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כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה
ברורה אף יותר .לעתים קרובות התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת
שהדף המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן
בקולורדו ,בנושא האנרגיה החדשה של שנת .2008
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .ברכה זו אתם שומעים זה  19שנים .קודם לזמן
הזה ,לא הייתה כלל ברכה .קודם לזמן הזה ,לא הייתה כלל ראייה שדבר שכזה עשוי להתרחש,
שהמאסטר המגנטי )קריון( יגיע לפלנטה הזאת וידבר איתכם כפי שאני עושה עתה .היו מי
שתקשרו את קריון לפני השותף שלי ,הם היו החלוצים והם מבורכים .כמה מהם נמצאים
עתה בצד האחר של הצעיף ,כיוון שהם הכירו את האנרגיה של המאסטר המגנטי והם ראו
בחכמתם את פוטנציאל היום הזה .אחד מהם אפילו הציג אותי בפני השותף שלי! ]לי[ אך
לאף אחד מהם לא היה את פוטנציאל ה.11:11-
זה הקול אשר בירך אתכם במשך  19שנים .ובזמן הזה ,יש צמיחה ,חכמה ובהירות שמביאות
לכם מסר כגון זה שאנו מביאים לכם היום .הבחירה החופשית של בני האדם אפשרה להם
מאז ומעולם לתבוע לעצמם את פוטנציאל היום הזה .ראינו את הפוטנציאל ,אך לא ידענו אם
תגשימו אותו או לא .לכן מסר זה ניתן לכם בזמן הזה כדי להעניק לכם מושג לגבי מה שאירע
במעבר האנרגיות בין  2007ל .2008-תוכלו לומר שזה המשך למידע שניתן בשנת  2008למה
שלא יכולנו להעניק לכם בשנת  .2007תוכלו לומר אפוא שזהו מידע חדש על מה שבראתם
מתוך בחירתכם החופשית.
תזכורת קצרה
הרשו לנו להציג בפניכם ליניאריות .הנה תזכורת למה שאמרנו לאחרונה ,דברים שניתנו
בייחוד לאלה שקוראים ולאלה שמאזינים .לא מזמן הענקנו לכם את המסר שאמר שהמעבר
שאתם רואים עכשיו ,בין שנת  2007לשנת  ,2008הוא מעבר נומרולוגי מתשע לאחת .כיוון
שגם שבחישוב הנומרולוגי הפשוט ביותר  2007הופכת לתשע ו 2008-לאחת .התשע והאחת
יחד ,זו לצד זו ,בוראות מצב שמתרחש רק פעם אחת בכל עשור .אך זו הפעם הראשונה
שהדבר מתרחש במילניום הזה וזו הפעם האחרונה לפני .2012
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בתקשור האחרון אמרנו לכם שמצב זה היה אמור לזעוק באוזניכם שהוא עשוי להיות שונה,
ושאולי עליכם לחפש אחר אנרגיה מיוחדת .אולם רבים לא עשו זאת .אמרנו לכם בתקשור
האחרון שלמידת התכונות הרוחניות אינה ליניארית .זאת אומרת ,היא אינה מתרחשת על פי
הפרדיגמה לה אתם מצפים .אמרנו לכם שאתם מצפים לכך שככל שהלמידה מתפתחת,
"צנצנת הידע" תתמלא לאיטה .אך אם היינו אומרים לכם שיבוא יום שבו הצנצנת תהיה ריקה
לרגע או שניים ,ושכל התכולה שלה תילקח מכם כדי למלא מחדש את הצנצנת בדבר-מה
שנמצא מעבר למה שלמדתם ,הייתם אומרים" :ובכן ,זה לא הגיוני" .והסיבה היא שאינכם
מבינים את האופן הלא-ליניארי של הדרך בה מתרחשת הלמידה הרוחנית .האם זה פאזל? כן.
לכן אנו מבקשים מכם להבין זאת.
הנה העובדות במבט לאחור :מידע זה נמצא כעת בעבר שלכם .ארבעת החודשים האחרונים
לא היו נעימים ]מתייחס לתקופה שבין ספטמבר לדצמבר  .[2007עבור כמה מכם ,דומה
שמהות האמיתות הרוחניות המרכזיות שלכם נעלמה .הדברים לא התרחשו כפי שהיו אמורים
להתרחש .נעלמו כמה מהכלים בהם השתמשתם רק כדי לשמור על שפיותכם באנרגיה
דחוסה .כמה מהדברים עליהם הסתמכתם במידה רבה ביותר ,כגון ארשת מתוקה ,אישיות לא-
שופטת וחכמת העידנים ...נעלמו .חכמה שאמאנית לא הייתה שם כאשר הזדקקתם לה .אפילו
הזכרנו שהתרבות שלכם חוגגת את החגים בזמן זה והמשפחה מתאחדת .הדבר הפך את המצב
לגרוע אף יותר .אני חושב שכמה מכם יודעים למה אני מתכוון ,כיוון שתכופות מערכות
יחסים עם המשפחה המורחבת מחייבות חכמה .איזה זמן לא מתאים שבו החכמה שלכם
נעלמת! כיוון שהחכמה בוראת מצב שבו אתם מסוגלים לשמור על לשונכם בזמן הנכון ,ואולי
כמה מכם לא עשו זאת? היכולת נעלמה ,ורבים חשו בכך.
אמרנו לכם בתקשור האחרון שככל ששנת  2008תתקדם ,בייחוד באמצע חודש ינואר ,הדברים
הללו יתחילו להתחלף ולהתעצם .וכך הוא .התקשור הזה יסביר בפשטות את ההעצמות של
האנרגיה החדשה .הרשו לי לספר לכם על כמה מהן .בשמחה רבה אני עומד לפרט כמה
מהדברים שבני האדם בחדר הזה ,שמקשיבים למסר ,ואלה שקוראים את המסר הזה ,רצו
במשך זמן כה רב .זו השנה בה יתרחש הדבר ,2008 ...התחלות חדשות.
האנרגיה החדשה
לפני שנים רבות ,השותף שלי עמד על במה בישראל ונתן מידע לדוברי העברית והערבית
שבחדר .רבים זעקו ושאלו" :מתי יתחולל שינוי?" נתתי לשותף שלי את המידע אותו הצהיר
על הבמה באוזני כולם :ישראל והאנושות ככלל לא תתחלנה לראות שינוי לפני .2008
הפוטנציאל תמיד היה שם .המעבר מתשע לאחת תמיד היה שם .חזינו זאת ונתנו רמזים לגבי
הפוטנציאלים במשך הדרך וכמה מכם קלטו אותם וכמה לא .עכשיו ,הנה אתם רואים זאת
למולכם .ישנם כלים חדשים .יש העצמות ,והיופי של מסר זה הוא שהוא לא מיועד רק לעובדי
האור .כדור הארץ משתנה ,אם שמתם לב.
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הבינו את התוהו ובוהו
מספר אחת :רבים מכם עומדים להתחיל להבין את מה שהיה בעבר תוהו ובוהו .זאת אומרת,
את הדרך שבה הרוח עובדת עם בני האדם על כדור הארץ ,שנראתה קאוטית ,שנראתה
מקרית ,וכעת היא תתחיל להיות מובנת .היא תהפוך מובנת בדרך שתגרום לכם לחוש יותר
בנוח בשעה שאתם מסתמכים על התשובות שבאות אליכם בשעת הצורך .זה אכן שינוי של
חשיבה ממדית .תהיה לכם הבנה לגבי המתרחש ,אך לא תוכלו להצדיק זאת בממד השלישי.
המשמעות של הדבר עבורכם היא שאתם תתחילו להרגיש הרבה יותר בנוח בתוך עורכם.
אפילו אלה מכם שמכנים את עצמם עובדי אור ,אלה מכם שמכנים את עצמם מטפיזיים,
יתחילו לראות את התכנון .אתם תתחילו לראות את הפוטנציאלים ,ותתחילו לראות כיצד
התוהו ובוהו אינו תוהו ובוהו.
זו מתנה ,משום שעד לנקודה זו ,במצב התלת ממדי ,היה לכם קשה מאוד להבין כלל את
התשובות שהגיעו אליכם .מבורך הוא האדם שהתמיד בלימודיו במשך כל השנים הללו
ושהייתה בו אמונה גדולה שכזו! השותף שלי נתן לכם פתגם" :הממד השלישי צועק והאמונה
לוחשת" .והוא מתכוון לכך שבמציאות שלכם ,הדברים להם אתם מצפים ,הדברים אותם
אתם למדים ,הדברים שהם אתם ,צועקים אליכם .אך דרכי הרוח ,התוהו ובוהו לכאורה
שבמרחב הבין-ממדי של אי ההבנה ,לוחש .ולכן מה שקורה הוא שהממד השלישי תמיד מנצח.
הוא גובר על הקול הקטן שלוחש לכם ושאומר" :הקשיבו לאהבת האלוהים" .לכן ,יקירים ,אנו
אומרים לכם את הדבר הבא ,שצעקות הממד השלישי תתחלנה להיחלש .התפיסות תהפוכנה
שוות יותר ואתם לא תתקשו כל-כך במעבר .זה מספר אחת.
ההערכה העצמית של עובדי האור
מספר שתיים הוא משהו שקרוב לוודאי שלא ציפיתם לו ודבר-מה שקרוב לוודאי שאינכם
יודעים כלל .אתן לכם אמיתה .עובדי האור הם האנשים בעלי ההערכה העצמית הנמוכה
ביותר על הפלנטה .האם ידעתם זאת? ולעתים קרובות בעלי ההערכה העצמית הנמוכה ביותר
הם מרפאים! אולי לא ציפיתם לכך ,כיוון שאלה הם האנשים שיש להם קשר עם הרוח .אלה
הם בעלי הכישורים .אך תכופות הם יושבים באנרגיה שאינה תומכת בהם ,וכאשר אדם יושב
כל העת באנרגיה שאינה נוחה ,הוא חש שלא בנוח .התלת-ממדיות של האישיות שלהם
מושפעת ,והערך העצמי הוא חלק ממנה.
כפי שאמרנו קודם לכן ,אנו יודעים מי אתם .אולי אתם נושאים את ראשכם בגאווה ,אבל
אנחנו יודעים גם מה אתם עושים כאשר אתם לבד .אנחנו יודעים מה אתם חושבים כאשר
אתם לבד .שמענו את זעקותיכם" :למה אני? האם זה ייפתר אי פעם? האם המשפחה שלי
תבין אי פעם? האם בן/בת הזוג שלי יבינו אי פעם?" אני אומר לכם משהו שעומד להתרחש
באנרגיה החדשה ,כיוון שהיא נעה סוף כל סוף .היא תהיה המשווה הגדול .זה תהליך איטי,
יקרים .הוא לא יתרחש בן לילה ,אך זו ההתחלה .לכך חיכיתם ,עובדי אור .ההערכה העצמית
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של עובדי האור תתחיל להתקרב לנפלאות של מה שהיא מייצגת .הסיבה היא שהם לא יהיו
עוד באנרגיה שמתנגדת להם .זו תהיה אנרגיה שתתמוך בהם.
באיטיות ,רבים מכם יתחילו להרגיש בה ,באנרגיה שבה גאיה ואתם תהיו ערוכים לאותה
מטרה ,לפוטנציאל של שלום על פני האדמה .חפשו אחריה בכל מקום ,כיוון שהראשונים
שיחושו בה יהיו עובדי האור והמרפאים .אני מאתגר אתכם לחגוג .אני מאתגר אתכם לבנות
פסל במקום כלשהו לכבוד האנרגיה שמשתנה והאנרגיה שבאה לסיומה .הדבר יהיה בניגוד
למנהג הרגיל של בני האדם ,כיוון שהם בונים פסלים למשהו רע שהתרחש .אולי הגיע הזמן
לשנות את התודעה הזאת .מדוע שלא תנציחו את מה שהגשמתם בדרך כלשהי ותחגגו זאת?
לכל הפחות הפריחו בלון במקום כלשהו! ]צחוק[ אה ,עובדי אור ,האם אתם מבינים מה אני
אומר? הגיע זמנכם 2008 .היא אחת ,וזו התחלה חדשה .אתם עומדים להתחיל לקבל את
התמיכה שתמיד רציתם ושלמענה עבדתם.
לראות את התמונה הגדולה יותר
מספר שלוש :אתם עומדים להתחיל לראות את התמונה הגדולה יותר ,והגיע הזמן .דמיינו את
הדבר הבא :תכונות הלמידה וההליכה בנתיב הרוחני באנרגיה הישנה הותירו אתכם חסרי
מושג ובחשכה .לא קרה דבר עד אשר הגעתם למקום שבו נזקקתם לעזרה .זה המקום שבו
ניתן לכם הפתרון .זו המפה עליה מדבר המשל "המסע הביתה" ,שתוקשר עבור השותף שלי
לפני שנים רבות .צפו ש"המפה" הזאת תשתנה .באמצעות התמונה הגדולה יותר אתם תראו
מעבר לבעיה .התמונה הגדולה יותר תציב אתכם במצב שהוא לא-ליניארי במידה רבה יותר,
וזאת אומרת שקו הזמן מן העבר לעתיד יגביל אתכם במידה מועטה יותר .אתם תרגישו יותר
בנוח לראות אל ההווה ,כיוון שההווה הוא אנרגיה שאינה מכבדת או מוקירה ליניאריות של
זמן .הפתרונות שיגיעו אליכם בעתיד יהיו צפויים יותר .הם יהיו מובנים יותר מכפי שהיו
בעבר ,כיוון שאתם רואים את התמונה הגדולה יותר .התפיסות הללו שאני נותן לכם עתה הן
תפיסות מתקדמות .כמה מכם לא מבינים אותן וירצו אולי להקשיב או לקרוא שנית .אם היה
עליי לסכם ,הייתי אומר שעובד האור יחוש יותר בנוח עם עצמו ועם מערכת היחסים שלו עם
הזמן.
ריפוי אלטרנטיבי הופך מקובל יותר
מספר ארבע :מרפא ,היה מוכן ,כיוון שהדברים שיש לך עומדים להתעצם .אה ,אולי יידרש
לשם כך זמן ,אבל אני אומר לך שהדברים שהם מפחידים ומוזרים ביותר בעיני אלה שאינם
מאמינים במה שאתה עושה יהפכו מקובלים יותר .צפו לפיתוח של מדע שיתמוך בעבודת
האנרגיה .צפו לאלה שיבואו אליכם ממקומות בלתי צפויים ,כיוון שמה שאתם עושים פועל!
כאשר הדבר יחל להתרחש ,אתם תוכלו לומר" :כן ,אני רואה שזה קורה!" וכאשר תראו...
הפריחו בלון ,בבקשה! ]צחוק[ חגגו .אה,יקירים ,אני אומר לכם שכאשר אתם חוגגים ,אתם
אומרים לרוח שהדברים הללו אכן מתרחשים .אתם מכירים כביכול בדברים להם לא ציפיתם,
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אך בדברים שידעתם שהם שם .אתם הופכים בין-ממדיים .האמונה הופכת למציאות ,והריפוי
יהיה קל יותר.
כעת ,למי שאינם מרפאים ,האם אתם רוצים לרפא את עצמכם? האם לשם כך הגעתם לכאן?
האם לכן אתם קוראים את הכתוב? האם לכן אתם מקשיבים? האם בכך מדובר? האם לשם
כך הגעתם? זו האנרגיה עבורכם .אין זה מקרה שאתם כאן ,כיוון שהדברים שנאמר לכם
שאתם יכולים לעשות הם שלכם ,ברגע זה ,ביום הזה .אני רוצה שתכירו בהם .חגגו את
הריפוי שלכם ודעו שהוא שלכם .החזירו לאחור את הדנ"א לזמן שלפני המחלה ,לזמן שקדם
לבעיה .ראו אותו טהור וזך; הבינו את חוסר הליניאריות של הריפוי שאינו תלוי בזמן .האם
אפשר להחזיר את הדנ"א לאחור? כן .יש כאן בחדר אנשים שעשו זאת במשך זמן מה .הם
יודעים.
מה שאני אומר הוא שהדברים הללו יהיו קלים יותר .מדוע? כיוון שאנרגיית העידנים ניצבת
למולכם .כיוון שהרשת המגנטית הוצבה מאז שנת  2002בדיוק לשם כך ועכשיו הדבר שלכם.
"אה ,קריון ,מתי יתחילו הדברים הללו להתרחש?" אני אומר שהם מתחילים עכשיו ,אבל
אתם לא תראו את כל הדברים בבת אחת .אתם תראו אותם כאשר תעבדו עמם .דעו שאף
אדם אינו יכול לשבת על ישבנו ולחכות שנסי האלוהים יפלו בחיקו .חלק מהעניין כאן הוא
שעובדי האור יתבקש לקום ולפתוח את הדלת .מצאו את הסינכרוניות שמפעילה את
המערכת ותבעו לעצמכם את האנרגיה החדשה הניצבת בפתח.
חיבור לעצמי הגבוה
מספר חמש :יהיה קל יותר להתחבר לעצמי הגבוה .הגיע הזמן ,נכון? ישנם מלאכים חוגגים
רבים עכשיו ,והם שרים שיר נפלא .הלוואי ויכולתם לשמוע אותו .המקהלה מדהימה ודבר לא
ישווה לקולות בין-ממדיים ,לצלילים שהאוזן האנושית אינה יכולה לשמוע ,לאור שתואם להם
בתדרים כה גבוהים ,גבוהים מכדי שניתן יהיה למדוד אותם ,וקול כה גבוה שהוא מתמזג אל
תוך צבעי האור עצמו .אילו יכולתם לשמוע את השירים שהם שרים! הקשיבו .הקשיבו
למילים! אה ,השם שלכם מושר שם ,וזהו השם המלאכי שלכם ,השם שלכם שהוא נצחי
ושאינו שמכם האנושי .הם חוגגים את העובדה שאתם גרמתם לדבר להתרחש ,בני אנוש
יקרים ,עידן שלא נובא ,עידן שאף נביא לא אמר שיתרחש ,ויש ראיות רבות כל-כך לכך שאתם
מצויים בו עתה.
אשאל שנית ,היכן הארמגדון לו ציפיתם? אשאל שוב ,היכן הגוג ומגוג שהכול אמרו
שיתרחש? אשאל פעם נוספת ,היכן כל השליליות? אה ,יהיו אתגרים ,תמיד יש אתגרים.
אמנה כמה מהם בעוד רגע ,אך אתם הוצאתם את עצמכם מאנרגיה ישנה בה שהיתם במשך
אלפי שנים ואתם מביאים לכדור הארץ הזה אנרגיה שאף אחד לא ציפה לה .והאור שבראתם
נברא על-ידי פחות ממחצית האחוז של המין האנושי .אתם עד כדי עוצמתיים .אם אתם
מאזינים למסר הזה ואין לכם מושג מה מתרחש ,הרשו לי לומר לכם את הדבר הבא :אין זה
מסר אליטיסטי .הוא אינו מיועד רק לאנשים האזוטריים .אין כל שיפוט כלפיכם ואני יודע מי
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אתם ,גם כן .אתם אהובים כמו כל בן משפחה .מדוע שלא תראו זאת כך? ראו אם זה מתאים
לכם .אינכם חייבים ,כיוון שזו בחירה חופשית ,אך דבר-מה יפהפה מתרחש על הפלנטה ,ועל
כך אני מדבר היום.
מערכת היחסים עם אלוהים
מספר שש :אתם תרגישו הרבה הרבה יותר נוח בעור עובד האור שלכם מכפי שהרגשתם אי
פעם בעבר .מערכת היחסים עם הרוח תראה כמערכת יחסים עם אח ,עם אחות .אם תרצו
לשנותה ,לא תהיה זו עוד מערכת יחסים בין אלוהים לבין האדם .כמה מכם יצטרכו להתחיל
לתקשר לשם כך .האם אתם מוכנים? אה ,לא בקול רם אולי .כפי שאמרתי בעבר ,אתם יכולים
לתקשר את העצמי הגבוה שלכם ,רק למענכם .אל תפחדו .השותף שלי אומר שזהו תקשור
"שלכם עם עצמכם" .אל תפחדו מאהבת האלוהים בחייכם .אל תפחדו משינוי בחייכם .כולם
רואים את השינוי כמפחיד כל-כך ,אבל מה אם הוא הפתרון לבעיותיכם? האם זה בסדר
מבחינתכם? חשבו על שינוי חיובי עצום.
אתגרי ההתחלה החדשה הזאת
כעת הרשו לי למנות כמה מהדברים שיתלוו לנקודות שכבר צוינו ,שיהיו אולי מאתגרים
בדרכם שלהם ושונים ...אפילו הכרזה על תכונה של האנרגיה החדשה שתשנה את חייו של
שותפי.
אור רב מדי
לא תוכלו עוד להכיל את האור שלכם והוא יתחיל להיראות .בדיוק כשחשבתם שעכשיו כבר
בטוח! ]צחוק[ כל עוד נאחזתם בקצה ,נכון? אינכם יכולים להחזיק בו עוד .בני האדם ידעו
במה אתם עוסקים והם ידעו מה אתם עושים .זכרו ,סיפרנו לכם על היום הזה .סיפרנו לכם
על הקרבות בין האור והחושך; אמרנו לכם שיהיו אנשים שלא יקבלו את מה שיש לכם .צפו
לכך ,כיוון שיהיו אנשים רבים עוד יותר סביבכם שלא יקבלו את מה שאתם עושים ,וזה חלק
מהעניין.
אינכם יכולים להיות בעלי עוצמה ואור רוחניים אשר משנים חיים מבלי שמישהו יבחין בכך.
אין זה משנה עד כמה שקטים או צנועים אתם ,אתם מלאים ברוח ובאהבת האלוהים,
והאנשים יבחינו בכך .ואתם תאלצו להסביר מעט יותר מכפי שאתם עושים עכשיו" .ובכן,
קריון ,מה עליי לעשות? מה עליי לומר? האם עליי לספר להם שאני עובד אור?" לא .מדוע
שלא תספרו להם שהתאהבתם באלוהים? מדוע שלא תספרו להם שראיתם את עצמכם בדרך
שונה ושנוח לכם עם עצמכם .מדוע שלא תאמרו להם שהדבר לא מאיים על חייהם ועל
הכנסיות שלהם ,ושזה רק "אתם עם עצמכם" .הניחו להם לראות את האלוהים שבכם מבלי
שיפחדו.
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פחד עובד האור
האתגר השני קשור לראשון .רבים יפחדו למרות הכול .האור עושה זאת .בפלנטה ששהתה
באנרגיה חשוכה במשך אלפי שנים ,אשר לפתע מוצפת באור שלא היה שם לעולם ,רבים
יפחדו .אם אתם רגילים לחשכה ולפתע יש אור ,אתם מכסים את עיניכם ותוהים במה דברים
אמורים .יש כאלה שמתפלשים בחשכה ,שנהנים מכל הדרמות של חייהם ,שהם קורבנות והם
נהנים להיות קורבנות ,ואשר יברחו מכם ...יברחו מכם!
אתם מייצגים משהו שהם אינם מבינים ,והאירוניה היא שמה שאתם נושאים יכול לרפא את
חייהם ,להפסיק את הדרמה שלהם ולרומם אותם .אבל הם לא יגע בכם .הם מפחדים להישרף
ממה שיש לכם .אתם עוצמתיים! שימו לב להתרחשות הזאת ,ואפילו אם אתם מצפים לה,
אתם לא תבינו אותה .אתם תאמרו" :מדוע הם לא אוהבים אותי? מדוע יש לפתע טינה שכזו
או בגידה? אני רק נושא אור!" זה הפחד .פחד מפני האור ומה שהוא מייצג בעולם חשוך .האם
זה ישפיע עליכם? כמובן.
לכן צפו לכך ,ודעו מה לעשות .אתם תהיו מוכנים .כאשר הדבר מתרחש ,פשוט אהבו אותם.
אינכם יכולים לרפא את העולם ,יקירים ,אם הוא אינו רוצה להירפא .כל שאתם יכולים
לעשות הוא להאיר באורכם .לאלה שרואים אותו יש בחירה חופשית ממש כמו לכם .הם
יכולים לקבל אותו או לברוח .אל תשפטו את אלה שאינם מוכנים לגילוי שלכם ,משום
שאלוהים אוהב אותם ממש כפי שהוא אוהב אתכם ,ויש להם נתיב ושיעורים משלהם על
הפלנטה הזאת.
מסר עבור לי קרול
מספר שלוש הוא מסר עבור השותף שלי ]לי[ ,שניתן באוזני כולכם ,כדי שהדבר יהיה ידוע.
משום שזה חשוב ,ואם הייתי מספר אותו רק לו ,אולי הוא לא היה מגלה לנפש חיה ,ושומר
זאת לעצמו .בדרך זו ,המסר פומבי.
במשך שנים ,הזהרתי אותו בקשר לאמצעי התקשורת .במשך שנים אמרתי לו שאין זה הולם
לתקשר באמצעי התקשורת ההמוניים ,בייחוד במה שאתם מכנים שידורים .הדבר מתייחס
לשידור ליניארי שאינו מתבקש ,שעף באוויר ושאתם קולטים אקראית אם אתם בוחרים
תחנה או תדר אליהם אתם "מתחברים" .לפתע ,אתם שומעים את קריון מדבר.
הדבר אינו הולם והוא עדיין אינו הולם ואין לו רשות לשדר תקשור מוקלט מלא כלשהו .אה,
אולי יגיע זמן לכך ,אך לא עכשיו .אולם ,כעת יש לו רשות ,מנקודה זו ואילך ,לעשות שני
דברים שהוא לא עשה מעולם בעבר .אחד :כעת מותר לשדר מעל גלי האתר דוגמאות תקשור
מסוימות אותן הוא יוצר .קטעים קצרים ,תוכלו לומר .שתיים :כמו כן ,יש לו רשות זו הפעם
הראשונה לתקשר אחד-על-אחד ולקיים ראיונות עם קריון ,לענות על שאלות ששואל
המראיין .והוא לא יאהב את זה ,כיוון שהוא לא מטיף .זה חלק מהאנרגיה החדשה ,שותפי .זה
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חלק ממצב שבו הציבור הרחב הופך מוכן לקבל או לדחות .ויהיו רבים שיחשבו שהוא ליצן.
אך אני אומר לכם ,אהבת האלוהים היא שהכינה אותו לכך ואהבת האלוהים היא שתסייע לו
לבצע זאת.
זיוף
יהיה קשה הרבה יותר לזייף את התהליך הזה המכונה תקשור ,כיוון שיהיו אנשים ובני אדם
רבים הרבה יותר משני המינים שיראו את האורות .הם ידעו אם זה אמיתי או לא אמיתי.
רבים יחשפו כעושים זאת בצורה לא הולמת ,ללא כל אנרגיה מקדושת ,רק עם עצמם .היכונו,
משום שאלה שעושים זאת באופן לא הולם כדי לזכות בכוח או בשליטה או בפרסום יראו
בברור על-ידי שני הצדדים ...עובדי האור ואלה שאינם עובדי אור.
חפשו אחר היושרה של אהבת האלוהים בכל מילה ומילה .חפשו אחר היושרה של אהבת
האלוהים ,שתמיד מכריזה בקול רם על אהבתה לאנושות ,מכריזה על דברים אלה שאינם
תחרותיים ,מכריזה על קבלתה כל אדם שמאזין ,ללא שיפוט .זה האלוהים שאתם מכירים .זה
האלוהים שאוהב אתכם .זה האלוהים שרוחץ את כפות רגליכם היום.
אנרגיית הרוח אינה ממודרת או מובנה לכדי דוקטרינה .יהיו אלה שעשויים לשמוע זאת
ולומר" :זה חייב להיות השטן" .ויהיו אלה שישמעו זאת ויאמרו" :זו אהבת האלוהים" .זו
התודעה של שתי הגישות והיא מייצגת את הבחירה החופשית של האדם .היא מייצגת את
המוחות והלבבות הסגורים; והיא מייצגת פחד מפני שינוי.
ברצוני לומר לכם שישות זו המכונה קריון מאוהבת באנושות ולעולם לא תגיש לכם מסר
שאינו הולם או שלילי ...רק מסר שמעצים את הנפלאות של מי שנמצא כאן בחדר ושל מי
שמקשיב ושקורא ,של אנושות .אל תאמרו שאין זה הולם כיוון שהוא אינו צמוד לדוקטרינה
ארצית כלשהי שפיתחתם מהמיתולוגיה של העידנים .אינכם יכולים לעשות את זה .עשו את
שיעורי הבית שלכם .הרגישו באהבה שנמצאת כאן .אז החליטו בעצמכם ,מחוץ לקופסאות
בתוכן התחנכתם .הניחו ללבכם לקבל את ההחלטה.
חפשו אחר אלה שרוצים ליישם רמת שליטה זו .כעת ,שותפי ,אתה יודע מדוע נתתי לך רשות
לדבר עמי באמצעי התקשורת ...כדי לעזור להילחם באלה שמנסים לזייף את מה שאתה
מיישם במשך  19שנים.
השינוי ניצב בפתח
הנה האחרון .היכונו לשינוי .הוא עומד להגיע ,והיו לכם תקשורים שאמרו זאת .זה השינוי
הגדול ,והוא מתחיל .זו ההתחלה של ההכנה למה שבני המאיה אמרו לכם שיתרחש כאשר
כדור הארץ יגיע לשנת  .2012שנה קסומה זו ,ממנה רבים פוחדים ,היא רק ציון דרך שמגיע
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בקו הזמן שלכם ,ושאומר שאתם נעים אל תוך אנרגיה חדשה שנחזתה על-ידי המלאכים .לא
תהיה התרחשות רוחנית משמעותית בשנת  ,2012רק חגיגת ציון הדרך שאומר לכם שהגעתם.
הדברים עומדים להיות שונים .זה יהיה מפחיד עבור אלה מכם שלא אוהבים שינוי .לכן
התכוננו .כל הדברים הללו שאני מביא לכם הם חיוביים ,מלאים באור ,אפילו במסגרת
השינוי.
התחילו בהכנות לדבר-מה שאמרנו לכם לפני זמן רב שהוא פוטנציאל אפשרי ,אפילו בתקופת
חייכם .לא ציפיתם לכך מעולם ,ודבר זה הוא ההתפתחות האיטית של השלום על כדור הארץ.
צפו למזרח תיכון שונה .אה ,זה לא יתרחש באופן מיידי .אבל הזרעים נמצאים שם .אני מדבר
עתה אל אוזניים השומעות עברית וערבית ,ואני אומר לכם את הדבר הבא :זמנכם מתחיל
להגיע .לכך חיכיתם ולכך התפללתם .יש התחלה ,תודעה של פשרה בארץ קשה .הדבר עומד
בפתח .המתינו וראו; התפללו לשלום; שלחו אור לשלום; היו חלק ממנו ,כיוון שהוא שלכם
ואתם יכולים לתבוע אותו לעצמכם.
אל תשימו לב לחדשות .אמצעי התקשורת תמיד ידווחו על הגרוע שבגרוע .כך הם עושים
תמיד ,וכך יעשו תמיד .כך פועלת המערכת הזאת .אמצעי התקשורת שלכם יחפשו אחר הדבר
הגרוע ביותר האפשרי ,אחר הדבר הנורא ביותר שהתרחש על הפלנטה באותו יום ,והם
יתמקדו בו וישקיעו בו את כל משאביהם .הם לא יספרו לכם על הדברים האחרים
שמתרחשים ברגע זה במזרח התיכון .הם לא יספרו לכם על אלה שמנסים לבנות שלום מחוץ
לממשלה .הם לא יספרו לכם שיש מאות אלפים מהם משני הצדדים של המתרס שמתאחדים
עכשיו .החדשות לעולם לא תדווחנה על כך .זה פשוט מלא מדי בתקווה] .צחוק[
מבורך הוא האדם ששומע מסר זה בעצמו בחדר זה ,משום שהאתגר הוא זה :צא שונה מכפי
שבאת .דע שכפות רגליך נרחצו ביום הזה .אני הנני קריון .לא הייתי אומר את הדברים הללו
אלמלא היו נכונים .אני מאוהב באנושות ותמיד אהיה ,עד היום בו זה ייגמר וכולנו נשוב
ונתאחד.
וכך הוא.
קריון
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ריפוי קוונטי
תקשור מאת קריון
באמצעות לי קרול
ונקובר ,קנדה
 26בינואר2008 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה
ברורה אף יותר .לעתים קרובות התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת
שהדף המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .תקשור מסוים זה שונה ושופר במידה רבה והפך ברור
אף יותר באמצעות תהליך התקשור מחדש .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן
בונקובר ואשר מסביר את הבלתי ניתן להסבר.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .יהיו אלה שיאמרו שדבר זה אינו הולם ~ אדם
אינו יכול לשבת למול קהל ולהעמיד פנים שהוא מתקשר! זה פשוט לא הולם .ויהיו גם אלה
שיאמרו שזה בדיוק מה שקורה .ההבדל הוא זה :כמה מכם פיתחו חיישן הבחנה בין-ממדי,
חיישן שיתפתח אף יותר בעידן זה ,וכמה מכם לא עשו זאת .חיישן ההבחנה שלכם יודע אם
הדברים הללו נכונים או לא.
ולכן אנו אומר לאלה שיכולים לראות ,הביטו עתה בצבעים .הביטו בצבעים שעל הבמה!
משום שאני הוא קריון .אני מציץ מבעד לצעיף ,אני מגיע באופן תלת-ממדי למענכם ,ואני
משתמש בבחירה החופשית של האדם שלמולכם כדי להעביר לכם מילים אלו .אני משתמש
בבחירה החופשית של האנשים במקום זה ,לשמוע אותן מתוך הבחנה .אני משתמש בבחירה
החופשית של אלה שיתחברו לדברים הללו באמצעות הבחירה החופשית שלהם )הקוראים(.
כל הדברים הללו נעשים מתוך בחירה חופשית .כל הדברים הללו נתונים להחלטת האדם,
האם לקבלם או שלא לקבלם .מהאדם שיושב על הבמה לאדם שמקשיב ,הכל מתוך בחירה
חופשית .כך עובדת הרוח והיא מכבדת את בן האדם.
אני הנני קריון ,ואני מודע למה שאתם מכנים בשם "הכללים" .הכללים קובעים שאנו לעולם
לא נציג משהו שאינו הולם לאנרגיה של האנושות .הכללים קובעים שאנו לעולם לא נציג את
עצמנו בפניכם בפחד ,בשום מקום .הכללים קובעים שאנו נאמר את האמת מתוך יושרה.
הכללים קובעים שאנו לעולם לא נאמר דבר במטרה לתפעל אדם כלשהו ,אלא במקום זאת,
פשוט נאהב אותם .כדי שאם דבר-מה ישתנה בחייהם ,יהיה זה לבם ,מתוך בחירה חופשית.
אנו רשאים לרחוץ את כפות רגליכם .אנו רשאים להחזיק בידכם .אנו רשאים לגעת בכתפכם
ובראשכם ,באופן בין-ממדי .ומשמעות הדבר היא שאם יש כאן אנשים שלא רוצים להרגיש
כלל ,הם לא ירגישו .אתם מבינים? יש כבוד לבחירה החופשית של האדם .זוהי דרך הפעולה,
וכך הייתה תמיד.
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כעת ,לאלה מכם שהגיעו כדי לקבל מסר ,לאלה מכם שהגיעו כדי להרגיש בפמליה שאנו
מביאים ,אני אומר לכם ,היא כאן! מסר זה ניתן לכם ,מסר שלא ניתן עדיין באופן זה עומד
להינתן לכם .שותפי ]פונה אל לי[ ,נתתי לך רמזים היום לגבי הנושא ונתתי לך גם רמזים מה
תהיה ההרגשה לנסות להסביר את הבלתי ניתן להסבר .לכן זה עבור השותף שלי :נקה את
ראשך .אל תרחיק לכת יתר על המידה אל מעבר לצעיף משום שעליך להישאר בממד השלישי
כדי להציג מידע זה כהלכה .משום שהיום תלמד את הבלתי ניתן ללמידה ,בעת שאנו
מתחילים בתהליך הוראה על ריפוי האדם .צפה גם להעביר מידע זה לאנשים שמעבר לים
כאשר תגיע לשם.
אתם יושבים באנרגיה חדשה .המציאות שלכם משתנה .הדבר אותו כינינו בשם "צנצנות
הרוחניות שלכם" משתנה .זוהי מטפורה לאוסף חוויות הלמידה הרוחניות שלכם בגלגולים
קודמים המוזרמות אל תוככם היום .זהו "מנוע ההבחנה" עליו אנו מדברים לעתים קרובות.
כמה מכם ירגישו בדבר לפני שתעזבו היום ואתם תאמרו" :זה היה שונה .אה ,התקשור היום
היה שונה .האם חשתם בכך?" כמה יאמרו" :זה אמיתי ,האם הרגשתם בכך?" הם יעשו זאת
משום שנכון ,הוא שונה! אני קריון היום .הייתי קריון אתמול .אהיה קריון מחר וההבדל היחיד
הוא שהאנרגיה שבה אתם יושבים עתה מאפשרת לכם להרגיש יותר .אתם השתניתם.
אני רוצה לעצור לדקה ולהוקיר את המתיקות של הרגעים כאן .מסר מסוים זה לא יוצג עוד
לעולם בדיוק באופן זה .אלה שיושבים כאן ,אלה עם אלה ,לעולם לא יתכנסו באופן מסוים זה
שנית ,רגע זה הוא ייחודי .בשום זמן בהיסטוריה הוא לא יחזור על עצמו בצורה זו .הוא עד
כדי כך ייחודי .אתם עשויים לומר שכל הדברים על הפלנטה מתרחשים באופן זה .יש להם
חותמת ייחודית ,ואתם צודקים .אך במסגרת הפאזל הזה ,יש משהו שאינכם מבינים :ייחודי
ככל שהדבר נראה ,מתרחשת כאן חוויה רוחנית כוללת שאותה אתם יכולים לחוות בכל זמן
שתרצו .קשה להסביר זאת .ייחודי ככל שהדבר נדמה לכם בממד השלישי ,אתם יכולים לקחת
ייחודיות זו באופן בין-ממדי ,ואתם יכולים לשוב ולברוא אותה בכל מקום שתרצו .האנרגיה
שקיימת כאן ברגע זה ,הצבעים שאתם רואים ,מה שאתם מרגישים עכשיו בעת שאתם
מבינים שזהו אכן מסר מן העבר השני ...כל אלה הם דברים שאתם יכולים לחוות שוב בדיוק
באותה צורה .זו התגלות שאפשר שתתרחש אצל כמה מכם היום ...שניתן לחזור על החוויה
הזאת .כל שעליכם לעשות הוא לשבת ולברוא אותה שנית .זוהי עוצמת הרוח ,ועוצמת
האלוהים שבכם .איזה דבר מתוק הוא זה! ניתן לחוות כל רגע בזמן כמה פעמים שרק תרצו.
משום שכאשר אתם נוגעים בבין-ממדיות של המקור שלכם עצמכם ,אתם מבטלים את קו
הזמן שבורא דברים "ייחודיים".
מידע חדש בנוגע לריפוי
כעת הניחו לי לספר לכם על האדם ועל הגוף האנושי .אני רוצה לתת לכם פיסות וחלקי מידע
שהצגנו מזה זמן מה ,אך לעולם לא באופן ישיר באמצעות תקשור .אתן לכם כמה אינדיקציות
למה שאתם יכולים לעשות.
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הגוף האנושי מעניין .הוא פיסה של ביולוגיה שהיא אתם ,אך תכופות נדמה שהוא בחדר
השני .בכוונתי לומר שאין תקשורת אמיתית ביניכם לבין המערכת שלכם .הוא לא מתוכנן
לתקשר אתכם ,לבד באמצעות כאב .זה הכול .זה היבט חד-ממדי שניתן לכם בשלב מוקדם כדי
שתוכלו לשרוד ~ כדי שתדעו אם אתם דורכים על גחל לוהט ,למשל .או כדי שתדעו אם
משהו פוצע או דוקר אתכם ,כדי שתוכלו להתרחק ממנו .הכאב נתפס כשלילי ותמיד כאתגר.
אולם הוא אחת מהמתנות הגדולות ביותר שלכם ,כיוון שהוא מציל אתכם מצרות .הוא מזהיר
אתכם כאשר דבר-מה אינו כשורה ...וזו התקשורת היחידה עמו והיא חד-סטרית .אינכם
יכולים לדבר אליו ,או לשאול אותו שאלות.
רבים מכם אמרו" :אלה הם פני הדברים .מה אוכל לעשות? הגוף לא יכול לדבר .הוא לא יכול
לומר דבר" .הם צודקים בקשר לכך אם אתם לא בוחנים אותו לעומק .למעשה ,עובדה זו
פועלת לאמיתו של דבר לרעתכם ...ואין זה משנה עד כמה אתם נאורים .למשל ,האם הגיוני
בעיניכם שגוף נאור כגופכם ,על כל המורכבות שלו ,ישתוק לנוכח מחלה קטלנית המשתוללת
בתוכו? אך כך קורה בכל יום .אני מדבר עתה על המחלה שהורגת יותר אנשים באמריקה
הצפונית מכל מקום אחר ~ סרטן .זו לא מחלה בה אתם "נדבקים" .היא משהו שהגוף שלכם
מפתח באמצעות גירוי וחוסר איזון .זו צמיחה דוהרת ,בלתי נשלטת ,שמתקדמת במערכת
שלכם ,עושה כרצונה .אתם יכולים לשבת בכיסא ברגע זה והיא תשתולל בגופכם ואתם לא
תדעו זאת עד אשר הגוף שלכם יחליט לאותת לכם באמצעות כאב .אבל אז ,לעתים קרובות,
זה מאוחר מדי.
אתם עשויים לבחון תרחיש שלם זה של הגוף האנושי ולומר" :איזה סוג מערכת היא זו? האם
הגוף כה מטומטם שאינו יכול אפילו להזהיר אותי לגבי הדברים החשובים הללו שמתרחשים
בתוכי?" התשובה היא כן ,אם אתם מודדים נושא זה מנקודת המבט של מה שלמדתם...
נקודת מבט מוגבלת מאוד.
אני כאן כדי לומר לכם שפני הדברים אינם כאלה כלל וכלל .זה לא עבד כך מעולם .תמיד
הייתם מסוגלים להגיע לרמות מסוימות כדי לראות מה מתרחש בפנים ,אך מעטים עושים
זאת .זה ההבדל בין קבלה של רעיון היסטורי תלת-ממדי ובין הרחבת החשיבה שלכם כך
שתכלול דבר-מה שרבים מכם כלל לא מאמינים בו .במשך שנים ,הקינסיולוגיה גישרה על פער
התקשורת הזה ,אך כמה משתמשים בה? זו הרשעה של חוק ההגיון ,נכון? הנה דבר-מה
שהוכח במשך הזמן כמשהו שמאפשר לגוף לדבר אליכם ישירות ,אך הוא לא התקבל על-ידי
האנושות? למה? משום שהוא נמצא מחוץ לטווח של מה שלמדתם שהוא אפשרי .אי לכך ,זהו
הנושא להיום.
להסביר את הבלתי ניתן להסבר
לא הייתי מוסר לכם את המידע שאמסור עכשיו אילו לא היה נכון .המידע שינתן כעת הוא
קשה ,אך הנה זה בא ,שותפי ]מדבר אל לי[ .אקח אתכם כעת אל המופרך לכאורה ~ הריפוי
הבין-ממדי ,אל הבלתי יאומן ,אל השלב הבא ,אשר בו תתמוך האנרגיה החדשה הזאת .אתם
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תתחילו לראות דברים בלתי מוסברים .אה ,כמה יקראו להם נסים .כמה מהדברים שאני עומד
לומר לכם ברגע זה לא יוכחו במשך מאות שנים ,משום שזה הזמן שיידרש לביולוגים לראות
את השושלת ,את הזיקה של אילן היוחסין שלכם ואת מה שעשיתם לגביו היום .אה ,אנחנו
מתחילים להיות מסתוריים עכשיו!
מספר אחת ~ המנגנון שקשור בכך
לכל חלק בדנ"א יש שדה מסביבו .כל חלק בדנ"א נמצא לצד חלק אחר בדנ"א ,ושדה מקיף
שדה מקיף שדה .בנוסף ,הכל מקובץ יחד ,לא משתרע בשורה כמו בשרטוטים שלכם .אומר
לכם מה זה עושה .הדבר בורא אחדות של תודעה .האם תהיתם מעודכם מדוע בעולם
האזוטרי אתם יכולים לדבר אל הגוף שלכם כאל יחידה אחת ,אך למעשה הוא מורכב
מטריליונים של חלקים?
בתוך הדנ"א קיים מרכיב רוחני .בתוך הדנ"א מצויה פיסה של אלוהים ,פיסה של הבית .בדנ"א
קיימת מציאות קוונטית .בתוך הדנ"א ,כפי שהשותף שלי ציין ,קיים תכנון אינטליגנטי .השדה
שקיים סביב הדנ"א נצפה והוכח על-ידי המדע כבין-ממדי במהותו .חלק אחד לצד חלק אחר
בורא שדה בין-ממדי חופף ומשולב שכתובת אחת לו בעיני היקום ...ועליה רשום שמכם.
מה שאני אומר לכם הוא שכאשר אתם מתחילים לדבר אל גופכם ,מדובר בחוויה כל-גופית.
אינכם צריכים לפנות אל הבוהן שלכם או אל המרפק שלכם .משום שאתם תפנו אל הכול בו-
זמנית ,כיוון שכולו מקשיב בו-זמנית .חשבו על זה כעל חוויה כל-גופית משום שהדנ"א חופף;
השדה חופף ,ושדות חופפים אלה בוראים שדה גדול יותר שבורא שדה גדול אף יותר .כאשר
אתם מגיעים לשלב שבו יש לכם טריליונים של שדות ביחד ,פשוטו כמשמעו ,השדה הזה הוא
משהו שאתם מקרינים באמצעות מיקוד והוא מכונה אור אזוטרי .בינתיים ,הוא משמש גם
לריפוי אישי .הוא מוכן "להקשיב לבוס" .השותף שלי הזכיר את התכונה הזאת קודם לכן.
אתם לא מאמינים באמת שאתם יכולים לדבר אל התאים שלכם .האמת היא שאתם יכולים,
והם תמיד הקשיבו .חשבו על כך!
העובדה היא שבדרך בין-ממדית יש לכם תקשורת כוללת ומוחלטת עם שדה דנ"א מסיבי זה.
אתם הוא ,והוא אתם ,אבל אם לא תדברו אליו לעולם ,הוא יפעל בדרכו שלו .טריליונים של
חלקי דנ"א נמצאים שם ,מוכנים לשמוע אתכם ,אך אתם לא מדברים אליהם אף פעם! אתם
רק מקווים שהם פועלים היטב ואם הם לא פועלים היטב ,אתם חשים כאב.
כפי שאמרנו לכם בעבר ,אתם נולדתם אל תוך תרבות ומערכת שנושאות את כל התכונות
התחושתיות וההארה הרוחנית בראש ,ולעולם לא מבינות שכל חלק של הגוף הוא נאור .לכן,
אתם מתהלכים "בתוך ראשכם" ,מקווים שהבוהן שלכם עובדת כשורה ,מקווים שהכליה
שלכם פועלת ,מקווים שהלב שלכם ישרוד .לעולם לא עולה בדעתכם שאתם יכולים לפנות
אל האיברים הללו ,או לשנות אותם .אולם הם ממתינים לכם כל חייכם! כעת ,אני מכנה זאת
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"הגוף שלכם מקשיב לבוס" ,משום שהדנ"א ממתין שתדברו אליו באמצעות התודעה שלכם.
קיימת תכונה נאורה בדנ"א שלכם ...אתם תכנו אותה אולי "העצמי הגבוה" שלכם.
אין זה משנה כיצד תכנו את הפעולה ,היא פונה למבנה התאי שלכם בכללותו ומתחילה
לשנות אותו .כאן זה מתחיל להיות מסובך" .אוקיי ,קריון ,איך אני עושה את זה? מה קורה
כשעושים את זה? איך אני יכול להפוך לבין-ממדי? אני בממד השלישי" .כל אלה הם הנושאים
הגדולים וזה החלק הבלתי ניתן להסבר.
בקבוצה כאן היום ,ישנם אנשים שמצויים על קצה התודעה ]מתכוון שהם אינם שמים לב[.
אני מזמין אותם להפוך מודעים לחידה .זוהי הוראה בדרך שאינה אותה דרך שהייתה בעבר
בהכרח ,משום שנוכחת כאן אנרגיה חדשה .הנה מה שמתבקש מהשותף שלי :הוא עומד לספר
מטפורה בממד השלישי ,שמסבירה למעשה השפעה רב-ממדית .היא פשוטה בהגשתה
ומורכבת בהבנתה .אתם חייבים להבין מטפורה זו .אתם חייבים להבין את הפרדוקס של הזמן
הכרוך בה כדי שתוכלו לנוע אל מעבר לנקודה הזאת ,לדבר אל עצמכם ולגרום לדברים
להתרחש .לכל הפחות אתם חייבים להכיר בה ,לבחון אותה ולהניח שהיא נכונה ,ויש לה שני
חלקים.
חלק ראשון :דמיינו עמי משהו פשוט .ראו זאת בעיני רוחכם כדי להבין .הנה רכבת ,הרכבת
היא אתם .היא ניצבת על מסילה ,שהיא מסגרת הזמן שלכם שבממד השלישי .על פי התפיסה
שלכם ,הרכבת הזאת נעה על גבי המסילה במהירות קבועה והמסילה ישרה כחץ .המהירות
היא השעון שלכם ,והוא לא משתנה לעולם .אתם יכולים לראות את המסילה לפניכם ,נעלמת
במרחק .היא נמצאת לפני הרכבת ,מייצגת את העתיד שלכם .בצד האחורי של הרכבת ,היא
מיוצגת כעבר שלכם .הרכבת קצרה מאוד ,רק כמה קרונות .אתם הרכבת ,הראש ,פלג הגוף
העליון ,הרגלים והזרועות .הרכבת נעה באיטיות בקצב קבוע המכונה "המציאות שלכם" .זו
המציאות התלת-ממדית שלכם.
דמיינו את הרכבת הזאת נעה במציאות שלכם ,אבל דעו שמנקודת המבט שלי ,הרכבת הבין-
ממדית האמיתית שלכם אינה מה שאתם רואים .משום שכאשר אני מביט בכם ,באותה רכבת,
אני רואה רכבת במעגל קטן מאוד מאוד .המעגל כה קטן שהוא גדול רק במעט מהרכבת
עצמה .לכן ,התיאור של קריון את הרכבת שלכם מתאר רכבת שנוסעת במעגל קטן מאוד .כעת
שיהיה לכם ברור מאוד :מה שאתם רואים ומה שאני רואה הם אותם הדברים ,אבל המטרה
כאן היא לעזור לכם להבין את המגבלה של התפיסה שלכם ,כדי שתוכלו לקבל מושג לגבי
הדרך האמיתית שבה הדברים עובדים .משום שמה שאני עומד לומר ולהראות לכם בשלב
הבא ומה שאני עומד להראות לשותף שלי ,יעזור לכם להבין את הבלתי ניתן להבנה .הדבר
יעזור לכם להתאים זאת למה שאני עומד ללמד אתכם בשלוש הנקודות הבאות ,לאחר
שאראה לכם זאת.
נניח שאתם עומדים לדבר אל התאים שלכם בכל יום למשך שארית חייכם ,ואתם עומדים
לעשות משהו כדי לשנות אותם )ריפוי ,למשל( .נניח שבשעה שאתם עושים זאת ,הדבר מיוצג
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במטפורה כצביעת המסילה בעת שהיא נעה מתחתיכם ,בשעה שאתם על הרכבת שלכם .נניח
שהצבע הוא אדום ,משום שזהו צבע בולט ומתאים לדוגמה .הנה אתם מדברים אל התאים
שלכם ,ואתם מבצעים שינוי בביולוגיה שלכם .אתם מסמנים את הרגע שבו התרחש השינוי
על-ידי צביעת המסילה באדום .הצבע קיים על הרכבת ,ואתם יכולים לצבוע את המסילה
באדום זוהר בשעה שאתם נעים קדימה.
כעת דמיינו זאת בממד השלישי ,משום שחשוב שתראו זאת בעיני רוחכם .אתם מתחילים
לצבוע את המסילה באדום ,המסמל את השינוי שהתרחש בתאים שלכם ,משום שאתם אדם
עוצמתי הנמצא בקשר עם המבנה התאי שלו )פוטנציאל הקיים אצל כולם( .בממד השלישי
שלכם ,שעה שהרכבת נעה ,אתם יכולים להביט לאחור ולראות היכן התחלתם לצבוע את
המסילה באדום ושהקטע האדום נעלם מאחוריכם .אתם יכולים גם להביט קדימה ולראות
שהמסילה אינה אדומה עדיין ,אבל היא תהיה אדומה כאשר תגיעו ותצבעו אותה ,משום שעל
פי החשיבה שלכם ,אתם ממשיכים לצבוע כל חייכם .בגלל הזמן שלכם ,אתם צובעים קטע
אדום של המסילה שהולך ומתארך ככל שאתם מזדקנים .זוהי התפיסה התלת-ממדית שלכם
לגבי צביעת המסילה באדום במסגרת הזמן שלכם.
כעת בואו לצד שלי לרגע .אה ,אני לא יודע אם תבינו זאת או לא ,אבל זה יפהפה! מה שאני
עומד לומר לכם הוא יפהפה! כן ,זו רק רכבת פשוטה ומסילה אדומה ,אבל הקשיבו :מנקודת
המבט שלי באותו מעגל קטנטן שהתחלתם לצבוע ,כל המסילה הפכה אדומה כמעט באופן
מיידי .לאחר כדקה ,כל המסילה הפכה אדומה לנצח! היא אדומה לפניכם והיא אדומה
מאחוריכם ככל שתוכלו לראות ,משום שמבחינה בין-ממדית ,זה מעגל קטן .זו התפיסה הבין-
ממדית ...ואם לא הבנתם עדיין ,התאים והדנ"א שלכם הם בין-ממדיים .לכן זו התפיסה
הליניארית שלכם שגורמת לכם לחשוב שיש לצבוע את המסילה הארוכה שלמולכם בכל יום,
ורק התפיסה המוגבלת שלכם היא שמונעת מכם לראות את האמת שמה שאתם עושים
באמצעות כוונה טהורה הוא נצחי .לא ניתן לבטל את צביעת המסילה ...אף פעם! המסילה
עכשיו אדומה לגמרי ולחלוטין .מעמיק ומשמעותי ככל שזה נשמע מהיבט הריפוי ,זה עומד
להשתפר ולהפוך מורכב יותר בעוד רגע.
חלק שני :המשיכו בהדמיה שלכם בממד השלישי .הנה אתם צובעים את המסילה .אתם
עומדים לברוא חפץ ולהשליך אותו מהרכבת .אולי זו הגשמה של משהו שביקשתם .זה חפץ
לטובת ההדמיה הזאת ,ואתם יכולים לברוא אותו בעת שאתם נעים לאורך המסילה ,ואז
להשליך אותו לצד המסילה .אולי זו התגלות .אולי זו בריאה משותפת.
לאחר שאתם משליכים אותו ,אתם ממשיכים כמובן הלאה ומתרחקים ממנו ,משום שהרכבת
שלכם תמיד נעה .לכן ,על פי התפיסה שלכם אתם יכולים לומר" :זה מה שעשיתי והנה הוא
שם במרחק מאחורי ...בעבר שלי" .יש לכם תאריך וזמן לזכור ,משום שעתה הוא בעבר שלכם.
אבל משהו מתרחש וזו תעלומה :מעניין לציין שבעת שאתם נעים לאורך המסילה ,הנה צץ
החפץ הזה שנית! לכן אתם מפרשים זאת בדרככם כסימן מאלוהים שאומר" :אתם חייבים
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לעשות זאת שוב" .ולכן אתם שבים ומתמסרים ,שבים ומבצעים את מה שעשיתם כדי לברוא
את החפץ פעם נוספת.
"הנה הוא ,תם ונשלם!" אתם אומרים ומרגישים שחידשתם את ההגשמה שלכם ,או את
הריפוי העצמי שלכם ,או את הבקשות שלכם מאלוהים .ומעט אחר-כך ,הנה הוא צץ שוב!
אתם מפרשים זאת כסימן האומר" :המשך למלא את הצנצנת" .בממד השלישי אתם רגילים
למלא את הצנצנת בהדרגה ,מקוום שלא תהיינה נזילות ,מתכננים לזמן שבו משהו יתבלה .זה
מאוד תלת-ממדי ,ולכן אתם חוזרים על הדברים .אתם עושים זאת שוב ושוב" .הנה הוא כאן,
הבה נעשה זאת שוב .זה מרגיש טוב להמשיך ולמלא את הצנצנת .בואו נעשה זאת שנית".
הרשו לי לומר לכם מהי האמת :המציאות היא שאתם קיימים בעולם בין-ממדי ,ואפילו המדע
שלכם מודה בכך עכשיו .אולם ,אתם ממשיכים לחשוב שהכל קיים על גבי קו זמן ישר ,אשר
מזקין אתכם ודוחף אתכם באופן טבעי לחדש דברים ללא הרף .אולם ,מה שבאמת מתרחש
מבחינה רוחנית ,ובתוך התאים שלכם ,הוא שאתם בוראים את הדבר עליו אנו מדברים במעגל
קטנטן מאוד .ברגע שאתם עושים זאת ,כל המעגל מושפע לנצח .לעולם לא צריך לחדש דבר
משום שאתם סיימתם את ההגשמה ברגע שביצעתם אותה ...לנצח!
הנה החלק הקשה .אם עקבתם אחרי ...אם המסילה שלכם היא מעגל ,אזי אתם נוסעים כל
הזמן באותו מרחב .משמעות הדבר היא שכאשר אתם מביטים לאחור ,פעם היה זה העתיד
שלכם! כאשר אתם מביטים קדימה ,פעם היה זה העבר שלכם .כזה הוא המעגל .אם כך הוא,
יש לי שאלה :האם אתם יכולים אפוא לשנות את העבר שלכם על-ידי כך שתעשו משהו
שישפיע על המסילה שמתחתיכם עכשיו? המשיכו לעקוב אחר דבריי.
הקשיבו .בהשתמשי בהדמיה הזאת ובפרדוקס הזמן ,אתן לכם עתה שלוש תכונות של ריפוי
בין-ממדי ,מהקלה ,לקשה יותר ולבלתי תאומן.
הראשונה )הקלה( :הדבר הקל ביותר שתוכלו לעשות ,אך בשימוש בשיטה בין-ממדית ,הוא
"הצערות" )מלשון 'צעיר' ובמשקל 'הזדקנות'(" .הצערות" היא מילה שלנו ,שניתנה לשותף שלי
כמשמעות להאטת השעון הביולוגי .הגוף שלכם קיים במסגרת זמן תלת-ממדית .כך הוא
תוכנן .הוא נע עם מחזורי כדור הארץ ,מערכת השמש והירח ...ואתם יודעים זאת .הוא מסוגל
לספור שנים .הוא משחזר את עצמו )שכפול תאים( ומשתמש בשעון ביולוגי הנעול בתוך
הסביבה בה אתם נמצאים ,והדבר יישאר כך עד אשר תשנו את השעון.
בלתי אפשרי לשנות את השעון במציאות שלכם ,משום שהוא תמיד נע במהירות זהה .אולם,
מה אם תשנו את תגובת התאים שלכם לשעון? במילים אחרות ,מה יקרה אם תשנו את
"השעון הפנימי"? אתם יכולים! אתם יכולים לברוא מצב שבו התאים מקבלים הוראה להאט
את קצב ההזדקנות שלהם .בנוסף )התכוננו( ,אתם יכולים למעשה לדמיין מסילה שבה הם היו
צעירים ,ולומר לדנ"א ,באמצעות ההדמיה ,לחקות זאת!
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מבחינה בין-ממדית ,אתם תציגו בפני הגוף שלכם הדמיה של זמן שבו הייתם צעירים יותר.
אין זה משנה איזה גיל ,אבל מה שאתם עושים הוא להציג לגוף חידה .חזור לאחור .חזור לזמן
בו הטלומרים* שכפלו את עצמם טריליון פעמים .חזור לאחור .האם זה אפשרי? כן .הדבר
מציב אתכם במצב שבו השעון שוב לא מתקתק באותה מסגרת זמן עבור התאים שלכם.
המשיכו לעקוב אחר דבריי! נניח שאתם נמצאים עדיין על הרכבת .כאשר אתם מתחילים
בתהליך ההצערות ,אתם מתחילים לדמיין זאת ,בוראים הגשמה באמצעות עוצמתכם
ומשליכים אותה לצד המסילה ...אתם מתחילים לצבוע את המסילה באדום עם תודעה של
האטת השעון הביולוגי שלכם .בממד השלישי ,אתם תסתכלו לאחור ותאמרו" :זו הנקודה
שבה התחלתי בתהליך ההצערות" .אבל יש משהו שגוי בנקודת מבט זו :זה הפרדוקס של
השעון ,נכון? משום שאם אתם עומדים לחזור לאחור ~ זאת אומרת ,אם אתם עומדים
למעשה להאט את השעון הביולוגי שלכם ~ אזי המסילה חייבת להיות אדומה מאחוריכם! אל
תניחו לתפיסה הזאת לבלבל אתכם ...פשוט צחקו על הדרך בה היא עובדת.
במצב בין-ממדי ,המסילה אדומה לגמרי והגוף שלכם עשה משהו למעגל המסילה ,שעבורכם
הוא בגדר נס .יש לו את היכולת להחזיר את הדנ"א לזמן שקדם לזמן בו לקיתם במחלה ,או
בכאבי ההזדקנות" .זה נשמע כמו ריפוי ,קריון!" אה ,כן ,זה הנושא הבא .אבל הבינו את הדבר
הזה :אתם עושים דברים מחוץ לממד השלישי או אפילו האפשרות לראות זאת בממד
השלישי.
הצערות משמעותה לקיחת המבנה התאי חזרה בזמן והצבתו בגוף שהוא ,כך דומה ,זקן יותר
מכפי שהוא .כעת מה שקורה הוא הדבר הבא :אתם מאיטים את תהליך ההזדקנות .זה מה
שקורה .אה ,הוא לא חוזר לאחור .אתם לא הופכים לפתע לצעירים .במקום זאת ,אתם
מאיטים את ההזדקנות .אלה אתם ,המדברים אל הגוף ,נוטלים את המושכות מידי מערכת
שהייתה מערכת ברירת מחדל כאשר נולדתם ...ממתינה "לבוס" שישנה אותה! מבינים? לגוף
שלכם היה רק שעון אחד והייתה זו מערכת השמש )הירח( .האם חשבתם על כך מעודכם?
לפתע ,אתם אחראים על שינוי השעון הזה.
אתם מפקפקים בכך ,נכון? אתם לא חושבים שזה אפשרי ,נכון? כאשר אתם קוראים או
שומעים את המילים הללו ,אתם מתחילים "לרחף"" .זה מוזר מדי ,קריון .עבור למשהו שאני
מסוגל לעשות" .אמרתי לכם שמדובר בקבלה ובשינוי המציאות שלכם .זוכרים שאמרתי שיש
שלושה תחומים בין-ממדיים שברצוני לדון בהם? זה היה התחום הקל .אם התקשיתם עם
הראשון ,עדיף שלא תקראו את השאר.
אתם מבינים ,התלת-ממדיות צועקת ,אבל הדברים הבין-ממדיים הנובעים מאהבת האלוהים
לוחשים .אם ברצונכם לשמוע את הלחישות ,יהיה עליכם להתעלם מהצעקות .יהיה עליכם
לפרק את ההכשרה שעברתם בממד השלישי ולהניח בצד את מה שלמדתם על דרך הפעולה
של הדברים מהרגע בו נולדתם .זה קשה.
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"בסדר קריון .איך אנחנו עושים את זה? איך? נתת לנו רכבת ,נתת לנו מסילה ,נתת לנו צבע
אדום ,ומה אמרת לנו לעשות? לצבוע את המסילה? איך אני עושה את זה? איך אני מיישם
את המטפורה הזאת במציאות שלי?"
הנה העניין :בני האדם מפקפקים במה שעומד בניגוד למה שהם תופסים .מי אמר לכם
שהתפיסה שלכם מולכת? האם מישהו אמר לכם אי פעם שהתפיסה שלכם היא רק הדרך שבה
אתם רואים את הדברים? היא לא תמיד מייצגת את האמת .כאשר סיפרו לאנושות בפעם
הראשונה על חיידקים ,אותו אורגניזם בלתי נראה שכה חשוב לבריאותכם ,כל הקהילה
הרפואית שלכם התגלגלה מצחוק .דברים בלתי נראים המצויים סביבכם? הם הטילו ספק
בגלל התפיסה שלהם .האם זו הייתה האמת ,או התודעה שלהם באותו רגע?
כוונה טהורה היא התשובה .תודעה משנה מציאות! היא זהב לרוח ,ואף-על-פי-כן היא בלתי
נראית .אינכם יכולים לזייף כוונה טהורה .זו הכוונה הנאמרת כאשר אתם כורעים על
הברכיים .זו הכוונה שמובעת כאשר אתם בצרות .זו הכוונה כאשר אתם אומרים" :אעשה
הכול! רק תוציא אותי מזה" .זה חזק .אך דעו זאת :אינכם צריכים לחוות אתגר כדי להביע
כוונה טהורה .אתם יכולים לייצר כוונה טהורה באמצעות לבכם ,באמצעות הרגשות שלכם,
כאשר אתם מוכנים להתחיל ולומר" :אני מוכן כעת ,ועושה זאת".
"קריון ,באיזו תדירות עליי לעשות זאת?" אוקיי ,אדם תלת-ממדי ,כמה פעמים אתה רוצה
לראות זאת חולף לצד המסילה שלך? ]צוחק[ התשובה היא :פעם אחת! לא מתאים לכם?
"ובכן ,אני לא מבין את זה ,לכן אעשה זאת למרות הכול .אעשה זאת לעתים קרובות .אעשה
זאת בכל יום" .בסדר .זה לא יזיק ,אבל זה עשוי לגזול לאט לאט את כל זמנכם! חזרה אינה
המפתח .לעולם לא הייתה .ככל שאתם יותר בין-ממדיים ,כך תבינו יותר .כוונה טהורה .פעם
אחת .זה כל שדרוש .אם זה לא מרגיש נכון ,לכו ועשו זאת שוב .זה לא יזיק .זה היה החלק
הקל.
השניה )קשה יותר( :זה הריפוי ~ ריפוי מחלה בגופכם במידה שכזו שהיא לא תחזור עוד
לעולם .אף פעם .אתם חיים בעולם רפואי אלופתי )אלופתיה :ריפוי מחלות על-ידי חומרים
הגורמים לתופעות שונות מאלה של המחלה ,מתוך בבילון( .הוא נמצא בממד השלישי ופועל
על פי קו זמן .אם משהו מתקלקל ,אתם מתקנים אותו .אתם שמים עליו אספלנית .אם משהו
לא תקין ,אתם מספקים כימיה שמשנה את התאים כך שהבעיה מתאזנת .הכל קשור לסיבה
ולמסובב .התנהגות זו מובנת ואין כל שיפוט לגביה.
אולם באנרגיה החדשה הזאת ,אתם יכולים עכשיו לרפא באמצעות ריפוי בין-ממדי .אתן לכם
מידע זה ,אך הוא קשה .עליכם להתכוונן היטב ולצאת מעט מהממד השלישי .הקשיבו .נניח
שגופכם לקה בסרטן .זו מטפורה והדמיה לשם דוגמה בלבד .הן לא תגרומנה לסרטן בגופכם,
משום שאתם נמצאים בתודעה של ריפוי רוחני ,ויש כאן אור .נניח שברצונכם לרפא מחלה זו
שבתוככם .אתם חושבים ,יש זמן שבו לקיתי במחלה; יש זמן שבו היא החמירה; יש זמן שבו
הגוף התריע שהיא שם .המוח שלכם רשם זאת על גבי מסילה ישרה מאוד .אתם בממד
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השלישי .והנה אנו באים ואומרים לכם שאתם יכולים לרפא אותה באמצעות כוונה בין-
ממדית טהורה.
"כוונה טהורה? זה לא יכול להיות עד כדי כך קל ,קריון .כוונה טהורה? לא .אנחנו חייבים
לעשות משהו בנוגע לזה .אנחנו חייבים לפעול על פי פרוטוקול רפואי" .כן ,אתם יכולים! האם
קריון אמר לכם אי פעם לא לעשות זאת? אולי ריפוי מוחלט עבורכם יהיה שילוב של ריפוי
תלת ממדי וריפוי בין-ממדי? ואולי מה שאני אומר לכם יכול להאיץ את הריפוי האלופתי
שלכם פי חמישים אחוזים או יותר? מי אמר לכם שזה חייב להיות אחד מהשניים? בני האדם
אוהבים להציב קופסאות מחשבה סביב כל דבר שהם עושים.
אני רוצה להראות לכם משהו .אני רוצה שתלכו איתי למקום כלשהו .האם אתם מודעים לכך
שכל תורה רוחנית על הפלנטה ,ללא יוצא מן הכלל ,מניחה לכם להשתנות באמצעות כוונה
טהורה? כל דת על הפלנטה מעניקה לכם את היכולת להמיר את דתכם בתוך דקות .שאלו
אותן .הדת אליה נולדתם היא דת שכזו ]נצרות[ .אתם יכולים לבצע המרה מלאה ומיידית.
אתם יכולים לשנות הכל לגמרי אם אתם אומרים "כן" לאלוהים .אם אתם רוצים ,אתם
יכולים גם להתאסלם .אתם יכולים לומר את שם הנביא ולמצוא את אהבת וגדולת האלוהים.
שאלו אותם :החוויה היא משמעותית ,והיא פועלת בעזרת ההחלטה שלכם לומר "כן"
ולהתחייב.
אז מתחילה העבודה התלת-ממדית ,נכון? בכמה דתות ,אתם חייבים לעשות דברים אחרים גם
כן .אתם עולים במדרגות ,הולכים לבית ספר ,מתפללים בדרך מסוימת ,לובשים בגדים
מסוימים .אבל הכל מתחיל בהחלטה אחת שיש לה השפעה מיידית עליכם .באחת מהדתות
שלכם ,כאישה את יכולה להינשא לישו .החלטה אחת ,טקס אחד והכול משתנה לתמיד .אז
מדוע זה טוב מספיק לשם כך ,אבל לא למקדש הנפלא שהוא גופכם? חשבו על כך .כוונה
טהורה תמיד הייתה התשובה ,והאלוהות שבתוך התאים שלכם ממתינה להתחייבות.
דמיינו :יש לכם מחלה .כעת אתם עומדים לסלקה .במצב בין-ממדי של כוונה טהורה ,מה
שאתם רואים ]בדמיון[ הוא את המבנה התאי שלכם חוזר לזמן שקדם להתרחשות המחלה!
מבינים? חשבו מחוץ לקופסה התלת-ממדית .אתם עומדים לעשות בדיוק את מה שעשיתם
עם ההצערות ]החלק הקל[ ,אלא שעכשיו יש לכם הוכחה תלת-ממדית .היא שם או שהיא לא
שם .עכשיו זה קשה יותר ,משום שאתם תדאגו ,הצלחתם או לא הצלחתם? אתם תדאגו שמא
היא תחזור .נכון ,לפעמים דאגה עמוקה ומורטת עצבים מראה לכם שכוונה טהורה לא ניתנה
מעולם.
אה בני אדם יקרים ,אני רוצה לומר לכם שכוונה טהורה אמיתית תתחיל לצבוע את המסילה.
היא תחזיר אתכם לזמן שקדם למחלה ,לפני שמשהו בכלל קרה .מדובר בהחזרת השעון
לאחור ,פשוטו כמשמעו .זה אומר לתאים שלכם שלעולם לא הייתה לכם בעיה! אמרתי לכם
שזה לא יהיה קל .שוב ,זה פרדוקס הזמן .אתם תמיד תזכרו את היום שבו ריפאתם את
עצמכם והמחלה שהייתה לכם לא שבה לעולם .אנו יודעים שהיא לא תשוב משום שמעולם
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לא חליתם! האם אתם מבינים את עוצמת הריפוי של בן האנוש? האם אתם מבינים מה
אפשרי כאן ,להחזיר אתכם לתודעה שקדמה להתרחשות הדברים הללו ,לפני שהמחלה פלשה
לגופכם באופן בלתי הולם?
כעת זה נעשה קשה ,משום שאתם מתמודדים עם הוכחה בעולם האמיתי ועם מערכת
אלופתית של בחינת ריפוי בין-ממדי .הם יאמרו לכם את העובדות; הם יספרו לכם על
האחוזים של אלה שאצלם מתרחשת נסיגה ושל אלה אצלם לא מתרחשת נסיגה במחלה ~ כל
המילים של המערכת האלופתית .הניחו להם! וחגגו את תוצאות הדיאגנוסטיקה שלהם! אתם
לא תחלו שוב; היא לא תחזור; היא לא יכולה ,משום שאתם לא שמתם עליה אספלנית.
מעולם לא לקיתם בה .כל המסילה אדומה .זה קשה ,אנשים יקרים.
מבורך הוא האדם שיודע שזוהי האמת ,משום שישנם רבים .הנסים עליהם קראתם
בהיסטוריה הרוחנית שלכם לעולם לא היו מוטלים בספק .המחלה לא חזרה לעולם .הסיבה?
הם דמו בדיוק לאלה שזה עתה תיארנו באוזניכם .ההבדל? המאסטר הפנימי עשה זאת,
במקום המאסטר החיצוני.
הנושא הבא? בלתי יאומן .רמזנו על כך לפני שנתיים ,ועכשיו נבחן זאת לעומק.
שותפי ]קריון מדבר אל לי[ ,זה הדבר הקשה ביותר שעשית אי פעם .אצייר לך תמונה כאן .אין
משמעות הדבר שתתאר אותה באופן מושלם ,משום שיש לך תפיסה תלת-ממדית כמו לכל
השאר .אבל הנה היא ,נציג אותה בדרך הטובה ביותר שאנו יכולים.
קיימת מורכבות עצומה במה שאתם מכנים המערכת ,על פיה הדברים פועלים .בתוך המערכת
הזאת קיימים כל הפוטנציאלים של כל אדם ואדם על הפלנטה .קיימות מערכות בתוך
המערכות שאתם כיניתם בשם "קבוצות קרמתיות" .הקבוצה הקרמתית היא קבוצה שמגיעה
ומקיימת אינטראקציה עם אנשים אחרים בדרך מסוימת .לא מדובר בגורל שנקבע מראש,
אלא בנטייה מוקדמת .זאת אומרת ,מדובר בפוטנציאלים ולא בקו זמן תלת-ממדי כלשהו שלא
ניתן לשנותו .זו מערכת ישנה והיא תמיד הייתה כאן .היא מציבה אתכם עם אנשים אחרים
כדי לברוא אנרגיות שמגשימות את עצמן במטרה לפתור אנרגיות ,כדי להתחיל אנרגיות .זה
אחד הדברים עליהם דיברנו ,שבאמצעות בחירה חופשית ,אתם יכולים לפרק אותם ולהימנע
מהם אם תרצו ]הספר הראשון של קריון[ .אבל אתם מגיעים בדרך זו ]אתם נולדים כך[.
כאשר אתם מגיעים ,קיימת גם מורכבות בתוך הביולוגיה שלכם ,משום שחלק מהקרמה
הרוחנית קשור גם לגנאולוגיה ...לכימיה הפיזית של הדנ"א .כעת הנה הדבר אליו אני חותר:
קיימות נטיות מוקדמות המובנות אל תוך הגנים שלכם ]הנבראות על-ידי הדנ"א[ שהן חולשות
ונטייה למחלה .הן קרמתיות לחלוטין ולגמרי .לאם שלקתה במחלה תכופות הייתה אם שגם
היא לקתה באותה מחלה .אישה זו מביטה בילדיה ,יודעת שהם עלולים ללקות באותה מחלה,
וכך גם הילדים שלהם והילדים שלהם והילדים שלהם .אתם מכנים זאת פגם גנטי .הוא בורא
שושלת של מוות ,קושי ,אתגר ,עצבות וצער.
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הנה מה שברצוני לומר לכם :אתם יושבים כאן באנרגיה שהיא כקסם עם כוונה טהורה.
הקשיבו לי .אם יש לכם נטייה גנטית ,ואתם עומדים לרפא את עצמכם ממחלה קשה ,הקשיבו
לדרך שבה המערכת פועלת .הפגם הגנטי שגרם לבעיה בעבר אצל כל הקרובים שלכם יעלם
אצלכם .אולם ,הפגם הגנטי שברא כל זאת ,ושעשוי להמשיך לברוא זאת אצל הילדים שלכם,
יעלם גם כן .הדנ"א שלכם ישתנה ,ורוחנית הוא יהדהד במסגרת הנטיות המוקדמות של
ילדכם .המעגל ייעצר אצלכם.
הדבר עומד בניגוד להגיון כל שאי פעם למדתם" .היכן הרצון החופשי של ילדיי אם אשנה
זאת?" אתם עשויים לשאול .לא כך הם פני הדברים .עליכם להבין את האנרגיה הקרמתית;
עליכם להבין את הקבוצה המשפחתית; עליכם להבין מדוע אתם כאן; עליכם להבין הרבה
יותר מכפי שאתם מבינים .הפעולה של האחד יכולה לשנות את התכונות הקרמתיות של
הרבים .זהו אור הנוצר על-ידי אדם אחד ,אך שמאיר קבוצה שלמה של אנשים .לא מדובר
בריפוי הילדים .מדובר בשינוי הנטייה הקרמתית שלהם .מה שאתם עושים עם הדנ"א שלכם
שולח אות לדנ"א שלהם .כולכם מחוברים .אל תשימו לב לכללים שאתם חושבים שאתם
יודעים .הקשיבו.
אין דבר כזה גלגול קודם .אלה הם חיים קיימים מקבילים על מסילה שזה עתה צבעתם
באדום ,בצבע השינוי הקרמתי והגנטי .כאשר אתם עושים זאת ,לכל הקבוצה הקרמתית,
אותה אתם יכולים לראות כמעגלים בעלי מרכז משותף סביבכם ,יש גם כן מסילה אדומה בכל
הקשור לאותו גן .מוזר ככל שזה ישמע ,אתם יכולים לעצור את ההתקדמות הקרמתית של
הדור הבא והדור הבא ,על-ידי מה שאתם עושים עכשיו .אם יש לכם ילדים היום ,הם ישמטו
את הנטייה המוקדמת.
לימדנו אתכם שבתוך הדנ"א שלכם קיימים היבטים בין-ממדיים .אחד מהם הוא התיעוד
האקשי שלכם ,והאינטראקציה עם הקבוצה הנוכחית סביבכם .זה מה שאתם משנים .האם זה
מבצע שינוי בדנ"א? האם תוכלו לראות אותו? האם תהיו מסוגלים למעשה לראות זאת
באופן כימי? התשובה היא כן .זו העוצמה .זה החלק הבלתי יאומן .כאשר המדע יוכל למדוד
נטייה גנטית מוקדמת ,הוא יראה זאת.
"קריון ,אני לא מאמין .הרגע אמרת משהו שלא נשמע הגיוני בכלל .אמרת שזה ישנה את
העבר .יש לי קרובי משפחה שמתו .מה ,הם יתעוררו עכשיו? איך אפשר לשנות את העבר על-
ידי מה שאנו עושים היום?" צאו מהמעגל התלת-ממדי שלכם לרגע .הביטו במה שהרוח רואה.
הרוח לא רואה אתכם נולדים ומתים ,ואז נולדים ואז מתים .הרוח רואה אתכם כל הזמן
כישות מלאכית ,כחלק מאלוהים .הרוח רואה את אותה נשמה מהותית ,את אותו עצמי גבוה
שנמצא אתכם כל תקופות חייכם .זה אותו עצמי גבוה ואין זה משנה מי אתם על הפלנטה
הזאת! האם חשבתם על כך מעודכם? הרוח רואה את האדם הנפלא שיכול ,באמצעות כוונה
טהורה ,לשנות מארג של קבוצה קרמתית שלמה .לילדים שלכם לא יהיה מושג מה עשיתם,
אבל זמן רב לאחר שתעזבו ,לאחר שחייתם חיים רגילים ,גם הם יחיו חיים רגילים בעלי
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פוטנציאל נטול מחלה ,והעתיד של המשפחה שלכם ישתנה לעד .עכשיו חשבו ,מה הם עשויים
לעשות?
מה היה עשוי להתרחש אילו כל הנשים היו מתות בגיל צעיר? אם אתם מבינים זאת ,הרי
שאתם מבינים את ההשפעה של מה שעשיתם היום .מי יודע? נשיאים ומנהיגי עולם עתידיים
עשויים להיוולד ,שאחרת לעולם לא היו נולדים .ובכל הקשור להתעוררות קרובי המשפחה
המתים שלכם ,כן הם יתעוררו .והם הנינים העתידיים שלכם ,חופשיים ממחלה.
השותף שלי עשה כמיטב יכולתו כדי להעביר לכם את כל שרציתי שיעביר .זהו הפרדוקס של
השעון ~ בלתי מובן בממד השלישי ~ ואני אומר לכם ,בני אדם יקרים ,הגיע הזמן שתתעלו
מעל לתלת-ממדיות שלכם ושתתחילו לעבוד עם הכלים הללו ולחגוג את העובדה שהם
פועלים .אל תנסו להבין אותם .בעתיד ,יהיו אלה שיצליחו להסביר כל זאת טוב יותר מכפי
שעשה השותף שלי .יהיו אלה שיכתבו על כך ספרים ,כיוון שהגיע הזמן .האנרגיה תמשיך
לתמוך בכך ותהיה בידם ההוכחה הפיזית בתוך עצמם ובילדיהם ,ורמות הפחד שלהם
יצטמצמו בשל כך.
מבורך הוא האדם שמאמץ מסר זה אל לבו ומאמין לו ,משום שאלה הם פני הדברים ,והם
יראו עם הזמן .הם ייוודעו כאמת ויתקבלו כאמת ,זמן רב לאחר שהשותף שלי יעזוב .לכן זכרו
יום זה ,כאשר פתחתי את הדלת כדי לספר לכם שהדברים הללו אפשריים.
הגיע הזמן להיפרד .אך איני רוצה ללכת .אמרתי לשותף שלי לפני כמה שנים שבעת שהוא
יושב כאן ועושה זאת ,השעון הביולוגי שלו מפסיק לעבוד .משום שיש לו רגל אחת בצד
האחר של הצעיף ,שם אין זמן .אז הוא אמר לי" :בוא תמיד נתקשר"] .צוחק[
וכך הוא.
קריון
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סיפור חיים ~ סיפורה של מרי
תקשור של קריון
מאת לי קרול
המבורג ,גרמניה
 12באפריל2008 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה
ברורה אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת
שהדף המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .בנוסף ,מסר זה ניתן בגרמניה ותורגם בתרגום עוקב.
כך שדברים רבים שונו כדי לבטל את המשפטים הקצרים ואת המחשבות הבלתי גמורות .הנה
אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בהמבורג ,גרמניה.
הערה מלי קרול :קריון אינו קניין .משמעות הדבר היא שאנשים רבים יכולים לתקשר ישות
אוהבת זו .בשנים האחרונות רבים החלו לעשות זאת ,בייחוד באירופה .בחודש אפריל השנה,
הזמנו חמישה מתקשרים נוספים של קריון להצטרף אלינו בהמבורג ,גרמניה ,ל"ועידה
הבינלאומית הראשונה של קריון" .הם הגיעו מאזורים אחרים בגרמניה ,מדרום אמריקה
ומדרום אפריקה .באירוע זה שנערך בסוף השבוע ,כולנו תקשרנו את קריון .התקשור שתקראו
עתה הוא תקשור שלי ,שניתן בערב הראשון של האירוע .זוהי שנת האחדות ואנו רצינו
להראות שאיננו מנהלים תחרות ,אלא שאנו מאוחדים בייחודיות שלנו להביא לכדור הארץ
מסר משותף של אהבת האלוהים.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .זהו מקום מתוק ...מקום של אפשור .חייבת
להיות סיבה לכך שאתם יושבים בכיסא ובאים לחוות דברים שרבים יצחקו עליהם .חייבת
להיות סיבה! יש כאן אנרגיה המלאה בתכלית .היא תרחיק לכת אל מעבר למילים הערב .זו
אנרגיה שפוסעת בין הכיסאות ובמעברים .היא תיגע ברבים על פי תכונת הבחירה החופשית.
אפשר שיש כאן אנשים הנמצאים בהכחשה .רבים יאמרו" :זה לא יכול להיות" ,כיוון שהם
אינם מאמינים .ובכן ,ברצוני לפנות אל זה שאינו מאמין .אינך חושב שהדבר אכן מתרחש,
נכון? הנה המסר שלי אליך :אתה אהוב מאוד! אין כל שיפוט בנוגע לחוסר האמונה שלך .אין
דבר שלילי שיתרחש כיוון שבאת ואינך מאמין .פמליה של מלאכים ניצבת לידך ,ממש כמו ליד
כל אחד אחר כאן .אם תבחר לפתוח את לבך הערב ,אם תבחר לעשות זאת ,אחד מהם עשוי
אפילו לגעת בך! מה הבאת לכאן הערב שברצונך לעזוב בלעדיו? האם זה צער? מה הדבר?
אולי זו בעיה בלתי פתורה בחייך? אולי כאב או מחלה? ובכן ,הנה ההבטחה :בניין זה התמלא
במשך כל היום באנרגיה יקרה כדי שתוכל לרחוץ בה אם תבחר ~ אם תבחר .אתה יכול לעזוב
את המקום קל יותר מכפי שבאת .אתם יכול להשאיר את הדברים הבלתי פתורים כאן בכיסא
שלך! הסיבה היא שאתה חלק של אלוהים.
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ישנם אלה שעדיין אינם מאמינים שהדבר אכן קורה .הם אומרים שכל היום ישבו כאן אנשים
על הבמה ו"העמידו פנים שהם מתקשרים" .הם העמידו פנים משום שכל העניין הזה המכונה
תקשור אינו אפשרי .אלוהים לא פועל בדרך זו .שוב ,הרשו לי לתת לכם חומר למחשבה :האם
אינכם מבינים שכל חלק וחלק של תקשורת מקודשת שיש לכם נכתב וניתן לכם על-ידי בני
אנוש? כל כתבי הקודש ,בכל השפות על כדור הארץ ~ כל התרבויות והספר שלהן ~ הכול
נכתב על-ידי בני אדם .אלוהים לא ירד מטה וכתב אותם! אלוהים משתמש בבני האדם .כך
נוהגת משפחה עם משפחה ~ כל תקשורת שהיא.
כמה מכם מרימים מעלה ספרים וצועקים" :אלה דברי האלוהים!" שיהיה לכם ברור :אלה הם
דברי בן האדם המצוי בקשר עם אלוהים .לפעמים המילים מצלצלות כה אמיתיות וכה
יפהפיות! הסיבה היא שהאדם היה בקשר עם אלוהים ...זה תקשור וסוג תקשורת זה היה
אתכם מאז תחילת הזמן .אולי אתם מתגעגעים לקישוטים המיוחדים ,לבניין ,לכללים? אולי
אתם מרגישים שזה מה שדרוש כדי למצוא את אלוהים וכדי שזה יהיה אמיתי? ובכן ,הרשו לי
לומר לכם מה "דרוש" כדי שזה יהיה אמיתי :עליכם לפתוח את לבכם" ,לראות" ולהרגיש .בן
אנוש ,אתה תרגיש אחרת לגמרי בקשר לזה כאשר תצא מכאן שונה מכפי שבאת .ואם אכן
יתרחש הדבר ,אף אדם ואף ארגון לא יוכלו לשלוף ממך את האמונה שזה אמיתי .לכן באנו
לכאן היום ...לגעת בלבבות של כל אדם שרוצה בכך .האם זה את או אתה? האם תאפשרו
זאת לעצמכם? האם אתם מודעים לאהבה שהושקעה בהבאתכם לכאן?
אני עומד לספר לכם סיפור ,מההתחלה לסוף .זהו סיפור על חיים על הפלנטה הזאת ,אבל זה
לא משל בדיוק .זהו סיפור ,סיפור אמיתי ,על אישה ששמה מרי .בהדמיה הזאת ,אתם תראו
את מה שאני רואה .מרי היא אישה רגילה ואני עומד לתאר לכם את חייה ,מלידתה ועד
מותה .בעודי עושה זאת ,אני רוצה שתרשמו את שמכם במקום שמה של מרי ,משום שאני
אגלה את דרך הפעולה של החיים מההתחלה ועד הסוף ,ואני מקווה שכאשר אסיים ,תהיה
לכם התגלות ~ שתבינו בדיוק מי אתם ~ משום שכל שאגלה על מרי תואם לחייכם שלכם.
לפני שאספר לכם את הסיפור ,אני חייב להתחיל במקום שדיברתי עליו בעבר .לפני עשרים
שנים ,סיפרתי לשותף שלי שקיים מקום המכונה "מערת הבריאה" .הוא מהווה חלק מהותי
ממה שאנו כינינו בשם "רשת הקריסטל" .זוהי מערה אמיתית על הפלנטה הזאת ,מערה
שלעולם לא תתגלה על-ידי אדם כלשהו .חיפושים לא יגלו אותה או יתקרבו אליה .היא
תישאר חבויה ,אף-על-פי שהיא נמצאת במציאות התלת-ממדית שלכם .הרבה מקרום כדור
הארץ עשוי קריסטל ,כפי שכל גיאולוג יודה .מציאת מקום מקודש זה תהיה בלתי אפשרית,
משום שהוא נראה כמו כל דבר אחר על כדור הארץ .הוא עמוק דיו כדי שלעולם לא יוכל אדם
רגיל לבקרו.
הסיבה מדוע המערה נמצאת בממד השלישי היא שמדובר בתהליך מקודש של חייכם כאן,
ואתם נמצאים בממד השלישי .באנרגיה קריסטלית זו ,ישנם קריסטלים פיזיים רבים .למעשה
הם הרבה יותר מאשר קריסטלים .כל אחד מייצג אנרגיית נשמה ,לא אדם יחיד .זוהי אנרגיית
נשמה של מהות העצמי הגבוה המקודש של כל אדם כאן .במקום זה נמצאת כל נשמה ונשמה
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שאי פעם הייתה על הפלנטה הזאת או שאי פעם תהיה .לא מדובר בגורל שנקבע מראש ,אלא
זהו ידע של הפוטנציאלים של מה שאתם בוראים .לכן ,היא מכילה את כל עתיד הפלנטה,
מייצגת את כל שקרה ואת כל שיקרה.
יש קריסטל יפהפה נפרד לכל אחד מכם ,אבל הנה משהו שאינכם מצפים לו :כל קריסטל בודד
"מלא" בגלגולים או ב"ביטויים" הרבים שהיו לכם על הפלנטה הזאת .במילים אחרות ,כל אחד
מייצג עצמי גבוה אחד ,אבל עם גלגולים קודמים רבים .אתם באים אל הפלנטה הזאת
והולכים ממנה ,משום שכך אתם עושים ~ כיוון שאתם מאוהבים בכדור הארץ .לכן אתם
עושים זאת .אין זה משנה מי אתם חושבים שאתם ,רובכם הייתם כאן בעבר .אלה המוצאים
את עצמם במושב אזוטרי הערב היו כאן בעבר! מכל הנוכחים בחדר זה ,רק  17חדשים
לפלנטה.
הקשיבו לי ,אתם הייתם כאן בעבר .אתם יודעים זאת ברמה אינטואיטיבית .במערת הבריאה
הזאת קיים קריסטל עליו רשום שמכם המקודש ,ובכל פעם שאתם באים למקום זה אתם
מפקידים את הנשמה האנושית שלכם אל תוך קריסטל זה .הדבר הבא שמתרחש הוא שהדנ"א
המקודש הנוכחי ,אשר יהיה שלכם בלידה ,מצטרף לדנ"א המקודש מן העבר ...וכך אתם
מתאחדים עם העבר .דבר זה מצרף אפוא את כל תקופות החיים האחרות שהיו לכם אי פעם
על הפלנטה הזאת לתקופת החיים שאתם עומדים לחיות עתה.
אתם מפעילים את הקריסטל הזה כאשר אתם מגיעים ,ואתם מכבים אותו כאשר אתם
עוזבים .משמעות הדבר היא שהוא נשאר כאן ,אפילו כאשר העצמי הגבוה המהותי שלכם
עוזב .משום שמה שעשיתם על הפלנטה ,הצעדים שפסעתם ,מהדהדים בתוך הקריסטל הזה
אפילו לאחר שאנרגיית הנשמה שלכם עזבה .כיוון שזהו קריסטל ,הוא נושא זיכרון של כל מה
שהייתם ,ומעביר זאת לרשת הקריסטל של הפלנטה .חשבו על כך לרגע .כל שעשיתם עבור
הפלנטה וכל שלמדתם נותר ברשת הקריסטל .הדבר מהווה חלק מהמכניקה של סיבת היותכם
כאן .זה חלק מהתרומה שלכם במשך עידנים של התנסות ארצית ,וזה חלק ממה שגורם
ל"מערכת" לעבוד מלכתחילה.
סיפורה של מרי
הרשו לי להציג בפניכם את מרי .עבורכם זוהי מרי ,אך עבורי היא אינה אישה והיא אינה גבר.
בצד שלי של הצעיף היא ישות מלאכית יפהפייה ~ יצור מושלם ,אנרגיה מושלמת ,ואינה
אחת .זאת אומרת שבצד שלי ,מרי היא קבוצה כמוני .אנרגיה אינה יחידנית .זהו "מרק" של
סוגים רבים של תכונות ולא "משהו" .האם אתם מבינים? בצד שלי ,מרי היא אוסף של
תכונות ולא גוף כפי שאתם רואים את עצמכם .למעשה ,מרי אינה מרי עדיין ,אבל היא עומדת
להיות.
בצד הצעיף שלי אין זמן .אין זמן גם עבור מרי .במרחב הבין-ממדי שלנו ,אין יחידים ואין
ליניאריות .מרי היא חלק של אלוהים בצורתו הטהורה ביותר ,והיא כמעט ומוכנה להשאיר
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מחצית ממהותה מאחור ולהיכנס אל מה שכיניתי בשם "רוח הלידה" .האם זה מתקבל על
דעתכם? מרי היא חלק של אלוהים והיא עומדת להפוך לנקבה על המישור הארצי .זו תהיה
הפעם ה 343-של מרי שם ,והיא מוכנה לצאת לדרך.
המכניקה של הסיפור הזה כולו נחשבת בעיניכם לדבר שלא יאומן ,משום שאינכם יכולים
להבין דבר-מה שאינו ליניארי ויחיד .בכל פעם שמלאך ביקר את הפלנטה הזאת בממד השלישי
והופיע בפני מישהו ,כדי להבין את הדבר ,המוח האנושי מלביש לו כנפיים וכסות עור ,ומעניק
לו שם יחיד .בני האדם חייבים לתפוס אותו כדבר אחד ,אבל אין זה כך כלל וכלל .אנרגיה
מלאכית היא אוסף של תכונות רבות ,אין לה גוף ,היא אינה יחידה ,אין לה שם .אך כך אתם
נוהגים בה כדי להבינה.
יצור יפהפה זה המכונה מרי ~ חלק של אלוהים ~ עומד להתפצל לרסיסים אנרגטיים
מקודשים רבים ,וחלק אחד שלה עומד להפוך לאדם הנמצא בדרכו לתעלת הלידה .השאר?
הוא נשאר כאן .אין זה חלק מההוראה המקודשת שלכם ,אבל עליכם לדעת :קיימת כמות
עצומה של אנרגיה שהיא "אתם" ,הנשארת בצורה מושהה של אנרגיה ושמגשימה את עצמה
על הרשת המגנטית ועל רשת הקריסטל של הפלנטה.
הרגע גיליתי לכם סוד ואף-על-פי-כן ,אף אחד מכם לא יאמין לדבר .אתם ממש כמו מרי ,ואתם
חושבים שאתם יחידים .אתם לא .האם ידעתם שאתם חלק מקבוצה? האם ידעתם שהחלק
האחר שלכם נמצא במקום אחר כלשהו? "המקום" בו הוא נמצא הופך לעצמי הגבוה .זה
החיבור ,אתם יודעים? אתם אומרים שהוא חלק מכם )העצמי( ,אבל עדיין חושבים שהוא
נפרד מכם .הוא אינו נפרד .הוא אתם ,השארית שלכם ממנה נפרדתם .אולי אתם מתחילים
להבין מדוע החיבור לעצמי הגבוה כה חשוב? זה חיבור שלכם לעצמכם.
האם אתם יודעים "איך זה" לפצל את עצמכם ~ לוותר על הידע שאתם חלק של אלוהים כדי
שתוכלו לבוא לכדור הארץ בבורות מוחלטת? מדוע שישות מלאכית תעשה זאת? מדוע? אני
אומר לכם :משום שהיא אוהבת את הפלנטה הזאת ,זו הסיבה; והיא אוהבת את האנושות ,זו
הסיבה .יש משימה שצריך לבצע כאן על כדור הארץ ,זו הסיבה .האם אתם מתחילים להבין
את שאני אומר לכם? קיימת תכלית להיותכם כאן.
תכופות דיברנו על "רוח הלידה" .מנקודת המבט שלי ,קיימת אנרגיה שזורמת דרך מערבולת
בצד הצעיף שלי ,אשר מייצגת התנגשות תלת-ממדית עם מציאות בין-ממדית )המציאות שלי(.
זוהי התנגשות מדהימה ומרי כמעט ומוכנה ליפול אל תוך המערבולת הזאת .זהו תהליך הלידה
עבור כל אדם וכל אחד מכם עשה זאת.
האם אתם מבינים מדוע קריון רוחץ את כפות רגליכם? קשה לעשות את מה שאתם עושים!
מרי כמעט ומוכנה להיוולד .היא בחרה בהוריה והם בחרו בה ...והם לא עשו זאת לפני עידנים
רבים כפי שכמה מכם חושבים .הם עשו זאת במרחב נטול הזמן שמייצג את חכמת העידנים
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ואת המיידיות של ה"עכשיו" שלכם .זוהי החלטה עתיקת יומין ,אך היא מייצגת את הרצונות
העכשוויים שלכם ובלתי אפשרי לתאר זאת באוזניכם.
כל אדם הוא פיצול ,ואי לכך ,קיימת פמליה שעורכת תכנון רוחני כל הזמן ועם כולכם .אתם
בחרתם אלה את אלה לטובת שיעורים ,לטובת גמול ולטובת מבחן וחוויה .זה מורכב באופן
מקסימלי ,ולא ניתן ללמדכם זאת ביום אחד ,אבל הדבר מייצג את הפוטנציאלים שתמיד היו
קיימים ,ושאף-על-פי-כן ניתן לשנותם באמצעות בחירה אנושית אחת.
האנרגיה שהיא מרי רוכנת אל תוך רוח הלידה .היא כמעט ומוכנה לצאת לדרך ,ואני נמצא
שם .אני נמצא שם לאירוע זה כפי שאני תמיד עושה ,וכפי שתמיד אעשה .זה מה שאני עושה.
אני צופה במלאכים ההופכים לבני אדם ,שוב ושוב ,בתהליך שקשור לאהבת האנושות.
כעת ,אנו מגיעים לצומת בהגיון האנושי שבה האדם האינטלקטואל מבקש ללכוד את הרוח
באמצעות משחקי מילים וזמן .הוא שואל שאלות שנראות לו נבונות מאוד בהקשר לאתיקה
התלת-ממדית" :קריון ,אתה עומד לתאר את לידתה של מרי .נכון?"
"כן ,זה נכון".
"ברצוני אפוא שתזהה עבורי את הנקודה שבה החלו החיים עבור מרי .האם זה בעת הפריית
הביצית? האם זה עניין ביולוגי או רוחני? מה באמת קורה? מתי החיים מתחילים?"
אה ,כמה תלת-ממדי מצדכם! אינכם יכולים להערים על הרוח באמצעות שאלות שמייצגות
את המוגבלות של החשיבה התלת-ממדית .החושב האינטלקטואל הנעלה ביותר על כדור
הארץ יכול רק לטעון ולנמק בתוך הצנצנת שלו עצמו ,ולעולם לא להבין שקיים עולם אמיתי
בצד השני של הזכוכית .אומר לכם מתי החלו חייה של מרי ואתם לא תאהבו את התשובה,
כיוון שזו תשובה בין-ממדית .הם החלו כאשר החוזה נחתם בין מרי והוריה ,במקום נטול זמן
שבו הם הסכימו לפוטנציאל לידתה .זה הזמן הממשי שבו החיים החלו והדבר התרחש .זהו
ייצוג של הפוטנציאלים שקדמו להיווצרות כדור הארץ ,ואף-על-פי-כן ,קיימת בו אנרגיה של
"אתמול אחר-הצהרים" .אז התרחש הדבר .האם אתם מבינים אפוא שהחיים שלכם החלו
בפוטנציאל של פגישת הוריכם? ומה אתם חושבים עכשיו על פוטנציאל פגישת הסבים
והסבתות שלכם כדי להגשים את לידת הוריכם? כן ,אתם הייתם שם ותכננתם זאת גם כן.
וכדי להפוך זאת למשהו ממש-ממש כייפי עבורכם ,תכופות הייתם קרובי משפחה של הסבים
שלכם באותו זמן! אינטלקטואל ,אתה כדג זהב המנסה להבין את משמעות צליל הנקישה על
הזכוכית .העולם שלך קטן ופשוט ,והשאלות שלך גם הן קטנות ופשוטות .שבור את
הפרדיגמה ,הפוך לחושב בין-ממדי והרחב באמת את חשיבתך כך שתכלול את קדושת הסיבה
מדוע אתה חושב כפי שאתה חושב .אז פוטנציאל החשיבה שלך ינסוק באמת.
ברצוני לומר משהו לכולכם ,אבל יש מישהו כאן )ומישהו שקורא( שהדברים ישמעו לו
הגיוניים :יש ישויות מלאכיות שעוברות את חוויית הלידה ,על כל היופי והשמחה ,עם כל
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האהבה והמורכבות ...רק כדי שתוכלנה להיוולד כוולד מת .האם ידעתם זאת? יש שיבואו
וימותו בגיל שלוש .וכאשר אתם חווים זאת ,דעו את הדבר הבא :הפוטנציאל של כל
ההתרחשות הזאת ידוע מראש ,ויש לכך סיבות .מבורך הוא המלאך שיעבור כל זאת ~ יבוא
אל המציאות שלכם וימות בגיל צעיר ,אולי לפני שיוכל לדבר או לחשוב או לנמק ,במטרה
לזרוע את זרעי החמלה בלבבות אנשים מסוימים ,למען נסיבות מסוימות אשר ישנו את
החיים סביבם.
אולי זה קרה לכם? אימא ,אבא ,האם אלה הנסיבות שלכם? אתם יודעים אל מי אני מדבר,
נכון? ואם אלה אתם ,האם חגגתם? האם יכולתם לחגוג? הסכם שכזה הוא הסכם משמעותי,
ואתם לעולם לא תשכחו זאת ,נכון? ובכן ,גם הם לא ישכחו זאת .זו מערכת שבוראת חמלה
על הפלנטה והיא עובדת היטב .אולי לקחתם בכך חלק .אולי סייעתם הלכה למעשה לפלנטה
הזאת באמצעות החמלה המתלווה לאירוע שכזה ,וכדור הארץ לעולם לא יהיה כפי שהיה.
האם חשבתם על כך? רבים שונאים את אלוהים לאחר שקורה משהו כזה ,לא מבינים לעולם
שהם העלו את הרטט של כדור הארץ עצמו .אולם למרי אין חוזה שכזה .אין זה ההסכם שלה.
מרי עומדת לבוא לאחר היריון של תשעה חודשים ולחיות חיים ארוכים.
אני נפרד ממרי ,והיא נופלת אל תוך שער הלידה .הדבר הראשון שקורה הוא שמרי מבקרת
במערת הבריאה .היא מוצאת את אותו קריסטל שמכיל את אנרגיית הנשמה שלה ,והוא זוהר
עם הפעלתו .האם הבנתם כבר דבר-מה? כמה גלגולים קודמים היו לכם לדעתכם? הרשו לי
לתת לכם חומר למחשבה .אין זה משנה כמה גלגולים היו לכם .אותו עצמי גבוה לקח חלק
בכל אחד מהם! אותה נשמה הייתה "הבוס" בכל תקופת חיים .זאת אומרת שהעצמי הגבוה
שלכם היה שם עבור כולן; לכן ,לכל הגלגולים הללו יש משהו משותף .האם זה נותן לכם
רעיונות כלשהם לגבי מה שאתם יכולים לעשות עם המידע הזה? כאשר אתם מתחילים
להתחבר לעצמי הגבוה שלכם ,אתם מתחברים למעשה לכל אנרגיה יחידה שהייתם אי פעם
על הפלנטה הזאת .מרי מניחה את האנרגיה החדשה שלה בתוך הקריסטל העתיק שמכיל את
כל תקופות החיים הקודמות שלה בתוכו .הוא משיב לה בכך שהוא מציב את כל האנרגיה
והלמידה הרוחנית שלו בתוך הדנ"א החדש של מרי .היא עומדת לשאת עמה בחייה החדשים
את כל שאי פעם הייתה .מרי נולדת ,והיא ילדה יפהפייה .ההורים שלה מאושרים ושמחים
מאוד עם היוולדה!
חשיבה מעשית שגויה ...האמת מנצחת
מיד בתוך החודשים הראשונים לחייה ,מרי מראה נטיות אמנותיות ,עומדת להיות אמנית,
אמנית טובה .כאן אנו שוב עוצרים את הסיפור ,כיוון שהיכולות האמנותיות של מרי הועברו
מגלגול קודם ,וזה ברור .בני האדם נושאים תכונות מגלגול לגלגול .תכונות אלה מרחיקות
לכת במידה רבה אל מעבר לגנאולוגיה שהיא הביולוגיה של ההורים .האם אתם מבינים
שבחברה שלכם בה קיימת תקינות-פוליטית ,אומרים לכם שכול בני האדם נולדים שווים?
שאלו אימא אם הדבר נכון ,כיוון שיש לה כמה ילדים שונים במידה רבה מאוד אלה מאלה.
האחד הוא זמר אולי ,והאחר אינו מסוגל לשיר כלל .האחד עשוי להתעניין בקריאה ,והאחרת
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רוצה רק לרקוד .ההורים רואים זאת ואומרים" :איך ייתכן שיש לי ילדים כה שונים אלה
מאלה ,שנולדו לאותו זוג הורים?" אולי אין זה תקין פוליטית ,אבל זה נכון .הילדים מגיעים
שונים מאוד ,ולא שווים כלל! הביטו בפחדים שיש לכמה מהאנשים הללו כאשר הם נולדים.
אלה הם פחדים וחוסר ביטחון ...הנובעים מחוויות שחוו לפני שהגיעו לכאן .שאלו אימהות
על כך ,כיצד ייתכן שילד אחד כה מלא בביטחון עצמי ואילו האחר מפחד מצלו שלו? זה חלק
מהמערכת וזה מכוון .נולדים שווים? כן ,לכולכם מוענקת עוצמה שווה לשנות את מי שהייתם
כאשר נולדתם! אבל כולכם מגיעים עם המעטה של מה שהיה בעבר ,ועבור אלה שנמצאים
כאן זו הפעם הראשונה ,ויש רבים כאלה ,אתם הגעתם עם התכונות של "הבורות האישית".
קל להבחין בכך ,משום שזה האדם שמזדעזע מדרך הפעולה של הדברים ,ושמעולם לא מתרגל
לצורה שבה אדם נוהג באדם על הפלנטה הזאת .אלה הם החיים שבהם הם זוכים ב"רגליים
הארציות" שלהם ומבינים הכול.
מרי הייתה עדיין פעוטה ועשתה את כל הדברים שילדים קטנים עושים .אתם מבינים ,כאשר
אתם צעירים ,אתם רואים את האנרגיות שסובבות אתכם .שאלו אימהות על כך! האם אי
פעם החזקתם בזרועותיכם פעוט והפעוט ראה משהו בפינה? הפנים שלו זוהרים והוא צוחק
ונהנה ,משחק עם משהו שנמצא בפינה .אז אתם מסתובבים ומביטים ואין שם כלום .אתם
יודעים שאני צודק ,נכון? האם תהיתם מעודכם במה מדובר? הילדים הקטנים רואים את הצד
האחר של הצעיף למשך כמה חודשים לאחר הלידה .זה חלק מההישרדות שלהם .זה חלק
מהבית ,הוא נותר איתם כדי שהם יוכלו לגדול אל תוך סוג אחר של אהבה ~ אהבה אנושית.
אז הדברים הבין-ממדיים נעלמים בהדרגה .אבל כולכם זכיתם לראותם כאשר הגעתם.
לא נספר לכם את כל חייה ,אבל נאמר לכם מעט .מרי הופכת לאמנית ולאמנית טובה .היא לא
הופכת למנהיגה אזוטרית ]מורה רוחנית[ .קריון לעולם לא לקח חלק בחייה והיא לעולם לא
קראה ספר של קריון .היא לא נמשכה לפגישה כגון זו ,אבל למעשה מרי הייתה מסוגלת לרפא
אנשים באמצעות האמנות שלה .מרי הפכה לאמנית מפורסמת ,ומרי הייתה אומרת" :אני
מציירת רק את מה שאני מרגישה" .היא הרגישה את העצמי הגבוה שלה עם כל משיכת
מכחול.
התפיסה המוטעית הגדולה :לאלוהים אכפת כיצד אתם מוצאים את ההארה שלכם
כעת הרשו לי לחזור אחורה לדקה .הרגע אמרתי לכם שמרי מצאה את אלוהים .אתם עשויים
לומר" :איך היא יכלה לעשות זאת? היא לא שמרה על הכללים הרוחניים עליהם שומעים
בדתות כה רבות .העולם מלא במבנים שיש להם דוקטרינות עם כללים .כמו כן ,איך יכלה מרי
למצוא את אלוהים כאשר היא לא השתתפה אף פעם בפגישה אזוטרית? בלי דת ,בלי עידן
חדש?"
אני רוצה שתזכרו זאת .כאשר אתם פותחים את דלת האפשור ,אין זה משנה איך אתם
מגיעים לשם ,אתם פותחים את הדלת הביתה ,וזה מה שאנו רוצים שתעשו ~ שיהיה לכם
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אכפת מספיק כדי למצוא את הדלת הזאת .זוהי תכלית החיים כולה ,למצוא את הדלת הזאת,
ויש דרכים רבות לעשות זאת.
יש כאן בחדר מורים שבראו שלבים עבורכם בעזרתם תוכלו למצוא את הדלת ,כיוון שהם
יודעים שאתם רוצים שלבים! המציאות שלכם זקוקה לשלבים .יש שאומרים שאינכם זקוקים
לשלבים ,וזה נכון לגבי אלה שלא רוצים שלבים! האם אתם מבינים מה אני אומר לכם?
אלוהים קיים בכל המערכות האנושיות אשר מכבדות את קדושת התהליך ,וקיים אפשור
לדרכים רבות לפתיחת הדלת .אין תהליך נכון ולא-נכון אם הוא מביא אתכם להגשמה עצמית
של האלוהים שבפנים ...גילוי העצמי הגבוה.
רבים יאמרו מיד" :קריון ,אני לא אוהב את זה! חייבת להיות 'דרך נכונה אל האלוהים' .ככלות
הכול ,אלוהים מורכב ומקודש ,ואנחנו פשוטים ותלת-ממדיים! כיצד אתה יכול לומר לנו שאין
'דרך נכונה'" .אהבה וחמלה הן המפתחות למציאת העצמי הגבוה ,אבל יש מערכות אוהבות
וחומלות רבות שמאפשרות לכם לגלות את אהבת האלוהים בתוככם.
הקשיבו :דמיינו לרגע שאתם הורה אוהב ושלא ראה את ילדיו במשך עשורים רבים .בנוסף,
דמיינו שהם נלקחו מכם בגיל צעיר .דמיינו לרגע שאתם מקבלים שיחת טלפון מאחד
מהילדים האלה.
"אימא ,אבא ,אני יודע היכן אתם ואני בא לבקר אתכם!"
אה ,לבכם מתרחב ,נכון? מצאתי את ילדיי! טוב אף יותר ,הם מצאו אותי! ואתם אומרים
בטלפון" :בוא! אנא בוא לבקר אותי .אני ממתין בקוצר רוח לגעת בך".
כעת הרשו לי לשאול אתכם משהו .אם הילד היה מופיע במכונית אדומה ,האם הייתם
מביטים בו ואומרים" :אופס ,מצערים! תחזור כלעומת שבאת .רציתי שתגיע במכונית ירוקה".
לא הייתם עושים זאת ,נכון? האם היה לכם אכפת בכלל מהו כלי הרכב? כל שאתם רוצים
הוא לאחוז בהם .התשובה היא שלא אכפת לכם כיצד הם מגיעים .אם הם אומרים" :אימא,
אבא ,מצאתי תהליך נפלא והתהליך גרם לי לחשוב על המקום בו אני נמצא ~ ומצאתי
אתכם!" האם יהיה לכם אכפת מהו התהליך? אתם תחגגו אותו ,זה מה שתעשו .ילד אחר
עשוי לומר" :לא הזדקקתי לתהליך משום שחשבתי על הכול בעצמי" .האם הייתם משליכים
אותו החוצה משום שלא השתמש בתהליך של הילד הראשון? לא!
מבורך הוא התהליך או היעדר התהליך אשר מביא כל אדם הביתה .וזו האמת ~ האדם צריך
לחוש בנוח בחיפושו אחר האלוהים כדי שבסופו של דבר יוכל לזכות באמת של פגישת "שאר
החלקים".
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שובה של מרי
מרי הזדקנה ,ככל בני האדם .בסופו של דבר היא ידעה שימיה ספורים ,ככל בני האדם.
הצעירים לא חושבים על כך ,אבל מתחילים לעשות זאת לאיטם ככל שהם מזדקנים .זה המוח
שמתחיל להתגעגע הביתה ,והמוח של מרי ידע שהיא לא תחיה עוד זמן רב.
למרי היו ילדים משלה והם היו יפהפיים .רובם לא יכלו לצייר או לרשום! גם הם לא נבראו
שווים ,כיוון שלא הייתה להם את האנרגיה הקריסטלית המקודשת של מרי או את הגלגולים
הקודמים שלה .במקום זאת ,היו להם אנרגיה וגלגולים משלהם .לכולכם יש ,ואתם מעוצבים
על-ידי מה שעשיתם על הפלנטה .לכן אינכם שווים ,וכולם כה שונים וכולם כה ייחודיים.
הגיע זמנה של מרי לעזוב .אין זה סיפור עצוב ,משום שכל אחד כאן ,לבד ממעטים שנמצאים
פה ,עבר זאת שוב ושוב .משפחתה של מרי סבבה אותה כאשר נפטרה והם חגגו את חייה .הם
הביאו כמה מהציורים הנפלאים שלה לחדר בית החולים ,את הציורים שנגעו בלבבות
ובנשמות של אנשים כה רבים .אה ,אנשים היו יושבים ובוכים למול העבודות שלה .כמה מהם
היו בוכים משמחה על שנגעו בפני האלוהים .חשבו על האנרגיה שהיא השאירה על הפלנטה!
בדרכה שלה ,בתהליך משלה ,היא הכירה את אלוהים.
הדבר הראשון שאירע לאחר שנשמתה של מרי נפרדה מגופה היה מסע למערת הבריאה.
מדובר בתהליך בן שלושה ימים )ארציים( אשר בו מתרחשת אינטגרציה אל הצד האחר של
הצעיף .מרי כיבתה את הקריסטל שלה .חשבו על מה שמכיל הקריסטל הזה עכשיו! כעת יש
בו את האנרגיה והחוויות של כל הגלגולים הקודמים שמרי חוותה על כדור הארץ ,בנוסף
לאנרגיה של תקופת החיים הזאת ,עם כל האמנות שלה .כעת היא עוזבת את כדור הארץ .דבר
לא עוזב איתה .הכול נותר על כדור הארץ.
כעת הקשיבו לי :אותו קריסטל סייע לכדור הארץ לרטוט ברטט גבוה יותר .אפילו לאחר שמרי
עזבה ,הוא ממשיך לעבוד עבורה .האם אתם קולטים את התמונה? אתם חושבים שאתם
רגילים ושאתם יושבים בחדר זה .ובכן ,חשבו על העבודה שעשיתם בחייכם .חשבו על
האנשים להם עזרתם ,וכולכם עשיתם זאת! חשבו על כך ...הכול נשאר כאן! אתם עשויים
לחשוב שאתם רגילים ,אבל האמינו לי שכאשר אתם עוזבים ,הפלנטה תמיד תדע שהייתם
כאן .איזו מערכת! איזה כבוד לחיי בן האנוש!
אני מברך את מרי בשובה .דומה שהיא עזבה רק לפני רגע .אה ,איזו מסיבה אנו חוגגים! "טוב
להיות בבית" ,היא אמרה כאשר שבה וביצעה אינטגרציה אל תוך האנרגיה שאתם מכנים בשם
אלוהים .הישות המכונה מרי חדלה להתקיים ,לבד מאשר במקום מקודש מאוד זה המדבר אל
המבנה הקריסטלי של כדור הארץ.
בני אדם ,כאלה אתם .רבים לא מאמינים .אתם חלק של אלוהים ,וחלק מההיסטוריה של
הפלנטה הזאת .זה משמעותי! לכן אנו רוחצים את כפות רגליכם.
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הגיע הזמן לעזוב .אולי הערב תאפשרו לעצמכם להאמין .אולי הדבר יחל להתקבל על דעתכם.
זה יכול להיות זמן טוב לשחרר את הדברים עמם באתם שאינכם רוצים לקחת אתכם הביתה.
מה בנוגע לפחד? אני יודע מי נמצא כאן .האם לא הייתם רוצים לשחרר אותו? מה בנוגע
לסליחה? האם סלחתם לבגידה? אני יודע מי נמצא כאן .מה דעתכם לשחרר את העצב? פתחו
את הדלת שבתוככם ,כיוון שיש חיבור שממתין לכם .כאשר הוא מתבצע ,כל הדברים הללו
מתחילים להצטמצם .אתם הופכים לבן אדם מאוזן ~ לא לבן אדם דתי ,לא לבן אדם רוחני ~
אלא לבן אדם מאוזן המלא בשמחה.
קשה לנו לעזוב .לכן נשאר כאן .וכאשר התקשור הזה יסתיים ,אנו נשאר כאן ,מוכנים למחר.
קשה לנו ללכת .אמרתי זאת פעמים רבות :האם אתם יודעים מי בא לראות את מי? ידענו
שתשבו בכיסאות .אולי אנו באנו לראות אתכם? אולי זה מה שאנו עושים? זה נכון .האם
שמעתם אותנו?
וכך הוא.
קריון

* ויקיפדיה :טלומר ) (Telomereהוא אזור הקצה של הכרומוזומים ביצורים איקריוטיים .לכל
כרומוזום שני קצוות ולפיכך ,שני טלומרים .הטלומרים מכילים רצף  DNAבן כמה בסיסים,
החוזר על עצמו מאות ואף אלפי פעמים.
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הדרך לאלוהים
קריון באמצעות לי קרול
כינוס האור ~ סדונה ,אריזונה
 14ביוני2008 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה
ברורה אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת
שהדף המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בסדונה,
אריזונה.
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .הרגע הכנתי את השותף שלי למה שאנו עומדים
לעשות ,משום שרציתי שיהיה מודע לכך שתהיה חשיפה מסוימת ,אולי אפילו התגלות אחת
או שתיים בהקשר לדברים שברצוננו לדון בהם הערב .המסרים הללו אינם ארוכים וממושכים
אף פעם ,ומסר זה יהיה קצר ולעניין .אני יודע מי אתם .אני יודע מי נמצא כאן ואני יודע את
הסיבה להיותכם כאן .אני יודע מה הביא אתכם לכאן ואני יודע אילו סינכרונים התרחשו כדי
להביאכם לכיסא בו אתם יושבים.
עם קהל גדול שכזה ,הייתם חושבים אולי שיהיה קטע עבור אלה שנאבקים להאמין במה
שמתרחש עכשיו ,וישנם כאלה ~  12מכם .נוכל לומר שאתם חסרי האמונה .הסינכרוניות של
היום הביאה אתכם לכיסא ,לכן הרשו לי לדבר אליכם עתה ,יקירים ,שמאמינים שזהו אדם
המעמיד פנים שהוא מתקשר :אלוהים יודע מה מתרחש בחייכם ,מדוע אתם יושבים בכיסא,
מה הביא אתכם לכאן .הסינכרוניות היא שהביאה אתכם לכאן כדי שאולי תוכלו לפתוח את
לבכם לדברים אשר בעבר ,חשתם שאינם אמיתיים .אולי אתם כאן כדי לכבד את היושב
לצדכם? אולי אתם כאן כדי לראות את הסלעים ]סדונה[? אולי אתם בשלים לריפוי הערב.
ישנם  12מכם.
זהו זמן שבו הרוח מתירה עצמה לכדי ליניאריות מסונכרנת .הדבר דומה לחדר מלא אנשים
שיכולים לצייר רק קווים ישרים .אולם במטפורה הזאת אלוהים יכול לראות רק מעגלים .בני
האדם ,במציאות שלהם ,זקוקים לדבר-מה שיש לו התחלה ושיש לו סוף .אלוהים ,מאידך,
אינו דומה לכך כלל ,משום שאין התחלה ואין סוף .לכן ,ברגעים הללו ,הרוח מגיעה ועושה
שימוש באדם כדי לחשוף ]להעביר[ את אותם הדברים בקו ישר .לכן זה קשה ,ולכן הערוץ
צריך להיות נקי .משום שהדבר עליו נדבר הערב מכיל פשטות ,מכיל עומק ומכיל אמת .אנו
עומדים לדבר על הדרך לאלוהים.
בין השניים-עשר שהגיעו לכאן ושאינם מאמינים לדברים הללו ,נמצא שאמאן ...והוא יודע.
הוא אינו רוצה לקבל עובדה זו בגלל שבפעם האחרונה שהגיע לפלנטה היה לו קשה .הוא זוכר
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זאת ברמה התאית ,והוא לא רוצה להתעורר שוב .אפילו האנרגיה של סדונה מפריעה לו.
אפילו הדיבורים על אהבת האלוהים ,על הצנצנת הרוחנית שקיימת בתוכו ושמלאה בחכמה,
מטרידים אותו .לכן הוא מעמיד פנים שאינו מאמין .אתה מבין ,אני יודע מי אתה ,אדוני .אם
לא תעשה דבר מנקודה זו ואילך ,אומר לך שאתה אהוב ממש כמו זה אשר יוצא עם חכמה
בין-ממדית מדהימה .אותה כמות של מלאכים ,אדוני ,תצא איתך מכאן הערב ,כמרפא בעל
הרטט הגבוה ביותר אשר בחדר.
כאשר אני מביט בכולכם ,אני רואה משפחה .אני לא רואה בני אדם ואני לא רואה את השמות
שעל התגים שלכם .במקום זאת ,אני רואה את השם שאני מכיר ,את השמות שאני שר באור.
אתם בני משפחתי ,כולכם ,כל אחד ואחד מכם .במצבים אלה ,אין לכם מושג איזו פמליה
מגיעה כדי לשבת לצדכם בשעה שהמסרים הללו ניתנים ,רק למקרה שתחליטו לפתוח דלת
של מציאות שלא הייתה לכם בעבר ,רק למקרה שתרצו מעט יותר אור .אינכם יודעים מי בא
לראות את מי .אתם פשוט לא יודעים ,משום שהמציאות שלכם אינה תומכת בכך .אין זה
אירוע המתרחש בסדונה .זהו אירוע אוניברסלי ,ובמקום זה נמצאים לצדכם אלפים ,אנרגיות
המוכנות לזנק לפעולה עם התגלויות פוטנציאליות ,עם קבלת רשות ,עם קבלת אישור .זה מי
שנמצא כאן ,וכמה מכם ירגישו בכך ככל שתקשור זה ימשך ,והדבר כולל את הקוראים.
הדרך לאלוהים
אני רוצה לדבר על הדרך לאלוהים" .ובכן ,קריון ,דיברת על כך בעבר" ,אתם עשויים לומר.
נכון ,כך אנו עושים ,אבל אולי באופן ישיר יותר הפעם .אלוהים אינו זר לפלנטה ,או לטבע
האנושי .לכן אנו ממשיכים לתת את אותו מסר במילים שונות.
הרשו לי להזכיר לכם כמה דברים שהם הסימנים הברורים להוכחה שאלוהים קיים.
ההיסטוריה שלכם מלאה בכתבים שנכתבו בדיוק בדרך שבה התקשור הזה מתרחש .אולם
אינכם רואים זאת כך ,נכון? אילו הלכתם לקצוות המרוחקים של העולם ודיברתם על אלוהים
בכל שפה ,הייתם זוכים בהבנה ,משום שבני האדם מכירים את אלוהים .האנושות מכירה את
אלוהים .למעשה ,האנושות מקדישה כמות רבה מאוד של זמן ,מאמץ ומשאבים בחיפוש אחר
הבורא .דומה שהעולם ממשיך לחפש אחר דרך לגעת ביד הבורא .תשעים אחוזים מכלל
האנושות מאמינים באלוהים .שמונים וחמישה אחוזים מכלל האנושות מאמינים בחיים
שלאחר המוות .מה זה אומר לכם? שאינטואיטיבית ,בני האדם סבורים שאלוהים קיים.
אין עוד קונצנזוס שכזה לגבי אף נושא אחר על הפלנטה .הסיבה היא שהוא אינטואיטיבי; הוא
נמצא בתאים .בני האדם יודעים משהו שאולי לא נאמר בעבר :אלוהים אמיתי .באופן
אינטואיטיבי ,כולכם יודעים שכאשר אתם נושמים את הנשימה האחרונה ,אין זה הסוף .אתם
נולדים כך ,והאנושות מקדישה זמן רב לחיפוש אחר הבורא .האין זו הוכחה לקיום האלוהים?
חשבו על כך .אלוהים הוא מכנה משותף לאנושות.
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כעת ,ביחס לעידן החדש :הדרך שבה אתם מחפשים גורמת לכם לצרות עם אנשים אחרים.
משום שכאשר אתם מדברים על אלוהים ,אתם מדברים על אלוהים בדרך שונה .הדרך שלכם
לאלוהים נראית מוזרה ובלתי רגילה לאנשים כה רבים ,משום שזוהי גישה לא ליניארית.
הפלנטה מחפשת אחר אלוהים בממד השלישי .הביטו סביבכם .כאשר אתם חולפים על פני
מקום תפילה ,כאשר אתם חולפים על פני קתדרלה ,כאשר אתם חולפים על פני בית כנסת או
מסגד ,האם אתם אומרים" :אה ,כמה בלתי רגיל"? אינכם אומרים זאת ,נכון? ברמה מסוימת,
אתם יודעים שהאנשים שבתוך המבנים הללו עושים כמיטב יכולתם כדי למצוא את אלוהים.
זה שכיח ,אבל האנשים נוטים לשייך ליניאריות לכל הדברים משום שזו המציאות הקיימת
עבורכם.
אצל האנושות ,תפיסת האלוהים משתנה במידה רבה .בואו נבחן זאת לרגע .לבני האדם אין
מושג שהם חלק מאלוהים .לכם ,כבני אדם ,אין את הזיכרון עליו אנו מדברים .הוא אינו נמצא
בממד השלישי .אתם לא זוכרים את מה שאני זוכר .אני הייתי שם ברוח הלידה .יכולתי לספר
לכם ,יקירים ,מה הייתה מהותה ,משום שהיא זועקת את נפלאותכם .מי אתם חושבים שאתם
באמת? האם אתם יודעים מי יושב למולי? נשמות עתיקות יושבות למולי! הן אלה אשר
נמשכות למקום כגון זה ]הכנס[ ,אשר יחליטו להתגורר במקום כגון זה ]סדונה[ .הן נמשכות
לאהבת האלוהים! אה ,הן קוראות למקום זה "שער" ,אבל זו תחושה טובה מאוד ,נכון?
אלוהים מכיר את הנשמות העתיקות היושבות למולי .אני הייתי שם כאשר צנחתם לבסוף אל
תוך אותה מערבולת אשר נשאה אתכם פעם נוספת לכדור הארץ .זהו שער המיוצג על-ידי
אנרגיות שהן דיכוטומיות :האחת היא הליניאריות של שער ההולך אל תעלת הלידה ,והאחרת
היא האנרגיה הקוונטית של התפארת המלאכית של אלוהים .הן מתנגשות ומתאחדות כדי
לברוא את מה שמכונה בפיכם מערבולת ]וורטקס[ ,רוח של אנרגיה שסובבת במעגל למולי .אז
הבטתי בכם ושאלתי" :האם את/אתה מוכן/נה לעשות זאת שוב?" ואתם אמרתם" :כן" .אז
אמרתי" :מבורך הוא המלאך שבוחר להפוך לאדם פעם נוספת ,יודע עם מה יתמודד ,יודע
מהם הפוטנציאלים" .אז נעלמתם אל תוך אותה מערבולת בדרככם לתהליך הפיכתכם לאדם.
לכן כפות רגליכם נרחצות כאשר אתם כאן.
אני הייתי שם כאשר צנחתן פעם נוספת אל תוך אותו שער ,נשמות עתיקות .וכאשר אינכם
כאן ,אתם עמי במקום שאינכם יכולים לדמיין .אני אומר לכם את הדברים הללו מסיבה אחת,
משום שבסופו של התקשור הזה ,אני רוצה שתזכרו דבר-מה .עליכם לזכור את הדבר הבא :כך
אלוהים רואה אתכם .זכרו זאת ,משום שזה שונה מאוד ממה שרבים מספרים לכם על האופן
שבו בני האדם מתקשרים לאלוהים.
בליניאריות ,בני האדם מחפשים אחר אלוהים בדרך משונה :הם אינם יכולים להבין שהם חלק
מהמערכת .כל שהם רוצים לעשות הוא לגעת ביד הבורא .הם חושבים שאלוהים הוא עצום
והם לא ,ומושג מוטעה זה מעצב לעתים קרובות את הקופסה שבתוכה הם בוחרים לסגוד.
לפעמים הם מרגישים שהם חייבים להתרפס .לפעמים הם מרגישים שהם חייבים לסבול קצת
משום שאלוהים גדול והם לא ,וזוהי התפיסה משום שבני האדם הם ליניאריים .פעמים רבות
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הם מלקים את עצמם משום שנאמר להם שהם עלובים ושאינם ראויים .הם אינם מסוגלים
להבין שהבורא עשוי למעשה להימצא בתוכם .הם לא רואים את עצמם כמשפחה .הם לא
רואים את מה שאני רואה .הם אינם יכולים.
אז קיים החיפוש אחר האלוהים והדתות נולדות" .קריון ,האם אתה עומד לדבר על דת? מי
צודק ומי שוגה?" כן .כל אדם שמחפש נמצא במסלול הנכון .מבורך הוא האדם אשר מחפש
אחר האלוהים ,כיוון שהבורא רוצה להימצא .הבורא רוצה להימצא! האם חשבתם על כך
מעודכם? אין זה משנה באיזו קופסת דת אתם נמצאים .לאלוהים לא אכפת כיצד תגיעו
לגילוי שלכם .אני עומד לעסוק בכך לעומק בעוד רגע ,ואתם תבינו על מה אני מדבר" .קריון,
האם ברצונך לומר לנו שהדבר נכון גם לגבי אותם אנשים שם בבניינים המצחיקים הללו
אליהם נאמר לנו שלא להיכנס?" כן ,בהחלט .והנה דבר-מה עליו הם לא מדברים :אתם
מבינים ,בליניאריות אתם בוראים את קופסאות הסגידה הללו; אתם בוראים "חברי מועדון";
אתם בוראים קבוצות ואז אתם נותנים להן הוראות לא להיכנס לקופסאות אחרות! אתם
יודעים מדוע? משום שהם לא רוצים שתדעו שאהבת האלוהים נמצאת גם שם! ריפוי
מתרחש בכולן ,נסים מתרחשים בכולן ,משום שיש שם משפחה.
אולי הם מתלבשים שונה ומדברים שונה והם עשויים לחבוש כובעים שונים ~ ואלוהים נמצא
שם .המשפחה נמצאת שם ,והידיים המטפוריות שלנו שלוחות אליהם .מעולם לא שמעתם על
הריפוי העמוק שהתרחש במסגדים ,נכון? מה בנוגע למה שהתרחש בבתי הכנסת? מעולם לא
שמעתם גם עליו .ריפוי רב התרחש על רצפות מכוסות נסורת של אלה שהם מיסיונרים ,והם
טוענים שלהם האמת האחת ,משום שהם זכו בריפוי! הדתות מעולם לא מחליפות רשמים!
אלוהים נמצא בכל הקופסאות.
אתם רוצים לעכל זאת לרגע ,משום שמה שאתם רואים הוא את אהבת האלוהים .אתם
מבינים ,ממש לא אכפת לנו איך אתם מגיעים לכאן! "אז מדוע זה כל-כך קשה ,קריון? מה
מתרחש כאן שהופך זאת לקשה כל-כך? מדוע זה לא יותר ברור?" הרשו לי לדבר עליכם ועל
דרכיכם בעת שאתם יושבים למולי ,אלה המכנים את עצמם מטפיזיים או אזוטריים .יש
אנרגיה חדשה על הפלנטה הזאת שמעוררת לבבות ושכלים בדרך סגידה חדשה ,דרך חדשה
להבין את הרוח .והיא מתחילה לזעוק אליכם שאתם אכן חלק מהבורא .קשה להבין זאת!
הסיבה הראשונה לקושי היא משום שהיא אינה ליניארית .לפתע אתם באזור בין-ממדי ,לא
ליניארי שבו הדברים שאתם אומרים אינם מקובלים על אלה שמחזיקים בתפיסה ליניארית
של אלוהים .אתם אומרים דברים כגון" :אין מקרים .קיימת תכנית גדולה יותר .אני אחראי
למה שקורה לי" .ואלה שהם ליניאריים מסתכלים עליכם והולכים לכיוון השני .זה לא הגיוני.
זה מפריד משפחות ואתם יודעים על מה אני מדבר .זה מפריד בין ידידים ,נכון ,רק משום
שאתם בחרתם לא לצעוד בנתיב הליניארי? הסיבה? משום שבתוך הדנ"א שלך ,נשמה עתיקה,
את מרגישה בחכמת העידנים .זה מה שמשתנה .השינוי הגלובלי עליו דיברנו כל השנים הללו,
כמעט  20שנים ,משפיע על הדנ"א ברמה העמוקה שלו .מתרחשת התעוררות ויש אנשים
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שיושבים בחדר ויודעים על מה אני מדבר .זה קשה! זה קשה להפוך לבין-ממדיים משום שזה
משונה לסובבים אתכם ,נכון? זה בהחלט משונה לאותם  12אנשים שכאן] .חיוך[
מדוע זה קשה? הסיבה השניה? משום שהבורא רוצה להימצא! יקירים ,מה שקורה כאשר
אתם מתחילים לדחוף את הדלת ,הוא שקיים שער לעצמי הגבוה שלכם בתוך כל אחד מכם.
דמיינו אותו כדלת שאותה אתם יכולים לפתוח ושקיים אור בצדה האחר ,אור בהיר מאוד.
אתם רוצים לראות את האור .זהו צינור ישיר אל הבית ,וכמה מכם עובדים עמו בכל יום
בריפויים שלכם ,במדיטציות שלכם .אך אתם ממשיכים לדחוף משום שאתם רוצים קצת
יותר ,נכון? והנה מה שקשה ומה שאינכם מבינים :כאשר אתם מתחילים לדחוף את הדלת,
בצדה האחר נמצא הבורא שרוצה להימצא .אז הדלת מגיבה! כאשר אתם דוחפים אותה
קלות ,הדלת מתחילה להיפתח בעצמה ובני האדם נבהלים .אז אתם נסוגים ואומרים אולי:
"לא ציפיתי לכך שהיא תיפתח בעצמה! לא חשבתי שבאמת יש מישהו בצד האחר .אני מנסה
לגעת בפני הבורא .אני רק מנסה לספוג מעט אנרגיה מאלוהים ,להציץ אל החדר".
לא ציפיתם ליד שיצאה מאחורי הדלת ,נכון? לא ציפיתם ליד רוחנית זו שתאחז בידכם
ותאמר" :אל תעזבו .אל תעזבו!" זה מפחיד! לכן זה קשה .קיימת אקסיומה אותה לימדנו
במשך שנים ,והנה היא :המוח האנושי אינו יכול לבטל ידיעה של דבר-מה .אינכם יכולים
לבטל מציאות שחוויתם .בלתי אפשרי עכשיו עבורכם לא לזכור יום זה .אינכם יכולים לשכוח
אותו באופן רצוני .הוא שם ,חקוק בזיכרונכם ,ויהיה שם עד היום שבו תנשמו את נשימתכם
האחרונה .הסיבה מדוע תהליך זה נסתר היא משום שיש רק כמות מסוימת של אנשים
שיכולים לגעת בפני הבורא ולהישאר מאוזנים .פחות מחצי אחוז של האנושות יעשה את מה
שאתם מוכנים לעשות .האם ידעתם? זו לא תהיה "פלנטה של עידן חדש" .רק נשמות עתיקות
יכולות לעשות זאת.
השינוי עוסק בכם .הוא קשור לדרך שבה בני האדם מתחילים לחשוב ,אבל הוא עוסק בכם,
נשמות עתיקות ~ למוריאנים ,כל אחד ואחד מכם .זה מה שרצינו לספר לכם עכשיו .יש עוד.
אה ,יש עוד .והנה זה בא.
כיצד?
"קריון ,איך אנו עושים זאת?"
זה לא כל-כך קשה .מספר אחת :הדבר הראשון שיהיה עליכם לעשות הוא להפוך בין-ממדיים.
זה לא קשה משום שאתם יכולים להשהות אמונה עם עזרה מהצד האחר של אותה דלת.
אותה יד יפהפייה שמגיעה רוצה לגעת בכם ,והיא תעזור לכם להשהות אמונה ולהתחיל
לחשוב במעגל .דבר-מה נוסף מתרחש כאשר אתם הופכים בין-ממדיים .אה ,איך אומר זאת?
]אתנחתא[

38

ישנם  17אנשים בחדר ,שבשלוש השנים האחרונות איבדו אדם שאהבו ,שהיה קרוב אליהם.
שבע-עשרה מכם .בני זוג ,אמהות ,אבות ,ילדים .לשבע-עשרה מכם יש משהו משותף .יש לכם
חור בלבכם 17 ,מכם .ואני רוצה לדבר אליכם לרגע ...בקצרה .מבורך הוא האדם שבא לפלנטה
הזאת עם תוכנית אשר בה הסכים לעזוב בדרך זו ,לברוא אפשור לעבור ולהפוך דגול יותר
באנרגיה מאשר אילו היה נשאר .ואתם אפשרתם להם לעשות זאת .אני רוצה לספר לכם היום
שסבל זה בלבכם הוא דבר-מה שאתם הטלתם על עצמכם .קשה לומר זאת ,משום שכאשר
הלב כואב ,הוא כואב! אינכם מנתחים אותו .אתם פשוט כואבים .ואתם אומרים" :ובכן ,איך
אוכל להפסיק לכאוב?"
אצייר לכם תמונה וקשה יהיה להאמין בה .אפילו לשותף שלי קשה לומר את המילים .זה
קשה ,משום שזה מחייב את האדם להפוך בין-ממדי בחשיבתו .האדם שאיבדתם יעמוד לצדכם
למשך כל שארית חייכם ,עד אשר תנשמו את נשימתכם האחרונה .הם משילים את גופם כדי
שיוכלו להיות דגולים יותר בתכנית הכללית מכפי שהיו יכולים להיות אילו היו חיים .לעתים
קרובות ,ההסכם הוא לעזור לכם יותר מכפי שהיו יכולים אילו היו נותרים בחיים!
האם חשבתם על כך? יקירים ,אתם יכולים עדיין להחזיק בידיהם עד סוף חייכם! לא חייב
להיות סבל .אה ,פני הדברים יהיו שונים משום שהם אינם בצורה פיזית ,אבל אם תתחילו
להפוך בין-ממדיים ,אתם תדעו שהם שם .אתם תרגישו בנוכחות שלהם ,ותוכלו לקרוא
בשמם.
צאו החוצה והביטו בכוכבים הלילה ודעו שהם ניצבים לצדכם .זכו בהתגלות הלילה .זה
ההבדל בין אדם ליניארי ואדם שמוכן להפוך את הקו הישר למעגל .הם לא נעלמו! איך אני
יודע? כיוון שאני רואה אותם .יש חוזה ביניהם לביניכם .זה לא נגמר ,אלא רק החל .זה קשה,
נכון? ובכן ,לכן ישנם כה מעטים מכם על הפלנטה הזאת שמוכנים לעשות זאת .זה קשה.
מספר שתיים :אתם חייבים להבין באמת שאתם חלק ממשפחת האלוהים .אינכם יכולים
בכלל להתחיל לגשת למערכת אמונה זו מבלי להרגיש בחיבור המשפחתי לרוח .לא יכול
להיות "אלוהים ואתם" .אתם לא יכולים לבצע הפרדה שכזו .אתם חייבים לעמוד כאן ולומר:
"אני חלק מהשלם .אני הייתי שם כאשר כדור הארץ נברא" .ואתם אכן הייתם! אתם הייתם
עמי .ראינו זאת יחד .איך אוכל לשכנע אתכם שכך היה? אתם חייבים להתחיל לחשוב
"משפחה" ,וכאשר תעשו זאת ,תחול בתוככם התגלות שתהפוך באיטיות למציאות.
מספר שלוש :הפכו רחומים .בכל הדברים ,היו רחומים .הרגע נתתי לכם את שלושת הכללים
שיאפשרו לכם לגעת בפני האלוהים ~ הבנה בין-ממדית ,הבנה שזוהי משפחה ,ונפש רחומה.
ואתם עשויים לומר" :ובכן ,קריון ,אלה הן גישות .אילו שלבים עלינו לבצע?" והתשובה היא:
"כן"] .צחוק[
יקירים ,הפסיקו לבקש כללים תלת-ממדיים עבור תהליך בין-ממדי! שלבים ,הצהרות וכללים
אינם עובדים כאשר אתם נמצאים במצב הקוונטי .אומר לכם מה קורה ,אנשים יקרים .כאשר
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אתם מאמצים את שלוש התכונות הללו ומשלבים אותן יחד ,אינכם יכולים למנוע את
פתיחתה לרווחה של הדלת ואת יציאתה של אותה יד ,משום שהרגע נתתם רשות לעצמי
הגבוה להצטרף אליכם .כמה שתוכלו לקחת ,כמה שרק תרצו ,בדרככם שלכם ,במסגרת הנתיב
שלכם ,במסגרת הזמן שלכם ,אותה יד תצא החוצה ותאחז בידכם ,ולעולם אינכם צריכים
להרפות ממנה.
תפיסת ההורה
אני עומד להתייחס הערב לתפיסה שאליה התייחסתי רק פעמיים בעבר ,בהיסטוריה של
התקשורים שלי .אני עומד לדבר עליה אל קבוצה שיכולה להבינה ]מתייחס לאלה
שמשתתפים בכנס ולקהל הקוראים[ .כולכם יכולים להבינה .אני עומד לתת לכם את התפיסה
של החיפוש אחר האלוהים מנקודת המבט שלי ,לא מנקודת המבט שלכם .אז אולי תבינו סוף-
סוף מעט יותר מדוע אפשר להיות בקתדרלה על הברכיים ,במקום שאולי כמה מכם לא ירצו
להיות בו ,ולגעת בפני האלוהים.
כדי לעשות זאת ,אני חייב להשתמש במטפורה .אני רוצה לדבר אל ההורים שבחדר ,ורובכם
הורים ,אבל בייחוד אל האמהות .אימא ,אני רוצה לקחת אותך למסע .האם את זוכרת את
לידת ילדך הראשון? האם את יודעת עד כמה יקר אותו רגע? האם אוכל להחזיר אותך אליו
לרגע ,רק לרגע? האם את זוכרת כיצד התינוק הביט בך לראשונה וכיצד את הבטת בילד?
זוכרת את החיבור שהיה שם? הלב רועד מעט ,רק במעט ,בהיזכרו בדברים הללו ,נכון? דבר
לא ידמה לאהבת אם וילד.
כאשר אתם עוזבים את הצד האחר של הצעיף ומגיעים דרך תעלת הלידה ומתחילים את
המסע שלכם ,הדבר דומה לילד העוזב את הבית .כך אנו מרגישים כלפיכם .לא כילדים ,אבל
קשר האהבה זהה .אנו מביטים באנרגיה שלכם ,פנים אל פנים לכאורה לפני שאתם עוזבים
ואנו משחררים אתכם .מה שתעשו מעתה ואילך דומה למצב שבו איבדנו אתכם אלא אם
תבחרו לשוב ולמצוא אותנו.
כעת ,אימא ,נניח שאבד לך הקשר עם ילדיך .נכון ,זה התרחש על הפלנטה הזאת ,אבל העמידי
פנים שאבד לך הקשר עם ילדיך .את יודעת היכן הם ,אולי באיזו מדינה הם מתגוררים ,אבל
היא עצומה וגדולה ואת לא יכולה ליצור עמם קשר .את מקווה שבנקודת זמן מסוימת הם
ימצאו אותך .זה הסיכוי היחיד שלך לשוב ולראותם.
דמייני זאת לרגע ,שלבך שבור ,שאת ממתינה לאותה שיחת טלפון ,שאולי לא תגיע מעולם
מילדך .היכן הם? מה קורה? האם הם מתגעגעים אליך? האם את מסוגלת כלל לתאר מצב
שכזה? אז יום אחד ,את מקבלת את שיחת הטלפון ומרימה את השפופרת .את שומעת קול
קטן ,כה יקר!
"אימא ,זו את? מצאתי אותך!"
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איזה יום חג! נכון שזה יהיה יום חג? אימא ,האם את יכולה להרגיש זאת? אותו קול קטן
ומתוק בצד האחר של הקו .עכשיו אולי ,הם שניים ,אח ואחות ,שני ילדים.
"אימא ,מצאנו אותך! ואז נשאלת השאלה" :אימא ,אנחנו יכולים לבוא הביתה?"
מה תגידי? את יודעת מה תגידי! את תגידי את מה שהרוח אומרת כאשר אתם דוחפים את
הדלת" .כן! בבקשה! בבקשה בואו הביתה".
המטפורה של השיבה הביתה היא החיבור לעצמי הגבוה ,אשר מאפשר לכם לזכור ,מאחד
אתכם עם אהבת האלוהים.
"אימא ,אני יכול לבוא הביתה?"
את כה נרגשת! הילדים חוזרים הביתה .הם חוזרים .אז את מחכה ומחכה ,ואז את רואה :שתי
מכוניות קרבות ,בכל מכונית יושב ילד .האיחוד המחודש עומד להתממש .את מוכנה כבר
לראות אותם שוב ואת התגעגעת במשך זמן רב כל-כך! את כבר מוכנה להביט בעיניהם שנית
ולחגוג את איחוד הלבבות .לא היה לך מושג אם אירוע שכזה אכן יתרחש.
לבך פועם בחזך ,והדמעות זולגות .את ממתינה בקוצר רוח באותם רגעים אחרונים .עכשיו,
עקבי אחר המטפורה והביני מה היא באה ללמדך .אחד הילדים מופיע במכונית ירוקה ,והילד
האחר במכונית אדומה .זה משנה לך? אימא ,זה משנה לך? לא! את רק רוצה להחזיק בהם
בזרועותיך!
יהיו אלה אשר יאמרו לכם שאלוהים יאמר" :עצרו! צבע המכונית אינו הצבע הנכון! חזרו!
אינכם יכולים לבוא עכשיו" .זה מטופש ,נכון? זה מטופש .לא ,לא משנה לנו מהו צבע
המכונית .אכפת לנו רק מהאיחוד; אכפת לנו רק מהלב; אכפת לנו רק מהחיבור; אכפת לנו
מהיושרה של החיפוש ,ואנו רוצים רק לאחוז בידכם ולהתחיל בחיים חדשים של היזכרות
באהבה שחלקנו .זהו כל רצוננו .יהיו אלה שיאמרו לכם אפילו שאם תגיעו במכונית הלא
נכונה ,אלוהים ישליך אתכם לבור הסבל לעד! האם זה נשמע לכם הגיוני? אימא ,האם זה
נשמע כמו אהבה? ]אתנחתא[
אתם מבינים ,הבורא רוצה להימצא ,ולבורא לא אכפת כיצד הגעתם למקום האיחוד .זה משהו
שלעתים נדירות תשמעו בכנסייה .זה המסר .זה המסר בשלמותו .אם לא תשמעו לעולם מסר
נוסף ממתקשר זה ,עדיין זה המסר בשלמותו.
אני רוצה לומר לכם משהו .אני רוצה שתזכרו משהו משום שאנו עומדים לסיים עתה .מצד
הצעיף שלי ,האם יודעים מה גורם למלאכים לשמוח? אומר לכם :כאשר הם מקבלים את
שיחת הטלפון שאומרת" :אימא ,אני יכול לבוא הביתה?"
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אז הם מתחילים לחגוג .מה בנוגע לכם? האם אתם מוכנים לדחוף את הדלת או לא? יהיו
כמה שיאמרו" :ובכן ,אני עושה זאת כל חיי" .כן ,אבל אני רוצה לתת לכם דלת גדולה יותר
הערב .דחפו מעט חזק יותר ,משום שהאור עומד להפוך בהיר הרבה יותר .ריפויים התרחשו
במקום זה הערב ,בחדר זה הערב .אתם מתחילים להבין ,נכון? כמה מהדברים מתחילים
להיות עכשיו מובנים.
אנו רוצים להימצא! זה לא כל-כך קשה .אינכם חייבים לבצע שלבים רבים כל-כך .אינכם
חייבים לסבול .אינכם זקוקים לקישוטים או לדוקטרינות או למלבושים או לכובעים .אינכם
זקוקים לספר מיוחד או לנביא מיוחד.
זה מה שאנו רוצים לומר לכם .זה מה שאנו רוצים לומר לכם] .אתנחתא[
וכך הוא ,שבני האדם בחדר הזה זוכים בכבוד בשל נוכחותם הערב .קשה לומר שלום .אנו
מודעים לליניאריות של הרגע .קריון יודע מה השעה .זה לא מקל על העזיבה ,משום שאנו
יצרנו קשר ,אתם ואני .האם מצאתם אותו? האם אתם מרגישים בו? אני יודע מי אתם.
וכך הוא.
קריון
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זה בדנ"א
תקשור של קריון
באמצעות לי קרול
קלוונה ,קולומביה הבריטית ,קנדה
 28ביוני2008 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה
ברורה אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת
שהדף המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בקלוונה
היפהפייה.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
כמה מכם ירגישו באחות/אח המדברים אליכם עכשיו ,משום שיום זה הוא יום של הוראה.
הוא יבהיר כמה מהמסרים המורכבים שנתנו לכם במשך שנה .הוא יחשוף תכונות תלת-
ממדיות ,כך שתהיינה ברורות לכם יותר ,כדי שניתן יהיה ללמדן בסינכרוניות .באופן מסונכרן
זה ,הוא יהפוך ליניארי עקב כך ,וזה זמן לכל מערך המסר להיראות ולהיאמר.
לפני שנתחיל בהוראה ,ברצוני לומר :מבורך הוא האדם שיוצא אדיש ממקום זה .מבורך הוא
האדם שאינו מאמין לאף מילה אחת מכל אלה ,ושהוא עיוור לאור שאנו מלמדים ,משום
שמספר זהה של מלאכים יוצא עמו ,כמספר המלאכים היוצאים עמכם .משום שלא מדובר
בנכון או לא-נכון ביחס למי ש"מאמץ זאת אל לבו" ומי שלא .מדובר פשוט באנרגיה של
המידע ובבחירה החופשית שיש כאן .כל אחד מכם אהוב מאוד ,משום שאתם חלק של
אלוהים .אני יודע מי נמצא כאן .אני מכיר את השמות של הנמצאים כאן ...שמות רוחניים
שאנו שרים באור .זהו שמו של העצמי הגבוה שלכם.
ברצוני להתקדם בהוראה ואני עומד לתת עכשיו לשותף שלי מידע שהוא אינו מצפה לו .מה
שילמד הערב בתקשור ילמד גם בהרצאה בעתיד .מה שאני אומר לשותף שלי כך שכולם
ישמעו הוא שאני רוצה שהוא יפתח את המידע הזה וילמד אותו ,כדי שאנשים אחרים ישמעו
אותו לא במסגרת תקשור ,וכך הוא לא יהיה כה מסתורי .לאדם המלמד אדם בממד השלישי
תהיה הצלחה רבה הרבה יותר מכפי שאוכל אי פעם ללמד באמצעותו במצב תקשור זה .לכן
אני מערה אל תוכו את הידע ואת העוצמה ללמד זאת באופן ברור ותמציתי .היום אנו
מלמדים את עוצמת האקאשה .רמזנו לכך .סיפרנו לכם קטעי מידע לגבי נושא זה .נתנו לכם
כמה רמזים לגבי המשמעות שלו ,וכעת ברצוני לחשוף את הסיפור.
סיפרנו לכם בעבר על אנרגיה שמגיעה אתכם ,שהיא האקאשה .שמעתם את המונח
"הרשומות האקאשיות" .זהו תיעוד של האקאשה .ההגדרה של האקאשה היא אנרגיה
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שמייצגת את כל שקיים .הרשומות האקאשיות הן אפוא תיעוד של כל שהיה ויותר .התפיסה
של האקאשה מייצגת את כל הקיים ואת הפוטנציאלים של כל שיכול להיות .בממד השלישי,
הרשומות האקאשיות הן ארכיון של דברים שהוגשמו .אולם ,וקשה להסביר זאת ,הן גם
תיעוד של דברים פוטנציאלים שלא התגשמו.
קיימים שני סוגים של רשומות אקאשיות :האחד גלובלי והשני אישי .הגלובלי מוכל במקום
עליו דיברנו פעמים כה רבות בשנה האחרונה ,מערת הבריאה .זהו מקום פיזי על הפלנטה,
מלא באנרגיית קריסטל .ניתן לומר שלכל אדם ששומע או שקורא את הדברים הללו יש
קריסטל באותה מערה .אין זה מדויק לגמרי מבחינה בין-ממדית ,אך זה ההסבר הטוב ביותר
שאנו יכולים לתת לכם בממד השלישי .כך קל לכם לדמיין זאת .לכל אחד מכם יש חפץ פיזי
במקום מופלא זה שהוא מקודש ,שהוא קריסטלי ,ושהוא נשאר על הפלנטה לאחר שאתם
עוזבים.
החלק הקשה בהסבר הוא שקריסטל זה הוא חסר זמן .זאת אומרת ,הוא נושא עמו את
האנרגיה המהותית של העצמי הגבוה שלכם כאשר אתם כאן על הפלנטה .כאשר אינכם כאן,
האנרגיה של חפץ זה נותרת על גבי רשת הקריסטל ,שהיא גלובלית .כל שאי פעם הייתם על
הפלנטה נספג ברשת ומחלחל אל תוכה .לכן ,ניתן לומר שהעצמי הגבוה שלכם שוכן עדיין
בכדור הארץ .ברמה מסוימת ,זה נכון .דבר זה מסביר גם כיצד אדם יכול "לדבר אל המתים".
משום שבמצב חסר זמן ,כל מי שאי פעם חי עדיין נמצא כאן ,בתוך הקריסטליות.
באים והולכים ~ הסוג הראשון של התיעוד האקאשי
כאשר אתם מגיעים אל הפלנטה הזאת ,אתם מפעילים מבנה קריסטלי אישי ייחודי זה והעצמי
הגבוה שלכם הופך לאחראי ~ למשגיח ~ של הקריסטל הזה כאשר אתם כאן .העצמי הגבוה
של כל אדם נמצא תמיד בצד הצעיף שלי ,אבל יש לו זרועות ,תוכלו לומר ,שמאפשרות
לחלקים ולפיסות שלו לקיים ממשק אתכם ועם הפלנטה .אלה הם החלקים עמם אתם יוצרים
קשר כאשר אתם מודטים .ברגע שאתם מגיעים לכדור הארץ ,האנרגיה של העצמי הגבוה
מתחברת לכדור הארץ לכל זמן קיומו.
החיים שאתם חיים עכשיו נחרטים על גבי המבנה הקריסטלי .ההחלטות שאתם מקבלים,
החלטות רוחניות ואחרות ,כל הדברים שאתם חווים ,מה שאתם עוברים כבני אדם ,הכול
מוטבע על גבי הקריסטל הזה .תכונות המבנים הקריסטליים ידועות היטב למדע .זהו מינרל
שיש לו מבנה אטומי ,שהוא בעל סדר אטומי ארוך טווח .הדבר יוצר תכונה ייחודית
שהתגלתה בשלב מוקדם ,וזהו הזיכרון .במקרה שלנו ,מדובר בהרבה מעבר למה שהמדע
שלכם יגלה אי פעם ...מבנה קריסטלי שמכיל שיעורי חיים מקודשים ,ידע וזיכרון .מה שאינכם
תופסים ,או מבינים בממד השלישי ,הוא שלקריסטל יש גם פוטנציאל של העתיד הטבוע
בתוכו .קשה להסביר זאת ,אבל בואו לא נסבך את הדברים לעת עתה.

44

אתם חיים את חייכם על כדור הארץ .כאשר סיימתם ואתם חווים את מה שאתם מכנים בשם
מוות ,שאנו מכנים בשם מעבר ,אתם חוזרים לרגע למערת הבריאה .בנקודה זו ,כל שחוויתם
ושלמדתם נחתם בתוך החפץ הקריסטלי הזה ,ואז המהות הארצית והחלק המקודש האישי של
העצמי הגבוה שלכם עוזבים את הפלנטה.
תוכלו לומר אולי שתיעוד קריסטלי זה דומה לטבעות של עץ בין-ממדי .הוא עוטה על עצמו
תקופת חיים אחת בכל פעם ,כל שלמדתם וכל שהדנ"א שלכם אסף .הדבר משמעותי הרבה
יותר מכפי שאתם סבורים ,משום שהשינויים שהתרחשו במודעות שלכם ,אם בכלל ,נותרים
על הפלנטה הזאת בצורה של שינוי רטט .הם נותרים כאן לטובת שאר האוכלוסייה ,משום
שהם מוצבים על גבי רשת הקריסטל של כדור הארץ עצמו .לכן ,ניתן לומר שכדור הארץ עצמו
מהדהד ברטט שלכם ...מן העבר ומן ההווה.
דבר אינו מבוזבז; דבר אינו אובד ,בני אנוש יקרים .מה שאתם עושים כאן ,נשאר כאן .כל
הדברים שעשיתם ,כל ההחלטות ,כל ההארות ,האהבה ,השמחה ,הדרמה והצער ...אינם רק
בשבילכם ,הם בשביל כדור הארץ .לכן ,הרטט של כדור הארץ עצמו מורכב מטריליונים
תקופות חיים של אנרגיה שנבראו על-ידי האנושות במשך  50,000שנים לערך.
אין זו קפסולת זמן ,משם שהיא פעילה כל הזמן .קפסולת זמן היא פסיבית .דברים בין-ממדיים
הם תמיד "בהווה" .לכן ,אין "חותמת זמן" על דבר מכל אלה .הוא פשוט קיים והפלנטה רואה
זאת תמיד כעכשווי .משמעות הדבר היא שכל שאתם חווים עדיין נחווה ועכשווי.
לאחר תקופת זמן ,אתם יכולים לשוב ולבקר בכדור הארץ .רובכם עושים זאת ,משום
שתקופת חיים על הפלנטה היא כיום בחיי התוכנית הגדולה יותר .התכנית הגדולה יותר היא
סקירה כוללת של מאות מתקופות חייכם ,והרוח רואה אתכם לא כאדם בחיים האלה ,אלא
כישות מקודשת ,חסרת זמן שהיא חלק ממשפחת האלוהים ,הפועלת למען כדור הארץ,
שהייתה כאן פעמים רבות בגלגולים שונים או ב"ביטויים שונים של אנרגיה קרמתית" .קשה
לכם מאוד להבין ולקבל זאת ,משום שאתם חושבים שהחיים מתחילים בלידה ומסתיימים
במוות .אין הדבר נכון יותר מתפיסה הגורסת שהחיים מתחילים בזריחה ומסתיימים בשקיעה.
הם ממשיכים וממשיכים ,וכל תקופת חיים היא כיום בחיים הגדולים יותר .אתם ממשיכים
להתעורר ולישון ...שוב ושוב.
קראתם לתהליך זה גלגול נשמות .ביטוי של העצמי הגבוה שלכם חוזר אל כדור הארץ .דרך
אגב ,זה אותו עצמי גבוה .חשבו על כך לרגע ...חיים רבים ,פרצופים רבים ,משני המינים...
אותו עצמי גבוה .הוא מגיע כפי שעשה בעבר ומניח את האנרגיה החדשה כתוספת התחלתית
בקריסטל שלכם .אז אתם נולדים על הפלנטה ואתם ממשיכים במסע כמישהו אחר כביכול.
אז אתם חיים את החיים האלה .כאשר אתם מסיימים ,מה שחוויתם ולמדתם הופך לטבעת
על גבי הקריסטל .במשך הזמן ,מבנה קריסטלי מקודש זה מוטבע במאות טבעות של גלגולים.
עצמי גבוה אחד ,גלגולים רבים ,שמות ופנים רבים ...כולם אתם .זו המהות של מערת הבריאה
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ותהליך רשת הקריסטל .כך זה עובד .כל שאתם עושים נשאר כאן על הפלנטה ותורם לאנרגיה
של האנושות שתבוא בעקבותיכם.
זו תמצית התיעוד האקאשי במערת הבריאה .החלק שקשה להסביר הוא כיצד הוא מכיל גם
את העתיד .משום שכל הפוטנציאלים של החיים שאפשר שחייתם נמצאים אף הם על גבי
רשת הקריסטל .הדבר מסייע להציב את מי שתהיו בפעם הבאה .איני יכול להסביר זאת ולכן
לא אנסה ,לבד מאשר לומר שקיימת תכלית לכל הדברים הללו .רבים כינו זאת בשם קרמה,
המשכיות של עניינים בלתי גמורים ,בדומה ליום שבו אתם מתעוררים למטלות האתמול שלא
ביצעתם .המטלות ממתינות לכם ...הן העתיד .אבל במקרה של אנרגיה בין-ממדית ,הן תמיד
היו שם ,וישפיעו על מה שתעשו כאשר תתעוררו.
הסוג השני של התיעוד האקאשי
כעת ,נעבור להוראה של היום .קיים סוג אחר של תיעוד אקאשי ,הסוג השני .קיים מיני-
תיעוד-אקאשי שמתרחש בדנ"א שלכם עצמו בזמן הלידה .הוא מעוצב ברחם וניתן בלידה .זה
התיעוד האקאשי של מי שאתם ומי שהייתם על כדור הארץ .הוא מכיל גם את הפוטנציאלים
של מה שאתם עשויים לעשות ,הנישאים בתוך הרבדים של הדנ"א שבתוככם .הוא נשמע אולי
זהה לתיעוד הקריסטלי שבמערת הבריאה ,אך אין זה כך .התיעוד במערה מיועד לאנושות
כולה .הוא מחובר לרשת הקריסטל של כדור הארץ .מטרת התיעוד שבדנ"א שלכם היא
אישית :גילוי ,מודעות ,קרמה ושיעורי חיים אישיים.
זה אזוטרי .זה אפילו מוזר בעיניכם ,נכון? כמה יאמרו אפילו שזה בלתי-יאומן שבדנ"א שלכם
מצוי תיעוד של מי שהייתם אי פעם .בואו נדבר על זה .אנו עומדים לדבר על האופן שבו
הדבר משפיע עליכם .אנו עומדים לדבר על המשמעות של תיעוד זה .את כל הדברים הללו אנו
נותנים לכם במסגרת זמן מצומצמת ,הם דחוסים למסר של יום זה.
כמה מכם שואלים" :ובכן ,קריון ,מיד עולה שאלה .אני מבין את מה שאתה אומר .אתה עומד
ללמד אותנו את העובדה שאנו מגיעים עם אנרגיות רבות מן העבר .אבל מה בנוגע למי
שמגיע זו הפעם הראשונה לכדור הארץ? אפשר לומר שיש לו קריסטל ללא טבעות .אין לו
אנרגיה של ביטוי מן העבר ,אין לו התנסויות קודמות על כדור הארץ .מה בנוגע לכך? מה
קורה אז?"
זו שאלה הגיונית מאוד .קיימת אנרגיה ידועה מאוד של הנשמה החדשה שייחודית לפלנטה.
רוב הקוראים חוו זאת .כמו כן ,יש נשמות חדשות רבות! דעו זאת :קריון מודע מאוד
להתקדמות הגיאומטרית .זאת אומרת שמספר בני האדם על הפלנטה גדל אקספוננציאלית.
ככל שהאוכלוסייה גדלה ,משמעות הדבר היא ,אנשים יקרים ,שיש "עולים חדשים" רבים
מאוד .יהיה אחוז הנשמות העתיקות אשר יהיה ,קיים אחוז גבוה אף יותר של אלה שלא היו
כאן בעבר מעולם .אנו יודעים זאת .זה חלק מהתכנית ומהאנרגיה של כדור הארץ .לכן מסר
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זה אינו חל על אלה שמעולם לא היו כאן .בזמנים אחרים ,דנו בתכונות של הנשמות החדשות.
אתם מעבר לזה.
אני יודע היכן אני ,במקום זה ששמו קלוונה ,במדינה זו ששמה קנדה .אני מדבר על כך עכשיו
למען אלה שישמעו ושיקראו זאת אחר-כך .בחדר זה של השומעים בזמן אמיתי ,אין אף נשמה
חדשה .כולכם הייתם כאן בעבר .לכן ,מסר זה תמציתי ויעיל לכל הנמצאים בחדר .אין כאן אף
אחד שהמסר הזה לא חל עליו .יש כאן כמה אנשים שהם נשמות עתיקות מאוד ,נשמות מקור
עתיקות שמכונות למוריאנים .רבים מכם אינם למוריאנים ,אבל אתם הגעתם למישור פלנטרי
זה פעמים כה רבות שרשת הקריסטל מלאה ברישומים שלכם .אתם נשמות עתיקות ,אני
מדבר אליכם עכשיו .הקשיבו ,משום שזה חשוב לעובדי האור.
זה בדנ"א
ילד נולד והדנ"א נושא אנרגיות של האקאשה הישר אל האישיות שלו .כולם יכולים לראות
את האנרגיות הללו באופן מיידי .הדבר הראשון שמתרחש הוא שארית קרמתית .קרמה היא
אמיתית .כמה ממערכות האמונה העמוקות ביותר ,שהן אזוטריות ,מדברות על כך .כמה
ממערכות האמונה העתיקות ביותר שיש לכם מלמדות תחילה על הקרמה .הן מכירות מערכת
זו של כניסה ויציאה ומה המשמעות שלה.
לפני  19שנים אמרנו לכם שקרמה היא אחד הדברים הראשונים שאתם יכולים לשנות
באנרגיה חדשה זו .אמרנו לכם שעובד האור ישיל אותה אוטומטית כאשר יביע כוונה טהורה
לנוע אל מודעות רבה יותר .אמרנו לכם שהיה זה "השתלת הרשות להשיל את הקרמה".
]בשנת  1989הדבר כונה "השתל" [.קרמה היא אנרגיה העוברת מתקופת חיים קודמת ביחס
לשיעורים בלתי גמורים ,שאף אחד מכם אינו צריך ללמוד הפעם .זו אחת המתנות של השינוי
הגדול .אין הדבר בגדר חדשות .במסגרת הדוגמה שלנו ,הילד שנולד מקבל אותה .לרוב
האנשים שנולדים היום יש קרמה ,משום שלא חלף די זמן כדי לברוא קבוצת עובדי אור
נטולי-קרמה השבים ומתגלגלים .בדוגמה שלנו ,בשלב מאוחר יותר הילד מחליט לבטל את
הקרמה שלו או שלא לבטלה] .אם היא מבוטלת בתקופת חיים אחת ,נושאים מרכזיים
שקשורים לקרמה ישנה לא יעברו לגלגול הבא[.
מערך שיעורי החיים והאנרגיה של אישיות הילד מבוסס על התיעוד האקאשי הקריסטלי
ומועבר לילד בלידתו .ניתן לומר שיום אחר מתחיל והאדם ממשיך ב"סיפור" הכולל שלו על
כדור הארץ .הילד מתחיל לגדול ,ודיברתי על כך בעבר .אומר שוב שהאמהות תסכמנה ,משום
שהן רואות שאין זה משנה מהיכן בא הילד ,או מי היו הוריו ...הילד לוקח על עצמו את
התיעוד האקאשי ואת האנרגיה מגלגוליו הקודמים .אימהות יודעות זאת ,משום שהן רואות
ילדים הנולדים לאותם הורים שהם שונים ביותר אלה מאלה .האחד כשרוני ,השני לא .לאחד
יהיו פחדים ,לאחר לא .בני אדם יקרים ,ניתן להסביר זאת רק באמצעות מה שאני אומר לכם
שקיים בדנ"א .הם מהדהדים לקול התיעוד האקאשי של העבר שלהם .הם מגיעים הישר
ממערת הבריאה ,שם הוטמעו תכונות הגלגולים הקודמים שלהם אל תוך הדנ"א שלהם ,והם
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מתחילים במסעם .בהתחשב בגנים ,הם עשויים להידמות לאימא או לאבא ,ולהיות אפילו
בעלי כמה תכונות אישיות של הוריהם ,אבל הנושאים העיקריים של חייהם )שיעורי החיים(
נובעים מהגלגולים הקודמים שלהם .הבה נדון במה שהם מקבלים כאשר הם נכנסים ]מגיעים
לכדור הארץ[.
פחד או היעדר פחד" :כמות הפחד" של האדם תלויה במה שלמד ובמה שעבר בעבר .נכון ,אם
הוא נשמה עתיקה ,הוא חסר פחד בנוגע לחיים ,משום שחווה את הפחדים הגדולים שוב
ושוב .כמה הם לוחמים והם חזקים מאוד .הם נכנסים למצבים כאילו המציאות נמצאת
בבעלותם .אילו היו כאן רק פעמים מעטות ,פחות מ 30-או  ,40הם היו פוחדים עדיין .יש
שמגיעים מגלגול מפחיד שבו כל שעשו היה לפחד .היה פחד בעת המוות שלהם ופחד בחייהם
ואתם יכולים לראות זאת בעיניהם .הם מפחדים מהחיים עצמם .אימהות בכל רחבי הפלנטה
מבלות את רוב זמנן בניסיון לחלץ את ילדיהן מהפחד! הן אוהבות את ילדיהן ואינן יכולות
להבין מדוע הם כה חוששים לגבי כל הדברים .אבל האימהות יודעות שהם לא בראו זאת .זה
מגיע ממקום אחר.
תשוקות :צפו בילדים המפתחים את התשוקות האישיות שלהם .אילו סוגי מזון הם אוהבים?
איזו מוזיקה הם אוהבים? כיצד הם אוהבים לשעשע את עצמם? מה מרגיע אותם ,או מעצבן
אותם או מכעיס אותם? הם כולם שונים מאוד ולא קשורים בהכרח להורים הביולוגים .זה
מעניין ,נכון? הרשו לי לגלות לכם סוד :שימו לב לסוג המזון שהם אוהבים ,משום שזה יאמר
לכם היכן היו .בחנו זאת משום שהדבר מגלה רבות בנוגע לדברים אליהם הדנ"א התרגל,
ורוצה שוב.
איזו מוזיקה הם אוהבים? מה מרגיע את נפשם? על מה הם מסתכלים? מה מושך אותם? הם
כולם שונים ,אבל הדברים מעוצבים על-ידי הדנ"א של האקאשה ...מי שהם היו ,מה למדו,
ומה העבר הקריסטלי נותן להם .ילדים אוהבים את שיגעונות האופנה העכשוויים .נשמות
חדשות פשוט הולכות עם הזרם ונהנות מכל הדברים החדשים ,משום שזה הטיול הראשון
שלהן .אחרות יתחילו כך ,אבל במהרה יתעייפו משיגעונות האופנה וילכו אל הדברים
ש"קוראים להם מתוך הדנ"א שלהן" .הדבר יכלול את כשרונות העבר ותחומי העניין מן העבר.
רבים "נסוגים" מיד ,להפתעת הסביבה הבוגרת .בתוך הדנ"א שלהם מצוי תיעוד של כל
הגלגולים הקודמים שלהם שמעצב את מי שהם עכשיו.
כשרון :או שיש להם או שאין להם .הם מוזיקליים או שאינם .כמה מהם מגיעים מלאים
בכשרונות! כמה אמנים מלידה ,פשוט נושאים עמם את מה שהאקאשה העניקה להם בגלגול
הקודם המיידי .בתוך הדנ"א מצויים גלגולים קודמים של ציור ,צבעים ,צורות ומוזיקה
יפהפייה .כמה מגיעים ככשרונות עילאיים ,ובגיל שלוש או ארבע ,עליהם רק למצוא פעם
נוספת את המיומנות באצבעותיהם ולנגן או לפרוט על מיתרי הגיטרה .כמה מהם נמשכים
מיד לכלים בהם נהגו לנגן ,והכשרון שלכם רב הרבה יותר ממה שלמדו בפעם הזאת .כיצד
תסבירו זאת? האקאשה מעצבת כל זאת.
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אישיות :ככל שהילד גדל ,האישיות שלו מעוצבת לכאורה על-ידי הסביבה שלו ,אבל לפעמים
היא נעימה ולפעמים לא .כהורים ,לפעמים דומה שאין לכם כל שליטה ,אך עשיתם הכל נכון!
אתם עשויים לתהות" :למה הילד שלי יצא כזה? למה לא יצא כמוני? מדוע עליי להילחם כדי
לגרום לו להבין משהו כהיגיון פשוט? הוא שונה לגמרי ממני או ממשפחתי".
אחר-כך ,כבוגר ,הוא עשוי לפנות לכיוון שלא ציפיתם לו ...לדברים שלא לימדתם אותו .אתם
תתהו כיצד הילד שלכם יכול לעשות משהו נורא כל-כך .אחרים יאמרו" :נכון שזה מדהים
שלילד שלי יש תודעה מושלמת .הוא חושב כמוני .לימדתי אותו כהלכה" .הרשו לי לומר לכם
את האמת ,אנשים יקרים .הילדים שלכם הם לעתים קרובות ההורים שלכם! ]מזמנים עברו[
הם נכנסו אל תוך הקבוצה הקרמתית כדי להמשיך ללמד אתכם ,וכדי שאתם תלמדו אותם.
משפחות מתגלגלות בקבוצות למידה ,בייחוד למידה נאורה .זאת אומרת שקיימת מערכת של
הארה .האם ציפיתם לכך? זאת אומרת ,אנשים יקרים ,שהגמול לעבודתכם על הפלנטה הזאת
~ הקשיבו לי ~ הגמול לעבודתכם על הפלנטה הזאת ייחרט במבנה הקריסטלי כפוטנציאל של
מי שנולד מחלציכם .לעתים קרובות למדי הילד הנאור רק קולט את מה שהוא לימד אתכם
במקור ...זוכר את חוויות העבר שלו ואת שיעורי החיים שלו עצמו .קל לכם לקחת על כך
קרדיט ,אבל האמת היא שלא אתם נתתם לו זאת .זה מעגל הוראה של ילד להורה ,הורה
לילד.
משמעות הדבר היא שאתם ,היושבים כאן ,תאכלסו את הפלנטה הזאת בעובדי אור ,אפילו
אם הם לא מאמינים במה שאתם מאמינים .הם יהיו ילדים של אור .זאת אומרת ,הלבבות
שלהם יהדהדו עם המידע שהיה לכם במבנה התאי שלכם .זה מה שאתם מעבירים להם .זה
חלק מהמערכת .היא מסובכת .זה צירוף של האנשים להם הם נולדו ,ההחלטות שלהם בדרך
קרמתית לגבי זהות הוריהם ,מי שהם היו והאנרגיות שהם רוצים להמשיך ולחוות .אבל אומר
לכם שהתשוקה והרשות נמצאות בדנ"א של שניכם .כאשר אתם חוזרים לצד האחר של
הצעיף ,אתם בוחרים את המשפחה שלכם לביטוי הבא ,ואתם יכולים לחזור ולומר" :אני רוצה
להיות באותה משפחה" ,ולהמשיך בשושלת האור .זה רציני .זה קשה .זה יפהפה.
כבר גדול ...הבוגר :הילדות נגמרה והנה הוא הבוגר .פחדים ,תשוקות ,כשרונות או לא ,תכונות
אישיות ובעתים בשלמותם .זה שכיח אצל האדם .והנה החדשות הטובות :עד לנקודה זו ,זה
הדבר לו אתם מצפים ,אנשים יקרים ,כמי שאתם .באופן אוטומטי ,זה מי שאתם ואתם
מתחילים לעבוד עם התכונות הללו .אתם מרגישים ש"אלה הם פני הדברים" ,זה נורמלי
וטבעי ...משהו שפשוט "קיים" ולא ניתן לשנותו .והדבר היחיד שאנו אומרים לכם הוא" :כמה
תלת-ממדי מצדכם!" משום שזו דרך המחשבה היחידה שלכם" :זה מה שנפל בחלקי הפעם .זה
מה שקיבלתי וכזה אני" .ואתם מתחילים לצעוד בדרך החיים עובדים עם "מה שנפל
בחלקכם".
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היכולת הגדולה הבאה של האדם
במשך שנים הפסיכולוגים אמרו לכם שאתם יכולים למעשה לשנות את עצמכם באמצעות
המחשבות שלכם .אפילו מחוץ להקשר הרוחני ,הם אומרים" :כוחה של החשיבה החיובית
יכול למעשה לשנות את חייכם" .הם יודעים זאת .מדובר באנרגיה ,והם צודקים .זה גם רמז
למה ששגוי בחשיבה שלכם .האנרגיה החדשה הגיעה בשנת  .1987הרשת השתנתה ורשת
הקריסטל נעה .כדור הארץ עצמו רוטט היום באופן שונה מכפי שעשה אז .אמרנו לכם כאשר
הגענו" :אתם שיניתם את עתידכם" .סיפרנו לכם על היכולות החדשות ועכשיו נתאר את אחת
מהטובות ביותר שבהן .היא תמיד הייתה שם ,אבל עכשיו היא גדולה יותר.
מדוע החלטתם שתאי גופכם יכולים לשלוט בכם? מדוע החלטתם שהגנים שיש לכם ביולוגית
הם נצחיים? מי אמר לכם זאת? הרשו לי לתת לכם פרדיגמה של אנרגיה ישנה" :מי שלא
אהיה ,אני הוא .אלוהים ברא אותי בדרך זו מסיבה כלשהי ולכן אפיק מכך את המיטב .אעשה
כמיטב יכולתי עם מה שניתן לי" .לא נשמע גרוע כל-כך ,נכון? לכמה מכם זה נשמע בסדר
גמור .עכשיו אומר זאת שוב :ברוכים הבאים לשינוי הבין-ממדי ,משום שכל החשיבה של
האדם יכולה להשתנות כך שתכלול את היכולות החדשות!
"זה לא משנה עם מה נולדתי .אני המושל בביולוגיה שלי ,במערכת החיסון שלי ובמודעות
שלי .אלוהים ברא אותי כיצור אלוהי המסוגל לתבוע לעצמו את אנרגיות העבר המצויות
בתוך האקאשה שלי ...ולשנות לחלוטין את הביולוגיה שלי ,את מי שאני ואת העוצמות שלי
לכל דבר שארצה".
האם זה נשמע בלתי-אפשרי? יש היום מורים רציניים המלמדים את בני האדם כיצד "לחשוב
על הגן" * .המדע הרפואי אומר לכם שהדנ"א שלכם אינו הגורל שלכם! ** במילים אחרות,
רעיון שלם זה מתגלה לכל האנושות ,כיוון שהגיע הזמן .בואו נדבר על החלק המקודש.
כל מה שיש לכם עכשיו ניתן לשינוי עד למחלות שאתם נושאים כעת בדמכם .זה רק
האקאשה ,אתם יודעים? זה חלק מהדנ"א שלכם ,ולכן זה שייך לכם .הקשיבו לי :אם המחסן
של מי שהייתם ,הקיים בתוך הדנ"א שלכם ,כלל בן אדם בריא ,צעיר ויפה ,הרי שהוא עדיין
שם! אולי הוא כלל את היכולת לעשות סוג מסוים של דברים ,להיות אמן ,להיות נואם ,סופר,
לוחם ,אדם בעל בטחון עצמי ,זה שיכול לעמוד איתן וללכת זקוף? האם אתם מבינים שאתם
כל הדברים הללו? הכל עדיין נמצא שם .אבל אתם אומרים" :זו מחשבה נחמדה ,קריון ,אבל
זה היה בעבר .לא ניתן לגעת בעבר" .אני אומר" :כמה ליניארי מצדכם!" משום שבגישה לא-
ליניארית כלפי המבנה התאי ~ היכולות החדשות הן אתם .סלקו את הליניאריות מחייכם
ותגלו שלא רק שאתם יכולים לגעת בדברים הללו ,אתם יכולים לחלץ אותם ) להוציא אותם
מהמקור( .אתם יכולים לאסוף אותם בקלות! "זה מוצא חן בעיני ,קריון .איך אני עושה את
זה? אני מוכן".
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כריית האקאשה
אתן לכם את השלב הראשון .אתם חייבים להאמין בזה .אל תאמינו משום שאני אמרתי שזה
שם .אתם חייבים להאמין באמונה שלמה שזה אמיתי ,ביולוגי ,ממש כמו הזרוע שלכם .כאשר
אתם מביטים בזרוע שלכם ,אתם אומרים" :יש לי זרוע ,הנה היא ,אני יכול לראותה" .אין כל
ספק ,המוח שלכם יודע זאת גם כן .החומר שסביבכם יודע זאת ,וכהוכחה ,אתם מרימים
חפצים בעזרתה .אין כל ספק .זו הזרוע שלכם.
עכשיו ,כיצד אתם מרגישים כאשר אני אומר" :יש לי תיעוד אקאשי בדנ"א שלי .יש לי תיעוד
בתוכי של כל שאי פעם הייתי ,שאליו יש לי גישה" .אמרו לי אילו חלקים בגופכם מתנגדים
להצהרה הזאת .אענה ~ כל החלקים הליניאריים! ההגיון יזעק אליכם" :אינכם יכולים לעשות
זאת .אינכם יכולים לשנות את מי שאתם" .והוא יטעה בעניין זה.
כולכם יכולים לעשות זאת .זה חלק מהימצאות באנרגיה החדשה הזאת ואני רוצה לומר לכם
שרבים מהנמצאים כאן כבר עושים זאת .ניתן לעשות זאת לאט ובשלבים קטנים .ניתן לעשות
זאת בשקט מבלי שאף אחד יבחין ,והדבר יכול להיות כה ברור שהידידים הטובים ביותר
שלכם לא יכירו אתכם עוד .האנרגיה המיועדת לכך מגיעה מהמחסן שהוא אתם .זה בדנ"א
שלכם ,כל חלק וחלק ,טריליונים של חלקים שכולם מסונכרנים עם הרצון שלכם.
קיימות שלוש דרגות קושי :קלה ,בינונית וקשה .אומר לכם מה קורה בכל אחת .האם אתם
מבינים את ההנחה? האם אתם מבינים ,אנשים יקרים ,שאתם לא מבקשים דבר מאלוהים?
מה שאתם עושים הוא לשנות את עצמכם במידה שבה אתם יכולים להיכנס ולקחת את מה
שכבר למדתם ...מה שכבר עבדתם למענו .הסוד? עליכם להבין ולהאמין שהעצמי הגבוה
האחד היה אתכם בכל פעם .זאת אומרת שהתודעה המרכזית שלכם הייתה מעורבת בכולם.
אתם לא ישות שונה הפעם הזאת .אתם פשוט ביטוי אחר של אותו עצמי גבוה .לכן ,הייתם
שם בכל הדברים שאנו מדברים עליהם .עליכם להאמין בכך .האם העצמי הגבוה יודע מה
מתרחש? האם באמת עליי לענות על השאלה הזאת? העצמי הגבוה המתין לכם שתאמצו את
האמונה.
הדרגה הקלה :פחדים ,בעתים וחסימות .קל לנקות אותם .ואף-על-פי-כן אלה הם הדברים
שכולם רוצים לשנות ,אך מתקשים לעשות זאת .האם הייתם רוצים להפסיק לפחד מהדברים
מהם אתם מפחדים? נדבר כאן בפשטות .האם אתם מפחדים לצעוד קדימה ,מפחדים משינוי,
מפחדים ממה שמתרחש סביבכם? לכמה מכם יש בעתים )פוביות( .זאת אומרת ,אלה הם
דברים שנותרו ,שעברו מהתנסויות של גלגולים קודמים .האם אתם מפחדים מגבהים,
מפחדים מחרקים ,ממים ,מפחדים מדבר זה או אחר? אתם עשויים לומר" :ובכן ,כן ,אבל זה
לא באמת משפיע על החיים שלי ,משום שלמדתי לחיות עם זה" .כן ,זה משפיע! אומר לכם
מדוע ,משום שזה כולל חושך בלימוד האור .זה לא שייך לכאן .אינכם זקוקים לפחד .הוא
מפריע לאמונה שלכם ,ליעילות שלכם ,להתקדמות שלכם ,ואתם מודעים אליו ללא הרף .הוא
לא משקף אתכם הפעם ,משום שהוא משקף תקופת חיים אחרת ...ממקום אחר .אינכם
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זקוקים לו עוד .אתם מנסים להשתנות במהירות ,אך דומה שאתם נושאים איתכם מטען ישן
רב שלטענתכם לא יהיה עליכם להשתמש בו לעולם .הגיוני?
לכן התחילו .התחילו לעבוד עם מה שאתם מאמינים עכשיו ,באותה דרך שבה אתם מאמינים
בזרוע שלכם .במהרה תבחינו שהפחדים והבעתים מתחילים לסגת ולהשתנות .כאשר הדבר
יקרה ,אתם תתחילו לתבוע לעצמכם את אותו חלק מהתיעוד האקאשי שהייתם בעבר,
שאותו אתם מעוררים מחדש .התחושה היא שזה אתם .זה באמת אתם .לא תרגישו כמישהו
אחר ,משום שאתם רק תובעים לעצמכם את מה שכבר שייך לכם .הפחדים מתחילים להיעלם,
גם כן .אתם יכולים להרגיש בכך ,ואתם יכולים להמשיך לקרוא עליהם תגר ולעבוד עליהם כדי
שהמבנה התאי שלכם יחוש בכך אף הוא .מפחדים מגבהים? מדי פעם עלו למקום גבוה ובדקו
את עצמכם .אתם תראו כיצד הפחדים מתחילים להיעלם .שוב לא אוחז בכם שיתוק כאשר
אתם מביטים לתהום .הדברים הללו מתחילים להיעלם עד לנקודה שבה תתהו מדוע התקיימו
אי פעם! אלה הם אתגרים קטנים .החסימות שלכם הנעות מאנרגיה אחת לשניה הן אמיתיות,
אבל הן תיעלמנה כאשר תתבעו לעצמכם את העוצמה של מה ששייך לכם ...היעדר פחד .זו
צמיחה ,ויש לתרגל אותה .אבל אתם תראו בברור את ההתקדמות.
בני האדם לא אוהבים שינוי .לרבים מכם יש את המחסומים הללו .אלה הם מחסומים של
מודעות .מה מעורר בכם כעס? זה מחסום לשלווה ,נכון? האם אתם יכולים להיות סבלניים
כאשר שוטה מדבר איתכם על סכלותו? האם אתם יכולים לגלות הבנה ביחס להתקדמות שלו
במקום לכעוס? כן .אלה הם הדברים הפשוטים .אתם יכולים לעבור את המבחנים הללו,
לשנות את חייכם ,ואז להתחיל לעבוד על הנושאים המורכבים יותר .אנשים יקרים ,היופי הוא
שאילו כולכם הייתם עושים את הדברים הפשוטים ,הייתם מקבלים קבוצה של לוחמים
שוחרי שלום ...לוחמי אור .נטל הפחד ,הבעתים והחסימות היה מוסר מכולכם .כולכם הייתם
שולחים אור ממקום טהור ,ולא יהיה כל שיפוט מצד הרוח אילו לא הייתם עושים שום דבר
נוסף .אבל אם אתם רוצים ,יש גם דרגת קושי בינונית.
דרגת קושי בינונית :האם הייתם רוצים אולי להיפטר מהאלרגיות שלכם ולשנות את מערכת
החיסון שלכם? זה קשה מעט יותר .אתם עשויים לשאול" :ובכן ,כיצד אני עושה דבר שכזה?
האם אני פשוט מעלים זאת בעזרת המחשבה שלי? או שיש לי אלרגיות או שאין לי .התאים
שלי אלרגיים" .באמת? אומר לכם ,אנשים יקרים ,ישנם בחדר הזה אנשים שהעלימו את
האלרגיות שלהם משום שהם הבינו שהן שאריות של משהו שהם אינם צריכים עוד .הם
נכנסו אל התיעוד האקאשי והם השיגו את הדנ"א הטהור מגלגול שלא היה אלרגי לשום דבר
מעולם! התרשים עדיין שם! הוא מייצג מערכת חיסון שהייתה חזקה ושלמה ושלעולם לא
חלתה .הם היו חזקים ולא אלרגיים לשום דבר .הייתם רוצים אולי להיפטר ממחלה? הייתם
רוצים אולי להיות חזקים ואנרגטיים שלא על פי גילכם? זה קשה יותר ,אתם יודעים? אבל זה
אפשרי .את כל מה שאתם חושבים שאתם ניתן לשכתב ברמה התאית.
הייתם רוצים אולי להיות שלווים לגבי כל הדברים שבחייכם? לא אמרתי שהבעיות תעלמנה.
שאלתי רק מה דעתכם בנוגע להתייחסות שלווה אליהן? הייתם רוצים להיפטר מהדרמה
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ומהדאגות? הנה נקודה מעניינת בנוגע לדרמה :כאשר עובדי האור לא עובדים על אנרגיה
קרמתית ,הדרמה נעלמת! כאשר אתם מסירים את הקרמה שלכם ,אין סיבה להמשיך בדרמה
לגבי משהו ששוב אינכם צריכים עוד" .קריון ,הסרתי את הקרמה שלי לפני שנים כאשר
החלטתי לשנות את הנתיב שלי .נשמע שהיא עדיין שם!" זה לא עד כדי כך פשוט .כוונה
להסיר את הקרמה דומה לניקוי הנתיב שלפניכם .אבל עכשיו עליכם לקום ולצעוד בנתיב זה.
התכונות הקרמתיות זועקות אליכם" :קחו אותנו ...אנו שלכם!" אבל אז אתם נזכרים
שהכוונה שלכם בראה מצב שבו אינכם צריכים לעולם להרים אותן .אבל הן תמיד תהיינה
סביבכם ,תדברנה אליכם.
זה קשה .הרשו לי לומר לכן ,נשמות עתיקות ,כל היושבים בחדר זה או כל עובדי האור
שקוראים זאת ,חוו התגלות רוחנית .אתם הייתם כמרים ,אתם הייתם נזירות ,אתם הייתם
שאמאנים .אתם חוויתם את הדברים הללו אחרת לא הייתם יושבים בכיסא או קוראים את
המידע האזוטרי הזה .ביחס לתכונות האקאשיות הללו שבדרגת הקושי הבינונית ,ניתן לומר
שאתם יכולים לפתח אישיות שהיא כה שלווה שכולם ירצו להימצא בחברתכם .זו התשובה,
נכון? זו השלווה שהייתה למאסטרים .זה רק החלק הבינוני ,לכן אתן לכם רק את נקודת
ההתחלה .סיפרתי לכם על הדברים הפשוטים .סיפרתי לכם על הדברים הבינוניים .כעת אספר
לכם על הקשים.
דרגת קושי קשה :זה החלק הבלתי יאומן .הוא מיועד לאדם שבאמת רוצה לחפור עמוק אל
תוך האקאשה ולשנות את העתיד .בכל אחד מכם מצוי כל שאי פעם הייתם ...עידנים רבים
של התנסות .בנוסף לכך ,אם אתם עומדים לכרות את האקאשה ,זאת אומרת ,אם אתם
עומדים להיכנס ולהשיג את הדברים הללו ,אתם תבטלו את הדברים שאתם לא אוהבים לגבי
החיים האלה .זו התוצאה .אתם לא נכנסים אל הדנ"א ,משיגים משהו שונה ו"מדביקים" אותו
לעצמכם .למעשה ,אלה הם חילופים ~ משהו תמורת משהו .כך זה עובד .משום שהדנ"א
תובע לעצמו את כל שאתם .מה שאתם עושים גורם לחילופי תכונות ...רושם בתיעוד את מה
שלא מתאים לאנרגיה שלכם ,ותובע לעצמו את הדברים שכן .הם כולם שייכים לכם.
יש עוד משהו :לכל אחד מכם יש צנצנת רוחנית ,כפי שאנו מכנים זאת .צנצנת זו מלאה בכל
שאי פעם למדתם כבני אדם על כדור הארץ בנוגע לאלוהים ,למדריכים ,למלאכים ,לגלגולים,
לתקשורת מקודשת .והצנצנת שייכת לכם .אין צורך למלא אותה מחדש בכל תקופת חיים.
היא יושבת שם ,מחכה שתפתחו את המכסה ושתשפכו החוצה את כל שאי פעם ידעתם .זה
חלק מהמערכת של האקאשה הרוחנית .זה מעטה הזהב הרוחני המאפשר לטירון לכאורה על
הפלנטה הזאת להפוך למאסטר בן לילה! "טירון" זה שילם את חובו וחווה אותו .אולי הוא
אפילו מת בשל אמונתו.
רבים מכם מפחדים מדברים מסוימים משום שהם הביאו למותכם .כמה מכם לא רוצים לגעת
באזוטרי משום שהוא נושא פחד מפני הארה ומוות .אתם מפחדים ולכן אינכם רוצים לפתוח
את הצנצנת .רבים ידחו הנחה זו בשלמותה ,יסרבו להאמין .ובכן ,לא באמת .אתם מאמינים,
אבל אתם פשוט לא רוצים לגעת בה שוב .אני יודע מי נמצא כאן .לכן התכונה הראשונה
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בקטגוריה הקשה היא פתיחת הצנצנת הרוחנית וקבלת כל שאי פעם למדתם .האם זה מפחיד
אתכם? משום שכמה מכם היו חשובים מאוד בהיסטוריה של העניינים הרוחניים .זו האמת.
לא רק שאתם נושאים ידע רוחני ,אתם נושאים את הפרסונה של מי שהייתם ...באותה
צנצנת .קשה להסביר זאת .דומה שבן לילה ,אדם שלא התעניין כלל בדברים מטפיזיים יכול
להפוך למורה דגול .תוכן הצנצנת נשפך החוצה וכל שעליהם לעשות הוא ללמוד ולהקשיב כדי
להשתמש במידע באופן ליניארי .אנשים שאינם מורים הופכים למורים .אנשים שהיו חסרי
ידע לחלוטין הם עתה בעלי ידע רב .אלה שהיו שוטים ,הם עתה בעלי חכמה רבה .הצנצנת
הרוחנית ~ זו המשימה הקשה .היא שם; לכולכם יש צנצנת שכזו .כל היושבים בחדר
והקוראים זאת נכללים.
אתם יכולים לעטות אישיות שהיא שונה לגמרי מזו עמה נולדתם .האם אתם מוכנים לכך?
האם אתם קשורים מדי לפחדים ,לבעתים ולחסימות? האם הייתם רוצים אישיות שלווה
יותר? זהו פחד בפני עצמו ,נכון? אתם עשויים לחוש שאתם מאבדים את עצמכם ,רק כדי
למצוא את עצמכם! הדבר נגיש במסגרת הקטגוריה "הקשה" .אלה הם הדברים שניתן להשיג
באמצעות חיבור עם העצמי הגבוה .צמיחה בדברים הללו מחייבת יכולת תקשורתית גדולה
יותר בין האדם והעצמי הגבוה .כל צעד מחבר אתכם במידה רבה יותר.
"חכה רגע ,קריון .אמרתי שאנו מתחברים לדנ"א שלנו ,לא לעצמי הגבוה" .נכון ,כך אמרתי.
היכן לדעתכם מצוי העצמי הגבוה? הוא בדנ"א הבין-ממדי .אמרנו לכם אפילו באיזה רובד של
הדנ"א הוא נמצא ,ואת שמו העברי .אמרנו לכם אפילו שמספרו שש :האנרגיה השישית של
הדנ"א .מידע מהותי זה ,עצמי גבוה זה ,שוכן בטריליונים של חלקים של הדנ"א ,שכולם
עובדים יחד כדי לברוא את מי שאתם .אה ,אתם רוצים לחשוב על העצמי הגבוה שלכם כעל
מלאך כלשהו בשמיים? אין זה כך .הוא נמצא בתוככם ,טמון במבנה התאי שלכם .שם הוא
נמצא .יש כאן הרבה כל-כך שיש לדעת.
"קריון ,אני מבולבל .מה קשור אלוהים לכל זה?" בדיוק במקום שלעולם לא הייתם מחפשים
בו ,משום שאלוהים הוא התפיסה של משפחה אוהבת ,של עזרה רוחנית שנמצאת במקום
כלשהו מעבר לצעיף .אלוהים הוא אהבה ,אך אינכם יכולים למעשה למצוא מלאות זו מחוץ
לכם .זהו חיפוש תמידי והאנושות חיפשה אחר האלוהים מאז הבריאה .כעת אגלה לכם שוב
שמערכת האלוהים מצויה בתוככם ,ושעצם מהות האלוהות שלכם שוכנת בדנ"א הבין-ממדי
שנמצא בתוך גופכם .היו שקטים ,ודעו שאתם אלוהים .הפסיקו את החיפוש וחגגו את
הניצחון במציאת האמת במקום הבלתי צפוי ביותר ...בפנים.
כמעט וסיימנו .הייתם רוצים כשרונות שאין לכם עכשיו? "קריון ,איך זה יכול להיות? או שאני
כשרוני או שלא .או שאני מנגן בפסנתר או שלא" .כמה תלת-ממדי מצדכם! הנה שוב ,אתם
מחליטים שאין סיכוי .אתם מרגישים שאתם סוג כלשהו של עוגה ,וכאשר אתם יוצאים
מהתנור ,העוגה מוכנה! אתם לא מבינים שאתם רק המרשם ההתחלתי ,ושהמרשם זועק
שתשנו אותו .באקאשה שלכם ,זאת אומרת ,בדנ"א שלכם ,מצוי זיכרון הכשרון שלדעתכם אין
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לכם ,אבל שהיה לכם .זה מכונה "כריית האקאשה" .דיברנו על כך בעבר .היא אורכת שנים.
היא בת ביצוע .היא יכולה לקרות ,היא יכולה להתעורר .ממה אתם מפחדים? מדוע שלא
תתחילו?
אתם אומרים" :ובכן ,אני לא מסוגל לדבר בפני קהל .אני לא טוב בזה" .מה בנוגע לנואם
מהמאה השלישית .האם תשליכו אותו? ככלות הכול ,הוא היה אתם! האם הייתם רוצים
להיכנס פנימה ולהשיג את התכונות הללו .הנואם ידבר בסמכותיות והאנשים יקשיבו .זה
כשרון! לרבים מכם יש נואם שכזה בתוככם ,אך לא כאשר נולדתם .לכן ,אינכם יכולים לדמיין
זאת .אינכם יכולים לחיות כל-כך הרבה גלגולים מבלי שכשרון שכזה יהיה שלכם .אומר זאת
שוב :קיים מגוון רחב של דברים שהייתם בעבר שממנו אתם יכולים לקחת דברים ,אנשים
יקרים .אתם יכולים לפתח את הדברים הללו .מוזר מדי? שאלו את השותף שלי על כך יום
אחד .הוא עשה זאת.
הקשה מכולם :אולי הייתם רוצים לשנות את הדנ"א שלכם במידה שכזאת שהמחלה הפועמת
בו עתה לא תזכור כלל שהייתה שם מעולם? כנסו פנימה וקחו את הדנ"א הנקי שהיה לכם
בעבר ,לפני שהמחלה הופיעה! הדנ"א זוכר את ההרגשה .הוא השתתף ,זוכרים? התחילו
לשנות את הדנ"א שלכם באופן בין-ממדי כדי שהמחלה תיסוג ,תסתלק ולא תשוב לעולם.
"נשמע כמו נס ,קריון!" כן ,נכון ...נס המעבר אל המאסטריות.
נסים הם רק דברים שנמצאים מחוץ לאמונה הרגילה שלכם .שנו את האמונה שלכם והם
יהפכו לרגילים .לפעמים כאשר הדברים המופלאים הללו מתרחשים ,בני האדם נושאים את
ידיהם אל אלוהים ואומרים" :תודה ,אלוהים!" הם אינם מבינים שהם הפעילו את הדנ"א
שלהם בעוצמה שכזו שקיבלו את מה שרק המאסטרים יכלו לתת בעבר .הם פשוט החליפו את
שהיה ברשותם להחליף ,בדרך לא-ליניארית .הם ריפאו את חייהם .מה שנחשב כאפשרי רק
מידי המאסטרים ,נגיש עתה לכול .זה ההיתר של המין האנושי .פחות מחצי אחוז יעשו זאת.
אבל אתם חלק מהקבוצה הזאת ,ואתם יודעים את זה.
לא היינו אומרים לכם את הדברים הללו אילו לא היו נכונים ,אילו לא היו מדויקים .פתחנו
דלת להוראה שיש להרחיבה.
קיימת כאן מערכת .זו מערכת שבה האנרגיה של המשפחה נשארת במשפחה ואתם כלל לא
יודעים זאת .ישנם כאן אנשים שמתאבלים בגין אלה שאיבדו ,אבל הם לא איבדו אותם כלל.
בליניאריות ,אינכם מבינים את אהבת האלוהים או את המערכת שנמצאת כאן לתועלתכם,
להעצמתכם .אלה שאיבדתם יחזיקו בידכם לשארית חייכם .האם אינכם מבינים? כך חייב
להיות .זו הנחמה שלכם .זה המקום ממנו נובעת השלווה שלכם .זה מתוכנן כדי לעזור לכם
בחייכם .זו משפחה!
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רב הנסתר כאן והמערכת מאפשרת לכם להתחיל להתחבר לאקאשה .דחפו את הדלת .קחו
את יד העצמי הגבוה שלכם ואל תביטו לאחור לעולם .זו ההזמנה ,נשמות עתיקות .זו
ההזמנה.
מבורכים הם בני האדם ששומעים ושקוראים זאת.
וכך הוא.
קריון
* ברוס ה' ליפטון ~ הביולוגיה של האמונה
** מגזין דיסקובר ~ ספטמבר  ~ 2008הדנ"א אינו גורלכם
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אירועים עכשוויים
לי קרול מתקשר את קריון
אשוויל ,צפון קרוליינה
 12ביולי2008 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה
ברורה אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת
שהדף המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן באשוויל,
צפון קרולינה.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
יהיו שיאמרו" :זה קורה מהר מדי ]הכניסה של קריון אל לי[ .אדם לא אמור להיות מסוגל
לבצע קפיצה זו אל הצד האחר של הצעיף במהירות שכזו" .אינכם מבינים שהאנרגיה החדשה
שעל הפלנטה מקדמת מערכת שאינכם מבינים עדיין .הדברים אינם כפי שהיו בימים ההם,
אתם יודעים? מסר זה מייצג בורא שרוצה להימצא .זאת אומרת ,שכאשר אתם נוטלים את
ידו של העצמי הגבוה ,הוא אינו מרפה .אני חי עם אדם זה ]לי[ והוא יודע זאת .העצמי הגבוה
הוא אפילו חלק מקריון .קשה להסביר זאת ,אבל כך גם העצמי הגבוה שלכם!
בני אנוש יקרים ,יש כאן אנשים שיאמרו שמה שמתרחש אינו אמיתי .יש כאן אנשים,
שיושבים בכיסאות ,שאומרים שאדם זה שמדבר ,רק מעמיד פנים שהוא מתקשר .אז ניגש
לעניין ללא עיכובים! עם האפשור שלכם אני בורא אנרגיה במקום זה ,שתמלא את המרחב
שבין הכיסאות שלכם במרק אנרגיה שהוא אהבת האלוהים .אני מזמין לכאן ,ברגע זה ,את כל
אלה מהקבוצה המייצגים את האנשים שאהבתם ושאיבדתם .בנוסף ,אלה שנולדו לפניכם,
שאתם חושבים שאינכם מכירים ,נמצאים כאן .ובעוד כמה דקות מעטות ,האנרגיה עומדת
להשתנות במקום הזה .אז אשאל אתכם אם זה אמיתי .אז תבינו שזהו קול מהצד האחר של
הצעיף המוסר לכם מידע ,שמועבר ליניארית באמצעות גבר זה היושב בכיסא .הכל נעשה
באמצעות תהליך שאנו מכנים אותו "אהבת האנושות" .הכל נעשה כדי שתשמעו דברים
שעליכם לשמוע .תרגום דברים לא-ליניאריים לליניאריים ~ זה מה שהמתקשר עושה.
החדר מתחיל להתכוונן .כמה מכם הרגישו בכך )בהתאמת האנרגיה( ~ האם אתם יודעים כבר
מי יושב לצדכם? כמה מכם יודעים ,משום שאתם אפשרתם זאת .כמה מכם יודעים.
אה ,בני אנוש ,לו יכולתם לראות את מה שקריון רואה .אני יודע מי אתם; אני יודע את
שמכם כאשר אינכם כאן )את השם שלכם כאשר אינכם על כדור הארץ( .זה חלק קטן כל-כך
שלנו ,חוויה אנושית זו שאתם חווים ,חלק קטן כל-כך ממי שאנחנו .אתם ואני ~ אני מדבר
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אל העצמי הגבוה שלכם ~ אתם ואני צפינו בכדור הארץ נברא .אתם ואני היינו על פלנטות
אחרות בעבר .אתם שמעתם מילים בשפות אחרות בעבר )שפות שלא דוברו כאן על כדור
הארץ(; אתם עטיתם צורות אחרות בעבר )מתכוון לישויות ביולוגיות אחרות( .זה לא חדש
לכם ,יקירים ,אבל אינכם זוכרים .אתם לא אמורים לזכור ,אבל בפנים קיימת ידיעה ,תחושה
שהיא ידיעה אינטואיטיבית שאתם נשמה עתיקה ,חלק מאנרגיית הבריאה ,ואתם יודעים
שאני צודק.
הניחו לי לקחת אתכם לרגע לפוטנציאל נשימתכם האחרונה ]זמן מותכם[ .אמרו לי :מה
תחשבו אז? מה תהיה השקפתכם בזמן נשימתכם האחרונה? אתם מבינים ,אין כאן אף אחד
חדש ,אף אחד ]מתייחס לנוכחים בחדר[ .כולכם הייתם כאן בעבר .אני מדבר אל מקהלה של
נשמות עתיקות ,כל אחד ואחד ,אפילו אלה שאינם מאמינים .מה קורה בזמן נשימתכם
האחרונה? אני אומר לכם :כאשר אתם משחררים את הצורה ,ואותו חלק אנושי שלכם
מתחיל להתפוגג ולחזור לעפר ,כפי שאומרים ,האסופה שהייתם לפני שהגעתם לכאן מתחילה
להתאחד .המעבר שלכם מושלם בתוך שלושה ימים על פי זמנכם .בזמן זה אתם מגיעים
למערת הבריאה ,שם אתם משחררים את התכונות האנושיות שלכם אל הקריסטל ,וכל
שהייתם וכל שלמדתם הופך ל"טבעת של התנסות" על גבי קריסטל ייחודי ~ בדומה לטבעת
של עץ ,האומרת לקריסטל מי אתם ומה עשיתם .היא הופכת לחלק מכדור הארץ ומעולם לא
עוזבת את הפלנטה .כל שלמדתם וכל שעשיתם נשאר ממש כאן בממד השלישי .אז החלק
המקודש שלכם מצטרף אליי ואנו עורכים חגיגה .אז אתם מתחילים שוב לשמוע את המוזיקה.
דיברתי על כך בעבר ,וכל אחד מכם יודע על מה אני מדבר .המוזיקה תמיד מתנגנת בצד האחר
של הצעיף ,בצד שלי .אפילו כאשר אני מדבר אליכם ,היא מתנגנת באוזניי .זו אינה מוזיקה
אמיתית ,אבל הרגע לקחתי אנרגיה שנמצאת תמיד סביבי ,שהיא מרכיב של אלוהים ,ובאופן
מטפורי הפכתי אותה לליניארית וקראתי לה מוזיקה .היא יפהפייה .כמה מכם שומעים אותה
במצב השינה; היא שגורמת לכם לנשום ביתר קלות .היא שגורמת לכם להרגיש אהובים,
יקירים .האם שמעתם על המוזיקה? ]חיוך של קריון[
החדר מתחיל להתחמם אפילו יותר מכפי שהוא צריך משום שיש כאן יותר מכפי שהיה לפני
כמה דקות .אה ,המסר היום אינו עמוק בהכרח מבחינה מטפיזית ,משום שאני עומד לעשות
משהו שאיני עושה לעתים קרובות :אני עומד לדבר על אירועים עכשוויים .הנה אנו במעגל,
במעגל החיים המתמשך .כאשר אני רואה אתכם ,אני רואה את כל חייכם יחד ואת
הפוטנציאל של כל העתידיים שלכם .אני רואה את אלה שהחלו את האנושות ,ואת אלה אשר
יסיימו אותה .עשיתם זאת בעבר ,יקירים.
]אתנחתא[
יש שמאן בחדר שזה עתה מתעורר ,שמתחיל לראות את האנרגיה השמאנית שלו .הדבר ארך
זמן רב ,והוא יודע מי הוא .יש נשמות עתיקות נוספות בחדר הזה שאין להן מושג מה נמצא
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בטבעות של הקריסטל שלהן ]מתכוון להתנסויות הגלגולים הקודמים[ .אדבר על כך בעוד רגע.
למעשה אני עומד לתת לכם שש אנרגיות ]נושאים[ וזה יהיה הנושא האחרון.
מספר אחת .בואו נדבר על אירועים עכשוויים .משהו מתרחש עכשיו שעליכם לדעת .הוא
מאוד מאוד עכשווי .המגמה של כדור הארץ ,ליבת כדור הארץ ,נמצאת ממש מתחת לרגליכם.
היא משתנה .זאת אומרת ,המרכז ,שהוא מוּתך ,מאט .אם תסתכלו במקומות הנכונים ,אתם
תראו זאת בחדשות שלכם .הוא מאט! הדבר בורא הפחתה ברשת המגנטית .זאת אומרת ,היא
מצטמצמת ביחידות הגאוס שלה )יחידה של מידה מגנטית( .הפחתה זו ניתנת למדידה;
המדענים יכולים למדוד אותה .זה מתרחש ברגע זה.
זה חלק מהשינוי עליו אנו מדברים ,וחלק מהשנה החדשה ,שנת  .2008אמרנו לכם שכך יקרה,
והנה אנו כאן בחודש השביעי של שנה שמספרה "אחת" ]שנת  2008מבחינה נומרולוגית[ .שבע
הוא מספר מקודש .אתם יודעים זאת ,נכון? ואם ערכתם את חישובי הנומרולוגיה שלכם
ובחנתם את מה שאמרנו ,הייתם יכולים לצפות לכך ,נכון? והנה זה כאן .זו המשכיות של
התכונות הפיזיות של הפלנטה עליהן סיפרנו לכם לפני  18שנים .זה הולם.
אין ממה לפחד! יש מי שאומרים שפניכם מועדות להיפוך מגנטי .כן ,זה נכון .אולם
הפוטנציאל הוא שהדבר לא יתרחש בתקופת חייכם ,אבל בסופו של דבר ,הוא יתרחש .אם
תצפו לו ,לא יהיה כל תוהו ובוהו .בעבר ,הוא השתהה באנרגיית האפס במשך מאות שנים
קודם להיפוך .אבל לא הפעם .אולם הפוטנציאל הוא שזה לא יתרחש בתקופת חייכם.
כדור הארץ מגיב לתודעה שלכם .הסיבה לצמצום עוצמת הרשת המגנטית היא כדי שהמרחק
שביניכם לבין הצעיף יפחת .הכוונה היא שהתקשורות לדנ"א התאי שלכם ,לזיכרון שלכם,
לקריסטליות שלכם ,הופכות דגולות וגדולות יותר כיוון שהצעיף מצטמצם .כל זאת כדי לומר
שהכלים מתעצמים .כך אמור להיות .פניכם מועדות לרטט של הפלנטה שלא נראה מעולם
קודם לכן .פניכם מועדות לחוויה של שנת  ,2012לתחילת זריעת הזרעים להתעצמות ברטט
של הפלנטה הפיזית .זה מה שעומד להתרחש.
כעת ,הרשו לי לומר משהו שהשותף שלי רוצה להוסיף לתמליל המסר ]למסר שאתם קוראים
עכשיו[ .אם פניכם מועדות לזמן של שינוי לרטט גבוה יותר ,האם אתם באמת חושבים שזה
יהיה זמן הולם לחסל את רובכם? אך יש אנשים שמתקשרים מסר שכזה .הדיכוטומיה לכאורה
היא שהפוטנציאל הוא שבני האדם ישתנו כל-כך ,עד שהדבר יראה כ"מוות של המונים"
ל"רואי נסתרות" רבים .למעשה זהו מותה של האנרגיה הישנה על הפלנטה .לכן ,אנו שבים
ואומרים לכם שאלה שמציצים אל העתיד שבים לעתים קרובות עם מסרים שרק "מגרדים את
פני השטח" של מציאות תלת-ממדית .הם רואים שינוי מסיבי ומדווחים עליו כמוות .אין זה
כך.
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כאשר ילדיכם עומדים לפני טקס הסיום ,האם זה הזמן להוציא אותם מבית הספר? אלוהים
אינו נמצא בריק והוא יודע מה עשיתם במשך עידני זמן רבים .זהו זמן מיוחד ומרגש ,יקירים,
לא תחילתה של אימה על כדור הארץ.
אין זה מקרה שאתם נמצאים כאן עכשיו בשנת  ,2008בני אדם יקרים .יהיו אלה שישאלו:
"ובכן ,מה עלינו לעשות בקשר לכך?" והתשובה היא :פשוט היו .היו בהוויה .המשיכו בעבודה
שלכם ,ופשוט היו בהוויה .כאשר אנו אומרים לכם שכדור הארץ עומד לעלות לקצב רטט
גבוה יותר ,אין זה מידע מפחיד .אילו הייתה לי עצה עבור כולכם ~ עצה כלשהי ~ הייתי אומר
לכם" :שחררו את ילדיכם" .הניחו להם להיות מי שהם .אל תכפו עליהם את התודעה שלכם.
צפו בהם .ראו מה הם חושבים ותכננו את ההוראה שלכם ]החינוך[ בהתאם למה שהם
מבקשים ,ולא בהתבסס על תודעה ישנה יותר .הדבר יטיב עמכם .העניקו להם הדרכה ,אהבה
ומשמעת ,אבל הניחו להם ללכת בדרכם שלהם וללמוד את הדברים שהם חייבים ללמוד .אתן
לכם עצות במשך כל האירועים העכשוויים הללו .כך אני עושה תמיד .זה היה מספר אחת.
מספר שתיים :בחודש הבא ]אוגוסט  ,[2008עומד להתרחש ניסוי גדול .המכונה הגדולה ביותר
על כדור הארץ הופכת מקווננת ]מופעלת[ ,חוקרת את הדברים הקטנים ביותר הקיימים,
דברים בלתי נראים .אנו מדברים עתה על המאיץ האטומי הגדול שבשוויץ ...אירועים
עכשוויים .יהיו רבים שיאמרו" :זה מסוכן" .זה לא מסוכן .לא תיווצר שם כמות רבה יותר של
אנרגיה מזו הקיימת במטר האנרגיה הקוסמית אשר מכה בכדור הארץ בכל רגע ובכל שניה .כל
שהם יעשו הוא לברוא את אותה אנרגיה בדרך מבוקרת כדי שיוכלו לחקור אותה .הם אינה
יכולים לחקור אותה כאשר היא אקראית.
הם משתמשים בפרוטונים ובאנטי-פרוטונים והם מאיצים אותם עד לכדי  (+) 90%ממהירות
האור .אז הם גורמים להתנגשות ביניהם בניסוי הפיזי הגדול ביותר שנערך אי פעם .הרשו לי
לומר לכם מהם הפוטנציאלים ,וזכרו ששמעתם זאת כאן לראשונה ]חיוך[ .הדבר אחריו הם
מחפשים הוא אנרגיה בין-ממדית .הם מחפשים אחר משהו שלדעתם חייב להיות שם ,והם
ימצאו אותו .הם ימצאו אותו משום שהם מביטים באנרגיה יצירתית אוניברסלית .הרשו לי
לספר לכם את המשמעות של מה שהם יגלו במסגרת העשור הבא :הם ישכתבו את התרחיש
של הולדת היקום .המפץ הגדול לא התרחש מעולם )דנו עמכם בזאת פעמים רבות( .עצם
הרעיון של המפץ הגדול הוא הסבר תלת-ממדי לתכונה בין-ממדית .יקומים נבראים כל הזמן
באמצעות שינוי בין-ממדי ~ כאשר ממד אחד מתנגש ,פשוטו כמשמעו ,בממד אחר .זהו אירוע
קוונטי גדול .אז אתם מקבלים את כל התכונות שתיארתם כמפץ הגדול.
בממד השלישי ,היו לכם מדענים רבים שהביטו במה שהם חשו שהוא הוכחה לתיאוריית
המפץ הגדול .הם מצאו שאריות למה שהם חשבו שהוא הוכחה )רצף קוסמולוגי( .שמות כגון
האבל ואחרים היו חוד החנית בנושא זה .אולם ,התצפיות בחלקיקים הקטנים ביותר הידועים
עומדות עתה לקרוא תגר על תיאוריה זו.
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ראשית ,אפילו תיאוריית המפץ הגדול צריכה להיות בין-ממדית בתחילתה .משום שקיימת
הבנה שהכל נע במהירות גדולה מהאור ושהכל קרה בבת אחת .באותם ימים בהם נהגתה
התיאוריה הזאת ,הובן פשוט שבדרך כלשהי התרחש לרגע שבר בממד השלישי במטרה לברוא
את מה שאתם רואים .היום היה הדבר נראה כתכונה של אירוע קוונטי ,וזה מה שהמעבדה
הזאת תגלה ,משום שהם עומדים לראות את השארית של התנגשות בין-ממדית .היא נמצאת
בכל מקום .זה הרצף הקוסמולוגי החדש .ברגע שאתם מתחילים לראות את הממדים הנראים
או לכל הפחות לראות את התכונות שהם מאתרים בהתפוצצויות הנוצרות באופן מלאכותי,
הדבר יהיה בולט .כל זאת כדי לומר בדרך עקיפה שניסוי מסוים זה הוא בטוח ,ארוך-טווח
ושהמדע שלכם יהיה מסוגל סוף-סוף לראות את הבין-ממדיות במיטבה.
כאשר דבר לא יקרה וכדור הארץ לא יבלע על-ידי חור שחור שיברא בשוויץ ,האם תזכרו מסר
זה? האם תביטו באלה שאמרו דברים אחרים ותחייבו אותם לקחת אחריות כלפי הדרמה
שבראו? נחיה ונראה .זה היה מספר שתיים.
כאשר ישנם דברים על הפלנטה שמן הראוי שתוזהרו לגביהם ,אזי חפשו אחר קונצנזוס של
אזהרות מכולנו .זוכרים את ] ?HAARPהספר השישי של קריון [1997 ,הזהרנו אתכם ואתם
הגבתם .רוב אירופה החשיבה ניסוי זה למסוכן ,ובוצעו מהלכים כדי למתן את מה שהמתקן
הזה יוכל ולא יוכל לעשות .כאשר עיני רבים צופות ,קשה מאוד להגשים דברים סודיים .זכרו
זאת.
מספר שלוש :אני עומד לחזור אחורה בזמן לרגע .לפני  10שנים ישבתי לפניכם ונתתי לכם
מידע על משבר האנרגיה שלכם .וכעת אתם במרכזו .לכן אסביר שוב כמה מהדברים שאתם
יכולים לעשות בקשר אליו .אתן לכם את אותו מידע שנתתי אז ,משום שרבים שלא שמעו
אותו אז ,צריכים לשמוע אותו עכשיו .למסר מסוים זה יש פוטנציאל להגיע לאוזניו של
מישהו שאתם הייתם אומרים בממד השלישי שהוא בעל אמצעים .זאת אומרת ,הוא יכול
לגרום לדברים להתרחש משום שיש לו את האמצעים הכלכליים למשוך בחוטים ולבצע זאת.
לכן אני מאתגר את האדם ששומע זאת ,והוא בעל "כיסים עמוקים" ,משום שהדבר יהפוך
אותך עשיר אף יותר ,וזה הגיוני וחכם מאוד ...אפילו במידה רבה יותר עכשיו מאשר בעבר.
קיימים שני מקורות אנרגיה על הפלנטה הזאת שתמיד היו שם ושהם חופשיים! חופשיים!
הטכנולוגיה שתאפשר את השימוש בהם פותחה אף היא .האם אמרתי שהם חופשיים?
הקשיבו :ראשית ,האם אתם תוהים מדוע הירח קיים? האם שאלתם את הרוח" :מדוע יש לנו
ירח?" אומר לכם מדוע :כדי שתוכלו להאיר את הערים שלכם! לא רבים חשבו על כך.
הירח מעניק לכם תנועה של כמויות מים מסיביות בלוח זמנים שלא השתנה במשך מאות
שנים .הוא מעניק לכם ,באופן חופשי ,מאות אלפי טונות של אנרגיה מושכת/דוחפת .הוא
תמיד שם ותמיד יהיה .כן ,במקום בו נמצאות רוב הערים הגדולות שלכם ,הגלים והגאות
והשפל יספקו את הכוח להאיר אותן .הם יספקו את הכוח לכל עיר שתוכלו לבנות מעכשיו
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ועד ליום שבו יחדל כדור הארץ .אין מגבלה על כמות הכוח שתוכלו לספק לעצמכם ,אתם
תוכלו אפילו להטעין את המכוניות החשמליות שלכם .זו אנרגיה חופשית ולא מזהמת.
כל שעליכם לעשות הוא לבנות את המתקנים שיעשו שימוש באנרגיה הזאת ,וכמה מכם כבר
עשו זאת .אתם יודעים כיצד להשתמש באנרגיה מושכת/דוחפת ,בין אם זה גלגל או מתקן צף.
כל אלה כבר עוצבו .קיימות כיום יותר משלוש ערים על כדור הארץ שמפיקות את רוב
האנרגיה שלהן מהגאות והשפל .חפשו אחריהן בצפון .הן אינן במדינה זו )ארה"ב( .יש כבר
בידן את הטכנולוגיה שתאיר את עריהן ,אם תאפשרו לדבר להתרחש .האם אמרתי כבר שזה
חופשי? מקור האנרגיה קיים בחופשיות ,ואינכם צריכים לשרוף דלק לשם כך; אינכם צריכים
לשרוף פחם לשם כך; אינכם צריכים לקחת דבר מגאיה לשם כך .הניחו לגאיה למשוך ולדחוף
את דרכה לשחרורכם מהמשאבים שבהם אתם עושים שימוש עכשיו ,דבר אשר פוגע בפלנטה
בכל יום .הם כאן ,הם תמיד היו כאן ,והם לא הולכים לשום מקום ~ אנרגיה מסיבית ,אותה
תוכלו לרתום כדי לספק אור ותחבורה.
מקור האנרגיה השני הוא מעט קשה יותר ,אך ברור באותה מידה .יש לכם דרכים רבות
לבריאת אנרגיה .אחת הדרכים המורכבות והקשות ביותר להבנה ולבנייה היא תחנת הכוח
הגרעינית .לאחר שסיימתם את פרוייקט הבניה שארך חמש שנים ,כל שיש לכם בסיום הוא
מנוע קיטור יקר .כיוון שכל שעושה תחנת הכוח הגרעינית היא לברוא חום .היא יוצרת קיטור
שמניע מחולל במעגלים ,שיוצר אז חשמל .מדובר אפוא במנוע קיטור מפואר.
יש מנוע קיטור מפואר נוסף המכונה המגמה של הפלנטה .בכל מקום בו תקדחו תגיעו למקום
חם .ככל שתעמיקו לקדוח ,תגיעו לחום גדול אף יותר .האם חשבתם על כך? אם אתם רוצים
חום ,כל שעליכם לעשות הוא לקדוח! עכשיו זה קשה ,משום שעליכם לקדוח עמוק מאוד .זה
הופך קשה עוד יותר ,משום שקיימים תוצרי לוואי שמסבכים את הבטיחות והנגישות .יש
לפתח טכנולוגיה שתעשה שימוש בחום ,שתיצור מנוע קיטור נצחי .התחילו בכך שתבנו
חורים אלה במקומות החמים .מקומות חמים מוגדרים כאותם מקומות על כדור הארץ שבהם
המגמה קרובה לפני השטח .מה דעתכם להתחיל בשולי האוקיינוס השקט ,למשל ~ מקום בו
נמצאות רבות מהערים הגדולות ביותר שלכם ,למשל .אתם תמצאו את כל האנרגיה שאתם
צריכים כדי ליצור קיטור ממש מתחת לרגליכם.
האם כדאי להשקיע בטכנולוגיה זו? זה תלוי בכם .כמה זמן אתם רוצים להמשיך להשתמש
בחלקים ובפיסות של כדור הארץ ,לשרוף אותם ולמלא בהם את האטמוספירה? כמה זה שווה
שלכם? לכן נאמר שוב ,בבהירות בה אמרנו זאת תמיד מהצד האחר של הצעיף ,שהמשאבים
הללו תמיד היו קיימים .הם קיימים כדי שתוכלו לייצר חשמל ,להאיר את הערים שלכם,
להניע את כלי הרכב שלכם ,וזה תמיד היה משאב חופשי שמוכן שתשקיעו בדרכי השימוש בו.
זה היה מספר שלוש.
מספר ארבע .יש לנו עצה פשוטה בקשר למזג האוויר .הבינו שהוא לא עומד להשתפר .אם
תשבו ותקוו ,הדבר לא יגרום לו להשתפר .הסברנו זאת בעבר ,לכן נאמר שוב .אתם חווים
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מחזור מים שפניו מועדות בברור למיני עידן קרח .אולי משונה בעיניכם שמזג האוויר מתחמם
לפני שהוא מתקרר ,אבל אם תבחנו את התיעוד הגיאולוגי שלכם ,אתם תגלו שאירוע זהה
לגמרי התרחש בעבר .לא היה לכם תיעוד במאה ה ,15-אבל הוא התרחש ואתם שרדתם .לכן
אנו אומרים לכם ,הרוחות תחזורנה ,והעצה שלנו היא להתכונן לכך על-ידי בריאת מצב שבו
אתם מסתגלים למזג האוויר החדש.
למדו לצפות לו; בנו באופן שונה .הרגישו חופשיים לבנות במקומות הסכנה ,או ללמוד לבנות
במקומות בטוחים יותר .אך אל תופתעו כאשר הוא שב .הוא ישוב .אל תופתעו כאשר
הסכרים יפרצו שנית מדרום לכם ,משום שכך יקרה .כדאי לכם הרבה יותר להזיז את העפר
סביב אותה עיר ,ולבנות במקומות גבוהים יותר ]מערכת החפירה שקריון הזכיר בעבר ,אשר
בה נבנים בתים על מה שנראה כערוגות גדולות של עפר ,כאשר הרחובות נמצאים מתחת לקו
המים .הבתים כולם נבנים על גבי תלוליות העפר ,דבר המחקה את האופן שבו משקים
ערוגות[ .זה חכם .נראה אם זה יקרה" .מה אתה אומר ,קריון?" אני אומר שבני האדם יכולים
להסתגל כפי שעשו בעבר ,וכפי שאתם יכולים לעשות כיום .אם תתחילו לחשוב בדרך חכמה
יותר ,אתם יכולים להסתגל לשינויי מזג האוויר .קחו אחריות כלפי הדרך שבה אתם משפיעים
עליו ,ועל האופן שבו הוא משפיע עליכם .הפכו את אסונות מזג האוויר לאירועי מזג אוויר.
כמו כן ,אל תפחדו ממה שקורה .אל תהפכו את מה שאתם רואים היום לסוג מסוים של דרמה
שאתם מצפים שתתרחש מחר .ההתחממות מבשרת על התקררות ,ממש כמו בעבר ...ממש
כמו בעבר .אתם יכולים לשבת ולדאוג ,או אתם יכולים להתכונן .זה היה מספר ארבע.
מספר חמש ומספר שש הם הרבה יותר אזוטריים ולכן הגעתם ,נכון? ]חיוך[ מספר חמש ~
אנרגיית המחשבה שעל הפלנטה הזאת משתנה .היא משתנה במידה רבה ,ממש כפי שאמרנו
שיקרה .בני האדם חושבים באופן שונה .רבים מהם מתחילים לזכות בהבנות ובהתגלויות,
אפילו בנוגע למדע .חשיבה חדשה לגבי דרך הפעולה של הדברים הולכת ונוצרת .אמרנו לכם
שבסופו של דבר הם יעשו זאת.
אלה שלעולם לא יהיו אזוטריים נותנים לכם מידע אזוטרי והם קוראים לו מדע .מגלים
תגליות אשר יובילו לחשיבה בין-ממדית .המדע משוכתב לגבי מה נכון ומה לא נכון .כל זה
תואם למה שאמרנו לכם לגבי הפוטנציאלים של הפלנטה.
עכשיו ,כיצד הדבר משפיע על האירועים העכשוויים? אתם עומדים על סף של דבר-מה ואני
אומר לכם מהו .בני אנוש יקרים ,שלום על פני האדמה אכן יכול להתרחש ,אך תהיינה
תהפוכות אותן תחוו בתהליך הלמידה של מה שאתם רוצים ומה שאינכם רוצים .אבל בשנה
הזאת ,ובייחוד בשנה הבאה ,2009 ,ישנם כמה פוטנציאלים להם ניתן לצפות .זכרו ,שמעתם
זאת כאן לראשונה] .חיוך[
זו שנת  .11למספר  11יש הרבה משמעויות מבחינה נומרולוגית .אין זה משנה מה הייתה
המשמעות שלו עבורכם בנומרולוגיה הישנה .אולם המשמעות שלו היא ש 11-הוא מספר
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העידן הזה .אמרנו לכם זאת כשהגענו .בשנת  ,1989העברתי לכם במסגרת התשדורת
הראשונה ,בספר הראשון ,את משמעות המספר  .11עכשיו ,הנה אתם ,מגיעים לשנת  11פעם
נוספת ) .(2009רק שזוהי שנת ה 11-האחרונה שתהיה לכם לפני  .2012זה אמור להיות
משמעותי עבורכם .זה ה 11-היחיד באנרגיה הזאת .הנה מה שאני עומד לומר לכם :היו מוכנים
לכך שהאנשים הצעירים שעל הפלנטה יחוללו שינויים בשנה הקרובה הזאת ~ שינויים להם
לא ציפיתם מאנשים צעירים.
אחד מהשינויים הגדולים ביותר הוא פוטנציאל נפילת הדיקטטורים .זה הפוטנציאל עליו
דיברנו כאשר אמרנו לכם שהדיקטטורים היהירים של כדור הארץ נמצאים בדרכם החוצה,
והם יוחלפו על-ידי מנהיגות נדיבה .זוהי תחילתו של שינוי תודעה בכל הקשור למהות
המנהיגות עבור הממשלה ,ומה האנשים הפשוטים יכולים לצפות מהמנהיגות שלהם.
באנרגיה ישנה ,מדינות רבות פשוט סבלו את הממשל .בלעדיו יהיה תוהו ובוהו .ולכן כל סוג
של ממשל שנוצר במדינה שלכם היה מקובל .זוהי תפיסה של אנרגיה ישנה ,משום שהיא
הובילה למנהיגים חסרי יושרה .זה עומד להשתנות .זה עומד להשתנות גם במדינה שלכם.
משום שבני האדם יתחילו לצפות למנהיגות בעלת יושרה .זה חדש .צפו לכך.
בשנת  ,2009קיים פוטנציאל לשינוי גדול במדינה שאת שמה לא אומר ,אך השינוי יבוא
מידיהם של האנשים הצעירים של אותה מדינה .אלה שחשתם שכלל לא אכפת להם יקומו
ויחוללו שינוי .צפו לכך וכאשר אתם רואים זאת ,אל תצפו בחדשות ותאמרו" :זה רע" .אל
תצפו בחדשות ותאמרו" :תראו את אלה שמתו" .אל תצפו בחדשות ותראו את הדרמה .אני
רוצה לומר לכם שיש אנשים שהגיעו לפלנטה הזאת רק כדי שיוכלו לקחת חלק בשינוי זה! יש
אנשים שהגיעו לפלנטה רק כדי שיוכלו לקחת חלק בשינוי ולשוב הביתה ,הם חוזרים ועושים
משהו דגול אף יותר! אני רוצה לומר לכם שהתמונה הגדולה של אירוע זה גדולה בהרבה ממה
שאתם חושבים.
ברכו את אלה שהחליטו לעבור מסיבה זו ,משום שהם חוללו שינוי הרואי .זה מה שאנו
רואים .כל הפלנטה מעורבת בסוג זה של חגיגה .זה באמת ישנה את העתיד ,אתם יודעים.
האם תוכלו לחגוג את ההולמות?
לבסוף ,מספר שש .פוטנציאל אישי .נדון בו בקצרה ,אף-על-פי שיבוא יום שבו לא יהיה קצר.
הדנ"א שלכם משתנה .הוא משתנה בשל ההשפעות המגנטיות שמתחילות להשתנות סביבכם.
על כך דיברנו כאשר הגענו לכאן לראשונה .אני מכנה את עצמי המאסטר המגנטי .זהו מונח
תלת-ממדי וליניארי שמטרתו למשוך את תשומת לבכם למה שמתרחש .הקבוצה שלי הזיזה
את הרשת המגנטית משום שאתם אפשרתם זאת .עדיין אינכם מבינים באמת מה התודעה
האנושית עושה לפלנטה הזאת .התודעה האנושית היא דרישה ,היא מערך הוראות עבור
אותם כוחות שהם אזוטריים שמקיפים את הפלנטה.
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זה הפוך ממה שאתם חושבים :ישנם אלה על כדור הארץ שתוהים מה אלוהים עושה ,מעולם
לא מבינים שזה מה שהם עושים .הפוטנציאל האישי של כל אדם יעלה באופן משמעותי
מאוד .פוטנציאל :הבטחה להגשמה של אנרגיה בעתיד .אולם ,דבר לא קורה לכם אלא אם
אתם מבקשים זאת .אם אתם יושבים על הרצפה ויש שפע בחדר השני ,יש לכם פוטנציאל
לזכות בשפע .אבל אם לעולם לא תקומו ,אתם תמותו רעבים ועניים .אתם מבינים? דבר לא
מתרחש אלא אם אתם עושים משהו .אך כאשר אותו אדם פוגש באלוהים ,תכופות הוא זועק:
"אמרת שיהיה לי שפע!" אתם מבינים מה קורה?
היכולת לשכתב את הדנ"א ,היכולת לשנות את התכונות עמן הגעתם ,היכולת "לחשוב מעבר"
לרמה התאית ,היכולת לתבוע לעצמכם חלקים ופיסות מהאקאשה ,כולן קיימות.
המשמעות היא זו :אתם יכולים לכרות את ]לקבל גישה אל [...כל שהייתם ,שמהווה חלק
מהקריסטל שלכם המצוי במערת הבריאה .משמעות הדבר היא שאתם יכולים ללכת ולקחת
את החלקים הטובים ביותר שלכם שבתוך מערך האקאשה ,וכבר הגיע הזמן שתעשו זאת.
משום שזה מה שאנו רואים .אנו רואים אתכם כרצף אנושי שלם ~ העצמי הגבוה המהותי של
כל תקופות החיים שאי פעם היו לכם .זה מה שאנו רואים כאשר אנו מביטים בכם .איננו
רואים את החיים שלכם עכשיו .אנו רואים את הנשמות העתיקות ~ מי שהייתם ומה
שלמדתם .אנו יודעים עד כמה מלאה הצנצנת הרוחנית שלכם ,בהתבסס על כל הדברים שאי
פעם למדתם בכל תקופות החיים שאי פעם חייתם .זה מה שנמצא בתוך הדנ"א שלכם,
יקירים .זה מה שנגיש ~ נגיש מאוד.
כאשר אתם מתחילים לדחוף את דלת הרוחניות שלכם ,אל תופתעו כאשר הדלת תדחוף מעט
בחזרה .עבור אנשים מסוימים ,זה מפחיד .זה חלק מהדרך החדשה ~ שיתוף פעולה עם
אלוהים שזועק שאתם חלק מהמערכת .אה ,בני אנוש ,אתם לא רק אנשים שמצפים שאלוהים
יעניק להם משהו .אתם חלק מאלוהים! אתם השותפים שלי בכך ,ותמיד הייתם .זה היה
המסר של קריון .זה המסר של קריון היום .הוא הופך עמוק יותר ,והוא עמוק אפוא הרבה
יותר.
אנו כבר כמעט מוכנים לעזוב.
]אתנחתא[
ישנם אלה שמקשיבים ושרואים את המסר הזה שאינם במסגרת הזמן שלכם .הרשו לי לרגע
לפנות אליהם.
מאזין וקורא יקר ,אתה יושב שם ומקשיב .כמה מכם ,רובכם ,נמצאים לבד עם המסר הזה.
אתה קורא לבד ואתה חושב לעצמך" :אה ,זה תקשור שהתרחש בעבר .נכון שזה מתוק ,נכון
שזה נחמד? אני חושב שארשום לי כמה דברים" .ובכן ,אני רוצה לומר לך משהו :אתה מעורב
ברגע זה .משום שבאמצעות הכוונה להקשיב או לקרוא ,בראת אנרגיה שמאפשרת לך להיות
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מוקף באלה שאהבת ושאיבדת ,באלה מתקופות חיים אחרות שממשיכים להקיף אותך,
באנרגיה שאתה מכנה בשם "המדריכים שלך" .הרבה מתרחש סביבך ברגע זה ,בשעה שאתה
חושב שאתה מתכוונן למשהו שאירע בעבר .אבל אתה לא רק מתכוונן למשהו שאירע בעבר,
משום שאני מדבר אליך באופן אישי עכשיו ,כיוון שאני יכול לראות את הפוטנציאלים ,את
הפוטנציאל שבו אתה מאזין וקורא ,וראה ,הנה אתה!
כך פועלת הקוונטיות .לרוח יש אפשרות לראות דברים שמחוץ לזמן ,אבל הפוטנציאל הוא
שאתה תהיה שם והנה אתה .לכן ,אף-על-פי שלאנשים שנמצאים בחדר אין מושג אל מי אני
מדבר ,לי יש מושג .אומר לך שאין זה מקרה שאתה כאן עם אוזניך ועיניך ,יותר מאשר זהו
מקרה שהאנשים שנמצאים כאן במסגרת הזמן הזאת בגופם ,יושבים בכיסאות למולי .זה
מאתגר ,נכון ,בני אנוש ,להפוך לבין-ממדיים?
אהבת האלוהים היא שמקיפה אתכם עתה .זה מה שאתם מרגישים ,כולכם ~ אלה שבמסגרת
הזמן הזאת ואלה שבאחרת .אתם מבינים ,הבורא רוצה להימצא וזה מה שאתם לומדים בעידן
זה .קיים שיתוף פעולה ,שותפות ,לא סגידה .משום שאנו משפחה ,בני אנוש יקרים.
וכך הוא שאנו אומרים שקיים היתר ,אפילו עכשיו ,לאפשור של אמונה שדברים שכאלה
יכולים בכלל להתחיל להיות אמיתיים ,והם אמיתיים .הם אמיתיים ,בייחוד כאשר אנו
אומרים ש"אני עומד לרחוץ את כפות רגליכם" ]קריון מתייחס לעצמו כאן[ ,משום שכמה מכם
הרגישו בי .המילים הללו הן מקודשות באותה אנרגיה ,בדומה לכל הכתבים המקודשים
האחרים .אפשר שהם אינם נכתבים באותה דרך; אולי הם לא מגיעים לאותם המונים ,אבל
הדנ"א שלכם שומע אותם .והמסרים נכנסו אל תוככם כדי שהיום תוכלו להרגיש באהבת
האלוהים ולזהות את הבית.
יהי כן ,וכך הוא.
קריון
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התפתחות אנושית
קריון באמצעות לי קרול
לאבלאנד ,קולורדו
 26בספטמבר2008 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה
ברורה אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת
שהדף המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן ב"סדרת
הגילוי" בלאבלאנד ,קולורדו.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
מבורך הוא האדם אשר בוחר מתוך רצון חופשי להעניק ממשאביו ,מזמנו ,מהאנרגיה שלו ,כדי
לגלות מי הוא .מבורכים הם האנשים הללו משום שהם יושבים עתה בחדר .עליכם לדעת
שבצד האחר של הצעיף ,ממש ברגע זה ,מועברת אנרגיה אל חדר זה .אין זה מסתורין
לאלוהים .הנוכחות שלכם אינה תעלומה בעיני אלוהים .בואכם לכאן לא היה מקרה .השאלות
שיש לכם ~ אני כבר יודע מה אתם עומדים לשאול .הן בוערות בכם .אני יודע מדוע אתם
כאן.
אדם יקר ,אילו ידעת כיצד הדברים עובדים ,היית רואה את המבנים הקריסטליים של מהות
אחת של ביטוי זה רוטטת במערת הבריאה ברגע זה .משום שאתה בחרת להאמין שזה אמיתי.
זהו מצב האפשור שמביא אותך לכדי היערכות ...לכדי התכווננות ,אם תרצה ,של כל המבנה
התאי שלך ומה שאתה מכנה לבך ,כך שניתן יהיה להציגו ולקבלו במלואו .זהו זמן של למידה.
כמה מכם יעמידו פנים שנרדמתם ,אבל אינכם ישנים .אתם עשויים לתהות מדוע התקשורים
הללו אינם ארוכים .הסיבה היא שבאמת הייתם נרדמים! הרוח מכירה את יכולת העמידה של
האדם במצב זה ולכן זמן התקשור קצר .משום שבמצב מסוים זה ,בעת שהחדר מתחמם ,אתם
תהיו מודעים לכך שדברים רבים יותר מתרחשים כאן מאשר קול המגיע מהכיסא אליו צמוד
מיקרופון ~ הרבה יותר מתרחש כאן.
ישנם מאזינים וקוראים רבים .בואו נאמר זאת שוב :אני יודע גם מי אתה ,הקורא .אתה
מרגיש שאירוע מסוים זה התרחש במסגרת זמן שונה ,אבל לא עבורי .אני רואה את
הפוטנציאלים של אלה שיקחו את הספרים ,שילחצו על הלחצנים ,שיביעו כוונה לשמוע את
מה שמתרחש במה שאתם הייתם מכנים "זמן אמיתי" .לכן בהיבט תלת-ממדי ,זו הפעם
הראשונה בה אתם שומעים זאת .אבל אם תחשבו על כך ,כאשר התקשור נשמע בפעם
הראשונה על-ידי אנשים אחרים ונקרא בפעם הראשונה על-ידי אנשים אחרים ,זו הפעם
הראשונה עבורם גם כן .לכן ניתן לומר שהכל מתרחש בו-זמנית .זו דרכן של ההתגלויות .זו
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דרכה של האנרגיה .אתם מרגישים שהמסר מופץ בזמן תלת-ממדי .אתם יכולים להביט
בשעוניכם ולומר" :זה הזמן בו התרחש התקשור" .אבל אין זה נכון .הוא מתרחש כאשר האדם
שומע ,קורא ומבין אותו .כך מופצת האנרגיה .זהו תהליך בין-ממדי ,לא ליניארי .על כך
ברצוננו לדבר.
זו הפעם השניה שבה המידע הזה מוצג וכעת הוא גם יורחב .הפעם הראשונה הייתה בגדר
חזרה עבור השותף שלי כדי שיוכל להבין את הבאות .הפעם האנרגיה תורחב; המידע יהיה
שלם ,משום שעליכם לשמוע אותו.
בחרנו במקום מסוים זה ,למול אלה שברצונם לעבוד על עצמם במשך שלושה ימים ,כדי
להציג תפיסה שיש להציגה ]מדבר על כך שהתקשור ניתן במסגרת סדנת הגילוי של קריון
בלאבלאנד ,קולורדו[ .הוא יעורר פולמוס .המסרים הללו תמיד מעוררים פולמוס ,משום
שהתפיסה שיש לכם היא דבר אחד ,אך המציאות עשויה להיות דבר שונה .ברצוננו לדבר על
ההתפתחות האנושית .ברצוננו לדבר על הרוח האנושית המתפתחת .ברצוננו לספר לכם מה
מתרחש על הפלנטה ,ואז ברצוננו להזמין אתכם לראות זאת ולהשתתף!
התפתחות אנושית מתרחשת בדרך כלל במשך כמות זמן הדרגתית ,באמצעות תהליך הלידה
והמוות הרגיל .היא אינה שונה מזו של יצורים אחרים .אינכם מצפים לסוג כלשהו של
התפתחות ממשית שיתרחש בחייו של אדם בודד .אולם התפתחות רוחנית מתרחשת אף היא
באמצעות תהליך הלידה והמוות ,בעת שהאדם חי תקופת חיים אחת .כך חייב להיות ,משום
שהילדים אינם יכולים להיות היחידים שיקבלו תודעה קונספטואלית ,וזה מה שמתרחש .אלה
החיים עתה מתחילים להשתנות ולעבור למה שבדרך רגילה היה נברא על פני דורות רבים.
התודעה האנושית משתנה ,ואמרנו לכם זאת בשנת .1989
הרשו לי לקחת אתכם שוב לרוח הלידה .האדם מגיע עם מוח ליניארי .אתם עשויים לומר:
"ובכן ,כאלה הם פני הדברים ,ואלה הם מי שאנחנו" .לא ,לא נכון .זו הדרך שבה בחרתם
להיות .קשה להאמין ,אבל בתוך הדנ"א שלכם ,בטריליונים של חלקים של אנרגיה רוחנית
וביולוגית שבגופכם ,אורבות אנרגיות שהן קוונטיות .אלה הן תכונות בין-ממדיות של ביולוגיה
שניתנו לכם על-ידי הפליאדים לפני יותר מ 50,000-שנים.
כעת ,אצל כמה מהקוראים ,הדברים הללו עלולים לגרום לכם לסגור את הספר ברגע זה .זה
נשמע מוזר ,אבל זו האמת .ונניח שהייתי אומר לכם שפלנטה זו של רצון חופשי היא רק אחת
מסדרה? הן מתרחשות אחת בכל פעם ,והן מאוד ליניאריות .אבל האחרונה שהתרחשה הייתה
בשבע האחיות )צביר כוכבים בפליאדות( .האחרונה זרעה את זרעי הפלנטה הזאת כדי שתהיה
לכם פיסה של אלוהים בתוככם .היא בראה "אדם רוחני" ,שונה מכל יצור אחר שהיה על
הפלנטה באותו זמן .מסגרת הזמן הייתה לפני יותר מ 50,000-שנים ,כאשר היו לפחות 17
סוגים של בני אנוש שהתפתחו בו-זמנית .ביקור הפליאדים עצר כל זאת ,ורק סוג אחד של בן
אנוש שרד ...דבר שעומד בניגוד לתהליך ההתפתחותי של כל שאר בעלי החיים שעל הפלנטה.
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הדבר התרחש מתוך כוונה ,והיה זה דבר מבורך והולם .אתם אחד מהזנים הבודדים על
הפלנטה כולה שמונה רק סוג אחד.
"יא אללה ,קריון מדבר על חוצנים!" באמת? או אולי הוא מדבר על משפחה? הרשו לי לומר
לכם דבר-מה שאמרתי כבר בעבר :יבוא יום שבו הפליאדים יבקרו אתכם שוב .וכאשר הם
יצאו מכלי הטיס שלהם ,הם יראו בדיוק כמותכם! אה ,אולי הם יהיו מעט גבוהים יותר ,אבל
הם יראו בדיוק כמותכם ...הומנואיד סטנדרטי .כאשר הדבר יתרחש ,אתם תדעו מי הם.
המיסתורין יוסר לגמרי.
אני עומד לומר לכם דבר-מה נוסף .הם לא יגיעו בקרוב .הם לא היו מגיעים כלל אלמלא שנת
 ,1987בה בחרתם להמשיך בהתפתחות הרוחנית של המין האנושי .זמן רב עבר .זה איטי ,אתם
יודעים .הרשו לי לספר לכם על כך.
ללמוריאנים הייתה תודעה קוונטית בשל הזרעים הרוחניים שניתנו להם בתוך רבדי הדנ"א
עליהם דיברתי בעבר .היא עברה הלאה ,אפילו אל האנשים שאתם מכנים "בני אטלנטיס".
הלמוריאנים הכירו את מערכת השמש ,את הדנ"א ,וידעו כיצד הפיזיקה פועלת .מידע זה
מצחיק מבחינה מדעית ,משום שהמדעים של עולמכם יבחנו הצהרה זו ויאמרו" :זה אבסורדי;
אבסורדי לגמרי .אין שום ממצא שהתגלה שיגרום למישהו להאמין שלקדמונים הייתה יכולת
לייצר את הזכוכית הדרושה למיקרוסקופים ולטלסקופים .לא היה להם אפילו חשמל .לא היו
להם מחשבים .לא היה להם דבר שיכול היה לאפשר להם לדעת את מה שאנו יודעים היום.
הם לא היו מין מפותח .לא היה להם מדע כפי שיש לנו ,או את הגילויים של המאה האחרונה.
לא ייתכן שהם הכירו את הדברים הללו".
ואני אומר לאותם מדענים ,כמה יומרני מצדכם להגדיר ידע נעלה על פי מה שאתם המצאתם
באופן ספציפי .הרשו לי לומר לכם ,הם ידעו! אבל הם ידעו באמצעות הדנ"א הקוונטי.
במילים אחרות ,היה זה אינטואיטיבי .ההימצאות במצב קוונטי עם דבר-מה יוצרת עמו
אחדות .הפיזיקה הקוונטית יודעת זאת .כאשר לאדם יש תודעה המאוחדת עם הכול ,הוא
יודע הכול על המבנה התאי ,משום שהוא חלק ממנו והוא יכול להתבונן אל תוכו .הוא יודע
כיצד הוא עובד .הוא יכול "לראות" חוסר איזון .הוא יכול "לראות" את מערכת השמש .הוא
יכול לראות את האנרגיות של הפלנטות בעת שהן סובבות סביב השמש ,מטמיעות בשמש
דפוס כבידתי של הרגע .הם ידעו הכול על המדע ,משום שהוא היה חלק מהם .הם נבראו
מעפר הארץ .הם נמצאים במצב קוונטי עם הכול .זהו ידע אינטואיטיבי ולא היה להם צורך
בטלסקופ .לא היה להם צורך במיקרוסקופ .לא היה להם צורך במחשב! לכם יש צורך ,משום
שאתם ליניאריים ואתם כבולים .היה עליכם לברוא מכשירים כדי לעשות את מה
שהלמוריאנים עשו באופן טבעי.
המדע שלהם היה שונה .הם לא למדו כדי לגלותו; לכן ,צורתו שונה מהמדע שלכם .הידע היה
נחלת הכלל ונעשה בו שימוש רגיל .כאשר אתם רוצים שזרועכם תנוע ,היא נעה .האם אתם
מנתחים את מגוון האותות שנשלחו מהמוח אל השרירים? לא .אך נניח שהאדם היה מאבד
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יכולת זו במשך הזמן? יום אחד הוא היה ממציא מכונות שיאפשרו לו להניע את זרועו
באמצעות המחשבה .במצב שכזה ,בעתיד הרחוק הוא היה מכחיש קרוב לוודאי לגמרי שניתן
לעשות זאת באופן טבעי ...משום שמעולם לא מצא "מכונת זרוע".
כדור הארץ תקוע בליניאריות מזה עידנים .זה מה שהאנרגיה והרטט שלכם בראו .התודעה
הקוונטית של העבר התנוונה ולא נעשה בה שימוש .היא אבדה לכם .אמרנו לכם זאת בעבר.
זו הסיבה מדוע ,עד עתה ,הנביאים שלכם צדקו .משום שכדור הארץ תקוע באנרגיה
שמאפשרת נבואה .זאת אומרת שכאשר האנרגיה סטטית ודבר אינו משתנה ,קל לנבא מה
יקרה בעתיד .אך לא עוד ,אם שמתם לב .אף אחת מהנבואות של נוסטדמוס לא התממשה
בזמן האחרון .דומה שאתם נמצאים על כדור ארץ חדש שאף אחד לא ניבא .בדרכים מסוימות
זה נכון .לפתע ,בשנת  ,1987ההתפתחות האנושית ירדה מהנקודה עליה שהתה במשך מאות
שנים.
כאשר נולדתם ,פרדיגמת הרטט הייתה ליניארית .זו התודעה של לידתכם ,והיא אותה תודעה
כשל אבות אבותיכם .בתוך מוחכם ,קיימים חומות תודעה ~ חומות שמונעים מכם חשיבה
קונספטואלית .אתם כה ליניארים ,שאינכם יכולים לשמוע שתי שיחות בו-בזמן .אה ,אתם
מסוגלים ,אבל החומות כה עבים שאינכם יודעים שאתם יכולים .עליכם לשמור על הפרדה
של תקשורת ליניארית משום שהליניאריות של הבנתכם גם היא חד-סטרית .אפילו המסר
שאני מעביר היום באמצעות השותף שלי ניתן באופן ליניארי ,מילה אחת בכל פעם .אתם
יכולים להאזין רק למילה אחת בכל פעם .כמה מגביל! קורא ,אתה קורא שורה של מילים!
כמה מגביל! האם לא היה עדיף פשוט לגעת בספר ולקבל את המסר? אבל אתה לא חושב על
כך מעולם ,נכון? החומות מונעים ממך אפילו לחשוב על כך.
דבר זה מתחיל עתה להשתנות .משום שמה שמתחיל להתרחש עכשיו הוא תחילת החשיבה
הלא ליניארית .הדבר יברא בסופו של דבר חברה קונספטואלית .לאט לאט ,לאחר  ,2012המין
האנושי יתחיל להשתמש בחלק מיכולות הדנ"א האבודות שעדיין קיימות בגופכם ,אך שלא
נעשה בהן שימוש מזה אלפי שנים .הרשו לי למנות באוזניכם כמה מהתכונות שאפשר שלא
חשבתם עליהן ...סוד ,מודעות שאולי אינכם מסכימים עמה משום שהיא כה מוזרה.
אתם יודעים עד כמה ליניארים אתם ,נכון? אמרנו לכם בעבר שכאשר יצורים בין-ממדיים
מבקרים את הפלנטה הזאת )והם עושים זאת( ,הם רואים אתכם כדמויות דו-ממדיות בשחור-
לבן על גבי פיסת ניר .בני האדם ,בשחצנותם ,בייחוד האינטלקטואלים ,אומרים להם" :אנו
מסוגלים לחשוב על כל דבר שאנו רוצים .אנו יכולים לחשוב מעבר לפיסת הניר" .זה מצחיק
בעיניהם ,משום שאינכם יודעים אפילו באיזה ממד אתם! אינכם יודעים אפילו שאתם לא
בצבע! הם רואים זאת ,והם עוזבים .אין כאן דבר עבורם והם אינם יכולים לתקשר עם דמות
מצוירת .זה מה שהליניאריות עושה לכם ואתם כלל לא מודעים לכך.
מעל לראש הוגים אנושיים שלהם רעיונות אינטלקטואליים נעלים מצויה תקרה אשר בה הם
נתקלים ,אבל התקרה בעצמה אינה גלויה .הם כלל לא יודעים שהם נתקלים בה .הם פשוט
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לא יכולים לחשוב מעבר לממדיות שלהם .אין מודעות למה שהם לא יודעים .אבל התכונות
הללו משתנות וכל זה מתחיל להשתנות .השינוי נמצא סביבכם ,ואתם אינכם יכולים לראותו.
הרשו לי לתת לכם דוגמה למוח האנושי.
מה לדעתכם יכול המוח האנושי לעשות באמת? מה לדעתכם הוא אמור לעשות? הרשו לי
לתת לכם דוגמה למה שהחברה שלכם מסכימה שהוא "אדם לא מאוזן" .כמה מכם חושבים
שהוא "אדם חולה" .הניחו לי לדבר על האדם האוטיסט .בואו נדבר על אוטיזם במה שאתם
מכנים "המקרים החמורים ביותר".
מבורך הוא האדם האוטיסט שבא לפלנטה הזאת כדי להראות לכם כיצד תיראה ההתפתחות
האנושית העתידית! הוא מקדיש את כל חייו לניסיון להבין את הליניאריות והיא מתסכלת
אותו .מבורך הוא החכם שכדור הארץ מביט בו ומכנה אותו "לא מאוזן" .משום שבני האדם
שעושים זאת אינם יכולים לראות את שהם אינם מבינים .האדם האוטיסט מסוגל לקום
מהניר ולהיות בצבע! רבים מהאוטיסטים יכולים לעשות את מה שהמחשבונים שלכם יכולים
לעשות ,האם ידעתם זאת? והם לא זקוקים למחשבון! תנו להם בעיה חשבונית ~ שתי ספרות
המוכפלות בשלוש ספרות .כעת ראו באיזו מהירות הם עונים .משום שהם לא ליניארים!
שאלו אותה איזה יום יוצא ה 13-באוגוסט ,שנת  ,2012והם יאמרו לכם והם לא זקוקים
למחשבון .אתם עשויים לומר" :איזה מן מוח יכול לעשות זאת?" אני אומר לכם ~ מוח לא
ליניארי שאין לו את החומות שיש לכם.
האם חשבתם על כך מעודכם? לאוטיסט יש מוח לא ליניארי .המחסומים נעלמו .האם אתם
יכולים לדמיין את התסכול שחש אדם זה? הנה הוא בעולם שחור-לבן בשעה שהוא בצבע .לא
רק זאת ,אתם רוצים שהוא ילך בקו ישר כאשר הוא רגיל לכל הכיוונים בבת אחת .הדבר גם
מסביר מדוע האנרגיות שמצליחות להרגיע אותו הן האנרגיות הבין-ממדיות ~ מוזיקה ,אמנות
ואהבה .האם זה מתחיל להיות הגיוני בעיניכם? )ראו למטה(
מה שקורה ,יקרים ,כדי שכולם ידעו ,יראו ויבינו ,הוא שלאט לאט הליניאריות של המוח
האנושי מתחילה להתצמצם .שלא כמו האוטיסט ,הדבר יתרחש בדרכים שיהיו מאוזנות
והגיוניות עדיין .במילים אחרות ,אתם תהיו מסוגלים להיכנס אל החשיבה הקוונטית ולצאת
ממנה בכל עת שתרצו כדי לחיות בקיום התלת-ממדי ,הליניארי ,אך להחזיק בתודעה קוונטית.
זו תהיה שיבה לצורת התודעה שהייתה ללמוריאנים ,אך עם חכמת העידנים שאספתם.
השינוי לא יתרחש במהירות ,אבל החלוצים כבר כאן.
אתן לכם כמה תכונות של ההתפתחות האנושית בעוד רגע ,אבל בואו נשוב לאוטיסט .רבים
מהקוראים מודאגים מאוד בשל האוטיזם .אתם רוצים לדעת מדוע נולדים אוטיסטים רבים
כל-כך .אתם אומרים שלא ייתכן שמדובר בצירוף מקרים לנוכח הכמות הרבה של האוטיסטים
שנולדים עתה! ישנם יותר ילדים אוטיסטים הנולדים היום מכפי שנולדו אי פעם על הפלנטה
הזאת .בני האדם מתרוצצים ומנסים להבין מה לא בסדר .האם אלה החומרים הכימיים
שבמזון? אולי אלה החיסונים? כמה אומרים ,ללא כל הוכחה" :כן ,נכון ~ החיסונים הם
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האשמים" .אתם נאחזים כמעט בכל דבר בניסיון לפתור את החידה מדוע מגיעים אוטיסטים
רבים כל-כך.
אולם אנשים מעטים מאוד ,אם בכלל ,מביטים בחידה ואומרים" :אולי אנחנו מתפתחים ,וזה
הגל הראשון של מה שאנו עומדים לראות?" לא חוסר איזון מנטלי ,אלא חשיבה לא
ליניארית! זהו אכן המקרה .אתם רואים צורה של התפתחות ואתם מכנים אותה מוזרה ולא-
רגילה .אלה פשוט אותם אנשים שמגיעים ראשונים עם דנ"א קוונטי מופעל .לחלוצים
מוקדמים אלה יש דנ"א מופעל בדרך נטולת שליטה ,ולכן יש צורך בלמידה כדי לדעת להבין כל
זאת .זה מה שהם עושים ,ולכל דור של אנשים שכאלה יהיה קל יותר ,הם יבינו מה ליניארי
ומה לא.
צפו בילדים האוטיסטים שעוברים את מה שהם עוברים )אוטיזם בצורתו החמורה ביותר( .הם
כה לא-ליניארים שקיים תסכול אדיר בניסיון להפוך אפילו את הקול האנושי הדובר אליהם
לליניארי .הם מבצעים את אותן פעולות שוב ושוב ושוב ,מנסים להפוך את הלא ליניארי
לליניארי .החומות הליניאריות אינן קיימות במוחם ,והם חייבים ללמוד לבנות את החומות
הדרושות להם .בני האדם רואים אותם כבעיה ,ואין זו בעיה .אלה ילדים מוכשרים שעוזרים
לפלנטה לגדול .מבורכים הם אלה שמגיעים לכדור הארץ כגל התודעה החדש כדי להראות
לכם לאן פניכם מודעות .הם מכינים את הקרקע לסוג חדש של בן אנוש .משום שהקוונטיות
הזאת תתפתח בדרך מאוזנת ,שבה לרבים יהיו כישרונות אוטיסטיים כאשר ירצו בהם ,ואת
הליניאריות כאשר ירצו בה .לכך מסוגל המוח האנושי ~ להיות קוונטי על פי רצונו .זו שיבה
לדרך שבה ניתן לכם.
הרשו לי לספר לכם על משהו שאינו ליניארי בחייכם .אמרנו זאת לעתים רחוקות .ניתנים
לכם שני דברים קוונטיים כבני אדם ,שני דברים שעוברים בין הצד האחר של הצעיף והצד
הזה של הצעיף שהם קוונטיים לגמרי ,שאינם ליניארים .יש להם מבנה ,אבל הם לא ליניארים.
אולי כלל לא חשבתם עליהם? אומר לכם מה הם ~ אמנות ומוזיקה .אין הגבלה על כמות
התווים שאתם יכולים לשמוע בו-זמנית ,אליהם המוח שלכם יכול להקשיב ושאותם הוא יכול
לחבר .אין הגבלה על מספר הנגנים בתזמורת שיכולים לנגן בהרמוניה על במה אחת .כל
המרבה ,הרי זה משובח! נסו זאת עם מרצים ]חיוך[ .האם חשבתם על כך מעודכם? אין מגבלה
לכמות הצבעים שאתם יכולים להבין וליישב בדפוסים שונים .הם יפהפיים וקיימת תקשורת
בין כולם .המוזיקה נוגעת בלבכם .אתם יודעים למה .היא בין-ממדית .היא קוונטית .היא
תוכננה לעשות זאת .כעת ,יישמו תרחיש דומה לתקשורת ותראו לאן אתם הולכים .זו
ההתפתחות האנושית .היא מתחילה על הפלנטה הזאת .היא תתרחש לאיטה ,אבל זה מה
שמתרחש.
למה לצפות ~ יישומים של חשיבה קוונטית
הרשו לי לתת לכם כמה מהתכונות להן תוכלו לצפות במסגרת הדורות הבאים .מוח קוונטי
הוא מוח שיתחיל להבין את מה שאנו כינינו בשם "תזמון הסנכרוניות" .אתם קוראים לזה
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סבלנות .סבלנות היא תוצאה של מוח ליניארי שלא קיבל את מה שחשב שיקבל במסגרת
הזמן שבה חשב שיקבל זאת .היא מיוצגת על-ידי האדם שמתופף באצבעותיו משום שמסגרת
הזמן אינה מהירה מספיק עבורו .האדם חסר הסבלנות הוא ליניארי באופן מוחלט וגמור.
התודעה החדשה תראה רגיעה סבלנית משום שתהיה הבנה בנוגע לתזמון הסנכרוניות.
מסרים של פעולה ינתנו מהרוח ,והחושב הלא-ליניארי יבין שהוא אינו חייב למהר ולהגשים
אותם "ברגע זה" .דבר-מה יונח על גבי המסר ,משהו שאינכם יכולים להבין עכשיו ,משום
שאינכם קוונטים .יהיה למסר חלק קוונטי שיסייע לסנכרוניות ,והחושב הקוונטי "יקלוט" את
זה .קשה מאוד לתאר זאת לקהל תלת-ממדי .חשבו על כך כעל שחרור מהזמן .זו חירות
מחשבה ,כך שאינכם תקועים בשעון .אינכם תמיד מכוונים למטרה ,ואז מתאכזבים כאשר
מגיע הזמן ודבר לא מתרחש .אתם מאושרים פשוט "להיות".
במקום תסכול ,אתם יודעים שהדברים שבאים יתרחשו בזמנם המתאים ,והסנכרוניות תביא
אותם אליכם .משמעות הדבר היא שאינכם דואגים בקשר אליהם )איזו תפיסה(! אתם לא
תדאגו בקשר אליהם ולא תכנסו לדרמה בגינם .בסופו של דבר ,לא יהיה אף אדם שישאל את
השאלה" :אלוהים ,מתי זה יתרחש כבר?" משום שכולכם חלק מהתמונה הגדולה יותר ,אתם
תבינו זאת ,תהיו מרוצים ותרגישו בנוח .האם אתם יכולים לדמיין מצב שכזה? קשה מאוד
לתאר תכונה של מצב חשיבה שעדיין אינו קיים ...משום שאינכם יכולים לחשוב עליו!
דמיינו זאת בדרך הבאה :אתם בונים סוס עץ עבור סחרחרה .אלוהים אומר לכם לבנות את
הסוס .סיימתם לבנותו ,אבל אין לכם מקום להניחו ...כל מקומות הסוסים תפוסים,
והסחרחרה תמיד סובבת .ברגע זה בזמן ,אנשים רבים מתייאשים ואומרים" :ובכן ,אני משער
שטעיתי .פיספסתי את ההזדמנות שלי .המקום הפנוי לסוס חלף ועבר" .אז הם משליכים את
הסוס! האדם הקוונטי יאמר" :הסחרחרה עצומה ,ואני עומד למולה .זה רק עניין של זמן לפני
שיופיע מקום פנוי עבור הסוס ,משום שאני יודע שהסחרחרה היא מעגלית" .במילים אחרות,
אין שום ספק שהמקום הפנוי עומד להופיע ...ממש כפי שאין שום ספק שהילד שלכם יופיע
על הסוס בעת שהוא נע ימינה ,נעלם עם התנועה הסיבובית של הסחרחרה ,ואז שב ומופיע
מצד שמאל בעת שהמכשיר ממשיך להסתובב על צירו .האם נתקפתם חרדה אי פעם ,תהיתם
האם ילדכם ישוב ויופיע לאחר שנעלם מעיניכם? לא! זה יהיה טיפשי .אתם מתחילים להבין?
אתם יכולים לראות את הנסיעה כולה! אדם ליניארי יכול לראות רק חלק ממנה ואפילו לא
רואה שהיא מעגלית.
הילדים בעלי התודעה החדשה
רבות נאמר על התודעה של הילדים שמגיעים לפלנטה הזאת ואנו שמרנו נושא זה לסוף .זו
אכן הוכחה לכך שהדברים עליהם אנו מדברים באמת מתרחשים .אנו מכנים תכונה זו
"הפיכתכם מצויים בקשר רב יותר עם האקאשה" .השותף שלי תיאר מוקדם יותר היום
במסגרת הרצאה תרחיש שהמאזין והקורא לא הבינו .לכן לא ארחיב אלא רק אומר שהוא
מדבר על ידע של מה שנמצא בתוככם ,בתוך הדנ"א .התיעוד האקאשי האישי שלכם מצוי
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בתוככם ...מי הייתם ומה עשיתם בביטויים מן העבר על הפלנטה הזאת .זה חלק מהאנרגיה
הבין-ממדית של הדנ"א שלכם.
דמיינו ילדים שמגיעים לפלנטה הזאת עם הידיעה שהם היו כאן בעבר .לא את הפרטים ,אלא
תחושה פנימית של "היינו שם ,עשינו זאת" .איזה סוג של ילדים הם יהיו? ראשית כל ,הם
יהיו ילדים שלא ירצו ללמוד באופן ליניארי ,משום שהם רואים את התוצאה הסופית ואת
התפיסה כולה בעת שאתם ,הליניארים ,מנסים ללמד אותם את הפרטים .זה מה שקורה היום,
במקרה שלא שמתם לב .לכן אתם מוצאים את עצמכם עם ילדים שלא רוצים לשבת כאשר
המורה מזין אותם בליניאריות ,כאשר יש להם כבר תמונה של הנושא הקוונטי כולו.
כאשר הילדים משתעממים ומתפרעים ,אתם נותנים לזה שם של מחלה )הפרעת קשב וריכוז(.
אתם שמים אותם בקבוצות ואתם אפילו מסממים אותם! אנשים עושים זאת .אתם לא
מוכנים לראות את גל ההתפתחות הבא ,נכון? החינוך על הפלנטה משוכנע ברגע זה שהטבע
האנושי הוא סטטי ושהוא לא ישתנה לעולם .לכן הם מרוצים מכך שהם מפתחים מערכות
למידה בנות יותר ממאה שנים .הם ממשיכים לחדד תהליכים אלה כדי שהיו טובים יותר
ויותר עבור האנשים שלדעתם הם מיועדים ...תודעה בת  100שנים .הם מאמינים שלילדים
שנולדים היום יש אותה תודעה שהייתה להם ,ולהוריהם ,ולהורי הוריהם.
זה הלם ,נכון? דומה שהילדים לא מאוזנים כאשר הם פשוט לא רוצים להיות חלק מהוראה
ליניארית ישנה! אתם רואים זאת בכל רחבי הפלנטה .הילדים החדשים גדלים .הם הופכים
לבוגרים צעירים והם יכנסו אל מקומות העבודה והמעסיקים יצפו לגישות ליניאריות .אולם
האנשים הצעירים הללו יביטו בתפיסה השלמה של גישה ליניארית זו וידחו אותה .הם לא
רוצים לטפס בסולם משום שהדנ"א שלהם זועק שהם כבר היו שם.
לבני האדם החדשים יש תחושה עזה ביותר של האקאשה בתוכם .הם יודעים שהם נשמה
עתיקה .הם רק לא יודעים את המילים לבטא זאת .הדבר מצוי בתוך מוחם ,וזוהי התפיסה
שלהם שהם יודעים את שיודע כל אחד שנמצא בקצה הסולם .האם נתקלתם בכך? כן,
נתקלתם .כמובן שאין זה נכון ,משום שיהיה עליהם להתחיל בתחתית ולעלות .אבל המעסיק
יצטרך להמציא כמה תמריצים לא-ליניארים יצירתיים ,אחרת הם יתפטרו וינסו את הגישה
שלהם במקום אחר.
כל זה מכונה התפתחות אנושית .האנושות מתפתחת לנגד עיניכם .אולם כה רבים
מהמשכילים ומאלה שאמורים לדעת ,מדכאים את הצעירים הללו ,גורמים להם תסכול רב
יותר מכפי שיש להם כבר .אתם יכולים לאלץ אותם להיכנס אל תוך הקופסה הליניארית
שלכם אם תרצו ,אבל אתם תאבדו את הכבוד שלהם ואת תשומת הלב שלהם .זוהי
התפתחות ,לא חוסר איזון .זו התפתחות ,לא מחלה! זו חכמה רבה יותר.
כנסו לרגע פנימה ,נשמות עתיקות .האם בחנתם זאת? נתתי לכם סקירה מדהימה של
התמונה הגדולה יותר שמרחיקה לכת הרבה מעבר לכל שאי פעם נאמר לכם .תוכנית זו גדולה
74

יותר מכפי שנאמר לכם ,ויפהפייה יותר מכפי שנאמר לכם .אתם ,באופן אישי ,מהווים חלק
מהתוכנית בדרך שמעולם לא גילו לכם .היא מדהימה .היא יפהפייה .בני האדם מתפתחים...
אלה שנולדים ,ואלה שמאפשרים לעצמם להושיט יד לאנרגיה חדשה זו.
יש משהו שעליכם לדעת בעת שאתם מושיטים יד לאלוהים :אתם תגלו אנרגיה אוהבת מאוד
שמושיטה יד חזרה .האם ידעתם זאת? אינכם צריכים לשבור חומה .אנו בצד אחר של צעיף
דק מנסים לאפשר לכם לראות אותנו .אם רק תתנו רשות ותביעו כוונה לכך ,התוצאה תהיה
חכמה וריפוי.
כאשר תקבלו את התשובות שלכם ,הן תגענה במצב קוונטי ,לא במצב ליניארי .לא תשמעו
קולות או צלילים או משק כנפי מלאך .במקום זאת ,אתם תקבלו סנכרוניות ...מה שאתם
עשויים לכנות מזל או צירוף מקרים.
ברצוני לפנות לרגע אל הנמצאים בחדר זה ,במסגרת הזמן שלכם .אתם עומדים לעזוב בניין
זה בעוד רגע ולצאת מבעד לדלתות הללו .כאשר תעשו זאת ,אנו נלך אתכם .בהצלחה עם
השינה! הוראה זו חשובה יותר מהשינה .המלאכים העוזבים אתכם רוצים לרקוד בלבכם .הם
רוצים להתחיל לעבוד על המבנה התאי שלכם .הם רוצים להעיר את האקאשה שלכם .משום
שזו הסיבה בגינה באתם.
הרשו לזרעי הריפוי למענו באתם להיזרע הלילה .איני מתכוון רק לתחום הפיזי; אני מתכוון
לתחום המנטלי ,משום שאלה הנמצאים בחדר ,ולא משנה מהו גילם ,יכולים להתחיל בשינוי
התפיסתי .זאת אומרת ,לאיטכם ,אתם יכולים להתחיל להפעיל את הרבדים הקוונטיים של
הדנ"א שהלמוריאנים הפעילו ,שהפליאדים ידעו עליהם הכול .זה הרטט הגבוה יותר של
הפלנטה .זו הסיבה מדוע ההליוספירה של השמש גדלה בעשרים אחוזים בשנים האחרונות.
הכול קשור למגנטיות .בדקו את הנושא!
אני המאסטר המגנטי .אמרתי לכם זאת לפני  20שנים .אני מדבר אל הדנ"א שלכם .הכול חלק
מתכנית קוונטית בין-ממדית שאתם תכננתם ,אפשרתם והזמנת כשינוי.
הקשיבו :אל תבהלו ממה שיתרחש על כדור הארץ בחודשים הבאים .הקשיבו לי :אל תתפסו
לפחד באוקטובר ) .(2008משום שהפוטנציאלים שאתם רואים אפשר שיתרחשו או שלא
יתרחשו .לא אומר עוד*.
אתם עובדי אור ואתם כאן כדי להביא אור אל כדור הארץ בכל מחיר .האם אתם מוכנים?
האם תעשו זאת? ישנם דברים בממד השלישי וישנם דברים שמחוץ לממד השלישי .אהבת
האלוהים אינה בממד השלישי ,אבל היא תחדור לכל תא ותא שלכם .לכן אתם כאן .אלה
שמקשיבים ,אלה שקוראים ואלה שמאזנים הם האנשים שישנו את הפלנטה .אפילו ברגע זה,
בעת שאתם יושבים כאן ,הרשת הקריסטלית מתחילה לרטוט בקצב גבוה יותר .איך זה גורם
לכם להרגיש ,לדעת שאתם באמת מאפשרים לכל זה להתרחש? באתם והלכתם ובאתם
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והלכתם מהפלנטה הזאת ,ואתם לא עומדים לפספס את הפעם הזאת )מתכוון לחיים האלה(.
אתם תחזרו שוב עד שזה יסתיים ,משום שהכול חלק ממה שעשיתם וממה שאתם עושים.
אני יודע שזה נשמע מסתורי ,אבל הדברים אמורים להדהד בלבכם .אתם חלק מהפתרון,
אנשים יקרים ,משפחה יקרה שלי .אתם חלק מהפתרון .לכן אנו אוהבים אתכם כל-כך .גם זה
לא ישתנה .הרשו לנו להיכנס .הניחו לפחד להיות נחלת העבר .הניחו לדרמה להיעלם .הרשו
לקצה מהותכם להתרומם ושמעו את המוזיקה .אה! אתם יכולים לעשות זאת .שבו ורחצו
באהבת הרוח .הגיע הזמן!
איננו הולכים לשום מקום .אני מדבר אל הנמצאים בחדר ,אנו עומדים להישאר כאן למשך
שלושה ימים .כאשר תשובו לחדר זה מחר ,אתם תדעו שלא הלכנו לשום מקום .אנו סבלניים,
אתם יודעים? כאשר אתם חוזרים בממד השלישי ,אנו עדיין כאן .עבורנו מדובר בהרף עין .אנו
עדיין כאן .רבים מאיתנו יאחזו בידיכם בעת שתעזבו את החדר .אתם תרגישו בכך ותדעו זאת.
לכן באתם לכאן ,נכון?
וכך הוא.
קריון

* מאת לי :תקשור זה שניתן בספטמבר  2008מייצג אתגר פוטנציאלי שהוא רק פוטנציאל.
קריון אומר לנו לפעמים שדבר-מה קרב ובא שיכול להתרחש או שלא להתרחש .אני מקווה
שבזמן שבו תקראו את התקשור ,כבר תבינו יותר .אנו עוצמתיים מאוד ויכולים לשנות את
מארג המציאות .הדברים הללו ניתנים לנו לעתים כדי לתמוך בנו ,ולעולם לא כדי לעורר בנו
פחד.
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השינוי כאן
קריון באמצעות לי קרול
 20לאוקטובר2008 ,
סאנטיאגו ,צ'ילה
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה
ברורה אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת
שהדף המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .בנוסף לווה התקשור בתרגום עוקב לספרדית ולכן
רבים מהמשפטים הקצרים שונו במטרה להפוך את המסר לקריא יותר .הנה אפוא להנאתכם
מסר מועצם זה שניתן בסאנטיאגו ,צ'ילה.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .החדר מלא בתפארת ,ובני האדם הנמצאים כאן
מגלים שקיימת אפשרות שהאלוהים נמצא בתוכם.
ישנם רבים שיושבים בכיסאות שיודעים עכשיו שהם אינם יכולים עוד להכחיש את שנמצא
בתוכם .לכן ,יש כאן אנרגיה שמשתפת פעולה עם ההבנות שלכם .זאת אני מייחל לכם הערב.
אה ,בני אנוש יקרים ,בעת שאתם יושבים באודיטוריום הזה ,אתם רוצים לשמוע מסר מהצד
האחר של הצעיף ,נכון? אתן לכם מסר הערב .הוא לא יהיה ארוך ,אך הוא יהיה פשוט .אנו
עומדים לכרוך הכול יחד למסר אחד של חגיגה .זהו מסר של הודיה ,ואנו המתנו כדי להעביר
אותו כאן במקום הזה .משום שמקום זה שבכדור הארץ יהדהד בסופו של דבר עם האנרגיה
של הבטחה רוחנית מיוחדת ,כפי שנספר לכם בעוד רגע.
מה לדעתכם מתרחש ברגע זה? יהיו אלה שיאמרו" :קריון ,אתה עדיין לא מוסר את המסר".
אתם צודקים ,אני לא מוסר אותו עדיין ,משום שכמה דברים מתרחשים כרגע ,ואני רוצה
שהם יושלמו לפני שאתחיל בהוראה.
יש כאן הערב כמה לבבות שבורים .אתם לא חושבים שאני יודע מי נמצא כאן? והלבבות
כואבים מסיבות רבות ,אבל הלבבות עליהם אני מדבר עכשיו הם לבבות שאיבדו מישהו
שאהבו ,אדם אהוב שנפטר .אני יודע מי נמצא כאן .אני יודע איזה קושי הביא אתכם לשבת
בכיסא .אני יודע את שעל לבכם .קיים יופי בתהליך הזה כאשר אתם מאפשרים לאנרגיה
הזאת לבוא מבעד לצעיף ולדבר אליכם .לא מדובר רק במילים שנאמרות כאן .מדובר במה
שתאפשרו .האם תאפשרו לאלוהים להיכנס אל לבכם הערב בדרך שתעניק לכם שלווה בנוגע
לדברים הללו? משום שאני מייצג בוראת שרוצה שיכירו בה .היא ניצבת על סף לבכם,
ממתינה שתפתחו את הדלת .והיד מושטת .זהו מסר של ניצחון ,האין זאת? האם אתם
מסוגלים להתייחס אליו בדרך זו? יש לכם את העוצמה לברוא שלווה בעקבות אובדן זה בכל
יום בחייכם אם תניחו לנו להיכנס .אתם יודעים?
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השינוי כאן!
לפני עשרים שנים אמרנו לכם שמתרחש שינוי על הפלנטה הזאת .כעת אנו מכריזים שהשינוי
בעיצומו במידה שאף אחד לא ציפה ,אך שהכול יאשרו .אינכם יכולים עוד להכחיש את מה
שמתרחש .האיש והאישה שברחוב אינם יכולים להכחיש עוד את מה שקורה .אפילו הסבים
הילידים שעל הפלנטה מתחילים לראות זאת .שוב אין זו נישה אזוטרית ,הדבר הפך לשינוי
גדול והוא מתרחש .לפני  19שנים מסרנו לכם את כל הפרטים וכולם כאן בספרים שנכתבו
על-ידי קריון .אבל יש פרט אחד שאינכם מצפים לו ,אם אתם חיים בצ'ילה .הזכרתי אותו
אתמול בערב ואזכיר אותו שוב בעוד רגע.
נקודה ראשונה :זה עידן נטול נבואות עתיקות .אין נבואה שתוכלו למצוא במקום כלשהו
שתסביר את מה שהתרחש בשנים האחרונות ,ואין נבואה שאומרת מה האנושות עומדת
לעשות .אף נביא לא הצליח להגיע לצד האחר של הצעיף ולהחזיר מידע זה ,משום שמה
שאתם עושים על כדור הארץ מעולם לא נרשם על-ידי אף אחד בעבר.
כמה שנים יהיה עליכם להימצא באנרגיה הזאת לפני שתראו אותה ,יקירים? ההיסטוריה לא
תחזור על עצמה עוד .כוונתי היא שגלגל הדרכים הישנות והעקביות נשבר .מה בנוגע לנבואות
של נוסטרדמוס? הן לא מתרחשות .מה בנוגע לפסוקים מספר ההתגלות? הם לא מתרחשים.
מה קרה לאותה נבואה גדולה ~ הארמגדון? תוקפה פג לפני שמונה שנים ,אם שמתם לב .היא
לא תתרחש .כל הדרמה שסבבה אותה ,עם כל הסיפורים והנבואות ~ כולם בוטלו ~ היא לא
תתרחש .אנשים רבים כל-כך ממתינים לקטסטרופה ,והיא לא עומדת להתרחש.
דבר לא קרה במועד שהיה אמור לקרות ,האם שמתם לב לכך? במקום זאת ,משהו קרה בשנת
 1987ששינה הכול .ההתכנסות ההרמונית שלכם שינתה את הפלנטה .ראו מה קרה .ראו מה
קרה באותה תקופה .ראו את ההוראה שהחלה אז .אף אחד לא שמע על קריון לפני שנת .1987
דומה שהדלתות נפתחו לרווחה ורבים מאיתנו נכנסו בזכות הזמנה של אנרגיה חדשה
שהתאפשרה .קריון היה רק אחד מני רבים.
רבים מצאו את ייעודם ,ובכלל זה השותף שלי ומתקשרים רבים סביבו ,כולם בתוך תקופה של
 24חודשים .באותו זמן ,לא הייתה הוראה מהאישה המכונה פגי ]פגי פיניקס דוברו,EMF ,
הנוכחת אף היא[ .לא היה לה מושג מה היא עומדת לעשות עם חייה .אז הדלתות נפתחו
לרווחה ונכנסה אנרגיה משמעותית ,הוראה חשובה .השינוי גורם לכך .אה ,יש עוד :מה בנוגע
ללוחות השנה של הקדומים? מה בנוגע לכך? "איזה צירוף מקרים" ,אתם עשויים לומר,
"ששינוי מתרחש באותו זמן ששנת  2012קרבה .איזה צירוף מקרים שלוחות השנה של
הקדומים מצביעים על שינוי רטט שיחל בשנת  ."2012איך הם יכלו לדעת ,בזמן רחוק כל-כך
בעתיד ,מה תעשו בשנת  ?1987זוהי הסינכרוניות במיטבה ,יקירים ,והיא מוכיחה שאנו תמיד
אתכם .היא מראה שהאנושות יכולה לחולל שינוי ולתאם אותו עם השינוי של גאיה ,וכך היא
עשתה.
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 2012אינה מסתורין עבורכם ,והיא אינה מסוכנת .גם אין נתיב של תוהו ובוהו המקיף אותה.
רבים יאמרו לכם שהכול יסתיים בשנת  .2012במקום זאת ,הכול יתחיל! אולי כדאי שתנפחו
כמה בלונים ,תבנו פסל ,תערכו חגיגה? משום שזהו התאריך שבו אימא אדמה תחל לשנות
את הרטט שלה .הדבר ניתן לכם בברור במבטים החטופים של הקדומים ,לוח שנה זה הוא
נבואת העידנים .הוא מייצג התגברות איטית בקצב הרטט .עובדי האור שאנרגיה חדשה זו
הייתה נחלתם במשך  29שנים או יותר ממתינים להתגברות זו .אה ,אתם חושבים שכול צירוף
מקרים? אין זה צירוף מקרים .זוהי נוסחה מקודשת לשלום על כדור הארץ .ההיסטוריה לא
תחזור על עצמה .אתם יצאתם מהתלם בו מתרחשים הדברים הללו בצורה זו .דיקטטורים לא
יולידו דיקטטורים חדשים .רעב ומחסור לא יולידו רעב ומחסור חדשים .השינוי קרוב
וההיסטוריה תחדל לחזור על עצמה .זוהי אנרגיה חדשה ,אם שמתם לב.
נקודה שניה :הנה הוכחה נוספת המראה לכם שאתם נמצאים בעיצומו של השינוי .לפני
עשרים שנים אמרתי שיחול שינוי בתודעה של האנושות .מה באמת חשבתם שיקרה? האם
חשבתם שהאנושות תשב לה ולפתע יום אחד תתחיל לחשוב מחשבות נפלאות? כמה מכם
הבינו שיהיה זה שינוי תודעתי קבוע שיגרם על-ידי ההתפתחות האנושית? לפני שנים,
באלפיהם ,החל העירוי של הילדים בעלי התודעה החדשה .דיברנו על כך לעתים קרובות.
בשנת  ,1987נתתם רשות להתפתחות של התודעה האנושית ,והילדים הם ההוכחה! הם
שונים ...האם שמתם לב לכך?
הקשיבו מבוגרים :הילדים הללו אינם ליניארים .הילדים הללו הם קונספטואליים .לא תהיה
להם הצלחה גדולה בהוראה ליניארית .הם מביטים בטירה כולה ,אבל כאשר הם מספרים על
כך בבית הספר ,המערכת רוצה להראות להם כל אבן בניין ,ואף פעם לא מראה להם את
הטירה .קשה לכם להבין ,אך אפילו ללא ההכשרה ,הילדים הללו רואים את הטירה השלמה.
המורים משעממים אותם בהסברים כיצד לבנות טירה שכזו! קשה להסביר זאת .אתם יודעים
שהם שונים ,נכון?
לעתים כה קרובות ,הילדים הללו מערימים קשיים לכאורה .הם מתוסכלים וזה מתסכל עבור
הסובבים אותם .הדבר מייצג תודעה חדשה שמגיעה והתסכול הוא שאתם רואים זאת כבעיה
במקום מה שזה באמת ...התפתחות הטבע האנושי .הם נמצאים כאן בעשרות אלפים .כמה
מהם בשנות העשרים והשלושים לחייהם .התכוננו לכך שאופי העסקים ישתנה ולדרכים
החדשות בהן יתבצעו .סוף כל סוף ,תהיה קצת יושרה .השינוי מגיע מהחושבים
הקונספטואלים .השינוי בעיצומו.
האם בחנתם את המגנטיות של הפלנטה לאחרונה? לא רק את המקום אליו זזה הרשת ,אלא
האם בחנתם את העוצמה של כוח המגנטיות? לא היכן היא ,אלא כמה חלשה היא הפכה
להיות .איזה צירוף מקרים! דומה שהיא נחלשת ממש לפני  .2012כמה מכם הבחינו במה
שהשמש עושה? צאו והביטו בהליוספירה *.זו התכונה המגנטית של השמש עבור מערכת
השמש כולה .היא מעולם לא הייתה חלשה יותר מכפי שהיא עתה .המגן המגנטי שיש לכם
מתחיל להיחלש יותר ויותר .אין זה מסוכן ,ואתם תהיו בסדר ,אבל מה המשמעות?
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לפני עשרים שנים הגעתי כקריון המאסטר המגנטי .איזה צירוף מקרים הוא שכאשר אתם
קרבים לשנת  ,2012המגנטיות משתנה! אומר לכם במה דברים אמורים :באפשור .בזמן הזה
יותר מידע מאשר אי פעם מועבר לדנ"א שלכם .הוא עוצמתי ואזוטרי ]רוחני[ .ואם אתם מבין
האינטלקטואלים כאן ,אתם לא תרגישו בדבר .הסיבה היא שאנו מכבדים בחירה חופשית .לא
תהיה הכרה באף אחד מהדברים הללו .הם כולם חלק מצירוף מקרים ,אם זה מה שהשכל
שלכם אומר.
הנקודה השלישית :ראיתם כמה בעיות כלכליות לאחרונה? דומה שכל הפלנטה מעורבת.
אמרתי לכם שכך יהיה ]הספר העשירי של קריון[ .כך היה חייב להיות ,משום שלא יכולה
להיות שחיתות בעניינים אלה בהם מעורב ממון רב ועדיין לשמר את היושרה בעסקים .הדבר
הראשון שחייב ללכת הוא השחיתות שבמערכת הבנקאות ,וזה עתה ראיתם אותה נופלת.
כעת הרשו לי לתת לכם מעט חדשות .באנרגיה הישנה ,אלה שמנבאים את הבאות היו
אומרים" :זה הולך להיות נורא ואיום ,זוועה .הכול הולך להתפורר" ,כפי שהם נוהגים לומר.
הם יאמרו" :היכונו לזמנים נוראים" .אנו אומרים שישנם דברים שאנו מכנים בשם "גורמים
בלתי צפויים" .זאת אומרת ,פוטנציאלים שאף אחד לא חשב עליהם .הבעיות הכלכליות שלכם
לא תמשכנה זמן רב כל-כך .יהיו מי שיופתעו מהמהירות בה תתאוששו .אתם מבינים ,זה מה
שקורה כאשר אתם מגלים מה עושה היושרה.
הנקודה הרביעית :מה בנוגע למנהיגות? בארצו של השותף שלי ]ארצות הברית[ ,הם עומדים
לעשות משהו חסר תקדים .הם עומדים לשים אדם שחור בבית הלבן .אמרנו לכם לפני
עשרים שנים שתהיה דרך חשיבה שונה .דרכי האנרגיה הישנה יעלמו .מאות שנים של אנרגיה
החוזרת על עצמה יעלמו .אין הוכחה טובה יותר שהדברים משתנים מאשר מה שעומד
להתרחש שם .לפני עשרים שנים זה לא היה אפשרי.
כמה הוכחות אתם צריכים כדי לראות שמה עשיתם על הפלנטה הזאת אינו "עסקים כרגיל"?
הפרדיגמות שאתם מצפים שתחזורנה על עצמן באופן מחזורי לא תעשנה זאת .הדברים
יפעלו ,סוף כל סוף ,כפי שהם אמורים לפעול.
צפו לשני שינויים בעשור הקרוב שיהיו משמעותיים ביחס למנהיגות של שתי מדינות דוברות
ספרדית ביבשת אמריקה .בשתי מדינות ביבשת אמריקה שדוברות ספרדית יחול שינוי גדול.
אתם תדעו על מה אני מדבר כאשר הדבר יתרחש .והוא דרוש ,והגיע הזמן שיקרה .חפשו אחר
יושרה במנהיגות ,הפחתה בדברים שלתחושתכם לא יעלמו לעולם ,כגון שחיתות .אמרנו לכם
שיבוא יום שבו היושרה תחולל שינוי ,וכך היא עשתה.
הנקודה החמישית :הנה נושא שלעולם אינכם מדברים עליו ~ התעוררות אינטואיטיבית.
ישנם כה רבים ששואלים" :האם אפשרי שאלוהים גדול יותר מכפי שנאמר לי?" אלפים על
הפלנטה מתעוררים לאמת הזאת בעצמם .אין מקום על כדור הארץ שבו הדבר לא מתרחש...
והוא עוצמתי .הוא גם לא מוגבל למערכות אמונה אזוטריות ,משום שהוא מופיע גם
בתעמולה דתית מאורגנת .בני האדם רעבים לרוח ומחפשים אחר תשובות שתחושתן טובה
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באנרגיה החדשה הזאת .הם יחפשו אחר אהבה ואלוהים אישי .הדת המאורגנת של האנרגיה
הישנה תסבול רבות ,השתתפות והתעניינות יצנחו לשפל חסר תקדים .בשנים הבאות יהיה
אפיפיור חדש אשר ינסה להחיות את הכנסיה שלו על-ידי כך שיברא סוף כל סוף דבר-מה
שמתאים למה שהאנושות מרגישה .הוא חייב לעשות זאת ,או שיאבד מורשת בת  2000שנים.
כמה מכם נמצאים כאן זו הפעם הראשונה ,וזו הפעם הראשונה שאתם שומעים מסר
מתוקשר כגון זה .כמה עשויים לצאת מבולבלים .אין זה משנה עד כמה אתם מבולבלים.
תהיה פמליה של מלאכים שתעזוב אתכם ,שממתינה שתשאלו את השאלה" :האם ייתכן שזה
אמיתי? האם משהו מכל זה אמיתי? או האם הכול רק צירוף מקרים?" מעולם לא היה זמן
טוב יותר לשאלה הזאת .השינוי כאן.
כמעט וסיימתי .האם אתם כבר חוגגים? ברצוני שתבינו דבר-מה :אתם כאן בעת השינוי ואתם
בחרתם להיות כאן בזמן השינוי .אולי זה מה שהביא אתכם לפגישה .האם חשבתם על כך
מעודכם ~ איזה סנכרון הביא אתכם למקום הזה? אולי יש משהו שעליכם לשמוע ולדעת?
אולי יש משהו שאתם יכולים לעשות למען הפלנטה? אולי ממש כאן בצ'ילה? הרשו לי לחזור
על משהו שאמרתי אתמול בערב.
מה שאני מוסר לכם עתה אינו מידע של קריון .הוא מגיע מהסבים של הפלנטה ,הן אלה
מדרום אמריקה והן אלה מצפון אמריקה ומיבשות אחרות גם כן .האנרגיה של כדור הארץ
משתנה מבחינה רוחנית .אלה שחוקרים את תחומי ההשפעה הרוחניים יודעים מהו הקונדליני
של הפלנטה ,ומה משמעותו .זוהי חכמה ארצית רוחנית .רבים מכם יודעים היכן הוא שוכן
מאז נולדתם ומאז שהסבים שלכם נולדו .הוא שכן בארץ המכונה הודו וכעת הוא זז .הוא נע
לאיטו לאורך עמוד השדרה של הרי האנדים  ...אל צ'ילה!
איזה צירוף מקרים שאתם יושבים כאן בצ'ילה ושומעים מסר זה" .קריון ,האם כוונתך
שהמרכז הרוחני של כדור הארץ עובר לצ'ילה?" כן ,זו כוונתי .אל תאמינו למילה שלי .לכו
ומצאו אותו .הוא מעורפל ברגע זה ,אך כך נכתב .אתם לא תמצאו נבואה זו בשום מקום .אבל
אלה הם הסבים ,האבות הילידים ששומרים את רשומות הפלנטה שאומרים את הדברים
הללו .אתם מבינים ,אפילו אלה שלעולם לא יבואו לפגישה כגון זו אומרים שכדור הארץ
משתנה .נחש האש הרדום של כדור הארץ מתעורר ונע! מה תעשו עם מידע זה?
נפרד לשלום בעוד רגע .מה תעשו עם מידע זה? תקומו ממקום זה ותצאו מבעד לדלת" .ובכן,
נכון שזה היה מעניין" ,אתם עשויים לומר .זה מה שכמה מכם יעשו .באחרים תיגע הפמליה
שבחדר זה ,שישבה ,פשוטו כמשמעו ,על לבכם .אתם תבינו כאשר תצאו מהחדר שאתם
השינוי .הוא לא מתחולל ללא בני אנוש על הפלנטה.
אין אלה דברים שפשוט קורים לכם .אלה הם דברים שאתם בוראים! עובדי אור ,הגיע זמן
למעט שלום .אתם באמת רוצים בו נכון? ובכן ,הנה הוא .דחפו את הדלת ואחזו ביד שנמצאת
שם .זו היד של מה שכינינו בשם "העצמי הגבוה" .אין זו אנרגיה מסתורית ,זו האנרגיה שלכם.
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הושיטו יד ואחזו ביד העצמי הגבוה שלכם ,שהוא אלוהי .מי מבין אתכם טוב יותר מכם? איזו
תפיסה! אלוהים אינו סבא בשמיים .אלוהים הוא אנרגיה שתמיד הייתם עמה ,שתמיד תהיו
עמה והיא בתוככם.
יש כאן משפחה ,יש כאן פמליה שבאה לראות אתכם יושבים בכיסאות .אנו אלה אשר ירימו
עתה את קערות הדמעות בהן השתמשנו כדי לרחוץ את כפות רגליכם .אינכם בני אדם ,האם
ידעתם? אתם משפחה! יבוא יום בו אראה אתכם שוב .נמזג את האנרגיות שלנו יחד ואתם
תקראו לזה מוות .ואני אביט בכם ואומר" :ברוכים הבאים הביתה" .אני אשאל" :זוכרים את
פגישת השינוי בסאנטיאגו? זוכרים שאמרנו לכם שכדור הארץ עומד להשתפר? ברכות על
שמילאתם את תפקידכם" .אביט בכם ואומר" :מי חשב שיבוא יום ושלום ישרור על כדור
הארץ?" אני חושב שאתם חשבתם .אני סבור שאתם חושבים.
לכן אנו אוהבים אתכם כל-כך .התחילו בעצמכם .גלו את כל הדברים שקיימים שם בפנים,
שממתינים ~ בריאות ,חיים ארוכים ,קיום רגוע ,תכלית בחיים ושמחת האהבה וההגשמה.
דבר לא יקרה עד אשר תאהבו את עצמכם .זה לא באמת קשה כל-כך ,נכון? אם אתם אוהבים
את אלוהים ,אתם יכולים לאהוב את עצמכם .משום שאתם חלק מהמקור היצירתי .האם
אתם יכולים לאהוב אתכם? אני חושב שאתם יכולים.
קשה לעזוב .השותף שלי לא יחזור לצ'ילה בתקופה הקרובה ,ואני מרגיש את רגשות הפרידה
שלו ,משום שאני הולך איתו .אבל קריון לא עוזב את צ'ילה .רק החלק שהולך עם השותף שלי
עושה זאת .משום שאיני תלת-ממדי ואיני יחיד .ומשמעות הדבר שאני יכול לנסוע אתכם
הביתה במכונית שלכם .זה היה מוצא חן בעיניכם? אל תפחדו .האם זה אתגר לארח את
אהבת האלוהים במושב שלצידכם? ]חיוך[ נניח לכם להחליט.
מבורכים הם בני האנוש אשר כאן ,משום שהם מבינים את הסנכרוניות ,לא את צירוף מקרים.
וכך הוא.
קריון
* הליוספירה :החלל הבין-כוכבי ,שרבים חושבים אותו לריק ,מכיל למעשה גז ואבק .רוח
השמש ,זרם של גז מוליך-חשמל שנע בעקביות מהשמש במהירות של  1.6קמ"ש ,נושבת
בחלל הבין-כוכבי ויוצרת מעין בועת מגן הומוגנית סביב מערכת השמש .ה"בועה" נקראת
הליוספירה] .מכתבה בוואלה[
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האדם המופלא
קריון באמצעות לי קרול
קראקס ,ונצואלה
 2בנובמבר2008 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה
ברורה אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת
שהדף המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .בנוסף ,לווה התקשור בתרגום עוקב לספרדית ,ולכן
רבים מהמשפטים הקצרים שונו במטרה להפוך את המסר לקריא יותר .הנה אפוא להנאתכם
מסר מועצם זה שניתן בקראקס ,ונצואלה.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .יהיו אלה שיאמרו שאני מגיע מהר מדי .הם
יאמרו שהאדם אינו יכול לתמוך בסוג זה של מעבר כה מהיר .אלה שראו את התהליך במשך
שנים יאמרו שהוא אמור להיות ארוך יותר .אולם באנרגיה החדשה הזאת ,מוגשת הזמנה
פתוחה לצעוד עם אלוהים במאת האחוזים .עבורכם ,משמעות הדבר היא שכאשר אתם
עושים מדיטציה ,אתם מסוגלים לזמן עוצמה זו באופן מיידי .משום שבאנרגיה החדשה הזאת,
קיימת האפשרות לאזן את עצמכם ולהבין את התהליך במידה כה טובה שאתם יכולים ,פשוטו
כמשמעו ,להיות במדיטציה לפני שאתם במדיטציה! האם באמת זה הגיוני שעליכם להתכונן
כדי לדבר עם עצמכם? משום שאתם מהות האלוהים .מדוע שיהיה עליכם אפוא להתכונן כדי
לדבר עם עצמכם? אה ,אתם יכולים להביע כבוד ואתם יכולים לנקות את המרחב ולהקדיש
את הזמן ,אפילו לבנות מזבח אם אתם רוצים .אבל התהליך הממשי הוא מיידי ,וזה ההבדל
בין האנרגיה הישנה והאנרגיה החדשה .אך אהבת האלוהים לעולם לא נכבית .במקום זאת,
אתם אלה שמתרגלים לאנרגיה חדשה זו.
שוב אומר :זוכרים את המאסטרים? מי היה המאסטר המועדף עליכם? האם הסובבים את
המאסטר המועדף עליכם אמרו שהוא "נדלק" ו"נכבה"? או האם הוא צעד עם אלוהים כל
הזמן? אתם יודעים את התשובה לכך .האנרגיה החדשה שבה אתם נמצאים היא הוראת
המאסטריות .האם אתם חשים שאתם ראויים לאהבה הזאת? משום שזו הבעיה הגדולה,
נכון? אני יושב מול קבוצה של עובדי אור והם ראויים לה! הם יודעים שהם ראויים לה .דבר
זה הוא שמהווה תכופות את ההבדל בהבנת המתרחש או באי ההבנה .האם אתם חלק
מהתהליך או רק צופים בתהליך?
אני עומד לעשות משהו הערב שעשיתי רק פעם אחת קודם לכן ,וכאשר אסיים ,אני עומד
לתת לכם מידע שמעולם לא נחשף .הסיבה לגילוי זה היא שהוא התרחש זה עתה .אולם מה
שאני רוצה לעשות תחילה הוא לתאר באוזניכם את חייו של בן האנוש .עשיתי זאת בעבר,
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אבל אני רוצה שתשמעו זאת בשפתכם ]ספרדית[ .אני רוצה שתקליטו זאת בשפתכם ]וכך
היה[.
זה סיפור על דבר מופלא ,על בן האנוש המדהים .אין זה סיפור על אדם מיוחד .אין זה סיפור
על אדם בעל כוחות על-טבעיים .אין זה משנה אם הוא עשיר או עני או מה מתרחש על כדור
הארץ .אני רוצה לספר לכם סיפור על בן האדם מנקודת המבט שלי ~ מה מתרחש כאשר
אתם עוזבים את צד הצעיף שלי ,ומה מתרחש כאשר אתם חוזרים .אלה אתם ~ כל אחד
מכם .הקשיבו ,משום שאפשר שהדברים יהיו מנוגדים למה שנאמר לכם בעבר.
אתם עשויים לומר שהחיים מתחילים באופן פשוט ,אבל אין זה כך .היו אלה שאהבו לתעתע
בקריון .הם שאלו שאלות אתיות" .קריון היקר ,מתי מתחילים החיים? האם בהפריית
הביצית? האם אז זה קורה ,או תשעה חודשים אחר-כך?" השאלה ,אתם מבינים ,היא טריק.
משום שקיימת שם מחלוקת רבה עבור בני האדם ,אתם מבינים? לכן אתם ממתינים לתשובה
של קריון ,ואתם לא תאהבו אותה ,משום שהיא מרחיקה לכת אל מעבר לשכל התלת-ממדי
האתי לכאורה שלכם.
קיימת מערכת הקשורה לכך והיא יפהפייה .זו מערכת הלידה ,החיים והמוות .הפוטנציאלים
של מי שתפגשו על הפלנטה ידועים לפני שאתם מגיעים לכאן .התכונות הקרמתיות מהן
תיהנו כאשר אתם נוחתים על הפלנטה מובנות כולן .הסינכרונים של מי שתפגשו נמצאים
כבר במקומם! אין זה חיזוי עתידות או ניבוי העתיד .במקום זאת ,אלה הן נטיות-מוקדמות
המבוססות על אנרגיה.
מהי האפשרות שכל הפוטנציאלים העשויים להתרחש מופו כולם? מורכב ככל שזה עשוי
להיראות ,לפני שאתם מגיעים לפלנטה הזאת ,כל הסינכרונים שעשויים להתרחש ידועים
לכם .אתם בוחרים בהורים שלכם והם בוחרים בכם .מתי מתחילים החיים? למעשה הם
מתחילים עידנים לפני שאתם נולדים .זו אהבת האלוהים בפעולה ,וזה אמור לומר לכם דבר-
מה :אין זה מקרה שאתם כאן.
"קריון ,זה לא יכול להיות .אתה מבין ,אני יתום .מעולם לא הכרתי את הוריי" .אה ,בן אנוש
תלת-ממדי ,אתה לא מקשיב .משום שממעמקי חכמתך בחרת בהורים שיהפכו אותך ליתום.
אז אתה עשוי לומר" :מדוע שאעשה דבר שכזה?" כיוון שכאשר אתה נמצא בצד הצעיף שלי,
הכרת האלוהים היא הכרתך .לפעמים תבחר באתגר כדי שתוכל לסייע לפלנטה בפתרונות
פוטנציאלים .הקשב לי .אף אחד לא בא לכאן כדי לסבול .באת לכאן כדי לחשוף את חידת
החיים ,ואלה אשר יושבים בכיסאות ומקשיבים למסר זה מעוניינים בכך ,עושים בדיוק את
הדבר הזה.
כל אחד מכם הנמצא כאן הוא חלק מהבורא .כל אחד מכם מתחיל בצד הצעיף שלי .אולם
הצד שלי אינו מקום כלל וכלל .למעשה אינכם יכולים להבין זאת ,משום שבממד השלישי
חייב להיות מקום פיזי ממנו באתם .אלוהים אינו נמצא במקום כלשהו .אלוהים פשוט קיים.
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קשה לכם להבין זאת ,משום שאתם בממד השלישי .אבל למעשה אתם חלק ממרק זה המכונה
אלוהים.
אין לאלוהים תכונה פיזית .את היותכם חלק מאלוהים לא ניתן להסביר בממד השלישי .אני
יושב למולכם ,אבל איני יחיד ,אני כמותכם ,חלק מהמרק של אלוהים .שמי בצד האחר של
הצעיף אינו קריון .שם זה נברא עבורכם .אני שוכן באנרגיה של השותף שלי בתקשורת זו
כקבוצה .אני רואה את הקוראים ואני רואה את המאזינים למסר הזה .האם אתם מסוגלים
כלל לדמיין זאת?
לכן לא התחלתם בלידה כלל .אתם תמיד הייתם! לפני שהיקום נברא ,אתם הייתם .אתם
שייכים לאלוהים ואתם משפחת האלוהים ואתם בחרתם לבוא לכדור הארץ לשם מטרה...
מטרה הידועה לכולם )פרט לכם(.
הסיבה לבואכם לכדור הארץ היא דבר-מה שניסינו להסביר פעמים רבות .קשה לעשות זאת
משום שאין היא קשורה כל-כך לכדור הארץ .היא קשורה ליקום .היא קשורה לאנרגיות
עתידיות שאתם תכוננו מההתנסות שלכם כאן .קשה להסביר את העולם החיצון לדג המצוי
באקווריום ,משום שהדג מכיר רק את האקווריום .אם תספרו לדג על מערכת השמש שלכם
ועל סביבתו ,הדג לא יבין .הוא מכיר רק את מה שהוא מכיר .לכן נאמר שוב שמה שאתם
עושים באקווריום משפיע על משהו גדול הרבה יותר שבחוץ.
לעולם לא תאמינו ,אבל אתם רציתם לבוא לכאן .כאשר ראיתם את פוטנציאלים של ההורים
שלכם ושל המקום בו תיוולדו פעם נוספת ,אמרתם" :כן!" אמרתם" :אני כבר 'מת' לחזור .אני
רוצה לחזור עכשיו".
כל אחד מכם יודע מה התרחש בחייו .עכשיו אתם חושבים ,נכון? "קריון ,אילו ידעתי את
הפוטנציאלים הללו ,אני לא חושב שהייתי בא" .זה האדם המופלא ,יקירים .כן ,אתם ידעתם.
אתם ידעתם על הפוטנציאלים של כל שעברתם עד כה .האירועים היו שם כפוטנציאל ואתם
צעדתם הישר פנימה וחייתם אותם.
"מדוע האלוהים אוהב כל-כך את האנושות?" הרגע ענינו על השאלה הזאת .אתם ידעתם מהם
הפוטנציאלים ,והגעתם בכל זאת .הסיבה היא שאתם אוהבים את הפלנטה הזאת ממש כמוני.
משום שיש דבר-מה גדול יותר שמתרחש .הכל קשור למקום אליו ילך הרטט של הפלנטה
הזאת .מעלה? מטה? משום שכל מה שיתרחש כאן ,יברא משהו גדול הרבה הרבה יותר .וכדי
שהמבחן הזה יערך מתוך יושרה ,בני האדם חייבים להיוולד על הפלנטה ולחפש אחר הבורא
הפנימי הנחבא.
הקשיבו לדברים הבאים :ברגע מסוים זה של הלידה ,ולאחר שהעובר התפתח במלואו ,אני
ניצב אתכם מטפורית במקום אותו כינינו בשם "רוח הלידה" .זהו שער שבין הליניאריות
והבין-ממדיות .אין זה מקום ,אלא אנרגיה שהיא אלוהית .אני מביט באנרגיה שלכם ואתם
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מביטים בשלי .הדבר הבא שמתרחש התרחש עם כל אחד מכם ,משום שאני מייצג את
הקבוצה שנפרדת מכם ושמברכת את בואכם .אני קריון ,אוהב האנושות.
באותה אנרגיה יפהפייה ,אני אומר לכם" :האם אתם מוכנים? האם אתם בטוחים?" וכל אחד
ואחד מכם העניק לי חיבוק אנרגיה יפהפה .אז נעלמתם והתהליך המדהים החל.
]אתנחתא[
לא קל להיוולד על הפלנטה .הדבר הראשון שאתם עושים הוא להתפצל .לא כל חלק האלוהים
שאתם מועבר לגוף האנושי .חלק ממנו ממשיך לשכון בצד הזה של הצעיף .אבל אתם ידעתם
זאת ,נכון? כיוון שהקדשתם זמן רב לחיפוש אחר חלק זה שהופרד ...העצמי הגבוה ,הממתין
שתתחברו אליו .אבל עם הלידה שלכם הפכתם ליחידים .זו בדידות ,אתם יודעים? משום
שאתם עוברים מישות בין-ממדית לישות אחת ,ישות תלת-ממדית .העצמי הגבוה הוא התיאור
הטוב ביותר של מי שאתם באמת .זו אנרגיית הנשמה המהותית ,והוא אכן אתם .לכן
התחושה כה טובה כאשר אתם מתחברים בסופו של דבר .זה חיבור אותו ביקשתם ,והוא
הופך להיזכרות.
לכן בלידה אתם מתפצלים .זה לא הכל ,והנה הדבר שקשה לכם להבין .חלקים ופיסות של
ליבת הרוח שלכם ,שאינם העצמי הגבוה ,נותרים בצד הצעיף שלי .האנרגיות הללו ,שגם הן
"אתם" ,הופכות למדריכים שלכם .הרגע גיליתי לכם סוד :המדריכים שלכם הם אתם .לכן
אתם מרגישים טוב כל-כך כאשר הם סביבכם ,ואתם מרגישים אבודים כאשר הם נסוגים.
"קריון ,תכופות אני מרגיש מדוכא ובודד כל-כך" .שמעתי זאת פעמים רבות .ישנם אנשים
בחדר ואשר מאזינים למסר זה שיאמרו לי את הדברים האלה .אם הייתם רואים תמונה בין-
ממדית של חייכם ,כפי שאני רואה ,הייתם רואים סביבכם פמליה כל הזמן .אמרנו זאת פעמים
כה רבות :אינכם לבד .אינכם יכולים להיות לבד ,אך בממד השלישי כך נדמה לכם ,נכון? כמה
מכם שמדוכאים מעולם לא פתחו באמת את אותה דלת בפני הרוח ,נכון? אם הייתם עושים
זאת ,הייתם מגלים שקיימת אנרגיה ...האנרגיה של העצמי הגבוה ,אשר דוחפת מהצד השני
כדי ליידע אתכם שבאמת יש שם משהו .לכל אחד מכם יש אפשרות כזו.
תכופות אני רואה את האדם המשתופף בפינה ,כה מדוכא ,כה בודד ,מיואש .אני רואה את
האנרגיה היפהפייה של המדריכים הניצבים סביבו ולא עושים דבר ...משום שהאדם מעולם
לא נתן להם רשות לעשות דבר-מה .אבל לכולכם יש מדריכים שכאלה!
לכן ,בן האדם מגיע לכדור הארץ ,ובדנ"א מצויה האלוהות .לא פיצלתם את האלוהות שלכם
במידה כה רבה ,רק את הממדיות שלכם .הדנ"א שלכם מלא בקדושה .הוא חייב להיות ,משום
שאם אתם עומדים להתאחד מחדש עם העצמי הגבוה ,המבנה התאי שלכם חייב להכיל
אלוהות ...ואכן כך הוא.
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הדבר הראשון שמתרחש בלידה ,הוא תהליך בין-ממדי חסר זמן .ברגע שהילד נולד ,מופעל
מבנה קריסטלי במערת הבריאה .כדור הארץ יודע שחזרתם או שהרגע הגעתם בפעם
הראשונה .עבור נשמה עתיקה ,מבנה הקריסטל המתין לכם ,משום שלאמיתו של דבר הוא
המהות של כל תקופות החיים שלכם הממתינה לתקופת החיים הבאה .אתם מבינים שהיו
לכם חיים אחרים כאן ,נכון? אולי אינכם יודעים מה היו אותם חיים אחרים ,אבל יש לכם
ידיד בכל אחד מהם .זה הידיד המכונה העצמי הגבוה .אותו עצמי גבוה שיש לכם עכשיו.
משמעות הדבר ,בני אנוש יקרים ,היא שאותם גלגולים קודמים לא היו התנסות זרה כלל
וכלל .כיוון שאתם הייתם שם.
חשוב שתבינו זאת ,משום שהדבר מעניק לכם רשות להסתכל ,לזכור ,אפילו לאמץ כמה
מהכישרונות שהיו לכם בעבר .זו תהיה ההוראה ,ההוראה המתקדמת ,שאני רוצה שהשותף
שלי יקדם בשנה הבאה .המבנה הקריסטלי שלכם מופעל ,והוא דומה לטבעות של עץ .כל
תקופת חיים מיוצגת וניתן לראותה .כעת יש משהו שעליכם לדעת :כל מה שעשיתם מבחינה
רוחנית על הפלנטה הזאת מצוי בתוך הקריסטל הזה .כל מה שלמדתם בדרך הקשה מצוי בתוך
הקריסטל .הם שוכנים שם בדנ"א שלכם ,מועברים אל הדנ"א שלכם בלידה ,אל תוך שתי
אנרגיות בין-ממדיות ,או רבדים ,שאנו כינינו בשם "התיעוד האקאשי של הדנ"א" ]הרובדים
השביעי והשמיני על פי הוראת הדנ"א של קריון[ .כך קורה כדי שאם תתעוררו או תתחילו
לשאול שאלות רוחניות ,כל מה שאי פעם ידעתם או חוויתם במשך העידנים יחזור חזרה.
אלה חדשות טובות מאוד לרבים מכם הקוראים מסר זה .משמעות הדבר היא שדבר לא הולך
לאיבוד במשך המאמצים שלכם כאן בכל העידנים .כאשר אתם שבים ,אנשים יקרים ,כל
שלמדתם בחיים האלה עדיין שם ,ואינכם צריכים ללמוד זאת שוב .אינכם צריכים לחוות שוב
דבר אם אינכם רוצים .האם אתם מבינים מה אני אומר לכם ברגע זה? עבור אלה מכם
שרוצים לפתוח את הדלת ,לגלות את האלוהים שבפנים ,להושיט יד אל הבורא ,אתם
פותחים ,פשוטו כמשמעו ,את צנצנת הרוחניות לכל הדברים שאי פעם למדתם .לאט ,הם
זורמים אליכם ואתם נזכרים.
כה רבים מכם שואלים את השאלות" :מה אעשה? כיצד אעשה זאת? מה הלאה? מהם
התהליכים ,מהם ההליכים? איך? איך? איך?" ואנו אמרנו במשך  20שנים ,שכאשר אתם
מתחילים לפתוח את הדלת הזאת ,האינטואיציה מתחילה להראות לכם את מה שכבר
למדתם! אתם כבר יודעים .כדי שתוכלו להבין את הדברים ,תהליכים חדשים הובאו לכדור
הארץ כדי לעזור להבנת דברים אלה .אלה הם תהליכים שלא התקיימו לפני .1987
המורה פגי נמצאת כאן ]פגי פיניקס דוברו[ .לפני עידנים היא ידעה מה יהיו הפוטנציאלים של
מה שהיא עשויה לעשות כאן .היא שומרת רבת-תשוקה של אנרגיה חדשה .אבל מידע זה ניתן
לה לאט כדי לסייע לכם להבין את אלוהים .לפני שנת  ,1989לא ניתן היה ללמד את האנרגיה
שהיא מלמדת ,ובחלוף השנים מאז ,האנרגיה של גאיה השתנתה ,העבודה שלה התרחבה.
אתם מבינים כיצד זה עובד? "צנצנת הידע" שלה נפתחת ומוגשמת על-ידי כולם.
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כל שאתם עושים נרשם על הפלנטה הזאת כאנרגיה ,ונשאר ברשת הקריסטל לאחר שאתם
הולכים .הגיאולוגים יודעים שרוב האבנים שעל הפלנטה הזאת ,בייחוד בקרום ,הן
קריסטליות .הקריסטלים עושים משהו שרובכם מבינים :הם מחזיקים באנרגיה והם זוכרים.
אפילו המדענים יודעים על האנרגיה של הזיכרון שבמבנה הקריסטלי .לכן לא יהיה זה אזוטרי
מדי או לא יקשה עליכם להבין שכל שאתם עושים מוחזק באותו בנק זיכרון.
זה מה שרוטט בקצב גבוה יותר בתוך הפלנטה .זה מה שאתם עשיתם באופן קולקטיבי ,כל
חייכם ,שנותר כאן ושגרם לפלנטה לרטוט בקצב גבוה יותר .האנרגיה הזאת מדהימה עכשיו!
משום שבשבועיים האחרונים ,האדם המופלא שינה אפילו את רשת הקריסטל!
אתם חיים את חייכם .כמה מכם מגלים את סודות הדברים הללו ,וכמה מכם לא .הסודות הם
הדברים היחידים שנסתרים מן העין .אבל הם חושפים את עצמם בברור כאשר האדם מתחיל
לחפש אחריהם.
כפי שאמרנו אמש ]בתקשור של יום האתמול[ ,אין כל שיפוט כלפי בני האדם .אולם במונחים
אנושיים ,בליניאריות ,אתם רוצים שאלוהים ישפוט אתכם ,נכון? המחשבה שתמותו ושכולכם
תגיעו לאותו מקום נפלא לא הגיונית בעיניכם ,נכון? אתם אומרים" :ובכן ,קריון ,מה בנוגע
לאיש הרע? אני הייתי טוב .הוא היה רע .אנחנו מגיעים לאותו מקום?" כן אנשים ,שניכם
חוזרים הביתה .עשיתם עבודה טובה .נתנו לכם מידע זה בתקשור ,בתרבות שלכם ,במסגרת
הברית הישנה .האם ראיתם אותו? האם הבנתם אותו? קראנו לו "הבן הסורר" .אין זה מידע
חדש .במסגרת המשל הזה ,האב מייצג את אלוהים ,ושני הבנים מייצגים את בני האדם על
כדור הארץ .האחד עושה הכל נכון והאחר עושה הכל לא נכון .אז שניהם חוזרים הביתה אל
אותה אנרגיה; עורכים להם מסיבה דומה!
יבוא יום שבו כולכם תנשמו את נשימתכם האחרונה .אין זה יום רע עבורכם .הוא עשוי
להיות יום עצוב עבור אלה שאתם מותירים מאחור ,אבל לא עבורכם .כולכם הייתם כאן
בעבר .אלה שמקשיבים ]להקלטה[ ,אלה שנמצאים בחדר ,ואלה שקוראים ...הקשיבו לי :כאשר
אתם מסיימים את חייכם הטבעיים ,אתם מגיעים למערת הבריאה .אז אתם מותירים את
המהות של כל שהגשמתם בתוך הקריסטל .כל המחשבות היפהפיות שלכם ,את כל המחשבות
שהביאו אתכם ללמוד דברים ,את כל ההתגלויות שלכם ,כולן מוכנסות אל תוך אותו אובייקט
בין-ממדי.
אז החלק שלכם שלא היה אנושי )חלק הנשמה הבין-ממדי( עוזב את הפלנטה ושב ומשתלב
עם העצמי הגבוה .כל שהיה מפוצל ~ האלוהות שבתאים ,כל המדריכים ,שבים לחלק
האלוהים ההולם פעם נוספת .את זאת עליכם לחגוג .אני חוגג! משום שכאשר אני פוגש בכם
בצד האחר ,אני פוגש באח ובאחות .אני עושה זאת ברגע זה .אני נפרד מאלה שעוזבים אותי,
אלה שנולדים .אני אומר שלום לאלה שנפטרו וששבים הביתה" .קריון ,איך אתה יכול להיות
בשני מקומות בבת אחת?" אינכם יכולים לשאול זאת ועדיין להבין .אני לא יחיד .אני חלק
מהבורא ,ממש כמותכם.
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~~~~~~~~~~~ הוסף על-ידי קריון לתמלול זה ~~~~~~~~~~~~~~~
שני חיידקים קטנים מאוד ולא מזיקים חוקרים את בן האנוש .לכל אחד מהם מכשיר רדיו
]חיוך[ .יום אחד הם מוכנסים אל תוך המערכת האנושית דרך כף היד הימנית של האדם.
האחד נותר במקומו בעוד שהאחר יוצא לחקור .החיידק החוקר נודד שנים במבנה התאי .הוא
צופה בטריליונים של חלקי דנ"א ,הוא מביט בקילומטרים על קילומטרים של חומר תאי.
הכימיה מתגלה .לבסוף ,החיידק הנודד מגיע אל יד שמאל.
הוא חוקר את האדם בדרך שבה הגיאולוג חוקר את כדור הארץ .הוא לא מודע לכך שמשהו
חי ,ככלות הכול ,הכל גדול כל-כך! עבורו ,זוהי ארץ רחבת ידיים של מבנה מסתורי שלא
משתנה לעולם .הוא לא מרגיש בתנועה כיוון שהוא קטן מדי ,ממש כפי שהאדם לא מודע לכך
שכדור הארץ אץ ברחבי החלל במהירות של אלפי קילומטרים לשעה .הוא רק חוקר אזור חדש
ועצום ~ אולי כפי שאתם תעשו כאשר תתחילו לחקור את החלל.
החיידקים מדברים זה עם זה בכל יום באמצעות מכשירי הרדיו שלהם ,האחד מספר לאחר על
הנפלאות שראה .החיידק החוקר מודע לכך שאפשר שלעולם לא יראה את האחר ...הוא נמצא
רחוק כל-כך מהיכן שהחל ...אבל הוא חוקר ולכן הוא מרוצה .הדבר דומה מאוד למה שיהיה
מסע בחלל כאשר תתחילו לחקור את מערכת השמש .התנועה הוודאית היחידה תהיה אתם,
וכל השאר יראה נייח ,אבל מרוחק מאוד.
לפתע ,תודעת האדם מדברת אל שניהם! הוא מקדם את פניהם בברכה אל העצמי הרוחני
שלו .שמו הוא ג'ו .הם נדהמים לנוכח עוצמת התודעה של ג'ו ,משום שלעולם לא היו מודעים
לכך שהיה משהו או מישהו שצפה או שהיה לו אכפת .זה חייב להיות אלוהים ,הם אומרים,
אין הסבר אחר .ההוכחה היחידה עבורם מצויה בממד השלישי ,משום שברור שג'ו יכול להיות
בשני מקומות בעת ובעונה אחת! ג'ו מתאר את מה שקורה לחיידק האחד שביד שמאל
ובאותו זמן הוא מתאר את מה שקורה לחיידק השני שביד ימין! חשבו על כך ~ ישות
שמסוגלת להיות בשני מקומות בו-זמנית! כמובן ,ג'ו רק יושב שם עם ידיו בחיקו ומדבר אל
התאים שלו.
מה שאנו אומרים כאן הוא שתפיסת המציאות שלכם תואמת רק לאופן שבו אתם מגדירים
את המציאות .קריון לא נמצא בשני מקומות בו-זמנית .קריון הוא פשוט בגודל האלוהים .כל
שמתרחש ,אלוהים נמצא שם .אבל יש לכם בעיה עם הזמן ,משום שהוא אינו משתנה
בתפיסה שלכם .לכן דמיינו את אותו כביש ארוך שאתם רואים כהיסטוריה וכזמן ,והפכו אותו
למעגל .כעת הרחיבו את עצמכם לגודל עצום ,והניחו מעגל זה בחיקכם .כעת הביטו בו .לפתע
אתם יכולים לראות את הכול מתרחש באותו זמן .כך אנו רואים את האקאשה שלכם.
~~~~~~~~~~~~ סוף הקטע הנוסף ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

89

הדבר עשוי להסביר מדוע מה שאתם עושים עכשיו בחיים הרגילים משפיע על הרטט של
הפלנטה הזאת .אתם גיליתם כיצד לברוא שלווה בחייכם ולסלק את הדרמה .כדור הארץ יודע
זאת והאנרגיה של ניצחון זה תהיה כאן לעד .היא נשארת כאן .זו שאומרת" :אני רגילה כל-כך;
רק אישה רגילה שמנסה לעשות כמיטב יכולתי .אני לא מרפאה ,אני לא מתקשרת ,אני לא
באמת חשובה כל-כך" .אותה אישה לא מבינה את התמונה הגדולה יותר ,שמה שהיא עושה
בהיותה "רגילה" נותר כאן לנצח .היא לא מבינה שכל צעד שהיא צועדת ביושרה נכנס הישר
אל ליבת הפלנטה .וכאשר היא מסיימת ,זה רק דף אחד נוסף במסע עצום בזמן ,שבו כל דף
הוא תקופת חיים אחת ,וכל תקופת חיים מתווספת לשלם.
שינוי מדהים בזמן אמיתי באנרגיה
אני הולך לספר לכם מה התרחש בשבועיים האחרונים .לכן ,שותפי ,אני רוצה שתדייק ,משום
שזו הפעם הראשונה שאתה שומע זאת גם כן .אני רוצה שתדבר לאט ,כדי שתוכל להציג זאת
באופן ליניארי והגיוני] .אלה הן הוראות ללי[.
לאחרונה התקבלה מה שאתם הייתם מכנים בשם "תחזית פוטנציאלית באוקטובר" ].[2008
אני יכול לדבר על כך עכשיו כיוון שאוקטובר חלף עבר .בליניאריות שלכם ,בעוד השותף שלי
מדבר על כך ,היה זה בחודש שעבר .בתקשורים אחרונים סיפרנו לכם אפילו על כמה
מהפוטנציאלים שעשויים להתרחש .עבור רבים ,כמה מהפוטנציאלים הללו נשמעו כתקשור.
לא היינו היחידים שדיברנו על הדברים האלה .למעשה ,אפילו המדע אמר לכם את אותו
הדבר! מדע התחזיות מכונן היטב על הפלנטה .יותר מעשור עכשיו ,אלה שבאוניברסיטה גילו
כיצד לבנות סוגים מסוימים של מכשירים אשר מגיבים לתודעה האנושית ]אוניברסיטת
פרינסטון ~ פרוייקט התודעה האנושית[ .כיוון שהתודעה האנושית היא בין-ממדית,
המכשירים הללו מגיבים לפני שהאירועים מתרחשים! אתם יכולים לומר שהם מסוגלים
לקלוט את "אקראיות הפוטנציאל" .אין זה סוד ,ואפילו השותף שלי דיווח על הדברים האלה
בהרצאות שלו .זהו מחקר מעניין בנושא האנרגיה של האנושות ,והעתידנים ]החוקרים וחוזים
את העתיד בהתבסס על מגמות עכשוויות .המת'[ אוהבים מכונות אלה .כיוון שהמכונות
מתחילות להגיב לפני שהדברים הפוטנציאלים מתרחשים .המדענים ראו זאת מתרחש לפני
אירועים כגון הצ'ונאמי של שנת  2004ואפילו מות הנסיכה דיאנה ...כולם אירועי חמלה כלל-
עולמיים.
לאחרונה ,המחוונים הללו התחילו לסמן שדבר-מה מתרחש .הם התחילו לסמן שמשהו נמצא
בתודעה העולמית והורגש לפני שיתרחש .הוא התמקד סביב אמצע אוקטובר .מה שהם
התחילו לקלוט היה שינוי שהתרחש ב 13-וב 14-באוקטובר בכל העולם* .שינוי משמעותי
יתרחש .כדור הארץ נע ברמה בין-ממדית .האם ידעתם זאת? אתם אומרים" :לא ,לא ידענו",
ועל כך ברצוני לספר לכם.
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כיצד אתאר זאת? בני האדם נוטים להפוך פוטנציאלים בין-ממדיים לליניאריים בתוך מערכות
האמונה שלהם כדי להפוך אותם בני-קיימא למוח התלת-ממדי .אלפי בני אדם שוכנעו
שעומדת להתרחש נחיתה של צלחת מעופפת ב" "13או ב" "14באוקטובר .מתוך הצלחת
המעופפת יצאו ישויות חוץ-ארציות בעלות חכמה .ספינת חלל זו תהיה הגדולה ביותר שניתן
להעלות על הדעת ,והדיווחים יופצו בכל כדור הארץ .קבוצה זו האמינה בפוטנציאל הזה
במידה עזה ,כיוון שהיה זה חזיון קולקטיבי .הם פרסמו אותו וסמכו עליו.
היה זה הסיפור הטוב ביותר על שינוי בכדור הארץ אותו היה עליהם להפוך לליניארי .הוא
היה צפוי .הם הפכו אותו לליניארי לחלוטין כדי להפוך אותו לתלת-ממדי ולהגיוני .הם טענו
שספינת חלל שתגיע ממרחקים תנחת וממנה יצאו ישויות חכמות שיעזרו לכולכם .אני אומר
לכם ברגע זה ,אין בכך שום דבר רע .זה הדבר הטוב ביותר שהיה להם כדי להפוך להגיוני את
מה שהם "ראו" .אך האם הם צדקו? האם ספינת חלל נחתה והאם דווח על כך בכל רחבי
הפלנטה? לא .אבל האם הם צדקו? כן .דומה שזו חידה .זה לא התרחש כמצופה .אנשים רבים
כל-כך שהיו מעורבים בתחזית הזאת ,אז מה השתבש? האם המכשירים המדעיים צדקו? כן.
אבל לא ראיתם דבר ,נכון? הניחו לי להמשיך.
אמרתי לכם בתקשור לפני התאריכים הללו ,לא לפחד מהשינוי שיחול באוקטובר ,משום
שאפילו קריון ראה בבואו של אתגר .כיוון שקריון רואה את הפוטנציאלים של מה שקיים שם,
ואני לא הייתי היחיד שתקשר זאת .לכאורה ,ממקורות וממקומות רבים שמעתם את הסיפור:
"היזהרו מאוקטובר" .אם חישבתם באופן הפשוט ביותר את המספר הנומרולוגי " "13ו","14
ה" "13הופך לארבע .במונחים נומרולוגיים ,ארבע הוא האנרגיה של כדור הארץ .אם תחשבו
נמורולוגית את " "14הוא הופך לחמש ,או ל"שינוי" .לכן ,מה שעמד להתרחש היה שינוי בגאיה
~ בכדור הארץ .אתם ציפיתם לרעידת אדמה .לרעידה גדולה .לרעידה גלובלית.
ממש כמו הצ'ונאמי ,שלמעשה היה כה גדול ששינה את סיבוב ליבת הפלנטה ,אירוע זה יעשה
דבר-מה דומה ויברא שינוי גלובלי .כעת הנה מה שעליכם לדעת :קיימת פרדיגמה של אנרגיה
ישנה שמחברת את גאיה לתודעה האנושית .כל שינוי ושינוי על הפלנטה הזאת שכלל שינוי
ברטט התודעה חייב סוג מסוים של אירוע פיזי על הפלנטה .במקרה זה ,זו הייתה אמורה
להיות רעידת אדמה ...תנועה של קרום כדור הארץ .זו המידה אשר בה התודעה האנושית
מחוברת לגאיה .כעת ,היה זהיר ,שותפי ,משום שאני רוצה שתדייק .בוא נתקדם לאט.
לפני שבועיים ,הפלנטה נעה בדרך בין-ממדית ללא האתגר המצופה .כל המקורות ,ובכלל זה
אלה שבצד הצעיף שלי ,ציפוי למשהו גדול יותר מזה שהתרחש .לא ציפינו שהתודעה
האנושית תעלה למקום שבו דבר לא יתרחש .זו הפעם הראשונה שדבר זה אירע אי פעם.
שינוי גדול בפלנטה התרחש ללא אתגר האסון וללא אתגר המוות .הבינו שחיבור אנרגיה ישנה
זו קשור לחמלה .והדרך היחידה שבה ניתן ליצור את סוג החמלה הנחוץ לשינוי גדול הייתה
הסוג אליו כולכם התרגלתם ...אך זה לא התרחש בדרך זו.
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כל התחזיות היו שם .מה בנוגע לנחיתת הצלחת המעופפת? ובכן ,בדרך בין-ממדית ,הפלנטה
זכתה בעירוי של חכמת הקדומים יותר מאי פעם בעבר .ללא כל אתגר ,ללא כל תנועה של
כדור הארץ ,החמלה הדרושה הוגשה .ובכן ,האם הנחיתה התרחשה? בדרך מסוימת ,היא
התרחשה .משום שעכשיו הפלנטה רוטטת בקצב גבוה יותר .זה שינוי תודעה שבדרך כלל היה
מחייב מעורבות פלנטרית פיזית ,אבל הוא התרחש בעת שאתם ישנתם ,נכון?
מבורך הוא האדם שעבר אותו בשינה ,משום שקיימת פרדימה חדשה שמתרחשת :שינוי ללא
אתגר .זו המטרה ,אך ניתן היה להגשים אותה רק אם התודעה האנושות תמצא ברמה גבוהה
יותר והיא נמצאה .כעת אני יכול לומר לכם שלא תמיד זה יהיה כך ,אך הפעם זה היה.
הדברים נעים במהירות ,ואפילו העתידנים הטובים ביותר יופתעו מהיעדר עקביות החיזיונות
~ משום שזה מה שקורה לאובייקט חסר זמן שתמיד נמצא בשינוי רטט ]קריון מדבר על מה
שכדור הארץ חווה[.
שוב ,האדם המופלא הדהים את כולנו ,ממש כמו בשנת ] 1987ההתכנסות ההרמונית[ .השינוי
עובד .פחות מחצי אחוז מכם צריך להתעורר כדי לברוא שלום על כדור הארץ .מרי זעקה:
"אה ,קריון ,מתי?" זה תלוי בכם .אבל הדברים יתרחשו מהר יותר מכפי שאתם חושבים ,וכל
שעליכם לעשות הוא להביט פנימה כדי להעצים תהליך זה .שחררו את האור שאתם נושאים.
מדובר בגילוי עצמי .זה מה שרציתי לומר לכם.
האם יש פלא שאתם אהובים כל-כך? רגילים? ממש לא! וזה המסר להערב .אני רוצה שהמסר
הזה יופץ כדי שאחרים ישמעו אותו ...שאחרים יקראו אותו .טיפוסי לאדם לומר" :ובכן ,זה
מעניין" .אז הוא ממשיך בחייו .אני יושב כאן בצד הזה של הצעיף ואומר" :למה לא ניפחתם
כמה בלונים ,או בניתם פסל או משהו?" לכמה מכם יש את האומץ לערוך חגיגה לדברים שלא
התרחשו? איזו תפיסה .ואם תעשו זאת ,אתם הופכים לאנשים בין-ממדיים .מדהים.
זה המסר שלנו .זה מה שאתם עושים .תקשורים רבים יבואו וילכו .וכמה מהם ידווחו על מה
שאתם עושים .חפשו אחר העקביות שבמסר ,כיוון שאלה הן החדשות הגדולות היום.
קשה להיפרד .דעו שהאמת נאמרה בחדר זה ,ושהחיים השתנו .קשה להיפרד.
וכך הוא.
קריון
* שינויים לעולם לא מתרחשים במה שמכונה "יום אחד" ,משום שכדור הארץ נמצא תמיד
במציאות זמן של יומיים .תמיד קיים מקום על כדור הארץ שנמצא או ביום המחרת או ביום
האתמול ,בהתחשב במקום מגוריכם.
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תחזיות לדור הבא
לי קרול מתקשר את קריון
סנט' אוגוסטין ,פלורידה
 13בדצמבר2008 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה
ברורה אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת
שהדף המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בפלורידה ,ב-
 13לדצמבר.2008 ,
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .יהיו אלה שיאמרו שהדבר אינו אפשרי .תמיד
ישנם אלה שאומרים שהאדם לעולם לא יוכל לעשות את הדבר לו אתם עדים .שוב אני אומר
לכם ,שאלה שיש להם את האנרגיה והכישרון לראות את הצבעים ,ידעו שזה אמיתי .הוכחה
לבלתי-נראה קשה לשכל התלת-ממדי ,משום שאתם מצפים לראות דברים תלת-ממדיים
שיוכיחו דברים לא-תלת-ממדיים ,נכון? משום שזה הקול שהיה עמכם כל היום ]הקול
האנושי[ ,וזהו קולו של שותפי ]לי[ .אף-על-פי שזהו קול של בן אנוש ,לפתע הוא אמור להיות
קול של ישות שמעבר לצעיף! שוב ,אנו אומרים לכם שאכן ,כך הוא ,ולא דבר-מה מוזר או
משונה .משום שאלה מכם שיכולים להרגיש באנרגיה ,יודעים שהיא מתעצמת עכשיו ,משום
שזהו הקול מהבית .זה קול שאין דומה לו ,משום שיש לו שפה שלישית שקשורה אליו .הוא
מדבר אל לב האדם ,אל העצמי הגבוה של כל אחד מכם.
דעו שיש אמת במילים כאן .אל תניחו להן ליפול על אוזניכם ושכלכם ,אלא במקום זאת,
הניחו להן לפגוש בלבכם .הניחו לחלק הזה שלכם שאנו מכנים בשם העצמי הגבוה לפרשן .אז
תנוח דעתכם לגבי הדברים הללו.
אני קריון ואני יודע מי נמצא כאן .אין זה משונה שאדבר אל האנושות בדרך זו ,וגם אין זה
משונה שאני מדבר אליכם ,הקוראים ושומעים בדרך זו .המילים שלי נקראות ואני יודע מי
קורא אותן .לכן מסר זה מיועד גם למי מכם שאינו נמצא במסגרת הזמן של אלה שמקשיבים
באמצעות אוזניהם בזמן התלת-ממדי .משום שמסר זה הוא נטול זמן ,והוא המשך למסר אחר
]לאגונה הילס ,קליפורניה[ .לפני שבועים על פי זמנכם ,נתנו לכם מסר ,תקשור ששמו "ענייני
היום" .דיברנו על מה שעשיתם ודיברנו על אנרגיית הרגע .כעת ברצוננו להמשיך ולספר לכם
על האנרגיה של "מה שיכול להיות".
אנו עומדים להתחיל בהיסטוריה של מה שהיה .אבל איננו מוכנים עדיין להתחיל בהוראה –
עדין לא .יש כאן אנשים שלא מאמינים שהדבר קורה" .זהו אדם שמעמיד פנים" ,הם אומרים.
השכל שלהם אומר" :זה לא בשבילי" .הם מביטים בשעון .הם תוהים מתי הפגישה תסתיים.
אני יודע מי אתם ,אנשים יקרים .אהובים ללא שיעור ,ממש כמו האחרים .ברצוני לתת לכם
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מסר ,המכוון ישירות אליכם :כאשר תעזבו מקום זה בחוסר אמונה ,ישויות מלאכיות יצאו
עמכם החוצה כפי שיצאו עם המרפאים! האם אתם מבינים? והסיבה לחוסר האמונה שלכם,
אנשים יקרים ,היא שאינכם רוצים לפתוח את אותה צנצנת של רוחניות שאתם נושאים,
משום שבפעם האחרונה שפתחתם אותה לא היה לכם קל .זה לא הסתיים טוב ,נכון? קל
הרבה יותר להתעלם ממנה הפעם .אבל אתם מוצאים את עצמכם בפגישה כגון זו בחוסר
אמונה ,מוחלט ומושלם .ובכן ,אתם יכולים להצטרף לשורות של אנשים שבדומה לשותף שלי,
ישבו בפגישות רבות מאוד בחוסר אמונה – עד אשר זרעי האמת החלו להתקבל על דעתם
ולצמוח בהתאם ,בזמן שלהם ,על פי ההגיון שלהם ,באמצעות לבם.
זהו יופי הבחירה החופשית של בני האדם ,שהם יכולים לבחור לפתוח את צנצנת הרוחניות
של הדנ"א שלהם ,או לא .אתם מבורכים ,אתם שלא מאמינים ,משום שאני יודע את שמכם
והוא יפהפה ,ואתם תשובו ותפגשו בי .כאשר תפגשו בי ,לא יהיה כל שיפוט .כלל וכלל לא.
אמרנו לכם בעבר שאתם יושבים במקום שהוא נפלא בפוטנציאל הברור שלו .הדברים
שיכולים להיות ,קורים! הניחו לי להראות לכם את שצפוי לכם .ברגע זה!
אם תעיפו מבט ,תצלום בזק ,כדי לראות היכן נמצאות התכונות המגנטיות של הפלנטה,
בהתבסס על מה שאמרנו שיקרה ,תגלו שהם נמצאות בדיוק היכן שאמרנו שיהיו .הן מייצגות
פלנטה שחוותה שינוי .משום שכאשר הגעתי בשנת  ,1989התכונות המגנטיות של הרשת לא
היו כפי שהן עתה .נתנו לכם את פוטנציאל השינוי ,והנה הוא כאן .אמרנו לכם שזה אפשרי,
אפילו סביר ,שיהיה מחזור בן  12שנים של תנועה של הרשת המגנטית ,וכך היה.
הרשת נעה בהתאמה ,לא משום שכך ציווה האלוהים ,אלא משום שכך ציוותה האנושות.
הייתה זו ההתכנסות ההרמונית של שנת  ,1987שהביאה לכדור הארץ מנדט לכך שהמגנטיות
תנוע ,התודעה האנושית הניעה אותה .האנושות משייכת תכונות אלה של כדור הארץ לכוח
עליון כלשהו ,ואינה מבינה את הכוח הקולקטיבי שיש בידה .אפילו בעודכם יושבים כאן,
אינכם יודעים שאתם יכולים להזיז הרים ,אבל אתם יכולים.
אז המגנטיות זזה ואתם יכולים לראות זאת היום ואתם יכולים לראות שהמקום אליו הגיעה
הוא מושלם .משום שזו התכונה שמדברת אל הדנ"א ,לה אתם זקוקים עכשיו ,בזמן הזה.
הכלים שנמצאים בהישג ידכם שונים מאוד מאלה שהיו לכם כשנולדתם .לכן כמה מכם
נמצאים כאן .כמה מכם אומרים" :זו האנרגיה לה חיכיתי" ,ואתם צודקים .כך הוא .כמה מכם
אמרו" :זוהי אנרגיית השינוי והמעבר" ,ואתם צודקים .כך הוא .ואם רציתם הוכחה נוספת
למגנטיות ,אומר לכם ,לכו חפשו במדע .חפשו אחר הדברים הללו ובדקו את שהשתנה בשנים
האחרונות .אתם תראו שמה שאמרתי לכם בשנת  1989נמצא כאן עכשיו.
ראו זאת :ההליוספרה של השמש משתנה .מה היא עושה ברגע זה? היכן היא נמצאת ברגע
זה? אם תחקרו זאת ,תהיו המומים לגלות שהיא בשפל הנמוך ביותר אי פעם .ההליוספרה של
השמש ,זאת אומרת ,המגנטיות של השמש ,נמצאת בנקודה הנמוכה ביותר שבה הייתה אי
פעם על הפלנטה .היא נמוכה הרבה יותר מכפי שהייתה כשנולדתם ,ממש כמו הרשת
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המגנטית .משום שאם תמדדו את יחידות העוצמה המגנטית )גאוס( של הרשת ,תגלו שהיא
נחלשה .היא סופית יותר .וכך גם האנרגיה המגנטית שנשלחת מהשמש .בני אדם יקרים ,יש
לכך זה סיבה .הדבר קורה משום שהתכונות המגנטיות הללו עוברות כיוונון מעודן בדרך
אלגנטית כדי שתוכלנה לדבר אל הדנ"א שלכם ,ממש כפי שאמרנו .לכו מצאו את מה שאמרנו
לכם .התבוננו .אינכם יכולים להכחיש שאמרנו לכם שהדבר יתרחש .מדובר בהישגי העבר
שלנו כביכול ביחס לתחזיות .אולם ,למעשה זהו תיעוד של מה שאתם בראתם עבור עצמכם
על הפלנטה.
זה מופלא ,האין זאת ,לראות את מה שהאנושות עשתה למען האנושות? וזה מתחיל
במגדלורים ,כמו אלה הנמצאים בחדר הזה ,כמו אלה שקוראים את המסר ושמקשיבים לו.
עליכם להבין ,אלה הם הדברים שאמרנו לכם שפוטנציאלית ניתן לבצע ושפוטנציאלית ניתן
להגשים על-ידי אלה שנושאים די אור כדי להאיר במקומות חשוכים .דברים אלה לא ניתנו
כדי שתוכלו להמיר את מערכת האמונה של מישהו או כדי שיהיו אנשים שיבואו לפגישות
הללו או ישבו בכיסאות האלה .לא כדי שעוד יקראו את המילים הללו ,אלא כדי שהאור
יתפשט על הפלנטה ,כך שאחרים יוכלו לראות את החשכה ולגלות את שעליהם לגלות.
אם תביטו בתודעה של הפלנטה ובמי שכינינו ילדי האינדיגו ,אלה הם ילדים בעלי תודעה
חדשה .קראו להם בכל שם שתרצו .כיצד תסבירו בני אנוש חדשים אלה? כאשר אמרנו לכם
שהתודעה של האנושות תשתנה ועכשיו אתם רואים למולכם ילדים רבים כל-כך בארצות
רבות כל-כך שמדברים בשפות רבות ,שהם אכן שונים מאוד ,מה אתם אומרים? שזה צירוף
מקרים? שאלו את ההורים ,שאלו את המורים .תופעה כלל עולמית מתרחשת .הילדים שונים,
יקרים ,משום שהם חייבים להיות כדי לברוא את מה שבא .זה כאן .הדברים הללו שאמרנו
לכם שהם אפשריים ,נמצאים כאן.
ראו מה עשיתם לאחרונה .ביסודו של דבר ובעיקר אני מדבר עכשיו לאמריקנים שיושבים
כאן ,שמקשיבים ,שקוראים ,משום שזוהי ארצם .שוב ,אני מזכיר לכם שעשיתם את הבלתי
אפשרי :בחרתם במנהיג אינדיגו .כדי שתוכל להיות חשיבה שונה – חשיבה מחוץ לקופסת
הפוליטיקה הרגילה לה אתם מצפים .הדבר לא היה אפשרי לפני  20שנים ,ואמרנו זאת בעבר.
מה שעשיתם הוא להציב את הפוטנציאלים של מה שתמיד ראינו שיגיע .הרשו לי לומר לכם,
יקרים ,לעולם ,לעולם לא תוכלו להתעלות למקומות הללו שאמרנו לכם שתגיעו אליהם ללא
תרומתו של אדם זה .הוא הגיע בזמן מתאים ואתם בחרתם בו לתפקיד בזמן המתאים ואנו
ראינו שזה יקרה.
לכו ראו מה אמרנו ,אתם יכולים למצוא זאת בתקשורים של קריון .לפני שמונה שנים ,אמרנו
לכם שתהיה מנהיגות אינדיגו והפוטנציאל לכך היה עצום .לכו מצאו את הדברים! משום שזה
מראה שהפוטנציאל היה שם ואתם הגשמתם אותו .מה שהדבר צריך לומר לכם הוא שאפילו
לפני שמונה שנים ,הפוטנציאלים של המקום אליו אתם הולכים נראו בברור ,משום שהם היו
כה חזקים .בעוד שיש אנשים שאומרים שלעולם לא יוכל להיות שלום עלי אדמות ,אני אומר
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לכם שהפוטנציאל הוא חזק שכך יהיה! אף-על-פי שהם אמרו שלעולם לא תבחרו אדם שחור
לנשיא ,כך עשיתם!
הניחו לי לצייר לכם תמונה לגבי כמה מהפוטנציאלים ולהראות לכם לאן פניכם מודעות,
משום שהרווחתם את זה .כאשר הגעתם לכדור הארץ הזה ,לכל אחד ואחד מכם היה חותם
קרמתי .זה חלק מהמערכת .הקדמונים שהסבירו לכם את נושא הקרמה צדקו ,משום שאכן,
זוהי המערכת .זוהי המערכת של עניינים אנרגטיים בלתי-גמורים והיא תמיד תהיה .אבל
באנרגיה החדשה הזאת ,אמרנו לכם גם לפני  20שנים שאתם יכולים להימנע ממנה לגמרי.
המערכת נותרת המערכת משום שרוב האנושות רוצה שתישאר .רוב האנושות משתמשת בה
ותמשיך להשתמש בה ,אבל אתם אינכם צריכים לעשות זאת.
לפני  20שנים ,רעיון זה של הימנעות מהחותם הקרמתי שלהם היה זוכה ללעג ולקלס .לפני 20
שנים אמרנו לכם שאתם יכולים לשנות את החותם האסטרולוגי שלכם .אתם יכולים לחפש
ולקרוא את הדברים .זו מידת העוצמה של האדם באנרגיה החדשה .אותם דברים שמטביעים
חותם של תכונות על האישיות שלכם ,שדומה שבוראים את מי שאתם ,ניתנים לשינוי .לכן
ההוראה בימים אלה ]בסמינר[ היא הוראה של "כריית האקאשה" .זאת אומרת ,ניתן להוציא
ולאמץ את הדברים שהשגתם בביטוי קודם )גלגול( .זכרו ,לא תמיד היה לכם את המזל
האסטרולוגי שיש לכם עכשיו .אולי תרצו לאמץ את המזל שמתאים לכם יותר היום כעובדי
אור? זה בר-ביצוע! זה בדנ"א שלכם ,משום שהאקאשה נמצאת בדנ"א שלכם .אלה הם הכלים
ההתחלתיים אותם חזינו .אלה הם הדברים שרבים מכם יתחילו ללמוד להגשים בעידן זה,
שהיו נגישים רק לנעלים ,למאסטרים בהיסטוריה .אולם הנה אתם כאן באנרגיה חדשה זו של
שינוי ,עם היכולת לבצע זאת.
דיברנו על כלי אקאשי חדש זה פעמים רבות מאוד בחודשים האחרונים .השותף שלי ארגן
זאת כפי שאמרתי לו לעשות ,ויתחיל ללמד את הנושא בדרך עמוקה וברורה אף יותר מכפי
שעשה היום .עובדי האור צריכים לדעת זאת .בסופו של דבר אתם חייבים לתבוע זאת
לעצמכם .אומר לכם מדוע ,משום שעובד האור יזדקק לכלים הללו כדי לשרוד ,כדי להישאר
זמן ממושך יותר על הפלנטה ,כדי לצאת מהפחד ולצאת מהדרמה.
כעת ,ברצוני לומר לכם שכאשר אתם משילים את כל התכונות הללו ,הדברים שאתם רוצים
להגשים יגיעו .פשוטו כמשמעו ,אלה הם הפחד ,התסכול ,הצירוף של מה שהבאתם איתכם,
שמונעים מכם לפתוח את הדלת ]את הדלת הרוחנית לעצמי הגבוה שלכם[ .אלה הם אותם
הדברים ,שכאשר אתם נפטרים מהם ,מגשימים את הדברים שאתם צריכים .אולי אתם
סבורים שמה שאתם צריכים קשור לעבודה שאתם מרגישים שאתם צריכים לעשות? אולי
אלה תשוקות לדברים שיש לכם ושאתם רוצים להגשים בתקופה זו של חייכם? הם יגיעו רק
בעקבות שינוי שיחול בכם ,שינוי שעליו דיברנו .אלה הם הכלים החדשים בזמן הזה שאנו
מתחילים ללמד.
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כעת אני עומד לומר לכם שהדברים הללו ילמדו במשך ממושך ,כיוון שיש רבים שצריכים
אותם ושצריכים לשמוע זאת .יש אנשים שאומרים" :ובכן ,מה יקרה בעתיד? תן לנו מושג
כלשהו ,קריון .מה עומד להתרחש? לאן פנינו מודעות; מה הם הפוטנציאלים?"
אני עומד לספר לכם על כמה מהפטנציאלים ביחס להגשמה האנושית עבור שני הדורות
הבאים .לכן ,פוטנציאלים אלה עשויים להתרחש בגבולות  50שנים לערך .אני עומד לספר לכם
על כמה מהפוטנציאלים שעשויים להופיע באופן דגול ונפלא ,כיוון שכאלה הם .ללא קשר
למה שאתם חושבים שמתרחש על הפלנטה הזאת ,התודעה החדשה של האדם עומדת למלא
תפקיד גדול בעתידכם .חשבו על כך :כל ילד שנולד הוא בעל חותם אינדיגו ]אנרגיה חדשה[.
הרשת המגנטית של הפלנטה עושה זאת ,משום שהיא לא מדברת רק אל הדנ"א שלכם ,אלא
היא גם קובעת את האנרגיה של אלה שנולדים .זו הסיבה בגינה השתנתה הרשת המגנטית
מלכתחילה .מיליוני ילדים גדלים עם תודעה שונה מכפי שהייתה לכם כשנולדתם.
כאשר הם יגדלו ויתחילו ללמד את עצמם ]אינדיגו ילמדו אינדיגו[ ,אתם תראו תזוזה ושינוי.
וזה שינוי שעשוי להיות מעניין ,גם כן .הוא לא יהיה מה שאתם מצפים .משום שתהיה
מחלוקת אפילו ביניהם .זאת אומרת שהם לא יסכימו לגבי הדרך הנכונה להביא חמלה אל
הפלנטה .האם אתם יכולים לדמיין זאת? אי הסכמה לגבי הדרך שבה יש להביא חמלה
לפלנטה? יושרה בנוגע לחמלה! כמה ירצו למהר .כמה יחשבו שאתם יכולים לקנותה .מה
שאנו מנסים לומר הוא זה :תהיינה בעיות אפילו ביניהם ואתם תראו מחלוקת אפילו בקרב
אנשי האינדיגו .עד אשר היא תיושב ,דברים רבים יהיו מבולבלים .האם זה כל שיהיה שונה
מכל דבר חדש שמגיע אליכם? התשובה היא לא.
ברצוני להזכיר לכם ,למוריאנים יקרים ,כמה זמן נדרש לכם כבני אדם במצב הראשוני,
להתחיל אפילו להבין דברים כגון כנות ויושרה .זה לא קורה בקלות .הם אינם טבעיים ,משום
שיש לפתחם .הם מייצגים את מהות האחריות ואת פיסות האלוהות שבתוך הדנ"א שלכם.
אינכם נולדים עם בגרות תרבותית או כלכלית מובנית .במקום זאת ,אתם גדלים ומתפתחים
אל תוכה .יש ללמוד תכונות תרבותיות ,ואתם למדתם .נדרש לשם כך זמן רב ,אך הנה אתם
כאן בשלב התפתחות ולמידה חדש נוסף.
ידרש לאנרגיה החדשה זמן קודם שתהפוך למרכיב עיקרי .במסגרת התהליך ,לא יהיו תמיד
סינכרוניות או זהות של התכונות ,או אחידות מחשבה .אל תבהלו בשל כך .הניחו לדברים
להתגלם באופן טבעי ,האמת תחפש אחר הרמה הגבוהה ביותר שלה ,והדברים שצריכים
להגיע לפסגה יגיעו לשם .זה יהיה ההבדל הגדול ביותר בין ההווה לעתיד.
הרשו לי לומר לכם משהו :הדבר הראשון שתראו בשני הדורות הבאים הללו הוא שינוי ביחס
לדברים שחשבתם שלעולם לא ישתנו .רבים מאלה ששומעים את הדברים הללו יאמרו שמה
שאני אומר אינו אפשרי ,משום שהדבר עליו אנו מדברים הוא שינוי של הטבע האנושי
הבסיסי .כיצד אתם מתייחסים אלה לאלה? מה אתם חושבים אלה על אלה? מה לדעתכם
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נכון והולם? מה התגובה הראשונה לאתגר? דרמה ,קנאה? יתרחש עידון בדברים שאינם
הולמים בחיים .הדברים הללו מייצגים דואליות ,והדואליות תשתנה.
יבוא יום במסגרת שני הדורות הבאים שבהם הדברים לא יהיו כפי שהם היום .בסופו של דבר,
הדבר ישתקף במנהיגות של הממשלות .המנהיגים יבחרו בשל החמלה שלהם כלפי הסובבים
אותם ,והרעיונות הטובים שלהם עבור הסובבים אותם ,ולא רק כיוון שהם פופולריים או
כריזמטיים .האם אתם יכולים לדמיין שינוי שכזה?
האם אתם יכולים לדמיין שינוי ב"הגיון הבריא הפשוט"? אתם אומרים" :חכה רגע ,קריון,
הגיון פשוט הוא הגיון פשוט" .לא ,לא נכון .הגיון פשוט הוא דינמי :הוא פשוט הדעה שלכם
לגבי מה שפועל באופן טבעי במסגרת הנסיבות העכשוויות .מה קורה כאשר התודעה
משתנה? כך גם התכונות של ההגיון הפשוט .אומר לכם שבעוד  50שנים ,אם תוכלו להשתתף
בפגישות שיעסקו במה שהם חושבים הוא ההגיון הפשוט ,אתם תבהלו .הוא מגדיר פשוטו
כמשמעו את מה שאתם חושבים שעומד להתרחש .הביטו במה שקרה בארצות הברית ב30-
השנים האחרונות :הביטו בנושאים בהם יכולתם לדון בגלוי ,לדבר עליהם ,ולשנות .ראו מה
עשיתם זה עתה במדינה שלכם ,כנגד כל הסיכויים של "הטבע האנושי התרבותי" הקודם.
כעת ,פשוט עשו זאת שוב! הגבירו זאת .אומר לכם זאת ,שכל רעיון הטבע האנושי וההגיון
הפשוט עומד להשתנות וכך גם המטרה ,עצם מטרת הווייתכם.
צפו לשינוי איטי שיתרחק מהצבת המטרות כפי שאתם מכירים אותה .משום שברגע זה ,אתם
מציבים את המטרה שלכם כדבר שברצונכם להשיג ,אז אומרים לכם אלה שבתעשיית העזרה-
העצמית שאם ברצונכם להגיע לשם ,עליכם לדמיין את עצמכם שם .דבר זה עומד להשתנות.
אתם עשויים לומר" :קריון ,מה זה יהיה אם לא נוכל לדמיין את מה שברצוננו להיות? כך חייב
להיות ,אחרת כיצד נגיע לשם?" ואולי לא תדמיינו את מה שאתם רוצים ,אלא במקום זאת
תדמיינו תפיסה שאין לכם כל מושג לגביה? "קריון ,איך זה יכול לעבוד? לדמיין את מה שאינך
יודע? כיצד זה יכול לעבוד?"
מה בנוגע לחברה שלומדת את הדבר הבא :הצבת מטרות היא מצב שבו אדם ניצב למול עצמו
ואנשים אחרים ואומר" :אני רוצה שהמטרה שלי תהיה המקום אליו אגיע על פי תרחיש
מושלם של סנכרוניות ,מה-שזה-לא-יהיה ,אשר יעצים אותי ואת הסובבים אותי" .האם אתם
יכולים לדמיין כיצד הדבר מתאים לתרחיש ,לתרבות ,שבה האנשים אומרים למן ההתחלה
שהם רוצים להשתלב בפאזל הנכון ,שהוא פאזל הבריאה? הצבת מטרות :לא לדמיין תרחיש,
אלא אנרגיה ,אנרגיה של הולמות .לשם פניכם מודעות.
האם ייתכן שבני האנוש יתפתחו עד כדי כך? אה ,בני אנוש ,ראו מה עשיתם ב 30-השנים
האחרונות .חשבו מה תוכלו לעשות ב 50-השנים הבאות .התודעה נעה במהירות .הטבע
האנושי משתנה .ההגיון הפשוט משתנה .הצבת מטרות משתנה.
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הניחו לי לספר לכם על פוטנציאל נוסף :כנגד כל הסיכויים ואלפי שנות היסטוריה ,אפילו
התכונות הרוחניות של מה שאתם מכנים בשם "דת" על הפלנטה תתחלנה להשתנות ולמתן
את עצמן .אינכם צריכים לחפש רחוק כדי להבין שכמה מהשחקנים העיקריים של הפלנטה,
הקשורים למה שאתם מכנים בשם הדתות המאורגנות ,נמצאים בצרות .הסיבה היא שמה
שהם מלמדים מסריח מדרכי האנרגיה הישנה .התורות שלהם לא ישימות לחיים האמיתיים,
כפי שרואים האנשים הצעירים ,ולכן האנשים הצעירים בורחים מהכנסיות .הם לא רואים את
מציאות החיים במה שמלמדים אותם .הדוקטרינה לא נשמעת להם כדרושה או כאמיתית .הם
תופסים אותה כישנה .חפשו אחר הדברים הללו ,הם ניכרים אפילו עתה.
הדתות המאורגנות תתחלנה להשתנות .כמה מהן אפילו תתרחקנה מהמיתולוגיה אותה לימדו
במשך אלפי שנים .במקום זאת ,הן תתחלנה לטפל בנושאים המהותיים ולמצוא אמת
שתמשוך שוב את האנשים הצעירים .יוצגו רעיונות בנוגע לאלוהים שיתקבלו על דעתו של
הדור החדש .הדת המאורגנת תשגשג ,אבל היא עומדת לשגשג במהות שיש לה יושרה רבה
הרבה יותר מכפי שהייתה לה אי פעם .רבים מכם לא רוצים לשמוע זאת ,אבל זו אמת
הפוטנציאלים .זהו גם פוטנציאל הולם ,כיוון שרוב הפלנטה לא יאמין כפי שאתם ,או יקרא
מילים כגון אלה .אולם רוב הפלנטה מחפש אחר אלוהים בדרכו שלו ,ויזדקק לתקווה במסגרת
האמונה שאלוהים צודק וחכם .זוהי תמונת בזק של שני הדורות הבאים ,של כל המצויים על
הפלנטה ,ביחס לדתות שלהם ולמה שהם ימצאו כהולם וכלא-הולם .זה עומד להשתנות.
אמרתי זאת בעבר .חכו וראו מה יעשה האפיפיור החדש" .קריון ,אין שום אפיפיור חדש" .אה,
באמת? זה תלוי בזמן שבו אתם קוראים זאת ,וכאשר תקראו ויהיה אפיפיור חדש ,חכו וראו.
משום שאדם זה יהיה חייב לבצע שינוי משמעותי ,אם הם רוצים לשמור על הכנסייה...
ואפשר שהם רוצים .כאשר אדם זה ישב בכיסא ,קיים פוטנציאל לשינוי משמעותי .הוא חייב
להתרחש ,כדי לשמור את המערכות שלהם.
זה מה שצפוי לכם .הדבר קשור לניקוי היושרה של כל הדברים בחברה שלכם .למה הייתם
עדים בשלושת השבועות האחרונים? כמה מנהיגים הופלו בשל דברים שנחשפו? האם שמתם
לב? האם יש משהו מדבק שקשור לעניינים הקשורים ליושרה? ]חיוך[ התשובה היא כן .הגיע
הזמן ,ואתם יודעים זאת .הניחו לי לומר לכם ,ישנם עוד שלושה מנהיגים שרועדים מפחד
בעודנו מדברים .אתם תראו .הגיע הזמן להתעמת עמם לגבי הדברים הללו ,נכון? ואתם
עומדים לעשות זאת.
אני אומר זאת ,משום שיש אנשים שצריכים לשמוע ,מבין המאזינים והקוראים :אל תפחדו
ממה שמתרחש במדינה שלכם ,אמריקה .בנקודה זו בזמן ,עם הפוטנציאלים במקומם ,אני
מבטיח לכם שהדברים הללו יחלפו ויבוא יום שבו תביטו לאחור ותאמרו" :תודה לאל שעברנו
את זה" .כאשר תתקבלנה החלטות המבוססות על יושרה ,ביחס לבעיות הכלכליות המהותיות
שלכם ,אתם תקימו כלכלה הגיונית .ברגע זה אתם משנים את הכללים ,אם לא שמתם לב,
בכל התחומים .לכן ,אף-על-פי שנדמה שהמצב הולך ומחמיר ,ואתם מנסים להחליט מה
לעשות מרגע לרגע כדי להציל דבר זה או אחר ,המצב יתקן את עצמו אם תשתמשו ביושרה.
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מה שאתם עושים הוא לגזום את הכלכלה שלכם .כאשר היא תשוב ותצמח ,היא תהיה חזקה
הרבה יותר מכפי שהייתה.
המערכת תעבוד טוב יותר .בסופו של דבר יהיו יותר מקומות עבודה מאי פעם .זה יעבוד!
האם תקדישו רגע ותזכרו שזה מה שראינו? שאמרנו לכם לצפות לדברים הללו? אמרנו לכם
אפילו איזה מוסד יפול ראשון ,וכך היה! אתם יכולים לקרוא על הדברים הללו בחומרים של
קריון שהתפרסמו ,ולחגוג .אומר זאת שוב ,אני מאתגר אתכם לחגוג את המיתון שלכם! האם
אתם יכולים? אתם תעברו אותו .ההיסטוריה תתייחס אליו כאל רנסנס כלכלי .יינתן לו שם,
שעדיין לא נשמע ,שעדיין לא ניתן ,שנושא את האנרגיה של הרעיון הזה .זהו רנסנס של
הכלכלה האמריקנית – התחלה מחדש כה משמעותית שהיא עומדת לעצב את הדרך שבה
תנהלו עסקים במשך שני הדורות הבאים ולברוא מודל של "כיצד לעשות זאת" עבור אחרים.
בתוך שני דורות ,המתחרה הגדול ביותר על כדור הארץ יגיע עם כלכלה אדירה משלו ,כזו
שתתחרה אפילו בכלכלה של סין .אין זה משנה מה סין תעשה ,לא משנה כמה אנשים יש לה,
כלכלה חדשה זו עומדת להתחרות בה בהצלחה – משום שסין נעה באיטיות וחייבת לפלס את
דרכה דרך התודעה ההיסטורית שלה עצמה כדי להגיע לשם.
יש יבשת שלמה שמוכנה להירפא .היא זרועה במלחמות ובסכסוכים ברגע זה וכך היה מאז
שנולדתם .היא חולה בזמן הזה ,אבל היא לא תישאר חולה לנצח .מיליונים על גבי מיליונים
של אנשים מעורבים ,והם לא יודעים זאת עדיין .משום שכמו עם הרבה דברים אחרים ,זה נגד
כל הסיכויים.
מה מתרחש כאשר אתם מרפאים יבשת? אתם תראו ,משום שהיא עומדת להבריא .כאשר כך
יקרה ,אנשיה יגלו שהם יכולים לבנות כלכלה טובה כשלכם ,משום שאתם קבעתם את
הסטנדרטים! הם יתחילו בכך שיתבוננו בכם .אנחנו מדברים על אפריקה .אנחנו מדברים על
פוטנציאל של קבוצה של מדינות ,שבסופו של דבר תקרא "האיחוד האפריקאי" ]או משהו
דומה[ .זה יהיה תאגיד גדול יותר אפילו מזה של ארצות הברית ,שיקום ויתהווה בדרך דומה,
עם כלכלה שתברא בדרך דומה .מיליונים יהפכו מעורבים כמעט באופן מיידי.
מה שאתם תפתרו כאן במיתון שלכם יהיה הדבר אותו הם יאמצו כאנרגיה עמה יתחילו .זה
יהיה שונה מכלכלות מתפתחות אחרות .רבות מאלה מתחילות וצומחות ומתהוות בעזרת כל
השגיאות שאתם עשיתם בזמן צמיחתכם .אבל האפריקאים לא יעברו את התהליכים שאתם
עברתם במאתיים השנים האחרונות .הם יראו את אמריקה ויקחו מכם את מה שתלמדו
אותם .יבשת זו שהחלימה תרצה את מה שיש לכם .הם ירצו שפע ועושר משלהם והם ירצו
מערכת בנקאות שהיא חופשייה מתאוות בצע .הם ירצו את כל הדברים שהופכים את החברה
לדגולה וגדולה ,והם לא יתקשו לממן אותה .רבים מוכנים לברוא חברה חדשה שבה יש
מלווים לעסקים ולבתים .ברגע שיש מיליונים על מיליונים של אנשים ששוב לא נמצאים
במוד של הישרדות ,הם רוצים בתים ,בתי ספר ,מפעלים ואדמות .צפו לכך .זה בלתי נמנע .זה
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יתחיל לקרות בעת שאתם עדיין תהיו כאן .ראו מה קרה בסין למרות הממשלה הלא-
קפיטליסטית; כעת העצימו רעיון זה בהקשר לאפריקה.
"ובכן ,קריון ,לא התייחסת לנושא הגדול .הטרור" .אני מניח שאתם חושבים שקריון לא יודע
שהוא כאן? אתן לכם מידע שלא ציפיתם לשמוע .לא תנצחו את הטרור באמצעות טרור,
לעולם .לא תנצחו כוח של אנרגיה ישנה באמצעות כוח .זה פשוט לא יעבוד .נסו .אתם תכשלו
בכל פעם .בעת שאתם מכבים שרפה אחת ,אחרת תתפתח במקום אחר .זהו כישלון תמידי.
כך תנצחו את הטרור :אתם תנצחו אותו בעזרת תודעה חדשה של אנושות חדשה .יבוא יום
על הפלנטה הזאת ,ולא רחוק היום ,שבו עצם תודעת רעיון הטרור לא תתקבל עוד על דעת
האדם ,משום שהוא ידע טוב יותר .ככל שהוא לא יעבוד ,כך יהיה ממנו פחות ופחות .הוא לא
יברא עוד את התוצאה הרצויה ...ויהיה זה הגיון פשוט לא להמשיך בו .הוא אפילו לא יברא
פחד! במקום זאת ,הוא יברא גועל אפילו בקרב אלה שהרגישו שהוא היה הדרך היחידה .אתם
מבינים מה אני אומר?
מתרחש גם רנסנס בדת מזרחית ישנה מאוד ויחס של כבוד כפי שלא היה מעולם קודם לכן.
יבוא יום שבו הרעיון של "להרוג בשם האלוהים" יתפס כברברי .במקום זאת ,הרעיון של הדת
המזרחית יהיה למשוך אליה את הסובבים בעזרת מערכות שעובדות ורעיונות שבוראים
הרמוניה ושמושכים מאמינים.
סובלנות תתחיל להשתרש בעיקר משום שהאנשים הצעירים שלהם יבואו אל המנהיגים,
ולאותם אנשים צעירים תהיה תכנית קונספטואלית שהיא שונה מאוד מהאנרגיה הישנה .הם
ידעו באופן מוחלט שאלימות לא בוראת שלום .פונדמנטליסטים אחרים מדתות רבות אחרות
שבעבר התפרסמו בשל דרכי האלימות שלהם יחלו גם הם להבין שאלימות לא מושכת
מאמינים חדשים – שרק הרמוניה עושה זאת .אתם חושבים שזה מטורף בהתבסס על מה
שראיתם ,נכון? זה יתחיל להשתנות .תנו לזה זמן .אבל זה לא יתרחש ללא עובדי אור ,יקרים.
אנו נשתמש בביטוי של התרבות שלכם ,השותף שלי נתן לי אותו" .את שמתרחש מתחת
לברדס ,אף אחד לא רואה" .אלה אתם .ככל שתביאו אור רב יותר לפלנטה הזאת באמצעות
מה שאתם יודעים ,חיבור לעצמי הגבוה ,אריכות ימים ,כריית האקאשה ,כך תביאו אור
לפלנטה כדי שהשאר יוכלו לראות את שקודם לכן היה בחשכה .כך זה עובד .כך זה עבד תמיד
ועכשיו אתם מתחילים להגדיר זאת .לכן ,אתם תבינו מדוע אתם כאן.
זוהי תחילתו של שינוי אנרגיות והדבר נמצא הישר למולכם ,יקרים ,ויש סיבה להיותכם כאן,
כל אחד ואחד מכם .הקשיבו :יש כאן אנשים בחדר זה ,ואנשים שקוראים ,שחוו זוועות בשנה
האחרונה .אני רוצה לומר לכם שאני יודע מי אתם .יש ביטוי" :ברזל מחשל ברזל" .כמו הנפח
שחובט בחתיכת ברזל בעודה חמה כדי שתהפוך לכלי כאשר היא מתקררת ,כך אתם מעוצבים.
אז כלי זה מכין כלים נוספים ואלה מכינים כלים נוספים .אנחנו יודעים מה עברתם ואנו
מברכים אתכם על שהצלחתם לצאת מהמצב כשאורכם זוהר יותר מכפי שהיה.
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אני מכיר את משפחתי והיא כאן .אני מכיר את הבעיות שיש כאן .אני יודע מהם
הפוטנציאלים שנמצאים כאן .לכן אני אומר לכם ,בני אנוש יקרים שחיים בממד השלישי,
אמצו את כל הממדים החדשים ובטחו בהם .בטחו בבלתי נראה .אל תציירו תמונה של מה
שאתם חושבים שנמצא שם בהתבסס רק על שלושת הממדים בהם נולדתם .התחילו עכשיו,
הציבו את אנרגיית ההולמות ,הציבו את עצמכם בתוך פאזל הסנכרוניות ואמרו" :טוב המקום
אליו אגיע ,כיוון שהדבר יעזור לפלנטה" .כך עשו המאסטרים ,כך הם עדיין עושים.
זה המסר ליום הזה .איני יכול לעזוב מבלי לומר לכם שזה אישי מאוד עבורכם .כאשר אתם
פותחים את הדלת לעצמי הגבוה ,תהיה המשמעות של הדבר עבורכם אשר תהיה ,ואתם
יושבים לבד ,אתם תרגישו במשפחה שמתחילה להיפתח למולכם .אתם תרגישו במשפחה
שזורמת אל תוך חייכם ואשר תישאר אתכם בכל רגע .לעולם לא תהיו לבד ולעולם לא
תרגישו שאתם לבד .במשפחה זו אני נמצא ,משום שאני המשפחה שלכם.
וכך הוא.
קריון
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