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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 מורחב זה שניתן בבולדר ,קולורדו בינואר .2011
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .זה התקשור המתועד הראשון של קריון לשנת .2011
ברגעים אלה ,ברצוני לתת לכם סקירה של ההיבטים הנומרולוגים של השנה שחלפה ] ,[2010ואז של
השנה הנוכחית ] .[2011אחר-כך ארחיק לכת עוד יותר ואסביר כמה מהדברים הבלתי-רגילים שאתם
עדים להם ,ואז אחזור על מה שאמרתי לכם על כל זאת לפני  22שנים .אחר כך אספר לכם על
הפוטנציאלים שאנו רואים עבור הפלנטה ,הן הקרובים והן לעתיד הרחוק.
זה עתה הסתיימה לה שנת  .2010המספרים נעים ברצף קדימה באופן ליניארי ,אך יש להם גם אנרגיה
הסובבת אותם .ולכן אנו מבקשים מכם לבחון אנרגיה זו ,שהיא רלוונטית מבחינה נומרולוגית למצב
שלכם .הנומרולוגיה מעניקה לכם סקירה של האנרגיה שמיוצגת על-ידי המספרים של השנה .היא לא
נותנת לכם אנרגיה אמפירית מוחלטת שמחייבת פעולה .הנומרולוגיה נוצרה כדי לעזור לבני האדם
להבין את האנרגיה הנמצאת עמם באופן ישיר באותו רגע .זהו אחד מתחומי המדע העתיקים ביותר
על הפלנטה ,ואני ביקשתי מהשותף שלי להבינה וללמד אותה .היא יכולה להיות פשוטה והיא יכולה
להיות מורכבת .היא יכולה להרחיק לכת ולהפוך אפילו לנומרולוגיה קוונטית ,המספרים שמעל
למספרים.
בואו נבחן את שנת  – 2010שתיים ,אפס ,אחד ,אפס .בנומרולוגיה הפשוטה ביותר ,אנו מתייחסים
לאפסים כאל מחזיקי מקום ומפרידים .במערכת נומרולוגית מסוג אחר ,לאפסים יש אנרגיה משלהם
והם מדברים בזכות עצמם בהתחשב במקום שבו הם נמצאים במספר .אולם ,אנו מדברים עכשיו רק
על הנומרולוגיה הפשוטה ביותר הקיימת – מספרים אחד עד תשע.
מערכת מעמיקה מסוימת זו ,שפותחה במקור בטיבט ]זו בה אנו משתמשים[ ,הייתה קיימת מזה זמן
רב .עשרים-עשר ] [2010מסתכמת בשלוש כאשר מסכמים את סכום המספרים .הפעם היחידה שבה לא
תשתמשו בסכום המספרים הללו היא במקרה שיש לכם מספרי מאסטר ] 44 ,33 ,22 ,11וכן הלאה[.
שלוש אינו מספר מאסטר .במקום זאת ,זהו מספר שמשמעותו "זרז" .אנרגיית השלוש היא גם
האנרגיה הסובבת את ספר הדי-אן-איי שביקשתי מהשותף שלי לכתוב ולסיים בשנת  .2010זה הספר
ה 12-בסדרת ספרי קריון .זהו השלוש .הוא מתרכז סביב  12האנרגיות של הדי-אן-איי ,המסתכמות
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בשלוש ] .[3 = 12הוא היה מוכן בשנת  ,2010שאף היא מסתמכת בשלוש .כאשר אתם לוקחים את
שלושת ה"שלושים" ומחברים אותם יחד ,אתם מקבלים "תשע" שמשמעותו "השלמה".
אז בואו נבחן תחילה את השלוש ,כיוון ששלוש לבדו בצורתו הפשוטה ביותר הוא מספר מזרז –
מספר שמשנה משהו אחר בעצם נוכחותו .לכן ,אנו יכולים לומר שמה שהתחיל בשנת  2010יכול
להיות זרז למה שיבוא אחר-כך בחייכם .חשבו על מה שהתרחש בשנת  ,2010הרעיונות שהיו לכם,
הפעולות שנוצרו ,וכמה מהדברים שאולי אירעו לכם .חשבו עליהם באור זה :אולי הדברים הללו
העניקו לכם אנרגיה מזרזת ,כיוון שהייתה זו שנה שבה דברים כגון אלה הכילו את האנרגיה הרבה
ביותר והיו בעלי משמעות רבה ביותר עבורכם .עכשיו ,אולי אתם מבינים קצת יותר מדוע הדברים רק
"התחילו" בשנת  .2010אילו ידעתם זאת בתחילת השנה ,אולי הייתם נרגעים קצת? אולי היה הדבר
משנה את התגובות שלכם? לשם כך נועדה הנומרולוגיה – לעזור לכם לזכות בפרספקטיבה קוונטית
יותר ביחס לדברים ליניאריים.
2011
מספרים ניצבים לבדם ,והם ניצבים כקבוצה .בנומרולוגיה יש לבחון את שני המצבים .אינכם יכולים
להתעלם מאופן הצבתם .לכן נבחן את  2011באופן יחידני ויחדיו .באופן יחידני :בואו נבחן את המספר
"שתיים" ,כיוון שמשמעותו "דואליות" .הדואליות מתארת את החידה האנושית ,את האנרגיה עמה
אתם מתמודדים בכל יום ,בין העצמי האנושי והעצמי המקודש ,התמורה המתחוללת על הפלנטה,
ומה שהוא תלת-ממדי בהשוואה למה שהוא רב-ממדי .זוהי הדואליות המיוצגת על-ידי המספר
"שתיים" .השוו זאת עתה למספר  ,11מספר מאסטר .זכרו ,איננו מסכמים מספרים אלה ,כיוון שהם
ניצבים כתאומים המייצגים את מספר המאסטר הראשון .11 ,משמעות " 11הארה" .רבים מכם רואים
את הספרות  11:11על צגי השעונים הדיגיטליים שלכם .יש להם משמעות ,כיוון שמדובר אפוא
ב"הארה-הארה" – שני מספרי מאסטר שיושבים זה לצד זה ,מופרדים על-ידי הנקודותיים של השעון.
זוהי תמיד קריצה מהרוח האומרת" :אתם אהובים מאוד" .זו קריצה נוספת מהרוח האומרת" :אנחנו
איתכם .אנו מחזיקים בידכם .המשיכו הלאה" .זוהי קריצה של אהבה בכל פעם שאתם רואים אותם.
יחד ,אך מבלי לחברם :השניים והאחד-עשר מייצגים את "ההארה של הדואליות" .שנת  2011עומדת
להיות שנה מעניינת .לכן המשמעות הנומרולוגית הממשית של  2011תהיה "הארת הדואליות" .זהו
מסר עבורכם האומר" :מסע ספינתכם ממשיך בדרכו אל האור" .מה שמייצג את חידת הדואליות נע
בכיוון חיובי .אילו יכולתם לשייך מידע כלשהו למה שפוטנציאלית עומד להתרחש השנה ,הוא יהיה
"מאבקים רבים יותר וזמנים מאתגרים רבים יותר צפויים לכם ,בסופו של דבר התוצאה תהיה
חיובית".
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מדוע השינוי קשה כל-כך כאשר הדברים נעים לקראת הארה? התשובה היא משום שטבע האדם
מתנגד לדברים חדשים .הוא יתנגד אפילו לדברים טובים יותר! האנושות נוטה לרצות להישאר
באנרגיה בה היא שוהה ותמיד שהתה ,ואין זה משנה עד כמה אפלה וישנה היא עשויה להיות.
סכום השנה :כעת ,המספרים שתיים ,אחת ואחת מסתכמים בארבע ,וארבע הוא המספר של גאיה.
בנוסף לדברים אחרים ,זו תהיה "השנה של גאיה" .הכול יהיה קשור לכדור הארץ ,לתמורה של כדור
הארץ ,לתנועה של כדור הארץ ,וכמובן ,למזג האוויר.
כעת נסקור שוב ,באופן תמציתי יותר מאי פעם את השינויים עליהם התחלנו לדבר בשנת .1989
הפוטנציאל תמיד היה שם ,שתמורה עכשווית זו תחולל חריגות גדולות במזג האוויר .אף-על-פי-כן ,גם
אם הן נראות מוזרות ,אין זה כך .במקום זאת ,מדובר במחזור ששב .אולם ,מה שחריג הוא העובדה
שאתם החזרתם מחזור זה לפלנטה מוקדם מהצפוי .יש לכך סיבה .התמורה המתחוללת עתה היא
תמורה בתודעה האנושית .היא מתואמת עם ההיערכות הגלקטית ,ההתקדמות של תנודת כדור הארץ,
המביאה לכדי היערכות את מה שאתם רואים כהיערכות השמש שלכם עם מרכז הגלקסיה .הדבר
מייצג את נבואת אנשי קדם .משהו קורה ביחס להתפתחות התודעה האנושית .אילו היה עליכם לשייך
לה תכונה ,תהיה זו תכונה של האצת הרטט .הדי-אן-איי שלכם רוטט מהר יותר.
הרשו לי לשאול אתכם ,עובדי אור ,האם אינכם יכולים לחוש שהזמן מואץ? זמן קבוע הוא פרדיגמה
בה השתמשתם מאז שנולדתם ,והשינוי גורם לכם לעצבנות ,נכון? במקרים מסוימים ,אתם מתעוררים
בשלוש לפנות בוקר כאשר התאים אומרים" :מה שונה?" בפעם הבאה שאתם מתעוררים והתאים
שואלים אתכם מה קרה ,אני רוצה שתדברו אליהם ,כבוס של הדי-אן-איי שלכם .הזכירו להם את הזמן
אותו תכננתם ,כיוון שהוא הגיע .התמורה כבר כאן.
בינתיים ,זה נראה לרובכם רק כמזג אוויר גרוע .מה אמרתי לכם לפני  22שנים? קראו את המילים
בקפידה ,כיוון שאני תיארתי דברים שקשורים למים .תיארתי כמה מקומות פוטנציאלים על כדור
הארץ שתמיד גידלו תבואות ואשר יהפכו צחיחים .אמרתי לכם שמקומות אחרים על הפלנטה בהם
לא היו מים מעולם ,יזכו בשפע של מים – אולי יותר מדי! מה המשמעות? מדובר במים וכך היה
תמיד.
אז עכשיו רעננו את מה שאמרנו בעבר .אתם נמצאים באמצעו של מחזור שיגרום להתקררות על
הפלנטה .אין זה מחזור התחממות ,אלא מחזור התקררות .אבל הוא תמיד מתחיל במחזור התחממות
קצר .הוא היה כאן בעבר .הוא יחזור שנית .זהו מחזור ארוך – דור אחד ועוד חמש שנים .זהו מחזור
ממושך עד כדי כך .הוא מתחיל בהפשרת כיפות הקרח ,במידה שאף אחד מכם לא ראה בתקופת חייו
או בתקופות חייהם של אבות אבותיכם .זהו מחזור שהישנותו נמשכת אלפי שנים ,אבל מחזור שעדיין
לא נרשם בספרי התיעוד האנושי .אולם הוא תועד בהחלט בליבות הקרח ובטבעות העצים.
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הוא בן אלפי שנים ,והוא מתרחש במחזוריות .מדובר במים .הוא מתחיל בהפשרת כיפות הקרח עד
למידה מסוימת ,דבר שיש לו השפעה חזקה על הפלנטה בכל האופנים .הדבר לא יכול להתרחש מבלי
שתהיו עדים לשינויים בחיים כמו גם לשינויים בכדור הארץ להם כבר הייתם עדים .מה קורה כאשר
אתם לוקחים את מה ששוקל הרבה ואשר נמצא על הקטבים ]קרח[ וממיסים אותו? הוא הופך למים
קרים המתווספים לאיזון עדין ומסוים מאוד של הטמפרטורה של האוקיינוסים של הפלנטה ) .(1הדבר
הראשון שקורה הוא חלוקה מחדש של משקל המים על גבי הקרום העדין של כדור הארץ ,מהקרח
שבקטבים למים חדשים בימים .התוצאה הופכת לרעידות אדמה ולהתפרצויות הרי געש ,ואתם עדים
להן ,נכון? אתם עדים לרעידות אדמה במקומות בהם לא אמורות להתרחש רעידות אדמה .הרי הגעש
מתעוררים לחיים בדרך לה לא הייתם עדים על בסיס קבוע .תתרחשנה עוד .צפו להן.
האם זה מוגזם לומר לאדם שמתגורר על גבי הר געש שאתם יודעים שעלול להתפרץ" ,כדאי אולי
שתעבור?" אולם יהיו אלה שיאמרו" :הוא לא התפרץ בתקופת חיי ובתקופת חיי ההורים שלי או
הסבים שלי; לכן הוא לא יתפרץ" .אתם תופתעו אולי ,כיוון שכל הדברים משתנים .זה מה שקורה על
גאיה.
כעת אנו אומרים שוב ,אין זה עונש לאנושות .הדברים שמתרחשים על הפלנטה היום אינם הפעולה
האחרונה של גאיה המיועדת לחסל את האנושות .אומר זאת ,כיוון שברגע זה מסר שכזה נשמע
בפיהם של אלה שרוצים להפחיד ולהחריד אתכם ,זה לא מה שקורה .מה שקורה על הפלנטה היא
תמורה שתברא פלנטה שתחיה זמן רב ,תעניק לכם את צרכיכם – מזון רב יותר באוקיינוס מכפי
שראיתם אי פעם!
) (2הדבר השני שמעניקה לכם הפשרת כיפות הקרח קשורה לאקולוגיה .אתן לכם תחזית זו בעוד רגע.
קיימת פרדיגמה תלת-ממדית אנושית הגורסת שנעשה "שימוש" בכל דבר ואז הוא נעלם .אבל הטבע
לא עובד כך ,והתחזית שלנו תסתור את כל מה שנאמר לכם .אתן לכם משל ותחזית בעוד רגע ,אבל
לפני כן ,אסביר לכם על הציפורים והדגים.
בשבועות האחרונים ,מאות אלפי דגים מתו באגמים מסוימים ,אם לא מיליונים מהם .הציפורים נפלו
מהשמים .אני עומד להצהיר מראש הצהרה לגבי מה שהמדע יאמר לכם .את כל ההתרחשויות הללו
ניתן להסביר באמצעות מחזור המים – את כולן .תמיד מדובר במזג האוויר ,במחזור של מזג אוויר
שלא ראיתם מעולם קודם לכן .האם אתם זוכרים שלפני כמה שנים הלווייתנים עלו על החופים?
האם שמתם לב שתופעה זו נעצרה? אך בשעה שהם עלו על החופים בכל שנה ,בני האדם פחדו
ואמרו" :זה סוף העולם .הם מתאבדים".
הלווייתנים עלו על החוף כיוון שהמגנטיות של כדור הארץ זזה במידה כה רבה שמערכת הניווט שלהם
]המגנטיט שבביולוגיה שלהם ,שהוא מצפן הנדידה שלהם[ הפנתה אותם הישר אל היבשה .היבשה לא
זזה; המגנטיות זזה .לכן ,תוכלו לומר שמפת הנדידה המולדת הפנימית שלהם הייתה שגויה .הסיבה
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מדוע התופעה לא מתרחשת עכשיו היא משום שהגורים ,הדור הבא של אלה שעלו על החוף ,הבינו
זאת ושכתבו את המפות .כך נוהג הטבע ]גאיה[ .לכן הדור הבא לא חזר על הטעות .במקום זאת ,הוא
התאים את עצמו לקווים המגנטיים של הנדידה ועכשיו הלווייתנים לא עולים על החוף לעתים כה
קרובות כבעבר.
המגנטיות של הפלנטה ממשיכה לזוז והציפורים לא מודעות לכך .כמו הלווייתנים ,רבות מהציפורים
נדדו הישר אל תוך מקום גבוה באטמוספרה ,שם נפלו אל מותן בשל גשם וברד קפואים .אז הן נפלו
מהשמים .זה מחזור מזג האוויר .האם הן תמשכנה לעשות זאת? חלקן ימשיכו ,לזמן מה ,ואז הן
תפתורנה את הבעיה ותכיילנה את עצמן מחדש .זה מה שהטבע עושה.
תוכלו לומר :ובכן ,דרכו של הטבע קשה" .היא אינה קשה .זוהי מערכת של למידה חיובית שמאפשרת
לדורות של ציפורים להישאר בחיים בפעם הבאה .אותן ציפורים שמתו מאפשרות לרבות אחרות
להמשיך במעגל החיים ובשושלת שלהן על כדור הארץ.
ברצוני שתבדקו את הדגים שמתו .הניחו למדע לגלות זאת גם כן .אני רוצה שתבדקו את הדגים .יש
להם משהו משותף .הם כולם דגים צעירים .מדוע? מה אתם יודעים על מחזור המים? מה אתם
יודעים על מים קרים ועל מחזור החיים של דגים מסוימים ועל הרגלי ההשרצה שלהם? אני אומר לכם
שהטמפרטורה של שכבות המים משתנה והדבר ישנה את מחזורי החיים של האוקיינוסים ושל
האגמים .הדגים הצעירים הם הפגיעים ביותר להתקררות הרבה ,בייחוד הסוג שמת .הקור הרג אותם,
בעשרות אלפים .זה מחזור המים .האם זה ימשך? לזמן מה ,עד שהם יסתגלו ,עד שהם יתאקלמו
מחדש לקור – והם יעשו זאת .הטבע עושה זאת.
משל חדר הקשת בענן
אני רוצה לספר לכם משל ,מטפורה לחיים .יש חדר שנקרא לו "חדר הקשת בענן" .בחדר זה ,כל צבעי
הקשת מציגים את עצמם באופן ליניארי ,אחד בכל פעם ,והם משתנים כל כמה אלפי שנים .החדר
זקוק לכך לשם קיומו ,ולכן הוא מכונה "חדר הקשת בענן" .במשך אלפי שנים ,החדר צהוב ,ואז הוא
הופך לכחול ולאדום ,לסגול ולירוק ולאט ,החדר עובר את כל צבעי הקשת .הצבעים מופיעים בתורם
בספקטרום ,אחד בכל פעם.
ברצוני להציג בפניכם כמה מהיצורים הנמצאים בחדר זה – יצורים חכמים ,אינטליגנטיים ,מקודשים,
כולם נולדו בזמן שבו החדר היה אדום .ההורים שלהם נולדו אף הם במחזור האדום ,ואפילו הסבים
שלהם .למעשה ,במשך כל ההיסטוריה המתועדת שלהם ,החדר תמיד היה אדום .כך הם הכירו אותו
מאז ומעולם .לכן ,תוכלו לומר שיש להם "תודעה אדומה" ושהם מצפים לאדום .בכל מקום אליו הם
הולכים ,הם עובדים עם אדום .הם האנשים האדומים.
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במשך הזמן ,חדר הקשת בענן מתחיל לעשות את מה שהוא עשה תמיד והוא מתחיל לנוע לאיטו אל
הצבע הבא ,הצבע הסגול .החדר מתחיל להפוך לסגול .מה קורה לאלה שתמיד הכירו את האדום?
הדבר הראשון הוא פחד .האנשים האדומים אומרים" :מגיע משהו מוזר ולא-רגיל ,והוא לא התרחש
מעולם קודם לכן! יש אפלה וזה מפחיד .אנו עשינו זאת בוודאי .אנחנו חייבים להיות האחראים לכך.
אין כל הסבר אחר! לכן ,אנו חייבים למצוא דרכים לעצור את הסגול .הוא אמור להיות אדום .הסגול
הוא רע".
אבל אפילו בקרב האנשים האדומים ,ישנם כמה שאומרים" :אנו מברכים את בוא הסגול .איננו יודעים
מדוע הוא כאן ,אבל אנו יודעים שהוא הולם .אף-על-פי שתמיד היינו אדומים ואיננו מבינים את
הסגול ,איננו מפחדים ממנו .נבואות אזוטריות עתיקות מספרות לנו שיום אחד תתחולל תמורה
באדום .ברכת אלוהים על הסגול" .וזו האנרגיה בה אתם יושבים עכשיו ,יקירים ,כיוון שמה שהיה רגיל
על הפלנטה שלכם במשך אלפי שנים עומד להשתנות .כאשר כדור הארץ משתנה ,קורים דברים
מוזרים ,כמו ציפורים שנופלות מהשמים או דגים מתים או הפשרת כיפות הקרח .אומר לכם למה
לצפות.
התחזית :התחדשות מחזור החיים
כאשר אתם משנים את הטמפרטורות של שכבות המים של האוקיינוסים של כדור הארץ ,הדברים
מתחילים להשתנות ,כיוון שמחזור החיים של המזון באוקיינוס תלוי ביצורים הקטנים ביותר.
הפלנקטון של הפלנטה שורד בטמפרטורות מסוימות ,והדבר משתנה .השליכו את מה שאתם חושבים
שאתם יודעים על האופן שבו הדבר צריך לעבוד ,ובמקום זאת חשבו "התחדשות" או "כיצד הדבר
החל" .הדבר יעזור לכם להבין מה קורה עכשיו .מחזור זה בנוי על חידוש מלאי החיים של האוקיינוס
ולא תמיד על-ידי תמיכה בסוג שהיה שם.
בואו נדבר על האוקיינוס לרגע .לא נכנס כלל למה שקורה באוויר ולמה שהיונקים עשויים לחוות.
בואו נדבר על האוקיינוס .האם שמעתם על דגי הסלמון? ממה הזהיר אתכם המדע שלכם? אתם דגים
יותר מדי! הים מת .האלמוגים מתים .השוניות נעלמות .אינכם רואים את שרשרת המזון שהייתה שם.
אתם דגים יותר מדי מכל הדברים .מכסות דיג נקבעו כדי לסייע בכך .אה ,כל אותם אנשים קטנים
בחדר האדום – הם לא יודעים על הסגול .האנשים האדומים מכירים רק את הפרדיגמה האדומה.
האם שמעתם לאחרונה על דגי הסלמון? יש רבים מדי! באותו מקום עצמו שבו נקבעו מכסות הדיג כך
שלא תדוגו יתר על המידה ,הם קופצים אל תוך הסירות! כנגד כל הסיכויים וכל התחזיות של אנשי
איכות הסביבה או הביולוגים ,הם מציפים את האוקיינוסים באלסקה – יש הרבה יותר מדי דגים.
מה זה אומר לכם? האם אפשרי שגאיה דואגת לעצמה? זה מה שזה אומר לכם! אולי היערכות זו
עומדת להמשיך להאכיל את האנושות .האם מישהו חשב על כך? אולי גאיה היא בעלת בריתכם? אולי
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העלייה בתודעה והעלייה ברטט הדי-אן-איי שלכם הניעו את גאיה לשנות את מחזור מזג האוויר
ולהתכונן להאכיל את האנושות? האם אתם מתבוננים באוקיינוס היכן שנשפך הנפט? הוא מחלים
בדרך שלא נצפתה .מה קורה?
מחזור החיים עצמו משתנה על-ידי שינוי הטמפרטורה של האוקיינוס והרבה ממה שהאמנתם שהוא
הפרדיגמה של החיים בים ,משתנה לאיטו .מערכת חיים חדשה מופיעה ,כפי שעשתה בעבר ,והיא
עושה זאת בתקופת חייכם .היא תתאים למה שאתם יודעים ותחשוף אתכם לתפיסה חדשה :גאיה
מחדשת בקביעות את מחזור החיים על כדור הארץ.
במסגרת תהליך זה ,נכחדים מינים מסוימים של צמחים ,בעלי חיים ,ציפורים ודגים .העצה שלי
אליכם ,בייחוד לאנשי איכות הסביבה ,היא להבין את מחזור החיים כדי שתוכלו להירגע ולהבין
שהטבע עושה את מה שהוא תמיד עשה .הוא מציב חיים על הפלנטה כדי שישרתו את הפלנטה לזמן
מה .כאשר סוג חיים מסוים שוב אינו משרת את הפלנטה כפי שעשה בעבר ,הוא נעלם .הכחדת חיים,
בייחוד באמצעות שינויי מזג אוויר ,היא עניין שבשגרה עבור גאיה .היא זוכה לכבוד ,היא הולמת
ורגילה ,אפילו אם אינכם חושבים כך .אל תנסו להציל את בעלי החיים ,הדגים והציפורים הנעלמים!
כמה מהם אמורים להיעלם .ויקירים ,אל תחשבו שכל הפעילות הזאת מתרחשת בגלל משהו שאתם
עשיתם!
האנשים האדומים נלחצים .הסגול נמצא כאן ,והם מנסים להבין היכן שגו .הם לא יודעים שהם
נמצאים בחדר הקשת בענן .הם חושבים שהם נמצאים בחדר האדום .זה מה שעושה חדר הקשת
בענן; הוא משנה צבעים .לכן ,בעת שהחדר עושה את מה שתמיד עשה ,האנשים האדומים יושבים שם
בפחד ומנסים להבין מה הם עשו שגורם לסגול להופיע.
חדר הקשת בענן יפהפה .הצבע הסגול משמעותי .למעבר מאדום לסגול יש משמעות מטפיזית
במסגרת המשל הזה ,אבל אניח לכם לגלות אותה .לאלה שמתעניינים בצבעים ,יש סיבה מדוע בחרתי
בשני הצבעים הללו .כדור הארץ הופך מקודש יותר מכפי שהיה אי פעם .גאיה משתתפת איתכם
בתהליך זה .היא משתפת פעולה בדרכים שלא העליתם מעולם בדעתכם ,בדרך שהביולוגים אמרו
שהיא לא תעשה .אתם חושבים שאתם הורגים אותה? במקום זאת ,היא מולידה מערכת אקולוגית
שונה.
התודעה האנושית
הרשו לי לדבר על התודעה האנושית ועל מה שמתרחש .אם בחנתם את מה שאמרתי בחודשים
האחרונים ,הרי שלאחרונה נתתי תקשור ששמו "סוף ההיסטוריה" .זוהי מטפורה שמשמעותה סוף
הדרך על פיה הדברים התרחשו .במקום זאת ,מתרחשת לידה מחדש של הדרך שבה הדברים יכולים
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להיות .אז מה משתנה? טבע האדם .מה הדבר שיעשה האדם באופן אינטואיטיבי שהוא לא עשה
מעולם קודם לכן?
ההיסטוריה מספרת לכם שבני האדם נפרדים אלה מאלה .האם התבוננתם פעם באירופה ותהיתם
כיצד כל-כך הרבה ארצות יכולות להיות כה קרובות ואף-על-פי-כן להיות בעלות שפות שונות
ותרבויות שונות באזור כה קטן? הרשו לי לספר לכם כיצד זה התרחש .זה מכונה טבע האדם .כאשר
אנשים מסוימים לא אוהבים את האנשים האחרים ,הם מקימים מחיצות וחומות ,ובמשך מאות שנים
הם מפתחים שפות ייחודיות ולעולם לא מתאחדים עם האחרים .למעשה ,הם מנהלים עמם מלחמות.
הם כובשים אותם .דיברנו על כך בעבר .זה מה שבני האדם עושים .הם מפרידים וכובשים .הם
חוצצים בין דברים .הם לא מאחדים הרבה יחד.
גם הדבר המקודש ביותר לאנושות הופך נפרד ומאורגן רוחנית .אתם שמים את אלוהים בקופסאות,
וכאשר למישהו יש רעיון אחר ,אתם יוצרים קופסה נוספת .אתם מפרידים את עצמכם מאלוהים.
בתוך זמן קצר ,נוצרות מאות קופסאות המייצגות את האמונות ואת התורות של בורא אחד .בתהליך
זה ,הפניתם אצבע אל קופסאות אחרות והפכתם אותן ל"מרושעות" .התחלתם אפילו לכבוש אותן .זה
מה שעשו בני האדם בחדר האדום במשך עידנים רבים .ובכן ,אני אומר לכם שזה מה שמשתנה.
נתתי לכם מידע מסוים בעבר וברצוני להזכיר אותו שוב .הדבר האחרון שציפיתם שיקרה היה שכסף
גדול ישתנה על הפלנטה ,אבל כך היה .אתם בראתם את המיתון שלכם על-ידי כך שדרשתם בנקאות
חדשה .עדיין לא סיימתם עם הבנקים או עם חברות הביטוח ,אבל אתם מתחילים לברוא מערכת של
יושרה שבה העולם יוכל לעבוד יחד מבחינה כלכלית.
אמרנו לכם שיבוא יום שבו יהיו על הפלנטה רק חמישה מטבעות ,כיוון שהיבשות יחליטו לאחד את
הארצות ,ולא להפריד אותן .האם אתם יודעים מי היה המודל? ארצות הברית .איזה ניסוי ערכתם!
דמיינו :האם תוכלו לקחת ארצות נפרדות רבות ,בעלות ממשלות נפרדות ,אך שלא קיימים ביניהן
גבולות ברורים ,ולהעניק להן מטבע אחד? זה עבד .זה עבד היטב לפני יותר ממאה שנים .כנגד כל
הסיכויים ,זה עבד.
לפני חמישים שנים ,עם סוף מלחמת העולם האחרונה ,האירופאים ראו מה ארצות הברית עשתה
וחיקו אותה .כך נולד האיחוד האירופאי .לאחר המלחמה ,הם אמרו" :אולי ניקח את ארצות אירופה
הרבות ,את הארצות שנלחמו אלה באלה מאז תחילת התרבות המתועדת ,ונאחד אותן? נסיר את
הגבולות ונעניק להן מטבע אחד" .צחקו עליהם! אבל היום ,אתם עדים לכך.
היום ,המערכת הכספית שלהם בעלת ערך גבוה יותר משלכם! לאן אני חותר בדברי אלו? הקשיבו –
הנה תכונה ,הנחה ,אקסיומה של האנרגיה הארצית החדשה הזאת :בדלנות הורגת .אחדות היא
הישרדות האנושות .אתם תתחילו לאחד דברים ולא להפרידם .וככל שתחברו דברים יחד ,כך
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תתאחדו .אז לאט אתם תבינו שהמטרה היא לאחד ,לא להפריד .מה יצר האיחוד האירופאי? אני אומר
לכם .לא את האירו .הוא יצר קבוצה של מדינות שלעולם לא תלחמנה עוד אלה באלה! הן אינן
יכולות .הן סוחרות אלה עם אלה .חשבו על זה .על כך אנו מדברים.
אל תופתעו אם כל אותן קופסאות רבות של הרוחניות המאורגנת תתחלנה להתאחד ,כיוון שבאחדות
קיים כוח רב יותר .הן תגענה ליותר אנשים אם הן תתאחדנה .אתם תתחילו לראות זאת בסופו של
דבר ,או הקופסאות האינדיבידואליות ייעלמו.
הפוליטיקה החדשה
כעת הרשו לי לספר לכם משהו שקשור לעתיד הרחוק ,ומשהו שלא תאמינו בו או תבינו אותו .זה
יהיה סופה של מערכת הפוליטיקה כפי שהיא קיימת כיום .כאשר תתחילו להבין את התכונות
החדשות של האנרגיה שעל הפלנטה ,מפלגות מנוגדות זו לזו שוב לא תתאמנה לכם .במקום זאת ,מה
שיתאים לכם הם אנשים שיתמודדו על המשרות ,כאשר לכל אחד מהם מסר הנפרד ממפלגה .וכאשר
תלכו לקלפי ,אתם תצביעו עבור המסר שלהם ,לא עבור השיוך המפלגתי שלהם.
במקום הפרדה באמצעות שיוך מפלגתי ,המטרה תאחד אותם .יהיו להם רעיונות ייחודיים ויפהפיים,
במקום רעיונות הנמצאים בתוך קופסה כזו או אחרת .יום אחד ,המערכת של שתי מפלגות תיראה
לכם ישנה ממש כמו שנראים לכם הדיקטטורים של כדור הארץ .הם נעלמים ,אתם יודעים? או אולי
לא שמתם לב לכך?
יש שאומרים" :כן ,אבל ברור שאתה לא יודע כיצד הפוליטיקה של כדור הארץ עובדת ,קריון .המימון
חייב להינתן בדרך של שיוך מפלגתי" .באמת? אולי ניתן יהיה לפנות למיליון איש בבת אחת ,וכל אחד
יתרום דולר אחד? האם יש צורך אז במפלגה? חכו וראו.
הרשו לי לספר לכם על רעיון מטורף שמתחיל להיוולד בברזיל .ברגע זה קיימת ועדה שאומרת" :נניח
שניקח את כל מדינות דרום אמריקה ונבטל את הגבולות ,ובסופו של דבר נציג מטבע אחד?" נשמע
מוכר? מטבע זה יהיה בסופו של דבר אחד מחמשת המטבעות של העולם.
אחדות תברא עוצמה ושלום על הפלנטה ,ובתהליך ,אותו פיל שנמצא בחדר ושמונע מהדבר להתרחש,
שאתם מכנים בשם טרור ,שאתם מאמינים שהוא הבעיה הגדולה של המזרח התיכון ,יקבל תפנית
שאף אחד ,אף אחד לא חושב עליה .דיברנו על כך .האם הופתעתם כאשר ברית המועצות התפרקה?
האם לא הייתה היא הסיבה מדוע כמויות עצומות של חימוש נאספו? האם לא מסיבה זו הפנטגון כה
גדול? הכול התמוטט בן לילה .האם מישהו ציפה לכך? זה יהיה מפתיע בדיוק באותה מידה .בעיה
הניצבת כיום למולכם ללא פתרון תהפוך להיסטוריה ,והאחדות תגיע.
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הפוטנציאלים ממשיכים
בסופו של דבר האחדות תתפשט לאפריקה ,שתציג יבשת שנרפאה ממחלת האיידס .וליבשת שנרפאה
ממחלה קשה לא יהיו דיקטטורים שמנצלים אוכלוסיה חולה .יבשת זו תהיה אחת הכלכלות
העוצמתיות ביותר על הפלנטה ,והיא תנצח את סין במשחק הכלכלה .מדוע? כיוון שלאפריקה אין
היסטוריה כלכלית או דוקטרינרית מאוחדת .הם יתחילו מחדש באנרגיה חדשה .בעוד שסין נאבקת
עדיין עם המשמר הישן המייצג יותר מאלף שנות פרוטוקול ,היא לא תהיה מסוגלת להתמודד עם
חברה שאין לה דבר שכזה.
אלה הם הפוטנציאלים שניצבים למולי ,שממשיכים לעמוד מולי עבור העתיד של הפלנטה שלכם .אני
יושב לפני למוריאנים ושומרים .אני יושב לפני אלה שחיו בעבר .אני יושב לפני אנרגיה שאמאנית.
אתם ציפיתם לכך ,יקירים ,וידעתם שזה יגיע .עכשיו ,הנה אתם מחוללים תמורה על כדור הארץ.
אנשים יקרים ,שנת  2011עשויה להיות שנה מאתגרת בשל האתגרים הניצבים לפניכם ,בגלל גאיה
המגיבה אליכם .יש לכם כאן את אנרגיית אנשי קדם ואת האנרגיה של אבות אבותיכם ,והם כולם
יושבים בחדר זה .האם אינכם יכולים להרגיש בה? הם כולם מביטים בכם ואומרים" :כל הכבוד .אתם
תעברו זאת בהצלחה".
]אתנחתא[
הניחו לי רק לשבת איתכם לעוד רגע קט.
]אתנחתא ארוכה[
וכך הוא.
קריון
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שלושת הסוסים
קריון באמצעות לי קרול
מאנגלית :סמדר ברגמן
שלום לכולם .להלן תמליל של המסר ששמו "בן האנוש הרב-ממדי" שקריון העביר ב 24-באוקטובר
 ,2010בסן פאולו ,ברזיל .המסר מתחיל בהבהרה בנוגע למערכת הקרמתית ואז קריון מדבר על היכולת
שלנו להתעלות ,באותה דרך שאליהו התעלה בסיפור שבתנ"ך .בסוף המסר הוא קורא לאחדות,
לאהבה ולחמלה ,לכל האנשים ברחבי העולם ,בייחוד בזמני תמורה אלה .ההקשבה למסר הייתה
מרגשת מאוד .הקדשתי את הזמן לתמלל אותו משום שאני מאמינה שכולם צריכים לקרוא אותו
ולנסות ליישם את הידע החשוב הזה בחייהם.
אנדריאה מוקאן
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
אני תמיד מודע למקום הימצאי ,אני תמיד מודע לנשמות שנמצאות כאן .נכון ,הבורא נמצא בכם ואני
חלק מאנרגיית הבריאה ,אני יודע מי אתם .אני מכיר את הבעיות עמן אתם מתמודדים .אני יודע מדוע
הגעתם .חלקכם הגיע פשוט כדי ליהנות מהאנרגיה וחלקכם הגיע עם עצב עמוק .כמה הגיעו עם
בעיות שלדעתם לא ניתן לפותרן .אני מכיר את כולכם .לפעמים אתם יושבים וחושבים על החיים,
נכון ,ותוהים במה מדובר" .מדוע שדבר זה יקרה לי ,למשפחה שלי?" ואתם שואלים את עצמכם
בכנות" ,האם זה שווה את זה?"" ,מה מהות החיים?" וגם על כך ברצוננו לדבר.
לא מדובר במה שקורה לכם ,לאמיתו של דבר מדובר במה שאתם עושים עם מה שקורה .כאילו
האירועים שסביבכם לוחצים על כפתורים שונים שאומרים :כיצד אתם עומדים להתמודד עם מה
שקורה ,איך אתם עומדים להתמודד עם זה.
שוב אנו מדברים על מערכת – קיימת מערכת ישנה ,המערכת של בן האנוש על הפלנטה ,ועל פיה
האדם חווה מצבי מבחן .וכמעט כולכם חווים מצבים שכאלה ,ויש לה שם ,היא מכונה קרמה .לפני
עשרים שנה אמרתי לכם שיש אנרגיה חדשה על הפלנטה ושאנרגיה זו מבטלת את הקרמה .זאת
אומרת שמערכת האנושות עצמה על כדור הארץ משתנה.
הקרמה פותחה כדי ללמד את האנשים שיעורים .שיעורים אלה מפיקים בתורם שינוי רטט על
הפלנטה בהתחשב באופן שבו התמודדו עמם .פעמים רבות הקרמה קשורה למשפחה שלכם ואי לכך
ניתנת לכם הזדמנות ללמוד את השיעורים או שלא ,ואז הם עשויים להתרחש שנית .זוהי מערכת
ישנה ,אתם שטים בסירה ולעולם אינכם יודעים לאן .ובדרך כלשהי היא שטה אל מים מסוכנים ,אל
חרדה ודרמה .האופן שבו אתם מתמודדים עם המצבים הללו משנה את הפלנטה .היא לא מעצימה את
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האדם ,אלא זו המערכת האזוטרית הישנה ביותר על כדור הארץ ואנשי קדם דיברו עליה .לפני עשרים
שנה אמרנו שהיא בוטלה עבור אלה שרוצים בביטולה .נכון שהקרמה עדיין כאן ,אבל לאדם יש עכשיו
את היכולת לרדת מגלגל הקרמה ,להושיט יד ולאחוז בהגה הסירה ולנווט אותה למים שקטים .הסיבה
לכך היא שהאנרגיה העכשווית על הפלנטה מעצימה אתכם ומאפשרת לכם לבחור בנתיב שלכם .אתם
יכולים להעלות בהצלחה רבה בהרבה את הרטט של הפלנטה באמצעות החוכמה שיש לכם עכשיו,
ואשר ניתנה לכם בדור האחרון .רבים מכם מתחילים להבין זאת ולהשתמש ביכולת זו וזהו אולי
השינוי הפשוט ביותר הקיים.
עכשיו אני עומד לדבר על משהו מורכב ,להראות לכם את המאסטריות שבפנים ,את האזוטריות של
מהותכם .אני שמח לחשוף בפניכם מערכת יפהפייה ,שמראה לכם מדוע אתם בסירה ומנווטים אותה
בעצמכם .איך להתחיל? אה ,בני אנוש ,אלוהים אוהב אתכם! בעודכם יושבים שם ,אלוהים אוהב
אתכם!
אני רוצה שתעזבו שונים מכפי שבאתם ,כדי שתשמעו אותנו בבירור ,אנחנו רוצים שתיקחו חלק
באנרגיית הגילוי .יש כמה דברים סביבכם שאינכם יכולים לשנות ,אבל אם תשנו את עצמכם אתם
תראו כיצד הם משתנים .זו מערכת מעניינת :ככל שאתם מסוגלים לתבוע לעצמכם במידה רבה יותר
את המאסטריות שבפנים ,כך הדברים שסביבכם משתנים במידה רבה יותר .מדוע? משום שאתם
מנווטים את הסירה .משום שאתם המושלים בחייכם.
בואו נתחיל בכך שנגלה עליכם משהו .אתם יחידים מאוד במסגרת המציאות שלכם .קיימת סביבכם
תחושה שכל דבר על כדור הארץ הוא פריט אחד ,ובכלל זה הגוף שלכם .יש גוף אחד ,יש מהלך חיים
אחד ,נשמה אחת ,אלוהים אחד ,אמת אחת ,מציאות אחת .זוהי הדעה המוטה לטובת היחידות שבני
האדם מחזיקים ביחס לעצמם .יכול להיות רק אחד כמותכם ,כיוון שיש לכם רק מסלול מציאות אחד
שמתמשך מהעבר ואל העתיד .כאשר אתם מביטים במראה ,אתם רואים פרצוף אחד .זוהי המציאות
התלת-ממדית והיא מסתירה את כל שאתם .האם יכול להיות שיש עוד? האם יכול להיות שיש עוד
דברים סביבכם שאתם יכולים לנסות לראות ,שאולי הייתה לכם עזרה ,האם ייתכן שאתם גדולים
יותר מכפי שאתם חושבים? אבל אינכם יכולים לראות זאת במראה.
אני רואה את הנשמות העתיקות ,אני רואה את החוכמה שלכם ,אני רואה את הסיבה להיותכם כאן.
הייתי איתכם לפני שבאתם ,בזמנכם ,רגעים לפני שהחלטתם לחזור לכדור הארץ ,הסתכלתי בכם
ואמרתי" :האם אתם מוכנים לעשות זאת שוב?" ואני זוכר מה אמרתם .כל אחד אמר משהו שונה.
יסודות הטבע עמדו לרשותכם ,צבעים יפהפיים קישטו את המילים ,מוזיקה נשמעה בכל מקום,
מוזיקה שאתם זוכרים .ואתם אמרתם לי" :אני לא מתכוון לפספס זמנים אלה ,כאשר כדור הארץ
עומד לחוות תמורה ,לשם כך חיכיתי" .ואני אמרתי" :הייתם כאן פעמים רבות כל-כך ,מדוע אתם
רוצים לחזור?" ואתם אמרתם" :המשפחה שלי נמצאת שם ,אני לא מוכן לפספס את זה" .וזו האמת,
נשמות עתיקות .הייתם כאן פעמים רבות מאוד ,החוכמה שלכם כה גדולה ואינכם יודעים זאת.
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ההזמנה ביום הזה היא לראות את המאסטריות שבפנים ולהתחיל להבין מי אתם .במסגרת התהליך
הזה אתם תשנו את חייכם ,הדברים הסובבים אתכם ישתנו ,ואתם תתחילו לחוות שמחה רבה יותר,
אתם תתחילו להתעורר שמחים.
אני עומד להחזיר אתכם לסיפור התנ"כי ,הוא סיפור אמיתי ,תועד בברית הישנה שלכם ואני עומד
לקחת אתכם למסע .זהו סיפור על אליהו הנביא ,הנביא העברי )מלכים( .כן ,הוא היה מאסטר ואדם
חכם מאוד .והוא הכיר את אלוהים .אני עומד להראות לכם את ההתעלות שלו ,כפי שאירעה אז.
אליהו אמר לסובבים אותו" :אני עומד להתעלות ,אני הולך הביתה ,הגיע הזמן" .והמאסטר שהוא היה
ידע כיצד .כאשר הגיע הזמן ,הוא ביקש לחצות את הצעיף ללא מוות .היו סביבו אנשים חכמים רבים.
אלישע רצה להיות כמותו ,רצה בחוכמתו ,חוכמת המאסטר .הוא ביקש מאליהו להעביר את השרביט
לידיו ,את עבודת הנביא הנעלה .אליהו הסכים ואמר" :תעד את התעלותי ,ספר לכולם מה ראית",
משום שהוא ידע מה עומד להתרחש" .אני רוצה שתהיה כאן עמי ,אני רוצה שתראה אדם מתעלה.
עקוב אחר המתרחש" .אליהו אמר" :שלום ,הגיע הזמן" .ניתן היה לחוש בקדושה של מה שעמד
להתרחש ,אליהו צעד אל השדה ומה שאירע אז תועד עבורכם .כל מה שאירע היה רב-ממדי .ולכן
אלישע יכול היה לדווח רק על מה שראה בממד השלישי .אלישע היה חכם ,והוא ידע שהוא יכול
לראות רק את מה שניתן לראות .אבל היה יותר .ולכן הוא ציפה למטפורה של מה שעשוי להתרחש.
הוא ידע שעליו לתעד זאת בעיניו ולרשום את ההתרחשות כמיטב יכולתו .אז הופיעו האורות .המחזה
היה יפהפה! אליהו הפך לאור.
עכשיו ,אנשים יקרים ,אני רוצה שתדעו משהו .לא הייתה שום מרכבה שהגיעה מהשמים כדי לקחת
את אליהו .אלוהים לא הגיע ולקח את המאסטר .במקום זאת ,המאסטר הפך לחלק מאלוהים .היישר
היכן שעמד ,האור התחזק עד שאלישע כמעט ולא הצליח להחזיק את עיניו פקוחות .הצבעים היו
יפהפיים ,לא היה כל צליל ,ועובדה זו הפכה הכול למסתורי אף יותר .הייתה שם עוצמה רבה מאוד,
דומה היה שהמאסטר עולה באש ,האור גרם לו ליפול על ברכיו ,ומבעד לדמעות צערו הוא צפה
במאסטר שלו מתעלה .ואז הוא ראה אותם .הוא ראה שלושה סוסים לבנים מופיעים סביב האור.
האור התפצל לשלושה חלקים ודומה היה שהמאסטר שלו רוכב על גבי האור .אלישע ידע שלא היו
שום סוסים באור ובשמים ,ולכן הוא ידע שהייתה זו מטפורה ,בשבילו בלבד.
עכשיו ברצוני לספר לכם מה אירע .אתן לכם שלב אחר שלב את מערכת האדם .אנשים יקרים ,יקשה
עליכם להבין זאת ,אבל אתם אינכם שונים מאליהו .אולי לא פתחתם את הדלת ואת השער שקיים
שם ,אולי אינכם נביא חכם ,אבל כל שהיה לאליהו ,יש לכם .אתם בוחרים בכמה מכל זה אתם עושים
שימוש .אתם בוחרים איזו כמות מהאור מצויה בחייכם .אבל אתם נושאים את הפוטנציאל של כל מה
שאלישע ראה.
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אלישע קרא לאנרגיה של אליהו מרכבה ,הוא נתן לה את השם בעברית שאתם מכירים אפילו היום,
מילה שבעברית משמעות "לרכוב" ,הייתה זו רכיבה מקודשת ,הוא נתן שם לאנרגיית האור שסבבה
את אליהו .אור שהתפשט למרחק של  8מטרים מגופו ,שדומה שזרח כשמש .והוא קרא לו "המרכבה".
ולכל אחד מכם יש מרכבה שכזו .אני מביט בקהל ואני רואה את האורות של כולכם ,כאשר אתם
יושבים לצד אדם ,המרכבה שלכם גודלה  8מטרים .במי עוד נוגעת התודעה שלכם ,משפחה? האם
אתם מבינים את ההשפעה שלכם? ואם אף פעם לא הפעלתם משהו מקודש בתוככם ,היא לא עושה
דבר .אבל אם פתחתם את הדלת ,שאמאנים ,כדי להכניס אור לחייכם ,אתם המרפאים שאתם
חושבים שאתם .ובכל מקום שבו אתם הולכים ,אלוהים מכיר אתכם ,וכך גם גאיה .כל צעד ידוע ,כיוון
שאתם זורעים את הארץ באור .זהו פוטנציאל הגלום בכל אדם .אני עומד לתאר את שלושת
המרכיבים הבסיסיים המקודשים של מערכת האנושות :שלושת הסוסים הלבנים היו שלושת החלקים
הרב-ממדיים של כל אדם ,ממש כמו של אליהו.
 .1הסוס הראשון :החלק הגדול ביותר שאתם נושאים אתכם ,שאתם הייתם מכנים החלק של הבורא,
כונה "העצמי הגבוה" .העצמי הגבוה שוכן בתוככם ,הוא לא נמצא בשמים והוא לא גבוה יותר מכם.
הוא רוטט ברטט גבוה יותר ולכן הוא "העצמי הגבוה" .חלק זה שלכם הוא קדושת ליבת הנשמה
שלכם ,ורוב העולם לא מודע אליו .רוב האנושות צועדת ללא כל מושג ביחס אליו ,והוא יושב בשקט,
והוא לא יכול לעשות דבר מבלי שהאדם יבקש זאת .אנשים ,הבחירה החופשית היא הכול .האדם אינו
יכול לנווט את סירתו מבלי לבקש ,מבלי לפתוח את הדלת ,להביע כוונה .זה לא קורה אוטומטית .יש
כבוד לבחירה החופשית של האדם .זה הסוס הגדול ביותר ,הוא יפהפה ,חלק מהבריאה עצמה ,לכולם
יש אותו ,הוא לא ישות אחרת ,זוהי הליבה שלכם.
אנשים רבים אומרים שהם חוששים לפתוח את הדלת ,משום שאינם יודעים מה עומד לקרות .אבל
השותף שלי )לי קרול( סיפר לכם מה אירע לפני  21שנים כאשר הוא פתח את הדלת .הוא אמר רק
כמה מילים" :אם אתה שם ,הראה לי" .וכך עשינו .ובאותם רגעים ,לא עשיתי דבר .הוא פגש בעצמי
הגבוה שלו ,וזה הפחיד אותו ,משום שהוא הרגיש לרגע את החיבור שלו ליקום .ואת האהבה
המדהימה ביותר שחש אי פעם .כזהו העצמי הגבוה .והיה עליו לפגוש בו לפני שיכולתי להגיע .זו
המערכת ,נמצאת בקשר עם יסודות הטבע ואיתכם .בקשר עם אנרגיית ליבת הנשמה של הבורא ושל
החיים .וזה הדבר שבו אתם פוגשים ראשון ,כך אתם לומדים לאהוב את עצמכם תחילה .זו הדרך
היחידה שבאמצעותה אתם יכולים ללמוד כיצד לעבוד בדרך קוונטית .העצמי הגבוה מתחיל ללמד
אתכם .הוא אתם .האם יכול להיות משהו יפהפה יותר? שברמה מסוימת אתם פוגשים בעצמכם? זו
מערכת יפהפייה.
 .2הסוס השני :קשה להסביר ,כיוון שעכשיו אנחנו הופכים קוונטיים .יחד איתכם מגיע מה שנראה
כפיצול נשמה ,מה שאתם מכנים "המדריכים" ,וכאשר אתם אומרים "המלאכים שלי" ,שאותם אתם
מרגישים סביבכם ,שדומה שעוזרים לכם ,למעשה אלה אתם .שדה האנרגיה שלכם גודלו  8מטרים
והוא מקיף אתכם .שם הם נמצאים .נדמה לכם שהם ישויות אחרות ,כיוון שאתם יחידים .המציאות
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שלכם אומרת שיש רק אחד כמותכם ,הגוף שלכם .לכן ,כאשר אתם חשים בהם סביבכם ,הם חייבים
להיות ישויות ,נכון? הם חייבים להיות העוזרים שלכם ,המדריכים שלכם ,המלאכים שלכם ,כמה מכם
נותנים להם שמות ,וזה הולם .אבל הנה האמת :הם אתם .הם הסוס הלבן השני .הם מגיעים איתכם,
הם חלק מכם והם גם חלק ממה שהוא אנרגיית ליבת הנשמה שלכם.
שימו לב כמה חלקים אזוטרים אנו מונים באוזניכם .שלושה .האם ראיתם את המספר שלוש
לאחרונה? השלוש הוא מספר מזרז ,שימו לב אליו ,כיוון שהוא אומר לכם שהדברים משתנים .הסוס
השני מיוצג על-ידי מערך ההדרכה שסביבכם .מה הם עושים? ראשית כל ,הם אתם .הם מכירים אתכם
טוב מאוד ,הם יודעים כיצד לעזור לכם ,הם מכירים אתכם טוב יותר מכל אדם .אבל הם יושבים שם
ולא עושים דבר ,עד אשר אתם מפעילים אותם.
השותף שלי ישב בכיסא וכאשר הוא אמר את המילים" :בסדר ,מי אתם ,בואו" ,מערך ההדרכה הריע.
הם ראו את הפוטנציאלים .הם ראו מה עשוי להתרחש ,הם ראו אותו מבקש רשות לראות אותם.
הרגשות הכריעו אותו ,לא רק שהוא פגש בעצמי הגבוה שלו ,אלא הייתה לו גם מקהלת מלאכים
משלו ששרה שירים .אין פלא שהוא טרק את הדלת ,זה היה מפחיד )בייחוד עבור מהנדס(.
זה שונה מאדם לאדם .כמה מכם פתחו את הדלת ,כמה מכם עשו זאת בהדרגה ,כמה מכם ידעו מלידה
שכך תעשו ,כמה מכם צעדו עם המלאכים הללו כל חייכם .הדבר מביא אתכם לכאן היום .אני יודע מי
נמצא כאן :המרפאים ,המתקשרים ,אלה שכותבים את הספרים ,כולכם עוזרים לאנושות ,כולכם
פתחתם את הדלת .זיכרו שהשותף שלי הלך משום דבר להכול בבת אחת וזה היה טראומטי עבורו .לא
הראנו לו את החלק השלישי עד לפני שש שנים ,ואת החלק השלישי קשה ביותר להסביר .שלושת
החלקים הללו זוהו כמעט על-ידי כל דת על הפלנטה .משום שכל אלה שנמצאים במקום רוחני גבוה
מרגישים בשלושה .נביאים ומאסטרים שצעדו על פני האדמה סיווגו אותם ולכולם יש שמות שונים,
ובתרבות הזאת הם ידועים כאב ,הבן ורוח הקודש.
 .3מתוך השלושה את השלישי קשה ביותר להסביר .זוהי רוח הקודש .מהי? ובכן ,זוהי רוח של קדושה.
מה זה? לא העצמי הגבוה ,לא מלאכים שסביבכם ,אלא אנרגיה מסייעת שדומה שמייצגת הכול .האם
ייתכן שחלק מכם נמצא בכל מקום? התשובה היא כן .קשה להסביר .אבל אתם נמצאים במצב קוונטי
עם הכול .הדבר מאפשר את הסינכרוניות שכמה מכם מסתמכים עליה .אתם מכנים זאת "בריאה
מודעת" .אדם הבורא-במשותף יודע שמשהו עומד להתרחש ,אין לו פרטים )מה ,מתי ,היכן( אבל הוא
מתכונן .אתם מתכווננים קוונטית לכל הדברים .זהו אדם שאינו נמצא בממד השלישי ,שיכול לחשוב
מחוץ למבנה זה ולהציב את עצמו במקום של ידיעה מוחלטת" .התשובות תגענה מתי שהן אמורות
להגיע ,אני לא יודע מתי ,אין לי מושג מה הן יהיו ,או מתי יקרו ,אבל אני סומך על זה ,לכן אני מתכנן
לקראת זה .ומשום שהן מייצגות פתרונות בחיי ,אני שליו .כיוון שאני יודע שהן בדרך ,אני יודע שהן
עומדות להגיע ,אין דרמה בחיי" .האם פגשתם מישהו שכזה?
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הביטו בפניו של ישוע המשיח .האם הוא ידע את עתידו? והאם ראיתם זאת בפניו? לא .מה ראיתם
בפניו? את שמחת האלוהים .בעלי החיים שהלכו אחריו ידעו זאת ,כדור הארץ ידע זאת בכל צעד
שצעד .הוא אמר" :אני בן האלוהים ,וגם אתם בניו" .הוא אמר זאת .הוא רצה שתדעו שכל שהוא
מייצג על הפלנטה נגיש לכם ,ברגע זה .זה היה המסר.
אלה הם שלושת הסוסים .קשה להסבירם .כיצד תתחילו ליישם מידע זה עכשיו? הוא מורכב מדי ,מה
השלב הבא עבורכם? זה המידע שנתתי לכם לפני  21שנים .שבו בכיסא ומתוך כוונה טהורה וכניעה
מלאה אימרו" :אלוהים יקר ,אני מוכן להתחיל לפתוח את הדלת ,קח את ידי ולאט הראה לי את
הדרך" .ואז ביטחו באינטואיציה הראשונה שלכם .זה הדבר הכי קשה עבורכם .יש לכם אינטואיציה
לגבי משהו ומיד אתם משליכים אותה ואחר-כך אומרים לעצמכם" :ידעתי שזה מה שיקרה" ,אז מדוע
לא האמנתם לה מלכתחילה? כיוון שהיא נבעה מכם ,ובני האדם למדו שהם כלום ,שהם נולדו
חוטאים ,שאין להם את חוכמת האלוהים ושעליהם להשליך את הדברים הטובים .ביטחו
באינטואיציה שלכם .זו הדרך הטובה ביותר שבה המלאכים שלכם יכולים לדבר איתכם .אותם חלקים
ופיסות של עצמכם ששוכנים במרכבה שלכם מתקשרים באמצעות האינטואיציה .התחילו לבטוח בה.
היא דומה לשריר קוונטי בגוף .ככל שתבטחו בה יותר ,כך היא תתגלה יותר ,ואתם תשתפרו ותשתפרו
ועד מהרה תחיו על פיה .הרגע גיליתי לכם את הסוד :כוונה טהורה ,כניעה מוחלטת ,אמון
באינטואיציה שלכם ,תרגול .כך תתחילו במסע .הכוונה חייבת להיות טהורה ,זה חייב להיות משהו
שאתם עושים משום שאתם מעורבים בו ,לא משהו שאתם מנסים ,כמו תוכנית התעמלות חדשה.
היא חייבת לכלול כל תא בגופכם.
ולבסוף ,אני אומר לכם זאת :נשמות עתיקות ,באתן ללמוד שיעור .אולי אתן כבר יודעות את כל
שאמרתי וזו רק תזכורת .התמורה מתחוללת ,היא מגיעה לדרום אמריקה .הגיע הזמן לאחד דברים
במקום להפריד .הגיע זמן האחדות .האם יש מישהו שאינכם אוהבים? האם יש מישהו שעמו אינכם
מוכנים לעבוד? האם זו אחדות? יש משפחה .האם אתם יכולים להביט בהם וללמוד לאהוב אותם
ללא קשר למה שאירע ביניכם?
אם אתם מסוגלים ,אתם אלה שמדביקים יחד את שיש להדביק .אם תמשיכו ללכת בכיוון ההפוך,
אתם תורמים להפרדה ולניתוק .הגיעה זמנה של המשפחה להתאחד .זהו את האור באנשים הסובבים
אתכם ,השליכו את ההבדלים הקשורים לתפיסה שלכם אותם ,כלפי מה שלדעתכם הם עושים לכם או
אתם להם ,וראו אותם כאחים וכאחיות .קחו את ידם ,הביטו בעיניהם ואימרו להם" :אני סולח לך,
האם תוכל לסלוח לי ,כדי שנוכל לעבוד יחד?" אין זה אומר שאתם חייבים לעשות עסקים יחד ,אלא
רק שעליכם להכיר בכך ששניכם ילדי אלוהים ושיש לכם זכות ולעבוד ולזרוע את זרעי האור שלכם על
הפלנטה ,ואתם מסכימים לעשות זאת באהבה ,בחמלה ובתודעה אחת .מדובר בבגרות והגיע הזמן
לכך ,והאנרגיה שנעה כאן תקדם זאת .קחו בכך חלק ,זו הסיבה מדוע נולדתם עכשיו ,זו הסיבה מדוע
אתם כאן ,שומעים זאת ,וכמה מכם מוכנים כל-כך! זה המסר הדרוש לכם :אחדות ,הדבקה ,צמידות,
זה המסר להיום ,המסר היחיד.
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מה אתם עומדים לעשות בקשר לזה? כאשר תגיעו היום הביתה ,האם זו תהיה רק פגישה? זו עצתי,
לכו הביתה ויישמו את המסר .כאשר אתם לבד ,הקדישו את הזמן הדרוש ,שבו במקום כלשהו לבדכם
ואימרו" :האם זה באמת נכון?" ,התחילו להשתמש בכוח האינטואיציה שלכם ,התחילו לשאול את
עצמכם" :האם זה ייתכן ,מה אני יכול לעשות ,קריון ,העצמי הגבוה ,האם אתה שם? עזור לי עם
הדברים הללו!"
ביטחו באינטואיציה שלכם ,צעדו לאט ובחמלה .זה יחולל שינוי .לאט תוכלו להתחיל לצעוד עם
אנשים אחרים ,להיפגש ,אפילו עם אלה עמם לא נפגשתם בעבר כיוון שלא אהבתם את מה שהם
עושים .למדו לבטוח במשפחה .והיו רחומים .יישמו את מה שלמדתם היום .אתם הנשמות העתיקות
של הפלנטה שהולכות להעיר את המאסטריות שבכם.
וכך הוא.
קריון
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האירועים ביפן ~ מסר מאת קריון
לי קרול נמצא עתה בספרד ומעביר מסר זה מקריון לכולם
 16למארס2011 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .יש פחד רב כל-כך באוויר בזמן הזה ,וברצוני להעביר לכם
מסר זה של תקווה .בחודש ינואר אמרתי לכם שהנומרולוגיה של השנה הזאת היא ארבע ) .(4זהו
המספר של גאיה ...כל הדברים הקשורים לכדור הארץ .כמו כן ,הזכרתי לכם שמשקל המים מתחלק
מחדש מהקרח שבקטבים אל האוקיינוסים ,ככל שהקרח ממשיך להפשיר ושהתוצאה תהיה רעידות
אדמה והתפרצויות הרי געש רבות יותר .הנה ציטוט מהתקשור ההוא:
כעת אנו אומרים שוב ,אין זה עונש לאנושות .הדברים שמתרחשים על הפלנטה היום אינם הפעולה
האחרונה של גאיה המיועדת לחסל את האנושות .אומר זאת ,כיוון שברגע זה מסר שכזה נשמע
בפיהם של אלה שרוצים להפחיד ולהחריד אתכם ,זה לא מה שקורה .מה שקורה על הפלנטה היא
תמורה שתברא פלנטה שתחיה זמן רב ,תעניק לכם את צרכיכם...
http://www.ahavabooks.com/Kryon_2011%20and%20Beyond.htm
עכשיו ,לפתע ,חודש שמספרו שלוש הגיע )חודש מארס( .המספר שלוש מייצג את הזרז .הזרז הוא
משהו שמתרחש ,שיכול לשנות משהו אחר .כל מי שעוסק בנומרולוגיה ציפה לכך שגאיה תנוע בחודש
זה ,כמו גם בחודש שמספרו חמש )חודש מאי( שלאחריו.
אלה מהארץ המתוקה ]יפן[ שחוו אסון זה אינם המטרה של אלוהים .הם פשוט יושבים במקום שתמיד
בשל לשינויים של גאיה ובמקום שרגיש לרעידות אדמה ולהתפרצויות געשיות .ממש כמו חבריהם
בדרום אמריקה ,זה המקום בו הם בחרו לגור .החמלה הנוצרת בעקבות אירוע זה היא רבה ביותר ,וגם
תקשרתי לאחרונה שחמלה זו היא שיוצרת שינוי משמעותי על הפלנטה ,ואתם מתחילים להיות עדים
לכך.
 .1בואו נקדיש רגע כדי להזכיר לכם גם שהרוח לא יודעת מתי האירועים הללו יתרחשו ,ממש כפי
שאתם אינכם יודעים .כל שיש לנו הם הפוטנציאלים המבוססים על התודעה האנושית והסימנים
האנרגטיים הסובבים אותם .ידענו שרעידות האדמה בדרום אמריקה עומדות להגיע ,ואמרנו זאת
לאזרחי צ'ילה שנה לפני האירוע .רעידת האדמה ביפן דומה ,בכך שהפוטנציאלים היו שם ,וגם
הנומרולוגיה .אבל בדברים אלה ,הפרטים אינם ידועים כלל לרוח ,ויכלו לחלוף שנים לפני שהדבר היה
מתרחש בדרך זו ,או שלא היה מתרחש כלל .זאת משום שנתנו לאנושות את כלי עוצמת התודעה על
פני החומר .השינוי שלכם קובע הכול.
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יקירים ,שלחו אנרגיה של חמלה לעם המתגורר על אי זה ,והעניקו להם את הכוח והנחישות לקום
כאומה חזקה אף יותר בעקבות האירוע .עזרו לאחד אותם באהבה וכמשפחה בעודם מתמודדים עם
האובדן וההפרדה .היו המשפחה שלהם בזמן הזה.
היו מודעים לכך שכל אדם שעבר בימים האחרונים הללו ידע באופן מוחלט ברמה האקאשית שקיים
פוטנציאל שהוא לא ישרוד את שנת  .2011דיברנו על כך פעמים רבות בעבר .בעת רוח הלידה,
הפוטנציאלים ידועים לגבי מה שבני האדם עשויים לעשות על כדור הארץ .אין זה ניבוי עתידות ,אלא
מדידה של פוטנציאלים .משום שהיה זה פוטנציאל חזק ,היבטים יפהפיים אלה של אלוהים ]בני
האדם[ הגיעו לפלנטה למרות זאת כמשפחה רוחנית ,מוכנים להשתתף באחד מהאסונות הגדולים
ביותר של העשור שלכם .הם ידעו שהוא יחולל שינוי גדול ,וכך יהיה.
חגגו את חייהם ודעו שכולם הגיעו הביתה .עכשיו ,שלחו אנרגיה לאלה שנותרו מאחור כדי שיוכלו
להתנחם בעובדה שהאנשים שהם איבדו עשו משהו מדהים עבור הפלנטה .הם הגבירו את רמת
החמלה של רשת הקריסטל .הם מילאו את תפקידם ,והותירו אתכם למלא את תפקידכם.
 .2האם אתם מודעים עכשיו למה שאמרתי לכם במשך יותר מעשר שנים לגבי הדרכים החלופיות
ליצירת אנרגיה? אירוע בודד זה ישבית את התוכניות הגרעיניות שלכם למשך שנים .לכן ,עכשיו הוא
הזמן לבחון את מה שאמרנו:
הרוח לא שופטת את האנושות .בני האדם חופשיים לעשות כל שיבחרו בהתבסס על התודעה שפיתחו
על-ידי הרטטים שלהם .אולם במשך שנים סיפרנו לכם על דרכים חלופיות בנות קיימא לייצור אנרגיה
עבור הערים שלכם .עשינו זאת שוב ושוב ,ואתם יכולים למצוא תקשורים אלה בעבודתי .עכשיו אולי
אתם יודעים מדוע התמקדנו בנושא זה ,משום שרעידת אדמה בודדה זו מראה לכם את הסכנות
העולמיות הניצבות בפניכם הכרוכות בהליכה בנתיב הגרעיני .הקשיבו :אינכם זקוקים עוד לטכנולוגיה
הזאת .היא לא תשרת אתכם היטב.
אנרגיה גרעינית היא דרך יקרה ומסוכנת מאוד ליצור מנוע קיטור .זה כל מה שעושה תחנת כוח
גרעינית ...דרך לייצור קיטור .שוב אנו אומרים לכם שאתם יכולים להשתמש במימון שדרוש לבניית
תחנה גרעינית אחת כדי לחקור דרכים טובות בהרבה לייצור אנרגיה שאינן מסוכנות ושכמעט ואין
להן השלכות סביבתיות.
א .אנרגיה גיאותרמית :החום נמצא בשפע מתחת לכפות רגליכם .אתם יכולים לברוא כמה קיטור
שאתם רוצים ולנצח .זכרו ,יש כמה נוזלים אקזוטיים חדשים שירתחו במהירות רבה הרבה יותר
מאשר מים ,ולכן החום לא חייב להיות כפי שאתם חושבים .אם אסון זה היה מתרחש בתחנת כוח
גיאותרמית ,התרחיש הגרוע ביותר שהיה עלול להתרחש ,היה הריסת תחנת הכוח .אז הייתם בונים
אחרת.
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ב .אלפי טונות של אנרגיית דחיפה ומשיכה לשעה ,על גבי קו זמן קבוע ]הגאות והשפל[ נגישים לכם
בקווי החוף שלכם .אי זה הוא המקום המושלם לייצור אנרגיה באמצעות הגאות והשפל .שוב ,הדבר
הגרוע ביותר שהיה קורה למפעלים הללו היה הצורך לבנותם מחדש .ללא כל סכנה למתגוררים
סביבם.
האם תשתמשו באירוע משנה-עולם זה כדי לראות סוף-סוף שהאופציות הללו הן אמיתיות ותקפות?
האסון הגרעיני נוצר כדי שתעצרו ותשנו כיוון .רק הזמן יגיד אם "הוא היה שווה את זה" .אך לעתים
קרובות חייב להתרחש אסון לפני שהאנושות תראה את שתמיד היה לנגד עיניה ...הבטחה של משהו
טוב יותר.
הערים הגדולות ביותר על כדור הארץ מצויות לאורך החופים ,מושלמות לאופציה זו של ייצור
אנרגיה .אך לא תמיד כך היה ,וגם הפוטנציאלים לא תמיד התממשו .הגדילו ראש! קחו את המוחות
הטובים ביותר וצרו תרחישים חדשים כדי לרתום את מה שגאיה נתנה לכם ...את האנרגיה של הגאות
והשפל והאוקיינוסים הקיימים תמיד ,בדיוק היכן שאתם צריכים אותם ביותר.
הגיע הזמן שתבראו את השלב הבא.
ניתן באהבה ...כתמיד.
קריון
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סיכום
לי קרול מתקשר את קריון
גיית'סבורג ,מרילנד
 2באפריל2011 ,
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 מורחב זה שניתן בגיית'סבורג ,מרילנד באפריל,
.2011
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .יש אנשים שאומרים שזה אמור לקחת זמן רב יותר עבור
האדם שבכיסא להטמיע את האנרגיה שהיא הרוח .הם אומרים שכדי שהאנרגיה הזו תקיף את גופו,
כדי שיתרחש מיזוג של האנרגיה הזו הדומה להפליא לזו של העצמי הגבוה ,דרוש זמן רב יותר .ואנו
אומרים לכם ,זוהי דרכה של האנרגיה החדשה .אתם מביטים בה.
קיימת פרדיגמה ישנה של ליניאריות שגורסת שעליכם לסגוד ולהתפלל בזמנים מסוימים ולשחק
בזמנים מסוימים .אתם ממדרים את אלוהים ,נכון? נניח שהעצמי הגבוה היה מוכן ומזומן כל העת?
נניח שיכולתם לשאת אותו אתכם ברמה גבוהה כל-כך שהוא היה הופך לכם? כל מילה שהייתם הוגים
הייתה נובעת ישירות ממנו .בכל פעם שאדם היה מביט בכם ,הייתה לכם חמלה בעיניכם עבורו ...כלפי
זה שמתווכח אתכם ,כלפי האדם שמקלל אתכם ,כלפי הסמכות שאתם לא אוהבים .האם הייתם
רוצים להיות מסוגלים להביט בהם ולראות חמלה בראש ובראשונה ,ואז לפוגג כל דבר אחר שמתרחש
מבחינה רגשית? לכן ,כאשר התיישבתי בכיסא ,הנחיתי את השותף שלי להפוך רחום כלפי כולם,
והדבר מאפשר לי להגיע מיידית .והנה אני כאן.
ישנה מסורת שכאשר אני מתיישב במקום זה ]גיית'סבורג[ ,אני נותן סיכום על מה שמתרחש על
הפלנטה .ולכן אמשיך במסורת זו .כמה מהדברים שאומר לכם ושבהם אדון אתכם עכשיו כבר אמרתי
בעבר ,ולאחרונה ביבשות אחרות .כמה מהם אמרתי אפילו על יבשת זו .אולם ,יהיה זה סיכום של
דברים בדרך שלא עשינו בעבר כדי שתוכלו לשמוע אותם יחד.
אנו מדברים באהבה .אנו אומרים לכם את הדברים שמתרחשים מנקודת המבט שלנו ואנו מזכירים
לכם מה הם .אבל בכל שאני עומד לומר לכם ,אנו מדגישים את הדבר הבא :כל הדברים המתרחשים
על הפלנטה מתרחשים לאט .אתם חייבים להתחיל לחשוב ולהתבונן בקבוצות של דורות ולא פשוט
שנה אחר שנה .נשמות עתיקות יקרות ,השתמשו בחוכמה שאספתן בזמנים הרבים שהייתן על
הפלנטה הזאת עכשיו כדי להבין את המסר הזה טוב יותר .הבינו שהזמן חייב לחלוף ,ולו מהסיבה
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שילדים שאין להם את תודעת הוריהם יוכלו להגיע .ולכן אתם מביטים במשהו שקשור לדורות ,אבל
הוא מתרחש לנגד עיניכם.
לכן שוב ,כל הדברים בהם נדון היום ניתנים באהבה .תחזיות שאתן יהיו מבוססות על מה שסביר
ביותר שיתרחש כיוון שדבר זה הוא הפוטנציאל החזק ביותר ביחס לסינכרוניות של התודעה שעל
הפלנטה .התודעה מתפתחת בכל יום .אף על פי שזה עתה דיברנו על משהו שאורך זמן רב מאוד
מאוד ,התודעה משתנה .היא משתנה באופן קיצוני ,כיוון שהיא השתקפות של האנושיות .היא מזיזה
דברים בכיוונים שלפעמים הם מהירים ולפעמים לא .ולכן הדברים שאומר לכם היום עשויים
להשתנות מחר .אך בעודי יושב בכיסא ,אתן לכם את הפוטנציאלים החזקים ביותר הקיימים .הספינה
עשויה להסתובב במהירות ולהפתיע את כולם ,אבל עדיין ייקח לה זמן רב מאוד להגיע ליעדה.
נדון בנושאים רבים .אך לפני שנתחיל ,אני מודע למאזין; אני מודע לקורא; אני מודע לאדם שיושב
בכיסא ברגע זה .נכון שאתם שמחים שבאתם? האם אתם יכולים לחוש באנרגיה שנכנסת לחדר הזה
ואליכם ומכינה אתכם למסר יפהפה ,שמברך אתכם על אחד מהדברים הקשים ביותר שאי פעם
עשיתם? כיוון שכמעט כל הנמצאים כאן עברו את ] .11צחוק[ הייתה לכם ברירה .ברוח הלידה ]כך
מכנה קריון את רגע בואנו לפלנטה[ ,אנו מביטים בכם ואומרים" .הארמגדון ממשמש ובא .הביטו" .לא
היה דבר כאשר הגעתם לפלנטה שנתן לכם תקווה כלשהי שאתם תשבו בכיסא בשנת  2011ותהיו
מוגנים ובטוחים .שום דבר .אבותיכם ואבות-אבותיכם סבלו את המלחמות ואת הכיבוש על גבי יבשת
זו ויבשות אחרות ,ושנאת אדם לאדם הייתה רבה כפי שהייתה תמיד .לא היו כל סימנים לכך שהדבר
ישתפר .אבל אתם הגעתם למרות הכל ,כיוון שהיה קיים פוטנציאל למה שאכן מתרחש עכשיו.
בשנת  ,1987ההתכנסות ההרמונית דחפה ,פשוטו כמשמעו ,את התודעה למקום שלא ציפיתם ...אז,
הכל השתנה .אפילו לפני כן ,השינוי עמד להתרחש .אבל לא כאשר אתם נולדתם .ולכן לא רק שאני
מביט בנשמות עתיקות בחדר ,אני גם מדבר אל רבות מהן בעודן שומעות זאת באוזניהן מאוחר יותר
בזמנכם וכן קוראות זאת מאוחר יותר בזמנכם .אני מדבר אל נשמות עתיקות ואמיצות .כיוון שרעיון
העימות ,הארמגדון ,המלחמה הגרעינית ,עמד לפתחכם ואתם ידעתם זאת כאשר הסכמתם לבוא.
אמרתי זאת שוב ושוב פעמים כה רבות .אז ברית המועצות התפרקה בעצמה .ואז ,ואז – קרו כל-כך
הרבה דברים להם לא ציפיתם.
גאיה והשמועות הישנות
כאן אתם ניצבים היום .בואו נדבר תחילה על גאיה ,ואם אנו עומדים לדבר על גאיה ,עלינו לדבר על
הקנוניות .לכן נדבר עכשיו על אותם דברים שהנשמות העתיקות שבחדר זה לא מאמינות בהם
בהכרח ,אבל כמה מאלה שיקשיבו ושיקראו כן מאמינים בהם .ישנו דיבור על כך שכל הדברים הללו
שמשתנים על הפלנטה הם הכנה למשהו נורא ואיום ,ושרבים דיברו על כך וכמה אפילו ניבאו זאת
ותקשרו על כך :כדור הארץ יחדל להסתובב למשך שלושה ימים ואז יתחיל שוב .אה ,יש שאומרים
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שכדור הארץ יתהפך ,שהדרום יהפוך לצפון ושהצפון יהפוך לדרום .וישנם גם אנשים שאומרים:
"אפילו לפני שזה יקרה ,תגענה ספינות ממה שאתם מכנים בשם החלל ,שיבואו לאסוף אתכם .לא את
כולכם ,כמובן ,רק כמה מכם".
לכן בואו נדון בכך ,ונסגור את הנושא פעם אחת ולתמיד .הגיע הזמן לאחריות רוחנית .אתם יכולים
להאמין בדברים הללו אם אתם רוצים משום שאולי הם תוקשרו ואולי הם נשמעו לכם מתאימים
באותו זמן .אבל בואו נדבר על המציאות של הדברים הללו .נבואה ראשונה :אם כדור הארץ יתהפך,
כולם ימותו .האוקיינוסים ישפכו אל החלל ,כל החיים יחדלו להתקיים ,והפלנטה תהפוך לסלע חם.
מוצא חן בעיניכם עד כה? נבואה שניה :כדור הארץ יחדל להסתובב לשלושה ימים .עכשיו ,בקו
המשווה אתם נעים בערך  1600קילומטרים לשעה .הכל יעצר .שוב ,אם הוא יעצר לפתע ,כולם יעופו
לחלל ,ובכלל זה האוקיינוסים והאטמוספירה ,וכל החיים יחוסלו .דרך אגב ,זה לא משנה שהוא יתחיל
להסתובב שוב ,כולם אבודים .לכן ההתנעה החוזרת היא עניין נתון לויכוח .איך זה נשמע עד עכשיו?
אם אתם מתחילים להשתמש בהבחנה רוחנית ומשתמשים במה שנאמר על-ידי אנשי קדם ועל-ידי
מתקשרים עכשוויים ,האם הנבואות הללו נשמעות כמו העתיד של כדור הארץ? האם זו הסיבה מדוע
אתם יושבים בכיסאות הללו או מקשיבים לתקשור הזה? האם זו אהבת האלוהים במיטבה? האם
אתם באמת חושבים שנולדתם כדי למות בדרך זו? אנו אומרים לכם ,הגיע הזמן לחוש באהבת
האלוהים.
הדוקטור יודע משהו והוא דן בו רק לעתים נדירות ]מתייחס לד"ר טוד אובוקייטיס היושב בקהל[.
האסטרונומים יודעים משהו גם הם ,והם לא דנים בכך .בכל מקום אליו הם מביטים ביקום ,קיימת
זרימה משותפת של אנרגיה שהיא יצירתית ונדיבה .האסטרונומים מכנים תכונה זו בשם מתווה
תבוני .מבחינה סטטיסטית ,פשוט חייב להיות מישהו שמתכנן כל זאת ,הם אומרים .זה טוב מדי ,כנגד
כל הסיכויים ,זה מדהים מדי .הדבר נמצא מחוץ לאפשרות הסבירות האקראית .שאלו אותם .בדקו
זאת!
לדוקטור יש המצאה קוונטית ובכל מקום אליו הוא מכוון אותה ,היא מרפאה .מה הסיכויים לכך?
מדוע שכך יהיה? רק משום שזו אנרגיה קוונטית אין המשמעות שהיא תמיד טובה ,נכון? האם
האנרגיה הקוונטית בפיזיקה תמיד טובה ונדיבה? אם כן ,הדבר הזה אומר לכם שקיים משהו באנרגיית
הבורא שהוא קוונטי ושיודע מי אתם! יש אינטליגנציה שמעורבת באנרגיה המולדת של הפיזיקה
שדעתה מוטה לחיים .חשבו על כך .ולכן באותן נבואות ,האם אתם חושבים לרגע שכל הבריאה על
כדור הארץ עומדת להגיע לקץ נורא?
אה ,דרך אגב ,בואו נדבר על ספינות החלל שתגענה כדי לאסוף אתכם .הגיע הזמן שתראו את כל
המיתולוגיה הזאת כפי שהיא באמת .לכל התרבויות במשך כל העידנים הייתה תוכנית הצלה כלשהי.
בין אם אלה המאסטרים שהיו אמורים לבוא ולשלוף אתכם ממושבכם ובין אם אלה ספינות החלל
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שעמדו להגיע ולאסוף אתכם ,כל אלה היו תרחישים זהים .ראו אותם כפי שהם באמת .המיתולוגיה
גורסת שאתם חוטאים ,שכדור הארץ עומד להתרסק ,ושאתם עומדים להינצל .האם אתם רואים את
הדפוס? הוא קיים היום במערכות האמונה המודרניות והיה קיים אצל אנשי קדם גם כן .זו תכונה
אנושית לחלוטין הנובעת מפחד .הגיע הזמן שתבינו שזוהי המיתולוגיה של האנרגיה הישנה.
האמת היא שאתם מושיעים את עצמכם בכל יום ויום משום שאתם משנים את התודעה של כדור
הארץ הזה וזורעים את זרעי השלום על כדור הארץ כדי שהילדים והנכדים שלכם יוכלו להיות עדים
לו ולקחת בו חלק .אתם יושבים היום בכיסאות ויודעים זאת .הגיע הזמן לראות את הדברים כפי
שהם .כל אלה מכם המעורבים בקנוניות הללו ,אנו בוכים למענכם ,כיוון שחלקכם נשמות עתיקות.
אה ,ראו מה הייתם יכולים לעשות במקום לחפש אחר שואה! הגיע הזמן להפסיק ,להפנות את עיניכם
לעצמי הגבוה שלכם ,ולהשתמש בחמלה שלכם למען אלפים שאיבדו את בתיהם .זה עוזר לפלנטה.
הפנו את עיניכם אל אלה שאיבדו משפחות בחודש או בחודשים האחרונים! זה מסייע לפלנטה .הפחד
לא עוזר לאף אחד .חמלה יוצרת אנרגיה קוונטית .פחד יוצר חשכה.
האילומינטי היום
יש עוד .בואו נדבר על "הפיל" שבחדר .ישנם עובדי אור רבים שעדיין מרגישים שקיימת קבוצה של
אנשי-כוח עשירים ,ואתם מכנים אותם בשמות שונים כרצונכם – "האילומינטי" הוא השם השכיח
ביותר – השולטים כביכול בכל הדברים .לאלה שחושבים בדרך זו ,כל השווקים הפיננסיים נשלטים.
כל הממשלות נשלטות .הבחירות נשלטות ,וכל הכסף נשלט על כדור הארץ .ולכן עכשיו אנו מבקשים
מכם להשתמש בהגיון רוחני .אם ארגון שכזה קיים עדיין היום ,ובידו כוח שכזה ואשר שולט בכל ה
דברים ,הם עושים עבודה רעה מאוד! כיוון שהדרך שבה הם מרוויחים כסף היא באמצעות יציבות ,לא
תוהו ובוהו.
ישנם אלה שיאמרו" :אה ,לא ,לא ,לא .הם מרוויחים את כספם ממכירת נשק" .לא ,לא נכון .אנשים
רגילים עושים זאת .האם אתם יודעים כיצד הם מרוויחים את רוב כספם? חילופי כספים! ספנות .כל
הדברים שצריכים להיות שם בכלכלה יציבה .אם הם שולטים בדברים ,הם נכשלים! האם אתם
יודעים כיצד תוכלו לדעת מתי בורסה נשלטת? כאשר היא לא זזה במידה רבה .היא תמיד אותו הדבר,
עם שינויים קטנים שמועילים לאלה ששולטים בה .היא עולה קצת ויורדת קצת ,ממש כמו בימים של
אביכם ושל סבכם .וכאשר היא מתמוטטת ,היא מתמוטטת בגדול .אז היא זוחלת ועולה לאט מאוד
מאוד .זה סמלי אצל שוק נשלט ,כאשר הוא מאבד את איזונו ואינו יכול לשמר את השליטה ,הוא
מתמוטט .ולכן כאשר זה קורה ,קיימת כלכלה יציבה ,והרבה כסף נכנס ומוצא בהדרגה רבה מתוך
כוונה ,כדי ליצור את התנודות הרצויות .אבל לעולם לא יותר מדי ,לא פחות מדי – כדי לשמור על
היציבות .עכשיו ,מדוע שלא תשרטטו את עקומת שוק המניות שלכם כפי שהיא לאחרונה? ואז הביטו
בעקומות .האם זה נראה כמשהו שמישהו שולט בו? מאה נקודות כאן ,מאה נקודות שם ,ואף אחד לא
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יודע מה השוק יעשה משום שהוא אינו נשלט עוד .עליכם להתחיל להשתמש בהגיון רוחני ביחס
לדברים הללו ולראות את האמת.
אחד הדברים הגרועים ביותר שאירעו לאילומינטי היה האיחוד האירופאי ,משום שרעיון זה סילק את
מחליפי הכספים! הם מתכוננים לעשות זאת בדרום אמריקה בדור הבא .חכו וראו ,משום שהם
חושבים על כך ,אפילו בעודי מדבר.
טבע האדם משתנה
קיימת תפיסה חדשה באופק ,טבע האדם משתנה .דיברנו על כך בעבר .כמה מכם למדו את
ההיסטוריה האירופאית? ובבית הספר ,האם מילאו את ראשיכם בתאריכים שהיה עליכם לשנן? מי
כבש את מי ומתי? שוב ושוב ושוב ,כל מדינה ומדינה בתורה כבשה מדינה אחרת .גבולות זזו ללא
הרף .לאורכה ולרוחבה של ההיסטוריה ,זה מה שבני האדם עשו .הם נפרדו ,התאספו וכבשו .אבל לפני
חמישים שנה זה נעצר.
אמרנו זאת בעבר .לפני חמישים שנה ,זרע ,רעיון ,נזרע בסוף מלחמת העולם השניה" .בואו נאחד את
מדינות אירופה" ,הם אמרו" .בואו נוותר אפילו על הגבולות ובסופו של דבר ניצור מטבע אחד" .נעשה
זאת ולעולם לא תהיה עוד מלחמה ביניהן ,הם חזו ,כיוון שמדינות בעלות משאבים כלכליים משותפים
לא יוצאות למלחמה! וזה בדיוק מה שאירע .האם זה עבד? זה טרי למדי ,אבל המטבע שלהם מאיים
להפוך חזק יותר מהמטבע שלכם ,האם שמתם לב לכך? הוא שווה יותר משלכם .הם עדיין נאבקים
לגרום לזה לעבוד ולאזן זאת .אבל שוב ,אתם עושים דבר זהה בארצות הברית ,תמיד מכווננים כיוונון
עדין את האחדות.
דרום אמריקה שוקלת לעשות זאת גם כן עכשיו .הזרעים נזרעים בברזיל .בתוך דור הם ישמחו לראות
את הגבולות נעלמים ומטבע אחד נולד .האם הם יכולים לעשות זאת? אולי .אולי זה יארך זמן רב
יותר .מדוע לעשות זאת? כיוון שהם רואים את האיחוד האירופי ואת המטבע החזק ביותר שלו על
כדור הארץ .אמרנו זאת בעבר .הנה התחזית :אולי לא בזמנכם ,אבל יבוא יום שבו יהיו רק חמישה
מטבעות בעולם ,כיוון שהיבשות תתחלנה להבין שאחדות יוצרת שלום ושפע .הפרדה יוצרת תוהו
ובוהו .איזו תפיסה.
מזג האוויר
בואו נדבר על מזג האוויר .אנו חוזרים למה שאמרנו לכם בעבר בכיסא זה ממש .מחזור המים הוא
מחזור של התקררות ,לא מחזור של התחממות .יהיו לכם חורפים וסערות קשים יותר .מזג האוויר
יתקרר .אבל הוא יתחמם לפני שהוא יתקרר .כזה הוא המחזור ,ותמיד היה כזה .אתם יכולים לראותו
בטבעות העצים ובליבות הקרח .אל תניחו למדענים שלכם לבלבל אתכם בתיאוריות הפוליטיות
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שלהם שנועדו לשרת את מטרותיהם .התחילו לראות את הדברים כפי שהם .זהו מחזור השב ומתרחש
המבוסס על תכונות ההיערכות של כדור הארץ ,ובכלל זה התנודה )ההתקדמות( .אתם נמצאים בתוך
מחזור זה .התכוננו אליו.
תחילתו מעכשיו ולפחות עד סוף חלון  36השנים של שנת  ,2012ואתם יכולים לראותו בפעולה .הדבר
הראשון שיקרה הוא שהקרח נמס בקטבים ,אבל לא לגמרי .כך היה בעבר .כאשר מתרחשת חלוקה
מחדש של המשקל מהקטבים אל האוקיינוסים של כדור הארץ ,המשקל מתחלק מחדש על גבי הקרום,
והדבר יוצר רעידות אדמה .ורעידות האדמה החזקות ביותר הן אלה הקרובות ביותר לקטבים .אמרנו
לכם זאת לפני זמן מה .ולכן אין פלא שלפתע אתם חווים את רעידות האדמה החזקות ביותר אי פעם.
זאת ועוד ,האוקיינוס המתקרר יוצר סערות חזקות יותר.
מה אומרים על כך חובבי הקנוניות? "רואים? אנחנו אבודים .הנה זה מגיע" ,הם אומרים" .הנה זה בא!
הסוף כבר כאן!" לפני עשרים ושתיים שנה נתנו לכם מידע על מה שמתרחש היום .סיפרנו לכם על
מזג האוויר .אמרנו לכם להתכונן ,אבל עדיין לא אמרנו לכם לשם מה דרוש מחזור המים .נתנו רמיזות
פה ושם כיוון שמדובר בנושא שנוי במחלוקת ביותר :המדענים יצחקו והביולוגים יגרדו את ראשיהם
ויגלגלו את עיניהם.
רענון מחזור החיים
כאשר אתם משנים את הטמפרטורה של המים על הפלנטה ,הדבר משנה את מחזור החיים של
האוקיינוס ובסופו של דבר הוא מחדש את עצמו .מחזור החיים של הפלנטה מוגבל ביכולת הקיום שלו
על פני הזמן .חייב להתרחש רענון של מעגל החיים עצמו ,וזה מה שעושה מחזור המים .האם ישנם
מקומות בהם הייתם עדים לכמויות רבות מיד של דגים לאחרונה? כן .מיליונים של דגי סלמון בצפון.
משונה שזה קורה באלסקה ,נכון? אלסקה קרובה מאוד לקטבים שבהם טמפרטורת המים מורגשת
לראשונה .אה ,שוב המומחים יאמרו לכם שלא זו הסיבה .מדובר בהדגרות ובנהרות .אבל אף אחד לא
חזה זאת ,נכון? המדע ממהר לתת לכם סיבות ,אך איטי בדברי הגיון מקדימים .דומה שהמדענים תמיד
מופתעים.
אנו אומרים דברים שלא אמרנו קודם לכן .שוב ,צפו לשינוי ממשי במחזור החיים של האוקיינוסים
של הפלנטה בשל שינוי בטמפרטורת המים .הביולוגים יצטרכו להתחיל לתכנן מחדש את הפרדיגמה
על פיה הכל עובד ,ובכלל זה שוניות האלמוגים ,קרקעית האוקיינוס ,והאופן שבו הפלנקטון שורד
ונוצר מחדש .הקשיבו ,אין זו הפעם הראשונה שבה מחזור החיים מתחדש! אבל שוב ,יכול להיות
שיחלפו דורות לפני שיושלם .בתהליך זה ,אתם עשויים שוב לאבד זנים ומינים .זה נורמלי .גאיה היא
איטית ,ובני האדם חסרי סבלנות .ספרי הלימוד שלכם עשויים לספר יום אחד כמה תמימה הייתה
האנושות בשנת  2011כאשר בני האדם ניסו לתלות את האשם לשינויי מזג האוויר בכל דבר חוץ
מאשר במחזור טבעי .עכשיו אתם יודעים מדוע קיים מחזור המים.
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אז מה זה אומר לכם על גאיה? גאיה מתחילה במחזור של רענון החיים באוקיינוסים רוויים בדגים .זה
אומר לכם שיש אהבה ודאגה לבני האדם שחיים על כדור הארץ .יש סיבה להימצאותכם כאן .יש
תוכנית כאן ,ויקום נדיב ואנרגיה קוונטית בעלת מתווה תבוני .הכל כאן למענכם ,בני אדם מקודשים
ויקרים.
התודעה החדשה
הביטו בהיסטוריה של הפלנטה בחמישים השנים האחרונות ותראו ריפוי הדרגתי של האנושות –
התאחדות ,לא הפרדה וניתוק .לאחר נפילת ברית המועצות ,סוג זה של תודעה החל להיוולד ,חוץ
מאשר במזרח התיכון .לפני עשרים ושתיים שנה אמרתי לכם" :לאן שילכו היהודים ,ילד העולם" .לכן
אתם יודעים ,שבנקודה מסוימת בעתיד שלכם יהיה חייב להתרחש שינוי קיצוני במזרח התיכון ,נכון?
לא יכולות להיות חברות שמלמדות את הילדים שלהן מרגע לידתם לשנוא סוג מסוים של אנשים ואז
לצפות לסובלנות בתרבותן .במשך אלפי שנים הם לימדו מלידה לשנוא אלה את אלה .אולם ,לפתע
נולדים ילדים חדשים ,ילדים הרבה פחות ליניאריים והרבה יותר קונספטואליים .ילדים אלה לא
מקבלים סוג זה של הוראה ולימוד ומיישמים אותם כפי שהיה בעבר .במקום זאת ,הם ישאלו" :למה?"
במקום זאת ,הם יביטו סביב ויראו את החשכה שהדבר יוצר.
אני רוצה שתתבוננו במה שקרה במצרים .יש סוג חדש של פרדיגמה של חיברות ]סוציאליזציה[
שמתפתחת על הפלנטה והאנשים הצעירים יודעים זאת .היא מגיעה מאלה שמתחת לגיל  .35מבוגרים
יותר אינם מבינים אותה ,כיוון שלהם היא נראית כשיגעון חולף .הם אומרים שהילדים אומרים
שהילדים גולשים הרבה יותר מדי זמן באינטרנט .מה כל הסיפור הזה בקשר לפייס? חזרו אחורה עשור
והקשיבו למה שאמרתי לכם .אמרתי" :כאשר כולם יוכלו לדבר עם כולם ,לא תוכלנה להיות קנוניות".
האם אתם זוכרים את זה? ובכן ,הנה זה כאן!
מערכת חברתית חדשה
קיים סוג חדש של מערכת חברתית ,ודרך תקשורת חדשה שבה כולם יכולים לדבר עם כולם בו זמנית.
מיליונים יכולים לעשות זאת ,ללא גבולות או פער תרבותי .ראו את מצרים .זה בלבל את כל אלה
שנמצאים בעמדות הכוח לא רחוק מכאן ]וושינגטון הבירה[ .חשיבת האנרגיה הישנה מפחדת משום
שקיים ריק ללא מנהיג חדש .אתם מבינים ,כולם יודעים שחייבת להיות מנהיגות ,חייבת להיות
היררכיה .כל הדברים הללו חייבים להתקיים כדי ליצור מהפכה .ובכן ,הרשו לי לומר לכם ,זו חשיבה
ישנה מאוד .משום שהרגע ראיתם מהפכה של תודעה ללא מנהיגות ,ללא היררכיה ,ללא אדם אחד
מסוים שחימם את הקהל לכדי אקסטזה כדי לשכנע אותו בדבר-מה .זה פשוט אירע בצורה אחידה,
כמעט כאילו קיים גל של תודעה שהתפשט על פני כדור הארץ .הוא קיים .כאשר כולם יכולים לדבר
עם כולם ,זה מה שאתם מקבלים .הדיקטטורים יודעים זאת ,לכן הדבר הראשון שהם רוצים לעשות
הוא לסגור את כלי התקשורת החדשים הללו.
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אני רוצה להרחיק לכת אף יותר .בואו נראיין אישית סורי או לובי .בואו נדבר עם מצרי לרגע .בואו
נמצא את האיש ברחוב ונשאל אותו כמה שאלות .אתן לכם את השאלות" :מה אתה רוצה?" הנה מה
שהם יאמרו לכם" .אנו רוצים לבחור מה לעשות בארצנו .אנו רוצים להשיב את תהילת התרבות שלנו.
אנו רוצים שפע בבתינו ובערינו .אנחנו רוצים בתי ספר .אנחנו רוצים את הדברים שקיימים בארצנו
בשפע ולחלוק אותם עם האזרחים .אנחנו רוצים שנכדינו יהיו מוגנים .אנחנו רוצים בתי חולים
טובים" .זה מה שהם יאמרו לכם.
מדוע אני אומר לכם זאת? כיוון שבשום מקום ברטוריקה שלהם הם לא אומרים" :ואנחנו רוצים
להרוג את היהודים!" כיוון שהם חכמים יותר והם הופכים קונספטואליים ומתחילים להבין :מלחמה
היא גיהינום .היא מובילה לצער ,למוות ,להרס ולשברון לב .היא יוצרת עוני ורעב – והם יודעים זאת.
הם מביטים במצרים .הם מביטים סביב והם מתחילים לראות שהאחדות היא התשובה למה שהם
רוצים עבור ילדיהם .הם לא רוצים מלחמה .הם לא רוצים מלחמה! אולי הם לא אוהבים את היהודים,
אבל הם מבינים עכשיו שכדי לקבל באמת את מה שהם רוצים ,הם חייבים לעבוד עמם.
ולכן המהומות להן אתם עדים ,יקירים ,אינן מה שאתם חושבים ,או מה שנאמר לכם .אל תחשבו
ותדאגו" :זו תחילת הסוף" .אה ,זו תהיה נדנדה של אנרגיה; יהיה פחד .יהיו אפילו מנהיגי טרור שירצו
לשלוט בהן .יאמרו לכם כך וכך ,אבל בסופו של דבר ,בעוד עשור ,כאשר תוכלו לנסוע לשם ולראות,
תראו מדינות שכוננו שלום עם ישראל .אחד הדברים השנויים במחלוקת ביותר שאמרנו לכם היה:
שלום במזרח התיכון לא יגיע משום דבר שישראל תעשה .הוא יבוא ממה שהמדינות האיסלאמיות
תעשנה .האנשים הצעירים שם לא רוצים מלחמה .עכשיו ,כל שעליכם לעשות הוא לשכנע את
היהודים בכך כדי שהם לא יבראו מלחמה משלהם .האם אתם מבינים את ההיגיון שבכך? תודעה
גבוהה יותר וחשיבה קונספטואלית יוצרות מהפכה שלא מביאה לשלטון דיקטטור אחר .הדיקטטורים
נופלים .בני האדם באזורים אלה של העולם השלישי רוצים לנהל את משפחותיהם בדרכם שלהם –
בשלום ובביטחון וביציבות.
הראיה נמצאת בכל מקום
מה אירע בחמישים השנים האחרונות? בואו עמי לדרום אמריקה .כמה דיקטטורים היו שם אז וכמה
ישנם היום? נותר אחד וימיו ספורים .עקבו אחריו משום שהוא ירצה לחבור לדיקטטורים אחרים ולא
יהיו כאלה! כלכלה נשלטת תכשל כשלון חרוץ .שלו מתחילה לקרטע.
הדיקטטורים הללו נופלים משום שהם מייצגים פרדיגמה של אנרגיה ישנה ,טבע אדם ישן .תודעה
חדשה תופסת את מקומה .הביטו בתמונה הגדולה .הפסיקו לפחד והבינו שוב שהזמן איטי עבורכם
והדברים הללו מתמשכים על פני דור ,לא על פני עונה! התודעה הגבוהה תנצח ותפסיד בקרבות.
תהיה מדינה אחת שדומה שתצעד לאחור מעט לפני שתתחיל לצעוד קדימה .כך פועל הזמן וכך פועלת
התודעה .הנה התחזית שנתנו לכם :אתם מתחילים לראות את זרעי השלום במזרח התיכון .לא
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בחדשות ,אלא בתחומים החברתיים החדשים ואצל האנשים הצעירים .והנושא הגדול ביותר יהיה
עדיין הפלשתינאים .אבל אולי בפעם הראשונה ,אחיהם המוסלמים בארצות הסובבות אותם יתחילו
לכלול אותם במקום לא לכלול אותם כפי שהם עושים עכשיו .צפו לחמלה בין אחים – לא למלחמה,
אלא לשלום וליציבות שיגיעו בסופו של דבר.
וכן ,יהיו אלה שיאמרו לכם בדיוק את ההפך ,יקירים .זאת אנו רואים .הדליקו את החדשות שלכם
ותראו זאת .אבל אתם רואים זאת באופן גרפי ,נכון? ואתם רואים את הצער ואת המוות ,משום שהם
הדרמתיים ביותר .פשוט חשבו על אלה שהגיעו לפלנטה כדי לתת את חייהם ולהקריב משהו גדול –
שלום בארצם .זה בדיוק מה שאתם עשיתם כדי להקים את ארצות הברית .היה עליכם להלחם לשם
כך ,נכון? דומה שזו פרדיגמה ישנה כאשר לפעמים עליכם לערב את גשר החרבות בין הישן לחדש.
אבל לפעמים אתם עושים זאת רק כדי לפרוץ מבעד לטבע האדם שהשתמש באופן מסוים במשך אלפי
שנים.
יפן
בואו נדבר לרגע על יפן ,ואז אסיים את המסר להיום .יש אלפי נשמות בצד הצעיף שלי והן בסדר
גמור ,יותר מאשר בסדר גמור .דיברנו תכופות על מה שקורה בעת רוח הלידה .אמרתי לכם ,לפני שהן
הגיעו לכאן בכלל ,הן ראו את הפוטנציאל .הבטתי בעיניהן" :יכול להיות שלא תחיו זמן רב .אתן
יודעות זאת ,נכון? אתן מגיעות לפלנטה הזאת ואתן עשויות שלא לשהות עליה זמן רב .והמעבר שלכן
יחד עם המשפחה לא יהיה נעים ,במידה והוא יכול בכלל להיות נעים .מדוע אתן רוצות לבוא למרות
הכל?" אני רוצה לומר לכם מה הן אמרו .כאשר נשמה מחזיקה בתודעת האלוהים ,היא מבינה לגמרי
מה יוצר שלום ומה מזיז אנרגיה .אתם יכולים לראות בברור מה בורא את הדבר לו זקוקה הפלנטה
יותר מכל כאשר אתם עומדים להגיע .לכן הן אמרו" :אנחנו הולכות לקחת חלק מאחד מאירועי
החמלה הגדולים ביותר שהפלנטה תהיה עדה להם" .רעידת אדמה אחת ,צ'ונאמי אחד .כל אלה שעזבו
באותו יום שינו את כדור הארץ לנצח .כך היה גם בצ'ונאמי שקדם לו.
כל אחת מהן בצד הצעיף שלי מתכוננת לחזור .נשמות עתיקות רבות מעורבות ,ורק לרגע ,אילו יכלו
לתת לכם מידע כלשהו ,אילו הן יכלו לדבר אליכם עכשיו ,אילו הן יכלו לדבר בשפתכם ולהביט
בעיניכם ,הן היו מודות לכם על החמלה שלכם כלפיהן וכלפי אלה שנותרו מאחור .והן היו אומרות:
"היו עם אותם בני משפחה שנותרו בחיים .כנסו אל לבם בכל יום והעניקו להם שלווה ונחמה ,משום
שאנו בסדר".
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אנרגיה גרעינית נחשפת
אז הרשו לי לומר לכם מה עוד הן עשו .זה עתה הן הראו לכם מה שגוי בנושא האנרגיה הגרעינית.
"בטוחה במידה מקסימלית" ,הם אמרו" .המתקנים שלנו חזקים ועמידים מפני תקלות" .אבל לא כך
היה .דבר לא ישתווה לגאיה.
דומה שבמשך יותר מעשרים שנה ,בכל פעם שאנו יושבים בכיסא ומדברים על אנרגיה חשמלית ,אנו
אומרים לכם שמאות אלפי טונות של אנרגיה הדוחפת ומושכת על בסיס קבוע נגישים לכם .היא
נדחפת על-ידי הירח ,לנצח .היא יכולה להפיק חשמל עבור כל ערי הפלנטה שלכם ,ואין זה משנה כמה
חשמל תצרכו .אין כלל השפעה על הסביבה .השתמשו בכוח הגאות והשפל ,בכוח האוקיינוסים ,בגלים
בדרכים חכמות .השתמשו בהם באופן גדול יותר מכפי שכל מתכנן תכנן אי פעם ,כדי להאיר את
הערים שלכם .הערים הגדולות ביותר על הפלנטה נמצאות לאורך החופים ,ושם נמצא מקור האנרגיה.
מים הם התשובה .הם לא מסוכנים .אתם התעלמתם מהם כיוון שדומה שקשה להנדס אותם והם לא
נמצאים בסביבה נשלטת .לעומת

זאת ,בחרתם לבנות את אחד ממנועי הקיטור המורכבים

והמסוכנים ביותר על כדור הארץ – אנרגיה גרעינית.
כמו כן ציינו שכל שעליכם לעשות הוא לחפור מטה לעומק מספיק והפלנטה תעניק לכם חום .הוא
נמצא ממש מתחת לפני השטח ,קרוב למדי כל הזמן .בדרך זו תוכלו לרתום את מנוע הקיטור של
גאיה .אין בכך כל סכנה ואינכם צריכים לחפור עמוק מדי .כל שעליכם לעשות הוא לחמם נוזל ,וישנם
נוזלים מסוימים שרותחים מהר יותר ממים .ולכן אנו אומרים זאת שוב ושוב .אולי הדבר יראה לכם
מה שגוי במה שאתם עושים ,ויגרום למדע שלכם לברוא משהו כה יפה וכה עוצמתי עבור הנכדים
שלכם .מדוע לדעתכם ניתן לכם הירח? עכשיו אתם יודעים.
היקום הנדיב נתן לכם גוף שמימי שמאפשר למים של האוקיינוס שלכם למשוך ולדחוף ולמשוך על
הבסיס הקבוע ביותר המוכר לכם .אבל אתם רק יושבים ונהנים להתבונן בו במקום להשתמש בו.
אתם יכולים להפיק כמות עצומה של אנרגיה ,לתמיד ,כאשר תמירו אותה באמצעות השיטות
שתתכננו כדי להשתמש בה .הגיע הזמן.
לכן לסיום ,האם אתם מבינים מה אתם רואים? אתם רואים מתווה תבוני ,אנרגיה קוונטית ותודעה
גבוהה .אתם רואים שינויים בטבע האדם .אתם רואים מדינות שמאחדות במקום להפריד .אתם
רואים את האנשים שלא רוצים מלחמה אלא שלום ,בתי ספר טובים עבור ילדיהם ,ביטחון ברחובות
שלהם וזכות דיבור בממשלה שלהם .אמרנו לכם שזה עומד להתרחש בדרך זו .אני רוצה שהשותף שלי
ילמד דברים אלה שאמרתי בהרצאות התלת-ממדיות שלו לזמן מה .אחרת ,רבים לא יוכלו לדעת
דברים אלה.

31

העניקו אנרגיה לאנשים שנאבקים .עזרו להם והקלו עליהם .זה מה שנשמות עתיקות עושות.
השתמשו במנוע החמלה האנושי שלכם! שנו את פרדיגמת המאבק הישנה הזאת ,ובמקום זאת האיצו
את השינויים שעומדים להתרחש ללא סכסוך ,ללא מוות .היו במקום הנכון ,בזמן הנכון והבינו את
מקומכם הרחום על כדור הארץ .אתם נשמות עתיקות העומדות על פלנטה זו ,מעניקות חמלה כפי
יכולתכן בכל מקום .היא הלב והמהות .היא דלק האלוהים והיא תזרע את זרעי השלום על כדור הארץ.
לעולם לא הייתם קרובים יותר.
לבסוף ,נסו להתעלם ממה שעלול להשתנות לרעה .אמרנו זאת .דברים מסוימים עלולים שלא
להתרחש באופן חלק כפי שאתם חושבים ,כיוון שהם זקוקים לזמן והשגיאות נעשות כדי שתוכלו
ללמוד.
המיתון
המיתון הוא תוצאה של ההחלטה שלכם לשנות את הבנקאות שלכם .האילומינטי אמרו לרבים שדבר
זה לא יוכל להתרחש לעולם .מדוע? כיוון שלא ניתן לגעת בהון גדול .הוא פשוט גדול מדי מכדי
שהתרבות תוכל לשנותו ,והם הסתמכו על כך .ובכן ,הוא השתנה זה עתה .האם אתם מבינים מה אתם
עושים כאן במדינה הזאת? זה משפיע על הפלנטה כולה .אתם מנסים לתקן את היושרה שבדרך שבה
נעשה בכסף שימוש ,שבה הוא מודפס ומוענק כהלוואה .לא מדובר במפלגה אחת או ברעיון של
ממשלה אחת .לשתי המפלגות הייתה יד ביצירת השינוי הזה .אולי זה מרמז על מה שנאמר לכם לגבי
הכלכלה שלכם? כאשר אתם גוזמים את הפרדס ,לזמן מה הוא נראה פצוע ומכוער .אז ,במשך הזמן,
הוא פורח והופך נפלא יותר מכפי שהיה.
סין
אני קריון .הרגע נתתי לכם את הפוטנציאלים" .אה" ,אתם אומרים" .אבל קריון ,ממש לפני שאתה
עוזב ,לא התייחסת לנושא הגדול .אף אחד לא דיבר על סין" .בסדר .אתם לכם תחזית אחת נוספת.
סין מעניינת מאוד ,נכון? לפתע מדינה עתיקה מאוד זו מוצאת את עצמה במקום משונה .הם מחזיקים
בחוב של ארצות הברית! יהיו אנשים ביניכם שיאמרו" :זה לא טוב .זה לא יעבוד" .לכן הרשו לי לומר
לכם במה מדובר .הסינכרוניות נכנסה לפעולה ,כיוון שעכשיו סין מבינה שאם היא רוצה לקבל את
התשלום אי פעם ,עליה לבוא בברית קרובה יותר עם הערכים המערביים ולעזור לברוא שפע .הנה
התחזית :סין תשחרר בקרוב את צפון קוריאה .הברית תתפוגג ,או תימאס .יהיו תהפוכות פוליטיות
בסין .לא הפיכה ולא מהפכה .במסגרת החוגים הפנימיים של מה שאתם מכנים הפוליטיקה בסין,
תתרחש הערכה מחדש של המטרות והמדיניות המוניטרית .לבסוף ,אתם תראו ניתוק מצפון קוריאה,
דבר שיאפשר לעוד דיקטטור ליפול ולאיחוד עם הדרום להתרחש .מוצא חן בעיניכם עד כה?
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אני מביט בנשמות עתיקות ואמיצות שהגיעו לכדור ארץ זה ,שיושבות במושבים שלמולי .בעבר לא
חשבתם כלל שתגיעו לשנת  .2011אבל בשל מה שהגשמתם על הפלנטה הזאת ,לא רק שאתם כאן,
אלא אתם חווים את התמורה .זמנים קשים עומדים בפתח .אבל הכל חלק מזריעת זרעי השלום .הוא
לא יגיע בקלות .הוא נע לאט לאט בכיוון חיובי .הנכדים שלכם יביטו בכם ,אלה שעדיין לא נולדו,
שנמצאים בצד הצעיף שלי ,שמביטים בכם עכשיו .הם אומרים" :המשיכו כך! כיוון שכאשר אנו נגיע
לשם ,המקום אכן יהיה מקום שליו".
וכך הוא .קריון

33

הגורם הקוונטי – פיזיקה עם "דעה"!
תקשור חי של קריון
אדמונטון ,אלברטה ,קנדה
 10באפריל2011 ,
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 מורחב זה שניתן באדמונטון ,אלברטה ,קנדה
באפריל .2011
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .וכך הוא שהמסר הערב זהה למסר שניתן אתמול בערב,
ובהתחשב במה שהשותף שלי יעשה ,יקבע האם הוא יתומלל – משום שהעברתי לו אותו בפעם
הראשונה אתמול בלילה ,כדי שיבין את הדברים וכדי שאלה לא יהיו הפתעה עבורו היום .ובשל כך,
מגיעה הבנה רבה יותר וחוכמה רבה יותר ,משום שהדברים שברצוננו להציג היום חדשים לכמה מכם.
אנו מדברים עכשיו על הנחה עליה לא דיברנו בעבר בפרטי פרטים שכאלה ,לכן אולי תתייחסו אליה
במעט חוסר אמון .זו הנחה שעוסקת בפיזיקה ,אבל גם בכם .זו הנחה שקשורה לאנרגיה בה אתם
נמצאים עכשיו.
לפני כמה רגעים כשפתחנו את הדלת ,שאלנו" :האם האדם היושב בכיסא מעמיד פנים?" ]מתייחס
לתקשור של לי[ .שאלנו זאת כדי שתהיו מודעים ליכולת ההבחנה שלכם וכדי שתדעו את האמת ,כיוון
שיש כאן מסר שיכנס אל לב ליבה של המציאות .זהו מסר שכמה לא יאמינו לו ,ובשל טבעו זה ,אנו
מביאים לכם גם את החלק המעשי .אנו מצרפים אליו מעט מהמדע שלכם – את אותו היבט תלת-
ממדי שיעגן את הדברים שאולי ישמעו לכם כמשהו שלא יאומן .אנו מציגים בפניכם את הדברים
שיום אחד המדע שלכם יראה ,ושכמה מהמדענים מתחילים לראות היום .הם לא מבינים לגמרי את
המשמעות ,כיצד זה עובד או מהי באמת המשמעות המרכזית העמוקה שלו .אבל אינכם יכולים
להכחיש שהוא שם .לכן ,כדי לעשות זאת כהלכה ,נציג זאת בחלקים ובקטעים.
סקירה כללית
הנה ההנחה :בעת שאתם פותחים את הדלת להבנת הקוונטיות ,כפי שהמדע שלכם מכנה זאת ,אתם
תתחילו לגלות סוג חדש של פיזיקה שהיא תמיד נדיבה בתכונותיה .זאת אומרת ,אתם עומדים לפתוח
דלת ולהביט דרכה במשהו שאינו ליניארי ושיש לו דעה מוטה – דעה מוטה נדיבה .האם ייתכן
שקיימת אנרגיה ממשית בפיזיקה ש"דעתה מוטה לטובת הנדיבות"? הדבר אינו הגיוני כלל ,כיוון
שהפיזיקה אמורה להיות מערכת חוקים ,מערכות יחסים ולא מערכת בעלת תודעה מסוג כלשהו.
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ולכן התעלומה שלפניכם מכילה חלקים רבים ,אך תחילה היא תעלומה שבה עליכם להניח שהעולם
הקוונטי עשוי לכלול תכונה נוספת מעבר להיותו רק "מערך כללים" .כיצד יכולה "מערכת" להיות
מוטה? זה עומד להישמע כמו מדע ,אבל זה לא כל המדע שלו אתם מצפים .אנו רוצים לתת לכם
מידע זה כיוון שהוא קשור לאנרגיית הבריאה שאתם חווים עכשיו ,אנשים יקרים.
הגדרת הקוונטיות
קשה לדעת כיצד להתחיל וקשה לדעת כיצד להסביר זאת בדרך שתבינו באמת .לכן בואו נתחיל כך.
בזמן הזה המדע שלכם מאמין שהפיזיקה הקוונטית קשורה לדרך שבה חלקיקים קטנים מגיבים אלה
לאלה .אלה הם חלקיקים קטנים ביותר; הם חלקיקי אור ,מולקולות דנ"א ,ותוצרים אחרים של
תיאוריית הגל-חלקיק .הם כה קטנים שעליכם לראותם באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני .אתם מכנים
זאת "מכניקה קוונטית" והיא נראית רק בקטן ביותר.
כבר יש כאן תעלומה .האם ידעתם שאור וחומר אחר משתנים דרך קבע מגלים לחלקיקים? האם
ידעתם שאור משתנה לחלקיק כאשר הוא נצפה על-ידי האדם? עכשיו ,כיצד יכולה מערכת מתמטית
"להרגיש" שמישהו צופה בה? אתם כבר יודעים שאנרגיה קוונטית עשויה להיות שונה מאוד מכל מה
שחשבתם .ומה אם זו כלל לא פיזיקה? מה אם אנרגיה קוונטית היא "טביעת האצבע של הבורא"? זו
תהיה פיזיקה וכמו כן תהיה לה תודעה .אבל אולי זה מוזר מדי?
האנרגיה הקוונטית הגדולה של הגלקסיה
אני עומד למסור לכם מידע וחומר למחשבה .האנרגיה הקוונטית שאתם רואים בקטן ביותר,
מתרחשת גם בגדול ביותר .למעשה ,נרחיק לכת ונאמר שהפיזיקה שונה למעשה בחלקים השונים של
היקום ,בהתחשב במה שנמצא במרכז כל גלקסיה .בואו נתחיל עם ההנחה – שהפיזיקה אינה מערך
קבוע של חוקים אוניברסליים .היא משתנה בהתאם לחותם הקוונטי של אנרגיית הבורא של כל אחת.
חלקן דומות מאוד ,אבל כולן שונות במעט .ואילו הייתם יודעים מהם ההבדלים ,הייתם תוהים מדוע,
והרגע אמרתי לכם מדוע – זה תלוי במה שנמצא במרכז.
כיוון שהפיזיקה שלכם היא תלת-ממדית ברובה ,אתם מתקשים להבין כיצד הדברים עובדים באמת.
ופיזיקה קוונטית היא הרמז היחיד שיש לכם ליקום רב-ממדים ולאפשרות שכמה מחוקי המאסה
והכבידה נקבעים על פי מה שקורה במרכז כל גלקסיה .אנרגיית הבריאה נמצאת במרכז .אותה אנרגיה
דו-קוטבית ,שמושכת ודוחפת ושאותה אנו מכנים בשם "התאומים" ,נמצאת במרכז הגלקסיה שלכם.
אתם רואים אותה בתלת-ממד כסינגולריות )יחידות ,מלשון יחיד( – שהיא ,דרך אגב ,אינה אפשרית –
והיא למעשה אירוע כפול .המדע לא יודע זאת עדיין .לכן אנו מספרים לכם על כך ,כדי שכאשר
המדענים יגלו זאת ,תוכלו לומר ששמעתם זאת כאן .הדבר יעניק אז אמינות לכל דבר אחר שאני
עומד לומר .דרך אגב ,כיצד ייתכן שכאשר כל דבר אחר בפיזיקה מגיע בזוגות ,אפילו חוקי הפיזיקה
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העכשוויים שלכם ,אתם יוצרים סינגולריות באמצע הגלקסיה? האם מישהו חשב שזה יכול להיות עוד
זוג?
בואו נתחיל עם האסטרונום ונשאל" :אסטרונום יקר ,האם אתה מאמין באלוהים?" האסטרונום
יחשוב לרגע וישיב אולי" :אין זה מתפקידי להגדיר את האלוהות .זה לא המדע שלי .יכול להיות שאני
מאמין באלוהים ,אבל זה לא שייך לתחום שלי ,כיוון שאני עוסק בשיטה מדעית" .תוכלו אז לשאול
אותו במקום זאת" :בסדר ,מה אתה רואה בגלקסיה שלנו שמעניין מבחינה מדעית עבורך?" כאן
האסטרונום עשוי להתרגש מעט ולומר" :בסדר ,אומר לכם מה מעניין את כולנו .גילינו משהו שאיננו
מבינים .יש עקרונות פיזיקליים בדברים גדולים שלא ישימים למכניקת המסלול כפי שלמדנו עליה
בפיזיקה הניוטונית והאויקלידית .זה משונה בעינינו שהגלקסיה נעה כצלחת אחת ,כמעט כאילו
הכוכבים הם חלוקי נחל המודבקים עליה .הכול סובב יחד .חייבת להיות אנרגיה כלשהי שמחזיקה
צורה זו .כיוון שמכניקת המסלול כפי שאנו מכירים אותה עוסקת בכבידה ,במאסה ובגופים הנמצאים
במסלול סביב נקודת משען ,כמו השמש שלנו ,והיא יוצרת מסלולים שהם כולם שונים .כל הגופים
הנמצאים סביב מרכז כבידה נעים במסלול משלהם ,המבוסס על מאסה ומהירות .לכן ,לכל הפלנטות
מסילות שונות .זו הפיזיקה שאנו מצפים לראות .כך נוהגת מערכת השמש שלנו .אבל לא גלקסיות.
לגלקסיות יש משהו במרכז שחייב להיות מבוסס על כבידה ,אך הכול נעה סביב המרכז כאחד .יש שם
סוג מסוים של אחדות כבידה או משיכה .איננו מבינים זאת".
המתווה המדהים – כנגד כל הסיכויים
אבל זה לא הכול .אז הם יאמרו לכם משהו בלתי יאומן .הוא קשור למה שאתם מכנים סיכוי אקראי.
ולכן ,אנו עומדים לקרוא לתקשור הזה "הגורם הקוונטי" .יש משהו בלתי צפוי שמתרחש בכל מקום
סביבכם .במציאות התלת-ממדית שלכם ,כל דבר שמתרחש על כדור הארץ דומה שנמצא במצב
אקראי .זאת אומרת ,המציאות מגיבה בעקומה צפויה בעלת צורת פעמון .דברים שכיחים מתרחשים
לעתים קרובות יותר מדברים שאינם שכיחים .הסיכויים לובשים צורה של אקראיות מצופה .אילו
הייתם זורקים קוביה שוב ושוב אלפי פעמים ,הייתם רואים אקראיות עקבית והייתם אומרים שכך
הדברים עובדים .לכך אתם מצפים .אין כאן כל דעה מוטה.
נחזור לאסטרונום – האסטרונום אומר" :בכל מקום שבו אנו מביטים ,בוחנים את מה שאתם מכנים
בשם 'אנרגיית הבריאה של היקום' ,קיימת אי-סבירות מתמטית מדהימה .הדבר דומה להשלכת
הקוביה וקבלת שש ,ושוב שש ,ושוב שש ,אלפי פעמים .זה נמצא מעבר לתחום האקראיות .זה מראה
שחייב להיות מתווה תבוני" .עכשיו אני לא מדבר על אדם מטפיזי .אני מדבר על אסטרונום .בכל
מקום אליו המדענים מביטים ,כנגד כל הסיכויים ,היקום מתוכנן באופן נדיב לטובת החיים .הם
השתמשו במונח "מתווה תבוני" .אני משתמש במונח "מתווה נדיב" .ואומר לכם שהאנרגיה
ש"מדביקה" את מערכות השמש של הגלקסיה יחד ,יותר ממאה מיליארד כוכבים ,היא יד קוונטית
ענקית שעוטה את כל הגלקסיות של היקום שלכם כיד האלוהים .זו יד קוונטית ,נדיבה.
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כיצד ייתכן הדבר? זו אחת מהרבה דוגמאות שאנו עומדים לתת לכם ,כיוון שזהו הגורם הקוונטי,
טביעת האצבע של בורא היקום .היא מוטה לאהבה ,מוטה לחיים ,מוטה לנדיבות .הנה אתם ,יושבים
על כדור ארץ שלא אמור כלל להתקיים ,כיוון שהדבר היחיד שמאפשר לו להתקיים הוא מתווה תבוני.
כמה זמן לקח למדע להבין זאת? עבור המדענים ,זו תעלומה ,לא הצהרה אלוהית .זה נמצא מחוץ
להסתברות הסטטיסטית ודומה שאפשרי רק בשל תכנון – נדיבות שהיא אנרגיית הבריאה של היקום.
חשבו על כך .מה משמעות הדבר עבורכם? אם יש נדיבות בבריאה הכוללת של היקום המאפשרת
חיים ,המאפשרת לכדור הארץ להתקיים ,משמעות הדבר היא שקיימים כדורי ארץ נוספים .יש חיים
בכל מקום! אמרנו לכם זאת פעמים רבות .אולם ,אנו נמצאים על כדור ארץ מיוחד מאוד – הפלנטה
שהיא כוכב הבחירה החופשית היחיד .יש רק אחד בכל יקום ,והיו פלנטות אחרות של בחירה חופשית
בעבר .יש גם פלנטות בוגרות של בחירה חופשית ,המספקות את הזרעים לחיים על פלנטות אחרות,
שהופכות אז לפלנטות חדשות של בחירה חופשית אלוהית.
הנה אתם כאן אפוא ,אנרגיית הבריאה שבכם מחזיקה בתוכה את חוכמת העידנים .זו חוכמת העידנים
של הגלקסיה ,לא של כדור הארץ .אלפים השתתפו לפניכם במבחני תודעה אחרים במיליארדי השנים
בהם קיימת הגלקסיה שלכם .הם התעלו לרמות נדיבות חדשות ,העבירו אותן לפלנטה הבאה .זהו
אירוע ארוך-טווח ,ובסופו של דבר אתם תעשו זאת גם כן .בדרך זו ,אתם מאכלסים את הגלקסיה
בזרעים שלכם ובזרעי אלה שקדמו לכם – זרעים של תכלית אלוהית.
בעת שאתם מעבירים נדיבות זו ,היא מעצבת למעשה את היקום הבא וקובעת עד כמה אינטליגנטי
יהיה המתווה .היא קיימת כבר זמן רב והגיעה למקום שבו ניתן לראות שלפיזיקה יש התייחסות
משלה ,גישה של נדיבות .זו התמונה הגדולה .בואו נעבור לעניין אחר.
האנרגיה הקוונטית הבת-קיימא היחידה על הפלנטה
הרשו לי לקחת אתכם לניסוי שהתקיים לפני עשור .שני גברים מסקוטלנד היו מעורבים בו – פיזיקאי
ורופא .הרופא הוא ד"ר טוד אובוקייטיס ,העמית של השותף שלי .איזה צירוף מקרים ששני אנשי
המדע הללו נפגשו בתקופת החיים הזאת ]חיוך של קריון[ .הפיזיקאי והרופא היו הראשונים לפתח יחד
אירוע קוונטי בר-קיימא ,לכיד ,נשלט ושניתן לחזור עליו .זאת אומרת ,יש להם המצאה שיוצרת
אנרגיה קוונטית שניתן לקיימה ,לחזור עליה ולהשתמש בה .הם עשו זאת על-ידי כך שהעמידו זו מול
זו אנרגיות לייזר שמחוץ לפאזה באמצעות מה שאנו מכנים מערך עדשות הולוגרפי קוונטי .תמורה
ממשית בזמן התרחשה ומרק קוונטי לכיד זה ,על אף היותו קטן מאוד ,הוא נשלט וניתן לחזור עליו,
לתפעל אותו ,ולהעבירו לכל מקום שאליו רוצים להעבירו.
עכשיו ,הם לא האנשים הראשונים על הפלנטה שיצרו אנרגיה קוונטית .אבל הם הראשונים שיצרו
אנרגיה מתוכננת שניתן לחזור עליה .האדם הראשון שיצר אנרגיה קוונטית היה ניקולה טסלה .הוא
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לא הצליח לשלוט בה ,אבל הוא ידע שהיא שם וראה אותה שוב ושוב בעזרת הניסויים המגנטיים
שלו.
מה שהפיזיקאי והרופא עשו בעשור האחרון הראה את הגורם הקוונטי ,כיוון שהם יישמו עבור
הביולוגיה את המרק הקוונטי המתוכנן שהם המציאו .בכל פעם שהם העבירו אנרגיה זו במסגרת ניסוי
או מבחן ביולוגי ,הם קיבלו ריפוי! חשבו על זה .מהם הסיכויים שתפתחו סוג אנרגיה מסוים על
הפלנטה שבכל מקום אליו תכוונו אותה ,היא תרפא? מהם הסיכויים לכך? הדבר דומה לקבלת המספר
שש על גבי הקוביה שוב ושוב ושוב .האם אתם מתחילים לראות כאן דפוס?
כאשר ניתן יהיה להפיק שוב אנרגיה קוונטית זו במעבדות אחרות ,יהיו אנשים )תמיד יש( שינסו
להפוך אותה לנשק .הנה משהו שעליכם לדעת :זו תהיה האנרגיה הראשונה שהתגלתה אי פעם שלא
תאפשר זאת .לא ניתן להפוך אותה לנשק כיוון שהיא נדיבה .דמיינו ,אנרגיה קוונטית שהיא פשוט
פיזיקה פשוטה ,אבל שיש לה דעה! מה זה אומר לכם? הדבר אמור להראות לכם שיש משהו
שמתרחש בפיזיקה גבוהה שהוא יותר מאשר מתמטיקה ותכונות של חומר.
עם הזמן ,הגורם הקוונטי יתגלה על הפלנטה הזאת .כאשר כך יקרה ,הוא יהיה שנוי במחלוקת ביותר,
והוא יהיה מנוגד להגיון ולתלת-ממד ולדרך שבה הדברים עובדים על פי השיטה המדעית .ההתפתחות
של כל זה קשה .הנשמות העתיקות היושבות מולי לקחו על עצמן לעבוד עם האנרגיה החדשה הזאת
והן התקדמו באיטיות במשך תקופות החיים ,המתינו לרגע זה .מה הייתם עושים כמדענים אם
לניסויים שלמולכם הייתה "דעה" משלהם? מה הייתם חושבים אילו ניתן היה לצרף את המגנטיות,
הכבידה והאור בדרך מסוימת שיוצרת רק ריפוי ולעולם לא כוח הרסני? כל זה יגדיר כמה מהכוחות
הבסיסיים ביקום .מתווה תבוני הוא רק הראשון ,ואפילו היום ,אסטרונומים ופיזיקאים רבים עדיין
חושבים שמדובר בתופעה חריגה.
זו תהיה התגלית הגדולה ביותר הבאה על הפלנטה .היא נמנעה מכם כיוון שדרושה תודעה בעלת רטט
גבוה כדי לברוא ולהבין אותה .כאשר פלנטה כלשהי מגלה אנרגיה קוונטית והיא מסוגלת להשתמש
בה ,אתם יכולים להגיע לאותה פלנטה ולדעת שאתם פוגשים בישויות בעלות תודעה גבוהה .היא לא
ניתנה לכם מעולם בעבר ,כיוון שבתוך הגורם הקוונטי קיים סוד הנסיעה הבין-פלנטרית ,תוך שימוש
במצבים שזורים גדולים .יש דרך לעשות דברים שלעולם לא חשבתם שיתרחשו .אתם יכולים להשליך
את החלליות שלכם .אתם עומדים על סף זה.
דנ"א – כוח קוונטי
כעת הרשו לי לקחת אתכם אל הקטן ביותר .לפני יותר מעשור ,ולדימיר פופונין ,מדען רוסי ,השתמש
באור בניסוי שכלל מולקולה אחת של דנ"א .באמצעות ניסוי זה הוא גילה שדה רב-ממדי סביב הדנ"א.
כאשר הדנ"א היה נוכח ,האור עיצב את עצמו לכדי משוואה מתמטית )גל סינוסואידי( .הוא גילה
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שלדנ"א יש שדה קוונטי .ולא רק זאת ,יש לו שדה קוונטי שבדרך כלשהי מלא במידע .אחרת כיצד יכול
היה השדה לעצב את האור לכדי גל סינוסואידי? עכשיו ,זה מגיע מביולוג קוונטי ,לא מקריון .אולם
יהיו אנשים רבים שיפקפקו שניסוי זה התרחש בכלל ,כיוון שהוא מדגים משהו שאף אדם לא מצפה
לו .יש אנשים שפשוט לא רוצים לראות את העובדה שביולוגים קוונטיים אמיתיים ביצעו ניסוי
אמיתי! הם בוחרים לשייך את כל המידע הזה לעידן החדש ולא למדע .תמיד מעניין מה אנשים עושים
עם המדע ,נכון? אם הוא לא מתאים למודל המציאות התלת-ממדי שלהם ,הם מכחישים את קיומו.
כאשר התגלה הגנום האנושי המלא ,כל החומרים הכימיים שבו נראו .המספר היה מדהים ,כיוון
שבמולקולה כה קטנה שאינכם יכולים לראותה ללא מיקרוסקופ אלקטרוני ,יש יותר משלושה
מיליארד חומרים כימיים! הסליל הכפול מורכב יותר מכפי שאתם יודעים .מולקולה זו קטנה דיה כדי
להיות "מוסמכת" להימצא במצב קוונטי ,ופופונין הראה שיש לה למעשה שדה סביבה ,אפילו
למולקולת דנ"א אחת.
אלה שעבדו בפרויקט הגנום האנושי רצו לדעת כיצד שלושה מיליארד חומרים כימיים של הדנ"א
יוצרים יותר מ 26,000-גנים של הגוף האנושי .דרך אגב ,יש יותר גנים ממספר זה ,אבל אני משתמש
במספר של המדענים ,לא במספר שלי .זה מה שעניין אותם .הם לא ראו את הדנ"א כנמצא במצב
קוונטי .הם לא חיפשו אחריו ,אף על פי שעצם מדע הדנ"א זועק בהגיון שהוא חייב להיות קוונטי .הם
לא חיפשו את זה .במקום זאת ,הם ספרו חומרים כימיים וחיפשו קודים ,והם מצאו אותם בסידור
מוזר ביותר.
הם גילו שמתוך שלושה מיליארד חומרים כימיים בסליל הכפול של הדנ"א ,כל הגנים נוצרו בחלקי
הדנ"א המקודדים בחלבון .שלושה וחצי אחוזים מהדנ"א יוצרים את כל הגנים .יותר מתשעים אחוזים
מהמערך הכימי של הדנ"א נראים כאקראיים .הם לא עושים שום דבר – שהמדענים יכלו לראות או
להבין .גם כיום ,המדע לא רואה את הדבר הברור ,שתשעים האחוזים הם קוונטיים ואילו שלושה
וחצי האחוזים הם ליניאריים.
היום ,מדעני הקוונטום שלכם עוסקים תכופות בעשרה ממדים בנוסף לזמן ) 11ממדים( בסוג הפופולרי
ביותר של פיזיקה רב-ממדית ,תיאורית המיתרים .אילו הייתם שואלים אותם כיצד כל זה נראה ,הם
היו משתמשים במילים "כאוס" ו"דפוסים אקראיים" .כיוון שזו הדרך שבה עובדים שדות קוונטיים.
הם מלאים בפוטנציאלים במקום בדברים מוחלטים ,והם משתנים בהתחשב בגורמים רבים ...ובכלל
זה התודעה האנושית .יום אחת תבינו שקיימת אפשרות חזקה שהדנ"א ,באמצעות מולקולה ביולוגית,
נמצא במצב קוונטי .דבר זה ישבור את הכללים של "גודל" במצב הקוונטי .כיוון שהיא למעשה
"קוונטית ברובה" ,ואפילו משפיעה על סיבוב האטומים שנכנסים אל השדה שלה .השאלה הברורה
הבאה תהיה" :איזה מידע נמצא בתשעים האחוזים הקוונטים של הדנ"א?"
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כעת אנו מגיעים לאמת מהותית ,נכון? לכן אני אומר לכם .תשעים אחוזי הדנ"א שהם קוונטיים,
מלאים במידע אזוטרי וחסר-זמן גם יחד .זהו תרשים קוונטי עבור כל שאתם וכל שהייתם מאז הגעתם
לפלנטה בפעם הראשונה .הדנ"א מכיל מערכי הוראות עבור חייכם; הכול ,מהתיעוד האקאשי המלא
שלכם – כל תקופת חיים שאי פעם הייתה לכם – ועד לטביעת האצבע של הבורא הנדיב שנמצאת
בתוך זרעי הבריאה עצמה .כל כשרון שאי פעם היה לכם נמצא שם ,אפילו אם אינו נמנה על
כשרונותיכם כיום ...התיעוד נמצא שם .כל נטייה לחולשה או לחוזק נמצאת שם .מבחינה ביולוגית,
כל הוראה לכל תא גזע נמצאת שם.
האם תהיתם מעודכם מהיכן מקבלים תאי הגזע את "המידע" שלהם כדי לבנות את בן האנוש?
מתשעים האחוזים של הדנ"א ,והם כולם קוונטיים .מדוע דנ"א קוונטי מסוים מכיל הוראות לבריאת
גופים חלשים יותר? מדוע נמצאת שם נטייה למחלות? כעת אני נותן לכם מידע זה כדי שתבינו את
הדברים הבאים שינתנו ...אולי התכונה הביולוגית החשובה ביותר שהוצגה אי פעם.
הדנ"א הוא מולקולה דינמית ,לא סטטית.
האנושות תקועה בחלק התלת-ממדי של החשיבה הביולוגית שלה .בחיים התלת-ממדיים שלכם ,אתם
פשוט מקבלים את הכימיה שניתנה לכם .אתם פועלים כאילו החלקים המפיקים את הגנים ,המהווים
שלושה אחוזים מכלל הדנ"א ,הם כל שקיים שם .אתם מאמינים שזהו פרוטוקול כימי בלתי ניתן
לשינוי והוא פשוט "מי שאתם" .אינכם רואים אותו כפי שתוכנן להיות .הוא דינמי ותמיד היה כזה.
הוא אינו קבוע ,אך ימשיך לחזור על מה שהוא עושה ,אלא אם תחול עליו השפעה קוונטית.
לכן אתם חיים עם שלושת האחוזים כאילו הם כל שיש שם ,וכיוון שהם פשוט "הגיעו יחד עם הגוף
שלכם" ודומה ששולטים בכל ,לעולם אינכם מדברים אל הדנ"א .רבים מכם מגיעים עם נטייה מוקדמת
המבוססת על קרמה שהתווספה אליכם מחיים קודמים .אינכם מגיעים נקיים ]ללא אנרגיה קרמתית[.
במקום זאת ,אתם מגיעים עם נטייה מוקדמת ,פחדים ובעתים .חלקן נטיות חיוביות .אולי הגעתם
כילדת פלא עם כישרון שמקורו בגלגול קודם ...ילדה בת שמונה שמציירת כמאסטרית במשיכות
מכחול שדרושות שלושים שנים לפתחן .מה זה אומר לכם על מה שחייב להיות בדנ"א?
אולי הגעתם כמלחין ,כפסנתרן ,כילד הפלא ,ככנר ,כישרונות שרק ממתינים עד אשר כפות הידיים
שלכם יתאימו לצוואר כלי הנגינה ולמיתרים .אולי הגעתם כשאתם יודעים כבר כיצד לנגן בפסנתר,
ורק ממתינים שכפות ידיכם תהיינה גדולות מספיק לשם כך ...ללא שיעורים כלל .כיצד תסבירו זאת,
יקירים? התשובה היא שכל זה מוכל במערך ההוראות הקוונטי הדינמי של הדנ"א שלכם ...החלק עמו
אינכם מדברים לעולם.
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חלוקת תאים – תהליך סטטי?
הרשו לי לקחת אתכם אל תהליך חלוקת התאים .אמרנו זאת בעבר ,אבל עליכם לשמוע זאת כדי
להבין כיצד זה עובד .תא מוכן להתחלק .הגוף האנושי מתוכנן להתחדשות ...של כל הרקמות .נאמר
לכם שיש כמה רקמות שלא מתחדשות ,אבל מידע זה אינו נכון .הן כולן מתחדשות במהירויות שונות
ובזמנים שונים ובדרכים שונות .הן מתחדשות .כעת אתם יודעים אפוא שהגוף האנושי מתוכנן לחיות
זמן רב .לרוע המזל ,האנרגיה שבראתם על הפלנטה והדברים שאתם חווים ,מכים בו ומחלישים אותו.
אינכם חיים הרבה יותר משמונים שנים .לא זה היה התכנון.
האנשים בימי התנ"ך היו לפעמים נביאים ,לפעמים מאסטרים ולפעמים סתם אנשים ...והם חיו מאות
שנים .האם זה נכון? או אולי זו רק מטפורה? האם מה שכתוב בתנ"ך מדויק? האם לא מדובר בשגיאה
בתמלול? אומר לכם את האמת .זה מדויק מאוד .לפני אלפי שנים חייתם זמן רב מאוד ,למוריאנים.
אילו ידעתם מה הייתה תוחלת החיים שלכם ,הייתם נדהמים .אך לא עוד .במשך הזמן ניתנו הוראות
לדנ"א ,פשוטו כמשמעו ,על-ידי האנרגיה של הפלנטה ...אנרגיה שנבראה על-ידי תודעה.
תא מתחלק .שניה לפני שהוא מתחלק ,הוא זקוק לתרשים כדי לשבט את עצמו .התרשים מוגש מתא
הגזע .תא הגזע מקבל את המידע שלו מחלק הדנ"א הקוונטי ,שלא השתנה מאז נולדתם .הוא נותר
סטטי ,כיוון שדבר לא שינה אותו לעולם ...ובשל העובדה שאינכם מאמינים שהוא ניתן לשינוי ופשוט
קיבלתם את ההזדקנות .אין מאמץ מודע לעשות משהו ,והיא פשוט נמצאת שם כפי שהיה תמיד.
התא המתחלק "מדבר" עם תא הגזע ואומר" :לעשות את אותו הדבר כמו תמיד? לשנות משהו?" ותא
הגזע מדבר אל התא המתחלק ואומר" :שכפל תא נוסף בדיוק אותו הדבר" .אז הוא מתחדש ממש כמו
התא הקודם ,מקבל את כל שקיבלתם כאשר נולדתם.
יש אנרגיה קוונטית נוספת על הפלנטה שיש לה את הגורם הקוונטי ...התמורה הגדולה .זוהי נדיבות
שאתם בראתם ,והיא חדשה .ועכשיו אתם יושבים בשינוי מהפכני וכמה מכם מודעים אליו ומרגישים
בו .זוהי התמורה בתודעה האנושית והיא נעה הישר אל תוך הגורם הקוונטי ,כיוון שאתם הופכים
קוונטיים יותר בתודעה שלכם ...והיא הופכת נדיבה .לכן אתם רואים את כדור הארץ מגיב כפי שהוא
מגיב.
אתם מתחילים לראות אנשים שלא יאפשרו את המערכות הישנות .לא יהיו לכם עוד דיקטטורים.
אזרחים בכל רחבי כדור הארץ רוצים למשול בחייהם .הם לא רוצים מלחמה .הם רוצים ביטחון עבור
משפחותיהם! הם רוצים שלום ושפע .הם רוצים שלנכדים שלהם תהיה תקווה לחיים טובים יותר
מכפי שהיו להם .אתם מתחילים לראות זאת שוב ושוב באותם מקומות בהם שלטו דיקטטורים במשך
שנים.
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נשאלה השאלה" :מתי אפריקה תיכלל בכך? האם תחול בה מהפכה נדיבה?" לכן שוב אני מספר לכם
על הדור הבא .נחשו מי יהיה שם כדי לוודא שכל זה מתרחש? האדם שבכיסא! ]מתייחס ללי[ .זוהי
בחירתו ,והוא מוכן .הוא יהיה שחור-עור ,כפי שהיה בעבר ,והוא יהיה בדיוק היכן שעליו להיות.
בעוד שבעים וחמש שנים מעכשיו ,הוא יהיה שם מוכן לפעולה ,והוא לא יהיה מתקשר .אין כל דרך
להוכיח זאת ,נכון? הוא גם לא ידע מי היה בעבר ...אבל הוא ידע פשוט מה הוא אמור לעשות .כמו
ילד הפלא ,זה רשום בדנ"א שלו ,והוא כתב זאת! הוא לא יהיה לבד ,משום שיהיו שם אנשים נוספים
שהוא מכיר .אולי אפילו הדוקטור? ]מתייחס לד"ר טוד אובוקייטיס[ .מבחינה קרמתית ,תכופות אתם
מתגלגלים יחד ,אולם השותף שלי השתחרר מהקרמה שלו! מה קורה אז? התשובה היא בחירה
חופשית ושליטה במי שתהיו .הוא יגיע ,מוכן למלא תפקיד באפריקה מאוחדת ונדיבה.
עד אז ,אפריקה תירפא ,תהיה בשלה ומוכנה להתפתח לאחת מהיבשות השופעות והמלאות ביותר
במשאבים שהפלנטה הזאת ראתה אי פעם ...ללא כל היסטוריה שהיא דמוקרטית .לא יהיה עליהם
לשכוח דברים שלמדו! הם יכולים להתחיל מאפס .הם יכולים לקחת את הטוב ביותר מכל מערכת
שאי פעם ראו ולבנות אותה .אפריקה תהפוך לאחת מהיבשות השופעות ביותר בעולם .ודרך אגב,
יהיה לה מטבע אחד] .חיוך של קריון[.
יש שאומרים" :ובכן ,מה בנוגע לסין? היא גדולה מאוד .ראו מה היא עשתה" .לכן אני חוזר ואומר ,ראו
כמה דברים שלמדו עליהם לשנות .הם חייבים לשכתב אלפי שנות תרבות כדי להשתנות .לאפריקה
תהיה רק ההיסטוריה שאתם רואים היום .מחלות ,דיקטטורים ...והישרדות .לא יהיה כל ממסד שיש
לזכור או לשכתב .היא תהיה מקורית ...ונדיבה! זוהי אנרגיה נדיבה על הפלנטה שעובדת בסנכרון
עמכם .האם תהיתם אי פעם כיצד יכולה אנרגיה שכזו להתפתח? משום שהיא אוהבת אתכם וכיוון
שיש לה דעה!
התמורה הגדולה
הנה משהו שעליכם לדעת :במסגרת התמורה בתודעה האנושית ,אתם מתחילים לקבל גורם קוונטי
של נדיבות בתודעה האנושית .זאת אומרת ,טבע האדם הופך יותר ויותר נדיב .משמעות נוספת היא
שאתם מסוגלים עתה לקיים ממשק עם שדה קוונטי אחר ...שדה המצוי סביבכם שנקרא המרכבה,
שהוא שדה הדנ"א שלכם .הדבר יברא "מיזוג של קוונטיות המקיימת ממשק עם קוונטיות אחרת" .אני
לא יודע אם אתם יודעים מה משמעות הדבר בפיזיקה ,אבל אני אומר לכם" .מה שאתם חושבים –
אתם בוראים".
אז מה הדבר הראשון שברצונכם לברוא ,אנשים? מה בנוגע לשכתוב הפוטנציאלים של הדנ"א שלכם...
החלקים הקוונטיים שמדברים אל תאי הגזע ומאפשרים לכם לחיות חיים ארוכים יותר? האם הייתם
רוצים לחיות עוד מאה שנים? בכל פעם שאני שואל שאלה זו ,אנשים משיבים לי תשובות קבועות,
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ישנות ותלת-ממדיות ...ואני פשוט יכול לשמוע אותן כאן" .לא אני! אני לא רוצה להיראות כך .זה
גרוע מספיק איך שאני נראה עכשיו .אני אהיה זקן ותשוש .כמו כן ,כדור הארץ פשוט לא יוכל לתמוך
בכך .האוכלוסייה תהיה גדולה מדי .זה לא הדבר האחראי שיש לעשות .אפילו לא נוכל להאכיל כל-כך
הרבה אנשים".
אה ,כמה תלת-ממדי מצדכם .האם אתם רואים את הדעה המוטה?
האנשים שראו רק שחור ולבן כל חייהם מפחדים מהצבע .מה יעשו עם כל זה? זה יבלבל אותם" .זה
יסיח את דעתנו .לא נדע בכלל מה לעשות עם זה! אולי אפילו נשמיד את עצמנו".
ונניח ...רק נניח ...שאתם הופכים גם חכמים יותר? ואולי תתחילו לשלוט בילודה שלכם ובמשאבים
של כדור הארץ בדרך טובה יותר .אולי תפסיקו לנצל את המשאבים של כדור הארץ ובמקום זאת
תסתמכו על האוקיינוס בכל הקשור לאנרגיה ,כפי שאמרנו לכם כיצד לעשות? מה אם תחליטו לחפור
חור גדול ולייצר קיטור מחום הנמצא מתחת לכפות רגליכם ,במקום לבנות כורים גרעיניים? ואולי
תבינו סוף-סוף שכורים גרעיניים הם מנועי הקיטור היקרים והמסוכנים ביותר! יש דרכים רבות לייצר
קיטור ,דרכים שלא פוגעות אפילו בבעל חיים אחד ,ולא במולקולת אוויר אחת ,והתהליך נמצא שם
כדי שתגלו אותו .מה אם תהפכו נדיבים ואחראים ,וגאיה תתמוך באיזון המספרים שלכם? איזו
תפיסה!
מה הדבר השני שברצונכם לשנות? מה בנוגע לבריאת שלום על הפלנטה? האמינו או לא ,דבר זה
ממש נמצא בהתהוות וכך היה מזה חמישים שנים ויותר!
שינוי מה שנמצא בדנ"א שלכם
תאי גזע הם רק דבר אחד שיכול לשנות את הדנ"א שלכם .מה בנוגע לרישומים ) (engramsהרגשיים
שלכם ...האנרגיה שמאפשרת את התודעה? ישנם אנשים בחדר שצריכים לשמוע זאת .למי אינכם
סולחים? מי לדעתכם חרט בחייכם משהו שאינכם יכולים לסלוח בגינו אף פעם ,ושעמו אתם
מתעוררים בכל בוקר? אני יודע מי נמצא כאן .זכרו ...כאשר תא מתחלק ,בואו נניח שזהו תא מוח,
הוא שואל" :אותו הדבר או שונה?" האם דיברתם עם התאים שלכם על כך? האם אתם רוצים זאת
בחייכם לנצח? "אותו הדבר או שונה?" הדנ"א שלכם יכול להפוך נדיב יותר אם תרצו בכך .הוא יהיה
שליו יותר ,אם תרצו שיהיה .אפילו אירוע ,שגרם לאותה צלקת או אימה להיחרט במוחכם,
שלתחושתכם אינכם יכולים לסלוח בגינו אף פעם ,יכול לעבור שכתוב ולהגיע לאיזון! האם אתם
מבינים מה אנו אומרים לכם? אתם אלה ששולטים! האם אתם שמים לב? אתם יכולים לשכתב הכול.
זו העוצמה של בן האנוש.
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הנשמה העתיקה היא בעלת הניסיון
באנרגיה חדשה זו ,נשמות עתיקות תעשנה זאת ראשונות .אולי אתם נשמה עתיקה ...וחכמה על
הפלנטה ,ואתם מתחילים להשתנות .אחרים סביבכם יראו זאת בכם ,אולי אפילו שינויים בטבע
האדם ,והם יאמרו" :מה יש לכם? אנחנו רוצים את זה" .מה אתם תאמרו?
אתם לא צריכים לתת להם ספר של קריון! אתם לא צריכים לומר מילה אחת על מערכת האמונה
שלכם .במקום זאת ,הם מתבוננים בכם עובדים עם אנשים אחרים; הם מתבוננים בכם אוהבים
אנשים אחרים שדומה שלא ניתן לאהוב אותם .הם מתבוננים כיצד אכפת לכם מאנשים מהם לא היה
לכם אכפת אף פעם בעבר.
טבע האדם הופך נדיב יותר? אולי אתם מתחילים לראות זאת בתחומים בהם לא ראיתם זאת בעבר.
הפוליטיקה תתחיל להשתנות .הדרך שבה אתם עושים עסקים תתחיל להשתנות .הציפיות שיש לכם
מאנשים אחרים הופכות שלוות יותר ,גסות פחות .אה ,יקירים ,תמיד יהיו אנשים לא-מאוזנים ,לא
תוכלו לשלוט בכך .תמיד תהיה בחירה חופשית אנושית ,ובתי כלא .יהיו אנשים שמגיעים לפלנטה
בפעם הראשונה ,שאין להם מושג כיצד הדברים עובדים ,והם עושים הכול לא כשורה ,כביכול ,ממש
כפי שאתם עשיתם .אני מדבר על תנועה איטית של התודעה ברובה ,ונשמות עתיקות הן הראשונות
שרואות זאת ומבצעות את השינוי.
יש שושלת בחדר .לא רק שושלת בעלת תקופות חיים רבות אלא שושלת בעלת חוכמה שמביאה
אתכם אל הכיסא .השאלות שאתם שואלים בנוגע לתרבות ולכדור הארץ הן שאלות חכמות" .מתי
נלמד את הלקח?" אתם שואלים .ובכן ,זה מתחיל ואתם חייבים לראות את הלקחים כדי לשאול את
השאלות ,נכון? ישנה בריכת חוכמה היושבת בחדר זה שהיא עצומה .אינכם מרגישים בה?
וכך הוא ,אנשים יקרים ,שיש לכם את היכולת להתחיל לחזור לאנרגיה שחשבתם שאבדה לכם ,אשר
בה בני האדם יכולים לחיות חיים ארוכים יותר ושבה הסביבה לא נהרסת .הם לא יגרמו לצפיפות
יתר ,כיוון שהם יוכלו לשלוט בכך באמצעות מוחם במקום באמצעות החוקים שלהם ...ובאמצעות
החוכמה.
יום אחד תפגשו בזרעי הכוכבים ,באחיות ובאחים הפליאדים שלכם .הם נמצאים כאן עכשיו ,כיוון
שהם קוונטיים .יש לכם אבות קדומים פליאדים שחיים זמן ארוך מאוד מאוד במצב בוגר ובפלנטה
שניהלה את אותו הניסוי שאתם מנהלים .והיא פיתחה גורם קוונטי .יש להם נדיבות ויש להם אנרגיה
קוונטית .כך הם מגיעים לכאן מיידית ואז שבים ,והם אף פעם לא מתערבים בבחירה החופשית שלכם.
זו גם הסיבה מדוע הם לא נוחתים לומר שלום .במקום זאת ,הם יושבים ומריעים מהצד בשל מה
שסוף-סוף עשיתם .הם ממתינים שתחגגו את נקודת ההיפוך בדצמבר  ...2012נקודת אמצע הדרך של
מחזור  36שנות התמורה אותו אתם חווים.
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לפני שנסיים ,יקירים ,נחזור ונאמר שזהו תהליך איטי .ראינו זאת בעבר .הוא מתרחש על פני דורות,
באמצעות הילדים והנכדים והנינים .לא תחזו בו כדבר המתרחש כהרף עין .יכול להיות שיהיו דברים
שייסוגו לאחור לזמן מה לפני שינועו שוב קדימה .אבל אם תביטו בתמונה כולה ,זוהי ספינה איטית
שבה הגה החוכמה מנווט אותה לקראת זמן שבו השנאה תהיה משהו מבודד ,ולא תהיה חלק מתרבות
או דת .הסיבה היא שהאנרגיה הקוונטית היא נדיבה ,ובני האדם מתחילים לראות זאת.
זוהי אפוא האמת ביום הזה .זוהי האנרגיה ביום הזה .אלה הם הפוטנציאלים שאני רואה ,ביום הזה,
ולכן אנו מביאים לכם מסר זה היום .צאו ממקום זה שונים מכפי שבאתם ,יודעים יותר על מהותכם,
על מה שעשיתם ומה שצפוי לכם.
אני קריון ,מאהב האנושות.
וכך הוא.
קריון
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הכל על שנת  ...2011ועוד
לי קרול מתקשר את קריון מול קהל
סדונה ,אריזונה
 11ביוני2011 ,
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 מורחב זה שניתן בסדונה ,אריזונה בכינוס האור
השנתי של קריון .2011
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .קבוצת ליבה נמצאת כאן ויש בה נשמות עתיקות רבות.
לא כל היושבים במושבים הם נשמות עתיקות ,אך רובם כן .נשמה עתיקה היא בן אנוש שהגיע לכדור
הארץ שוב ושוב בביטויים רבים ,שמכונים בפיכם גלגולים .בתוך תוככם ,שעה שאתם יושבים
במושבכם ,אתם יודעים זאת .משום שאתם יודעים כיצד הדברים עובדים .בתוך לבכם ,אתם מרגישים
את בן האנוש החכם.
ולכן אנו מדברים שוב על המכונה בפינו "מולד"" .מולד" הוא מושג המתאר אינטליגנציה תאית שהיא
מולדת וקיימת בתוככם ,שלעתים תכופות נפרדת מכם ,אך שמכירה אתכם .אתם בוטחים בתחושות
פנימיות מולדות כאשר אתם מחליטים לעשות דברים כגון בדיקת שרירים וקינסיולוגיה .התחושה
המולדת חיה בשדה הדנ"א ,שהוא אינטליגנטי .היא שמדברת אליכם ואומרת" :הייתם כאן בעבר".
ולכן ,אם הייתם בוחנים את עצמכם ברגע זה ושואלים" :האם הייתי כאן בעבר? האם משהו מכל זה
אמיתי?" ,התחושה הפנימית תגרום לכם לצמרמורת ,תעניק לכם את ההכרה ,תעניק לכם תחושה
שאינכם יכולים לזייף .זהו מתן תוקף שמגיע מבפנים ,שאומר" :כן ,אתם חלק מתוכנית גדולה ,אליה
אינכם מודעים כאשר אתם כאן .אתם עזרתם להכין את הבמה לאירוע על הפלנטה שתודעת האנושות
רק חלמה עליו במשך אלפי שנים ,והנה אתם כאן".
בעודכם יושבים כאן ,אתם נמצאים במקום של לימוד .אתם נמצאים במקום שרוצה לדעת עוד על
האנרגיה שמתחוללת; אתם יושבים במושבכם ,בכוונה תחילה ,במקום שתוכנן ללימוד ]אודיטוריום
בבית ספר[ .אחד מדבר אל רבים .רבים מדברים לאחד ,והדבר מלמד רבות את הרוח על מי שנמצא
כאן ומדוע .מעטים הגיעו לכך לשם שעשוע .אנו מודעים לאלה שנמצאים כאן בגלל האדם היושב
לצדם .אנו מודעים לשאמאנים שנמצאים בקהל .אנו מודעים לנשמות העתיקות ,ללמוריאנים –
מעטים מטיבט ,כמה מהודו.
אני מביט בחוכמה כאן ,ובכך עוסקת הפגישה היום ...בהזנת נשמות חכמות ועתיקות .כדי להזין נשמה
עתיקה וחכמה ,איני יכול לתת לכם מזון רוחני ואיני יכול לתת לכם דברים פשוטים .ולכן נעסוק היום
46

בדברים מסובכים ,ולשם כך הגעתם ,נכון? אנו עומדים לדבר היום על מערכות ולא-מערכות .אנו
עומדים לדבר על משמעות הדבר ,ואנו עומדים להזכיר לכם היסטוריה עתיקה .אנו עומדים להיות
אזוטריים מאוד ]חיוך של קריון[.
עוד על הנומרולוגיה
בואו נתחיל בכך שנרחיב את הלימוד הנמצא בספר המכונה "שניים-עשר" ]הספר ה 12-של קריון –
שנים-עשר רובדי הדנ"א[ .ברצוננו להוסיף למידע שכבר קיים שם בדרך מילולית ובאופן שיתומלל כדי
שתוכלו לדעת על כך עוד ,על האנרגיה הנוכחית שעל הפלנטה ,שאותה אתם חווים עכשיו .בואו נדון
בנומרולוגיה .אני יודע מי נמצא כאן .אני יודע מי הלמדנים שנמצאים כאן ,ואין דבר שאומר הלילה
שיפגע במי מכם .משום שאלה מכם שלמדו את מערכת המספרים העתיקה ,יודעים כמה היא מורכבת.
אתם יודעים שלא ניתן ללמד אותה מעל גבי במה ובמשך עשרים דקות ,ואני לא עומד לעשות זאת.
במקום זה ,אנו עומדים לבחון את התהליך ואנו עומדים לשייך אותו לשנת  .2011האם יש מסר
במספר הזה? ייתכן שיש מסר .לכן בואו נתחיל בנומרולוגיה.
נומרולוגיה היא חקר האנרגיה הטמונה במספרים .עכשיו ,ישנם רבים שלא מבינים זאת ,כיוון שהם
לא מרגישים באנרגיה שסביב המספרים .יש ללמוד אותה ולהבינה .זו לא בהכרח תכונה תלת-ממדית
של חייכם .ממש כפי שדברים רוחניים נמצאים מעבר לתלת-ממד ,כך גם עצם מהותה של
הנומרולוגיה .אתם חייבים לחשוב מחוץ לממדיות שלכם ולהעניק אמינות למה שהוא אנרגיה
הסובבת מספר.
הנה אפוא הצהרה .הנומרולוגיה אינה מערכת .אם אתם בוחנים את המספרים בפיזיקה ולומדים
פיזיקה ,אתם מבינים שהפיזיקה אינה מערכת .במקום זה ,זוהי מפה .זוהי מפת נוסחאות המצביעה על
האופן שבו הבורא הניע את גלגלי העולם .זו מפה שנמצאת למולכם ,שברגע שאתם מבינים אותה,
אתם יכולים להשתמש במערכת המשויכת למפה כדי לשלוח חללית למאדים .לכן המערכת מביאה
אתכם למאדים תוך שימוש במפת הפיזיקה .כאשר תתחילו לחשוב באופן זה ,תבינו שהנומרולוגיה
היא מפת אנרגיה אזוטרית שמבקשת שתפתחו מערכות שיאפשרו לכם להשתמש בה .לכן ,עליכם
להבין את המפה ,כיוון שהמפה עוזרת להדריך אתכם בחייכם בדרכים שהופכות את החיים על
הפלנטה לקלים יותר.
המפה ,כמו כל מפה ,לא מאלצת אתכם לפנות בכיוון זה או אחר .המפה פשוט שוכבת שם וקיימת.
המידה שבה אתם רוצים ללמוד את המפה נתונה לבחירתכם החופשית ,אבל ככל שתלמדו אותה
יותר ,כך היא תעזור לכם יותר להבין את חייכם .עם הסבר פשוט זה ,נבחן עתה את ההיבטים
הנומרולוגיים של שנת .2011
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אנו עומדים להשתמש באופן הפשוט ביותר ,בדרך המקורית ,בשיטה הנומרולוגית העתיקה .בואו נבחן
את הספרות הבודדות של  ,2011ואז נצרף אותן יחד לספרות הבודדות האחרות ונבחן את האנרגיה
שסביבן .אך הנה הכרה באלה שלומדים נומרולוגיה ורק מתחילים לעסוק בה :אינכם יכולים פשוט
להתעלם מהספרות הבודדות .יש לכם את הנטייה לצרף אותן יחד באופן מיידי ,לקבל תוצאה ,ולשייך
את כל הבחינה לתוצאה זו ]סכום המספרים[ .זה עובד ,אבל זה לא הולם ,משום שבמסגרת התהליך
הזה השלכתם את המספרים שהחזיקו באנרגיה שנתנה את התוצאה .לכן אנו חייבים תחילה לבחון
את שתיים ,אפס ,אחת ,אחת ].[2-0-1-1
עדיין לא נחבר את המספרים .במקום זאת פשוט נבחן אותם לרגע .אם המספרים נושאים אנרגיות,
ואתם יודעים מה הן ,מה משמעותן? בואו נביט במפה .יש אנשים בקהל שיאמרו אולי" :זה לא כל-כך
מדויק .אתם מבינים ,המספרים הללו אינם אקראיים .הם חלק מרצף נומרולוגי .הם חייבים להיות
אקראיים כדי שתהיה להם אנרגיה" .לא ,זה לא נכון .הם יכולים להיות ברצף ועדיין להיות בעלי
משמעות .למעשה ,אם הם ברצף ]כמו המספרים שבשנים[ אתם יכולים להביט קדימה ולדעת משהו
שלא הייתם יכולים לדעת על הצפוי לכם .לכן מספרי השנים מתוכננים כרצף ואינם בגדר הפתעה.
שתיים ,אפס ,אחת ,אחת .אל תחברו אותם עדיין .כאשר תעשו זאת ,תדעו במה עוסקת שנה זו באופן
כללי ,וכמה מכם כבר עשו זאת .אבל בואו נשאר עם המספרים הבודדים .שתיים ,אפס ,אחת ,אחת.
במונחים נומרולוגיים ,שתים מייצג את הדואליות ,כפי שאתם מכנים זאת ,ואת הקוטביות ,כפי שאנו
מכנים זאת .הקוטביות היא אנרגיה שמתפתחת בין מה שהוא אלוהי לבין מה שהוא ליניארי –
האנרגיה שהיא חיי האדם והאנרגיה שהיא האלוהות שבתוך חיי האדם .יש שאומרים שזה מאבק ,יש
שאומרים שזה מיזוג של אנרגיות ,יש שמכנים זאת נישואים ,וכמה אומרים שזו שמחה .האם ידעתם?
אל תשייכו היבט שלילי לקוטביות או לדואליות .אולי הגשמתם דואליות מאוזנת? אולי אתם ערוכים
לחלוטין עם הקוטביות שבין האלוהי והאנושי? אולי אתם אוהבים את זה? אולי הבנתם את העניין,
האם זה יהיה שלילי? לא .ואולי היא מביאה שמחה לחייכם בכל פעם שאתם מתעוררים ,עיניכם
נפקחות ואתם אומרים" :זה טוב .אני כאן על כדור הארץ עם מהות האלוהים בתוכי ,אני כאן כדי
לזרוע את זרעי השלום על הפלנטה .אני כבר משתוקק ליום הזה .קדימה" .עכשיו ,אני יודע שלא
כולכם עושים זאת .אבל נניח שכן? האם זה היה משהו שלילי? לא .זו רק קוטביות .בפשטות ,היא
מייצגת את השתים – הקוטביות שבין האלוהי ושאינו אלוהי.
כעת בואו נדבר על התמרת הקוטביות הזאת .מה קורה כאשר אתם לוקחים את הלא-אלוהי
ובמסגרתו זוכים להבנה אלוהית? אז הוא הופך לאלוהי! מה קורה לקוטביות כאשר אין עוד שני
קטבים? האם חשבתם על כך מעודכם? האם היא הופכת לאחד? זו רק בדיחה] .הומור של קריון[
בסדר .יש אפילו בדיחות בנומרולוגיה.
אז יש לכם את הקוטביות של השתים .ואז יש את האפס .יש שיאמרו" :ובכן ,אנחנו מדלגים על האפס
כיוון שאין לו ערך" .זה לא נכון .אולי אין לו ערך כפי שאתם משייכים אותו בתלת-ממד ,כיוון שהוא
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לא מאחד עד תשע .וכמו כן ,הוא לא מחזיק-מקום .לאפס יש ערך משמעותי של היעדר ערך וזה ערך,
אם תחשבו על כך! הוא חשוב .לפעמים הוא פשוט מפריד בין המספרים האחרים כדי שתוכלו לראות
את המפה טוב יותר ,ולפעמים הוא ממלא תפקיד חשוב יותר מכך .בעת החישוב ,הוא מכפיל מספרים
פי עשר! עכשיו ,האם הוא כלום ,או האם הוא "עושה" משהו? מבינים את כוונתי? אם אתם
מתבוננים בו באופן קוונטי ,הוא ממש זוהר .אבל אל תעשו זאת .עדיין לא .זה תקשור אחר] .חיוך של
קריון[.
אחר-כך ,מגיע האחד .אהה ,אבל הוא יושב ליד עצמו ,אחד נוסף .כללי הנומרולוגיה הפשוטים קובעים
שלא ניתן להתייחס למצב זה כאל אחד; יש להתייחס אליו כאל  .11האחד-עשרה הוא הראשון בסדרת
מספרי המאסטר .44 ,33 ,22 ,11 :רק שלושה מספרי מאסטר מתוך תשעה מזוהים בנומרולוגיה .האם
אתם יודעים מדוע? אין תמימות דעים לגבי  77 ,66 ,55 ,44וכן הלאה .שוב ,אתם יודעים למה? כיוון
שעדיין לא הרחקתם לכת עד כדי כך! עדיין אינכם מחזיקים במודעות שתאפשר לכם להבין את
משמעותם .הרוחניות ,הנפלאות והפיזיקה הסובבות אותם נמצאות מחוץ להיקף מקומכם הנוכחי.
אתן לכם את התחזית הבאה :בדור הבא ,אלה שחוקרים את הנומרולוגיה ,אלה שמכירים את
המערכת ,אלה שיודעים מה צפוי ,יקבלו הסבר יפהפה למספר  .44ואז אתם תדעו שאתם מתפתחים
ממש כפי שאמרנו ...מפתחים את הרוחניות ואת החמלה שלכם.
אז הנה יש לכם שתים ,אפס ו .11-מהו ה ?11-הארה! הוא גם המספר של קריון .הוא גם המספר
שאתם רואים ללא הרף על גבי השעונים הדיגיטליים שלכם ,נכון? זה לא במקרה ,יקירים .רבים מכם
רואים את ה 11:11-באופן סינכרוני ומזה  17שנים ויותר .זהו סמל התמורה .זהו סמל הסינכרוניות
שאומרת לנשמה עתיקה" :הגעת למקום שאליו ידעת שתגיעי .ראי .ראי ,הוא כאן .ראי ,הוא כאן" .אין
זה מקרה שאתם רואים  .11:11הרשו לי לומר שזה לא הוגן אם אתם רואים  11:10וממשיכים להביט
לזמן מה] .צחוק[ .ה 11:11-חייב להציג את עצמו במלואו כאשר אינכם מצפים לכך ,שוב ושוב ושוב,
מחוץ לסיכויי ההסתברות.
אהה ...11 ,הארה .כעת ,בואו נחבר אותם .אל תסכמו אותם עדיין .מה יש לנו? מה המשמעות? ובכן,
משמעות אחת שניתן לכם היא "הארת הקוטביות" .האם חשבתם על כך? במה עוסקת השנה הזאת?
הארת הדואליות והקוטביות! אם אתם מאירים משהו ,אתם מכוונים אליו אור .אולי אתם מאירים
משהו שהיה בחשכה ,משהו שמעניק לכם מידע שלא היה בידכם קודם לכן? עכשיו ,זו לא המשמעות
כאשר אנחנו מסכמים אותם ,דבר שעדיין לא עשינו ,אבל זה מעניק תובנה לגבי המספרים אותם אתם
עומדים לסכם .נחזור לתובנה זו בעוד רגע.
מה מקבלים כאשר מסכמים  2-0-1-1יחד? מקבלים ארבע .ארבע – השנה של גאיה! משום שהארבע
הוא "מבנה" וגם כדור הארץ ]האנרגיה של גאיה[ .האם שמתם לב מה קורה על כדור הארץ השנה?
אנחנו לא מדברים רק על מזג האוויר .אנו מדברים על דברים רבים .אנחנו מדברים על הפעילות
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הוולקנית; אנחנו מדברים על דברים שאפילו גאיה דיברה עליהם כאשר גאיה עמדה ודיברה ברהיטות
בקניון הגדול .היא אמרה" :עדיין לא סיימתי .צפו לתזוזות .צפו לעוד תהפוכות .צפו לעוד מזג אוויר".
גאיה יודעת .ודרך אגב ,גאיה תאמר לכם את מה שאני אמרתי" :אל תפחדו מהשינויים הללו" .הם
מתרחשים על פי לוח הזמנים .תקשרתי זאת בעבר ,ואפילו נתתי לכם כמה תחזיות לגבי כמה
מרעידות האדמה הגדולות ביותר שלכם כדי שלא תופתעו כאשר הן תגענה] .מתייחס לתחזית שקריון
נתן בצ'ילה בשנת  .[2008הדברים הללו ניתנים לחיזוי ,כיוון שכאשר הקטבים נמסים מעט ,משקל
המים על גבי קרום כדור הארץ מתחלק מחדש .הדבר דוחף את הקרום בדרכים שבהן לא נדחף במשך
עידנים והתוצאה היא רעידות אדמה והתפרצויות הרי געש .אין זה סוף העולם ,זה פשוט מחזור המים
והשותף שלי יסביר זאת מחר ]לי יעניק הרצאה במסגרת הסמינר[.
לכן ,שנת  2011היא מובנית והשנה של גאיה" .בסדר ,ידענו את זה" ,אתם עשויים לומר .אז בואו
נחזור לדקויות ,הארת הדואליות .כיצד ניישם זאת ומהי הדרך הטובה ביותר? הנה עוד מידע אזוטרי.
אם אתם עומדים לשייך משהו בחייכם באופן נומרולוגי ,עליכם לבחון את האופן שבו הוא קשור
אליכם – לא לשכן שלכם ולא באופן כללי .יהיה עליכם לבחון זאת ביחס לעצמכם .אתם כאן כדי
לעבוד על משהו ,נכון? יש תכלית בכל מושב כאן ]מתייחס לאנשים שיושבים על המושבים[ .האם היא
רק לדעת יותר? האם היא למצוא שמחה בחייכם? האם היא לרפא את עצמכם? האם יש תסכולים
שברצונכם לסלק? האם הייתם רוצים לזכות בדברים שמעולם לא היו לכם ביחס לשלווה ולשמחה?
נאמר לכם שהם נגישים .לכל אחד מכם היושב כאן יש תכלית שונה.
כעת ברצוני להראות לכם משהו .אני רוצה להראות לכם גישה .אתם הגעתם עם בעיה ואנחנו הגענו
עם פמליה של אהבה .אנו מביאים פתרון .אבל אנחנו לא עומדים לתקן שום דבר .אנחנו עומדים
להראות לכם את המפה וכיצד אתם יכולים לתקן חרדה לגבי כל דבר .אז מה אתם עושים? אולי היום
תתחילו לבחון את האנרגיה של הנומרולוגיה שנמשכת אליכם .כיצד תמשכו אותה אליכם? האם אתם
עומדים לדמיין חבל שמושך משהו אזוטרי שאתם לא באמת מבינים? ולמשוך לאן? אתם חייבים
לעשות זאת באמצעות הדנ"א שלכם!
"הנה הוא שוב מתחיל" ,יהיו כמה שיאמרו" .קריון שוב שמדבר על ביולוגיה .למה אתה לא מדבר על
דברים רוחניים ,קריון? אני רוצה לדעת על המלאכים שלי .אני רוצה לדעת על המדריכים שלי .אני
רוצה לדעת דברים אזוטריים ,לדעת על חוצנים .אבל הנה שוב אתה מדבר על ביולוגיה ...על
מולקולה" .בסדר .בואו נדבר על המולקולה ,אבל בואו נדבר עליה בדרך שתפתיע אתכם .כיוון שהיא
מכילה את כל הדברים שהזכרתם ושביקשתם! בואו נבחן שוב את הפעם הראשונה בהיסטוריה
המתועדת שבה נפלאות שדה הדנ"א נראתה ותועדה .נתתי דוגמה זו פעמים רבות בעבר .אזכיר זאת
בקצרה ,אבל אומר לכם שיש משמעות למסר הזה .אני מוסר לכם אותו עכשיו ,כדי שתראו את מה
שאני רוצה שתראו.
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התגלות שדה הדנ"א הקוונטי ,כפי שתועדה בהיסטוריה.
הנביא אליהו הוא נביא בכל הדתות העיקריות של ימינו .אצל הישראלים ,המוסלמים והנוצרים ,כל
כתבי הקודש מזכירים את אליהו כנביא דגול ...אחד מנביאי האב .הוא היה חכם ,וכולם כיבדו אותו.
אליהו עשה משהו שאף אדם אחר לא עשה מאז .הוא רצה להתעלות בעודו חי ,והוא רצה שהדבר
יתועד כדי שכולם ידעו כיצד זה נראה .זאת אומרת ,הוא רצה שהמעשה יתועד ,ירשם ,ויראה על-ידי
מישהו שקיבל הזמנה לצפות .וכך הוא עשה .אליהו בחר בתלמידו ,אלישע ,שיצפה ושיתעד את מה
שראה .סיפרתי את הסיפור פעמים רבות ,אבל הוא נפלא בכל פעם!
עכשיו ,אלישע רצה משהו בתמורה .הוא עשה הסכם עם אליהו" .מאסטר ,אעשה כל שתרצה .אם
אתה באמת עוזב ,אני אתגעגע אליך כל-כך! אבל בבקשה ,האם תוכל להעביר אליי את השרביט שלך?"
עכשיו ,אולי זה לא הוסבר כהלכה ,ולכן אומר לכם מה משמעות הדבר ,ואני רוצה שתראו משהו כה
מתקדם שאפילו היום לא מדברים בו .יש לנו שני גברים רוחניים .האחד עומד להתעלות ולעזוב את
הפלנטה .האחר מבקש לקבל את כל החוכמה של זה שעוזב ולהעבירה אל זה שנשאר .האם אתם
יודעים כיצד זה נעשה בדרך כלל? שניהם צריכים למות! זה נעשה בצד האחר של הצעיף על פי הסכם,
והאחד חוזר עם חוכמת השני .לא הפעם.
הם הביטו זה בעיני זה ואליהו חייך ואמר" :כך יהיה .היא שלך" .כן! הניחו להיסטוריה להראות
שלאחר עזיבתו של אליהו ,אלישע עשה מעשים גדולים ודגולים ,אפילו יותר מהמאסטר אליהו
בעצמו .אלישע לקח את חוכמת ואת שרביט הנביא אליהו ואימץ אותם לעצמו והם הפכו לשלו.
עכשיו ,יקירים ,אמרו לי מה המשמעות של התהליך הזה? מדוע אינכם יכולים לעשות זאת כיום?
ובכן ,אומר לכם שהוא לא התבצע בתלת-ממד .אומר לכם שזהו אחד מהדברים האזוטריים ביותר
שהתרחשו אי פעם ,אך כמעט אף אחד לא מדבר על כך.
האם הייתם רוצים להעביר את חוכמתכם למישהו אחר על פי הסכם? אה ,זה נושא לתקשור אחר.
זהו נושא קוונטי .זה נושא יפהפה .זהו תהליך .ודרך אגב ,הוא קשור איכשהו למספר  !44דמיינו ,אדם
בעל יכולת להעביר חוכמה הלאה ללא מוות! אפילו השאמאנים לא יכלו לעשות זאת! אה ,הם ניסו,
אבל הם לא הצליחו .לכן הידע של הנשמות השאמאניות הדגולות ביותר שחיו על כדור הארץ עבר
יחד עמן כאשר הן עזבו .היה עליו לחזור באמצעות האקאשה .דמיינו מצב שבו אתם יכולים להעביר
את כל מה שלמדתם למישהו אחר! כמעט אף אחד על הפלנטה לא מכיר תפיסה זו .רק אנשי טיבט
מחזיקים בידע זה בזמן הנוכחי.
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ההתעלות של המאסטר אליהו
אליהו צעד אל תוך השדה ואלישע צפה .כפי שכתוב בכתבי הקודש במה שמכונה ספר מלכים ב' ,כך
אירע :אליהו הפך לכדור אור! אלישע כתב מהר ככל שיכול היה .אלישע חש בהשפעת
הטרנספורמציה ,כותב מהר ככל שהוא יכול ,נדהם מהמחזה .היה זה כדור אור ,אבל כה בוהק ,כה
זוהר.
כעת ברצוני שתראו מה לא אירע ושתוודאו זאת בעצמכם במסגרת כתבי הקודש .שום אור משמים
לא הגיע ולקח את אליהו! האם הבנתם זאת? שום דבר לא ירד מלמעלה .כל האנרגיה שאלישע ראה
נוצרה על-ידי בן האנוש המכונה אליהו .הוא עשה זאת באמצעות הרוחניות שלו עצמו ,בעת שהפך
כהרף עין לחלק האלוהים שהיה .הוא גם לא יכול היה להישאר זמן רב ,או שהיה מאדה את כל אשר
סביבו! זה היה מהיר ,ואלישע ראה זאת.
אלישע לא ידע באמת מה הוא רואה ,אבל המחזה היה מדהים .כמעט כהרף עין ,כפי שאלישע מספר,
הגיעו שלוש אנרגיות לסייע להעלות את אליהו אל השמים .המטפורה הייתה שאליהו רכב על מרכבה
שנמשכה על-ידי שלושה סוסים לבנים .דברים רוחניים שנמצאים מחוץ לתלת-ממד הם תמיד בגדר
מטפורה ,יקירים .זו הדרך היחידה באמצעותה ניתן להעביר מסרים בנוגע לדברים שאינכם יכולים
לתפוש עדיין .אבל אני רוצה שתביטו בנומרולוגיה .מדובר בשלוש – בשלוש שהוא זרז .זה נמצא
ברוחניות בכל מקום .אתם תמצאו אותו בכל דת ,מייצג את האנרגיות של אלוהים .יש משהו בנוגע
לשלוש .אנו אפילו אומרים לכם עכשיו שאנו משתמשים בשפה השלישית מעליכם בעודכם שומעים
וקוראים זאת .השפה השלישית היא מטפורה לתקשורת המזרזת של אלוהים עם האדם .היה זה מסר
לאלישע לגבי מה שאליהו חווה .אלישע נדהם! הוא אמר שאליהו רכב על גבי מרכבה .בעברית ,הוא
קרא לזה מרכבה ,שמשמעותה "לרכוב" .אליהו רכב על אנרגיית האלוהים שלו עצמו.
עכשיו ,הרשו לי לספר לכם מה באמת ראה אלישע .הוא היה בן האנוש הראשון בהיסטוריה שצפה
במה שקיים בכל אדם ואדם ,עד להיקף של שמונה מטרים .זה מכונה "שדה הדנ"א הקוונטי"
]המרכבה[ .אם אלוהים נמצא בתוך כל חלק דנ"א שלכם ,והדנ"א מופעל ,אתם תחוו את אותה חוויה
שחווה אליהו! וכך ,הנה זה שוב – הדנ"א .הוא לא רק ביולוגיה ,לא רק מולקולה ,אלא נשא של כל
שהוא רוחני בכל אדם ואדם.
התיעוד האקאשי שלכם מצוי שם .כל שאי פעם עשיתם נמצא שם .כל שיעורי החיים שלכם נמצאים
שם .הליבה הרוחנית שלכם שם .השם המלאכי שלכם שם .אפילו האנרגיה החוצנית נמצאת שם! כל
הדברים הללו שהם ייחודיים מבחינה רוחנית בכל אדם ואדם נמצאים שם .אז עכשיו לאחר שקבענו
זאת והראנו לכם את שרצינו להראות לכם לגבי מה שנמצא קוונטית סביב כל אדם ,בואו נדבר על זה.
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זיהינו את רובדי הדנ"א בפניכם .המידע מצוי בספר .יש לכם את שמותיהם בעברית ,כולם שמות
האלוהים .נכון שזה מעניין? האם אתם רואים כיצד כל רובד ורובד זוכים בכבוד? אין שום דבר פשוט
בקשר אליהם ,או בקשר אליכם! לכן עכשיו ,האם ברצונכם לדעת מה אתם עושים למען עצמכם
השנה ,על איזה רובד מרובדי דנ"א קונספטואליים אלה אתם עובדים? אנחנו עומדים לומר לכם
ואנחנו עומדים לתת לכם דוגמה .זו דוגמה שאנו רוצים למסמר ממש ]לעגן[ כדי שלא תשכחו אותה.
תקשור זה חשוב ככל התקשורים שאי פעם נתנו ,אך פשוט מאלה שנתנו .אתם תבינו.
על איזה רובד דנ"א יש לעבוד השנה?
עכשיו ...יש כאלה שכבר מכירים את הרובדים ,והם אומרים" :ובכן ,זה חייב להיות הרובד השישי .זה
העצמי הגבוה .זה חייב להיות הרובד הזה .ככלות הכל ,הרובד השישי הוא שער התקשורת .כאשר אנו
מודטים ,אותו אנו מפעילים .זה הצינור .כאשר אנו מזמנים את השמחה הפנימית ,זה הצינור גם כן.
זה חייב להיות הרובד .עליו אנחנו עובדים ,נכון?" ואני אומר ,זה לא הוא .לא ,זה לא הוא.
"זה חייב להיות הרובד העשירי ,אפוא .זה רובד רוחני מאוד .הוא קשור למהות הקיום שלנו ,לאלוהות
שלנו .האלוהות היא מקור הקיום .זה חייב להיות זה .מדובר במקור הבריאה ובמה שאינו אלוהים,
אלא הבורא ,אנרגיה הנפרדת מאלוהים ,שמייצגת את כל היש ,ואת בריאת היקום" .אני אומר" :לא,
זה גם לא הרובד הזה".
"ובכן ,אולי זה הרובד השנים-עשר" ,אתם עשויים לומר" .הרובד השנים-עשר קשה מאוד להבנה משום
שנאמר בפשטות שזהו "האלוהים הכול-יכול" .זה חייב להיות זה" .הרשו לי לומר לכם מהו הרובד
השנים-עשר .הוא פני האלוהים שבכם! האלוהים הכול-יכול שבכם הוא מה שהאנשים רואים כאשר
רחומים ,הוא מה שהאנשים רואים כאשר אתם אוהבים .הוא מה שהאנשים רואים כאשר אתם
חוגגים בעיות ושמחים .נדיבות הבריאה עצמה היא האלוהים הכול-יכול .האם ברובד זה מדובר? לא,
גם לא בו.
רובד הדנ"א האחד-עשר
רובד הדנ"א האחד -עשר מוגדר כ"חוכמת האנרגיה הנשית האלוהית" .עכשיו ,כאן אנחנו מאבדים את
כל הגברים ]צחוק[ .כיוון שבתלת-ממד ,אתם לא באמת רוצים בה ,גברים – נכון? הסיבה היא שאתם
חושבים על דברים מהותיים ,על דברים נשיים .אתם גברים ,והאנרגיה של הרובד הזה לא נראית
הולמת בהכרח למגדר שלכם .אבל ,זה מאוד תלת-ממדי ,ואין זה כך .ראשית כל ,כולכם השתייכתם
לשני המגדרים .אתם יודעים זאת ,נכון? אתם עושים זאת בתורות .דיברנו על כך פעמים רבות .אתם
חייבים לדעת שזה חלק מהמערכת .היא מפתחת את האיזון על פני ביטויים וגלגולים רבים של מי
שאתם היום .לעתים קרובות לנשים אנרגיה לוחמת ,ולגברים אנרגיה אימהית עדינה .זה קיים
בכולכם .כולכם תרכובת ,ולכן אני יכול לדבר על האנרגיה הנשית האלוהית החכמה ואני מדבר אל כל
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אחד בחדר ,כיוון שמבחינת אלוהים אין מגדר .ולכן אני עומד להגדיר אנרגיה נשית אלוהית חכמה זו
בדרך שתבינו.
ראשית כל ,מהי חוכמת האנרגיה נשית האלוהית? בכמה מילים ,מהי חוכמה זו? מה יש בה שכל-כך
חשוב השנה? בואו נדבר על הפונקציונליות של המהות שלה ועל חוכמת האנרגיה הנשית האלוהית.
בראש ובראשונה ,מדובר בחמלה .זו מילת המפתח ,ואתם שמעתם זאת בעבר ,נכון? אתם אפילו
שמעתם זאת מאדאמוס בסוף השבוע הזה ]מתייחס לתקשור שניתן על-ידי ג'פרי הופי[ .שמעתם זת
מגאיה ,נכון ]מתייחס לתקשור מאת פפר לואיס[ .חמלה .איזה סוג של חמלה ,אתם עשויים לשאול?
חמלה כלפי אנשים אחרים? כן .אבל זה לא הכל .ואני עומד להסביר לכם זאת בתפיסות שתוכלו
להבין.
מדוע חמלה וחוכמה קשורות לאנרגיה הנשית? אני עומד לתת לכם את הסיבה לכך עכשיו .יש לכם
דוגמה גדולה אחת באמצעותה תוכלו כולכם להבינה ,אפילו הגברים שבחדר ,כיוון שאפילו הם חוו
חוויה זו .נשמה עתיקה ,את נמצאת בגוף זכרי ואת גאה בו ,אבל חווית את חווית האנרגיה הנשית
האלוהית החכמה וכאשר אדבר עליה ,את תזכרי .זו הלידה.
המטפורה של האם והילד
דבר לא ידמה לה ,ללידת ילד .היא חקוקה בתודעת כל אדם המשתתף בה בכל דרך שהיא .כאשר
המלאכים עומדים סביב המיטה ושרים ,ואתם שומעים את קול בכיו הראשון של הילד ,האירוע כה
משמח! ואם אתם בני מזל דייכם להיות במצב שבו אתם מניחים ילד זה על חזה אימו ,ואולי הילד
מביט מעלה לרגע ,זהו קשר העין הראשון .דבר לא ישווה לו על הפלנטה!
ולכן על כך ברצוני לדבר איתכם עכשיו .עד כמה את אוהבת ילד זה ,אימא? איזה ציון תתני לאנרגיה
הזאת בסולם של  1עד  ?100האימהות בחדר אומרות" :מאה ועשרים" .דבר לא ידמה לה .בריאת
החיים מדהימה ונפלאה .היא מייצגת את התכונות שלכם בילד .כל הדברים ההולמים שעברו ,והילד
מושלם .מבחינה אזוטרית ,הנה הילד לו ציפיתם .מבחינה אזוטרית ,הוא עשוי להיות אפילו קרוב מן
העבר .כך זה עובד .אתם יודעים זאת ,נכון? מבחינה אזוטרית ,הילד בחר בכם .מבחינה אזוטרית ,אתם
בחרתם בילד.
זהו רגע קסום אפוא ואם אתם מבינים עניינים יפהפיים ורוחניים שכאלה ,הוא קסום אפילו יותר.
אבל גם אם אתם נבערים לחלוטין בנוגע לדברים הללו ,הם עדיין קסומים .משום שקיימת אהבה
דינמית ורב-ממדית שלא ניתן לתארה בין הפעוט והאם .היא אוניברסלית וכלל-עולמית.
כעת ניתן לכם לדוגמה מצב דמיוני .בעודנו בוחנים אהבה זו ,אני עומד לתת לכם מטפורה לשיקולכם.
אני רוצה לתת לכם דוגמה של החמלה של האם החכמה האלוהית .זו לא רק החמלה כלפי אנשים
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אחרים על הפלנטה ,זו החמלה כלפי אלוהים .זו חמלה כלפי מערכת היחסים של הדואליות ,החלק
שהוא אלוהי בתוך בן האנוש .היא מייצגת את חבל האהבה שבין האם והילד שהוא אהבה רחומה.
היא גם מייצגת את התקשורת שביניכם לבין האלוהים ,ואת החבל שבינינו .זוהי המטפורה .כאשר
אתם מחליטים מי הוא אלוהים בחייכם ובתוך גופכם ,כל שאר הדברים מתחילים להתבהר.
אז בואו נשחק במצב דמיוני זה .ברגע קסום זה ,נניח שלפתע הילד הוא חסר-גיל ואינטליגנטי .לפתע,
הזמן מושהה .לפתע ,הילד מתחיל לשאול אתכם שאלות! אז רק לרגע ,הילד ישאל מי אתם ומה אתם
רוצים .עכשיו ,אל תטעו לגבי מהות המטפורה ,כיוון שמה שהאם תאמר לאותו ילד הוא הדבר שאני
רוצה לומר לכל אדם ואדם בכיסא ,על אלוהים ועליכם .לכן הקשיבו לחילופי הדברים שבין האם
והילד ,המייצגת את האנרגיה הנשית האלוהית החכמה.
הילד שואל את האם" :אימא ,כיצד יראו חיי איתך? מי את באמת? מה את עומדת לעשות?"
חשבו לרגע מה עשויה להיות התשובה .בואו נשאל אתכם ,האם זו תהיה התשובה?
האם מביטה מטה אל הרך הנולד שעל חזה ואומרת" :ובכן ,הדבר הראשון שאני עומד לעשות הוא
לשמור את עצמי כסוד מפניך .יהיה עליך לעבוד ממש קשה כדי לגלות עד כמה אני אוהבת אותך .יהיה
עליי למדר הכול ולהניח הכול במקומות שבהם יהיה עליך לחפש ולחפש כדי למצוא .היא תהיה
בחשכה ,נפרדת רק מאנשים אחרים ,לא ממך .יהיו סודות רבים ,ויכול להיות שלעולם לא תמצא
אותי".
האם זה מה שאת עומדת לומר לילדך ,אימא? האם זה המסר? או ,האם את עומדת לומר את ההפך?
"אני כאן בשבילך; אני כאן למענך! אני פתוחה לרווחה עבורך ואני עומדת להיות עמך למשך כל חייך.
לעולם לא יהיה עליך לחפש אחריי משום שאני אהיה לצדך ,אוהב אותך ואגן עליך .לעולם לא יהיה
סוד לגבי מקום הימצאי ...שום סודות! אין זה משנה מה יאמרו לך ,או מה אנשים אחרים חושבים,
אני כאן!"
]אתנחתא[
זו האמת לגבי מה שאתם עומדים לומר לישות מיוחדת זו שנוצרה מדמכם שזה עתה הגיעה ,נכון?
הילד נאנח ומחבק אתכם בעוז .זו האמת.
"ספרי לי ,אימא! ספרי לי עוד".
אימא ,האם תביטי אז בעיני ילדך ותאמרי" :עכשיו ,כדי שתהיה לך מערכת יחסים טובה עמי ,אני
רוצה שתסבול מעט .ולא רק זה ,יהיו גם כמה טקסים ...כמה אלפי מדרגות לעלות .אני ארצה לחבוט
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בך כמה פעמים כדי לגרום לך חוסר-נוחות ואומללות וכדי שתטיל ספק בערכך .אז אם לא תתנהג
כשורה ,אנטוש אותך".
האם זה מה שתאמרו? התשובה היא לא! ואני רוצה לומר לכם ,גם אלוהים לא אומר לכם זאת!
הקשיבו לי בני אנוש; זה לא חייב להיות קשה .אנשים שייכו כללים אנושיים לאלוהים .הם הפכו את
אלוהים לבן אדם ,אפילו נתנו לאלוהים מגדר ביולוגי אנושי ,אפילו העלו את המלחמות אל השמים!
הם עשו דברים רבים נוספים כדי להפוך את בורא היקום לאנושי! אל תקנו את זה .השתמשו בהיגיון
הרוחני שלכם .לא כך היא מערכת היחסים שלנו ,נשמות עתיקות ,ומעולם לא הייתה.
אני רוצה שתצאו ממקום זה כשאתם יודעים מי אתם :הילד השוכב על חזה הבורא הכל-יכול ,מביט
אל תוך עיני האלוהים.
בואו נעבור לשאלה הבאה ,אבל הפעם המטפורה התפוגגה .במקום זה ,אלה אתה ואלוהים" :אלוהים,
מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני?"
"אני רוצה שתאהב אותי כל חייך .אני יודע שיהיו זמנים קשים ושיהיו זמנים שבהם לא תבין מה
קורה .אני יודע שאתה ילד ושתחווה כאבי גדילה .אני יודע שיהיו זמנים שבהם תלך ממני ואז תחזור.
אבל אני רוצה שתדע שאני תמיד כאן .וידי תמיד מושטת לעזור לך לצעוד בחשכה .אתה יכול לפנות
אליי בכל רגע" .וזו ,יקירים ,היא מערכת היחסים שלכם עמנו.
אני מייצג חלק בצד האחר של הצעיף שיכול לדבר בפתיחות ובחופשיות אל נשמות עתיקות במקום
זה ,ואני אומר" :זוהי מערכת היחסים הרחומה שלנו" .ובכך עוסקת השנה הזאת.
"מה עוד ,אלוהים ,מה עוד אתה רוצה?" מה יהיו תשובות האם על פני השנים? כך גם איתנו .הילד
גדל והאם אומרת" :ובכן ,מדוע שלא תגיע לארוחת ערב לעתים קרובות יותר?" אפילו כאשר לילד יש
חיים משלו והוא הבין כבר הכל והקים משפחה משלו ,האם ממשיכה לאהוב ולומר" :מדוע שלא
תתקשר אליי לפעמים?" והיא לא חייבת להיות אם יהודיה! ]צחוק[
זה מה שאני רוצה לתת לכם עכשיו .כך תשיבו לילד ,נכון? הילד הוא אהבה שנמשכת כל החיים .זה
לא יכול להיות פשוט יותר ,טהור יותר .מדוע האנושות מניחה את אלוהים בתוך קופסה ,לכוד בצורה
אנושית ובעל תכונות אנושיות כגון מגדר ,שיפוט ,קנאה ,גמול ועונש? זה לא מי שאנחנו! אנו
הבוראים של כל היש ,ובכלל זה היופי שהוא בן האנוש.
אתם לא תספרו לילדיכם את אותם דברים שליליים ומפחידים ,נכון אימא ,אבא? וגם לא אנחנו! לכן
המילה היא חמלה .היא מגיבה ל 11-שבשנת  ;2011היא מגיבה למה שהוא  11בדנ"א שלכם; והיא
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מגיבה לאנרגיה שעליה אתם עובדים עכשיו .משום שכאשר אתם חשים בחמלה של האם ,של
האנרגיה הנשית האלוהית החכמה ,אותה קוטביות שבין האלוהים והאדם שוב לא תכונה דואליות.
במקום זאת ,זוהי סינגולריות )יחידות( שהיא אתם ואלוהים כאחד.
יקירים ,כולם יראו זאת בפניכם .אז מתחיל הריפוי בגינו הגעתם .אז הבעיות נפתרות .אז אתם
מתחילים לזרוע את זרעי השלום על כדור הארץ.
מדוע שלא תנצלו את ההצעה שלנו? מדוע שלא תתקשרו אלינו לפעמים? ]צחוק[ .הלילה ,אולי? האם
זה יכאב לכם כל-כך לשאת את ידיכם אל השמים ולומר" :אני אוהב אותך ,אלוהים"? אל תופתעו אם
תרגישו בידו אוחזת בידכם ,ואומרת" :סוף-סוף התקשרתם".
זהו המסר להערב .בכך עוסקת השנה הזאת.
הישארו ממוקדים ,הפכו רחומים .אה ,תהיינה הסחות-דעת ,נשמות עתיקות ,כיוון שאתן במאבק.
אמרנו לכם שכך יהיה .זהו מאבק בין האנרגיה הישנה לאנרגיה החדשה ,והוא אינו נעים .כמה מכם
חווים דברים להם לא ציפיתם .הישארו ממוקדים .האנרגיה שקיימת בכם ,האנרגיה שהיא אלוהים,
היא עדיין האנרגיה ההורית שלכם .והזרעים נמצאים שם ותמיד יהיו שם כבורא כל היש .האהבה
נצחית ,ועכשיו אמרתי זאת ,ונשמות עתיקות רבות שהיה עליהן לשמוע זאת ,אכן שמעו זאת.
הניחו לריפוי להתחיל.
וכך הוא.
קריון
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תכונות נושאי הגפרורים
לי קרול מתקשר את קריון מול קהל
סקרמנטו ,קליפורניה
 2ביולי2011 ,
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 מורחב זה שניתן סקרמנטו ,קליפורניה ב 2-ביולי,
.2011
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .כמו תמיד ,קבוצת נשמות עתיקות יושבת מולי .לכל אחת
תכונות משלה שהן רוחניות כמו גם ארציות .זוהי דואליות שנוכחת בהולמות שמדברת ,פשוטו
כמשמעו ,על השנה הזאת ,שנת .2011
אם תבחנו את המספרים של שנת  ,2011כפי שסיפרנו לכם כבר ,תקבלו את האנרגיה של המספר
שתיים ושל המספר  .11השתיים מייצג את הדואליות שלכם; ה 11-הוא הארה .תוכלו לומר ששנת
 2011היא "הארת הדואליות" .כאשר אתם מחברים את המספרים אתם מקבלים ארבע ,שמשמעותו
מבנה וגאיה .לכן זו שנה שבה מתרחשים שיעורים גדולים .שיעורים מתרחשים אצל קבוצות כמו גם
אצל פרטים.
סיבת השיעורים היא פיתוח חמלה .אם כדור הארץ הופך רחום יותר בדרך כלשהי ,הרטט הרוחני
הממשי של הפלנטה גובר ,וזו המטרה .לכן לנשמות העתיקות שבחדר יש מטרה להימצאותן כאן
מלכתחילה .לא רק כדי להתקיים ,ולא רק כדי לפתור בעיות בעודן כאן .על כך אני עומד לדבר היום.
פוטנציאלים
אני עומד לדבר על מטפורה בה השתמשנו לעתים קרובות בעבר ,אך שעוטה משמעות מיוחדת בעודנו
משתמשים בה פעם נוספת .לא תמיד אנו עושים זאת ,אך הפעם יש לי כותרת למסר הזה .בדרך כלל
אני משאיר זאת לשותף שלי .הפעם אומר מהי" :תכונות נושאי הגפרורים" .אלה הם האנשים
שיושבים מולי עכשיו ושקוראים את המסר הזה.
יש שני תחומי עניין עמם אתם נכנסים ]מגיעים לפלנטה[ .יש שני מערכי שאלות שאתם נושאים
איתכם בעודכם יושבים במושים .מערך השאלות הראשון מתייחס אליכם ,כפי שצריך להיות .אתם
שואלים" :איך אוכל להגיע מנקודה אל"ף לנקודה בי"ת ולבצע טוב יותר את הדבר שלשמו באתי
לכאן? איך אוכל לחיות חיים ארוכים יותר?" אתם עשויים לשאול" :איך אוכל לסלק דרמה מחיי? איך
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אוכל להיות בריא יותר?" החלק השני הוא" :כיצד אני תורם לפלנטה?" השאלות הללו לא באמת
מגיעות בזוגות .השאלה השניה מחייבת התמזגות של אנרגיה עבור נשמות עתיקות שרוצות לדעת
כיצד הן יכולות להישאר זמן ממושך יותר ולעשות את העבודה שבאו לעשות .אם הייתם מראיינים
את כל היושבים כאן ,התשובות בנוגע לעבודתם היו שונות .אבל הם לא היו כאן אילו לא היו שואלים
את השאלה השניה.
ולכן אנו עומדים להיות גנריים )כלליים( ואף על פי כן ,ספציפיים .אנחנו עומדים לתת לכם תפיסות
עליהן לא חשבתם – הסיבה להיותכן כאן ,נשמות עתיקות .בזמן הזה ,בייחוד עכשיו ,הסיבה מדוע
אתם כאן היא כדי להחזיק באור במקומות חשוכים .אתם לא כאן כדי להיות מיסיונרים או כדי לגרום
לאנשים אחרים להאמין במה שאתם מאמינים ,כיוון שאמונה היא לא הנושא .הרטט של הפלנטה הוא
הנושא .ניתן לשנותו באמצעות תודעה טהורה .לא מדובר רק במה שאתם מאמינים אלא בהוויה ולא
בעשייה .מדובר בהיותכם הוויה של אור ,כיוון שכאשר אתם צועדים עם הארה ,אתם משנים את
החשכה.
אפשר לומר שאתם מביאים אנרגיה חדשה למקום בו הייתה אנרגיה ישנה ,והדבר משנה הכול
סביבכם .זוהי התכלית שלכם כולה .ולכן נהיה ספציפיים בעוד רגע .נלך מהגדול לקטן ,ונתחיל
במטפורה הזאת ,אפילו לפני שנתחיל בהוראה .שוב ,יקירים ,אני אומר ליושבים בכיסאות ולאלה
שקוראים את המסר הזה עכשיו ,אני רואה אתכם.
אחת מתכונות האלוהים היא שאין זמן .אם אתם מקשיבים להקלטה ברגע זה ,או קוראים את המסר
במקום כלשהו ,אתם עושים זאת בזמן הווה .כזה הוא הזמן עבורי .לא כך הוא עבור הנשמות שלמולי,
כיוון שנשמות עתיקות אלה שלמולי נמצאות כאן במצב התלת-ממדי ובקו זמן ליניארי .הכרחי שהן
יחיו את חייהן בדרך תמציתית .לא כך אצלי .משום שפוטנציאל אוזניכם השומעות זאת היה ידוע לי
כמשהו שאתם עשויים לעשות .אני יודע מי נמצא כאן .אני יודע שאתם מקשיבים וקוראים .יכול
להיות שתתקשו להבין זאת ,כיוון שאתם עשויים לומר" :אם אלוהים לא יכול לנבא את העתיד",
תאמרו אולי" ,אז קריון ,איך ידעת שאקשיב או שאקרא?" התשובה קלה כיוון שהפוטנציאל שתעשו
זאת היה חזק כל-כך ,שידעתי שתעשו זאת.
אני יושב מול קבוצה המונה  100נשמות לערך .עכשיו ,אני יודע מתי הן קיבלו את ההחלטה לבוא.
ידעתי שקיימים פוטנציאלים שהם ישמעו על המפגש .ידעתי אפילו על אלה שגילו זאת רק אתמול.
אני ידעתי .כיוון שהפוטנציאלים של האנרגיה הזאת נמצאים במרק הקוונטי עליו דיברתי לעתים כה
קרובות .לא העתיד ,אלא הפוטנציאלים .הדבר מאפשר לנו להביא פמליה שמתאימה לאלה שיושבים
במושבים ,לנשמות העתיקות ולחייהן ,לשיעורים שלהן .הפוטנציאל אפילו מניע את נושא התקשור.
אנו מחכים שתגיעו ושתשבו למולנו ,יקירים ,הרבה לפני שאנחנו יודעים מה אנו עומדים לומר ומה
אנו עומדים לעשות .לכן אני מכיר אתכם ומודה לכם על נוכחותכם .זהו הזמן שלכם על הפלנטה.

59

מטפורת האור והחושך
בואו נתחיל בהוראה .המטפורה ניתנה פעם אחר פעם .דמיינו חדר מלא בישויות המהוות את
האנושות שמהלכות בחשכה .המטפורה כאן מדברת על חשכה רוחנית .בני האדם לא יודעים מי הם
ומדוע הם כאן .אין להם מושג שהם חלק מאנרגיית הבריאה של אלוהים .הם הולכים בעקבות כל מה
שניתן להם ואחרי כל דוקטרינה אותה למדו כשהיו צעירים .הם מוצאים את אלוהים בכל פינה שהם
יכולים .חלקם מוצא את אלוהים בצורה עמוקה ,חלקם לא .רבים רק עושים "כמצוות אנשים
מלומדה" ולעולם לא מבינים יותר.
לכאורה בחשכה ,תכופות הם נתקלים אלה באלה .חלקם נתקלים באחרים ומתרגזים מאוד ...מתחילה
מלחמה .זה מה שקורה בחשכה כאשר אינכם מבינים באמת מה מתרחש ,לבד ממה שאתם יודעים
לגבי עצמכם .לכן ,מה שמתרחש נפרד מכם ותמיד בגדר מסתורין .לכן קיימת דרמה .משום כך קיימים
חוסר אמון וקנוניות .השהות בחשכה מולידה מלחמה .השהות בחשכה בוראת הפרדה ושנאה .השהות
בחשכה יוצרת פחד וחרדה.
אבל עכשיו ,כפי שמספרת המטפורה ,יש אנשים בחשכה שיודעים מי הם .תוכלו לומר שתכונת
האנשים הללו היא היותם "נושאי הגפרורים" שלנו .אנשים אלה נושאים עמם את היכולת ליצור אור.
הוא עשוי להיות קטן ,לאנשים האלה יש גפרור .בחדר חשוך לגמרי ,גפרור דולק אחד הוא דבר מעניין,
כיוון שהוא יוצר די אור ומאפשר לכולם לראות במעומעם ,ולכן נושאי הגפרורים באותו חדש חשוך,
לבדם ,מחליטים להדליקו .הסיבה? לחקור את הרוחניות שלהם עצמם ,את הערך העצמי שלהם
עצמם ,להדליק את הגפרור כדי לראות את עצמם טוב יותר.
לכן הם מדליקים אותו עבור עצמם ,כדי שיוכלו לאחוז ביד העצמי הגבוה ולגלות מי הם .לכן ,הם
מדליקים את הגפרור שלהם .ובתהליך הדלקת הגפרור הזה ,הם מאירים )באופן מעומעם מאוד( את
שאר החדר .לפתע ,אנשים יכולים לראות אלה את אלה והדבר מוצא חן בעיניהם! הם רואים משפחה!
הפחד מתחיל להתפוגג .הידיעה מה נמצא לצדך יוצרת הבנה ושלוות נפש .יש פחות חוסר אמון .יש
שממש מחפשים אחר מקור האור .רבים לא עושים זאת.
תכונת האור של נושאי הגפרורים דומה לזו של מגדלור הניצב על החוף ,וגם זו מטפורה בה השתמשנו
פעמים רבות .המגדלור ניצב בודד ,לבדו .הוא מאיר באור כדי שאחרים יוכלו או יוכלו שלא לראות,
אשר מנווט אותם לנמל מבטחים על פי בחירתם שלהם ,כיוון שהם שאוחזים בהגה ומחליטים לגבי
חיי ספינתם .נושאי הגפרורים יושבים עם הגפרורים שלהם ,מאירים בהם לעצמם ,אך הדבר משפיע
על כל הסובבים אותם בדרך חיובית.
נושאי הגפרורים לא אומרים דבר .הנמצאים סביב אותם אנשים אולי לא יודעים כלל מה שמם .יכול
להיות שהם לא יודעים כלל שהם הדליקו גפרור! כל שהם יודעים הוא שהם יכולים עכשיו לראות!
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חלקם מתחילים לחפש אחר הגפרור בעצמם והם מתחילים לאיטם להדליק את הגפרורים שלהם,
והחדר הופך מואר יותר .ככל שהחדר הופך מואר יותר ,כך רואים דברים רבים יותר ואין מסתורין ,ובני
האדם יכולים לראות עתיד שמרחיק לכת מעבר לעצמם ולמשפחתם הקרובה ,והבנה רבה יותר
נרכשת ,ושלווה רבה יותר .זוהי התכונה של הפלנטה כפי שאנו רואים אותה עתה.
אמרנו שוב ושוב שפחות מחצי אחוז מאוכלוסיית הפלנטה חייב להדליק את הגפרור כדי שיהיה שלום
על פני האדמה .עכשיו אתם מכירים את ההיגיון של האמירה הזאת .משמעות הדבר היא שיכולים
להיות בני אדם בכל רחבי הפלנטה שלעולם לא ידליקו גפרור ,שלא מאמינים בדבר ממה שאתם
מאמינים ,ואף על פי כן הם משתתפים .הם משתתפים באור שלכם.
אולי קשה לכם להבין זאת – כיצד גפרור קטן אחד יכול לחולל שינוי .אבל כך הוא עושה .לכן ,נושאי
גפרורים נמצאים בחדר הזה וקוראים את המילים הללו .כיצד אני יודע את זה? כיוון שאני מכיר
אתכם .אה ,אנשים .יש לוחמים בחדר הזה; יש סיפורים שהיו גורמים לכם להצטמרר .יש מעשים
הרואיים ושמחה .יש צער שלא יאומן; יש הודיה .כל דבר שאתם יכולים לדמיין שאי פעם קרה לאדם
על הפלנטה נמצא כאן עכשיו .אתם השתתפתם בכמה מהדרמות הגדולות ביותר שהתרחשו על
הפלנטה .אתם עשיתם כמה מהמעשים ההרואיים ביותר שאדם יכול לעשות למען חברו .אתם חוויתם
חלק מהסבל שלעולם לא צריך היה להתרחש על הפלנטה .אתם הייתם הסיבה לכמה מהחגיגות
הגדולות ביותר שהפלנטה הייתה עדה להן מאז ומעולם.
מגוון האנרגיה של הנשמה העתיקה
יש כאן גברים שילדו! הסיבה היא שהמין שלהם היה שונה מזה שהוא היום .יש כאן נשים שעטו
שריון ,כיוון שהמין שלהן היה שונה כאשר עשו זאת .נשמות עתיקות מחליפות את המגדר שלהן
לסירוגין ,ידעתם? הנה משהו שאני עומד לומר לכם עכשיו ,ואני רוצה שתקשיבו ,כיוון שזו תפיסה
עליה אינכם חושבים לעתים קרובות .בני האדם נוטים להישאר בקבוצות משפחתיות למשך זמן רב
מאוד מאוד .אה ,אתם עשויים להתרחק לאחר שאתם נולדים ,אבל אינכם יכולים לשנות את דמכם,
נכון? אינכם יכולים לשנות את המוצא שלכם ואין זה משנה לאן תעברו ,נכון? אתם עשויים לשבת
היום במושב באמריקה ,אבל הדבר לא משנה את מקום מוצאכם .ולכן הדבר עליו ברצוני לדבר נמצא
מחוץ לתחום הממד השלישי .משמע ,הוא נמצא מעבר להבנה שלכם כיצד הדברים עובדים ,או כיצד
אתם חושבים על אבות אבותיכם ,על קרובי המשפחה שלכם ,ועל השושלת שלכם בכלל .פני הדברים
שונים מכפי שאתם חושבים .לכן עכשיו אני עומד לדבר על ההורים שלכם ,על הסבים שלכם ועל
ההורים שלהם .נחזור כמאה שנים או יותר אחורה בזמן.
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תזמון השינוי
השותף שלי דיבר היום על זמן פרקטלי .הוא נתן לכם דוגמאות כיצד הזמן נע למעשה במעגל ואינו
מובן בממד השלישי כפי שאתם תופסים אותו .אך כאלה הם פני הדברים בעולם הרב-ממדי ]משתמש
במילה קוונטי כדי לומר זאת[ .המדע שלכם מתחיל להבין ולקחת חלק באמונה שהזמן עשוי בהחלט
לנוע במעגל ועשוי לכלול את מה שאנו מכנים בשם פרקטלים או מחזור צפוי של השפעה פוטנציאלית
שנע בנתיב קבוע בשעה שאתם חוצים את מעגל הזמן .ניתן לחשב את הפוטנציאלים האלה ,והם
נמצאים שם גם ללא אלה שמנבאים נבואות אזוטריות ,אלה שמחזיקים בלוחות השנה הישנים .לוחות
השנה משקפים את מחזור הזמן.
כבר סיפרנו לכם שלמאיה הייתה מערכת במצפה הכוכבים שלהם בנוסף לידע אסטרונומי טהור .כמו
רבים מעמי קדם ,הם השתמשו באינטואיציה שלהם כדי לפתח מערכות הסובבות את לוחות השנה
שהיו חוכמת הנסתר ]הרוחנית[ של המחקר שעסק בפרקטלים של זמן ובתחזיות של פוטנציאלים בו
משתמשים אפילו היום .אמרנו לכם שאתם נמצאים בחלון בן  36שנים המייצג את התקדמות ימי
השוויון ,מרכז אותו חלון זמן ,שהוא  .2012אמרנו לכם שאירוע בן  36שנים זה מכונה האנרגיה של
ההיערכות הגלקטית של שנת  ,2012וכמו כן ,מה שכיניתם בשם השינוי הגדול .אם כך הוא ,משמעות
הדבר שהוא נחזה – ושרבים ניבאו אותו .כמו כן ,אם כך הוא ,משמעות הדבר שהוא היה צפוי,
ושהפוטנציאלים של הציפיות מתממשים עתה.
פגישה קוונטית עם אבות אבותיכם
הניחו לי לקחת אתכם לצד האחר של הצעיף בו אין זמן .זכרו ,בצד שלי ,אינכם נמצאים בתלת ממד
ליניארי .אנחנו נמצאים במצב רב-ממדי ,אותו אנו מכנים תכופות מצב קוונטי ,משתמשים בעוד
מטפורה השייכת לפיזיקה האמיתית שמשמעותה" :מחוץ לתלת ממד" .בצד האחר של הצעיף ,אני
רוצה לספר לכם על פגישות שהתרחשו ושעדיין מתרחשות .כאשר אין זמן ,יש רק פוטנציאלים .כאשר
יש רק פוטנציאלים ,אפילו העבר ,ההווה והעכשיו מטושטשים .הם מטושטשים כיוון שיש לכם מסנן
תלת-ממדי .העתיד אינו ידוע ,אבל הפוטנציאלים של מה שאולי תעשו קיימים ועוצמת הפוטנציאלים
נוצרת על-ידי התודעה שלכם ועל-ידי מה שמתרחש היום ,אתמול ומחר.
בואו עמי לפגישה עם ההורים והסבים שלכם ,כיוון שהם מייצגים נשמות ממש כמו שלכם .כמוכם,
הם חלק מהאלוהים הבורא .גם אם הם לא בחנו עובדה זו כשהיו על כדור הארץ ,הם לא על כדור
הארץ בפגישה זו .בואו נלך לפגישה בה הם נמצאים ,אפילו עכשיו ,ברגע זה.
"חכה רגע ,קריון! ההורים שלי חיים עדיין .הם לא יכולים להשתתף בפגישה בצד האחר של הצעיף".
עבורנו ,הם עדיין משתתפים בפגישה הזאת ,כיוון שחלק מאנרגיית הנשמה שלכם נמצא בצד האחר
של הצעיף כל הזמן ,יקירים .מהו לדעתכם העצמי הגבוה שלכם? זו האנרגיה של הצורה המלאכית
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האישית שלכם .המטפורה שאנו אוהבים לתת היא שרגל אחת נמצאת בצד האחר של הצעיף כל הזמן,
והרגל השניה בתלת-ממד .כל מהות הדואליות ומבחן חייכם הם לפתוח את הדלת ולראות זאת,
ולאחוז ביד העצמי הגבוה שלכם .העצמי הגבוה שלכם היה אותו עצמי גבוה בכל פעם שהייתם על
כדור הארץ ,אותו עצמי גבוה אכלס את הגופים האנושיים השונים של הגלגולים הרבים שלכם .יש
מוטיב חוזר על פני העידנים .האם אתם מבינים זאת עכשיו? אין זה משנה כמה גלגולים קודמים היו
לכם ,אין זה משנה מה עשיתם ,מה הייתם ,אותו עצמי גבוה היה שם .זו הליבה שלכם .עכשיו ,האם
אתם מתחילים להבין מדוע כדאי שתתחברו אליו?
לידת נושאי הגפרורים
בואו עמי לפגישה הזאת ,באופן מטפורי ,וצפו .הסבים שלכם שם גם כן .הם מביטים בכל באמצעות
תודעת האלוהים ,השייכת להם שעה שהם בפגישה .הם לא בממד השלישי; הם באותו מקום מושלם
אותו מייצגת אנרגיית הבורא באופן שלא תוכלו לדמיין .אף על פי שאין אינדיבידואליות או
סינגולריות בחלקי האלוהים ,ואף על פי שהמשתתפים בפגישה הם חלק מקבוצה קוונטית
קולקטיבית ,מהות הפוטנציאל של מי שהיו ומי שיהיו עדיין מיוצגת שם .אני לא מצפה שתבינו זאת.
אני רק מבקש שתראו זאת עמי .כל החיים הקודמים שלהם נמצאים שם איתם.
כעת ,במה שאתם מכנים העבר שלכם ,אומר לכם מה הם אומרים" :אנו נגיע אל הפלנטה .אנו עומדים
להיות שם באנרגיה נמוכה יותר ,ואנו ננסה להאיר בכמה אור שנוכל ,אבל יכול להיות שהוא לא יהיה
רב .אולי לא נתעורר לעולם" ,הם אומרים" .כיוון שזה לא הזמן" ,הם אומרים" .אבל אנו רואים את
הפוטנציאלים להיערכות הגלקטית הממשמשת ובאה .אנו רואים חלון של  36שנים שמגיע .אולי לא
נהיה כלל בחיים" ,הם אומרים .אבל הם מתכננים לבוא בכל זאת .הם נשמות עתיקות ויש להם
משימה :לזרוע זרעים.
"אז מדוע הם באים לפלנטה כאשר יש שם עדיין אנרגיה ישנה?" אתם עשויים לשאול .הנה התשובה:
הם מגיעים לפלנטה – הסבים והסבתות שלכם ,כל הארבעה – כדי שיוכלו להוליד את אביכם ואת
אמכם .עכשיו ,גם הוריכם משתתפים בפגישה הזאת – ודרך אגב ,גם אתם! גם הילדים שלכם .האם
אתם מבינים זאת? כולכם חלק מהקולקטיב וחלקים שלכם לעולם לא עוזבים אותו ,אף על פי שאתם
כאן ,מהלכים על כדור הארץ .במסגרת פגישה קוונטית זו ,אין זמן ליניארי ,רק פוטנציאלים של זמן.
קשה לחושב ליניארי להבין זאת.
הקשיבו :הסבים והסבתות ,ההורים שלכם ואתם ,מסכימים בעוד אבות אבותיכם מדברים" :אנו
עומדים לעבור זאת כדי שהתזמון יהיה הולם עבור ילדינו להיוולד לזמן השינוי" .הם יודעים מהם
הפוטנציאלים והם חייבים לוודא שאתם אלה שיגיעו בזמן הזה .אני יכול לחזור עוד יותר אחורה בזמן
מאשר הסבים שלכם.
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זה נכון שהתזמון של השינוי היה ידוע מראש ,כיוון שהוא חלק מגאיה ,וגם ממחזורי כדור הארץ ,וזו
מערכת ולא משהו אקראי .משמעות הדבר היא שזריעת הפוטנציאלים של הנשמות שיהוו את אבות
אבותיכם ,וגם שיהוו אתכם ואת ילדיכם ,נערכת במדויק כדי שהמבנה התאי שלכם יבוא משושלת
הדם ממנה בא ושהתיעוד האקאשי יכלול אותה .האם חשבתם על כך מעודכם? אתם עשויים אפילו
להבין שאתם יכולים למעשה להיות "נשמות עתיקות בעלות מומחיות" ,הנמצאות כאן בזמן מושלם.
בואו נדבר עוד על ההורים שלכם ,כפי שעשינו בעבר .הם עשויים לומר" :אנחנו עומדים לבוא
לפלנטה ,לפגוש זה את זה ,ולהוליד נשמה זו ,נשמה עתיקה ]שהיו לה גלגולים רבים על כדור הארץ[,
אחת מהנשמות העתיקות ביותר ,עתיקה יותר אפילו מהנשמות שלנו .אולי לא נתעורר לעולם .אבל זו
המטלה שלנו לבוא אל הפלנטה .אנו לא יכולים להחזיק אור רב .אולי אפילו נבקר את אלה שהולדנו.
אולי אפילו נסלק אותם מהמשפחה! אולי אפילו נתעלל בהם .האנרגיה הישנה עשויה להסתיר לגמרי
את כל הכוונה האלוהית הנוכחית הזאת מאיתנו ,אבל לשם כך אנו הולכים ,כדי שלילדים שלנו תהיה
חוכמת הפוטנציאל של ההתעוררות .הם יהיו נושאי הגפרורים".
עכשיו ,אנו עוצרים כדי להזכיר לכם שאין גורל .לכן שוב ,זוהי פגישת תכנון של פוטנציאלים ,לא של
חוזים .אולם ,בני האדם מתגלגלים אל תוך קבוצות קרמתיות ,לכן ,תכופות המשיכה והסינכרוניות
ממלאות תפקיד כדי להעצים את הסיכויים המדהימים שהם אכן יפגשו זה בזו ויתאחדו כדי להוליד
אתכם.
נושאי הגפרורים ,כמו במטפורה שלמעלה ,הם אלה שנולדו בזמן הזה שיכולים מטפורית להדליק
גפרור בחשכת האנרגיה הישנה ולהאיר את הפלנטה .האם חשבתם על כך מעודכם? ההורים שלכם
התאחדו מתוך כוונה תחילה .אה ,אני יודע מה אתם עומדים לומר" :חכה רגע ,קריון ,אתה לא מכיר
את ההורים שלי .אני לא חושב שיש בהם תודעה שכזו" .אולי לא בצד הזה של הצעיף ,יקירים ,אבל
האם אתם מבינים מה אני אומר? עם תודעת האלוהים ,הם הגיעו ואמרו" :קרוב לוודאי שלא נתעורר.
לא נזכור את פגישת התכנון או נאמין כלל שהיא אפשרית .האנרגיה הישנה לא תאפשר לנו לראות.
אבל אנו נוליד ילד שיהיה נושא גפרור ,נשמה עתיקה מאוד שתתגלם על הפלנטה .לכן אנו כאן".
לכן הסבים והסבתות שלכם הגיעו והסבים והסבתות שלהם הגיעו כפי שעשו .השושלת נמצאת שם
כדי שתראו אותה .הפוטנציאלים שם כדי שתראו אותם ,ואתם יושבים במושבים היום ,מקשיבים
לתקשור הזה כיוון שהכול עבד יחד ,והנה אתם ,נושאי הגפרורים.
תכונות נושאי הגפרורים
בואו נדבר על הגפרור שאתם מחזיקים ,יקירים .אני מדבר אל נושאי הגפרורים שנמצאים כאן,
שקוראים .בכל מקום שבו אתם יוצרים אור ,בכל מצב ,באמצעות הפעולות האישיות שלכם ,האנרגיה
שאתם יוצרים משנה את האנרגיה של גאיה היכן שאתם הולכים .היא משנה את מה שהוא קוונטי
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סביבכם .כדור הארץ כולו מכיר אתכם .אם אתם ערים ,כדור הארץ כולו יודע שעשיתם זאת .גאיה
מכירה אתכם .אתם צועדים אל תוך היער לבד עם העצים ,והם מכירים אתכם .בעלי החיים מכירים
אתכם .אלוהים מכיר אתכם .אני מכיר אתכם .לכן באתם .מה שאתם מרגישים עכשיו הביא אתכם
לכאן .לכן אתם יושבים במושבכם ,ולכן הגעתם היום.
אתם עשויים לומר" :מה שונה בי? מה אני מרגיש בתקופת החיים הזאת? מדוע קיימת בי תחושה
שאני חייב לעשות משהו?" ובכן ,התעוררו ,נושאי הגפרורים ,כיוון שזהו ייעודכם .באמצעות בחירה
חופשית ,אתם תאירו את חייכם עד לנקודה שבה כל הסובבים אתכם ידעו מי אתם ,או לכל הפחות
ירגישו באורכם.
הרשו לי אפוא לשאול אתכם על המשפחה שלכם .אני עומד לשאול אתכם על המשפחה הקרובה
שלכם ,על קשר הדם שלכם .איך אתם מתייחסים אליהם? יש כמה שיאמרו" :ובכן ,בואו לא נעלה את
הנושא הזה ,משום שאני לא ממש אוהב אותם" .זו הסיבה מדוע הדרמה סובבת כל הזמן ,יקירים.
אתם ממשיכים" :אני עושה כמיטב יכולתי ,אבל אני לא אוהב אותם כל-כך .אבל אני בהחלט רוחני
כשאני הולך לפגישות 'עידן חדש' .שם אני אוהב את כ-ו-ל-ם ,כל אחד ואחד"] .צחוק[ כן ,אבל זה לא
מה ששאלתי .קל להסתדר עם אנשים הדומים לכם ,משום שלכולכם יש אור! לא ,אני מדבר עליכם,
לבד ,בחשכה ,עם עצמכם .אני רוצה לדעת איך אתם מתייחסים למשפחה שלכם.
הרשו לי לספר לכם כיצד נושאי הגפרורים מתייחסים למשפחה ,למשפחה הקרובה .הם מביטים אל
מעבר להתעללות; הם מביטים אל מעבר לדרמה; הם מביטים ורואים מה נעשה עבורם .הם עשויים
אפילו לומר לרוח" :אימא ואבא ,תודה על שנתתם לי חיים ועל שידעתם בצד האחר של הצעיף
שאוכל לשנות את הפלנטה .תודה לכם על מה שעשיתם באותה פגישת תכנון .ללא קשר למילים
שנאמרו ,או לחיצים שנשלחו או להתעללות ולגידופים ,אני מכבד אתכם" .עכשיו ,האם אלה אתם?
אתם נכנסתם למערכות היחסים; אתם גדלתם; מערכות יחסים משתנות לפעמים; אתם נשארים בהן
זמן ממושך; הן משתנות שוב .עכשיו ,נניח שקיימת דרמה במערכת היחסים .זכרו ,אין זה קרוב
משפחה; זהו נבחר .האם אתם חושבים שיש אפשרות שהם היו בפגישה אחרת? מעט מכביד לחשוב
על כך ,נכון? אז איך אתם רואים אותם במסגרת מערכת היחסים? ללא קשר למילים שנאמרו ,ללא
קשר לפעולות שנעשו ,ללא קשר לבגידות שהיו ,ללא קשר למה שקורה היום ,נושאי הגפרורים
מביטים בהם ואומרים" :זהו יציר האלוהים שנועד להעניק לי שיעורים ולדחוף אותי אל מחוץ לקן.
אולי השיעור הוא להעניק לי בעיטה בישבן כדי שאוכל לחוש חמלה כלפי שאר האנושות .תודה לך,
אלוהים ,על היותם" .זה מה שנושאי הגפרורים אומרים .האם אתם יכולים לעשות זאת?
נושאי הגפרורים מחזיקים באור האלוהים ,ואתם עשויים לומר" :ובכן ,אתה פשוט מתאר את אימא
תרזה! אני לא בטוח שאני מסוגל לעשות את זה .זו דרישה קשה ,קריון ,כיוון שאתה לא באמת יודע
מה קרה בחיי ...מה התרחש עם הסובבים אותי ועם משפחתי" .כן ,אני יודע .אתם מבינים ,אני הייתי
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שם .ודרך אגב ,כך גם כל המלאכים שאתם נושאים איתכם .מדוע לא אחזתם בידם כאשר הם הושיטו
אותה? אני יודע מי נמצא כאן! אתם תמיד רוצים לעשות זאת לבד ,נכון? כדאי שתקשיב ,שותפי,
כיוון שזה גם בשבילך .אתה תמיד רוצה לעשות זאת לבד – כל העזרה שסביבך ,אבל אתה תמיד רוצה
לעשות זאת לבד .אנחנו יודעים מי עשה מה למי .אנחנו היינו שם בכל שלב.
התכונות של נושאי הגפרורים הן לדחוף אהבה .יש להם סובלנות כלפי כל אדם עמו הם באים במגע.
הם מניחים שאהבה נוכחת בכל מצב .הם בוראים אור.
אני רוצה לספר לכם שוב על האור והחושך .אם אורכם דולק ,החשכה לא יכולה לפלוש אליכם .כיצד
החשכה ,שאין לה כלל אנרגיה ,יכולה להימצא סביבכם ולפלוש אליכם כאשר אתם מחזיקים באור?
החשכה ,כפי שהיא מוגדרת ,היא היעדר אור .לעובדי אור מסוימים יש תפיסה תלת-ממדית מוזרה
שאומרת" :אני לא רוצה ללכת לשם משום שהחשכה עלולה לתפוס אותי .אני זהיר מאוד לגבי
המקומות אליהם אני הולך .אני לא רוצה להימצא בסביבת האנשים האלה משום שיש להם אנרגיה
אפלה" .מדוע שלא תלכו לשם ותאירו באורכם את חייהם ,אה אמיצים שלי? האם אתם הולכים רק
למקומות בהם יש כבר אור? האם רופאים הולכים לעבוד ומטפלים רק ברופאים?
כיצד אתם מתייחסים למשפחה שלכם? כאשר אתם הולכים לעבודה ,מה קורה שם? אני יכול לשמוע
את התשובות" :יש לי את הבוס הגרוע ביותר בעולם .הוא נהנה לענות אותנו במשימות חסרות היגיון
לחלוטין רק כדי לייצר עבורנו עבודה .הבוס הזה לא אוהב את העידן החדש כיוון שיש לו אמונות
שונות ,ולכן עושה צחוק מהנושא" .אתם לא חושבים שאנחנו יודעים את זה ,יקירים? זכרו ,אלה
בעמדות הניהול לא תמיד מחזיקים בחוכמה של מנהלים .לפעמים הם אגו-מניאקים .אתם חושבים
שאיננו יודעים? האם הם דורכים לכם על האצבעות? האם הם עושים דברים רק כדי לעצבן אתכם?
או אולי יש לכם בוס שהוא תמיד בדיכאון? לכן ,עליכם לצעוד באנרגיה האפלה כל הזמן במקום
העבודה – או האם הוא מואר יותר בזכותכם?
אני רוצה לתת לכם את האמת ,נושאי גפרורים .אם אתם מחזיקים באור ,שום חשכה או אנרגיה
אפלה לא ישפיעו עליכם .אתם תכנסו אל המקום הזה ,תפתחו את הדלת ותבצעו את עבודתכם.
ובעודכם שם ,אתם אומרים" :תודה ,אלוהים ,יש לי עבודה .תודה לך ,היא כאן לעת עתה ,כיוון שבכל
מקום אליו אני הולך ,אני עומד לחולל שינוי" .יש שאומרים שבלתי אפשרי לחולל שינוי במקום
העבודה .הם שבים ואומרים" :אתה לא מכיר את מקום העבודה שלי" .כמה תלת-ממדי מצדכם! אתם
לא יודעים שהאור שאתם נושאים בורא סובלנות ,הערכה ואהבה? הוא יוצר את היכולת לחלוק
ולהקשיב מתוך אכפתיות .הוא משנה את הפלנטה .חלק מהסובבים אתכם עשויים בסופו של דבר
לפנות אליכם עם בעיותיהם .אתם עשויים לשבת ולשאול" :למה הם רוצים לשתף אותי?" אולי משום
שבאופן אינטואיטיבי הם רואים את האור שלכם; אולי בגלל שהם רואים את הסובלנות שלכם; אולי
אתם היחידים שמוכנים להקשיב להם ,ובמסגרת התהליך ,אתם חולקים אהבה .בתהליך הימצאותם
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לצדכם ,אתם אוהבים אותם .ואולי זו האהבה היחידה שהם יקבלו באותו יום או באותו שבוע או
באותו חודש או אפילו באותה שנה ,נושאי גפרורים יקרים.
זה מה שאתם עושים ,אדם אחד בכל פעם .כדור הארץ משנה אדם אחד בכל פעם ,ולכן באתם .לכן
ההורים שלכם ראו את הפוטנציאל .בכל מקום שבו אתם הולכים ,כל מצב בו אתם נמצאים ,יש לכם
את ההזדמנות להדליק את הגפרור .ככל שאורכם גדול יותר ,כך גדול יותר אור הפלנטה .לכן עכשיו,
האם אתם תוהים עדיין מדוע הגעתם לפלנטה?
"קריון ,אני לא מרפא ,אני לא סופר .אני גם לא מתקשר .אני רק הולך למקום העבודה ,חוזר הביתה,
מבצע מטלות ,מסדר את המיטות ,ואז הולך שוב לעבודה .איזה מן חיים הם אלה?" אומר לכם,
יקירים ,אלה הם חייו של נושא הגפרור! השושלת שלכם ביקשה מכם להגיע ולצעוד על הפלטנה
ולהדליק את הגפרור ,ללכת לעבודה ,לסדר את המיטות ,לבצע את המטלות ,ולחזור הביתה שוב .לכן
הגעתם לכאן! אני לא רוצה שתזלזלו בכך לרגע ,כיוון שבכל מקום אליו אתם הולכים יש אור רב יותר,
בזכותכם.
כיצד אתם מתמודדים עם פחד וחרדה? מה מעצבן אתכם? מה מדאיג אתכם? האם לא הגיע הזמן
שתתגברו על זה? מה מתרחש בגופכם שבדקתם לאחרונה? אני לא מדבר רק אל היושבים בחדר .אני
מדבר אל השותף שלי .אני מדבר אליו כל הזמן .הוא בדיוק כמותכם .הוא מנהל את חייו בדיוק
כמותכם .יש לו את אותן השאלות שיש לכם ,למרות שהוא המתקשר! לכן אני מדבר אל כולכם .אני
קריון .לעולם לא הייתי בן אנוש .לכאורה אני תמיד ניצב בחוץ .אני האחראי ,אם תרצו ,על המידע
שמגיע דרך המדריכים שלכם ,שמגיע דרך העצמי הגבוה שלכם ,לאנרגיה של הפלנטה .רק כאשר החל
השינוי הורשיתי להגיע לכאן ,כיוון שהאנרגיה של הפלנטה לא הלמה את האנרגיה של המידע שאני
מלמד עכשיו .אני אהיה כאן זמן ממושך ,כיוון שהפוטנציאלים הם שהאנרגיה תישאר ותגדל ותהיה –
הכול בזכות נושאי הגפרורים.
מה מרגיז אתכם הכי הרבה? מה מקפיץ לכם הכי מהר את הפיוז? כאשר אתם צופים בחדשות ,כאשר
אתם רואים את הפוליטיקה ,כאשר אתם רואים גישות מסוג מסוים ,האם אתם מתרגזים? חשבו מה
מרגיז אתכם יותר מכול .עכשיו ,הרשו לי לשאול אתכם ,האם אתם יכולים להתייחס לכך בסובלנות?
ובכן ,זה מה שנושאי הגפרורים לומדים לעשות.
"אני שונא מלחמה" ,אתם עשויים לומר" ,אני לא רוצה שום קשר אליה .אני שונא את הצער שהיא
יוצרת ,את שברון הלב שהיא יוצרת .דומה שהיא מנציחה את עצמה" .אני לא מבקש מכם לאהוב
מלחמות .אני מבקש מכם לאהוב את בני האדם שיצרו אותן .הם חלקי אלוהים ,ממש כמותכם .האם
אתם יכולים להתייחס לדברים הללו מתוך סובלנות ולראות את החלקים שלהם שאהובים על-ידי
אלוהים? אם תוכלו לעשות זאת ,אז תאירו באור את חייהם .אין זה משנה היכן הם ,ואולי הם לא
ידעו אף פעם מי אתם .ממש כמו המגדלור שעל הסלעים .כמה קברניטים יצאו לסעודת צהרים עם
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שומר המגדלור? התשובה היא מעטים מאוד .אבל הם מחפשים אחר המגדלור ,נכון? ובכן ,האנושות
מחפשת אחריכם! באופן אינטואיטיבי ,ואפילו האנרגיה החשוכה ביותר מכירה את האור.
יש נושאי גפרורים בכל מקום .בכל מקום שאליו השותף שלי נוסע ,יש אולמות מלאים בנושאי
גפרורים .לכן הם שם .אולי הם לא מכירים את הפרטים ,אבל הם מרגישים זאת בפנים .אלה הן
נשמות עתיקות שמצטרפות יחד כדי להשתתף באירוע המכונה "זריעת זרעי השלום על כדור הארץ".
כאשר יסתיים חלון  36השנים הזה ]ההיערכות הגלקטית[ ,הם יזרעו בבטחה ולתמיד .הפוטנציאל
יתגלה וייחשף ויהיו עוד "קלפי ג'וקר" להם תהיו עדים" .קלף ג'וקר" הוא מונח בו אנו משתמשים כדי
לתאר פעולות בלתי צפויות ,שמשנות דברים על הפלנטה .תכופות הוא בא לידי ביטוי במדינות
שמבצעות שינויים בלתי צפויים ,או דיקטטורים שנופלים מכס השלטון באופן בלתי צפוי .קלף ג'וקר
הוא תרחיש שבו האנושות מתחילה לאחד דברים במקום להפרידם.
זה הפוטנציאל שראינו לפני  22שנים וזה הפוטנציאל שאנו ממשיכים לראות היום .אתם עדיין בנתיב.
שום דבר לא הזיז את הרכבת מפסיה ויש לכם עדיין בחירה חופשית .העתיד אינו נתון וקבוע .במקום
זאת ,זהו הפוטנציאל החזק ביותר שאנו רואים במרק הקוונטי המכיל פוטנציאלים רבים – אך אנו
עדיין רואים אותו .הוא נבנה ויש ראיות שהוא מתגשם בכל מקום ,ונושאי הגפרורים ממשיכים להאיר
בגפרוריהם.
כאשר התחלנו את הסמינר הזה הבוקר בתקשור קצר ,הזמנו את אלה שבנו קיר ביני לבינם באמצעות
ספק-עצמי ,ובאמצעות ספקנות ,להניח לי להיכנס לרגע קצר .כעת אני נותן לכם הזדמנות להחזיר את
הקיר למקומו .אם הגעתם לכאן ואינכם רוצים שום חלק בדיון המטפיזי הזה ואינכם מוכנים ,עדיף
שתקימו שוב את הקיר .אני יודע זאת ואני אומר לכם" :החזירו אותו למקומו" ,כיוון שאינכם מוכנים.
איננו כאן כדי לכפות משהו על מישהו .איננו רוצים שתעזבו עם אנרגיה שאינכם רוצים .מסר זה
מיועד לאותם נושאי גפרורים שמרגישים שהוא הולם ושניתן בזמן הנכון .אבל אני רוצה לומר לכם
עובדה :לעולם לא תשכחו את מה ששמעתם היום .אין כפתור "מחיקה" במוח האנושי.
גם הגפרור לא נעלם .הנשמות העתיקות נושאות אותו כל עוד הן צריכות .הילדים שלכם נושאים
אותו גם כן .ולכן זו האמת שבדברים ,וזו תוכנית יפהפייה .שוב ,פחות מחצי אחוז מכלל אוכלוסיית
בני האדם חייב להדליק את הגפרור כדי שכול זה יתרחש ,וזה מתרחש לאט .אתם מעטים למדי .לכן
הניחו לגפרורים להידלק היום בכל מידה שהיא .יום אחד תבינו שכדי שגפרור יאיר במלוא עוצמתו,
חייבים להיות גפרורים רבים שמאירים במקומות רבים ,לא רק אחד .לכן יש עובדי אור רבים כל-כך
בכל רחבי העולם .לעולם לא תפגשו בהם ,אבל כולכם מכירים אלה את אלה בדרך קוונטית.
זהו המסר להיום .עבור המאזין והקורא ,זהו המסר של קריון .הוא תמיד היה ותמיד יהיה .הוא הופך
תמציתי וברור יותר ככל שהאנרגיה מתעצמת ומאפשרת לומר את הדברים ,להזכירם וללמדם.
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מודה אני ,כקריון ,על שבאתי ממרחקים כדי לפגוש את נושאי הגפרורים שתמיד ידעתי שיהיו כאן.
וכך הוא.
קריון
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המעגל האקאשי
לי קרול מתקשר את קריון מול קהל
ניו ג'רזי ,ארצות הברית
 17ביולי2011 ,
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 מורחב זה שניתן בניו ג'רזי ,ב 16-ביולי.2011 ,
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .שבו עמי והרגישו באמת של האנרגיה הזאת שאתם
חשים .יש כאן הרבה כל-כך .האנשים המשתתפים הלילה בגלגול זה ,ושיושבים בכיסאות ,באמת אינם
מודעים למה שסובב אותם ,אינם מודעים לשושלת של האקאשה שלהם ,אינם מודעים לאנרגיות
הרב-ממדיות הסובבות אותם.
כל אחד מובא למקום זה כדי שיוכל ללמוד עוד על המשפחה .שבו עמי לרגע והשהו את כל הדברים
הארציים שעשויים לעמוד בדרכה של אהבת שלום טהורה .השהו לרגע את חידות החיים ,את כל
הדברים שמעסיקים את מחשבותיכם ,המכונים בפיכם תחושת תודעה .אתם תמיד עסוקים ,אנשים.
זה חלק מההישרדות .אתם עסוקים במה שאתם מכנים החיים .לכן אני מבקש מכם להשהות זאת .יש
כאן תמונה גדולה יותר ,תצלום בזק בשבילכם בלבד אותו הייתי רוצה להציג.
פעם נוספת אני מציג לכם בהווה משהו שהוא מטפורה .בו-בזמן הוא מציאות ,ובו-בזמן הוא גם
הסבר .דמיינו אדם בתא כלא ,לא לפני זמן רב .הוא כותב לחבריו על משהו שהוא נרגש בגינו ,שהוא
גילה .הוא נמצא בכלא בגלל אמונותיו .הוא עשה רעש גדול מדי בנוגע לאהבה שהוא גילה .באותם
ימים בהם חי ,הם לא הרשו לחרוג מהנורמה .הוא לא יודע אם יצא מהכלא ,והוא לא יודע אם ישרוד.
הוא משהה את כל המחשבות הללו והוא כותב לחבריו על גבי המגילה שלמולו .המילים שלו יפהפיות.
הוא מעולם לא החשיב את עצמו לסופר ,אבל הוא שופך את ליבו על המגילה .הוא כותב לחבריו:
"מצאתי שלווה ואני שמח .מצאתי את אלוהים .מצאתי את האמת" .הוא מעודד את אלה שאינם
נמצאים בכלא להתבונן פנימה ולמצוא את אהבת האלוהים .הוא כותב לחבריו ,לחבריו האישיים
שבקורינתוס ובאפיסוס ,ושמו הוא פאולוס.
שלושים שנים קודם לכן מת האיש עליו הוא כותב ,שהראה לו את הדרך ,אבל הוא לא הכיר אותו
כלל .אדם זה היה בעבר שאול התרסי ,סוחר .בדרך לדמשק הוא ראה חיזיון שבו פגש את האנרגיה של
האדם בצורתו כמלאך .האנרגיה שלמולו הייתה כה מקודשת שהוא כרע על ברכיו .הוא חש באלוהי
והוא ידע שהוא רואה חיזיון .את המילים שלו אפשר לקרוא היום במה שאתם מכנים "כתבי הקודש",
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או מה שאחרים מכנים "דברי האלוהים" .אבל אני אומר לכם ,דברי האלוהים במקרה הזה הם דבריו
של פאולוס ומכתביו לחבריו.
כל כתבי הקודש על הפלנטה ,כולם ,נכתבו בידי אנשים שהיו תחת השפעת השמחה ,החוכמה
והאנרגיה של האלוהי .אתם מכנים מסמכים אלה "דברי האלוהים".
מה זה אומר לכם? זו הכרה ממשית בכך שבני האדם נושאים בתוך עצמם משהו שהוא דגול ומיוחד
מהבורא עצמו/עצמה ,משהו שהוא יפהפה ומקודש.
קיימות מערכות על גבי מערכות שמתחבאות באופן כה מוחלט שדומה שהן חידות בלתי נראות
עבורכם .אולם הן יפהפיות והן עוסקות אך ורק בכם .נדיבות לכאורה זו שגיליתם ,שאתם רואים
ומעריכים ,שמצאתם ,היא אמיתית לגמרי .קיימת תכלית וקיימת תוכנית .מה שאתם מכנים בשם
אלוהים ורוח הם משפחה ,ונדיבות זו שגיליתם ,היא אהבת האלוהים ,היא נכונות בורא היקום לתת
לכם מתנות ,באהבה ומתוך תכלית.
הבורא לא היה עושה זאת אלמלא הייתם חלק מהבריאה .קיים בכם חלק ,בכל חלק וחלק מהסליל
הכפול ,שהוא מקודש.
וכך פאולוס תקשר ,ומה שהוא אמר על גבי הנייר נקרא היום מתוך יראת כבוד והכרה בסמכות .אך כל
שהוא עשה היה לכתוב מכתבים לחברים ,שהפכו ל"אל הקורינתים" ו"אל האפסים" .פאולוס לא הכיר
מערכת נדיבה .כל שהוא ידע היה שהוא אהוב מאוד ,והוא הסתפק בכך.
המעגל האקאשי
ברצוני לספר לכם על מערכת שהיא מורכבת ומלאה בנדיבות ,בתכלית ,באהבה .אכנה אותה "המעגל
האקאשי" – מערכת של האקאשה.
אקאשה :לפעמים המילה מוגדרת כתיעוד כל הדברים .זהו תיעוד לא רק שלכם ,אלא גם של גאיה.
תוכלו לומר שהאקאשה היא תיעוד כל הדברים על הפלנטה ובכלל זה של הפלנטה .קיים מעגל
במערכת הזאת ואנו נכנה אותו "המעגל האקאשי".
מערת הבריאה הוא שם שנתתי שמייצג תכונה של אחסון עבור מעגל זה .הוא היה ידוע בצורות רבות
ודובר בו רבות תוך שימוש בשמות אחרים .לאמתו של דבר ,אין לו שם ,כיוון שזו מערכת ולא מקום,
אף על פי שקיים מקום שמעורב בכך .המקום מלא ביופי ,בתוך קרום כדור הארץ ,תוכלו לומר ,ואף
נמוך מכך .בהשהיה ממדית שלעולם לא תהיה גלויה לעיני אדם או תמצא על ידו ,קיימת קדושה שהיא
המעגל האקאשי .המקום קריסטלי בטבעו ,אך לא ניתן לספור או לסמן אותו .במצב קוונטי ,קיים
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מבנה קריסטלי עבור כל נשמה ונשמה על הפלנטה ,שאי פעם תהיה כאן ושאי פעם הייתה כאן .הוא
קיים בהווה ואינו מייצג זמן ,אלא פוטנציאל של זמן.
יש תוכנית .זו תוכנית של הגעה ושל עזיבה .מבנה שכבר קיים שם ,מצפה לנשמות שימלאו אותו
וישנם אלה שמגיעים ממקומות אחרים ומתגלמים על הפלנטה בפעם הראשונה .אינכם יכולים לדמיין
זאת .תוכלו לשים זאת בממד השלישי שלכם ,אבל הוא לא יהיה מדויק .הוא לא צריך להיות מדויק.
כל שעליכם לדעת הוא שהוא קיים .תוכלו לכנות זאת "חשבונאות אקאשית".
לכל נשמה מבנה קריסטלי אחד ואף על פי כן לא ניתן לספור אותם .תאמרו אולי" :חכה רגע .צריכים
להיות מיליארדי קריסטלים .למה אי אפשר לספור אותם?" אני אומר שוב שאם יש מרק ,אנו שואלים
אתכם ,כיצד תוכלו לספור את המלח? כיצד תוכלו לסמן את הטעם באמצעות מספר? וזהו המצב
הקוונטי שמבלבל את האדם ,כיוון שאתם רוצים לייחד ,להפריד ,לסמן ,לכמת ולספור – ואינכם
יכולים לעשות זאת עם אהבה .אבל אני אומר לכם שיש קריסטל לכל אחד מכם.
לנשמה אחת יכולות להיות תקופות חיים רבות .נשמה עתיקה ,הקשיבי לדברים הבאים :על הפלנטה
הזאת ,יש מקור קוונטי ,קריסטלי ,אנרגטי ,מזהה אחד עבורך שמקיים היערכות בינך לבין גאיה .הוא
מעמיק ומייצג את מעגל החיים.
הסיבה
מדוע לדעתכם המקום נוצר כמערה? מדוע הוא תחת גאיה? מדוע הוא בתוך גאיה אם לא הייתה לכך
סיבה? אתם מבינים ,המערכת כוללת את כדור הארץ .היא חייבת .נכון שזה מעניין שאבותיכם
הקדומים ידעו על כך הכול? הדבר הראשון שאדם קדום עשה ,אבות אבותיכם הקדומים ביותר ,הוא
להבין את כדור הארץ .התבוננו בעמים הילידים שצעדו באזור זה .הדבר הראשון שהם עשו היה
להגיש תשורה לכדור הארץ .עד היום ,עמים ילידים בכל רחבי הפלנטה מבינים את המערכת .כדור
הארץ חי ,הוא האימא .כדור הארץ מספק את המזון ,ממש כמו אימא .והדבר הראשון שאתם עושים
הוא לכבד אותו ולהעניק לו תשורה.
אם כדור הארץ הוא האם ,מה בנוגע לחיים על כדור הארץ? הדבר הבא שהייתם עושים אילו הייתם
שייכים לעם ילידי הוא לכבד את החיים הללו .אולי הם קיימים ביער בצורה של זאב ,דוב ,בונה,
אופוסום .הם כולם שם כחלק מכוח החיים שלכם ושל גאיה והם המערכת שדוחפת את הרוחניות
שאינכם מכירים .המעגל הוא הסיבה להיותכם.
העמים הילידים ידעו זאת .האם אתם חושבים שהילידים לבשו את הפרוות והעורות של בעלי החיים
כדי להתחמם? כן ולא .פעמים רבות ,הם עשו זאת כאות של כבוד .הם היו חובשים אותם על
ראשיהם כדי להביע כבוד ליער ,לעצים ולבעלי החיים .הדבר מכבד את הפלנטה ואת כדור הארץ ואת
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המערכת .כל תקופות החיים שאי פעם היו לכם חקוקות באנרגיה יפהפייה ,רב-ממדית זו על גבי
קריסטל קוונטי אחד .זה החלק שהוא התיעוד שלכם במערה.
דרכי העבודה של המערכת
כעת הקשיבו .היא קיימת גם עבור כל האחרים – מיליארדים מהם ,אם תספרו אותם כבודדים .קיים
מיזוג של אנרגיה אינטראקטיבית בין הקריסטלים .זאת אומרת שאף על פי שאתם רוצים לערום אותם
ולקרוא להם "נשמות" ולחקוק בהם סימנים ולכנות אותם "פיסות קריסטל" ,הם אינם כאלה .כולם
יחד במערכת אחת והם מתמזגים אלה באלה .לעולם לא דנו בכך קודם לכן בשל מורכבות הנושא.
כאשר אתם מגשימים תקופות חיים עם אחרים ,לפעמים אתם חוצים אנרגיות אלה שמכונות בפינו
מיזוג והן הופכות למשהו אחר .אחת הופכת לשתיים .שתיים הופכות לארבע .משפחות שעבדו יחד
במערכות יחסים קרמתיות ,בייחוד באנרגיה הישנה ,משנות למעשה חלקים קריסטליים של המערכת
הזאת ,חלקים שלכאורה אינם קשורים .זהו אחד מהפאזלים המורכבים ביותר שאי פעם ראיתם.
אנשים עם אנשים .הוא מסביר את הסינכרוניות .הוא מסביר את האינטואיציה ,והוא חי בתוך גאיה.
גאיה יודעת מי נמצא כאן וגאיה מגיבה לתודעה שלכם הצועדים על הפלנטה ,להתגלמות ,להתגשמות
של ביטוי הנשמה שלכם בחיים האלה ,הביטוי הנוכחי שלכם .האדם שיש לו תודעה פעילה הוא שיכול
לשנות את מה שמתרחש על כדור הארץ .זה מה שגאיה רואה .זה מה שאתם משנים .אמרנו לכם
שאתם משנים את רשת הקריסטל של הפלנטה ,ומשמעות הדבר שאתם משנים למעשה את האנרגיה
של מערת הבריאה עם כל דבר שאתם עושים ושולחים אליה אנרגיה .כיוון שקיימת מערכת – מערכת
מורכבת.
דנ"א
אתם נושאים בתוך הדנ"א את התיעוד האקאשי האישי שלכם .מה עשיתם על הפלנטה הזאת? כמה
פעמים הייתם כאן? מהן האנרגיות שכבר חוויתם? לנשמות עתיקות יש משהו שרק לאנשים מעטים
מאוד יש ,ושאין לאף אחד שמגיע בפעם הראשונה .יש לכם תיעוד .כל אנרגיה של כל תקופת חיים
נשארת בדנ"א .אך הן אינן מיוצגות כערימה אותה יכול לקרוא הקורא האקאשי .אלה שמסוגלים
"לראות" את מה שאתם מכנים הגלגולים הקודמים שלכם "רואים" אנרגיות ,לא גלגולים קודמים,
כיוון שהכול יושב על פני השטח ,מעורבב ,מוכן להיראות ולהיקרא.
הגלגולים הקודמים המשמעותיים ביותר מכל נמצאים למעלה ,כיוון שהם כולם יחד .אין היררכיה .בני
האדם רוצים לראות אותם כניצבים בשורה ,מאורגנים על פי תאריכים .בני האדם רואים אותם
כניצבים זה אחר זה .בני האדם יפנו לקורא גלגולים קודמים ויאמרו" :האם יעלה יותר לקבל קריאת
גלגול קודם אם הגלגול המדובר עתיק יותר? זה מצחיק! זה ליניארי .רבים מכם מתעוררים עכשיו
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לאחת מתקופות החיים המשמעותיות ביותר שאי פעם חייתם – לראשונה ,לתקופת החיים
הלמוריאנית.
למוריה התקיימה במשך אלפי שנים כתרבות העתיקה ביותר ,היציבה ביותר על הפלנטה .זו תרבות
שאין לה הכרה היסטורית ,והיא קבורה לעד בבסיסו של הר באוקיינוס השקט ,המכונה עכשיו בפיכם
הוואי .כך תוכנן .אל לאנושות לחפור ולהוציא את אותם דברים שהם חלק מסיפור הבריאה .הדבר
יטה את דעתכם ,יעניק לכם מעט יותר מדי מידע.
החידה היא זו :האם אתם מסוגלים למצוא את מה שקבור בתוככם? ניתן לראות אנרגיה חדשה זו
כחלק מקליפת בצל שמוסרת ,לא רק מהפלנטה ,אלא גם מכם .שכבות מוסרות כדי שתוכלו עכשיו
להתחיל לראות את מה שהוא האקאשה שבכם .הדבר מסביר מדוע כה רבים מכם מתחילים להרגיש
דברים בזמני תמורה אלה.
האם ייתכן שאתם באמת יכולים לעשות כמה מהדברים הללו? התשובה היא כן .כמה מכם מודעים
עתה לשאמאן שבכם? כמה מכם מתחילים להכיר ,באופן אישי ופרטי ,בנשמה העתיקה השוהה שם?
כמה מכם מתחילים להפוך מודעים לכישורים שנשכחו .כמה מכם הופכים לסופרים ,למספרי סיפורים.
כל הדברים שאתם יוצרים – מוזיקה ,לחנים ,אמנות ,צבעים ,עיצוב ,הם חלק מכם .אתם יודעים שהם
שם.
החלפת מגדרים
נשמות עתיקות ,הרשו לי לומר לכן משהו .אם אתן עתיקות דייכן ,ורבות מכן אכן עתיקות דייכן,
הייתן הכול .אתן שומעות אותי? כולכן .השתייכתן לשני המגדרים .כולכן הייתן מה שאכנה "בין
המגדרים" ,ומשמעות הדבר היא שכולכן החלפתן מגדרים .האם אתן יודעות מה קורה כאשר מגיע
הזמן להחליף מגדר? דנו בכך בעבר .אתן חיות תריסרי תקופות חיים באותו מגדר .אתן מתרגלות
אליו .הוא נוח .אינכן יכולות לדמיין שייכות אחרת ,אבל עכשיו הגיע הזמן לשנות .נדרשות בערך
שלוש תקופות חיים כדי להתרגל למגדר ,ובאותן שלוש תקופות חיים ,תחוו מה שאכנה "בלבול
מגדרי".
זה לא בלבול כלל .זה נורמלי לחלוטין ,אך תכופות החברה תראה זאת כמשהו לא נורמלי .אני יושב
כאן ואומר לכם שכולכם חוויתם זאת .כולכם .זה מה שנשמות עתיקות עושות .זה חלק מהמערכת.
הרשו לי לספר לכם על המעגל שניתן על-ידי מערת הבריאה ,שהיא התיעוד האקאשי של כל הדברים,
כל החיים ,כל הנשמות .אתם צועדים על כדור הארץ עם התיעוד האקאשי והדנ"א שלכם ,מקיימים
ממשק עם גאיה באמצעות רשת הקריסטל .אתם משתמשים במידע הקיים בכם והמעגל מושלם.

74

כאשר אתם משפיעים על רשת הקריסטל באמצעות התודעה והפעולות שלכם ,היא משנה אז את
מערת הבריאה.
הכול קיים במעגל ,יקירים .הוא יפהפה .הוא אינטראקטיבי .איני יכול להסביר עוד חוץ מאשר לומר
שככל שאתם רוטטים ברטט גבוה יותר וככל שאתם משתמשים במה שאתם יודעים על הפלנטה ,כך
הדבר משנה את הפלנטה במידה רבה יותר .בתוך מערת הבריאה קיים אותו מיזוג של אנרגיה קוונטית
עם מיליארדי נשמות ,מיליארדים שעדיין לא נמצאות כאן; הדבר משפיע גם עליהן .אומר לכם מדוע.
כיוון שאתם משנים את העתיד בעודכם עובדים על העבר .אתם משנים את המהות של אלה שיגיעו
ואת מה שהם יעשו ואת התודעה שלהם.
מה שאתם עושים היום זורע את זרעים השלום על כדור הארץ ,כך שכאשר הם ייוולדו ,יהיה להם את
מה שיש לכם .זה עמוק יותר מכפי שאתם יודעים ואתם יושבים בכיסאות ותוהים על יוקר המחייה.
האם אתם מבינים מה אני אומר? אולי הגיע הזמן פשוט להשהות זאת לרגע ולומר" :תודה לך,
אלוהים ,על שאני יודע את מה שאני יודע".
כאשר תעזבו מקום זה ,אני רוצה שתדעו דבר-מה :אתם דגולים מעבר לכל דמיון ועליכם לזקוף את
ראשיכם .באמת שאינכם יודעים את כל שעשיתם .יש שקוראים לזה הקרבה ,ואני אומר "הולמות".
ישנם אנשים בחדר שהגיעו לפלנטה ,מתוך כוונה ,לזמן של שלושה חודשים בלבד .אז הם מתים,
ולכאורה שוברים את לב האם .ואתם עשויים לומר" :ובכן ,מדוע שאעשה דבר שכזה?" ואני אומר
לכם :כדי שאמכם תוכל למצוא את אלוהים ,זו הסיבה .כיוון שאחרת היא לא הייתה עושה זאת .היה
עליה להיכנס למקום החשוך ביותר ,לבחון את עצמה ,ולצאת משם כעובדת אור .זה נכתב באקאשה!
זו אנרגיה שנמצאת ברשת הקריסטל! אתם לא חושבים שאלוהים יודע את זה? זה חלק מהמערכת.
כן ,אני יודע מי נמצא כאן .אולי היית בצד האחר של הסיפור הזה ,אימא .עכשיו את יודעת .אולי את
יושבת בכיסא בשל כך .אתם חושבים שאיננו יודעים מי נמצא כאן? זה דגול ונפלא! אתם אומרים שזו
הקרבה ,אבל אין זה כך .אתם הייתם כאן שלושה חודשים ,ואז חזרתם הביתה ,ואז שבתם לכאן –
תכופות לאותה אם .יש כאן מערכת! היא יפהפייה.
יש הרבה פחות תיעודי נשמה מכפי שאתם חושבים .הסיבה היא שאתם חוזרים וחוזרים .כמה אנשים
יש על כדור הארץ? כמה אנשים היו על כדור הארץ? מה הסך הכול? הרבה יותר מכפי שיש במערת
הבריאה ,כיוון שאתם חוזרים שוב ושוב .נכון ,אוכלוסיית כדור הארץ גדלה באופן אקספוננציאלי .זאת
אומרת שתמיד חייבים להיות בני אדם חדשים ,וזה נכון .אבל גאיה יודעת מי מגיע .חלקי האלוהים
שסביב היקום הזה יודעים מי מגיע .ברמה מסוימת ,הנשמות העתיקות יודעות מי מגיע .לסיום אומר
לכם שזהו המקום בו נמצא היופי.
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השהו אמונה לרגע .ברצוני לקחת אתכם למקום מסוים .זוהי פלנטה יפהפייה .אין בה הרבה מחלוקות.
כן ,יש חילוקי דעות ,אבל אין הרבה ריבים .יש רק כמה יבשות על הפלנטה הזאת והן מוקפות במים.
לא הייתה מלחמה במשך  100שנים .אנשי הפלנטה הזאת לא תמיד מסכימים אלה עם אלה ,אבל הם
לא הורגים עוד אלה את אלה .האם אתם מסוגלים לדמיין מקום שכזה? כן ,יש חוסר איזון ,כיוון
שקיימת בחירה חופשית .אבל הם אוהבים אלה את אלה.
הם לא הורגים אחד את השני עוד .זו לא אופציה ,כיוון שהמעשה נתפס כברברי .החברה לא מעלה
בדעתה לעשות זאת ,כפי שלא עולה בדעתכם לחתוך את זרועו של בנכם אם הוא גונב משהו .זה
ברברי ולא בגדר אופציה בחברה נאורה.
אני רוצה להציג מקום זה בפניכם .הוא מכונה כדור הארץ .הוא מייצג את התוצאה של אלה שעומדים
להגיע למערה .ידרשו לשם כך כמה דורות שידרשו ,כיוון שהזרעים נזרעים היום .הדבר יתרחש לאט.
אתם רואים את ההתחלה עכשיו .אינכם יכולים לראות זאת? לא תהיה עוד מלחמת עולם .פשוט לא
תהיה .לא יכולה להיות .יש נדיבות רבה מדי במערכת שאתם מתחילים להיות חלק ממנה.
אולי זה לא נראה כך .ראו את החדשות! אתם נמצאים במעבר מאנרגיה ישנה לרנסנס של התודעה
האנושית .האם יכול להיות שהגעתן ,נשמות עתיקות ,כדי להגשים משהו שהאבות הקדומים רק חלמו
עליו? כמה דורות יידרשו לשם כך? זה לא חשוב .האנושות צועדת לאיטה בכיוון הזה.
האם תהיינה מלחמות? בתהליך השלמה זה ,האנרגיה הישנה תישאר ומקומות מסוימים ייסוגו אל
החשכה .זה מה שהחשכה עושה .אבל האור ינצח .זהו תהליך איטי ,הנמשך על פני דורות ,כיוון
שהילדים צריכים להגיע רעננים .קשה למבוגר לחוות רנסנס תודעתי באמצע החיים.
ומי יהיו הילדים הללו ,נשמות עתיקות? אתם! רואים את המעגל? מה שאתם עושים עכשיו זורע את
הזרעים כך שכאשר תחזרו ,תהיו מסוגלים להשקות אותם ביופי של אהבת האלוהים ולהזין את
צמיחתם .אתם האבות הקדומים שלכם ואתם תהיו בעתיד .לא הייתי אומר לכם זאת אלמלא הייתה
זו אמת ,אלמלא הייתה זו התוכנית ,אלמלא נחזה הדבר לפני שנים רבות.
יקירים ,קריון לא היה מדבר אליכם עכשיו אילו לא הייתם עושים את שעשיתם .לא הייתי כאן אם
הייתם עומדים להשמיד את עצמכם .לא הייתי כאן אם כדור הארץ היה עומד להשמיד את עצמו.
אתם שומעים אותי?
יש לכם את הבחירה החופשית לעשות את כל מה שאתם רוצים – לכולכם .אבל חציתם את הסמן
שבו הפוטנציאלים דוחפים אל הנדיבות ,שבו טבע האדם מתחיל להשתנות ,שבו מה שאתם רוצים
מתחיל להתגשם – והגיע הזמן.
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קחו את מה שלמדתם ביום הזה בשיעורים הללו ונהלו שיח באופן שונה מבעבר .דעו מי אתם .אומר
לכם משהו שלא אמרתי אף פעם קודם לכן .הבינו זאת בהקשר שבו הדבר נאמר.
שתי מילים .צאו גאים.
וכך הוא.
קריון
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התהליך
לי קרול מתקשר את קריון מול קהל
לאגונה הילס ,קליפורניה
 4בדצמבר2001 ,
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 מורחב זה שניתן בלאגונה הילס ,ב 4-בדצמבר
.2001
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .מה יביא בני אנוש לשבת במקום כגון זה? חשבו על כך
לרגע ...המאפשר להם להפוך בין-ממדיים דיים כדי לשמוע מילים המגיעות מצדו האחר של הצעיף?
כן ,יש שיכנו אתכם טיפשים בשל היותכם כאן ,ואני אתן לכן את התשובה ,נשמות עתיקות :אין זו
דוקטרינה; אין זו מערכת אמונה; זהו ידע מוחלט לגבי אהבת האלוהים ,מקום בו נמצאים הבית
ומהות האמת .זהו ידע שאומר שקיים בתוככם ניצוץ של הבורא שלא ניתן להכחישו .המומחים
אומרים ש 85-אחוזים מהפלנטה מאמינים בחיים שלאחר המוות .אם הם צודקים ,ואם כך הדבר ,זה
חייב להיות יותר מאשר משאלת לב ,נכון? ומה אם הידע הוא אינטואיטיבי?
מה יקרה כאשר תמותו? התשובה היא ,נשמות עתיקות – אותו דבר שהתרחש בעבר בכל פעם בעת
מותכם .אמת זו היא נסתרת ,כפי שעליה להיות .הסודות אינם ידועים באמת ,וכך צריך להיות .משום
שהמבחן הוא שעליכם לגלות מי אתם .כך היה תמיד ,והאירוניה היא שתכופות נשמות עתיקות
מחפשות אמת זו ,רק כדי לגלות עד כמה היא חמקמקה ,כה חמקמקה.
ולכן הערב ברצוני לבנות גשר .ברצוני לספר לכם מעט יותר על העומד מולכם ועל כמה מהתהליכים
המעורבים בנגיעה בפני הבורא שבתוככם.
לפני שאעשה זאת ,ברצוני להצהיר על הברור מאליו .אנחנו נמצאים על סף  2012בעת פגישה זו
ובעודי מדבר אליכם במסגרת הזמן שלכם .עדיין לא החלה שנת אמצע התמורה ,ויום ההיפוך )היום
הקצר/הארוך ביותר( עדיין לא חל כדי שתוכלו לחגוג אותו .ולכן יהיה זה זמן טוב לברך את הנשמות
העתיקות ששומעות ושקוראות.
כפי שאמרתי בעבר ,ביושבי במקום זה בדיוק! הזמנתי אתכם להתבונן אל תוך האקאשה שלכם.
הזמנתי אתכם לחוש בסיבה לבואכם .הרשו לי לומר זאת בפשטות :נשמה עתיקה ,אין זה משנה כמה
פעמים היית כאן ,אפילו בתקופת החיים הנוכחית ,היה עליך לדשדש באנרגיה ישנה .רבים יודעים
למה אני מתכוון .זה לא היה קל .איבדתם חברים ,בני משפחה ועמיתים בשל האמונות שלכם .כיוון
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שאמרתם ש"אלוהים נמצא בתוככם" ,לא רציתם לפעול על פי הדוקטרינה התלת-ממדית ,שמגבילה
אתכם ואת עבודת האל שלכם ,את האמונות והאהבה שלכם .רציתם במקום זאת להרחיב את
הקופסה אל תוכה הוכנסתם ולומר" :אני מאמין שאני אלוהים .חלק ופיסה ממני נמצאים בכוכבים .זה
מי שאני" .הדבר הכניס אתכם לצרות ,ואנו היינו שם.
בשנים האחרונות הללו ,אולי אפילו בחודשים האחרונים הללו ,התחוללה תמורה משמעותית .זו
תמורה של הרשת של הפלנטה הזאת ,שנערכת ושמתכיילת יותר עם האנרגיה שלכם וביחס לאנרגיה
שלכם מאשר בכל זמן אחר בכל תקופות חייכם .זה הדבר לו פיללתם תמיד; זה הדבר לו קיוויתם
תמיד כעובדים באור.
ידעתם אינטואיטיבית שקיים פוטנציאל גדול שתבוא עת על הפלנטה הזאת שבה האנרגיה תתחיל
לעבוד לטובתכם .לאט ,אתם יכולים כעת לראותה עובדת .לאט ,אתם צופים בעומדים בראש
הממשלה מתחילים לחשוב באופן שונה .לאט אתם יכולים לראות מדינות אחרות דורשות זאת .לאט,
אתם יכולים לראות חשיבה שונה בתחום הפיננסים .לאט ,הדברים מתרחשים .ברכות לאלה מכם
שהמתינו .זו תהיה אנרגיה נהדרת להגשים בה משהו .היא טובה יותר מזו שהייתה לכם קודם לכן.
עצה לפני שנתחיל
אתן לכם חומר למחשבה אפילו לפני שנתחיל בשיעור :מה הדבר שהשלכתם הצדה? מה ניסיתם
לעשות ולא הצלחתם? מה הייתה התשוקה שלכם ,אותה הנחתם בצד משום שהחלטתם שזה לא
יעבוד או שהזמן אינו נכון? ובכן ,הזמן נכון עכשיו!
קיים שפע של ידע הנמצא עמוק בחדר זה ,שהוא התיעוד האקאשי של כל מי שיושב מולי ושומע וכל
מי שקורא .הוא מייצג את תקופות החיים שנחוו ואת הידע שנרכש .הוא הניסיון שכולכם חוויתם
והוא יכול עכשיו לעלות לפני השטח ולהפוך לחלק מהאקאשה הממשית של הפלנטה הזאת ]חלק
ממציאות הפלנטה[.
את כולו אתם יכולים עכשיו להניח על מה שכינינו בשם "רשת הקריסטל" .לכן אתם כאן ,כדי להביא
את מה שאתם יודעים ושהגשמתם .ואני אומר לכם ,נשמות עתיקות ,זו הסיבה מדוע אנו אומרים
שפחות ממחצית של אחוז אחד מכם צריך להפוך לעובדי אור בדרך זו כדי שכדור הארץ ישתנה.
הזרעים נזרעים היום .שוב לא מדובר בשאלה "האם נצליח?" ביחס למין האנושי .כבר הצלחתם.
הצלחתם.
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לעבוד על הפאזל
וכעת אתם עובדים על הפאזל וחווים את התמורה שהבטחנו שתתחולל ,והנה היא כאן .עכשיו ,רק
חשבו :כאשר תגיעו לצד האחר של  ,2012יהיו לכם עוד  18שנים שבהן תהיו עדיין באנרגיה של
ההיערכות הגלקטית .זה חלון בן  36שנים ולא עברתם אפילו חצי דרך ]מתייחס להתקדמות יום
השוויון בין היום והלילה[.
הנה משמעות הדבר עבור הרוח :קיימת אנרגיה שנוצרת בחלון היערכות זה שהיא מיוחדת לחלוטין
ולא תתרחש שוב במשך  26,000שנים .יש לכם  18שנים נוספות כדי לשנות את הפלנטה באנרגיה
מיוחדת זו של הגשמה ,לזרוע את הזרעים .אתם כבר עושים זאת ,הדבר כבר מתרחש .בסוף 18
השנים ,אתן לכם נבואה :אתם תראו את תחילתו של שלום אמיתי על כדור הארץ במזרח התיכון.
אתם תראו דרכים לפתירת בעיות שלא ראיתם מעולם קודם לכן .בפרק הזמן הזה ,הצעירים ,שהם בני
נוער עכשיו ,יהפכו למנהיגים .הם יחלו בדרכם .הם יחשבו על תפיסות שאתם לא יכולתם לחשוב
עליהן באנרגיה הישנה .הם יפתרו את הפאזלים שאתם אמרתם שלא ניתן לפתור .תהיה טכנולוגיה
שתעזור לפלנטה בדרכים שאינכם יכולים אפילו לחלום עליהן .זו הנבואה לעוד  18שנים ,כיוון שאני
מכיר את התודעה של אלה שבאים ואני יכול לראות את הפוטנציאלים החזקים ביותר עבור הפלנטה
באותו זמן – הכול משום שנשמות עתיקות התעוררו וביצעו את משימתן .מה אתם מרגישים בקשר
לזה?
מה אתם יכולים לעשות?
בואו נדבר עכשיו על הפרטים" .מה אני יכול לעשות? מה אני אמור לעשות?" אתם עשויים לשאול.
יש כאן אנשים שעסקו בחיפוש כל חייהם .הם מנהיגים ,הם עורכי סדנאות ,וכמה אפילו מרפאים.
אבל הם חיפשו ושאלו" :איך אוכל לחצות את הגשר? איך אוכל לגעת במה שקיים בפנים ,שהוא יקר-
ערך ושהוא אלוהים? אני יודע שהוא שם ,אבל אני חושב שנכשלתי .לא הצלחתי למצוא את הגשר".
אז בואו נדבר על זה .בואו נדון בכך .הגיע הזמן.
נתחיל בדיון אינטלקטואלי בנושא "מהו בן האנוש" .ניתן נקודת מבט פשטנית .אנחנו מדברים תכופות
על דברים אזוטריים ,ועל דברים בלתי נראים ,וגם על דברים שאתם מכירים .קיימים שלושה רבדים
בין-ממדיים שמרכיבים את מה שאני מכנה "בן האנוש השלם" .קל לסמן אותם ,והם כולם
משמעותיים .כל אחד הופך משמעותי יותר ככל שנכנסים פנימה .למעשה ,ישנם רק שלושה .כמו
רובדי הדנ"א ,אפשר לסמן ולתייג אותם ,אבל הם עובדים כאחד.
לראשון נקרא "התודעה האנושית" .השני יהיה "המולד" .אסביר אותם בעוד דקה .לשלישי נקרא
"העצמי הגבוה" .הם שלושה ,והמטרה היא שאתם תלכו מהחיצוני ביותר ,לבא אחריו ,ואז לבא אחריו.
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זאת כדי שתוכלו לבנות גשר ממה שהוא תלת-ממדי ,שבו אתם חיים ,הישר אל מה שאנו מכנים
"אינטליגנציית הגוף" ,המולד ,ואז לשער – לאצטרובל שהיא העצמי הגבוה .איך תעשו זאת? הרשו לי
לומר לכם את הדברים הבאים :באנרגיה הישנה אתם עושים זאת לעתים רחוקות מאוד! המעשה
מחייב מדיטציה עמוקה ,חזיונות ,עזרה מאנשים אחרים ,ישיבה מול אלה שיכולים לקרוא את "הצד
האחר" .כל זה מתחיל לנוע ולהשתנות .אבל אנחנו מבקשים מכם לעשות זאת ,מכולכם ,בעצמכם.
האנרגיה מתחילה לנוע למקום שבו הדבר נגיש לכולכם ,אבל יהיה עליכם לצאת מהפרדיגמה התלת-
ממדית כדי להגשים זאת.
התהליך
"קריון ,במשך  20שנה אף פעם לא נתת לנו רשימה .איך נעשה זאת? ישנם אחרים שכן נותנים
רשימות .ישנם אפילו קריונים אחרים שנותנים רשימות .אבל אתה לא".
אני עומד להראות לכם מדוע .נניח שאתם משתוקקים למצב שבו תאהבו את עצמכם יותר .נניח שזו
המשאלה שלכם" :הלוואי שהייתי אוהב את עצמי יותר ,אני רוצה לאהוב את גאיה יותר .הלוואי
שיכולתי לשנות את הווייתי ולגעת בפני האלוהים .אני רוצה להיות בקשר עם הילד הפנימי שלי .אני
לא יודע מה הדבר הבא שעליי לעשות" .אז אתם רוצים לאהוב את עצמכם יותר .הרשו לי לשאול
אתכם משהו :למי תשלמו כדי שיגרום לדבר להתרחש? התשובה היא שלאף אחד – זה לא אפשרי.
אתם יודעים זאת ,נכון? רובם יודעים ,והם אומרים" :כן ,אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לשלם
למישהו כדי שיגרום למשהו להתרחש בתוכנו שרק אנחנו יכולים לעשות" .אבל אז הם עשויים לומר:
"ובכן ,יש המון שיטות שאני יכול ללמוד ב'למד-לאהוב-את-עצמך-יותר-נקודה-קום' .זה מה שאעשה.
זה ממש כאן באינטרנט .אני יכול ללמוד כל זאת בזמני החופשי" .ובסופו של דבר ,אומר לכם ,אנשים
יקרים ,שיהיו לכם הרבה מילים למולכם .תהיינה לכן הרבה שיטות למולכם ,וסיכוי טוב מאוד שלא
תאהבו את עצמכם יותר מכפי שאתם אוהבים עכשיו.
מדוע? משום שבתלת-ממד ,אתם תמיד רוצים ללכת למישהו אחר ,נכון? אתם רוצים לקחת כדור
ולשפר את המצב ,נכון? וישנם תהליכים שבהם זה יעבוד עבור תכונות אחרות ,אבל לא בנוגע
לאהבה .לא בנוגע לאהבה .עם הנושא הזה יהיה עליכם להתמודד בעצמכם .הביטו במראה ועשו זאת.
אפילו אז יהיו אלה שיגידו..." :ומה הצעד הראשון?" הרגע נתתי לכם אותו .הביטו במראה והתחילו
בתהליך.
עכשיו ,הדברים לא יתקבלו על דעתם של האינטלקטואלים שרוצים להבין זאת באמצעות השכל .אבל
אומר לכם את הדברים הבאים :זו ,אכן ,החידה .ולכן אתן לכם מטפורה; אדבר איתכם על האופן שבו
ניתן לעשות זאת ,ואפילו אז ,יהיו אנשים שיצאו מכאן ויאמרו" :אני לא באמת בטוח שהבנתי הכול".
זה לא קל ,והדבר מחייב אתכם להביט במראה ולא לפנות למישהו אחר.
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הרובד הראשון
הדבר הראשון שעליכם להכיר בו ולעבור אותו הוא הרובד הראשון ,שהוא התודעה האנושית .אכנה
זאת "רובד ההישרדות" .כל עוד אתם נמצאים במוד הישרדות ,לעולם לא תכירו אף רובד אחר .כל עוד
אתם במוד הישרדות ,לעולם לא תעברו לרובד הבא ,ולא תוכלו אפילו להתחיל בתהליך .זאת משום
שרובד ההישרדות מסתמך על כך שאתם תגיבו לעולם החיצון .אתם תמיד מביטים סביבכם ,נכון?
אתם חייבים לוודא שהכול בסדר וכשורה ,נכון? אתם חייבים להגיב באופן הולם כאשר פונים אליכם,
נכון? זו הישרדות.
אתם יודעים כיצד להיפטר מהישרדות טהורה? הרוח יודעת .כמה מכם הוכרעו בשל צער או חולי?
כמה מכם? אני יודע מי נמצא כאן ,ואני מדבר אליכם .אתם יודעים למה אני מתכוון ,כיוון שלפתע
ההישרדות נעלמת ורובד התודעה מוסר .אז כל שאתם רואים הוא את אהבת האלוהים .כל שאתם
רואים הוא הודיה למצויים סביבכם ותחושת שלווה משום שאתם חיים ובריאים .זוהי ,אנשים יקרים,
הגישה שבה עליכם להיות .אך מדוע לחכות למקרה חירום? מדוע לא להבין זאת ולפעול כדי לעשות
דבר זה בדיוק בעצמכם?
השלב הראשון :היפטרו מההישרדות! "איך אעשה זאת ,קריון?" חשבו על הדבר הבא" :רוח יקרה,
ברצוני לרכך את תודעתי .כאשר אלה שמעליבים אותי מנסים ללחוץ על לחצני הכעס הרגשי שלי ,אני
לא רוצה שהלחצנים יעבדו יותר .אני רוצה לנתק אותם .אני לא רוצה להגיב עוד .אני רוצה לשבת
בשקט .זו היציאה מההישרדות .אני בטוח בזרועות האלוהים – בטוח לגמרי ולחלוטין .אני רוצה
להוריד את הקליפה החיצונית שהיא רובד התודעה האנושית ,היחיד שמגיב מיידית ובאופן בלעדי
לממד השלישי ,ולצעוד בחיי באופן שונה" .זה צריך להיות השלב הראשון .זה השלב הראשון ,יקרים.
הביטו במראה בעודכם אומרים זאת.
האם אתם מגוננים על עצמכם? אם מישהו מבקר אתכם ,האם אתם ממהרים לתקן אותו? כמה מכם
יכולים לשמוע ביקורת ואז לעצור ולחשוב" :וואוו ,ואם הם צודקים?" קשה לאדם לעשות זאת,
ואינכם יכולים לעשות זאת בקלות .אתם צריכים להתאמן כדי לעשות זאת .אתם יודעים למה? כיוון
שאתם מתוכננים להישרדות .באנרגיה הישנה ,הדבר שירת אתכם היטב ועכשיו כבר לא.
התודעה האנושית הבסיסית מתוכננת להישרדות ,ואתם עברתם סמן זה .היא נושאת עמה אנרגיה
ישנה שמולידה שנאה ומלחמה ,אכזבה ודיכאון .היא נושאת עמה ספק עצמי והיא תמיד גורמת לכם
לחוש לבד .האם אתם באמת רוצים להמשיך ולהתפלש בתוכה .הגיע הזמן לשנות אותה מהישרדות
ל"קיום רגוע עם חוכמה".
ברצוני לקחת אתכם לתודעת המאסטרים של הפלנטה שנמצאים כולם כאן .אם תעמדו לפני ישוע
ותאמרו" :ובכן ,אני לא כל-כך אוהב את מה שאתה לובש" ,מה המאסטר יאמר לדעתכם? האם הוא
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יתגונן? "טוב ,זה נוח לי .זה מתאים לי ,וקיבלתי הנחה גדולה") .ככלות הכול ,הוא היה יהודי] (.צחוק[
אבל זה לא מה שהוא יגיד! אתם הרי יודעים .הוא יביט בעיניכם והישר דרככם .הוא יביט אל תוך
פיסת האלוהים שהוא מכיר ואוהב מאוד ואתם תימסו למולו .זה מה שיקרה .הוא יאהב אתכם אל
מקום שבו תוכלו לראות את פני האלוהים.
מוחמד נכנס למערה ופגש במלאך שאמר לו לאחד את שבטי ערב ולהעניק להם את אלוהי ישראל .זה
מה שקרה וכך הוא עשה .הוא הכיר את אהבת האלוהים .הוא צעד ברכות והוא היה יפהפה .גם הוא
לא היה עונה לכם תשובה מתגוננת ,וגם לא בודהה .אלה הם המאסטרים שלפני זמן רב ויתרו על
רובד ההישרדות ועבדו עם אנרגיה של רכות מבפנים.
קרוב יותר לזמנכם ,אילו יכולתם לצעוד שוב עם פאראמאהאנסה יוגאנאנדה עכשיו ולהביט אל תוך
עיניו ולומר" :אתה יודע ,הגלימה שלך לא מריחה טוב" ,איזה מן תגובה הייתם מקבלים לדעתכם?
למעשה ,מי בכלל היה אומר זאת? האמינו לי ,יש כאלה שהיו אומרים .המאסטר הזה היה מביט בכם
באהבת האלוהים וממיס אתכם ,כיוון שאתם לא הייתם רואים בו שיפוט ,לא הייתם רואים פגיעה –
רק אמת .אין כלל סדר יום הישרדותי אצל המאסטר .אין תודעת הישרדות אצל המאסטריות .האם
אתם מבינים מה אני אומר? מה שקורה כאשר אתם מגשימים זאת ,כאשר אתם יכולים לרכך את
ההישרדות ,הוא שאתם מתחילים ליצור קשר עם "המולד" ,הרובד הקסום .הרובד השני.
הרובד השני
זה המקום שבו התהליך מתחיל באמת להיכנס אל תוך הליבה של האדם .סיפרנו לכם על הדברים
המולדים בעבר .קראנו לכך "אינטליגנציית הגוף" .היא יודעת כל מה שקורה בגוף משום שהיא מייצגת
את השדה הקוונטי שסביב הדנ"א שלכם.
זה המקום בו אתם נוגעים בעת הריפוי .זה המקום שמגיב ללייזר ולכימיה ]מתייחס לעבודה של ד"ר
טוד אובוקייטיס[ .זה חדש ,משום שזה תהליך בין-ממדי ,והמולד רואה אותו במהירות ומכיר אותו.
האם אתם יודעים מה עוד הוא בין-ממדי? כוונת התודעה האנושית .כאשר אתם יוצרים קבוצות
חשיבה יצירתיות ,זהו תהליך בין-ממדי .זה מה שמצייר את הציורים .בכך המאסטרו שמאחורי
משתמש כאשר הוא עוצם את עיניו ושומע מנגינות שמעולם לא שמע מהצד האחר של הצעיף] .מדבר
על המלחין רוברט קוקסון ,שמלחין ושמנגן עם התקשור[ .זה תהליך בין-ממדי והוא יכול להפעיל אותו
כרצונו ,כיוון שהוא נמצא בקשר עם המולד .והמולד נמצא בקשר עם העצמי הגבוה .אתם מתחילים
לראות את התמונה? ובכן ,איך תעשו זאת? איך תצרו קשר עם המולד?

83

איך זה עובד
כעת אתאר באוזניכם שוב כיצד נעשה הדבר .השלב הראשון היה להיפטר ממוד ההישרדות .השלב
השני הוא כוונה טהורה .כוונה טהורה היא הכוונה לגעת בחלק שלכם שאולי לא נגעתם בו מעולם
קודם לכן .נניח שאתם מוכנים לחצות את הגשר ולגרום לאנרגיה חדשה זו ,שהיא בשלה על הפלנטה,
לשרת אתכם ולהתחיל לעבוד עם הכוונה .הדבר יקרב אתכם למה שתמיד היה לכם – הרובד הקסום
– המולד .המולד נמצא בקשר עם הדנ"א .למולד יש את תרשים תאי הגזע ואת התיעוד האקאשי.
המולד אחראי להפוגה הספונטאנית ,לריפוי המיידי של אנשים ,ריפוי שהמדע לא יכול להסביר .האם
אתם שומעים מה אני אומר? זה הכול שם.
המאסטרים ידעו זאת .כך הם פעלו .כל הריפויים עליהם שמעתם שהם עשו – נכונים לחלוטין! הם
נגעו במולד של כל אדם עמו היו .איך תעשו זאת? עם כוונה טהורה .ואומר זאת שוב .כוונה טהורה
היא דבר כה טהור שאינכם יכולים לחזור אחור לאחר שהבעתם אותה .היא מוחלטת .אתם עומדים
לברוא במשותף משהו באמצעות כוונה ,כיוון שכוונה היא מצב שבו כל הווייתכם נעה אל תוך אזור
שבו לא הייתם מעולם קודם לכן.
"בחייך ,קריון .זה מידע שאיננו יכולים באמת לעשות בו שימוש .כוונה טהורה למה? איך? אנחנו
צריכים עוד".
הנה מטפורה שלעולם לא תשכחו :כאשר אדם עומד על שפת אגם ורוצה לקפוץ אל תוכו ,כל שרירי
גופו עובדים יחד מתוך כוונה טהורה .הם מעניקים רשות לקפוץ ,והיכולות מצטרפות יחד לכדי קפיצה
באוויר .הוא מתחייב כאשר הוא קופץ ,ואינו יכול לחזור לאחור .אבל יש עוד.
ממש ברגע זה ,קיים תהליך שבני האדם לא מבינים כלל ,אבל הם בוטחים בו ועובדים עמו ,והוא
מכונה כוח הכבידה .המדע לא מבין את כוח הכבידה .אה ,המדענים חושבים שהם מבינים .הם
חושבים שהוא תפקוד של מסה .ובכן ,הוא קשור ,אבל מסה היא רק אחת מהתכונות של כוח הכבידה.
המסה לא קובעת את עוצמת הכבידה .אולם מה שאתם רואים בממד השלישי הוא קורלציה שאותה
למדתם להבין .מוד ההישרדות לימד אתכם הכול בנושא זה .יבוא יום שבו תוכלו לשלוט בכוח
הכבידה ,כאשר תוכלו ליצור חפצים חסרי מסה .טסלה עשה זאת .המדע נמצא שם מוכן להתגלות
פעם נוספת ,אבל בינתיים אינכם מבינים אותו .אבל ,מוזר ככל שזה יהיה ,כולכם עושים בו שימוש.
אז הנה תהליך מורכב ביותר שאינו מובן כלל ,תכונה בין-ממדית של היקום ,ואתם משתמשים בה כל
יום .אינכם חושבים עליה בכלל .אינכם מבינים אותה ,אבל אתם סומכים שהיא תמיד תהיה שם
ושתמיד תהיה אותו הדבר .עכשיו קפצתם משפת האגם וכוח הכבידה לקח אתכם אל תוכו.
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עכשיו ,כמה מכם ,יוצאים רטובים מהאגם ,מתיישבים עם עט ונייר ורוצים רשימה שתסביר כיצד
עובד כוח הכבידה? ]צחוק[
האם אתם מבינים מה מתרחש כאן? הקשיבו :יש כלל אלוהי ועמוק ואמיתה ביחס לכוונה טהורה.
הרשו לי להסביר זאת בדרך אחרת .העצמי הגבוה שלכם הוא חלק מהבורא .כולכם נולדים עמו .זו
אותה נשמה שהייתה לכם בכל תקופת חיים .האם אתם מודעים לכך? כל תקופת חיים – אותה
נשמה .יש שם ידיד שהיה איתכם בכל מסע ,יחד עם המולד .כמה מכם הצליחו להושיט יד ולגעת
בידיד הזה ואז אתם הופכים לשלווים ביותר על הפלנטה .האם אתם יכולים להרגיש בכך? האם אתם
זוכרים? האם הייתם רוצים להגיש כך כל הזמן? דמו זאת למצב שבו כל ההורים שלכם חוזרים,
מאוחדים לאחד בתוככם ,מביטים בכם .אתם יכולים לגעת בהם ,והם יכולים לגעת בכם .אתם יכולים
לגעת בידם בכל עת שתרצו .באהבה טהורה ,אלה ההורים שתמיד רציתם שיהיו לכם.
זו הרגשה נהדרת .שם נמצא גם הילד הפנימי .אתם יכולים לגעת בו בכל פעם שתרצו ,והוא יכול
להיות בסדר במאת האחוזים כל הזמן .אתם יכולים להיות בטריפ של אהבה .לא ניתן להבין את
התהליך באופן אינטלקטואלי ,אבל האמיתה היא שהוא תמיד עובד ,ממש כמו כוח הכבידה .הוא
מחכה שתפעילו אותו .אתם יכולים לסמוך על כך שהוא ישא אתכם הישר אל תוך אגם המודעות
העצמית.
יקירים ,מאז שנולדתם ,העצמי הגבוה ,הנשמה שהייתה איתכם בכל פעם ופעם ,תמיד הושיטה את
ידה ,חיכתה שתצעדו את הצעד הזה .זהו האלוהים האוהב שמציב אתכם ,באופן מסונכרן ,במקום בו
אתם יכולים לשמוע דברים אלה ולקבל החלטות טובות יותר .זו אותה אנרגיה אוהבת שתראה לכם
 11:11על צג השעון לעתים כה קרובות ,כנגד כל הסיכויים .אך אתם ממשיכים לראות את המספרים
הללו .עכשיו אתם יודעים .זה הבורא שבתוככם .הוא נוגע בכתפכם ואומר" :הביטו כעת".
מבחינה נומרולוגית 11:11 ,נושא את האנרגיה של הארה/הארה .אלה הם שני מספרי מאסטר ,זה לצד
זה .בלתי אפשרי לפספס אותם .האם את מפספסת אותם ,נשמה עתיקה? זו קריצה .זו תקופת החיים
לה חיכית! זו היד ,שמושיט אלוהים ,שאומרת" :את יכולה להתקרב קצת? כיוון שתוכלי לעזור
לפלנטה אם תעשי זאת .מדוע שלא תחיי קצת יותר זמן? מדוע שלא תתחילי בתהליך? את יודעת
שהוא בדנ"א אם תרצי בכך .מדוע שלא תבראי במשותף מציאות עליה העזת רק לחלום?" אתם
יודעים שהיא שם אם תרצו בה .אתם חשתם בה! היא אמיתית.
אתם חייבים לצאת ממוד ההישרדות ולהביע כוונה טהורה .התחילו לבטוח בתהליך שהוא בלתי ידוע.
לא יהיה לכם מושג איך הוא עובד .האם אתם יכולים לעשות זאת?
כעת ,הנה ההבטחה ,אנשים יקרים :כאשר תביעו את אותה כוונה טהורה ,תהליך זה נוטל את
המושכות ומתחיל לפעול .הוא יפעל כיוון שלכך חיכתה הרוח .קפצו אל תוך האגם .אינכם יכולים
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לעצור את הקפיצה .אין מקש "מחיקה" במוח האנושי .אינכם יכולים לא-לדעת את מה שהרגע אמרתי
לכם .אה ,אתם יכולים לנסות .אבל זה לא יעבוד ,כיוון שאני מדבר אל מה שנמצא בתוככם ברגע זה.
ברגע זה ,כמה מכם מתחילים להרגיש בכך .יש כאן נשמות עתיקות שהעצמי הגבוה שלהן צועק
אליהן" :הקשיבי ,הקשיבי ,הקשיבי ,הקשיבי ,הקשיבי ,הקשיבי ,הקשיבי ,הקשיבי ,הקשיבי!" זאת
משום שהוא היה איתכם כל חייכם וכל שרצה מאז ומעולם הוא שתגעו ביד המושטת – זה כל מה
שהוא רצה .כך מתחיל התהליך.
לכן ההזמנה היום היא ללא שלבים ,ללא הכשרה וללא ידע של מה שאתם עושים .מוצא חן בעיניכם
בינתיים? אולם אתם יכולים לבטוח בתהליך ממש כפי שאתם בוטחים בכוח הכבידה .האם זה יכול
להיות עד כדי כך קשה? הוא שם .הוא עובד ,אבל עליכם לקפוץ .וכאשר תעשו זאת ,לא תוכלו לחזור
לאחור .הקפיצה תיקח אתכם אל תוך האגם.
כאשר השותף שלי החל לתקשר לראשונה ,נתתי לו מידע פשוט .סיפרתי לו על השתל .הוא אמר לי:
"קריון ,זו מילה גרועה" .הוא אמר לי" :קריון ,ישנם עובדי אור שם בחוץ שמנסים להוציא את
השתלים ואתה רוצה להחזיר אחד פנימה! אל תשתמש במילה הזאת" .אך הנה הסיבה מדוע
השתמשנו בה ומה משמעותה .לאחר כל השנים הללו ,אומר לכם" :זו רשות לשתול כוונה טהורה .זה
מה שזה .אנשים נרתעים לרגע משום שהם לא רוצים להכניס אל עצמם משהו שהם אינם יכולים
להוציא .הם לא מבינים שזה בדיוק מה שאתם עושים כאשר אתם קופצים מהגדה אל המים .אינכם
יכולים לחזור ואתם עומדים להירטב.
כמה מכן מוכנות לעשות זאת ,נשמות עתיקות? הגיע הזמן להירטב .הניחו לטוהר מי הרוח להרטיב
אתכם .לכו למקום שנועדתם להיות בו .לכו למקום שיברך אתכם בזרועות פתוחות והתחילו בתהליך
שעשוי לארוך זמן מה ,אבל תהליך שאנו מזמינים אתכן להתחיל היום .זו כוונה טהורה להשתלת
הרשות להשתנות .אינכם יכולים להתחרט אחר-כך.
לכן ההוראה הופכת משמעותית יותר .היא משמעותית יותר משום שהיא עוסקת במהות של סיבת
היותכם כאן .היא לוחצת על כל הלחצנים הללו שלכם שאומרים" :אני לא באמת רוצה ללכת לשם
ולעשות זאת כיוון שאני מפחד שהדברים ישתנו יותר מדי" .מה דעתכם להיפטר מהפחד הזה ,ולהרהר
בכך שאפשר להשתנות למשהו טוב יותר מכפי שהוא עכשיו .כזה עשוי להיות השינוי .אין זה משנה
עד כמה אתם חושבים שטוב לכם ,יהיה לכם טוב עוד יותר עם אהבת האלוהים.
הגיע הזמן לבקר את המשפחה שבתוככם .הקשיבו :יש אנשים כאן שאהבתם ושאיבדתם שאומרים:
"כל הכבוד" .לכן הם הביאו אתכם לכאן .לכן הם שימשו לכם כהורים בצד האחר של הצעיף .הם ידעו
זאת .אין זה משנה מה הם עשו כאשר הם הגיעו לכאן ,הם ידעו מה שהם עושים לפני שהגיעו .לכן
אתם יושבים בכיסא היום קוראים ושומעים.
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יברך אלוהים את האדם בזמנים האלה! עברנו מסע מדהים יחד רק כדי לשבת במקום זה ,בזמן זה
ולזרוע את זרעי הבגרות .השינוי קשה .היו חסרי פחד .צעדו זקופים ודעו שאתם מייצגים את האור
היחיד שיהיה אי פעם על הפלנטה .אף אחד לא יעשה זאת במקומכם.
לכל מדינה בה ביקר השותף שלי יש את אותן התכונות .הנשמות העתיקות מרחבי העולם הן ממש
כמותכם .עטיתם על פי תור תרבויות ושפות ,אבל הן בדיוק כמותכם ...אחים ואחיות כולן ,עובדות על
אותה משימה עליה אתם עובדים .הן עובדות כדי לגעת בפני האלוהים שבפנים.
זה הולם ,הגיע הזמן.
קריון
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