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תמליל התקשור עבר תהליך עריכה ועיבוד על ידי קריון ,באמצעות לי קרול .הדבר נעשה כדי להפוך
את התקשור לבעל ערך רב יותר מבחינת המילה הכתובה וכדי להבהיר תפיסות שניתנו אנרגטית
במסגרת התקשורים מול קהל.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .יש התרגשות במקום הזה שהיא גלויה לעינינו .אלה
שהמתינו לכם שתתיישבו בכיסאות ,הם אלה שמכבדים אתכם עכשיו .מעבר לכך ,יש מבנה תאי בתוך
כל אחד מכם שמשתוקק "להאזין לבוס"] .כך מבטא קריון את העובדה שאתם אחראים לגופכם
ולתפקודיו [.מעבר לכך ,יש משהו שהוא כל-כך אדיר שאתם לא תאמינו לו כלל :כל ישות ביקום שעל-
פי תפיסתכם נמצאת מעבר לצעיף ,מודעת לפגישה הזאת! "מדהים" ,אתם עשויים לומר .האם ייתכן
הדבר ,שהמילים הללו הן אכן פירושים שמעבר לצעיף ,מהמקום בו לדעתכם קיים האלוהים? האם
ייתכן הדבר?
ברגעים שקטים אלה ,האם ייתכן הדבר שחדר זה מתמלא באהבת האלוהים? האם ייתכן הדבר? האם
ייתכן שכל הנמצאים כאן יכולים להירפא ברגע זה? האם גם זה אפשרי? יש כאן הרבה יותר מכפי
שנדמה .ואנו מבקשים מכם אפוא ,בני אדם יקרים ,להשתמש בתפיסה האלוהית שלכם ברגע זה.
הרימו אצבע אל האוויר והרגישו לאן נושבת הרוח הרוחנית .האם זה אמיתי או לא?
כל הישויות שזורמות לכאן מבקשות לעמוד לצדכם ,מאחוריכם ,לידכם ולמולכם .רבות מהן הגיעו
אתכם לכדור הארץ .יש קבוצה בין-ממדית בהר לא רחוק מכאן )הר שאסטה[ שיודעת אף היא על
המפגש הזה .הם מכירים את השושלת שלכם והם אומרים" :יש למוריאנים כאן ,שממשיכים לבוא
לכאן כיוון שהם מאוהבים בפלנטה מזה עידנים" .הם מדברים על בני אדם שמשתוקקים לחזור ,שוב
ושוב ,למקום שבו הם יוצרים שינוי עבור היקום.
אולם התפיסה שלכם כה שונה ,בני אדם .אתם כה עייפים! שוב אנו אומרים לכם שפעמים רבות כל-
כך ,ברגעים השקטים ביותר שלכם ,שמענו אתכם אומרים" :אני כה עייף! אלוהים יקר ,עברתי הרבה
כל-כך .אה ,כשאחזור הביתה ,לא אשוב לכאן עוד .אם יהיה עליי להתנסות שוב במאמץ הזה ,אני לא
חוזר לעולם!" שמענו זאת פעמים רבות כל-כך ,אפילו מהדגולים ביותר שבכם.

2

אה ,אבל הנה המציאות :כשאראה אתכם שוב באותו מקום מתוק ,כאשר אתם חווים את האנרגיה
שאתם מכנים בשם "מוות" ,אתם רוכשים שוב את תודעת האלוהים .אנו מכנים מעבר זה בשם שונה
לגמרי מהמילה "מוות" .אנו קוראים לו "השיבה" .וכאשר אתם ערים ונמצאים שוב לגמרי בצד
"האמיתי" של הצעיף ,אנו נביט זה בזה ונראה את "האנרגיה הקבוצתית" שקיימת בשנינו .יש לכם
בחירה חופשית לבוא וללכת ,בכל עת שתרצו .אבל בצד האנושי של הצעיף אינכם יודעים מה מתרחש
"שם" ,נכון? ]זאת אומרת ,בצד הצעיף שאינכם יכולים לראות [.האם ידעתם שאתם עובדים כל הזמן
כאשר אתם נמצאים בצד שלי? האם ידעתם שיש תכלית גדולה מאחורי האלוהים? מלאכים לעולם
אינם שקטים; לעולם אינם ישנים; תמיד יש מטרה .והמטרה שלכם ברורה לכולנו .אתם מאוהבים
בגאיה!
דמיינו לרגע שאתם הצייר הדגול ביותר שחי אי פעם .זה יהיה משהו ,נכון? חשבו על הציירים
הדגולים בהיסטוריה ,ואתם הדגול מכולם .ובדרך כלשהי ,בחזון דמיוני זה ,נולדתם מחדש על פלנטה,
דומה מאוד לזו ]כדור הארץ[ עם בני אדם .אתם נולדים ,גדלים ,חווים את ילדותכם ,ואינכם יכולים
לחכות עד אשר תתחילו לצייר! "אה" ,אתם אומרים לעצמכם" ,אני יכול לצייר! כשאהיה גדול מספיק,
רק תנו לי מברשת; תנו לי בד ציור".
אז ,לחרדתכם ,כאשר אתם לומדים את השפה ומתבגרים ,אתם מבינים שאין מברשות ~ אין בדי
ציור! דברים אלה אינם קיימים על הפלנטה אליה באתם! מה אתם הולכים לעשות? אז אתם נחרדים
לגלות דבר-מה נוסף ~ לאף אחד אין ידיים ,גם כן ,אפילו לא לכם! מי העלה זאת בדעתו? מה אתם
עומדים לעשות? אין מברשות כיוון שאין ידיים; גם אין בדי ציור ,כיוון שלא שמעו כאן כלל על הציור
~ לבד מאשר בסיפורי נסים.
ברוכים הבאים לכדור הארץ ,מלאכים! כיוון שהאלוהות שלכם דומה מאוד לכך .הגדוּלה שלכם בכם
היא .אתם יודעים איך לרפא את עצמכם; אתם מכירים את עקרונות הריפוי של הפלנטה ושל
האחרים; אתם יודעים כיצד לברוא אהבה במקום שבו אין אהבה; ואתם יכולים למצוא פתרונות
לאתגרים שאחרים אינם יכולים למצוא .האלוהות שלכם קבורה במקום כלשהו כאשר אתם מביטים
בעצמכם .זה משונה ~ המידע נמצא בידכם ,אבל אינכם יכולים לזכור את בית הספר בו למדתם אותו.
אבל כל הידע נמצא שם למרות זאת.
אתם אמן דגול ,אבל בארץ חדשה זו כל בני האדם חסרי ידיים! מה אתם הולכים לעשות במצב זה?
והתשובה שאנו נותנים היא זו :הידיים החסרות הן מה שאנו כינינו בשם "מאסטריות" .כאשר אתם
מתחילים לשנות את הדנ"א שלכם באמצעות התפתחות רוחנית ,הדברים הללו מתחילים להשתנות,
והידיים אליהן אתם משתוקקים תצמחנה ,מטפורית .והציורים שתציירו באמצעות ידיים חדשות אלה
יהיו נפלאים! ואתם תקראו להם" :שלום במקום שבו אין שלום"" ,פתרון במקום שבו אין פתרון",
אהבה במקום שבו אין אהבה".
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ידי "הפלא" שלכם הופכות לאור של המגדלור שהפכתם להיות .הוא זוהר כל-כך שכל הסובבים אתכם
יכולים לראות את הציור הנפלא שלכם ,ושמו הוא שמכם .הוא יפהפה ומייצג את תודעת המאסטריות
על כדור הארץ .הצבעים כה חיים ,האמנות משתנה ללא הרף ,והאנרגיה היא האנרגיה של אלוהים .ידי
אמן לכם ואתם מתחילים לצייר עם האחרים את הציור האחרון ששמו "ירושלים החדשה".
אחריות
אני רוצה לדבר על אחריות בדרכים שמעולם לא שמעתם אותי מדבר בעבר .נאמר לשותף שלי ]לי[
להקליט את המסר הזה .עבורכם הנמצאים בחדר זה ,מכשיר ההקלטה פועל ומקליט .עבורי ,מסר זה
כבר תומלל והודפס! ברגע זה הוא נצפה ]נקרא[ ,זוג עיניים בכל פעם ,על-ידי קוראים מכל רחבי כדור
הארץ .כך אנו רואים את העכשיו .המאזינים יחשבו זה טיפשי .הקוראים? ובכן ,אתם יודעים טוב
יותר ,נכון? אתם עתידם של המאזינים ,והמאזינים שחושבים שהם בהווה ,שייכים למעשה לעבר
שלכם .אז מי באמת צודק?
שוב נצהיר על אי-ליניאריות ברורה באוזניי המוח האנושי הליניארי :קורא ,המאזין שיושב מולי עכשיו
במה שהוא מכנה "המציאות שלו" ,אינו יכול "לראות" אותך כפי שאני יכול .למעשה ,כמה מכם
שיושבים למולי עכשיו גם קוראים את המסר הזה עכשיו! שני זמנים שונים ,שני מקומות שונים ,אבל
אחד עכשיו .לכן ,הקורא ,אני מברך את פניך ,אף-על-פי שאלה שנמצאים בחדר אינם יודעים על מה
אני מדבר] .חיוך של קריון[
ברצוני למנות כמה מתחומי האחריות עבורכם ,עבור מי שאנו מכנים בשם "בני אנוש נאורים" .אנו
נגדיר את ההארה .ההארה היא תהליך באמצעותו נענית בקשתו האלוהית של בן האנוש ,להביט
פנימה ולמצוא יותר מכפי שהוא רואה בממד הרביעי הרגיל .לכן ,היא עוסקת בכוונה ,נכון? תוכלו
לומר שהארה היא אפוא "כוונה לגלות את הבלתי נראה בתוך עצמכם" .היא אינה דוקטרינה; היא
אינה מוחלטת ,ולא ניתן לכמת אותה .היא תהליך .הארה של אדם אחד תהיה שונה מהארה של אדם
אחר ,כיוון שמה שפרט מגלה בתוכו שונה מאדם לאדם .אבל זהו תהליך ,חיפוש ~ האין זה כך ~ אחר
דברים בלתי-נראים?
ההתעלות ,כפי שהגדרנו ותיארנו אותה בעבר ,היא "כאשר בן האנוש יוצא מתקופת החיים הנוכחית
ונכנס אל אחרת מבלי למות" .נכון שזה מהפכני? כאשר האדם עושה זאת ,הכל זז; הכל משתנה .אז
מה הם תחומי האחריות של בן האנוש הנאור? מה הן תכונות האחריות כאשר בן האדם עובר תהליך
זה ,ואין זה משנה היכן הוא במה שאתם מכנים קו הזמן הליניארי של תהליך זה? אנו נתאר באוזניכם
כמה היבטים אלה.
זו הוראה עתיקה ,אתם יודעים? שנתנו אותה בעבר .יהיה זה גיבוב מילים עבורכם לשמוע זאת שוב
ושוב .אה ,אבל בו-בזמן ,משהו קורה בחדר הזה] .אתנחתא[ קורא ,יש לי משהו לומר לך :אנו עוצרים
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את ההוראה כיוון שיש שניים בחדר הזה שיושבים למולי עכשיו שבאו כדי להירפא .אה ,הם לא ידעו
שזו תהיה פגישת ריפוי ,אבל היא תהיה ,ובשעה שאני מדבר בדקות הבאות על נושא אחד ,נושא אחר
ישצוף בעורקיהם .זו האנרגיה החשובה אליה יש להתייחס הרגע .לכן ,קורא ,הנה אתגר השייך
לליניאריות :אני עומד לבקש ממך לחגוג אתי עכשיו .אני רוצה שתחגוג ושתשיר אתי עכשיו .חגוג את
הריפוי של השניים שנמצאים כאן ,שיצאו שונים מכפי שבאו ,כיוון שהם חשים באמת האלוהית במה
שהוגש היום ,והם תובעים את המציאות של מה שהם יכולים לעשות עם גופם.
זכור פגישה זו ,הקורא ,כיוון שזו פגישה טובה .איך תוכל להעניק אנרגיה "מיידית" לריפוי שכבר
התרחש? אלה הן השאלות שכאשר תחוש בנוח עם התשובות ,יגרמו לך להבין שיש לך מאסטריות
בתודעתך .כיוון שכולכם מחוברים ברמה מיידית לא-ליניארית ,שאינה הגיונית לרמה האנושית של
הממד הרביעי שלכם ,אבל שרבים מכם יכולים להרגיש בה עכשיו .האם לבך שר עם אלה שנמצאים
בפגישה זו שחשו בנגיעה? אם כן ,אזי המלאך שבך מתעורר לחיים.
אחריות כלפי עצמי
"קריון ,מהי האחריות שלי כלפי עצמי? מה אני יכול לעשות למען עצמי?" ברשימה זו של תחומי
אחריות ,אתן לכם תשובה שמתאימה לממד הרביעי וכן גם תשובה אזוטרית ,או רוחנית .אני עושה
זאת כיוון שאתם נוטים להפריד שתי תכונות אלה בראשכם ,ממש כפי שאתם נוטים להפריד את
הקיום שלכם ולהניחו בתוך קופסות של הבנה .אתם מביטים בעצמכם במראה ורואים אדם אחד .לכן,
כל חייכם ,כל השנים הללו ,יש רק אחד מכם .תפיסה זו היא פשוטה ,אמת אמיתית למוח האנושי
שלכם ,אבל היא אינה מדויקת כלל .כפי שתיארנו בעבר ,אתם אנרגיה מרובה ,אבל "רואים" רק את זו
ששוכנת בממד הרביעי.
כמה מכם מאמינים שיש לכם עצמי גבוה יותר? רובכם ,אני סבור .בסדר ,זה שניים מכם .אז כמה
צריכה קבוצה להכיל? ]צחוק[ אתם הרבה יותר מאחד ,אבל זה מה שהמוח הליניארי שלכם רוצה
להבין .זה מתאים למציאות שלכם להיות יחידים ,נכון? מה אם אומר לכם שאתם רבים? האם אתם
יודעים שחלק שלכם מעולם לא עזב את הצד האחר של הצעיף? היה עליו להישאר שם כדי להיענות
לתפילה! זה הכל חלק מפגישת התכנון שמהווה מסתורין גדול כל-כך עבורכם .חלק ממערך ההדרכה
שלהם הוא אתם! האם ידעתם זאת? איך תוכלו אתם בעצמכם להיות המדריך שלכם? מורכב ,נכון?
מבחינה פיזית ,האחריות שיש לכם על הפלנטה כאדם נאור היא להישאר כאן זמן רב ככל שתוכלו .זה
לא צריך להיות מאבק .זו מטרה אחת בממד הרביעי .והסיבה ברורה ~ האם אתם אוהבים את גאיה
או לא? האם אתם מבינים מדוע באתם? זה צריך להיות לכם ברור מדוע באתם ,בהתבסס על מה
שכבר עשיתם .האם קלטתם כבר שכדור הארץ מגיב לחייכם? הביטו מה קורה על הפלנטה הזאת!
האם אתם יודעים שכדור הארץ יודע כאשר אתם צועדים ממקום אחד לאחר? הוא חש בצעדיכם
ויודע שכוח מלאכי צועד עליו.
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ככל שתוכלו להיות כאן זמן ממושך יותר עם הידע והחכמה שלכם ,מגדלורים ,כך יהיה מצבה של
הפלנטה טוב יותר .שנו את ההרגלים הארציים שלכם אם הם הורגים אתכם! ]אתנחתא[ ואתם יודעים
אל מי אני מדבר ,נכון? האם חיברתם מעודכם את הנקודות ,כפי שאומרים ,והבנתם שהחיים שלכם
חשובים לגאיה אפילו יותר מאשר לכם? הישארו כאן זמן רב ככל שתוכלו .למדו את ספרי הבריאוּת
אם יש צורך .השתמשו בעוצמה שלכם כדי להירפא .הישארו זמן רב ,כיוון שאתם נחוצים כאן! האם
אתם באמת רוצים לעזוב ,לחזור ,ולבזבז  20שנים בערך ,שנים שהן החשובות ביותר בהיסטוריה של
ההתפתחות הרוחנית של הפלנטה? הישארו בשמחה! הימנעו ממחלה ,ממאבק .זו ההבטחה ,אם
תבחרו בה ,אם תרצו .זו האחריות הפיזית.
מבחינה רוחנית? אמרנו לכם זאת לפני  16שנים .טפלו בעצמכם! התחילו במסע בתוככם .גלו את
האלוהות שנחבאת בדנ"א הרב-ממדי שלכם .אינכם צריכים לדעת כיצד פועל המנוע במכונית כדי
היכנס פנימה ולנהוג הביתה .הוא פשוט פועל ,נכון? וכאשר אתם מתחילים את המסע בפנים ,זה אותו
הדבר .מאגר הידע העצום שנסתר מעיניכם ,אבל שיש לכולכם ,יציג את עצמו כאשר תזדקקו לו יותר
מכל.
הידע הזה יזרח עליכם באותו זמן שבו תאמרו" :מה הלאה? מה עליי לעשות?" הרגישו בשמחה זו! אין
רשימות שיש להתחיל .פשוט עשו זאת .קצת בכל פעם ,הידע ניתן לכם באופן אינטואיטיבי ,כאשר
אתם יושבים עם כוונה טהורה להביט פנימה ,לרטוט ברטט גבוה יותר ,לברוא מאסטריות .אתם
מתחילים לרפא את עצמכם ,לדבר אל התאים שלכם ,לשנות אפילו את תוחלת החיים שלכם ואפילו
את הגנאולוגיה שלכם.
המדענים הוכיחו שאתם יכולים לשנות את המערכת החיסונית שלכם פשוט באמצעות המחשבה .אין
להם מושג מה עוד אתם יכולים לעשות .אגע בנושא זה שוב :נשים ,מה נמצא במבנה הדנ"א התאי
שלכם ממנו אתן מפחדות? האם יש לכן אם ,או אחות ,או דודות שנפטרו בגלל מחלה ש"עוברת
בתורשה"? והנה אתן יושבות ,מודעות לכך שאתן מאותה משפחה ,ואתן מחכות למחלה הזאת ,גם כן?
אתן אומרות" :אני אחלה ,אבל אני לא יודעת מתי".
הרשו לי לספר לכן על עוצמת ההתבוננות הפנימית שלכן .זו הפעם השניה שאני נוגע בנושא זה
בתקשור ,ואתן לכן מידע זה שוב בפעם אחרת .הוא עוצמתי ,אך בלתי מובן .זו חידה ~ הוא נמצא
בתוך מעגל של זמן שאינו ליניארי .אומר לכן זאת ,נשים :מה שאתן עושות עכשיו בחיים שלכן יבטל
את הנטייה לחלות במחלה הזאת במסגרת הגנאולוגיה שלכן .הוא ישנה את שושלת היוחסין שלכן
במידה כה רבה שמעולם לא תחלו במחלה הזאת כל עוד אתן חיות .בנוסף לכך ,גם הבנות שלכן לא
יחלו ...אלה שחיות עכשיו ואלה שעדיין לא נולדו! כיוון שמה שאתן עושות למען עצמכן ב"הווה" זה,
ישתקף עליהן מיידית .לא מדובר בריפוי ,אלא מדובר באנרגיה .מדובר בקרמה ובדנ"א קבוצתיים ,והם
מגיבים למאסטריות שבתוככן .מדובר בנס שבפנים .זה עומק המאסטריות! לכן אנו אומרים שנית,
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טפלו בעצמכם רוחנית והמשיכו בתהליך ההארה ,של היותכם המגדלור עבור גאיה .זו האחריות שיש
לכם כלפי עצמכם.
משפחה
"מה בנוגע למשפחה שלי? קריון היקר ,כמי שנמצא בתהליך ההארה ,מה האחריות שלי כלפי המשפחה
שלי? יש לי בני משפחה שאני בכלל לא אוהב! כמה מהם לא אוהבים אותי .הקדשתי זמן רב כדי
להתרחק מהם .מה האחריות האמיתית שלי? זה מרגיש מוזר להיות כה מרוחק" .הרשו לי לדבר עכשיו
על קשר דם ~ אחים ,אחיות ,אמהות ,אבות .מבחינה פיזית ,אומר לכם זאת :האחריות העיקרית
שלכם היא לאהוב אותם ~ ויהי מה .אהבו אותם ללא תנאי .מה אתם יכולים לראות שטוב באישויות
ובחיים שלהם? האם אתם יכולים לראות את האלוהות שלהם? אני מאתגר אתכם .קחו את מה
שעשוי להיות "גרגר חול בצדפה שלכם" והביטו בו .האם אתם יכולים לראות את המטרה האלוהית?
האם מי מהם התעלל בכם? אולי אתם יכולים לראות את התכנית האלוהית שבכך? אהבו אותם!
מבחינה פיזית ,ויהי מה .אפילו אם זה מרחוק; אפילו אם לא תדברו אתם או תפגשו בהם שוב .זכרו,
אתם יכולים לשלוח אהבה ממרחק והיא תהיה טהורה ועוצמתית .זו אנרגיה שנשלחת במסגרת מצב
קוונטי ,בגלל העובדה שכולכם חלק של אלוהים ומחוברים כל העת.
מבחינה רוחנית ,מה האחריות שלכם כלפי המשפחה שלכם? אומר לכם מה היא לא .אין זו אחריותכם
לתת להם ספר של קריון! אל תעשו זאת אלא אם הם מבקשים .אין זו האחריות שלכם לשכנע אותם
שהדברים בהם אתם מאמינים מדויקים ונכונים .אין זו אחריותכם לדון בדברים הללו בלהט .זה לא
משרת שום מטרה ,חוץ מאשר הרחקתם מכם אף יותר וכל מה שאתם רוצים עבורם.
אתם גם לא יכולים לרפא אותם .אף עובד אור לא יכול לרפא אחר .אף מרפא אינו יכול לרפא אדם
אחר .כל שאתם יכולים לעשות הוא לאזן את האנרגיה סביבם ולאפשר להם לרפא את עצמם] .זו
הסיבה שריפוי מסוים מצליח ואחר לא ,גם במקרים בהם משתמשים באותו תהליך [.לכן ,מה אתם כן
יכולים לעשות? אגיש לכם מידע זה ,מידע ישן ,יפהפה ,מקודש ,פשוט :טפלו בעצמכם .אפשרו
לדוקטרינה הבלתי-נראית של מה שאתם מאמינים להתגשם בדרך שבה אתם חיים את חייכם!
אם קראתם ספר של קריון ,ומסר האהבה היה משמעותי עבורכם ,וראיתם את עקרונות החיים שאנו
נותנים ,אזי יישמו אותם במבנה התאי שלכם .אפשרו למשפחה שלכם לראות את האור שנובע מכם,
לא דוקטרינה או ספר .ציירו את הציור היפהפה ביותר שיראו על כדור הארץ ,ואפשרו לציור זה להיות
אתם .אז היכונו ,כיוון שכמה מהם ישנאו אתכם בשל כך ,משום שהם בעלי אנרגיה שאינה רוצה
לראות או לקבל את האור שאתם נושאים .ואם זה המקרה ,שחררו ,כיוון שזו בחירה חופשית .אתם
יכולים להתנתק מהם ועדיין לאהוב אותם ממרחק ועדיין להיות אחראים .דבר לא אומר שאתם
חייבים להישאר אתם למשך כל חייכם .אלה הם חוקים שנקבעו עבורכם על-ידי בני אדם ,ואינם
מייצגים חכמה כלל.
7

אז ישנם אלה שלא יבואו מעולם לפגישה כגון זו ,אבל הם יראו היטב את האור שלכם ויתאהבו בו!
וברמה מסוימת הם יבינו .כמה מהם ,בהחלט ,עשויים לקבל החלטות המבוססות על האור שלכם
שהם לא היו מקבלים לעולם בעבר .איך תגיבו לקשיים משפחתיים? האם זה שונה מבעבר? האם
אתם יציבים? האם אתם רגועים? האם אתם רואים את היופי שבכל הדברים? האם אתם מאזינים?
האם אתם הוגנים?
הנה ההבטחה ,יקירים :האור שלכם ירחיק את אלה שלא אמורים להיות אתכם וימשוך את אלה
שרוצים להיות אתכם .בתהליך אתם לא תמירו את דתו של אף אדם ,לעולם .אתם תהיו פשוט דוגמה
למה שאהבת האלוהים יכולה לעשות בחיים .הילדים שלכם ישימו לב .בן או בת הזוג שלכם ישימו
לב .זו אותה אנרגיה בה הבחינה האנושות ושאותה היא אהבה שהייתה סביב כל מאסטר שאי פעם
צעד על פני האדמה.
אחריות כלפי בן או בת זוג
"קריון ,מה האחריות שלי כלפי בן או בת זוגי ,האדם המשמעותי בחיי ,האדם שחולק עמי את חיי?"
לאלה מכם שחולקים את חייהם עם בן או בת זוג ,אומר לכם .מבחינה פיזית ,המתנה הגדולה ביותר
שתוכלו להעניק לבן או בת זוג היא להאזין להם .האמינו או לא ,ההקשבה להם היא אחת מהמתנות
הגדולות ביותר שתוכלו להעניק להם .החיים שלהם יקרי ערך והדברים שמתרחשים בחייהם אולי לא
מעניינים אתכם לגמרי ,אבל אתם מחוברים בדרך שכזו שאם תקשיבו להם ,הדבר יחבר אתכם אף
יותר .זה מבחינה פיזית.
ומהבחינה הרוחנית ,משהו ששמעתם בעבר :מבחינה רוחנית ,טפלו בעצמכם .אני עומד לתת לכם את
ראשית בריאתה של אהבת אמת .אהבת אמת נוצרת כאשר אתם מציירים יצירת מופת על גבי החיים
ששמם "אתם" .החיים האלה זוהרים באור בהיר כל-כך והם כה יפהפיים שהאדם שלצדכם אינו יכול
שלא להתאהב בכם בכל יום! זה בר-ביצוע .זו האמת .המאסטריות עושה זאת .היא לא צועקת" :אני
יותר טובה ממך!" במקום זה היא צועקת" :אכפת לי ממך!" היא לא מנפחת את עצמה ונוטלת עמדה.
היא רכה ומבקשת חברה אלוהית ,כמו כיסא נוח שאתם חייבים פשוט להתרווח בתוכו! היא גם לא
מחייבת שכל בן זוג יהיה בתהליך ההארה .מדובר באהבה ,לא בדוקטרינה.
"קריון ,מה עלינו לעשות אם זה לא עובד? ניסינו ואנו מאמינים שאנו נמצאים בתהליך של בריאת
אור ,אבל בן/בת הזוג שלי נסוגים רחוק יותר בכל יום" .העולם אכן עוסק בבחירה חופשית .האדם
המשמעותי בחייכם ,אותם בן או בת זוג ,לא תמיד ילוו אתכם למשך כל ימי חייכם .על-פי התכנית,
שהיא גדולה מכפי שאתם חושבים ,לפעמים אנשים יכנסו אל חייהם ויצאו מהם לטובת שיעור
והעצמה של שני הצדדים .נכון ,גם עם אהבת אמת ,לזמן-מה היא קיימת כדי לתת לכם מתנות ואז
לנוע הלאה .לכן ,מה שעליכם לבקש הוא את החכמה והאינטואיציה לדעת להבחין .האם אפשרי

8

שאהבת אמת תתקיים רק לזמן קצר? כן ,לפעמים זו דרכה .אבל בכל המקרים ,המשיכו להאיר
באורכם.
רובכם חכמים דייכם להבין כיצד זה עובד .הישארות במערכת יחסים שמזיקה לערך העצמי שלכם בכל
יום ,דומה לאכילת הרעל של הגן שלכם עצמכם .אתם יודעים מתי הגיע הזמן להמשיך הלאה ,נכון? אז
עשו זאת .פעמים כה רבות הרוח משתמשת במצבים הללו כדי לאפשר התפתחות של אדם עם אדם.
לעתים קרובות ביותר ,כאשר השיעור נלמד ,החניך שסיים את לימודיו ממשיך הלאה .הוא לא חושף
את עצמו לאותו שיעור בכל יום ,שוב ושוב .אתם תעצימו את שני הצדדים אם תקבלו החלטה חכמה
וקשה שנכונה לכם.
אולם ,הבינו זאת :בני זוג שאינם שווים מבחינה רוחנית יכולים לחיות יחד באהבת אמת כל חייהם,
אם הם מכבדים זה את זה ומאזינים זה לזה .האחד עשוי להימצא בתהליך ההארה ,אולם אפשר שאין
זה התהליך שהאדם האחר רוצה לחוות באופן אישי .אבל האדם שמאיר באורו יבין זאת ,והאחר
שהאור מאיר עליו יבין זאת גם כן .אהבת אמת נמצאת במקום שבו אתם רואים את אהבת האלוהים
זה בזה ,לא בנתיבים האינדיבידואליים שלכם .לא מדובר במי ער מבחינה רוחנית .כיוון שאהבת
האלוהים יכולה להיראות בכל בני האדם ,אם כל אחד מהם מאפשר זאת .הניחו לאלוהות שלכם
להפוך לידידה הטובה ביותר שלכם .אז ,אין זה משנה מה יקרה ,לעולם לא תרגישו בודדים.
אחד מההסדרים הקשים ביותר שבני האדם מתבקשים להשתתף בהם הוא ההסדר שבין אדם לאדם,
לחיות יחד יום אחר יום ולנסות לראות את אהבת האלוהים באחר .זו משימה אלוהית ,אבל משימה
שיכולה להעניק שמחה גדולה ,תמיכה ושלווה על בסיס יום-יומי ,כאשר היא מתבצעת מתוך כוונה
טהורה.
הסובבים אתכם שאינם בני משפחה
"מה בנוגע לסובבים אותי? מה האחריות שלי כלפי אלה שעמם אני חייב להיות? אני הולך לעבודה
בכל יום ומבלה יותר זמן עם אנשים שלא בחרתי להיות אתם מאשר עם האנשים שאני אוהב" .הניחו
לי לדבר שוב על עובדים ומקומות עבודה .אנו שומעים לעתים קרובות" :אלוהים יקר ,אני נמצא
במקום שאני לא רוצה להיות בו ,עובד במשרה שאני לא אוהב .מה עליי לחשוב? האם זה באמת
מעצים את חיי?" השאלה שאשאל את האדם ששואל זאת היא" :למה? מה קרה שהביא אותך לשם?"
והתשובה תהיה" :ובכן ,סדרת נסיבות הביאו אותי למקום העבודה הזה .אני לא באמת יודע מה קרה.
אני חושב על מה שהיה ושואל את עצמי' :למה עברתי לכאן ,מה עשיתי שזה מגיע לי ,למה אני נענש
בכל יום בכך שעליי ללכת לעבוד עם אנשים כאלה שהם כה חשוכים?' הם חושבים שאני משוגע והם
לא מכבדים אותי או את חיי .זה קשה!"
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ושוב התשובה שלי תהיה זו :אתם חושבים שזו טעות? או שאתם נענשים? אם כך אתם מפספסים
את תפארתו של המגדלור הרגיל .מגדלורים אינם נבנים במקומות בטוחים .הם בוחרים להיות היכן
שיש סערות! אתם לא נענשים .אתם נלקחים למקום קשה כדי להאיר באורכם.
אומר זאת שוב .מבחינה פיזית ,מה עליכם לעשות? האם תוכלו לאהוב אותם? אל תתנו להם ספר של
קריון .הקשיבו להם! הקשיבו למה שבאמת קורה בחייהם .חשבו בכל יום על כך שיש לכם הזדמנות
לברוא אור במקום חשוך .ראו גישות משתנות .אתם אולי "מוזרים" בעיניהם ,אבל הם יודעים שאתם
מייצגים יושרה.
מבחינה רוחנית ,שוב ,אתם אור במקום חשוך ואתם תוהים מדוע אתם שם? לא תמיד מדובר בכם.
חשבו עליהם! אתם לא נענשים ,ניתנת לכם הזדמנות .זו העבודה שבאתם לעשות ,והיא לא לתמיד.
במקום שאינכם רוצים להיות ,עבודה עם אנשים שעמם אינכם רוצים להיות ,זו עבודתו של מגדלור.
מה אם אתם האור היחיד שהם יראו מעודם?
יום אחד ,במבט לאחור ,מה יקרה אם הלכתם לעבודה ,סבלתם אותה ,וזה כל מה שהיה? האם זה
בסדר מבחינתכם? האם תהיו שלמים עם העובדה שהתלוננתם באוזניי אלוהים כל זמן היותכם שם?
האם אתם יכולים לדמיין מגדלור אמיתי ,ניצב על הסלעים בסערה ~ ללא אור ,בחשכה ,צועק:
"תוציאו אותי מכאן"? זה חזיון אבסורדי ,נכון? הנה הוא ,נבנה לעזור בזמנים של חשכה ,אבל הוא
אפילו לא יודע מדוע הוא שם ~ עומד בחשכה ומתלונן ,כשכל הזמן הוא מבצר של עוצמה ,מעוגן על
הסלע ,מוכן להדליק אור שהוא לא יודע שיש לו .איזה חזיון!
לכן אנו אומרים לכם :מבחינה רוחנית ,התעוררו! היו סבלניים והחזיקו באור הנפלא הזה .ציירו את
ציור השמחה במקום קשה .כולם יודעים שאתם לא רוצים להיות שם ,לכן אפשרו להם לראות את
התגובה שלכם לקשיים שבמשרה הזאת ושבחייכם .כיצד אתם מתמודדים עם כמה מהבעיות שיש
להם? מה אתם עושים באופן שונה מהם? טפלו בעצמכם ובאור שלכם .האירו באורכם בעוצמה שכזו
עד שיום אחד כמה מהם יבואו אליכם ויאמרו" :אני לא יודע מה יש לך ,אבל אתה מוכן אולי לספר לי
על זה?" ואז אתם יכולים לתת להם ספר של קריון] .צחוק[
אחריות כלפי הממשלה
"קריון ,מה האחריות שלי כלפי הממשלה שלי?" אני מדבר עכשיו באמריקה .אני נותן לקורא שאולי
לא יודע היכן הוראה זו מתרחשת ,מידע זה על המיקום .לכן ,אומר לאמריקנים משהו שאתם צריכים
לשמוע :האם אתם יודעים כיצד נשמרה המדינה הזאת זמן כה רב עם עקרון הבחירה החופשית? אתן
לכם רמז .כאשר אתם הולכים למקום שאתם מכנים בשם מחוז קולומביה ,יש אנדרטה שנבנתה כדי
לכבד את אלה שקדמו לכם .הביטו בכתבים החשובים וההיסטוריים .המילים שבהצהרת העצמאות
שלכם ,שכמה מהן חרוטות בקירות כדי לעזור לכם לזכור את ההיסטוריה שלכם ,מילים אלה ניתנו
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באופן אלוהי .המילים הללו "תוקשרו" .הן היו מופלאות לזמנן ,נבראו ונערכו על ידי תודעה שהייתה
קבוצה.
אף אחד לא ראה מעולם דבר כגון אותן תפיסות ,מאוגדות יחד כפי שהיו ,והתוצאה הייתה מדינה
שקמה עם בחירה חופשית דגולה .חופש בחירה לבן האנוש הוא הנושא העיקרי של המדינה שלכם,
וממשיך להיות הדוקטרינה שלכם .אין זה מקרה שהיא נוצרה בדרך זו.
מה האחריות שלכם כלפי הממשלה שלכם? אני אומר לכם :מבחינה פיזית ,לדעת מה קורה .אל תכנסו
לארון ותחשבו שהדברים יפתרו מעצמם ,כיוון שלא כך יקרה .מדובר בבחירה! היא ממשיכה להזדקק
להדרכת התודעה הקבוצתית שיסדה אותה ,ושנמצאת באזרחים .אל תניחו לעקרונות האלוהיים של
הבחירה החופשית לחמוק מידיכם .זה עשוי להישמע כמו הצהרה פוליטית ,אבל אנו נאמר אותה בכל
זאת :המדינה שלכם טובה כהדרכה שאתם מעניקים לה ,ואלא אם תשתתפו בתהליך שנוצר כדי
להדריך אותה ]הבחירות שלכם[ ,אתם תקבלו את אותה האנרגיה שקיבלו הממשלות האחרות
בהיסטוריה ,שכולן משמידות את עצמן עם הזמן.
מבחינה רוחנית ,אומר לכם זאת ,מגדלורים :האירו באורכם ושלחו אותו אל מקומות ההנהגה שלכם.
עשו זאת בכל יום .כיוון שבמקום שבו הם צועדים ,הם מקבלים החלטות עבור כדור הארץ ,ואלפי
חיים תלויים על כף המאזניים .האירו באור כדי שהם יוכלו לראות דברים שלא יכלו לראות בעבר,
שיאירו את החדר בו הם נמצאים .הדבר יעניק להם בחירה חופשית ,לבחור בדברים החדשים שהם
רואים ,בגלל אזור הבחירה הבהיר יותר .כדי לעשות זאת בהצלחה ולהאיר באורכם בחוזקה ,טפלו
בעצמכם .לבד בחדרכם ,מתוך התבוננות פנימה באלוהות שלכם ,בראו מאסטריות שיכולה להיות
מורגשת ביקום ...ובמשרד הסגלגל .אל תשלחו להם את הרעיונות שלכם .רק האירו אותם באור,
סייעו לכל מי שנמצא שם לקבל החלטות טובות יותר ,בגלל המגדלורים שעוזרים כולם להדריך
מנהיגים אלה אל נמל מבטחים של חכמה והולמות.
אחריות כלפי האנושות
"קריון ,מה האחריות שלי כלפי האנושות?" תקשרתי זאת בעבר והשותף שלי לא אוהב את זה .הרשו
לי להסביר .האכפתיות מובנית בתוככם .שמחת החיים מובנית בכם .האכפתיות שלכם מוּלדת .אולם
זו מערכת שדיברנו עליה בעבר שנמצאת מעבר לתפיסה שלכם ,ומורכבת הרבה יותר מכפי שאתם
חושבים.
השותף שלי שאל אותי לפני כמה שבועות על הצונמי האחרון .הוא אמר" :מה התכלית של 200,000
איש בערך שמתים ביום אחד? איזו טובה יכולה לצמוח מבית יתומים שנחרב ושרוב הילדים צריכים
לצפות באחרים צפים מתים במים במשך שמונה שעות ,לפני שמצילים אותם? ואיך זה מאדיר מישהו
בצד האחר? מה המטרה?" והוא לא אהב את התשובה שלי אז והוא לא אוהב אותה עכשיו .אדם יקר,
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קורא ,מאזין ,אני בספק אם התשובה האמיתית תשביע את רצונך ,גם כן .כיוון שכל עוד אתם בני
אדם שצועדים במציאות שלכם ,אתם אמורים לחוש אכפתיות כלפי החיים.
יש כאן תמונה גדולה יותר ואנו סיפרנו לכם עליה פעמים רבות .ברמה מסוימת ,כל הנשמות היקרות
הללו ידעו שהן התגייסו לפוטנציאל זה ,בפעם הזאת .מה שהן עשו ברא חמלה שגאיה הזדקקה לה
אנושות ברגע זה בהיסטוריה .המעבר שלהן שינה למעשה את מארג האנרגיה של הפלנטה .האם זה
היה שווה את זה? מדוע שלא תשאלו אותן? יש הרבה פרצופים שמחים בצד האחר של הצעיף עכשיו,
במסיבה שאינכם יכולים לדמיין ~ בשמחה שאינכם יכולים לדמיין ~ מתכוננים לחזור ולהמשיך את
מה שהתחילו .בקול אחד כולם מביטים בכם ואומרים" :ביצענו את חלקנו ,עכשיו דאגו שזה יהיה
שווה .עשו אתם את שלכם" .אלה שנותרו מאחור עם החזונות שהזכרת ישתנו למשך כל ימי חייהם,
ולא בהכרח בדרכים שליליות ,כיוון שהם יחפשו אחרים שזקוקים לעזרה ,ורבים מהם יהפכו למרפאים
וליועצים.
כן ,זה היה הולם וזה היה מתוכנן כפוטנציאל שעשוי היה להתגשם ,וכך היה .אבל זה לא משפר את
ההרגשה שלכם לגביו ,נכון? לכן ,בני אנוש ,הרגישו את מה שאתם חייבים להרגיש .לכו ממקום זה
ללא הבנה .זה בסדר ,כיוון שזו התגובה המהותית שלכם .אבל הוקירו שיש משהו גבוה יותר בפעולה
בדברים הללו.
המלאכים המכונים בני אדם מגישים מחזה בכל ערב .זו קומדיה ,זו טרגדיה .הקהל מגיב והם צועקים
והם צוחקים והם בוכים .אז המסך יורד והשחקן במחזה שנדקר על-ידי שחקן אחר קם על רגליו...
כיוון שהיה זה רק מחזה .אז הם עורכים מסיבה ~ מסיבה של שחקנים ~ והם מתכנסים ואומרים" :זה
היה נהדר! בואו נעשה את זה שוב ,אבל הפעם אני רוצה לדקור אותך ,ולא אתה אותי .אתה תבצע
את סצינת המוות .עכשיו תורך" .אז המסך עולה בערב הבא והם מציגים שוב ,והם ממשיכים לשנות
את התפקידים ככל שהמסך עולה ויורד ,עולה ויורד.
למוריאנים ,האם אתם מאזינים? בני האדם חיים בממד השלישי .הם חושבים שהם יחידים ושיש רק
תקופת חיים אחת ,אבל הם היו כאן ועשו זאת פעמים רבות כל-כך! המסך עלה וירד ,עלה וירד ,ובכל
פעם שהוא יורד ,יש עצב רב כל-כך ואי-הבנה רבה כל-כך .אה ,בפעם הבאה שאתם הולכים לטקס שבו
אתם מכבדים את חייו של אדם כלשהו ,מדוע שלא תעזרו אומץ לצחוק? מדוע שלא תעברו על פני
ארון המתים שלהם ותאמרו" :תודה לך! עבודה יפה! נתראה בקרוב .בוא נעשה זאת שוב" .זו האמת
של השתלשלות העניינים כפי שאנו רואים אותה ,וכפי שאתם רואים אותה גם כן ,כאשר אתם
נמצאים בצד הצעיף שלנו.
לכן ,האחריות שלכם כלפי האנושות היא לצעוד בחייכם בחכמה ובהבנה .הוקירו את החיים ושמרו על
ערכם .בכו כאשר יש צער ,אבל הבינו שיש יותר מכפי שנראה לעין .אל תכעסו על אלוהים בגין תהליך
האהבה ,כיוון שאתם הסמכתם אותו בעצמכם והסכמתם להשתתף בכולו ~ לנצח.
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אחריות כלפי כדור הארץ
"קריון ,מה האחריות שלי כלפי כדור הארץ?" אספר לכם על כך .זה קל :פשוט הכירו שיש לכם
אחריות למעשה! אתם מבינים ,רוב האנושות רואה בכדור הארץ חתיכה של עפר .אם הם בני מזל,
הם יוציאו ממנה יהלומים ונפט ,וזה הכל פחות או יותר .הם אינם מבינים שגאיה חיה .זו ישות
קבוצתית .היא יודעת היכן אתם צועדים ויודעת מי אתם .היא חוגגת את חייכם ומסייעת להציב את
הרשתות.
גאיה היא אנרגיה נשית יפהפייה שמכירה ואוהבת אתכם .האחריות שלכם? האמינו לזה! כאשר אתם
יוצאים מכאן ,אפילו למקום בו חונים כלי הרכב שלכם ואתם יוצאים החוצה ,וכפות הרגליים שלכם
עשויות לגעת בעפר או בדשא ,גאיה מכירה אתכם בכל מקום בו אתם הולכים .זו קבוצת תמיכה ,אתם
יודעים? כמו כולנו בצד הזה של הצעיף .גאיה היא מלאכית ,יפהפייה ,חיה ומגלמת תפקיד בחייכם.
אתם יכולים אפילו להודות לגאיה בכל ערב כשאתם הולכים לישון על דבר-מה בלתי-אפשרי :כנגד כל
הסיכויים ,היא מספקת לכם מערכת ששומרת על חייכם ומסתגלת כאשר אתם פוגעים בה .היא מזינה
אתכם ,היא מעניקה לכם אוויר לנשום ,וממשיכה לעבוד במחזור של אלוהיות עם מערכת השמש,
בדרכים שאתם מכחישים כלל את אפשרות קיומן .היא מגנה עליכם מפני אחרים שאינכם יודעים כלל
שהם שם ,ומכירה כל אדם על הפלנטה בשמו .היא שומרת את הרשומות האקשיות מוגנות וטהורות,
והיא בעלת איכות מלאכית .האחריות שלכם כלפי הפלנטה? לאהוב אותה!
אחריות כלפי אלוהים
לבסוף" ,קריון ,מה האחריות שלי כלפי אלוהים?" אנו שמחים לדווח שאתם ממלאים אותה .אתם
מבינים? בעצם היותכם כאן על הפלנטה הזאת ,אתם מקבלים אחריות זו ומתמודדים עמה .אתם
עורכים מסע קשה ואתם אמיצים.
מה אם מישהו היה אומר לכם ברגע זה" :בן אדם ,אנחנו הולכים להסיר מחצית מהמוח שלך .כאשר
נסיים ,לא תדע היכן אתה או מי אתה .אז אנחנו הולכים לשים אותך במקום כלשהו שזר לך לחלוטין
ואנחנו עומדים לכרות את ידיך ואת רגליך ואתה תצטרך פשוט לעשות כמיטב יכולתך" .אתם הייתם
אומרים" :למה שארשה דבר כזה?" זה דומה מאוד למצב שבו באתם לפלנטה ~ יצור נפלא שכמותכם.
זה המצב שבראתם לעצמכם .אתם יצור מלאכי שהוא חלק מאלוהים ,ושבא לכדור הארץ צולע ולא-
מודע ~ מסע מכוון שסיבתו חומקת מעיניכם ,בעת שאתם צועדים על הפלנטה הזאת ,מפקפקים בכל
הדברים ומנסים לעשות כמיטב יכולתכם "לצאת מזה" .אתם לא רק אפשרתם ,אתם תכננתם את זה.
כאשר נשענתם אל "רוח הלידה" לפני זמן כה רב ,שאלנו אתכם אם אתם מוכנים לעשות זאת שוב.
היינו שם" .האם אתם מתכוונים לזה?" אמרנו .אז הזכרנו לכם :כאשר תגיעו לכדור הארץ ,לא יהיה
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לכם מושג מי אתם .אתם תחשבו שעומדת לרשותכם רק תקופת חיים אחת ,פעם אחת .אתם תחשבו
שאין לכם שליטה בכלום .אולי תוכלו לגלות את כל הדברים הטובים לבדכם ,אולי לא .זה המבחן.
הכוחות שיש לכם כמלאך ייעלמו ואף-על-פי-כן תהיה לכם אינטואיציה לגבי הדברים הללו ,ואתם
תהיו מתוסכלים בגלל זה.
המשכנו להזכיר לכם שבשנים הראשונות אתם תזכרו הכל ,אבל לא עדיין לא תדעו לדבר ,ולכן רק
תפטפטו ותקשקשו ותנפנפו בזרועותיכם ,תנסו לספר להוריכם היכן הייתם ,מי אתם ומי הם.
כשתגיעו לגיל שלוש בערך ,אתם תשכחו את הרוב ~ זאת אומרת ,כמובן ,אלא אם אתם ילדי אינדיגו.
]צחוק[ ילדי האינדיגו זוכרים מספיק כדי להפוך מערכת אנרגיה ישנה לבלתי הולמת לחייהם שלהם
]חיוך של קריון[.
תחומי האחריות שלכם הושלמו אפוא .אתם נמצאים במקום הנכון ובזמן הנכון ,בני אדם יקרים.
קורא ,הקשב :אני יודע מי אתה בעודך קורא דף זה .אין כאן כל מסתורין .אין זה מוזר ואין זה משונה.
זו אהבת האלוהים שמבקרת אותך ברגע זה .זו אהבת האלוהים ששואלת אותך" :האם אתה זוכר?"
צאו שונים מכפי שבאתם .אין זה מקרה שהגעתם לכאן הערב ,אין זה מקרה שאתם קוראים את
המילים הללו .במקום זה ,הכל חלק ממה שתכננתם כאשר אמרתם" :אם זה הולם ,ברצוני למצוא את
האמת בתקופת חיי .ברצוני לדעת יותר על אהבת המשפחה וכיצד אני יכול לברוא יותר ממי שאני
באמת בשעה שאני כאן" .וכך עשיתם.
וכך הוא.
קריון

14

השתל הניטרלי – מקבץ מידע ,שאלות ותשובות
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.
]מתוך "הרשת והדנ"א"[2001 ,

 ...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 –
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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.
]מתוך "תכונות ההתעלות ~ עוצמת המודעות האנושית" ,יוני [2002

שאלה :קריון היקר ,אני מברזיל וקראתי כמה מהספרים שלך ,יש לי כמה שאלות בנוגע לשתל
הנייטרלי .אם באנו לכאן עם קרמה אותה יש לחיות ולנקות ,כאשר אנו מנטרלים קרמה זו )כפי שאני
מבינה ,היא אינה משתנה אלא מנוטרלת( ,מה יקרה לאחר שנעזוב? האם עדיין יהיה עלינו לנקות
קרמה זו?
שאלה נוספת היא :אם אנו מנטרלים את הקרמה ,מה יקרה לאנשים שיש להם קרמה שעליהם לנקות
יחד אתנו? לדוגמה ,יש לי בן ובת שיש להם בברור קרמה לחוות ולנקות עמי .בטוח שהסכמנו ,או
ערכנו חוזה לפני שבאנו לכאן לחיות קרמה זו .אם אני אנטרל את שלי ,מה יקרה לשלהם?
תשובה :יקירה ,שוב בחרת להתייחס באופן אינטלקטואלי לדבר-מה פשוט ובסיסי מאוד .כאשר מישהו
אומר" :אני אוהב אותך" ,האם את פותחת בחקירה?
הקשיבו :השתל הנייטרלי הוא "רשות לנטרל את העבר" .זהו כלי של הרוח שניתן לכם לשימוש אם
תרצו .הוא משנה לחלוטין את החלקים והפיסות של הדנ"א הבין-ממדי שלכם ,שתוכננו לבצע משימת
אנרגיה ישנה של פתירה )עיבוד( קרמה .כאשר הוא מתבקש ,מתחיל תהליך שהוא עוצמתי ושונה עבור
כל אדם ואדם .יש שמרגישים בו ויש שלא .הקרמה מטוהרת ברגע שביקשתם להשתנות באופן אישי.
אחרים להם יש קרמה אתכם משתנים גם הם .ייתכן שאתם סבורים שאין זה "נכון" ,אבל אנו לימדנו
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במשך העשור האחרון שאתם "קבוצה" .דבר שאתם עושים בעצמכם אינו יחיד .הוא משנה את
האנרגיה סביבכם .אמרנו לכם שאם תשחקו טניס דרך קבע עם שותף ויום אחד השותף לא יגיע
למשחק ,לאחר כמה פעמים ,גם אתם תפסיקו להגיע למגרש הטניס!
הקרמה מורכבת ,אך היא אכן עובדת כפי שאמרנו .אם תנקו את שלכם ,אלה שהייתה להם קרמה
אתכם יושפעו גם כן .הכל חלק ממערכת גדולה הגורסת שאם תסייעו לעצכם ,תסייעו גם לפלנטה.
כאשר אתם עוזבים וחוזרים ,היא אינה חוזרת .אין "כלל" שאתם חייבים לחיות מחדש הכל .ברגע
שאתם משנים את הדנ"א הרוחני שלכם ,התכונות הללו שייכות לנשמתכם ומהוות חלק מהרשומות
האקשיות.
זכרו זאת :אין גורל רק נטייה מוקדמת.יש לכם רק פוטנציאלים כאשר אתם באים להתנסות הארצית.
נטיות מוקדמות אלה קשורות למה שעשיתם ולמדתם .הן שוכנות שם מתחננות לשינוי! התחילו
להתרגל לרעיון שאתם מלאך המתוכנת באופן דינמי ,החי באמונה הולמת אך מוטעית שאינו בשליטה.
המבחן שלכם הוא ללמוד שכל שאתם רוצים ,אתם יכולים לשנות בחייכם .השתל הנייטרלי הוא אחד
מהכלים הראשונים )מתוך רבים( עליהם סיפרנו לכם ,המשפיעים ישירות על החלקים הרוחניים של
הדנ"א שלכם.
כאשר הדבר הוצג לראשונה ,רבים מהמנהיגים המטפיזיים הידועים שלכם נרתעו ממנו ,אפילו כינו
אותו מרושע .הדעה הקדומה שלהם הייתה שאתם נועדתם "לחיות את הקרמה שלכם" .אבל אין זה
כך .הקרמה היא אנרגיה התחלתית ,וזה הכל .האם הגיוני בעיניכם שאלוהים יגרום לכם לבוא לכדור
הארץ ללא כל בחירה בנוגע לחייכם? אתם תהיו עבדים לעבר .חשבו על זה.
אתם שולטים בכל – בבריאותכם ,במערכות היחסים האוהבות שלכם ,בשלום שלכם ,בתוחלת החיים
שלכם ,וכן ...אפילו באנרגיה של העבר שלכם .אם אתם רוצים להאמין לדברים אחרים ,לעולם לא
תגשרו על הפער שבין המקום בו אתם נמצאים עכשיו )הממד הרביעי( לבין האנרגיה הבין-ממדית
הניתנת לכם עכשיו.
אתם בני אדם עוצמתיים ובעלי יכולת ,חלק מאלוהים וחלק מהתכנית הגדולה של היקום.
]מתוך "קריון עונה על שאלות ,רבעון רביעי[2003 ,

שאלה :קריון היקר ,ביקשתי את השתל בשנת  2001ומאז אותו זמן ,החיים שלי היו גיהינום עלי
אדמות .אמור לי ,האם השתניתי? האם החיים שלי יהיו שלווים ושופעים יותר? או האם לעד אתנסה
בייאוש ובסבל? תודה לך על כל הוראתך ~ היא הפכה אותי מודעת למדריכים שלי וכיצד לבקש מהם
עזרה ואפילו להחזיק ב"ידיהם" .אני רק רוצה יותר שמחה בחיי והרבה פחות כאב.
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תשובה :ה"שתל" הוא רשות להשרשת המאסטריות .הוא רשות לקבל את הגשר שחוצה את הפער של
היותך לא-מודעת לאלוהות שלך ובין היותך מודעת לגמרי לכל דבר ,ובכך להתחיל בתהליך
ההתעוררות .אין זו תכונה של קריון ,אלא מתנה חדשה של מה שאת בראת על הפלנטה .אם את
מרגישה שהכל השתנה מיד לאחר שהבעת את כוונתך לכך ,אזי זה עובד .אולם ,אף אדם אינו תובע
לעצמו את אלוהותו ומביא על עצמו עונש .היא אינה מתוכננת לברוא "גיהינום עלי אדמות" .לכן עליך
לשאול את עצמך :כאשר ביקשת אותו ,האם קיווית שבדרך כלשהי הוא יפתור כמה נושאים בעצמו?
או האם הבעת את הכוונה שאנו מדברים עליה ,שבה את "מקשיבה" לרוח ולכל המודעות שהתעוררה
בך? אולי את נלחמת באותן התכונות שביקשת לעצמך?
השתל הוא מתנה ~ כלי .אם את פותחת קופסה ויוצא ממנה משהו שלא ציפית שמהווה אתגר ,האם
את מתיישבת על הקופסה ומקווה לטוב ,או האם את מרימה את הכלים החדשים שניתנו לך
ומתמודדת עם המשימה של התמרת הקשיים לכדי פתרונות בחייך? את מבינה ,השתל עשוי בהחלט
לפתוח קופסה שתמיד הייתה שם ,אבל את ישבת עליה .עכשיו יוצאים האתגרים שתמיד היו שם,
אבל גם עם כלים חדשים .הגיע הזמן להשתמש בהם.

שאלה :קריון היקר ,אני מתארת לעצמי שאתה עייף כבר משאלות על השתל הניטרלי ,אבל התברר לי
שאני עדיין מבולבלת בקשר אליו .אם אני מבקשת את השתל הניטרלי ,מה קורה לקרמה שצריכה
לבוא לידי פתרון? יש שיעור ללמוד ובדרך כלשהי נראה שזה "לא הוגן" פשוט לפסוח על הקרמה
ולהמשיך הלאה למקום ולזמן כלשהם.
זה עשוי להישמע טיפשי ,אבל בדרך כלשהי אני מפחדת שאם אנטוש את הקרמה שלי ואבקש את
השתל הניטרלי ,הקרמה שלי תהיה גרועה מכפי שהיא עכשיו .יש לי הרגשה שהקרמה שלי היא הכוח
היחיד החשוב ביותר שהופך את חיי למעניינים .מצד אחד ,אין דבר שאני יותר רוצה מאשר שהקרמה
שלי תיפתר ולבקש את השתל הניטרלי ,ומצד שני ,אני מרגישה שעליי לעשות זאת בעצמי.
תשובה :מה שנחבא מעיניך לחלוטין הוא זה :כאשר סיימת את גן הילדים ,עד כמה התגעגעת
לצעצועים שלך ,לספרי הלימוד למתחילים ,לתנומה בצהרים ,לחלב ולעוגיות ,להגנה מפני אחריות ~
שאת כולם היה לך בגן? אם הייתה לך בחירה אם לגדול או לא ,האם היית בוחרת לגדול?
את מבינה ,את לא מפספסת כלום .ברגע זה את פשוט מדשדשת באותה מערכת ישנה שמונצחת בכל
פעם שבאת אל כדור הארץ והלכת ממנו .אולי את מרגישה שיש מערכת שיש לפתור ,אבל זה מה שיש
לך באותה מערכת ישנה ~ דואליות שגורמת לך להרגיש שזה כל מה שיש .למאסטרים של הפלנטה לא
היה דבר לפתור! הם באו ללא המערכת הישנה .זה חלק מתרחיש ההפעלה והמאסטריות .אבל את
עדיין תקועה עם בעיה אינטלקטואלית של היותך בגן הילדים ,ומשתמשת בכללים ובתחושות של גן

18

הילדים כדי לשאול שאלות כיצד להשאיר אותך שם ~ לצאת מהמודעות ,שהיא המתנה הגדולה ביותר
שלך.
]מתוך "קריון עונה על שאלות ,רבעון רביעי[2004 ,
קריון היקר ,אחותי ביקשה את השתל הניטרלי לפני כמה שנים .היא הייתה מעורבת בתאונת דרכים
באפריל השנה ) (2004כאשר אדם שעבר באור אדום פגע בה .בלילה שלאחר התאונה ,מתוך ייאוש,
ביקשתי שכל החוזים שלה שאולי קשורים לאירועי היום הקודם יבוטלו .היא הביעה את הרצון ,קודם
לתאונה ,לבטל את כל החוזים .לא ידעתי בעת שביקשתי ,שהרופאים שלה העריכו שהיא תמות בתוך
 48שעות לאחר התאונה .היא בבית עכשיו ומחלימה .השאלה שלי היא :האם ניתן לבטל חוזים עבור
אדם אחר אם ידוע שהייתה זו כוונתו לעשות זאת? והאם עשיתי מעשה "שלא יעשה" מבחינה
אנרגטית או יקומית כשביקשתי את הבקשה?
תשובה :יקירה ,אלוהים אינו נמצא בריק בהקשר לדברים הללו .ברמה מסוימת ,אחותך ביקשה את
הדברים הללו .את רק עזרת לקדם את הכוונה שלה .לא רק שהחוזה ההתחלתי בוטל בחייה ,אבל
"תאונת" הדרכים הייתה חלק מזה .זוהי לידה חדשה עבורה! האם היא יכולה להרגיש בה? בזמן
מסוים בעתיד ,אפשרי לה לחגוג לידה חדשה זו וכל שבא עמה .הרבה יותר מתרחש כאן מכפי שאת
יודעת .ובנוגע לחלק שלך? מבורך הוא האדם שדואג כך לאחר שהוא מצטרף לבקשה המקודשת של
האחר .טוב עשית .זה מה שמשפחה עושה.

קריון היקר ,קראתי את הספרים שלך והשתתפתי בכמה מהתקשורים החיים שלך .לפני כמה שנים,
ביקשתי את השתל הניטרלי .עבדתי בשקידה לחיות בהווה ,לשחרר את עצמי מחוזים קודמים,
ולהשתמש בזמן הזה במלואו כדי לעזור לעולם להגשים את הפוטנציאל הגדול ביותר שלו .מה
שמבלבל אותי הוא שב 19-באפריל השנה הייתי מעורבת בתאונת דרכים קשה ,בעקבותיה הייתי
צריכה להיאבק כדי להחזיר לעצמי את היכולת לעבוד ,להשתמש בידי הימנית ולחיות את החיים
שחייתי לפני התאונה .אם נטרלתי את כל החוזים הקודמים ונטרלתי את הקרמה שלי ,מדוע התרחשה
התאונה?
תשובה :יקירה ,אנו מכבדים את חייך ואת התזמון של כל הסובב אותך .ברגע זה ,עליך לכבד זאת גם
כן .כיוון שעם הזמן את תשיגי את כל שעבדת למענו .בינתיים ,חשבי על זה :השתל מוגדר כ"השרשת
הרשות שלכם לשינוי" .את עשית זאת" .התאונה" הייתה חלק משינוי החיים הגדול והתרחשה בזמנה.
בקשתך לשתל שינתה את העתיד שלך ...כיוון שהנה את כאן ,חיה! אני לא רוצה להיות דרמטי מדי,
אבל את שינית את הכל ממש לפני התאונה ,ובכלל זה את מהלך חייך ,את החוזה שלך ואת המטרה
שלך על כדור הארץ .התאונה אינה קשורה כלל לקרמה שלך .ההישרדות שלך כן.
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רבים מכם לא מבינים את הכוח שלכם לשנות את מה שניתן לכם .כה רבים מתבוננים בדברים בדרך
שטחית כל-כך .קבלת השתל אין משמעותה בהכרח שתאונות הדרכים לא יקרו; במקום זה ,היא נותנת
לכם רשות לשנות מציאות ישנה הקשורה לאירוע.
במקרה הזה ,יקירה זו עדיין אינה מבינה שאותה תאונה שהייתה מקפדת את חייה במציאות אחרת,
ערוכה כעת לאפשר לה מציאות שונה לגמרי .הריפוי שלה יתרחש ,והיא תהיה אדם שונה על הפלנטה,
מוכנה לנוע לסוג הדברים שישנו את העתיד שלה ,ואת העתיד של הסובבים אותה .היא עשויה אפילו
להגיע לנקודה שבה היא תוכל לחגוג את התאונה .זוהי חכמת המאסטריות.
]מתוך קריון עונה על שאלות ,רבעון שני[2004 ,
 ...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.
]מתוך "תכונות ההתעלות ~ עוצמת המודעות האנושית ,יוני [2002
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קריון באומות המאוחדות
תקשור חי של קריון
באמצעות לי קרול
 18לפברואר2005 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
תקשור חי זה הוגש במנהטן ,העיר ניו-יורק
בניין האומות המאוחדות
תקשור זה "תוקשר מחדש" )תקשור על תקשור( על ידי קריון כדי להעצים את משמעות המילים
שהועברו ב"שידור חי" ב 18-לפברואר  2005בבניין אומות המאוחדות .המידע שנוסף מעודן ומיועד
לעזור לקורא להבין את המסר ,שהיה ברור יותר למאזינים של תקשור חי זה.
"אנו רוצים לעורר השראה ,ליידע ,להאיר ולרומם את רוחכם" .זה ציטוט מ"החברה להארה
ולטרנספורמציה ) ,(SEATשהיא חלק מצוות "מועצת הפנאי של האומות המאוחדות" ),(UNSRFC
קבוצה של מועדונים הנתמכת על ידי האומות המאוחדות עבור חבריי ,אורחיי ,עובדיי ושליחיי
הארגון .כיוון שהציג בעבר בפני הקבוצה בשנים  1996 ,1995ו ,1998-לי קרול הוזמן שוב השנה
לאודיטוריום הספרייה שבבניין האו"ם שבמנהטן ,ניו-יורק כדי לחלוק את המסר של קריון .מסר זה
משמעותי במיוחד ,כיוון שהוא מסמל את יום השנה העשירי לביקורו הראשון של קריון ב .SEAT-אנו
מודים ללינה ארלאנו ,נשיאת  ,SEATולסוזן באסטאריקה ,סגנית הנשיאה ,על הזדמנות נפלאה זו.

ברכות יקירים .אני קריון מהשירות המגנטי .הנה אנו יושבים בחדר נפלא זה שנית! אין זה מקרה
שאתם שומעים קול זה כאן ,כיוון שלב המקום הזה הוא הלב שיסייע בסופו של דבר להביא שלום
לפלנטה .אולם אינכם יודעים זאת עדיין בנקודה זו .אה ,אולי אתם מקווים שכך יהיה ,משום שזו
הסיבה לקיומו של בניין זה ,אבל עדיין אינכם יודעים זאת באמת.
זה מה שאנו רוצים לתאר ברגעים הבאים ובביקור הזה ,לסכם את כל הדברים שאמרנו בעבר ]מתייחס
לפעמים הקודמות שקריון דיבר בבניין זה[ .המלאך הזה ]קריון[ ייתן לכם את השושלת של כמה
מהאנרגיות שמוגשות לכם ,וכמו כן ,כמה מהנושאים המרכזיים של ארגון זה עצמו .כיוון שהם
ערוכים עם הרוח.
השנה היא  .1987היא מציינת את מה שעשתה האנושות ~ מה שאתם מכנים בשם "ההתכנסות
ההרמונית" האם ידעתם שתכונות "ההתכנסות ההרמונית" ערוכות עם הנושאים המרכזיים של ארגון
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האומות המאוחדות? הרשו לי לפרט מרשימה זו שהאנושות בראה ברמה התאית ,מה מתרחש כאן
באולמות ]מתייחס לאומות המאוחדות[.
רוב אלה שנוכחים בבניין הזה וקוראים לזה "עבודה" ,עוסקים בנושאים הומניטריים יום-יומיים.
נושאים הומניטריים גורמים לשינוי בתודעה שעל הפלנטה ,ובכך עוסק האו"ם .אולם אנשים רבים
שוכחים מה אתם עושים כאן ,ורבים מרגישים שארגון זה עשוי להיות מיושן או לא יעיל .ברצוני
להזכיר לכם כמה מהדברים.
רעב :חיסול הרעב מקרב האנושות היה מטרת האו"ם מאז ראשיתו .באמצעות מאמציכם ,אלפי
אנשים ניצלו ובריאותם השתפרה .תוך כדי עבודה בקרב שכנים הנמצאים במצב מלחמה ,אתם
ממשיכים להאכיל את הנזקקים.
חינוך :מתן חינוך לאחרים בשפתם שלהם ,כדי שיוכלו לדבר ולקרוא על ההיסטוריה שלהם ולראות
את חכמת אלה שקדמו להם ,הוא אכן נושא הומניטרי .ואתם בראתם זאת כאן!
פיקוח על מחלות :בגלל המאמצים שלכם והנושאים המרכזיים בהם עוסקים במסדרונות כאן,
המחלות שבעבר הרגו עשרות אלפים שוב אינן קיימות על הפלנטה הזאת .חשבו על זה! לפני שאתם
תוהים האם עשיתם דבר-מה טוב כאן ,דעו זאת :אם אתם שייכים למסדרונות הללו ,כדור הארץ
מהדהד עם מה שהגשמתם!
עוני :חיסול העוני הוא עניין מתמשך .היו שאמרו שהוא דומה לחתול הרודף אחרי זנבו ~ שזה לא
יתרחש לעולם .אולם המאמצים הנמרצים נמשכים להגשמת מטרה זו .כן ,זה קשה .צעדים נעשים
במקום אחד ,אבל האוכלוסייה גדלה כל הזמן ומשאירה אתכם דרוכים ,נכון? אבל הכוונה שלכם זוכה
לכבוד ,והתוצאות נראות .והדרך שבה אתם עושים זאת היא בדרך כלל באמצעות חינוך.
העצמת נשים :אתם עזרתם לברוא שוויון עבור האנושות בתרבויות שמעולם לא הכירו אותו בעבר.
הביטו בצעדים שעשיתם! הביטו כיצד הדבר מתרחש במשמרת שלכם .אפילו בעשור האחרון הזה,
האם לא ראיתם את התוצאות גדלות במידה רבה? אה ,יקירים .לפני שאתם מאמינים לאלה
שמבטלים את מה שאתם עושים ,הביטו בזה.
ביטחון כלכלי :זה מונח שמשמעותו המילולית היא :ממשלה יציבה כך שלאנשים יהיו מי שתייה נקיים
וחשמל מתוצרת עצמית במקומות בהם מעולם לא היו להם דברים אלה בעבר" .ואתם עושים זאת.
הרגע נתתי לכם שישה דברים שנמצאים במרכז מה שאתם עושים כאן במסדרונות הללו .ויש גם דבר
שביעי ~ הדבר הגדול .המטרה? חיסול המלחמה על הפלנטה ...בריאת שלום על הפלנטה .וכמה כאן
יאמרו אולי" :ובכן ,לא הצלחנו כל-כך במשימה הזאת .למעשה ,העולם נמצא בתוהו ובהו כרגע והמצב
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נעשה גרוע יותר" .כן ,נכון ,ואנחנו אמרנו לכם שכך יהיה .לכן לפני שאתם מבטלים את ארגון האומות
המאוחדות ומכריזים" :ובכן ,הוא לא הצליח להגשים מטרה אמיתית זו" ,אני אומר לכם שמטרה
חמקנית זו היא הקשה ביותר ,והיא תישאר כך למשך ארבע שנים נוספות לפחות.
האירוע שאירע לא רחוק מכאן ,המכונה  ,9/11היה אמור להעניק תוקף למה שאמרנו לכם בשנת 1989
בנוגע לשינוי הקרב .ה 11-בספטמבר לא היה בנבואות שלכם ,ואתם לא תמצאו נבואות לכך בשום
מקום .הוא לא הופיע בכתבי נוסטרדמוס )היו כמה שאמרו שכן ,אבל מאוחר יותר הדבר התברר
כתרמית( .הוא לא הופיע בכתבי הקודש של תרבות זו ]התנ"ך[ ,ואף-על-פי-כן ,אירוע אחד זה יעצב את
עתיד האנושות במשך שני דורות שלמים ...וזה בדיוק בזמן .אתם עשויים להרגיש שאין זה בדיוק
הדבר שרציתם ,אבל לפעמים מקל חייב להכות בקן כדי להעיר את אלה שישנים.
איך ייתכן שדבר שהשפיע על כדור הארץ באופן כה דרמטי לא נובא? התשובה היא שאינכם נמצאים
בעתיד שתכננתם כשנולדתם! השינוי עליו אנו מדברים ~ שינוי האנרגיה על הפלנטה ~ נמצא כאן
למול עיניכם .הביטו בהגיון שבכך ,והתחילו לראות את האמת שבכך.
שושלת האור של כדור הארץ :לוח זמנים להגשה
הרשו לי לתת לכם את השושלת ,פעם נוספת ,למה שאנו קוראים "הגשת האור" על הפלנטה
שהתחילה בשנת  1987עם "ההתכנסות ההרמונית" ,כפי שציינו כשהתחלנו .אירוע זה שאירע בשנת
 1987הכין את הבמה לשינוי" .ההתכנסות ההרמונית" הייתה תחילתו של שינוי מציאות עוצמתי
ומעמיק עבור כל האנושות .היא הייתה מלאה בכבוד הבחירה עבור כל בני האדם שעל הפלנטה.
בשנת " ,1989קבוצת הרשת" של קריון הגיעה והתחילה בהוראה ,הסבירה לכם למה אתם עשויים
לצפות ,ומה אתם יכולים לעשות עם תחילתה של תודעה חדשה .רבים מכם האמינו שזה היה זמן
בואו של קריון ,אבל אני הייתי כאן למן ההתחלה ,ואתם יכולים למצוא את אלה שתקשרו אותי זמן
רב לפני אותו זמן .אמרתי לכם באותו זמן שהרשת המגנטית של הפלנטה תזוז ,וכך היה ]הדבר קיבל
אישור בשנת  ,2002ראו  .[http://www.kryon.com/gridהדבר נעשה כדי לאפשר לדנ"א שלכם
להשתנות עם הנתיב החדש של כדור הארץ .אמרנו לכם שהרשת תתייצב במקומה בשנת  ,2003ושאז
תתחיל העבודה האמיתית של קריון .אלה הן התכונות של .2002
בשנת  ,2003נתנו לכם את "ההתאמה ההרמונית" ~ סיומת ל"התכנסות" של  ,1987וזמן שייצג סיום,
כדי שהצבת האנרגיה תוכל להישאר על הפלנטה .קראו לזה טקס סיום ,אם תרצו.
בשנת  2004קיבלתם את "מעבר ונוס" ,החדרה נוספת של אנרגיה אל תוך הפלנטה ,שהייתה איזון של
הזכר והנקבה .ולא כולם אהבו את זה! למעשה ,האנשים הרבים שבראו מציאות זו מתוך פרדיגמה
ישנה לא אהבו את זה בכלל" .מעבר ונוס" הביא את תחילתה של תודעה של פלנטה מאוזנת ,שבה
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האנושות תתחיל לשנות את חוסר האיזון שבין תכונות הזכר ותכונות הנקבה של הפלנטה .משמעות
הדבר היא שבני האדם יתחילו "לחשוב באופן שונה" בנוגע למהות הדברים בכל הקשור לתכונה זו,
ויתחילו לשנות אותם .אבל שלא כמו בעבר ,האנרגיה תתמוך ברעיונות הללו.
בחודש הבא ,בחמישי למארס ,יש הגשה נוספת .לא נקרא לה בשם בנקודה זו ,כיוון שיש לה שמות
רבים בתרבויות רבות .אין היא מבוססת בהכרח במערכת השמש ,כפי שהיו רבות מההגשות האחרות.
אם תחפשו ,תמצאו היסטוריה רוחנית שאומרת שזה עשוי להתרחש .ההגשה שתתרחש ב 5-במארס
תהיה מעודנת כמו האחרות ,אך לא כה מעודנת עבור גאיה ]האנרגיה של כדור הארץ[ .קראו לה
"השתלה של תחושת מקוריות לפלנטה ~ הרעיון המקורי של גן העדן" .זו אפוא היא אנרגיית היזכרות
במטרה של בריאת כדור הארץ .היא תתחיל לבקר אתכם ב 5-במארס .2005 ,אם אתם משתתפים
במסר זה באמצעות התמליל שלו ,לא אחרתם את המועד ,כיוון שזו אנרגיה התחלתית והיא תתגבר
מעתה ואילך.
חשבו על האירועים הללו כעל סדרה של אורות הניתנת לפלנטה באיטיות רבה ,בשעה שהיא זקוקה
לה יותר מכל .כמה מכם עשויים לומר בוודאי" :עם כל האור הזה קיים ,מדוע יש תוהו ובהו? עם כל
האור הזה קיים ,למה אין שלום על כדור הארץ?" ועכשיו אתן לכם מטפורה נוספת כדי שתוכלו להבין
טוב יותר מה מתרחש ,ומדוע כה קשה להשיג שלום מסוג כלשהו בזמן הזה.
המטפורה של הקערה
אנו נותנים לכם את המטפורה של הקערה :חשבו על קערה בשמש ,אבל עם צעיף שמונח עליה.
הצעיף יוצר חשכה או אפלוליות בתוך הקערה .בתוך הקערה נמצאים מיליארדים של ישויות שגרות
בחשכה הזאת .רבות מהן שורדות בתוך "פרדיגמה אפלה" ,משום שהן היו בחשכה מזה עידנים רבים.
כמה אפילו "אוכלות" חשכה ]מטפורה שכיחה של קריון שמשמעותה שהחשכה מזינה אותן ואת
הביולוגיה שלהן[ .אי לכך ,החיים שלהן רגילים לחשכה ,ותלויים בה.
הישויות הללו ,השורדות בחשכה ,מתרחקות מהאור כיוון שהן אינן יכולות לשרוד באור ~ לא עם
"ביולוגיית החשכה" שהן פיתחו .כעת ,בתוך הקערה הזאת ,יש כמה שמחפשות את האור ומחזיקות
באור ,אבל הן מעטות ,משום שהחשכה היא דרך החיים בקערה ,וכך היה מזה זמן רב .לכן ,אלה
שבחרו בפרדיגמת האור נאבקות יותר .אלה חיים קשים יותר.
כעת במטפורה הזאת ,נאמר שלפתע הצעיף מוסר ,והקערה מוצפת באור .הדבר הראשון ביותר שקורה
הוא תוהו ובהו עבור אלה שאינן יכולות עוד למצוא הזנה בחשכה! הן יכעסו מאוד שה"נורמה" שלהן
הופרעה .אחר-כך ,ישויות אור רבות יותר מתפתחות בקערה משום שהן ראו אור זה והן סופגות אותו.
כמו זרעים שנזרעו בלילה ,הן המתינו לשמש שתזרח ,והן מגיבות .אלה הן הישויות שמעולם לא היו
מרוצות לגמרי באור העמום של העבר.
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הרשו לי לשאול אתכם ,מה הייתם עושים אילו הייתם אחת מאותן ישויות אפלות שתלויות באכילת
החשכה ,ולפתע קשה למוצאה? אני יודע שזו מטפורה ,אבל זה פשוט ומובן .אומר לכם זאת ,יקירים,
שכאשר אתם מדליקים את האור שלכם במקום שהיה חשוך במשך זמן ממושך ,כל הכיעור יראה את
פניו! הדבר דומה להסרת כל העלים מיער עתיק והרמת כל האבנים כדי לראות מה שוכן מתחת להן.
דברים שתמיד היו שם נראים עתה בברור ,אבל לא ידעתם עליהם מעולם קודם לכן.
ומדוע הייתה הקערה הזאת חייבת להיחשף? ומדוע דבר זה חייב להתרחש? בגלל החלטה קולקטיבית
שקיבלה האנושות ,המכונה "ההתכנסות ההרמונית" ,כפי שאמרנו ,והיא החלה לגלגל את הכדור אשר
יציף את הפלנטה הזאת באור .בתהליך ,רבים יפלו לשולי הדרך ,רבים בתוהו ובהו ,רבים בכעס ,ורבים
לא יצליחו לשרוד .אחרים יסתגלו ,אבל אלה ש"ירגישו" בתוהו ובהו במידה הרבה ביותר יהיו
השומעים והקוראים ~ אלה שהמתינו לאור הזה .אנו מכנים אותם מגדלורים ועובדי אור.
דיברנו בעבר על מלחמה בין האנרגיה החדשה לישנה .היא למולכם ,והיא מאחריכם אם תפעלו על פי
ההוראות שסיפקנו לכם ,כיוון ששלום על כדור הארץ ניתן להשגה בזמנכם! הקערה היא כדור הארץ,
והיא בתוהו ובהו כיוון שהיא חווה שינוי גדול .בני אדם יקרים ,עליכם לברוא אלוהות מתוך עצמכם
באופן אינדיבידואלי .פרטים שעומדים באור יבראו מקור אור גדול .לאלה שהחשכה הזינה יש ברירה,
ממש כמו לכם .הם יכולים להבין ולקבל אותה ~ פרדיגמה חדשה על הפלנטה ~ או הם יכולים
להילחם עד המוות ,ורבים מהם יעשו זאת ...ורבים מהם יעשו זאת.
לפני שנים אמרנו לכם שעד לאחוז אחד מאוכלוסיית הפלנטה עשוי לעזוב לפני ששינוי האנרגיה
יסתיים .בשלב מאוחר יותר שינינו זאת .האנרגיה השתנתה שוב ,כשאתם בשליטה ,ואנו אמרנו לכם
שאף-על-פי שהאחוז אינו דרוש ,רבים יאבדו .אמרנו לכם ששינויי כדור הארץ עצמם יהיו קשורים
לחלק מזה ,וכך היה ,ממש לאחרונה .אולי זה לא נראה הוגן בעיניכם ,אבל אתם חייבים לראות זאת.
בתקופת חייכם ,בחודשים האחרונים הללו ,גאיה השתנתה יותר מכפי שעשתה במאה השנים
האחרונות ,ממש כפי שאמרנו שיהיה .אתם חושבים שזה במקרה? כל הדברים הללו נמצאים לנגד
עיניכם ,ורבים מהם נובאו.
ולכן נאמר לכם כמה דברים לפני שנסיים .הדבר הראשון הוא :ככל שהאור שאתם מחזיקים באופן
אינדיבידואלי גדול יותר ,כך כדור הארץ יגיב במידה רבה יותר בכל מקום בו תצעדו .ככל שאתם
מגבירים את אורכם ,החשכה חייבת לסגת .ואני יודע שאנו מדברים באופן מטפורי ,כדי לומר זאת.
דאגו ליושרה האישית שלכם ,כל אחד ואחד במקום נפלא זה ,והמקום ישתנה! החזיקו באור שלכם
באופן אינדיבידואלי ,וראו מה מתרחש.
וכעת הנבואה :היא ניתנת בהתבסס על מה שמתרחש עכשיו על הפלנטה .בארבע השנים הבאות,
ארגון זה עשוי למלא תפקיד עיקרי בפירוק נשקה של מלחמה גדולה .היכונו .השחיזו את כלי המשא
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ומתן .החזיקו באור בעוצמה ,כיוון שהדבר לשמו נבנה הבניין לפני  60שנים עשוי בהחלט להיות הדבר
הבא שיתרחש .הדבר יתרחש באסיפה הגדולה ,שבה ההחלטות שיתקבלו יעצבו ,פשוטו כמשמעו ,את
כדור הארץ .אל תתייאשו ,כמה מכם .אתם עשויים לתהות מה מתרחש ,האם הארגון שלכם תקף כפי
שהיה כאשר תוכנן .אכן כן ,והוא ימשיך להיות .השלום אינו "פג תוקף" .אתם חווים כעת את החורף
שקודם לאביב .האמינו.
מבורכים הם בני האדם שבאים למקום זה וקוראים לו ביתם ,שעובדים בהיכלים הללו לטובת
האנושות ,משום שהם מבורכים במידה רבה ולכן באו .ולכן הם באו!
וכך הוא.
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איך זה עובד
תקשור חי מאת קריון
באמצעות לי קרול
הוגש במנהטן ,ניו יורק
פברואר 2005
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוכנסו אליו תוספות שמטרתן לספק
הבנה ברורה אף יותר .לעתים קרובות השידור חי נושא עמו אנרגיה ,המכילה סוג של תקשורת שחסר
בדף המודפס .לכן ,תיהנו ממסר מועצם זה שניתן במנהטן ,באותו סוף שבוע שבו תקשר קריון
באומות המאוחדות.
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .וכך הוא שחשבתם שחדר זה היה חם כבר מקודם? חכו!
]מתייחס להיעדר מקום ולכך שכולם נאלצים להצטופף [.יש כאן פמליה שמתחילה להתקרב אליכם.
היא מתחילה מסופו של החדר ונעה אל קידמתו .היא הייתה כאן בקומה ה 11-הזאת מזה זמן מה.
ביום חמישי ]לפני שלושה ימים[ משהו קרה כאן ,מאוחר מאוד בלילה .החדר התחיל להתחמם
וישויות החלו להגיע ,אתם מכירים כמה מהן .שלושה ימי הכנה של החדר החלו כדי שכולכם תוכלו
להיכנס ,וכדי שכולכם תוכלו להיות כאן כדי להאזין למשפחה.
אני יודע מי אתם! אין זו הצהרה המבוססת על פחד .אני יודע מי אתם ,בני משפחה .בחדר זה יש רק
אחד שזו הפעם הראשונה שלו על הפלנטה .ובאופן מוזר למדי" ,טירון" זה הוא הראשון לקבל את
האנרגיה ,כיוון שהוא חדש ממקום אחר כלשהו .אין זה בלתי רגיל ואין זה נדיר ש"טירון" זה כבר צועד
בנתיב .כל השאר באו והלכו ,באו והלכו על הפלנטה הזאת פעמים רבות כל-כך! אנו מכנים אתכם
"נשמות עתיקות" ,וכמה מכם אפילו למוריאנים ~ ואתם יודעים מי אתם .כולכם התכנסתם במקום
קטן אחד.
כולכם יודעים שתקשור זה מוקלט ברגע זה .תקשור זה יגיע לעיניים ולאוזניים של קוראים ומאזינים
רבים .לכן ,יקירים היושבים בחדר זה ,בואו נברך את הקוראים ואת המאזינים ,כיוון שגם הם נמצאים
כאן עכשיו .הניחו להם להצטרף אליכם בחדר זה ...יהיו עשרות אלפים מהם .מסר מסוים זה יהיה זמין
לנמצאים על כדור הארץ זמן רב לאחר שכלי התקשור יחזור הביתה עמי .אתם מבינים ,הקוראים דף
זה הם אנשים שאנו מכירים ואשר ישתתפו באנרגיה זו בעתיד שלכם ,המכונה בפינו היסטוריה] .קריון
רואה את עתיד כדור הארץ כ"היסטוריה" ,כיוון שהעתיד הופך לעבר רק בגלל חלוף הזמן ,וקריון נמצא
ב"הווה"[.
לכן קוראים ,אנו מברכים אתכם ומדברים היום לכולכם .מאזינים וקוראים ,אני מדבר אליכם עכשיו
ואני אשאל את השאלה שנשאלה לעתים כה קרובות :מדוע אתם כאן? מדוע עיניכם מונחות על הדף,
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ומדוע האוזניים שלכם שומעות זאת? אולי באתם כדי להירפא? אה ,זה מקום טוב לשם כך .אתם
הגשמתם הכל ,או האם אלה הדברים עליהם אתם עובדים? האם אתם מעונינים להתקדם באמצעות
דבר-מה שאנו תיארנו כהארה? האם אתם רוצים להיות מגדלור?
בשלמות ,ברצון חופשי ,אנו נותנים לכם מסר זה היום .מדובר ברצון חופשי ובבחירה לנוע קדימה
מבחינה רוחנית .זה מסר בסיסי ,מסר פשוט ,אבל הוא עונה על כמה מהשאלות פעם נוספת ,הכל
במקום אחד בו תוכלו לתהות .רבים שאלו על ההארה .לכן הרשו לי לדבר אליכם ~ אל כולכם,
קוראים ,מאזינים ~ ולומר לכם :האם באתם כדי להירפא? זה נושא שכיח כאן היום ,נכון?
קוראים ,מה אתם עושים כשאתם מביטים בדף? האם יש כאן משהו בשבילכם? מה גועש בגופכם
שהייתם רוצים לשנות היום? האלוהות מניחה משקלה כעת על חדר זה .ישנם מדריכים שאינכם
מכירים שנמצאים כאן .אולי תרצו לברך את פניהם? אולי תרצו להתחיל להרגיש בהם ,כיוון שיש להם
רשות לגעת בכם .כמה מכם עשויים אפילו להריח אותם ...את אלה שאינכם מצפים לפגוש כאן.
סיפרתי לכם שוב ושוב על מערכת ,אבל עדיין אינכם מבינים אותה ,ועדיין אינכם מאמינה בה .אולי
היום יגעו בכם בדרך שתגרום לכם סוף-סוף להבין ולהאמין .סיפרנו לכם שאלה שאהבתם ואיבדתם
הופכים לחלק ממערך ההדרכה שלכם למשך כל ימי חייכם .האם ידעתם זאת? האם אתם מאמינים
בכך? אה ,זו תפיסה מסתורית ,נכון? אתם ,כאשר עברתם בפעם האחרונה ששהיתם על הפלנטה,
הפכתם למדריך של מישהו שעדיין חי היום .משמעות הדבר היא שאתם תכננתם תפקיד כפול זה על
הפלנטה הזאת .אתם חושבים שאתם מתהלכים לבד ואתם מביטים במראה ורואים פרצוף אחד .אבל
הניחו לי לשוב ולומר לכם דבר-מה :אתם נמצאים במקומות רבים ,עושים דברים נפלאים על הפלנטה
הזאת .אתם נמצאים עדיין עם אנשים אחרים בקבוצה הקרמתית שלכם כמדריכים שלהם .האם
ידעתם זאת?
אתם עשויים לומר" :איך זה יכול להיות? אני לא מרגיש את זה" .כן ,אתם מרגישים .הדבר אחראי
למה שאתם מכנים בשם להבות תאומות ,או נשמות שותפות ...כל סוגי הקשרים שיש לכם עם אנשים
מסוימים שאינכם ערוכים עמם ,שלעולם לא תהיו עמם ,אבל שפגשתם בדרך .וכאשר אתם פוגשים
אותם אתם אומרים" :יש חיבור מסוים ,אבל אני לא יודע מהו" .ואין לכם מושג שמה שאתם חולקים
הוא קשר קוונטי ~ אולי אתם אפילו מדריכים אלה של אלה .הנושא כה מרוכב שאנו לא נתחיל אפילו
לנסות להסביר אותו .יבוא יום שבו תשובו ותבינו הכל .אנו מזכירים זאת רק כדי שתוכלו להתחיל
להבין את מערכת היחסים האמיתית שיש לכם אלה עם אלה ואפילו עמי .מאוחר יותר השנה אספר
לכם הכל על כך.
אתם מגיעים לכדור הארץ הזה מוכנים לעזור לאנושות ואתם חושבים שאתם לבד ,ואתם חושבים
שאתם בודדים .האם אתם רוצים לדעת מדוע אתם כאן? אני אומר לכם .הרשו לי לחזור ולומר זאת.
היה זמן שבו רכנתם אל תוך "רוח הלידה" ,כאשר החזקנו בידכם ושהינו לצדכם ,עצרנו בכם לרגע.
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עדיין לא נכנסתם ,ועדיין לא הגיע הזמן ללכת ,ואנו שאלנו אתכם" :האם אתם בטוחים שאתם רוצים
ללכת? אתם באמת רוצים להתקבל אל תוך כדור הארץ?" ואתם אמרתם" :כן .תראו מה קורה שם,
הפוטנציאל קיים ~ הפוטנציאל שאנחנו יכולים לשנות הכל".
האם הבנתם מעודכם ,האם חשבתם מעודכם שאולי כל הגלגולים הקודמים שלכם ,באופן מצטבר ,היו
כשיעורים בהם השתתפתם עד לטקס הסיום? האם הייתם מפסידים טקס סיום זה? לכן אתם כאן .כל
שעשיתם בכל הגלגולים הקודמים שלכם מגיע לשיאו עתה .הנה אתם ,נשענים אל תוך רוח הלידה,
עם כל העצמיים הנפלאים שלכם .הבין-ממדיות שלכם זוהרת ונוצצת במה שאתם הייתם מכנים
החלק ההולוגרפי ~ מסתחרר ,יהלום בתוך יהלום .יפהפה! מוקף בישויות שעומדות לבוא אתכם כדי
לתמוך בכם ,אתם כמו קבוצה קטנה .האחד הגדול וכל האחרים מקיפים אותו .לבסוף אתם
משתחררים ומתחילים במסע ,ושעה שצנחתם אל תוך מקום זה שאתם מכנים בשם לידה ,דיברתם
אלינו כל הזמן" .זהו זה" ,אמרתם" .זה הזמן שתכננתי .זה לא משנה באיזה גיל אהיה כאשר אתעורר
לתכלית הגבוהה שלי .אני אהיה בגיל המושלם ותהיה לי בחירה חופשית ואני מקווה שאראה זאת.
הפעם אני מקווה לראות זאת .איני יודע מה יהיה גילי כשאראה זאת ,אבל אני אהיה בגיל המושלם
כדי למצוא את המסתורין שבפנים ,להפוך למגדלור עבור הפלנטה ,להביא לשינוי".
אין כאן אף אדם שקורא או מאזין שלא חווה תרחיש זה ,ויחד עם זאת ,אתם תוהים מדוע אנו
אוהבים אתכם כל-כך! אני מצייר תמונה חיה ,נכון ,של הדרך שבה זה התחיל? זה אפילו נפלא יותר
מכך .אינכם יכולים לדמיין זאת .כה מבורכים אתם בקרב ישויות היקום! כולן מחוברות אליכם
ויודעות את שמותיכם )לא את השם שיש לכם עכשיו ~ את שמכם האמיתי( ,את השם שאנו שרים
לכם באור בכל פעם אנו רואים אתכם.
תכלית החיים היא לגלות את החיים שבתוך החיים ...את האלוהות שנחבאת בתוך הקיום התלת-
ממדי .האם ייתכן שלשם כך נולדתם? האם אתם מרגישים בקריאה לגלות זאת? כמה מרגישים .זו
הבחירה החופשית בפעולה.
מדוע להתחיל?
אם כך הרשו לנו לדבר על בחירה חופשית ועל הצפוי לכם .המוח האנושי האינטלקטואלי שואל
שאלות הגיוניות על העצמי הלא-אינטלקטואלי ,הבין-ממדי .השאלות הן תמיד אותן שאלות" :ובכן,
קריון ,אנחנו רוצים לעשות את זה ,אבל אתה יודע ,אין הרבה הוכחות .תן לנו כמה הוכחות ואנחנו
נתחיל במסע ההארה הזה" .זה נושא מעניין עבור בני האדם .אין משוב אמיתי ,אתם יודעים ,בדרך
בין-ממדית ,כיוון שעדיין אינכם בין-ממדיים.
חשבו על זה :כאשר אתם מגיעים אל הפלנטה בממד השלישי ,אחד הדברים הראשונים שאתם עושים
הוא לדעת כיצד לאכול .זה אינסטינקטיבי ואתם עושים זאת .אתם יודעים כיצד להתחיל ואתם
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יודעים מתי לחדול .דומה שזה לא מטריד אתכם שעליכם לאכול בכל יום ,אף-על-פי שאכלתם אתמול.
נכון שזה מוזר? ואתם תמיד מקבלים משוב תלת-ממדי ,כימי ,שמיידע אתכם מתי אתם מלאים .כולכם
יודעים כיצד לאכול.
נניח שהיה גם רעב שהוא בין-ממדי? רבים מכם מתחילים להתעורר לכך כיוון שהצעיף מתרומם .מה
אם הוא דומה לרעב רוחני ואתם שואלים" :איך אתחיל? היכן המזון? מה עליי לעשות? מתי אני
מלא? מתי אני מלא מדי?" וכך אנו אומרים לכם שזו תעלומה ,כמו הביצה והתרנגולת :אין משוב בין-
ממדי עד אשר אתם הופכים בין-ממדיים .השאלה הראשונה היא אפוא" :איך אני מתחיל? היכן אני
מתחיל? האם יש הוכחה שזה אמיתי?"
ההוכחה היחידה שהצענו לכם בעבר היא זו :מדוע אתם כאן שואלים את השאלה? מדוע העיניים
שלכם מונחות על הדף? האם יש באמת רעב רוחני בין-ממדי שתוקף אתכם עכשיו ואומר" :האם יש
יותר מכפי שנאמר לי? האם יש עוד משהו?" אפשרו לזה להיות ההוכחה לעת עתה ~ העובדה שהוא
מונח כאן לפניכם ,ואתם מביטים בו .או האם כולכם חושבים שזה צירוף מקרים? יקירים ,אם אתם
יושבים כאן או קוראים את המילים הללו ואין כל רעב רוחני ,אזי הפסיקו מאמץ זה .זה לא בשבילכם;
זה לא הזמן; אולי הזמן לא יגיע לעולם .זה לא משנה ,כיוון שאתם עוסקים בבחירה חופשית .אתם
נבראתם עם דואליות .כאשר אתם שואלים את השאלות שאתם שואלים ,בהולמות מלאה ,והתשובות
לא נשמעות לכם אמיתיות ,אזי הניחו הכל בצד .ובעוד רגע ,נאמר לכם מה יקרה לכם אם תעשו זאת.
"קריון ,איך אני מתחיל?" הדבר הקשה ביותר שאי פעם דיברנו עליו הוא ההתחלה ,ואם אתם זוכרים,
דנו בנושא בעבר .אם אתם מוכנים להתחיל ,אזי מצאו את המזון הרוחני שמרגיע אתכם יותר מכל.
האם הוא נמצא בתקשור? האם הוא מצוי בהיסטוריה? האם הוא ימצא בלמידת דתות עתיקות ומה
שיש להן לומר על אלוהים? מה יזין את הרעב הרוחני שלכם יותר מכל? היכן תתחילו? לפעמים
אפשר לשבת לבד ולומר" :רוח יקרה ,בכוונה טהורה אני מבקש ממך לפתוח את הדלת ולהתחיל
בתהליך עמי" .אפשר להתחיל מבלי לקרוא דבר ,מבלי ללמוד היסטוריה ,מבלי לפתוח ספר או לדבר
עם אף אדם .יש דרכים שונות רבות כמו העיניים שקוראות דף זה והאוזניים ששומעות את התקשור.
התהליכים הם אינדיבידואליים ,ממש כפי שאתם ייחודיים ,והם יתאימו לתודעה עמה הגעתם ~ אין
נכון ולא נכון ,פשוט מזון בין-ממדי אלוהי.
להתחיל לצעוד בנתיב
"קריון היקר ,איך אתחיל? מה ההרגשה?" יש ליניאריות ,הדרך שבה הדברים עובדים בממד השלישי
שלכם ,שלעתים קרובות גורמת לבעיה מעשית מעניינת .אתם פותחים את הדלת הזאת ,אתם
מתפללים לאלוהים להתחיל בתהליך ,אז אתם יושבים וממתינים שמשהו יקרה .כמה מכם מתלוננים
שזה לא מתרחש מספיק מהר" .פתחתי את הדלת; ישבתי כאן הרבה זמן וכלום לא קרה" .ואתם לא
מבינים ואתם לא קולטים שאתם אלוהים .נניח שהייתי אומר לכם שאתם נמצאים בצדה האחר של
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הדלת ,כמו גם בצד שבו אתם נמצאים עכשיו? האם הייתם מבינים את זה? עכשיו ,אם זה נכון ,ואתם
נמצאים באמת בשני מקומות בו-זמנית ~ יצור כפול ~ משמעות הדבר שאתם יכולים למעשה לעזור
לעצמכם לפתוח את הדלת! אתם מתחילים לקלוט את התמונה? אולי אתם המאסטרים של הדלת.
אל תשבו ותחכו שאלוהים יעשה משהו! הרימו את הכלים שממלכת המלאכים )האינטואיציה( הגישה
לכם מבעד לדלת ,אמצו אותם והתחילו בעבודה! כך אתם מתחילים .אתם לא יושבים ומחכים" .ובכן,
קריון ,איך אדע שיש לי את זה? אתה יודע ,כשאני אוכל ,אני יודע מתי אני מלא .אבל כאן אני לא
יודע מה קיבלתי ואין לי מושג כמה לבקש .מה עליי לעשות?" עדיין אינכם מבינים .יש אדרת בעלת
צבעים רבים עליה רשום שמכם .היא הוגשה לכם מבעד לדלת .זו הגלימה שלכם .זו אדרת הרוח,
וכאשר אתם לוקחים אותה ,אולי תתלבטו איזו יד להכניס קודם ,אבל היא מתאימה לכם באופן
מושלם .אתם יודעים שאתם עוטים אותה ,כיוון שאתם מרגישים בה עליכם ,ואתם מרגישים
בחמימות! ההתאמה מושלמת .אתם מבינים ,היא נתפרה עבורכם לפני שנים! הצבעים מייצגים את
חייכם ,את הפתרונות לאתגרים שלכם ,ומדוע באתם לכאן .לכן התשובה היא שאתם חווים את
ההוכחה .אתם מרגישים בה ברמת הלב .אפשר שלא תרגישו בגלימה עליכם ,אבל אתם תרגישו
ש"חם" לכם מבחינה רוחנית ,ולכן תדעו שהיא שם.
אז אתם עשויים לשאול" :אז כשאני מקבל את הכלים ,איך אדע שיש לי אותם?" התשובה היא זו :אם
תוכלו להביע כוונה טהורה לקבל דברים אלה ,אזי הם שלכם .אפשר שהם לא יינתנו לכם על פי הזמן
שלכם .ואולי ההרגשה לא תהיה כפי שחשבתם שהיא אמורה להיות .כמה אומרים" :מדטתי זמן רב.
אני יודע מה ההרגשה כשאני 'מחובר' .אני נכנס למצב הזה ,ובעודי שם אני מחזיק בתודעה מסוימת.
זה זה?" לא .לרוע המזל ,אתם לא יכולים להשתמש בשיטה הזאת כדי לתת תוקף לחוויה ערה .סיפרנו
לכם את המטפורה הזאת בעבר .תחנת רדיו זו שאתם מכווננים אליה שינתה תדר .התדר הפך גבוה
יותר .אתם תצטרכו לסובב את החוגה ולמצוא תדר חדש כמעט בכל פעם שאתם מתיישבים למדוט!
זה די קשה ,נכון? זו עבודה רבה ,נכון? אני מסכים .לכן מדוע שלא תעשו את זה באופן אוטומטי?
מדוע שלא תכנסו להלך הרוח שאומר" :אני יצור אלוהי של הרוח .אני מסוגל להתכוונן לתחנה ואין זה
משנה היכן היא .אני אשב כאן והיא תבוא אליי ,כיוון שאני מושך את האור .האדרת שאני לובש היא
אדרת אלוהית ,והצבע שיש לי הוא הצבע שיברא את החיבור לאותו תדר שאני מחפש" .וכך יהיה!
כל זאת כדי לומר ,בני אנוש יקרים ,שאינכם צריכים לשאול את השאלות האזוטריות כמה ,מתי או
איפה .הדבר יהיה כמו האדרת שמתאימה לכם באופן מושלם .אני מקווה שאני מבהיר את עצמי .אתם
תדעו כיוון שהיא מתאימה ,ובאופן אינטואיטיבי אתם תרגישו בחמימות שלה .יש כמות גדולה של
אמון שכרוכה בתהליך ההתחלה .רבים מחפשים אחר הוכחות תלת-ממדיות ומתאכזבים .הם לא
מבינים שהתוצאה של התחלת תהליך ההתעלות היא "ידיעת הרוח" שממלאת אתכם ומאפשרת לכם
לדעת שאתם מתחילים בתהליך .פשוט לא ניתן להסביר את זה ,ואפילו לאחר שאתם חווים זאת,
עדיין אפשר שיהיה קשה להסביר זאת לאחר .הסבירו ליצור מן החלל שאינו צריך לאכול מהי
התחושה להיות מלאים .לא תהיה לו שום נקודת התייחסות למזון כלל! קשה למדי.
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יותר מדי!
לפעמים יש אנשים שאומרים" :יש לי יותר מדי! עשיתי את כל הדברים האלה ולפתע יש לי יותר מדי!
אני לא יכול לישון בלילה וזה מפריע לעבודתי .זה חייב להאט .איך אני מאט את זה?" הרשו לי לומר
לכם משהו .כאשר אתם פותחים את הדלת הזאת ואותה אדרת יפהפייה ניתנת לכם ,אתם מוקפים
על-ידי ממלכת מלאכים של אחים ואחיות שאתם מכירים ושהכרתם ,כולם מוכנים לצאת לעבודה
עבורכם ואתכם .אה ,אני יודע שזה נשמע פשוט ,ושזו מטפורה ,אבל זה הטוב ביותר שאנו יכולים
לעשות בממד השלישי.
כאשר אתם פותחים את הדלת באמצעות כוונה טהורה ,אנו נזרום פנימה בהמונינו ואנו נדחוף ככל
שתאפשרו לנו ,כיוון שהמתנו זמן רב שתפתחו את הדלת! מאז שנולדתם ,חלקים מכם שרוצים לחזור
ולהתחבר המתינו שם ,יחד עם כולנו! לכן התשובה לשאלה הזאת ,אם אתם מקבלים יותר מדי ,פשוט
אמרו לנו .נחשו מי השולט? אתם .האם חשבתם שזה איזה אלוהים בשמים? לא .זה אתם .לכן כל
שעליכם לעשות הוא לומר" :יותר לאט .רוח יקרה ,אני מעריך את כל תשומת הלב ,אבל אני גם אשמח
אם תוציאי את כדור הדיסקו מחדר השינה שלי ואת כל המלאכים שרוקדים בזמן שאני מנסה לישון!
יותר לאט!" וכך נעשה .אנו נתכוונן אליכם ,כיוון שאתם הבוס שלכם .אנו ניתן לכם את כל האנרגיה
הזאת במהירות שהולמת את הלמידה שלכם ,את הגישה שלכם ,את השינה שלכם .אתם בשליטה
מלאה ומוחלטת.
אבל בואו נסקור רעיון זה ,פעם נוספת ,שאולי אתם כאן על כדור הארץ ,ואלוהים נמצא בשמים .על-
פי גישה זו ,כאשר אתם מתחילים לעשות דברים ,אלוהים שבשמים ירד מטה ויעשה דברים אתכם,
לכם ועבורכם .לכן גישה זו גורסת שאתם לא יכולים באמת לשלוט בתהליך ,כיוון שאלוהים גדול יותר
מכם .האמת היא ,כפי שאנו אומרים לכם מזה  16שנים ,היא שאין אלוהים בשמים .במקום זה ,יש
אלוהות בתוך המבנה התאי ,שרוצה לבקר את החלק של אלוהים ששוכן בכם.
יש אנרגיות בגאיה שאף הן אלוהים .האוויר שאתם נושמים הוא חי ובין-ממדי ,וגם הוא מכונה
אלוהים .והילידים ידעו זאת והם ניסו להעביר מידע זה לתרבות החדשה שלכם שפשוט לא האמינה.
יבוא יום שבו אפילו המדע יוכיח זאת .האדמה חיה! רוב הטבע חי אף הוא ,אפילו הדברים שאתם
חושבים שאינם חיים ~ כמו האוויר שאתם נושמים ...הכל מתאים לחיים על פני האדמה ולהתגלות
אלוהית שמתרחשת באמצעות כוונה טהורה.
גורם ההתעלות
יש אנשים שיאמרו עדיין" :אני מעונין מאוד לפתוח את הדלת הרוחנית הזאת בחיי .לא קראתי הרבה
בנושא ,אבל נשמע שאני יכול להשיג התעלות ...התעלות אמיתית .אם אעשה את כל הדברים הללו
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בצורה הנכונה ,משמעות הדבר שאוכל לצאת מכאן ~ אוכל לעוף מכאן .לא אצטרך עוד להיות בן
אדם ,ואני אעלם כפי שאליהו נעלם .תרשמו אותי! אני רוצה לעשות זאת".
הרשו לי לספר לכם על כך ,פעם נוספת .אתם שכחתם את התוכנית בגלל הדואליות ,ובכל ההולמות,
אתם שכחתם את כל שתכננתם כאשר נשענתם אל תוך רוח הלידה .אני זוכר .דיברנו אתכם ,עכבנו
אתכם ,וידאנו שאתם באמת מתכוונים לכך ושאתם מוכנים .עכשיו אתם מביטים סביב ומתחילים
להיזכר שאכן אנו אומרים לכם את האמת ,אבל אתם גם קוראים בהיסטוריה שההתעלות משמעותה
היעלמות פתאומית ו"הימצאות עם אלוהים" .אין זו משמעות ההתעלות באנרגיה החדשה הזאת ,אבל
רבים מחפשים אחריה למרות הכל .הם מרגישים שאם יאמצו את הרוחניות ,הם יוכלו להימלט מכל
הסובב אותם ...ורבים עושים זאת!
האם שמעתם מעודכם את הביטוי שאדם רוחני מדי מכדי להיות מועיל מבחינה ארצית ~ ש"ראשם
בשמים" ושאין עצם מעשית אחת בגופם? זה סוג האדם שרוצה להשתמש בכל המידע הרוחני כדי
להימלט .האם זה נשמע לכם הגיוני? זה לא ישמע לכם הגיוני אם תזכרו מדוע באמת אתם כאן ~ כדי
לבנות גשר שמכונה "שלום על פני האדמה" .אתם כאן כדי להחזיק באור ,אור שיאיר במקומות
חשוכים שצריכים להיות מוארים כדי שהבחירה החופשית תוכל להיות ברורה יותר לכל .אתם כאן
כדי להוות דוגמה ולעמוד לבד ,לעתים קרובות למדי ,על החופים המסוכנים ביותר על הפלנטה .זו
ההתעלות .אינכם עפים מכאן ,אתם לא נעלמים בלילה והופכים לישות מתעלה שעוזבת את הפלנטה.
זה הרבה יותר גדול מזה! למעשה העצמי שלכם "מת" ואתם חווים לידה מחדש כלשהי ,עם השם ועם
הגוף הנוכחי שלכם ,אבל עם ארשת בין-ממדית חדשה לגמרי .זו התעלות .ואתם הולכים ממקום
למקום עם כלים רוחניים חדשים .אנשים רואים את האור שלכם ,ואתם לא צריכים לשייך לו אופי
רומנטי ,להטיף ,ואינכם צריכים לתת להם ספרים של קריון .כל שעליכם לעשות הוא להיות בעלי אור
כה בהיר שהם יתאהבו במי שאתם .ויקירים ,זה לא קשה כאשר אתם נושאים את אהבת האלוהים
אתכם במידה שכזו.
זה מה שאתם נושאים ממקום למקום ,אתם יודעים? זו אהבת האלוהים ,והיא אינה פולשת למרחב
של אף אדם .ההפך הוא הנכון .היא בוראת מרחב של איזון שרבים רוצים להימצא בתוכו .זה מקום
מיוחד ,כה עוצמתי בשלוותו ,שאתם מושכים את אלה שהם נטולי איזון .הם משתוקקים להיות אתכם
כיוון שאתם מאוזנים! אה ,נתנו לכם משלים רבים על הדרך שבה הדבר עובד! טפלו בעצמכם וכל
הדברים האחרים יפלו למקומם.
רק את החלקים הטובים ,בבקשה!
"קריון ,אני רוצה רק את החלקים הטובים .אמרו לי שעלולים להיות קטעים קשים בדרך" .אה ,כן,
הרשו לנו להיות ברורים בקשר לכך .חשבו על זה .מה יקרה סביבכם אם תעשו זאת ,אם תתחילו
בשינוי רוחני? אם תתחילו להאיר במקום חשוך ואתם נמצאים עם אחרים שרגילים לחשכה? אולי
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הם לא יאהבו אתכם .אנרגיה שלהם שונה מהכיוון שאליו אתם הולכים ,ולכן אפשר שיהיה צורך
בהסתגלות מסוימת .זו הבחירה החופשית שלהם ,אבל זו עשויה להיות דרך קשה עבורכם .האם אתם
מוכנים לכך?
מה בנוגע לידידים שלכם? האם הם מוכנים לקבל אתכם? "לא אם אהפוך למוזר ,קריון!" ואם לא
תהפכו למוזרים ,ובמקום זה תהפכו למאוזנים על-ידי כך שתדליקו את האור שלכם? מבורכים הם בני
האדם שאינם מפחדים להדליק אור ולעטות את האדרת שהוגשה מבעד לדלת ,המיוצגת על-ידי גלימה
שצבעים רבים לה .כאשר הם עוטים את הגלימה ,אפילו הקטנים ]הילדים[ יראו אותם באופן שונה.
מבורכים הם הילדים שמבינים אם ,אב ,סבתא או סבא נאורים .לעולם לא תהיה הנאה איכותית יותר
עם הילדים שלכם והילדים שלהם מהזמן שבו תחליטו להתאזן רוחנית .הם לא יברחו מכם .הם לא
יירתעו מכם .מכל האנשים שעל הפלנטה ,הקטנים הם שיראו את האור שלכם ראשונים .אל תפחדו
לאבד את המשפחה שלכם ,כיוון שזה לא חלק מדרישה כלשהי להארה.
אבל זו עדיין דרך קשה" .קריון ,אני רוצה רק את החלקים הטובים .אני לא רוצה את החלקים
האחרים .אין תהליך שבו נוכל פשוט לקבל את הדברים הטובים?" יקירים ,כל החלקים הם טובים!
אתם קבעתם מראש שיהיו אתגרים ,וקבעתם מראש ש"אתגר" הוא שלילי! מה אם אתגר הוא פשוט
ניקוי היסודות כדי שתוכלו לבנות בית חדש? מה אם האתגר הוא פשוט למידה בשלבים? הבקשה
שלכם היא כמו אישה שאומרת" :אני לא אוהבת את החלק של ההריון ואת החלק של הלידה .אני
מעדיפה את הסיפור על החסידה" .ובכן ,זו מיתולוגיה! נכון ,אתם צריכים לעבוד למען הצמיחה ,חלקה
או כולה ,כיוון שזה משהו שעליכם לעשות לבד .זה מה שהדואליות נותנת לכם.
מה יקרה אם אתעלם מכל המידע הרוחני הזה?
"קריון ,מה יקרה אם לא אעשה זאת? מה אם פשוט אתעלם מכל הדברים שסיפרת לנו במשך 16
השנים האחרונות?" אתן לכם דוגמה ,יקירים ,על התנהלות העניינים .זה סיפור יפהפה והוא כמעט
הדבר האחרון שניתן לכם בתקשור זה .יהיו אנשים שיקראו את המילים הללו או ישמעו את המסר
ואז יאמרו" :זה לא בשבילי .אני לא באמת רוצה את זה .אבל אני מאמין באלוהים ,לכן מה יקרה אם
לא אתקדם בנתיב הרוחני? אני רוצה לעזוב את המקום הזה ולשכוח את הפגישה הזאת .אני רוצה
להניח את הספר הזה ולשכוח שאי פעם קראתי אותו .מה יקרה לי? האם איענש? האם תהיה חשכה
בחיי? האם הדברים לא יסתדרו עבורי אם פשוט אתעלם מכל הדברים הללו עכשיו לאחר שנחשפתי
להם?"
הרשו לי להבהיר משהו ,וזה משהו שעסקנו בו בעבר .אנו נותנים זאת שוב כיוון שעדיין ישנם אלה
שצריכים לבחון זאת בהקשר של המסר הזה .לפני שנים רבות נתנו לכם משל .הוא פורסם ושמו "משל
הבן הסורר" .זה המשל :האב ,אותו אתם תופסים מטפורית כאלוהים ,שולח את שני בניו אל העולם.
זו המטפורה של היוולדותכם על כדור הארץ ~ שני אנשים שמגיעים לפלנטה .הסיפור המטפורי
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ממשיך ובן אחד הופך לכומר והאחר הופך לרודף תענוגות .שניהם זורעים את סוג האנרגיות ואת סוג
הזרעים שלהם על הפלנטה.
בסיפור ,שניהם שייכים לאותה תרבות ,ושניהם גדלים והופכים לאנשים בוגרים .האחד דומה שעושה
הכל נכון וחי חיים נפלאים ביושרה ובצמיחה רוחנית .האחר דומה שעושה רק מה שמעניק לו הרגשה
טובה וחי חיי תענוגות והנאה ~ לעתים קרובות על חשבון כמעט כל הסובבים אותו .שניהם מתים
בעתם .אז הם חוזרים חזרה הביתה אל מעבר לצעיף ובאים לפני האב )האלוהים(.
הנה אפוא המידע שעליכם לבחון :מה קורה להם? אנו מבקשים מכם לחזור ולקרוא בכתובים .חזרו
וקראו אותם .אתם מבינים ,שניהם זוכים באותה חגיגה! כאשר הם שבים אל האב ,שניהם מתכבדים
באותה אנרגיה! לא מדובר במה שהם עשו ,או בעבודה שלהם כשהיו על כדור הארץ .מדובר במבחן
הבחירה החופשית .מדובר בהימצאותם על הפלנטה וחוויית מבחן הדואליות .האלוהים אינו כאן כדי
להעניש אתכם .אתם לא מתרוצצים על כדור הארץ בתוך מבוך עכברים בשביל אלוהים .מבחן
הדואליות תואר כמה שקורה כאשר מלאכים מגיעים לכדור הארץ ואינם יודעים מי הם .עם בחירה
חופשית ,מה הם יחליטו? והאנרגיה של מבחן זה היא שמיושמת אז לרטט של הפלנטה .היא משנה
את הפלנטה עצמה! במילים אחרות ,הכתובים של התרבות שלכם עצמם צועקים שאין כל שיפוט!
כל האנרגיה שלכם עכשיו קשורה במה שקרה בשנת  ,1987באירוע המכונה "ההתכנסות ההרמונית",
ושאנו כינינו לעתים קרובות בשם  ,11:11שנחגג בשנת  .1992זו ההכרה שכדור הארץ שינה את הרטט
שלו ושהאנושות לא תשוב לעולם להיות כשהייתה .לכן התשובה לשאלה" :נניח שלא אעשה זאת?
מה יקרה?" היא :כלום .אין דבר שלילי שתבראו על-ידי כך שלא תתעניינו בהיבט הרוחני של עצמכם.
הבחירה החופשית שלכם מלווה בכבוד לבחירתכם.
יקירים ,אולי תעזבו את החדר ולא תקבלו כל החלטה ,או תניחו את הספר ללא החלטות כלשהן .אולי
באמת אינכם רוצים שום קשר עם אנרגיה רוחנית זו .הרשו לי לתאר באוזניכם דבר-מה :אתם תבורכו
חזרה לצד האחר בדיוק כמו כל בן משפחה אחר" .ובכן ,קריון ,למה לי לעשות את זה? זה נשמע
בעייתי מאוד" .מדוע אתם אוכלים ,בני אדם יקרים? התשובה היא כיוון שכך אתם נשארים בחיים.
המזון הרוחני שלכם אינו שונה ,אבל רבים פשוט אינם רעבים! אכן זו ההזנה של האלוהים בתוככם.
אלה שיבחרו בנתיב זה יחיו חיים ארוכים ומתוקים יותר ,ללא תסכול ,עם מעט דרמה או ללא דרמה
כלל בחייהם .הם יפתרו את האתגרים באיטיות .אט אט ,ינקו את הדרך עד אשר יהיו מסופקים בתוך
עצמם שאכן הם נושאים את אנרגיית הרוח בגופם .האישיות שלהם תתחיל להשתנות באיטיות רבה.
אתם מבינים ,משהו מתרחש כאשר אתם עוטים את האדרת הזאת .כל האגו שהיה אתכם נאלץ
להיכנס לכיסי אותה אדרת ,ואז אתם תופרים וסוגרים את הכיסים! אה ,אותם דברים אנושיים עדיין
נמצאים שם ,ויהיו שם כל חייכם ,והם רוצים לצאת .אבל אתם כורכים את זרועותיכם סביבכם
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ועוטים את האדרת ,והאגו שלכם נשאר היכן שלכדתם אותו .וכיוון שכך ,האנשים לא רואים אגו זה
יותר .נכון ,הם רואים את הגלימה ואת אדרת הרוח ואת אהבת האלוהים.
מדוע לא להיות מאוזנים ולחיות חיים בעלי משמעות? מדוע לא לעזור לפלנטה בזמן שאתם עוזרים
לעצמכם ולסובבים אתכם? אלה הן השאלות האמיתיות .מדוע שלא תעשו את הדבר שבאתם
לעשות? לא מדובר בשיפוט ובדברים שאולי יקרו ואולי לא לאחר החיים .מדובר בלחיות חיים מלאים
ביותר שעה שאתם כאן ,נתמכים על-ידי פמליה שלמה שניצבת מאחורי אותה דלת ואשר תסייע לכם
בכך.
האם באתם לכאן כדי להירפא היום? האם הרמתם את הספר בתקווה לקבל תשובות? ובכן ,הרשו לי
לומר לכם משהו ברגע זה ,קוראים ,מאזינים :אם אתם מאלה שאומרים כן לשאלות הללו ,עכשיו הוא
זמן טוב לאותו ריפוי .הם כולם שם ,אתם יודעים? כל צבעי האדרת שלכם.
ובכך אנו מסיימים .מבורכים הם בני האנוש שבאים לכאן ושעיניהם מונחות על דף זה ,שמבינים מה
מתרחש בגוף ואת הפוטנציאלים שנובעים מכך .כיוון שברגע זה ,אנו אומרים לכם זאת :אתם יכולים
לעזוב את המקום הזה שונים מכפי שבאתם .אתם יכולים להניח את הספר ולהרגיש ממש בפרץ של
כוונה להשתנות .הניחו לזרעי הריפוי שבאתם לקבל להשתרש בכם עכשיו ,כדי שכאשר תקומו
מהכיסא ,בין אם אתם מאזינים או קוראים ,אתם תהיו שונים.
מה מציק לכם? האם יש אתגרים בגוף שלכם שאינכם יכולים לשלוט בהם ,שדומה שאינכם יכולים
"לתפוס" את מהותם? מדוע שלא תעזבו מקום זה עם הבנה חדשה לגמרי לגביהם? מדוע שלא תקבלו
מתנה זו היום? מה בנוגע להרגל שהורג אתכם? אני יודע מי נמצא כאן! אנו רוצים שתחיו זמן רב,
עובדי אור ,לוחמי האור .אנו רוצים שתישארו כאן בבריאות טובה ושתחיו זמן רב .נתנו לכם את
הכלים לשם כך ממש כאן; נתנו לכם הצעות והסברים כיצד זה עובד ,אחר מה לחפש ,וכיצד לדעת
שהשגתם זאת.
אתם יכולים לשלוט בכל ההרגלים שלכם ,ואין זה משנה מה זועקת אליכם הכימיה של גופכם! כאשר
אתם מתחילים בנתיב ההארה הזה ,גדוד שלם מגיע לעזור לכם בכך .הוא משנה את הכימיה כדי
שההתמכרויות יתפוגגו .שוב ,אני יודע מי נמצא כאן! האם אתם מטילים בכך ספק? אני יודע מי
קורא! אני גם יודע מי בא כדי להירפא.
מבורכים הם בני האנוש שמביעים כוונה טהורה לריפוי לשמו באו .ולאחר שהם עוזבים מקום זה ,לא
יהיו עוד לעולם כפי שהיו .הניחו לפגישות הללו ,שנראות כפגישות תקשור ,להפוך לפגישות ריפוי!
ברשות אנושית ,אפשרו שינויים במבנה התאי של כל אלה שנמצאים בחדר הזה ושהביעו כוונה לכך,
כיוון שלשם כך הם באו .אף לא אחד בא בפחד .כולם באו מתוך ציפייה ,הניחו להם להתגבש,
להתעצם ,להתאזן ולהירפא!
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]אתנחתא[
הבעיות עמן באתם ייוותרו על הרצפה כאשר תעזבו .זה המסר ,בוראים-שותפים .זה תמיד היה המסר.
"קריון ,מתי תיתן לנו חומר חדש כלשהו? בכל פעם שאנו שומעים אותך ,אלה תמיד אותם הדברים.
מילים שונות ,משלים שונים ,מטפורות שונות ,סיפורים שונים .זה תמיד אותו הדבר" .אעשה אתכם
עסקה ,בני אנוש :כאשר תיישמו לגמרי את מה שנתתי לכם במשך  16שנים ,אעבור למשהו חדש.
המסר שלי עוסק במאסטריות .וכאשר המאסטרים יקומו ויבראו את ירושלים החדשה ,אני אעבור
לשלב הבא .וכאשר זה יקרה ,אני אחגוג את כולכם אפילו יותר מכפי שאני עושה עתה.
וכך הוא.
קריון
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ענייני היום
תקשור חי של קריון באמצעות לי קרול
וושינגטון הבירה
 10באפריל2005 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
תמליל התקשור עבר תהליך עריכה ועיבוד על-ידי קריון ,באמצעות לי קרול .הדבר נעשה כדי להפוך
את התקשור לבעל ערך רב יותר מבחינת המילה הכתובה וכדי להבהיר תפיסות שניתנו אנרגטית
במסגרת התקשורים החיים.
הערה מאת לי :בדרך כלל איננו מפרסמים מידע על ענייני היום ,כיוון שהוא ניתן בתאריך מסוים ואינו
מעניין או מועיל כל-כך לאחר שהוא נערך ומפורסם לבסוף )לעתים לאחר תהליך של שישים יום(.
אולם במקרה הזה ,תקשור עוצמתי מאוד ניתן בוושינגטון הבירה ,ביחס לענייני היום ,המכיל מסרים
עמוקים יותר שתמיד יהיו אקטואליים.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .פמליה גדולה זורמת לחדר זה ,ופוגשת בפמליה שלכם ~
בפמליה שאינכם חושבים שיש לכם.
תהליך התקשור מדבר על אהבת האלוהים ,שאכפת לו מהאנושות .האנושות היא פיסה וחלק מתודעת
האלוהים .יש בכם אלוהים ,ואלוהים מכיר אתכם ,יקירים .השמות האמיתיים שלכם ידועים ,ואני
מכיר את כולם .זכרו :אני הייתי אתכם ,כיוון שהייתה זו עבודתי ,כאשר רכנתם אל תוך "רוח הלידה"...
לפני שבאתם והסכמתם לעשות את מה שאתם עושים עכשיו.
הדבר הראשון שאתם עשויים להחליט לרפא הוא דרמה בחייכם .אתם יודעים על מה אני מדבר ,נכון?
האם אתם חושבים שתעלומה היא מי נמצא כאן אתנו או מי קורא? אולי היה עליכם לשמוע היום
כדי לדעת שאנו יודעים מי אתם .האם אתם הולכים לישון שלווים ,מתעוררים לא בהבנה שחזרתם
למאבק ,אלא עם נשימה רעננה ,עם שחרור שאומר" :אה ,אני אוהב את הפלנטה הזאת ~ אני מאושר
להיות כאן ,מאושר להיות בן גילי ,לעבוד היכן שאני עובד ולעשות את מה שאני עושה?"
ככל שתהפכו שלווים יותר ,כך יתווספו יותר שנים לחייכם .השלווה מאזנת את מערכת החיסון שלכם.
האם ידעתם זאת? אינכם צריכים להתרכז בלימפוציטים .במקום זה ,התרכזו בהוצאת הדרמה
מחייכם ,בקבלת השייך לכם ~ מאסטריות בכל הקשור למצב הגופני שלכם! הלימפוציטים ידאגו
לעצמם ,כהשתקפות של שלוות הנפש שלכם .זה בא ביחד.
בני האדם אוהבים למדר הכל .אתם תכננתם ממדיות שהיא כה מוגבלת; היא משפיעה על כל
המחשבות שסביבכם .עליכם לקבל כמה החלטות קשות מאוד ,בשעה שאתם בונים מסילה חדשה זו
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]מתייחס ל"מסילת" המציאות החדשה עליה נמצאת רכבת האנושות[ ,וההחלטות ,כדי שהיו מוצקות,
חייבות להיות "מחוץ לקופסה" בתוכה אתם אוהבים לחשוב .אתם חייבים למוטט את קירות
הפרדיגמה בתוכה גדלתם ...אנרגיה ישנה יותר ,ששוב לא מעניקה לכם תשובות טובות.
בני האדם שואלים שאלות אתיות והם מצפים לתשובה של כן או לא ,כאילו שזה עד כדי כך פשוט ,או
משותף לכל האנושות .הם שואלים שאלות מעמיקות ביחס לענייני היום והם רוצים תשובות של
שחור או לבן ,כאילו היו הדברים עד כדי כך פשוטים .הם אינם רואים את התמונה הגדולה .הם רואים
רק נקודה קטנה ,אבל הם רוצים החלטות סביב אותה נקודה ~ לא מבינים אף פעם שיש עוד הרבה
כל-כך סביבם שכה נפלא!
כמה כבר שואלים" :על מה אתה מדבר ,קריון?" היום אני עומד לתת לכם סקירה על ענייני היום
שלכם .לא עשינו זאת בעבר ,לא הטבענו תאריך וזמן על האירועים במסגרת הליניאריות שלכם ,אבל
אנו עומדים לעשות זאת היום .והסיבה היא מה שהתרחש זה עתה על הפלנטה הזאת בכמה אזורים,
ומה שממשיך להתרחש באנרגיה החדשה הזאת.
לאחרונה ,הוצגו בפני האנושות כמה שאלות ,שאלות שיש לדון בהן .כמה מהן קשות ,כמה מהן
מעניינות .אתם לא תבינו כמה מהן ולא תאהבו חלק מהדיון .אני יכול לומר לכם זאת ,כיוון שהשותף
שלי מרגיש כך .והוא בדיוק כמותכם.
האתיקה של החיים
אתם ,כבני אדם ,תוכננתם להוקיר ולאהוב את החיים .אבל אתם שמים אותם בקופסה .אתם חושבים
שאתם חיים פעם אחת .ואתם אומרים" :החיים יקרים; העניקו להם משמעות; המשיכו אותם בכל
מחיר; גרמו להם לפעול" .והמחשבה הבסיסית היא שכיוון שאתם חיים רק פעם אחת ,כל התכלית
טמונה בתקופת חיים אחת .ובכן ,אתן לכם חומר למחשבה ,משהו שהתרחש לאחרונה שעשרות
מיליוני אנשים בכל רחבי כדור הארץ שמחוברים לאמצעי התקשורת המערביים שמעו עליו.
הכל היה קשור לחיי אישה אחת ,ואתם יודעים על מי אני מדבר .אני מדבר על טרי ]טרי שיאבו[ .ואני
עומד לדבר על טרי כיוון שאתם יודעים ,היא כאן ]מדבר על טרי האמיתית[! אני עומד לתת לכם
פרספקטיבה בנוגע לטרי שאולי לא חשבתם עליה קודם לכן ,ובעודי עושה זאת ,היא תתבונן.
זה מאוד מטפיזי ,אתם יודעים? פרספקטיבה זו היא פרספקטיבה מצד הצעיף שלי .טרי רכנה אל תוך
רוח הלידה לפני שנים רבות ,ממש כמותכם .אני הייתי שם גם כן .היו פוטנציאלים שהונחו לפניה ~
מסילה שהיא יכלה לבחור אם רצתה .לא היה כל גורל שנקבע מראש ,רק נטייה מוקדמת של אנרגיה
שהונחה לפניה :ההורים שיהיו לה )שאותם בחרה( ,הגבר שהיא עשויה לפגוש בו או להינשא לו,
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התאונה שממתינה להתרחש .כל הדברים האלה היו ב"מסילה הפוטנציאלית" שלה ,והיא יכלה לבחור
שלא לנוע בה.
אבל כמו רבים כמותכם ,היא הביטה בה ובחנה אותה .אלה היו הזמנים בהם דיברנו אליה ואמרנו:
"יקירה ,את נכנסת לתקופת חיים אנושית נוספת שיש לה פוטנציאל מדהים ~ דגול יותר מזה שרוב
בני האדם על הפלנטה יחוו אי פעם .את תזכי להעניק משהו לעשרות מיליוני אנשים .את תגרמי להם
לחשוב על החיים .את תשני את מערכת המשפט של ארצך .את תעירי את המודעות של האנשים
למצבים שיש להתייחס אליהם בכבוד בכל הקשור למוסריות ,ליושרה ,ואפילו לאינטואיציה .האם
תעשי זאת?"
ואני זוכר מה היא אמרה .המלאך הדגול שניצב לפני ,שאתם מכנים כעת בשם טרי ,חייך ואמר" :אני
מוכנה" .וכמה מכם בוכים מצער ואומרים" :מדוע מתה אישה זו? איך אפשר לסבול דבר שכזה? מדוע
קרה דבר שכזה? החיים כה יקרים" .ואני מבקש מכם זאת ,בשעה שטרי מביטה בשמחתה ,האם תיקחו
זאת ממנה? האם תיקחו זאת מהאנושות ,את מה שהיא הראתה ועשתה שהיה תוצאה ישירה של
מותה?
התחילו לחשוב על הדברים האלה באופן שונה אולי .אמרנו לכם בעבר שישנם אפילו בני אדם שבאים
עם נטייה מוקדמת להתאבדות! "איזו מחשבה נוראה" ,אתם עשויים לומר" .קריון ,זה הולם בכלל?"
ואנו אומרים" :יותר מהולם ,זה מתוכנן! "אבל למה?" אתם עשויים לשאול" .איזה מוות איום ומביש".
ואם זו התגובה שלכם ,אתם מכניסים את התמונה הגדולה והשלמה אל תוך הקופסה האנושית
הקטנה שלכם.
כאשר אתם מתחילים לבחון זאת מבחינה רוחנית ,ללא הדעות הקדומות האנושיות ,אתם מתחילים
לראות שסביב ההתאבדות קיימת אנרגיה שמתפתחת .הכל קשור למשפחה .האם יש בושה? האם יש
דרמה? האם היא בועטת למשפחה בישבן כדי שהיא תתחיל אולי לבחון דברים שמעולם לא בחנה ~
או אולי הם עשויים אפילו לחפש אחר הרוחניות בתוך עצמם? מבורך הוא האדם שבא לעולם עם
משימות שכאלה ]כגון התאבדות[ .יש רבים שעושים זאת .כיוון שהם שמן הסיכה של השינוי האישי
בתוך המשפחות ,והם מספקות מתנה שהיא דגולה!
אתם מבינים ,הרוח מתייחסת לדברים הללו באופן שונה .המסך עולה ,המסך יורד .אתם באים ואתם
הולכים ויש שיעורים משמעותיים ,שכמה מהם מלמדים באכזריות ,אלה שמלמדים אותם באמצעות
מותם שלהם.
"ובכן ,אז מה הסיפור קריון? אל תתחמק מהשאלה עם הסחה לנושא ההתאבדות ,כיוון שזה לא מה
שטרי עשתה .האם זה הולם או האם אין זה הולם שמישהי שנמצאת במצב צמח שכזה תומת על-ידי
הסובבים אותה?" התשובה שלנו" :בדיוק על אילו בני אדם אתם מדברים? אתם רוצים תשובה
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גורפת ,נכון? לשישה וחצי מיליארד נשמות ונתיבים ,אתם רוצים תשובה אחת לכולם .ובכן ,לא
תקבלו תשובה שכזו .עבור טרי ,התשובה היא כן ברור .כך היה צריך להיות .היא באה עם הזדמנות
דגולה זו לשנות את העולם ,והיא עשתה זאת בעת שכולם צפו.
יש הולמות בכל הדברים ולפעמים אתם בוראים לעצמכם את מה שנראה כבלתי הולם .אבל אחר-כך
אתם מבינים מה הייתה המתנה שבתוך האתגר .חגגו את טרי ,ואל תחשבו על כך כעל דבר מביש שבני
אדם עשו לה .במקום זה ,חשבו על זה כעל ספר שנכתב עבורכם כדי שתוכלו להביט בו ,ספר שידחף
אתכם למקום שבו תשאלו" :מה עלינו לעשות בקשר לכך עכשיו ,באופן אישי? מה צריכים המחוקקים
שלנו לעשות בקשר לנושא זה ,אם בכלל? איך נוכל להתייחס לנושאים הללו באופן אנושי יותר
ובכבוד רב יותר? האם התרבות שלנו מתייחסת לנושא? האם אנו מתייחסים לנושא באופן אישי?"
בואו נניח את השאלות הללו במקום אליו הן שייכות .לא מדובר ב"זכות לחיות"; מדובר בהולמות של
"החיים האלה" .כל מקרה הוא אינדיבידואלי ,ויש חיים שניתנים מעומק הלב לפלנטה ולאלה
שסובבים את האינדיבידואל.
כאשר כל אחד מכם בא אל הפלנטה הזאת ורכן בנפרד אל תוך רוח הלידה ,כל אחד מכם הוא ייחודי.
לכל אחד מכם סיפור שונה ,מטרה שונה ,אבל לכולם אותה תכלית :העלאת הרטט של הפלנטה.
לפעמים זה קורה לרבים מכם בו-זמנית .נתייחס לזה לפני שנסיים.
בעלי חיים וגלגול נשמות
בנימה קלילה יותר ,אנו מפסיקים את הדיון על החיים והמוות של בני האדם כדי לדבר על בעלי חיים.
אלה הן השאלות שלא נשאלות ,אך שנמצאות שם ,לגביהן אתם סקרנים מאוד" .קריון היקר" ,נשאלה
השאלה" ,האם בעלי חיים מתגלגלים?"...
שוב ,בן האנוש רואה את "בעלי החיים" כשתי מילים שמתייחסות לטריליונים של ישויות על הפלנטה.
אתם מאמינים שכולן או שמתגלגלות או שלא מתגלגלות ,ואתם רוצים תשובה אחת עבור כולן .נניח
שהייתי מפלנטה אחרת והייתי מתקשר אליכם את השאלה הבאה" :מה צבעם של בעלי החיים? אני
רוצה תשובה אחת ,בבקשה" .אתם הייתם צוחקים ,ותוהים איזו מן תודעה יחידנית יש לי במציאות
שלי שאשאל שאלה שכזו.
לכן אני אומר לכם בנוגע לשאלה על גלגול הנשמות" :איזה בעלי חיים?" "אתה מתכוון שיש הבדל,
קריון?" אה ,כן! כבר ציינו את המטרה של בעלי החיים על הפלנטה .אמרנו לכם דברים רבים על בעלי
החיים .אמרנו לכם שכמה מהם אמורים למעשה לשמש כמזון ,ושהם באו לתכלית זו עצמה .ציינו
באוזניכם מה שגוי באופן שבו אתם מתייחסים אליהם ,ושאינכם מכבדים אותם במותם ,או אפילו
כאשר אתם מוציאים את המשאבים שלהם בעודם בחיים .וזו ,ידידיי היקרים ,היא הסיבה שיש מחלה
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בבשר .כאשר אתם מתחילים לכבד את בעלי החיים הללו במותם ,כדי שהם יוכלו לברוא את המזון
שדרוש לכם ,אז תראו שהמחלה תיעלם.
זה גורם שעדיין לא זכה בשם בשפה שלכם או בתרבות שלכם ~ הרעיון שיש אנרגיה שבני האדם
בוראים אפילו בשחיטה ההולמת של בעלי חיים לטובת מזון ,שהתוצאות שלה ישנו את בעלי החיים
הללו ואת בריאוּת האנשים שצורכים אותם .כיצד ידעו זאת העמים הילידים ואילו אתם אינכם
יודעים? זו אנרגיה שמתייחסת לתודעה של גאיה ושל ממלכת בעלי החיים .היא מתייחסת לאופן שבו
בעלי החיים זוכים לכבוד במותם.
לא כל בעלי החיים שבים ומתגלגלים ,אבל חלקם כן ~ אם זה הולם עבור בני האדם שסובבים אותם.
רוב בעלי החיים על הפלנטה לא מתגלגלים שוב ,אבל יש קבוצה נבחרת ואינדיבידואלים שכן ,ואפילו
"חוק אצבע" שאתם יכולים ליישם לגבי אלה שכן ואלה שלא .כאשר אספר לכם על אלה שכן ,אתם
תבינו מעט יותר את התהליך שקשור למי שאתם .מבורך הוא בן האנוש שצועד על הפלנטה הזאת
בשיעור :הכל סובב סביבכם! אולי זה לא נראה כך ,אבל כך הוא .גאיה יודעת מי אתם כאשר אתם
דורכים על אדמתה! יש לכם אור שאתם יכולים להדליק ]לברוא[ ולשאת אתכם אשר ישנה את איתני
הטבע שסביבכם .החומר יגיב למה שאתם עושים ,כיוון שאתם המלאכים שמחופשים כבני אנוש.
כמה מכם בחרו בעלי חיים שונים על כדור הארץ שיהיו שותפים או ידידים שלכם ,ואתם קוראים
להם חיות מחמד .אפילו כמה מאלה שנועדו לשחיטה ,אם יש להם אדם שאוהב אותם ,הם חיות
מחמד ...ולו רק לזמן קצר .אלה הם בעלי החיים ששבים ומתגלגלים.
"מדוע שכך יהיה ,קריון? איך זה עובד? האם יש להם נשמות? מה 'הכלל' שדיברת עליו?" בדרך
כלשהי ,יש להם נשמות ,אבל הן אינן בנויות כמו הנשמות שלכם ~ הם אינם צריכים ללמוד את
השיעורים שהנשמות שלכם נושאות ,או את ההיבטים הרבים שיש לכם .הם אינם מלאכים ,אבל הם
אמורים לתמוך במלאכים ]בני האדם[ .הם שבים ומתגלגלים מתוך כבוד לבן האדם ,אתם מבינים?
בעלי החיים ,ככלל ,אינם חיים זמן רב על הפלנטה .אפשר שיש לכם שותף יפהפה זה ,מהות אהבה זו
שאתם חולקים עם ידיד-חיית מחמד .אז ידיד-בעל חיים זה מת ,כיוון ששוב ,הם אינם חיים זמן רב.
הכלל אפוא לגלגול נשמות הוא" :אם בן האדם זקוק לו ,הוא מתרחש" .לכן קיים תרחיש שנברא בתוך
המערכת שעוזר לבני האדם לרכך את אובדן אהבה זו ,ואני אספר לכם עליו.
כאשר בעל החיים היקר והאהוב שלכם מת ,צאו וחפשו בעל חיים אחר מיד .אל תחכו .אל תחכו!
אומר לכם מדוע .התחילו מיד לחפש במקומות שמחזיקים בגורים .אל תחליטו מראש בנוגע לסוג או
למין בעל החיים .אינכם צריכים בהכרח למצוא בעל חיים זהה לזה שאבד .במקום זה ,לכו אל
המקומות בהם אתם מאמינים שנמצאים גורי בעלי חיים ,והביטו בעיניהם .אחד מהם יהיה אותו בעל
החיים ...כיוון שהוא ~ היקום ~ יודע אינטואיטיבית היכן תחפשו!
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זו המערכת שמכבדת אתכם .רבים יודעים זאת ואמרו" :אני יודע שזה כך כיוון שכאשר מצאתי את
בעל החיים האחר הזה שהפך לשותף ולחיית המחמד שלי ,הוא התחיל לעשות את אותם הדברים
שחיית המחמד הקודמת שלי עשתה ~ הוא אפילו הגיב אליי באותה דרך" .זו מערכת יפהפייה שנבראה
ושנועדה לכבד אתכם .זו הכרה בלב שבור ,אתם מבינים .לכן אתם יכולים להמשיך היכן שהפסקתם.
אולי יהיו אלה שישאלו עכשיו" :על איזה גודל של בעל חיים אנו מדברים ,קריון? האם יש הגבלה?"
אנו אומרים ,שוב אתם מתחילים ]חיוך של קריון[ .איזה גודל אתם רוצים? פיל או עכבר? זה לא
משנה .אם אתם אוהבים אותם והם מהווים חלק מהאנרגיה הקרמתית שלכם ,הם ישובו ויתגלגלו.
אולם ,כדאי שתחפשו אינטואיטיבית אחר בעל חיים שגודלו מתאים לתנאי המחייה שלכם .אלוהים
לא נותן לכם פיל כאשר העכבר שלכם מת ]צחוק[.
האפיפיור האחרון והאפיפיור הבא
]מידע זה תוקשר מיד לאחר מותו של ג'ון פול השני ,ולפני שנבחר האפיפיור החדש[.
"קריון ,זה עתה איבדנו את מי שדומה שהיה מנהיג דתי דגול ,האפיפיור ג'ון פול השני .מה הן
ההשלכות?" השותף שלי התייחס קודם לכן לאדם המכונה קארול ,שהפך לאפיפיור ]נאמר מוקדם
יותר במסגרת הסמינר[ .הוא דיבר על המטרות שלו ועל מה שעשה על הפלנטה הזאת ,שלמעשה אינו
קשור כלל לדת שלו .אה ,אולי הכובע שהוא חבש קשור לדת שלו ,והטקסים שסבבו אותו היו קשורים
לדת שלו .אבל כל אלה סייעו למה שהוא יכול היה לעשות.
אבל אתם מבינים ,כמוכם ,אנו הכרנו את קארול .הוא רכן אל תוך רוח הלידה גם כן ~ ממש כפי
שאתם עשיתם .הוא לא היה שונה .והרוח אמרה לו" :תהיה לך הזדמנות לשנות את כדור הארץ ,כיוון
שלאנרגיה של הפלנטה הזאת יש את הפוטנציאל להיות שונה מאוד .ישנם פוטנציאלים כאשר תגיע
לגיל מסוים שבו יתרחש על הפלנטה משהו שמכונה ה"ההתכנסות ההרמונית" ,והדברים יתחילו
להשתנות .אתה יכול להתאים לכך כמנהיג עולמי .האם אתה מוכן לכך?" והוא אמר כן.
אף מלאך לא שאל את קארול אם הוא רוצה להיות קתולי כאשר רכן אל תוך רוח הלידה .זה היה רק
הכלי שהביא אותו לעמדה שבה יוכל לשנות את הפלנטה כפי שעשה .לא יכולתם לחוות את מניעת
הארמגדון שחוויתם ללא קארול .האם ידעתם זאת ]מתייחס על המעורבות הישירה שלו בהשפעה על
נפילת הקומוניזם[? כך שמערכת האמונה שלו לא רק ששירתה אותו היטב ,אלא הניעה אותו למקום
מיוחד שהיה רק שלו ,ומקום שאפשר לו לגעת במיליונים בבת אחת .וכך היה שמנהיג דתי דגול זה,
שגם ידע אינטואיטיבית מה הוא עושה ,רכש אהבה לאנושות .הדבר המועדף עליו היה להימצא בקרב
אנשים פשוטים ~ וכך עשה ,בכל עת שיכול .כאשר הגיע לעמדה שבה יכול היה לשנות ,הוא עשה
זאת.
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עכשיו ,יש משהו שאתם לא יודעים על קארול .בעשור האחרון של חייו הוא היה מתוסכל מאוד .לכו
והביטו בתמונות .לכו והביטו בתמונות של  16השנים הראשונות .ואז הביטו בתמונות מעשר השנים
האחרונות .בעשר השנים האחרונות ,הוא היה מתוסכל ~ לא רק בגלל הבריאות שלו ~ הוא התייסר
בגלל מצב שאף אחד מכם לא היה מודע לו באמת .כיוון שבעשר השנים האחרונות לחייו ,אדם זה
רצה לעשות שינויים רבים יותר כל עוד הזמן בשל לכך ,אבל הוא ידע שהוא זקן מדי.
לא הייתה לקארול האנרגיה לבצע את השינויים שהוא באמת רצה לבצע ,והסובבים אותו נלחמו בו
כדי לשמר את הדברים כפי שהם .הכל היה מאוד פוליטי ,ויום אחד אולי המידע הזה יצא לאור ,ואתם
תשמעו על אלה שהשפיעו עליו בעשר השנים האחרונות ועזרו לשמר את הדברים כפי שהם .הוא היה
זקן מדי מכדי לשנות והוא ידע זאת.
לא הייתה לקארול התודעה לבצע כמה מהשינויים שרבים זועקים לבצע ~ בנוגע לעוני או לתפקיד
האישה בארגון שלו )זה יגיע בשלב מאוחר יותר( .אבל קארול זעק בלבו לילדים שנפלו קרבן
להתעללות מידי הכמרים ,והוא רצה לעשות משהו בנוגע לזה ולהביא לשינוי .הוא האמין שהמושיע
שלו רוצה שהוא יביא לשינוי ,אבל הוא לא יכול היה לעשות זאת .לכן מה שעשוי להיראות לכם
כחוסר פעולה ,היה למעשה סבלו של האפיפיור ,כיוון שלא התאפשר לו לעשות את מה שרצה ~ בגלל
היותו מחוסר אנרגיה והסובבים אותו שוידאו שלא יעשה זאת.
"קריון ,הנה אנו יושבים עם כנס של קרדינלים שעומדים להיפגש ולבחור אפיפיור חדש .מה
הפוטנציאל של בחירה זו ,בהתבסס על האנרגיה ברגע זה .מה עומד לקרות?" אתן לכם שני
פוטנציאלים למה שעשוי להתרחש בימים הבאים ,כיוון שהעתיד שלכם תמיד כרוך בבחירה חופשית.
אין ישות שתוכל לספר לכם על העתיד ,כיוון שהוא נתון לחלוטין בידי הבחירה החופשית של
האנושות .אולם ,בהתבסס על האנרגיה של הרגע ,הנה מה שאנו רואים (1) :יהיה לכם אפיפיור זמני,
ארעי ,לתקופת זמן קצרה )יחסית לקודם( ,אשר יוביל לאפיפיור קיצוני; או ) (2אתם תגיעו הישר
לאפיפיור הקיצוני .בכל מקרה ,בסופו של דבר יהיה זה אדם שעומד לעשות דברים שיזעזעו את
הממסד.
הניחו לי לספר לכם על כמה מהנושאים הפוטנציאלים בהם עשוי האפיפיור הקיצוני להיות מעורב:
הדת הזאת שהוא מנהיג על כדור הארץ מחזיקה בדוקטרינות ששוב אינן "תואמות" למה שהאנושות
רואה מסביבה .הוא חייב ללא ספק לטפל בנושא הזה ,כיוון שאחרת בני האדם המתוחכמים יעזבו את
הכנסייה .יהיו אלה שעשויים אפילו לכנות אותו בשם "האפיפיור המרושע" ,כיוון שהוא עומד לצאת
כנגד מסורת ,כאשר יתחיל לאיטו בתהליך שיכבד את הבתולה מרי יותר מכפי שעשה כל אפיפיור
שקדם לו ~ ובכך ,יכבד את הנשים שבתוך הכנסייה ,ויעלה אותן לעמדות גבוהות יותר ...אפילו
לעמדת כמורה.
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הוא ידבר על תכנון המשפחה ,ויתחיל בתהליכים שיצדיקו במתינות נושא זה בעיני האלוהים ]זה יארך
זמן-מה[ ,אבל שינוי הדוקטרינה של הארגון כולו חייב לבוא מהאדם ש"יושב על הכיסא" ]המשמש
בתפקיד[ .מסיבה זו ,הוא יהיה גם בסכנה ויהיה זקוק להגנה קבועה.
אז הוא ידבר על מה שיש לעשות עם הכמרים שמתעללים בילדים .צפו לזה .גם אם תקבלו את
האפיפיור הזמני ,הוא יכין את הבמה לאפיפיור הקיצוני בתחום זה .כיוון שזה בהילת האנרגיה של מה
שאנו יכולים לכנות העתיד הפוטנציאלי שסובב אירוע דגול זה .כדור הארץ מלא בבחירה חופשית וזה
יכול לפנות לכל כיוון ,אבל זה עתה נתתי לכם את הפוטנציאלים של כאן ועכשיו.
המוות אינו מרכיב מסתורי לאלוהים
"אם כבר מדברים על דברים כגון אלה ,קריון ,דבר אתנו שוב על המוות .יש אומרים שהמוות אינו מה
שאתה אומר שהוא .הם אומרים שהאדם מגיע למקום ושלפעמים הוא נתקע; יש שקוראים לזה
גיהינום .יש כמה שמות בהיסטוריה שניתנו לאנרגיה של תרחיש שבו האדם מגיע למקום וצריך לעבוד
כדי לצאת משם או שהוא נתקע שם ואחרים 'צריכים להתפלל כדי להוציאו משם' .מה האמת?"
נאמר לכם את מה שאמרנו בעבר ,ואף פעם לא שינינו את המידע הזה .הוא תמיד נשאר אותו הדבר,
כיוון שהוא מכבד את האדם ואת האלוהות שבכם.
בני אדם יקרים ,כאשר אתם עוברים לצד האחר של הצעיף ,הגדולה שלכם נראית ,ידועה ומקובלת.
אין דבר שהוא מחוץ לשליטה .למעשה ,מצפים לבואכם! סיפרנו לכם על מערת הבריאה ועל מסע
שלושת-הימים .סיפרנו לכם על היכל הכבוד ועל הגדולה הקיימת בו כאשר בני המשפחה פוגשים
אתכם .אתם רוכשים בשנית את כל הידע של הישות שלכם ושל היקום ,ואתם בוחרים מה יהיה הדבר
הבא שתעשו .אין כל סכנה שאורבת במעבר ,במקום שבו אתם עלולים "להיתקע" ולהיקלע לצרות
רוחניות.
הרשו לי לסבך זאת עם מידע חדש :ישנם ותמיד היו מסעות אחרים שבהם אתם יכולים לבחור חוץ
מאשר גלגול נשמות ,ובני אנוש רבים בוחרים בהם .הם הופכים לחלק מהאנרגיה של הפלנטה למשך
כמה שנים כדי לעזור למצבים מסוימים .כמה מפסיקים להתגלגל כבני אדם לזמן מה והופכים
למדריכים ,אבל הם לא מדריכים בני אדם .למעשה ,במקום זה הם חלק מהאנרגיה של גאיה.
כמה נכנסים אל ההרים ~ אנרגיה אנושית שמתגלגלת מחדש על הפלנטה אבל לא בצורה אנושית.
וכאשר זה מסתיים ,הם חוזרים ממש כפי שהם חזרו בעבר ,הם שבים ומתגלגלים כבני אדם .לא
דיברנו על כך בעבר ,כיוון ששוב ,בני אדם רוצים תרחיש שחור ולבן של מה שקורה .הם לא רוצים
לדעת על האנרגיה ,כיוון שבני אדם רבים ידאגו ויאמרו" :איזו אנרגיה אהיה אני?" ~ כאילו שיש לכם
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את תודעת האלוהים ואתם יכולים להחליט עכשיו ...ואתם לא יכולים .זה הכל חלק מתכנית גדולה.
זה יפהפה וחלק ממערכת שמכבדת את ה"עכשיו" של מה שעומד להתרחש ברגע הבא.
הניחו לי לתת לכם רמז בנוגע לדבר-מה :האם אתם אוהבים את כדור הארץ כל-כך שאתם רוצים
להתפלש באדמתו? האם אתם מחבקים עצים? האם אתם מאלה שהאדמה מדברת אליהם? אה ,יש
רבים מכם! אני רוצה לומר לכם שאפשר שבפעם האחרונה הייתם חלק מהאדמה! אולי זה לא ארך
זמן רב ,אבל זמן רב מספיק כדי שתניחו את האנרגיה שלכם שם ,כדי שכאשר בני האדם צועדים על
פני הקרקע הם ירגישו בתודעה ובאהבה שלכם וירגישו באנרגיה של גאיה.
אה ,זה מסובך ,אבל זו אמת .אף אחד אינו "נתקע" אף פעם .ואם אתם שומעים את זה ,זה לא מכבד
את תפארת המלאך המכונה בן האנוש ,או את המערכת שהקמתם כדי לעזור לפלנטה .יש לכם בחירה
מלאה כאשר אינכם נמצאים כאן .תרחיש אדם-כדור הארץ הוא המקום היחיד שבו אתם מקבלים
אישיות נסתרת ,שבו אינכם יודעים מי אתם ועליכם לצעוד בחשכה כביכול .כאשר אינכם כאן ,אתם
חלק מהאלוהים השלם ,המוות הוא מעבר ידוע ,ולא מלא בחוסר ודאות ,משגה ,טעויות ,או מסתורין.
הוא פשוט סגירת דלת אחת ופתיחת דלת אחרת.
המלחמה בעיראק
הנושא הבא מלא בפוטנציאל לאי-הבנה .הנה אנו יושבים במקום שאתם מכנים בשם וושינגטון
הבירה .והנה אנו יושבים ומדברים על עיראק" .קריון ,האם המלחמה הזאת בעיראק הייתה חייבת
להתרחש כפי שהתרחשה?"
ובכן ,על איזו מציאות אתם מדברים? הרשו לי לתת לכם שוב את המידע שנתתי לפני זמן רב בבניין
האומות המאוחדות שלכם :האירוע המכונה  11-9לא היה מקרי .הוא הפעיל משהו שניתן היה
להפעילו רק על-ידי האומה העצמאית העוצמתית ביותר על הפלנטה ...אומה שאינה צריכה לתת דין
וחשבון לאף אומה אחרת ,או מרגישה את עצמה כארגון תמיכה באומות .זה היה המערך ...אין כאן
טעות .לכן זה התרחש כאן ]מתייחס לארצות הברית וכמו כן לפנטגון[.
המערך היה להתחיל מצב שבו ארצות הברית אכן תשנה את המזרח התיכון .כיוון שחלק מההסדר
החדש של הפלנטה ,ובכלל זה האנרגיה שהוגשה הן בהתאמה ההרמונית והן במעבר ונוס ,דרש
שאנרגיה חדשה תתחיל במקומות עקשניים .מקומות אלה במזרח התיכון שלא חל בהם שינוי במשך
אלף שנים היו זקוקים לסוג כלשהו של מקל אנרגיה שיבחש בהם במרץ .לא הייתה כל דרך אחרת,
ואתם הייתם אלה שעשיתם זאת .לכן השאלה במקום זה צריכה להיות" :קריון ,האם זה היה חייב
להתרחש כך ...בדרך שבה עשינו זאת?" והתשובה היא לא ,זה לא היה חייב להתרחש כך.
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אתם מדינה צעירה מאוד בעלת בחירה חופשית וכולכם שייכים לאנושות בעלת בחירה חופשית .אומר
לכם זאת :כאשר אתם מביטים לאחור עכשיו ורואים מה עשה שינוי התודעה לנפילת ברית המועצות,
ללא ירייה אחת ,אתם יכולים לראות שתמיד יש דרך טובה יותר .אבל לא עשיתם זאת כך ואתם תהיו
תקועים ,כן ,עם התוצאות של הפעולות שלכם לזמן מה .אין כאן שיפוט ,אלא כלכלה אנרגטית
פשוטה ,כיוון שכך היא עובדת .השיטה שלכם עיכבה את התוצאה ואת המטרה ,יצרה בעיות שלא היו
לגמרי מוכנות וכמו כן יצרה דרמה שתהיה אתכם למשך עשורים רבים.
אולי אינכם אוהבים את מה שמתרחש ואת הדרך שבה הדברים מתרחשים ,אבל אני אומר לכם
שההיסטוריונים יבחנו זאת במבט לאחור ויאמרו שהראייה הכוללת של המטרה הייתה נכונה.
התוצאה שלה אכן תניע מצב שצריך היה לנוע .כיוון שבעתיד הם יאמרו שזה החל מהלך שבסופו של
דבר תכנו אותו בשם "ירושלים החדשה" .ארצות הברית ,אתם חלק מזה.
"ובכן ,מה אנו יכולים לעשות ,קריון? עכשיו כשזה כבר קרה בדרך שבוראת אתגר ...מה אנו יכולים
לעשות?" אומר לכם מה אתם יכולים לעשות :אתם יכולים לשלוח אור לאלה שמקבלים את
ההחלטות בממשלה שלכם ולאפשר להם לראות את הדברים שאינם נראים ושנחבאים ...דברים
יפהפיים ...על-ידי כך שתדליקו אור במקומות חשוכים .לא מתוך כעס או שיפוט ,אלא באהבה .כיוון
שאלה הם המנהיגים שלכם ,והם מייצגים את הטוב ביותר העומד לרשותכם כרגע .כעס ותסכול רק
יזרעו זרעי חשכה עבורם ויגרמו לדברים לעצור עצירה מוחלטת.
אם אתם יכולים ,שלחו להם אור ואיזון ,הם יכולים למצוא את הידע והחכמה הדרושים ,אשר
מתחבאים במשרדים שלהם .כך היה תמיד! אתם המתנתם מספיק זמן ,אפילו ארגון האומות
המאוחדות השתנה ,אתם יודעים? אתם מיהרתם לכנותו בשמות ולהכריז עליו כעל חסר תועלת .גם
הוא היה בתהליך שינוי ,אבל אתם השלכתם אותו במקום להיות חלק מהטרנספורמציה שהייתה
דרושה לו .התבוננו בו ,כיוון שהוא עומד לעבור תהפוכות גם כן .כאשר השינויים הללו יתרחשו ,ארגון
האומות המאוחדות יהיה חזק יותר ואתם לא תתקשו כל-כך להיות מתואמים עמו .אילו הייתם
מחכים ,הייתם רואים זאת והייתם בוראים אנרגיה של אחדות שהייתה משיגה את אותה המטרה כמו
המלחמה שלכם ~ ללא הסבל.
וכך הוא שדיברנו בכנות על הדברים הללו .וכך הוא שאנו אומרים שאלה הם הנתיב והמסילה
שבחרתם בדרככם להגשים את "ירושלים החדשה" .כאשר הנחתם מסילה זו ,העצה מהרוח הייתה
להיות מעט יותר סבלניים .ההתלהבות שלכם היא חלק מהחירות שלכם ומהרוח האמריקנית שלכם,
והיא מובנת .אבל עכשיו אתם רואים שבהתמודדות עם אחרים ,טוב תעשו אם תראו כיצד גאיה
בעצמה עובדת ...בסבלנות ובחכמה ובזמן ...ממש כפי שהיה עם חומת ברלין.
ארוחות טובות מתבשלות זמן רב ,אז נאכלות בבת אחת .כאשר חומת ברלין נפלה בשנת  ,1989הדבר
התרחש כביכול בן לילה .אבל האנרגיה של שינוי משמעותי זה על כדור הארץ נבראה לאיטה ומתוך
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כוונה על-ידי התודעה האנושית במשך זמן רב הרבה יותר .השתמשו באירוע דגול זה כמודל לסוג
הנסים שאתם צריכים עכשיו באיראן ,בקוריאה ובבעיות הגדולות יותר ששוכנות בישראל וסביבה.
ישנם עשרות אלפי בני אדם במקומות הללו שמשתוקקים בדיוק למה שאתם משתוקקים ~ שלום
עבורם ועבור משפחותיהם והתרבויות שלהם ,עם חופש לעבוד את האל כרצונם ולכבד את עצמם
ואת האלוהות שלהם בדרכם שלהם ...ללא שנאה כלפי המערב.
האמינו בכך! יש תמיכה מההמונים ,שאינה משתקפת במנהיגות שאתם רואים .הניחו לכמה מהדברים
הללו להתפתח מבפנים ,ואל תרגישו שאתם חייבים לכפות נושאים שעומדים על סף הגעה לפתרון
בעצמם ,באמצעות העזרה של האנרגיה החדשה של הפלנטה ,עם דחיפות והשפעות קלות מאת הרוח
האמריקנית הדגולה שלכם של הבחירה החופשית.
מוות של המונים
והאחרון ,בני אנוש יקרים ,הוא הנושא הקשה ביותר עבור השותף שלי ונושא שעמו נסיים את
התקשור הזה הערב .זה נושא שהשותף שלי אפילו לא רוצה שאדבר עליו ~ הולמות מותם של
המונים .הכבוד לחיים והעצב על אובדן חיים מובנה בתוך המהות שלכם .נכון והולם שכך אתם
מרגישים ,ולעולם אל תנסו לשנות זאת .אבל חכמת ההבנה גם היא דרושה כדי לסייע לכם לעמוד
בכמה מהאתגרים של הלב האנושי.
"קריון היקר ,האם הצונמי היה באמת הכרחי?" כן ,הוא היה .כמעט  200,000בני אדם מתו .זה אירוע
שמלא עבורכם באימה ,בצער ,ברגש ובאתגר .עוד בשנת  ,1989סיפרנו לכם על אלה שייתכן שיעזבו
את כדור הארץ בהמוניהם ,והנה זה כאן .אולם אפילו השותף שלי ]לי[ שואל את השאלות" :למה
הילדים? למה החלקים העניים ביותר של הפלנטה? למה אי ההולמות כביכול של כל המוות הזה?"
ואני אומר לכם את אותו הדבר שאמרתי ביחס לטרי :האם אתם מבינים כבר שהמוות הוא לעתים
קרובות יקר כמו החיים שעל הפלנטה הזאת ,שהאנרגיות והשיעורים רבים בה? הם לא נעלמו! הם
כולם כאן ]מדבר מנקודת המבט של קריון[ .הם נהנים מאוד! הם שמחים! דומה שרק לפני רגע הם
רכנו אל תוך רוח הלידה ,עמנו לצדם .אנו אמרנו" :האם תרצו להשתתף באירוע שישנה את גורם
החמלה על הפלנטה ,כך שהאנרגיות יוכלו לנוע קדימה ולספק האצה מהירה יותר של שינוי הרטט?
האם תרצו לעזור לנו לברוא שלום על כדור הארץ באמצעות שינוי התודעה בתוך גאיה עצמה?" והם
אמרו" :הראו לנו את הדרך!"
האם אתם מבינים מדוע אנו מאוהבים באנושות ...שאתם תאהבו את כדור הארץ ואת היקום כל-כך
שתהיו מוכנים לעבור דברים אלה? הרבה כל-כך ממה שאתם רואים הוא טרגדיה נוראה ,אבל אתם
מביטים בגיבורים של האנושות בשעה שהם מעניקים מתנה אשר תשנה את עצם המארג של גאיה,
באמצעות גל החמלה שנברא בעת שהאנושית הגיבה למצוקתם.
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הם ידעו מהם הפוטנציאלים והם בחרו בהם .אפילו הילדים ידעו ,כיוון שהם נשמות עתיקות בתוך
האלוהות שלהן .חמלה רבה כל-כך נבראה באותו רגע ,באותו שבוע ,שכדור הארץ מעולם לא ראה
כמותה בתקופת חייכם .מיליארדים של בני אדם היו מעורבים בחמלה שנכנסה מיד לליבת הפלנטה.
היא נכנסה אל תוך כדור הארץ והיא עדיין נמצאת שם .היא שינתה את האנרגיה עצמה במקום שבו
אתם הולכים ,והיא זרעה זרעים אשר יצמחו וינבטו אחר-כך בישראל וסביבה.
ובכך מדובר .אבל כמה מכם לא רצו לשמוע את זה ,נכון? אבל הם כאן ,עמי עכשיו ...ואתכם גם כן.
איך תוכלו להכניס את כולם לחדר הזה ,אתם עשויים לשאול? הם יכולים לעמוד על ראש סיכה! זה
דיבור בין-ממדי .הם יכולים ללכת הביתה בארנק או בכיס שלכם! גם זה דיבור בין-ממדי .ויש להם
מסר עבורכם שאולי נתנו בעבר ,אבל עליכם לשמוע אותו שוב" :אנו עשינו את חלקנו ~ עכשיו
תורכם לעשות את חלקכם ,מגדלורים! כיוון שאלה שנשארים הם היחידים שיכולים לתפעל את
הכלים שאנו עזרנו לברוא".
כאשר אתם הולכים הביתה הערב ,לא תהיו במצב הישרדות ~ באוהל או בשבט ללא אורות או מים
נקיים ,ללא מזון .אינכם הולכים לחוש צער או ייאוש .במקום זה ,אתם הולכים הביתה למקום חם עם
שפע מזון וידידות ואהבת משפחה .לכן אתם המגדלורים ,כיוון שיש לכם זמן לכך .יש לכם את
האינטלקט לשם כך .אינכם נמצאים במוד של הישרדות ,כפי שנמצא חלק גדול כל-כך מהאנושות שעל
כדור הארץ .יש לכם את ההשכלה לשם כך ואת האינטואיציה .עכשיו ,אתם מבינים למה ישנם עובדי
אור רבים כל-כך בעולם המערבי? כיוון שהתרבות שלכם בראה מצב שבו יש שפע מהדברים הללו,
והוא מאפשר לכם להוביל את הדרך בשינוי האנרגיה של הפלנטה ,במקום להקדיש את כל זמנכם רק
כדי לנסות ולשרוד .האם זה עוזר לכם להבין את האחריות של מה שניצב לפניכם?
הדליקו את האור ושלחו אותו לסודנים .הדליקו אור ושלחו אותו לאותם מקומות חשוכים בממשלות
הנגועות בשחיתות .הדליקו את האור ושלחו אותו למדענים ולחוקרים שכבר מצאו את הריפוי
למחלות הקשות ביותר שעל הפלנטה ,אבל שאינם יכולים להתחיל בעבודתם בגלל המחסומים
שמונחים לפניהם על-ידי מנהיגות מסוימת ודרכיה הישנות .הדליקו את האור ושלחו אותו לישראל
ולפלשתינה ,להמשיך במלאכת הפתרון הזה! לכן אתם כאן ,וזה ההסכם שערכתם לפני שהגעתם
ובחרתם בתרבות שבה אתם חיים.
זה בר השגה בתקופת חייכם .השלום והחמלה ינצחו.
אתם תראו .אתם תראו.
וכך הוא!
קריון
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חזרה ליסודות
תקשור חי מאת קריון
באמצעות לי קרול
הריסבורג ,פנסילבניה
 4ביוני2005 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
הערה :התקשור הזה ניתן גם בערים בהם לי ביקר מיד לאחר הביקור בהאריסבורג ,ובכלל זה גראנד
רפידס ,מישיגן ודאלאס ,טקסס .כל תקשור היה ייחודי לקבוצה ,אבל זה תמליל של הפעם הראשונה
שתקשור זה ניתן ,והוא מחזיק באנרגיה הזאת .תמליל התקשור עבר תהליך עריכה ועיבוד על-ידי
קריון ,באמצעות לי קרול .הדבר נעשה כדי להפוך את התקשור לבעל ערך רב יותר מבחינת המילה
הכתובה וכדי להבהיר תפיסות שניתנו אנרגטית במסגרת התקשורים החיים.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .אין לכם מושג לגבי האנרגיות שאתם הייתם מכנים
הערכה ,רגש אנושי שאנו חסרים .יש לנו דבר-מה גדול יותר .חשבו על האהבה הגבוהה ביותר שתוכלו
להעלות בדעתכם ~ תהיה משמעותה אשר תהיה עבורכם ~ דבר-מה שיגרום ללבכם לקפוץ מבית
החזה שלכם בהערכה ובגדוּלה .כעת הכפילו אותו ,שלשו אותו ,ותקבלו את מה שאנו מכנים רגשות
המלאכים.
זה הרגש שאנו מרגישים כלפי האנושות ,בייחוד כלפי אלה שהקדישו מזמנם לבוא ולשמוע או לקרוא
מסר כגון זה .הוא מניע אותנו לרחוץ את רגליכם .הוא גורם לנו להעניק לכם סימנים להימצאותנו
כאן ,וכך יקרה הערב .כיוון שיש כאן כמה אנשים שבשלים לריפוי ,ולא תמיד מדובר באנשים עליהם
אתם חושבים .הריפוי מקיף דברים רבים :ריפוי הנשמה ,מערכות יחסים וגוף .האם לא הגיע הזמן
להשתקע? כמה מכם יודעים למה אני מתכוון .האם לא הגיע הזמן לעצור את הקולות הפנימיים? כמה
מכם יודעים למה אני מתכוון .האם לא הגיע הזמן לרפא את הגוף? כמה מכם יודעים למה אני
מתכוון ...וזה יהיה זמן טוב לעשות זאת.
הניחו לפמליה להיכנס למקום זה במלואה ,כיוון שזה מקום שהיא ביקרה בו פעמים רבות בעבר.
]מתייחס לכנסייה בה נערך התקשור [.התפילה שכיחה כאן .המדיטציה שכיחה כאן .השמעת קולכם
בשיר שכיחה כאן .שירת לבכם בשמחה שכיחה כאן .ולכן זה מקום טוב ,כפי שהשותף שלי אומר ,והוא
מחומם עבורכם.
אכן ,אנו מביטים בכם ואומרים שלא במקרה כל אחד מכם נמצא כאן .אפילו אלה שהגיעו ממרחקים,
אנו אומרים שמסר זה נועד עבורכם .אבל איננו מתחילים עדיין במסר ,כיוון שאיננו ממוקמים עדיין
במקומנו .מבורך הוא האדם שיודע מה מתרחש עכשיו .יש אנרגיות שזורמות אל תוך מקום זה כיוון
שאתם זימנתם אותן והענקתם להן רשות .הדבר נמצא מעבר ליכולת התפיסה של ההגיון שלכם.
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מבורך הוא האדם שמשהה בדרך קבע את הגיון הממד השלישי ומניח לאלוהים לפעול בחייו .מבורך
הוא האדם שיודע מי הוא אלוהים ,כיוון שכאשר אתם מאפשרים לרוח לפעול בחייכם ,משמעות הדבר
היא שאתם מחוברים לצד האחר של הצעיף ומאפשרים לעצמכם לעבוד אתכם.
אמרנו לכם פעמים רבות בעבר שאינכם מי שאתם חושבים שאתם .אתם נצחיים .כל אחד מכם היה
ותמיד יהיה .הדבר נשמע כהגדרה של הרוח ,נכון? לכולכם אתגרים ושיעורים שפותחו מחיים בעבר,
וקיים רוב של בני אדם בחדר זה שמעמיד פנים שזו תקופת החיים היחידה שלו ,אולם אלה הם אותם
אנשים שזרעו את כדור הארץ ושפעם קראו לעצמם בשם "למוריאנים" .אלה הם האנשים שנמצאים
כאן .ואין זה שכיח ,משום שאלה הם האנשים שהתעוררו ראשונים על כוכב הבחירה החופשית הזה.
עברתם שעת מבחן ואתם נמצאים בזמן קשה עכשיו בו האורות נדלקים לאט מאוד ,התודעה משתנה
ואתם רואים אותה תחילה בילדים .אתם עושים כמיטב יכולתכם להדהד את מה שאתם רואים
ולעמוד בקצב של השינויים הקרבים .ואפילו ברוחניות שלכם ,אתם מאותגרים ,נכון? אנו כאן כדי
להעניק תמיכה.
להיות מחוברים
יש כמה נקודות שעליכם לשמוע בנושא היותכם מחוברים ~ דברים שאמרנו לכם בעבר ,אך שיש
לחזור ולומר .המציאות היא זו :יש צינור שמחבר אתכם ישירות אל הרוח .הדבר היחיד שמונע מכם
להשתמש בו הוא האמונה שלכם .ברגע שתושיטו יד ותסובבו את אותו כפתור מטפורי ,הוא יתכוונן
לרטט של הצינור והמגופה תוסר .אז החיבור שלכם יושלם.
חיבור זה אינו למקור גבוה יותר כלשהו .אבל כך אתם רואים אותו .אתם רוצים לראות את הצינור
כיורד מלמעלה ,ואין זה כך .הוא נובע מבפנים .זה חיבור אלוהי ,בין-ממדי פנימי .וכאשר תהיו
מסוגלים להתחבר למקור זה ,אז תבינו את מהות האור .אז תתחילו לקבל את השלווה במקום שבו
לא הייתה שלווה .אז תזכו לשינוי האישי וכולם ירצו להיות אתכם .אתם לא תהפכו למוזרים; אתם
תהפכו מאוזנים .יש הבדל גדול.
אה ,אלה ששייכים למעמד זה ,שיושבים כאן ושקוראים את הדברים האלה יודעים על מה אני מדבר...
דבר לא ידמה לאהבת המשפחה שמבקרת אתכם ושיושבת בחיקכם .דברים רבים מתרחשים כאן ,יותר
מכפי שנגלה לעין וכמה מכם מרגישים בכך ואתם רוצים לדעת מדוע .זו לא רק הפמליה שנמצאת כאן;
זו לא רק רחיצת כפות רגליכם ...זו הנוכחות של אלה שאהבתם ואיבדתם .וגם הם נמצאים כאן.
הסיבה היא שכולכם נצחיים ,ואתם מכחישים זאת! אולי אינכם יכולים לשוחח עמם בממד השלישי,
אבל אתם יכולים בהחלט להרגיש באהבתם .ואתם יכולים לשמוע אותם בלבכם כשהם אומרים" :הכל
בסדר .אנו תומכים בכם" .לפני שפגישה זו תגיע לסיומה ,אנו נבקש מכם להתפלל אלה למען אלה ~
לשלוח אנרגיה אלוהית בין-ממדית אלה לאלה בדרך יפהפייה.
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התנהגות אנושית שמנוגדת לאינטואיציה
פעם נוספת בכוונתנו לחשוף כמה תכונות אנושיות מעניינות מאוד .למעשה ,תכונות אנושיות אלה
צריכות להראות לכם בברור רב שהחיים האלה שאתם מכנים אנושיים ,הם בעצם משהו שאינכם
רגילים אליו .זכרו ,אתם מלאכים ~ מלאכים אלוהיים .זה נכון ,אבל אתם לא מאמינים ולא יכולים
לראות זאת .הרשו לי לומר לכם ,כאשר אינכם כלואים בדואליות הזאת ,אתם רגילים לראות תמונה
גדולה בהרבה .אבל קיימים אותה דואליות ,אותו צעיף שמסתירים מכם את האמת על מהותכם ,על
מי שאתם ,ואת המהות האמיתית של הדברים.
הם מסתירים מעיניכם את המאסטריות שטמונה בדנ"א שלכם ,ממתינה להיחשף .הם מסתירים את
כל הדברים האלוהיים האחרים שעליהם דיברנו .זה מה שהדואליות עושה .אבל בדברים שאני עומד
לחשוף ,אתם תראו את הבדיחה .אתם חשים שלא בנוח ,כיוון שאינכם רגילים להיות בני אדם! האם
חשבתם על כך מעודכם? שהיתם הרבה יותר זמן ככדור אנרגיה אלוהי שאתם מכנים בשם מלאך,
מכפי ששהיתם על הפלנטה הזאת כבני אדם .אפילו הלמוריאנים ,שהיו כאן מאז החל כדור הארץ,
בילו יותר זמן כמלאכים מאשר כבני כדור הארץ .משום שלא הייתה לכם התחלה ,אתם חלק מנצח
אבסולוטי ו"חיים" במעגל של קיום שאינו ליניארי ,שאין לו התחלה ואין לו סוף .אז מה מצבכם בגוף
אנושי זה? בואו נראה.
צורך לדעת
בואו נתחיל בתכונה הראשונה .היא דבר מוזר בהחלט לישות מקודשת של היקום .לבני האדם יש
צורך נלהב לדעת על אנרגיות שעדיין לא הגיעו .הנה אתם ,צועדים בנתיב ,ואתם רואים הסתעפות
בדרך .אתם יכולים למעשה לראות את ההסתעפות ואתם יכולים אפילו לראות לאן מוביל כל נתיב,
ולכן אינכם חרדים לגבי מהותם ,אבל אינכם יודעים לאן ייקח אתכם כל אחד מהם .לכן ,בן האדם
יתיישב לעתים קרובות ויתהה וידאג לגבי הבאות! לאן לפנות ~ ימינה או שמאלה? זו הליניאריות
שלכם שמראה את פניה וזו אי-הנוחות שהיא גורמת לכם.
שוב ,הסיבה שאתם יושבים היא משום שבחיים האנושיים ,יש לכם מסתורין .הדרך הטובה ביותר
שאני יכול להסביר זאת היא שוב ,באמצעות הרכבת :אתם נמצאים על רכבת ליניארית .אתם קרון
הרכבת והמסילה היא הליניאריות שלכם .אתם נוסעים בדרככם הליניארית מהעבר שלכם ,אל ההווה
שלכם ,אל העתיד שלכם ,ואתם חווים את האנרגיות שלהם אחת בכל פעם ,כאשר הן פולשות אל תוך
המסילה שלכם .לכן ,אתם תמיד תוהים לגבי האנרגיה הבאה ,משום שהרכבת נמצאת תמיד בתנועה,
חולפת מבעד אירועים חדשים לכאורה אלה.
הניחו לי לקחת אתכם לצד האחר של הצעיף ולספר לכם למה באמת אתם רגילים :דמיינו את הרכבת
שם .אין כל מסילה .כל האנרגיות שממול לכם במסילה ושמאחוריכם במסילה ברכבת התלת-ממדית
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שלכם חופפות כעת באמצע ,הישר על גבי הרכבת עצמה .תוכלו לומר אפוא שאתם יכולים לחוות
אותן בו-בזמן ,ושאין כל מסתורין .לכך אתם רגילים כיצורי היקום ,וזה מכונה "העכשיו".
אתם יכולים לסובב את הרכבת שלכם כך שתפנה אל האנרגיה שעמה אתם רוצים לשוחח ,אחת בכל
פעם ,אם אתם בוחרים להיות ליניאריים .אבל כל האנרגיות מן העבר ,ההווה והעתיד חופפות באמצע
קרון הרכבת שלכם ,ואתם חשים בכולן בו-בזמן .אין כל מסתורין לגבי אף אחת מהן ,כיוון שכולן שם,
כל הזמן.
לכן בצד האחר של הצעיף אין זה מצב בעייתי עבורכם ,אבל כאשר אתם הופכים לבני אנוש ,הדברים
מציגים את עצמם באופן ליניארי וזה מבלבל .לכן אתם מפגינים צורך נלהב לדעת על האנרגיות
שעדיין לא הגיעו .זה מנוגד-אינטואיטיבית! מדוע שיהיה לכם אכפת מאנרגיה שעדיין לא הגיעה?
ההסתעפות בכביש ,אפילו כאשר היא נראית בברור ,היא בגדר מסתורין עבורכם.
מבורך הוא האדם שמבין סבלנות .זה האדם שקם במקום לדאוג .הוא ממשיך אל ההסתעפות שבדרך
ביודעו שזה המקום היחיד שבו יכולות להתקבל ההחלטות .הוא שר שיר בשעה שהוא צועד לשם
והוא שליו בלבו עד אשר הוא מגיע אל ההסתעפות .אז הוא נעמד באנרגיה של הבחירה .אז ורק אז
הוא מקבל את המסר מהרוח.
זו האנרגיה של הרגע ,והמסר עשוי להיות אינטואיטיבי" :פנה שמאלה!" זה החיבור! זה הצינור
בפעולה .לבני אדם חסרי החיבור אין כל אינטואיציה לגבי הדברים הללו .אפילו בשעה שהם עומדים
מול ההסתעפות ~ האנרגיה של הבחירה ,הם עדיין מודאגים .הם אומרים" :אנסה את זה או את זה.
הלוואי שהיה מישהו שיכול היה לומר לי" .ובכן ,יש ,והדבר מכונה "החיבור עם הרוח" .הוא מכונה
פתיחת הברז הזה מהצינור אל העצמי הגבוה ,אל המקור שלו החכמה והאמת לגבי מי שאתם.
נתנו שיעור אחר שיעור לגבי האופן שבו דבר זה מושג .בני האדם מתחננים" :רוח יקרה ,את אומרת
לעשות דבר זה או אחר ...איך נגיע לשם? איך אוכל למצוא חיבור זה?" ואני אומר לכם זאת ~ זה בא
באמצעות כוונה טהורה .אלוהים יודע מי אתם .אלוהים יודע מה אתם .כאשר אתם מתחילים בתהליך
באמצעות כוונה טהורה ואומרים" :אני רוצה לדעת עוד על כך" ,אתם תקבלו את העזרה שאתם
צריכים .כוונה טהורה שונה מכוונה פסיבית .כוונה פסיבית היא" :אני אנסה דבר זה או אחר ,ואם שום
דבר לא יעבוד ,אני אנסה עוד משהו" .זו תפיסתו של שכל שכבר קבע" :זה לא יעבוד" .כוונה טהורה
אומרת" :רוח יקרה ,אני יודע שזה יעבוד משום שאני חלק מזה".
האם אתם מבינים את ההבדל? כאשר אתם בוטחים במישהו אחר שיעשה משהו חשוב מאוד עבורכם,
אתם דואגים .כאשר אתם עושים זאת בעצמכם ,זה נמצא הישר מולכם ,ואינכם דואגים .לכן כאשר
אתם "הבעלים" של האלוהות שלכם ,אתם למעשה עושים את עבודת האלוהים ,בעצמכם!
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פחד מפני העתיד
תכונה מספר שתיים תשמע מאוד כמו מספר אחת :פחד לא-הגיוני מפני העתיד .שוב ,אינכם רגילים
לכך .אצל המלאכים זה אחרת! כדי להיות בן אנוש ,אתם נמצאים על מסילה ליניארית ,אנרגיה אחת
בכל פעם .מה תעשו? לאן תלכו? רבים מפחדים .אינכם יודעים מה עומד להתרחש ,ודומה שחוויה
אישית חיובית מן העבר אינה עוזרת כלל .זה מנוגד-אינטואיטיבית לכל שהתרחש .למשל ,אתמול
כאשר תכננתם להגיע לפגישה זו ,האנרגיה הזאת שבה אתם יושבים עכשיו הייתה העתיד .לכן תוכלו
לומר שאתם יושבים בעתיד! אני אומר לכם ,איך זה מוצא חן בעיניכם עד כה? ]צחוק[
ממה פחדתם אתמול? זה פשוט מנוגד-אינטואיטיבית לכל מי שאתם .הסיבה היא שאינכם רגילים לכך.
בני האדם בילו את רוב העידנים שקדמו אפילו לקיומו של הקיום ,במצב של אנרגיות חופפות שהיו
תמיד בעכשיו .אין זה משנה כמה פעמים הייתם בני אנוש ,רכבת ליניארית זו עדיין מבלבלת אתכם.
אינכם יודעים מה מגיע ואינכם רואים אותו .אולם אתם רוצים לדעת כיוון שזו הדרך בה הדבר
מתרחש בדרך כלל .אתם זוכים לראות את כל הפוטנציאלים של הכל ,בבת אחת.
ולכן הנה המסר לאדם היקר שאומר" :אני מוכן ללכת ואני יכול ללכת לכל מקום" .אנו אומרים לכם
זאת :אתם נמצאים בנקודה המתוקה שלכם ואינכם צריכים לחוש דאגה לגבי המקום שאליו אתם
הולכים .משום שכאשר האנרגיות מגיעות ,הן ימשכו וידחפו אתכם הלוך ושוב ,כיוון שברמה מסוימת
אתם מחוברים לאלוהות שלכם ~ למשהו שרואה את התמונה הגדולה .יש לכם כוונה טהורה והמערך
הושלם והיו דרושות תקופות חיים רבות כדי להגיע לכאן .אמרנו לכם להיות סבלניים ואתם אכן
הייתם סבלניים .ועכשיו הגיע הזמן לחגוג את חוסר הפעילות שלכם ולהמתין לאנרגיות שיגיעו ...והן
יגיעו.
ההימצאות במקום הנכון בזמן הנכון מתחילה עם כוונה טהורה .ואף-על-פי-כן ,יהיו שיאמרו" :אני
מבזבז את זמני .אני דורך במקום .אני לא עושה כלום .אני לא יודע מה לעשות" .ואנו אומרים לכם
שוב ,מדוע שלא תשירו שיר ותאפשרו לזה להתרחש? הרוח יודעת שאתם שם ורואה את האור שלכם,
והיא תביא לכם את האנרגיות של מה שביקשתם .כך היא עשתה בעבר וכך היא תעשה בעתיד כיוון
שאתם במקום הנכון.
כמה פעמים השתמשנו באירוע ההיסטורי בו צעדו בני ישראל במדבר במשך  40שנה? ובכן ,נעשה זאת
שוב .זוכרים את ההיסטוריה .היה עליהם ללכת במעגל משום שהמדבר אינו כה גדול .והם גם ידעו
זאת .לכן הם ביקרו מקומות שבהם ביקרו בעבר ,באמצעות מנהיגות שלמעשה הובילה אותם במעגל
ענק במשך השנים .בנוסף לכך ,הם הוזנו בכל יום מהשמיים .היו שאמרו שזו מטפורה .זו אינה
מטפורה .יש מדע פיזי מאחורי המזון שהגיע מהשמיים .שבטים אלה הוזנו בכל יום ,במשך כל אותן
שנים ,ביקרו מקומות שהיו מוכרים להם ,משום שהם צעדו במעגל .אולם בכל יום הם דאגו לגבי
מחר! היו אפילו תנועות בקרב הקבוצה להתפלג ולתכנן תכניות חלופיות במקרה שהמחר לא יביא
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להם את הדבר שציפו לו" .מה אם זה לא יקרה?" הם היו תוהים .הם ערכו פגישות ותכננו בסתר" .מה
אם זה לא יקרה מחר? לאן נלך ומה נעשה אם המזון לא יגיע?" אז היה מגיע יום המחר והמזון היה
מגיע והם היו בסדר למשך כמה ימים נוספים ...עד שהחלק האנושי שב והשתלט.
פשוט חשבו ,הוכחה פיזית בכל יום למשך דור או יותר .היו אלה שנולדו שלא ידעו דבר מעבר לכך.
כילדים הם חשבו שזו דרכו של העולם! אולם המוח האנושי היה משתלט וה"מה אם" היה גובר ויוצר
חרדה .ואלה היו "הנבחרים" של אותו זמן .מבחינה היסטורית הם היו אלה שהיה צורך לטפל בהם.
ובכן ,הרשו לי לומר לכם מי הם "הנבחרים" של הזמן הזה ~ אני מביט בהם ,והם קוראים את הדף
הזה! אלה הם בני האדם שיכולים להאיר באור האלוהי שלהם ולעבוד על הרטטים והדנ"א שלהם
ולמעשה לשנות את הפלנטה! לכן אתם כאן ,יקירים.
היו אלה שנספו לאחרונה על הפלנטה הזאת שנמצאים כאן ומביטים בכם .והם אומרים" :מה שעשינו
נערך עבורכם" .הם יושבים לצדכם עכשיו ואומרים" :ודאו שהחיים שלכם יהיו ראויים לכך ,כיוון
שאתם בתוך כור ההיתוך של ההיסטוריה ,במרכז העניינים ,בנקודת המפנה ,העוגן עבור ירושלים
החדשה .אתם ערוכים לברוא את הארץ המובטחת החדשה!" זה המסר שאני מעביר בכל מקום אליו
אני הולך .אינכם יודעים עד כמה הוא חשוב .אינכם יודעים עד כמה חשובות המחשבות שלכם ,כיוון
שהן יוצרות אנרגיה ,אתם יודעים?
חוסר אמונה במקור
הנה תכונה מספר שלוש :כנגד כל הסיכויים ,אינכם מאמינים באמת במקור! עכשיו ,היא באמת
מנוגדת-אינטואיטיבית ,משום שהמקור שוכן בכם .אבל הוא בלתי נראה .לכך אני מתכוון כשאני אומר
"המקור" :אני מדבר על המהות שזורמת באמצעות הצינור המטפורי הזה .זה החיבור .אף-על-פי
שאתם יכולים לראות את התוצאות ,למעשה אינכם מאמינים במקור .כהוכחה ,אתם מביטים
סביבכם .האנושות לכודה במאבק לגבי מהות האלוהים ,מה אלוהים רוצה ,ומי צודק ומי טועה לגבי
כוח בלתי נראה זה .לרבים כל-כך נמאס מכל זה שהם גמרו אומר בתודעתם שלא להאמין אפילו שהוא
קיים בכלל .הם צועקים" :די כבר!"
הניחו לי לתת לכם דוגמה לגבי משהו שמעניין אותנו בצד האחר של הצעיף .הוא מראה עד כמה
עוצמתית היא הדואליות ,ועד כמה הדבר עומד מנוגד-אינטואיטיבית .בתרבות שלכם ,כאשר אתם
נכנסים למקומות שבהם אתם מבשלים מזון ,יש שם ברז ...מתקן קטן על הקיר .ומשום שחייתם די
זמן בתרבות שלכם ,אתם יודעים שאם תסובבו אותו ,תהיה לכם כמות מים כמעט בלתי מוגבלת .זה
משאב שמגיע באמצעות צינור ,אבל חוש הראייה שלכם אינו רואה את הצינור ,הוא רואה רק את
הברז הקטן הזה .אולם הברז הקטן הזה יספק לכם מים כל חייכם ,כיוון שהוא מחובר למקור גדול
מאוד .לכן אתם בכלל לא צריכים לחשוב על זה .זה תמיד עובד.
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כאשר אתם מדליקים את מתג האור ,אינכם רואים את הגנרטורים החשמליים שמכוללים את החשמל
שמאיר את ביתכם .אתם לא חושבים על כך כלל .אתם הולכים אל המתג ומצפים שהוא יספק חשמל
בלתי מוגבל .זה דבר קטן מאוד ,אותו מתג .אבל ברגע שאתם יודעים מה הוא וכיצד הוא פועל
במציאות שלכם ,אתם מקבלים חשמל בלתי מוגבל .חשבו על זה :הכל בלתי נראה ,אותם משאבים
שמאחורי המתקנים הקטנים ,אולם הידע התלת-ממדי שלכם מאפשר לכם לבטוח בהם ,כיוון שאתם
"יודעים כיצד הם פועלים".
עכשיו ,צאו אתי לטיול דמיוני .דמיינו אדם שמעולם לא ראה ברז .בסדר ,הוא הגיע מפלנטה אנושית
אחרת .הוא רוצה לדעת כיצד המטבח שלכם פועל .ואתם אומרים" :ובכן ,זה דבר קטן על הקיר וכאשר
מסובבים אותו ,מגיעים מים ואפשר למלא דליים על דליים .הם פשוט ממשיכים לזרום ולזרום ותמיד
יזרמו" .אז אתם מאפשרים לו לפתוח את הברז ,וכצפוי ,המים זורמים אל תוך הדלי והוא נדהם .הוא
מביט בברז והוא נרגש והוא משחק במים .לעצמו הוא תוהה" :איזה מן נס זה שמתקן קטן שכזה
מגשים שפע של מים .זה תהליך שאני לא מבין" .אז אתם סוגרים את הברז והולכים.
לאחר כמה שעות אתם חוזרים והנה הוא שם ,יושב ומביט בברז ,חרד בברור ופוכר את אצבעותיו.
"מה קורה?" אתם שואלים.
"אני צמא" ,הוא משיב.
"אז למה לא פתחת את הברז ושתית?"
"בגלל שאני לא בטוח שהוא יפעל שוב .ואם הוא לא יפעל אני אתאכזב מאוד וגם אהיה צמא".
מה הייתם חושבים על היצור? האם הייתם מנידים בראשכם ומסתלקים? האם הייתם חושבים:
"בחיי ,איזה בעיות יש לו בוודאי על הפלנטה שלו!" ובכן ,יקירים ,ברוכים הבאים לכדור הארץ! ]צחוק[
משום שכך אתם מתייחסים לברז של אלוהים! מפחדים לפתוח אותו ,נכון? מפחדים שאולי הוא לא
יפעל? האם משהו קרה בחייכם בעבר שהראה לכם שהוא פועל ,ואף-על-פי-כן אתם עדיין מפחדים
להשתמש בו כיוון שאינכם חושבים שהוא ישוב ויפעל? זה פשוט מוזר מדי ,העניינים הרוחניים
האלה? נכון ,זה מנוגד-אינטואיטיבית לכל שהראנו לכם ולמה שרבים מכם חוו למעשה .זו הדואליות
במיטבה!
אין שיפוט כלפי זה ,יקירים .מבורך הוא האדם שמפלס דרכו דרך הדואליות אל מה שאנו מכנים
"הגשר החסר" ,שהוא המשל של קריון על האדם שהיה צריך לחצות את תהום האמונה במכונית .הוא
ידע שהגשר אינו שם ,אך הוא המשיך למרות הכל ,משום שידע שהוא אמור לחצות .ללא ידיעתו,
הוקם גשר חדש אותו ראה רק כשעקף את הפינה במלוא המהירות .הוא חצה את הגשר ,משום שבדרך
כלשהי הוא ידע שהוא יהיה שם.
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זה מה שאנחנו מלמדים .ואנו נאמר לכם זאת :עבור כמה מכם ,הדואליות הזאת לעולם לא משתפרת.
במילים אחרות ,בכל פעם שאתם מגיעים לגשר האמונה ,ספק יאתגר אתכם .לכן אם אתם נמנים על
קבוצה זו ,אנו אומרים לכם :מבורכים אתם ,כיוון שאתם מתנסים בדואליות ומתרחקים ממנה למרות
הכל .זה מבחן הפלנטה .זה האתגר .הכל כשורה אצלכם אם אתם מוצאים את עצמכם נבחנים בכל
יום על-ידי הדואליות לה נתתם את הסכמתכם.
אה ,אנו יודעים מי נמצא כאן ומי קורא! אנו יודעים מה הם הצרכים שלכם ,והספקות שלכם .ולכן
אנו אומרים לכם ,במטבח הרוחני שלכם יש חשמל והזנה בלתי מוגבלים .מה שאינכם יודעים הוא
שהם נובעים מהמשפחה ששמכם רשום עליה ושהאנרגיה שלכם נמצאת בה בכל מקום .כאשר אתם
פותחים את הצינור הזה ,תגיע חכמה שהיא מעבר למה שאתם חושבים ,תסייע להראות לכם מה
הדבר הבא שעליכם לעשות .כיוון שהחלק האחר שלכם עדיין שם ~ בצד האחר של הצעיף! העצמי
הגבוה שלכם הוא אותו חלק .ממקום זה מגיעה השלווה .ממקום זה מגיעה העוצמה.
פחד להיות לבד
תכונה מספר ארבע :כפי שאמרנו בעבר ,בני האדם מפחדים להיות לבד ולאבד אהבה .דמיינו מה
תרגישו אם תוצבו במקום כלשהו בעתיד .מקום כה רחוק שאינכם מכירים אף אחד ואין לכם ידיד
אחד על פני האדמה .אף אחד לא יודע את שמכם .אין כל הזנה .אין כל עזרה ,כיוון שאין אדם על
הפלנטה שיודע בכלל שאתם קיימים .אף אחד לא אוהב אתכם או דואג לכם ,והנה אתם יושבים.
אני רוצה לאתגר אתכם ללכת עמי לשם ,כיוון שאספר לכם את כל הסיפור :ישויות אינספור המכונות
משפחה מקיפות אתכם כל הזמן .הן יודעות מה קורה בחייכם; הן מכירות את האתגרים שלכם ,את
השמחות שלכם ואת הפחדים שלכם .הן רבות אינספור! כמה מכם ניסו למנות אותן ,לתת להן שמות
וצורות ,וכמה מכם אפילו מלבישים אותן בעור אנושי ובכנפיים ,מציירים אותן וקוראים להן מלאכים.
הן גדולות מכך .משום שיש תכונה שעליה דיברנו בעבר ,שבה הצינור האלוהי תמיד פתוח ,אבל אתם
אינכם יכולים לראותו .אתם ליניאריים ורוצים לספור אותן .הרשו לי לשאול אתכם את השאלה
הזאת :כאשר אתם פותחים את הברז שבמקלחת שלכם ,כמה מים יוצאים? האם אתם מבינים?
הפחד הזה מנוגד-אינטואיטיבית למה שאתם יודעים .באופן מוחלט ,אתם יודעים טוב יותר! אתם
רוצים לתרגל זאת? אתם רוצים להתגבר על הפחד הזה מפני הישארותכם לבד? לכו למקום שבו
תוכלו להיות לבד לגמרי .ואנו מאתגרים אתכם להרגיש לבד ככל שאתם יכולים ,ואז לומר את המילים
הללו" :משפחה ,האם את שם? בשם הרוח ,אני קורא לך אל תוך חיי ,אל תוך מרחב בודד זה ,ואני
רוצה להרגיש בך על כפות ידיי" ,ואתם תרגישו בה! השותף שלי יכול להרגיש בה עכשיו ~ תחושות
דגדוג ]לי מושיט את ידיו [.עבור כמה מכם עכשיו ,אנו מאתגרים אתכם להרגיש בה על כתפיכם .זו
הייתה התחושה הזאת כל הזמן .אתם תוהים מה זה? זו אהבת האלוהים! זו המשפחה .לעולם אינכם
לבד.
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זה מנוגד-אינטואיטיבית לכל הדברים המלאכיים שהיו לכם לפני שבאתם לכאן .אבל הדואליות גורמת
לכם לחשוב שאתם לבד ,והמראות שלכם מוכיחות לכם זאת ,אבל רק בממד השלישי .אני אראה לכם
עד כמה טובה היא הדואליות .כאשר ישוע היהודי נצלב מול העיר ,הוא הזדקק לאנרגיה שהייתה עמו
מעת לידתו ~ לאנרגיית המאסטר שהייתה שלו כל הזמן ~ לצינור .הוא קרא לה ולא קיבל דבר .אז
הוא זעק" :לאן נעלמת? האם זנחת אותי? מה קורה?" אדם זה עבר עוד שינוי רטט ,עבר לרמה הבאה.
ובמקום זה הייתה הפוגה רגעית ,והיה זה הלילה האפל של הנשמה שלו עצמו .הדבר זעזע אותו
והבהיל אותו ,שהחיבור חסר .זה בדיוק מה שאנו רוצים שתהיו מסוגלים לתבוע לעצמכם ~ חיבור כה
שכיח שידמה להפעלת מתג האור שבה דבר אינו קורה .אתם תהיו מזועזעים! עד כדי כך יפהפה
ומהימן הוא החיבור.
דרמה
תכונה מספר חמש היא הצורך הפנימי המובנה בדרמה אצל כמה בני אדם .עכשיו ,אתם עשויים לומר:
"אני עובד אור ,אני לא זקוק לדרמה" .ובכן ,יש כמה דרגות של דרמה ,וכולכם מפגינים זאת במידה
מסוימת .אלה שמכנים את עצמם עובדי אור פשוט מגבילים אותה למה שאנו היינו מכנים בשם
"דרמה נשלטת" .אלה הם הדברים שמתרחשים בתנאים שלכם ,עבורכם ,שהם בסדר גמור מבחינתכם,
אבל לא מבחינת אחרים .זה עדיין מעט דרמה.
בני אדם צריכים לעתים קרובות לברוא פעילויות של אנרגיה סביבם שמסיחות את דעתם מהמסע
הרוחני שלהם .כמה מהם כה מצליחים בכך ,שהם מסיחים את דעתם במשך כל חייהם .כמה מהם
ממש טובים בכך ואתם יודעים מי הם .יש רבים שיוצרים דרמה כפי שיש כאלה שלא ,וזה הופך את
החיים למעניינים מאוד נכון?
רבים מכם כבר נמצאים מעבר לזה ,מנסים לסלק את הדרמה מחייכם ומבינים שאתם יכולים לשלוט
במצב שלכם ,אבל אתם עדיין מכותרים על-ידי הסובבים אתכם שבוראים דרמה .אינכם יכולים לעצור
אותם ,כיוון שהם תמיד שם! כמה מכם שאלו" :מה אני יכול לעשות בקשר לאנשים ש'חיים' על
הדרמה?" ובכן ,הרשו לי לספר לכם על אותם אנשים .קרוב לוודאי שאותם אנשים הם עובדי אור
שבזמן הזה יעשו כל שהם יכולים שלא להביט ברוחניות שלהם .זה חלק ממנגנון הגנה וזה
אינטואיטיבי עבורם .ולכן הם בוראים דרמה והם טובים מאוד במה שהם עושים .במשך חייהם הם
ילמדו להתווכח ,לדון ולהתעמת ,והם אוהבים את זה .הדרמה הזאת היא חברתם .אני חושב שאתם
יודעים על מי אני מדבר.
כל אחד מכיר מישהו כזה .לכם אם אתם עובדי האור שמנסים להימלט מכך ,אומר לכם את מילותיו
של פילוסוף חכם ~ בן אדם" :לעולם אל תאבקו בחזיר .ראשית ,אתם תתלכלכו ,ושנית ,החזיר נהנה
מזה"] .צחוק[ יש לכם ברירה ,להיאבק או לא .ולכן אם אתם מאלה שמנסים להוציא את הדרמה
מחייכם ,אני אומר לכם :פשוט תתנתקו" .אבל זה לא כל-כך קל" ,אתם עשויים לומר" .מה אנחנו
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עושים עם האנרגיות שמושלכות אלינו על-ידי סוג זה של אנשים והמצבים שמתרחשים סביבנו,
הכעס ,השנאה ,חוסר האמון ,הקנאה וכל הדברים הללו?"
הנה תפיסה שקרוב לוודאי שלא שמעתם בעבר .זוכרים את הצינור ,את המטפורה עליה דיברנו,
שמזרים אליכם מידע וחכמה אלוהית? מדוע שלא תחשבו עליו עכשיו במהופך? זה שואב אבק אלוהי!
הוא ייקח את האנרגיות הללו וישאב אותן אל מחוץ לאנרגיה שלכם .האם יש דברים סביבכם שהייתם
רוצים לשאוב ולהרחיק? אינכם צריכים לעשות דבר מלבד לחבר את הצינור.
השותף שלי ]לי[ נוסע למקומות רבים על כדור הארץ וישנם אלה שמצויים בדרמה שלא מאמינים לו
ולעבודתו .בעבר היה הדבר מכביד על לבו ,כאשר הם פנו אליו עם הדעות הקדומות והרעיונות שלהם
בנוגע לאלוהים .היו זמנים שבהם הוא היה חרד והיה פוכר את אצבעותיו משום שהיה חוסר אמון רב
כל-כך והוא נחשב לשוטה .ידידים רבים עזבו אותו ואחרים ניסו לעצור את עבודתו לגמרי .אבל כאשר
הוא החל בחיבור האלוהי שלו והפך אותו טהור ,הוא גילה ששואב האבק הרוחני באמת פועל! בכל
פעם שהוא היה בסביבת דרמה ,היא נלקחה ממנו והוא הפסיק להרגיש חרד ודואב לב.
הוא התחיל לראות את המתנגדים באור שונה והוא אהב אותם .הם בני אנוש; הם עובדי אור ממש
כמוכם ,אבל הם פשוט לא רוצים לצעוד בנתיב שאתם צועדים בו .בדרכם שלהם ,הם פותרים את
הבעיות שלהם למען האלוהות שלהם .לכן הוא רואה את החרדה ואת הכעס שלהם ושולח להם
אנרגיה שתאפשר להם שלווה רבה יותר .אתם יכולים לעשות זאת ,אתם יודעים .חשבו על כך
במהופך .אל תחשבו כיצד להרחיק את אלה ששקועים בדרמה ,אלא כיצד לאהוב אותם באופן כה
שלם עד שלא יהיה להם דבר לומר .האם אתם מבינים?
אף אחד לא משגיח על החנות
עדיין ישנם אלה שחושבים שאף אחד לא משגיח על החנות .עכשיו ,זו מטפורה שמשמעותה היא
שאתם מרגישים שאלוהים נמצא שם רק כשאתם קוראים לו .מעבר לכך ,אתם לבדכם עד לזמן
המדיטציה .באופן שמנוגד-אינטואיטיבית לכל שאתם יודעים ,אתם חושבים שאתם מחוברים רק
כשאתם מודטים .עדיין אינכם מבינים .החיבור ,הצינור ,הוא עניין של  24שעות .אתם מחוברים
כשאתם חולמים ,כשאתם עושים אמבטיה ,כשאתם נוהגים .זו הזנה שהיא חלק מתהליכי החיים
שלכם.
ועדיין יהיו אותם אנשים שיגידו" :בחיי ,חכה עד שאספר לאלוהים מה קרה היום .הרוח לא תאמין!
נתקלתי באתגר הזה ,חשבתי שאהיה מסוגל לעשות את זה ולא הצלחתי ,ואז קיבלתי שיחת טלפון
שהחמירה את המצב בגלל מה שאתה-יודע-מי אמר עליי ,ועכשיו אני ממש לא יודע מה לעשות .הכל
השתנה מאז המדיטציה האחרונה שלי .קשה לי לחכות עד השעה חמש שבה אוכל להיכנס למדיטציה
ולהוריד את זה מהלב שלי .אני אברר מה לעשות".
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יש כמה שמרגישים שהם בתוך ריק ושלאלוהים אין מושג מה קורה בחייהם .אין אלה פני הדברים .עם
כל אתגר ואתגר יש להתמודד בו ברגע מהמקור .אין דבר בחייכם שאינו ידוע לאלוהים .המשפחה
עומדת לצדכם .כאשר אתם מקבלים את אותה שיחת טלפון ,כאשר אתם פותחים מכתב ,כאשר אתם
מדברים עם ידיד" ,החיבור" שלכם רואה הכל .בזמן חדשות טובות ורעות ,בזמן אתגרים ושמחה,
המשפחה נמצאת ישירות שם באמצעות הצינור ,והיא שם להגיש לכם את החכמה לה תזדקקו כדי
לנצח את הדואליות.
שינוי
תכונה מספר שבע ,האחרונה ,היא שינוי .מה עוד יש כבר להוסיף? בני אדם לא אוהבים שינוי .ובכן,
הרשו לי לתת לכם חומר למחשבה .מה בנוגע לשינוי כאשר אתם מרפאים את הגוף שלכם? זה בסדר?
מה בנוגע לשינוי שבו אתם הופכים שלווים כאשר אתם מתקשים להיות שלווים? מה בנוגע לשינוי
שבו יש לכם את התשובה ואת הפתרונות לבלתי-פתיר? מה בקשר לשינוי על כדור הארץ שבו
לפלשתינאים ולישראלים תהיה נקודת מפגש שבה יוכלו להסכים על משהו ולהתחיל בתהליך שיעבוד
למעשה? זה רק עניין של שמירת האנרגיה על הפלנטה הזאת כפי שהיא והאצת האור והרטטים עד
אשר הדברים הללו יוכלו להתרחש .ואתם המאיצים ~ כולכם! ואתם מפחדים משינוי? הדבר דומה
לטבח שמפחד שמא ארוחה תוכן! זה אפילו לא הגיוני.
יש נשמה יקרה בחדר הזה שהגיעה כדי להירפא ואתם יודעים מי היא .עד כמה חזקים אתם היום,
עובדי אור? האם אתם מאמינים למשהו מכל שהתרחש בחדר הזה? האם אתם יכולים להרגיש
בישויות סביבכם? עכשיו יהיה זמן טוב .אני רוצה שתיקחו את האנרגיות שלכם ואני רוצה שתחזיקו
אדם זה באהבה .אני רוצה שתראו אותו חי חיים ארוכים .כולכם ביחד .תרגלו זאת עכשיו .בראו בועה
של אנרגיה ירוקה כדי שהוא יוכל להיות מאוזן דיו כדי לדבר עם המבנה התאי שלו ולסלק את הסרטן
שבגופו .לא היינו מבקשים מכם לעשות זאת אלמלא זה היה אפשרי .אתם יכולים לשלוט במערכת
החיסון שלכם ,ואתם יכולים לשלוט במחלה .אתם רוצים לקחת חלק בעתיד שלו ,מדוע שלא תעשו
זאת עכשיו? ]שקט[
וכאשר אתם עושים זאת ,יש פמליה המונה טריליונים שרואה את הכוונה הטהורה שלכם ,והם עושים
זאת אתכם .הכל תלוי בו ,אבל אתם הזרז המאזן לדברים מסוג זה על הפלנטה הזאת ,לירושלים
החדשה על הפלנטה הזאת; למבנה התאי שלכם .אם אתם רוצים להביא לשינוי בפלנטה הזאת ,טפלו
בעצמכם .התחילו בתהליך של התחברות ,של היזכרות ,של הפיכתם מלאכיים יותר .אל תפחדו
מהעתיד ,צעדו אל תוך ההסתעפויות .התכוננו למסע מבלי לדעת כלל לאן אתם הולכים ,יקירים ,והיו
בטוחים שכאשר אתם אמורים לצאת לדרך ,הספינה תגיע.
וכך הוא שבערב הזה נתנו לכם שבע תכונות של האנושות .דברים שהמלאכים מתקשים עמם ,כאשר
הם מתקיימים כבני אנוש .זה מכונה דואליות .אם תהיתם מעודכם מדוע אתם מפחדים לפעמים
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מהדברים שהזכרנו ,פשוט אמרו לעצמכם" :אה כן ,אני זוכר" ,כיוון שהדברים שונים בצד האחר של
הצעיף .אתם לעולם לא תתרגלו אליהם ,כיוון שאתם אלוהיים.
אני הייתי שם כאשר נולדתם .אני הייתי שם כאשר נשענתם אל תוך רוח הלידה .בראיון האחרון בצד
האחר של הצעיף לפני שבאתם שאלנו אתכם" :האם אתם מתכוונים לזה? אתם באמת רוצים? האם
אתם מוכנים לעשות זאת שוב?" ואתם אמרתם" :כן" .והנה אתם שומעים וקוראים.
וכך הוא שאנו אומרים לכם :מבורכים הם בני האדם שמבינים את החיבור ,ששואפים להשיגו ,במידה
שניתן להשיגו ,כיוון שהם יהיו המאסטרים של העתיד .רגילים ,ענווים .מאסטרים של הפלנטה ,כולם.
וכך הוא.
קריון
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דברים בלתי-נראים
תקשור מאת קריון
באמצעות לי קרול
הר שאסטה ,קליפורניה
כינוס האור השמיני של קריון
 18ביוני2005 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוכנסו אליו תוספות שמטרתן לספק
הבנה ברורה אף יותר .אם ברצונכם לראות את המקור )ולעמוד על ההבדלים( ,הוא יהיה נגיש בקרוב
על גבי די.וי.די ,כיוון שהיה זה אירוע חי בהר שאסטה .לעתים קרובות מה שמתרחש בשידור חי נושא
עמו אנרגיה ,שנושאת סוג של תקשורת שחסר בדף המודפס .לכן תיהנו ממסר מוגבר זה שניתן בכינוס
האור השנתי של קריון.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .הרעיון של קבלת מסרים מהצד האחר של הצעיף
באמצעות בן אנוש כפי שראיתם היום ,במשך שעות פשוטו כמשמעו ,יגרום לכמה לפקפק באמינות
הדבר .אולם אני אומר לכם פעם נוספת שהייתה זו הדרך מאז ומעולם .כל הכתבים הקדושים שעל
הפלנטה שלכם ~ כולם ~ נכתבו על-ידי בני אדם שהיו תחת השפעת האהבה ,שהיוו צינור לדברי
הרוח .המילים המעמיקות ביותר של אלוהים שקיימות בהיסטוריה שלכם ,היו מילותיו של בן אנוש
המפרש את הרוח .תמיד יש דרך באמצעותה ניתן להתחבר ,משום שהדבר מובנה באנושיות שלכם.
וכך הוא פעם נוספת שאנו מתחברים ,וכך הוא שאתם כאן.
יש רבים כאן ]בקהל ואלה שקוראים את התקשור הזה[ שאינכם יכולים לראות .שוב ,זהו דבר מה
בלתי-יאומן לשוהים בממד הרביעי ,שהוא לתחושתכם המציאות שלכם .בואו נקדיש רגע ונאפשר
לפמליה להתיישב .זהו מקום מתוק .הקבוצה המרכזית נמצאת כאן ,ויש התרגשות רבה כל-כך .יש
רבים מאוד שהמתינו זמן רב והם זורמים לכאן פעם נוספת היום כדי לפגוש אתכם באופן אישי.
מוקדם יותר הזמנו אתכם להרגיש ישויות אלה .אמרנו לכם שאם יש משהו שתוכלו לעשות עבור
הפלנטה ועבורם ,יהיה זה להאמין לכל הפחות שקיומם אפשרי .האמונה שלכם ממשיכה להיות זמנית,
משום שהדברים שאנו מבקשים מכם להבין הם תמיד בלתי-נראים ...תמיד בלתי-נראים.
בנוסף לכך ,הנה משהו בלתי-יאומן באמת :קיימת תרבות עתיקה שאף אחד אינו יכול למצוא לה זכר,
והיא זרעה את זרעי הטבע האנושי ,היה לה ממד נוסף שאין לכם ,והיא חייתה על הפלנטה במשך זמן
רב מאוד .הייתה לה טכנולוגיה מתקדמת ,אף-על-פי שלא כפי שאתם מתארים אותה ,וכאשר הדברים
הגיעו למצב מסוים ,תרבות זו הבינה שהיא עומדת בפני השמדה ,ולכן תכננה להעביר כמה מאזרחיה
באופן ממדי ולקחת חלק מהשלם ולעבור למקום בטוח בתוך כדור הארץ עצמו .שם הם ימתינו לזמן
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פוטנציאלי שבו כדור הארץ יוכל שוב להשתמש בעזרתם ~ זמן שהגיע .ויקירים ,אומר לכם שכאשר
מסר זה נופל על אוזניים של תושבי הממד הרביעי ,הוא נחשב לאגדה! הוא נחשב לשטויות בעיני
רבים .אולי השטויות של היום יהיו מציאות המחר?
בעוד רגע ,אנו נדבר שוב על מדע .אולם לפני שנתחיל ,עלינו להביא אתכם לידי הבנה תפיסתית של
תפיסה בלתי-מובנת" .מה קריון אמר זה עתה?" כמה מכם חושבים .איך נוכל לעזור לכם להבין דיון
זה? אנו מנסים על-ידי כך שאנו נותנים לכם סיפורים.
אם אנו עומדים לדבר על דברים בין-ממדיים ,יהיה עלינו לתת לכם כמה מטפורות ,ולכן הרשו לי לתת
לכם כמה מהן עכשיו .אתם חיים בממד הרביעי ,אבל כמה מכם קוראים לו הממד השלישי .מגבלה זו
הולמת ,משום שזו בחירתכם; כך זה תוכנן; זהו המבחן .אתגר המבחן הוא לראות אם תוכלו לחפור
אל תוך הדבר שאתם מכנים ביולוגיה ,מה שאתם חושבים שהוא -4ממדי ולמצוא את הניצוץ הבין-
ממדי שיאפשר לדברים רבים כל-כך להתרחש .יש שכינו זאת "הפעלת פיסות וחלקים של הדנ"א
שלכם" .אה ,זה תיאור ליניארי כל-כך! זה הרבה יותר מזה ,אבל אתם אינכם יכולים לתפוס זאת .כמו
כן ,אני איני יכול ללמד אתכם ,משום שהדבר נמצא לחלוטין מעבר לגבולות התפיסה שלכם .זה פשוט
בלתי ניתן להסבר.
הניחו לי לתת לכם מטפורה שתראה עד כמה זה בלתי ניתן להסבר .דמיינו לרגע שהגעתם לפלנטה
שבה כל אלה שקדמו לכם רואים בשחור לבן .עכשיו ,זו הראייה שלהם והיא משרתת אותם היטב .הם
רואים מיליונים של גווני אפור ,והם אוהבים את זה! זה יפהפה עבורם .הם אינם יכולים לדמיין שום
דבר אחר והם מרוצים מאוד .הם רואים גוונים של אפור ,מהלבן הלבן ביותר ועד לשחור השחור
ביותר והם אוהבים להיכנס ליער ולראות אפור מסוים זה ואפור מסוים אחר וזה יפה מאוד בעיניהם.
אה ,הם כל-כך נהנים מהטבע! זה מה שהאבולוציה נתנה להם וזה משמעותי .אבל העיניים שלהם
שונות משלכם.
כאשר אתם נוחתים על הפלנטה שלהם ,המשימה שלכם היא לספר להם הכל על הצבעים! אני אומר
לכם מה יקרה :לא יעבור זמן רב לפני שהם יתרחקו מכם .אתם תשמעו אותם אומרים" :תראו! הנה
הולך המוזר הזה שרואה דברים מוזרים .הוא מנסה לומר לנו שאנחנו לא רואים הכל ,ושהוא יכול
לראות הרבה יותר .הוא לא לגמרי נורמלי ,אתם יודעים? הוא רוצה שנראה מעבר למציאויות של מה
שאנו יודעים שקיים שם .אולי כדאי שנתרחק מאדם כזה" .זה נשמע מוכר? האם ניסיתם פעם
להסביר לידידיכם על האנרגיה האקאשית הרוחנית שלכם? ]גלגולים קודמים[ מה הייתה התגובה?
אולי הם העירו" :יש לך הוכחה? איך אתה יכול לראות דבר שכזה? מי אתה שתספר לי על כך?"
איך יכול מישהו להסביר צבע לאדם שרואה רק בשחור לבן? אתן לכם עוד מטפורה :איך תוכלו
להסביר צבע לאדם עיוור? חשבו על זה! אין לו כלל את תפיסת הצורות .הוא לא רואה אפילו שחור
ולבן ,ואתם עומדים לספר לו על צבעים? זה בלתי אפשרי ,תאמרו אולי .ואם אתם אומרים זאת ,אתם
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צודקים! זה קשה כמו לספר לאדם מהממד הרביעי על הממד ה ,12-ואף-על-פי-כן ,זה מה שאנו מנסים
לעשות.
הרשו לי לתת לכם דוגמה נוספת למשהו שנחזור ונדבר עליו מאוחר יותר במסע קטן זה היום .הנה
עוד סיפור עבורכם :אתם נוחתים על פלנטה שבה כל התושבים עיוורים .אולם הם מצליחים להסתדר
לא רע ,כיוון שבמשך העידנים ,הם מדדו את המרחקים לכל הדברים ב"צעדים" .יש להם מוחות דמויי-
מחשב ,ולכן אפילו כשהם הולכים ,הם מכירים את הקרקע עליה הם צועדים ,והם יודעים היכן
המהמורות והיכן התלוליות .הם אפילו הגיעו למקומות רחוקים באמצעות נסיה וטעייה והם יודעים
היכן האזורים המסוכנים .הם יודעים היכן ההרים ,האגמים והעמקים .באמצעות תרבות מפותחת ,הם
הגיעו למקומות רחוקים אלה מתוך סכנה גדולה .במשך ההיסטוריה הם אבדו רבים במסע ,והם שרים
עליהם עכשיו .הם יכולים לצעוד ממקום למקום מבלי למעוד או ליפול משום שהם יודעים בדיוק היכן
נמצא כל דבר ,ויש להם מוחות מתקדמים שהסתגלו לספור צעדים ולזכור הכל.
לפתע ,אתם מופיעים על הפלנטה שלהם עם הראייה האנושית שלכם .בואו נדמיין את השיחה .אתם
נוחתים ומביטים סביב .הם מברכים אתכם והם שמחים לראותכם! כל אדם מפלנטה אחרת רצוי
בעולמם ,והנה אתם כאן .אתם אורחיהם .אתם מביטים אל הר ויש לו צורה מוזרה וצבע יפהפה מאוד.
לכן אתם אומרים" :אתם יודעים ,יש הר יפהפה בעל צורה מוזרה במערב .מה שמו?" הם נסוגים מיד
כמה צעדים לאחור" .איך אתם יודעים על המקום הזה? לא ביקרתם בו! לקח לנו שנים לגלות אותו ~
מסע של שלוש שנים שבו איבדנו  18איש .היה עלינו לגלות היכן נמצאים הצוקים ,הנקיקים והנהרות.
ואתם יודעים היכן הם מבלי ללכת לשם?"
הם מתרחקים מכם .אתם שונים מאוד והם מפחדים .כמה חושבים שאתם מזויפים ,או שאתם מנסים
להרשים אותם בכוחות שלא מן העולם הזה .איך ייתכן שידעתם על צורתו המדויקת של ההר ,ושהוא
נמצא במערב? אתם רק מנחשים .מעולם לא הייתם שם ולא הקדשתם זמן לשם כך .בלתי אפשרי
שאתם יודעים דברים אלה.
ובכן ,יקירים ,הרגע תיארתי באוזניכם את ההבדל ביניכם ולבין למוריאני .אכנס לזה בעוד רגע.
המטרה של השיעור הזה היא לתת לכם מדע אמיתי שהוא בלתי נראה .אז אולי זו לא תהיה פנטזיה
ככלות הכל ~ זאת אומרת ,הרחבת ההגיון שלכם לדברים שנמצאים מחוץ למציאות שלכם ,אך
שלמעשה נמצאים בה ,בלתי נראים.
אתם לכם כמה תפיסות כחומר למחשבה ,יקירים .חשבו על שני חפצים שעל השולחן .נניח שאלה
תפוחים ,אם תרצו .מה אתם רואים? "ובכן ,קריון ,אני רואה חפץ אחד ואז יש מרחב ביניהם ואז אני
רואה חפץ נוסף .ואני גם רואה את השולחן" .זה מאוד -4ממדי ,וזה הולם למציאות שלכם .אבל הנה
מידע שאנו עומדים לתת לכם שהוא מדע :אין דבר כזה "מרחב ביניהם" .הם כולם קיימים ברצף
אנרגיה קבוע ומשתנה ללא הרף .ואם היו לכם משקפיים בין-ממדיות ,לא הייתם רואים שני חפצים
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ושולחן .במקום זה ,הייתם רואים תהליך! ובתוך התהליך הזה הצבעים היו מספרים לכם היכן הם
ההבדלים באנרגיה שבוראים את מה שאתם חושבים שהוא מוצק או מרחב .אין אלה חפצים כלל! הם
תהליך של אנרגיה שנמצא כל הזמן בתנועה .איני יכול להסביר זאת ,אבל המשקפיים הבין-ממדיים
מטפוריים האלה יספרו לכם משהו דרמטי :הם יראו לכם שאין דבר כזה מרחב בין חפצים.
האם נפרדתם מאדם אהוב? אולי הוא בצדו האחר של כדור הארץ? אין כל מרחב ביניכם! המרחב
אינו קיים .אתם מחוברים ברגע זה .ברמה הקוונטית ,אתם מחוברים .אה ,הניחו לי לתת לכם את
התפיסה הגדולה ...משהו שעליכם לשמוע פעם נוספת .מה לדעתכם מפריד ביניכם לבין מישהו
שאהבתם ושאיבדתם לאחרונה? הקשיבו לי ,אני מדבר אליכם! ]קריון יודע מי נמצא כאן ומי קורא[.
מה לדעתכם מפריד ביניכם? מרחב עצום? האם זה מוות לדעתכם? אומר לכם את האמת :אין כל
מרחב ביניכם ~ רק תפיסה בין-ממדית.
בתוך הממדיות האמיתית )לא הממד הרביעי( ,אין כל זמן ליניארי ,אין מרחק .החיים הם נצחיים.
תפיסת החיים שלכם היא החיים האנושיים ,כאילו שהם כל שקיים .וזה מצחיק ,למוריאנים ,ואתם
יודעים את זה! הנה אתם שוב על הפלנטה .אבל אתם לא רואים את זה ,נכון? עבורכם ,זה הזמן
היחיד .אין כל מרחב ביניכם לבין אלה שאהבתם ושאיבדתם .אין כלל מרחב .אבל בממד הרביעי אתם
אומרים שיש ,ואתם מתאבלים על אלה אשר ,בממד הרביעי ,הסירו את עצמם על-ידי מה שאתם
מכנים מוות אנושי .אבל כאשר אתם מרכיבים משקפיים בין-ממדיות אלה ,הם כאן!
לכן חשבו על זה :האודיטוריום מלא בבני אדם שיושבים במושבים שלהם ,אולם בדרך כלשהי יש כאן
גם אלף למוריאנים מההר שנמצא מאחורי .ויש גם פמליה של מלאכים מהצד האחר של הצעיף
שהגיעה עם קריון .ויש גם פמליה של כל אחד ואחד מכם ]קבוצת המדריכים שלכם[ .כמה מכם
עשויים לומר" :ובכן ,איפה ישבו כולם?" ]צחוק[ מה בנוגע לקצה אצבעי! ]לי מרים את אצבעו[ אתם
לא תבינו זאת ,נכון? אבל כולם יכולים לשבת שם .זו פיזיקה גבוהה ~ אין מרחק ,אין מסגרת זמן.
זה אפשרי ,אתם יודעים? בבין-ממדיות ,דמות ,צורה ,זמן ,מרחק ~ אינם דומים לאלה שלכם כלל .לכן
אנו עוסקים קצת בכמה נושאים מדעיים שמעניינים מאוד עבור רבים .בממד הרביעי שלכם ,כאשר
המדע שלכם התחיל לבחון את צורת האטום ואת חלקיו ,גיליתם שיש כמות עצומה של מרחב בין
הגרעין וערפל האלקטרון של כל אטום .הייתה זו כמות עצומה של מרחב בהשוואה ליחידה עצמה
]החומר שבאטום[ .יש מרחק רב כל-כך בין החלקים שהמדען מביט עכשיו בחומר ואומר" :האם
ידעתם שרוב החומר הזה מורכב מכלום ...רק מרחב?" האם זה הגיוני? האם ההגיון ה-4ממדי שלכם
תומך בתפיסה שבה חפצים פיזיים במציאות שלכם הם ברובם ריקנות שבין חלקים אטומיים? לא,
הוא לא.
כעת הרכיבו את המשקפיים הבין-ממדיים הנחמדים הללו ואני אומר לכם שאין כל מרחב בין הגרעין
וערפל האלקטרון .במקום זה ,יש תהליך והוא מלא במשהו שאין לכם כלל שם עבורו ,וגם לנו אין.
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יהיה עליכם למצוא אותו בעצמכם ,אבל זה שמה של השותפות בין שתי אנרגיות שמכונות מגנטיות
וכוח הכבידה .ושתי אנרגיות-אחיות אלה הן לחלוטין בלתי ניתנות להפרדה .לעולם לא תמצאו את
האחת ללא השניה.
כאן על כדור הארץ ,המדענים שלכם סיווגו שני כוחות עיקריים על הפלנטה ,מגנטיות וכוח כבידה .זו
טעות .יש כוח אחד בעל שתי תכונות ,אבל אתם אינכם רואים זאת עדיין ,כיוון שאינכם מודעים כלל
לתהליך" .בואו נחקור את המגנטיות" ,כמה עשויים לומר .או "בואו נחקור את כוח הכבידה" .אינכם
יכולים לחקור את האחד מבלי לחקור את האחר .ניסויים באחד יפעילו את האחר .לפעמים מה
שקורה בניסויים אינו מובן והם אומרים" :זה מוזר .אנחנו לא מבינים מה קורה כאן" .הסיבה היא
שהמדענים מנסים להפריד תהליך .הם רוצים להניח את כוח הכבידה ואת המגנטיות בקופסאות
נפרדות ,אבל הם אינם יכולים לעשות זאת.
מגנטיות וכוח הכבידה אינם ניתנים להפרדה ,וכאשר אתם רואים חריגות באחד ,האחר הוא שגורם
להן .זה תהליך בלתי-נראה ,אתם יודעים? ניסויים עם מגנטיות ישנו את כוח הכבידה וישנו את שלב
העתקת החומר עצמו! פרמטרים של מרחק משתנים ,וכך גם הזמן .אבל המוחות הליניאריים שלכם
מונעים מכם לראות את התהליך .עבורכם ,הוא בלתי נראה.
הרשו לי לתת לכם דוגמה שאולי לא לקחתם בחשבון לגבי תהליך .זה דבר שכיח מאוד ~ בלתי-נראה,
אבל עוצמתי מאוד .הילדים שלכם משחקים לעתים קרובות במגנטים .שני מגנטים מהווים צעצוע
נפלא לילדים .כאשר אתם לוקחים שני מגנטים ,כל אחד כמה סנטימטרים אורכו ,ומחברים אותם בצד
אחד ,רק בקושי אתם מצליחים להפריד אותם! משכו בכל הכוח" .הם תקועים!" אתם עשויים להכריז.
אולם במצב אחר ,הם דוחפים ~ הודפים ~ זה את זה בכוח גדול כל-כך שאינכם יכולים להצמיד
אותם ,ואין זה משנה כמה תתאמצו .אתם יכולים להשתעשע רבות עם שני כוחות אלה בפעולה.
כשעשוע ,אתם עושים כל מיני דברים עם הכוח הזה .לכמה מכם יש צעצועים על שולחן העבודה
שלכם שבהם חפצים תלויים דרך קבע בין הקוטב החיובי והקוטב השלילי של מגנט גדול .דומה שהם
מרחפים באוויר.
עכשיו ,האם מישהו שאל? "מה גורם לזה?" בימים אלה ,ילד היה מביט בתרחיש ואומר" :היכן
הסוללות? וכל כמה זמן צריך להחליף אותן?" והמבוגר עשוי לענות" :ובכן ,אין סוללות ולעולם לא
צריך להחליף אותן כיוון שהכוח הזה הוא נצחי" .אז הילד ירים את מבטו אליכם ויאמר" :ובכן ,מהיכן
מגיע הכוח הזה?" אפילו ילדים מבינים את זה! חשבו על זה .מה גורם לכוח קבוע שכזה ...משיכה או
הדיפה של כוח זה למשך כל חייכם ומעבר להם? האם חשבתם על כך מעודכם? דבר אינו מחובר אליו,
אין כל סוללות ,הוא אינו מחובר אל שקע בקיר ,ואף-על-פי-כן הוא רב-עוצמה מבחינה פיזית ואתם
יכולים לראותו ולהרגיש בו באמצעות העיניים והגוף שלכם בכל זמן שתרצו .אולי אתם רואים
תהליך? בלתי נראה?

66

כמה מכם חשבו אי פעם על הכוח הספציפי הזה? אני אומר לכם מה הוא :זה תהליך של מגנטיות וכוח
כבידה .הם חופפים כדי לברוא אינטראקציה שבה החריגות בשני השדות נבראות ,שמערערות את
האיזון בשבכה הקוסמית במידה מספקת כדי למשוך לכאורה מכלום ,עוצמה ]כוח[ פיזית מהיקום .אם
הכוח גדול דיו ,למעשה הוא יכול לשנות את המרחק ,הזמן ואת תכונות החומר ]המרחב שבין הגרעין
של האטום וערפל האלקטרון( .זה כוח בין-ממדי והוא נצחי! אתם רוצים לראות מנוע נטול-אנרגיה?
הביטו על שני מגנטים! הוא הטוב ביותר שיש .הוא גם הפשוט ביותר שיש .ללא חלקים פועלים.
אנרגיה חופשית לנצח .האם חשבתם על זה?
אה ,הפיזיקאים יאמרו" :לא ניתן להפיק משהו מכלום .תמיד יש סחר חליפין" .הם צודקים בקשר לכך.
יש להם נוסחאות שעוסקות בזה ושמתארות את זה ,אבל הם לא יודעים מהיכן מגיע הכוח ,ולאמיתו
של דבר ,הם לא מכירים את ה"סחר החליפין" .זה לא "משהו בתמורה לכלום" .זה חלק ממנוע ענק
שתמיד ניתן להתחבר אליו כדי להפיק כוח ,ושיש לו תכונות של "סחר חליפין" שמתדלקות אותו
באופן מיידי ממקור שהוא קבוע ביקום .משמעות הדבר היא שבדרך כלשהי ,במקום כלשהו ,אפילו
הכוח של מגנט פשוט מוחלף בתוך היקום באמצעות "חוקי" פיזיקה אוניברסליים אלה.
הניחו לי לספר לכם מעט יותר על המנוע של המגנטיות ,כיוון שאנו מדברים בדיוק על כך .חשבו על
כדור הארץ שלכם ועל הקוטב הדרומי וקוטב הצפוני ,שהם בדיוק כמו המגנטים .מה הן התכונות של
מנוע זה? כמה ביקשו מידע מדעי בנושא זה .הם שואלים" :האם יש חיבור כלשהו בין הקוטב הצפוני
והקוטב הדרומי ,אנרגיה אולי שלא ניתן ממש לראות?" והתשובה היא לחלוטין כן! יש חיבור-מחדש
בין-ממדי שאינכם יכולים לראות ,אך שהוא עבה כמו כל דבר שתוכלו לדמיין .רבים מכם לא רוצים
להבין זאת ,לכן אסביר זאת בפשטות ובמהירות .בין הקטבים של כל שדה מגנטי ,יש מנוע שהוא בין-
ממדי ושתמיד "פועל" .בין הקטבים יש תהליך ,לא מרחב ריק .במקרה של כדור הארץ שלכם ,אתם
אלה שיושבים בתוך התהליך ]בין הקטבים[ וזה ,בני אנוש יקרים שלי ,הוא הסוד מדוע המגנטיות של
כדור הארץ קשורה לביולוגיה שלכם ולדנ"א שלכם .אתם כבר ראיתם את ה"כוח" של המגנטים .אז מה
דעתכם להתחיל להודות שאולי כוח בלתי נראה זה נושא עמו משהו עבורכם?
חשבו על זה :לכאורה כוח מכלום .זה מדע טהור ,ואפילו צעצוע של ילד מראה זאת .עכשיו ניתן לכם
חומר נוסף למחשבה .אתם ממדרים אור ,צליל וצבע .אתם אומרים" :אה ,זה יפהפה" ,ואז אתם
משייכים את הצבעים לדברים מסוימים ואת האורות לדברים אחרים ,ואת הצלילים לדברים אחרים
גם כן ~ ואינכם מבינים לעולם שכל דבר על הפלנטה כולל את כל השלושה! הם משולבים כאחד,
ואינכם יכולים להזכיר דבר על כדור הארץ שלא כולל את כל השלושה .אולם אתם מפרידים את
המחקר עליהם.
אה ,תוכלו לבחון אותם בנפרד אם תבחרו .אבל זה ידמה להליכה לקונצרט שבו תבקשו להאזין רק
לכינור אחד ,שעה ששאר התזמורת מנגנת מבלי שאתם שומעים אותה .מדוע שתעשו זאת כאשר
המקהלה והתזמורת כה עוצמתיות? מדוע שתבודדו תכונה אחת ותאמרו" :ובכן ,בואו נבחן דבר אחד
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ונתעלם מכל האחרים?" הסיבה היא שאינכם יכולים לשמוע ,לראות ולהוקיר את האחרים .למה?
משום שלעתים קרובות הם בלתי-נראים.
"קריון ,האם אתה אומר לנו שדברים רגילים מכילים אור?" כן ,זה בדיוק מה שאני אומר לכם .האם
חשבתם שלאור אנרגיה משלו? האם חשבתם שהוא עשוי להיות אבן בניין ממשית של החומר ,חלק
מהתהליך? עליכם עוד לגלות זאת .וכאשר תגלו תהיה מהומה .והחדשות יאמרו" :ובכן ,דומה שאיננו
מבינים באמת את החומר ,כיוון שאנו מוצאים אור בכולו".
ערכו את הניסויים וראו אם אני אומר לכם את האמת .אתם תמצאו אור בכל חומר ,אפילו באבן! אה,
הוא עשוי להיות מעודן ,אבל הוא שם .אנו מאתגרים את המדענים שלכם למצוא תאי אור במקום
שבו אתם יכולים להניח חפצים רגילים .אז חתכו אותם ,פתחו אותם אם תרצו .באמצעות מכשירי
אור רגישים ביותר ,השאירו אותם שם למשך שבוע או חודש ...או יותר .באמצעות תשליל פוטוגרפי
רגיש ביותר ,אספו את הפוטונים שעשויים להימלט מאבן זו בתוך חשכה מוחלטת .אני מבטיח
שכאשר תוציאו אותם מהתא ותפתחו את התשליל הזה ,אתם תגלו שיש אור באבן! ואם אתם רוצים
להתחיל לנתח אור זה ,אתם תגלו רטט מחוסר הגיון לחלוטין :הוא הרבה יותר מדי גבוה מכפי שאתם
עשויים לצפות.
רטט חדש זה הוא למעשה צבע! כאשר אתם מתחילים לדבר על רטטים גבוהים מאוד אינכם חושבים
על צבעים כיוון שהם מעבר לראייה האנושית .אה ,אבל לא מעבר לראייה שלנו ,והם יפהפיים .איך
אני יודע? כיוון שאני מביט בהם! אני מביט בכם ואתם יפהפיים .לכל דבר יש אור .יש תכונות של אור
שעדיין לא מדדתם או הבנתם ,אבל כל רטט הוא צבע וצליל .איזו תזמורת! איזה צליל מפיק האור.
אתם מבינים ,אור הוא תמיד צליל ,גם כן ,אבל אתם לא שומעים אותו ,נכון? אני שומע ,וגם אתם
שומעים ,כאשר אינכם בצורה האנושית.
מי ביניכם שמע אור לאחרונה? רבים מפקפקים בי .חכו ותראו :יום אחד המדע שלכם יראה שהדנ"א
שר למעשה! מכשירים יראו שהדנ"א שר ]יש לו רטטים של צליל[ ואתם תאמרו" :וואוו ,זה נשמע כמו
משהו שקריון אמר לנו"] .צחוק[ למה שלא תחסכו קצת אנרגיה ופשוט תאמינו לכך עכשיו במקום
להמתין שהמדענים שלכם יאמרו לכם זאת? האם בגלל שזה בלתי נראה? ובכן ,כך גם המגנטיות וכוח
הכבידה .אני אומר לכם שכמה מהדברים הללו שאני דן בהם ברגע זה קרובים מאוד לגילוי.
זה מביא אותנו אל הלמוריאנים .איך נדבר אתכם על כך? ]קריון מהרהר[ הנה תפיסה מוזרה ...שלא
תאומן .כמה אפילו יכנו אותה "מטורפת" .על הר לא רחוק יש שער שאתם מכנים בשם שאסטה.
בתוכו יש עיר בין-ממדית .אולי היא עשויה "להתלבש" על קצה האצבע שלי? היא עשויה .אבל אתם
לא רוצים לשמוע ,כיוון שהדבר לא מתאים לתחום ההבנה שלכם ולתפיסות המציאות .הלמוריאנים
נמצאים כאן בכל מקרה ,גם אם אינכם מאמינים .ויש שיאמרו" :ובכן ,זה פשוט מגוחך .דרוש מדע
גבוה כדי לעשות משהו כגון זה ~ להציב בן אנוש חלקי במצב בין-ממדי .וללמוריאנים ,אם היו קיימים
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בכלל ,לא היו למיטב ידיעתנו מחשבים ,טלסקופים או אפילו חשמל .אין שריד של ראייה לכך שהיה
להם משהו בכלל .אנו אפילו לא מוצאים ראיות לתרבות שלהם .אבל אם היה להם משהו מכל
הדברים הללו ,הם היו מתפתחים ,ואנו היינו יודעים על כך; היינו מוצאים עדות לכך".
הניחו לי להחזיר אתכם לרגע לפלנטת האנשים העיוורים .אני רוצה שתחזרו לשם אלף שנים מאוחר
יותר .הם התפתחו .הטכנולוגיה שולטת וכל אחד מהאזרחים חובש מתקן על ראשו .מכשיר שהוא
כמכ"ם קטן שמאפשר להם למעשה לראות מה נמצא מולם על-ידי סריקה בדומה למכ"ם .עדיין אין
להם תפיסה ויזואלית של צבע או אפילו שחור-לבן ,אבל הם יודעים כאשר משהו נמצא מולם והם
שמחים מאוד בטכנולוגיה שלהם ~ זה מדע מתקדם .עכשיו יש להם מחשבים ,יש להם חשמל ויש
להם דרך שמאפשרת למכשירים הללו להתאים לראשם ולשדר אותות אל תוך המוחות שלהם .בדרכם
שלהם ,על-ידי השימוש בטכנולוגיה הזאת ,עכשיו הם יכולים "לראות".
הם מאושרים מאוד בטכנולוגיה שלהם ואתם נוחתים ומברכים אותם .ושוב אתם אומרים" :ובכן,
איזה הר מעניין .איזו צורה מעניינת; איזה צבע נפלא יש לו" .ושוב הם אומרים" :איך ידעתם? אתם
לא לובשים מתקן! אין לכם מכשיר על ראשכם" .ואתם אומרים" :כן ,אבל אנחנו רואים" .והם
אומרים" :אנחנו לא מאמינים לכם" .בתוך זמן קצר הם שוב מתרחקים מכם .אתם פשוט שונים מדי!
זה דומה מאוד למה שאתם עושים עם אלה שבהר .אתם מניחים אותם בקופסת המחשבה האנושית
ה-4ממדית ,מסתמכים על ההיסטוריה שלכם ועל היכולות שלכם ואומרים" :בגלל שלא היו להם
מכשירים ~ את המחשב ,את הטלסקופ ,את החשמל ~ הם לא יכלו לעשות דבר זה או אחר".
ישבנו על במה זו לפני שנה וסיפרנו לכם על השוּמרים המפותחים שיצאו מהתרבות הלמוריאנית.
לשוּמרים הייתה לא רק מתמטיקה המבוססת על שש ,אלא הם ציירו ציורים של הפלנטות במערכת
השמש שלכם] .חותם ברלין[ ואתם תאמרו" :ובכן ,כיצד ייתכן דבר שכזה? לא היו להם מחשבים או
טלסקופים" .ואני אומר לכם ,הסיבה היא שהם יכלו לראות אותן! כמו האורחים בסיפור הקודם .היה
להם סוג של ראייה שהיה שונה מאוד משלכם ,שאינכם יכולים להתייחס אליו .הם היו מחוברים .אין
כל מרחב ביניהם לבין צדק .הם יכלו לראותו בבהירות ללא טלסקופ ,ללא מחשב וללא המכשירים .זו
האמת.
"ובכן ,קריון ,אפילו אם ללמוריאנים היה רובד בין-ממדי ,כמה זמן הם שהו בתוך ההר? כמה אלפי
שנים? הם לא זקנים? הם לא מתו כבר? איך זה עובד?" ושוב אנו אומרים שזו התפיסה ה-4ממדית
שלכם .באנרגיה הישנה שלכם ,במציאות הנוכחית שלכם ,אתם מזדקנים ומתים .אה ,יקירים ,יש כל-
כך הרבה דנ"א בביולוגיה שלכם שאינו פעיל עדיין! יש את הרובד הלמוריאני ,עליו סיפרנו לכם בשנה
שעברה ]רובד דנ"א מספר שבע[ .לא נגעתם בו ,אתם יודעים? כמה מכם רק מגלים את הרובד השישי,
את רובד התקשורת .אבל ללמוריאנים היו כמה רבדים של דנ"א שהופעלו שאתם עדיין לא מכירים.
איך זה בשביל אבולוציה?
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איך הם יכולים לחיות זמן כה רב? אני רוצה לתת לכם דוגמה -4ממדית לחיי נצח ,והיא נמצאת בתוך
המערכת הביולוגית שלכם על הפלנטה .אני נותן זאת כדוגמה לאופן שבו אתם קובעים את המציאות
שלכם .מתחת למדף המתאן שבאוקיינוסים שלכם ,מאות מטרים מתחת לרצפת הים ,יש מיקרובים
שהתגלו לאחרונה ,אבל שלא נחקרו או הובנו לגמרי .כאשר הם הובאו לפני השטח ונחקרו ,המדענים
גילו שכמה מהם היו בסביבה מאז תקופת הדינוזאורים! אבל הם עדיין חיים .אני לא מדבר על צאצאי
המיקרובים .אני מדבר על המיקרובים הבודדים הממשיים .אז הובן שבמקום שבו הם מצאו את
המיקרובים הללו ,לא היה כל אור ,לחץ עצום ,ושום דבר שהמיקרובים יכלו לאכול! למעשה,
למיקרובים ארציים "חיים" אלה אין כל מטבוליזם ברור! אין גם תוצרי פסולת .אולם הם חיים וכה
זקנים שהם היו כאן מאז תקופת הדינוזאורים! זה הופך אותם לזקנים יותר מאשר החיים בהר שאתם
מכנים שאסטה ,נכון?
איך ייתכן דבר שכזה? זו חייבת להיות טעות ,אתם עשויים לומר .הדברים אינם תמיד כפי שהם
נראים ,יקירים .יש חיים על הפלנטה שלכם שהם זקנים יותר מהלמוריאנים שבהר .אולם אתם רוצים
לשייך גישה "מפחידה" למה שאנו אומרים לכם .אתם מאמינים במלאכים? כמעט כל כדור הארץ
מאמין במלאכים .אולם כאשר אני מדבר על יצור שהפך בין-ממדי ושהיה כאן והמתין שתפתחו אנרגיה
על הפלנטה שרק עכשיו נושאת פרי ,יש רבים שיקומו ויאמרו" :זה לא יכול להיות; זה פשוט לא יכול
להיות" .מה אם נאמר לכם שהם מלאכים? "ובכן ,זה שונה קריון ,משום שמלאכים הם אלוהיים".
ובכן ,גם אתם! זה המסר של קריון .זה המסר של אותם למוריאנים שיושבים כאן במצבם הבלתי-
נראה ~ ממש כמו המלאכים והמדריכים שלכם .מדוע אתם מפרידים בין הדברים האלה?
המסר של הלמוריאנים הוא זה" :לא רק שאנו ]הלמוריאנים[ עושים זאת ,אבל אנו ממתינים
שהאנרגיה של האלוהות שלכם תתאים למה שאנו יודעים שהוא אפשרי .ומה שאפשרי בין כולנו הוא
שלום עליי אדמות! יש התעוררות על כדור הארץ .הללויה! לא ידענו מה יקרה ,אבל הפוטנציאלים
תמיד היו שם .יש רטט שמאפשר לנו למעשה להראות את עצמנו באור לאלה שיעלו על ההר ויביטו
וירגישו .לעולם לא חשבנו שזה יקרה" .ולכן המסר שלהם לכולם הוא" :זה קורה!!"
הם רוקדים ברחובות העיר שלהם .האם ידעתם זאת? חשבו על זה :כמה זמן הם המתינו לקבוצה של
בני אנוש נאורים שתבוא לחדר זה ושתזמין אותם אל תוך תודעתה? יש להם מסרים עבורכם .אנו
שומעים אותם מריעים .מה אתם שומעים שהם עושים?
"ובכן ,קריון ,למעשה אני לא שומע כלום" .מדוע שלא תאזינו חזק יותר ,בני אדם? אולי אתם יכולים
להפעיל פיסות וחלקים של הדנ"א שלכם וסוף סוף לשמוע את האור .בלתי-נראה ,אתם אומרים? אה,
יש דברים רבים כל-כך שאתם מאמינים בהם שהם בלתי-נראים .אבל למוריאנים בהר? ובכן ,אולי זה
הזמן להתחיל לחשוב באופן שונה.
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אומר לכם מה בכוונתי לעשות .הרשו לי להציב בפניכם ישות עתיקה שרק במקרה היא בן אדם
שיושב בחדר .רבים מכם חושבים שזה יאווה ,האדם שסיפרתי לכם עליו בשנה שעברה ]ד"ר טוד
אובוקייטיז ,חוקר דנ"א ,שנמצא בקהל[ .לא .יש לי עוד אחד בשבילכם .יאווה נמצא כאן ,והוא זה
שמספק את המדע למקדש ההתחדשות .המדע שלו הפך קדוש עבור הלמוריאנים ,כיוון שהוא החזיק
אותם בחיים באופן פיזי ,הרבה מעבר למה שההתפתחות האנושית הייתה עושה ,בגלל ההבנה המלאה
של השירים שהדנ"א שר.
אבל רק לעתים נדירות יאווה עשה את עבודת הריפוי במקדש .הוא היה עסוק מדי במעבדה שלו,
משתמש בראייה הבין-ממדית שלו כדי לראות את הפיתולים שבתוך הדנ"א .היה לו כשרון ,אתם
יודעים? הוא חיבר את החלקים יחד .הוא פיתח את המנגנונים .הוא הבין את המגנטיות וכוח הכבידה
וכיצד הם עובדים עם הגוף האנושי .אבל היה עוד אדם מפורסם במקדש שעסק בריפוי .היה זה יאווה
שסיפק את המדע ,אבל היה מישהו אחר מביניכם שעסק בריפוי .וכמו מי זה נשמע? אומר לכם את
שמו הלמוריאני ,ואז ייפול לכם האסימון .כיוון שהשם בא מפסגת ההר ,אחד מההרים הגבוהים ביותר
על כדור הארץ ,שמכונה כעת האי הגדול של הוואי .היה זה אחד מהאיים הגבוהים ביותר שמעולם לא
שקעו ,ושם היו המקדשים פעילים .שמו הלמוריאני היה קא-וו.
היום ביניכם ,יש אדם שבאופן אינטואיטיבי ,לפני שנה ,החליט לקרוא לעצמו קאהו ]קאהו פרד
סטרלינג[ .איזה צירוף מקרים! נכון ,זה האדם שיושב ביניכם שיש לו את תכונות הריפוי של למוריה
והוא חלק מההר ,כיוון שאחיו ואחיותיו נמצאים שם .הם מזהים את קא-וו כפי שהם מזהים את יאווה
והם לא יפספסו רגע ולא יניחו להם לישון בעת שהם בצל ההר הזה] .חיוך של קריון[ לא הייתי מספר
לכם את הדברים אלמלא היו נכונים .ללא ספק ,המשפחה מתאחדת במקום הזה.
יש לי עוד שני דברים לגלות ,ושניהם קשורים לדנ"א .לדבר הבא אתם לא תאמינו! ניתן לכם תכונה
של הדנ"א שדיברנו עליה קצרות בעבר ,אבל עכשיו הזמן לדון בה ובהשלכות שלה .למערכת התודעה
האנושית יש תכונה של אלוהות שמובנית בתוך הדנ"א .אחת מהתכונות שהיא המדהימה והבלתי-
תאומן ביותר היא זו :בכל מקום שבו אתם הולכים ,אתם מותירים מאחור שארית מהדנ"א שלכם,
שארית שנשארת שם בהתחשב בכמות האנרגיה שהתפתחה סביבה .היא הופכת אפוא לחלק
מהתהליך ,והיא מערבת אור.
אמרנו בעבר :בכל מקום שבו אתם צועדים ,גאיה מכירה אתכם .אמרנו בעבר שאתם משאירים משהו
מאחור ,בכל מקום שבו אתם צועדים .זו לא רק מטפורה לזמן שלכם על הפלנטה .זו ביולוגיה ממשית!
אתם מטביעים חותם על האנרגיה שסביבכם ,בכל מקום שבו אתם נמצאים .וזמן רב לאחר שאתם
הולכים ,היא נשארת שם .רק היותכם בני אנוש ,צועדים ממקום אחד לאחר ,מותירים חותם על
האנרגיה בכל מקום ,על מה שאתם הייתם מכנים דברים בין-ממדיים ,אפילו דברים -4ממדיים
מושפעים .לכל האנושות יש את היכולת הזאת .אבל היא רווחת ביותר באלה שנוגעים באלוהות בתוך
עצמם ומתחילים להתעורר ,כיוון שהדנ"א מגיב והאנרגיה גדלה כאשר אתם מזמנים את האלוהות.
71

לכן מה שאנו אומרים לכם הוא שכבני אדם ,יש תודעה שנתמכת על-ידי הדנ"א שלכם ,שמטביע חותם
על האנרגיה בכל מקום שאליו אתם הולכים ושם הוא נשאר .זה רציני .זה מסביר דברים רבים .זה
מסביר את עוצמת התפילה .זה מסביר רוחות רפאים .חשבו על זה ~ אנרגיה שהושארה מאחור על ידי
תודעה אנושית ]מערכת של הדנ"א[ ושנשארת זמן רב לאחר שהאדם הלך" .ובכן ,קריון ,חלק מזה
נשמע לי כמו אנרגיה חשוכה" .קראו לזה כרצונכם ,אבל זה חותם אנרגיה פשוט .אין כל שיפוט לגבי
הרטט שלו .זה חלק מהדרך שבאמצעותה מערכת כדור הארץ הזאת עובדת אתכם.
אבל נכון ,אם אתם רוצים לשייך חושך ואור ,החושך יפסיד בכל פעם ,משום שהאור האלוהי שאתם
נושאים חזק בהרבה .ואור זה הוא שיטביע את חותמו על כדור הארץ והוא שיישאר שם את הזמן
הארוך ביותר .זה התהליך שאף אחד מכם לא חושב כלל שקיים ,אבל שמעצב את הרטט של גאיה.
כאשר האנושות מחליטה לרטוט ברטט גבוה יותר ולשנות את דעתה ,הכל משתנה ~ ובכלל זה כדור
הארץ עצמו .גאיה מגיבה אליכם.
נתתי לשותפי הוראות לחפש אחר הוכחה לכך .לפני שלושה שבועות הוא חיפש ומצא ,והוא יציג זאת
בפניכם מחר ]בסמינר שביום ראשון[ ~ הוכחה לכך שהדנ"א מטביע את חותמו על החומר ]המכונה
דנ"א מדומה ) .[(Phantom DNAיש כעת גילוי מדעי מאחוריה .המדענים עדיין לא מבינים את
התופעה ,אבל הם ראו אותה והם מדדו אותה והם יודעים שהיא אמיתית .דברים אלה מתחילים
לצאת לאור .הדנ"א אינו מה שאתם חושבים .תודעה אנושית אינה מה שאתם חושבים .וכל הדברים
הללו הם בלתי-נראים ...ממש כמו הלמוריאנים בחדר זה.
הרובד העשירי של הדנ"א
לסיכום ,אני עומד לספר לכם על רובד הדנ"א שהלמוריאנים משתמשים בו יותר מכל .אפילו לאחר
שאספר לכם עליו ,אתם לא תבינו אותו .אבל אנו עושים זאת משום שאנו יכולים ,ומשום שבשביל
כמה מכם האזוטרי מעניין אף יותר ממה שאתם יכולים לראות .אנו מציגים את הרובד העשירי של
הדנ"א.
כעת הרובדים העשירי ,האחד-עשר והשניים-עשר של הדנ"א שונים מאוד מהרבדים האחרים .שוב אנו
מתנצלים בפני המשפחה הבין-ממדית שנמצאת כאן ,שעלינו לדבר על הדברים הללו ולכאורה להציב
אותם בקופסה ממוספרת עבור בני האדם ,כיוון שכל הדנ"א למעשה עובד יחד .אלה שהם בין-ממדיים
צוחקים עכשיו .הם אומרים" :ובכן ,זה כמו לצייר אמבטיה ולהביט באמבטיה ולומר' :ובכן ,בואו נגדיר
את החלקים .הביטו ,יש את החלק החם ויש את החלק הקר .יש מולקולות ,ויש אטומים' ".מי רוצה
בכלל לעשות את זה? אתם רק רוצים להיכנס וליהנות ,נכון? זו אמבטיה ,לא אוסף של חלקי
אמבטיה!
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נכון ,אתם רוצים להיכנס וליהנות משלמות הדנ"א ,אבל אנו מפרקים אותו לחלקים משום שכך אתם
אוהבים זאת .לכן פירקנו במשך שנה את השניים-עשר לחלקים בגלל שאתם נהנים להתבונן בדנ"א
בדרך זו משום שאתם ליניאריים .ובגלל שאנחנו מבינים את זה ,אנחנו עומדים לתת לכם עכשיו את
הרובד הליניארי העשירי .לרובדי הדנ"א העשירי ,האחד-עשר והשניים-עשר אין שמות כמו ליתר .כיוון
שעשר ,אחד-עשר ושניים-עשר הם רבדים של תהליכי עיקריים .הם רובדי פעולה ,אפילו מעבר למספר
שלוש עליו סיפרנו לכם בעבר .לדנ"א ממשק עם כל הרבדים ,לכאורה במעגל .הדבר הקשה ביותר
ששותפי עשה אי פעם הוא לנסות להסביר לכם רובדי דנ"א אלה .ולחרדתו הרבה ,בעודו שומע זאת
אתכם ,אני עומד לתת לו משימה :הוא יכתוב על זה ספר! ]לי מתכווץ[
רובד הדנ"א העשירי נקרא ויקרא .ויקרא .זו "הקריאה לאלוהות" .זה רובד פעולה .יש לו שם נוסף
עבור הלמוריאנים שלא טרחו לחלק לפרטים את שניים-עשר הרבדים .הם הניחו את הדנ"א על גבי
מזבח ,כמקור האלוהי לקיום שלהם ,לאלוהות שלהם ,לראייה השניה שלהם .הם לא ראו אותו
כביולוגיה שיש לחקור בגוף האנושי .הם ראו אותו כתהליך לחיים! הם אהבו את יאווה ,כיוון שהוא
היה מסוגל לקחת אותו ולהבין אותו במידה שבה הם יכלו לחיות זמן רב כל-כך .הם אהבו את קא-וו,
משום שהוא היה מסוגל להניח עליהם את ידיו ובאמצעות תהליך מגנטי ,הפעיל למעשה את "הקריאה
לאלוהות" .לכן מקדש ההתחדשות לא היה רק מקום שבו נרפאתם .היה זה מקום שבו פגשתם
בעצמכם באים והולכים! איזו חוויה!
הלמוריאנים מההר שנמצאים כאן בתוך חדר זה מריעים ואומרים" :כך בדיוק זה היה! אה ,סוף סוף
מישהו מגלה כיצד הרגשנו ,מה הייתה ההרגשה ,ומה עברנו במשך כל הזמן הזה עד שיכולנו
להתעורר" .והנה הבטחתם של הלמוריאנים הללו .הם יראו לכם את עצמם! יום אחד כאשר השמש
תזרח ,טפסו על ההר .למוריאנים אלה יראו לכם את עצמם וזה לא יהיה בצורת גוף אנושי .זה יהיה
באמצעות אור ,באמצעות צליל ,ובאמצעות הצבע והרטט של המציאות הבין-ממדית .האזינו
למקהלה! בדקו את זה ,כיוון שאתם תראו את האורות הזוהרים או לכל הפחות תרגישו באנרגיה של
הצבעים שלהם .וזה קרה לכמה מכם .זה רובד פעולה ,הקריאה לאלוהות ,החלק העוצמתי ביותר של
הריפוי וההפעלה של החיבור לרוח.
מהו ריפוי לדעתכם? כאשר גוף מאוזן באופן אלוהי ,הוא אינו מאפשר לדברים בלתי הולמים
להתקיים .האם הייתם רוצים לשנות את המהירות שבה אתם מזדקנים? אולי הגיע הזמן לדבר עם
למוריאני! הם יהיו בלובי ,אתם יודעים? ]צחוק[ אה ,יקירים ,אתם המגדלורים של המאה .אתם אלה
שיבראו שלום על פני האדמה .האזן ,שותפי ]לי[ ,כיוון שאני רוצה שתעשה זאת לאט .מעולם לא
הייתה הזדמנות כגון זו .מאזינים וקוראים יקרים ,במשך  16שנים אפשרתם לקולי להישמע באמצעות
אדם זה ועכשיו אנו ניצבים ומוכנים לנסים בקהל .הדבר מעולם לא התרחש בדרך זו בעבר .מעולם לא
ישבו יאווה וקא-וו יחד במקום אחד .מעולם לא היו האנרגיות של הלמוריאנים נוכחות באופן זה
בשנה זו של שינוי.
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האם אתם רציניים בנוגע לשינוי גופכם? ובכן ,אם תשבו שם ותהיו אנונימיים ,לא תהיה לו אנרגיה
רבה סביבו .כולנו ,ובכלל זה קריון והפמליה שבאה אתו ,רוצים להקדיש רגע ולשלוח לכם עוצמת
ריפוי מדהימה .אני לא רוצה להביך אף אחד ,אבל אני עומד לומר לכם זו הפעם הראשונה אי פעם
שאם אתם רוצים ברצינות לשנות את חייכם עכשיו ולקבל ריפוי בחדר זה ,קומו .קומו! אל תקומו אם
אינכם מתכוונים לזה] .כל הקהל המונה  500איש ,קם על רגליו[.
כעת הרשו לנו לטפל בכם .הפמליה שנמצאת כאן יודעת מה לעשות משום שלשם כך באה.
הלמוריאנים שבהר מריעים ,קמים ואומרים" :סוף סוף! יש התחייבות ויש אמונה" .ולכן הרגישו בלחץ
ובעובי הרוח שעה שאחים ואחיות אלה מצטופפים סביבכם .הניחו להם לרחוץ לחלוטין את כפות
רגליכם וגופכם ,מראש ועד כף רגל .אפשרו לאירוע זה להיות חניכה לריפוי שתתרחש במשך סוף
השבוע הזה ולאחריו .יש שישה מכם עכשיו שמשתנים ...יש שמונה ...יש ארבע-עשר .הירגע ,שותפי,
כיוון שמעולם לא ראית זאת בעבר .האם אתם יכולים לשמוע אותנו מריעים? האם אתם יכולים
לשמוע את קול המקהלה? אם אתם יכולים ,זה הדנ"א שלכם שמתחיל להתאזן בדרכו האלוהית.
]הקהל מתבקש לחזור ולשבת[.
הגיע זמנו של הצער לעזוב ,יקירים .כמה מכם עומדים להניח את שנשאתם אתכם במשך זמן כה רב,
את אותו נטל ,כיוון שאנו רוחצים אתכם עכשיו ואתם מאוזנים .הרגישו במשב הרוח .הרגישו
בנגיעות .כמה מכם יריחו תמציות של פרחים בלתי-נראים וירגישו בנגיעה בלתי-נראית .מעולם לא
אפשרתם זאת בעבר .זה כמעט יותר מכפי ששותפי מסוגל לשאת.
מבורך הוא האדם שמבין מה אירע זה עתה ,כיוון שזו אבן דרך ~ לא עבור החדר ,לא עבור העיר,
אפילו לא עבור כדור הארץ ,אלא עבור החיים שנמצאים כאן ועבור אלה שזכו להיות עדים לכך .אירוע
זה יראה על-ידי רבים והם יזכרו יום זה ויחגגו את חייכם אפילו לאחר שתעזבו את כדור הארץ .הם
ידברו על היום הזה כאשר הלמוריאנים יפגשו אתכם.
וכך הוא שהגיע הזמן ללכת .קשה מאוד לעזוב מקום זה .החיבור כונן זו הפעם הראשונה והוא מעבר
לכל מה שהשותף שלי ראה בעבודתו .אומר לך מהו ,שותפי :בני האדם התאהבו זה עתה אלה באלה
ברמה תאית .איזון מתרחש .והריפוי הושג ...הריפוי הושג.
וכך הוא.
קריון
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מי אתם באמת
תקשור חי מאת קריון
באמצעות לי קרול
הוגש באוגוסט 2005
אגם קריסטל ~ אילינוי
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוכנסו אליו תוספות שמטרתן לספק
הבנה ברורה אף יותר .לעתים קרובות השידור חי נושא עמו אנרגיה ,המכילה סוג של תקשורת שחסר
בדף המודפס .לכן ,תיהנו ממסר מועצם זה שניתן באגם קריסטל שבאילינוי ....לא רחוק מעיר הרוחות,
שיקגו.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .כמה מכם ציפו לקול אחר ,נכון? לזה שעל הדף אולי,
שהוא כמובן ,הקול שלכם! כמה מכם מבינים שכאשר אתם קוראים את המסרים של קריון ,אתם
קוראים בקול רם עם העצמיים הגבוהים שלכם לשם הדגשה? העצמי הגבוה של כל בן אנוש יודע את
שאני יודע .אנו ביקשנו מכם לקבץ יחד את העצמיים הגבוהים שלכם כדי שיתקשרו עמי הערב.
כאשר אתם קוראים את המילים של קריון ,אינכם קוראים שום דבר חדש .שום דבר אינו חדש ,ואף-
על-פי-כן הכל בר-גילוי לאלה החסרים ידע מלא .כאשר אתם קוראים את המילים של קריון ,אתם
קוראים את האמת כפי שהיא ניתנת על ידי מישהו שמקיים איתכם מערכת יחסים שעליה אדבר
הערב .אכנה אותה "מערכת יחסים נסתרת" .זו מערכת יחסים שהיא כה חזקה שהעצמי הגבוה שלכם
יכול למעשה לתקשר יחד איתי ,כיוון שהוא יודע מה אני עומד לומר .כאשר אתם קוראים את
הספרים ,אתם קוראים יחד עם העצמי הגבוה שלכם .זה הקול שאתם שומעים .זה קול אלוהי; הוא
יפהפה ,והוא שלכם.
לכן ,לאלה מכם שנמצאים בחדר ,אתם יכולים להתרגל לקול הזה לזמן מה ...לקול האנושי שמייצג את
המאסטר המגנטי מהשמש המרכזית הגדולה" .קריון ,מהי בדיוק השמש המרכזית הגדולה?" ובכן ,אני
אומר לכם .התשובה היא "כן" .זה כל מה שאני יכול לומר לכם .השמש המרכזית הגדולה אינה מקום
בכלל .זו מטפורה ,וזה הדבר היחיד שאנו יכולים לתאר אשר יהיה הלב המרכזי של אהבת האלוהים.
אתם יודעים זאת היטב .אין זה מקום מוצא ,אלא מצב .יותר מכך ,הוא מתאר את מערכת היחסים
שבינינו .אה ,הרבה כל-כך נסתר מהתודעה המיידית שלכם כאשר אתם כאן! יהיה נסתר אפילו מאלה
מכם אשר יפתחו את הדלת ויגלו את האקאשה של כדור הארץ ,אלה מכם שיהיו מסוגלים אז להביט
אל תוך הדנ"א שלהם ולראות את כל הגלגולים הקודמים שלהם .אפילו אדם שכזה לא ידע את שאני
עומד לומר לכם היום .כיוון שמה שאני עומד לומר לכם אינו מתועד ברשומות האקאשיות שלכם.
הוא אינו נמצא בכדור הארץ ,וגם גאיה אינה מחזיקה בו .הוא אפילו לא קיים בדנ"א שלכם.
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הדנ"א שלכם והאקאשה של הפלנטה ,אותה אנרגיה אשר מאפשרת לכם ,פשוטו כמשמעו ,לנוע אל
תוך מצב ההתעלות ,מתעדת רק את הדבר המוקדם ביותר שקרה לכם על גאיה .עכשיו ,זה הרבה!
אבל שם זה נעצר .הדנ"א והרשומות האקאשיות שלכם יכולים רק לתת לכם מידע על ביטויים
אנושיים-מלאכיים מן העבר .אמרנו לכם פעמים רבות כל-כך מי אתם ,ונאמר לכם שוב הערב ,בדרך
שונה ...בדרך קסומה .אתם מבינים ,יש הרבה יותר מכפי שאתם חושבים.
הפמליה אשר מגיעה למקום זה תפתיע אתכם .היא אינה מי שאתם חושבים שהיא .אינכם יכולים
לראות זאת .זו הפמליה הרגילה של קריון ,תהיה המשמעות שלה עבורכם אשר תהיה .אלה הן
הישויות שבאות לרחוץ את כפות רגליכם .אבל יש רבות נוספות .כמה מכם יתחברו לזה וכמה לא .בני
אדם יקרים ,כל אלה שאהבתם ואיבדתם על הפלנטה ,בתקופת החיים הזאת ,נמצאים עכשיו בחדר.
יש ילדים בחדר ואתם יודעים על מי אני מדבר ,נכון? אחים ואחיות ,אמהות ואבות; אחיינים ודודים
ודודות .החדר מלא במשפחה אנושית שכמה מכם טמנו באדמה ונפרדו מהם .הם כאן.
יש שיאמרו אולי" :ובכן ,מדוע שכך יהיה? למה הם באים רק היום?" ואני אומר לכם .הם לא "באים"
רק היום .בני אדם יקרים ,כה רבים מהם היו איתכם כל הזמן ,אבל אתם לא רוצים לראות אותם .הם
אנכיים ואילו אתם רואים אופקית ]התייחסות למחקר בתפיסה שהוגש מוקדם יותר באותו יום[ .הם
אינם נמצאים בתפיסה שלכם .מערכת האמונה שלכם לא תומכת במידע על פיו אהובים אלה שנפטרו
עדיין איתכם ,מהווים חלק ממבנה ההדרכה שלכם ויהיו איתכם כל חייכם .האם ידעתם זאת? זה חלק
מהמערכת ...מערכת נסתרת ביותר.
האם ידעתם שקיים הסכם בין נשמות ,כפי שהן מכונות בפיכם? אה ,אתם כה ליניאריים וכה יחידים!
אתם מביטים במראה ורואים אדם אחד .יש עצמי גבוה אחד .יש נשמה אחת ודומה שזה מה שאתם
נושאים איתכם .איזו תפיסה! ובכן ,היא שגויה .יש כאן הרבה יותר שניתן לראות .אתם נמצאים
במקומות רבים בו זמנית .אם אתחיל רק לגעת בנושא ,אתם לא תבינו .בנקודה זו האינטלקט האנושי
נעלב וצועק" :תגיד לנו בכל מקרה .אנחנו מספיק אינטליגנטיים כדי להבין הכל" .לא מדובר
באינטליגנציה ,יקירים ,אלא בתפיסה המאומנת שלכם בממד שהוא מוגבל .אפילו האדם האינטליגנטי
ביותר אינו יכול להתייחס למשהו שהוא אינו רואה או תופס.
האם ידעתם שיש חלקים רבים שלכם בצד האחר של הצעיף? חלקים רבים! הם אנרגטיים ...ואף-על-
פי-כן ,הם רבים .האם חשבתם שלקחתם את כל עוצמתכם ,מלאכים ,כאשר ירדתם לכאן? לא .הם לא
היו מצליחים להיכנס לגופכם .מה השארתם אפוא מאחור? כיצד לדעתכם מתבצעת הבריאה
המשותפת? הניחו לי לשאול אתכם שוב .אם אתם בוראים במשותף דבר מה עבור עצמכם ,ואתם
בחברת אנשים אחרים ,מה בנוגע לאותם אנשים אחרים? האם פשוט פרצתם את דרככם מבעד
לפאזל באמצעות כוונתכם ,הישר אל תוך חייהם? אם כן ,האם קיבלתם רשות? אם לא ,היכן שלמותה
של הבריאה המשותפת? האם חשבתם על כך מעולם? כאשר ביקשתם שמצב מסוים יילקח מכם או
למצוא עיסוק חדש ,מה בנוגע לאלה שהאירוע שלכם משפיע עליהם? האם פשוט עברתם עליהם
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כמכבש קיטור? יש לי חדשות בשבילכם .בכל פעם שאתם בוראים במשותף ,אתם מגשימים בריאה
משותפת של מישהו אחר .בכל פעם שאתם בוראים במשותף בהצלחה ,מתרחש תכנון מורכב ועצום.
האם ידעתם זאת? זו מערכת ,אתם יודעים?
העצמי הגבוה ~ החלק שלכם בצד האחר של הצעיף ~ מבצע עבודה שאתם אינכם יכולים לתפוס.
קראו לזה פגישת תכנון גדולה שמתרחשת כל הזמן שעה שאתם מתפללים ,שעה שאתם נעים ,שעה
שאתם שולחים אור .אבל הפגישה כוללת רבים אחרים גם כן .היא כוללת את העצמיים הגבוהים של
אלה עמם אתם מקיימים ממשק ,והם עובדים יחד כדי לברוא את מה שאתם מנסים לעשות על
הפלנטה ,כיוון שהדבר מעצים גם אותם .זה מורכב מאוד .אם וכאשר הכוונה שלכם ,הבריאה שלכם,
מתגשמת לבסוף ,זה מצב של מנצחים בלבד עבור כולכם ,המושג ברשות ובהולמות .איך לדעתכם זה
עובד? בלתי ניתן להסברה וקשה לתפיסה ,נכון?
הרגע אמרתי לכם שהאהוב שלכם שנפטר הוא מדריך ,אחד מיני רבים .מה בנוגע לכם? האם זה ייתכן,
כפי שהשותף שלי אומר ,שאתם משמשים כמדריכים למישהו אחר ברגע זה? כאשר עברתם בתקופת
חיים קודמת ,האם ייתכן שאותו חלק שלכם נותר כאן כדי להיות עם אחרים? התשובה היא "כן".
אולי הם עדיין כאן וחיים? איזה פאזל! חשבו על זה .אתם התגלגלתם והנה אתם כאן ,אבל אתם
עשויים גם להיות עם אדם אחר ולשמש לו כמדריך .מה דעתכם על כך? משמעות הדבר היא שאתם
נמצאים בשני מקומות בו זמנית .איך ההרגשה? זה נכון ,אתם יודעים ,וכאשר אתם חושבים על זה ,זה
מסביר הרבה.
תהיתם מעודכם מדוע כאשר אתם מגיעים לפלנטה יש לכם תכונות פסיכולוגיות שאינכם יכולים
להסביר? פחדים ,זיכרונות ,דברים שתעשו או שלא תעשו ,מקומות שאליהם אתם רוצים להגיע ,כולם
מציגים את עצמם כאילו חייתם בעבר .יש חיבור לגאיה ולאנשים אחרים .יש מערכת יחסים ממשית
בתוך כל הדברים שנסתרת מעיניכם .אתם כאן על הפלנטה כמדריכים של מישהו אחר! לא כולכם,
כיוון שמסר זה ספציפי מאוד .תלוי בני כמה אתם .ככל שאתם צעירים יותר ,כך הסבירות גבוהה יותר,
מסיבות מובנות .זה מסובך ,אבל קורה יותר מכפי שאתם יודעים ,ואפילו דבר גדול יותר ,מערכת
יחסים ,שאינכם יודעים עליה שאגלה לכם בעוד רגע.
אולם תחילה אני רוצה לעשות את אחד הדברים האהובים עליי .אני רוצה להחזיר אתכם אל רוח
הלידה ואני מבקש מכם ,בפעם הראשונה ,לדמיין זאת איתי בדרך -4ממדית .אני רוצה לתת לכם
תיאור שלה כדי שתדעו על מה אני מדבר ,כדי שתוכלו לדמיין אותה יחד איתי ,כיוון שאני הייתי שם
איתכם .ואני עדיין! אני עומד לומר לכם משהו על קריון שלא ידעתם .מי אני באמת לדעתכם? מלאך?
כן .גם אתם .ספק של מגנטיקה לכדור הארץ? כן .גם אתם .אתם יודעים עד כמה גדולה הייתה
הפמליה שעזרה לי להציב את הרשתות על הפלנטה? היו שם טריליון מכם .כל אדם שצועד על
הפלנטה ואשר ייוולד בכל העתיד של כדור הארץ ,עזר לי להציב את הרשתות של הפלנטה .אתם

77

הייתם שם ועזרתם לעשות זאת .חלק ממערכת היחסים הוא שאתם אימצתם את האנרגיה של
הפלנטה .אז רובכם הלכו למקום אחר ,ואני עומד לספר לכם על כך גם כן ,בעוד רגע.
רוח הלידה היא תיאור של הזמן והמקום בממד הרביעי אליו הגעתם על הפלנטה הזאת מחיים
קודמים ,בין אם על כדור הארץ או לא .נשמות שזו להן הפעם הראשונה מגיעות ונשמות ותיקות
מגיעות .דמיינו ,אם תרצו ,משהו בגודל של אצטדיון .אני נותן לכם מטפורה זו כיוון שזה -4ממדי
בחלקו ורב-ממדי בחלקו .אינכם יכולים לשמוע את האור כמוני ,אבל אתם יכולים לראות חלקים
ממנו .חשבו על דבר זה בגודל של אצטדיון כעל תהום עצום .אתם בממד אחר ואתם כמעט מוכנים
להיכנס לממד הרביעי ]תכונה ממדית של כדור הארץ[ ,ודומה שאתם נופלים אל תוך אותו תהום .אבל
יש רוח כשזו שזורמת אל מחוץ לאותו תהום כמו ציקלון .היא רוח שקטה ,נושבת בכיוון מעלה .היא
רבת צבעים ויפהפייה; היא נוצצת; יש לה אורות שזורמים לכל מקום ,אבל היא זורמת מלמטה
למעלה .אם תוכלו להישען אל תוך הרוח הזאת ,היא תחזיק ותתמוך במשקל האנרגטי שלכם עד אשר
תזיזו את עצמכם ,פשוטו כמשמעו ,מן הקצה .אז ,בזמן המתאים ,אתם תיפלו אל תוך מה שאנו מכנים
בשם "תעלת הלידה" .הדבר הבא שתחושו תהיה ידו של הרופא ,ואתם תשמעו את קולכם בפעם
הראשונה בחיים חדשים המכונים כדור הארץ.
אל תחשבו על זה יותר מדי ,כיוון שהשאלה הליניארית הבלתי נמנעת תהיה" :איזו נשמה הייתה
העובר בשעה שהתפתח? אם הגעתי בלידה האנושית ,היכן באמת התחילו החיים האנושיים?" אמרתי
לכם בעבר ~ נושא שניתן לדון בו אחר כך אולי ~ שהחיים האנושיים מתחילים למעשה עם הרשות
לברוא אותם ,הן על ידי ההורים והן על ידי הילד .זה אירוע רוחני ,לא אירוע פיזי .הוא רק מתגשם על
ידי הביולוגיה של שני המינים .הזמן שהנשמה שוהה ברחם אינו חשוב כפי שאתם מחשיבים אותו,
כיוון שהמסע המלאכי הממשי של בן האדם מתחיל בלידה עצמה .אולם "תהליך החיים" נתפס על ידי
האלוהים כיקר ערך מתחילתו ועד סופו ...מהרשות הרוחנית ועד ערש דווי .האנושות רוצה למדר
אותו ולשייך היבטים רוחניים לחלקים האינדיבידואליים ,במקום לתהליך הרוחני השלם.
ברצוני לבחון לרגע את "רוח הלידה" .זה שער ואני תמיד נמצא שם .אני נמצא שם עכשיו .בכל יום
אני נמצא עם אלפים שמחליטים ומתחילים בתהליך החזרה לכדור הארץ .הם חלקים של אלוהים,
בוחנים את מה שהם עושים ,מתאמים עם כל העובדים ,אותם חלקים מרובים של עצמם )קשה לתאר
זאת( ,לפני שהם מפרידים את החלק הגדול ביותר של עצמם ובאים לכדור הארץ .אני הייתי שם
כאשר אתם הגעתם .אדבר על כך בעוד רגע .אני נמצא שם עכשיו .אני מדבר אל כל אחד מהם גם
בשעה שאני מבצע תקשורת זאת" .קריון ,איך אתה יכול לעשות זאת? אתה כאן מתקשר" .אה ,אם
אתם חושבים שזה מוזר ,אתן לכם משהו אחר לחשוב עליו .אני גם נמצא בהיכל הכבוד! אני מברך
את כל אלה מהם נפרדתי ברוח הלידה! עבורי ,הם שבו כהרף עין! ואנו חוגגים כל דבר ודבר
שהתרחש .קשה להאמין ,נכון? זו מערכת ,אתם יודעים? היא גדולה יותר מכפי שאתם חושבים .חכו
עד שתגלו מי אתם .הסיבה שקשה לכם להבין כיצד הישות שלי יכולה להיות בהרבה מקומות בו
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זמנית היא השעון שלכם .הוא מאפשר רק דבר אחד בכל פעם .לי אין שעון ,וגם לכם אין כאשר אתם
כאן.
מי אתם?
הנה אתם אפוא על הפלנטה הזאת .ישויות ביולוגיות שלא שכחו לחלוטין ולגמרי את החלק המלאכי
של מי שהיו לפני שהגיעו .כמה מכם מחוברים מספיק כדי לקרוא ממש חלקים מהאקאשה .ותיעוד זה
יספר לכם מי הייתם וכמה מהגלגולים הקודמים שחוויתם .תיעוד זה ייתן לכם אינדיקציה לכמה
מהסיבות מדוע אתם מרגישים כפי שאתם מרגישים הפעם .הוא מסביר רבות על החיים הנוכחיים
שלכם כאשר אתם יודעים מי הייתם .אבל מי אתם באמת? אמרתי כמה מהדברים הללו בעבר ,אבל
אומר לכם שוב.
הדבר הראשון :אתם חלק של אלוהים ומשמעות הדבר היא שתמיד הייתם ותמיד תהיו ~ אתמול,
היום ולנצח .כאשר אתם יוצאים מהממד הרביעי והזמן נעלם ,זה מובן לכם מאוד וזה מצב ההוויה
הטבעי שלכם .אין התחלה ואין סוף .הכל במעגל .הניחו לי לתת לכם דוגמה לאופן שבו אני רואה את
הדברים .מה תעשו מחר? אתם לא יודעים ,משום שזה העתיד שלכם .הכל יכול לקרות משום שזה
בעתיד .אינכם יכולים לדעת כיוון שהדבר לא התרחש עדיין .כאשר מחר מגיע ,הוא הווה ואתם
מגשימים אותו .בדרך כלשהי ,הרגע הגשמתם את העתיד )כיוון שראיתם בו את יום המחרת( .לאחר
שמחר חולף ,הוא הופך לעבר .כל שהיה דרוש הוא יום אחד לעתיד להפוך מבלתי ידוע ,לידוע ולעבר.
דבר אחד הופך לאחר .באיזו נקודה הוא הופך מהיותו "עתיד בלתי ידוע" ל"עבר ידוע"? התשובה היא:
"כאשר אתם חיים אותו" .ובכן ,על פי תפיסתי ,אתם כבר חייתכם אותו! אני רואה את כולם כאחד.
לכם אני אומר" :חיו כל יום ביומו" .לכן ,אתם תמיד בוראים את העתיד.
"חכה רגע קריון .איך אתה יכול לומר את זה? אמרת לנו שגם אתה לא יודע מה עומד להתרחש ,כיוון
שיש לנו בחירה חופשית" .נכון .אני לא יודע מה אתם עומדים לעשות ,אבל אני יודע את כל
הפוטנציאלים האפשריים למה שאתם עשויים לעשות ,והם מונחים לפניי כמו מפה .כל דבר
פוטנציאלי שתוכלו לעשות נמצא שם .הנתיב בו תלכו אינו ידוע והוא יגשים את עצמו באמצעות
הבחירה החופשית שלכם ,אבל אני רואה את כל הפוטנציאלים .לכן ,אני כבר יודע דבר אחד שאתם
עומדים לעשות .זה ה"עכשיו" וקשה מאוד להסביר זאת כאשר אתם קיימים בקו זמן ליניארי.
"זה לא נשמע לי הגיוני" אתם עשויים לומר .זה הגיוני כאשר אינכם כאן ,יקירים .אנו רואים את
הפוטנציאלים של הפלנטה ,ותמיד ראינו .מדוע יש לדעתכם התרגשות רבה כל-כך מנקודת המבט
שלנו? כיוון שאנו רואים את הפוטנציאל של כדור הארץ ~ את כל הפוטנציאלים יחד ~ ואנו רואים
לאן אתם לוקחים אותו .אתם לוקחים אותו הישר אל "ירושלים החדשה"! אתם נכנסים למערה שהיא
כה חשוכה ,ושינוי גדול לפניכם ,ואף-על-פי-כן אתם נכנסים באומץ רב שכזה! ואתם תוהים מדוע
אנחנו אוהבים אתכם כל-כך?
79

כאשר ניצבתם מול רוח הלידה ,שאלנו אתכם אם אתם באמת רוצים לעשות זאת שוב ואתם אמרתם
"כן" ,ואז עשיתם! מי אתם באמת? ישויות קדומות? כולכם מעבר לקדומות .לכולכם אין התחלה ,אבל
כמה מכם קדומים על הפלנטה הזאת .הייתם כאן  50אלף שנים ,חלקכם .עבורכם ,זה זמן רב .אין זה
כך באמת .בהתחשב בזמן שבו הצבתם איתי את הרשתות 50 ,אלף שנים הם רק שבריר של שניה על
שעון העולם .לפני  50אלף שנים ,כמה מכם היו למוריאנים ,כמה שוּמרים ,כמה הפכו אחר כך
למצריים .אתם בחרתם חברות בעלות הטכנולוגיה הגבוהה ביותר שנודעו אי פעם על כדור הארץ
הזה ,טכנולוגיה שלא הוגדרה על ידי מכונות אלא על ידי תודעה .אתם מבינים ,זו התפיסה שלכם.
למעשה אלה הם קביים תרבותיים! אתם חושבים" :ככל שהטכנולוגיה גבוהה יותר ,המכונות חייבות
להיות טובות יותר" .זה כל-כך מצחיק!
טכנולוגיה גבוהה :הניחו לי לתאר את משמעות הטכנולוגיה הגבוהה .טכנולוגיה גבוהה היא מדע נעלה
שבני האדם יודעים אותו באופן אינטואיטיבי ומיישמים אותו בכל יום ,כיוון שיש להם שליטה
בתפיסה הממדית .אין יותר טוב מזה .הוא לא זקוק למחשבים .איך ייתכן שהן הלמוריאנים והן
השוּמרים ידעו הכל על מערכת השמש? איך ניתן לדעת אסטרולוגיה מבלי לדעת על הפלנטות ,ואף-
על-פי-כן זה המדע העתיק ביותר על כדור הארץ! ללא טלסקופים ,איך יכולתם לדעת אסטרונומיה?
איך יכולתם לדעת על תנועת הפלנטות ,אולם ידע זה היה ידוע היטב זמן רב לפני המצאת
הטלסקופים .חשבו על זה .רב הנסתר על הנגלה לעין ]הומור של קריון[.
זה מי שאתם .אתם ישויות עתיקות .כמה מכם ילידים לאזור זה .עכשיו ,לכך אני מתכוון :אתם הייתם
הראשונים שהנחתם את כף רגלכם על עפר כדור הארץ .רוצים שאוכיח זאת? אני לא יכול ,אבל אתם
יכולים ,לתודעה שלכם עצמכם .אם אתם חושבים שאתם בני ברית לפלנטה ,מהדהדים באמת עם
האדמה ובעלי החיים הנמצאים כאן ,אני מאתגר אתכם ללכת למוזיאון ולבדוק את כלי החרס
שיצרתם! אתם תהדהדו עם זה .אמרתי זאת בעבר .זה מי שאתם ,נשמות עתיקות.
נשמות חדשות שבאות לכדור הארץ
"ובכן ,קריון ,משהו לא הגיוני .אתה אומר שאנחנו באים והולכים ,אבל בכדור הארץ יש יותר בני אדם
היום ,כפול ממה שהיה כשנולדנו .זה לא הגיוני שאותן ישויות באות והולכות כל הזמן .חייבות להיות
ישויות חדשות שמגיעות כל הזמן" .הבחנה טובה .אתם רוצים לדעת אפוא מהיכן אתם באים? כמה
מכם לא יאהבו את התשובה הזאת ,אבל אני אומר לכם .היו סבלניים בבקשה כלפי תשובתי הארוכה.
כאשר אתם נמצאים בצד האחר של הצעיף ,בני אנוש ...איך אומר זאת? יש התרגשות רבה ,אם אוכל
להתבטא כך; יש אנרגיה רבה ,אם אוכל להתבטא כך; יש התלהבות רבה ,אם אוכל להתבטא כך ,סביב
מי שאתם באמת.
עובדי אור ,אם אשאל אתכם" :מי אתם?" אתם תגידו" :אני עייף" .זו התשובה שאנחנו מקבלים כל
הזמן .היא לא עונה על השאלה כלל ,אבל על כך אתם חושבים יותר מכל .ומה שלומכם היום ,אנו
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שואלים לעתים קרובות? "אני עייף" ,היא התשובה .אתם עייפים כאשר אתם מתעוררים ואתם
עייפים כאשר אתם הולכים לישון ,והסיבה היא שכה רבים מכם נושאים בנטל העבודה הכבדה .אתם
כה עייפים שאתם מרגישים סחוטים רוחנית.
כמה מכם משוכנעים שזו הפעם האחרונה שלכם כאן? ]ידיים רבות מורמות[ ובכן ,נחשו מה? אתם
טועים! "קריון ,אני לא רוצה לשמוע את זה .עשיתי את חלקי והנה אני כאן .זה עניין מעייף מאוד...
לבוא ולעבוד על גאיה .אני לא רוצה לעשות את זה שוב .הרווחתי מעט מנוחה" .אבל כאשר אני פוגש
בכם בהיכל הכבוד ,אתם משתוקקים לחזור לרוח הלידה! זה מה שאמרתם בפעם האחרונה ,בגלגול
האחרון גם כן! זה מה שחווה בן האדם בביולוגיה ,יקירים .אתם כה עייפים משום שאתם מוציאים
אנרגיה רוחנית שמשנה למעשה את הפלנטה .אתם מגיעים לצד האחר של הצעיף ,לכדור הארץ,
ואינכם נותנים דעתכם כלל למערכת היחסים האמיתית שלכם ,ואני אומר לכם מדוע ,כיוון שאתם
מומחים בכך .לא עניתי על השאלה ,נכון? מהיכן אתם באים? נשמות חדשות מגיעות כל הזמן .מהיכן
הן באות? זה החלק שחלקכם לא יאהב .אתם מגיעים מאותו סוג של ניסוי בממדים אחרים ,ממקומות
וממצבים אחרים שאינם מכונים כדור הארץ ,אבל שדומים לו מאוד .הניסוי הזה מתרחש תמיד ,וזה
לא מה שרציתם לשמוע .הוא מתרחש ביקומים רב-ממדיים ,ויש יותר מניסוי אחד בכל פעם .יש אולי
רק אחד ביקום הזה ,אבל יש אחרים שמתרחשים ביקומים חלופיים וזה מה שאתם עושים ...באים
והולכים מניסויים אלה כמומחים.
יש שם למומחיות שלכם שאיני יכול לתת לכם ,משום שזה שם שנתפס רק בצד הצעיף שלי .זה שם
שאתם מכירים היטב ,והוא צמוד אליכם כיוון שזה מה שאתם עושים .הגעתם אפוא מניסוי אחר ,בין
אם הניסוי שם הושלם או לא .כאשר הגעתם ,בחרתם לבוא לניסוי כדור הארץ הזה כ"מתחילים" .אין
זו הפעם הראשונה שלכם כלל .אתם עשיתם זאת בדרך כלשהי עוד לפני ההתחלה! עכשיו ,זה עשוי
לומר לכם משהו אם לא חשבתם על כך .יש תמונה גדולה יותר .יש מערכת .חשבו על זה :אם יש
מערכת שכוללת ניסויים רבים ,ואתם עשיתם זאת לנצח ,זאת אומרת שחייב להיות מנוע של בריאה
שפועל בגלל עצם הקיום שלכם על הפלנטה הזאת .האם תהיתם מעודכם על הבריאה הממשית? האם
אפשר שאתם חלק ממשהו גדול הרבה יותר? ואם אתם חושבים על כך ,התשובה היא "כן" ,יש תמונה
גדולה בהרבה שעליה אתם יודעים כאשר אינכם כאן.
אני מכיר את כולכם היטב ...את כולכם .אין כאן ישות אחת שאינה יודעת את שם המומחיות שלה.
"ובכן קריון ,מעייף אותי לחשוב על המידע הזה" .וזו התגובה האנושית לה ציפינו ,יקירים .אומר לכם
מהי התגובה שלנו כאשר אנו חושבים עליו .היא נהדרת; היא מופלאה .המומחיות שלכם מוכרת לכל
המלאכים .אתם עוטים את הצבעים ואת האותות של המקומות בהם הייתם והמשימות שביצעתם
לכל מקום שאליו אתם הולכים .אלה משתנים עם כל תקופת חיים .ואם מדברים על תקופות חיים ,הן
מהירות ,אתם יודעים? אתם באים והולכים במהירות רבה מאוד ...רבה מאוד .זה מי שאתם ~
מומחים בבריאה אוניברסלית.
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סוגים של באים והולכים
מעניינת הדרך שבה זה עובד עבורכם .רבים מכם ראו דברים אלה ,אבל אינכם מכירים אותם.
"החדשים" .החדשים הם אלה שבאים לכדור הארץ זו הפעם הראשונה במחזורו .הם באים מביולוגיות
אחרות ,מיקומים אחרים ,מכדורי ארץ אחרים )אם תרצו להתבטא כך( אבל לא בדיוק .הניסוי הזה
שאתם מכנים בשם כדור הארץ אינו העתק של משהו שהתרחש בעבר או שמתרחש בהווה .גם לא
מדובר בעצמיים חלופיים .לא .הניסוי הזה הוא ייחודי ,ובכל המקומות הניסויים הם ייחודיים .כולם
עוסקים בבחירה חופשית ,ומה שהיא בוראת באופן ספציפי בתוך מגבלות יקום בודד .אנו יודעים את
הפוטנציאלים שלכם ,אך לאמיתו של דבר ,מה שתעשו מוגשם למעשה באמצעות בחירה חופשית.
החדשים :אתם יכולים לזהות אותם ~ הם תמימים ~ תמימים לגמרי ואף-על-פי-כן מזועזעים
מהאנושות באופן כללי .החדשים הם אלה אשר ילכו מיד לטבע ,כיוון שהם לא יכולים לסבול את בני
האדם" .זה לא בשבילי" ,הם אומרים .בשיחה רגילה ,הם אומרים אל"ף וחוזרים לבי"ת .על פי
תפיסתם ,שיחה היא עניין קשה מאוד .לעתים קרובות הם אינם מביטים בעיניכם או מגיבים כפי
שאתם מצפים .הם גם לא מבינים מדוע בני אדם עוסקים בדרמה" .מדוע אנשים עושים זאת?" הם
אומרים" .אני לא אוהב את המקום הזה" ,הם אומרים" .אני אדבר עם בעלי החיים" .אלה החדשים ~
מבולבלים מאוד לגבי מערכת היחסים הממשית בין אדם לאדם .הם חייבים ללמוד עליה ,והם תמיד
לומדים.
החדשים לא מסונכרנים במקצת .יש שאומרים שהם מעט מוזרים ,וזה רק בגלל שהם כל-כך מבולבלים
לגבי כדור הארץ והאנושות .אתם ראיתם אותם .אתם יודעים מי הם ,והם נשמות עדינות ויקרות.
אבל דומה שהם לא שייכים לחברה ,כה כנים ,לומדים איך כל זה עובד.
ואז יש את הניגוד ~ הנשמות העתיקות .כמה מכם בני  50אלף שנים ודבר לא מפתיע אתכם .אתם
"הייתם שם ועשיתם את זה" .אתם גילמתם את כל התפקידים בתוך שני המינים פעמים רבות ואתם
פשוט מגלמים עוד אחד ...ואתם עייפים .אתם כה עייפים! אבל לאלה שמשוכנעים שזו הפעם
האחרונה ,ושאתם לא חוזרים ,יש לי חדשות בשבילכם :כן ,אתם כן חוזרים! או ,כן ,אתם חוזרים.
]חיוך של קריון[
ואז ישנם מעמידי הפנים .מעמידי הפנים ,ובכן ,למעשה הם חדשים .אבל הם נדבקים בחיידק הרוחני
במהירות ובקלות .ככלות הכל ,האין זו המהות של כולכם? מעמידי הפנים פונים אל דבר מה שמשותף
לכולכם ,שזה משהו שהם מבינים ,ומתחבאים בתוכו ,מעמידים פנים שהם נשמות עתיקות .אתם גם
לא הייתם יודעים זאת ,אלמלא דבר אחד שמסגיר אותם .האם שמעתם פעם את המושג "רוחני מדי
מכדי להביא תועלת?" אם כן ,קרוב לוודאי שהם מעמידי הפנים .הם צפים ~ צפים על המציאות .הם
לא רוצים שום קשר עם העולם האמיתי .אתם תמצאו אותם בקומונות" .חייבת להיות דרך טובה
יותר" ,הם אומרים .לכן הם מקיפים את עצמם ברוחניות ומנסים לעצב מציאות משלהם .הם גם
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רוצים להתעלות ו"לצאת מכאן" .הם היו רוצים להיות כמו הנביא אליהו ...להפוך רוחניים מספיק
ופשוט להיעלם! זו המטרה שלהם .הם רוצים לצאת כדי שלא יהיו חייבים להתמודד יותר עם בני
האדם ,או לכל הפחות עם אלה שלא חושבים כמותם .הם יקרים כמו החדשים ,אבל בדרך שונה ,כיוון
שלמעשה הם יכולים לראות שהאלוהות היא אמיתית .הם מתאמצים לזחול חזרה במעלה רוח הלידה
ולגלותה .אבל הם לעולם לא רואים את האנושות ,או את הניסוי שלפניכם ,כמקודשים.
"ובכן ,קריון ,אם זה כך ,מהי המטרה של האנושות ככלל? אני מבין שאנחנו מסייעים לבריאה ,אבל
מתי נסיים?" בהחלט! חשבתי שלעולם לא תשאלו! ]חיוך של קריון[ המטרה? אני לא בטוח שאתם
תאהבו את ההסבר הזה גם כן .המטרה היא "לעשות זאת עד אשר תסיימו" .ברגע זה אתם באמת
עייפים .אבל יקירים ,שאלו את החייל שנלחם בכל יום" :האם אתה עייף?" אתם כבר יודעים את
התשובה .אה ,אבל זה נפלא כל-כך ,מה שאתם עושים ברגע זה! אילו רק יכולתם לראות את המערכת.
אילו רק יכולתם לראות את מערכת היחסים! אולי תעשו זאת לנצח .התעייפתם כבר?
ביטויי עבר לא אנושיים על כדור הארץ
אה ,יש כאן אהבה רבה כל-כך! המערכת מספקת אותה .האם אתם יודעים למה אתם עושים זאת?
כיוון שאתם מאוהבים במערכת .המערכת היא אתם והיא גם אלוהים )על פי השקפתכם( ,והיא גם
הטבע )על פי השקפתכם( .אתם מאוהבים בגאיה! איזו אנרגיה יפהפייה .כמה מכם מודעים לכך שהיו
לכם גלגולים קודמים בהם לא הייתם בני אנוש? אהה .עכשיו זה מתחיל להיות מוזר ומפחיד .האם
אתם מעזים לחשוב על זה? תקופת חיים שבה לא הייתם אנושיים ~ איך זה יכול להיות? מה בנוגע
לתקופת חיים בתוך גאיה? מה בנוגע לכך שהייתם חלק ממשי מהאדמה במשך מאה שנים לערך ,ואז
חזרתם? מה בנוגע לכך שהייתם חלק מהסלעים ,מהצמחים או מהעצים? מה בנוגע לכך שהייתם חלק
מהחיים שבאוויר ~ חיים בין-ממדיים באוויר? האם ידעתם שאלה הם פני הדברים? אם אתם מבינים
זאת ,נאמר לכם משהו נוסף .תקופות החיים הלא אנושיות שלכם אינן מתועדות ברשומות
האקאשיות האנושיות .ישנם מנהיגים רוחניים שעשויים לומר" :אני קראתי את התיעוד האקאשי
שלכם ודומה שנעלמתם למשך כמה מאות שנים ,עשיתם משהו אחר ,ואז חזרתם .איני יכול לומר
היכן הייתם ,או מה עשיתם" .אני אומר לכם היכן הייתם ~ אתם הייתם בכדור הארץ בצורה אנרגטית!
אותם "קוראים" יכולים לקרוא רק את מה שקיים בטווח האנושיות שלכם ,כיוון שזה כל מה שנמצא
שם.
כאשר אין חותם אנרגטי שאותו ניתן לקרוא בתוך הדנ"א הבין-ממדי שלכם ,שום אדם בעל יכולות על
חושיות לא יוכל לראות "היכן" אתם ,או "היכן הייתם" .לכן ,ההנחה היא ליניארית :אם לא חזרתם
לכדור הארץ כבני אנוש ,אזי לבטח נחתם במקום כלשהו בצד האחר של הצעיף ,התכוננתם לגלגול
הבא .אז כמה מכם מדמיינים את עצמי הנשמה שלכם במקום כלשהו יושב בכיסאות נוח מלאכיים,
אוכל מזון מלאכי ]קרוב לוודאי ששוקולד[ בחופשה אוניברסלית ארוכה ~ מסתובב בשמיים כל היום!
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]חיוך של קריון[ אה ,יקירים ,הקשיבו :זו מערכת גדולה בהרבה מכפי שאתם יודעים .הליניאריות
שלכם מעניקה לכם תשובות פשוטות ומסודרות כל-כך להתרחשויות מורכבות כל-כך.
איך ייתכן הדבר ,יהיו שישאלו .כדי לתת לכם מושג ,הרשו לי לשאול אתכם :מדוע יש לאנרגיה של
גאיה תודעה? התשובה היא כיוון שהיא חלק ממי שאתם! האם באופן מוזר אתם מרגישים שהיא
"הבית"? כך צריך להיות .זו אנרגיה אלוהית ועכשיו אנחנו באמת הופכים מוזרים עבור כמה מכם ,אני
משער] .קריון יודע מי נמצא בקהל ושיש כמה אנשים שאינם רוחניים ,אבל משתתפים אף-על-פי-כן[.
המטרה שלכם היא לשנות ,באמצעות בחירה חופשית ,את הרטט של הפלנטה הזאת ולהפכו גבוה ככל
שתוכלו .כיוון שבסופו של הניסוי )תהיה העת שתבחרו לסיימו אשר תהיה( ,האנרגיה תימדד ותיושם
לדבר מה אחר בתוך היקום שאינכם מבינים עתה .אז ,היקום ישתנה בהתאם ,ישתמש למעשה במידה
שאתם בראתם.
זה מנוע הבריאה עצמה .זה מה שגורם לדברים לפעול .זה חשוב לנו כמו שמזון חשוב לכם כאן על
הפלנטה .הדבר שאתם משתתפים בו באופן בין-ממדי ואוניברסלי הוא עצום ,הוא חשוב ואתם אינכם
יודעים עליו דבר שעה שאתם כאן .אינכם יכולים ,כיוון שהיכן יתרחש ניסוי האנרגיה? אבל יש מטרה
לכל זה ...ואתם תוהים מדוע אנחנו אוהבים אתכם כל-כך?
כמעט סיימתי .עכשיו אני רוצה לקחת אתכם חזרה לרוח הלידה .אני רוצה לקחת אתכם להתנסות
הכניסה שלכם לכדור הארץ בפעם הזאת .הרגע הייתי שם ,אתם יודעים? גם אתם הייתם שם .הזמן
כה מתעתע .רק בגיל מבוגר תוכלו להתחיל להבין את הבדיחה של הזמן הליניארי ,כאשר תביטו אחור
על כל זה בהבזק של שניה ,ותתחילו להבין שחייתם רק לרגע .הזמן הוא תבנית שמאפשרת למערכת
להתפרש בפשטות ,שעה שהיא מבוצעת במורכבות.
השותף שלי שאל אתכם שאלה זו קודם לכן" :מדוע החלטתם להיות כאן עכשיו? אתם בלב הנושא
הגדול של כדור הארץ .אתם כאן בזמן התחדשות האנרגיה של הפלנטה ,במקום בו הניסוי הופך קשה".
כעת אומר לכם דבר מה מבהיל :אחד הדברים הקלים ביותר שיכולתם לעשות היה לחוות את
הארמגדון .אין בכך ולא כלום; אתם פשוט מתים .עשיתם זאת בעבר ,פעמים רבות .כמעט כל
הנמצאים כאן נקברו חיים .מה דעתכם על כך? זה כמעט תנאי מוקדם להתעוררות הרוחנית ,כפי
שהיא מוצגת על ידי ההיסטוריה הדתית שלכם .האם ידעתם זאת? קל היה לכם לעשות זאת .יש לכם
ניסיון בכך ,וזה מסתיים בתוך רגע ...פשוט שינוי של אנרגיה .אבל לא עשיתם זאת.
במקום זה אמרתם" :בואו נלך ונפתור את העניין הגדול .בואו ונעשה משהו שלקראתו התאמנו
והתאמנו .בואו נהיה הענווים ונירש את הארץ .בואו נשנה את הרטט של כדור הארץ .בואו נילחם
בקרב הגדול מכל הקרבות ,שיתבצע בחפירות של האינטראקציות התרבותיות שלנו עצמנו ,יום אחר
יום .בואו נלך ונתחיל בעבודה הקשה".
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ברוח הלידה החזקתי בידכם המלאכית והבטתי בכם בראייתי האנרגטית ~ אתם הייתם מלאך למחצה
ובן אנוש למחצה .רגל אחת בממד הרביעי ורגל אחת ברב-ממדיות ,כפי שאנו מכנים זאת .זה שונה
מאוד מכפי שאתם משערים .הזכרתי לכם שזה צעד כמותו לא צעדתם מעולם .הזכרתי לכם שאתם
עומדים לחזור לפלנטת הבחירה החופשית ללא כל ידע על נפלאותכם או מטרתכם או על מערכת
היחסים .כל אחד ואחד שנמצא בחדר ,ושקורא זאת ,נולד בזמן שבו נבואת כדור הארץ הייתה שונה
מכפי שהיא היום .ואני אמרתי לכם" :האם אתם מתכוונים לזה? מדוע לחזור? למה עכשיו?" ידעתי
את התשובה ,אבל רציתי רק לשמוע את לוחמי האור שאתם ,אומרים זאת פעם נוספת .האם מלאכים
יכולים לחייך אלה לאלה? או כן! הם עושים זאת באמצעות אנרגיית אור ,המתמזגת בדרך יפהפייה
בצבעים נפלאים .ואתם אמרתם לי ,כל אחד ואחד מכם" :אני יודע מה אני עושה .זמן רב עזרתי לכדור
הארץ להגיע למקום זה ,ועכשיו אני חוזר כדי ליצור שינוי" .ועכשיו ,כאן אתם יושבים כיוון שעשיתם
את הדבר שהתכוונתם לעשות.
אני לא יודע מה משמעות הדבר עבורכם כאשר אתם קמים ועוזבים והולכים לכלי הרכב שלכם הערב,
או מניחים את הספר שלכם ומכינים ארוחה .אני לא יודע אם יש לכך משמעות כלשהי עבורכם .אולם
אומר לכם מה המשמעות עבורי ,דגולים .אתם שיניתם את היקום! זה מה שהתרחש על כדור הארץ...
ואתם אפילו לא יודעים זאת .אפילו כמה שיושבים כאן לא מאמינים בכך .הם חסרי סבלנות ,שעה
שאנו מסיימים תקשורת זו .הם רעבים ורוצים שאסיים .לכן אני אומר להם ,האין זה מעניין שאף
אחת מאותן נבואות הארמגדון שנקבו בזמן ספציפי לא התקיימו? האם לא מעניין שאתם לא יכולים
למצוא שום דבר שמתרחש היום בכתבים של הכוהן בן  400השנים? ]נוסטרדמוס[ האם זה לא מעניין
שבמקום זה מתרחשים ויתרחשו אירועים שישנו את ההיסטוריה של העולם ,אבל שדומה שלא היו
על "מסך המכ"ם" של טובי הנביאים הרוחניים מן העבר? אלה הם אירועים שלא נובאו מעולם,
ועכשיו אפילו "השחקנים" של הנבואות הישנות נעלמו מהמציאות שלכם .האם הדבר עשוי לרמוז
לכם שבמקום זה מתרחש משהו אחר? אני אומר לכם ,ספקנים ,מהו הנושא הגדול ביותר :כאשר
ראיתי אתכם לאחרונה ,אתם הייתם מאלה שאמרו לי שאתם תלכו לכדור הארץ כדי לשנות את
האנרגיה ...והיום אתם נמצאים עם אנשים אחרים שמאמינים שכך עשו .איזה צירוף מקרים! ]חיוך
של קריון[ אני אומר לכם עוד משהו ,ספקנים :אלוהים אוהב אתכם ממש כמו כל אדם על הפלנטה
הזאת ,ואתם לא תשפטו בגין חוסר האמונה שלכם .למעשה אתם מחזיקים במקום עבור אלה שלצדם
אתם יושבים ,מאפשרים להם לשלוח אור למקומות בהם הוא דרוש .לכן ,אולי ...רק אולי ,אתם
עושים בדיוק את העבודה שבאתם לעשות ,אבל כעת אתם מבטלים הכל כשטות .כך מתנהלים
הדברים לעתים קרובות .אתם יקרים לי כמו כל אדם.
"מערכת היחסים"
לבסוף ,אומר לכם ש"מערכת יחסים" זו שאינכם יודעים עליה היא מערכת יחסים משמעותית .כאשר
תעזבו מקום זה ואני אפגוש בכם בהיכל הכבוד ,קסם יתרחש .שינוי בין-ממדי יתרחש וכל האנרגיה
של ישותכם תחזור למי שאתם ותצטרף אליי .האזינו למילים וקראו אותן" ...תצטרף אליי" .כיוון שאני
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חלק מכם! אני לא יודע אם רציתם לשמוע זאת או לא .יש מערכת יחסים בינינו ,שהיא יותר מאשר
מערכת יחסים בין אח לאחות ,או בין שותפים מלאכיים ,כיוון שאלה הם מונחים ארציים ליניאריים
ופשוטים .לא .במקום זה אתם הופכים לפיסה של אלוהים .האם חשתם בה מעולם ...במערכת
היחסים שלנו?
סיפרנו לכם את אנלוגית המרק בעבר .זו המטפורה הטובה ביותר שיש לנו לדבר מה שנמצא מחוץ
להבנה המלאה שלכם .אתם מביטים בקערת מרק ואתם רואים מרק .אתם לא רואים את המולקולות
שבו .אתם לא רואים את הטעמים שבו; אתם לא רואים את המלח והפלפל או את שאר המרכיבים.
כאשר אתם מדברים על אלוהים ,אתם רק מדמיינים את אלוהים ...אנרגיה אחת שמייצגת בעיניכם
אהבה ,או אולי סמכות? אין כל עלבון במה שאומר עכשיו ,רק מציאות .התפיסה שלכם של המהות
האמיתית של אלוהים דומה למה שחיית המחמד שלכם חושבת עליכם! חיית המחמד שלכם נראית
שטחית ואינה רואה את "התמונה הגדולה" .היא אינה יכולה ,כיוון שיש לה אינטלקט מוגבל .המגבלה
שלכם היא אותו הדבר .אתם רוצים לחשוב שיש לכם אינטלקט דגול .אבל האינטלקט שלכם לאמיתו
של דבר מוגבל על ידי התפיסה הממדית שלכם .הוא מתוכנן בדרך זו.
האמת היא שאילו יכולתם לבחון את אלוהים ,והייתם מסוגלים ל"חשוב מחוץ לקופסה" שבה אתם
נמצאים ,הייתם מוצאים את שמכם שלכם שם! ואני שם איתכם ...וכך גם המאסטרים שצעדו על פני
האדמה ,הידידים שלכם ,וכל הקדמונים .מערכת היחסים היא שאני אתם ,ואתם אני כאשר אתם לא
כאן .אנו מרק אחד ,ומאוחדים בדרך שלא ניתן להסבירה לאף אחד מכם .לכן כאשר אתם קוראים את
המילים שעל הדף ,אתם עשויים להרגיש משהו ,כיוון שזה חלק "מכם" שמעביר למעשה את המסר.
כמה מהחלקים "שלכם" שאינם "איתכם" עכשיו ,מעבירים את המסר הזה! כיוון שהם עדיין חלק
ממני .מה אתם מרגישים בקשר לזה?
יש יותר מכפי שאתם חושבים בכל הקשור להיותכם פיסה של אלוהות שאתם .ברכות אלוהים על
כולכם בגין עבודתכם! אה ,הספקנים עדיין כאן .אני מכיר אתכם .אין דבר שאומר שעל ידי
ההשתתפות שלכם בפגישה זו אתם הופכים מוזרים .אנא אל תפחדו מאהבת האלוהים .אולי אתם
חושבים ש"לא להשתתף הפעם" ,בתקופת החיים הנוכחית ורק לחיות קיום מנותק מכל הדיבורים
הרוחניים הללו? בסדר ,אז מה הביא אתכם לכאן? חשבו על זה .זה באמת משעשע למדי.
ולכן אנו רוחצים את כפות רגליכם ,בני אדם ...כל כף רגל שנמצאת כאן .בדרך כלשהי אתם בחשכה,
אבל עם זרקור עצום שממתין להתפתח כאשר תרצו שיתפתח .וזה מי שאתם .זה יהיה זמן טוב
לריפוי ,אתם יודעים? אה ,מישהו בא כדי להירפא?
]אתנחתא[
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עכשיו הוא זמן טוב .קוראים ,האם אתם "מאזינים?" ]חיוך של קריון[ עכשיו הוא זמן טוב .תבעו
חיבור זה בדרככם שלכם .פיתחו את הדלת כאשר אתם לבד .בכוונה טהורה אמרו" :רוח יקרה ,מקור
אהבה יקר ,אלוהים יקר ...אמור לי מה עליי לדעת" .האם אתם רוצים להמשיך לשלב הבא או לא? יש
שרוצים ויש שלא רוצים .אין שיפוט כלל ...רק כבוד למסע.
אתם חלק מהמשפחה .אתם חלק מאלוהים .עזבו שונים מכפי שבאתם .כמה מכם לא ישנו הלילה כפי
שהיו רוצים .זרעים של ידע ומטרה נזרעו ,יאפשרו לכם להרהר במה שלא ניתן להרהר בו .אולי
קיבלתם החלטה? אולי מדובר בביולוגיה שלכם ,או בערך העצמי שלכם? זמן לשינוי ,נכון? לכן אתם
כאן .אני מבטיח לכם שאם תבצעו את השינוי ,אני אהיה שם ,אחזיק בידכם ואסייע לכם לעבור אותו.
לא כמלאך ,אלא כחלק מהאלוהות שלכם עצמכם .אני מאתגר אתכם :עמדו לפני המראה ,פיקחו את
עיניכם ,הביטו בעצמכם ואמרו" :אני הנני הוא שאני הנני" ,שמשמעותו "אני הנני אלוהים" .אז לכו
לדרככם .וזו האמת .לא היינו מביאים לכם דברים אלה אלמלא היו האמת .התכנית גדולה מכפי
שאתם חושבים .יפהפייה יותר מכפי שאתם יכולים לדמיין ,עובדי האור ,כולכם .כולכם.
וכך הוא.
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ביטול הגדרת הנתיב הרוחני
תקשור חי מאת קריון
באמצעות לי קרול
פורט פירס ,פלורידה ~ ספטמבר 2005
סדונה ,אריזונה ~ אוקטובר 2005
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשורים אלה אוחדו ותוקשרו מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוכנסו אליהם תוספות
שמטרתן לספק הבנה ברורה אף יותר .לעתים קרובות התקשור החי נושא עמו אנרגיה ,שמכילה סוג
של תקשורת שחסר בדף המודפס .לכן ,תיהנו ממסרים מועצמים אלה שניתנו בפורט פירס ,קליפורניה
ובסדונה ,אריזונה.
ברכות יקירים ,אני הנני קריון מהשירות המגנטי .אני חולק אתכם את אנרגיית האני הנני ,שהיא
אלוהית ,ואשר כה רבים מכם מרגישים שהיא חמקמקה ובלתי ניתנת להשגה ,אך אשר שוצפת בתוך
הרוח של כל בן אנוש שנמצא כאן.
הרשו לי לומר לכם ,זהו מקום מתוק להימצא בו! בני האנוש נמצאים בחזית ההתנסות הזאת עם
האינטלקט שלהם ,הרגש שלהם ,האינטליגנציה שלהם ,והאלוהות אשר מגדירה אותם כבני אדם שעה
שהם מאזינים או קוראים מסרים אלה .הניחו לפמליה להתחיל להופיע .היא עומדת להיכנס למקום
זה ולהתחיל למלא את הרווחים שבין הכיסאות.
בפעם האחרונה שעשינו זאת היה הדבר בארץ רחוקה מאוד ]אלסקה[ .אני נזכר באנשים שהיו שם,
ובאותו זמן אמרתי לשותף שלי שאין לתעד או לתמלל דבר מאותו אירוע ,משום שהיה זה "חימום".
עכשיו הוא יודע על הדברים עליהם אנו מדברים ,והפעם הוא יכול לעשות עבודה טובה אף יותר
בתרגום המסר.
יקירים ,הפמליה של קריון אינה מה שאתם מצפים .דיברנו על דברים אלה בעבר .זהו זמן אלוהי.
אנרגיה רבה יותר תוצג בפניכם ,ותנוע דרככם ,מכפי שאתם מצפים .אלה הן אנרגיות שאתם ביקשתם
לקבל ,כיוון שזו פמליה אישית; כך זה תמיד .אין אנרגיה משותפת שהיא חלק ממה שאתם מכנים
בשם תקשור .כל אחד מכם מעורב ,אפילו הספקן ...שתמיד נמצא כאן .כל אחד מכם צועד בנתיב
נפרד ,בנתיב שאנו מכירים היטב.
הנה אפוא ההזמנה לכמה הדקות הבאות :הרגישו באנרגיה הזאת .התנתקו מההנחות המוקדמות
שלכם; התנתקו ממה שאתם חושבים שלא יכול להתרחש כאן .השותף שלי ]לי קרול[ מסר לכם מסר
מוקדם יותר ,והוא הדהד בתוכו את הרעיונות של כמה מהמאסטרים של כדור הארץ ,ואפילו של כמה
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מהפילוסופים .הם אמרו" :אתם הופכים להיות המחשבות שלכם" .העוצמה שלכם כרוכה סביב מה
שאתם מרגישים שהמציאות מייצגת .אם אתם יושבים כאן עכשיו ,ואתם אומרים שהמציאות שלכם
היא "שדבר זה אינו יכול להתרחש" ,אזי הוא לא יתרחש! אלה יהיו פשוט מילים שיפלו על הרצפה.
אולם ,אם המציאות שלכם היא "שדברים אלה אכן אמיתיים" ,וישות שקיימת בצד האחר של הצעיף
מסוגלת לבוא ולהעניק לכם מסרים עוצמתיים של אהבה היום ,אזי אתם נמצאים במקום טוב .כיוון
שמסרים אלה מישות שאוהבת אתכם ממש כמו אחים ואחיות ,מגיעים במעוף באמצעות האנרגיה
הזאת ,והם מכוונים אליכם .אף-על-פי שישנם קוראים שקוראים זאת עכשיו ,במה שאתם הייתם
מכנים העתיד שלכם ,אתם אינכם יכולים להרגיש בהם או לראותם .ישנם אלפים אשר ישתתפו
בפגישה הזאת ,ושיהפכו פגישה זו לגדולה אף יותר עבורכם ~ שתובעים לעצמם את חוויית "העכשיו".
אנו רואים את הקוראים גם כן .אנו יודעים למה הם זקוקים .לכן ,קורא ,אתה עשוי לקרוא מילים אלה
באמצעות עיניך ולבך ינוע ממש כפי שלב המאזין עשוי לנוע .אה ,אנו מקווים כך ,משום שיש הוראה
שעלינו להעניק לכם .רצוי שהקורא ידע שמסר זה ניתן באזור שבכל שנה נמצא בסכנה של היסחפות
על ידי מים ורוח ~ מקום המכונה פלורידה ]מסר זה ניתן שוב בסדונה ,אך תחילה בפלורידה[ .לכן ,אנו
נתייחס לנושא זה בדיוק לרגע.
מזג האוויר על כדור הארץ
כפי שעשינו בעבר ,אנו נאמר שוב .הרוחות הגדולות שקרעו את ארצכם במשך שתי עונות נובאו ואינן
צריכות להוות הפתעה .סיפרנו לכם לפני  16שנים על השינויים המשמעותיים שיתרחשו במזג האוויר
]הספר הראשון של קריון[ .הם מהדהדים קוטביות בטבע האנושי .לאן שתלך האנושות ,לשם תלך
גאיה .ככל שהקוטביות שבין החושך והאור גוברת ,כך תגבר הקוטביות בין החום והקור .יהיו קור עז
וחום עז ,והמקומות שבהם הם נפגשים הם המקומות המסוכנים לכאורה .ממש כפי שהקוטביות של
הזעם הרוחני קרעה רבים מעל לגדר הנורמליות שלהם ,כך קורה שהפלנטה מגיבה גם לאנרגיה הזאת,
בדיוק כפי שאמרנו לכם שיקרה ]הספר השמיני של קריון ~ .[2000
עובדי אור ,כמה מכם יודעים זאת ואתם מוכנים לכך .אני יושב במבנה שהוא מרחב מקודש ,מקום
שבו ניתנה הוראה רבה מסוג זה בעבר ]קריון עורך את האירוע בכנסיה של עובדי אור[ .הוא חווה את
הרוחות ואת הגשם והוא עדיין עומד .האלוהות שוכנת בו .הולמות נמצאת כאן ,אבל זה עדיין במקום
מסוכן על כדור הארץ .אולם בעלי המקום הזה חשים בנוח בעבודתם .מדוע? משום שהם מבינים את
ההולמות ,הן של הרוחות והן של עבודתם.
כמה מכם שאלו" :מהי ההולמות ,קריון היקר ,של דברים שכאלה כגון הסערות הגדולות?" בשבועות
ובחודשים האחרונים הללו ,היו שתי סערות גדולות ,ואני אתן לכם רמז לגבי האנרגיה של אחת מהן.
לסערה הגדולה ביותר שהתרחשה העונה ניתן השם "קטרינה" .אף-על-פי שהאזור המדויק שבו אני
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יושב לא נפגע במידה שבה נפגעו מקומות אחרים ,אתם יודעים מה היא עשתה ואת מידת התוהו ובהו
שהיא גרמה הסערה ,לפני שהיא פגעה בדיוק במקום שבו אני יושב ,החדירה פחד וגרמה נזק .שוב
אתם עשויים לשאול" :מהי ההולמות של דבר כגון זה?"
אכן ,כל הסערות הללו הולמות .כולן מייצגות ערבוב של אנרגיות שהיה צורך לערבבן .אין כוונה
שלילית לפגוע באף מדינה ,או עונש לאף משכן אנושי כלשהו .יש התגשמות של האנרגיה שאתם
בראתם כאשר שיניתם את הרטט הממשי של גאיה באמצעות תהליך ההארה שלכם.
ככל שכדור הארץ ישתנה ,אתם תראו הישנות של מקרים אלה .הרשו לי לחזור ולומר את שאמרתי
לכם לפני שנים רבות מאוד .באנרגיה החדשה יתרחשו שינויים אינטנסיביים במזג האוויר ,ואתם
נמצאים עכשיו במחזור שיש לו פוטנציאל לארוך לפחות חמש עונות נוספות בעלות אינטנסיביות
דומה .אתם יכולתם לראות רמז לכך השנה כאשר העונה החלה מוקדם מאוד ,עם כמות רבה מאוד של
פעילות .העונות ימשכו והאינטנסיביות תהיה פעילה במידה שווה .עכשיו ,מצב זה אינו חייב להימשך,
משום שכאשר כדור הארץ רוטט בקצב מהיר יותר ,אתם תנוע לאיטכם אל מחוץ למחזור זה .ודרך
אגב ,בני אנוש יקרים ,זה רק פוטנציאל .אתם יכולים להאיץ את המחזור על ידי כך שתגבירו את
הרטט שלכם וגאיה תגיב.
אינכם נמצאים כאן כדי לסבול או לדאוג ואתם לא נמצאים כאן כדי לפחד .לפני  16שנים הענקנו לכם
את משמעות הספרות  9ו 11 .11-הוא מספר מאסטר .מספרי מאסטר מדברים על תכלית נאורה .כאשר
הגעתי בשנת ] 1989שנת  [9אמרתי לכם שהמספר שלי הוא " ."11הנומרולוגיה של האל"ף-בי"ת הפשוט
של קריון ]באנגלית[ היא  ,11שמשמעותו "הארה הולמת" .הספרה  9היא מספר ה"השלמה" וכאשר
אתם מצרפים אותם יחד ,כמו בצירוף  ,9:11אתם מקבלים "השלמה נאורה הולמת" .דיברנו על
הדברים הללו קודם לכן .אפילו הטרגדיות הגדולות ביותר של זמנכם ,אלה שלא נובאו במסגרת
הנבואות שלכם ,היו עוצמתיות בשינויי האנרגיה שגרמו למדינה שלכם ולכדור הארץ .הן התרחשו
בזמן ,ובדרכן שלהן ,באופן הולם.
לקטרינה יש היבט נומרולוגי מעניין ,אם מישהו מכם טרח לבחון זאת .אם אתם "מחוברים" ,כפי
שהשותף שלי אומר ,לאנרגיה של מה שמתרחש באמת על הפלנטה ,אתם תבינו את ה 9-וה .11-אני
מבקש מכם לבדוק את הנומרולוגיה של קטרינה ואתם תגלו שהיא  !11וכך נאמר לכם שוב שדברים
אלה אינם מסתורין או "הפתעה לאלוהים" .התכוננו! שום דבר לא צריך להפתיע אתכם כאן .התכוננו.
יש לכם את הטכנולוגיה ,ויש לכם את החוכמה; וכעת יש לכם את הניסיון .אלה הן טכניקות פשוטות
שיכולות למנוע מהבית שלכם לעוף ולהתפרק אפילו ברוחות העזות ביותר ...חזרו לדברים הבסיסיים
*

בקשר לכך  .יש גם כמה טכניקות פשוטות מאוד לשמירת הבית מפני הצפה באזורים שמתחת לגובה
פני הים .הן מכונות "עפר!" שעה שרבים שולחים אספקה וסיוע לאלה הזקוקים לבניה חדשה ,עדיף
שתשלחו "עפר"! חשבו על פרויקט של בניה מחדש שבו כל הבתים מוגבהים על שורת תלוליות ]גדה
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או נתיב מוגבהים[ בגובה פני הים או מעליו .אז ,כאשר הסכר נפרץ ,והוא ישוב וייפרץ ,רק הרחובות
יוצפו.
אמרנו לכם גם שהאדמה תנוע .והיא נעה ,והיא עשתה זאת לאחרונה .הייתה זו אחת מהתנועות
הגדולות ביותר שתועדו בהיסטוריה שלכם ,וגאיה הזדעזעה בקרקעית האוקיינוס במקום שבו נפגשים
הלוחות .אף-על-פי שאתם עשויים להרגיש שאבדן החיים שנגרם מהגל שהתלווה לזעזוע היה טרגדיה
אנושית ,אינכם יודעים מה הייתם חווים אילולא נעה האדמה ,עם אותה אנרגיה ,בלוחות או באזורים
אחרים שעל הקרקע .האם חשבתם על כך מעודכם? כוח התנועה שינה למעשה את התזמון של סיבוב
הפלנטה ,התרחשות שהייתם אמורים לצפות לה אילו עקבתם אחר מה שאמרתי לכם בשנים
האחרונות.
היא תשוב ותנוע ובמקומות צפויים יותר .הרי הגעש שאמרנו לכם להתבונן בהם הופכים אף הם
פעילים שוב ,לפתע ללא כל אזהרה ,ולעתים קרובות בתגובה לרעידות האדמה .המקומות בהם יש
להתבונן הם אתיופיה ,רוסיה ,גינאה החדשה ,הודו ,אקוודור ,יפן ,אל סלבדור ואלסקה שבארצות
הברית.
עובדי אור ,אל תפחדו מהדברים הללו! אל תחליטו היכן לגור בהתבסס על פחד .למעשה ,שוב אנו
אומרים לכם ,מגדלורים נבנים באזורי סכנה כדי להאיר באור ההארה את הקשיים שסובבים את
הסלעים .מגדלורים מדריכים ומראים את הדרך בחשכה .הם מעוגנים על הסלע ואינם פוחדים מהדבר
שלשמו נבנו .האם תוכלו לעשות זאת ללא פחד?
ההוראה ליום זה
אה ,בני אנוש יקרים ,אנשים יקרים ,אפשרו לפמליה להיכנס למקום זה בדרך מתוקה .הרגישו באנרגיה
של אלה שבאו כדי לקבל מסר מתוק זה שאנו עומדים להעניק לכם .ישנם אלה שאהבתם ושאבדתם
שנמצאים כאן .הם חלק מהקבוצה שלכם ,והם תמיד יהיו .הסברנו זאת פעמים רבות ,ולא נסביר זאת
כאן שוב .יש כה רבים שהם חלק גדול יותר מהתמונה שעומדים לידכם.
האם תהיתם מעודכם על אותם אנשים ממשפחתכם שעברו? מה אם הם יכלו לראות אתכם עכשיו?
אני רוצה לומר לכם ,הם אכן רואים אתכם עכשיו! יש בכם שתהו" :האם אימא ואבא גאים בי?" מדוע
שלא תשאלו אותם? כיוון שהם כאן! התמונה גדולה בהרבה מכפי שאתם חושבים .אנו רוצים להעניק
לכם מידע מסוים שנתנו רק פעם אחת בעבר ]בשייט של קריון[ אבל הפעם הוא מתומלל .מדובר
בנתיב הרוחני שלכם.
לפני כמה שבועות ביקשתי מהשותף שלי לשנות את תכניתו ולהדגיש תפיסה אנושית .ביקשתי ממנו
להקדיש יותר זמן לשיחה על "יציאה מהקופסה של המציאות האנושית הנתפסת והמוגבלת" כדי
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שרבים יוכלו להתחיל להבין מהי המציאות באמת .עכשיו אפילו המדע שלכם מתחיל להסכים שהדבר
הזה דרוש .יש יותר בתמונה שסביבכם מכפי שאתם תופסים .המדע אינו עוסק ברוחניות ,אבל שתי
הפילוסופיות מתנגשות .בני האדם לא הכירו מעולם בכך שהן מתנגשות ,אבל בכל פעם שהם אומרים:
"אנחנו לא יודעים כיצד להבין זאת" או "יש כאן יותר מכפי שגלוי לעין" ,הם מדברים על המרכיב
הרוחני שבתוך המציאות.
כאשר אתם מדברים על העיקרון האנטרופי ]ההבנה החדשה שכנגד כל הסיכויים ,היקום נבנה עבור
חיים כפי שאנו מכירים אותם[ ,אתם מדברים על אהבת האלוהים! התוכנית בדנ"א שלכם ,התוכנית
בפלנטה ,אינן מקריות! עכשיו ,אפילו המדענים שלכם מתחילים לראות זאת .הנה אתם ,מאזינים,
קוראים ,במקום הנכון ,בזמן הנכון ,אולם כמה מכם מפקפקים בכך ואומרים" :ובכן ,אם באמת היית
מכיר את החיים שלי ,לא היית אומר את זה" .ובכן ,אח ואחות ,אני באמת מכיר אתכם ,וכל שאני
רואה הוא את הפוטנציאל שלכם ואת המאסטריות שלכם.
איך ייתכן שמה שאתם מכנים בשם אלוהים/רוח יכול להיות מודע לכל שערה שעל ראשכם? התשובה
היא :בין-ממדיות .אין כל זמן במקום שבו אני נמצא .חשבו על כך בדרך זו .כאשר לרשות הרוח עומד
נצח להביט בכם ולעבוד אתכם ,אפילו בתקופת חיים אחת ,אנו יכולים לעשות זאת במתינות ומבלי
למהר .כך אנו רואים זאת .במילים אחרות ,שניה אחת על השעון שלכם היא נצח של לימוד ,תכנון
וזמן לאהוב אתכם ,עבורנו .תקשור זה עצמו נאלץ להיכנס לתפיסת זמן שהיא ליניארית ,מילה אחת
אחרי השניה .זו דרך נוראה לתקשר! היא איטית ומגושמת .היינו רוצים פשוט לקחת אתכם עכשיו,
את כולכם ,ולתת לכם את כל שאנו עומדים לומר היום בחבילה אחת של אנרגיה ,ולהפיל אותה
עליכם כדי שתדעו כל זאת כהרף עין.
הייתי יכול לעשות זאת אילו הייתם חולמים .איני יכול לעשות זאת כאשר אתם ערים .לכן כמה
מהמדיטציות הטובות ביותר מתרחשות במצב של חלימה למחצה ,משום שניתן "להוריד"
] [downloadedאתכם ,כפי שאתם הייתם מתארים זאת ,במהירות רבה בהרבה באופן לא ליניארי .אני
מזכיר לכם עובדה מדעית משעשעת לגבי החלומות שלכם .האם חלמתם פעם חלום מורכב וארוך?
חייתם אותו ,פרק אחר פרק כמו בספר ,הרפתקה שהסתיימה לפתע כשהשעון המעורר שלכם צלצל.
חוקרים יאמרו לכם שהחלום הארוך שלכם ,החלום שלקח אתכם לכאן ולשם בסגנון הרפתקה,
התרחש כולו בשבריר של שניה ...כאשר הצלצול נשמע! במילים אחרות ,במצב החלום שלכם אין לזמן
כל משמעות .הסיבה היא שאתם מנצלים את החלקים הבין-ממדיים של הדנ"א שלכם שאינכם אפילו
מאשרים שיש לכם.
אם אתם יודעים עד כמה אתם אהובים ,המסר הזה יהיה עוצמתי אף יותר עבורכם .נתתי לכם מידע
לפני זמן לא רב שאמר לכם מי אתם באמת .ביקשתי מכם לראות מערכות יחסים נסתרות ביני,
כקריון ,לביניכם ,שאת שמותיכם האמיתיים אינכם יכולים לבטא .השם שאתם שומעים וקוראים
היום אינו שמכם האמיתי .יש לכם שם מלאכי ,בהחלט ,שלא ניתן לבטאו משום שתחושתו היא כאור
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בין-ממדי .והנשים המקסימות שבחדר; האם אתן מודעות לעבר שלכם כלוחמים? האם אתן יודעות
וחשות בגבריות שנמצאת שם? אילו יכולתן לראות את תיעוד האקאשה שבתוך הדנ"א שלכן ,הייתן
רואות את הבדיחה .באתן בזמן הזה כנשים ,עם פיסה נוספת של אינטואיציה מוקדמת ,כדי שתוכלו
להתקדם במהירות רבה יותר .אבל האמינו לי ,עדיין הזדקקנו ללוחם .אפילו כאשר אני מביט בכן,
אחיות ,אזכיר לכן את החוויות בשדות הקרב שאת קיומן אתן רוצות להכחיש בעודכן יושבות כאן.
אתן חזקות הרבה יותר מכפי שאתן יודעות.
כל אלה מכם שצועדים בנתיב של הארה ניצבים למול אין ספור פאזלים ,אבל איני רוצה לעסוק
בנושא זה עד אשר נתמקם ,ועדיין לא התמקמנו ]מתייחס לחדר[ .אני "גונב" זמן .עדיין יש כמה מכם
שצריכים להרגיש מה באמת מתרחש כאן .האם אתם מטילים בכך ספק? פשוט הושיטו את כפות
ידיכם והרגישו בזה .יש כאן מקום קדוש .זה זמן יקר ערך .הניחו לזמן לעצור לרגע .אנו יכולים לחוש
במלאכים שסביבכם ,ואת אלה שהבאתם .ברצוננו שתעזבו שונים מכפי שבאתם .אולי יתרחש אפילו
ריפוי .זה זמן טוב לריפוי] .אתנחתא[
עצות לבני האנוש לגבי הנתיב המואר שלהם
ברצוני לספר לכם על הנתיב שלכם .אני עומד לתת לכם ארבע תכונות שלו ,שלוש שנתנו פעם אחת
בעבר .מסר זה עוסק בעצות שלנו לבן האנוש בנתיב מואר .עבור רבים מכם ,העצות תשמענה
כשטויות ,אבל עלינו לעסוק בהוראה זו בכל זאת .ההוראה העוסקת בנתיב המואר היא הוראה
העוסקת בבין-ממדיות .היא תדמה לטיול אל תוך מצב שטותי ולא הגיוני ,אבל היא ניתנת כדי להגשים
נישואים בין האנושי והאלוהי .היא בין-ממדית ,ומסיבה זו היא לא תתקבל על הדעת .כאן אנו
מבקשים מכם להשהות את האינטלקט שלכם לרגע קט .במקום זה ,שקלו את המידע באמצעות
הבחנת לבכם ,ולא באמצעות הגיון התנסות הממד הרביעי שאתם חושבים שהיא המציאות שלכם.
המוח ה 4-ממדי שלכם יאכזב אתכם לחלוטין עד אשר תלמדו לצלול אל תוך החלקים שלו שנעים אל
מעבר לזמן ולמרחק ,אל תוך אותם מקומות אינסופיים שדומה ששוכנים רק בפנטזיה .החלקים הבין-
ממדיים הללו הם שנפתחים ומתחילים להתמזג עם החלקים ה 4-ממדיים ,בוראים "הגיון של אמונה",
ומתחילים ל"בטוח בבלתי נראה" כיוון "שהוא שם והוא עובד" .ההליכה אל מעבר להגיון ה 4-ממדי
היא הדבר הקשה ביותר שבן אנוש יכול לעשות ,ולכן כה מעטים מתעוררים ,אפילו בשעה שהם
ניצבים למול הוכחה כה משמעותית .נכון ,יש כוח אינטליגנטי ביקום ,מודע לכל שמתרחש ,והוא מכיר
אתכם.
אני מביא לכם זאת עכשיו משום שרבים מכם שקוראים ושמאזינים מוכנים לכך .מדובר בכם .אני
מדבר אל אלה שמחשיבים את עצמם לצועדים בנתיב של הארה .ראשית כל ,עליכם לדעת שנתיב זה
אינו נגמר לעולם .נשמעה ביקורת מאותם אנשים בממד הרביעי שאמרו" :ובכן ,בעולם ליניארי עליך
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לקבוע את המטרה שלך .עליך לדעת לאן אתה הולך .אנו חיים בעולם זה ,ואינך יכול לבקש מאיתנו
לחבוש כיסוי עיניים!"
בעולם בין-ממדי ,אינכם יכולים לקבוע מטרה .אינכם יכולים לקבוע אותה משום שללא זמן ,אין לכם
דרך ליניארית .אם הייתם נוסעים סביב בתוך חלקו הפנימי של בלון ענק ,היכן הייתה המטרה שלכם,
בצד האחר? הדבר לא מסתיים לעולם .באופן מיידי ,המוח האנושי מתקשה לקבל .העיניים שלכם
פקוחות לרווחה ,אבל אינכם יכולים לראות דבר שמתקבל על הדעת .מהי התשובה? למדו כיצד
"לראות" מעבר למגבלות של דרך זו שאינה קיימת .הדבר כרוך באינטואיציה ,בכוונה ובלמידה מהי
מהותה של מפה רוחנית ]ראו את הפסקה הבאה[ .בינתיים ,אתם קובעים את המטרות שלכם במקום
שבו אתם "חושבים" שאפשר שהרוח לוקחת אתכם אליהם .מלכתחילה ,זו הטעות הגדולה ביותר.
הרוח רואה את כל הדרכים כאחת .כאשר אתם מחליטים מראש לאן לדעתכם אתם הולכים ,אתם
"נתקעים" בדרככם שלכם ,ואתם לא מאפשרים לרוח לשנות את הרעיונות המוקדמים שלכם של "מי
שאתם" ,ולהעביר אתכם לדרך שהיא העתיד הפוטנציאלי הטוב ביותר עבורכם .אז אתם מרגישים
נבגדים ,או ש"אין אף אחד בבית" שם למעלה .זו דוגמה קלאסית לתפיסה האנושית שעומדת בדרכה
של ההארה הרוחנית.
במסע ובמשל המתוקשרים המכונים "המסע הביתה" ]הספר החמישי של קריון[ ,אחד מהשיעורים
הראשונים של מייקל תומאס ]הגיבור של הסיפור[ היה שהוא קיבל מפה שלא עבדה .לכל הפחות ,זו
הייתה התפיסה שלו ,כיוון שכאשר הוא הביט במפה היא הראתה לו רק את האנרגיה של המקום שבו
היה ,ולא שום דבר אחר .הוא צחק וקרא לה "מפה מטופשת" ,כיוון שהיא הראתה לו משהו שהוא
חשב שהוא כבר יודע.
אני אדבר עכשיו על חלק מהתכונות של המפה הרוחנית הזאת ,כיוון שהן קשורות לנתיב שלכם ,לכל
הנתיבים שלכם .המפה היא מטפורה .זו מפה שדומה שאינה עובדת עד אשר אתם זקוקים לה למעשה,
ונמצאים בפרשת דרכים של אנרגיה .בנתיב זה שבחרתם ,אתם רוצים סוג מסוים של מפה .המפה
שאליה אתם רגילים היא מפה -4ממדית שמכילה את כל המקומות אליהם תרצו אולי להגיע .אתם
רוצים לדעת למה לצפות בזמן נסיעתכם .אבל למפה רוחנית בין-ממדית אין את כל הדברים הללו,
משום שהמקום שאליו אתם הולכים אינו ידוע .הבחירה החופשית שלכם משנה את המפה עם כל
צעד שאתם צועדים .לכן ברגע זה ,מה שאנו אומרים לכם הוא שאפילו האלוהים אינו יודע מה תעשו
עם הנתיב שלכם!
כעת ,זה יגרום לאנשים רבים לחוש חסרי ביטחון ,נכון? "אם אלוהים לא יודע ,איך אני אמור לדעת?"
אבל שוב ,אמרנו לכם שהאלוהות שלכם היא חלק מאלוהים ,לכן אתם למעשה חלק מאנרגיית
הבריאה .אי לכך ,חשבו על מפה זו כעל מפת הבורא .קבלו את האחריות לבלתי ידוע .חשבו על
עצמכם כעל חוקר שמשלח את הגששים מעט בכל פעם ,ברחבי האזור שלכם ,כדי לגלות מהו המקום
הטוב ביותר אליו כדאי להגיע .תיארנו זאת בעבר כדחיפת הדלת והרגשת האנרגיה ,ושימוש באנרגיה
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המבחינה שלכם עצמכם שעה שאתם נעים לאיטכם .ההבדל היחיד כאן ,בין החוקר לביניכם ,הוא
שאתם נושאים אור לכל מקום שאליו אתם הולכים ,ולכן כל שתעשו יהיה חקירה בטוחה ,וחקירה
שמלאה בהארה.
אמרנו שהדבר דומה לרכישת כרטיס לרכבת רוחנית ,שאתם מכנים בשם "הנתיב שלכם" ,ואז עליכם
להיות סבלניים עד שהרכבת מגיעה ליעדה .ובכן ,זה זמן טקס הסיום .אנו עומדים לשנות את
המטפורה לדבר-מה מורכב הרבה יותר .אם אתם רוצים לרכוש את הכרטיס ,זה בסדר .זה מכונה
"כוונה" .אבל אין כל מסילה ,ואין כל רכבת! אה ,אבל יש תחנה! מה תעשו בתחנה כאשר אין כל רכבת
ואין כל מסילה? יצחקו עליכם .ובכן ,המסילה והרכבת לא נבנו עדיין" .מי עומד לבנות אותן?" אתם.
העצה הראשונה
הנה אפוא העצה הראשונה בנתיב שלכם שעה שאתם נעים לקראת מה שכמה מכנים בשם מעמד
ההתעלות :אל תחליטו מראש מהו היעד שלכם.
"אה ,נפלא ,קריון" ,אומרים כמה אנשים" .האם כל העצות שלך יהיו דומות לעצה הזאת? בואו נראה.
אנו אמורים לעמוד בתחנה עם מסילה שאינה קיימת ,ללא רכבת ,ולא לדאוג לגבי המקום שאליו אנו
נוסעים או אפילו להעמיד פנים שאנו נוסעים לשם" .כן .זה מדויק! זו התחלה טובה .אז אתם עשויים
לומר" :ובכן ,איך אנחנו אמורים להתקדם קדימה?" ואנו אומרים לכם ,מי אמר שאתם אמורים
להתקדם קדימה? נכון שזה -4ממדי? מה בנוגע למעלה? איך הייתם מכנים את הכיוון אילו הייתם
מבקשים מהמבנה התאי הישן שלכם לרטוט בקצב גבוה יותר? איזה כיוון הוא זה ,אני שואל אתכם?
איך אתם יכולים לעמוד בתחנת הרכבת אם אתם רוצים שהוא ירטוט במהירות רבה יותר? אין כל
כיוון עבור רטט גבוה יותר .צאו מהקופסה הזאת שבתוכה אתם נמצאים ,שאומרת "אני יודע לאן אני
הולך וזה המקום שאליו ייקח אותי אלוהים" ,כיוון שאתם תזדעזעו לגלות את האמת .האמת הממשית
עוד תתגלה .זו תהיה העצה הרביעית של מסר זה.
החלק הקשה ביותר בנתיב שלכם הוא ההבנה שאתם לא צועדים בנתיב שכבר נסלל על-ידי
מאסטרים .מאסטרים בוראים נתיב משלהם! כחלק מהתוכנית האלוהית ,אתם חייבים לקחת אחריות,
לא על-ידי כך שתלכו בעקבות אחרים ,או תיצמדו לעצה ,או אפילו להוראה של קריון .אתם חייבים,
במקום זה ,לקחת את כל הדברים הללו ולעצב אותם לבריאה שלכם .כל התורות שאתם מקבלים על
הפלנטה מישויות שכמותי הן חלקים ממתכון במטבח בין-ממדי .כעת ,לכו ובשלו ארוחה שמעולם לא
בושלה בעבר ,והשתמשו במידע שיש לכם עתה לגבי כל המרכיבים! הדנ"א שלכם מעודד מאסטריות!
האם אתם מבינים כעת מדוע ,לפני  16שנים ,אמרנו לכם לא לנהות אחרי אף אחד? האם אתם
מבינים מדוע ,לפני  16שנים ,אמרנו לשותף שלי ]לי[ לא להפוך לגורו? הדבר פוגע במאסטריות שיש
לכם בתוך המבנה התאי שלכם ומעליב אותה .הדבר גם מסביר מדוע לא יכול להיות "ספר הדרכה
להתעלות" ממשי כלשהו.
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העצה השניה
כעת אלה ישמעו דומות ,אבל העצה השניה היא זו :אל תניחו הנחות כלשהן לגבי העבודה שלכם.
"אה ,קריון ,זה נעשה גרוע אפילו יותר! עכשיו אנו לא אמורים לדעת לאן אנחנו הולכים ואנחנו לא
אמורים לחשוב על מה שזה עשוי להיות כאשר נגיע לשם" .נכון ,ידידיי ה-4ממדיים .אל תניחו הנחות,
משום שההנחות יחסמו את הדרך למקום שאליו אתם עשויים ללכת .אה ,עובדי אור ,כאשר אתם
מתעסקים עם אנרגיה אלוהית ,הדבר הרבה יותר מורכב ומעמיק מכפי שהמוח האנושי שלכם יכול
להבין .השותף שלי אפשר לכם לטעום זאת היום ,וסיפר לכם על פגישת התכנון האלוהית ,ועד כמה
הפאזל הופך מורכב כאשר אתם בוראים במשותף עבור עצמכם.
כאשר אתם יושבים בפגישה כגון זו ,כמה מכם מסוגלים להושיט יד ולגעת ,בדרך מטפורית ,באותו
חלק שלכם שהוא הקבוצה שהיא אתם ולהרגיש בשטף של אהבה ,ברגע זה .דברים רבים בהרבה
מתרחשים כאן! נתיב מואר זה שכמה מכם החליטו לצעוד בו הוא נתיב שלמעשה תורם לאנרגיה של
גאיה .הוא קשור לפיזיקה ,כיוון שהיא אלוהים גם כן .הוא קשור לדנ"א שלכם .הוא קשור למלאך
ששוכן בתוככם .עמדתי אתכם ברוח הלידה כאשר תקשרנו זאת ,כאשר החלטתם לבוא לכדור הארץ,
וכאשר הנבואות היו שונות בהרבה מכפי שהן עכשיו .אבל ,הנה אתם יושבים במקום שונה עם
פוטנציאל לשלום על פני האדמה ,ועם היכולת לשלוח אור שלמעשה נשאר במקום שאליו אתם
שולחים אותו! ]חלק מהמידע המדעי שלי נתן מוקדם יותר באותו יום כלל הוכחה מדעית לכך
שהדנ"א משנה אנרגיה ושהיא נותרת שונה[.
אתם מדברים על חוזים כאילו באתם עם סוג כלשהו של הצהרה שנחתמה ושנקבעה מראש שעל פיה
אתם עומדים "לעשות דבר כזה" ואתם עומדים "לעשות דבר אחר" .אינכם מבינים שכאשר אתם
מגיעים לפלנטה ,החוזה אומר בפשטות" :אני כאן על כדור הארץ ,בואו נתחיל" .אתם רוצים לקרוא
את החוזה? הוא אומר" :אני כאן על כדור הארץ ,הנה הוריי והפוטנציאל ההתחלתי שלי" .זה החוזה.
זה רק פוטנציאל התחלתי ,ולא תוכנית חיים שכוללת הכול .אתם חושבים שיש לכם חוזה להיות
מרפאים ,או שהעבודה שלכם היא זו או אחרת? "ובכן ,אפילו אמרו לי שכך הוא וראיתי חזיונות
שבהם עשיתי עבודה זו" .ברצוני לומר לכם ,בני אנוש יקרים ,שהחזיונות שלכם היו חלק מאותו חלום
שנמשך רק שניה וחצי ,כפי שאמרתי קודם לכן .אינכם יודעים "את ההמשך" שלו .אולי ראיתם חיזיון
על מה שעשיתם "לפני שהגעתם לכאן" .האם חשבתם על זה? אינכם יודעים גם דבר זה משום שהכול
מעורבב .לכן אל תניחו הנחות .אתם לוח נקי .מה אם החיזיון שלכם הוא רק הצהרה שאתם כבר
מרפאים ,ועכשיו אתם עומדים להרחיק לכת אף מעבר לכך? אם תניחו הנחה -4ממדית לגבי עניין זה,
אזי תקדישו את חייכם לניסיון לעשות משהו שכבר עשיתם!
"איך אוכל לחיות מיום ליום כלוח נקי? חייבת להיות מטרה כלשהי" .בסדר ,אל תקבעו את המטרה
שלכם כ"מקום שאליו אני הולך" .במקום זה קבעו את המטרה שלכם כ"מי שאני" .המטרה שלכם היא
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"להפוך אלוהיים" .אתם עשויים לומר אז" :אני אתרגל ,ברגע ,את האלוהות הגדולה ביותר שאני יכול.
אני אהיה אני ,אני שונה מכפי שהייתי לפני רגע ,אני שרוטט ברטט גבוה יותר ,ובתהליך ,הדלתות
שאמורות להיפתח ,ייפתחו .בתהליך ,ללא מפה ארצית ,עדיין אהיה מסוגל לקבל מידע מהמפה
האלוהית שלי כאשר אני ניצב במקום שבו אני זקוק למידע .פנה ימינה ,פנה שמאלה .זה מה שהמפה
שלי עושה .היא עובדת כאשר אני זקוק להבחנה ולאינטואיציה .ההנחה היחידה שאניח היא שאני
הנני פיסה מבורכת של האלוהות שבוראת את כל שהיא צריכה .הדבר יוביל אותי למקום המושלם".
העצה השלישית
העצה השלישית נשמעת כמו האחרות :אל תצמידו לוח זמנים לשום דבר.
שמעתי כה רבים מכם אומרים" :ובכן הנה התוכנית .אנחנו עומדים לעשות דבר אחד או דבר שני ,ועד
אז דבר זה יתרחש ,וזה יארך כך וכך שנים וכן הלאה וכן הלאה" .זה חסר תועלת ,אתם יודעים .זה
מגביל .זה בית כלא מעשה ידיכם .כאשר אתם מתחילים להציב מסגרת זמן לכל אותם הדברים הללו,
אתם מכניסים את עצמכם לתוך כלא זמן -4ממדי קוסמי .מה אם התוכניות עבורכם ,בני אנוש יקרים,
גדולות יותר מכל מסגרת זמן שתוכלו לדמיין? מה יקרה אם תפתחו דלת מחר ותמצאו נס? האם
תיצמדו למסגרת הזמן הישנה ותאמרו" :סליחה מר נס ,הקדמת קצת .תוכל לחזור כאשר אחשוב
שאתה עומד להגיע?" זה משעשע ,נכון? אבל כה רבים מכם עושים זאת!
כמה מכם ,כאשר הנס מוצג בפניכם ,יאמרו" :או-או ,אני לא יכול לעשות זאת משום שזה לא מתאים
למסגרת הזמן שלי! אני לא מוכן" .השותף שלי רצה שתקשור מסוים זה יקרא "כיצד האנושות נמנעת
מנסים" .אבל אני לא הרשיתי לו.
"קריון היקר ,חיכיתי זמן רב לתהליך זה שיתרחש .הייתי סבלני מאוד ,אבל שום דבר לא קורה בחיי".
באמת .באמת? מה בנוגע לתיקון בלבך? ]אתנחתא[
אני מדבר למישהו כאן" .למה אתה מתכוון?" אתה עשוי לשאול .אני מדבר על מה שלא קרה ,בן אנוש
יקר ,כאשר התחלת לצעוד בנתיב הזה .אני מדבר על התיקון שבתוך לבך שלו היית זקוק כדי להמשיך
ולהחזיק באורך ...כדי שלא תמות בזמן שהפוטנציאל הישן אמר שתמות .אני מדבר על התיקון שאתה
לא ידעת עליו דבר .אני מדבר על משהו פיזי .אני מדבר על מה שהתרחש בתוכך לילה אחד כדי
להטליא אותו ,ולך לא היה מושג על כך ,ולא יהיה לך מושג על כך עד שיום אחד באמצעות צילום
רנטגן או אולטרה-סאונד הם יספרו לך מה הם רואים .ואתה תאמר" :לא עברתי שום ניתוח" .כן ,כן
עברת; ניתוח יפהפה ,ניתוח אלוהי! ניתוח שעשית בעצמך באמצעות הכוונה שלך.
אני מדבר על דברים שמתרחשים בתוכך שאינך יודע עליהם .מה בנוגע לרטטים שאתה מקבל בכל
יום? מה בנוגע למצבים בהם אתה "נמרץ" יותר? שום דבר לא קורה לך? הכל קורה לך! אבל אתה
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מודד "התרחשות" על פי הסטנדרטים שלך ,מתוך רשימה שתלויה על קיר המוח ה 4-ממדי שלך .מדוע
שלא תפתח את התפיסה שלך ותרגיש בדברים הללו שעה שהם מתרחשים בגופך?
ההארה עצמה היא אנרגיה מרפאה אדירה שפשוטו כמשמעו נושאת ומוציאה אותך ממקום אחד
ומתחילה לשאת אותך למקום אחר .הרבה כל-כך סביבך מתחיל לנוע ולהשתנות .אני מזמין אותך
לנטוש את הדרמה שבחייך .אולי זו הייתה המטרה מאז ומעולם? מה אם זו הייתה המטרה ,מאז
ומעולם :להביא אותך למקום שבו תוכל לשלוח אור? מה בנוגע לכך? מה אם אין שום דבר שמעבר
לכך? מה אם אתה אמור להיות מגדלור ,ולמשך שארית חייך כל שיתרחש הוא שאורך יהפוך בהיר
יותר כדי שתוכל להשפיע על גאיה .האם זה מקובל עליך? האם "בריאת שלום על פני האדמה"
מקובלת עליך? או האם תשב ותחוש שנכשלת ,כיוון שזה לא תואם לרשימה ה 4-ממדית שעל קיר
המוח שלך? הבחירה היא שלך.
העצה האחרונה
העצה הרביעית והאחרונה :הדנ"א שלכם מורכב הרבה יותר מכפי שאתם חושבים .נתתי לכם עשר
משמעויות של רובדי הדנ"א וניתן לכם את השתיים האחרונות בקרוב .השלושה האחרונים הם
אנרגיה משולבת ) .(10-11-12לא הייתי צריך למספר אותם כלל ,אבל אני עושה זאת עבורכם ,עבור
התפיסה ה 4-ממדית שלכם .בתוך כל האנרגיות הללו שנתתי לגבי הדנ"א ,עדיין יש משהו שהוא גדול
ושהוא מוחבא היטב .אם תתחילו להביט בשמות של רובדי הדנ"א ובמשמעותם ,אתם תראו דבר מה.
יש שם מאסטריות.
מה קורה כאשר בני אנוש צועדים בנתיב שמשנה למעשה את הדנ"א שלהם? אומר לכם .דומה שהם
הופכים למישהו אחר! ובכן ,לא בדיוק למישהו אחר .בואו נאמר שהם הופכים ,עבורכם ,למישהו אחר.
הסיבה היא שהתפיסה שלכם לגבי "מי שאתם" מוגבלת על ידי התנסות החיים ה 4-ממדית .כאשר
אתם מתחילים להפעיל את הדנ"א ,יוצאות החוצה כל התכונות שהתקיימו אי פעם בכל גלגול קודם
שהיה לכם .האם הייתם אמנים פעם? בתקופת החיים הנוכחית אינכם אמנים ,אבל מה קרה לכשרון?
הכשרון עדיין נמצא שם! "אתם מתכוון לומר שעל ידי הפעלת הדנ"א שלי ,אוכל למעשה להפוך
לאמן?" כן ,לכך אני מתכוון ,משום שבעבר היית אמן ,נשמה עתיקה.
זה באמת זמן לומר זאת ,ואני עומד לומר זאת בדרך שכולכם תבינו .יש בן אנוש מועצם בתוך כל אחד
מכם ,שרובכם לעולם לא תכירו ,אבל שכמה מכם יגלו אם תשימו לב באמת למה שאנו אומרים
עכשיו .לכמה מכם שמאזינים ושקוראים יש את זרעי המאסטר .חלק מאנרגיית הריפוי המשמעותית
ביותר על הפלנטה נמצאת בחדר זה ,או קוראת את המילים הללו .האם תאמינו בכך אי פעם? יש
שעשויים לומר" :אני זקן מדי" .ואני עומד לומר לכם" :הנה שוב אתם מתחילים ,סופרים את השנים!"
או אתם אומרים" :אין לי די אנרגיה" ,ואז אני אומר" :הנה שוב אתם מתחילים ,מודדים את האנרגיה
בממד הרביעי".
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האם אינכם מבינים ,בני אנוש ,שניתן להאריך את תוחלת החיים שלכם ,ושהאנרגיה שלכם יכולה
להשתנות ,ושהדנ"א שלכם והבריאות שלכם יכולים להשתפר באופן דרמטי? כל הדברים הללו קיימים
בתוך תפקודי הגוף שלכם ,מוכנים לצאת לדרך ,מוכנים להוראה מאת "הבוס" .אבל הנקודה הגדולה
היא "מי שהייתם" ,למוריאנים .האם הייתם רוצים לזכות בתחילת ההתפתחות של תפיסה יתר-ממדית
עליה דיברנו? היא שם בהישג בקשתכם .כמה מכם מכנים זאת בשם אינטואיציה ,כמה מכנים זאת
בשם אינטואיציה מתקדמת ,וכמה מכם מסוגלים אפילו לראות את הצבעים והם יודעים על מה אני
מדבר.
אני רוצה להחזיר אתכם  30שנים לאחור .אני רוצה לקחת אתכם לזמן שבו השותף שלי היה ,מה
שהוא מכנה ,צעיר .הוא היה בן  .31הוא סיים את "מטרות" מסגרת הזמן שלו .הוא רכש את המקצוע
שרצה לרכוש ,השיג את כל שרצה להשיג ,היה בעל משפחה מקצועית שחשב שיישאר איתה ,והוא
היה מאושר .עכשיו ,בואו נראיין אותו .השותף שלי שונא את החלק הזה של התקשור ,כיוון שהוא
אישי.
לפני  30שנים האדם שיושב למולכם עכשיו ,שמתקשר ,היה מתבודד .הוא עשה כל שיכול היה כדי
לסגור את עצמו בתוך חדר ולא לנהל אינטראקציה עם אף אדם אחר .הוא היה מהנדס מתבודד נפלא.
כאשר התעסק עם מכשור בלבד ,לעולם לא היה עליו להתמודד עם הדרמה של האנושות .לא היה
עליו להתערות בחברה ,ולא היה עליו לשמוע דעות של אחרים .זה עבד בשבילו .ולכן עכשיו אני עומד
לראיין אותו כמהנדס המתבודד ואני רוצה שתאזינו לשאלות ולתשובות.
"אמור לי ,שותפי ,באיזו נקודה קיבלת את היכולת לדבר אל אנשים על עניינים רוחניים ,כמרצה טוב,
על במות למול אלפי אנשים בכל פעם ,מבלי להיות מתוח?" והתשובה שלו תהיה" :על מה אתה
מדבר? אני לא מרצה .מעולם לא הייתי מרצה .אני לא יודע למה אתה מתכוון .המחשבה מפחידה
אותי .זה לא אני ולעולם לא אהיה .על מה אתה מדבר?"
"באיזו נקודה בזמן הבנת שאתה מסוגל לכתוב? כמה ספרים ומאמרים כתבת בבית הספר? באילו
קורסים השתתפת?" והוא יגיד" :למה אתה מתכוון? אני לא כותב כלום .אני מהנדס .אני עוסק באודיו
ובוידיאו ,דברים טכניים .אני לא צריך לכתוב שום דבר .אני לא סופר בכלל ,ואין לי את היכולת
הזאת" .האם אתם מתחילים להבין את הנקודה? מהיכן הגיעו כל היכולות הללו .אני רוצה שהוא
ישמש כדוגמה.
אף-על-פי שהוא היה מאושר ,הוא היה בכלא מעשה ידיו .אולם כאשר הוא החל לצעוד בנתיב שלו,
היכולות שתמיד היו שם ,החלו לאיטן לשנות את "מי שהוא היה" .מבחינה פנימית ,הזמנו אותו לא
להיות מתוח למול קהל גדול ,והוא לא היה מתוח; הזמנו אותו לכתוב את הספרים ,והוא כתב .בעזרת
איזו הכשרה ובעזרת איזה כשרון הוא עשה זאת? אנו אומרים לכם שכל הכשרונות שהוא הזדקק להם
הסתתרו בתוך הדנ"א שלו ,מוכנים להפוך ל"אני" החדש שלו .זה היה אוטומטי ,ואין כל הכשרה ,כיוון
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שזה כבר היה שם .והוא נבוך כשאנו מדברים בדרך זו משום שדומה שאנו מאדירים אותו ,אבל במקום
זה מה שאנו עושים הוא לדבר על אהבת האלוהים ועל האופן שבו בכל אחד מכם ,קיימת תכונה זו
בדיוק .אתם יכולים להפוך להיות יותר מכפי שאתם חושבים שאתם!
"רוח יקרה ,אני יודע שהתבקשתי לעשות דבר זה ודבר אחר ואני מרגיש אינטואיטיבית שעליי ללכת
ולהתחיל בכך ,אבל אין לי את היכולת הזאת" .אה ,כן ,יש לכם! מעולם לא היה הדבר עולה בדעתכם
אילולא הייתה לכם יכולת זו! התבוננו בדוגמה שנתנו .הרוח לא הייתה דוחפת אתכם בכיוון שאינו
הולם את היכולות שלכם .האם התבקשתם לכתוב ספרי ילדים? כן? אני יודע מי נמצא כאן .אזי עשו
זאת! אפשרו לו לזרום אל הדף תוך שימוש באהבת האלוהים כמדריכה שלכם .אני יודע מי נמצא כאן!
זה מידע נפלא מקריון האח/האחות ,נכון?
עכשיו ,ישנה כאן פמליה ואנו תיארנו אותה בפניכם לפני דקה .האם הם גאים בכם? אה ,כן .אבל יש
כאן אנרגיה אחרת גם כן .זו אנרגיה שכמה מכם התחילו להרגיש בה .היא אינה חסרת סבלנות ,אבל
האם אתם חשים בכך בכל זאת? זו דחיפה מהרוח .היא אומרת" :עכשיו אתם יודעים ,אז צאו לדרך".
עתה משראיתם את מזג האוויר משתנה ,היו במקומות בטוחים .השתמשו בחוכמה האלוהית ,בהדרכה
ובהבחנה שלכם כדי לחזק את הדברים שזקוקים לחיזוק .אל תופתעו כאשר גאיה שבה ומבקרת
אתכם במה שאתם עשויים לחשוב שהיא דרך נוראה .כמה מכם מעזים לשיר עם הרוח? בדקו את
הנומרולוגיה של השמות .ראו דברים אלה כניקוי וקרצוף הולמים של הפלנטה במקומות הזקוקים
לכך ,ושכל זה הוא חלק מהשינוי הגדול .עובדי אור ,התכונה הגדולה ביותר שקיימת בתוך הדנ"א
שלכם היא תכונה של לוחם חסר פחד .הגיע הזמן לתבוע אותה לעצמכם .ואם תעשו זאת ,אתם גם
תתחילו לרפא את הגוף שעמו באתם.
הכל מגיע יחד בחבילה שאנו מכנים בשם הארה .מעולם לא היינו אומרים לכם דברים אלה אילו לא
היו נכונים .אלה הן אמיתות השעה .מידע מופלא ,לישויות מופלאות ,שיושבות למולי ,שקוראות את
המילים הללו.
וכך הוא.
קריון
*

קריון דיבר על התקנת רשות פלדה או ניילון סביב הבית ,המוחזקות במקומן על ידי בטון וטבעת

עמודי פלדה סביב הבית ,באותן הטכניקות המשמשות לבניית אוהל קרקס .הרשתות צריכות להיות
מעודנות וחזקות מאוד ,אך קלות משקל .המטרה היחידה שלהן תהיה למנוע מרוח חזקה ומתמשכת
לקלף את שכבות הבית ,אחת מהסיבות הגדולות ביותר מדוע גגות עפים ,וגם בגלל שהלחץ יכול
להשתנות בתוך הבית ומחוצה לו בזמן התרחשות הוריקן.
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קריון בישראל
תקשור חי מאת קריון
באמצעות לי קרול
 27לאוקטובר2005 ,
תל אביב ,ישראל
מאנגלית :סמדר ברגמן
זהו התקשור הראשון שהעניק קריון בביקורו כאן בארץ באוקטובר .2005 ,מיני-תקשור זה בן  12דקות
לא תומלל לאנגלית ואינו מופיע כטקסט באתר הרשמי של קריון .תקשור זה תורגם ישירות מקובץ
האודיו .סמדר.
ברכות יקרים ,אנו קריון מהאנרגיה המגנטית .נמצאים כאן אנשים שאינם מאמינים שדבר זה יכול
להתרחש .אתם שומעים את קולו של בן אנוש ,המשתמש בשפתו ובאינטלקט שלו ,אך שדובר מילים
מהצד האחר של הצעיף .רבים אומרים שדבר זה אינו אפשרי .מעט מאוחר יותר היום ,נעניק לכם את
השושלת של קריון .ננסה לתת לכם תצלום-בזק ,תמונה של מה שאירע באמת על הפלנטה הזאת
בשנים האחרונות.
אני מודע למקום שבו אתם יושבים ,ולמקום שבו יושב השותף שלי ברגע זה .כמות רבה כל-כך
מהמידע שלנו עסקה בישראל .הרבה כל-כך מהדברים שאנו אומרים בהקשר לאירועים עולמיים
ולאנרגיות עולמיות מתמקד כאן .אף-על-פי שאפשר שאינכם יודעים זאת ,יש כאן התרגשות רבה .מה
שמתרחש כאן ,משפיע על כל שאר העולם.
אולם ברגעים ספורים אלה ,ברצוני לדבר אליכם ,אל היושבים בכיסאות .אולי יהיו אנשים נוספים
שיקראו את הדברים הללו ,אך ברצוני לדבר אל היושבים בכיסאות .רבים מכם יהודים-ישראלים ,כך
אתם מכונים .מה אתם חושבים על עצמכם? מי אתם באמת לדעתכם? האם חשבתם מעודכם על
הדברים הללו ,האם תהיתם מדוע אתם כאן? יש בכם שהגיעו מארצות אחרות ,כדי להיות כאן .ורבים
נולדו כאן .אומר לכם דבר-מה ,אין זה מקרה.
האם חשבתם מעודכם על השושלת שלכם? ועל ההיסטוריה שלכם? על התפקיד שתמלאו בחיי
האנושות על הפלנטה? ואיך אתם רואים את המצב? יותר מכך ,איך אתם רואים את ההיסטוריה?
וכשהייתם צעירים ,ולמדתם את ההיסטוריה של העם שלכם ,מה חשתם בנוגע לרדיפות? מה חשבתם
על החיים שלכם ועל חיי אלה שקדמו לכם כאשר למדתם מה אירע בהיסטוריה? אומר לכם כיצד כמה
מכם חשו .עצובים .כעוסים .לא הבנתם מדוע אלוהים בחר בכם מקרב עמים אחרים לחוות אירועים
אלה .ההיסטוריה מראה שבאתם מעבדות ,מהיותכם ניצודים ונרדפים ,לא רצויים בכל מקום בו
הייתם .אפילו לא הייתה לכם ארץ משלכם .מדוע שכך יהיה? זו הקבוצה היחידה שחוותה זאת.
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כמעט בכל העולם ,במשך ההיסטוריה ,מצב זה היה קיים מאז ומעולם .ואיך ראיתם זאת בתוככם?
האם חשבתם אולי" :ובכן ,אלוהים מעניש אותנו בגין דבר-מה שאיננו מודעים אליו" .ואם לא תיקחו
אתכם שום דבר מפגישה זו לבד הדבר הבא ,ברצוני להעניק לכם נקודת מבט נוספת.
אפשרו לפמליה להיכנס למקום זה ולדבר אל לבכם בעודי אומר את הדברים הללו .אפשרו למלאכים
שאתם מכירים לשבת לצדכם .אולי אלה שאהבתם ואיבדתם היו רוצים לבוא לכאן ,קרובי המשפחה
שלכם ,אפילו אבות אבותיכם יבואו לשבת לצדכם במעברים ברגע זה .כדי שכאשר אומר את הדברים
הללו ,אתם תבינו שזו האמת.
האם העליתם אי פעם בדעתכם ,שיש בכם דבר-מה שאין לאחרים? ואולי ,אולי ,דבר זה הוא קדושה
ועוצמה? נרדפתם לאורך כל ההיסטוריה .מה אם באופן אינטואיטיבי ,אלה שרצו שלא תתקיימו כאן
כלל ,הם אלה שאינטואיטיבית רואים את העוצמה שבכם? והם רוצים בה! )מצחקק( מה אם בדנ"א
שלכם שוכן "האלוהים שבפנים"? מה אם כולכם נושאים קדושה שמכילה זרז לטוהר של קרמה? ובכן,
זה נכון .מה אם ,בגלל אותו שוני ,לכם יש את היכולת ,שהיא מעל לזו של האחרים ,להתחבר אל
הרוח? האם זה משנה משהו עבורכם?
מ י א ת ם ,שתחשבו שאתם עשויים לשנות את העולם? אומר לכם :בתוככם טמונה העוצמה
הממשית לשנות את הפלנטה! ואם ברצונכם לעשות זאת ,ואתם תראו לשאר העולם שזה מה
שברצונכם לעשות ,אתם תזכו לתמיכה מצד אנשים שמעולם לא העליתם בדעתכם שאי פעם יתמכו
בכם.
תודעה חדשה מגיעה לפלנטה הזאת ,על אף מה שאתם רואים ברחובות ,על אף המצב והצער ,על אף
המוות .יש תודעה על הפלנטה הזאת ,כמגדלורים המצויים בכל מקום ,שמוכנים להפנות את עיניהם
אל ישראל ,ולתמוך בכם ,למען שלום על פני האדמה .וזה חייב להתחיל כאן! לא בשום מקום אחר.
ואתם אומרים :למה כאן? למה עכשיו? כיוון שאתם אלה שמחזיקים ב"חיבור" .וכך היה תמיד .עכשיו
חשבו על זה לרגע .האם אתם יכולים להרגיש באהבת האלוהים? זו האמת!
מי אתם? )מצחקק( אתם היחידים אשר יכולים להתחיל בתהליך המכונה "שלום על פני האדמה".
ואתם תוהים :מדוע אנו באים לבקר ,עם שותפי ועם הצוות? אין אף מקום אחר שבו הוא היה מעדיף
להיות מאשר בקרב אותם בני אנוש מקודשים ,המחזיקים בעוצמה שכזאת.
ועם כך ,יקירים ,אולי כאשר תעזבו את המקום הזה תראו את עצמכם באור שונה מעט מכפי
שחשבתם .זו תקוותי.
וכך הוא.
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מסר ליהודים ~  ~ 2005חלק ראשון
תקשור חי של קריון
באמצעות לי קרול
 27לאוקטובר2005 ,
תל אביב ,ישראל
מאנגלית :סמדר ברגמן

המסר המלא של קריון ליהודים התפרש על פני שלושה ימים ,וניתן הן בתל אביב והן בירושלים.
בתהליך התקשור מחדש למטרת תמלול ,כמה מהתפיסות שהובאו במסרים שהוגשו בימים שלאחר
מכן ,הוכנסו אל התקשור הקיים לטובת בהירות .בנוסף לכך ,תקשורים אלה ניתנים בשידור חי ועם
תרגום עוקב" ,הלוך ושוב" מאנגלית לעברית .סוג זה של תרגום מתבצע במשפטים קצרים רבים בשפה
האנגלית .כדי להקל על קריאה טובה יותר ,משפטים אלה אוחדו יחד לטקסט שוטף יותר .תקשור זה
עשוי להיראות קצר יותר מהתקשורים האחרים של קריון ,אבל הסיבה היא שאתם רואים רק חצי
מהתקשור! החצי האחר מוגש בעברית....
אם ברצונכם לשמוע את התקשור המקורי ,עם התרגום לעברית ,הוא יועלה בקרוב לאינטרנט וניתן
יהיה להורידו כקובץ אודיו ,באופן חופשי.
ברכות ,יקרים ,אני קריון מהאנרגיה המגנטית* .מאז הפעם האחרונה שבה שמעתם את קולי ,לא
עזבתי את החדר הזה ]מתייחס למיני-תקשור שהוגש באותו בוקר[ .לעתים קרובות יש לבני האדם
פרספקטיבה מעניינת בנוגע למה שמתרחש בצד האחר של הצעיף .אתם אומרים שהשתתפות
באירועים רוחניים דומה להפעלת מתג כלשהו .כאשר אתם הופכים רוחניים מספיק ואתם מרימים
את המתג ,יופיעו דברים משמעותיים .אז לאחר מכן ,אתם מרגישים שהמתג הורד ואתם הופכים שוב
לבן אנוש פשוט! אנו רואים את כל האנושות כדגולה מעבר לכל דבר אחר ביקום .אינכם מבינים עדיין
שאתם נושאים את זרעי האלוהים בתוככם .במקום זה אתם מרגישים שאתם חייבים "להרים את
המתג".
כאשר אינכם נמצאים כאן ,אתם אכן איתי כאחות וכאח .זה הדבר שאינכם רואים כאשר אתם יושבים
כאן .כל שאתם רואים היא תקופת חיים אחת ,תקופת החיים שלכם ,ולפעמים זו תקופת חיים קשה.
אתם לא זוכרים מי הייתם בעבר ואתם לא זוכרים את המסעות שערכתם בעבר .אבל הדנ"א שלכם
יודע ,כיוון שהוא אחראי לכמה מהתכונות שהופכות אתכם "למי שאתם באמת".
לפני שנים רבות אמרנו לכם שיש דבר-מה מיוחד ביהודים .אמרנו לכם שיש להם את מה שאנו מכנים
בשם "תכונות קרמתיות טהורות של האנושות" .קשה להסביר זאת ,אבל הם נושאים את ליבת הזרע
של האנושות .אם אתם מאלה שמאמינים שאכן התקיימתם פעמים רבות ]שבתם והתגלגלתם[ ,ושהיו
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לכם תקופות חיים רבות שאינכם יכולים לזכור ,ההבדל בין היהודים לבני אדם אחרים הוא שאתם
הסכמתם לבוא פעמים רבות ברצף ולהיות יהודים .אי לכך ,הדנ"א שלכם נושא תקופות חיים רבות
בהן הייתה לכם תכונה זו של היותכם יהודים ,אולי אפילו במשך אלפי שנים! כאשר אתם מחליטים
לא לחזור אל אותה משפחה ,אז "הכללים" הם שאינכם חוזרים לעולם .לפעמים הדבר מעצב את
התכונות שלכם ולפעמים הוא מעצב אפילו יותר מכך .הדבר שונה מאלה שבאים והולכים ושלרשותם
עומד מגוון רחב בהרבה של קבוצות קרמתיות .ברוב המקרים ,אתם השתייכתם לקבוצה אחת.
כמה מכם נטולי תקווה עקב כך .הדבר מהדהד בחוזקה בדנ"א שלכם .אתם נתקלים באותם אתגרים
בכל פעם ,ולעתים קרובות אתגרים אלה כוללים מאבק ,חיים ומוות ,ואפילו את האימה של אלה
שמבקשים להשמידכם באופן פעיל .אתם אומרים" :מעולם לא הצלחנו לעשות את הדבר שלשמו
באנו!" וברצוני לומר לכם שבעבר אמירה זו הייתה נכונה ,אלא שפני הדברים השתנו .זו הסיבה
שקריון נמצא כאן.
הופעתי באופן מלא על הפלנטה קשורה אליכם .הרשו לי לתת לכם את השושלת של קריון .אבל
בעודי עושה זאת ,אני רוצה שתבינו שזוהי ההיסטוריה של תודעה חדשה על הפלנטה .אני שליח ולא
יותר .שליח שהגיע מסיבה אחת בלבד ,להעניק עצה ולסייע להביא שינוי על כדור הארץ .אבל
במסגרת שינוי זה טמון שינוי גדול עבור היהודים.
המסר שלי הגיע בשנת  .1987הוא לא הגשים את עצמו במסגרת התקשורים של השותף שלי עד .1989
המסר שלי הגיב למה שאתם מכנים בשם "ההתכנסות ההרמונית" .יש שהעניקו לאירוע זה שם אחר ~
ה .11:11-אלה מכם שמרגישים באנרגיה של האנושות ,אתם יודעים מה אירע אז .קשה להסביר זאת,
אבל ברמה מסוימת הוצבה בפני כל האנושות ברירה באותו זמן .חשבו על כך בדרך זו :העצמיים
הגבוהים של כל בני האדם התכנסו והשתתפו במשאל ,הם הצביעו ,אם תרצו ,מה יהיה הדבר הבא
שיעשו .ואף אחד מכם אינו זוכר את אותו יום ,כיוון שהדבר התרחש ברמה גבוהה יותר מזו אליה
אתם מודעים .אבל הייתה זו הבחירה שלכם ,ורוב אלה מכם ששומעים זאת עכשיו היו שם.
זו הייתה השאלה" :האם האנושות תדבק בתוכנית המקורית של סיום העבודה שלכם ,או האם היא
תמשיך ותעשה משהו נוסף?" אסביר זאת בעוד רגע .ההצבעה מהחלקים הרוחניים של האנושות
הייתה מדהימה .הייתה לפלנטה די אנרגיה ברטט גבוה כדי להגשים שינוי ,שינוי גדול .וכך היה שאני
הגעתי ,הרשת השתנתה וגאיה עצמה אימצה תכונה שונה כדי לאפשר את מה שאתם החלטתם.
כעת ברצוני להזכיר לכם כמה מהדברים שהתרחשו אז .כמעט מיד ,העולם השתנה מבחינה פוליטית.
שנה אחת אחר-כך ,אחד מהכוחות הפוליטיים הגדולים ביותר על הפלנטה קרס .התודעה של מה
שאתם מכנים בשם "ברית המועצות" הגיעה לקיצה .וחשוב שתבינו מדוע ,ואני אגיע לזה בעוד רגע.
הביטו בדברים הללו ,כיוון שיש הוכחה רבה לשינוי זה במה שאתם רואים סביבכם ,שאותה יכול
לראות אפילו הספקן .הבחירה שלכם הייתה תודעה חדשה ,והיא כבר כאן.
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בשנת  ,1989כאשר החל התקשור ,נתנו מידע על האנרגיה של קריון .אמרנו לכם שהאנרגיה של קריון
הגיעה כדי לתת לכם מסר על אנרגיה חדשה על הפלנטה .אי לכך ,הסיבה להגעתי טמונה כולה במה
שאתם החלטתם לעשות בקשר לפלנטה! ואם תביטו במסרים הראשונים שלי ,אתם תראו שהמסרים
עוסקים ביהודים .אני אפילו יצאתי בהצהרה" :לאן שילכו היהודים ,ילך כדור הארץ" .דבר זה מעולם
לא היה נכון יותר מכפי שהוא עכשיו! כך חייב היה להיות ,כיוון שאתם הזרע והליבה של תהליך גדול.
אתם המלכדים של תהליך אנושי שלם זה .השושלת שלכם הביאה אל הפלנטה את האנרגיה המהותית
של המאסטריות ,ועכשיו אני אומר שלכם שהאנרגיה החדשה מניחה את משימת ההשלמה על
כתפיכם .שלום על פני האדמה יתחיל בדיוק כאן!
אמרנו לכם שהאנרגיה של קריון הייתה  .11בשפתו של שותפי ]אנגלית[ ,ההיבטים הנומרולוגיים של
אותיות השם של קריון מסתכמים בספרה  .11סיפרנו לכם גם על אנרגיה נוספת של קריון ,על ה.9-
אם תבחנו את המשמעות של המספרים הללו ,ה 9-משמעותו "השלמה" .וברצוננו לומר שה11-
משמעותו "הארה ופעולה הולמות" .כעת ,אין זו האנרגיה שלי .זו האנרגיה של המסר שלי .מהי
השלמה והשלמה של מה? זו ההשלמה של אנרגיה ישנה שסיימתם עמה .קשה לכם להאמין ,אבל
אתם מחזיקים בפוטנציאל זה בארצכם שלכם .הכל קשור ליהודים ,וכך היה תמיד .האם הבנתם ש"קץ
הימים" יתחיל כאן? ובכן ,תחילת הימים אף היא תחל כאן.
סיפרנו לכם דברים מעניינים אז בשנת  .1989אמרנו שהמגנטיות של כדור הארץ תצטרך להשתנות כדי
שדבר זה יוכל לעבוד .רבים שאלו" :מה למגנטיות ולרוחניות?" ועדיין אינכם מבינים .הדנ"א שלכם
הוא המקור לעוצמת המאסטריות האנושית שלכם .הדנ"א שלכם הוא המקור להארה שלכם
ולהתעוררות הרוחנית שלכם .לכן ניתנים לרבדים שמות אלוהים בעברית! זה לא מעניין לדעתכם
שבחרתי במתקשר אמריקני כדי לתת לכם מידע עד כמה דגולה היא העברית? הסיבה היא שאחרת לא
הייתם מאמינים לכך ,ואנו ידענו זאת .המידע חייב היה לבוא ממקור אחר ,בתרבות אחרת שמתבוננת
בכם ,ויש בכך כבוד.
המגנטיות משנה את הדנ"א שלכם .אפילו המדע שלכם מכיר בכך עכשיו .הרשת המגנטית של כדור
הארץ צריכה הייתה לזוז כדי לברוא אקלים לשינוי דנ"א טכנולוגי ובין-ממדי .הרשת המגנטית שלכם
צריכה הייתה לנוע כדי שתהיה לכם היכולת לחוש בשינויים הרוחניים שבתוך הדנ"א שלכם .נכון,
הרשת המגנטית זזה ,כפי שאמרנו שהיא תעשה ,כיוון שאתם אלה שאפשרתם זאת .ואתם יכולים
להיוועץ בתיעודים המדעיים שלכם ,אם אתם רוצים ,ולראות בעצמכם כיצד היא זזה ב 12-השנים
האחרונות.
אני יודע מה אתם חושבים" .למה כל-כך לאט ,קריון?" אתם חבורה של אנשים חסרי סבלנות ,נכון?
אה ,קראו את ההיסטוריה שלכם .אלוהים נע לאט מאוד ,אבל יש לכך סיבה .התודעה האנושית אינה
משתנה בן לילה .לפעמים דרושים דורות כדי לשכוח את שאירע .אין זו הפעם הראשונה שבה אתם
חווים זאת .קריון תמיד היה כאן ,אבל רק עכשיו אתם מקבלים את המסרים הללו בגלל השינוי
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שבראתם .לפעמים צריכים לחלוף דורות לפני שאתם יכולים לשכוח את מי אתם אמורים לשנוא.
לפעמים צריכים לחלוף דורות לפני שתשכחו שהייתם עבדים .אנו מדברים על ארץ מובטחת חדשה
המכונה "שלום על פני האדמה" ,אבל איזה מסע קשה זה יהיה .ובגלל העבר ,אתם אומרים" :בלתי
אפשרי .לא ניתן לעשות זאת".
רבים מכם יהיו אלה שיזכו לראות את ההתחלה ,ואפשר שיהיה עליכם לחזור ולראות את הפרות.
לפעמים דרושים דור או שניים .אלה שצעדו במדבר במשך  40שנה הגשימו את הבלתי אפשרי ,יצאו
מעבדות לחירות .אבל בכל גדולתם ,הם העבירו אז את הגמול לאלה שבאו אחר-כך ,ורק הצאצאים זכו
לראות את הארץ המובטחת .האם אתם מבינים? אם ברצונכם להעניק לצאצאים שלכם ולכדור הארץ
את המתנה הגדולה ביותר ,אזי תחילה יהיה עליכם להכיר בכך שהיא אכן כאן ושניתן להעניק אותה.
האם ייתכן ששוב אתם נמצאים באותו מצב? בהחלט! התחילו אפוא בתהליך של בריאת חירות עבור
עצמכם ועבור הסובבים אתכם .הדבר בידיכם.
אמרנו לכם שמזג האוויר ישתנה על הפלנטה .האם ראיתם זאת כבר? בהחלט ,זה כאן! "ומדוע שכך
יהיה?" אתם עשויים לשאול .אתן לכם עוד מידע על כך בעוד רגע ,אבל הדבר קשור בהשפעה שלכם
על גאיה ,האנרגיה של הפלנטה .נכון ,הפלנטה רוטטת מהר יותר כיוון שאתם רוטטים מהר יותר .נתנו
לכם מידע מסוגים שונים במשך  16השנים האחרונות וחלק ממנו לא היה נעים .אבל הייתה זו האמת.
אמרנו לכם לצפות למזג אוויר קשה ,אפילו לרעידות אדמה .רבים מכם לא זוכרים את אחת ההצהרות
שהצהרנו ,שאולי עד לאחוז אחד מאוכלוסיית הפלנטה יושמד לפני שהדבר יסתיים .וכמובן ,כה רבים
מכם אמרו" :ובכן ,ברור שהולכת להיות מלחמה" .לא ,לא נכון .לא הבנתם את משמעות השינוי
שיתרחש בכדור הארץ.
אמרנו לכם גם שהפלנטה הגבירה את הרטט שלה לקצב מהיר אף יותר מזה שצפינו ,כיוון שזוהי דרכה
של האנושות ,להפתיע את כולנו .התעצמות זו עידנה למעשה את המסר שנתנו לכם לפני  16שנים,
ועכשיו הרבה ממה שאמרנו לכם שעשוי להתרחש ,לא חייב להתרחש .יותר ויותר אנשים רוצים
לברוא שלום .שינוי זה בתודעה תיקן את המספר של אלה שעשויים היו למות .וזה צריך לומר לכם מי
הקובע ,נכון? אתם! בשעה שאתם משנים את הרטט של הפלנטה הזאת ,כל נבואות העבר נופלות על
הרצפה .אתם בוראים עתיד חדש בכל יום.
עדיין יהיו אנשים שיאמרו" :ובכן ,מה הייתה ההולמות של הוריקן קתרינה? הוא היה אכזרי ,כל-כך
הרבה נזק ומוות .איך יכול דבר שכזה להיות מעשה של אלוהים?" ולכן אומר לכם שוב ,שבכל הקשור
לתשובות רוחניות ,עליכם לצאת מהממד הרביעי כדי להבין .חבשו את כובע הנביא .שימו את עצמכם
בנעליו של אליהו ,חשבו באמצעות חוכמתו וראו באמצעות ראייתו ,והביטו בדבר זה מנקודת מבט
אחרת .אם תבדקו מהי הנומרולוגיה באנגלית למילה קתרינה ,תגלו שהיא  .11מה זה אומר לכם?
פעולה מוארת הולמת.
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"קריון ,זה לא הגיוני שיתרחשו הרס ומוות כחלק מעניין רוחני" .באמת? חבשו את כובע הנביא
והביטו בהיסטוריה שלכם .לפעמים קיים הסכם אנושי לחוות דברים אלה כדי לשנות את הפלנטה
לטובת הקבוצה כולה .אין ספק שהקבוצה שלכם יכולה לראות זאת? האם חשבתם מעודכם שאולי
מה שהקבוצה הקרמתית שלכם חוותה היה חלק מנושא מרכזי של הפלנטה? ושאולי ההקרבה שלכם
שינתה למעשה את הדרך שבה האנושות חושבת ופועלת? חשבו על זה!
רעידת האדמה הגדולה ביותר שהתרחשה על כדור הארץ מאז נולדתם התרחשה לאחרונה .היא
התרחשה מתחת לאוקיינוס .היא הייתה כה גדולה שהשפיעה אפילו על סיבוב כדור הארץ .האם היה
זה אירוע רוחני? כן ,זה היה .והוא יצר צונמי שהיה אחראי לאובדן של כמעט רבע מיליון חיים ,ולכל
הצער שהתלווה לאובדן זה .וביחס לכך ,אני עומד לבקש מכם את הבלתי אפשרי בעוד רגע .אה ,רק
לרגע.
]אתנחתא[
אני רוצה שתברכו אנשים אלה ,את כל הילדים גם כן ,כיוון שאתם מבינים ,באופן בין-ממדי ,הם עדיין
כאן .הם עברו במהירות והם ידעו בתוך הדנ"א שלהם שהיה להם חוזה למוות פוטנציאלי זה כאשר
הגיעו לפלנטה .אני הייתי איתם במה שאני מכנה בשם "רוח הלידה" ,המקום והזמן שבו הגיעו
לפלנטה הזאת .בצד האחר של הצעיף ,כל הפוטנציאלים שאתם עשויים לחוות נראים מראש .אלוהים
אינו יודע את עתיד הפלנטה שלכם .העתיד מנובא על פי הפעולות שלכם ,אבל את הפוטנציאלים
כולם יכולים לראות .אתם יודעים ,אפוא ,לפני שאתם מגיעים ,מה עשוי לקרות לכם .זו אחת
מהסיבות הגדולות ביותר מדוע אנו אוהבים אתכם כל-כך ,כיוון שכולכם "רואים" את הפוטנציאלים
כדגולים ,ומשתוקקים לעזור לפלנטה .בצד הצעיף שלי ,אינכם רואים את המוות כפי שאתם רואים
אותו בצד הצעיף שלכם .הוא מחזור ,הוא מעבר ,ודרך הולמת לברוא אנרגיה .זה בדיוק מה שאירע.
ברוח הלידה דיברנו עם אלה שאיבדו את חייהם בצונמי .לפני שהם נולדו אפילו ,דיברנו איתם
ואמרנו" :האם אתם באמת מוכנים לעבור את זה?" והייתה התרגשות כשהם אמרו" :שגרו אותנו
מטה! כיוון שמה אנחנו עומדים לעשות ,באופן פוטנציאלי ,ישנה את הפלנטה" .יקירים היושבים
בקהל הזה ,חבשו את כובע הנביא שלכם והקשיבו ,כיוון שכאשר נשמות יקרות אלה חזרו לאחר
המעבר שלהן ,היו שם פרצופים מחייכים רבים ושמחה רבה! השאלה הראשונה שהן שאלו הייתה:
"האם הגשמנו את שבאנו לעשות?" והתשובה הייתה "כן".
אבל אתם עשויים לומר" :ובכן ,מה זה קשור בכלל לכדור הארץ?" אולי ההוראה שהשותף שלי נתן
לכם היום תסייע לכם להבין זאת טוב יותר? ]לי לימד את נושא התפיסה[ .באותו יום שבו אירע
הצונמי ,ובשבוע שלאחר מכן ,נוצרה על הפלנטה חמלה רבה יותר מאשר בכל אירוע אחר מאז
נולדתם .אני מקווה שלמדתם על הדנ"א האנושי ,ועד כמה חזקה השפעתו על איתני הטבע .מה
שאירע באותו יום שינה למעשה את עפר כדור הארץ .כיוון שאותו רגש אנושי המכונה חמלה נכנס
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הישר אל תוך גאיה! ודבר זה ,בני אנוש יקרים ,ישפיע על התודעה של הילדים שייוולדו מעתה והלאה.
זה הכל חלק מתוכנית גדולה המכונה "ירושלים החדשה" .האם ידעתם זאת? האם חשבתם מעודכם
שאולי כמה מהדברים הללו קשורים למעשה אליכם ואל המשימה שלכם כאן?
ברצוננו לדבר על נבואה .אני מבקש מכם להביט סביבכם .אף אחת מהנבואות הישנות לא התרחשו.
על פי הנבואות הישנות כולכם הייתם אמורים להיות מתים כבר .דתות רבות דיברו על נבואה זו וכך
היא אמרה .בשנת  2000תהיה מלחמת עולם .אתם יכולים למצוא זאת בכתבים של כל הנביאים בכל
רחבי הפלנטה .מה שעמד להתרחש היה ברור .יהיו צרות בישראל ,וגם היו ,זוכרים? אולם תוכנית
האנרגיה הישנה ,הנבואה הישנה ,גרסה שיקוימו מיידית החוזים שבין ברית וורשה ונאט"ו .והדבר
חייב את השתתפותה של ברית המועצות בתפקיד מרכזי .אבל בשנת  ,1987ההתכנסות ההרמונית
שינתה זאת ושנה אחת אחר-כך בשנת  ,1988ברית המועצות התפרקה! האם קישרתם אי פעם בין
הדברים?
לכן ,המלחמה והמהלכים שהיו אמורים להתרחש בגלל הצרות כאן מעולם לא התרחשו .האם אתם
מבינים שעל פי הנבואה ,שנת  2000הייתה אמורה להיות הסוף? תוכנית זו הגיעה מבני אדם ונובאה
במשך מאות שנים .אבל בשנת  1987האנושות שינתה הכל .אי לכך ,תרחיש חדש לגמרי פותח.
בשנת  2000הגעתי לכאן )לתל אביב( עם שותפי .וכמה מכם היו כאן באותו זמן .אולי שמעתם את
המילים של שותפי כאשר הוא חזר על המשפט שנתתי לו .אמרתי לו ששום דבר משמעותי לא יתרחש
על הפלנטה עד "החזרה לאפס" ] .[draw to zeroהדבר לא ניתן בתקשור ,אלא ניתן לו בדו-שיח על
הבמה .זה נעשה בכוונה כיוון שפוטנציאלית היה זה מידע מפחיד ,ורק אתם הייתם אמורים לשמוע
אותו ולא כל הפלנטה .באותו זמן ,לא היה לו כל מושג למה הכוונה .הוא שאל פעמים רבות" :מה זאת
אומרת 'לחזור לאפס'? זה נשמע כמו מלחמה" .והוא לא ידע עד שנת  ,2001בספטמבר ,כאשר "החזרה
לאפס" הפכה ל"נקודת הפגיעה" ] [Ground Zeroבמנהטן.
ואז העולם הבין את מה שהיהודים הבינו מאז ומעולם .הם היו עדים להשפעת ה"זעם הרוחני" ,דבר
שאמרנו לכם לצפות לו בתוכנית האנרגיה החדשה ]הספר השמיני של קריון[.
השותף שלי לקח אותי למקום שאתם מכנים בשם "האומות המאוחדות" ואני דיברתי שם .ואני
ביקשתי מהם לראות אם הם יכולים למצוא נבואה כלשהי העוסקת בכל שאירע ב .9/11-אתם לא
חושבים שאמורה להיות נבואה שכזו? אירוע זה ישפיע על שני דורות שלמים של האנושות .מה
שהאומה העוצמתית ביותר על הפלנטה תעשה בעקבות אירוע זה ישפיע על שני דורות .ואתם
חושבים שהיה זה מקרה ,עם שני מספרים כמו  9ו ?11-פעולה מוארת הולמת של השלמה .כולם
הופכים מעורבים ,נכון? "ומדוע שכולם יהיו מעורבים?" אתם עשויים לשאול .לא מדובר במלחמה.
מדובר בכך שכל האנושות הופכת מעורבת בהבנה של מה שחייב להשתנות.
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"אה ,קריון ,זה נראה כל-כך מכוער .זה נראה כל-כך מכוער .בכל מקום שאנו מביטים בכדור הארץ,
דומה שהדברים לא משתפרים אלא הופכים גרועים יותר" .וזה יחסי מאוד עבור היהודים ,נכון? כיוון
שאתם כבר ראיתם הכול .אחיי ואחיותיי היקרים ,אתם ראיתם הכול .כאשר אתם מדליקים אור
במקום חשוך ,הוא חושף את כל הדברים האפלים המצויים בו .אתם מביטים בחידוש האנושות.
עכשיו ,כאשר האור מודלק כולם יכולים לתת מבט בוחן במה שבאמת נמצא שם .אנו נכנה זאת "שנת
החשיפה" .דברים שלא היו ידועים לכל ,נחשפים ומתגלים עכשיו .אמרנו לכם בעבר שקנוניות ישברו.
לא ניתן לשמור סודות ,ואתם תראו רבים במקומות גבוהים נופלים .הדרך שבה ארגונים וממשלות
מתנהלים תשתנה .וראיתם זאת אפילו בשנים האחרונות .האם חשבתם מעודכם שתזכו לראות את
אנרגיית היושרה גוברת על אנרגיית הקנוניה? זה מתרחש בכל מקום .זו ,בני אדם יקרים שלי ,היא
תודעה חדשה .היא איטית ,אבל היא מתרחשת.
הניחו לי לספר לכם על גאיה .גאיה היא ישות המכונה פלנטת כדור הארץ .חשבו על האנרגיה של
הפלנטה כולה כבעלת אישיות ,אולי אפילו צורה מלאכית .כמה מכם ,כאשר אתם צועדים על עפר
כדור הארץ ,מרגישים באנרגיה של גאיה? האם אתם מכבדים את מה שאתם מכנים בשם "אימא
אדמה"? האם אתם יודעים שגאיה מכירה את היהודים? האם אתם יודעים שגאיה ממתינה לפעולה
שלכם? אומר לכם דבר-מה נוסף .אתם לא תצליחו לעשות זאת לבדכם .וכאן ,כפי שאומר השותף
שלי ,הסיפור משתפר.
ישנם מיליונים בכל רחבי הפלנטה שעיניהם מופנות אל הארץ הזאת ,והם לא בהכרח בעד ישראל.
במקום זה ,הם בעד השלום .וזה משמעותי עבור כולכם .לא יהיה עליכם לעשות זאת לבדכם ,כיוון
שקבוצת התמיכה שלכם מוכנה ונכונה לשלוח את האור שיאיר את האזורים הללו בהם עליכם לבצע
עבודה באור .אבל זה חייב להתחיל כאן!
האירוניה הגדולה ביותר של כל הזמנים היא שהניצוץ של הקושי בשנת  2000היה אמור לברוא את מה
שכונה בשם "קץ הציביליזציה" .במקום זה ,אנו אומרים שהניצוץ אשר יגיע מאזור זה יביא שלום על
פני האדמה .אה ,ישנם רבים שיאמרו שיש תקווה מועטה כל-כך ,ותסכול גדול כל-כך! "מי אתם
שתוכלו לשנות את הפוטנציאל של כדור הארץ?" אתם שואלים זאת כאילו הייתם פשוט הקורבנות
במשחק מוזר כלשהו .האם זו הגישה שלכם ,האם זו התודעה שלכם? האם זו הסיבה שבאתם לכאן?
הפכתם נוקשים כל-כך במה שאתם חווים שאתם חיים מיום ליום ורק אומרים" :אני מקווה שזה לא
יקרה לי .אני פשוט אנוע קדימה ואשפיל את מבטי" .אה ,ישראל ,אנו צריכים שתשנו את זה! ואתם
תדעו שזה משתנה כיוון שאנו יכולים לראות כמה מהפוטנציאלים לעתיד שלכם כאן ,פוטנציאלים
דגולים שמדברים על גיבורי הפלנטה.
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פוטנציאל עבור ישראל
הרשו לי לתת לכם פוטנציאל אמיתי ,תמונה פוטנציאלית שאינכם יכולים לדמיין .אנו רואים מנהיג
חדש כאן .זה פוטנציאל שיושב כאן מוכן להתגשם .מנהיג חדש כאן ,שייתן לכם ,זו הפעם הראשונה,
מפלגת רוב .משהו שאינכם מכירים כלל ,כיוון שמעולם לא הייתה לכם מפלגת רוב! הפוטנציאל הוא
שאותו מנהיג יקרא בסופו של דבר "הגיבור של ישראל" .הרוב החדש הזה יקרא בשמות רבים ,ויתקל
בהתנגדות רבה .הוא יפנה נגד מספר גדול של מסורות בסיסיות ,אבל רבים יכנו אותו "מפלגת
השלום".
הרשו לי לומר לכם מה תהיה התוצאה .ייווצרו קווי תחימה בגבולות רבים באמצעות חוכמה ,הבנה
ושיתוף פעולה .גבולות אלה יישארו ויוותרו גבולות ,לא קווי שביתות נשק או "מצב" זמני בלתי יציב.
זה יהיה גבול סופי של ארץ ששמה ישראל .וההיסטוריה תראה שאלה בצד האחר יקדמו את פניה
בברכה! כיוון שהגבול הזה הוא גם גבולם שלהם ,והם זקוקים לו!
לכו ושאלו את האימהות של אלה מכם ושל אלה שנמצאים בצד האחר מה הן באמת רוצות .שאלו
את האימהות ,את הכוח המתעצם על הפלנטה הזאת ,והן יאמרו לכם שהן רוצות שלום! הן אינן
רוצות בהשמדתכם .הן רוצות שהילדים שלהן ישחקו בבטחה ,ללא האיום של אלה שמתווכחים עמם
בארצותיהם שלהם .אפשר שידרשו דורות קודם שהם יוכלו להביט בכם ללא שנאה ,אבל הם יסכימו
בנוגע לשלום .זה מה שמשותף לכם ולהם.
כאשר הגבולות יכוננו ויהיה קונסנזוס ,הדבר יפיג שנאה רבה כל-כך בכל רחבי כדור הארץ .הכל קשור
לישראל! שורשי הזעם הרוחני שמשתולל בכל רחבי הפלנטה הזאת טמונים כאן ,וכאשר תתירו מצב
זה ,הדבר יוציא את הרוח ממפרשי השנאה הזאת .לאט ,אבל זה יתרחש בדרך זו.
האם נכון שבכל מה שקשור לשלום ,שהעולם יסתובב סביב מה שמתרחש כאן? האם באמת ייתכן
שאתם הזרז לכל הדברים הללו? מהו לדעתכם בית המקדש השלישי? הוא ירושלים החדשה ,וזו
תפיסה לא מקום .זה המוטיב החוזר השזור בכל הימים של הימצאו של שותפי כאן במקום הזה.
ראשית ,מה שקורה כאן משפיע על כל השאר .שנית ,אתם לא לבד במאמץ שלכם .ושלישית ,השושלת
הטהורה של הפלנטה הזאת שמכונה "היהודים" ,היא המקום שבו הכל חייב להתחיל .נחזור ונאמר,
מטפורית ,בית המקדש השלישי נבנה; ונחזור ונאמר ששמו של תהליך זהו הוא "ירושלים החדשה".
ונחזור ונאמר שמשמעות השם הזה היא "שלום על פני האדמה".
לאן שילכו היהודים ,ילך שאר העולם .וזה מסר משמעותי כשהוא נאמר בשעה שאני יושב למול
יהודים .מבורכים אתם הבאים למקום זה .מבורכים אתם שעברתם מבעד לרוח הלידה ושהחלטתם
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לחזור פעם נוספת כדי לחולל שינוי .מבורך הוא המקום הזה המכונה ישראל .כנגד כל הסיכויים ,כאן
טמונים זרעי השלום .ואף-על-פי-כן ,אתם אומרים" :מתי? אולי מחר בבקשה?"
אלוהים איטי ואתם ,מבין כל האנושות ,יודעים זאת .אתם מחזיקים באור עבור הפלנטה .הרשו לי
לשאול אתכם את השאלה הבאה :גם אם הדבר לא יתרחש בתקופת חייכם ,האם אתם יכולים עדיין
להחזיק באור התקווה וההבטחה? ובכן ,אנו אומרים את הדברים הבאים :אם תוכלו להשיב בחיוב,
הדבר יתרחש בתקופת החיים הזאת.
עד שנשוב וניפגש מחר ,וכך הוא.
קריון

* לא קל לתרגם לעברית את המונח "קריון מהשירות המגנטי" .קריון יודע זאת ולכן בכל פעם
שמתקיים תקשור בישראל ,ברכה חדשה זו ניתנת.
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מסר ליהודים ~  ~ 2005חלק שני
תקשור חי של קריון
באמצעות לי קרול
 28לאוקטובר2005 ,
תל אביב ,ישראל
מאנגלית :סמדר ברגמן

המסר המלא של קריון ליהודים התפרש על פני שלושה ימים ,וניתן הן בתל אביב והן בירושלים.
בתהליך עריכת התקשור מחדש במטרה להביאו לדפוס ,כמה מהתפיסות שהובאו במסרים שהוגשו
בימים שלאחר מכן הוכנסו אל התקשור הקיים לטובת בהירות .בנוסף לכך ,תקשורים אלה ניתנים
בשידור חי ועם תרגום עוקב" ,הלוך ושוב" מאנגלית לעברית .סוג זה של תרגום מתבצע במשפטים
קצרים רבים בשפה האנגלית .כדי להקל על קריאה טובה יותר ,משפטים אלה אוחדו יחד לטקסט
שוטף יותר .תקשור זה עשוי להיראות קצר יותר מהתקשורים האחרים של קריון ,אבל הסיבה היא
שאתם רואים רק חצי מהתקשור! החצי האחר מוגש בעברית....
תקשור שהוגש בבוקר
ברכות יקירים ,אני קריון מהאנרגיה המגנטית .ישנם בכם שמאמינים שדבר זה אינו יכול להתרחש,
שהרוח או האלוהים אינם מדברים אל האנושות בדרך זו .שוב אנו מזכירים לכם שזו הייתה הדרך מאז
ומעולם ,והיא מוצגת באופן המעמיק ביותר בהיסטוריה שלכם .ההוכחה טמונה בהרגשה .מה אתם
מרגישים? האם אתם יודעים מה מתרחש כאן? כל כתבי הקודש שנכתבו על כדור הארץ ,בכל הדתות
שקיימות ,הגיעו מבני האדם .כל המסרים שנכתבו עבורכם ,אפילו מהמלאכים ,הובאו באמצעות בני
אדם .לכן ,זוהי שותפות וכך היה תמיד .חשבו על כך ,תהליך זה נוטל את האלוהות הקיימת בתוך בן
האנוש ומשיא אותה לאנרגיה של אלוהים .התוצאה היא מסר נהדר של שחרור .לכן אני מזמין אתכם
להרגיש בו.
האם תהיתם מעודכם מה היו אומרים אבות אבותיכם אילו יכלו לראותכם עכשיו? איזה חזיון זה
יהיה! חזרו אחורה כמה שרק תרצו לאורך השושלת שלכם .מה הם היו אומרים? ובכן ,אני עומד לומר
לכם משהו .הם נמצאים כאן! אפילו הנביאים נמצאים כאן .והסיבה שהם נמצאים כאן היא שאתם
אלה שיגשימו את כל הדברים אליהם הובילה ההיסטוריה עד כה.
האם הם גאים בכם? הם לא רק גאים בכם ,הם ניצבים מאחוריכם .לעולם אינכם לבד ,ואבות
אבותיכם יושבים לצדכם .אפילו אלה שאהבתם ואיבדתם לאחרונה בתקופת חייכם נמצאים כאן .אנו
מזמינים אתכם להרגיש בהם .הרשו לי לשאול אתכם :האם אתם יכולים להרגיש באהבה שלכם
ובאהבת האלוהים לצדכם? האם בכוחכם להרגיש זאת .הרשו לי גם לשאול אתכם את השאלה הבאה:
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לנוכח כל מה שמתרחש עכשיו בחוץ ,עם הפוטנציאל לאי-שקט בעתיד שמונח בחיקכם ,האם אתם
יכולים לומר שטוב הדבר בעיני נשמתכם? האם אתם יכולים לומר זאת? אם אתם יכולים ,אזי
הצטרפתם לשושלת של אבותיכם ושל אבותיהם שאמרו את אותו הדבר.
הם הבינו את עקרון האלוהות הנמצאת בפנים ,והם הבינו את האהבה ואת העוצמה המדהימה שלה.
אנחנו מדברים על אהבת האלוהים כלפי האנושות ועל אהבת בני האדם כלפי גאיה .כמה אפילו אמרו
היום" :קריון בא ומדבר על שלום על פני האדמה .אבל תראו את ההתפתחויות! המצב לא משתפר;
הוא נעשה גרוע יותר"] .מתייחס לאלימות שהתרחשה אפילו בעת ביקורו של קריון בישראל )הפיגוע
בחדרה([.
כאשר היינו כאן בפעם האחרונה ] ,[2000הצהרנו הצהרה .אמרנו לכם שלפני שירושלים החדשה
תיברא ,יש לנקות עד תום את יסודות בית המקדש .זוהי מטפורה ,אולם אני אומר לכם שמה
שמתרחש שם בחוץ ]האלימות[ הוא אכן הניקוי .זה לא נעים ,זה בורא חרדה וזה מתסכל .לכן,
בתהליך של היותכם כאן לצד הדברים הללו ,האם אתם יכולים לומר" :טוב הדבר בעיני נשמתי"? אם
אתם יכולים ,אזי תבינו שאתם מחזיקים בזמנים של המשבר באנרגיה שמזינה את חכמתה של גאיה.
ובאנרגיה חדשה מסוימת זו ,אתם עובדים עם הפלנטה כדי לאפשר לעתיד לפנות לכיוון חיובי.
כל שאתם רואים הוא ההתחלה ,לא הסוף .ואתם עשויים לומר" :אבל למה אנחנו?" התשובה היא
משום שאתם הנבחרים .אתם נבחרתם לחוות את התסכול .ומה אם אתם אלה שנבחרו להרים את
המשאות הכבדים עבור הפלנטה הזאת .מה אם זו המשמעות של היותכם ה"נבחרים"? ובכן ,אנו
עומדים להעניק לכם הצהרה ואז נסיים.
נבחרי האלוהים באנרגיה החדשה הזאת יבראו שלום על פני האדמה .זה אכן הדבר שלשמו נבחרתם.
שוב ,נאמר ,זה מתחיל כאן .אל תתייאשו .החזיק באהבת האלוהים לצדכם ,כדי שברגעים הגרועים
ביותר בחייכם תוכלו לומר" :טוב הדבר בעיני נשמתי" .וכאשר נשוב בעוד רגע ,נדבר עוד על האהבה.
וכך הוא.
תקשור שהוגש בערב
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהאנרגיה המגנטית .פעם נוספת אני בא למקום מתוק זה ,מקום בעל
ארשת עדינה .רגעים מעטים אלה מאפשרים לפמליה להיכנס .מבחינה אזוטרית ,אלה הם זמנים
שבהם אנרגיה גדולה יותר משלכם זורמת אל תוך מקום זה .אף-על-פי שאיני מדבר על כך לעתים
קרובות ,הרשו לי לומר לכם לשם מה הגיעה הפמליה הזאת לכאן .יש שאומרים" :ובכן ,זה עניין
טקסי" .יש שאומרים" :המיקום הוא שחשוב ,היכן שהם נמצאים ,לצד מי הם ניצבים" .אבל אתם
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חייבים להבין שהם בין-ממדיים .בבין-ממדיות אין משמעות למילה "היכן" .גם המרחק אינו קיים .הזמן
אינו משמעותי .ולמרות זאת ,הם כאן ,מחוץ לזמן ולמרחב.
לכן הרשו לי לספר לכם על התפקיד שלהם :כולם באים עם הידיעה מי אתם ,וכל אחד מהם מכיר את
שמכם .מטפורית ,הם יושבים לצדכם ברגע זה .כמה מהם ניצבים מאחוריכם .אה ,אני יודע ,אני מדבר
בדרך אזוטרית ,וישנם אלה שיאמרו" :אתה יכול להוכיח דבר מכל זה ,קריון?" אני לא ,אבל אתם כן.
זוהי דרכה של הרוח ,אתם יודעים? בן האדם חייב להיות זה שמוכיח זאת לעצמו או לעצמה .אפשרו
ללב שלכם להבחין במה שמתרחש.
אלה שעליהם אני מדבר מגיעים עכשיו .אתם עשויים לומר" :אבל אין כל מרווח בין הכיסאות".
עבורנו ,יש מרחב אינסופי בין הכיסאות .הם גדולים מאוד וקטנים מאוד ,והם כמעט במקומם
סביבכם .בני אנוש יקרים ,יש לכם בחירה חופשית ואנו מצייתים לכללים .הם אינם רשאים לגעת בכם
אלא אם אתם מאפשרים זאת .ורק באמצעות חיבור הלב שלכם אתם יכולים לאפשר זאת .רק
באמצעות התחייבות עזה לאמונה שאומרת" :כן ,אני יודע שיש עוד" .לאט ,אפוא ,הם רשאים לגעת
בכם.
ברגע שחיבור זה נוצר ,אפשרו להוכחה להיראות! כמה מכם יחושו בנגיעה הערב .כמה מכם ירגישו
בה בכתפיכם ובזרועותיכם .לפעמים ברגליכם ובראשכם ,אבל זהו חיבור שנעשה אשר מעצים את
המסר של קריון .הוא מאפשר לכם לראות מעבר לראייה שלכם ,כאילו התחברתם למקום בין-ממדי.
לכן הפמליה נמצאת כאן ,עבורכם ,מכבדת אתכם ואת הבחירה החופשית שלכם.
שוב אנו אומרים שיהיו כאן אנשים אשר יפקפקו שדבר מכל זה מתרחש .הם מפקפקים שדבר שכזה
אפשרי .אתם עשויים לומר שהם לא-מאמינים ,אבל האירוניה היא שגם להם פמליה זו .הם אהובים
ממש כמותכם ,ועם בחירה חופשית ,הלא-מאמינים יעזבו מקום זה ולעולם לא יבינו או יאמינו
שהייתה פמליה אשר הקיפה ואהבה אותם .כזו היא אהבת האלוהים .היא מאפשרת לבני האדם לצעוד
ממקום למקום ,ללא כל הפרעה מצד הרוח .לכל מקום שאליו ילכו ,יש להם את ההזדמנות לגלות
תגלית רוחנית באמצעות בחירתם החופשית .רק אם הם יפתחו את הדלת בעצמם ,נוכל להופיע
בפניהם ולהתחיל בתהליך ההעצמה ,תהליך שמביא שלווה ובריאות .הוא מתחיל באמצעות כוונה,
ואלה שבאו לכאן לכבודכם נמצאים כולם במקומם כדי לעשות דבר זה בדיוק .משמעות הדבר היא
שהם מוכנים; כולנו מוכנים .הרשו למסר הזה להיות מסר שלא תשכחו לעולם.
זו הפעם הרביעית שבה אנו מתקשרים אתכם במסגרת האנרגיה של האודיטוריום הזה .ועכשיו אני
עומד לדבר על הנושא הדגול והגדול מכולם ,נושא שיש לו היבטים רבים ,כיוונים רבים .זהו שיעור על
עוצמתה של האהבה .אתם עשויים לומר" :ובכן ,איך זה קשור למצב?" ]עבור הישראלים ,מילה זו
משמעותה בדרך כלל המאבק עם הפלשתינאים ,כמו גם עם אלה ששונאים ומתעבים בגלוי את ארצם[
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בעודי מעביר לכם הוראה זו ,אמרו לי אתם את התשובה לשאלה הזאת ,כיוון שהיא צריכה להיות
ברורה.
כל אדם בוגר כאן הרגיש בזמן כלשהו רגשות אהבה כלפי אדם אחר .זהו טבע האדם ואין זה משנה
מאיזה גזע הוא ,מאיזו תרבות .אנשים מתאהבים באנשים .איזו תחושה נפלאה! האם אתם זוכרים
אותה? האם אתם זוכרים כאשר חשתם אותה לראשונה? אנשים עושים דברים מוזרים כשהם
מאוהבים ,אתם יודעים? אתם זוכרים? הם קופצים מעלה ומטה מרוב שמחה .הם עושים מעצמם
צחוק ומספרים על כך לחבריהם .כיף לצפות באנשים מאוהבים! איזו אנרגיה זורמת ביניהם!
הפסיכולוגים שלכם אמרו את הדברים הבאים בנושא האהבה :הם אמרו" ,היא כה מדהימה ,היא דומה
לאי-שפיות זמנית" .איזו אנרגיה היא להיות מאוהב! ואני מקדים ואומר לכם זאת ,משום שרבים מכם
הרגישו זאת וזוכרים את התחושות .זוכרים את הפעם הראשונה שעיניכם נחו על האדם שכה חשוב
לכם ,וכל הרגש שבא לאחר אותו זמן .כעת אמרו לי ,האם זו אמת או שקר? האם זה אמיתי או
דמיוני? ומה אם כל זה התרחש בתוך גופכם? באופן כימי .המוח שלכם מושפע .כל הדברים הללו יחד
בוראים אנרגיה בין אנשים שניתן להרגיש בה .כולכם יודעים על מה אני מדבר .זו אנרגיה טהורה והיא
מציאותית ביותר!
והאם הדבר נכון גם לגבי בעלי חיים? כמה מכם מאוהבים בבעל חיים? אני כבר יודע את התשובה,
כיוון שאני יודע מי נמצא כאן .אתם אוהבים את האהבה חסרת התנאים שבעל החיים מעניק לכם,
נכון? כאשר אתם מביטים בעיניהם ,אתם רואים שם דבר-מה יקר .האם אתם מופתעים שבעל החיים
מרגיש כך? לעתים כה קרובות הם מחזירים לכם אהבה .איך ייתכן שתהיה אהבה בין בן אדם לבין
בעל חיים פשוט ,חלקם קטנים מאוד וחלקם גדולים מאוד .הנה יצור שאין לו אינטלקט ושאינו יכול
אפילו לדבר בשפתכם ,ואף-על-פי-כן ,הוא אוהב .מה אם האנרגיה המכונה אהבה היא תכונה
אוניברסלית? אני אשאל אתכם כמה שאלות על כך בעוד רגע.
אהבה זו היא דבר אנרגטי ועוצמתי מאוד .כאשר אפילו בעלי החיים שעל הפלנטה יכולים לחוש בבן
האדם המעניק להם אותה ,האם אתם חושבים שיש אנרגיה ממשית שמועברת עם רגש האהבה?
כאשר השותף שלי נאם בפניכם היום הוא הראה לכם אותה .כאשר החוקר שחקר את המים ביצע את
הניסויים שלו ]ד"ר אמוטו[ ,הוא ביקש מבני האדם לכוון את מחשבות האהבה שלהם אל תוך המים,
והוא ראה את ההוכחה הויזואלית שהמים השתנו .כן! מה אם הטבע מגיב לאהבה? מה שאני אומר
לכם הוא שיש שדה חזק מאוד שמתחבר לרגש הזה .הוא יכול לשנות את הכימיה שבתוך בן האדם.
זהו שדה שבעלי החיים שבעולם חשים בו .אפילו הטבע מגיב אליו .לכן האם זו הגזמה של הדמיון
שלכם לחשוב מה הוא עשוי לעשות מבחינה אזוטרית? מה אם האהבה ,ורגש האהבה ,הם בין-
ממדיים? אילו סוגים של השפעות הם היו עשויים להפעיל סביבכם? מה היה קורה אילו יכולתם בדרך
כלשהי לכוון את ההשפעות של אנרגיית האהבה הבין-ממדית הזאת למקום מסוים? האם היה הדבר
מחולל שינוי?
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הרשו לי לשאול אתכם את השאלה הבאה :האם אתם חושבים שהמלאכים יודעים מה אתם חושבים?
כן ,הם יודעים! אין כל שיפוט ,רק הבנה וחכמה .אבל המלאכים שמקיפים אתכם עכשיו ממתינים
לדבר מה .אומר לכם מהו הדבר הזה בעוד רגע .לרגשות האהבה והחמלה יש שדה בין-ממדי .עבורכם,
אפשר ואין לכך משמעות ,אבל אני אומר לכם מה היא המשמעות עבורנו .זה כמו אור זוהר שמאיר
את החשכה .האם אתם יכולים לחשוב ,ולו לרגע קט ,שלרגש האהבה היכולת לשנות את הדנ"א
שלכם? "נו ,באמת!" אתם עשויים לומר" .זה הרבה יותר מדי פשוט ונדוש .הנה קריון אומר שאנחנו
יכולים לאהוב את עצמנו חזרה לבריאות!" ובכן ,זו התחלה טובה ,והיא מלאה באמת עמוקה.
בחנו את עבודת האנרגיה החדשה על הפלנטה לרגע ,ואת המורה פגי ואת העבודה שניתנה לה,
להדריך את המידע שלה לפלנטה] .קריון מדבר על פגי פניקס דוברו ,המלמדת את שיטת "האיזון
האלקטרומגנטית" .פגי מהווה חלק מהצוות של קריון ודיברה מוקדם יותר באותו יום[ .הביטו היכן
היא החלה את ההוראה שלה .היא חייבת תחילה ללמד כיצד להיות רחומים .היא התחילה את
השיעורים שלה בנושא האהבה .מדוע? האם זה חלק ממשי מהריפוי?
מה שאני מבקש מכם להבין הוא שהאנרגיה של האהבה היא אוניברסלית לחלוטין ,שהיא גלובלית
ובכל מקום .האם זהו כלל בסיסי שמעולם לא חשבתם עליו אפילו? מה אם קודם שתוכלו לעשות כל
דבר שהוא ,אתם חייבים ללמוד לאהוב? מה אם הייתי אומר לכם שאנרגיית האהבה הזאת מדליקה
אור שלמעשה מתחיל תהליך של רטטים גבוהים יותר .האם ידעתם זאת? מה אם אנרגיית האהבה
הזאת היא זרז כמעט לכל תהליך של צמיחה שרוצה האדם?
אנשים רבים כל-כך רוצים לגעת באלוהים .הם יעלו מדרגות רבות ,כדי להגשים זאת .הם יצעדו
קילומטרים ,והם יבצעו תנוחות מוזרות ,יאמרו את המילים ,ישירו את השירים ,יחזרו על התפילות
ויזמרו את המזמורים .אז בסופו של היום ,שום דבר אינו קורה .אז הם יעשו זאת שוב ,יחשבו שהם
אינם ראויים לתשומת לב האלוהים.
אני אומר לכם שמהות תשומת לב האלוהים פשוטה הרבה יותר ,פשוטה אף יותר מהתהליכים שבני
האדם שייכו לה .מדובר בחמלת האהבה! ובכן ,אתם עשויים לומר" :איזה סוג של אהבה? יש סוגים
רבים לאהבה ,היכן עלינו להתחיל?" אני עומד אפוא לשאול אתכם כמה שאלות .ענו עליהן כאשר
אתם שומעים אותן .השאלות הללו ניתנות לכם כדי שתוכלו לבחון את עצמכם ולזכות בהבנה ובגילוי
כתוצאה מכך.
כדור הארץ
האם אתם מסוגלים לאהוב את כדור הארץ? האם אתם מסוגלים לאהוב את גאיה? אתם תשמעו עוד
על גאיה מקריון .ככל שהפלנטה רוטטת בקצב מהיר יותר ,הדבר כולל אתכם .כמה חשים שהפלנטה
יצאה מכלל שליטה עם הסערות ורעידות האדמה .עכשיו זה עשוי להישמע מוזר ומשונה ,אבל האם
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הייתם רוצים שהפלנטה תשוב ותימצא תחת שליטה? אם כן ,אזי העניקו לגאיה את אהבתכם! איזו
תפיסה משונה ,אתם עשויים לומר .האם אתם יכולים להיות מאוהבים בכדור הארץ? כן! כמה מכם
יכולים .כמה מכם יודעים על מה אני מדבר .האם אתם יכולים לאהוב את כדור הארץ כפי שאתם
אוהבים אדם אחר או את אלוהים? כן! הנה הזמנה לנסות ,כיוון שדבר מוזר מתרחש .כאשר אתם
שולחים את אהבתכם אל תוך כדור הארץ ,יש מעגל של אנרגיה שנשאר שם .כל אלה שנולדים על
הפלנטה יכולים אז לחלוק את החמלה והאהבה שאתם שולחים אליה .במילים אחרות ,הילדים
מקבלים אותה! חשבו על כך כעל מצבור של אהבה שהילדים החדשים של הפלנטה יראו אותו
וישתמשו בו.
זה מורכב ,אבל אנחנו מתאמצים לפשט זאת .חשבו על המשמעות .האם הייתם רוצים שהדורות
הבאים כאן בישראל יוכלו לחוש במה שאתם מפקידים באדמה? לא דיברנו על כך בעבר ,אך חשבו על
זה .אילו תחושות אתם מעניקים לילדים שלכם עכשיו? אילו דברים אתם אומרים לכדור הארץ
שהדורות הבאים שלכם ירגישו בהם ,יקלטו אותם ויעבדו עמם?
התאים שלכם
יש עוד עניין מוזר ,אתגר עבורכם .האם אתם יכולים לאהוב את המבנה התאי שלכם? אני מדבר על
התאים האינדיבידואליים של הגוף שלכם" .זה מוזר מדי" ,אתם עשויים לומר .נתתי לכם מידע
באמצעות השותף שלי אתמול .הוא דיווח על תוצאות שהשיגו אחרים שאכן קיים צופן בגוף שלכם,
ושהצופן הזה אומר שקיים בכם אלוהים] .מתייחס לעבודה של גרג בראדן וצופן האלוהים[ כל פיסה
של חומר גנטי נושאת בתוכה צופן זה .לכן ,אני אומר לכם ,אם תוכלו לאהוב את המבנה התאי של
גופכם ,הוא ידע זאת ויגיב.
כמה מכם הקדישו זמן קצר כדי לחגוג את המרפק שלכם ,למשל ,או את הבוהן הגדולה שלכם? זה
נשמע מצחיק ,אבל הם מוארים ממש כמותכם! יש לכלול את כל הגוף כאשר אתם אוהבים את גאיה.
אתם עשויים ממיליארדים של תאים ,ובכולם טמון אלוהים .כמות רבה משמעותה כוח ,ומיליארדים
התאים הללו יחדיו ,אם יקבלו את צופן האהבה ,ישתפו אתכם פעולה .אני מאתגר אתכם .האם אתם
יכולים לאהוב את עצמכם? אם אתם יכולים ,המבנה התאי של גופכם יגיב ויאזן את עצמו.
משפחה
כעת חשבו על הדבר הבא .האם אתם יכולים לאהוב את המשפחה? זה לא ימצא חן בעיניכם .אני לא
מדבר על הקרובים שלכם ,אלא על המשפחה האנושית שהיא קרמתית .האם תהיתם מעודכם מי עשוי
להיות כלול בה? הסכסוך שאתם מצויים בו כעת כולל אותם ]הפלשתינאים[ .זה לא ימצא חן בעיניכם.
עד כמה אתם מסוגלים לאהוב אותם? אתם אומרים שהישראלי אינו מסוגל לעשות זאת .שהייתה
היסטוריה רבה מדי ,שנאה רבה מדי ומוות רב מדי .ואני אומר לכם זאת ,בני אנוש יקרים ,אם יש לכם
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את החוכמה והאומץ לאהוב אותם כבני אדם ,אפילו ממרחק ,ולהתכוון לכך ,עפר כדור הארץ ישתנה
סביבם וסביבכם .כך התודעה החדשה מתפשטת .זה היסוד המהותי האזוטרי עליו יכול השלום
להיבנות.
מעניין לציין שלעולם אין הפרעה לבחירה החופשית .חשבו על כך בדרך זו .האהבה שלכם היא אור.
הוא נשלח למקומות חשוכים .באמצעות הבחירה החופשית ,אלה הנמצאים בחשכה יכולים לבחור
לראות או שלא לראות .אור אהבתכם חזק הרבה יותר מכל מקום חשוך שבו הם עשויים להימצא,
והם יחושו במה שאתם עושים .הדברים סביבם יתגלו ,דברים שהם לא ראו מעולם ,כמו בחירות
חכמות ,או חשיבה הגיונית .זו האמת .האם ידעתם שהיא כרוכה סביב האהבה? האם אתם מתחילים
להבין למה אנו חותרים? אם אתם עומדים לשאת את המשאות הכבדים עבור הפלנטה הזאת ,הרי
שלא מדובר בסבל או בצורך לשאת את שנאת האחרים .הדבר הקשה ביותר שאנו מבקשים מכם הוא
לקחת את אלה שנמצאים בצד השני של המתרס ולהקיף אותם בבועה של אהבה ואור .זה הדבר
הקשה מכל.
האנושות
האם אתם יכולים לאהוב את האנושות? כמה אתם חושבים על הנמצאים במקומות אחרים? אולי
אתם חושבים שהבעיות שלכם כה עמוקות שאין לכם זמן לחשוב עליהם? מבורך הוא האדם שיכול
לשאת מבטו אל מעבר למצב שלו ולחלוק את אורו עם אלה הזקוקים לו .עד כמה אתם אוהבים את
האנושות? אה ,אילו ידעתם את האמת .כאשר אתם עוזבים את המקום זה באמצעות מה שאתם
מכנים בשם תהליך המוות ,שאנו מכנים אותו בשם שינוי אנרגיה ,אתם עוטים את הנפלאות שלכם
וחוזרים הביתה .מצד הצעיף שלי ,אני אומר לכם שאני יכול לראות משפחה בכל מקום סביבכם .כל
אדם ואדם על הפלנטה הזאת שאתם מכנים בן אנוש הוא אוסף ,חלק מהאנרגיה הממשית שלכם
כאשר אינכם כאן .המשפחה היא כמו סיר גדול של מרק ,המכונה אלוהים ,אם תרצו .אתם מודעים
לכולם ,כיוון שאתם באמת כולם .אתם יודעים כאשר אפילו אחד מהם עושה משהו ,כיוון שהאחד
מייצג את השלם .אדם אחד מייצג את השלמות הכוללת ,כיוון שהחיבור הוא באופן אזוטרי חיבור של
הכל להכל .קשה להסביר זאת ,אבל אנו רואים את האנושות כנשמה אחת .האם אתם יכולים לעשות
זאת?
האם יש לכם את החכמה לעשות זאת? מהתא הקטן ביותר לכדור הארץ כולו ,האם אתם יכולים
לאהוב את האנושות? אם אתם יכולים ,אתם שולחים אנרגיה אל תוך האדמה שאינכם מודעים לה
כלל ,אנרגיה שמכוננת את היסוד המהותי לשלום.
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אלוהים
מה בנוגע לעניין זה .האם אתם יכולים באמת לאהוב את אלוהים? אני לא מדבר עוד על טקסים .יש
אנרגיה חדשה על הפלנטה הזאת הנגישה לכם .היא האנרגיה שראיתם כהכרחית בשנת 1987
]ההתכנסות ההרמונית[ .אתם אלה שבראו אותה ועכשיו אני שואל אתכם ,האם אתם יכולים לחוש
בהבדל? איננו מדברים על אלוהי החוק .הדבר מרחיק לכת אל מעבר לכללים של האדם בכל הקשור
למה עליכם לאכול או מתי לעבוד .זהו אלוהי האהבה! זה חיבור של מאה אחוזים למהות לב היקום,
שהיא אהבה .האם אתם יכולים לאהוב את אלוהים?
האם יש לכם את החכמה והאומץ לעשות זאת? ואני אומר לכם ,אם תעשו זאת ,הפמליה הרוחנית
הסובבת אתכם תדע זאת והיא תעצים את החוויה שלכם ,והתאים שאתם אוהבים יתחילו לרטוט
ברטט גבוה יותר .אתם תתחילו להפוך לאדם אחר ,לאדם שיש מאסטריות בתוכו.
אתם עצמכם
והנה הנושא האחרון .כמה אתם באמת אוהבים את עצמכם? לא את התאים שלכם ,לא את המרפק
או את הבוהן שלכם ,אלא את מי שאתם רואים במראה? האם אתם יכולים לאהוב דמות זו? הנה
האתגר ,פעם נוספת :קומו מהמיטה שלכם בבוקר ולכו אל חדר האמבטיה .הדליקו את האור החזק
ביותר והביטו בעיניכם .אמרו את המילים הללו" :אני הנני הוא שאני הנני .אני חלק מאלוהים .אני
אוהב את עצמי כפי שאני אוהב את אלוהים ,עם כל החוכמה והכבוד המתלווים לכך .אני ראוי
לאהבה ,ואני אוהב גם כן".
ומדוע אני אומר לכם זאת? הסיבה היא ,נבחרים ,שזהו תהליך שהוא אישי עבור כל אחד מכם .זה
תהליך שאתם חייבים להתחיל להבין לפני שתוכלו לשאת את המשאות הכבדים באזורכם .קראנו לכם
מגדלורים; נתנו לכם מטפורה זו פעמים רבות ,למקום עליו נבנים מגדלורים על הפלנטה ,ואנו
מזכירים לכם שוב שמגדלורים לעולם אינם נבנים במקומות בטוחים.
הרשו לי לדבר על המגדלור הישראלי .הוא ניצב בסערה מתמדת ,מאיר באור חזק מאוד .ואילו יכולתם
לראיין את המגדלור ,הוא היה אומר" :יש לי אור בקצה ראשי שהוא אהבה .אף-על-פי שאפשר שאני
ניצב במקום חשוך ,איני חייב לדאוג כיוון שיש לי אור משלי .אני לא מפחד מפני הסערה משום שאני
מגדלור נבחר ומקומי בסערה .אני כאן כיוון שאני יכול לחולל שינוי" .וזו האמת .האם אתם יכולים
להאיר באורכם בחוזקה? אני יודע שזו מטפורה ,אבל אם למגדלור יש אור חזק ,ללא מילה לאף אחד
אחר ,הוא יכול לכוון את הספינות אל נמל מבטחים .ללא מילה .האם אתם מבינים את המטפורה?
האור שאתם נושאים ,ישראלים ,יכול להיות האור עבור הפלנטה כולה ,אבל זה חייב להתחיל בכם.
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אינכם יכולים פשוט לעזוב את המקום הזה ,לצאת ולומר" :ובכן ,אני אוהב את הנחת היסוד ,עכשיו
בואו נברא חיים ,אור ושלום" .במקום זה יהיה עליכם לערוך פגישה עם עצמכם תחילה .ובפגישה זו
יהיה עליכם לשאול את השאלה" :מי אני?" וכאשר תבינו שאתם חלק מאלוהים ,חלק נבחר ,בזמן
הנכון ובמקום הנכון ,אז המגדלור יתחיל להאיר .אז האור יתחיל להאיר בחכמת אהבת האלוהים
שמתחילה לברוא אנרגיה .לא הייתי אומר לכם את הדברים הללו אלמלא היו האמת .זה מתחיל בכם.
אבל אתם ידעתם זאת כבר ,נכון? וזו נשיאת המשאות הכבדים .כל הדברים האחרים יתווספו לכך
כאשר תתחילו בהגשמה עצמית זו ,והחיים עצמם יהפכו קלים יותר ברגע שתוכלו לאהוב את אלה
שאינם אוהבים אתכם.
אה ,העקרונות לעולם אינם משתנים ,נכון? המאסטרים הדגולים שצעדו אי פעם על הפלנטה סיפרו
לכם זאת .זה לא מידע חדש .והנה עניין נוסף שעליכם לדעת .כאשר האור שלכם הופך חזק יותר ,אז
מתחיל הריפוי בתוככם באופן אישי ,ואתם תחיו זמן רב יותר עקב כך .אתם תישארו כאן יותר ,וכמה
מכם עשויים אפילו לראות את השלום בזמנכם ,שלום שאתם בראתם.
ככל שהזמן מאיץ על הפלנטה" ,דור אנושי" עשוי למעשה להיות קצר הרבה יותר מכפי שאתם
חושבים .ואני אומר זאת לאותם אנשים ששמעו אותי אומר שאפשר שיעבור דור קודם שיהיה שלום.
ובכן ,מדוע שלא תזיזו קצת זמן ותעשו זאת מוקדם יותר? )חיוך של קריון( האור שאתם נושאים
מסייע אף הוא לעדן חוסר סבלנות .כך עושה אהבת האלוהים .האם אתם מבינים מה אנו אומרים?
אנו מבקשים מכם לקבל ולהפיק אור שהוא חלק מהאלוהים עצמו .ואם תבחנו את ההיסטוריה שלכם,
תראו שזה מה שהנביאים שלכם עשו.
"קריון ,האם אתה אומר לנו שאנו דור של נביאים חדשים?" זה מה שאני אומר ,מאסטרים כל אחד
ואחד מכם .האם יכול להיות דבר שכזה? איך תוכלו לפקפק בכך? הביטו במה שהשושלת שלכם יצרה?
האם זה נעצר בדרך כלשהי? לא! אתם עדיין חלק דגול מהתנועה של הפלנטה הזאת אל תוך מקומות
אחרים ואנרגיות אחרות ,רבים מהם הובטחו .הרשו לי לומר לכם שוב מה הם הפוטנציאלים .בדיוק
במקום שבו אתם יושבים עכשיו ,אנו רואים אתכם על מסלול אשר בסופו של דבר יביא פתרון ושלום
לפלנטה הזאת .ראינו מסלול זה מאז שנת  .1987לכן המשיכו במה שאתם עושים ,ואני אמרתי לשותף
שלי שעליו להביט סביב בקפידה .כיוון שהוא נמצא במקום מקודש מאוד עבור הפלנטה כולה ,מקום
שאינו דומה לשום מקום אחר .הוא נמצא בישראל!
זרעי השלום נמצאים בתוך כולכם .זה גורם לו לראות אתכם באופן שונה .הוא אינו יהודי ,אבל הוא
כמו מאמן שעומד ומריע לכם שעה שאתם מנצחים במשחק .ואז הוא בוכה בדמעות של שמחה כיוון
שהוא ידע שאתם מסוגלים לעשות זאת.
וכך גם אנו ,כך גם אנו .וכך הוא.
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קריון בירושלים
מדיטציה לשלום עולמי ותקשור חי מאת קריון
באמצעות לי קרול
אוקטובר 2005
ירושלים ,ישראל
מאנגלית :סמדר ברגמן
המדיטציה לשלום עולמי והתקשור החי של קריון הוגשו בירושלים ,בעת בביקורו של קריון כאן בארץ
באוקטובר .2005 ,אירוע זה לא תומלל לאנגלית ואינו מופיע כטקסט באתר הרשמי של קריון .תקשור
זה תורגם ישירות מקובץ האודיו ,עובד ונערך כדי להתאימו לשפה הכתובה .סמדר
הקדמה מאת לי קרול
הרשו לי להסביר לכם מה עומד לקרות כאן .זה החלק האחרון להיום .אנו הולכים לערוך מדיטציה
לשלום עולמי שתימשך כעשרים דקות ,ולאחריה תקשור של קריון .הרשו לי לספר לכם מעט על מה
שאנו עושים ,בכל הקשור למדיטציה .אלה מכם שהיו איתנו ביום חמישי וביום שישי ,פגשו ברוברט
קוקסון ...והוא מצטרף אלינו כעת על הבמה ]מחיאות כפיים[ .הוא ממונטריאול ,קנדה ,חבר חשוב
בצוות של קריון ,ואני באמת סומך עליו בכל הקשור ליצירת אווירה .איני יכול לדמיין את עצמי עושה
דבר שכזה בלעדיו .אם שמתם לב ,באותם ימים שהזכרתי ,הוא גם הנחה מדיטציות .וזה משהו שהוא
תמיד עשה ,הוא פשוט לא עושה זאת לעתים כה קרובות כפי שהיה רוצה .והרשו לי לספר לכם משהו
שאפשר שאינכם יודעים.
זו מדיטציה לשלום עולמי שבה אנו מתפללים לשלום ומודטים לשלום .כיוון שאנו מאמינים שהדבר
מחולל שינוי .פרסמנו את המידע הזה באתר של קריון באמריקה ,והזמנו את כל האנשים שגולשים
באתר שלנו ,אם רצונם בכך ,להשתתף איתנו במדיטציה ,ברגע זה ,בזמן אמיתי .המידע פורסם גם
בכמה מהאתרים האירופאים המפרסמים את התקשורים של קריון .סיפקנו להם קישור לאתר של
המרת זמן עולמי ,כדי שהם יוכלו לדעת מה תהיה השעה מקומית שלהם שבה יתקיים האירוע הזה.
בצפון אמריקה ,שבה יש ארבעה אזורי זמן ,המדיטציה מתרחשת בזמן סביר ,שבו אפשר לעצור
ולהתפלל ,והשעה באירופה היא כמו השעה שלכם כאן .ולכן ,זו שעה שנוחה לרוב האנשים .וזה תמיד
עוזר קצת.
אנחנו הזמנו אותם להפסיק לרגע ממעשיהם ,ולהצטרף אלינו כאן .אין לנו שום מושג כמה אנשים
ישתתפו במדיטציה .אבל הרשו לי לומר לכם משהו שאני כן יודע .על פי מנתחי המידע של האתר
שלנו ,נכנסים לאתר שלנו יותר מעשרים אלף איש בכל יום .ואנו עוקבים אחרי המידע הזה במשך
כמה חודשים .גם אם רק חלק קטן מאותם אנשים ראה את המידע הזה והם יצטרפו אלינו היום,
משמעות הדבר היא שיש אלפים שתומכים בנו עכשיו .והם ממקדים את תשומת הלב שלהם במה
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שאנו עושים .והם החברים שלכם .והם מרגישים שאתם בני המשפחה שלהם .וכך אנו מתייחסים לכל
הדברים הללו .והתרחש מסונכרן מעניין ,מבלי שידענו על כך ,כתושבי צפון אמריקה .כאשר החלטנו
שהמדיטציה תיערך ביום הזה ,גילינו שזהו היום האחרון של חודש הראמאדן .ויש קבוצה של ערבים
ויהודים שמצטרפת אף היא אלינו .והיא עורכת מדיטציה לשלום משל עצמה ,לא רק בזמן שאנו
עורכים את המדיטציה שלנו ,אלא גם לאחר מכן ,כאן בירושלים .וזו הזמנה ,לדבריהם ,לכל אלה
שאינם מוסלמים ,להצטרף אליהם .ואני מצטט מתוך פרסום שקיבלתי אתמול בנוגע לאירוע הזה ,זהו
יום חשוב מאוד עבורם ,הם מאמינים" :שתפילה אחת ביום הזה ,שווה לאלף תפילות ביום רגיל" ,וגם
הם יצטרפו אלינו.
איני יודע אם אתם מבינים עד כמה נרחב הוא ,אם תרצו להשתמש במילה הזאת ,האירוע הזה .ולכן,
ברצוני שתצטרפו עכשיו לרוברט קוקסון ,ולשאר אנשי הצוות שעל הבמה ,לעצמכם ולכל אלה
שמצטרפים אלינו מכל רחבי העולם.
המדיטציה ~ מנחה רוברט קוקסון
בואו נעצום את העיניים ונתמקד בנשימה ,שעה שאנו נכנסים עמוק יותר ויותר ,מאפשרים לעצמנו
ליפול אל תוך אותו מקום נפלא ...אל תוך אותו מקום שבו אנו מבינים כמה אנחנו נפלאים באמת...
כמה אנחנו יפים באמת ...מקום שבו אנו מבינים שאנחנו מאסטרים ...וכאשר אנו מבינים זאת ,אנו
חשים שיש לנו עוצמה אינסופית ...עוצמה אינסופית לשנות את האנרגיה שבחדר הזה ....עוצמה
אינסופית לשנות את הארץ הזאת ...ולא רק את הארץ הזאת אלא גם את כל הארצות...
אנו מבינים שיש לנו את העוצמה לשנות את העולם ...כאשר אנו מתחברים לתחושת השלווה
הפנימית שלנו ...אנו מבינים באמצעות העוצמה האינסופית הזאת ,באמצעות ההכרה במאסטריות
שלנו ...שאנחנו מקרינים את האנרגיה הזאת של שלווה מוחלטת ...לכל מקום אינסופי של העולם הזה
ושל היקום הזה ....דעו שהיום אתם זורעים זרע ...זורעים זרע כדי לשנות את העתיד ...כדי לברוא
אהבה ...שמחה ...הבנה ...וחמלה .הבינו זאת ~ וכך הוא!
מדיטציה לשלום עולמי
חלק זה מועבר בשלוש שפות :עברית ,ערבית ואנגלית
מקדו בבקשה את האנרגיה שלכם מכל מקום שבו אתם נמצאים .הרגישו באנרגיה חדשה הנשלחת
למקום קטן ורווי צרות זה של העולם .הביעו כוונה לברוא איזון ,הבנה וחמלה .דמיינו את
הקונפליקטים הישנים נפתרים ,דמיינו פתרונות חדשים צצים ומופיעים ,ואת השלום שכה חיכינו לו
מתגשם בארץ .דמיינו חירות חדשה נולדת ...לכבוד שווה של האדמה ,של אלוהים ושל המלאך
האנושי .ובאותה נשימה ,אמצו את הילדים אל לבכם ואפשרו להם להוביל אתכם אל עתיד חדש ,זוהר
ושלו עבור הפלנטה שלנו ...ירושלים החדשה.
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אל תנסו להבין ,אל תנסו לנתח כיצד מאות שנות סכסוך יכולות להיפתר .במקום זאת ,דמיינו שהן
כבר נפתרו ובקרו באותו מקום בעתיד הפוטנציאלי שבו הדברים הללו הם כבר בגדר היסטוריה ,ולא
ההווה .דמיינו כיצד יהיו פני הדברים!
שלום ~ סאלאם ~ Peace

אפשרו לעצמכם להיכנס עמוק אף יותר ,לחוות ברמה גדולה אף יותר ,ברמה אינסופית ,את השלווה
הפנימית .הרגישו בשלום האינסופי ,געו בשלום ,טעמו את השלום ,נשמו את אנרגיית השלום...
וכאשר אתם מרגישים את השלום הזה ,בעת שאתם נושמים אותו ...דמיינו שהוא זורם אל כל תא
ותא בגופכם ...נוגע בכל חלק של הדנ"א שלכם ...כאשר אתם הופכים לאור חדש של שלום ...הרגישו
כיצד אתם הופכים להיות זרז לשלום מוחלט בעתיד ...אשר מתחיל עכשיו ...כן ,חיו את השלום הזה
עכשיו ...נשמו את האנרגיה והרגישו בה ...והבינו שאתם מאסטרים כה עוצמתיים ...וכאשר אנו
עובדים כאן יחד ...עם תפילה אחת שהיא אלף תפילות ...והניחו לאלף התפילות להפוך למאה אלף
תפילות ...למיליונים של תפילות ,למיליארדים של תפילות ...והניחו לכל צליל ,להיות לסמל לאנרגיה
זו של שלום ...בעת שאנו מקבלים את עוצמתנו...
הרגישו בשמחה ...הרגישו בהרמוניה ...הרגישו בחמלה ...בעת שאנו מתחברים לעולם ותובעים
לעצמנו את השלום המושלם האינסופי הזה ...בכל רחבי העולם ...בעת שאנו מבינים וכל שאר
האנשים מתחילים להבין שכולנו משפחה אחת גדולה ...אחים ואחיות ...ושלכולנו מטרה משותפת...
להשגיח אלה על אלה ,לטפל אלה באלה ולאהוב אלה את אלה ...לאהוב את הטבע ...להגן על הפלנטה
הזאת ...ולעטוף את כל כדור הארץ באור זה של שלום...
הרגישו באור ...ראו את האור ...ראו כיצד הוא הופך לחלק מהותי מהעתיד שלכם ...ראו כיצד הוא
הופך למציאות עבור כל אדם על הפלנטה הזאת ...הרגישו באנרגיה ...חושו בחמלה ...בהבנה
המוחלטת ,בכבוד ובתחושת ההישג שלכם ...כחלק מבריאה זו של שלום מוחלט ...של אהבה
אוניברסלית מוחלטת ...וכך הוא!
התקשור של קריון
ברכות יקירים ,אני קריון מהאנרגיה המגנטית .ואני יודע מה מתרחש כאן .שוב אנו אומרים לכם,
רבים יאמרו שזה אך ורק קולו של השותף שלי ,אתם שמעתם אותו מזה שעות .אבל יש בכם אלה
שיכולים להרגיש את האנרגיה .יש בכם אלה שיכולים לראות את הצבעים .יש בכם אפילו אנשים
שמסוגלים לראות את הפנים משתנים .לכמה מכם יש למעשה ראייה בין-ממדית ,ואנו מזמינים אתכם
להשתמש בה ברגע זה.
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זו הדרך באמצעותה האלוהים מדבר אל האנושות .כך היה מאז ומעולם .מסרים שהועברו באמצעות
מלאכים לקדמונים ,תמיד הועברו לאנושות ,כדי שהם יוכלו להמשיך ולהעבירם לאחרים .ובזמנים
אלה אין הדבר שונה ,לבד מכך שהמסרים השתנו .ואתם אלה שהגשימו את השינוי הזה .אני יודע מה
מתרחש כאן .אני היחיד מבין אלה שיודעים כמה הצטרפו אליכם היום ,ואתם תשמחו לדעת שהם
מונים עשרות אלפים .יש לכם ברית עם תודעות ברגע זה ,במקומות רבים כל-כך על פני הפלנטה
הזאת .הם מפנים את האור שלהם ואת התודעה שלהם ואת המחשבות שלהם אליכם .וגאיה רואה
את כל האנרגיה הזאת ,והיא נכנסת ,פשוטו כמשמעו ,אל תוך הפלנטה .היא משנה ,היא משנה את
הטבע עצמו ,ודברים רבים כל-כך שאינכם רואים או אפילו מאמינים בהם.
אחד מהשינויים הגדולים ביותר ,עליו לא דיברנו כלל .האם אתם מודעים לכך שלעולם אינכם לבד?
שמצויים סביבכם אלה המכונים בפיכם מדריכים ומלאכים? יש בכם שאומרים שזו רק אנרגיה .האם
אי פעם שאלתם את עצמכם האם לכל אדם דבר זה סביבו? והתשובה היא "כן" .מה זה אומר לכם על
מה שאולי מתרחש באותם אזורים בעייתיים לא רחוק מכאן? האם אתם רוצים לשנות את פני
הדברים ,בני אנוש יקרים? כאשר אתם משנים את האנרגיה של גאיה ,האנרגיה של המדריכים משתנה
אף היא סביב כל בני האדם .וכמה מהם מעדנים ומרככים אפילו את הרעיונות ואת המחשבות שלהם.
הם מתחילים לחשוב באופן שונה .אין זה חיסולה של השנאה ,הדבר עשוי לארוך דורות .כעת המיקוד
משתנה למיקוד חדש ,לרצון לחיות על גבי הפלנטה הזאת יחדיו ,ולהצליח בכך .האם חשבתם על כך
מעודכם ,שאולי האור שאתם נושאים מאיר את החשכה? מאפשר לאחרים לראות בבהירות רבה
יותר ,נתיב חכם יותר אשר יעזור להם .ואנו שבים ואומרים :אתם לא יודעים מה הם חושבים באמת.
שאלו את האימהות מה הן רוצות עבור הילדים שלהן .כל מילות השנאה ייעלמו ,והן יאמרו :אנו
רוצות שהילדים שלנו יהיו מאושרים ,שיזכו בהשכלה ,בשפע ובשמחה .איזו תפיסה! אנו אומרים לכם
שזאת עליכם לחפש .לא הכל כפי שהוא נראה .אנו יודעים מי נמצא כאן.
הרשו לי לתת לכם כמה קווים מנחים לשלום פנימי .הרשו לי לתת לכם כמה קווים מנחים לנתיב
אישי .הרשו לי לתת לכם כמה קווים מנחים שיעזרו לכם להשיג רטט גבוה יותר .ואל תופתעו אם
לקווים המנחים הללו יש מטרה כפולה .כיוון שהם ישמעו כקווים מנחים אישיים לנתיב שלכם ,אבל
אלה הם גם קווים מנחים לשלום על פני האדמה .האם אתם מתחילים להבין שאין אף אחד אחר
שיכול לעשות עבודה זו מלבדכם? אתם נודדים על אדמתכם ,תוהים מתי המצב ישתפר? מביטים
באנשים אחרים ,מקווים שהם יתנהגו יפה ,אך ללא ההבנה שיש לכם את העוצמה לשנות כל זאת.
הגיע הזמן שישראל תתחיל בתהליך הכולל חוכמה בתוכו .אתן לכם כמה קווים מנחים" .אבל קריון,
ראשית ,מדוע שבכלל נעשה זאת?" אתם עשויים לשאול" :מה ההגיון שמאחורי נתיב אישי להארה?"
היו שאמרו" :אני בסדר בדיוק כפי שאני" .ואנו אומרים" :לכן קיימת הבחירה החופשית ,נכון?" ואוסיף
ואומר ,אין לכם מושג מי אתם ,עד אשר אתם מבינים מי אתם יכולים להיות.
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הנה ההצעה הראשונה :אם אתם עומדים לצאת למסע ההארה ,עליכם לארוז את התיקים שלכם .זוהי
מטפורה כמובן .אנחנו לא באמת מבקשים מכם לארוז את התיקים שלכם .אך מטפורית משמעות
הדבר היא שעליכם להתחיל לאסוף את הדברים להם תזדקקו כאשר תתחילו במסע שלכם .כדי שתהיו
מוכנים .מה זאת אומרת? אתם מתחילים לאסוף את הדברים שלדעתכם יהיו משמעותיים בנתיב
להארה .לומדים כמיטב יכולתכם על הדברים שהוצגו בפניכם .אולי אלה הם ספרים ,אולי מפגשים.
אולי באמצעות כוונתכם הטהורה ,אתם רוצים ללמוד כיצד למדוט טוב יותר .אולי אתם מתעניינים
בתהליכים מסוימים .מפגשים שאליהם אתם עשויים ללכת כדי ללמוד טוב יותר על האנרגיה של
אלוהים .התבוננו סביבכם וראו מה מוצג בפניכם ,ראו את הדברים שעשויים להזין אתכם ולהכין
אתכם למסע באופן טוב יותר .אם אתם רוצים לברוא שלום על פני האדמה ,אתם צריכים לקום
ולארוז .זו מטפורה! ומשמעותה היא שאתם הצועדים במסע .אתם באופן אישי ולא הסובבים אתכם.
לא הממשלה או כל אחד אחר.
וכאשר אתם מנקים את משקעי הדנ"א הטמונים בעצמיים שלכם ,אתם מפעילים אנרגיות שיבראו
שלום על פני האדמה .אדם אחד בכל פעם .אם אתם אכן חלק מאלוהים ,משמעות הדבר היא שאתם
יכולים לחולל שינוי .כעת ,אתם לא תבינו את שלושת הדברים הבאים שאני עומד לומר לכם .הם
יבלבלו אתכם .הם לא יהיו בהכרח מה שחשבתם .שלושה קווים מנחים.
הראשון
אל תקבעו לעצמכם יעדי ביניים כלשהם! אתם יודעים שאתם רוצים לצעוד בנתיב מקודש .ובני
האדם אוהבים מאוד לתכנן תוכניות .אני מתחיל לצעוד בנתיב מקודש ,אתם אומרים .והנה היעדים:
אני עומד לעשות דבר כזה ודבר אחר .אולי אלך מקום זה או למקום אחר) .מצחקק( זה לא יעבוד .אל
תתכננו תוכניות ביניים כלל! יהיו שיאמרו" :זה מידע חסר תועלת") .מצחקק( אפשר שזה המידע הטוב
ביותר שאי פעם נתתי .לבני האדם יש כשרון מדהים ,לבטל את הדברים הטובים שאלוהים ייעד לכם.
אתם עושים זאת על ידי כך שאתם מחליטים מראש מה הדבר הטוב ביותר עבורכם .או כאשר אתם
מחליטים שאתם יודעים טוב הרבה יותר מכפי שיודע האלוהים .אה ,היו הכלי שעדיין לא עוצב ,אתם
כלי ואמצעי לשלום על פני האדמה .אתם מתחילים לצעוד בנתיב מקודש ,אבל אין לכם מושג עדיין
מהו האמצעי .הדבר דומה לרכישת כרטיס נסיעה ברכבת ,שעליו רשום שזהו כרטיס ליעד בלתי ידוע,
וזמן היציאה אף הוא אינו ידוע .אך הכרטיס תקף עדיין לנסיעה .ואז אנו אומרים לכם ,חגגו את
התהליך הזה ,חגגו את הבלתי ידוע .אפשר שייגשו אליכם אנשים וישאלו" :מה התוכניות שלכם?"
ואתם תחייכו אליהם ותשיבו" :אין לי מושג אבל אני כל-כך מתרגש לקראת זה" .האם אתם יכולים
לעשות זאת? האם זו איוולת או דרכו של אלוהים? מדוע שלא תדברו עם אבות אבותיכם על כך .יש
שמכנים זאת בשם אמונה ,שיש תוכנית גדולה יותר .והרשו לי להציג את השלב השני .הוא יישמע
מאוד כמו השלב הראשון.
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השני
אל תניחו כל הנחות שהן ,לגבי שום דבר! אתם כבר מבינים הכל :אני צועד בנתיב מואר ,זה ידמה
מאוד למה שהאחרים עשו ,אני אעשה את מה שהם עשו .ואז אתם מניחים הנחה ,שאתם תעשו את
מה שהם עשו .אתם חלק של אלוהים שהוא יחיד במינו .וכאשר אתם מפעילים את הדברים הללו
הסובבים אתכם ,האנרגיה משתנה בחייכם בדרכים שאינכם יכולים לתאר לעצמכם .ברגע שבו אתם
מתחילים בתהליך שלכם ,דברים הנמצאים מעבר להישג ידכם מתחילים להשתנות .לא נגלה עדיין
מהו השלב השלישי ,אך הוא קשור לכך .אל תניחו הנחות! אתן לכם דוגמה ,כמה מכם עשויים אולי
להתאכזב מאוד מהדוגמה הזאת .עד שאראה לכם למה אני מתכוון .אל תניחו הנחות.
יהיה לנו שלום בארץ נפלאה זו ,אתם אומרים .הגיע הזמן .נניח שהיה בא אליכם אדם ומציע לכם את
ההצעה הבאה ,הוא היה אומר" :יש לי רעיון מצוין ,בואו ניקח פלשתינאי ממחנה הפליטים ונמנה
אותו כאחראי לכל הדברים" .ואתם מתרחקים במהירות מאותו איש .איזה רעיון מטורף .איך ייתכן
הדבר .בואו נהיה מציאותיים .כעת ברצוני שתשימו את עצמכם במקומם של אבות אבותיכם ..כאשר
הייתם עבדים במצרים .וכמה מכם היו שם .ועכשיו הנה מגיע מישהו שאומר :אני רואה את העתיד.
)מצחקק( אנו ניקח את נסיך מצרים אשר יוביל אותנו ויוציא אותנו מהמדבר .איזה רעיון מטופש.
כולם יודעים שהם האויב .הם הכובשים והמדכאים .הם המשעבדים .ואתם תיקחו את אחד מהנסיכים
שלהם שיוביל אותנו החוצה? זה מה שקרה.
ואני רוצה שתחשבו על כך לרגע .אותה תוכנית הייתה במקומה במשך דור שלם לפני שהיא התגשמה.
כיוון שהיה צורך להציב את הנסיך שאני מדבר עליו ,שהיה למעשה עברי ,במקומו המתאים והיה עליו
לגדול לפני שהדבר שאני מדבר עליו יכול היה להתרחש ,במשך יותר מעשרים וחמש שנים ,כדי
להגשים את הפתרון .זה כמעט דור ,נכון? אל תניחו הנחות לגבי האופן שבו הדבר הזה יתרחש
לדעתכם .כיוון שהפתרון עשוי להתגלות במקומות המוזרים ביותר .ויהיה זה פתרון שאתם לא
העלאתם אותו כלל בדעתכם או חשבתם שהוא עשוי להתרחש .אך הרשו לי לומר לכם משהו שאינכם
יודעים .למעשה ,הוא מתגשם עכשיו .ממש כמו בעבר ,הפוטנציאל קיים עבור אלה שגדלים עכשיו
ושיחוללו את השינוי כאן במקום הזה .והם לא יודעים זאת עדיין ,וגם אתם אינכם יודעים .אבל אני
אומר לכם שחל שינוי בתודעה על הפלנטה הזאת .ואלה שמתפללים לשלום עוזרים להגשים זאת.
ויום אחד לאחר שהדבר יקרה ,אתם תזכרו בעבר ותאמרו ,ראו כמה מורכב היה צירוף המקרים הזה.
אולי היו דרושים לכך אפילו עשרים וחמש שנים.
אתם חושבים שאתם לא הולכים לשום מקום ואתם מתוסכלים .אתם לא יודעים מה מתרחש ,שהוא
בלתי נראה .האם תוכלו לחגוג זאת? האם כולכם יכולים לחגוג את הבלתי נראה .זה כמו לבקש
מהעבדים לחגוג משהו שנים לפני שהוא התרחש .כנגד כל הסיכויים ,נסיך מצרים הוביל אתכם אל
הארץ המובטחת .והנה השלישי.
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השלישי
אל תחליטו מה יהיה לוח הזמנים" .קריון ,ניסיתי את האנרגיה הזאת שאתה מדבר עליה ,של הרטט
הגבוה יותר .הבעתי כוונה טהורה .עשיתי את כל הדברים שאמרת לי לעשות .אני יודע שמשהו קורה,
כיוון שאני מרגיש זאת בלבי .אבל עכשיו אני תקוע .כלום לא קורה ,ואני יודע שמשהו אמור
להתרחש" .אתם כל-כך חסרי סבלנות ,אתם חושבים שאתם תקועים .כלום לא קורה .אה ,יקירים ,אני
רוצה לומר לכם ,כיוון שאתם באופן אישי ...ברגע שבו הבעתם כוונה טהורה לשינוי בחייכם ,הדברים
החלו לפעול .דברים שאינכם יכולים לראות.
דברים זזים במקומות אחרים ,והם ישפיעו עליכם בשלב מאוחר יותר .וכאשר האנרגיה שאתם הצבתם
במקומה נעה סביבכם ,כל שאתם יכולים לומר הוא :אוי לי ,אני תקוע .אתם מבינים ,מנקודת המבט
שלנו אנו רואים שהנסים שלכם אכן מתרחשים .אבל הארוחה עדיין לא בושלה .כמה מכם יכולים
לשמוח בשל היותכם תקועים .אולי הגיע הזמן שתתחילו לחשוב על כך באופן שונה .האדם הרעב
שממתין שהארוחה תבושל הופך רעב יותר מרגע לרגע ,ומאשים את הטבח על כך שהארוחה עדיין
אינה מוכנה" .אלוהים ,אם לא תעשה משהו בקרוב ,אני פשוט אסתלק ,אנסה משהו אחר") .מצחקק(
לעולם אינכם מבינים שאתם מגשימים את הפתרונות גם בשעה שאתם יושבים שם ,רעבים .ממתינים
שהטבח יסיים להכין ארוחה טעימה ומורכבת במיוחד.
חשבו על חייכם כעל חיים שונים ,חשבו על הארץ שלכם כעל ארץ שונה .כה רבים מתוסכלים ,כדור
הארץ תקוע ,ישראל תקועה .אף פעם אין מנהיגים טובים ,אתם אומרים .מפלגות רבות כל כך שיש
לשנות ,ושיש לבחור מתוכן .אזורים רבים מדי .אולי הגיע הזמן שתעטו את אדרת אליהו ...בכך מדובר.
עטו אותה סביבכם בחוזקה רבה כל-כך עד שלא יהיה כלל ספק מה הדבר הבא שיש לעשות .מזגו
אותה עם נשמתכם .אמרו לחבריכם ,אני יודע שיש פתרון ,ואני עובד למענו .באמצעות התפילות שלי
והאור שאני שולח לאחרים .ובכך עוסק היום הזה.
ישנם אנשים נוספים שמתפללים ברגע זה .הם שונים מכם .הם מאמינים שתפילה אחת שווה אלף
תפילות .באנרגיה הזאת ,ברצוני לומר לכם שהם צודקים .זהו דבר-מה שגם אתם צריכים לדעת .מה
שאתם עושים כאן בחדר הזה מביא לשינוי .ולכן ,במילות הסיום ,ברצוננו לומר את הדברים הבאים.
ישראלים ואלה שאינם ישראלים ,עזבו את המקום הזה שונים מכפי שהגעתם .קחו אתכם את אדרת
האלוהים ועמדו גאים בידיעה שאתם ,באופן אישי ,מהווים חלק מהפתרון .ועכשיו נקדיש רגע ונהרהר
בדבר הזה ,שאתם מכנים בשם הבטחה ושלום.
וכך הוא!
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מה מצבכם?
תקשור חי מאת קריון
באמצעות לי קרול
הוגש בניופורט ביץ' ,קליפורניה
 4בדצמבר2005 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוכנסו אליו תוספות שמטרתן לספק
הבנה ברורה אף יותר .לעתים קרובות התקשור החי נושא עמו אנרגיה ,שמכילה סוג של תקשורת
שחסרה בדף המודפס .לכן ,תיהנו ממסר מועצם זה שניתן בניופורט ביץ' ,קליפורניה בתקופת חג
המולד.
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .זהו מקום מתוק ,אותו ממתיקה המשפחה היושבת מולי.
האם ייתכן שאלוהים הוא המדבר? ]מדבר על המסר שניתן[ אלוהים מדבר בכל פעם שמחשבה
יפהפייה חולפת ראשכם ,האם ידעתם זאת? עד כמה אתם אלוהיים? התשובה היא שיש יותר אלוהות
בדנ"א שלכם מכפי שאתם חושבים ,אבל אתם אינכם יודעים זאת .כל אותם רובדי דנ"א בלתי נראים
שהשותף שלי דיבר עליהם ,יוסברו אף יותר במשך הזמן .אתם זכאים לדעת את הסיפור השלם ,אפילו
אם הוא אזוטרי מאוד.
בואו נדבר על העצמי המלאכי שלכם ~ על המאסטר שבפנים .יש כה רבים מכם שיפקפקו בהנחה זו.
הם היו רוצים לשאול את השאלה" :אם כך הוא ,מדוע אנו כאן בכלל? מה הסיפור?" הם יאמרו.
"קריון ,אתה אומר שאנו יותר מלאכיים מאשר אנושיים ,אבל יש לנו דואליות שמסתירה כל זאת .אנו
באים והולכים ויש עצב רב כל-כך ~ כאב רב כל-כך .זה לא הגיוני .אנו ישויות מלאכיות? אם כן ,מה
אנחנו עושים כאן?"
לעתים קרובות ,בני אדם רבים ניצבים לפני ואומרים" :למה אני? מה אני יכול לעשות כדי לשנות את
המקום החשוך הזה? בשביל מה כל זה?" הגיע הזמן להשתמש באינטואיציה שלכם .שוב אנו שואלים
אתכם" :האם אתם נצחיים?" בחנו את השאלה הזאת ותדעו את התשובה .כן ,אתם נצחיים ,ואתם
יודעים זאת אינטואיטיבית .הביטו פנימה .כאשר אתם נושמים את נשימתכם האחרונה על הפלנטה
הזאת ,האם אתם חושבים שזה כל מה שיש? האם זה הגיוני שתהיה לכם תשוקה רוחנית עזה שכזו
ואז לפתע תחדלו להתקיים כהרף עין?
האם אינכם יכולים להרגיש מי עומד סביבכם עכשיו? כאשר הפיזיקאים מספרים לכם על הרב-
ממדיות ,שבה המרחק והזמן אינם רלוונטיים ,מה כל הסיפור הזה? מה המשמעות? האם ייתכן
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שהפיזיקה הופכת לפילוסופיה המבוססת על המתמטיקה? והתשובה היא ,שאלוהות רבה שוצפת
במבנה התאי שלכם ,אולם היא נסתרת עד אשר היא מתגלה ~ מופעלת באמצעות גילוי עצמי.
יא-ווה נמצא בקהל! ]מתייחס לד"ר טוד אובוקייטיס ,רופא חוקר שמצטרף לעתים קרובות לצוות של
קריון בנסיעותיו[ האם אתם יודעים מה הוא גילה באמת? הוא גילה כיצד ל"דגדג" את הדנ"א במידה
מספקת שתעורר את האנרגיה המלאכית באזור מסוים .אז היא עושה את העבודה בעצמה! האם
תהיתם מעודכם כיצד ריפוי רוחני אמיתי מושג? האם אתם תהיתם מעודכם על התהליך שמתרחש
כאשר אתם מתחילים להפעיל את הריפוי העצמי שלכם? רבים מכם עובדים על כך בנחישות .כמה
מכם מעוותים את פרצופכם ומשתדלים חזק כל-כך! אתם חוזרים על משפטים ומבצעים תנועות
מעניינות .אתם אומרים" :אני הולך לרפא את עצמי ,אז באילו מילים להשתמש? באילו אנרגיות עליי
להשתמש? מה הם הרגשות הדרושים? מה עליי לעשות?" אין לכם מושג.
חזרו ליסודות ופשוט היו שקטים ...דעו מי אתם .כל שעליכם לעשות הוא לפתוח את הדלת ולגלות
שאתם והאלוהים אחד ...שותפות אלוהית .אפשרו למלאך שאתם ,שמגיב לאחד-עשר הרבדים
הנותרים של הדנ"א ,לרפא רק את הרובד הזקוק לריפוי ,את הרובד שאתם יכולים לראות ]הגנום
האנושי[ .זה לא כל-כך קשה .אתם הופכים זאת לקשה יותר מכפי שזה" .זה כל-כך מעמיק" ,אתם
אומרים לעתים קרובות" ,זה חייב להיות מלווה בטקס ,בסגידה ...אולי אפילו בהקרבת קרבן כלשהי?"
הניחו לי לומר לכם דבר-מה ,אנשים יקרים :אתם כבר הקרבתם את הקורבן בבואכם לכאן .האם
חשבתם על כך? הטקס? זו הלידה! המנטרה? היא "אני הנני הוא שאני הנני" .מה שאנו אומרים הוא
שהגיע הזמן לגלות מי אתם וכיצד הדברים הללו עובדים .יש שבאו כדי להירפא הערב והם לא ידעו
זאת כלל כשהגיעו .ולכן נאמר את הדברים הבאים" :מדוע שלא תרשו לעצמכם לומר את הדבר הבא:
'טוב הדבר בעיני נשמתי'"?
באיזה מצב אתם נמצאים? מה המצב שלכם בזמן הזה? האם אתם מרוצים ממנו? יש שיאמרו" :לא,
קריון ,אני לא מרוצה ממנו .הגעתי לכאן הערב כדי לצאת ממנו .לכן אני כאן .אני אמצא דרך כלשהי
לצאת מהמצב" .אתן לכם את הדרך :פשוט עמדו מול הרוח ואמרו" :טוב הדבר בעיני נשמתי" .כך אתם
אומרים לרוח שכל הקיים בגופכם הוא אלוהי ושללא קשר לפחד ,לכאב ולסבל שלכם ,אתם אומרים:
זה בסדר .כיוון שאתם יודעים מי אתם .וכך גם אנו ,מלאכים!
רבים אמרו" :קריון ,זו עונת החגים .זה זמן שבו אנו שרים על שלום על פני האדמה ,ורצון טוב כלפי
בני האדם .אבל בזמן הזה ,אין לנו לא את זה ולא את זה! ואנחנו עייפים; אנחנו מפחדים .לא נראה
שמשהו מהדברים הללו שאנו רוצים ושדמיינו מתרחש" .אכן ,ברצוני להתייחס לכך .לפני שתעזבו את
החדר הזה ,אתם תדעו כיצד הרוח רואה את מצבכם ותוכלו להשוות זאת לדעה אנושית זו.
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תחילה הניחו לי להזכיר לכם את השושלת של מה שהתרחש על הפלנטה בגלל האנרגיה שלכם .כדי
לעשות זאת ,עליכם לחזור איתי לשנת  .1987אני מזכיר לכם את "ההתכנסות ההרמונית" .היה זה זמן
נפלא ,שנת  ,1987וזמן שיועד באופן ספציפי לכך ,שברמה גבוהה יותר ,העצמיים הגבוהים שלכם
יישאלו" :האם אתם רוצים להמשיך ולהתקדם עם האנרגיה שפיתחתם באלף השנים האחרונות ,או
האם אתם רוצים לשנות אותה ולנוע אל תוך אנרגיה אחרת לגמרי?" האם אתם רוצים רשותיות
חדשה ,המוגדרת כרובד אנרגיה חדש מעל לפלנטה ]עתיד חדש[? כולכם עניתם ,ברמה גבוהה יותר:
"אנו רוצים לנוע קדימה".
יש שעשויים לומר" :ובכן ,זה מעניין מאוד ,אבל לא ניתן להוכיח זאת ואנחנו לא יודעים על כך כלום,
כיוון שזה התרחש ברמה אתרית" .ולכן נאמר לכם ,הניחו למה שהתרחש לאחר מכן להיות ההוכחה
שלכם ,כיוון שזו המהות של מה שבאמת מתרחש הרגע .בשנת  ,1992רבים מכם חגגו אנרגיה זו של
 1987כאנרגיה של ה .11:11-כל ה 11-האלה! אתם בחרתם במספרים ,זוכרים] .חיוך של קריון[ כעת,
רבים מכם אפילו רואים זאת על השעונים שלכם ,נכון? ]את הספרות  [11:11זה יותר מאשר צירוף
מקרים ,נכון? מדוע שכך יהיה? זו חגיגה של רשותיות חדשה!
בכל פעם שאתם רואים את הספרות על השעונים שלכם ,בני אנוש יקרים ,אני רוצה שתגידו" :תודה
לך ,רוח" .זו תזכורת למי שאתם ,בני אנוש ,ולסיבת היותכם כאן .אם קיימת תזכורת למטרה שלכם
על הפלנטה ,היא מתרחשת כאשר אתם מביטים במקרה בשעון שלכם ורואים  .11:11האם שמתם לב
לכך שאינכם מביטים במקרה בשעון ורואים  11:12או  ?11:10הסיבה היא שהמלאך שנוגע בכתפכם
המתין עד  11:11ואז אמר" :הביטו עכשיו!" ]צחוק[ איך אתם מרגישים בקשר לכך? זה רחוק מאוד
מההסתברות של המציאות ,נכון ,שאתם תראו את הספרות הללו לעתים כה קרובות?
אחד-עשר ,במונחים נומרולוגיים ,משמעותו "פעולה רוחנית הולמת" .זה מספר מאסטר] .מספרי
מאסטר הם שתי ספרות זהות המופיעות יחד כגון 33 ,22 ,11 ,וכן הלאה [.שלא במקרה ,אלה הן שתי
ספרות "אחד" הניצבות זו לצד זו .המספר אחד משמעותו "התחלות חדשות" .האנרגיה הסובבת את
 11:11היא אפוא מספר מאסטר שמשמעותו" :תחילתה של פעולה רוחנית הולמת על הפלנטה" ,אולם
כמה מכם פספסו זאת לגמרי.
כמה מכם מאמינים שזהו קץ הזמנים ושזה נורא .ובכן ,זה לא זה ולא זה! אה ,אני רוצה לקחת אתכם
חזרה לרוח הלידה .אתם הייתם שם .אני הייתי שם .היה זה ממש לפני שהתחייבתם ללידה האנושית
הביולוגית שלכם .איזה מן מקום הוא זה ...התחייבות כה עצומה ,זמן כה יפהפה .אני הייתי שם,
מלאכים! אני ראיתי את פניכם ,את האנרגיה שלכם; אני ראיתי את הנחישות ,את ההתחייבות ...יותר
מאשר התחייבות .אני ראיתי את הצבעים של תשוקתכם ורצונכם ביחס לפלנטה הזאת .אני ראיתי
אתכם מבטאים את אהבתכם לגאיה! אז התנדנדתם על סף היותכם מושלכים אל תוך האנרגיה של
הפלנטה ...מקבלים את האנושיות ואת תעלת הלידה .אתם ידעתם מה צפוי לכם .חשבו מה היה
עליכם לעבור כדי להגיע ליום הזה ~ לשעה הזאת ,כאשר מסר זה ניתן לכם .אני הייתי שם!
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ואני רוצה להזכיר לכם שוב שרובכם נולדתם בזמן של אנרגיה ישנה ולפני שנת  .1987ואם אלה אתם,
משמעות הדבר שידעתם היטב שכאשר תבואו לכדור הארץ ,האנרגיה שבה תפגשו תהיה ישנה ועבשה
ותעמוד לפני סיום בין שנת  1999לשנת  .2001כל הנבואות אמרו זאת .כל הכתבים שלכם הצביעו
לכיוון הארמגדון ,לדברים השונים שיסיימו את חייכם כפי שהכרתם אותם .אם קראתם את הכתבים,
הם אמרו לכם שהבעיות יתחילו בישראל ...והן התחילו ...בדיוק בזמן .ואני אמרתי לכם זאת בעבר.
למה? מדוע שתגיעו בזמן שכזה ,ביודעכם זאת? ואני אומר לכם מדוע .כיוון שאתם ידעתם שתוכלו
לשנות את זה! ואתם תוהים מדוע אתם כאן? איך אתם יכולים לתהות?
מכל תקופות החיים שאותן חייתם אי פעם על הפלנטה הזאת ,זו תקופת החיים שתחולל את השינוי.
זו תקופת החיים לה התפללתם ...לגלות מי אתם ולחולל שינוי .וכמה מכם יאמרו" :זה מאוחר מדי.
הגוף שלי שבור .אני לא מסוגל לעשות את הדברים הללו .אני זקן מדי ,או בור מדי" .האם אתם רוצים
להתלונן או לשנות? אולי זו הסיבה לכך שאתם יושבים בכיסא ברגע זה .עובדי אור? האם ראיתם מה
השותף שלי ]לי[ הציג היום לגבי המדען שגילה שלדנ"א שלכם יש למעשה שדה סביבו שמשנה את
החומר? ושכאשר החומר משתנה ,הוא נותר שונה? האם ראיתם את זה? זו עוצמה! ואתם תוהים מה
אתם עושים כאן? התחילו לחבר את הנקודות ,כפי שהשותף שלי נוהג לומר.
לחבר את הנקודות ...
האם יש בכם שהבחינו בשאר האירועים הנומרולוגיים? האם הבנתם שהתשע חשוב? משמעותו
"השלמה" ,אתם יודעים? אתם שמתם את התשיעיות וה 11-יחד והם התחילו להוסיף לדברים שאולי
לא שמתם לב אליהם .ברית המועצות הייתה אחראית לחלק מהנבואה אשר תביא לקץ הפלנטה .לה,
לארצות הברית ולסין יחד היה תרחיש ,משחק לשחק ,אתם עשויים לומר ,שסבב כולו סביב הבעיה
עם ישראל .ולמשחק זה צורפו שמות כגון "ברית וורשה" ו"נאט"ו" .זו הייתה אמורה להיות המלחמה
שתסיים את כל המלחמות ,והנבואות כולן ראו זאת .אבל האם שמתם לב לכך ששום דבר מכל זה לא
התרחש? אפילו לנוכח כל הנבואות? כיוון ששנה אחת לאחר "ההתכנסות ההרמונית" ,ברית המועצות
התפרקה! מערכת פוליטית מפלצתית זו ,אחת מהמעצמות הגדולות ביותר על הפלנטה ,פשוט
התאדתה! ואני אומר לכם ,לכו מצאו זאת בכתבים שלכם! לא תצליחו .כיוון שבשנת  1987אתם
ביצעתם פניה ושיניתם את המציאות של הפלנטה הזאת ,מטפיזית ופיזית ,ואף נביא לא צפה את זה.
ושוב ,מי עשה זאת? אלה הייתם אתם.
כל מיני דברים התרחשו מאז  .1987האם יש בכם שחיברו את הנומרולוגיה עבור הסמל של החלוקה
שבין מזרח ומערב? חומה מפורסמת שהתמוטטה ,מה שאתם מכנים בשם "חומת ברלין" .התאריך
שבה היא פורקה על-ידי שני הצדדים היה ה 9-בנובמבר .1989 ,היום היה  !11:9ואם תוסיפו  11פלוס 9
פלוס  ,1989תקבלו  !11זה בכל מקום ,אתם מבינים? זו ה"ספרה של הזמנים" .והאמינו או לא ,היא
תוביל לשלום על פני כדור הארץ ,אם תוכלו לצאת מחוסר האמונה שלכם ולגלות מדוע אתם כאן.
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מי היה מאמין ,בני אנוש אמריקאים יקרים ,שכאשר תסבלו את הזוועות של מה שאתם מכנים ה-
 ,9:11שתהיה זו נקודת מיקוד לאנרגיה החדשה שלכם? ובני אנוש יקרים שלי ,למי מביניכם יש את
האומץ לראות זאת ולומר" :טוב הדבר בעיני נשמתי"? האם אתם מעזים? אנחנו נדבר על כך עוד.
אתם נמצאים על מסלול שאתם יצרתם ,שעומד לשנות את מארג הציוויליזציה וכל הסובב אותה.
לפני כמה חודשים ,השותף שלי לקח אותי למקום שאתם מכנים בשם "האומות המאוחדות" .דיברתי
ואמרתי להם את המילים הבאות" :האירוע שאתם מכנים  ,9:11שלא הופיע באף נבואה ,ישנה שני
דורות שלמים על כדור הארץ .אמריקה הייתה המדינה היחידה שיכלה לעשות משהו בנידון ,כיוון
שהיא כל-יכולה ,ואין כל התנגדות .זו הייתה התכנית" .אמרנו להם שאפשר שהם לא יאהבו את
הפוליטיקה ,ונכון ,מי כאן רוצה מוות ומלחמה? אבל לפעמים הרוח משתמשת בדברים מסוג זה כדי
לברוא שינוי מסיבי על הפלנטה .יש רק מדינה אחת על כדור הארץ שיש לה את היכולת לתקוע מקל
גדול באמצע המזרח התיכון ולבחוש בו במרץ ,ואלה אתם ,וכך עשיתם] .מדבר שוב אל האמריקאים[.
אה ,ענינו על שאלות רבות כל-כך לגבי המלחמות והפוליטיקה! אולם ההיסטוריה תראה שדבר זה
לבדו שינה הכל ,כדי להוביל לאנרגיה של  .2012אלמלא התגובה שלכם ל] 9:11-מלחמת עיראק[ ,היו
חלקים של הפלנטה הזאת נותרים באנרגיה הישנה למשך אלף שנים נוספות! וזה לא מה שבחרתם
כאשר הגעתם לכאן .אתם אחראים לכל הדברים הללו ,אפילו אם אינכם מסכימים להם ,ואינכם
מרגישים שיש לכם קשר אליהם.
כעת ,מה לדעתכם הוא מצבכם? האם ראיתם את החדשות לאחרונה? זה לא נראה טוב ,נכון? רבים
שאלו את השאלות הבאות:
"קריון ,מדוע יש כל-כך שנאה רבה יותר עכשיו מכפי שהייתה כאשר נולדתי?"
"קריון ,מדוע דומה שאנו נמצאים בדרך אל התהום והחשכה?"
כמה מכם חוו עידן זהב המכונה "שנות החמישים" .האנרגיה הייתה שונה לגמרי מכפי שהיא כיום .היה
זה סופה של מלחמה ,ואתם ראיתם מספיק ולכן חגגתם את השלום והשגשוג .אתם אומרים" :אז לא
הייתה כמות כזו של שנאה" .ובכן ,הרשו לי לומר לכם משהו :הכל היה שם ,אבל לא היה אור שיראה
זאת .לפתע ,אתם מקבלים דור של עובדי אור שמדליקים את אורם והוא חושף את הבלתי נתפס ,את
הדברים שתמיד היו שם ,אבל נסתרים .אמרנו לכם גם בעבר שמה ששיניתם היה את משוואת האור
שעל הפלנטה] .היחס שבין החושך והאור[ .לא בראתם יותר שנאה .היא תמיד הייתה שם .במקום זה,
בראתם מצב שדרש פתרון עבור האנושות .ופתרון זה מכונה שלום על פני האדמה.
האם חשבתם על כך מעודכם? מה מצבכם? יש שיענו" :מצבנו לא טוב כל-כך ,קריון .אנחנו שרים על
שלום ורצון טוב כלפי כל האנשים .אבל איך אנחנו יכולים לשיר את השירים כשאין לנו אף לא אחד
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מהדברים הללו? זה נעשה גרוע יותר ,לא טוב יותר" .זה מה שאנו שומעים מהאנושות .עכשיו אני
עומד לתת לכם את שאר הסיפור.
ראשית כל ,הנה דבר-מה שאמרנו בעבר :אין לכם מושג מה מתרחש .ישנם דברים ש"מפעפעים מתחת
לחדשות" ,שלא תשמעו עליהם מעולם ,כיוון שהם לא ידווחו" .לאן נעלמו הגיבורים?" אתם עשויים
לשאול" .ומתי נקבל אותם?" התשובה שלי היא ,בקרוב .האם אתם יכולים לחגוג את הבלתי נראה?
האם אתם יכולים לדעת שמתחת לכל התוהו ובהו והשנאה שאתם רואים ,משהו אחר מתרחש שעשוי
בהחלט לגרום להתרחשויות ולמצבים שאינכם יכולים אפילו לחלום עליהם?
אולי החלום הוא חכמה שמרחיקה אל מעבר למה שכולם ראו אי פעם בתקופת חייהם? אמרנו לכם
שיהיה מאבק ויש מאבק! האם זה חדש לכם? אמרנו לכם שיהיה קרב בין הישן והחדש ,והנה הוא.
אבל רבים מכם בוכים" :אוי ואבוי לי" .אבל אמרנו לכם שזה הכל חלק מהאנרגיה של ה .11-אמרנו
לכם שיהיו שינויים במזג האוויר .האם ראיתם כמה? ]צחוק[ לא ייתכן שזה הלם עבורכם .זו לא יכולה
להיות הפתעה .אמרנו לכם שיהיה מזג אוויר קיצוני; אמרנו לכם שכמה מהמקומות שבהם אתם
מגדלים יבולים לא יוכלו להצמיחם עוד ,וזה היה לפני  17שנים.
"קריון ,מדוע שדבר שכזה יתלווה לצמיחה רוחנית ויוביל לשלום על כדור הארץ? זה לא נראה קשור".
נשאלנו זאת בעבר ,ועדיין אנו אומרים שזו הייתה דרכו של אלוהים מאז ומתמיד .האם אינכם מבינים
שהתודעה שלכם משפיעה על גאיה? כדור הארץ משתנה בגלל מה שאתם החלטתם עבור העתיד
שלכם .אינכם יכולים לחוות שינוי תודעה מאיכות זו על הפלנטה מבלי שהדבר ישפיע על המרכיבים
שנמצאים כאן .האחד לא יכול להתקיים ללא השני ,אבל אתם מפרידים אותם בתפיסתכם.
"ובכן ,קריון ,זה לא מוצא חן בעינינו" .זה לא אמור למצוא חן בעיניכם משום שיש לכם לב רחום ,כך
הוא בנוי .כמה מכם אמרו" :אנחנו לא מבינים את הסיבות להוריקן הנורא ,קתרינה .אנחנו לא מבינים
את רעידות האדמה שהתרחשו לאחרונה" .אתם גם לא תבינו את הבאים שיגיעו .הכל חלק מהתגובה
של גאיה .כמה מכם אמרו" :ואיזו מטרה זה משרת ,כל הנשמות שעוזבות בחטף?" בשנה שעברה,
בתקופת החגים ,קרקעית האוקיינוס נעה בעוצמה רבה יותר מכפי שעשתה אי פעם בתקופת חייכם.
התוצאה הייתה צונאמי .התנועה הזאת הייתה גדולה כל-כך עבור הפלנטה ,שהסיבוב של כדור הארץ
שינה למעשה את מהירותו .האם ראיתם זאת אולי כאירוע רוחני? או האם הבטתם באימה ,בעצב
ובפחד ותהיתם היכן אלוהים בכל זה?
בני האדם חשים חמלה .הם בנויים כך .איזו טובה יכולה לצמוח מאירוע נורא זה? החדשות שלכם
אמרו שעד  200,00בני אדם איבדו את חייהם באותו צומת .אומר לכם שנתון זה אינו מדויק283,000 .
הוא המספר האמיתי .אבל רבים זועקים ושואלים" :למה?" הרשו לי להזכיר לכם כמה מהשאלות
ששאלנו קודם לכן .האם אתם חושבים שמוות הוא הסוף? האם הוא הנורא שבנורא? האם זה הצער
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שמעבר לכל צער? או האם הוא מעבר אנושי שהפלנטה זקוקה לו ומתכננת עבורו? האם טובים
הדברים הללו בעיני נשמתכם?
אה ,אתם יכולים לבכות משברון לב ואתם יכולים להיות רחומים ככל שתרצו .אני לא שואל על כך.
אני לא שואל אם לבכם כואב ,כיוון שאנו יודעים את התשובה .אני רוצה לשאול את נשמתכם,
מלאכים .האם אתם יכולים להתעלות ולומר" :זה חלק מהשינוי הרוחני"? האם אתם יכולים לומר:
"אני הייתי נותן את מה שהם נתנו"? האם אתם יכולים לומר זאת ,עובדי אור? כל אחד ואחד מאותם
בני אדם החזיק בפוטנציאל הצונאמי כאשר הגיע אל הפלנטה .ברוח הלידה ,הבטנו בעיניהם ואמרנו:
"זה מה שאתם עשויים לעשות למען הפלנטה .קיים פוטנציאל שאתם תבואו ותלכו במהירות ותהיו
חלק מאירוע שההיסטוריה תדבר עליו לעד" .והם כולם אמרו" :אנחנו מוכנים! בואו נלך ונעשה זאת!"
אנו שואלים אתכם זו הפעם האחרונה :האם אתם מבינים מה ההקרבה הרוחנית שלהם עשתה למען
הפלנטה? היא בראה גל של חמלה שכדור הארץ הזה לא ראה מעולם קודם לכן .גל של חמלה! מה
שלמדתם היום על הרגש והדנ"א האנושי ]בסמינר[ יהיה תואם לכך .אני אומר לכם שאנרגיית חמלה זו
נכנסה אל תוך הפלנטה ושם היא נשארה .האם חשבתם על כך מעודכם? האם חשבתם אי פעם
שמשהו כה נורא כאירוע שמכונה בפיכם "הצונאמי" יכול להיות זרז ענק לשלום על כדור הארץ? ובכן,
כזה היה וכזה הוא! זה הכל חלק מאנרגיית ה 9-וה 11-שעליה הוסכם .איך הדבר נראה בעיניכם ,בני
אדם יקרים? האם טוב הדבר בעיני נשמתכם? ובכן ,אולי לא בעיני לבכם ,אבל מה בנוגע לנשמתכם?
האם אתם יכולים להתעלות מעבר לזה ולהבין את התמונה הגדולה יותר? ושוב ,אנו אומרים שאילו
יכולתם לדבר עם אותם אנשים עכשיו ,הם בסדר גמור! הם עשו את המעבר והם בסדר .אמרנו זאת
בעבר .ישנם אלפי פרצופים מחייכים בצד האחר של הצעיף .כה רבים מהם ,דרך אגב ,כבר חזרו .האם
ידעתם זאת? כה רבים מהם! זו המהירות שבה נעה האנרגיה.
מה בנוגע לקוטביות שעליה דיברנו? האם אתם מזועזעים מכך שהפוליטיקה שלכם השתנתה במידה
כה רבה? האם אתם מזועזעים כאשר אתם צופים בטלוויזיה ורואים קוטביות כה רבה בין הדעות ~
צעקות רבות כל-כך ~ שנאה רבה כל-כך? ובכן ,האם אתם זוכרים שאמרנו לכם שבדיוק כך יקרה?
מדוע ,אתם עשויים לשאול .מה המטרה? מדוע הדברים מתרחשים בדרך זו ...פילוג קוטבי זה? כל
האנושות תהיה מעורבת לפני שהוא יסתיים ,וברמה מסוימת כולם יצטרכו לבחור .לא יכולים להיות
עוד "יושבי גדר" .אפילו אלה שיושבים בנוח ואומרים" :לא אכפת לי בכל מקרה" ,ישתנו בסופו של
דבר גם כן .לכולם יהיה "אכפת" כאשר הם יראו את העומק של מה שמתרחש .מדובר בעתיד
האנושות והוא חשוב מדי מכדי "לשבת בצד".
בכך עוסק שלום על פני האדמה .מה מצבכם? אני אומר לכם ,בני אנוש .אתם קרובים יותר למטרה
הזאת מכפי שהייתם אי פעם בעבר .המצב עשוי להחמיר לפני שהוא ישתפר על-פי תפיסתכם,
במציאות שלכם .אבל אם אתם רואים זאת ,אני מאתגר אתכם בתקופת החגים הזאת ,האם אתם
יכולים לקום ולומר" :טוב הדבר בעיני נשמתי"? אם אתם יכולים ,זה אומץ .זה מה שחיילים עושים
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בקרב .הם משריינים את עצמם .הם מפחדים ,יוצאים לפגוש באויב ...ואמרנו לכם שיהיה קרב בין
האנרגיה הישנה לבין האנרגיה החדשה .אמרנו לכם שאתם הלוחמים של האנרגיה החדשה הזאת
ושאתם נושאים את האור .כמה מכם מפחדים עכשיו וכמה מכם עסוקים בקרב זה וכמה מכם לא
מבינים אותו כלל.
הראייה הכוללת? אתם מנצחים ואינכם יודעים זאת אפילו .שמענו עובדי אור שאמרו" :תוציאו אותנו
מזה!" הם רואים רק את מה שהממד הרביעי מראה להם .האם אתם יכולים להתעלות מעל זה? האם
אתם יכולים לעטות את אדרת המאסטרים ,שכולם נמצאים כאן ואשר שבו לכבוד אירוע זה? אשאל
אתכם כמה שאלות שעשויות לעזור לתפיסה שלכם .במה באמת עסקו  1987וה ?11:11-האם יש לכם
מושג בכלל שכל המאסטרים שעל הפלנטה הזאת ,אשר הראו לכם את המאסטריות שלהם בתרבויות
השונות ואשר אמרו שיחזרו בזמן מסוים עשויים להיות קשורים ל?11:11-
חגגו את ה !11:11-הוא מייצג התחלות חדשות .המאסטרים חזרו! כולם ~ כל אחד ואחד .הם חלק
מהאנרגיה החדשה הזאת ~ חלק מגאיה ~ חלק מכל החמלה שעל הפלנטה .אומר לכם שחזרה זו
הייתה אחת הדברים העיקריים שהתרחשו ,אולם רובכם לא ידעו כלל שהיא התרחשה.
מעולם לא היה זמן דגול יותר עבורכם לתבוע לעצמכם את העוצמה שלכם כעובדי אור .האם אתם
מבינים? זה עידן חדש של אנרגיה .רשותיות זו שבה אתם מצויים ,היא אשר תחליט בסופו של דבר
לגבי הציוויליזציה עצמה ...לאן פניה מועדות ,ומה עומד להתרחש .הזעם הרוחני שסיפרנו לכם עליו ~
שאתם רואים עכשיו ~ תמיד היה שם .הוא היה שם במשך  50שנים ויותר .הוא היה שם כאשר רבים
מכם היו צעירים וראו רק דברים יפהפיים ,אבל הוא היה שם .כדור הארץ לא השתנה באמת במידה
כה רבה .הדבר היחידי שהשתנה הוא שעובדי האור הגיעו וחשפו את השנאה .מדוע לדעתכם אנו
רוחצים את כפות רגליכם? איזה מצב קיים כאשר אנו שולחים אתכם לקרב ,ואז מכסים אתכם
בדואליות כה חזקה שאינכם יודעים אפילו מדוע אתם מצויים בה? זה מכונה האתגר של כדור הארץ,
וכולכם הסכמתם להשתתף .לכן אנו רוחצים את כפות רגליכם.
רק כאשר אתם מתחילים לפתוח את ערוץ ההתעלות הזה ]מתייחס לגילוי עצמי[ ,ואתם מתעלים מעל
לכל זה ,אז אתם מתחילים להתמלא בתכלית רוחנית .אז אתם מתחילים לפתח תפיסה אחרת לגבי מי
שאתם ומה שאתם עושים כאן .אז אתם אומרים" :אה ,אני מבין!" אז כאשר אתם נושמים את
הנשימה האחרונה שלכם ולפתע אתם שוב איתנו ,אחד הדברים הראשונים שתאמרו לי ולאחרים
מהפמליה הוא" :איך היינו?" ואומר לכם מה אני אומר לכל אלה ששואלים אותי את השאלה הזאת,
אפילו עכשיו בעת שהם עוברים .אני אומר" :מבורכים אתם ,כיוון שהאור שלכם היה רב ערך והוא
נמצא עדיין על כדור הארץ ושם יישאר .אתם גורמים לדבר להתרחש!"
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מה מצבכם? אתם מנצחים במאבק האור .אבל אינכם יודעים זאת .אה ,אל תתייאשו .עליכם לבטוח
בי בקשר לנושא זה .ישנם דברים שמתפתחים שהענקתם להם את רשותכם ,אבל שעדיין לא הראו
את עצמם.
והעניין הגדול? האם באמת הבנתם זאת כבר? העניין הגדול? מה המרחק בשנים בין  1987ובין ?2012
 25שנים .אלה הילדים ,יקרים .זה מה שמפעפע מתחת לצעיף הזמן המאתגר .זה מה שמתפתח .דור
של ילדים שמתבגר לאיטו ושישנה את פני כדור הארץ .הם החלו להגיע אפילו לפני  ,1987כיוון
שהפוטנציאל תמיד היה שם ,הפוטנציאל שאתם תבצעו את השינוי .ניתנה רשות לכולם להיות ברטט
האינדיגו ]שמשמעותו ילדים בעלי תודעה חדשה[ .בסופו של דבר ,עד שנת  2012שוב לא תראו אותם
כמוזרים ,כיוון שהם יהיו הרוב.
יש שכינו את  2012קץ הזמן ,אבל אין זה כך .זה קץ הזמן הישן ,והתחלה של זמן חדש .עשרים וחמש
שנים ~ דור בשפתכם ~ הוא המרחק שבין  1987ו .2012-זה מיועד עבור הילדים .כה רבים פחדו משנת
 ,2012והנה דומה שהיא מעבר לפינה .מה קורה? מה יעשו הילדים? מדוע הם כה שונים? מדוע
תקשרנו זאת לכם לפני שנים רבות? אמרנו לכם שיגיעו ילדים חדשים שהם שונים מאוד על הפלנטה
הזאת ,ושיש להם תודעה שהיא כה שונה כך שתאתגר את ההורים ואת מערכות החינוך בכל העולם.
מדוע שכך יהיה? מדוע שתאפשרו זאת?
התשובה היא התפתחות רוחנית .אתם רואים זאת לנגד עיניכם ,אולם כל "המומחים לענייני ילדים"
יכחישו זאת .לשם מה נמצאים כאן הילדים החדשים? אומר לכם ,בני אדם יקרים .הם נמצאים כאן
כדי להביא שלום לכדור הארץ .האם הבנתם זאת כבר? מדוע שנעניק לכם סוג חדש של בן אנוש
רוחני אם אתם צועדים לקראת השמדה וחיסול? מה מצבכם? נפלא! זה מצבכם .בחפירות המלחמה,
קשה לומר לחייל שהוא מנצח כאשר הפצצות מתפוצצות סביבו .במקרה שלכם ,הפצצות שמתפוצצות
סביבכם הן אמצעי התקשורת והחדשות שלכם ,ומציאות -4ממדית שבה אתם דבקים ושאותה אתם
מקבלים כשלכם .אינכם יכולים לראות את הממדים האחרים ,אינכם יכולים לראות מעבר לממד
שלכם ,אינכם יכולים לראות את הצבעים ,אינכם יכולים לראות את הדברים הנפלאים ,או את יד
אהבת האלוהים שיורדת ובוחשת בדברים הללו.
אמרנו לכם שבסופו של דבר יברא "גשר של חרבות" .כמה מכם זוכרים את המילים הללו" ,גשר של
חרבות" ,עליו דיברנו לפני זמן כה רב? אני רוצה שתזכרו זאת ,כיוון שאנו עומדים לספר לכם מה הוא
מייצג" .זה נשמע כמו מלחמה ,קריון .אמרת שיהיה גשר של חרבות .אמרת שהאנרגיות יתנתקו זו מזו
ושיפתח תהום ושייווצר גשר של חרבות בין שתי האנרגיות הללו" .אכן ,זה נשמע כמו מלחמה ,נכון?
הנה המילה הזאת שוב" :חרב" .זה נשק ,נכון? לא .זו מטפורה ואני אתן לכם את המשמעות שלה.
הייתה זו נבואה שנתנו לכם לפני שנים רבות וכעת נסביר אותה שוב עבור אלה שצריכים לשמוע ,כדי
שתדעו מה מצבכם באמת .אנו מכנים אותה "גשר החרבות" .כמה מכם השתתפו בטקס איחוד,
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המכונה בפיכם חתונה ,שבו לוחמים נישאים לכלות שלהם? כיצד הם חוגגים את האיחוד הזה?
הידידים שלהם נוטלים את חרבות הקרב והם מצליבים אותן באוויר .אז בני הזוג "המתאחדים"
צועדים מתחת לחרבות ,כגשר הנישא מעליהם .האם אתם מבינים מה אני אומר לכם? זו לא מלחמה
כלל וכלל ,והחרבות הללו לא משמשות בקרב .נעשה בהן שימוש בחגיגה של איחוד בין הישן והחדש...
וזה מכונה "ירושלים החדשה" .זה מונח שמשמעותו "שלום על פני האדמה" .גשר החרבות כאן ,והוא
נבנה ,אבל אינכם יכולים לראותו והחדשות ואמצעי התקשורת שלכם לא מדווחים עליו .מדוע? כיוון
שהם לא רוצים לאבד את הלקוחות שלהם! כיוון שאלה חדשות טובות .אבל בסופו של דבר אתם
תראו אותו גם כן.
היכן לבכם ,עובדי אור? האם הוא מיואש? האם אתם אוהבים את מה שהמדינה שלכם עושה או לא?
זה משנה ברמה שבה אנו מדברים .במקום זה ,מה שמשנה הוא הדבר הבא :האם אתם יכולים לומר
ברמה הגבוהה ביותר" :אנו מבינים את הולמות כל הדברים שעה שאנו צועדים לקראת גשר
החרבות"? יותר ויותר אנשים מתחילים בכל יום להצטרף לקרב הזה עם אנרגיה שתואמת לפילוסופיה
הזאת ~ ומה שהם רוצים לראות היא ציוויליזציה אוהבת שלום על הפלנטה ,והם יעניקו את האנרגיה
שלהם לטובת העניין .זהו גשר החרבות.
מה מצבכם? אשמח לרחוץ את כפות רגליכם ברגע זה ,אפילו באותם רגעים קשים .אני רוצה שתצאו
ממקום זה ושתזכרו את המילים שניתנו כאן הערב .הכל כשורה כאן! בדיוק במטרה ,לוחמים! אמרנו
לכם פעמים רבות ברגעים מתוקים כגון זה ,עד כמה אתם חשובים לנו.
אתם רוצים לדעת מה קורה על כדור הארץ? אתם רוצים לדעת באמת מה קורה כאן? אני אומר לכם.
הקרב הזה שבו אתם לוחמים והאנרגיות שנובעות ממנו ,ייושמו למצב גדול בהרבה בעתיד .כאשר
אינכם נמצאים כאן ]כאשר אתם בצד האחר של הצעיף[ ,אתם יודעים מהו תרחיש זה .זהו אחד
מהסודות הגדולים ביותר ביקום ,והוא נשמר מבני האדם .אין מבטאים אותו לעולם .את שמו האמיתי
אינכם יודעים לעולם ,אולם זה הנושא הגדול ביותר עבור כולנו .הוא אינו בנפשכם ,אינו בתודעתכם,
הוא אינו נחבא אפילו בדנ"א שלכם .המידע הזה "מוגן" ממחשבותיכם .אולם כאשר אתם מגיעים לצד
האחר של הצעיף ,יש לו שם דגול ,ואתם לא מפסיקים לדבר עליו!
מה שקורה על הפלנטה הזאת ישנה דבר-מה גדול בהרבה .זה חלק מהתכנית הגדולה יותר ,וזה משהו
שכולכם הקמתם יחד איתנו .הוא משמעותי .הוא רוחני .הוא יפהפה ,ועד שנת  ,1987חשבנו שסוף
המבחן יעמוד בפתח .שאתם תחוסלו ושלא יהיה עוד כדור ארץ .אבל אף אחת מהנבואות התנ"כיות
שלכם לא התרחשה ,נכון? נבואה ישנה זו התבטלה ,נכון? היא אינה תקפה עוד .זמן התגשמותה חלף
עבר ,ואפילו השחקנים הפוליטיים שהיו בוראים אותה ,אינם עוד .והנה אתם כאן ,בוראים עתיד חדש,
אולם אינכם רואים בהכרח את מה שאנו רואים.
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כמה מכם יכולים לחגוג? מדוע שלא תחגגו את המבנה התאי שלכם? כמה מכם יכולים לקום ולומר:
"לא רק שאני נצחי ,אבל אני כאן במקום הנכון ,בזמן הנכון" .מעטים מכם מוכנים לראות זאת .כמה
מכם אומרים" :אני כל-כך לא משמעותי .אף אחד לא מכיר אותי בכלל .לא כתבתי ספרים כלשהם .אני
לא מופיע בשום מגזינים .אף אחד לא יודע מי אני" .ואני אומר ,בני אדם יקרים ,אני מכיר אתכם!
והפמליה שכאן יודעת מי אתם! אתם עוצמתיים כמו כל אדם ידוע .האור שלכם זוהר במידה שווה
לכל אחד אחר בחדר הזה .אל תיישמו תפיסות ושיפוטים של התרבות האנושית לעוצמה שלכם,
מאסטרים .מלאכים ,בני אנוש ,לכן אנו רוחצים את כפות רגליכם .הרבה כל-כך נסתר ,ואף-על-פי-כן
הרבה כל-כך הוגשם!
אנו מוקסמים מבני האדם אשר יחוו זאת ברצון למען משהו שהוא גדול הרבה יותר מעצמם ,ושקשור
לאהבה .שלום על פני האדמה? לא רק אפשרי ,אלא סביר לחלוטין .אתם משנים את הפלנטה בדרכים
שאינכם יכולים לראות ,אבל אנו יכולים לראות.
שימו לב לשני דברים .איני יכול לתת לכם את התזמון ,כיוון שהדבר תלוי בכם ובבחירה החופשית
שלכם .קראו לזה נבואה אם תרצו ,אבל היא תתרחש רק אם אתם תלכו בעקבות אנרגיית הפוטנציאל
שנמצא כאן בעודנו מדברים .שימו לב לשתי התרחשויות פוליטיות על הפלנטה הזאת (1) .מהפכות
רכות .אתם יכולים להגדיר אותן בכל דרך שתרצו .מהפכות רכות בשתי מדינות חשובות .האחת היא
סין .השניה היא איראן .והן יהיו "טריגר" לשינוי בתודעה ~ כנגד כל הסיכויים ~ להיערכות לשלום עם
כולכם .שימו לב לכך .זה בלתי נמנע אם תישארו בנתיב הזה (2) .והנה ההתרחשות הגדולה .שינוי
במזרח התיכון ,בישראל ,בירושלים ממש .היו ערים לדבר .לבלתי צפוי .בסופו של דבר ,אתם תראו
אדם צעיר מופיע ,עליו דיברנו בעבר ]בישראל[] .תקשור זה ניתן ב 4-לדצמבר ,לפני שאריאל שרון,
ראש ממשלת ישראל חלה ,ולפני שהחאמס זכה בבחירות של הפלשתינאים[.
זה קורה ,אבל בדרך שנסתרת לעת עתה .האם אתם יכולים לחגוג איתי ,אף-על-פי שאינכם יכולים
לראות זאת! זה מה שבאמת קורה .אינכם יכולים לראות זאת בחדשות שלכם ,אבל זה שם .האם אתם
יכולים לומר" :טוב הדבר בעיני נשמתי"?
לבסוף ,אנו אומרים לכם הערב שכל אחד מכם נועד להישאר כאן .המאסטריות זורמת בעורקיכם,
מוכנה להפעלה .זו צריכה להיות בחירה חופשית ,אתם יודעים? עליכם לעשות זאת בעצמכם .אף
מרפא בחדר לא יברא כוונה עבורכם .זו ההגינות שבמבחן .כל אדם חייב לעשות זאת בעצמו .לכן ,מה
היא החלטתכם? האם תתחילו בחיפוש פנימי זה? האם תנסו לראות מעבר לתפיסה ה-4-ממדית של
מה שנאמר לכם?
קחו את המידע הזה ועטו את אדרתו לעצמיים הרוחניים שלכם הלילה .אפשרו לנוכחים בפמליה
לזרום לכאן עכשיו ,אפילו במידה רבה יותר מאשר קודם .אפשרו להם לגעת בכתפיכם ולהציג את
עצמם בפניכם .אפשר שכמה מכם יוכלו לראות את הצבעים עכשיו ]מתייחס להזמנה של לי לראות
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את הצבעים שסביבו[ .כמה מכם עשויים להריח את קיום הישויות הנוספות שנמצאות כאן .אפשרו
לנסים להתחיל .אם זה מה שדרוש בחייכם כדי שתאמינו ,אזי אפשרו לדבר להתרחש ,כדי שתוכלו
להמשיך ולעשות את שבאתם לכאן לעשות .אפשרו לריפוי להתחיל ,כדי שתוכלו להישאר בגוף בריא...
לברוא את ירושלים החדשה .זה מה שעובדי אור עושים .לכן אתם כאן ,וזו האמת .מה שאמרנו לכם
לפני שנים רבות לא השתנה .המסר שלנו נשאר כשהיה ,והוא מרומם ומשבח את בן האנוש.
וכך הוא.
קריון
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