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כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה
אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף
המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בהוואי.2012 ,
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .אין כל סיבה לחשש שהשותף שלי עלול להרגיש
בתקשור כגון זה .במאות הפעמים שבהן הוא ישב בכיסא והשתמש בשער דרכו נכנס העצמי
הגבוה שלו ,הגיע מסר נקי וברור משליח שמוכר לו מאוד .אף על פי כן ,ישנו חשש – תמיד ישנו
חשש כאשר הוא נמצא בצלו של ההר של למוריה ]הוואי[ .כיוון שזוהי אנרגיה שהוא מכיר ,אבל
הוא אינו מכיר את הדברים שנסתרים מעיניו ,ושנמצאים באקאשה שלו.
לכן ,האנרגיה שבתוכה אתם יושבים עכשיו מוכנה למידע שברצוני למסור ושלגביו השותף שלי
חרד ,רק משום שהוא בבית וכאן נמצאים הזיכרונות האקאשיים המשמעותיים ביותר שלו .עבור
הקורא או המאזין ,נאמר לכם היכן אנו נמצאים כדי שתבינו .ראשית כל ,אנו שטים על פני המים.
אבל במצב מסוים זה ]הספינה עוגנת[ ,איננו זזים .התקשורים האחרונים על גבי כלי שיט זה היו
קלים יותר לשותף שלי משום שהוא והאחרים היו בתנועה ]הספינה שטה[ .זאת אומרת ,לא היה
כלל מרכיב של קרקוע ]היפרדות מוחלטת מהאדמה[ .אבל כאן ועכשיו ,אף על פי שאתם צפים ואף
על פי שאתם מעוגנים ,זוהי דיכוטומיה ותוכלו לומר שאתם אכן מקורקעים על ידי הימצאותכם
בנוכחות "הססטית" ]חסרת התנועה[ של הרשת הקריסטלית .זהו שילוב שמייצר אנרגיה ייחודית,
כיוון שהמים משקפים ולכן האנרגיה אכן דומה.
היום מדובר באנרגיה המשקפת את העבר ,את ההיסטוריה ,ושמשקפת אתכם ואת התפקיד
שאפשר שמלאתם במקום זה שבו אתם "יושבים" ,פשוטו כמשמעו" ,בצל הרי למוריה" .אילו
יכולתי להחזירכם בזמן ,לא היה כאן נמל .כפי שציינו בעבר ,פסגות ההרים הללו היו גבוהות הרבה
יותר מכפי שהן עכשיו .כיוון שהתרחשה אנומליה גיאולוגית הכרוכה ב"נקודה חמה" ]תכונה של
שרשרת הרי הוואי[ ,שבראה בליטה בקרום כדור הארץ ,שדחפה הר זה גבוה יותר – לא לגמרי אל
מחוץ למים ,אבל במידה מספקת שגרמה לפסגות שאתם מכנים עכשיו "איי הוואי" להיות מכוסים
תמיד בשלג ובקרח .אפילו קרחונים נוצרו כאן בלמוריה ]שהתנשאו לגובה של כ 9000-מטרים[ ,ועל
פסגות ההרים הללו נעשתה העבודה המקודשת .היום התחושה הטרופית שאתם חשים היא
התנסות שונה לחלוטין ,באותם ימים מקום זה היה קר!*
ולכן ,השותף שלי מקבל מידע עכשיו על עצמו ,מידע שהוא אינו יודע .אולי זו הסיבה לכך שהוא
חושש .הוא עדיין לא אוהב את הקור .הוא בחר באזורים אלה של חייו ,במשך מאות תקופות
חיים ,שלעולם לא יציבו אותו שנית במצב שבו הוא יחווה חורפים קפואים .הוא יודע על תקופות
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החיים ,כשראה בעת "קריאת גלגולים קודמים" מה היה ומה עשה ,כולל תקופת החיים הבאה! אף
אחת מהן לא כוללת חורפים קפואים ,משום שזה מה שקרה כאן )למוריה( .כיוון שהשותף שלי,
האדם שיושב בכיסא ,בן האנוש שהוא למוריאני ,שאתם מביטים בו כעת ,היה שליח .עבודת
השליח בלמוריה הייתה לרוץ מעלה ומטה על גבי הגבעות האלה ,מאותם אזורים שלא היו כה
קרים ולהעביר תקשורות אל האזורים הגבוהים ,כיוון שלא הייתה דרך אחרת לתקשר עמם באופן
יעיל .לכן תמיד היה לו קר .ישנם מקומות שהוא לא ביקר בהם על האי הזה היום מסיבה זו בדיוק.
הנתיבים מעלים בו יותר מדי זיכרונות על תחושות אי נוחות ,והתחושות מצויות באקאשה שלו
מהזמן שהוא היה למוריאני ועד היום הזה .לכן עכשיו אתם יודעים מדוע הוא אוהב מזג אוויר חם.
זמנה של למוריה
אנרגיה משתנה זו מוכנה עתה לקבל דברים רבים בנוגע לכדור הארץ ,בנוגע ללמוריה ובנוגע
לאופן שבו הדברים מתרחשים כאן .כל שנה שחולפת דומה שמנקה את התקשורות על גבי הרשת
הקריסטלית ,מאפשרת למשהו להינתן שהוא תמציתי יותר עבורכם ,כדי שתבינו טוב יותר את
התוכנית שהתרחשה על הפלנטה הזאת ומתי היא התרחשה.
תוכנית מקודשת זו כוננה במקומות אחרים במשך זמן רב מאוד .זוהי תוכנית גלקטית ,והיא
התקדמה לאנרגיה שכללה אתכם .אי לכך ,היא החלה משהו במקום זה ממש ,שהיה שונה מכל
מקום אחר על הפלנטה .תוכנית מקודשת זו הובאה לכדור הארץ ,ויושמה בבת אחת בכל רחבי
הפלנטה .אבל במקום זה היא הייתה מבודדת והתבגרה בקצב שיצר תרבות שלא יכלה להיווצר
בשום מקום אחר .היא הייתה מוגבלת להר הזה ,ובני האדם שכאן לא יכלו לעזוב .ולכן אלפי שנים
חלפו ,פשוטו כמשמעו ,כאשר הר מסוים זה נדחף מעלה אל מחוץ למים ,התרבות חיה עליו והדבר
עזר לברוא את מה שאנו מכנים "זרעי הנשמות של מערת הבריאה".
ישנם למוריאנים רבים שמתעוררים כנשמות עתיקות על הפלנטה הזאת ,שחיו תקופת חיים על
הר זה ,וכמה מהאנשים שיושבים בכיסאות היום נמנים עליהם .אתם ]בקבוצה שמול לי[ תרגישו
זאת ברמה מסוימת; אתם מרגישים זאת .ישנם כמה דברים שקשורים אליכם שנותרו נסתרים
במערך הפלנטה הזאת ,ובכלל זה התודעה האמיתית של גאיה עצמה .הרגע הראיתי לשותף שלי
מה אנו הולכים לעשות ועכשיו הוא חושש אפילו יותר .כיוון שכאשר אנו עוסקים בהיסטוריה
ובתאריכים ובתפיסות שהוא לא ראה קודם לכן ,הוא מתחיל לחשוש .הוא רוצה להיות ברור,
מדויק ונאמן למידע שניתן לו .לכן אני אומר לו" :פשוט שמור על בהירות .המילים יאמרו באופן
מושלם .הן יאמרו מתוך היגיון ,כיוון שזו ההבטחה ותמיד הייתה ,שהסינתזה של הוויית האנרגיה
הרב-ממדית שמכונה קריון תתמזג בזרימה של מחשבה ואנרגיה שבוראת שיחה מובנית תלת-
ממדית .זוהי מתנתו – תרגום מדויק ומקורקע של הרוח".
קו הזמן
אני רוצה שוב לתת לכם את מסגרת הזמן של זריעת הפלנטה הזאת ולכבד את השותפים
הרוחניים שלכם ,אלה שאתם מכנים הפליאדים .הנושא היה מבולבל בעבר ,ולכן אתן לכם לא רק
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את מסגרת הזמן שתעזור להבהיר את הבלבול מתקשורים קודמים ,אלא אתן לכם גם עובדה עליה
לא דיברנו מעולם קודם לכן ,שמתחילה להסביר דבר מה על הפלנטה – שאלה שלא נשאלה
מעולם .זה אחד מתחומי המומחיות שלי ,להביא דברים עליהם אף אחד לא חשב ,בגלל הדעה
המוטה התלת-ממדית האומרת "אלה הם פני הדברים" .אמרנו לאחרונה שמסגרת הזמן של זריעת
הפלנטה בהארה התרחשה בערך לפני  200,000שנים .אבל לפני כמה שנים ,אמרנו גם שלמוריה
הייתה בת  50,000שנים בלבד ושהזרעים שלה היו כאן בהוואי .כמו כן נתנו לכם מידע לגבי מה
שהתרחש לפני  100,000שנים )למעשה ,מדויק יותר לומר לפני  90,000שנים( .דומה שהנתונים
הללו סותרים אלה את אלה ,אם אתם חושבים שהתיאורים היו דומים ,אך אין זה כך .לכן נתחיל
לאט .השאלה שלא נשאלה מעולם היא זו" :מדוע יש רק סוג אחד של בן אנוש על הפלנטה ,כאשר
קיימים עשרות סוגים של יונקים אחרים? מה השתנה באבולוציה של בני האנוש שגרם לכך?"
מעורבות הפליאדים
לפני  200,000שנים בערך ,כאשר הפליאדים הגיעו לראשונה לכדור הארץ ,האנושות הייתה קבוצה
מגוונת כמו כל יתר האבולוציה על הפלנטה .ליונקים שכונו בני אנוש היה מגוון צורות רב .כמו
יונקים אחרים היום ,המגוון הבטיח את הישרדותם .היו עד  26סוגי בני אנוש ,אך בסופו של דבר,
לפני שהפליאדים הגיעו לכאן ,מספרם ירד ל 17-סוגים )באמצעות תהליכי התפתחות רגילים( .זו
הייתה חידה עבור הפליאדים ,כיוון שבזריעת הפלנטה באותם ימים ,היה על הדנ"א להשתנות כדי
לאפשר את חלק הדנ"א הפליאדי הרוחני .האנושות צריכה הייתה להצטמצם לסוג אחד של בן
אנוש ,הסוג שיש לכם היום ,אבל גם להכיל את ה"דנ"א של היקום" .לסוג זה של בני אנוש אין
מגוון כמו לשאר היונקים של כדור הארץ ,כפי שאולי הבחנתם ,או שלא .זו מהותכם היום.
לכן אתם ייחודיים בדרך אבולוציונית מכל שאתם רואים סביבכם .תהליך זה ברא בן אנוש בעל 23
כרומוזומים ,כאשר בכל מקום סביבכם היו יונקים רגילים בעלי  24כרומוזומים .לכן מיזוג חלקי
הדנ"א שלכם במטרה לברוא  23כרומוזומים ,היה המרכיב של הפליאדים שהגיעו לכאן ושנתנו
לכם את הדנ"א שלהם .בתהליך זה ,התרחשו דברים רבים בו זמנית.
כאשר איכר מביט בשדה שלו ומחליט לגדל תירס ,הוא סוקר אותו בדרך שונה מהדרך שבה יעשו
זאת אלה שבסופו של דבר יאכלו את התירס .משום שאוכל התירס ישאל" :מתי התירס יהיה מוכן
לאכילה?" התשובה תהיה" :הוא יהיה מוכן כאשר התירס גבוה מספיק כדי לקצור ולבשל אותו
ולהגישו לשולחן" .זה יהיה הסיפור של התירס עבור הצרכן .הוא מתחיל בקצירת התירס המוכן.
אבל האיכר מתייחס לנושא באופן שונה .הוא מביט באדמה שיש לחרוש ולדשן ,ואולי ינסה עליה
כמה גידולים אחרים שיחדירו חנקן לאדמה עד שתהיה מוכנה .אולי הוא יזרע ואז ייקח את
הנבטים בעודם נובטים ויעדור אותם אל תוך האדמה שוב; אתם מכירים את הסיפור .לכן "סיפור
התירס" מבחינת האיכר שונה לחלוטין.
אז יש לכם לפחות שתי שאלות ושני תרחישים ,נכון? מתי התחיל התירס? הצרכן נותן לכם
תשובה אחת והאיכר אחרת .אז איזו תשובה נכונה? תלוי מי שואל – צרכן התירס או מגדל
התירס .עכשיו ,יש שאלה שלישית :מה בנוגע לממציא )בורא( התירס? מי ברא את התירס? מתי?
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אני נותן לכם זאת כדוגמה וכדי להסביר מדוע התאריכים שונים ,ואני עומד לתת לכם את כולם.
אז אספר לכם מה התרחש .אהיה תמציתי.
המבט הראשון
לפני  200,000שנים בערך החל הכול ,פשוטו כמשמעו .התפיסה של "הזריעה האלוהית" של
הפלנטה החלה בנקודה זו ,וכך גם חרישת השדות המטפוריים .קיים נושא מסוים שאנו נכנה אותו
"האופן שבו המינים עובדים עם גאיה" .דבר זה מתרחש בו זמנית עם "רשת הבריאה" של גאיה.
כיוון שעכשיו אנו מספרים לכם משהו שאף אחד לא חשב עליו .כאשר אנו מדברים על "הרשתות
של הפלנטה" ,אתם מניחים שהרשתות האלה התקיימו תמיד על הפלנטה .משום שהפלנטה
עתיקה ,אתם עשויים לומר" :ובכן הרשתות תמיד היו שם" .אבל אני אומר לכם עכשיו שרק רשת
אחת הייתה שם תמיד ,וזו הרשת המגנטית .אבל היא הייתה ריקה מבחינה רוחנית .זאת אומרת,
היא הכילה רק את מה שנוצר מתנועת הליבה של כדור הארץ .היום ,כאשר אנו מדברים על
הרשתות של הפלנטה ,השיחה שלנו כוללת את תודעת האנושות ,שממלאת את הרשת המגנטית.
אנו גם מספרים לכם על הרשת הקריסטלית ועל "הרשת של תודעת גאיה" .שתי הרשתות הללו
מגיבות לחמלה האנושית.
עכשיו ,הנה החידה :אם אין לכם תודעה אנושית אלוהית ,אז מה בנוגע לרשתות? האם הן קיימות
ללא בני האנוש? התשובה היא שהיה עליהן להיווצר בו זמנית עם זריעת הדנ"א האלוהי .אז מה
שהפליאדים עשו לא היה רק להתחיל בזריעת שינוי האנושות לכדי דנ"א אלוהי ,אלא הם בראו גם
את הרשתות המודעות של גאיה .הם היו חייבים לעשות זאת ,כיוון שהרשתות המודעות של גאיה
הן צומת של החלטות האנושות המובאות לאנרגיה של גאיה .התודעה עליה אנחנו מדברים היא
של בני האנוש רוחניים שקיימים עם חלק מהאלוהים בתוכם ,ועם דנ"א שיש לו  23כרומוזומים,
במקום המקרה השכיח של  24כרומוזומים שקיבלו כל האחרים באמצעות אבולוציה ביולוגית.
שותפי ,בוא נחזור ונאמר זאת שוב כדי לפשט את העניין ]אומר ללי לדבר בפשטות[ .שלוש
הרשתות שעל הפלנטה ,שעליהן דיברנו שוב ושוב ,הן רשתות מודעות של גאיה ,והן נבראו באותו
זמן שבו נזרע הדנ"א של הפליאדים באנושות .על פי ההוראה שלנו ,ובייחוד לגבי הרשת
הקריסטלית ,כל הרשתות מגיבות לתודעה ולחמלה האנושית .לכן ,עצם מהותה של האנרגיה
הנוכחית של גאיה קשורה גם כן לבריאת האנושות.
אלה הן התכונות של עבודת הפליאדים לפני  200,000שנים ,והיא נעשתה באופן קוונטי בדרכים
להן אינכם מודעים בזמן הזה .כיוון שהדברים הללו נמצאים מעבר ליכולת ההבנה הנוכחית שלכם,
משום שאתם נמצאים עדיין בממד חד ספרתי .אבל התוצאה באותם ימים הייתה "גאיה מודעת".
לכן תוכלו לומר שגאיה עצמה ,ממש כמותכם ,נבראה למעשה באופן קוונטי מהאנרגיה של "שבע
האחיות".
גאיה שהתקיימה אז הייתה עדיין גאיה ,אבל לא כפי שהיא כעת .זו הייתה גאיה שבראה את אדמת
הארץ ואת האנרגיה של החיים הביולוגיים על כדור הארץ .הייתה זו אם כל החיים על הפלנטה,
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אבל לא גאיה שמגיבה לתודעה האנושית .זה שונה מאוד .לכן גאיה התרחבה מאוד כאשר הגיעו
הפליאדים ,וזאת על פי התוכנית.
נדרשו  110,000להשלמת התהליך ועד שהקרקע הייתה מוכנה להסתלקותם של יותר מ 16-מינים
של בני אנוש כדי שרק מין אחד יוותר .כאשר הדבר התרחש לפני  90,000שנים ,אז ניתן היה
להתחיל לכייל את מהות בני האנוש ואת מהותם לעתיד.
האחרים
עכשיו ,מה בנוגע לכל שאר מיני בני האדם ,כיצד הם עזבו? אתן לכם תכונה של משהו שקיים
אפילו היום .שותפי מתקשה ,כיוון שהוא לא שמע זאת מעולם קודם לכן .מידע זה לא הובא
באופן זה בעבר .דבר לאט ,שותפי.
מגוון המינים על הפלנטה הזאת בא והולך בהתאם לנחיצות האנרגיה שהם בוראים .לכן אחת
מהמשימות של גאיה היא לברוא מינים ולהכחידם .כאשר הם אינם דרושים עוד לתכלית
ההתפתחות של גאיה ,הם מפסיקים להתקיים ונכחדים .אם יש צורך בחיים חדשים ,אם תפיסות
חיים חדשות נדרשות ,גאיה משתפת פעולה והם נוצרים .עצם בריאת המינים היא משהו שאנשי
הסביבה לא הבינו עדיין לגמרי .זאת אומרת שהמנגנונים הפועלים עדיין לא הוכרו לגמרי כדבר מה
שמתואם במידה רבה מאוד עם מזג האוויר שלכם .אבל אתם כבר ראיתם את המנגנונים הללו
בכמה מהמחקרי ארוכי הטווח שלכם ,כיוון שכבר שמתם לב לבואם ולהסתלקותם של מינים
במשך העידנים .זהו תהליך מתמשך.
הולמות היכחדות המינים
עכשיו ,הנה באים בני האדם ורואים את כל הדברים החיים באים והולכים ,אבל הם רוצים להציל
את כולם – את כל המינים הקיימים .עבור שכלם הליניארי ,כל המינים צריכים להישאר
ולהתקיים ,כיוון שהם כאן .אולם התכונה של גאיה היא להכחיד אותם ,לברור אותם ,ולהביא
מינים חדשים .הרגע נתתי לכם את המנגנון לסיבה מדוע מינים באים והולכים .זהו מנגנון הולם
והוא תהליך בניה טבעי עבור מינים חדשים.
כאשר הפליאדים החלו לברוא את רשתות הפלנטה ,גאיה שיתפה פעולה ,ידעה מה המטרה ומה
דרוש להישרדות בן אנוש רוחני חדש זה .גאיה ידעה זאת ,כיוון שהאנרגיה של גאיה ראתה זאת
בעבר ]הסיבה רשומה למטה[ .לכן התכונה הישנה ,שהזדקקה לסוגי רבים של בני אנוש ,נעלמה
לאיטה .זה היה טבעי .לא הייתה מלחמה .לא היו מגיפות נוראיות .לא היו התפרצויות הר געש או
גלי צ'ונאמי שבלעו אותם .בדרך של שחיקה ,בהולמות ,במשך  110,000שנים ,הם נעלמו.
לכן לפני  110,000שנים בערך ,נותר רק סוג אחד ,וזה המדע ,כיוון שכל מה שאתם חוקרים יעיד
על כך .האנתרופולוגים כבר הבחינו בכך ושאלו :מה קרה אז כאשר באותם ימים שגרם
להסתלקותם של המינים האחרים במגוון בני האנוש?" זו חידה למדע והרגע עניתי עליה ,משום
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שהמדע חוקר רק אירועים פיזיים המהווים טריגר .אך במקום זאת ,אלה הנישואים של התודעה
של גאיה שאתם מכנים "אימא טבע" ,שאפשרה זאת .הדבר זהה מתרחש היום כאשר אתם רואים
מגוון של מינים נכחד ככל שבני האדם משתלטים על חלקים גדולים יותר של כדור הארץ .אכנה
זאת "היכחדות הולמת של צורות חיים ייחודיות ,שמאפשרת את צמיחת המודעות הגלובלית
והאבולוציה הקוונטית" .מינים מסוימים קיימים רק כדי לאפשר לאחרים לטפס בסולם הטבע ,ואז
הם נעלמים .גאיה יודעת כיצד נראה הסולם הזה .אתם אינכם יודעים.
הקשר הרוחני
לכן ,מבחינה היסטורית" ,בריאה זו של סוג אנוש אחד" הפעילה גם את המנוע האזוטרי של דפוס
החיים הרוחניים על הפלנטה ,וניתן היה אז להתחיל למדוד את אנרגיית הנשמה ,אנרגיה קוונטית
של רוחניות שהיא בת ברית של גאיה .זו אותה עבודה עצמה שאתם מנסים לבצע היום כאשר
אתם מנסים לחקור את ההיסטוריה של הרוחניות ומה הייתה האינטואיציה של בורא המערכת
הזאת .התודעה האנושית היא אנרגיית קוונטית והיא "סך כל הנשמות".
כעת הגענו לזמן שלפני  90,000שנים .אנו מביטים בבן האנוש בעל  23הכרומוזומים ...אלה של
"שבע האחיות" .נדרשו אז עוד  50,000שנים לאדם זה להתפתח לכדי בן אנוש חש וקוונטי שיכול
להקים תרבות ללא כל מודל ארגון קודמים .דרושים לשם כך דורות של ניסוי וטעייה ,אף על פי
שזה נראה לכם נורמלי היום .כל הטבחים יודעים שדרוש הרבה זמן כדי לבשל ארוחה איכותית.
ללא מתכון או ללא הכשרה ,כמה זמן יידרש לאדם שמעולם לא דרך במטבח או שלא ראה מרכיבי
מזון לברוא ארוחת גורמה בת שבע מנות רק באמצעות ניסוי וטעייה .זה דומה ,והדברים לא נעו
במהירות רבה כפי שהם נעים היום .זו הייתה ראשית האנושות המנסה להבין כיצד קבוצות של
אנשים יכולות לעבוד בהצלחה ביחד.
חוכמה נרכשת בדרך זו ,והזמן הוא התנור לארוחת החוכמה .תכונות התודעה שהפליאדים הניחו
במקומם באמצעות בן האנוש בעל  23הכרומוזומים בראו צמיחה ,וכל דור היה חכם יותר מזה
שקדם לו .בסופו של דבר ,הרבה אחרי זמנה של למוריה ,הדנ"א האנושי יפתח יעילות שתאפשר
את מה שאתם רואים היום – האלוהות בתוך בן האנוש שניתן להכיר ולחוש בה כמעט מרגע
הלידה ואוכלוסיה של כמעט  7מיליארד איש ,כאשר יותר משמונים אחוזים מהם מאמינים
באלוהים כלשהו ואפילו בחיים שלאחר המוות ]התרבות של ימינו[.
ההיסטוריה של למוריה
כעת הגענו לזמן שלפני  50,000שנים .נדרשו עוד  20,000שנים כדי לבנות את מקדשי ההתחדשות
ולאפשר את הופעתן של הנשמות העתיקות ,מהסוג שאתם לקחתם בו חלק.
עכשיו אנחנו לפני  30,000שנים .זוהי אכן מסגרת הזמן של למוריה עליה אנו מדברים עכשיו
כאשר אנו אומרים "תרבות למוריה" .משום שזוהי למוריה בוגרת ,ותרבות שהתפתחה מבחינה
רוחנית הרבה יותר מכל תרבות אחרת על הפלנטה באותו זמן .האי יצר קבוצה טהורה של בני
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אדם בעלי זרעי רוחניות .סיפרנו לכם את שאר הסיפור .כאשר בועת קרום כדור הארץ החלה
לשקוע )הבועה שהרימה מעלה את הקרקע( ,הר למוריה החל לשקוע לאיטו .הלמוריאנים התפזרו
ועלו על הסירות ,לא ידעו אם תיוותר כלל אדמה.
כאשר למוריה שגשגה ,במשך אלפי שנים ההר הזה הכיל למוריה שלא השתנתה ,והמקום היה כמו
סיר לחץ של מידע ,שושלת ,הכשרה והתנסות .היא לא השתנתה כלל ,ומה שנלמד כאן היה שונה
ממה שנלמד בשאר המקומות על הפלנטה .באזורים אחרים ,בני האדם יכלו ללכת ולבוא לאן
שהם רצו .הם פשוט יכלו להתחיל ללכת ולעזוב! אבל לא כאן )בלמוריה( .לכן כאן הם נאלצו
למצוא דרכים להתמודד עם הבעיות השכיחות של החיים יחד.
מקום זה הפך אפוא למקום שבו האקאשה של האנושות בחרה להכשיר נשמות עתיקות .בני
האדם יכלו להגיע רק פעם אחת ,ואז לחזור ולהתגלם במקום אחר על הפלנטה .לכן ,היו נשמות
רבות שהגיעו דרך למוריה במסגרת  20,000השנים האחרונות ,שחיו בבסיס ההרים האלה ממש,
לידם אתם צפים עכשיו .הדבר גם מסביר מדוע יש למוריאנים רבים כל כך על הפלנטה עכשיו –
חשבו עליה כעל בית ספר פליאדי.
ההתעוררות הלמוריאנית
מתרחשת התעוררות ,יקירים ,וההתעוררות עכשיו על הפלנטה היא של האחים והאחיות שלכם
שהתרוצצו מעלה ומטה על הגבעות האלה .רבות מהנשמות העתיקות היום חיו כאן ,והן מפוזרות
בכל רחבי הפלנטה.
הייתה קבוצת למוריאנים מיוחדת שעשתה שימוש במקדש ההתחדשות )שבפסגת ההר( על בסיס
קבוע .חברי הקבוצה האריכו במידה רבה את תוחלת החיים שלהם .דיברתי על כך במשך שנים.
הם היו האצולה של "שומרי הסודות" .הם חיו עד פי שלוש יותר מאשר הלמוריאנים האחרים,
אבל כך צריך היה להיות ,כיוון שהם היו בעלי הידע המקורי .זו הייתה דרך לשמר את הדרכים
העתיקות של למוריה ואת טוהר המידע המקודש.
כפי שאמרתי לכם ,השותף שלי אינו חובב קור .הוא היה במקדש ההתחדשות פעמים רבות ,וזו
מהות הקשר שלו עם יאווה )ד"ר טוד אובוקייטיס( ,וכמה מכם יודעים מי זה .כיוון שכשליח ,הוא
היה זה שנשא מידע מקודש – את הסודות – הלוך ושוב אל המקדש .הלמוריאנים של אותם ימים
לא רצו לחלוק סודות אלה עם אנשים רבים .לכן ,השותף שלי חי חיים ארוכים מאוד מאוד .הוא
המשיך להתחדש במקדשים פעמים רבות כמו האצולה .שליח זה חי זמן ממושך מאוד והוא בילה
תקופות חיים כנשמה אחת כאן ,וכל הזמן שהוא שהה כאן ,היה לו קר .עכשיו ,בפעם הראשונה,
נתתי לשותף שלי את הסיבה לבואו לכאן ,ומדוע הוא מרגיש חיבור חזק שכזה לאדמה זו – ומדוע
הוא לא סובל קור!
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גאיה היא חלק מכם
גאיה ורשתות התודעה של הפלנטה הזאת נבראו כולן באותו זמן בו נבראתם אתם ,באמצעות
אותן אנרגיות שבראו אתכם ,מאותו מקור שברא אתכם .היום ,אילו יכולתם להגיע לפלנטה
מיוחדת שקיימת בקבוצת הכוכבים המכונה בפיכם "שבע האחיות" ,קבוצת כוכבים שעד ליום זה
נחגגת על האי הזה ]הוואי[ ,ואילו יכולתם לדבר איתם ,הייתם רואים משהו מוכר .יש להם ֵשם
עבור האנרגיה של הפלנטה שלהם .זו לא המילה "גאיה" ,אבל זה קרוב .יש להם גם רשת
קריסטלית ,וכמובן ,רשת מגנטית .יש להם רשת שהיא דמויית-גאיה .חייבת להיות להם ,כיוון שכל
הדברים הללו הועברו באופן קוונטי לכאן! רשתות הפלנטה עצמן ,אלה שאנו מכנים "רשתות
התודעה" ,גם הן פליאדיות! עכשיו אתם יודעים ,ואולי אלה חדשות עבורכם להן לא ציפיתם,
הניתנות לכם באנרגיה שיכולה להינתן רק בעודנו יושבים כאן בצל ההר שהיה פעם קר.
די בכך להיום .זו ההיסטוריה שלכם ,למוריאנים .והנה ההזמנה לאלה שיושבים מולי :אני רוצה
לאתגר אתכם ברגע זה להרגיש מה נמצא כאן .ומסיבה אחת בלבד – כדי שתתחדשו מבחינה
רוחנית וכדי שתוכלו להפעיל את האקאשה שלכם בעודה נזכרת .הניחו לגוף שלכם להעניק תוקף
רגשי לדבר שבו אתם כבר חושדים :אתם נשמה עתיקה וקיימת סיבה מדוע אתם מתעוררים
עכשיו ומדוע אתם נמצאים במסע מסוים זה ]השיט[.
אה ,יש עוד ,אבל די בכך להיום ,די בכך להיום.
וכך הוא.
קריון

* האפשרות שהנקודה החמה של שרשרת הרי הוואי הייתה גבוהה הרבה יותר בתקופה מסוימת
זוכה עכשיו לחיזוק אמינותה .כיוון שהתגלה לאחרונה שגם לנקודה חמה אחרת המכונה "ילוסטון"
על היבשת של ארצות הברית הייתה "בליטה" בהיסטוריה הגיאולוגית שלה .היא הרימה את
ההרים לגובה שאפשר היווצרות קרחונים .מזה  15שנים ויותר ,קריון משייך את ההיסטוריה
העתיקה של למוריה להר הגבוה הבודד של הוואי ,ורק לאחרונה אנו עדים לתקדים גיאולוגי
כלשהו הרומז על כך ש"בליטה" משוערת זו יכלה להתקיים גם בהוואי.
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גשר החרבות
לי קרול מתקשר את קריון
טורונטו ,קנדה
 29בספטמבר2012 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה
אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף
המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בטורונטו ,קנדה,
.2012
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .במהלך העניינים ,אתם מגיעים לשיא של מה שאנו
מכנים "נקודת ההחלטה" עבור האנושות .כדי שתוכלו לראות דברים אלה כפי שאני רואה אותם,
יהיה עליכם להבין שני דברים .ראשית ,אם תחזרו מעט אחורה בזמן ,תיזכרו בתקשורות
הראשונות שלי אליכם ,בהן אמרתי לכם שהתודעה האנושית משתנה .מההתחלה נתתי לכם מידע
לגבי מעשיי על הפלנטה ,על כך שהאנושות עוברת תמורה ושאני הגעתי למטרה ספציפית שהיא
לשנות את המגנטיות של הרשת .אמרתי לכם שהקבוצה של קריון תסיים את עבודתה בשנת 2002
ותעזוב ,וכך היה .כל זה היה בתגובה למה שאתם הגשמתם כאנושות ,וכמה מכם עשו את
החישובים והבינו שכל הדברים התרחשו במסגרת התקדמות ימי השוויון – חלון  36השנים ,בו
השמש שלכם נערכת עם אמצע הגלקסיה – תחילתה וסופה של תזוזה בת  26,000שנים של כדור
הארץ.
תכונה אסטרונומית זו נערכת גם אזוטרית ]מטפיזית[ עם מה שאנשי קדם אמרו שיתרחש –
נקודת החלטה עבור האנושות שתהיה החשובה מכולן ,נקודה שנושאת עמה תכלית אנרגטית
אדירה .לכן הגעתי ,ואם תקראו את התקשורות הראשונות שלי ,תבינו מדוע הגעתי ,כיוון שמשהו
התרחש אצל בני האדם ,והוא היה קשור לעתיד שלכם .לפני  22שנים אמרתי לכם זאת ,ובשנת
 1993הוא יצא לאור ]הספר הראשון של קריון[ .עכשיו אתם בשנת  ,2012לאחר שחלפו שנים
רבות ,חווים בדיוק את מה שאמרנו שתחוו .נתנו לכם אז פוטנציאלים; כמה מהם הפכו
לפוטנציאלים של האנושות וכמה לא .אנו מתעסקים רק בפוטנציאלים ,אבל החזקים ביותר
שבהם דיברו על העתיד שלכם היום.
שנית ,אני רוצה שתזכרו שכאשר הגעתם לפלנטה הזאת ,כל אחד ואחד מכם היה ייחודי .אין זה
משנה בני כמה אתם בעודכם יושבים כאן ,כל אחד מכם הוא נשמה עתיקה .הנשמות העתיקות הן
אלה שנוטות להתכוונן למסרים שכאלה ,להאזין להם ולקרוא אותם ,ואמרנו לכם זאת בעבר גם
כן .יש לנו אפוא קבוצה ייחודית ,ואני רוצה שתזכרו את "ניצוץ האמת" כאשר הגעתם ,כולכם.
טריים הישר מהקוונטיות שנועלת את עצמה אל תוך הזיכרון שלכם ,מצלצלת באוזניכם כאשר
אתם מגיעים כתינוקות" :זוהי תקופת החיים שתחולל את השינוי".
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היו בכם אפילו ששאלו את השאלה" :מדוע אני חי?" אתם יודעים מי אתם .כאשר הייתה חשכה
סביבכם ,שנגרמה על ידי הנסיבות והמצבים ,חלקם קשורים לבריאות ,אנו היינו שם .אומר לכם
מדוע אתם כאן .נשמות עתיקות ,אתן כאן כדי להשלים משימה זו שהתחלתם לפני שנים רבות!
זוהי נקודת ההחלטה ,ומנקודת המבט שלי ,היא כבר חלפה.
אין מבחן לפניכם ,כיוון שכבר ביצעתם אותו .בקו הזמן שלכם ,יש עוד  18שנים ]לתהליך[ .לכן
בסופה של השנה הזאת ,סמן שנת  2012בנקודת היום הארוך/הקצר ,זה פשוט מאוד מה שזה –
נקודת חגיגה בזמן התלת-ממדי .כאן אתם חוגגים את הצלחתכם .ואסתפק ואומר עכשיו שאלה
שבראו מקום נאור זה המכונה כדור הארץ יודעים שהצלחתם .הם כבר חוגגים בשמים ואף על פי
כן ישנם דברים שמתרחשים על הפלנטה שאמרנו לכם שיתרחשו ,וישנם אנשים שמודאגים.
גשר החרבות מתגלה
אני רוצה לספר לכם על מה שאני מכנה בשם "גשר החרבות מתגלה" .הנה מושג שנתנו פעמים
רבות בעבר .אמרנו לכם שבסוף – זאת אומרת ,בסופה של הפרדיגמה הישנה של הפלנטה ]עכשיו[
– תהיו עדים לגשר החרבות.
הרשו לי לתת לכם כמה פוטנציאלים לעתיד המיידי .זה לא מה שיתרחש בעוד כמה דורות ,אלא
עכשיו .גשר החרבות כאן .כמה מכם משערים השערות לכדי צורה ואז משווים אותן לנבואות
העתיקות של הכתבים המקודשים ,מנסים כמיטב יכולתכם לצרף אירועים ותאריכים כדי שתוכלו
להבין זאת .היו כמה שאמרו אפילו" :אה ,גשר החרבות :זה חייב להיות הזמן שבו יתרחשו קרבות
על הפלנטה .זה הארמגדון ,והוא כאן" .אני אומר לכם ,יקירים ,שהארמגדון מתרחש על כדור ארץ
אחר כלשהו ,בזמן אחר! אתם יכולים למחוק את הנבואה הזאת ולסמנה כמשהו שלא יתרחש
אצלכם.
אומר זאת שוב ,אנשים יקרים :אל תקראו נבואות ישנות ותנסו להתאים אותן למשהו שמתרחש
כאן עכשיו .נבואה ישנה קבעה שתמותו בשנת המילניום ,אתם זוכרים? אך הנה אתם כאן בשנת
 !2012אתם עברתם לנבואה העכשווית של אנשי קדם ,של העמים הילידים של הפלנטה שראו
מיזוג של צפון ודרום – נבואה של הנחש עוטה הנוצות והנבואה של הקונדור והעיט .זוהי תנועה
של אנרגיה על הפלנטה בדרך שאף נביא "מודרני" לא ניבא .במקום זאת ,היא הגיעה מהעמים
הילידים ,כיוון שהם ראו את הפוטנציאלים של כמה פרקטלים של זמן שדיברו על כך שהאנושות
תעבור את נקודת ההחלטה החמישית ותנוע לחלק הבא של מה שאנו כינינו בשם "התמורה
הגדולה של התודעה האנושית".
מה יקרה בהמשך? גשר החרבות .לכן בואו ננתח אותו .הניחו לנו לומר לכם על מה חשבנו כאשר
נתנו לכם מושג זה ואנו מבקשים מכם לא לשייך לו שום דבר שלא נאמר כאן .אל תעמיסו עליו
יותר ממה שניתן .אל תנסו להבין במה שניתן משמעויות חבויות ,כיוון שאני אתן לכם את כולן
עכשיו.
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הגשר
זה פשוט מאוד .זהו גשר ,לכן בואו נבחן אותו תחילה .מה הגשר עושה ומדוע חייב להיות גשר?
ובכן ,ברכות יקירים ,כיוון שנקודת החלטה אינה תמיד גשר .לפעמים היא תהום ,תהום
שהאנושות נופלת אל תוכו כדי שתוכל להתחיל הכול מהתחלה .או אולי זוהי נקודת החלטה שאין
לה כלל גשר ,ומשמעות הדבר שהכול נשאר כשהיה .לא חל שינוי ,יש לכם עוד ממה שהיה – עתיד
שהוא בשום מקום ושמעולם לא נכתב .אבל זה לא מה שמתרחש כלל וכלל.
כן ,זה נכתב פעמים רבות מאוד ,אבל זה לא נמצא בכתבים הישנים שלכם ,יקירים .יהיו לכם
כתבים חדשים הרבה אחרי שהשותף שלי יעזוב .אה ,הוא יחזור ,אבל זמן רב לאחר תקופת חיים
מסוימת זו ,יהיו כתבים חדשים שיכתבו על ידי אלה שאתם תחשיבו לנביאי היום .הם ידברו על
מה שיקרה בהמשך על הפלנטה והם יראו את השינוי בטבע האנושי .הם יראו את מה שנוטה
לכיוון קוונטיות של אנושות גשמית – את תחילת מה שקרה אצל הפליאדים לפני זמן רב מאוד
ומה שיקרה כאן כאשר תחצו את הגשר.
אבל זה בעתיד הרחוק .מה בנוגע להווה? הגשר שאתם חוצים הוא גשר בין פרדיגמות הקיום
הישנות והחדשות .בסופו של דבר ,כל האנושות תחצה אותו ,אבל הוא כה חדש כרגע שאלה
שבאמת חוצים אותו הן נשמות עתיקות ,משום שהן היחידות שרואות אותו ושהאקאשה שלהן
מוכנה לכך .אבל עליכם לדעת את הדבר הבא :הגשר מיועד לכולם ,ובעודכם חוצים את הגשר,
מטפורית ,אחרים יבואו בעקבותיכם .הם יחצו אותו ואפילו לא ידעו זאת .הם יחצו אותו אל
אמונה של סוג מציאות חדש.
עזיבת פרדיגמות ישנות של "הדבר הבא שצפוי שיקרה" .קבלת פרדיגמות חדשות לעתיד ללא
מלחמות היא השלב הבא .ראיית האנושות באופן שונה מכפי שנאמר לכם שהיא מסוגלת להיות,
היא השלב הבא .ויתור על פחדים ישנים שהיו לרבים כל-כך במשך זמן רב כל-כך לגבי מה שצפוי
בהמשך ,הוא השלב הבא .זה הגשר .הוא דבר יפהפה .העובדה שקיים גשר בכלל היא דבר יפהפה.
הגשר נברא על פני תקופת זמן ארוכה .מבחינה סינכרונית ,לא ידענו שיהיה גשר עד לפני 30
שנים .כזו היא האנרגיה החדשה .לאנושות בחירה חופשית ולא היה אז פוטנציאל חזק שהראה
אם מיזוג אנרגיה יברא את התנופה שתברא או שלא תברא גשר .אבל היה פוטנציאל קטן.
בהתכנסות ההרמונית של שנת  ,1987ידענו שהגשר יבנה .בשנת  ,1989השלד היה במקומו .בשנת
 ,1993הגשר היה שם .אז התחלתם להיות עדים לנפילת ברית המועצות ,להתאחדות המדינות
באירופה ,שקודם לכן היו אויבות ,לכדי ברית כלכלית .הרעיון שאתם יכולים לאחד במקום לפצל
היה רעיון חדש .דיקטטורים החלו ליפול ,והגשר הוצב במקומו ,ורוב האנושות אפילו לא שמה לב,
כיוון שהוא נבנה לאט כל-כך .אבל אתם חשתם בבוא השינוי ,נכון? זו מהות הגשר.
מה אמרנו לכם על הגשר? למעשה ,לא הרבה לבד מכך שחציית הגשר לא תמצא חן בעיני אנשי
האנרגיה הישנה .האנרגיה הישנה לא רוצה שתימלטו! האנרגיה הישנה לא רוצה שתחצו את הגשר
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משום שהיא אינה יכולה לעשות זאת .האם ידעתם זאת? היא לא יכולה לחצות .הפרדיגמות
הישנות של הטבע האנושי שהכרתם במשך אלפי שנים חייבות להישאר בצד הישן של הגשר .הן
לא יכולות לחצות ,כיוון שהגשר דוחה כל דבר שאינו אהבה ,חמלה ואור .דברים חשוכים ,ובכלל
זה טבע האדם הישן ,לא מסוגלים לחצות .אבל האנשים אליהם אני מדבר עכשיו כבר נמצאים על
הגשר .זה היה התכנון שלכן ,נשמות עתיקות ,ואלה המילים שצלצלו באוזניכן עד היום הזה
והמילים שניתנו לכן בזמן רוח הלידה ,שהדבר עשוי להתרחש בתקופת חייכן .אז מה יקרה
בהמשך?
חרבות
בואו נדבר על חרבות :כאשר אתם שומעים את המילה "חרב" ,הדבר הראשון שעולה בראשכם
הוא קרב .גשר החרבות הוא קרב ואמרנו לכם זאת גם כן .חרבות הן מטפורות ויש להן משמעויות
רבות ,לכן בואו נאמר למה אנו מתכוונים כאשר אנו אומרים "חרבות".
הן אכן כלי נשק בקרב .עומד להתחולל קרב" .קריון ,האם משמעות הדבר שתהיה מלחמה?"
פוטנציאלית ,כן .ברגע זה אנו אומרים לכם שדברים במזרח התיכון מתבשלים .שמתם לב לכך,
נכון? מה אתם יודעים על המזרח התיכון ,יקירים? בואו נבחן את הדברים לרגע .באיזו אנרגיה
גדלתם? מה הייתה האנרגיה של המזרח התיכון? בשנות הארבעים ,מה הייתה האנרגיה? עם כינון
מדינת ישראל ,אתם בניתם קיר של שנאה ,שני הצדדים .הקיר היה כה עבה שילדי שני הצדדים
חונכו לשנוא אלה את אלה ברגע שיכלו להבין את השפה .נאמר להם מי הם אויביהם .עכשיו,
היכן הייתם אתם אז?
כמה מכם לא היו כאן עדיין .כאשר הגעתם ,בצעירותכם ,האם הייתם מודעים למזרח התיכון? לא
כל-כך" .בשל מה השנאה?" ,אתם עשויים לשאול .ואם הייתי אומר לכם שמדובר בסכסוך
משפחתי? שני בנים של מאסטר יהודי קשורים לכך .האחד ייסד את האומה הערבית ,והאחר נותר
יהודי .הם לא רוצים לשמוע את זה ,אבל הם כולם יהודים) .אל תספרו להם(.
אם תבחנו את שושלת היוחסין ,זה ברור למדי ואף על פי כן זה מערך שלם ומוחלט לפתרון או
למלחמה .המערך יכול להביא לסוף העולם הזה בשריפה שתגרם עקב שנאה זו .כך כתוב בנבואות
של נוסטרדמוס ובכתבים שלכם ,אבל אין זו עוד הנבואה של הפלנטה .אך השנאה עדיין קיימת.
השנאה חזקה היום כפי שהייתה אז ,אבל היכן היה הטרור לפני  40שנים? הוא היה מבודד.
אלה בישראל ,בפלשתין ובסביבה ספגו את רובו ,אבל עכשיו דומה שהוא בכל מקום – ואתם
מודאגים .מדוע זה היה כך? התשובה היא משום שהאנרגיה הישנה הייתה מרוצה מכך ששנאה זו
מוכלת ,כיוון שהיא הייתה ממשיכה ולעולם לא הייתה כוללת מישהו מבחוץ .אנשים מבחוץ נוטים
להביא אור לא רצוי למסיבה .לפתע ,כל כדור הארץ מעורב ויכול לראות את כל התרחיש למולו.
המשמר הישן רוצה מלחמה ,ממש כמו בכל העידנים שקדמו .אלה שנמצאים על הגשר מחזיקים
באור ומראים לכדור הארץ כיצד לחצות .אפילו צעירים רבים בישראל ,בפלשתין ובאיראן

13

מחזיקים באור! הוא נמצא בכל מקום סביב המשמר הישן ואנשיו זועמים ,כיוון שהם מפסידים
ב"קרב השנאה".
האם תתחולל מלחמה? מה מתרחש? אתם יכולים לחוש בה מתבשלת ,נכון? כמה מכם לא רוצים
לצפות בחדשות ,כיוון שאתם מפחדים ממה שהמחר יביא .סוף השנה עדיין לא הגיע בכלל! האם
יתחולל קרב?
הרשו לי לומר לכם ,יקירים ,ברגע זה בעודנו מדברים אליכם ,קיים פוטנציאל למלחמה קטנה
במזרח התיכון .אמרו לכם שאם תתחולל מלחמה במזרח התיכון ,כל העולם יצטרף ,ואתם לא
תשרדו .אני אומר לכם שזוהי פרדיגמה ישנה ,כיוון שאם וכאשר היא תתרחש ,הביטו בקפידה
וראו מי מחליט לא להצטרף למסיבת המלחמה .כיוון שיש תודעה חדשה שמבעבעת על הפלנטה
ואני אומר לכם :בכל ההגינות ,כפי שאנו רואים את הפוטנציאלים העתידיים שלפניכם ,זה לא
ישנה לכאן או לכאן לגשר אם יתחולל קרב או לא.
מה שיקרה בסופו של דבר באיראן יהיה זהה בכל מקרה ,ואני אומר לכם מדוע – כיוון שאין מי
שיתפוס את מקומו של המשמר הישן .הם לא מגדלים צעירים שכאלה! אלה כל הותיקים
ששונאים ושמזיזים את כלי השחמט כאילו הם אלה שמייצגים את כלל האומה ,אבל אין זה כך.
יבוא יום ,אולי יום שידחף על ידי מלחמה ,שיברא מהפכה במדינה הזאת .באופן מפתיע ביותר ,הם
לא רוצים מלחמה.
שאלו את הישראלים אם הם רוצים עוד מלחמה .הם יענו בשלילה ,אבל הם מפחדים שהאויבים
שלהם יפתחו נגדם במלחמה .מי הם האויבים שלהם ומה משתנה ,יקירים? אתם חושבים שאתם
יודעים מה קורה בסוריה ,במצרים ובלוב? אתם חושבים שאתם יודעים? הרשו לי לומר לכם
שמתרחש שם כיול מחדש לגבי מה שהם מאמינים ומי הם אויביהם .מדובר במה שהם רוצים
מהממשלה שלהם .הניחו לי לומר לכם מה כולם רוצים בסופו של דבר ,ואולי לא תראו זאת
בעשרים השנים הבאות ,אבל הם רוצים בתי ספר ובתי חולים .הם רוצים את מה שיש לכם
בחנויות ,והם רוצים את החופש לסגוד לנביא שלהם בלי שקבוצה קטנה תאמר להם מהם הכללים
לכך .הם רוצים לכבד את מוחמד בדרכם שלהם ולראות את אהבת האלוהים שבו כפי שתוכננה על
ידו .זה מה שמתרחש .זה המאבק .הבעיה היא שהאנרגיה הישנה תילחם ,כיוון שהיא תאבד
שליטה אם הם יקבלו את מה שהם רוצים.
שינוי בפרדיגמה קרב ואתם תראו אותו שם תחילה ,והוא עלול להיות מכוער ,לכן אני רוצה
שתחזיקו חזק .אל תשלפו בדקה האחרונה את מה שאמר נוסטרדמוס ותגידו" :הוא צדק" .שום
דבר שהוא אמר לא התגשם מאז שנת  .1987אל תאחזו לפתע את כתבי "התגלות" ותוציאו את כל
המילים שלא היו נכונות  30שנה .שום דבר ממה שהם אמרו לא התרחש .הדבר היחיד שנשמע
נכון הוא שיש עדיין בעיות במזרח התיכון.
כל הנבואות הללו שנכתבו כבתי שיר לא התקיימו .התזמון אינו נכון להתרחשותן עכשיו .תבדקו.
אה ,עדיין יהיו אלה שיגידו" :זה מתרחש ,זה מתרחש ,זה מתרחש!" כיוון שהם שקועים בפחד
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ובשליטה .חלקם רוצים שהן יתרחשו ,והם מאמינים שהשיא יהיה השיבה הביתה אל אלוהים .אני
רוצה לומר לכם ,יקירים ,כולכם תחזרו הביתה! אבל הבית הוא בצד השני של הגשר המוביל
לכדור ארץ ללא מלחמה .זה הגשר .אנרגיה ישנה לא מסתלקת בקלות.
אילו עוד משמעויות יש למושג חרב?
החרב היא סמל ,סמל מטפורי לאמת .גשר חרבות הוא גשר אמת .לפעמים אתם יוצרים גשר של
חרבות המונפות באוויר כחלק מחגיגה ,האם אתם מבינים זאת? כך אנו רואים זאת .האם אל
הגשר תוביל דרך חתחתים? כן ,אבל אתם ידעתם זאת כאשר הגעתם לכדור הארץ ,יקירים,
והמשמעות לא חייבת להיות מלחמת עולם ,והיא לא תהיה.
יש כאלה שעוסקים בשאלה האם הם ימשיכו לשנוא או לא במזרח התיכון .הם לא בוטחים אלה
ואלה ,אבל הם גם לא רוצים להמשיך באותה דרך .יש דיקטטורים שעוזבים או שכבר עזבו,
מוחלפים בידי מנהיגים שבסופו של דבר יעדנו וירככו את העמדות שלהם ביחס לשכניהם .הסיבה
תהיה שהם יבינו שמה שהם רוצים הם בתי ספר ובתי חולים ,כבישים וביטחון לילדיהם .האם
קשה לכם מדי לדמיין זאת?
אמצעי התקשורת חובבים זוועות וממהרים לספר לכם שכולם רוצים להרוג אלה את אלה .ברצוני
שתראיינו אותם .אל תראיינו את אלה שאתם רואים בחדשות ,אלא את האמהות והאבות
שאינכם רואים בחדשות שאמונתם זהה לאלה שאתם כן רואים בחדשות .הם יגידו לכם" :תנו לנו
שלום; עזבו אותנו לנפשנו; תנו לנו לגדול בדרך שלנו ,בתרבות שלנו .אנחנו לא רוצים לייצר
פצצות .אנו רוצים חמלה" .זה הגשר .הדברים יהיו אולי גרועים יותר לפני שישתפרו ואמרנו לכם
זאת פעמים רבות .אבל לכן אתם כאן.
לאט המעטים שמטיפים לשנאה יתפסו כמעטים .הרבים ישמיעו את קולם ויחליפו את המעטים.
הדבר הבא שתעשו הוא חשוב ביותר .מה זה יהיה? האם תפחדו ,או תחושו חמלה כלפי המצב,
תבינו אותו ,תזדקפו ותמשיכו לנוע על פני הגשר? האם תתחבאו בפינה ותדאגו כאשר תהיו עדים
למה שציפיתם לראות? האנרגיה הישנה לא מסתלקת בקלות .חרב האמת פעילה ואיתנה ,והאמת
תיראה באור.
איזו עוד אמת אתם יכולים לזהות? מה בנוגע לאמת של האופן בו עובדים הדברים בכדור ארץ
רחום ,כדור ארץ שבו לא יכולות להיות בעיות של חוסר יושרה שיש לכם עכשיו? העסקים ישתנו,
הממשלות ישתנו ,הבנקאות תשתנה .אתם נדהמים? יום אחד תדעו שאתם למעשה אלה ששינו
את אופן התרחשות הדברים בפינות החשוכות של הפלנטה .לא לכך ציפיתם ,ואתם תבינו
שחוללתם שינוי.
אני נמצא בקנדה ואני יודע זאת ,אבל אומר למאזינים ולקוראים באמריקה את הדברים הבאים:
תתכוננו! כיוון שישנם כמה מוסדות שעומדים ליפול ,כאלה שאין להם יושרה ושלא ניתן יהיה
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לעזור להם עם תוכניות הבראה .שוב ,אנו אומרים לכם שהגדולות ביותר הן חברות התרופות,
ואמרנו לכם זאת בעבר .הדבר בלתי נמנע .אם לא עכשיו ,אז בעוד עשור .הדבר בלתי נמנע והם
ילחמו כדי לשרוד והם לא יחצו את הגשר .כיוון שבצדו האחר של הגשר יש דרך חדשה ,לא רק
לרפואה אלא גם לאופן הטיפול .פרדיגמות עליהן לא חשבו עדיין ,שלא מייצגות מערכת שקיימת
עכשיו ,יבראו ויפותחו על ידי מוחות צעירים בעלי תפיסות שהזקנים לא מכירים .דברים שאין
להם יושרה היום יפלו מחר .התכוננו לכך .הכול חלק ממה שנמצא בצדו האחר של הגשר .הדברים
לא ימצאו חן בעיני האנרגיה הישנה ,ואנשיה יתנגדו.
יהיו דרכים חדשות לייצור חשמל ,דרכים חדשות לטיהור מים ,דרכים חדשות בהן תזינו את
עצמכם .הכול שם בעתיד ,מעבר לגשר .הם ממתינים לכם שם שתחצו .אל תפחדו .עובדי אור ,לכך
חיכיתם וזה העתיד שרציתם .לכן נולדתם ולכן אתם חיים עכשיו .אין זה משנה בני כמה אתם .אל
תספרו את השנים שנותרו לכם לדעתכם; אל תעשו זאת ,פשוט אל תעשו זאת .אני רוצה שתראו
את חייכם כפי שאנו רואים – את כל תקופות החיים שאי פעם חייתם ,עם האנרגיה של מה
שיצרתם עכשיו על הפלנטה ,בידכם ,כיוון שכך הרוח רואה זאת .טביעות רגליכם על האדמה הן
עצומות ומה שאתם עושים עכשיו בעודכם חוצים את הגשר ,הוא אדיר .רק הנשמות העתיקות
בעלות החוכמה שצברו במשך גלגולים רבים יכולות להניע גשר זה ולחצות אותו במהירות.
התכונה האחרונה
הדבר האחרון בקשר לחרבות הוא חגיגה .מה קורה כאשר בני אדם צועדים מתחת לחרבות
מוצלבות? מה הרעיון הכללי של טקס זה? אלה נישואים ,נכון? לכן הרשו לנו לתת לכם ,לבסוף,
את סמל הנישואים שעל הגשר .יש לו משמעויות רבות כל-כך! אלה הנישואים של מה שהיה עם
מה שיכול להיות .אלה נישואים של החמלה והרוח האנושית ,אלה נישואים של ישות נשמתכם על
הפלנטה עם זרעי הבריאה שלכם )הפליאדים( ,אלה נישואים שלכם עם עצמכם! זו התאחדות
הצפון והדרום .הוא יפהפה .זהו גשר החרבות.
אולי אתם כאן היום או מקשיבים או קוראים והכול חדש לכם ואתם אומרים" :אני לא יודע אם
אני נשמה עתיקה או לא .האם אני חלק מהחצייה? האם אני עומד לחצות את הגשר?" הרשו לי
לומר לכם את הדברים הבאים :אל תנתחו את זה! אתן לכם עובדה .אם אתם מקשיבים עכשיו
)או קוראים( ,אזי אתם חלק מזה! זה הדבר היחיד שהביא אתכם לדף ,למושב ,להקשיב או לקרוא
או לדעת .אם אתם מתעניינים ,אז אתם חלק מזה .אולי חלקכם יידרשו למתוח מעט את האמונה,
אבל אתם חלק מזה! אומר זאת שוב :אל תנתחו זאת יתר על המידה .רבים יתעוררו ויבואו
בעקבותיכם .הגשר יהיה שם כל עוד אתם חיים.
מה אתם אמורים לעשות? פשוט להיות ,נשמות עתיקות .לכו לעבודה והראו שם את אורכם.
הראו שיש לכם חמלה לסובבים אתכם .לכו הביתה אל משפחותיכם שאולי לא מאמינות בכל זה,
ואל תשפטו אותם .במקום זאת ,הראו להם את חמלתכם ,כיוון שיש לכם חלק של אלוהים
בתוככם .חשבו מה היו המאסטרים עושים ברגע זה .הם לא עומדים כאן ושופטים ,הם חוגגים את
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חייכם! אין זה משנה מי נמצא מולכם ,חגגו את חייהם! היו דוגמה לחמלת האלוהים ולזרעים
האלוהיים שבכם ,שיעצבו את עתידכם .אל תפחדו.
מה אמצעי התקשורת יספרו לכם בהמשך ,מה שיקרה בהמשך במזרח התיכון ,מה שיתרחש בשנים
הבאות הללו ,הכול יהיה חלק מתגובת האנרגיה הישנה .החשכה לא יכולה לחצות את הגשר והיא
תמות בשל כך .ואני לא מתכוון לבני אדם .אני מתכוון שאנרגיית השנאה עצמה תמות ותיעלם
בסופו של דבר .זו ההבטחה ואני מדבר עכשיו אל אלה שיש להם בחירה מוחלטת וחופשית לשנות
זאת ,אבל אני אומר לכם ,אתם לא תעשו זאת כיוון שהדחיפה חזקה מדי .הכדור כבר החל
להתגלגל.
במשך  20שנה צפיתם בבואו .יש לכם זכות לשלום על פני האדמה .אתם תכננתם להגיע לזמן
הזה .יש לכך תקדים ,כיוון שהפליאדים עשו זאת ,אלה מאוריון עשו זאת ,והאוקטוריאנים עשו
זאת .ההורים של ההורים של ההורים של המערכות הפלנטריות שלכם עשו זאת .עכשיו אתם
עושים זאת .תהליך ארוך לפניכם עד אשר השביב האחרון של האנרגיה הישנה יעלם .אומר זאת
שוב :יבוא יום שבו תביטו לאחור לזמן הזה ותאמרו" :כמה ברברית הייתה האנושות!" וזה מה
שאנו רואים ,נשמות עתיקות ,ביום הזה.
זה מה שאנו רואים.
וכך הוא.
קריון
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הכיול מחדש של גאיה
לי קרול מתקשר את קריון
מלבורן ,אוסטרליה
 18במארס2012 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה
אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף
המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן במלבורן,
אוסטרליה.2012 ,
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .המשפחה שיושבת מולי מוכרת ואומר שוב ,שאין כל
מסתורין לגבי מי שיושב כאן ומי שמקשיב אולי ומי בסופו של דבר יקרא את המסר .הכול מתחבר
במצב נטול זמן ,שאינו המציאות שאתם חולקים ברגע זה .זו מציאות שיש לי ,של מקום נטול זמן
הנמצא במצב קוונטי ,מלא בפוטנציאלים של אלה שאני יודע שישמעו ושיקראו את המסר הזה.
לכן ,אף על פי שעבורכם כאן בחדר זהו ההווה ,עבורי הכול הווה.
הלוואי והייתי יכול להחזיר אתכם כמה אלפי שנים בזמן .לאט ,ככל שהזמן הולך לאחור ,הבניינים
נעלמים ,הכול הופך לעפר והילידים מופיעים .אילו הייתם בוחנים את מה שהילידים עשו אז,
הייתם רואים שני דברים שהם הדגישו ושני דברים שנכללו במה שהיה חשוב להם .הדבר הראשון
היה מתן כבוד לאבות אבותיהם ,והדבר השני היה מתן כבוד לגאיה.
האנרגיות של הילידים התמקדו באדמה ,אבל לא רק באדמה שנתנה להם מים או מזון ,אלא
באנרגיה הממשית של עפר כדור הארץ .אם חקרתם את חייהם ,רבים מכם יודעים על מה אני
מדבר .הם לא שונים משאר העמים הילידים של כדור הארץ ,כיוון שהיה זה חלק מהאינטואיציה
שלהם ,שגאיה היא האנרגיה שאתם מכנים אימא אדמה ,ושהיא ערוכה עם האנושות בחברה שלא
הייתה כה מורכבת כחברה שלכם היום .במקום זאת ,הם חוו את האנרגיות האדירות כבנות ברית
עם הפלנטה ועם אבות אבותיהם שחיו לפניהם.
אני אומר לכם זאת כיוון שנושא השיעור היום עוסק בברית שחיה ושמשתנה עדיין .אפשר
שאינכם רואים זאת כמוהם ,אך הברית קיימת עדיין והיא נוכחת בדרכים שנסתרות מעיניכם .אני
עומד להבהיר זאת ,לתאר את המערכת וכיצד היא עובדת .אז אל תזדעזעו או תופתעו אם אתחיל
ברמה המולקולרית של בן האנוש .אני חייב ,כיוון ששם טמונים דברי המסתורין.
החיבור בין גאיה לבין בן האנוש
הנה ההנחה ,יקרים" :לאן שהתודעה הולכת ,גאיה הולכת .לאן שגאיה הולכת ,הדנ"א הולך".
קיימת שותפות שהיא יותר ממה שאתם משערים .הילידים לא התפללו לגשם .הם לא התפללו
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ליבולים טובים והם לא סגדו לישויות .במציאות שלהם ,הם הרגישו את הפלנטה והם ידעו שהיא
חלק מהם .היא כל שהיה .לכן הם תמיד היו מאוחדים עם הפלנטה ,והופעת הגשם והיבולים היו
ברית עם גאיה ,והם ערכו טקסי היערכות ,לא התפללו וביקשו .אם הם לא קיבלו את מה שהם
רצו ,הם ידעו שהם לא ערוכים כהלכה .אתם מפספסים תכונה זו כיום ,אבל תהליך היערכות זה
חי ועובד עדיין.
בואו נדבר שוב על הדנ"א .מולקולת הדנ"א יושבת שם והיא ייחודית .היא ייחודית לכל הדברים,
כיוון שיש בה חלק אלוהי שאין לבעלי החיים .יש בעלי חיים מסוימים שיש להם דברים רבים –
ישנם אפילו בעלי חיים ששבים ומתגלגלים ,בייחוד אלה שעושים זאת עבורכם .אבל אין להם
נשמות כפי שיש לכם ,ואין להם את הניצוץ האלוהי שיש לכם .המחזורים שלהם הם מחזורים של
אהבה שמטרתם לתמוך בכם.
גלגול "נשמות" של חיות מחמד – מערכת של גאיה
אני מדבר עכשיו על משהו שעליו אני מדבר רק לעתים נדירות ועליכם לדעת את הדבר הבא :כל
המערכות של הפלנטה סובבות סביבכם .זוהי מערכת תמיכה עבור בני האדם ,שמטרתה להפוך את
חייהם קלים וטובים יותר ,בשעה שגאיה מגיבה למה שהם מעניקים לה .אם אתם אוהבים בעל
חיים ,אתם מודעים קרוב לוודאי לכך שתוחלת החיים שלו קצרה – קצרה מדי .הרשו לי לתת לכם
מידע ,ואם אתם מאמינים שתקשור זה אמיתי ,אז האמינו לדבר הבא :אותם בעלי חיים בהם אתם
מתאהבים ,ישובו אליכם .הנשמה ממשיכה בסיפור האהבה ,ואם תרצו ,היא שם כדי שתמצאו
אותה שוב – וזוהי מערכת התמיכה הרחומה שמכבדת את האלוהות שבתוך האדם .האם ידעתם
שקיימת תכונה קוונטית בתוך הדנ"א שלכם ,עליה דיברנו במשך שנים רבות? השותף שלי דיבר
עליה רק אתמול.
לדנ"א יש שדה קוונטי
המדע מתחיל לראות שזה אפשרי שלמולקולת הדנ"א יש תכונות שנותנות למעשה מידע למבנה
הקוונטי ביקום .משמעות הדבר אפוא שהדנ"א הוא מנוע קוונטי .אבל עכשיו ברצוני להרחיב
תמונה זו עבורכם ,משום שהדנ"א אינו לבדו .זו משפחה ,ובגוף האנושי משפחה זו מונה יותר
ממאה מיליארד בבן אנוש אחד .אבל קיימת למולכם תעלומה שהמדע כלל לא בחן :כיצד כל חלקי
הדנ"א "יודעים" יחד? בזמן הזה ,המדע כלל לא רואה צורך לבחון את התקשורת שבין מולקולות
הדנ"א .הוא עדיין לא ראה את השדה; הוא עדיין לא ראה את המבנה; והוא עדיין לא ראה את
הצללים] .מאת לי" :צללי האטום" התגלו חודש לאחר תקשור זה[.
הדנ"א חייב לעבוד יחד בגוף האנושי כדי שהאינטליגנציה של מה שאנו מכנים בשם "תכונה
מולדת" של הגוף האנושי תפעל .כל הדנ"א חייב לעבוד יחד כגוף אחד .מקצה ראשכם ועד
בהונותיכם ,המולקולות הללו חייבות לפעול כמערך הוראות אחד .זהו מידע ייחודי ,ואין בן אנוש
אחר על הפלנטה שיש לו את הדנ"א שלכם .לכן ,אתם חייבים להכיר בכך שיש משהו שחייב
להתרחש בתוך גופכם שמחבר ושמאחד את הדנ"א .אחרת ,לא הייתם יכולים לתפקד.
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חייבת להיות תקשורת בין מולקולות הדנ"א .כאן מופקים הגנים ,וכאן נמצא המידע שהוא העצמי
הגבוה שלכם .אלה הן הרשומות האקאשיות והחלקים חייבים לרטוט יחד כאחד ,מיליארדים
חלקים הפועלים כאחד .לכן אנו אומרים לכם זאת ,כדי שהפיזיקאים יראו ,וכדי שהם יבינו סוף
סוף שלבן האנוש יש דנ"א שנמצא במצב שזור* .זאת אומרת שהוא "נעול" לכדי מצב אחד וחלקיו
מתנהגים כאחד.
הדנ"א השזור של הגוף האנושי
קיימת תכונה בפיזיקה שלא נראתה ושלא דובר בה עדיין ואני מעניק אותה כאן בפעם הראשונה
כדי שתבינו מעט יותר את דרך הפעולה .אך יותר מכך ,כאשר היא תתגלה אתם תזכרו היכן
שמעתם זאת .אם יש לכם שדות קוונטיים רבים סביב המולקולות ,משמעות הדבר היא שהם
חייבים לחפוף אלה לאלה .לכן השדות חופפים אלה לאלה ויש כבר בידכם את המדע שמראה לכם
מה מתרחש – התרחשות של שדות מגנטיים רבים החופפים אלה לאלה .המגנטיות היא אנרגיה
קוונטית ,ולכן התוצאות של הדנ"א דומות .קסם מתרחש ,שאפילו המדע לא מבין ,המכונה
"השראה" .בחיי היום-יום שלכם ,אתם רואים זאת כאשר אתם בוחנים את השדה המגנטי של
השמש ,המכונה ההליוספירה )רוח סולרית( ,המקיים ממשק עם השדה המגנטי של כדור הארץ,
שהוא הרשת המגנטית .אתם מקבלים ניצוצות! זוהר הקוטב .זה מה שקורה כאשר שדות מגנטים
חופפים .במצב זה ,מועבר מידע ,ובתחום האלקטרוניקה ,תכונה זו ידועה היטב ונעשה בה שימוש
יום-יומי.
עכשיו ,אילו לא היה לכם שדה מגנטי ,אלא שדה קוונטי סביב כל מולקולה ,אני יכול לומר לכם
שלא הייתם מקבלים ניצוצות ,הייתם מקבלים "מצב שזור מעוצב" .שדות קוונטיים חופפים הם
תכונות שעדיין לא נחקרו ,הוכרו או נמדדו .כאשר הדבר יקרה ,הם יראו את המכניקה של מצב
שזור שיוצר אז שדה כולל שהוא גדול הרבה יותר מבן האנוש .מה עשוי להיות השדה הזה שסביב
בן האנוש שרוחבו שמונה מטרים? והאם הוא נצפה? התשובה היא כן! אתם תמצאו אותו
בכתבים ,בכתבים הישנים של "מלכים ב'" )בתנ"ך( .כיוון ששוב אנו אומרים שהיה זה אלישע
שראה את המאסטר אליהו מתעלה מכוח רצונו ,ועל הקרקע זהר השדה שלו .הוא הואר והוא עזב
את הפלנטה בבועה של אור ,כלי רכב שנשא אותו .אלישע כינה כלי רכב זה )בעברית( ,שמשמעות
המילה "לרכוב" .הוא הפך למרכבה .וכעת יש לכם שם לשדה זה ,ושם שמוכר לא רק לאנשי קדם
בארצות רוחניות ,אלא עד גם לאלה שרואים אותו באמצעות ראייה שנייה )על-חושית( .זהו השדה
הקוונטי של בן האנוש – המרכבה.
המרכבה אפוא היא לאמיתו של דבר שדה קוונטי ,ושדה זה מלא
מובנה ,אבל למעשה הוא מובנה למדי כפי שאנו רואים אותו .זוהי
האנוש עצמו ,והוא מוכן וממתין לשדה קוונטי אחר שישנה אותו,
לא הזכרתי את גאיה ,נכון? זו הקדמה כדי לומר לכם משהו שרק
הפעולה של המערכת.

במידע .המידע נראה לכם לא
המטריצה של התבניות של בן
ושדה זה מכונה תודעה .עדיין
רמזתי עליו בעבר בנוגע לדרך
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הנה יושב לו בן האנוש עם כל המבנה הזה בשלמותו ,שאותו אינכם יכולים לראות ,שאנו רק
מספרים לכם עליו .דברים בלתי מוחשיים ,שלא ניתן למדוד אותם ,שהמדע צוחק עליהם .שדות
סביב בן האנוש? בפעם הבאה שמדען יתחיל להתרחק מכם ,שאלו אותו על מדד החמלה שלו או
מדד החרדה שלו או מדד האהבה שלו .מה? אין לו דבר שכזה? האם משמעות הדבר שאף אחד
מאותם רגשות שמשנים את הכימיה לא קיימים? לא .לא רק שהם קיימים ,אבל כן ,גם ניתן
למדוד אותם ,אך עדיין לא .אולי בעתיד הקרוב ,והפרדיגמה הקובעת ש"מה שלא ניתן למדוד ,לא
קיים" ,תשתנה.
השדה הקוונטי האנושי והמערכת המולדת
סביב כל בן אנוש נמצא שדה יפהפה שיש שאמרו שהוא קסם ,משום שבתוך השדה הזה נמצא
התיעוד האקאשי שלכם ,ואפילו התכונות של העצמי הגבוה שלכם )הנשמה( .הוא מהדהד את מה
שנמצא בתוך מולקולת הדנ"א עצמה ,ואילו היו לכם עיניים קוונטיות הייתם יכולים להביט באדם
ולראות מי הוא ,מי היה ומהן הבעיות שלו .הייתם רואים את מה שאנו כינינו בשם התכונות
המולדות שבבן האנוש ,את האינטליגנציה של המבנה התאי .ישנם בחדר זה אנשים בעלי יכולת
ראייה שכזו ,ואתם מכנים אותם "מרפאים אינטואיטיביים"" ,קוראי גלגולים קודמים" ,ועוד.
המרפאים בחדר זה מסתמכים על הראייה השנייה הזאת ,והם רואים את מה שנמצא סביב האדם.
זו לא תעלומה .זה לא קסם .זה מדע .עדיין לא הזכרתי את גאיה ,נכון? אני מגיע לזה.
התכונות המולדות של האדם מהוות גשר בין האינטליגנציה של המבנה התאי שלכם )והדנ"א
שלכם( לבין התודעה האנושית התלת-ממדית שלכם .יש בחדר אנשים שעוסקים במה שמכונה
לעתים "קינסיולוגיה" .עכשיו ,קינסיולוגיה היא דרך לדבר אל הדברים המולדים .בן האדם הוא
חכם ,אבל למרבה הפליאה ,עדיין לא חכם דיו כדי לדעת מה מתרחש בתוך גופו שלו .אמרנו זאת
בעבר ,וזו תעלומה ,נכון? מחלה יכולה להתפתח בתוך גופכם בזה הרגע ,ואף על פי כן אתם
מחייכים ואין לכם מושג שהיא שם עד שלא מתחיל לכאוב לכם .זה לא מוזר? אבל המולד יודע
זאת מהרגע הראשון.
אולי השתמשתם בבדיקת השרירים )קינסיולוגיה( כדי לגלות למה אתם אלרגיים או מה מתרחש
במערכת שלכם – תהליך של כן או לא .נכון שזה מעניין שאתם צריכים לעבור תהליך זה כדי
לגלות מה מתרחש בתוך הגוף שלכם? לכן אתם עשויים לומר לעצמכם" :אולי משהו חסר? אנו
אמורים לדעת מה מתרחש בתוך המבנה התאי שלנו!" אתם צודקים .באמת צריך להיות גשר
שמחבר את כל המידע הזה ,שהוא קוונטי ,ואת התודעה שלכם .אתם צודקים .עדיין לא הזכרתי
את גאיה ,נכון? ועכשיו זה משתפר.
האנרגיה של גאיה מונעת על ידי האנושות
גאיה משתפת פעולה עם האנושות .גאיה תמיד מודדת את תכונות הקבוצה האנושית .כאשר היו
רק אנשים מעטים על הפלנטה וכאשר הם היו בקשר עם גאיה ,גאיה הגיבה .וכך גם הדנ"א שלכם.
הוא קיבל את ההוראות שלו מגאיה בכל הקשור לכמה טוב הוא פעל .הדנ"א ,שהוא התרשים של
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בן האדם ,מתוכנן לעבוד עם גאיה ,וגאיה מתוכננת להגיב לתודעה האנושית .שני הצדדים מהווים
מערכת סגורה ,ומערכת שבה צד אחד תמיד משפיע על האחר.
הדנ"א מתוכנן להעניק לאדם תוחלת חיים ארוכה מאוד והוא גם מתוכנן להתחדשות מלאה
ולריפוי עצמי .הדנ"א מתוכנן כך שהגשר ביניכם לבין מה שמולד בכם תמיד נמצא שם .אבל זה לא
תמיד ככה ,נכון? שמעתם על אותם אנשי קדם שחיו שנים רבות מאוד? האם הייתה זו טעות
בכתבים? לא .אז מה איפשר לכמה אנשים לחיות שנים רבות ובריאות מכפי שאפשר היום? האם
המידע לגבי גילם? אני אומר לכם :כן ,הוא נכון ,והנה הסיבה .השדה שסביבכם וסביב האחרים כה
ערוך עם גאיה ,שאתם משתפים פעולה ומשתנים זה על פי זה .זה מה שאנשי קדם ידעו ,וזו
הסיבה שהם היו מאוחדים עם הפלנטה .זה משהו שאתם מתחילים לגלות גם כן.
גאיה מקבלת סימנים מהתודעה האנושית ביחס לאיזו אנרגיה לברוא על הפלנטה .אמרנו לכם
זאת לפני  22שנים .גם ההפך נכון ,כיוון שהדנ"א שלכם ככלל מגיב למשהו שמכונה "רשת
הקריסטל" של הפלנטה .זוהי "רשת זיכרון" אזוטרית והיא מאחסנת אנרגיה ואירועים של
האנושות .נתנו לכם הוראה בנוגע לרשת הקריסטל בעבר ,אבל תוכלו לומר שהיא מעטפת סביב
עפר כדור הארץ שאינה נראית ,אבל שמחזיקה בכל האנרגיות וההיסטוריה של כל מי שאי פעם חי
על הפלנטה .כאשר אתם נולדים ,בעת הנשימה הראשונה שלכם ,השדה הקוונטי של האנושיות
שלכם מביט ברשת הקריסטל ומתאים את היעילות שלו לאנרגיה של הפלנטה .זו האנרגיה בה
נבראה האנושות בזמן שהייתה כאן.
בזמן הזה ,האנרגיה על הפלנטה מלאה באלפי שנות מלחמה ,אנרגיה ישנה לוחמת ,גבריות וחוסר
סובלנות .לכך אפוא הדנ"א מתאים את עצמו בזמן הלידה שלכם .בעוד שאתם תוכננתם למאה
אחוזים של יעילות דנ"א ,בזמן הזה ,היעילות עומדת על שלושים אחוזים .ודבר זה ,יקירים ,הוא
מה שמשתנה ,כיוון שהדנ"א מתחיל עכשיו לפעול ביעילות גבוהה יותר ,משום שמתרחשת תמורה
בתודעה .אתם רואים זאת תחילה ,כמובן ,אצל אלה שנולדים עכשיו .עם נשימתם הראשונה ,הם
נמצאים עכשיו בשלושים וחמישה אחוזי יעילות ,והדבר מתרגם לאדם שהוא מודע הרבה יותר
ותפיסתי הרבה יותר ,בגיל מוקדם הרבה יותר .דומה כמעט שיש להם מודעות אינסטינקטיבית
לאנושיות כוללת ,במקום צורך ללמוד זאת מחדש ,כפי שהיה עליכם לעשות.
סיפרנו לכם על הילדים החדשים ,ולכן הילדים שלכם כה בלתי רגילים ואתם יודעים שהם כאלה.
רבים בקהל שיש להם נכדים רואים זאת בברור; הילדים שונים .תוכלו לומר אפוא" :חבל שאנחנו
לא יכולים לעשות זאת גם כן ,לשפר את יעילות הדנ"א שלנו" .ובכן ,אתם כן יכולים! כיוון
שהאנרגיה של הפלנטה ערה ומוכנה לשלוח את הסימן לנשמות העתיקות שמתחילות להבין שהן
יכולות לשנות את השדות שלהן באמצעות התבניות שזורמות בהם ,באמצעות התודעה,
באמצעות כוונה טהורה ובאמצעות חמלה .אתם יכולים לשנות את "החותם" הקוונטי של הדנ"א
באמצעות חמלה! כך אמרנו מההתחלה ,ולכן הרשו לי לסכם זאת במילים פשוטות שאינן מדעיות.
דבר לאט ,שותפי ,דבר קצר ולעניין] .קריון מדבר אל לי[.
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התאמת דנ"א חדש לאנרגיה חדשה של גאיה
כאשר אתם נולדים ,הדנ"א שלכם מתאים את עצמו למה שמתרחש על הפלנטה .הוא ברא
מציאות עבורכם שאתם מכנים "הטבע האנושי" .כדור הארץ משתנה ,רשת הקריסטל מרימה
למעשה את הצעיף במעט ,והדנ"א שלכם מתחיל להגיב .התגובה הראשונה תראה אצל הילדים
שלכם ,והם כבר מגיעים עם תכונה אנושית תפיסתית שונה .הם לא חושבים באופן ליניארי הזהה
לשלכם .האם שמתם לב לכך?
דברים אלה ישתנו יותר ויותר ככל שיחלוף הזמן .בסופו של דבר ,תהיה יעילות דנ"א רבה יותר
שתברא את הגשר החסר שבין המולד והמוח האנושי הרגיל .משמעות הדבר שיהיו לכם מחשבות
אינטואיטיביות רבות לגבי מה שכשורה ושאינו כשורה בתוך המבנה התאי שלכם .כמה מכם יגלו
הרגלי אכילה שונים זו הפעם הראשונה ,ואתם תהיו מכווננים למבנה התאי שלכם שאומר" :אם
אשנה כך וכך ,אחיה זמן ממושך יותר" .התוצאה תהיה שינויים אינסטינקטיביים נטולי הסבר,
באכילה .המולד יתחיל לתקשר.
הרגלים שהיו לכם במשך שנים יתחילו להיעלם משום שהמבנה התאי שלכם יתחיל לעזור לכם
לסלקם ,ביודעו שהם לא מתאימים לכם .אל תופתעו אם אחד מהם הוא אכילת יתר או התאמות
מטבוליות שיביאו את משקל גופכם למצב אופטימלי ללא חוסר הנוחות של דיאטות קיצוניות.
אחרים יוותרו על החומרים אליהם הם מכורים ,ובמסגרת התהליך הזה ,תתקבל אפשרות לחיים
ארוכים הרבה יותר.
אתם תראו התחדשות של המבנה התאי שתפתיע אתכם .אתם תרפאו מהר יותר ותדעו זאת.
אתם תתחילו לראות מצב שבו אתם חולים פחות מכפי שהייתם אי פעם בחייכם .החוכמה התלת-
ממדית השכיחה תאמר לכם" :ובכן ,אתם מבוגרים יותר עכשיו ,לכן תחלו יותר" .אך לא כך יהיה,
ואתם תדעו שמשהו משתנה .אז מה שאנו אומרים לכם יקרים ,הוא שאתם יכולים לקבל את
אותם הדברים שיש לצעירים .אתם תתעוררו כעת לאט לאנרגיה חדשה על הפלנטה הזאת,
שתאפשר לכם לחיות זמן ממושך יותר .הדנ"א שלכם יתחיל לשתף פעולה בדרך יעילה יותר35 .
אחוזים? אולי אפילו  40אחוזים ,נשמות עתיקות? הוא בדרכו למשהו גבוה הרבה יותר.
לנביא אליהו ,לישוע ,למאסטר המשיח ,לבודהה ,למוחמד ,לפארמאהנסה יוגננדה ,ולרבים אחרים
היה דנ"א שעבד ביעילות של  90עד  100אחוזים .כולם בחרו בדרך שבה רצו להשתמש בו ,ואתם
יכולתם לראות זאת בהם ולחוש זאת בהם .הנביא אליהו בחר לעזוב את הפלנטה באמצעות מעמד
התעלות על פי בחירתו ותכנונו .הוא עוצמתי עד כדי כך .ישוע המשיח החליט לעשות דבר דומה
בדרכו שלו ,מסיבות שהיו הגיוניות לסובבים אותו ,שהדנ"א שלהם עבד באופן חלש.
קיימות אנרגיות בתוך בן האנוש שהן זרז להארה .אחת מהן היא החמלה ,ואתם חשתם בה היום,
נכון? ]מתייחס לסיפור על  33הכורים מצ'ילה [.היא נגעה בלבכם .אז מה הייתם אומרים על
האנרגיה שבחדר זה ,מה צבעה ,כמה היא דחוסה? ובכן ,רבים מכם היו אומרים שאין לה צבע
בכלל .יש שישאלו" :למה אתה מתכוון כשאתה אומר 'דחוסה' ,קריון?"
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כאשר התיישבתם שם במושבים ,אנרגיה "התיישבה" עליכם ואתם הרגשתם את לבכם מתכווץ
מעט .הייתה לכם אמפתיה כלפי אלה שזכו בחייהם ,וראיתם את לבבות קרובי המשפחה שלהם
מתמלאים עד גדותיהם בדמעות של שמחה .על כך אני מדבר – משהו בלתי נראה אך "דחוס"
ברגש .הדבר שאתם יכולים לברוא סביבכם שישנה את חיי האנשים שבחדר הזה הוא משמעותי.
גאיה מכירה אתכם ,וכל רגע מלא חמלה מתועד.
כמה מכם הגיעו במטרה להירפא בסוף השבוע הזה ואני יודע זאת .לכן זה יהיה זמן טוב מאוד
לקבל את הריפוי .אלה שקוראים אינם נבדלים ,ואולי גם אתם יושבים במושב מסיבה דומה? יש
כאן פמליה; יש כאן חמלה; יש כאן עומק של נשמות עתיקות; יש כאן מרק הזדמנות קוונטי,
יקירים .מדוע שלא תתבעו זאת לעצמכם עכשיו – שתקומו מהמושב שלכם עם הזרעים זרועים
בתוככם ,מתוך בחירתכם ,לבריאות שביקשתם לעצמכם? תבעו לעצמכם את תחילת הריפוי
שאתם יודעים שתמיד היה נגיש ,כיוון שאתם מתחילים להיות בקשר עם האינטליגנציה של
המרכבה שלכם.
ארגונים רוחניים מלאים בנסים .בתי החולים עדים לתוצאות מתועדות של מה שהם מכנים
"הפוגה ספונטנית" .זהו המקום שבו ,לפתע ,המבנה התאי עושה משהו שהמדע לא יכול להסביר.
הפוגה מוחלטת של מחלה מתרחשת ,לפעמים כמעט בן לילה .אבל אני אומר לכם מה היא :זה
הדנ"א שזמנית הופך יעיל במאה אחוזים לרגע ומנקה את הגוף ממחלה .אתם הייתם עדים לכך,
אבל פשוט לא ידעתם מה זה.
אז מדוע שלא תעשו זאת עכשיו? אם אתם יכולים לדמיין זאת ,אתם יכולים לקבל זאת .ראו את
עצמכם עם בריאות תאית טהורה .היא משרתת את כדור הארץ ,אנשים יקרים ,משום שאתם
חיים זמן ממושך יותר מכפי שאתם חושבים שאתם עומדים לחיות .אנו זקוקים לאור שלכם .אז
מדוע שלא תעשו זאת עכשיו?
הניחו לכל האנשים שבחדר להתאחד עכשיו בתודעה של חמלה ובמצב קוונטי ששזור עם כל אלה
שנמצאים כאן ושקוראים ,לשלוח את חמלת הריפוי לאלה שזקוקים לה מבלי להכיר את פניהם או
לדעת את שמותיהם .זה יפהפה .יום אחד אתם תראו מה יכול לעשות טקס משותף של בני אדם
יכול לעשות כאשר כולם נרפאים! מדוע לא? כאשר אתם יכולים להגיע לפגישה למשך יום וחצי
ולצאת צעירים יותר מכפי שהייתם – מדוע לא? אז תתחילו לראות שכל הדברים שאמרתי נכונים
ומדויקים .הם בניגוד לכל ההיגיון של החשיבה המדעית השכיחה ,אבל במסגרת תחום אהבת
האלוהים.
אנו עוזבים מקום זה ואף אל פי כן ,איננו עוזבים .לעולם לא תתרחש שוב פגישה כגון זו ,עם
מספר זהה של נשמות ,עם השמות שלכם ,עם האקאשה שיש לכם ,ולכן זו פגישה ייחודית ממש
כפי שאתם ייחודיים .צאו ממקום זה שונים מכפי שבאתם ,ודעו שקריון אינו קיים בתוך האדם
שיושב על הבמה.
קריון קיים במרק הקוונטי שהוא אלוהים ושיוצא אתכם אם תבחרו בכך .אם תבחרו.
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וכך הוא.
קריון

* שזירה היא תכונה של הפיזיקה הקוונטית שהמדענים מתחילים רק אתה לראות ולחקור ברמת
המקרו .סוגי שזירה מסוימים יוצרים "נעילה קוונטית" וסוגים אחרים לא .במקרה של הדנ"א,
המידע "נעול" בין מולקולות הדנ"א באמצעות התכונות הקוונטיות של השדה.
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שאלות שכיחות
לי קרול מתקשר את קריון
מונטריי ,קליפורניה
 26בפברואר2012 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה
אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף
המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן במונטריי,
קליפורניה.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .האנרגיה בחדר זה נקבעה .אם הסרתם את מגן
האינטלקטואליזם שאתם נושאים אתכם והנחתם לאפשרות של אמת נוספת ,מה זה עושה לכם?
אולי הרשיתם לזרע להיזרע ,לאפשרות שהפלנטה נמצאת בתהליך של כיול עצמי? אולי אתם
חושבים שהכול צירופי מקרים ושזה לא משפיע עליכם?
אומר לכם שוב ,יקירים ,שאתם עשויים להיות שאמאנים שיושבים שם ואינכם יודעים זאת כלל.
אולי הובאתם לכאן ,לכיסא זה עליו אתם יושבים בפעם יחידה זו ,ולעולם לא תעשו זאת שוב.
לכן ,זוהי ההזדמנות לאפשרויות ברגע זה.
אני יודע מי נמצא כאן ,ואני יודע מי מקשיב למסר הזה .אנחנו עומדים לענות על כמה שאלות
שנשאלנו על ידי אלה שאינם נשמות עתיקות .התשובות יועילו לכם וגם לאלה שיקראו ושישמעו
את המסר הזה בעתיד שלכם – ההווה שלי .הדבר מבלבל ואמרתי זאת פעמים רבות בעבר :אני
יודע מי מאזין .אני יודע מי קורא ,כיוון שאין זמן בצד הצעיף שלי .יש רק פוטנציאל והפוטנציאל
מתגשם ,אי לכך ,בהווה .אולי יעברו שבועות עד שהמסר זה יתומלל .אבל לאחר התמלול וכל
העריכה ולאחר הפרסום ,הוא יהפוך לחומר כתוב .נכון ,מישהו קורא אותו ברגע זה ,ואני רואה
את האדם שעושה זאת .כל זה נשמע מוזר לאלה מכם שיושבים בחדר.
יש קורא שצריך לראות את המילים הללו עכשיו ,ואני יודע מי הוא .הפוטנציאל כה חזק שאני
יכול לומר שזו המציאות שלי .עבורי ,הדבר כבר התגשם .הנה ,אתה קורא ,נכון? אז אני צודק! אני
מכיר אותך .לאלה שבחדר ,זהו העתיד .זו המציאות שלי – מציאות רב-ממדית שאינכם חולקים.
לכן ,אני מסוגל לתת לכם כמה תחזיות ,לא עובדה אמפירית ,אלא פוטנציאל למציאות ,כיוון שאני
יודע מה אתם חושבים ומה אתם עשויים לעשות.
שאלות
הנה שאלות ששאל הציבור הרחב ,ולא בהכרח אנשים שהם עובדי אור או נשמות עתיקות .לפני
כשבוע העברתי תקשור ששמו "שש השאלות" .השותף שלי ,שהוא מהנדס ,הקליט אותו אבל
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המכשיר התקלקל .הוא היה מתוסכל כיוון שהוא יודע כיצד לתפעל מכשירים שכאלה ,אבל למרות
זאת המכשיר לא עבד .הדבר הפליא ובלבל אותו ,כיוון שהוא חש שהוא עשה עבודה טובה
בתקשור .אולם לא תמיד הדברים הם כפי שהם נראים וקל לעצור את מכשיר ההקלטה .רצינו
במקום זאת בתקשור הזה ,ולא בתקשור שרצה השותף שלי .לכן זה התקשור שאתם קוראים .את
המסר שרצינו.
שאלה ראשונה :מדוע אנחנו כל-כך לא מאושרים?
"קריון ,יש אומללות על הפלנטה הזאת .אומללות שגורמת לעוד אומללות .אנשים מתהלכים
מתוסכלים .הפלנטה לא נראית כפלנטה חשובה כאשר יש סבל רב כל-כך .אתה מדבר אל אלה
שאיבדו את בתיהם במדינה זו ,ואתה מדבר אל אלה שאיבדו קרובי משפחה בצ'ונאמי .הם
מתייסרים ,שואלים היכן הטעות .מדוע יש אומללות רבה כל-כך? כיצד היא יכולה לייצג חדשות
טובות על הפלנטה?"
זו תשובה שקשה מאוד לתת ,משום שעליכם להבין פרדיגמות מציאות שונות שמתחילות
להתרחש .פרדיגמת המציאות שתמיד הכרתם ,זו שאנו מכנים פרדיגמת הממד השלישי ,היא כה
רדודה שהיא לא תאפשר ,חד וחלק ,את השמחה שהמציאות רב-ממדית יכולה להעניק .קשה
להסביר זאת .אתם יושבים בתמונה של שחור ולבן ,אבל כדור הארץ צבעוני.
אהבת האלוהים לא מרכזת את עצמה בממד השלישי .אהבת האלוהים מרכזת את עצמה במרחב
הרב-ממדי שבו המלאכים חיים .כל המאסטרים ידעו זאת .כל אדם שראה מלאך יודע שהאנרגיה
עוברת דרך הקיר והיא בצבע זוהר .אין עור או כנפיים או הילה .כאשר בני האדם תלת-ממדיים
רואים צורה רב-ממדית האנרגיה הזאת מפחידה לעתים קרובות ,ולכן תכופות האנשים כורעים על
ברכיהם בפחד.
לכן אין זה חשוב אם היה זה מוחמד במערה או משה מול הסנה הבוער ,תכונות מלאכיות אלה
אינן תלת-ממדיות וגם האלוהות שבכם אינה תלת-ממדית .אתם רוצים להיות מאושרים ,אנשים?
כדאי שתמצאו את האלוהים הרב-ממדי שבתוככם .הפרדיגמה משתנה .היא רב-ממדית ,לא חד-
ממדית .אתם חייבים להתחיל לעבור מהפרדיגמה הזאת ,שמגבילה את כל שאתם עושים למציאות
של דברים זהים ויחידניים ,לפרדיגמה שפותחת את הפוטנציאלים לשינוי עבור כל הדברים.
הפוטנציאלים יכולים לשנות את חייכם ,כיצד אתם מגיבים לדברים ,מי אתם חושבים שאתם ,ומי
נולדתם להיות .כל המידע הזה ניתן לשכתוב באנרגיית הנשמה שלכם לפרדיגמה שהיא רב-ממדית
ושכוללת את אהבת האלוהים ואת שמחת הרגע.
מה אני אומר לכם? אני אומר שאתם תמשיכו להיות אומללים ,יקירים ,אתם שקוראים את המסר
או מאזינים לו ,אלא אם תחליטו להיכנס פנימה ולמצוא את החלק האלוהי .הדבר מחייב חשיבה
חדשה שמחוץ לקופסה האינטלקטואלית התלת-ממדית .הוא מחייב חשיבה רב-ממדית ולהתחיל
בתהליך עליו דיברנו שוב ושוב .אחרת ,אתם תמשיכו פשוט להתפלש בדרמה של התוהו ובוהו
שסביבכם.
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המאסטרים של הפלנטה הראו לכם זאת .הם שיחקו עם הפיזיקה והחיים .הם אפילו החזירו
אנשים לחיים .אז הם היו פונים אליכם ואומרים" :זה מה שאלוהים עושה ,ואתם אלוהים" .הם
אמרו לכם שאתם יכולים להזיז הרים ,ואתם יכולים .דיברנו על שינוי התודעה ,על שינוי הכוכב
מפלנטה שתמיד נלחמת עם עצמה לפלנטה שבסופו של דבר תחיה בשלום עם עצמה.
האם אתם חושבים שזה יתרחש מהר ובקלות? זו השנה הראשונה ) (2012ויש לכם עוד  18שנים
לזרוע את הזרעים ועוד שני דורות שיראו אותם מתגשמים .כך פועלת התודעה האנושית .היא
איטית ,אבל אתם חסרי סבלנות .גם מסיבה זו קיימת אומללות רבה כל-כך בזמן הזה .אלה הם
חוסר סובלנות ,חוסר הבנה ,צורך בסיפוק מיידי שאופייניים לאנרגיה הישנה כאשר אתם חושבים
שאלוהים יעזור לכם .אז הדבר לא קורה כפי שחשבתם שהוא צריך לקרות ,ואתם אומרים" :נו,
ידעתי שזה לא יקרה".
אמרו לי אפוא ,האם זו התחייבות או האם זו משאלת לב? האם תקשורת זו חזקה מדי עבורכם?
באהבה אני אומר לכם שאתם יפהפיים בתוככם ושהגיע הזמן שתגלו זאת .וכאשר תגלו זאת,
דברים ישתנו בתוככם .לא תתרגזו כל-כך; לא תהיו מדוכאים כל-כך ,ולא תגיבו במידה רבה כל-כך.
אז כאשר האנשים שסביבכם יראו אתכם במצבכם החדש ,הם יגידו" :אתה יודע ,אתה שונה .אתה
לא כועס .אתה לא מגיב .מה גילית? גם אני רוצה" .וכך זה מתחיל.
כאשר אתם מקרינים אור של חוכמה וחמלה ,אנשים אחרים רואים זאת ורוצים גם ,כיוון שהוא
יפהפה ,שליו ומספק .אנו שואלים אתכם שוב :כאשר צעדתם עם המאסטרים ,אין זה משנה מי
מהם ,כיצד הרגשתם? האם המאסטרים הביטו בכם והשפילו אתכם? האם הם אמרו לכם דברים
רעים או גרמו לכם להרגיש קטנים? התשובה היא לא .הם הביטו בכם ,אהבו אתכם ואתם הייתם
מוכי אלם .כמה מכם היו שם ואתם זוכרים .כל שרציתם לעשות היה לשהות בנוכחותם ,לשבת
לרגליהם .חשתם שהיה סביבם מרחב שאילו יכולתם להיות קרובים אליהם ,הייתם חולקים אותו
גם כן .זוהי אהבת האלוהים באדם שמקרין אלוהות ,זורע את זרעי ההתעלות.
לכן התשובה היא תפיסת המציאות .כאשר המאסטרים צעדו על פני האדמה היא הייתה חשוכה
אף יותר .אבל הם ראו רק את אהבת האלוהים .ולכן זוהי בחירתכם החופשית להיות אומללים,
להיות קורבן ולהתפלש בדרמה .אבל האמת היא שחמלת האלוהים נמצאת בכל מקום סביבכם,
רק ממתינה שתגלו אותה .זו הייתה התשובה הראשונה.
שאלה שניה :מה קורה כאשר אנו מתים?
זו שאלה מורכבת מאוד ולכן אחלק את התשובה לשני חלקים ,שניהם רוחניים .מותו של אדם,
דבר שכל אחד בחדר הזה חווה ,אינו הסוף .דבר זה אינטואיטיבי בתוככם ,כיוון שאתם חוויתם
זאת בעבר .אבל האמת מסתתרת מתחת לפני השטח .אתם לא באמת בטוחים מה יקרה לכם ,אבל
האינטואיציה שלכם אומרת לכם שזה לא הסוף.
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אין כאב במוות .לא בשבילכם .אלא בשביל הסובבים אתכם .לכן הדבר הראשון שברצוני לומר
לכם על המוות הוא שהסובבים אתכם סובלים לעתים קרובות .לפעמים זה הולם ,כיוון שהדבר
מכריע אותם ,בייחוד אם אתם עוזבים מוקדם מדי .לפעמים ,בשל כך ,הם יגלו מה נמצא בתוכם,
נחמה רוחנית מדהימה ,ואז יבינו שהמוות שלכם היה זרז להארה שלהם .האם אתם מבינים
תהליך זה? לפעמים אתם שותפים לכך ,מתוך הסכמה שניתנה מראש לפוטנציאלים לעזור אלה
לאלה באמצעות מוות אנושי .ולכן אין זה משהו שיש להתאבל עליו כלל .תכופות ,זוהי השלמה
של הסכם יפהפה.
מה מתרחש פיזית כאשר אתם מתים? זה קל – אתם שבים לעפר הפלנטה .מה עוד אתם רוצים
לדעת? מבחינה גשמית? זה קל .זה רק חלק מהתהליך של גאיה .אבל הרשו לי לספר לכם על רגע
המעבר .אתם מאבדים  85גרמים של משהו שאף אחד לא יודע עליו 85 .גרמים הם מידע קוונטי.
זה החלק הקוונטי של הליבה הרוחנית שלכם ,כל שהיה אתם אי פעם ,והוא לא עולה למעלה ,הוא
יורד למטה .הוא חוזר למערת הבריאה ומעבר לה.
אמרנו לכם זאת בעבר .חלק ממנו גם עובר לרשת הקריסטל .חלק ממנו אפילו עובר ליונקים
הימיים של כדור הארץ .קיימת כאן מערכת שמאפשרת לגאיה לזכור את החיים שלכם ,והם
מאוחסנים בפלנטה .הרוח שלכם חוזרת הביתה ,אבל לא התיעוד האקאשי שלכם .הוא נותר על
הפלנטה כיוון שהוא שייך לפלנטה .אתם שיניתם את הפלנטה באמצעות מעשיכם ,אבל אינכם
מביאים זאת הביתה איתכם .אולם כאשר אתם שבים הביתה ,אנו עורכים מסיבה .סיפרתי לכם
על כך בעבר .אה ,יקירים ,אין כאב במוות .לא לכם .אתם תדעו זאת מיד ,בתוך שלושה ימים.
בחלוף שלושה ימים ,אתם "מודעים לגמרי" שאתם חלק מאלוהים .אתם זוכרים .אתם שומעים
שוב את המוזיקה.
אז במהרה ,אתם שבים לכאן )כדור הארץ( ,וכאשר אתם עושים זאת ,זה קורה מהר יותר מכפי
שנאמר לכם ,כיוון שהדברים מאיצים .לפעמים אתם נולדים חזרה לאותה משפחה כנכדים,
במסגרת אותה קבוצה קרמתית .זה תהליך של עובדי האור ,כך שהסבים שלכם יוכלו ללמד אתכם
דברים שרק הם יכולים ללמד אתכם.
וכאשר אתם נושמים את נשימתכם הראשונה ,אתם קולטים ואוספים משהו .אתם אוספים את
כל אנרגיית הנשמה ממערכת הבריאה ומרשת הקריסטל שאתם אחסנתם שם כאשר עזבתם.
הדבר מכונה "תורשה אקאשית" .אמנים הופכים לאמנים .שוטרים הופכים לשוטרים .זה בגנים
שלכם .זה בדנ"א שלכם ,מי שהייתם פעם .אפילו הנטיות לדברים שאתם אוהבים ושאינכם
אוהבים – כגון מזונות ,בחירות – נכנסים איתכם מהתורשה האקאשית.
לפעמים מישהו שואל" :האם עליי להיות צמחוני? מה נכון לגוף שלי מבחינה רוחנית?" אומר לכם
מה נכון לגוף שלכם מבחינה רוחנית – הדברים שמתאימים והגיוניים לכם! אם היו לכם תקופות
חיים בטיבט או בהודו ,קרוב לוודאי שאתם משתוקקים למזונות שונים מאשר אילו הם היו
בארצות הברית .כך זה עובד ,יקרים .הגוף שלכם מגיב למה שהוא זוכר ,ואם זה משרת אתכם לא
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לאכול בשר ,אז עליכם לעשות זאת לטובת הבריאות שלכם .אל תשליכו זאת על חבריכם ,כיוון
שלהם יש זיכרון בריאות אקאשי משלהם .יש להם מערכת משלהם שעובדת מבחינתם.
בני האדם אוהבים לקטלג הכול ,ולכן ,כאשר מישהו מוצא משהו שטוב לו ,הוא רוצה שכולם יעשו
זאת .אל תבקרו אחרים בגלל שאין להם את הזיכרון הייחודי שלכם .הדבר נכון גם לגבי מערכות
אמונה של אנשים אחרים .אלה שמצאו את אלוהים או שמצאו שמחה במערכת שמתאימה להם
עשו זאת משום שהם מכווננים אליה .אולי הם היו אפילו חסידי אותם מאסטרים! הם מכווננים
אליה והם רוצים שהיא תתאים לכולם .ייתכן שיש בה הרבה יושרה ,אבל אולי היא לא בשבילכם.
מה קורה בעת המוות? זו מערכת – יופי ,כבוד ואתם הופכים לחלק מאלוהים שאתם יודעים
שאתם .כאשר אליהו התעלה ,עליכם לראות זאת דרך עיניו של אלישע .אליהו הפך לאור כה זוהר
שאלישע לא יכול היה להביט בו .אז הוא התפרק לחלקים .אלישע ראה את המרכבה ,את השדה
שסביב האדם ,את המרכבה עליה רכב אליהו .הוא רואה אותה והוא דיווח עליה .מה אתם
חושבים שזה היה? בן האדם זכה לראות את ההתעלות .זה מוות.
שאלה שלישית :האם יש חיים על פלנטות אחרות?
אתם צוחקים? יש חיים בכל מקום .בכל מקום! ברגע זה ,המדענים שלכם מחפשים אחר חיים
מיקרובים על כל הפלנטות ועל הירחים שלהן במערכת השמש שלכם ,והן ימצאו אותם בסופו של
דבר .הם מצפים למצוא אותם .בסופו של דבר הם יבינו שזרעי החיים נמצאים בכל מקום.
כמה חיים עשויים להיות שם? כמה זמן הם היו "שם"? כאשר המדענים יתחילו להבין את היקף
כמות הזמן שהחיים היו בגלקסיה שלכם ,הם יתחילו להבין משהו שמנוגד אינטואיטיבית
לאבולוציה – את ההיסטוריה האנושית שלהם .מה גילו של היקום שלכם? שאלו את המדענים
והם יגידו בערך  13מיליארד שנים .זה בסדר .בואו נשתמש במספרים שלהם .מה גיל הפלנטה
שלכם –  4או  5מיליארד ,אולי? נכון .מה גיל האנושות? מדוע לא הייתם שם בזמן הדינוזאורים?
אתם חושבים שכדור הארץ לא היה מוכן? אתם חושבים אולי שמה ששולט באבולוציה היה טיפש
מדי כדי לברוא את האדם מקודם יותר ,אבל שהתהליך יכול היה לברוא דינוזאור? האם חשבתם
אי פעם על הדברים הללו?
אתם מכניסים את כל ההיסטוריה של כדור הארץ לשעון של  24שעות ,החיים עצמם החלו רק
בשעה האחרונה ,והאנושות ,כל הציוויליזציה ,התרחשה בשניות האחרונות המעטות .זה לא מוזר
בעיניכם? לכן ,ביקום שעשוי להיות בן  13מיליארד שנים ,אתם הגעתם בשניות הבודדות
האחרונות .האם חשבתם אולי שאתם הדיירים החדשים ביותר בשכונה? ובכן ,אתם צודקים.
אם היקום באמת זקן כל-כך ,אתם חושבים אולי שיש תרבויות בגלקסיה שלכם שעשויות להיות
מיליארד או יותר שנים זקנות מכם? אם כך הוא ,האם אתם חושבים אולי שהן חוו משהו שאתם
חווים? האם אתם חושבים שלמי מהן יש את תכונות הדנ"א שלכם? אולי גם הן חוו את מה
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שאתם חווים מבחינה רוחנית? אולי הן הגיעו אפילו למעמד ההתעלות הקוונטית? התשובה היא
שיש הרבה מאוד תרבויות שכאלה.
אתם כבר מכירים אותן ומניתם אותן בפרסומים שלכם .אלה שזרעו אתכם ישירות נקראים
הפליאדים .אלה שזרעו אותם עשויים להיות האקטוריאנים ואלה שזרעו אותם עשויים להיות
אפילו מאוריון .הם נמצאות בכל מקום ,והן כולן כאן גם כן .הן צופות בכם ,כיוון שאתם הבאים
בתור ,ואתם עוברים סמן זה של התמורה.
אה ,יקירים ,יחלוף זמן רב לפני שתדעו באמת את כל הדברים הללו כמציאות שלכם .השלב
הראשון הוא שלום על פני האדמה .השלב הבא הוא סוג חדש של התפתחות אנושית שתגביר את
יעילות הדנ"א שלכם במאה אחוזים ואתם תחיו זמן רב מאוד .בכל פעם שאני אומר זאת ישנם
אנשים הנמצאים במוחם האינטלקטואלי שאומרים" :ובכן ,קיים שיעור ילודה גיאומטרי .לא
נצליח לבצע זאת .תהיה התפוצצות אוכלוסין ולכולנו יגמר המזון .לכן מה שאתה אומר ,קריון ,לא
יכול להיות דבר טוב .כולנו נסבול ונהרוג אלה את אלה כדי להשיג מזון".
הרשו לי להתייחס לנושא ,כיוון שאם כך אתם חושבים ,אנשים ,אתם משערים שבני האדם הם
טיפשים ושהם לא הבינו מה מתרחש ומדוע יש שיעור ילודה שכזה .אתם חושבים שהם לא
יכולים לשלוט בשיעור הילודה כיוון שלא הבינו עדיין את התהליך? אני רוצה לומר לכם ,אתם
תראו משהו בלתי צפוי .אתם תראו ירידה בשיעור הילודה ,כיוון שבני האדם חכמים והם הופכים
חכמים יותר .הם יראו שאיכות החיים קשורה למספר הילדים שיש להם ,והם יבינו מה הפתרון.
זה לא יהיה מספר הילדים שהכנסייה שלהם אומרת שצריך להיות להם .הם יעשו זאת
אינטואיטיבית .אתם תראו זאת מוקדם מן הצפוי.
אתם תראו חוכמה על הפלנטה בתחומים רבים שאף סוציולוג לא חזה .אתם תופתעו מכל
הדברים הללו ,והם יתרחשו ללא תוכנית ממשלתית .הם יתרחשו כיוון שאתם החלטתם שאתם
רוצים בכך .הם יתרחשו קולקטיבית ,ואתם עשויים לראות זאת בקרוב .חפשו אחר שיעורי לידה
שליליים מדינות העולם המודרני .במקומות בהם אנשים מסוגלים לראות את התמונה הגדולה
יותר ויש להם גישה חופשית למידע ,המצב לא יהיה כפי שאתם חוזים.
האם יש חיים על פלנטות אחרות? המדענים אומרים" :יחלוף זמן רב לפני שנצליח להגיע אל
הכוכבים .אנחנו צריכים להיכנס למיכל מתכת קטן זה ולמלא אותו באוויר ,ואז לטוס בו שנים על
גבי שנים לפני שנוכל להגיע לכוכב הקרוב" .בינתיים ,הפליאדים יכולים לעשות זאת כהרף עין!
מה לדעתכם מתרחש שם? אתם מאמינים לי בכלל?
לפני זמן לא רב ,אם רציתם לתקשר עם אדם רחוק ,שלחתם לו מכתב .הוא נישא על גבי סוס.
חלפו חודשים לפני שהתשובה הגיעה .עכשיו אתם מתקשרים מיידית! למה כל כך קשה לכם
להאמין דבר דומה לגבי הנסיעה?
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אומר לכם ,כל עוד אתם נשארים בממד השלישי ,אתם תכנסו עדיין לקופסאות המתכת הקטנות
ולחליפות החלל כדי להגיע לכוכבים .אולם ברגע שיחל העידן הקוונטי ,אתם פשוט תגיעו לשם
באמצעות הרצון שלכם ,כיוון שאתם תהיו שזורים עם הכול ותוכלו לנסוע באמצעות כוונה .אם
אתם לא מאמינים עכשיו ,אתם תאמינו בשלב מאוחר יותר ,כיוון שמה שאני אומר לכם הוא
אמת .אולי יחלפו עוד הרבה תקופות חיים מעכשיו ,אבל הקבוצה שלמולי היא הקבוצה שתחזור
שוב ושוב ושוב .ההבדל הוא שלא תצרכו עוד לחזור לאנרגיה ישנה .זוהי אנרגיה חדשה.
כאשר תחזרו ,יקרים ,כל מה שאתם יודעים יהיה בתוך הדנ"א שלכם ויהיה נגיש .לא יהיה עליכם
לחוות את מה שחוויתם בעבר .ברגע שתחליטו להתבונן סביב ולפתוח את הדלת ]מטפורה
לבחירה החופשית להתעורר[ ,כל שלמדתם הפעם יהיה שם.
זוהי התכונה של מה שאתם מכנים בשם "ילדי התודעה החדשה" ,להם ייחסתם את צבע האינדיגו.
הילדים זוכרים מי הם .הם תפיסתיים ,ואתם מאמינים שיש ללמד אותם מאפס! ממש לא! הם
זוכרים! האם אתם מבינים מה מתרחש? אמרנו לכם זאת בפעם האחרונה ,אבל אני רוצה לחזור
על הדברים למענכם :בעל החיים בערבה יולד את העגל שלו ובתוך שעות העגל קם ורץ עם העדר.
האם ידעתם שהעגל יודע מיידית מי הם אויביו ,לא לשתות מים שלא מריחים נכון ,ואילו גרגירים
לאכול שאינם רעילים? מהיכן הגיע הידע הזה? איך החיה הקטנה יודעת את הדברים הללו?
התשובה היא שהמידע הזה הוא תורשה ביולוגית .אתם יכולים לקרוא לזה אינסטינקט .אבל
כאשר יש לכם תינוק אנושי – כלום! הוא לא יודע אפילו שהוא רעב .הוא זקוק לעשרים שנות
לימוד! לא התעייפתם מזה כבר? האם חשבתם אי פעם למה לבעלי החיים יש ידע רב כל כך מרגע
הלידה ולכם יש מעט כל כך? האם זה נראה לכם נכון עבור מי שנמצא בראש סולם ההתפתחות?
הגיע הזמן שזה ישתנה.
אתם מתחילים לראות זאת ,אפילו עם ילדי האינדיגו .הם מגיעים עם ידיעה .לכן הם כה חסרי
סבלנות .אתם מנסים ללמד אותם דברים שהם כבר יודעים אינסטינקטיבית .בדיוק כמו העגל
בערבה ,הם מגיעים עם ידיעה .חלקם מנסים ללמד אתכם .זה לא תמיד מצליח .זו הייתה השאלה
השלישית.
שאלה רביעית :מה בנוגע לקנוניות?
"קריון ,מה בנוגע לכל אותן קנוניות על הפלנטה?" במשך עשורים רבים שמעתם דברים מדברים
שונים .לא אנקוב בשמם .אתן לכם לנוקב בשמם בראשכם .שמעתם דברים אלה במשך זמן
ממושך :מה בני אדם עושים לבני אדם ,מה ממשלות עושות לבני אדם ,האנרגיה שבאה לכאן
ולשם ,השליטה במחשבות ,הארגון הסודי הממשלתי – כל הדברים הללו" .כן ,קריון ,הם נכונים?"
אתן לכם מבחן לקמוס לקנוניות ואבקש מכם להחליט .לאחר הדיון הזה ,לרבים לא יהיה אכפת,
כיוון שהם רוצים להאמין שהם קורבנות של אינטליגנציה גדולה יותר ושצופים וששולטים בהם.
זוהי תכונה של האנרגיה הישנה וקשה לשנותה בשכל האנושי .אחריות אישית היא כמו מקש
המחיקה לחשיבה זו.
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הדברים שאתם רואים היום הם הדברים עליהם סיפרתי לכם לפני עשור .אמרתי" :יבוא יום שבו
כולם ידברו עם כולם ,ולא יהיו כלל סודות" .אתם מתחילים להיות עדים לעובדה שלא יכולים עוד
להיות סודות .הם מודלפים בגלוי ,כל הזמן .לכן ,בואו נדון בקנוניה ענקית ,קנוניה שנמשכת כבר
עשורים .תבחרו אחת מהן .עכשיו ,האם אתם חושבים שיכול להיות ארגון או ממשלה עם קבוצת
אנשים גדולה ,אולי מאות או יותר ששומרים "סוד ענק" זה? הנה כולם ,קורצים אחד לשני
ואומרים" :תוודא שאתה לא מספר לאף אחד אתה-יודע-מה" .ואז הסוד הזה נשמר במשך עשורים
מבלי שאף אחד מגלה אותו? אפילו על ערש הדווי שלהם ,הם לא יספרו כלום? אם כך אתם
חושבים ,אתם מנותקים מהמציאות.
הדבר היחידי שאתם שומעים הוא אנשים אחרים שמספרים לכם מה קורה ,נותנים לכם עדויות
על מה שהם ראו או שמעו .אני רוצה לומר לכם שזה לא עובד ככה .לא היום .אנשים לא מסוגלים
לשמור סודות .כאשר כולם מדברים עם כולם ,סוג כזה של קנוניות לא יכול להתקיים על הפלנטה.
זה מבחן הלקמוס .אם זה אמיתי ,אז כולם ידעו על כך במהרה .וכן ,יש כמה קנוניות שהן
אמיתיות ,וכן ,אתם תדעו עליהן .באנרגיה הזאת של תקשורת גלובלית ומדיה חברתית ,אף אחד
לא יכול לשמור סודות שכאלה ,בייחוד אם דרושים לשם כך אנשים רבים .אתם מבינים מה אני
אומר?
הגיע הזמן להשתמש בהגיון רוחני במקום בפחד .אנשים מסוימים נמשכים מאוד לדברים הללו.
הם טווים את הדרמה של היותם קורבנות מקצועיים ,והם אוהבים את זה .אתם יודעים מי הם.
הם ינציחו את אותה קנוניה במשך עשורים על עשורים ,בניגוד לכל הגיון או מציאות הזמנים.
שאלה חמישית :למה לא יותר אנשים רואים את מה שאתה אומר?
השאלה החמישית היא השאלה האחרונה" .קריון היקר ,אם מידע העידן החדש נכון ואמיתי ואם
אמיתות אלה עוצמתיות כפי שאתה אומר ,מדוע אנשים מעטים כל כך קוראים אותו? אם זה דבר
טוב ,למה אנשים רבים יותר לא רואים אותו?"
אתם יודעים מדוע? משום שמידע זה מנוגד למציאות האנושית הנוכחית .הנה דוגמה :הרשו לי
לקחת אתכם כמה שנים אחורה בתחום הרפואה .היה רעיון שעל גבי הידיים שלכם נמצאים ,כפי
שאכנה אותם ,זוחלים ושרצים קטנים )זה הגיע ממוחו של השותף שלי( .לא יכולתם לראותם,
כיוון שהם היו בלתי נראים והם נשאו מחלות .ולכן הועלה הרעיון שעליכם לחטא הכול כדי למנוע
מאותם זוחלים ושרצים קטנים להגיע לאנשים אחרים בהם נגעתם ושאותם ניתחו הרופאים –
וזה היה מצחיק! כל הביולוגים והרופאים צחקו וצחקו .דמיינו איזה רעיון! ישויות בלתי נראות
שאתם נושאים עליכם!
המילה היא חיידקים ,ואז הם גילו אותם .אינכם יכולים לראותם ,אבל הם נמצאים על כל גופכם.
הם בשערכם ,על עורכם ,בפיכם! המדע הבין מה חיטוי יכול לעשות ומדוע התרחשו זיהומים .אבל
מידע זה לא היה אינטואיטיבי .למעשה ,הוא היה מצחיק כיוון שהוא עסק בדברים שלא היו
ידועים לכם ושלא יכולתם לראות .לאן אני חותר? יש צורך במודעות שמאפשרת להאמין במשהו
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שלא מתרחש אינטואיטיבית כדי שהוא יהפוך למציאות .למעשה ,הוא מנוגד לכל מה שאתם
חושבים שהוא אמיתי ומגוחך בתפיסת הבורות.
האדם נולד אל תוך מציאות רוחנית שאומרת שהוא קטן וחסר ערך .הפרדיגמה של האנרגיה
הישנה אומרת שאתם סוגדים למשהו גדול יותר ,כיוון שאתם קטנים וחסרי ערך .אם תביטו סביב
על הפלנטה ,זו המציאות של כמעט כל האמונות הרוחניות .אתם משתטחים לפני האלוהים ,אתם
כורעים ,אתם זועקים ,אתם סובלים ,אתם מטפסים במדרגות ,אתם מענישים את עצמכם .אתם
לא ראויים .זו האנרגיה של האנושות .האם יש פלא שהאנושות אינה נמשכת למשהו שמלמד
ש"אלוהים נמצא בתוככם ואתם יפים ונפלאים"? זו הסיבה .הדבר דומה לשרצים ולזוחלים שעל
ידיכם .הוא לא הגיוני בבורות המציאות העכשווית .ברגע זה ,הדבר מטופש ואווילי .אבל זה נכון
לעכשיו.
אלה מכם שבחדר שקוראים לעצמם עובדי אור מחזיקים באנרגיה של הפלנטה הזאת ,ואתם
יודעים על אהבת האלוהים שבחייכם .אתם שוחים כנגד הזרם במשך זמן רב ,כיוון שהפרדיגמה
של רוב האנושות אינה איתכם ,והיא לא הייתה איתכם בעבר ,אבל דבר זה משתנה.
נכון ,מערכת אמונה זו שלכם היא שונה ,כיוון שאין לה מבנה ואין לה בניינים ,אין דבר שיש
להשתייך לו ,ואין תשלומים שיש לשלם .זו פשוט מערכת אמונה שהיא אישית ואינטואיטיבית
שאומרת" :אלוהים קיים בי .אני נפלא והחיים שלי משנים את הפלנטה ומה שאני עושה משנה
הכול עבור הדור הבא" .השינוי איטי ,יקירים ,כיוון שהאנרגיה של הפתרון לכל חידה שאתם
פותרים היא אנרגיה קבועה שנותרת ושמשנה את הרטט של הפלנטה .אם אתם עדיין מתפלשים
בחידות ישנות ,לא פתרתם כלום.
אלה ששומעים ושקוראים הם חלק מהשינוי ,כיוון שתשומת הלב שלהם לנושא זה פותרת חידות
בחייהם .אם אתם יושבים כאן ,אתם משנים את האנרגיה של הפלנטה .רוב האנשים לא רואים
את המציאות כפי שאתם רואים .הם לא רואים את היופי או את הנפלאות .הם עיוורים לרעיון
שהאדם גדול כמו הבורא .אין הגיון בריא רוחני שקיימת מערכת שהופכת את אלוהים לשותף
במציאות שלכם.
לכן אני יושב כאן לרגליכם ,ולכן הפמליה נמצאת בחדר הזה אוחזת בידיכם .הסיבה היא שאנו
יודעים מה עשיתם .אנו יודעים לאן זה הולך ,והפוטנציאלים אדירים .אבל זה לא יתרחש בן לילה,
וייתכן שתהיינה עוד כמה מלחמות .יכול להיות שיהיה עוד צער וכן ,יכולים להיות עוד צ'ונאמים
וכל מיני דברים כחלק מהכיול מחדש של פלנטה שחווה את חבלי הלידה למציאות ממדית גבוהה
יותר .זה מה שסיפרתי לכם במשך  23שנים ומה שאני מספר לכם גם היום .יבוא יום שבו השותף
שלי יעזוב ואתם תוכלו עדיין לשמוע ולקרוא את המילים האלה .אבל אפילו בעודכם מהרהרים
בכך ,הוא יחזור שוב .הוא יודע לאן הוא הולך ,כיוון שסיפרתי לו.
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יחלפו עוד שני דורות שלמים לפני שתבחינו באמת בדברים שהעבודה של קריון מדברת עליהם.
אבל כאשר תבחינו ,הפלנטה תהיה בדרכה ליום השלום הפלנטרי ,כיוון שאנשי הפלנטה יבינו מה
הם עשו ויחגגו את התמורה בתודעה .אפילו יהיה לזה דגל .זו רק ההתחלה.
מבורך הוא האדם שמתחיל להבין את הבלתי אפשרי לכאורה ולהכיר בו – שהפרדיגמה הישנה של
המלחמה ,המחלוקת ,השנאה ,הדרמה והבלבול לא תהיה דרך האנושות לנצח .בעת שיופי אהבת
האלוהים מראה עצמו כמציאות בתוך הדנ"א שלכם ,התודעה תחל להשתנות לאיטה והאבולוציה
הרוחנית תחל לגדול.
כעת ,לכו ועשו עם זה משהו .חיו באופן שונה בשל כך .רק אתן יכולות ,נשמות עתיקות.
וכך הוא.
קריון
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התמונה הגדולה – אתם לא לבד
קריון באמצעות לי קרול
פטגוניה
פברואר 2012
מאנגלית :סמדר ברגמן

כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה
אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף
המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בשיט של קריון
בפטגוניה.
שוב ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .פעם נוספת אנו אומרים לכם שהמגנטיות
משתנה ולא בדרך פשוטה .אין זו דרך שהמדענים שלכם יוכלו לראות ,אלא דרך משמעותית
שמשפיעה על הדנ"א שלכם .זהו סופה של ההרפתקה ,כפי שהייתם מכנים זאת .זוהי תחילתה של
מה שאתם הייתם מכנים ההרפתקה הדגולה .תקשור זה יהיה מלא וגדוש במידע שכמה מכם
שמעו וכמה לא.
השותף שלי העביר מסרים אלה במשך  22שנים ,כדי שנוכל לשבת כאן יחד ולדבר על האפשרויות.
ברצוני לספר לכם שוב על ההיסטוריה של כדור הארץ ועל ההיסטוריה של האנושות בדרך פשוטה
שאינה מורכבת .תוכלו לראותה באופן מתומצת ומרוכז ,ותבינו אותה טוב יותר.
הכול החל לפני  13מיליארד שנים .השותף שלי אמר לכם היום שמערת הבריאה הייתה קיימת
כאשר כדור הארץ נוצר .זהו אירוע קוונטי .היא ]מערת הבריאה[ הייתה שם .אתם הייתם שם .אני
]קריון[ הייתי שם .צפינו בכדור הארץ נוצר וראינו את הפוטנציאלים מתחילים להתקיים .וכאן,
יקירים ,אתן מידע שחשוב שתדעו :לא ישבתם בחיבוק ידיים ופשוט צפיתם בהתפתחות הפלנטה
הזאת .איך אני יכול לומר לכם זאת? אתם לא חושבים שזה מוזר שכל התרבות האנושית
התרחשה לכאורה ברגע האחרון של קיום כדור הארץ? כל אותם מיליארדים של שנים ,התפתחות
החיים על כדור הארץ ,הפעמים הרבות שהחיים החלו והסתיימו ,אולם בני האדם לא היו כאן.
אתם לא חושבים שזה מוזר שההתפתחות שלכם התרחשה ברגע האחרון האפשרי? יונקים גדולים
היו כאן לפני מיליוני שנים ,אבל אתם לא הייתם .המדע שלכם לא חושב שזה מוזר ,כיוון שאין
למדענים שום דבר שאליו הם יכולים להשוות עובדות אלה .במקום זאת ,הם פשוט רואים זאת
כדרך שבה התרחשו הדברים .אנו קוראים לזה "סינכרוניות מתוכננת".
כדי שאוכל לתת לכם מידע זה כהלכה ,עליי לספר לכם שוב את סיפור הבריאה .באותם זמנים
עשיתם יותר מסתם לצפות .כל אחד ואחד מכם השתתף במקום אחר .זו לא הפלנטה הראשונה
עליה אתם נמצאים ,אבל אתם כבר יודעים את זה ,נכון?
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אולם מידע זה לגבי הקיום האחר שלכם אינו נמצא בהיסטוריה האקאשית הנוכחית שלכם ,כיוון
שהאקאשה של הדנ"א מבוססת רק על כדור הארץ .לכן זיכרון זה הוא השערה ואינטואיציה
ואותם אתם מקבלים מהעצמי הגבוה ולא מהדנ"א שלכם .הדנ"א שלכם הוא דנ"א המבוסס על
כדור הארץ עם שינוי אחד ,וכאן אנו חוזרים לסיפור הבריאה.
סיפור הבריאה בקצרה
הרשו לי להחזיר אתכם אחורה מיליארד שנים בלבד .הייתם אז בגלקסיה הזאת ,ואנו ממליצים
שלא תחפשו אחר ההיסטוריה שלכם מחוץ לגלקסיה הזאת .לכל גלקסיה תוכנית רוחנית משלה
והיא משפיעה על הפיזיקה של כל גלקסיה .לכן המדע מסוגל לראות סוגי פיזיקה שונים ביקום
והמדענים לא מבינים מדוע .הישארו בגלקסיה שלכם לטובת בחינה זו .בנקודה זו ,אם הייתי אומר
לכם שהתודעה מגדירה את הפיזיקה ,אולי לא הייתם מבינים .לכן בואו נשאיר זאת כך.
הניחו לי לקחת אתכם אל הפלנטה שחווה את מה שאתם חווים .לפני  4מיליארד שנים ,היא
פשוט הייתה בתהליך של התקררות .החיים כפי שאתם מכירים אותם לא החלו עדיין .כן ,הזרעים
היו שם ,אבל זה הכול .החיים כפי שאתם מכירים אותם לא החלו עדיין כלל וכלל .אבל במקומות
אחרים בגלקסיה כבר החלו להיווצר קבוצות מתוחכמות של סוגי בני אנוש .הם נראו כמותכם,
כיוון שזו הייתה התוכנית .זה היה לפני  4מיליארד שנים ,כאשר החיים על הפלנטה החלו ,זמן
שונה מאוד מקו הזמן שלכם.
לפני מיליארד שנים ,הם עברו שינוי ותמורה ,והייתה להם בחירה חופשית .באותה תקופה ,הם
היו הפלנטה היחידה שהייתה לה בחירה חופשית ,ובסופו של דבר הם חוו מטמורפוזה תודעתית.
דומה היה שהם השתנו בקצב מדהים ,ונדרשו להם רק אלף שנים לעבור מגשמיות מלאה לצורה
נאורה .רק אלף שנים והם הפכו להוגים קוונטיים ברובם .החיים היו אלוהיים והוגדרו באופן נפרד
ושונה עבורם ,כיוון שהם גילו את חלקי החיים הקוונטיים שבתוכם .הכול השתנה .הם לא מתו,
ועל פי התוכנית ,בנקודת זמן מסוימת בעתיד שלהם ,על פי התוכנית ,הם "יזרעו" פלנטה אחרת
בדנ"א המפותח שלהם .כאשר פלנטה זו תהיה מוכנה ,הם יזרעו את ידע האור והחושך
והאינטואיציה האלוהית שלהם ,וכך הם עשו ,על גבי פלנטה רחוקה מאוד משלכם .הייתה זו
פלנטה בצביר "שבע האחיות" ,שהפכה למה שאתם מכירים עתה כביתם של הפליאדים .דבר זה
היה אז תחילת התרבות הפליאדית .כך החלו הפליאדים ,מאחרים שזרעו אותם בדנ"א מודע.
מיליוני שנים אחר כך ,היו לכם צורות אנושיות שנעו אל ההתעלות במסגרת שבע האחיות .אני
נותן לכם את ההיסטוריה של הגלקסיה ,לא את ההיסטוריה של החיים .זוהי ההיסטוריה של
האלוהות ,כל הישויות מושפעות על-ידי המרכז וכולן במצב קוונטי שזור .כל זה נעשה מתוך
בחירה חופשית.

37

הסיפור שלכם
לפני כמה מאות אלפי שנים ,בני האדם החלו להפוך לבני האנוש שאתם מכירים היום .זה היה רק
אתמול .אל תבלבלו זאת עם ההתפתחות האנושית .זו התרחשה במשך זמן רב מאוד .אבל הדנ"א
שבתוך גופכם אינו הדנ"א שהתפתח באופן טבעי על הפלנטה .הדנ"א שלכם הגיע מחוץ למערכת
התהליכים ההתפתחותיים של הפלנטה ,והמדענים מתחילים לראות זאת" .החוליה החסרה" עליה
הם מדברים אינה אנושית.
לכן שוב ,אנו אומרים לכם שאלה שהגיעו כדי לעזור לזרוע אתכם לפני  100,000עד  200,000בשנות
ארץ בערך היו הפליאדים שהגיעו למצב התפתחותי מתקדם ששינה את התודעה .הם הפכו
לקוונטיים מתוך בחירה חופשית ,ויש לכם חלקים מהדנ"א שלהם בתוככם.
מידע חדש עבורכם :תהליך הזריעה לא היה אירוע חד-פעמי .לכן אנו מציינים תקופת זמן
ממושכת כל-כך שבה הפליאדים עבדו איתכם .הדבר נעשה במשך זמן ובמקומות רבים .לא הכול
קרה בו-זמנית ,והסיבות לא תוודענה לכם לעת עתה ,אך תסברנה בשלב מאוחר יותר מדוע אתם
מוצאים סוגי בני אנוש אחרים שנכחדו .כעת יש לכם רק סוג אחד של בן אנוש ,והדבר מנוגד
להתפתחות היונקים על הפלנטה .זו הייתה התוכנית ,ונדרשו יותר מ 100,000-שנים כדי ליצור
אנושות זו שאתם מכירים.
הדעה המוטה האנושית שלכם היא שיצרה את סיפור הבריאה של ידע האור והחושך שניתן
לאנשים ביום אחד בגן ושקשור לנחש מדבר ולמיתולוגיה אחרת .היגיון רוחני צריך לרמוז לכם
שהסיפורים הללו הם פשוט מטפורות לאמת ,שאכן הייתה תמורה גדולה בתודעה ,אבל שנמשכה
תקופת זמן ארוכה יותר ולא הייתה מיידית .על פי אותה מיתולוגיה ,כדור הארץ נברא בשבעה
ימים .אולם מיתולוגיה זו מייצגת אמת נומרולוגית ] 7הוא מספר האלוהות[ ,שמשמעותה שהייתה
תוכנית אלוהית בבריאת הפלנטה .הגיע הזמן להשתמש בהיגיון רוחני במסגרת ההוראה שיש לכם
על ההיסטוריה הרוחנית ,כיוון שהתגליות יהיו נהדרות ויובילו להבנה מלאה יותר.
עכשיו ,מה באמת מצוי בדנ"א שלכם? זהו הצופן הפליאדי ,ושל אלה שקדמו להם ,ואפילו אלה
שקדמו להם .אינכם יכולים לזכור זאת ,כיוון שזה לא במערך שלכם .המערכת היא שהתיעוד
האקאשי שלכם מתחיל רק מכדור הארץ ,אבל "הזיכרון האלוהי" שלכם ייקח אתכם להתחלה,
שבה מערכת אחר מערכת אחר מערכת בראו את מה שאתם רואים כאלוהות בגלקסיה וביקום.
מי הם? הם ההורים "האלוהיים" שלכם .הם זרע האלוהות שבכם והם מבקרים כאן .הם לא
הפליאדים ,האם ידעתם זאת? במקום זאת ,הם מכל רחבי הגלקסיה .אתם מבינים ,הם גם
מייצגים את הזרעים של הפליאדים ,והם שומרים עליכם .לא הייתם רוצים שזה יהיה אחרת ,נכון?
"שומרים עלינו מפני מה?" אתם עשויים לשאול.
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בועת ההגנה
היקום שלכם שורץ חיים .רק פלנטות מעטות יחסית הגיעו במשך מיליוני שנים למקום שבו יש
להן את "דנ"א הבורא" בגופים הגשמיים שלהן .היו שנזרעו אך לא הצליחו .יש שמתות עכשיו.
כמה מתקדמות מבחינה טכנולוגית ,אבל אין בהן ניצוץ אלוהות כלל וכלל .לכן ,בעוד שפלנטה
"מחליטה" ,הוא נותרת מוגנת משאר החיים שעשויים להתערב.
אתם מוקפים בישויות אלוהיות ששומרות ושמגינות עליכם ושימשיכו לעשות זאת בשעה
שפלנטה זו בעלת הבחירה החופשית – היחידה נכון לעכשיו – מקבלת החלטה .אתם מחוללים
שינוי תודעתי והם כולם יודעים זאת ,כיוון שכולם עברו זאת וזוכרים .אה יקירים ,התודעה
הפכפכה! ראיתם אותה משתנה לאט כל-כך ,אבל היא עומדת להשתנות מהר יותר .לא יידרשו
דורות על גבי דורות כמו בעבר .במקום זאת ,אתם תהיו עדים לשינויים בזמן אמיתי .בני האדם
לא יחכו לבוא הילדים שיגדלו ויולידו ילדים.
השמירה עליכם נעשית באופן קוונטי וממרחק תלת-ממדי .אבל עליכם לשאול את השאלה" :עם
כל החיים האלה בגלקסיה וכמה שהם זקנים ]פוטנציאל להתפתחות מדעית ויכולת תנועה[ ,מדוע
החוצנים לא נוחתים פשוט ומכריזים על בואם? הם היו כאן במשך מאות שנים!" התשובה היא
הוכחה למה שאמרנו .הם יודעים ש"אסור לגעת" בכם והם מגיעים והולכים עם הפרעה מזערית
בלבד לכדור הארץ.
תמורה תודעתית מהירה יותר
אתם חושבים שהמדע התקדם במהירות במאה השנים האחרונות? ראו מה קורה עם התמורה
התודעתית .האנרגיה הישנה על הפלנטה עומדת להילחם עד מוות .רבים יעזבו .זאת אומרת
שרבים שאינם יכולים לחצות את גשר התודעה ,ימותו .בשעה שהפלנטה עוטה אנרגיה חדשה,
האנרגיה הישנה לא תראה הולמת .הטבע האנושי השתנה במידה רבה במאות השנים האחרונות.
אתם רואים זאת ,נכון? כמה מכם אומרים" :ובכן ,לאחר ארוחת הצהרים אנו עומדים להקריב
בתולה להר הגעש?" אתם צוחקים ואומרים" :נו ,קריון ,זה משהו שהם עשו בימי הביניים" .לא
נכון! במונחים של קו הזמן של התרבות ,זה משהו שעשיתם אתמול .אבל אינכם עושים זאת
היום ,נכון? אז איך אתם רואים זאת? מה התפיסה שלכם לגבי הליך מסוים זה? אתם תגידו" :זה
ברברי ,לא מוסרי ,לא הולם את היושרה האנושית ,ולא מקובל יותר".
לפני כמה שנים ,תרבות מתקדמת מבחינה טכנולוגית התאספה כדי להריע ולצפות בבני אדם
נטרפים על ידי בעלי חיים או נלחמים בהם עד מוות? מדדו את הזמן ותבינו שזה לא היה לפני כל-
כך הרבה זמן .הזירות המפוארות שלה עדיין עומדות! אז מה אתם מרגישים בקשר לכך?
יבוא יום שבו תתייחסו למלחמה ממש באותו אופן .הרעיון של הריגת אדם אחר מכל סיבה שהיא
יראה לכם ברברי ולא מעשה אנושי הולם .רבים יצחקו ויאמרו" :זה נאיבי ,קריון .זה הטבע
האנושי ,וזה דחף ההישרדות" .זה עומד להשתנות ,יקרים .אתם עומדים לחוות רנסנס קוונטי של
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חשיבה .קשה להסביר זאת ,אבל בני האדם מפספסים משהו מולד ,משהו שצריך להיות שם אך
שאינכם מודעים אליו כלל .הוא חסר ,אבל אתם אינכם יודעים זאת כיוון שמעולם לא היה
ברשותכם .תורשה אינטואיטיבית חדשה.
הרשו לי לציין דבר מה .אלה מכם שמכירים את ממלכת בעלי החיים נדהמים ממה שמכונה
לפעמים "אינסטינקט חייתי" .יונק ממין נקבה בערבה תלד עגל ואותו עגל יצא מאימו "מודע".
בתוך שעות הוא ירוץ עם העדר .הוא ידע אינסטינקטיבית מי הם אויביו ,ואילו צמחים רעילים
והיכן מקורות המים .הוא ידע אפילו את "השפה" של העדר .אתם לא חושבים שזה מעניין? לילד
האנושי אפס אינסטינקטים ,לבד היכן למצוא מיידית חלב ,ועליו ללמוד הכול מהתחלה .הוא חייב
ללמוד לאכול ,כיצד לאחוז בדברים ,היכן הסכנה ,ואת השפה! בני האדם נולדים עם כלום ועליהם
להתחיל מהתחלה – בכל פעם ופעם .אתם לא יודעים שזה משונה ,כיוון שכך היה תמיד .אתם
תגידו שהמוח האנושי המורכב הוא הסיבה לכך .לא ,לא נכון! הסיבה היא שלא הייתם מוכנים לכך
שזה יהיה שונה ,והדבר משתנה.
אני רוצה שתדמיינו עמי משהו .תינוק אנושי נולד והוא יודע הכול ברמת האינסטינקט .הוא צועד
ומדבר בתוך שנתיים; יש לו חוכמה ולא צריך ללמד אותו כלום .הוא לומד לקרוא ולראות שפות
בתוך חודשים ,כיוון שיש לו את מה שנכנה בשם "אינסטינקט אנושי קוונטי" .לתינוק זה יש משהו
שאינכם יודעים כלל שצריך להיות לכם!
כעת ,אמרו לי ,אם כך יהיה האם אתם יכולים לראות מה עשוי לקרות למין האנושי? התקדמות
עצומה בחוכמה .מה שההורים למדו יעבור לילדים בלידה ,יותר מתורשה אקאשית או תורשה
כימית .זו תהיה תורשה של חוכמה ואינסטינקט .ומעולם לא דיברנו על כך עד כה .אבל עכשיו
נתחיל.
זהו אירוע קוונטי .על פי סיפור הבריאה ,הפליאדים זרעו אתכם לפני יותר מ 100,000-שנים .זו
מהותם ,כיוון שהם חוו זאת .יש להם את אותן תכונות היסטוריות כמו לכם ,שלכם .האם ידעתם
שסיפורי הבריאה על הפלנטות שלכם דומים כולם? אפילו על פי הדתות העיקריות שלכם יש
אירוע רוחני שמתרחש בהיסטוריה שלכם ,שבו בן אנוש שנראה בדיוק כמותכם מקבל את ידע
האלוהים .שימו לב :זה לא איש מערות ,אלא זהו אדם שנראה בדיוק כמותכם ]אדם מודרני[.
בדתות שלכם ,הדבר התרחש בגן מטפורי ,שהוא כדור הארץ ,ולבני האדם ניתן ידע הקוטביות
]אור וחושך[ .זה מה שהפליאדים עשו בכל רחבי כדור הארץ.
הלמוריאנים
האנרגיה הלמוריאנית היא קבוצה שורשית אחת שהייתה מבודדת לגמרי .תוכלו אפילו לומר שזו
הקבוצה הראשונה אליה הגיעו הפליאדים .כיוון שלמוריה הייתה אי הררי ]הוואי[ ,היא התקיימה
באופן שהיה טהור יותר מהאחרים .אפילו הקבוצות המרוחקות ביותר על כדור הארץ יכלו לנדוד
על פני היבשת ,והדבר יצר מגוון חשיבה .אבל הלמוריאנים נותרו כשהיו במשך אלפי שנים ,והפכו
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את התרבות שלהם לתרבות הממושכת ביותר בהיסטוריה שכמעט ואבדה לגמרי למדע .סיפרנו
לכם על ההיסטוריה שלהם בעבר.
לכן ,הלמוריאנים נושאים את האקאשה העתיקה ביותר לנשמה עתיקה .כמו כן ,חלק ממערכת
הזריעה הרוחנית אז שימשה כנתיב הגעה לנשמות חדשות בלבד .רק כמה מאנשי הכהונה
הלמוריאנים היו בעלי גלגולים קודמים בלמוריה ,ואלה היו בעיקר נשים .כמעט כל הלמוריאנים
היו חדשים לפלנטה .היה זה תהליך בריאה ארצי-נשמתי גדול ,שרק עתה מניב תוצאות.
יקירים ,הייתה זו הפעם החמישית בה עבדתם על "חידת ההארה" .היו לכם עוד ארבע הזדמנויות
שלא הגיעו לשלב זה .אולם הפעם ,לזו יש פוטנציאל שהיא תשרוד .השנה היא  2012והאנרגיה
שלה מתואמת עם ההיערכות הגלקטית .פרקטל זמן זה נראה כפוטנציאל גדול ואפילו נבואות
אנשי קדם ראו אתכם חווים אותו .עכשיו אתם מתחילים לעשות זאת .אפילו לפני  50שנים,
הפוטנציאל לא היה איתן ,כיוון שהפעם החמישית שלכם נראתה כאבודה ,משום שהאנרגיה
הישנה הייתה חזקה והרעיון שבני האדם ישמידו הכול היה אפשרות אמיתית .אלה שקוראים זאת
יודעים על מה אני מדבר .עכשיו אפילו זה השתנה ,אם שמתם לב.
העתיד
היו ששאלו" :ובכן קריון ,איך יראה העתיד? איזה מדע יהיה לנו? אם הכול נכון ביחס להתפתחות
שלנו ,למה אנו יכולים לצפות?"
אני רוצה שתחזרו להורי הסבים והסבתות שלכם לרגע .איך הייתם מסבירים להם את האינטרנט
כאשר אין להם כל תפיסה הקשורה למחשב? איך תסבירו מכונית מהירה למישהו שלא המציא
עדיין את הגלגל? למה משמשת מערכת ניהול תעופה אווירית כאשר האדם עדיין לא למד לטוס?
איני יכול להסביר את הבאות ,כיוון שאין לכם את התפיסות לגבי מה שיתרחש מעתה ועד אז.
דמיינו מידע שאם אחד יודע ,הכול יודעים אותו .האם אתם יכולים לדמיין "אינסטינקט קוונטי"?
מה שנלמד על ידי אדם אחד נלמד על ידי כולם באופן מיידי .אם אתם יכולים בכלל להתחיל
לדמיין דבר שכזה ,יש לכם מושג לגבי מה שמגיע .זה לא משנה את הבחירה .זה משנה את
החוכמה.
יבוא יום שבו הפיזיקה והמדע יתמזגו עם התודעה .אז תבינו שמה שהבורא נתן לכם מגיע
בחבילה מושלמת ,ולא בקופסאות שבני האדם מפרידים ובודקים בבניינים שונים ,אלא חבילה
שמגיעה עם כל הדברים הקשורים אליה ושמתאימה היטב לחידת האנרגיה.
אולי יידרשו לשם כך אלף שנים ,כפי שנדרשו לאלה שזרעו את הפליאדים ולאלה שזרעו את אלה
שקדמו להם .אנו מדברים כאן במונחים מוזרים ,משתמשים בשנות ארץ .כמו כן לא הגדרנו כמה
זמן דרוש כדי "לחצות את גשר ההארה" או כמה זמן דרוש כדי "לחצות את הגשר לקיום קוונטי".
אבל באופן כללי ,תרבויות העבר עברו מאנרגיה ישנה לחדשה במשך  1000שנים .אך נדרשו הרבה
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יותר כדי לעבור לקיום גשמי קוונטי .אל תנסו להבין כל זאת ,כיוון שהתהליך שלכם עשוי להיות
מהיר יותר או איטי יותר .אנו רק נותנים לכם מידע זה כדי להראות לכם שהתהליך איטי יותר
מכפי שהייתם רוצים .אבל זו ההתחלה.
אתם הזרעים שלכם
כדור הארץ המתין לכם .מערת הבריאה ,הקריסטלים ,כולם היו מוכנים לקראתכם .פוטנציאל כל
החיים היה שם ,כיוון שאנרגיית הנשמה שלכם שרתה עליהם .אך אל תטעו ,אנרגיית הנשמה
שלכם לקחה חלק באלה שזרעו אתכם ובאלה שזרעו אותם .הם אתם .זה מבלבל בממד השלישי,
כיוון שרבים מהם עדיין צופים בכם ,אך כיוון שיש לכם חלק מהדנ"א הקוונטי שלהם ,חלק מכם
עדיין קיים בהם .אל תנסו לנתח זאת עדיין.
לא ישבתם בחיבוק ידיים וצפיתם כיצד כדור הארץ נברא ,יקירים .אתם הייתם עסוקים בעשייה
על גבי פלנטות אחרות ,עשייה הזהה למה שאתם עושים כאן .אין לכם זיכרון שכזה ,רק
אינסטינקט פוטנציאלי .אלה שיושבים בחדר ואלה שמקשיבים לקולי או קוראים את המילים
הללו חוו זאת כולם בעבר.
לכן ,אנשים יקרים ,לסיום אומר לכם את הדברים הבאים :אתם יושבים במקום מושלם .אתם
יושבים לצד אנשים אחרים שחוו את מה שאתם חוויתם .הגיע הזמן לפתור את הבעיות הקטנות
של האנושות ,של הליכה ממקום למקום עם כאבים ומכאובים בגופכם .הגיע הזמן לפתור את
חוסר הוודאות של הפסיכולוגיה ]ייסורים מנטלים[ ,כיוון שהדברים הללו לא משרתים אתכם.
אתם מחוללים שינוי ,שינוי איטי לכמה מכם ,שיום אחד יראה כשינוי הגדול של האנושות על
כדור הארץ .זוהי התחלתו.
הרשו לי לקחת אתכם  100עד  200שנים קדימה .בואו נשב יחד בחדר .אתם תראו שונים .הדברים
יהיו שונים מאוד ,אבל אתם תהיו כאן ,כיוון שזה מה שאתם עושים] .כך קריון מתאר אתכם
בגלגול הבא שלכם או זה שלאחריו [.לפעמים בני האדם שואלים" :כמה גלגולים נשארו לי?" ]חיוך
של קריון[ במקום זאת עליכם לשאול" :כמה גלגולים ארציים נותרו לי?" ]חיוך גדול של קריון[.
כמה פעמים אתם יכולים לעשות זאת ,יקירים?
מטרת המערכת היא להעלות את הרטט של הגלקסיה ולהיות מוקפת בפלנטות שהתעלו או
שהעבירו את האנרגיה זו לזו .בקרוב תעשו דבר דומה עבור אחרים ,וניחשתם נכון ,תעשו זאת
שוב שם .ברגע זה ,מתחילים חיים על פלנטה אחרת רחוק מכאן .מערת בריאה אחרת מתחילה
להיווצר .היא מתכוננת לקראת בואכם! ]חיוך[ התעייפתם כבר? משפחה יקרה ,אתם נצחיים
וקיימת מערכת ,והיא יפהפייה .כאשר אינכם כאן ,אתם מבינים אותה לגמרי ומשתתפים ללא
פקפוק .אתם ניצבים על סף השינוי .לכו ממקום זה והבינו את המשמעות העמוקה של הזמנים
הללו .שימו לב לשינויים בשמים ,כיוון שהם נחזו ]מזג האוויר[ .אל תפחדו מהשינויים שלפניכם.
לעולם אינכם לבד .וכך הוא .קריון
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הכיול מחדש של הבחירה החופשית
קריון באמצעות לי קרול
דאלאס ,טקסס
 3במארס2012 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה
אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף
המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בדאלאס ,טקסס.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .הפגישות עם בני האדם שבאים מתוך ציפייה לביקורי
כוללות בעיקר נשמות עתיקות .הדבר נחזה .לפני שני עשורים ,כאשר השותף שלי החל במלאכתו,
הפגישות הכילו נשמות סקרניות .וכך זה התפתח .זוהי רצינותה של הנשמה העתיקה שמביאה
אותה לחדר שכזה או למקום כגון זה שבו היא יכולה להקשיב או לקרוא .הרוח מגיבה
לפוטנציאלים בצד הצעיף שלי ,ושוב אני אומר שאין לנו שעון .אנו רואים את הקורא באותה דרך
שבה אנו רואים את היושב בכיסא היום .אנו רואים פוטנציאלים כמציאות .מציאות זו שאנו
רואים עתה הביאה אתכם לקרוא דף זה .מבחינתנו מדובר באותה מסגרת זמן ,כפי שכמה מכם
חווים בפגישה זו בעת ההקשבה .לכן העתיד שלכם הוא ההווה שלנו.
איננו רואים חוקים אמפיריים במציאות שלנו ,במקום זאת אנו רואים פוטנציאלים של קיום .זאת
אומרת שאנו יודעים מי אתם – המקשיבים ,הקוראים ,או אלה שיושבים במושבים .אתם חושבים
שאתם יודעים כמה אנשים נמצאים כאן ,אבל אינכם יודעים באמת מה משמעות המילה "כאן",
כיוון שיש רבים מכפי שאתם חושבים .האם ה"כאן" שלכם כולל את העתיד? האם ה"כאן" שלכם
כולל את הדורות הבאים? אתם מבינים ,כל מי שאי פעם יקשיב למילים הללו או יקרא אותן ,ואין
זה משנה מתי ,הוא פוטנציאל שקיים בהווה שלנו.
ברצוננו להמשיך בנושא עליו סיפרנו לכם הבוקר ]בסמינר[ ,המשך המסר על האנרגיה החדשה
שעל הפלנטה .אתם נמצאים במחצית הדרך של חלון ההיערכות בן  36השנים ,שאנו מכנים בשם
"ההיערכות הגלקטית" .השנה הזאת ,2012 ,היא אפוא נקודת האמצע של היערכות זו ,השנה שבה
האנרגיה מתחילה להשתנות והזרעים האנרגטיים שישנו את הפלנטה מכאן ואילך מתחילים
להיזרע.
כך מתרחשים הדברים ,לאט יותר מכפי שהייתם רוצים .איטיות השינוי היא בגלל שדורות בני
האדם ירשו את מה שאתם עשויים לכנות בשם "תודעה חדשה" .היא גם מאפשרת לאלה שנולדו
באנרגיה ישנה ,למצות אנרגיה ישנה זו במה שאתם קוראים גלגול חיים או ביטוי חיים ]תקופת
חיים אחת על כדור הארץ[ .עבורנו ,המוות הוא פשוט התחדשות החיים .אם זה לא נשמע לכם
הגיוני כלל וכלל ,אומר לכם את מה שהשותף שלי טוען כל הזמן :אנרגיה ישנה לא מסתלקת
בקלות!
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בני אדם רבים יאלצו לחוות את המוות כדי להיוולד מחדש לאנרגיה חדשה ,להגשים את הדברים
לשמם באו .הנשמה העתיקה מוכנה ונכונה לשינוי התודעה בגוף באמצעות המוות – הרבה יותר
מכל בני האדם שעל הפלנטה .בפשטות ,משמעות הדבר היא שהזמן חייב לחלוף כדי שתוכלו
לראות את הדברים עליהם אנו מדברים ,ונשמות עתיקות חוו זאת יותר מכל שאר האנשים .אך
ככל שהדורות מתחלפים ,אתם תתחילו לראות שאפילו לפני שהדבר קורה ,זרעי השינוי מתחילים
לצוץ מהר יותר מאשר בתקופת חיים אחת .ולכן על כך נדבר היום ,ואנו נקרא למסר "הכיול
מחדש של הבחירה החופשית".
נעצור לרגע קט .מתרחש עכשיו היתר ,ואין זה משנה מהי ההוראה ,אין זה משנה מהן המילים.
הקשב ,קורא :אני יודע מי אתה .יש כאן היתר בשבילך .לפני שתקום מהכיסא ,אתה יכול להיות
שונה .הסיבה היא שאתה תקבל אנרגיה שמועברת על ידינו ואין זה משנה מהו הזמן לדעתך או
היכן אתה נמצא – אנרגיה שמועברת אל תוך המידע הקוונטי של הדנ"א שלך ,אל תבנית נשמתך.
מעורבים בכך האקאשה של העצמי הגבוה שלך ואנרגיית הנשמה שלך .זוהי התעוררות שתמשך
לשארית חייך ,כיוון שאתה מקבל היום החלטה .עד כדי כך עוצמתית היא הבחירה החופשית עבור
האדם.
האדם יכול לבצע שינוי מכריע בתוך שניות .ראו את ההיסטוריה שלכם! ראו מה עשיתם בשנים
האחרונות .ממשלות בלתי הולמות נפלו; מוסדות כלכליים בלתי הולמים התמוטטו .אבל אתם
שואלים" :היכן השינוי?" הוא נמצא בכל מקום סביבכם ,יקרים ,אבל הוא איטי ולא התרחש
בשבועות האחרונים .היו סבלניים אפוא ואפשרו לגלגלי השינוי לנוע בקצבם שלהם.
בחירה חופשית אינה כה פשוטה
דומה שבחירה חופשית היא תפיסה קלה .בחירה חופשית של בן האנוש משמעותה שיש לכם רצון
חופשי לבחור כל דבר שתרצו .אך אין זה כך כלל וכלל .אתם יכולים לבחור רק דברים שאתם
תופסים או שאתם חושבים שאתם יכולים לשנות .אינכם יכולים לבחור דברים שלתפיסתכם אינם
"ניתנים לבחירה" .למשל ,לעכברים במבוך יש בחירה חופשית .הם יכולים ללכת לכל מקום שירצו.
אבל אחת הבחירות שהעכבר לא מסוגל להעלות בדעתו היא להסיר את המבוך .מחשבה זו אינה
מצויה בתודעה או במציאות שלו ,כיוון שיש לו קירות איתנים למולו המייצגים את המבוך .לכן
הוא פשוט מנסה לבחור את הכיוון בתוך מערך הקירות והמבוך שלמולו.
בני האדם חיים בתפיסה של ממדיות ,ממש כמו הדוגמה של חיים בשחור-לבן בניגוד לחיים
בצבעים .תוכלו לומר שלבני האדם תמיד הייתה בחירה חופשית בשחור-לבן ,אך הם אינם מודעים
לצבעים .אז אם אין לכם צבעים ,לא תבחרו באדום ,בכחול או בירוק .אתם מבינים? עכשיו,
דמיינו לרגע שהצבעים הללו הם מציאות רב-ממדית .לכן ,האדם )למרות שיש לו בחירה חופשית(
אינו יכול כלל לתפוס את הדברים שהוא אינו יכול לתפוס .לכן הוא לא בוחר בצבע ,כיוון שהוא
לא יודע שהוא קיים .דבר זה ,יקרים ,הוא מה שמשתנה .אתם עומדים להתחיל לראות תפיסות
שלעולם לא היו תפיסות! התכוננו להגעת הצבעים!
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אני עומד לתת לכם רשימה קטנה של נושאים להם תוכלו לצפות ,וכמה מכם יראו דברים אלה
במהירות ואחרים לא יראו אותם לעת עתה .אתן לכם סקירה ללא זמן .אז כאשר תשאלו" :נו,
קריון היקר ,מתי יתרחשו הדברים הללו?" אני אענה" :כן" .אה ,יקרים ,הם יתרחשו ,כיוון שאנו
רואים את הפוטנציאלים ,משמע ,אנו רואים שההגשמה שלכם כבר נמצאת שם.
רוחניות
נושא ראשון :רוחניות .המערכות הרוחניות על הפלנטה שלכם מתחילות להשתנות .אין הכוונה
שכמה מהן עומדות להיעלם .הן פשוט עומדות להשתנות .כמה ממערכות הרוחניות הגדולות
ביותר – הדתות המאורגנות שעל הפלנטה ,כפי שאתם מכנים אותן – משתנות .הן יתרחקו
מסמכות חיצונית ויתקרבו לסמכות פנימית .בסופו של דבר תראו דרך סגידה שונה ,שתשנה לאט
את הכללים תוך שמירת האופי המקורי של הדוקטרינה הבסיסית.
הדוקטרינה של ישוע תמיד עסקה במציאת האלוהים הפנימי .התורות היו ברורות .דוגמאות
הנסים ניתנו כדוגמה למה שהאדם מסוגל לחולל ,לא כדי לגרום לכם לסגוד לאדם כמו לאלוהים.
וכאשר הבנה זו תגיע ,ההוראה של ישוע תוכל להישאר ההוראה של ישוע .היא פשוט תשנה את
הפרשנות שלה.
תורות הנביאים הגדולים של המזרח התיכון )הקשורות כולן אלה באלה( עוסקות באחדות
ובאהבה .אז ברגע שהמילים הקדושות מוגדרות מחדש באמצעות חוכמה חדשה ,האדם משתנה,
לא דברי הנביאים .למעשה ,הנביאים הופכים לבעלי השראה אלוהית רבה אף יותר וחוכמתם
הופכת עמוקה יותר.
אתם עומדים לאבד אפיפיור בקרוב .אין לי שעון .בקרוב אצלנו יכול להיות כל דבר אצלכם .האדם
שיחליף אותו עשוי להפתיע אתכם ,כיוון שהארגון המסוים שלו יהיה במוד הישרדות בנקודה זו
בזמן .זאת אומרת שאלה שמתעניינים בכמורה הולכים ופוחתים .אנשים צעירים מעטים יותר
מתעניינים בארגון ,והאפיפיור החדש יהיה חייב לחולל שינויים כדי לשמור על חיי הכנסייה שלו.
זאת אומרת שהארגון שלו יישאר ,אך עם השקפה מודרנית יותר על מה שצפוי לכולכם באנרגיה
החדשה .אין זו נפילת הכנסייה .במקום זאת ,זהו כיול מחדש של האלוהות הפנימית שתשתווה
לסגידה שמתרחשת .זהו מצב של מנצחים בלבד .האפיפיור החדש יחווה קשיים ,כיוון שהמשמר
הישן עדיין יהיה שם .יכול להיות אפילו שיתרחש ניסיון התנקשות ,כזו היא דרך האנרגיה הישנה
שאינה מסתלקת בקלות .זה הנושא הראשון .חכו וראו .זהו שינוי בדרך שבה פועלות מערכות
רוחניות .זוהי היערכות מחדש של מערכות רוחניות שמגיבות לאמת חזקה יותר ,שנדחפת על ידי
בני אדם ,במקום על ידי נביאים.
דרמה
נושא שני :בניגוד לכל מה שאתם חושבים על הטבע האנושי ,בני האדם יתחילו להגיב באופן
שונה לדרמה .נכון לעכשיו ,הדרמה מושכת .אתם רואים את אמצעי התקשורת שלכם נושמים את
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נשימת המציאות האחרונה שלהם ,מעניקים לכם תוכניות מציאות כדי שתוכלו לצפות בדרמה,
כאילו שאין לכם מספיק ממנה בבית .אני רוצה שתצפו לשינוי הזה ,כיוון שהוא יאמר לכם
שמתחוללת תמורה בטבע האנושי הבסיסי .בסופו של דבר ,דברים עכשוויים אלה לא יהיו
אטרקטיביים כלל וכלל .כלל וכלל לא .יבוא יום שבו תזכרו בזמנים אלה בהם צפיתם בבידור מסוג
זה ותגידו" :כמה ברברי זה היה!" נושא זה עומד להשתנות.
משמעות הדבר שבקרוב עומד להתחולל שינוי במה שאנשים רוצים לחוות כבידור .זה שינוי במה
שהם רוצים לחוות בחייהם ובזמנם החופשי .תהיה יותר מוטיבציה לצפות בדברים שמרגיעים את
הנשמה ,במקום בדרמה שמבלבלת אותה .הם לא יוזנו עוד במזון שנתנה להם האנרגיה הישנה.
נניח שאתם צופים בתוכנית טלוויזיה שהופקה בשנות החמישים ,האם היא מוצאת חן בעיניכם?
האם היא נראית מיושנת ומצחיקה בתמימותה? כן ,והסיבה היא השינוי במציאות שלכם .לכן,
יגיע שינוי ממשי באופן שבו בני האדם מגיבים לדרמה.
אתם לא תתעניינו כל-כך בדברים דרמתיים ,אלא תתעניינו יותר בדברים אינפורמטיביים
המחממים את הלב .זה מתקרב .אני יודע ,כמה מכם אומרים" :יש לי ספקות ,כיוון שבני אדם הם
בני אדם" .יש שיטענו" :ובכן ,קריון ,רוב בני האדם ,כפי שאמרת ,אינם נשמות עתיקות .אי לכך,
הם לא ישתנו יחד איתנו .אז איך יכולה רוב האנושות להשתנות?" אומר לכם זאת – יש כמה
דברים שיתרחשו בכל רחבי העולם ויש כמה דברים שיתרחש רק בכל רחבי הנשמות העתיקות.
אתם תראו .אבל הזרעים נזרעים אצלכם תחילה .ומה שאתם מרגישים ומה שאתם עושים יראה
בסופו של דבר בכלל האוכלוסייה .בעלי הנשמות העתיקות ,מה אתם מרגישים עכשיו לגבי
התוכניות המוצגות בטלוויזיה? אתם כבר מתנגדים להן! אתם כבר רואים את הברבריות .אתם
כבר רואים את חוסר היושרה בעיתונאות שרוצה להפחיד אתכם במקום ליידע אתכם .הדבר עומד
להשתנות .אתם תדרשו זאת.
חשבו על כך באופן הבא :הנשמות העתיקות הן זרעי האנרגיה החדשה ,שצומחת ומאפשרת
לזרעים חדשים להיווצר .בסופו של דבר ,אפילו הנשמות הצעירות תקבלנה היתר לירושה זו של
זרעים ,שהאנרגיה החדשה של כדור הארץ מספקת .זה היה הנושא השני.
תוחלת חיים ארוכה יותר תתרחש ,אבל...
אנו מעלים נושא זה שוב ושוב ,כיוון שבני האדם לא מאמינים .אם אתם עומדים להתחיל לחיות
חיים ארוכים יותר ,יש כאלה שחוששים שהפלנטה תסבול מהתפוצצות אוכלוסין .ראיתם כיצד זה
מתרחש ,וההתקדמות הגאומטרית של המתמטיקה היא מוחלטת ואינכם יכולים לשנותה .אז אם
אתם בוחנים את אוכלוסיית הפלנטה ועד כמה היא השתנתה בשני העשורים האחרונים ,הדבר
מפחיד אתכם .מה ישנה התקדמות זו?
התשובה פשוטה ,אך היא מחייבת שינוי במחשבה .התשובה היא "תרבות על הפלנטה שמבינה
תרחיש הישרדות חדש" .במקום האוכלוסייה הבסיסית שנאמר לה ללדת הרבה ילדים כדי להעצים
את הגזע ]הישרדות ישנה[ ,האנשים מתחילים להבין את ההיגיון הטמון בתרחיש חדש .החוכמה
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האקאשית של העידנים תתחיל להזדחל פנימה יחד עם שינוי בתרחיש ההישרדות הבסיסי .לא כל
אישה תביט בעצמה ותאמר" :השעון מתקתק" .במקום זאת היא עשויה לומר" :הייתי אימא 14
פעמים רצופות .הפעם אני מוותרת" .זו אישה שתבין שלא כרוכים בכך אובדן או אשמה ,ולמעשה
היא תרגיש שתכונת ההישרדות החדשה היא משפחה קטנה או היעדר משפחה! כמו כן ,כפי
שאמרנו בעבר ,אפילו אלה שאינם מודעים כיום ליכולת לשלוט בהתרבות ,יפענחו שהדבר גורם
לתינוקות להיוולד ]בדיחה של קריון[.
חלק מאפריקה החדשה יהיה חינוך וריפוי ,ובסופו של דבר צמיחת אוכלוסייה העומדת על אפס,
ממש כפי שיש היום בכמה מאומות העולם הראשון .נכון לעכשיו ,אלה שקשורים לדוקטרינה
רוחנית ביחס להתרבות האנושית ,ישנו אותה )חכו וראו( .אז הם יהיו מסוגלים לממש בחירה
חופשית שהיא הולמת אפילו במסגרת הדת המאורגנת .אתם מבינים ,דברים עומדים להשתנות
במקום שבו ההיגיון הבריא יאמר" :אולי זה יעזור לפלנטה אם לא נלד ילדים או אולי רק ילד
אחד" .והברור מאליו" :אולי אני יכול להתקיים כלכלית טוב יותר ובאופן חכם יותר רק עם ילד
אחד .הדבר יעזור לאותו ילד יחיד!" חכו לשינויים הללו .לאלה מכם ששקועים עמוק במסורת
הדוקטרינה הזאת ושאומרים שהדבר נשמע לחלוטין בלתי אפשרי ,אני אומר לכם חכו לאפיפיור
החדש הבא ]חיוך של קריון[ .לאלה מכם שסבורים שהתרבות בלתי נשלטת היא גם בלתי נמנעת,
אני מעודד אתכם לראות את הסטטיסטיקות שלא ראיתם עד כה או שלא טרחתם לראות בנוגע
למה שמדינות העולם הראשון כבר הצליחו להגשים בעצמן ,ללא כל התערבות .זה כבר מתרחש.
זה היה הנושא השלישי.
אנרגיה )שוב(
המשאבים הטבעיים של הפלנטה הם סופיים ולא יתמכו בהמשכיות מעשיכם .אמרנו זאת במשך
עשור .אתם תהיו עדים למחקרים ולממצאים רבים יותר הקשורים לדרכים חלופיות לייצור חשמל
)סוף סוף( .החברות שיש להם הכי הרבה לאבד ,הן שיממנו זאת .זוהי תחילתה של הבנה מלאה
ששינוי מחשבתי עומד בפתח .אתם יכולים לקחת מגאיה אנרגיה ,במקום משאבים פיזיים .שוב
אנו מדברים על אנרגיה גיאותרמית ,אנרגיה הקשורה לגאות ולשפל ,לרוח .שוב ,אנו מתחננים
בפניכם לא לסבך זאת יתר על המידה .כיוון שאחד הדברים שבני האדם עושים בעידן הטכנולוגי
הוא לסבך דברים פשוטים יתר על המידה .ראו את הגרעין – מנוע הקיטור המסובך והיקר ביותר
שקיים!
הרעיונות הנוכחיים שלכם לגבי הפקת אנרגיה מתנועת הגלים והגאות לא חייבים להיות הברקות
טכנולוגיות .חשבו על גלגל משוטות על גבי מזח המוכה בגלים ,שיוצר אנרגיה בשני הכיוונים
)גלים שבאים והולכים( ,הקשור לגנרטור שיכול להפיק אנרגיה לתריסר שכונות ,לא לערים
שלמות .חשבו בפשטות וכיצד לפצל את רעיון הפקת האנרגיה .כך גם לגבי אנרגיה גיאותרמית
ואנרגיה מהרוח .חשבו על תחנה המספקת אנרגיה לקבוצות בתים הנמצאים באשכול .לא תהיה
לכם נפילת רשת חשמל אם לא תהיה לכם רשת .זוהי דרכו של העתיד ,ותקבלו זאת מוקדם מאשר
מאוחר אם תעשו זאת ,וההשקעה לא תהיה גדולה כל כך.
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מים
אמרנו לכם שאחד המשאבים הטבעיים הגדולים ביותר של הפלנטה ,שעומד להשתנות ולהפתיע
אתכם ,הוא מים מתוקים .זה יהיה הזהב הבא ,יקרים .לכן ,נתנו לכם גם כמה רמזים ודוגמאות,
ושוב אנו מתחננים :אפילו לפני פוטנציאל התייבשות מקורות המים ,למדו כיצד להתפיל מים
בזמן אמיתי ללא חימום .זה שם ,זה אפשרי ,וכמה כבר עוסקים בכך במעבדה .הדבר יברא מים
מתוקים ולא יקרים עבור הפלנטה.
שינוי גישה מתחיל להתהוות .לאט ,אתם מתחילים לראות זאת והדבר היחיד העומד בדרככם הן
אותן חברות עשירות שפועלות עדיין על פי המערכת הישנה .דבר זה מתחיל להשתנות אף הוא.
כיוון שכסף גדול תמיד רוצה להשקיע בהמצאות עתידיות ,אבל הוא רוצה לברוא אותן בתוך
המסגרת של מה שיש לו "על המדף" .מה ש"על המדף" הוא נפט ,פחם ,סכרים ,ושימוש במקורות
שאינם מתחדשים .תופעה זו לא השתנתה במאה השנים האחרונות ,נכון? עכשיו תהיו עדים
לשינוי הבחירה החופשית .אתם תהיו עדים להחלטות המתקבלות בחדרי ההנהלה שהיו סומרות
את שערם של אותם אנשים עצמם לפני שני דורות .עכשיו "הדבר הגרוע ביותר עבורם" עשוי
להפוך "לדבר הטוב ביותר עבורם" .זהו ,יקרים ,שינוי של תפיסת הבחירה החופשית .כאשר הוגי
המחר רואים אופציות שלעולם לא היו אופציות קודם לכן ,זהו שינוי .זה היה הנושא הרביעי.
יושרה שעשויה להפתיע
הנושא החמישי :יהיו אנשים שלא יאמינו שניתן לחפש אחר יושרה והגינות בכל הדברים .במילים
אחרות ,בני האדם לא "יזרמו" פשוט אם מה שנאמר להם שהוא הסטטוס קוו .הם יבחנו אותו
ויאמרו" :ובכן ,אני סבור שהדבר יכול להיות טוב יותר .אני עומד לחפש אחר משהו שיש בו יותר
יושרה והגינות" .כן ,יהיו אנשים שיאמרו לכם" :תראו ,המוסדות מחזיקים בכל הקלפים ואתם
חייבים לעשות זאת בדרכם שלהם .אם אתם רוצים ביטוח בריאות או הלוואה מהבנק שלכם
לטובת קניית בית ,כדאי שתעשו זאת בדרכם שלהם" .יש לי חדשות בשבילכם .אפילו מצב זה
עומד להשתנות.
"מה אפשר לעשות?" שואלים האנשים" .כל הכוח בידם!" בעבר ,לא היה דבר שיכולתם לעשות.
עכשיו אומר לכם מהם הפוטנציאלים .אתם עומדים לראות מעבר לקירות המבוך .אתם תגידו:
"ובכן ,אקים מוסד משלי" .ויהיו שיעשו זאת .המוסדות החדשים ,המבוססים על יושרה ,יחלפו
במהירות על פני האנרגיה הישנה .במילים אחרות ,יש אנשים שהם צעירים היום שעומדים להקים
בנקאות חדשה ,שירותי בריאות חדשים ודרכי ביטוח חדשות .וכאשר תראו תוכניות אלה ,תאמרו:
"למה לא חשבנו על כך בעצמנו?"
האם הייתם עדים לחדשנות ולהמצאות בעשור האחרון שחייבו חשיבה מחוץ לקופסת המציאות
הישנה? כן ,בהחלט .אני לא יכול לומר לכם מה צפוי ,כיוון שעדיין לא חשבתם על כך! אבל
הפוטנציאלים קרבים והולכים ,ובגדול .הרשו לי לתת לכם דוגמה .נניח שלפני עשרים שנים
חזיתם שיומצא דבר שכזה המכונה "אינטרנט" על גבי מכשיר שאין לכם עדיין ,העושה שימוש
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בטכנולוגיה שעדיין לא דמיינתם .יהיו לכם ספריות מלאות ,בניינים מלאים בספרים ,בכף ידכם –
אנציקלופדיה כלל עולמית של כל מה שידוע ,והיכולת לראות זאת באופן מיידי! ולא רק זה ,אלא
ששירות זה לא יעלה אגורה אחת! אתם יכולים להתקשר לחבר ולראות אותו על גבי המסך ,וזה
לא יעלה אגורה! אין זה משנה כמה זמן אתם משתמשים בשירות ,ובאיזה עומק אתם משתמשים
בו ,השירות עצמו יהיה חופשי.
עכשיו ,כל מי שהיה מקשיב באותה תקופה היה אולי אומר" :אפילו אם נאמין לחלק שקשור
לטכנולוגיה ,שלדעתנו היא בלתי אפשרית ,כל דבר עולה משהו .חייבת להיות לכך עלות! אחרת,
איך הם ירוויחו כסף?" התשובה היא זו :עם המצאות חדשות מגיעות פרדיגמות עסקיות חדשות.
אינכם יודעים את מה שאינכם יודעים ,אז אל תחליטו מראש מה אתם חושבים על מה שצפוי
בהתבסס על עולם של אנרגיה ישנה.
הלא יאמן – פוליטיקה
בני האדם יתחילו לחפש אחר יושרה והגינות והדבר יתרחש במקומות בלתי צפויים .אמרתי זאת
בשבוע שעבר ,וכעת אחזור על הדברים .יבוא יום שבו תדרשו זאת מהפוליטיקה שלכם – הגינות
ויושרה .לכן כאשר המועמדים יתחילו לכנות אלה את אלה בשמות גנאי ,אתם תפנו את גבכם
והם לא יקבלו קולות .הם יבינו את העניין מהר מאוד ,נכון? מה דעתכם על כך? הניחו לי לתת
לכם פוטנציאל נוסף .ארץ זו בה אני יושב עכשיו )ארצות הברית( תקבע את המודל לתכונה
מסוימת זו .אין לי שעון .הצעירים הם שיתחילו להניע גלגלים אלו ,והם אכן יעשו זאת ,כיוון שהם
מצביעי המחר והם לא רוצים את האנרגיה העכשווית .עבור כמה מהם היא כה מאוסה ,שהם כלל
לא רושמים את עצמם בפנקס הבוחרים .אתם תראו זאת בקרוב .זה היה הנושא החמישי.
החדשות
נושא שישי .אדבר בקצרה .החדשות שלכם ישתנו .הן חייבות .כאשר אמצעי התקשורת יבינו שבני
האדם משנים את הרגלי הצפייה שלהם ,הם יתחילו לשנות את התוכניות שלהם .בסופו של דבר,
יהיה משהו שיקרא "ערוץ החדשות הטובות" ,והוא יהיה אטרקטיבי מאוד .כיוון שהוא יהיה אמיתי
ויהווה ניגוד לדרמה של מה שאטרקטיבי היום .זה מה שמשפחות בערב ,היושבות סביב השולחן,
ירצו לראות .כל התמונה תוצג ולא רק החלקים הדרמתיים .אתם תשמעו מה מתרחש על הפלנטה
שאף אחד לא מספר לכם על כך היום ,וכאשר הדבר יקרה ]אין לנו שעון ,יקרים[ ,הוא יתחרה
בעוצמה עם הדרמה .אני אומר לכם זאת שוב ושוב .הטבע האנושי עצמו מתחיל להיות בצבע
במקום בשחור-לבן .חכו וראו .וזה היה הנושא השישי.
תחזיות
עוד שני נושאים .לאחרונה סיפרנו לכם על כך .נאמר זאת שוב כעת .ברגע זה על הפלנטה מתרחש
דבר-מה שימוטט את חברות התרופות הגדולות .בדומה מאוד למה שקרה לתעשיית הטבק ,כאשר
התגלה חוסר היושרה וקמה צעקה גדולה .הייתם עדים לתעשייה שביודעין גרמה להתמכרות
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האנשים הצעירים ולמותם ,והדבר נחשף .ולא היה דרוש הרבה זמן לשם כך ,נכון? אמרנו זאת
לפני זמן לא רב ,ואני חוזר ואומר :כאשר תהיו עדים לתעשייה שלמה ,שמסיבות פיננסיות ,מוכנה
לגרום מחלות לטובת הרווח שלה ,היא תתמוטט .וזה יקרה מוקדם יותר מכפי שנדמה .אתם
תתחילו לשמוע את קולות הזעזוע בקרוב מאוד.
אתם תתחילו לראות אנשים מתייחסים לבריאות שלהם בדרך שונה .האם אתם יודעים מהי
התשובה האמיתית לשירותי הבריאות ארוכי הטווח? לא רק בארץ זו ,אלא על כדור הארץ? אתן
לכם רמז .אל תחלו! וזה ,אנשים יקרים ,מה שצפוי – הבנה ביחס לגוף שלא הייתה לכם קודם לכן.
הדנ"א שלכם נועד להתחדש ולחיות מאות שנים .נכון לעכשיו ,אתם מגיעים להרף עין ואז מתים.
המחקרים קיימים .תחילת הארכת תוחלת החיים כבר כאן .בני האדם יחפשו אחר דברים טבעיים
ותהליכים שתמיד התקיימו ,והדבר יזכה להזדמנות בשל התמוטטות חברות התרופות הגדולות.
ואתם תתהו מדוע לא ידעתם זאת קודם לכן ותסתכלו על מה שהיה ותחושו צמרמורת ,כפי
שקורה לכם היום כשאתם רואים את הפרסומות משנות החמישים עם הרופא המחייך ,שממליץ
על סוג של טבק.
אין לי שעון ,יקרים .איני יכול לומר לכם מתי .אני יכול רק להבטיח שהדבר יתרחש .הוא חייב .לא
יכולות להיות לכם מערכות כה גדולות שאין להן יושרה שמתקיימות באנרגיה החדשה .אתם
מבינים? ויש גם אלה שיאמרו" :אני מקווה שזה יקרה כל עוד אני כאן" .כן ,זה יקרה .אולי לא
תהיו מי שאתם היום ,אבל אתם תהיו כאן כדי לראות זאת ,נשמות עתיקות] .חיוך של קריון[ וזה
היה הנושא השביעי.
סוף המלחמה
הנושא האחרון הוא הטוב ביותר .במשך אלפי שנים על הפלנטה הזאת ,בני האדם נלחמו אלה
באלה .אם תבחנו את הסיבות מדוע הם נלחמו אלה באלה ,תראו במהרה שאין סיבות טובות
כלשהן – אדמה ,משאבים ,תאוות בצע .אלה אינן סיבות .זהו תיאור של אנרגיה ישנה .אלה אינן
סיבות .סיבות תהיינה אולי הגנה כנגד תוקף .אבל נניח שתודעת התוקף איננה עוד?
כאשר נכנסתי לחיי השותף שלי לפני עשרים שנים ,אמרתי לו בפרטיות שהאנשים לא יאמינו
למסרים הראשונים שניתן .אמרתי לו שהם יצחקו .אמרתי לו שטבע האדם והתודעה עצמה
ישתנו ,שזרעי השלום ייזרעו ושיבוא יום שבו לא תהיה עוד מלחמה .כן ,היה צחוק גדול ,כיוון
שבני האדם בוחנים את ההיסטוריה ורואים דפוסים המבוססים על אנרגיה מוחלטת המכונה
הטבע האנושי" .בלתי אפשרי! תמיד הייתה מלחמה .תמיד הייתה ,ולכן תמיד תהיה" .כאלה אתם,
נמצאים בקופסה ,בפוטנציאל שחור-לבן ,שבה אתם יכולים לראות רק שחור-לבן לגבי הקיים
ושחור-לבן לגבי מה שהיה .אינכם מכירים את גווני הצבע שבתודעה שלכם ואת יופי אהבת
האלוהים.
צפון קוריאה נמצאת על סף השינוי ,כפי שאמרנו לכם שעשוי לקרות .מה נדרש לשם כך? מות
האנרגיה הישנה ,ואני רוצה שתראו כיצד זה קורה .יועציו של המנהיג הצעיר יעשו כל שביכולתם
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למשוך אותו חזרה אל אנרגיה ישנה .בחירה חופשית זו של רצונו תהיה שונה מאוד מזו של אביו,
כיוון שהוא רואה כמה צבעים .חכו לדברים הללו .הם ייקחו מעט יותר זמן ממה שהייתם רוצים,
אבל זוהי תחילת ההתחלה.
אתם תראו איחוד חדש בדרום אמריקה שיחל מהר יותר מהצפוי ,בגלל מה שעומד להתרחש
פוטנציאלית בוונצואלה השנה .אתם תראו שאיראן משתנה .אין לנו שעון .אלה הם הפוטנציאלים.
הם יכולים להשתנות באמצעות הבחירה החופשית .אין אלה נבואות .זהו שינוי מציאות ,יקרים,
ולכן הנושא השמיני הופך לנטייה לחדול ממלחמה .זה מה שבני האדם ירצו .זה מה שהממשלות
ירצו .יש חוכמה שמתחילה להתהוות על הפלנטה ,שהיא גדולה יותר מכפי שאפשרי בעיניכם.
כיוון שכאשר אתם בוחנים את הממשלה ,על מה אתם חושבים?
אתם רואים תפקוד לקוי ,ויש אמיתה שאומרת שמרוב טבחים – המרק נשרף .הכול תלוי במכנה
המשותף הנמוך ביותר .אני אומר לכם שאפילו הדברים הללו יהפכו לתפיסות של האנרגיה הישנה.
במקום זאת ,אתם תראו חוכמה ההופכת לפוטנציאל העיקרי.
אין לי שעון .איני יכול לומר לכם מתי .אני יכול רק לומר לכם שהדברים הללו בהתהוות ,ואת
זרעיהם תראו בקרוב – עכשיו ,בכל אחת משמונה הקטגוריות עליהן דיברתי.
יהיו אנשים שיאמרו" :ובכן ,קריון ,אתה מעניק הרבה יותר תחזיות מכפי שאתה רגיל" .אני רוצה
לומר לכם מה קורה ,יקרים .אני לא חוזה דבר ,אני רק אומר לכם מה נמצא שם במרק המציאות
הפוטנציאלי שלכם .זה מה שבני האדם עושים על הפלנטה ,ולאלה שמאמינים לתקשורת הזאת,
עליכם לנשום נשימת רווחה ולומר" :הגיע הזמן".
אני עומד לעזוב שוב ,אבל לא לפני תזכורת זו .זורעי הזרעים ,יש לכם  18שנים לזרוע זרעים
חדשים אלה .הם יצמחו מהר יותר אם תעשו זאת עכשיו ולא תחכו .התפקיד שלכם הוא לאמץ
תודעה גבוהה יותר בתחומים אלה בבית ובמקום העבודה ,ולהראות לסובבים אתכם מה אתם
יודעים באמצעות חוכמתכם .הראו להם את אהבת האלוהים בחייכם על ידי כך שתתייחסו אליהם
כפי שהייתם מתייחסים לעצמכם – היו איטיים לכעוס ,ומהירים לסלוח .בראו נחמה סביבכם,
בועת שלווה סביבכם שאנשים יחשקו בה כל כך שירצו להיות איתכם .אל תשפטו.
אלה הם הזרעים שישנו את רשת הקריסטל של הפלנטה הזאת ,והילדים והנכדים שלכם הם אלה
שירשו את מה שאתם עושים היום .תמורה זו עוסקת בשינוי התודעה; לכן אתם כאן.
זו האמת של היום ,ושוב ,אני אומר :כל הדברים עשויים לסגת מעט לפני שהם ינועו קדימה ,אבל
כך הם פני הדברים וכך היה תמיד .אם תבחנו את חמישים השנים האחרונות ,אתם תראו שינוי
עצום בטבע האנושי .אולם ,הוא לא משתווה כלל למה שאתם עומדים לראות.
אני קריון .לפני  22שנים ,השותף שלי אפשרי לי להיכנס אל תוך חייו .ידעתי שיידרשו עוד ארבע
שנים לפני שיתחיל לצעוד ,וכך היה .לפני  18שנים החלה ההיערכות ,ואז החלה העבודה .אני
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נמצא כאן בגלל מה שהאנושות עשתה .קריון תמיד היה על הפלנטה ,אבל רק ב 18-השנים
האחרונות המסרים עסקו באופן מעמיק בשינוי .קבוצת התאמת הרשת הגיעה בשנת  1989ועזבה
בשנת  2002והרשת המגנטית נקבעה במקומה .אז התודעה האנושית החלה להשתנות כפי שאמרנו
שיקרה.
זהו המסר שלנו להיום .עזבו שונים מכפי שבאתם.
וכך הוא.
קריון
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מסביב לכף
קריון באמצעות לי קרול
השיט של קריון לפטגוניה ,דרום אמריקה
 12בינואר2012 ,
מאנגלית :סמדר ברגמן
כדי לסייע לקורא ,תקשור זה תוקשר מחדש ]על-ידי לי וקריון[ והוסף לו מידע לטובת הבנה ברורה
אף יותר .לעתים קרובות ,התקשור מול קהל מכיל אנרגיה שנושאת תקשורת מסוימת שהדף
המודפס פשוט אינו יכול לחשוף .הנה אפוא להנאתכם מסר מועצם זה שניתן בפטגוניה ,דרום
אמריקה.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .השותף שלי קשה תפיסה לפעמים! "שותף" זה הוא
האדם היושב בכיסא ושאת קולו אתם שומעים .תודתי האישית שלוחה לסובבים אותו שדרשו
תקשור מסוים זה ,שנכלל תמיד בלוח הזמנים אך לא בראשו] .חיוך[
אתם קרובים מאוד למה שאנו מכנים "קצה הקונדליני" .עליכם להתייחס לדברים אלה הן
מטפורית והן פיזית .בעוד ארבע שעות בערך ,תהיו קרובים ככל שניתן ליבשה ,המייצגת את
תחתית הפלנטה הלא מאוכלסת .למטרות התקשור ולטובת האנרגיות עליהן אנו מדברים ,נחשיב
מקום זה לתחתית כדור הארץ .לכן בואו נדבר על האנרגיות שנמצאות כאן.
יותר מעשור דיברנו על תנועת הנחש בעל הנוצות ]הספר השמיני של קריון – "מסעו של הנחש
בעל הנוצות"[ .זוהי מטפורה למה שתואר כקונדליני של הפלנטה .בחנו את המטפורות וראו את
הסמליות של מה שמתרחש עכשיו .אני עומד להשתמש במונחים שהשותף שלי לא שמע מעולם
קודם לכן ,ולכן סלחו לו אם הוא לא יבטא אותם נכון וכפי שאציג לו אותם ,או אולי הוא יבחר
לא לומר אותם כלל .אנו נשתמש בשפה הטובה ביותר כדי לתאר את מה שאנשי קדם הציגו
בפניכם כקונדליני בצורה הגרפית.
הם ציירו תפיסה זו באופן גרפי אך זוהי אנרגיה .הקונדליני ייצג את איזון הזכר והנקבה .אפילו
בתוך הגוף האנושי ,אנשי קדם ציירו אותו כייצוג של בריאה-משותפת והגשמה של אנרגיה חדשה
]עיבור[ .נכון ,הוא מייצג את הזכר והנקבה המאוזנים יחד ,מתאחדים באנרגיה גדולה כדי לברוא
שלמות ואיזון .כעת ניישם עקרון דומה לפלנטה.
כפי שאמרנו בעבר ,הפלנטה מלאה וכבדה באנרגיה גברית כיוון שהיא מייצגת את רוב האוכלוסייה
בחצי הכדור הצפוני .המלחמות על הפלנטה שלכם הגיעו ברובן מחצי הכדור הצפוני ,ואפילו מקום
זה ]בתחתית דרום אמריקה[ זכה לביקורם של הכובשים שהגיעו מהצפון ]ספרד[ .תוכלו לומר
שהאנרגיה של חצי הכדור הצפוני התפשטה לדרום במשך הדורות ,והשפיעה עליו רבות .חלק ממה
שמשתנה על הפלנטה הוא היפוך תפקידי הצפון והדרום .ולכן אתם תתחילו לראות את האנרגיה
של חצי הכדור הדרומי ,שהיא מתוקה ועדינה ,משפיעה על הצפון! לכן ,הקונדליני נע לכיוון דרום
במשך הזמן ,ואתן לכם כמה פרטים על כך בעוד רגע.
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בואו נבחן את המיתולוגיה .בואו נבחן את הידע העתיק ואז את המיתולוגיה הכרוכה בו .היה
זהיר ,שותפי ,כיוון שלא מדובר במידע טכניים או פיזי ,אלא במידע רוחני ]אזוטרי[ .הקונדליני
מפותל בקצה עמוד השדרה שבגוף .הוא משתחרר מפיתוליו רק כאשר האנרגיה הנשית והאנרגיה
הגברית מאוזנות .הוא כרוך סביב שלוש אנרגיות של הגוף שלוש וחצי פעמים ,והוא כרוך סביב מה
שמכונה "לינגאם"* .שלושה פיתולים מסמלים חלקים של אנרגיה שקל לשחררם ,אך חצי הפיתול
האחרון מייצג את החלק הקשה ביותר ,שהוא ההארה האלוהית של האיזון .כאשר הקונדליני
משתחרר מפיתוליו ונותר כך ,אתם מקבלים בן אנוש מאוזן ,גם אם אינו מואר .זוהי המטפורה של
הפלנטה והדבר מתחיל להתרחש.
לפני כמה שנים ,ישבנו במדינה שמייצגת את החלק התחתון של הקונדליני ]צ'ילה[ ,ואמרנו
שתהליך שחרור הפיתולים יברא גם תנועה פיזית של הפלנטה .אמרנו בערך מתי זה יקרה ,והדבר
התרחש מתי שאמרנו שיתרחש ]רעידת האדמה בצ'ילה בשנת  .[2010אלה הם מסוג הדברים
שתראו באופן פיזי בעת שתנועת הפלנטה מגיבה למטפורה של האנרגיה עליה אני מדבר.
יש משהו נסתר שאף אחד לא הזכיר .היה ידוע ששלוש וחצי פעמים היא תמיד הנוסחה להתרת
הקונדליני .אולם תזמון ההתרה לא היה ידוע ,כיוון שהוא קשור לפוטנציאל התודעה האנושית.
לכן ,כל שנה שחולפת מגלה הפתעה ,כיוון שתנועת התודעה האנושית והאנרגיה שלה אינה ידועה
אפילו לא לרוח .זאת בשל הבחירה החופשית של בני האדם.
יש גורמים בתודעה האנושית ממלאים עכשיו תפקיד גדול .התודעה לא מתקדמת באופן ליניארי,
אלא בתהפוכות גדולות ולא יציבות .לכן ,ההפתעה הכרוכה בשאלה מתי הדברים עשויים
להתרחש לא מתרחשת בדפוס ליניארי של חישוב או ציפיות .אולם יש מסגרת זמן פוטנציאלית
כללית.
ההיערכות בת המחזור של  26,000שנים של נקודות השוויון של הפלנטה שלכם היא היערכות
אדירה ,והיא הייתה ידועה באסטרונומיה כ"היערכות הגלקטית" .היא מכונה כך בשל נקודת
ההתחלה והעצירה של תנודת כדור הארץ שלכם על ציריו דרך השמש שלכם ועד למרכז הגלקסיה.
היערכות זו מתרחשת רק כל  26,000שנים.
כדי שנקודות השוויון ימשיכו דרך קו המשווה של הגלקסיה שלכם ]רצועות שביל החלב שבשמים[
ויגיעו לסופו של מחזור זה ולתחילת המחזור הבא ,נדרשות  36שנים .שלב אחרון זה החל לפני 18
שנים בערך ,ושנת  2012מהווה את אמצעו ,או את תחילת החצי האחרון של המחזור האחרון.
נותרו לכם  18שנים לאירוע אנרגטי זה ,שמייצג למעשה את סופו של דבר אחד ואת תחילתו של
אחר.
חלון  36השנים הזה הוא מסגרת הזמן לשחרור הפיתולים הפוטנציאלי של הקונדליני כולו .האין
זה מעניין בעיניכם שהוא כרוך סביב הלינגאם שלוש וחצי פעמים? כל אחד מהשלושה מייצג עשור
בצופן מטפורי זה .שלושה וחצי פיתולים יהוו  35שנים ,קרוב מאוד לאירוע האסטרונומי בן 36
השנים בו אתם מצויים .אז נבואת קונדליני זו תמיד הייתה המטפורה להבטחה של כדור הארץ
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ומה שהחל לפני  18שנים ועכשיו הגיע לאמצע ] .[2012כאן צריך להתרחש הטקס – באמצע 36
השנים ,בנקודת האמצע של שחרור הפיתולים.
אם כל זה נשמע מבלבל ,הרשו לי לפשט זאת .אפילו אנשי קדם שצפו בכוכבים הכירו היערכות זו.
היא תואמת לפוטנציאלים של השינוי בתודעה ,כיוון שהיא מייצגת גם נקודת החלטה או פרקטל
זמן בדפוס של פוטנציאלים שהיה הליבה של הנבואות האסטרונומיות העתיקות במשך עידנים
רבים .ולכן כל זה צפוי ואינו מהווה הפתעה .אבל הוא נושא עמו שינוי רב עוצמה ,וזאת ראינו
כולנו לפני יותר מעשרים שנים כאשר הגעתי והתחלתי להביא את המסרים שלי .האנושות
מקבלת הזדמנויות אלה בערך כל חצי מחזור של ההיערכות בת  26,000השנים .האחרונה הייתה
לפני  13,000שנים והאנושות לא הייתה מוכנה .עכשיו אתם מוכנים.
בני אנוש יקרים ,אתם יושבים במקום מיוחד מאוד מאוד ]מדבר אל הקבוצה שיושבת מול קריון[.
אתם הקבוצה האנושית הראשונה שאי פעם חגגה תנועה זו בתחתית קצה דרום אמריקה ,היכן
שהשינויים באמת מתחילים .כן ,היו אנשים שבחרו לבוא לקצה היבשת ולחגוג את בוא השינוי.
אולם חשוב לציין ולתעד שקבוצה זו עכשיו ,על פני האוקיינוס ,בקצה כדור הארץ ,היא היכן
שהחגיגה מתחילה בשנת ] .2012תאריך התקשור הוא ינואר .[2012
אתם עושים מעשה חשוב ואלה שקוראים ושמאזינים ושאינם מכירים אתכם כלל צריכים להכיר
בכך ,שאתם חוגגים את תחילת איזון הפלנטה .זוהי התחלה של  18שנות תנועה המייצגות מעבר
סמן אמיתי .הקונדליני ישחרר פיתוליו לאט והמרכז ינוע לאיטו ליבשת זו .הדבר לא הושלם עדיין,
וידרשו לשם כך כמה שנים .אבל תהליך שחרור הפיתולים מתחיל .שחרור הפיתולים אינו תהליך
ליניארי ממש כפי שהתודעה האנושית אינה עניין ליניארי ,אבל הפוטנציאל הוא שהוא ישחרר
פיתוליו ויתייצב במקומו ב 18-השנים הבאות.
זאת אומרת שכדור הארץ ינוע יותר כאן למטה ]דרום אמריקה[ ואולי במקומות בלתי צפויים בהם
לא הייתה תנועה בעבר .לכן חגגו רגע זה .דעו זאת :אתם קרובים למה שנכנה בשם אנטרקטיקה,
שאינה קוטב מקרח אלא קוטב יבשתי.
האין זה מעניין לדעתכם שאנטרקטיקה תמלא תפקיד בהתחדשות החיים על כדור הארץ? המגוון
הביולוגי שמגיע מחלקים אלה ישפיע על הפלנטה ב 18-השנים הבאות .הוא יסייע לחדש את
האוקיינוס .יש כמה תגליות משמעותיות מאוד בהתהוות שיחשפו זאת ,שאנטרקטיקה היא ערש
של זנים חדשים עבור שרשרת המזון של כדור הארץ .הגיע הזמן שתתחברו לדברים הללו .אין זה
מקרה שתהליך התחדשות החיים מגיע אף הוא מכאן ,למטה .חשבו על כך .אתם ]הנמצאים
בשייט[ מהווים את הקבוצה הראשונה של האנשים שחוגגים זאת – את תהליך התחדשות החיים
באוקיינוס ואת תנועת הקונדליני – במקום בו הם מתרחשים הלכה למעשה.
עכשיו ,במסגרת תהליך זה ,תחול התעניינות מחודשת באנטרקטיקה ,ואתם תגלו כמה דברים
מעניינים מאוד על האדמה שמתחת לקרח .הטופוגרפיה של האדמה שמתחת לקרח אינה תואמת
לטופוגרפיה של הקרח שמעליה .כמה צורות מדהימות יתגלו כאשר תמפו את האדמה שמתחת
55

לקרח .קצות הרים יתגלו ,ויעניקו השקפה שונה לגמרי למה שאנטרקטיקה הייתה אולי ומהי
תכליתה באמת .היבשת שאינה מאוכלסת בבני אדם עשויה להיות מנוע החיים עבור בני האדם.
אעצור בנקודה זו.
ברכות לכל אלה שהאזינו לאינטואיציה שלהם ותכננו את המפגש שתמיד היה אמור להיות
מתוכנן] .לי לא תכנן תקשור לזמן זה[ .הרגישו במשמעות של מה שאתם עושים ושל המקום בו
אתם נמצאים ,ובשנים הבאות כאשר הדברים יתחילו להתרחש על הפלנטה ,זכרו רגעים אלה,
כיוון שהעתיד יהיה מתואם עם מסר זה.
מבורך הוא האדם שמתייחס ברצינות לחייו הרוחניים .אין זו תוספת לביולוגיה שלכם .במקום
זאת ,הביולוגיה שלכם היא תוספת לליבה הרוחנית שלכם .למדו למזגן יחד ותחיו הרבה מאוד זמן.
וכך הוא.
קריון
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הכיול מחדש של חושך ואור
לי קרול מתקשר את קריון מול קהל
סן אנטוניו ,טקסס ,ארה"ב
 25בפברואר2012 ,
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 בסן אנטוניו ,טקסס.
ברכות יקרים ,אני קריון מהשירות המגנטי .אני מדבר לאלה שיש להם חוכמה אלגנטית .יכול
להיות שאינכם מחשיבים את עצמכם לאנשים שכאלה ,כיוון שיש כאן אנשים שפשוטו כמשמעו
מרגישים זאת בפעם הראשונה ,אבל יש אלגנטיות בחדר .אלגנטיות ההבחנה נמצאת כאן ,והיא
מונחת עליכם כדי שתוכלו להבחין מה אמת ומה לא – ובכלל זה מסר זה ממש.
היתר של חוכמה מתרחש על הפלנטה .כל אלה שמפקפקים בעצמם או במה שהתרחש היום
]הסמינר של קריון[ ,או תוהים אם הפעילו עליהם מניפולציה באמצעות ידע או אנרגיה ,עליהם
להיכנס פנימה ולחוש באנרגיה הגולמית והטהורה של אהבת האלוהים .גולמית ,בכך שהיא אינה
עוברת דרך מסנן; אתם יכולים לראותה כפי שהיא .הולמות כל הדברים מגלה את עצמה ,ובכלל זה
מקומכם על כדור הארץ ,החיים כפי שאתם מנהלים אותם ,עם אלה שעמם אתם חיים ,ועם כל
שלמדתם .החוכמה שלכם תאמר לכם שהכול נכון והולם ,ושלא עשיתם טעויות כלשהן .אתם
חכמים יותר מכפי שאתם חושבים.
החדר מלא בנשמות עתיקות .מעטים ,מעטים מאוד כאן אינם נשמות עתיקות .נשמה עתיקה היא
נשמה שהייתה על הפלנטה יותר ממאה פעמים ...ועוד יותר מכך .השותף שלי עסק בשעה
האחרונה בלימוד העבר ונתן לכם אפשרות לראות את הפלנטה בהתפתחותה בדרך שאף אחד לא
ציפה לה .בני האדם מפחדים כאשר דומה שאין כל תחזיות לגבי מה שמתרחש ,משום שנבואות
הזעם לא התגשמו .אולם ,הם פשוט לא מחפשים במקום הנכון ,כיוון שמה שמתרחש עכשיו הוא
מה שאנשי קדם רבים אמרו לכם שעשוי להתרחש.
נשמות עתיקות מחוללות שינוי על הפלנטה .הן נושאות משקל אנרגטי עם חוכמתן .אתם
הנשמות העתיקות האלה ,אנשים יקרים .אבל אל תצמידו לוח זמנים לשינוי הזה ,כיוון שלא הרוח
ולא גאיה יגיבו לשעון שלכם .במקום זאת ,יישמו את חמלת האלוהים לשינוי .ראו מה הולם
לחייכם עכשיו ,ואז קחו צעד לאחור ובראו אותו .הקשיבו לו .ראו אותו מתרחש .עשו טיול
לעתיד ,למקום התרחשותו .הרגישו אותו בחייכם.
מבורכים הם בני האדם שיודעים שהם חלק מהתוכנית ומהמערכת ,כיוון שאלה הם האנשים
שיזרעו את זרעי השלום על כדור הארץ.
57

אנרגיית הכיול מחדש
ברצוננו להמשיך בסדרה שאנו מכנים "הכיול מחדש של כל הדברים" .נתנו לכם מידע בעבר על
הכיול מחדש של הפלנטה ,של האנושות ואפילו של היקום .עכשיו נדבר על הכיול מחדש של
חושך ואור ועל משמעותו עבורכם.
לפני שאתחיל ,אני חייב להגדיר למה כוונתי במילים "חושך ואור" ואז אוכל להגדיר למה אני
מתכוון כשאני אומר "האנרגיה החדשה של  ."2012על מה אתם חושבים כשאני מדבר איתכם על
חושך ואור? אומר לכם מה רבים רגילים לחשוב .לימדו אותם לחשוב על טוב ורע .הם מנסים
לשים את הדברים בקופסאות המתאימות ,על פי מה שהם למדו ועל ידי שימוש בחשיבה
ליניארית .הם יפנו למיתולוגיה שלימדה אותם על ישות בעלת זנב המנסה ללכוד את נשמתכם
ועל ישויות מסתוריות אחרות שעובדות עבור אותה ישות מרושעת ראשית.
לכן אומר לכם שוב :הישות שרוצה בנשמתכם היא מיתולוגיה ,יקרים .היא לא קיימת במציאות
שלכם .אבל אתם עשויים לומר" :חכה רגע ,קריון .אתה אומר לי שאין רשע?" לא ,יקרים ,זה לא
מה שאמרתי .מה שאני אומר לכם הוא שכל החשכה על הפלנטה הזאת הגיעה מבני אדם .אינכם
צריכים לשייך אנרגיה לייצור מיתולוגי כדי שיהיה רשע על כדור הארץ .האפל שבאפלים יכול
להיברא על ידי בני אדם ,אם הם בוחרים לעשות זאת .כוח אפל יכול להיברא כיוון שבני האדם
הם עוצמתיים ויכולים להגשים אותו .לא כל כך קשה להגשים חשכה.
אולם ,אמרנו לכם בעבר שאיזון החושך והאור על הפלנטה הוא שעומד על הפרק .אלה שנושאים
אור בחדר חשוך לא יראו חשכה סביבם ,כיוון שהגדרת החושך היא "היעדר אור" .אבל אם ישנם
רק כמה שנושאים את הגפרור ,תהיה חשכה רבה .הדבר יחול עליכם ,כיוון שאתם תתהלכו באיזון
האור שיברא על ידי האנושות.
אתם יכולים לקרוא לזה "מערכת" .כל החיים מושפעים – כולם – על ידי איזון האור והחושך,
והאנושות היא שמחליטה היכן להציב איזון זה .הגדרת החושך והאור קשורה לאיזון התודעה
האנושית ,כיוון שבני האדם הם שבוראים חושך ואור על הפלנטה .זוהי תפיסה .ולכן ,זהו נושא
המסר הזה" :מה תהיה היום המשמעות עבורכם ,באופן אישי ,של האיזון החדש של האנרגיה על
כדור הארץ?"
הגדרה שניה :האנרגיה של  2012היא סמן ,תפיסה לכאורה של מסגרת זמן שהחלה ושעכשיו אתם
נמצאים ממש בתוכה ,שנותנת רשות אנרגטית לשינוי המציאות .כדור הארץ ,שהוא גאיה ,מתחיל
להשתנות איתכם ולמענכם ,והאנרגיה של הפלנטה נעה לאזורים בהם לא הייתה מעולם קודם
לכן.
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תנועת הקונדליני על כדור הארץ
נתתי תקשור במקום ששמו פרו .דיברנו על נבואת אנשי קדם ,ששמה היה "תנועת הנחש בעל
הנוצות" .היא נקראה גם "תנועת מרכז החוכמה של הפלנטה" .היו שקראו לה "תנועת הקונדליני".
הקונדליני היא אנרגיה שתמיד משויכת לתנועה .תכופות היא משויכת גם להולדה ,והמטפורה
קשורה אפוא ללידה מחדש של האנושות.
הציוויליזציה עצמה נמצאת בסכנה בשל תנועה זו ,ואתם עברתם את הסמן – היערכות שרבים
אמרו שלא תתרחש .זו הפעם החמישית שחוויתם הזדמנות זו ועכשיו ,יקרים ,אתם מתקדמים
לקראת פוטנציאל של שלום על כדור הארץ.
לפני עשרים ושלוש שנים אמרנו לכם שהדבר יכול להתרחש ושהפוטנציאלים חזקים .עכשיו ,כל
שסביבכם מתמודד ונאבק כיוון שהשינוי כאן .אומר זאת שוב ושוב :אנרגיית החושך הישנה לא
מתה בקלות ,היא צורחת ונאבקת כדי לשמר את עצמה ,והיא נלחמת בסופה שלה .זוהי אפוא
האנרגיה עליה אנו מדברים עכשיו ,והנושא הוא "איזון התודעה האנושית בין חושך לאור" .רבים
מכנים זאת "דואליות".
כיצד איזון חדש זה משפיע עליכם?
בואו נתחיל בתחום האישי ,ואז נלך למשהו גדול יותר ואז למשהו גדול אפילו יותר .נסיים
בתחזית שלא נתתי מעולם קודם לכן – פוטנציאל שצץ רק לאחרונה.
יקרים ,אני קריון .אני נותן לכם מידע אוהב על הפלנטה ועל האנרגיה שלכם .לעולם איני נותן
לכם מידע שעדיין לא נוצר על ידי פוטנציאל של התודעה האנושית .לעתים קרובות למדי,
התחזיות ניתנות ואז מתרחשות .כאשר כך קורה ,אתם מחשיבים זאת לניבוי עתידות .לא כך הוא.
זוהי אנרגיה באותו מקום אקראי וקאוטי שאתם מכוונים קוונטום ,שקילת הפוטנציאלים של מה
שעשוי להתרחש ביחס לחיים שלכם ושל כדור הארץ .לכן העתיד נדחף על ידי הפוטנציאלים
שאתם בראתם באמצעות התודעה שלכם כציוויליזציה על הפלנטה – לא ניבוי עתידות ,אלא
מדידה של מה שאתם בוראים.
לפני עשרים ושלוש שנים ראינו את הפוטנציאלים הנוכחים ,כיוון שאתם התחלתם לפתח דברים
אלה ממש והזרעים נזרעו למה שאתם רואים עכשיו .הפוטנציאל יפה וקשה בו זמנית .שינוי תמיד
מלווה בקושי .אפילו האדם המאוזן ביותר יאמר" :מצאתי את האיזון שלי ואני מרוצה ממנו" .אז
יגיע מישהו שיאמר" :ובכן ,אנחנו עומדים לשנות כמה דברים" .ואז אותו אדם מאוזן היטב יצעק:
"לא! אני מאוזן .אל תשנו שום דבר!" כיוון ששינוי משמעותו שאתם עומדים להניח משקל בצד
אחד של המאזניים ויהיה עליכם לזוז כדי להיות מאוזנים שוב .תמיד מדובר באי נוחות ובעבודה
רבה .אבל זה לא מה שאתם עומדים לעשות הפעם .הפעם זה קשה אף יותר! אנו קוראים לזה
"כיול מחדש".
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הרשו לי לספר לכם למה הכוונה ,על ידי כך שאתן לכם סקירה קצרה של מסר ]תקשור[ שנתתי
לאחרונה .באנרגיה ישנה ,התהלכתם כשאתם מגנים על עצמכם מפני החשכה .אם הייתם
מרפאים ,הגנתם על עצמכם מפני אלה שיש להם אולי חוסר איזון ,בעיות פסיכולוגיות ,אפילו
מחלה בגופם .עשיתם כמה דברים כדי לוודא שאתם מוגנים .היה תהליך ,פרוצדורה לשם כך .אני
אומר לכם הרגע שזה נגמר.
אם אתם בוראים אור ללא הרף ,אז לחשכה אין סיכוי .אמרנו זאת שוב ושוב ועכשיו המעגל נסגר
עבורכם באופן אישי :בכל מקום אליו תלכו ,החשכה לא יכולה לגעת בכם .אתם מקשיבים לי?
היא אינה יכולה לגעת בכם .מהות האור שלכם היא אהבת האלוהים ואתם משדרים אותה ,עובדי
אור ,משדרים אותה! שום דבר חשוך לא יכול להיכנס לשם כל עוד אתם משדרים אור!
כעת הניחו לי לספר לכם על דרך מובטחת באמצעותה תוכלו להפסיק לשדר אור ולסגת במקום
להתקדם .זה יקרה כאשר תגידו" :אני לא יכול לעשות את זה .מי אני? אני לא ראוי" .יהיו מנהיגים
רוחניים רבים שיאמרו לכם שאינכם ראויים .הם יאמרו לכם שנולדת חוטאים ולא ראויים לדבר
כלל עם אלוהים .הם יאמרו לכם שעליכם לסבול כדי לקבל את תשומת לבו ואת אישורו של
אלוהים .אולם אלוהים נמצא בכם ,ואפילו מאסטר האהבה אמר לכם זאת .לכן ,אינכם נולדים
חוטאים ,אלא נפלאים! אם אלוהים נמצא בכם ,אז האור נמצא בכם.
אנו עוברים לנקודה השנייה :דרמה ,כעס ,תסכול .יש הרבה מאלה .לאחר שתעזבו את החדר הזה,
באיזו מידה אתם רוצים לקחת חלק בהם? זה תלוי בדואליות ,נכון? אם אתם עובדי אור ,מגדלור
על הפלנטה הזאת שמשנה את איזון האור בכל מקום ,הרי שיש לכם שליטה מלאה בכעס ,בתסכול
ובדרמה .יש לכם שליטה! עכשיו ,אינכם יכולים לשנות את האנשים שסביבכם .אתם פשוט לא
יכולים .הם יתפרעו ויעשו כרצונם והם יכולים לכעוס ולשקוע בדרמה .הם יכולים אפילו לנסות
ולהרגיז אתכם .אני חושב שאתם יודעים למי אני מתכוון .אני יודע מי נמצא כאן ומי קורא .הם
יעשו זאת כדי לשלוט בכם ,ואם הם יכולים להשפיע עליכם ,הרי שנפלתם בפח ,נכון?
אם אדם יכול להפוך דרמטי ,אם הוא יכול לכעוס במידה מספקת ,אם הוא יכול לתפעל אתכם,
הרי שהוא ניצח בקרב החושך והאור .במשך שנים זה היה המאבק ,כיוון שאיזון החושך והאור
תמיד התנדנד באמצע ,אך מדי פעם נטה לטובת החושך .החושך היה קל ועיוור .במשך אותם
שנים ,עובדי האור היו צריכים לעבוד קשה כדי להשיג לעצמם עדיפות ,כדי שלא יושפעו על ידי
האחרים .אני מקווה שאתם מבינים את דבריי .הייתה זו שחייה נגד הזרם עבור עובדי האור!
אולם עכשיו מגיעה אליכם אנרגיה ,ככל שכדור הארץ משתנה ,והיא תקל עליכם במידה רבה
מאוד ,עובדי אור ,למשול ברגשות ,ואין זה משנה מה נמצא סביבכם .אז תוכלו לעבוד שם עם כל
המלאכים לצדכם ,שעה שאחרים ינסו הכול כדי להשפיע עליכם ,אבל אתם לא תגיבו .אני מאתגר
אתכם לעשות זאת ,כיוון שיש בכם כאלה שילכו למקום העבודה בעוד כמה ימים ויפגשו אולי
באתגר .כאלה הם פני הדברים .האיזון הישן יהיה שם עדיין וינסה לבסס את עצמו בדרך ישנה ,לא
יהיה מודע לכך שאתם השתניתם .אז מה תהיה התגובה שלכם? האם אתם יכולים להתחיל ליטול
את עוצמתכם?
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מה קורה כאשר אדם אחד בוחר לעשות את הדבר הנכון ,לצעוד בשביל הנכון? בסופו של דבר,
האדם האחר ירצה גם הוא לצעוד בשביל הזה! הוא מואר היטב ומושך .אינכם משנים רק את
עצמכם על ידי בריאת אור .כולם רואים את מה שאתם עושים על הפלנטה .כל ניצחון בודד וקטן
בבית או בעבודה יעזור לכם לצעוד בדרך שלווה במקומות בהם לא יכולתם לעשות זאת בעבר.
כולם רואים ניצחון זה ,ואתם נראים מאוזנים יותר.
כולנו בצד הזה יודעים מה עשיתם! הקשיבו לתרועות כאשר אתם עוזבים מקום זה ויודעים
שהצלחתם :הפעם לא נפלתם בפח ,ואינכם מושפעים עוד .כמה מכם יודעים למה אני מתכוון.
כעס ,תסכול ,דרמה – הם לא חייבים להיות כלל בחייכם.
אולי החלטתם שאתם צריכים לצאת מהעיר ,לצאת ממערכת היחסים ,להתפטר מהעבודה ,כדי
שחייכם יירגעו .עכשיו אני רוצה שתחשבו על כך שוב לרגע .מה קורה כאשר הדברים מתחילים
להשתנות עבורכם מבחינה אישית והדברים שהטרידו אתכם בעבר שוב לא מטרידים אתכם? זה
משנה את הנסיבות ,נכון? עכשיו אתם יכולים להיות באותם מצבים בהם תמיד הייתם ,ואף על פי
כן הם שונים לגמרי .אינכם מתוסכלים יותר .אינכם מתרגזים עוד ,למרות שהסובבים אתכם
ממשיכים להפיץ דרמה ואי שקט .למעשה יש לכם חוכמה רבה יותר בשל כך ואתם יכולים
להגשים באופן טוב יותר.
אומר לכם מה עשוי להתרחש בסופו של דבר .אותם אנשים שמפיצים דרמה יראו אתכם ,ובסופו
של דבר כמה מהם ייגשו אליכם בשקט ויאמרו" :איך אתם עושים את זה? הלוואי ולא הייתי
שקוע כל כך בדרמה .אני רואה שהשתנית .מסיבה כלשהי ,זה כבר לא מפריע לך .מסיבה כלשהי,
אתה מחייך ואני יכול לראות בך את שלוות האלוהים ואני רוצה גם .אתה לא מרכל .אתה לא
מאשים אחרים בטעויות .כשאתה פותח את פיך ומדבר יש לך כבוד לכל האנשים .אני יכול לשמוע
את זה .משהו בך השתנה והייתי רוצה מאוד לדעת מה זה" .אז ,אנשים יקרים שלי ,ורק אז ,עליכם
להיפתח ולומר" :מצאתי משהו שלא חשבתי אף פעם שקיים .מצאתי בתוכי את שלוות האלוהים".
זה עוצמתי ,והפעולות שלכם מוכיחות זאת.
הנקודה השלישית :האם אתם מודעים לכך שהגוף שלכם משתנה? הוא מאפשר לכם לא רק לרפא
את עצמכם ,אלא להרגיש טוב יותר בזמן שאתם עושים זאת .הדבר יוצר תקשורת תאית שבה
אינכם מזדקנים כל כך .הגוף שלכם נשאר צעיר יותר כאשר הכימיה לא צריכה להתמודד עם
חרדה.
האיזון הפלנטרי
סיכום :על הפלנטה הזאת ,האיזון של מה שאירע ,מה שעשו בני האדם במשך העידנים ,נשאר
כאן .הוא מתועד קוונטית במה שמכונה "רשת הקריסטל" .כל שהתרחש על הפלנטה ,שבני האדם
בראו ,נשאר כאן כאנרגיה .כל מצב שבו נוצרת אנרגיה נשאר ברשת הקריסטל .אם נבראה אנרגיה
אפלה על ידי האדם ,רשת הקריסטל מפיצה חשכה .אם יש אנרגיית אור ,היא מפיצה אור.
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במשך עשרים ושלוש שנים ,ובעיקר בשמונה עשרה השנים האחרונות ,שיניתם את איזון האור
והחושך על גאיה .בתהליך זה ,הדנ"א שלכם החל להשתנות .הוא מכוונן קוונטית לרשת הקריסטל.
זאת אומרת ,הוא מתחיל אז להשתנות לא רק אצלכם אלא גם אצל כל תינוק שנולד .תוכלו לומר
ששדה הדנ"א האנושי "מביט סביב" בעת הלידה וקולט את האנרגיה שניתנת לו על ידי רשת
הקריסטל .זו היא אפוא האנרגיה ההתחלתית שלו לחיים .לכן ,מה שאתם עושים עכשיו משפיע
על האנרגיה של כדור הארץ ואפילו על התודעה האנושית העתידה לבוא .חשבו על כך .במשך
עידנים רבים דבר לא השתנה .הטבע האנושי היה תמיד אותו הדבר ,לכן ,כל שראיתם היה מלחמה
ותסכול .דבר זה מתחיל עכשיו להשתנות ,ועובדי האור על הפלנטה בראו שינוי זה.
הילדים משתנים .הם שונים .לחלקם יש תכונות קוונטיות .מבוגרים רבים צוחקים לשמע תפיסה
זו ,בעודם יושבים ונהנים מפלנטה טובה יותר ,וכלל לא מכירים בתמורה הגדולה שלנגד עיניהם,
כיוון שהם נמצאים בתוך קופסת המציאות שלהם .אבל זה מה שמתרחש ,והסיבה היא שאיזון
האור והחושך של הפלנטה משפיע על הדנ"א של הילדים שנולדים עתה .ההיסטוריה לא חוזרת על
עצמה ,ובמקום שאוכלוסיית הפלנטה תמשיך להיפרד ולפצל את עצמה ,היא מנסה לאט להתאחד.
אבל זה מתרחש במשך דורות ,לכן הדבר לא ברור כמו מה שקורה משבוע לשבוע ,ובני האדם
מעדיפים להתייחס למסגרת הזמן המצומצמת יותר בחוסר סבלנותם וברדיפה האינטלקטואלית
שלהם אחרי מציאות הנעה במהירות.
אולם ,משמעות הדבר היא שתוכלו להישאר זמן רב יותר ,ואין זה משנה מה נאמר לכם .חיים
ארוכים יותר נמצאים בהישג ידכם – ארוכים הרבה יותר .אני מדבר אל מישהו שצריך לשמוע
זאת .נתנו הוראות כיצד ליצור כוונה טהורה .אמרנו לכם שאם תתחילו בתהליך של אמונה ,שבו
תיכנסו פנימה ,פשוטו כמשמעו ,ותתאחדו עם מה שמולד בכם ]האינטליגנציה הקוונטית של
הביולוגיה[ ,אז תתחילו בתהליך שבו תהפכו לאדם רב-ממדי יותר ,המציאות האמיתית של כל
החומר ביקום .מציאות תלת-ממדית אינה מציאות נורמלית .זוהי מציאות של מערכת חשיבה
סגורה שמניבה רק את מה שהיא יודעת ,במקום לנוע אל משהו שהיא יכולה לדמיין.
אינטליגנציה מולדת? מדוע שתשתמשו בקינסיולוגיה אלמלא אתם רוצים לדעת משהו שאינכם
יודעים? כאשר אתם עושים מבחני שרירים ,אתם מתחברים עם אנרגיה פנימית מולדת זו .היא
המפתח .איזון החושך והאור של הפלנטה מתחיל לנוע לאיזון מואר יותר ,ואז קל לכם יותר
להתחבר למבנה התאי שלכם ולהתחיל בתהליך שיפעל בעצמו ,כל עוד תמשיכו לרצות אור
בחייכם.
הפסיקו לשייך עוצמה לכוח חיצוני
הגיע הזמן שתפסיקו לתת קרדיט לכל-יכול חיצוני ותתנו קרדית לכל-יכול פנימי ,כפי שעשו
המאסטרים .מה אם האלוהות והעוצמה האמיתיות על הפלנטה מתחבאות בבני האדם במקום
במלאכים שבשמים או בבניינים גדולים בעלי חזות מרשימה? בני האדם אוהבים לתת את
עוצמתם לאחרים ,אנשים וישויות ,כיוון שרוב האנשים לא בוטחים בעצמם .אבל מה אם בריאוּת
מאוזנת יכולה להיות שלכם ואתם יכולים להפסיק את תהליך ההזדקנות? יקרים ,עליכם לחיות
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 200שנים ,לפחות! אתם מתחדשים! יש לכם יכולת זו ,אבל היא לא פועלת ביעילות מלאה בגלל
איזון החושך והאור שהיה על הפלנטה במשך עידנים .עכשיו זה משתנה.
אתם תתחילו לראות משהו בדור הבא ובזה שלאחריו :אריכות ימים ללא מדע .הדבר יתחיל
להתרחש באופן אוטומטי ,והוא יהיה חידה עבור הביולוגים .מדוע שבני האדם יתחילו לחיות
חיים ארוכים הרבה יותר? הם יאמרו" :אולי זו התזונה .אולי זה דבר זה או אחר .אולי זה היעדר
מחלות כיוון שאנו מרפאים אותן" .יהיו להם כמה סיבות ואף אחת מהן לא תהיה נכונה ,כיוון
שהם לא מכירים את האנרגיה שיצרתם וכיצד היא משפיעה על הדנ"א .בניגוד להיגיון ולכל
הזיהום שאתם שופכים על הסביבה ,בני האדם יתחילו לחיות חיים ארוכים.
ממשלות
בואו נדבר על ממשלות ,כיוון שאתם תהיו עדים לכמה שינויים .ראשית ,ראו את ההיסטוריה:
במשך שנים ,אפילו בתקופת חייכם ובחיי הסבים והסבתות שלכם ,מנהיגי מדינות החליטו לכבוש
מדינה אחרת רק משום שיכלו לעשות זאת! הייתה גישה ברברית בלתי מדוברת שקבעה "אם אנו
חזקים יותר ,אנו יכולים לכבוש את החלשים ולקחת את אדמתם" .זו ההיסטוריה הלא כל כך
רחוקה.
הרשו לי להזכיר לכם 30,000 ,שנות ההיסטוריה שלכם מלאות במלחמות .זוהי ,פשוטו כמשמעו,
ההיסטוריה של האנושות .החזקים פלשו לארץ החלשים ,וללא סיבה .אם למדינה לא היה צבא,
בסופו של דבר לא הייתה מדינה! כיום התודעה שלכם אינה כזו וגם לא של רוב הממשלות
הנוכחיות .אבל הדבר מתרחש עדיין לעתים ,וכאשר אתם רואים זאת ,אפילו בקנה מידה קטן,
אתם מזדעזעים ,נכון? דומה שהגישה הזאת שוב אינה תקפה ,ואתם המומים כאשר אתם רואים
אותה .יש כיום כבוד רב יותר לריבונות ורעיון הכיבוש הוא נחלת העבר.
הממשלות משתנות .גישות משתנות .לכן אתם עשויים לומר" :ובכן ,הבסנו אותה .אנחנו במקום
אחר עכשיו" .ואתם צודקים ,כיוון שהפלנטה באמת השתנתה במובן הזה .אז מה השלב הבא? מהו
השלב הבא מבחינת הממשלות ששונה מאוד מהנורמה עליה התחנכתם? אתם תתחילו לראות
שינוי בדרך שבה הממשלה מתנהלת .האמינו או לא ,אתם תתחילו לראות יושרה רבה יותר! יהיו
אלה שידרשו אותה ואלה שיפחדו מפניה ושם יתנהלו הקרבות.
ייתכן אפילו שבתקופת חייכם תהיו עדים לסיום עידן ההשמצות בזמן מערכת הבחירות! נכון שזה
יהיה משהו מדהים ,כאשר מועמד אחד יקום ויאמר" :אני לא מסכים עם היריב שלי ,אבל הוא
פטריוט ואני יכול לראות שהוא אוהב את ארצו ממש כמוני .אני לא מסכים עמו ,הנה הסיבות
מדוע והדברים בהם אני תומך"? זו לא רק התנהגות נכונה .זוהי פרדיגמת חשיבה חדשה.
כיום אתם נוטים יותר לומר" :היריב שלי ברנש גרוע .ראו מה עשה וראו את הטעויות שעשה וראו
את מעשי הרמייה והתרמית שלו" .זוהי פרדיגמה ישנה ,יקרים .אני רוצה שתשימו לב לשינוי הזה
בבואו .הראשון שינהג כך על הבמה הפוליטית הראשית יברא משב רוח רענן בפוליטיקה שלכם,
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והמערכת לעולם לא תהיה כשהייתה .פרדיגמה חדשה תיתפס כתקפה על ידי אלה שבוחנים
דברים אלה .כאשר תתחילו לראות זאת בזירה הפוליטית ,אתם תדעו שזה נכון .אתם עומדים
בפני שנת בחירות ]תקשור זה ניתן בפברואר  .[2012אל תצפו לשינויים גדולים בדרך בה הדברים
עובדים ,כיוון שהאנרגיה הישנה חזקה .ייתכן ויידרשו עוד ארבע שנים קודם שתראו הבדל ,אולי
אפילו ארבע שנים אחר כך .אבל יבוא מישהו שיקבע סטנדרט שיהיה כה שונה ,שכולם ידעו שזה
משהו שבאמת עובד.
כאשר אנשי האינדיגו יתמודדו על משרות ,יחול שינוי באופן שבו הם מתמודדים וביושרה שיש
להם .הם קונספטואליים והם יכולים לראות את תגובת התודעה אצל אלה עמם הם מדברים,
והמבוגרים יותר אינם יכולים לעשות זאת .לכן אנו אומרים לכם שאיזון החושך והאור עומד אז
לשנות מה? בסופו של דבר הוא ישנה את אופן ההצבעה שלכם! והגיע הזמן .זה לא יגיע מיד ,אבל
זה יגיע .צפו למסעות תעמולה בעלי הגיון בריא קונספטואלי רב יותר ,שישאירו מאחור את
הסגנון הישן שהיה לכם מזה  200שנים.
כלכלה
זהו סיכום הנושא :אתם תקפתם את המערכות הכלכליות שלכם בחמש השנים האחרונות בניסיון
להפוך אותן להוגנות יותר ולנקות כמה מתאוות הבצע שרק אפשר .היסטוריונים החיים כיום
יאמרו לכם שהדבר נחשב למצב בלתי אפשרי ,כיוון שכסף גדול נתפס כמשהו שלא ניתן לגעת בו.
אך אתם טלטלתם את הספינה והתחלתם לזרוע זרעים לשיטה טובה יותר .המיתון בו אתם
נמצאים הוא כיול מחדש של כסף גדול .אתם חשפתם אותם ,אמרנו לכם שזה יגיע כמעט שנה
לפני שהדבר קרה .אמרנו לכם אפילו מה ייפול ראשון ]חברות הביטוח[ ושזו תהיה אחת מחברות
הביטוח הגדולות ביותר על הפלנטה ]וכך היה[.
לכן חשבו על כך לרגע .יכולנו לראות שזה מגיע משום שזהו טבעה של האנרגיה .היא יוצרת
פוטנציאלים חזקים ואיטיים שניתן לחזות .זה גם לא נגמר עדיין ,כיוון שהמערכת הישנה חייבת
לברוא את עצמה מחדש .הבנקאים שלכם מבולבלים ,במקרה ושמתם לב .לא משנה מה אומרת
הממשלה שהם רשאים לעשות ,או כמה כסף ניתן להם כדי שיעשו זאת .הם לא עושים! הם קפאו
על מקומם לנוכח פרדיגמה חדשה ואינם יודעים כיצד לפעול .הדבר אמור לומר לכם עד כמה חדש
ולא ודאי הוא השינוי הזה – אינו דומה לשום דבר שראיתם בעבר.
וזהו ,אנשים יקרים שלי ,שינוי של חושך ואור .האם אתם רואים זאת? היושרה ניצחה את השפע
והכוח ,והמערכת עוברת שינוי .אולי היא תשתנה שוב ,אבל יבוא יום שבו אלה שיש להם כסף
להלוות יהיו חייבים ליצור מצב של מנצחים בלבד ,במקום מערכות המבוססות על תאוות בצע.
עדיין לא ראיתם מערכות כאלה ,אבל אתם תראו .אתם לא תאמינו לכמה מהרעיונות עליהם
יחשבו אנשי האינדיגו בתחום הבנקאות ,המבטיחים שכולם מנצחים ,ולא יהיו אנשים שנותרים
מאחור ,ותוהים" :מה קרה לבית שלי?" מערכות חדשות מתהוות ,והן לא יהיו מערכות שניתן
למצוא בספרי הכלכלה שלכם.
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כלכלת הפלנטה
יבוא יום על הפלנטה שבו קרוב לוודאי שלא יהיו יותר מחמישה מטבעות .אחדות היא דרך כל
הדברים; זהו המבנה שבורא תמציתיות ביושרה ,בכוח המסחר ובקלות העבודה .מדינות יתאחדו
כקבוצת מסחר ,ויהיו פחות כללים ופרטים בירוקרטים ואי לכך ,המסחר יהיה יעיל והכסף יעבור
פחות ידיים .הדבר גם יעזור לבטל עוני רב מאוד ,כיוון שהם יהיו עתה מעורבים יותר במה
שמתרחש בארצם .לכך מתעוררת הפלנטה .ייתכן ויעברו שני דורות לפני שהדבר יתממש ,אבל
אתם תתעוררו יום אחד ותבינו מה עשיתם .אתם מאחדים דברים במקום להפריד אותם ,וזאת
בניגוד לתהליך האנושי הישן!
בשני העשורים הבאים ,מישהו יתעורר ויאמר" :היי ,לא התחוללה מלחמת עולם .נכון שזה
מדהים? וגם לא תתחולל ,כיוון שכולם סוחרים עם כולם .יכול להיות שמצאנו איזון שעובד!"
אולי מישהו אפילו ישנה את שם "שעון יום הדין" ,כיוון שדומה שהוא הולך לאחור.
זו גישה אופטימית מאוד ,נכון? רבים חושבים כך ומרגישים שזה מטופש .תמיד יהיה מי שיתווכח
ויאמר" :קריון ,זה לא מדויק ונאיבי .זה רק עניין של זמן לפני שנחסל את עצמנו ויום הדין יגיע.
ככלות הכול ,זה מה שבני אדם עושים" .ובכן ,יקרים ,זה מה שבני האדם נהגו לעשות! אתם
תחליטו האם אתם מקשיבים לאלה שמייצגים את "הדרך הישנה" או לא .הם יאמרו" :סוף העולם
מגיע" .יהיו גם כאלה שעד הרגע האחרון ממש יאמרו שה 21-בדצמבר ] 2012השנה בה ניתן
התקשור[ הוא סוף העולם.
ברצוני שתעשו משהו למענם .ב 22-לדצמבר ,2012 ,פשוט התקשרו אליהם ותזכירו להם שהדרמה
שלהם הסתיימה ושכדור הארץ עדיין כאן .אולי עכשיו הם יצטרפו אליכם בזריעת זרעי השלום על
הפלנטה ,במקום להתפלש בדרמות שמושכות תשומת לב ,בוראות פחד וחרדה .חלקם אולי אף
יעשה זאת .אחרים יתגעגעו לדרמה וימשיכו לחפש משהו אחר לפחד מפניו .תמיד יהיו קנוניות
ומכורים לנבואות זעם .המסר של קריון לא ימצא חן בעיניהם.
תחזית
ועכשיו ,לתחזית :לא הייתי נותן לכם את המידע הבא אלמלא היה בהתהוות .איני יכול לתת לכם
מסגרת זמן לתחזית זו כיוון שלרוח אין שעון .אנו לא יודעים מה השעה .הזמן הוא מבנה תלת-
ממדי מעשה ידיכם .הוא משרת את ההישרדות שלכם ,והוא חייב להיות שם .בממד השלישי,
אינכם יכולים להגיע מנקודה אל"ף לנקודה בי"ת אלא אם יש לכם שעון .במצב הקוונטי ,אין אל"ף
ובי"ת .במצב הקוונטי ,אתם תמיד בשני המקומות ,ולכן שעונים לא קיימים .לאלוהים אין שעון.
לכן כאשר אתם מקבלים מידע מהרוח לגבי עשיית משהו בחייכם ,אתם חייבים להמתין
לסינכרוניות במקום לרוץ החוצה ולנסות לעשות זאת עכשיו .התגלויות רוחניות לא כוללות
הוראות ללכת ולעשות זאת עכשיו .במקום זאת ,אלה הם מסרים של התגלות הפוטנציאל שאתם
תחוו בזמן המתאים באמצעות האנשים שאתם פוגשים והסינכרוניות שאתם בוראים.
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יש דבר מה לא הולם במדינה שלכם .הוא גדול והוא קשור לכסף גדול .והוא עומד להתמוטט .אולי
בדרך לא רגילה ,הוא יתמוטט .איני יכול לומר לכם מתי ,אבל אומר לכם שפוטנציאל הכישלון
בשל .לפני שנים אמרתי לכם שכאשר כולם יוכלו לדבר עם כולם ,לא תוכלנה להיות עוד קנוניות.
הייתם עדים לתכונה זו ממש לפני כמה שנים בתעשייה אחרת שלכם המכונה "טבק" ,שכללה
חברות גדולות מאוד .אבל מתחת לפני השטח ,כפי שאתם נוהגים לומר ,היושרה לא הייתה שם,
כיוון שהם גרמו לאנשים הצעירים להתמכר למוצר שהם מכרו והדבר גרם לחולי אצל אוכלוסייה
שלמה ואפילו למוות מוקדם.
התוצאה הייתה שהמדינה שלכם הפסיקה לקנות את המוצר בכמויות ,וכיום התעשייה שורדת
באמצעות מכירה לאותן מדינות שאינן מודעות עדיין למה שאתם גיליתם .מה שהתרחש היה
"התגברות כוח היושרה על כוח הכסף" .שוב ,אנו מביאים לכם זאת כדי להראות לכם מה יכול
להתרחש פעם נוספת ,כיוון שזוהי התחזית .חברות התרופות הגדולות של אמריקה תהיינה
חייבות להשתנות בקרוב או להתמוטט .תעשייה שדואגת לכך שהאנשים ימשיכו להיות חולים
לטובת בצע כסף ,אינה יכולה לשרוד בתודעה החדשה.
הכסף הגדול שקשור במעגל הסגור הזה הוא עצום ,והיעדר היושרה עומד להתגלות ,לאט .החיים
"שאבדו למען רווח" יספרו ,ויהיו פרצופים נבוכים ,ואפילו מקרה התאבדות אחד או שניים.
המחשבה על תעשייה שאמורה לרפא אנשים ,ובמקום זאת דואגת שהם ימשיכו להיות חולים
בכוונה תחילה ,תהיה הפצע בעצם המארג של מה שנכון עבור האנושות.
הם ייפלו אפוא ואתם תדעו את שמותיהם ויהיה עליהם להתאמץ כדי לשמור על קצב שאר
העולם שאין לו את הנטייה לתאוות בצע שגרמה להם ליפול .הדבר גם עשוי לשנות את התפיסה
שקובעת לאילו מדינות יש את הפתרונות וההתערבויות הבריאותיים הטובים ביותר ,ורבים
ממדינה זו עשויים לפנות לחוץ לארץ למציאת פתרונות לצרכים הבריאותיים שלהם.
זוהי התחזית .כאשר הדבר יתחיל להתרחש ,יקרים ,ואולי הסרט יהווה את הצעד הראשון ]הסרט
שמצולם עתה בסודי סודות[ ,אני רוצה שתזכרו היכן שמעתם זאת לראשונה .אולי מידע זה,
שניתן מראש ,ימצק את התחושה שזה אמיתי – שהתקשור ששמעתם היום הגיע מהמקור שאנו
אומרים שממנו הגיע ,המקור שבתוככם.
כאשר אינכם כאן ,אתם איתי .אני מכיר את פניכם ויודע מי אתם באמת .אני יודע את שמכם
האמיתי ,לא את השם שיש לכם עכשיו .זו האמת של היום .מתרחש אצלכם כיול מחדש בדרכים
רבות כל כך .נמשיך למסור מידע זה ,מחזור זה של התגלות ,ודברים רבים נוספים יתגלו .הגיע
הזמן .זו האנרגיה של .2012
וכך הוא.
קריון
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הכיול מחדש של "צריך"
לי קרול מתקשר את קריון מול קהל
שייט הקונדליני של קריון בפטגוניה
 26בינואר2012 ,
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 במסגרת שייט
"הקונדליני" של קריון בפגטוניה.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .האם כבר התחלתם להרגיש? התפיסה שלכם
השתנתה ,דבר שמקל עליכם לבוא עמי למקום קוונטי .הספינה ]ספינת השייט[ מבודדת אתכם
מהקרקע במידה מספקת המאפשרת לכם להשהות את מציאות היום-יום שלכם .כאשר יסתיים
השייט ,אתם תצרו קשרים חמים עם המשפחה ועם אנרגיית השמחה .כמה פתרונות ימצאו ,כמה
הארות יתרחשו ,וברגע זה יש פוטנציאל לשלושה ריפויים .עבור כמה ,שלווה תימצא ,והיא תחליף
את החרדה .תמצא גם בהירות מסוימת ביחס לתוכניות לעתיד ,וזאת רק משום שישבתם יחד עמי
כאן היום.
הנכונות שלכם לעשות זאת יוצרת מצב שהוא פרדיגמה שונה ,דרך הוויה שונה ,מתן רשות
לחשיבה בהירה יותר .ככל שתרבו לעשות זאת ,כך תרבו להרגיש בתמורה .לכן ברצוני שתיהנו
מהרגע הזה ושתירגעו ,תדעו שהדבר בטוח ,הולם ונכון .יקירים ,פיתחו את לבכם היום .עשיתם
דברים רבים מהלב היום ]בעת הסמינר[ ,עכשיו בואו נבצע כמה תרגילים בלוגיקה רוחנית.
התקשור הזה לא יהיה ארוך ,אבל אעביר אליכם מידע מסוים .אקרא לו "הכיול מחדש של 'צריך'"
– דברים שאתם מרגישים שאתם צריכים לעשות או צריכים לא לעשות בהתחשב במי שאחראי.
"אחראי על מה"? תשאלו אולי .ובכן ,יש מי שאחראי על מה ש"צריך" ,ואתם מכירים אותם .הם
המסורת ,הסמכות הרוחנית ,ההיסטוריה ולמידת העבר .המידע שאני נותן הוא ספציפי לכל
"צריך" ,אבל לא בהכרח מה שלימדו אתכם .הדברים משתנים ,ועם הכיול מחדש של האנרגיה על
הפלנטה ,הפאזל עליו עבדתם במשך זמן כה רב כעובדי אור מתחיל להשתנות גם כן .יש רק כמה
שאלות בנוגע ל"צריך" שיש להתייחס אליהן היום .הן תהיינה שאלות שקל לענות עליהן ,אבל
שנשאלות לעתים קרובות למדי .הן מקיפות נושאים שונים ורבים.
סגידה
בואו נתחיל בשאלה רוחנית :אלוהים הוא בורא עולם ,נכון? כן ,הוא בורא עולם .כן ,היא בוראת
עולם .האם לא צריך אפוא לסגוד לבורא? כיוון שכל האנושות ראתה עובדה זו ואי לכך עשתה
זאת ,מבראשית היא סגדה לרעיון האלוהים בצורות רבות .בתנועה האזוטרית של העידן החדש,
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אין סגידה .אין מזבחים או בניינים גדולים .אין מקום שבו יש לכרוע ולהודות לאלוהים .לכן יש
שיטענו כנגדכם וינפנפו באצבעם ויאמרו" :אתם לא סוגדים כפי שאתם צריכים לעשות" .מה
התשובה לטענה זו? מה עליכם לומר?
נתתי לכם את המטפורה בעבר :האם אתם מאמינים שאתם חלק מהבורא? המאסטרים שצעדו על
הפלנטה אמרו לכם זאת .אחד מהאחרונים ביותר ,ישוע ,זיהה את עצמו ואמר" :אני הנני בן
האלוהים" ,ואז הוא הביט מעלה ואמר" :וגם אתם" .לכן זהו ה"אני הנני" הדגול שבתוככם ,אבל
קשה לכם לראות או להבין זאת ,כיוון שבני האדם מחפשים אחר דברים דגולים באלוהות .הם
מחפשים אחר אלוהים שבשמים ,אבל הם לא רואים תכונה זו בעצמם.
לכן בואו נגדיר מחדש את "אני הנני" .בואו נחליט מה משמעות הטרמינולוגיה "בן האלוהים".
משמעותה שאתם קשורים לבורא .משמעותה שבורא עשוי בהחלט להיות קרוב משפחה.
משמעותה שיש בכם את המידע וההבנה שאתם ,אכן ,קרובי משפחה .כאשר אתם חושבים על מה
שקיים בתוככם אתם זוכים בשלווה ,בהיעדר דרמה ובביטחון.
מה שנמצא אפוא בתוך האדם לא מרגיש בהכרח כגדולת הבורא ,אלא כמשפחת הבורא .לכן
אשאל אתכם ,כיצד אתם מתייחסים אל המשפחה הביולוגית שלכם? למי מהם סגדתם לאחרונה?
לאימא? לאבא? לאחות? לאח? ואתם תגידו" :לא ,אנחנו לא סוגדים אחד לשני .אנו מכבדים זה
את זה .אנו מצפים לשהות בחברת חברי משפחה מסוימים .אחיות ואחים .אין דרמה ,אלא
תכופות יש ציפייה לכיף ,להנאה ולשמחה .אכפת לנו אלה מאלה .אנו אוהבים אלה את אלה".
וזוהי ,יקירים ,התשובה ל"צריך" הראשון!
במקום סגידה ,יש הערכה ,הכרה ,טקסי הודיה ואהבה .הדבר שונה מאוד מסגידה ו"מכריעה על
הברכיים" ,נכון? מדוע שלא תחקו את מילות המאסטר? אם אתם בני האלוהים ,אזי אל תסגדו
לאלוהים .במקום זאת ,היו חלק מהמשפחה .העריכו והוקירו את מה שקיים בפנים .הרגישו
קרובים לבורא כאשר אתם יושבים בכיסא ואל תרוממו את מה שאין צורך לרומם ,אלא אהבו את
שיש לאהוב.
מגורים בקהילה לטובת התעצמות
הנה עוד אחד :כמה מכם שמעו שרצוי עבור עובדי האור להתגורר יחדיו ,משום שעל פי ההיגיון,
הדבר בורא אור רב יותר .זה הגיוני יותר ,כיוון שעובדי האור מאמינים באותם הדברים והם
יתאחדו כקבוצה ויחיו יחד בקבוצה .אז הם יוכלו לבנות בצורה טובה יותר את העיר שתיקרא
"האור שעל הגבעה".
בנוסף לכך ,התקבצות בקבוצה תיצור תקשורת והוראה טובות יותר והגנה משופרת כנגד
האנרגיות הישנות של הפלנטה וכנגד הדברים שיהוו מכשול בדרכם של עובדי אור אמיתיים .האם
יש דבר שגוי יותר מכך? כעת אומר לכם שאלה שאומרים זאת נמצאים בפרדיגמה ליניארית ישנה.
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הם מחפשים אחר דברים שלדעתם יבנו חיים טובים יותר ,אבל אינם מבינים מה עושה עובד
האור באמת.
אתם לומדים להיות בוראי חיים עצמאיים .אתם יכולים לצעוד אל השממה ולהכיל את כל היש .זו
מהות ההצהרה" :אני הנני הוא שאני הנני" .ההצהרה אינה "אני הנני הוא שאני הנני ,כל עוד הם
מה שהם" .אתם מבינים? אתם מגדלור עצמאי! מתי בפעם האחרונה ראיתם כמות גדולה של
מגדלורים על סלע אחד? הם לא זקוקים זה לזה! מתי בפעם האחרונה ראיתם כינוס של
מגדלורים?
"ובכן ,זה מטופש" ,תגידו אולי" .מגדלורים ניצבים איתן על גבי הסלעים .הם לא יכולים לבקר
אלה את אלה" .כן ,אבל הם יכולים בהחלט לשלוח אור אלה לאלה ,נכון? ככלות הכול ,לשם כך
נועד וצויד המגדלור .אולי עובדי אור יכולים אפילו להיות שזורים אלה עם אלה מבחינה קוונטית,
ואז המרחק אינו רלוונטי? ]שזירה קוונטית הוזכרה בסמינר[ .אז אולי הגיע הזמן שתשנו את
הפרדיגמה הקשורה לאופן שבו אתם מדמיינים את מקומכם על הפלנטה? האם אתם זקוקים
להגנה? האם האור שלכם בסכנה?
כאשר תעזבו והספינה עליה אתם נמצאים תעגון בפעם האחרונה בשייט זה ,כולכם תתפזרו.
תתפזרו בכל רחבי העולם .חלקכם ילכו בחוסר רצון עם דמעות בעיניכם ,ותאמרו" :אהבתי את
זה .הלוואי שיכולתי להמשיך לעשות זאת" .אך ברצוני לומר לכם שבצערכם אתם מיישמים
פרדיגמה ישנה .ברגע שנגעתם בלבו של אדם אחר ,אם תרצו ,כך יהיה למשך כל חייכם .אם תרצו,
אתם יכולים להתחבר ולהישאר מחוברים .הפגישה שלכם כאן עשויה ליצור רשת אור שעה
שתחזרו למקומות בהם אתם מעגנים את עצמכם על הסלע שלכם ,ניצבים לבד ,בוראים אור
במקומות חשובים בהם אתם עשויים להתגורר .האם אתם מבינים?
אינכם "צריכים" לחיות יחד כקבוצה .אילו כולכם הייתם מתקבצים בקבוצות ,הדבר היה מותיר
את שאר הפלנטה שרויה בחשכה! זהו מעשה אנוכי מאוד ולא עושה דבר למען אף אחד לבד
הקבוצה .אלה שעושים זאת רוצים להרגיש טוב אלה עם אלה ,והדבר לא מסייע לפלנטה .זה
ה"צריך" השני.
אכילה רוחנית – אילו מזונות מתאימים לכם?
בואו נשנה את הנושא" .קריון ,כעובד אור ,מה עליי לאכול? שמעתי דעות רבות .יש אנשים
שאוכלים בשר ויש שלא ,ויש אנשים שנמנעים ממזון מעובד ,ויש שלא .וישנם אפילו אנשים שלא
אוכלים כלום ורק נושמים אוויר! מה עליי לעשות כדי לכבד את אלוהים ואת גופי ,באמצעות
המזון שאני אוכל?"
מיד יהיו רבים שיפנו לכתבים רוחניים רבים ויאמרו" :כך עליכם לעשות" .אחרים ,רוחניים פחות,
עשויים לתת לכם כימיה טהורה לניקוי ,לתזונה ולבריאות .ואנשים אחרים ישמרו על המסורת
המשפחתית או יתהו האם מותר לאכול בעלי חיים .אז היכן האמת? דומה שיש הגיון בכל הגישות.
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יקירים ,מהי המטרה .האם היא להיות בריאים ,ובעת ובעונה אחת ,לכבד את אלוהים? הרוב
יאמרו" :כן" .בסדר ,הגיע הזמן לקצת היגיון רוחני .שאלה :מה אמרנו על מקום הימצאו של
אלוהים? תשובה :הבורא מצוי בתוככם .אז כיצד תכבדו את התוכנית האלוהית שנמצאת בכם?
התשובה היא :הישארו בחיים זמן רב ככל שתוכלו! התשובה היא :החזיקו באורכם על הפלנטה
זמן רב ככל שתוכלו .אז איך אוכל לומר לכם מה "צריכה" להיות התזונה של כולכם ,כאשר אתם
כה ייחודיים ושונים? איך יכול מישהו לתת הוראה גנרית לגבי "התזונה הנכונה" למגוון כה רחב
של אנשים שלכל אחד סוג גוף שונה? אבל כך הם עושים.
הנה התשובה :בתוך כל אחד מכם קיים "מערך מולד" .מערך מולד הוא "חוכמת הגוף" .הוא
אנרגיית תודעת הגוף בה אתם משתמשים כאשר אתם "שואלים את השרירים" ]קינסיולוגיה[.
המערך המולד יודע מה מתרחש ברמת התא של גופכם ,שאתם אינכם יודעים .המערך המולד הוא
התודעה של הדנ"א עצמו .הוא המקור האולטימטיבי ל"מודעות הגוף" שלכם.
מה שמולד בכם מכיר את "המורשת האקאשית" שלכם – מי הייתם בגלגולים קודמים .כל צרכי
התזונה שלכם ,שיאפשרו לכם לחיות חיים ארוכים יותר ובריאים ,מבוססים על מבנה תאי שיודע
מה הוא רוצה ולמה הוא זקוק ,והוא "זקוק" למה שהוא רגיל ,יקירים.
אין זה משנה מי אתם או היכן אתם חיים .אם הגעתם לפלנטה מגלגול קודם בהודו ,אתם תרצו
לאכול כמו הודי – אפילו אם אתם חיים במונטנה ,ארצות הברית! אם ביליתם תקופות חיים
באסיה ,והיום אתם מברוקלין ,יכול להיות שתרצו עדיין לאכול כאסיאתי .הכימיה שלכם "זוכרת"
ומשתוקקת למה שלתחושתה יעניק לה עיכול יעיל ובריאות.
המורשת האקאשית שלכם חזקה הרבה יותר מכפי שאתם משערים .אנרגיות של גלגולים קודמים
אינן נמצאות בעבר! הן אנרגיה קוונטית של המערך הרוחני שלכם שהוא עכשווי ומשהו שאתם
נושאים איתכם כחלק מ"העצמי השלם" שלכם .הן משפיעות עליכם!
אם תשאלו אותו ,הגוף יאמר לכם דבר זה בדיוק .המבנה התאי שלכם יזעק לדברים הללו אליהם
אתם רגילים ,ויגרום לגופכם להירגע ולחוש בנוח עם הכימיה אליה הוא רגיל .אם הגעתם לתרבות
חדשה לאחר שביליתם חמש תקופות חיים בתרבות אחרת ,אל תופתעו אם אתם משתוקקים
לתזונת התרבות הקודמת .התזונה הצמחונית תשרת אותו/אותה משום שהם נמצאים בקשר עם
האקאשה שלהם .הם אוכלים את מה שהמבנה התאי שלהם רוצה שהם יאכלו ,ולא מה שמישהו
אמר להם לאכול כדי להיות רוחניים יותר.
שימו לב לחוכמת הגוף שלכם ,כיוון שהיא תספר לכם רבות על מי שהייתם .לא "צריך" לעשות
כלום חוץ מדבר אחד :לחיות ולהיות בריאים .הקשיבו למבנה התאי שלכם והוא יאמר לכם מה
עליכם לאכול .האין זה היגיון רוחני? אל תנסו להמיר מישהו אחר ל"דרך אכילה נכונה" .כבדו את
המערכת האקאשית והבינו שהמערך המולד שלכם יודע מה יעבוד עבורכם טוב הרבה יותר .בימים
אלה השותף שלי מתנסה ב"תזונה ללא גלוטן"] .הומור של קריון[
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האם עליי להשתמש ברופאים ובתרופות או בשיטות רוחניות כדי לרפא את עצמי?
"קריון היקר ,שמעתי שאני צריך להישאר "טבעי" ולא להשתמש במדע שעל הפלנטה למטרות
ריפוי .זה לא מכבד את אלוהים ללכת לרופא .ככלות הכול ,הרי אמרת שאנחנו יכולים להירפא
בעזרת המחשבות שלנו .אז למה אנחנו צריכים ללכת לרופא אם אנחנו יכולים לעשות זאת
בעצמנו? ולא רק זה ,הרופא שלי לא נאור ,ולכן אין לו מושג לגבי המערך המולד שלי או צרכיו של
הגוף הרוחני שלי .מה אני צריך לעשות?"
ראשית ,אנשים ,מדוע אתם רוצים לשים דברים רבים כל-כך בתוך קופסאות? בשל ההשקפה
הליניארית התלת-ממדית שלכם לגבי כמעט כל הדברים ,אתם ממשיכים לרצות לקבל תשובות של
"כן" ו"לא" למצבים מורכבים .למדו לחשוב מחוץ לקופסה התלת-ממדית! קראו את הכותרת של
הקטע הזה ]למעלה[ .היא שואלת באיזה דרך פעולה צריך האדם לבחור .היא כבר משערת שאינכם
יכולים לבחור בשתי הדרכים כיוון שדומה שהן סותרות זו את זו.
בואו נשתמש בהיגיון רוחני :הנה תשובה היפותטית" .אל תלכו לרופא ,כיוון שאתם יכולים לרפא
הכול באמצעות המחשבות שלכם" .ועכשיו אני שואל אתכם :כמה מהנמצאים כאן בחדר יכולים
לעשות זאת ברגע זה? כמה מקוראים יכולים לעשות זאת ביעילות בזה הרגע? כולכם נשמות
עתיקות ,אבל האם אתם באמת מוכנים לעשות זאת? האם אתם יודעים כיצד? האם היו לכם
תוצאות טובות? האם ברגע זה ,אתם יכולים להיפטר ממחלה ומחוסר איזון כימי באמצעות
המחשבות שלכם?
אומר לכם אמת ,בין אם אתם בוחרים לראותה או לא .אינכם מוכנים לכך! אינכם מוכנים עדיין
לקחת על עצמכם את המשימה לרפא את עצמכם לגמרי באמצעות הכלים הרוחניים שלכם.
הלמוריאנים יכלו לעשות זאת ,כיוון שהפליאדים לימדו אותם כיצד! זו אחת מההבטחות של
אלוהים ,שיבוא יום שבו הדנ"א שלכם יעבוד ביעילות ואתם תהיו מסוגלים להפסיק להשתמש
בתרופות ובתעשייה הרפואית לעד ,כיוון שאנרגיית הבורא תעבוד במאה אחוזים ,משהו שראיתם
אצל המאסטרים הדגולים שצעדו על הפלנטה.
דבר זה יהיה אפשרי במסגרת כדור הארץ המתעלה אליו אתם שואפים ,יקירים .האם ראיתם את
החדשות לאחרונה? הביטו החוצה מבעד לחלון .האם אתם נמצאים שם עכשיו? אנו אומרים לכם
שהאנרגיה הולכת בכיוון זה ,אבל עדיין לא הגעתם לשם.
הניחו לאלה שמרגישים שהם יכולים לרפא את עצמם להתחיל בתהליך הלמידה עכשיו .רבים
יוקירו את העובדה שיש לכם כמה מהכישורים לכך עכשיו .הניחו לתהליך להתחיל ,אבל אל
תחשבו לרגע שהגעתם למקום שבו כל בעיות הבריאות יכולות להיפתר באמצעות עוצמתכם
בלבד .אתם תלמידים בתהליך דגול שבסופו של דבר יהיה שלכם אם תרצו להתחיל בתהליך
הקוונטי של דיבור אל התאים שלכם .כמה יהיו טובים בכך ,וכמה רק יזרעו את הזרעים לתהליך.
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כעת ברצוני לספר לכם כיצד הרוח עובדת עם הפוטנציאלים של מה שעומד להתרחש בשנים
הבאות .אנו עומדים לתת לרופאי הפלנטה המצאות חדשות ומדע חדש .אלה יהיו תגליות גדולות
בנוגע לגוף האנושי ולתכונות הקוונטיות שבו.
הביטו במה שכבר התרחש ,כיוון שחלק מהמדע הזה כבר ניתן לכם ואתם משתמשים בו .דמיינו
מדע שיאפשר השתלת לב במקום לב חולה .כמובן! ניתוח זה נעשה פעמים רבות בכל חודש על
הפלנטה הזאת .מידע זה הגיע מהבורא ,האם הבנתם זאת? הוא לא צנח מהמדף של ספריית
אנרגיה חשוכה כלשהי כדי שתשתמשו בו בדרכים מרושעות.
לכן ,אם אתם זקוקים ללב חדש ,עובדי אור ,האם עליכם ללכת לרופא או ליצור לב שכזה
באמצעות המחשבות שלכם? עד שתרגישו שאתם מסוגלים להחליף את לבכם בלב חדש בעצמכם,
תשקלו אולי להשתמש במידע שניתן מעת האלוהים הנמצא בידיו של המנתח .כיוון שהוא יציל
את חייכם ,ויברא מצב שבו אתם יכולים להישאר ולהמשיך לשלוח את אורכם לכדור הארץ! האם
אתם מבינים את שאנו אומרים?
אתם יכולים גם לשנות את התרופות ולהתחיל בתהליך שהוא נפלא במהותו ,אך אינו תלת-ממדי
ביותר .אני מאתגר אתכם להשתמש במה שאני מכנה העיקרון ההומיאופתי בתרופות .אם כמה
מכם לוקחים תרופות כדי לשנות את הכימיה ,כדי שתוכלו לחיות טוב יותר וזמן רב יותר ,אתם
עלולים להרגיש שאין לכם ברירה" .ובכן ,התרופות מחזיקות אותי בחיים" ,אתם עשויים לומר.
"עדיין אין לי את היכולת לעשות זאת באמצעות התודעה שלי ,לכן אטול את התרופות".
באנרגיה החדשה הזאת ,יש משהו נוסף שאתם יכולים לנסות אם אתם שייכים לקטגוריה הזאת.
עשו את הדברים הבאים בזהירות ,בחוכמה ,מתוך היגיון בריא .הנה האתגר :עיקרון ההומיאופתיה
הוא שתמצית חומר בלתי נראית כמעט נלקחת על ידכם והמערך המולד שלכם מזהה אותה.
המערך המולד "רואה" מה אתם מנסים לעשות ואז מתאים את הכימיה של הגוף בתגובה לכך .לכן,
תוכלו לומר שאתם שולחים לגוף "אות לאיזון" .התמצית הממשית אינה חזקה דיה כדי להשפיע
על משהו מבחינה כימית – אבל היא עובדת!
הגוף ]המערך המולד[ רואה מה אתם מנסים לעשות ומשתף פעולה .במובן מסוים ,תוכלו לומר
שהגוף מרפא את עצמו כיוון שאתם הצלחתם לתת לו הוראות מה לעשות באמצעות החומר
ההומיאופתי .אז מדוע שלא לעשות זאת עם תרופות אחרות? התחילו להפחית את המינון
והתחילו לדבר אל התאים שלכם ,וראו מה קורה .אם לא הצלחתם ,אזי הפסיקו בהפחתת המינון.
אולם ,אולי תופתעו ותראו ,שתכופות תוכלו להצליח במשך הזמן.
תוכלו אולי להפחית את המינון אליו אתם רגילים עד כדי רבע ממה שהיה .זהו העיקרון
ההומיאופתי והוא מאפשר לכם לשמר את תכלית התרופה ,אך להפחית אותה לכדי חלקיק
מהמינון התלת-ממדי השכיח .אתם עדיין נוטלים אותה ,אבל עכשיו היא גם שולחת אות בנוסף
לפעולה הכימית שלה .האות נשלח ,הגוף משתף פעולה ,ואתם מפחיתים את הסיכוי לתופעות
לוואי.
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אתם לא יכולים לשים דברים בתוך קופסאות של "כן" ו"לא" כאשר מדובר במערכת הרוח הדגולה.
במקום זאת ,אתם יכולים להשתמש בהיגיון רוחני ולראות את הדברים שאלוהים נתן לכם על
הפלנטה במסגרת ההמצאות והתהליכים .עברו ניתוח ,הצילו את חייכם ,הישארו ואמרו" :תודה
אלוהים על כך ועל שנולדתי במקום שבו הדברים הללו אפשריים" .זה נושא מסובך ,נכון? כל אחד
מכם שונה כל-כך! אתם תדעו מה לעשות ,יקירים .אל תלחצו בגלל ההחלטה הזאת ,כיוון שאם
תהיו מוכנים להקשיב ,המערך המולד שלכם יאמר לכם מה הולם עבורכם.
אין עידן חדש .אלוהים לא משתנה .שמרו על המסורת.
בואו נבחן את הנושא האחרון .יש אנשים שיגידו לכם שאלוהים הוא אותו אלוהים ,אתמול ,היום
ולעד .הם יאמרו לכם אפוא שאל לכם להשתייך לתנועת העידן החדש ,כיוון שאלוהים לא ישתנה
לעולם ושאנרגיית האלוהים תישאר תמיד כפי שהיא .לכן ,הדעות שלכם לגבי תמורות האנרגיה
והאלוהים הן מטופשות .הם יזהירו אתכם ויאמרו" :התרחקו מהעידן החדש ובמקום זה שמרו על
המסורת ועל מערכות הדת והלמידה הרוחנית הקיימות מאז ומעולם ,אותן מקיימים מיליוני
אנשים בכל רחבי העולם".
טיעון זה שהובא לפניכם מבוסס על חוסר הבנה ,יקירים .הנה ההצהרה שברצוני לתת .אלוהים
הוא אותו אלוהים אתמול ,היום ולעד .זה יפהפה ,כיוון שאלוהים הבורא לעולם לא ישתנה .אולם
מה שכן משתנה היא מערכת היחסים שיש לאדם עם האלוהים הבלתי משתנה .מה שמשתנה היא
היכולת של האדם להתרחק מאנרגיה ישנה יותר ,ובעזרת אנרגיה חדשה ,לפגוש בבורא שבפנים.
האדם הוא שמשתנה ,לא אלוהים.
הסביבה שלכם ]גאיה[ משתפת פעולה כדי להבין טוב יותר אלוהים שהוא אותו אלוהים אתמול,
היום ולעד .העידן החדש עוסק באנשים המכירים בכך שמערכת היחסים שלהם עם אלוהים
משתנה והופכת אמיתית יותר בחייהם .זאת אומרת שבני האדם יכולים עכשיו להתחיל לראות
את הבורא הפנימי ולחוש בו בדרך חדשה ומעמיקה .כלים רוחניים חדשים נגישים ומודעות
עצמית מתחילה להתעצם לאט .בני האדם משתנים! אלוהים נשאר כשהיה.
התרחקו מהמסורת ,כיוון שהיא רק תחזיק אתכם כלואים בכלא מעשה ידיכם ,שבו אתם נאחזים
במיתולוגיה ולעולם לא רואים את נפלאות נשמתכם.
ה"צריך" היחיד
תוכלו אולי לומר שיש תכונה אחת שחולפת כחוט השני בכל הדברים ש"צריך" כביכול לעשות.
אתם צריכים תמיד לאפשר לעצמכם הבחנה רוחנית בכל הדברים .אל תתייגו את האנרגיות
שסביבכם – דבר שהשכל הליניארי שלכם רוצה לעשות .במקום זאת ,מזגו דברים לכדי מרק או
היגיון רוחני שנכון לחייכם .אל תכפו את הכללים שלכם על מישהו אחר ,אלא במקום זאת ,גלו
מה עובד עבורכם וחגגו זאת שעה שאתם הופכים בריאים יותר.
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יקירים ,אני קריון האח והאחות .אני מכיר אתכם .אין זה משנה אם אתם צעירים או ותיקים
בקבוצה הזאת .כולכם נשמות עתיקות שיהיו יחד זמן רב מאוד .זכרו זאת .החודש הראשון של
שנת  .2012התחלה של דברים חדשים רבים.
וכך הוא.
קריון
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הכיול מחדש של היקום
לי קרול מתקשר את קריון מול קהל
פטגוניה ,דרום אמריקה
 27לינואר2012 ,
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 בפטגוניה במסגרת
שייט "הקונדליני" של קריון.
ברכות יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .יש הרבה דברים שברצוני לספר לכם ,אך שוב ,אנו
מתחילים ברכּוּת .אנו מכבדים את האנרגיה שבחדר .אנו בוראים סביבנו בועה של חכמה ,כדי
שאלה שרוצים לשמוע ,יעשו זאת .אנו מדברים אל אנשים רבים ,לא רק אל הנמצאים בחדר .אני
רוצה שתכבדו זאת לרגע ,כיוון שאלה אתם .אין זה מידע סתמי .למידע זה יש חותמת אנושית
עמוקה .זאת אומרת שאתם בראתם את כל מה שאומר לכם .אני מודע לכך שמסר זה ניתן בשתי
שפות ]ספרדית ואנגלית[ .המידע מורכב ,אך פשוט .לכן ברצוננו שתקשיבו כדי שתוכלו להבין
תפיסות שהוכנו עבורכם מבעוד מועד על-ידי אלה המצויים בצד הזה של הצעיף שיודעים מי
אתם.
הפלנטה עוברת תמורה .אם אתם אכן נשמות עתיקות ,היא משפיעה עליכם ולכל אחד ואחד מכם
יש התייחסות שונה .זאת אומרת ,לכל אחד מכם דרך תגובה שונה לאנרגיה .לנשמות עתיקות יש
משהו מעניין מאוד .הן עשויות להיות נשמות עתיקות ,אבל משמעות הדבר היא שלכל אחת מהן
הייתה התנסות שונה מאוד של גלגולים קודמים .ולכן כל אחד מכם יגיב בנפרד ובאופן ייחודי
לאנרגיית התמורה של הפלנטה .אולם כולכם מרגישים משהו מעניין .זוהי הרחבה של החכמה
והידע שלכם ,והתחושה שהאנרגיה על הפלנטה זזה בכיוון שנע לקראת התודעה שלכם ולא
מתרחק ממנה.
זה התקשור הרביעי בסדרה המכונה "הכיול מחדש של האנושות" .דיברנו על האופן שבו בני
האדם עוברים כיול מחדש ,כיצד גאיה עוברת כיול מחדש ואפילו כיצד הדנ"א שלכם חווה כיול
מחדש .עכשיו הגענו למשהו בלתי צפוי – כיצד היקום עובר כיול מחדש .זו הנחה קשה שאני
מביא לפניכם היום ,כיוון שהיא מכילה תפיסות שנמצאות מחוץ לממד השלישי .ולכן נתנהל
באיטיות.
זמן
אנו מתחילים בתחזיות ביחס לאנרגיה בה אתם מצויים .נניח שיש לכם מסלול מרוצים ועליו
מכוניות .דמיינו מסלול גדול מאוד ...ממש גדול .נניח שדרושות לנהגים שנים כדי להקיף את
המסלול .הם מתעייפים .לפעמים הם יוצאים מהמכונית ונהג חדש נכנס .לפעמים הנהג החדש
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מתעייף והנהג הקודם חוזר ונכנס שוב .לכן מכוניות המרוץ מכילות כמה נהגים מנוסים וכמה
שאינם מנוסים .בעודם נוסעים על המסלול ,ייתכן וידרשו שנים כדי להקיף אותו רק פעם אחת.
נניח שיש חלק קשה במסלול ,חלק שמלא בבורות .יש שלא מצליחים לראות אותם והנהגים
החדשים ביותר נופלים אל תוך הבורות .הנהגים הותיקים יותר יודעים כיצד לעקוף אותם .עכשיו,
בתפיסה התלת-ממדית ,לא קשה לכם לדמיין תמונה שכזו .אבל זוהי מטפורה של הזמן.
המסלול מייצג את תפיסת הזמן התלת-ממדית שלכם ,לבד מן העובדה שאתם חושבים שהוא
כביש ישר .זה לא נכון .הוא מעגל .בלתי מודעים למעגל ,דמיינו עכשיו לרגע שאתם אחד מהנהגים
שבמכוניות .כמו כן ,הרשו לנו לומר שהקפתם את המסלול פעמים רבות .הנהג החדש עשוי
לחשוב שהמסלול הוא ישר ואינסופי ,כיוון שהוא נעלם באופק .אבל כנשמות עתיקות ,אתם
יודעים שלאמיתו של דבר ,המסלול הוא עקומה ענקית שפשוט לא ניתן לראותה ,ממש כמו
עקמומיות כדור הארץ .לכן כנהג שהוא נשמה עתיקה ,אתם יודעים היכן נמצאים הקטעים הקשים
על המסלול .אתם גם מבינים שבמטפורה הזאת אתם נוהגים קדימה ורואים את קדמת המכונית
שלכם ,אתם מביטים בעתיד ובעבר בו-זמנית .זוהי אחת התפיסות שמוח תלת-ממדי לא יכול
להבין – שבעת שאתם משנים את העתיד שלכם ,אתם גם נוהגים על פני ומשנים את העבר
שלכם .הנחה זו לבדה מסבירה כיצד יכולות הנבואות לשנת  2012להתרחש בכלל.
אבל שנת  2012היא רק אחד מהמקומות הקשים במסלול ,ואנשי קדם ידעו שהיא מגיעה .הם יכלו
לנבא שקיימת בעיה בהמשך המסלול כיוון שהיא חלק מהמחזור .היא ידועה היטב בזמן ,ואלה
שעשויים להעניק לה שם יכנו אותה "זמן פרקטלי" .בהיסטוריה האנושית ,כמה מהחלקים הקשים
הביאו אפילו להשמדת האנושות .כמה הביאו להתחלה מחדש של האנושות .האנרגיה בה אתם
נמצאים עכשיו הכילה דואליות בפוטנציאל שלה .יכולתם להתחיל מחדש או יכולתם להתחיל
משהו שהפלנטה לא ראתה מעולם קודם לכן.
לפני  22שנים אמרתי לכם את הדבר הבא" :היכונו לתמורה" .אמרנו" :היכונו לשינויים במזג
האוויר" .הדברים הללו מתרחשים עתה .הם מתרחשים לא משום קריון או הנביאים אמרו
שיתרחשו ,אלא במקום זאת ,משום שנשמות עתיקות ראו את הקושי מגיע .הן הקיפו את מסלול
הזמן בעבר והן יודעות היכן נמצאות הבעיות .זוהי טריטוריה "מוכרת".
הדבר הקשה ביותר להבנה שאני יכול לספר לכם הוא זה :בעודכם עוקפים את הקשיים הללו
ונעים קדימה במסלול ,אתם משנים את האנרגיה של המסלול כולו .לכן ,אתם משנים את העבר
בעודכם נעים אל העתיד .אין זו תפיסה שקל להבינה; אולם היא מסבירה הרבה כל-כך למוח
הליניארי שלכם על האופן שבו הדברים הללו יכולים להיות .כיוון שבתפיסה התלת-ממדית שלכם,
אתם מאמינים שההתנסות שלכם בעתיד תהיה תוצר של מה שאירע בעבר .אתם נוסעים רק
בכיוון אחד והציפיות שלכם לבדן נוסעות בקו ישר .התנסויות העבר שלכן הן כל שיש לכם – וזה
לא מספיק.
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בעודכם משנים את המסלול ,אתם משנים את כללי המסלול .ולכן מה שברצוני לומר לכם
בפשטות הוא שיש לפניכם פרדיגמה חדשה .נשמות עתיקות יהיו הראשונות שיראו אותה ,והן
יזרעו את הזרעים עבור שאר האנושות .האנשים הצעירים יראו אותה ,כיוון שהיא מצויה בירושה
האקאשית שלהם .לאט ,טבע האדם עצמו ישתנה וינוע לדרך חשיבה חדשה שבה אינכם מודרכים
רק על-ידי התנסויות שאירעו במה שאתם מחשיבים לעברכם .זהו פוטנציאל מדהים .אינכם
הפלנטה היחידה שחוותה זאת .אולם אתם הפלנטה היחידה בגלקסיה שלכם שחווה זאת עכשיו.
התמונה הגדולה יותר
עכשיו אני עומד לומר דברים שלא יאומנו מבחינה אזוטרית .הגלקסיה שלכם יודעת מה מתרחש
כאן על כדור הארץ .אני לא מדבר על צורות חיים שבגלקסיה שלכם .אני מדבר על הפיזיקה עצמה
של מה שאתם חושבים שנמצא שם כ"כללים" .היקום משתף פעולה עם התמורה שלכם – הוא
ציפה לה – כיוון שלשם כך הגעתם.
עכשיו כבר קשה להסביר .אתם חושבים שפיזיקה היא פשוט הכללים של דרך פעולת הדברים?
הרשו לי לשאול אתכם שאלה :כיצד אתם מסבירים את מה שהאסטרונומים כינו "מתווה תבוני"?
כנגד כל הסיכויים ,היקום נברא לחיים .הפיזיקה אמורה להיות אקראית ,לפעול על פי כללים שהם
אקראיים .אך לא כך אירע .ככל שהמכשירים של האסטרונומים השתפרו ,כך הם הבינו שחייבת
להיות תבונה למתווה .כיצד תסבירו זאת? הם מכירים רק את המתמטיקה .מה שאתם רואים
לפניכם ,המכונה בפיכם הגלקסיה שלכם ,שווה לקבלת תוצאה של שש בזריקת קובייה 10,000
פעמים ברצף! וזה לא הגיוני ,כיוון שזה לא אקראי וזה לא נוהג בהתאם לעקומת הפעמון* של
הטבע .לכן הם אומרים את מה שהם אומרים.
חייב להיות כוח בריאה מנחה .האם אתם משנים את דעתכם לגבי הפיזיקה או לגבי מה שאתם
רואים לפניכם? לכן אתחיל לספר לכם כיצד הפיזיקה הפרקטלית מתחילה לשתף אתכם פעולה.
פרקטל הזמן הנוכחי היה ידוע מזה זמן רב ,ואתם יכולתם לפנות בכיוונים רבים .במילים אחרות,
היו לכם פוטנציאלים רבים של תודעה .ראו את נבואות אנשי קדם .הם אמרו שתהיה לכם
מלחמת עולם .הם אמרו שתתחולל השמדה .מערכות רוחניות רבות ניבאו את סוף העולם שבו
יאספו הנשמות שלכם .מערכות רבות רוצות שתאמינו בדרך מסוימת כדי שתתכוננו ואף אחד
מהדברים הללו לא התרחש .האם זה אומר לכם משהו על התמורה שלפניכם? פרדיגמת חשיבה
חדשה מגיעה .הפרדיגמות הללו יתמודדו עם בעיות שנחשבות עכשיו ל"בלתי פתירות" .לכן הרשו
לנו להתחיל בכמה דברים שלא יאומנו.
המגנטיות של מערכת השמש
כעת ,שותפי ,אני רוצה שתדבר לאט ,הן למענך והן למען המתרגם .לפני  22שנים ,אמרנו לכם
שהשדה המגנטי של כדור הארץ הוא קריטי לתודעה שלכם .המגנטיות היא אנרגיה קוונטית .כך
גם כוח הכבידה ,וכך גם האור .אתם מוקפים בשדה קוונטי ,וזהו השדה המגנטי של כדור הארץ.
אמרנו שאם התודעה האנושית אמורה להשתנות ,המגנטיות תשתנה .היא חייבת .היא חייבת
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להוות התאמה והשלמה למה שאתם עושים .היא חייבת למקם את עצמה בהתאם ,כדי לקבל את
מה שאתם עושים .איך יכולה התודעה של הפלנטה להתרחב כאשר המגנטיות נשארת כשהייתה?
היא לא יכולה .המגנטיות חייבת להשתנות.
לכן הדבר החל בתזוזה ממשית של הקווים המגנטיים של הפלנטה שלכם ,וזו כעת היסטוריה
מתועדת ומשהו שחזיתי לפני יותר מעשרים שנה .כעת המצפנים שלכם מראים לכם שכל הדברים
עליהם דיברתי נמצאים כאן עכשיו .המגנטיות שלכם נעה במידה רבה מאז שנת .1989
עכשיו ,חייב להיות עוד .מה עוד לדעתכם יכול לשנות את המגנטיות של כל הפלנטה? היא חייבת
לעבור כיול מחדש ,וכדי לעשות זאת ,היא זקוקה לעזרתכם .מערכת השמש שלכם היא המנוע של
השינויים המגנטיים עבור הפלנטה הזאת .אם אתם יודעים משהו על האופן שבו מערכת השמש
והאנרגיות שלה פועלות ,אזי הדבר מתחיל להיות הגיוני.
במערכת השמש שלכם ,השמש היא המרכז .היא שולחת אליכם את מה שמכונה בפיכם "רוח
סולרית" ,שהיא מגנטית כמעט לגמרי .זוהי אנרגיה מגנטית שפורצת ,פשוטו כמשמעו ,מהשמש
ושמכילה רק את מה שנוצר מהשמש .לאנרגיה מגנטית זו יש שם – ההליוספרה .היא "נושבת" את
הרוח המגנטית הזאת כנגד המגנטיות של כדור הארץ שלכם ,והדבר משנה את הפלנטה שלכם.
כיוון שאם האנרגיה על כדור הארץ היא תמיד אותה אנרגיה ,אזי מעט מאוד יכול להשתנות .עבור
אלה שרוצים להיכנס לפרטים הטכניים – תוכלו לומר שהמגנטיות של השמש נושבת כנגד
המגנטיות של כדור הארץ וכך מתקבלים שני שדות מגנטיים המקיימים ביניהם אינטראקציה.
הדבר יוצר את מה שמכונה בשם "השראה" ,שהיא בגדר חידה עבור המדע .זהו "המרק" של שדות
האנרגיה החופפים שמאפשר חלופה אנרגטית של מידע והגברה ללא מקור כוח .נעשה בה שימוש
רב על כדור הארץ ,אך התכונות נתפסות כמסתורין.
אז זה מה שעומד לקרות .צפו לשינויים בשמש שלכם .אתם יכולים לקרוא להם "סערות
סולריות" ,אבל הן רק כיולים מחדש עבורכם ,והן ידאיגו אתכם ,כיוון שיש הרבה מכשירים
אלקטרוניים רגישים על פני הפלנטה שלכם ומסביבה ,והמכשירים הללו יגיבו .אתם סומכים על
השדה המגנטי של הפלנטה שלכם שיישאר זהה ,אבל הוא לא יכול להישאר ללא שינוי כאשר
מתחוללת סערה סולרית ענקית .סוגי תקשורת מסוימים יופרעו .אולי אפילו רשת החשמל תחווה
הפרעות.
צפו בשמש ,כיוון שהיא משתתפת בתהליך השינוי .הדבר מתרחש על פי מתווה תבוני ,אהבת
האלוהים והבורא ,המשנים דברים עבור התודעה שלכם .זו דרך חשיבה חדשה שמתפתחת ,נוגעת,
פשוטו כמשמעו ,בשדה הדנ"א של כל אדם ואדם .הדבר משנה את המידע שבתוך הדנ"א ומאפשר
לאדם לתפוס ולהרחיב תכונות של מציאות חדשה שלא הייתה נגישה לו בעבר.
כעת אדבר "פיזיקאית" יותר :דבר מה היה צפוי ובדרכו מזה זמן רב מאוד .המגנטיות של מערכת
השמש שלכם עצמה משתנה .לכן ,הנה האתגר :לכו ומצאו עובדה זו .אתם תראו אותה ,פשוטו
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כמשמעו ,ככל שמערכת השמש שלכם נעה בחלל .היא פוגשת בתכונות מסוימות של החלל והדבר
משנה חלק מהמגנטיות ,שהופכת שונה מהדרך שבה הייתה אי פעם בעבר .הדבר משנה אז את
השמש .האם אתם רואים את המעגל? האחד מעצים את האחר בפרקטל של מציאות מעגלית.
התנועה שלכם סביב המרכז משנה את מערכת השמש שלכם .המיקום החדש של מערכת השמש
שלכם משנה את תכונות השמש .תכונות השמש נשלחות אז אל הפלנטה באמצעות ההליוספרה
והדבר משפיע על הדנ"א שלכם.
עכשיו ,האינטלקטואלים יאמרו" :ובכן ,זה לא הגיוני .התהליכים הללו שישפיעו על כדור הארץ
נמצאים בדרכם כבר עידנים רבים ,מוכנים לפגוש במערכת השמש .ולכן הם לא 'פשוט התרחשו'.
במילים אחרות ,זה היה קורה בכל מקרה .זה לא משנה אם היה שינוי בתודעה או לא".
אני מקבל טיעון זה ,אבל עם הסבר .הרשו לנו לספר לכם שבמאה ה 17-הגיעה ספינת חלל אל
הפלנטה ושידרה מוזיקה ,שידור רדיו של מוזיקה אל הפלנטה .כעת הרשו לי לשאול אתכם :האם
השידור היה אמיתי? כן ,הרגע אמרתי לכם זאת .האם המוזיקה הייתה יפהפייה ואמיתית? כן.
האם ספינת החלל הייתה בדרכה במשך זמן ממושך מאוד? כן .כמה אנשים על הפלנטה שמעו את
המוזיקה? והתשובה היא :אף לא אחד! הסיבה היא שמקלט הרדיו עדיין לא הומצא.
אבל בדוגמה זו ,ספינת החלל תמיד הייתה בדרכה אליכם .האם אתם מבינים את המטפורה?
השינויים המגנטיים היו מתרחשים בכל מקרה ,אבל אם כדור הארץ לא היה מוכן ,אזי אף אחד לא
היה שומע שום מוזיקה .לא הייתה מתקבלת תגובה כלשהי ובני האדם היו נשארים כשהיו מאז
ומעולם ,אם היו בכלל אנשים – כיוון שיש מי שאומרים שאתם עמדתם להשמיד את עצמכם פעם
נוספת.
אתם משנים את העבר על-ידי כך שאתם משנים את העתיד .אתם מארגנים מחדש את האנרגיה
של מערכת השמש שלכם ושל משהו נוסף גם כן .קשה לכם לתפוס זאת ,יקירים ,אבל אומר לכם
למרות הכול :רחוק מאוד מאוד מכם ,דברים משתנים .אתם לא מאמינים כיוון שהם רחוקים מדי
מכם מכדי שתוכלו לשקול זאת ,ובממד השלישי ,דברים שהם רחוקים אינם חלק מבועת המציאות
שלכם .אולם הם נמצאים במצב קוונטי איתכם.
הגלקסיה כולה סובבת כצלחת אחת ,בדרך שמנוגדת מאוד לאינטואיציה .הכוכבים וקבוצות
הכוכבים לא סובבות על פי הכללים של הפיזיקה הניוטונית באמצעותה אתם רגילים לראות את
כל הדברים שסביבכם ושבמערכת השמש שלכם .עבור הכוכבים והצבירים בגלקסיה שלכם,
המרחק מהמרכז אינו משנה .כל הכוכבים סובבים כאחד .הסיבה היא שהגלקסיה שזורה עם
המרכז של עצמה .במצב זה ,אין זמן או מרחק .שינויי התודעה על הפלנטה הזאת שינו את מרכז
הגלקסיה .זאת משום שהמרכז "יודע" מה שמתרחש כאן ,יקירים.
מעניינת אותנו התגובה שלכם ,מבחינה מדעית ,לכל הדברים הללו .ראיתם של"אירוע הבריאה"
של היקום שלכם חסרה אנרגיה מסוימת כדי שייווצר כפי שנוצר .בנוסף לכך ,הדרך הבלתי רגילה
בה סובבת הגלקסיה ,כפי שהרגע הזכרתי ,נראתה גם כן .לכן הגעתם למסקנה שכדי שכל זה יהיה
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מונח במקומו ,חייב להיות חומר תלת-ממדי חסר ,ונתתם לו שם – חומר אפל .כמה מצחיק! האם
חשבתם מעודכם שיכולה להיות השפעה רב-ממדית שמתרחשת שאתם יכולים עכשיו להבחין בה
ולחשבה – שיש לה עוצמה עצומה ,אבל שאינה נראית? אין זה "חומר" כלל והיא אינה תלת-
ממדית .מדובר באנרגיה קוונטית.
הרשו לי לומר לכם משהו בנוגע לפיזיקה .פעם נוספת ,אפשט את הדברים .כל שהמדענים שלכם
ראו בפיזיקה מתרחש בזוגות .כרגע ,קיימים ארבעה חוקי פיזיקה בפרדיגמה התלת-ממדית שלכם.
הם מייצגים שני זוגות של סוגי אנרגיה .בסופו של דבר ,יהיו שישה חוקים .במרכז הגלקסיה שלכם
מצוי מה שאתם מכנים בשם "חור שחור" ,אבל הוא אינו יחיד .זוהי דואליות .אין דבר כזה
"סינגולריות" .תוכלו לומר שזו רק אנרגיה אחת בעלת שני חלקים – כוח קוונטי חלש וכוח קוונטי
חזק .והדבר המוזר ביותר הוא שהוא יודע מי אתם .זהו מנוע הבורא .הוא שונה מגלקסיות
אחרות ,הוא ייחודי.
כל הפיזיקה של הגלקסיה שלכם מנוהלת על-ידי מה שאתם עושים כאן .האסטרונומים יכולים
להביט בקוסמוס והם יגלו פיזיקה שונה בגלקסיות שונות .האם יכול להיות שמתרחש דבר-מה
בגלקסיות אחרות בדומה לזו? לא אענה על שאלה זו.
חשיבה שונה
אנשים יקרים ,זה גדול יותר מכפי שאתם חושבים .נשמות עתיקות ,זה גדול יותר מכפי שאתן
חושבות .לכן אנו מפצירים בכם להישאר על הפלנטה ולשנות את המבנה התאי שלכם ,לכרות את
האקאשה ולהתחיל להתבונן פנימה .במילים אחרות ,על תיקחו את העבר ותשליכו אותו על
מציאות העתיד שלכם ,כיוון שאתם מסוגלים לעשות עכשיו דברים שמעולם לא הייתם מסוגלים
לעשות קודם לכן .גאיה משתפת פעולה .היקום משתף פעולה ועובדי האור עוברים לפרדיגמה של
הגשמה.
באופן אישי ,ביחס לגוף שלכם ,רבים הופכים צעירים יותר במקום להזקין .אתם יוצרים פתרונות
לבעיות שחשבתם שאין להן פתרון .נאמר לכם היום שהאוכלוסייה שלכם גדלה בקצב של לפחות
מיליון נשמות בכל עשור .על פי התנסות העבר שלכם ,מה תהיה הבעיה? יהיה פיצוץ אוכלוסין.
התוצאה ,לתחושתכם ,תהיה מחסור במים ובמזון ,צפיפות יתר ורעב .כך יקרה על פי התנסות
העבר שלכם.
הרשו לי לומר לכם מהי ההנחה ,אנשים יקרים .ההנחה ליצירת מסקנה זו היא שבני האדם פשוט
אטומים מדי מכדי להבחין בה ואין להם מושג כיצד לשנותה .זו התפיסה הישנה ,המבוססת על
טבע אדם ישן .צפו מה מתרחש .צפו ...מה ...מתרחש .אתם תבינו זאת ויהיו פתרונות אלגנטיים
לבעיות בלתי פתירות מן העבר.
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כמעט בכל תחום במדע ,זה מגיע .זה יעזור לבני האדם לחיות זמן רב יותר בבריאות טובה יותר
ללא מלחמות .יבוא יום שלא יהיה טרור ,יקירים .אה ,יהיה חוסר איזון .הוא חלק מהחיים .אבל
לא מדינה כנגד מדינה ,לא קבוצה רוחנית כנגד קבוצה רוחנית.
אלה הם הזרעים שאתם זורעים עכשיו ,והיקום יודע מי אתם .הגלקסיה שלכם מהדהדת
בניצחונכם! אומר לכם זאת :כולכם תהיו מעורבים בעידנים שיבואו .נשמות עתיקות מתחילות
להגשים את המציאות החדשה .אין לי שעון .איני יכול לומר לכם כמה זמן יידרש לשם כך .אבל
עמדו לרשותכם  18שנות ארץ כדי לחולל שינוי גדול ,כיוון שזוהי האנרגיה שאנו רואים.
כיול מחדש של מערכות וראייה חדשה
דרך אגב ,מה קורה למערכת השמש כאשר המגנטיות משתנה? עכשיו אתם מתחילים לראות היכן
האסטרולוגיה תתחיל להשתנות גם כן .יהיו אלה שיתחילו ליישם את הפילטר הקוונטי
לאסטרולוגיה .זה קורה עכשיו .מהו המזל הקוונטי שלכם? הוא שונה מהמזל התלת-ממדי .אה,
יבוא יום ,יקירים ,במדע ,שבו המדענים יהיו מסוגלים ליישם את מה שאני מכנה פילטר קוונטי
כדי לשנות את מה שהם רואים .זה יהיה פילטר שיפותח עבור טלסקופים שמערב קירור של
הפילטר עצמו .האסטרונומים יהיו מסוגלים להתבונן בקוסמוס ובפעם הראשונה ,לראות תכונות
קוונטיות.
הדבר הראשון שהם יבחינו בו יהיה שני דברים במרכז הגלקסיה ,לא אחד .הדבר הבא יהיה
הצבעים שסביב בני האדם .והמדע יתחיל בתחום חדש לגמרי שיקרא "חקר אנרגיית ההילה של
האדם" .כל הדברים הללו קרבים ובאים.
כמה זמן זה ייקח? זה תלוי בכם .בינתיים ,זרעו את זרעי ההבנה ,השלווה ,ההערכה והאהבה .אל
תמהרו לכעוס ,אל תמהרו ליצור דרמה .עטו את תכונות המאסטרים ,ולכך משתנות היכולות
שלכם עכשיו .התרככו בכל הדברים .ראו אחד את השני באופן שונה.
יבוא יום שבו לא תהיה מלחמה .אלה שנמצאים בחדר הזה ואלה שמאזינים ידעו שאני צודק .צפו
לדברים הללו במדע שלכם .כאשר הם יתרחשו ,זכרו יום זה שבו אמרתי לכם כיצד הדברים
פועלים .מבורך הוא האדם שהבין מסר זה כמסר אישי שהוגש לו ,ולא מסר על היקום .מדובר
בישות הפנימית ובמסע הנשמה – והיקום שבפנים.
וכך הוא.
קריון
* /http://he.wikipedia.org/wikiהתפלגות_נורמלית
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הכיול מחדש של הידע
)ושיחה עם למוריאני(
לי קרול מתקשר את קריון
בולדר ,קולורדו ,ארצות הברית
 14בינואר2012 ,
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,
ארצות הברית.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי.
כאן במקום הימצאי אין זמן תלת-ממדי ,וקשה לי לתת לכם או לשותף שלי מסרים המסונכרנים
עם המציאות שבה אתם חיים .במקום זאת ,תכופות אנו נותנים לכם מידע בנוגע לאנרגיות
ולפוטנציאלים ,ולא משהו שנמצא בקו הזמן שלכם .ובכך יעסוק מסר מסוים זה.
יש לנו רק כמה דברים לומר ,אך יהיה עלינו לומר אותם לאט ובמדויק ,כיוון שאנו עוסקים
בדברים שאינם מוכרים לשותף שלי .לכן אמסור לו חזיונות אינטואיטיביים ,והוא יתרגם אותם
בזמן אמיתי .אפילו הקול שאתם שומעים ,התודעה שאתם תופסים ,והאנרגיה שנמצאת סביבו הם
היכולת שלו להתמזג עם הרוח במצב קוונטי .הדבר מאפשר לו למסור ,במה שאתם מכנים זמן
אמיתי ,מסר שהוא אינו מודע אליו .הוא זז הצדה כפי שהוא עושה כעת ,מתוך סקרנות ,מקשיב
לדבר הבא שיתרחש .לא מדובר בהשתלטות.
לאדם היושב בכיסא ולי יש הסכם ,והוא דיבר על כך רבות .כאשר אמרתי לו לפני שנים" :אנחנו
נתקשר באופן זה" ,הוא אמר" :איני מוכן להשתלטות" .לכן במקום זאת ,הצעתי לו מיזוג ואמרתי
לו" :אם תתמזג עמי בזמנים האלה ,יבוא יום שבו המיזוג יהיה קבוע" .והוא הסכים .אז הוא שאל
אותי" :האם המיזוג בלתי רגיל?" עניתי בשלילה .כל אדם יכול לעשות זאת – לא לשבת מול
אנשים ולתקשר כפי שאתם חווים עכשיו ,אלא במקום זאת לפתוח פתח ישיר לבורא בכל
הדברים .זה לא בלתי רגיל .למעשה ,כל אדם על כדור הארץ מרגיש אינטואיטיבית שזהו רצונו –
חיבור לבית.
אנשים עשו זאת פעמים רבות בעבר ,ועוד קודם לכן ,ועוד קודם לכן ]יוסבר בתקשור שיוגש אחר-
כך[ .התוצאה של ביצוע מיזוג זה כהלכה מחברת אתכם בסופו של דבר למקור הבריאה ואתם
חדלים להיות בני אנוש ,כפי שאתם מגדירים זאת.
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אלה שזרעו פלנטה זו צועדים כאן היום והם אינם מתים .הם במצב קוונטי והם יכולים להגיע לכל
מקום שירצו .הם שוכנים בחלקים מסוימים של כדור הארץ ,בכלל זה הר שאסטה והוואי
]בארצכם[ ובשערים רבים אחרים על הפלנטה .רבים מכם הקוראים דברים אלה יודעים על מה
אני מדבר .וזו ההבטחה של מה שמתרחש עם כדורי-ארץ בכל מקום ,שעוברים תהליך שבו הם
חוצים את נקודות ההחלטה ומתחילים תהליך אחר ,תהליך שבמסגרתו הם משנים את המציאות
שלהם ,מעבירים אותה מהממד השלישי ואל פרדיגמה חדשה.
התקשורת החידתית שלי
אני לא מנסה להיות חידתי ,ובו בזמן איני מגלה את כל הפרטים של הדברים שאינם ידועים לכם
עדיין .הרוח הבטיחה לאנושות :כיוון שאתם כוכב הבחירה החופשית בזמן הזה ,איננו יכולים לתת
רמזים .כל הדברים שנחשפים חייבים כבר להיות כאן בפוטנציאל החשיבה האנושית .כל
ההמצאות של מה שעשוי להתרחש חייבות להתקיים כבר במקום כלשהו בשכל האנושי .ואם אין
זה המצב ,איננו מדברים על הנושא .כך ניתן כבוד לתהליך הניסוי ולחוויה שבאתם לחוות .זה
ההסכם שלכם עמנו.
אולי זו הפעם הראשונה שאתם שומעים זאת ממתקשר ,את העובדה שאיננו מגלים דברים שאינם
מצויים כאן כבר בצורה כלשהי? זו האמת .אולם ,חשיבה יצירתית אנושית טיפוסית ,אפילו זו של
המצאה ,של פוטנציאל ,של פילוסופיה ,עשויה להזדקק לעשור או יותר כדי להגיע למקום שבו
ההמונים יוכלו לשמוע עליה .לכן היום אני עומד לומר לכם כמה דברים שאת הפוטנציאלים
שלהם אנו כבר רואים כאן .לא מדובר בחיזוי עתידות .הדברים נמצאים כבר על כדור הארץ .לכן
אמנה באוזניכם כמה דברים במהירות.
האנרגיה החדשה בשנת 2012
אתם באנרגיה חדשה והיא רק מתחילה .היא שונה מהאנרגיה החדשה הקודמת .סוף שנת ,2011
והלאה אל שנת  ,2012הביאו את מה שחזינו באוזניכם מזה זמן רב מאוד .זהו "גשר החרבות" .גשר
החרבות אותו תיארנו בעבר הוא גשר שבו משתמשת האנושות כדי לעבור מאנרגיה אחת לאחרת,
והדבר נחגג בכל רחבי היקום .המעבר שלכם נחגג על-ידי אלה שסייעו לזרוע את הפלנטה ועל-ידי
אלה שסייעו לזרוע אותם ,ואלה שקדמו להם ואלה שקדמו להם .הם עובדים סביבכם ,למולכם,
במסדרון חייכם ,משלבים את החרבות מעל ראשיכם ,חוגגים את הניצחון .כמו טקס הנישואים
בצבא ,שבו החברים לנשק עומדים ומשלבים את החרבות מעל ראשי החתן והכלה ,זהו גשר
החרבות וכך אתם עושים.
יקירים ,זה נשמע לכם שוב חידתי אולי ,אבל אלה שמשלבים את החרבות עברו את מה שאתם
עוברים .הם יודעים מה מתרחש ולאן זה מוביל אתכם בסופו של דבר .הם המתינו לרגע הזה זמן
רב מאוד .יש רבים כל-כך מחלקים רבים ושונים של היקום ,והם כולם יודעים.
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קבלת סיוע
אתם מקבלים עזרה .מה קורה לפלנטה שמתחילה להתרכך? נשמות עתיקות הן נושאות האור והיו
כאלה במשך שנים .הן אלה שיכולות להאיר מקומות חשוכים עבור שאר אנשי הפלנטה .זה מה
שעשיתם במשך שנים ,והיה זה מאבק קשה.
זו מטפורה שחוקה ,אבל מטפורה שאנו ממשיכים להשתמש בה לשם הפשטות .יש לכם אנשים
על הפלנטה שצעדו בחשכה במשך אלפי שנים .זו רק חשכה .זה לא רשע או משהו מיסטי ,אלא
פשוט היעדר אור .זו חשכה שבה האנושות אינה מאוחדת ,כיוון שקשה לעשות זאת כאשר המין
האנושי כולו צועד בחשכה .קשה לדעת מה לעשות כאשר אינכם יכולים לראות לאן אתם הולכים.
לכן אתם דואגים לעצמכם .מדובר יותר בהישרדות מאשר בכל דבר אחר – טיפול בדברים
הבסיסיים ביותר.
בהישרדות ,אתם מצרפים אנשים אחרים סביבכם לטובת ביטחון ונחמה .אתם יכולים לשמוע
אותם; אתם יכולים לחוש בהם; אתם יכולים להיאסף בקבוצה ,ואתם מצטופפים בחשכה,
מטפורית .זו המטפורה עבור הפלנטה כפי שהכרתם אותה .מלחמות פורצות כיוון שאתם מצויים
בחשכה .אינכם יכולים לראות את האחרים ,לכן אתם חוששים מהם ומתכוננים תמיד להגן על
המציאות שלכם .כך היה במשך כמעט כל ההיסטוריה .אולם לפתע ,יש אור.
מה קורה כאשר יש אור במקום חשוך ,אפילו אור קטן? לפתע רבים יכולים לראות כיצד ללכת
מכאן לשם .דמיינו הליכה בחשכה מנקודה אל"ף לנקודה בי"ת במשך מאות שנים ,ולפתע יש אור
בנתיבכם .אין פחד לגבי הלא-נודע כאשר אתם יכולים לראות את שלמולכם! אתם חופשיים
להתאחד ,משום שאתם יכולים לראות שהאחרים הם בדיוק כמותכם! אתם חופשיים להחזיק
בדעות .אתם חופשיים להחזיק בידע.
מסר מסוים זה הוא מה שאמרתי לכם שיהיה .אתם יכולים לקרוא לו "הכיול מחדש של הידע על
הפלנטה" .מבלי שתדעו ,ולאט מאוד ,מרחשת התרככות ,המניעה את האנרגיה של הפלנטה מהצד
הגברי אל הצד הנשי .זאת אומרת ,מתרחש איזון של מה שהיה לא מאוזן .הצפון והדרום
מתאחדים משני צדי הכדור ,כך ששוב לא יהיה חצי כדור צפוני מאצ'ואיסטי ,אלא חצי כדור צפוני
מאוזן .הדבר חייב להתרחש כדי שאפריקה תוכל לעשות את שהיא עומדת לעשות) .תחזיות
בהמשך(.
הביטו באפריקה על גבי המפה .אתם תדעו על מה אני מדבר .האיזון חייב להתרחש והוא מתרחש.
בתוך  75שנים ,אפריקה תהיה "העולם החדש" ,פשוטו כמשמעו .מה קורה כאשר אתם מרפאים
יבשת וצרכי היסוד נגישים ללא שליטה של מחלה או רודנים? התשובה היא התחלה מדהימה של
תרבות שאין לה גבולות ושום דבר שצריך להשתחרר ממנו לבד עוני .חכו ותראו ,ו"אל תתערבו".
מה קורה כשפלנטה מתחילה להתרכך ויש יותר אור? אפילו הטרוריסטים משתנים .אני מזמין
אתכם לחכות ולראות ,אנשים; אני מזמין אתכם לצפות בכל זה .אתם יכולים לראות התרחשויות
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להן לא ציפיתם .כאשר ברית המועצות התפרקה ,כמה מכם ידעו את התשובה לשאלה מדוע הדבר
התרחש ללא מלחמת אזרחים? הסיבה הייתה שהאנרגיה הישנה שוב לא נתמכה על-ידי האנשים
שחיו שם .מגיע זמן בפיזיקה של התודעה שבו אם אין לכם קבוצת אנשים שתומכת במצוות
האנרגיה הישנה ,היא אינה יכולה להתממש .מה קורה כאשר רוב העולם לא רוצה עוד מלחמה?
למעשה אתם רואים התפתחות זו עכשיו .האם מישהו אמר לכם שכבר "הייתה אמורה להתרחש"
מלחמת עולם נוספת? זה נכון בממד השלישי .זה נכון במסגרת הפרדיגמה של האנרגיה הישנה.
אני רוצה שתתבוננו בכמה מדינות .אין לי שעון ]בהצהרה זו קריון אומר לנו שאין מסגרת זמן בצד
הצעיף שלו ,רק פוטנציאלים[ .רק אומר לכם ,זה ממשמש ובא ]בתזמון של הרוח ,הדבר עשוי
להתרחש בעוד עשור[ .אני רוצה שתתבוננו בכמה מדינות בקפידה ושתחפשו אחר השינויים .אתם
תראו שינויים ברורים וכמה שאינם ברורים ]נסתרים או משוערים[ .אבל את השינויים הברורים
תוכלו לראות בקרוב – קובה ,קוריאה ]הצפונית[ ,איראן ,כמובן ,ו-ונצואלה .אני רוצה שתתבוננו
מה מתרחש כאשר הם מתחילים להבין שאין להם יותר בני ברית על כדור הארץ! אפילו האחים
שלהם שנהגו לתמוך בשנאתם את האחרים ,אומרים" :ובכן ,אולי לא עוד .נראה שזה כבר לא
תומך בנו יותר" .צפו בסינכרונים שמתרחשים .המנהיגים שמתו או שעומדים למות בתוך שנה
פחות או יותר ייקחו איתם את הדרכים הישנות .ראו מה קורה לאלה שיתפסו את מקומם ,וזכרו
את הפגישות הללו שבהן תיארתי באוזניכם את הפוטנציאלים.
האנרגיה הישנה חיה ,אבל היא אינה מרוצה
אני רוצה לומר לכם משהו :האנרגיה הישנה מתה כשהיא בועטת וצועקת .האנרגיה הישנה לא
נכנעת ,לעולם .האנרגיה הישנה פשוט מתה לאט ובאופן קשה .יהיו "מאחזים" עוד הרבה זמן .יהיו
אנשים שמשוכנעים שהדרך היחידה להשיג את מה שהם רוצים היא ליצור דרמה ,מלחמה ופחד.
הם ממשיכים לרצות לצוץ במקומות שבהם אתם חשים בטוחים ,ולמשוך אתכם מטה איתם .הם
שונאים את העובדה שכדור הארץ מתרכך ,והם ממשיכים לשקשק בחרבותיהם ,לאיים ולעשות
כותרות תוך כדי .הם לא הרוב ,אנשים ,אבל לעתים קרובות הם הקולניים ביותר .כאשר אתם
מתהלכים בבריאות מושלמת ואתם מרגישים נפלא ורק הבוהן שלכם כואבת ,על מה אתם
חושבים? על הבוהן הכואבת שלכם! אז אתם צופים באמצעי התקשורת שלכם המדברים על
בוהנים כואבות במשך שעות על גבי שעות ,ואתם חוטפים דיכאון .אני יודע שאתם מבינים את
המטפורה.
מזג האוויר ...שוב
השותף שלי "שחה נגד הזרם" בשנים האחרונות ,מסר לכם את מה שתקשרתי בנוגע למזג האוויר.
האם זו התחממות גלובלית? לא .האם מזג האוויר ישתפר? לא .זה מחזור בן שני דורות .ימשיכו
להתרחש רעידות אדמה ,צ'ונאמים ,התפרצויות הרי געש וסערות .זהו כיול מחדש של החיים
באוקיינוס ,והאנושות חייבת לעבור את זה בכל דרך שהיא יכולה .זהו מחזור ,מחזור ידוע ומחזור
שציפו לו ,אבל כיוון שעדיין לא חוויתם אותו בזמנים המודרניים ,הוא לא מובן היטב.
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ברצוני לספר לכם שיש לכם את אותו "ציוד" אינטואיטיבי שיש לבעלי החיים ,שיכול לשמור על
ביטחונכם במקום הנכון ,בזמן הנכון .אבל אינכם מאמינים .כן ,אתם תשתמשו ב"מלאך החניה"
אבל לא ב"מלאך החיים" .הדברים הקטנים קלים לכם ,אבל הדברים הגדולים הם בגדר מסתורין.
זה אותו תהליך" .רוח יקרה ,היכן עליי להתגורר? רוח יקרה ,לאן עליי ללכת?" הרוח נמצאת שם
ומשיבה ,ואתם תופסים זאת כאינטואיציה .אבל הדבר הראשון שאתם עושים הוא לומר" :לאא.
זה אני מדבר .לא ,אני ממתין לקול משמים .מצטער" .אתם עדיין לא מבינים שכך אלוהים מדבר
אל האנשים – באמצעות הקול הקטן שמחזיק בידכם והוא הרושם האינטואיטיבי הראשון
שמתקבל לאחר שנשאלת שאלה.
לפעמים אתם מקבלים תשובה עוד לפני שנשאלה השאלה ,כיוון שאנו יודעים מה אתם רוצים
לדעת .לפעמים אנו כה נלהבים לענות ,כה נרגשים שאתם שואלים בכלל ,שהיא מגיעה לפני
שאתם שואלים ,הרבה לפני .זוהי הדרכה .לכך עליכם לצפות .זה מגיע עם התחדשות הפלנטה
והשנה היא מתחילה להתעצם .עכשיו ,האם אתם עומדים לקבל זאת או להשליך זאת מעליכם
משום ש"אתם" חשבתם על זה?
התגליות העתידיות בפיזיקה
עכשיו בואו נדבר על הפיזיקה ,כיוון שאנו יכולים לגלות עתה כמה דברים ,דברים יפהפיים,
שמתחילים להתרחש במדע ושמתחילים להיראות ולהיות מובנים חלקית .אתם רואים לפניכם,
את הג'נטלמן שיושב על הרצפה – זהו יאווה .אני מכיר אותו היטב.
]קריון מדבר עכשיו על ד"ר טוד אובוקייטיס ,חוקר דנ"א וחבר בצוות של קריון ,שיושב על הרצפה
בעת התקשור .ד"ר אובוקייטיס זוהה על-ידי קריון בעבר כמדען למוריאני דגול ושומר האמיתות
שבמקדש ההתחדשות הלמוריאני .הנושא נידון בשנת  1994בספר השני של קריון[.
זה מעניין ,מה בנק הזיכרון האקאשי מעורר בתוך האדם ,נכון? האקאשה שלכם היא זיכרון נשמתי
המתוכנן לשחרר מידע לגבי האקאשה שלכם ככל שהאנרגיה של כדור הארץ משתנה במידה
ההופכת את תהליך הגילוי להולם .ניקולה טסלה יצר חפצים נטולי מסה במעבדה שלו – מה
שאתם הייתם מכנים אנטי כוח כבידה .הוא ידע כיצד להעביר חשמל ללא חוטים )דרך אגב ,דרך
האדמה ,לא האוויר( ,דרך האדמה )לא האטמוספרה( ,והוא היה מתוסכל שהוא לא יכול היה
להוכיח זאת בדרך טובה יותר .הטכנולוגיה לא הייתה קיימת עדיין ,אך יותר מכך ,האנרגיה של
הפלנטה ,מבחינת המודעות ,לא הייתה מוכנה לקראתו .הוא לא יכול היה לחדור את מחסום
האמונה של אנשים אחרים .דרך אגב ,הוא חזר וכך גם איינשטיין ,ואתם תכירו אותם כאשר תראו
מה הם עושים.
האנרגיה של זמנכם מוכנה באופן הולם כעת לכמה מהתיאוריות שהקדימו את זמנן ,שהיו
מדייקות אז ממש כמו היום .היו מוכנים למדע חדש לגמרי שיתפרץ לפתע עם פתרונות לבעיות
אותן ניסיתם לפתור במשך שנים ,פתרונות שיגרמו לכם לומר" :למה הם לא חשבו על זה קודם?"

86

חכו להיתוך קר* ,דרך אגב .סיפרתי לכם על כך בעבר .הניסוי של ההיתוך הקר היה מדויק ]מתייחס
לניסוי המושמץ של פונדס ופלשמן בשנת  .[1989החוקרים לא הצליחו לחזור על הגילוי שלהם
כיוון שהם לא היו מודעים לתכונות המגנטיות שהשפיעה על הניסוי ]שבוצע במרתף בעל פנלים
חשמליים סביבם[ הם חשבו שמדובר פשוט בכימיה .הם טעו .היה זה גילוי מקרי של פיזיקה
שנותר בגדר מסתורין בזמן הזה ,אבל שמשלב כימיה עם מגנטיות ,שילוב שמעטים מנסים לבצעו.
דבר דומה אירע לטסלה ,כאשר הוא הצליח לצפות בחפץ עף מעל ספסל ,אבל לא ידע מדוע .הוא
ידע שזה קשור למגנטיות ,אבל לא יכול היה להתחיל לבצע את הדבר באמצעות הכלים
והטכנולוגיה של אותם ימים .האם אתם מסוגלים לדמיין דבר שכזה? עכשיו אתם מבינים את
הדיכאון שלו .תכופות כזו היא דרכה של ההתקדמות על הפלנטה.
שיחה עם יאווה ]שמו הלמוריאני של ד"ר טוד[
טוד כאן ובאנרגיה החדשה הזאת האקאשה הלמוריאנית שלו מתחילה לחשוף את מה שהוא יודע.
האנרגיה נעה קדימה ומשחררת רישומים אל תוך התודעה שלו .הוא לא מקבל הכול בבת אחת ,זה
לא קורה לאף אחד .החזון שהיה לו החל בחיפוש שלו ]מתייחס לחזון הדנ"א שלו מלפני שנים[,
אבל עכשיו הוא זוכר פרטים שמתעוררים אצלו לאט לאט.
המסרים של יאווה לגבי צלילי בלוטת האצטרובל לא הגיעו מהאתר .הוא כבר ידע אותם .אבל
ניתן לומר שהוא היה זקוק לתמריץ כדי שיעמוד בלוח הזמנים של שנת ] .2012צחוק[ וזה עבד
והוא יהיה מוכן בזמן .אבל המידע הזה כבר נמצא בידיו .כבר יש לו מושג ותפיסה לגבי הצלילים
וחיבורם ,כיוון שהוא מכיר את מחזור הפיזיקה שאף אחד לא מדבר עליו ...וכך נעשה היום.
מקדש ההתחדשות
כיאווה ,טוד ניהל את "מקדש ההתחדשות" בלמוריה .היו ניסיונות ליצור אותו מחדש באטלנטיס
הרבה הרבה אחר-כך ,אבל זה לא עבד כיוון שיאווה לא היה שם .ליאווה הייתה תכונה
שהלמוריאנים ידעו שהיא לא-רגילה ,והיא הייתה שאורך חייו היה פי שלושה מתוחלת החיים
שלהם .היו בו אפוא כמה סודות בנוגע לאנרגיה ,ובייחוד בנוגע לדנ"א .במקדש ההתחדשות ,הוא
גילה משהו שמתחיל להתגלות עכשיו .אין לי שעון .מתי? אתם תראו.
לכן אני פונה אל יאווה עכשיו כדי להמשיך את ההוראה :בוקר טוב ,יאווה] .שימו לב לכך ששעת
היום אינה רלוונטית ,והשעה הייתה חמש אחר-הצהריים כמעט .רבים לא שמו לב לכך .זהו
ההומור של קריון[.
טוד :יום טוב ,המאסטר המגנטי.
דיברנו בעבר .דיברנו בפומבי ודיברנו בפרטיות .לא עושים לך כאן "אמבוש" ,כיוון שאנו תמיד
מנהלים שיחות אלה באהבה הולמת ,רק כדי לדסקס נושאים שכבר נמצאים כאן ,כדי שיתאימו
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לשעון שלך ]שוב ,מתייחס לזמן התלת-ממדי שלנו[ .מה אתה זוכר בנוגע למקדש ההתחדשות
שמגיע אליך בהיבטים מסוימים? האם אתה זוכר אילו אנרגיות היו שם?
טוד :נעשה שימוש בליבה המגנטית הפנימית של כדור הארץ שהייתה ממוקדת באופן מיוחד
באזורים מסוימים ושהתעצמה עוד יותר בשל הגובה.
אתם זוכרים ,אנשים יקרים ששומעים ושקוראים זאת ,שמקדש ההתחדשות נמצא על פסגת ההר
בלמוריה .למוריה היא ההר הגבוה ביותר על הפלנטה .גם כיום ,זהו ההר הגבוה ביותר ,אך היום
הוא מתחת לפני הים .שמו היום הוואי .איי הוואי הם רק פסגות ההרים של הר אדיר אחד .אם
מודדים אותו מקרקעיתו ועד פסגתו ,זהו ההר הגבוה ביותר על הפלנטה .יש שלג על פסגתו ,אפילו
היום .האם אתם יכולים לדמיין אותו  6000מטרים גבוה יותר? האם אתם יכולים לדמיין איך הוא
נראה מהחלל החיצון? זה ההר אליו הגיעו הפליאדים לראשונה.
יאווה ,אתה עשוי לזכור ,תמיד היה לך קר .תמיד קר .לא יכולת לחמם את המקדש ,החימום לא
עבד בו! כאשר ראית את מה שנעשה כיום במדע על גבי המסך שהביא השותף שלי ]סרט וידאו
שלי הראה מוקדם יותר על מאקרו-שזירה[ ,האם ראית משהו מעניין שאולי הזכיר לך משהו?
דיברנו על טמפרטורות .דיברנו על קור שהוא כה קר שהוא יוצר למעשה פחות התנגדות לזרימה
של אנרגיה .זהו למעשה הזרז להעצמת מה שהוא מגנטי פי  ,10פי  ,100אפילו פי  1000בהתחשב
בטמפרטורה .ללא מכשור טכני ,זו הייתה אחת התכונות שאפשרו לך לעשות את מה שעשית
במקדש.
אני רוצה לשאול אותך .מה אתה זוכר על המכשור הפיזי שהיה חיוני לשם כך? אני שואל אותך על
הדברים האלה רק מתוך עניין ,כדי לראות מה יצוץ מתוך האקאשה שלך .אמרנו שיש משהו
שמכונה "האדם שהוא המטרה".
טוד :ברגע זה ,תכונת המפתח היא "דרייבר" מגנטי עם גיאומטריה מסוימת הן למעלה והן למטה
מה שמכונה "האדם שהוא המטרה" .לכן היו גם מגנטיות – הייתה נקודת אפס שיצרה את השזירה
והייתה חשיבות לסיבוב הנגדי ולסחרור הנגדי.
טוב מאוד .מרשים .עכשיו ,השאלה הגדולה .אז האדם שזור ,כן? עם מה האדם שזור קוונטית?
האם אתה זוכר? הרשה לי לשאול אותך .כמה אנשים יש בחדר?
טוד :בערך עשרה.
כן .והאם יש מישהו מיוחד?
טוד :האדם שהוא התבנית.
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נכון! אה ,כן .האם אתה זוכר תכונה אחרת כלשהי בנוגע לאדם שהוא התבנית שתהיה ניכרת אם
תראה אותה? אתה עדיין לא שם .וזה מה שנעורר בזיכרונך היום ,אם זה בסדר מבחינתך.
טוד :בטח.
אחזור אליך ,יאווה ,אך לעת עתה עליי לדון בתהליך כדי שכולכם תבינו מה מתרחש .בתהליך,
מתרחשת התחדשות .אני לוקח אתכם עכשיו למבנה האטומי הבסיסי .עשיתי זאת בעבר ,אבל
מעולם לא לקחתי אתכם לשלב הזה .אני רוצה שתתבוננו עמי באלקטרון ,כאילו אתם שם וקטנים
כמוהו .דבר לאט ,שותפי ,משום שאין לך את ההכשרה המתאימה לכך וחשוב שתקלוט את המסר
כפי שהוא מוצג ושלא תעצים אותו ]מדבר אל לי[.
הפיזיקאים אומרים שהאלקטרונים מסתובבים .זה לא נכון ,הם לא יכולים .אין שטח על פני
האלקטרון ,משום שהם אנרגיה .הם לא מסתובבים ,אבל במקום זאת יש להם פוטנציאל חשמלי.
כל חלקיק על הפלנטה הזאת ,כל דבר שאתם יכולים לראות ,כל הדברים ביקום ,נבראים עם
קוטביות .זה מידע חדש .כל הדברים נבראים עם קוטביות ,והם מתוכננים להיות בעלי יכולת של
איזון-עצמי .ובשל הקוטביות של מה שאתם הייתם מכנים "פלוס ומינוס" )חיובי ושלילי( ,הם נעים
ומנסים לאזן את עצמם בתוך השדה – כל הדברים ,הפיזיים והאחרים.
אולם ,כל הקטבים נוטים להיות "משוחדים" על-ידי מה שאני מכנה "לחץ קבוצתי" .אלקטרונים
שנושאים )או מסתחררים עם קוטביות( של מה שאתם הייתם מכנים מטען מסוים – נקרא לו
מטען חיובי – נמשכים לאלה בעלי המטען השלילי כדי לאזן את עצמם .הם מחפשים אלה את
אלה כדי לברוא את איפוס האיזון .הם מבקשים איזון ,ואם הם לא מאוזנים ,הם לא מרוצים .אני
משתמש במילה הזאת רק כדי להדגיש את מצב החלקיק הפיזי שלא מוצא את איזונו .כל אחד
יכול להבין זאת.
אבל אפילו באטומים ,לא תמיד יש התאמה של זוגות אלקטרונים ,משום שאין כלל אטומי שאומר
שהאלקטרונים תמיד ייווצרו במספרים שווים .לכן תכופות יהיה מה שאני אכנה בשם "אחד יוצא
מן הכלל" וכאשר הדבר מתרחש ,האטום כולו יטען באופן חיובי או שלילי ,בהתחשב ב"אחד
היוצא מן הכלל" .כאשר הדבר קורה ,האטום הזה יחפש אטום אחר ,שיש לו "אחד יוצא מן הכלל"
בעל מטען נגדי .יש לזה שם :מגנטיות .הרגע הסברתי את המגנטיות .עכשיו ,המדע כבר יודע חלק
מזה .אולם מה שהוא לא הבין עדיין הוא שלכל הדברים יש דואליות .המדענים חושדים בכך ויש
תיאוריות שתופענה בקרוב ,ואני סיפרתי לכם עליהן היום כיוון שהן תמיד התקיימו בראשו של
מישהו.
לכן מהקטן ביותר לגדול ביותר ,אפילו לגלקסיה יש דואליות .במרכז הגלקסיה שלכם ,מה שאתם
מכנים החור השחור ,נמצא מנוע משיכה/דחיפה קוונטי ,ואומר לכם בעוד רגע מדוע.
הנה שאלה גדולה ,ואני אענה עליה ברגע זה .מדוע לכל הדברים יש קוטביות? מדוע הם נבראו
בדרך זו ,מהגדול לקטן ,ועד לאלקטרון? הדבר הקטן ביותר ,אפילו מה שאתם מכנים בשם "בוזון
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היגס"** ]חלקיק האלוהים[ והקוורקים ,לכולם יש קוטביות .אין חלק בטבע שאין בו קוטביות.
מדוע? אומר לכם מדוע :הפיזיקאים יצחקו .לא מתוך לעג ,אלא בהסכמה .אם פני הדברים היו
שונים ,היקום היה מקום משעמם וקודר .משום שעל-ידי בריאת דואליות בכל חלקיק וחלקיק,
בראתם יקום פעיל בעל איזון-עצמי שלעולם לא נח .אילו לא כך היה ,הוא היה סטטי ,לא משתנה,
לא יצירתי .לכן ,ללא הקוטביות ,לא יהיו חיים .החיים נוצרים על-ידי הדואליות ,קוטביות
בחלקיקים אטומיים .החיים הם תנאי הקיום של היקום .אין סיבה לפיזיקה ללא חיים – ואתם
חשבתם שההפך הוא הנכון ,נכון? שהחיים הם מקריים על גבי פלנטה אחת .אה ,כמה תלת-ממדי
מצדכם! החיים הם המתווה.
בואו נמשיך בדיון ,כיוון שהוא מתקדם למקום כלשהו .יאווה ,הרגע תיארת את תהליך יצירת
המאקרו-שזירה במקדש .מה שתיארת היה מגנטיות ונקודות אפס .טוב מאוד! אתה מבין אולי
שהמגנטיות ונקודות האפס נמצאות אפילו במרכז הגלקסיה שלך?
טוד :כמובן.
משמעות הדבר אפוא שהגלקסיה נמצאת במצב שזור בתוך עצמה .דבר זה מסביר מדוע כל
קבוצות הכוכבים ומערכות השמש לא נעות על פי תנועה ניוטונית .במקום זאת ,הן כולן נעות יחד
כגוף אחד סביב המרכז ,כיוון שהן שזורות .הרגע נתתי את הסיבה לכך ,והמדע יתחיל להבין זאת
בקרוב .הייתה זו חידה עד כה ,אבל עכשיו אתם יודעים.
לכן יש לכם מאקרו-שזירה .הדבר הגדול ביותר שאתם יכולים לעלות בדעתכם ,הגלקסיה ,שזור
בתוך עצמו .האם אפשרי שיש בעיות שזירה אחרות שאינכם רואים או מזהים או יודעים בכל יום
ויום בחיים? והתשובה היא כן .בואו נתקדם.
אה ,אנשים יקרים ,הדבר הבא שאומר לכם הוא יפהפה ,והוא קשור לדנ"א ויאווה יודע זאת .הוא
ידע כיצד לעשות משהו קסום.
תרשים הדנ"א הוא מושלם .הרופא הטוב יאמר לכם זאת בגלגולו הנוכחי )כטוד( .אני אמרתי לכם
זאת בעבר .הוא מושלם בתוככם ,אולם אתם יושבים כאן עם דנ"א שלא עובד היטב .דומה שיש
לו דיכוטומיה ,משום שהוא מושלם ומתוכנן לחיים ממושכים ,אולם הוא עושה כמה דברים
שעומדים בניגוד לטבעו.
הדנ"א מתוכנן כמקור מידע כדי לקבל את האנרגיה הנמצאת סביבו ,הנבראת על-ידי תודעת
האנושות .לאחר מכן הוא מציב את עצמו בתגובה הולמת לאנרגיה בה הוא נמצא .במילים אחרות,
אם לפלנטה יש אנרגיה נמוכה ,כך גם לדנ"א .זהו מנוע קוונטי ,ואם האנרגיה הקוונטית הנוצרת
על-ידי התודעה האנושית היא נמוכה ,הוא פועל באופן עלוב.
אני רוצה להגדיר עבורכם את החיים – לא את החיים הביולוגיים ,אלא את החיים הרוחניים.
ולכן ,לכל האינטלקטואלים ,החזיקו מעמד ,כיוון שרבים לא יאהבו את זה .החיים הרוחניים ,כפי
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שהם נמדדים על-ידי הרוח ,מתרחשים כאשר לאדם בחירה חופשית .מתי זה קורה? כאשר הוא
נושם את נשימתו הראשונה .לא ברחם .יהיו מי שיאמרו" :זו טעות .זו טעות .הנשמה בגוף האישה
חיה!" המתינו רגע .אני מדבר על רוחניות ,על מה שהרוח רואה ,וזה קורה כאשר אתם מגיעים
מהצד האחר של הצעיף ונושמים את נשימתכם הראשונה.
לילד המצוי בתוך אימו אין בחירה חופשית .הילד הזה קשור לבחירה של האם עד אשר הוא נולד.
זוהי ,אכן ,נשמה בהכנה לבחירה החופשית ,ויש תכונות רבות שהן רוחניות בהן דנו בעבר ושדיברו
על האופן שבו הנשמה מגיבה .אבל עכשיו אני מדבר על החיים עם הקוטביות ]דואליות[ ,בחירה
חופשית.
אבל בואו נדון ב"ילד שבפנים" לרגע ,משום שיש תהליך שברצוני שתכירו .אני רוצה לדבר על
עובר שנמצא ברחם כבר  240יום של ההיריון .בערך בזמן הזה ,לילד יש דנ"א מושלם .הוא לא נשם
עדיין את נשימתו הראשונה .הדנ"א לא מדד עדיין את האנרגיה של הפלנטה ,כיוון שהוא מוכל.
האם הבנתם זאת? בתוך הרחם יש ילד מושלם .לדנ"א של הילד יש את כל התכונות של האקאשה
שלו וכמו כן של ההורה ,אבל הוא שונה בדרך שאינכם יודעים עדיין .הדנ"א הוא  100%כפי
שתוכנן.
ההוראות הקוונטיות שבתוך הדנ"א מדברות כולן אל הביולוגיה של הילד ,מתכוננות לנשימה
הראשונה .עכשיו ,אני מגלה לך ,טוד ,יאווה ,את מה שאתה כבר יודע.
הסבר על מקדש ההתחדשות
במקדש ההתחדשות ישנם שני אנשים ששזורים קוונטית .האחד הוא המטרה .האחר הוא
"התבנית" .הארכת תוחלת החיים ,באמצעות ידע הדנ"א שהיה ליאווה ,הייתה לשזור את המטרה
עם התבנית ולהעביר תכונות מסוימות מהאחד לשני.
הדרך היחידה שדבר שכזה יכול היה לעבוד אי פעם היא אם לדנ"א יש תכונה קוונטית ,ויש לו .כל
ההוראה שלנו בעשר השנים האחרונות סיפרה לכם שתשעים אחוזים מהדנ"א שאינם מקודדים
ושנחשבים ל"זבל" ,הם מערך הוראות קוונטי .לכן ,מולקולת הדנ"א חייבת להכיל כמה תכונות
קוונטיות שעדיין לא התגלו ,אך שהן אמיתיות מאוד וקשורות להוראות הניתנות לכימיה של יותר
משלושה מיליארד חלקי מולקולת הדנ"א .הדבר נכון בייחוד ביחס לכימיה המפיקה את הגנים של
החלקים המקודדים בחלבון .לשם פשטות ,אומר לכם שהדנ"א פעיל ויכול לשנות את המציאות
של כל מה שאתם מחשיבים ל"נורמלי".
יאווה ,אתה הסברת היטב את תכונות המטרה שיוצרות מצב שזור עם האדם שהוא התבנית .כעת
אנו מגלים שהתבנית היא (1) :אישה; ) (2היא בהיריון .יש לך...
טוד נכנס לדברים ... :מקור תבנית הדנ"א המשולמת!
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זה נכון! לכן סוד מקדש ההתחדשות כולל שני חלקים (1) :הדנ"א הוא מושלם על כדור הארץ בתוך
ילד שלא נולד וניתן להעביר חלק מהתכונות של שלמות זו לפני שהוא נטמע באנרגיה של
הפלנטה (2) .אתם יכולים להאריך את תוחלת החיים ולרפא באמצעות תקשורת קוונטית עם
מולקולת הדנ"א .האם אתם מבינים את ההשלכות? האישה האלוהית החכמה הנושאת ילד
ברחמה היא היחידה שיכולה להימצא על שולחן התבנית .האם אתם מתחילים להבין את היופי
הכלול בכך ,את ההשלכות ולאן זה הולך?
יש כמה דברים שיתרחשו במדע הרווח .ראשית ,אתם תגלו כמה מסודות הדנ"א והם יהיו
עובריים .התחילו לראות את המדענים מגלים את התאים העובריים ואת הקסם הטמון בהם.
אתם כבר יודעים שתאי גזע בלתי רגילים מצויים בשליה .אתם גם יודעים שתאי הגזע הבוגרים
הלא-מתוכנתים נמצאים עדיין בגוף .אבל מה בנוגע לדנ"א של ילד שלא נולד עדיין?
)אינטלקטואלים ,המשיכו לקרוא בבקשה ,כיוון שאם תחדלו עכשיו תצרו אי נוחות( .שנית,
העבודה שלך היום ,יאווה ,תייצג את "התבנית המושלמת" מבלי להשתמש במה שהשתמשת
בלמוריה .לכן אתה האדם שיעשה זאת .זו הרחבה של סיבת היותך כאן ,וזה מושלם לשנת 2012
ולאחריה.
המדע לא יכול לגעת בתאים עובריים אלה של הילד שלא נולד עדיין ,ובאותה מידה הם יכלו
להיות על המאדים ,משום שהמדע לא עומד לנסות להשתמש בתאים הללו באופן תלת-ממדי ,דבר
שכולכם יודעים כבר לעשות בנקודה זו .אם המדענים ינסו ,זה לא יעבוד בכל מקרה .יש תהליכים
קוונטיים שאתם לומדים עליהם שהם לא רק שאינם פולשניים ,אלא מסייעים למעשה ושיכולים
להעביר תכונות מתא ביולוגי אחד לאחר ומאדם אחד למשנהו .חשבו "אלחוטי" ]שוב הומור של
קריון[ .מה שחשבתם שיזדקק לחוטים הנמתחים על פני אלפי קילומטרים נעשה כעת באמצעות
לוויינים .זו אנלוגיה שמראה לכם שאתם נעים אל תוך הבנה חדשה לגמרי בנוגע לאופן העברת
אנרגיה .בואו נדון באם שבמקדש לרגע.
האישה על השולחן באותם ימים ,שהיא "התבנית" ,ניצחה ב"לוטו הלמוריאני" ]קריון מתלוצץ[,
כיוון שהיא ידעה שהתינוק שלה ,שנשזר עם אדם אחר ,ואין זה משנה עד כמה זקן או חולה הוא,
יוצר העצמה של מי שהתינוק יהיה .זה מסובך ,אבל תהליך הסיוע לאחר ייטמע באקאשה של
התינוק ,והתינוק ייוולד עם תכונה של מרפא .יש מורכבות ופולמוס וחשיבה אינטלקטואלית יתר
על המידה בכל זה ,כיוון שהמוחות התלת-ממדיים שלכם ירוצו לגלות מה כאן שגוי .כל שאני יכול
לומר לכם הוא שמערכת קוונטית אינה מערכת ליניארית ,ושההיגיון שלכם יכשל אם תנסו לנתח
דברים אלה .האם אתם יכולים לדמיין את הזמן במעגל? האם אתם יכולים לדמיין הימצאות בשני
מקומות בו זמנית ,או אפילו את שינוי המבנה המולקולרי שלכם כרצונכם כדי להיות חלק
מאובייקט אחר? אם אינכם יכולים ,אז אל לכם להעיר הערות .כיוון שכל הדברים הללו הם חלק
מהאפשרויות הקוונטיות של הדנ"א .אם אינכם מאמינים לי ,שאלו פליאדי ]עוד הומור של קריון[.
עכשיו יאווה ,האם אתה מבין מה אתה עושה כאן שוב? האם אתה זקוק לעוד תשובות?
טוד :ובכן ,אפשר לומר שאני צריך? כן!
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]צחוק[
יאווה ,על מה אתה חולם? על מה אתה חולם שאתה לא יודע ורוצה לדעת?
טוד :אני חולם על כיול מחדש של הדנ"א ועל ההיערכות העקבית שמאפשרת לנו לנוע בחופשיות.
אני משער ,כמו שהפליאדים עושים במצב הקוונטי ,ממקום אחד לאחר.
כמובן שתשאל על זה ,כיוון שאתה רואה תמונה גדולה הרבה יותר המבוססת על מה שהאקאשה
שלך ראתה וזוכרת .אתה גם יודע מה אפשרי.
בינתיים ,כל אלה שכאן שואלים את אותו הדבר על מה שהם שמעו הרגע" :איפה אני יכול למצוא
אישה הרה ולעשות את זה עכשיו?"
]צחוק[
זה הרבה מעבר לזה ,והפליאדים ידעו זאת .כל המידע הזה הגיע במקור מהם והועבר אליך ,יאווה.
הוא התאים לתקופה ההיא ,לא לעכשיו .הפליאדים לא זקוקים לאישה הרה כדי לעשות את מה
שהם עושים היום .גם להם יש דנ"א ,אבל הוא במצב קוונטי מפותח לגמרי – מצב שהוא
פוטנציאל עבור המין האנושי.
ברצוני להזכיר לך שהשותף שלי העביר לך מסר בעבר על גישת הפיזיקה .עכשיו אנחנו חוזרים
הישר לדיון על הקוטביות שהחל את התקשור הזה" .הגישה" הזאת ,יאווה ,מעורה אל תוך
ההמצאה הטבעית שגילית .הפיזיקה פעילה ומחפשת אחר איזון .זאת אומרת שכל שדה שבראת
במסגרת התהליך ,יש לו את התכונות – אתה מוכן? – של דנ"א מושלם .הוא כבר רואה את
התכונות של התרשים של הילד שעדיין לא נולד .אתה לא זקוק לאישה הרה .התכונות יכולות
לעבור לאדם ולהתקבל על-ידי האדם בכל צורה שהמבנה התאי שלו מסוגל לספוג.
מה שאתה עשית בעבודתך הוא לברוא שדה קוונטי עם אותן תכונות פליאדיות ,והתאים
מקשיבים כאשר הם נחשפים אליהן .הוא עדיין לא מכוונן היטב ,אבל אתה תגלה כיצד בסופו של
דבר .כאשר תעשה זאת ,יהיה בידך את מנוע ההתחדשות של העתיד ,ללא "האדם שהוא התבנית",
אלא במקום זאת הוא יהיה בעל תכונות של "האדם שהוא התבנית".
תהליך זה ותהליכים אחרים יתגלו גם על-ידי המדע .אתה לא תהיה לבד .אין זה הולם שסוד
החיים יהיה בידיך באופן בלעדי ,לכן יהיו אחרים .מחקרים על בעלי חיים במצבם העוברי יתחילו
לגלות את מה שייתן את היכולת להצמיח מחדש איברים בבני אדם ,ורבים מהדברים האחרים
עליהם דיברנו במשך  23שנים .אך עדיין נשאלת שאלה גדולה יותר" :מהו תפקידם האמיתי של
בעלי החיים על הפלנטה? האם הם מתגלגלים מחדש?" אבל נעסוק בכך בפעם אחרת.
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צפו לדברים מסוג זה שיתרחשו בקרוב ,וכמו כן השימוש בתאי גזע בוגרים בדרך גדולה יותר .והנה
כל זה ,מונח לפניכם .כל הדברים הללו המתינו לשנת .2012
יאווה ,אחת מהתכונות שלך היא שאתה התגוררת עם הפליאדים .אתה עדיין נמצא במצב שזור
עמם ,שאינו בתלת-ממד .הם רוצים לשמוע שוב את הצלילים כפי שעשו לפני  26,000שנים .הם
מוכנים .וכאשר יישלח האות ,הוא יאמר" :האנושות הגיעה והיא עומדת להישאר" ]מתייחס
לפרויקט המקהלה הלמוריאנית של טוד שיערך ביום הקצר/הארוך ביותר ,של .[2012
וזה המסר להיום .יהיו שיאמרו" :יותר מדי מדע ,קריון!" אחרים יאמרו" :נכון ,יופי המערכת של
הבורא לפנינו" .יקירים ,אל תירתעו בשל הפרטים המדעיים .אינכם צריכים לדעת ולהבין אותם,
אבל אנו מבקשים מכם לחגוג אותם .כיוון שאלוהים הבורא הוא המאסטר הפיזיקאי של היקום
והשתמש בכלים הללו כדי לברוא את מערכת החיים ואת איזון האהבה .כל זה יעצים את חיי
האדם ואת הבנתו.
שוב ,אומר לכם שהמרחב בין הגרעין והאלקטרון של כל אטום ואטום מלא באהבת האלוהים .זה
מרק הבורא ,הבנוי לחיים ושמוכן לקחת את ידכם אם תרצו בכך .זה הכיול מחדש של הידע על
הפלנטה והצעד הראשון המוביל לפרדיגמה קוונטית.
אין לי שעון .איני יכול לומר לכם מתי .אני רק יכול לומר לכם שזה קרוב ולא כך היה כאשר
התחלנו לדבר איתכם לפני שנים רבות כל-כך .עברנו את הסמן יחד ועכשיו העבודה מתחילה.
וכך הוא.
קריון

* היתוך קר:
/http://he.wikipedia.org/wikiהיתוך_קר
** בוזון היגס:
/http://he.wikipedia.org/wikiבוזון_היגס
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הכיול מחדש של בן האנוש
לי קרול מתקשר את קריון מול קהל
רד דיר ,אלברטה ,קנדה
 7בינואר2012 ,
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 שנית ברד דיר ,קנדה.
ברכות ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .דומה שרק לפני רגע סיפרתי לכם שיחולו שינויים
בחדר ,וכבר אני יכול לחוש בהם .חמלה היא תכונתם של אלה שמגיעים מהצד האחר של הצעיף.
אולם תמיד נשאלות שאלות .יש ששואלים" :איך אדע מי מבקר אותי? אני מפחד מדבר זה או
אחר וכאשר אני מתקשר ופוצה את פי ,אני לא יודע מה עומד לקרות .האם לאפשר לכל אנרגיה
שהיא ביקום לבקר?" ואנו אומרים לכם ,אה ,כמה תלת-ממדי מצדכם לחשוב שהמלאכים
העומדים סביבכם ירשו לדבר זה להתרחש! אם זו אנרגיה מלאת חמלה ,היא מגיעה מאלוהים .אם
היא אינה כזו ,היא מגיעה מכם .זה עד כדי כך פשוט .אל תדמיינו אוסף של אנרגיות אפלות
הממתינות להסתער עליכם ,כיוון שזו רעיון אנושי מאוד .אתם הפכתם את אלוהים לאנושי
במידה כה רבה שאינכם יודעים מתי הרוח אוחזת בידכם.
בואו נשנה זאת הערב .דעו שאל כל מקום שתלכו ,תוכלו לכנות זאת בכל שם שתרצו ,מלווה
אתכם פמליה .קשה לי מאוד להסביר את התפיסה של "התפצלות הנשמה" ,כיוון שזה נשמע
משהו שלילי ,אבל היא יפהפייה .תמיד ישנם שלושה מכם כל הזמן ,בכל מקום אליו אתם הולכים.
אה ,למעשה יש יותר ,אבל השלושה מייצגים את הקבוצה העיקרית .אחד מהם הוא העצמי הגבוה,
שהוא הליבה שלכם .איך אוכל להסביר את העצמי הגבוה? הוא הליבה ,אתם .הוא החלק שלכם
שרוטט ברטט גבוה יותר .הוא לא נמצא מעליכם ,אלא בתוככם ,ו"אני" זה שלכם שרוטט ברטט
גבוה יותר פותח שער שמהווה ,פשוטו כמשמעו ,חיבור אל הרוח ולחיצת יד עמה .והוא אתם .זה
הראשון.
הבא בתור הוא "השכל המודע" שמייצג את האני הביולוגי שלכם .הוא מורכב משני חלקים .כמה
אתם צריכים כדי ליצור קבוצה? אתם מבינים? ישנם דברים הקשורים לאני הקוונטי שלכם שרק
בקושי התחלתם לגעת בהם ,ובכלל זה השדה הסובב אתכם שהיקפו שמונה מטרים .בן האנוש
הוא מדהים.
החלק העיקרי האחר הוא החלק שלכם שנותר בצד הצעיף שלי שאותו אתם מכחישים לחלוטין.
אתם תופסים אותו כמדריך או כעוזר שאליו אתם קשורים מאוד .במקום זאת ,זהו החיבור הקבוע
שלכם לאלוהים – תמיד ,היכן שתהיו.
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2012
אני רוצה לדבר על מה שמתחולל עכשיו על הפלנטה וברצוני לספר לכם ,בתקשור המלא הראשון
של שנת  ,2012על התכונות של האנרגיה המבקרת אתכם עתה .אנרגיה זו משתנה .האנשים
היושבים בכיסאות בחדר מסוים זה ,ושישבו בכיסאות מחר ]מתכוון לאנשי עמק אוקאנאגאן[,
יקבלו מסר דומה .הוא מייצג את אחת הפעמים הראשונות בהן אחזור על המסר באותה השפה.
יש לחזור עליו .התמלולים יבוצעו ורבים ישמעו אותו.
לאחר ההסבר שלי ,נשמות עתיקות ידעו יותר על החוויות שהן חוות ויבינו יותר מה גורם להן.
המסר ניתן באהבה ואין כאן שום דבר מפחיד .אתם יושבים במקום בטוח.
אנשי קדם ציפו לאנרגיה המבקרת בכדור הארץ .אנשי קדם ניבאו את בואה ואנו נתנו לכם
לאחרונה תקשורים ,אפילו תקשור במדינה המכונה פרו ,שעסקו בתמורה שתיארנו כתנועת הנחש
בעל הנוצות ]שהוזכר לראשונה בספר השמיני של קריון ,שנת  .[2000בין האנרגיה הגברית ובין
האנרגיה הנשית של הפלנטה מתרחש שינוי קוטביות ממשי .חצי הכדור הצפוני ,שתמיד אופיין
באנרגיה גברית ,משתנה .חצי הכדור הדרומי ,שלא היה מוטה באופן זה ,משתנה .חוכמת אנשי
קדם בחצי הכדור הדרומי מתחילה להחליף את חוכמת אנשי קדם בצפון .אתם מתחילים לראות
בן אנוש רך יותר.
מבחינה רוחנית ,הנשמות העתיקות הן שהופכות ראשונות ערות לתמורה זו ואז הן מתחילות
לחוות שינויים ביולוגיים .אתם ציפיתם לתמורה והיא הגיעה .הפלנטה כולה חשה בתהליך זה.
התמורות שאתם רואים עתה בארצות שסביבכם ,שלא התחוללו זה מאות שנים ,הן תוצאה של
שינוי זה – כיוון שזה מה שמתרחש כאשר האנושות מתחילה לחוש חמלה רבה יותר ,כאשר בני
האדם רוצים לאחד יותר מאשר להפריד ,ומחשבות חדשות וחוכמה חדשה מתחילות לצוץ.
המצאה חדשה
תודעה חדשה זו יוצרת המצאות חדשות – מדע גבוה יותר ,חשיבה ופתרונות גבוהים יותר
לבעיות אנושיות בסיסיות .פיצוץ אוכלוסין ,מזון ,מים ,אנרגיה – כל הדברים הללו עומדים
להשתנות .חשיבה חדשה ,מחשבה חדשה והתגלות חדשה יתרחשו בשני הדורות הבאים ,חלקן
אפילו ב 18-השנים הבאות .אבל תמורה מתחוללת וברצוני לספר לכם מי יחוש בה תחילה .אלה
היושבים בכיסאות ,אלה שמקשיבים לקולי ואלה שקוראים זאת ,שהיו על הפלנטה הזאת פעמים
כה רבות שהם רגילים לאנרגיה הישנה .נשמות עתיקות ,אתן מתחילות להיזכר .אתן מתחילות
להיזכר איך זה היה פעם ואיך זה יכול להיות שוב .נשמות עתיקות ,אתן מתחילות להתכייל מחדש
וזהו שינוי ברמה התאית בממד השלישי.
שינויי אנרגיה אלה עליהם אנו מדברים לא יהיו קסם אזוטרי כלשהו של העידן החדש .במקום
זאת ,אתם תראו אותם מקורקעים בברור בממשל ובמדע .אתם תראו אותם בכל רחבי הפלנטה
כאנרגיה המתחילה להתרחק מכל מה שכולם ציפו .לאט .אמרתי זאת בעבר .לאט ,יהיו ארצות
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שהיו מבודדות במשך שנים שיפתחו את שעריהן .כדאי שתצלמו ,כיוון שהדברים ישתנו לתמיד.
לאט ,הן יצטרפו אליכם ,והילדים שלהן יפגשו בילדים שלכם ואתם תבינו שיש לכם הרבה מן
המשותף ולא את תכונות האנרגיה הנמוכה עליהן סיפרו לכם.
הכיול מחדש של הביולוגיה
הכיול מחדש של הנשמה העתיקה הוא נושא התקשורים של היום ומחר .לכן התקשורים יהיו
דומים ולא שני חלקים של אותו נושא .אינכם זקוקים לחלק א' ולחלק ב' .אתן לכם הכול היום
והכול מחר .אני רוצה שתדעו למה אתם יכולים לצפות ומהם הדברים שכמה מכם כבר עובדים
עמם :כיול מחדש .הביולוגיה שלכם חייבת להשתנות .היא חייבת לספוג אנרגיה רכה יותר ,לעבוד
עמה ולהיות חלק ממנה .כדי שהיא תעשה זאת ,חייב להתרחש כיול מחדש ברמת הליבה ,או
ברמת מרכז האנרגיה.
אלה שלמדו את הרשת ,המייצגת את תבניות האנרגיה שסביבכם ,מכירים את הנושא .אתם
מכירים את אנרגיות האיזון הדרושות לאדם כדי להתחיל לשנות את עצמו .אתם מכירים את
נושא התחדשות הגוף ,שהוזכר אפילו היום ,כיצד תאים מתחלקים וכיצד כל סוגי התאים בגופכם,
ובכלל זה המוח ,הלב והעור ,מתחדשים .הם מתוכננים להתחדש ואם הם מתים ,הם מתוכננים
להתחדש ,ואם הם נפגעים ,הם מתוכננים להתחדש .אה ,אומר זאת שוב ,אנשים ,מדוע אינכם
סבורים שזה מוזר שכוכב הים מסוגל להצמיח איבר ואתם אינכם יכולים? אינכם חושבים זה
מוזר? זה ישתנה.
ובכן ,אם הכול מתחדש ,האם אינכם סבורים שזה מוזר שמחלה יכולה להתחיל לשנות את דרך
החשיבה של האדם ,והמדענים יאמרו לכם שתאי המוח מתחילים למות או לנוע או להשתנות או
להיות מורעלים ,והאדם מאבד אפילו את זיכרון האהבה? היכן ההתחדשות? היכן הריפוי? לא כך
תוכנן הדנ"א ,יקירים .התאים מתוכננים לחזור לתרשים המקורי ולברוא תא חדש ורענן .כך הם
מתוכננים! המדע שלכם יראה זאת והגופים הרוחניים שלכם יראו זאת ,ואלה שיושבים בכיסאות
צריכים לעבור כיול מחדש כדי לעבוד עם זה.
הכיול מחדש הוא אוטומטי .אינכם צריכים לבקש אותו .הרשו לי לחזור על דבריי .הוא עומד
להתרחש כיוון שאתם נשמות עתיקות ,ומסיבה זו אתם כאן .אינכם צריכים לבקש אותו .אבל
אתם ציפיתם לכיול מחדש ואתם זוכרים את הכיול מחדש .אבל אולי זה לא בדיוק הדבר לו
ציפיתם?
הוא לא נוח! כמה מכם יבינו לאן המסר הזה חותר כאשר נתחיל למנות באוזניכם את התכונות
הפחות טובות ,שכמה מכם יחוו בתהליך הכיול מחדש .מדובר בכמה מכם ,לא בכולכם .לכל אדם
ואדם נתיב ייחודי משלו ,ולכן כל אדם חווה דברים אלה בדרכו שלו .אין זו אפוא רשימה מוחלטת
של מה שעומד לקרות לכל הנשמות העתיקות .במקום זאת ,אלה הם פוטנציאלים של תסמינים
רבים של הכיול מחדש שהנשמות העתיקות שנמצאות כאן ,שמוכנות לנוע קדימה על הפלנטה
הזאת ,עשויות לחוות.
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הרשימה
כמה מכם יחוו סחרחורות .זוהי תכונה של הכיול מחדש .זה כל מה שזה והיא תחלוף .אבל היא
מדאיגה ,כיוון שאלה שיחוו סחרחורת עלולים גם לאבד את שיווי המשקל וליפול .אז מה תעשו
עם ידע חדש זה? ראשית ,דעו שלא לקיתם במחלת מוח נוראה .שנית ,צעדו בזהירות! זה מקובל
עליכם?
ישנם עוד דברים .אתם תתקשו לישון – תתקשו יותר מתמיד .לא תתעוררו פעם אחת ,אלא שתי
פעמים ויותר .לכן כמה מכם ,שמרגישים בדברים הללו ,כבר יודעים מה מתרחש .זה הכיול מחדש.
השאלה הראשונה שהאדם שואל היא" :כמה זמן זה ייקח?" התשובה היא :כמה זמן שזה ייקח,
קשיי תפיסה שכמותכם] .חיוך[ אני חושב שהבנתם את הרעיון .הכיול מחדש ייקח כמה זמן
שייקח ,ואם תלחמו בו ,תאריכו את הזמן .גרוע אף יותר ,אם תנסו לסמם את עצמכם כנגדו ,הוא
פשוט ימשיך להתרחש .חגגו אותו ונועו עמו קדימה .אמרו למבנה התאי שלכם שאתם מבינים
ונעים עמו ,לא כנגדו .הדבר יזרז אותו והוא יחלוף מהר אף יותר.
כל ביולוגיה ]אדם[ בחדר היא שונה ,וכעת נדבר על משהו שלא דיברנו עליו מזה זמן מה ,אבל
עליכם לשמוע זאת .מה שפועל לטובתכם ביחס לבריאות שלכם מבוסס כמעט לגמרי על התורשה
האקאשית שלכם .היכן ביליתם את מרבית תקופות החיים שלכם? אולי באסיה? אולי בהודו או
בטיבט? אולי בחצי הכדור הדרומי? לכל אחד מהמקומות ומהתרבויות הללו מזון שונה ,שפועל
כדי לשמור אתכם מאוזנים ובריאים .אולם הנה אתם בחצי הכדור הצפוני בתקופת החיים
הנוכחית .מה שאני רוצה שתדעו הוא שאתם מושפעים באופן משמעותי על-ידי סוג התזונה
שהייתה לכם ]בגלגולים הקודמים שלכם[.
אולי הייתם צמחוניים .אולי אכלתם רק דגנים .לכן ,התאים שלכם ישתוקקו לתזונה זו כדי לחוש
מאוזנים .אתם מבינים? יש אחרים שמגיעים בעיקר מצפון אמריקה ,מאירופה ,שמעולם לא ניזונו
מתזונה הקיימת באסיה או בדרום .לכן ,הם לא יתקשו כלל עם מזונות האדמה .הקשיבו :אין
תשובה מוחלטת אחת לשאלה" :מה אני צריך לאכול כדי להשיג בריאות רוחנית?" אין "צריך".
במקום זאת ,יש אותות הקשורים למזון המגיעים ממקום "מולד" בתוככם ,שמעניקים תובנה
לתהייה מהם הדברים הבריאים לגופכם .במילים אחרות ,הקשיבו לתאים שלכם!
כעת ,מדוע אני מזכיר זאת? כיוון שאתם עומדים לקבל עצות מאנשים שיאמרו לכם מה עליכם
לאכול כדי לרפא את מה שלקוי בכם בשעה שאתם חווים את הכיול מחדש .לכן אני עומד לומר
לכם ברגע זה ,תתעלמו מהם .במקום זאת ,כנסו פנימה והניחו לתיעוד האקאשי שלכם לומר לכם
מה נכון עבורכם ומה יעבוד למענכם .אל תתפלאו אם כמה מכם ילקו באלרגיות לדברים שתמיד
אכלתם .אני חוזר :הביולוגיה שלכם עוברת כיול מחדש .תכונה זו תהיה הכרחית עבורכם כדי לנוע
קדימה ,כדי שתוכלו לעבור למקום שבו תוכלו להיות מאוזנים ובעלי החוכמה הרבה ביותר.
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רבים מכם עשויים שלא לאהוב מזונות מעובדים ,כיוון שהאקאשה שלכם לא רגילה לכך .אתם
מבינים מה אני אומר? אם תמשכו ותוציאו את האנרגיה השאמאנית ממעמקי החוכמה שלמדתם
ושחוויתם שוב ושוב בהיסטוריה הרחוקה ,כמה דברים יגיעו עמה – כגון תזונה מאוזנת ,למשל –
ויהיה עליכם להתמודד .אל תלחמו בזה.
צפו לדברים נוספים .הם נמצאים שם כדי שתוכלו לראות ולהרגיש .ראו אותם כפי שהם :כיול
מחדש" .רוח יקרה" ,אתם עשויים לומר" ,תודה לך בעבור כיול מחדש זה ,על שאת דואגת לי
מספיק כדי לדעת שזה המקום אליו אני רוצה ללכת ומה שאני רוצה לעשות" .אנשים ,כיצד תעברו
את הכיול מחדש עכשיו יקבע כיצד תחזרו בחיים הבאים .לא יהיה עליכם לחוות זאת שוב – אף
פעם .תורשה אקאשית היא הרבה יותר מאשר הגנאולוגיה של אותם אנשים מהם באתם
]ההורים[ .אתם יודעים זאת .אקאשה תורשתית מייצגת את אותם דברים שחוויתם בכל תקופות
החיים ,ללא קשר לגנים של הוריכם .לפעמים ,אלה הם הדברים הדומיננטיים והכבדים ביותר עמם
עליכם להתמודד .היושבים בכיסאות והמאזינים לקולי מתחילים להתמודד עם הדברים הללו .ולכן
זהו הדבר הנוסף :צפו לדברים אלה מן העבר שיבואו ויגיעו לקדמת הבמה כדי להתנקות.
ניקוי העבר
אולי לא התמודדתם היטב עם שיעורי החיים בתקופות החיים האחרונות ,והפעם חשתם
שתצליחו טוב יותר? אתם תעשו זאת ,כיוון שכדור הארץ זקוק לכם .והוא לא זקוק לכם שקועים
בפחד .במקום זאת ,הוא צריך שתגידו לעצמכם" :אני מקבל כיול מחדש זה .לא משנה מה נמצא
בגופי כרגע ,זה יכול להיעלם .אם הוא בלתי הולם ,הוא יכול להיעלם .אני ניצב כחלק מהאלוהות
על הפלנטה הזאת – חכם ,הולם ואני שייך לכאן .זה הזמן שלי .מבנה תאי ,הקשב :אם יש משהו
בלתי הולם ,הנח לו להיעלם .הנח לו להישטף ולצאת עם הפסולת .הנח לו לצאת כיוון שהוא לא
נתפס כהולם ,הוא לא תואם לאנרגיה של אהבת האלוהים .הנח רק לדברים הרחומים להיכנס
לתודעה שלי" .אולי יקשה על כמה מכם לומר דברים אלה.
החדשות הטובות
עכשיו בואו נבחן את הדברים להם תוכלו לצפות מבחינה פיזית ,שלא יהיו כה קשים.
אתם תוכלו להתמודד עם ההרגלים הגרועים ביותר שאי פעם היו לכם בחייכם ,ולהיפטר מהם
במהירות רבה מאוד .זוהי אנרגיה חדשה של שיתוף פעולה עם האנרגיה של עובד האור .קלטתם?
אה ,בואו נעצור לרגע ,בבקשה ,כדי לנשום נשימה עמוקה ,כיוון שאני מתמודד עם אלה
שמקשיבים לקולי ושקוראים את המילים שעברו אלפי שנות רדיפה ,סבל ועינויים .יש בכם
שהועלו על המוקד בגלל שהאנרגיה שהבאתם לכדור הארץ לא תאמה כלל למה שכדור הארץ
חווה .גברים ונשים קדושים התבקשו לרפא מישהו רגע אחד ,ואז ללכת לקצה הכפר ולקפוץ
מהצוק ברגע הבא .אלה פני הפחד .ואתם כאן .אני מכיר אתכם .אתם חזרתם .אולם עכשיו,
הפלנטה מתחילה לנוע כך שכל הדברים שהבאתם אליה עם ההתנסות האקאשית שלכם יתחילו
לשתף פעולה עם האנרגיה החדשה.
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קחו נשימה עמוקה ,כיוון שהגשמה מועצמת מתחילה – לא מיידית ,לא היום ,לא בשעה זו ,אבל
לאט לאט .שעון קוונטי זה מתחיל לנוע בכיוונכם .הפלנטה מקבלת אנרגיה עדינה יותר ורבת
תשוקה .עם אנרגיה כזו נולדתם .זה הכלי שבידכם .בעבר ,היא נתפסה כמוזרה וכמשונה וכמייצגת
חולשה .החרימו אתכם .כמה מכם נודו מהמשפחה .אני יודע מי נמצא כאן .אני אומר לכם
שבאנרגיה החדשה הזאת ,אפילו הם עשויים להתבונן בכם באופן שונה ולראות כיצד התחלתם
להיות רכים יותר ,מבלי לדעת כלל שהם אלה שהשתנו.
יעבדו דברים שלא עבדו בעבר .האם יש לכם הרגל שברצונכם לשנות? האם זו דרך החשיבה
שלכם או התזונה שלכם? האם זה מה שאתם מכניסים אל תוך גופכם? האם זה מה שאתם
מעשנים? האם זה הורג אתכם ואתם יודעים זאת? אתם יודעים למי אני מתכוון ,יקירים .האם
הייתם רוצים לשנות הרגל זה? לכן אני אומר לכם שמה שאתם עושים באנרגיה הזאת יגיב
בגופכם באופן שונה מאוד ,אפילו אם ניסיתם זאת בעבר.
הקשיבו :לאף אחד מכם אסור לומר ,נשמה עתיקה ,נשמה חכמה ,אסור לך לומר" :ניסיתי וזה לא
עבד" .אם כך אתם אומרים ,אתם כילדים שמדברים ולא מבינים כיצד הדברים פועלים .במקום
זאת ,עליכם לומר" :הפעם אני יודע טוב יותר .אגשים זאת כיוון שגופי מאזין .זה הזמן שלי".
אנרגיה של שיתוף פעולה וכיצד להשתמש בה
זה מה שהאנרגיה החדשה מביאה :שיתוף פעולה .הדברים יתנהלו טוב יותר ויזרמו טוב יותר.
אתם תנועו קדימה במקום אחורה .כאשר תצהירו מה אתם רוצים בחייכם והתהליך יחל ,רבים
מכם יתחילו לראות תשואה חיובית מיידית .סינכרוניות היא המפתח .הציבו את עצמכם במקומות
בהם הדברים הללו יכולים להתרחש .אל תנסו להגשים משהו ואז תיכנסו לארון ותחכו שיופיע.
במקום זאת ,הציבו את עצמכם במקומות בהם תוכלו לצפות להתגשמותו .אתם מבינים? שם
תהיה התשובה ,כיוון שיש אנשים אחרים שצועדים סביבכם עם הפתרון שלכם! הם מחפשים
אחריכם ,בשעה שאתם מחפשים אחריהם .אל תסתגרו .במוד הכיול מחדש ,קיימת נטייה להסתגר,
כיוון שאתם לא מרגישים טוב כל-כך.
הצטננות
אתם תצטננו יותר .למה? אבל גם תבריאו מהר יותר – למה? ההצטננות תמיד הייתה כיול מחדש
של התהליך הביולוגי .יש צורך לחטוף הצטננות ,וזו הסיבה מדוע אינכם יכולים למצוא לה
"מרפא" .אתם חייבים לחוות אותה .ההצטננות היא הזדמנות מחזורית למערכת החיסון לתקן את
עצמה .אולי לא ידעתם את זה? לכן לא תקבלו את הכימיה שתרפא את ההצטננות השכיחה .זה
כלי של כיול מחדש שנמצא בתוככם .הוא מחזק את המערכת בדרך מסוימת שעוזרת לכם ,והוא
חייב לחזור על עצמו .אל תזדעזעו כאשר אתם מצטננים ,ותאמרו" :ובכן ,לא חשבתי שזה יקרה
כיוון שבדיוק החלמתי מהצטננות קודמת" .זה כיול מחדש.
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אלה הם הדברים שרצינו לספר לכם ,כדי שתדעו מה מתרחש ולא תפחדו .קיימים דברים חיוביים
רבים שמייצגים אנרגיה חיובית אמיתית שמתרחשת על הפלנטה ושחוצה את קו ההזדמנות עבור
האנושות .זוהי אנרגיה שתומכת בעובד האור .אין עוד צורך לשחות נגד הזרם ,יקירים.
כעת ,כולכם שונים ,ואני יודע מי אתם .התחייבות היא המפתח .אינכם יכולים לעשות אף לא אחד
מהדברים אלה כלאחר יד ,אבל אתם יודעים זאת ,נכון? כאשר אתם מתחייבים להגשמה של מה
שאתם רוצים בחייכם ,היקום מקשיב .כאשר אתם מקבלים מסרים מצד הצעיף שלי ,אומר לכם
משהו שייתכן שאתם כבר יודעים .אין לנו שעון .לכן אני מדבר אליכם בזמן הווה.
אני רואה את האנרגיה שבחדר ,ואני רואה מי נמצא כאן .אני רואה את הנשמות העתיקות .אני
מדבר אליכם בהווה .לכן זה תלוי בכם מה עושה השעון שלכם וכמה זמן ההגשמה נמשכת
במציאות שלכם .במציאות שלי ,אני כבר סיימתי ...כבר הגשמתי ,כיוון שהפוטנציאלים החזקים
ביותר הופכים למציאות המוגשמת .האם אתם יכולים לראות בדרך זו? האם אתם יכולים לצאת
מכאן כשמציאות זו כבר הגיעה לכדי סיום בראשכם? יש אנרגיה בחדר הזה שמערה את עצמה
ברגע זה אל תוך המקומות אליהם היא אמורה להגיע.
מה לצפות מבחינה רוחנית
מבחינה רוחנית ,למה אתם יכולים לצפות? כיול מחדש זה עוסק ביכולת להישאר על הפלנטה
בבריאות ובאושר ,ללא דרמה או פחד .הנשמה העתיקה זוכרת שזהו הפוטנציאל לזמן הזה.
]אתנחתא[
השותף שלי הזכיר קודם לכן בדבריו ]בהרצאה[ שאחד מהדברים המסתוריים ביותר בעיניו היא
השאלה מדוע לנשמות עתיקות יש בעיות קשות כל-כך בנוגע לערך העצמי שלהן .בבורותו ,הוא
עומד שם ואומר שאין לו שום מושג מדוע נשמות עתיקות חוות בעיה זו .אומר לכם מדוע :כיוון
שהוכיתם במשך מאות שנים! בכל פעם שצעדתם שני צעדים קדימה ,הכו אתכם כדי שתחזרו צעד
אחר אחורה – ולפעמים חמישה צעדים .אז עם אילו ציפיות הגעתם לחיים האלה? מעטות מאוד.
אצל כמה מכם ,כאשר אתם מתחילים פרויקט ,קול פנימי קטן אומר" :אה ,ידעתי שזה יקרה".
אתם לא מצפים להרבה ,נכון? הסיבה היא שבאנרגיה הישנה חוויתם התנגדות לכל מה שעשיתם.
הכול .בכל פעם שרציתם להציע הצעה חיובית לגבי משהו שעשוי לסייע ,אמרו לכם ללכת
לעזאזל .בכל פעם שראיתם חוכמה רוחנית במסגרת בעיה מורכבת ,אף אחד אחר לא ראה אותה.
זה לא עניין אותם .אתם הורחקתם שוב ושוב .כאשר הדברים התלקחו ,אתם ביקשתם פתרון .רוב
האנשים האחרים ביקשו חרבות .עכשיו אנחנו אומרים שזה משתנה.
לכן ,מבחינה רוחנית ,יהיה עליכם לאהוב את עצמכם יותר ,עכשיו יש לכם הזדמנות לעשות זאת
כיוון שקיים בתוככם יקום שמכונה "המבנה התאי" שלכם ויש לו טריליון חלקי דנ"א .חלקים אלה
מתחילים להגיב ומתכוננים לקבל את מערך ההוראות שלכם .יד המבנה התאי שלכם מושטת,
תוכלו לומר ,והתאים אומרים" :אוקיי ,אתה הבוס .מה עלינו לעשות?"
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הסוד לערך עצמי
ערך עצמי הוא תכנות .הוא תכנות! זה מידע שמתפתח מהניסיון ,והוא משהו שנלמד .אתם יכולים
לתכנת מחדש! כל שעליכם לעשות הוא לומר לעצמכם מה אתם רוצים" .מבנה תאי יקר" ,אתם
יכולים לומר" ,אני ראוי להיות כאן .זה הזמן שלי .יש לי דברים שאחרים רוצים .זה הזמן שלי .אני
חלק חשוב מתוכנית כדור הארץ .הרווחתי את הדרגות שלי .זה הזמן שלי .מבנה תאי יקר ,היפטר
מהבעיות הרגשיות הלא הולמות שמונעות ממני לנוע קדימה אל היופי והעוצמה שלי .העוצמה
עליה אני מדבר היא היכולת לברוא חמלה ואור בכל מקום בו אני הולך".
המבנה התאי שלכם יחייך ,יושיט לכם את היד שהמתינה ויאמר" :אני השותף שלכם בבריאה
משותפת זו .קדימה ,לדרך".
אי נוחות?
כיול מחדש – יש לו תכונות מאתגרות ויש לו תכונות יפהפיות .איך תרגישו ,אם לפתע תהפכו
נאורים יותר ויהיה בידכם מידע רב יותר? אתם תרגישו שאתם חלק מאלוהים במידה רבה יותר –
חלק מצונן] .חיוך[ אתם תפלו לפעמים ,ויהיה עליכם לצחוק .כזו היא הביולוגיה .דרוש לה זמן
בשביל התמורה ,חודשים ,אולי יותר.
אז בשעה שאתם מתמודדים עם בעיות של כיול מחדש ואי נוחות ,דעו מדוע הם שם .אז באותו
זמן ,חגגו את מה שקיים בכם ,שזו חמלה רבה יותר שמתחילה לפעול בחייכם .הדברים יעבדו טוב
יותר.
רצון חופשי – התמונה כולה
כעת ,כל זה בהנחה שקיבלתם את המסר ,שאתם מתחברים אליו ומגשימים אותו .זאת אומרת,
הבחירה והרצון החופשיים שלכם הם שיקבעו מה יקרה .אם תתעלמו מהמסר ,לא יקרה הרבה.
אתם עדיין נשמות עתיקות ויש לכם בחירה חופשית.
לבסוף ,הנה אחת השאלות השכיחות ביחס לכיול מחדש" :קריון ,אתה אומר שאנרגיית כדור
הארץ משתנה .זה אומר שכל האנושות תרגיש בשינוי .נכון?" כן .כל האנושות תרגיש בו .אתם
תראו אותו בדרך שבה ממשלות מסולקות ומוקמות מחדש .אתם תראו אותו בדרכי חשיבה
שונות .אתם תראו אותו בדרכים שהשותף שלי אמר לכם שהן אפשריות ,עליהן תקשרתי בעבר,
חשיבה שונה.
משטרים מהאנרגיה הישנה לא יחדשו את עצמם ,אלא יחליטו להשתנות .חברות שהתקיימו 1000
שנים בדרך מסוימת יחליטו לפתע להשתנות .בשני הדורות הבאים שיתוף פעולה ואחדות יתחילו
להיות הנורמה .יבוא יום שבו אתם תזכרו בימים האלה ותאמרו" :היינו ברבריים" .וזה שינוי.
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תזמון והעתיד
אני נמצא בצד הצעיף שלי בהווה .אין כאן שעון .אני פשוט אומר לכם שזה מה שאני רואה .אני
רואה פלנטה שנרפאה ,בסופו של דבר ,באמצעות מדע חדש .אני רואה פלנטה שבה אין מחלה
חשוכת מרפא ושבה מים נקיים לעולם אינם חסרים .לעולם! אני רואה זמן שבו לכל בני האדם יש
חשמל וקל להשיגו והוא זול ,זמן שבו אתם יכולים לחמם את בתיכם היטב ובקלות .אלה הם כל
הדברים הכלולים בפוטנציאלים החזקים ביותר שבמרק ההתגשמות הקוונטי .אבל איני יכול לתת
לכם שעון.
מה שאני כן יכול לומר לכם הוא שכדור הארץ מכייל את עצמו מחדש ויהיו בעיות .כמה מהן יהיו
פוליטיות ,וכמה מהן יחמירו בתכונות הכיול מחדש ,וכדור הארץ ירגיש בכך .האם כולם יהפכו
נאורים? לא .אתן מייצגות פחות מחצי אחוז של האוכלוסייה האנושית ,נשמות עתיקות ,ואתן
תדליקו את הגפרור בחשכה .אמרנו לכם זאת בעבר :הפכתם לנושאי הגפרורים בחשכה כאשר
מעט אורות מאפשרים לכולם לראות טוב יותר .זו המשימה שלכם ,אבל המשימה הפכה הרגע
קלה יותר.
אני מדבר בהווה .איני יכול לתת לכם שעון )זמן( .הבינו בבקשה את החוכמה הכרוכה בכך בעודכם
עוזבים את החדר .ראו את הפוטנציאלים ,לא את חדשות היום-יום ,ואם הדברים לא יתרחשו כבר
מחר ,חברים ,בתודעה המהירה שלכם ,אל תתרגזו .לאלוהים יש סבלנות; לכם יש סבלנות .לאחר
שחייתם את כל תקופות החיים הללו ,שווה לבוא ולתת לתקופת החיים הזאת צ'אנס ,נכון?
ישנם אנשים בחדר הזה שתוהים כמה זמן יחיו ,בגלל מה שקורה עכשיו .אני יודע אל מי אני
מדבר .ולכן אומר לכם שהפוטנציאל שאני רואה הוא חיים ארוכים מאוד .עדיין יש אנשים
שעשויים לומר לי" :כן ,אבל ,כן ,אבל ,כן ,אבל ."...אין זה משנה מה אומר לכם ,לחלקכם יהיה
תירוץ מדוע זה לא יכול להיות .זוהי האנרגיה הישנה המדברת .התכיילו מחדש! התחילו לראות
מה אפשרי והפכו זאת למציאות.
הגורם הקוונטי
לבסוף ,הדברים הבאים :ככל שהמדע יבחן יותר את המבנה האטומי בדברים הקטנים מאוד ואז
יבחן את היקום בדברים הגדולים מאוד ,הוא יתחיל לראות דמיון .המדע שלכם מתחיל לראות
שאין אקראיות במה שנראה אקראי בממד השלישי .במקום זאת ,המדענים רואים "מתווה תבוני".
משמעות הדבר היא שבאותן תכונות שאתם מכנים בשם "בריאה" ,הדרך בה הדברים פועלים
משוחדת לטובת החיים ,משוחדת לטובת החמלה .מה שאתם רואים הוא את מעשי ידי האלוהים.
לא ניתן עוד להכחיש שקיים בורא.
כאשר אתם פונים פנימה ומתחילים להתמודד עם עצמכם ,אני רוצה את אותו הדבר בתוככם.
הגיע הזמן שתתחילו להבין שאתם לא אקראיים .החיים שלכם לא אקראיים .דברים לא קורים
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לכם באופן אקראי .הם מתרחשים בדרך שבה בראתם אותם .יש כאן מערכת ,וניתן לכוון ,לתכנת
ולתכנת אותה מחדש .זוהי ההגשמה.
זהו בסופו של דבר השיעור עבור כל האנושות – לברוא כדור ארץ שנרפא; לברוא כדור ארץ שלו;
להגיע למקומות שלא חלמתם מעודכם שתוכלו להגיע אליהם בתחומי ההמצאה והבריאות .זו
ההתחלה .אין לי שעון .אבל אני רואה את הפוטנציאלים החזקים ביותר ,וזה מה שאני נותן לכם
היום בשעה שהשותף שלי יושב בכיסא לפניכם .הפוטנציאלים שאנחנו רואים הם נפלאים יותר
מכפי שהיו בשנה שעברה .אם עובדי האור יעברו בקלות את הכיול מחדש ,הם יכולים להאיץ את
התהליך .אל תלחמו בו.
לכן ,בעודכם עוזבים את המקום הזה והחיים חוזרים למסלולם ,והשגרה היא השגרה ,אתם
עשויים להיזכר בדקות הבודדות הללו שבילינו יחד ולומר" :הלוואי והייתי יכול לעשות את
הדברים האלה" .אתם נוטים ליפול אל תוך האנרגיה הישנה בקלות רבה כל-כך ,מבלי להבין מי
אתם .לכן הכיול מחדש דרוש ,כדי שלא תחשבו בדרך זו .מה שמתרחש במצב הרב-ממדי חייב
לעסוק בתודעה המצויה מחוץ לזמן ולמרחב .הצעידה על הפלנטה ,האחיזה באור ,בוראות אנרגיה
שלא ידעתם שיש לכם .לכן אנו רוצים שתישארו בריאים ,ללא דרמה או פחד .אלה שמרגישים
שהם אינם עושים דבר למען הפלנטה נמצאים בעולם שחור-לבן בעודם מפיצים צבע לכל עבר.
לכן קבעו מטרה ,אם תרצו ,כיוון שבני האדם אוהבים לעשות זאת .אבל הרשו לי לומר לכם :רבים
מכם כבר מגשימים את השינוי פשוט על-ידי היותם ובאמצעות החמלה שהם מרגישים לסובבים
אותם .כמה מהנמצאים בחדר הזה הם מורים; כמה מתקשרים ,וכמה מרפאים .כמה לא מעוניינים,
ואני יודע מי הם גם כן ,כיוון שמסר זה לא מיועד לכולם .אתם ניצבים על סף פוטנציאל בשלו
הגעתי לכאן .לכן קריון נמצא כאן – כדי לעזור לכם לחצות את הגשר .ברכותיי על שהרחקתם
לכת עד הלום.
האנרגיה הישנה תשיב מלחמה ,יקירים .צפו לכך ,אבל הפעם צפו לנצח .ואתם תנצחו .לעת עתה,
בשנת  2012תחל ידם של עובדי האור להיות על העליונה .זאת אומרת שהאור יראה והזרעים
שנזרעו לפני זמן כה רב יתחילו לצמוח.
וכך הוא.
קריון
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הכיול מחדש של החוכמה
לי קרול מתקשר את קריון
 27בנומבמר2011 ,
לימה ,פרו
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 בלימה ,פרו.
שלום ,יקירים ,אני קריון מהשירות המגנטי .התהליך החל ,ודיברנו עליו פעמים רבות .המידע שאני
עומד לתת לכם ניתן בעבר פעם אחת בלבד .אולם ,הוא לא ניתן על-ידי קריון בשפתכם )ספרדית(,
ולכן ניתן לכם סקירה שלא תמשך זמן רב .חשוב שתשמעו זאת ,ושהאחרים ישמעו זאת ,כדי
שיבינו מה משמעות כל זה.
מידע זה לא הוגש בשלמותו ,ולכן קל להבינו באופן שגוי .זהו מידע שמכבד את האזור שלכם )פרו(
והוא מידע אזוטרי .נתחיל אפוא.
סקירה – התמורה הגדולה כפי שנובאה
תמורה מתחוללת על הפלנטה ,והיא תמורה איטית ומשמעותית של התודעה האנושית .לפני
עשרים ושתיים שנים סיפרתי לכם עליה בספר הראשון של קריון .חלק מהאנרגיה של קריון
נבראה כדי להביא לכם הבנה ,מידע ואהבה לגבי דברים שהם חדשים על הפלנטה .זהו דבר אחד
שכזה .על אף היותו חדש ,הוא אינו בלתי צפוי.
לפני שנים רבות התחלתי לדבר על התמורה המתחוללת .אפילו היום ,הייתם עדים לכך בעודנה
מתומללת ומוקלטת ]מוקדם יותר בפגישה[ .אמרנו שהקונדליני של הפלנטה נע .לעולם לא
השתמשנו במילה "נחש" ,אבל כעת אנו עושים זאת .הייתה זו נבואת אנשי קדם ,אבל לא בהכרח
אלה הנמצאים כאן – כיוון שאלה ששומעים זאת צריכים לדעת שאני מדבר מפרו.
נבואות מסוימות אלה הגיעו בעיקר מהנמצאים בחצי הכדור הצפוני .רבים סיפרו על הזמן הזה
כעל תנועה של אנרגיה .נבואות מסוימות הגיעו מבני המאיה ואחרות מהצפון הרחוק מאוד .הם
אמרו שיגיע זמן של פוטנציאל ,של שינוי נפלא עבור כדור הארץ .הוא ייצג שינוי בתודעה ויתחיל
להניע את "הנחש בעל הנוצות" דרומה .כעת ,חשוב שתבינו מדוע הדבר מתרחש ,ומה הוא מייצג
באמת* .
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שלוש הרשתות
יש שלוש רשתות על הפלנטה הזאת ,ואנו דיברנו על כל השלוש ממש לאחרונה .הרשת המגנטית
היא אחת מהן .אני הגעתי בשנת  1989והתודעה של השותף שלי ,כפי שהייתם מכנים זאת ,ואני
התמזגנו כדי להעביר לכם מסר :אמרנו לכם שהרשת המגנטית של הפלנטה תנוע יותר בעשר
השנים האחרונות מכפי שנעה במאה השנים האחרונות .עד שנת  ,2002היא עשתה דבר זה בדיוק.
המדע מראה לכם זאת וניתן למדוד זאת באמצעות מצפן פשוט .הרשת המגנטית זזה ואנחנו
אמרנו לכם שכך היא תעשה.
זו הייתה רק ההתחלה ,כיוון שהיא מקיימת ממשק עם שתי רשתות נוספות על הפלנטה שגם הן
בלתי נראות .הרשת השניה מכונה "רשת הקריסטל" .לשלישית נקרא "גאיה" .כל הרשתות הללו
מאוחדות ושלובות זו בזו ,אך הדינמית ביותר היא רשת הקריסטל .רשת הקריסטל מגיבה לתודעה
האנושית ולמה שמכונה "הקונדליני" של הפלנטה .זו אנרגיה שנעה ושמלפפת את עצמה ,אך רק
אם היא נקראת לעשות זאת באמצעות האנרגיה הרב-ממדית המכונה "התודעה האנושית" .זה מה
שקרה ,ועכשיו הרשו לנו להסביר מדוע.
יכול להיות שמדובר בפשטנות יתר ,אך אמרנו פעמים רבות בעבר שהפלנטה אינה באיזון .האיזון
עליו אנו מדברים הוא איזון שבין התודעה הנשית והתודעה הגברית .לפני שנים רבות נתנו לכם
מידע זה .אמרנו לכם שמשקל המגדר הגברי על הפלנטה כבד .היא אינה מאוזנת .איזון זה משפיע
על הרשת ,על הפלנטה ועל גאיה .אבל בני האדם נתנו אנרגיה זו לפלנטה במה שהם פיתחו במשך
ההיסטוריה .דבר זה משתנה כעת ,כיוון שבני האדם משתנים .בעת שבני האדם משתנים ,כך גם
גאיה.
אל תבינו לא נכון :אין לכך קשר לגברים ולנשים .זה קשור לתודעת הזכר והנקבה .במידע העדכני
של קריון ,שניתן במסגרת  12רובדי הדנ"א ,תיארנו אחד מרובדי הדנ"א המשמעותיים העומד
בזכות עצמו .לא נאמר לכם את מספרו של הרובד ,כיוון שאנחנו רוצים שתגלו זאת בעצמכם –
ושתצחקו אז בשל הסינכרוניות של הנומרולוגיה .הוא מכונה "האנרגיה הנשית האלוהית החכמה".
הוא לא משולב עם אף רובד אחר ,כפי שאחרים משולבים .הוא רך ומתוק .זו אנרגיית האם –
ולמעשה הרבה יותר מכך.
מה שקורה היום בתמורה התודעתית הזאת הוא שאלה הן האנרגיות המסוימות שמתחילות
להשתנות .ושוב זה יכול להיות פשטני יתר על המידה ,אבל זה קשור למגנטיות ,כמו גם לתודעה
האנושית .יש מערכת שלה אתם משייכים אמינות מעטה מאוד שכרוכה בכל האנרגיות הארציות
הללו ומשמשת כזרז זו לזו .רשתות כדור הארץ הולכות בעקבות התודעה האנושית – האחת
משפיעה על האחרות.
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תכונות חצאי הכדור הצפוני והדרומי
חצי הכדור הצפוני הכיל את רוב האנרגיה הגברית של הפלנטה ,כפי שהייתם מכנים אותה .חצי
הכדור הדרומי נושא אנרגיה נשית יותר .זהו מידע שנתתי לכם בעבר .זוהי הקוטביות ,אפילו
הדואליות ,של הפלנטה .כאשר בני האדם מתחילים להשתנות ,משתנה גם הפלנטה והאנרגיות של
הרשתות .לכן ,מתחולל שינוי גדול בתהליך ביחס לרשתות כדור הארץ בתגובה לאנושות.
שימו לב שאת חוסר האיזון של האנושות וחצאי הכדור ניתן לראות בהיסטוריה .רוב המלחמות
הגדולות וכל מלחמות העולם התחילו והתרחשו בעיקר בצפון .רוב הלחימה התחוללה שם .כיבוש
עמים שוב ושוב התרחש שם .זה היה האיזון של הפלנטה ,ואתם יכולים לראות את חוסר האיזון
של המלחמה הגברית בצורה חזקה מאוד בחצי הכדור הצפוני.
רוב המלחמות בחצי הכדור הדרומי נגרמו על-ידי אלה מהצפון ,שהגיעו לכבוש או לשעבד .האם
אתם מבינים מה אנחנו אומרים? האם חשבתם מעולם על הדברים הללו? חצי הכדור הצפוני כבד
באנרגיה גברית ,אך לא להרבה זמן.
כעת ,אם נכון שהפלנטה מתחילה לאזן את עצמה מחדש מבחינת התודעה ,מה קורה לדעתכם?
התשובה היא שאתם מתחילים לראות את האיזון מחדש של תודעת הזכר והנקבה .משמעות
הדבר היא שגברי הפלנטה הופכים מאוזנים יותר .משמעות הדבר היא שנשות הפלנטה הופכות
מאוזנות יותר .משמעות הדבר היא שהאנושות הופכת מאוזנת יותר.
תחילת סוף המלחמה
יש אמרה שקובעת ש"אם הנשים היו מושלות בעולם ,הן אף פעם לא היו שולחות את ילדיהן
לשדה הקרב" .זו הופכת להגדרה של "אנרגיית האם" .הרשו לי לתת לכם אמרה נוספת" .אם
העולם יהיה מאוזן מבחינת האנרגיות הגבריות והנשיות ,אזי בני האדם לא ישלחו לעולם את
ילדיהם לשדה הקרב".
משמעות האיזון מחדש של האנרגיות הגבריות והנשיות על הרשתות הוא שסוג מסוים של אנרגיה
ארצית תשתנה .הקונדליני חייב לזוז .הוא היה במשך זמן רב בחצי הכדור הצפוני – הודו וטיבט.
רבים אומרים שזה היה מרכז החוכמה הרוחנית .נכון ,הייתה שם חוכמה ,והיא סייעה לאזן את
אנרגיית הזכר הכבדה ,אך עקב כך גם היא הפכה כבדה באנרגיה גברית .כמה מנהיגות אתם רואים
בשורות הנזירים ושאר המסדרים באזורים האלה? התשובה היא ,כמעט אף אחת.
חצי הכדור הדרומי מייצג את האנרגיה הנשית של הפלנטה .הקונדליני מתחיל לזוז בתגובה
לאנושות .הוא מתיר את עצמו וזנב הנחש יתמקם בסופו של דבר בתחתיתה של צ'ילה .המרכז של
הנחש )בעל הנוצות( הוא פרו ]מסע הנחש בעל הנוצות[* .
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לא תזוזה של חוכמה
בניגוד למה שאולי נאמר לכם ,אין לכך כל קשר לתזוזה של חוכמה לחצי הכדור הדרומי .הקשיבו.
מה יש כאן? ]בפרו[ אם הייתם חוקרים את אנשי קדם במקום זה ,הייתם מוצאים אנרגיה נשית
אלוהית חכמה! היא נמצאת בכל מקום .יש מקום לא רחוק בהר שיכולנו לכנות אותו "בירת
האנרגיה הנשית האלוהית החכמה של הפלנטה" ]מאצ'ו פיצ'ו[ .כדור הארץ התעלם ממנו! הוא
שכב שם ,לא מוכר על-ידי כולם ,לבד האיכרים המקומיים וללא אנרגיית הגילוי .הכובשים היו
עיוורים ולא ראו אותו ]הספרדים[ ,הם שנעו בכל רחבי האזור ,לא מצאו אותו מעולם .האנושות
לא הייתה מוכנה לקבלו ,ועכשיו היא כן.
יהיו אלה שישמעו את הדברים ויאמרו" :ובכן ,החוכמה של טיבט עוברת לפרו" .אין זה כך .במקום
זאת ,צ'אקרת הלב של כדור הארץ ,שהיא הקונדליני ,מתחילה כעת לבקש לעצמה מרכז חוכמה
אחר ,מאוזן יותר .היא נעה למקום שבו השתמרה חוכמה רכה יותר .היא מחפשת את חוכמת
האנרגיה הנשית האלוהית.
כדור הארץ מוכן אפוא לאמץ חוכמה זו ולפתוח את שערי האזור הזה .במסגרת התהליך הזה,
התודעה של הפלנטה תשתנה אף יותר .היא המתינה לכך.
האנרגיה האמיתית של מאצ'ו פיצ'ו
האזור שאתם מכנים בשם מאצ'ו פיצ'ו )שם אתם הענקתם לו ,לא השם שניתן לו על-ידי אלה
שבנו אותו( הוא אנרגיה מתוקה .זו אנרגיה בטוחה ודמויית-רחם .הוא יפהפה ולכן כה רבים
מתחילים להגיע לכאן .הם נמשכים לאנרגיה החדשה הזאת ,משום שהם יודעים מה צפוי .נשמות
עתיקות מכל רחבי העולם רוצות לחוש בה .הן רוצות לטפס על האבנים ולחגוג אותה .זהו כדור
ארץ חדש .הגיע הזמן שהחוכמה שתמיד הייתה כאן תונח על רשת הקריסטל של הפלנטה ותהפוך
לנחלת הכלל.
הרגע הסברתי את תנועת הקונדליני ,האנרגיה של הנחש בעל הנוצות .היא מכבדת את האזור.
היא תמיד הייתה מוכנה לכך .הייתה לכם חגיגה בת מאה שנים במאצ'ו פיצ'ו .זה הכול .זה רק חלק
קטן מההיסטוריה של הצפון .הוא הוסתר והתגלה רק לאחרונה .הכינו אותו ,הגנו עליו ועכשיו
הוא מוכן להתגלות כבירת האנרגיה הנשית האלוהית החכמה על הפלנטה.
יש כאן סודות שייתכן שלא יתגלו לעולם .יש כאן אנשים שמייצגים את שבע האחיות שעדיין לא
הראו את עצמם .יש כאן התעוררות ,וכמה מהשאמאנים של האזור מודעים לכך.
פרואנים ,חגגו! כיוון שלכך חיכו כמה מהנשמות העתיקות שכאן .ולכן יש כאן התנגדות .יש
התנגדות משום שהאנרגיה הישנה כאן לא רוצה לקבל זאת .האנרגיה הישנה שכאן הגיעה מחצי
הכדור הצפוני לפני הרבה זמן והיא לא מאוזנת ואתם יודעים זאת .היא לא מכבדת את האדמה,
את האוויר או את המים.
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ולכן יהיו תמורה ושינוי והתנגדות .נשמה עתיקה ,היי מוכנה לכך .חגגו את מה שמתרחש והכינו
את הדור הבא למה שמגיע .זה המסר שלנו .הוא שלם יותר מכפי שניתן אי פעם בעבר ,מסביר
לכם את הסיבה לתזוזה .אנו קושרים זאת אפילו לדנ"א שלכם ,כיוון שהוא נמצא במוד של
"היזכרות" ,ממתין להתרחשות הדברים.
לבסוף ,יהיו אלה שלא יבינו את המסר הזה .לאנשים אלה אני אומר שאין הכרח שתבינו .במקום
זאת ,דעו את הדברים הבאים :אהבת האלוהים קיימת בכם והיא רוצה שתעזבו שונים מכפי
שבאתם .אינכם צריכים להבין את כל הדברים האזוטריים .אנו רק מבקשים שתחושו במה שהוא
אמת.
אלוהים מכיר אתכם ורוחץ את כפות רגליכם .זהו הזמן שלכם.
וכך הוא.
קריון

* הספר השמיני של קריון – " – 2000מסע הנחש בעל הנוצות".
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