולוגיה
שלכם ,הדנ"א שלכם ,אינו מכאן .הוא אינו מכאן ]הכוונה לכדור הארץ[ .לא .הוא יובא! יותר מכך ,הוא
שובח והולל .יותר מכך ,הייתה לכם עזרה מאחרים בתהליך .זרעים ביולוגיים נזרעו בתקופות נפרדות
ממקומות שונים ביקום ,לפני זמן רב מאוד .ויש למעשה הוכחה לכך ,אך אין מדען העומד על הבמה
ומבקש מכם להביט .חלק ממה שהעובדה שאתם ליניאריים עושה לכם ,הוא למנוע מכם לראות את
התמונה הגדולה יותר .אתם תמיד בתנועה ,כמות רבה כל-כך של האנרגיה שלכם מוקדשת רק כדי
"לתדלק את המנוע של ישותכם" ,כדי שתוכלו להישאר על הפסים .לעתים נדירות אתם מביטים סביב
כדי אם אפשר שיש לכם למעשה מסילות רבות!
אני אומר לכם מה קרה לביולוגיה שלכם :כל מה שנמצא למולכם ביולוגית הוא מבנה באמצעותו
תוכלו לפתור את האתגר של כדור הארץ ,במסגרת החידה שבראתם .אינכם כאן כדי לסבול או
"לעבור" סוג מסוים של עונש .אף אחד מכם אינו עכבר מעבדה של אלוהים! כולכם עובדים ונתפסים
כחלק של אלוהים .אתם עובדים לפתרון חידה בעלת משמעות ,אך שמחייבת את הימצאותכם במקום
מוגבל בתודעתו .המבחן יותר מבעל משמעות ~ זה מבחן הוגן ומבחן שמחייב השארת מלאכים לבד
על פלנטה ,מבלי שידעו מי הם ,ולהניח לאנרגיה ליפול היכן שתיפול באופן טבעי .לאן תפנה האנרגיה
של כדור הארץ? איך הוא ימקם את עצמו על שדה המשחק של האנרגיה? לאן תפנה האנרגיה כאשר
הכל יסתיים ויתמקם? התשובה? תהיה אשר תהיה ,אנרגיית "התוצאה" מ"מבחן כדור הארץ" תיושם
ליקומים החדשים ,תשפיע על טריליונים של צורות חיים ....רבים שיראו בדיוק כמותכם.
אתם כאן ,עובדים לפתרון החידה הגדולה ,ולא רק שאתם עובדים ,אבל אתם עשיתם משהו מדהים
בחמש-עשרה השנים האחרונות ~ אתם בראתם שינוי על הפלנטה שכמה כינו השינוי הגדול ,והפלנטה
משתפת פעולה .וכל שעליכם לעשות הוא להביט מבעד לחלון ולראות הוכחה לכך .אתם מגדלורים,
כל אחד ואחד מכם ,אבל אני אומר לכם שהביולוגיה שלכם אינה מכאן! לא יכולתם להיות ,ולהצליח
במבחן הזה .התהליך ההתפתחותי של הפלנטה מעולם לא היה נותן לכם את המגבלות או את
הנפלאות שאתם צריכים כדי לעבוד על החידה .בנוסף לכך ,זה היה צריך להיראות לכם "הגיוני"
]ולמדע כדור הארץ[ כך שלא יתגלה כמוזר.
הדנ"א שלכם מייצג אוסף אקלקטי של כימיה בין-ממדית ,בין-גלקטית .לא רק זאת ,אבל אני עומד
לומר לכם משהו שמעולם לא נאמר בעבר .כאשר הגיע הזמן לזרוע את הזרעים הללו ,עשינו זאת לכל
היונקים שעל הפלנטה! מדוע? כיוון שזה היה ברור מדי אילו לא היינו עושים זאת כך .הרשו לי לשאול
אתכם :האם הבטתם אי פעם לתוך עיניו של בעל חיים שאתם אוהבים וראיתם תכונות קרמתיות
כלשהן ]זאת אומרת ,ידעתם מי הם היו[? עכשיו אנחנו מתחילים להיות אזוטריים .האם היה לכם אי
פעם עימות עם בעל חיים וראיתם שהתודעה שלו היא יותר מסתם ביולוגיה? האם איבדתם אי פעם
בעל חיים והוא שב והתגלגל? והתשובה היא כן! רבים מכם חוו זאת.
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היונקים שאינם אנושיים שעל הפלנטה באים והולכים אתכם מסיבות שונות לסיבות להימצאותכם
שלכם כאן ,אבל לכולם דנ"א ששונה יחד עם שלכם! אמרתי לכם שיקשה עליכם לקלוט זאת .אף על
פי שהמטרה האנושית שלכם על הפלנטה שונה מאוד משלהם ,הם משמשים קבוצת תמיכה עבורכם.
קבוצות תמיכה אלה של בעלי החיים באות והולכות אתכם בכל רחבי הפלנטה .כמה מכם יודעים
זאת ,ואתם ראיתם זאת בעיניהם .הם חלק מהתרחיש הכולל הזה כמסייעים בדרך שמשמעותית הרבה
יותר מבעלי החיים שאינם יונקים .הדנ"א שלהם שונה ,גם כן .חשבו ...לכמה מכם יש חיות מחמד
גלקטיות בין-ממדיות] .חיוך של קריון[
"קריון ,אתה יכול להוכיח משהו מכל זה?" אני אתן לכם קצת חומר למחשבה ,וזה עומד לאתגר את
עצם המהות של ההסתברות הסטטיסטית ...אולם אף אחד אינו מכריז זאת מהבמות המדעיות" ,תראו
את זה ,תראו את זה" .האבולוציה היא אמיתית .והישויות הביולוגיות של כדור הארץ שהתפתחו מימי
ראשית ההיסטוריה של הפלנטה ,נושאות עמן את דרך הטבע ...את התפתחות הזנים המבוססת על
הישרדות מספקת .אתם תוצר )באופן חלקי( של תהליך אבולוציוני זה של הפלנטה ,אבל עם שינוי
שאנו אמרנו לכם שניתן לכם לפני מאות אלפי שנים.
כאשר הוא התרחש ,הזמן היה בשל לכך ,וכפי שאמרנו לכם בעבר ,אתם נושאים אתכם פיסות וחלקים
של הביולוגיה של הפליאדות .אולם ,זו רק קבוצה אחת מתוך רבות .זה לא מידע מפחיד או מוזר .הוא
יפהפה! הוא גם מורכב .הוא מדהים ,אם תחשבו עליו .אבל יש כמה חריגות אצל בני האדם ואצל
היונקים ,אותן עליכם לבחון ואשר מראות זאת בברור.
בחירה טבעית והאבולוציה של הפלנטה נוהגות על פי מהלך צפוי מסוים .ראשית ,התהליך יעיל
מאוד ...יעיל מאוד .הרשו לי לתת לכם קצת חומר למחשבה שאולי לא שקלתם בעבר .הדרך בה
עובדים עקרונות אבולוציוניים היא שהם יוצרים ישות ביולוגית יעילה במשך אלפי שנים .הם יוצרים
ישות שיכולה לשרוד בעת הצורך ,להשתנות כאשר עליה להשתנות ,ושלעולם לא משתמשת באנרגיה
כשאינה צריכה .לכן זה לוקח רק כמה אלפי שנים )או פחות( לברוא יצורים חסרי עיניים שחיים
בחשכה ,או לסלק איברים מיצורים שכעת רק שוחים .אתם מבינים? הישרדות היא עצם העניין,
ויעילות אנרגטית היא המפתח .אתם יכולים לראות עקרונות אלה בכל מקום ,בעולם הצומח ,בעולם
בעלי החיים ,בעולם החרקים שעל הפלנטה שלכם.
הנה אתם אפוא ,ויונקים אחרים גם כן ,בקצה העליון של הסולם האבולוציוני .זו הרגשה טובה ,נכון?
אבל הרשו לי לשאול אתכם :מדוע כאשר חוט השדרה נקטע אצל היונקים של הפלנטה ,הכימיה אצה
אל המקום כדי למנוע מהעצבים לחזור ולצמוח? האם זה הגיוני בעיניכם? האם זה יעיל? האם זה
מסייע להישרדות? לא! אולם יש לכם מגבלה זו .ההיסטוריה שלכם תראה שהיה זה בשנת 1999
שהמדע שלכם גילה את הכימיה שאחראית לכך בכל היונקים ,ואפילו כינתה כימיה זו בשם ...הNo--
 !Goהוא משותף לכולכם.
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כאשר מתרחשת תאונה שבה מעורב חוט השדרה ,הגוף מונע באופן פעיל את הצמיחה המחודשת של
העצבים! איך זה נשמע כשמשווים את זה לתהליכים האבולוציוניים? המדענים שלכם זיהו את הNo--
 Goהזה ,ובניסויים הסירו כימיה זו מיונקים מסוימים במעבדה .אחר כך הם חתכו את חוט השדרה
שלהם .הם היו מזועזעים לגלות שכל העצבים חזרו וצמחו באופן מושלם! האם כל היונקים פגומים
בדרך כלשהי? התשובה היא לא .זה מתוכנן ,בני אדם יקרים ...אתם תכננתם זאת .זה תכנון אלוהי.
משמעות הדבר היא שכאשר דברים מסוימים קורים לכם ,אתם עשויים לשבת על כיסא גלגלים
לשארית חייכם .לא רציתם לשמוע את זה ,נכון? אבל זו תכנית שאתם הצבתם במקומה ,ואף על פי כן
היא אינה הגיונית מבחינה אבולוציונית ,נכון? האם ייתכן שהדנ"א שלכם אינו תוצאה של אבולוציה
של כדור הארץ? גם ליונקים אחרים יש תכונה זו ,כדי שהיא לא תראה בלתי-רגילה .אבל היא כן בלתי
רגילה.
ישנם מינים רבים אחרים על כדור הארץ )שאינם יונקים( שלא סובלים ממגבלה זו ~ בייחוד היצורים
שבאוקיינוס .כוכב הים יכול להצמיח זרוע ,אבל אתם אינכם יכולים .איך ההרגשה להיות בקצה
העליון של הסולם האבולוציוני ,בני אדם? אתם לא יכולים לעשות זאת ,אבל אתם אמורים הייתם
להתפתח מהם! מה הבעיה שלכם? מה קרה? האם נעשה טעות במסגרת האבולוציה? התשובה היא
לא.
הרשו לי לספר לכם על עוד משהו שלא חשבתם עליו .המדענים יאמרו לכם שאתם משתמשים רק
בעשרה עד חמישה-עשר אחוזים מהמוח שלכם .האם זה הגיוני מבחינה אבולוציונית ...שהאבולוציה
העניקה לכם שמונים אחוזים של 'ג'אנק' במוח שלכם? לא .האבולוציה לא עובדת ככה .לכן הרשו לי
לתת לכם משהו אחר לחשוב עליו .הנה האמת :מאה אחוזים של המוח שלכם עובדים כל הזמן,
וכשמונים אחוזים ממנו עוסקים בדבר-מה שאתם לא מאמינים בו כלל ...הוראות בין-ממדיות לדנ"א
שלכם ,בעל שניים-עשר הרבדים .הוא מדבר לעוד אחד-עשר רבדים שאתם לא יודעים כלל שיש לכם.
הכל עובד באופן מושלם .המוח הוא בגודל מושלם ,והוא כולו פעיל.
הנה עוד משהו :אלה שמיפו את הגנום האנושי אמרו" :ובכן ,אנו יכולים לראות את סמני הקוד 'עצור-
והתחל' בתוך הגנום ,אבל יש גם כמות של 'ג'אנק דנ"א' שדומה שאין לה מטרה כלל .איננו יכולים
לראות דפוסים חוזרים כלשהם ,ואין כאן בכלל קוד כימי נורמלי .זה פשוט ג'אנק!" בני אדם ,זה מעניין
כל-כך בנוגע למדע שלכם :לעתים קרובות למדי ,כאשר אינכם מצליחים להבין דבר-מה ,אז זה ג'אנק!
ובכן ,זה לא ג'אנק! זה חלק מהדנ"א הבין-ממדי ,ואתם לא יכולים "לראות" ,את החלקים האחרים שלו
שהיו נראים הגיוניים בעיני אלה שמנסים לפענח אותו .אתם מבינים ,הרובד הראשון של הדנ"א
שאתם כן יכולים לראות באמצעות המיקרוסקופ הוא גם בין-ממדי בהיקפו ,אף על פי שהוא קיים
בממד הרביעי .יש לו תכנית קידוד שמדברת אל הרבדים האחרים שנמצאים מחוץ לליניאריות ומחוץ
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לממד הרביעי .זה תהליך ההפעלה! הוא מוכן להפעלה .ניתן אפילו לראותו בגנום האנושי ,אבל אתם
אומרים שהוא "ג'אנק" פשוט בגלל שהוא מחוץ לליניאריות!
הרשו לי לתת לכם את הנושא הגדול ~ נושא שהזכרנו לפני שנים אבל שזקוק לבחינה נוספת במסגרת
ההקשר הנוכחי :אני מאתגר את הסטטיסטיקנים לבחון את מה שאתם מכנים במתמטיקה כ"גורם "P
]צירוף מקרים סטטיסטי מתמטי של דבר-מה שהוא מדויק במסגרת ניסוי[ של מה שאני עומד לומר
לכם .כל המינים על כדור הארץ התפתחו בדרך מסוימת .היונקים שנמצאים ישירות מתחתיכם
]קופים ,גורילות ,וכן הלאה[ ,לכולם יש תריסרים ,אם לא מאות ,של וריאציות ...הבדלים מדהימים.
לכמה יש זנבות; לאחרים אין .כמה דומים; אחרים אינם דומים .רבים צורתם שונה באופן דרמטי מן
האחרים .כמה ענקיים וכמה קטנים .אתם מבינים את הרעיון .כאשר אתם מביטים בטבע ,ככה זה.
דומה שהאבולוציה בוראת וריאציות באופן בלתי מוגבל .קופים וגורילות אינם יוצאים מן הכלל.
אולם יש יוצא מן הכלל גדול אחד :בני האדם! האם שמתם לב לכך? יש רק סוג אחד של בני אדם.
ומה הם הסיכויים הסטטיסטיים לכך? האנתרופולוגים יאמרו לכם שעדויות אנתרופולוגיות מראות
שהיו ארבע-עשר או חמישה-עשר סוגים של בני אדם ,שכולם התפתחו לאורכו של קו האבולוציה
האנושי ,עד לפני מאה אלף שנים .אז לפתע ,כולם לבד אחד נעלמו ,והוא זה שהתפתח ...רק סוג אחד.
האם אין זה נוגד את תהליך האבולוציה? יתרה מכך ....זה נוגד את הטבע! אולם אינכם שומעים
מדענים העומדים על הבמה אומרים" :וואוו! תראו את זה ,זה באמת שונה" .במקום זה הם פשוט
מדווחים על כך ואומרים" :ובכן ,זה מה שיש".
הגיע הזמן שכולכם תבינו כמה רמזים ישנם סביבכם הגורסים שאתם ,בני האדם ,שונים מאוד מכל
צורות החיים האחרות שסביבכם ,אפילו מהמינים היונקים שלכם בדרכים רבות .מה הסטטיסטיקה
וההסתברויות שבעל חיים אחד יעצור באיבו את תהליך האבולוציה שלו ויצוץ רק עם סוג אחד כאשר
כל האחרים בעלי מגוון נדיב? נכון ,לבני האדם צבעים וצורות שונים ,אבל מבחינה ביולוגית ,יש רק
סוג אחד .ולסוג הזה יש אנרגיית דנ"א בין-גלקטית השוצפת בתוכו .חייבת להיות ,בגלל מה שקורה
עכשיו בהקשר לכדור הארץ.
כעת בואו נחזור לנסים .בני האדם רוצים תשובות ליניאריות בנוגע להפעלת הדנ"א שלהם .אני ישבתי
כאן בעבר ואמרתי" :למאסטרים של הפלנטה יש דנ"א מופעל" .דרך אגב ,אתם תמיד חושבים שאני
מדבר על העבר ,אבל ישנם עדיין שלושה מהמאסטרים שכאלה שצועדים היום על הפלנטה עם דנ"א
מופעל לגמרי ~ בעלי שליטה שלמה ומוחלטת בטבע ,בפיזיקה ובגופים שלהם .שלושה מהם .לא כולם
ידועים ,גם כן .זה חלק מהאיזון של מה שחייב להתקיים על הפלנטה.
כמה מהמאסטרים מן העבר הפכו מפורסמים ,נערצים ,וכמה הולידו אפילו דתות דגולות בכל רחבי
הפלנטה .ההיסטוריה של מה שעשו ומה שאמרו ניתנה לכם במשך הזמן .אולם מה אם אומר לכם
שאותן תכונות מאסטר בדיוק ,קיימות בכל אחד מכם? האם תאמינו לי? אפילו אלה שיאמינו עשויים
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להתרגש ולומר" :קריון ,אם כך ,תן לנו בבקשה את המידע כיצד להפעיל אותן .מה הדבר הראשון
שעלינו לעשות? מה הדבר השני שעלינו לעשות?" וזו ,בני אדם יקרים ,היא הבעיה .אין ראשון ואין
שני .שוב ,אתן לכם דוגמה שנתתי בעבר ,על פטרוס שהלך על המים .הרשו לי לחזור לסיפור נפלא זה
פעם נוספת .אתם מבינים ,מאסטר אמר לפטרוס שהוא יכול ללכת על המים .הייתה לו מטרה ,כיוון
שהוא באמת רצה לחצות את המים ולהגיע אל המאסטר .הנה הוא ,עומד מול המאסטר ...אדם שאותו
ראה מכניע סערות ומדבר אל הטבע עצמו .והמאסטר אמר" :פטרוס ,לך כאדם יש את היכולת לצעוד
על המים .עשה זאת" .ופטרוס עשה זאת! אין זה סיפור אגדה ,אתם מבינים? הוא כלול בדפי
ההיסטוריה.
כעת הניחו לי לשאול אתכם :היכן הוכשר פטרוס? היכן הרשימה של פטרוס? מה אתם חושבים עבר
בראשו של פטרוס ברגע שנאמר לו שהוא יכול ללכת על המים? אולי הוא חשב" :ובכן ,מאסטר ,מה
הדבר הראשון? מה השני? כמה שנים עליי ללמוד את התהליך הזה או את התהליך ההוא? מה עליי
לדעת על חוקי הפיזיקה? היכן הם הספרים הדנים ב"הליכה על המים"? היכן הנוהל?" והתשובות הן
שלא היו ספרים או ספרי הדרכה או תהליכים אותם יש ללמוד .היה זה פשוט כמו אל"ף-בי"ת :קבלת
מי שאתם ,אמונה בעובדה שאתם יכולים לעשות זאת ,והתאמת חוזה .אל"ף-בי"ת .אנו נדבר על
השלישי בעוד רגע לקראת הסיום.
אלה שנגעו בשולי בגדו של המאסטר היו בעלי ביטחון ואמונה שלמים ומוחלטים שברגע שיגעו ,הם
יתרפאו .למעשה ,הם ריפאו את עצמם באמצעות תהליך האמונה שלהם .אלה שעלו במדרגות כנכים
ונכנסו מבעד לפתח שם נרפאו בדרך פלא והשליכו את הקביים שלהם וצעדו ,ידעו שנס יתרחש .אילו
רק יוכלו לחצות את הסף של אותה כנסיה מסוימת ,הם יתרפאו .הם האמינו שיש דבר-מה מופלא,
והם ראו זאת בעבר קורה לאחרים .הם האמינו באמונה כה עזה שהייתה זו וודאות.
בעת הזאת במדע שלכם אתם חוקרים את "אפקט הפלסבו" .כיצד קורה שאדם נוטל גלולה מצופה
סוכר ,מאמין שהיא תרופה רבת-עוצמה ,ואף על פי כן מקבל את אותה התועלת של התרופה? המדע
רואה זאת כל הזמן ...בני אדם מרפאים את עצמם בגלל שהם חושבים שניתן להם סיוע מבחוץ ,כאשר
למעשה לא היה כל סיוע שכזה! ולכן אנו אומרים לכם ,אנשים יקרים ,שאם תבינו באמת את מקומכם
ביקום ,ותדעו על הדנ"א הבין-גלקטי ,הבין-ממדי שלכם ,אתם תבינו מה התרחש .זרעי מאסטריות
נזרעו בתוך הדנ"א שלכם כדי שתוכלו לקוצרם .אין זה שונה מנגיעה בשולי בגדו של המאסטר ,או
מההליכה על המים בנוכחות המאסטר ,או מצעידה מבעד לפתח הדלת של כנסיית ריפוי .אתם
מבינים ,תהליך בריאת הנסים נמצא בתוך כל אדם .נסים יכולים להתרחש בעת שאתם יושבים בכיסא
ברגע זה!
הנה אתגר ,ואני נותן אותו עכשיו לכמה נשים ספציפיות מאוד ששומעות ושקוראות ...ואתן תדעו מי
אתן כאשר אמשיך .כמה מהן מפחדות מהשושלת שלהן .הן אומרות" :אחותי מתה מוות מוקדם
ממחלה שעוברת בתורשה במשפחה .גם אימא שלי ,ואימא שלה ,גם כן .אני מפחדת מהפגם הגנטי
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הזה ששוצף ללא ספק בעורקיי ~ שנמצא בדנ"א שלי ברגע זה .אתה מבין ,עכשיו אני יודעת שגם לי
יש אותו ,ושעון החול של חיי אוזל .המחלה תפגע בי כפי שפגעה בהן ,וכולנו נמות מוות מוקדם ...כל
הנשים במשפחתי .אני גם מפחדת עבור ילדיי".
]אתנחתא[
הרשו לי לומר לכן ,נשים יקרות ,יש לכן ברירה .היא מכונה "התאמת חוזה" ,ואנו נדבר על כך בעוד
רגע .אבל בואו נדבר על הבחירה הממשית ועל מה שמתרחש" .פסולת" )ג'אנק( הדנ"א והחלק הגדול
של המוח שלכן שהמדע חש שאינו בשימוש עומדים להיות מופעלים! נשים יקרות שלי ,שנו את
הכימיה בדנ"א שלכן! התבוננו בגנים בעודם מארגנים את עצמם מחדש .הפעילו חלקים ופיסות כך
שהמחלה לא תפגע בכן או בילדים שייוולדו לכן בעתיד או בילדי ילדיכם! אתן יכולות לעצור את
"רכבת המחלה" הזאת ברגע זה!
הקשיבו :החוזה הרוחני שאתן מאמינות שיש לכן שונה בהרבה מכפי שאתן חושבות .אתן כה תקועות
בליניאריות! אתן אומרות" :יש לי חוזה עם היקום שקשור לחיי על כדור הארץ .אני אמורה להגשים
את החוזה הזה ברמה הרוחנית שבה אני באה לכדור הארץ והולכת ממנו ,עושה דברים מסוימים,
מתמודדת עם אתגרים מסוימים ,אולי מתה מוות מוקדם או אפילו סובלת מעט למען אלוהים" .נשים,
אינכן מבינות .כאשר אתן יוצאות מהליניאריות ,החוזה מתחדש ונחתם בכל יום .בכל יום! זו בחירה
אלוהית ,אבל היא מחוץ לייחודיות ולליניאריות עבורכן.
מה אתן רוצות להיות היום? מה בנוגע למאסטריות? אין חוזה שעומד לשים אתכן בקופסה לשארית
חייכן ,קופסה שבה יהיה עליכן רק "לזרום עם זה" .ההפך הוא הנכון! חוזים רוחניים נחתמים בכל יום
על ידי אנשים אינדיבידואלים .הם עשויים להישמע בערך כך" :רוח יקרה ,אני כותבת חוזה חדש; אני
מרגישה את המאסטריות בביולוגיה שלי; אני יודעת שיש לי עזרה ואני יודעת שיש יותר מכפי שאני
יכולה לראות .אני תובעת לעצמי את החתיכות והחלקים של הדנ"א שלי שמתחננים להפעלה ,ואני
מארגנת מחדש את הגנים שלי .אני מארגנת מחדש את השעון שלי ומאיטה אותו בזאת .אני עומדת
להאריך חיים הרבה יותר מכפי שהחוזה ההתחלתי שלי אמר כשנולדתי ,כיוון שאני משכתבת אותו,
את מבינה .ואני עומדת לחתום עליו היום .ואז מחר ,אם בחכמה רבה עוד יותר אחליט לשנותו ,אז
אחתום על חוזה טוב אף יותר".
כמה מכן תקועות בליניאריות ,מצב שקובע שהחוזה הרוחני שלכם ייחודי לחיים ,ושמודדים לכן זמן
מהרגע שהגעתן לכאן ,ושהסיבה להגעתכן לכאן חקוקה בסלע ולעולם לא תשתנה .עצרו לרגע .האם
אתן חושבות שהמערכת הזאת מקודשת והדבר הטוב ביותר שיש לאלוהים להציע כתוכנית לקיומכן?
התחילו להבין שהאתגר של בואכן לכדור הארץ הוא ביסודו כדי לראות אם תוכלו לגלות שאתן
יכולות לשנות הכל באמצעות בחירה רוחנית חופשית!
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הנה מטפורה ליניארית נוספת .אתם חושבים שאתם חיים בקומת הקרקע של בניין ,כיוון שזו הקומה
היחידה שאתם "רואים" .מה אם תגלו בעצמכם שקיימת קומה שניה ,אבל שהיא בין-ממדית .בלתי
יאומן ,אתם אומרים? אם כך אתם חושבים ,אזי אתם מכחישים את הפיזיקה הטובה ביותר שלכם,
הגורסת שאתם יכולים "לראות" פחות מחצי מהמציאות של היקום! כאשר אתם מתחילים לעלות
במדרגות המובילות לקומה השניה ,כל שהיה הקומה הראשונה נעלם ומגיע בדרך כלשהי אתכם
לקומה השניה .ההבדל? זו קומה חדשה עם נוף חדש והזדמנויות חדשות .הדבר הנחמד בנוגע
למטפורה הזאת היא שאתם יוצרים אותה .אלוהים לא מגיש לכם אותה .היא במסגרת טווח המציאות
שלכם כל הזמן .הביטו! האם ייתכן שיש קומה שלישית ,ורביעית גם כן? אני חושב שאתם מבינים.
צאו מהליניאריות ~ זה אתגר חיים .אין רשימות להשגת מאסטריות .יש לגלות אותה וליישם אותה
באופן אינדיבידואלי .פטרוס עשה זאת .וכך גם רבים אחרים שחשו שהם חלק מנס אלוהי כלשהו ,אבל
למעשה הם לא היו .הם תבעו לעצמם את המאסטריות ולעולם לא ידעו זאת .כעת הגיע הזמן שתבינו
את התהליך ושתתחילו בו בעצמכם .בני אנוש יקרים שבחדר זה ושקוראים זאת :היו שקטים ודעו
שאתם אלוהים .כאשר תעשו זאת ,הכל יתגלה ואתם תוכלו להתחיל בתהליך .אל"ף-בי"ת :קבלו את
מי שאתם .האמינו שאתם יכולים לעשות זאת .שנו את החוזה כדי לאפשר זאת.
וזה המסר .האם הוא יכול להיות ברור יותר? ומדוע אנו נותנים לכם מידע זה בנקודת הזמן הנוכחית?
כיוון שאתם אלה שבאו כדי להאיר ,פשוטו כמשמעו ,את אורכם במקום חשוך בזמן .אתם מנקים את
היסודות ,ומקדש חדש עומד להיבנות .הבינו את המטרה שלכם .היא להחזיק אור זה ולהמשיך מבעד
לסערה הנוכחית .הגעתם עד כה ,מגדלורים ,לכן שמרו על אור חזק .הסערה לא שככה .אמרנו זאת
שוב ושוב ,אבל עליכם לשמוע זאת שנית :מגדלורים לעולם לא ימצאו מקומות בטוחים .חשבו על זה
לפני שאתם פוכרים את ידיכם ושואלים" :למה אני?" אתם המגדלורים ,נבניתם בדיוק היכן שצריך כדי
להיות במרכז המקום אליו צפויות הסערות להגיע.
"קריון היקר ,אני רק אדם ממוצע; אין לי הרבה אנרגיה" ,אתם אומרים" .מה אני יכול לעשות למען
הפלנטה?" אני אומר לכם :שבו ודעו שאתם אלוהים! אתם מפעילים את גאיה באמצעות ידיעת
המאסטריות שלכם .זכרו שבמקומות בהם המאסטרים צעדו על הפלנטה הזאת ,במקומות שם נגעו
כפות רגליהם בקרקע ,הטבע עצמו ידע מי הם .אני אומר לכם שבעת שאתם עוזבים מקום זה ,את
הקירות הללו ,את הרצפה ,את האוויר שאתם נושמים ...חגגו את מי שאתם .גאיה יודעת מה עשיתם
ומדוע אתם כאן.
אלה שילכו ממקום זה ויאמרו" :נכון שזה היה מעניין?" ולא יעשו דבר ,הם אהובים ממש כמו אלה
שילכו וירפאו את עצמם מהבלתי ניתן לריפוי .זה המערך והבחירה החופשית של האנושות .מגדלור,
המטרה היא שלום על פני האדמה .ידרשו הרבה מאסטרים שחיים זמן רב בבריאות כדי לברוא אותו.
הם חייבים להקרין את אורם למקומות כגון אפריקה ,סודן ,עיראק ,פלשתינה ,ישראל ,ארגנטינה,
פורטוגל ,רוסיה ,ולאחים ולאחיות הרבים הזקוקים לאור.
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וכך הוא שאנו נתנו לכם את האמת הערב .כך הוא שרבים קיבלו אותה .אילו היה דבר מה שיכולנו
להשאיר מאחור בעת עזיבתנו ,היינו אומרים זאת :יבוא יום שבו נפגוש בכם פנים אל פנים .נדבר על
הזמן הזה שבו נפגשנו .נצחק יחד ונבכה יחד .וכאשר אראה אתכם שוב בצורתכם המלאכית ,מה
תעשו? אני אומר לכם :בלי להתחשב במה שאתם חושבים ,לוחמי האור ,אתם תתכוננו לסוב לאחור
ולחזור לכדור הארץ! אני יודע זאת כיוון שעשיתם זאת בפעם האחרונה ,ובפעם שקדמה לה .אתם
מבינים ,אתם מאוהבים בגאיה וביונקים הסובבים אתכם ובכל המטרה של הפלנטה .זה מה שאתם
עושים ביקום .ומסיבה זאת ,בני אדם יקרים ,אתם כה אהובים.
וכך הוא.
קריון

חומר קריאה נוסף על ה ,No-Goבאנגלית.
http://www.sciencedaily.com/releases/2000/01/000127082302.htm
http://www-als.lbl.gov/als/science/sci_archive/66nogo.html
http://www.spinal-research.org/display_section.asp?section=cord_repair
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קריון עונה על שאלות
שאלה ) :(1קריון היקר ,אני מוקסם ממגילות ים המלח .האם הן רלוונטיות לזמן הזה?
תשובה :לא ,אבל רלוונטיות מספיק כך שתוכל לשחזר את ההיסטוריה ולראות מה התרחש .לפעמים
אנשים משתמשים במונח "מגילות ים המלח" כדי לציין את כל המגילות ,אבל למעשה היו עוד.
שנכתבו על ידי אלה שחיו גם בתקופת חייו ומותו של ישוע ונכתבו על ידי חסידים אחרים .הן נמצאו
כמה שנים לאחר שנמצאו המגילות בקומראן ,והן חשובות באותה מידה .חפשו אחר אלה שנמצאו
במצרים .הן יגלו מגוונות רבה בהרבה מכפי שאתם חושבים ,ויביאו אתכם למסקנה שאולי יש בסיפור
הזה הרבה יותר מכפי שאתם חושבים שאתם יודעים.
]מאת לי[ :הספר של מרי ,אחד מספרי הבשורה האבודים ,התגלה בנאג האמאדי שבמצרים בשנת
 .1947תוכל לקרוא עוד על ספרי הבשורה האבודים ב .Time Magazineמעניין שמידע זה יוצא כעת
לאור ,ובאמצעות אמצעי התקשורת הרווחים ולא באמצעות "העידן החדש".
http://www.time.com/time/covers/1101031222/

שאלה ) :(2קריון היקר ,השאלה שלי היא זו :איך אוכל להשיג גישה למגילות הללו? חשבתי מאז
ומתמיד שהסיפור "הידוע" של ישוע מסובך ושונה מהאמת .האם מגילות אלה נגישות לאדם הממוצע?
תשובה :עדיין לא ,וגם אם היו זה לא היה עוזר בהרבה ,כיוון שהרבה כל-כך ממה שהן מכילות יש
להבין בהקשר של התרבות בה נכתבו .חפשו אחר המלומדים שדעתם אינה משוחדת ,שיש להם גישה
למגילות ,כדי להבין טוב הרבה יותר מה התרחש .וכן ...האמת שונה מההוראה הנוכחית שלכם.
)מאת לי( :נגעת בנושא שהוצג על ידי קריון בספר הראשון ,שיצא לאור בשנת  .1989ישנם ספרים
שעשויים לעזור לך ללמוד עוד ,שנכתבו על ידי ההיסטוריונית התנ"כית היחידה שזכתה בגישה
למגילות הללו .שמה הוא ברברה ת'יירינג ) (Barbara Thieringוהיא כתבה ספרים רבים על ישוע
שמלאים בתגליות "אהה!" בהן חשדתם תמיד ...אך שמוצגות מנקודת מבט של היסטוריונית ,ולא רק
חסידת העידן החדש .את ספריה ניתן למצוא באתר אמזון.
שאלה ) :(3קריון היקר ,האם ישנן כיום נשים שמתקשרות את קריון? ואם לא ,האם יש לכך סיבה
מיוחדת?
תשובה :ראשית ,הניחי לי לענות על השאלה בפשטות .לאחר מכן אתן לך תשובה במסגרת התודעה
והכוונה שבה נשאלה .אני קריון ,חלק ממה שאתם מכנים בשם אלוהים ,וכך גם אתם .השירות שלי
שונה משלכם ,אך יש בינינו קשר .כל אדם יכול לתקשר את האנרגיה שלי בכל עת .היא תגיע
באמצעות מה שאתם מכנים בשם העצמי הגבוה יותר ותשלים את כוללות האלוהות שלכם .היא
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נגישה בכל זמן וללא צורך בקבלת רשות .אתם משפחה ,ואני אמרתי זאת לפני יותר מחמש-עשרה
שנים .ולכן המשמעות היא שעשרות אלפי נשים מתקשרות את קריון בכל יום!
ובהקשר לכוונה של השאלה שלך ,את באמת שואלת אם יש מתקשרות "מוכרות" מהסוג שמייצג
השותף שלי .התשובה היא כן .חלק מהן שייכות לתשעת המתקשרים המקוריים עליהם דיברתי,
שאינם ידועים עדיין ,וחלק מהם אינם חלק מהתשעה ,אך מלמדים בגלוי .אם את רוצה לדעת מי
"אמיתי" ומי לא ,זה קל .חפשי אחר אותה האנרגיה שאני מעניק לך באמצעות השותף שלי .לא ניתן
לטעות בה .כמו כן ,חפשי אחר עקביות במסר ביחס למה שכבר ניתן .לאהבת האלוהים אין העדפה
למין זה או אחר.
שאלה ) :(4קריון היקר ,קראתי די הרבה על "תיאוריית כדור הארץ החלול" וזה עניין מתועד ,המבוסס
על מה שגילה האדמירל בירד באחד ממסעותיו לפני שנים רבות .בספר שקראתי לאחרונה ,נאמר
שבהר שאסטה וסביבתו קיימים יציאות ופתחים לתרבות שמכנה אזור זה בשם "הבית" .בדקתי
ברשת ,ויש אדם שמספר על קיום האנשים הללו ,שאמורים להיות ניצולים מלמוריה ,ועל מערכת
היחסים שלהם עמנו .אחד הדברים שנאמרו הוא שהם ממתינים ל ,12:12-לאותו זמן שקריון מתייחס
אליו .האם יש לקריון מידע כלשהו על האפשרות הזאת?
תשובה :מידע זה זוכה לתשובה מלאה במסגרת התקשורים החדשים ביותר .הוריתי לשותף שלי
לפרסם את התקשור השני מהר שאסטה שניתן ביוני ) 2004באתר האינטרנט( בתוך חודשיים לאחר
סדרת השאלות והתשובות הנוכחית .בתקשור הזה אנו מתארים את הלמוריאנים הללו ,את תרבותם
ומה התרחש שאפשר להם לעבור ממדית אל תוך העתיד שלכם.
אין כדור ארץ חלול שמכיל יצורים אנושיים כפי שאתם מכירים אותם .אולם יש ישויות בין-ממדיות
שהמתינו כדי לעלות לפני השטח ,אם הפלנטה תגיע אי פעם למקום שיאפשר להם זאת .אלה הם
הלמוריאנים .הזמן הוא עכשיו ,והם למעשה כאן .הם לא ממתינים לשנת  ,2012שהיא "הקצה הסופי"
של מעבר ונוס )ראו את התקשור הראשון מהר שאסטה מיוני .(2004
יש הרבה להבין כאן ,וכמה מהדברים יראו אזוטריים ומעבר למה שנתפס בדרך כלל כ"מסר מעשי של
קריון" .אולם ,אין זה שונה מהאמונה שלכם במדריכים ובמלאכים ,ושייך לאותה קטגוריה ...אלה
שהמתינו כדי לעזור לכם.
)מאת לי( :ישנם כעת לוויינים ש"רואים" ללא הרף את הטופוגרפיה של כדור הארץ .הם היו במקומם
מזה שנים .רבים ממפים את הפלנטה ,חריגות של כוח המשיכה ,תכונות גיאופיזיות וכן הלאה .אנשי
איכות הסביבה מתעניינים בעיקר בקטבים בגלל ההתחממות ההדרגתית של הפלנטה .אילו היו
יציאות ופתחים כפי שתוארו ,שהם בממד הרביעי ,עליכם להבין שהם היו מתגלים כבר ונראים שוב
ושוב .ואם אתם מאלה שמאמינים שהם אכן נצפו אך נשמרו בסוד ,אזי עדיין לא התעוררתם והבנתם
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את מהותו של הטבע האנושי האמיתי .לא ניתן לשמור בסוד דברים שכאלה בעת שהעולם מחובר כפי
שהוא באמצעות האינטרנט .תמיד יש מישהו שיגלה את הסוד .קל מאוד להאמין בקונספירציות.
האמת תהיה מוזרה הרבה יותר ,ויהיה קשה הרבה יותר לקבלה.
שאלה ) :(5קריון היקר ,אני רוצה לשאול שאלה בנוגע לארכיטקטורה .אני סטודנט צעיר ,ואני חושש
שקרוב לוודאי שאתרום להרס כדור הארץ באמצעות עבודתי .אני רוצה לבנות בניינים שיעבדו עם
היקום .איך אוכל לתכנן ולבנות בתים הולמים למין האנושי? דומה שהטבע מצליח בכל פעם ללא
מאמץ.
תשובה :אדם יקר ,תבורך על שאלתך! אל תפחד מהעתיד .אנשים כמוך הם שיצטרכו לפתח את
העיצוב האינטואיטיבי שיהיה הארכיטקטורה העתידית .אתה דרוש היכן שאתה ועליך לבטוח בידע
הפנימי שלך בעבודתך .הדבר הגדול ביותר שאתה יכול לעשות כדי לבנות בעתיד הוא להתחיל להבין
את תנועת האנרגיה בכל המבנים .תכנן תוך כדי הסתכלות בתמונה הכוללת ,לא רק זו שאתה יכול
לראות.
שאלה ) :(6קריון היקר ,האם יגיע זמן שבו העבודה שלנו ,כחלקים של אלוהים כאן על כדור הארץ,
תושלם ואנו נשאיר אותו לישויות הביולוגיות?
תשובה :אתם הישויות הביולוגיות ,אבל יש לכם השלמה אלוהית .דבר זה שונה מישויות ביולוגיות
בקיום שאין להם השלמה אלוהית ,כפי שאמרנו לכם פעמים רבות .משמעות הדבר היא שאתם בני
כלאיים ,ביולוגיים ומלאכיים .החלק המלאכי נחבא בתוך הדואליות ,וזה המבחן התמידי של האנרגיה
על כדור הארץ.
התשובה לשאלה שלך היא זו :יבוא יום שבו תושלם עבודתכם ...כן .אבל כאשר הדבר יקרה ,כדור
הארץ יסיים את משימתו .הוא יחזור אז למצב של טוהר ,והחיים יחלו שוב .אל תדאגו .זה עוד רחוק
מאוד ,ובכל ההולמות ,יהיה משהו שכולכם תחגגו .אין זה ניבוי עתידות .זו התכנית שאתם תכננתם
לפלנטה יפהפייה זו.
שאלה ) :(7קריון היקר ,אם יש לנו רצון חופשי ,והעבודה שאנו עושים מחייבת שנשהה בבטחה
"מאחורי הצעיף" ,נסתרים ממך ומהבית ,מדוע אתה רשאי לדבר אלינו ולספר לנו חלקים מהאמת? לא
שאני מתלוננת! אני אוהבת לשמוע אותך! מבורך תהיה בשל העבודה שאתה עושה ,בשל התקווה
והנחמה האדירות שמוכלות במסר שלך ,ובשל האהבה שאתה מביא לנו.
תשובה :שמת לב אולי שאני אף פעם לא נותן תשובות שמגלות סודות שאתם חייבים לגלות
בעצמכם .אני מדריך ,ולא עושה יותר ממה שהתאפשר למן ההתחלה ...לתת מידע שמכוון אתכם
למציאת התשובה הבאה .אין זה שונה מכל ישות מלאכית שחקרתם .לכולנו אותו ספר כללים עבור
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האנושות .הדבר היחיד שהשתנה הוא שאת המסרים שלי ניתן היה להגיש במקום בולט יותר במסגרת
ההאצה של האנרגיה על הפלנטה .זה היה מעשה ידיכם ,ואתם יכולים לומר שה 11:11-שהתרחש
בשנת  1987היה נקודת מפנה .הדבר פתח את הדלת שאפשרה ל"סמנים" נוספים לנוע ללמידה
מתקדמת יותר .אני כביכול מסייע לכתוב פרק חדש באלוהות שלכם ,דוחף אתכם לגלות עוד על
אזורים שתמיד היו שם ,אך שכעת חשובים יותר מאי פעם .זוכרים מה אמרתי לכם לפני זמן מה?
"כאשר האור נדלק ,לעתים קרובות הוא מגלה דברים שאתם עשויים אז לראות ולפעול על פיהם .אין
משמעות הדבר שהם לא היו קיימים קודם להדלקת האור".
שאלה ) :(8באחד התקשורים הזכרת את "הספר של מרי" ואמרת שהוא הוחבא אך שכעת הוא גלוי.
מתי מידע כגון זה )וכתבים אחרים שהוחבאו( ,יהיו נגישים לציבור?
תשובה :ספר זה הוא מאת מרי ,חסידה של המשיח ,ואינו סוד .הוא היה קיים מאז  .1947אולם רק
כעת המידע מתחיל למלא תפקיד בתרחיש גדול יותר כדי שתוכלו לראות ולבחון אותו כאמת .הוא גם
הנושא של כתבים נפוצים שלכם )"צופן דה וינצ'י הוא דוגמה( והגיע בדיוק בזמן.
דעו זאת :שהסיבה לתגליות הללו היא כפולה (1) :יש בסיפור יותר מכפי שסופר ,ו (2)-האנרגיה הנשית
האלוהית היא חלק חשוב ממנו .אין בכוונת המידע לבטל דת כלשהי על הפלנטה ,או לערער את
אמונתו של מישהו .חשבו על זה כך :מה אם אלוהים גדול יותר מכפי שנאמר לכם? אם טוב לכם רק
עם חלק אחד של הסיפור הדגול ,האם לא תרצו את השאר? חשבו על זה כעל שיפור האמת ,לא כעל
הרס האמת.
מבורכים הם בני האדם שמחפשים את האמת כולה ,כמו ילדים הפותחים מתנות חדשות ,כיוון שהיא
רק תעשיר את חייהם ,לא תערער אותם .לכוהנים ,לכמרים ולשאמאנים ,אנו אומרים זאת :התכוננו
לסיפור שלם עוד יותר ...סיפור שיקל עליכם לשרת את אלה המחפשים אחר אהבת האלוהים.
שאלה ) :(9קריון היקר ,השאלה שלי היא ,לאחר שאנו מכירים את העצמי הגבוה שלנו ,מה השלב
הבא?
תשובה :אז אתה שלם ,אדם יקר ...בדיוק כפי שאתה יודע את כל שיש לדעת .התכונן .זה עשוי לארוך
זמן מה) .חיוך(
שאלה ) :(10קריון היקר ,יש לי תיש שמפגין תכונות מדהימות לאחרונה .שמתי לב להתנהגות שלו מאז
שקניתי אותו ,ומתוך סקרנות לקחתי אותו ל"קריאת" הילה .אתה יכול לתאר לעצמך את ההפתעה
שלי כאשר התגלה שההילה שלו בגוון אינדיגו עמוק! איך ייתכן שתיש אינדיגו זה ,אם אפשר לקרוא
לו כך ,קיים?
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תשובה :היה מודע למה שמתרחש כדי שלא תסגור את "חוויית האינדיגו" בתוך קופסה .צבע האינדיגו
נראה בגלל שינוי גדול במודעות על הפלנטה .לכן זו מתנה אנרגטית לכדור הארץ ~ לא לילדים.
הילדים החדשים של כדור הארץ נוטלים מתנה זו ומשנים אותה למחשבה חדשה .אנרגיית הקריסטל
עליה דיברנו בשנה האחרונה גם היא חלק מזה.
לכן ,אתה תראה אנרגיה חדשה זו בכל מקום ,כיוון שהיא שייכת לפלנטה .אין משמעות הדבר שיש לך
"תיש אינדיגו" ,אלא שבעל החיים הזה פשוט משתתף בדרכו שלו באנרגיה החדשה של כדור הארץ.
כמו כן ,זכור שממלכת בעלי החיים כולה קיימת כדי לתמוך באנושות ,ולכן אינך יכול להיות עד כדי כך
מופתע על ידי צבע אינדיגו זה סביב בעל חיים .רוצה לראות משהו באמת מדהים? לאלה מכם
שרואים אנרגיה ,התבוננו בצמחים.
שאלה ) :(11קריון היקר ,לאחרונה פגשתי בכמה אנשים שאומרים לי שהילדים שלהם ,אנשים צעירים
בגילאי  18עד  ,27פיתחו לפתע סכיזופרניה ,או חוסר איזון אחר כגון מניה דיפרסיה ,הפרעה דו-
קוטבית ,פרנויה ,ודיכאון עמוק .מה קורה? האם תוכל להתייחס לתופעה?
תשובה :אין זה הדמיון שלכם .התופעה גוברת .כמו גם סוגים אחרים של חוסר איזון מנטלי בילדים.
ככל שהאנרגיה על הפלנטה משתנה ,לאלה שנכנסים אליה תוצג חידת התפתחות גדולה בהרבה
משלכם .התוצאה תהיה סטיות רבות יותר מאי פעם ממה שנחשב ל"נורמלי" .יהיה עליכם לשנות את
שירותי הבריאות שלכם עבור צעירים אלה .שימו לב ,זה רק חוסר איזון ,זו לא מחלה.
שאלה ) :(12קריון היקר ,אני אחות בשירות בריאות הנפש במסגרת שירות הבריאות הלאומי הבריטי,
העובדת עם אנשים הלוקים במגוון אדיר של בעיות .תוכל לעזור לי להבין את ההתנסות הפסיכוטית
שמסווגת לעתים קרובות בשם סכיזופרניה ,ויותר חשוב ,איך אוכל לעזור בדרך הטובה ביותר לאנשים
שעמם אני עובדת )לאחר שרכשתי הבנה גדולה יותר של ההתנסות האנושית מהמילים שלך( במסגרת
המגבלות של המערכת שאני עובדת בה.
שאלה ) :(13קריון היקר ,אני רוצה לשאול אותך על פיצול אישיות .אני מבינה את ההיבט הפסיכולוגי
)כמה שרק אפשר( של המצב הזה ,אבל אני תוהה לגבי ההיבטים הרוחניים שלו .האם ה"פיצול" הוא
משהו שקיים ברמות הרוחניות או ברמת הנשמה ,או האם זה משהו שקיים רק בתודעה?
תשובה :התשובה היא שאלה שלוקים בחוסר האיזון הגדול ביותר בתחום זה הם האנשים שמגיבים
תגובה עוצמתית למה שנחבא בדרך כלל אצל רוב האנשים .כולכם "מפוצלים" ,אבל רק החיים שיש
לכם עכשיו נתפסים כ"אמיתיים" או "בראש הרשימה" .בריבוי אישויות ,אנשים יקרים אלה "רואים
ומרגישים" לעתים קרובות את שאריות הגלגולים הקודמים שבדנ"א שלכם כדבר אמיתי .הכלל היחיד
במציאות שלהם הוא שאישויות "אמיתיות" אלה חייבות להופיע בקו זמן המשכי ...אחת בכל פעם .כל
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אחת למעשה היא אמיתית ,וכל אחת יכולה להיות "שייכת" להם ,כיוון שלמעשה הם חיו תקופות
חיים שלמות עבור כל אחת .לכן קל להם לשייך היסטוריה לכל אישיות .אין זו המצאה!
לכן אינכם רואים פנטזיה ,אלא הגברה נוספת שמאפשרת להם לגלם רבים מ"מי שהם היו" .זה משהו
שאין לכם .אנו רואים זאת כ"ביטויים" הרבים של כל אדם .כמו כן ,אנשים אלה לא תמיד רואים את
האישויות האחרות אלה כשייכות לעבר .לעתים קרובות הם מתייחסים לתאריך של לוח השנה שלכם,
אבל הם גם מתייחסים למציאות של האחרים ,כולם חיים יחד ,היום.
הדבר הטוב ביותר שאתם יכולים לעשות הוא לעזור להם להבין מי נמצא "בראש הרשימה" .אתם
עוזרים אז לבנות מחדש את "הקיר" שבין הביטויים ,וגם מסייעים להם להיכנס למקום נורמלי יותר,
המייצג את מה שאתם חווים .מצב זה נתפס על ידם כערמה מסתובבת של חיים הולמים שחולקים
כולם את אותו גוף! כך הוא ,כיוון ששאריות אלה חולקות דנ"א אחד בגוף אחד .אך על ידי כך שתעזרו
להם להחליט "מי נמצא בראש הרשימה" ,אתם תרגילו אותם לחזור ל"בסיס הבית" בכל פעם שהם
מתחלפים .ברגע שהם יתרגלו לחזור ל"ראש הרשימה" ,הם יוכלו להתחיל להישאר שם אם הם רוצים.
לכן בעבודה שלכם ,נסו לגרום להם לדעת "מי הבוס" )הנמצא בראש הרשימה( .ברגע שיבינו תפיסה
זו ,הם יתחילו להבין ש"הבוס" הוא האישיות שלמעלה .הם יחזרו אל "הבוס" בכל מקרה .הדבר יהפוך
גם לשסתום בטחון עבורם כדי שלא ירע מצבם ,וכך הם ירגישו יותר בנוח בבסיס הבית של קיומם
)הבוס( .לרבים מהם ניתן לעזור לחיות חיים רגילים ומועילים מאוד ללא כל תרופות .הדבר יתרחש
באמצעות הבנתם את העובדה שהם לא משוגעים ,אבל רק "מוגברים" .הם יכולים לשלוט בהגברה
באמצעות ידע חדש .בסופו של דבר ,הם יוכלו להחליט אם הם רוצים בכלל לעזוב את "בסיס הבית".
זה ריפוי בעזרת העצמה ...משהו שאנו מלמדים מזה זמן רב.
דעו זאת :הם תמיד יהיו "מוגברים" ואין זה משנה מה תעשו .רק על ידי ההבנה שלהם את כוחם
להשתנות ,הם יוכלו להירפא .חשבו על המצב כעל אדם שדבר-מה שאין לכם גורם לו לבלבול .אין זה
חוסר כלשהו ,אלא תוספת .לכן ,הם צריכים מידע נוסף כדי להתמודד.
שאלה ) :(14קריון היקר ,בשנה האחרונה לערך ,חוויתי דברים שונים ומוזרים בגופי .אני מגלה שבכל
פעם שאני קוראת חומרים רוחניים ,אני רואה ניצוצות ,וגם חשתי תחושות באוזניי .תוכל להסביר
בבקשה כמה מהמצבים הפיזיים שאנשים מרגישים בזמנים המרתקים הללו.
תשובה :את לא לבד .אף-על-פי שהתסמינים שונים מאדם לאדם ,היי מודעת בבקשה לכך שעל ידי
התרחשותם של אירועים רוחניים ,את מפעילה את הדנ"א! הם יופיעו בדרכים רבות ,אך כמעט כולם
יראו כבלתי רגילים .ברוכה הבאה לתחילת ההתעלות!
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שאלה ) :(15קריון היקר ,יש לי מצב "ליחתי" בגרוני מזה שנה ויותר ,ואני מרגישה שחיפשתי בכל
מקום אחר ריפוי .דומה שיש לו רצון משלו ~ לפעמים נובח ללא שליטה או בזמנים לא הולמים .האם
שמעת על משהו כזה? האם זה רגשי ,רוחני או אחר?
תשובה :יקירה ,המצב רגשי ורוחני כאחד )לעתים קרובות הם הולכים יחד( .חפשי אחר סיבה ומסובב.
את חושבת שזה מתרחש באקראי ,אבל זה לא .תמיד יש משהו שקשור לאמירת האמת שלך .אני
חושב שאת יודעת על מה אני מדבר .זה יעלם כאשר תטפלי במצב.
שאלה ) :(16קריון היקר ,מזה כמה שנים אני מרגישה תחושה עמומה בצד הימני ובצד השמאלי של
ראשי .לאחרונה ,יש לי נקודת קור על הרקה הימנית .התחושה היא שמישהו מצמיד קוביית קרח
לרקה שלי .כמו כן ,אני שומעת רעש צורמני באוזן ימין .אני מרגישה שאלה הן ההתאמות להן עלינו
לצפות .האם אני צודקת? תוכל להסביר לי את הדברים הללו?
תשובה :שני דברים מתרחשים כאן .נושא הראש קשור לזרימת הדם .בחכמה תעשי אם תחפשי מידע
רפואי בנושא .הדבר השני ,בנוגע לאוזניים ,הוא טיפוסי מאוד להרבה עובדי אור ,ואנו נתנו על כך
מידע בעבר:
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זה תסמין

של צמיחה רוחנית.
יש דרכים לא פולשניות רבות לבדיקת זרימת הדם בתוך הראש .אל תחששי מהמצב הזה .הוא ניתן לך
כדי שתסתכלי .אז תפעלי .הוא יאפשר לך לחיות זמן רב .מבורכת את בשל עבודתך על הפלנטה הזאת.
שאלה ) :(17קריון היקר ,האם פיות באמת קיימות?
תשובה :אם תעשו סקר בשאלה מהי "פיה" ,אתם תקבלו תשובות רבות כמספר העונים .אבל התשובה
הבסיסית היא כן .הן קשורות באופן ישיר לעובדים של כדור הארץ" .רוחות הטבע" של הגנים נראות
כפיות ,וכך גם עוזרים אחרים של הפלנטה .הם גם חלק מחכמת הים .לכן ,בהקשר של "טינקרבל",
התשובה היא לא] .חיוך[ בהקשר של יצורים בין-ממדיים שמסייעים לגאיה ,כן.
שאלה ) :(18קריון היקר ,במקבץ השאלות והתשובות האחרון ,דנו בנושא לידות שמתרחשות קודם
זמנן .חלק מהתשובה לשאלה מדוע הן מתרחשות בתדירות גבוהה יותר משויך בעיקר לתודעה
החדשה של הילדים שנולדים היום .הם חסרי סבלנות בחיים וגם בלידה .רבים מהם אינם צריכים
להיוולד בסיום ההיריון כיוון שהם רוצים לצאת לדרך!
אולם ,רוב התינוקות שנולדים קודם זמנם סובלים ממגוון של בעיות בריאות ,ובכלל זה בעיות נשימה,
בעיות קוגניטיביות ועיכוב בהתפתחות .תינוקות רבים שנולדים לפני השבוע ה 28-זקוקים להנשמה
כיוון שהראות שלהם אינן מפותחות דיין .הבן שלי מת בגלל ריאותיו לאחר שנולד בשבוע ה .25-ילדים
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שלא מתים סובלים בדרך כלל ממוגבלויות רבות כבוגרים .השאלה שלי היא זו :אם יש תודעה חדשה
לילדים שנולדים היום ,מדוע הגוף שלהם אינו מוכן בשבוע ה 24-או ה ~ 25-או בכל שבוע שבו הם
מוכנים להיות כאן?
תשובה :זה הרבה יותר פשוט מכפי שאת חושבת .את מניחה שהילדים החדשים הללו יודעים מה הם
עושים מבחינה ביולוגית .חוסר הסבלנות שלהם הוא רוחני ,וזה לא מעניק להם את היכולת לקצר את
משך ההיריון .לכן מה שאנו אומרים הוא שאתם רואים עקומת למידה .אלה שלא הצליחו יחזרו שוב,
ויבינו שהיריון מלא הוא חשוב .אלה שמתקשים גם ידעו זאת בפעם הבאה .את רואה למעשה סוג
חדש של צמיחה רוחנית בין-ממדית המנסה להשיא את עצמה לביולוגיה של הממד הרביעי .הדברים
הם לא תמיד כפי שאתם חושבים שהם צריכים להיות.
שאלה ) :(19קריון היקר ,איך אפשר להישאר ברגע ההווה? באמצעות כוונה?
תשובה :כן ,זה תמיד המפתח .באמת ,כוונה היא החלק הרוחני שלכם שתמיד יודע מה מתרחש .אם
אתה נוטה "לרחף" ,אזי אינך מבלה זמן רב בהווה .כוונה להישאר בהווה מסייעת לגוף שלך להציב
לעצמו מטרה .כמו כן ,בחן את התזונה שלך .לפעמים מה שאתה אוכל יעזור לקרקע אותך באופן הולם
יותר .ואז יש גם פעילות גופנית! זה עובד ...מאוד מקרקע.
שאלה ) :(20קריון היקר ,פעמים רבות ביקשתי לנוע לשלב הבא שלי אבל לא הרגשתי שום דבר .אני
חושבת לשלוח אור למקומות מסוימים ותוהה אם משהו בכלל מתרחש .איך אוכל להגביר את
המודעות שלי?
תשובה :הניחי לי לשאול אותך שאלה .כאשר את לוקחת ויטמין ,האם יש סוג כלשהו של תגובה
גופנית שאומרת לך שהוא עובד? כאשר את אוכלת ,האם הגוף שלך נותן לך סימן שטוב עשית? בשני
המקרים ,התשובה היא לא .את עושה משהו הולם ונכון באופן אינטואיטיבי ,כיוון שהמציאות שלך
מבוססת על כך.
המציאות הרוחנית הממשית היא שמה שאת מביא לשינוי .אל תחליטי מה צריכה להיות ההרגשה .אל
תתקרבי אף פעם להחלטה כיצד לדעתך יש למדוד אותה .מה שאת עושה עוזר לפלנטה ולעצמך
בדרכים שאינן יכולות להיות ידועות במובן הממד הרביעי שאת רוצה.
במקום זה ,דעי שזה עובד ,ממש כפי שאת יודעת שההזנה מתרחשת כאשר את אוכלת ,או
שהויטמינים מגבירים את הבריאות שלך .זה יותר מאמונה .עליך להפוך זאת למציאות שלך .לכן
אפשרי למודעות שלך לגדול מהידע שמה שאת עושה בהחלט עושה הבדל .האמיני בזה.
שאלה ) :(21היי ,קריון ,איפה אני יכול למצוא מפה של הרשת החדשה?
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תשובה :באותו מקום שמצאת את המפה לישנה .אם אתה מדבר על מגנטיות חדשה ,אזי זה תלוי
בגיאופיזיקאים שלך .השינויים ממופים היטב .אם אתה מדבר על מפה רוחנית ,היא קיימת בדנ"א
שלך ...וקשה הרבה יותר להגיע אליה ]חיוך[.
שאלה ) :(22קריון היקר ,בהיותך ה"מאסטר של המגנטיות" ,האם תוכל לספק מידע חדש בנוגע
להשפעות השדות האלקטרומגנטיים בהקשר לגזים אציליים וכיצד ההשפעות הללו קשורות לשבכה
הקוסמית?
תשובה :זכור ,יש הבדל גדול בין מגנוט ממשי של גז ,ובין גז שמגיב לשדה המגנטי .גזים אציליים כגון
הליום וקריפטון ,בקרב אחרים ,הם בעלי ערך במכשירים מגנטיים כיוון שניתן "לתמרן" אותם .למעשה
אין זה קשר ישיר לשבכה הקוסמית.
הקשר האמיתי לשבכה הקוסמית טמון במכשיר שעדיין-לא-נבנה )על הפלנטה הזאת( שחייב לברוא
שדות מגנטיים עם יחסים ספציפיים ביותר זה לזה ,ואז לעבור כיוונון עדין .דבר זה מחייב כמעט
שתשתמשו בגז שניתן למעשה למגנט )להחזיק במטען כמו מגנט ~ שדה מגנטי( .נכון לעכשיו ,זהו גז
צסיום .לרמזים בנושא ,אנו מבקשים ממך שוב להביט להתערבבות ,וכמו כן ,לא לבצע שיפוטים
כלשהם לגבי הטמפרטורה שבה צריך או לא צריך הגז להיות .בביצוע כהלכה ,שדות מגנטיים מרובים
ומכווננים היטב אלה יבראו תכונה בין-ממדית שתאלץ את מעורבות השבכה הקוסמית .חשוב ...כוח
הנעה ללא השפעת כוח המשיכה.
שאלה ) :(23קריון היקר ,לעתים קרובות דיברת על בלוטת התימוס והשינויים מלחימה להרמוניה.
האם תימוס ערה לחלוטין תרסן את ההתרבות?
תשובה :הנושא הזה של "התימוס" יתרחש לאט מאוד ,ורובו יתרחש אצל הדורות החדשים שמגיעים
אל הפלנטה" .הפעלת תימוס" איטית זו תלווה גם על ידי התבגרות בכל הקשור להתרבות.
לאחר שזה נאמר ,התשובה היא כן! אך זו תוצאה של בגרות והתפתחות רוחנית ,לא כימיה .יש דבר-
מה נסתר כאן שאיני יכול להרחיב עליו את הדיבור ,כיוון שאין זה הזמן לכך .אבל ,הרשה לי לשאול
אותך ,האם תהית מעודך מה עשויה להיות התשובה לאוכלוסיית העולם הגדלה והולכת?
שאלה ) :(24קריון היקר ,השאלה שלי היא זו :כאשר האנשים הסובבים אותך פוגעים בך ואתה מודע
לסיבה מדוע הם עושים זאת ,האם הולם להישאר במצב הזה כיוון שהוא עשוי להיות חלק מהחוזה
שיש לך אתם?
תשובה :לא! חוזים הם רק פוטנציאלים התחלתיים .הם מתחילים "לגלגל עבורך את הכדור" כדי
שתוכלי להחליט אם את רוצה לשנות אותם .אמרנו זאת בעבר :כאשר שחקן טניס אחד מפסיק
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להופיע למשחק ,לא יעבור זמן רב עד אשר השחקן האחר יבין זאת .כאלה בדיוק הם קרמה וחוזים
התחלתיים .כאשר את מרחיקה את עצמך ממצבים כאלה ,את מצהירה בפני היקום הצהרה עוצמתית:
 .1אני מזהה מה מתרחש.
 .2אני רוצה לשנות זאת ,ואני יכולה.
 .3לאלה עליהם אני משפיעה בעזרת השינוי הזה ,תהיה בסופו של דבר הזדמנות לעשות זאת גם
כן.
 .4לעולם לא אהיה אותו הדבר.
שאלה ) :(25קריון היקר ,אחותי ביקשה את השתל הניטרלי לפני כמה שנים .היא הייתה מעורבת
בתאונת דרכים באפריל השנה ) (2004כאשר אדם שעבר באור אדום פגע בה .בלילה שלאחר התאונה,
מתוך ייאוש ,ביקשתי שכל החוזים שלה שאולי קשורים לאירועי היום הקודם יבוטלו .היא הביעה את
הרצון ,קודם לתאונה ,לבטל את כל החוזים .לא ידעתי בעת שביקשתי ,שהרופאים שלה העריכו שהיא
תמות בתוך  48שעות לאחר התאונה .היא בבית עכשיו ומחלימה .השאלה שלי היא :האם ניתן לבטל
חוזים עבור אדם אחר אם ידוע שהייתה זו כוונתו לעשות זאת? והאם עשיתי מעשה "שלא יעשה"
מבחינה אנרגטית או יקומית כשביקשתי את הבקשה?
תשובה :יקירה ,אלוהים אינו נמצא בריק בהקשר לדברים הללו .ברמה מסוימת ,אחותך ביקשה את
הדברים הללו .את רק עזרת לקדם את הכוונה שלה .לא רק שהחוזה ההתחלתי בוטל בחייה ,אבל
"תאונת" הדרכים הייתה חלק מזה .זוהי לידה חדשה עבורה! האם היא יכולה להרגיש בה? בזמן
מסוים בעתיד ,אפשרי לה לחגוג לידה חדשה זו וכל שבא עמה .הרבה יותר מתרחש כאן מכפי שאת
יודעת .ובנוגע לחלק שלך? מבורך הוא האדם שדואג כך לאחר שהוא מצטרף לבקשה המקודשת של
האחר .טוב עשית .זה מה שמשפחה עושה.
שאלה ) :(26קריון היקר ,קראתי את הספרים שלך והשתתפתי בכמה מהתקשורים החיים שלך .לפני
כמה שנים ,ביקשתי את השתל הניטרלי .עבדתי בשקידה לחיות בהווה ,לשחרר את עצמי מחוזים
קודמים ,ולהשתמש בזמן הזה במלואו כדי לעזור לעולם להגשים את הפוטנציאל הגדול ביותר שלו.
מה שמבלבל אותי הוא שב 19-באפריל השנה הייתי מעורבת בתאונת דרכים קשה ,בעקבותיה הייתי
צריכה להיאבק כדי להחזיר לעצמי את היכולת לעבוד ,להשתמש בידי הימנית ולחיות את החיים
שחייתי לפני התאונה .אם נטרלתי את כל החוזים הקודמים ונטרלתי את הקרמה שלי ,מדוע התרחשה
התאונה?
תשובה :יקירה ,אנו מכבדים את חייך ואת התזמון של כל הסובב אותך .ברגע זה ,עליך לכבד זאת גם
כן .כיוון שעם הזמן את תשיגי את כל שעבדת למענו .בינתיים ,חשבי על זה :השתל מוגדר כ"השרשת
הרשות שלכם לשינוי" .את עשית זאת" .התאונה" הייתה חלק משינוי החיים הגדול והתרחשה בזמנה.
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בקשתך לשתל שינתה את העתיד שלך ...כיוון שהנה את כאן ,חיה! אני לא רוצה להיות דרמטי מדי,
אבל את שינית את הכל ממש לפני התאונה ,ובכלל זה את מהלך חייך ,את החוזה שלך ואת המטרה
שלך על כדור הארץ .התאונה אינה קשורה כלל לקרמה שלך .ההישרדות שלך כן.
רבים מכם לא מבינים את הכוח שלכם לשנות את מה שניתן לכם .כה רבים מתבוננים בדברים בדרך
שטחית כל-כך .קבלת השתל אין משמעותה בהכרח שתאונות הדרכים לא יקרו; במקום זה ,היא נותנת
לכם רשות לשנות מציאות ישנה הקשורה לאירוע.
במקרה הזה ,יקירה זו עדיין אינה מבינה שאותה תאונה שהייתה מקפדת את חייה במציאות אחרת,
ערוכה כעת לאפשר לה מציאות שונה לגמרי .הריפוי שלה יתרחש ,והיא תהיה אדם שונה על הפלנטה,
מוכנה לנוע לסוג הדברים שישנו את העתיד שלה ,ואת העתיד של הסובבים אותה .היא עשויה אפילו
להגיע לנקודה שבה היא תוכל לחגוג את התאונה .זוהי חכמת המאסטריות.
שאלה ) :(27קריון היקר ,לפני כמה שנים כשהילכתי בחוץ בוקר אחד ,שמעתי מישהו קורא בשמי ,אבל
לא ראיתי אף אחד .זה קרה כמה פעמים .שאלתי כמה ידידים רוחניים והם אמרו לי שזה היה רק
מבחן לראות אם אני מוכנה להארה רוחנית .אני תוהה אם זה נכון.
תשובה :סוף-סוף ,תשובה! מה לקח לך כל-כך הרבה זמן? אנו ניסינו לראות אם תוכלי לקבל שאת לא
לבד .אולי בפעם הבאה שנקרא לך ,לא תצטרכי לשאול חבר ולכתוב לנו שאלה כדי שנכבד אותך!
]קריצה וחיוך של קריון[
לא כל הקולות הנשמעים הם רוחניים .כמה מהם הם תוצאה של חוסר איזון בתוך הביולוגיה .במקרה
שלך ,את בהחלט שמעת אותנו מנסים למשוך את תשומת לבך .ההבדל תמיד יהיה ברור .כיוון
שבמערך רוחני ,האירוע יהיה מלווה בתחושות טובות ,אהבה וכבוד הולם .את עשויה לשאול" :ובכן,
מה אתם רוצים?" התשובה? "שתדעי שלעולם אינך לבד ,ושתיקחי ידע זה ותתחילי להירגע עם
העובדה שגם את חלק של אלוהים" .זה הכל ערך עצמי .ברכות ,יקירה .את ערה!
שאלה ) :(28קריון היקר ,הגישה שלנו לזמן ולמרחב השתנתה מאז גלילאו וניוטון .מה צריך להשתנות
בגישה לזמן ולמרחב של איינשטיין כך שהיא תתאים למציאות החדשה? אתה אמרת שהיא קיימת
כזמן שלילי )מסה( .האם הזמן )מסה( הזה יכול להיות זמן )מסה( חיובי ממציאות אחרת? האם את
חוסר-הסנכרון של הזמן )מסה( הזה אנו מפרשים כזמן )מסה( שלילי? זמן )מסה( שלילי לא באמת
קיים.
תשובה :אענה על החלק האחרון של השאלה תחילה .אל תבלבל "אובייקטים חסרי-מסה" עם דבר-מה
המכונה מסה שלילית .זו פשוט מסה שאחת מהתכונות שלה השתנתה כך שכוח המשיכה מגיב אליה
באופן שונה .כמו כן ,אל תבלבל חומר בין-ממדי )חומר אפל( עם משהו שמקוטב .חומר אפל הוא חומר
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בין-ממדי ,שנמצא מחוץ לטווח הראייה שלך כיוון שאינו בממד הרביעי שלך .לכן ,לא ,הקוטביות של
המסה אינה השתקפויות מנוגדות של המציאות שלך )שזו באמת השאלה שאתה שואל( .כמו כן ,אנטי-
חומר אינו מה שאתה חושב ,ואינו שייך לדיונים הללו כלל.
בנוסף ,הגישה החדשה שלך לזמן ולמסה צריכה להרחיק לכת אל מעבר לתורות של איינשטיין .הוא
העניק לכם ממד חדש שיש להתבונן בו )זמן( והראה לכם כיצד הוא יכול להוות משתנה; לכן ,צא
"מהקופסה" בכל הקשור למה שאתה מאמין .השלב הבא היה להתמקד בעבודת הרשת שלכם ,המכונה
בפיכם "תיאוריית העל-מיתרים" .יש לכוונן אותה כך שתכלול מערכת מתמטית המבוססת על ,12
שהיא המתמטיקה הבין-ממדית .היא חייבת גם לכלול הבנה רצינית הרבה יותר של המספר השלם
שאתם מכנים בשם "אפס" .נסתרים בתוך מתמטיקה אלגנטית חדשה זו הם סודות שיהיו עוצמתיים
ונרחבים כמו אלה שאיינשטיין הביא לכם בשנות הארבעים.
הבן שאין מציאות אחרת שמסתתרת באופן בין-ממדי באמצעותה תצעדו במצב קוטבי מהופך .הייתה
זו למעשה השערה של הפיזיקה אך כעת היא נבחנת באמצעות השימוש במכשירים מגנטיים גדולים
שהם מאיצי חלקיקים זעירים ,ומגלה תגליות לגבי המציאות עצמה .לכן היה מודע שיש רק מגרש
משחקים אחד שאתה נמצא בו ,עובד לפתור חידה רוחנית .התמקד במציאות שלמולך.
שאלה ) :(29קריון היקר ,איך נוכל לדעת מהם צבעי הצ'אקרה החדשים ומתי להתחיל להשתמש בהם
במדיטציות שלנו?
תשובה :ישנם צבעים חדשים רבים ,וכולם בין-ממדיים .אלה הם צבעים בעלי תדרים רבים ואתם
יכולים ואינכם יכולים לראותם ,להפוך כמה מהם לזוהרים או להיראות כ"מנצנצים" בעיני רוחכם .הם
"ניתנים לראייה" על ידי רבים מכם שעובדים ברטט גבוה יותר .קשה לתאר אותם בגלל המגוונות
שלהם.
לכן הנה העצה שלנו .אל תעסיקו את עצמכם במטרה זו .אם אתם מתחילים לחוש בהם בעצמכם או
באחרים ,אזי חגגו את האירוע והתחילו להשתמש בהם במדיטציות שלכם ,אף-על-פי שאפשר שלא
תדעו מה הם מייצגים .הכוונה שלכם להשתמש בהם היא כל ההפעלה הדרושה!
מידע ספציפי יותר על הפעולות ועל צבעי הצ'אקרה החדשים הללו יגיע בקרוב ,כך שלכל הפחות אתם
יכולים לשמוע מה יש לאחרים שראו אותם ועבדו עמם בשנה האחרונה לומר.
שאלה ) :(30קריון היקר ,האם תוכל להסביר את ההבדל בין המונח "נשמה שותפה" ] [soul mateלבין
המונח "להבה תאומה" ]?[twin flame
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תשובה :הם מייצגים אנרגיות שונות ,אך תכונות דומות .שניהם מייצגים שותפות" .נשמה שותפה"
היא שותפה לחיים .היא אינה חייבת להיות שותפה רומנטית .היא יכולה להיות אימא או בת ,או שני
אנשים ללא קרבת משפחה שמצטרפים יחד מסיבה כלשהי .וכן ,היא יכולה גם להיות שותפה
רומנטית .לכן ,זו אנרגיה של שותפות.
האנרגיה של "הלהבה התאומה" היא "תמונת ראי" שלך" .להבה תאומה" היא נשמה שמוצאת את
"החצי השני" של מה שהיא מחפשת כמטרה .אנרגיה של "להבה תאומה" אינה בהכרח קשורה
לשותפות כמו "נשמה שותפה" .מדובר הצטרפות יחד כדי להגשים שלמות שחסרה בפוטנציאל או
במטרה.
"נשמה שותפה" עשויה להיות שותפות שתימשך כל החיים ,אבל אפשר שאין לה תכלית נוספת.
ל"להבה תאומה" יש מטרה מאחוריה ,הדוחפת לקראת מטרה .הנח לי לתת לך דוגמאות מעולם
האמיתי .למנהיג שלכם רונלד רייגן הייתה נשמה שותפה ששמה ננסי .אבל מגלי מבנה הדנ"א ,ווטסון
וקריק ,היו "להבות תאומות".
לפעמים "להבות תואמות" מתאחדות יחד באהבה ,אך גם אם כך קורה ,זה נוח לטובת התמונה
הגדולה יותר ...דבר מה שיש להשיג יחד" .נשמות שותפות" קיימות יחד להנאה ולהעצמת החיים.
"להבות תאומות" קיימות יחד כדי להגשים דבר-מה שהן אינן יכולות להגשים לבדן .כמו כן ,נשמה
יכולה להיות גם "להבה תאומה" וגם "נשמה שותפה"! כאשר הדבר קורה ,זה ברור מאוד.
]מאת לי :ראו גם את הספר השישי של קריון ,לדיון דומה .כמו כן ,קריון נותן אזכורים לעבודתו של
ג'רמיין הקדוש בכל הקשור לאנרגיה של "להבות תאומות"[.

קריון עונה על שאלות
חלק שני

שאלה ) :(31קריון היקר ,דבר איתי על 'נשמות מתחלפות' .אני מאמינה שאני נשמה שכזו ,ואם כן,
האם אני הולכת הביתה?
תשובה' :נשמה מתחלפת' אמיתית היא דבר שקשה להבין ,כיוון שעליך להתחיל להבין דבר-מה אחר
שלימדנו לגבי העובדה שאת אינך 'יחידה' .לגוף הרוחני שלך חלקים ופיסות רבים ,ולפעמים הם
כוללים אפילו מיזוג עם אנרגיה אחרת .בצד הזה של הצעיף את 'אחת ויחידה' .לכן זה לא הגיוני .בצד
"הבית" של הצעיף ,את מורכבת מחלקים רבים ,וזהו המצב הטבעי שלך .הדבר כרוך בממדים רבים
יותר מכפי שאת יכולה לראות או מוכנה להבין ברגע זה.
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מסיבות שאינך יכולה להבין ,לפעמים חלק ממך מגיע למישור הארצי וגדל .אז מאוחר יותר ,בדרך כלל
בגלל חוויה טראומטית כלשהי ,החלק האחר שלך מצטרף אליך .כמה "ראו" זאת כשתי ישויות שונות,
כאשר ישות אחת "מחממת" כביכול את המקום עבור הישות האחרת ,ואז עוזבת] .חיוך[
למעשה יש שני סוגים להתנסות של נשמה מתחלפת .האחת כמו זו שציינתי ,כאשר שתי ישויות
קשורות על ידי הסכם ,והאחת נכנסת כדי להתחיל ,ואז האחרת נכנסת ותופסת פיקוד כשמגיע הזמן.
לאחר מכן הישות המקורית עוברת "למושב האחורי" ,מתמזגת והופכת לחלק מהחוויה כולה .כך
הסברנו לכם בעבר את נושא הנשמות המתחלפות .עכשיו יש דבר-מה נוסף שיש לדעת ,כיוון שאתם
נמצאים כעת בנקודה שבה מידע מתקדם נגיש לכם.
הסוג השני של חוויית הנשמה המתחלפת הוא כאשר יש "הגברה" של התודעה האנושית הראשונה
במידה שכזו שדומה שאדם אחר הגיע! למעשה ,זה רק החלק האחר .מדובר בתזמון ובמטרת חיים.
פעמים רבות נשמה מתחלפת היא נשמה שלפתע יש לה מטרה לאחר החוויה .זה מדויק ,אבל המטרה
היא בגלל העובדה שעכשיו כל החלקים התאחדו ,ומודעים למה שיש לעשות .לפעמים החוויה כה
דרמטית שאפילו הנשמה המתחלפת האינדיבידואלית תופסת את העבר כשייך לאדם אחר! לפעמים
אנשים אלה אפילו משנים את שמותיהם .לא ניתן לתאר ולמנות את הלוגיסטיקה וה"כללים" של
התנסות הנשמות המתחלפות ,כיוון שהם מגוונים מאוד .לפעמים החלק האחר לא מגיע לעולם אם
התזמון אינו מתאים .לפעמים הוא מגיע בעוצמה שכזו שזה מפחיד!
ובהקשר לשאלה "האם אני הולכת הביתה?" ...יכול להיות שלא הבנת משהו כהלכה .נשמה מתחלפת
אמיתית ,לאחר ההתנסות ,נמצאת כבר בבית! כל הסיבה להתנסות הנשמה המתחלפת היא העצמת
זמן .אין ישות ש"שמרה על המקום" עבור ישות אחרת .במקום זאת ,זו ישות אנושית שעשויה עכשיו
להיות "רבת חלקים" ,שזוכה כעת "ביתר הסיפור" .לכל נשמה מתחלפת יש מטרה גדולה עבור כדור
הארץ והיא דרושה בכללותה )השלמה מלאה של החלקים ,ובכלל זה החלק שהחל בתהליך בלידה(.
שאלה ) :(32קריון היקר ,בתקשורים קודמים אמרת שכדור הארץ חבוי בגלל העובדה שיש רק שמש
אחת במערכת השמש שלנו ,ושיש משהו מעניין בנוגע לצדק .האם צדק היה או יהיה שמש שניה
במערכת השמש שלנו? אם הוא היה ,האם על הירחים שלו היו חיים בזמן מסוים? או האם צדק הוא
שמש פעילה בממד אחר? תוכל להרחיב?
תשובה :צדק ,ענק הגז שלכם ,מעולם לא היה שמש שניה .אולם גודלו וההשפעה של כוח הכבידה שלו
חשובים לשמש הנוכחית שלכם ,ומעניקים לכם את "הדפוס של צדק" באמצעות הרוח הסולרית
שלכם) .ראו בבקשה את התקשור מהר שאסטה מה 19-ליוני להסבר נוסף בנושא( .אתם איבדתם את
השמש שלכם באופן הולם ,מוקדם מאוד ,והיא יצאה ממערכת השמש שלכם .לכן החשיבות של צדק
היא שהוא שחקן ראשי באנרגיה של כדור הארץ .קיימות תכונות של מערכת השמש שלכם שממש
"צועקות" שהיו לכם פעם שתי שמשות .אולי הזמן יראה זאת בסופו של דבר למדענים שלכם.
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ובכל הקשור לחיים על ירחי צדק ,התשובה היא שיש כיום חיים על ירחים מסוימים של צדק ,ואלה
הם חיים בסיסיים שהביולוגים שלכם יכולים לסווג או להגדיר כחיים כפי שהם מוכרים לכם על כדור
הארץ.
שאלה ) :(33קריון היקר ,קראתי במקום כלשהו שבגיל  49/50אנחנו נכנסים לשלב חדש בחיים ,סוג של
תהליך הבשלה ,כפי שאני מבין זאת .כל מיני דלתות נפתחות אז בפנינו .אז עלה בדעתי שלי קרול,
סטיב רות'ר ורונה הרמן )המידע שלהם "מרגיש" לי נכון( גם הם בני חמישים פלוס .התחלתי לתהות
אם אולי העניין הזה של הגיל הוא נכון ,ושמשמעות הדבר גם שאני עדיין לא "פספסתי את הרכבת",
כפי שאני דואג לפעמים .אלה יהיו חדשות נפלאות עבורי! משמעות הדבר תהיה שדברים נפלאים
ומרגשים עוד יתרחשו! אמור לי בבקשה מה הדעה שלך בקשר לגיל  49/50כאבן דרך )או לא(
בהתפתחות הרוחנית שלנו בזמן הזה.
תשובה )מאת לי( :אני מקווה שלא אכפת לך שאני עונה ,כיוון שאני שאלתי את קריון בדיוק את אותה
שאלה .אני כעת בגיל שישים פלוס ,אבל ההתעוררות שלי החלה בגיל  .45אני שאלתי את קריון בשלב
מוקדם מדוע זה היה כך .אני שאלתי את קריון" :לא הגיוני יותר אילו הייתי צעיר יותר ,כדי שתהיה לי
יותר אנרגיה? למה עכשיו ,שכבר חציתי ללא ספק את נקודת אמצע תוחלת החיים הנורמלית?"
קריון נתן לי תשובה שדומה להשערה שלך .הוא אמר שלאחר גיל  ,50מתרחש דבר-מה .הכימיה
משתנה ,החכמה גדלה לעתים קרובות ,וכן הלאה .במקרה שלי ,קריון שאל אותי אז שאלה" :למה שלא
תאט את השעון הביולוגי שלך כדי שלא תזדקן כה מהר? ואם כבר ,למה שלא תברא-במשותף אנרגיה
רבה יותר מכפי שהייתה לך אי פעם?"
אוקיי ,אז קריון השליך את הכפפה )מטפורית( ,ואמר לי שהגיל היה חשוב מכמה סיבות ~ שאחת מהן
הייתה האתגר להניח לאנשים לראות אותי עובד בדרך שתהיה ברורה להם .לכן ...אני מרגיש שאם
אתה עדיין לא בן  ,50הבט בצד החיובי :ראשית ,בעזרת השם ,יום אחד תהיה בן  !50כשהזמן הזה
יגיע ,צפה לכמה שינויים רוחניים אם אתה במקום שמעניק להם רשות.
דרך אגב ,אם ילדי/אנשי אינדיגו קוראים את זה ...תשכחו את כל מה שאמרתי .המצב שלכם שונה,
שונה מאוד.
שאלה ) :(34היי קריון ,בנוגע לתקשור שנערך בישראל" :לאן שילכו היהודים ,ילך העולם"" .היהודים
שונים מכל השאר"" .ליהודים קשר קרמתי שונה" .האם לא לכולנו חלק במה שקורה בעולם? האם לא
כולנו שווים ומיוחדים :איש השבט האפריקאי ,הנזיר הבודהיסטי ,הכומר הפרסביטריאני ,הכומר
הקתולי ועד לילד הגווע ברעב באפריקה או בהודו? הדאלי לאמה היה לא מזמן כאן בטורונטו .הנה
איש שהוא לא נוצרי ,יהודי ,קתולי או מוסלמי .כן ,הוא בודהיסט ,אבל תחושת האחדות והחמלה
שהוא מרעיף היא אוניברסלית .האם אין לאיש שכזה השפעה על מהלך הדברים?
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תשובה :הדבר הוסבר פעמים רבות .היהודים מחזיקים במקום ברשומות האקשיות של כדור הארץ
שהוא אנרגיית "ליבה" .כן ,כולם מיוחדים בדרכם שלכם; אולם היהודים הם המומחים על הפלנטה
הזאת בדרך שצריכה להיות ברורה לך אם תבחן את כל ההיסטוריה האנושית .אין לזה דבר עם חמלה
או אהבה אוניברסלית .חשוב על כך כעל ראיית חשבון אוניברסלית.
לאף קבוצה אחרת אין את תכונות "הגזע" מבלי היותה כזו )על פי האנתרופולוגים( .אף קבוצה אחרת
לא חוותה את ניסיונות הציוויליזציה להשמיד אותה שוב ושוב במשך מאות השנים ,ואין זה משנה
אם הם היו עבדים או בזמנים המודרניים ,גרים במדינה משלהם .יש קבוצה שיש לה אנרגיית ליבה
עבור הציוויליזציה עצמה" .לאן שילכו היהודים ,ילך העולם" היא הצהרה נכונה ,והאמן לי ,אינך צריך
לקנא בעמדה הזאת ,כיוון שהיא נושאת עמה זרעי אחריות שכאלה שהופכים את המשא כבד יותר
עבורם.
שאלה ) :(35קריון היקר ,יש לי שאלה בנוגע לריפוי ולדרך שבה דומה שכל תהליכי ואופני הריפוי
קשורים בכל-כך הרבה "בירוקרטיה" שדומה שזה בלתי אפשרי להיכנס לזה ללא שנים של
"למידה/אימון" או קורסים/שכר לימוד יקרים ,וכן הלאה .אני מרפאה "טבעית" ,כמו אנשים רבים,
אבל אני עובדת מקרוב עם האינטואיציה שלי בכל הקשור לדרכי הפעולה :אני לא מניחה ידיים ,אבל
אני עובדת עם הידיים מעל לגוף ,מרגישה את השינויים באנרגיה .אני מדמיינת שאני משדרת או
שולחת קרני אור אל תוך ההילה.
השאלה שלי היא ,איך אנחנו ,המרפאים הטבעיים )שלא רוצים לכלוא את עצמנו באופן מסוים של
פעולה או להצטרף לארגון זה או אחר( מציעים את השירותים שלנו ללא פחד מפני פגיעה בכלל
התנהגות כלשהו או מבלי לסבול את הבעיות של היעדר ביטוח? הנושא מאוד קרוב ללבי .עבורי ,ריפוי
הוא אהבה ,ואף אחד לא צריך להיענש על שהציע אהבה באופן של ידיים נוגעות/לא-נוגעות ,אבל
דומה שהשלטונות נחושים במאמציהם לשלוט ולהציב מגבלות על מה שחייב ללא ספק להיות ביטוי
טבעי ועתיק של אהבה.
תשובה :יקירה ,כל שאמרת מדויק .רבים באים אל הפלנטה עם "זיכרונות" עוצמתיים המאפשרים
להם לדעת אינטואיטיבית מהו הריפוי הנכון עבור הדנ"א הביולוגי האנושי .את אחת מהם ,ואת יודעת
זאת .את לא רק מתוסכלת בגלל המערכת ,אבל גם בגלל עובדי האור עצמם ,שלא רואים את
"ההסמכות" שלך .לא אמרת את זה ,אבל זה כך.
התשובה היא שאת למעשה חייבת לעבוד מחוץ למערכת ,אבל לכבד את המערכת ,קרוב לוודאי במשך
רוב חייך .זו הליכה על חבל דק שהתוצאה שלה תהיה הריפוי הגדול ביותר .זכרי שאלה שקובעים את
הכללים אינם אלטרואיסטים כמוך .הכללים שלהם נקבעים לעתים קרובות לשם רווח כלכלי .אינך
יכולה לצפות שזה ישתנה במידה רבה בדור שלך ,כיוון שאת אחת מהחלוצות .למעשה ,צפי לכך שכל
המערכת שלכם תיכשל לפני שהיא תשתפר .היא כמעט בלתי ניתנת לתיקון.
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בינתיים ,צעדי קדימה בשמחה והשתמשי במה שיש לך בדרכים עוצמתיות .אל תאתגרי את המערכת,
כיוון שהיא צעירה מאוד ואינה מבינה מי את .במקום זה ,למדי "לקרוץ" לה ולזרום עמה .אם היא
מאפשרת לך להיות מעסה ,אולם את בעצם מרפאה אנשים ,אז צחקי ו"תהיי" מעסה בעיניהם! אם
היא מאפשרת לך לרפא בעזרת דיקור ]שזכאי לביטוח במדינות מסוימות[ ,אז למדי זאת! אז השתמשי
גם בעבודת האנרגיה שאת יודעת יחד עם הדיקור .יש דרכים רבות לזרום אל תוך המערכת ויחד עם
זאת להשיג ריפוי עוצמתי בתחומים אחרים.
למדי לזרום עם החברה בה את חיה .שלמי את דמי החברות בארגון והצטרפי לבתי הספר .אבל כאשר
את נפגשת אחד-על-אחד עם המטופלים שלך ,השתמשי בכלים הלמוריאנים שניתנו לך והשיגי את
הנסים שאת מסוגלת להשיג .אז ...כולם מנצחים .אין זו רמייה ,אלא צורה של חכמה שמתייחסת
למערכת בדרך שהיא רוצה ,ובה בשעה מאפשרת את הריפוי הטוב ביותר לרוב האנשים .חשבי על
המטרה .היא מדברת על אהבה.
שאלה ) :(36קריון היקר ,אני משתתפת בתכנית שבה התמונה שלי מוכנסת למחשב ובהתבסס על
הולוגרפיה ,נשלחים אליי יותר מ 3,600-תדרים ,ובכלל זה המנטרה והגיאומטריה המקודשת האישיים
שלי .האם זו טכנולוגיה של האנרגיה החדשה ,והאם היא משרתת אותי?
תשובה :כן ,היא משרתת אותך .אולם ,זו רק ההתחלה האלמנטרית של דבר-מה אחר שתראי אם
תפתחי לזה .אל תניחי הנחות לגבי המערכת שאת רואה או מדוע היא עובדת .היי מודעת שאחרים
עושים דבר דומה ללא מחשב .אז נועי מעבר למה שאת חושבת שהיא המטרה.
שאלה ) :(37קריון היקר ,מדוע המסרים שלך כל-כך ארוכים ,כמו ספר? למה הם לא יותר
אובייקטיביים ותמציתיים? למה אנו צריכים לצאת למסע ארוך כל-כך כדי ללמוד ולהתפתח כאשר
האנושות זקוקה למידע באופן כה נואש? דומה שהמסרים הארוכים שלך מרתיעים את אלה שזקוקים
להתלהבות בחיפוש שלהם אחר ההתפתחות .מדוע שלא תפשט את המסרים שלך? אתה לא חושב
שבדרך זו האור והאנרגיה שלך יגעו ביותר אנשים? האם לא זו המטרה שלך?
תשובה :האנושות לעולם לא תשיג מאסטריות "בזק" .אתה עשוי אפילו לשקול לקרוא את הספר אם
יש לך זמן.
שאלה ) :(38היי קריון ,יש לי שאלה בנוגע לניקוי קרמה .כפי שאתה מבטא זאת ,בעידן החדש ,ניקוי
הקרמה אפשרי פשוט באמצעות הכוונה הטהורה שלנו .אולם ,אתר אינטרנט שונה בשם "לורד
מאטרייה" מביע דעה שונה בנושא .הנה ציטוט מהמסר האחרון של המאסטר" :אין דרך קלה לשחרר
את עצמכם מגלגל הקרמה .הדבר מחייב עבודה קשה ,משמעת ,החלטיות ומאבק בין העצמי והעצמי
הגבוה .אולם ,עבור אלה מכם שיכולים להשיג את התוצאה הסופית] ,שהיא[ שלא תשובו שוב למישור
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הארצי ,המאבק בהחלט כדאי" .אמור לי בבקשה במה עליי להאמין בזמנים האלה? הייתה לי שלוות
נפש גדולה ,אבל לאחר שקראתי את זה ,התבלבלתי שוב!
תשובה :המידע של מאטרייה שציטטת הוא מדויק ,אבל מאטרייה לא אמר שעליך לסבול כל חייך או
לספוג מהלומות מקרמת העבר שלך כדי לשחרר אותה .צוין הצורך בעבודה קשה ,ואנחנו מסכימים.
אין כאן קונפליקט .המסר של קריון מעולם לא אמר שתוכלו לומר כמה מילות קסם ולבטל את
הקרמה שלכם .המסר היה שיש לכם כעת היכולת לבטל אותה מבלי לחוות אותה למעשה ,ממש כפי
שהמאסטרים עשו ,בעוד שבאנרגיה הישנה ,הדרך היחידה לבטל את הקרמה הייתה לחיות אותה.
עכשיו אתם מסוגלים לבטל אותה בעזרת כוונה טהורה ,שהיא תחילתו של מסע .אז מגיעה למידה
וסבלנות .בסופו של דבר אתם תשתחררו ,וכן ...זה לחלוטין שווה את זה.
המסר שלנו עוסק בתהליך האישי שהוא חדש לאנושות .אתם יכולים להתחיל במסע זה של הערכה
עצמית וביטול הקרמה עם כוונה טהורה ולהשיגו .תמיד סיפרנו לכם על המאבק שבין העצמי הנמוך
לעצמי הגבוה .אם אתם באמת רוצים לסקור את המסר שלנו על ביטול הקרמה וההתעלות ,מצאו
וקראו את ספר המשלים ששמו "המסע הביתה" ,שם סיפרנו את סיפורו של אדם שעשה זאת ,ואת כל
שעבר .עבודה קשה ,מאבק בין העצמי הנמוך והעצמי הגבוה ,ותוצאה אוהבת ...זה היה שווה את זה.
שאלה ) :(39הלו קריון ,קניתי ספר מאת קריון ,ולאחר שקראתי אותו ,יש לי ספקות לגבי מה שהוא
אמר .הוא אמר שהוא ישות אוהבת ,אבל למה הוא לא עוזר לכולם? אנשים רבים כל-כך על הפלנטה
סובלים ,ואף אחד לא מושיט יד .אנשים רבים מתים ממחלות ומרעב ,ואנחנו משליכים אוכל לאשפה
בכל יום; אף אחד לא דואג לאנשים אחרים .אני לא חושבת שיש נשמה "אוהבת" אחת בכל היקום.
אולי יש ,אבל היא חסרת אונים ,או שהיא הייתה הופכת את העולם למקום טוב יותר .אם קריון
"אוהב" ,אולי הוא יעזור לי? אני זקוקה ל 6000-דולרים לניתוח .האם קריון האוהב יעזור לי? לא ,כיוון
שהוא חסר אונים .אין לו פרוטה ,ואולי הוא לא אוהב בכלל .בבקשה אל תשתמש במילה "אהבה"
בקלות ראש.
תשובה :יש תודעה השייכת לעולם הישן שגורסת שאלוהים הוא הכל ובני האדם כלום .בסיפור הזה,
אלוהים אמור לעזור לאנשים המסכנים לצאת מהאומללות שלהם ,אם הם מתחננים מספיק או
מטפסים די מדרגות בשמש הלוהטת.
זה סיפור אגדה .בני האדם מסוגלים לעזור לעצמם ,ועכשיו באנרגיה חדשה ,הגיע הזמן שתלמדו את
זה .זה המסר של קריון .במשך  15שנים אמרנו לכם איך להתחיל במסע הזה .לא מדובר בתחנונים,
ובתקווה שאלוהים יעזור .מדובר בהבנה שאת חלק של אלוהים; לכן ,את יכולה לברוא את הנסים .עם
ההבנה הזאת מגיעה עוצמה! זו עוצמה שמרפאת ,בוראת במשותף ממון לניתוחים ,ובסופו של דבר
נוגעת באלפי אנשים סביבך .זו התשובה לכל המחלות של הפלנטה והיא יכולה לברוא שלום על פני
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האדמה ולשנות את תודעת אלה שבוראים מלחמה ...הכל ללא תחנונים או תקווה שאלוהים "יעשה
משהו עבורך" בדרך כלשהי ,בעוד את יושבת שם חסרת אונים ומתוסכלת.
תשובה זו היא האמת ,ואני מכבד אותך בכך שלא אשתמש במילה שמתחילה באל"ף .אבל יש מקום
ששמך ידוע בו ,ויש רבים שממתינים כדי לעזור לך לעזור לעצמך .הם מלאכים שרוצים רק שתזכי
בריפוי ובשמחה בחייך .אולי את עשויה לשקול להשתמש במילה שמתחילה באות אל"ף בעצמך?
]קריצה של קריון[ יש לך את היכולת לקבל את מה שאלוהים מציע ,ללא קשר למצב או לתסכולים
שלך בחיים.
אנו מחבבים אותך מאוד ]חיוך[.
שאלה ) :(40קריון היקר ,לעתים קרובות אתה אומר שאם נדמיין עולם חדש ,ואם נדמיין שלום ,אזי זה
מה שנברא .אולם ,מאחרים למדתי גם ששליחת האור שלנו במדיטציה לארצות שמצויות בתוהו ובהו
עשויה לעתים קרובות להשפיע באופן לא חיובי .כיוון שעל ידי שליחת האור הזה ,אתה גם מושך
חשכה .יתר על כן ,אם ישנם מיליונים של עובדי אור ששולחים את האור שלהם יחד עם דעות
ורעיונות שונים לגבי השלום וכיצד צריך להיראות העתיד ,האם זה לא יברא עוד תוהו ובהו? הנושא
הזה מבלבל אותי .האם כאשר אני מדמיינת עולם חדש ,עולם של שלום ,ומקווה לעולם שכזה ,שונה
משליחת האור שלנו? מה הולם? אולי אנו צריכים פשוט לעבוד על עצמנו ולמצוא שלום פנימי ,וזה
כשלעצמו ישפיע על התודעה הקולקטיבית של האנושות?
תשובה )מאת לי( :שאלה זו נענתה בהרחבה בתקשורים רבים וכמו כן גם בסדרת השאלות והתשובות
הללו פעמים רבות ,אך עדיין אנו מקבלים שאלות שכאלה .אישה זו צודקת! איננו אמורים לשלוח את
רעיונות השלום הפרטיים שלנו ,או את סדר היום או הדעות שלנו לגבי מה שלדעתנו צריך או לא צריך
להיעשות .במקום זה ,יש תרחיש נפלא שמתאר בדיוק כיצד לעשות זאת ,שקריון הציג פעמים רבות.
כאשר אתם קוראים אותו ,הוא הגיוני מבחינה רוחנית ומכבד את הנמצאים בכל מצב .הוא יכול גם
לשנות את הפלנטה!
ראו את ההסבר בקישור http://www.ahava.netfirms.com/Kryon_QA_Dec_2003_2.htm
השאלה של פאבלו מאוסטרליה .כמו כן ,עמוד  56בספר העשירי ]באנגלית[ של קריוןA New :
.Dispensation
שאלה ) :(41קריון היקר ,האם תועיל לענות על שאלה זו? תמיד הבנתי את התפיסה של שליחת אור,
הקרנת אור והדמיית אור .אולם ,אני מתקשה מאוד לראות או לדמיין באמת אור זה .אני יותר
"מרגישה" את זה ,ובסופו של דבר התהליך הופך לתהליך סוחט ,הן פיזית והן רגשית .האם תוכל לומר
לי איך לשנות זאת? תודה רבה.
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תשובה :יקירה ,את לא צריכה "לראות" שום דבר .היופי נמצא לפניך מבלי שתדמייני .האם את אוהבת
את משפחתך? אולי את ילדך? איך זה "נראה"? התשובה היא שלא ניתן לדמיין את האהבה .היא
מוקרנת ממקום אלוהי בתוכך ואת מרגישה בה .לכן "הרגישי" את האור בתוכך ,שהוא האהבה
לאנושות ולפלנטה ,והקריני אותה .אין אור גדול יותר מאהבה זו .כאשר תעשי זאת כך ,לא תהיי
סחוטה .כאשר את שולחת את האור שלך ,הקערה תעלה על גדותיה ...מוכנה להתמלא שוב.
שאלה ) :(42קריון היקר ,האם אנו כבני אדם נהיה מסוגלים להשתמש בשפה המבוססת על תחושה
כדי לבטא רגשות ללא מילים )שפת הנשמה( .אני יכולה לומר" :אני אוהבת אותך" ,אבל אני רוצה לתת
לך תחושה .אני לא מתכוונת למה שאנחנו יכולים לתת בתפילה או במדיטציה; אני מתכוונת למשהו
פיזי .במקום מאמר של חמישה עמודים של התחושה שאנו מנסים לתת למישהו ,האם נוכל לתת להם
את "התחושה" של "ההרגשה" שאנו מנסים לבטא באופן מילולי? הנקודה שלי היא ,אם יכולתי
להעביר אליך מהות ברגע זה ,לא היה צורך במילים הללו; אתה היית יודע בתחושה מה אני שואלת.
תשובה :ראי את התשובה הקודמת .כאשר את ואהובך מביטים זה לזו בעיניים ,אין כל מאמר .יש
העברה של אנרגיה שנוכחת ,והיא שונה לסוגי האהבה הרבים .זו אותה אהבה שקיימת בינך לבין
הוריך ,ילדיך ,בעלי החיים שלך וכן ,אפילו המשפחה האלוהית שלך .אבל היא מועברת ללא מילים,
והיא אמיתית ומובנת לגמרי.
לכן שכחי את המילים ופשוט "תהיי" .כזו היא האהבה .ניתן להרגיש בה מבלי לומר דבר ,ולכל בני
האדם יכולת "להרגיש" אותה ניתנת מכל מרחק .אל תנתחי אותה יותר מכפי שאת מנתחת מצב שבו
מישהו אומר לך שהוא אוהב אותך .פשוט הביני שהיא קיימת ,וחגגי את עוצמת המתנה הזאת של
הבחנת האור .לא צריך לחקור אותה או לפתח אותה .זו הייתה אחת מהאמיתות הבסיסיות של
האנושות למן ההתחלה .זוהי ,יותר מכל ,ההוכחה לאלוהות שלכם.
שאלה ) :(43קריון היקר ,תוכל לדבר על האנרגיה של קנדה?
תשובה :למעשה יש כאן שתי תשובות (1) :האנרגיה של האדמה ו (2)-האנרגיה של תושבי המדינה
הגדולה הזאת.
האדמה בקנדה היא מהטהורות ביותר שעל כדור הארץ .נערכו עליה מעט מאוד מלחמות ,ולכן יש
לאדמה עצמה מעט מאוד קרמה .קרמה של האדמה היא ביטוי שאנו משתמשים בו כדי לתאר את
רובדי האנרגיה שאותם יש לעבור כדי לתקשר ביעילות עם האנרגיה של גאיה .לכן ,אנו אומרים לכם
שוב שזה מקום שבו בני אדם יוכלו למדוט ,להירפא או ללמוד לרטוט ברטט גבוה יותר בקלות .אם
אתם מפקפקים בכך ,פשוט לכו לשם ו"הרגישו" בזה .המקום גם תומך בתקשור טוב יותר מרוב
המקומות האחרים שעל כדור הארץ.
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יש קבוצה קרמתית של קנדים שתגן על האדמה הזאת בחירוף נפש .התכונה הקרמתית העיקרית של
קבוצה זו היא תכונה של מי שאיבדו את אדמתם בעבר והפעם לא יהיו מוכנים לאבדה! הם בעלי
מודעות לאיכות הסביבה יותר מאשר כמעט כל ארץ אחרת על כדור הארץ ,ולכן רוב תוצרת החשמל
שלהם מופקת באמצעות מים! )כדאי שארצות אחרות ישימו לב(.
הם גם מעבדים נושא אחר של הפרדה .כפי שאמרנו בעבר :כאשר הקנדים יתאחדו באמת כקנדים,
ללא קשר להבדלי השפה שביניהם ,מערכת הכלכלה שלהם "תרפא את עצמה" לפתע ותפתח את
העוצמה שהייתה לה בעבר ,בהשוואה לכל המטבעות של כדור הארץ .הכל קשור.
שאלה ) :(44קריון היקר ,עוד בשנת  1987ישבתי במשרד שלי ודיברתי על "עקרון האלוהים" עם
עמיתיי .אני זוכר שאמרתי שלדעתי ,אלוהים הוא אנרגיה ,אנרגיה שמחייה אותנו .לפתע ,הפתעתי את
חבריי )ואת עצמי( ואמרתי ש"אנחנו אלוהים" .זמן קצר לאחר מכן ,התפרקו חיי בכל התחומים .כאשר
התאוששתי לאיטי ,התחלתי להבין שדבר דומה קורה לאנשים מסוימים אחרים ,אף על פי שלא
לרבים .מצאתי את קריון וחשבתי שאולי אני עובד אור .אני חייב לומר שזו דרך בודדה ,כיוון שאני לא
מעז לחלוק את הידע שלי ,אפילו עם בני משפחתי .אני יכול לקבל שכקבוצה אנו יכולים לעזור בדרך
אוניברסלית ,אבל מה הטעם להיותי מודע לכך כאשר אחרים אינם מודעים? אם אנחנו רק מחזיקים
את האור ,כולנו ,ומביאים לשינוי ,אני לא חייב לדעת .האם יגיע יום שבו אוכל לדבר על הדברים הללו
בלי "גלגולי העיניים" הרגילים?
תשובה :איש יקר ,אתה אכן עובד אור ,ושנת  1987הייתה "שנת" ההתעוררות שלך .בשנת  1992חגגת
זאת! כן ,זו משימה קשה .כפי שאמרנו ,אתם אלה שמתאמצים לשאת את המטען עבור הפלנטה ברגע
זה.
בכל הקשור ל"גלגולי עיניים" ,הרשה לי לסקור כמה דברים .מה קרה לפני שנים כאשר הרעיון המוזר
והבלתי רגיל על קיומם של חיידקים צץ ועלה? הקהילה הרפואית צחקה צחוק גדול! אמת עמוקה
שכזו ,והם כולם צחקו .איך דבר-מה בלתי נראה יכול לברוא מחלה? מה קרה כאשר גלילאו טען
שתצפיות ישירות מצביעות על כך שכדור הארץ סובב סביב השמש? הוא נאסר ונכלא בביתו למשך כל
ימי חייו .היה זה חילול קודש! אמת עמוקה ופשוטה כל-כך ,ואף-על-פי-כן היו אנשים סביבו שלא היו
מוכנים לשמוע אותה.
העבודה שלך אינה מיסיונרית ,ולעולם אינך חייב לומר למישהו כיצד אתה מרגיש .אם אתה רוצה
לדעת כיצד להתקיים בתוך "מעטה עובד האור" שלך ,אני אומר לך:
•

אהוב את עצמך מספיק כדי שלא להיות בדרמה לגבי שום דבר.
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•

הפוך כה שליו בחייך ובמצבי החיים שלך שתוכל לברוא במשותף כל דבר שאתה זקוק לו,
בהולמות.

•

שלח אור למקומות אפלים ,כיוון שאתה עוצמתי .אפשר לאור שלך לזהור כדי שאחרים יוכלו
לראות במקומות בהם לא ראו בעבר .לשם כך ,מצא לעצמך זמן שקט שבו תהיה עם עצמך.

•

לעולם אל תדאג שמא אינך עוזר לאף אחד ,כיוון שאתה אכן עוזר.

•

לעולם אל תאמר למישהו במה אתה מאמין ,אלא אם הם שואלים.

•

לעולם אל תיתן למישהו ספר של קריון ,אלא אם הם מבקשים.

התוצאה? התכונן לקבל הרבה מבקרים שרק "רוצים להימצא בסביבתך" .התכונן למשפחה שתאהב
אותך יותר מאי פעם ...גם אם אתה מעט מוזר] .חיוך[ התכונן לעזור לפלנטה מבלי שנשמה אחת תדע
מה באמת אתה עושה .אבל דע גם שיש לצדך לגיון של מלאכים שאוהבים אותך מאוד ושתמיד יהיו
שם כאשר אתה זקוק להם .אתה יכול לדבר על זה? כן .יום אחד כשמישהו יבוא וישאל אותך איך זה
שאתה שליו ,שמח וחכם כל-כך ,אז תוכל לומר" :כיוון שמצאתי את אלוהים בתוכי".
שאלה ) :(45קריון היקר ,תוכל להסביר בבקשה מדוע דומה שבעלי חיים מסוימים מגיבים בפחד או
שומרים ממני מרחק? תמיד האמנתי שכאשר אנחנו משחררים את הבעיות שלנו ונעים לאיזון ,בעלי
החיים יתפסו אותנו כמאיימים פחות )כמו פרנסיס הקדוש( ,ואני תוהה מה הם מרגישים .ניסיתי
להתייחס בהגיון לתגובה הזאת ,אבל זה עדיין גורם לי לפקפק באנרגיה שלי ולתחושה רעה .לבד
מתגובת בעלי החיים ,השינויים בחיי דומה שמאשרים שאני בנתיב הנכון.
תשובה :תודה לך ,יקירה ,על שאלה זו! תכונה זו של רטט גבוה יותר משפיעה למעשה על בעלי החיים
בשתי הדרכים .התגובה תלויה באופן שבו את רוטטת באותו רגע .לפעמים האור שלך זוהר כל-כך
שהכול שמים לב :בעלי החיים ,אנשי הביטחון בשדה התעופה וכן הלאה וכן הלאה] .הומור של קריון[
במקרים מסוימים את יכולה לשבש מכשירים ולגרום לנורות להתפוצץ .באותם מצבים ,בעלי החיים
רואים אותך כעוצמתית וכחריגה בקרב בני האדם ותו לא.
כאשר את "יוצאת" ממוד העוצמה ,את מציגה את עצמך כניטרלית לבעל החיים ,ולכן בטוחה מאוד.
בעל החיים יראה אותך אז כבת ברית של הטבע ,ולא כאיום כלל .עליך ללמוד באיזה "מוד" את
נמצאת ,וכיצד לשלוט בדברים הללו .נסי להשתמש ב"מסנן הקשת" שמתואר על ידי ג'אן טובר :עמ'
 ~ 339הספר התשיעי של קריון – .The New Beginning
שאלה ) :(46קריון ,אני מבולבל בנוגע ל 11:11-ול"התכנסות ההרמונית" .אלה הם שני אירועים שונים,
אך דומה שאתה מתייחס אליהם כאל אירוע בודד .מה נכון?
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תשובה )מאת לי( :אתה צודק! התאריך של "ההתכנסות ההרמונית" הוא אוגוסט  .1987אירוע ה11:11-
תוקשר על ידי סולרה ב 11-בינואר .1992 ,אולם ,קריון קישר את ה 11:11-ואת ההתכנסות ההרמונית,
ותמיד דיבר עליהם כעל אירועים שהתרחשו באותו "זמן" מבחינה אנרגטית .חשוב על האירוע של
 1992כעל חגיגת האירוע של  .1987כך קריון דיבר עליהם.
שאלה ) :(47מדוע תינוקות בוכים בבטן אמהותיהם ,והאם יש לכך משמעות?
תשובה :לא יותר מהסיבה שהם בוכים לעתים קרובות כאשר הם נולדים .זו רק דרכו של העולל
להביע חוסר שביעות רצון מהסביבה שלו ...הן בתוך הרחם והן מחוצה לו.
שאלה ) :(48השאלה שלי היא :מדוע אנחנו ,כחברה מערבית ,עסוקים בהופעה החיצונית/פיזית שלנו?
מדוע האופן שבו אנו נראים יכול להעלות או להוריד את הערך העצמי והדימוי העצמי שלנו? מדוע
איני יכולה להביט בטבע/בבעלי החיים שמגיעים בכל הגדלים ובכל הצורות ולמצוא אותו/אותם
מושלמים ויפהפיים? מדוע כולנו משמינים ,ואף-על-פי-כן ,כחברה מגנים את עצמנו בשל כך? האם זה
אופי החברה המערבית? ואם כן ,קריון ,אני רוצה להיות מגדלור שיכול להראות דרך אחרת .אני רוצה
להיות מודל לחיקוי שיכול לומר לנשים צעירות שהן מושלמות בדיוק כפי שהן ~ והן אכן מושלמות
כפי שהן! כדי שאוכל לעשות זאת ,אני צריכה להבין מדוע המערך הזה ,שאני הייתי לכודה בו במשך
 30השנים האחרונות ,קיים.
תשובה :התשובה האמיתית לא תהייה לתאר באוזניך את נפש האדם ,אלא להתייחס לנושא האמיתי.
זה מה שזה ,וזה כולל מערך ואינטלקט מסוים .המיקוד המוגזם במראה קשור להולדה ולפחד מפני אי
המשכיות הגזע .בעלי חיים עושים זאת בטבע ,אך בדרכים שונות .לכן זה ממשיך.
דעי זאת :כאשר בני האדם רוטטים ברטט גבוה יותר ,הערך העצמי מתחיל להעלות באופן טבעי.
בתהליך זה ,טבעי גם להתחיל להבין את כל התרחיש שתיארת .לכן ללא עזרת אדם ,איזון נחמד מאוד
מתרחש ~ לגמרי בעצמו .לכן העצה הטובה ביותר עבורך היא לרטוט ברטט גבוה יותר ולשלוח אור
לאחרים .אפשרי לתסכול שלך בקשר לסובב אותך ,שהוא אנרגיה נמוכה ,להתחלף בשמחה שאינך
חייבת להשתתף .אז התחילי לאזן את הדעות שלך לגבי הסובב אותך .כיוון שטוב תעשי אם תשלימי
עם מה שאינך יכולה לשנות ,ותתרגשי ממה שכן.
מבורכים הם בני האדם שמבינים זאת ,כיוון שהם לא יהיו עוד במקום של מתח בגלל האופן שבו
העולם שסובב אותם נראה .במקום זה ,הם יציירו דיוקן יפהפה של מה שהם יכולים להיות בעולם על
בסיס יום-יומי.
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תשובה ) :(49קריון היקר ,בייצגם רק  3אחוזים מהאוכלוסייה ,איך נוכל להסביר את העובדה
שהיהודים מופיעים במספרים חסרי פרופורציה במקצועות כגון רפואה ,משפטים והנהלת חשבונות,
ומצטיינים בתחומים כגון מוזיקה קלאסית?
התחושה שלי היא שנשמות מסוימות שמגיעות למשפחות יהודיות מחויבות לרמות גבוהות של
תרומה אינדיבידואלית לתרבות .הן מביאות מהות של הרמוניה ושלווה ,ומוצאות ביטוי למהות הזאת
במקצועות ,מכבדות את מתנת האינטליגנציה הטבעית.
תשובה :התשובה כבר ניתנה בעבר ,אבל אומר לך דברים אלה שוב .כאשר יש לך קבוצה קרמתית
טהורה ,אז חבריה מתגלגלים שוב ושוב אל תוך אותה קבוצה ,עד אשר מגיע הזמן לעזוב קבוצה זו.
כאשר הם עוזבים ,הם אינם חוזרים .זה "הטוהר" של הקרמה .היא נושאת עמה הן אתגר והן גמול.
האתגר הוא שהיא "נתפסת" על ידי אחרים על כדור הארץ כקבוצה שנושאת את המהות ,ואם
הקבוצה מחוסלת ,אזי הכובש ישא את המהות .אתם עשויים לחשוב שזה מגוחך עד אשר תבחנו את
ההיסטוריה שלכם.
החדשות הטובות הן שכל קבוצה כגון זו )והיא היחידה( מכילה פרטים שבאמת "יודעים איך הדברים
עובדים" על הפלנטה .הם ממשיכים לחזור באותם המצבים ,וזה גלוי .לכן הם טובים כל-כך במה שהם
עושים ,והם החנוונים ,האמנים והמוזיקאים של כדור הארץ .שוב ,אתם יכולים להביט סביב ולראות
זאת בכל רחבי הפלנטה שלכם .אין זה צירוף מקרים ,ואני נתתי לכם את הסיבות הרוחניות לפני זמן
רב .אולי יש לכם דעות משלכם ,אבל האמת חזקה יותר מכל שתוכלו לשער ,כיוון שהיא חוזרת ללב
הרשומות האקשיות ,ולמה שמתרחש כאשר ישויות שמתגלגלות לעתים כה קרובות בתוך אותם מבני
משפחה.
שאלה ) :(50קריון היקר ,היכן ההוכחה שקריון או אלוהים או הרוח קיימים?
תשובה :על פי הסטטיסטיקה שלכם ,יותר מ 85-אחוזים מאוכלוסיית כדור הארץ שייכים לדת
מאורגנת או מעורבים באופן פעיל בחיפוש רוחני .האם אתה חושב שהכל טריק ,או אולי זה עניין
אינטואיטיבי? המספר  85אחוזים ,בכל אחד מהסקרים שלכם נחשב לרוב גדול! האם כך היה אם לא
היה דבר שיש לחפש אחריו? אלפי שנים עמדו לרשותכם כדי להתפתח ולהבין זאת ,אולם החיפוש
ממשיך .הוא אמיתי ,אבל חמקמק .הוא ממשיך להיות "שם בחוץ" במקום כלשהו ,והאנושות נולדה
עם התשוקה למצוא אותו .דבר זה לבדו צריך לספק לך את ההוכחה שאתה אכן מחפש אחר דבר
שקיים.
אלוהים לעולם לא יהיה בר הוכחה ,יותר משתוכל להוכיח שאתה אוהב מישהו .יש דברים שעל בני
האדם "להרגיש" ולחוות ברמה גבוהה יותר .כאשר בני האדם יבינו סוף-סוף שאפשר שהם מצאו אותו,
עדיין לא תהיה להם הוכחה .במקום זה ,יהיה להם פתרון.
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ועכשיו ...אם איני קיים ,מדוע אתה שואל אותי שאלה?
שאלה ) :(51קריון היקר ,יש חומרים מתוקשרים רבים בעולם ,ישויות רבות שדומות לך ,ואני רוצה
לדעת אם יש התאמה ביניהן) .ובכן ,זו לא תחרות ,לכן אומר לך שאני נהנה לקרוא גם את אברהם-
היקס( .לבד מגישה שונה לגמרי ,לפעמים דומה שההוראה לא תואמת לחלוטין זו את זו .האם זה בגלל
נקודת המבט המוגבלת שלי? או אולי ,איני אמור לצפות ל"אמת" מוגדרת ומוחלטת מאף אחד
מהחברה הלא-פיזיים?
תשובה )מאת לי( :האמת המוחלטת היא שאתה יצור אלוהי ביקום ושיש סיבה להימצאותך כאן.
אלוהים מכיר ואוהב אותך .אתה כאן בזמן מיוחד מאוד.
כעת ...אתה תמצא מידע זה אצל אברהם ,אצל סטיב רות'ר ו"הקבוצה" ,אצל רונה הרמן והמלאך
הנעלה מיכאל ,אצל התקשורים של טוביאס ,וכן בעבודה של דורין וירצ'ו .הוא נוכח בתקשורים של
פרד סטרלינג )קיראל( ,וכמו כן במדע שנחשף על ידי גרג בראדן .העבודה של פפר לואיס המתקשרת
את האנרגיה של גאיה מדברת עליו ,כמו גם הספרים של טלוס ,החיבור הלמוריאני מאת לואיז ג'ונס.
הרשימה נמשכת ונמשכת ,והוא נמצא אפילו בספרים "שיחות עם אלוהים".
כל שליח טהור דובר אמת ,אבל בני האדם קשים מאוד ורוצים שהיא תוגש בדרכים שונות במקצת .זה
פשוט הטבע האנושי .טעם ספציפי אחד של המסר הזה לא יתאים לכל האנושות ,כפי שבני אדם
שונים אוהבים מאכלים שונים .לכן מזון הרוח הוא עדיין מזון שמזין אותך ,אבל הטעמים שונים
מטבח לטבח .בני האדם דנים אפילו בשאלה איזה טעם טוב יותר ...אבל המזון עדיין טוב.
בינתיים ,אל תתמקד בהבדלים .במקום זה ,תתמקד ביופי של מי שאתה ,ובמה שכל העניין הזה עוסק.
התחל לחפש אחר האלוהות הפנימית ,ואז הנח לאלוהים לשיר את הלחן המתאים ואת המילים
המתאימות שמדברות לישות ייחודית ביקום ,שהיא אתה.
שאלה ) :(52קריון היקר ,בעקבות התשובה שלך על המוסריות של רומן בין אנשים נשואים ...המסר
הזה ,כמו כל המסרים האחרים העוסקים בהעצמה עצמית ,מעלה את שאלת הקו הדק שבין אחריות
אישית )היותנו חלק של אלוהים( ,לבין כללי ההתנהגות של החברה והעמים .חוקי מוסר גורמים וגרמו
לנזק .אין בכך ספק .אבל יש בהם גם תועלת .דומה שאם מאות השנים האחרונות אופיינו במלחמות
רבות יותר ויותר ,הרי שכתוצאה מכך בני האדם החליטו יותר ויותר בעצמם מה צריכים להיות חוקי
האתיקה הנבחרים שלהם.
דבר זה הוא ,כמובן ,חלק מהתהליך של מציאת איזון .למה הדבר מרמז במסגרת החברות? האם יותר
ויותר מקרים של ילדים שמגיעים לבית הספר והורגים את חבריהם פשוט עוד אחד מהביטויים של
סוג זה של עקרונות מוסר יחסיים בהתהוותם )ותהליך האיזון(?
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תשובה :זו שאלה מצוינת ,אבל הרוב לא יבינו אותה ,או את התשובה .לכן הרשה לי רק לומר
שהחברה תתפתח מבחינה רוחנית .הדבר יצור בסיס מוסרי שהוא מאוזן בהרבה במאמץ האנושי
המציאותי ,במקום בסיס שנוצר כדי לשלוט בהמונים .ברגע זה ,קשה לעתים קרובות לומר אם
ה"מצפן המוסרי" שלכם הוא מצפן שניתן לכם על ידי בני האדם ,או מצפן שניתן לכם על ידי אלוהים.
בעתיד ,החברה תתחיל להסתמך על מצפן שנובע מבפנים במקום על אחד שכתוב בספר עתיק.
זה כבר מתרחש ,וניתן לראות זאת בברור ,אפילו בתוך החברה שלכם במאתיים השנים האחרונות.
זוכרים את התקופה שבה לנשים אסור היה להצביע? זה היה נושא דתי .האם ידעתם זאת? לכו ולמדו
את הנושא .רבים מתו בניסיון למנוע מהנשים להצביע ,וחשו שזו "חובתם המוסרית" האלוהית לשמר
את שלטון הגברים .את חוקיו של מי הם מילאו לדעתך?
כאשר בוצעה השתלת הלב הראשונה ,רבים זעמו על ההשלכות הרוחניות של מה שנעשה ,האמינו
שהנשמה הרוחנית של אדם אחד תפגע עקב קבלת הלב של אדם אחר .הם התנגדו להליך ,והרגישו
שהם מתנגדים בשם אלוהים.
כיום ,אתה מחייך בפליאה כאשר אתה רואה איך הייתה התרבות שלך באותם ימים .אתה שואל" :מה
חשבנו?" האמן לי ,אתה תעשה את אותו הדבר בעוד  25שנים! מה שמתרחש היום ,שייך להיום .הוא
לא מייצג את האלוהות הפנימית שלך .הוא עדיין מתפתח על ידי אלה שמבקשים לרטוט ברטט גבוה
יותר ,ושמקבלים אז את חכמת האלוהים .חכמת שלמה שלך היא ,ושוכנת בפנים .כל שהיה לשלמה
הייתה הבנה ברורה בנוגע לאלוהותו .כעת תורך.
שאלה ) :(53קריון היקר ,האם לרפואה הסינית המסורתית כגון טאי צ'י צ'ואן וקיגונג יש עדיין השפעה
על האנרגיה החדשה ,או האם איננו צריכים עוד לקחת אותה בחשבון ולהחשיבה כאנרגיה ישנה?
תשובה :אנרגיה זו עובדת באופן הטוב ביותר ,ויש להגבירה כעת .היא חלק מטכניקות עתיקות
עוצמתיות מאוד עליהן דיברנו אתכם ,שהיו הנחלה הבלעדית של תרבויות מסוימות ,ושכעת צריכות
להיות נחלת הכלל .חפשו אחר טכניקות חדשות במסגרת הטכניקות הקיימות בשתי השיטות הללו.
שאלה ) :(54קריון היקר ,מה קורה לבעלי חיים )כגון כלבים וחתולים( כאשר הם מתים? האם הם חיים
לאחר שהם מתים? האם הם מתגלגלים שוב ,גם כן? האם הם מתפתחים?
תשובה :את שואלת ספציפית בנוגע לחיות מחמד .אלה הם בעלי חיים שהמטרה שלהם היא לעזור
לאנושות .הם עובדים בהקשר זה ,ומתגלגלים מחדש באותה קבוצה .אלה הן ישויות שאינן אמורות
בהכרח "להתפתח" לבני אדם ,ממש כפי שקריון אינו אמור "להתפתח" לצורה אחרת .כמה מאתנו
עובדים אוניברסליים אלוהיים ,וכולנו נראים לכם שונים מאוד במציאות שלכם ,אך מובנים מאוד
ונתפסים כהולמים בצד הזה של הצעיף .אמרנו זאת בעבר :לכולנו משימות נפרדות ,אבל איננו
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ממודרים .ל"מרק" האלוהות טעמים רבים ,אך הוא עדיין "המרק" .לכן התייחסי לנושא בעלי החיים
כאל חלק מטעם האלוהים.
עבור אותם בני אדם שאיבדו בעלי חיים )כיוון שהם אינם חיים זמן רב( ,הנה עצה :כאשר אתם
מאבדים ידיד אהוב ,בעל חיים שהעניק את קיומו ללא-תנאי כדי לעזור לכם כל חייו ,רק טבעי שתהיו
עצובים ושתתאבלו .הנה החדשות הטובות :הם שבים ומתגלגלים! לא רק זאת ,הם עושים זאת
באזורים שבהם עברו ,כדי שתוכלו למצוא אותם שוב!
הכללים של מציאת אנרגיית "נשמה" דומה שנית הם:
•

המתינו שלושה חודשים.

•

אל תחליטו ביניכם לבין עצמכם שבעל החיים חייב להיות מאותו גזע או גודל .למעשה ,אל
תחליטו מראש אפילו שזה יהיה בעל חיים מאותו סוג! שכיח שכלבים וחתולים מתחלפים,
פשוט כדי לשמר את האיזון.

•

הביטו אל תוך עיניהם ...וזהו .הם יראו לכם את עצמם.

•

קראו להם בכל שם שתרצו .הם אינם קשורים לדבר לבד מאשר לאנרגיה שלכם.

•

אם אתם לא מוצאים אותם שוב ,אין דבר שלילי כלשהו שקשור לכך .זו רק הזדמנות .הם
ימשיכו לאהוב את האנושות באותה מידה ,ויסייעו לאחרים כפי שעזרו לכם.

לא כל בעלי החיים שתמצאו היו כאן בעבר .רבים מגיעים זו הפעם הראשונה ,לאחר שהתנדבו להעניק
לכם את ההרגשה שאתם אהובים יותר ושלווים ,כדי שתוכלו להיות מגדלור חזק יותר.
המטרה של בעלי החיים על הפלנטה היא לתמוך באנושות בעודה מפתחת שלום על פני האדמה .גם
הם אלוהיים .אבל ,את כבר ידעת את זה ,נכון?
שאלה ) :(55קריון היקר ,אנו מתמודדים עם אי-וודאות גדולה כל-כך בנוגע למחקר תאי הגזע .רבים
רוצים להשתמש בתאי העובר ,כיוון שהם המתאימים ביותר לפיתוח .אתה אמרת שנוכל למצוא
אחרים מחוץ לכימיה של הלידה ,אבל מה אם איננו יכולים לחכות? היכן הם התאים שמתאימים
ביותר ,אך שאינם מפריעים למצפן המוסרי של אלה שמכבדים את החיים ולא רוצים לערוך בהם
ניסויים?
תשובה :התשובה תתחלק לשני חלקים (1) :ישנם תאי גזע בכל הגוף שיעבדו עבור כל שאתם רוצים
לעשות .אולם ,אתה צודק :יידרש זמן קודם שתאתרו וש"תפעילו" אותם ,כך שיתנהגו כמו התאים
שאתם מקבלים מהכימיה של הלידה .אתם תגלו דבר-מה שיביא תאים אחרים אלה למצבם המקורי.
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אבל הדבר עדיין אינו בידכם )למעשה הדבר התגלה כבר ,אך לא נחשף כיוון שהמדע מעוניין לאמת את
שהוא רואה .הדבר יארך  5שנים נוספות(.
) (2ישנם אלה שעובדים עם תאי גזע מתהליך הלידה .חלקים אלה של האדם המעורבים בלידה הם
תאי גזע פעילים מאוד ,מאוד .אלה יהיו בשליה ובחבל הטבור .מידע זה אינו חדש ,ויש מעבדות
שמבצעות את המחקר הזה עכשיו .שוב ,לעתים קרובות אינכם שומעים על כך אלא רק בשלב מאוחר
יותר ,כיוון שהמדע שקט לעתים קרובות ...ממתין להיותו בטוח.
לכן ,חגגו את החדשות הטובות :העובדה שאתם יכולים לבצע מחקר משמעותי ולא לפגוע במה
שנחשב בעיני רבים לקרקע מקודשת בכל הקשור לרקמות עובריות אנושיות.

קריון עונה על שאלות
הרבע השלישי של 2004

שאלה ) :(1קריון היקר ,מה התפקיד של האפיפיור הנוכחי? איזה תפקיד הוא ממלא בסוף עידן
הקומוניזם ,ומדוע הוא עדיין חי? לי הוא נראה כחלק מהאנרגיה הישנה :ריאקציונר ושוביניסט.
תשובה :יקירה ,האפיפיור הזה הוא האחרון בשושלת של מנהיגים רוחניים של האנרגיה הישנה .אף-
על-פי שהוא נושא בהחלט אדרת ישנה זו ,הכוללת גישה שוביניסטית התואמת לגיל ולתרבות שלו,
הוא גם מהווה גשר לבאות ,והדבר הפך גלוי לאחר סוף הקומוניזם .ראשית ,הוא האפיפיור היחיד
שהגיע להבנה שהכנסייה שהוא מייצג משתנה באופן דרסטי .הדבר גרם לו לא רק להתנצל בפני אנשי
כדור הארץ בגלל האינקוויזיציה הספרדית ,אלא הוא גם ביקש מחילה בגין עמדת הותיקן בזמן
השואה .אף אפיפיור לא עשה דברים אלה .הדבר פתח את הדלת לתפיסה שהכנסייה מסוגלת לטעות,
וזה צעד גדול עבור כל אפיפיור .הוא גם מודע לכך שהוא האחרון מסוגו ,והוא נאחז ככל שיוכל.
הוא לא יהיה אתכם עוד הרבה זמן ,אבל הדברים אינם מוכנים עדיין לאדם החדש שיבוא .התזמון
יהיה במסגרת ארבע השנים הבאות )או מוקדם יותר אם הדברים ינועו במהירות רבה יותר( ,ויהיה
ברור מדוע .האפיפיור החדש ייצג בסופו של דבר שינוי גדול בכנסייה הקתולית ,ויצור תהפוכות רבות
בשורותיה .הכנסייה חייבת להשלים עם השינוי הממשי בתודעה שמתרחש על הפלנטה ,ולהיפטר
ממנהגים של האנרגיה הישנה ,כמו גם מדימוי שהופך במידה גוברת והולכת לדימוי שהדור החדש לא
יהיה מעוניין בו כלל.
כבדו איש זה .הוא צעד על חבל דק של מסורת למול חשיבה חדשה .הוא אמר לכם שאין גן עדן או
גיהינום ,אך הוא עשה זאת בדרך שלא תפעל כנגד מאות שנים של תורת הכנסייה הגורסת את ההפך
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מכך .הוא ביקש סליחה ממשפחתו של גלילאו  300שנים לאחר מעשה ,אולם הוא עשה זאת בדרך
שלא גרמה לאפיפיורים האחרים להיראות כמי ששגו .זה אכן אדם ש"יודע" שהוא האחרון בשושלת
האפיפיורים הישנים ,והוא מנסה להביא את אנרגיית הכנסייה למקום שבו היא תהיה מוכנה יותר
לבאות .הוא לא התמודד עם הבעיות הקשות ביותר שניצבות כעת על סף דלתו .הוא חכם מדי .הן
יטופלו על ידי האפיפיור הבא ,אדם צעיר יותר שההיסטוריה עשויה לכנותו "האפיפיור המרושע" .לא
"מרושע" במובן של היותו כופר ,אלא מרושע במובן שהוא יפעל כנגד המסורת וההיסטוריה .הוא
"יעשה גלים" ,ממש כפי שהנביא שלו הם סוגדים עשה .ישוע היה היהודי שהיה ידוע לאיסיים כ"כוהן
הרשע" .הסיבה הייתה שהוא פעל כנגד המסורת היהודית ,והעצים את הסובבים אותו.
חשבו על זה.
שאלה ) :(2קריון היקר ,מה אתה חושב על אנרגיית הטכיון? האם תהליך הטכיוניזציה ימלא בעתיד
תפקיד במדע ,ברפואה ובמדיטציה?
תשובה :כן ,כל הכתוב למעלה ואף יותר .לא ניתן להכניס את אנרגיית הטכיון אל תוך קופסה
ולהפרידה מאנרגיות בין-ממדיות אחרות ,אולם היא אכן ספציפית .קראו לה "האנרגיה הנסתרת של
היקום" .היא תמיד שם וניתן למקד אותה )להניחה בחפצים( ,אך "תחושתה" כידיד שיעזור לכם כאשר
אתם זקוקים לו.
כאשר אתם מרגישים באנרגיה של קריסטל ,או אולי של אבני חן מסוימות ,לכולם אנרגיה ספציפית
עוצמתית שעוזרת למטרות ספציפיות .טכיון היא אחת מהאנרגיות הבודדות ב"מרק האנרגיה" הזה
שמכווננת את עצמה אליכם כדי לאפשר איזון .כל תפקוד הטכיון הוא להעצים את חייכם ולאפשר
לאנרגיות אחרות לעשות את עבודתן .לכן זו אנרגיה שקטה מאוד והיא "תנווט" את עצמה אל תוך
האנרגיה שלכם ו"תדע" איך לעזור לכם ,ואין זה משנה מה מתרחש.
אלה שמצאו דרכים להניח את הטכיון בתוך זכוכית וחומרים אחרים ,מעניקים לכם הזדמנות לשאת
אותה אתכם בדרך ייחודית יותר .הדבר יוביל בסופו של דבר להכללה של דברים מדעיים ורפואיים,
כיוון שכאשר תבינו שמטרת הטכיון היא "להכין את הקרקע" ,אתם תתחילו לראות כיצד היא דרושה
בכל הדברים.
זכרו ,כולכם נמצאים במצב "כמותי" .המציאות שלכם אינה רואה זאת כך ,כיוון שאתם מרגישים
שאתם בודדים .אבל אתם "מחוברים" .הדבר מאפשר לאנרגיות כגון טכיון להתקיים ו"לדעת" מי אתם.
שאלה ) :(3קריון היקר ,בהיסטוריה של האנושות ,לפחות של העולם המערבי ,מעטים הכותבים
הדגולים כשייקספיר .השם שלו מהדהד כסוג של ישות נאורה ואלוהית .אולם השם והאדם
"שייקספיר" ,לדברי קוראים אינטליגנטיים וגאונים מפורסמים ,הוא כיסוי ברור לסופר כריסטופר
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מארלו .לומר שהוא היה רק "מאסטר אנונימי" אינה תשובה ראויה .וככל שאני הופך מודע ,כך
"קנוניית השתיקה" הזאת נראית יותר ויותר כבעלת מניעים פוליטיים ,מגוחך עד כמה שזה נשמע.
אתה תוכל ללא ספק לתת לנו תשובה פשוטה ~ או האם אתה מחכה שנלחם במלחמות
"האינטלקטואליות" המלוכלכות עד שהאמת תתגלה בסופו של דבר?
תשובה :אז מה השאלה? מי היה שייקספיר? התשובה אינה סוד ,אך לנצח תידון בלהט על ידי
האינטלקטואלים .אך היותה נידונה בלהט על ידי האינטלקטואלים אינה מונעת ממני לתת תשובות.
ראשית ,כן ,היה זה כריסטופר מארלו .הוא לקח לעצמו את השם שייקספיר לאחר שמותו זויף .שנית,
כריסטופר מארלו היה מאסטר שהגיע לכדור הארץ עם מומחיות שצריכה להיות ברורה לכם .הכשרון
שלו לא היה לרפא או להנהיג את ההמונים ,או אפילו למות מות קדוש מעונה .למעשה ,הוא היה
לוחם לא קטן ,אבל הדבר העניק לו ניסיון במומחיות שלו ,שהייתה לספר את הדרמה האנושית .ממש
כמו כמה מהמאסטרים האחרים שהתמחו במוזיקה או באמנות ,מארלו עשה את שבא לעשות ,ואתם
עדיין קוראים ולומדים את עבודתו ,נכון? מבלי להתייחס לשם ,זו מהותו של מאסטר אמיתי ...להעניק
לכדור הארץ דבר-מה שישרוד לנצח.
עכשיו" ...מאסטר אנונימי"? לא .הוא היה שייקספיר! ...מפורסם מאוד בהחלט ]חיוך[ .ברור שיהיו אלה
שלא יאמינו .זה לא משנה .פשוט תיהנו מהיצירות ,וחייכו לנסיבות הסובבות את כל זה .זכרו ,הייתה
זו הבחירה של מארלו .הוא אינו חש נעלב כלל וכלל .הוא הפך לשייקספיר מתוך בחירה.
שאלה ) :(4קריון היקר ,תוכל בבקשה להסביר לי את המשמעות העמוקה של הנשיקה?
תשובה :באופן בסיסי היא אינסטינקט השייך ליונקים ,ואפילו חיות המחמד שלכם מבינות אותה.
אולם ,עבור בן האדם ,היא מן הפה ...היכן שממוקדת כל ההזנה )המזון( ,והמקום ממנו נובעת
התקשורת )דיבור( .זהו גם מרכז חושי )טעם( .לכן הגיוני הרבה יותר שהפה התפתח כמקום מיקוד
לרגשות או לסמל של ביטוי ידידותי.
חוץ מזה ,זה פשוט לא יהיה אותו הדבר ,נכון ,אם הייתם מחככים את המרפקים שלכם? ]חיוך[
שאלה ) :(5קריון היקר ,קראתי על חשיבות המילה "כוונה" ,אבל אני עדיין מבולבלת לגבי המשמעות
שלה .אתה אומר שכוונה טהורה היא כל שדרושה ,אבל הסבתא שלי נהגה לומר" :הדרך לגיהינום
רצופה כוונות טובות" ,והבת שלי תמיד "מתכוונת" לנקות את החדר שלה ,אבל לא עושה זאת אף
פעם .הכוונה חייבת להתבצע על ידי פעולה חיובית או שהיא חסרת משמעות.
תשובה :יקירה ,שכחת את החלק האחר של מה שלימדנו לפני שנים .היא מכונה "כוונה טהורה",
ותיאור זה הגדרנו שוב ושוב .זהו טוהר בין-ממדי רוחני .אין "כוונה טהורה" לנקות את החדר .זו
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תכונה רוחנית שהגדרנו ככוונה שהייתה לאברהם כאשר הוא החזיק במאכלת שעמדה לחדור לחזה
בנו .היא נדחפת על ידי טוהר שלא ניתן להחלישו ,ונובעת מתוך רמת הליבה של נשמת האדם.
לא ניתן לשנותה או להכחישה .היא "טהורה" כאשר היא נכונה לחלוטין לנתיב שלך ,והדבר ידוע רק
ברמה הפנימית ביותר .חשבי עליה כעל הכוונה המלאכית אם תרצי ,כיוון שהיא כרוכה בך ,בשיעור
החיים שלך ובסיבה בגינה באת לכאן .היא עוצמתית ודוחפת הכל לפניה כאשר היא מתגבשת ונכנסת
לפעולה.
שאלה ) :(6קריון היקר ,אני גר בגואה שבהודו .קראתי את ספרי קריון ואת התקשורים באינטרנט
במשך חמש השנים האחרונות והם מדהימים לחלוטין .השאלה שלי היא :באחד הספרים המוקדמים
אתה אומר "לא להילחם בדרקון" .מעולם לא התייחסת לנושא שנית .האם אתה מתייחס לאמריקה?
תשובה :לא .הייתה זו סין ,והפוטנציאל הזה חלף לאחר שנת .2001
שאלה ) :(7קריון היקר והאהוב ,מה עלינו לדעת על ברית המילה?
תשובה :כל בריתות המילה היו מבוססות על שכל בריא בכל הקשור לנושאי בריאות של אותם זמנים,
שהתבססו בתורה דתית .באופן בסיסי ,דבר זה הוא שגרם לאנשים להמשיך ולבצע אותה .טקס הברית
המתרחש שמונה ימים לאחר הלידה אינו דתי היום יותר מאשר גזיזת ציפורניים )בהבדל שברית
המילה מתבצעת פעם אחת בלבד ,וכואבת מעט יותר(.
הגיע הזמן לראות את הדברים הללו כפי שהם .שכל ישר אינו סטטי ,הוא דינמי וקשור לתרבות הזמן.
השכל הישר של אתמול בנוגע לבריאות השתנה מאוד עם גילוי החיידקים .הוא השתנה שוב עם הרגלי
הניקיון שבאו בעקבות גילוי החיידקים ,וכן הלאה .לכן ,נאמר שהיא לא משנה הרבה בכל הקשור
להרגלי הבריאות של ימינו .היא נעשית כמעט לחלוטין מסיבות של ההיסטוריה התרבותית והמסורת
ואין לה אנרגיה סביבה לבד מאשר הכוונה הברורה לשמר את המסורת.
הדבר נכון גם במידה רבה לגבי ההנחיות הכלולות בתנ"ך לגבי מזון וניקיון ,ואפילו לגבי כללי השכנות
)כגון נטילת חיי השכן שלך אם הוא גונב את העז שלך ,או מכירת בתך לעבדות אם אתה באמת זקוק
לכסף ...הכל נמצא בכתבים( .עבר זמנם של הדברים הללו ,אולם עדיין מתייחסים אליהם בכבוד ואף
מיישמים אותם בקפידה במקומות מסוימים .כעת הם רק שרידים של מסורת ,וזה הכל .אם אתה
מרגיש שעליך לכבד את המסורת ,אזי עשה זאת .אם לא ,אל תעשה .אין זה נושא רוחני או בריאותי.
היה הבוס של גופך ושל המסורות שלך .פעל על פי מה שאומרת לך האינטואיציה הרוחנית שלך שהוא
הולם לנתיב הרוחני ולבריאות שלך.
שאלה ) :(8קריון היקר ,מה באמת קורה בזמן החוויה הידועה כ"דה ז'ה וו"?
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תשובה :אתה מתחבר ל"עכשיו" בדרך מעניינת מאוד .אין זה המקום לתת לך תשובות אזוטריות
נרחבות לחידה שמחוץ לתפיסה שלך .אפילו התשובות שאני נותן נראות לפעמים ארוכות מיד.
הנה מטפורה :ראה את המציאות שלך כחיים שיש להם מסלולים או פוטנציאלים רבים שאתה מכנה
בשם "העתיד" .כל שעשית וכל הפוטנציאלים הללו מרכיבים את "שלמות" חוויית ההווה .בדמיונך,
הצב את "חוויות ההווה" הללו בתוך מרחב גדול מאוד בצורת בלון ,שבו הן מודבקות לצד הפנימי של
הבלון .עכשיו ,הצב את עצמך באמצע הבלון והבט סביב .אתה עומד עכשיו במקום שבו קיים כל
שעשית ,יחד עם כל הפוטנציאלים של כל שאתה עשוי לעשות .אין גורל שנקבע מראש ,אלא נתיבים
פוטנציאליים רבים .אך כיוון שאתה מסתכל על הכל )אזוטרית( ,אתה "מרגיש" בהם גם כן ,ולמעשה
יש לך סוג של תחושה מוקדמת בין-ממדית למה שעשוי להתרחש בהתחשב בנתיב שתבחר.
עכשיו ,חזור לממד הרביעי .אף-על-פי שאתה יושב כאן וקורא את המילים הללו במציאות הרגילה,
חלק ממך עדיין נמצא בתוך הבלון ,אבל אתה אינך מודע לכך .לכן כאשר כמה מהפוטנציאלים הללו
מתרחשים בסופו של דבר ,יש חלק ממך שאומר" :הייתי שם ועשיתי את זה! וואוו! דה ז'ה וו!" כל
שבאמת קרה הוא שאתה זיהית את הפוטנציאלים שבנית לעצמך ,ושהרגשת בהם קודם לכן,
מתגשמים כעת אל תוך המציאות הליניארית שלך.
שאלה ) :(9קריון היקר ,קראתי את הספרים שלך )אלה שתורגמו להולנדית( ,ויש לי ידידה מצרפת שגם
קראה אותם .היא אומרת לי שזה לא בריא לחיות ליד קווי מתח גבוה .היא אומרת שהקקטוס )שבדרך
כלל גדל במדבר או בארצות טרופיות( מסייע לסלק את השליליות של החשמל .האם זה נכון ,והאם יש
צמח מסוים שיכול לעזור לסלק את ההשפעות השליליות של החשמל?
תשובה :נכון ,אנו הזהרנו אתכם ואמרנו לכם לבצע מדידות לכל הפחות )דבר שקל לעשות( כדי לראות
אם אתם חיים בשדה מגנטי שנגרם על ידי הקרבה לקווי מתח גבוה שמצויים לעתים קרובות באזורי
מגורים .לא כל קווי המתח מזיקים .חלקם נושאים רק תקשורת ,וכמה במתח נמוך יותר .המסוכנים
ביותר לכם הם הגדולים ביותר שנושאים חשמל מעיר לעיר.
נכון גם שצמחים מסוימים נושאים אנרגיה שיכולה לסייע להגן מפני מגנטיות או לסלקה .למעשה זה
חלק ממה שאתם מכנים בשם "רדיוניקס" ,ואת הנושא הזה נשאיר לדיון אחר .הדבר לא ידוע כל-כך
לאנשים שקוראים זאת ,אבל החברה שלך צודקת .סוגי קקטוסים מסוימים מכילים מים ,והדבר משנה
את המצב במקצת .אולם ,אם את קרובה למקור מגנטי גדול מאוד ,אנו עדיין ממליצים לעבור במקום
לגדל הרבה קקטוסים .אף-על-פי שהקקטוס "יודע" מה את מנסה לעשות ועשוי לעזור להפחית את
הסיכון ,לרוע המזל ,הטכנולוגיה של ימינו יוצרת שדה חזק בהרבה מכפי שהצמח יכול לבטל.
כמו כן ,דעו שיש כיום אישור מדעי שתומך בסכנה הנגרמת מהשפעות החשיפה לשדות המגנטיים
ארוכי-הטווח על הצמחים ובעלי החיים כאחד .טוב תעשו לטובת האיזון שלכם אם לא תישארו בשדה
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מגנטי .במקום זה עליכם להיות חשופים רק לשדה המגנטי עמו נולדתם ...השדה שמקיף אתכם ואת
כדור הארץ ,ושהמדע שלכם מתחיל עתה להבין שהוא דרוש לבריאותכם ולרווחתכם ...השדה המגנטי
של כדור הארץ .שדה נוסף הקיים סביבכם עוצר את האיזון לו אתם זקוקים וראויים.
שאלה ) :(10קריון היקר ,רבות נובא על היפוך קטבי כדור הארץ ,שיגרום להרס רב ולאבדן חיים.
אחותי הקריאה לי קטע מספר מאת רות מונטגומרי שפורסם בשנת  1999שמתייחס לדבר .הוא היה
מאוד מפחיד .האם זה באמת צריך לקרות? דומה שהתאריך המיועד הוא בשנת  .2012תוכל לספק
מידע על הנושא הזה?
תשובה :פעם נוספת נאמר לכם בברור :נבואות אלה נראו במעורפל והפכו לנבואה בהקשר לתזוזת
הקטבים .במקום זה ,תהיה תזוזה מגנטית .היא כבר בהתהוותה ,והמדע שלכם התייחס לכך.
היפוך הקטבים )היפוך כדור הארץ( יהרוג למעשה את כולכם .האם אתם חושבים שזה מה שתכננתם
לעצמכם? לעתים קרובות משתמשים בתאריך היעד של  2012בנבואה ,כיוון שהוא מייצג "נקודת
מדידה" אחרת עבור הפלנטה ,דומה לזו שהייתה לכם בשנת  .1987זה מחזור  25השנים )כפי שאמרנו
לכם בעבר( .אין זה קץ הזמן או סוף העולם .זה סוף הזמן הישן.
שאלה ) :(11קריון היקר ,הנקמה היוותה גורם מעכב בחיי במשך כעשר שנים .אני מרגיש שאם אוכל
להיפטר ממנה ,אוכל להתעלות .איך אוכל לצאת מהחשכה המכונה נקמה?
תשובה :אדם יקר ,תבורך על ששאלת שאלה זו .ראשית ,אתה צודק לחלוטין .כאשר אתה נפטר
מתכונה זו בחייך ,הכל ישתנה! היא אכן מעכבת אותך .החלק הקשה הוא להיפטר ממנה .במשך 15
שנים לימדנו את נושא המאסטריות ,הפעלת הדנ"א ,כוונה טהורה ומדיטציה עם העצמי הגבוה .כל
אלה משמעותיים ליצירת "עצמי מאוזן" .אולם ,במקרה שלך אנו גם ממליצים שתיעזר במקור חיצוני
שיסייע לך לאזן את עצמך כדי שתוכל לנוע קדימה במהירות רבה יותר.
נקמה ושנאה הם רגשות שקשה מאוד להיפטר מהם ,כיוון שהם גם יוצרים הרגל של אנרגיה שלמעשה
אתה מסתמך עליו כמקור לכוח הפתרון .לכן ,הוא הופך ל"סם דרמה" שמזין אותך ברמה שאינך יכול
לתפוס ,אבל שאתה יודע שקיימת .כמו כל התמכרות אחרת ,אחרים יכולים לעזור לך להתחיל בתהליך
הסילוק טוב יותר מכפי שתוכל לעשות בעצמך.
חפש טכניקות איזון )ה EMFהיא טכניקה טובה מאוד שבה ניתן להתחיל( .לא כל הטכניקות עובדות
באופן דומה עבור כל נתיב ,לכן אני אומר לך שיש טכניקות רבות שעשויות להתאים לך ורבות שלא.
לכן ,חפש בקרב הטכניקות העוסקות באיזון אנרגיה עד אשר תמצא את זו שתעבוד עבורך באופן
הטוב ביותר ,אז הקדש את עצמך להשגת רמות גבוהות של טכניקה מסוימת זו .ואם תעשה זאת ,אז
תמצא חירות נפלאה שתאפשר לך להימנע מהרגשות הללו .זה אפשרי!
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שאלה )12א( :קריון היקר ,אני לא יהודי אבל למדתי קבלה במשך שנים .כאשר אתה מדבר על רובדי
הדנ"א ,הם בעלי שמות עבריים ,רובם גם מופיעים בקבלה .האם המסרים של קריון קשורים קשר
כלשהו לידע הקבלה העתיק והמקודש?
שאלה )12ב( :קריון היקר ,תוכל לספר לי על הקבלה והזוהר? האם הזוהר מכיל את סודות היקום?
האם יש משהו בספרים שעדיין לא אמרת לנו? כמו כן ,ברצוני לשאול אם האותיות העבריות
עוצמתיות כפי שנטען?
תשובה :השאלות הללו קשורות לתמונה גדולה בהרבה .לכן במקום לתת לכם תשובה אותה תוכלו
להכניס ל"קופסת" הקבלה והזוהר ,הניחו לי להרחיב את ה"קופסה" .אלה הן תורות עתיקות העוסקות
במטפיזיקה בסיסית ובאמיתות רוחניות .ה"סודות" הכלולים בהן אין בהם יותר או פחות מאשר אלה
הכלולים במה שאנו מלמדים כעת .הן קשורות ישירות זו לזו ,ואתם תמצאו נקודות דמיון בכולן.
הסיבה? אלה הן אמיתות היקום .לכן ,אין זה קריון או קבלה או זוהר .במקום זה זו האמת.
נעשה שימוש בשפה העברית כיוון שזו השפה העתיקה ביותר הנחשבת על ידכם לשפה "שורשית" על
הפלנטה ,אשר מדוברת ומובנת עדיין כיום .יש שפות עתיקות רבות נוספות ,כגון שומרית ולמוריאנית,
אבל אלה אינן מדוברות או נלמדות ,והקיום שלהן שנוי במחלוקת .לכן ,עברית היא שפה "שורשית",
וכן ,יש לה משמעות וסמליות רבות עוצמה.
בניו של אברהם דיברו עברית )או לכל הפחות סוג של עברית( לפני שהפכו לאויבים ,ולכן יש קשר
חזק לעברית גם בשל היותה "שפת ההוראה הרוחנית" המקורית ,שהתקיימה זמן רב לפני שהתרבויות
התפלגו ,ויצרו את מה שאתם רואים היום.
כעת משגיליתם את מה שאתם מכנים בשם "צופן האלוהים" ]תפיסה עליה כתב הסופר גרג בראדן[,
אתם גם מתחילים להבין שאפילו הכימיה והאותיות העבריות קשורות ,ושמערכת היחסים הזאת
תמשיך לצמוח בתגליות שלכם.
לכן הכל רלוונטי לנושא האמת האוניברסלית ,והאותיות והשמות העבריים ניתנים כמקור מקרקע
אותו תוכלו ללמוד ולהבין .תנו מבט בוחן .האם לא הגיע הזמן שתהיו מסוגלים לראות דברים
מתואמים יחד כדי להראות שאכן עשויה להיות אמת אוניברסלית בנוגע לאלוהים במקום אמיתות
רבות בנוגע לאלוהים שקיימות היום? חזרו למקור! שם תגלו את המעגל :מה שאנו מלמדים היום
נלמד גם אז ,ונישא גם על ידי כל המאסטרים שצעדו על הפלנטה .מה שעשה האדם הוא שהפך כל
זאת לשונה ולמבלבל כל-כך.
שאלה ) :(13קריון היקר ,אני רואה שהחברה צורכת יותר ויותר קפה בכל יום .קשה להתעורר בבוקר
או לתפקד במשך היום בלי כוס קפה .אנשים מסוימים אומרים שהקפה טוב לגוף שלנו ,ושהוא מכיל
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הרבה נוגדי חמצון .אחרים אומרים שיש להתייחס אליו כמו לכל סם שגורם להתמכרות .מה אתה
יכול לומר לנו על השפעות הקפה על הגוף )מעבר לכך שהוא מעורר(?
תשובה :התשובה פשוטה :כל דבר שאתם מכניסים לגופכם שהוא מעורר אינו טבעי ולא היה מתרחש
באופן רגיל .לכן ,הוא מפריע ליכולת של האדם לווסת את הכימיה של הגוף בדרך טבעית .לאחר שזה
נאמר ,חשוב גם לגלות שבאופן הגיוני ניתן גם לומר את אותו הדבר על שוקולד או על ממתק! הסוד
הגדול הוא לאכול או לשתות את המזונות והמשקאות שגורמים לכם הנאה כה רבה בדרך שמכבדת
את הגוף שלכם .צרכו אותם מדי פעם במקום בקביעות .אם אתם מרגישים שהם מפריעים לבריאות
שלכם ,אזי קרוב לוודאי שכך הוא! לגוף שלכם יש תקשורת נפלאה עם התודעה שלכם ,אם רק תאזינו
לו .כמו כן ,אל תחששו להשתמש בשיטות אנרגטיות ]שיטת המטוטלת[ כדי לשאול את גופכם את
השאלות החשובות" :האם עליי לאכול זאת או לא?" יש אפילו מכונות משוב המבוססות על
"רדיוניקס" במדע החדש שלכם שיכולות לעזור לכם בכך.
קרוב לוודאי שכל דבר הנצרך במידה יהיה בסדר .הגוף שלכם יכולת טובה להתאושש מגירוי ארעי
כתוצאה ממזונות שמכילים כמות מרובה של סוכר ,קפאין ,מלח וחומרים שמשנים את איזון רמת
החומציות .אבל כאשר אתם "חיים על" החומרים הללו ,לגוף שלכם אין הזדמנות לאזן את עצמו.
אתם האחראים .השתמשו באינטואיציה שלכם ו"שאלו" את גופכם מה הוא צריך או מה ירשה .אז
תיהנו במסגרת הקווים המנחים הללו ,כיוון שרבים מהמזונות הללו נוצרו כדי שתיהנו מהם.
שאלה )14א'( :קריון היקר ,יש דבר-מה שמטריד אותי מזה זמן-מה :נושא ה"חזרה" לאחר היותנו
בשיעור .דומה שאנשים רבים שנמצאים כאן כדי "ללמוד שיעור" כפי שאתה אומר ,עוברים לצד האחר
של הצעיף )כמו כולנו( ושם הם רואים את הדברים מנקודת מבט אלוהית .אז תכופות הם בוחרים
לחזור וללמוד שיעור נוסף .החוויות הארציות הללו ,כפי שאתה יודע ,כרוכות בסבל רב למדי.
לי זה נשמע מתסכל מאוד .מנקודת המבט שלי בצד הזה של הצעיף ,לעולם לא אבחר לחזור .העובדה
שבצד האחר אני אראה את הדברים באופן שונה" ,מנקודת מבט גבוהה יותר" ואבחר לחזור למרות
זאת מוסיפה לתסכול .דומה שזה מעגל של סבל שלא נגמר ,לגביו אין לי שליטה רצונית אמיתית )לכל
הפחות כאן( .כל שנוצר הוא מעגל של סבל נצחי )אף-על-פי שהחוויה כוללת גם שמחה ושלווה( .האם
כאלה הם פני הדברים ,או האם אני טועה?
תשובה :מנקודת המבט שלך ,אתה צודק .נכון ,לא היית בוחר לחזור לקשיים .אבל אין לך את תודעת
האלוהים בשעה שאתה כאן ,וזה ההבדל הגדול .כמו כן ,בגלל נקודת המבט המוגבלת שלך לגבי אופן
התנהלות הדברים ,אתה תוהה אם השליטה תהיה אי פעם בידיך ,או אם תוכל לעשות משהו בנוגע
לזה! אתה בשליטה ,ומה שאתה עושה היום משפיע במידה רבה על החיים שלך בפעם הבאה ...משפיע
מאוד.
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הדרך היחידה באמצעותה אוכל באמת לענות על השאלה הזאת היא בדרך של מטפורה .זכור ,הדברים
אינם כפי שהם נראים ,ואתה במצב הדומה לסיר עם מכסה .לאחר שאתה יוצא מהסיר ,אתה יכול
לראות את הארוחה שמתבשלת ,את המזון שסביבך ואת המטבח .אתה גם מבין שאתה חלק מצוות
של שפים! כל זה נחבא בשעה שאתה שוהה בתוך הסיר החשוך ,מרגיש רק בחום.
הנה המטפורה ...סיפור שתוכל לדמיין :אתה שחקן תיאטרון דגול .השתתפת במחזות רבים ואתה טוב
מאוד במה שאתה עושה .בכל יום אתה שב אל הבמה כדי לגלם עוד תפקיד מול קהל ,ובכך משנה
למעשה את האנרגיה של התיאטרון .אתה אוהב זאת מאוד ,ואתה משתפר כל הזמן .התיאטרון מגיב
אף הוא והקהל מהופנט לעתים קרובות מהיכולות הנהדרות שלך.
לאחר סיום אחת ההצגות ,אתה פונה למנהל התיאטרון ומבקש להיפגש עם השחקנים והצוות ,כיוון
שיש לך הודעה .כאשר אתם מתכנסים אתה אומר" :הצגתי במחזה הזה שוב ושוב .אני יודע את כל
השורות ואני יכול אפילו לשחק בתפקידים האחרים .בבקשה ,בבקשה ,תנו לי תפקיד עם 'יותר בשר'...
תפקיד שבו אוכל להגשים את הכשרון האמיתי שלי .תנו לי את תפקיד האיש הרע ,או את התפקיד
של זה שמת .אני יכול לגלם סצינת מוות נפלאה! אני רוצה משהו שיאתגר את הכשרון שלי!"
בפעם הבאה שעולה המסך ,אתה מקבל את התפקיד שביקשת :אתה עובד אור על כדור הארץ ,האתגר
שלך הוא לגרד את קרקעית מיכל האנרגיה הארצי כדי לחשוף שנאה ,לנוע מבעד למוות ,להתמודד עם
מחלה וליצור דרמה כדי לעורר אחרים.
אתה מבין? אתה לא מסוגל להאמין בכך בשעה שאתה כאן ,אבל אתה תכננת את החיים שלך ,ואת
היותם קצרים ,אבל הם משנים את הפלנטה ואת האנרגיה של "התיאטרון" בשעה שאתה כאן .ואין זה
משנה מה מתרחש במסגרת המחזה הזה ,אתה משתוקק "לעלות שוב על הבמה".
לכן אתה אהוב כל-כך .אתה חלק מהתכנית הגדולה שאינך יכול לראות ,אך שאתה האחראי עליה .מה
שלא נתפס בעיניך בעת שאתה כאן היא התשוקה שלך כשאינך כאן .זו האמת ,אבל אפשר שהיא לא
תתקבל על דעתך בעת שאתה בתוך הסיר.
שאלה )14ב'( :קריון היקר ,כמה זמן צריכה ישות עם סוג זה של משימה לחוות "מחזורים" חוזרים
ונשנים אלה של שיעורים?
שאלה )14ג'( :קריון היקר :האם אפשר לשבור את המעגל הזה בדרך כלשהי ,ולא לחזור לשיעור?
תשובה :האם אתה רואה איך זה נסתר לחלוטין מעיניך? מדוע שתרצה לשבור את מעגל ההצלחה?
מדוע שתבקש להשתחרר ממשהו גדול כמו הדבר שלשמו באת לכאן? כל שאתה רואה הוא את הסבל
ואת מחזור הייאוש כביכול .אתה מרגיש שאתה קורבן ,לא מבין לעולם שזה התפקיד שאתה ממלא
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במחזה הגדול של כדור הארץ ...ואתה במקום הנכון .אינך רואה את כל התמונה .כמה מכם אפילו
תופסים זאת כעונש!
מבורך הוא האדם שיודע שהוא אהוב ,ושמה שהוא עושה משנה את הפלנטה ,ואין זה משנה מה
למולו .זה האדם שאומר" :קדימה" ,כיוון שהכל כשורה בנשמתי .אני המהנדס של קיומי.
שאלה )14ד'( :עם החזרה לשיעור ,האם אנו ממשיכים מרמת התודעה וההתפתחות הרוחנית שהייתה
לנו בגלגול האחרון ,או האם אנו חוזרים וצריכים להתחיל מהתחלה?
תשובה :אחת מהשאלות הנפלאות של היום! לכל אחד מכם יש "צנצנת רוחנית" מטפורית .צנצנת זו
מתמלאת ככל שאתם לומדים את אמיתות החיים והיקום שסביבכם .כאשר אתם מפעילים את הדנ"א
שלכם או משנים את המודעות הרוחנית שלכם ,הצנצנת מתמלאת.
כאשר אתם שבים אל הפלנטה ,הצנצנת עדיין מלאה במידה שהייתה כאשר עזבתם .הדבר מסביר
מדוע כמה מכם "פשוט יודעים" דברים כאשר מגיע הזמן לקבל החלטות בחיים .לא היה עליכם
להתחיל מהתחלה .זה פשוט היה "שם".
ישנם עובדי אור רבים שצועדים בחברה שלכם עם צנצנות מלאות בידע נפלא ובהתנסות רוחנית
מעשית .כמה לעולם לא יפתחו את הצנצנות הללו ,כיוון שאלה חיים של בחירה חופשית מוחלטת.
כמו כן ...דבר-מה שאמרנו בעבר ...כמה מכם עשויים להחליט לפתוח את ארון עובדי האור הזה
ולהוציא את הצנצנת .כאשר אתם עושים זאת ,המאסטריות שורה עליכם! לכאורה ללא כל הכשרה,
אתם יודעים הרבה כל-כך.
מאסטרים צועדים בקרבכם ...אולי אלה אתם? לעולם לא תדעו עד אשר הכוונה הטהורה שלכם
תתחיל לפתוח צנצנות אלה.
שאלה ) :(15קריון היקר ,יש לי שאלה הקשורה לטבע המונח "נשמה עתיקה" .אתה אמרת באחד
מהכינוסים שכל הזמן הוא עכשיו .העבר ,ההווה והעתיד כולם מתרחשים ברגע זה .אני מסכימה עם
הרעיון הזה ,אבל אם כך הוא ,כיצד יכול להיות דבר כמו נשמה עתיקה ,בהתחשב בכך שכל החיים
שלנו ,ובכלל זה הגלגול הנוכחי ,מתרחשים באותו רגע?
האם זה הופך את כולנו לנשמות עתיקות ולנשמות חדשות ללא קשר לתקופת החיים הנוכחית ,ואי
לכך מסיר מאתנו כל צורך להציב את עצמנו בקטגוריה בהקשר לנשמה? אם אדם אחד הוא נשמה
"עתיקה" ,ואחר נשמה "חדשה" ,האם זה מרמז על הפרדה ועל מערכת מעמדות במקום על שוויון
ואחדות? אם יש לך תובנה בהקשר לשאלה הזאת ,אודה לך.
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תשובה :את כבר יודעת את התשובה ,והיא סמנטית .בצד האחר של הצעיף ,שם הכל נראה כבין-
ממדי ,אין זמן ליניארי .לכן ,את פשוט נשמה נצחית .בצד שלך של הצעיף ,את נשמה עתיקה ,כיוון
שהליניאריות היא הדרך בה מתנהלים החיים שלך.
כאשר את קוראת זאת ,האם את מבינה שאת חייבת באופן מוחלט לראות כל מילה ,זו לצד זו בשורה
כדי להבין את המסר? כמה מגביל! מדוע שלא תיקחי פשוט את הנייר ותאכלי אותו כדי להכיל את
המסר כולו בו-זמנית? התשובה ברורה .את מוגבלת בתפיסה שלך ,והמסר חייב להופיע באופן ליניארי,
איטי ומוגבל ולהתבצע בעזרת העיניים והמוח שלך .לכן אנו חייבים להשתמש במונחים ליניאריים כדי
לעזור לך להבין כיצד הדבר פועל במציאות שלך .יתר על כן ,האם את מודעת שאין מילה בשפה שלך
המציינת אובייקט שאין לו התחלה ואין לו סוף? אילו הייתה ,היינו משתמשים בה .לכן אנו אומרים
שנשמה עתיקה או זקנה מציינת חכמה והתנסות.
אלה מכם שרוצים לדון בדברים הללו טוב יעשו אם ידכאו את הדחף האינטלקטואלי לדון בתרחישים
של "מה בא קודם הביצה או התרנגולת?" ובמקום זה יפנו הישר אל הזהב :הפכו בין-ממדיים כדי
שהתשובות האמיתיות יהיו הגיוניות בעיניכם מבלי שתשאלו אותן על פיסת נייר דו-ממדית.
]ראו גם שאלה  8בסדרה זו[.
שאלה ) :(16קריון היקר ,שאלה זו עוסקת ביופי )האנושי( ~ אני מתכוונת ליופי המדהים של אנשים
מסוימים ,כמו היופי של השחקן או השחקנית הנערצים בהם אנשים אחרים "מתאהבים" מיידית ,אני
כותבת "מתאהבים" במרכאות כפולות כיוון שזה לא נראה לי כמו אהבה שלמה .מדוע יש לאנשים
מסוימים תכונות "מקנטרות" אלה ,ולאחרים לא? מדוע רובנו נמשכים לאנשים בעלי משיכה פיזית,
אף-על-פי שזה רק חלק קטן ממה שהופך אדם לבן-זוג טוב .האם אנו עיוורים? האם אנחנו מפספסים
משהו?
תשובה :לא ,יקירה .את לא מפספסת כלום .את פשוט מגיבה לכימיה אנושית בסיסית ולתכונות
ביולוגיות עבורן נבנית .תעשיית הבידור העולמית שלכם מבוססת על זה ,ואין זה משהו שאת צריכה
לנסות להבין או "לבטל" .זה חלק מהמערך שיוצר אתגרים הולמים .אולם ,הנושא האמיתי טמון
בבחינה של אלה שבחרו להגיע "יפהפיים".
לאנשים עם סוג זה של יופי יש רובד נוסף של קושי באתגר חייהם .הם מושכים אל עצמם מודעות
גוברת לאחרים לגבי מי ומה שהם .הם יוצרים מהומה בעל-כורחם ,בוראים דרמה ,ועליהם ללמוד
מיומנויות מסוימות שאחרים אינם חייבים ללמוד לעולם .רובם נכשלים ,אם שמתם לב .הדבר מחייב
תחושת אחריות חזקה לגבי מה שהם מאמינים ,אינטואיציה בכל הקשור למה שאחרים רוצים מהם,
והיכולת להיות בעלי "עיניים בגב" בנוגע לבטיחות שלהם .הדבר גם יוצר מצב שבו הם חייבים ליצור
איזון משלהם ,ולא לקבלו משום מקור שמחוץ לעצמם .אולי ראיתם מה קורה לאדם מפורסם כאשר
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במשך כל חייו הוא מוקף באנשים שאומרים לו רק "כן" לגבי כל דבר? הם מוצאים את עצמם
במציאות שונה משלכם ,או מזו של כל אחד אחר על כדור הארץ ...והם אפילו לא יודעים את זה.
שמעתם שזו קללה להיות יפהפיים? יש אמת מסוימת באנרגיה של הצהרה זו.
שאלה ) :(17קריון היקר ,האם כל מי שחי בזמן הזה כישות רוחנית ,הגיע לכאן כדי להעלות את הרטט
של הפלנטה ,או האם חלק מאתנו פשוט בני אדם?
תשובה :אין דבר כזה "פשוט בני אדם" .כולם כאן כחלק מהמבחן של כדור הארץ .הרוב לא יראו
לעולם דבר למולם לבד מהתנסות הממד הרביעי שנראית כה שכיחה ורגילה לאנשים רבים .זו הבחירה
החופשית שאנו מדברים עליה ,והיא באמת משרתת את המטרה של המבחן ללא "נטייה מצד
אלוהים" .רבים אחרים ,מהסוג שקורא חומר זה ,יחליטו שיש תמונה גדולה יותר בהישג יד .אלה הם
האנשים שאליהם אנו מפנים סוג זה של הוראה שאתה קורא בדפים הללו.
אין כל שיפוט לגבי ההחלטות שתקבל .כולכם כאן עם פוטנציאל למלא חלק בתודעה החדשה של
כדור הארץ .כולכם שחקנים ,אבל כמה יהפכו למאסטרים.
שאלה ) :(18קריון היקר ,כאשר לא הייתי כאן ,האם ראיתי אי פעם את הקריון? מה אתה עושה
כשאתה לא מסייע לבריאה כפי שהיא מונעת על ידי התהליך שמתרחש כעת על כדור הארץ?
תשובה) :א( האם ראית אותי אי פעם? כן .אתה מכיר אותי היטב ,ואתה רואה אותי בכל פעם שאתה
בא אל הפלנטה והולך ממנה .אתה סופג את האהבה והחיבוקים מהאנרגיות של גאיה ,ואלה כמוני
שמהווים חלק מהמשפחה התומכת שלך .לכן דומה שאני מוכר כל-כך לרבים מכם.
)ב( מה אעשה כאשר לא אעזור לכן? זה לא יקרה לעולם ,כיוון שסוג הדברים שאנו עושים יחד הוא
תהליך בניה מתמשך של תודעה של יקומים רבים שעוד יתקיימו ,ושקיימים בעת שאנו מדברים .חשוב
על זה כעל מעגל של אהבה שלא נגמר לעולם ...מסיבה שכולנו אוהבים להיות חלק ממנה.
שאלה )19א'( :קריון היקר ,אתה אומר שאנחנו ביולוגיים ,עם מרכיב אלוהי בשעה שאנו כאן,
ושבעולמות אחרים אין צירוף זה .אז אני משער שהשאלה שלי אליך היא מה אנחנו באמת? אם ישנם
עולמות שבהם רק הביולוגיה קיימת ,ויש דבר שכזה אלוהות ,אבל השניים לא תמיד הולכים יד ביד
כפי שהם עושים כאן ,למה זה כך ,ומה אנו כאשר איננו כאן?
היכן הבית שלנו? אתה אומר שהצבעים שלנו יעידו על כך שהשתתפו בהתנסות הזאת ,אבל היכן זה
יהיה? ומי יכיר אותנו? קראתי ב" "Pearl of Great Priceשאלוהים אמר למשה" :ראה ,זו עבודתי וזו
תהילתי ,להגשים את אלמותיות וחיי הנצח של האדם" .אני תוהה אם משמעות הדבר שהעבודה שלנו
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כאן היא להגשים את ההבנה שאנו אלמותיים ונצחיים ושאנו אלוהים .ואני תוהה מדוע ישנם עולמות
שבהם האלוהות אינה נוכחת ,רק הביולוגיה ,ואם זה אומר שבמקום אחר ,צורות החיים פרימיטיביות
יותר מבני האדם? מדוע שיהיה בכלל עולם שבו בני האדם לא יחיו באופן אינטואיטיבי ויהיו חלק
מהבורא שלהם? אני שואל המון שאלות ,אני יודע ,ואני עושה את זה כבר הרבה שנים!
שאלה )19ב( :עדיין לא ברור לי ההסבר שלך שבני האדם הם חלק מאלוהים אבל שיש דברים/ישויות
אחרים ביקום שאינם .אני מרגיש שאלוהים ברא הכל; לכן ,הכל הוא חלק מאלוהים.
תשובה :ראשית ,בחנו את הסיבה מדוע אנו כאן ומה משמעות הדבר עבור היקום .כיוון שהשאלות
הללו נענו פעמים רבות ולא נענה עליהן שוב כאן .אתם חיים אינטואיטיבית ,אתם חלק מהבורא
שלכם .כאשר אתם נוטשים סוף-סוף את הרעיון שאלוהים נמצא במקום אחר כלשהו בשמיים,
ובמקום זה מבינים שאתם כאן כחלק של אלוהים ועושים כרצונכם ,אז לא יהיה עליכם להיאבק
בשאלות ה "למה" שיש לכם.
אין לכם בעיה על כדור הארץ עם העובדה שקיימת ביולוגיה ללא מטרה רוחנית .אתם ישויות
ביולוגיות עם אלוהות בדנ"א שלכם .אתם נתמכים על ידי ביולוגיה אחרת שתומכת בכם ופשוט
קיימת כאיזון לגאיה .האם אתם מוטרדים מכך שלדבורים ולמכרסמים אין תכונות דומות לשלכם? הם
כאן כחלק מ"המערכת של הפלטה" ,והם "מאלוהים" .הם חיים והם חשובים למערכת .אבל הם אינם
חלקים אלוהיים של אלוהים שהתגלגלו במטרה לעזור ליקום .הם פשוט מערכת תמיכה עבורכם.
היקום עצמו אינו שונה .יש פלנטות עם ישויות אינטליגנטיות שקיימות כאיזון בתוך מערכת היקום,
אך שאינן חלק מהחוויה האלוהית כמותכם .אין להן תכנית אלוהית והן לא שבות ומתגלגלות .אבל הן
חיות והן זוכות לכבוד ...אבל הן לא כמוכם .כדור הארץ הוא הפלנטה היחידה שיש בה ישויות
כמותכם .אתם מייצגים את המקום היחיד שיש לו יכולת בחירה לגבי הרטט שלכם כפלנטה ,ושיכול
לשנות את מסגרת הזמן אם תרצו .אתם הישויות היחידות שיכולות להשיג מאסטריות רוחנית אם
תרצו .אתם הישויות היחידות בעלות היכולת לחשוב מחשבות שיכולות לשנות חומר ,או לחסל מחלה
בתוך התאים שלכם באמצעות תהליכי הדנ"א הפנימיים שלכם .אתם מייצגים את הפלנטה היחידה של
הבחירה החופשית ,אולם הבחירות שאתם מקבלים ישפיעו על פלנטות אחרות! אתם הפלנטה היחידה
שיש לה אנושות שנולדת כשהיא מאמינה בחיים שלאחר המוות ,ושהגנים שלה נושאים את הצפנים
לחיפוש אחר האלוהים .חשבו על כל שאר הפלנטות כמייצגות כלי רכב ,אבל אתם ההגה .האם
תתלוננו שכל האחרים אינם ההגה אף הם? לא .לכל חלק את המטרה שלו במסגרת המערכת.
האחרים כה רחוקים מכם שרובם לא ידעו לעולם על קיומכם .אתם נחבאים היטב ,כיוון שיש לכם רק
שמש אחת )לרוב קיימות שתי שמשות ,כיוון שהדבר מקדם את התפתחות החיים בשלב מוקדם
במערכת( .השמש החלופית שלכם אבדה לפני זמן רב .אלה שמסוגלים לבקר אתכם עושים זאת מתוך
סיכון גדול ,כיוון שהם מכירים את מחשבותיכם ,ופחד יכול לשרוף אותם! הבדיחה היא שאתם
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מפחדים מהם ואינכם מודעים לכוח שלכם .הם לוקחים כמה מכם ומנסים לגלות "מה מפעיל אתכם",
אבל לאחר יותר ממאה שנים ,הם מרימים ידיים .אתם כה שונים מבחינה בין-ממדית ,אולם הם אינם
יכולים לראות חלק זה .אבל העוצמה שלכם מרשימה אותם ...אותה עוצמה שאנו מספרים לכם עליה
ללא הרף ,אך שאתם מכחישים אפילו במסגרת השאלות שלכם.
אלוהים אמר למשה" :ראה ,זו עבודתי וזו תהילתי ,להגשים את אלמותיות וחיי הנצח של האדם" .מי
הוא אלוהים? אתם .לכן ,המשימה שלכם היא לגלות את המאסטריות בתוך עצמכם במידה שתמזג
אתכם עם האלוהות שלכם .לכן אנו קוראים לזה "התעלות".
היכן הוא הבית? לא היכן שאתם חושבים .אתם חושבים שזו עבודה ושיום אחד אתם תקבלו
המתקה? אינכם מבינים .אתם עומדים בתור כדי לבוא לכאן! כאשר אינכם כאן ,אינכם ב"מקום" כלל,
אלא ב"מצב" .זה בין-ממדי וקשה להסביר לכל מי שקורא זאת .לאן הולכת האהבה כאשר לא עושים
בה שימוש? ל"ארון האהבה"? אין אחוזה בשמיים ,או  72בתולות ,או "מקום" של שלום .אתם
השלום! אתם האהבה! אתם חלק של אלוהים שצועד בשיעור על הפלנטה ,שרוצה להיות כאן
ושמתמודד עם האתגרים הגדולים ביותר ביקום.
הצבעים הם "סמלי התנסות" שאתם נושאים .במצב בין-ממדי ,כל הישויות יכולות לראות את כל
שאתם ,היכן הייתם ,את היקומים שבראתם ,את הקבוצה שאתם מייצגים ...הכל כמו ספר ו"נראה"
באופן מיידי .לכך אנו מתכוונים על ידי העובדה שהכל יכירו אתכם בשל הצבעים שלכם .וכאשר
אינכם עובדים על כדור הארץ ,אתם מדריכים את אלה שכאן .אין זו הפעם הראשונה שעשיתם זאת,
כיוון שזו קבוצת מומחים שעושה זאת שוב ושוב עבור יקומים בעבר ועבור יקומים שיבראו בעתיד
)התייחסות ליניארית(.
היו שקטים ודעו שאתם אלוהים .אז כל השאלות הללו ייעלמו ,ושאלות חדשות יצוצו:
 .1מה אני יכול לעשות כדי לגלות את האלוהות הפנימית שלי?
 .2איך אוכל לברוא שלום על הפלנטה על ידי שימוש בתכונות האלוהיות שלי?
 .3איך אוכל לחיות חיים ארוכים יותר כדי שאוכל להישאר במצב הנוכחי שלי ולעשות יותר
עבור הפלנטה בזמן מכריע זה?
 .4מה עליי לדעת שיגביר את האלוהות שלי ויפיץ אור למקומות החשוכים שזקוקים לו כל-כך?
 .5איך אוכל להשיג שלוות נפש לגבי העובדה שאני ליניארי ,אך אוכל לקבל תשובות לא-
ליניאריות לשאלות שלי?
שאלה ) :(20קריון היקר ,זו שנת בחירות לנשיאות ארצות הברית .הארץ שלנו מפולגת מאוד בנושא
זה .האם יש משהו שאתה יכול לומר לנו שיעזור לנו לזכור את אחדותנו?
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תשובה :כן .התעלו מעל לפוליטיקה והתרכזו באחדות הנושאים האמיתיים .שלום על הפלנטה יושג
תחילה באמצעות הבאת אור לנושא של ישראל/פלשתינה .שלחו אור בכל יום למקום זה .שנית,
כאשר הדבר יתחיל להתרחש ,צפו לכך שלמחלות הקשות שעל הפלנטה יתחיל להימצא לפתע ריפוי.
מה שאינכם מבינים הוא שזה קשור .זה קשור ל"תודעת המחלה" של הפלנטה ,וכיצד הטבע מגיב
לתודעה האנושית הכוללת.
האמינו לי ,כאשר הדברים הללו יתחילו לבוא על פתרונם ,הקיטוב הפוליטי שלכם יצטמצם חזרה
למקום שבו תרגישו עמו יותר בנוח .אני יודע שאינכם מאמינים ,אבל ככל שתהיו ברורים ושלווים
יותר לגבי הדברים ,כך תוכלו לברוא יותר אור כדי לעזור בדיוק למה שאתם מנסים לעשות באמצעות
המאמצים הפוליטיים שלכם.
שאלה ) :(21קריון היקר ,אני קוראת טרייה מאוד של כתבי קריון ,ומוקירה את החדשות הנפלאות
שאתה מעביר .השאלה שלי היא :אני מבינה שאנו מלאכים בצורה אנושית .האם אפשרי גם שאנו
ה"מלאכים הנופלים" שמוזכרים בתנ"ך?
תשובה :יקירה ,רבים לא יאהבו את התשובה הזאת ,כיוון שהם רוצים להגשים את המיתולוגיה על גן
העדן והגיהינום כתירוץ לפעולות שלהם .אין דבר כזה "מלאך נופל" .לא את כל שתורגם בספר
ההיסטוריה המהווה את כתבי הקודש שלכם יש לקרוא פשוטו כמשמעו .בדומה לאופן שבו המטפורות
שלנו אמורות לעזור להוראה שלנו ,ולכן תמצאי שם דברים דומים.
כאשר את רואה את המונח ,הביני את המשמעות המקורית שלו :זו התייחסות לאלוהות שלכם על
כדור הארץ .כולכם "מלאכים שירדו" כיוון שהסכמתם להפריד את גדולתכם ולבלות כאן בזמן ליניארי.
אין זה מונח שלילי או תיאור של מלאך שאיבד את חסד אלוהים .בפשטות ,אין דבר כזה .אין שטן ואין
גיהינום .כפי שאמרנו בעבר ,כל הדברים האפלים ביותר שניתן לדמיין נובעים ישירות ממוח האדם
באמצעות בחירה חופשית .אפילו האפיפיור שלכם הכיר בכך כעת) :פרפרזה( "הגיהינום הוא הלך רוח,
שבו אתם אחראים כלפי מה שאתם בוראים בעצמכם .כאשר אתם מרחיקים את עצמכם מאלוהים,
אתם בוראים את החשכה שלכם"] .קישור[
כאשר אתם חלק מהאלוהות של מה שאתם מכנים בשם אלוהים ,אתם חלק סופי של מרק בין-ממדי.
מרכיבי המרק הזה לעולם לא מתמרדים או אינם מסכימים עם הכלל ,כיוון שהם חלק מהמבנה השלם.
הם גם "משוחדים" לטובת המרק ,והכוונה היא שהם "משוחדים" לטובת האהבה.
שאלה ) :(22לי קרול היקר ,אמרת במאגר התשובות ש"קריון" הוא שם של קבוצת תמיכה של כדור
הארץ העוסקת בפיזיקה .האם זה הארגון שלך או ארגון אחר? אם אחר ,של מי? זה מאוד חשוב לי.
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תשובה :הייתה זו תשובתו של קריון כאשר נשאל" :מי אתה?" הוא אומר שלכל הישויות האלוהיות
יש מומחיות .המומחיות שלכם היא שאתם באתם לפלנטות כגון כדור הארץ לחיות תקופות חיים כדי
לעזור למטרה הגדולה יותר של היקום .קריון מעולם לא היה בן אנוש ולעולם לא יהיה .המומחיות
שלו היא לעזור עם התמיכה הפיזית שסביבכם.
כאשר שיניתם את תודעת הפלנטה ,קריון הגיע עם קבוצת הפיזיקה שלו והזיז את השדה המגנטי כך
שיתאים לתכונות התודעה החדשה שלכם .תנועות הרשת קיבלה תוקף על ידי סי.אן.אן] .קישור
ל[CNN
לכן זה לא קשור אליי כלל .זו התשובה של קריון לשאלה שקריון נשאל.
שאלה ) :(23קריון היקר ,כאשר אתה מדבר על "אחדות" ,האם יש משהו מחוץ לזה? כאשר אני יושב
וחושב על מה שזה אומר להקיף הכל ,חלק ממני רוצה לחשוב שאפילו האחדות זקוקה לפרספקטיבה
על "עצמה" .בדואליות של הממד הרביעי ,אם משהו קיים ,כך גם הניגוד שלו .האם יש רמת קיום שבה
השלמות של אלוהים היא עצמה כפופה לדואליות ,שם אלוהים מקיים אינטראקציות עם "אלים"
אחרים בחילופים דואליסטיים?
תשובה :דואליות וכל הליניאריות שלה מהווה פרדיגמה הגיונית עבורכם בעת שאתם בני אנוש .היא
אינה קיימת ב"אחדות" הבין-ממדית שאנו מדברים עליה .כאשר אינכם בני אנוש ,האינטלקט שלכם
אינו זקוק לאנטי-אלוהים או למראה כדי לבטא את עצמו .האיזון של אלוהים מושלם ומוחלט.
שאלה ) :(24קריון היקר ,עקבתי אחרי ההוראה שלך מזה זמן-מה ואני מודה לך על המידע שאתה נותן
לנו .אני מאוד סקרנית לגבי משהו .לאחרונה ,שמעתי על אנשים שנמצאים כאן על כדור הארץ שהם
"ללא נשמה" .האם זה אפשרי? להבנתי כולנו חלקים של אלוהים ~ בני הכלאיים עליהם אתה מדבר
ללא הרף .אם יש אנשים על הפלנטה שהם שונים מבני אדם ,אז מי הם ,ומה הם עושים כאן? אני
מאמינה שהכל וכולם אנרגיה של אלוהים או מאלוהים ,לכן איך זה יכול להיות?
תשובה :כל בני האדם שעל הפלנטה הם חלק מהתכנית האלוהית ולכולם יש נשמות .היזהרו ממידע
כוזב שהוא דרמתי ומפחיד מאוד .כיוון שעם תכונה זו של "היעדר נשמה" מגיעות גם אזהרות על
השתלטות חוצנים ואירועים מפחידים .יש שהאשימו את קריון שהוא חלק מתכנית ההשתלטות ,ולכן
מבחינתם אני מהווה חלק מתכנית זו ואי לכך אטעה אותך בתשובה זו .לכן אומר שוב ,הפעילי את
יכולת ההבחנה שלך .חפשי אחר מידע המבוסס על פחד או אחר סדר יום כסימן למידע שאינו טהור.
במשך  15שנים סיפקתי לכם באמצעות השותף שלי רק מידע המבוסס על אהבה המספר בקול גדול
על ההתעצמות שלכם .כל אדם על כדור הארץ נמצא כאן בגלל סיבה ותכנית אלוהית ,עם רצון
חופשי .כולכם חלק ממשפחת האלוהים.
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שאלה ) :(25קריון היקר ,אנגלית היא השפה הנבחרת עבור רוב העולם .האם כך היה אמור להיות?
האם תהיה יום אחד שפה "עולמית" אוניברסלית?
תשובה :אין הסברים רוחניים לדרך שבה השפה שלכם התפתחה .משתמשים באנגלית באופן
אוניברסלי באזורים מסוימים בזמן הזה בהיסטוריה שלכם כיוון ש)-א( במלחמות האחרונות על
הפלנטה ניצחו דוברי אנגלית ,ו)-ב( הדחיפה העיקרית ליזמות חופשית מגיעה מאמריקה ]תוצרים[ .זה
עד כדי כך פשוט .לעולם לא תהיה שפה עולמית אוניברסלית .איזון תרבותי תמיד יהיה חלק מהמבחן
שלפניכם .לכן ההבדלים הללו של שפות עשירות אחרות על כדור הארץ דרושים וזוכים לכבוד.
שאלה )26א( :קריון היקר ,דיברת על המוזיקאי בממד השביעי אשר יביא אנרגיה מרפאה לפלנטה
באמצעות מוזיקה .אני מתחברת לזה ~ הרבה זמן שאני מרגישה באנרגיה המרפאה של המוזיקה; אני
מוזיקאית בעצמי .ספר בבקשה ממך מעט יותר על הנושא הזה.
שאלה )26ב( :קריון היקר ,אני יודע שצלילי מוזיקה מעודדים ריפוי ,ושצורת טיפול זו היא חלק
מהאנרגיה החדשה .אילו טיפולים ,מחקרים ו/או מקורות לימוד הם מהימנים?
תשובה :נכון ,יקירים ,אתם יכולים תמיד להשתמש במוזיקה כמקור ריפוי .היא תמיד אמינה לשם כך.
האם אינכם רואים כיצד היא משפיעה על כל אדם ואין זה משנה מאיזו תרבות? נגנו מוזיקה לילדים
וראו אותם מחייכים.
מוזיקה היא חלק מהמערך האלוהי ,ואפילו יונקים אחרים )כגון הלווייתנים( יכולים לחקות אותה.
אבל רק בני האדם יכולים לארגן ולהבנות אותה בדרכם משמעותיות שמעוררות את הנשמה ומדברות
למעשה אל הדנ"א .חלק מזה הוא פיזיקת רטט ,וחלק מזה מתרחש ברמת הנשמה .אבל כאשר אתם
משלבים מנגינות והרמוניות מסוימות ,הן יכולות למעשה לאזן את האדם ולברוא פוטנציאל לריפוי
עוצמתי בכל מקום ועבור כל אחד.
ההתייחסות למוזיקאי מהממד השביעי היא מטפורה לדנ"א שלכם ,ש"שר" שיר של איזון .יום אחד
המדע שלכם יזעזע אתכם במידע שהדנ"א שר )משתנה ,עולה ויורד בתוך עצמו(.
שאלה ) :(27קריון היקר ,קראתי ושמעתי מידע בעד ונגד מתן חיסונים למחלות שונות ,בייחוד מחלות
ילדים .האם תוכל לעזור לי להבין את נושא החיסונים? יש דעות רבות בנושא החיסונים עכשיו .האם
כולם הכרחיים לילדים?
תשובה :זה מדע טוב והובא לכם מוקדם כדי שאתם והילדים שלכם תוכלו להאריך את תוחלת החיים
שלכם .ה"תערובת" המקורית עבור החיסון נבראה עבור כמה מחלות בסיסיות והיא טובה עדיין
עבורכם ועבור הילדים שלכם .אולם ,קיימת כיום נטייה להגביר את החיסונים כך שיכללו יותר משבע-
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עשרה מטרות שונות )או יותר( .יש עם זה בעיה ,והיא כבר הפכה ברורה ,אבל עדיין אינה מובנת.
בקשו את התערובת המקורית אם תוכלו להשיגה .היא בטוחה והאמינה ביותר.
שאלה ) :(28קריון היקר ,מה קיים מעבר ליקום שלנו?
תשובה :כדי לענות על השאלה שלך ,אני חייב להרחיב אותה .השאלה שלך ליניארית ,והיקום אינו
ליניארי .אתה משער ש)-א( היקום שלכם יחיד ,ו)-ב( לכן ,יש משהו שנמצא בדרך יחידה "מעבר" לו.
היקום שלכם הוא חלק מיקומים רבים של אירועים נבראים שקיימים בו-זמנית במסגרות זמן שונות.
הם חופפים בדרכים מעניינות מאוד ,ולעתים קרובות מאוד מתנגשים ,גורמים לאירוע מסוג של
"המפץ הגדול" שיברא למעשה יקום נוסף בממד הרביעי .לכן התשובה הראשונה לשאלה היא זו :מה
שנמצא מעבר ליקום שלכם הוא מה שנמצא בדו-קיום עמו ,בין-ממדית ,באותו מרחב.
זה מורכב בהרבה מכפי שאתם חושבים ,כיוון שיש הרבה יותר מכפי שאתם יכולים לראות בממד
הרביעי .אולם אתה שואל שאלה -4ממדית טובה לגבי מה שקיים למעשה מעבר למגבלות היקום
הידוע שלכם בממד הרביעי .התשובה השניה היא תשובה שלא תבין :מה נמצא מעבר לו? זה מרחב
אינסופי של כלום לכאורה ,המוכן ליקומים רבים אף יותר .היקום שלכם עשוי קפלים רבים ,ולכן
לאמיתו של דבר אינו כה גדול כפי שאתם חושבים ,אבל המרחב שסביבו משתרע עד אינסוף ...ללא
הגבלה ...ללא סוף ...ממש כמו האלוהות שלכם .המוח האנושי שלכם מתעב דברים שלא ניתן להכילם
ולהכניסם לקופסה .אין לכך הכלה בתפיסה שלכם ,אבל תמיד משהו נוכח בכל זה ,אפילו אם דומה
שהוא משתרע ל"אינסוף".
שאלה ) :(29האם קריון מנסה להסביר את "ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים" ככתוב
בתנ"ך ,וכך לרומם את בני האדם לישויות "אלוהיות" ו/או להפריד את כל בני האדם מצורות חיים
אחרות? אולי אני עוסק בקוצו של יוד ,אבל זה מטריד אותי .מאז ילדותי המוקדמת ,תמיד דמיינתי
את כל החיים כחלק של אלוהים.
תשובה :אל תהיה מוטרד .שוב ,אלוהים יכול לברוא משהו שיהווה בריאה של אלוהים מבלי שהוא
חלק מהאלוהות של אלוהים .בני האדם נבראו ב"צלם אלוהים" .צלם זה נמצא בדנ"א שלהם ,והוא
אומר שהם ישויות נצחיות וחלק של אלוהים עצמו כבורא .כן ,הם נפרדים משאר "החיים".
אדם ובצל שניהם חלק מהבריאה של האלוהים .אבל האחד מלאכי ויכול לשנות חומר באמצעות
מחשבתו ,והאחר הוא מזון האמור להזין את האדם-מלאך .שניהם חלק מהבריאה של אלוהים ,אבל
האחד הוא למעשה חלק של הבורא עצמו .בצלים לא שבים ומתגלגלים ,אבל הם עדיין "מאלוהים"
בכך שהם חלק מבריאת איזון.
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שאלה ) :(30קריון היקר ,אני מתרגלת עבודת נשימה בשיטתו של מידנגורף ,חוויית הנשימה .האם יש
לך מידע על שיטה זו? היו לי חוויות בעת התרגול של הנשימה בשיטה זו שבהן חשתי מציאות בין-
ממדית ,ותהיתי לגבי זה .האם יש לך מידע עבורי כיצד להמשיך ולפתח עבודת נשימה זו? האם מדובר
בחיבור למציאות הבין-ממדית שלנו ,או האם עליי להתמקד בעבודה בכיוון אחר?
תשובה :יקירה ,הרשי לי במקום זה לדבר על עבודת הנשימה באופן כללי ,כיוון שיש שיטות תרגול
טובות בנוסף לזו שהזכרת .התשובה היא "כן" .הנשימה עשויה להיראות רגילה בתפקודה ,אבל היא
לאמיתו של דבר טכניקת ריפוי ומדיטציה עוצמתית כאשר את מתמקדת בה .כפי שאת כבר יודעת ,אם
תאמני את עצמך לעשות זאת במסגרת מערכת מסוימת שמשולבת אז עם כוונה ותודעה ,לא רק
שהיא תסייע לך בזמנים של מתח ,היא גם תביא אותך למקום רם שבו חיבור לחלק האלוהי שלך הופך
קל יותר.
לכן המשיכי בעבודתך והפיצי את הבשורה! עבור רבים ,הנשימה היא אוטומטית ורגילה מאוד .אבל
יחד עם זאת ,כך גם האכילה והשתייה ...אולם אכילה ושתייה הם תהליכים שקידמו מידע רב
ומערכות למיקוד ,איזון ,הזנה ,רווחה ואפילו הגברת רטט .וכך גם הנשימה.
שאלה ) :(31קריון היקר ,ביקשתי את השתל הניטרלי ואני מאמינה שהוא הושג לפני כמה שנים .כעת
נאמר לי שוב ושוב על ידי אנשים העוסקים בשחזור גלגולים שיש לטובתי מאזן של קרמה חיובית.
תמיד שיערתי שקרמה היא שלילית ולא לקחתי בחשבון גמול מאוחר מן העבר .כיצד טענה זו של
קרדיט/גמול קרמתי חיובי מתקשרת למי שניקה את כל הקרמה בעזרת השתל?
תשובה :יקירה ,משחזרי הגלגולים שלך רואים כהלכה ,אבל בואי נשנה את התווית .אין זו קרמה
חיובית ,כיוון שכל מערכת הקרמה )פרדיגמה ישנה באנרגיה החדשה הזאת( פסה מן העולם .את ניקית
את המערכת ,ובמקום זה ,מה שמגיע לך הוא למעשה התוצאה של השתל-הרשות שנתת .אני יודע
שזה דומה להליכה סחור-סחור ,אבל נסי להבין.
את נמצאת ב"עכשיו" ,לכן כל הפוטנציאלים שלך "נראים" כפוטנציאלים שהתרחשו ]ראי שאלה
שמונה בקובץ זה[ .לכן ברמה מסוימת ,העוזרים שלך רואים את מה שעשית ,ואת מה ש"מגיע לך" בגין
מה שעשית .מה שנצפה הוא הפוטנציאל שלך לשגשג ולהפוך לאדם שליו ללא נטל האנרגיה הישנה
שנשאת .ברכות על כך שהענקת תוקף למה שזה עתה עשית למען עצמך!
שאלה ) :(32השאלה שלי היא מהו עובד אור? האם אני עובדת אור?
תשובה :אנו מגדירים עובד אור ככל אדם שבחן את התודעה שלו והחליט שקיים בה חלק אלוהי,
ושניתן להשתמש בו כדי לעזור הן לעצמו והן לפלנטה .אין דוקטרינה שמתקשרת לתכונה הזאת ואין
כל ארגון סביבה.
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האם את עובדת אור? הרשי לי לשאול אותך :מדוע שתכתבי שאלה לישות חסרת-גוף המכונה קריון,
שמעטים מאמינים בקיומה ,ושטוענת גם שהיא עובדת בין-ממדית מהשמש המרכזית הגדולה?
זה סוג הדברים שעובד אור היה עושה] .חיוך[.
שאלה ) :(33קריון היקר ,קראתי שוב את התקשור שלך על החורף הרוחני ,ואתה הזכרת שוב שכדור
הארץ הוא "כוכב הבחירה החופשית היחיד" ...כוכב שיכול לשנות את הממדיות שלו .אם בני האדם
יכולים להבין את תפיסת החופש ,אזי אני יודע שזה מידע אלוהי ועוזר גם לאלוהים .אולם כבני אדם,
אנו רוצים שכל עמי העולם יהיו חופשיים .מדוע חופש זה לשנות את הפוטנציאל אינו מוגש לפלנטות
אחרות?
תשובה :בדרכים מסוימות הוא אכן מוגש .אתה מבין ,מה שאתה עושה כאן ישפיע על הפלנטות
האחרות ,גם לפלנטות שעדיין לא נבראו .אולי אין להם את המרכיב האלוהי שיש לך ,אבל מה שאתה
עושה ישנה את המודעות שלהם .לכן ,אתה הזרז למשהו כה גדול שאינך יכול לתפוס אותו .זה המבחן
שתוכנן מזה עידנים ,ושישנה בסופו של דבר את הפוטנציאלים של פלנטות אחרות שיש עליהן חיים.
אבל בני האדם הם היחידים בעלי היכולת לעשות זאת ...חלק מלאכי ...חלק אנושי ,אתם קיימים לשם
כך] .ראה גם שאלה  19בקובץ זה[.
פלנטות אחרות חופשיות לשנות את המציאות שלהן כתוצאה ממה שהן מחליטות .אבל רק בני האדם
חופשיים להפוך למאסטרים בעת שהותם על כדור הארץ ,לשנות את רמת הרטט שלהם ,ועל ידי כך,
לשנות את מארג הזמן עבור כל האחרים .אל תחפש אחר הוכחה לכך ,כיוון שלעולם לא תמצא אותה.
זה חלק מהאתגר ,אבל כאשר אינך כאן על כדור הארץ ,זה הנושא העיקרי של מסע חיפוש האנרגיה
שלך.
שאלה )34א( :קריון היקר ,האם תוכל להסביר בבקשה את המעגלים שבשדות התבואה? מהו מקורם?
מהי חשיבותם לאנושות? כיצד נוכל לפרש את הסמליות? האם זה קשור לבין-ממדיות?
שאלה )34ב( :קריון היקר ,יש לי שאלה בנוגע למעגלים בשדות התבואה .אנו יודעים שכמה מהמעגלים
הם תרמיות ,אבל רבים אינם ,בייחוד אלה שהם מורכבים כל-כך מבחינה מתמטית שהם סותרים כל
הסבר רגיל .השאלה היא :איך נוצרו המעגלים הללו ,ועל ידי מי?
תשובה :אתן לכם רק את זה לעת עתה (1) :בין-ממדיים ללא ספק (2) .על ידי בני אדם ,אבל מזמן
אחר (3) .הסמליות מבוססת על מתמטיקה בעלת בסיס של  .12המסרים מיועדים לעזור לשלום על
הפלנטה (4) .כן ,רבים מהם הם תרמיות.
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שאלה ) :(35קריון היקר ,האם אתה חבר ב"מארחים הנעלים" ,יחד עם ג'רמיין הקדוש ,קות'ומי,
הילאריון ,מאטרייה ,גבריאל ורבים אחרים שאנו מכירים כאן בכדור הארץ? האם אתה מאסטר נעלה,
קריון היקר?
תשובה :לא .אני משרת של האנושות בשאיפתה לברוא שלום על פני האדמה ולהגביר את הרטט של
הפלנטה .אני מכבד את המאסטרים הנעלים ,כיוון שהמומחיות שלהם היא מומחיות שתעזור לכם גם
כן .אני עובד עם כולם ,בייחוד עם ג'רמיין הקדוש .העמית הבין-ממדי שלי הוא מטטרון .לעתים
קרובות אנו עובדים יחד על הפיזיקה של הפלנטה שלכם .כל האחרים נמצאים שוב על הפלנטה
בצורה כלשהי של עבודה אנרגטית בזמן הזה בהיסטוריה שלכם .כולם שבו ועובדים אתכם על בסיס
יום-יומי.
שאלה ) :(36קריון היקר ,לתרבויות ולדתות רבות מיתוס המסביר את הצד האפל של היקום .אתה
אמרת לנו שאין כל צד מרושע ,אלא שבמקום זה ,בריאות של בני אדם .לכן ,האם המיתוסים
הקולקטיביים הללו הם חלק מהדנ"א שלנו )הדנ"א הקולקטיבי( ונבראו על ידינו ,כישויות אלוהיות,
כדי להקל על חוויית הדואליות? איך נוכל להתגבר על המערך הזה או לשנותו?
תשובה :חשוב על זה בדרך זו :לא ניתן לשנות את המערך .הוא מקל על הדואליות ,הדרושה למבחן.
השאלה צריכה להיות" :איך נוכל לראות מעבר לדואליות ולהתמודד עמה?" חשוב עליה כעל מרכיב
הכל וכבוש אותה .בתערובת זו ,כלול את הפחד,
עיקרי באתגר שלך ,ובמקום לנסות להימנע ממנהֵ ,
כיוון שהוא אחיה של הדואליות.
כאשר אתה מתמודד עם סערה ,אינך מנסה לגלות מה גרם לה ולחסל את המקור ,כיוון שהמקור הוא
מערכת האטמוספירה הנמצאת סביבך ושגם מגנה עליך .אין זה אפשרי להיפטר ממקור הסערות מבלי
להרוס את המערכת .במקום זה ,אתה בונה מגדלורים ואניות או בניינים שמסוגלים לעמוד בפני
הסערות .אז אתה בטוח ,שליו ומרגיש שהכלת אותה ...כאשר החיים האישיים שלך שוב אינם
מושפעים .הסערה משתוללת ,וכך גם הדואליות .אבל המגדלור נבנה עבור הסערות ,ומרגיש בטוח
לגבי חוויית החיים כולה.
שאלה ) :(37קריון היקר ביותר ,מה קרה לאהבה ולאנרגיית הריפוי שנוצרות באמצעות התפילה?
מאות אנשים התפללו למען ילד אהוב בקהילה שלנו שנאבק במחלת הסרטן .נשמה יקרה זו בחרה
שלא להמשיך בתקופת החיים הזאת .על אף העצב שובר הלב ,אני יודעת שלא ניתן להרוס את
האנרגיה הזאת לאחר שנוצרה ,ואני תוהה' אם הנשמה הקטנה שלנו לא השתמשה בתפילות כדי
להבריא ,לאן הן הלכו? אל תוך האדמה ,אל תוך הרשתות ,או אולי לילדים אחרים הזקוקים לריפוי?
תשובה :כן! האינטואיציה שלך חזקה .אהבה לעולם אינה מבוזבזת .היא עוזרת בייחוד לאלה הסובבים
את הילד ,וכמו כן עוזרת לרפא מערכות יחסים של המתפללים .היא גם נכנסת לגאיה עצמה ומסייעת
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לשנות את האדמה שסביבכם .היא מרככת את הטרגדיה ומרפאה את עצם המארג המקיף אותה...
שמכיל את כולם והכל.
כוח האהבה גדול יותר מכל רגש אחר .ברגע שנברא ,יש לו חיים משלו והוא ממשיך וממשיך וממשיך.
האם חשבת על כך שהילד ידע זאת? אולי הילד בא והלך במהירות כדי שאהבה זו תוכל להיווצר
כמשואה נצחית שלעולם לא תגווע? כעת' זה מגדלור!
שאלה ) :(38קריון היקר ביותר ,קראתי את השאלות והתשובות העוסקות באנשים הלוקים במחלות
כגון אלצהיימר ושיטיון .אבל יש לי שאלות נוספות .אתה אומר שאנשים בחרו בנתיב זה ושהשיעורים
מיועדים לנו .כאשר אני עובדת עם האנשים הללו ,אני תוהה אם יכול להיות שלב שבו המצב הזה
יהיה הפיך ,ואם כן ,בעזרת אילו שיטות? האנשים המאושפזים מסוממים כל-כך ,והגורמים האחראים
משוכנעים שאף שיטה אלטרנטיבית לא תעבוד ~ אף על פי שהם משתמשים באורות צבעוניים.
)למרבה הצער ,המרפאה בעיסוק אמרה לי שהיא לא יודעת מה זה תרפיה בצבע(.
מנקודת מבט רוחנית ,מהי הדרך הטובה ביותר לעבוד עם אנשים אלה ~ לדבר אליהם כאילו הם
נורמלים ,או לשתף פעולה עם הדברים שהם מדמיינים? נאמר לי שיש לשמור שיישארו שקטים,
בייחוד לקראת הערב .אולם אני גיליתי שעם אישה אחת שבדרך כלל צועדת ולא מדברת ,ככל שאני
מתנהגת כילדה )ריקוד ושירה גורמים לה לאושר( ,כך היא מדברת יותר .ואני יכולה להמשיך עוד ועוד
~ תוכל הסביר לי עוד.
תשובה :אענה על החלק השני תחילה .אהבי את הלוקים במצב הזה .גלי מה גורם להם לחייך ...ואז
העלי חיוך על פניהם .הדבר הטוב ביותר שאת יכולה לעשות כדי להקל על המצב הזה הוא ליצור
שמחה בדרך כלשהי .על אף היותם מבולבלים הם יכולים לצחוק על המצבים ולהיות יצירתיים .הם גם
זוכרים אותך טוב יותר כזו שיוצרת רגש זה .כל אחד הוא שונה מאוד ,אבל באופן כללי ,נסי לגלות את
"לחצן" האושר שלהם ולחצי עליו לעתים קרובות ככל שתוכלי .הם יזכרו את זה.
ברגע זה אתם עומדים בפני כמה תגליות חשובות שיאפשרו להפוך את המצב על פיו במידה רבה .אבל
כפי שהמשותק שמחדש את חיבורי העצבים שלו חייב אז ללמוד ללכת מחדש ,לחוות כאב רב ,כך
יהיה גם עם התחדשות המוח .אפילו אם נוצרים תאים חדשים ,הם לא יכילו בהכרח את הזיכרונות
הישנים ,אבל ניתן לאמן אותם להיות בריאים ומוכנים לזיכרונות חדשים.
לכן ,יום אחד ניתן יהיה לעצור את תהליך ההתנוונות של התאים ,ובמקום זה לגדל נתיבים חדשים
העוקפים אותם .כמה יהיו מסוגלים "לחבר מחדש" סוגים מסוימים של זיכרון )כגון זיהוי( אבל יהיה
עליהם ללמוד מחדש מה המשמעות השיוך של הזיהוי .לכן אפשר שיהיה ללמוד מחדש היסטוריה
ואירועים ...לפעמים אפילו דברים כגון קריאה ,גם כן .הכאב יהיה שהפרט ישיב לעצמו בריאות
מנטלית ויבין בדיוק מה התרחש.
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מחקר תאי הגזע חשוב מאוד ,ואתם מגיעים לנקודה שבה תהיו מסוגלים להשתמש בתאי לידה שאינם
עובריים ,אך שכשירים לא פחות עבור המחקר ...ובכך לעקוף את כל הנושאים המוסריים .צפו לדברים
הללו בשנים הבאות.
שאלה ) :(39קריון היקר ,שמתי לב שילדים רבים מפתחים אלרגיות למזונות )ובכלל זה בתי( .כאשר
חקרתי את הנושא ,דומה שרוב האלרגיות הן בעיקר לזרעים ,לדגנים ,לקטניות ,לביצים ולמוצרי חלב.
שמתי לב שהמזונות הללו מכילים כולם פוטנציאל לחיים ,או במקרה של מוצרי החלב ,חיוניים כדי
לשמר את שלבי החיים הראשונים .התחושה שלי היא שכיוון שאנו לא משחררים את כוח החיים
האגור במזונות הללו )זאת אומרת ,מאפשרים להם לנבוט וכן הלאה( ,הם הופכים למזיקים
לבריאותנו .מה ההתרשמות שלך לכך?
תשובה :במשך אלפי שנים ,המזונות הללו הועילו לאנושות .במקרים האלה שאת מדברת עליהם,
האשם העיקרי הוא הדרך שבה מלקטים ומעבדים מזונות אלה .לא תמצאי אלרגיות אלה במדינות
העולם השלישי ,ולא תמצאי אותן בילדים שעובדים בחוות חקלאיות ,שם הם אוכלים את המזון
ישירות .בסופו של דבר יצטרך להגיע יום שבו תוותרו על כמה מתכונות היעילות שלכם ותחזרו לדרך
שבה אתם אמורים ללקט ולאכול את המזון .וכן ...אלה הם גם השפעות מהדרך שבה אתם מטפלים
בבעלי החיים שמניבים את תוצרת החלב .חזרה ליסודות תעזור ,וגם תסלק כמה מהתהליכים
שאמורים לברוא "מזון בטוח יותר" .במקום זה ,התהליכים הללו הפכו את המזון למזון זר לגוף
האנושי.
שאלה ) :(40קריון היקר ,לאחר שהשלמתי עם העובדה שמספרם של אלה שמעדיפים את השיטה
המטרית גדול יותר ,אני תוהה אם עלינו להיתקע עמה לעד? על אף העובדה שהמדינה שלי אימצה את
השיטה המטרית ,בעבודה שלי אני עדיין משתמש בכל יום באינצ'ים ,ברגלים וכן הלאה .העושר של
השיטה הישנה מוסיף לשפה ולתרבות שלנו ובעיני אין לה תחליף.
תשובה :לאמיתו של דבר יש כאן כמה נושאים .השיטה המטרית טובה לכלל הציבור ,ולכן קרוב
לוודאי שהמדינה שלך עשתה בחכמה כאשר "הצטרפה למועדון" .עדיף שהכל יעבוד על פי שיטה
המבוססת על  .10זה גם מבלבל פחות למתמטיקה היום-יומית ולהבנה של כמויות נוזל ,וכן הלאה .יש
לה גם ערך לתחומי מדע שונים .חשוב ,רכב החלל האמריקאני שנשלח למאדים היה מצליח במשימה
שלו אלמלא הבלבול המטרי/לא-מטרי] .קישור[
חלק מהסיבה בגינה אתה מתגעגע לעושר השיטה הישנה הוא שהיא לא רק מזכירה לך את השיטה
עליה גדלת ,אלא היא גם זועקת בסיס  !12ראה :לסרגלים שלכם  12אינצ'ים ויארד הוא שלוש רגליים.
אלה משקפים את הטבע ,המבוסס על  .12הפוך טיפת מים לגביש והיא תהיה בעלת ששה חודים .בחן
פתית שלג ותראה בסיס  6ו .12-הביולוגים יודעים שהדנ"א הוא קבוצות של ארבע ושלוש ,ולמוזיקה
המערבית  12חצאי תווים בין האוקטבות .למצפן שלכם  360מעלות ,והמדע הישן ביותר על הפלנטה

138

מציג  12בתים ,או קבוצות פעילות הקשורות לתנועת הפלנטות .חזור אחורה במידה מספקת ותגלה
שהתרבויות העתיקות שלכם )השומרים( השתמשו בה גם כן .היא אינטואיטיבית ,אבל כפי שאמרנו
בעבר ,לאלה המסתמכים על ספירת אצבעות הידיים והרגליים שלהם ,קשה הרבה יותר לעבוד עמה.
]חיוך[
שאלה ) :(41קריון היקר ,מדוע אנשים רבים כל כך מפתחים פיברומיאלגיה ותסמונת עייפות כרונית?
האם משהו מתרחש בגוף של האנשים הללו שאף אחד לא מבין?
תשובה :בדרך כלל איני נוהג לשלוף את "קלף הרוחניות" בשאלות מסוג זה ,אבל במקרה שלך זו
תשובה נכונה ומדויקת .האנושות משנה את האנרגיה של הפלנטה ,והדבר משפיע על מה שרבים מכם
מכנים בשם "נורמלי" .הדנ"א שלכם הוא תוצר של אנרגיה ישנה .אם אתם רוצים לראות משהו בלתי
רגיל ,הביטו בילדים שלכם .הם אינם לוקים בבעיה הזאת באותה מידה כמו המבוגרים .חשבו על זה
כעל סימן שאתם צריכים להתאים מחדש את הרטט שלכם לרטט של האנרגיה החדשה שסביבכם.
הדבר מושג על ידי מה שאמרנו לכם במשך  15שנים .היו קשובים יותר לגוף שלכם ולעצמיים
הרוחניים הפנימיים שלכם .הדנ"א שלכם יופעל ויעזור להביא אתכם לאיזון חדש עם כל הסובב
אתכם .רבים ממשיכים להיאבק באנרגיה החדשה של כדור הארץ .אלה הם אותם אנשים שמתקשים
יותר ויותר לגמור את היום ללא תנומה.
הירגעו וחגגו את כל הסובב אתכם .היו סבלניים יותר כלפי הדברים שבעבר הביאו לכם דרמה או
אכזבה .עבדו על הערך העצמי שלכם ,והקדישו זמן לאהוב את הסובבים אתכם בדרך עמוקה יותר.
הפכו למגדלור עבור האנושות בעזרת ההבנה החדשה שלכם מה הופך אדם לשליו .נטשו את הדרמה
של המשפחה והמצבים שסביבכם ,ובמקום זה הטו את הגה הספינה שלכם כך שיצביע למטרה
שיכולה לברוא שלום על כדור הארץ.
התחילו לבחון את עצמכם בדרך רוחנית ואתם אכן תתאימו לאנרגיה של כדור הארץ ,והדבר יביא
לכם אנרגיה טובה ,פחות מתח וחיים ארוכים יותר.
שאלה ) :(42קריון היקר ,צעדתי במסע החיפוש הרוחני במשך כל ימי חיי עד אשר גיליתי את החומרים
של קריון .הם שינו את חיי ,ואני "קריונית" מסורה מאז ועד עתה .לפני חמש שנים התהפכו חיי ~ בן
רגע ואני אבדתי את הוריי האהובים ,את אמי למחלת לב ,ואת אבי לשיטיון .גיליתי גם שאחותי
הקרובה ביותר סובלת מלוקמיה לימפוציטית כרונית .היה זה זמן קשה מאוד עבורי .אני הבת הבכורה
מבין תשעה ילדים ותמיד הרגשתי שאני חייבת לטפל בכולם .מערכת האמונה שלי עזרה לי להתמודד
עם הכאב והייאוש שאני חשה לעתים קרובות.
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ב 14-במאי (5-5-5) 2003 ,גם אני אובחנתי כמי שלוקה בלוקמיה לימפוציטית כרונית .איזו מכה! בשנה
האחרונה העולם שלי השתנה באופן דרמתי ,ושוב איני מרגישה שאני "שייכת" למקום כלשהו .אני
מרגישה מנותקת מהמשפחה שלי ומחבריי .אני מודטת ומדברת אל התאים שלי ,אבל עבר זמן רב מאז
שחשתי שמחה כלשהי בחיי .מה השתבש? אני מבינה שהיותי בת אנוש אינה קלה; היו לי חיים
חברתיים ומקצועיים פעילים ,אבל עכשיו אני בקושי נהנית מהעיסוקים הקודמים שלי .למה? אני
רוצה לתרום ,אבל איך אוכל לגלות מה תהיה תרומה זו? הצילו!
תשובה :יקירה ,הכל כשורה אתך ,ועם האלפים שחווים דברים שכאלה .זכרי :מגדלורים לעולם אינם
נבנים במקומות בטוחים .את גילית את התשובה לשאלות שלך מוקדם .עכשיו ישמי אותן .שני את
הדנ"א שלך והמחלה תיסוג .לא רק זה ,אלא גם השפעה שאינה ידועה ברבים ,עליה לא דיברנו עדיין,
יכולה אף היא להתרחש ...מה שאת עושה עם הדנ"א שלך "נראה" על ידי התודעה של הדנ"א של ילדיך
ויכול למעשה לשבור את השרשרת בתוך השושלת שלך .כל האנושות מחוברת ברמה שהיא קבועה,
והמדענים שלכם מבחינים בכך במסגרת מחקרי הקוונטום החדשים שלהם .לכן מה שאת עושה
משפיע לא רק עליך .זה גם הבסיס של כמעט כל שלימדנו בנוגע למה שאת יכולה לעשות עבור אחרים
באמצעות הבחינה העצמית שלך.
לכן כעת הוא הזמן לבורא אי של שלווה בתוך סערת החיים .זה דבר-מה שניתן לך כיוון שאת חזקה
ויש לך את היכולת לעשות זאת .שברי את התבנית שאחרים היו נמשכים אל תוכה באופן רגיל.
במקום לשאול "למה אני?" צעקי "למה לא!" אינך פטורה מההתנסות האנושית רק מכיוון שאת
רוחנית .במקום זה ,את אישה שיכולה לשנות את המצב הזה ...חלק מכוכב הבחירה החופשית עליו
דיברנו לעתים קרובות כל-כך.
את לא לבד ,ואנו מתייצבים מאחוריך וחוגגים את הניצחונות שלך ,ואוחזים בך כאשר את בוכה .זה
מאמץ קבוצתי ...שאת חשת בו למן ההתחלה .כעת הדליקי את אורך והראי מה את יכולה לעשות.
הסערות משתוללות ,אבל את רגועה .הניחי לאהבת האלוהים לך לחרב ,ולחכמת הידע שלך להיות לך
למגן .האור שלך יכול לשנות לא רק אותך ,אלא גם את כל הסובבים אותך.
ברכות לך ולדומים לך ,החשים במצוקה בזמן הזה.
שאלה ) :(43קריון היקר ,מדענים מצאו לא מזמן שלדים אנושיים של מינים דמויי הוביט שגודלם אינו
עולה על גודלו של ילד בן שלוש בן זמננו .אנשים זעירים אלה ,שהגולגלות שלהם בגודל של
אשכוליות ,חיו עם פילים גמדיים ודרקוני קומודו על אי מבודד באינדונזיה לפני  18,000שנים.
המדענים קבעו שהם השתייכו למין אנושי שהמדע אינו מכיר כלל ,ונקראו בשם " Homo
 "floresiensisעל שם האי שבו התגלו .האם לא אמרת שיש רק סוג אחד של בני אדם?
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תשובה :איש יקר ,אמרתי לכם שהיו סוגים רבים של בני אנוש לפני שנים רבות ,ושכולם הפסיקו
להתפתח ,חוץ מהסוג שאתם רואים עתה .הגילוי הזה הוא פשוט אישור למה שאמרתי לכם .הנה
דוגמה לסוג שונה לגמרי של אדם ,ואדם שאינו קיים עתה .בעבר היו כשבע-עשרה סוגים בעת ובעונה
אחת ,אבל כולם לא שרדו מלבדכם.
אין עוד דבר שידמה לזה בהתפתחות של כדור הארץ] ,שלמין אין כל מגוון[ וזה מה שציינו כאשר
דיברנו על הנושא הזה .האם זה צירוף מקרים? האם לא נראה לך מוזר שאתם היונק היחיד שנמצא
במצב זה )שמוֹנֶה מיליארדים(? הבאנו זאת לתשומת לבכם פעמים רבות כדי שתוכלו להתחיל להביט
סביב בתכונות מוזרות אלה לכאורה של האנושות ,כאשר הן מושוות ל"דרך שבה הדברים אמורים
לעבוד מבחינה ביולוגית" על כדור הארץ.
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כמה גדול הוא אלוהים?
תקשור חי של קריון
זלצבורג ,אוסטריה
 23לאוקטובר2004 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

זה תמליל בלתי-רגיל ,בכך שבדרך כלל לי לא מתמלל את המסרים האירופאים של קריון .הסיבה היא
שהתקשור החי שונה מאוד .הוא כולל תרגום עוקב לשפה אחרת .הדבר הופך אותו קשה יותר להבנה
באנגלית )האמינו או לא( ,כאשר הוא מופיע בצורת המילה הכתובה .לעתים קרובות דומה שהמסר
נקרא במשפטים חלקיים ואינו זורם באופן חלק כפי שאתם רגילים לראות בתקשור הרגיל של קריון.
אולם קריון אמר ללי באופן ברור )במסגרת התקשור( לתמלל אותו בכל זאת.
כדי לסייע לקורא ,התקשור הזה תוקשר-מחדש ]על ידי לי וקריון[ ועוּבד כדי לספק הבנה בהירה אף
יותר .אם אתם רוצים לראות את המקור )ולהתרשם מהשוני( ,הוא יופיע בקרוב על גבי די.וי.די .כפי
שהתרחש "חי" בזלצבורג .לעתים קרובות ,לתקשורים החיים אנרגיה מרומזת בתוכם ,הנושאת סוג של
תקשורת שהדף המודפס אינו נושא .לכן ,תיהנו מהמסר המועצם שניתן באותו יום באוקטובר
בזלצבורג.
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .כן ,מקום המפלט התחמם היום ]מתייחס לקהל המונה
יותר מאלף וארבע-מאות איש[ .הרוח מדברת בדרכים רבות ,ובני האנוש שיושבים בכיסאות שמעו מי
אני ]מהברכות[ .אבל האם הם שמעו באמת מי הם? האם הם שמעו שהם באמת מלאכים? אתם
מבינים ,אין זה משנה מי מתקשר עבורכם ~ האמת נשארת האמת .ואתם תשמעו זאת בדרכים רבות
ומישויות רבות .חלקן ישעשעו אתכם ,וחלקן יגעו בלבכם .חלקן יעשו גם את זה וגם את זה! אבל
כולן יספרו לכם על בן האנוש שיש לו עוצמת מלאכים ושהגיע כדי לשנות את כדור הארץ.
הרוח רוצה להעניק לכם את סוגי האנרגיה השונים שמייצגים את האמת .ולכן ,מה שביקשתי
מהשותף שלי לעשות הערב הוא לוודא שמסר זה יתומלל .אף-על-פי שדומה שזה דבר נורמלי,
כשהמסרים מתורגמים לשפה אחרת ,הדבר אינו נעשה בדרך כלל .קיים כבר מחסום שפה המיוצג על
ידי שני צדי הצעיף .אז כאשר הוא מתורגם שוב )הפעם לגרמנית( ,קיים פוטנציאל שהמשמעות תדולל.
אבל לא הערב ...לא הערב .הסיבה? משום שהאנרגיה בשלה כאן להבנה .המסר שינתן ,יובן על ידי
רבים .זה מקום נפלא המלא באוזניים רבות של מלאכים רבים ...מלאכים אנושיים .יש אנרגיה
שנבראת שמקילה על כולם.
כיוון שמסר זה יתומלל ,משמעות הדבר שיהיו קוראים רבים בעתיד .ולכן אעשה משהו שעשיתי
פעמים רבות ,אבל לא כאן ]באוסטריה[ .זה אתגר שניתן לכם :עד כמה תוכלו להיות בעכשיו? האזינו
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למילים הללו .הם נאמרות בעכשיו שלכם .ההקלטה תתומלל אחר-כך ,והמילים ייווצרו .הקורא יקרא
אז את אותן המילים שאתם שומעים ברגע זה ,אך ידרשו כמה חודשים כדי לבצע זאת.
אולם ,בזמן הבין-ממדי ,הקוראים נמצאים כאן עכשיו .אוכיח זאת :קורא ,האם אתה איתי? ]חיוך[ אני
יכול "לראות" את עיניך על הדף! קורא ,בשבילך ,כינוס חי זה נערך בעבר .אבל בשביל שניכם ,הקורא
והמאזין ,אנו רואים אתכם יחד ברגע זה .זה מה שהופך את האנרגיה הזאת כאן לגדולה ולשלמה כל-
כך.
לכן הנה האתגר עבור הנמצאים באודיטוריום :הרגישו במקום זה יחד עם כל קהל הקוראים .קחו את
האנרגיה של העיר הזאת ,את ההיסטוריה של העיר הזאת ,ועטפו את הקורא שאינו כאן .העניקו
לקורא ברגע זה אנרגיה שאפשר שלא תהיה לו ללא עזרתכם .איך זה בשביל התמתחות על פני הזמן
והמרחב? אולי המאזינים יהיו אחר-כך גם קוראים? אז כאשר העיניים שלכם יפגשו בדף הזה ,איך
תרגישו להימצא בשני מקומות בו-זמנית? ]חיוך[ האם אתם חושבים שזה מבלבל? רק חכו למסר
הערב ,משום שאני עומד לתת לכם מסר שאנו עומדים לכנותו "מעבר לצעיף" .זה מסר בין-ממדי ,וכמו
דברים רבים כל-כך שניסינו להסביר ,הוא עשוי להיות מורכב .לכן אני עומד להשתמש בכמה מטפורות
כדי לעזור לנו.
אני עומד לדבר על הצעיף ,ואני עומד להסוות מידע זה בתוך מטפורה ,כיוון שהדרך היחידה
באמצעותה אתם יכולים להבין דברים מסוג זה היא להביא אותם לרמת הממד הרביעי ,עטופים
במטפורה .אז נעשה את הבלתי-אפשרי :אנו עומדים לנסות לתת לכם תחושה כמה גדול הוא אלוהים.
לאחר שנעשה זאת ,אנו עומדים לתאר את הצעיף וכמה מהדרכים בהן הוא מופיע בפניכם.
בואו ודמיינו עמי לרגע .קוראים ,מוזיקה יפהפייה מתנגנת כרגע ]מתייחס להופעה של רוברט קוקסון,
שמלחין ברקע התקשור של לי[ .אני רוצה ש"תשמעו אותה" בברור גם כן בעת שאנו מתארים את
גדולת האלוהים.
]אתנחתא[
אני רוצה שתדמיינו את האוקיינוס האטלנטי .הוא עצום! אולם לאוקיינוס זה יש אחדות .כל
האוקיינוס הזה נמשך כגוף אחד על ידי הירח .ישות אחת כביכול ,הוא מתבלט בעדינות וגורם לגאות
ולשפל ולמים לדחוף ולמשוך חופים הנמצאים אלפי קילומטרים אלה מאלה .אם תחקרו את הגאות
והשפל ואת הזרמים ,אתם עשויים לתהות כיצד קיימת מערכת שבה דומה שהאוקיינוס מגיב כאילו
היה תודעה אחת .דומה שהוא פועל באופן מתואם בדרכים רבות ,אולם עשוי מטריליוני חלקים
המכונים מולקולות מים.
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כעת הנה המטפורה :האוקיינוס עשוי מים ,שזו מולקולת המים שאתם מכירים כ .H2O-לכן אני רוצה
שתחשבו כמה מולקולות קיימות באוקיינוס! אני אתן לכם רגע כדי לספור אותן.
]אתנחתא וחיוך[
אתם לא יכולים לעשות זאת ,נכון? זה מספר גדול באופן לא יאומן ,המובן רק על ידי המתמטיקה.
הוא גדול מדי מכדי לדמיינו ,ולכן ציון מתמטי יובן באמת רק על ידי מתמטיקאים .זה יהיה מספר
שיהיה כה גדול כך שימצא מחוץ לתפיסה האנושית שלכם.
כעת ,דמיינו )במטפורה הזאת( שכל אחת מהמולקולות הללו היא מלאך .בנוסף לכך )רק כדי להפוך
זאת למורכב יותר( ,בדרך כלשהי המולקולות הללו ,המונות טריליונים על טריליונים ,מכירות זו את
זו! כולן מכירות זו את זו ברמה קוונטית ...זו מערכת שבה מה שקורה לאחת מהן קורה לכולן ~ בו
בזמן .בדרך כלשהי כולן מחוברות .הן מכירות אלה את אלה ואין זה משנה כמה אלפי קילומטרים של
אוקיינוס מפרידים ביניהן .האם אתם מסוגלים לדמיין חיבור שכזה?
דמו לרגע שהאוקיינוס במטפורה הזאת הוא האלוהים .אלוהים אינו דבר אחד ,אלא צירוף של
טריליונים של חלקי תודעה מלאכית )האוקיינוס( .הרהרו עד כמה גדול זה יראה למולקולה! כעת קחו
כוס קטנה ,מלאו אותה כמעט עד סופה במעט ממי האוקיינוס העצום הזה ,ואז הניחו לה לצוף
בעדינות על פני המים .לטובת המטפורה ,כוס המים היא כדור הארץ.
כעת אני רוצה שתשימו לב למשהו :הכוס מלאה במי אוקיינוס .האם אתם מתחילים להבין? תהיה
אשר תהיה משמעות האוקיינוס עבורכם ,משמעות זו נמצאת גם בתוך הכוס .למעשה ,אם הייתם
אתם בתוך הכוס ,ואתם הייתם מולקולה של  ,H2Oלא הייתם מסוגלים לראות דרך הכוס באופן ברור.
למעשה ,לא הייתם יודעים כלל שהאוקיינוס קיים .אולם אתם תדחפו ,תמשכו ותצופו ממש כאילו
הייתם חלק מהאוקיינוס.
ללא ידיעה על אוקיינוס עצום זה ,לא הייתם יודעים מי אתם באמת .לא הייתם יודעים אפילו שאתם
מולקולה של  .H2Oכאשר אתם מביטים סביב מבחינה רוחנית ,אתם עשויים לומר" :ובכן ,דומה שקיר
כוס המים שלנו מוגבל .הכוס מכילה אותנו ואנחנו לא יכולים לראות דבר מעבר לה .איננו יכולים
לראות החוצה! בנוסף לכך ,אין כל ראייה לכך שיש משהו מעבר לכוס .לכן נפנה פנימה ונבחן רק את
עצמנו" .זהו כדור הארץ.
אבל אם הכוס מכילה את מי האוקיינוס ,משמעות הדבר היא שהכוס מכילה למעשה מלאכים ]על פי
המטפורה[! אבל במקרה זה ,אלה הם מלאכים שדומה שאינם יודעים שהם מלאכים .דומה שיש בידוד
מוחלט ,וניתוק מכל דבר לבד מה שמתרחש בתוך כוס המים .המים בכוס לא יכולים לראות אפילו עד

144

כמה גדול הוא האוקיינוס ...אם הם מאמינים בכלל שיש דבר כזה .אה ,הם יכולים להביט בכוכבים
ולהוקיר את היקום ,אבל הם לא יכולים לראות דרך הכוס ולראות באמת עד כמה גדול הוא אלוהים.
אבל משהו מעניין מתרחש כאן .יש אינטואיציה קולקטיבית .כל מולקולה ,יודעת בדרך כלשהי שיש
משהו גדול יותר ממנה .זה אינטואיטיבי ,ומורגש בכל רחבי הכוס .הנה עובדה הקשורה לאנושיות
שלכם :שמונים וחמישה אחוזים מהאנושות מאמינים בחיים שלאחר המוות .יש מאות דתות ,שפותחו
באופן עצמאי בזמנים ובמקומות רבים בהיסטוריה ,ולכולן דבר-מה משותף :הן מאמינות שכאשר אתם
עוזבים את כדור הארץ ,אתם הולכים למקום אחר כלשהו!
כעת ,שמונים וחמישה אחוזים יהיו מספר מדהים אם הייתם עורכים סקר פוליטי! זה יותר מאשר רוב
~ זה מנדט של תודעה .וכך ברמה התאית ,בן האנוש יודע שיש משהו מעבר לכוס .אף-על-פי שאין
ישות שיכולה להוכיח זאת ,האמונה ממשיכה דרך העידנים ואל העתיד ,וגברים ונשים ממשיכים למות
בקרב כשהם מגנים על האמונה שלהם שמעבר לכוס נמצא האלוהים שלהם.
לאחרונה התגלה בשבטים עתיקים מאוד בגינאה החדשה ,משהו מעניין :הם התפתחו ללא הפרעה
במשך מאות שנים ,והעולם המערבי גילה אותם זה עתה .אולם ללא השפעה חיצונית כלשהי ,דומה
שהשבטים הללו מאמינים בחיים שלאחר המוות! עכשיו אתם מבינים ,זו אינטואיציה אנושית .רבים
יאמרו שזו רק משאלת לב ...משהו שהתפתח כדי שהחיים יהיו יותר מכפי שהם ו"אספלנית" שתסייע
להתמודד עם המוות .אבל לעתים קרובות זו הצהרה פסיכולוגית שמתרחקת מהטבע הרוחני הברור
שיש לכל בני האדם .פסיכולוגים מעדיפים להסביר את המצב האנושי כנובע מתוך ההתנסות
האנושית ,מבלי להכיר בכוחות או באנרגיות הבין-ממדיים שעשויים להצביע על אלוהים בלתי-נראה.
אבל אתם מבינים ,אמונה זו בחיים שלאחר המוות היא למעשה מידע אינטואיטיבי ברמת התא.
העובדה ששמונים וחמישה אחוזים מכלל האנשים על הפלנטה מחזיקים באותה מחשבה אינה יכולה
להיות צירוף מקרים ,או רק משאלת לב .ברמה כלשהי ,אתם לא רק יודעים על האוקיינוס שבצד
האחר של הכוס ,אתם גם יודעים על המשפחה שנמצאת שם ...טריליונים על טריליונים מהם .אילו רק
הייתם יודעים עוד! זה החיפוש הרוחני שלעתים קרובות דוחף את התרבויות האנושיות ואפילו יוצר
מלחמות ,שבהן צד אחד מאמין שהאלוהים שלו טוב יותר מהאלוהים של הצד האחר .לכן ,הם הורגים
אלה את אלה כדי לסלק מהפלנטה את "החשיבה המוטעית" .מוזר ,נכון ,כיצד הבלתי-נראה יוצר
ממשלות ,מעצב ארצות ובורא מלחמות? זה הרבה מאוד מאמץ שמושקע ב"משאלת לב".
אנו עוצרים ומתנצלים על כך שעלינו להשתמש במטפורות לעתים כה קרובות ,אבל אנו חייבים לתת
לכם מידע באופן זה כדי להגיע שלב הבא בהוראה שלנו .ולכן אעצור לרגע ואשאל אתכם את השאלה
הבאה :האם אתם מבינים עד כמה מדהימה היא המערכת הזאת?
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כמה גדול הוא האלוהים?
גדול דיו כדי לברוא יקומים רבים ~ טריליונים על טריליונים של ישויות מלאכיות ,המשתרעים הרחק
יותר מכפי שתוכלו לדמיין ~ רמות של ממדים שאינכם יכולים לתפוס .גדול יותר מגדול!
אולם קטן מספיק כדי לאהוב אתכם ולחיות בלבכם.
תפיסת האלוהים
מהי אפוא תפיסת האלוהים? כשמתבוננים בה מחוץ לכוס ,למעשה זה די משעשע עבורנו ]קריון[.
הרשו לי לספר לכם מה קורה :המולקולות שבתוך הכוס ]המלאכים האנושיים[ מתחילות להסתכל
סביב ולתהות בקשר לכל הדברים .כפי שאמרנו ,הן מאמינות בחיים שלאחר המוות .לכן ,הן מרגישות
שחייב להיות אלוהים במקום כלשהו .אז הן מחליטות מעומק חכמתן שאלוהים חייב להיות מולקולה
ענקית! למה? כיוון שזה הדבר היחיד שהן יכולות לראות .יש להן רק מודל אחד ~ הן עצמן .אז הן
אומרות שיש לכך הוכחה ,כיוון שכך כתוב בכתבי הקודש .בדוגמה אחת בלבד ,כתוב בכתבי הקודש
שאתם נבראתם "בצלם אלוהים" .כעת ,אם אתם מולקולה ,אלוהים חייב אפוא להיות מולקולה
ענקית גם כן ,כיוון שאם אתם מאמינים לכתבי הקודש ,אתם נראים ממש כמו אלוהים.
איך אומר לכם זאת ,יקירים? זו הנחה שלימדנו למן ההתחלה שכה קשה לכם לתפוס .ההפך הוא
הנכון! ההגיון שלהם "הפוך" .אינכם מבינים זאת משום שאינכם יכולים לצאת מהכוס" .בצלם אלוהים
ברא" משמעותו שכל מולקולה בודדה שבכוס היא חלק מהאוקיינוס! זה הפוך אצלכם ,אתם מבינים.
"צלם" האלוהים הוא המאסטריות של היקום .הוא האלוהות של ממלכת המלאכים ,והוא אכן צלמכם.
ה"צלם" נמצא בתוככם.
מעניין שבני האדם יכולים לדמיין רק את הדבר הגבוה ביותר במציאות שלהם .ולכן אלה שבתוך
הכוס ,במשך אלפי שנים ,החליטו שאלוהים הוא מולקולה .אלוהים מתואר כדמוי אדם ,וכך גם כל
המלאכים .בכל פעם שמלאכים מופיעים על כדור הארץ ,אלה שבראו את ההיסטוריה של האירוע,
הצמידו להם עור וכנפיים ,העמידו פנים שהם בעלי טבע יחיד והעניקו להם שם אחד .זה מצחיק
מאוד! כיוון שמלאכים הם בין-ממדיים ,ללא כנפיים או צורה אנושית ,והם תמיד בעלי תכונה של
"קבוצה" .זאת משום שהם מייצגים את התודעה של כל האוקיינוס .אבל כדי שבני האדם יוכלו לתפוס
את ביקורם ,הם מובאים לצורה ולרמה האנושית.
אתם מבינים עד כמה זה מוגבל? חשבו על זה ...אילו הכוס הייתה מכילה רק דובי נמלים ,הם היו
בוחרים לומר שאלוהים חייב להיות דוב נמלים גדול! אז הם היו אומרים" :כשאני אגיע לגן עדן ,יהיו
שם המון נמלים!" משעשע ,נכון? אבל זה לא שונה בהרבה ממה שרוב בני האדם עושים .נאמר לכם
שכאשר אתם מגיעים לגן העדן ,יש רחובות המרוצפים בזהב ~ אחוזות לכל אחד ואחד מכם .תרבויות
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מסוימות מאמינות שתפגשו  72בתולות ]רק הגברים שראויים לכך ,כמובן[ .האם אתם מבינים מה אני
אומר? אתם יכולים להרחיק לכת רק עד לקיר הכוס בהתבסס על החשיבה הרוחנית שלכם ועל
המציאות שלכם .תפיסת האלוהים שלכם ומהות גן העדן חייבת להיות מוכלת בתוך ההתנסות
האנושית שלכם ומוגבלת לה.
האמת? אין כל רחובות או אחוזות )או בתולות אנושיות( כאשר אתם מגיעים לצד האחר של הכוס.
מה שיש שם ,היא מציאות נפלאה שאתם זוכרים מיד .יש התרחבות ,ואתם הופכים להיות לחלק
האלוהים שתמיד הייתם ,והכל ידוע .אתם מגיעים הביתה! במטפורה הזאת ,קיר הכוס הוא הצעיף.
אינכם יכולים לראות דרכו ,ולמעשה לעולם אינכם רואים את האוקיינוס ]אלוהים[ .לכן כל שאתם
תופסים אינו גדול בהרבה מאשר הכוס ,ולכך אתם מחליטים לסגוד .אתם סוגדים למה שאינכם
יכולים לראות ,חושבים שיהיה הכוח שבצד האחר של הכוס אשר יהיה ,הוא חייב להיות חכם וגדול
יותר מכם .מה שאינכם מבינים הוא שהמבחן האמיתי שבו אתם נמצאים הוא שברא זאת.
האם יכולים מלאכים ,הכלואים בתוך כוס ,לגלות בסופו של דבר את האמת על מהותם? האם יכירו
אי פעם בכך שהם חלק מהאוקיינוס? או האם יהרגו בסופו של דבר אלה את אלה בנסותם להגיע
לרחובות המרוצפים בזהב או לשבעים ושתיים הבתולות? בכך עוסקת העבודה של קריון .אנחנו כאן
כיוון שיש התעוררות ...שינוי גדול ...והאנושות מתחילה לראות מבעד לכוס .הרשו לי להצהיר הצהרה.
אין דבר שיש לסגוד לו; את הכול יש לגלות .הגיע הזמן שתתחילו לחשוב בין-ממדית.
אבל בואו נעצור לרגע .הביטו במערכת ובכל שהיא מייצגת .אלוהים הוא ענק ~ עצום .האוקיינוס
משתרע על טריליוני שנות אור ,על פני יקומים ורב-יקומים קוונטיים ,אולם כל המלאכים מכירים
אלה את אלה .כיצד ייתכן הדבר? זו מהותו של הקיום הבין-ממדי ...הכל מחובר ,ואף-על-פי-כן נראה
נפרד ומרוחק .גודל עצום שאינכם יכולים לדמיין פזור ברחבי היקום ,אבל כיוון שכל המלאכים
מחוברים בזמן אמיתי ,כל אחד מהם מכיר את שמכם! אתם מבינים?
כמה גדול הוא אלוהים?
גדול דיו כדי לברוא את היקום ...אך קטן דיו כדי לדעת את שמכם ~ קטן דיו כדי להיות כאן היום ~
קטן דיו כדי להיות לצדכם בעת שאתם קוראים את המילים הללו.
תקשורת מבעד לצעיף
אז איך זה משפיע על התפילה והמדיטציה? הרשו לי לדבר על כך שוב .יש משהו קסום שעליכם לדעת
בנוגע לאוקיינוס מטפורי זה .רבים מכם מבלים את חייכם בניסיון לראות מבעד לכוס .אתם רוחניים,
וזהו מסעכם .אולי האנרגיות שאנו מביאים תעזורנה לכם בכך .אנחנו מקווים שכן ,כיוון שזו מטרת
קיומנו וכל הוראתנו .הנה משהו שאולי לא חשבתם עליו :הכוס אינה עוצרת את המלאכים
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שבאוקיינוס הבין-ממדי .הם חופשיים לבוא וללכת כרצונם~ לכן אתם היחידים שבחרו להיות
מוגבלים בדואליות.
האוקיינוס חולף דרך הכוס כל הזמן ,ומשמעות הדבר היא שמלאכים שבאוקיינוס עצום זה נמצאים
אתכם עכשיו .משמעות הדבר היא שהם היו אתכם כאשר הבעיות שאולי הובילו אתכם לאודיטוריום
הזה או לדף הזה התפתחו .כפי שאמרנו בעבר ,בני האדם מתפללים ומגישים לאלוהים רשימה של כל
הדברים שאינם כשורה .הם יאמרו" :ובכן ,אלוהים יקר ,יש את זה ואת זה ,ואת זה" .לעתים רחוקות
הם מבינים שאלוהים נמצא עמם כל העת .לכן שוב ,אנו מאתגרים אתכם :בפעם הבאה שאתם
מתפללים ,אל תגידו דבר! היו שקטים ודעו שאתם אלוהים! האזינו ושמעו את הפתרונות ,כיוון שהם
יושרו לכם בשפה שאתם מתחילים להבין זה עתה.
דמיינו שאתם נוטלים את ידו של העצמי הגבוה ,שניצב פשוטו כמשמעו בקצה כוס המים המטפורית
עם רגל אחת בתוך האוקיינוס .זה החיבור האישי שלכם ,ואלוהים יודע הכל עליכם .אף פעם אינכם
צריכים לתת רשימה או לומר משהו כלל .אם היו לכם אח או אחות אליהם אתם מחוברים באמצעות
הביולוגיה ,האם הייתם מסבירים להם מה קרה במשך היום? לא ,משום שהם היו שם ,זוכרים? כך גם
עם התקשורות האלוהיות שלכם.
האוקיינוס כולו יודע הכל על כוס המים ועליכם .האוקיינוס כולו יודע מדוע הכוס קיימת ,אפילו אם
אתם אינכם יודעים .האמינו או לא ,האוקיינוס כולו הוא חלק מהשינוי שהכוס עושה ]מדבר על שינויי
הרטט של כדור הארץ[.
מעבר לצעיף
כעת אנו מגיעים להוראה כיצד הצעיף הזה עובד אתכם .הצעיף הוא שאינו מאפשר לכם לראות את
האוקיינוס המטפורי של האלוהות שמקיף אתכם ,אך שהוא בלתי-נראה ואפילו שנוי במחלוקת ולא-
מובן במידה רבה .הניחו לי לענות על שאלה שנשאלת פעמים רבות ,בנוגע למוות" .קריון ,האם אפשר
לדבר עם אדם מת?" התשובה שאני עומד לתת לכם מצריכה טובה מצדכם :בבקשה אל תוציאו את
דברי קריון מהקשרם במסגרת תשובה זו .כללו את התשובה כולה אם אתם מצטטים אותה.
"קריון ,האם אנו יכולים לדבר עם אנשים מתים?" והתשובה היא לא ,לחלוטין לא .לעולם לא .בשום
דרך .זה בלתי אפשרי .הסיבה? אין דבר כזה אדם מת!
האם אתם יכולים להבין זאת? מלאכים ,הקשיבו :כאשר אלה שסובבים אתכם ,אותם אתם אוהבים
ומאבדים ,דומה שמתים ועוזבים את כדור הארץ ,כל שהם עושים הוא לעבור לצד האחר של הכוס.
לכן שאלו במקום זה את השאלה הבאה" :האם אני יכול לדבר עם אלה שאהבתי ואבדתי על הפלנטה
הזאת?" והתשובה היא כן!

148

כאשר הם הופכים בין-ממדיים ,זה תמוה בעיניכם .אתם מצפים לנהל שיחה -4ממדית עם ישות
שעברה ,ושהפכה אף יותר מלאכית מכפי שאתם בשעה שאתם יושבים כאן .שוב ,אין הם מתקשרים
בתקשורת ליניארית ,והם אינם יחידים עוד ,כפי שאתם .לכן התקשורת האמיתית היחידה שאתם
יכולים לנהל עמם תמוהה בעיניכם ,משום שהיא בין-ממדית ,וחוסר הליניאריות שלה מקשה עליכם
להבינה.
בסדר ,בואו נזמין כמה מהם עכשיו .אני רוצה שתרגישו את האדם עליו אתם חושבים ,משום
שלמעשה הם כאן .יש להם רשות מוחלטת להיכנס אל הכוס ולצאת ממנה .הם מאזינים למוזיקה
הזאת ]של הסמינר[ ,והם שומעים את המילים הללו .הם יושבים לצדכם ,והם רוצים שתושיטו יד
מבעד לכוס .כמה מכם יכולים ממש להרגיש בהם! אתם חלק מהשינוי שמתרחש על הפלנטה הזאת,
שבו המודעות גוברת ,והדבר בורא פוטנציאל בין-ממדי חדש לכל בן אנוש .לכן אני מזמין כמה מכם
להריח אותם אפילו! זוכרים את הריח המיוחד שלהם? הם יכולים להפיק אותו עבורכם כהוכחה לכך
שהם כאן.
הרבה יותר מתרחש מכפי שאתם חושבים .קריון עדיין כאן ויהיה אתכם עד הזמן שבו תשנו את
האנרגיה שלכם .זה חלק משושלת משפחתית מורכבת שאנו נושאים ביחד .כפי שמאסטר קיראל אמר
קודם לכן" :לא המצאתי את זה" ]מתייחס לתקשור של קאהו פרד סטרלינג[ .הרגישו בהם עכשיו אם
אתם רוצים ,משום שהם כאן! אז ,כבדו את המערכת.
חשבו עד כמה זה גדול! מה אם אני צודק ]אתם עשויים לומר[ ,והמסר הזה יכול להתעלות על
הספקות והפחדים שלכם? מה אם כל זה מדויק לחלוטין? אם כן ,משמעות הדבר היא שכמה מכם
יכולים להפסיק להתאבל עכשיו ,ובמקום זה לברך את אהוביכם שרוצים לצעוד אתכם למשך שארית
חייכם .זה חלק מהמערכת שהיא עצומה מעבר ליכולת ההבנה שלכם.
אלוהים גדול יותר מכל דבר שאתם יכולים לתפוס ...ואף-על-פי-כן קטן דיו כדי לחיות בלבכם.
איזו מערכת ~ מלאכים מצדו האחר של הצעיף מבקרים מלאכים אנושיים על הפלנטה ...ואף-על-פי-כן
כה רבים מכם אינכם מודעים לכל זה .האם אתם יודעים במה דברים אמורים? מדובר בגילוי סודות
המאסטריות .כאשר תוכלו להתחיל להבין דברים אלה ,תתחילו ליישם את הידע ואת תכונות
המאסטריות באופן אישי ,ותרחיקו לכת אל מעבר למציאות בה נולדתם ותשכתבו מחדש את תרשים
הדנ"א שלכם .זו הגדרת ההארה.
מלאכים אלה שצועדים אתכם ,מעצימים את הדנ"א ומסייעים להפעילו .משמעות הדבר היא שאף
אחד כאן אינו לבד .אה ,בואו נעצור לרגע ונחשוב על זה.
]אתנחתא[
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כמה גדול הוא אלוהים? גדול דיו כדי לברוא את היקום! ואף-על-פי-כן קטן דיו כדי לחיות בלבכם.
הצעיף הוא כמו נמר של ניר .אתם חושבים שאינכם יכולים לחדור דרכו עד שאתם הופכים להיות
כמותו ]על ידי הפיכתכם לבין-ממדיים[ .אז אתם תוהים מדוע זה לקח כל-כך הרבה זמן! כל הפחד הזה
מפניו נעלם ברגע שאתם מתחילים למעשה להפוך לחלק ממנו.
היו כמה שאמרו" :קריון ,ראיתי אותך פעמים רבות מאוד .דומה שאתה תקוע באותו מסר .מתי נקבל
משהו באמת חדש?" אעשה אתך עסקה ,קורא )ומאזין( .הנה הסידור :כאשר אתה תיישם לגמרי מידע
זה שאני נותן לך כבר  16שנים ,אז אשנה את המסר! ואולי כבר הגיע הזמן לעשות זאת .מדוע שלא
תעזוב את המקום הזה שונה מכפי שבאת?
ההיסטוריה של כדור הארץ מלאה בשינוי ,ואתם לא כאן במקרה .אתם בחרתם להגיע לכאן בגלל
השינוי .כמה מכם פוכרים את ידיכם ואומרים" :אה ,אני שונא להיות כאן .זה קשה וזה בעייתי".
]אתנחתא[
הנה מגיע שוב המסר הישן :מדוע שלא תדליקו פשוט את האור ותראו לאן אתם הולכים? שנו את
הדנ"א שלכם! יש לכם מחלה הלילה? מדוע שלא תעזבו את המקום הזה בלעדיה? "ובכן" ,אתם
עשויים לומר" ,רק המאסטרים של הפלנטה יכולים לעשות זאת" .קלטתם! זה נכון לגמרי! מדוע שלא
תתבעו לעצמכם את המאסטריות שהיא שלכם?
יש סיבה להימצאותכם כאן .אתם יכולים להאיר אור שרק בני אדם מעטים היו יכולים אי פעם
להאיר .אתם בעיצומה של מלחמה בין האור והחושך ,ואתם מרגישים בה ,נכון? לכן מדוע שלא
תדליקו את האור ,ובמסגרת התהליך ,עצרו וחשבו לרגע :האוקיינוס המטפורי הוא כה גדול! היקום
נבנה על ידי האוקיינוס .יותר מלאכים משתוכלו אי פעם לדמיין הם חלק מהאוקיינוס הזה ~ יותר
מלאכים ממספר הכוכבים שבכל הגלקסיות של היקומים.
אלוהים גדול דיו כדי לברוא את כל זה ...ואף-על-פי-כן קטן דיו כדי לחיות בלבכם.
וזה המסר שלי .בפעם הבאה שאראה אתכם ,זה עשוי להיות המסר שלי שוב ,כיוון שאלוהים אוהב
אתכם עד כדי כך .אתם מבינים?
רבים מכם מנסים לצאת מהכוס .אתם רוצים לטפס מעל לשולי הכוס ולהפוך לחלק מהאוקיינוס .יש
לי מטרה נוספת עבורכם .במקום זה ,מדוע שלא תאפשרו פשוט לאוקיינוס להיכנס? אם תניחו לנו
להיכנס ,השלום עלי אדמות יהפוך למציאות! הכנסת המלאכים אל תוך חייכם אינה מטפורה ,אלא
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מציאות .על ידי כך שאתם מאפשרים לאלוהות להתגשם בחייכם ,אתם מפעילים את הדנ"א האלוהי
שבתוך עצמכם והופכים לחלק מהצעיף עצמו .הדבר משנה את איזון האנרגיה על הפלנטה.
זה היה אפוא המסר לערב זה .אבל לעת עתה ,אני רוצה שתעזבו מקום זה שונים .הנה מוטיב חוזר
שנתנו לכם פעמים רבות :אתם מגדלור עבור כדור הארץ ,שנבנה כדי לעמוד בסערות .לכן באתם בזמן
הסערה ,אתם יודעים? ]זו מטפורה לכך שעובדי האור הגיעו לכדור הארץ בזמן השינוי [.לא תמצאו
מגדלורים במקומות בטוחים ,נכון? וזה עשוי לתת לכם רמז לסיבת הימצאותכם כאן .ולכן כאשר
הסערות משתוללות ,מדוע שלא תחייכו פשוט ותאמרו" :קדימה .לשם כך נבניתי .אני כאן על סלעי
החיים המסוכנים ,ואני עומד להדליק את האור שלי ולהדריך את חסרי האור למקום מבטחים .אני
עומד לשלוח את האור אל תוך המקומות החשוכים ביותר שאני מכיר על הפלנטה ,כדי שבני האדם
יוכלו לראות טוב יותר .ואם יש סביבם אוצרות שניתן לגלות ,אני אספק את האור כדי שהם יוכלו
לראות את האוצרות הנחבאים .והאוצרות שנחבאים עשויים להיות אלה :שלום ,במקום שבו השלום
אינו אפשרי; אהבה במקומות שידעו רק שנאה; ריפוי לאלה שחולים במחלות חשוכות מרפא,
וקונצנזוס של גברים ונשים על הפלנטה ,שהציוויליזציה ראויה להתקיים בשלום".
אלה הם היהלומים שמסתתרים בחשכה .לכן כה רבים מכם נמצאים כאן .מדוע שתבואו למקום כגון
זה ]מתייחס לפגישת התקשור[? האם רציתם רק לצפות במופע מוזר ]כמו תקשורים קודמים
מסוימים[? אולי .או האם יש משהו נוסף? המידע שנתנו לכם היום מדויק ,ויש יותר מכפי שהעין
רואה ...ואתם מעורבים ...מעורבים מאוד אם תרצו .התחילו בעצמכם .קבלו את האור שבתוך
הביולוגיה שלכם.
נאמר זאת שוב :עזבו שונים מכפי שבאתם! קומו ממקום מושבכם ,שונים מכפי שישבתם.
כמה מכם לא ישנו טוב כל-כך הלילה .יותר מדי מלאכים עורכים חגיגה בחדר שלכם!
וכך הוא.
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האמת על הדנ"א
תקשור חי מאת קריון
באמצעות לי קרול
האסברוק הייטס ,ניו ג'רזי
 13בנובמבר 2004
מאנגלית :סמדר ברגמן

ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .אמרתי זאת לעתים כה קרובות ,אבל אני יותר מזה :אני
אח ואחות; אני חלק מכם ואתם חלק ממני ,גם אם אינכם יודעים או מבינים זאת .כאשר אתם
יוצאים מהקופסה המכונה הממד הרביעי ,כולכם יודעים זאת.
כמה מכם הביטו במילים שלי וראו הרבה יותר מאשר מילים .אתם הרגשתם בחיבוקים של אח או
אחות .אולי אפילו הרגשתם בנצחיות שהיא מי שאתם באמת? ואם הרגשתם בכך ,הסיבה היא שזו
הייתה מאז ומתמיד הקרנת האמת .כולנו מקודשים באופן שווה ~ חלקים ופיסות של מה שאתם
מכנים בשם 'אלוהים'.
נכון ,אנו מביאים לכם תפיסות שאינן חדשות ,אך שממשיכות להבהיל את אלה כמותכם שהם ארבע-
ממדיים .זה מקום מתוק כאן ,ואני מכיר את כולכם .אני מכיר את הצעירים שזה עתה החלו בחיים...
אלה שיודעים הרבה יותר מכפי שידעו הצעירים לפני עשור .אני מכיר את עובדי האור הותיקים
שהגיעו לכאן ומרגישים מחוזקים על ידי שהייה כה קרובה לרוח במשך זמן כה רב .ואם תיקחו צעירים
אלה ותושיבו אותם לצד הותיקים ,יהיה להם דבר-מה משותף :לכולם יש את תודעת האלוהים בתוך
הדנ"א שלהם .הם נצחיים ,רק במקרה יש להם ביולוגיה שונה ברגע זה .בנסיבות אחרות ,הם היו
יכולים להיפגש אלה עם אלה ולחלוק האחד עם השני כאילו הכירו זה את זה תמיד ,ולא יהיה כל פער
בתחומי העניין או בבגרות .זה אישור שברמה מסוימת הגיל אינו חשוב ואינו מהווה הבדל .אפילו
ניסיון חיים ברמה מסוימת ,גם הוא אינו מהווה הבדל .זו המחמאה האלוהית שקושרת את כולכם
יחד.
אני יודע מי אתם! ולא בגלל ששמעתי מדיטציות או מישהו שמתפלל אל הרוח .הסיבה היא שהרוח
יושבת על כתפכם ,האם ידעתם זאת? אתם חלק מקולקטיב ~ אנרגיה יודעת-כל ,אוהבת-כל ,שיודעת
בדיוק מה אתם עוברים ~ את הפחדים ,את האתגרים ,את השאלות .בפעם הבאה שאתם מודטים ,נסו
את הדבר הבא :שבו על הרצפה ואל תגידו מילה .אל תחשבו על הדברים שאתם מנסים לעשות או על
הדברים שאתם רוצים להגשים ,כיוון שהשותף שאתם מכנים בשם אלוהים ,יודע הכל .אתם שוכחים
שאנו חיים עמכם בכל רגע.
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התנסות החיים שלכם על כדור הארץ חשובה בהרבה מכפי שאתם חושבים .המערכים שאתם חווים
עכשיו ~ האתגרים ~ ההחלטות שאתם חייבים לקבל ~ אפילו מה שאתם עומדים לעשות לאחר
שתצאו מכאן ,הם הדברים החשובים ביותר ביקום עבורנו ...ממש כמו לכם .אתם החלוצים ~
המגדלורים בעלות השחר ,הבאים מן החשכה .אתם אלה שהקדישו זמן היום כדי לראות אם משהו
מכל זה מתקבל על הדעת.
יש כאן אנשים שכבר הביאו לשינוי על הפלנטה הזאת ,ואתם חוגגים אותם .הם אלה שחשים כה
רגילים! ואני אומר לכם" :אתם יוצרים שינוי עבור הפלנטה ממש כמו 'יאווה'"] .התייחסות לשם
החיבה שנתן קריון לטוד אובוקייטיז ,שהרצה זה עתה על הנסיעה שלו לדרום אפריקה ותיאר את
קבלת הפנים החמה לה זכה בגלל המחקר שלו בנושא האיידס[.
המסר של היום יעסוק שוב בביולוגיה ,הוא יהיה מדעי ]דבר שהפך לנורמה בכינוסים השנתיים שבניו-
אינגלנד[ .יינתן כאן מידע אשר יתומלל ואני מבטיח שהוא יגיע למקום בו יקבל אישור בשלוש השנים
הבאות במסגרת המדע שלכם .אני אתן לכם אותו כאן ,מוקדם )חיוך( .אבל הוא יותר מאשר סתם
נבואות ,כיוון שכאשר אנו מתחילים לדבר על הדנ"א האנושי ,אנו מתחילים לדבר על כוח חיים
שעדיין לא הבנתם לגמרי.
לפני שנתחיל ,בואו נעצור לרגע...
)אתנחתא(
זה זמן רוחני ,כאן ...זמן מתוק ...תהיה המשמעות של זה עבורכם אשר תהיה .אולי אתם נכנסים
פנימה ,נוגעים בעצמי הגבוה שלכם כדי לקבל הבנה גדולה יותר של המדע שמוגש כאן היום .ואם
אתם כאן כמדענים ,זה עבורכם ,מוגש באהבה.
אנו נותנים לכם מידע שיתגלה על הפלנטה שלכם בכל מקרה .אבל אנו אוהבים לעשות את זה .אז
תוכלו לומר ששמעתם את זה לראשונה כאן!
דיון בדנ"א
אתם ממשיכים לחקור את הדנ"א כאילו היה דבר סטטי ]כנוסחה או כהשערה מדעית[ .אסביר הערה
זו בעוד רגע .אבל כאשר השותף שלי החל בעבודתו ,הוא לא דיבר הרבה על הדנ"א .עכשיו ,מאז
ההיערכות מחדש של הרשת המגנטית ,אנחנו מדברים כמעט רק על זה! מה שקרה מאז ועד עכשיו
במסגרת הזמן הליניארי שלכם הוא מדהים ] 16שנים[ .הוא מדהים לא רק במדע שלכם אלא אפילו
בתחום האזוטרי ,כיוון שאנו אפילו מסווגים את רובדי הדנ"א .אנו נותנים להם שמות בעברית.
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יש ששאלו" :מדוע הם בעברית? מדוע הם אינם ניתנים בשפה עתיקה יותר כגון השפה הלמוריאנית
או אולי השומרית?" התשובה :לכו ומצאו מילון לשפה השומרית ולשפה הלמוריאנית ואולי נעשה
זאת ...אבל אין מילונים שכאלה .לכן השפה השורשית של הפלנטה שהיא המובנת ביותר ,המעמיקה
ביותר ,שזרעי הבריאה טמונים בה ,היא העברית .לכן לשם אנו הולכים ואתם תראו את המדע עושה
זאת גם כן ,כיוון שהם מבינים עד כמה היא מעמיקה.
התחלנו לזהות את רובדי הדנ"א עבורכם ואנו מנסים לתת לכם תמונה בין-ממדית המתארת כיצד הם
משתלבים יחד .זו משימה בלתי אפשרית ,כיוון שעבורכם ,שניים-עשר הוא תמיד שניים-עשר .יש את
הראשון ,ואחר-כך את השני ,ואחר-כך את השלישי ,ורביעי והם תמיד בשורה .ובכן ,הם לא! הם
קיימים זה על גבי זה והם נוגעים זה בזה בדרכים מורכבות .לדוגמה ,אמרנו לכם שהרובד הרביעי
והרובד החמישי הולכים יחד ,הם יכולים רק לעבוד יחד .אולם יהיו אלה שיאמרו" :ובכן ,למה הם
יכולים רק לעבוד ביחד? אם כך הוא ,מדוע אין הם רובד אחד? מדוע שניים שלא ניתן להפרידם?"
והתשובה היא" ,כן"] .צחוק[ לא ניתן לתאר צבע לאלה שלא ראו אותו מעולם .בלתי אפשרי לתאר
דברים בין-ממדיים לאלה שנמצאים רק בממד הרביעי.
סיפרנו לכם גם על שני סוגים של רובדי דנ"א שנשמעים דומים :שניהם קשורים לרשומות האקשיות.
אבל רובד אחד הוא אישי והאחר אוניברסלי .והם נוגעים זה בזה ללא הרף ומחליפים מידע .בנוסף
לכך ,שניהם נוגעים ברובד הראשון ,שהוא הרובד הביולוגי בממד הרביעי .הם תמיד "נוגעים" בכל
הרבדים האחרים ,ואי לכך הם אינטראקטיביים .אינכם יכולים לשים אותם בקופסה ולתת להם שמות
ולומר להם מה לעשות ...אבל אני עושה את זה בכל אופן ,כדי לעזור לכם להתחיל להבין.
אני עומד לספר לכם על עוד רובד אחד הערב ,ואתם שוב תרצו לשים אותו בקופסה .יש שיאמרו:
"קריון דיבר על הרובד הזה ,וזה מעניין מאוד .הוא עושה דבר זה או אחר "...כאילו שהאחרים אינם
עושים .הם כולם יחד! שוב ,אנו אומרים שזה כמו מרק .אתם עומדים לטעום מידע על הדנ"א.
המרכיבים כבר שם ,אבל הם אינם מסווגים את עצמם עבורכם .הם פשוט שם והם עובדים יחד כדי
ליצור הזנה ,טעם ואפילו הנאה .כך גם עם הדנ"א ולפני שנפתח בדיון הזה עלינו להזכיר לכם זאת
שוב .כל שנאמר לכם ,זכרו שהוא רק חלק מהסיפור.
בחינת הדנ"א
נתחיל בכך שנתרכז בכימיה .רובכם אינכם מדענים ,ולכן נדבר בשפה פשוטה .דמיינו את הדנ"א
לרגע ...זוג מפותל של נוקלאוטידים ]אבן הבניין של הדנ"א ,סמדר[ התלויים על מבנה-על של סוכר .יש
הרבה כאשר אתם מתחילים לבחון אותם ,אבל יש רק ארבעה חלקים שחוזרים ונשנים לעתים כה
קרובות ובדרכים רבות מאוד ,שזה מדהים :שלושה מיליארד של זוגות בסיסיים מעורבים.
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מספר עצום זה של זוגות בסיסיים אמור להרכיב את כל הגנום האנושי ,וזה משהו שאתם "מיפיתם"
לאחרונה ועליכם להיות גאים בכך .אבל מה שאני עומד להציג בפניכם הערב הוא זה :אתם בתוך
קופסה ודעתכם מוטה! אפילו במחקר התחלתי זה של מיפוי הדנ"א ,דעתכם מוטה .אתם חושבים
שאתם יודעים כיצד הוא עובד ,אבל אינכם יודעים ,ואתם מחפשים רק את מה שאתם מצפים למצוא,
כיוון שאתם חושבים שאתם יודעים איך הוא עובד.
שלושה מיליארד של זוגות בסיסיים! ובכן ,מיפוי הגנום הסתיים אבל הוא דומה לספר בשפה זרה
שמעולם לא ראיתם .סוף סוף ,הצלחתם לצלם כל דף ועכשיו אתם יכולים ל ראות כל אות ואות .לכן,
כעת הגיע הזמן לפרש את השפה הלא ידועה ולהבין מה המפה אומרת ,בגנום האנושי הזה .וכאן
נכנסת לפעולה הדעה הקדומה ,כיוון שמיד המדענים שלכם אומרים" :שמנו לב שיש הרבה קידודים
וכימיה ,אבל יש רק שלושה אחוזים שדומה שעושים משהו בכלל! אנו יכולים לראות ששלושת
האחוזים עושים משהו בגלל שאלה הם חלקי הדנ"א בעלי קידוד של חלבון ,שיוצרים את הגנים של
הגנום האנושי .השאר ,תשעים ושבעה אחוזים ,דומה שלא עושים דבר".
הביולוגים שלכם ממשיכים" :לא יהיה קשה כל-כך לגלות את התשובות שאנחנו צריכים ,כיוון שגילינו
שיש רק שלושה אחוזים מהדנ"א שעושים משהו בכלל ,ויש רק כ 40,000-גנים שנוצרים מתוך שלושת
האחוזים הללו של הלקים המקודדים בחלבון .עכשיו נוכל להתחיל לגלות מה גורם לגוף לעבוד,
ולזרוק את הכמות הגדולה של הדנ"א שאינו מקודד בחלבון כיוון שבדרך כלשהי זו שארית מאלפי
שנות אבולוציה .למעשה ,אנו נכנה אותו 'ג'אנק'".
המדע סיווג כ"גאנק" תשעים ושבעה אחוזים מהדנ"א שלכם .עכשיו אפשר שיש כמה דברים שעשויים
להיות שגויים ,אפילו במציאות ובהגיון שלכם בממד הרביעי .ראשית בואו נבחן אחד או שניים מהם.
אבל תחילה ,בואו נאמר מדוע הם עושים זאת .הם אומרים" :זה ברור ,החלקים הלא מקודדים של
הדנ"א הם שארית מההתפתחות האנושית .הם אינם דרושים עוד ,ולא נעשה בהם שימוש .זה ג'אנק.
בדרך כלשהי בן האנוש הקדום הזדקק להם ,אבל עכשיו הם אינם דרושים" .וכך הם מוכיחים את
הלוגיקה שלהם .הם אומרים" :כיוון שלבצל יש  36מיליארד זוגות בסיסיים ...פי  12מהגודל של הגנום
האנושי ,ברור שגם לו יש הרבה ג'אנק".
הם ממשיכים בלוגיקה שלהם" :בצלים אינם משתווים במורכבותם לזו של האדם ,לכן ברור שהטבע
ברא אפילו יותר דנ"א שהוא ג'אנק עבור ירק זה מאשר לבני האדם .כך פועל הטבע ,ללא ספק .בצלים
אינם חכמים ,כמו בני האדם" .באמת? רציתי רק שתשימו לב לכך שבצלים לא מנהלים מלחמות.
]צחוק[ כנסו לתוך תסמונת "אני-חושב-שאני-יודע-איך-זה-עובד" .בצלים עשויים להיות מורכבים
בהרבה מכפי שאתם חושבים .אולי יש להם הוראות מוטבעות כך שההזנה ומערכת היחסים העשירה
עם גאיה מרחיקות לכת מאוד ...מורכבות יותר ברמה הבין-ממדית אפילו ממה שאתם חווים כבני
אדם .האם חשבתם על כך מעודכם? אולי יש להם מטרה שנסתרת מעיניכם ...מטרה שמחייבת חיבור
עם כל הירקות של הפלנטה!
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תשעים ושבעה האחוזים של הדנ"א האנושי אינם ג'אנק .בואו נבחן את הטבע לרגע .כמה מכם חקרו
אי פעם את התהליך היפהפה של שינוי הטבע שאתם מכנים בשם אבולוציה? נכון ,הוא עיצב את
הפלנטה במידה רבה ,ותהליך החיים יעיל מאוד .אתם יכולים לראותו פועל אפילו בתקופת החיים
שלכם במסגרת מינים מסוימים .אותם מדענים שחקרו את הביולוגיה אומרים לכם שהדג שעל
קרקעית האוקיינוס ששוב אין לו עיניים ,נפטר אותן .היצורים ששוב אינם זקוקים לרגליים ,פיתחו
סנפירים ...וההפך .כמו כן ,לא תמיד זה אורך זמן רב ,ואתם יכולים לראות למעשה איך זה פועל אצל
חרקים שמשנים את צבעי ההישרדות שלהם במשך כמה דורות כך שיתאימו למה שמתרחש בסביבה,
או לשינויים הקשורים לאויבים שלהם.
אתם מבינים ,האבולוציה יעילה מאוד ,מאוד .היא אינה יוצרת בזבוז .היא תמיד נמצאת ב"מוד
הישרדות" .לכן אני שואל אתכם ,איך זה מתאים למודל שלכם על פיו תשעים ושבעה אחוזים מהדנ"א
הם ג'אנק? האם אתם מאמינים באמת שהביולוגיה שלכם התפתחה בצורה כה יפה וקפדנית בעזרת
זרעים משבע האחיות ,למצב שבו אתם ניצבים עם תשעים ושבעה אחוזים של ג'אנק? לא .זה לא
עובד ככה.
"אז מה הסיפור ,קריון?" אתם עשויים לשאול.
הנה המטפורה הראשונה להיום :אתם זיהיתם את כל האותיות של קוד הדנ"א ,אבל אז אתם משערים
השערות מוקדמות בקשר אליהן ,וההשערה המוקדמת הראשונה שעשיתם היא מגרועות ביותר .אתם
החלטתם מעומק חכמתכם ,וכל שאתם יודעים ,שרק אות אחת בדנ"א היא חשובה ,ושזו )בואו נדמיין
עבור המטפורה( היא האות "ה" .כעת זכרו ,זו מטפורה .אי לכך ,המילים היחידות שקשורות לדנ"א להן
אתם עומדים להעניק תשומת לב במסגרת שלושה מיליארד זוגות בסיסיים ,הן המילים שמכילות את
האות "ה"! הרי כולם יודעים שמילים שלא מכילות את האות "ה" הן ג'אנק!
המגבלה שלכם ,המבוססת על הנחה אומללה זו ,היא שהמודעות שלכם לדרך שבה קרוב לוודאי
עובדים הדברים היא לסלק את כל האותיות לבד האות "ה" .במטפורה הזאת ,אות זו היא שמייצגת
לדעתכם את הדרך בה עובדים הגנים ,והגנים הם אבני הבנייה של החיים והכימיה הפעילה היחידה
שאתם יכולים לראות בפעולה .יתר על כן ,המדע שלכם אומר שהגנים בנויים באופן כימי בתוך הדנ"א
באמצעות דנ"א המקודד בחלבונים .אם אינכם רואים את החלבונים ,או את האותיות שמרכיבות את
הקודים של החלבון ,אתם לא תקבלו כלל גנים ,שהם על פי תחושתכם אבני החיים החשובות
היחידות .לכן ,כפי שנימוק זה גורס ,אם אין קודים של חלבון בתוך הדנ"א ,אזי הוא ג'אנק .במילים
אחרות ,תוך התעלמות מהיסטוריית האבולוציה ,אתם פסקתם מראש כיצד כל זה צריך לעבוד
והחלטתם מה חשוב ומה לא בהתבסס על הנחת היסוד שלכם.
מה שאנו רוצים לומר לכם ,בני אדם יקרים ,הוא שה"ג'אנק" ...תשעים ושבעת האחוזים ~ הוא המקום
שם נמצא הזהב .זה הרנ"א .ישנם יותר מ 120,000-גנים בגנום האנושי .יום אחד תגלו שאנו צודקים,
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כיוון שאם אתם סופרים רק את אלה שמכילים את האות "ה" יש רק ) !40,000חזרנו למטפורה( הביטו
בחידה בדרך זו :החלקים של הדנ"א שהם בעלי קידוד של חלבון הם המלט והלבנים של בניני החיים,
נבנים ללא הרף בתוך הגוף .הגנאולוגיה שאתם חוקרים בחריצות כה רבה היא רק זו בעלת קידוד של
חלבון ,ומייצגת רק את הלבנים של הבניין .חכמת העיצוב ,והחלק שמייצג את ההוראות קבוע ברנ"א,
ומייצג את רוב הדנ"א שלכם ...אבל הוא אינו מאורגן באופן ליניארי ,ולכן אין בו קידודים הגיוניים.
בליניאריות ,אתם מצפים שמילות הדנ"א תהיינה בעלות צורה מסוימת ,כמו במתמטיקה או בתכנות
מחשבים .אם אתם בוחנים קוד ,בדרך כלל יש לו סמנים המציינים התחלה וסוף .יש לו אינדיקטורים
שהם ליניאריים .כך גם בביולוגיה ,פרט לכך שאתם בוחנים רק את הסמנים הליניאריים שבשלושת
האחוזים של הדנ"א .בתוך הרנ"א שהוא תשעים ושבעה האחוזים ,אין קידוד הגיוני .הוא בין-ממדי,
כתוב בשפה בין-ממדית שלא תהיה הגיונית בעיני אף אחד עד אשר תתחילו להשתמש במתמטיקה
בעלת בסיס של  .12אז היא תהפוך לתבנית ,לרשת .אתם תתחילו לראות את החלקים החוזרים
ונשנים ,ויש הרבה חלקים שכאלה .אתם תתחילו להתאים את הרנ"א וההוראות עם הגנאולוגיה
המקודדת כחלבון .צפני ההוראות הללו הם בעומק של שניים-עשר רבדים.
כעת אני שואל אתכם ,אם אתם באמת רוצים לחקור את הדנ"א ,האם הייתם רוצים להכיר את אבני
הבניין ,או האם הייתם רוצים לדבר עם הבונה שמניח אותם? התשובה ברורה כשמש .אולם אתם
חוקרים רק את הלבנים ,וכיצד להחליף אותן אם הן מתקלקלות .דומה שאינכם מעונינים לחקור את
מניח הלבנים ,או את התרשימים שלו.
"קריון ,מה הסוד שבתקשורת של הרנ"א? אתה אומר שיש מערכי הוראות ,אבל איך הם מתקשרים?
איך הם מתקשרים עם רבדים בין-ממדיים שלא ניתן לראות?" כדי לענות על כך בדרך הטובה ביותר
שאנו יכולים ,אנו נציג רובד אחד נוסף משניים-עשר רובדי הדנ"א.
הרובד התשיעי של הדנ"א
אציג בפניכם את הרובד התשיעי ואנו חיכינו לזמן הזה ,לדיון בנושא הדנ"א ,כדי לדבר על הרובד
התשיעי .אה ,הוא יפהפה .אנו המתנו זמן רב כדי לתת לכם את הרובד התשיעי הזה .אתם יודעים,
תשע מייצג השלמה .הוא משלים את הסיפור על הרובד הראשון .אמרנו לכם שזה יהיה מבלבל ,וקצת
בין-ממדי.
שמו של הרובד התשיעי הוא שכינה אש .שכינה אש .אנו נתרגם אותו בדרכנו ,כ"להבת ההתרחבות".
זה הרובד התשיעי .כעת הרשו לי לספר לכם מהו ומה הוא עושה .כמו האחרים ,זה רובד בין-ממדי,
וזה מידע אזוטרי שלעולם לא ניתן יהיה להוכיח אותו בתקופת חייכם .אבל כמה מכם ידעו זאת כיוון
שהוא מהדהד כאמת .אתם מבינים ,הרובד התשיעי הוא מה שחסר ברובד הראשון! תוכלו אפילו לומר

157

שהרובד התשיעי הוא שגורם ל"ג'אנק" לעבוד! וכאשר אתם מניחים את הרובד התשיעי והרובד
הראשון יחד ,אתם מקבלים השלמה של תקשורת לשאר הרבדים הבין-ממדיים.
מערכי הוראות אלה שברנ"א ,שעומקם תשעים ושבעה אחוזים ,הם מערכי הוראות לכל הדנ"א ,לא רק
לרובד הראשון .לכן ,הרובד התשיעי הוא הגשר .להבת ההתרחבות .הוא גשר להתעלות ...לריפוי .הוא
גשר למאסטריות .הוא גשר לערך עצמי .הוא הדבר אליו אתם מנסים להגיע במה שאתם מכנים בשם
"השבכה הקוסמית" ,כיוון שזו האנרגיה של הרובד התשיעי.
יש עוד .התרחבות .אם מישהו אומר" :הדנ"א שלי מתרחב" ,מישהו אחר יאמר" :אז לך לבית חולים!"
]צחוק[ ומהי הדעה הקדומה שלכם כאן? אתם מבינים ,אינכם סבורים שהדנ"א אמור להתרחב .אתם
רוצים שהוא יישאר כפי שהוא עכשיו ,נכון? לכן דנ"א מתרחב ייתפס כבעיה קשה! אבל זה למעשה
מה שהוא אמור לעשות.
לרובד התשיעי פטרון קדוש משלו ,ג'רמיין הקדוש .הלהבה היא התיאור של הלהבה הסגולה של
ג'רמיין הקדוש .היא מייצגת ריפוי ,עוצמה ,שינוי והפעלה .זה הרובד היחיד של הדנ"א שקשור לישות
רוחנית בדרך זו .זו להבת ההתרחבות ~ שכינה אש ~ והיא הגשר למה שאתם מכנים מאסטריות .נכון,
לכל המאסטרים שצעדו על כדור הארץ היה אותו דנ"א שיש לכם ,אבל הרובד התשיעי שלהם הופעל
ורטט.
חשוב שתבינו ,אזוטרי ככל שיהיה ,זו האמת .נכון ,יש רובד של הדנ"א שאחראי לקשירת אבני הבנייה
הביולוגיים אל מערכי ההוראות של היקום .המדע אומר עתה שיש לכם אחד-עשר ממדים .אנו
אומרים שיש שניים-עשר )שנים-עשר ברורים ,ועוד  24שאינם ברורים( .לכן אפילו המדע שלכם מבין
עתה את ההשלכות של הפיזיקה הבין-ממדית .הגיע הזמן ליישם אותה גם בביולוגיה.
"איך זה הופך למידע מעשי ,קריון?" אני אומר לכם .כאשר אתם מדמיינים את הדברים הללו שאני
נותן לכם ,זה עוזר לכם להבין באמת מה מתרחש בתוככם .אינכם צריכים להבין את הכימיה כדי
לראות באמת את שני הרבדים הללו נשואים .הרובד התשיעי והרובד הראשון יוצרים עשר
בנומרולוגיה .עשר מצטמצם לאחד ואחד מייצג אנרגטית התחלות חדשות .כאשר אתם מתחילים
לקחת את הנומרולוגיה של הדנ"א ולצרפה יחד ,אתם מקבלים משמעויות גדולות אף יותר ~ מידע
המסביר מה עושה רובד אחד כאשר הוא משולב עם הרבדים האחרים .אפילו ביישום נומרולוגיה
בסיסית למה שנתנו לכם ,הרובד הרביעי והרובד החמישי חייבים תמיד לעבוד יחד כיוון שהם תשע.
ותשע זה עובד עם התשע שזה עתה נתתי לכם ,שעובד עם אחד שזה עתה סיפרתי לכם עליו .מורכב?
כן .וישנם מסרים נסתרים אודות הדברים שהם עושים וכיצד הם עובדים ,אפילו בתוך מונחי
הנומרולוגיה הבסיסיים.
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הדמיה
אה ,לא סיימתי .אני רוצה לקחת אתכם למקום שבו קיים דנ"א ואני רוצה להקטין אתכם לגודל של
נוקלאוטיד בערך .אני רוצה שתראו את ההיקף העצום של תכונה ביולוגית זו .בואו אל תוך החדר
החשוך עמי ,שם נתבונן בדנ"א.
בהדמיה זו ,דמיינו לרגע שאתם שם ,רואים אותו בכל תפארתו והדרו .הוא מורכב .בעת שאתם
"מתבוננים בו" ,אני עומד לתת לכם שני רמזים לגבי הדנ"א שעליהם דיברנו פעם אחת בלבד בעבר.
יש יותר דנ"א מכפי שאתם חושבים .אני רוצה שתכבו את האור ...ללא אור כלל .חשוך ככל שיכול
להיות ...החשכה החשוכה ביותר .הדנ"א עדיין שם אתכם ,והנה אתם יושבים ומתבוננים בו .אינכם
יכולים לראות דבר.
כעת אני רוצה שתעצימו את הראייה שלכם .אני רוצה שתהפכו אותה רגישה פי  .12,000עכשיו אתם
תראו משהו ,אפילו בחשכה המוחלטת .דנ"א יוצר אור! אתם עומדים לראות אותו .החדר יואר והדנ"א
מתחיל לזהור .דנ"א יוצר פוטונים ,ויש לו מקור אנרגיה משלו .דנ"א הוא פעיל .לא רק זה ,עכשיו אני
רוצה שתגבירו את השמיעה שלכם עד לטווח המגהרץ ואל הטווח הרגיש שמעבר ליכולת השמיעה
האנושית שלכם ,או אפילו זו של כלב .אני רוצה שתשמעו כל דבר שאפשר לשמוע ושתהיו מודעים
לכך שלא רק שהדנ"א יוצר אור משל עצמו ,הוא שר! בטווח המגהרץ ,הדנ"א יוצר צליל ,או לכל
הפחות ,מה שאתם הייתם מכנים רטט .והוא עושה זאת בעצמו .סליל אחד בעצמו ,המכיל את כל 12
הסלילים הבין-ממדיים יוצר אור ושר שירים.
ואתם עשויים לומר" :ובכן ,זה נחמד מאוד ,קריון .מה עלינו להבין מזה?" אני אומר לכם שבמעבדה
אתם תראו זאת אם תרצו .אתם יכולים למעשה לראות אותו יוצר אור ורוטט בטווח שמעבר למה
שאתם הייתם מצפים .עובדות אלה אינן מובנות ,ומעולם לא צוינו .דנ"א רוטט ויוצר ,פשוטו
כמשמעו ,אנרגיה קולית .זה משהו שאתם יכולים לראות עכשיו ,וזה מעשי .אנו מזמינים אתכם לנסות
ולמצוא את זה.
ניסוי מן העבר שלא הושלם
כעת ברצוני לעזוב זאת לרגע ולקחת אתכם למקום בלתי צפוי .אני עושה את זה כדי להראות לכם
משהו חשוב בקשר להשערות מוקדמות .אני רוצה שתבואו אתי אל העבר ...למעבדה ביוטה .לפני
כמה שנים ,שני מדענים חוקרים ~ מדענים טובים ~ פיזיקאי וכימאי ~ הצטופפו יחד במרתף .הם
נרגשים ,נרגשים מאוד ,מאוד .שמות המשפחה שלהם הם פונדס ופליישמן ]שטענו שגילו את ההיתוך
הקר ,אך לאחר שלא הצליחו לחזור על הניסוי התייחס אליהם המדע בלעג ובביטול ,סמדר[.
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רואים? הם מביטים בהיתוך קר ,הישר למולם! הם רואים כימיה שיש לה שארית שנותרה מתגובה...
משהו שמציג את עצמו כאילו הוא מצביע על נוכחות של היתוך קר .כך ידע כל אחד אם היתוך קר
אמיתי מתרחש ואכן הוא מתרחש ,והם רואים אותו והם נרגשים .הם שמרו על שקט .הם לא ערבו
את צוותי המחקר שלהם ,כיוון שהם ראו את עצמם כוטסון וקריק החדשים של המאה ה] 21-אשר
גילו יחד את מבנה החומר התורשתי ~ הדנ"א ~ וקיבלו בשנת  1962פרס נובל על תגליתם ,סמדר[ .הם
יהיו אלה שיביאו היתוך קר לכדור הארץ והם רואים אותו הלכה למעשה והם נרגשים.
והדבר היחיד כאן בהיסטוריה הזאת שהוא חסר-מזל הוא שהם האנשים היחידים שראו אותו מעולם!
הם הכריזו על כך בהתלהבות ואולי לא היו מדעיים מאוד ,כיוון שהם לא חזרו על הניסוי כמה פעמים
לשם קבלת תוקף .הם ראו אותו בברור כה רב ,הם הצהירו שכל אחד יכול לבצע ניסוי זה ולקבל את
אותן התוצאות .הבעיה הייתה שאף אחד לא קיבל את אותן התוצאות! וכך שני המדענים הללו זכו
ללעג ואיבדו את אמינותם ,ואת המוניטין שלהם .המדע חשב שזו תרמית.
היום אינכם יודעים כלל היכן הם ,נכון? והנה מידע מסוים שאני רוצה לתת לכם .שני המדענים
המוכשרים הללו ראו היתוך קר כיוון שהוא באמת התרחש .בחדר שבו הם היו ,מה שהם לא הבינו
היה שהם הציבו את עצמם בתוך קופסת מחשבה של תודעה מדעית .הם חשבו שהם יודעים איך זה
עובד ,ערכו את הניסוי וראו אותו עובד כפי שהם ציפו .לכן ,הם חשו שהם צודקים לגבי המערך
וההנחות שלהם כיצד לברוא אותו .זה נשמע מובן לגמרי .אבל מה שהם לא ידעו היה זה :היה מרכיב
חסר ...אבל מרכיב שהם קיבלו "בטעות" .בלעדיו ,הם לא היו רואים לעולם היתוך קר.
הם היו במרתף ,ובמרתף הזה התרחשו דברים אחרים עליהם הם לא ידעו דבר .אני עומד לספר לכם
משהו שתראו בחדשות בקרוב .הפוטנציאלים הם ,ברגע זה ,שאתם תראו את זה בתוך שנתיים ...אולי
אפילו קודם לכן .שני דברים התרחשו בחדר .האחד היה שדה מגנטי מתון ,שנוצר על ידי שנאי שנמצא
בצד האחר של הקיר ושכעת כבר הוסר .אבל הדבר השני ,הדבר המשמעותי יותר ,היה שהיו במרתף
מספר תנודות בטווח המגהרץ שנוצרו על ידי ציוד שלא היה קשור כלל לניסוי שלהם .קראו לזה שריד
של תנודה אם תרצו ,אבל הוא היה שם ,שר שיר.
הם ראו היתוך קר ,יקירים ,כיוון שהיתוך קר מחייב אולטרסוניקה .כאשר אתם מוסיפים את
האולטרסוניקה לכימיה לה אתם מצפים ,ראו מה מתרחש .הנה רמז לאלה בעלי נטייה מדעית :אתם
זקוקים לשני מחוללים אולטרסוניים כדי שזה יעבוד .הייתה זו חריגה באותו מרתף שאותן תנודות
תדר פעמו אלה נגד אלה ,כמעט בהתאמה אבל לא לגמרי ,כדי לספק משקעים שהוסיפו לכימיה,
ודיברו אליה בדרך שבראה את התוצאות של ההיתוך הקר .כמה מכם ידעו על מה אני מדבר עכשיו,
וכמה מכם ידעו מאוחר יותר כאשר זה יופיע בחדשות שלכם .צפו לזה .היתוך קר על-קולי
]אולטרסוני[.
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הבאנו לכם את הסיפור הזה כדי להדגים את המידע שזה עתה נתנו לכם בהקשר לדנ"א .הדנ"א יוצר
אור משל עצמו וכמו כן רוטט בטווח המגהרץ .המרכיבים הללו ,שלא נמדדו ולכן לא נראים במדע,
ממלאים תפקיד חשוב מאוד בתקשורת של מערכי ההוראות בתוך הרנ"א ...תשעים ושבעה האחוזים
שהמדע רוצה להשליך.
אפקט דנ"א חדש
אני מקווה שעכשיו זה מתחיל להיות הגיוני ומתחיל להשתלב עם מה שכמה מכם חוויתם .בניסויים
של ד"ר טוד אובוקייטיז ,שאנו קוראים לו יאווה ,התגלה דבר-מה משמעותי מאוד .הוא עדיין לא כינה
אפקט זה בשם ,ולכן אנו נעשה זאת .כאשר אתם מדברים באופן מדעי מסוים אל תאי הגוף ,בייחוד
אל הדנ"א ,וכאשר התכונות נכונות והאנרגיה מועברת כהלכה ,אתם מקבלים אפקט ריפוי גדול יותר
מאשר סכום החלקים של הריפוי שהגשתם.
הרשו לי לתת לכם דוגמה ...עוד מטפורה .נניח שהמשימה שלכם היא להשליך ללא הרף כדור-בסיס
במגרש משחקים .הזזתו משמרת את החיים שלכם .לכן ,לבד ,אתם משליכים אותו מקצה אחד של
המגרש לקצה האחר .אז אתם צועדים לקצה האחר של המגרש וזורקים אותו חזרה .אז אתם חוזרים
על המעשה כיוון שהכדור חייב להישאר בתנועה לעתים קרובות ככל האפשר כדי לשמר את החיים.
נניח לרגע ,שזו מטפורה הקשורה בבריאות ...הכדור שיש להניע אותו ללא הרף .לפתע מגיע תהליך
שהוא בין-ממדי .מגרש המשחקים עצמו מתחיל להשתנות ...שינוי בתודעה .ועכשיו מתרחש משהו
מדהים .במקום לזרוק את הכדור לקצה המגרש וללכת ולזרוק אותו שוב ...ללכת ולזרוק ,אתם
מבצעים זריקה אחת ודבר-מה בלתי נראה תופס אותו ומשליך אותו חזרה! אתם מנסים שוב ,ומשהו
אחר בלתי נראה תופס אותו וזורק אותו למשהו בלתי נראה אחר והנה אתם עומדים ,צופים בכדור
טס לו מעצמו ,יוצר כוח חיים ובריאות גדולים יותר מכפי שחשבתם שאפשר .זו מטפורה ,אבל היא
עשויה לעזור לכם להבין מה אנו מלמדים על טבעו האמיתי של הדנ"א .הוא ממתין להפעלה,
והתוצאה תהיה גדולה הרבה יותר מסך כל חלקי ההפעלה.
אתם זורקים כדור אחד אל המגרש ומה שאתם מקבלים הוא נס .הוא ממשיך וממשיך כיוון שיש
אנרגיה במגרש שמעולם לא הייתה שם בעבר .אה ,אולי היא הייתה שם ,אבל היא לא הציגה את
עצמה ...עד אשר השלכתם את הכדור באופן מעט שונה .המטפורה הזאת היא מידע שורשי של יאווה
והדבר שעליו הוא עובד שהוצג במקדשי ההתחדשות העתיקים בלמוריה.
קיימים מסרים שנמסרים מתוך המבנה התאי שלכם ,וכמו כן ממקורות חיצוניים שמכילים מערכי
הוראות שמשפיעים על כל הדנ"א .יאווה משליך את הכדור בדרך שבה הוא מעיר ,פשוטו כמשמעו ,את
מערכי ההוראות שהיו רדומים ושהמתינו לסוג זה של תהליך ...כאשר אתם מקבלים יותר ריפוי
מסכום החלקים של תהליך הריפוי .הדבר דומה כמעט למצב שבו אתם נותנים למישהו דג וכיכר
לחם ...ולפתע יש הרבה דגים והרבה ככרות לחם .אתם קולטים את התמונה?
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לכן אנו נכנה בשם אפקט רב-חלקים זה .זה אפקט בביולוגיה שנראה רק בעבודה של יאווה .לכן אנו
נקרא לו רשמית "אפקט יאווה" ]צחוק[ .אה ,זה לא יישאר כך זמן רב .המדע יעניק לו שם שאף אחד
לא יוכל לבטא חוץ מהמדענים .אבל אתם תמיד יכולים לקרוא לו "אפקט יאווה" אם אתם רוצים.
עכשיו הרשו לי לספר לכם מעט יותר על "אפקט יאווה" .יש כאן יותר מאשר רק ריפוי .יש כאן יותר
מאשר סתם אפקט ביולוגי וכימי ,בגלל מה שאני עומד להציג בקטע הבא והאחרון .אני חייב להציג
זאת כמטפורה נוספת על הדנ"א .אני מקווה שתבינו .אני מקווה שתקלטו את זה .ואנו ננסה לפשט
אותה.
המטפורה על הפסנתר
דמיינו לרגע ,שהאנושות גילתה פסנתר יפהפה .זוהי אפוא המטפורה על הפסנתר .שמו של הפסנתר
הוא דנ"א .הפסנתר אינו רק כלי נגינה יפהפה ומורכב בעל צלילים שמתנגנים יחד ,שמשתלבים יחד
בהרמוניה ,אלא גם האמן המכונה אלוהים שכיוון את הצלילים באופן מושלם.
הפסנתר מנגן מנגינה בעצמו ,שוב ושוב .ומנגינה זו מכונה בריאות האדם .המבנה של הפסנתר מכונה
רובדי הדנ"א .ויש מוזיקאי שמנגן את המנגינה והמוזיקאי מכונה כוח החיים של התודעה ,והוא בן
האנוש .יש לנו אפוא את הדנ"א ...מושלם ,יוצר בריאות בעצמו ,ועושה זאת בצורה יפהפייה
באמצעות ובתוך התודעה והביולוגיה של בן האנוש.
במשך עידנים אתם ניסיתם לחקור את דרכי הפעולה של הפסנתר הזה .ורק לאחרונה יכולה האנושות
לומר" :כעת אנו יכולים לראות את החלקים! גילינו כל סנטימטר של הפסנתר ,ואנו יודעים מה גורם
לו לעבוד .אנו מכירים את הצלילים שלו; אנו יכולים לפרוט על המיתרים שלו; אנו יודעים את שמם;
אנו מכירים את השם של התווים; אנו יודעים כמה מיתרים יש; אנו זיהינו את המנגינה; אנו יודעים
כיצד היא מתנגנת" .כעת זו מטפורה על מיפוי הגנום האנושי .והמנגינה שמתנגנת? ובכן ,זו
הגנאולוגיה והחלקים המקודדים בחלבון של הדנ"א.
כעת החזיקו בדימוי הזה .יש לכם פסנתר ,ויש לכם מנגינה ,ויש לכם פסנתרן .ועכשיו אתם יכולים
לבחון אותו בצורה סטטית זו .אבל אתם החלטתם להניח תרחיש זה בתוך קופסת תודעה ,בני אדם
יקרים .הנה מה שהחלטתם :הפסנתר היפהפה הזה ,הדנ"א הזה ,יכול לנגן רק מנגינה אחת ...המנגינה
שאתם חושבים שאתם יכולים לשמוע.
)אתנחתא(
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מגוחך ,נכון? ההחלטה שלכם שקיימת רק מנגינה אחת מבוססת על העובדה שאינכם רואים אחרת,
ואתם חושבים שזה כל מה שהפסנתר עושה .והפסנתרן? אה ,הוא תמיד אותו פסנתרן ,גם כן .הוא
חייב להיות ,כיוון שזו מהות החיים ,וגם זה סטטי ...בלתי ניתן לשינוי.
הרשו לי לומר לכם משהו .הרפרטואר של הדנ"א הוא בלתי מוגבל! הוא יכול לנגן מנגינה אחר מנגינה
אחר מנגינה .והניחו לי לומר לכם משהו על הפסנתרן :לפסנתרן מושב ארוך מאוד .וההזמנה היא
להוסיף פסנתרנים! מדוע שלא תוסיפו את העצמי הגבוה שלכם? הוא עושה עבודה טובה מאוד
בחלקים המלודיים המורכבים .כעת יש לכם שניים שיושבים על המושב ,לכן מדוע שלא תוסיפו
מדריך או שניים ,או אולי איזה פטרון קדוש עם להבה סגולה!
האם אתם מאזינים למוזיקה? "אבל ,או לא" ,אתם אומרים" .זה מה שעושה הדנ"א .הוא לא עושה
משהו אחר" .בני אדם יקרים ,המדע שלכם רואה את החלק הארי שלו וקורא לו ג'אנק? העובדה היא
שתשעים ושבעת האחוזים הללו ממתינים כדי להמריא! יש בידכם את מטוס הסילון המתקדם ביותר
על כדור הארץ ואף אחד לא ראה אותו מעולם עושה יותר מאשר נוסע הלוך ושוב על המסלול .הגיע
הזמן להתחיל להבין את תשעים ושבעה האחוזים האחרים .הם מגיבים לא רק לכימיה ,לא רק
לכוונות של יאווה .לא .הם מגיבים לתודעה האנושית; הם מגיבים לכם; הם מגיבים לתפילה; הם
מגיבים לאור .הדנ"א האנושי מוכן למאסטריות .כל ילד שנולד על כדור הארץ מכיל את זרעי
המאסטריות .זה מה שקורה .האם זה מזעזע אתכם שהמדע שלכם רואה אותם כג'אנק? זה ישתנה .וזו
האמת.
ובכך אנו מסיימים" .קריון מה אנו יכולים לעשות עכשיו לפני שכל התגליות הללו יתגלו ,כדי לנצל את
מה שאתה אומר לנו?"
יקירים ,אני מכיר אתכם .האם אינכם זוכרים את הפעם האחרונה שעברתם וחזרתם? אתם אומרים:
"איננו זוכרים" .זה מעציב את לבי שאינכם יכולים לזכור .אבל זה חלק מהיותכם בני אדם ...לבישת
הצעיף שמונע מכם לזכור .אתם מכירים אותי ,גם כן .זוכרים? טריליונים של ישויות עברו מבעד
לצעיף ,תומכות באנושות .אנו יושבים אתכם ואוחזים בידכם .אתם האחים והאחיות שלנו; אתם
לנצח; ממש כמונו .אינכם רואים אותנו ,ורבים כלל לא מרגישים בנו .כמה מכם מטילים ספק שמשהו
כזה יכול בכלל להתרחש .עבור רבים ,איננו קיימים .אנו מחוץ למציאות שלכם .אבל מהצד שלנו,
אתם משפחה.
אין אהבה גדולה יותר מזו .אנו נאמר זאת שוב .האלוהים שהרכיב את היקום ...שהוא גדול דיו כדי
לראות יקומים רבים באים והולכים ,קטן דיו כדי לחיות בלבכם .אתם אוהבי גאיה; אתם אוהבי
היקום .כזו היא האנושות ,אולם הנה אתם יושבים ,תוהים מעט" .מתי תיגמר ההרצאה הזאת? יש לי
דברים לעשות" .אין כל שיפוט בכל זה אלא שיום אחד אתם תדעו שהדברים שאמרתי מדויקים
ונכונים.
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מה אתם יכולים לעשות? מדוע שלא תאחזו בידו של העצמי הגבוה ברגע זה .אל תצטרפו לכלום .אל
תקראו דבר .פשוט שבו ודעו שאתם אלוהים .אז הכינו את עצמכם להתרחבות! הניחו לה להיות
שלכם לשארית חייכם .אין היא משהו שנעשה טוב יותר או גרוע יותר ...היא פשוט כפי שהיא .ברגע
שההתרחבות מתחילה ,קשה לבטלה .שלב אחר שלב ,אתם תראו את נפלאותכם .זה נשמע קל מדי
נכון ...שאתם יכולים לקחת אותה בכל עת ש"תראו" אותה באמת? אבל זו הדרך ,וכזו ההוראה שלנו
מזה שנים רבות .זו גם ההוראה של המאסטרים הפופולריים ביותר של הפלנטה ,שאתם יכולים
לשלוט בטבע ללא ספר הוראות ,או לזמן את כוחות הטבע של הפלנטה מבלי ללמוד דבר תחילה .זה
אפשרי רק כיוון שכולכם מחוברים אליהם בדרכים עליהן אנו מנסים לדבר ...נסים עבורכם ,עניין רגיל
עבורנו.
הניחו לבעיות עמן באתם להירפא .אנו יודעים מי אתם! הניחו לדברים בגופכם שאינם הולמים לכם,
להסיר את עצמם בגלל המחשבות החדשות והדנ"א המורחב שלכם .אתם השולטים בהם ,ולכן אל
תניחו להם לשלוט בכם עוד .אפשרו לריפוי להיות מדויק ואמיתי וקבוע ברגע זה .הרשו לזה להתרחש
כיוון שיש מאסטריות בחדר זה ,ובעיני הקורא.
וכך הוא.
קריון
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צונמי ורעידות אדמה בממדים תנ"כיים
מאת לי קרול
מאנגלית :סמדר ברגמן
קשה לומר דברים מרגיעים בזמן של טרגדיה נוראה .בספר הראשון ,קריון דיבר על עזיבה של עד אחוז
אחד מהאוכלוסייה ,כפוטנציאל של השינויים בכדור הארץ בזמני הקץ הללו .מאוחר יותר הוא אמר
שהמספר הזה שונה ושוב אינו כה גבוה ,אך הנה זה קורה .עבורנו ,המספרים גבוהים מאוד .הוא גם
אמר שהתודעה שלנו משנה זאת ,ולכן אין זה בלתי צפוי ,ועוד יבוא )לדברי קריון( .זה חלק מהשינוי
שרבים חזו שכולל רעידות אדמה ,התפרצויות הרי געש ,וכן ...אירועים מעשה ידי אדם גם כן .היה זה
מוטיב חוזר בספרים של קריון.
רבים מתקשים לקבל את מציאות האסון ,אבל אין זה חדש .רעידות אדמה במאה שלנו גבו עד לעשרת
אלפים חיים לאירוע בודד .אבל אנחנו שוכחים ,או אנחנו המומים מהעוצמה ואיננו יכולים להבין את
האובדן .עכשיו ,מאירוע בודד זה ,יותר מ) 70,000-פלוס( עזבו את הפלנטה ומספר הגופות ממשיך
לגדול בכל יום.
בתרבות שלנו ,אנו עוקבים אחר כל אדם נעדר ומתייסרים בגין כל מוות .לעתים קרובות איננו
מסוגלים להבין כאשר עלינו להתמודד עם סוג כזה של טרגדיה .עם אוכלוסיית העולם הגדלה ואנשים
רבים חיים ליד האוקיינוס ,אירועים מסוג זה אינם בלתי-צפויים .במשך עשורים ,מדענים הזהירו
אותנו מפני האפשרויות ,אך עדיין קשה להבין את העצב וההלם שמשפיעים על אלפי חיים כאשר זה
מתרחש .עבורנו ,אנו סופרים את החיים אחד בכל פעם.
חלק מהתהליך האנושי הוא לכבד ולהוקיר את החיים באופן כללי .אחד מהמוטיבים של קריון למן
ההתחלה היה שדברים אלה מתרחשים ,כדור הארץ משתנה ,ולכן אלה שעוברים ,וחוזרים מיד ,עושים
זאת מתוך הבנה שהם מסייעים לפלנטה בדרכים שאיננו יכולים לעשות בחיים .בכנות ,מעטים מאוד
רוצים למות כדי לסייע לפלנטה .כולנו רוצים להישאר ולעזור לפלנטה .חלק מהדואליות הוא אי
הידיעה לאיזו דרך נתתם רשות .לכן ,ברכו את האנשים שברמה מסוימת ,ידעו על הפוטנציאלים האלה
והעניקו רשות לעזוב .אבל ברגע זה ,ברכו את אלה מאתנו שבוכים עבורם.
קריון אמר לנו שיש הולמות בכל הדברים ,אפילו בדבר מסוג זה .ב 11-לספטמבר בעודנו מלאי צער,
הוא ביקש מאתנו להבין את עזיבתם של  3000חיים .עכשיו הוא מבקש מאתנו לעשות זאת גם כן עם
אותם אלה שמתו בימים האחרונים .הוא אומר" :פרצופים מאושרים רבים נכנסים ברגע זה )מדבר על
החוזרים הביתה( .הזקוקים לטיפולכם הם אלה שנשארו לשאת בנטל הצער .יש כאן יותר מכפי שהעין
האנושית יכולה לראות ,ויש תכלית ואפילו אצילות בטרגדיה האנושית לכאורה הזאת".
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"במקום שבו אינכם יכולים לתפוס ,מתרחשת מסיבה" ,על פי קריון .אבל לעת עתה ,אנו אוספים את
השברים כיוון שאנו רואים בכל אבדן חיים עולם הרוס .אולי יבוא יום שבו תהיה לנו חכמה גדולה
יותר שתרגיע את רגשותינו בעתות דומות? אני לא חושב כך ,ואני מקווה שלא .הניחו לאלה מהצד
האחר לנחם אותנו ,אבל חלק מהאנושיות שלנו כולל התפרצות של אהבה ועזרה לאלה שגרים
במדינות האחרות שאינם מדברים כלל את שפתנו .אנו זקוקים לזמן של אבל .הוא מסייע לאלה
שנאבקים ואפילו לאלה שאינם .כיוון שהקרבה בינינו גדלה.
אלה שאבדנו בימים האחרונים הם חלק מתהליך גדול של התקרבות ,צעד נוסף בתהליך ארוך וקשה
של הבאת שלום לכדור הארץ.
לי קרול
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בריאות וריפוי ~ "לבחור לרקוד"
קריון באמצעות לי קרול
ניופורט ביץ' ,קליפורניה
 5לדצמבר2004 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .אם אתם בעלי תפיסה ,המסוגלים לראות את הצבעים,
הביטו בהם עכשיו .הם זורמים לתוך מקום זה ומייצגים חלקים שהם גדולים יותר מכל חלקי השלם.
אתם רואים? הם מייצגים את ישויות הריפוי ,שחלקן היו כאן כל היום וחלקן המתינו לבואו של רגע
זה.
דמיינו שהגג של חדר זה אינו במקומו .הלילה בהיר ויפהפה ...חמים ,ממש בטמפרטורה של החדר.
האצטדיון שמקיף מקום זה מלא עד אפס מקום בעשרות אלפי ישויות שמתבוננות במה שמתרחש
בחדר זה .אם אתם יכולים להבין דבר זה לאשורו ,אזי זכיתם במושג קטן לגבי האמת ,והאמת היא
שכולכם מחוברים אל המשפחה ברמה שאינכם מבינים בקלות.
אף-על-פי שאתם מרגישים לבד ,דבר שהדואליות שלכם מיישמת היטב ,אינכם לבד .הרוח ניצבת ליד
כתפכם .אלוהים יודע עליכם הכל ומביט מטה אליכם ,מחייך ואינו שופט .אתם חלק מהשלם ,כך
עוצבתם .אנו מבינים שאתם מלאים בשאלות ,אבל ברגעים אלה אני מבקש מכם להשהות את
הליניאריות שלכם ואת החיים התלת-ממדיים שלכם ,אך להיות מעוגנים כך שלא תצופו ותתרחקו.
כיוון שאתם נבדקים ,כביכול ,על ידי אלה שאוהבים אתכם.
אתם חושבים שישנן עשרת אלפי ישויות באצטדיון שמעליכם? כעת הרחיבו אצטדיון זה למיליונים,
בכל רחבי היקום .אם אתם מבינים שאתם מחוברים ברמה קוונטית לכל אלה ,משמעות הדבר היא
שבכל היקומים הרבים ,יודעים על פגישה זו .ואתם עשויים לומר" :האם הפגישה הזאת עד כדי כך
מיוחדת?" כן ,היא עד כדי כך מיוחדת .אתם המיוחדים! עובדה זו נסתרת מעיניכם ואינכם מסוגלים
להבינה .אתם חלק ופיסה מכל "המרק הבין-ממדי" ~ דבר-מה שאינו מסתיים בכם .לכן ,כל הפעילויות
שלכם הן חלק מאנרגיית האלוהים שאתם מרגישים שהיא נפרדת מכם ,אבל היא אינה נפרדת .היקום
יודע על פגישה זו ,כיוון שהמלאכים שיושבים בכיסאות ,מעמידים פנים שהם בני אנוש ,הם חלק
מהשלם .ומה ישויות אלה עושות? הן חוגגות ...הן רוקדות.
הרוח מדברת אל בני האנוש בדרך זו ,לכן אפשרו לצבעים להראות לכם שכך הוא .הניחו לשדה ההילה
של השותף שלי להתרחב להיקף של עשרה מטרים ,כדי שאתם שנמצאים כאן תוכלו לראותו .ברצוננו
ליידע אתכם שההוכחה נמצאת כאן כדי שאתם ,הרואים הבין-ממדיים ,תוכלו לראותה אם תבחרו .אז
תדעו מה מתרחש ~ מיזוג זה בין השותף שלי וביני ,המכונה תקשור.
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ברצוננו לדבר אתכם היום על בריאות וריפוי .אנו עומדים להעלות כמה הנחות בהן דנו בעבר,
ולהרחיבן .אחר-כך נעניק לכם כמה דברים עליהם לא דיברנו מעולם ,כיוון שעכשיו הוא הזמן .אנו
הופכים מדעיים יותר וכמו כן גם אזוטריים יותר בכל הקשור לדנ"א .דיברנו על הרבדים; דיברנו על
השמות העבריים שהם מכילים .נתנו לכם את תכליתם .דיברנו על האופן שבו הם מתמזגים יחד .לא
זיהינו את כולם עדיין ,אך נעשה זאת.
נתנו את המידע על הרבדים באופן ליניארי ,אף-על-פי שהם אינם ליניאריים .כאשר בני האדם מדברים
על הדנ"א ,אתם מדברים על כולו יחד ,אף-על-פי שיש מיליוני חלקים .הדנ"א הבין-ממדי אף מורכב
הרבה יותר מכך ,אולם אנו נותנים לכם את השמות של הרבדים כאילו היו מונחים בתוך קופסאות
שאתם יכולים לפתוח ולהציץ אל תוכן ,במקום את ה"מרק" האנרגטי שהם למעשה .אך זה הטוב
ביותר שאנו יכולים לעשות .לכן בואו נתחיל מההתחלה :בואו נדבר על נושא גדול.
מה קורה ברגע זה לעובדי האור של הפלנטה הזאת? רבים מהם מגלים דברים בתוך הביולוגיה שלהם
שעלולים להיות מפחידים .באופן הגיוני ,עובד אור עשוי לחשוב שרגע זה מביא עמו אנרגיה שבה
יהיה מצבו טוב בהרבה ,כיוון שהאנרגיה מתחילה להלום את זו של הפלנטה .במילים אחרות ,עובד
האור המתין לאנרגיה זו! אולם דומה שההפך הוא שמתרחש.
מערכות יחסים מתפרקות ,הן אישיות והן בינלאומיות .דומה שהגוף האנושי מתפורר מבחינה
בריאותית ,ואתם רואים דברים שמעולם לא חשבתם שתראו .זה אתגר הזמן ,ואנו אמרנו לכם לצפות
לו .כעת ,איננו יכולים לומר שאתגרים אלה קיימים כולם בחדר זה ,אבל זה נכון באופן כללי עבורכם,
וכמו כן גם עבור עשרת אלפי האנשים שיקראו מסר זה.
בואו נדבר אל החדר ואל הקוראים ~ שתי העיניים הנעוצות בדף ,כפול פעמים רבות .אנו אומרים
שוב :בדרך בין-ממדית ,מאזינים ,האם אתם מבינים שהקוראים נמצאים גם הם כאן? קוראים ,בעת
שאני מדבר אליכם עכשיו ,האם אתם מבינים שקבוצה קטנה זו של אנשים ,שאתם מכנים אותם בשם
אחים ואחיות ~ בזמן זה בדצמבר ,שיושבים כאן עם כל הקישוטים המוארים ,ואוויר הערב הצונן
שבחוץ ~ נמצאים אתכם ברגע זה? גם אם אתם קוראים זאת באוגוסט ,הם נמצאים אתכם! כולכם
מחוברים .זו התכונה הבין-ממדית של המציאות שאינכם מבינים לעולם .לכן ברכו אלה את אלה
עכשיו!
שוב אזכיר לכם :מגדלורים בנויים לסערות ,ואתם יודעים על מה אני מדבר .אין זה זמן מבחן ,זה זמן
של הסתגלות .לא עשיתם דבר-מה שגורם לכם לבעיות ולאתגרים הללו; במקום זה ,זה זמן של שינוי.
לכן בני אנוש יקרים ,בעת שהדנ"א שלכם מתחיל להשתנות ,לעתים קרובות משתנה המציאות הישנה
והנוחה שלכם .אל תתייאשו .יש סיבה לכל הדברים הללו ,ואם אתם אחד מאלה שמחליטים אל מול
פחד זה" :אני בוחר לרקוד" ,אזי אתם תעברו את זה.
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דומה שיש מגיפה של אתגרים בקרב עובדי האור ,מוזר נכון? ככלות הכל ,המגדלור הוא המרכיב החזק
ביותר בסערה! ראו את המסר שנתתי לכם בחודשים האחרונים כשדיברתי על "החורף של הרוחניות"
]התקשור של קריון מספטמבר  ~ 2004החורף של הרוחניות[ .דומה שחשכה שורה על הארץ .זה
השינוי ,וזמן ניקוי היסודות קודם שבניית תרבות חדשה יכולה להתרחש ,אשר תקרא "שלום עלי
אדמות" .ויש צורך בעובדי אור לשם כך! עובד האור הוא שמבצע את הניקוי!
לכן ,עובדי האור הם אלה שלעתים קרובות עוברים את השינויים ,וזה מה שחלקכם חווים .השינוי
לובש צורות רבות ,אבל הוא עדיין אתגר ,נכון? במסגרת האתגר הזה אנו ]הרוח[ נשאלים שאלות
רבות :למשל" :מה קורה לבריאות בכל הקשור לאלרגיות למזון ,בייחוד לאלה מצפון אמריקה? דומה
שהתופעה רווחת מאוד" .ולכן נענה על כך בברור רב כדי שתוכלו לשמוע את התשובה ,כיוון
שבבריאות שלכם מדובר .זה קשור לשינוי בתודעה ,האמינו או לא ,וזה אזוטרי מאוד.
אלרגיות למזון
האם שמתם לב לכך שברוב המקרים ,ילדים הגדלים במשקים חקלאיים קטנים אינם אלרגיים לחלב,
לעומת ילדים שמתגוררים באזורים עירוניים? הילדים באזורים האלה המכונים בפיכם בית ,אלרגיים
לעתים קרובות לדברים רבים .מדוע קיים ההבדל הזה? אני אומר כעת דברים שלא תמללנו פשוטו
כמשמעו בדרך זו בעבר :אם לא תכבדו את החיות ,לא תקבלו את ההזנה! אבל עובדה זו לא הובנה
עדיין על ידי אלה שאחראים לייצור המזון שלכם .למעשה ,זה נשמע להם מטופש מאוד.
הנה ההנחה :אלה שרוצים יעילות ומנסים ליצור גישה של משק-מפעל לכל הקשור למזון ,יצופפו את
הפרות כל-כך עד שהן יגעו כל העת זו בזו ~ כל חייהן .הן לכודות בכלובים או במרחבים קטנים,
נחלבות ומוזנות ...ואתם תוהים מדוע אתם אלרגיים לחלב? אולם משק חקלאי ,שמטפל כראוי בפרה
או שתיים ,פרות אלה יניבו חלב שהגוף שלכם יקלוט באופן שונה .הדבר מחייב הבנה בין-ממדית:
שאתם וכדור הארץ והפרות מחוברים מאוד .המבנה התאי שלכם מכיר בהבדל ומגיב.
יש שלוקחים תרנגולות ומניחים אותן בכלובים ,כך שאת כל חייהן הן חיות במרחב של חצי מטר
מרובע ~ ללא אור ,חוץ מאשר בזמן שבו הן אמורות לקבל אותו ~ רק כדי להפיק כמה שיותר ביצים.
אם דבר זה ימשך ,במהרה תהיה לכם אוכלוסייה של בני אדם אלרגיים לביצים! וזה קשור לדבר-מה
שאנו עומדים להזכיר עוד מעט בתקשור הזה ,משהו שמתחיל להתרחש ואתם אינכם מצפים לו...
אפילו יותר מאשר רציפות בין-ממדית.
הסיבה היא בעיקרה כיוון שעברתם כעת את "ההתאמה ההרמונית" והשתחררתם ממנה ~ קצה
האנרגיה המדודה ~ שהחל עם "ההתכנסות ההרמונית" .לאחר "ההתאמה ההרמונית" ,על פי תכנון
שלכם ,התחלנו להביא אנרגיה לכדור הארץ אשר ,פשוטו כמשמעו ,תשנה את גאיה .אחת מהאנרגיות
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הללו הייתה המעבר של ונוס .באותו זמן ,ביקשנו מכם לראות את סוג האנרגיה והאיזון שמוגשים
לפלנטה ,כיוון שמעבר זה משנה דברים רבים] .תקשור של קריון מיוני  ~ 2004מתנת מעבר ונוס[.
אנרגיה חדשה זו עומדת להאיץ דברים מסוימים ,כגון אלרגיות למזון ,אלא אם תחליטו לשנות את
האופן שבו אתם מפתחים ,אוספים ומשמרים את המזונות שלכם .כמעט כל מזון משומר )בקופסה(
שאתם קונים רע עבורכם ,אולם כל הרעיון של מזון משומר הוא למנוע מהמזון להיות רע עבורכם!
אלה הם המאגרים לשעת צרה ,נכון? יש לכם מזון משומר רב כל-כך על המדפים .אתם פותחים
קופסה ומוצאים בה מזון טרי לכאורה ,טעים מאוד ~ אבל יש לכך מחיר .וכאשר אתם אוכלים אותו,
דעו זאת בני אנוש יקרים ,אתם מכניסים לגופכם חומר שמעולם לא נראה בעבר בטבע .ואיך אתם
יכולים לעשות זאת ~ ובו בזמן לצפות שבעורקים שלכם תשצוף מודעות ,הבנה ,חכמה ,איזון ושלווה
~ כאשר הביולוגיה שלכם עובדת שעות נוספות בניסיון לאזן את המזונות שאתם אוכלים? אולי הגיע
הזמן לראות את הדברים כפי שהם .לקבל החלטות מסוימות שירחיקו אתכם ממזון מתועש.
בתרבויות מסוימות ,תידרש עבודה מסוימת לשם כך ,אבל ככלות הכל ,לכן אתם כאן )חיוך של קריון(.
חיסונים
הנה שאלה שדומה אולי שאין לה שום קשר לנושא ,אבל יש לה קשר בגלל הדרך שבה בני האדם
מחברים בין הנושאים .הם שואלים את השאלה הבאה" :יש לי ילדים; יש לי נכדים ,והם עומדים
לקבל חיסון .מה אתה אומר ,קריון ,בנוגע לחיסון? שמענו גישות שונות רבות על כך".
ההנחה של החיסון היא נכונה .הוא עובד עבור הביולוגיה וכך עשה במשך שנים רבות .הוא צמצם
וכמעט שמיגר לגמרי מחלות קטלניות מסוימות מהפלנטה והציל אינספור חיים עד כה .הוא עובד.
אבל האם החיסונים ימשיכו לעבוד? אני עומד לומר את הדבר הבא ,וכשאומר ,יהיו שיבינו ויהיו שלא
יבינו :ברוח שבה פותח ,ובצורה שבה הובא אליכם לפני כחמישים שנים ,הוא ימשיך לעבוד .אולם,
נעשה ניסיון להוסיף תרופה לחיסונים ,שאמורה לעזור לעצור מחלות אחרות ,וכיום יש חיסונים
שמכילים עד כשבעה-עשר או שמונה-עשר חומרים ,במקום שבעה או שמונה כפי שהיה בעבר בחיסון
המקורי.
הנה העצה שלנו :רופאים ,החזירו את השעון לאחור וחיזרו לשבעה או שמונה חומרים .אל תוסיפו
את החומרים האחרים לחיסונים .טפלו במחלות האחרות בנפרד ותנו למטופלים לבחור איזה חומר
הם רוצים :את הנוסחה המקורית ,או שתי נוסחאות בזמנים שונים .מה שאינכם "רואים" עדיין במדע
שלכם הוא שאכן יש אנרגיה של תודעה כאשר אתם מצרפים יותר מדי חומרים יחד .היא יכולה
למעשה לבטל את המטרה ,וכמה תכונות תאיות מבטלות אותם לגמרי ,אם הם ניתנים יחד .וכן,
יכולות להיות בעיות שיופיעו רק בעוד שנים רבות כאשר אתם נותנים חומרים אלה יחד ,פשוט כיוון
שהם לא עושים את מה שביקשתם מהם לעשות .הם פותחים פתח לחוסר איזון שיבוא אחר-כך.

170

מסר למרפאים :העצמה באנרגיה החדשה
יש לי כמה עצות למרפאים .השותף שלי )מדבר על לי( ,מעולם לא העברת זאת בעבר ,לכן עשה זאת
כהלכה) .קריון מורה ללי בחיוך ,לדבר לאט( .הנה הם יושבים ~ מרפאים רבים .אבל רבים עוד יותר
קוראים זאת .כמה משתמשים באנרגיה ,לכמה יש עזרים פיזיים ,והם יודעים מי הם.
יש לי עצה עבורכם ,אם אתם מרפאים .האם הייתם רוצים להעצים את יכולות הריפוי שלכם? ובכן,
ראשית כל ,בואו נדבר על מה שבאמת מתרחש .כמה מכם חדלו מעבודת הריפוי שלכם כיוון שהדברים
אינם עובדים כבעבר .לעתים קרובות צצה השאלה ,באנרגיה החדשה הזאת" :האם אופני הריפוי
הישנים שלי עובדים עדיין?" התשובה היא כן ~ למעשה אתם תוכלו ,בעזרת האינטואיציה ,להשתמש
בהם בדרך טובה יותר מבעבר ~ אך הנה כמה עצות .הראשונה היא זו :הגיע הזמן לעשות משהו שלא
כולכם עושים :ליישם מאסטריות! אם אתם עומדים להיות עזר לאיזון ,היו מאוזנים! חלפו הימים
שבהם למרפאים המידע והידע ,בהם הם פותחים ספר ,עושים את העבודה ,ואז הולכים ועושים מה
שהם רוצים עם גופם שלהם .בפעם הראשונה אני עומד לומר לכם שיכולות הריפוי שלכם יהיו
מחוברות לעבודה שאתם עושים על עצמכם ~ פיזית ורוחנית.
אתם כלי טהור לאיזון אחרים ,וזה "יראה" ברמה התאית על ידי אלה עמם אתם עובדים או שלהם
אתם מייעצים .ואם אתם רוצים להפסיק אופן ריפוי מיד ,אזי אומר לכם שזה קל .כל שעליכם לעשות,
מרפאים ,הוא לצאת מאיזון וכל השאר ייעצר בחריקה .וזה לא היה כך בעבר.
מרפאים ,באנרגיה הישנה ,העקרונות עבדו ללא קשר למה שעשיתם כשהייתם לבד .פעם אחר פעם
אפשר שהחדרתם מחטים או הנחתם קריסטלים במקומות הנכונים ,או בראתם את הצבעים הנכונים
ויישמתם את הדרכים הישנות .אולי הייתם מדמיינים את הסמלים הנכונים ומעניקים מיקוד אנרגטי
נכון .אז אולי היה מתרחש למולכם ריפוי! לא עוד.
לכן הנה העצה :כווננו את עצמכם! האם אתם נוהגים להרוג את התאים שלכם? ואתם חושבים
שאתם יכולים להסתיר זאת מהאנשים עמם אתם עובדים? בימים עברו ,כן .אבל מאז מעבר ונוס ,לא.
זכרו ,התכונות של מעבר ונוס הן איזון הזכר והנקבה .חלק מאיזון זה היה בריאה של יכולות
אינטואיטיביות ברמה התאית עבור האנושות .זה מתחיל לעבוד ,ולכן רבים "מתעוררים" .הגוף
האנושי שוב אינו "לא מודע" למה שסביבו ,או למה שקורה לו .הוא מתחיל להגיב לתדרי התודעה,
ולעתים קרובות אלה אתם .זו העצה הראשונה.
העצה השניה קשורה אף היא לכיוונון .התדר של המציאות שלכם השתנה .אה ,אופני הריפוי שלכם
עובדים עדיין ,אבל הם יתחילו להיכשל ,אלא אם תתחילו לחפש אחר התדר החדש בו הם יופעלו.
אנחנו יודעים שאין זה מידע תלת-ממדי וקשה לתארו .לכן חשבו על כך באופן הבא :תחנת הרדיו
המועדפת עליכם הגבירה את עוצמתה והיא משנה לאיטה את מקומה למקום חדש על גבי החוגה
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)תדר שידור חדש( .אם תשאירו את החוגה במקומה ,על התדר הישן ,בהדרגה השידור יעלם .במהרה
לא תשמע כלל מוזיקה ויהיה עליכם להושיט יד ולסובב את החוגה ולחפש באופן פעיל" .היכן הערוץ
החדש?" אתם עשויים לשאול.
אין זה מסתורין לאן הולך התדר ,אבל אל תניחו לזה להפתיע אתכם לאחר מעשה .אם אתם מודעים
לכך ,אתם תקבלו את המידע באופן אינטואיטיבי ובהדרגה .אבל אתם חייבים להבין את ההנחה .מה
שעבד אתמול אפשר שלא יעבוד מחר ,אלא אם תכווננו את עצמכם וכמו כן תמצאו את התדר החדש
אליו עובר הכל .כעת ,אנו מדברים באופן מטפורי וכללי .הסיבה שאנו עושים זאת היא שבלתי אפשרי
לתקשר כל פרט של התכונות האישיות הרבות של כל אחד מכם .לכן אנו נותנים זאת בהכללה .אבל
מרפאים ,אתם יודעים על מה אני מדבר.
אולי גיליתם הנחה ועבדתם עמה במשך זמן רב? ערכתם מחקר מדעי ~ אולי אפילו הוכחתם אותה
במרחב הריפוי שלכם .כעת היא מתחילה לחמוק מכם .הדברים שוב אינם עובדים כל-כך טוב ,ואתם
עשויים לומר" :ובכן ,זה בגלל שהאוכלוסייה שוב אינה פתוחה כפי שהייתה בעבר .הם דחוסים יותר
עכשיו" .לא ,הם לא! ההפך הוא הנכון .הגיע זמנכם שלכם לבצע שינוי .לאוכלוסייה ניתנו כלים
חדשים והם מתחילים להתעורר ולדעת את ההבדל.
דברים מוזרים
הנה עצה שאולי לא תבינו :מרפאים ,כאשר אתם מבצעים שינוי זה ,חפשו אחר המוזר! יש כמה
הנחות שממתינות שתגלו אותן במסגרת העבודה שלכם ,שאתם חושבים שאתם מכירים היטב,
שעדיין לא גיליתם .חפשו אחר המוזר .אתן לכם דוגמה :המומחה לדיקור יטפל בשניים-עשר
המרידיאנים של הגוף .וישנם רק שניים-עשר ~ זה מדע עתיק יומין שלא השתנה ,כיוון שכך עובד הגוף
אנרגטית .זה התהליך בו הם יתמידו .כעת ,אני עומד לומר לכם כמה מרידיאנים ישנם באמת בזמן
הזה .לשם התחלה ,השנה ,ישנם " !24קריון האם אתה מתכוון לומר שאנו 'מצמיחים' מרידיאנים?
האם זה לא משהו שאו שהוא 'קיים' או שהוא 'לא קיים'? איך יכול מרפא להתחיל בכלל לטפל באדם
אם הכללים הקובעים כיצד הבריאות עובדת משתנים כל הזמן?" אם שאלתם שאלה זו ,אזי אתם
נבונים מאוד! כן ,בן האנוש משתנה .ואם תשאלו "איך" התשובה היא "לשנות את המרפא"!
האם הגוף האנושי מצמיח לפתע מרידיאנים? לא .הם תמיד היו שם .אבל עכשיו באנרגיה שבה אתם
הופכים מאוזנים ומודעים בין-ממדית ,מה שתמיד היה שם ,אבל שהיה בלתי-נראה ,מתחיל כעת
להראות את עצמו בברור רב יותר .התוצאה? ריפוי מוגבר! אבל הוא מחייב מרפאים שמודעים בין-
ממדית .הבין-ממדיות מוזרה לאדם התלת-ממדי! אל תניחו לכמה מהשאלות התלת-ממדיות
האינטלקטואליות שאולי יש לכם לעצור את החיפוש שלכם .למשל ,היכן שאר  12המרידיאנים? אל
תחפשו אותם במקומות פיזיים שעל הגוף .הם מעל לשניים-עשר המקוריים!
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"מה?" אתם עשויים לומר" .איך נוכל לבצע דיקור מדויק ולהחדיר מחטים אל תוך מרחב פתוח?" וכאן
זה נעשה מוזר .מה בנוגע לכוונת המרפא? אתם מחדירים אחת ,אבל מתכוונים שאלה יהיו שתיים!
האם זה עובד? בהחלט .אם אתם מבינים ומכירים בכך שאותו מרידיאן מסוים קיים מעל למרידיאן
הקדום ,אז אתם בנתיב הנכון .המרידיאן שנמצא למעלה הוא מרידיאן בין-ממדי שמתחיל לכוונן את
הגופים בדרכים בין-ממדיות ,אבל שמתייחס לתכלית המרידיאנים הפיזיים גם כן.
אם תוכלו להבין את זה ,אזי אתם מקדימים את המשחק.
זכרו שהדיקור הוא מדע העוסק באנרגיה :הוא עוסק בתנועה של האנרגיה בתוך הגוף .כאשר האנרגיה
של הפלנטה משתנה ומשפיעה על הכל ,האם ציפיתם לכך שהגוף האנושי לא ישתנה גם הוא בדרך
שבה הוא מתמודד עם אנרגיה? רק על ידי כך שהבנתם זאת ,הגברתם את הידע שלכם ואת היכולת
שלכם כמרפאים .וכאשר אתם מחדירים את המחט אל תוך המרידיאן כפי שתמיד עשיתם ,הפכו אותה
לשתי מחטים בהכרתכם .כעת ,אולי אתם מבינים מדוע בריאות הכרתו וגופו של המרפא חשובה?
מרפאים שרק "מבצעים את התהליך" מעולם לא ירחיקו לכת אל מעבר לממד השלישי של כל זה .דרך
אגב ,וכל זה ,לשם מה בעצם? האם זה ריפוי? התשובה היא לא .זה לשם איזון .הדיקור הוא מערכת
של איזון .ריפוי אנרגטי הוא מערכת של איזון .המרפאים אינם מרפאים ,הם מאזנים .התגובה
האנושית האינדיבידואלית לאיזון על ידי מרפא מאזן היא שמרפאה את האדם.
ערבו את תודעת המטופל
נתנו לכם הוראות לפני יותר מעשור ואנו עומדים ליישם הנחה זו אפילו הלילה ,עם המאזינים
שנמצאים כאן .איננו יכולים לברוח מהנחה בסיסית זו ואנו מעודדים את כל המרפאים שכאן לעשות
את מה שאנו עומדים לומר בכל פעם שאתם פוגשים במטופל .אפשרו אינטראקציה עם המטופלים
שלכם בדרך מיוחדת :שאלו אותם אם הם מעניקים רשות לריפוי באותו יום .אל תאפשרו מצב שבו
הם מגיעים אליכם וחושבים שאתם תעשו משהו עבורם ,בשעה שהם פשוט שוכבים על מיטת
הטיפולים ואתם עורכים קסמים ,ואז הם הולכים .לא ~ במקום זה הפכו אותם למשתתפים פעילים
בתהליך.
אפילו לפני שהם נשכבים על מיטת הטיפולים ,הביטו בהם ~ הביטו בעיניהם ושאלו אותם אם הם
מעניקים רשות למבנה התאי שלהם להשתנות .זה קשור לכוונה .אתם עשויים לומר" :האם אתה
מעניק היום לדנ"א שלך רשות להשתנות?" הם צריכים לענות כן או לא .כמובן שהם יגידו "כן" .ככלות
הכל ,קרוב לוודאי שהם שילמו כדי להיות שם .אבל רק הצליל שנשמע באוויר כאשר הגוף שלהם
שומע אותם מעניקים רשות ,מכין את הבמה לריפוי שלהם .אם אתם רוצים להמשיך מעט יותר ,אתם
יכולים לשאול אותם את השאלה השניה" :האם אתה מבין שרק אתה אחראי למה שמתרחש בגופך?"
עכשיו הם צריכים לחשוב קצת" .כן" ,הם עשויים לומר .אז עשו את עבודתכם .זה רציני ,מרפאים.
עליכם להבין שזה חלק מחבילת הריפוי ...באמת חלק מהחבילה .הם צריכים לקחת אחריות ביחד
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אתכם ,וכצוות ,בצעו את עבודתכם .והנה משהו שהזכרנו לאחרונה ,אבל מעולם לא בתקשור :אנו
יודעים סוד בקשר למרפאים ~ סוד שאפילו הם לא יודו בו .אתם מבינים ,כאשר הם לבד ואף אחד
אינו רואה ,והם יכולים לחשוב על כל הדברים שמתרחשים ,רבים מהם חשים אשמים .הם מרגישים
אשמים בגלל האנשים להם לא יכלו לעזור ~ האנשים אותם לא יכלו לרפא .הערך העצמי שלהם נפגע
עקב כך!
מרפאים הם עובדי אור שיש להם ,פשוטו כמשמעו ,מתנה שמאפשרת להם לגעת באנשים פיזית
ואנרגטית ולסייע להם בחייהם .אבל כאשר הם לבד ,הם מרגישים כה קטנים .לעתים קרובות הם
תוהים האם הם מביאים תועלת לפלנטה .אה ,הם יודעים טוב מכך ברמה מסוימת ,אבל בממד
השלישי הם סובלים מערך עצמי שלילי .מרפא ,אם זה אתה ,יש לך בערך טריליון ישויות שרוצות
לחבק אותך בזרועותיהן עכשיו ולומר" :אין לך מושג איך אתה עוזר לפלנטה!"
האם אתם יודעים ,יקירים ,שכאשר האדם קם ממיטת הטיפולים שלכם ,ואדם זה זכה בשיפור של
הביולוגיה שלו ,הדבר משנה למעשה את גאיה? האם ידעתם זאת? האם ידעתם שכל צעד שאתם
צועדים מתוך יושרה ומודעות רוחנית עוזר לגאיה? נניח שאתם נוסעים לחוף ובדרך אומרים תפילה
קטנה .עזרתם לפלנטה! אולם אתם חשים כה רגילים ואתם תוהים האם אתם עושים משהו .בואו
נקדיש רגע כדי לרקוד ולחגוג אתכם! כיוון שהצעיף אינו מאפשר לכם לראות את התוצאות שלכם!
דמיינו שאתם צועדים על אדמה פורייה במשך שנים .בכל מקום שבו אתם הולכים ,אתם זורעים
זרעים .זרעים אלה נזרעים אוטומטית ,כיוון שבכל מקום שבו אתם צועדים ,עצם הנוכחות שלכם
זורעת אותם שם .השנים חולפות ואתם יושבים בבית ותוהים אם עשיתם משהו בכלל עבור הפלנטה.
אתם מתייסרים בגין אפסיותכם לכאורה ,כיוון שמעולם אינכם זוכים לשוב למקום בו צעדתם ולהעיף
מבט .אילו יכולתם לראות ,הייתם רואים יערות וצמחים ענקיים ,שדות פורחים מדהימים ,ועל כולם
רשום שמכם .כך עובדים הדברים כאשר אתם בדואליות.
מידע אזוטרי חדש
כעת ניכנס לאזוטרי .יהיו קוראים ומאזינים שיעזבו את המקום הזה מבלי שיספגו דבר ממה שאנו
עומדים לומר בחלק האחרון הזה ,כיוון שהם אינם מוכנים לו עדיין .בפעם האחרונה שנפגשנו ,דיברנו
באופן טכני על הדנ"א .נתנו אפילו כמה גילויים בקשר למבנה הדנ"א .אמרנו לכם שהמדע שלכם יוכיח
בסופו של דבר את מה שאמרנו ,וזה לא יארך עוד זמן רב .בואו נסקור הנחה גדולה זו:
דמיינו מכונית מרוץ לפניכם ומכונית זו ,מטפורית ,היא הדנ"א שלכם .היא יושבת שם במצב סרק
ואתם בקושי שומעים את המנוע .היא מלאה בשלושה מיליון חלקים וכולם עובדים ללא דופי; זאת
אומרת ,עד שמשהו משתבש .וכאשר משהו משתבש ,המנוע משתעל ומרעיש מעט ,ונכון ,אם לא
יטפלו בו ולא יבינו אותו ,בסופו של דבר המנוע ייעצר.
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לכן דומה שכל מטרת המחקר של הדנ"א היא לגלות כיצד הוא עובד כדי שלא ייעצר .כיצד פועל
המנוע הזה בסרק? כיצד הוא עובד בצורה כה חלקה? זה מה שאתם עושים עכשיו ,חוקרים את זה.
האנציקלופדיה של הדנ"א נמצאת למולכם והגנום האנושי התגלה .אתם יכולים עכשיו לבחון את
החלקים ואת כל המשאבים שסביב החלקים .זו הפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית שתכונה זו
נפרשת למולכם .אולם לאן הלכו כל המאמצים שנעשו לשם כך? הם מתמקדים בגילוי כיצד המנוע
הזה פועל בסרק בצורה טובה כל-כך .זה הכול!
ומה אמרנו שנמצא למולכם? מכונית מרוץ .ומדי פעם בהיסטוריה יתיישב אדם מאחורי ההגה ,ילחץ
על דוושת הגז ,ויעשה סיבוב במהירות עצומה .וכל האנשים האחרים יאמרו" :זה מדהים לגמרי .זה
מאסטר!" היו מאסטרים רבים על הפלנטה הזאת שנכנסו למכונית המרוץ ולחצו על הדוושה .ובעת
שאתם מסתפקים בחקירת מנוע הנמצא בסרק ,מה שאנו אומרים לכם הוא שהדנ"א בנוי למהירות!
הוא בנוי למאסטריות!
זה הזמן שבו אנו מזמינים אתכם להיכנס למכונית וללחוץ על הדוושה עד שתגיע לרצפה .לא מדובר
בדנ"א הפועל במצב סרק ,מדובר במה עוד נמצא שם שהוא בנוי לעשות .האם הבנתם שאפילו לנביא
התרבות שלכם ,ישוע היהודי ,היה אותו דנ"א שיש לכם? אבל הדנ"א שלו היה במוד המאסטר .הוא
ידע מה יש שם והפעיל את זה .כאשר המאסטר היהודי הדגול אליהו ,ועוזרו אלישע שצפה ,החליט
להתעלות ,הטוב ביותר שאלישע יכול היה לעשות ,היה לתאר את התעלות המאסטר שלו כירידה של
מרכבה ~ ה"גלגל שבתוך הגלגל" .למעשה אלישע לא היה מודע או מוכן למה שבאמת התרחש באותו
יום .ואילו יכולתם לראות את זה ,אנו אומרים לכם שמה שהתרחש היה שאליהו החליט להפוך לאור!
זה מה שמאסטרים עושים .כזו היא ההתעלות לעתים קרובות.
ביום הזה אנו אומרים שההתעלות לא השתנתה בהרבה ,פרט לכך שאתם הופכים לאור ואתם
נשארים כאן! האם הייתם רוצים לקחת את מכונית המרוץ הזאת לסיבוב סביב המסלול ~ להיות אדם
מתעלה ~ ולגלות את המאסטריות? זכרו ,סעו לאט בתחילה כדי שלא תתנגשו בקיר ויהיה עליכם
להתחיל מהתחלה ]צחוק[ .אנו מדברים באופן מטפורי ,נכון? אלישע המשיך ועשה עבודה נפלאה .יש
שאומרים שהוא היה דגול אף יותר מהמאסטר שלו .אבל אלישע לא נעלם כאשר הגיע זמנו .הוא נטל
את אדרת המאסטר שלו ,אבל אז הוא הוסיף לה .כאשר אלישע התעלה ,הוא נשאר על כדור הארץ.
ההתעלות שלו לא עסקה כלל בעזיבה או במוות; היא עסקה בהישארות כאן ובריקוד!

האנרגיה של גאיה והביולוגיה שלכם
כעת ,שותפי ,אני עומד לבקש ממך להאט ולדייק ,למרות הרעש ]אתנחתא[ סנן אותו ]תזמורת
התחילה לנגן בחדר הסמוך![ יש אנרגיה בתוך הפלנטה הזאת שאנו מכנים אותה בשם כוח-חיים
פלנטרי .זו אותה אנרגיה שאתם מכנים בשם גאיה .גאיה היא שילוב של ישויות ,אבל תחושתה היא
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של אנרגיה אחת בלבד ,ממש כפי שאתם קוראים לקריון .היא אינה בודדת ואינה ליניארית .אבל גאיה
קשורה אליכם ואתם קשורים לגאיה.
באופן כללי ,מה שקורה על הפלנטה הזאת בהקשר לתודעה משנה ,פשוטו כמשמעו ,את המבנה התאי
של גופכם .אתם מחוברים הרבה מעבר למה שאתם מבינים או מצפים .משהו מעניין מאוד מאוד
עומד להתרחש .הפוטנציאל הוא שכוח החיים של הפלנטה הזאת ,כוח גאיה ,ישתנה בדרך שכזו אשר
תשנה את המחלות עמן הייתה האנושות רגילה להתמודד .ואתם עשויים לומר" :חכה רגע! זו רק
ביולוגיה .אנחנו נדבקים בנגיפים ,אנחנו מפיצים איידס ,או אנחנו חולים בשחפת ...הדברים האלה הם
רק ביולוגיה אנושית .הם לא קשורים כלל לאדמת כדור הארץ".
הרשו לי לומר לכם ,ההצהרה הזאת מייצגת אנרגיה ישנה יותר של גאיה ,שבה הייתם חסומים
מהשתתפות מלאה ברטט של הפלנטה .אתם עומדים לראות תנועה ושינוי ,יקירים ,ואתם תוהים
מדוע אתם כה עייפים? כמה מכם מטהרים למעשה אנרגיה ישנה של גאיה! כוח החיים של הפלנטה
שלכם עומד להשתנות ,ופשוטו כמשמעו לשים קץ לכמה מהמחלות שהיו בלתי נשלטות .הסיבה היא
שאתם בחרתם לשנות את הפלנטה הזאת ,ובכך ,אתם עומדים לשנות את "תודעת הבריאות
הפלנטרית" .התרגלו לזה .יש תודעה של הפלנטה שמאפשרת קיום של סוגים מסוימים של מחלות.
זכור שהביולוגיה שלכם היא חלק מאדמת כדור הארץ .אינכם יכולים להפריד בין השתיים .לכן,
הפלנטה היא שחקן ראשי בקביעת אילו מחלות פוגעות באנושות ,ואתם עומדים לשנות את זה .הזמן
יראה האטה בסוגים מסוימים של נגיפים ,והגיע זמן הניצחון על האיידס.
כלי בלתי יאמן
אמרתי לכם בעבר שהלמוריאנים היו בין-ממדיים .ללמוריאנים הייתה תכונה שאין לכם ~ מודעות של
הממד החמישי .הם הבינו הרבה ממה שאני עומד לומר לכם וזו הסיבה שמקדשי חידוש הנעורים עבדו
טוב כל-כך עבורם .זו גם הסיבה שמצבו של גזע מסוים זה ,שמעולם זכה לאישור או התגלה ,היה כה
טוב .במצב בין-ממדי ,הלמוריאנים ידעו דבר-מה שאני עומד לומר לכם .הם הבינו ויישמו אותו .יש רק
הנחה אחת נוספת לתת לכם ,והיא מאוד אזוטרית.
אנו רוצים שתעריכו את מה שמתרחש בחדר הסמוך .הם רוקדים! ]התזמורת מנגנת ואנשים חוגגים
את מסיבת חג המולד [.לכן חגגו אותם והאזינו לזה ,כיוון שזו העצה האחרונה ,והטובה ביותר.
מעולם לא נגענו בזה בעבר ,אך זה היה לנגד עיניכם במשך זמן רב מאוד .כמה מכם אפילו חקרו את
זה .אני מדבר אל הנקבות הרבות שבחדר זה ושקוראות את הדף .רבות מכן חיות בפחד מפני משהו בו
אתן עומדות ללקות ,בגלל שהגנאלוגיה שלכן אומרת שכך יהיה .זה דבר מאוד תלת-ממדי ~ לאימא
שלכן היה סרטן ולאחותכן היה סרטן והן נפטרו .ואתן חושבות שזה רק שעון דנ"א שמתקתק,
ושבסופו של דבר גם אתן תחלו בסרטן .זה "עובר" במשפחה.
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אתן יכולות לשנות את זה! אתן יכולות לשכתב את הדנ"א והתניע את מכונית המרוץ ולהתחיל להניע
תכונה זו ,ופשוטו כמשמעו ,להסירה .כעת ,זה מידע ישן ואנו נתנו אותו בעבר .מה שאנו רוצים לומר
לכן עכשיו הוא משהו בלתי יאמן לכמה ,והסיבה היא שהוא מחייב תכונות מציאות בין-ממדיות .שוב,
האזן בקפידה ודייק ,שותפי ]התראה נוספת ללי לא למהר רק בגלל שיש מסיבה בחדר הסמוך והפרעה
פוטנציאלית[.
יקירות ~ שבקהל הזה ,ושקוראות את הדף ~ אם אתן עומדות לעבוד על הגנאלוגיה האישית שלכן
ולמנוע ממחלה זו לפקוד אתכן ,אני עומד לומר לכן שהפוטנציאל שוכן בשושלת ,הן בעבר והן בהווה.
אנסה להיות תמציתי אם אוכל בדרך בין-ממדית ,אבל פשוט לא ניתן להסביר זאת בממד השלישי.
כאשר אתן מבטלות פוטנציאל זה בתוך הדנ"א שלכן ,כל השושלת ~ הבנות שלכן ,הבנות שיהיו להן,
והבנות שיהיו להן ,יהיו נקיות מכך אף הן .זה ניקוי של הדנ"א שלכן שפשוטו כמשמעו ישנה את כולן,
ואין זה משנה כמה תרחיקו אל העתיד .זו הבנייה מחדש מוחלטת של הדנ"א שלכן בהקשר זה ובנוגע
למחלה פוטנציאלית זו ~ שמשנה למעשה את ההיסטוריה המשפחתית שלכן ,ואת הקבוצה הקרמתית
שלכן מעתה ואילך.
אז מתחילות השאלות" :חכה רגע ,קריון .אמרת לנו פעמים רבות שאיננו יכולים לרפא אחרים .הם
חייבים לעשות זאת בעצמם בעת שאנו עוזרים לאזן אותם .לכן איך נוכל לשנות את הדנ"א של בת
קיימת? אני מבינה שאם אשנה את הדנ"א שלי ,שבנותיי שלא נולדו עדיין ירשו תכונה זו ויהיו נקיות,
אבל איך זה עובד עם בת חיה?" הרשו לנו לומר שאצל נקבה שכבר נולדה ,הנטייה של הגנום ללקות
בבעיה עשויה להישאר ,אבל הוודאות שזה עומד להתרחש תעלם .הדבר יהיה נתון לבחירתה של
הנקבה .חשבו על כך בדרך זו :הפעולה שלכן תזרע זרע בדנ"א שלה .זה זרע שיצמח אם יושקה ,אבל
זה זרע אלוהי שיכול ,ברשותה ועם הבנתה ,לשנות אותה ,את ילדיה וכן הלאה.
"קריון ,למעשה זה משנה את העבר! היא כבר נולדה ,ויש לה את הפוטנציאל" .כן ,יקירות .בדיוק .אתן
מבינות כיצד זה עשוי לבלבל? אבל במציאות שנמצאת מעבר לקיום שלכן בממד חד-ספרתי ,הזמן
אינו נמצא בתנועה ליניארית קדימה ,ודברים אלה אינם רק אפשריים ,אלא אמיתיים מאוד.
הלמוריאנים ידעו זאת היטב .האם חשבתן שהשבת הנעורים שנעשתה במקדשים בלמוריה היה רק
עבור פרטים? לא .היא הייתה עבור משפחות ,שיוצגו על ידי הפרט! חשבו על זה.
כעת ,יקירים ,זה עבור הגברים .אם אתם שייכים לשושלת בה עוברים בתורשה סוגים מסוימים של
סרטן ואביכם לקה במחלה ואחיכם לקה במחלה ,אתם צריכים לשמוע את זה :כאשר אתם עובדים על
הדנ"א שלכם ,כאשר אתם מצליחים לטהר ולנקות אותו ומשתחררים מהמחלה ,הבנים של הבנים של
הבנים שלכם לא ילקו בה אף הם! וזה ,בני אנוש יקרים ,הוא חלק מהאנרגיה החדשה של גאיה שהולך
ומתפתח .לא היינו אומרים דברים אלה אילו לא היו נכונים .זה צריך לגרום לכם לרקוד!
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אנו עומדים לעשות משהו שלא עשינו מעולם לפני סיום .אנו עומדים להכריז על פגישה זו כעל
פגישת ריפוי .אחת מהעצות שנתנו למרפאים הייתה זו :ערבו את האדם שרוצה להירפא ,באופן
מילולי .ומשום כך אני עומד לשאול את כולכם את השאלה ,קוראים ומאזינים :האם יש כאן מישהו
שמעניק רשות לריפוי שלו? ]הקהל עונה בקול רם :כן![ אפשרו לאלה האחראים להגברת תהליך
הריפוי ,אלה שבאו לכאן בשביל אותו אדם ,להניח עליכם את האנרגיה שלהם .אפשרו לעצמכם
להרגיש במשקלם ,להרגיש בהם כאן ,כיוון שאתם נתתם את התשובה לה ציפינו .זה שיתוף פעולה
ושותפות חדשה עם האנרגיה החדשה של גאיה ,שכמה מכם מתחילים להרגיש.
הרשות ניתנה ,והמציאות מובנת .אה ,יש עוד הרבה ,אבל התפיסות מסובכות ,ולכן נמתין .ברצוננו
לומר רק זאת :עוד יימסר לכם בהמשך .האם אמרתם כן? ]מתייחס לשאלה שנשאלה לפני רגע[ אם
אמרתם "כן" ,משמעות הדבר היא שכמה מכם לא ישנו טוב הלילה .חשבו על האתגר של הפיכת חדר
השינה שלכם לאולם ריקודים! יהיו הרבה ריקודים ,נכון? ]הקהל בחדר הסמוך הופך רועש יותר ויותר
בשעה שהוא רוקד לצלילי התזמורת שהופכת אף היא רועשת יותר ויותר [.אפשר שזו הפעם הראשונה
שבה נתתם אי פעם רשות שכזו .אולי זו הפעם הראשונה שאמרתם זאת בקול רם? אם כך הוא ,אין
זה מאוחר מדי לומר זאת שוב ,אם תרצו .ברגע זה ,בשעה שאתם קוראים את הדפים הללו.
וזה המסר להיום .הגיע הזמן שתיקחו את עוצמתכם ...את עוצמת כדור הארץ החדש .הגיע הזמן
לרקוד.
וכך הוא.
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קריון עונה על שאלות
רבעון רביעי ~ 2004
חלק ראשון
) (1שאלה :קריון היקר ,קראתי את כל התקשורים שאומרים שבני האדם הם היחידים ביקום שהם
נצחיים ,ששייכים למשפחה .עבורי הרעיון של מוות ללא החיים-שלאחר-המוות נראה נורא לגמרי,
וכואב ממש לחשוב שכל החיים האינטליגנטיים האחרים ביקום )אי.טי .למיניהם( אינם יכולים
להתקיים לאחר המוות .איך הם מתייחסים למוות?
תשובה :יקר ,הקריון מעולם לא אמר שלחיים אחרים אין חיים שלאחר המוות .אתה מחזיק בתפיסה
מוטעית שיש רק בן אנוש אחד ,נשמה אחת ,חיים-שלאחר-המוות "אחד" ,ותודעה אחת של מי
ש"אתה" .הכל בגלל שאתה חד-ממדי .חשיבה זו אינה נכונה כאשר אתה לוקח בחשבון את תכונות
הקיום הרב-ממדי ,שיש לך למעשה ,אך שאינך יכול לראות.
כל החיים לוקחים חלק בשלם במידה מסוימת ומוכלים במעגל ההווה .משמעות הדבר היא פשוט שכל
החיים תורמים למעגל האלוהי והם נצחיים .במקרה שלך ,ההוויה המלאכית שלך כה מזוהה עם
"הבית" שאינך יכול לתפוס הוויה שאינה דומה לך! לאחרים אין "עצמי גבוה" ,אבל הם במידה רבה
מאוד חלק מהמחזור החיים .לכן ,הדעה הקדומה שלך נכונה והולמת :לצפות לחזרה כאשר אתה עובר,
ולצפות למחזור חיים שהאינטואיציה שלך מעניקה לו תוקף .בני האדם יודעים אינטואיטיבית שיש
משהו נוסף לאחר מה שנראה כמוות ~ הם כולם יודעים .לכן רוב הדתות על הפלנטה טוענות שכך
הוא ~ זה ניסיון לאחד זאת במערכת הגיונית.
ההבדל ביניכם לבין חיים אחרים הוא מדהים .אתם קרובים ביותר לצעיף מכל צורת חיים אחרת ,ויש
לכם מאסטריות בתוך הדנ"א שלכם .הלמידה כיצד להשתמש בה היא המבחן .גם לכלב שלך יש מחזור
חיים ,והוא יחזור גם כן ,כדי לעשות משהו עבור הפלנטה .ההבדל הוא שהכלב שלך מעולם לא יעצור
כדי להרהר בכך .אתה כן.
) (2שאלה :קריון היקר ,בתקשור האחרון שפורסם ,סיימת בכך שביקשת מכל עובדי האור לשלוח אור
לאזורים שונים בעולם ,ובכלל זה למקום שבו אני גרה :פורטוגל .הייתי המומה ואסירת תודה.
בשמונה השנים האחרונות ,קבוצה מאתנו עוקבת אחר העבודה של לי קרול והצוות של קריון ואני
מודה לך מקרב לב .כמה מאתנו הצליחו לנסוע לספרד ,וזו הייתה חוויה ממשית .הבנו שהמסר כוון אז
למשפחה הספרדית שלנו )הפיצוץ שאירע בחודש מארס( ,אף-על-פי ~ ואני אומרת את זה במידה
מסוימת של אנוכיות ~ חיכיתי לעצה קטנה בנוגע למדינה שלי ,שהיא ,כך אני מרגישה ,מסתחררת
מטה .בראשינו אנו רוצים להגר ,לעזוב ולחיות במקום אחר שבו יש אור ,אבל הלב שלנו אומר לנו
להישאר .קריון ,מה אנו אמורים לעשות? אנו זקוקים ,או אולי אני זקוקה ,לעצה .תודה לך! ליסבון,
פורטוגל.
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) (3שאלה :קריון היקר ,במסר האחרון שלך "אתגר הליניאריות" ,אמרת" :מגדלורים ,המטרה היא
שלום על פני האדמה .ידרשו הרבה מאסטרים שחיים זמן רב בבריאוּת כדי לברוא אותו .הם חייבים
להקרין את אורם למקומות כגון אפריקה ,סודן ,עיראק ,פלשתינה ,ישראל ,ארגנטינה ,פורטוגל,
רוסיה".
בהיותי פורטוגלי ,אני רוצה לשאול אותך מדוע הזכרת את פורטוגל .אני לא מתכוון לומר שאיננו
זקוקים לאור ~ כמובן שכן .כולם זקוקים לו .פשוט בהשוואה למדינות אחרות שהזכרת ,דומה שהמצב
שלנו קצת יותר טוב כרגע ,משום שאין לנו מלחמות וסבל רבים כל-כך .או האם אני טועה? האם
משהו יקרה כאן בעתיד הקרוב?
תשובה :נכון ,המסר שניתן בספרד היה מיועד לספרד ,כפי שקורה לעתים קרובות כאשר אנו מבקרים
בארצות של תרבויות אחרות שעל הפלנטה .עדיין לא ביקרנו בפורטוגל עם השותף שלי .לפורטוגל
מודעות רדומה רבה .כל מה שאתם מרגישים בקשר למדינה שלכם כרגע חייב לתסכל .הממשלה שלכם
מתנדנדת ואתם לא יכולים להחליט מי שולט .דומה שהמורשת האירופאית הדגולה והעשירה שיש
לכם היא חלק מתקופה אחרת .אתם כמהים ליציבות ולשפע.
מה שקורה בארצכם אינו שונה בהרבה ממה שחווה חלק מהמשפחה הדרום-אמריקאית .ארגנטינה
נמצאת במצב דומה ,ויש גם ארצות אחרות .דומה שמנהיגי ממשלה רבים בעולם מתעלמים מהיגיון
ישר ,משליכים את ההיסטוריה וממשיכים לנקוט במהלכי פעולה שלא ניסו אותם בעבר .נשמע מוכר?
זה שכיח אצל כולם ,ואמריקה הצפונית העשירה אינה יוצאת מן הכלל.
אינכם לבד! זה חלק מ"החורף של הרוחניות" שהזכרנו .אין תכנית שלום על כדור הארץ שנלקחת
ברצינות ,אף-על-פי שכמעט כל המעצמות העולמיות יודעות בדיוק מהן הבעיות .יש חזרה להפנמה
במקום לראות את התמונה ,והגיבורים אחריהם אתם מחפשים בארצכם אינם קיימים) .שמתם לב
לכך?( הכל חלק מהמנוחה שקודמת לתחילת ההתעוררות.
בשנת  2008יתחיל מחזור שיהווה את תחילת השינוי .הרבה ממנו יהיה שלו ומבורך בזמן של דרמה
ותוהו ובהו .הן לפורטוגל והן לספרד חלק חשוב למלא בכל זה .בגלל השינויים האחרונים במבנה
הממשלה בספרד )מדבר על המהפכה של  39-1936והיציבות הנוכחית( ,הם מוכנים יותר לנוע קדימה.
אבל פורטוגל היא הבאה בתור ,ואינה זקוקה למלחמת אזרחים או לחמישים שנים כדי להגשים זאת.
האנרגיה החדשה תניע זאת קדימה.
אל תנטשו את האזור שלכם עדיין .אפשרו לאור לעשות את עבודתו ואז ראו אם אתם יכולים להרגיש
שהוא עובד .יש הבטחה רבה כל-כך עבור הארץ שלכם! האנשים מוכנים ~ יותר בכל יום ~ להפיח
חיים בארץ יפהפייה זו .גאיה זקוקה לשיתוף הפעולה שלכם ולעזרתכם כדי להחזיר לאזור שלכם
יציבות מלאה בהבטחה ,לא אכזבה .זה יכול להתרחש ,מגדלורים ,אם תישארו ותאירו את אורכם.
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זכרו ,האור שלכם עוזר לאחרים ,אפילו למנהיגים שלכם ,לראות טוב יותר לאן הם הולכים .זה מה
שאנו מלמדים את כל עובדי האור על כדור הארץ ...אפילו את המשפחה שלכם בישראל ובפלשתינה,
שם נמצאות הבעיות המרכזיות הבלתי-פתורות .חשבו כיצד הם מרגישים בכל יום על העתיד שלהם.
אינכם לבד.
) (4שאלה :קריון היקר ,כאשר אנו מתגלגלים מחדש איננו זוכרים את תקופות החיים הקודמות שלנו
עד לאחר הגלגול האחרון ~ או לכל הפחות כך אני חושב .במילים אחרות ,האדם אינו מודע לגלגולים
הקודמים שלו בשעה שהוא או היא חיים את החיים האלה .אבל לפעמים יש לי תחושה שהרגע
התעוררתי מתרדמת ושאני סובל ממחלת השכחה ~ דומה שיש לי ידע על החיים שלפני התרדמת
בתת-מודע שלי ,שאליו אני מודע במידת מה ,אבל לא באופן מלא .זה די מבלבל אותי .במילים אחרות,
אני מרגיש כאילו יש לי את הידע שאני צריך בחיים האלה ,אבל שיש מחסום שחוסם את הידע הזה
מפני .אני מאמין שאלה הם החיים האחרונים שלי מכיוון שאני מודע לכך ,אבל אין לי את הידע .אני
לא יודע איך להסביר את זה .אני מבולבל ,עזור לי להבין בבקשה .כל תובנה בנושא תעזור במידה
רבה.
תשובה :אין כל בעיה ,אתה נמצא בחברת מיליונים אחרים שחווים משהו שאתה מסביר היטב! לכן,
ההבנה שלך נכונה .חשוב על זה :שחקן עומד על הבמה ואור חזק מאוד מאיר אותו .הוא חייב להאמין
שיש קהל באולם ,אבל הוא אינו יכול לראותו ,כיוון שהאור שמאפשר לאחרים לראותו ,מעוור אותו
לכל שנמצא מחוץ לבמה .לפעמים הוא שומע את הקהל נאנק או מוחא כפיים או צוחק .אבל זה לא
אמיתי עבורו משום שהוא מרגיש בודד מאוד באור הבהיר .אחר-כך ,לאחר שההצגה נגמרת ,נאמר לו
שהיה קהל רב ,וכמה נפלאה הייתה ההצגה ,אבל בזמן ההצגה הוא חש בודד.
הדואליות שלכם מעצבת את המציאות באופן זה .כך צריך להיות .אם כל אחד מכם יכול היה להציץ
בגלגולים הקודמים שלו ,לאשר אותם בקלות ולדעת שהם היו אמיתיים ,אזי היכן יהיה המבחן?
ה"תרדמת" ,כפי שאתה קורה לה ,הולמת ונמצאת בדיוק היכן שהיא צריכה להיות .התלמיד יושב ליד
השולחן .התשובה לכל שאלה למבחן שמולו נמצאת למעשה במוחו ,והוא יודע אותה משום שהוא
זוכר שלמד אותה ...איפה-שהוא ,איך-שהוא .אבל הוא לא יכול לזכור את בית-הספר! הוא מניח את
העפרון על הנייר כדי להתחיל לענות על השאלות ,הוא משתוקק לפתק ממנו יוכל להעתיק" .היכן
למדתי את זה? למה כל-כך קשה לזכור? למה אני מרגיש שאני יודע את התשובות? האם יש כאן יותר
מאשר התפיסה שלי את מי שאני באמת?"
בעת שהוא מהרהר בדברים הללו ,העפרון שלו מתחיל לענות על כל השאלות ~ במדויק ומתוך תובנה
וחכמה גדולות .הוא מחייך .עכשיו הוא מבין .הוא לא חייב לדעת את פרטי בית-הספר כדי לענות על
המבחן .כל שעליו לעשות הוא לאפשר לעצמו להיות הבוגר שהוא.
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שאלות בפיזיקה ~ שאלות  5עד 10
) (5שאלה :קריון היקר ,לפני שנים רבות המצאתי מערכת ניתוח-ממדית שהייתה רבת-ערך עבורי
בלימודי הפיזיקה .במערכת הזאת ,כמעט כל הכמויות שבפיזיקה מאורגנות בטבלה בעלת שני
פרמטרים ,שאחד מהם הוא ממד .למערכת הזאת יש שבעה ממדים חיוביים ,שבעה ממדים שליליים
)מנוגדים( ,וממד האפס .לדוגמה :אינדוקציה היא כמות -7ממדית ,מהירות היא כמות אפס-ממדית,
קיבוליות מינוס חמש ,מאסה ואנרגיה גם יחד הן תלת-ממדיות ,פעולה-4 ,ממדית וכן הלאה.
בנוסף לערך האישי עבורי בתהליך הלמידה שלי ,האם יש למערכת הזאת רלוונטיות או ערך כלשהם
למערכת הניתוח הממדית " 11פלוס אפס" עליה אתה מדבר? אם כן ,האם יש לך הצעות כלשהן?
שנית ,המצב הנוכחי של יסודות המתמטיקה מלא עדיין בסתירות .האם הסיבה היא שהמתמטיקה
מבוססת עדיין על מערכת דו-ממדית או תלת-ממדית בלבד? מכיוון שהפיזיקה מבוססת כרגע פחות או
יותר על המתמטיקה ,האם יכול להיות שזה "הפוך" בדרך כלשהי? זאת אומרת שהפיזיקה
)והמטפיזיקה( הן תפיסות מהותיות יותר ואילו המתמטיקה היא למעשה "שפה של תפיסה מדויקת"
שלהן וצריכה ללכת בעקבותיהן ,במקום להוביל ,את החקירה שלהן? שלישית ,האם תהיה מוכן
להוסיף מידע כלשהו לתפיסה של "השיעור התזונתי של האטומים" כמו בהבדל שבין האטומים
שמרכיבים את הגופים המלאכיים ,בניגוד לאטומים של הגוף המנטלי האנושי או האטומים של הגוף
הפיזי האנושי?
תשובה :התפיסות שלך נכונות יותר מאשר שגויות ,אבל עדיין אינן מדויקות לגמרי בכל הקשור לפאזל
שלמולך .אתה פשוט לא יכול ליישם הגיון כמותי -4ממדי לפאזל רב-ממדי .האנושות אינה מבינה עדיין
חשיבה והגיון בין-ממדיים .בנוסף לכך ,יש לך עדיין מוח -4ממדי והדבר מונע את חיבורם של כמה
מחלקי הפאזל .דמיין זאת :יש לך פאזל מולך ,אבל בדרך כלשהי קצות החלקים מוסתרים מפניך .אתה
רואה אותם במטושטש .אתה רואה בברור את הגרפיקה שעל כל חלק ,אבל אינך רואה כיצד הם
"מתחברים" יחד בפאזל .המוח שלך אומר לך שאולי הם מתחברים זה אל זה ,אבל כיצד?
בנוסף לכך ,מה אם לכל חלק יש גרפיקה בחלקו האחורי שאותה עליך לנחש )אינך יכול לראותה( ,אבל
שמתאימה לחלק אחר על פניו של הפאזל? אפילו אם יכולת בדרך כלשהי לראות את חלקו האחורי,
איך תוכל לקחת חלק אחד מהפאזל ואז להניח אותו בשני מקומות? אין לך תפיסה בין-ממדית ~ אין
לך מודל ,או ראייה כוללת .אתן לך רמז :הפוך את השולחן שעל גביו מונח הפאזל לשקוף .אז הצב
מראה מתחת לשולחן .המראה היא המספר השלם המתמטי הבין-ממדי ,האפס .המראה מאפשרת לך
"לראות" את הפוטנציאלים הן של מה שנמצא בצדם האחורי של החלקים וכמו כן כיצד הם יכולים
להתאים לפאזל שאין לו צד קדמי או אחורי.
האם תוכל לדמיין מציאות ללא כל סוג של זמן? לא .האם אתה יכול לחשוב על מודל פיזיקלי
שמאפשר לחומר לזרום דרך עצמו? לא .האם אתה יכול לדמיין מציאות שבה הכל מחובר על ידי דבר-
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מה קבוע ,שמאפשר לך להיות חלק מהכול? לא .המתמטיקה אינה מציאות משמעותית .היא תבנית
שמתאימה למציאות ספציפית ,ומסייעת לבחון את הדרך שבה מציאות זו פועלת .היא יפהפייה
ולוגית ,אבל אינה ניצבת לבדה ככוח-חיים .היא רק מסבירה מה מתרחש .וכן ,היא יכולה להסביר את
האלוהות וישויות בין-ממדיות ואת הדרך שבה אלוהים משתמש בפיזיקה כדי לברוא יקומים.
החומר שמרכיב ישויות מלאכיות אינה שונה בהרבה מהחומר שלכם .אינכם יכולים לברוא עקרון
פיזיקלי שמפריד מלאך מכם .אולי הגיע הזמן לקלוט את המסר :אין הבדל ביניכם לבין הישויות
המלאכיות של היקום! הדבר שמפריד אתכם מהן אינו המבנה האטומי שלכם ,אלא העובדה שאתם
פועלים בעולם -4ממדי ,שבו יותר ממחצית מהמציאות הממדית הממשית שלכם נסתרת מעיניכם.
אינכם מבינים שבידכם השליטה בכוחות הטבע .אינכם מבינים או מאמינים שאתם יכולים לנוע ללא
גופכם ולהיות באופן מיידי בכל מקום ביקום .אינכם מאמינים שאתם הבוס של התאים שלכם .אתם
כה מוגבלים בהבנה שלכם את הדברים הללו ,שאתם מרגישים משועבדים על ידי כוחות הטבע
והגופים בהם אתם קיימים ~ מקווים תמיד שהם יתייחסו אליכם יפה.
דמיינו את האמן הדגול ביותר בעולם ,על פלנטה אחרת ובחברה אחרת .הוא גדל ביודעו שהוא יכול
לרשום ולצייר ,אולם אין מודל לכך בשום מקום שבו הוא מחפש .אף אחד לא מצייר או רושם על
פלנטה חדשה זו .למעשה ,גם אין כלל חומרי ציור ,ולחרדתו הוא מבחין לבסוף שלרוב הישויות אין
אפילו ידיים ואצבעות! אבל לו יש .כל חייו הוא יודע שהוא יכול לצייר יצירות אמנות נפלאות ~
מדהימות בהיקף עושרן ויופיין .אבל הסובבים אותו חושבים שהוא משוגע ,והם הוציא אל מחוץ
לחוק חשיבה שכזו אצל ישות בת תמותה ,והם פיתחו דתות שטוענות ש"רק אלוהים יכול לצייר",
וש"רק לאלוהים יש ידיים ואצבעות" .אתם מבינים? בתוך תוככם ,אתם יודעים טוב יותר .אבל בחוץ
עדיין עליכם למצוא את הצבעים ,או את המשטח שעל גביו תוכלו לצייר ,או במקרים מסוימים אתם
אפילו מטילים ספק שיש לכם ידיים! זה ההבדל ביניכם לבין המלאכים .האלוהות שלכם היא
אינטואיטיבית ולא-מוגבלת ,אבל המציאות שלכם חיה במקום אחר ~ מקום שבו נאמר לכם שאינכם
יכולים להיות מאסטרים ,עם דתות שמשאירות אתכם על ברכיכם.
) (6שאלה :קריון היקר ,תוכל לספק מידע חדש על כוח הכבידה שקשור פחות לחומר ויותר לזמן? מה
בנוגע לכוח הכבידה של ניוטון שקשור לחומר? הסליל הכפול עשוי משני צדדים ברורים של סולם.
איזה סוג של קשר יכול להיראות עם גל אלקטרומגנטי? חייבים לכוונן את תיאוריית המיתרים כך
שתכלול מערכת מתמטית המבוססת על  ,12שהיא מתמטיקה בין-ממדית .אני לא מבין איך להגיע
למערכת המבוססת על  .12יש לי גישה שלא זקוקה למערכת המבוססת על  12או שאיני מבין עדיין
)ממעגל בין-ממדי(?
אני גם תוהה אם תוכל לחלוק הבנה עמוקה יותר של המספר השלם שאתה מכנה בשם אפס .האם יש
מספר שלם בין-ממדי נוסף )השלוש שדיברת עליו שקשור לבסיס 10-לקראת מערכת המבוססת על
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 ?(12מה בנוגע לסודות של איינשטיין שהובאו אליך בשנות הארבעים? האם תוכל לדבר על כך ללא
הנוסחאות? האינטואיציה שלי )או התקשור שלי( אומרים שלי לחפש אחר קשר בין ברגמן ואיינשטיין.
) (7שאלה :קריון היקר ,תהיתי בנוגע לחדשות שהממד של כל הדברים מסתכם ב .36-אני סקרן לדעת
אם ניתן לקבץ אותם לשלושה סוגים 12 ,אנרגיות מתרחבות 12 ,אנרגיות דחוסות ,ו 12-אנרגיות
ניטרליות שקושרות את יתר ה .24-חשבתי שכוח הכבידה הוא "אנרגיה דחוסה" ,דבר שהופך אותו
שונה מאלקטרומגנטיות )אנרגיה מתרחבת( ,והאנרגיה הגרעינית החזקה שעשויה להיות קשורה
לאנרגיות ניטרליות ,האנרגיה הגרעינית החלשה תהיה אנרגיה מתרחבת .אני מבין שתיאוריות
המיתרים ה-12-ממדיות כוללות את כל הכוחות הידועים ,לבד מאנרגיות החיים.
תשובה :יקירים ,אתם אכן מבקשים את כל התשובות בפורום שמאפשר רק כמה .בנוסף לכך ,לא
אגלה את שיש ללמוד לאט ,אבל הרמזים נמצאים בכל מקום סביבכם .אני לא רוצה להתחמק מאף
שאלה ,אבל ההנחות המוקדמות שלכם נמצאות עדיין בתוך קופסה ,שאתם חייבים לחשוב מחוצה לה.
פיזיקה על פי ניוטון מסבירה היטב את הדרך שבה הדברים מתקשרים מתמטית בממד השלישי,
הפיסיקה על פי איינשטיין מסבירה היטב את הדרך שבה הדברים פועלים ,תוך הסתמכות על הפיזיקה
על פי ניוטון ,אבל מביאה ממד אחר )זמן( ,מרחיבה את ההסבר לממד הרביעי .הפיזיקה של תיאוריית
המיתרים מתחילה להביא זאת לממד האחד-עשר ...וזה מסובך ודבר שאינו מובן לגמרי אפילו על ידי
המוחות האנושיים הטובים ביותר.
מה אם הממדיות אינה כמותית? המונח שלכם "פיזיקה קוונטית" הוא כשלעצמו מונח שאינו הולם.
המציאות שלכם והתשובות שאתם מחפשים בלוגיקה שלכם מכמתות הכול .יש תשובות בממד
השלישי לכל דבר ~ כמה דברים ,כמה זמן .מה אם )האם אתם מוכנים?( לא היו תשובות כמותיות
לכלום? אתם אומרים ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע .התשובה האמיתית היא" :זה תלוי" .אתם
עשויים לומר שזו מתמטיקה מטופשת ,כיוון שלשום דבר אף פעם לא תהיה תשובה! אבל כן תהיה.
היא תהיה תלויה בפוטנציאלים של האפס ,ויהיו אלה אשר יהיו ,הם יבראו תשובה אמיתית ,לא רק
תשובה לאותו רגע .זה הסוד של המתמטיקה המבוססת על  .12היא בין-ממדית.
איך תוכלו לתכנן קדימה בעזרת מערכת מתמטית כזו ,אתם עשויים לשאול .התשובה היא זו :ללא
זמן ,אין משמעות ל"לתכנן קדימה!" ]חיוך[ אבל חשבו על שימוש בסוגים רבים של מתמטיקה עבור
סוגים רבים של מציאות .יש מתמטיקה אשר תתאים לכם במציאות שלכם ,ואתם משתמשים בה
היטב כדי לתכנן קדימה )למשל בעת שיגור חלליות לירחים ולפלנטות מרוחקים( .ויש את הדרך שבה
היקום פועל ,שהיא בין-ממדית באמת ,שאתם מתחילים זה עתה לגלות .ויש את הדרך שבה האלוהות
פועלת ,שהיא מרחיקה לכת אפילו אל מעבר למחשבה על הממדים ~ ואל ממלכה אשר תהיה נסתרת
לעד מתהליך המחשבה האנושי .אבל זכרו ,ברמה התאית ,אתם יודעים את כל התשובות.
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פעם נוספת )מתייחס לתשובה הקודמת( ,אינכם צריכים להכיר את האסכולה כדי להביא את הידע
שיש לכם באופן אינטואיטיבי בתוך התאים שלכם.
) (8שאלה :קריון היקר ,כוח הכבידה והמגנטיות הם כוחות בין-ממדיים ,אבל הבעיה שלנו היא זו :מה
ההבדל בין כוח הכבידה והמגנטיות? זה יכול לתת לנו כיוון לקראת האיחוד.
) (9שאלה :קריון היקר ,מה ההבדלים בין המרחב והזמן? דיברת על הזמן והמרחב ה-4-ממדים שלנו
ואמרת שחזון בין-ממדי מחייב  12ממדים .המדע שלנו מגלה  11ממדים של זמן ומרחב והרמז שלך
קשור לאפס עבור הממד ה .12-אז מה הקשר בין האפס והזמן והמרחב?
תשובה :כוח הכבידה והמגנטיות הם חלקים עצמאיים של מערכת שהיא אכן מאוחדת .שניהם
עובדים יחד עם הזמן ה-4-ממדי והמרחק ה-4-ממדי שלכם בנוסחה שאנו קראנו לה ~ העתקה שלבית.
אתם שואלים על ההבדלים שבין שניים מבין העקרונות העיקריים של היקום ,ואנו אומרים לכם "זה
תלוי") .תשובה שלא רציתם לשמוע(.
מה ההבדל בין תפיסת השלוש ותפיסת הארבע? זה כמותי ,נכון? אז מה ההבדל בין אפס לאפס ,כאשר
שניהם שווים לפוטנציאל של משהו שאינו נראה ב"עכשיו"? התשובה? "זה תלוי" .כאשר אתם
מוציאים את הזמן כקבוע ורואים בו משתנה ,אז הכל "תלוי" .אינכם אוהבים מציאות שאינה קבועה,
נכון? אבל זו האמת .חשבו על כך בדרך זו :הדברים הקבועים היחידים הם הנוסחאות עצמן .לכן ,זה
ההפך מההגיון הקיים שלכם .אין מוחלטים שניתן לחבר אל הנוסחאות .במקום זה יש נוסחאות שהן
מוחלטות ,שממתינות ליצור את הערכים.
הנה תשובה -4ממדית שלא תאהבו :הן המגנטיות והן כוח הכבידה הם כוחות שמגיבים למשהו אחר
במערכת אוניברסלית בין-ממדית ,שמכמת אותם עבורכם במסגרת המציאות שבה אתם חיים .לכן
אתם יכולים למדוד אותם ,להשתמש בהם ולהסתמך עליהם כעל דבר קבוע .הסיבה היא שה"כללים"
יציבים במסגרת הפאזל של כדור הארץ ה-4-ממדי שלכם .אבל אינכם יכולים לראות מה מושך בחוטים
שגורם לזה לעבוד ושמגדיר את הדבר שבורא יציבות זו.
עכשיו ,תנו מבט קרוב במגנטיות ובכבידה האמיתיות שבמרכז כל גלקסיה )כפי שאמרנו לכם לפני
שנים( .החור השחור יגדיר זאת באמת עבורכם ,וזה לא תואם כלל לתפיסות שלכם בממד הרביעי,
אפילו בממד ה .12-הכוח הבין-ממדי של החור השחור מרחיק לכת במידה רבה מעבר למה שאתם
חושבים שהוא המרחק שעליו להשפיע על חומר -4ממדי .יש לו אפילו השפעה על הכבידה והמגנטיות
של הפלנטה הזאת .יש חורים שחורים רבים בכל מקום ,ממיקרוסקופיים ועד עצומים .החור השחור
שנמצא באמצע הגלקסיה הספציפית שלכם מסייע לקבוע את מסגרת הזמן שלכם ,ואפילו את
התפיסה שלכם עד כמה רחוקים הדברים אלה מאלה .אם הוא ישתנה ,גם אתם תשתנו.
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דוגמה :אתם מודדים את המרחק לאובייקטים אחרים ביקום על ידי שנות-אור .אולם ,אם מהירות
האור לא הייתה קבועה )והיא אינה קבועה( ,והיא תשתנה ותהפוך מהירה הרבה יותר ,האם המרחק
ישתנה אפוא ,או האם תאמרו פשוט שהמרחק הוא "פחות שנות-אור" עכשיו? התשובה היא שהמרחק
ישתנה אף הוא .למה? משום שהכל קשור לאירוע העיקרי שבמרכז הגלקסיה שלכם .עליכם להעריך
מחדש את הרעיון של מה מתקשר למה .מה אם ,באורח פלא ,יכולתם לשנות את מהירות האור עד
אינסוף ,או לאפס ...פשוט העמידו פנים .אז מה יהיה המרחק לכוכב המרוחק ביותר? התשובה? אפס
שנות-אור .זו הדלת הבאה .זו המציאות האמיתית של הבין-ממדיות .כמו כן ,זכרו מה אמרנו לכם לפני
שנים :יש אפקט של משיכה-דחיפה במרכז כל גלקסיה ,כפי שתבינו בסופו של דבר .הרבה יותר
מתרחש מבחינה בין-ממדית במרכז כל גלקסיה מכפי שכל אסטרונום או פיזיקאי החלו לדמיין
בדמיונות הפרועים ביותר שלהם.
) (10שאלה :מה ההבדל עליו דיברת בין המהירות וקצב הרטט )לדוגמה של אלקטרון(? מצד אחד,
התיאוריה של איינשטיין אמרה שבמהירות האור ,הזמן הופך למשתנה ,אבל מצד שני ,פעמים רבות
אמרת לנו שכדי לשנות את מסגרת הזמן אנחנו חייבים לרטוט במהירות גבוהה יותר .לכן בקשר
לשאלה הקודמת ,מה הטעם ,משום שאחד מדבר על מהירות והאחר מדבר על קצב של רטט?
תשובה :אדם יקר ,מדוע שתפריד בין השניים? דמיין שאתה אלקטרון .לפתע אתה צריך לרטוט.
ההגדרה של רטט היא "תנודה" .תנודה מחייבת שמשהו )במקרה זה ,האלקטרון( ינוע הלוך חזור
במהירות .לפתע אתה )כאלקטרון( מתבקש לרוץ לנקודה א' ,ואז לרוץ חזרה לנקודה ב' ,אז לרוץ שוב
לא' וכן הלאה ,כדי לנוע ולברוא רטט גבוה יותר .בנוסף לכך ,בן האדם )שאותו אתה מייצג( מתחיל
להפוך נאור ,עובדה שמחייבת שתעשה זאת בקצב מהיר יותר בכל יום!
בשעה שאתה )כאלקטרון( עושה זאת" ,אלקטרון עיתונאי" רוצה לראיין אותך .בזמן שהעיתונאי מנסה
לעמוד בקצב שלך בשעה שאתה רץ ופונה ועוצר ורץ ופונה ועוצר ,הוא שואל" :מה המהירות שלך ,מר
אלקטרון?" האם אתה עונה אז בעוקצנות )מתנשם ומתנשף(" :למה אתה מתכוון? אין כאן מהירות.
אני רק רוטט!" מבין? מהירות היא לחלוטין חלק מרטט גבוה ,ורבים מהדברים שאיינשטיין אמר לכם
בנוגע למהירות ,מתקשרים לבן אדם הרוטט ברטט גבוה יותר ,ובכלל זה זמן.
כעת כדי לנעול דיון זה ,הרשה לי לסבך את העניינים .דמיין שבתרחיש זה ,האדם מתחיל לרטוט בקצב
של מאסטר אלוהי .אתן לך רמז לגבי מה שקורה לאלקטרון הזה ,שעושה את כל העבודה )מתנשם
ומתנשף( .פיזית ,הוא לא מתבקש לרוץ מהר יותר בין שתי נקודות קיימות .במקום זה ,המרחב בין
נקודה א' לנקודה ב' הופך גדול יותר! הוא חייב לשמור על יחס של זמן בין נקודות א' וב' ,אבל המרחק
הופך גדול יותר ,בגלל תודעת האלוהות שבאדם .לכן ,הוא רץ מהר יותר ,רק כדי לשמור על התזמון.
עבור היקום ,האדם הפך אפוא "גדול יותר" ,גם כן) .חיוך(
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) (11שאלה :קריון היקר ,כמו רבים מהדור שלי )נולדתי בשנות החמישים( שחונכו להיות צייתנים
מתוך פחד ולאו דווקא מתוך כבוד לדורות בוגרים יותר ,אני החלטתי שאיני רוצה שהילדים שלי יפחדו
ממני ,ולכן לא כפיתי עליהם שום משמעת .עם שניים מהילדים שלי זה עבד די טוב ,אבל הילד
האמצעי שלי ,הוא בן  ,12אינו מוכן לשמוע לקול ההגיון .הוא יכול להיות גס ,אלים ופרוע בכל פעם
שהדברים לא מתרחשים כרצונו .הוא גם מאוד לא מאושר .כאשר אני מסתכלת סביב על ילדים
אחרים ,אני מבינה שהוא כלל אינו היחיד שפועל ומרגיש בדרך זו ,ובאמת הרבה ילדים גרועים ממנו.
האם הדור שלי ,בניסיון שלנו לעצור את המסורת של הפחד מפני המבוגרים ,גורם למעשה יותר נזק
מאשר מביא תועלת? האם הילדים זקוקים לכללים נוקשים ולמשמעת שתבנה את אופי הנוער שלנו?
האם תוכל לתת לי בבקשה עצה כלשהי ולומר לי מה עלינו לעשות כדי לעזור לילדים שלנו למצוא
אושר במה שיהיו זמנים מאוד לא-ברורים עבורם? איך עלינו לגדל אותם? כמו כן ,באופן ספציפי ,אם
תוכל לתת לי עצה כיצד לעזור לילדי האמצעי ,אהיה אסירת תודה מאוד.
תשובה :יקירה ,כל הילדים זקוקים למשמעת .היא מסייעת להם בעתיד בכך שהיא מלמדת אותם
ללמד את עצמם משמעת וסובלנות ,תוך שימוש במודל שאת נתת להם .אבל את צודקת :הפחד אינו
התשובה .הדבר הטוב ביותר לעשות הוא זה:
הושיבי את ילדיך ודוני עמם בדברים כשווים .אל תדברי אליהם מגבוה בשום דרך .השתמשי במילים
גדולות וידעי אותם מה מתרחש ,מבוגר אל מבוגר .זה יעניק לך את תשומת לבם .הם לא רוצים
לשמוע שאת השולטת בחייהם ,משום שאת האדם המבוגר והם לא .זכרי ,למרות גודלם והנסיבות
)שהם עדיין אינם בוגרים( ,המוח שלהם אינו מבין שהם אינם חושבים כפי שיחשבו ברגע שיתבגרו,
ואת אינך יכולה להחדיר זאת למוחם .אבל הם יבינו שאת מחזיקה במושכות הבית ,הכסף והנוחות או
אי-הנוחות שלהם .זה ברור מאליו ,וחלק מהקונפליקט שלהם.
החליטי מראש מה הילדים שלנו באמת רוצים ,דברים שבהם את שולטת .למשל ,זמן חופשי ,זמן
לשיחות בטלפון ,או זמן למשחק במחשב .אז בראי מערכת מתגמלת המבוססת על ההיענות שלהם
לבקשות שלך להתנהגות סבירה .ודאי שהיא הוגנת! אז התמידי בה .אל תיישמי אותה בכעס ,אלא
בנחישות .אפשרי לילדים שלך לדעת שהם שולטים במציאות שלהם ~ זאת אומרת ,מה שהם רוצים,
הם יכולים לקבל ,אבל רק אם הם החליטו מתוך בחירה חופשית שלהם לציית לכללי הבית שלך.
לבסוף ,בראי תגמולי הפתעה להיענות .ברגע שהם חושבים שהם הרוויחו משהו ,תני להם יותר משום
שהם פעלו על פי הכללים .פעולה זו היא ההפך מעונש ,ונושאת עמה התנסות חיים חיובית ואת
ההזדמנות שלך להראות לילדים שלך שאת אוהבת אותם.
) (12שאלה :קריון היקר ,התלבטתי זמן רב בשאלה האם להוליד ילדים או לא .אני דואג מאוד לגבי
צפיפות אוכלוסין ושבריריות הפלנטה הזאת .אני מחשיב את עצמי לדוגל באיכות הסביבה ,דבר
שמשפיע על רבות מההחלטות שלי כיצד אני בוחר לחיות את חיי .אולם אני מצפה בהתרגשות
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להעביר את כל שלמדתי ,ושאלמד בהמשך ,בתקווה שהילד שלי יהפוך אולי לעובד-אור ,גם כן .אני די
קרוע .תוכל בבקשה לשפוך אור על המצב הזה? תודה לך.
תשובה :יקר ,השאלה שלך זוכה לכבוד רב ,כיוון שהיא מראה על נכונותך להציב התנסות חיים שלמה
מעל לרצונות שלך .אולם עליך לדעת זאת :אתה אמור להוליד ילדים ,ויש כמה שמחכים להיות
המורים שלך )חיוך( .התשובה היא אפוא להוליד ילדים במידה .תכנן שניים .לא תצטער ,והפלנטה
תברך אותם ואת הכוונה שלך לכבד את נושא צפיפות האוכלוסין.
) (13שאלה :קריון היקר ,נאמר לי שידע )אפילו מעבר למה שאנו יודעים במודע בתקופת החיים הזאת(
נגיש לנו בכל רגע ,ואנו יכולים להשיגו באמצעות אינטואיציה .ניסיתי ליישם זאת בעבודת הייעוץ
שלי ,כדי להיות לתועלת המקסימלית למטופלים שלי ,אבל לא הבחנתי בשום דבר מדהים עד כה.
לאחרונה חשתי תשוקה לחזור ולקרוא מידע מקצועי בתחום שלי ואני תוהה אם שימוש זה
באינטלקט עלול לחסום את הגישה שלי לידע רב-ממדי רחב יותר שבי .האם עדיף פשוט להסתמך על
ידע פנימי או האם זה בסדר להיות פתוחים לידע שמגיע מאחרים על הפלנטה ,אך תוך הבחנה?
תשובה :יקירה ,בדרך מסוימת השאלה שלך כבר ענתה על התהייה שלך .ראשית ,את מקבלת "תשובה
מבפנים" ,ואז את מפקפקת בה! התשובה שיש לך היא נכונה ,כיוון שהמידע המקצועי שאת חשה
דחיפה לחפש עשוי גם להיות משהו מדהים ,הישר מהאינטואיציה של אדם אחר ,או מחקרים שפותחו
באמצעות ערוצים שעשויים להפתיע אותך .במילים אחרות ,אל תחליטי מראש מה אלוהי ומה לא.
לכן ,המשיכי והשתמשי באינטואיציה שלך ולמדי את החומר המקצועי .במקרה שלך ,זה יתניע את
הדברים האינטואיטיביים שיש לך להוסיף לו .מבינה? אין קיר בין אלוהי לרגיל ,או בין אלוהי
למקצועי .הכל אלוהי ,והעבודה שלך היא ללקט פנינים מהכול.
) (14שאלה :קריון היקר ,היום בחדשות דיברו על סוג גלקסיה חדש לגמרי .המדענים אומרים
שהגלקסיה הזאת זהה לשלנו בימי הקיום המוקדמים שלה .האם לעבודה שלנו כאן קשר להתהוות
הגלקסיה הזאת? פשוט תהיתי משום שאתה אומר שמה שאנו עושים משפיע על הפלנטה שלנו ועל
היקום ככלל ,ואפילו יקומים אחרים שעליהם איננו יודעים דבר ,אז למה לא גם גלקסיה "בשכנות
שלנו" ,כביכול?
תשובה :במקרה מסוים זה ,התשובה היא לא .הבריאה שאנו מדברים עליה היא יקום ממשי חדש,
והוא אינו נראה לעין עכשיו באמצעות הכלים הממדיים שלכם .הוא ייצג גלקסיות רבות ,ממש כפי
שהיקום שלכם עושה.
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) (15שאלה :קריון היקר ,מדוע אנו בוראים? אם כל החלקים של אלוהים קיימים במצב של אהבה
וחמלה ואחווה קודם לבריאה ,דומה שמצב זה הוא מושלם .מדוע עלינו לברוא כלל? מדוע איננו שבעי
רצון להיות מה שאנחנו ,במלאות של המציאות שלנו?
תשובה :בריאה ,עבור ישויות מלאכיות ~ המכונות בפיכם אלוהים ~ היא כמו הנשימה לבן האנוש .יש
שמחה בצד הזה של הצעיף ,והיא נגרמת באופן חלקי על ידי עוד בריאה אלוהית .האם אתם חושבים
שאלוהים הוא רק כוח שמתגלגל לו בשמים כל היום וחוגג את עצמו? התשובה היא לא .הגדרת
השלמות היא אנרגיה שבה אתם מרגישים חופשיים לברוא שלמות.
אינכם יכולים להתחיל להבין את תודעת האלוהים בשעה שיש לכם תודעה אנושית ,יותר מכפי
שהכלב שלכם יכול לעזור לכם לתכנן את הצעד הבא בקידום הקריירה שלכם .זו אינה הצהרה
מזלזלת ,אלא דוגמה לאופן שבו הממדיות החד-ספרתית והדואליסטית מעצבת את המחשבות שלכם
לגמרי.
) (16שאלה :קריון היקר ,ביקשתי את השתל בשנת  2001ומאז אותו זמן ,החיים שלי היו גיהינום עלי
אדמות .אמור לי ,האם השתניתי? האם החיים שלי יהיו שלווים ושופעים יותר? או האם לעד אתנסה
בייאוש ובסבל? תודה לך על כל הוראתך ~ היא הפכה אותי מודעת למדריכים שלי וכיצד לבקש מהם
עזרה ואפילו להחזיק ב"ידיהם" .אני רק רוצה יותר שמחה בחיי והרבה פחות כאב.
תשובה :ה"שתל" הוא רשות להשרשת המאסטריות .הוא רשות לקבל את הגשר שחוצה את הפער של
היותך לא-מודעת לאלוהות שלך ובין היותך מודעת לגמרי לכל דבר ,ובכך להתחיל בתהליך
ההתעוררות .אין זו תכונה של קריון ,אלא מתנה חדשה של מה שאת בראת על הפלנטה .אם את
מרגישה שהכל השתנה מיד לאחר שהבעת את כוונתך לכך ,אזי זה עובד .אולם ,אף אדם אינו תובע
לעצמו את אלוהותו ומביא על עצמו עונש .היא אינה מתוכננת לברוא "גיהינום עלי אדמות" .לכן עליך
לשאול את עצמך :כאשר ביקשת אותו ,האם קיווית שבדרך כלשהי הוא יפתור כמה נושאים בעצמו?
או האם הבעת את הכוונה שאנו מדברים עליה ,שבה את "מקשיבה" לרוח ולכל המודעות שהתעוררה
בך? אולי את נלחמת באותן התכונות שביקשת לעצמך?
השתל הוא מתנה ~ כלי .אם את פותחת קופסה ויוצא ממנה משהו שלא ציפית שמהווה אתגר ,האם
את מתיישבת על הקופסה ומקווה לטוב ,או האם את מרימה את הכלים החדשים שניתנו לך
ומתמודדת עם המשימה של התמרת הקשיים לכדי פתרונות בחייך? את מבינה ,השתל עשוי בהחלט
לפתוח קופסה שתמיד הייתה שם ,אבל את ישבת עליה .עכשיו יוצאים האתגרים שתמיד היו שם,
אבל גם עם כלים חדשים .הגיע הזמן להשתמש בהם.
) (17שאלה :קריון היקר ,אני מתארת לעצמי שאתה עייף כבר משאלות על השתל הניטרלי ,אבל
התברר לי שאני עדיין מבולבלת בקשר אליו .אם אני מבקשת את השתל הניטרלי ,מה קורה לקרמה
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שצריכה לבוא לידי פתרון? יש שיעור ללמוד ובדרך כלשהי נראה שזה "לא הוגן" פשוט לפסוח על
הקרמה ולהמשיך הלאה למקום ולזמן כלשהם.
זה עשוי להישמע טיפשי ,אבל בדרך כלשהי אני מפחדת שאם אנטוש את הקרמה שלי ואבקש את
השתל הניטרלי ,הקרמה שלי תהיה גרועה מכפי שהיא עכשיו .יש לי הרגשה שהקרמה שלי היא הכוח
היחיד החשוב ביותר שהופך את חיי למעניינים .מצד אחד ,אין דבר שאני יותר רוצה מאשר שהקרמה
שלי תיפתר ולבקש את השתל הניטרלי ,ומצד שני ,אני מרגישה שעליי לעשות זאת בעצמי.
תשובה :מה שנחבא מעיניך לחלוטין הוא זה :כאשר סיימת את גן הילדים ,עד כמה התגעגעת
לצעצועים שלך ,לספרי הלימוד למתחילים ,לתנומה בצהרים ,לחלב ולעוגיות ,להגנה מפני אחריות ~
שאת כולם היה לך בגן? אם הייתה לך בחירה אם לגדול או לא ,האם היית בוחרת לגדול?
את מבינה ,את לא מפספסת כלום .ברגע זה את פשוט מדשדשת באותה מערכת ישנה שמונצחת בכל
פעם שבאת אל כדור הארץ והלכת ממנו .אולי את מרגישה שיש מערכת שיש לפתור ,אבל זה מה שיש
לך באותה מערכת ישנה ~ דואליות שגורמת לך להרגיש שזה כל מה שיש .למאסטרים של הפלנטה לא
היה דבר לפתור! הם באו ללא המערכת הישנה .זה חלק מתרחיש ההפעלה והמאסטריות .אבל את
עדיין תקועה עם בעיה אינטלקטואלית של היותך בגן הילדים ,ומשתמשת בכללים ובתחושות של גן
הילדים כדי לשאול שאלות כיצד להשאיר אותך שם ~ לצאת מהמודעות ,שהיא המתנה הגדולה ביותר
שלך.
) (18שאלה :צוות מגזין יקר ,לאחרונה ביצעתי את תהליך שינוי הדנ"א שהוזכר בדף הבית של ג'אן
טובר .איך אוכל לדעת אם הוא עבד או לא ,כיוון שכל שחוויתי היו כמה לילות ללא שינה?
תשובה :הנה הנחה רוחנית ~ דבר מוחלט :בכל פעם שאת מבצעת תהליך שבו את מערבת כוונה
טהורה ,התהליך מתבצע .הקושי הוא שאין לך קווים מנחים בין-ממדיים "לראות" מה התרחש .את
רגילה למשוב בממד השלישי ,ויש מעט מאוד הוכחות מסוג זה לדברים רוחניים .הלילות ללא שינה
היו אמורים להיות סימן טוב שמשהו מתרחש.
כעת עשי את השאר .הפעלה זו היא איזון שמאפשר לך לנוע קדימה בקלות רבה יותר .האם את
ממתינה למשהו? או האם המדריכים שלך ממתינים כעת למשהו? את נקשת על הדלת וממתינה
לנקישה חוזרת לשם הוכחה .במקום זה ,מדוע שלא תפתחי פשוט את הדלת ותעברי דרכה?
) (19שאלה :קריון היקר ,איך נוכל לדעת מה ההבדל בין בריאה-משותפת באמצעות המחשבה ומחשבה
אינטואיטיבית? כאשר דבר-מה קורה זמן קצר לאחר שחשבתי עליו ,אני תוהה אם בראתי אותו באופן
לא-מודע או רק קיבלתי ידע אינטואיטיבי שהוא עומד להתרחש .האם זה היבט של השפה השלישית?
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תשובה :מדוע שיהיה לך אכפת? האם אינך מבינה שהבריאה המשותפת האמיתית היא הצבה
אוטומטית של אנרגיה סביבך שמסייעת לך להגשים הולמות בחייך? המאסטרים לא ישבו ובראו
במשותף .בכל מקום בו הם צעדו ,כדור הארץ הכיר אותם והמחשבות שלהם פעלו כדי לברוא את
המאסטריות שלהם .הטבע עצמו הכיר אותם! לכן ,כן ,זו השפה השלישית ,אבל זה גם חלק מתהליך
מחשבה אינטואיטיבי שאנו מלמדים כבריאה-משותפת .התחילי להבין שהם קשורים מאוד ...אם לא
אותו הדבר.
) (20שאלה :קריון היקר ,האם תוכל להסביר לי מהם חיים מקבילים? אני חושב שזה אדם במקום אחר
כלשהו על כדור הארץ שהוא בדיוק כמוני ,אבל אני לא בטוח.
תשובה :כל נשמה היא ייחודית ואין אף אחד אחר שהוא בדיוק כמוך ,שחי את חייך .הדבר אליו אתה
מתייחס עשוי להיות דברים רבים .עבור כמה ,זה הרעיון שבמקום כלשהו יש לך נשמה שותפה שעושה
בדיוק את מה שאתה עושה .זה למעשה מאוד אינטואיטיבי ,כיוון שזה מוביל אותך הישר אל העצמי
הגבוה שלך ,שמתאים לתיאור זה בדיוק!
בפעמים אחרות ,זה הרעיון שישנם אחרים שעושים את מה שאתה עושה ,אולי ביקום אחר .זו
אינטואיציה בין-ממדית ,אבל המוח שלך ,בהיותו יחיד וליניארי ,לא מבין מה זה באמת .זה לא אדם
אחר ,שחי חיים מקבילים .במקום זה ,זה אתה ,שאינך מודע לכך שאתה מוקף בכוח-חיים עליו רשום
שמך ,שאינו יחיד ,אלא חלק ממך בדיוק היכן שאתה .לכן ,למעשה יש אנרגיה שחיה חיים מקבילים
אתך ,אבל היא "שאר החלקים שלך" .האם אמרתי לך שזה יהיה קל? )חיוך(
חלק שני
) (21שאלה :קריון היקר ,השאלה שלי מכוונת ללי קרול .לפני שאני שואלת ,אני רוצה לומר שאני
אוהבת את החומר של קריון ,אבל במידה שווה אני קוראת נלהבת של מעגל הארגמן ,הקבוצה ,קריון
מדרום-אפריקה ,החומרים של שיחות עם אלוהים ,וקיראל והמלאך מיכאל של רונה הרמן.
השאלה שלי מתחלקת לשניים :ראשית ,האם אתה )לי( קורא חומר מתוקשר אחר )לא קריון( כדי
לאפשר לעצמך פרספקטיבה רחבה יותר? אם כן ,לאיזה חומרים מתוקשרים אתה נמשך יותר מכל או
אילו חומרים מעוררים בך השראה?
שנית ,לפעמים אני חושבת שקריאה של מגוון רחב כל-כך של חומרים היא אולי דרך עבורי להישאר
מנותקת במידת מה או לא מחויבת לאף חומר ~ שאני מתפזרת מדי ,אולי .מה דעתך על כך? האם
קריון מחזיק בדעה בנוגע לשאלה?
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תשובה) :מאת לי( ראשית ,איני קורא כלל חומרים מתוקשרים .קריון נתן לי הנחייה זו לפני יותר מ16-
שנים .זה כדי שאוכל לוודא שהתרגומים שלי לעבודה של קריון "נקיים" וללא השפעת אחרים .אולם,
אני רוצה לקרוא! הסיבה היא זו :קריון אמר לנו שהתקשור של היום שונה מאוד מבעבר .יש תכונה
של "חיבור הנקודות" אשר תעצים את חייך אם תקראי הכל .קריון לא נותן את כל התשובות ,ואפשר
שרבים לא אוהבים כלל את הפירושים והתרגומים שלי למידע שאני מקבל .לכן ,ישנם רבים אחרים
שנותנים לך את אותו המסר ,אבל הם משתמשים במילים ובתחושות שונים.
כל המתקשרים שמנית עושים זאת .מתוך הרשימה שלך ,אני תקשרתי אישית זה ליד זה עם שלושה
מהם! במקרה של ניל דונלד וולש ,הוא עשה זה עתה סרט על ילדי אינדיגו! )קשר חזק למה שקריון
מתקשר ,הייתי אומר( .כולנו מחוברים .לכן ,העצה שלי היא לא להיתקע באף אחד מהם ,ולקרוא ככל
שאת יכולה .זכרי ,לכולנו ניתן מידע מאותו מקור .האהבה שאת עשויה להרגיש בעבודה של קיראל או
רונה הרמן ,לדוגמה ,היא אהבת האלוהים .זה גם המקור של קריון .לכן ראי את כל זה עטוי בפרצוף
אחד ,המעניק מסרים רבים באופן שונה על אותו דבר .המסר השכיח? יש שינוי על הפלנטה שמאפשר
לאנושות להגיע למקום שהוא שונה בהרבה מכל זמן אחר בהיסטוריה של כדור הארץ .זה דבר יפהפה,
ומעולם אל תרגישי שאת מדללת מי מהכתבים על ידי כך שאת קוראת את האחרים .במקום זה ,את
מעצימה את ההבנה שלך לגבי מה שכולנו מנסים לומר לך.
) (22שאלה :קריון היקר ,תוכל בבקשה להבהיר את יכולות הריפוי שלי ואת אלה של ידידתי? היא
מרפאה רבת-עוצמה ,אבל אינה מבינה אנרגיה .אני מבין הרבה בנושא האנרגיה אבל איני יכול לראות
או להרגיש דבר כשאני מרפא .אני רוצה להתחיל לעשות רייקי ומאסג' ,אבל אני חושש שלא אדע מה
אני עושה .לידידה שלי יש פיברומיאלגיה ובעיות בריאות אחרות שלא הצלחנו לרפא .והאם עליי לדון
בתשובה שלך איתה ,או האם זה המסע שלה למצוא את התשובות? האם תוכל להסביר גם מה קורה
כשאנחנו עושים ריפוי בעזרת הידיים? איך זה משפיע על התאים והגופים האנרגטיים השונים?
תשובה :למעשה נתת בעצמך במסגרת השאלה שלך" :היא מרפאה רבת-עוצמה ,אבל אינה מבינה
אנרגיה" .כאשר אתה נכנס למכונית שלך כדי לנסוע למקום כלשהו ,האם אתה מבין את תיבת
ההילוכים? או האם אתה משתמש בה כדי להגיע למחוז חפצך ,ביודעך שהיא עובדת עבורך? אל תנסה
להיות אינטלקטואלי מדי בנוגע לאנרגיה עד שתהפוך מתוסכל ותוותר! זה כוח בין-ממדי שניתן לך
לשימוש .לכן השתמש בו! תרגל אותו עם כל אהבת האלוהים שבידיך ,ולעולם אל תנסה לנתח את
המאסטריות!
הריפוי שלך הוא למעשה איזון .אנשים מסוימים שיחשפו לאותה עוצמת ריפוי ואנרגיית הריפוי
שאתה מעניק ,לא ירפאו .אחרים כן .זה עיקרון עליו דיברנו לפני שנים רבות :מרפאים אינם מרפאים
~ הם מאזנים .לכן ,על הפרט ששוכב על המיטה לרפא את עצמו לאחר שאתה סללת עבורו את הדרך.
אבל רבים אינם מוכנים .המשיך במה שעובד ,וחגוג בכל מקרה.
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ראו את התקשור האחרון:
) (23שאלה :קריון היקר ,מהי העמדה של קריון כלפי הוויקן המסורתי הבריטי )סוג של כישוף/פגניזם(
והמיקוד הרוחני באלה ובאל בעל הקרניים כדואליות של האחדות?
תשובה :כאשר אתה מציב את עצמך בתוך קופסה תרבותית ,קשה להסביר אז משהו שעלול להיות
מנוגד להתנסות החיים שלך .כאשר אתה יורד מצוק ,אתה נזהר בצעדיך ,בגלל היכרותך רבת השנים
עם כוח המשיכה .אבל לתרבות בעלת כנפיים לא אכפת כלל .האם תכנה אותם אז טיפשים או
מרושעים? או האם תחפש אחר הכנפיים שלהם?
הפגניזם אינו מה שאתה חושב .זו מילה שמשמעותה :מחוץ לאמונות הדתיות" .לכן ,האם הוא עבודת
השטן או האם הוא רק משהו שאינו נוצרי? האם יכול להיות שבמקום זה ,משמעותו היא" :הבנת
הטבע"? הדבר נכון גם לגבי המונח מכשפה .האם מכשפה היא אישה )או גבר( שנשואים לשטן? או
האם זה שם שניתן לאדם שיש לו כוחות לרפא ,יותר מאשר לאנשים אחרים ,ושהוא נתפס אפוא
כמרושע על ידי אלה שחונכו בדרך זו? האם אתה מבין למה אני מתכוון? כמעט כל הדברים הללו הם
פולקלור שנברא על ידי נוצרים מפוחדים.
המהות של הוויקה אינה מה שאתה חושב .מה שגברים ונשים עשו עמה הוא סיפור אחר .הדבר נכון
לגבי כל הדתות על כדור הארץ .לכן בחן את המהות שלה לפני שתחליט שהיא מרושעת או מלאה
בפולחנים .אולי הם עובדי אור מתרבות אחרת? אולי לחלקם יש אפילו כנפיים? אין בעלות על אהבת
האלוהים .היא רואה את כולכם כמאסטרים ,ואין זה משנה איזה שם תחליטו לרשום על ההבנה
שלכם לדרך הפעולה של הדברים .האם אתה יכול לראות זאת בדרך דומה?
) (24שאלה :קריון היקר ,באילו מילים אוכל להשתמש כדי לתאר באופן הטוב ביותר את תפיסת
האלוהים והשלם באוזניי ילדיי )גילאים שתיים ושלוש( כדי שתהיה להם גישה לרעיונות האלה וכדי
שאוכל לברוא אווירה של בחירה חופשית בנושאים הללו?
תשובה :יקירה ,הילדים שלך כבר יודעים .לכן מדוע שלא תתייחסי לכך כאל מובן מאליו? זה מובן
מאליו לילדי אינדיגו )ורוב הילדים בימים האלה הם ילדי אינדיגו( שיש כוח עוצמתי ואוהב שאיפשר
את הבריאה שלהם .התחילי בטבע .זו מערכת יפהפייה שבה יש מחזורי חיים ,מוות ובריאה .השתמשי
בו כדוגמה .בו-בזמן ,הם לומדים ל"הרגיש" את גאיה וגם את היופי המדהים של כל הסובב אותם.
ובעת שאת עושה זאת ,הראי להם את אהבתך .אם את זקוקה למילים ,אזי השתמשי במילה "רוח"
במקום במילה אלוהים ,כדי שלא יבלבלו את מה שהם רואים עם מה שהתרבות שלהם אומרת להם.
הם יישמו כל זאת בחייהם ,ובחיפוש שלהם למשמעות האישית שלהם ל"אלוהים" .הבחירה החופשית
שלהם תתעצם על ידי האהבה והיופי שתראי להם.
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) (25שאלה :קריון היקר ,מדוע עירום מביך את בני האדם?
תשובה :לא כולם נבוכים .זה תלוי-תרבות בעיקר ,והשורשים נעוצים בהגיון פשוט .זה גם פולקלור
שבני האדם חשו מבוכה בגלל היותם עירומים בגן העדן .הסיפור הזה עוזר להעצים מערכת שליטה
דתית ,ליצור בושה ותחושת חוסר-ערך בגלל העירום שלכם .בני האדם מתלבשים כדי להתחמם!
החיות מצמיחות פרווה ושיער ,כיוון שהן חסרות את האינטלקט או את היכולת לתפור בגדים.
התשובה הזאת באמת פשוטה מאוד ואינה קשורה כלל לבושה או לכל אחד מהדברים שאולי למדת.
לכן זו התרבות שלך והדתות של הפלנטה שבראו את התחושות שיש לכם עכשיו .זכור ,שבטים רבים
באקלימים חמים שמעולם לא נחשפו לתרבויות שלכם מתהלכים עירומים ,והם אינם מתביישים או
נבוכים כלל .הם גם לא פראים ,אלא פשוט אנשים בעלי דרך חיים מאוזנת מאוד ~ שבה מעולם לא
היה להם קר .האלוהים לא קילל אותם ,ושיעור פשעי המין לא גבוה יותר בגלל העירום שלהם .חשוב
על זה.
) (26שאלה :קריון היקר ,קראתי כמה דיווחים שהצונמי האיץ את סיבוב כדור הארץ ~ לא בהרבה,
אבל במידה מסוימת .האם זה יעזור להעלות את הרטט של האנשים לרמה גבוהה יותר?
תשובה :כן.
) (27קריון היקר ,קראתי במגזין שבאתר מאמר שריתק אותי ,שאמר שאלה שעזבו כקורבנות הצונמי
עשו זאת משום שהם עזרו לכדור הארץ .ההצהרה הזאת תמוהה בעיני .האם אתה רוצה לומר שאבדן
האנשים האלה השפיע למעשה על הפלנטה באופן שלא ניתן היה להשיגו בשום דרך אחרת ,או האם
אתה מתכוון שהם עזבו כדי לחזור ולהתחיל בעבודה שלא יכלו לעשות קודם לכן? או האם בעזיבתם,
הם מעניקים לאנשים הזדמנות לצמוח במונחים של חמלה ואחדות?
תשובה :כל שלוש ההצהרות נכונות .קשה לתת לך מידע על כך בדרך רוחנית ,משום שאתה אמור
לחוש אכפתיות כלפי כל החיים האנושיים.
]ראה את התקשור של קריון " "Responsibilities of an Enlightened Humanלהסבר מעמיק יותר[.
) (28שאלה :קריון היקר ,בחדשות דיברו על העובדה שבעלי חיים מעטים בלבד התגלו מתים על חופי
האוקיינוס ההודי ,לאחר הצונמי ההרסני .כמו כן ,הם אמרו שפילים נראו עוזרים לקורבנות על ידי כך
שמשו אותם מהמים בעזרת החדק שלהם .האם תוכל להסביר בבקשה את הקשר של בעלי החיים
לכדור הארץ שאפשר להם לחוש בסכנת הצונמי הממשמשת ובאה? ואם המידע בנוגע לפילים נכון,
הסבר בבקשה את התנהגותם בסיוע לאנשים בסכנה .תודה לך.
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תשובה :שוב ,התשובה נמצאת בתוך השאלה .ללא אינטלקט חזק כשלכם ,בעלי החיים מחוברים
לאנרגיה של הפלנטה .הם גם פיתחו חושים מוגברים ,בייחוד את חוש השמיעה .רובם" ,שמעו" את
הים מגיע .זכרו ,שמיעה היא רטט באוויר .הנחשול המתקרב ,על אף היותו בלתי-נראה ובלתי-נשמע,
ברא רטט בתוך האדמה .הוא התקרב במהירות של  800קילומטרים בשעה ,וזעזע את קרום כדור
הארץ בשעה שחלף מעליו במשקלו האדיר .זה מה שבעלי החיים שמעו ,ועשרות אלפי שנים של
אינסטינקט אמרו להם אוטומטית" :ברחו לגבעות".
לפילים חוש מפותח מאוד של "השתייכות לחיים" .הם מתאבלים על מתיהם ,מוצאים בן זוג אחד לכל
החיים ,זוכרים חברים במשך שנים ,וכן ,אפילו מזהים בני אדם בצרה .דתות רבות רוכשות להם כבוד
רב בשל מודעות זו .לבני האדם אין חושים נעלים ומוגברים אלה .מעולם לא היו להם .הנתיב
האבולוציוני שלהם היה ייחודי ,נפרד מזה של בעלי החיים של הפלנטה .לתרבות האנושית הגדולה
הראשונה )הלמוריאנים( הייתה במקום זה תפיסה בין-ממדית ,אבל אפילו היא אבדה .כעת עליכם
להשתמש באינטליגנציה ובאינטלקט שלכם כדי לברוא את הביטחון שלכם .זה מן סחר חליפין ,כפי
שאתם יכולים לראות ,ביניכם לבין בעלי החיים.
העצה שלנו לפעם הבאה? אתם יכולים להקצות את המשאבים שלכם למערכות אזהרה טכנולוגיות
אם אתם רוצים ,אבל חשבו על זה :מדוע שלא תכוננו פשוט קשר עם בעלי החיים? הם יידעו אתכם
לגבי כל דבר שמתקרב ~ התפרצות הרי געש ,רעידות אדמה ,צונמי ,נחשולים ,ואפילו אנשים במצוקה.
) (29שאלה :קריון היקר ,טסלה מדבר על "נעילת זמן" שמתרחשת בזמן ההתעברות .הוא אומר שניתן
להזיז נעילת זמן זו מבלי לאבד ידע או התנסות כלשהם בחיים הנוכחיים .האם אנו יכולים להזיז את
נעילת הזמן קדימה בתקופת זמן ,ועל ידי כך לחדש את הגופים שלנו .זו רגרסיה פיזית של זמן .ככל
הנראה ,אחת מהסיבות למחלות המתרחשות בתחילת שנות הארבעים לחיינו ,על פי הניסויים של הצי
במסע בזמן ואי-נראות ,הייתה היעדר הבנה של נעילת הזמן .האם תוכל לתת לנו בבקשה את נקודת
המבט שלך בנושא? כמו כן ,האם המחשבה לבדה ,ללא גיבוי טכני ,יכולה להשיג תנועה קדימה של
נעילת הזמן? אם כן ,אילו תהליכי מחשבה ישיגו זאת?
תשובה :שוב אנו אומרים לכם שההוראה של קריון מתייחסת לעניין .זה מידע פיזי ורוחני גם יחד ,וזה
דבר שכיח .לא ניתן להוציא את אלוהים מהמדע! העתקה שלבית ~ זה השם שנתנו לזה ,וזו נוסחה
שעדיין לא מובנת ,שאנו הזמנו אתכם לגלות ]קריון ,ספר  .[8היא עובדת בממד הרביעי ,ולכן היא
משהו שאתם יכולים לבחון עם מגנטיות וכוח הכבידה.
טסלה צדק בנוגע לדברים רבים ,אבל הוא לא הבין באמת מה הוא גילה .יש יחס פיזי חזק בין דחיסות
המאסה ,מסגרת הזמן של המציאות שלכם ,ומיקום המאסה .אנו מכנים זאת בשם "העתקה שלבית
אטומית" .כעת ,חלק ממה שאנחנו מלמדים הוא שאתם יכולים להאט את הזמן .מעולם לא אמרנו
לכם שתוכלו להזיז את מחוגי השעון לאחור .אני יודע שזה מבלבל ,אבל שתי התפיסות הן אותה
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פיזיקה בדיוק .כאשר אתם מפחיתים את הדחיסות של המבנה התאי שלכם באמצעות הארה ,אתם
"נועלים" מיקום של זמן שבו התאים שלכם מגיבים לשעון ההזדקנות .זה דומה מאוד למה שטסלה
עבד עליו במעבדה שלו .הם קשורים מאוד ,אתם יודעים? לכן ,כן ,אתם יכולים לעשות זאת בעצמכם,
אבל גם המדע יהיה מסוגל בסופו של דבר להשתמש בעקרון לשם נסיעה מיידית ממקום אחד לאחר.
הדבר מחייב בריאת מצב הוויה קוונטי ,דבר-מה שכרוך בהבנה בין-ממדית.
) (30שאלה :קריון היקר ,אם הכול הוא אלוהים ,מהי התכלית של הממד הפיזי ,שבו רוב תושביו אינם
אלוהיים?
תשובה) :מאת העורכים( :זו שאלה טובה מאוד ,לכן ברצוננו לכלול אותה .אולם ,היא נענתה פעמים
רבות .בדף האינטרנט שמכיל את מפתח נושאי השאלות והתשובות ,ראו בבקשה :משמעות החיים
)קישור(.
) (31שאלה :הלו קריון ,האם אתה מקבל את החיבוקים שאני שולחת בכל לילה?
תשובה :בכל לילה ולילה )חיוך( .האם את מקבלת את שלי?
) (32שאלה :קריון היקר ,נניח שלאימא יש ילד בן  5שנולד עם בעיות בריאות .האם היא יכולה לבקש
ריפוי בשמו של הילד או האם היא צריכה פשוט לקבל את בעיות הבריאות כחלק מהחוזה של הילד?
תשובה :בעיות הבריאות של הילד אינן מקריות ,ולפעמים הן קיימות כדי לברוא אתגר בחיי המשפחה.
זכרי ,זו מערכת של שיעורים והוראה ,חלקם כואבים ,אבל שמתוכננים כדי לגרום לבני האדם לעשות
דברים שאחרת הם לא היו עושים .פעמים רבות ילדים מגיעים לכדור הארץ מסיבה זו בדיוק ~
להעצים את שאר המשפחה באמצעות בעיות הבריאות שלהם.
הדבר הטוב ביותר שאם יכולה לעשות הוא לטפל בעצמה רוחנית כדי שבכל יום שהיא מבלה עם
ילדה ,היא תהיה מסוגלת להאיר אותו באור מאזן .אם הדבר נעשה באופן מוחלט ,בסופו של דבר הוא
יראה את אהבת האלוהים שבה וירפא את עצמו עם אותם עקרונות שהוא רואה סביבו.
) (33שאלה :קריון היקר ,האם אנו יכולים להתחבר אל האמנות שנבראת על הפלנטה הזאת )מוזיקה,
ספרות ,סרטים ,וכן הלאה( וליהנות ממנה כאשר אנחנו בצד האחר של הצעיף?
תשובה :הנה דבר שאף אחד מכם אינו מבין :האמנות הדגולה ביותר ,השירה ,הסיפורים והמוזיקה
שיש לכם על הפלנטה ,נדחפו מבעד לצעיף על ידי האמנים שתקשרו אותם .לכן אני שואל אתכם ,היכן
לדעתכם הדברים הללו באמת חיים? )חיוך( בצד הצעיף שלנו ,כולכם האמנים הדגולים.
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) (34שאלה :קריון היקר ,ידיד שלי שהוא רגיש מאוד הרגיש הרבה תנודות באנרגיה שנכנסה לארצות
הברית לאחרונה )זה לא השפיע עדיין על מדינות אחרות( .האנרגיה הזאת גורמת לבעיות שינה אצל
אנשים ולצורך בתוספי הורמונים ומינרלים מסוימים כדי לשמר את הגוף/הנפש/הרגשות באיזון .האם
אנרגיה נשלחת אלינו ממקור חוצני כדי להסיח את דעתנו ולמנוע מאתנו להתפתח מבחינה רוחנית
בעת שאנו קרבים לכניסה שלנו אל הממד החמישי?
תשובה :לא .המקור היחיד להסחת הדעת הוא האינטלקט שלך עצמך שרוצה לגרום לך לחשוב שדעתך
מוסחת על ידי מקור חיצוני .הגיע הזמן להיכנס פנימה ולראות את הדואליות שבפנים .קח אחריות
כלפי הצמיחה הרוחנית שלך והבן שהמכשול העיקרי להארה שלך הוא חיה עליה רשום שמך ,שתלחם
כדי להשאיר אותך בחשכה ,שם היא יכולה לשוטט ללא אתגרים.
) (35שאלה :קריון היקר ,נאמר לי שנשמה של מאסטר דגול מתפצלת לחלקים ושכל אחד מהחלקים
הללו מתגלגל כאדם נפרד .האם תוכל לספר לי עוד על כך.
תשובה :כל נשמה על הפלנטה מפוצלת לחלקים רבים ,אולם אתם תופסים את עצמכם כפרטים
בודדים ,ליניאריים .לכן ,מה שנאמר הוא נכון מטפיזית ובין-ממדית .דע זאת :גם אתה חלקים רבים,
שכמה מהם נמצאים בצד האחר של הצעיף ,וכמה מהם שוכנים למעשה עם אנשים אחרים על
הפלנטה כמדריכים.
זה הדבר המורכב ביותר שאי פעם אמרנו לך ,ונגענו בנושא זה פעמים רבות .לכן אל תופתע אם תגלה
שהמידע שינה את צורתו והפך לסוג כלשהו של הסבר יחיד פשוט .הוא אינו פשוט ,והוא אינו מובן כל
עוד אתה מחשיב את עצמך ל"אחד".
הערת העורך :ראו בבקשה " "Group Energyבמפתח השאלות והתשובות .כמו כן ,הנה התייחסות
למה שקריון מדבר עליו) :קישור(.
) (36שאלה :קריון היקר ,קראתי שלעובדי אור יש הגנה נוספת בזמנים אלו .האם אנחנו מוגנים בכל
עת מפני כוחות בלתי-נראים שרוצים להסיט אותנו מהמסלול? אני זוכר שישו אמר שהיו לו לגיונות
של מלאכים מאחוריו ושהוא יכול היה לזמנם .האם אני צודק בהנחה שמשום שאנו צועדים בעקבותיו
של ישו ,שהיכולות האלה קיימות גם עבורנו? )אני מאמין שהדברים ניתנים לנו על פי האמונות שלנו,
וכל שדרוש הוא הקבלה של האמונות הללו .האם עניתי על השאלה שלי בעצמי?(
תשובה :אדם נאור צועד בעקבות כל המאסטרים ,ולא רק המאסטרים היהודים .ההגנה שלכם מגיעה
ממודעות בין-ממדית מוגברת למה שסובב אתכם ,שמעניקה לכם את חכמת העידנים ,וכמו כן התובנה
להיות במקום הנכון בזמן הנכון" .לגיונות המלאכים" תמיד היו אתכם .אבל כאשר אתם מתחילים
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במסע זה של גילוי עצמי ,אתם מתחברים לעצם הסיבה להיותכם כאן ואתם מצטרפים לחכמה
הקולקטיבית שלהם .המאסטרים ידעו זאת ,וזה האזכור שציטטת.
זה הסוד של הבריאה המשותפת ,ושל הפיכתכם לעובדי אור .כאשר אתם מדליקים את האור במקום
חשוך ,אז אתם זוכים "לראות" את כל שהיה נסתר .זו ההגנה שלכם ,והיא נעשית על ידכם באמצעות
כלים חדשים ,ולא באמצעות כוח חיצוני לכם.
בני אדם תלת-ממדיים רוצים שאלוהים יעשה הכול עבורם :יברא דברים ,יגן עליהם מפני סכנה ,יאכיל
אותם וכן הלאה .האמת היא שכאשר אתם בוראים מאסטריות בתוך עצמכם ,אתם הופכים לאותו
חלק של אלוהים שחשתם שהיה השומר שלכם .אתם ,אפוא ,ההגנה שלכם! מבורך הוא האדם שמבין
זאת .מדוע אתם משתוקקים להימצא בזרועותיו המגוננות של אלוהים כאשר אתם אלוהים? כאשר
הדברים משתבשים סביבכם ,הדליקו את האור וראו מה מתחבא! אז ,באמצעות הכוחות שלכם
עצמכם ,תוכלו לקבל את ההחלטות אשר יגשימו חיים שלווים ומוגנים.
) (37שאלה :קריון היקר ,לפני שנה היו לי שני מקרים שבהם יצאתי מתוך גופי בלילה .אלה היו
החוויות המרגשות ביותר שהיו לי מעודי ,וניסיתי לשחזר אותן מאז .אולם ,קראתי ספר מאת
אקהארט טולי ותקשור של טוביאס או קריון שאל לנו לנסות להקרין אל תוך המישור האסטרלי אלא
לנסות להביא הכל אלינו .לא יכולתי למצוא את התקשור שבו קראתי/שמעתי את זה .תוכל בבקשה
לשפוך קצת מהאור והאהבה העוצמתיים של המשפחה על נושא זה? איך ניתן לגרום לתחושה דומה
זו במצב הער? תרגילים כלשהם יועילו!
תשובה :התשובה היא פשוטה אם תוכל להבין את ה"עכשיו" .אם אתה תקוע בממד השלישי ,אזי יש
לך עבר ,הווה ועתיד .אבל אם אתה מתחיל להפוך לבין-ממדי )וכך אתה במהותך בכל מקרה( ,אתה
מתחיל להבין שהעבר ,ההווה והעתיד מתרחשים כולם בו-בזמן.
אפילו המדע שלכם מתחיל עכשיו לגשת לנושא באמצעות תיאוריות בין-ממדיות חדשות של מהי
המציאות באמת .המדענים אומרים עכשיו שהמציאות הישנה שלכם הייתה מוגבלת לארבעה ממדים,
אבל שלמעשה ישנם ) !11היא מכונה תיאוריית המיתרים( .לכן ,התשובה לשאלה שלך מבוססת על
הנחה זו :במקום לבצע הקרנה באופן אסטרלי ,הבא את האסטרלי אליך! תוכל לקבל את אותה
תחושה של היותך מחוץ לגוף ,אבל להביא את "החוץ" אל גופך! ברא "עכשיו" שבו הכל נמצא הישר
למולך ואינך צריך ללכת לשום מקום .לכן ,אל תצא למסע ,פשוט התרחב! הבא את העקרונות
האלוהיים ביותר שחשת שהם "במקום אחר כלשהו" אליך ,על-ידי כך שתתרחב למקום שבו הם
נמצאים לדעתך .זה מה שאקהארט טולי מלמד ,וזה נכון .אפשר לאתגרים שבחייך להיפתר על ידי
האדם שתכנן אותם ~ אתה!
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) (38שאלה :קריון היקר ,קראתי לאחרונה ש"תרשים" מיקום הצ'אקרות על/תוך הגוף משתנה בעת
שאנרגיות קוסמיות חדשות מגיעות ,ושהתרשים החדש מכיל  12צ'אקרות ,ולא את השבע השגרתיות.
תוכל לספק מידע כלשהו על כך?
תשובה :זה נכון .אפילו אמרנו למרפאים בעזרת אקופונקטורה קלאסית שלגוף יש "מרידיאנים בין-
ממדיים" מעל ל 12-המרידיאנים הבסיסיים .זה דומה לעבודה על ההילה .ההנחה היא שאתם משתנים,
מבחינה ממדית .לכן ,הצ'אקרות שלכם יועצמו .אלה שנמצאות בנוסף לשבע הבסיסיות )שבממד
השלישי( נמצאות מעליכם .כעת ,יהיה קשה יותר לעבוד עמן כפי שעבדתם עם השבע הבסיסיות
)כמובן( .לכן מידע יינתן על ידי אלה שמתאימים לכך .זה כבר החל.
) (39שאלה :לי וקריון היקרים ,ראשית אני רוצה להודות לכם על העבודה רבת-ההשראה שאתם
עושים בשנים האחרונות .היא נגעה בי עמוקות ושינתה את חיי .התחלתי לקרוא את הספר העשירי,
אבל יש לי שאלה שמציקה לי מזה כמה ימים.
אתה מדבר על כדור הארץ כעל פלנטה בשיעור ,מבחן שמשפיע על טריליוני ישויות ועל האנרגיה של
שאר היקום .אם זה באמת מבחן לא-משוחד שמטרתו לראות אם אנו נמשכים באופן טבעי חזרה אל
האור )זה עובד ☺( ,אזי נראה לי שההוראה שקיבלנו באמצעותך ובאמצעות תקשורים אחרים מחדירה
דעה משוחדת חזרה אל "תחום המבחן" ,שמערערת את ערכו של המבחן .אל תבין אותי לא נכון ,אני
קוראת נלהבת של הספרים שלך ואוספת הבנות חדשות מהם בכל פעם שאני קוראת אותם לטובת
הבגרות הרוחנית שלי .זו רק שאלה קטנה שמציקה לי.
תשובה :אני מבין לחלוטין את השאלה שלך ,והיא לגיטימית .לכן כדי לעזור לך בפאזל הלוגי שלך,
אומר לך זאת :בכיתה יש לך בחירה חופשית .על המדפים שבכיתה שוכבים ספרים המכילים את
התשובות .יש לך בחירה חופשית האם לקרוא אותם או לא .כאשר את אכן קוראת אותם ,יש לך
יכולת לבחור איזה מהם תקראי ~ את הספר עם התשובות המדעיות ,התשובות הדתיות ,התשובות
הפילוסופיות ,ותשובות רבות נוספות.
המבחן על כדור הארץ דומה ,אולם עם אנרגיה משתנה ,מספר הספרים עולה .עדיין הבחירה בידיך אם
להתעלם מהם או לבחור ספרים ישנים יותר .לכן יש יושרה בכל זה .לא יוגש לך אף מבחן שלא יכיל
גם את התשובות .המבחן אפוא תמיד היה לגלות היכן הם הספרים.
) (40שאלה :קריון היקר ,כאשר אנו חווים אבדן פתאומי של ישות אהובה )אדם או חיית מחמד(
בתאונה או בטראומה ,מהן הדרכים המוחשיות והמסייעות להקל על תחושת ההלם שאנו מרגישים?
)אני גם מאמינה שקשה יותר לחוות זאת כעובד אור ,כיוון שחלק ממני יודע שהאהוב שלי נמצא
במקום של שלווה ושמחה ,אולם הצעיף עדיין גורם לתחושת הנפרדות הזאת להיראות כה אמיתית
וכואבת (.האם יש דרך שבה אנו יכולים עדיין להתחבר אנרגטית עם נוכחות אלה שאבדנו? אני יודעת
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שדיברת על אבל בעבר ,אבל הייתי רוצה לשמוע על פעולות או דברים ספציפיים שיעזרו להתגבר על
החדות הראשונית של הכאב וההלם ,בצד הזה של הצעיף.
תשובה :יקירה ,את צודקת .אתם בנויים להתאבל ,וזה לא רק הולם ,אלא גם זוכה לכבוד ומובן .אף-
על-פי שאנו עומדים לצדך במשך כל התהליך הזה ,לעתים זה פשוט לא מספיק .יש יותר מדבר אחד
שאת יכולה לעשות כדי לעבור תהליך זה בקלות רבה יותר :מצאי מקום שבו את יכולה לעזור פיזית
למישהו .לכי למרכז לקשיש והקריאי לאנשים ,צאי עמם לטיול ,או עזרי להם בתרפיה שלהם .לכי
למקומות בהם מתאבלים אחרים והאזיני למה שהם עוברים .והדבר הבא עשוי להישמע מוזר ,אבל
עסקי בפעילות גופנית! הכימיה של הגוף שלך יכולה לעזור לך להתאזן כאשר את עושה זאת.
האבל שוכך לאיטו ,אבל תמיד יהיה מקום בלבך שיכאב מעט .זה נורמלי .לעולם אל תנסי לסלק
תחושה זו או לחשוב שהיא אינה הולמת .הסיבה מדוע הדברים הללו כה קשים היא שאת באמת
מחוברת ברמה שמעבר לפיזי .הדואליות שלך רואה את האדם שאבדת כ"מי שאבד לנצח" .זו
המציאות שלך ,ואין דבר שאת יכולה לעשות כדי לשנות זאת .אולם ,אני יכול לומר לך משהו
שיתרחש ללא ספק ~ במאה אחוזים .יהיה לך איחוד מחדש עם אלה ש"איבדת" והוא יהיה מדהים!
אני מדבר מניסיון ,משום שראיתי זאת פעמים רבות ...אפילו עכשיו בעודי מדבר .דבר ביקום לא ידמה
לו ~ כאשר אהבת האלוהים מתגשמת בין שתי ישויות המחוברות הן בחיים האנושיים והן בצד האחר
של הצעיף ,אבל שלא ראו זו את זו במשך זמן רב מאוד.
) (41שאלה :קריון היקר ,אני רק רוצה להבהיר משהו ,ואני לא כועס ולכן אל תבלבל זאת עם כעס.
אתה אומר כל הזמן שאין דבר כזה איום חשוך ושהכל בראש שלנו .כן ,נכון ,אנחנו בוראים דפוסי גל
שליליים וכן ,הם אכן מגיבים לפחדים שלנו ,אבל זה בדיוק העניין ~ האנרגיה האפלה נבראת על ידי
הפחד של אנשים רבים בכל רחבי הפלנטה ובחלקים שונים ביקום .האנרגיה הזאת לא מומרת ,ולכן
אין לה לאן ללכת .היא נאספת .האם תהית מעודך שאם די אנרגיה שלילית תיאסף ,היא תוכל בדרך
כלשהי להשיג צורה מסוימת של תודעה או מודעות ייחודית?
אני מאוד מצטער אם אני נשמע כועס ,אני פשוט צריך להבהיר את זה .הדרך היחידה להרוס אוסף
שלילי זה היא להגיע למרכז האנרגיה ולשלוח אנרגיה של אור וריפוי רבה ככל שאפשר .זו המשימה
שלי לאחר שיחלוף השינוי הגדול והמפגש הראשון .אם אתה אומר לאנשים שאין דבר כזה חשכה כמו
גם אור ,זה גרוע כמו לומר שאין קריון .זה מגביל את החשיבה .שוב ,מצטער אם אני נשמע כועס ,אבל
זה יושב לי בראש כבר הרבה זמן.
דרכי החשיבה והריפוי החדשות שלך עזרו לי ועזרו לאחרים ואני מודה לך מאוד .פשוט ספר את כל
הסיפור על התאספות האנרגיה החשוכה וכיצד אנו יכולים להמיר אותה לאנרגיה של אור באמצעות
כוונה טהורה .זה הכול! אני חייב להיפרד ,להתראות לאחר השלמת השינוי הגדול והמפגש הראשון!
ריפוי ואהבה לכולם!
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תשובה :אדם יקר ,בוא נהיה ברורים :קריון מעולם לא אמר לך שאין חשכה .אמרנו לך שהאור והחושך
הם מאותו מקור ,ואי לכך ,הם רק גוונים של אותו דבר .אמרנו לך גם שכל שאתה מכנה בשם "חשכה"
נוצר על ידי בני האדם .אם די בני אדם מחליטים להחזיק אותך בחשכה ,אזי כדור הארץ אכן יהיה
בחשכה .לכן ההוראה שלנו היא בדיוק כפי שציינת :יש חשכה בכל רחבי כדור הארץ ,וכך היה בגלל
התודעה האנושית הישנה ,מזה עידנים רבים .עכשיו לעובדי האור יש כלים חדשים באמצעותם הם
יכולים להתמיר אותה ולאפשר לאחרים לראות את שהסתתר שם ,כדי שגם הם יוכלו להאיר באורם
ולהתחיל בשינוי הגדול.
מה שאמרנו לך היה שאין ישות אפלה שמנסה ללכוד את נשמתך ,ואין שטן שהוא כל-יכול שיכול
לקחת את אורך .במקום זה ,יש רק אנשים שעושים זאת ,והאור שלך מתחיל להיות עוצמתי הרבה
יותר מכל חשכה שהם יכולים לברוא .זה חדש ,ולכמה בלתי-יאמן .אלה הן גם חדשות מרגשות ,כיוון
שהן משחררות את הרעיון שאין לך סיכוי כנגד כוח עוצמתי ומרושע כלשהו .במקום זה ,אולי תתחיל
להבין שאתה הדבר העוצמתי ביותר על הפלנטה ~ זה שברא את הבעיות ,וגם זה שבידיו הפתרונות.
אל תקבע מגבלות כלשהן .עבורך ,יש חושך ויש אור .שניהם נובעים מבני אדם כמוך ,וכפי שאמרתי,
יש לך בחירה לגבי כל אחד מהם .ראית מה האנושות עשתה עם זה בחייך .לכן האם אתה מבין עד
כמה אתה השולט בפלנטה? החזק באורך ,אדם יקר! אנחנו שייכים לאותה קבוצה!
) (42שאלה :קריון היקר ,אני מתנצלת מראש בשל אורך השאלה הזאת ,אבל אני מנסה לתמצת ספר
שלם בקצרה ככל שאוכל) .אני חושבת שדי הצלחתי(.
אני יודעת מהתקשורים האחרים שלך שאין שטן או ישות מרושעת ,אבל אני נתקלתי בספר שהציג
קבוצת ישויות המכונה "האחרים" .הן ,ככל הנראה ,ניזונות מאנרגיות נמוכות ומנסות למנוע את
העלאת הרטט של כדור הארץ ותושביו ,שמא יבוא קצן על הפלנטה הזאת.
סיפור/אלגוריית הבריאה של הסופרת מציג שני ניצוצות מקוריים :הראשון ידוע כלוציפר והוא בעל
תדר נמוך יותר; השני ,אלוהים .לוציפר פצח בהילולת בריאה ויצר יקומים דומים של אנרגיה נמוכה
שהיו פחות או יותר שיבוטים האחד של השני" .ניצוץ האלוהים" צפה וצפה ,ולבסוף ברא את היקום
שלנו עם חיים מתמשכים ,רצון חופשי ומאפיינים רגשיים .הבריאה "האחרת" בעלת התדר הנמוך יותר
אך המרובה ,רוצה בתכונות שלנו ומציגה רציונליות טובה מאוד לחטיפות החוצנים ולישויות חסרות-
הביטוי.
האחרים הללו מנצלים מאז את האנושות בניסיונם להשיג את מה שיש לנו .כל סוג של רשע ואסון
מיוחס לתרחיש זה בגלל ש"האחרים" זקוקים לתדרים נמוכים כדי להתקיים .האנושות היא שילוב של
אור וחושך ,הנגרם על ידי הקפיצה הנאיבית שלנו אל תוך הדואליות הזאת ,כדי לשרת את האור
)אלוהים( ולנקות את הבלגן .הסופרת אומרת שישויות האור יעזבו למעשה לפלנטה מספר שתיים,
העתק של כדור הארץ בממד השישי או השביעי בזמן כלשהו מעכשיו ועד  ~ 2012דומה מאוד לתרחיש
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של המאמינים שגורס שבסוף העידן הנוצרים החיים והמתים יחיו בשמיים עם אלוהים .הסופרת
מדברת על כך שנמנע )עד לא מזמן( מכל הישויות )ובכלל זה קריון( לספר לבני האדם על כך שהעסקה
העתיקה הזאת השתבשה.
הרבה ממה שהיא כותבת נשמע הגיוני ותואם למילים של קריון ,אבל אני אישית לא יכולה להשלים
עם נטישת הפלנטה הזאת שבממד השלישי לידי החושך ,וגם לא מסוגלת כל-כך לקבל את ההאנשה
של הצד האפל ,שלמעשה משקפת את האמונה העתיקה בשטן ,בייחוד אמונה שקדמה לאלוהים עצמו.
האם תוכל בבקשה להסביר מהן התובנות של קריון לגבי תקשור מסוים זה ,כיוון שברור שהוא כנה
ובדרכים מסוימות גם חדש?
תשובה :יקירה ,כמו בשאלה ובתשובה הקודמות ,אומר לך שאינטלקטואלית את מנסה להניח הכל
בקופסה אשר לא תאפשר לך לראות את האחריות שלך עצמך לכל שעל הפלנטה .הסיפור עשוי
להישמע טוב ,אבל רק אם את שייכת לתרבות מסוימת ,משום שהוא מבוסס על אמונות שהן
ייחודיות למערכת דת )אם שמת לב לכך( .בנוסף לכך ,הוא בורא היררכיות ורמות שעוזרות לבני האדם
לסדר באופן ליניארי ולמדר דבר-מה שהוא מכוער ומתמיה ,כדי שהחברה תוכל להרגיש טוב יותר
לגביו ,ותוכל להבין כיצד להמשיך.
האמת פשוטה הרבה יותר :בני האדם אחראים באופן ישיר לכל הדברים ~ לכל השליליות ,לכל
העבדות ,לכל האימה ,לכל מלחמות הדת ולמבחן של כדור הארץ .דבר לא "השתבש" .זו פשוט
האנרגיה של הפלנטה ~ הדחיסות וחוסר האיזון שיוצרים את התודעה שבה חוויתם את תקופות
החיים הרבות שלכם .זה המבחן האמיתי ,נכון? לאן ייקחו אותה בני האדם?
את רוצה לחשוב שמלחמה קדושה בין מלאכים בראה את הבעיות שלכם ,אבל לא הייתה מלחמה
שכזו .היו אלה בני האדם בצורתם הגרועה ביותר ,וזוהי הגדרת החשכה .לכן האינטואיציה שלך נכונה
לגמרי! אינך צריכה לנטוש את הפלנטה התלת-ממדית שלך לידי החשכה .במקום זה ,ראי מי ברא
אותה ,ודעי שהם גם אלה שיכולים למצוא לכך פתרון! האמת נמצאת תמיד באינטואיציה של בן
האדם .אל תאמיני בצורה עיוורת לדבריו של קריון בנוגע לשום דבר; בחני הכל בתוך עצמך .כיוון
שבתוך הדנ"א שלך נמצא ספר הידע המלא ~ כל שאי פעם אירע ,והדרך שבה הדברים עובדים .לאחר
שבחנת זאת ,פעלי על פי האינסטינקטים שלך ותמיד תהיי צודקת .אפשרי למלאך הפנימי שלך להדריך
אותך בכל הדברים ,כיוון שזה המקור האמיתי היחיד שנכון עבורך.
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