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ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
זהו תקשור מתוק הערב ,במקום מתוק .אנרגיה מתוקה נכנסת לחדר הזה באיטיות ,בשקט ,שכן אין כאן זמן.
לפני שלושה ימים ,על פי הזמן שלכם בממד הרביעי ,מרחב זה הוכן למלאכים היושבים בכיסאות .פמליה של
ישויות בין-ממדיות ,שאינכם יכולים כלל לתפוס ,אך שאת חבריה אתם מכנים בשם אח ואחות ,הגיעה כדי
להכין את המקום .שעה שרבים מכם עלו על ההר והגיעו למקום הזה ,ושעה שצעדתם לתוך המרחב הזה ,כמה
מכם החלו להרגיש את החמימות הרוחנית ,בדומה לשמיכה ,שהתחילה להקיף אתכם בידידים ובמשפחה,
נבנית במיוחד עם האנרגיה שלכם .השם שלכם נרשם במקום הזה כאשר הבעתם כוונה לבוא .כמה מכם הגיעו
על אף הנסיבות ,מבלי לדעת אם יוכלו להיכנס ,והנה אתם יושבים כאן] .כל הכרטיסים אזלו שבועות קודם
לכן [.ידענו שאתם באים .זכרו :כוונה אינה בקשה; כוונה היא תביעה – כאשר אתם תובעים לעצמכם את
עוצמתכם! וכך יצרתם מרחב שבו כולנו נמצאים יחדיו ,כולנו אחד ,לדבר על דברים בהווה – לדבר על דברים
הקשורים לעתיד ,ולדבר על דברים הקשורים ללב.
בני משפחה יקרים ,לא במקרה אתם שומעים זאת .יש חלק מהמשפחה שברגע זה נמצא אתכם וקורא מילים
אלה על גבי דף ,הנמצא בהווה שלי .אנו רואים את התעתיקים – אנו רואים את ההקלטות – מתרחשים כולם
"בעת ובעונה אחת" .לכן ,מסר זה מיועד לא רק לשומע ,אלא גם לקורא .אין זה משנה באיזו טכנולוגיה נעשה
שימוש כדי להפיץ את מה שניתן עכשיו ,הכל מתרחש בעת ובעונה אחת .משמעות הדבר היא שיש חוט של
אהבה בין אלה היושבים בכיסאות ובין אלה הקוראים את המילים .וכך המשפחה גדולה בהרבה מכפי
שסבורים אלה היושבים בחדר .החוויה גדולה בהרבה מסתם חוויה על הר .כן ,זו אמת שביום הזה יינתן מידע,
אבל יותר מכך ,יש מסרים אישיים לכל אחד מכם – הממתינים לכם שתכנסו לאותו מצב אמונה.
יהיו אלה שיאמרו שאין זה אפשרי – שהרוח אינה מדברת באמצעות בני האדם באופן זה .אך יש בכם חלק
שיודע טוב יותר ,אולי לכן אתם יושבים בכיסא מאזינים וקוראים .אנו מכירים כל אחד מכם בשמו ,בשם שלא
מהעולם הזה ,אלא בשם שהוא נצחי – שם שהוא שמם של אחותי ואחי – שם שאתם שרים לי "באור" בכל
פעם שאני רואה אתכם ,כאשר אתם עוברים ב"היכל הכבוד" .בכל פעם שאתם בוחרים לחזור לכדור הארץ
הזה ,אנו מברכים זה את זה ואומרים זה לזה את השמות האמיתיים שלנו ,ושמי שלי אינו קריון .הוא מיועד
למציאות ,למסרים ,ולכדור הארץ שלכם לעת עתה .הניחו להוכחה שתקשורת זו באמת מתרחשת להימצא
באנרגיה המתפתחת סביב הכיסא שעליו אתם יושבים ,שכן החדר מוכן ומושלם כעת ...להאזנה ולקריאה.
באמצעות הכוונה שלכם לבוא ,אתם הרשיתם וכן הזמנתם כמה להצטרף אליכם – כמה שאולי לא ציפיתם
להם .כמה מהם ,אתם מכירים .כמה מהם אתם מעמידים פנים שאינכם מכירים .מצטרפים אליכם ,יש אפילו
פיסות של עצמכם הנמצאות בצד האחר של הצעיף .אולי לא ציפיתם לכך? מה שחלקכם חשבתם לנשמות
תאומות הן בעצם פיסות של עצמכם להן חיכיתם .הניחו לי לומר לכם שהשפה השלישית אפשרה זאת .מעולם
לא הייתם יותר בין-ממדיים מכפי שאתם ברגע זה ,יקירים ,וחלקים שלכם עוברים דרך הצעיף .בעודכם יושבים
בכיסאות האלה ,אתם נתתם רשות לדברים רבים .לפני שיסתיים הערב ולפני שהחגיגה תיגמר בחדר הזה של
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המאזינים והקוראים ,יש סיכוי לריפוי – סיכוי להחלטות שחיכו להתקבל באנרגיה החדשה הזאת .הישויות
המקיפות את הכיסאות שלכם מוכנות לרחוץ את כפות רגליכם ,ולגרום לכם להרגיש בדרכים שלא ניתן
להכחישן שיגרמו לכם לדעת באופן מוחלט ,במציאות הממד הרביעי שלכם שמישהו חדר מבעד לצעיף כדי
לגעת בכם בדרך מסוימת והולמת ,ולגלות שחוויה זו היא אמיתית!
אנו מדברים לזוג אוזניים אחד ולזוג עיניים אחד של הקורא המונחות על הדף .זהו מסר אישי ,והוא מיועד לך.
על אף שייתכן שנגיש מידע גלובלי – וכך נעשה – אנו אומרים לכם גם שבעוד שהמידע מוגש ,ישנם גם
מסרים אישיים .כפות הרגליים נרחצות כל העת ,וחיבוקים מוגשים.
היכן נתחיל? שמרנו מסר זה במיוחד לאלה שהביעו כוונה להיות כאן .אלה הם מלאכים עוצמתיים היושבים
מולנו והקוראים מילים אלה .אם הייתם מנסים רק להתחיל ולראות מי אתם ,הייתם צריכים לראות מי
הייתם .הניחו לי לשאול אתכם זאת :עם ההבנה שלכם את ההווה ,כמה מכם הבינו מי הייתם בעבר –
השאמאן – הנזיר – הכומר – איש הרפואה? עליכם לומר לעצמכם ,זה עדיין מה שאתם! אתם ממשיכים
להיות כל שהייתם .זה לעולם לא יעזוב אתכם ,מכיוון שזה עדיין מתרחש בהווה .כל האנרגיה של אותה עבודה
אלוהית נמצאת עדיין אתכם; התחושות עדיין כאן.
עליי לחזור דרך ארוכה אחורה כדי להזכיר לכם כיצד זה עבד – את ההיסטוריה של כדור הארץ שלכם .הגעתי
לכאן כאשר כדור הארץ היה עדיין מותך ,ומאז אני כאן .עבורי ,היה זה אתמול ,שכן הכל קורה בו-בזמן בסוג
הזמן שלי .אין כל המתנה ,אין חוסר-סבלנות ,רק עכשיו .למולי נמצא גם ההווה של החגיגה של מה שהאנושות
השיגה שכן אחיי ואחיותיי שינו את המציאות – אפילו את הממדיות של כדור הארץ – כאשר צעדו בדואליות
על כדור הארץ הזה .רבים מכם היו עמי כאשר כדור הארץ היה מותך ,בוראים את הניסוי עבור היקום כולו,
במקום שבו בני האדם יגיעו ברצון כמעט לרגע האחרון של ההיסטוריה הליניארית שלכם .דומה שהארוחה
התבשלה במשך שנה ,אבל בני האדם הוספו בארבע השניות האחרונות ...הזרז לשינוי ביקום ...מלח האלוהים
לשפר את טעם הגדוּלה.
הרשת המגנטית ואתם
לרשת המגנטית של כדור הארץ יש מטרה ספציפית .היא מכווננת כיוונון עדין ,והיא קיימת עבור סיבה אחת
בלבד :המערך האנושי .אף על פי שאתם עשויים לחשוב שהיא תכונה גיאולוגית של הפיזיקה של הפלנטה ,היא
יותר מכך .זהו מנוע להעברה של דנ"א! זה מה שעושה מערכת הרשת .היא מדברת אל האנושות והיא חלק
ממי שאתם מבחינה אישית .היא מסייעת הן להפריד אתכם והן לאחד אתכם .היא נותנת לכם מערכים,
אתגרים ,פתרונות ואהבה .היא הדבר אליה חלקכם מתייחסים אפילו כאשר אתם חושבים על אלוהים! כמה
יגידו" :קריון ,אני לא אוהב את הרעיון של הפיזיקה הנכנסת לתחום הרוחניות .אני לא אוהב שהרשת של כדור
הארץ מהווה חלק רוחני" .אני אומר לכם ...כך הם פני הדברים! שכן כבוראים שאתם ,אתם בראתם את כל
העומד מולכם ,ובכלל זה את המבחן ,את הדואליות ,את החוזים ,ואת המנוע המעביר אותם למבנה התאי
שלכם .אינכם יכולים להפריד את הרוח מהמציאות שלכם .אפשר שתרצו להאמין שהרוח נמצאת מעל למה
שהוא פיזי ,אבל האמת היא שהיא המרכז של כל מה שהוא פיזי .אינכם יכולים להשאיר את אלוהים מחוץ
לשום דבר!
אנו נגלה כמה מהתכונות של מה שאתם מכנים בשם דנ"א .הרשת המגנטית של הפלנטה הושלמה ,אך היא
נשארה בעיקר כמערכת העברה לאנושות במשך שנים רבות .היו שינויים מועטים בלבד במונחים של מה שהיא
עושה ,שכן האנושות מעולם לא חשבה שהרשת עשויה להיות דבר בר-שינוי .האנושות מעולם הביעה כוונה
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לתבוע לעצמה את העוצמה של מה שנמצא ברמה התאית ,או לחשוב מה ניתן לשנות במסגרת החיים שלה.
אפילו הנביאים הקדומים העניקו לכם מידע האומר שאתם יכולים לשנות הכל ,אך לא עשיתם זאת .רק בדקה
התשעים של התכנית שיצרתם החלטתם לשנות את המציאות שלכם ,וכך עשיתם .כדי לעשות זאת ,הגיעה
בשנת 1989פמליה שתפקידה לשנות את הרשת ,זמן הווה עבורי .במסגרת הזמן שלכם ,החל שינוי ברשת
המגנטית ,ועתה אתם יודעים מדוע .הכוונה שלכם ליצור מציאות חדשה עבור כדור הארץ חייבה שה"מנוע"
של המגנטיות ישונה כך שיאפשר לכם להתעלות .הניחו לי להמשיך.
כדי להגשים את ירושלים החדשה – כדי שהפתרונות יוכלו להתחיל – כדי שתוכלו לשנות את עצם המהות
של הסיבה להימצאותכם כאן – כדי להאריך את החיים – כדי להגיע לגילויים במדע – כדי שהרוח תדבר
באמצעות בני אנוש כאירוע נורמלי בחיים ,היה צורך "לשנות" את כל התקשורת באמצעות המערך של
המגנטיות 'המדבר' אל הדנ"א שלכם .וכך היה שמערכת הרשת החלה לנוע! אתם הנעתם אותה! אלה המכנים
את עצמם עובדי אור חשו בכך ,ואלה שהיו רוחניים ,חשו בכך .היא החלה להשתנות בהדרגה ואז להאיץ.
השינוי הממשי של הרשת היה הרבה יותר מהמגנטיות שאותה אתם יכולים למדוד באמצעות מצפן .ההיבטים
הרוחניים של הקווים ,צורתם ,אחידותם ,הסנכרון שלהם עם קווים אחרים ,השתנו כדי ליצור מערך חדש,
ופוטנציאל חדש לכדור הארץ .במקום הגעת הקץ אתם רכבתם על גל שינוי זה ,והנה אתם יושבים כאן שנה
אחת מהשלמתו ,עובדי אור! אנו יודעים שכמה מכם הרגישו בתנועת הרשת .אנו יודעים שאתם חרדים ,אך
ישנם דברים המתחילים להתייצב במקומם בעוד המעבר מתייצב והמערך החדש של האנרגיה המגנטית מגיע
לסופו ,שם הוא מתחיל להשפיע על הפלנטה באופן שונה והופך סוף סוף יציב.
הניחו לי לספר לכם על הרשת .בממד הרביעי ]הממדיות האנושית[ ,אמרתם שיש לכם שני סלילי דנ"א .זה
נכון .אלה האומרים לכם שיש לכם  12סלילים מעניקים לכם תיאור של הממד הרביעי לתצרף הרב-ממדי.
האמת היא שיש רק שני סלילים ביולוגיים .כל השאר ,העשרה שאינם מוזכרים ואינם מתוארים ואינם ניתנים
לראייה בממד הרביעי ,נמצאים בשכבות בתוך השניים שאתם יכולים לראות .הם לא סלילים או שרשרות
נוספים .הם נמצאים על גבי הסלילים הביולוגיים ,ורבים מהם מקיימים ממשק ביולוגי עם הסלילים שאתם
מסוגלים לראות .יש אפוא באמת שני סלילים עם עשרה היבטים בין-ממדיים נוספים עליהם .כך הגעתם
למספר  .12אתם מבינים? עשרה אינכם יכולים לראות ,ושניים אתם מסוגלים לראות.
הניחו לי לספר לכם על הדנ"א שלכם .הוא מגנטי ,ולכן הוא מגיב לרשת! ביחס למגנטיות ,לכבידה ,לזמן
ולהנחת חומר :יש כאן תצרף שמעולם לא התגלה .לעולם לא ניתן היה לעשות זאת בתבנית הישנה שלכם
בממד הרביעי .עתה ,לפתע באנרגיה החדשה הזאת ,המדע שלכם מתחיל להבין שיש לפחות  11ממדים בלב כל
אטום של חומר) .אמרנו לכם שישנם  .(12ולפתע אתם מתחילים להבין שאפילו הזמן הוא משתנה .מאוחר
יותר תהיה גם הכרה בכך שהעברת חומר מאזור אחד לאחר מהווה גם היא חלק מהמשוואה הזאת .יש נוסחה
ספציפית אחת שהתכונות שלה הם כבידה ,מגנטיות ,זמן והמיקום של חומר .כולם מתאחדים בריקוד נהדר
שיהיה "העורק הראשי" של הפיזיקה כאשר יתגלה ויובן .כאשר יהיה מוכן ,מידע זה יוגש לכם ,אבל לעת עתה,
הניחו לי לספר לכם על ה"תבנית" וכיצד היא פועלת עבור הדנ"א שלכם.

דנ"א – אנרגיה אסטרולוגית
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כשמערכת השמש נעה סביב ,היא יוצרת תכונות כבידה שונות ודפוסים ממשיים בין החלקים .כל פלטנה סביב
השמש סובבת באופן עצמאי במסילתה ,ובמשך כל דקה עצמאית של זמן ,תרחיש כבידה זה יוצר מערך שונה
של מגנטיות וכבידה בתוך ההשפעה של השמש שלכם .במסגרת הזמן שאתם בחרתם – שהוא ,דרך אגב,
השתנה מאוד בשנתיים האחרונות – יש תבנית המועברת לשמש שהיא במרכז המסילות ,ולכן מהווה את
נקודת המשען של מקור הכבידה .תבנית הכבידה/המגנטית שהתפתחה באמצעות תנועות הפלנטות )ובכלל זה
כדור הארץ ,וכן גם הירחים של הפלנטות ובכלל זה הירח שלכם( מועברת לכדור הארץ באמצעות מה שאתם
מכנים הרוח הסולרית – אנרגיה החולפת תמיד מהשמש אל כדור הארץ .הרוח הסולרית מעבירה אותה אל
הרשת ,שכן שתיהן מגנטיות ,ומידע מועבר בתוך השפעת שדה של הרוח וזה של הרשת .תבנית הרשת משתנה
אפוא בכל יום! מעניין לציין שהרשת המגנטית של כדור הארץ היא למעשה תוצר של הפיזיקה של כדור הארץ,
אבל מטרתה עבורכם היא לשמש כמנוע תקשורת עבור הדנ"א האנושי .הנה דוגמה נוספת לאופן שבו כדור
הארץ הפיזי חי בשיתוף פעולה עבור האנושות.
אחת התכונות של מה שמוטבע על גבי הדנ"א שלכם בלידה הוא המדע הותיק ביותר על כדור הארץ ,ומה
שאתם מכנים בשם 'אסטרולוגיה' .הרגע נתנו לכם מדע המסביר את האסטרולוגיה .זה מדע שאינו מובן או
ידוע לחלוטין ,אבל זה מדע .כאשר הנוסחה הפיזית "העיקרית" תהיה ידועה בקשר למגנטיות ,לכבידה ,לזמן
ולמיקום החומר ,היא תסביר גם את האסטרולוגיה .בינתיים ,אתם הגעתם לכדור הארץ ,ומוטבע על גבי
הדנ"א שלכם – על גבי אחת מהשכבות הבין-ממדיות – הוא המידע האסטרולוגי הזה ,התבנית של המגנטיות
והכבידה של מערכת השמש כשנולדתם .שם התבנית ,במונחים אסטרולוגיים ,מכונן מערך ,סוג אישיות ,סוג
של תגובה לסיבה ולמסובב האנושיים .זהו מערך מגנטי/ביולוגי ,כפי שאתם יודעים ,הנמשך לאורך כל חייכם,
גורם לכם להגיב למערכת השמש היוצרת אותו ,כמו גם לאחרים על כדור הארץ בדרכים מסוימות וצפויות.
דנ"א – שיעור החיים
באותו זמן בשכבה אחרת של הדנ"א הבין-ממדי שלכם ,מגיע "שיעור החיים" ,לא חוזים ,לא קרמה ,אלא שיעור
החיים .מהו "עקב אכילס" שלכם? למה אתם מגיבים יותר מכל? מהי המטרה שלכם? כמה מכם הגיעו לכאן
עם תגובות עוצמתיות לסמכות .כמה עם כיסוי רוחני .שיעור החיים אינו קרמה .הוא הנושא הגדול המתפתח
לעתים קרובות ממה שקרה עם האנרגיה שלכם קודם לכן .כמה מכם הגיעו עם שיעור חיים העוסק בנושאי
שפע ,שדובר בהם אפילו היום ]בחלק של ההרצאה[ .כמה מכם הגיעו עם שיעור חיים העוסק רק באהבה .מה
יצרתם לעצמכם בנושא האהבה :האהבה לאחר ,האהבה לילדים שלכם ,האהבה להורים שלכם? מה יצרתם
לעצמכם? מהו שיעור החיים? מי אתם )באמת(? כל זה מוטבע על גבי הדנ"א שלכם – הבחירה שלכם ,התבנית
שלכם ,הרשות שלכם .חוזה הוא רק מערך התחלתי .יש צורך במסגרת של מציאות שבתוכה תוכלו לחיות –
מסגרת שאותה תוכלו לשנות – מצב התחלתי .הנה דבר מה שלא אמרנו מעולם :כאשר אתם משנים את
המציאות שלכם ,כולכם משנים את החוזה שלכם .החלק העוצמתי ביותר של הבריאה המשותפת ,החלק
החסר שמעולם לא הבנתם באמת ,הוא שאתם עושים זאת עם עצמכם! אין כאן נוהל .דבר אינו מחייב אתכם
לעשות כלום מלבד לתבוע לעצמכם את ה"כוונה" של המציאות שיש לכם – ואז לחייב אותה לנוע .זהו רק
מבנה התחלתי .לכן ,הוא בר-שינוי!
אלה מכם שאמרו" :חתמתי על חוזה ואני חייב לעשות דבר זה או אחר" ,אינם מבינים מהו 'דבר זה או אחר'.
כמה חתימות ישנן על גבי החוזה? שתיים! עם מי הוא חתום? אתכם! לכן ,כאשר אתם מביעים כוונה לשנות
את החוזה ,שתי החתימות משתנות בו-זמנית .אנו נותנים לכם מטפורה זו כדי שתוכלו להבין את העוצמה
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שיש לכם ללכת בנתיב שאתם חושבים שתכננתם לעצמכם ולזוז ממנו ,ולתכנן אחר .אבל החוזה ההתחלתי
ניתן לכם באמצעות הרשת המגנטית של כדור הארץ .קרמה היא עניין אחר.
דנ"א – קרמה
הגדרת הקרמה שלנו שונה אולי משלכם .אנו מכנים אותה "אנרגיה בלתי-גמורה" .ניתן לסיים אותה בכל עת
שתרצו ,באמצעות כמה שיטות .כאשר הגענו לכאן לראשונה כקבוצה-ישות קולקטיבית המניעה את הרשת,
דיברנו אתכם על היכולת שלכם להימנע מתכונה זו של קרמה – לסיים אנרגיה בלתי-גמורה .אנרגיה בלתי-
גמורה זו ממה שאתם מכנים בשם 'העבר שלכם' ,שאנו מכנים בשם 'ההווה שלכם' ,רובצת על רבים מכם
אפילו ביום זה ממש ,במקום שבו אתם שומעים או קוראים מילים אלה .מעולם לא הבנתם אותה .כמה מכם
ראו בה צרה .כמה פשוט הסכימו שהיא תמיד תהיה אתכם ,מבלי להבין לרגע שאתם יכולים להימנע ממנה
פשוט על ידי כך שאתם תובעים לעצמכם עובדה זו .אבל הקרמה הייתה באנרגיה הישנה ,לפני שהסמן הועבר
אליכם באופן זה .הניחו לי לגלות לכם סוד ,כדי לאפשר לכם להבין זאת מעט .האם אתם יודעים מהו ההבדל
בין בן האנוש הישן באנרגיה הישנה ובין בן האנוש החדש באנרגיה החדשה? זה בתוך הדנ"א! הניחו לי לתת
לכם פיסת מידע חדשה זו :ילדי אינדיגו טהורים נולדים ללא קרמה! כעת ,הביטו בילדי האינדיגו ובמה שהם
מנסים לעשות .הביטו כיצד הם פועלים ומגיבים .מידע זה עשוי להסביר דברים רבים שאתם רואים בילדים
האלה ...ולא מדובר בעניינים בלתי-גמורים .מדובר בעניינים חדשים.
אחת התכונות של ילדי האינדיגו היא שהם נולדים עם ראייה כוללת שלא הייתה לכם ,ושעדיין לא קראתם לה
בשם .זה משהו על גבי שכבות הדנ"א שלכם שמעולם לא היה חלק ממה שהיה לכם .קראו לזה שיעור חיים
אם אתם רוצים .אני אקרא לזה שיעור ארצי .ילדי האינדיגו נמצאים כאן למטרה – קולקטיבית ,והם יודעים
מהי :היא להתחיל לברוא את ירושלים החדשה ]המטפורה שקריון משתמש בה כדי לומר שלום עלי אדמות[.
באנרגיה הישנה ,מעולם לא הייתה תכונה שהונחה בתוך הדנ"א שהייתה ספציפית לכדור הארץ ,וכעת ישנה
תכונה כזאת .האנשים הילידים שלכם היו צריכים ללמוד אותה ,והחברה המודרנית שלכם השליכה אותה ,אבל
הילדים החדשים באים כשהיא טמונה בהם במלואה :השיעורים ,החוזים והקרמה שלכם עסקו כולם בכם
ובצמיחה האישית שלכם .עתה ,לפתע ,ילדי האינדיגו נושאים ידע מלא לגבי מה שהם יכולים לעשות למען
כדור הארץ ,וזו תהיה התשוקה של רבים מהם.
דנ"א – השבוּעוֹת
אלה מכם המבינים את השבועות יודעים שהבטחות-עבר אלה לאלוהים ,מונחות עליכם בלידה כהמשך למה
שהתחלתם ,בנוגע לאנרגיה ביניכם ,באופן אישי ,לבין האלוהים .אין דבר חזק יותר מהאנרגיה של השבועה –
הבטחה לאלוהים" :אלוהים יקר ,אני מבטיח להיות עני כדי שאוכל להתמקד בך" .הנה אתם ,מגשימים זאת!
"אלוהים ,אני מבטיח שלא לעסוק במערכות יחסים אנושיות ,לעולם ,ובמקום זאת ,להתמקד בך .אני מבטיח
להיות רווק".
אז ,כמובן ,כאשר אינכם נאמנים לשבועה זו ,אתם חשים אשמה .דיברנו פעמים רבות על נושא זה ואמרנו
שהוא פעיל בכמה מכם – ואינו עניין חולף .אנרגיית שבועה זו מועברת לדנ"א שלכם בדרך פעילה .אין זה
משהו בספר המונח שם כדי שיגלו אותו .היא אמיתית ופעילה ודוחקת בכם בכל יום .היא מזכירה לכם את
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השבועה שנשבעתם .אמרנו זאת בעבר :אתם יכולים לנטרל ולשנות אותה ,בני אנוש יקרים! אתם יכולים לנוע
מהאנרגיה הישנה אל האנרגיה החדשה .אין זה קשה וכל שדרוש הוא "כוונה" .זכרו ,כוונה אינה בקשה; היא
תביעת האלוהות שלכם .כוונה היא משהו שתמיד היה לכם ותמיד יהיה .כוונה היא הגעה למדף אנושי שתמיד
היה ולקיחת הדברים שאתם זקוקים להם ושתכננתם לפני שהגעתם לכאן.
שתל – שינוי דנ"א עצמי
נתנו לכם תפיסה זו כאשר פמליית הרשת הגיעה בשנת  .1989אמרנו את המילה 'שתל' ,והיא יצרה מהומה
גדולה ,הלא כן? זו הייתה הכוונה ,מכיוון שזהו כלי רוחני עוצמתי ביותר ...ואין להתייחס אליו בקלות ראש .על
אף שאינכם שומעים אותנו מדברים עליו רבות בזמן האחרון ,השתל היה משהו שהיה נגיש ,והוא עדיין נגיש.
הייתה זו השתלה מכוונת על ידי בן אנוש של הסכמה להשתנות מבחינה רוחנית – להגיע לגילוי ולהבנה.
מעולם לא היה זה משהו מאלוהים ,או כל ישות אחרת .זה נעשה באמצעות האנרגיה שלכם עצמכם ,כדי
לאפשר למשהו חדש לגור בתוככם ,למשהו שחיבר אתכם לעצמי הגבוה שלכם ...כלי שתמיד היה בתיבת
הכלים שלכם .אתם ,עובדים עם עצמכם.
אולם כעת ,שתל זה נראה באנרגיה החדשה הזאת לא כתהליך ,אלא כ"אינטואיציה" טבעית .לכולכם יש את
האינטואיציה שאתם יכולים להיות משהו שלא הייתם בעבר .מה שאנו אומרים הוא זה :היה זה מידע חדש
בשנת  ...1989מהפכני ומלא במחלוקת לגבי משמעותו ,כעת אתם לא רק מודעים לתפיסה של שינוי עצמכם,
אתם מחפשים באופן פעיל אחר הידע כיצד לעשות זאת! איך שדברים משתנים!
אנו רק אמרנו" :השתל של הרשות להשתנות" .לשנות את מה? את הדנ"א שלכם! אולי עכשיו התצרף מתחיל
להתבהר? אתם מסוגלים לשנות את החותמות המגנטיות של כל התכונות הללו שדיברנו בהן ,בכל דרך
שתרצו .השתלת הרשות לשנות את עצמכם ברמת הדנ"א הרוחנית ...משהו שדיברנו עליו לפני כמעט  12שנים.
מסגרת הזמן של העתיד – פוטנציאלים בנומרולוגיה
אני עומד לגלות מסגרת זמן .אלה אינן נבואות .במקום זאת ,הן פוטנציאלים אנרגטיים שעליכם לדעת עליהם.
אני מגלה מה מתרחש ואת הפוטנציאל של מה שעשוי להתרחש .כל הדברים הללו הם בהווה .הרשת כמעט
הושלמה .הסיבה כולה להימצאותה של פמליית הרשת של קריון כמעט והסתיימה.
שנת  2000הייתה שנת החגיגה .על אף שכמה מכם חשו בכך וכמה דברים התרחשו בשנת  ,2000היא עסקה
בעיקר בחגיגה .בשנת  2000עסקתם רבות במה שאנו מכנים "אחיזת מקום וסימון זמן" .אולם ,שנת  2001תהיה
שונה 2000 .היא השנה של ה"שתיים" .שנת  2001היא השנה של ה"שלוש" ולכן שנת  2001היא שנה מזרזת
)מלשון זרז ...(catalytic ,לגבי בריאת אנרגיה פוטנציאלית.
הגדרת המילה זרז )קטליזטור( היא מרכיב או אנרגיה הנמצא לבד ,ולא עושה דבר .אבל כאשר הוא משולב עם
מרכיב הולם אחר ,הוא יוצר דבר מה שונה מהשניים יחד .אם הדבר הולם ,האחד מזרז את האחר ,והשניים
יוצרים אנרגיה שלישית ...מעבר מהשניים אל השלוש .השנה של ה"שלוש" היא שנת הזרז ,בן האדם מתחיל
להבין אנרגיה יצירתית חדשה זו .הזרז הוא האנרגיה של מעבר הסמן] .הסמן הוא המילניום החדש[.
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שנת  2001הייתה באמת הסמן ,שכן לא הייתה לכם שנת אפס .לכן ,כאשר אנו מדברים על מעבר הסמן בשנת
 ,2000ראינו אתכם חוגגים במשך שנה ,ואז החלה העבודה .לכן ,השנה אתם חווים בריאת אנרגיה חדשה .אתם
משנים את התשוקות שלכם ,מוצאים פתרונות לנושאים בלתי-פתורים ,הגשמת דברים שעליהם חשבתם
במשך שנים.
הקשיבו :האנרגיה שנוצרת בשנת  2001אינה נעלמת באופן אוטומטי כשמגיעות  2002ו .2003-חשבו עליהן
כשכבות בהווה .לכן ,אנרגיית הזרז עשויה להיות זרע שנזרע ,שאותו תתפסו מאוחר יותר .חשבו על כך שעל
הגברה נוספת של הדנ"א המאפשרת שינוי תפיסות .כמה מכם חוו זרז השנה? כמה מכם יושבים באנרגיה של
הפתרון? כמה מכם יושבים כעת באנרגיה של חוסר ודאות? כן ,אנו יודעים מי נמצא כאן ,מי קורא זאת! אנו
יכולים לראות את הפוטנציאלים שלכם על המדפים שם הנחתם אותם לפני שהגעתם לכאן .מה אתם רוצים
באמת? כמעט כל מה שאתם יכולים לדמיין כאפשרי במציאות שלכם הוא למעשה כבר כאן ,ממתין לכם
לתבוע אותו .החזיונות שלכם לא נמצאים בחלל במקום כלשהו ,הם בהווה ...מתגשמים וממתינים שתגלו
אותם בעודכם הופכים בין-ממדיים.
עובד האור ,האדם הרוחני ,זה שמחפש אחר המקור ,אינו מבקש דברים חסרי ערך ,שכן יש חכמה גדולה באדם
המבין כיצד זה פועל .מבורך הוא האדם המבין באמת שכוונה לנוע לתוך ההתעלות היא חיפוש אחר המדף
הנכון! כמה מכם הגשימו מהמדף הנכון ,והנה אתם חיים מציאות חדשה .כמה מכם עדיין מחפשים אחריו,
ואנו אומרים לכם שלעולם אינכם לבד .אנו תמיד כאן אתכם ,מסייעים לכם בתהליך הגילוי כיצד לנוע לתוך
סוג אחר של מציאות ...מציאות שתאפשר לכם להגשים אלוהות לה אתם זכאים.
הבאה היא שנת  .2002הביטו בנומרולוגיה :זו שנה של "ארבע" ,שנת "כדור הארץ" .היא פיזית ומקרקעת .מה
תביא השנה הבאה? שנת  2002היא השנה שבה יושלמו הרשתות ,יושלמו כמעט ,ויכווננו כיוונון עדין בזמן
הזה .נתנו לכם מידע זה בשנת  .1989בזמן כלשהו בשנת  ,2002אנו נחגוג את עזיבת פמליית הרשת .אחים
ואחיות אלה עבדו במשך  12שנים כדי להציב את הרשת עם תכונה מגנטית עבור הפוטנציאל האנושי החדש
על כדור הארץ .קבוצה זו תעזוב בדצמבר  !2002כמה מכם חשו בשינויים הללו בעוצמה ,שעה שהרשת
הותאמה ,ואנו אומרים לכם שבסוף שנת  ,2002אפילו באמצע שנה זו ,כמה מכם יחושו בה כשהיא מתחילה
להתייצב .סוף סוף תתחילו להבין מה אנו מנסים לעשות זה עשור!
כעת אתם יודעים את מסגרת הזמן ומדוע זה היה כה קשה .דומה שהרעיונות התפזרו סביב ,אבל לא נחתו
לעולם .עתה ,אולי אתם יודעים מדוע לא התממשו הדברים שחשתם באופן אינטואיטיבי שאתם יכולים
להגשים .הדברים שרציתם וכתבתם על הנייר – התשוקות הרוחניות החדשות שלכם – עומדים להתיישב
ולהניח לכם לברוא אותם .כמה מכם חשו תקועים בשנים האחרונות וביקשו מהרוח עזרה והסבר .בקשותיכם
וקולותיכם נשמעו" :למה אנחנו לא מצליחים להזיז את הדברים האלה באנרגיה החדשה הזאת?" אני אומר
לכם מדוע :באנרגיה של ההווה ,אין חוסר סבלנות .בני אנוש יקרים ,תיהנו מהחופשה] .צחוק[ שכן אתם
תתחילו לעבוד במהרה .בשנת  ,2005האנרגיה החדשה תתחיל – העבודה האמיתית של קריון תתחיל! בשנת
 ,2005כאשר האנרגיה יציבה ,עם רשת יציבה ,דברים רבים יתחילו להיות מובנים לכם .על אף שיש לה את
הנומרולוגיה של שנה של שינוי ,השינוי הוא מהיותכם מתוסכלים מכך שהדברים תקועים ,למציאות שבה
הדברים נעים במהירות רבה מאוד .הפוטנציאלים האלה מתגשמים באופן שונה עבור כל אחד מכם ,אבל
הראייה הכוללת של האנרגיה הזאת צריכה להיות ידועה.
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ועתה ,הבה נתקדם לשנת  ,2008שבה יש פוטנציאל אדיר! פתרונות ברמות רבות ,במקומות רבים ,אבל במיוחד
במרכז הזה של היקום ,נגישים בזמן הזה .הזמן שלכם צריך לחלוף כדי שדבר זה יתרחש – כדי ליצור את
הפוטנציאל שראינו .המנהיגים עכשיו הם לא המנהיגים לפוטנציאל להגשים שלום .אפשר שהם יתחלפו כמה
פעמים .אלה שבסופו של דבר יתפסו את מקומם ,בעודכם צועדים בעשור זה ,אלה המחזיקים בידיהם "תשוקה
לכדור הארץ" ,יהיו בעלי האנרגיה של ילדי האינדיגו! הם יחשבו באופן שונה ,והשיעור הארצי שלהם יהיה
לברוא את ירושלים החדשה! זה רק פוטנציאל ,וכפי שאמרנו בעבר ,בכוחכם לקדם או לעכב אותו .אבל
בעכשיו ,אנו רואים זאת בשנת .2008
מה ההבדל בין האנרגיה הישנה לבין האנרגיה החדשה? זו היכולת של בני האדם להביט בעצמם ולקלף את
קליפות הבצל של האנושיות – להפחית את השפעת הדואליות – לחדור מבעד לצעיף ולומר" :אני ישות
רוחנית/מגנטית/ביולוגית; לכן ,אני יכולה לתכנת מחדש את הדנ"א שלי עצמי ולהשתמש באמצעים שסביבי –
במדע – בביולוגיה החדשה – בכימיה החדשה – בידע הרוחני החדש – בספרי הלימוד הנכתבים זה עתה על
האנרגיה ,כדי לשנות את עצמי באמצעות כוונה עוצמתית שלי עצמי" .כל הכלים שמוגשים לכם היום הם
הולמים .מה שתעשו בהם הוא שישנה את העתיד.
אמרנו לכם שהמערך האסטרולוגי שלכם עצמו הוא בעל שכבה מגנטית .כמה אמרו" :קריון ,איני רוצה לשנות
את סימן המזל האסטרולוגי שלי .אני אוהב את מי שאני" .הניחו לי לשאול אתכם :האם הייתם רוצים שלא
להיות מושפעים על ידי נסיגה? ]צחוק[ זו מתנה שאתם יכולים לתת לעצמכם .על זה אנו מדברים כאן .לא
מדובר בלהפוך להיות משהו אחר; מדובר בניקוי התכונות החוסמות אתכם.
אצל כמה מכם השתנה לאחרונה שיעור החיים ,ואתם שיניתם אפילו את החוזים שלכם .כיצד אתם יודעים
זאת? הניחו לי לשאול אתכם :מה הייתה התשוקה לכם לפני עשר שנים ,ומהי התשוקה שלכם כיום? אני לא
מדבר על התבגרות ,אלא על החכמה הרוחנית שלכם .מה קרה לכם בשנים האלה שגרם לדברים כלפיהם
חשתם תשוקה בעבר לעבור אל המדף המטפורי? עתה ,הנה אתם עושים משהו אחר .מדוע? זהו בן האנוש
שיש לו הבנה לגבי מי שהוא – בני אדם שמבינים את ההשתלה של הכוונה המגנטית לשנות את החוזה שלהם
– להיות כל מה שהם רוצים להיות – להתחיל לחפש את מדף המציאות – את המקום הבין-ממדי בהווה שבו
כל הפוטנציאלים קיימים בעת ובעונה אחת.
זה מגנטי .מדובר על תכנות מחדש של הדנ"א ,וכן ,זה גם מבלבל .כמה אמרו" :קריון ,אני רוצה לשנות את
החוזה שלי ולברוא דברים ,אבל איני מבין לגמרי את ההווה" .אתם יכולים! גם מבלי להבין ,הכוונה שלכם היא
המלך .אתם יכולים להתחיל על ידי כך שתתכנתו מחדש את הדנ"א שלכם .אתם שואלים" :איך אני עושה
זאת?" כל הזמן נמצא בהווה .אין עבר – אין עתיד .הקשיבו לזה :דמיינו דברים במסגרת הזמן בממד הרביעי
שלכם באופן טהור שיצור הדמיה של המציאות שאתם בוחרים .על ידי כך שאתם עושים זאת בהווה ,אתם
יכולים לשנות את העבר .זהו תרגיל בין-ממדי שרבים מכם לא יבינו בעת ובעונה אחת .אנו אומרים לכם זאת.
עם כוונה טהורה ,האנרגיה של ההדמיה העוצמתית היא אמיתית ,שכן אתם מזינים את עצמכם עם הדמיה
טהורה של מסגרת זמן המתרחשת כולה בו-בזמן .לאנרגיה זו יש את היכולת לבטל את השבועות הישנות,
לנקות את המחלה ,לשחרר את ההזדקנות ,ולהרוס את החוזים הישנים.
"אבל קריון ,חוזה הוא התחייבות! אני לא צריך לנהל משא ומתן מחודש כלשהו במטפורה הזאת?" כן! אבל
שוב אנו אומרים ,הרגע עשיתם זאת! כפי שאמרנו קודם לכן ,היה זה הסכם ביניכם לביניכם! כוונה טהורה
היא אנרגיה המתאמת בין החלקים הרבים של עצמכם בשני צדי הצעיף! ההבנה הזאת היא החלק הקשה
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ביותר בהתנסות האנושית שלכם .האם ייתכן שאתם פיסה של אלוהים? האם בן אדם יכול באמת להיות חלק
מהבריאה כולה של היקום? התשובה היא כן ,כן ,כן .זה כל המסר של קריון .זו הליבה של מה שאמרנו לכם
במשך  12שנים.
משפחה יקרה ,לא היינו אומרים לכם דברים אלה אם הם לא היו אמיתיים .זוהי הבטחתנו לכם! כמה מכם היו
רוצים לברוא אהבה במערכות היחסים שלכם? אני לא מדבר רק על מערכות יחסים חדשות ,אלא על הצתת
אהבה מחודשת במערכות היחסים הקיימות שלכם? זה אפשרי .לא רק אפשרי ...קבלו זאת!
קריון מביט בך ,בן אדם אינדיבידואל ,בעודך יושב שם .יש כבוד והערכה .יש התפעלות .אנו רואים ענק –
פיסה של אלוהים – מלאך ,ובן משפחה .אנו רואים את הפוטנציאל של מה שאתם יכולים לעשות על כדור
הארץ ,וכן בסופו של דבר את החזרה של האנרגיה שלכם ליקום הנצחי ...להיות שוב אתנו.
]אתנחתא[
עם האנרגיות האלה ,קשה ללכת ממקום זה בערב הזה ,אבל זה הולם באהבה שנעשה כן.
וכך הוא.
קריון
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מעגל האנרגיה
כפי שמתוקשר על ידי לי קרול
תקשור חי שהוגש ב 28-לאוקטובר2001 ,
בסן-פרנסיסקו ,קליפורניה
מאנגלית :סמדר ברגמן
ברכות ,יקירים ,אני קריון משירות מגנטי.
יהיו אלה בחדר שלא יבינו עד כמה זמן זה יקר הוא .יהיו אלה שיאמרו שהאנרגיות כאן שייכות לבני האדם
ולא לרוח .הניחו לנו לומר לכם ,כפי שאמרנו פעמים רבות בעבר ,שהאנרגיה הזורמת לתוך מקום זה והאופפת
אתכם מקדימה ,מאחורה ומהצדדים ,שייכת לאלה הבאים לרחוץ את כפות רגליכם .ותהה זו ראיה לכך שהיא
אינה אנרגיה רגילה.
זהו זמן יקר המאפשר לרוח ,ולמשפחת הרוח ,לזרום לתוך מקום זה .אפשר שיהיו כאלה שיכנסו לכאן הערב,
שלהם לא ציפיתם .כמה מכם אמרו שהפמליה של קריון היא תמיד אותה פמליה – אלה הבאים לרחוץ את
כפות רגליכם מתוך כבוד .למי מכם שאינם יודעים ,אנו אומרים לכם שפמליה זו לעולם אינה אותה פמליה!
שמה של הקבוצה הזאת הוא שמכם שלכם .אנו ידענו שאתם באים ,שכן אתם הבעתם כוונה .אפילו אלה
שהחליטו רק היום לבוא לחדר זה ,החזיקו בפוטנציאל האנרגטי להיות כאן כבר לפני ימים .הניחו לי לומר לכם
זאת ,ואולי דברי יגרמו לכם לעצור ולחשוב ,בני אנוש יקרים ,חלקי אלוהים רגילים – אולי עכשיו תבינו מי
בדיוק בא לראות את מי!
ישנה כאן פמליה המחכה מזה שלושה ימים .ההכנות לבוא האורחים וכן גם לקוראים את המילים האלה ,החלו
בחדר זה לפני שלושה ימים .ההכנות לקראת השמות שיכנסו ול"מלאכים" שיצעדו מבעד לדלת ]בני אדם[
החלו לפני שלושה ימים .כמה מכם הבינו שאנו יצרנו מקום מקלט שליו ביותר ,כמו בועה המבודדת זמנית
משאר העולם ,המאפשרת לכם להיזכר לאט מי אתם באמת .חושו באהבת הרוח והמשפחה השוברת לאט את
מחסומי האינטלקט וההגיון שטוף הדעות הקדומות לגבי כל הדברים הללו המכונים בפיכם הצעיף .אולי היא
יכולה לפתוח חריץ בקליפה; בקליפת הדואליות – זו המונעת מכם לחוש באמת את אהבת האלוהים.
וכך הוא שאתם יושבים כאן באנרגיה שהיא חדשה לפלנטה ,אנרגיה המניחה למסרים האלה לזרום החוצה
באופן טוב אף יותר מכפי שעשו בעבר – אנרגיה של אהבה המסוגלת סוף סוף להושיט יד ולגעת בכם ולומר:
"כעת ,משפחה ,האם אתם זוכרים מה היו הפוטנציאלים?" אצל כמה מכם נפתח הלב בשבועות האחרונים
שחלפו ]מאז ה 11-בספטמבר[ .אנו נדבר על כך בעוד רגע ,שכן האנרגיה בזמן הזה שונה מהאנרגיה ששררה כאן
בפעם האחרונה שהיינו במקום זה ,בני אדם יקרים .קיים פוטנציאל כפי שלא היה קיים מעולם .התרחשה
פתיחה ,שלא נחזתה מראש ,אך היא מהווה פוטנציאל רב-עוצמה – פוטנציאל לגביו רמזנו לכם שוב ושוב
בעשור האחרון .נתנו לכם מידע על התהום שנפערה ,וכעת אתם נועצים עיניים לתוכה .נתנו לכם מידע לגבי
החלטת האנושות "לרדת מהגדר" ,וכעת אתם מביטים בגדר .הדבר שאף אחד מכם לא ציפה שיגע בו הוא עתה
דבר-מה שאתם חייבים לחיות אתו למשך שארית חייכם .ההחלטה היא שלכם; הפעולה קיימת בתוככם .על כך
ברצוננו לדבר אתכם הלילה.
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אתם עשויים לומר" :קריון היקר ,אנחנו מרגישים רגילים כל כך בעולם הזה .אנו מביטים בתרחיש המתהווה,
והוא נורא לרוח שלנו .אנו מבינים את הצורך בחלק ממנו ,אבל אנחנו מרגישים חסרי אונים מכיוון שאיננו
יכולים לשנות שום דבר .אנחנו כל כך רגילים! יש לנו מנהיגים בכדור הארץ ואנו צופים בהתקדמות שלהם
באמצעות המערכות השונות שלנו באמצעותן מוגשות החדשות .אנו סופקים את כפינו ובוכים .אנו מדמיינים
ומתפללים ,אבל אנו מרגישים רגילים כל כך".
הערב נעניק את הכותרת הבאה למסר מסוים זה שאנו מעבירים לכם" :מעגל האנרגיה ממלאך רגיל" .יקירים,
אין שום דבר רגיל באלה שיושבים מולנו בכיסאות או באלה שמוצאים את עצמם קוראים באקראי את
המילים .אין זה משנה מהו גילכם ,מה הם הכשרונות שלכם לדעתכם ,או היכן אתם נמצאים בנתיב הרוחני
האישי שלכם .אין לכך כל קשר לדברים האלה.
כמה מכם מבינים את ה"עכשיו"? כמה מכם מבינים שזמן זה בהיסטוריה הוא ייחודי לגמרי? אולי הזמן הזה
יהיה הזמן היחיד שיאפשר לכם להיפתח לרוח בדרכים שלא היו קיימות עבורכם מעולם קודם לכן? אולי זה
הרגע שבו תאפשרו דבר-מה שמעולם לא אפשרתם קודם לכן?
הניחו לי לספר לכם על תהליך רוחני עמוק .הוא מכונה "מעגל האנרגיה" .אני כאן כדי לומר לכם דבר-מה ידוע
– דבר-מה שדיברנו עליו שוב ושוב בשיחות שלנו ,אך אפשר שלא היה ברור דיו .בני אנוש רגילים יקרים ,אתם
תקבעו את התוצאה של מה שמופיע בפניכם בחדשות .כאשר אנו אומרים אתם ,אנו מתכוונים למשפחת
האנושות – לאלה המאזינים הרגע ,בעכשיו שלכם ,ולאלה הקוראים.
קוראים יקרים ,אנו מדברים אליכם עכשיו ,שכן אנו רואים את העיניים על הדף ואנו רואים את ההכרה אליה
אנו מתחברים .אנו מבקשים מהמשפחה הנמצאת בחדר זה והמאזינה ,להושיט יד ולאחוז בידו של הקורא.
אלה המאזינים ,אף על פי שהקוראים אינם נמצאים במסגרת הזמן שלכם ,הבינו שיהיו רבים אשר יקראו מסר
זה מאשר אלה המאזינים .אנו "כאן" אתך ,הקורא ,בעודך מדמה לבקר את העבר באמצעות מילים אלה.
המשפחה היושבת כאן ומאזינה מושיטה כעת את ידה על פני הזמן לאלה אשר יקראו במשך השנים את המסר
הזה שוב ושוב .שכן זהו מעגל האנרגיה הנברא על ידי האדם הרגיל.
מעגל האנרגיה
קיים מעגל של אנרגיה הפועל ומשפיע על כדור הארץ .הוא נוצר כמעט אך ורק על ידי מה שבני האדם עושים
לפלנטה ,כחלקי האלוהים ,הצועדים על פני האדמה בדואליות .לא מדובר כאן בשיפוט ,שכן אין שיפוט .אמרנו
לכם מסר זה שוב ושוב .לא מדובר במי עשה טוב ומי לא .לא מדובר במעמד חברתי – מי הפך למנהיג ומי לא.
מקום זאת מדובר בפתרונות .מה פתרתם לאחרונה? מה גיליתם לאחרונה? מהם הדברים הרוחניים והבין-
ממדיים עליהם סיפרנו לכם שבהם אחזתם והתחלתם להפוך לחלק מחייכם? כמה מכם שלווים יותר היום
מאשר היו לפני שנה או שנתיים? כמה מכם שמחים יותר? כמה מכם יכולים לזמן תחושות אלה כרצונם,
אפילו למול כאב ,צער ,סבל או אמפתיה עמוקה?
ברצוני לספר לכם על מעגל האנרגיה .כאשר אתם פותרים בעיות ,כאשר אתם עושים דברים רוחניים מסוגים
שונים ,כאשר אתם הופכים בין-ממדיים ומתחילים להתחבר עם הרוח ולקלף את קליפות בצל הדואליות
ולגלות את האלוהיות הפנימית שלכם ,אזי משתחררת אנרגיה .קראנו לאנרגיה זו בשמות רבים בעבר ,אבל
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היא אנרגיה של אדם אלוהי הפועל למען מציאת פתרונות על כדור הארץ .זה עשוי להישמע מוזר ומשונה ,אך
ביום שבו שדה האנרגיה הממשי של המודעות יבחן על ידי המדענים שלכם ,זה יתחיל להיות הגיוני.
כאשר אנרגיה זו של פתרון משתחררת ,היא הולכת לשני מקומות ...אם אתם זקוקים לזהות מיקום .כעת
מתחיל הסבר זה להיות קשה בחייכם בממד הרביעי .שכן האנרגיה הולכת למקום שאינו נמצא בטווח הניסויים
שלכם ,ואני איני יכול להסבירו היטב .אני יכול לומר לכם להיכן הולכת האנרגיה ,אבל אפשר שלא תבינו
לגמרי ,שכן זהו מעגל.
האנרגיה הולכת לשני מקומות ואז חוזרת .היא הולכת לתוך מערכת הרשת המגנטית של כדור הארץ ,וכמו כן
גם לתוך אדמת כדור הארץ – שני כיוונים ,למעלה ולמטה .מה שהיא עושה שם ,בני אדם אלוהיים רגילים
יקרים ,היא משנה את האנרגיה המדודה של כדור הארץ! עבור אלה מכם המכירים את המסרים של קריון ואת
דרך הפעולה של הדברים ,אתם יודעים שכדור הארץ נמדד ,לא בני האדם – כדור הארץ הפיזי החי נמדד בכל
 25שנים .בגלל מדידות אלה אתם נמצאים כאן :האם יכולים חלקי אלוהים – מלאכים מחופשים כבני אדם –
לבוא לכדור הארץ ,ללוח משחק בעל מודעות שווה ,ולא לדעת מי הם שעה שהם כאן ,ואף על פי כן לגלות
אהבה או מודעות רוחנית? מה הם יסבלו ויעשו כדי לשנות את הפלנטה? באיזו מציאות יבחרו? אילו פתרונות
הם יגלו בתוכם? כשיסתיים המבחן והאנרגיה של כדור הארץ תימדד ,התוצאה של כל עידני ההפרדה –
עשרות אלפי מחזורי הגלגולים הקודמים והחיים הקיימים – תילקח למקום אחר ביקום אליו אינכם מודעים,
ותיושם שם.
שעה שאתם בגוף ארצי ,לא תדעו דבר מכל זה .ברצוני לומר לכם שהאנרגיה שאתם מספקים באמצעות מה
שאתם עושים עכשיו והדרך שבה אתם פותרים דברים עכשיו ,תשפיע על מיליונים במקומות שאינכם יכולים
אפילו לדמיין .זוהי האמת .זהו המבחן של "כוכב הבחירה היחיד" .המעגל? אנו נגיע לכך בעוד רגע.
ברצוננו לדבר על כמה מהדברים האלה ,בעיקר על הדברים החדשים .ברצוננו לדבר על מה שיוצר מציאות,
משנה אנרגיה מבני אדם רגילים .דומה שהדבר הראשון הוא סקירה ,אבל אנו חייבים לומר לכם שוב ,שכן דבר
ראשון זה הוא מכריע ביותר .ישנו האדם וישנו האתגר .כאשר אלה מתחברים ויוצרים פתרון רוחני,
משתחררת אנרגיה והיא "האנרגיה השלישית" במה שקראנו "השפה השלישית" .סיפרנו לכם על "השפה
השלישית" פעמים רבות .המידע ישן מספיק עתה והוא פורסם ורבים קראו אותו.
אנו אומרים לכם שישנה שפה שהיא בין-ממדית – השפה של האווטר .זו שפה שיכולה להיות שלכם מתוך
מאה אחוזים של חיבור עם הרוח .זוהי שפה המשנה את הפיזיקה ,הנמצאת מעבר לחוקים של הממד הרביעי
שלכם .הנה דבר מה שעשוי להיות חדש עבורכם :כאשר אנו אומרים רוח ,אנו מתכוונים אתם עם עצמכם.
כמה מכם יבינו למה אנו מתכוונים הפעם.
החלק של אלוהים שהוא אתם – הנמצא בצד האחר של הצעיף – מושיט ידו ומבקש לגעת בכם .אין זה בלתי-
רגיל ,ואין זה מפחיד .זהו איחוד מחודש מהסדר הגבוה ביותר .אנשים מסוימים הציגו זאת כדבר מפחיד בעבר,
מכיוון שהצעיף מסתיר זאת היטב .האם אתם יודעים מה אתם יכולים לעשות עם גילוי זה? הוא יוצר שותף!
שפה שלישית זו היא אנרגיית חיבור" .קריון ,האם אתה אומר שעלינו לעשות זאת במקום למדוט?" בוודאי
שלא .הרוח אוהבת טקסים ואוהבת להיות נאהבת .המשפחה אוהבת לדבר אתכם ,אך זה נמצא מעבר לזה.
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כאשר תלכו ממקום זה ,או מהמקום שבו אתם קוראים ,אנו אומרים שישנה שפה או אנרגיה שיכולה להיות
אתכם שהיא חיבור קבוע לאלוהים .כאשר תצאו מכאן ותכנסו לתוך המכונית שלכם ותלכו לבצע משימה
שגרתית כלשהי ביומכם הרגיל ,בני אנוש יקרים ,היא עדיין שם .כאשר אתם מושיטים יד ונוטלים את ידו של
העצמי הגבוה ,אתם יוצרים למעשה אנרגיה! כאשר אתם אומרים לרוח" :אני רוצה לדעת על כך עוד .אני רוצה
להיות מחוברת בעוד הרשת מסיימת את השינוי המתוכנן שלה והסרט נקשר על מתנת האנרגיה של כדור
הארץ בסוף שנת  .2002אני רוצה לחצות את גשר החרבות ולהתפקד!" זה יוצר אנרגיה! היא רוחנית ,מעמיקה
ומשפיעה על כדור הארץ עצמו.
העבודה האמיתית של קריון מתחילה בשנת  .2003הרשת תהיה במקומה ,והפתרונות לנושאים בלתי-פתורים
על הפלנטה שלכם יתחילו לנוע אל מחוץ לסמן האומר "בלתי-אפשרי" .השפה השלישית נמצאת כאן והיא
אנרגיה בין-ממדית האומרת" :התחברו איתי ,וכאשר אתם מתחברים ,אתם תדעו זאת" .זו רק דרך אחת
באמצעותה יכולים בני האדם הרגילים ליצור אנרגיה המשנה את הכל.
יש עוד הרבה הרבה יותר .אחדים אמרו" :אני כל כך רגיל שלעולם לא אפגוש באותם מנהיגים של כדור הארץ.
אני לא יכול להשפיע על כלום .אף אחד לא יקשיב לחכמה כלשהי שאני חושב שיש לי .לא רק זה ,אבל בחיי,
אני חש תקוע ,הולך למקומות שאיני רוצה ללכת אליהם ,עושה דברים שאיני באמת רוצה לעשות .רוח יקרה,
אני לא יכול לקבל את 'השפה השלישית' הזאת .את לא יודעת איפה אני עובד!" ]צחוק[ כן ,אנחנו כן יודעים!
אינכם רגילים .כמה מכם הולכים למקומות חשוכים מאוד בכל יום .אמרנו זאת בעבר .כמה מכם אומרים
לרוח" :בבקשה ,קחי אותי מהמקום הזה .הוא אינו הולם את נפלאות האלוהים ,ואני לא משיג כאן כלום.
אנשים לא מבינים אותי .זה לא בשבילי .קחי אותי מכאן!" האם אתם רוצים לדעת כיצד נוצרת אנרגיית אור?
האם אתם רוצים לדעת כיצד אנרגיה נכנסת לתוך הרשת ולתוך האדמה? הדבר מתרחש כאשר אתם הולכים
למקומות האלה שאינכם רוצים ללכת אליהם ומפיצים את אורכם! אפשר שאתם היחידים שם שיודעים על
האור!
הניחו לי להזכיר לכם כיצד אתם משנים חיים ,שכן אינכם כופים את האנרגיה שלכם על האדם האחר .לעולם
אינכם צריכים לתקשר אותה באופן מילולי .אתם יכולים רק ללכת ו"להיות האור" ,וכאשר אתם הולכים
למקום שאתם חושבים שאינכם שייכים אליו ,אתם נמצאים בדיוק במקום שבו ביקשתם להיות כאשר נתתם
רשות לאלוהים להציב אתכם בנקודה המתוקה שלכם! אתם נמצאים בדיוק שם ועוזרים לאנשים אחרים.
אתם יכולים לומר שאינכם עוזרים ושהם כלל לא מכירים אתכם ,אבל אנו חייבים להזכיר לכם שבאותם
מקומות חשוכים ,אפשר שאתם האור היחידי!
אנו חייבים להזכיר לכם שוב תופעה זו שדיברנו עליה עוד ועוד ,ואולי אתם לא הבנתם .מדובר באנרגיה
הנוצרת כאשר אתם ממלאים חדר באור .היא מניחה לאחרים שסביבכם לראות את הבחירות שלהם באופן
בהיר יותר .אינכם צריכים כלל לתקשר עמם מילולית .אפשר שהם מעולם לא ידעו את שמכם ,ואתם עשויים
לבוא וללכת פעמים רבות .הנוכחות שלכם עשויה למעשה להעצים את הנתיב שלהם – לא בדרך של הטפה,
אלא בדרך המאפשרת להם לראות דברים שאפשר שלא ראו קודם לכן בחשכה .אפשר שהם יקבלו החלטות
טובות יותר עבור עצמם בגלל מה שאתם הבאתם .ובשעה שאתם יוצרים את הפתרון הזה ,אתם מתפללים
להשתחרר ממקום זה] .צחוק[ אתם באמת מתכוונים לזה? זה מה שעובד אור עושה .ולכן אנו אומרים לכם,
אם זוהי הצרה שלכם ,אנו שמענו אתכם מתפללים .אנו מבקשים מכם לחגוג את המקום שאליו אתם הולכים
14

בכל יום .יבוא יום כאשר תסיימו להפיץ שם את האור ,ותעברו למקום הולם יותר .אך שעה שאתם שם ,עשו
את העבודה ,ותיהנו מהמסע.
אפשר שיהיו חשכה ,שליליות ,עימותים ועצבות .אך אפשר שאתם האדם היחיד שם עם בועת אנרגיה
שהדברים האלה לא יכולים לחדור אליכם ,ובמקום זאת ,אתם הבאתם אור לאותו מקום חשוך .כמה אנשים
סביבכם פוחדים בכל מקום אליו הם הולכים? יש פחד רב כעת – בכל מקום! זה זמן נהדר להראות להם את
שמחתכם .זה זמן נהדר לצעוד בביטחון .כן ,אתם רגישים ,מלאי חמלה ,אוהבים וגם אתם מתאבלים כמותם
על האירועים של העבר הלא רחוק ,אבל יש בכם משהו שונה :אור הרוח נמצא בתוככם והוא זוהר במקומות
החשוכים .כאשר אתם עושים זאת ,אנרגיה יוצאת אל הרשת – אל האדמה – ויוצרת את מעגל האנרגיה .כל
זה נעשה בידי מלאכים ,המכנים את עצמם בני אדם רגילים – אלה שהיו כאן שוב ושוב ושוב .מעולם לא היה
מערך משמעותי יותר העוזר ומשנה את הפלנטה משיש עתה!
ברצוננו לדבר על הפחד" .קריון ,מה אנו יכולים לעשות בקשר לפחד? יש עכשיו פחד בכל מקום שאליו אנו
הולכים" .אולי שמתם לב לכך שאינכם יכולים להיזכר בזמן שבו ראיתם יותר אנשים מפוחדים על בסיס
קולקטיבי? אנו אומרים לכם משהו שאמרנו לכם שוב ושוב .אולי עכשיו תוכלו להציבו בהקשר המתאים
לתשבץ החיים .מבורך הוא האדם המבין מהו הפחד? זוהי אנרגיה הולמת .זהו איזון .זהו גוון של אהבה המציג
את עצמו בפני בני האדם באופן הנכון והמאתגר ביותר ,והוא עוצמתי .עבור אלה מכם שניתחו אותו ,אתם
יודעים היכן מתחיל הפחד .הקשיבו :פחד אינו מתחיל בצ'אקרת הכתר! אולם לשם הוא מתכוון להגיע .אם
תניחו לו ,הוא יגיע לשם ,והוא ישלוט באופן החשיבה שלכם וישתק את המוח שלכם וישתלט עליו.
יש לכם זמן מהמקום שבו הוא מתחיל ,למקום שאליו הוא הולך .יש לכם זמן להכירו ,לזהותו ,ולומר לו" :לא
הפעם .שב מאחור ,אני נוהג היום!" וכלי הרכב שאתם נוהגים בו הוא החיים שלכם! מדובר באופן שבו אתם
בוחרים להרגיש לגבי הדברים שסביבכם ובחיבור הרוחני שמעניק לכם שלווה .לא מדובר במה שהרגשות יעשו
"לכם" ,בדבר היכול להשתלט עליכם ולשלוט בכם .הימים האלה חלפו.
כאשר אדם רגיל מזהה ומבטל פחד בעודו מתגנב ,נוצרת אנרגיה בין-ממדית ...הרבה אנרגיה! זוהי אנרגיה
אבסולוטית הזורמת לרשת ולאדמה .כעת אתם עשויים לומר שאנרגיה של אדם אחד היא מזערית וקטנה
מאוד ואינה יכולה למלא תפקיד חשוב .כאן אתם טועים! היא בעלת השפעה רבה יותר משתוכלו לשער .כמה
פעמים אתם יכולים לסלק פחד? בכל פעם שאתם עושים זאת ,אתם יוצרים אנרגיה .אנרגיה היא פתרון .האדם
המחזיק בידו של העצמי הגבוה באמצעות השפה השלישית מסוגל לעזור לפלנטה ,לעצמו ,ולכל הסובבים
אותו .תגיע עת שכאשר תתעוררו בבוקר ,כל שתעשו הוא לשלוח אנרגיה לרשת ולאדמת כדור הארץ ,מלאכים
רגילים יקרים! אז ...אולי תתחילו להבין את המשמעות האמיתית של ההתעלות.
"קריון ,שמענו אותך מדבר על בריאה משותפת .איך היא משתלבת בכל זה?" היא משתלבת היטב! הייתם
רוצים לברוא במשותף מיזוג שלא חשבתם אותו לאפשרי? אנו מדברים ללא הרף על העצמי הגבוה .אין זה שם
הולם .אין זה כלל העצמי הגבוה ,אלא "העצמי האחר" שלכם .הוא שווה לעצמי שלכם והוא נמצא בצד האחר
של הצעיף .זה אתם עם אתם ,תופעה שעדיין אינכם מבינים או מכירים לגמרי.
כפי שאמרנו בעבר ,אינכם נמצאים כאן בשלמותכם .לפני זמן-מה ,הענקנו לכם תמונה בהיסטוריה שברצוננו
לשוב ולבקרה .זוהי תמונתו של אליהו הנביא ,הצועד לתוך שדה שעה שעוזרו ,אלישע ,צופה בו .שכן אליהו
אמר לאלישע שהגיע הזמן ללכת ושהוא עומד להתעלות .ובממד הרביעי ,אלישע היה עד להתעלות זו.
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במציאות של האנושיות שלו ,אלישע דיווח על ההתעלות של המאסטר ,אליהו .אתם יכולים לקרוא זאת
בכתבי הקודש שלכם.
היו אורות בהירים ,התאדות לכאורה ,אנרגיה בכל מקום! אלישע אמר שאליהו חדל להתקיים בעודו עד
למחזה .באותה אנרגיה מאותם ימים ,אני רוצה לספר לכם מה התרחש :אליהו לא נלקח על ידי האלוהים .מה
שאליהו עשה היה לתבוע לעצמו את האנרגיה המדהימה של השפה השלישית – לגעת בידו של העצמי )האחר(
הגבוה .שני חלקיו של אליהו התמזגו והפכו לחלק האלוהים שעליו דיברנו .לכן ,האירוע שאלישע דיווח עליו
היה מיזוג של ישות רוחנית שלמה ,ולא התעלות או עזיבה .אליהו האדם ,בצירוף אנרגיית החיבור ,בצירוף
העצמי הגבוה של אליהו – שלושת האנרגיות – התמזגו כדי להעניק לאליהו את אלוהותו השלמה ...אנרגיה
שלא יכלה להישאר על כדור הארץ באותו זמן.
כאשר מיזוג זה התרחש ,באותם ימים – באותה אנרגיה ישנה יותר – הבין-ממדיות דומה שאיידה את אליהו.
עתה אנו אומרים שכדור הארץ השתנה – הרשת השתנתה – מודעות האנושות השתנתה – אפילו מזג האוויר
השתנה! נוצרה מציאות חדשה המאפשרת לכם להחזיק ביותר אנרגיה ולהישאר כאן – וכמעט לעשות את מה
שעשה אליהו :ליצור אנרגיה אדירה על ידי מיזוג העצמיים .במקרה שלכם ,האנרגיה שאלישע ראה היא
אמיתית עדיין ,אבל אתם אינכם מתאדים .אתם נשארים וצועדים על האדמה כפוטנציאל כדי להאיר אור לתוך
מקומות חשוכים ,ולסייע לפלנטה הזאת לנוע לשלב הבא שלה .לא היינו אומרים לכם דברים אלה אם לא היו
נכונים ,ואנו אומרים ,בראו במשותף את המיזוג!
הנה שאלה גדולה .האם הייתם רוצים לברוא אנרגיה מדהימה? הגיע הזמן לחזק כמה ממערכות היחסים
בחייכם ,משפחה למשפחה .אנו אומרים זאת שוב :אם מי אינכם מדברים? מת או חי ,עם מי אינכם מוכנים
לדבר? כעת נספר לכם מי נמצא בחדר ,או ליד הכיסא שלכם .הפיסות והחלקים של אותם אנשים שעמם יש
לכם עניינים בלתי-גמורים ,הם עומדים סביבכם .הגיע זמן לפתור עניינים אלה ,נכון? ואז אתם תראו! ניצוצות
יעופו והאנרגיה שתבראו באמצעות הפתרון תגיע לרשת ולאדמה החיה.
בני אדם רגילים יקרים ,האנרגיה הזו רוטטת ברטטים גבוהים כל כך שהיא תמשיך לשנות את מודעות
הפלנטה .כמה מכם ממשיכים לומר" :כל זה בסדר בשבילי ,אבל זה לא משנה את ההחלטות שהמנהיגים שלנו
יקבלו או יעזור לגורם החכמה" .כן ,זה כן ישנה ויעזור! אולי עדיין לא הבנתם לגמרי מה אנו אומרים .ככל
שרבים יותר מכם יחזיקו בחזון זה ,כך תיווצר יותר אנרגיה .היא מאירה אור לתוך מקומות חשוכים ,בנתיבים
שעדיין לא צעדו בהם ,על החלטות שעדיין לא התקבלו .היא נכנסת לתוך אותם משרדים פנימיים בהם
נמצאים אותם מנהיגים ,מנהיגים מפורסמים שאפשר שלעולם לא תפגשו ,בני אדם יקרים .היא מאירה אור
במקום שבו לא היה אור קודם לכן .בתהליך זה היא אינה דוחפת אותם בשום דרך שהיא .במקום זאת ,היא
מעצימה דברים עבורם .באופן מטפורי ,היא מוצבת על הקרקע במקום שבו הם צועדים – אור הרוח ,מסייע
להם לראות בחירות רבות יותר בנתיב שלהם .ורק בגלל שאתם פתרתם בעיה בחיים שלכם – מכיוון
שהשתמשתם בשפה השלישית – מכיוון שיצרתם מיזוג .וכך זה עובד.
כמה אמרו" :מה אנו יכולים באמת לעשות כדי להגביר את הבנתנו את האלוהים?" אני אתן לכם תשובה
שאולי לא ציפיתם לה :אנרגיה יפהפייה הגיעה לרשת השנה .הדברים קרו באיזון ,למרות שאין זה נראה כך
תמיד .כאשר מתרחשת טרגדיה ,מתרחש גם נס .לא היינו נותנים לכם בעיות ללא פתרונות .לעולם לא יהיו
אתגרים ללא תשובות .אמרנו זאת בעבר .תמיד ישנו איזון.
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קודם להתרחשות האירוע שכולכם מכירים אותו כ 11-בספטמבר ,2001 ,התרחש אירוע אחר .אל הרשת הגיעו
כל המאסטרים שאי פעם פסעו על האדמה ואמרו שיבוא יום שבו הם יחזרו ,וגם כל אלה שלהם ציפו זו הפעם
הראשונה .לא בבשר – טוב מזה – מאוחדים יחד ומהווים פוטנציאל שיגיב לפעולה שלכם .זה חלק משינוי
הרשת שהוא הסיבה היחידה לבואה של פמליית הרשת של קריון בשנת  .1989זה חלק מהסיבה מדוע רשת זו
חשובה ,ומעוצבת ומגיעה להשלמה בשנת  .2002אירוע זה משלים אותה.
כמעט כל דת על הפלנטה שלכם ציפתה למאסטר שיחזור או יגיע בפעם הראשונה ,והם אכן הגיעו .חלק
מהושטת היד והנגיעה בעצמי )האחר( הגבוה הוא גם הושטת יד לתוך הרשת והבנה מהי מציאות האלוהים.
האווטרים החוזרים – המאסטרים השבים – הנביאים – כולם כאן כתוצאה של ה ,11:11-אותו זמן לאחר העת
שבה נתתם את רשותכם לנוע אל מעבר לנתיב הארמגדון ,ובמקום זאת שיניתם את תבנית המציאות הרוחנית
של הפלנטה שלכם .הטרגדיה שאירעה ב 11-לספטמבר לא הייתה התחלה של משהו שנובא בנבואות הישנות
שלכם .במקום זאת ,היא הייתה התחלה של מה שנתתם לו רשות מתוך הנבואות החדשות שלכם.
המאסטרים והאווטרים ,כמעט רבים מכפי שניתן לספור ,כולם יחד אוחזים ידיים ,מביטים על הפלנטה הזאת
ומתקשרים אתכם יחד כאנרגיה אחת .מעולם לא היה מקור – באר של חכמה – כמו זו הנמצאת על הפלנטה...
מעולם .זהו האדם הבין-ממדי שמתחיל לחפש ,שמצהיר על כוונה טהורה לתקשור אלוהי ,שיושיט ידו מעלה
כדי לגעת באותה אנרגיה .והחכמה תזרום לתוך אותו אדם ,ואז האנרגיה של החלטה מעמיקה זו תלך לרשת,
לאדמת כדור הארץ ,והיא תאיר אור במקומות חשוכים ...כל זה נוצר ממלאך אנושי רגיל.
המעגל? כמה מכם כבר הבינו .שעה שהאנרגיה הזאת נשלחת לתוך הרשת ולאדמה החיה המכונה גאיה; היא
משנה את מארג האפשרויות ,את מה שבני האדם מכנים בשם "מציאות" ואת מה שהם יכולים באופן
קולקטיבי להגשים .היא חוזרת לאדמה באמצעות החיבור המכונה השפה השלישית – מעגל מושלם של
אלוהות עבור האדם הרגיל! הפתרונות שלכם יוצרים אנרגיה ,והאנרגיה מגבירה את החיבור שלכם .שימו לב
לכך שמעורבים בכך השמים והארץ ,וכוח החיים הנמצא ביניהם .האם אתם יכולים לשנות את המציאות
הפלנטה שלכם? הרגע עשיתם זאת.
אני עומד להסביר דבר-מה שקרה לכמה מכם שאולי לא הבנתם .ישנה דיכוטומיה ברגשות של כמה מכם בנוגע
לאירועי ה 11-בספטמבר .2001 ,אתם ורבים אחרים חשתם אבל ,אימה וזעזוע נוראים .אהבה רבה נשפכה –
כן ,ואירע אולי גם שינוי בסדר העדיפויות שלכם .אולי ,הבנה מלאה יותר של מה שמתרחש על הפלנטה
שלכם .אך ישנו רגש אחד דיכוטומי לכאורה שרבים מאוד מכם חשים ואינם מסוגלים להסביר .דומה שהוא
אינו מתאים לרגשות האחרים ולכן יוצר בלבול .כמה מכם אפילו לא העזו לבטאו במילים מכיוון שאינכם
יכולים "ללכת לשם" במחשבותיכם עדיין .אינכם מסוגלים להבין מה קורה ,ודומה שאין הדבר הולם את האבל
המתלווה לטרגדיה .אנו אומרים לכם מהי המילה הזאת ,וכמה מכם ידעו בכנות כאשר אומר לכם שהמילה
הזאת היא :שחרור.
המילה הייתה תקועה באתגרים הישנים ,ואנו אמרנו לכם שיבוא זמן שבו כל כדור הארץ יהיה מעורב ]קריון –
ספר  .[8זה היה המידע של קריון מאז שנת  ,1989והוא אף התעצם בשנת  .2000זו הייתה התכנית שלכם
במציאות החדשה שלכם ,ובתהליך זה ,התרחש שחרור אדיר! עוגן נשבר – עוגן שהיה מחובר לתבנית העבר
שהייתה שלכם מזה עידן ועידנים .האירוע של ה 11-בספטמבר ,למרות היותו נורא מעבר להבנה האנושית,
שחרר אנרגיה שאפשרה כעת לדברים לנוע קדימה בקצב מואץ .האם זה נחזה מראש? כן .חיזרו ומיצאו את
האנרגיה של קריון סביב  9ו ,11-שניתנה אפילו בשנת  .1989מה היה המסר שלנו בשנת  ?1989שאתם שיניתם
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את תבנית הפלנטה ,ועומדים לנוע לתוך מציאות חדשה .אנו התחלנו להניע את הרשת ,וכעת אתם מתחילים
להבין כיצד ,שעה שהרשת מתחילה להתיישב ,פאזל זה מתחבר יחדיו .ראו את הסנכרון של ה 11-בכל מקום,
אבל דעו שדבר אינו קבוע מראש .במקום זאת ,אתם מגשימים את הפוטנציאלים שאנו ראינו ושעליהם
דיווחנו לכם לפני עשור .כאשר הפלנטה הזאת תתחיל לנוע קדימה בקצב מואץ בעשור החדש הזה ,אין שום
דבר רגיל לגבי מה שתוכלו כעת לעשות עמה.
הניחו לי לסיים בדברים אלה .בבוקר ה 11-בספטמבר ,2001 ,בני אדם רגילים הלכו למקומות העבודה בכמה
בניינים ברחבי הארץ שלכם .ברמה מסוימת ,היה מידע תאי שהם יהיו במקום הנכון ובזמן הנכון ,ולכולם
הייתה בחירה חופשית להיות במקום שבו הם בחרו להיות .באופן טבעי ,אף אחד מהם ,עם מידע מהמציאות
שלהם של הממד הרביעי ,לא היה הולך ביודעין .אבל בדרך רוחנית ,הם קבעו פגישה והיו שם ,כמתוכנן.
כולם היו מלאכים אנושיים רגילים .עתה ,מה שאתם רואים על כדור הארץ היא התוצאה של מה שאנשים
רגילים בחרו לעשות באותו יום על הפלנטה .ברגע זה ,הם צועדים כל אחד בתורו לתוך "היכל הכבוד" ,ואנו
שרים את שמותיהם הרוחניים באור ומספרים באריכות על החיים שהיו להם ,על המקומות שהיו בהם ,ועל
המקומות שאליהם הם הולכים ...ועל הילדים היפהפיים שיהיו כאשר ישובו פעם נוספת .אני לא יודע אם
חשבתם על זה במונחים של יופי ,אבל הניחו לי לומר לכם ...יש בכך הרבה יופי .הם בסדר .הם שמחים! אל
תתאבלו עליהם .התפללו למען אלה שנשארו.
איני יודע אם אתם מסוגלים לתפוס זאת בהקשר שבו רואה זאת הרוח ,אבל האירוע של ה 11-בספטמבר היה
"סמן" .בתל-אביב ,ישראל ,בשנת  ,2000השותף שלי ]לי קרול[ אמר לכם שלפני שהפלנטה תוכל לנוע קדימה
ולפני שיוכלו להיות פתרונות במזרח התיכון ,יהיה צורך "להתקרב לאפס" .זה היה מידע מתוקשר .כמעט כל
אלה שישבו באותו כינוס ]בישראל[ חשו אבל רב .הוא שיקף את האתגר שלהם ,והם תהו מה המשמעות של
"להתקרב לאפס" .כולם חשו שזו עשויה להיות נבואה כלשהי לגבי מה שהם עומדים לחוות בישראל .אף אחד
מהם לא שיער שה"התקרבות לאפס" תתרחש במנהטן .אף אחד מהם לא הבין שהכוונה הייתה ל"נקודת
האפס"  ,ground zeroנקודת הפגיעה של פצצה ,או במקרה הזה ,מגדלי התאומים – אזור הפיגוע המדויק[.
כיצד אירוע באמריקה מתחיל פתרון בישראל? זה מעגל של אנרגיה ,ואתם תראו זאת בקרוב.
אתם יושבים כאן ,חברי משפחת כדור הארץ – כשמולכם אתגרי הישן והחדש .עד כמה אתם רגילים? אתם
נהדרים! כאשר אנו "רואים" אתכם בפעמים השונות שבהן אתם באים לתוך "היכל הכבוד" ,וכאשר אנו שרים
את שמכם הרוחני באור ,אין דבר רגיל במלאך המקבל את הצבעים .כל עוד אתם כאן ,הישות הבין-ממדית
שהיא אתם מוסתרת מעיניכם לגמרי באמצעות צעיף!
וזהו המסר של קריון – לעולם לא היה זמן בהיסטוריה של כדור הארץ שהוא בעל פוטנציאל גדול מהפוטנציאל
הקיים עתה .מעולם לא היה זמן טוב יותר לפתרון מאשר עכשיו ,והכל יקרה עם בני אדם רגילים בתוך מעגל
של אנרגיה – ששולחים אותה לרשת ,ששולחים אותה לאדמה – שמפיצים אור ,שמתמודדים עם אתגרים,
שמתחברים באמצעות השפה השלישית ,שמאירים אור לתוך מקומות שם מלכים מקבלים החלטות ,שמעצבים
אומות ,ושמביאים שלום והבטחה לארצות ,שהם חשבו שלא יזכו לראות זאת.
רגילים? כלל לא .לכן אנו אוהבים אתכם כל כך .לכן אנו אומרים לכם ש"אתם אהובים מאוד" .וכך הוא.
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חצי-ריקה או חצי-מלאה?
מאת לי קרול וקריון
מאנגלית :סמדר ברגמן
שלום לכולם! בדרך כלל במקום זה ]מגזין האתר של קריון[ אני מדבר אליכם באופן אישי .אולם חשבתי שאולי
תרצו לראות משהו שבדרך כלל לא היה מופץ .כפי שרובכם יודעים ,רבים מהתקשורים העכשוויים של קריון
מוצגים באתר זה תחת הכותרת "תקשורים" בתפריט הראשי ,ולא במסגרת דפי המגזין .אני עומד להפר את
כלל ולתת לכם תקשור שיפורסם רק כאן ובמקום אחד נוסף .בחודש שעבר ביקש ממני המגזין The Sedona
 Journal of Emergenceלתקשר משהו מקריון ,עבור "גיליון הנבואות" שלהם .בגרסה דחוסה מעט ,אני מציג
תקשור זה בפניכם .הוא יוצג אך ורק במגזין  ,Sedonaוכאן!

ברכות ,יקירים,
לפני שנתחיל ,אנו שואלים אתכם :בעודכם יושבים וקוראים ,מהו לדעתכם המצב האנושי ברגע זה? האם
אתם "מסתערים" על המסרים האלה מכיוון שאתם מפוחדים ,מקווים למצוא נחמה ומסרים מעודדים של
אהבה? האם אתם מאלה שהושפעו על ידי השינוי באנרגיה ,השינוי ברשת ,ומצב העולם ,ואתם מוצאים את
עצמכם במצב קבוע של דאגה או חרדה? או אולי אתם מאלה שרואים בדיוק את אותו מצב שאחרים רואים,
אבל מבינים מה קורה? האם כוס החיים שלכם חצי-ריקה או חצי-מלאה?
בואו נסכם .בשנת ] 1989הספר הראשון של קריון[ חזינו זמן בדיוק כגון זה .ציינו שאתם שיניתם את המארג
של המציאות עצמה .עמדתם לבטל את תרחישי סוף-הזמנים שלכם ,ועשיתם זאת .עמדתם לבצע שינוי גדול
ברשת המגנטית ,ועשיתם זאת .דפוסי מזג אוויר ישתנו בכל רחבי העולם .רואים שינויים שכאלה? וסיפרנו
לכם על השינוי במודעות שיציב משפחה מול משפחה ,וידרוש שתקבלו החלטות שמעולם לא חשבתם שיהיה
עליכם לקבל .כמה מכם נמצאים במצב זה ברגע זה ממש.
בשנת  1999נתנו לכם מידע נוסף .אמרנו לכם שלא תתכן עוד "ישיבה על הגדר" בכל הנוגע למנהיגים הדתיים
שלכם .אמרנו לכם ]הספר השמיני של קריון[ שאלה שמתיימרים לאהוב את האלוהים לא יוכלו לעשות זאת
ולחיות בשקר .אמרנו לכם שהבעיות הגדולות ביותר שעמן יהיה עליכם להתמודד יהיו קשורות ליושרה,
למטרות שלום ,ולהתמודדות עם אנרגיה שתהפוך הכל על פיו .כעת אתם מתחילים להבין .בישראל ,בשנת
 ,2000שוב אמרנו "לאן שיפנו היהודים ,יפנה כדור הארץ" .כעת כמה מכם מתחילים להבין הצהרה זו גם כן.
שינוי במציאות משמעותו למעשה שההיסטוריה שלכם נגמרה! משמעות הדבר היא שכל שנאמר לכם בנוגע
לאנרגיה ,לקנוניות ,לנבואות של תרבויות עתיקות ,ואפילו הספרים הקדושים ביותר שלכם ,מוטלים בספק.
כאשר רכבת האנושות שלכם עברה למסילה אחרת ,כל שהיה מאחוריכם עזב את עברכם .בדרך בין-ממדית,
אנו אומרים לכם את הבלתי-נתפס ...שהעבר שלכם התנקה כמו גם העתיד שלכם .משמעות הדבר היא
שהאנושות אינה משועבדת למערך כלשהו ,לקבוצה כלשהי ,או לנבואה כלשהי שניתנה או פותחה במשך הזמן.
משמעות הדבר היא שאתם מסוגלים לקחת אנרגיה חדשה זו ולעצב את התרבות ואת נושאי היושרה הכרוכים
בה ,בכל דרך שתרצו .משמעות הדבר היא שאתם יכולים להביט סביב בעצמכם ,ולראות את כל היש.
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פשוט הביטו סביב! האם אתם מפחדים מפני מה שמתרחש בעסקים הגדולים שלכם? מה בנוגע לשווקים
הפיננסיים שלכם? האם אתם מודאגים שהדתות הגדולות ביותר שלכם יקרעו לגזרים עקב נושאי יושרה
שנחשפו? האם אתם מחכים ש"הנעל השניה" תיפול? האם אתם מזועזעים מכך שאויבי סגנון החיים שלכם
התקיפו אתכם רק מכיוון שאתם רוצים יכולת בחירה רוחנית חופשית?
כעת הניחו לי לומר לכם דבר-מה :כל מה שאתם רואים הוא חלק מתוכנית גדולה שהאנושות שלכם העניקה
לה רשות ב .11:11-כל מה שאתם רואים הוא מאבק של מודעות! הביטו סביב .המזרח התיכון שוב אינו יכול
להתפלש ב"לימבו" .כפי שאמרנו לכם ,חייבים ליישב את הנושאים שהיו שם במשך אלפי שנים .הכל חלק
מהתוכנית שלכם ...לרדת מהגדר .נתנו לכם גם לוח-זמנים לפוטנציאלים הקיימים שם ,שלא תראו פתרון רב
עד שנת .2008
לא יכולים להיות לכם עסקים שמעצבים את ההצלחה הכלכלית של התרבות שלכם ,המתקיימים כקליפה של
חוסר אמון ועסקאות המתבצעות בחדרים אחוריים .הם חייבים להתאים את עצמם לסטנדרטים חדשים
שאתם יוצרים ...סטנדרטים שהם שונים מכל הסטנדרטים של ההיסטוריה של מבנה התרבות שלכם .חשבתם
על כך אי פעם? האם חוסר היציבות הזה ייגמר בקרוב? לא .צפו לדברים דומים ,בעוד אלה שהסתירו את
האמת בנוגע לעניינים כלכליים מתחילים להתפתל ,בנסותם להחליט כיצד לגלות את האמת בנוגע לעסקאות
שלהם .יש עוד אחד שעומד ליפול ,והוא יהיה בתעשייה שעשויה להפתיע אתכם .הביטו במה שאתם מכנים
"עסקי הביטוח" שלכם ...אחד מהעסקים הגדולים על הפלנטה .יש דברים נסתרים רבים שם.
הייתה פעם מודעות אדירה אחידה ששלטה במסחר העולמי .היא הייתה מבוססת בארץ שאתם מכנים בשם
יוון .היא הייתה פרטית ,סודית ומשכה בחוטי השוק של כדור הארץ .עד לשנות השמונים המאוחרות היא
רצחה מנהיגים ,שלטה בשווקי המניות ,והשפיעה על ממשלות וארצות שלמות כרצונה .היה זה חלק מתוכנית
השעבוד ,וזו תועדה היטב בהיסטוריה של הסודות על הפלנטה .האם ידעתם זאת?
אחד הדברים המדהימים ביותר שקרו לכם הוא שעם שינוי המציאות שלכם – הרשות שלכם לשינוי כדור
הארץ – העברתם צל של פחד לקבוצה זו ,עוד בשנת  .1987הם סבלו מאז במאמציהם לשמר שליטה ,ובשנת
 2001הם הפסידו אותה לחלוטין .הוכחה? הביטו רק בשווקי המניות שלכם .האם הם נראים תחת שליטה?
בפעם הראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית ,השווקים הכלכליים שלכם "מתגלגלים חופשי" ,ונמצאים
לחלוטין בידיכם .הם מתנדנדים ,מנסים למצוא מרכז "אמיתי" בעודם מגיבים בחופשיות לענייני היושרה
שלפניהם .ראו ...כאשר עסק ממורכז ומקבל תוקף בכל הקשור ליושר החשבונאות שלו ,השוק יגיב גם כן.
ראו ..כאשר הכנסיות שלכם יישבו את הנושאים שלהן בכל הקשור לכך שהן "טוענות שהן מאמינות בדבר
אחד ,אך עושות דבר אחר" ,היסודות של המציאות שלכם יקבלו צורה .יש לכם הזדמנות לשווקים הפיננסיים
החזקים ביותר שאי פעם נראו בהיסטוריה של ארצכם.
יש להרוס את הבית שפעם התגוררתם בו ,ויש לבחון את היסודות ולנקותם .לאחר שהיסוד מתייצב ,ומושג
הסכם בנוגע לאופן שבו על הבית להיראות ,אז תוכלו לבנות מחדש .כאשר תעשו זאת ,תהיה לכם יכולת
בחירה בנוגע לכל הדברים .כיצד תראה החברה שלכם? כיצד תוכלו לפתור את הבלתי ניתן לפתירה במזרח
התיכון? מה תלמדו את הילדים שלכם?
הילדים של כדור הארץ משתנים אף הם ,ומידע זה הובא בפניכם לפני יותר מארבע שנים ]הספר השישי של
קריון[ כאשר דיברנו על גזע חדש של ילדים ...כל אלה הנולדים כעת על כדור הארץ ,כצבע החיים האינדיגו.
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אין זה משנה מה הם ההבדלים או השינויים בילדים האלה מעתה ואילך ,הם כולם חלק מגזע חדש זה .זה
התיאור של דנ"א משתנה עבור האנושות ,ושינוי במודעות באבולוציה של האנושות ככלל.
הכנסיות שלכם החלו להשתנות רק עתה .צפו לכך שמערכת אמונה אחרת לא תעמוד בציפיות ...עוד אחת
שחייבת לעבור הבהרה בנוגע לדברים שבהם היא תומכת .נושאי היושרה של האנושות אינם ייחודיים רק
לכמה ארגונים מעטים ,ולא רק לאלה המערביים ,גם כן .ניקוי זה עומד להיות עולמי .מה באמת מלמדת הדת?
למה הפך אותה האדם לתועלתו שלו? צפו לנפילתם של אנשים עוצמתיים ממקומות רמי מעלה ...כמה מהם
עם כובעיהם הקדושים עדיין על ראשיהם.
חצי-ריקה או חצי-מלאה? האם אתם יכולים להביט בכל זה בעיניים מפויסות ובחכמה שמאפשרת את אבק
הניקיון? אם אתם יכולים ,אתם נמצאים בקרב אלה אשר ישרדו פילוג גדול זה .אתם רואים את מה
*

שההיסטוריונים יכנו בשם "הרשותיות הבאה" .זו תהיה הרשותיות של פתרון ...שבו האנושות תחליט סוף
סוף מה היא רוצה לעשות על כדור הארץ ,וכיצד היא רוצה לחיות.
אל תקללו את החשכה! הדליקו נר! צפו ,בעוד המוסדות הגדולים ביותר ממשיכים להיקרא לקרב על
היושרה ...הכנסייה ,הפוליטיקה ,המוסדות ,והכלכלה .התוצאה אינה התמוטטות ,אלא בניה מחדש שהיא חזקה
הרבה יותר מכל מה שדמיינו אבות-אבותיכם שהאנושות תהיה מסוגלת לעשות.
הרשת תסתיים בסוף שנה זו ,אך שאריות השינויים הללו יימשכו עד מארס  .2003אל תתחילו בפרוייקטים
חדשים בתקופה קשה זו .חכו עד לאחר מארס  2003לקבלת התוצאות הטובות ביותר.
מבורך הוא האדם המבין שכוס החיים חצי-מלאה ...חצי-מלאה בהבטחה ובתכלית שלווה ...בחכמה ובבהירות
עבור האנושות .הוא זה שיציל בסופו של דבר את כדור הארץ עצמו.
באהבה,
קריון

* רשותיות = מלשון רשות ורשת; תודה לדיוויד מרושי על הייעוץ והעזרה ועל "המצאת" המילה המקורית.
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מה הלאה?
מסר מאת לי קרול
בעודי כותב זאת ,אני נמצא על מטוס עם ג'אן בדרכי לצרפת ,לסמינר קריון השנתי .זהו ביקורי השישי בארץ
היפהפייה הזאת ,וביקורה החמישי של ג'אן 1500 .איש עומדים להצטרף אלינו בסמינר הזה .יכולתי לכתוב
מספר רב של מאמרים על ההרפתקות שחווינו בסמינרים הללו )ואולי אעשה זאת יום אחד( ,אך מאמר זה
עוסק בישראל ובמצב העולמי .מה אוכל לומר שלא נאמר כבר בטלוויזיה וברדיו על ידי אנשים מיודעים ממני?
מעט מאוד .אני לא מומחה ,אבל בימים אלה אפילו המומחים אינם מציעים נחמה רבה.
אולם ,מנקודת מבט רוחנית ,וממה שקריון אמר בעשור האחרון ,אני יכול להציע בהירות מסוימת .ראשית,
הרשו לי לסקור את אחת ההצהרות הבסיסיות של קריון שהייתה עמנו למן ההתחלה .הוא אמר מוקדם למדי
שאנו שינינו את העתיד שלנו מהנבואות המקובלות של אבדון ומוות ,ל"כדור ארץ חדש" .באופן מעניין ,הוא
כינה כדור ארץ חדש זה בשם "ירושלים החדשה" .בנוסף ,לפני כמעט  12שנים הוא העניק לנו אבן-בוחן
לבדיקה .הוא אמר" :לאן שיפנו היהודים ,יפנה כדור הארץ" .היום ,זה עשוי לגרום לכם לשקוע בכיסאכם
ולומר' :אם כך ,אנו אבודים! ישראל אינה מצליחה כלל ,וכן גם אלה הנמצאים עמה בסכסוך".
מבלי למזער את המצב ,אבל זו אינה מלחמת דת .זו מלחמת אנרגיה ישנה מאוד :מי עשה מה למי ,ומי היה
ראשון .זו מלחמה בין אחים מזה אלפי שנים )הביטו בשושלת! זה נכון( .זה מאבק מר שדומה שאין לו פתרון
ומאבק )שכרגע( שני מנהיגי מלחמה מהאנרגיה הישנה הפועלים כך ,כפי שפעלו בעבר .כאשר נשאלה השאלה
על ידי ישראלים" :כמה זמן זה ייקח?" ,התשובה מקריון הייתה" :הפוטנציאל הוא עד  ."2008דומה שאין אלה
חדשות טובות כלל וכלל! הצהרה זו ,שניתנה בשנת ) 1999בתחילת ההתקוממות האחרונה( בסמינר של קריון
בישראל לא מצאה חן בעיני היהודים .כן ,המלחמה שציפינו לה היא כעת כאן ,זה צריך להיות ברור.
כמה עובדי אור מטפיזיים ביטלו את בואם לישראל בגלל המתח הגובר באזור ...מניל דונלד וולש ועד לסטיב
וברברה רות'ר .בזמן שבו דומה שאנשי האזור מתחננים לעזרה רוחנית ,לפתע אין זה הולם להיות שם .דרך
אגב ...אלה שהזכרתי לא קבלו את החלטתם מתוך פחד ,אלא מתוך חכמה .כרגע ,כינוסים גדולים מזמינים
בעיות ,והדבר האחרון שסופר/מרצה רוצה ,הוא ליצור סביבה שעלולה לפגוע בקהל .זה הנושא העיקרי שבגינו
החליטו סופרים ועובדי אור אחרים לבטל את בואם.
אז ,מהי המשמעות של המילים של קריון? האם העולם שקוע כל כך בצרות שאין דרך החוצה? היכן התקווה?
רבים מאתנו הפסיקו לצפות בטלוויזיה ,שכן אנו נתפסים כל כך על ידי הרס החיים משני הצדדים .אבל זה לא
יעלם .היכן "ירושלים החדשה"? קריון גם אמר לנו לפני שנים )ופרסמנו זאת בספר השמיני( שכולנו נהיה
מעורבים .לא עוד ישבו חלקים מהעולם ויצפו באחרים נאבקים ללא התערבות .דבריו היו ברורים מאוד" :אף
אחד מכם אינו יכול להימלט מזה" בשנת  1999הוא דיבר על הישן כנגד החדש .הוא סיפר על "תהום" נפערת
ועל פילוג גדול בין שני הקטבים הללו .הוא אמר אז שהצופים )אנחנו( לא יוכלו להמשיך "לשבת על הגדר".
בשנים  1967 ,1948ו 1973-רוב העולם המערבי ישב וצפה במאבק במזרח התיכון .השינוי הגדול ביותר הוא
שכעת אנו חלק ממנו .ההתנסות שלנו עצמנו ב 11-בספטמבר הייתה צריכה להראות לנו זאת.
אז בחזרה לשאלה הגדולה? האם הכל מתפרק?  ...או מצטרף יחדיו? האם אנו צועדים לקראת נבואה נוספת
שעלולה להיות נוראה כמו הראשונה? אנו נמנענו מ'ארגמדון' שנובא ,ובשנות השמונים המאוחרות זה היה
ברור .האם אנו יוצרים ארמגדון חדש? קריון אמר זאת )ואני עושה פרפרזה של דבריו(" :לא יהיה שלום עד
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'ההגעה לאפס'" )המסר של קריון בעת ההרצאה בתל-אביב בשנת  .(1999חלק מזה היה ") "ground zeroנקודת
הפגיעה ,אזור מגדלי התאומים( במנהטן ,אבל לא כולו .קריון אומר שחייבים לקום שני מנהיגים שאינם
לוחמים) .דומה שדבר זה הוא כמעט בלתי-אפשרי במזרח התיכון ,אבל זה מה שנאמר( .ה"הגעה לאפס" היא
מצב מודעות שבו התבנית והרעיונות הישנים העוסקים בפתרון אפשרי ,נעלמים .ה"אפס" הוא נקודת התחלה
ללא ההשערות והדרישות ישנות .זה יהיה בנייה מחדש של בית המקדש היהודי בפעם השלישית ,אך לא
כבניין ...לא בממד הרביעי .המטפורה הזאת מיועדת לכל תושבי כדור הארץ ,ולא רק לישראל .היא מיועדת
לכל המשפחה ,ובכלל זה ל"אחים נגד אחים" הנלחמים ברגע זה" .בית המקדש" הוא מודעות האלוהים שלנו.
זהו גם בית המקדש של הציביליזציה החדשה .המשמעות היא לנטוש את האנרגיה של כל מה שקרה ולהתחיל
מחדש.
המשמעות היא לבחון מחדש את המטרה עצמה ,ומה שכל צד רוצה .משמעותה סיום של כל התביעות,
הפגיעות ,האכזבות והקורבנות הישנים .משמעותה פתרונות הבאים ממקום אחר ,ועם נקודת מבט אחרת.
משמעותה זניחת דרך הנקמה והשנאה ובמקום זאת הבנה שמאבק זה "ניתן" כדי להוריד את כולנו על ברכינו
כדי שמטרות האמיתיות יוכלו לנצח .בלתי אפשרי אתם אומרים? זו התקווה היחידה שלנו.
אולי אנו רואים זאת סוף סוף שבכדור הארץ החדש הזה ,המלחמה אינה יכולה לפתור דבר .כן ,אולי יהיה
"מנצח" לרגע ,ממש כמו במלחמות ישראל של  1967 ,1948ו .1973-אבל הנה אנו שוב דור אחד אחר כך ,חוזרים
כך נראה על אותו הדבר! קריון שהפעם זה "לתמיד" .דרך אגב ,חברו את השנים 73 ,67 ,48 ...ו) 01-השנה של ה-
 11בספטמבר( ותקבלו  ...9המספר האנרגטי של "סיום/השלמה" ) .(completionהפעם זה שונה.
למרות עוצמה צבאית גדולה בהרבה ,ישראל אינה מצליחה להקטין כהוא זה את "מלחמת השנאה".
האמריקנים קיבלו מנה נכבדה ממצב זה ב 11-בספטמבר .למרות עוצמה צבאית גדולה כל כך ,אנו מצליחים
להביא לשינוי בשנאה גם כן .אין זה משנה עם איזה אדם מהמזרח התיכון תדברו ,אפילו לטרוריסטים ,רובם
אומרים אותו הדבר" :פתרו את הבעיה הישראלית-פלסטינית ,והטרור יחוסל לאיטו" .כל הדרכים מובילות
לירושלים ,נכון?  ...כל נקודת המיקוד של הנבואות ,ובכלל זה של קריון.
אז מה באמת קורה? קריון אומר שאנו רואים ניקוי .הוא כואב ויחשוף את הנושאים העיקריים עבור כדור
הארץ .הוא ישפיע על כולם ...כולם! "את חושבת שאת חווה זאת עכשיו ,אמריקה?" קריון אומר" ,חכי" .זה
יהפוך לנושא גלובלי ממנו לא יוכל להימלט איש .החדשות הטובות? בנוסף למטפורה הברורה" ,ירושלים
החדשה" היא גם עיר אמיתית עם פתרונות אמיתיים ושלום בסופו של דבר .האם יבוא יום שבו הילדים
הישראלים והפלסטינים לא ילמדו לשנוא את השכן מהעבר השני של הגדר בגלל מה שהם עשו? קריון אומר:
"כן" ,זו אכן התכנית הפוטנציאלית שלנו .הם חיים באותן ערים ,אתם יודעים )רק במידה וחשבתם שניתן
פשוט "לבנות חומה"( .אפשר שיעברו עשורים עד אשר ניתן יהיה להשיג איזון ,אבל אתם עדים להתחלה של
דבר זה בדיוק .מכוער? כן .מצער? כן .שובר לב? כן .ולכל הציניקנים ,לכו לגואטמלה ושאלו אותם כיצד
הצליחו להביא שלום לאחר  30שנות מלחמת אזרחים שפגעה כמעט בכל משפחה שם .שאלו את אלה בדרום
אירלנד מהי התחושה לצעוד ברחובות ללא פחד במילניום החדש הזה .יש תקדימים ויש תקווה .דוגמאות אלה
לא מתחרות בבעיות הישנות כל כך במזרח התיכון ,אבל הן מצביעות שה"בלתי פתיר" יכול להשתנות .ואילו
אני ...גם אני לא רוצה לחכות .כמוכם ,אני נקרע על ידי מה שאני רואה .וכמוכם ,אני מתפלל בכל יום עבור
המשפחות שהחליטו למלא תפקיד בארץ שהיא המיקוד של תקוות הפלנטה כולה .יש לי שם ידידים .התהלכתי
במקומות האלה וחשתי באנרגיה .אני רוצה שהיא תרפא במהרה! באהבה ,לי קרול.
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תקשור חי של קריון כפי שהועבר באמצעות לי קרול
רינו – נבדה
 23בפברואר2002 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
זו ברכה שאני אומר  12שנים כמעט .ברכה זו מלאה ביותר מאשר האנרגיה של הברכה .זוהי העברה של
אנרגיה .שכן אף על פי שהצעיף הוא עבה ,יהיו אלה מכם אשר יבינו ברכה זו ,ויאמרו" :אני אחות ,אני אח ,אני
משפחה".
אומר שוב שרגע זה הוא יקר – רגע יקר בגלל העובדה שאתם בחרתם להזמין פמליה זו לתוך האנרגיה שלכם.
כמה מכם חשו ,כאשר צעדתם לתוך אזור זה ,שזהו מקום בטוח .כמה מכם חשו זאת כאשר התיישבו לקרוא
מסר זה .כמה מכם צעדו לתוך מקום פיזי זה והעירו" :זה מה שציפיתי .אני לא יודע מה עומד להתרחש היום,
אבל אני רוצה לשבת כאן בחוף-מבטחים שבאנרגיה הזאת" .חוף מבטחים? כן .יש כאן ביטחון ,רוחני ורגשי .יש
כאן ברכת "ברוך הבא"; יש כאן אהבה.
וכך הוא שאנו תופסים את מקומנו ביניכם ומתכוננים לתת את השיעורים של יום זה .אם רק ידעתם מה
מתרחש ברגע זה! יש התעבות של אנרגיה על כדור הארץ ,שמעולם לא הייתה כאן קודם לכן .מתרחשים
שינויים שמעולם לא תיארנו ,והם כאן בגללכם .אם אתם מאלה אשר "התגייסו" באמצעות כוונה להיות מה
שאנו מכנים 'עובדי אור' ,אזי אתם חשים בכך .על כך אנו רוצים לדבר.
הנה תזכורת מהתקשורים ומהמסרים של החודשים שחלפו .דיברנו על בין-ממדיות; דיברנו על פיזיקה ומדע
וכיול ] ,calibrationקליברציה[; דיברנו על מה שאין לדבר עליו; דיברנו על דברים שלא יכולנו לדבר עליהם
מכיוון שהם לא היו מובנים – אך עשינו זאת למרות הכל .דיברנו על מעגלים בתוך מעגלים – וכעת אנו
מניחים לנושא זה.
היום אנו מדברים על דברים אישיים .אנו נענה על כמה שאלות –  14במספר .אלה הן שאלות הנשאלות באופן
ספציפי בחדר זה וכן גם מקבוצות אחרות בו-בזמן ,ברגע זה ממש .אנו עושים כמיטב יכולתנו ,בממד הזה,
לענות על שאלות בין-ממדיות .כל אחד מהפריטים האלה דומה שנמצא במציאות שלכם ,אבל התשובות לא.
התרגלו לכך .כך זה יהיה מעתה והלאה ,שכן אתם נתתם רשות לנוע אל מעבר למה שהייתם רגילים אליו...
לנוע אל מעבר למציאות הישנה ...אל מעבר לממד הרביעי.
רבים מכם שואלים את הרוח" :מה בנוגע לדבר זה או אחר? מה עליי לעשות כאן? מה בנוגע לתחושותיי?"
התשובות שאתם מצפים שיגיעו לאוזניכם נמצאות במציאות שהיא שלכם .מה אם התשובות היו נמצאות
מעט מחוץ למציאות שלכם? האם הייתם שומעים אותן? האם אתם מאלה שחיכו וחיכו וחיכו לתשובות ,אבל
שמעו רק דממה? ענו על זאת :אם אדם עיוור ביקש אור ,והאור נוצר סביבו ,האם ידע זאת ,או האם ימשיך
לשבת בחשכה האישית שלו עצמו? אנו ננסה לתת שובות הגיוניות ,אך לעתים הן נמצאות מעבר למציאות
שאתם רגילים אליה .לא תמיד קל להבין או לתפוס את התשובות ,אך זוהי דרכה של האנרגיה החדשה.
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מבורך הוא בן האנוש שמבין שהוא אינו יכול לראות את כל מה שיש .אמרנו זאת בעבר – שהדברים אינם
תמיד כפי שהם נראים! כעת ,על הפלנטה הזאת ,זוהי הצהרה רצינית .אתם יושבים בעובי הפוטנציאל לשינוי
עצום .ארבע-עשרה שאלות ...והנה מספר אחת:
שאלה מספר  :1מדוע אני כה עייף?
"קריון היקר ,אני עייף .אני עייף יותר מכפי שהייתי מעודי .אני עובד אור ,ועשיתי כל שביכולתי .אני מעגן את
הנקודות שעלי לעגן .אני הולך למקומות שאני מודע שעליי ללכת אליהם – אני עושה כמיטב יכולתי .אני צועד
בנתיב החיים ביושר ,אבל אני עייף .האם כך זה אמור להיות? האם זה ישתנה? מה הלאה? מה אני יכול
לעשות? האם זה טבעי?"
אדם יקר ,הנח לי לומר לך זאת :ב 11-לספטמבר אתם הגשמתם קפיצה עבור פלנטה זו – 'חשיפה' של מה
שהיא יכולה להיות .חשבו על כך כעל פתיחה – הנעתם כמה פתרונות רציניים .אתם עשויים להביט סביב על
כדור הארץ ולומר" :זה לא נראה מבטיח מאוד עכשיו!" אנו אומרים לכם זאת :אתם לא יודעים הכל! אתם לא
רואים הכל! סבלנות! עובד אור ,מכיוון שנתתם לכך רשות ב ,11:11-המשקל של מה שזה עתה הסכמתם לו
הוכפל .אתם ידעתם זאת ,נכון? מה קורה כאשר אתם לוקחים משקלות פיזיים ומצמידים אותם אליכם
וצועדים מיום ליום? אתם מתעייפים .המשקלות שאתם נושאים הם המשקלות החדשים של התבניות
הפוטנציאליות של הבין-ממדיות להן נתתם רשות – עליהן סיפרנו לכם לפני  12שנים כמעט! זה לא יהיה כך
תמיד.
שנה זו ] [2002תסמל את השלמת שינוי הרשת .זו תהיה ההתחלה של דפוס שנשאר ונשאר ...דפוס ששוב לא
ישתנה וינוע כפי שהוא עושה עכשיו .האם אתם יודעים מה קשה כל כך לעובדי אור? זו העובדה שכאשר הם
מתחילים להתרגל לאנרגיה אחת ,מופיעה אחרת! עובדה זו תגיע לסוף בקרוב .אפשר שכמה מכם יאמרו
לעצמם" :הידד! אלה היו  12שנים ארוכות" .מבורכים הם בני האנוש שמבינים שמה שהם מרגישים עכשיו
אינו נצחי .מה שהם מרגישים עכשיו אינה התבנית החדשה .זהו המעבר .אתם נושאים משא כבד – כבד יותר
מאי פעם .העוגן שלכם כבד יותר מאי פעם .הדאגה שלכם לפלנטה העמיקה והתחזקה בכל יום ובכל לילה.
המלאכים המקיפים אתכם התבגרו; המדריכים שוב אינם מדריכים ...אלא סוג שונה של מאפשרים.
כל הדברים האלה מדברים על סוג אחר של פוטנציאל פלנטרי .הנה אתם יושבים כמגדלורים ,בעוד כדור הארץ
החדש מנווט את עצמו בין הסלעים .היש פלא שאתם עייפים? הנה עצתנו :החזיקו מעמד עד סוף השנה
הזאת .אנו אומרים לכם זאת בתחילת שנת השינוי ,דברים רבים יבואו על מקומם .השנה יסתיים שינוי הרשת
– השנה של הקרקוע ] .[2002השנה של השינוי ] ,[2003היא השנה של ההתייצבות .זה נשמע סותר ,אבל זה כך.
רוחנית ,הדברים יהיו יציבים יותר ,אך פיזית בממד הרביעי ,הפלנטה שלכם תתחיל להשתנות .חשבו על כך
באופן הזה :ספר הלימוד החדש מסתיים כך שלמורים תהיה תכנית לימודים כדי להתחיל בשינוי האנרגיה של
הפלנטה .דברים רבים יתחילו להתבהר עבור עובדי האור .זה יהיה שונה עבור כל אחד ואחד ,אבל זוהי האמת.
החזיקו מעמד .יש תקווה :יש תבנית חדשה לפעול על פיה.
שאלה מספר  :2כיצד אוכל לתקשר טוב יותר עם הרוח?
"קריון היקר" מה עליי לעשות בקשר לתקשורת עם הרוח? אתה מבין ,זה לא השתפר בכלל .אני מנסה כל כך
לחזור ולתפוס את התחושות שהיו לי .זו הייתה אמת המידה שלי לחיבור .זה מה שנחשב אצלי ל"נורמלי" .אני
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יודע מתי אני מדבר אל הרוח מכיוון שאני יכול להרגיש זאת בלבי – בתאים שלי .עובר בי רעד מסוים ,ואני
יודע שזה מתרחש .מתי זה יחזור?"
עובדי אור ,אמרו לזה "שלום"! יהיה עליכם לחפש אחר סימנים חדשים באנרגיה חדשה ובפלנטה חדשה.
אמרנו זאת לכם בשלב מוקדם .האנרגיה המתפתחת היא התחלת דבר-מה שמעולם לא דמיינתם .היא גם לא
החלה בדרך ששיערתם לעצמכם ,אבל כאן אתם נמצאים בעמדה שמעולם לא הייתם בה קודם לכן – עמדת
תקשור .העצה שלנו? התנתקו ,הירגעו ואהבו את הרוח! שבו על הרצפה ,אם אתם רוצים ,וצרו לעצמכם "רגע
של מדיטציה" שבו אתם אומרים" :רוח יקרה ,אמרי לי את שברצונך שאשמע – את שברצונך שאדע" .ואז
פשוט היו שקטים .התנתקו ואהבו את המשפחה .אתם לומדים את "השפה השלישית" ,עליה דיברנו פעמים
רבות ...נישואים מתמשכים לחלק מכם שמאפשר תקשורת שהיא  100אחוזים מהזמן ...ואינה מוגבלת רק
ל"רגעים ספציפיים של מדיטציה".
דבר-מה מתרחש כאשר אתם מפתחים חמלה .האנרגיה הזאת נישאת לאינטלקט ויוצרת חלון הזדמנות .זהו
זמן-מרחב שבו ניתנת כמות עצומה של מידע .יהיה צורך בחמלה כדי ליצור פעולה .היו חופשיים לבכות אם
אתם רוצים ,מכיוון שאתם אהובים מאוד – מכיוון שכדור הארץ משתנה – מכיוון שאתם ביקשתם זאת –
מכיוון שאתם חיסלתם את האנרגיה של 'הארמגדון' ,ומכיוון שאתם שיניתם את מסלולי המציאות .בכו מרוב
אושר מכיוון שאתם מאוהבים באימא אדמה! בכו בשמחה מכיוון שאימא אדמה יכולה לדבר אליכם באמצעות
כפות רגליכם .האם ידעתם זאת? אתם תקועים כל כך באותה תבנית מוזרה הגורסת שהכל בא מלמעלה!
תזדעזעו בוודאי לדעת שדברים רבים כל כך מגיעים מלמטה! ]צחוק[ הם באים מהשותפה שלכם ,מהפלנטה.
שאלה מספר  :3מה עליי לעשות כאן? התעייפתי מלחכות!
"רוח יקרה ,קריון היקר :מתי אגלה מה עליי לעשות כאן? חיפשתי זמן רב ,וכמובן שהנחתי היא שמה שאני
עושה עכשיו 'זה לא זה'!"
באמת? או ,בת אנוש יקרה ,הניחי לנו לומר לך משהו שאולי לא חשבת עליו מעולם .את נתלית במטרה יתר
על המידה! את רוצה לוח זמנים לכל דבר .את חושבת שאת מטפסת על סולם כלשהו ,וכאשר תגיעי לקצה,
תנשמי נשימת רווחה .את חושבת שתגיעי לפסגה .אולי תהיה שם מיטה עבורך כדי שתוכלי לנוח? אז תצהירי
בפני הרוח" :או ,תודה לך ,אני כאן .אני יודעת מה אני עושה עכשיו!" ]צחוק[
לא כך הם פני הדברים .כל רגע בחיים שלך הוא מה שעלייך לעשות למען הפלנטה .כן ,כמה מכם עובדים למען
מטרה ספציפית ,אבל זכרו את האקסיומה :כאשר אתם עובדים ,כאשר אתם רוטטים רטט גבוה יותר ,כאשר
אתם צועדים על הפלנטה הזאת ומשנים את הרטט שעה שאתם עוברים ממקום למקום ,אתם משיגים זאת.
אולי לכן אתם מופתעים מכך שאתם עייפים?
רבים שואלים" :מתי אגלה את הסיבה להיותי כאן?" הנה התשובה :אתם כאן בשביל העכשיו ...לא בשביל מה
שיבוא .מה מתרחש בחייכם שאינכם אוהבים? מה מתרחש עכשיו שהייתם רוצים להוציא מחייכם? מה אינכם
מבינים? אולי שאלו את עצמכם בכל יום" :האם זה ישתפר מחר?" יקירים ,הפכו יום זה ליום הפסגה .קחו את
המצב של היום הזה והפכו אותו לדבר-מה שהוא יפהפה עבורכם עכשיו .בנסיבות קשות ,התעגנו וחגגו את כל
שנמצא סביבכם .תבעו לעצמכם את אהבת האלוהים ,והניחו לחמלת הרוח למלא אתכם .אז המשיכו ללכת...
אפילו מתוך ספק .במקום לשאוף למשהו שנמצא בראש הסולם ,שאפו להבין את מעגל האנרגיה המרכיב את
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מציאות "העכשיו" החדשה שלכם .כאשר אתם רואים את המעגל "אני הנני הוא שאני הנני" ] I AM that I
 ,[AMהאם אתם מבינים שזוהי הצהרה של אי-ליניאריות? האם אתם מבינים שזוהי הצהרה שלכם ושל
המשפחה? היו המלאך ,המגדלור ,בכל רגע בחייכם.
שאלה  :4מתי ישתנו האנשים שסביבי?
"רוח ,קריון ,משפחה :מתי כבר ישתנו האנשים שסובבים אותי? נמאס לי כבר לשאת אותם .כמה זמן עוד
אצטרך לסבול זאת?"
אתה חושב שאנחנו לא יודעים? אתה חושב שבדרך כלשהי הרוח נמצאת בריק? אתה חושב שכאשר יש לך
אתגרים משמעות הדבר שמישהו סגר את "ברז הרוח" וכאשר אתה מרגיש טוב ,שמישהו פתח אותו? לא .אנו
יושבים אתך ומחזיקים בידך לאורך כל הדרך ,אפילו כאשר המצב בלתי-נסבל.
הנח לי לתת לך את התשובה לשאלה הזאת ,באופן ברור מאוד :בן אנוש יקר ,מגדלור יקר ,אתה הצהרת על
כוונה ולקחת על עצמך את אנרגיית העוגן ,את אנרגיית המגדלור ,והנה מה שקורה" .הלחצנים" הרגשיים
שאתה אפשרת להפעיל ,ושהופכים אותך חסר סבלנות וכועס )ועייף( ,מתפוגגים לאיטם .אותם אנשים ,שהיית
רוצה שישתנו ...אולי לא ישתנו לעולם! אתה הוא זה שישתנה.
ייתכן שיגיע יום ובו תכריז בפני הרוח" :תודה לך על ששינית את האנשים האלה!" ההומור בכל זה הוא שכל
העת ,מה שהתרחש ,בן אנוש יקר ,הוא שאתה השתנית כך שהאנשים האלה שוב אינם מטרידים אותך! הם
אינם מפעילים עוד את הלחצנים שלך .מה שהם חושבים ,הדרך שבה הם פועלים ,מה שהם אומרים מאחורי
גבך ,הדרמה ...שום דבר לא 'מזיז' לך יותר! מכיוון שאתה יודע מי אתה .מכיוון שאתה הסרת את קליפות
הדואליות ותבעת לעצמך את הליבה ,שהיא אלוהית .אתה ראית את המלאך הפנימי ,ואמרת" :אני יודע מי אני.
אני הנני הוא שאני הנני!" אז תצעד על הפלנטה באופן שונה ,מתעלם לחלוטין מאלה שקודם לכן הצלחת
לשאת רק בקושי רב .זוהי האמת .האם אתה משתוקק ליום הזה? אז טפל בעצמך ,וראה כיצד כל הסובבים
אותך "משתנים".
שאלה מספר  :5הוצא אותי מהמשרה הזאת!
"קריון היקר ,אני לא מאמין היכן אני עובד .איני חוגג את נפלאותי ,אתה יודע .מקום העבודה אינו תואם את
המלאך הפנימי שלי .רוח יקרה ,הוציאי אותי מהמשרה הזאת כדי שאוכל להיות עובד אור".
אמרנו זאת בעבר ,אך רבים מכם צריכים לשמוע זאת שוב בהקשרים שונים .מהי לדעתך העבודה שלך כאן,
עובד אור? אולי אמרת זאת לרוח" :אני רוצה כל כך להיות עובד-אור ,אבל אני רק הולך לעבודה .אני חוזר
הביתה עייף ,ואני רק הולך לעבודה וחוזר הביתה עייף .מה קורה כאן? אני לא אוהב את מקום העבודה שלי,
ואני לא אוהב את עמיתי לעבודה .לעולם לא הייתי בוחר בהם כידידי .אני היחיד שם שיש לו תפיסה כלשהי
של מודעות גבוהה יותר .כל האחרים רק הולכים ממקום למקום .אני בודד .אני רוצה החוצה!"
אומר לך זאת ,עובד אור יקר :האם אתה זוכר שהצהרת על כוונתך להיות עובד אור? האם אתה זוכר באיזו
נקודה אמרת" :אעשה כל שדרוש – כדי לרטוט ברטט גבוה יותר – כדי לחוות את אהבת האלוהים?" ובכן,
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הנה אתה בדיוק במקום שם אתה תורם הכי הרבה ואתה משתוקק לעזוב! ]צחוק[ אולי אתה האור היחיד
באותו מקום עבודה .אולי חשוך שם .המטפורה היא זו :דמיין את המגדלור ,מעוגן ,ניצב גבוה על הסלעים .כלי
השייט הגדולים מחפשים אחר נתיב שיוביל אותם לחוף מבטחים .הנה אתה ,האור היחיד! מטפורי ,כן .אבל כך
הוא!
אתה אור שמאיר למקומות שבאופן רגיל לא היו מוארים אם לא היית עומד שם ,מעוגן! האם חשבת על כך?
הנח לי לומר לך משהו :האנרגיות של השנה הזאת ] [2002מציינות סערה שהתגברה .היא מכה במגדלור .היא
מקשה על קברניטי כלי השייט הנמצאים בחשכה .עוצמת הים אדירה ,והנה אתה עומד ,מעוגן ,אוחז באור
מנחה .מכה אחר מכה הולמת בך ,ומה אתה מבקש? תאר לעצמך ששומר המגדלור היה אומר" :התעייפתי ,אני
רוצה לעזוב .השלך את האור והוצא אותי מכאן!" זו בחירה חופשית ,אתה יודע .אתה יכול לעשות זאת .אבל
לאלה מכם שתוהים אם הרוח האזינה לתחינות שלכם ,התשובה היא כן .כל העת האזנו.
מה שעליך לשאת אינו נצחי ,ולכן התשובה היא זו :שמח במקום שאתה נמצא בו – בכל יום .ללא קשר
למטרה שלך ,לרצונות שלך ,למה שאתה חושב שעשוי לקרות ,שמח במצב כפי שהוא עכשיו .זה נשמע מוכר?
זו תשובה לשאלה אחרת בסדרה זו? כן .התייחס בחמלה לכל הסובב אותך ,מכיוון שהחמלה יוצרת פעולה,
פעולה בין-ממדית .היא מגבירה את האור שלך; היא מספרת לרוח על האנרגיה שלך .היא קוראת בשמך .היא
מכיילת אותך אלינו .האם ידעת זאת?
כאשר אתה מבקש לעזוב מקום שכזה ,האם אתה מתכוון לכך? זה דומה מאוד לשאלה מספר אחת ,נכון? אנו
אומרים ,החזיקו מעמד לעת עתה .זה לא ימשך עוד זמן רב ,וכאשר אתם חיים זאת ,חיו זאת בשמחה ובכבוד.
לכמה מכם היה האומץ לשוב הביתה ולהודות לאלוהים על המקום שאתם נמצאים בו ,על המקום שאתם
עובדים בו ,על האנשים הנמצאים שם? האם אתם חושבים שאיננו יודעים היכן אתם נמצאים? האם אתם
חושבים שאיננו צועדים לצדכם כל העת? כך אנו עושים.
שאלה מספר  :6מתי אעבור לרמה הבאה? התעייפתי מהנוכחית.
"רוח יקרה ,מתי אעבור לרמה הרוחנית הבאה? אני חשה כאילו אני תקועה ברמה הזאת זמן רב .אני רוצה
לעבור לרמה הבאה".
כמובן ששאלה זו מתקשרת לשאלה החמישית ,לשאלה השלישית ולשאלה הראשונה ,נכון? זה הכל אותו
הדבר ,אתם יודעים .זו תפיסה לגבי המקום שאתם נמצאים בו .אתם ממשיכים לצפות שהרמה הבאה תהיה
שונה לגמרי מהמקום שאתם נמצאים בו ...מקום נחמד שלא צריך להשקיע בו אנרגיה רבה כל כך? אולי מקום
שבו תהיו מאושרים ושמחים יותר? האם אתם יודעים מדוע אנו מכנים אתכם בשם עובדי אור? האם אתם
מבינים שזוהי עבודה?
בקשר לרמה הבאה :ברצוני לומר לך משהו רציני .האם את יודעת מדוע את תשושה ולעתים מדוכאת? הסיבה
היא שזה עתה עברת לרמה הבאה! לא ציפית לכך ,נכון? הנה את יושבת בדיוק במקום שאליו את רוצה
להילקח! הנה דוגמה משעשעת :האם את זוכרת את ימי בית הספר? בכל כיתה שהיית ,אם ישבת לצד מישהו
שתי כיתות מעלייך ,אפשר שהצצת בספרי הלימוד שלהם .וואוו! לא הבנת כלום .זה נראה קשה כל כך! בסתר,
בתוכך ,אפשר שאמרת" :אני מקווה שלעולם לא אצטרך ללמוד שיעור זה; זה פשוט קשה מדי .איך הם מבינים
את זה? איך אצליח לעשות זאת כשאגיע לרמה הזאת?"
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הניחי לי לומר לך משהו :הפלנטה שלך קפצה הרגע כיתה! הספרים הקשים פתוחים ,ואת מטפסת מעלה .את
לומדת שפה חדשה .זוהי שפת התקשורת .זו השפה המלמדת כיצד לחוש שמחה בנסיבות "קשות" חדשות
אלה .זוהי שפת הסובלנות! כיצד ניתן להתכייל למשהו שהוא בין-ממדי ,שדומה שמתקיים בדרך שאינך יכולה
לראותה או לזהותה? זה קשה! אך זה הופך קל יותר ויותר ככל שכדור הארץ נע לתוך אנרגיה התואמת יותר
לרטט שלך .כך קורה בעוד הרשתות משתנות ,ומושכות את הפלנטה לכיול ולהיערכות חדשה.
ברכות! את נמצאת ברמה הבאה ,עובדת עם הספר שתמיד נראה קשה מדי ,ואת אכן עובדת עמו .היש פלא
שאנו מתפעלים ממך ומחייך? כיצד נוכל להסביר שאתם הגיבורים באנרגיה החדשה הזאת? אתם צועדים
מכאן לשם ומשנים את כל הפלנטה ,וכל העת שואלים מתי תוכלו להביא להשפיע ולשנות!
שאלה מספר  :7אני מודאגת לגבי ילדי הבוגרים הצעירים.
"רוח יקרה ,יש לי ילדים בוגרים כמעט .לפחות כך הם חושבים .אני מאבדת קשר אתם .הם כבר לא שמים לב
אליי .אני חוששת עבורם .אני לא יודעת מה לעשות .הייתי הורה ועובדת אור טובה .ניסיתי להראות להם
אהבה ,אבל הם לא מקשיבים .אני חוששת עבורם שעה שהם צועדים לתוך כדור ארץ חדש .אני לא יודעת
במה הם מתעסקים או מה הם עלולים לעשות .אני לא יודעת – פשוט לא יודעת .מה אני יכולה לעשות?"
ובכן ,יקירה ,ראשית כל ,מדוע שלא תשבי ותניחי לנו לחבק אותך מעט? אינך יכולה לעשות דבר ברגע זה
מלבד להבין כמה דינמיקות רוחניות .אנו אומרים זאת ,אבא ואימא :כאשר הם היו ילדים צעירים ,פתחתם את
צנצנת האהבה שלכם ושפכתם אותה לתוך הילד .במשך כל השנים האלה ,הצנצנת שלכם שפכה ושפכה .הנה
מידע חדש ,אך אינטואיטיבי .זהו גם מידע עתיק ונצחי.
לכל בן אנוש ,כילד ,יש צנצנת ריקה ,המוכנה להתמלא .תהיה האנרגיה של ההורים שלהם אשר תהיה ,הצנצנת
פתוחה באופן קבוע בעת הילדות והיא תתמלא באנרגיה כלשהי ובאור או בחושך כלשהם הנובעים מההורים.
כעת ,אם מילאתם את הצנצנת של הילדים באור לבן ,ואם הענקתם להם אהבה – בית רוחני אחראי – אם הם
יכלו לראות איך עובדת האהבה ,אזי עשיתם את מיטבכם .כן ,אתם עשויים לדאוג בגינם ,וזוהי עובדה אנושית
טיפוסית .כאן אנו באים כמשפחה לעזור לכם ...לשבת לצדכם ולהחזיק בידכם ולומר" :זה נעשה .עבודתכם
הסתיימה".
כל שיקרה כעת הוא בחירתם שלהם ,וכך הם פני הדברים .אתם יודעים זאת .כך היה אתכם .אך הנה דבר
שאולי לא ידעתם :גם לאחר שעזבתם ,יש עדיין לאותם ילדים את הבחירה החופשית לשלוח יד ולפתוח את
אותה צנצנת ולגלות אתכם! האם אתם מבינים את שאני אומר? מגיעה עת בחיי הילדים כאשר הם עשויים
לרצות לפתוח את הצנצנת .ואם הם עושים זאת ,הם יגלו את האהבה שהענקתם להם! הם יתחילו לחוות את
הזיכרונות ואת נושאי האחריות – שהדברים שאמרתם להם היו אמת .הם יחוו את העכשיו שלכם ,את האמת
של מה שלימדתם ,אפילו אם אינכם שם עוד ...אפילו אם אתם רחוקים מאוד .זוהי אקסיומה ...זהו כלל .הוא
נצחי.
הצנצנת מלאה ,וכך אתם משלחים אותם לדרכם ...מוכנים ונכונים ,גם אם הם אינם רואים זאת .לא נכשלתם.
זוהי בחירה חופשית של הילדים ,אבל אם הם ירצו לפתוח את הצנצנת ,הם ימצאו את האהבה שהענקתם
להם .והיופי בכך הוא שמחכמתכם ,הם ייקחו את הצנצנת וישפכו את תוכנה לתוך ילדיהם .אי לכך ,זוהי
השושלת שלכם ...שמה שאתם מעניקים לילדים שלכם היום טוב יהיה לדורות רבים בשושלת .לעתים אתם
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רואים רק את הבעיות והאתגרים המיידיים ,ואינכם מבינים באיזו מידה אתם משפיעים על האנרגיה של אלה
הבאים בעקבותיכם .אנו מדברים באהבה ...רוצים רק שתדעו ותבינו זאת ...שתתפסו לרגע את החמלה של מה
שעשוי להתרחש ברגע מיוחד עם אותה נשמה יקרה שהפקידה את ילדותה בידיכם ...כאשר היא פותחת יום
אחד את הצנצנת.
שאלה מספר  :8כיצד אדבר אל גופי?
"קריון היקר ,שמעתי אותך אומר שאנו יכולים לדבר אל התאים שלנו .מה זאת אומרת? איך אוכל לעשות
זאת? יש בחדר זה אנשים הנמצאים במצבים שבהם היה עליהם לדבר אל המבנה התאי שלהם כדי להיות כאן
עדיין".
אלה שאתה מדבר עליהם ]בסמינר של אותו יום[ למדו שההארה שלהם אינה נמצאת בראשם .כל תא יודע
הכל! זאת אומרת שהבוהן שלך ,שהברך שלך ,שהמרפק שלך הם חשובים – חשובים בדיוק כמו צ'אקרת הכתר,
הניצוץ היצירתי שבקצה ,שם לדעתך נמצאת החכמה הרוחנית שלך .לא כך הוא ,אתה יודע .ישנם אנשים בחדר
זה החיים חיים ארוכים יותר ברגע זה ממש מכיוון שהם למדו לפני זמן רב כיצד לזהות את האלוהות בכל תא
בגופם – בכל תא ותא.
ולכן אתה מוזמן לבחון נושא זה בעצמך ולהתחיל לתקשר עם עצמך .שאלה זו דומה לשאלה השניה ,נכון?
אתם תמיד רוצים לתקשר בכיוון מעלה ,נכון? מה בנוגע לתקשור פנימה? האם ידעת שככל שתרבה לדבר אל
המבנה התאי שלך על מי שאתה ועל האלוהות שלך ,כך תגבר התקשורת עם המשפחה ועם הרוח? אתה יודע
שהכל קשור יחד ,נכון? הדנ"א שלך הוא הנושא כאן ,שכן הוא נושא את כל המידע ...לא רק מה שנמצא בקצה
ראשך בתוך המוח.
התחילו להבין את שלמות העניין הזה המכונה 'התעלות' ,תקשורת רוחנית ,ובריאה-משותפת .לכל אלה דרושה
התנסות "כל-גופית" .תמו הימים שבהם דומה היה שכל מה שאתם נמצא בקצה ראשכם .במשך שנים אמרנו
לכם שזה מתקרב ...וכעת זה כאן .היוגים הקדמונים ידעו זאת ,והראו לכם כיצד לערב את כל הגוף .כעת אתם
תגלו שהדבר הכרחי אפילו בשביל לתקשר ,ובוודאי כדי לרפא את עצמכם! מדיטציה אינה תרגיל של המוח.
זהו תרגיל של בן האנוש – כל כולו! זהו תרגיל של חמלה ,וכל תא ידע שאתם נמצאים בקשר .זוהי שפה
חדשה שאתם לומדים .וזוהי האמת ...וזו הייתה השאלה השמינית.
שאלה מספר  :9מדוע ישנם אלה שנרפאים ואלה שלא?
באופן הולם ,שאלות תשע ועשר עוסקות במרפאים .מרפאים הנמצאים בחדר הזה והקוראים חומר זה למדו
משהו ,ואני אומר לכם בעוד רגע מה הם למדו .הנה שאלה שאפשר שהם שאלו ואפשר שאתם שאלתם.
"רוח יקרה ,אני מרפאת ]הילרית[ .אני מבצעת את אותו איזון אנרגטי עבור אנשים ,אך ישנן תגובות שונות
לחלוטין .חלקם נרפאים ,וחלקם לא .האם אני עושה משהו לא כשורה?"
הנה מה שיאמרו לך הילרים מנוסים :הילרים לא מרפאים; הם מאזנים! אין שום דבר שאת או מישהו אחר
יכול לעשות על הפלנטה הזאת כדי לרפא אדם אחר ללא ההסכמה והכוונה השלמה והמוחלטת שלו .מה שאת
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כן יכולה לעשות ,מגדלור ,הוא להאיר את אורך בעוצמה שכזאת שתאפשר להם למצוא חוף מבטחים ששמו
"ריפוי" ,מכיוון שאת איזנת אותם במידה המאפשרת להם להמשיך קדימה בעצמם.
את עיגנת את אורך ,הילרית ,ואת איזנת את האדם .כעת ההחלטה היא בידם ,האם האיזון מספיק להם כדי
להמשיך קדימה? וזוהי בחירה חופשית .ולכן אל תהיו בעמדה שבה אתם מוכיחים את עצמם על כשלון
מדומה ..לעולם! אתם עושים את עבודת הרוח ,וכמה מכם עושים זאת באופן מעמיק .ולמרות זאת ,יהיו כאלה
שיקומו ממיטת הטיפולים שלכם ולעולם לא "יראו" את מה שעשיתם .הם לא ירגישו דבר .הם ילכו לדרכם
מכיוון שהם בחרו לא לפתוח את חמלתם ,או שבחרו באופן פעיל שלא להירפא בזמן הזה.
יש תרחיש בנוגע לסנכרון ,בנוגע לבריאה משותפת ,שאינו תמיד כפי שאתם חושבים .לפעמים ,רבים מכם
נשארים בעמדה מסוימת או במצב של חוסר-ריפוי ,ומחכים להיערכות של דבר-מה אחר ,וכאשר תגיעו בסופו
של דבר למצב של ריפוי ,הוא יהיה טוב מתמיד! אמרנו זאת בעבר .לפעמים "לא" מהרוח בהווה משמעותו
חגיגה מאוחרת יותר .וכיצד תדעו זאת ,אנשים ליניארים יקרים ,מרפאים יקרים? כיצד תדעו אם זרעתם זרע
של איזון שמאוחר יותר יפרח לפרח מדהים? התשובה היא :לא תדעו.
הנה דבר-מה נוסף עבור אלה היושבים באופן קבוע מול מרפאים באנרגיה .אתם הולכים למרפא אחר מרפא,
אולי עוברים תהליך אחר תהליך ,ואז אתם עושים משהו מעניין מאוד ,בני אדם ליניארים יקרים .אם קיבלתם
"לא" מהרוח ]לא התרחש ריפוי[ ,לעתים קרובות אתם משליכים את המרפא ,ואת תהליך הריפוי ...ואינכם
חוזרים אליו לעולם .הניחו לי לומר לכם זאת :אם זרעתם זרע ,ואז חיכיתם יומיים ודבר לא אירע ,האם
תשליכו את העציץ ,את האדמה ,את הגנן? לא! ההפך הוא הנכון ,לעתים קרובות אתם ממתינים ...מכירים את
העונות ...מכירים את האופן שבו הדברים עובדים.
המרפאים האלה נמצאים עדיין כאן ,והתהליכים שהם משתמשים בהם אכן עובדים! אולי דומה שהאנרגיה לא
פעלה עליכם? ובכן ,אולי לא הייתם מוכנים עדיין .אולי התזמון לא היה נכון .אולי לנתיב האישי שלכם לא
הייתה החכמה לקבל את החוויה "הכל-גופית" עדיין? המתינו ,ונסו שוב .אל תשליכו שום דבר ,לעולם!
בני אנוש ,האם אתם מאזינים? לא מדובר רק בריפוי .מה בנוגע לחזון שהיה לכם לגבי דבר-מה שאתם חשים
שעליכם לעשות ...אבל דבר לא קרה? האם השלכתם את הרעיון רק מכיוון שדומה שהוא לא עבד? אינכם
מכבדים את הבין-ממדיות שלימדנו אתכם עליה .על הליניארי לפעול כנגד הלא-ליניארי! נסו שוב .הבינו שרק
מכיוון שזה לא עבד באותו רגע שבו ניסיתם זאת בנתיב הליניארי שלכם ,אין משמעות הדבר שזה לא יעבוד
לעולם! כבדו את החזון ואת האהבה שהושקעה בו .כבדו את התזמון ,ואת כמות העבודה העצומה המושקעת
בהכנות שמטרתן להגשים את הכוונה הגדולה ביותר שלכם .כמה חבל שהתשובות נמצאות בהישג יד ,אך אינן
נגישות רק מכיוון שאתם חשבתם שהדלת הייתה ליניארית ושניתן היה לפותחה רק פעם אחת!
שאלה מספר  :10האם זה הולם לרפא מישהו שאינו יכול להחליט בשביל עצמו?
"רוח יקרה ,אני הילרית .האם זה הולם ונכון לעשות הילינג לאדם שדומה שאין לו את היכולת לבקש ריפוי?
למשל ,אדם הנמצא בתרדמת .או למשל אדם שנמצא במצב מנטלי לא מאוזן .מה ההבדל בין שיעור חיים
הולם לבין התערבות? האם זה הולם?"
דומה שאצל האדם שמולך "הושתקה" הבחירה החופשית ואת שואלת האם זה הולם להעניק ריפוי כפוי? יש
כאן שתי תשובות (1) :זכרי שאת אינך מרפאה; את מאזנת .האם זה הולם אפוא להדליק אור בחדר חשוך?
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האם את מאלצת את הנוכחים לראות? לא .את מאפשרת להם לבחור! לכן ,השאלה היא למעשה" :האם זה
הולם לאזן ללא רשות?" ) (2לכל אדם שאינו מאוזן או חסר-הכרה יש פיסה של איזון מושלם בכל תא ותא .אם
המוח האנושי מתפקד באופן לקוי ,לעתים קרובות תאים אחרים )ביליונים של תאים( הם בסדר ...והם זועקים
לאיזון – כל תא ותא! אין הדבר שונה ממצב שבו המוח ער וחלקים אחרים בגוף נמצאים בצרה ...הם כואבים!
הכאב הוא אמצעי התקשורת הגדול של הביולוגיה האומר למוח שיש צורך בתיקון ובאיזון באזור נתון .גם
ההפך הוא הנכון .אם אדם נמצא במצב של חוסר הכרה ,התאים בגוף מנסים לאזן .הם רוצים להתעורר! יש
זעקת כוונה במוח לאדם הלא-מאוזן להיות מאוזן .זו לעתים קרובות הסיבה לחרדה שלהם .אף על פי שהם
עשויים לתפקד תפקוד לקוי ,הם גם מדוכאים לעתים קרובות ,מכיוון שחלק בהם שואף להיות שלם ...אבל הם
אינם יכולים לבטא זאת.
אפשר שהם אינם מסוגלים לומר זאת ,ואולי הם אינם מסוגלים לתקשר זאת ,אבל זוהי האמת ,שכן הגוף
האנושי משתוקק לאיזון שאתם מכנים 'נורמלי' .כאשר 'נורמלי' אינו שם ,אפילו במידה ואינכם שומעים את
הבקשה יוצאת מהפה או מובעת באמצעות העיניים ,כל תא משתוקק לאיזון ומבקש אותו .לכן ,כן ,זה הולם
לאזן את אותו אדם .כן ,זה הולם לשלוח אור לאזור חשוך .אינכם מאלצים דבר .אתם רק מאירים .זכרו זאת:
לעתים אתם הזרז להתעוררות של אותו אדם ,שלא הייתה מתרחשת לעולם לולא עשיתם משהו .לפעמים
אתם הסנכרון שלהם! אתם המלאך שלהם! חשבו על כך בפעם הבאה שאתם חולפים על פני מישהו הנמצא,
כך נדמה ,מעבר למודעות .הניחו את אנרגיית האיזון סביבם .שלחו את אורכם לתוכם ,ואז הניחו לבחירה
החופשית של התאים שלהם לעבוד.
שאלה מספר  :11האם זה הולם לרפא את הסובבים אותי?
שאלה שלישית הקשורה לריפוי מאדם שאינו הילר .היא נשאלת על ידי עובד אור הרואה את הסובבים אותו
ומבקש לעזור.
"קריון היקר ,רוח יקרה ,יש לי קרובי משפחה וידידים ,ויש לי מידע רוחני משמח עבורם .יש לי ריפוי עבורם.
יש לי דברים רבים כל כך שלמדתי על דרך הפעולה של הדברים .אני יכול לעזור לעשות אותם שלמים; אני
יכול לעזור להם להרגיש טוב יותר .אני יכול לתת להם תרגילים ומידע ,ואני יכול אפילו לתת להם ספר שיכול
לעזור .מה עליי לעשות? האם זה הולם? קריון ,אתה אמרת שאל לאנרגיה החדשה להטיף .אז מה עליי
לעשות?"
עובד אור ,זו אולי השאלה המעמיקה ביותר מכולן .אתה ההומניטר ]אוהב הבריות[ המושלם ,נכון? אתה למדת
חמלה עבור עצמך ועבור אחרים .אתה ער יותר לחוסר-אנושיות מאשר רבים אחרים ,ואתה כואב יותר בשביל
כדור הארץ מאי פעם .התשובה היא תמיד אותה תשובה :טפל בעצמך .האם דומה שזו אינה תשובה? הנח לי
לתת לך את המכניזם ,ואתה תחליט .ככל שהמגדלור ניצב גבוה יותר ,כך האור נראה ומאיר רחוק יותר .ככל
שהמגדלור מעוגן יותר ,כך יושפע פחות מהסערה .בעודך צועד על פני האדמה וחולק אור זה ,אתה תאיר לתוך
מקומות חשוכים .האזורים החשוכים הם המקומות שם נמצאת "הבחירה החופשית" הנצחית ,שאותה מכבדים
כל כך כולנו ...והמהותית כל כך לאלה הסובבים אותך.
האם יש לך קרוב משפחה המתגורר אתך? אולי זהו ידיד שאתה אוהב ומוקיר? והכל בתוכך רוצה לעזור להם
– אבל הם לא מעונינים? אומר לך כיצד הם עשויים לגלות עניין .הנח להם לראות אותך! הנח להם לראות
אותך "חי את מה שאתה מאמין" .חגוג את המשרה שאינך אוהב .הפוך סובלני כלפי אדם שאינך סובל .חייך
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חיוך שמח מיום ליום – והתכוון לכך .חגוג את חייך! רפא את גופך ודבר אל התאים שלך .אז אולי ,רק אולי,
אותו אדם יבוא אליך יום אחד ויאמר כך" :למרות שייתכן שאני לא מאמין במה שאתה מאמין ,אני יכול לראות
שזה עובד בשבילך .איך אני יכול להתחיל? כיצד אוכל להשיג את מה שאתה השגת?" או ,משפחה ,האין אתם
משתוקקים לשמוע את המילים האלה? אתם יודעים למי אני מדבר כאן ,נכון? וזוהי התשובה .היא לא יכולה
להיות פשוטה יותר? מי אמר שזה פשוט .לטפל בעצמך ,לרטוט ברטט גבוה יותר ,להיכנס לתוך מצב
ההתעלות ...זה לא פשוט .זו עבודה.
שאלה מספר  :12כמה שלבים ישנם בתהליך ההתעלות?
"קריון היקר ,כמה שלבים יש להתעלות? הייתי רוצה תשובה ברורה ,בבקשה .שמעתי גרסאות רבות".
הנה האמת :יש רק שלב אחד .אחד .זה הכל .הוא קיים באותה נקודה בזמן שבה אתה מצהיר על כוונה לנוע
אל מעבר למקום שאתה נמצא בו – לעבור לשלב הבא – מעניק רשות לשנות את הרטט שלך .זוהי "התחלת
ההתעלות".
כל אדם יכול אז לחשוב כרצונו על מספר השלבים שיידרשו לו להגיע למטרה הזאת .הם עשויים לטפס על
כמה שלבים שהם רוצים .הם עשויים לעבור תהליכים שונים כדי להגיע לאותה מטרה .אחדים יעברו שני
שלבים ,אחרים עשויים לעבור שניים-עשר ,ואחרים יאמרו שזה קשה מדי – שיש יותר מדי שלבים ,ויעצרו.
ולכן התשובה האמיתית היא שיש רק שלב אחד – השלב שבו בן האנוש אומר לרוח" :אני מוכן .אני רוצה
לצעוד אל מעבר למקום שאני נמצא בו ולנוע לתוך הרטט הגבוה יותר ,הקל יותר" .אז הנח לבחירה החופשית
שלך להחליט מה אתה רוצה לעשות ,וכמה שלבים אתה רוצה לטפס .שלב הכוונה הראשון מתחיל את
התהליך ,והשאר משתנה בהתאם לפרט.
שאלה מספר  :13האם הקרנת האור לתוך מקומות חשוכים נחשבת לפלישה?
"קריון היקר ,האם זה הולם וישר להקרין את אורנו לתוך אזורים בכדור הארץ ,בין אם במקום העבודה או
במשפחה ,למרות שלא התבקשנו? אני רוצה להיות ישר .אני רוצה להיות כנה .אני רוצה להיות עובד אור ,אבל
האין זו הטפה? לא מדובר בריפוי .מדובר בחיים חיים רגילים".
הנה דבר-מה שנתנו לכם בעבר ,אך הנה הוא שוב .ככל שתשמעו דברים אלה ,ייטב! זהו הנושא העיקרי של
חייכם .זהו העיקרון המנחה הניצב מאחורי מה שאתם עושים ומדוע אתם עושים זאת .שאלה זו גם דומה
לשאלה מספר .11
אתם מופיעים במקומות חשוכים ומחזיקים את האור .אלה הנמצאים באותם מקומות ,מחפשים אחר נתיב,
ועושים כמיטב יכולתם .אולם ,לפתע ,יש להם ברירות רבות יותר משהיו להם אי פעם ,בגלל האור שאתם
מאירים .אין זו הטפה .הם לא יודעים את שמכם או מה אתם מייצגים .כל שהם מודעים לו הוא שכעת הם
יכולים לראות טוב יותר! במקום לכפות את האמת שלכם עליהם ,או אפילו לדבר ,במקום זאת אתם מעניקים
להם ברירה .להם ,כמו לכם ,יש בחירה חופשית ללכת לאן שברצונם ללכת .אבל כעת יש להם אור טוב יותר
שלאורו הם יכולים לקבל את ההחלטות שלהם.
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הנח לי לשאול אותך זאת ,מגדלור :כאשר קברניט כלי השייט מנווט את ספינתו הגדולה לתוך המים הבטוחים
של הנמל מכיוון שהמגדלור הראה לו את הדרך ,האם הוא עוזב את ספינתו ורץ לפגוש את שומר המגדלור?
לא .הם לא נפגשים לעולם .כמו כן ,האור לא שכנע את הקברניט הזה בדבר .הוא פשוט העניק לו את הברירה
לראות דבר-מה שהיה מולו .הוא קיבל את החלטתו כאשר ניווט את ספינתו במו ידיו.
כן ,זה הולם להקרין באור נתיבים חשוכים אלה ומקומות חשוכים הזקוקים לאור .בדברנו על כך ,האם היית
רוצה לדעת היכן הם המקומות הטובים ביותר אליהם תוכל להקרין את אורך עכשיו? ברגע זה ממש –בדיוק
בשניה הזאת? מוקדם יותר היום הציגו בפניכם את ההשפעה העמוקה שיש למודעות האנושית שהמדע מודה
בה עתה .למעשה אתם מתחילים לראות מה עשוי להיות "האור"!
היום ,כוונו את המודעות האנושית ואת האור שהיא מעניקה לתוך האזורים החשוכים של הפלנטה .קחו אותם
לתוך המשרד הסגלגל של ארצכם! אל תכפו אנרגיה שם; במקום זאת ,פשוט הניחו אותה שם כחכמה .קחו
אותה לאותם אזורים הזקוקים לה יותר מכל .מדוע שלא תיקחו אותה לקשמיר עכשיו? דברים רבים
מתרחשים שם .מדוע שלא תיקחו אותה לפלשתינה ולירושלים עכשיו ,שכן דברים רבים מתרחשים שם .מדוע
שלא תיקחו אותה לאימהות התוהות מה טומן בחובו העתיד עבור ילדיהן בעוד עשר שנים מעכשיו? הן
זקוקות לה! מדוע שלא תעניקו להן אהבה וחבקו אותן בהזדמנות זו .כל מה שאמרתי הוא אפשרי .זה מה
שעושה עובד האור .כזו היא המודעות האנושית .היא בין-ממדית ואדירה בעוצמתה לברוא שינוי באמצעות
הארת אור.
שאלה מספר  :14קריון ,האם אתה עוזב בסוף השנה?
"קריון היקר ,הבנו שאתה עוזב בסוף השנה הזאת כאשר הרשתות יושלמו .בספר הראשון דיברת על כך .האם
זה נכון?"
בשנת  ,1989נתנו מידע שאנו נמצאים כאן כדי לעזור לערוך את הרשתות ושרבים עוסקים בכך .זו הייתה
"קבוצת קריון" עליה דיברנו .ציינו את זמן ההגעה ואת זמן העזיבה של אותה קבוצה .אמרנו לכם גם
שהאנרגיה של קריון תמיד הייתה על הפלנטה .אני הצבתי את הרשתות במקור ,ואני מערך קבוע כאן .לא
הגעתי בשנת  ,1989אלא פמליית שינוי הרשת הגיעה ...בתגובה לשינוי שערכתם במטרות הפלנטה .זוהי
הקבוצה שתעזוב בסוף השנה זאת .זוהי האנרגיה שתיפרד ,אבל אני נשאר כפי שתמיד נשארתי ,בשירות
המשפחה היושבת מולי.
האנרגיה שלי היא בדיוק כשלכם :היא מלאכית ,אך בחלקה היא פיזית ובחלקה היא אהבה .וזוהי ,בני אנוש
יקרים ,גם האנרגיה הנמצאת בלב ובמרכז כל אטום ביקום .אין זה מצב דיכוטומי ,מכיוון שהשניים שייכים זה
לזה ,ממוזגים .שכן הייתה זו אהבת האלוהים שבראה את הפלנטה ...את כל התכונות הרוחניות והפיזיות
יחדיו .אני נשאר על הפלנטה הזאת עד האדם האחרון .אז ורק אז אעזוב.
הדבר הקשה ביותר שאנו עושים הוא לעזוב מקום כגון זה ...שבו היה לנו חילוף של אנרגיה אתכם .בעודנו
עוזבים חדר זה ,כמה מכם יראו את הצבעים ,שכן זהו זמן מלא חמלה ,היוצר אנרגיה טהורה .אנו קמים
מהמקום שאתם נמצאים בו ומתחילים לסגת חזרה אל הסדק בצעיף שאתם אפשרתם את קיומו היום .ישבנו
במקום מדהים בהזמנתכם .יום אחד אולי תחשבו על פגישה זו .אולי תשאלו את עצמכם ,מי בא לראות את
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מי? דעו שביום הזה ,הפמליה הזאת ,באה לראות אתכם ,וכמה מכם יודעים זאת ,שכן אתם חשתם בכך ביום
הזה ממש.
וכך הוא.
קריון

35

תכונות ההתעלות
תקשור מאת קריון
כפי שהועבר באמצעות לי קרול
עוצמת המודעות האנושית
יוני  – 2002פילדלפייה ,ארה"ב
מאנגלית :סמדר ברגמן

ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
הנה קול מוכר המלווה באלה הזורמים עמי מבעד לחריץ שבצעיף .זהו זרם מהצד הבין-ממדי שלנו אל הצד
שאתם מכנים ארבעת הממדים .זהו קול שמביא עמו אנרגיה – אנרגיה שעשויה לבלבל כמה מכם .קשה
להסביר כיצד יכול להיות דבר שכזה .איני יודע כמה פעמים התחלנו מסר זה במילים" :היום נסביר את הבלתי
ניתן להסבר" .די אם אומר שמעבר לזמן ומעבר למרחב ,חדר זה ממלא את עצמו במשפחה בין-ממדית ...שכמה
מהם אתם עשויים אפילו לזהות.
אם למודעות האנושית באמת יש עוצמה ]כפי שהוסבר בסמינר שקדם לתקשור[ ,האם אתם יכולים לדמיין
אפוא את עוצמת המודעות האנושית המתערבבת עם אלה מהצד שלי של הצעיף ,שהחליטו לבוא לכאן לכמה
רגעים ולשבת אתכם וסביבכם?
ערב זה כבר שונה מהאחרים ]מתייחס לתקשורים אחרים[ .דומה שבכל פעם שאנו באים לפניכם ,יש התגברות
הנגרמת מהקבלה – מההבנה – מהליבה של אלה היושבים בכיסאות .כמה מתחילים "לזהות" בני משפחה .זו
יותר מסתם אנרגיה ,אתם יודעים .אתם מתחילים לזהות את האישויות של אלה העומדים סביבכם ,חלקים
ופיסות של מי שאתם מכנים "המדריכים" .פיסות וחלקים של מה שאנו מכנים "אתם".
הנה אתם כאן ,בני אדם יקרים ,אחים ואחיות .זמן רב עבר מאז ראינו אתכם! האם אתם מבינים שלכולכם יש
משהו משותף? כולכם נבעתם מהמקום שאני עומד בו ] מתייחס לעמדה הבין-ממדית של קריון בצד האחר של
הצעיף[ .יש כבוד גדול כל כך בצד האחר ,אליכם הבאים לפלנטה זו! אך במציאות שלכם ,אתם מדללים את כל
הדברים שאתם .אינכם רואים את נפלאותכם ,ואתם חושבים על עצמכם בדרך יחידה .אתם צועדים במציאות
ליניארית ,כביכול ללא כל עדות למה שבאמת מתרחש ברגע.
לכן אנו אומרים לכם ,הניחו לעדות להיות ברגשות הנוגעים בכם ,בנגיעה שאתם חשים ,ובצבעים שאתם
רואים באותם רגעים שבהם אנו מסבירים לכם דברים.
האם שאלתם מעודכם מדוע אנו מגיעים בדרך זו? מדוע יש לרוח תהליך שכזה? אולי אתם מתחילים להבין
שללא קשר למה שנאמר היום ,וללא קשר ללמידה המוצגת כאן היום ,דבר מה מתרחש עבורכם שהוא נפרד
לחלוטין מכל זה .קורא ,מה אתה חש ברגע זה? האם זו קריאה אקראית ,או האם אתה מבין שלא במקרה
מונחות עיניך על הדף בדיוק ברגע שבו אנו אומרים את המילים האלה?
דבר מה מתרחש שנמצא מחוץ למציאות הממד הרביעי שיש לכם כאן ,ואני אומר לכם מהו :לכל אחד מכם יש
קבוצה סביבו – קבוצה שאתם מכירים .אתם מכירים אותה כפי שאתם מכירים את עצמכם! אתם עשויים
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לומר" :ובכן ,באמת שאין די מקום בשביל זה ,קריון" ]מתייחס לעובדה שהקהל יושב בצפיפות בחדר[ .כן ,יש
מקום! לתוך החדר הזה זורמים כל אלה שהכרתם ושאיבדתם אפילו בתקופת החיים הזאת .כמה מכם עשויים
להריח אותם! אתם תדעו שהם כאן .הם יגעו בכם אם אתם רוצים .זה הכל חלק מהלימוד הלילה .הם חייבים
להיות כאן לשם כך.
אז מה הם רוצים? אתם עשויים לשאול .מדוע הם נראים כה דרוכים ומצפים? אתם עשויים לשאול .כוונתו
של עובד-אור אחד המצהיר" :אני מוכן" היא שמשנה לפתע את הכל .אלה הנמצאים סביבכם באים לתוך שדה
האנרגיה שלכם ויש לכם מסיבה! ובמסיבה הזאת ,יש לכם קבוצה מחייכת של ישויות – יותר מכפי שתוכלו
לספור .אלה הם פיסות וחלקים של התשבץ שלגביו שאלתם את עצמכם כל חייכם .האם יש יותר מכפי שנגלה
לעין? התשובה היא כן .יש יותר מכם שיש לגלותו .יש יותר אהבה כאן משתוכלו לראות או להרגיש .יש חמלה,
היוצרת אנרגיה של פתרון ,יציבות ושמחה .יש תשובות לשאלות ,שאחריהן חיפשתם זמן רב" :כיצד אוכל
לעבור את זה? מה הלאה? בבקשה ,אלוהים ,איני יכול לעשות זאת לבדי" .אנו אומרים שמעולם לא הייתה
כוונה שתעשו הכל לבדכם! האם לא הגיע הזמן שתניחו לנו להיכנס? האם לא הגיע הזמן שתאפשרו למשפחה
להיכנס? כאשר אתם עושים זאת ,אתם יוצרים את ההגדרה של מה שהבאנו לכם בשנת  :1989זו ההגדרה של
שתל – כאשר אתם שותלים בעצמכם את החלקים שלכם שעמדו בחוץ בסבלנות מחכים לכוונתכם .שעה
שאתם שותלים בעצמכם את הפיסות והחלקים של בני משפחה שעמדו בחוץ משתוקקים להיכנס.
אנרגיה זו שסביבכם נראתה וזוהתה זה עידן ועידנים! רבים ראו אותה למעשה ,והאמינו שהיא אנרגיה
מלאכית ...אנרגיה של המדריכים ...או אולי אפילו של אלה מן העבר .מי העלה בדעתו שהיא עשויה להיות
חלקים אלוהיים שלכם? מי העלה בדעתו שהיא עשויה להיות חלק מהשלמה גדולה ]נרחיב על כך בתקשורים
עתידיים[? אנרגיה זו כונתה בשמות רבים ,ממרושעת למסתורית ,ורבים פחדו ממנה .וכל הזמן ,היה מדובר
באהבה.
מבורך הוא בן האנוש המבין הנחה זו – הציפייה לרוח באמצעות המכניזם של העצמי האלוהי ,ולדברים
טובים .מדובר בלקיחת העוצמה שלכם – עוצמה שאינה משתווה למילה 'כוח' .במקום זאת ,זו עוצמה
המשתווה לאהבה .ככל שאתם עוצמתיים יותר ,לפעמים אתם שקטים יותר .האם ידעתם זאת? ככל שאתם
עוצמתיים יותר ,כך אתם יושבים יותר עם עצמכם במודעות מלאה שאתם קבוצה! זה מה שאנו רוצים ,בני
אנוש יקרים ...שתתחילו להבין שרוב העזרה שלכם היא מאישיות המבינה אתכם טוב יותר מכל אחד ,בכל
מקום ...אתם.
אתם נמצאים בזמן שאף ישות ,בשום מקום ,לא חזתה אותו .הנה אתם כאן .לפני כמעט  13שנים ,סיפרנו לכם
על השינויים שהיוו את הפוטנציאל שלכם .כעת אתם הגשמתם פוטנציאל זה .הפלנטה מבצעת ניקוי בית,
ומדובר ביושרה ] [integrityובחכמה :מה הולם ומה אינו הולם עבור הפלנטה .לא למדינה ,אלא
לאינדיבידואלים ...לציוויליזציה .אתם קובעים עכשיו את ערכה של האנושות – את הכללים שיקבעו כיצד יש
לראותה ולהתייחס אליה .אתם מקבלים את ההחלטות הקשות שאמרנו שלא תצטרכו להתקבל מעולם אלא
אם תעשו את המעבר למציאות חדשה ...ואתם עשיתם מעבר זה.
אתם נמצאים כעת על מסלול אחר ...בצורה איתנה .עליכם לזהות ולהגדיר ציוויליזציה .מהי ההולמות של
אחד העוזר לאחר? ובאיזו מידה? מה עליכם לדרוש מהמנהיגים שלכם בממשלה ,בעסקים ובדת? האם ראיתם
שינויים בתחומים אלה לאחרונה? האם השוואתם זאת עם מה שאמרנו לכם לפני שנתיים? ציינו שהמוסדות
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הגבוהים ביותר שלכם יצטרכו להעריך את עצמם מחדש ולהבנות את עצמכם מחדש בגלל סיבות יושרה.
אמרנו לכם שהם יתמוטטו בגלל אנרגיה חדשה של יושרה .אמרנו לכם שפסו הימים שבהם המנהיגים
הרוחניים שלכם יוכלו לטעון לאהבת האלוהים ,אך לא לחיות על פיה .כעת אתם יושבים באנרגיה זו ממש.
כמה מכם זוכרים שכך אמרנו?
בנוסף ,כעת אתם יודעים הכל על עוצמתה של המודעות האנושית ]מתייחס לאישור המדעי שהוצג בסמינר[.
כאשר אתם יושבים בקבוצה ומדמיינים שלום באזור אחר ,האם כמה מכם הולכים אחר כך וחושבים ,אני לא
יודע אם זה הועיל או לא? אומר לכם מה אתם עושים ,בני אנוש .אתם מדמיינים אור במקומות חשוכים .יש
בכך יושרה רוחנית! דמיינו אור במקומות חשוכים ,והניחו לרוח לעשות את השאר .בעודכם מדמיינים אור
במקומות חשוכים ,הדבר מספק נקודת מבט טובה יותר לבני אדם באותם מקומות הנאבקים למצוא תשובות
ופתרונות .בגללכם ,הם מסוגלים לראות טוב יותר .הנה אתם ,יושבים במקום מרוחק – ללא כל תשובות
ספציפיות – ללא כל פתרונות ספציפיים ,מוכנים לסייע .קחו את פיסת האלוהות שאתם ,והקרינו אור לתוך
האזור שלהם כדי שיוכלו להשתמש בבחירה החופשית שלהם בעודם יושבים במקום שיש בו אור רב יותר.
וזהו התהליך .מבורך הוא בן האנוש המבין כיצד הדבר עובד ...שהעוצמה של המודעות האנושית עובדת! היא
עובדת מכל מקום לכל מקום .האם אתם תופסים עד כמה בין-ממדית היא האנרגיה הזאת? אינכם יכולים
לראותה עובדת ,ולכן לעתים קרובות אינכם מאמינים בה .אך היא עובדת ,היום יותר מכל הזמנים של
ההיסטוריה האנושית.
ביודעכם זאת ,מה דעתכם להקרין את אורכם היום למקומות החשוכים ביותר על הפלנטה .אולי למשרד
הסגלגל ]בבית הלבן[? הניחו לי לומר לכם משהו :גם שם יש משפחה – משפחה שבתוך החלק האלוהי שלה
אומרת" :אנו יכולים להשתמש בכל מה שאתם יכולים לשלוח!" יש שם נכונות לקבל אור .מקום אחר :שלחו
אור לתוך ליבה של אפריקה .ראו פנים מחייכות של אלה שנרפאו ממחלה .ראו משפחות מאוחדות ,היודעות
שיחיו זמן רב .האם אתם מבינים את מה שאנו אומרים? בכל רחבי הפלנטה הזאת ,האנושות מתחילה להבין
שהשלמה היא האנרגיה הנמצאת בהישג יד .יש צורך בפתרונות סופיים שבאמת עובדים .במזרח התיכון ,הם
משתוקקים לזה .יש תחושה של "זהו זה" .הדבר הבא שיקרה חייב ליצור פתרון קבע חכם לבעיות בנות אלפי
שנים ]עוד על אנרגיה זו של פתרון בתקשורים עתידיים[.
בינתיים ,הנה אתם כאן ,עוברים תהליך המכונה בפיכם "התעלות" .הנה הגדרת ההתעלות :רובד רוחני חדש
שהוא שונה כל כך מהאנרגיה שעמה נולדתם אל תוך הפלנטה הזאת ,שאתם חשים ,ולעתים קרובות כך הוא,
שאלה הם חיים אחרים .התעלות היא מעבר לתוך החיים האחרים מבלי למות .אינכם "הולכים" לשום מקום.
אתם נשארים בדיוק היכן שאתם ]מתכוון לכדור הארץ[ .אולם כל שאר הדברים משתנים סביבכם .התשוקות
שלכם משתנות – מי שאתם משתנה .המציאות הממדית שעמה עובד הדנ"א שלכם ,משתנה .השינוי גדול כל
כך שכמה מכם אפילו נראים שונה! רבים ימדדו את כל חייהם כ"לפני ואחרי" השינוי הזה ,בהיותם מודעים
מאוד למי שהם עכשיו ,בהשוואה למי שהיו בעבר.
האדם שהתעלה מוכן לקחת על עצמו את האנרגיות הבין-ממדיות החדשות ואת העוצמות החדשות – מוכן
לקחת את תשורות הרוח – מוכן לעשות את העבודה .כעת ,סוף-סוף ,אתם עשויים להבין למה אנו מתכוונים
כאשר אנו אומרים" :לוחמי האור" .המילה לוחם מציינת קרב ,נכון? אמרנו לכם שהקרב היה מולכם ועכשיו
אתם בתוכו .הקרב אינו מתרחש בין אדם לאדם ,אלא במקום זאת הקרב הוא בין המודעות הישנה לבין
המודעות החדשה .לשתיהן יש עוצמה ,אבל שלכם בני אנוש יקרים שלי ,היא היחידה אליה מחובר אור
האהבה .ככל שרבים יותר מכם יחליטו להשתמש בה ,כך ימצאו הפתרונות במהירות רבה יותר.
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הניחו לי לספר לכם על ההתעלות :עדיין ישנן אי-הבנות רבות לגבי השאלה מהי ומה אתם יכולים לעשות
עמה .בפעם האחרונה שישבנו יחד ,נשאלה השאלה" :כמה שלבים בדרך להתעלות?" ואני נתתי את התשובה:
"אחד" .השלב הראשון הוא הכוונה להתחיל בתהליך עם טוהר .זו הכוונה של העצמי האלוהי שלכם האומר:
"אני מוכן .אני מצהיר על כוונתי לדעת יותר מכפי שאני יודע .אני מצהיר על כוונתי לשבת בשקט ולהניח לרוח
לומר לי מה עליי לדעת – ללא העמדת פנים – ללא אגו – ללא סדר יום" .זה השלב ההתחלתי האחד ,וזה
השלב היחיד .מכאן ואילך ,אנו מכנים זאת 'התעלות' מכיוון שאתם רוטטים ברטט גבוה יותר הלכה למעשה.
הביולוגיה שלכם וכל שאתם חשים שאתם ,מתעלה ברטט.
יבוא יום ,בני אנוש יקרים ,שבו המדענים שלכם יהיו מסוגלים למדוד את 'המקהלה' בתאים שלכם .דיברנו על
כך בעבר במסגרת תקשור שהתמקד בביולוגיה ובמדע .כעת נזכיר זאת בהקשר ההתעלות .יבוא יום שבו
המדענים שלכם יוכלו למדוד את 'המקהלה' בתאים ,והם יגלו שאלה מכם ההופכים "צעירים" ואלה מכם
היודעים על ליבת הרוח שבפנים ,הם בעלי תאים ה"שרים" לחן שונה מהאחרים ...לחן בעל רטט גבוה בהרבה.
הרטט הוא המטפורה למוזיקה – תו גבוה יותר .לכן כאשר אתם שומעים את המונח "רוטטים ברטט גבוה
יותר" ,אנו אומרים לכם כעת שאין זה בהכרח תמיד מטפורה.
הנה כמה שאלות ,תפיסות ודברים שעליכם לדעת לגבי נושא ההתעלות .כמה מהם לא הועלו מעולם ,אבל
כולם נשאלו .בנוסף להתעלות ,אתן לכם גם מידע לגבי ההארה באופן כללי ...ואפילו לגבי האופן שבו עובדים
כמה מהדברים שעליהם לא דיברנו מעולם קודם לכן.
הרגלים רגשיים
"רוח יקרה" ,אתם עשויים לומר" .יש לי כמה הרגלים רגשיים שאיני יכול להיפטר מהם .אני מפצל את זמני בין
סוגים שונים של דברים שאני יודע באופן אינטואיטיבי שאינם נכונים ,שכן הם אינם מאוזנים ואני שוקע בהם
במידה מוגזמת .רגשית ,הם מכבידים עליי .אני חושב על הדברים הללו כל הזמן ,אולם אני רוצה את מעמד
ההתעלות .אני רוצה את כל מה שיש לרוח בשבילי .ההרגלים שלי לא פוגעים באף אחד ,אבל הם מכלים אותי.
אמר לי מישהו שמעולם לא ארטוט ברטט גבוה יותר וגם אחזיק בהרגלים המוגזמים הללו .מה בנוגע לזה?"
אני רוצה שתאזינו היטב ,שכן אתם עומדים לשמוע זאת שוב ושוב :אלוהים ,הרוח ,המשפחה שלכם – אינם
נמצאים בריק בהקשר לדברים הללו .אתם חושבים שאיננו יודעים? אנו עומדים לצדכם בכל מקום שאליו
אתם הולכים .אנו מכירים את הקשיים שלכם ,ואנו מכירים את ההרגלים שלכם .אין כל שיפוט מצדנו .אתם
אלה המכוונים את הנתיב ...האחראים על האנרגיה שלכם .כל שאנו רואים הוא פיצול של אנרגיה ,מתוך
בחירה שלכם .בחירה זו שלכם היא מוחלטת.
אם בחרתם להפוך דברים אלה לחלק מחייכם ,אזי החלטתם לפצל את זמנכם ,להקדיש רק זמן מסוים לדברים
הרוחניים וזמן מסוים לדברים נבחרים אחרים .אין כל שיפוט! אתם ילדי הרוח ,אהובים כמו כל אדם על
הפלנטה הזאת ,ואתם תבחרו בעצמכם כמה מזמנכם אתם מקדישים לתשוקת ההתעלות שלכם וכמה זמן
למטען הרגשי שבחרתם לשאת .וזוהי האמת .כולכם זוכים לכבוד ,כל אחד ואחד מכם.
חלק מהמאמץ ומהזמן שאתם מקדישים לעבודת ההתעלות שלכם ,אנו נגביר ככל שאתם מסוגלים לעבוד עמו.
אנו עומדים מוכנים למלא את הכוס למידה שתאפשרו.
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"כוונתך שאני יכול להתחיל בתהליך בכל זאת?" אתם עשויים לשאול" .כן"" .כוונתך שאין כל שיפוט סביבי?"
"כן" .במצב זה ,אינכם משרתים שני אדונים ,כפי שנאמר לכם .במקום זאת אתם מודים שברצונכם להתחיל
בתהליך ...תהליך שיתקדם בקצב שלכם .אתם אחראים על התאים שלכם ועל הגוף שלכם ,ואתם עשויים
לבחור לחלק אותו באנרגיה השייכת ספציפי לכם .ובתהליך זה ,יקירים ,הפתרון לאיזון שלכם יוגבר .אל
תופתעו אם יהיה קל יותר להתמודד ולפתור את כל אותם הדברים שדומה שאינם מאוזנים.
שימוש בחומרים ממכרים
אחרים מתקדמים לשלב הבא .הם אומרים" :קריון ,יש לי משהו גרוע יותר .אני משתמש בחומרים ממכרים.
אני מכור לחומרים ,ואני מודע לזה .אני מודע למה שזה עושה לגופי ,אבל קשה לי מאוד להפסיק .אמרו לי
שלא ניתן לערב בין השניים .שאני לא יכול לבחור בנתיב רוחני ואז ללכת ולהתעלל בגופי בו בזמן .מה בנוגע
לזה?"
שאלה טובה מאוד! האם אתם מאזינים? יש משפחה סביבכם שאוהבת אתכם ללא תנאי ולנצח .היא תומכת
בכם – בכל מה שאתם עושים ובכל מה שאתם רוצים לעשות .אם אתם בוחרים להתעלל במבנה התאי שלכם
בגלוי עם חומרים מזיקים ,אין כל שיפוט .אתם האחראים על התאים שלכם .אולם ,הם רואים זאת כאילו
אמרתם למבנה התאי שלכם שאינכם הולכים להיות כאן זמן ממושך כפי שיכולתם להיות .אין כל שיפוט לגבי
זה .זה ברור וזוכה לכבוד.
כמה מכם תהו מדוע הם חשים בחיים מואצים ...שהזמן מואץ עבורכם .אומר לכם מדוע .הסיבה היא לעתים
קרובות מכיוון שהרוח מביטה בכם ואומרת" :אינני יכולה שלא להבחין שבחרתם שלא לחיות חיים ארוכים
כפי שיכולתם לחיות .ולכן אני עומדת להאיץ כמה דברים רוחניים כדי שתוכלו לעשותם במהירות רבה יותר!"
דבר זה עשוי להסביר כמה דברים שמעולם לא ידעתם קודם לכן .אין כל שיפוט סביב מה שאתם עושים לגוף
שלכם עצמכם.
אולם ,בזמן הזה אנו אומרים לכם זאת .אותם דברים שאתם חשים שאין לכם שליטה עליהם ,שהתאים שלכם
דורשים אותם ,ושאתם חשים מכורים אליהם ,יכולים להשתנות! כאשר אתם מתחילים בתהליך של הרטיטה
ברטט גבוה יותר ,התאים יודעים זאת .יש תהליך שאנו עומדים לדון בו במהרה ]מאוחר יותר השנה[ בתוך
הדנ"א שלכם המגיב לאותן מתנות בין-ממדיות חדשות .תהליך זה משנה את המבנה התאי שלכם .אתם יכולים
להיפטר מהרגלים שמעולם לא חשבתם שתוכלו להיפטר מהם .זוהי העוצמה החדשה של התאים שעליה
דיברנו .אתם "הבוס" של עצמכם .עוצמה חדשה זו היא המודעות שלכם המדברת סוף סוף אל המבנה התאי
שלכם ,הלוקחת אחריות והופכת לחלק מכם .מדוע אתם מפקפקים בכך ,כאשר היוגים הראו לכם זאת בממד
הרביעי?
יקירים ,עלינו לשאול זאת שוב :כמה מכם פוחדים מגופם? נאמר לכם באנרגיה הישנה שאינכם יכולים לשלוט
בדבר .במקום זאת אתם יושבים ודואגים ,מקווים שהדברים המכונים תאים יתנהגו יפה .אתם מקווים שהם
לא יאפשרו מחלה .אתם מקווים שהם לא יתפתחו שלא כהלכה ויהפכו סרטניים .כאילו שלא היה לכם דבר
וחצי דבר לומר בקשר לזה! מי לימד אתכם זאת? אני אומר לכם שזו תפיסה של האנרגיה הישנה .למעשה יש
לכם שליטה על התאים כולם! יש צורך ללמוד מחדש את התהליך ,ועם היערכות הרשת החדשה ,הזמנה זו
מונחת לפניכם .הגיע הזמן לדבר אל התאים שלכם! הגיע הזמן לקבוע עמם פגישה.
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סליחה
"רוח יקרה ,יש לי תחומים בחיי שבהם איני יכול לסלוח .אני מכיר את התהליך ,ואני קורא את הספרים .אני
מאזין למסרים שלך .דיברת על כך שסליחה וחמלה הן הזרזים להארה .יש לי תחומים שבהם אני מתקשה
לסלוח לאחרים .דברים אלה דבוקים אליי ,ואני רוצה בכנות להרחיקם ממני ,אבל זה קשה מאוד .עד כמה 'נקי'
אני צריך להיות בתחום זה כדי להתחיל בתהליך ההתעלות?"
או ,בני אנוש ,אילו רק ידעתם על אלה "העומדים בחוץ" .שמן של כמה מאותן ישויות הסובבות אתכם הוא
שמכם שלכם! הן לובשות את פרצופכם .קשה לתאר זאת באוזניכם .כיצד אוכל לדבר על אלוהותכם ...אתכם?
אתם מדמים ליניאריות שבה יש רק אחד מכם .איך אוכל לדבר על כך? האם אתם יכולים לדמיין חלק חסר
מכם ,המשתוקק לחזור? וכל העת ,הישות הבודדת הביולוגית שלכם מכה בעצמה עם ספקות ,ואומרת" :אני
לא מוכנה" .אין גבול לאהבת הרוח .מדוע אינכם רואים את עצמכם כטהורים? התחילו בתהליך וצפו מה קורה
לנושא הסליחה .מה שאנו אומרים לכם הוא שאולי ,רק אולי ,הגיע הזמן שתבינו שאינכם צריכים להיות משהו
אחד כדי להתחיל במשהו אחר .חדלו לחשוב חשיבה ליניארית זו .בצד האחר של הצעיף ,אינכם צריכים לגרוב
את הגרביים קודם שאתם נועלים את הנעליים! אתם יכולים לנעול אותם על פי איזה סדר שאתם רוצים .אני
יודע שזו תפיסה קשה ,אך כך הוא! מהו האתגר הגדול ביותר שלכם? האם הוא חוסם את דרככם? לא .בן
האנוש הבין-ממדי ממשיך בכל זאת ,יודע שמעבר לליניאריות ,הוא נעלם!
מדוע שלא תוותרו ותניחו לזה לקרות? הבינו זאת :אין כל שיפוט לגבי אותם תחומים .אל תהיו מזועזעים
ומופתעים אם מתי שהוא לאורך הדרך אתם תתחילו בתהליך הסליחה בדרך שתגרום לכם לבכות משמחה.
אינכם יכולים שלא לעשות זאת ,מכיוון שברמה התאית ,כאשר אתם מתחילים להניח לרוח להיכנס – לקלף
את בצל הדואליות – אתם מתחילים להבין היכן באמת נמצאת עוצמתכם .אתם מתחילים להרחיב את
ה"אתם עם עצמכם" ,ומשהו מתרחש .כמה מהדברים הקשים ביותר בחיים נושרים כחסרי ערך .כמה מהדברים
הרחומים ביותר ,שמעולם לא חשבתם שתהיו מודעים אליהם ,מתחילים להיות חשובים .אתם מתחילים
להתאהב ברוח .אתם מתחילים להתאהב בעצמכם .אתם משתנים.
חוויית רגע המוות
"קריון" ,שאלו כמה" ,אני רוצה לדעת על 'חוויית רגע המוות' .מה היא באמת? האם אני כמעט מת? אני רוצה
לשאול אפילו שאלה זו :האם עליי לחוות זאת כדי להפוך לעובד-אור?"
אני עומד לגעת בנושא שמעולם לא נגעתי בו בעבר .אני עומד לומר לכם אמת שלא הוזכרה קודם לכן באף
אחד מהמסרים שלי .הדבר שאתם מכנים אותו "חוויה של רגע המוות" הוא למעשה שונה מאוד ממה שאתם
חושבים.
ראשית ,אין דבר כזה חוויה מקרית של רגע המוות .בני אדם שחווים חוויה זו מעניקים לכך רשות קודם שהם
מגיעים לכאן – לחוות חוויה רוחנית זו – חוויה שעשויה לשנות או שלא לשנות )על פי בחירתם החופשית(
את חייהם הרוחניים .ברשותם ,אף על פי שייתכן שהם אינם זוכרים שהעניקו את רשותם ,הם חווים חוויה
של רגע המוות.
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הנה עובדה נוספת :אף אדם החווה למעשה חוויה זו אינו מתקרב כלל למוות! כן ,זה עשוי להיראות כך וזו
עשויה להיות ההרגשה ,אך אין זה כך .הם אינם עוזבים כלל את הפלנטה .אני אומר לכם מה מתרחש בחוויה
של רגע המוות ,וזה יהיה שונה ממה שכמה מכם שמעו או דמיינו.
חוויה של רגע המוות מאורגנת על ידי התפיסות המוקדמות והאנרגיה של האדם החווה אותה .לא כל בני
האדם מספרים סיפור דומה כאשר הם "חוזרים" .אני מזכיר לכם שכמה יצאו מחוויה של רגע המוות )כביכול(
ואמרו שהייתה נוראה" .ראיתי את הגיהינום" ,הם עשויים לדווח" .כעת אני מאוד מפחד למות" ,הם אומרים
לכם .כמה אמרו בדיוק ההפך" .ראיתי את גן העדן; ראיתי את המנהרה; ראיתי את האור; חשתי באהבה;
ראיתי את המשפחה!" הכל שם כך שניתן "לראות" זאת .זו האמת .כל גוון של אנרגיה נמצא שם וניתן לראותו,
אבל יש תגובות שונות מאוד! הסיבה? הכל תלוי במה שנמצא בליבה ,או במהות האינדיבידואל החווה זאת.
יש לבני האדם בחירה חופשית לבחור את אנרגיית הליבה שלהם .האם היא פחד? האם היא תקווה? האם היא
דגולה?
אומר לכם מהי חוויה של רגע המוות ,והיא הגיונית מבחינה רוחנית :היא כאשר אתם פוגשים בעצמכם .כן,
לעתים קרובות זהו החלק הראשון בחוויית המוות ,אבל חוויה של רגע המוות היא רק השניות המעטות
הראשונות של המוות .לעולם אינכם מגיעים אל מחוץ לליבת האנרגיה שערכתם .מוות אמיתי שונה מאוד.
בנקודת המוות ,הדבר הראשון שמתרחש אצל בן האנוש הוא נישואיי העצמי ,ההיזכרות והחיבור .לאחר
שאתם פוגשים את עצמכם – שזוהי חוויה מדהימה – חוויה שבה אתם פוגשים את "אנרגיית האלוהים",
נערכת ברית ולאחר מכן מסע בן שלושה ימים .עוברים שלושה ימים קודם שאתם עוזבים כלל את הפלנטה.
ואותם ימים מוקדשים באיסוף מה שאנו יכולים רק לכנות – זה קשה כל כך – מידע בנוגע לשאלה הקוסמית.
הקשיבו לי ,בני משפחה ,מכיוון שמעולם לא דנו בכך בעבר .כל אחד ואחד מכם יודע מהו הנושא הגדול –
הסיבה שבגינה אתם כאן – הסיבה מדוע התחפשתם כבני אדם ומדוע אתם מתהלכים על מגרש המשחקים
המכונה כדור הארץ – הסיבה שבגינה אתם עוברים את מה שאתם עוברים – הסיבה שאתם חוזרים שוב ושוב
ושוב .מה קורה? מה קורה ביקום שיצר דבר מה שכזה? אני אומר לכם שאף אחד מכם הנמצא כאן אינו יודע
זאת ,ועם זאת ,כולכם יודעים .זו השאלה הגדולה מכולן .זו השאלה שאתם שואלים לפני שאתם מגיעים,
והשאלה שאתם שואלים כאשר אתם יוצאים.
הדבר הראשון שאתם עושים כאשר יש לכם מודעות מלאה הוא לשאול" :איך הייתי?" יש סיבה להימצאותכם
כאן ,בני אנוש יקרים ...סיבה טובה והגיונית .מבורכים אתם המאמינים שיש סיבה אוהבת לכך שאתם עוברים
את מה שאתם עוברים .שכן מה שאתם עושים הוא לעזור לטריליון צורות חיים במקום אחר – ביקום אחר
כביכול – אפילו במציאות אחרת .לא מדובר בהקרבה! במקום זאת ,מדובר בעבודה.
לכן ,חוויה של רגע המוות היא הזדמנות ממשית להשתנות ...משהו שנתתם לעצמכם .לא מדובר כלל במוות.
מדובר בפוטנציאל להשתנות .אלה שחוזרים לאחר שחוו חוויה מדהימה בחרו לגלות עוד על עצמם ,וכך הם
עושים .אלה שחוזרים מפוחדים בחרו שלא לחפש עוד .ואכן אני אומר ,אין כל שיפוט לכאן או לכאן .בכל
מקרה ,האנרגיה האנושית הדריכה אותם לחוות את שחוו.
הקשיבו :בפעם הבאה שאתם חושבים שאתם לבד בסבלכם ושואלים את אלוהים" :מדוע אני?" יש לי הצעה.
במקום לזעוק" :מדוע אני?" במקום זאת ,מדוע שלא תחושו בזרועותינו ובידינו הרוחניות החובקות אתכם?
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מדוע שלא תפנימו ,מתוך אמונה ,שיש פמליה סביבכם האומרת" :החזיקו מעמד! רטטו ברטט גבוה יותר .אין
לכם מושג עד כמה אתם עוזרים לנו ...אין לכם מושג".
כדור הארץ שלכם מכונה "כוכב הבחירה החופשית היחיד" .כזה הוא .האם יש פלנטות אחרות עם חיים?
כמובן .אמרנו לכם זאת בעבר .אולם ,אתם היחידים העוברים סוג זה של מבחן ספציפי ,בשל סיבה ספציפית
זו ,והיחידים המאוכלסים במה שאנו מכנים "פיסות אלוהים" .החבאנו את כולכם באזור של הגלקסיה שלכם
שבו אין לכם אפילו את שתי השמשות שיש לרוב פלנטות החיים .ציינו זאת בעבר .אין זה בהבנתכם לדעת
מדוע יש בדרך כלל צורך בשתי שמשות כדי לברוא חיים ,אבל יום אחד ,כאשר תמצאו את האחרים ,יהיו להם
לבטח שתי שמשות! הסברנו גם כיצד החיים הגיעו לכדור הארץ ]תקשור מהשנה שעברה[" .הבחירה
החופשית" היא הבחירה לבחור בהתעלות שלכם!
רבים מכם עמדו בתור ]מטפורית[ עם מלאכים אחרים ,מחכים לחזור לכאן לעידן זה .אמרתם" :אני משתוקק
כל כך לחזור!" ידעתם מהו העתיד הפוטנציאלי שלכם .אתם הייתם על הרכבת לארמגדון ,ואף על פי כן רציתם
לחזור! מדוע? כזו היא הכרתו של האלוהים כאשר אתם נמצאים בצד האחר של הצעיף .זה נראה טיפשי לכמה
מכם .למה לי לחזור? זו תקופת חיים שכדאי לוותר עליה! ]צחוק[ אבל הנה אתם כאן ,יושבים בכיסאות בכל
זאת.
או שאמאנים עוצמתיים ,או נזירים – פלנטה זו זקוקה לכם היום יותר מכל זמן בהיסטוריה של היקום .הנה
אתם יושבים ,חושבים על מעמד ההתעלות .האם יש לכם מושג מדוע אנחנו אוהבים אתכם כל כך? מכיוון
שאתם חושבים למעשה על ההתעלות! היא שונה כל כך ממה שחשבתם שתחוו כאן ברגע זה ממש.
לדבר עם אהובים בצד האחר של הצעיף
כמה שאלו" :רוח יקרה ,האם זה אפשרי לדבר עם יקירים שנפטרו בצד האחר של הצעיף?" כמעט ולא העליתי
נושא זה ,מכיוון שאיני יכול לענות על השאלה כהלכה ולשביעות רצונכם .כל שאני יכול לתת לכם הם
תרחישים של קושי .זו שאלה בממד הרביעי עם תשובות בממדים רבים.
אתם נמצאים במציאות ליניארית בעלת ארבעה ממדים .כאשר אתם מחליטים לפנות לאלה בעלי התשורה
]יכולות על חושיות[ ,לעבור לצד האחר של הצעיף ולתקשר ולו רק לזמן קצר ,הם חווים בין-ממדיות שאינכם
יכולים להבין .זו יציאה מוחלטת מהליניאריות .אין זמן בצד האחר של הצעיף .כל הדברים מתרחשים בעת
ובעונה אחת .פוטנציאלים מתערבבים עם העבר ,ודרך אגב ,לכן יכולה הכוונה שלכם היום לשנות את העבר
שלכם .האם ידעתם זאת? זה תמיד היה כך.
האם אתם יכולים לדבר אל מישהו הנמצא בצד האחר של הצעיף? התשובה היא "כן" .זה נעשה בכל יום .אבל
אלה המסייעים לכם לעשות זאת ,בעלי המתנה ,הם מתרגמים .הם מתרגמים בין-ממדיים .עליהם לנסות
ולהבין מה הם רואים ומרגישים במקום מבלבל ביותר ,להחזיר זאת חזרה אליכם במקום פשוט מאוד ,ולהציג
זאת באופן תמציתי שיהיה מובן לכם .והם יודעים זאת.
הניחו לי לתת לכם דוגמה עד כמה זה קשה :נאמר שברצונכם לדבר עם סבתכם שנפטרה ,ואתם פונים
למתרגם בעל המתנה .הוא הולך לצד האחר כדי לנסות לדבר עם הישות שהייתה בעבר סבתכם .כאשר הוא
מגיע לשם ,מה הוא מוצא? במקום למצוא גברת זקנה וקטנה המכונה "סבתא" במקום כלשהו במישור האתרי,
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הוא מוצא ישות נוכחות רב-ממדית ,יפהפייה ,דגולה ,בין-ממדית החווה תקופות חיים רבות בו בזמן – וחיים
שבהם הייתה הסבתא שלכם .כעת ,עם איזה חלק מהקבוצה הזאת הוא עומד לדבר? הדבר דומה למציאת
קערה גדולה של מרק ,כשכל שרציתם הוא לדבר עם המלח! לרוע המזל ,המלח מעורבב עם כל השאר.
וכדי להפוך את הדברים מורכבים אף יותר ,מה אם הסבתא שלכם חזרה והתגלגלה לאחרונה כבנם של
השכנים שלכם? האם לא ניתן יהיה לחסוך זמן רב ופשוט ללכת ולדבר עם בן השכנים? ]צחוק[ אתם צוחקים!
כן ,ככה זה .כאשר אתם הולכים לצד האחר ,אתם נוגעים רק בקטע ובסיב של מה שהיה בן אנוש המכונה
"סבתא" .פיסה זו שאין לה הסבר היא מה שבדרך כלל "מוחזר חזרה" עם מסרים .הם מנותקים ולפעמים לא
מובנים .ולעתים גם אין כל אישורים לכך.
איך תדעו אם זה אמיתי? הניחו לי לומר לכם ,מכיוון שלמסרים אמיתיים יהיה תמיד דבר-מה משותף ,אם
המתרגם אכן יצר קשר .הנה מסר אחד שיש לצפות לו" :אני אוהבת אותך כפי שתמיד אהבתי .הישאר בנתיב
ואהוב את האלוהים" .המסר לא יהיה בהכרח תשובה היכן קבור האוצר! ]צחוק[ בני אנוש ,קשה לכם אפילו
לגעת באלוהות הנמצאת בתוככם ,על אחת כמה וכמה לצפות ציפיות גבוהות שכאלה ממתרגמים ההולכים
לצד האחר של הצעיף ומחזירים אליכם מסרים .בכל הנוגע לשאלה" :האם זה אפשרי?" מה לדעתכם היא
תקשורת זו שבינינו?
מקומות טובים יותר להימצאות על כדור הארץ לשם התעלות והארה?
"קריון ,אמרת בעבר שיש חלקים בכדור הארץ שהם מוליכים יותר להארה ממקומות אחרים .היכן הם?"
כן ,נכון ,ישנם כאלה .הוגן או לא ,הרשת המגנטית של פלנטה זו מציבה את עצמה עם כמה תופעות מעניינות
ביותר .הרשת מדברת אל המבנה התאי שלכם .האם אתם רוצים לדעת במה באמת עוסקת הרשת המגנטית?
לא מדובר בשפה המדברת אל שני סלילי הדנ"א שאתם יכולים לראות .במקום זאת ,מדובר באלה שאינכם
יכולים לראות .מדובר במערכים שלכם – בחותמות המגנטיות ממערכת השמש שלכם ]סמל אסטרולוגי[ –
ובנטיות המוקדמות שאתם מביאים כתוכנית של פוטנציאל .מדובר בכל תקופות החיים שאתם חיים בו זמנית,
ברגע זה ממש ,בעודכם מעמידים פנים שאתם חיים רק תקופת חיים אחת .מדובר בבעתים שאינכם יכולים
להסביר ...הנמצאים כולם בתוך  12הרבדים הבין-ממדיים של הדנ"א שלכם .האם אתם מבינים שאין דבר כזה
"גלגולים קודמים"? נסו להבין את זה! ברובדי הדנ"א הבין-ממדיים שלכם ,המווסתים על ידי הרשת המגנטית,
כל הגלגולים הקודמים שלכם והגלגולים העתידיים הפוטנציאליים משפיעים עליכם בבת אחת ...ברגע זה
ממש! זה פעיל; זה רוטט; זה חלק מכם .זוהי המהות האישית שבתוככם שהיא חסרת זמן ,אך המעמידה פנים
שהיא נמצאת בתוך מסגרת זמן ליניארית על כדור הארץ בשנת  .2002זו בדיחה קוסמית .זה חלק מהגילוי
כאשר אתם זוכרים במה מדובר .לכן ,הרשת משפיעה עליכם במידה רבה – במיוחד על החלק הגורם לכם
לשאול" :האם יש יותר?"
השאלה תהיה אפוא" :אם ישנם מקומות על כדור הארץ שהם טובים יותר ,אילו הם?" הניחו לי לתת לכם
הכללה :זה לא בקו המשווה .יש שם "נקודת אפס" .תנו מבט בבעיות שם – במודעות שם .האם קישרתם זאת
אי פעם?
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אומר לכם היכן המקומות הטובים ביותר :הם נמצאים במקום שבו הרשת המגנטית משפיעה במידה הפחותה
ביותר אך הם קרובים יותר לקטבים באזורים מוגדרים ביותר שבין הארה וחוסר איזון .אבל ידעתם זאת ,נכון?
כמה מכם שמעו זאת מחברים שמונח זה מגדיר את מי שאתם! ]צחוק[
לפני  12שנים ,אמרנו" :לכו למקומות הקרים" .לכו למקומות הקרים .לכו למקומות שבהם אתם יכולים עדיין
לחיות ,אך שהם קרובים יותר לקטבים .יש סיכוי גדול יותר בחלקים הקרים יותר של כדור הארץ ,באזור
הקטבים ,לגלות דברים שאינכם יכולים למצוא במקומות אחרים שהם כבדים יותר או נייטרליים ,כמו קו
המשווה .המקומות הגרועים ביותר לחיות בהם? למעשה ,מקום שבו אף בן אנוש אינו יכול לחיות בו מעולם?
זהו הקוטב המגנטי בעצמו.
כעת ,זכרו ,הוא נע ,ולכן מקום זה אינו יציב .אך אם יכולתם לחיות במקום שהוא המקום שבו הקווים
מתחברים ומתקשרים ,הייתם מגלים שאתם הופכים נייטרליים עד לנקודה שבה מתאפשר למחלה לקשור את
עצמה אליכם .שכן לא תהיה כל הגנה ,ולא תהיה כל תקשורת מהרשת אל התאים של גופכם .יהיה גם קשה
מאוד למדוט.
הניחו לי לומר לכם ,תהיה )התאמה( קורלאציה יום אחד עם אלה שיצאו למסע לחקור היבטים מסוימים של
הקוטב ומצאו את עצמם בדיוק באנרגיה שאנו מדברים עליה ...רק כדי לחזור חזרה עם מחלה .לכו ובדקו את
ההתאמות )קורלאציות( של כמה חוקרים באותם אזורים פיתחו סרטן ,ואתם תיבהלו .אתם תגלו שאין כל
התאמה לנורמה .הרשת המגנטית מציבה את ההארה שלכם .זהו המידע הטהור שלנו ,ומה שאמרנו לכם
במקור כאשר פמליית הרשת הגיעה .כאשר היא נעה ,היא נעה מתוך תכלית וברשותכם .זה חלק ממנוע
"הבחירה החופשית".
אנו הצבנו והעמדנו אותה מחדש ,ואנו כמעט ומוכנים לקשור לה את הסרט .אז אמרנו לכם שקבוצת הרשת
תעזוב בסוף שנת  .2002מה שהתכוונו בכך הוא שקבוצה זו היא "קבוצה העובדת בכדור הארץ" המתמקדת
ברשת מזה  12שנים .הענקנו לכם מטפורה בעבר :של פמליית רשת המכונה "אקסקליבר" .השתמשנו
במיתולוגיה שלכם ,במטפורה זו על חרב קסומה ,סמל קרב ,שניתן להוציאה מתוך סלע רק בזמן ובמקום
הנכון ,על ידי אדם שבידיו הקסם .אלה הם אתם ,בני אנוש יקרים .אתם שעשיתם זאת .זו אלכימיה – מטפורה
שעל כולכם להבין .זה מה שעשיתם כמין האנושי.
האזינו :במובן ליניארי ,קבוצת הרשת עוזבת .אבל למעשה ,קבוצה זו רק מוצבת מחדש .היא אינה מעופפת אל
החלל לפלנטה אחרת כדי לעשות משהו אחר .קבוצה זו נמצאת כאן עכשיו ,והיא תמיד תהיה כאן ,אבל לא
כקבוצת רשת .קשה להסביר" :המרק יישאר ,אבל הוא ישנה את טעמו ואת גודלו" .זוהי מטפורה שאומרת:
כן ...הם עוזבים .ה"אני הנני" של מי שהיו בקבוצה יעזוב .אבל החלקים רק עוזבים את עמדות העבודה שלהם
בעודם זורמים לתוך מקומות אחרים בכדור הארץ כשומרי הקניונים ] .[canyonsהם יוצבו בתוך הסלעים
ובתוך הרי הגעש ,ובמקומות בכדור הארץ שצריכים להישאר יציבים ,אפילו כאשר הגיאולוגיה אומרת אחרת.
יש משימות אחרות בפתח שמעולם לא תיארנו באוזניכם .ישנם דברים חדשים רבים במסר הזה היום .אנו
נסיים בדבר אחד נוסף.
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הולמות הסגידה
"רוח יקרה" ,שאלו כמה" ,מהי הרלוונטיות של הסגידה על כדור הארץ? מהי ההולמות של הסגידה? למי עלינו
לסגוד? היכן עלינו לסגוד?"
למה שלא תנסו להיכנס פנימה תחילה? למה שלא תנסו לראות אם אתם יכולים לכבד את הליבה שבפנים,
ולסגוד למלאך הלובש את פרצופכם ונקרא בשמכם? זוהי האמת .מעולם לא הייתה אמת דגולה יותר! מה
שבני האדם עשו ממנה הוא הדבר שאתם רואים על הפלנטה – בכל רמות האור והחושך – עם שמות ואמונות
רבים .כאשר אתם בטוחים עם עצמכם ,אתם יכולים לאהוב את עצמכם .כאשר אתם מוצאים אלוהים במהות
שלכם עצמכם ,אתם יכולים לשאת אותו לכל כנסייה או בניין או מקדש ,והוא תמיד ישרת אתכם .אתם
יכולים לעבור מארגון לארגון ,ואפילו לקרוא לעצמכם בשם זה או אחר ,אך כל עוד אתם אוהבים את
"האלוהים שבכם" ,תמיד תהיה לכם גדוּלה שתפיץ את זוהרה.
...
אנו עומדים לעשות דבר מה שונה .נעזוב כעת .תמיד אמרנו שקשה לעזוב .אחד הדברים הקשים ביותר שאנו
עושים באנרגיה החדשה הזאת ,לאחר שהתקבלנו וזכינו לחיבוקים ,הוא להתרחק ולחזור מבעד לחריץ שבצעיף
דרכו נכנסנו .אולם היום זה שונה .שכן בני אנוש רבים בחדר זה הופכים בין-ממדיים .על אף שהייתה קבוצה
סופית מתוכנו שנכנסה מבעד לחריץ שבצעיף ,לא כולנו עוזבים! מה דעתכם על זה? לא .במקום זאת ,כמה
מאתנו הולכים הביתה אתכם!
קורא ,האזן :האם אתה חש כלול? אתה כלול .כאשר אני מוסר מסר זה ,אתה נראה במקום שבו אתה קורא.
אתה נראה מכיוון שאין זה מקרה שלקחת חומר קריאה זה לידיך .רבים מכם העניקו רשות לרגע זה ,ואתם
אמרתם" :כן ,אני רוצה לדעת יותר על הדברים הרוחניים הללו .אני רוצה לשבת לבד ולדעת שאני מוקף ברוח.
אני רוצה להיות שקט ולאפשר לאלוהים לומר לי את שעליי לדעת .אני רוצה להתחיל בנתיב שבו לזמן קצר
בכל יום ,אני מדמיין אור במקומות חשוכים .אני רוצה לחבור לאחרים בעלי שאיפות דומות ולשלוח אור
לאותם מקומות .אני מתחיל להבין את עוצמת המודעות האנושית .אני מתחיל להאמין שאני אכן נצחי".
ואם זה אתה ,אדם יקר ,אני מקווה שיש מקום בביתך לאנרגיה נוספת! כמה מאתנו עומדים להישאר אתכם.
כזו היא אהבת האלוהים .אתם בני משפחה .אני אומר לכם שכאשר אראה אתכם בפעם הבאה בצד שלי ,אנו
נשיר את שמכם באור ,בדיוק כפי שכל אלה שהגיעו לאחרונה בהמוניהם ...מחייכים כולם ...נזכרים כולם...
שבים ומתחברים כולם.
הישארו בנתיב .עשו את העבודה .אז כאשר אתם שואלים את השאלה הגדולה" :איך היה כשלא הייתי?" אוכל
לעמוד מולכם ולספר לכם את החדשות הטובות ...על הנסים שנבראו על ידי המלאכים שהעמידו פנים שהם
בני אנוש .וזוהי האמת.
וכך הוא.
קריון
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אחדותה של האנושות
תקשור חי של קריון – ונקובר ,קנדה
 14-18באוגוסט2001 ,
כפי שתוקשר על ידי לי קרול
)חודש לפני הטרגדיה במגדלי התאומים(
מאנגלית :סמדר ברגמן
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
בני אנוש יקרים ,מלאכים כל אחד ואחד מכם ,אנו אומרים לכם זאת :יש נוכחות במקום הזה שהיא נוכחות
הבית .אנו זורמים לכאן בעדינות ,בשקט ,ביראת כבוד למלאכים היושבים בכיסאות הללו .אני מדבר לשתי
אוזניים ,והתקשור שלי נקרא על ידי שתי עיניים .אנו מזמינים את הקוראים ברגע זה להצטרף לכל המאזינים.
קוראים ,אנו מבינים מי אתם ומתי אתם מוצאים חומר זה ומתחילים לקרוא .אין מקריות בכך שעיניכם
מונחות על המילים הללו .כולנו כאן יחדיו ,מאזינים וקוראים.
אמרנו זאת לעתים כה קרובות ,אבל אנו חייבים להדגיש זאת שוב :מאזין ,האם זה העכשיו עבורך? רובכם
יאמרו כן .קורא ,האם זה העכשיו עבורך? אלה הקוראים יענו כן .אז מי צודק? איזה עכשיו הוא זה? אנו
אומרים שכולנו כאן יחד ,וכך היה תמיד .אם אתם מסוגלים להבין תפיסה זו ,לא תתקשו להבין שלצדכם
ניצבות כל האנרגיות של אלה שחיו אי פעם!
אולי אתם חושבים שכאשר אתם משלחים את ההדמיות שלכם אל החלל ,שאף אחד אינו מאזין? כולם
מאזינים! כאשר אתם זועקים מלבכם בכאב או בתסכול ואתם תוהים" :האם מישהו שומע?" כולם שומעים!
לכן העכשיו מלא כל כך בפוטנציאל ומחכה לאנרגיה היצירתית שתצא מגופו של בן האנוש ,שהוא היחיד
שיכול לשנות את מארג המציאות בתקופת החיים הזאת ,בתקופת החיים הבאה ,וכן תקופות החיים
הקודמות!
כל מי שהייתם אי פעם עטוף בתוך מי שאתם עכשיו .כל האנרגיה של תקופות החיים הקודמות שלכם ,כפי
שאתם מכנים זאת ,נמצאת עדיין אתכם .אתם עדיין חיים אותן .היש פלא שאנו אומרים לכם" :האם לא הגיע
הזמן שתזנחו את הנדרים? האם לא הגיע הזמן שתשנו את המציאות שאתם חשים שהיא בלתי ניתנת
לשינוי?" תבנית חדשה הופיעה .היא עוסקת בשינוי .בפעם האחרונה שפגשנו בכם ,אמרנו לכם ששינוי הרשת
יסתיים במהרה .ציינו בפניכם כמה מסגרות זמן לגבי התרחשות אפשרית של הדברים הללו .אמרנו לכם שלא
ירחק היום בזמן הליניארי שלכם כאשר הדברים יתחילו להתגשם עבורכם.
הניחו לי לשאול אתכם זאת :האם יש לכם פרוייקטים פוטנציאלים שדומה שהם נמשכים לנצח? אולי אינכם
יכולים להשלים אותם .האם היו מחסומים בדרך? האם חשתם תסכול? האם ניסיתם להושיט את ידכם אך לא
הצלחתם לגעת באותם דברים שהובטחו לכם אינטואיטיבית על ידי האלוהים? הזמן שלנו אינו הזמן שלכם.
אנו משתמשים במונח זה עכשיו והשתמשנו בו בעבר :יבוא יום שבו כל הדברים יואצו עבורכם וההגשמות
שביקשתם ,שלהן ציפיתם ,שנאמר לכם שהן שלכם ,יתחילו ללבוש צורה בעוד אתם יוצרים אותן – והכל
באווירה של יציבות והולמות רוחנית .אתם תתרגלו לאנרגיה החדשה; השפה השלישית תגיע ,ואתם תדעו מה
המשמעות של קשר בין-ממדי עם הרוח כל הזמן ,לא רק במדיטציה.
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דברים אלה יישארו מקובעים במציאות שלכם ואתם תבנו עליהם .קשה לבנות בית על קרקע נעה ,ואנו אמרנו
לכם זאת לפני עשר שנים .שינוי הרשת יבשיל ויתייצב .את שמתסכל אתכם ושחוסם את דרככם אנו מכנים
בשם טקטיקות עיכוב רוחניות ,שאינן מאפשרות לכם לבנות מהר מדי – שאינן מאפשרות לכם לבנות על
קרקע לא יציבה ,לבנות על קרקע לא נכונה – הכל ניתן באהבה .אנו שומעים את זעקות התסכול שלכם .איננו
מתייחסים לכך בקלות ראש ,אבל אנו אומרים לכם ליהנות מהמנוחה ,יקירים ,שכן יבוא יום שבו העתיד יבוא
עכשיו .הקורא שונה מן המאזין ,העיניים שונות מן האוזניים ,ואף על פי כן ,אתם משפחה אחת.
אחדות
אנו מעניקים לכם מידע ביום הזה ,אך ביסוד כל המידע הזה היא האהבה שהרוח רוכשת למשפחה – לאלה
שנאספו כאן ,המאזינים והקוראים .אנו נותנים לכם מידע בנוגע לאחדות .זה מידע שאתם צריכים לשמוע,
להבין ,והעביר הלאה .כמה שאלו" :קריון היקר ,אתה ציינת שאנו נכנסים לתקופה של אחדות ,אבל סביבנו יש
תוהו ובוהו .מה אנו יכולים לעשות בנוגע לאחדות? היכן היא?" הניחו לי לתת לכם כמה תשובות .אתן לכם
אותן בסדר – מהכי פחות חשובה ,לחשובה ביותר .אנו חייבים להתחיל בהגדרה של ירושלים החדשה .הנה
מונח שהשתמשנו בו שוב ושוב .ברור שזוהי מטפורה ,אך מטפורה בעלת משמעות שתתברר לכם יותר ככל
שתחשבו עליה .שכן ,פשוטו כמשמעו ,היא ניצבת במרכז סוף מסגרת הזמן שלכם ,ומייצגת את שושלת
היהודים.
לעתים קרובות למדי השתמשנו בשושלת שלהם במסרים שלנו והשתמשנו במה שקרה בהיסטוריה שלהם
כמטפורה להתחלה של כדור הארץ החדש .עשינו זאת מכיוון השושלת שלהם היא השושלת שהחליטה להיות
חלק מהסוף ,ומההתחלה .אין משמעות הדבר שהם חשובים יותר מכל אחד אחר .זו פשוט משימתם בסקירת
האנרגיה של כדור הארץ ,והאופן שבו אנו יכולים למדוד את האנרגיה של הפלנטה.
אמרנו לכם זאת בעבר :ירושלים החדשה היא מטפורה ולא העיר .דיברנו על בניית בית המקדש השלישי .אין
מדובר בבניה .אלה הן מטפורות על כדור הארץ .ירושלים החדשה היא מטפורה המדברת על הפוטנציאל של
כדור הארץ להביא את עצמו לסיום האנרגיה הישנה – המדגיש שכל דפוסי המאבק והשנאה הישנים הם
לשווא .בעוד שבמשך עידן ועידנים ,דרכם של הדברים הייתה כיבוש ומלחמה ,אנרגיה זו היא בעלת פוטנציאל
להביא את הדפוס הישן הזה לידי סיום .ירושלים החדשה היא ירושלים הסופית .דיברנו על הבנייה השלישית
של המקדש ועל המטפורה של שושלת היהודים ,אך ברצוננו שתדעו שזוהי גם מטפורה על האנושות – מידע
שאינכם מבינים עדיין לגמרי .למוריה ואטלנטיס היו קשורות במטפורה של האנרגיה של "בית המקדש
הראשון" .הן הושמדו .כמה חשבו שאלה הם מיתוסים .אחרים חשבו שאולי היו אמיתיות ,ונהרסו במבול
הגדול.
כן ,זה נכון .היבשות נעו .היו שינויים ,שנמשכו שנים .חברות ותרבויות בנות יותר מעשרת אלפים שנים אבדו.
מקדש המודעות הראשון נהרס .זהו בית מקדש ראשון מטפורי ,לא בית המקדש האמיתי .לא ברור כל כך ,אך
משמעותי לא פחות בהיסטוריה של המודעות האנושית ,הוא שבראשית שנות ה 1900-הייתה לכם הזדמנות
נוספת לשינוי ...הזדמנות נוספת לבנות מחדש .המודעות החלה לעלות ,וכדור הארץ חש שיש לו הזדמנות לנוע
קדימה בדרכים שלא היו אפשריות מעולם קודם לכן .אך הבחירה החופשית גברה כפי שצריך להיות ,ודבר זה
לא אירע .בחירת המעטים השפיעה על הרבים ,אך במקום זאת ,היו רעב ומלחמה ,הרס ומוות המוניים ,בית
המקדש נהרס .זה היה השני.
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אנושות מועצמת יכלה לשנות זאת ,אך אם לא הייתם בעמדה זו עדיין .למעטים היה כוח ,והרבים שונו .כעת,
הנה אתם בשינוי המילניום .הניחו לי לומר לכם מה שונה ממה שהיה בראשית שנות ה .1900-אתם כבר
שיניתם במידה רבה את האנרגיה של הפלנטה הזאת .כעת לא מדובר בשינוי האנרגיה ,מדובר בפתרונות .ב-
 ,11:11הענקתם את רשותכם לשינוי ,וכעת האנרגיה משתנה .לפתע ,יש מודעות המונית של כדור הארץ
הרוצה לבנות מחדש את בית המקדש .בית המקדש השלישי הנבנה הוא אפוא המודעות החדשה – בית
המקדש האחרון .זהו הפוטנציאל ,ולכן התרגשנו לפני  12שנים .הגבנו על ידי כך שהזזנו את הרשת .ידענו
שידרשו  12שנים ואמרנו לכם זאת .כעת אתם יושבים בשנה ה 11-מתוך ה .12-עשו את החשבון .האם מישהו
מבין את האמרה "לנוע מה 2-אל ה ?"3-זה חלק מהתרחיש החדש הזה .וכאשר מודעות חדשה זו תבנה מחדש,
הרשת תגיב ,והמטפורות יתחילו להיות מובנות.
איזה זמן הוא זה לאנושות! ובעוד אתם נעים כדי לבנות מחדש את בית המקדש השלישי ,תהיה התנגדות
גדולה ...ממש כפי שאמרנו לכם .אבל הפעם ,המעטים אינם יכולים לשעבד אתכם כמו בעבר ,בגלל התבנית
החדשה שלכם.
דת – המכשלה הגדולה ביותר לאחדות?
"קריון ,אתה מדבר על אחדות .מה עלינו לעשות בנוגע לדת? היו אלה שאמרו שזוהי המכשלה הגדולה ביותר
לשלום ,שכן הדת היא שגרמה לרבות כל כך מהמלחמות ,המחלוקת בין אלה המאמינים באלוהים בדרכים
שונות .אין סובלנות!" באמת? נושא זה הוא הפחות חשוב מכולם! הניחו לי לתת לכם כמה תפיסות .בהתחלה,
אברהם ,אבי המונותיאיזם ,ידע על אלוהים אחד .המידע ניתן לו מוקדם מאוד .הוא בנה את השבטים סביב
אלוהים אחד ,סגד לאלוהים האחד ,הבין את הבריאה ,וכיבד את האלוהים האחד .מתוך רשתות עמק האינדוס
צמחה הדת ההינדית הגדולה .היא עסקה בכך שהכל אחד .הם כיבדו את נשמת האחדות עם הכל .יהיו אלה
שיאמרו" :כן ,אבל הבט מה קרה .עכשיו יש להם אלים רבים".
אנו אומרים לכם זאת :כל האלים של ההינדים הם תזכורות של האחד .בתהליך שלהם ,הרבים הופכים לאחד,
והאחד הוא הרבים .זה דומה מאוד למה שאברהם האמין בנוגע לכך שאלוהים ברא את כל הדברים – את
העפר שעליו אתם צועדים ,את השמש –כל מה שאתם רואים וחשים הוא אחד .זה אלוהים ,וזה אתם .ואז
הוא אמר משהו לפני שנפטר שרבים אינם זוכרים .הוא אמר" :לעולם איננו רוצים שתסגדו לבן אנוש כלשהו.
איני ממנה כל יורש ,שכן כולנו אחד".
זה בדיוק כמו ההינדים ובדיוק כמו אברהם .בודהה הכיר את טבע האדם וביקש מאלה שיישמו את התורות
למצוא את המרכז שלהם עצמם ,ולא באדם אחר .מאסטר האהבה הגיע ואמר" :אלוהים הוא אהבה" .ישוע
הפיץ את מסר אחדות האהבה של אלוהים .הוא העצים בני אדם ונתן להם מידע חדש עד כמה מכובדים הם.
הוא נתן את הברכות" :ענווים ירשו ארץ" ,הוא אמר .והנה אתם יושבים ,לוחמים ענווים! אולי זוהי נבואה?
הוא גם הראה כיצד להגשים ריפוי ,ואפילו שפע ,תוך הימצאות בגוף הפיזי .הוא לימד שאחדות האלוהים
קיימת בעוצמת האהבה .מוחמד דיבר עם מלאך במערה ,והמלאך הזה היה גבריאל .זה אותו מלאך שדיבר אל
משה מול הסנה הבוער – מלאך התקשורת .אני יודע זאת ,שכן הייתי שם .הוא נתן למוחמד מידע שסייע לו
ליצור את האומה הגדולה של האיסלאם ,והמסר היה" :יש רק אלוהים אחד" .ומה מוחמד עשה עם המסר
הזה? הוא איחד את השבטים הערבים .המטרה שלו? להעניק להם את השמחה והשלווה של אלוהי ישראל
האחד!
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מוחמד כיבד את אברהם .האם ידעתם זאת? חזרו וקראו את דבריו .האם אתם יודעים ששטיחי התפילה היו
מופנים במקור לכיוון ירושלים? האם אתם יודעים שבהתעלות שלו ,הוא התייעץ עם אברהם ועם ישוע? זה
כתוב בספר שלו! וכך הוא שאומות האיסלאם הצטרפו יחד לחזיון של אברהם ,ושל מאסטר האהבה .וזוהי
האמת .כך החל הכל .מוחמד דיבר על אחדות .הוא מת צעיר בחזיונו ,נהרג בעיר הולדתו על ידי משפחת
השבטים שניסה לאחד.
אנו אומרים לכם זאת :דת אינה מהות העניין ,שכן הליבה שווה כפי שניתנה על ידי כל הבוראים של כל דת
גדולה על כדור הארץ .הליבה היא אחדות .הליבה היא חכמה והאהבה לאלוהים .מה שבני האדם עשו עם כל
זה ,זוהי מהות העניין.
פוליטיקה – האם אחדות אפשרית?
]תקשור זה נערך בקנדה הניצבת במפה מעל ארצות הברית[.
"קריון ,מה נעשה בקשר לארצות ולפוליטיקה? לעולם לא נתגבר על זה! אם תהיה לנו אחדות על כדור הארץ,
כיצד נתגבר על זה?" הניחו לי לומר לכם זאת .כולם נמצאים בהכשרה! שמתם לב לכך? הארץ שנמצאת
מתחת לזו שבה אנו מתקשרים עברה מערכת בחירות לא רגילה ]ארצות הברית[ .זו ארץ המבוססת על "שלטון
הרוב" ,אך כרגע אין לה רוב אמיתי! שמתם לב לכך? כדי שניתן יהיה לעשות משהו בקונגרס שלה ,רבים
נוספים מאי פעם חייבים לחצות את גשר המחלוקות – את המעבר ,כפי שהם מכנים זאת – ולהצטרף לאחרים
שאינם מאמינים כפי שהם .והם חייבים לעשות זאת על בסיס יום-יומי ,אפילו לטובת ההחלטות הקטנות של
ענייני הממשלה .סובלנות היא המפתח ,והם יצרו מצב שבו הם חייבים לעשות זאת .שמתם לב לכך? לכן,
ארצות הברית היא כרגע בתקופת הלמידה הגדולה ביותר שלה .ארץ זו עוברת משהו ברגע זה שהוא "מודעות
של אנרגיה ישנה" .האם זה יעבוד ,או שזה לא יעבוד? נושא ישן מאוד יבחן .קראו לזה הנשימה האחרונה של
המבחן ,אם תרצו .מתחתיכם ,בארץ זו )ארצות הברית( ,נמצאת תפיסת האנרגיה הישנה של הבידודיזם )מלשון
בידוד –  .(Isolationismהאם זה הולם או לא הולם? עד כמה יכולה ארצות הברית להצטרף לעולם ,ועד כמה
היא יכולה להישאר נפרדת? זה נושא אדיר בהיקפו.
מתי הייתה הפעם האחרונה שראיתם מהומות ומוות והרס בגלל סחר עם מישהו אחר? חלק מכדור הארץ
הישן מגיב לתפיסות החדשות ,והם מגיבים בפחד! כעת ,מה שאתם ניצבים מולו בארצכם )קנדה( הן החלטות
לגבי נושא מפחיד נוסף המכונה "הפרדה" .גם זהו תרחיש של נשימה-אחרונה שיעבוד עבורכם או שלא יעבוד.
אתם חייבים להחליט ,שכן זו אנרגיה ישנה שאינה יכולה לעבור למילניום החדש .חייבת להיות החלטה .היא
אינה יכולה להתקיים בצורה שבה היא נמצאת עכשיו .היא מייצגת גישה שלמה המבוססת על פחד – הפחד
מפני איבוד תרבות ,פחד שדבר זה או אחר יקרה .היא אינה הולמת לאנרגיה של הבריאה המשותפת ,או של
החכמה ,או אפילו של דו-קיום שליו.
}לשתי הארצות[ צפו לראות זאת ,שכן חייבות להתקבל החלטות .הדברים אינם יכולים להישאר כפי שהם.
כבדו את אלה המבינים ששינויים חשובים עומדים בפתח .השינויים הגדולים ביותר בכל המקומות הללו יהיו
הישן נגד החדש .אנו כאן כדי לומר לכם שבן האנוש היושב כאן והקורא את המילים הללו הוא זה שיכול
לשנות זאת .המצב לא יכול להישאר כפי שהוא .הפוטנציאל לשינויים היצירתיים הגדולים ביותר בא בשנת
השלוש ].[2001
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הפתרון הגדול ביותר
"אז קריון ,זו בעיית האחדות הגדולה ביותר ,נכון? הפוליטיקה?" לא ,היא לא .הנושא הגדול ביותר אינו קשור
כלל לפוליטיקה או לדת .אז מהו הנושא הגדול ביותר בקשר אחדות על כדור הארץ? הניחו לי לשאול אתכם
שאלת אחדות אישית :מה המצב ביניכם לבין המשפחה שלכם? שאלנו זאת בעבר ונשאל זאת שוב :עם מי
אינכם מדברים? איזו אנרגיה אתם נושאים עמכם שאינה הולמת? אתם יודעים על מה אני מדבר ,נכון? מה
אינכם מוכנים לשחרר שמפריד אתכם מן האהבה? באיזו אנרגיה תחזיקו ותחזיקו ותחזיקו? לא תהיה לכם
אחדות בלבכם שלכם או בביולוגיה שלכם עצמכם עד אשר חוזה האנרגיה הישן יסולק .שניים דרושים לכתיבת
חוזה ,אתם יודעים .לפעמים זה אתם ואתם!
האם אתם עדיין מתעללים בגופכם? מדוע? אתם עשויים לחשוב שזה עניין פעוט ,אך הוא גם עלול לקצר את
חייכם על כדור הארץ ...להפוך אתכם יעילים הרבה פחות כהילרים או כעובדי אור .האם חשבתם על זה? מה
בנוגע למשפחה במקום העבודה? מה קורה שם? האם אתם שמחים כאשר אתם יוצאים לחופשות האלה
שלכם ,מוקפים באותם אנשים שמעולם לא הייתם בוחרים להיות עמם? אתם חושבים שמה שקורה הוא
מקרי?
מה בנוגע לזה שבבית? מה בנוגע לבן או בת הזוג? עכשיו אנחנו נכנסים לקטעים הקשים ,נכון? "קריון ,למה
אתה שואל את זה? מה זה קשור לשלום עולמי או לבנייה מחדש של בית המקדש השלישי?" מה אתם יכולים
לעשות למען כדור הארץ? זה נשמע פשוט מדי :מה בנוגע לאחדות ביניכם לבין עצמכם? עסקנו בנושא בין-
ממדי זה בתקשורים בעבר .אמרנו לכם שחלק שלכם נמצא בצד האחר של הצעיף .אינכם נמצאים כאן
בשלמותכם! אני רוצה לספר לכם מי נכנס לכאן לפני רגע והתיישב לצדכם .האם הייתם מודעים לתחושה של
הבית שנכנסה אל המרחב שלכם ,אולי? האם היה משהו מיוחד מאוד? מי זה היה? אתם הגעתם כדי לשבת
אתכם! הישות שתפסה את מקומה לצדכם היא זו הנמצאת בצד האחר של הצעיף ,שלובשת גם היא את
פרצופכם .זה מה שהישות הזאת רוצה לשאול אותך ,בן אנוש יקר :כמה אתה מחייך כשאף אחד אינו נמצא
בסביבתך? האם אתה באמת יודע מי נמצא בפנים? האם אתה מרשה לדואליות לעבוד שעות נוספות?
עד כמה הייתם רוצים לקלף את בצל הדואליות שסביבכם ולחשוף את הליבה הרוחנית שלכם? האם אתם
צוחקים כשאתם לבד? האם יש שמחה כאשר אתם לבד? אם התשובה היא לא ,אזי לא גיליתם מי נמצא שם!
שכן אם באמת הייתם יודעים על הליבה ,על האחדות ,על המלאך הפנימי ,הייתם מופתעים אולי לגלות שזהו
ילד! מלאכים לא גדלים לעולם ,אתם יודעים .תמיד יש גיל אחד – צעיר ,שמח ,עליז ,צוחק ומחייך .זה מי
שנמצא שם .זה מי שיכול לברוא אחדות על הפלנטה .מה בנוגע לכם עם עצמכם? האם תניחו לעצמכם ללכת
לשם והאם תניחו לעצמכם לעשות זאת? מבורך הוא בן האנוש המבין היכן הוא המלאך – מודעות השמחה
והחגיגה.
זה בן האנוש אשר יברא אחדות על כדור הארץ .זהו בן האנוש המשתף פעולה עם מערכת הרשת החדשה ,עם
הכלים שיכולים לברוא בית מקדש שלישי של מודעות ,שיכולים לברוא את ירושלים החדשה על הפלנטה .עם
הבנה זו ,כל שאר הדברים נופלים למקומם .כאשר אתם מתאחדים עם עצמכם ,זוהי התחלה של אבן הפינה
עבור בית המקדש האחרון .הדבר גם יחסן אתכם כנגד כל מה שעלול להתנגד לכם ...פחד ,צער ,או הנשימה
האחרונה של האנרגיה הישנה .זהו המסר של קריון וכזה הוא היה תמיד.
בעוד אנו מסיימים ,אפשרו לריפוי להתחיל! וכך הוא .קריון
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קריון עונה על שאלותיכם
אוגוסט-ספטמבר 2002
שאלה :קריון היקר ,אני מהולנד ולא הבנתי לגמרי חלק מהוראתו של לי .אם למעשה הכל מתרחש בעכשיו –
העבר ,ההווה והעתיד – האם זה אפשרי ,אולי בממד אחר )אם זו המילה הנכונה( לשנות את העבר? אולי
אפילו לא לעצמנו )בתקופת החיים הזאת( ,אלא למשל ,עבור כדור הארץ?
תשובה :יקירה ,את שואלת את "שאלת השאלות!" התשובה הקצרה היא כן ...הן עבורך והן עבור כדור הארץ.
זה יותר משנה שאנו מוסרים מידע לא-ליניארי ,בין-ממדי זה .אינכם יכולים להבין לגמרי ,מכיוון שאתם רק
חושבים שאתם מבינים כיצד הזמן והמציאות פועלים .אתם חשים שהעבר הוא העבר ,ושהעתיד אינו ידוע.
אינכם מבינים שהם כולם אחד ,ומשתנים ...כולם.
לפתע המדענים שלכם שואלים את השאלה" :אם בן האדם אינו נמצא כדי להתבונן בדבר-מה ,האם הדבר
מתרחש?" זה סוג השאלה שהייתה בעבר נושא אזוטרי ...לא שאלה אמיתית .אבל המציאות של הפיזיקה
מתגנבת אל החושבים הטובים ביותר שיש לכם על הפלנטה ,והשאלות הופכות אמיתיות וחשובות.
האם המציאות האנושית שלכם היא בגדר משתנה ,ומשפיעה על כל שאתם רואים ועושים? האם הזמן שלכם
הוא בגדר משתנה ,משפיע על מה שאתם רואים ועושים? התשובה תמיד הייתה כן .הבנת עניין זה היא כמעט
בלתי-אפשרית מכיוון שאתם נמצאים בעולם ליניארי בעל ארבעה ממדים.
חשבו על מעגל המציאות .צעדו במעגל זה .העבר הוא היכן שצעדתם ,אבל העתיד גם הוא היכן שצעדתם
קודם לכן )במעגל( .אף על פי שהעתיד שלפניכם אינו ידוע ,הפוטנציאלים של מה שתעשו נמצא על הנתיב
שלכם ,מכיוון שאתם צעדתם בו קודם לכן והאנרגיה שלכם עדיין נמצאת שם ,מווסתת ומשפיעה על מה
ש"עשוי להיות" .בנוסף ,אם אתם עוצרים ומחליטים לצעוד בכיוון ההפוך )דבר שהוא אפשרי בהחלט בזמן
עכשיו( ,הפוטנציאלים משתנים למקום שזה עתה צעדתם בו )היפוך לכאורה ממה שזה עתה אמרנו( .ישנן
דיכוטומיות וחידות כאשר בוחנים זאת בזמן ליניארי .אולם ,בזמן עכשיו יש פשוט מציאות אחרת לחוות.
דעו זאת :מה שאתם עושים היום ,וההחלטות שקיבלתם בעבר הלא-רחוק ,כבר עיצבו את עתיד כדור הארץ.
כדי לעשות זאת ,גם העבר חייב להשתנות .לא במסגרת ספרי ההיסטוריה ,אלא באנרגיה של מה שהוצג ונעשה
כביכול .מה המשמעות עבורכם ,ולהיכן זה מוביל? במציאות אחת ,זה הוביל לארמגדון .במציאות הנוכחית
שלכם ,זה מוביל לפתרון! עכשיו אמרו לי ...מה השתנה? התשובה? ההווה ,העבר והעתיד גם יחד .חשבו על כך
בפעם הבאה שאתם אומרים לעצמכם "מה שהיה היה".
שאלה :קריון היקר ,האם "קורס בנסים" תואם לתורות של קריון? או האם הוא תורה של האנרגיה הישנה?
האם הוא משרת מטרה?
תשובה :אמרנו לכם שבעודכם נעים לתוך מציאות חדשה ,כמה מספרי הלימוד הישנים צריכים להיכתב
מחדש .הנושאים והתורות של ספרים אלה מתאימים לפרדיגמה ישנה שאינה נמצאת כאן עוד .אולם ,לא כל
התורות מתאימות לתרחיש זה .למשל ,אם טקסט עתיק סיפר את ההיסטוריה של הדברים המובילה לנבואה
ישנה ששוב אינה תקפה ,אזי הגיע הזמן להעריך מחדש ספר ישן זה .אולם ,כמה מהתורות שהיו לכם מזה זמן
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ארוך מאוד ,עוסקות בהתעצמות של האדם ומלמדות על יכולתכם לשלוט במבנה התאי שלכם באמצעות
המודעות.
במקום להיות הוראה ישנה ,שפג תוקפה ,זו שאתה מדבר עליה ,יחד עם רבות אחרות שמטפלות בנושא זה
בדרכים שונות ,אינן רק תקפות ,אלא מתחילות להיות עכשיו יותר רלוונטיות מאי פעם .הנה האזהרה היחידה:
השתמשו בחכמה ובהבחנה כאשר אתם בוחנים את ההיבטים התרבותיים הסובבים הוראות ישנות ועמוקות
אלה .ייתכן שיהיו כמה מרכיבים שיזדקקו לשינוי ,פשוט בגלל הבדלי התרבות .למשל ,אם הוראה מסוימת
אומרת לכם לרכב על סוסכם למקום שבו אתם יכולים להעצים את עצמכם באמצעות כיול חדש עם אנרגיה
קוסמית ,מה תעשו? האם תנסו למצוא סוס בתוך חברה קוסמופוליטנית שבה אתם חיים כדי לפעול בדיוק על
פי ההוראות ,או האם תבינו את ההקשר שבו נכתבו הדברים ,ובמקום זאת תשתמשו בתחבורה הקיימת כדי
להגיע למקום עוצמתי כלשהו?
אתם מבינים? אפשר שהתורות עצמן עכשוויות ביותר ,אבל אל תתפסו לפרטי הפרטים שייתכן שניתנו לכם
על ידי אנשים בעלי כוונות טובות ביותר בתרבויות העבר שלכם .עדכנו את הפרטים והשתמשו בכלים
הנפלאים הללו!
שאלה :אני אינדיאנית וברצוני לדעת מה אתה חושב על הריפוי מסורתי המתרחש בבקתת הטיהור
) (sweat lodgeהמנוהל על ידי מרפא .מה עלינו לעשות כדי לגרום לכלל האוכלוסייה להבין שאנו באמת
עוזרים לאנשים?
תשובה :הצהרנו פעמים רבות שלעמים הילידים שלכם "חכמה ארצית" .משמעות הדבר היא שהם מחוברים
לפלנטה בדרכים עוצמתיות מאוד ,אך בדרכים שאבדו בזמנים המודרניים .לכן ,אנו מריעים לאנרגיה של אלה
שרוצים לגלות מחדש דרכים אלה ולחלוק אותן.
כמו בדברים רבים ,המהירות שבה דברים אלה יתקבלו על ידי כלל האוכלוסייה תקבע על ידי המידה שבה
רוצים הסבים והזקנים לשמר את החברות הישנות שלהם מבודדות .קיים עדיין פחד וכעס כלפי התרבויות
הכובשות ...שהן יהרסו ויקברו גם את אחרוני הפרוטוקולים והטקסים ,אם תינתן להם ההזדמנות .לכן
החדשים ,שאינם שייכים לשבט ,לא מתקבלים תמיד בברכה לתוך המעגל .חייב לבוא זמן שבו העמים הילידים
יפתחו את הידע שלהם ללא פחד ,בהבינם שישנם רבים על הפלנטה שמוכנים לקבל אותו ולשמש לו נציגים
של כבוד.
הניחו לחכמת הזקנים להעביר תקווה לצעירים בשושלת ...ישנם גם צעירים חכמים הגדלים בתרבות החדשה
שיבינו ויאמצו את הדרכים הישנות בכבוד .כן ,ייתכן שהם ישנו אותן מעט כדי להתאימן לזמן החדש ,אבל הם
ישמרו את לב הידע ,ויעניקו קרדיט לאלה שאהבו את האנושות מספיק ,כדי לחלוק לבסוף את מה שידעו
אבות אבותיהם.
שאלה :קריון היקר ,אני מאמסטרדם .האם תוכל להתייחס לנושא של הרצון החופשי ופלנטות אחרות? אני
סקרן להבין.
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תשובה :יקירים ,ככל שאני מספר לכם וממשיך לספר לכם על ייחודו של כדור הארץ שלכם ,רבים מכם עדיין
אינם מבינים לגמרי .היקום מלא חיים .אתם רק אחד מעולמות רבים בעלי אינטליגנציה ותרבות וכוח חיים.
אולם ,הפלנטה שלכם תוכננה להיות מקום שבו צריך להחליט על דבר-מה משמעותי .זה מה שאתם מכנים
בשם "השאלה הגדולה" .מוחבאות בצד האחר של הצעיף הן התשובות מדוע אתם כאן ,ועל מה כל הסיפור,
אולם הדואליות שלכם לא מאפשרת לכם לראות זאת .הסיבה היא שההגינות של מה שאתם עושים לא תופר
לעולם" .השאלה הגדולה" הזאת ידועה לכולכם ברמה התאית ,וכאשר אתם חוזרים בכל פעם ,השאלה
הראשונה שאתם שואלים היא" :איך זה עכשיו?"
תרחיש זה מחייב שכדור הארץ יהיה ייחודי באנרגיה ומאוכלס על ידי בני אדם שכולם דומים ]קראו עוד על
נושא זה בספר השמיני של קריון ...שהאנושות היא בניגוד לאבולוציה ,בכך שיש רק סוג אחד של בן אנוש[.
בנוסף ,מה שאתם מכנים בשם "הנשמה" חייבת להיות ממשפחה אלוהית אחת שאתם מכנים בשם "אלוהים"...
וכך הוא.
מאמצים להפריע לתרחיש זה על ידי אחרים מבחוץ הנו אסור ,אך רבים מנסים .בנוסף ,אתם מוחבאים היטב
בתוך הגלקסיה שלכם .יום אחד אתם עשויים לגלות עולמות אינטליגנטיים אחרים .כאשר כך יקרה ,אתם תגלו
גם שלרובם חייבות להיות שתי שמשות כדי לאפשר התפתחות של חיים .ההתפתחות שלכם נדחפה ונמשכה
בדרכים חלופיות כדי להגשים את המערך האבולוציוני הדרוש ,ועל פי תכנון ,יש לכם רק שמש אחת ]ראה דיון
על הפיזיקה וההתפתחות הרוחנית של כדור הארץ בספר התשיעי של קריון[ .משמעות הדבר היא שמעטים
יחפשו אחריכם במערכת שמש קטנה זו בקצה של גלקסיה שהיא ממוצעת מאוד במיקום שלה.
הפלנטה שלכם ייחודית לחלוטין .אף על פי שלרבים ביקום יש יכולת "בחירה" ,הפלנטה שלכם היא הפלנטה
היחידה שלה בחירה חופשית להתפתח מבחינה רוחנית למקום שבו היא למעשה נוגעת באלוהי ...בחירה
חופשית להביא עולם שלם של ישויות למעמד ההתעלות ,או להשמדה .לאף עולם אחר אין את מרחב הפעולה
הזה ,או את החוזה הזה ,או את הייעוד הזה של כדור הארץ .רק לפלנטה שלכם יש בחירה חופשית בכל הקשור
לעד כמה גבוה או נמוך תביאו את הרטט שלכם! לכן התיאור של "כוכב הבחירה החופשית היחיד" משמעותו
רחבה בהרבה מכפי שאתם חושבים .יום אחד תבינו שכדור הארץ הוא ייחודי ...המקום היחיד שבו האלוהים
שוכן בתוך ביולוגיה המכונה בן אדם.
שאלה :קריון היקר ,חוויתי פעילות לא-נורמלית שלילית מאוד .אני יודע שאמרת ש"רוחות" קיימות בממד
אחר משלנו .אבל אני צריך להבין אותן יותר .אני לא מאמין ברשע .אני חושב שזה רק היעדר אהבה ,אבל
מדוע נדמה שכוחה של החשכה גדול כל כך?
וגם ...אם חוצנים מתעניינים בנו בגלל "הכוח" שלנו ,האם רוחות רעות מתעניינות בנו מאותה סיבה?
תשובה :שוב ,אתה מחפש אחר ידע שמחייב אותך לחשוב לחלוטין מחוץ לתפיסתך את המציאות
האוניברסלית .האם תוכל לעשות זאת? הנה המבחן .כאשר אתם עוברים לצד האחר של הצעיף ,אין זמן
ליניארי .כל הדברים קורים בעת ובעונה אחת ,ואין להם את המבנה שאתם מצפים לו או שהגיוני עבור המוח
שלכם של הממד הרביעי .כאשר אתם נתקלים ב"רדיפה של רוחות רפאים" ,אתם למעשה חווים את האנרגיה
של אירוע אחד בממד אחר ,שדומה שמשחקת במעגל בממד שלכם .מה שאתם תופסים כדבר-מה שמתרחש
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שוב ושוב ,הוא משהו שמתרחש רק פעם אחת .האם זה אמיתי? כן .אולם התפיסה שלכם של מה שקורה
שונה מאוד מהמציאות של אלה שמשתתפים באירוע.
לפעמים נשאלת השאלה" :האם בני אדם לשעבר אלה תקועים בסוג מסוים של "לימבו" ,חוזרים על הדברים
שוב ושוב?" זו למעשה שאלה מצחיקה מאוד! המגבלה היא שלכם .אתם תקועים לעד בחד-מציאות בתוך
ספקטרום של זמן שהוא עשיר באופן מדהים .אתם חיים בזמן שחור-לבן ,שעה שסביבכם קשת קיום צבעונית
מדהימה .לכן כאשר אתם מציצים עם עיניים שרואות שחור-לבן לתוך גוון יפהפה של צבע ,אתם רואים רק
פיסה קטנה של מה שבאמת נמצא שם ,ואינכם יכולים להבין זאת.
אם אתם נתקלים בישות שדומה שעושה משהו שוב ושוב ,עבורם זה רק פעם אחת .כך נראה זמן עכשיו
למתבונן הליניארי .זה מתרחש בהרף-עין של זמן אוניברסלי ,אבל לכם הם נראים "תקועים" .אולי הדבר ידחוף
אתכם לשאול את השאלה האמיתית" :מי התקוע?"
"רדיפה של רוחות רפאים" היא לעתים קרובות מצב שהשאיר שארית של אנרגיה שהיא בין-ממדית .אתם
חשים בה ורואים אותה וזה מפחיד .לפעמים דומה שיש לזה מטרה .לפעמים אפילו דומה שיש לזה מודעות.
שוב ,הסיבה היא ההתבוננות שלכם! מכיוון שלכם יש מודעות ,אתם משנים את המציאות של האירוע! אמרתי
לכם שיהיה לכם קשה להבין את זה .במילים אחרות ,הפעולה שלכם ,שעה שאתם צופים באירוע ,משנה את
מה שהתרחש בעיניכם .חזרנו כעת לשאלה הראשונה בסדרה הזאת ,נכון ,היכן שההגדרה של המציאות קשורה
לאלה שנמצאים שם כדי לראות אותה.
אין דבר כזה "רוחות רעות" .את הכוח המרושע הגדול ביותר על הפלנטה שלכם ניתן למצוא במוחות ובכוונות
של בני האדם הצועדים עליה .הם יכולים להגשים חשכה ממש כפי שאתם יכולים להגשים אור .עסקנו בדיון
זה בעבר ]בספר התשיעי של קריון[ .אי לכך אתם ממשיכים לברוא את המציאות שלכם ...מרושעת ומלאכית.
ככלות הכל ...אתם כוכב הבחירה החופשית היחיד!
שאלה :קריון היקר ,תוכל לומר לי בבקשה אם ילדי האינדיגו וילדי הכוכבים הם אותו הדבר? האם מישהו
שנולד בשנות השישים יכול להיות אינדיגו?
תשובה :אדם יקר ,אל תתקע בליניאריות בהקשר לדברים הללו .אתה רוצה לסווג ולתייק הכל ,ואז לחוש
בנוח יותר בהבנה שלך .דע זאת :כל הילדים הנולדים על כדור הארץ הם בעלי פוטנציאל חזק להיות בעלי
מודעות אינדיגו .בתוך אותה קבוצה יש חלקים ותכונות רבים .מה שאתה כינית בשם "ילד כוכב" הוא סוג של
אינדיגו .והדבר נכון גם לגבי "ילדי הקריסטל".
לפני שנים זיהינו גזע חדש של בני אדם שהגיע לאיטו לכדור הארץ .כעת הם רבים כל כך שרבים מתחילים
להבחין בהם ולקטלג אותם .ההמלצה שלנו היא לא לעשות זאת ,אך אנו יודעים שלפעמים אתם חשים טוב
יותר לעשות זאת .שם נוסף ל"ילדי הכוכב" האלה הוא הבין-ממדיים או אפילו הבין-פלנטריים ,אם תרצו.
בכל הקשור לפוטנציאל של אלה שנולדו לפני או במשך שנות השישים :התשובה היא כן ,אבל עם הסתייגות.
ילדי האינדיגו "הטהורים" החלו למעשה להגיע לאיטם במשך  25או  30השנים האחרונות ,אך ישנם רבים שיש
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להם מה שאנו מכנים בשם "כסות אינדיגו" .אלה הם אנשים שמתאימים להכללות ,אך ללא כמה מהדברים
המוחלטים שקבורים במה שאתם מכנים הדנ"א שבאמת מגדירים התנסות אנושית חדשה זו.
שאלה :קריון היקר ,קראתי את שלושת הספרים הראשונים בשפה התורכית לפני שנת  .2000ולא עבר זמן רב
לפני שהחלטתי וביקשתי את ניקוי הקרמה שלי .אבל אז חיי נכנסו עמוק יותר ויותר לחיי היום-יום ואני חש
שהקרמה שלי הופכת עמוסה יותר ויותר .משא זה נעשה כבד! האם זה נעשה גרוע יותר? האם המקורית
]הקרמה[ נוקתה? אני חש עדיין שיש לי משימה מיוחדת בחיים האלה.
תשובה :בן אנוש יקר ,אכן יש לך משימה מיוחדת .עבורך ,כמו עבור רבים אחרים שאולי מרגישים כך ,האזן:
אל תבלבל בין קרמה לבין קושי החיים .קרמה היא חותם שמסייע לכוון שיעורים ותשוקת חיים .כאשר אתם
מנקים אותה ,אתם מעניקים לעצמכם רשות להשתנות .שינוי משמעותו לעתים קרובות בנייה מחדש של כל
יסודות חייכם .האם באמת חשבתם שזה יהיה קל? אמרנו לכם פעמים רבות שהעבודה מתחילה עתה ,ואתם
באמת עושים את "העבודה" .כעת אתם מבינים מדוע אנו מעניקים חשיבות רבה כל כך להחלטה שקיבלתם?
אינכם "מעמיסים" על עצמכם דבר .במקום זאת ,אתם מנקים ומשלימים ,והדבר יסתיים פוטנציאלית במשך
שנת  .2003משמעות הדבר היא שמה אתם עושים אינו שחייה חסרת תועלת כנגד הזרם המכונה "חיים".
במקום זאת ,זוהי בנייה מחדש יציבה של משהו שמכונה "אתם".
ברכות לבני האנוש שמבינים זאת ,וניגשים לזמן עבודה חשוב זה בהבנה ובשלווה .זו אכן הסיבה מדוע אתם
אהובים כל כך ...שכן כולכם נושאים בנטל ועובדים .זה עוזר למארג הפלנטה עצמו!
שאלה :מכיוון שאני דובר אספרנטו מזה עשרים שנים ויותר ,הייתי רוצה לדעת האם הרעיון של שפה
בינלאומית נייטרלית ישגשג במאה העשרים ואחת.
תשובה :הפוטנציאל הוא שלילי ,ויש סיבות רבות מדוע .ראשית ,לכדור הארץ כבר יש שפה בינלאומית
רשמית ,אך היא אינה נייטרלית .אולם ,קרוב לוודאי שהיא תשלוט כשפת המסחר והנסיעות מזה זמן מה.
אין סיבה לחסל את התרבויות של כדור הארץ .התרבויות השונות המיוצגות הן עשירות בהיסטוריה ובשפה.
ככל שכליי המחשוב שלכם ישתפרו ,מחסום השפה יתפוגג .עם מכשירי-כיס שמתרגמים בעודם "מקשיבים",
אפשר יהיה לתרגם כמעט כל שפה .הנוסעים יפיקו תועלת רבה מכך ,בקבלתם תרחיש של 'מנצחים בלבד' –
היכולת לשמוע וליהנות משפה מקורית ,ובו-בזמן היכולת לתרגם אותה לשפתם שלהם בזמן אמיתי .אז הם
יוכלו להחליט האם הם רוצים ללמוד אותה בעצמם .רבים יתנגדו לטכנולוגיה הזאת ,ויחושו שהדבר ימנע
מתרבות אחת ללמוד את השפה של האחרת .אולם ,האפקט האמיתי יהיה הנוחות של נוסעים רבים יותר
לנסוע ולראות ,ואי לכך להבין מה המשמעות האמיתית של "המשפחה".
שאלה :אני סקרנית מאוד לגבי הרמז שנתת בכל הקשור לאסטרואיד כירון .אני מכירה את ההיסטוריה של
"מרפא פצוע" זה רק ממה שקראתי על השפעתו ביישומים מאגי-אסטרולוגיים והם היו מדויקים מאוד בהקשר
זה )שהוא ,מגנטיות ומערכות יחסים( .האם תוכל להרחיב בנושא?
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תשובה :ממש כפי שמערכות היחסים המגנטיות האסטרולוגיות משפיעות על התכונות הרוחניות שלכם על
הפלנטה ]לכן השינוי ברשת המגנטית[ ,ציינו באוזניכם שניתן גם למצוא פוטנציאל להצבת אנרגיה עתידית
בתנועות שניתן לצפות בהן במערכת השמש שלכם.
לכירון יש משמעות ,מיתולוגיה ונתיב ידוע .את אומרת שאת מכירה את ההיסטוריה? אז את יודעת מה
הפוטנציאל .התבוננו היכן הוא נמצא עכשיו ולהיכן הוא מתקדם .מהן החתימות האסטרולוגיות של הפלנטות
שהוא פוגש?
מה שתגלו הוא תגלית .מה שתראו אולי במערכות היחסים הוא אפשור ואפילו השלמה .זה לא רמז .זהו ספר
שאותו צריכים לקרוא אלה שמכירים את המילים.
שאלה :תוכל להסביר בבקשה בפירוט מה מתרחש כשהגוף הארצי מת? אימי מתה לא מזמן ואני באמת רוצה
לדעת מה היא חווה עכשיו.
תשובה :אדם יקר ,תבורך בגין שאלתך ,חמלתך ועל שאתה דואג לאמך האהובה.
ראשית ,איננו יכולים לתאר בפירוט תהליך זה .הסיבה? הוא מעבר ליכולת ההבנה! ההסבר הפשוט הוא הסבר
שאפשר ששמעת בעבר .תחילה יש איחוד מחודש רב-עוצמה עם אנרגיה שאנו נכנה בשם "החלק הגבוה יותר
שלכם" .פגישה זו היא נהדרת ומלאה בשמחה .לאחר מכן יש מסע למקום שבו "המהות" מוכרזת-מחדש,
והתיעודים משתנים .אז שיבה למשפחה ,שהיא פשוט אינה תפיסה שניתן להסביר במסגרת הממד הרביעי
שלכם.
מה היא חווה? אתן לך רמז גדול .היא עומדת לצדך! היא גדולה בהרבה במהותה וחלק ממנה יהיה חלק ממך
לשארית חייך .אחד הדברים החשובים ביותר שעל כולכם להבין הוא שהמשפחה שלכם לעולם אינה עוזבת
לגמרי.
קשה מאוד להסביר זאת ליצור ליניארי! איך יכולה "האימא" שלך להיות חלק ממך לשארית חייך ,ואף על פי כן
לעמוד בתור כדי להתגלגל בזמן או בחיים אחרים? זהו כביכול המסתורין של הבין-ממדיות שלא הייתם מבינים
יותר גם במידה והייתי אומר לכם שאתם עדיין עוזרים לאחרים מ"חיים קודמים" ,ושבאופן קבוע אתם
"מרגישים" בהם גם כן.
לכן ...ברך אותה וקדם את פניה בו-בזמן .היא חיה בתוכך לשארית הזמן שנותר לך .חגוג את חייה האנושיים,
וכן גם חגוג את העובדה שהיא נצחית ,ממש כמוך.
שאלה :קריון היקר ,האם תתרחש היפוך של כדור הארץ על ציריו? קיוויתי שהפחתנו את הצורך בסוג זה של
שינוי דרמתי .עכשיו אני לא בטוחה.
תשובה :היו בטוחים ,ממש כפי שציינו בשנת  ,1989לא יתרחש שינוי בצירים של כדור הארץ .זה לא היה
פשוט אירוע דרסטי ,זה היה משמיד את רוב האנושות .אין זה אירוע שהיה מעצים את חייכם או מעניק לכם
מקום לברוא פלנטה שלווה!
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כמו כן ,אין היערכות עם העבר ,שעומדת פוטנציאלית להפוך את כדור הארץ על פניו .במקום זאת ,אתם
מתקדמים לקראת נקודה מגנטית נייטרלית ,והחלפה קוטבית פוטנציאלית של צפון-דרום .אף על פי שהדבר
יהיה דרמטי עבור החיים שעל הפלנטה ,אין זה אירוע הרסני .כמו כן ,אין זה משהו שנמצא במסגרת תקופת
החיים הפוטנציאלית שלכם ,אבל זה קרוב יותר מכפי שאתם חושבים.
הביולוגיה מנווטת לטובת ההישרדות ,והיא תלויה במגנטיות לשם כך .יונקים על האדמה ובאוקיינוסים,
ציפורים ,דו-חיים ,ואפילו חרקים תלויים כולם במגנטיות של כדור הארץ לשם היכולות שלהם של חישת
הכיוון .לכן דמיינו שינויים אלה כאיטיים ,ודורות החיות על כדור הארץ יסתגלו ממש כמו בעבר.
שאלה :עם כל התוהו ובוהו שמתרחש עכשיו בכנסייה הקתולית ,כמו גם בדתות אחרות בעבר ,היכן אתה
רואה את מקומה של הדת המאורגנת בשנים הבאות?
תשובה :זכרו זאת :התוהו ובוהו שאתם מדברים עליו נחזה בכתבים שלנו לפני יותר משנתיים" :מערכות
אמונה ברחבי כל הפלנטה שלכם יעברו שינוי .כן ,הן ייוותרו ,אך 'ישיבה על הגדר' אינה אפשרית עוד בנוגע
לדרכים הישנות ששוב אינן פועלות .אלה שמדברים על אהבת האלוהים אך אינם מיישמים אותה נמצאים על
הגדר ,נכון?  ...העולם מתחיל לדרוש מהם ליישם את הדבר שהם מטיפים לו") .קריון ,ספר .(2000 ,8
אז מה שאתם רואים "פוגע במטרה" .מערכות אלה אינן נמצאות בדרך החוצה ,הן נמצאות בתהליך של בנייה
מחדש של האמון של חסידיהן .תמיד יהיה צורך בדת מאורגנת .אולם מה שמתרחש הוא שהדת המאורגנת
חייבת להשתנות כדי לענות על צרכים של אנושות רוחנית ומבחינה יותר )וכך יהיה(.
ברכו ארגון זה ,כך שישגשג וימשיך לשרת את האנושות ולעזור לאנושות כפי שתוכנן לעשות .ראו אותו עם
יושרה חדשה .למנהיג החדש ...שאותו תכירו במהרה ...תהיה משרה מעניינת ,והוא לא יהיה מסוגל עוד לשבת
על הגדר.
שאלה :קריון היקר ,אתה מדבר על שינויים והזדמנויות אפשריים רבים כגון שינויים בדנ"א ,בתאים ,שימוש
בשבכה הקוסמית ,השפה השלישית ועוד .מה דרוש כדי להתחבר לפוטנציאלים האלה או ליישם אותם? האם
הם יתרחשו אצלנו רק בעזרת כוונה או האם יש דברים ספציפיים שחייבים להיעשות כדי לפתוח את עצמנו
לדברים האלה?
תשובה :השאלה שלך מצביעה על מה שאנו מכנים "חידה ליניארית" ,חידה שאתם מנסים לפתור כעת .כמעט
כולכם רוצים ספר הוראות כדי לנוע לקראת כל דבר שקשור לאנרגיה החדשה הזאת ,אך אנו אומרים לכם
שהספר נמצא בפנים .הוא ספר מורכב ,אך שמכם רשום עליו .המפתח נמצא בכוונה שלכם לנוע לשם,
ובהחלטה נחושה שלכם שזה משהו שאתם יכולים למעשה לעשות .אמן יודע זאת טוב מכולם .ההדמיה אינה
ציור סופי בצבע אחד ,אלא דימוי צבעוני לגמרי ,שהצבעים שבו מעורבבים יחד שוב ושוב ,לאיטם ,אחד בכל
פעם ,ומביאים את הכל לידי הבשלה .האמן אומר" :אני רוצה לצייר תמונה זו" .אז האינטואיציה היצירתית
שלו מובילה אותו קדימה ,צבע אחר צבע ,אחד בכל פעם ,עד אשר הציור מושלם .מה יקרה אם יבקש ספר
שילמד אותו כיצד לצייר כל תמונה שהוא מדמיין? אתם יכולים לראות את המורכבות כאן?
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באנרגיה הישנה ,אולי היה ספר אמנות שבעזרתו למדו כולם כיצד לצייר בית .אז ,בהתחשב באופן שבו למדתם
את הספר ,כולכם יכולתם לצייר בית .אולם ,עכשיו כל ציור הוא שונה – בין-ממדי ...וספציפי מאוד .אבל
התהליך הוא עדיין צבע אחד בכל פעם.
האמת היא שברגע שאתם מתחייבים אינטלקטואלית ורגשית לשינוי זה ,השלב הבא יהפוך ברור ,ואז השלב
הבא והשלב הבא .למה אנו לא נותנים רשימה ממוספרת? מכיוון שלא יכולה להיות רשימה גנרית אחת
לצמיחה רוחנית בין-ממדית .נתנו סוגים שונים של רשימות בעבר :שבע דרכים לעשות דבר זה או אחר – תשע
דרכים לבצע דבר זה או אחר ,אבל בכל הקשור לשפה השלישית ,יש רק שלב אחד ,והוא השלב הגדול:
התחילו!
אם אתם באמת זקוקים לרשימה כדי לעבור בדלת הקדמית ולהתחיל ,היא תהיה כזו (1) :שבו בשקט וחשבו על
המשמעות של כל זה .האם התשוקה לדעת יותר מהדהדת בתאים שלכם? אז המשיכו ) (2התחייבו .בקול רם,
אמרו לסובבים אתכם שאינם נראים בממד שלכם ,ולתאים שלכם שאתם מתחייבים לנוע קדימה מתוך כוונה
חדשה בחייכם (3) .הניחו לכל התפיסות המוקדמות לגבי המשמעות של כל זה .האם יש מטען שקשור לזה?
האם יש דברים שאתם מדחיקים? נסו לתת לגופכם מקום של ביטחון מוחלט כאשר אתם מעניקים רשות זו
לכוח החיים שלכם עצמכם (4) .דמיינו את הדבר שאותו אתם מבקשים ,מתגשם כעת ,ואז הודו לרוח על
שהתחילה תהליך שאינכם מסוגלים להבינו ,אך שאתם חלק ממנו (5) .הבינו שהתהליך החל ואז התחילו
לשאול את השאלה" :רוח יקרה ,אמרי לי מה הדבר הראשון שעליי לדעת" (6) .אז הניחו לחיים שלכם להראות
לכם מהי המשמעות של זה .יהיו נסיבות שיעניקו לכם את התשובות לשאלה שלכם ,ואז תתחילו בתהליך
מעורב של צמיחה-עצמית ,בחינה-עצמית ,התחדשות ,ואפילו טרנספורמציה .הוא יתקדם בקצב שלכם ויכבד
את המהירות שבה אתם רוצים לנוע.
תהליך זה הוא ההתחלה של "כתיבת ספר החיים שלכם" – ספר הדרכה עבורכם שתמיד הייתם מסוגלים
לכתוב .מדוע הוא כה ספציפי? מכיוון שהוא אומר לכם כיצד לשנות את החוזה שעמו באתם ,את קו-החיים
שתוכנת מראש לתוך הדנ"א שלכם ,ואת התכונות האינדיבידואליות הספציפיות שעמן תתחילו לעבוד,
ולשנות .הוא מגלה ומרחיב את המאגר הנסתר של המתנות והכלים שלכם ,ומניח לכם להתעורר לאט בקצב
שלכם .האמינו לי ,יקירים ,אין ספר על פני האדמה ,ואין כמות של שלבים ,כללים ,או הליכים שתוכל להיכתב
שתטפל בשלבים האישיים הללו .אתם עוברים לתוך מקום עוצמתי מאוד ...מקום שבו המסרים מהרוח ניתנים
לא על גבי לוחות אבן ,אלא על גבי לבבות אנושיים אינדיבידואליים .החלק המדהים בכל זה הוא שכאשר אתם
מתחילים להשוות את הספרים שאתם כותבים במבנה התאי החדש שלכם עם אחרים ,אתם תגלו נקודות
דמיון שמעניקות תוקף לקיום הרוח ,ולאהבת האלוהים.
שאלה :קריון היקר ,מהי משמעות השם שלך ,קריון?
תשובה :יקירים ,קשה להסביר זאת .זהו צליל בתוך האנרגיה שלכם ,ויש בתוכו מסרים .הצליל דומה במסגרת
כל השמיעה האנושית ,ולכן יש לו משמעות למבנה התאי של כולם .כמו כן ,אין זה באמת שמי ,אבל השם
היחיד הישים לממד הרביעי שלכם .ציינו גם שיש לו משפחה הקשורה אליו ,שיש לה גם נקודות דמיון בתוך
הצליל.
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המשמעות? זה שם של קבוצת תמיכה בכדור הארץ העוסקת בפיזיקה ,אך יש לו גם צליל/משמעות נסתרים
הקשורים למטרה הממשית של הקבוצה .זו קבוצה של אהבה .לכן בתוך השם יש תקשורת לגבי מה שהיא
עושה ,אך עם כמה דיכוטומיות של הממד הרביעי.
שאלה :קריון היקר ,ממה שקראתי והבנתי ,הזכרת שאיננו מסוגלים להכיל לגמרי את הרוח עדיין .הרוח בצד
האחר של הצעיף ,ושלושת המדריכים המאסטרים שלנו הם הגשר מהביולוגיה המקודשת שלנו אל הרוח.
איני יכול להבין תפיסה זו של נפרדות מהרוח .אפילו ישוע אמר שאני ואבי אחד הם .הוא גם אמר" :כי מלכות
האל בקרבכם היא" .הוזכר גם בתנ"ך" :האם אינכם יודעים שגופכם הוא היכל של רוח הקודש השוכנת
בתוככם?"
באיזו נקודה אנו מציינים שהאלוהות "מתחילה כאן ונגמרת שם" או אלוהות ש"נגמרת כאן ומתחילה שם"?
האם זו לא חשיבה של נפרדות? האם אין הרוח אמורה להיות בלתי-ניתנת לחלוקה? שלמה ומושלמת?
אודה לך אם תוכל לשפוך אור על השאלות הללו ,שכן האינטואיציה שלי אינה מסוגלת לקבל שהרוח נפרדת
ממני ושהיא נמצאת בצד האחר של הצעיף ושאני זקוק לתיווך כגון שלושת המאסטרים-המדריכים שלי כדי
להתחבר אל הרוח .אני אוהב את שלושת המאסטרים-המדריכים שלי אבל האם איני יכול להתחבר אל הרוח
בעצמי?
תשובה :אדם יקר ,ראשית ברצוני להתחיל בכך שאעניק תוקף לכל מה שציטטת כאן :כן ,אתה והמשפחה אחד
הם .כן ,כל האלוהים נמצא בתוכך ,וכן ,הגוף שלך הוא המקדש השלם והמושלם לאלוהות שאתה נושא.
אתה שואל מדוע אנו נפרדים? איננו נפרדים .עצם תורתו של ישוע הייתה ליידע אתכם לגבי הדואליות שלכם,
ולנוע לקראת נישואיי הגוף והנשמה .אתם הגעתם לכאן עם הנפרדות במקומה ,ועבודת החיים שלכם היא
לגלותה ולסלקה .אלמלא היה כך ,לא הייתה כל דואליות ,ואלמלא היה כך ,כולכם הייתם מעופפים לכם ,כפי
שעשה אליהו.
השאלה ששאלת מצביעה על כך שאתה עדיין אינך מבין את מסע החיפוש .הנה כללי היסוד :אתם מוצבים כאן
כחלקים של האלוהים ,שאינם יודעים זאת אפילו .בלב הליבה שלכם נמצא כל שתואר )למעלה( ...אלוהות
שהיא עצומה .קריון והמאסטרים של כדור הארץ מזמינים אתכם להתחיל ולקלף את בצל הדואליות ולגלות
את ליבת האלוהות ...לגלות את החיבור! דבר זה יביא לאינטגרציה ולרטט גבוהים יותר .הכל קשור לבחירה
חופשית ,וזו הסיבה למבחן זה .כל הישויות שסביבכם ,ובכלל זה אלה המשויכות אליכם ,נמצאות כאן כדי
לסייע לכם למצוא חיבור זה .ובעזרה זו ,הן ילמדו אתכם ,אכן ,לעשות זאת בעצמכם ,ממש כפי שהובטח.
אם אתם מחוברים אל האלוהות כפי שאתם חושבים שאתם ,אזי מעולם לא היינו מנהלים שיחה זו .במקום
זאת ,אתם הייתם איתי .שכן חיבור מלא משמעותו לא להיות בן אנוש.
שאלה :לי היקר :יש תגלית על ידי היפנים מלפני  50שנים .היא נקראת מים אלקלינים ] .[alkaline waterהם
מכונים "מעיין הנעורים" .חומציות ואלקליניות ממלאות תפקיד חשוב בחיינו .הגוף שלנו מפיק הרבה פסולת
חומצית לאחר שהוא מעבד את המזון ושאריות אלה חייבות להיפלט מהגוף .שאם לא כן ,הגוף מתחיל לאחסן
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זאת במקום כלשהו כשומן ,כולסטרול וכדומה .יש מוצר בשוק שנקרא  ,AlkaLifeתרכיז של מים אלקלינים
שמסייע לאנשים רבים להשיב לעצמם את המצב האלקליני הטבעי של הגוף ועקב כך לפתור אתגרים
בריאותיים רבים .לכן שאלתי היא זו :האם טוב לגוף לקחת מים אלקלינים אלה העשויים מ ,AlkaLifeתרכיז
העשוי מאשלגן ומנתרן ,בנוסחה מיוחדת מאוד? מומלץ לקחת  2טיפות בכוס מים .חמש עד שש פעמים ביום.
תודה לך על ההדרכה שלך ועל התשובה שלך בנושא.
תשובה :אף על פי שאין זו שאלה המופנית לקריון ,אענה עליה .שמעתי על המים האלה ,והייתי רוצה מאוד
להתנסות בהם .האיזון של החומציות והאלקליניות בגוף האנושי מובן היטב ,אבל תמיד חשבתי שזהו המפתח
להרבה יותר .יש להוציא לאור מים אלה ולהפכם גלויים יותר .אז ייתכן שתתגשם הנבואה של קריון שנאמרה
פעמים רבות על שהעתיד יהיה מלא במים מרפאים חדשים ונהדרים.
שאלה :קריון היקר ,איידס נמצא בעלייה בכל רחבי העולם .תוכל לדבר על כך? מדוע אנשים רבים כל כך
משתתפים במחלה הזאת?
תשובה :תמצאו את התשובה בספר הראשון של קריון ,שניתנה בשנת  .1989ציינו שעד לאחוז אחד של
הפלנטה עשוי לעזוב כדי להשיג איזון .זה היה אז ,אבל כעת אנו גם מציינים שאף על פי שהתכנית נמצאת
עדיין בברור במקומה )ברשות אלה המשתתפים( ,אתם שיניתם אפילו מציאות זו ויכולים כעת להימנע ממנה.
לכן אנו מעודדים אתכם עדיין להיפגש בקבוצות שלכם ולשלוח אור למרכז אפריקה לשם פתרון מחלה זו .אל
תגידו לרוח מה לעשות בקשר לזה ,במקום זאת דמיינו את משפחות היבשת העצומה הזאת כבריאות
ומאושרות .ראו אותן קוראות ספרים על האופן שבו ניתן לנצח מחלה זו.
שאלה :קריון היקר ,בספר הראשון הזכרת שההילה של אדם במעמד ההתעלות עם שלושה מאסטרים-
מדריכים הוא לבן זוהר ,לבן שקוף או נייטרלי .אני נולדתי ב .1957-הבעתי כוונה לשתל הנייטרלי במארס .2002
אני יכול לחוש בנוכחות שלושת המאסטרים-המדריכים שלי .כאשר צילמתי את ההילה שלי לאחרונה ,הצבעים
לא היו לבן זוהר ,נייטרלי או לבן שקוף .הצבעים היו ורוד ,ירוק ,כחול ,טורקיז ,זהב ,צהוב ואולטרה-סגול.
תוכל להסביר בבקשה את ההבדל בצבעים שלי לזה של מעמד ההתעלות?
תשובה :כן .מעולם לא אמרנו לכם להשתמש במצלמה .השתמשו בבן אדם .אז תבינו גם שלא רק שתרחיש
המדריכים השתנה מאז שנת  ,1989אלא גם הצבעים! כפי שצוין פעמים רבות קודם לכן ,כולכם נמצאים במצב
של זרימה וצמיחה רוחנית .הדברים אינם יכולים להישאר כפי שהם אם אתם באמת משנים את המציאות,
נכון? דרך אגב ,ברכות על הירוק.
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רשותיות* חדשה
A New Dispensation
תקשור חי של קריון – שייט בקאריביים
 2בספטמבר2002 ,
לי קרול מתקשר את קריון
מאנגלית :סמדר ברגמן
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
וכך הוא ששוב שאנו ממלאים חדר – שנמצא בתנועה ואינו "נוגע" בקרקע ]מתייחס לכך שהכינוס מתרחש על
גבי ספינה בים הפתוח[ .נדמה שהוא אינו מקורקע ונמצא בתנועה .למעשה הוא מייצג את ה"עכשיו" טוב יותר
מכל זמן אחר .ה"עכשיו" נמצא תמיד בתנועה בדרך לא-ליניארית .הוא אינו נח לעולם ותמיד חלק ממעגל
המציאות – תמיד נע ,ובורא דברים רבים בו-בזמן .אל תשכחו שכל הספינה שעליה אתם נמצאים – וחדר זה
עצמו – נמצאים בתנועה .וכך כל זה מגביר את המסר.
הנה אתם בחלק מיוחד של הפלנטה שלכם מתוך כוונה ליהנות – לראות את יופיו של כדור הארץ – ובו-בזמן
להעשיר את הרוחנית שלכם על ידי הימצאות בנוכחות הרוח מאה אחוזים מהזמן.
וכך הסמן הוצב – סמן שיהיה אתכם למשך הימים הבאים – למשך תקופת זמן קצרה שאתם מכנים בשם
"שיט של קריון" ,מסע של השלושה ]מתייחס לשיט השלישי של קריון[ .זהו מספר מזרז .ה"שלוש" מייצג
אנרגיה נחה ,הממתינה לפעולה .זה מספר שלעתים קרובות "יושב" שם ללא פעולה ,ממתין לאנרגיה אחרת כדי
להתגלם עמה .נדבר על כך עוד בקרוב ,שכן הוא מייצג הרבה מההוראה שלנו הערב.
האנרגיה המזרזת של היום עשויה להיות עמכם ברשותכם עד ליום האחרון של מסע זה – עד למסר המסכם
ולמילים האחרונות .במשך חלון הזדמנויות זה ,שכמה מכם העניקו לו רשות ,ושכמה מכם היו מודעים לו עוד
קודם שנכנסתם לחדר זה ,אתם תבראו שער .נכנה אותו בדם "שער נע" של כוונה ,שער המתחבר היטב עם
ה"עכשיו" ,ושאחראי להרמה אישית של הצעיף.
כל אינדיבידואל מתבקש להיות מודע לעצמו בלבד .זה זמן לשקוע במחשבות ,זמן של מנוחה" ,פסק-זמן"
להיות עם עצמכם .כמה מכם זקוקים לתירוץ כגון טיול זה כדי לעשות זאת! הגיע הזמן לשאול את השאלה,
"מי אני ,באמת?" האם זה אפשרי שאני למעשה נצחי? האם ייתכן שלעולם לא אמות? בעודי עובר מאנרגיה
אחת לאחרת – ובעודי עובר למקומות שאיני יכול כלל לתפוס בעודי כאן ,אך שאני מכנה אותם בשם "הבית",
האם זה אפשרי שאחיה לנצח? האם אמשיך עוד ועוד? האם זה אפשרי שהמהות שהיא "אני" לעולם לא
תמות?
האם ייתכן שאלה הסובבים אותי ,שאני מעמיד פנים שאיני מכיר אותם ,אפילו אלה מארצות אחרות ]על
הספינה יחד[ ,הם למעשה משפחה? האם ייתכן שכאשר אני מביט בעיניהם ,יש תחושת היכרות גדולה? האם
ייתכן שאף על פי שאני מעמיד פנים שמעולם לא פגשתי בהם ,אנו יכולים לחגוג ניצחונות אישיים יחד? הניחו
לי לומר לכם ,בני אדם יקרים ,שאם תוכלו לומר כן לתפיסות הללו ולהבינן כממשיות ,אתם קרובים בהרבה
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למציאות מאשר רבים אחרים .כן ,כך הוא .תמונה גדולה בהרבה נמצאת בהישג יד ,ויש לכם כמה ימים יחד
לחשוב מה עשויה להיות המשמעות.
אנו זורמים לתוך מקום זה ,מוזמנים על ידי כולכם .זו אנרגיה ייחודית ומיוחדת היום ,אנרגיה שאתם הזמנתם
לכאן היום – לשבת לצדכם – להיות אתכם – לאחוז בידכם .זו אנרגיה שאינה שופטת .זו אנרגיה שמכירה
אתכם אישית וחוגגת את שמחתכם .ובעוד שבעבר אנרגיה זו הייתה עוזבת בסוף המסר ,היום הדבר לא יקרה.
אנרגיה זו מועברת אליכם באופן אישי ,אחד-אחד ,לא כקבוצה .האנרגיה שואלת" :האם יש לנו את רשותכם
להצטרף אליכם למשך כמה ימים? האם אנו יכולים לעזוב יחד אתכם את החדר בסיום ולעלות במעלית? האם
אנו יכולים לשבת לצדכם בעת הארוחות? האם תניחו לנו להיכנס רק למשך שבוע? האם נוכל להיות לצדכם
בעודכם נהנים מהיופי שתראו אולי בימים האלה? האם תניחו לנו לאחוז בידכם בעודכם צועדים בנתיב
השבוע? האם נוכל לדבר אליכם בשנתכם? האם יש לנו רשות להעיר אתכם? האם נוכל להופיע בפניכם
בחלומותיכם? האם אנו יכולים לתת לכם מסרים בקשר אליכם? אם תאפשרו לנו לעשות זאת ,לא ניסוג
בסופו של מסר זה .לא נלך לשום מקום ,אלא אתכם".
רק במילים האחרונות של הכינוס הזה ,בסופו של השבוע ,אנו נשקול לחזור לצד האחר של הצעיף .כמה
מאתנו יחכו אז לשובכם .וכאשר נראה אתכם שוב ,אנו נדבר על זמן זה שבו נתתם רשות להיות אתנו בדרך
בין-ממדית למשך שבוע שלם! קראו לזה הרמה אישית של הצעיף .ואם בכך אנו מדברים ,אנו חייבים להזכיר
לכם את דבר הרשותיות החדשה שבראתם.
הרשותיות של ההתגלות
הבה נתאר מה המשמעות האמיתית של "הרמת הצעיף" .עבור רבים מכם" ,הרמת הצעיף" משמעותה הפחתה
)צמצום( של המחסום שבין האנושות והרוח – במילים אחרות ,הפחתה באנרגיה של ה"דואליות" .במשך
עידנים רבים בהתפתחות הרוחנית שלכם ,זו הייתה תמיד המשמעות של המילים – צעידה קרובה יותר עם
הרוח .אבל עכשיו יש יותר מכך.
אנו עומדים לתת לכם הגדרה ליניארית ל"הרמת הצעיף" .משמעותה "הדלקת האור" .ובאור זה ,יש לאנושות
ברירה שלא הייתה לה באופן אחר ,שכן היא מגלה את מה שהיה נסתר .קראו לזה "רשותיות של הארה"
השורה עליכם .אנשים יכולים כעת לקבל בחירות במסגרת החיים שלהם שמשקפות התגלות זו של מה שהם
יכולים כעת לראות בעצמם.
נניח שהייתם בחדר חשוך כל חייכם ]מטפורה[ .זוהי לכאורה המציאות שלכם ,ואתם הולכים ממקום למקום,
על פי רוב בחשכה .ממש כמו אדם עיוור ,נאמר שהתרגלתם למצוא דברים בנתיב שלכם שאינכם יכולים
לראות ,ולאחר שנים של הליכה לכאן ולכאן ,למדתם להתחמק מהמכשולים או לעקפם באופן טוב למדי .הדבר
הפך לעניין אינטואיטיבי במשך השנים .זה רגיל עבורכם .אתם עוקפים דבר זה או אחר ,יודעים בדרך כלשהי
שיש שם משהו .מבלי להיתקל בדברים ,החיים שלכם טובים יותר ואתם יודעים היכן נמצאים הבורות .וכמובן,
בתוך המטפורה הזו של המציאות שלכם ,אתם לא מודעים לעולם שאתם נמצאים בחשכה .המציאות שלכם
הייתה כזו זמן רב כל כך שזה נורמלי – הדברים הם פשוט כפי שהם.
לפתע מתגלה אור – לא אור חזק ,אבל אור שמאפשר לכם לראות את הכל בחדר במעומעם .אתם נדהמים
ממה שאתם רואים ,והתגובה הראשונה שלכם היא לצחוק! אתם אומרים לעצמכם" :עקפתי את הדברים הלא
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נכונים! החדר לא נראה בכלל כמו שחשבתי! תראו! יש דרך שמובילה לכאן ולשם שמעולם לא ראיתי .איזה
אדם מצחיק אני ,זז ,מתחמק ,הולך כך וכך ,וכל הזמן הייתה שם דרך ישירה הרבה יותר .איזו התגלות –
שהגדולה ביותר היא שאני יכול כעת להבין בברור שלא ראיתי היטב .הייתי בחשכה!"
אז מה תעשו עם המידע הזה? אתם עשויים לחשוב שזו שאלה ברורה .מה תעשו עם הראייה החדשה שלכם?
"ובכן ,קריון" ,אתם עשויים לומר" ,רק טיפש ימשיך כמו קודם" .נכון! אז אתם מארגנים את חייכם מחדש,
נכון? אתם מארגנים את חייכם כך שינצלו את הראייה החדשה שרכשתם באמצעות האור שהגיע והאיר את
חדר המציאות שלכם .תהליך זה מכונה התגלות .זה שיפור בהליכת החיים בין בני אדם לבני אדם.
זה מה שקורה עם "הרמת הצעיף" בזמן הזה על הפלנטה – דבר שנובא למעשה בימים עברו *.שימו לב שאין
זה בהכרח דבר שאמור להגביר את הליכתכם עם אלוהים ,אף על פי שהוא יעשה גם זאת .במקום זאת ,מדובר
בהליכתכם אלה עם אלה ,ובהבנה שלכם את האנרגיה של כדור הארץ.
לפני  12שנים ,קריון החל בהוראתו ,ואנו דיברנו על ההתגלות .דיברנו על ההרמה הקלה של הצעיף ,וכיצד
תוגשם .אמרנו לכם שזה יהיה צעד גדול עבור האנושות ,ושהוא יכול להתרחש רק באמצעות היערכות
מחודשת מוחלטת של רבים מהמרכיבים והתכונות של הפלנטה שלכם .לפני  12שנים ,דיברנו על כך בברור.
אמרנו לכם שהשינויים העיקריים בתכונות של כדור הארץ יהיו אלה שתומכים במודעות האנושית.
דיברנו על "משולש הרשתות" ,ועל זו שאנו נעבוד עמה – המגנטית .ואף על פי שיש כאלה שרואים בקבוצה
של קריון טכנאים רוחניים ,המשימה שלנו תמיד הייתה לשנות את האור .המטרה שלנו תמיד הייתה להתכונן
ולאפשר התגלות באמצעות שינוי הרשת ,שתמיד הייתה אפשרית ,מוגשמת על ידי מה שבני האדם על הפלנטה
יכולים לעשות באמצעות כוחם שלהם .וכעת אתם יושבים במסגרת התגלות זו – רשותיות של אור .זו אינה
שיבה לאף אנרגיה שכדור הארץ ראה מעודו .במקום זאת ,זו אנרגיה חדשה ,מאפשרת לאור לגלות דברים
שמעולם לא הורגשו או נראו.
עם אור זה ,צבעי-חיים אנושיים החלו מתפתחים .זה בלתי נמנע ,נכון ,שכך יהיה? עם שינוי פלנטרי מסדר
גודל שכזה ,עצם מהות המודעות האנושית תהיה חייבת להשתנות .וכאשר רבים מכם שומעים את המילה
'אינדיגו' ביחס לבן אדם ,הגיע הזמן להבין את המשמעות .יגיע היום שבו תפסיקו לייחס זאת לילדים .במקום
זאת ,אתם תייחסו זאת לצבע-חיים חדש שהגיע עם שינוי הרשת .הוא מתייחס לצבע-החיים החדש היחיד
שנברא על ידי שינוי זה ,ומייצג שינוי בלידה ,שהמודעות האנושית מבצעת .זו העצמה – אבולוציה בתהליכי
החשיבה המרחביים של בן האנוש .כל זה אפשרי בגלל ההיערכות החדשה של הרשת ,ואתם רואים במציאות
שלכם באמצעות השינוי בילדים שלכם עצמכם .לפני כמה שנים ,אמרנו גם זאת :שלמרות ההתגלויות הללו על
הפלנטה ,לא הכל יראו את האור .אמרנו לכם שהמציאות של אחד תהיה שונה מאוד משל האחר ,ושיהיו
פילוגים ...אולי יערכו קרבות בנוגע לעניינים רוחניים .זה יהיה הקרב של הישן כנגד החדש – קרב של אלה
המבוצרים במציאות של המידע הישן והמחקר הרוחני ,שאמר" :אלוהים הוא אותו דבר ,אתמול ,היום ולנצח.
לכן ,אינכם יכולים פשוט להזיז את הרשת ולשנות את אלוהים!" מה שהם לא רצו לראות הוא שהאנרגיה
המשתנה אינה אלוהים ,אלא בני האדם .לכן ,השינוי הוא במסגרת מערכת היחסים עם אלוהים .כן ,הרוח אינה
משתנה לעולם ,אבל מערכת היחסים עם האנושות כן משתנה ,והיא עושה זאת על פי הבחירה החופשית
שלכם והכוונה שלכם לדעת יותר על מה שאמיתי ומה שלא.
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האם בן אנוש כלשהו יבחר להתעלם מהאור שנתגלה זה עתה בחדר? כן .אפילו יותר מכך ,הם יאמרו" :זה לא
מאלוהים .לכן ,לא אראה אותו .הוא עוצמתי כל כך שאסור להשתמש בו .אין כל נבואה עתיקה שמדברת על
התעצמות זו; לכן ,יש להתעלם ממנה" .וזו האמת שלהם ,ולכן אף היא מכובדת ככזו שמגיעה מבחירה
חופשית .אך הפילוג מתחיל אפילו בין אלה שקוראים לעצמם עובדים רוחניים.
בתוך האנרגיה החדשה הזאת ,רבים גם הפכו מודעים למה שאנו קוראים "יציאות משמעותיות" .יש הרבה
"אחד" ו"תשע" מסביב ]זו התייחסות לנומרולוגיה המודרנית ולמשמעות המספרים[ .הדבר מתייחס להרבה
התחלות וסיומים – כאלה שאינם צפויים ,ושבוראים אנרגיה של שינוי .רבים יוצאים על פי בחירה ,אפילו
בעת הזמן הזה שאנו יחד.
רבים מודעים עתה לכך שדומה שהאתגרים גדלים! הדבר נראה מנוגד למה שזה עתה אמרנו לכם ...שאתם
יכולים לראות כעת בברור רב יותר כיצד להימנע ממכשולים .הנה אתם ,תוהים מה אתם עושים שלא כשורה
כדי להגשים זאת! הנה אתם ,מבולבלים על ידי מה שנראה כמשא גדל .בני אדם יקרים ,לכן אנו אוהבים אתכם
כל כך! הדואליות עדיין משמעותית ,ולכן אינכם מבינים את התמונה הגדולה .עם האור הגובר מגיעה אחריות
גוברת וכן גם התגברות בעוצמה שלכם להתמודד עמה .עם האנרגיה החדשה גם מגיעים כלים חדשים
באמצעותם ניתן להתמודד עם פתרונות לבלתי ניתן לפתירה ...התגלות של חידות החיים.
אולם עדיין נראה כאילו האתגרים האישיים הופכים גדולים יותר .רבים הרימו ידיים" .זה פשוט לא עובד!" הם
אומרים" .יש יותר מדי הפתעות בחיים שלי .הם לא נראים כפי שציפיתי ,או כפי שרוח אמרה לי שיהיו .דברים
שהיו יציבים מתפרקים עכשיו" .אז ,לעתים קרובות נופל האדם על פניו ומתפלל לאלוהים ,שואל" :איפה
טעיתי?"
הדרך שבה בוראים אנרגיה מוגשמת
בני אדם יקרים ,אני עומד לתת לכם עיקרון יסוד – כלל פיזיקלי רוחני – שנתנו בעבר ,אך שתמיד תוכלו
לשמוע שוב .הוא עוסק בבריאה של אנרגיה :עובדי אור ,בכל פעם שפחד מתחיל להתעורר בכם ,ואתם
מבטלים אותו בהצלחה בעזרת החכמה והידע שאתם נושאים ,אתם ניצחתם בקרב זה עתה .יותר מכך,
בתהליך זה של ביטול הפחד ,אתם בוראים אנרגיה שלישית .לכאורה משום דבר ,אתם בראתם את מה שאנו
מכנים בשם 'אנרגיה שלישית' .זו אנרגיה 'שלישית' ,מכיוון שהיא מגיבה לשתי האחרות .האחרות הן(1) :
האנרגיה של המודעות שלכם ]אנרגיה אנושית[ ,ו (2)-האתגר שלפניכם ]האנרגיה של המצב[ .כאשר אתם
מסוגלים להשתמש ב (1)-כדי לבטל או לשנות את ה ,(2)-בניגוד למה שאתם עשויים לצפות ,מתרחש ) ,(3שהוא
"אנרגיה חדשה מוגשמת" .היא מוצבת בראש פירמידת המצב ]באופן בין-ממדי[ .קראו לזה "משולש האתגר".
אף על פי שהאנרגיה שנבראה זה עתה מוצבת בראש ,היא מכונה אנרגיה "מעגנת".
אנרגיה שלישית זו מתמזגת אל תוך הרשת של הפלנטה ומגבירה את המאגר של משהו שאנו נדון בו בעוד רגע.
עצם הבריאה של האנרגיה מבני האדם היא שמשפיעה על הפלנטה הפיזית .לפני שנמשיך ,שימו לב לזה :לא
גרמנו לכם לעבור חוויה נוראית! בטלו מחשבה זו .במקום זאת ,סייענו לכם לבטל את הפחד של המצב
באמצעות הבנה .במסגרת ביטול הפחד נמצאת ההגשמה של הפתרון ,והעזרה לפלנטה ...מצב אמיתי של
מנצחים בלבד.
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במילים אחרות ,על ידי הסתכלות לתוך עיני הנמר בחסד ,בחכמה ובאהבה ,גרמתם לנמר לשכב ולהתגלגל על
גבו .האם אתם מבינים את ההבדל בין תפיסה קרב ישנה של "חפש והשמד" ,לבין תפיסה חדשה של "חפש
וצור הרמוניה"? מי אמר שאת האויב יש להשמיד? מה אם במקום זאת ,האויב רוכש הבנה? מוזר מדי ,אתם
אומרים? בניגוד לטבע האנושי ,אתם אומרים? מה אם בסוג חדש זה של קרב ,שני הצדדים משתנים? מה אם,
במקום פשוט להשמיד את שאינו רצוי ולהמשיך כמו קודם ,שני הצדדים מרוויחים משהו ומשתנים? רצוי
שתתרגלו לתפיסה הזאת ,מכיוון שמודעות "האינדיגו" החדשה מבוססת עליה!
איך זה עובד במסגרת המאבק האישי? הניחו לי להסביר משהו שהוא אינטראקטיבי ובין-ממדי ,אך שאותו
נשתדל לתת לכם בדרך ליניארית :במסגרת הדוגמה הנ"ל ,האם סילקתם את הפחד מחייכם? לא .הוא יחזור,
אתם יודעים .מה שקרה במקום זה הוא שאתם התמודדתם אתו ,הבנתם את האנרגיה הספציפית שהייתה לו,
והנחתם לו ללכת .זה שינה את האדם ]החלק הראשון[ .היציאה מהפחד יוצרת שינוי תאי .האם המצב ]החלק
השני[ השתנה? הוא לא השתנה בעצמו ,אבל כן ,הוא השתנה .מה שקרה הוא שהמצב השתנה עם התוספת
של האנרגיה המוגשמת החדשה ]החלק השלישי[ .הדבר נוצר באמצעות המודעות החדשה של האדם .לכן
שניהם ,החלק הראשון – האדם ,והחלק השני – המצב ,השתנו עם בריאת החלק השלישי – האנרגיה
המוגשמת של הפתרון .הפירמידה הושלמה .המשולש הוא אחד עם ההשלמה .כמו כן ,הביטו במשולש
במונחים נומרולוגיים :כאשר אתם מוסיפים  ,1+2+3אתם מקבלים  .6האנרגיה הפשוטה של  6היא איזון.
לכן ,בכל פעם שאתם מתמודדים עם האתגרים שלכם ללא פחד ומביאים אותם לידי פתרון ,אתם מוסיפים
לאנרגיית הליבה של הפלנטה הזאת .היכן בליבת-החיים של הפלנטה? אף על פי שייתכן והדבר לא יראה לכם
הגיוני ,היא הולכת למשולש הרשת ,שהוא למעלה ולמטה .דיברנו בעבר על המורכבות שיש כאן .המשמעות
היא שלעתים האתגרים שלכם ניתנים לכם באופן ספציפי כדי שתוכלו ליצור אנרגיה שהפלנטה הזאת זקוקה
לה באופן נואש .ומי טוב יותר מאלה שאוהבים את הרוח? מי יכול לייצר אנרגיה זו טוב יותר מאלה שהתגייסו
לשם כך? אבל אנו יודעים שכרגע זה נראה מבלבל.
מעולם לא היה זמן מבלבל יותר עבור עובדי האור .האם אתם יכולים לדמיין את היותכם בבית יציב למשך 20
או  30שנים ,אולי? נוח לכם ואתם מבינים הכל .כעת אנו אומרים לכם שהבית חייב להשתנות .שחייבים
להרוס אותו .שהיסודות חייבים לעבור ניקוי יסודי .טיח חדש לא ידבק בו אלא אם תהיה לו יושרה .בית חדש
חייב להיבנות .יש לו שם מטפורי ,ואנו המשכנו לקרוא לבית חדש זה בשם "ירושלים החדשה" – תחילתו של
עידן חדש ,פתרון ושלום על פני האדמה.
ואתם תוהים מדוע אנו אוהבים אתכם כל כך?
בני אדם יקרים ,בעודכם יושבים שם בכיסאות ,אנו אומרים לכם שהבעיות המשמעותיות ביותר בחייכם,
בהשוואה לאחרים ,הן פנינים של גילוי .הן הזמנות לעזור לפלנטה .הן לא ניתנות כתגובה למשהו שעשיתם
לא-כשורה ,אלא הן ניתנות כעבודה ...משהו שנתתם לו רשות כשאמרתם" :אני רוצה לבוא לכדור הארץ
בנקודת השינוי .אני רוצה להיות חלק משינוי הפרדיגמה החדשה .אני רוצה לעבוד ולהיות חלק מהרשותיות
החדשה עבור האנושות" .ואכן ,הנה אתם כאן.
אמרנו לכם בעבר שעובדי אור הם שונים .העוצמה שלהם עצומה .הם מחוללי אור ,עטויים בהופעה רגילה,
צועדים על האדמה עם מטרה ואהבה .הם יוצרים אנרגיה שאינכם יכולים לראות ,שרבים כלל לא מאמינים
בה ,ושאחרים מפחדים ממנה .אלה הן תכונות הקרב המתקרב.
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תהודה – מידע חדש
הנה דבר-מה חדש שמערכת הרשת החדשה עושה עבורכם ...וזה מידע חדש ,הניתן בקלות בזמן הזה ,מכיוון
שאתם נעים ]בהתייחסו לספינה[ .אין סביבנו אנרגיה סטטית או אנרגיה של הקרקע .אין אנרגיה שורשית כאן
הנוצרת על ידי קרקוע לאדמה .כפי שאמרנו קודם ,כולנו נמצאים במצב ייחודי כרגע ,מצב שהוא ברור יותר
בגלל התנועה שאתם נמצאים בה.
ברצוננו לדבר על תהודה ] .[resonanceזו מילת מפתח המתייחסת למה שקורה מבחינת הרטט על הפלנטה .יש
תהודה בסיסית לפלנטה ולכל החיים על הפלנטה .זה עשוי להישמע מדעי ,אך זה גם רוחני .תדר בעל תהודה
נמוכה מאוד הקיף את כל האנושות ,ואת האדמה שהיא צועדת עליה ,במשך עידנים רבים .תהודה זו היא
תוצאה של תגובה לאנרגיות אחרות שסביבה] .ראו את הגדרת התהודה למטה[*** התהודה של כוח החיים של
כדור הארץ וכל שנמצא סביבו משמשת לשם תקשורת ,דבר מה שנדון בו בזמן אחר .תהודה נמוכה מאוד זו
תמיד הייתה משבע עד תשע רטטים לשניה .היה זה מרכיב יסודי של האנושות מבראשית.
היא מגיבה ל"צליליות" של המוח האנושי כמו גם לגיאולוגיה של כדור הארץ .היא מאפשרת סימטרייה
אנרגטית לצמחים ולבעלי החיים של הפלנטה גם כן .היא חודרת ,יסוד מעגן עבור כל החיים ,ויסוד חשוב
לתכונות שעדיין לא גיליתם .כפי שאמרנו פעמים רבות ,ישנם תדרים אולטרה-גבוהים בתוך "מקהלת" התאים
ומערכות אחרות ,אך העוגן היסודי הוא המפתח לכולם .אף על פי שישנם "תדרים" רבים שעמם יש להתמודד,
אנו מדברים כעת על דבר-מה אחר – תהודות ואנרגיות הרוטטות בעוצמה רבה יותר ,ומשנות את התדר ,בגלל
מה שנמצא סביבן .חשבו על כך בדרך זו :תהודה עוסקת בהרמוניה .כאשר דבר-מה מתהד ]מלשון תהודה[ ,זה
בגלל מקור אחר שסביבו שיש לו תדר הרמוני דומה אך עוצמתי יותר ,או מערך של תדרים.
לכן מה שאנו אומרים לכם כעת הוא שחלק ממה שעושה ההיערכות של הרשת החדשה הוא לאתחל מחדש
] [resetאת התהודה של כדור הארץ .היסודות החדשים יהיו מבוססים סביב המספר  11והלאה .איננו יודעים
היכן זה יסתיים ,מכיוון שזה משתנה על ידי בני האדם שיחליטו זאת בעודם פותרים את הבעיות הרבות של
הפלנטה .משמעות נוספת היא שההרמוניות ישתנו אף הן ,ואפילו הביולוגיה ,וש"מערך ההוראות" ישתנה אף
הוא.
כאשר המבנה התאי של האדם מתחיל לתהד עם תדרים שהוא לא נולד עמם ,עם אנרגיות שמניעות אותו
בדרך חדשה ,הוא מגיב! האדם עשוי לחוש חרדה ,אי-נוחות ,וכן ...להתעורר בשלוש בלילה ,בכל לילה .אתם
שוכבים שם ואומרים" :הכל בסדר? זה מרגיש שונה בדרך כלשהי" .זה אכן כך!
דנ"א
דיברנו מעט כל כך על הדנ"א החדש – דנ"א שמגיב לתהודות החדשות של הפלנטה – אך יבוא יום שבו נדבר.
יש הסתתרות רבה כל כך מאחורי הממד הרביעי שאליה אתם רגילים .דברים רבים שחשים בהם ,הם למעשה
חלק ממנוע הדנ"א .יש מנוע יצירתי בתוככם שהוא מאגר של מידע עליכם ,על העבר שלכם ,על ההווה שלכם,
ועל הפוטנציאלים שלכם .הכל בתוך הדנ"א.
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אמרנו בעבר שישנם ששה זוגות של דנ"א –  12רבדים .אתם מודעים רק לזוג אחד ,זוג הממד הרביעי שאתם
יכולים לראות .נכנה זוג זה בשם "זוג השורש" .כל המידע של הדנ"א מתחיל שם .זה הבסיס ,מכיוון שהוא
בתוך המציאות הראשית שלכם .אין כל היררכיה לחשיבות רובדי הדנ"א .לכן זוג השורש הזה אינו מספר אחד.
בגלל הליניאריות ,אתם חייבים לחשוב אחרת ,וזוג השורש נמצא במרכז מעגל הדנ"א .קשה לנו לספר לכם על
האינטראקציות של זוג השורש עם הרבדים האחרים .אין "סלילים" .במקום זאת ,יש רבדים .חשבו על הרבדים
הבין-ממדיים הבלתי-נראים כשוכבים על אלה שאתם כן רואים .אם אתם מרגישים טוב יותר כאשר אתם
סופרים אותם ,אתם יכולים לעשות זאת .אבל אנו מזכירים לכם שכאשר אתם עוברים את הממד הרביעי,
הזמן שוב אינו ליניארי .לכן ,גם אין דבר כזה ממד חמישי ,אך אתם חשים טוב יותר לומר שיש] .קריון אומר
שזה חייב להיות ארבע פלוס אחד [.דיברנו על כך בעבר .לכן ,אנו אומרים לכם שלרבדים האחרים אין
מספרים ,אך יש להם שמות ואנרגיות ,הכל במעגל ה.12-
ישנן  30אינטראקציות ספציפיות בין הזוגות האחרים של הדנ"א וזוג השורש .יום אחד נאמר לכם מה הן ,וכן
גם מה נמצא באופן ספציפי על הזוגות האחרים .אבל לעת עתה ,הניחו לי לתת לכם רמז :האם מישהו מכם
תהה מהיכן אתם באמת? אם אתם נצחיים ,היכן הוא הבית? אם אתם נצחיים ,היכן הייתם קודם שבאתם
לכאן? עד לאחרונה לא היו על הפלנטה אנשים רבים כל כך ,אז מהיכן הגעתם? האם תהיתם מעולם על
התהליך שבו טפחו באופן מטפורי על כתפכם ושאלו אתכם" :רוצים ללכת לכדור הארץ?" מה עשיתם? היכן
הייתם? בספקטרום של הקיום הבין-ממדי של הרוח ,היכן עבדתם כאשר קיבלתם את הקריאה? האם הייתם
על פלנטה אחרת ,בממד אחר ,במסגרת זמן אחרת? מה היה השם שלכם? מה הייתה המטרה שלכם? האם
אתם חושבים שפשוט ריחפתם סביב בצורה מלאכית כלשהי במעגל של נצח מאושר אינסופי ,ואז לפתע
הגעתם לכדור הארץ לתקופת מה? האם יכול להיות שתכנית היקום מורכבת בהרבה? האם יכול להיות שאתם
נקראים לבוא וללכת לעתים קרובות כישות רוחנית העובדת במסגרת המשפחה המכונה אלוהים?
ובכן ,יש תרשים בתוך הרבדים הבלתי-נראים של הדנ"א שמספרים סיפור זה! הוא גם משפיע על מי שאתם
ברגע זה ,ומה אתם מצפים להגשים בשהותכם הקצרה כאן .כמה פעמים הייתם על כדור הארץ? מי הייתם ומה
עשיתם? כיצד זה משפיע עליכם עכשיו? יש רבדים של דנ"א שמכילים את כל ההיסטוריה שלכם כאן ,גם כן.
אילו אנרגיות פותחו? כיצד הן קשורות למה שמביא אתכם לחדר זה עכשיו )או לדף זה(? הכל נמצא בתרשים
של הרבדים של הדנ"א שאינכם יכולים לראות.
היום המורה ברברה ]ברברה דילינג'ר[ ציינה שבמציאות בין-ממדית ,כל הדברים מתרחשים בעת ובעונה אחת.
מכאן גם תגובתנו שאם אתם חושבים על כך מחוץ לליניאריות שלכם ,משמעות הדבר היא שכל החיים
"הקודמים" שלכם מתרחשים ברגע זה! אמרנו לכם זאת בעבר ,אבל אולי מעולם לא חשבתם מה עשויה להיות
המשמעות של זה לאופן שבו אתם מרגישים באנרגיה החדשה שעה ש"האורות נדלקים" .חרדים? מחכים
שהנעל השניה תיפול? פוחדים? אולי כל החיים האלה שחשבתם שהם "גלגולים קודמים" מתחילים להפוך
נוכחים יותר? אם כן ,אזי אנו מברכים אתכם ונותנים לכם את האנרגיה שתתאים למודעות חדשה זו כדי
שתוכלו לחגוג במקום לפחד .אתם מבינים ,זוג השורש יודע שהוא בממד הרביעי .לכן הוא במרכז המעגל .כל
השאר משנה ,או מווסת ...כן ,אפילו מתהד ,את זוג השורש.
אמרנו לכם לאחרונה שאין זה משנה מהו המערך הגנטי שלכם בממד הרביעי ,ניתן לשנות את הנטייה
המוקדמת שאתם חושבים שקיימת .זה מידע מעמיק .המשמעות היא שיש לכם את היכולת לשנות את
הגנטיקה שלכם עצמכם! אמרנו לכם שהכוח העוצמתי ביותר על כדור הארץ הוא המודעות של בן האנוש,
וכעת אתם יודעים למה אנו מתכוונים .האם המחשבות שלכם יכולות לשנות את הביולוגיה שלכם? כן ,כן,
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וכן .זה תמיד היה כך .כמו גולם ,הרבדים הבין-ממדיים של הדנ"א עוטפים את עצמם סביב זוג השורש
וממתינים לתהודה של כוונה וחמלה ואהבה ...שכולם זרזים של השינוי האנושי.
זוג השורש הוא למעשה רק מנוע .חשבו על זוג השורש כעל מנוע ביולוגי דינמי שמגיע עם מערך הוראות שעל
פיהן הוא פועל ביולוגית מאז הלידה ,עד אשר הוראות אחרות מעניקות לו כיוון חדש .חשבו עליו כעל אוניה
החוצה כעיוורת את הגלים מבלי לדעת דבר על המקום אליו הוא שטה .אבל היא יודעת כיצד לנהג את הגוף
דרך החיים .היא יודע כיצד להאיץ ולהאט וכיצד לשמר את עצמה ,לתקן את עצמה ,ולהתקיים .אבל הקפטן
של זוג השורש הוא הזוגות הבין-ממדיים שסביבו .הרבדים האחרים משנים את זוג השורש ואומרים לו לשנות
כיוון ,משיטים אותו לנמל בטוח .אולם ,רבדים אחרים אלה לא תמיד היו נגישים באופן פעיל לתפיסה של
הממד הרביעי ...עד אשר נדלק האור.
זוגות בין-ממדיים אלה של רובדי הדנ"א ,אפוא ,הם הזוגות שמתעוררים עכשיו .זו המשמעות של המילים
"להפעיל את הדנ"א שלכם" .זו הצהרה האומרת לכם שהצבת הרשת ,ושאר ההתאמות שנעשות ,מדברות
ישירות לחלקים הבין-ממדיים של הדנ"א האנושי .זה השינוי שיבדיל בין בני האנוש מרשותיות אחרת ואלה
שנמצאים כאן היום – ואלה שיושבים כאן וקוראים על הגשר הזה שבין הפרדיגמה הישנה לבין הפרדיגמה
החדשה.
נומרולוגיה
הבטחנו לדבר על הנומרולוגיה ,אחד מהמדעים הישנים ביותר על הפלנטה .נעשה זאת בקצרה .גם
הנומרולוגיה המורכבת ביותר נוטה להתמקד במספרים בליניאריות שלכם ,שאתם יכולים לראות בממד
הרביעי .אתם נוטים לעבוד עם האחד ) (1עד לתשע ) (9והמערכות שסביבם .הגיע הזמן לכלול את שלושת
"המספרים" שאינכם יכולים לראות .ממש כמו הדנ"א ,יש אחרים שמשנים או מתהדים את אלה שאתם יכולים
לראות.
זה עשוי להיראות מוזר מאוד לומר לכם שישנם עוד שלושה מספרים במערכת שלכם שאין להם ערך מספרי,
אבל כך הוא .לשם הבהרה ,אין זה שונה מלשאול מישהו" :איזה מספר הוא הצבע הכחול?" אתם תפגשו
בתגובה מוזרה שתאמר" :למה אתה מתכוון? אין סדר לצבעים .הם רק צבעים .במקום זה ,יש להם שמות" .זה
נכון ,אך יש להם אנרגיה ,והם מתמזגים והם חלק ממערכת .לכן חשבו על המספרים החדשים בדרך זו .ברצוננו
לחשוף את שלושת המספרים הבין-ממדיים האלה שמשנים את המספרים שבהם אתם משתמשים כעת.
ישנם שלושה נוספים שקיימים מעבר לתשע ,והם לא אפס .לכל אחד יש סמל ]גיאומטריה מקודשת[ ושם .אם
אתם באמת רוצים להאיץ את ההבנה שלכם ,עליכם לכלול אותם עם תשעת האחרים .הם משנים את תשעת
הראשונים ,ולכן הם משנים את האנרגיה של המערכת.
הניחו לי לתת לכם דוגמה .אם אתם רואים את הספרה אחת ) ,(1אתם עשויים לשייך אותה ל"התחלות
חדשות" ]הפירוש הפשוט ביותר[ .היא פשוט תשכב שם ותאמר" :אני מייצגת התחלות חדשות ,נקודת
התחלה" .אולם ,כעת אם אתם לוקחים אחד מהשלושה שנמצאים מעבר לתשעה ומציבים אותו לצד הספרה
אחת ,הוא משנה את האחד למשהו אחר.
כדי להבהיר עוד ,אומר לכם מה הם שלושת הלא-מספרים האחרים בצורתם הפשוטה ביותר :בליניאריות ,הם
מייצגים את האנרגיה של העבר ,ההווה והעתיד .אלה יהיו השמות שאנו ניתן להם לעת עתה ,אך הם ללא
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סדר .לכן ,אלה הם מספרים תפיסתיים ]קונספטואליים[ ,לא מספרים מוחלטים .תשעת המספרים הראשונים
הם מספרים ערכיים ]עם ערך ליניארי מוחלט[ .שלושת האחרים הם תפיסתיים ,אינם ערכיים ,אך הם משנים
את האחרים.
לשלושת הבין-ממדיים האלה אין אנרגיה משלהם .הם חייבים את המספרים האחרים כדי לתפקד .דבר זה גם
הופך אותם לזרז .הדבר גם מציב אותם במעגל יחד עם האחרים במקום בשורה או בטור .יש כאלה שיבינו
זאת ,ויש כאלה שלא .אם אתם מדמיינים את המספרים מאחד עד תשע כטור יורד על גבי דף ,חשבו על
שלושת האחרים כמרחפים מעל לטור .זו הדרך הטובה ביותר שבאמצעותה אנו יכולים להסביר דבר מה
שנמצא מחוץ לתפיסה הנורמלית שלכם בממד הרביעי.
לכן ,נחזור לדוגמה שלנו .מה יקרה לפירוש של המספר אחד ,אם המספר הבין-ממדי "עבר" היה ניצב לצדו?
התשובה? הדבר מעניק לכם מידע אישי נוסף לגבי האנרגיה של המספר .הדבר מגדיל את התמונה במידה רבה.
במקרה זה ,זה אומר לכם שיש אנרגיה של התחלה חדשה סביב העבר שלכם .מה יכולה להיות המשמעות של
זה? האין זו דיכוטומיה? זה לא נשמע הגיוני לרבים מכם .המשמעות יכולה להיות שהאנרגיה של העבר שלכם,
שמשנה את ההווה שלכם ,נערכת מחדש" .מה?" אתם שואלים" .איך העבר שלי משפיע על ההווה שלי?" זה
לא מורכב ,יקירים .מה אתם נושאים אתכם שמכעיס אתכם? מה קרה בעבר שלכם שגורם לכם עצב או אבל?
מספר אחד בקריאה נומרולוגית ,המשולב עם משתנה חדש זה ,יאמר לנומרולוגים שיש אנרגיות של התחלה
חדשה סביב הדברים שהשפיעו על הרגשות והתגובות שלכם מזה שנים רבות .האם אתם מבינים זאת?
מה אם המספר המשנה "הווה" מופיע עם הספרה אחת? משמעות הדבר שיש אנרגיה של התחלה חדשה
המרחפת סביבכם שתציג עצמה ,קרוב לוודאי ,בזמן הליניארי של הממד הרביעי של העכשיו! הוא יציין שינוי
ב"זמן אמיתי" ויעזור לכם להבין פעולה שאתם עשויים לנקוט בה כדי לשנות את החיים שלכם ביום זה ממש!
מספר האנרגיה "עתיד" המוצב עם הספרה אחת יציין התחלה חדשה שהיא פוטנציאל – לא עכשיו ,לא בעבר,
אלא פוטנציאל שאתם רואים – פוטנציאל שעשוי לסייע לכם לתכנן – שעשוי לשנות את החשיבה שלכם בכל
הקשור למה שאתם עומדים לעשות בעתיד .אתם רואים כיצד המספרים התפיסתיים החדשים הללו עשויים
להשתלב עם המערכות הקיימות שלכם? אולם ,הדבר יוצר מורכבות רבה .נוספים שלושה רבדים לאלה שכבר
ידועים.
לבסוף ,כדי להוסיף למורכבות מעניינת קיימת ,מה יקרה אם יותר ממספר תפיסתי אחד מופיע עם הספרה
אחת? מה המשמעות של הימצאות ההווה והעתיד לצד הספרה אחת? זה יצור תצרף – מערכת חדשה – שאנו
נכנה אותה בשם "נומרולוגיה בין-ממדית" .זה כלי חדש לגמרי .כמובן שהשאלה היא" :מי יכול לראות את
המספרים התפיסתיים החדשים הללו?" התשובה? "כולכם ,אם תרצו" .זה חלק מהאור החדש .זה חלק
מ"הראייה בחשכה" .כל זה חלק ממה שניתן לכם שישכתב את ספרי הלימוד הרוחניים ואת כל הכתבים
העתיקים שהיו כל כך יקרי ערך עבורכם לפני שהאורות נדלקו.
אז מה זה קשור לכם בעודכם יושבים כאן על הספינה הזאת ,או קוראים את המידע הזה? אז ככה :כל בן אנוש
שקורא או שומע זאת יודע כל זאת! המסר הזה של קריון הוא זניח .הוא רק אישור למה ש"הליבה" שלכם כבר
יודעת .אילו יכולתי ,לרגע ,להסיר את הדואליות והליניאריות מחייכם – אילו יכולנו לקיים מפגש משפחתי
אמיתי לרגע ,היינו מדברים על פיזיקה גבוהה .היינו מדברים על רוחניות גבוהה .היינו מדברים על עוצמת
הריפוי המדהימה של החמלה והאהבה .היינו מדברים על ההיסטוריה האנושית – על אלפי השנים שבאו
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והלכו .היינו מדברים ההיסטוריה ועל שושלת היוחסין של היקום ,וכולם היו יודעים מהיכן הגיעו כולם .היינו
מדברים על כדור הארץ שבנקודה מסוימת בקיום שלכם היה רק בגדר תכנית .היינו מדברים על החלק שלכם
בהצבת מערכת השמש במקום שהיא נמצאת בו ,וכיצד הרשתות הונחו יחד .וכולכם הייתם זוכרים ...וזוכרים.
היינו חוגגים את כל מה שהושג עד כה .היינו חוגגים את הגדוּלה של מה שעשיתם ,ואת הפוטנציאלים של מה
שיכול לקרות .היינו מדברים על התמונה הגדולה – שמה שאתם עושים כאן על כדור הארץ משפיע על חלק
אחר של היקום עצמו – הסוד הגדול ביותר שנשאר נסתר מן האנושות .יש לו את הפוטנציאל לשנות את
האיזון של האור והחושך ,אולי אפילו בתוך משפחת האלוהים.
ו ...היינו חוגגים את הבחירה החופשית שלכם ליצור את כל מה שאתם רוצים על הפלנטה הזאת ,הפלנטה
היחידה של הבחירה החופשית ]זאת אומרת ,הפלנטה היחידה שיש לה את היכולת לשנות את המציאות שלה
ואת הרטט הרוחני שלה[.
הביטו הלילה מעלה אל השמיים .סיפרו את הכוכבים .אינכם יכולים .הם רבים מדי ,ואלה הם רק הכוכבים
שאתם יכולים לראות! יש מרחב שנמצא מעבר לראיית הלילה שלכם .ואף על פי כן ,כדור הארץ שלכם הוא
הפלנטה היחידה בכל מקום שהוא שיועדה למשימה הספציפית שלשמה באתם לכאן .אינכם יודעים עד כמה
היא מיוחדת .עדיין אינכם רוצים להאמין שאתם יותר מגרגר של חול בחוף עצום .במקום זאת ,אנו אומרים
לכם שאתם היהלום ,מתחבא בהיקף עצום של בריאה – יהלום הממתין להיות משובץ על גבי ענק השינוי
וההולמות האוניברסליים.
יבוא יום שבו האורות ידלקו במלואם .אתם תדעו את שמותיכם האמיתיים – וגם את שלי .קריון הוא פשוט
השם שאתם יכולים לבטא בממד הרביעי .אז נדבר על המסע של כדור הארץ ועל משמעותו ליקום .אנו נצחק
יחד ונחווה את השמחה של מה שהוגשם .אנו נדבר על החיים שחיו בשנת  ...2002תחילת סוף ההתחלה .לכל
שהיה בעבר יש רק פוטנציאל להיות ההתחלה של המטרה האמיתית של כדור הארץ ושל האנושות.
כמה מכם חיכו רק כדי לבוא לכאן בזמן זה .עיכבתם תהליך טבעי של שיבה מחדש במחזור הרגיל כדי לייעד
רשותיות זו עצמה .ידעתם מה יהיו האתגרים .ידעתם על פוטנציאל הארמגדון ,אך התעכבתם כדי להיות כאן
כשכל זה קורה .שבעה מהנמצאים בקבוצה זו הערב הם מה"ממתינים" .זאת אומרת שבכוונה תחילה ,מתוך
תכנון וכוונה ,אתם הפרעתם למחזור חיים פלנטרי כדי לברוא את חייכם היום ,והדבר מוכיח את נחישותכם.
ביליתם תקופת זמן נוספת בצד האחר של הצעיף ,ממתינים ,ערוכים לרגע זה.
ואתם תוהים מדוע אנו אוהבים אתכם כפי שאנו אוהבים .אתם תוהים מדוע אנו חוגגים את חייכם ורוחצים
את כפות רגליכם .אתם תוהים מדוע אנו רוצים לדבר אתכם למשך כל השבוע במסע זה שאתם מכנים בשם
"השיט של קריון" .אתם תוהים מדוע נטל האתגר עליכם ,נכון? אולי הלוחם מתעורר? אולי אתם מבינים כעת
יותר מי באמת קורא את הדף הזה? ובכן ,אל תתהו עוד .שכן האור מתחיל להידלק .אנו הולכים באהבה.
* רשותיות = מלשון רשות ורשת; שוב תודה לדיוויד מרושי על הייעוץ והעזרה ועל "המצאת" מילה המקורית.
** שורש המילה 'אפוקליפסה' ממילה יוונית שמשמעותה למעשה "להסיר את הצעיף".
*** ההגברה באמפליטודה של תנודת מערכת אחת החשופה לכוח שהתדר שלו שווה או קרוב מאוד לתדר
הטבעי הלא-מעומעם של מערכת אחרת.
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מאנגלית :סמדר ברגמן

ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
זהו מקום מקודש ,מקום בטוח ,מקום מתוק .למשך כמה דקות ,זה מקום שבו נעצרת המציאות אפילו
לעסוקים ביותר שביניכם .אני שמח לומר זאת בעוד הפמליה המבקשת לקחת אתכם למקום בטוח זורמת
לתוך מרחב זה .זה נראה כמו רק מילים ,נכון? יהיו אלה בחדר שיאמרו" :זה בלתי אפשרי .הרוח אינה מדברת
לאנושות בדרך זו .צריכים להיות רעמים וברקים ,אירוע פיזי בעל מידות עצומות .עננים צריכים להיפרד ,ימים
חייבים לסעור" .אם אתם מאמינים לכך ,אזי אתם מכחישים את העובדה שיש ליבה בתוככם שיודעת את כל
מה שאני יודע ...ליבה שהיא חלק ממשפחת האלוהים.
זו נקודה בטוחה כאן ...ברגע זה .וכאשר אנו אומרים" :בטוחה אפילו לעסוקים ביותר שביניכם" ,אנו מתכוונים
לזה .אנו מזמינים אתכם לקחת את כל הדברים שעשויים להפריע למסר מעמיק זה ,ובבטחה רבה ,להניח
אותם בצד למשך  20או  30דקות .הניחו אותם בצד במקום שהוא כה בטוח שייתכן שתתהו מאוחר יותר אם
אתם רוצים לקחת אותם בחזרה! זו ההזמנה ברגע זה .הקורא ,מדוע מסתכלות עיניך על הדף הזה? האם אתה
רציני? אז הנח את עצמך במקום נייטרלי – מקום שבו התקשורת אפשרית ללא המוח הנודד אל דאגות היום.
לאלה שיפקפקו שדבר שכזה הוא אפשרי – לדבר אל הצד האחר של הצעיף – אנו אומרים לכם זאת :אל
תאזינו למילים או אל תקראו את המילים כפי שאתם עושים בדרך כלל .במקום זאת ,אולי הגיע הזמן לחוש
בפמליה שנוגעת בכם ,שמתיישבת מאחוריכם .כמה מכם יודעים שזה קורה כאן .אם אתם יודעים ,אזי חגגו
זאת ברגע זה ...בבטחה.
בני האדם שיושבים מולי עכשיו הם בני אדם המתחילים להבין מציאות חדשה .הם מסוגלים לדעת וללמוד –
להיות בעלי חכמה .והם מסוגלים להפוך בין-ממדיים .איזו תפיסה! הדבר מחייב שיצורים מהממד הרביעי ילכו
אל מעבר לארבע ולחלוטין מחוץ לליניאריות .ההזמנה תמיד הייתה פתוחה – הזמנה המבקשת מכם להבין את
הדברים שלא ניתן להבין – לתפוס את הבלתי-ניתן לתפיסה ,ולהמשיג את שלא ניתן להמשיג .זו הכניסה לתוך
ממדיות שאינה שלכם או של אלה שעמם נולדתם .במקום זאת ,זו הממדיות שאתם מתחילים לספוג,
הממדיות שניתנה לכם הרשות עבורה ,והממדיות שאתם לומדים עליה השנה.
האם אתם יודעים מה קורה לישויות הנעות לתוך ממדיות חדשה? הן מושכות תשומת לב! האם אמר לכם
מישהו לאחרונה ש"אינכם" יכולים לעשות את מה שאתם עושים? האם אמר לכם מישהו שאם באמת אתם
עושים זאת ,אזי אתם חייבים להיות מרושעים או מטורפים? אלה הם אותם אנשים שאינם מסוגלים לראות
דבר לבד מהמציאות הישנה ,הנבואות הישנות ,והם שופטים מתוך נקודת מבט מוגבלת ...ספר ישן שהם
ממשיכים לקרוא .בואו נשב לרגע בעוד הפמליה תופסת את מקומה .בואו נחגוג את אהבת האלוהים.
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]אתנחתא[
יקירים ,האם ייתכן שיש עוד במציאות שלכם מכפי שאתם יכולים לראות? רק לרגע ,השהו את חוסר האמונה
שלכם .זה לא יפגע בכם ,מכיוון שאתם תמיד יכולים להחזירו .האם ייתכן שהמילים שאתם שומעים וקוראים
מובעות ישירות מן הרוח – בן משפחה שאותו אתם מכירים היטב כאשר אינכם כאן? האם זה ייתכן? מה
מונע מכם את הידיעה? האם זו העובדה שבן אנוש הוא שמגיש את המסר? אם כן ,הניחו לי להזכיר לכם :בני
אדם עשו זאת מאז ומעולם! בני האדם שימשו מאז תחילת הזמן להעברה של המסרים האלוהיים ביותר .זו
היא הדרך ,אתם יודעים .הכתבים המעמיקים ביותר בכל תרבות על הפלנטה ניתנו על ידי בני אדם ...אנשים
שראו אולי משהו בין-ממדי .בכל פעם שמלאכים מהצד השני של הצעיף היו מופיעים בפני גברים ונשים ,הם
היו מגישים מסר קצר .זה לא היה לוקח זמן רב ,והמלאכים לא היו נשארים .הם היו אומרים לכם לא לפחד,
שכן עצם ביקורם סותר את המציאות האנושית ...אולם כמעט כל דת על הפלנטה מבוססת על כך .הם היו
משתדלים להציב אתכם בנקודה בטוחה ,רק לרגע ,כדי שתבינו ,ולא תפחדו .הם אפילו ביקשו ואמרו מכם:
"אל פחד".
אז אולי זה עומד בניגוד למציאות שלכם? אולי הגיע הזמן שתרגישו מה קורה כאן כדי להעניק תוקף לכך בכל
גופכם? האם ידעתם שיש לכם פמליה משלכם? אנו נדבר על כך היום .זו קבוצה היושבת לצדכם ,מולכם,
סביבכם ,ומעליכם .כמה מכם יחושו בה בעודה לוחצת עליכם בדרכים שונות ,כאומרת" :אנו כאן ,אתם
יודעים?" אתם חושבים שאתם יושבים בכיסא כלשהו ,במקום כלשהו בחדר פגישות כלשהו? אתם חושבים
שאתם מחליטים לקרוא מאמר? כמה מכם מודעים לפגישה שקבעתם ,באמצעות הכוונה ,לשבת כאן כל היום
]מתייחס למשתתפי הסמינר[? אתם הבעתם כוונה לאפשר למוזיקה לגעת בכם ,למדיטציה לגעת בכם,
ולהומור .אתם נכנסתם פנימה עם אחרים שהעמדתם פנים שאינכם מכירים ,כאשר ישבתם בכיסא שלכם כפי
שנקבע .אין זה עניין חסר ערך ,אתם יודעים ...הסנכרון הזה .לא במקרה אתם שומעים או קוראים זאת .זה
יותר מאשר סנכרון שאתם יושבים מולנו .כאשר קבעתם את הפגישה ,יצרתם היערכות .הייתה זו היערכות
אנרגטית – היערכות משולשת לשבת כאן ולברוא משהו.
בפעם האחרונה שקריון ניצב לפני בני אדם והגיש מסר ,דיברנו על בריאה משולשת .דיברנו על כמה מהחידות
שמולכם ,ואמרנו שכאשר תפתרו אותן ,הדבר בורא אנרגיה תלת-ממדית שיוצרת משולש בשבכה הקוסמית.
איננו כאן כדי ללמד זאת שוב ,אבל אנו חייבים לחזור על כך ,מכיוון שמה שאנו עומדים ללמד היום קשור
לבריאה ולבריאה-המשותפת של בני האדם .עליכם לזכור את התפיסה שלפעמים כאשר שני דברים נפגשים,
נוצר דבר שלישי .לכאורה משום מקום ,מאמצי בני האדם בוראים למעשה אנרגיה של פתרון .אנו חייבים גם
לחזור על שתי תפיסות אחרות שעליהן דיברנו בעבר ,שאותן אתם חייבים להבין כדי להמשיך .לכן הבה נתחיל
בהוראה.
]אתנחתא[
אדם יקר ,בעודך יושב בכיסא שלך ,משוכנע שאתה יחיד ,למעשה אין זה כך .הרבה מעבר למה שאתה מוכן
לקבל ,קיימת עובדה פיזיקלית בין-ממדית .עובדה ידועה .כמה מכם מודעים שלכך שהקריון הוא קבוצה? אך
אתם שומעים קול של אדם אחד בעודו מתקשר .אתם עשויים לשאול" :ובכן ,היכן כולם בקבוצה הזאת
היום?" ]צחוק[ ואם שאלתם ,שאלתם שאלה טובה! שכן "הקבוצה שהיא קריון" אכן משנה את עצמה .היא
מציבה את עצמה בתגובה לבני האדם היושבים מולה .הקריון הוא קבוצה – תמיד היה .לכן בשפה האנגלית
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שלכם ,אנו אומרים לעתים קרובות" :הקריון" ] .[the Kryonלא היינו עושים זאת אלא כדי להצביע על קבוצה.
אנו רבים ,אף על פי כן ,אתם מחשיבים את עצמכם ליחידים ...בן אדם אחד.
אתם רואים את עצמכם כבן אדם אחד שנולד לתוך העולם ,וזה כל מה שאתם רואים מעתה והלאה .כאשר
אתם מביטים במראה ,דומה שאתם רואים רק אדם אחד .איזו בדיחה קוסמית היא זו! הייתם צריכים לראות
מה נמצא סביבכם! כן ,זה לא מידע חדש .סיפרנו לכם פעמים רבות על הפמליה האישית "ששמכם רשום
עליה" ,שנמצאת תמיד סביבכם .זה נושא שקריון חוזר עליו .אמרנו לכם שאם אתם בוחרים להתעלם מהם כל
חייהם ,לא יהיה כל שיפוט מהם או מאלוהים .אמרנו לכם גם שהם לעולם לא יטפחו על כתפכם – לעולם לא
יפריעו .זה כמו לשאת ארגז כלים אך לעולם לא להשתמש בו .זו הבחירה החופשית שלכם לעשות כרצונכם.
אבל הניחו לי לומר לכם :אני יושב לפני חדר מלא בבני אדם ערים המתחילים להבין שהם קבוצה .הם
מתחילים להבין שאף על פי שבני האדם נראים יחידים ,יש פעילות אמיתית שמתנהלת מעבר ליחיד .זה "אתם
ואתם".
אפילו תיארנו כמה "אתם" יש ,מה הם/אתם עושים .זה חייב להיות כך ,אתם יודעים ,כדי שהפאזל המטפיזי
הזה יעבוד .אינכם יכולים להיות יחידים ,להלך בממד הרביעי בוראים-במשותף ,ולא לקבל עזרה בין-ממדית
ממקור אישי ביותר .כיצד אלוהים עובד ,אם לא בדרך זו? האם חשבתם על כך מעודכם? החלק הרוחני הזה
של עצמכם הוא מה שתמיד היה ידוע בשם 'העצמי הגבוה' .לכן חישבו על זה :העצמי הגבוה ,והעצמי האנושי
יחד ,אינם יחידים ,נכון? העצמי הגבוה הוא השם של הקבוצה! זה שניים ...אז מה דעתכם למתוח את
התפיסות שלכם מעט ולחשוב שיכול להיות שיש עוד? האם אתם רואים את העצמי הגבוה שלכם במראה
בבוקר? רובכם אינם יכולים .האם הקבוצה יכולה להיות גדולה יותר?
בואו נדבר על הקבוצה הזאת .אותה קבוצה מסוימת מקיימת ממשק .היא מקיימת ממשק עם אנרגיה שנמצאת
לגמרי בצד האחר של הצעיף .זה ברבים .ישנם רבים מכם אתכם .האדם שלצדכם הוא בעל אותן תכונות
כמוכם .לשניים מכם בחדר ,שמאמינים שיש רק שניים בחדר ,אין כל תפיסה לגבי חילופי האנרגיות
שמתרחשים .אולי אתם מודעים לכך במידה ויש קונפליקט ביניכם ,או אתגרים או אהבה! כמה מכם מודעים
לאנרגיות האחרות הנוצרות לפעמים במצבים אלה .אתם אפילו תיארתם את האנרגיה כעבה ,ואמרתם שניתן
"לחתוך אותה"! מה אתם חושבים שזה באמת? מהי האנרגיה כאשר אתם אומרים" :אני אוהב/ת אותך"
לפמליה הנושאת את שמכם ,שמעולם לא שמעה זאת מכם קודם לכן? האם שמעתם אי פעם על היכולת
"לאהוב את עצמך"? אולי עכשיו אתם מבינים שזה לא דחף של האגו ,אלא שמדובר על אהבת החלקים
שמרכיבים את המציאות שלכם ,ובאמצעות פעולה זו ,בבריאת אנרגיה המזינה אתכם.
כיצד יכול בן אדם לברוא-במשותף מציאות ...על ידי שינוי המציאות שבה אתם חיים? יש דברים רבים כל כך
שאתם אומרים שאתם צריכים לעשות כדי לנהל חיים רוחניים .אתם יושבים לפני אלוהים ואתם מבקשים
דבר זה או אחר .אולם המידע שאתם מקבלים מהרוח מזה שנים שאל" :מדוע שלא תבראו זאת במשותף?"
ההגדרה של בריאה-משותפת :בריאה של מציאות אנושית חלופית תוך שימוש בליבת הרוח השוכנת פנימה –
בריאת מצבים ומצבי-סנכרון המאפשרים לבני האדם להיכנס למקומות שלעולם לא היו נכנסים אליהם .יש
המתפללים לאלוהים" :רוח יקרה ,אני רוצה לברוא-במשותף בחיי ,דבר-מה שחלמתי עליו בעבר .חלמתי
חלומות שבהם אני עושה דבר זה או אחר .אני רוצה לברוא זאת במשותף .רוח יקרה ,המשרה הנוכחית שלי
לא מתאימה לי .כן ,אני אשאר שם כל עוד אני אמור לעשות זאת ,אבל אני יודע שאני לא שייך לשם .אני רוצה
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לברוא-במשותף דרך להתקיים למחייתי – משהו שעוזר לאנשים ,אולי"? אתם חושבים שלא שמענו? "רוח
יקרה ,המצב הכלכלי שלי אינו הולם את נפלאותי!" אתם חושבים שלא שמענו את זה? ואתם חושבים שאנו
לא מקשיבים ,נכון? המאבקים עשויים להימשך עם חלוף החודשים ...וכך אתם ממשיכים לבקש את אותם
הדברים שוב ושוב.
השינויים ברשת מתקרבים לסיומם .רבים מכם מודעים לתחושה של "רדיפה אחר מטרה נעה" ,מבחינה
רוחנית ,ומגלים שזה כמעט בלתי אפשרי .אתם מנסים לבורא-במשותף שפע בחייכם ,רק כדי לגלות שדברים
משתנים מיום ליום ודומה שמסכלים את מאמציכם .הרשת תתייצב בקרוב ,מבחינה רוחנית .נתנו לכם מידע
שלהתייצבות יהיו שאריות שימשכו עד מארס  .2003אמרנו לכם אפילו שיהיה זה נבון לא להתחיל בשום דבר
חדש במשך תקופת-מה אלא אם אתם מעונינים בטיפוס קשה .אמרנו לכם אפילו זאת ,שהאנרגיה המובטחת
שבראתם עבור עצמכם תדבק אליכם ותתחיל להיות הגיונית .בריאה-משותפת תתחיל להיות יעילה יותר אם
אתם מבינים כיצד לעשותה.
כמה מכם אמרו" :רוח יקרה ,אמרת לי שאני אדם ייחודי ,שהאלוהים מכירו .האם זה אכן כך?"
זה אכן כך.
"רוח יקרה ,אמרת לי שאני יכול לעשות הכל .יש לי חזון לגבי עצמי .יש לי שירות ייחודי בחיי .האם זה הולם
שאלך בעקבות חזון זה שדומה שניתן לי על ידי אלוהים?"
כן ,זה הולם.
"אז באמת יש לי את היכולת לברוא-במשותף עבור עצמי את הדברים שאני מאמין שהם הולמים ונכונים?"
כן ,יש לך.
"אז אני רוצה להתחיל".
וכך יהיה.
כדי שנוכל להסביר מה עלינו לעשות ,אנו חייבים לספר לכם על התזמורת .אנו צריכים לתת לכם מילה
שנשתמש בה לעתים קרובות יותר ויותר .הבאנו לכם לפני שנים את תפיסת השבכה הקוסמית .אני רוצה לתת
מבט בשבכה לרגע .התבוננו לתוך האזור העצום של מייתרים המחוברים למייתרים .השבכה היא מורכבת
בצורתה .אנרגיה מחוברת לאנרגיה – כולם לכולם – הכל להכל – כל פלנטה לכל פלנטה – כל גוף סולרי לכל
גוף סולרי .זה פאזל ענק שנע מתוך מטרה ,אך שתמיד משתנה .ואם תביטו בשבכה כבכלי נגינה בעל מייתרים
– קתרוס של הרוח – אתם תראו שניתן לפרוט על המייתרים בדרכים רבות .כאשר פורטים על המייתרים,
הדבר יוצר מוזיקה רוחנית הרמונית ,והרמוניה זו יוצרת צלילים עליונים ] [overtonesשמתהדים )מלשון
תהודה( ויוצרים אף מייתרים אחרים .מייתרים חדשים אלה נקראים ...משרה ,שפע ,פתרון ,ומטרה של שלום.
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אם אתם מבינים מטפורה זו ,אתם עשויים לשאול" :על איזה מיתר עליי לפרוט? איזה מיתר הוא שלי? שכן
אני רוצה למצוא את האנרגיה שלי ולברוא ייחודיות כדי שאוכל לקבל את השפע ,כדי שאוכל לקבל את
המשרה ,כדי שאוכל להשלים את מטרת החיים שלי .אני רוצה לנוע קדימה .על איזה מייתר עליי לפרוט?"
אז מה שאתם עשויים לעשות הוא לחפש את המייתר עליו רשום שמכם .נכון שזה הגיוני? אם אתם ייחודיים
ביקום ,ברור שהוא שם ,נכון? אולי לא .אני עומד לתת לכם מידע שייתכן שחסר לכם :אל תחפשו אחר
המייתר האישי שלכם .מה יקרה אם תחפשו ,תמצאו אותו ,ותפרטו עליו? איזו טובה תצמח מפריטה על כלי
נגינה בעל מיתר אחד ,כאשר אתם יודעים שהאנרגיה נבראת על ידי מייתר אחד המתהד כנגד האחר? לא.
במקום זאת עליכם להתבונן במייתרים ולומר" :הם מנגנים לחן .מהו לחן זה? איזה תו אני יכול לפרוט או
לשיר שבו אצור תהודה עם הלחן שמתנגן? אם אוכל למצוא זאת ,אזי הכל ירטטו ויתהדו בהרמוניה...
והאנרגיה של הבריאה המשותפת תוגשם .אם אני יכול לרטוט אתם ,אקבל את הבריאה-המשותפת הייחודית
שלי עצמי".
זו תפיסה קשה .זו התפיסה של התהודה הרוחנית .בריאה-משותפת היא תהודה משותפת .ההגדרה של
התהודה הרוחנית היא :תהודה רוחנית היא אנרגיה אשר ,כאשר נמצאים עמה בהרמוניה ,תגביר ותברא
אנרגיה ייחודית אחרת אשר תרטוט בסינכרוניזציה עם האנרגיה המקורית ,אך שעדיין תהיה בעלת ייחודיות
משל עצמה .במוזיקה ,אנרגיות חדשות אלה מכונות "צלילים עליונים" .מקבלים אותם על ידי הקשת תדר אחד
כנגד האחר .לפעמים הטונים החדשים שנבראו הם חזקים .התוספת שלהם מגבירה את עוצמת הכלל .אבל
לפעמים הם מפחיתים למעשה את הכלל ,ומצמצמים את הדבר כולו .המטפורה היא מטפורה טובה ,אבל
מטפורות ואנלוגיות הן מוגבלות .אולם ,אפילו במוזיקה אתם מבינים שלא כל המייתרים או התווים בסולם
דומים .כאשר הלחן הוא ייחודי ,כך גם ייחודית היכולת שלכם לפענח איזה תו לפרוט או לשיר כדי לתהד ,או
לא .שימו לב שלא ביקשנו מכם להתאים את האנרגיה ...אלא להיות הרמוניים עמה .יש הבדל גדול.
אינכם יכולים פשוט לקפוץ על הקתרוס ולנגן תו! אתם חייבים להבחין ולחפש אחר המייתר שיהיה הרמוני
ושיתהד .אל תדאגו ...אנו יודעים שרבים מכם אינם מוזיקליים .אולם לכולכם יש את הכלים הרוחניים לשיר
ב"מקהלת השבכה" .זה אינטואיטיבי ויפהפייה .על כלי זה ברצוננו לדבר היום.
כדי להסביר מידע זה בדרך מעמיקה יותר ,אנו נספר לכם משל .אנו עומדים להציג משל זה כדי שתוכלו לראות
תפיסה חדשה זו בדרך מעשית .משל זה הוצג בעבר בפני קבוצה של אנשים בחדר קטן ,חדר שלא השתייך לאף
מדינה ,חדר שלא היה על הקרקע ]מתייחס לשייט של קריון[.
אני עומד לספר לכם משל אחר על ווֹ ] .[Woכמעט  12שנים ,אנחנו מספרים לכם על יצור ,בן אנוש ,ששמו וו.
השתמשנו בוו כדי לתת לכם דוגמאות רוחניות ,ואמרנו לכם שוו הוא אדם ממוצע כמותכם .אבל ,כמוכם ,גם
לוו עוצמה בלתי-רגילה .אמרנו לכם גם שוו ,אף על פי שאנחנו קוראים לו "הוא" ,אינו גבר .וו הוא ממש
כמותכם – ללא שייכות למין כלשהו.
"מה?" אתם שואלים" ,ללא שייכות למין כלשהו?" הלוואי והייתם יכולים להבין שהאני האמיתי שלכם הוא
יצור אלוהי נפלא ,המעוצב בדמות אנרגיית אור ,ללא נטייה ביולוגית .אבל אינכם מבינים זאת ,מכיוון שישנה
קוטביות אדירה כאשר אתם בני אדם .אינכם לא זה ולא זה ,אתם יודעים .מבחינה ביולוגית ,אתם או זה או
זה .ואף על פי שאתם עשויים להיות מאושרים מאוד במין שלכם ברגע זה ,חתיכות וחלקים שלכם הם גם זה
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וגם זה .וו אינו גבר .וו הוא ] wo-manמשחק מילים ,שילוב של גבר ואישה[ .וכך ,וו הוא משני המינים .אבל
בגלל מגבלות השפה בתרבות שלכם ,אנו נכנה את וו "הוא".
המשל על וו ומשקפי הקסם
וו הוא בדיוק כמוכם .הוא ישות רוחנית ,והוא חש באנרגיה החדשה .וו צועד על פני האדמה בזמן מאתגר,
צופה בדברים מתפתחים למולו שמעולם לא נחזו ,ממש כמוכם .בהתעוררו בשלוש לפנות בוקר עם שאלות
בנשמתו ,וו שומע את הקול הקטן השקט הפנימי שואל" :האם יש משהו שעליי לדאוג בגינו?" רואים ...הוא
ממש כמוכם .הוא חלק מכדור הארץ החדש ששינה כיוון – שנמצא על מסילה או מציאות בתולה שמעולם לא
נסעו בה בעבר .ממש כמוכם.
הניחו לי לספר לכם באופן ספציפי על חייו של וו .אם הייתם יכולים לשאול את וו על חייו ,הוא היה אומר
שישנם שלושה אתגרים שעמם הוא מתמודד ללא הרף ...בסדר זה (1) :מטרת החיים .וו היה אומר לכם שהוא
יודע שהוא מרפא .יש לו חכמה ,והוא יודע שהוא יכול ללמד .אולי הוא אינו מרפא במובן הקלאסי ,אבל אולי
מרפא באמצעות חכמה והוראה .יש לו דברים טובים וחכמים להציע אילו רק היו האנשים מקשיבים (2) .וו גם
מרגיש שהשפע שלו לוקה בחסר .הוא רוצה ליצור מצב שבו יהיה לו את אותו מחסן שקריון דיבר עליו .הוא
רוצה לראות את המחסן הזה ,והוא רוצה לתבוע אותו ולהשתמש בו (3) .שלישית ,וו היה אומר לכם שקורה
דבר-מה במקום עבודתו .הם לא יודעים מי הוא .הוא בא והולך ,ודומה שהוא צועד בחיים עם אנשים שמעולם
לא היה בוחר להיות עמם .הם לא מכירים אותו .הם לא יודעים שוו הוא מנהיג .למעשה הוא טוב בניהול ,אבל
למרבה הפלא הם מעולם לא ביקשו ממנו לעזור .הם לא שמים אליו לב .אף פעם אין מבחינים בו או מקדמים
אותו .הוא פשוט "שם" .הוא בא והולך בכל יום .דבר אינו משתנה.
כעת ,זו מטפורה .המטפורות או האלגוריות שאנו מציגים הן "דברים שאומרים דברים אחרים" .הן מכילות
מסר בתוך סיפור ,או סיפור בתוך סיפור .ככל שתסתכלו עמוק יותר ,כך תראו יותר .רבים מהדברים ניתנים
בדרך מעודנת היום ,אך הם יראו יותר דרמטיים מאוחר יותר .הם יגלו את עצמם רק לאלה שמביטים עמוק
יותר ושיבחנו את המשל הזה .ישנם כאן רבדים של אמת ,ולא כולם ברורים.
דבר-מה קרה לוו .הוא ישב לפני הרוח כפי שהוא עושה באופן רגיל ואמר דברים אלה" :אלוהים יקר ,הראה לי
מה עליי לדעת .איני יודע היכן להתחיל .אתה יודע על שלושת התחומים בחיי שבהם אני רוצה לברוא-
במשותף נסים ,אבל איני יודע היכן להתחיל" .בימים שלאחר המדיטציה שלו ,הופיעה אנרגיה בפני וו .זה קרה
באחד מאותם זמנים מסתוריים כאשר הוא לא עשה הרבה .למעשה ,הוא שר ושיחק .לפתע ,הופיע מלאך בפני
וו ואמר" :וו ,אל תפחד! אני כאן מכיוון שביקשת ממני לבוא" .ו-וו שמח מאוד .הוא דיבר אל המלאך ואמר:
"כן ,נדמה לי שאני יודע למה באת .אתה מכיר את שלושת התחומים בחיי שעמם אני מתקשה .אני זקוק
לעזרתך .אני רוצה לברוא-במשותף את דרכי בהם .אני רוצה שזה יהיה הולם ,ואני רוצה שזה יהיה נכון .אני
רוצה לכבד את הרוחניות שלי ואת הייחודיות שלי ביקום .אני מוכן!" ליבו של וו היה במקום הנכון ,והוא
באמת היה מוכן.
המלאך השיב" :כן ,לכן אני כאן .וו ,יש לי כלים עבורך .כלים חדשים של בריאה-משותפת .יש לי פטיש ,יש לי
מפסלת ,ויש אפילו מסור .ואתה תהיה מסוגל להכות בפטיש ,ולפסל ולנסר את החתיכות שאתה צריך כדי
להתאים לפאזל החיים .זה יברא-במשותף את כל הדברים שאתה צריך כדי להגשים את חזונך".
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"אלה הן שלושת המתנות החדשות שלי!" הוא הכריז" .שלושתן .אני כה אסיר תודה .תודה לך ,מלאך".
והמלאך אמר" :זה לא הכל ,וו .אני עומד לחזור אחר כך – לאחר שעיצבת את החתיכות – עם מתנה אחת
נוספת".
"אצפה לכך" ,אמר וו ,והמלאך נעלם.
האם אתם יכולים לדמיין את האופוריה של קבלת תשובה שכזאת בזמן מאתגר? הוא היה נרגש! וו החל
בתהליך יצירת פיסות הפאזל שהיה צריך .הוא עמד לברוא שלוש חתיכות .כל חתיכה תהיה מעוצבת באופן
ייחודי ,שכן הוא היה יצור ייחודי של היקום ,המשתלב בפאזל בין-ממדי מורכב .יהיה עליו להרגיש באופן
ייחודי מה עליו לעשות .לכן וו התיישב והצהיר" :הפיסה הראשונה שברצוני לעצב היא של מטרת החיים שלי
– מה שאני סבור שאני – מרפא ,מורה .זו תהיה פיסה נהדרת .כך אני רואה אותה :היא תהיה מרובעת כאן,
עגולה כאן ...יהיו לה כמה בליטות במקום הזה .היא תהיה יפהפייה .תהיה לה סימטרייה ,וזו תהיה פיסה
נהדרת של הפאזל .אלוהים יהיה מרוצה!" והוא התחיל.
וכך וו חתך ועיצב ,וכאשר סיים ,היא אכן הייתה יפהפייה .וו ידע שזו פיסה רוחנית ששייכת רק לו .הוא
השתמש בחכמתו ובדמיונו ובכל הדברים שחש שהיו ייחודיים לו .הוא שייף בזהירות את הפיסה ,ואז שימן
אותה כך שתבריק ותהיה ייחודית והאחרים יבחינו בה .אז הוא עשה משהו שהוא ידע שהוא צריך לעשות .הוא
קשר חוט לחתיכה ותלה אותה על צווארו .הייתה זו הצהרה שאמרה" :אני וו ,המורה .אני וו ,החכם .זו הפיסה
שבראתי-במשותף .זה נעשה בכל ההולמות והאהבה .זה מי שאני".
וו שלח עלוני פרסומת ,ביודעו היטב שהאנרגיה של כל הדברים שעשה בנוגע לכשרונות שלו להוראה ולריפוי
חכמים ישתלמו מכיוון שהוא ענד את הפיסה שלו .וו חיכה וחיכה ...ודבר לא קרה .אף אחד לא בא .לא היה כל
שינוי .וו חשב לעצמו ,ובכן ,אולי אני עושה משהו לא-נכון .פשוט אחכה .אולי על הרשת להשתנות מעט יותר.
אולי האנרגיה אינה נכונה עבורי ועבור הפיסה הייחודית שיש לי .אתחיל לעבוד על הפיסה השניה .אולי
דרושות שתיים כדי שהראשונה תעבוד?
לכן וו החל להכין את פיסת השפע שלו" .ובכן ,עכשיו ,איך נראית פיסת השפע הזאת?" וו שאל את עצמו" .אני
יודע מה אני צריך ,ואני יודע היכן נמצא המחסן ,לכן אשים זאת כאן ואת זה שם .אני יודע שהיא תשתלב עם
הפיסה הראשונה .כן ,זהו זה! הפיסות חייבות להתאים זו לזו" .הוא חשב שהבין" .אכין את שלושת הפיסות כך
שישתלבו עם כל האחרות כדי לקבל טרילוגיה של פיסות ,כדי לברוא אנרגיה עבור הדברים שאני מנסה לברוא-
במשותף".
וו התחיל לעבוד על הפיסה השניה .כן ,היא השתלבה נהדר עם הפיסה הראשונה! הייתה זו פיסת השפע שלו.
היא הייתה יפהפייה וייחודית .זה לקח לו זמן רב ,אבל כאשר סיים ,הוא שייף אותה ,סילק את הקצוות החדים,
שימן אותה ,וענד את שתי הפיסות סביב צווארו .זה היה קצת כבד עכשיו .והייתה זו הצהרה שאמרה" :אני וו
החכם ,אני מורה .ודרך אגב ,יש לי גם שפע .תסתכלו" .ובכן ,הכסף לא הגיע .וו היה צריך ללכת שוב לבנק
ולקחת הלוואה כפי שעשה פעמים רבות ...עם כובעו בידו ...ועם הפיסות הרוחניות שלו תלויות שם .וו חש
נעלב.
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לוו היה רעיון" :אם אני מרפא ,אז זה יביא את השפע .לעולם לא אצטרך לעבוד עוד" .הוא ראה את הטרילוגיה
מושלמת ,והוא התיישב כדי להכין את הפיסה השלישית שכאשר תושלם ,תפעיל את שתי האחרות .וו ידע
שזה יעבוד" .כל השלוש יחד יהיו ייחודיות .זה ייצג את אנרגיית הבריאה-המשותפת שלי ביקום" .והוא הכין
את הפיסה השלישית .או ,היא הייתה נפלאה! היא התאימה להפליא לשתיים הראשונות .אולם ,היה עליו
להגדיל את החוט מכיוון שהוא היה מעט כבד .הוא סיים ושייף אותה .הוא סילק את הקצוות החדים ושימן
אותה .היא זהרה באור והייתה יפהפייה.
והנה הוא שם לעיני היקום כולו .הביטו בוו ,הבורא-השותף .וו ,החכם ,המורה השופע ...בעל כשרון הניהול גם
כן .וו הלך לעבודה כך .הוא ידע שכולם יראו .והם ראו .הם פיטרו אותו .כנראה שמעט וו זה יותר מדי ]צחוק[.
איפה טעיתי? תהה וו .הוא פעל על פי הוראות הרוח .היו לו את הכלים – כלים אלוהיים ,לברוא חלק אלוהי
ממי שהוא .כמו כן ,כולן התאימו .בשלושת התחומים בחייו שבהם היה מאותגר ,שבהם רצה שינוי ,הוא ניסה
להגשים זאת בהולמות ובאהבה .זה לא פגע באף אחד .הוא לא דרך על אף אחד .הוא אהב את כולם .אך הנה
הוא ,במצב גרוע יותר מכפי שהיה קודם לכן!
וו דיבר אל הרוח ברגע מדיטטיבי" .מלאך יקר ,אני חושב שאני זקוק לך שוב .רוח יקרה ,אמרי לי מה עליי
לדעת" .והמלאך הופיע.
"ובכן ,וו" ,העיר המלאך" ,לא יכולתי שלא לשים לב שהשתמשת בכלים .בחיי ,אלה הן פיסות יפהפיות! אולם,
אני חושב שמה שיש לי עכשיו יעזור לך אפילו יותר .וו ,אני עומד לתת לך זוג משקפי שבכה בין-ממדיים .הם
יעבדו רק לרגע ,וכאשר תלבש אותם ,אתם תהיה מסוגל לראות את עצמך ואת השבכה גם יחד .זו הפעם
הראשונה שאנו מציעים זאת לאדם .אני עומד לתת לך את מתנת השימוש במשקפיים לארבע פעמים".
וו היה כה מרוצה לקבל עזרה זו .הוא לקח את המשקפיים ,הודה למלאך ,ואמר" :אני מאתגר את המשקפיים
להראות לי את חלקי שלי בשבכה בנוגע למטרת החיים שלי .אני רוצה לדעת היכן טעיתי .אני רוצה לדעת אם
הפיסה עוצבה כהלכה .האם היא צריכה להיות גדולה ביותר? קטנה יותר? אני רוצה לראות הכל" .וו הכין טקס
במסגרת החוויה ,והוא חבש את המשקפיים.
מטרת החיים
וו הועבר מיד למקום נפלא ביקום ,שבכה ששרה לו – המוזיקה הנהדרת ביותר ששמע מעודו! שם ,הוא ראה
את פיסות הפאזל כולו .הוא ראה את מיתרי השבכה .הוא ראה ושמע את התזמורת ואת המקהלה .הוא זיהה
את התהודה של מה שהיה חסר ...הפיסה החסרה של הלחן שהוא חווה .הוא שמע וראה חור במוזיקה של
השבכה שציין "לכאן שייך וו" .אז נעלם החזון.
וו שינן במהירות את צורת האנרגיה של פיסת התהודה החדשה .היא לא נראתה כלל כמו הפיסה שהוא הכין
בעצמו .במקום זה ,הייתה זו פיסה שתהדה עם שאר האנרגיה שסביבו .זה היה המפתח ,הוא הבין כעת .היה
עליו לתפוס את מקומו בתוך "מציאות שלמה" .היה עליו לנגן על כלי ליד אדם אחר שניגן בכלי .יחד ,התהודה,
של האחד עם השני ,תברא אנרגיה נוספת ...גדולה יותר .יחד הם יצרו את מה שוו כינה המציאות החדשה
שלו .הסוד? הפיסה שלו לא הייתה חייבת להתאים לוו כלל .היא הייתה חייבת להתאים למה שהאחרים עשו,
והפיסות שלהם היו צריכות להתאים לשלו!
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וו החל לעבוד .הוא עיצב את הפיסה שלו בדיוק כפי שראה בחזונו .היא תהדה ,ושרה תו שהאחרים רצו
לשמוע – תו שהיה חסר באקורד .והוא שייף אותה והסיר את הקצוות הגסים והיא הייתה יפהפייה .אז הוא
תלה אותה על צווארו .לפתע הטלפון התחיל לצלצל" .וו ,אנחנו יכולים לבוא? יש לנו כמה בעיות שאנו רוצים
לדון בהן .אנחנו יודעים שאתה אדם חכם והיינו רוצים לדבר אתך על הדברים האלה" .ו-וו אמר" :בואו,
בבקשה" .הוא החל במטרת החיים שלו .הוא תהד אתם הם היו מסוגלים לראות את התהודה שלו מכיוון שוו
שר כחלק מהמקהלה .השיר המלאכי היה מושלם ,וכולם סביבו שמעו את התו ברמה מסוימת.
או ,יקירים ,האם אתם מתחילים להבין? אתם יכולים להיות אינדיבידואליסטים ככל שתרצו .אתם יכולים
להיות ייחודיים כפי שאתם למעשה .אבל אני אומר לכם שבייחודיות שלכם ,אתם חייבים לשיר תו מתהד.
אתם חייבים להבין את הקבוצה שסביבכם! אתם הבריאה-המשותפת של מישהו אחר! אתם מבינים? המקהלה
שרה יחד .היא מתהדת יחד ,והיא הרמונית יחד .מה שאתם רוצים היא פיסה וחלק ממה שמישהו אחר רוצה.
יחד ,אתם יכולים לקבל אנרגיה מושלמת ,אפילו אם אינכם יכולים לראות את כל הפאזל .אתם רוצים לצאת
לדרך לבדכם ולהשאיר את האחרים מאחור? כדאי שתחשבו מה אתם עושים ,שכן תסכול הוא התוצאה,
ודרמה אנושית היא לעתים קרובות התוצר .במקום זאת ,כבדו את כל הנמצא סביבכם .ראו זאת כחלק
מהפאזל ,והקשיבו .היו שקטים ,ושמעו את המקהלה השמימית .הם שרים את "מפתח האהבה".
שפע החיים
וו השתוקק לראות את פיסת המחסן .הוא שוב חבש את המשקפיים .וו הצהיר" :זו תהיה הפיסה הבין-ממדית
שלי .תמיד רציתי אותה .זה באמת הולך להיות טוב!" הוא חבש את המשקפיים שוב ומיד הועבר למקום
מיוחד ביקום ,מלא במוזיקה ובתהודה יפהפיות .הוא ראה את השפע שלו ,וזה היה מדהים! הנה הוא שם,
המחסן שאלוהים אמר ששייך לו ,והוא השתייך לכולם .הנה הפיסה החסרה! אז זה נעלם .אבל לפני שזה
נעלם ,וו ראה משהו באמת מטריד .ממש לפני שהחזיון נעלם ,כאשר הוא שינן בזיכרונו את הצורה ,היא
השתנתה! אוי ואבוי .איך אני אמור להכין פיסה חדשה כשהיא משתנה ללא הרף? תהה וו.
מה שוו ראה לא היה באמת צורה משתנה ,אלא מנגינה משתנה .הנושא היה תמיד בתנועה .בכל פעם
שהשתנתה המנגינה ,היה צורך בפיסה אחרת כדי להשלים את ההרמוניה .וו חשב לעצמו שזה פשוט קשה מדי.
ברגע שאני מסיים אחת ,אני צריך לנסות ולהבין איך הבאה אמורה להיראות ...ולא יהיו לי בכלל המשקפיים!
אז וו החכם ,וו המורה ,וו שלמד לשיר את התו שהיה צריך עבור האתגר הראשון ,קלט לבסוף את התשובה.
פיסה זו לא תהיה פיסה של הממד הרביעי .היא לא יכולה להיות .היא תהיה פיסה בין-ממדית ששרה עם
מקהלה משתנה .וו עיצב אותה בדרכו שלו – פיסה שהיא משתנה .היא הייתה ייחודית ,והוא הניח אותה עם
הראשונה .הפעם הוא לא תלה אותה על צווארו .במקום זאת ,הוא הניח אותה על המזבח של וו – מקום של
כבוד והוקרה ואהבה לעצמי .אז הוא ראה את הדינמיקות של השפע שניסה לברוא ,והוא צחק על תמימותו!
וו לעולם לא קיבל את המחסן שלו .במקום זאת ,וו החכם קיבל משהו טוב יותר :הזנה .הידע הממשי ,ללא
קשר לדאגה או לחשש ,שכל יום ויום בחייו יטופל בדרך כלשהי .המחסן היה כה עצום שהיה זה המחסן של
התזמורת כולה ושל המקהלה כולה .כמו מנגינה מקודשת חדשה בכל יום .הייתה זו הזנה שהייתה כה עמוקה
שוו הפסיק לדאוג בקשר לכסף .ברור שהיו פעמים שבהם נדמה היה שאין לו את הכסף לשכר הדירה .בעבר,
הוא היה דואג ,מתפלל בחרדה ,ומציב את עצמו מול אלוהים על ברכיו ועושה הרבה רעש עד שחש שנשמע
בדרך כלשהי .ההבדל עכשיו היה שכאשר הגיעה העת לשלם את שכר הדירה ,הוא חייך לפני האלוהים ושר עם
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המקהלה .המחשבות שלו היו חיוביות" .אני עומד לברוא את הסכום הספציפי הזה .כן ,אולי אין לי סכום גדול
ברזרבה ,אבל יש לי את המחסן של התזמורת ,והפיסה שלי תתאים כשאצטרך שתתאים .אני אחגוג את
התחושה של בואה ,אף על פי שאין לי מושג לגבי הזמן המדויק של הנסיבות" .והסכום הגיע ...לפעמים 'על
האגורה'.
הקשיבו ,יקירים ,אנו יודעים שתהליך זה נמצא מחוץ לליניאריות שעמה אתם חשים בנוח .אבל איזה יופי?
בין-ממדיות ,היא תמיד שם ,ייחודית ויפהפייה .אין זה משנה היכן אתם ובאיזה מצב אתם נמצאים ,האנרגיה
שאתם בוראים היא המנגינה של ה"עכשיו" .בעבר ,בראתם מבנה במציאות שלכם .אז ביקשתם שינתן שפע
למבנה שלכם .כעת ,הניחו למבנה להיות המקהלה ,והניחו לצרכים שלכם להתגשם כביכול מתוך הקופסה.
התאמה לתרבות האנושית
לבסוף ,וו חבש את המשקפיים בפעם השלישית .הוא ראה ושמע את הפיסה החסרה שכינה בשם "העבודה
שלו בממד הרביעי" והוא נדהם .זה לא נראה כלל כמו מה שחשב .כמקודם ,הוא עיצב אותה בדרך ייחודית.
הוא שייף ושימן אותה .היא התאימה ושרה באופן נהדר עם המקהלה .הוא לא תלה אותה על צווארו .במקום
זה ,הוא הניח אותה בכיסו ,נגישה תמיד ,אך לא נראית .וו קיבל משרה שלא נראתה חשובה כל כך ,לפחות לא
בתרבות של ארצו .הוא היה מאוכזב מכך עד שהמצב החל להשתנות" .העבודה הלא-חשובה" הפכה חשובה
מכיוון שאלה שראו את וו מתהלך במסדרון אמרו" :מה אתה עושה כאן ,וו? אנחנו יכולים לראות שאתה חכם
וחסר-דאגות .אולי אתה יכול לעשות משהו למען החברה הזאת .זו לא חברה חשובה ,אבל אנו זקוקים
לעזרתך .וו ,אנחנו חושבים שבגלל החכמה והגישה שלך אתה מתאים לניהול!" וכך היה .וו התחיל בתהליך של
התאמה מתוקה לתוך תחום של חייו ששנא בעבר .תו אחד בהרמוניה עם האחר ,והמקהלה שרה בדרך שהפכה
את וו לשלו .הוא היה בנקודה בטוחה ,כמו זו שאתם נמצאים בה עכשיו ,כשמדברים אליכם ואוהבים אתכם.
יקירים ,האם אתם רק סובלים את המשרה שאתם "חייבים" לעשות? האם תהיתם מעודכם האם יש שם
משהו אחר עבורכם מלבד צורך תרבותי שלכם להתקיים? מה אם הסינכרוניזציה של מישהו אחר ממתינה
לכם? מה אם הם מתפללים בכל יום לעזרה בחייהם ,ולכם התשובות? האם חשבתם על כך מעודכם? מה אתם
מראים להם? האם אתם מראים להם ארשת שלווה ושמחה? האם אתם חוגגים משרה "לא-חשובה"? האם
אתם מפיצים אנרגיה שלווה? שימו לב – הדברים הם לא תמיד כפי שהם נראים .אולי אתם הפתרון שלהם –
מלאך של סינכרוניזציה? האם עצרתם פעם והקשבתם למקהלה שעה שאתם שם?
אתם עשויים לומר ,ובכן ,זה סופו של המשל .המסר ברור – שאתם יכולים להיות ייחודיים ככל שתרצו ,אבל
כל יצור אנושי על הפלנטה הזאת משתלב עם האחרים .לאלה שאתם הכי פחות מצפים ,יש פיסה לידכם ,ובכל
הייחודיות שלכם ושלהם ,אתם מתהדים יחד כדי לברוא אנרגיה שלישית היוצרת את הבריאה-המשותפת עבור
חייכם .בהיבט של הממד הרביעי ,אתם עושים זאת לבדכם ,אבל בהיבט בין-ממדי ,אתם עושים זאת עם כל
השאר .אבל עדיין לא סיימנו עם וו .יש משהו לא גמור.
התמונה הגדולה
המלאך אמר לוו שהוא יוכל לחבוש את המשקפיים ארבע פעמים .זה היה מוזר ,מכיוון שלוו היו רק שלושה
אתגרים שבגינם התפלל .האדם הליניארי עשוי היה אפילו להשליך את המשקפיים ,בחושבו שהאנרגיה נגמרה.
אבל וו חבש את המשקפיים בפעם הרביעית .הוא אמר למשקפיים" :מה עליי לראות כאן ,שהמלאך ידע שעליי
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לדעת?" וו הרכיב אז את המשקפיים .הוא ראה את הדבר המדהים ביותר בחייו :לוו ניתן מבט חטוף בכל
הפיסות גם יחד .הוא ראה את הפיסות שלו – את אלה המכונות וו – את העצמי הגבוה ,ואת האחרים .הוא
ראה את כולן.
לא היה כל מסע ,שלקח את וו לחלקים של היקום .במקום זאת ,בדיוק במקום שבו היה וו ,כולן עמדו זו לצד
זו .וו ראה להרף עין את הקבוצה שהיא וו .הוא ראה משהו שאף אדם לא ראה בברור .היו חמש צורות כחולות
אדירות ,ואנו נדבר עליהן בבוא היום .אבל מה שוו ראה שנגע ללבו היה זה :מטפורית או לא ,במעגל סביב וו
הייתה משפחה שוו הכיר! האחים שלו היו שם ,האחיות שלו ,ההורים שלו ,ואפילו הילדים שלו! הבינו לרגע
שלא כל המשפחה האנושית הזאת עברה לצד השני .לא .רבים חיים על הפלנטה .אולם ,כאן היה מבט חטוף
בהם בדרך בין-ממדית שהצביעה על כך שהם חלק ממנו! מה זה עשוי לומר?
האזינו :אוזניים ועיניים יקרות של משפחה שלפני ,איך נוכל לומר לכם משהו הנמצא מחוץ לממלכת ההבנה?
איך נוכל להראות לכם את שאינכם יכולים לראות? אתם עורכים הסכמים עם הסובבים אתכם לפני שאתם
מגיעים לכאן .ב"מרק" זה של אנרגיה אנושית שלו אתם קוראים "אתם" ,יש פיסות וחלקים של המשפחה
הזאת שאף הם חלק מכם .יש כאן קבוצת תמיכה ,וגם לאחר שהם מסתלקים מחוויית הממד הרביעי על כדור
הארץ ,הם נשארים חלק מכם .הדבר מרחיק לכת הרבה מעבר לגנטיקה ולביולוגיה ולרובד האחד של הדנ"א
שאתם יכולים לראות .זה הרבה מעבר לכך .וו זכה במבט חטוף בקבוצה שהיא וו .עד ליום זה ,הוא אינו מבין
את כל זה .איך הם יכולים להיות כאן וגם חלק מוו? מה בנוגע להורים שלו? הוא חשב שהם הסתלקו ואולי
כבר התגלגלו כישות אחרת על הפלנטה ועובדים ממש כמו וו .איך הם יכולים להיות עדיין עם וו? איך יכול
להיות כדבר הזה?
האם אתם באמת יכולים להיות בשניים או שלושה מקומות בו-בזמן? כן ,אתם יכולים .כדאי שתתרגלו לזה .זה
הכל חלק מהבלתי-ניתן לתפיסה – מהבלתי-נראה .אולי האתם שבמראה הוא גם חלק מאנרגיה של אחר? אם
אתם מבינים זאת ,אזי אתם מתקרבים מאוד להבנה כיצד כולכם חלקים של התזמורת השבכה בין-ממדית...
ואף על פי כן פיסות ייחודיות של אלוהים .השבכה שרה לחן יפהפה – לחן של הרמוניה – לחן של אהבה .זהו
לחן עם מסר האומר לכולכם שאתם נצחיים וקשורים אלה לאלה.
היו ייחודיים ככל שאתם רוצים ,אבל היו שקטים והאזינו לשיר שסביבכם ,מכיוון שזה המפתח המוזיקלי שבו
אתם מתבקשים לשיר .מטפורי? כן .אבל אתם תקבלו אף יותר מסוג זה של הוראה ,ככל שאנו נדריך יצורים
בממד הרביעי כיצד להיות בממד העשרים-ושלוש .לכן ,בין אם אתם חושבים שיש לכם את מתנות הרוח כדי
להגשים את הבריאה-המשותפת ,ובין אם חשבתם שיש לכם את הפיסות הייחודיות של הפאזל שיאפשרו לכם
לבנות את נתיבכם ,אל תעשו יותר מדי רעש שעה שאתם משתמשים בפטיש ובמפסלת ,או שתפספסו את
המפתח שבו אתם אמורים לשיר! המפתח הוא שמייצג את החיים שלצדכם ואת החיים שלצדם ,ואת החיים
שלצד החיים שלצדם .אז ,בני אדם יקרים ,כאשר מספיק מכם ישירו במפתח זה ,לא יהיו עוד מלחמות על
הפלנטה הזאת!
זה לא רק למעטי מעט ,אתם יודעים? זו התעוררות שמתרחשת בכל מקום .היא מייצגת את החכמה של צבע
האינדיגו ,ואת בני האדם החדשים ]הילדים[ שרואים בראייה מרחבית – את כל הפאזל תחילה – לפני שמישהו
מלמד אותם על הפיסות .זה ההבדל בינם לביניכם .מדובר בשינוי מודעות – שינוי שמודע לתזמורת בעודם
צועדים מכאן לשם ,וזו האמת .זה מפתח חדש ולחן חדש עבור הפלנטה .זהו לחן שיש לו שם ,פוטנציאל,
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ופתרון גדול .זהו לחן שאנו מכנים בשם "ירושלים החדשה" .שלום על פני האדמה .שלום עבור הילדים שלכם.
תקווה.
אתם נמצאים בדואליות ,יקירים ,ותמיד תמצאו .יש אנרגיה ישנה סביבכם ,והנציגים שלה ילחמו בשן ועין כדי
לשמר את הנבואות הישנות .יש כאלה שבאמת משתוקקים לארמגדון ,אתם יודעים? ומה אתם עושים
בתשובה? מה אתם עושים עם אלה שמשתוקקים לאבדון ולקדרות – אלה המשוכנעים שאתם מייצגים
פארסה? אהבו אותם ושירו עם המקהלה ,שכן גם הם נמצאים בה ...פשוט אין להם עדיין את השיר.
וכך הוא שברגע זה ,שבו בדרך כלל אנו מתרחקים ממקום זה שבו אתם יושבים ומאזינים וקוראים ,במקום זה
אנו נאמר לכם שלא כולנו הולכים .שכן כמה מכם אכן קיבלו מסר בין-ממדי ,ואתם באמת זקוקים למישהו
לשיר עמו .לכן הניחו לשיר להתחיל ,וחגגו את הקולות החדשים במקהלה שלכם.
לכו בשלום על הפלנטה היפהפייה הזאת.
וכך הוא.
קריון
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הוציאו את כיסאות הנוח
פלנטה  Xמגיעה
מאת לי קרול
מאנגלית :סמדר ברגמן
מאמר זה עוסק למעשה בשני נושאים נפרדים – האחד קשור למה שמתרחש בכל הקשור לאפוקליפסה
החדשה )פורסם בטיים מגזין בשבוע של הראשון של יולי( ,והאחר עוסק במידע המבוסס על פחד לגבי בואה
של פלנטת .X
למה מתייחסת כותרת המאמר? ובכן ,נדמה פשוט שסוחרי הפחד חזרו ...ממש כפי שקריון אמר שיקרה
בתקשור מאפריל האחרון .בשנת  ,1995כתבתי מאמר דומה על "שלושת ימי החשכה" ,שהתייחסו לבואה של
חגורת הפוטון .תאריך האבדון בא והלך ,ממש כמו זה.
אשאיר את הדיון בפחד המחודש לגבי האפוקליפסה למאמר אחר ואתרכז בפלנטת  Xלרגע .אולם ,עליי
להזכיר לכולכם מה משמעות המילה "אפוקליפסה" .היא לקוחה מהמילה היוונית שמשמעותה "הרמת הצעיף".
זה אמור לומר לכם משהו אם עקבתם אחר עבודתו של קריון.
באינטרנט בימים אלה ,יש כמות עצומה של מידע המבוסס על פחד לגבי בואה של פלנטת  .Xהתמיכה לכאורה
על ידי הוכחה מדעית ,גרמה להופעת אלפי דפי-אתרים הדנים בה .החסיד הקולני ביותר הוא מרק הזלווד,
שכתב את  .Blindsidedהוא גם הופיע ברדיו לפחות שלוש פעמים והפיץ מידע זה .הספר של הזלווד יצא
בדצמבר  ,2001ובדרך מקרה "רכב" על גל הפחד שאפף את אירועי התשיעי בספטמבר .לכך בדיוק אמר לנו
קריון לצפות) .הספר התשיעי של קריון(
אתחיל בכך שאצטט את קריון :כשנשאל" :האם פלנטת  Xעומדת להשמיד אותנו?" קריון אמר" :לא!" )אתם
יכולים לקרוא את הציטוט המלא בשאלות ובתשובות של חודש מאי.
הנה מה שנאמר לנו :ביוני שנת  ,2003תגיע פלנטה  Xבמרוצה מאחורי השמש שלנו במחזור מסילתי של 3,600
שנים ,ובאמצעות כוח מגנטי מנוגד וכוח-משיכה ,היא "תחסל" אותנו פחות או יותר .כדור הארץ יחדל
להסתובב לזמן-מה ,אנו נחווה חילוף קטבים ,וכל הרי הגעש יתפרצו בבת אחת בגלל היפוך הליבה המותכת
של כדור הארץ .גלים ענקיים ישטפו את הארץ ,וכולנו או שנטבע או שנצלה.
מהי פלנטה  ?Xהפלנטה המכונה פלנטה  Xהיא למעשה פלנטה עשירית פוטנציאלית של מערכת השמש שלנו.
למעשה יש ראיות שייתכן שהייתה לנו פלנטה עשירית ,ואלה מוצהרות כמדע העיקרי שמאחורי הפחד מפני
פלנטה  .Xמעבר לכך ,אין הרבה הגיון בדברים.
מי גילה אותה? השוּמרים .זכריה סיטכין ,ארכיאולוג ,וגם אחד מהמעטים המסוגלים לפרש את שפת השוּמרים
העתיקה ,כתב עליה לראשונה בהתבססו על חפץ שוּמרי המכונה "חותם ברלין") .בספרו " The Twelfth
 .("Planetכדי להבין זאת ,עלינו ליידע אתכם בקשר לשוּמרים .זו הייתה תרבות שנחשבה למתקדמת ביותר,
שחייתה לפני  6,000עד  10,000שנים .קריון דיבר למעשה על קבוצה זו בספר התשיעי ,אף על פי שלא נקב
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בשמה .השוּמרים סיפרו סיפור מיתולוגי על בריאת האנושות ,סיפור הדומה לסיפור אדם וחווה .הוא כולל את
הנפילה מחסד ,כמה מלחמות בין מלאך לשטן וכן הלאה .אך החדשות הגדולות ביותר קשורות לפלנטה .X
"חותם ברלין" מראה תרשים של מערכת השמש שלנו! יש בה  12גופים )מכאן שם ספרו של סיטכין( .אולם
מוסכם שהשוּמרים ספרו את השמש ואת הירח בתרחיש זה ,ולכן למעשה אנו מביטים בפוטנציאל של פלנטה
עשירית )אחת נוספת למה שספרנו עד כה(.
כבר קיימת מחלוקת רבה לגבי תרבות עתיקה שהייתה מסוגלת לדעת על תשע הפלנטות שאנו מסווגים היום,
ובטח שלא על פלנטה עשירית .ללא טלסקופים ,הם לא יכלו לראות חלק מהפלנטות ,ואפילו הגדולות ביותר
היו כה מעורפלות ונעו באיטיות רבה כל כך ,שהיה עליהם לעקוב אחריהן במשך שנים כדי לדעת שאינן
כוכבים .לכן הציבו את עצמכם במקומם .הביטו מעלה .אחרי איזו נקודה תעקבו במשך שנים כדי לראות אם
היא נעה?
ומה אם היו להם טלסקופים? )בסדר ,זה אפשרי( המומחים תוהים ...אם היו להם ,אז מדוע הם לא ציירו גם
את הירח של פלוטו 'כארון' ,שהוא גדול למדי בהשוואה לפלוטו ...או מדוע לא את האסטרואיד סיריס ,שהוא
כמחצית מגודלו של פלוטו? במידה שווה ,הם היו יודעים גם על הטבעות של שבתאי ,תכונה בולטת ,אבל הם
לא ציינו עובדה זו גם כן .עוד על כך בעוד רגע.
האם קיימת פלנטה עשירית? אני מאמין שיכולה להיות .בהתבסס על מתמטיקה של כוח הכובד ,כמה
אסטרונומים ציינו בפומבי שההיסטוריה של מערכת השמש שלנו עשויה לספק זאת .למעשה ישנם
אסטרונומים רבים אחרים התומכים ברעיון זה .אולם ,היכן היא עכשיו ,זו המחלוקת ,מכיוון שאין מקורות
אמינים האומרים שהיא בדרכה אלינו .ד"ר ג'ון מורי מהאוניברסיטה הפתוחה של בריטניה מאמין למעשה
שהוא מצא אותה! אולם ,הוא אומר שהיא מרוחקת פי  30,000מהשמש מכפי שכדור הארץ מרוחק ממנה ברגע
זה .הלוויין האסטרונומי האינפרא-אדום  IRASמצא אף הוא דבר-מה רחוק מאוד בקבוצת הכוכבים "אוריון"
– שעשוי להיות "זה" ,אבל זה לא בדרכו לכאן.
כיצד יכלו השוּמרים לדעת? וכמו כן ,מדוע היא אמורה לחזור בכל  3,600שנים? ראשית" ,חותם ברלין" מעניק
לנו את המספר " "3,600ליד הפלנטה העשירית ,שהם כינו בשם "ניבירו" .דבר זה עשוי לציין את מחזור השנים
של הקפת השמש ,על פי החישובים שלהם.
הטיעון התומך :לפני  3,600שנים ,תועדו אירועים רבים שמזכירים אירוע קטסטרופלי .גלים אדירים ,כוכב-
שביט פוטנציאלי שחלף ,וכן הלאה .רבים מהעמים הילידים מזכירים זאת ,ואפילו כמה מהגיאולוגים הצביעו
באמצעות מחקר של שכבות אבן שאכן ,דבר מה קרה לפני  3,600שנים .כמה מהתיעודים הילידים אפילו אמרו:
"השמש נעמדה דום".
אבל ...זוכרים את הנבואה? כוח הכבידה והכוח המגנטי העצומים של פלנטה  Xאמורים לעצור את סיבובו של
כדור הארץ ולהפוך אותנו על צדנו .אם דבר מה שכזה אירע לפני  3,600שנים ,הוא היה גורם להכחדה מוחלטת
של כל החיים על הפלנטה )דבר שלא קרה( ,ולא רק לאירוע חולף .בנוסף ,אתן לכם מעט מתימטיקה משלי:
ברגע זה המהירות שלנו היא כמעט  1,100מילים בשעה! זו המהירות של סיבוב כדור הארץ בקו המשווה .האם
אתם יכולים לדמיין עצירה של משהו שנע במהירות רבה כל כך? אפילו "עצירה איטית" במשך ימים? הכל היה
נכחד – לחלוטין – עץ לא היה נשאר עומד ,שום דבר .הרים היו מתעופפים .מרק הזלווד אומר שהוא מייעץ
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לאנשים לעלות להרים שגובהם לפחות  1,000רגל .מצטער ,מרק ,זה לא יספיק .אם תברחו לפסגות ההרים
בקליפורניה ,בתוך שניות מעטות תהיו קרוב לוודאי מפוזרים בחתיכות במונטנה .אולי משהו אכן קרה לפני
 3,600שנים ,אבל זה לא היה פלנטה  ,Xכפי שנאמר לנו.
הנה משהו נוסף שלא אמרו לכם .אפילו סיטכין לא מאמין שהיא מגיעה בשנה הבאה! למה? מכיוון שהוא יודע
שהשוּמרים השתמשו במתמטיקה על בסיס  !6רוצים לדעת עוד? קראו את הספר השלישי של קריון ,שם קריון
מדבר על האלגנטיות של המתמטיקה המבוססת על  6והמתמטיקה המבוססת על  .12אם הם השתמשו
במתימטיקה המבוססת על  ,6אזי  600יהיה קרוב לוודאי שווה ל 1,000-במתימטיקה העשרונית שלנו .בהתחשב
בעובדה זו ,הדבר מוציא את הנבואה של הביקור החוזר של הפלנטה הזאת מחוץ לתקופת החיים שלנו.
אולם ,הדבר עשוי גם להסביר כיצד היו יכולים השוּמרים לדעת על הפלנטות .קריון אמר לנו שכל תרבות
המשתמשת במתימטיקה המבוססת על  6ו 12-משתמשת ב"מתימטיקה של היקום" .אולי הייתה להם אפילו
עזרה מאחרים? אני לא יודע .אך אולי זה מסביר כיצד הם יכלו להבין את מערכת השמש שלנו מבלי לראות
אותה .זה גם יסביר מדוע הם לא ציירו אותה לפי קנה מידה ,או מדוע לא ציירו את התכונות הברורות
האחרות.
מדוע איננו יכולים לראות את פלנטה  Xעכשיו? אם היא מקיפה את השמש ,מדוע לא ראינו אותה? הטיעון
הוא כדלהלן :היא במסילה אליפטית ביותר ...ממש כמו כוכב השביט האלי .כוכב השביט האלי מגיע כל 75
שנים ,ואנו לא ממש "רואים" אותו בעין בלתי מזוינת עד כמה חודשים לפני שהוא מקיף את השמש בדרכו
שוב החוצה .פלנטה  Xאמורה להיות דומה לכך ,ולא להתגלות עד שהיא תגיע במהירות רבה ביותר ,נמשכת
על ידי כוח המשיכה של השמש במסילה האליפטית שלה סביב שמש אחרת במקום כלשהו.
בסדר ,אבל אם היא מגיעה בתוך פחות משנה ,מדוע איננו יכולים לראות אותה עכשיו .הטיעון לכך הוא:
מכיוון שהיא נחבאת מאחורי השמש! לא ניתן לראות את הגולה מאחורי נורה דולקת ,אפילו אם היא קרובה.
השמש מסתירה אותה באורה המסנוור.
הניחו לי לתת לכם קצת מידע מדעי – מידע שהם לא נותנים לכם .ראשית ,פלנטה עשירית זו המכונה "ניבירו"
היא "גמד חום" .גמדים חומים מתוארים לעתים קרובות כ"כוכבים נכשלים" ,גמדים חומים גדולים יותר
מהפלנטות הענקיות כגון צדק ,אבל המסה האינדיבידואלית שלהם היא פחות משמונה אחוזים מזו של מסת
השמש ולכן הם אינם יכולים לזהור ככוכבים .ניתן לצפות בגמדים חומים באופן הטוב ביותר באמצעות
אינפרא-אדום ,מכיוון שחום פני השטח משתחרר בעודם מתכווצים לאיטם .לכן הלוויין האינפרא-אדום IRAS
)שהוזכר למעלה( מסוגל לגלות דברים אלה גם כן .רוצים לראות השוואה עד כמה גדול הוא גמד חום ,הנה
תמונה:
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ראו עד כמה הוא ענק ,גדול בהרבה מכל דבר במערכת השמש שלנו .חישבו ...הפיל והעכבר ...פלנטה  Xוכדור
הארץ.
הנה משהו נוסף שלא הוזכר .האם מישהו זוכר שאנו מקיפים את השמש ,ובקצב מהיר למדי )זה לוקח לנו רק
 365ימים(? משמעות הדבר היא שהיום ,אם פלנטה  Xמסתתרת מאחורי השמש ,בעוד כחודש לערך )לאחר
שעברנו  1/12מהמרחק של ההקפה שלנו( ,נוכל להציץ אל המקום שהיה נסתר קודם לכן! באמצעים אינפרא-
אדומים ,גמד חום מפלצתי שכזה היה מפעיל את כל נורות האזעקה בכל מקום .כמו כן ,יש לנו כעת מכשירים
המסוגלים לבטל את הטשטוש שגורמת האטמוספירה של כדור הארץ .אבל הזלווד אומר שלא נוכל לראות
אותה עד לכמה חודשים לפני בואה ,ושיש קנוניה אדירה כדי לשמור את דבר בואה בסוד.
הנה מה שאומרים אנשי "פלנטה " :"Xכל סוכנות ממשלתית סודית בארצות הברית מודעת לחלוטין למה
שצפוי בשנת  2003ומכינה את עצמה .הוותיקן מעודכן לגמרי במה שצפוי .הציבור לא מוזהר ולא ניתנת לו
הזדמנות להתכונן".
הניחו לי לגלות לכם דבר-מה :הטלסקופים הגדולים האדירים של כדור הארץ ,ובכלל זה האבל ,משמשים כולם
כדי למפות ולגלות את החלל החיצון ,ולא את מערכת השמש שלנו .אתם יודעים מי כן מביט ללא הרף
בסביבה הקרובה שלנו? התשובה היא עשרות אלפי אסטרונומים חובבים ...כולם צופים ,מביטים ,מסתכלים.
כמה מהם מחפשים אחר אסטרואידים ,אחרים אחרי כוכבי שביט חדשים כדי שיוכלו להעניק להם את שמם,
ולרבים מהם יש טלסקופים מתוחכמים ביותר ...כן ,אפילו עם יכולות אינפרא-אדום .אם אתם מאמינים
לדברים שצוטטו למעלה ,אזי עליכם גם להאמין שאלפי אזרחים רגילים אלה של כדור הארץ קורצים כולם
אלה לאלה ,ואומרים" :היי ,זוכרים שאסור לדבר על 'אתם-יודעים-מה' ,שמגיעה 'אתם-יודעים-מתי'" .זה נשמע
לכם אמין? ובכן ,אלפים מתפתים להאמין.
אז פלנטת התעתועים הזאת – כוכב נכשל בעל גודל פוטנציאלי של פי  75מגודלו של צדק – "מתגנבת" לתוך
מערכת השמש שלנו .איך? הם אומרים שזה בגלל העובדה שהיא מתקרבת ממש מהר! ולכן גם כאשר כן נראה
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אותה ,היא תהיה "עלינו" מיד .יש תרחיש באתר באינטרנט ששמו ) Zetatalkקישור למטה( שנותן את המרחק
והמהירות המשוערים של פלנטה  Xבעודה מתקרבת .הם נותנים תאריכים ואת המרחקים ,מנובמבר 1999
לחליפה שתתרחש ביוני  .2003הבעיה הגדולה כאן ,שכשאתם מחשבים את חישובי המהירות ,היא שבעודה
חולפת את כדור הארץ ,פלנטה  Xאצה במהירות של  7.8מיליון מילים לשעה .מדוע זה לא-יאומן? מכיוון ש-
 1.3מיליון מילים לשעה היא מהירות היציאה )הבריחה( ממערכת השמש שלנו! במילים אחרות ,היא פשוט
תעוף לחלל במקום להישאר במסילה שלה .מתמטיקה ,מישהו?
יש עוד .התחממות גלובלית ,ההאטה הגוברת של סיבוב כדור הארץ )הנגרמת בעיקר בגלל כוח המשיכה שלנו(,
שינויי מזג אוויר ועוד ,משמשים כטיעונים להוכחת בואה .לבסוף ,הנה דבר נוסף .אנו תמיד מעריכים שמערכת
השמש שלנו היא סוג מסוים של שעון שהמנגנונים שלו סובבים תמיד בדיוק באותה דרך .למעשה ,זה כן שעון,
אבל שעון מורכב ביותר )שאלו כל אסטרולוג( .מה אם פלנטה  Xבאמת נמצאת בדרכה אלינו? אין חוק של
מערכת השמש שאומר שבכל פעם שפלנטה  Xמגיעה לבקר אותנו ,מערכת השמש תהיה בדיוק אותו דבר
ושכל החלקים יהיו במקום מדויק בכל פעם .היא עשויה לבוא וללכת ולהיות כה רחוקה ,שלאף אחד אפילו לא
יהיה אכפת .האם ביום ההולדת שלכם בעוד  3,600שנים תהיה היערכות פלנטרית בדיוק כמו זו שהייתה
כשנולדתם? חשבו על כך.
אולי אתם עדיין רוצים להאמין ולברוח לגבעות )כאילו שזה ישנה(? ובכן ,אל תשלחו לי את הערותיכם .נמאס
לי להגן על מסרי התקווה וההבטחה של קריון כנגד מפיצי הפחד והאבדון .הנה פתרון טוב יותר .אין לכם עוד
הרבה זמן לחכות .במקום זה ,ביולי של שנה הבאה ,מדוע שלא תשאלו את עצמכם" :האם כל הדרמה הייתה
שווה?"
אני? במאי ויוני בשנה הבאה ,אני אוציא את כיסא הנוח שלי ואערוך מסיבה .זוכרים מה קריון אמר לנו? "מה
שאתם עושים היום יכול לשנות את העבר" .אני תובע זאת לעצמי.
סימוכין:
http://armageddononline.tripod.com/planetx.htm
http://www.ramtops.demon.co.uk/siren.html
http://zetatalk.com/
http://spaceflightnow.com/news/n0205/22closest
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קריון עונה על שאלותיכם
מאנגלית :סמדר ברגמן
שאלה :קריון היקר ,נו ,אז מה הלאה? זה בהחלט הופך להיות יותר מהנה משהיה! האם השלב הבא הוא פשוט
המעבר להגשמת דחפי הלב )כמו תמיד(? או האם עליי לחפש עמוק יותר?
תשובה :יש סביבך אנשים שיפקפקו בהנאה .ברור שאתה לומד לחגוג את השינוי! מבורכים הם בני האדם
הפותחים את מוחם וליבם במטרה לאפשר את השינוי הממדי .הבט עמוק יותר .אתה תהיה חייב לעשות זאת.
שאלה :קריון היקר ,לפני כמה שנים עשיתי עבודה אנרגטית .נאמר לי שיש לי צ'אקרת לב כפולה .האם זה
אפשרי? תודה לך .באהבה ,אנטיונט.
תשובה :מה אם הייתי אומר לך שישנם לפחות שניים-עשר רבדים לכל צ'אקרה – האחד על גבי השני? כך גם
בנוגע למרידיאנים של הגוף .אלה העוסקים באמנויות הקלאסיות של הריפוי האנרגטי יהיו הראשונים לומר לך
שעבודתם משתנה .הם מגלים רבדים על גבי רבדים ,ומעניקים להם משמעות ולומדים את האינטראקציה
שביניהם .אז כן ,צ'אקרת לב כפולה? הייתה זו חכמת המרפא שפשוט ראה משהו שתמיד היה שם .ברוכה
הבאה לממד הרביעי!
שאלה :קריון היקר ,אני אוהבת אותך כל כך! אני לומדת רפואה והייתי רוצה לדעת אם יש לך מידע נוסף לגבי
השימוש במגנטים עבור המטופלים שלי.
תשובה :חפשי אחר שדות מגנטיים קטנים מאוד שהם פעילים ,לא פסיביים .זאת אומרת ,לא מגנטים סטטיים.
חפשי אחר מה שאנו מכנים "מגנטים מעוצבים" .אלה יהיו שדות מגנטיים אלגנטיים ,שתמיד עוסקים ביותר
משדה אחד החוצה אחר ,ויוצרים את מה שאנו מכנים "הרשאת אפסים" .בתוך האפסים אלה נמצא סוד
"התקשורת עם התאים".
לכן יהיה צורך בעריכת ניסויים ,באינטואיציה ובמיוחד בדבר-מה חדש שאף אחד אינו חושב עליו עדיין ...כלים
שמודדים את מה שעד כה היה מחוץ לטווח המדידה .האם ניתן לראות תכונות בין-ממדיות בממד הרביעי? כן.
אתם כבר מבינים מה יכולים לעשות כוח המשיכה והמגנטיות .מה בנוגע למגנטיות מתקדמת? יש עדיין מקום
להתפתחויות רבות ,ואתם נמצאים על סף גילוי.
רמז :אל תפרידו את הפיזיקה מהביולוגיה או מהכימיה .בסופו של דבר יהיה עליכם לשלב בין כולם כדי להשיג
את נס הריפוי שאתם מחפשים.
שאלה :קריון היקר ,תוכל לומר לי בבקשה מה דעתך בנוגע לספר "אוראנטיה")?(Urantia
תשובה :בן אדם אינטואיטיבי יקר ,לעולם לא תשמע ממני שיפוט לגבי הדברים האלה .לרוח אין דעות ,רק
כבוד כלפי אלה שמחפשים אמיתות נסתרות .אולם ,אתה תשמע אותי נותן מטפורות לשם בחינה-עצמית שלך.
ספר "אוראנטיה" אמור להיות "היסטוריה של כל שהיה" .אתה עשוי לומר שהוא מציין "את אופן התנהלות
הדברים" .בתקשורים רבים אינספור אמרנו לכם זאת :אם יש לכם מאות ספרים העוסקים בטיפול ובהזנה של
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אדם רדום ,ולפתע אדם זה מתעורר ועוזב את החדר ,מה תעשו עם הספרים? ייתכן שהם נכונים ,אבל לאיזו
מציאות?
ההוראה שלנו היא זו :בפרדיגמה אחרת ,ספרי ההדרכה היו תקפים ומקודשים ונכונים .בפרדיגמה חדשה,
אפילו ההיסטוריה משתנה! דנו בכך בעבר ,בשינוי העבר באמצעות שינוי בממדיות ...בשאלה מהי באמת
"מציאות" .כעת אפילו הפיזיקאים הטובים ביותר שלכם מתחילים לשאול את אותן השאלות.
לכן אנו אומרים זאת .שייכו את הכתבים העתיקים המשמעותיים ביותר לזמנים ולתכונות שהיו בעת כתיבתם.
שימרו מרחב שבו תוכלו לשנות את המציאות ,ולכתוב ספרי הדרכה חדשים בפרדיגמה שבה אתם נמצאים
עכשיו .אז תבינו שכל הספרים היו הולמים לזמנם.
רמז :הכל משתנה כאשר המציאות שלכם משתנה .העבר ...ההווה ...העתיד .אז היכן הספרים שבעקבותיהם
תלכו עכשיו? אולי הם נמצאים בתוככם ,מוכנים לצאת החוצה כשיעורים מעמיקים עבור האנושות?
שאלה  :1קריון היקר ,יש לי ידידה עובדת-אור שקיבלה את המידע של קריון לפני שלי קרול פרסם את ספריו.
כאשר שאלתי אותה לגבי העובדה שקשה לי למקד את עיני )אף על פי שאני ממשיכה לבקש בריאות אלוהית(,
היא פשוט אמרה שזה בגלל שאור רב כל כך יוצא מהעיניים שקשה להם עם ממד זה – )במקום להתמקד
בראייה במישור הזה ,היא מרכיבה משקפיים שמאפשרים לה להתמקד בקריאה(.
עבורי זה מציב את השאלה – אני כאן לתקופה ארוכה ואני יודעת זאת כל חיי; אולם עבורי זה הגיוני שכדי
לפעול בממד הזה ,כל הגוף שלי צריך לתפקד כאן ללא קשר לרמת הרטט שלי .לכן ...האם תופעה זו מתרחשת
אצל אחרים או האם יש כאן דרמות פנימיות כלשהן שאיני מודעת אליהן ושעלי לבדקן ולעבוד עליהן? משום
מה פשוט איני מאמינה שהישות הזאת שהיא אני ,זקוקה לכלי מכני כדי לתקן את הראייה .יש לך הצעות?
שאלה  :2קריון היקר ,לאחרונה היה לי התקף של ורטיגו .אני בת  84ובריאותי הייתה טובה מרבית חיי .מאז
המפגש שלי עם הורטיגו שמעתי על נשים קשישות רבות שסובלות מבעיה זו .תרופות עוזרות אבל עדיין יש לי
רגעים שבהם אני חווה את מה שאני יכולה רק לתאר כתחושת אוקיינוס ,בדומה לציפה .האם זה קשור לשינוי
שעובר האדם הפיזי מהיותו בעל יסוד פחמן ליסוד קריסטל?
תשובה :יקירים זה הרבה יותר בסיסי מכל מה שציינתם .אל תנסו למדר היבט אחד או אחר .כאשר בן האדם
חווה אפילו את השינוי הבין-ממדי הקל ביותר ,דברים רבים משתנים .תחושות כוזבות של חרדה ,סחרחורת,
בעיות מיקוד ,צלצולים באוזניים ולפעמים אפילו "הבזקי אור" ,כולם שינויים בחושים הבסיסיים .כאשר אתם
חווים ספקטרום צבע שלם של שינוי ,אינכם עוברים מצבע אחד לאחר .במקום זאת ,אתם מפתחים טבלת
צבעים חדשה לגמרי.
זה המעבר מהממד הרביעי והלאה ,והוא משפיע על כל הביולוגיה במידה רבה .לזמן מה אתם עשויים
להשתמש בעזרים מכניים ,אפילו בחומרים כימיים או טבעיים לשם השבת האיזון .אבל בסופו של דבר אתם
מתבקשים להתמיר את השינוי הממדי ולעמוד על הרגליים ללא נוכחות הדברים הללו .אמרת שאת חיה
"בממד הזה" .מהו לדעתך "הממד הזה"? את נולדת ברביעי ,ואת ממשיכה הלאה .לכן ,מה ש"נורמלי" עבורך
משתנה .האם ניתן לאזן את עצמך כדי לפצות? כן!
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האם ניתן "לדבר" אל המבנה התאי שלך? כן ...אמרנו זאת מזה שנים .כעת אתם יודעים מדוע העברנו לכם
שיעורים אלה .כעת אתם עשויים להתחיל להבין את חשיבות האינטגרציה הרבה יותר עם הביולוגיה שלכם!
שאלה  :1קריון היקר ,אני יהודי אורתודוכסי .אני קורא את ספרי קריון ,האומרים שכתבי הקודש הישנים
חייבים להיכתב מחדש שכן הם שייכים לפרדיגמה הישנה .מה בנוגע לטקסים ולמצוות של היהודים ,האם עבר
זמנם?
שאלה  :2קריון היקר .אני ישראלית-יהודיה שרואה את עצמי כעובדת אור ,ומנסה למזג בין אמונות העידן
החדש ובין היהדות )אינני יהודיה דתייה( .יש לי שתי שאלות :ראשית ,דיברת על שינויים במערכות האמונה,
ועל הספרים הישנים ששוב אינם רלוונטיים .האם אתה מתכוון לומר שהתנ"ך )התורה( שוב אינו רלוונטי? זו
סתירה גדולה למהות היהדות ...שנית ,דיברת גם על הצורך במערכות אמונה שונות על הפלנטה ,ועל
התפקידים השונים שכל עם ממלא .האם משמעות הדבר שאם נולדתי כיהודיה – שדרך הרוחנית הטובה
והיעילה ביותר עבורי היא דרך היהדות?
תשובה :אלה הן שאלות נהדרות והן ראויות לתשובות מעמיקות.
ראשית ,הניחו לנו להגדיר למה אנו מתכוונים .ישנם סוגים רבים של ספרים ,וכמה מהם מטפוריים ...שיעורים
מן העבר שנכתבו על נשמות ותכונות האדם .כמה מהספרים הרוחניים הנהדרים הקיימים ,הם ישנים מאוד.
הם מדברים על מצב הדברים ,ונותנים עצה לגבי האופן שבו הדברים צריכים להיות ויהיו.
איך ניתן להבחין בין אלה שיש לאמץ ובין אלה שאין לאמץ? הנה המפתח :כל טקסט רוחני שאומר לכם שלבני
האדם אין יכולת בחירה ,ושגורל שנקבע מראש הוא השולט ,אלה הם ספרים שעבר זמנם .אם נאמר שהעתיד
הוא קבוע ומוחלט ,זהו ספר המצוי במציאות ישנה מאוד .בעבר היה המסלול קבוע ,אך לא עוד .כל ספר
שמצייר תמונה של שיעבוד וקנוניה אנושיים צריך להיבחן בקפידה בכל הקשור לרלוונטיות שלו לזמן הזה!
האם זה נשמע נכון? כמה מהספרים האלה אומרים למעשה שקריון הוא חלק ממזימה גדולה לעוור את
האנושות באמצעות אור האהבה .האם זה נשמע ריאליסטי או האם זה נשמע כמו ההתנשפות האחרונה של
אלה המנסים לכפות על כולכם נבואה ישנה של אבדון? אלה יקראו לקריון שקרן ,ויבקשו מכם במקום זאת
להיכנע לפילוסופיה של חשכה ,של מלחמה באויב בלתי-נראה ...קרב ללא תקווה ופחד רב .שאלו את השאלה:
"למי יש סדר-יום?" זו הזמנה פתוחה לבחון זאת.
כעת ,קחו את מה שאנו מכנים בשם "הטקסטים העתיקים של החגיגה" .אלה דומים יותר לכתבים שעליהם
אתם מדברים .האם הם מתארים מערכת יחסים של כבוד בין האלוהים והאנושות? האם הם מספקים הדרכה
לחיים מכובדים של כנות ויושרה? האם הם מלמדים אהבה? האם הם מלמדים הרמוניה עם כל הסובב אתכם?
האם הם מלמדים אחדות או הפרדה? האם הם מספקים טקסים? אם כך הוא ,אתם אכן נמצאים במקום של
הולמות .אמצו את התרבות הרוחנית שמלמדת אתכם שיש לכם יכולת בחירה ,ושאתם יכולים לסגוד בכל דרך
שאתם רוצים .אמצו את הדרכים הישנות אם אתם רוצים ,שמספקים טקסים מכובדים ארוכים .הרוח אוהבת
טקסים! זהו זמן של תקשורת בין בני האדם והאלוהים.
לחושב המתקדם ,אנו אומרים לך זאת :נפה את הישן מהחדש וספק הגיון רוחני אינטליגנטי למה שנמצא
מולך .אם ספר רוחני נפלא נותן לך הוראות כיצד לדבר עם אלוהים ,אך מדבר על אוהלים וסוסים ,האם אתה
מבין שמילים אלה אינן חלק מהקדוּשה? הן רק סימני הזמן .זרום עם השינויים התרבותיים של הזמנים והחלף
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את ההוראות כך שיתאימו למצב הנוכחי שלך ,הן מבחינה טכנית והן מבחינה מציאותית .זכור זאת :הרוח
מכבדת כוונה .אין צורך בטקס ספציפי כדי לרצות את אלוהים .אין צורך להסתובב שלוש פעמים ולמצוא גמל!
פשוט כבד את עצמך ואת אלוהים באמצעות כל טקס שתרצה לבצע ,בכל מקום שתרצה .אהבה ותקשורת יהיו
שם עבורך .אנו לצדך ,לא בתוך ריק!
לכן ,יישמו את כושר ההבחנה לגבי הספרים כפי שהם .האם הם מגבילים בטבעם ,מציבים את האנושות
בפרדיגמה ישנה של מסורת וטקסים קפדניים ומגבילים ,או האם הם פתוחים בטבעם ,מהללים את מערכת
היחסים ומזמנים שינוי? זה המפתח .יש הבדל בין מתן הוראות כיצד לאהוב ולחיות בהרמוניה ,ובין מתן
הוראות כיצד לשעבד ולשלוט .לרוע המזל ,רבים מאלה קיימים יחד ,מכיוון שכל הטקסטים שונו במשך השנים.
לכן כדי לענות ישירות על השאלה שלך ,חלק מהטקסטים המקוריים שיש לכם הם מהפתוחים ביותר שתראו
אי פעם על פני הפלנטה! אתם תדעו כשתקראו אותם .האם טקסט ישן יכול להזמין אתכם להיות בין-ממדיים?
כן! חזרו וקראו.
לשאלה השניה ,זכרי זאת :אם נולדת יהודיה ,את שונה מכל אחד אחר על הפלנטה .זה מידע ישן מקריון ,אך
הוא קשור לשושלת הרוחנית ואפילו למעגל הסובב של תקופות החיים שבו כולכם משתתפים .לכן עבורך,
אומר זאת :תחילה חפשי את התשובות בשושלת שלך .הן כולן שם .זה יכול להיות הדבר הנוח ביותר עבורך.
אך בחיפושך זכרי שמה שתמצאי בסופו של דבר הם סבלנות ואהבה ...אפילו עבור האויבים הגרועים ביותר
של היום .ודעי זאת ,שאפילו כאשר האויבים האלה יחזרו ויבחנו את הטקסטים שלהם ,מהנביאים שלהם ,הם
יגלו את אותו הדבר.
מכובד הוא האדם המבין שהספר העתיק והרלוונטי ביותר בחיים הוא הספר שהוא נושא עמו בעצמי הגבוה
שלו ...זה הנמצא בלב כל אדם ,וזה המזמין אתכם כעת לפתוח את דפיו.
שאלה :קריון היקר ,אני גרה בספרד .אני מצטערת אם אני שואלת שאלה שכבר ענית עליה ,אבל התרגום של
ספריך איטי מאוד ואולי לא אספתי את כל המידע שכבר נתת .אני מודאגת למדי בקשר לחיות נטושות .דומה
שאנשים רבים קונים חיות עבור ילדיהם וברגע שהם גדלים ,הם זורקים אותן במקום כלשהו .לאחרונה ראיתי
חתלתול קטן באמצע הכביש .לא הגבתי מיד ,שכן יכולתי לעצור ולקחת אותו מבלי לצאת מהמכונית .לכן,
המשכתי ובהזדמנות הראשונה שיכולתי הסתובבתי וחזרתי לראות אם אוכל לקחת את החתלתול ,אבל זה היה
מאוחר מדי ,מישהו כבר דרס אותו .זה קרה לפני כחודש ,אבל אני עדיין מרחמת על החתלתול הזה כל כך.
פשוט רציתי לדעת ,איזה סוג של ישות יש לחיות האלה ואיך היא משתלבת בעולם שלנו .האם אלה ישויות
שבוחרות סוג זה של חיים ,כפי שאנו בוחרים את החיים האנושיים שלנו? אני רואה חיות נטושות רבות כל כך
ובכל פעם שאני רואה זאת ,הלב שלי כואב ...הייתי רוצה לדעת עליהן יותר.
תשובה :יקירה ,אכן התשובה ניתנה ,אבל אנו ניתן אותה שוב כדי שתבינו כולכם .בעלי חיים נמצאים כאן על
הפלנטה משלוש ) (3סיבות.
) (1איזון החיים הביולוגיים ...מעגל האנרגיה הדרוש לכם כדי להתקיים במה שאתם מכנים "הטבע".
) (2כדי להיאסף ולהיקצר .כן ,זה נכון .רבים קיימים לשם הזנתכם ,וזה הולם .זוהי הרמוניה שבין האדם לבעל
החיים ,וכך היה תמיד .זוכרים את הבופאלו שבא מרצונו אל השבטים הילידים כדי לשמש כזבח כאשר זימנו
אותו? אלה הם סיפורים שעליכם לבחון שוב .חוסר ההולמות של התרבות של ימינו הוא האופן שבו
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מתייחסים ליצורים היקרים הללו .אתם יודעים שאם היה מתבצע טקס של מתן כבוד בעת מותם ,הם היו
מזינים אתכם טוב יותר? האם אתם יודעים שקיים טקס שיכול להועיל לכל האנושות בדרך זו .אולי הגיע הזמן
שתראו אותו.
) (3להיות נאהבים ולאהוב .עבור תרבויות רבות ,בעלי החיים משמשים כילדים פונדקאים ,אהובים ומטופלים.
הדבר מעניק לבני האדם הזדמנות להפגין חמלה כשהם זקוקים לה ,ולקבל אהבה ללא תנאי כשהם זקוקים לה.
זה חשוב ביותר לרבים ,ומספק איזון ומיקוד לרבים.
האם בעלי החיים יודעים זאת? ברמה בסיסית ,הם יודעים .לא בדרך שבה אתם "יודעים" ,אבל במודעות תאית
הם מבינים שהם נמצאים כאן על כדור הארץ כדי לשרת .אם תכבדו אותם בכל שלושת המקרים ,אזי איזון
יהיה התוצאה .התחושות שלכם לגבי הטיפול בהם חשובות .מזגו את התגובות שלכם בהגיון רוחני להולמות
שלהן ולשירות שלהן לאנושות .כבדו אותן בכל שלושת המקרים.
שאלה :קריון היקר ,אמרת בספר האחרון שלך )מס'  (9שאנו נזדקק ל"שחקן מהממד השביעי" כדי לרפא את
עצמנו בדרך של צלילים מוזיקליים .יש היום כמה מודלים המשלבים צבע וצליל )תדרים של צבע ההופכים
לצלילים מוזיקליים( שנאמר עליהם שהם מסייעים לריפוי .האם אלה עוזרים לנו ,או האם עלינו לחכות עד
שיהיה לנו מוזיקאי מהממד השביעי? )בדיחה אנושית( איזו עצה תוכל לתת לנו בנושא זה?
תשובה :המידע על "השחקן מהממד השביעי" עשוי להיראות כבדיחה קוסמית ,או אפילו כמטפורה .למעשה
זוהי הערה אמיתית .יבוא יום שבו תוכלו "להאזין" לממדים האחרים ולשמוע את המקהלה שלהם )לא ממש
מטפורה( .יש לזה קשר לפיזיקה בין-ממדית ...מה שאנו נכנה בסופו של דבר בשם "הפיזיקה החדשה" .בשנים
הבאות יש פוטנציאל להכרה ב"אנרגיה החסרה" שסביבכם ,וההשלכות של מה שבאמת קורה .כאשר הדלת הזו
תפתח ,יהיו התפתחויות מבריקות במכשירים שיגלו זאת .זה ,ניתן לומר ,יהיה ההתחלה של "המכשור הבין-
ממדי" שיהיה מסוגל לחוש ביקום שקודם לכן היה בלתי-נראה ,שתמיד היה חלק ממנוע החיים שסביבכם.
שאלה :קריון היקר ,אשמח לקבל נקודת מבט על הדבר הבא :דומה שיש שתי אסכולות מנוגדות בנוגע לחומרי
הדברה והשימוש בהם .קבוצה אחת מצהירה באופן חד-משמעי שהם מסוכנים ביותר ושהם אחראים לגרימת
סרטן וכדומה) ...יש רשימה ארוכה!!( הקבוצה האחרת טוענת באופן טבעי שהם בטוחים לגמרי בטכנולוגיות
המתקדמות של ימינו וכו'.
תשובה :החומרים הכימיים שבהם אתם משתמשים כיום מסוכנים לבריאותכם .ככל שמשתמשים בהם יותר,
תיווכחו בכך יותר במשך הזמן .אמרנו בעבר שיש פתרונות מדעיים טבעיים טובים בהרבה המסוגלים להגן על
היבולים שלכם .השתמשו בביולוגיה כדי לאזן ביולוגיה .זוהי חלופה פשוטה ולא-רעילה למה שקיים כיום.
שאלה :קריון היקר ,תודה לך בעבור המידע על האנשים המביטים בשעון כשהוא מראה  12:12 ,11:11או .4:44
בחודשים האחרונים ,אני "נדחף" להביט בשעון בשעה  .2:22חיפשתי תשובה אחר המשמעות של  2:22ולא
הצלחתי למצוא .וכעת אני מודה ל"מרק" על נוכחותו כאשר זה קורה ,אבל תהיתי האם יש יותר שעליי לדעת
לגבי ] ?2:22זו התייחסות להערה של קריון שדפוסי המספרים המופיעים לעינינו שוב ושוב ,הם פשוט
המדריכים שלנו הקורצים אלינו .קריון גם התייחס למספר המדריכים הסובבים אותנו כאל "מרק של
מדריכים"[.
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תשובה :תמיד יש משמעות למספרים שאתם רואים שוב ושוב .ה 11:11-הוא אזכור לרשות של האנושות
לשינוי .ה 12:12-הוא כאשר האנושות קיבלה את הלפיד הנודד של האנרגיה הרוחנית 4:44 .הוא  12בתחפושת,
והוא מדבר על קרקוע ...מספר אבני הבניה של היקום 2:22 .הוא  6בתחפושת ,שוב ,יחד עם  ,3ו ,4-הוא חלק
מהתרחיש של  .12בנוסף ,עבורך ,זהו "מזל טוב" על האנרגיה "ההרמונית" שלך! ה 22-גם מייצג את המאסטר
הבונה ...אבל ידעת זאת ,נכון?
שאלה :מהו ההסבר של קריון לכל אותם מקרים שאירעו לאחרונה שבהם נחטפות ילדות צעירות ונרצחות?
תשובה :זה אינטואיטיבי מצדך לשאול .רבים יניחו שמכיוון שיש פשוט אנשים רבים יותר המוצבים על כדור
הארץ ,שהסיכויים לחוסר איזון אנושי גדל .זה נכון למעשה ,אבל הסיבה האמיתית היא מה שאמרנו בעבר:
זוהי תחילתו של מאבק בין אור וחושך ...של ישן מול חדש .הוא יציג את עצמו לעתים קרובות בהתנהגות
נוראה ,פשעים כנגד חפים מפשע ,התאבדות ,והתעללות בבעלי חיים .זוהי דרך לומר שהישיבה על הגדר תמה.
אלה שיש להם נטיות שכאלה יפעלו על פיהן ...יעניקו את כוחם למחשבות הפנימיות שלהם .כך גם עם עובדי
האור – יצירת אור רוחני עבור הפלנטה ,דבר שבעבר יכלו רק המאסטרים לעשות .לכן ,מה שאתם רואים הוא
הוכחה לכך שהמטוטלת החלה לנוע ולמצק את החושך ואת האור בתוך הנשמה האנושית .אל תפחדו מזה,
אתם בשליטה! האור משנה את החושך ומתעלה עליו .עמדו באור!
שאלה :קריון היקר ,האם תוכל לומר לי מה אתה יודע על הטכנולוגיה של המטה-מטריקס ] Meta Matrix
 [Technologyשפותחה על ידי סנדרה מיכאל .היא משתמשת לכאורה בטכנולוגיה של  scalar waveומספקת
ריפוי ורציתי לראות מה יש לקריון לומר על כך .אני יודע שהוא אמר שיש היבטים שליליים לטכנולוגיה הזאת
שפותחה על ידי הממשלה ורציתי לדעת אם יש לזה קשר.
תשובה :כמו בכל פיזיקה בסיסית ,ככל שאתם יודעים יותר על האופן שבו מאוזנים הדברים ,כך אתם יודעים
יותר גם על האופן שבו ניתן להוציאם מאיזון .אמרנו בעבר ,הנושאים הגדולים ביותר שעמם אתם מתמודדים
עשויים להיות השימוש במדע מתקדם .לכל דבר יש שני צדדים – פתרון והרס .במהרה תוכלו להרוס בקלות
את כל המערכת האקולוגית אם תרצו .זה יהיה אחד מהמבחנים הגדולים ביותר של האנושות .זו גם אחת
מהסיבות מדוע אתם שקועים כעת בהתמודדות עם ההבדלים במודעות ,ואפילו שואלים חלקים גדולים של
האנושות היכן הם עומדים .האם חשבתם מעודכם שזה מתאים בדיוק למה שאמרנו לכם שיתרחש עוד בשנת
?1989
לכן אנו אומרים זאת .כן ,הטכנולוגיה הזאת מסוכנת .היא גם אוחזת בהבטחה גדולה לריפוי ולפתרון .שוב אנו
אומרים ,השתמשו בה בחכמה ובעדינות .אבל מעולם לא אמרנו" :אל תשמשו בה".
רמז :אתם עומדים על סף גילוי איזה טון מנגנת התזמורת באמצעות "השבכה הקוסמית".
שאלה :קריון היקר ,קראתי מעט על רשת המודעות מהמסרים של ת'ומס שמפיץ ג'יימס טווימאן .הוא אמר
שהרשת הזאת הושלמה ושזהו זמן מכריע ביותר עבור האנושות להחליט באיזה נתיב היא בוחרת לנוע קדימה.
הוא גם מדבר ויש לו כתבים מנשמות שהוא מכנה בשם ילדים "על-חושיים" ואני אפילו שמעתי שקוראים להם
הילדים "הסגולים" .אני יכול רק להניח שאלה הם באמת ילדי האינדיגו שאתה דיברת עליהם פעמים רבות.
"ילדים על-חושיים" אלה שולחים את אותו מסר שוב ושוב על פני הפלנטה.
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אמרת שהרשת תסתיים בסוף השנה הזאת ) ,(2002נאמר שרשת המודעות הזאת מסמנת את ההזדמנות אבל
גם אזהרה .טווימאן אומר שכעת שה"רשת" מופעלת ,היא מחייבת ,או אפילו מאלצת ,תגובה .השלמת הרשת
משמעותה שמעתה ואילך הבחירות שלנו יהיו ברורות וסימן ברור למודעות הקולקטיבית שלנו.
השאלה שלי היא :האם רשת המודעות היא הרשת המגנטית שאתה הגעת לכאן כדי להתאים? האם זו השבכה
הקוסמית? הדברים מתרחשים מהר מאוד ואני רוצה לעמוד בקצב!!!
תשובה :כן .כל מה שאמרת על תקשור זה מהדהד בהוראה הקודמת .הבט בתשובה שקדמה לזו .היא מדברת
על הצורך להחליט ...על הירידה מהגדר ,וכן גם על בחירת אנרגיות" .הרשת" היא הרשת והשבכה הקוסמית.
לא ניתן להפרידן כפי שלא ניתן להפריד את החומרים המרכיבים את האוויר שאתם נושמים .אתם נושמים
כמה מרכיבים בסיסיים .איזה מהם באמת "עושה את העבודה"? התשובה? זה כה מעורב שאתם קוראים לזה
"אוויר" .הגיע הזמן להביט על השינוי הרוחני באותה דרך .הפסיקו למדר מהו מה ,והתחילו לראות את השלם.
שאלה :קריון היקר ,קראתי שאם אנו מצליחים לרטוט ברמה גבוהה יותר ,הדבר ישפיע על מיליוני ישויות
ברחבי היקום ,כמו גם על שותפנו על כדור הארץ ואימא אדמה עצמה .האם זה בגלל העובדה שכולנו חלק
מהאלוהים או הרוח? שאנו גם חלק מכל אחד אחר ביקום וכדור הארץ ...אני מבין שהאנרגיה שלנו מחוברת,
אבל האם כולנו חלק אלה מאלה?
תשובה :לא מדובר בהיותכם חלק מהמשפחה )רוח( .מדובר בבחירה חופשית ובלתי משוחדת של אלה שאינם
יודעים שהם חלק של האלוהים .כן ,כולכם קשורים הדדית ,ויש רבים יותר מאשר גרגירי החול שעל הפלנטה.
גרגירים אלה יוצרים "חוף" שהוא אחד ...חוף שנראה כחוף אחד .אתם צנצנת חול על אותו חוף אינסופי
שנבחרה לעבור מבחן אנרגיה חשוב ,שבו אין שיפוט לגבי מה שאתם עושים ,אלא רק כבוד על כך שבאתם
להשתתף .זה קשה!
להיכן ילכו האנרגיות המאוזנות של האור והחושך כאשר מלאכים ,שאינם יודעים שהם מלאכים ,מוצבים לתוך
שדה משחק נייטרלי שבו יש בחירה בלתי-מוגבלת של אנרגיה? להיכן יפנה האיזון? אולי כעת תזכו במבט בין-
ממדי קטן וחטוף בתשובה לשאלה מדוע אנו אוהבים אתכם כל כך? מדוע אנו ממתינים ליום שבו נשיר את
שמכם לכל? אתם שיניתם את כדור הארץ ,ולאור כל שעומד על כף המאזניים ,אתם משנים את היקום עבור
כולנו .קשה להסביר דבר-מה שחייב להישאר נסתר ,אך בלבכם פנימה ,אתם יודעים בדיוק במה הדברים
אמורים.
שאלה :קריון היקר ,קראתי כמה דיווחים על אנשים ש"מתו" וחזרו לגופם .בכמה מהדיווחים ,הם תיארו מקום
אפל מאוד עבור אלה שהתאבדו .בדרך כלל ,הם אומרים שאלה שהתאבדו "תקועים" שם .האם הדיווחים
האלה נכונים ,או האם הם "צבועים" על ידי אמונתו האישית של האדם? מה בנוגע לאלה שלא התאבדו מכיוון
שהם מדוכאים ואינם יכולים להמשיך ,אבל ש"מתו כדי להשיג את מטרתם" כגון הטרוריסטים שפוצצו את
מגדלי התאומים או המחבלים המתאבדים בישראל? או אלה שבוחרים להתאבד מכיוון שיש להם סרטן והכאב
הופך להיות בלתי נסבל עבורם?
תשובה :אדם יקר ,כפי שאמרנו בעבר ,האנרגיה של ההתאבדות היא מבחן לאלה שנשארו ,לא לזה שביצע את
המעשה .נכון ,לבן האדם יצר הישרדות חזק מאוד שמונע ממנו לעשות זאת ,אבל עבור אלה שכן עושים ,אין
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כל סטיגמה או חוסר כבוד או עונש .כמו כן ,הם אינם תקועים .רוב הזמן היה זה חוזה פוטנציאלי ,והוא דוחף
את הסובבים אותם לקבל החלטות שהם לא היו מקבלים לעולם בדרך אחרת.
זכרו ,זה מבחן לכולכם .כאשר הוא מסתיים ,אל תזדעזעו לחזור לצד הזה של הצעיף ולגלות שאין כל עונש או
גמול ..רק משפחה שמעריכה את המסע שלכם ,ואת האנרגיה שהייתה דרושה כדי לאהוב את כדור הארץ ואת
היקום כל כך ,שעשיתם זאת.
)מאת לי( קריון הסביר את התנסויות רגע המוות .אתם יכולים לקרוא זאת בקישור הזה:
 .http://ahava.netfirms.com/Kryon_Attributes_of_Ascension.htmכמו כן ,קריון דיבר על המוות פעמים
רבות ,וכיצד הוא משחרר אותנו .בדקו באמצעות האינדקס הראשי באילו ספרים של קריון הדברים הללו
מוזכרים.http://www.kryon.com/direct.html :
שאלה :קריון היקר ,איזו עצה תוכל לתת לאנשים בכל רחבי העולם בשנה חשובה זו?
תשובה :בני אדם יקרים ,הפסיקו לפחד מהשינויים האלה ,והתחילו לפתח את הפתרונות! הרצון שלכם
"להשאיר את הדברים כפי שהם" דומה ללחיצה על המעצורים של רכבת המנסה להימלט מגל עצום .תנו
לרכבת לנסוע .תנו למהירות להתגבר ,וספקו דלק למנוע השינוי .אתם תחגגו זאת יום אחד.
שאלה :קריון היקר ,הרגע קראתי את השאלה מה קורה לגופים הפיזיים שלנו כשאנו מתים ,והייתי רוצה
להוסיף נושא נוסף :מה קורה בעת מחלות מסוימות כגון מחלת האלצהיימר ,מה קורה לגוף הרוחני שלנו בעת
אבדן הזיכרון ,או כאשר הגוף הארצי שלנו פועל כצמח?
תשובה :השנה הזאת התייחסנו לעובדה שאתם למעשה "ישויות מרובות" .כולכם! כאשר מה שאתם מכנים
בשם מודעות אנושית נורמלית עוזבת את הגוף בגלל מחלה או פגיעה" ,ניצוץ אלוהות" זה שאתם מכנים בשם
אישיות ,עובר למה שאתם מכירים כעצמי הגבוה .אנרגיה לעולם אינה מושמדת .במקום זה ,היא פשוט עוברת
למקום אחר .לכן החיים האלה שנמצאים ב"לימבו" הם שם עבור השיעור שלכם ,לא שלהם .הם בחרו בנתיב
הזה )האמינו או לא( ,וכעת הם כאן מחזיקים במרחב עבורכם ועבור אחרים במצב שהוא פחות ממצב מודע.
אבל עבורם? הם כבר כאן ...חוגגים ואוהבים אתכם בעבור השירות שלכם להם!
שאלה :קריון היקר ,מה אתה חושב על מנהיגים מסוימים ששופטים אנשים אחרים מכיוון שהם מאמינים
שה"אמת" שלהם היא "האמת" היחידה?
תשובה :אמרנו זאת בעבר ...תנו להם את הדוקטורינות שלהם והניחו להם לחיות על פיהן אם הם רוצים בכך.
אתם אחראים רק לעצמכם ולמה שאתם מאמינים באופן עצמאי ,לא כלפיהם .מה העצמי הגבוה שלכם אומר
לכם? האם אתם באמת מרגישים שאלוהים שייך לקבוצה אחת? האם הכוח היצירתי הקיים בכם ,אשר יוצר
את היקום כולו מביט מטה אל האנושות וממתין שתפסע על גבי חריץ או שתשתחווה לכיוון מסוים? האם
אתם באמת חושבים שהרוחניות שלכם תלויה על רשימה כל שהי שבני האדם יצרו עבורכם?
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האלוהים שחי בתוככם הוא אוניברסלי ומוכל בכל בן אנוש באותה מידה באופן שווה .האדם הוא שממדר את
הרוח ומכניס את אהבת האלוהים לתוך קופסאות של פרוטוקול לשם שליטה .היו חכמים והעניקו לכמרים את
המרחב שלהם שבו יוכלו למצוא את נתיבם .אז הדליקו את האור שלכם ומצאו את שלכם!
שאלה :קריון היקר ,אני קוראת את הספר השביעי ,פרק שלישי .זה עתה סיימתי את סיפור על "המגש הזהוב".
הייתי מבולבלת בקשר לנושא זה שנים רבות ואני עדיין מבולבלת .דומה שיש קו דמיוני בין מה שאנו עושים
ומה שאנו מאפשרים שיעשה .דרך נוספת לומר זאת היא" :במה עלינו להאמין ולהניח לרוח לטפל בפרטים,
ובמה עלינו לקחת אחריות ולהתקדם קדימה עם הכוונה הטהורה שלנו?" מתי עלינו להשתמש בכוח שלנו
ומתי להניח לרוח לסייע לנו?
תשובה :האם זה מתחיל להישמע כמו נושא מכל שאר התשובות? התשובה היא גם זה וגם זה! מדוע שלא
תאפשרי לעצמך להפוך לכוח שאליו את מתפללת? מדוע שלא תאמיני שאת פיסת אלוהות ושאת יכולה להיות
חלק בפתרונות? כל עוד את מפרידה את עצמך מאלוהים ,את תשבי על הרצפה ותבקשי עזרה שוב ושוב.
כאשר את נעמדת ומדליקה את "אור האלוהים" שלך ,הכוח שבידיך הוא כוח האלוהים.
שאלה :קריון היקר ,אנא תן עוד מידע בנוגע לנושא השפע הפופולרי כל כך .אמרת שיש לחיות "בעכשיו" .אני
מניח שאותם  401אלפים ותכניות הפרישה אינם הכרחיים? החברה מחייבת לעתים קרובות תכנון למספר
אירועים כגון לימודים או נסיעות .האם עלינו להמשיך ולהירשם לאותו שיט או להירשם לשיעורים חודשים
מראש אף על פי שהכסף לא נמצא בבנק "עכשיו"? אני קצת סקרן לגבי ההתאמה של הצורך של החברה
בארגון ,הזמנות ותכנון מוקדם כאשר עלינו לקחת בחשבון רק את ה"עכשיו".
תשובה :עשה תכניות .אתה חייב ,מכיוון שאתה חי בחברה ובתרבות שדורשות זאת .אז שב ב"עכשיו" .מה
שיקרה הוא שהתכניות תהפוכנה רק לכיוון התחלתי ,ויאפשרו לך לשנות את התכניות בכל עת שתרצו .הבעיה
אם היותך ממוקד כל כך בליניאריות היא ששאלת שאלה זו מלכתחילה .אתה מניח שאתה חייב לעשות דבר זה
או אחר .תכנן או שאל תתכנן .מה בנוגע לתכנון הצעידה בכיוון מסוים עד אשר ה"עכשיו" מציע לך תכנית
אחרת?
צעד בנתיב .תכנן את התכניות שמתאימות לתרבות שלך .כאשר אתה רואה הסתעפות ,החלט מראש באיזה
כיוון תפנה אם זה גורם לך להרגיש טוב יותר .אבל בתהליך זה ,תמיד אפשר לתכנית הממד הרביעי להיות
משנית לתכנית האמיתית המודרכת על ידי האנרגיות היצירתיות שלך .אל תיצמד כל כך למה שתכננת עד כדי
כך שלא תוכל לשנות זאת .אל תחבב כל כך את מה שתכננת שכל שינוי יראה כהפרה של הבחירה והחכמה
שלך עצמך .ההפך הוא הנכון .תכנון אינו דומה ל"כוון את עצמך" לכיוון מטרה ...לא יותר מכך .אפשר לעוצמה
שלך אז להגדיר מחדש את המטרה ,וכוון את עצמך מחדש לכיוון הנכון .חשוב על זה כך :חץ לעולם לא יפגע
במטרה אלא במעופו .אם אתה יושב ומחכה לאלוהים שירה את החץ ,דבר לא יקרה .במקום זה ,עשה כמיטב
יכולתך לירות את החץ בכיוון שאתה סבור שהוא הכיוון הנכון ,ואז רכב עליו ,גלוש על פני המרחק ובצע
תיקוני כיוון בדרך .חוש את הרוח בשערך בעודך מחליט על שינוי כיוון ,ולעולם אל תחשוש פן תפספס! כך
נוהג האדם המתקדם ,שיודע שלהיות בין-ממדי הוא לכלול את ארבעת הממדים הראשונים בתהליך ,ואז
לסלקם.
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שאלה :קריון היקר ,אני ממשיך להיאבק עם החלק העצום הזה שבי שלא מאמין שאתה קיים .איך אוכל לעבור
מחסום זה? איך אוכל להתחיל באמת לפעול בהרמוניה עם העצמי השלם שלי? אני חש תקוע וזה רק מפחיד
אותי לקרוא על הדחף לרדת מהגדר.
תשובה :אדם יקר ,לעולם אינך חייב להאמין שאני קיים .לא זו ההוראה שלי .השיעור האמיתי הוא להאמין
שאתה קיים! האם אתה באמת חלק מאלוהים? האם אתה באמת יכול לשנות את הסובב אותך? האם נכון מה
שאנו אומרים לך על מערכת היחסים שיש לך עם היקום?
אלה הן השאלות המעמיקות של האנושות ,לא קיומו של קריון .לכן ,כנס פנימה והתחל לשאול את עצמך על
עצמך .מה "הליבה" אומרת לך? מדובר בכיבוש הדואליות ...או איך שלא תקרא לזה :אותו חלק בעצמך שרוצה
שתפקפק שאתה יכול לחיות בהרמוניה עם עצמך.
מבורכים הם בני האנוש שמבינים שכאשר הם מתחילים במסע של גילוי-עצמי ,שעצם מהות השאלות על
האלוהים תקבל תשובה .זהו לימוד מעמיק ,ולימוד שניתן להתחילו רק מתוך כוונה טהורה.
"אלוהים ,אנא אמור לי את שעליי לדעת" .זוהי השאלה המכובדת ביותר מתוך כל שאלות החיים.
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האם הצד האפל מתעצם?
לי קרול
מאנגלית :סמדר ברגמן
בששת החודשים האחרונים ,היינו עדים לשינויים רבים .אחד מהשינויים המעמיקים ביותר מאלה מגיע בשני
חלקים (1) :עלייה בקשיים האישיים שדומה שמראה שהצד האפל מתעצם לקראת קרב ,ו (2)-בחירה ברורה
מאוד של רבים שתמכו ברעיונות העידן החדש ,אך שלאחרונה כמעט והשמידו את עצמם ,והסירו את אורם
שלהם .הבה נבחן את שני התחומים הללו בקצה ,וכיצד הם מתייחסים למה שקורה היום.
) (1ייתכן שלא תסכימו עמי ,אך אחד מעמודי התווך של ההוראה של קריון הוא ש"אין צד אפל" .הרשו לי
להסביר :קריון אומר לנו שאין קבוצת ישויות או ישות גדולה אחת )עם או בלי קרניים( שמטרתה תפוס
אתכם .זה נשמע בסדר ,אבל הרבה אינם סבורים כך .בנוסף ,זה עומד בניגוד להיסטוריה רוחנית עתיקה ,ואני
יכול להעיד באופן אישי שיש הרבה אפלה! אז מה באמת קורה? אם אין למעשה צד אפל ,אז מהיכן מגיעים
האתגרים האלה ,ומדוע דומה שאנו מותקפים?
אוקיי ...השלב הבא .בואו נגדיר מה אנו מרגישים למעשה .אם זה לא הצד האפל ,אז מה זה? זה מרגיש אפל
ומכוער ,ומלא בכוונה נגדנו .זה יוצר פחד .אנשים מסוימים מעדיפים לקרוא לזה שליליות ,כדי שלא יבלבלו
אותנו עם הברנש עם הקרניים ועם פמליית השדים שלו .אבל עבור כמה ,במיוחד אלה ששומעים את הקולות
וחשים מותקפים על ידי רגשות שליליים ,אין דבר שאוכל לומר שיניע אותם מהתחושה שיש צבא של כוחות
רשע.
ראשית ,האם אתם זוכרים מה קריון אמר לנו על הזמנים האלה? לפני  12שנים נאמר לנו שזה יהיה הזמן שבו
הרשת החדשה תתחיל להתייצב ,ושנראה ונרגיש בשינוי רב .מזג האוויר ישתנה והחרדה תגבר .מחלה ומלחמה
יתבעו מיליונים )הספר הראשון של קריון( .השינוי יערער דברים רבים שנראו קבועים בעולם ,ורבים יפקפקו
בשפיותם .אולם ,לא יתרחש כל ארמגדון .במקום זה ,תתרחש אפוקליפסה )מילה שהמקור היווני שלה
משמעותו" :הרמת הצעיף"( .אישית ,אני חושב שאנחנו עומדים בדיוק בלוח הזמנים.
כאשר אומר לכם מה היא אנרגיה אפלה זו ,רבים יצעקו" :בלתי-אפשרי!" קריון אמר לנו יותר מעשור שאנו
עוצמתיים .שיש לנו את היכולת לשנות את החומר שסביבנו ,ושאפילו ל"הילה שלנו במנוחה" יש השפעה .דרך
אגב ,בפעם הראשונה בהיסטוריה של עבודתי ,הצלחתי כעת להראות הוכחה מדעית שהנחה "מופרכת" זו היא
אכן עובדתית .כל השנה ) ,(2002בסמינרים שלנו ,הצגנו את עבודתו של מאסארו אמוטו ,מדען מיפן ,ואת
הניסויים שלו עם מים .באופן ברור ואמפירי ,הוא מראה שלא רק שניתן למדוד את המודעות האנושית ,אלא
שהיא גם משנה חומר ...יש לנו תמונות! אז הנה אנו נוכחים שיש לנו עוצמה רבה בהרבה בנוגע לחומר
ולמציאות מכפי שחשבנו .ג'ון וילר ,פיזיקאי בן  ,90ועמית של אלברט איינשטיין ,מעניק לנו את ההנחה
הבלתי-רגילה הזאת :חוקר זה שואל" ,האם חומר קיים אם האדם אינו מסתכל?" הוא אחד מהראשונים
ששיער שהמודעות האנושית עשויה למלא תפקיד אנרגטי אדיר בפיזיקה )והגיע הזמן( .כל זאת כדי לומר
שאתה ואני הרבה יותר מאשר בועות אקראיות של ביולוגיה מהלכת .יכול להיות שיש לנו עוצמה בין-ממדית
הקובעת את מה שמתרחש במה שאנו מכנים 'מציאות' ...כדור הארץ ,מערכת השמש ,והנתיבים האישיים שלנו
עצמנו .דבר זה אפוא מתחיל לסובב את העגלות סביב המילה כוונה.

99

אז מה הקשר לכוח שלילי? נאמר לנו גם שיש לנו דואליות .דואליות היא איזון בין אור לחושך בתוך המודעות
שלנו עצמנו אשר דוחפת אותנו לחפש אחר הרוח ,או לא ,תלוי ברצון החופשי שלנו .האם יכול להיות
שה"חלקים האפלים" שלנו הם בעלי השפעה ממש כמו החלקים המוארים? קריון אומר כן ,אך שהאור הוא
פעיל בעוד שהחושך סביל )פסיבי( ,כך שלמרות שהאור תמיד יסלק את החושך ,אם האדם רוצה לכבות את
האור ,החשכה תשרור ,אמיתית ומפחידה .כל אדם שרוצה בכך ,יכול גם להגביר אנרגיה אפלה זו בתוך חייו
שלו ...ואפילו להקרין אותה.
כאשר האנושות מניעה את האיזון של האור והחושך על כדור הארץ ,היא למעשה משנה את "נקודת האמצע"
של המקום בו ניצב האיזון הממוצע של כל הדברים .דבר זה משנה לא רק אותנו )אותך ואותי( ,אלא את כדור
הארץ ,ואפילו את ההיסטוריה הרוחנית שלנו .קריון אמר לנו שכל הנבואות הישנות ותקשורי העבר שתיארו
את הפוטנציאלים של מי שאנחנו ומה יתרחש ,שייכים כעת לאנושות אחרת ,לא לשלנו .אנו שינינו מסלול.
האם יכול העבר להשתנות כאשר אנו נוקטים פעולה בהווה? כן .היי ,האם זו אחת מהתפיסות המטפיזיות
המוזרות האלה? כך היה ,אך לא עוד .שאלו את ג'ון וילר .כל ההשערה הפיזיקאית שלו מבוססת סביב שינוי
מציאות והיכולת של בן האדם לשנות את העבר על ידי שינוי ההווה! ) ,Discover Magazineיוני .(2002
קריון אומר לנו זאת :כאשר אתם משנים את איזון האור והחושך על הפלנטה שלכם באמצעות הכוונה שלכם
להתעלות ולמודעות בין-ממדית ,אתם משאירים חלק ה"אני" הישן שלכם מאחור .בגלל הכיוון של השינוי ,יש
חלק ממשי של ה"אני" האפל שלכם )בדואליות( אשר עומד להיגדע לנצח .חתיכה זו של "האני האפל" שלכם
נלחמת על חייה! זה אתם נלחמים בעצמכם ,אבל באופן אישי זה עשוי להיראות כשדים מהגיהינום באים
לתקוף אתכם.
איזו הוכחה יש לכך? הרשו לי לשאול אתכם את השאלה הזאת :מי מכיר אתכם טוב יותר מאשר אתם?
ההתקפות נראות אישיות מאוד ,נכון? "הקולות" יודעים בדיוק ממה אתם מפחדים ,נכון? ויש ניסיון רציני
מאוד מאותו חלק שהיה חלק מכם ,תקופת חיים אחר תקופת חיים ,להתנגד ולהילחם כדי לשרוד .זוכרים את
הספר החמישי של קריון" ,המסע הביתה"? לפני שנים ,קריון תקשר בנוגע למאבק הזה ,שהדמות שבספר,
מיכאל ת'ומס מנהלת עם "זה" .רבים שאלו" ,מהו 'זה' בספר? כעת אנו יודעים' :זה' הוא החלק האפל שיש לכל
אחד מאתנו ,באופן הולם ,שגורם לנו לגשש באפלה ,ושהופך את המבחן הזה של ההארה מאתגר הרבה יותר,
ובכל ההגינות ,גם שווה.
אפילו לאחר שאתם "מחסלים" את החלק האפל הזה ,עדיין יש איזון של דואליות שיש להתמודד עמו .איזון זה
נשאר עמנו ושואל אותנו בכל יום אם אנו עושים את הדבר הנכון או לא .אבל החלק שנאבק להישאר אתכם
מכיר אתכם טוב כל כך שהוא יכול להתחזות לכל דבר .זוהי המפלצת שמתחת למיטה ,השטן ,האויבים
שלכם ...וגם )כמובן( החוצנים המרושעים והעוזרים שלהם .אלה כל הקנוניות שהצטרפו לקנוניה אחת ,והשם
שלכם רשום במרכז המטרה .אבל זה לא .זה "בלוף" .במקום זה ,זה החלק שלכם ,שנשלח לאבדון – חלק שלא
יוותר עד אשר תגידו "די" .אתם רוצים הוכחה? טוב .אם זו קנוניה של מיליונים מהצד האפל ,אז איך יכול
להיות שהם נסוגים מהר כל כך כאשר אתם מצווים אליהם לעשות זאת? מדוע שיריב עוצמתי כל כך יפחד כל
כך מכם 'הקטנים'? הגיע הזמן להתחיל "לחבר את הנקודות" ,כפי שנהוג לומר .חשבו! לפעמים האינטלקט
מאוד רגיש בזמן כגון זה ,ועובד בשיתוף פעולה מלא עם הרגשות שלכם.
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מה לעשות? צחקו בפני האנרגיה הזאת .אז עשו טקס עבורה .כבדו שזה היה חלק מחייכם במשך זמן רב כל כך,
וסלקו זאת באהבה .אמצו את העובדה שזה אתם ,ואז שלחו אותו לדרכו .מה הם השלבים? הם אלה שאתם
תמציאו! עשו טקס משלכם ,טקס עוצמתי .האם אתם באמת זקוקים לאיזה גורו שיתן לכם הוראות? עשו
טקס טוב .שרפו משהו ישן ...השתמשו בסמל שאתם בוחרים ,ואז המשיכו הלאה!
) (2קריון אמר לנו שוב ושוב שיהיה "סוף לישיבה על הגדר" .אולי אתם חשבתם שהכוונה היא שאלפים בכל
רחבי העולם "יראו את האור" ויצטרפו במאמץ לשנות את האיזון של כדור הארץ ,ויביאו אותו לאור רב יותר?
חשבו שוב .זו הייתה הצהרה שמשמעותה הייתה שבימים האלה אתם תדעו באמת היכן האנשים עומדים.
יהיה קרב ,לא מלחמה עולמית ,אבל קרב .הביטו בעולם ברגע זה .מדובר בבחירת המודעות של הציביליזציה,
נכון? הכל בשם האלוהים )כמו תמיד( ,המודעות נבחנת .אור או חושך? אנשים בוחרים את הצד שלהם.
לא מדובר רק בתרבויות זרות .רבים במחנה שלנו החליטו שאתם ואני "מעוורים את האנושות עם אור" .הם
נסוגו לספרים הישנים על אנושות המקוטבת בגלל חוצנים וקנוניות כנגד האנושות .הם מפחידים אתכם עם
השאלה האם האדם הצועד לצדכם הוא בכלל אנושי) .עשו זאת לזמן מה וראו עד כמה לא-מאוזנים ,פוחדים
ופראנואידים אתם הופכים להיות .סדר-יום ,מישהו?( הם החליטו לאמץ מקום אפל שהוא נוח מאוד עבורם,
לפני שכל האור הזה הגיע בשנת  .1987איבדתי חברים שרואים את קריון כעת כ"שקרן הגדול" .הם רוצים
שתחשבו שזו קנוניה גדולה שמטרתה לפתות אתכם לכניעה באמצעות אהבה ,כדי שהמרושעים יוכלו
להשתלט עליכם .יש להם גם ספרים ותקשורים ש"מוכיחים זאת" בתוך החוגים שלהם.
האפלה בתוך כל אחד מהם ניצחה .אין כאן כל שיפוט ,רק עובדה .הם הולכים בעקבות האמת שלהם ממש
כמוכם ,אז אל תשפטו אותם או אפילו תרחמו עליהם .זה הכל באיזון הבחירה החופשית .ברור שאני לא
מסכים ,אבל למעשה אני מכבד את אלה הנוקטים עמדה .אני חש שזה הולם עבור כולנו לעשות זאת ,ונהיה
חייבים לעשות זאת ,כדי לשנות את הפלנטה הזאת.
במה עליכם להאמין? מה נכון? מדוע שלא תבחנו את שני הצדדים? הקשיבו לכולם .הרגישו באנרגיה של שני
המחנות והבחינו בעצמכם איזה מחנה מתאים לכם .לכו למקום רוחני שאתם בוטחים בו בתוך עצמכם ואמרו:
"אלוהים ,אנא אמור לי את שעליי לדעת" .אז הביטו סביב והחליטו.
אני מאמין שהאנושות השליכה את הנבואות הישנות ,ואת דברי הקנוניה הישנים .אני מאמין שההיסטוריונים
יציינו זאת יום אחד ,ויכנו זאת 'התנגדות' כלשהי .אני חושב שאלה שרוצים להמשיך ולאמץ את החושך ישאבו
לאט לתוך מקום שבו יתפלשו בסופו של דבר באכזבה ובפחד ,לאחר שהפרידו את עצמם מרצון מאהבת
האלוהים.
ואני ,אני רוחץ באהבת הרוח ובידיעה שכולנו הגענו לכאן בזמן שקריון מכנה בשם "רשותיות חדשה" .זה
מאפשר לנו לקבוע את הגורל הרוחני שלנו ,ומעניק לנו כלים להבחנה אם אנו רוצים למצוא אותם .אני חוגג
את הזמן הזה!
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מה קורה?
תקשור חי של קריון – באמצעות לי קרול
בדפורד ,ניו המפשייר
 23בנובמבר2002 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
]אתנחתא[
איזו שמחה על שאתם מאפשרים דבר כגון זה ,בני אדם יקרים! אנו מבינים את הדואליות שלכם .אנו מבינים
שרבים מכם שואלים עדיין האם זה אמיתי .ולכן ,כמה מכם יזכו לנגיעה .כמה מכם יריחו דברים שאינם יכולים
להתקיים במקום שבו אתם יושבים .כמה מכם יראו את הצבעים בחדר ,והכל מסיבה אחת :כדי שתוכלו להבין
את החיוניות של מה שבראתם כאן היום .אירוע זה והמסר היוצא מאירוע זה נבראים מכיוון שאתם כאן .אין
זה קורה בריק ]ואקום[ .אם לא הייתם יושבים כאן ,לא היה כל תקשור ,ולכן זהו מקום מתוק ,מקום שנוצר על
ידי האנושות היושבת למולי ,ועל ידי האלפים הקוראים זאת ,אחד בכל פעם.
כל אחד מכם הוא נצחי ,ולא כל החיים ביקום הם נצחיים .אין כל מבחן כאן על כדור הארץ ,רק אתגרים של
אנרגיה .אף אחד מכם אינו מעבר ליכולת לקבל את האתגרים הללו ולהתמודד עמם .כולכם באים עם הידע
הזה ,וכדי להפעילו באופן הנכון ,אנו אומרים לכם שנית :כל אחד מכם הוא רבים! אתם חושבים שאתם דבר
"אחד"? זה לא מדויק .אתם מביטים במראה ורואים יצור בממד הרביעי בעל עור וגוף ,ושם שאתם יכולים
לומר בקול רם .אבל אין לכם תפיסה על מי אתם מסתכלים .כל אחד מכם הוא קבוצה .אף על פי שהדבר
נשמע מוזר ,אתם כבר מכירים בכך כאשר אתם אומרים שיש לכם חלק גבוה יותר ,ורבים מכם מתכננים את
חייהם כך שינצלו חלקים גבוהים אלה .אבל אתם רואים עדיין את הנפרדות וחשים בה .הרבה כל כך מכם
משתוקק להיות חלק מהחלק האחר ,אבל אתם בוראים ההפרדה באופן טבעי בתוך המציאות שלכם ,במקום
לראות את עצמכם כחלק מהאני הנני הגדול.
הנביאים הגדולים צעדו על פני האדמה כבני אדם .אתם ראיתם אותם כשונים ,אולם ...בלתי-רגילים ,קדושים,
אלוהיים ועוצמתיים .הם נראו בדיוק כמותכם – כמו כולכם .אז מה הפך אותם לשונים? אומר לכם :בני אנוש
אלה היו מסוגלים לקלף את הדואליות ולברוא נסים .הם לא השתתפו בנפרדות של העצמי האנושי והעצמי
הגבוה .רבים הלכו בעקבות אנשים מיוחדים אלה מכיוון שהם ראו שמחה בחייהם; הם ראו את העוצמה .לכן
עליכם לשאול את עצמכם ,מה ההבדל בין אדם רגיל והמאסטרים שלהם סגדו – שחייהם היו ידועים לרבים,
ועדיין ידועים בהיסטוריה שלכם?
כאן זה משתפר .כאשר המאסטרים צעדו על פני האדמה עם דואליות פחותה )קלה יותר( ,הם עשו זאת כדי
להיות מסוגלים לראות את התמונה הגדולה יותר .הם לא הושפעו כמוכם .הייתה להם פחות חשכה במקום
שבו צעדו ,והם יכלו לראות בברור רב יותר .כאשר נולדתם על הפלנטה זאת ,דואליות חזקה ניצבה במקומה.
עבור המאסטרים ,היא הייתה קלה יותר מבחינה רוחנית ,והדבר הפך אותם ל"שונים" .זה מה שראיתם שהיה
כה בלתי-רגיל .הנביאים והמאסטרים ההם היו מסוגלים לשלב את הקבוצה!
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יקירים ,אתם יושבים באנרגיה שאנו חזינו לפני  12שנים .זו אנרגיה שעומדת להפוך יציבה הרבה מכפי
שהייתה ,אך אנו נדבר על כך בעוד רגע .אנו רוצים לומר לכם זאת :תכונות המאסטרים קיימות אצלכם .במה
מדובר ,אתם שואלים? מדובר בשינוי האנושות ובשינוי הרוחניות .הצעיף מורם קלות! הוא מורם כדי שתוכלו
לראות מבעדו במעומעם את הדברים שלא יכולתם לראות מעולם קודם לכן .כמה שאלו" :האם זה ייתכן?
האם אני יכול באמת לשנות את חיי?" התשובה היא כן .באתם לתוך התנסות זו עם מה שמכונה חוזה,
והחלוקה במוחכם אומרת" :זה החוזה שלי .תמיד יהיה" .רבים כל כך אינם מבינים לאשורה את האמת
הסובבת נושא זה .חוזים אלה הם "אנרגיות התחלתיות" להן הסכמתם .הם מניעים אתכם בהתחלה .אף מלאך
או נביא לא אמר לעולם למישהו שהם לנצח! זו רק ההרגשה .היה עליכם להתחיל במקום כלשהו ,והחוזה
שלכם הוא מקום טוב להתחיל בו .התחלה זו מתחילה במקום שבו סיימתם ,וזה הסכם פשוט .הוא מייצג
נושאים בלתי-גמורים ,שאריות מהתנסויות העבר ,בחירת הורים ,גזע ,מקום על הפלנטה ,פחדים ושמחות .מה
שאינו נראה הוא שלאדם יש בחירה חופשית ,מושלמת ומוחלטת בנוגע לכיוון שהוא או היא רוצים ...וכן,
המשמעות היא גם שניתן לצאת מהחוזה ההתחלתי!
ללא התעוררות לעובדה זו ,וללא היכולת לדעת על אפשרות זו ,החוזה ההתחלתי הזה הוא החוזה על פיו אתם
פועלים עד הסוף .לכמה מכם חוזים לגביהם אתם תוהים? מה בנוגע לחוזה הביולוגי שלכם? האם הוא כולל
את מה שקרה לאחותכם ולאחיכם ולהוריכם? גועשים באופן גנטי בתוך הדנ"א שלכם ,מהם דפוסי "ההתחלה"
שם? מה הם עומדים "לעשות" לכם? האם אתם מפחדים שמה שיקבלו קרוביכם ,גם אתם תקבלו? האם אתם
חשים בעלי נטייה ללכת בנתיב זה מבחינה ביולוגית? ובכן ,בני אדם יקרים ,אולי הגיע הזמן לעטות את אדרת
המאסטר – המאסטר ששמו הוא שמכם ,בעל הרבדים של מי שאתם .אם תעשו כן ,כל הגנטיקה שבגופכם
תאזין לאדרת המאסטר .וכאשר אתם מדברים אל עצמכם ואומרים" :הגיע הזמן לשינוי" ,החוזה החדש יהיה
שלכם .התאים שלכם משתנים! הם אומרים" :אנו רוצים לשמוח וליהנות מאהבת הרוח .אנו רוצים לשנות את
המבנה התאי שלנו ,את המערך הגנטי שלנו .אנו רוצים להשפיע על כל מה שיש לנו באמצעות הכוונה שלנו,
ממש כפי שהמאסטרים עשו" .האם אתם מבינים את שאנו אומרים לכם? האם אתם מבינים עד כמה זה
עוצמתי?
קחו רגע ,אם אתם רוצים ,וחשבו על מה שהמאסטרים היו מסוגלים לעשות כאשר צעדו על הפלנטה הזאת.
הם השאירו אחריהם רבים שרופאו ,שבכו ,שהתייפחו משמחה ומהודיה .הם הפיצו מחשבות מעמיקות וחכמה,
והם סייעו לכל מי שנגעו בו .הם איחדו שבטים והשפיעו על אומות .הם איחדו את הנפרדים .הם הציגו
פרדיגמות שהיו כה שונות ,שלעתים קרובות הם איבדו בגללן את חייהם .כעת ...הנה אנרגיה זו – מבקרת
אתכם! מדוע שלא תקדישו רגע ותחגגו את מה שבראתם!
אנו במקומנו כעת ,אתם יודעים ,ואנו מוכנים .וכך הוא שאנו תופסים את מקומנו סביבכם ,מעליכם ,אפילו
מתחתיכם .מבחינה בין-ממדית ,אין הגבלה לגבי המקום שבו אנו יכולים לשבת או לעמוד או להיות .כל אחד
מכם מוקף על ידי קבוצה משלו – קבוצה היודעת בדיוק מה עברתם – שמכירה את נקודות החולשה שלכם
ואת השאלות הרבות שלכם .קבוצה זו מוכנה ליטול את ידכם ולהוביל אתכם בדרך זו או אחרת ,אם תגיעו אי
פעם למקום שתאפשרו ...או תבינו שיש לכם את היכולת לבחור ולבקש.
כמה מכם נמצאים בקשר עם הקבוצה הזאת ,ואחרים מפחדים ממנה .זה טבעי לחלוטין לפחד ממנה בזמן
מסוים זה .אפילו ביום הזה נשאלו שאלות ללא מילים ,ואנו ענינו על כמה מהן .ואז ,כמובן ,ניתן לכם גם מעט
מידע מדעי ]דבר שהסמינרים בניו המפשייר ידועים בו[.
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נשאלת השאלה" :מה קורה עכשיו? קריון ,דיברת על הרשת ,ודיברת גם על העובדה שההתאמות בה עומדות
להסתיים .מה המשמעות לכך לגבינו?" הרגע הגדרנו במה עוסקת הרשת באמת .מדובר באפשור הביולוגיה
והמודעות האנושית .כאשר אנו מדברים על הביולוגיה ,אנו מתכוונים גם לביולוגיה הרוחנית שלכם ,שכן הכל
אחד .הכל מדבר לעצמו באותו זמן ,ו"הרבדים" שרים אלה לאלה .הנה מה שקורה :כפי שאתם יודעים ,ואפילו
עם ההוכחה של המקום שאליו מצביע כעת המצפן שלכם ,הרשת נעה .היא תמשיך לנוע למשך זמן מה ,אך
ההיערכות הרוחנית – החלק שלה שמרים את הצעיף – יגיע לסיום בסוף שנה זו ] .[2002יש בכם מי שבילו
שנים רבות ברדיפה אחר מטרה נעה זו – אחר רשת משתנה זו .כעת ,הנה אתם כאן ,ניצבים למול תכונה
נוספת שעמה יש להתמודד .שכן כאשר היא תתייצב בסופו של דבר והתנועה תיעצר ,תהיה יציבות מסוימת,
וגם בכך יש שינוי.
יש בכם אלה שיאמרו אולי" :ובכן ,הגיע הזמן!" אך אל תטעו לרגע .יש בכם אלה שהתרגלו לתנועה ,כמו
לתנועת אנייה בים .כאשר היא עוצרת ,אתם יודעים זאת! לעצירה מוחלטת יש תכונות משלה .הנה עצה:
אינכם צריכים לרדוף עוד אחריה .היא לרגליכם .אתם התרגלתם לסוגים מסוימים של תנועה ,וזה ארך עשור.
יש בכם אלה שירגישו בכך וישמחו להיות יציבים .אבל יש בכם אלה שגם התרגלו לתנועה ושכעת עליהם
להתרגל להיות במצב אחד .כמה מכם יחושו אפילו בתנועה למרות שנעצרה!
מה המשמעות של כל זה עבורכם? שום דבר מכל אלה לא יתרחש בין לילה ובאופן מיידי .יש שארית שאנו
דיברנו עליה קודם לכן ,מידע שהוא כעת בן שנה אחת .השארית של שינוי היערכות הרשת ימשך לפחות
שלושה חודשים .אלוהים אינו עושה דברים במהירות ,אם שמתם לב לכך .ולכן אנו אומרים זאת :הרשת
היציבה אכן תגיע לעמדה הסופית שלה בסוף שנה זו; זוהי עצירה איטית .אך השארית תוכננה לנוחיותכם ,כדי
שלא תהיה עצירה מהירה )וזה מטפורי( .אך איזו שמחה היא שהפמליה כמעט וסיימה את עבודתה עם הרשת
שלכם.
האנושות חשה בכך .אמרנו לכם בעבר שמסלול זה שיצרתם לעצמכם הוא ייחודי .מעולם לא נסלל בעבר ,ולכן
אין דבר בקדמת מסלול חדש זה .אתם יוצרים אותו תוך כדי .דבר זה כשלעצמו יוצר חרדה .יהיו אלה שישבו
לפני הרוח ויתחננו לדעת מה טומן בחובו העתיד" .לאן אנו הולכים? מה אנו עומדים לעשות? מה עומד
לקרות?" ובשמחה נאמר זאת :אף אחד לא יודע! אבל אנו יכולים לראות את הכיוון שאליו אתם נעים .אנו
יכולים לומר לכם שמהירות השינוי ,והיא עוצמתית ...אינה צפויה .אתם רוצים הוכחה לכך? לכו וחפשו נבואה
כלשהי לגבי מה שמתרחש היום .כל אבות אבותיכם בחכמתם – המאסטרים החכמים של זמנם – לא יכלו
לנבא את מה שעושה הפלנטה המתעלה שלכם .את מה שמתרחש עכשיו.
החלק שאתם ממלאים? האנרגיה שלכם היא שעשתה זאת .כמה מכם מבינים שיש לכם חוזה חדש מולכם? זה
חוזה שאומר שאנו רוצים להישאר עוד .הוא פותח פרדיגמה חדשה לגמרי של הארכת חיים .ואם אינכם רואים
אותה ,הילדים שלכם יראו .אין זה רק מדע רפואי ,ואין זו רק פיזיקה .מדובר במה שבן האדם עושה למען בן
האדם .יהיו אלה ללא כל הכשרה רוחנית – אלה הנושאים את צבע האינדיגו ,אשר יבינו לחלוטין ובשלמות
את נקודת המבט הגבוהה של נושא זה .הם ישלטו במבנה התאי שלהם ,ולא תהיה כל הפתעה – אתם יכולים
לראות זאת בעיניהם .הם מתכננים להיות כאן זמן ארוך מאוד ,והם יודעים כיצד .זה אינטואיטיבי .בעוד אתם
יושבים שם ותוהים האם זה נכון שאתם יכולים לשנות את הביולוגיה שלכם ,הם כבר עושים זאת" .מה ,לא
כולם עושים זאת?" הם יאמרו לכם .רבים יבואו עם ידע אינטואיטיבי של מה שאנו מלמדים אתכם עכשיו.
"כמובן שאנו שולטים בחומר" ,הם יגידו לכם יום אחד .הדברים שבהם פקפקתם באמצעות האינטלקט וההגיון
שלכם יהיו טבע שני לאנושות בנקודה מסוימת בזמן .זה מה שקורה עכשיו.
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לאן הולכת קבוצת הרשת?
וקבוצת הרשת הזאת – לאן הם הולכים? האם עלינו להיות עצובים עבורם? האם הם חוזרים הביתה? הנה
התשובה .לא ,ולא .קבוצת הרשת שהייתה עמי כל השנים הללו ,שהזיזה את השדות המגנטיים עצמם של
הפלנטה כדי ליצור את הדנ"א שלכם ,שבה למה שאתם הייתם מכנים משרות אחרות .היא נשארת .היא
מתפזרת ,אבל היא חלק מכדור הארץ עצמו .כמה מכם יודעים שלגאיה יש חיים .העמים הילידים מאמינים
שעפר כדור הארץ עצמו הוא חלק מישות .הם ראו זאת בכוחות הטבע ,ובמזרח ,בדרום ,במערב ובצפון .ואנו
אומרים לכם זאת :חלק זה של קבוצת הרשת המגנטית ימשיך לעבוד עם גאיה .קבוצה זו תמיד הייתה כאן
ותמיד תהיה .זה קשור לכוח החיים של הפלנטה .זה קשור לתמיכה של בני האדם הנמצאים כאן .לאן הולכת
קבוצת הרשת? הם נשארים כאן .חשבו על זה כעל שינוי משרה ,אם תרצו .זה מה שקורה .איזו עבודה הם
הולכים לעשות? אנו נספר לכם בחודש הבא ]דצמבר[!
יש שאלה נוספת שנשאלת כאן ,וזו שאלה שנרצה לנסות ולהסביר הערב .מדוע דומה שעם שינוי הרשת
והרמת הצעיף ,המאפשרים רוחניות ,תובנה ,חכמה ושמחה גדולות יותר ...מדוע דומה אפוא שהצד האפל
מתעצם באופן דרמטי? חשבתם שלא שמנו לב? אתן לכם מידע שדומה שהוא בלתי-יאומן .אומר זאת שוב,
ויהיו כאן אלה שלא יסכימו ,אבל אומר לכם את האמת ,בני אנוש יקרים :אין דבר כזה צד אפל.
האזינו לזה .הבינו זאת .איני מתעתע בכם כשאני אומר לכם דברים אלה .אני מעניק לכם ידע אינטואיטיבי.
בדקו עם העצמי הגבוה שלכם את היושרה של תשובה זו .אין כל קבוצת ישויות המהווה חלק מהשמדתכם.
אין קבוצה שתוכלו לכנותה בשם "הצד האפל" ,שרוצה להכניסכם למקום אפל .אין קבוצת ישויות שמטרתה
למשוך אתכם ולהרחיק אתכם מהאור או לקחת את נשמתכם .וזו האמת .אתם עשויים לומר" :ובכן ,למה זה
נראה כך אפוא?" זה קשה לקלוט אולי ,ולא כולם יבינו זאת.
הניחו לי לומר לכם ,בני אנוש עוצמתיים :כאשר אתם צועדים ליד המים ...וערכי המולקולות בתוכם משתנים,
מה זה אומר לכם על ההשפעה שלכם ]מתייחס להוכחות המדעיות שהוצגו מוקדם יותר באותו יום[? האם
ייתכן שאתם עוצמתיים הרבה יותר כבני אדם "רגילים" מכפי שחשבתם? האם ייתכן שאינכם כה רגילים כפי
שחשבתם? כן ,כך הוא .הקשיבו :בן האדם המתמקד באפלה יקבל אפלה! וזו תהיה אפלה רבת-עוצמה! בן
האדם אשר מתמקד באור ,יביא אור .וזה יהיה אור רב-עוצמה! פעמים רבות נתנו לכם את ההבדל שבין
התכונות הללו ,שכן האור הוא פעיל והאפלה סבילה .זה מידע ישן .אך הנה המשמעות שלו :כאשר יש אפלה
ואתם בוחרים באור ,האזור האפל החשוף לאור יהפוך מואר .דומה שהאפלה נעלמת .אין כאן מעבר מחושך
לאור ,פשוטו כמשמעו ,אלא במקום זה זוהי אלכימיה של "הדלקת האור" .זה מתרחש בו-בזמן .אין זה איטי.
וכאשר האור נדלק ,כל אותם הדברים שהסתתרו בחשכה הופכים גלויים לעיניכם .הנקודה היא זו :בני האדם
שמתחילים לנוע לכיוון האור מניעים מסגרת אנרגיה .מסגרת זו היא אזור סופי המכונה מודעות אנושית.
וכאשר אתם נעים לתוך האור ,אתם משאירים חלק מהחשכה מאחור .אתם יכולים להחזיק בכמות מוגבלת של
אנרגיה במסגרת האנושית הזאת .לכן ,אם אתם בוחרים באנרגיה קלה יותר עבור המערכת שלכם ,תהיה פיסה
של חשכה בתוך דואליות העבר שלכם שתיכרת – שתקוצץ – שתישאר מאחור .חשבו על זה כך :צנצנת
האנרגיה האישית שלכם תמיד מלאה .היא מלאה בשילוב של חושך ואור .כאשר אתם בוחרים להוסיף עוד
אור ,החלק החשוך הישן גולש מעל לשפה ונשפך.
כעת ,מה לדעתכם יעשו החלקים החשוכים האלה? הם יתחננו" :אל תשאירו אותנו מאחור! היינו חלק מכם
זמן כה רב .תקופת חיים ועוד תקופת חיים חיבקתם אותנו ,וכעת אתם משליכים אותנו! אל תעשו זאת!"
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וחלק כרות זה יבוא אליכם בדרך של הישרדות ,יתחנן שלא תשאירוהו מאחור .בתחנוניו אלה ,הוא ידמה
כאילו הוא לגיון – צבא – המושך אתכם הרחק מהאור .הרבה מכך יעשה בפחד .הניחו לי לשאול אתכם זאת:
מי מכיר אתכם טוב יותר מאשר אתם? כיצד מכיר "הצד האפל" את כל החולשות שלכם? כיצד הוא מכיר את
ההרגלים שלכם? כיצד הוא מכיר אתכם טוב כל כך? התשובה? זה אתם ,מדברים אל עצמכם! זה החלק
העוצמתי שלכם שאתם בחרתם לכרות ולהשאיר מאחור .זהו רובד בין-ממדי ממשי של הדנ"א שלכם ,האחראי
לאיזון שבין האור והחושך .קראו לו מנוע הדואליות שלכם .זה מידע חדש.
"קריון" ,אתם עשויים לומר" ,אנו עדיין לא מאמינים" .בסדר ,מה בנוגע לקצת הוכחה אינטלקטואלית? הרשו
לי לשאול אתכם זאת .אם זה נכון ,בני אדם יקרים ,שיש לגיונות של ישויות אפלות המנסות לרמות ולהכניע
אתכם – אם יש צבאות המונהגים על ידי ישויות עם קרניים במקומות חשוכים ,המנסים לפתות אתכם לתוך
החשכה ,מדוע הם כה כנועים אפוא? "מה זאת אומרת?" אתם עשויים לשאול .מדוע כאשר אתם פונים
ומתייצבים מולם ואומרים לא ,הם בורחים לכיוון השני? איזה מן צבא אפל הוא זה? איזו מן עוצמה היא זו?
האם חשבתם על כך מעודכם?
אתם השולטים ,תמיד הייתם .המאסטרים שצעדו על פני האדמה ידעו זאת .הם התמודדו עם סוג איזון
אנרגטי שאתם מתמודדים עמו ,והם הביטו בו כל יום .ההבדל? ההארה שלהם ]דואליות מצומצמת[ הראתה
להם שהם בשליטה ,והלגיונות המדומים של צבאות החושך נסו מפניהם .אתם אינכם שונים! חלקים אפלים
אלה יניחו לכם לנפשכם ,גם כן ...וזוהי האמת .זה אתם הנלחמים בעצמכם ,וכאשר אתם מודיעים למבנה
התאי שלכם מהי כוונתכם ,הוא חייב לציית.
מידע זה נמצא כאן עבור אלה הקוראים דף זה .ב"עכשיו" שאנו רואים ,אנו רואים את הקורא .אנו רואים את
עיניכם ואת הכרתכם .אנו רואים את השמחה שבמידע הזה .לכן האזינו וקראו :אין כל קנוניה שמטרתה
למשוך אתכם מטה ,לבד מזו שאתם בראתם כדי לשרוד במה שאתם מחשיבים למציאות שלכם .זה אתם עם
עצמכם .זה ה"זה" הענק שהוצג במשל של "המסע הביתה" ]הספר החמישי של קריון[ .דעו את עצמכם .הגיע
הזמן להביט בזה ולומר" :אני מבין מה קורה" .אתם יכולים אפילו לומר" :אני מכבד את החלק האפל שלי
שהיה עמי זמן רב מאוד ,ואני משחרר אותו" .וזה מה שקורה.
כן ,יהיו אלה שלא יסכימו .הם יאמרו לכם שקריון מרמה אתכם עם האור" .אין צד אפל? זה מגוחך" ,הם יגידו
לכם" .רואים ,זו הוכחה שקריון הוא מרושע" .באמת? אז אל תאמינו לי .במקום זה ,הפעילו את האור שלכם
עצמכם וצוו על החשכה להסתלק .אז כאשר היא מצטמקת למול עיניכם ,חגגו את אמת האלוהים ...שאתם
חלק מהשלם ...קדושים ,עוצמתיים ,נצחיים ושולטים! מבורכים הם בני האנוש אשר נוטלים את השליטה על
עצמם לידיהם ומשתמשים בעוצמה האלוהית שנבראה מחדש השייכת להם!
אלה הם זמנים מאתגרים ,נכון? אולי אתם בוחנים אירועים עכשוויים" .קריון היקר ,מה קורה על כדור
הארץ?" אני אומר לכם מה קורה על כדור הארץ :אולי זה לא נראה ככה ,אבל אתם פותרים את הנושא הגדול
ביותר שיש לנו .באופן קולקטיבי ,אני כאן אתכם .האם חשבתם על כך מעודכם? אני הגעתי כדי לערוך את
הרשת של כדור הארץ .אני לא אעזוב עד אשר אחרון בני האדם ינשום את נשימתו האחרונה .הפמליה עשויה
לבוא וללכת ,הרשתות עשויות להשתנות שנית ביום מן הימים ,אבל קריון נשאר .וכך הוא שאני נמצא על
סירת הצלה זו עם בני האדם העושים את העבודה .כך הוא שאני תומך בכם ,ואני יודע מה קורה .כך הוא
שההוראה שלי גוברת.
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יש לי מילה למה שמתרחש ,והיא גיזום .לפעמים גם זה לא נעים .אולי אתם מפקפקים בכך? אתם עשויים
לומר" :קריון ,כל מה שאני רואה סביבי הוא רע .יש חשכה בכל מקום!" בואו נבחן כמה שינויים :לפני עשר
שנים אם הייתי אומר לכם שהעסקים הגדולים ביותר במדינה גדולה זו שלכם עומדים להתמוטט ולהיעלם
בגלל "נושאי יושרה" ,האם הייתם מאמינים לי? אם הייתי מנבא שאחד מהארגונים הדתיים הגדולים ביותר על
פני האדמה יוכרע על ברכיו בגלל יושרה ,האם הייתם מאמינים לי? התשובה היא לא .דברים שכאלה לא נראו
אפשריים .לא ניתן היה לגעת בכסף גדול ובדת גדולה .ובכן ,הביטו מהחלון וקראו את החדשות שלכם .זה
נקרא גיזום .מדינה אחר מדינה ...מערכת אמונה לאחר מערכת אמונה ,הניצוצות יעופו .אמרנו לכם זאת לפני
 12שנים .אמרנו לכם שרבים יעזבו את הפלנטה בארגון חדש זה .כן ,אתם עשויים להתאבל על ההולכים
מכיוון שאתם חלק מהאנושות .זה נורמלי וזה טבעי ,שכן אתם אוהבים את האנושות .אבל ישנם אלה
שהחליטו להיות חלק מזה בדרך שתסייע לכולכם .וזה מה שקורה.
כדור הארץ מנקה את עצמו ,ובתהליך ,הוא בורא משהו באיטיות רבה מאוד :הוא בורא את ההתחלה של
ירושלים החדשה .כעת אתם יודעים שמונח זה אינו מטפורה ,נכון? לכך התכוונו כל השנים הללו .זו באמת
ירושלים .זו פסגת ושיא הבעיות – הדבר שהביא את כדור הארץ אל ברכיו – המקור ,כך נראה ,של הסבל של
זמנכם .המילים "ירושלים החדשה" מתייחסות גם לקבוצה של בני אדם – אלה המייצגים דור של בני אנוש
שהחליטו לשנות מציאות ,לוותר על הארמגדון ולנוע קדימה .אלה הם האנשים אשר יפתרו את הבלתי ניתן
לפתירה ,ויתחילו בתהליך של שלום על הפלנטה הזאת.
אני הנני קריון .אני נושא רק חתיכה מהפאזל .אינכם רואים את שאני רואה .אומר לכם זאת :הביטו סביב.
ישנם רבים אחרים שבפיהם מסרים רבים .בחנו אותם היטב ו"חברו את הנקודות" .האזינו לתקשורים .האזינו
לחכמים .הבחינו במה שמהדהד ובמה שלא .האם המידע מבוסס על פחד? האם הוא מבוסס על אהבה? בחרו
באלה המהדהדים בלבכם ושגם נשמעים ההגיוניים ביותר .זה מכונה בחירה חופשית .ראו את התמונה הגדולה
על ידי כך שתחברו את החלקים .הביטו סביב וראו את אלוהים בכם! זה זמן טוב לראות את הצבעים – ממש
עכשיו.
]אתנחתא[
יש הרבה כבוד" .קריון ,מה קורה?" אלוהים אוהב אתכם ,זה מה שקורה.
מדע
ייתכן שזה נראה דיכוטומי לעבור ממסר זה של אהבה לפיזיקה ,אבל אני המאסטר המגנטי ,ככלות הכל ,ואני
אוהב לדבר על הדברים האלה .לא כולכם תבינו את מה שאומר עתה .כדי שהתקשור הזה יהיה מושלם ,וכדי
שלשותף שלי ,שאינו מבין דברים אלה ,יהיה דימוי ברור ,אנו נעשה משהו שעשינו רק שתי פעמים בעבר .אנו
מזמינים כעת את האנרגיה של מטטרון לצעוד קדימה!
מטטרון וקריון שייכים לאותה משפחה ...המשפחה של המלאך מיכאל .זו אותה משפחה של הפיזיקה הרוחנית
והיא מסובכת .וכך הוא שהאנרגיות של שלושתנו נמצאות כאן .אחת מהן היא של השותף שלי ]לי קרול[
שמתרגם ,ואז גם המיזוג שבין מטטרון לקריון ,המדבר על הפיזיקה .אנו רוצים לדבר על משהו הקרוב ללבם
של הפיזיקאים .אנו עומדים לדבר על אנרגיה חופשית ] ,[free energyואנו חסרי סבלנות .לא מובן לכולכם,
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אבל כמה מהקוראים ידעו ,ויהיו כאן אלה שיבינו גם .לכן אני מבקש מהשותף שלי לתרגם זאת באופן ברור
ואיטי במידת הצורך.
לפני שנתחיל ,אתם חייבים להבין את הנחת היסוד .האנושות הייתה משוכנעת זה זמן מה שקיים דבר-מה
המכונה אנרגיה חופשית .אותה ניתן יהיה להגשים במכשיר אשר יהיה מסוגל לפעול כביכול ללא דלק .השאלה
היא זו :האם זה אפשרי? התשובה היא כן ,תמיד היה .יש כאלה שיבינו כיצד זה עשוי לעבוד ,שכן זה קשור
במידה רבה למגנטיות .ונכון יהיו כאלה אשר יגלו זאת ברמת המקרו ,אבל זה לא יהיה אפקטיבי ביותר .מה
שאנו רוצים לעשות הוא לתת לכם כמה תשובות אשר יפתיעו אתכם אולי ,אך אשר יאפשרו לכם להשיג את
המטרה של האנרגיה החופשית בקלות ובמהירות רבות בהרבה.
בואו נערוך סקירה :אולי כילדים משהו הדהים אתכם – מגנטים סטטיים שכאשר החזקתם אותם ביד ,דחו
בחוזקה קטבים של מגנטים אחרים .אולי הופתעתם עד כמה היה עליכם לדחוף את המתכת ולנסות להצמיד
קטבים דומים .החומר המגנטי דומה שדחה ונדחף לאחור! וככל שהמגנט היה גדול יותר ,כך גדולה יותר הייתה
המרידה שלו כנגד ההצמדות .כמה מכם גדלו והפכו למדענים ,ואתם שואלים שאלות לגבי הפיזיקה והטבע:
"מהו כוח זה הדוחף ודוחה? מדוע יכול האדם להשקיע את כל כוחו וכובד משקלו במאמץ הזה ולסיים עם
פיסת מתכת בידו שדוחה? מה קורה כאן? מהו המנוע של כל זה? האם אני יכול לגרום לזה לדחוף כאשר אני
רוצה ...בכיוון שאני רוצה?"
המדענים ,כמובן ,פיתחו תשובות לגבי אנרגיה לכודה וקראו לה קינטיקה .למעשה קיימים סוגים שונים של
גיבובי מלים שינסו להסביר לכם מדוע קיים כוח הלכוד במתכת אשר דוחף .אף אחד מהם אינו נכון! דבר-מה
קורה בכל הקשור למגנטיות אשר יתגלה .יש לו רובד של בין-ממדיות שאתם קרבים אליו עתה :הוא אינו ניתן
להגדרה בממד הרביעי ]המציאות שלכם[ .הסיבה האמיתית מדוע הוא דוחף חזרה אינה אפילו חלק מהפיזיקה
של הממד הרביעי שלכם .אתם כיניתם אותה בשם ,אבל אינכם מבינים אותה.
כמה מדענים הניחו" :מה אם נצליח לגרום למגנטים לדחוף כנגד מגנטים? אם נתכנן משהו מתוחכם ,אולי
המגנטים יוכלו לדחוף כנגד עצמם ואנו נוכל להשתמש באנרגיה הזאת במחזוריות – במכונה – מגנטים עם
מגנטים .נוכל להשתמש בכוח הדחיפה והמשיכה הטבעי והמדהים הזה כך שימשוך וידחוף כנגד עצמו .אז נוכל
ליצור מנוע שיתדלק את עצמו בכוח טבעי!" זוהי אפוא הדרך הפשטנית שבה החל המדע לחשוב לראשונה על
אנרגיה חופשית .היום ,אם תדברו עם מדען ,אתם תגלו שזה בלתי-אפשרי .המדען יאמר לכם שתמיד יש מה
שמכונה "עסקת חליפין" ,או מה שאחרים מכנים "לשאת בתוצאות" .אי אפשר לקבל משהו בתמורה לכלום.
תמיד יש משהו שיפריע לאנרגיה החופשית ,הם אומרים .האם הם צודקים? כן! אבל הרשו לי לומר לכם מהו
ה"משהו" הזה :הפיזיקה של הממד הרביעי! ההגבלה שאתם מוצאים את עצמכם בתוכה ...הסיבה שזה לא
עובד ...היא בגלל המציאות הממדית שלכם עצמכם .זוהי התשובה.
כעת אתם מכירים את הפאזל ,ואנו מקווים שהסברנו זאת כך שהבנתם .המדענים צודקים כאשר הם אומרים
לכם שהם אינם יכולים לקבל משהו בתמורה לכלום .עכשיו אנו חייבים לספר לכם על הפיזיקה האמיתית.
בזוכרנו כל זאת ,האם מנוע זה יעבוד אי פעם? התשובה היא :כן .המנוע המגנטי הזה יעבוד היטב! אבל לא
כפי שאתם חושבים.
כדי לגשת לנושא הבא ,עלינו לומר לכם זאת :לפיזיקה שאתם אוהבים כל כך ,ושבה אתם מתגאים כל כך ,יש
עקביות .אז אתם מוצאים הנחה שמוכיחה את עצמה מאה אחוזים מהזמן בעולם האמיתי שלכם ,בממד
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הרביעי .כאשר כך קורה ,יש לכם נטייה לחוש טוב לגביה .אז אתם מקרינים כלל זה ומיישמים אותו לכל
היקום .לכן ,הפיזיקה של ניוטון ,איינשטיין ואויקלידס – הכללים שדומה ששולטים בכל ,בכל הרמות – הם
מוחלטים עבורכם .כאשר גיליתם אותם במציאות שלכם ,יצקתם אותם בבטון עבור כל המציאויות .ובכן ,אין
זה המקרה כלל! הניחו לי לשאול אתכם זאת ,מדענים :האם ניסיתם פיזיקה זו בכל הצורות שבה היא יכולה
להתקיים? או האם הנחתם הנחות מסוימות?
בעבר נתנו לכם רמזים .קריון נתן לכם נוסחה שציינה שקיימות פיסות חסרות בתפיסות הפיזיקה הבסיסיות
שעדיין אינכם מבינים .אתם מבינים ,הפיזיקה היא משתנה ...ועבור כמה אין אלה חדשות טובות .מהו
המשתנה הגדול ביותר של הפיזיקה? גודל .יחס התכונות בין מסה ,מגנטיות וכוח המשיכה משתנה עם הגודל.
אנו עומדים להגדיר משתנה זה ולכנותו בשם "ממברנת הקוונטום" ] .[the quantum membraneזוהי ממברנה
של תכונות .זו ממברנה שדרכה אתם עוברים ברמת קוונטום מסוימת ,שבה הפיזיקה משתנה .כעת ,דברים
אלה נראו ,אך עד עתה אלה שראו אותם סברו שהם יוצאי דופן .כמה התווכחו ושאלו ,הייתכן שממברנה זו
של תכונות קיימת? כן ,היא קיימת .כאשר אתם עוברים רמה זו ,דברים מוזרים ובלתי-רגילים רבים מתרחשים
– דברים שעשויים למעשה לסלול את הדרך אל האנרגיה החופשית .הרשו לי להיות מדעי יותר .זו למעשה
ממברנה של ממדיות – מה שאתם עשויים לכנות בשם מעבר מארבע לחמש .כמובן שאין זה נכון להתבטא כך,
מכיוון שכאשר אתם נעים אל מחוץ לממד הרביעי שלכם ,אין יותר ליניאריות ,מכיוון שהזמן שלכם משתנה.
ללא ליניאריות לא הייתם יכולים להמשיך ולספור ,נכון? ]צחוק[ לכן "חמש" הופך למעשה לבלתי אפשרי .לכן
אמרו פשוט שאתם "נעים אל מחוץ לממד שלכם".
הקשיבו .אני עומד לתת לכם מידע שהמדענים שלכם יאשרו בקרוב .הניחו לי לשאול אתכם זאת :על פי
הפיזיקה שלכם ,האם שני דברים יכולים להתקיים באותו מקום בו-זמנית? ואתם עשויים לענות ,במפורש לא.
זה בלתי אפשרי .אז הרשו לי לשנות את שאלה .מה אם שני הדברים היו בעצם אותו הדבר פעמיים? אתם
עשויים לומר" :ובכן ,מעולם לא שמענו על זה" .נכון! זה מה שקורה כאשר חומר עובר מבעד לממברנת
הקוונטום! אותו חלקיק מתקיים בתכונות דו-ממדיות בו-זמנית.
]אתנחתא[
הקשב ,שותפי ]קריון מדבר אל לי קרול[ ,זה חשוב .זה חשוב שתעשה זאת כהלכה .זו החשיפה הראשונה של
דבר זה ,ומטטרון וקריון רוצים לתת לכם זאת בדרך שהקוראים יבינו.
כאשר חומר עובר דרך הממברנה ,קיים חלק זמן רגעי אינפיניטיסימלי )'אין-סופי' ,במתמטיקה( שבו החומר
מכיל למעשה את שני הקטבים ,החיובי והשלילי .נדמה למעשה שהחלקים נמצאים באותו המקום בו-זמנית.
זה כמעט מה שהייתם מכנים חילופי אנטי-חומר .מבעד לממברנה ,קיים חוסר-איזון רגעי ,אינפיניטיסימלי ,של
מה שאנו כינינו בשם 'השבכה הקוסמית' .ובאותו רגע ,נוצרת אנרגיה ,כביכול מכלום .אך היא אינה נוצרת
מכלום ,אלא מהכל! 'השבכה הקוסמית' מייצגת את כל האנרגיה של היקום במצב אפס" ,כלום" ,מאוזן,
ממתינה שיתחברו אליה .תיארנו זאת בעבר .מהו סוד ההתחברות אליה?
סוד האנרגיה החופשית טמון בהפיכה לקטן ...לקטן מאוד .סוד האנרגיה החופשית הוא מגנטים קטנים מאוד
העוברים מבעד לממברנה – זאת אומרת ,כוח בין-ממדי פועל .זוהי הקפיצה הקוונטית – הדבר שדומה שמגשר
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על הבלתי-ניתן לגישור ,המקום שבו חלקיקים יכולים לעבור ממקום אחד לאחר ואף על פי כן לא לחצות כלל
את המרחק שביניהם .מה אם החלקיקים מעולם לא "נעים" כלל? מה אם הם קופצים לממד אחר ,מכיוון
שנאלצו לעשות זאת בגלל מצב שבו תפסו את אותו המרחב באותו הזמן?
סוד האנרגיה החופשית הוא מכונות קטנות מאוד-מאוד ...הרבה מהן העובדות יחד .אם תוכלו לבנות מכונות
קטנות מספיק ותוכלו לערוך אותן למטרה משותפת ]דחיפה משותפת[ ,תוכלו לנצל את מה שזה עתה נתתי
לכם .כאשר אתם מתמודדים עם מגנטיות ברמה המולקולרית ,אתם עומדים לגלות שהיא פועלת באופן שונה.
אנרגיה חופשית ניתנת להשגה היום באמצעות מערכים גדולים של מנועים קטנים מאוד .חשבו 'קטן' ...קטן
מאוד .אנרגיה חופשית אינה רק אפשרית ,היא נמצאת שם ,ממתינה .היא גם לא חופשייה .אין זו בריאת
אנרגיה מכלום .במקום זה ,היא מתחברת לשבכה במקומות שבהם הרים של אנרגיה הופכים נגישים.
הנה דבר נוסף שתגלו ,ודבר משעשע מאוד עבור המתמטיקאים :המערך הגדול של המנועים המולקולריים
יסתכם בכוח שיהיה מעבר לסך כל חלקיו! דבר זה לבדו צריך להיות רמז שיש אנרגיה "נסתרת" בלתי-נראית
בפעולה.
הרמז החדש האחרון בתרחיש זה של עצות בנוגע לאנרגיה חופשית שאנו נותנים לכם הוא זה :מכיוון שידרשו
מגנטים קטנים מאוד לשם כך ,ייתכן שיהיה עליכם להזיז קטבים קטנים מאוד כדי להגשים זאת .כיצד? אל
תשכחו שאתם יכולים למגנט גז מסוים .מטטרון וקריון גם רוצים לתת לכם מידע זה לגבי החומר/אנטי-חומר.
ישנם אלה בפיזיקה שמאמינים שהיקום חייב להכיל את האנטי-תזה של עצמו ,ליד עצמו .זאת אומרת שאנטי-
חומר וחומר חיובי חייבים להתקיים יחד בדרך כלשהי ,כדי שיתקיים איזון ,דבר שהמתמטיקה של הפיזיקה
דורשת .אולם הדבר המעניין הוא שאף על פי שחומר חיובי נמצא סביבכם ]זה שאתם רגילים לראות[ ,עמיתו
]אנטי-חומר[ הוא חמקמק .לכן ,המדענים עשויים לשאול את השאלה" :היכן הוא האנטי-חומר? האם כמותו
ככמות החומר החיובי?" והתשובה היא כן.
היכן האנטי-חומר? הוא נח על "תכונת ממברנת הקוונטום" .הוא נמצא גם במסגרת זמן שונה במקצת .כאשר
תתחילו להבין את היכולת הקיימת בפיזיקה לשנות את מציאות מסגרת-הזמן ,כל האנטי-חומר יראה את
עצמו .והסיבה היא זו :הוא חייב להיות שם לטובת האיזון! יש כאן בדיחה ,בדיחה קוסמית גדולה מאוד.
התופעה הזו של אנטי-חומר הנמצא במסגרת-זמן שונה במקצת היא זו שאחראית למה שאתם זיהיתם בטעות
כמפץ הגדול.
הקשיבו מדענים ,והשהו לרגע את הדעות הקדומות של הממד הרביעי שלכם .החומר הופיע בכל מקום ,בבת
אחת .לא היה כל פיצוץ .הממברנה השתנתה ,והיקום נברא .לא ,לא זה שאתם רואים היום ,אלא יקום
התחלתי .והשארית של אותו שינוי ממברנה נמצאת בכל מקום שאליו אתם מסתכלים ,ולעולם לא תמצאו
נקודת מקור מדויקת למפץ כלשהו .לעולם לא תמצאו מרכז למפץ כלשהו .הסיבה היא שכל המציאות הפכה
למציאות בבת אחת .כאשר תגלו שהדברים הללו אמיתיים ,אתם גם תגלו את סוד התקשורת המיידית על פני
מרחקים ארוכים ...באמצעות תכונות בין-ממדיות שמשהות את הכללים של הזמן והמיקום.
]אתנחתא[
מטטרון עוזב .כן ,הוא יחזור ...יש כבוד רב כל כך בזה!
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אנו מסיימים בכך .כמה מפחדים מהשינוי הזה? האם אתם מפחדים שהקלה בדואליות תביא לאובדן חברים
ומשפחה? אולי אתם אומרים" :אנו נדבר על מטה-פיזיקה ,והם לא .קריון ,אנו לא רוצים בכך ,בגלל שאנו
מאוהבים בבן/בת-הזוג ,ובגלל שאנו מוקירים את חברינו .איננו רוצים להיות מנודים ,איננו רוצים להיות
בודדים ,איננו רוצים שיחרימו אותנו .האם זה מה שיעשה לנו השינוי ברשת?"
יקירים ,אני לא חושב שבאמת חשבתם על כך לעומק .מה קורה כאשר אתם עוטים את אדרת המאסטר...
המאסטר הפנימי? מה קורה כאשר אתם עוטים את אדרת האהבה? מה קורה כאשר אתם עולים למעמד
ההתעלות והופכים חכמים יותר? מה קורה כאשר אתם הופכים שלווים יותר? מה קורה כאשר אתם מחייכים
יותר מדי? אני אומר לכם :יקרה ההפך ממה שאתם מפחדים שיקרה .אנשים ירצו להיות אתכם מכיוון שאתם
השתניתם .אתם משתנים למשהו שאנשים מעריצים ונמשכים .הם רואים שבדרך כלשהי אתם "הגעתם לשם"
והם לא ,והם רוצים להיות אתכם .זה גורם לאנשים להתאהב בכם שנית .זה יוצר קשרים קבועים .זה ההפך
ממה שאתם פוחדים .שינוי? כן .האם חשבתם על כך מעודכם? האם תהיתם מעודכם מדוע המאסטרים
שצעדו על פני האדמה היו כה אהובים ...כה רצויים ...כה שלווים? תבעו לעצמכם מאסטריות זו וראו כיצד
אלה שאתם אוהבים ומעריצים הופכים קרובים אף יותר!
וכך הפמליה שבאה לכאן ברצון ,משתוקקת להחזיק בידכם ולהיות חלק מהחוויה שלכם ,עוזבת .אך ללא
עצבות .בשמחה! מכיוון שיש כאן בערב הזה ממש כמה שהחליטו "להדליק את האור".
וכך הוא.
קריון
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החגיגה! – מה הלאה?
 8לדצמבר2002 ,
תקשור חי של קריון
קליפורניה
כפי שתוקשר על ידי לי קרול
מאנגלית :סמדר ברגמן
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי!
]אתנחתא[
עצרנו לרגע כדי שהשותף שלי יכול להתאושש מפרץ של תחושת שמחה .זוהי שמחת ההשלמה ,שמחת
הנחישות ,ושמחה שיש לנו עבור האנושות.
כן ,במקום זה ]בהתייחסו לניופורט ביץ'( ,פעם אחר פעם ,אנו התאספנו שנה אחר שנה כדי לרחוץ את רגליהם
של אלה שבאו לראותנו .נכון ,המילים שנאמרו פורסמו כדי שגם אחרים יוכלו לקרוא ולחוש בהן .אנו רחצנו
גם את רגליהם של הקוראים .וכך הוא שבערב הזה ,המילים הללו נאמרות לרבים שאינם נמצאים כאן ,אך
שלאמיתו של דבר ,כן נמצאים כאן .שכן מי אני שאומר לך ,הקורא ,שאינך כאן בעודך קורא את המלים הללו?
זהו ה"עכשיו" ,הלא כך ,שאנו מדברים לקבוצות שדומה שנמצאות בעתיד ,אך שהן גם בהווה? היום הקבוצה
שמולי היא בהווה ,והקוראים הם בעתיד .מאוחר יותר בקו הזמן הליניארי שלכם ,הקוראים יהיו בשניהם
]מכיוון שלא כולם קוראים באותו זמן[ ,וקבוצה זו תהיה בעבר .אולם אנו רואים את כולכם בו-בזמן.
מסר זה מדבר לכל רובדי הדנ"א .מי ייתן שיהדהדו עם המסר באופן מגנטי ,שהאנושות שינתה את הפלנטה
במידה שכזו המאפשרת להרמת הצעיף ולמה שאנו מכנים 'אפוקליפסה' – שינוי ממדי אדיר ,אפילו רשותיות
חדשה על הפלנטה.
זו הפעם האחרונה שאנו נכנסים למקום זה שעה שהרשת נמצאת בבניה .זו הפעם האחרונה שהישויות שאתם
מכנים "עובדי הרשת" יעבדו עם המגנטיות .זו הפעם האחרונה! אולם אין כאן צער .אין פרידה ...רק חגיגה.
אנו ניתן לכם את הסיבות לכך בעוד רגע ונחשוף דברים שמעולם לא דיברנו עליהם כלל .אנו עומדים לדבר
אזוטרית .לפעמים אנו מדברים 'מדעית' ,ובפעמים אחרות אנו מדברים על דברים מעשיים .אך ברמה הגבוהה
יותר ,אנו רוצים להסביר מה מתרחש בהשלמה זו של מחזור בן  12שנים על הפלנטה שלכם.
בני אדם יקרים ,האם אתם יודעים עד כמה אתם בטוחים כאן? אנו מחפשים אחר מקום שבו תוכלו לתת את
המחייבות שלכם – מקום שבו יהיו רק טוהר ואהבה? זהו זה! אנו מגיעים לחגיגה ולטקס .אנו מצפים את
הקירות – מעליכם ,מתחתיכם .אנו לידכם .אלה שרוצים לערוך טקס מעט מאוחר יותר בעודכם מודים לעובדי
הרשת ,יכולים לחוש בהם מחזירים לכם את התודה .אתם יודעים ,תהליך זה החל זמן רב לפני פרסום דבריו
של קריון – תהליך שאתם נתתם לו רשות – תהליך שישנה את עצם המציאות של הפלנטה.
בעת ההוראה היום ,כמה מכם צחקו על הארמגדון שלו ציפיתם ,אך שלא התרחש .יש המוצאים זאת משעשע
שהוא לא התרחש ושמעטים שמו לבם לכך! אחרים משועשעים מכך שאלה שהסתמכו עליו פשוט ממשיכים
להזיז את התאריכים! הם כל כך בטוחים שהמציאות הישנה תתרחש בסופו של דבר .רבים רגילים כל כך
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למציאות הישנה שהם יכחישו שהם נמצאים במציאות חדשה עד הסוף ,אפילו אם הנבואות הישנות לא
יתרחשו לעולם.
המוות והחורבן שעמדו לפקוד את הפלנטה שלכם על פי התכנון שלכם עצמכם השתנו – שוכתבו .מה זה
אומר לגבי מי היא האנושות ,שהיא יכולה לשכתב את ההיסטוריה ,לשכתב את העתיד? רבים מתחילים לראות
את המציאות החדשה ומודים כעת" :כן ,זה נראה שונה לגמרי ממה שנאמר לנו" ,אולם אותם אנשים מטילים
ספק בכך שהם יכולים לשכתב את הדנ"א שלהם עצמם! זוהי הדואליות האנושית הגדולה בפעולה .לפעמים
הספק מנצח ,ואין זה משנה מהן ההוכחות.
הרשת המגנטית של הפלנטה הותאמה עבורכם .רבים יפיקו תועלת מכך ,אך המפתח הוא עדיין הבחירה
החופשית של אלה הרוצים לאחוז בארגון החדש ולנוע קדימה .אלה שאינם רוצים להשתנות לא ייענשו ולא
ישפטו .כך היה תמיד ,והמשל של הבן הסורר ניתן לפני זמן רב כדי להדגים תהליך זה .הכלים ניצבים למולכם,
במידה ותרימו אותם ,אחד בכל פעם .וכל אחד "מכוונן" לממד מסוים ,ממתין שתעניקו לו את העוצמה
האדירה של הכוונה.
הרשו לי לספר לכם על הרשת המגנטית הזאת .הניחו לי להגדיר כמה דברים שמעולם לא בודדנו קודם לכן .זה
יהיה הגיוני ,במיוחד לאלה שרואים את הקריון כזכרי .אחות קריון תמיד הייתה שניהם .בצד האחר של הצעיף
אין מין .לכן ,קריון הוא חסר-מין .אבל עבור האנושות ,תמיד יש רובד של מין .גם לרשת המגנטית של הפלנטה
הזאת יש איכות נשית .היא תמיד הייתה נשית .הרשת המגנטית של הפלנטה הזאת מדברת על אהבה .אני שייך
למשפחת המלאך הנעלה מיכאל ,והיא מרוצה מכך גם כן! ]קריון צוחק[ זה תמיד היה כך .התחושה של האהבה
ללא-תנאי – התחושה של האם – זה נראה כדיכוטומיה ,נכון ,שהנוכחות הזכרית החזקה תקרין את האם? זה,
יקירים ,המיזוג שרצינו להציג בפניכם כל העת .כדי שתוכלו לראות שיכול להיות איזון .אבל הרשת המגנטית
של הפלנטה היא נשית ,וכך גם קריון .כעת ,רבים מכם ידעו זאת ,נכון?
במשך  12השנים האחרונות ,היינו מודעים לכך שתנועת הרשת תפריע לרבים מכם שבאו לפלנטה זו עם רבדים
רוחניים – מרפאים העושים את מלאכתם – בני אדם רגילים ,שאינם מבינים את "המלאכיות" שלהם .רבים
עשו בכל יום את עבודתם הרוחנית ,מדטו ,אך כל העת שאלו" :מדוע יש ניתוק שכזה?" רבים חיפשו נואשות
אחר תשובות ,שואלים" :מה קורה לי? מדוע דבר זה או אחר אינו עובד עוד?" וכך הוא שאנו יצאנו להסביר
ולהסביר .השיעורים האלה תפסו את רוב הזמן שבילינו אתכם ,וימשיכו לעשות זאת ,שכן יש עוד הרבה
להסביר עתה כשהרשת כמעט והתייצבה והצעיף הורם קלות.
כל עוד השותף שלי רוצה בכך ,הקבוצה של קריון תישאר עמו ותמשיך להסביר ולהסביר .אך ההסבר ילבש גוון
שונה במקצת ,שכן יהיו היבטים רוחניים שונים לפלנטה .דיברנו פעמים רבות על שארית של אנרגיה כתוצאה
משינוי הרשת ,אשר תארך לפחות שלושה חודשים נוספים .הדברים לא מתרחשים בבת אחת עם הרוח ,אם
שמתם לב .השעון שלנו שונה מאוד .באופן בסיסי ,הרשת מתחילה להתייצב בעודנו מדברים .מה זה אומר
עבורכם? לא רק שזה אומר שסוף-סוף תהיה יציבות מסוימת במה שהיה מטרה נעה של אנרגיה רוחנית ,אלא
יש עוד לכך .הרשת המתייצבת החדשה מביאה רשותיות חדשה לפלנטה.
הערב אנו נדבר על דברים רבים בקבוצות של שלוש .ישנם אלה שמאמינים שכבר היו שתי רשותיות רוחניות
על הפלנטה .אכן ,זוהי השלישית .דיברנו שוב ושוב על "המעבר משתיים לשלוש" ,וזו היא אפוא דוגמה נוספת
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לכך .הרשותיות הראשונה הייתה הרשותיות של החוק .השניה ,הרשותיות של האהבה .כעת ,מגיעה אחת
חדשה.
כאשר אומר לכם את המילה המשויכת לרשותיות חדשה זו ,רבים מכם לא יאהבו אותה .שכן עבור רבים מכם
משמעות המילה היא דבר-מה לא נעים .עבור אחרים ,היא מובנת לחלוטין .היא מגיעה עם מספר ,גם כן
)כמובן( ,מספר ממשי בנומרולוגיה כמו גם שם .סיום זה של הרשת המגנטית הוא חתיכה מפאזל אדיר של כדור
הארץ .הרשת המגנטית ,שעה שהיא גומרת לנוע ,היא רק סיום של אחד מתוך שלושה אירועים.
זו הפעם הראשונה שאנו מסוגלים לתת לכם שושלת רוחנית זו ,ואנו יכולים כעת מכיוון שהרשת כמעט
והושלמה .הניחו לי לתת לכם את השם והערך המספרי של רשותיות חדשה זו .עבור אלה מכם העוקבים אחר
הנומרולוגיה ,אתם תבינו .ואין זה מספר שאנו דיברנו עליו בעבר ששייך לקריון או לקבוצת הרשת או לפמליה
מתלווה לקריון.
האנרגיה של הרשותיות החדשה
אנו רוצים להציג לכם את הרשותיות של האחריות ,ואנו רוצים להציג בפניכם את המספר שמונה .כשהוא
שכוב על צדו ,המספר הזה מייצג אינסוף .ניצב ישר קצה לקצה ,ניתן לסובב אותו בכל דרך ,אך משמעותו
אותה משמעות .אין מעלה ומטה לסמל של המספר .הוא בעכשיו ,והוא מאוזן .זהו שמונה .אם יש אנרגיה
מספרית המשויכת לרשותיות של האחריות ,זהו זה .השמונה מדבר על יציבות ומבנה ,והגיע הזמן ,לא?
רשת מגנטית זו הציבה את עצמה בציפייה להזמנות מאלה הרוצים להסיר את הצעיף .אם אתם יושבים כאן
כמי שאינם מאמינים כלל לדברים האלה ,דבר לא יקרה לכם או עבורכם או כנגדכם .יש לכם בחירה חופשית
מלאה ומוחלטת – אין דבר מלבד כבוד למה שאתם רוצים ,ואז תתרחש כוונה .כך הם פני הדברים .אבל
ההוראות מבני האדם הן מכריעות ועוצמתיות .מה אתם רוצים? האם הרחקתם די לכת בחיפושיכם? אולי
אינם רוצים עוד להרחיק לכת? אז זה מה שתקבלו .אם אתם רוצים להתעלם מהכלים החדשים ,הם לא
יופעלו .אולי אתם מפחדים מהם? אולי אתם עייפים ואומרים" :לא עכשיו" .וכך יהיה .כרצונכם .כל המדריכים
סביבכם יכבדו החלטה זו יחד ,וזה מה שתקבלו.
וישנם אלה שיאמרו" :הראה לי את הכלים! אני מוכן לצעוד קדימה" .לאלה אנו אומרים :אתם נכנסים לשנת
השלוש ] [2003והיא מייצגת שינוי ]סך הכל 'חמש'[ .איך יכולים להיות לכם יציבות ושינוי גם יחד? ברוכים
הבאים לאנרגיה של קריון ]עבודת הרשת[ ,שכן  5ועד  8הם  ,13או  .4זהו מספר היסוד.
יש דברים רבים כל כך לומר לכם ,אבל בואו נתחיל עם מעט מידע שמעולם לא דיברנו עליו בעבר .בנוגע
לקבוצת הרשת :היו ששאלו" :כמה יש ,קריון?" התשובה היא 'כן'] .צחוק[ לא ניתן לספור אותם! בנוגע
לישויות האלה ,כמה מהן חלק מכם ,ואתם חלק מהן .לא ניתן לספור אותן .איך אתם סופרים אוויר על
הפלנטה שלכם? הוא נמצא בכל מקום סביבכם ,נכון? הוא אמיתי והוא פיזי ויש הרבה ממנו .האם שאלתם
פעם" :כמה אוויר יש?" האנרגיה של הקבוצה הזאת הייתה חלק מהעבודה על כדור הארץ מאז ראשיתו .זו
אנרגיה שנעה בין שניים מתוך שלושה מבני רשת על הפלנטה ומטפלת בהם כאשר הם זקוקים להתאמה .הנה
קצת חדשות :למעשה הם לא קבוצת הרשת המגנטית כלל! זה רק השם שנשאו ב 12-השנים האחרונות.
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כאשר נתתם רשות לשינוי המציאות על הפלנטה ,האם חשבתם לרגע שכל מה שיקרה הוא שינוי ברשת
המגנטית? מה בנוגע לשאר הרשתות? מתי יגיע תורן? המגנטית הייתה חייבת להיות הראשונה .היא מכינה
את הפלנטה למה שיבוא .קבוצת הרשת המגנטית הזאת נעה כעת ועוברת למקום הבא שם תשנה דבר-מה
אחר – רשת אחרת – רשת שמעולם לא דיברנו עליה בעבר ,ורשת שאינה נמצאת בתחום הפעולה של עבודתו
של קריון.
לכן ,למעשה קבוצת הרשת אינה עוזבת .היא פשוט משנה משרה .הדבר היחיד שמשתנה הוא שקבוצת הרשת
הזאת עוזבת את משרתה כמי שמשנה מגנטיות ,ועוברת לעבודה החשובה הבאה .כל אלה שעבדו במשך 12
שנים כדי להפיק הפחתה של הצעיף ,עשו זאת כדי שהשלב הבא יוכל להתרחש .להזיז או לשנות את האנרגיה
של רשת שלא דיברנו עליה מעולם בעבר ,וייתכן שלא נדבר שוב .אין זו המומחיות שלנו ,וישנם אלה שייקחו
זאת מכאן וידברו על הרשת הבאה הזאת .אנו נמשיך ללמד על הרשת המגנטית החדשה ועל המשמעות שלה
עבורכם ומה אתם יכולים לעשות בנוגע לרשת הבאה שמשתנה.
שלוש הרשתות של כדור הארץ
ישנם שלושה מבני רשת לפלנטה ,אך כדי שאוכל לדבר עליהם ,עליכם להבין משהו שייתכן שיהיה או שלא
יהיה הגיוני .ברצוני לדבר על "שלוש" .ישנם סוגים רבים של "שלוש" .אם הייתי מציג משולש על גבי פיסת
נייר ]דו-ממדי[ ,הייתם רואים שלושה צדדים" .כן" ,הייתם אומרים" ,זה משולש" .אולם ,אם למשולש היה נפח,
משמע ,צורה שיכולה להכיל אוויר ולהפוך תלת-ממדית ,אפילו ארבע-ממדית ]אם תוסיפו זמן[ ,לאותו משולש
עשויים להיות שלושה ,ארבעה או אפילו חמישה צדדים ,תלוי בנפח ובצורת המשולש .אז האם יש עדיין
שלושה? "כן" ,הייתם אומרים" ,זה עדיין משולש" .אולם ,לפתע ,יש לנו דבר-מה שאתם עדיין מתייחסים אליו
כאל "משולש" ]משמע שלוש[ ,אך שעשוי להיות בעל חמישה צדדים או יותר .לכן למשולש ,ששמו נובע
משלושת צדדיו ,יש יותר משלושה מרכיבים .ההבדל? הוא משתנה עם הממד שבתוכו הוא נצפה.
אנו אומרים לכם זאת כדי שתוכלו להבין שאף על פי שאנו מדברים על שלושה דברים ,יש יותר משלושה ,תלוי
בממד שממנו אתם מהווים חלק .זה קשה .לכן כאשר אנו מונים באוזניכם שלוש אנרגיות עבור הרשתות של
הפלנטה ,אנו אומרים לכם שלמעשה יש עוד .לכן ,כאשר אלה שידברו וילמדו על סוגים אחרים של רשתות...
הזהויות עשויות להישמע שונות מאלה שאני נתתי ...אבל הן זהות .זכרו שישנן תכונות בתוך השלוש ...אפילו
מספר רב של תכונות ,תלוי בממד .בהוראה זו ,אני אדבר על השלוש שבממד שלכם ,וזה עשוי להפתיע אתכם.
לאן הולכת קבוצת הרשת לאחר שסיימה? הם הולכים לרשת הבאה ,והם יתחילו את עבודתם בשנת .2003
הרשו לי לספר לכם על הרשת הזאת שאליה הם הולכים .הרשת מכונה בשמות רבים ,ואני אתן לכם כמה
מהשמות השונים .אך לעת עתה ,הבה נקרא לה "רשת הקריסטל".
רשת הקריסטל תמיד הייתה כאן .היא אינה חדשה ,כפי שהרשת המגנטית אינה חדשה .למעשה ,היא הוצבה
על הפלנטה באותו זמן שבו הוצבה הרשת המגנטית .היא תמיד עבדה יד ביד עם הרשת המגנטית .יהיו אלה
שיגידו שקריון מתעסק רק עם המגנטיות ,ואי לכך זו הרשת החשובה היחידה .מעולם לא אמרנו זאת ,נכון?
המומחיות שלנו הייתה הרשת המגנטית ,ועליה דיברנו .רשת הקריסטל היא הבאה בתור .עובדים נעים מאחת
לאחרת ,כביכול מלמעלה למטה ,אך מחוץ לממד הרביעי שלכם ,אין זה המקרה .רשת הקריסטל כונתה בשמות
רבים .בואו נבחן תחילה מי יצר אותה.
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ישנם מקומות ספציפיים על הפלנטה הזאת שבהם רשת הקריסטל מוגשמת באופן פיזי במבנה קריסטלי .אלה
יישארו תמיד באותו מקום פיזי ואין זה משנה מה תעשה הרשת המגנטית ואין זה משנה כיצד תשתנה רשת
הקריסטל .רשת הקריסטל לא תוזז כפי שהוזזה הרשת המגנטית ,כך שתוכלו למעשה למדוד את השינוי
במיקום פיזי .במקום זה ,השינוי הוא תכונה אנרגטית שתהיה שינוי של המבנה הקריסטלי .המבנה עצמו נשאר
היכן שהוא ...ויקירים ,חלקים מהמבנים הקריסטליים של הפלנטה הזאת נמצאים במקומות המקודשים ביותר
שתוכלו לדמיין .והם יישארו מקודשים.
ישנם רבים שמבינים את היצורים הרוחניים של הקרקע ]עפר כדור הארץ[ .ישנם גם רבים שאינם מבינים את
היצורים של הקרקע .כמה אמרו שהם מרושעים .הם אינם מרושעים .מעולם לא היו .הם אוהבים את
האנושות ,אלה שהציבו את רשתות הקריסטל .לא רק שיש להם תכונות בין-ממדיות ,יש להם גם תכונות
פיזיות .אני עומד להצהיר הצהרה ,ואני מקווה שאף אחד מאלה שמאזינים או קוראים לא יבין לא-נכון את
המשמעות שלה .בדרך בין-ממדית מטפורית ,אנו ניתן לכם שם המשויך לאלה שהציבו פיזית את רשת
הקריסטל ,ואני עומד להשתמש במילה – אל תבינו אותה שלא כהלכה .עבור כמה ,המילה תיצור סוגים שונים
של חזיונות במסגרת המיתולוגיה שלכם .המילה היא "דרקון".
אנרגיית דרקון ...לא רשע .אל תבינו זאת שלא כהלכה .מטפורית ,מה הייתה המשמעות של הדרקון לפלנטה
במיתולוגיה שלכם? הוא חי מתחת לקרקע והיה רב-עוצמה ,והייתה זו המיתולוגיה שהפכה אותו למפלצת.
הוא הלך מכפר לכפר ,והרג .לא זו אנרגיית הדרקון שאנו מדברים עליה .קשה לתאר מדוע נזהה זאת באוזניכם
בדרך זו ,אבל שוב ,זה מטפורי לחלוטין ולא ניתן להסביר זאת בממד הרביעי שלכם .המשמעות היא כוח .זו
יציבות .זו אנרגיית הבורא של רשת הקריסטל .שם נוסף לרשת הקריסטל שניתן על ידי אלה האחראים לה
הוא "רשת האור" .אחרים כינו אותה "רשת היציבות" ...יסוד הפלנטה ,מבחינה רוחנית .יש לה שמות רבים.
היא הבאה בתור לשינוי ,והיא "תלחץ ידיים" בשינוי שלה עם עידן האחריות .זה מה שהלאה.
חלק מהאנרגיה של רשת הקריסטל הוא האחריות למאגר הידע של הפלנטה .כל מה שאי פעם היה – כל
שהתקיים – כל הפוטנציאלים של מה שיכול להיות ,ממוקמים ברשת הקריסטל .יש חלק אחר של רשת
הקריסטל הזאת שהוא אמצעי בטיחות .יש חלק אחר של רשת הקריסטל הזאת שהוא חי .הוא יונק .הוא מכיל
את מאגר הפלנטה – את הידע של הכל – בתוך הדנ"א שלו.
דיברנו על כך בעבר ,וכעת ,אולי ,תבינו .עידן הלוויתן החל .כאשר רשת הקריסטל תוזז ,מרכזי הידע של מאגר
האנרגיה ישתנו אף הם בתוך היונקים של הפלנטה .מידע זה הוא אזוטרי ,בלתי ניתן להוכחה ,ואמיתי.
מה יהיו השינויים?
מה לדעתכם הולכים להיות השינויים באנרגיה של רשת הקריסטל הזאת? זה מורכב ,שותפי ,אז דייק ]קריון
מדבר ללי ,מבקש ממנו להאט[ .אני עומד לומר לכם משהו שרק הפיזיקאים יבינו .הקבוצה שעמה באתם לחגוג
כקבוצת הרשת עוברת מהרשת המגנטית למבנה הקריסטל ומשנה צורה .הם יבלו את עשר השנים הבאות
בשכתוב העבר ,עד .2012
ברגע זה על כדור הארץ ,ישנם שני שבטים שמתקוטטים .יש להם הרבה מן המשותף ,ואפילו אותו אב .הם
אחים ואחיות ,והם נעולים במאבק שנראה בלתי-פתיר – מאבק שהוא מוזר בכך שהוא מתרחש במונחים של
העבר .בפלשתינה ,אין הרבה שמחה .בישראל ,אין הרבה שמחה .הם אחים ואחיות הנמצאים במלחמה ,האחד
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עם השני ,כועסים על מה שמתרחש .ומעטים מאוד מהם זוכרים למעשה שהיו שם כשמשהו מזה התרחש .הם
נלחמים על תפיסות של ליניאריות" ...העבר" .מה שייך למי? מי היה ראשון? מי עשה מה למי? זו מציאות שכל
הבסיס שלה הוא בתפיסה – העבר – משהו שכבר לא מתרחש.
מה יקרה לפלנטה אם העבר לא יחזיק עוד לפתע את האנרגיה שהוא מחזיק בה עכשיו? קבוצת רשת זו ,אשר
שינתה את המגנטיות של הפלנטה ,עוברת כעת לאנרגיית הקריסטל ומתחילה לשכתב את העבר! איך אפשר
לעשות דבר שכזה? "העבר הוא העבר" ,תאמרו אולי" .אינך יכול לשנות את מה שקרה ,נכון?" אולי זה כך אם
אתם חושבים שאתם על אותו כדור הארץ ,אבל אינכם! אתם שיניתם את המציאות שלכם עצמכם ,זוכרים?
העבר הזה שאתם נאחזים בו שייך למציאות אחרת לגמרי! זה המבחן האמיתי .האם אתם באמת מאמינים
שאתם במציאות חדשה או לא? מדוע לא התרחש הארמגדון בזמן? מדוע לא התרחשו הנבואות? אולי הם כן
התרחשו! אבל במציאות אחרת ...לא בזו שלכם .אתם על מסילה בתולית המכונה 'ירושלים החדשה' ...כדור
הארץ החדש .ב"עכשיו" ,הבתוליות הזאת מתרחבת לעבר ,להווה ,ולעתיד ...כולם בלתי כתובים.
מעגל האחריות
עידן האחריות .יש רבים שכלל לא אוהבים מילה זו .הם לא רוצים להיות אחראים .אולם זו מילה הנוטפת
אמת ושמחה .בן האדם האחראי היא זה שיודע שהוא אלוהים! הניחו לי לתת לכם נושאי אחריות אלה .הם
קיימים במעגל ,כאשר האחד אינו חשוב מן האחר.
כלפי אלוהים
מהי האחריות שלכם כלפי אלוהים? תהיה המשמעות של המילה הזאת עבורכם אשר תהיה – רוח ,מקור,
משפחה? מהי האחריות שלכם כלפי אלוהים? זה קל ,אך כה קשה .קל לקריון הנשית להזמין אתכם לראות את
הכנפיים ,אך קשה לכם כל-כך להאמין שדבר זה יכול להיות .מהי האחריות שלכם כלפי אלוהים? אני אומר
לכם מהי :זה להבין שהוא אתם .זו האחריות לחפש אחר החלק שלכם שיכיר בסופו של דבר בכך שאתם
אלוהיים .האם אתם חושבים שזו טעות מסתורית כלשהי שרוב האנושות מאמינה בחיי נצח לאחר המוות?
האם אתם חושבים שזו רק משאלת לב המונית? לא כך הוא .זו אינטואיציה! זו ידיעה! הרשו לי לספר לכם על
עוד "מקריות" .מה אתם חושבים על יונק אחד על הפלנטה ,רק אחד – הלוויתן – שסביבו יש הסכמים
שנחתמו על ידי מאות ארצות – אפילו ארצות ללא גישה לאוקיינוסים – המיועדים להגן עליו? האם אתם
חושבים שזה במקרה? כאשר כל האנושות מתאחדת ,למרות כל ההבדלים והקרבות והרעיונות הדתיים ,היא
מצביעה כדי להגן על יונק אחד .אתם רוצים לדעת מדוע? מכיוון שהלווייתנים נושאים את מאגר הידע כיצד
לשנות את העבר! האנושות יודעת זאת ברמה התאית.
היונקים הללו יודעים כיצד לעבוד עם ילדי האינדיגו .האם חשבתם על כך? ומי הם בני הדודים הראשונים של
הלווייתנים? הדולפינים .הניחו לי לספר לכם על הדולפינים וילדי האינדיגו .ילדים חדשים אלה יביאו לכם את
הפוטנציאל של השלום על כדור הארץ ,ואולי אין זה מספיק מהר עבור חלקכם ,אך האמינו לי ,זה בדרך .יום
אחד ,ילדי האינדיגו יעמדו באותו אזור בעייתי המכונה המזרח התיכון ויגרמו למהפך אמיתי .הפלשתינאים
והישראלים יביטו אלה באלה ויאמרו" :הגיע הזמן להניח לעבר .בואו נדבר על ההווה .בואו נדבר מה יכול
להתרחש עכשיו ,הרחק מכל דבר שקשור למסילה הישנה שההורים שלכם נסעו בה".
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אמרנו לפני זמן רב" :לאן שילכו היהודים ,לשם ילך העולם" .נבהיר הבהרה ברורה שאנו כוללים את
הפלשתינאים במילה יהודים .אותו אב .אנו רואים אותם כמשפחה אחת .כמו כן ,איננו רואים את השמדת
כדור הארץ .אולי יהיו אלה שיאמרו" :ובכן ,אתה יודע שאתה נמצא בצד האחר של הצעיף ,קריון .אינך צריך
לצעוד בנעליים אנושיות" .כן ,אנו מודעים לזה! לכן אנו אוהבים אתכם כל כך .מבורך הוא המלאך המעמיד
פנים שהוא בן אנוש .הוא יוצא מהמיטה בבוקר וכושל אל המראה ואינו רואה את הלווייתנים ...אינו חושב
עליהם .במקום זה ,הוא תוהה כיצד יראה יומו .התהליכים המתרחשים בגופו מדאיגים אותו .הוא דואג בגלל
החברה שלו ,חוסר השפע שלו ,ובגין הדברים הנמצאים בחשכה שהוא אינו יכול לראות .לעתים נדירות הוא
רואה מלאך במראה .ובכן ,יש לנו עצה עבורכם :אולי הגיע הזמן שתדליקו את האור! וכאשר אתם עושים זאת,
כל אותם דברים שבגינם כשלתם ,יהיו האוצרות שלכם .כמה מכם עשו זאת .אנו יודעים מי שומע וקורא .כמה
יכולים להביט אחורה ולומר" :אני שיניתי את העבר שלי .אני שיניתי את העבר שלי" .מבורכים הם אלה
הצועדים לתוך ממד זה!
כלפי החברה
מהי האחריות שלכם כלפי החברה ...כלפי הסובבים אתכם? מהי האחריות שלכם כלפי אלה המתחרים בכם,
דומה שעבור אותם רעיונות ,בתוך החברה שלכם? מהי האחריות שלכם כלפי עצמכם? כמה מכם ממונים על
אנרגיות – מידע שניתן לכם ,ואתם לבד במלאכה זו .מהי האחריות שלכם שם? אני אומר לכם :האם זה רק
כדי לנהל את מה שיש לכם? לכבד את מה שיש לכם ,אבל מה בנוגע לשאר? מה בנוגע לאחרים שגם להם
תפקיד משלהם? כמרים ,האם אתם מבודדים את מה שיש לכם ומגנים עליו? או האם אתם רואים רעיונות
ודרכים רוחניות אחרות ומבינים כיצד הם עובדים עם שלכם? רבי ,האם אתה יכול לשיר במקהלה? כבדו את
האחרים בעבודתם גם כן .ברכו את האחרים כל כך עד שיוכלו לראות את עצמם בכם ,ולהפך .חברו את
הנקודות .דיברנו על כך בעבר .כיצד יכולה התזמורת לנגן כאשר כל כך הרבה מנהיגים מתעקשים להיות
סולנים? עליכם לנגן יחד] .קריון מתייחס לדתות הרבות שעל הפלנטה ,וכיצד הן נוטות להסתגר ולא לכבד
מעולם את האחרות[.
כלפי המשפחה
מהי האחריות שלכם כלפי המשפחה – המשפחה הביולוגית? כוונתי לאחים ולאחיות ולדודים – לאמהות –
ולאבות? בני אדם ,האחריות הזאת לא השתנתה מעולם .זהו עמוד התווך של מה שקריון אמרה לכם ,והיא
חזרה על כך שוב ושוב .המשל הראשון שניתן לכם אי פעם היה משל בור הזפת .הרשו לי לתת לכם את
המשמעות של המשל הזה :אם כל הסובבים אתכם מתפלשים בבוץ ,מישהו יבחין בסופו של דבר ביהלום הנקי
שהפכתם להיות! הם ירצו לדעת כיצד קרה שהיהלום הפך ליהלום ,ומדוע הבוץ לא נוגע ביהלום! הם יבחינו
בכם.
אז מה אתם יכולים לעשות למען המשפחה שלכם? הדליקו את האור! הניחו לאוצרות להיראות .ואלה
הסובבים אתכם? הם יבחינו .אולי הם לא יראו את האוצרות שרק אתם יכולים לראות ,אבל הם יראו אתכם!
יהיו אלה שיאמרו לפתע" :אני באמת רוצה להיות כמוכם!" אולי אפילו יהיו כאלה במשפחה שלכם שכבר
התייאשתם מהם .החלטתם שהם לעולם לא יבינו במה אתם מאמינים .יקירים ,הם לא חייבים! אולי הקרבה
הגדולה ביותר לאלוהים אליה יגיעו היא לאהוב אתכם! כמה ,קרובים מאוד אליכם ,עשויים לומר" :התאהבנו
בכם שוב מכיוון שהשתניתם" .האמינו בכך .ומה אתם חושבים ששיניתם באמת? אתם הדלקתם את האור
ושיניתם את העבר .כן ,יש כאלה שייסוגו מהאור ויעזבו את חייכם .האמינו לי ,זה הולם שכך קורה.
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כלפי אחרים
מהי האחריות שלכם במעגל האחריות כלפי אחרים? מי הוא האחר? זה מי שצוחק מכם .אולי זה מי שרוצה
להשמיד אתכם .אמרתי זאת בעבר :אתם תראו הרבה מזה .ובני אדם יקרים ,זה לא ינבע מהיכן שאתם מצפים.
בואו נסקור את מה שאמרנו לכם לפני ארבע שנים .ההתנגדות הגדולה ביותר להדלקת האור תהיה עובדי-
האור שבחשכה .יהיו פיצולים במודעות אפילו בתוך התנועה שאתם מכנים בשם העידן החדש .יש שילכו
בדרכם שלהם ,ואתם בשלכם .יש שיקראו לכם מרושעים מכיוון שאתם הדלקתם אור והוא מסנוור אותם .הם
פוחדים ממה שאינם יכולים לחוות .אתם תקרנו באור זוהר ,והם לא יבינו .כאשר לא יצליחו עוד להתמקד
בכם ,הם יסווגו אתכם כמרושעים ,על פי דרך חשיבתם.
הנה העצה שלנו בנוגע לאחרים :אל תנסו לשנות אותם .כבדו את הבחירה החופשית שלהם ,אך גם אל תניחו
להם לשנות אתכם ,אלא אם זוהי בחירתכם כמובן .החזיקו ביושרה של מה שאתם מאמינים ובאמת שלכם.
הניחו להם ,ושלחו אותם לדרכם .אפילו את הידידים שלכם .שברו את ההתקשרויות ,שכן ייטב לכם .זכרו
זאת ,בני אדם יקרים ,עבורם אתם האחרים .זה עניין דו סטרי והרשו לי להזכיר לכם ,זה אח כנגד אח.
המשפחה היא עדיין אחת ,ואין זה משנה מה כל אח מאמין.
כלפי הפלנטה
מהי האחריות שלכם כלפי הפלנטה? חשוב שתשמעו זאת .העמים הילידים ידעו זאת .העמים הילידים בכל
רחבי הפלנטה ידעו זאת .זה היה מידע אינטואיטיבי ,ואין זה משנה אם היו אלה העמים מאמריקה הדרומית
או הצפונית או מפולינזיה או מאירופה או מאוסטרליה או מאפריקה .הם כולם ידעו זאת! הם ידעו שהפלנטה
חיה! שיש לה מודעות .הם ידעו שניתן לדבר אליה ,והיא אליכם .הם ידעו שאם תכבדו אותה ,היא תחזיר לכם
כבוד ...ושלעולם אל לכם לקחת יותר מכפי שאתם נותנים .האדמה היא ישות חיה וחיונית .מה אתם יכולים
לעשות למען הפלנטה? אני אומר לכם :הכירו בה בכל יום! מדוע שלא תלמדו מאלה שנהגו לצעוד על פני
האדמה במקום זה בדיוק? בבוקר הם היו מברכים את המערב ואת הצפון ואת המזרח ואת הדרום .אלה הם
קווים של רשת מגנטית! והם ידעו זאת .אמרו שלום לאדמה .היום שלכם יהיה טוב יותר עקב כך .אתם תהיו
בהרמוניה .זה נדוש לומר שאתם תהיו "בהרמוניה עם הטבע" .אבל זו המטרה .וזה מה שאתם יכולים לעשות
למען הפלנטה ...האחריות שלכם היא לאהוב אותה.
כלפי עצמכם
הגענו לאחרון ...או שמא לראשון? מהי האחריות שלכם כלפי עצמכם? מה אתם יכולים לעשות למען עצמכם?
כאן מושלם המעגל .מעגל האחריות מסתיים היכן שהתחיל .דעו שאתם אלוהים! מהי האחריות שלכם כלפי
עצמכם? לדעת שאתם אלוהים.
הרשת השלישית
נתנו לכם מסרים רבים במקום זה ,אך מעולם לא היה המסר כה מעמיק .זהו סוף של דבר אחד ותחילת דבר
אחר .בשנת  2012תושלם ההערכות המחודשת של האנרגיות של רשת הקריסטל" .אז קריון" ,אתם עשויים
לומר בנקודה זו" ,מהי הרשת החמקמקה הזאת" .זו רשת שהיא בלתי-נראית כמו השתיים האחרות .גם היא
חיה .היא זו המושפעת על ידי שתי הראשונות .הרשת השלישית הזאת מגיבה לשינוי ממדי .יש לה בחירה
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חופשית .הרשת השלישית של הפלנטה היא המודעות האנושית .במקום להשתנות אחרונה ,היא משתנה בו-
זמנית עם השתיים האחרות ...והופכת את הפאזל למרתק יותר.
שערים
הניחו לי לספר לכם על שערים ]לא על מערבולות )וורטקס([ .שערים נוצרים בהתבסס על האנרגיה המגנטית,
על אנרגיית הקריסטל ועל המודעות של הפלנטה ]המשתנה על ידי האנושות[ .כל השלוש דרושות כדי ליצור
שער .הם באים והם הולכים .הזמן גם כן מעורב .לפעמים הם קצרים מאוד ,ולפעמים הם קטנים מאוד.
לפעמים הם גדולים והם נשארים .לשערים הגדולים ביותר על הפלנטה ,שנשארים שערים לזמן ארוך מאוד ,יש
מבני קריסטל גדולים תחתיהם .לא נעסוק בדברים אלה שאינם המומחיות שלנו ,אבל אנו רוצים לזהות את
החלקים .מהי הקוטביות של המין ברשת הקריסטל? האם היא זכרית? האם היא נקבית? לא זה ולא זה .היא
זכרית ונקבית מאוזנת ,ויש לה יציבות .יציבה באופן בסיסי ,זהו העפר של האדמה.
***
דבר-מה התרחש בחדר הזה .קבוצת הרשת שינתה משרה ,והיא רוצה להשתתף בטקס אתכם .היא רוצה
להודות לאנושות על שסבלה את השינויים שהיו כה קשים .אלה שהזיזו את הרשת ,שנמצאים ביניכם עכשיו,
נעים ממקומם לצדכם לטקס של כבוד .אלה שרוצים בכך מוזמנים לומר "תודה לכם" .בדרככם שלכם ,בדממה,
העניקו אהבה למה שהוגשם .אין זה קשור אליכם לעת עתה .זה רגע שקשור אליהם .באופן קולקטיבי בחדר
הזה ,ומחוצה לו – באופן קולקטיבי עבור אלה הקוראים זאת – שלחו אהבה לאלה שעשו הרבה כל כך למען
רבים כל כך .עבודתם הסתיימה.
]אתנחתא[
הגיע הזמן .הפמליה של קריון אינה קבוצת הרשת .האם ידעתם זאת? במקום זה ,היא הפמליה של קריון.
פמליה זו באה עם קריון בכל פעם שהיא מגיעה ,וזה מה שאתם רגילים להרגיש ,שבא והולך .אולי הערב לפני
שתתפזרו ,אתם עשויים לעצום את עיניכם וללחוש "תודה" .ואם תעשו כן ,זה ישמע על פני כל הפלנטה .זוהי
הבטחתנו לכם .הפמליה של קריון מצטרפת אליכם בהודיה זו לקבוצת הרשת.
קשה לעזוב מקום זה .דברים רבים נאמרו והרבה נלמד .רק כדי שתדעו ,אנו נחזור .וכאשר נחזור ,ההוראה
תחל! הניחו ל"דיבור הפשוט" המגיע עם הפחתת הצעיף להתחיל!
מבורכים הם בני האנוש שראו את הצורות ביום הזה – שהשתתפו בצבעים שהוצגו ביום הזה – שראו זוהר
בין-ממדי במקום הזה .מבורכים הוא בני האנוש המוצאים את הזמן כדי להיות עם משפחה זו .מבורכים הם
בני האנוש היושבים כאן והקוראים דברים אלה ,שכן הם מבורכים מאוד; אכן ,הם אלה שלהם הפוטנציאל
להביא לשינוי על הפלנטה הזאת ,מקום נהדר להיות בו!
וכך הוא.
קריון
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