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מההל של  24שאומברה באלות'רה שבבההועבר בפני ק

בוקר ראשון-סשן 1
)( + 2דיסק 1
בואו הרישמיותהנני ,כן הנני ,אדמוס סנט ג'רמין .למשך שארית הכינוס שלנו ,בואו נוותר על
אכים ובני אדם מודעים ,עם האנרגיות של אלה בוצה של מלכקאת האנרגיות שלנו יחד נצרף
 ,שעוסק שמגיעים כדי לעזור מהממדים האחרים .אנחנו נדון במסר מאוד אקטואלי ומשמעותי זה
מערכות אמונה .ב -בעיקרון–כבות מיסוך והיפנוזה בש
נוע מוכנים ל ,אשר הגיע הזמן עבור אותם בני אדם על כדור הארץ שכן אנחנו אומרים אקטואלי
.שלוכדות אותםשיש להם במערכות אמונה .מערכות אמונה מעבר להינעלות או לאחיזה
מערכות אמונה שמחזיקות אותם במקום אחד .מערכות אמונה שגורמות להם להאמין שהם
ם באמת.ינפחות ממה שה
האלה ,אנחנו נדון בנושא של שכבות מיסוך והיפנוזה ומערכות אמונה .נעבור מפגשים במהלך ה
הזה ,אנחנו נבקש מכם להיות מאוד מודעים שנוכחים כאן בכינוסר תהליכים .אבל מאלה מספ
קחו שום דבר כמובן מאליו.י לכל מה שמתרחש לאורך היום .אל ת–ל ו להכ–ל וכהל
בנוגע לאלה שמאזינים או קוראים את ההקלטות ,האנרגיה מוטבעת לתוך ההקלטות ,ולתוך
בר אם אתם מאזינים או קוראים את זה מאוחר יותר .גם מכם ,התמליל גם כן .אינכם מפסידים ד
שמאזינים או קוראים ,נבקש שתאזינו או תקראו במשך שלושה ימים ,בהתאם לתבנית של
אלות'רה .ודאו שיהיה לכם זמן של שלושה ימים –הקבוצה הזו שנמצאת כאן באי היפה הזה
רצופים להאזנה.
זור לכם להגיע להבנה גדולה יותר ויע כדי הדיון הזה ,מאוד שמתפתח תוךספציפיישנו תהליך
המידע והידע הזה של באמצעות ולא להיפך– .באשר לאופן שבו מערכות אמונה יוצרות מציאות
.יותר לכם שלא תתאים גם לבטל את היצירה של כל מציאות תוכלו בנית ויצירת המציאות,
 24שמכנים את עצמם שאומברה .הקבוצה הזו אספתי קבוצה של  24אנשים מכל רחבי העולם,
לא רק בכיסא הזה עם קאולדרה –מלווה על ידי האנרגיה שלי ,אדמוס סנט ג'רמין .אני יושב כאן
על ידי קבוצה של מלאכים מיוחדים גם אלא עם כל אחד מכם .אנחנו מלווים –(ג'פרי הופי)
מרמה מלאכית שנקראת אקאריס.
מלאכים .אלה הם מלאכים -רים המלאכיים ,אחד ממסדר הארכי זהו אחד מהמסד–האקאריס
ון שאינם רוצים להילכד במערכות האמונה ,ומתגלגלים לחיים על כדור הארץ מכישאינם
את ההיפנוזה או המלכודות שבני אדם בדרך כלל נלכדים בהן .האקאריס אחראיים לעזור לשמר
הם אחראיים לעזור לשמור ון של הדואליות .ל ההיפנוזה ,איז של מערכות האמונה ,איזון שאיזוןה
בצורה הולמת על כדור הארץ .יא תעבוד להבטיח שה ,על מנת שהאנרגיה הזו תהיה מקורקעת
מערכות – ממדי כדור הארץ הלא פיזיים –מעבר לממדי כדור הארץ הקרובים נמצאים כשאתם
רצף של אנרגיה ומבנים ב יש צורךהן עובדות על כדור הארץ .בה רך שאמונה אינן עובדות בד
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ואירועים מאוד מיוחד ,שמופעל על ידי האקאריס ,כדי לעזור ליצור את כל האשליה הזו .כל מה
אשליה מוחלטת–.שאתם חיים בו הוא זה
שאינכם עד ,ל כך כמפתהלעיתים האשליה נראית אמיתית כל כך ,חזקה כל כך ,משכנעת ו
אחת מהסיבות לכינוס הזה היא לעזור לכם להבין  .בכלללצאת ממנה מסוגלים חושבים שאתם
.יציאה מהאשליה למעשה קלה הרבה יותר ממה שיכולתם לדמיין הש
זה .כל כך קלה ,שאחרי הקורס הזה תמצאו את עצמכם מחליקים אל מחוץ לאשליהלעיתים ,היא
ליק אל אתם מתחילים להחכאשר זמן כה רב .לאורךון שחייתם בתוכה וכימ להיות מבהיל עלול
חוויה כזו ממש כמה ימים אחרי עברמחוץ לה ,אתם תרגישו שזה לחלוטין לא טיבעי .קאולדרה
מציאות.ה של החלקה אל מחוץ לבסיס –השאוד האחרון שלנו
התגובה הראשונית של השכל ושל הגוף שלכם היא לנסות לדחוס את עצמכם חזרה אל
ח לצאת החוצה .אחרי שתעברו את הקורס ונשזה נראה לא טיבעי ,זה נראה לא משום ,האשליה
הזה ,תגלו שקל למדי להיכנס לתוך מערכות מציאות ולצאת מהן ,להתרחב ,למעשה ,אל מחוץ
כבני אדם.אוחזת אתכם באופן כה חזקלמערכת ש
בואו נתחיל עם – אלה שיושבים כאן באופן אישי ואלה שקוראים או מאזינים –בואו נתחיל כולנו
 .נשימה עמוקה ,הנשימה המודעת ,עוזרת למעשה לבנות את האנרגיות של מוקהענשימה
ההתרחבות ,בהמשך של שחרור ואז ,לבסוף ,של המודעות שתעזור לכם להבין טוב יותר איך
אתם בונים את המציאות שלכם.
בעודכם מאזינים או קוראים ,אנחנו מבקשים מכם לקחת נשימה עדינה .הביאו אותה אל כל
אלא הביאו את הנשימה העדינה הזו אל כל המערכת – לא רק אל הגוף שלכם –כם ההוויה של
שלכם .זהו עיקרון מאוד פשוט .זוהי כלל אינה היפנוזה .זה גורם לאנרגיה לזרום לתוך כל
המערכת הפיזית והרוחנית ,וזה מאפשר לאנרגיות לזרום אל תוך גופכם; זה גם מאפשר
תריות שלכם ,המערכות הרוחניות שלכם.לאנרגיות לזרום לתוך המערכות הא
אחת מהנחות היסוד של ההיפנוזה שאתם נמצאים בה ,של שכבות המיסוך שקיבלתם על
עצמכם והאמנתם להן ,היא שהאנרגיה אינה זורמת כפי שהיא אמורה לזרום באופן טיבעי.
כם לשמר וכדי לעזור ל ,האנרגיה מוגבלת על מנת לעזור לכם לשמר את מערכת האמונות הזו
את שכבות המיסוך שאתם מאמינים להן כרגע.
מקור חיצוני .זה לא נכפה אפילו על ידי שום .זה לא נכפה עליכם מןהבינו שהסכמתם להאמין לה
מסדרי המלאכים של האקאריס .אתם האמנתם לזה בגלל מגוון רחב של סיבות .כדי לעזור לכם
יבעי ,חשוב להניע את האנרגיה ,להניעה להתרחב חזרה החוצה אל מצב הוויתכם האמיתי והט
לתוך גופכם דרך הנשימה והשחרור של הנשימה.
עכשיו אתם מביאים את הנשימה אל כל הרוח שלכם ,לא רק אל הגוף הפיזי או אל השכל .הביאו
אותה אל הישות הרוחנית שלכם .זה גם עוזר לכם למזג את הגוף ,המוח ,הרגש והרוח .אנחנו
ה וטיבעית כך שכשנעבור את הקורס הזה ,תהיו מסוגלים להיפתח בקלות רבה ניצור זרימה חלק
יותר.
מציאות ההמיסוך ,למערכות האמונה ולבסיסי לעיתים ,כשניסיתם להתרחב מעבר לשכבות
פחד .של של חרדה ויםם שלכם ,גיליתם שאתם מתפצלים .התבלבלתם .נכנסתם למצבוויהעכש
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רגיה אינה זורמת באופן נכון דרך כל הוויתכם ,אתם מגלים ון שאם האנואתם מנסים להיפתח מכי
אתם נאחזים במערכות האמונה שלכם ,בלי לרצות לשחרר אותן .שאתם עדיין נאחזים בשכל,
מעניקות לכן נחמה ,הן אתם מתרחבים כיון שהן אשר אלה איתכם כמערכותאתם רוצים להביא
ה .תחושה של קרקוע או בסיס .זוהי אשליםמעניקות לכ
ם .מכ במקוכוחמערכות אמונה הן מאוד עוצמתיות ,מאוד חזקות ומפתות .הן מחזיקות אתכם ב
ושוב ,אנחנו יודעים שאנחנו חוזרים על זה שוב ושוב ואנחנו נמשיך –דרך הנשימה המודעת
שאתם לחזור על זה עד שכולכם תתחילו להבין את הפשטות של הנשימה .אני אהיה נועז ואומר
שעסקתם את כל התרגוליםרר כמעט כל שיטה אחרת ,וכל דבר אחר שלמדתם ,יכולים לשח
 ,ולחזור אל הנשימה הפשוטה .חיזרו אל ההתרחבות והכיווץ של הנשימה אל תוך גופכם ,םבה
אל תוך השכל שלכם ואל תוך הרוח שלכם.
אני כינסתי יחד קבוצה של שאומברה מכל העולם (הכוונה אל  24השאומברה שניקראו אל
קראתם לכאן .אתם נציגים של שאומברה מכל שבבהמה) אני יודע שתהיתם מדוע נאלות'רה
העולם ,נציגים אנרגטיים .זוהי אחת מהסיבות שנקראתם לכאן .אתם מייצגים מגוון רחב של
יל .אתם גם מייצגים רקעים שונים ניקבי ,של ג\תרבויות .אתם מייצגים איזונים שונים של זיכרי
פיזיקה או הרוח שלכם בחיים אלה .אתם מייצגים מגוון רחב של רקעים מחיים טל לימודי המש
אתם כך–קודמים .חלק מכם חיו חיים כנזירים וכמרים ,מכשפות ומכשפים .חלק מכם הם
חדשים יחסית בכל התחום הזה של לימוד רוחני .התרחקתם מארגונים וממסגרות –חושבים
גלגולי חיים.דתיות עד לחיים אלה או עד לפני כמה
יצוג של שאומברה בכדור הארץ כעת .אתם מגיעים כנציגים ביאז תוכלו לומר שזהו איזון מושלם
וכשאנחנו מחברים את הקבוצה הזו של  24נציגים ,הם מייצגים כל היבט ,של האנרגיה הזו
ואנו מודים לכם על שהסכמתם,יצגותין שאתם אנרגיות מוואפשרי של שאומברה .נבחרתם מכי
להשתתף במפגש הזה.
הזו ,אתם תגלו המייצגתים לקבוצה הזו .בהיותכם נושאי האנרגיה ייחודיישנם כמה דברים
נים וממערכות האמונה שאתם יששאומברה אחרים יתחילו בקרוב לאמץ הרבה מהמאפי
יחודי שלכם .נכנסתם יאימצתם .הקבוצה הזו היא חזקה ,כל אחד מכם .הגעתם להכרת העצמי ה
ת היחסים עם העולם סביבכם ,עם בני אדם ונימה כדי להבין את עצמכם בתוך מערכעמוק פ
אחרים סביבכם ואפילו עם ממדים לא פיזיים שסובבים אתכם ישירות.
.חלק מהכלללהיות אך עדיין -צמאיים טבעה של היכולת להיות עפשר לכם להבין את יזה א
גרמו לכם למעט יגון ,גרמו לכם צמאיים ,הלימודים שעברתם בשנים האחרונות בדרככם להיות ע
להרגיש כאילו הייתם זרים ,גרמו לכם להרגיש כאילו פעמים רבות גרמו לכם לחוש בודדים,
אי באמצע שום מקום .אבל כל שאומברה ,ובסופו של דבר כל אדם ,יעברו את החוויה הזו הייתם
אחרות.נפרדים מאנרגיותכ ילמדו להבין את הטבע של עצמם כעצמאיים ו–
רגשית ,לא לסמוך על ברמה הפיתחתם יכולת פנימית לסמוך על עצמכם ,לסמוך על עצמכם
ון שמערכות יחסים הופכות אז לבעיה.ואחרים .זה גרם לכם לקשיים מכי
כשאתם פוגשים אחרים ,אתם מגלים שהצרכים שלהם במערכות יחסים שונים למדי משלכם.
 ,אפילו אחריםצמאות הפנימית שלכם .כשאתם פוגשים אתם מחפשים אחר ההבנה הפנימית והע
אם אתם נמשכים אליהם במגוון דרכים שונות ,אתם מגלים שהם אינם מבקשים עצמאות; הם
דרך התמלאות מבחוץ.מבקשים מימוש
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– שכבת מיסוך נהדרת –זה גרם לכם לא מעט יגון ,לא מעט בדידות .זוהי שכבת מיסוך
ם חשים את תחושת הבדידות והעצמאות הזו ,זה גורם לאנרגיה שתכננתם עבור עצמכם .כשאת
וקרובה יותר של יותר להביא להבנה אפילו עמוקה ,לשוב ולהסתובב בתוככם פעם נוספת
עצמכם.
ון שאתם נהיים החברים הכי טובים של עצמכם .זה משגע אתכם וזה משגע אתכם לפעמים מכי
חיצונית ,אחר אהבה שמגיעה מבחוץ ואחר ב אתם מבקשים אחר תשומת ל,לפעמיםמשום שאז,
בני אדם אחרים.הנחמה של
לחברה של בן אדם אחר אבל אז היםכמכל כך אתם בהן האם שמתם לב לכך שישנן פעמים ש
כשאתם נמצאים בחברתם ,אתם רוצים לברוח לכיוון השני? אתם רוצים לחזור לנחמה של
העצמי שלכם.
הזנה הנקודות "ה הוא להשיב את מה שטוביאס מכנה זה הפך אתכם לחזקים .מה שזה עש
חזרה אל עצמכם ,במקום להזין את עצמכם מדברים אחרים ,אנשים אחרים .זה בהאנרגטית"
מצליחים טבעה של הריבונות של עצמכם ,צליחים להבין את חזרה פנימה .אתם מבהביא אתכם
אויות.האופן שבו אתם מתפקדים ופועלים בכל הממדים והמצילהבין את
הקבוצה הזו היא מאוד חזקה .היינו כאן אתמול בלילה במשך הצגת הקבוצה .זוהי קבוצה חזקה
אך עם זאת באופן מפתיע לא מלאה באגו ,לא רברבנית .כשקמתם להציג את עצמכם ,לא
טפחתם על חזיכם או סיפרתם לאחרים כמה אתם נפלאים .זו נקודה מאוד מעניינת מכיון
מפחיתה את – ההבנה של שכבות חיצוניות ופנימיות –ם נמצאים בו שבמסע הפנימי שאת
 ,או מה שאנו נוהגים לכנות האישיות השיקרית או הממוסכת–התופעה הזו שאתם תכנו האגו
.תוככםכמה אתם נפלאים .הגדולה כבר נמצאת בעד כך שאינכם מרגישים את הצורך לספר
כם צריכים לקדם אותה; היא פשוט קיימת.הגדולה יוצאת החוצה בטבעיות ללא מילים .אינ
והיתה מעט ענווה מצידכם .תה עוצמההיינו גאים למדי אתמול בלילה כשהקבוצה הזו קמה .הי
עכשיו ,ענווה אינה אומרת בהכרח לסבול או לדכא את עצמכם .באנרגיה החדשה ,ענווה היא
תוך כל שלכם; הייתם בשתוך הבעיקרון להרשות לאנרגיה שלכם לבטא את עצמה .לא הייתם ב
כמה עד לבשר לעולם צריכיםליבכם כשנעמדתם אתמול בלילה .זו דוגמא טובה לכולם .אינכם
עצמו .זה מה שקורה כשאתם עורכים את זכות זה מדבר ב–מאוזנים אתם נהדרים ,כמה אתם
בי הזה.יהמסע הפנימי האינטנס
רבים ציינו –ליו כל שאומברה הולכים שוב זה המקום א–דבר מעניין נוסף בנוגע לקבוצה הזו
אתם עושים למחייתכם ,סיפרתם מה זאת אתמול בלילה .כשקמתם כדי להציג את עצמכם ו
לכולם נאמר מצב האנושי.תוך ההעבודה שלכם .עכשיו ,עבודה היא שכבת מיסוך עבה במיוחד ב
לכם מטלות כשאתם שהם חייבים לעבוד .מימי חייכם המוקדמים כילדים ,אתם חייבים לעבוד .יש
לכם תהיהילדים .אתם צריכים ללכת לאוניברסיטה .למה? לא כדי לרכוש השכלה ,אלא כדי ש
עבודה טובה .איזה שכבת מיסוך מעניינת.
הנציגים בקבוצה הזאת לא עובדים .אין לכם עבודות רגילות קונבנציונליות .כולכם מצאתם דרך
מטפלים ,אולי אינכם אוי ,אולי אתם יועציםלעשות זאת בעצמכם .אולי הקמתם עסק עצמא
שום קשר עם עבודה מסורתית .עכשיו אולי זה לא נראה כנקודה חשובה ,אבל זו כרגע רוצים
אכן כן .פרצתם את אחת משכבות המיסוך העיקריות על כדור הארץ כרגע .זה מדהים שהקבוצה
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אל האי הזה ,להיות ,בוא לכאןלכדי ם ביהמשאאת יכולה למצוא את הזמן ו,הזו שאינה עובדת
 .בסופו של דבר ,ביותרכבדותהכאן כחלק מהקבוצה הזו .פרצתם את אחת משכבות המיסוך
להרויח כסף .על מנתכמו שטוביאס אומר ,כל שאומברה ישחררו את הרעיון שהם חייבים עבודה
איזה דבר מגוחך.
בוד .אתם יכולים ליצור מערכת כסף יכול לזרום פנימה בקלות ובטבעיות; אינכם צריכים לע
לעשות כייף כל יום והשפע פשוט יזרום .כמו שטוביאס אומר" ,השפע מתחיל תוכלואמונות שבה
כשאתם מתחילים ",כשאתם יוצאים משכבת המיסוך הישנה הזו ,כשאתם משחררים אמונות
צריכה לעבודה .עבודה צריכה ,למעשה ,לשמש כדרך לבטא את עצמכם .עבודה בנוגעישנות
להיות דרך ליישם יצירתיות .עבודה צריכה להיות דרך ללמוד דברים חדשים.
רוב האנשים חושבים על עבודה כעל משכורת .ישנו קשר אנרגטי ישיר בין העבודה היומיומית
מערכת ו שכבת מיסוך ,איזואיז –שלהם ופיסת הנייר שהם מקבלים פעמיים בחודש .זה מעניין
לפיסת חייהם ,ומקדישים את ת כל האנרגיה שלהם ,את כל הזמן שלהםאמונות הם מבזבזים א
אז נייר .משהו על פיסת הנייר הזו אומר שיש לה איזשהו ערך כי היא חתומה על ידי אדם מסוים.
שכבת מיסוך.ו שכבת מיסוך .איזוהערך מקבל תוקף .אלוהים ,איז
גילה .אינכם מפחדים פשוט אז הקבוצה הזו למדה להתעלות מעל כל הרעיון של עבודה ר
אתם יכולים להקדיש את הזמן שלכם כעת ,אליכם,.להרפות ולהבין שהשפע יגיע בזרימה פנימה
סביב העולם ,לסדנאות ,לעשות כל מה שאתם רוצים .ול קורסים ,לטיתלכתיבת ספרים ,להעבר
קבוצה הזו.ה וזו הסיבה שאתם ,כנציגים עבור שאומברה ,נבחרתם כחלק מהיזוהי דוגמא יפיפי
שא מאחד שכיח בקבוצה הזו .כולכם חכמים .או שהיו לכם והנה נקודה חשובה נוספת .זהו נ
סוגיות עם להיות חכמים .זה תקף לגבי שאומברה רבים אבל אנחנו נדבר באופן ספציפי עכשיו
מיסוך .זההשכבות לבין על הקבוצה הזו .ישנו קשר ישיר בין כל הסוגיה הזו של להיות חכמים
יכול לעבוד לטובתכם ,או שזה יכול לעבוד באופן עמוק לרעתכם.
".להיות טיפש"זה נראה בדיון הזה על היפנוזה ושכבות מיסוך ,נתבונן ב"חכם" נתבונן באיך
מוחזקות בשכלכם ,הן הלכה למעשה, ,אנחנו נשחרר כמה משכבות המיסוך האלה ,ונראה איך
עם "חכם" מימי חייכם המוקדמים .אנחנו נבקש מכם על ידי החוכמה שלכם .היו לכם סוגיות
חכם".היות להתלוות אלינו אנרגטית כשאנו סוקרים את שכבת המיסוך הזו של "
דיברו על הפוטנציאל הם בשנות חייכם המוקדמות ,הורים ומורים אמרו לכם כמה אתם חכמים,
שמחוברת ת האנרגיה האדיר שהיה לכם כי הייתם חכמים .עכשיו התבוננו ,הרגישו לרגע ,א
שכבת המיסוך של מערכת האמונות .הנה אתם ,ילדים ,כלי ריק כיצד נבנתה לזה .הרגישו
ותמים ,פעורי עיניים ,רוצים ללמוד על העולם ,רוצים לקבל הזדמנות בחייכם לעשות את הדברים
ות שבליבכם .מישהו בא ואומר" ,ג'יין ,כמה שאת חכמה!" שכבת מיסוך נכנסת לתוך המציא
שלכם .מערכת אמונות נכנסת עכשיו אל תוך ההוויה שלכם ,ההוויה הרוחנית ,הפיזית והשיכלית
מעט ,וההוויה הרגשית שלכם" .אני חכמה ,כמה נהדר זה מרגיש .זה עושה אותי מעט שונה
מיוחדת( .אני שמחה שלא אמרו שאני טיפשה ).אני חכמה!" הרגישו את שכבת המיסוך .הרגישו
קיבלתם.געכראת השתל ש
אמונה בכמה מקומות שונים .היא נכנסת לתוך כשכבת המיסוך החדשה נספגת ומתקבלת
גופכם .ראשית מגיעה תחושה חמימה" .הו ,טרי ,כמה אתה חכם! אנחנו כל כך גאים בך" ".כמה
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אתם יכולים לדמיין זאת גם כחץ ישר אל תוך –אתה חכם ,פרד!" כילד קטן ,זה שולח עכשיו
זה שולח תחושה חמימה ,נוחה ושמחה ישר אל תוך התודעה שלכם– .גופכם
עובר במהירות בשכלכם" .אני חכם – ".עוד חץ אנרגטי –זה בהחלט נכנס אל תוך השכל שלכם
הרגשות שלכם שוב ,מוגדרים כמודעות .אתם הופכים מודעים כאן –זה הולך אל הרגשות שלכם
ק של הרגש בתודעה שלכם .אתם מרגישים ,ויש לכם החלתוך "אני חכם ".זה באמת נכנס אל -ל
זיכרונות של תקופות חיים אחרות שבהן הייתם חכמים או שלא הייתם חכמים .פרד ,היו לך כמה
כמה חכמות וכמה לא חכמות( .קהל צוחק)– .תקופות חיים כאלה
לה עולות עוררתם זיכרונות מהעבר .עוררתם תמונות .עוררתם נקודות אנרגיה אחרות .אכעת
בכם עכשיו כילדים .אולי המוח שלכם לא בהכרח רואה אותן .זה הולם אבל אתם עדיין מרגישים
חדשה.המיסוך האת ההשפעות של שכבת
זה יוצרגם .תכםהחכמים בכיתנמנים על כמה שנים חולפות .המורים שלכם אומרים שאתם
"אני חייב –שנן ציפיות חזקות ציפיות חדשות .פעם נוספת נאמר לכם שאתם חכמים .יאצלכם
להתנהג בחוכמה ,אסור לי לעשות שום דבר שאינו חכם".
 .ישנן ציפיות גדולות שאתם צריכים לעמוד בהן.מוצבים גבוה על הכןאור הזרקור עליכם .אתם
חלק מהמציאות שלכם .אתם נוטים לשאת אותן אתכם לזמן הן עכשיו ,כל אלה הן שכבות מיסוך
ו אם אינכם מודעים לכך.רב מאוד אפיל
ההתנסות היחידה הקטנה הזו עם היפנוזה ,שכבת המיסוך הזו שברגע הזה הוחדרה אליכם,
גורמת כעת לכל מיני תגובות .מערכת אמונות חדשה זו ,שברגע הזה הושתלה וחוזקה על ידי
ת עתידיות .בות ,פעולות והתנסויואירועים מחיים קודמים ,מתווה עכשיו דרך ,יוצרת שביל ,למחש
לפחות עד עכשיו .אבל כשהחלק הזה הוכנס –בזמן שאתם בדואליות ,תמיד יש חיובי ושלילי
שכבת המיסוך הזו ,זה יצר ספירלה אנרגטית ,אל תוך – את היית ילדה חכמה –לתוככם ,מייגן
אתם שומעים את המילים" ,אתה חכם" ,זה גורם אשר החיובי .כבצד שפעלה בצד הפלוס או
ות אמונה חדשות להתחיל לפעול.למערכ
יש אנרגיה ואבל דבר נוסף מתרחש בזמן הזה .למרות ששמעתם את המילים" ,אתה חכם",
שמסתחררת בספירלה בכל המערכת שלכם .קיימת גם אנרגיה נגדית ,שמסתחררת לכיוון
 ,מסתחררת המנוגד .השתל בנוגע להיותכם חכמים מסתחרר מעל השטח .מתחת לפני השטח
"אני לא חכם" .זו נקודה חשובה ביותר .זה דבר שההיפנוזה המסורתית של אנרגיה האחרת הגם
התעלמה ממנו .זו נקודה שמסמר (דר .פרנץ אנטון) ואני דנו בה אך מעולם לא התקבלה או
ים .הם דיברו על היפנוזה במונחים של ימעולם לא נכתבה באף אחד מהספרים העיוניים המודרנ
ברו עליה במונחים של מה שאתם תכנו סוגסטית הצל ,או יאבל הם לא דסוגסטיה ראשונית,
הסוגסטיה הנגדית.
מעניין להבחין שניתן לומר לכם זאת ,כאן יש לכם שתל או סוגסטיה היפנוטית שאתם חכמים.
אפילו אם אתם לא מאוד חכמים ,ויש לזה השפעה .כילדים אתם מאוד פתוחים לסוגסטיות,
גורםוהיווה סוגסטיה הזאת "אני חכם" .אצל כל אחד מכם כאן זה התרחש ועכשיו יש לכם את ה
חשף ויתגלה בפניכם במשך הימים הקרובים.יזה ידבר שפיע חזק מאוד על חייכם .שה
זו היתה רק –זה יגרום לחלק מכם ללא מעט חרדה לגלות שאינכם חכמים כפי שחשבתם
כם במשך היומיים הקרובים .אז תגלו את יחשף בפניישזה כהיפנוזה( .קהל צוחק) אתם תגלו
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עכשיו – נכנה זאת מציאות מודעת – .סוגסטיית ה"חכם" נמצאת מעל פני השטח כךהיופי שב
לפני היא תגשים את עצמה .אבל שוב ,כפי שאמרנו ,מתחתכעת היא מסתובבת .היא מופעלת.
זה .הזמן ההשטח נמצאת האנרגיה הנגדית .ככה עובדת הדואליות ,לפחות עד
הסוגסטיה ההיפנוטית תגרום לכם להתעלם ממה שמתרחש מתחת לפני השטח .מתחת לפני
צד אחד היות חכם .נאמר לי מת חכם זה לא חשוב .אני לא רוצה להשטח קיים "אני לא חכם .להיו
ללו?" אתם מבינים ,שתי ההשפעות ה'לא להיות חכםה החוויה של 'שאני חכם .איך מרגיש
ה שבדרך כלל אינכם .ים בדרך כלל מודעים אליה ,השני אחת שאת–עובדות
להרגיש את האנרגיה .הייתם חכמים מאז שהייתם ילדים .אבל מה כדיאז עכשיו ,קחו רגע
התרחש מתחת לפני השטח? מדוע היו לכם התנסויות קשות וטראומטיות? מדוע למרות היותכם
ם בתלמידים האחרים וחשבתם ,אבק בבית הספר? למה הסתכלתיחכמים ,הייתם צריכים לה
"הם בטח חכמים יותר ממני ,אבל אני לא אתן לסוד להתגלות"? מדוע חוויתם לחץ וחרדה
תם במקום העבודה שבאנרגיה הישנה ,מה עצר יקיצוניים במשך המבחנים? כשהתחר
אתכם....משהו שלא ממש יכולתם להניח עליו את האצבע? למה כמה אנשים הסתדרו בקלות
עסקית הזו בעוד שאתם נאבקתם? בסביבה ה
מכיון שהיה לכם שתל חזק מאוד של "חכם" .אבל האנרגיה ההפוכה תמיד עבדה ,רצתה לחקור
 .זהו עיקרון מפתח בשכבות מיסוך של היפנוזה :תמיד יש אנרגיה 'לא להיות חכם'איך זה
זור השלם ,הפוכה .טוביאס מכנה זאת אנרגית צל .היא תמיד בפעולה ,רוצה לגלות את המח
המעגל השלם של ההתנסויות שלכם.
לחלק מכם היו סוגיות של "חכם" בדרך שונה .נאמר לכם שאתם חכמים אבל גם נאמר לכם על
אח או אחות שהם היו יותר חכמים ,במיוחד אם הם היו גדולים יותר מכם .אז תמיד היתה לכם
מים ,אבל הם היו מעט סביבה תחרותית בשכבת המיסוך האנרגטית שלכם .אתם הייתם חכ
חכמים יותר.
מישהו בראש הכיתה שלכם אבל תמיד היה עמדתםכשהלכתם לבית הספר .זאת אולי חוויתם
החכמה .זו נעשית סביבה של מעט חכם יותר .דמיינו את המאבק הפנימי עם שכבת המיסוך
? איך אלה שחכמים יותרנםתחרותית ,עוד מאבק עבורכם .אם אתם כל כך חכמים ,למה יש
אתם נעשים חכמים יותר?
"מרי ,כמה שאת –הסוגסטיה הפשוטה הזו ,הערה אחת מאמא או מאבא או ממורה שלכם
 40 ,30שנים מאוחר יותר –רועים שמביאים אתכם לרגע זה י יוצרת מחזור שלם של א–חכמה"
בחייכם.
את כל הדברים יינוסוגסטיה אחת .דמכל כך .וזו רק השפעה רבה לסוגסטיה קטנה כמו זו יש
האחרים שנאמרו לכם .אולי נאמר לכם שאתם יפים .הרגישו את האנרגיה הזו לרגע" .אתה כזה
מערכת המציאות שלכם.תוך ישירות ל זה נכנס–ילד יפה ".בום
ם חכמים( .קהל צוחק) כל הדברים שאינכם ילדים יפים ,אבל לפחות אתאולי נאמר לכם
אינכם האמנתם להן ואף אחת אינה נכונה .וך היפנוטיות ש שכבות מיסםהפשוטים האלה ה
חכמים ,אינכם יפים ,אינכם טיפשים ואינכם מכוערים .אף אחד מהדברים האלה אינו נכון .הם
כולם שכבות מיסוך .הם כולם סוגסטיות שהונחו בנוף שלכם או על המפה שלכם ,ומשפיעים על
כל דבר בחייכם.
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דמיינו מפה .דמיינו פני שטח .אנחנו נמפה את פני השטח בימים עכשיו ,הנה נקודה מעניינת.
הקרובים .פני השטח נקיים .הנוף נקי .דמיינו אותו אפילו כמדבר ,אם אתם רוצים .הוא נקי .אין
 .אינכם שום דבר .זה אתם .הרוח היא כלום .לרוח אין אג'נדה .הרוח רק רוצה לחוות את עצמה
.מהרצון לחוותמאשר יותר
שבנוף שלכם נשתלים– נכנה אותם הצמחים – סידרת גלגולי חיים ,כל השתלים האלה רךלאו
זרע .בואו נאמר שלפני יכאן .הם מתחילים לצמוח .הם מתחילים להשתנות .הם מתחילים לה
נאמר לכם שאתם – כפי שנאמר לחלק ממי שנמצא כאן – 2000שנה נאמר לכם שאתם כופרים
הנום .זה נכנס אל תוך הנוף שלכם .זה נהיה זרע שמונח שם יגם ,נאמר לכם שתשרפו ביכופר
ואתם מקבלים אותו לתוך הנוף שלכם .אז משהו מתחיל לצמוח ,לצמוח לכדי עץ מסוקס ,מכוער
וקוצני שנשאר בנוף שלכם.
הזרע – הזרע שאתם כופרים ,שתדונו לאש הגהינום על ידי אלוהים –לפעמים הזרע הזה נכנס
האדמה אבל נשאר שם במשך זמן רב .הוא לא נובט .הוא פשוט נשאר מתחת הזה נכנס לתוך
לפני השטח ,מוכן לסביבה פורה יותר או זמנים פורים יותר ,או גלגולי חיים ,כדי להתחיל לצמוח.
בתוך הנוף שלכם ישנם זרעים רבים שעדיין לא נבטו .אם חשבתם שהיה לכם קשה עד עכשיו,
! (קהל צוחק).חכו עד שיתחיל לרדת קצת גשם
מבחינים בהם יותר .אתם אפילו לאחלק מהעצים והשיחים בנוף שלכם היו שם מזה עידנים.
אינכם מזהים אותם .חלק מהם צמחו לדבר מאוד יפה ,כשהם משרתים אתכם היטב .חלק מהם
צמחו מתחת לפני השטח ,כן ,שיח קטן נשתל בנוף שלכם.
; הוא מגדל מערכת שורשים .כל כמה זמן ,אולי ,אבל לא ראיתם מה קורה מתחת לפני השטח
באמת אבל אתם רואים רק את מה שמעל לפני השטח .אינכם רואים את מה ש עוד ענף ינבוט.
מתרחש עמוק למטה מתחת ,שיוצר מערכת שורשים מאוד אינטנסיבית ומורכבת .מערכת
המציאות.השורשים ארוגה היטב עם שורשים אחרים ,יחד ,הם כולם יוצרים את בסיס
זה בסיס מציאות שהתרגלתם לקבל .בסיס מציאות שהוטעיתם לחשוב שלא באמת יצרתם .אתם
אתם  -חושבים שבסיס המציאות שלכם נוצר עבורכם; אתם פשוט הונחתם בתוכו ,בזמן שאכן
יצרתם כל חלק בו .יש לכם כעת נוף ,שהוא אינטנסיבי ,מורכב ,מלא בכל סוג של עץ ושיח ,נהרות
ים ,קירות ,הרים ,כל הדברים הללו.ונחל
כל אחד מהם הוא אשליה .אתם קוראים" ,אז מה אמיתי? מה אמיתי? מהי –הם כולם אשליה
האמת?" במובן מסוים ,שום דבר ,שום דבר כלל .זהו מגרש משחקים עבורכם ליצור בו כל דבר
יודע שלחלק מכם שתירצו בהתבסס על מערכת אמונות ,אבל שום דבר מזה אינו אמיתי .אני
אתם רוצים שיהיה משהו אמיתי ,אתם רוצים שמשהו יהיה מוחשי ,אתם רוצים משהו –קשה
ל .ול אשליה ,הכו הכ–אחז בו ,אתם רוצים נקודת התחלה .אבל אנא הבינו ישתוכלו לה
גבוה ביותר ,אל הרמה הבסיסית של האמת ".אנחנו מקום האתם אומרים" ,תחזיר אותי אל ה
אתם יכולים לעשות כל מה שתרצו– ,מר שאין כזו .אבל זו ההנאה שבלהיות בורא חייבים לו
ליצור כל דבר שתירצו .יש לכם נוף מדהים שהוא כולו אשליה ,כולו אשליה .אתם נהיים כה
שאתם מתחילים לקבל את הנוף .אתם מתחילים ,מעורבים בנוף שנבנה באמצעות סוגסטיות
בלתי ניתן לשינוי.כש אותו כמוצק ולעיתים להרגיש אותו ולראות אותו ולתפו
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אתם רצים לכאן ולשם מנסים לגזום את העצים ,לנכש את העשבים ,ולהטות את הנהרות .אתם
מנסים לשנות את הנוף במניפולציה על ידי פעילות שיכלית ,כל זה הוא פעילות שיכלית .אתם
מהר יותר מהיכולת שלכם עושים את זה כדי לשפר את הנוף שלכם .אתם מגלים שהוא גדל
לטפל בו .אתם לא עומדים בקצב; בכל פעם שאתם גוזמים עץ ,עץ נוסף מגיח .בכל פעם שאתם
מה קורה? חלקה נוספת – נכנה אותם הבעיות והאתגרים שלכם בחיים –מנקים חלקת עשבים
גדלה ליד מהר יותר מכל מה שתוכלו לעמוד בו.
להגדיר או לעצב את הנוף שלכם מתוך הנוף ,וזה לא מה שאתם מנסים לעשות הוא לנקות או
לא תוכלו לעמוד בקצב שלו .אז לעולםשיכלי וזה לא עובד .באופן עובד .אתם מנסים לעשות זאת
עכשיו אנחנו צריכים להיכנס ולנתץ את הנוף! ננקה אותו לחלוטין ,נתחיל מחדש .זה אחד
ף הזה .ננתץ את הנו–מהדברים שנעשה במשך הימים הקרובים
ל .כל דבר הוא סוגסטיה ול משפיע על הכול בממדי כדור הארץ .הכול משפיע על הכוהכ
ל במשך והיפנוטית .כל דבר הוא שכבת מיסוך ,לא משנה מה .נבקש מכם להיות מודעים להכ
ל .ול משפיע על הכו הכ–שלושת הימים הקרובים .זו הנחת יסוד מאוד פשוטה
אבל זו הצהרה טובה – אפילו זו אינה הצהרה אמיתית –בה ל מתחבר ומתקשר ברמת הליוהכ
ל מתחבר .ישנה אנרגיה משותפת למים ,ול .הכול משפיע על הכוכדי להרהר בה כרגע .הכ
ל ול מתחבר .הכו הכ–ויר ,לעצים ,לכם ,לבני אדם אחרים ,לעצמכם ,לגוף ,לשכל ,לרוח שלכם ולא
משפיע על דבר אחר.
 .אתם משפיעים על הכלב .אנרגיה מועברת מצד לצד במהירות כלב משפיע על הרגשות שלכם
אתם אומרים משפיעה על אדם אחר .אתם מבינים ,זוהי שרבה .צבע משפיע על מצב רוח .מילה
ל נבנה מההשפעות ו הכ.ל משפיע על כל דבר אחרו הכ–ת שלה בניית מציאות ברמה הבסיסי
סביבכם.
ל .כל אלה הן סוגסטיות היפנוטיות שיוצרות ועים בהכל ,הם נוגויר ,הרוח ,משפיעים על הכוהאו
מציאות בכל רגע .השמש משפיעה כשאתם ישנים ,כשאתם מתעוררים .היא משפיעה על הדרך
שצמחים ועצים גדלים .היא משפיעה על עורכם .היא משפיעה על התגובות הביוכימיות בגופכם.
ל.ול משפיע על הכוהכ
יצה אנרגיה ,ון שהיא מפוה בחדר .זו סוגסטיה היפנוטית מכיהציור על הקיר משפיע על האנרגי
ת על ידי כל דבר סביבה ,בין אם זה אדם ,בין אם זה חומר ,או בין אם סאנרגיה שמתקבלת ונתפ
זו רוח שנמצאת בממד הקרוב.
אבל היא היא כזו שאינה פיזית –,או אנרגיה –לשם הדיון שלנו כאן ,רוח מהממד הקרוב
ממדי כדור הארץ .אתם מבינים ,יש כל כך הרבה סביבכם .אינכם מודעים משפעת מחוברת או מו
.םאפילו שישנה אנרגיה של מימד קרוב סביבכ
כמה השתל עד נאמר לכם לפני זמן רב שאם אינכם יכולים לגעת בזה ,זה אינו אמיתי .ראו
זה אינו ,עת בזה אם אינכם יכולים לג–משפיע על הנוף שלכם כרגע .לפני הרבה גלגולי חיים
אמיתי .מהיכן זה הגיע ,שאומברה? אתם יודעים ואני יודע שלא תמיד הייתם כאלה .יכולתם
לראות מעבר לפיזי .יכולתם לראות ולחוש מעבר למה שנתפש על ידי עינכם ואזניכם ואפכם
ופיכם ועורכם .איזה שתל! איזה היפנוזה! מהיכן זה הגיע?
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לרגע .היכנסו אל הנוף שלכם .טיילו בנוף המציאות שלכם .אה ,היכנסו פנימה והרגישו את זה
האמונה הזו קבורה ,לא כן? היא לא כל כך נראית .היא לא הר נישא בתוך הנוף .האמונה הזו
נוף המציאות שלכם בדרכים ב על פני השטח מגלה את עצמהקבורה עמוק .לפעמים היא
ברתם אותה .אני קברתי אותה.מעניינות וערמומיות .אבל היא קבורה עמוק .אתם ק
שלנו יחד באטלנטיס .היא מגיעה מגיעה מהעבר ,מהזמניםכן ,האמונה הישנה הקבורה הזו
של זמני אטלנטיס כשאנחנו כקבוצה של שאומברה עבדנו יחד במקדשי טיין .מהעבר הרחוק
אל מחוץ באותם זמנים ידעתם איך לנוע בין מימדים ,איך להתקיים בחומר אבל גם לנוע מעט
לחומר.
שיחקנו עם אנרגיות שהיו מלאות עוצמה .בימיה המאוחרים של אטלנטיס ,כשדברים התפרקו,
כשהוחזקנו כבני ערובה על ידי קבוצות שניסו לשלוט ,נשבענו לקבור את האמונה הישנה הזו.
ות כוח נשבענו לקבור את היכולת לראות מעבר מכיון שלא רצינו שבני אדם אחרים שהגיעו לעמד
יוכלו להשיג את האנרגיה הזו .אנחנו גילינו אותה .גילינו כיצד להביא מגוון מציאויות מימדיות יחד
שכבות האנרגיות האלה.את להתיך בשכבות ואז כיצד לערוך אותןבאותו זמן,
להתנהל עם אנרגיות לא כיצדבזמן שאטלנטיס נפלה ,החבאנו סודות .הפנטנו את עצמנו לשכוח
 .קברנו את זה .זה תמיד היה כאן ,אבל קבור עמוק .פיזיות
חלק מכם לא רוצים להתבונן בשכבת המיסוך הזו עכשיו ,אבל נבקש מכם לעשות זאת ,להרגיש
אתם משוטטים בנוף שלכם לא יודעים נבקש מכם לדבר איתה .אותה ,לחוש אותה ,לגעת בה.
היכולת להיפתח– ,מוק בתוככם היא שם .החבאתם אותה ע–אולי היכן היא; זה לא משנה
לראות מעבר לפיזי .החבאתם אותה לשם ההגנה והבטחון של האנושות; אנחנו החבאנו אותה
מכיון שידענו שהזמן לא התאים.
.שהנחנו על עצמנו מתוך כוונה את שכבת המיסוך ההיפנוטית –קדימה הרגישו אותה לרגע
זו לא צריכה להיות הפתעה את הזיכרון , .עד שמשהו יעורראנחנו נשכח עד שהזמן יתאיםש
מלא מקום שהיה מאוד פעיל –ריביים אשביקשתי לערוך את הכינוס הזה במקום הזה ,בק
אטלנטיות לפני זמן כה רב .בדיוק כשם שהחבאנו את הסודות בתודעה שלנו ,הם גם אנרגיותב
ב את הסודות האלה.הוחבאו באדמה עצמה .על ידי חזרה אל האזור הכללי הזה ,קל יותר להשי
 .נרשה להם לצאת ותיעבבטלא נכריח אותם לצאת ,דרך אגב .בימים הקרובים נרשה להם לחזור
מתוך האדמה ,ואם תבחרו ,נרשה לשכבת המיסוך ההיפנוטית הישנה הזו ,הלכה למעשה לצאת
ממחבואה בתוכנו.
צה להיפתח אל אתם יודעים שהחבאתם אותה .חלק אחד שלכם רצה בזה; חלק אחד שלכם ר
שלכם רוצה להבין את זה ר .חלק אחכך שלכם מפוחד עד כדי אימה מרהלא פיזי ,וחלק אח
שיכלית לפני שהוא ירשה לזה לשוב אל חייכם ,אבל זה לא יכול להתרחש בדרך הזו.
החוצה על ידי השכל .אינכם יכולים להעריך את זהזו לא אנרגיה שיכלית; אינכם יכולים לגרור
ו לנתח את זה .אתם חייבים לאפשר לזה לשוב דרך הרגשות ,לשוב דרך החושים את זה א
פשוט הרשו לזה לזרום חזרה אל תוך חייכם .רק הרגישו את –הרוחניים הסגורים או המודעות
שמאחוריה .המיסוך הזו לרגע ואת כל העוצמה שכבת
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–ו איך להשרות סוגסטיות ישבנו יחד כקבוצה במקדשי טיין .הבנ–זו היתה סוגסטיה היפנוטית
ת המציאות יאת .אנחנו נחזיר את ההבנה איך לבצע חלק מבניזהיפנוזה ,כפי שאתם מכנים
עשיתם שבההבסיסית והיעילה ביותר דרך מה שתכנו סוגסטיה או היפנוזה .אתם תגלו שהדרך
המפה ,היתה בלתי יעילה למדי .חיזרו עכשיו אל הנוף ,נוף המציאות שלכם ,אל כהזאת עד
של האופן שבו החבאתם או והרגישו את הסוגסטיה הזו ,את ההיפנוזה הזו ,של נעילת עצמכם,
 ,אלבין מימדית .צאו מראשכם .היכנסו אל תחושות חוויות יכולת להרגיש ולתפושקברתם את ה
הרגש.
נחנו יה הכללית של אטלנטיס; אי אנחנו לא מדברים על האוכלוס -באטלנטיס ידענו טוב למדי איך
–מדברים על הקבוצה הזו של שאומברה ,מקדשי טיין ,וכמה מהקבוצות הנלוות שעבדנו איתן
איך ליצור מציאויות מאוד עוצמתיות ואז לממש אותן.
למשך זמן רב למדי .לסגור את מה שלמדנו היה לא טיבעי מכיון שפיתחנו דוכאההיכולת הזו
רית מציאויות דרך סוגסטיה ,יצירת י יצ-טה וחקרנו משהו שהוא רק פיזיקה אוניברסלית פשו
מציאויות דרך מערכות אמונה ,ואז ביטויים בתוך המציאות הפיזית .זה למעשה פשוט למדי ,קל
למדי .מאוד טבעי .ורב עוצמה.
מדי באותו זמן .רבה עוצמה בעל שזה היה משוםאולי אחת מהסיבות שסגרנו את זה היתה
אנחנו פשוט הגבלנו עות ההיפנוזה והסוגסטיות תמיד היו שם;סגרנו את זה אך עם זאת השפ
ושות בחרה לא לחקור את זה ,גם כן .היתה הסכמה כללית ,הסכמת תודעת אנאותן .שאר ה
ההמון ,להשאיר את זה סגור.
למשך זמן רב ,כל התודעה הזו של היפנוזה ,מערכות אמונה וסוגסטיות לא היתה משהו
ככל שהם ניסו להיכנס לזה אבל ,אבלם אליו .כמה נגעו בזה פה ושם שאנשים אפילו היו מודעי
שוב בזמנים שאחרי אטלנטיס ,זה פשוט לא גרם לדבר לקרות .זה היה בלתי יעיל .היה מעט
ויות המודרניות נעשתה בכמה מהתרבני מצרים העתיקה ,או מסופותמיה .מחקר בהיפנוזה בזמ
סיסי למדי ובלתי יעיל למדי לעומת מה שלמדנותחום הזה אבל זה תמיד היה בבמעט עבודה
אטלנטיס.ב ,אז
רב בהיסטוריה ,כהלפני זמן זה לא היה התרבות והאנושות נסגרו גם כן.בדיוק כשכל זה נסגר,
שבני אדם היו מאוד לא מודעים לגבי כל הסובב אותם .בני אדם היו מאוד לא מודעים לגבי כ
מצאה חדשה" יחסית או גילוי חדש מכיון שסגרנו יכולת אלוהים הוא "ה–אלוהים לגבי הרוח ו
ופוטנציאל מאוד טבעיים.
הגיע הזמן להתעורר שוב .עכשיו כשאני אומר את זה ,היו מודעים לרגשות שעולים בתוככם .אני
שומע את זה מגיע מהשכל ומהרוח שלכם" ,אולי אנחנו לא מוכנים .אולי אני מוכן ואולי שאר
אולי העולם צריך לעבור דרך ארוכה .אולי אנחנו צריכים להשאיר את זה קבור העולם אינו מוכן.
לעוד זמן מה .אולי זה לא באמת חשוב".
עכשיו .אתם מתכננים את הנוף שלכם כרגע עם סוגסטיות שאתם מעניקים לעצמכםאלהכל
סוגסטיות חדשות ,רעיונות חדשים ,סוגסטיות היפנוטיות חדשות.
מונסניור מסמר ואני אכן חקרנו את ההיפנוזה .זה היה גילוי ,נה עשרהבאמצע המאה השמו
העובדה שיכולת להשרות טרנס על אדם ,להציע לו סוגסטיה והוא יבצע –מבהיל באותה תקופה
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כשלמעשה זה היה ,אותה .אני חייב לצחוק עכשיו מכיון שבאותו זמן זה נחשב מהפכני למדי
בסיסי למדי.
צמח מאז אבל הוא תמיד עורר קונפליקט ומחלוקת .לא משנה כמה נראה כל רעיון ההיפנוזה
שלמדו אותו ,אין הבנה טובה .למה זה עובד לפעמים? למה זה לא עובד לפעמים? מהי
היפנוזה? חלק חושבים שזה סוג של קסם או כישוף .חלק חושבים שזה מתאים לבעלי שכל
חלש .אין זה כל אחד מאלה.
סביבכם כעת משפיע שנמצא ל .כל דבר ול משפיע על הכו הכ– הפשוטה חיזרו אל הנחת היסוד
שפיע ל מו מוסיף לו ,מעצים אותו ,שותל דברים חדשים לתוך הנוף .הכ–על נוף המציאות שלכם
י עצמה .המציאות מחזקת ומאשרת את עצמה .המציאות על בל .המציאות נבנית על גועל הכ
עצמה; לכן ,היא ממשיכה להיבנות על המציאות שלכדור הארץ תמיד מנסה להצדיק ולהגן על
עצמה .היא רוצה לדעת מהו אמיתי .היא רוצה לדעת שהיא אמיתית .והיא רוצה לדעת שהיא
אינסופית וניצחית.
ל .זה תקף לעולמכם החיצוני וזה תקף גם ול משפיע על הכומציאות נבנית על עצמה .הכ
דבר אחר בתוככם .כל סוגסטיה ,כל רעיון ,כל ל בתוככם משפיע על כלולעולמכם הפנימי .הכ
מחשבה שיש לכם היא שכבת מיסוך היפנוטית שנכנסת אל נוף המציאות שלכם ,עוזרת לשמר
פשים ומר את האמינות של המציאות שאתם תאת האשליה שיש לכם אודות עצמכם ,עוזרת לש
יושרה שלה ואת הזהות שלה .הכשלכם ,עוזרת לשמר את
נכנסת אל נוף המציאות שלכם מחזקת אתכם .כל מחשבה ,כל דימוי ,כל מעשה כל סוגסטיה ש
כם להאמין שאתם באמת כאן ברגע וכל חוויה .זה מאוד מאוד עוצמתי .כה עוצמתי שזה גורם ל
כה עוצמתי שזה גורם לכם להאמין שאתם אדם רוחני מטפיזי במרדף אחר רעיונות .זה
ובסופו של דבר עוזרים לעולם .זוהי אשליה ,רהוקונספטים חדשים ,שאתם עוזרים לשאומב
ה ונהדרת.יעצומה ,אשליה יפיפי
אתם קוראים לי לכאן לומר כאשר אתם אמנים מדהימים .אתם יוצרים את כל זה ומחזקים את זה
לכם את המילים האלה .אתם רואים איך זה עובד? אתם חשבתם שאני קראתי לכם להגיע לכאן.
שאתם עושים את העבודה הרוחנית ,ליה שלכםשן כדי לחזק את האאכן ,אתם קראתם לי לכא
העצומה הזו .ושאתם תתעוררו בקרוב .אנחנו ננתץ את זה .ננתץ את זה.
זה למעשה נכון למדי .זה דבר גאוני וחכם שאתם עושים( .קהל צוחק) –לא מפני שזה אינו נכון
ואתם יכולים  ,רק ביטוי אחדאתם תהיו כל כך חכמים שאתם תלכו מעבר לזה ותבינו שזהו
לשנות אותו בכל זמן שתחפצו .זהו רק ביטוי אחד של העצמי האלוהי שלכם .אנחנו אפילו ננתץ
אנחנו נחזור אל נוף נקי ,נחזור אל מקום כה נקי וכה ריק שתוכלו ללכת בו בשקט –את זה
מוחלט ,בטוהר מוחלט ועכשיו ליצור מחדש באופן מודע בכל דרך שתרצו.
כך שאינכם יודעים עד כדינוף שלכם הפך למעשה לג'ונגל .הוא יצא משליטה .הג'ונגל גדל פרא ה
ותנו לי להגיד –אפילו היכן להתחיל או מה לעשות .אתם מנסים לעשות לג'ונגל מניקור מבפנים
אז פשוט ננתץ אותו ונתחיל מהתחלה ..הוא גדל מהר מדי–לכם כבר עכשיו
ון שהחיים אינם אלא היפנוזה ,רעיונות ו הזה "מפגש היפנוזה" מכיאנחנו מכנים את המפגש
ומערכות אמונה שנשתלו בתוך נוף המציאות שלכם .הישויות הרוחניות שהגיעו לכדור הארץ
זוהי– לקליטה .בצורתכם המלאכית הטהורה אינכם רגישים כלל ות להיות רגישןלעצמאפשרו
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אנחנו מדברים על הרחק מעבר למימדים –ה אנטיתיזה מעניינת .הצורה המלאכית הטהור
הישות –הקרובים ,המימדים הקשורים לכדור הארץ ,אנחנו מדברים על מעבר למימדי הקריסטל
המלאכית אינה כה רגישה כלל.
אבל כשהרשיתם לעצמכם להגיע אל כדור הארץ ,היתה הסכמה כללית ,שכבת מיסוך היפנוטית
ת מיסוך היפנוטית ראשונית שהענקתם לעצמכם ואמרתם שכב– הרגישו זאת לרגע –ראשונית
"אני אהיה כה רגיש גם לעצמי וגם לכל הסובב אותי ".שכבת מיסוך היפנוטית ראשונה זו אמרה
אלא – לא לתוך חומריות ,לא לתוך רטטים נמוכים –שאתם תרשו לעצמכם לשקוע לתוך רגישות
יה .המלאכים הטהורים ביותר אינם לתוך רגישות .השקעתם את עצמכם בתוך השפעה ואנרג
מאפשרים לאנרגיות אחרות להשפיע עליהם; זה פשוט לא חלק מהפיזיקה של מלאך.
אבל אתם מאפשרים לעצמכם לאמץ מאפיין ,שכבת מיסוך ראשונית ,שאומרת "אני אהיה רגיש.
ם אני אאפשר לעצמי לחוות איך זה להיות באשליה הזו של חומר ,להיות אשליה של היבטי
אנושיים שונים ,להעניק לעצמי את האשליה הזו שאני עובר מגלגול חיים אחד לשני ".הענקתם
לעצמכם את שכבת המיסוך הראשונית הזו ,אחת מהראשונות ביותר.
"אם זו היתה שכבת מיסוך ,אז אכן אין –ון שאתם מאוד חכמים ו מכי–וכמה מכם כבר חושבים
פילו כאן ".ואכן ,אינכם אבל אתם כן .אתם מבינים ,תמיד זו אפילו המציאות ,אז אכן אינני א
מתקיימת גם האנטיתיזה .הרשתם לזה לקרות ,אבל מצד שני ,זו רק אשליה.
נאמר לכם תיארנו כיצד שוכריםדיברנו קודם על כל האנרגיות ההפוכות האלה שמתרחשות .ז
או מתרחבת ,אנרגיה שאתם חכמים? זה מופיע מעל לפני השטח .זו עכשיו אנרגיה מסתובבת
אנרגיה מתחת לפני השטח ,נה את עצמה כחכמה .אבל תמיד ישת לחוות שהולכת ומחפש
הסיבוב ההפוך שמתרחש.
יכולת להיפתח את ה שאנחנו נשכח ,אז גרמנו לעצמנו את הסוגסטיה ההיפנוטית הזו באטלנטיס
חים ,נהיים כה שקועים הלכנו בדיוק בדרך הלינארית הזו ,שוכ ,ומאז אל מציאויות לא פיזיות
בדואליות ובכדור הארץ ,נהיים כל כך סגורים באופן מסוים ,סגורים בפני המימדים האחרים .אבל
מה התרחש כל הזמן הזה? הסיבוב ההפוך היה מתחת לפני השטח ,כל כך מתחת לפני השטח
שהתעלמנו ממנו ,שכחנו ממנו ,לא היינו מודעים אליו.
רק פנים שהייתם בהם העמדתם גלגולי חיים היו עד עכשיו ,שאבל האם זה היה כך? כמה
בעולם חומרי ,שהעמדתם פנים שאינכם יכולים לראות מעבר ,שהעמדתם פנים שאינכם יכולים
לראות אנרגיות לא פיזיות או אפילו להרגיש אותן? כמה זמן עבר עד עכשיו ,כשהאנרגיה תמיד
מנה?היתה נוכחת אבל העמדתם פנים שאתם מתעלמים מ
היא תזעק לתשומת לב .היא –אתם מבינים ,אתם יודעים מה קורה לאנרגיה שמתעלמים ממנה
בדיוק כפי שהשתל או הסוגסטיה ההיפנוטית .להגיע אל החזית תרצה לקבל הכרה .היא תרצה
שבה ההשפעה מתחת התקיימה שאתם חכמים גרמו לכם ליצור דרך מסוימת בחייכם ,תמיד
 ,חלקן התממשו במציאות בחייכם.ה את ההתנסויות שלה יצריאגם האינכם חכמים ,ו
אנרגית רק אתם מבינים ,זו היתה –חוויות של כשלון במבחן ,חוויות שבהן לא קיבלתם קידום
כפי שרבים מכם -האנטיתיזה שניסתה לחוות את עצמה גם כן .אתם יכולים להתעלם ממנה ו
 ,מה שתכנו ,מכשולים בחייכם? ניסיתם להיות עשו ,ניסיתם להילחם בה .מה עשיתם כשהיו לכם
ל היה מבוסס וח רב יותר .הכוחכמים אפילו בכוח רב יותר ,להוכיח את עצמכם .ניסיתם אפילו בכ
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על שתל אחד ,סוגסטיה אחת מאדם אחד .עשרים שנים מאוחר יותר ,ארבעים שנים מאוחר יותר
הזאת ,אנרגית הדואליות שמתחת אתם מנסים אפילו חזק יותר .בכל הזמן הזה האנטיתיזה–
 .מממשת את מה שאומר "אבל איך זה מרגיש משחקת גם היא את המשחק שלהלפני השטח,
לא להיות חכם? איך זה מרגיש כשאין את זה ,אתם מבינים?"
באותו זמן אותו שתל ישן מאטלנטיס אמר "אנחנו ניסגר .נקבור את הסודות .לא נראה מעבר.
שנאמין שהמציאות היא רק הדברים שאפשר לגעת בהם ,להרגיש לראות נרמה את עצמנו כך
ולשמוע אותם ".הוא כל כך חזק שהוא הולך איתכם עד עכשיו ,אבל הוא גם רדף אתכם כי תמיד
הרגשתם שיש משהו מעבר.
–ם זה פעולה זו גם כן אשליה אבל אנחנו נשתף ע ו–האנרגיה החדשה שאתם נכנסים אליה
שאתם נכנסים לתוכה ,לוקחת ,הלכה למעשה ,את מה שלמעלה ומה שלמטה ,האנרגיה החדשה
מה שבמודע ומה שבלא מודע ,מערכת האמונות החיובית ומערכת האמונות השלילית .האנרגיה
האנרגיה החדשה – "להיות חכם" – אם נשתמש בדוגמא שלנו של–החדשה מחברת יחד
; זו רק אנרגיה שונה".טיפש"ם" אינו מחברת יחד "חכם" ו"לא חכם" .דרך אגב" ,לא חכ
היא מחברת יחד את שתי האנרגיות המתפתחות ,המסתחררות האלה ובמקום לשמור אותן
להיות יחד .עכשיו ,זה גורם לדילמה ן למעלה אחת למטה ,היא מחזירה אותבהפרדה ,אחת
אחת מעניינת .אתם רגילים מאז ומתמיד לכך שתהיה אנרגיה אחת למעלה ,ואחת למטה,
אותן יחד עכשיו ,אנחנו נבקש מכם להרגיש ,שיבוכשאתם מתחילים להחיובית ,אחת שלילית.
זה יצר אנרגיה הפוכה והיה לכם את השתל ההיפנוטי המקורי או הסוגסטיה "אתם חכמים"
"אינכם חכמים".
ת מתחת לפני ר אחת מעל השטח ,אח–הן תמיד ליוו זו את זו ,במובן מסוים היו מעין מקבילות
ועכשיו אתם תחברו אותן יחד .רק  .תמיד יוצרות התנסויות לפי המציאויות שלהן–השטח
הרגישו זאת לרגע .התבוננו באופן שזה יכול להתנהל בחייכם .שתיהן מתחברות .שתי האנרגיות
ה ון שהן היו נפרדות במשך זמן כה רב .זוהאלה לא בהכרח מרגישות בנוח לשוב להיות יחד ,מכי
טבעי להן לשוב להתחבר .זה טבעי להן לשוב להתחבר אבל באופן זמני זה נורא לא טבעי מכיון
הפלוס והמינוס .עכשיו הם חוזרים להתחבר–.שבמשך זמן כה רב התנהלתם עם דואליות
לכן אתם כאן .אתם חכמים– .ניתן לכם הצעה נוספת כעת .אמרתי לכם קודם שאתם חכמים
לרגע ,את הסוגסטיה הזו .אבל במקום שהן יהיו כשתי מציאויות נפרדות ,הרגישו את האנרגיה
איך זה חוזר להיות יחד כאחד? אם המילים חומקות מכם כרגע ,זה –שני ביטויים נפרדים
הן הגבילו את ההיפנוזה.גם בסדר .נדבר על מילים בימים הבאים ואיך
אתם צריכים .השתיים חוזרות להתחבר .רק הרגישו זאת לרגע .ראו את זה ,הרגישו את זה ,אם
סוגסטיות שהגיעו אליכם ל .ול משפיע על הכועל סוגסטיות .הככל נוף המציאות שלכם התבסס
מבחוץ .סוגסטיות שאתם נותנים לעצמכם כל יום מבפנים .זה מה שבונה את המציאות.
– כמלאך –יה  ,הסוגסט לפני שהגעתם אל כדור הארץ,סוגסטיות שניתנו לפני זמן רב מאוד
ה מעשה לא טבעי אבל אפשרתם לעצמכם תשתהיו רגישים לסוגסטיות ,שפעם נוספת ,הי
להרשות לזה לקרות.
אני משתמש בשלוש –היפנוזה היא דבר מעניין ונפלא .היפנוזה ,שכבות מיסוך ,מערכות אמונה
טיות ,היפנוזה משמעות כולן היא בעיקרון זהה .המציאות בנויה על סוגס–המילים האלה יחד
תלו והן שם .אתם שושכבות מיסוך .כל מפת המציאות שלכם מבוססת על הסוגסטיות האלה שנ
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– אפילו גרוע יותר -סיון ליסיון לצאת מהנוף שלכם או בניאנרגיה בנעצומה של מבזבזים כמות
קן לעשות מניקור לנוף .כמות עצומה של אנרגיה מתרוצצת סביב כמו הכובען המשוגע ,מנסה לת
דבר אחד ,מודאגת בנוגע לדבר אחר.
במובן מסוים ,זהו סוג של היפנוזה שהרשתם לעצמכם להיכנס לתוכה .היפנוזה שאתם יכולים
לטפל בנוף המציאות שלכם מבפנים ואתם לא יכולים .ההיפנוזה שלי ,דרך אגב ,הגיעה מכם.
מה( .קהל צוחק) עבד .הרגישו את האש -כבר סיפרתי קודם איך הייתי נער–באטלנטיס
לשכוח  -בנושא של אינטנסיביתונכנסתי במקרה אל אחד החדרים יום אחד כשעשיתם עבודה
שאתם תשכחו שאתם בוני המציאות ,תשכחו שאתם יכולים –את הסוגסטיה ההיפנוטית
פיזיים ,ללמוד -פיזיים ,לעשות עבודה עצומה וניסויים במימדים הלא-להיפתח אל המימדים הלא
תם אל כדור הארץ.למזג או
או שמא לא? האם היתה זו תאונה או שאולי היה זה –נכנסתי במקרה אל החדר בזמן הלא נכון
שלכם .זה כל החזקותדי ,הושפעתי מהסוגסטיות יחלק מהתוכנית המשותפת שלנו? באופן מי
לא מה שהן היו .לא עשיתם וודו ,לא בצעתם כישופים ולחשים ,לא היתה אפילו קטורת בחדר.
אמרתם מילות קסם.
פתחתם את האנרגיות של אפשרות הסוגסטיה ,האפשרות לסוגסטיה שאתם תשכחו .נכנסתי
במקרה ,פתוח כל כך להשפעה בעצמי ,מכיוון שהייתי שם כדי לשרת אתכם ,מכיוון שהייתי שם
כדי לעזור לכם .אהבתי כל אחד מכם לכן הייתי כה פתוח לסוגסטיות שלכם שזה הקפיא אותי
כמו שאמרתי ,למשך מאה אלף שנים– .לתוך קריסטל .זה הקפיא אותי בתוך מערכת אמונות
האם היה זה קריסטל ממשי? במובן מסוים ,זה היה .במימד אחר זה היה מבנה קריסטלי .אבל
לא מודע ,אני הרשתי לעצמי לחוות אותו על ידי שיטוטים בכדור הארץ במשך מאה אלף שנה
משמעות והבנה גדולות יותר– ,נים ,נאבק ונלחם ,יודע שהיה משהו מתחת לחלוטין ,אתם מבי
יכולת גדולה יותר להיות יוצר בפני עצמי.
אבל זה תמיד היה חמקמק; זה היה כמו רוח רפאים .ידעתי שזה שם אך אף פעם לא יכולתי
יה שלכם .הסוגסט–לגעת בזה או למצוא את זה או להבין את זה .הייתי נעול בתוך סוגסטיה
בזמן שאתם אמרתם לעצמכם שאתם – שאשכח -נכנסתי הישר אל תוך התמצית הטהורה שלה
שאני אשכח .וכמוכם ,נאבקתי במשך זמן רב -תשכחו .אבל אני הופגזתי על ידי האנרגיה שלכם
כדי לזכור ,נאבקתי במשך הרבה ,הרבה גלגולי חיים והתנסויות בין גלגולי חיים שבהן הייתי
כך במימדי כדור הארץ ,מוחזק במימדים הקרובים ביותר לכדור הארץ למרות שלא תקוע כל
הייתי בגוף פיזי.
שוטטתי בכדור הארץ ללא גוף .בכל פעם שמתתי ,לא יכולתי לעבור אפילו את מימדי כדור הארץ
הקרובים ביותר בגלל הסוגסטיה המאוד חזקה הזו .שוטטתי; סבלתי ,כמו שאתם סבלתם ,כמו
אני –ה שאני יכול לזכור סבלתם .שוטטתי וסבלתי ,התאבדתי פעמים רבות יותר ממשאתם
תחום הזה ואם אי פעם תרצו לדעת איך לעזוב במהירות( .קהל צוחק) .הדבר העצוב מומחה ב
שום דבר אחר –בזה ,בכל פעם שעזבתי דרך התאבדות ,פשוט מצאתי את עצמי ללא גוף פיזי
לא השתנה.
כוד חזק כל כך במימדי כדור הארץ ,עדיין נשאתי את הזהות שלי מתקופת החייםומכיון שהייתי ל
ההיא .לא משנה כמה רציתי להרוג אותה ,היא עדיין היתה שם .זו הסיבה ,במובן מסוים,
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) .גיליתי איך זה לא ללכת Dreamwalkingשנעשיתי מומחה בכל התחום הזה של ליווי במעברים (
ה גלגולי חיים ,מוחזק בצמידות לכדור הארץ על ידי הסוגסטיה מעבר .מאה אלף שנים של הרב
,הזו ,אבל כל הזמן מרגיש את ההשפעה החזקה הזו ,הדפיקה הזו בדלת ,שיש משהו מעבר
איך לצאת מחוץ לנוף שלי .בסופו של דבר ,בסופו של דבר הייתי חייב לצאת מחוץ מבלי לדעת
הייתי צריך ללכת מעבר לו כדי להבין איך ליצור לנוף שלי ,מחוץ לנוף המציאות שלי לחלוטין.
אותו מחדש .הייתי חייב להפסיק לנסות לגזום אותו או לשנות אותו מבפנים כדי להבין שהוא
באמת היה רק אשליה.
שוב ,יש לנו כמה ימים של זמן משותף שבהם נדבר על זה .נדבר על האופן שבו תוכלו לצאת.
חלק –תם החכמים ,אלה שיושבים כאן ואלה שמאזינים לזה א–עכשיו ,אני אזהיר את כולכם
עשות; אני עשיתי יאני אומר לכם שזה יכול לה ,אחד שלכם אומר 'כן' וחלק אחד שלכם אומר 'לא'
את זה ,אחרים עשו זאת ,כמה אחרים.
אני אומר לכם שזו אנרגיה חדשה וזמן חדש .אני אומר לכם שאתם הרגשתם את חוסר המנוחה
ת התשוקה החזקה ,הכמעט נוירוטית ללכת מעבר ,ההרגשה החזקה שחייב להיות משהו הזה ,א
נוסף .הנקישה על דלתכם הופכת חזקה יותר וחזקה יותר .לפעמים אתם שומעים את המילים
של טוביאס ושלי ,שאומרות שהגיע הזמן ללכת מעבר ,הזמן להפוך באמת לאותה ישות של
אנרגיה חדשה.
ה להגיד 'לא'.צהגיד 'כן' ,חלק אחר שלכם רוצים לככל שאתם רו
בין היום ומחר כשנתכנס שוב ,אני רוצה לחקור את ה'כן' וה'לא' .למה לא תרצו ולמה כן .אני רוצה
לחזור אל הסוגסטיה ההיפנוטית המקורית מזמני אטלנטיס כשאמרנו שניסגר ,שננעל .אני רוצה
ם באנרגיה הזו .חזרו היום .הניחו לעצמכם שתרגישו את זה ,אל תשפטו את זה .היו המתבונני
סנו להחליק חזרה ,להחליק אל תוך הזמן הזה באטלנטיס כשעשינו את ההחלטות האלה ,כשהכנ
והסוגסטיות האלה לתוך הנוף.את שכבות המיסוך ההיפנוטיות
ל אז יוצא אל התודעה האנושית ואפילו אל ול .הכול משפיע על הכודרך אגב ,אם אני אומר שהכ
ל ,אז ול משפיע על הכוהתודעה הלא פיזית ,הקרובה לכדור הארץ ומשפיע עליהן גם כן .הכ
לשכוח ,להיסגר ,יצאו אז אל תודעת ההמון של האנושות.והסוגסטיות ההיפנוטיות שלנ
הבנו את דרך הפעולה של האנרגיה בצורה כה טובה שזה יצא החוצה כפוטנציאל ,פוטנציאל
ן שרבים מהאחרים באטלנטיס לא נפתחו למודעות ווד מושך .ומכיומאוד מפתה ,פוטנציאל מא
מערכת אמונות בכך שדבר –מלאה ,השתל הזה חיזק את נוף המציאות שלהם .וראו מה יצרנו
אינו אמיתי אלא אם כן הוא במצב חומרי.
ביטלנו דברים כמו אהבה מכיון שאיננו יכולים לגעת בה או להגדיר אותה .החברה מבטלת כל
מציאות; אנו מקבלים את באמצעות השכל .אנו מקבלים זאת כניתן לתיכנון ולהבנה דבר שאינו
בעולם כיום המובילים תחום ההנדסה נעשה אחד מהמקצועות כיצד שכבת המיסוך הזאת .הביטו
הוא גבר על הוראה ,דרך אגב .גבר על הוראה .חיזוק לכך שאתם חייבים להיות מסוגלים –
אמיתי .זוהי שכבת היהרגיש את זה ולגעת בזה ולנתח את זה ,כדי שזה יהלראות את זה ,ל
והי אשליה .האמנתם לה .הרשתם לה זוך היפנוטית ,והיא אינה אמיתית .מיסוך ,שכבת מיס
להשאיר אתכם סגורים.
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לבדכם בבקשה ,לא עם אחרים ,לא עם בני הזוג שלכם היו כמה דברים– :אז ,שיעורי בית להיום
תודה .אני  -או בקבוצה ולפחות עד ארוחת הערב שלכם ,בלי אלכוהול ,סמים או סקסאו חברים
אמרנו שעבור כאלה שהם כה –משעשע את עצמי לפעמים( .קהל צוחק) אנחנו נבקש מכם ל
אנחנו מבקשים מכם לחזור ולהרגיש את הסוגסטיה המקורית ,שכבת המיסוך המקורית -חכמים
נו את הקבוצה הזו כאן בנקודה הזו .לכו שבו על חוף הים ,שחו זו הסיבה שכינס–מאטלנטיס
במים ,עשו כל דבר ,אבל בלו זמן לבדכם ,שעה או שתיים לפחות ,לבד .כן ולא .כן ולא .חציית
חיקרו -המחסום הזה .אנחנו רוצים שתחקרו כל תחושה ,מחשבה ורגש .אתם אנשים חכמים
 .תראה פתיחת הדלתאיך
כם ,יוצרת פוטנציאל עבור האחרים ,לקבל את המציאות של דברים שאינם הדלת שמאפשרת ל
 .הניחו לזכרונות ,זרום אליכםלסיפורים לחומריים ,להיפתח אל המימדים הלא פיזיים .הניחו
המתבוננים באנרגיות האלה .הניחו אפילו לפחדים ,לשטוף אתכם .אל תנסו לעצור דבר .היו
ם .הניחו לסיפורים של החיים הקודמים שלכם לזרום חזרה לסיפורים של אטלנטיס לחזור דרככ
דרככם ,איך הגשמתם את פעולת הסוגסטיה הזו .שהמציאות היחידה שתקבלו או תאמינו בה
היא המציאות הפיזית.
ה ,שתפו בפתיחות הלילה כשתאספו חזרה יחד בזמן ארוחת הערב ,נרצה שתדונו בכך בקבוצ
ל .כמה דברים נוספים בשיעורי וכל מה שמגיע .חילקו הכרגשות שלכם ,בהבבפחדים שלכם,
ו כשאתם בנוכחות אחרים ,בין היום למחר ,הרחיבו את בזמן שאתם לבד ואפיל–הבית היום
שלכם אל האופק ,הביטו החוצה אל האופק .ההאנרגי
שכחתם להביט החוצה .האנרגיות שלכם – בני אדם באופן כללי –שכחתם להביט אל האופק
בים להביט החוצה.אינכם מר 5מטר מכם4- .כזות בדרך כלל בתוך מעגל ברדיוס של בערך מרו
אל מערכת ,זוהי תוצאה של הסגירה ,של קבלת החומר בלבד ,רק דברים שהם חומריים
המציאות שלכם .מה שקורה הוא שהראיה הרוחנית שלכם והראיה הפיזית שלכם מצטמצמים
אתם מביטים קדימה כשאתם ןבד הפעמים המעטות שבה 5מטר סביבכם .מל-לכדי מעגל של 4
גבולות של בניינים או חדר שאתם בו ,הרוח שלכם בדרך כלל נוהגים ,או אם אתם צריכים לראות
יהיה אפילו מצומצם מאוד סגורה .באופן טיפוסי ,בני אדם אחרים ,לא שאומברה ,המעגל שלהם
וחצי עד שלושה מטרים .מטריותר לכדי
אתוחות או חוסר הנוחות ,ונופק ולהרגיש איך זה .הרגישו את המן להביט אל האו זדישהק
הרגשות שעולים .הביטו החוצה .הרחיבו את הראיה הפיזית שלכם .וכשאתם מרחיבים את
הראיה הפיזית שלכם ,פתחו גם את האנרגיות שלכם .הרשו לאתריות שלכם ,לתודעה שלכם,
אתם ור אלה שנמצאים כאן ,בחוץ בים .עב -ת בחוץלהתרחב גם הן אל האופק .בחרו נקודו
עצים ,ציפור במרחק– .מאזינים לזה ,בחרו נקודות בחוץ באופק ש
אתם תגלו שזה מרגיש מעט לא טיבעי ,לא נוח להשאיר את המיקוד שלכם שם בחוץ לאורך זמן.
ד אליכם .המיקוד שלכם ,בהתבסס על שכבות מיסוך וסוגסטיות היפנוטיות ,הצטמצם קרוב מאו
מה שם ,הקדישו זמן למיקוד מאוד מאוד ן האופק היום .ואז ,אחרי שתבלו זמבלו זמן בחוץ עם
– גרגר חול ,אם אתם כאן נוכחים עם הקבוצה הזו .אם אתם מקשיבים ,מיצאו משהו –קרוב
נקודת בוץ ,גרגר אבק ,משהו כל כך קטן כמעט מעבר ליכולת הראיה האנושית ,גרגר חול .כוונו
ת המיקוד ותשומת הלב שלכם לזה .א
אתם מבינים ,מטבעם ובגלל שכבת המיסוך ההיפנוטית ,בני אדם גם אינם פונים קרוב פנימה;
 5מטרים ,עבור אחרים ,אולי כשלושה -עבורכם – 4הם משאירים את האנרגיה שלהם בחוץ
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זמן נוח להחזיקמת הלב היא כה קרובה .גרגר חול .הרגישו כמהוש .הרגישו איך זה כשתמטרים
אנחנו מדברים על לאפשר לעצמכם להרגיש – על אימון מנטלי איננו מדברים–את המיקוד הזה
משהו כה קרוב; היו מודעים לכך ,כה קרוב אליכם.
דרך סוגסטית שכבת המיסוך ההיפנוטית נאמר לכם לא להיכנס פנימה ,אל תתבוננו בעצמכם,
 .אתם אמורים להיות מחוץ לעצמכם .דרך סוגסטיה זה אנוכי -אל תפנו תשומת לב אליכם
היפנוטית נאמר לכם שלמישהו אחר יש את התשובות ,שאינכם אמורים להיכנס פנימה .ישוע
התשובות הן בפנים אבל לאן הם הלכו? אליו .הוא היה צריך להרוג את –נלחם קשה עבור זה
יו .כדי שהם יפסיקו לפנות אל– או לגרום לעצמו לההרג –עצמו
 ,אומנתם לא להיכנס פנימה; לכן זה כל כך קשה עבור חלק מכם לעשות באמצעות מיסוך היפנוטי
ול או כך אתם מאמינים .אחרי זמן מה עם גרגר הח–את העבודה האינטנסיבית הפנימית הזו
אל נקודה מאוד מרוחקת .הרחיבו את הראיה שלכם ואת ורהזה ,חיזרו שוב אל האופק ,חיז
כם חזרה החוצה .ראו כמה זמן זה מרגיש נוח להשאיר את המיקוד במרחק.האנרגיה של
אז חיזרו אל גרגר החול .חיזרו על זה ,שוב ושוב ,בעדינות ,לאט ,לזמן מה .מה שאנחנו עושים
כאן הוא ,במובן מסוים ,להתנות מחדש כמה רפלקסים או שרירים אנרגטיים ,במובן מסוים ,כדי
יותר של התרחבות וכיווץ .זיכרו ,טוביאס אמר שאנרגיה חדשה להחזיר אתכם למצב טיבעי
מתרחבת ומתכווצת בו זמנית.
פנימה קרו ומיקרו .אז בואו נאמן את זה .בואו נראה איך זה מרגיש .להתרחב ולהתכווץ .מ
והחוצה .קחו נשימה עמוקה ,קחו נשימה עמוקה פנימה .והניחו לה לצאת החוצה .תעשו אותו
אפשרו לה להתרחב החוצה אל המרחק ,ואז השיבו אותה חזרה פנימה אל – דבר עם המודעות
הגרגר.
–נה ,להרהר כן או לא ,ההשלכות של באמת לפתוח את ו משימת שיעורי הבית הראש-בנוסף
אבל זה למעשה ,במובן מסוים ,משחרר את הסוגסטיה ההיפנוטית –מה שתכנו שער
בזה .והרהר –לא שהמציאות שלכם היא רק פיזית .כן או
שנית ,הרחבת הראיה ואז כיווצה.
אין דבר שמתרחש כרגע ,מהרוח– ,ושלישית ,היו מודעים לכל דבר כצופים .היו מודעים לכל דבר
אין דבר שמתרחש שאין לו חלק – לבהונות שלכם ,לציורים על הקירות ,כל דבר ,לקול שלי ,לאור
ונות שלכם ,שיוצרות את מערכת האמעל שלכם ,שכבות המיסוך על בהשפעה על הנוף שלכם,
ל משפיע על זה.ום .הככלהמציאות ש
רעיון מדהים .אם אלוהים –אין זה אלוהים ששולח מסר; זה אתם יוצרים את המציאות שלכם
חלק לפעמים .באופן ישיר וברור זאת אומרת לכם הבאמת היה רוצה שתדעו משהו ,היא הית
היא מנסה להגיד לכם –יה מה הרוח מנסה להגיד לכם יהמבלים זמן רב כל כך בתמכם
ל.ולהתעורר .זה הכ
בנוף – הנה הסיבה שאנו מבקשים מכם לעשות זאת –אז ,היו מודעים לכל .הנה מה שקורה
.מים קיים רק כי הת הדבריםהמציאות ,בני אדם נוטים לקחת דברים כמובן מאליו .הם מקבלים א
הקיר כי היא שם; מישהו תלה אותה שם .היו מודעים לכך .הם מקבלים את זה שהתמונה על
עים לסיבה שיצרתם אתם יוצרים את זה; עכשיו היו מודכל כך הרבה שמתרחש .שיש יכול להיות
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.תי אותה .זה לא המלון שלי .במובן מסוים ,אתם כןה .אתם אומרים ,ובכן ,לא אני תליאת ז
ל נוף המציאות שלכם .היו מודעים לכל אדם וכוימת .זה הסבמובן מסוים היא שם בשל סיבה מ
כל אדם אחר שיהיה בחייכם היום .אל –אם אתם מקשיבים או אחר שנמצא כאן במפגש הזה,
תשפטו ,פשוט היו מודעים.
ובכן ,הם חייבים להיות שם בגלל הסיבה הזו והזו .פשוט היו מודעים .אשתף –אל תנסו להחליט
טת היא גם מה שעזר לי לצאת ממלכודת הקריסטל שלי ,מודעות מוחל–אתכם ברמז קטן
להיות מודע לחלוטין ,לא לקחת –מערכת האמונות המוגבלת שלי במציאות מהשיכחה שלי ,מ
היו מודעים אליו .שוב ,אל תנסו להעריך –דבר כמובן מאליו .החרק שחצה את השביל לפניכם
ב ייחרק חהן הזה ,אל תנסו לומר שן הקטכאותו ,אל תנסו להלביש עליו סיפור על החרק המס
כם על השביל( .קהל צוחק) פשוט היו מודעים לו.להיות סנט ג'רמיין שהולך לפני
דרך אגב ,אני חייב לומר שאני אוהב לשחק איתכם .אני אכן מצהיר על נוכחותי על ידי ציפור
י עם אחד השתעשעת–באמצע הדרך ,אישה זקנה שאוהבת לאסוף זכוכית ,כמוכר בדוכן מזון
איך להגיד ,מופיע לפעמים  -לא כנהג מונית בזמן האחרון ,אבל אני נכנס ו–מכם כאן לא מזמן
במה שנראה לכם צורה פיזית אבל שום דבר פיזי לא קורה ,אתם מבינים ,דבר פיזי אינו
מתרחש.
אתם ל .זו פשוט היפנוזה ,אתם חושבים שאני מופיע לפניכם כבן אדם מגולם בגוף; אינני כל
אני דק כמו האויר– .שוט אתם מאמינים שאני מופיע בפניכם בצורה פיזית ואינני כלל פם ,ימבינ
בזמנים אחרים אכן ,אני מופיע בפניכם דרך אדם אחר ,דרך ישות פיזית .הם כל כך רדומים שזה
הם כל כך לא מודעיםנרגיה שלהם ולדבר איתכם ישירות .קל ,במובן מסוים ,להיכנס אל שדה הא
דרכם .אני עושה את זה בדרך לא מניפולטיבית ,אין השפעה הלעצמם שזה קל להזרים אנרגי
ולמעשה אני מציע להם לשכוח לחלוטין את זה שהשתלטתי להם על הגוף לרגע .והם שוכחים.
ניכנס להיבטים אחרים של שכבות המיסוך ההיפנוטיות .נסיים את דרך אגב,בימים הקרובים,
ה על ידי טכניקת היפנוזה מאוד ספציפית שניתן לכם .טכניקה שתוכלו ללמד הסדנה והמפגש הז
יוכלו להשתמש בה באופן ם ,מטפלים ורופאים ומורים ,אחרים ,טכניקה שאלה מכם שהם מרפאי
ים כאב בדרך חדשה ושונה ,לעזור להם לעי עם הלקוחות שלכם ,לעזור להם להלא מניפולטיב
ית נוף המציאות שלהם ,אם הם יבחרו .דרך ישלאמלהתגבר על המכשולים שלהם ,לצאת
מציאויות ,איך לומר ,בצורה יעילה יותר ,חלקה יותר -בליצור כדי להשתמש בחייכם ,בשבילכם,
.שתרצו בהן באמת
ם מציאויות שהתעייפתם מהן? שאתם משועממים מהן? כלהאם לא הגיע הזמן שיפסיקו להיות
ום ושאלו את עצמכם האם אתם מוכנים לפתוח את הדלתושגורמות לכם סבל וכאב? אז צאו הי
ל .שוב ,אני חייב ול .התבוננו בהכו .הקדישו זמן מה להתרחבות וכיווץ .והיו מודעים להכהזו
ל .אתם חיים באשליה שבה ו היו מודעים להכ– עבור כל המאזינים –להדגיש את הנקודה הזו
קירות של הבניין והדלתות שלו והחשמל כמובן מאליו ,אתם לוקחים את ה אתם לוקחים דברים
שלו והמים שלו כמובן מאליו.
זהו מגרש משחקים של מודעות ,אל תעריכו את זה ,זה אינו תרגיל מנטלי– .היו מודעים לכך
התודעה שלכם תגיבל .אם אתם מודעים לסיבה שזה שם ,עד מהרהור למודעות בנוגע להכלחזו
איך זה משרת –מודעים לסיבה שזה הוצב שם מלכתחילה על ידי כך שהיא תעזור לכם להפוך
אתכם ,מה זה עושה עבורכם.
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אז ,יש לכם את שיעורי הבית שלכם להיום .עבור אלה שמאזינים לקלטות השמע ,זה תקף גם
ת בת המיסוך ההיפנוטיל היום .הרחיבו וכווצו אנרגיה .וחיזרו אל שכועבורכם .היו מודעים להכ
לראות האם אתם מוכנים לפתוח אותה חזרה בחייכם – .את כולנו זו שסגרה–המקורית
ההשלכות הן יותר ממה שאולי תחוו או תחשבו ברגע זה.
היה זה עונג להנחות את הסשן הראשון הזה .נתכנס שוב בקבוצה זו הערב לפני ארוחת הערב
שלכם.
הנני ,וכך גם אתם.
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ניבוקר ש  -סשן 2
)דיסק (3
הנני ,כן הנני ,אדמוס סנט ג'רמיין ,חוזר אל המפגש שלנו ,הלימוד שלנו ,הדיון שלנו בכל הנושא
בו אנרגיות ,לחקור את דרכי והיפנוזה .איזה מקום נהדר לחקורשל אמונות ,שכבות מיסוך
הפעולה הפנימיות שלכם ,והיום ,לחקור כמה נושאים מעניינים למדי.
בהתחלה שלא יהיו היום טיולים ,למרות מה שתכננתם; זהו יום לשהות כבר כאן ודיע לכםמאני
והאנרגיה נמצאת –במהלך הדיון .אם אתם מאזינים להקלטות אלו זאת אסביר –עם עצמכם
אינכם צריכים לשבת כאן באי הזה ,אתם יכולים לשבת בביתכם ,עדיף לא –איתכם במלואה
שובים בביתכם ,או בכל מקום שלא יהיה ,אתם קולטים את אלא י–נהיגה במכונית שלכם עת ב
אותה אנרגיה.
 ,יהיה יום מעניין .כבר תכננתם פעילויות אבל תראו איך חלק מהן פשוט עבורכםגם היום,
יתבטלו לכם ,אתם תראו איך הפעילויות שכן תשתתפו בהן ,הן משמעותיות ביותר בשבילכם ,הן
עליו היום.משקפות באופן ישיר את מה שנדבר
שנאספו כאן על האי הזה ומכל – החכמים –עכשיו ,כשנכנס לזה ,אני אבקש מאלה שנוכחים כאן
אנחנו נעשה את זה כאשר נרחיב את הגבולות ,כשנכנס למקומות –מי שמאזינים ,את רשותכם
פי לע נבקש את רשותכם בקול רם ,ונבקש את רשותכם מכיון ששוב ,אנחנו כאן –חדשים לגמרי
בקשתכם ,כדי באמת להרחיב את הגבולות היום .כדי באמת להכנס פנימה ,כדי להיות באמת
מאוד פתוחים איתכם ומאוד ישירים ,כדי לוותר על ההתיפיפות ,כדי לוותר על הנחמדויות ,כך
.שנוכל להגיע אל כמה מנושאי הליבה
מילולית .אז ורה בצ ,אלא גם אופן פנימיאז ,נבקש מכם לבטא את הרשות הזו ,לא רק ב
שאומברה ,האם אנו מקבלים את רשותכם? (קהל עונה "כן" ).רק כדי שנדע שאנחנו באמת
שומעים את קולכם ,אנחנו יכולים לשמוע פעם נוספת ,האם אנו מקבלים את רשותכם למתוח את
הגבולות היום? (קהל עונה "כן").
ק) .הערנו את קאולדרה בארבע ואני רוצה שתדעו שזה השקר השני שאמרתם היום( .קהל צוח
אנחנו פשוט שמחים – כמו שדוקטור דאג היקר גילה –בבוקר ,ואיך לומר ,ציפינו ליום הזה
להיכנס לחלק מהנושאים האלה וגילינו שקאולדרה הוא כל כך ,איך לומר ,מלא בחרדה בגלל
צוחק).איזה יום נפלא יש לנו! (קהל טבעו ואנחנו נדחף את הטבע שלו היום גם כן.
שוב בגלל מה שנעסוק בו ,אנחנו נבקש מאנדרה לבוא אל החזית כאן .ונבקש ממנה–אנחנו
זכו להינותעבור אלה שמאזינים ולא גם הקבוצה כאן ,אבל להדריך את הנשימות עבור
מעבודתה עם נשימה.
פכם אתם נוטים להיתקע בגו–עכשיו הנשימה היא הכנסת האנרגיה פנימה ,לאפשר לה לזרום
והנשיפה החוצה היא השחרור או הזרימה .אז שימו –ובשכלכם ,אתם נתקעים בנוף הזה שלכם
היא כיצדלב במיוחד כשהיא מדריכה אותנו כאן במשך כמה דקות של נשימה ,לנשימה שלכם,
נכנסת ואיך היא יוצאת.
ם להקלטות אז ,אנדרה ,בבקשה בואי קדימה .כמה דקות נשימה עבור אלה שכאן ואלה שמאזיני
האלה.
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אנדרה :ברגע הזה אני מזמינה אתכם לעצום את עיניכם כדי לצאת למסע פנימה ,איתכם.
נישמו את –ביותר של האנרגיה הזו ברגע הזה הנס העמוק –שימה ,האנרגיה ,הנס הזרעים ,הנ
זה פנימה .העיזו לקבל למטה ,למטה ,למטה לתוך הליבה שלכם .למטה לתוך הבטן .למטה כמו
ניק לכם מתנה .עבורכם באמת רוצה להעהינוק .נושמים עמוק ,בוטחים שהאנרגיה הזו שהגיעת
נישמו.
"אמא")א(קול של ילד קור
נישמו עמוק .נישמו כן ,כן .כן ,נושמים ,מרגישים את הנשימה רוקדת מטה ,מטה ,מטה דרך
טימי שלכם עם הפיזי ,האנרגיה ,הרטט שלכם .הרגישו את הרטט שלכם הבוקר .הרגע האינ
הנשימה.
בזמן שסנט ג'רמיין חולק את האנרגיה שהוא הביא ,נישמו אותה פנימה ,נישמו אותה פנימה.
שתהיו עד כה אמיצים בעצמכם ישוע יכל לרפא ולשנות את העולם עם נשימה .העיזו להיות
רכם .נישמו מוכנים לנשום עמוק את האנרגיה הזו של סנט ג'רמיין .האנרגיה הזו נמצאת כאן עבו
מו ,כן ,שיאותה פנימה .נשימה בכל פעם ,טרנספורמציה פילאית .נשימה בכל פעם .נישמו כן ,נ
כן .נשימה היא האות שאני מוכן ,אני מוכנה .כן .כן .כן.
סנט ג'רמיין :תודה לך ,אנדרה .בואו נחזור בקצרה על מה שדיברנו אתמול ,כדי להביא את
 ,אל עצמכם .לקראת היום דיברנו על לעשות כמה תרגילים ,חזרה אל הקבוצהבהאנרגיה הזאת
שאנחנו יודעים שחלק מכם עשו וחלק מכם עשו מאמצים קלושים מאוד לעשות; חשבתם שכבר
ידעתם איך לעשות את זה .עשיתם את זה כמה דקות ואמרתם "זה כל כך ישן ,עשיתי את זה
כבר פעם".
ע לפתיחה מחדש של משהו שסגרתם ג בנו–ו לא כן א–ה מאוד ספציפית אז שאלנו אתכם שאל
אנחנו כקבוצה – לנוע אל מחוץ למימדים הפיזיים .אתם כיצד הזיכרון –באטלנטיס לפני זמן רב
סגרנו את זה לפני זמן כה רב בסוף ימיה של אטלנטיס במקדשי טיין .עשינו זאת כדי להגן על –
ניסו  ,שבעיקרון ינו זאת כדי שלאחריםעצמנו .עשינו זאת כדי להגן על האנושות בזמנו .עש
להשתלט ,לכבוש את ארצות אטלנטיס ,לא תהיה גישה למידע כל כך משמעותי ועוצמתי.
יצרנו את זה נוספרה" ,הבנו שאנחכמו שדוקטור דאג הזכיר את הסרט "אז נסגרנו .כן ,בדיוק
יכולים לפתוח את זה – או אתם-ולכן יכולנו לסגור את זה .עכשיו ,זה מצביע על כך שאנחנו
ישר אל ה'כן' מבלי לבדוק פנו 'כן או לא' .חלקכם בפעם נוספת .אז נתבקשתם להרהר אתמול
את ה'לא'.
חברים יקרים ,יש שם חוסר איזון ,יש חוסר איזון .טוביאס דיבר לא מזמן על להיות לא מאוזן
יש גם 'לא' שמוכל בתוך זה .בכל לכיוון האור; אתם יכולים גם להיות לא מאוזנים לכיוון ה'כן'.
לפחות תפיסה של רע ואיתפעם שיש אור ,יש חושך שמוכל בתוכו .בכל פעם שיש טוב ,ישנה
בכל פעם שיש כנות ,ישנם שקרים.
–אז ביקשנו מכם להרהר בשאלה הזו .רובכם אמרו מיד 'כן' .אבל אנחנו נבקש מכם לחזור היום
 .התבוננו בשני את ה'לא'גם חיזרו היום ובחנו –מול למרות שעשיתם את התרגיל הזה את
הצדדים .ביחד הם מרכיבים את התשובה ואת הפיתרון; בנפרד אין תשובה ואין השלמה .אתם
צריכים להתבונן בשניהם בכנות ,באמת.
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מה אם הייתם אומרים 'לא'? מה אם הייתם אומרים "אני בוחר להישאר סגור לזמן מה?" האם
עברתם פשוט גרוע? האם זה באמת להנעל? האם זה באמת להיות סגור? האם זה הדבר הכי
בתעלה ,בהתנסות ,עבור סיבה מסוימת? רק אתם יכולים לענות על השאלה הזו אז אנחנו נבקש
זה שוב היום.בחון את מכם ל
שאמרנו ,רוב שאומברהבת הראיה שלכם אל האופק .כמו להרח מהביקשנו מכם להקדיש זמן
 5מטרים מגופם .כן ,אתם -המודעות שלהם למרחק של 4את מצמצמים את הראיה שלהם ו
מתבוננים באופק או סוקרים אותו מפעם לפעם רק כדי לודא שהוא עדיין שם .אתם מתבוננים
החוצה לעיתים לראות דבר מה במרחק אבל רוב רובו של הזמן ,האנרגיה שלכם מצוצמת
אפילו פחות מכך אצל מי שנכנה בני האדם שאינם – מטרים סביבכם-4-5-למרחק של 3
הם מצמצמים אותה אף יותר–.שאומברה בזמן זה
זה – שהיא אחד החושים שלכם –בקשנו מכם להתרחב .כשאתם מרחיבים את הראיה שלכם
את השמיעה שלכם .זה פותח אוטומטית את שאר החושים הפיזייםגם אוטומטי אופן ב,פותח
ם להתרחב ולהפתח כהטעם מכיון שאתם מרשים לחלק מעצמהריח ,של  ,של תחושהשל ה
אתם מרגישים נוח יותר אשר כ,מעבר לרמות הנוחות הרגילות שלכם .מה שקורה בסופו של דבר
הוא שאתם בעצם הולכים מעבר לפיזי ,אם אתם  ,עצמכם החוצה אל נקודת האופקהקרנתעם
אם אתם מוכנים ,אם בחרתם בזה .רוצים,
דת האופק היא קו שרירותי .באופק הטהור ,אין עצמים ויזואלים; זה רק האופק .זה סוף קו נקו
לא ,מה שקורה עכשיו הוא שהחושים הבנוח ,אתם פתוחיםחשים הראיה הפיזית .אבל אם אתם
לפתוח את עצמכם בכל הדרכים ,פיזית –פיזיים מתחילים להפתח גם כן .זה תרגיל מאוד פשוט
ואל הרמה הלא פיזית .אל הרמה הפיזית
הוא שתרחיבו את האנרגיה שלכם אל האופק ,החוצה – אם כך תבחרו –מה שתתחילו לחוות
צטרף לזה ,יצרתם נתיב .הנתיב ת מהותכםאל הנקודה הנראית הרחוקה ביותר ,כשעכשיו כל
אופק שהרמות הלא פיזיות הן מעבר למשום יל עכשיו אל הרמות הלא פיזיות .לא בוהזה יכול לה
להתרחב החוצה .על מנת קיתם נועזים מספיק ופתוחים מספאלא משום שא
לבצע באופן יומיומי .כל בוקר כאשר אתם מתעוררים ,פשוט להרחיב את כדאי שזה תרגול נהדר
האנרגיה הזו החוצה .באותה מידה שאתם מרחיבים אותה החוצה ,חשוב גם לכווצה פנימה.
חזירו את המיקוד אל הנקודה הקטנה הסופית ביותר .כמו הזכרנו את גרגר החול אתמול; ה
יכולות להיות מוכלות – כל אנרגיות החוכמה של היקום –שאמרנו ,הכל מתחבר .הכל מוכל
בגרגר חול אחד.
החול ,גרגר חול ,היה על כדור הארץ הזה אולי מיליון על גבי מיליון שנים ,החליף צורות .לפעמים
 .וגרגר החול הזה הוא האנרגיה של כל רי לפעמים מלוטף על ידי האובמים ,לפעמים על האדמה,
בין אם הוא היה סלע ,בין אם הוא היה רק מינרל באדמה ,בין –ההתנסויות שהוא עבר אי פעם
הכל נמצא שם– .אם הוא היה קונכיה
בחלקים –אז על ידי הכנסת האנרגיה ,כיווצה גם כן ,ההכרה שכל דבר יכול להיות מוכל בפנים
הסופיים ביותר וגורמי האנרגיה הסופיים ביותר .על ידי הרחבת האנרגיה וכיווצה ,אתם
מאפשרים לעצמכם לראות את שני הצדדים .הגדול והקטן .אתם מקבלים עכשיו את התמונה
במלואה ואת המשוואה המלאה של מה שמתרחש.
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וזכר בשאוד האחרון .חלק יתבוננו פעמים רבות כל כך בני אדם יתבוננו רק בצד אחד .שוב ,זה ה
זהו שקר .נתבקשתם אתמול להיות – זהו שקר .חלק מהם רוצים לשחק רק בחושך –רק באור
ה דקות לכל היותר.מ זה נמשך לכמה דקות במקרה הטוב ,שאומברה ,כ–מודעים להכל
תם חזרתם אל מצב הטרנס שלכם ,חזרתם אל המצב של חוסר מודעות לכל מה שסביבכם .יצר
את הנוף הזה אך עם זאת אתם לוקחים אותו כמובן מאליו .או גרוע יותר ,אתם תופסים אותו
לתוכו ועכשיו אתם צריכים לנסות למצוא שהוטלתםכמשהו שהוצב שם על ידי מישהו אחר; נוף
את דרככם החוצה .אבל זה הנוף שלכם ,המציאות שלכם שדיברנו עליה אתמול.
 ,זה מעורר משהו עמוק בתוככם ,תזכורת שאתם יוצרים את זה.כשאתם הופכים מודעים לכל
כל דבר שקורה לושוב ,כמו שאמרנו אתמול ,זה לא כדי לומר שצריכה להיות משמעות מיוחדת
נעשים אבל כאשר אתם ,אותםלכם זה לא שהם מכילים את הסודות והם ילחשו –כל עצם לו
צרתם את זה ואיך הכל מתחבר.מודעים לכל מה שקורה ,אתם מתחילים להבין איך י
ליצור אותו מחדש מתוך מה שנראה ניתן עם ההבנה הפשוטה הזו ,אתם יכולים להבין כיצד
בעצם היותכם ,בחירה מודעת שלכם .יצירה מתרחשת ברגע זה בכל רמה מודעת או לא מודעתכ
דברים היו מודעים ל– הילד שקרא 'אמא ,אמא' במהלך הנשימות .מודעים לכל מה שקורה
בנוף שלכם .אתם ,האלה .אינכם צריכים לשייך להם משמעות מסוימת; רק היו מודעים שזה שם
אומרים "אבל זה לא היה נוף המציאות שלי ,זה היה של מישהו אחר ,זה היה ילד קטן שנכנס
שלי ודאי הצטלב עם שלהם".הנוף סה למצוא את אמא שלו ,אז זה לבטח לא שלי .ילחדר ונ
כמה האנרגיות שלכם ,ועד ומברה ,כלל לא .אתם תדהמו כשתגלו איזה יוצרים הינכםכלל לא שא
יכולות להשפיע על אחרים שהנם פתוחים ומוכנים לשחק לרגע בנוף המציאות שלכם .הילד
 ,שנכנס ואמר 'אמא'.לרגע עם שאומברהכאן שהיה מוכן לשחק
הפרעה שעיצבנה כמה מכם .מה מאשרעכשיו ,אולי היתה משמעות בזה .אולי היה בזה יותר
כשנכנס וניסה  ,למה שתוכלו לכנות סוגסטיה היפנוטית,היה הקול הזה? למה הילד הזה נענה
יותר מידי כאןלמצוא את אמא? מה באמת התרחש? שוב ,הביטו בזה כצופים; אל תכניסו
המשמעות שלפסיכולוגיה ,אלא הרגישו את האנרגיות .ואם אינכם בטוחים לחלוטין מה היתה
 ,רק נישמו את זה פנימה .הניחו לזה להיות לזמן מה .התשובה תמיד מוכלת בתוך זה והיא זה
תעלה.
סיפור .כךאז נבקש מכם שוב היום להיות מודעים לכל דבר ללא שיפוט ,ללא נסיון להלביש על
ח .ושוב ,הרוח אלא היו מודעים לחול תחת רגליכם אם אתם כאן עם הקבוצה הזו .היו מודעים לרו
לא בהכרח מכילה את התשובה או את המסר; היא עשויה להיות רק הרוח שאתם יוצרים בנוף
המציאות שלכם.
ם לכדור הארץ לראשונה ,לראשונה עברתם את שערי מסדר הארכיכשאתם כמלאכים הגעתתם מלאכים ,הסכמתם ,הסכמתם לכל הרעיון הזה של היפנוזה ,מערכות אמונה ,הגבלות .הסכמ
לזה; זה אינו מצב הוויה טבעי ,אתם מבינים .טוביאס אמר בעבר שאם אתם רוצים להגיע
להארה ,פשוט סורו לכל הרוחות מדרככם .זה תהליך טבעי שמתרחש ויתרחש ,במוקדם או
ן שמצב האנרגיה הטבעי של הרוח הוא התרחבות ,גילוי ,עוד התרחבות ,ובמאוחר ,בכל דבר מכיו
אנרגיה הטבעית של הרוח .זוהי ה–עוד גילוי
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הסכמתם למצב הוויה לא טבעי זה ,מצב לא טבעי זה של אשליה .באתם אל כדור הארץ הזה.
קיבלתם על עצמכם את האשליה הזו של כניסה לחומר .חומר אינו קיים באמת .אתם יכולים
ר לומר שהחומלנתח את החומר .אתם יכולים לנתח את החומר באופן מתאפיזי .אתם יכולים
אשליה – אשליה הואדה לחשוב על זה ,אבל כל מה שזה הוא רטט מואט; הוא לא .זו דרך נחמ
.שהוא אבל זה כל מה –מאוד אמיתית ,אשליה נהדרת
אתם יודעים את זה בשכלכם ,אבל – את זהאתם בקרנבל .אתם משחקים משחק .אתם יודעים
אז קיבלתם על עצמכם את האשליה הזו .זה עובד.כיצדעכשיו זה הזמן להרגיש את זה ולהבין
קיבלתם על עצמכם אשליות מאז ועד עתה .דיברנו אתמול כיצד יש לכם נוף ,מפה ,מפת מציאות.
הוא היה בעיקרון צחיח וריק כשהתחלתם.
אז התחלתם לבנות בנוף שלכם .זה היה שילוב של הסוגסטיות שלכם ומה שתכנו מחשבות או
ת הנוף הצחיח שלכם .הביטוי של אאיכלסתם כעת ,שהגיעו מאחרים .אמונות ,בנוסף לסוגסטיות
זה נתפס אצלכם כעצים ושיחים וצמחים ואגמים ועצים ומיכשולים וסלעים בדרככם .נוף עצום.
בנוף שלהם ערים .הן הערים שלכם ,ערים שמאוכלסות על ידי החיים הקודמים בנו חלק מכם
שלכם .הם כולם שלכם.
גם מתחת לפני השטח ,דברים שהחבאתם .מערכות נמצא מנורבה מהזה .ובניתם את הנוף ה
המשתרגת עצים ן שהן כמו מערכת שורשיו מכיו,קיימותהן אמונה שאינכם יודעים אפילו ש
מתחת לאדמה .לפעמים אתם מסתכלים רק למעלה ולא למטה.
–ני מרכיבים אמרנו אתמול שבכל סוגסטיה ,בכל שכבת מיסוך ,בכל היפנוזה ישנם לפחות ש
אחד למעלה ואחד למטה .אז אם נאמר לכם כקבוצה כשאתם קטנים שאתם חכמים או מצחיקים,
קיימתתמיד ,אבל ותו שתל .אתם מתחילים לממש או זה–אתם מתחילים לממש את זה
 ,של להיות 'לא להיות מצחיקים' של – או להיות טיפשים 'לא להיות חכמים'האנטיתזה של
.להחרידל המידה ,של להיות משעממים רציניים יתר ע
אבל הם מה שאנו מכנים ההיפנוזה ,המרכיבים האלה פעילים גם כן .אתם מממשים גם אותם
ובין אם בין אם אתם מבחינים בכך שהם פעילים – הצד השני של ההיפנוזה –ה"בלתי נראית"
ידה להשפיע על האופן הם שם ,והם כולם יכולים להיות מתחת לפני השטח אבל באותה מ -לא
שבו אתם יוצרים את נוף המציאות שלכם ,אתם מבינים.
נקודות המפתח העיקריות במה שתכנו אומנות ההיפנוזה או מ יותר מחר אבל אחת כךנעמיק ב
היה כל הרעיון הזה של השפעה –עבדתי עם מונסניור מסמר הנושא שעליו –מדע ההיפנוזה
עוצמה רבה .אבל אחד הדברים שלא נכלל ביישומים המודרניים דרך סוגסטיה .זה עובד .זה בעל
יותר של היפנוזה הוא שהאנטיתזה פעילה גם כן.
כשאתם אומרים למשהו ,אולי הם יושבים על כיסא רופא השיניים ,גארט ,ואתה אומר להם שהם
שו לא ירגישו כאב ,באותו רגע שתלת שתי סוגסטיות בראשם ובפיהם .הסוגסטיה שהם לא ירגי
שהם ירגישו כאב .הם ירמו את – כמו שאתם יודעים עכשיו ,אתם עוקבים אחרי כאן -כאב ו
עצמם ויגרמו לכך שלא ירגישו כאב אם יכנסו למצב טרנס איתכם.
מצב טרנס נוצר במידת מה באמצעות מידת האמון בין הלקוחות לעצמם ובינכם לבין הלקוח.
ים שהם לא כל כך נבונים ,שהם יותר רגישים לפעמים אתם חושבים ,איך לומר ,שיש אנש
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בין הלקוחות לעצמם רמת האמון שקיימת – לכמה דברים זה אינו נכון כלל .זה קשור–להיפנוזה
היסוד בהיפנוזה .והי אחת מהנחותורמת האמון בין שניכם .ז
זה בעוד רגע .אבל השניה היא כמה מקום יש להם להכניס סוגסטיות לנוף שלהם .נדבר על
שתלתם את תם אותם למה שתכנו מצב היפנוטי .עכשיו ביססתם אמון עם המטופל .הכנס
 .הם משקרים בנוגע כרגעהסוגסטיה שאין כאב .אבל יש כאב .יש כאב; הם פשוט מכחישים אותו
לכאב שקיים .זה כל מה שביקשתם מהם לעשות ,לשקר לעצמם ,אתם מבינים .שיקריות של
זה לא היה כך כשמסמר ואני דנו בכך ,אבל הפסיכולוגים המודרנים ,פסיכיאטרים ,איך היפנוזה.
ין והיאנג של הדואליות ,של החיים את זה .הם אינם מבינים לרוב את הלומר ,סובבו ועיוותו
עצמם.
אחד מהדברים המופרכים בכל סוג של היפנוזה וכל סוג של שיכבת מיסוך ,כל סוג של ואז זה
של קבוצות או מערכות אמונה של ה שכבות מיסוך נוטות להיות יותר היפנוז–ך שכבת מיסו
ישנן שכבות מיסוך – עדיף שיקראו שכבות תת מיסוך -קבוצות .עכשיו ,ישנן שכבות מיסוך ש
ן נוטות להתגנב , ,שהן כל כך נפוצותהשכבות מיסוך בימים אלה ,בקבוצות ,במדינות ,באנושות.
ת תת מיסוך ,בכל סוגסטיה ,ישנה גם האנטיתזה ,החיפוש להבין את הצד אבל זיכרו ,על כל שכב
השני.
בדיוק מספיק מזון – ,בדיוק מספיק  -כבת המיסוך בעולם כרגע שלעל שאז ,אנחנו מדברים
מים אלה סוגסטיות מכוונות .לא יותר מידי .לפע –בדיוק מספיק כסף ,בדיוק מספיק תקוה ואמונה
בתוך קבוצת שות מכיון שתודעת ההמונים מבקשת אותן .אבל אם הן פשוט מתרחםלפעמי
–העולם יגיע לסופו ,למשל ,קחו כת פנאטית לפיה שכבת מיסוך ,מערכת אמונות ,אנשים קיימת
שכבת מיסוך עבור נעשית זו  -העולם יגיע לקיצומאמינה שלא כמו שלנו כמובן (קהל צוחק) ש
ובן מסוים .ולמעשה שכבת תת מיסוך ,במ,הקבוצה הזו
יותר .זה משתקע בתוך כך לא מודעים לאפילו כמובן מאליו; הם כאל הם מתחילים להתיחס לזה
הנוף ,נספג לתוך פני השטח ,אפשר לומר .ובכן ,זה מתחיל להזין את כל שאר הדברים ,את כל
כמו גשם בנוף הזה( .קולות של מטוסמופיע מערכות האמונה האחרות בנוף הזה .לפעמים זה
אותום ומפרים יוטלפון מצלצל) היו מאוד מודעים .לפעמים זה כמו ענני גשם בנוף הזה ,שמגיע
שוב בדרך אחרת.
אז לשכבות המיסוך האלה נוטה להיות השפעה כה גדולה על הפעולות האחרות ,כל האמונות
זו ,ת שכבת המיסוך הקחו אלמשל ,האחרות וכל הסוגסטיות החדשות שמגיעות אל נוף האמונה.
שכבת המיסוך הקבוצתית נהם מגיע לקיצו .זה מתחיל להשפיע על כל דבר אחר .וכשישלשהעו
ל המערכות הפעילות כמה קורה? כל שאר מערכות האמונה– ,העולם מגיע לסופו ש –הזו
ה.ילאהאחרות אצל היחיד מתחילות להגיב
השפע ,זרימת תרימכמובן שזה הסוף שמגיע ,הכל מתחיל למות .הגוף ,מערכות יחסים ,ז
הסוף לפיה האנרגיה ,אפילו הרוח מתחילה למות מכיון שעכשיו מתקיימת מערכת האמונות
נוף שיש בו שכבת מיסוך הואמגיע .חרדה ופחד מגיעים .צדקנות מגיעה .מה שיש לנו עכשיו
קבוצתית כל כך חזקה שעכשיו הוא מזמין סוגסטיות או מערכות אמונה אחרות שתואמות אותו.
או אדמה פוריה להיפנוזה נוספת .יש לנו עכשיו מה שנכנה "רגישות פתוחה לסוגסטיות"
חבר הכת הזה קורא עיתון והוא רואה שאיראן מפתחת נשק גרעיני ,זה מחזק את כל שאז כ
שכבת המיסוך או מערכת האמונות שהעולם מגיע לקיצו ,אתם מבינים .הכל משפיע על הכל
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,זוה ,שוב ,זה משפיע על שכבת המיסוך ונמי או רעידת אדמהבהתאמה .וכשיש מאמר על צ
שהעולם מגיע לסופו.
צריכים גםאתם לחזק את כל מערכת האמונות של הנוף .זה התכנון .אבל זה עוזרלמעשה
עמוק בתוך הטרנס שלו – בן האנוש –לזכור כשכל החיזוק הזה קורה עכשיו ,עכשיו האדם
לתמוך במערכת האמונות הזו .מדהים! כדי לכה למעשה אנרגיות מביא ה,ומערכת האמונות שלו
נבנה מעצמו ,שכעת הם ממש יוצרים את נוף האמונות –בני אדם הם היוצרים המדהימים ביותר
תומך בעצמו.
האנשים האלה יתחילו לחוות דברים בחייהם בהתבסס על מערכת האמונות שלהם ,אולי
ו שזה בגלל שזה סופו של כדור הארץ ושאף אחד לא המשפחה שלהם תעזוב אותם .הם יתעקש
בתרחיש מיוחדים ,הנבחרים ,שיזכו להצלה מבין אותם .הם יתעקשו שזה בגלל שהם
האפוקליפטי הזה שישתלט על כדור הארץ.
נהיות אדמה ן הכךכל .אמונות תומכות באמונות .אתם מבינים ,הם מאמינים לזה .הכל תומך בה
מתקיימת תמיד –אמונה נוספות או סוגסטיות נוספות .אבל שוב זיכרו פוריה לכניסת מערכות
אנרגית האנטיתזה .זו הדרך שבה הדואליות נערכה ונוצרה והסכימו לה .אבל לפעמים האנרגיה
בדיוק כפי שהם –האדם אפילו לא רואה אותה למרות שהיא פעילה ועובדת שהזו כל כך נחבאת
.מוקדים בזהאמרו שסוף העולם מגיע והם מאוד מ
לקיצו .עיישנן גם אנרגיות אחרות שאמרו שהכל ממשיך לצמוח ולהיבנות .העולם אף פעם לא יג
אנחנו בני אלמוות .אנחנו ממשיכים עוד ועוד ועוד .אין סוף; יש רק התרחבות.
לא רואה את זה ,לא ,טרנס שכבת המיסוך ההפינוטית של הכת הזושנמצא בתוך אבל האדם
,אולי בטיילם לאורך החוףאו לילה לב לכך .אז הם תוהים לעיתים ,בשוכבם במיטה ברוצה לשים
כל התרחיש שלהם במר ,הפרעה ,משהו שלא כל כך נכון נראה שיש משהו ,איך לו–הם תוהים
עולם יגיע לקיצו וכל החוטאים יענשו וילכו לגהינום והם ינצלו.ה איך שהם מאמינים לעובדה ש–
במטריקס לא מרגיש כל כך נכון .יש חוסר עקביות ,כמעט כמו איתות ,כמעט כל כמה זמן משהו
כמו החתול בסרט "מטריקס" שהופיע כמה פעמים כאילו היתה מעידה במטריקס .וזה בדיוק מה
זה המטריקס שלהם .זהו גם מטריקס של שכבת מיסוך קבוצתית ,אבל ישנם איתותים –שקורה
קטנים שמופיעים פה ושם.
ת שאומר שאולי סוף העולם לא מתקרב ,אולי אפשר להמשיך עוד ועוד .זו הסיבה האיתו
ביקשנו מכולכם להיות מאוד מודעים לדברים .ישנם איתותים קטנים שמגיעים אתמול ש
מהאנטיתזה של מערכות האמונה ,האנטיתזה של ההיפנוזה שלכם ,שמנסים ליצור עמכם קשר,
שמנסים להביא את הכל לכדי השלמה.
ון שלפעמים והם מנסים לספק לכם את התשובות ,אתם מבינים .היפנוזה לא תמיד עובדת מכיו
רגיש לקליטה של דברים חדשים .ולפעמים הם כל כך חסומיםאינו הנוף של האדם אינו פורה ו
שהם אינם רוצים לשמוע דבר מבחוץ,.מכיון שהם האמינו למערכת אמונות בעוצמה כל כך גדולה
 ,או נוף האמונה ,נוטים להגן ולשמור על עצמם .הם נוטים להכניס רק את מערכות אמונה
הם מכניסים ברמה לא מודעת לפחות ברמה המודעת .כן– ,האינפורמציה שתומכת בהם
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אבל פעמים כה רבות האדם מתעלם לגמרי מהאינפורמציה הזו .היא שם; ,אינפורמציה פנימה
הוא פשוט מתעלם ממנה.
ת הערב אתמול בלילה על ידי דוקטור דאג .הוא אמר שלבטח ידענו ,לבטח שאלה נשאלה בארוח
ידעתם ,אז בימי אטלנטיס על מערכות ריפוי מדהימות .לבטח יש שם תשובה והוא אפילו האשים
אותנו בהסתרת אינפורמציה ,מתוך מחשבה שבני אדם לא היו מוכנים .התשובות שם ,דוקטור
לא בוחרים להיות מודעים אליהן .התשובות כולן שם ,דאג וכולכם; זה פשוט שאתם ואחרים
דוקטור דאג ,הן באמת שם.
כן או לא? כן או לא? זה –עכשיו ,חלק ממך ,אדוני ,סגור .וכששאלנו אתכם את השאלה אתמול
שלך .אז נבקש ממך לחזור ולחקור את זה' .כן ולא'היה יותר ,איך לומר ,מחקר שיטחי של ה
חילצנו אותו מזה ,לא –מקאולדרה לענות עליה בכל תוקף מנענו ואנו ,שאלת שאלה לא מזמן
כך? (קהל צוחק) מכיון שיש לך כבר תשובה .אתה מחכה למישהו אחר שיענה על זה בשבילך.
האיתותים הקטנים -דס .יש לך .אתה יודע אותה ייש לך את התשובות ,אדוני ,לכל מגפת האי
כאן.
ל אתה בוחר להתעלם מהם מכיון שזה לא מתישב עם מערכת הטריגרים נמצאים שם עבורך אב
האמונות שלך .אנחנו לא מתכוונים להטפל אליך ,אבל זה יקרה לכולם היום .התשובות נמצאות
היינו אומרים ,לא היית לגמרי שם .ואתה אומר "אבל למה אתם לא אומרים לנו?" מכיון שאם
פשוט ,לך את התשובות ,פעמים רבות הןיםהיינו מעניקמעגל מערכת האמונות שלך .אם בתוך
תיאם הי ,אך גם אנחנו יכולים לתת לך את התשובההחוצה אל הכלום .היו נסחפות יך לומר ,א
ת מאמין בו .ייוצא ומתרגל את הפתרון עם בני אדם ,עדיין לא בהכרח הי
מונה של הסיכויים שזה גם לא יתמוך בנוף הא ,וגבוהים הוא לא יתמוך בנוף האמונה שלך
המטופלים שלך .אתה צריך לקחת את כל זה בחשבון .זו לא רק התרופה; זו סיבת השורש,
ואפילו מעבר לזה ,כל נוף מערכת האמונות שאתה עובד איתו.
–אז זה עשוי להראות מורכב אבל למעשה זה פשוט למדי .פשוט הפכתם את זה למורכב
–עם שיש שכבת מיסוך או שתל או סוגסטיה יב להיות קשה .אז בכל פימערכת אמונות שזה ח
הן נוטות לתמוך בנוף מערכת האמונות הנוכחי שלכם .הוא –בין אם הן באות מבחוץ או מבפנים
תומך ומקיים את עצמו .זה כמו גן עדן פלאי ,אתם מבינים .הוא מצמיח את עצמו.
ות ,זו פיזיקה פשוטה היא חייבת להי–אבל תמיד קיימת אנרגית האנטיתיזה; היא תמיד שם
ה שנבקש מכם להיות האנרגיה האחרת תמיד שם .זה משהמצאתם עם המצאת כדור הארץ.
האנרגיה האחרת הזו שתמיד נמצאת שם–.מאוד מודעים אליו היום
ממש מאמינות שאתן בגוף ן את– איזו שכבת מיסוך –שה ,למשל אם אתם מאמינים שאתם אי
ש מכן להתבונן באנרגיה האחרת מכיון שיש לכן חלק זיכרי .אתן ניקבי ,שאתן אישה .עכשיו נבק
עשויות לדעת את זה בשכלכן ,אבל נבקש מכן להרגיש את זה באמת.
ת יאנרגיבנו לכם אתמול ,נבקש מכם להתבונן מאמינים שאתם חכמים ,כמו שאמרםאם את
בהירות .נבקש האנטיתיזה .ומהי האנטיתיזה של חכם? לפעמים זה להיות בהיר ,שאומברה,
מכם להתבונן בכל האנרגיות המנוגדות ,שמאוחסנות בנוף .הן פשוט לא מוקרנות על המסך,
 ,אך לא הוצאו עדיין אל השולחן .האנרגיה נוכחת אבל המסמכיםאתם מבינים .הן שמורות בתיק
משחקים איתה .מפתח כל כך ,כל כך פשוט .אינכם
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 .הם משקרים לעצמם באופן כך תוכנן .כך תוכנןלם ,בני אדם הם השקרנים הגדולים ביותר בעו
מתמיד .הם משקרים לעצמם בכל פעם שהם מתגלגלים מחדש ,נכנסים לגוף חדש ,בוחרים שם
זהו שקר חדש .זה כל מה שזה .הם משקרים לעצמם מהרגע שהם נולדים עד לרגע –חדש
מדים הלא פיזיים .שהם מתים .ואלה שלא מגיעים לגשר פרחים ממשיכים לשקר לעצמם במי
המימדים הלא פיזיים מלאים בשקרנים.
שקר הוא פשוט הונאה עצמית .שקר הוא דרך להימנע מהבנות ,אנרגיות ומערכות אמונה
מסוימות ,כך שתוכלו לתמוך בנוף האמונה שאתם נמצאים בו כרגע .זו היפנוזה .היפנוזה היא
אתם לא באמת מאוד חכמים– .ים כאן ביסודה היכולת להאמין לשקר של עצמכם .וכולכם שקרנ
(קהל צוחק)
תם נוף פורה עבור יאמרתם לעצמכם את זה שוב ושוב מכיון ששמעתם את זה פעם .למעשה ,הי
הסוגסטיה שאתם באמת חכמים .עבור חלק מכם ,זה שרת אתכם ועבור כולכם זה גרם לגיהנום
מסוים בחייכם .זה היה שקר שקיימתם ותמכתם בו עד עכשיו.
המוח? ובכן זה שקר בפני עצמו .לשכל יש מעט מאוד תיצמה זה חכם בכל מקרה? אינטליגנ
אינטילגנציה .זוהי יחידת איחסון ,זה הכל .האם אתם גאים ביחידת האיחסון שלכם? שלכם
גדולה יותר משל מישהו אחר(.קהל צוחק)
ופים האלה ,מציאויות ואז בני אדם הם השקרנים הגדולים ביותר ,הם יוצרים את כל האמונות והנ
בוכים כשהם נתקעים בתוכם .בוכים כשהם לא מצליחים לצאת החוצה.
טפל אליכם כאן קצת כי ,אתם מבינים ,שיקרתם והרשיתם לנו .אנחנו נאמין לשקר הזה .יאנחנו נ
(קהל צוחק) אתם משקרים בנוגע למערכות היחסים שלכם .אוה אלוהים ,אוה אלוהים .זימנו חלק
כאן מכיון שאתם בתוך מערכות יחסים וחלק מכיון שאינכם .כל אחד מכם בין אם אתם מכם ל
במערכת יחסים ממושכת או בודקים מערכת יחסים חדשה ,בין אם אתם תוהים בקשר למערכת
אתם שקרנים–.יחסים נוכחית
אתם מבינים ,מערכת יחסים היא הדרך הגדולה ביותר לשקר לעצמכם בנוגע לעצמכם .היא
להתבונן במי שאתם .אתם מחשיבים את עצמכם כבני מזל הצורךדרך הגדולה ביותר להימנע מה
מכיון שאינכם יכולים לכפות את השקר הזה על עצמכם, .לפעמים ,כן ,אם אין לכם מערכת יחסים
אינכם יכולים להאשים בזה מישהו אחר .אינכם יכולים להתעלם ממשהו בשם האדם האחר הזה.
לטעון שהיסורים שלכם והסבל שלכם והמגבלות שלכם נגרמות בחלקן בגלל האדם אינכם יכולים
האחר הזה .אינכם יכולים להתעלם מכל הנושא הזה של התבוננות בעצמכם ובאהבה של
עצמכם בגלל האדם האחר .מערכות יחסים הן שקר גדול.
תוך ב ערכות יחסיםאנחנו לוחצים על כמה כפתורים ,אנחנו מקווים .חלק מכם משקרים בנוגע למ
הסודות המלוכלכים הקטנים שלכם .לא ,אנחנו לא מתכוונים למישהו מסוים –מערכות יחסים
אנחנו מדברים אל כל הקבוצה הזו .אבל אז אתם מחביאים את זה ,אתם קוברים את זה– ,כאן
01ים לעצמכם 10אתם מצדיקים את זה ,אתם מעמידים פנים שזה לא קורה ,אתם נותנ
 ,כשאנחנו מדברים כאן ,על נוף המציאות שלכם .אתם משקרים בנוגע למה תירוצים .התבוננו
שאתם מרגישים לגבי בני הזוג שלכם .שיקרתם לעצמכם .לנו לא אכפת למעשה; זה לא משנה
לנו .ולאלוהים באמת לא אכפת; הוא חושב שזה משעשע.
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ציאות שלכם ,כשאתם משקרים? מה מה קורה כשאתם משקרים? מה קורה לגן העדן ,נוף המ
קורה כשאתם משקרים לעצמכם לגבי כמה אתם חכמים? מה עשיתם כעת בגן שלכם? מה אתם
זו הסיבה –מצמיחים שם? למעשה ,זה לא דבר רע .שוב ,לנו לא ממש אכפת ,אבל לכם כן
שקראתם לנו לכאן.
אומרים "ובכן אני חכם ,אתם –אתם משקרים בנוגע להיותכם חכמים .אתם משקרים לעצמכם
אני באמת כזה ".אז עכשיו אתם משנים את היבטי האנרגיה של רטט הנוף שלכם .אתם
מתחילים להכניס דברים שתומכים במידת החכמה שלכם .אתם מתחילים ליצור אשליות על גבי
אשליות ,אתם מבינים .אפילו בתוך נוף הגן הזה אתם יוצרים את המרחב היפיפה הקטן והנוח
אני אוניברסיטה– ".זה שנקרא "אני חכם ה
אתם הולכים ויושבים שם ומרגישים גאים ונפוחים ושמחים מכיון שאתם חכמים .ואתם מתעלמים
 ,אתםמאבדים את הבהירותמשאר נוף המציאות שלכם .לפעמים זה יוצא מאיזון ,אתם
שתוכלו  ,על מנתקסמתעלמים מהאיתותים הפיזיים והמנטליים ,אלה שמנסים לשבור את המטרי
אני חכם ,אתם מבינים –.הזה רלהמשיך בשק
אתם משקרים בנוגע לגוף שלכם .אתם מעמידים פנים שהגוף שלכם הוא רק כלי שאתם צריכים
לשאת .אתם מעמידים פנים שאתם מלאך גדול ,מאוד יפה ,שרק נשאב במקרה לתוך הגוף הזה,
ל שלו .אתם משקרים לגבי המשקל שלו .אתם אז אתם משקרים לגביו .אתם משקרים לגבי הגי
משקרים לגבי מה שהוא בוחר לאכול .מה עשיתם ברגע זה לנוף המציאות שלכם? אתם תוהים
יצרתם מבוך מדהים שמבוסס על –מדוע לעיתים אתם כל כך לכודים ,אתם כל כך חסומים
שקרים.
משקרים לגבי מתי הגוףעיוותתם וסובבתם את הנוף ,ולכן ,את עצמכם ,אתם מבינים .אתם
שלכם חולה .אתם מצטננים ואתם אומרים "אסור לי להצטנן ,אני רוחני ".בדיוק יצרתם עוד סטיה,
בסדר ,אנחנו נשחק;כם יגיב לזה לזמן מה .הוא יאמר "עוד עיוות בנוף המציאות שלכם .והגוף של
ן .אנחנו נעמיד פנים אנחנו נעמיד פנים שאנחנו לא חולים ,למרות שכל סימן אומר שאנחנו כ
ונתעלם ונכחיש".
אך עם זאת האנרגיה הזו מאוחסנת במקום כלשהו ,האנרגיה הזו נמצאת שם .באמת ,עדיף לכם
לקבל הצטננות קשה ולגמור עם זה .להוציא את זה מהמערכת שלכם ,להיות מודעים לכך שהיא
נפוץ ,כל כך חלק נמצאת שם מסיבה זו או אחרת .כל משחק ההכחשה והשקר הזה הוא כה
מהתודעה האנושית.
אתם משקרים לעצמכם בנוגע להיותכם מנהיגים ומורים רוחניים .הו ,זה נשמע טוב! הו זה נשמע
הוא לא –רב עוצמה! טוביאס עוזר לכם להזין את השקר הזה ,לא כך? הוא לא נמצא כאן היום
זה .אינכם מורים או מנהיגים יכול להציל אתכם( .קהל צוחק) .אבל אני יכול לדבר איתכם על
רוחניים יותר מהדגים בים( .קהל צוחק) זה היה שקר שסיפרתם לעצמכם מכיון שזה גורם לכם
להרגיש טוב .זה תומך בנוף המציאות שלכם .זה גורם לכם להרגיש נינוחים ומלאי חמימות ומעט
עוד שלאחרים אין .זהומיוחדים .זה גורם לכם להרגיש כאילו יש לכם מעט מאוזנו של אלוהים ב
היה יכול להיות גרוע יותר .הייתם יכולים לקחת סמים –שקר ,אתם יודעים .לא בהכרח שקר רע
אני משער.

32

סינכרותיזציה * מידע מוגן בזכויות יוצרים * אל תעתיקו או תשכפלו * * • ™Eluethera Synchrotize System

 2006ג'פרי הופי ,גולדן קולורדו ארה"ב© זכויות יוצרים

בוננו בכל השקרים שאתם מספרים לעצמכם .אתם השקרנים הגדולים ביותר תאני רוצה שת
שהרשיתם לנו ,אז לכן אתם כאן .מצטער שאני צריך להיות כל כך כן ,אבך שיקרתם כ–בעולם
נמשיך( .קהל צוחק).
אתם משקרים לגבי גלגולי החיים שלכם ,הגלגולים הקודמים .אתם מספרים לעצמכם את
לפעמים אתם משקרים ואתם משייכים לעצמכם גלגולים קודמים .הדברים האלה ,טובים או רעים
כם שתשקרו אומללים .למען האמת ,ישנם מעטים מאוד שאתם זוכרים מכיון שאמרתם לעצמ
לעצמכם בגלגול הזה ולא תזכרו .ועכשיו אתם משקרים כשאתם מנסים להיזכר .אתם מבינים,
שקר אחד על גבי שקר אחר .מה שהם עושים הוא –הרגישו מה מתרחש בנוף המציאות שלכם
בכל הזמן הזה נחה מתחת –להביא עוד אנרגיה כדי לתמוך באשליה או בשקר .אל תשכחו
האנטיתיזה.
שאתם שמוקים? –ם אומרים שאתם מנהיגים ומורים רוחניים גדולים אולי .מה יש שם מתחת את
– אנחנו יודעים כי אנחנו איתכם –(קהל צוחק) שאין כלום ,שאתם לא יודעים כלום .כמה פעמים
כמה פעמים אתם מתעוררים באמצע הלילה ואומרים "אני לא יודע כלום .אני קורא את הספרים
אני לא יודע כלום ".אנחנו לא –ולך לשיעורים האלה ,אני אפילו מלמד כמה בעצמי האלה ,אני ה
בהכרח פונים אליך כאן קאולדרה( .קהל צוחק)
אמרנו שנתייחס לכל אחד ביום הזה; אף אחד מכם לא פטור מזה .נתתם מעצמכם כדי להיות
תחליטו ,אתם תחליטו .אתם –כאן ,כדי להיכנס אל הבנה אמיתית של אולי כמה שקרים נוספים
זה הנוף שלכם .אנחנו כאן רק כדי ללחוץ על כמה כפתורים.
אז לרגע אחד אתם אומרים שאתם מורים רוחניים גדולים ,אתם מוארים מאוד ,יש לכם יכולת
שתלתם סוגסטיה –לרפא ולהדריך אחרים וכל זה .אבל מה שקורה מתחת הוא האנרגיה השניה
מנסה לתמוך בזה ,מביאה אנשים אליכם ,מביאה מצבים ,מביאה בתוככם ,המציאות החצונית
שאינכם –תובנות קטנות ונהדרות לתוך התודעה שלכם ,אבל יש משהו שמתרחש מלמטה
יודעים דבר ושאין הארה.
אתם מבינים .האם – שאין אלוהים כלל –ואם תעמיקו אל עומק השקר הזה והאנטיתיזה שלו
שאין אלוהים כלל? אולי שקר שהייתם צריכים לספר לעצמכם–אתם יכולים להתעמת עם זה
שישנו המקום הזה שנקרא גן עדן .ישנו הבחור הזה שנקרא אלוהים .אני רוצה ללכת לשם .אני
אטפס בסולם הזה לפני כולם.
מה אם אין אלוהים? מה אם זה שקר ארור שנתתם לעצמכם או שקר של שכבת מיסוך ששייכת
די להעניק לכם תקווה כלשהי ,כדי שתוכלו לעבור את כל הדבר הזה שנקרא לתודעת ההמון כ
חיים? מה אם זו רק תהום שניסיתם להימנע ממנה כל חייכם? מה אם זה כלום ,אתם מבינים?
עכשיו מה קורה לנוף המציאות שלכם? מה נכנס עכשיו? אתם מבינים ,הרשתם לנו למעשה
יאות היקר הזה שלכם ,ולהתחיל לשחק איתו.להיכנס אל נוף המציאות שלכם ,נוף המצ
אתם מבינים ,הוא תמיד היה שלכם ,ארגז החול שלכם .האקסלוסיבי שלכם ....עכשיו אנחנו
נכנסים .אנחנו מניעים כמה דברים וזה יכול להיות לא נוח למדי .אתם משקרים לגבי כמה
אתם משקרים בנוגע – זהו שקר קטן אבל הוא משפיע על מה שאתם עושים–לימודים רכשתם
לכל מיני דברים .במעלה ובמורד הסולם .כל אחד מכם.
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כן ,אנחנו לא מדברים כאן רק לאלה שנאספו על האי הזה; אנחנו מדברים גם אליכם ,אלה
שמקשיבים ,כי אינכם פטורים .השקרים הם סוג של בנית מציאות ,עיצוב מציאות שהינה מעניינת
ורמים לחוסר נוחות רבה בתוככם .הם גורמים לתחושה עצומה של ויצירתית ויחודית .אך הם ג
זיוף ,ואתם יודעים זאת ברמה עמוקה כלשהי .זה גורם לכם להסתיר דברים ,להתעלם מדברים,
להעמיד פנים ולשחק .אבל זה שם.
נבקש מכם היום להרגיש את כל האנרגיה הזו ,את כל יסודות השקרים הללו .כמו שאמרנו
אמרנו שכולכם חבורה של שקרנים ,עכשיו הקדישו –סטנס ,בעזרתו של אוהמה לקבוצה בקונ
ארבעה או חמישה ימים בנסיון לצאת מזה .אבל אתם יודעים ,שאומברה ,יש לזה פוטנציאל
להיות כל כך משחרר כשאתם באמת מתבוננים בעצמכם ,להתחדשות כה גדולה ,לנקות כמה
וגרים אתכם .דברים ברגע זה שחוסמים אתכם ,דברים שס
האם לא כל –כל סוגסטיה היפנוטית באופן מסוים ,היא שקר .כן ,מישהו כאן תוהה בקשר לזה
סוגסטיה היא שקר? באופן מסוים ,כן .זה פשוט תלוי באופן שבו אתם מביאים את הסוגסטיה הזו
לתוך הנוף ומשתמשים בה .כמה הכחשה יש שם? כמה ישנה התעלמות מאנרגית האנטיתיזה?
ישנם שקרים קטנים ,אתם יודעים ,כמו כמה כסף אתם עושים בשנה .חלק מכם משקרים כדי
לנפח את זה ,חלק מכם משקרים מכיון שאתם חשים אשמים בסכום שאתם מרויחים ,אז אתם
משקרים ומפחיתים.
אבל התבוננו עכשיו ,בעודי מדבר ,מה קורה בנוף המציאות שלכם .מישהו מבקש מכם למלא
אין –אשראי ואתם משקרים בקשר לכמות שאתם מרויחים .לא שקר גדול ,לא עניין גדול בקשה ל
אבל התבוננו במה שכרגע נכנס אל תוך נוף המציאות שלכם .ואתם תאמינו -כאן חטא ,דרך אגב
לזה או לפחות כמעט תאמינו לזה ,אז האם אין זה גורם למעין עיוות או סטיה בנוף הזה? וזיכרו,
 ,סוגסטיה אחת ,היפנוזה אחת או שכבת מיסוך האחת בונות אז את עצמן .הן כמו שאמרנו
חייבות להמשיך ולתמוך ולקיים את עצמן.
כמו –עד מהרה ,עם מספיק שקרים ,עם מספיק הכחשה ,מתרחשים מספר דברים .הנוף
ע הנוף שלכם מתפרק ואתם יוצרים ארצות נפרדות בתוך הנוף שלכם ,זה נוד–שאנדרה יודעת
כפיצול אישיות .השקרים ,ההכחשות ,הן כה חזקות שעכשיו אתם מפצלים את עצמכם ומעמידים
שקר עצום ,פעם נוספת .והאנרגיה הזו בפני –פנים שהחלקים המפוצלים האחרים אינם קיימים
עצמה ממשיכה לתמוך בעצמה .אתם מבינים איך היא מנציחה את עצמה שוב ושוב ושוב .הכל
משפיע על הכל.
או אם אתם בונים את הנוף שלכם ממספיק שקרים ,תגיע נקודה שבה אינכם יודעים עוד מה נכון
אני לא יודע מהי האמת ,אני לא יודע –ומה לא נכון יותר .אם הגעתם אל הנקודה הזו בחייכם
בדיוק הגעתם אל היכל השקרים שלכם–.מה שיקרי ,אני אבוד
ים שהוניתם את עצמכם עד כדי כך שעכשיו אתם בדיוק הגעתם אל המקום שבו אתם יודע
אבודים לחלוטין .ואתם זקוקים לעזרה כדי לצאת החוצה .זה הרגע שבו אתם קוראים לנו כדי
להגיד ,שאומברה יקרים ,אתם יצרתם את זה; אנחנו לא יכולים להוציא אתכם החוצה אבל אנחנו
יכולים להגיד לכם איך הגעתם לשם .עכשיו זה תלוי בכם.
שיעורי הבית שלכם היום הם לא לצאת לטיול ,לא להיות בקשר עם האחרים ,במיוחד עם בני
תאכלו לבלות את הזמן עם עצמכם .זה בסדר אם – או בני זוג מיועדים –הזוג שלכם היום
ארוחת צהרים עם הקבוצה או עם כמה אחרים לזמן של שעה אבל בלו את שאר היום לבדכם.
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בחדר שלכם ,בין אם זה בטיול על החוף ,בין אם זה בשחיה ,לא משנה .אל תלכו לעיר בין אם זה
אלא אם כן אתם זקוקים למצרכים .אל תצאו לטיול .היו עם עצמכם.
להתבונן בשקרים שלכם– .נבקש מכם את הדבר המתאגר ביותר שאי פעם ביקשנו משאומברה
ך אגב .התבוננו בשקרים שלכם .רישמו אותם אנחנו מקווים שאנחנו מעליבים חלק מכם כאן ,דר
בדיוק כמו שהתעלמתם מהתרגיל –על נייר; אל תלכו אל הראש שלכם מכיון שכך תתעלמו מזה
באמת להרחיב את האנרגיה שלכם אל האופק ,לא רק במבט חטוף ,אלא באמת -אתמול של
להרחיב.
צומות של נייר לחלק מכם .נבקש מכם לכתוב את השקרים שלכם וזה עשוי לקחת כמויות ע
עכשיו אתם שואלים "למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים שקרים?" אנחנו מתכוונים לכל דבר
שחשוב מספיק לכתוב על פיסת נייר ,אתם לא הולכים עם זה לוידוי .לא נצטרך להגיד שלוש
הקבוצה .זה ) "הייל מרי" וחמש "אבינו" בסוף היום .זה עבורכם; לא תחלקו את זה עם (תפילות
עבורכם .אתם יכולים לשרוף את זה או להשמיד את זה בסוף המפגש.
אבל אנחנו רוצים שתהפכו מאוד מודעים לשקרים של עצמכם .מכיון שכל זה עזר לבנות את נוף
ההיפנוזה שלכם ,שכבות המיסוך שלכם ,מערכות האמונה שלכם ובמיוחד –המציאות שלכם
את מהמלכודות הארורות האלה .הגיע הזמן לצאת מהאשליות .המלכודות שלכם .הגיע הזמן לצ
אתם יודעים את זה .וזו הסיבה שנאספנו כאן .אתם רוצים סוג של תשובת קסם .אתם רוצים סוג
הרי זה; אתם שקרנים–.של ריפוי כל יכול
קטןהבינו את זה עכשיו .כיתבו .כיתבו מהו השקר .הוא יכול להיות מתנשא ורעיוני; הוא יכול
ונוגע למשהו שאמרתם למישהו לא מזמן שלא היה אמיתי ,כל דבר .התחילו לכתוב זאת .היו
מה זורם אל הנייר ,מה קורה בתוך הישות הפיזית שלכם ,מודעים כשאתם כותבים למה שקורה,
מה קורה בנוף המציאות שלכם ומה קורה מתחת לנוף המציאות שלכם גם כן.
אנרגיה החדשה מחזירה יחד את השקר של האור והשקר של נאמר שתנועה אמיתית לתוך ה
החושך .שניהם שקרים ,שאומברה .שיתפתם פעולה עם חלק מהם .שיתפתם פעולה עם השקר
של היותכם חשוכים בזמנים עברו ובחיים האלה .נכנסתם לשקר של האור .זהו שקר .זהו עיוות
גרם להיפנוזה עצמית מצידכם .הביטו של טוהר ואמת .זה גרם לעיוות בנוף המציאות שלכם .זה
בשקר של האור והחושך; אין שני אלמנטים .הם תמיד מאוחדים .הם תמיד אחד.
שאתם גבר ,שאתם אישה ,שאתם זקנים ,שאתם צעירים– .כיתבו כל שקר שאתם יכולים
השקרים שסיפרתם לעצמכם ,השקרים שסיפרתם לאחרים .השיקריות שהתרתם לה לצמוח
לא ,התפיסה –דות עצמכם ,אודות אחרים ,אודותנו .כן ,אודותנו .השקרים של טוביאס בגנכם ,או
כל אלה ,כל אלה .שאומברה ,כל אחד מהאלה היה –שלכם את טוביאס .השקרים של הרוח
שתל היפנוטי .הכל.
עכשיו ,אני לא רוצה שתכתבו על פיסת נייר "הכל הוא שקר" ואז תעזבו את שיעורי הבית שלכם.
מה שאתם מודעים אליו כשקריות שלכם ,השקרים שלכם .ואני –כתבו את כל מה שיש מתחת ת
רוצה שתהיו מודעים מאוד כשאתם כותבים את זה לאיך שאתם חשים את האנרגיה שלכם.
כיתבו משהו בשוליים בנוגע לאיך שאתם מרגישים ,מה מתרחש ,מה קורה כשאתם כותבים את
זה.
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יון שאנחנו רוצים ,שוב ,שתישארו באיזור הזה בחוף שלכם .עבדנו עם זה יהיה מעט לא נוח מכ
האחרים לבחור באופן ספציפי את המקום הזה ,שלא תוכלו לברוח ממנו ,אינכם יכולים לברוח,
אינכם יכולים לצאת לקניות בקניון .הישארו בקרבת מקום אלא אם כן אתם חייבים באופן מוחלט
לקנות מצרכים.
יר שתזמנווה חמש אחר הצהריים .נחזור לחדר או שנשב בחוץ ,תלוי במזג האונתכנס שוב בשע
היום .נמשיך את הדיון שלנו לעוד זמן מה .נבקש מכם להביא את המחברות שלכם איתכם,
שבהן כתבתם את כל השקרים שלכם .למשך שארית היום הישארו עם עצמכם ,מלבד אולי ,שעה
כאן.לארוחת צהריים עם השאומברה האחרים
הרגישו חופשי לדון בכל דבר אבל אז לכו והיו לבדכם .היו מודעים לכל דבר שמגיע .הרחיבו את
האנרגיה שלכם אל האופק וחזרה אל גרגר החול .המשיכו לנשום ,שאומברה.
עבור אלה שמאזינים לזה ,שארית יומכם תהיה מלאה במגוון של התנסויות .נסו להישאר כמה
ם עצמכם .נסו להקדיש זמן רב ככל שתוכלו גם לכתיבת השקרים של שיותר זמן לבדכם ,ע
המציאות שלכם.
הנני ,ואולי אינני( .קהל צוחק)
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ערב שני3סשן
(דיסק )4
הנני אדמוס סנט ג'רמיין חוזר אליכם לדיון אודות טבעה של המציאות ,אודות אשליות ,אמונות,
נכם באמת .מוקדם יותר ביום זה ,ערכנו דיון על השקרים והרמאויות שה היפנוזה והטבע של מי
שהם חלק מכל אחד ואחד מכם .זהו דבר אנושי טבעי ,לשחק את המשחק הזה ,לעשות את זה.
מה שאינו טבעי בזה הוא כאשר אתם מרמים את עצמכם וגורמים לעצמכם להאמין שאתם בכלל
נוהגים כך.
דיברנו על משחק תפקידים ,דיברנו על האפשרות להחצין אותם ,באחד השאודים הקודמים שלנו
יום אחד להיות עובד ,ביום שלאחריו להיות מנהל .יום אחד להיות –לשנות את התפקידים שלכם
לשחק  -טיפוס יצירתי ,ביום שלאחריו להיות טיפוס שמתכנן .אפילו לשנות תפקידים עם עצמכם
ן אנרגיה ניקבית .ואני אומר שזו היתה דרך מצוינת כדי תפקיד ,למשל ,בין אנרגיה זיכרית לבי
יוצרים.הלהבין כיצד אתם יוצרים את המציאויות שלכם ,איך אכן גם אתם אלוהים,
הם אמרו האם אין זה להיות לא אמיתי עם עצמך? לא כך –נשאלתי על ידי מספר שאומברה
קידים ותמיד להיות מודעים זה למעשה לשחרר את הפוטנציאל שלכם ולאפשר לשחק תפ–כלל
לכך שאתם עושים את זה .מכיון שכשאתם מנסים להיות משהו מסוים ולא אחר ,כשאתם
מכחישים שכל החלקים האלה קיימים בכם ,אז אתם הולכים לאיבוד ,אז אתם מסתבכים בבעיות.
על הם נכנסים לתוך מצב ההוויה הבלתי טבעי למדי הזה ,מקבלים–זה מה שקורה לבני אדם
עצמם את שכבת המיסוך של העולם החומרי ,מקבלים על עצמם את שכבת המיסוך שהם
התגלגלו לגוף פיזי .ואז הם מתחילים לשחק את התפקידים שבסיפורים שלהם ובתקופות החיים
הם שוכחים שמימוש החלקים האלה הוא רק משחק–.שלהם .אבל הם שוכחים
קודם .הוא מלא במרמה .הם שוכחים מי הם דיברנוהם יוצרים את נוף המציאות הזה ,שעליו
שהם באמת .הם כל כך הולכים לאיבוד בתוך נוף המציאות ,עד שאינם יכולים לצאת החוצה .או,
מרמים את עצמם להאמין שהם לא יכולים לצאת החוצה.
חלק נכבד מן היום הזה הוקצה עבורכם לביקור פנימה ,להתבוננות בשקרים של עצמכם .ושוב,
אין מצידנו כל שיפוט על כך .מה שחשוב לנו הוא רק איך זה משפיע עליכם ,איך זה יכול לגרום
לכם להילכד אפילו חזק יותר או להיטמע עמוק יותר בתוך נוף המציאות שלכם.
בסוגיות שלכם ,שבהן רימיתם את עצמכם ,ועבדנו -ביקשנו מכם לגעת בדברים האלה בחייכם
 ,שנמצאים כאן באי הזה וכולכם ,שמקשיבים ,מקשיבים לדיסקים האלה .אתם–איתכם כל היום
היינו איתכם כל היום כשחקרתם את הטבע של האמיתויות וחוסר האמיתויות שלכם.
חלק מכם הלכו לכיוונים מעניינים מאוד ועסיסיים למדי .חלק מכם מצאו שזה היה מאוד קשה
או שקשה להבחין מה היה אמת ומה היה לא להכניס את עצמם לתוך הנושא הזה .חלק מכם מצ
כשהתחלתם לעבוד עם – מאוד מאוד ריקים –אמת .היו רבים למדי שהרגישו ריקים מאוד
התרגיל הזה .כשהתבוננתם בשקרים של חייכם ,הרגשתם את כל השכבות נקרעות מכם.
לי ,כשהמשכתם לפלס את דרככם למטה ,הרגשתם ריקנות ודיכאון קיצוניים .הרגשתם שאו
אלא גלגולי חיים אחרים גם כן ,שקרים – לא רק החיים האלה –שאולי כל חייכם היו שקר
שלמים ומוחלטים .וזו היתה תחושה מאוד ריקה ,תחושה מדכאת.
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חלק מכם ,כשהתחלתם לבחון את האופן שבו אתם יוצרים ובונים מציאויות ,התחלתם להתבונן
אבל התחלתם להתבונן בזה –ט על שקרים בשקרים שבחייכם .ושוב ,בבקשה ,אין שיפו
ולהרגיש תחושה עצומה של שחרור ,של הרפיה ,של שמחה .נשאתם את המטען הזה איתכם
ולא לחיות בתוך שקרים- .מזה זמן רב .ניסיתם לחיות בתוך שקרים
כי אכן ,ישנה אנרגיה עצומה שמאוחסנת בתוך השקרים עצמם .אתם משחקים משחק בתוך
בתוככם ,ברמה העמוקה ,צריך לשלם את המחיר ,הוא מנסה להקדיש תשומת לב משחק .חלק
השקר ומה שאינו שקר .זה חוסם אנרגיה .חלק מכם עושים למעשה עבודה –לשני ההיבטים
אנרגטית עם אנשים .אתם עושים עבודה אנרגטית שנוגעת בגוף .הגוף הפיזי או הגוף האתרי.
אלה בשדה האנרגיה שלהם ומשתמשים בטכניקה כלשהי אתם מוצאים את הנקודות החסומות ה
כדי לנסות ולשחרר אותן .זה נהדר .זה טוב.
מה –אתם עוזרים לשחרר אנרגיה שמאוחסנת וחסומה .אבל מה שיקבע את השפעת הטיפול
שיקבע האם השפעת הריפוי תימשך הוא האם התייחסתם אל נושא הליבה ,אל האופן שבו הם
בין אם זה שקר או אמת .אתם יכולים ליצור ריפוי זמני בגוף שלהם  -שלהםבונים את המציאות
אבל אם הם ימשיכו לחיות באשליה ובשקר ,זה יחזור .זה יחזור.
כן ,אנחנו יודעים שזה היה ,איך לומר– ,רבים מכם התחילו לחקור את כל רעיון השקרים שלכם
ונן עמוק בפנים .וכשהתחלתם תרגיל קשה ומאתגר מכיון שזה הכריח אתכם באמת להתב
דבר מעניין ומיוחד קרה; התחלתם להבין – ,שקר שהואכל –להתבונן בשקר שבתוכו חייתם
התחלתם לראות שהיתה גם אמת בתוך השקר.
אבל – אמת או שקר –חלק מכם התבלבלו בנקודה הזו .רציתם לראות אמת או חוסר אמת
ם לראות שהיתה גם אמת .כשהתחלתם להתבונן כשהתחלתם להתבונן לתוך השקר עצמו ,יכולת
כדרך לאיזון נגדי או כדי לאפשר לעצמכם הבנה נוספת לגבי מה –בחלק מהאמיתות שלכם
יכולתם לראות את השקרים שבהן .זה נוטה לבלבל אבל זה מהווה נקודה –אמיתי בחייכם
אנרגיה .הן רק מצוינת; בתוך כל אמת יש שקר ובכל שקר ישנה אמת .האנרגיה היא אותה
עובדות בדרכים שונות .השקר נוטה לגרום לכם להחסם; האמת נוטה לאפשר לכם להמשיך
לזרום
כעת כשיש לכם את נוף המציאות הזה ,שכל מיני שקרים מעורבים בתוכו ,הוא גורם לאנרגיות
דאי או לבטא את עצמן בדרכים מעוותות גם כן .אדם שחייו מלאים בשקרים יגיע קרוב לו להחסם
למצב שבו גופו מושפע מכך מכיון שהאנרגיה אינה זורמת כראוי.
זה יכול לגרום לדברים כמו סרטן מכיון שזו אינה ,איך לומר ,אנרגיה טיבעית כל כך של הביולוגיה
חיה עכשיו במעין אנרגיה מעוותת וחסומה .היא – הביולוגיה שמתוכננת כך שתרפא את עצמה –
ם אל הגוף .ובמקום לשלוח איתותים שגורמים לתאים למות ולהוולד תשלח את האיתותים השגויי
מחדש ,למות ולהוולד מחדש כדי לחדש את עצמם ,היא תשלח איתות מוזר אל תאי הגוף,
ועכשיו יש לכם מצב כמו סרטן– .שאומר ,המשיכו לחיות
סדירים ,זה קורה גם במצב של איידס ,כשישנם שקרים אצל האדם ,שנוטה לשלוח מסרים לא
שגויים או לא המשכיים אל הגוף ,אל המערכת החיסונית שלו ובנוגע לאופן הטיפול בבעיות שלו.
אתם מבינים ,מכיון שברמת הליבה אתם יוצרים את חוסר התקשורת בנוגע למי שאתם ,מה
אתם עושים ,ואיך אתם מבטאים את האמת שלכם.
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הערכה אמיתית ,כנה –ות הערכה כנה כשאתם מגיעים לנקודה בתוככם שבה אתם יכולים לעש
כשאתם נכנסים באופן עמוק ומורחב מאוד –ומקורקעת של השקרים שלכם והאמיתות שלכם
כדי –כדי להתבונן בנוף המציאות שלכם ,ואז גם כשאתם נכנסים עמוק לתוך גרגר החול
הטבעיות להתבונן בו מקרוב בדרך מיקרוסקופית ,עד מהרה אתם מתחילים להרשות לאנרגיות
לזרום שוב בגוף ,במוח וברוח.
כתוצאה מכל ההערכה הפנימית הזו ,אתם מקבלים בהירות .בהירות בנוגע לעצמכם ,בהירות
ובמיוחד בהירות – שכל כך הרבה אנשים מבולבלים בקשר אליו –בנוגע לטבע הרוחני שלכם
בנוגע לעולם החיצוני סביבכם.
או ,כמו שתכנו זאת ,טכניקות להיפנוזה עצמה בשבילכם מחר נדבר על כמה שיטות ספציפיות
לשימושכם האישי ,לשימושכם עם לקוחות ,טכניקות היפנוזה שונות מאלה שמתורגלות כיום.
אבל היה זה חשוב מאוד לקבל את הרעיון הבסיסי של התבוננות פנימה ,לראות היכן השקרים,
ם בנוי כדי שנוכל להביא שיטת היפנוזה לראות היכן ההסתרות ,לראות כיצד נוף המציאות שלכ
הבאת רעיונות לתוך נוף מציאות מאוזן וטיבעי .קשה – או שתילת רעיונות –חדשה ויעילה מאוד
מאוד לעשות זאת ,להכניס את האיזון הזה ולהכניס את הפוטניאל המדהים של היפנוזה מסוג
כזה כשנוף המציאות מלא בשקרים.
ב זה ,במיוחד ,הוא לשמוע את התגובות שלכם ,הרגשות שלכם ,עכשיו מה שנרצה לעשות בער
המחשבות שלכם ,איך הרגשתם לגבי מה שעברתם היום .אנחנו לא צריכים לדעת את הפרטים
הספציפיים של מה שתכנו שקרים ,אלא אם כן אתם רוצים לדבר על כך .אלא מה היתה החויה
שתוכלו לחוות את זה ולעזור לחלוק את עבורכם? חלק מהסיבה לכינוס הקבוצה כאן היתה כדי
זה עם האחרים שמאזינים כך שהם יוכלו להרגיש בנוח עם הכיוונים שהם הולכים אליהם.
אז ,נשמח לפתוח את זה עבור הקבוצה שנאספה כאן על האי .איך הרגשתם עם התרגיל? איזה
תם עבורכם דברים קרו לכם ,או התרחשו אצלכם? איזה סוג של ידע וחוכמה חדשים קבל
כתוצאה מכך?
שום דבר יותר.יודעשאומברה :אני לא
שאומברה :היתה לי התחושה העצומה הזו של ריקנות שהיתה די אמיתית ,קשה מאוד למצוא
משהו בכלל .והדבר המוזר היה ,כשהתבוננתי אל האופק ,זה היה כואב .האור הכאיב.
לינדה :מישהו אחר?
שום דבר להאחז בו יותר ,כמו ריקנות מוחלטת וכאילו הנוף לא רק שאומברה :זה היה כאילו אין
היה ריק אלא הוא לא אפילו שם כדי ליצור משהו חדש והוא יצר מין הצדקה אוטומטית לשקר,
להמשיך את שכבת התת מיסוך המסוימת הזו או שכבת מיסוך או היפנוזה ,כי לא נראה שיש
לכל החיים שחיינו .ואפילו הרגשתי שהישות שום דבר אחר להאחז בו .וזה השליך אחורה
המלאכית שלי שיקרה כשהיא רצתה לבוא לכדור הארץ; לכן זה בטח התחיל אז .ואז אלוהים עזב
אותנו בלי שום דבר להאחז בו.
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שאומברה :מהשקרים עולה בחירה ואנחנו בוחרים אותם באיזשהי דרך משמעותית בעקבות מה
מסוים מלמדים אותנו אבל למעשה אנחנו שקרים ואנחנו שאנחנו מאמינים בו ,והם באופן
משקרים לעצמנו.
שאומברה :גיליתי איך השקרים השפיעו על חלק חלש בחיים שלי ,ואיך הם הכתיבו באיזו דרך
הלכתי ,מה שבחרתי לעשות או לא לעשות .זה היה מדהים לגלות שכל החיים שלך ,הכל נעול
השונות.בתוך כל שכבות ההפינוזה והשקרים
שהחלטתי עם עצמי אבל גיליתי שאומברה :הרגשתי שמחה ושחרור כלשהם ,צחקתי קצת
לעמוד בתוך האנרגיה שלי ,נהיה קל יותר להרגיש או לחוש את האופק מעבר לאופק .והרגשתי
פחות צורך לראות את הנוף עצמו ופשוט יותר להרגיש אותו וזה הרגיש קל יותר להיות עם זה.
חיים .גלגולי בחיי ,בכל כך הרבהאני מרגיש כמה יצירתי הייתי :שאומברה
שאומברה :אפילו להיות כאן נהיה שקר.
לינדה :באיזה אופן?
שאומברה :פשוט אשליה מוחלטת שהאמנתי בה.
לינדה :פרד?
שאומברה :גיליתי שאני מקבל את התוכן של השקרים כאמת .השקר מתקבל פשוט כשאני
חוץ כך שאני לא יכול להבחין בין אמת לשקר; יש להם אותה השפעה .לראות מרגיש משהו מב
כי למילה –את זה היה משחרר למדי בשבילי ,אבל יש עדיין שקרים שהם לא שקרים בשבילי
שקר יש היבט שלילי .השקרים האלה בשבילי הם דברים שאני יוצר בעצמי ,אבל הם לא נעשו
לא לראות לתוך הערפל בלי –יו אם אני אקח דוגמא פשוטה במכוון כי זה רק מידע שמיוצר .עכש
משקפיים נראה כמו שקר ,אבל מצד שני ,אני לא יכול לראות את האמת שבזה ,שהעיניים חזרו
לעמדה שלהן .אז נראה שעד עכשיו רק גרדתי את פני השטח.
לינדה :קדימה.
ברים היו שקרים והוספתי שאומברה :גם אני הרגשתי שחרור אבל גיליתי שכשכתבתי רוב הד
שזה שקר אבל ....הצדקתי את השקרים וחשבתי שאני אומר אתם יודעים ,אני –להם הערות
משקר לגבי השקר .לא הייתי בטוח מה לעשות עם זה .זה הרגיש מאוד טוב .טיילתי הלוך ושוב
 .יותר מהכל זה הרגיש שחרור.ורגועוהרגשתי טוב מאוד
כעס כלפי סנט ג'רמין כי הוא השתמש במילה 'שקר' .המילה 'שקר' שאומברה :הרגשתי גם מין
נותנת לנו הרגשה שזה רע ולא בסדר.
שאומברה :ישנו גם האלמנט של מה שהוא אמר בנוגע להצדקה .בהתחלה רציתי לעשות את זה
שהאדם –אבל אז כתבתי כמה דברים ולא הוספתי הצדקה .אבל זה תמיד היה שם בראש שלי
אלא בגלל שלא רציתי – הזה היה חייב לעשות את הדברים האלה לא כדי לפגוע במישהו הטוב
אבל בחשיבה הזאת ,האם באמת ניסיתי להימנע מלפגוע בעצמי או מלהרשות –לפגוע במישהו
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לעצמי להתקיים במין צורת קיום חייתית חשופה ,שבה אין כלום מלבד תאוה להתקיים או לשמר
ייס אליך את כל הדברים האלה כדי ליצור מרחב בטוח כלשהו.את עצמך כך שצריך לג
לינדה :עוד מישהו?
החלומות הלא ממומשים שראיתי ,ואיך הם רוקנו את –שאומברה :פשוט נדהמתי מהנוף שלי
האנרגיה ועיוותו דברים והם לא שוחררו.
מיד איך הכל היה שאומברה :לא ראיתי שקרים כדבר רע כי זה לא מה שעלה לי .יכולתי לראות
הגנה עצמית .ואפילו כשבאתי והתבוננתי בהם ,גיליתי שהם לא הגנו עלי ,ושהם למעשה
אבל היה קל שלא לשפוט אותם כשהיה .שהייתי צריך להיות מוגןמרחיקים משהו ,יוצרים אמונה
ברור שזו היתה המוטיבציה; רק שימור עצמי.
עם זה היתה לי בעיה ,היה קשה לי –וא שקר שאומברה :להיות אלוהים ,אם להיות אלוהים ה
להתמודד עם זה.
שאומברה :זה מעניין מכיון שברחתי להגנה של טוביאס ברגע הזה ואמרתי ,אני אלוהים ולכן
לעשות את כל החרא הזה ,לשקר וכאלה דברים ,גם זה חייב להיות חלק מאלוהים ,וזו היתה
ההצדקה האולטימטיבית שלי.
פשוט ערימה לא הםתפקידים וכל שאר הדברים שאנחנו עושים כאן ה האם משחק  :ובכן,לינדה
של שקרים ,גם? המממ? אל תחייך.
אדמוס סנט ג'רמין :עכשיו זה הזמן של המסטרים והמורים לדון ,לא של סנט ג'רמין( .קהל צוחק)
לינדה :תרצו להוסיף משהו?
טוב(.קהל צוחק)שאומברה :הוא אמר שהוא גם לא היה תלמיד כל כך
אדמוס סנט ג'רמין :שאומברה ,אחד מהדברים שאתם שומעים ,אחד מהדברים שאתם מקבלים
אולי שקר ,אולי לא .אבל מה שבאתם לכאן –הוא שאתם המורים .שאתם כאן כדי לעזור לאחרים
לעשות הוא קודם כל לעזור לעצמכם ,להגיע להבנה איך המציאות נוצרת ,איך דברים כמו
זה ,סוגסטיות ,מערכות אמונה ,כולן משפיעות על זה.היפנו
הגעתם לכאן גם כדי ללמוד להיות מורים ,לדבר בקול .כי כדי להיות מורים אתם חייבים לדבר
ולכן רצינו להקדיש –במילים שלכם ,לבטא את הרגשות שלכם ,לחלוק את מה שלמדתם גם כן
מעט זמן הלילה לתרגיל הזה.
ביותר לומר לבן אדם הוא שהוא שקרן .הם מיד קופצים ומתחילים להגן אחד מהדברים הקשים
הם –על המציאות ולתמוך בה או באשליות שלהם שהם בנו .אתם יכולים לכנותם טיפשים
עלולים להיפגע מעט .אתם יכולים לומר להם שהם מכוערים והם עשויים לכעוס מעט .אתם
ת אותם במגוון שמות שונים אבל אף אחת יכולים לקרוא להם קמצנים ,אתם יכולים לכנו
מהתגובות לא תהיה כל כך קשה ,כל כך איתנה ,כמו כשתכנו אותם שקרנים.
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נסו את זה .נסו את זה בעצמכם .חוו את זה כשאתם מדברים עם אנשים .אתם תעצרו את
על השיחה במסיבה מיד .בני אדם יקפצו להגן ולתמוך במציאויות שהם בונים .הם יקפצו להגן
היושרה של המציאות הזאת אפילו אם היא שקר .הם יבואו וינסו לשמר אותה; הם לא רוצים
שהיא תמות ,הם לא רוצים שהיא תעלם .חלק מכם הרגישו היום סוג של מוות שמתרחש
בתוככם כשהתיחסתם אל כמה מהשקרים של בנית המציאות שלכם .הרגשתם שחלקים מכם
מתים.
היום .אתם עשויים לא להבחין בהשלכות מיד אבל בימים ובשבועות עברתם תרגיל מאוד קשה
– במיוחד כשתשובו אל השיגרה ,חזרה אל המשפחות והעבודות הנורמליות שלכם –הבאים
אתם תבינו באמת מה עשיתם על ידי הכניסה פנימה ,על ידי היותכם נועזים ואמיצים כדי
להתבונן וממש לפרק חלק מנופי המציאויות האלה.
אמרתי לכם קודם שהייתי בתוך מבנה קריסטלי ,נעול בתוכו ,לכוד בתוכו ,למשך מאה אלף שנים.
הייתי לכוד בהיפנוזה של עצמי .הייתי לכוד בשקרים של עצמי לגבי מי הייתי .בסופו של דבר ,כדי
למצוא את דרכי החוצה ,הייתי צריך לפרק ולהתנתק מכל השקרים ,מכל המסכות ,מכל המילים
התנסויות ,כל דבר אחר .וה
היה עלי להביט אל מחוץ לעצמי על מנת למצוא תשובה .להתבונן החוצה דרש להכיר בשקרים
אבל כעת אני מבין את – ואני עדיין יכול –שיצרתי .הייתי אחד מהשקרנים הגדולים ביותר
קיד שאני ההבדל בין מצב שבו אני משחק תפקיד ,וכשאינני עושה זאת; אני מבין שזהו רק תפ
משחק .כשאתם רואים ומרגישים את האנרגיה של סנט ג'רמין עכשיו ,זהו אחד מהתפקידים שלי.
אתם מבטאים את עצמכם עכשיו דרך רק אחד מהתפקידים שלכם .אתם הרבה יותר ממה
שאתם מאפשרים לעצמכם להאמין .במובן מסוים ,אתם חיים את השקר של עצמכם ,חיים בגוף
ם הזה .הזה ובגלגול החיי
אתם פשוט חייבים לקבל שזה מה שזה .אתם חייבים לקבל את זה כדי לצאת –זה לא דבר רע
מהמלכודת ,לשחרר את כל האנרגיה החסומה הזאת ,כדי להבין שהכל הוא רק אשליה ,אשליה
זו אשליה שאתם יוצרים–.שאתם יוצרים; היא לא מגיעה מבחוץ ,לא נכפית עליכם
יך שקרים של קבוצה נבנים ,מערכות אמונה של קבוצה ,איך הן מצטלבות מחר נדבר מעט על א
עם מערכת האמונות האישית שלכם .ושוב נדבר על שיטות מאוד ספציפיות של היפנוזה ,סוג של
לפעמים יש לה את –היפנוזה שאתם יכולים להשתמש בה בחייכם .אנחנו אומרים היפנוזה
ואז ליישם– סוגסטיה יצירתית –להציע לעצמכם סוגסטיה זו היכולת –הקונוטציות הלא נכונות
אותה בנוף המציאות שלכם בקלות ,ביעילות ,בלי הרבה עבודה מיותרת ,בלי הרבה כאב ,בלי
הרבה מזמורי מנטרות.
רוצים לעשות שנדבר אתכם גם על הדרך להשתמש באותה טכניקה בעבודה עם לקוחות שלכם
.שינויים אמיתיים וכנים בחייהם
בשם כל מי – הקבוצה שנאספה כאן –אז ,אנחנו מעריכים אתכם על שעברתם את התרגיל הזה
שיאזינו ,כל מי שישתתפו בזה מאוחר יותר .אכן עזרתם לערוך את האנרגיה לזה וזו אמת( .קהל
צוחק)
עכשיו נבקש מכם להינות מעצמכם הלילה ,לקחת נשימה עמוקה ,להירגע ובאמת להינות הלילה.
פעמים אתם נוטים להאחז כל כך חזק ,במיוחד כשאנחנו נכנסים למצבים כמו זה שבהם אנחנו ל
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קחו רעיונות ישנים .אתם נוטים להאחז בחזקה אזממוטטים אדמה חדשה או כשאנחנו צולחים
נשימה עמוקה ותהנו בשארית הלילה .אנחנו מודים לכם על ההשתתפות שלכם היום.
הנני אדמוס סנט ג'רמין.
וכך הוא.
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בוקר שלישי  -סשן 4
) ( + 6דיסק 5
הנני ,כן הנני אדמוס סנט ג'רמין .ברוכים הבאים חזרה אל הדיון שלנו אודות אמונות ,שכבות
תודה לכל המשתתפים על האי הזה על שסבלו אותנו -מיסוך ,היפנוזה וגילוי האמת של עצמכם
השקר הוא חלק מהיצירה שלכם השקר –.מהזיופים או הרמאויות הגדולים אתמול כשדנו באחד
אבל זהו חלק שיכול לעוות את הרגשות האמיתיים שלכם ,את הטבע הפנימי האמיתי שלכם .הוא
יכול לעוות את הפוטנציאל הגבוה ביותר שלכם לבחור וליצור את מה שאתם רוצים להביא אל נוף
המציאות שלכם.
אבל יש לזה – זה פשוט מה שזה –מאות או שקר אינם דבר רע ,לא דבר שלילי בפני עצמם ,ר
יכולת להשתלט על נוף המציאות שלכם ,להכתיר את עצמו למלך ,שליט על אדמותיכם .יש לו
יכולת למסך או לכסות על האמיתות הפשוטות והבסיסיות; האמת הפשוטה שאתם היוצרים,
מה שאתם רוצים.שאתם אלוהים גם ,שאתם יכולים לבחור
ברגע שנכנסים השקרים או הרמאויות הללו ,הם גדלים ממש כמו מפלצת .הם מתרחבים ממש
כמו רוח רפאים .והם נוטים לערפל את הראיה שלכם ואת הרגשות שלכם ,את התפיסות שלכם
ואת הדבר הזה שאנחנו מכנים ידיעה פנימית או אינטואיציה .אם קשה לכם עם הטבע
י שלכם ,זה ודאי בגלל שהשקרים או הרמאויות יצרו מסך או מסכה מעל האמת ,האינטואיטיב
האמת הבסיסית.
זה לא כל כך קשה לחזור למה שחשוב לכם .מה הן האמיתות שלכם? אנחנו לא מדברים על
אנחנו מדברים על האמיתות שלכם .האמיתות שלכם הן בסופו של דבר –אמיתות חיצוניות
מה אתם בוחרים? מה הן האמיתות האלה? אתם יכולים לגלות בקלות הדברים שאתם בוחרים.
כתבו על פיסת נייר או המחשב שלכם ,אני –רבה למדי בכך שתעשו בדיוק מה שעשיתם אתמול
אבל כתבו ,לצד הדברים שהם שקרים בחייכם ,גם את הדברים שהם אמיתות ,הדברים –משער
שאתם בוחרים.
או שנים בכל מיני מצבי טרנס או מדיטציה וודאי שלא בסבל על אינכם צריכים לבלות חודשים
הם נמצאים ממש בתוככם .אחת –מנת לגלות זאת .אתם כבר יודעים את הדברים האלה
מהאמיתות הבסיסיות היא שזה מתחיל בכם .הכל מתחיל בכם.
ים עכשיו ,זו עשויה להראות הצהרה מובנת מאליה ,אבל זו אמירה שרוב בני האדם מתעלמ
ממנה ,אפילו רוב שאומברה מתעלמים ממנה .באופן כללי ,כשהם יוצאים ויוצרים או עושים
בין אם זה אל – החוצה כדי למצוא תשובות –החלטות ,מיד הם מתחילים לפנות החוצה
לא כל כך נפוץ שפונים אלי סנט ג'רמין .אבל הם מתחילים –החיזרים ,אל המלאכים ,אל טוביאס
מיד אפשר לראות את שדה האנרגיה שלהם עוזב את נוף למצוא תשובות.לצאת החוצה כדי
האמת שלהם ,הולך למקום אחר כלשהו .למה?
אינכם יודעים את התשובה ,אז הם חייבים ללכת למקום אחר – אתם –מכיון שהשקר הוא שהם
על מנת לקבל אותה .כמעט כל דבר בנוף החיצוני מחזק את השקר ,ממשלות ,דתות ,בני
אז אתם מתחילים לפנות החוצה .עכשיו הם מחזקים את השקר שאין לכם תשובה–.משפחה
אתם פשוט מנציחים ומזינים את השקר.
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האמת מתחילה מבפנים .שמעתם את זה כבר קודם אבל עכשיו האם אתם יוכלים באמת לקבל
ברים את זה? כשאנחנו יושבים עם קאולדרה כדי להתחיל את התקשורים האלה ,אחד הד
שאנחנו מתעקשים עליו איתו הוא שעליו להיכנס קודם כל פנימה .הוא חייב ללכת אל נקודת
להתחבר אלינו אלא אם – לא נרשה לו –האמת ,נקודת ההארה ,קודם כל בתוכו .הוא לא יכול
הוא עושה את זה קודם.
–ין מימדית או תקשורת ב–עכשיו ,באופן טיפוסי ,ישנם רבים שעושים את התקשורים האלה
והם יוצאים מיד מגופם ,יוצאים מעצמם ,מוציאים את האמת שלהם והולכים לחפש אחד מאיתנו.
עכשיו מה אתם חושבים קורה כשהם עושים את זה? הם כבר נמצאים במצב מזויף או שיקרי.
הם מרחיבים את האנרגיה שלהם ,שולחים אנטנה שמחפשת ישות מלאכית ,ישות לא פיזית,
ו אותה .והישות המלאכית הזו ,הישות הלא פיזית הזו ,יכולה להגיד "כן ,אכן ,אני והם יקבל
טוביאס ,הנשגב ,הגדול ,החכם ,והיפה עד מאוד(" .קהל צוחק)
אבל מה אתם חושבים שהם באמת קיבלו? הם קיבלו שקר שיעצים את השקר שלהם .הם
אז הם פונים החוצה .כל ישות מאמינים שהתשובה אינה בתוכם; שאפילו היכולת אינה בתוכם,
שם בחוץ יכולה להצהיר שהיא טוביאס .וכמו שתבחינו ,אלה שאינם באמת טוביאס ,אלה שהם
בעיקרון ישויות שפשוט משחקות את משחק השקרים ,הם אפילו יהפכו את הכל לגדול יותר
עד כמה הוא גרנדיוזי יותר .הטוביאס השיקרי הזה יבוא ויגיד להם כמה הם נהדרים ,יגיד להם
כל זה מחזק את השקר ,את התפיסה – ,הוא למעשה באמת עושה את זה לפעמים –נפלא
אתם מבינים.
עכשיו ,הדבר המצחיק הוא שאותו אדם שעכשיו מתקשר כביכול ,או שמביא את המידע הזה,
הוא יכול להרגיש שזה לא אמיתי אבל הוא משתף פעולה עם המשחק– .יודע טוב למדי בתוכו
השקר מעצים את השקר .אז הוא אומר "הו כן ,זה חייב להיות טוביאס ,למרות שמשהו בפנים
לא מרגיש נכון ,למרות שזה לא ברור לגמרי ,למרות שבבטן שלי אני יודע שמשהו אינו נכון ,אני
אשתף פעולה עם זה .אני אאמין בשקר של עצמי ".מעגל התרחשויות מעניין.
נציחים שקרים .ישנם רבים ברמות המימד הרביעי שמוכנים ואף יותר אז אתם מבינים ,שקרים מ
לשחק את המשחקים האלה איתכם ,עוד ועוד ועוד .אין להם אפילו אג'נדה מיוחדת -מכך
כלשהי ,הם אפילו לא בהכרח רוצים להשתלט על גופכם או משהו כזה; הם פשוט משתעשעים
המשחק .כמו ילדים בארגז החול ,פשוט משתפים פעולה עם
כל הדברים האלה .זה מתחיל -אז ,הנקודה שלנו היא שזה מתחיל בכם .זה מתחיל בכם
במציאות שהנכם .זה מתחיל באמת שלכם .אמרנו אתמול שאם אתם מחפשים אחר התשובות,
הן בתוככם .ברגע שאתם נכנסים לשם ,ברגע שאתם מגלים שאתם ראש הצוות בכל הפרויקט
ימים יגיעו ויתחילו לתמוך בכם .אם אתם נכנסים אל האמת שלכם ,אל הזה ,אז המשאבים המתא
נוף המציאות החדש שלכם ,ואתם מתחילים את התהליך הזה של עשיית בחירות ,אז תגלו שיש
קבוצה שלמה של אחרים.
שתגיע ,או האנרגיה שלי ,סנט – שגם ידוע כטוביאס –ווה -אי-ישנה אנרגיה אמיתית של טוב
ל אחת מהאנרגיות האחרות שתגיע כדי לתמוך ,אבל אתם תמיד מנהיגי הקבוצה .ג'רמין ,או כ
כשאתם מעבירים את הסמכות לישות אחרת ,כשאתם – רמאות כל דבר אחר –זוהי אמת
מעבירים את הסמכות למשהו אחר מחוץ לכם.
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שנה לא מ-עכשיו אנחנו יודעים ששמעתם את המילים כבר קודם .אתם שומעים אותן ,אלה הן
אלה מילים שלא מצליחות להיכנס אל נוף המציאות – הצעות ,דברי חוכמה –איך תכנו אותן
מכיון שיש משהו בנוף הזה משהו שלא מקבל אותן .שקרים ישנים ,שקרים ישנים שאינכם ראוים,
שאינכם חכמים ,או רוחניים או כל אחד מהדברים האלה .הגיע הזמן לאפשר לדברים האלה
להשתחרר.
נוף המציאות שלכם ,ציור רב – בואו נדמיין אותו היום כמו ציור –או נחזור אל כל הרעיון הזה בו
מימדי נפלא של חייכם ,של האמונות שלכם ,של הפעולות שלכם ותוצאות הפעולות שלכם .זהו
נוף יפיפה .היכנסו לתוכו והתבוננו במה שאמיתי ,מה האמת ומהם השקרים שנשתלו או
ות שיצרו שקרים ומציאויות מעוותות .התקבלו ,סוגסטי
עכשיו אתם אומרים "האם לא כל מציאות היא מעוותת? האם לא הכל אשליה? כן .אנחנו נתייחס
אנחנו נבחין בין מה שאנו מכנים אמת לשקר .אז יש לכם את נוף המציאות להבדלים בעוד רגע.
ן ,דרך אגב .והוא גם מסתיים כא–היפיפה הזה והוא שלכם .הוא מתחיל כאן
– הצטלבות של אנרגיה כעת יש לכם של שאומברה.קבוצהעכשיו ,בואו נגיד שאתם מעורבים ב
יש הצטלבות של אנרגית שאומברה שנכנסת אל נוף – מה שטוביאס מכנה נקודת ההיפרדות
המציאות שלכם .דמיינו שאלה שני מישורים שמצטלבים בנקודה אחת או יותר .אלא שעכשיו
רים לנוף מציאות של קבוצה גם כן; חלק מהאנרגיה שלכם נמצאת בתוך הקבוצה אתם מחוב
וחלק מהאנרגיה שלהם נמצאת בנוף המציאות שלכם.
של אנרגיות ,מערכות אמונה ואמיתות .לפעמים – או אפילו חפיפה –לפעמים יש הקבלה נרחבת
אולי –גיות אחרות ישנה רק נקודה אחת קטנה שמצטלבת .בנוף המציאות שלכם ישנן גם אנר
אנרגיית הקבוצה של המשפחה הביולוגית שלכם .עכשיו ,אתם תגלו שאולי זו תהיה יותר
מנקודת הצטלבות אחת; אתם תגלו שאנרגית המשפחה ,אנרגית התודעה ,מצטלבת בהרבה
נקודות בנוף המציאות שלכם .למעשה ,הרבה מזה הולך אל מה שנכנה מתחת לפני השטח .זה
וגם הרבה מהדישון ,אם אתם יודעים –מערכת השורשים בנוף המציאות שלכם מספק הרבה מ
למה אני מתכוון( .קהל צוחק)
בואו נגיד שאתם עובדים במשרד .כאן יש לכם תודעת קבוצה נוספת ,או נוף קבוצתי ,שמצטלבת
עם נוף המציאות האישי שלכם ,תלוי באינטנסיביות ובעומק של האנשים שאתם עובדים איתם
בסוג העבודה .שוב ,יכולות להיות לזה הרבה נקודות הצטלבות או שיכולות להיות רק מעטות .ו
מה שאנחנו מנסים להראות הוא שיש לכם את נוף המציאות האישי שלכם ועכשיו הוא מצטלב
באלה שאתם עובדים איתם ,הקבוצה שאתם משתייכים אליה ,החברים שלכם מייצגים נקודת
כמו שטוביאס מכנה זאת נקודת ההיפרדות .אז כל הדברים האלה נכנסים הצטלבות נוספת ,או
ויוצאים מנוף המציאות שלכם.
כמו שיש במשפחה שלכם ,לפעמים קל –אם שקרים מוטבעים בחלק מתודעת הקבוצות האלה
מאוד לשקריות הזו או לתפיסות המעוותות להיכנס גם כן לתוך הנוף שלכם .ואכן ,ממש כמו וירוס
רטן הן יכולות להתפשט לתוך נוף המציאות מבלי שאפילו תבחינו בכך .הן עושות זאת באופן או ס
שיטתי למדי .הן עושות את זה בשקט ולפתע פתאום תודעת קבוצה ,או משפחה ,או מערכת של
כעת עמוק בשלכם.מוטבעתאמונות
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חד אם נוף השקריות שמשויכת לאנרגיות שלהם יכולה לעשות את דרכה לתוך שלכם ,במיו
– הזיוף -המציאות שלכם מלא בעיוותים ובשקרים משל עצמו ,אתם מבינים ,מכיון שהשקרים
של אנרגיות הקבוצה האלה יעשו את דרכם אל השקרים והזיוף שלכם .ועכשיו אתם יכולים
לראות איזה בלגן יש לנו כאן.
שאומרים לכם שאתםשקרים שנבנים על גבי שקרים .שקרים שאומרים לכם שאינכם ראויים,
זקוקים לאחרים ,שאומרים לכם שאינכם מה שאתם חושבים שאתם ,שגורמים לספק העצום
אותו שמעתם בהתנסות הקטנה הזו לפני שהתקשור החל שבה ה"כן" וה"לא" גם יחד ניסו
או עליכם-.להשפיע על הנושא
תר .כמה פעמים אמרתם זה השלב שבו אנשים נוטים להשתגע .הם אינם יודעים מה אמיתי יו
את זה או שמעתם אחרים אומרים את זה? "אינני יודע יותר מה אמיתי .אני לא יכול להחליט מה
למעלה ומה למטה .אני לא יודע מה לעשות ".אז בדרך כלל מה שקורה במקרה כזה הוא ויתור
רות מוחלט ,התמסרות מוחלטת ,אך לא התמסרות אל העצמי ,אלא התמסרות אל החוץ ,התמס
לשקרים של נוף המציאות.
אנשים לא יודעים מה לעשות יותר .הם כל כך מבולבלים על ידי כל העיוותים והשקרים שהם
פשוט מוותרים .הם מרשים לשקרים להפוך עכשיו למציאות ,לכוח .הם מרשים לשקרים האלה
אל האשליה .להפוך לאלוהים השיקרי של נוף המציאות שלהם .אז הם שוקעים עמוק יותר ויותר
זו הנקודה שבה רבים הולכים לאיבוד לחלוטין .הם עוברים מה שתכנו התמוטטות נפשית,
ובטבעה הקיצוני ,הם עוברים פירוק ,או מה שתכנו פיצול אישיות .הם כלכך מלאים בעיוותים
שהם מתפוצצים ,הם מתפרקים להיבטים שונים.
מבולגן למדי .יש אי סדר רב למדי בחוץ ,בעולם .אז ,זה יכול להיות מבולגן למדי שאומברה .וזה
איזה היפנוזה מדהימה - .שקרים מהממשלה ,שקרים מפירסום –השקרים מנציחים שקרים
איננו –אתם לוקחים נוף מציאות פורה ,אדם שנמצא בבלבול שלו ,הם הולכים במעין טרנס
רנס! צריכים להשרות טרנס או היפנוזה בימים אלה; הם כבר נמצאים בט
ואז מגיעה פרסומת בטלויזיה .הם מחוץ לגוף שלהם בכל מקרה .הם מבולבלים והם מעורפלים
ומסר מגיע בטלויזיה ,שאומר להם כמה זה נפלא לאכול גלידה ,שאומר להם כמה זה נפלא
לצאת לטיול ולטוס במטוס ,אומר להם שהחיים שלהם לא נקיים ,החיים שלהם אומללים ,החיים
ואז הכל יהיה נפלא! ומכיון -כבוד עד שישיגו סוג מסוים של חומר ניקוי בחייהם שלהם נטולי
שהם חיים בנוף שיקרי ,הם מאמינים לזה .הם פתוחים לסוגסטיה מכיון שהסוגסטיה היא גם
שקר.
הסוגסטיה הזו מגיעה .היא מושתלת בנוף המציאות שלהם ועד ואז שקרים ניזונים משקרים.
או -חנות ובפעם הבאה הם קונים חומר ניקוי כלשהו כדי לנקות את חייהם מהרה ,הם הולכים ל
כך הם חושבים.
לים להרגיש אתכם כאן ,עכשיו שאומברה ,זה לא כל כך גרוע כפי שחשבתם כאן כרגע .אנחנו יכו
אתם יצרתם את – פשוט למדי זה למעשה אנחנו יוצאים מהתסבוכת הזו .חושבים איך
התסבוכת .אתם פשוט צריכים להכיר בכך שזו התסבוכת .הפסיקו התסבוכת ,אתם תצאו מ
לנסות לרמות את לעצמכם ולחשוב שהכל יהיה מושלם.....מחר .אם רק תצליחו לעבור את היום,
הכל יהיה מושלם מחר.
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אם רק תצליחו לעבור את היום .מה קורה כשאתם–זה מקביל לתודעה של "רק מספיק"
ק אעבור את היום ,אם רק יהיה לי מספיק" ,זה בדיוק מה שתקבלו .מתנהלים ממקום של "אני ר
וכה ותגיעו שביל שתשרדו את היום ותעברו את המתקבלו עצם קטנה ,ממתק קטן ,מספיק בש
למחר.
יוצרים נכנסים פנימה הגיע הזמן להפסיק לחיות ככה .הגיע הזמן להתחיל לחיות כיוצרים.
המציאות שלהם והם קוראים לזיבולי שכל ,זיבולי שכל .הם בנוף– במבט כן ונוקב –ומתבוננים
הם לא מכנים אותם החומר המסריח שהם רוצים לא מכנים אותם חומר דישון( .קהל צוחק)
הם מכנים אותם זיבולי שכל .הם מכנים אותם שקרים –.ממנו להימנע
את תפיסת המציאות מדוע בחרתי לכנות– ועל ידי חלק מכם –נשאלתי אתמול על ידי קאולדרה
איך לומר- ,המעוותת וכו' וכו' למה בחרתי לכנות את זה שקרים .מכיון שאלה שקרים! זו ה
המילה הבסיסית ביותר שיש לכם באוצר המילים שלכם .אם הייתי מתחיל לכנות את זה
הי אומרים 'כן' אבל זו– השקרים – הבחינו בהבדל שבאנרגיה .ובכן אז השכל -מציאויות מעוותות
מציאות במידה מסוימת .זהו שקר; בואו נקרא לזה כך! זה זיבולי שכל .בואו נקרא לזה כך .עדיין
אתם אוהבים להשתמש במילה הזו; גם אני( .קהל צוחק)
זה בסדר להשתמש במילים האלה כי זה מעביר את הנקודה ,זה מעביר את המסר.
שלכם בנוף המציאות הזה? ראשית כל ,אז ,איך אתם יוצאים? איך אתם הופכים להיות היוצר
כפי שגיליתם זו לא פעולה פסיכולוגיתאתם עושים הערכה אישית .אתם מכנים שקר כשקר.
בנוגע–אתמול .זה יכול לקחת אתכם לתוך הראש בקלות רבה למדי ואתם יכולים להסתבך שם
שקר הוא –ם כאן למה כן שקר ומה לא ,מהו טבעו של שקר .בואו נחזור אל הדברים הבסיסיי
שקר .זה משהו שבאמת אינכם בוחרים בחייכם .ההגדרה של השקר היא משהו שאינכם בוחרים
ברמת התודעה; באופן כלשהו זה נבחר עבורכם.
כן ,איפשרתם לזה לקרות .כן ,אתם יוצרים את זה אבל זו יצירה שיקרית ,או מעוותת .זו גם
בוחרים אך עם זאת הוא מבוטא ומתגשם בנוף יצירה בלתי יעילה .שקר הוא משהו שאינכם
המציאות שלכם .זהו עשב שוטה .זהו עשב מזיק ,למען האמת .אבל זהו עשב מזיק בעל השפעה
גדולה.
ואנחנו מדגישים את זה כי אנחנו לא רוצים שרק קאולדרה ולינדה ואנדרה –אז אתם מתחילים
או ותעשו את זה .כולכם ,למדו את זה ,למדו אנחנו רוצים שכולכם תצ–וגארט יצאו ויעשו את זה
את זה .פרשנו את זה בפניכם כאן היום; נמשיך ונפרוש את זה היום .למדו את זה .גבו כסף
עבור זה .עשו מה שתירצו .זהו מידע רוחני ואנושי בסיסי שצריך ללמדו.
ו רוצים שתצאו אנחנ– אפילו אם אתם מאזינים לזה –אז ,אנחנו רוצים שתצאו ותלמדו את זה
ותלמדו את זה .אם אינכם בטוחים שאתם יכולים ללמד את זה ,התבוננו בשקר שלכם .מה אומר
התבוננו היטב שוב .או אם –לכם שאינכם יכולים ללמד את זה? אוה ,מעולם לא לימדתם בעבר
מסטרים -אתם מרגישים כך ,בואו אל אחד מאלה שנאספו כאן על האי הזה; הם יהיו מורים
מוסמכים כשנסיים עם זה .אפילו ניתן להם תעודה .הם עברו את זה .הם יכולים להראות ברגע
מוכנים להתחיל כיצד אתם יכולים ללמד את זה .זה למעשה פשוט למדי – .אתם –שאתם
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אז ,שקר הוא משהו שאינכם בוחרים באופן מודע בנוף המציאות שלכם .זה מצריך מעט אומץ
עזת להיכנס פנימה ולהתבונן בשקרים .הקבוצה הזו שזימנו אל האי הזה ,לב ,מעט החלטיות נו
ואתם –אתם מוכנים לזה .עברתם דרך הרבה מזיבולי השכל שלכם ,ניקיתם הרבה מזה
אבל אין לכם .השקר אומר לכם –משקרים לעצמכם אם אתם עדיין חושבים שיש לכם הרבה
אנחנו נראה לכם איך –חור בזה היום שאתם רחוקים מזה אבל האמת היא שאתם יכולים לב
בעוד רגע.
השקר אומר לכם שאתם רחוקים .ביליתם את אתמול בשקט עם עצמכם ,בהתבוננות בשקרים.
לרוב בני באדם יהיה קשה לעשות את זה .אחרי חמש דקות ,הם ימצאו –זה מצריך הרבה
הטלפון יצלצל – אחר הסחות דעת .השקר ירחיק אותם ממילוי המשימה .הם ילכו ויעשו דבר
והם אף פעם לא יחזרו .הם יהיו עסוקים בפעילות כלשהי .הם יצרו משבר בחייהם.
שהם יצרו משבר חיצוני באופן מעניין למדי בדיוק כשהם –באמת ,הם יוצרים כאלה טובים
מתחילים לעבוד על השקרים שלהם .משהו יקרה .תהיה דפיקה על הדלת ,מישהו יכנס צורח
הם לא –שהיתה בעיה .אוה ,הרוח בטח לא רוצה שאני אתבונן בשקרים שלי .הם הרוח וצועק,
רוצים להתבונן בשקרים שלהם.
הקבוצה הזו היתה מצוינת .נכנסתם פנימה והתבוננתם בשקרים שלכם .מה שבאמת התבוננתם
כם בו היה מה אינכם בוחרים יותר בחייכם .התבוננתם במה לא שירת אתכם .זה גם גרם ל
להתבונן במה כן שירת אתכם .אנחנו יודעים שחלק מכם הרגישו מרוקנים ,הרגישו מדוכאים
חלק מכם הרגישו תענוג והתעלות ממה שקרה – ,וזה היה בסדר –אולי ,חלק מכם קיללו אותי
מכך ששיחררתם חלק מהמטען הישן .נוף המציאות שלכם הכיל כל כך הרבה זבל אולי הגיע
קבורת פסולת בנוף המציאות שלכם( .קהל צוחק).הזמן ליצור אתר ל
צרו סוג של יחידת עיבוד שתדלה את תמצית – לשם וקברו אותה ,אבל לא רק זאת קחו אותה
האמת מתוך השקר חזרה החוצה ,זה לוקח את האנרגיה ומבטל את העיוות שבה ,מחזיר אותה
המציאות שלכם.אל מצבה הניטרלי .ואז משתמש בזה כחומר דישון שחוזר אל נוף
אז נכנסתם פנימה והתבוננתם היטב ובמבט נוקב .זה לא בהכרח מסתיים כאן .אתם תירצו
להמשיך לעשות את ההערכות האלה אולי פעם בחודש למשך כמה חודשים ,כל עוד אתם נהנים
מזה .חיזרו לזה מידי פעם ,אתם מבינים ,מכיון שהשקרים האלה עדיין יכולים להתגנב פנימה.
– מגיעים מכל מקום .הם מגיעים ממפגש עם אנרגיות הקבוצות האחרות שדיברנו עליהן הם
ישנם הרבה שקרים אצל –המשפחה שלכם ,השותפים שלכם לעבודה ,אפילו שאומברה
שאומברה( .קהל צוחק).
הם מגיעים מהממשלה ונכנסים פנימה .טוביאס אמר שהמיסים הם אחד השקרים הגדולים מכל!
–אולדרה ולינדה מרגישים חוסר נוחות גדולה עם זה אבל אנחנו במדינה זרה עכשיו עכשיו ,ק
אתם עדיין –אנחנו יכולים לומר זאת( .קהל צוחק) אפילו הדברים האלה .עכשיו אתם עשויים
רוצים לשתף פעולה עם השקר אבל כל עוד תזהו שזו לא אמת ,הם הצליחו לשכנע אתכם שאתם
לכם עבורם כדי לשמר את החיים שלהם .זה שקר בפני עצמו .צריכים לתת חלק מהכסף ש
השקרים של הדת ,השקרים של הרוחניות .הם נמצאים בשפע בכל –ישנם כל כך הרבה שקרים
האמת היא אתם .אפילו כל התפיסה הזו של 'אתם אלוהים גם -מקום .האמת היא אתם .זה הכל
קר הכי גדול שלכם .אוה זה אחד מהשקרים זה יהפוך לש–כן' אם אתם משחקים בנוף השיקרי
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אלא אם כן זה באמת מה שאתם –הגדולים ביותר .זה אחד השקרים שיתעתעו בכם הכי הרבה
בוחרים .אתם היא האמת.
מהו ההבדל בין אמת לשקר? זה מה שאתם בוחרים באופן מודע– ,עכשיו ,הנה נקודה חשובה
לדיון האיזוטרי והפילוסופי הזה בנוגע לשקרים בוחרים באופן מודע .אנחנו יכולים להיכנס
אתם בראש שלכם –ואמיתות ואיך זה הכל אותו דבר וכל שאר הדברים האלה .עכשיו מה קורה
הראש הוא אחד מיצרני השקרים הגדולים ביותר .אם תביאו דברים אל הראש בתוך הנוף –
המציאות שלכם ,אתם יודעים שהשקרים יקפצו ויצאו משם.
ם נעשים שיכליים בנוגע למידע ,נסו להשאיר את זה ברמה הבסיסית ,שאומברה .האמת כשאת
כל דבר אחר הוא שקר .עכשיו רוב האנשים חיים בתוך –היא מה שאתם בוחרים באופן מודע
השקר מכיון שהם אומרים "ובכן ,אני חייב ללכת לעבודה מכיון שאני חייב לעשות כסף כך שאוכל
מספיק' שלי( ".קהל צוחק) זהו שקר .האם זה באמת מה שהם בוחרים? 'רק -לתמוך בהרגל ה
ברוב המיקרים .זה נבחר עבורם על ידי השקרים שלהם אבל זה לא מודע; זהו –לא ,זה לא
אני חייב ללכת לעבודה כדי לתמוך במציאות שלי .שקר על גבי שקר על גבי –מניע לא מודע
שקר.
רתם לבוא לכאן ,אל האי הזה ,היא שלמדתם להתעלות אחת הסיבות שחכמים שכמותכם ,נבח
מעל זה .בזמן שאולי זה נראה טיבעי ובסיסי עבור כל אחד מכם ,זהו אחד מהדברים הכי נדירים
בעולם .השקר הוא שאתם צריכים להתחיל לעבוד כשאתם ילדים ,בדרך זו או אחרת .אתם
אלא כדי שתשיגו –היו חכמים תדי ש לא כ–חייבים ללכת לבית הספר כדי שתוכלו להשיג עבודה
זהו שקר .למדתם –וכדי שתוכלו ללכת ולהיות משועממים למשך שארית חייכם עבודה
להתעלות מעל לזה .למדתם ליצור את המציאות שלכם .כן ,חלק מכם עדיין עושים דברים
וזוהי אמת–.שבמקרה מניבים לכם כסף אבל אתם עושים אותם עכשיו מבחירתכם
זוהי אמת .ניתן דוגמא שאתמול בלילה דיברו עליה ליד – בוחרים משהו במודעות כשאתם
השולחן ונקווה ,יקירנו ,שלא איכפת לך שנישתמש בזה .השאומברה היקר הזה ,שנמצא כאן,
– או למישהם ברבים –אמר שהוא הובל להאמין על ידי השקרים שלו שהוא זקוק למישהו
שהוא רצה לעשות הוא היה זקוק לעזרה מבחוץ .הוא היה זקוק אחרים בחייו .כדי לעשות את מה
–בין אם זה יאהב אותו או יתמוך בו או יעודד אותו או יממן אותו או כל דבר אחר –למישהו ש
הוא לא הרגיש שהוא יכל לעשות את זה בכוחות עצמו .זהו שקר גדול .זהו שקר גדול .זוהי
ם לזה.רמאות עצומה ורוב האנשים למעשה מאמיני
אבל המואר הזה בילה זמן מה אתמול עם עצמו ,בהליכה ,בהרהור ,בהרגשה ובהתבוננות
בטבעם של השקרים .הוא הגיע למסקנה המבריקה שזה היה שקר ,שהוא לא היה זקוק לאף
אחד .זו היתה למעשה דרכו של השקר להשאיר אותו בשקר .אתה זקוק למישהו .עכשיו מה
רגיה הוא אף פעם לא יכל למצוא מישהו ,אתם מבינים ,מכיון שזה היה קורה? עם סוג כזה של אנ
תמיד הגזר ,זה תמיד מנע ממנו להבין את הפוטנציאל שלו ,להבין את הבחירות שלו.
הוא כמובן זעק אליו ואמר "לא ,לא ,אתה זקוק לאחרים .אתה צעיר– .כשהוא זיהה את השקר
כל הדברים האחרים האלה ".אבל הוא אמר "לא ,אתה חסר נסיון .אתה זקוק לאחרים בשביל
אתה שקר .אתה רוח הרפאים הזו שמופיעה בפני שוב ושוב .אתה זה שהטעה אותי .אני לא
אבחר יותר בזה".
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ברגע שהוא אמר את המילה "בוחר" רוח הרפאים נעלמה .היא עזבה .היא התפרקה .היא חזרה
יעי שם היא התנתקה ממנו .אתם מבינים ,צורחת חזרה אל האדים ,חזרה אל רמת המימד הרב
רוח הרפאים לא נדרשה יותר .השקר לא נדרש.
אז החכם והמואר הזה אמר "הנני אשר הנני .איני זקוק לכל הדברים החיצוניים האלה .אני עכשיו
עושה החלטה מודעת .אני יכול לבחור מה שאני רוצה .אני בוחר שזה אני ".אתם מבינים ,זה
ה .הבחירה המודעת מפרידה בין אמת לשקר.המפתח שאומבר
עכשיו ,אתם יכולים להפוך לשכלתנים מאוד ולהגיד "אבל מה אם אני רק מרמה את עצמי כשאני
אתם עושים עכשיו בחירה מודעת לגבי מה שאתם –עושה בחירה מודעת?" זה לא עובד ככה
אני רוצה מערכת יחסים– .בוחרים לממש בחייכם .האמת היא בחירה מודעת; השקר הוא רצון
צריכה להיות לכם מערכת יחסים .השקר אינו שלם .השקר אינו –השקר הוא תשוקה מפתה
מאפשר לכם להיות הבוחרים במציאות; הוא יהיה הבוחר .אתם פשוט תצטרכו לציית למה שהוא
בוחר עבורכם ,אתם מבינים.
תם בוחרים .ברגע שאתם האמת היא מה שאתם בוחרים ,מה שא–עקרונות אמת בסיסיים
אנחנו נבקש מכם כאן ,דרך אגב ,לא להיות ספציפיים מידי ,אבל בהשתמש בדוגמא –בוחרים
הוא בחר שהוא היוצר ,שהוא לא זקוק לאחרים ,שהוא יכול לעשות את -של האדם היקר הזה
זה .הוא בחר שהוא יכול לעשות את זה בכוחות עצמו.
לים על גבי גלים של אנרגיות שיוצאות אל נוף המציאות שהוא ישנם ג–עכשיו משהו קורה כאן
אפילו לא היה מודע אליהם .אבל הגלים האלה יוצאים החוצה וזה שולח מסר לכל מה שבתמונה,
היוצר נמצא כאן עכשיו .היוצר נכנס הביתה .היוצר נמצא בנוף המציאות .כולם–בנוף המציאות
חק)מריעים ליוצר ,אתם מבינים( .הקהל צו
כל דבר אחר בנוף המציאות המתין זמן רב מאוד לשובו של היוצר .היוצר היה בחופשה ,היוצר
נעדר זמן רב–.ננעל הרחק בבית המשוגעים או משהו כזה
אל נוף המציאות ,הם יתחילו למוסס – כשהמסר הזה יוצא –עכשיו כשהגלים האלה יוצאים
רים מאחורי עצים ,שקרים שמסתתרים בתוך שקרים אחרים ,שקרים שחבויים ,שקרים שמסתת
פרחים ,שקרים שמתחבאים מתחת לפני המים ,מתחת לאדמה .הם ישמעו את זה ,הם ירגישו
את זה דרך כל נוף המציאות הזה .היוצר ,הבוחר כאן .כל דבר שאינו נערך בהתאם לבוחר צריך
חזרה לתמיכה באמת.לעזוב עכשיו ,או לפחות להמיר את האנרגיה שלו חזרה לתמיכה באמת,
נעצור לרגע כאן מכיון שישנם כמה שפשוט לא בוטחים בעצמם מספיק .הם אומרים –עכשיו
"אבל איך אנחנו יודעים שאנחנו בוחרים את הדבר הנכון?" זוהי מלכודת עצומה בנקודה הזו .זהו
ואז נעצרו עוד שקר או היפנוזה שחוזרים פנימה .זה המקום אליו הגיעו הרבה שאומברה בעבר
וקפאו על מקומם.
"מה אם אני בוחר את הדבר הלא נכון?" הספק הזה מגיע .הם קופאים .הם לא יודעים מה
אז מה קורה בדרך כלל? הם מוותרים וחוזרים .הם מרפים מהכוח שלהם– ,לעשות בשלב הזה
עכשיו מיכולת היצירה שלהם .הם נכנעים חזרה לנוף השקר הזה והם מניחים לשקר להשתלט.
השקר הוא מאוד מאוד עוצמתי .הוא תפס אתכם באחת משעותיכם היפות ביותר .הוא באמת
בלבל אתכם .ואתם באמת אבודים.
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שזה לא משנה מה אתם בוחרים; כשאתם מגיעים לנקודה הזו שאתם אומרים "אני בוחר" הבינו
לכו עם זה .זו הבחירה אין נכון או לא נכון בנקודה הזו .אתם פשוט בוחרים–.זה לא משנה
שלכם .זו היצירה שלכם .אל תתעסקו בזה .אל תנסו לנתח את זה .אם אתם מרגישים את
האנרגיה עולה אל הראש כאן ,פשוט אימרו "אני בוחר".
שוב ,קחו נשימה עמוקה .הליכה לראש היא סימן שהשקרים מנסים להיכנס פנימה .ושוב ,כן הם
שליטה מסוימת על עצמכם .אתם יצרתם אותם אבל הם לא אבל נתתם להם –השקרים שלכם
מה שאתם באמת בוחרים .או לפחות הם לא מה שאתם בוחרים עכשיו.
הבחירה – בחירה –ההיפנוזה החדשה ,מערכת האמונות ,הדלק האנרגטי החדש ,הוא בחירה
להתבלבל.שלכם .ניסיתם את זה בעבר ,זה גרם לכם לתסכול ,זה גרם לכם להלם ,זה גרם לכם
וזה אכן מוביל למעשה לכך שהשקר הופך לגדול יותר ומנציח את עצמו ואומר לכם פעם נוספת,
"לא ,אתם באמת זקוקים לאחרים בחייכם .אתם באמת זקוקים לכל הדברים האחרים האלה,
הרצונות ,רשימת הרצונות ".שקרים הם אנרגיה מופקרת( .קהל צוחק)
– אתם בוחרים .שתי מילים – זוכרים מסוף השבוע הזה אם יש משהו שאתם–מאוד פשוט
אתם בוחרים .זוהי האמת .זה לא משנה מה תבחרו .אתם יכולים לבחור ללכת ולקפוץ מצוק אבל
אתם בוחרים וזו אמת .אתם עשיתם את ההחלטה; היא לא נעשתה מתוך השקרים .היא לא
ן וכל שאר הדברים האלה .אתם קבוצות ומשפחות ,תודעת ההמו–נעשתה מהשפעות חיצוניות
 ,כמו שטוביאס אומר ,השאירו את זה  .השאירו את זה פשוטבחרתם בזה .זה נהיה עד מהרה
פשוט ובסיסי .אם אתם מרגישים את האנרגיה הזו הולכת אל הראש שלכם ,פעם נוספת קחו
נשימה עמוקה ואימרו "אני בוחר" .לא משנה מה זה.
ה כבר ".אנחנו שומעים את זה" .עשיתי את זה כבר וזה לא אבל אתם אומרים "עשיתי את ז
עבד ".אבל למה? למה?
מכיון שהנוף שלכם עדיין היה מלא בשקרים .לא יכולתם להבדיל בין אמת לזיוף .הושפעתם
כל תודעה חיצונית שיש– .מהאנרגיות של תודעת ההמון ,תודעת המשפחה ,תודעת שאומברה
י בוחר ".אמרתם "אני רוצה ,אני צריך ,אני צריך שיהיה לי ,אני לא אמרתם מעולם בבהירות "אנ
חושב אולי ,אני חושב שאני רוצה ,אולי הגיע הזמן .טוביאס ,אתה יכול להשיג לי את זה וזה?"
שתי המילים באנרגיה החדשה הן "אני בוחר ".אתם –השתמשתם בכל המילים האחרות האלה
ך פשוט.בוחרים במה שאתם רוצים .זה עד כדי כ
עכשיו ,זיכרו כאן שוב לא להיות שיכליים מכיון שתהיה הנטיה לומר" ,עכשיו אני צריך להתחיל
לבנות ,אני צריך להתחיל לדאוג לכל הפרטים" אם אתם אומרים שאתם בוחרים להיות מורה
באנרגיה החדשה למשל .אז אתם מתחילים לדאוג בנוגע לפרטים.
"אני בוחר להיות מורה באנרגיה החדשה" אז אתם מרגישיםזיכרו את דברי ,שכשאתם אומרים
את זה ,אתם שומעים את המילים של עצמכם .זה יוצא אל נוף המציאות שלכם; זה מתחיל שינוי
לתוך נוף המציאות – יצירה –של הכל .אינכם צריכים להיכנס לפרטים בזה הרגע .שלחתם מסר
שלכם.
זה מתחיל להגיע אליכם .אז יגיע זמן שבו ,כן ,אתם – כמו שטוביאס אמר –אז זה מתחיל
צריכים לשים פלייר או להקים אתר או דברים כאלה .זה מה שטוביאס מכנה הריקוד; אתם
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צריכים אז לשתף פעולה עם האנרגיה .אבל אם אתם עושים את זה בזרימה ומתוך יצירה אתם
לראש .אינכם צריכים אפילו ליצור תבחינו ששום דבר מזה אינו מנטלי ,שום דבר מזה אינו הולך
זה פשוט מתחיל לזרום .אתם בוחרים עם איזה חלקים מזה אתם – תוכנית עיסקית –תוכנית
רוצים לרקוד.
אתם צריכים לעשות דברים כמו לעלות על מטוס – כמו שחלק מכם כבר יודעים –כן ,יהיו דברים
ל מיני דברים אחרים ,אבל אתם בוחרים וכג'ט לג"”וללכת לסדנאות ולהתמודד עם התפיסה של
עכשיו עבור עצמכם מה אתם רוצים.
אתם אכן צריכים לצאת אל העולם של תודעת ההמונים ולהתמודד עם השקרים שלהם .זה קשה
לפעמים ,מכיון שבעוד שאתם יכולים להישאר בהירים עם עצמכם ,אתם צריכים עכשיו להתמודד
פשוט זיכרו שאתם בוחרים מה שלכם.עם כל אנרגית התודעה של ההמון.
לפעמים ,כן ,אתם אכן צריכים לצאת אל תודעת ההמונים וזה יכול להיות קשה .זו הסיבה שאתם
כאן על כדור הארץ בזמן הזה .אתם בחרתם .אתם אכן בחרתם להיות כאן עכשיו .אני בוחרוך ,אבל במיוחד בנוגע מילות האנרגיה החדשה בנוגע להיפנוזה ,מערכות אמונה ,שכבות מיס
ליצירת המציאות שלכם.
ואנו מכנים זאת בעיקרון משהו –עכשיו ,נרצה לדבר כאן בקצרה על מה שאתם מכנים היפנוזה
הזרקת מציאות או בניית מציאות .אתם יכולים להשתמש בזה עבור – שבמילים ישמע כמו
אחרים .זה סוג של מה שאתם עצמכם בכל זמן ,ובמיוחד אתם יכולים להשתמש בזה עם אנשים
.תכנו היפנוזה .זו פשוט דרך של בחירה .זו דרך של גיבוש והכנסה אל המציאות
אלה טכניקות קלות למדי ,מעט דומות לגירסה המודרנית שלכם של היפנוזה אבל בדרך כלל
ואנחנו אומרים בדרך כלל כאן ,אנחנו –בהיפנוזה מודרנית אתם מביאים את האדם להרגע
בדרך כלל אתם גורמים להם להירגע; חשוב להשקיט את הכל –עים שישנן גרסאות רבות יוד
 .לעיתים תבקשו מהם להביט באיזה חפץ תנחו אותם במעין דיבור מדיטטיבימעט .בדרך כלל
כמו משהו שמשתלשל או מתנדנד או שתמקדו את תשומת הלב שלהם בנקודה מסוימת.
ו אותם .ואתם תגידו להם שהם רגועים ,שהם נהדרים ,אבל תמיד ישנה ההנחיה ,אתם תדריכ
שהם יפים....כל שאר השקרים האלה( .קהל צוחק)
שהם לא רוצים יותר לעשן – .נשתמש בעישון כדוגמא -ואז תגידו להם שהם כבר אינם רוצים ל
לסיגריה יותר .שהם מאוד רגועים .הם כמהשאין להם יותר קשר לסיגריה .הגוף שלהם אינו
ים מהסיגריות ,לאט מרפים.מרפ
עכשיו ,זה פחות או יותר מהמהלך של היפנוזה מודרנית .אתם חוזרים לשלושה או ארבעה
ן שניסיתם להכניס משהו לתוך נוף ומפגשים ושנה מאוחר יותר ,אתם מעשנים( .קהל צוחק) מכיו
צים המציאות שלהם שאינו האמת שלהם .זו אינה הבחירה שלהם .הם לא בחרו אם הם רו
להפסיק לעשן או לא.
עכשיו אתם אומרים" ,ובכן ,כן ,בעצם ההגעה אל משרד הרופא הם עשו בחירה ".לא ,הם לא
עשו .הכריחו אותם או דחפו אותם לעשות את זה או ששיקרו להם כדי שיגיעו לזה אבל הם אף
חו שזה פעם לא עשו בחירה ,אתם מבינים .אף פעם לא שאלו אותם אודות הבחירה שלהם; הני
כך .השקר מניח דברים ,אתם מבינים .זה הונח.
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אז אתם שותלים את הסוגסטיה בזמן שהם ישנים ,בזמן שהם במצב טרנס אפילו גדול יותר מזה
שהם נמצאים בו בדרך כלל ,והם מאמינים בזה לזמן קצר .זה מוכנס לתוך הנוף אבל מה באמת
קורה כאן? זו לא אמת .זהו עוד שקר.
שפשוט ידחו את זה או יקברו את זה ,או – המציאות שלהם –קים של נוף המציאות וישנם חל
גרוע יותר ,ימירו את זה להתמכרות אפילו גדולה יותר לעישון ,מכיון שכמו שאמרנו ,מה שמופיע
למעלה מופיע כאנטיתיזה מתחת .תמיד ,תמיד ישנם לפחות שני האלמנטים שעובדים בדואליות.
שן" .הם שמעו "אני לא" .זה היה צד אחד .והם שמעו גם "לעשן" בצד השני .אז ,הם שמעו "לע
בדרך כלל ,הם יחזרו לעשן ועכשיו ירגישו תבוסה אפילו גדולה יותר מאי פעם ,מאי פעם .עכשיו
הם באמת אבודים .עכשיו הם חושבים שהם באמת בן אדם רע .אין להם שום כוח רצון משל
סיגריה הזאת .הם חייבים אותה .יש לנו בעיה מאוד מורכבת עצמם .הם חלשים .הם זקוקים ל
ון שבנוסף לכל השקרים של הנוף ,יש להם מצב שבו הניקוטין לכשלעצמו אינו וכאן עכשיו מכי
חומר ממכר; הוא פשוט בעל השפעה רבה ,אתם מבינים.
זה – רעה ניקוטין עוזר לכל סוג של סוגסטיה או השפעה .זה לא משנה אם זו השפעה טובה או
לא משנה לו .ניקוטין הוא פשוט חומר תומך השפעה .זו הסיבה שבני האומה הראשונה ,הילידים
ן שזה חיזק את מה ורגיה מכיונהאמריקאים ,השתמשו בטבק בין אם בעישון או בחישת הא
שהתרחש באותו זמן .אז עכשיו הוא מחזק את כל השקר הזה שהעישון מזיק לכם ,שהעישון
מאוד ממכר.
עכשיו המדע יגיד לכם ,אבל כמובן שזה רע .המחקר הראה .ואנשים נעשים כל כך מכורים לזה.
השקר משמר את השקר; השקר שזה מזיק ,השקר שזה ממכר .ובכן ,ניקוטין קופץ על –ובכן ,כן
זה ואומר אוה כן ,בואו נחזק את זה עכשיו .בואו באמת ,באמת ,נבנה את האשליה הזו.
זה לא שהעישון היה מזיק מלכתחילה; זה היה השקר ואז ההתמכרות חיזקה את אתם מבינים,
זה ,ועכשיו זה נעשה למציאות מוחשית .יום אחד המדענים יגלו שאין בזה שום דבר רע כלל
מלבד אולי שזה מסריח קצת ,קאולדרה( .קהל צוחק)
כמה סיגרים בעצמי...אז מי אז ,ואני הייתי ,דרך אגב ,ידוע בימי חיי כסנט ג'רמיין ,כמי שעישן
אני?
אז ,יש לנו מצב עכשיו עם המעשן שהושתלה אצלו הסוגסטיה ההיפנוטית .ולפעמים ,כן ,זה
נתפס .לפעמים זה עובד אבל פעמים כה רבות זה לא ,ועכשיו יש פקק אמיתי .הלקוח באמת
ן ,הם התקשרו נמצא במצב של בלבול .אם הייתם המטפל או המהפנט הייתם אומרים "בסדר ,כ
שבועיים לאחר הסשן ואמרו שהם הפסיקו לעשן ".נסו להתקשר אליהם שנה מאוחר יותר .מאזן
ההצלחה שלכם ילך לעזאזל.
להירגע ולנשום .אתם מביאים את הלקוח אז ,הנה מה שאתם עושים אם נשתמש באותו תרחיש.
גם מרגיע אותם .הביאומעורר בהם חיות .זה ממקד אותם .זה זה אתם מביאים אותם לנשום.
אותם לנשום.
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אתם צריכים להשתמש – קראנו לזה נוף המציאות –הביאו אותם להתבונן בתמונה הגדולה
במילים שמדברות אליהם .הביאו אותם להתבונן בתמונה הגדולה של חייהם .הביאו אותם
תוך התמונה .זה לא משנה .הביאו אותם ל– מעשנים ,לא מעשנים –לראות את עצמם בתמונה
אל תיכנסו לדברים היותר אזוטריים שדנו בהם כאן; השאירו את זה פשוט .רובם יצאו מאיזון ,או
יצאו מהאמת שלהם אם תתחילו לדבר איתם על שקרים וכל השאר .הביאו אותם לראות את
עצמם בתוך התמונה .שימרו שימשיכו לנשום .הנחו אותם לשמוע את עצמם בתמונה .אתם
"מה ,לשמוע את עצמם?" כן ,הם בתוך נוף המציאות .הנחו אותם לשמוע מה קורה אומרים
סביבם .בדרך מסוימת ,התמונה היא הרבה יותר מדימוי ויזואלי .היא מערבת את כל החושים
האחרים.
אנחנו –הנחו אותם לחוש את התמונה .לחוש את הקרקע .לגעת בה .וכן ,אתם צודקים כאן
שונים :השמיעה ,הראיה ,תחושת התנועה ,ההרגשה .אנחנו מעוררים מעוררים את החושים ה
ון ואת כל אלה .זה מפעיל עכשיו את כל הערוצים שלהם .זה מתחיל להחזיר אותם אל האמת מכי
שהשקר בדרך כלל לא ירשה לכם ליצור קשר עם כל החושים שלכם.
א רואה או מרגיש דבר ".הנחו אותם להריח את הנוף .עכשיו חלק מהם יגידו לכם "אבל אני ל
המשיכו לנשום .אל תעשו את זה עבורם; אתם לא יכולים לעשות את זה עבורם .זהו אחד
מהזיופים בהיפנוזה המודרנית .ההיפנוזה תמיד עשתה את זה עבורם .טעות .הכל מתחיל בהם.
דבר הביאו אותם להרגע עוד קצת .הנחו אותם להריח .אם הם אומרים "אבל אני לא מריח שום
הריחו את האויר סביבכם–".כאן ".אימרו" :הריחו ברגע זה
הביאו אותם לגמרי להרגיש ,לשמוע ואפילו לטעום .הנחו אותם לטעום .הנחו אותם להרים עלה
אנחנו –של עשב או כל מה שנמצא בנוף המציאות שלהם .נעצור רגע כדי להעיר עוד הערה כאן
לק מכם אומרים "אבל מה אם יש מישהו שנכנס לנוף מתמודדים כאן עם המקרה האופייני .ח
מציאות ,וזהו גטו בתוך עיר פנימית שמלאה באלימות ".זהו מצב שונה לחלוטין .בואו נתמודד עם
לקוח אופייני שרוצה להפסיק לעשן .זיכרו 'רוצה' היא מילת המפתח כאן ,רוצה להפסיק לעשן.
מעוררים את חושי הראיה ,השמיעה ,אתם מביאים אותם אל נוף המציאות שלהם .אתם
כאן אבל אנחנו הולכים מעבר לזה ,כן (NLP).התנועה ,הטעם והריח .מעט נ.ל.פ
–אז עכשיו ,עכשיו תנחו אותם לבחור אחד מהסמלים האלה .ביחרו אחד מהסמלים האלה
ודת סוף .ריבוע ,משולש ,מעגל או קו ישר ,קו ישר שיש לו שני קצוות נפרדים ,נקודת התחלה ונק
זה לא משנה איזה הם בוחרים זה לא משנה כלל .זה יכול להיות דו מימדי ,ארבע מימדי ,לא
משנה; העניין כאן הוא יותר הצורה.
ננחה אותם לבחור בריבוע ,קופסא ,משולש ,עיגול או קו ישר .אז ,אחרי שהם יעשו את הבחירה
תנחו אותם להביא את זה אל נוף אתם תנחו אותם לבחור ,אתם– מילת המפתח כאן בחירה –
המציאות שלהם ,לדמיין את זה ככל האפשר ,להרגיש את זה ,אפילו לגעת בזה .נניח שהם בחרו
הנחו אותם לדמיין את זה .הנחו אותם להרגיש את זה ,להרגיש את זה .הנחו –את המשולש
אותם לשמוע את זה ,אם זה מכיל צליל.
 :אתם מפעילים את חושי היצירתיות והבריאה שלהם .חלקעכשיו אתם עושים כמה דברים כאן
מהם עשויים להתקשות כאן ולהגיד "אבל אני לא שומע כלום ,זה רק משולש ".אימרו להם שהם
יכולים לשמוע אם הם בוחרים לשמוע ,אתם מבינים .אם הם לא בוחרים בכך ,זה בסדר אבל הם
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חור לטעום ולהריח את זה ,אתם מבינים .אתם יכולים לבחור לשמוע את זה .הם אפילו יכולים לב
נותנים להם רשות לעשות בחירות ,לעשות בחירות.
אז כשאתם עוברים את תרגיל הבחירה בצורה ואז להרגיש אותה ולחוש אותה בכל דרך
הריבוע ,העיגול ,המשולש או –אפשרית ,הביאו אותה אל נוף המציאות שלהם ,ואז בתוך החפץ
שיעשו את הבחירה שלהם .האם אתם בוחרים להפסיק לעשן? בתוך החפץ–,הקו
הם יכולים לכתוב את הבחירה הזו אם הם רוצים .הם יכולים לבטא אותה בקול רם ,מה שיהיה
ן שאז הם גם יכולים לשמוע אותה .הם יכולים ללכת ולגעת בבחירה הזו .הם יכולים ונפלא ,מכיו
את זה .איך זה לממש ,הם יכולים יוצריםזו שהם לממש אותה בנוף המציאות שלהם ,בהדמיה ה
מרגיש לבחור בלא לעשן ,לבחור לשחרר .הם יכולים להרגיש את זה כאן.
שוב ,הם עושים את הבחירות; אתם פשוט מדריכים אותם אל הבחירות .אתם לא עושים אותן
חופשיים עבורם .אתם לא אומרים להם שהם משחררים את העישון .אתם לא אומרים להם שהם
מעישון או כל דבר כזה .אתם פשוט מדריכים אותם דרך סדרה של בחירות שמעוררות את זיכרון
יכולת היצירה שלהם .כשהם עושים בסופו של דבר בחירה ,אם אולי הם אומרים כן אני בוחר,
לוותר על עישון ,להיות חופשי מעישון ,להיות לא מעשן ,לא משנה איך הם רוצים לנסח את זה.
זו בחירה .ישנו הבדל גדול .אנחנו שומעים כל –זו אינה אפירמציה (הצהרת אישור) ,דרך אגב
הזמן על אנשים שעושים אפירמציות .אלה לא בחירות כלל; הם פשוט מנסים להפנט את עצמם.
זה לא עובד ,לא כן? כאן יש לנו בחירות שהם עושים .אני בוחר ,הם אומרים ,לוותר על עישון.
תבקשו מהם לנשום את זה לתוך נוף המציאות שלהם ,לנשום את זה לתוך המציאות עכשיו
שלהם .לא להכריח ,לא לחשוב על זה ,לא לכפות את זה כחוק חדש או סבל; הם רק נושמים את
וינשמו עוד קצת.זה פנימה .והם ישתלו את זה ,הם יניחו את זה בתוך נוף המציאות שלהם,
את זה .אחת הבעיות היא כאשר בני האדם ממשיכים להתמקד בין אם ואז הם ירפו .הם ישחררו
זו בחירה או רצון ,או הצהרת אישור .הם מתמקדים ומתמקדים ומתמקדים .אז נהיה מאבק .אז
זה נהיה שיכלי ,וזה מאבד את היעילות האמיתית שלו .אנחנו נבקש מהם בפשטות לשתול את
היות בנוף המציאות .לא לכפות את זה ולא להכריח את זה ,ועכשיו לאפשר לזה לגדול ,לפרוח ,ול
עצמם.
אתם לא תגידו להם אפילו שהם צריכים לצאת מהדלת ולזרוק את הסיגריות שלהם בדרך
החוצה .אתם תגידו להם פשוט לצאת החוצה ,לעשות לא משנה מה .יש להם אמת חדשה שהם
בחרו ,שתלו במציאות.
ד כמה מפגשים מכיון שבני אדם נוטים להיות מעט איטיים .הם עכשיו ,זה עשוי להצריך חזרה לעו
עשויים להזדקק למעט חיזוק מכיון שהספקות שלהם יכנסו במידה כלשהי ,תלוי היכן הם.
הספקות העצמיים שלהם עלולים להיכנס ולהרוס את העץ החדש הקטן שנישתל שם .ושוב אתם
מהסוג הישן ותגידו" :שחררו את לא תעשו את זה בשבילם; אתם לא תעשו את ההיפנוזה
העישון ".אתם תאפשרו להם לבחור.
אז מגיעה השאלה :למה הסמלים? למה אתם חושבים? הסמלים לא מכילים כוח בפני עצמם
או מה –אבל אלה מה שתכנו אנרגיות שתל בסיסיות בשביל להכניס דברים למציאות חומרית
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כן –כם מכנים אותן הגאומטריות הקדושות חלק מ–שאנו מכנים מימדי כדור הארץ ,הארבע
ולא.
דרך אגב– ,אבל הם ארבעת האלמנטים הבסיסיים .כל אחד מציין משהו אחר .הקופסה ,הריבוע
הקופסה או הריבוע מייצגים איזון .איזון .הוא מגבש– .היו מודעים כשהם בוחרים באיזה סמל
אנרגיה שווה גם בתוכו וגם מחוצה לו .הריבוע שווה בכל הצדדים .יש לו זרימת –הוא שווה
בעיוות הוא הופך למלבן ,בעיוות הוא ,איך לומר ,יכול להיות מלכודת בטוחה .אבל הריבוע השלם
הוא אנרגיה מאוד מאוזנת.
יהיו אלה שיבחרו בסמל הזה מכיון שהם זקוקים לאיזון החדש הזה בחייהם .אם תסובבו את
– דוקטור סטיבן –לום או ,כן צורת יהלום ,שהרופא כאן הריבוע על צידו ,עכשיו יש לכם יה
משתמש בה בעבודתו .זהו סוג של גאומטריה מקודשת .היא מאוד מאוזנת ועוצמתית .והיא
בין אם זה ריבוע או ,מסובב על צידו ,יהלום–.טובה לאנשים שיצאו מאיזון כשהם בוחרים
הוא שווה המשולש שווה הצלעות .שוב,המשולש הוא אנרגיה מכוונת .אנחנו מדברים כאן על
 ,אז אם דבריםמכל צדדיו ,מבחוץ ומבפנים .הוא נוטה להיות מסוגל להניע אנרגיה או לחתוך דרך
כמה סוגיות ישנות .ראו את לחתוך דרךהלקוח שלכם בוחר ביהלום זה ודאי מכיון שהם מנסים
מו יטו לחתוך דרך סוגיות אז עצ– אנחנו מצטערים ,של המשולש –הקצוות החדים של היהלום
ן שהם רוצים לחתוך דרך.ואם הם בוחרים בזה זה מכיו
למשולש מאוד מעוות יש כמה קצוות מאוד קשים וחדים ,נקודות שקשה לתמרן .ושוב אם אתם
– האנרגיה שלכם –מדמיינים את הפנים של משולש מעוות ,אתם יכולים לראות איך האנרגיות
ההצטלבויות או מנקודות הפינה.יכולה להילכד בכמה מ
או–עיגול מייצג השלמה או מימוש ,לסיים מחזור ,ההשלמה ,ההתחלה והסוף .באנגיה מעוותת
המעגל יכול להיות המלכודת המושלמת מכיון שאין פינות .אינכם יודעים מה –באנרגית שקר
ל .הביטו בשתי ההתחלה או הסוף .אתם רצים במעגלים .אז שימו לב אם הם בוחרים בעיגו
האנרגיה של השלמה או לשגע את עצמם לחלוטין בריצה במעגלים–.האנרגיות
הקו הישר .הישר שוב נוטה להיות בעל נקודות התחלה וסוף .הוא נוטה להיות דרך ישרה .הוא
נוטה להיות זרימה מאוד ישרה .לקוחות מסוימים יבחרו בזה מכיון שהם זקוקים לפשטות שלו
לזרימה החד מימדית שלו .הם לא רוצים הרבה בלבול .הם לא רוצים שיתרחשו עוד והם זקוקים
הרבה דברים אחרים.
אבל הקו הישר יכול להיות גם סימן שהם בוחרים ללא תוכן ,שהם לא באמת מחויבים למה שהם
בוחרים .הם פשוט מחקים מילים מכיון שהם חושבים שזה מה שאתם רוצים לשמוע .אז כשהם
ם את הקו הישר הזה ,היו מודעים האם הם רוצים שזה יהיה תהליך מאוד ישיר וקל או בוחרי
שהם פשוט מרמים את עצמם .אז היו מאוד מודעים.
ישנן הרבה פרשנויות אחרות וסימליות בארבעת הסמלים האלה שדנו בהם .לא נכנס לזה כי
להרגיש את האנרגיות איננו צריכים לעשות זאת .נתנו לכם את הבסיס שלהם .אתם יכולים
וכשהלקוח שלכם או המטופל מספר לכם על איזה סמל הוא בחר ,היו מודעים לאנרגיות שלו ואיך
הן עובדות עבורו.
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שוב ,כשאתם מביאים אותם אל נוף המציאות שלהם ,הנחו אותם ליצור את התמונה שלהם ,ומה
להרגיש עם כל החושים שאתם באמת עושים הוא להביא אותם לעשות בחירות .להביא אותם
שסביבם .אתם לא מנסים לעשות את ההיפנוזה בצורתה הישנה .אתם לא צריכים להכניס אותם
לטרנס .למעשה ,אנחנו מנסים להוציא אותם מהטרנס( .קהל צוחק) אנחנו מנסים להביא אותם
למקום שבו הם יוצרים מודעים.
ו הם חווים איך זה לעשות בחירות .הם אז ,בנוסף אנחנו מנסים להביא אותם לעבור תהליך שב
בוחרים סמל .ואז הם בוחרים מה הם רוצים לגדל ולהגשים בחייהם .האמת היא הבחירה
המודעת.
ישנה אמת עבורכם .יכול –שמעתם את כל האמירות האלה שאין אמת ,כל הדברים האלה
היא מה שאתם בוחרים להיות שאין אמת עבור רוב העולם והכל יכול להיות אשליה ,אבל האמת
בחייכם היום ,מה שאתם בוחרים שיהיה בנוף המציאות שלכם.
כל אחד מכם .משהו אחר מתרחש עםאנחנו אוהבים את האנרגיה שבדיוק זרמה פנימה עם זה,
כאן ,משהו שחשוב מאוד להרגיש את האנרגיה שלו .אנחנו נכנסים אל נוף המציאות ,או אל
רות האלה שבדיוק דיברנו עליהן .זה לא טריק או טכניקה; זה פשוט האמת ,אנחנו נכנסים אל הצו
לתת להם הזדמנות לעשות בחירות.
עכשיו ,משהו אחר קורה כאן .כשהם עושים את זה ,כשהם עושים בחירות והם בוחרים בסמלים
האלה ואז עושים את הבחירות של מה שהם רוצים להגשים במציאות שלהם ,באותו רגע פרצנו
ץ למה שאתם מכנים אנרגית המימד הרביעי .הלכנו מעבר למימדי כדור הארץ הקרובים,אל מחו
אתם מבינים .ההיפנוזה הישנה נעשתה במימד הרביעי ,מה שאני מכנה מימדי כדור הארץ
הקרובים ,מימדים שהיו מחוברים לכדור הארץ.
ה אבל זה הכל לא נעשתה החלטה או בחירה מסוימת .היתה האנרגיה של הסוגסטיה שהושתל
הקריסטל או  -מה שאנו מכנים -התרחש במימד הרביעי; לכן ,לא התחברו לזה אנרגיות ה
ההולדה האמיתיות .זה לא גדל בכוחות עצמו .זה היה רק קישוט שנתקע בנוף המציאות הישן
שגם היה מלא בשקרים.
 ,איך לומר ,התחלהאז זה לא באמת תפס .זו הסיבה שסוג ההיפנוזה שמסמר ואני עבדנו איתה ב
עוותה למדי ,לא היתה אף פעם יעילה באמת כמו שיכלה להיות .אז מה שקורה כאן בסוג הזה
הוא שבמיוחד כשהם בוחרים בסמל מסוים ,הוא לוקח איתו של אפשרויות בחירה והיפנוזה
אנרגיה מסוימת אל מימדי הקריסטל ,הלא פיזיים ,לא ארציים ,אל מימדי היצירה שלהם.
דים האלה ,כמו שאתם יודעים אם עברתם את בית הספר לליווי במוות ,אינם שיכליים .המימ
השכל לא עובד שם .אז אפילו אם אתם מנסים ללכת לשם ולהבין מה מתרחש ,אינכם יכולים
לעשות זאת באמצעות השכל שלכם .אתם יכולים לעשות את זה באמצעות האינטואיציה ומה
שאנו מכנים ידיעה פנימית ,הי
דיעה האלוהית שלכם.
זהו אחד ממרכיבי המפתח עבורכם ,או עבור העבודה עם לקוחות ,הבאנו עכשיו את כל עשיית
הולדת –יצירה אל מימדי הקריסטל .אלה מימדים שבהם מתרחשת הולדה ההבחירות הזו ו
שם זה מתחיל לדגור ולצמוח–.רעיונות ,תפיסות ,הולדת המצאות ,הולדת ריפוי
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המשמעות אינה רק עשית הבחירה ,אלא גם יצירת מנגנון ההולדה של –חירת הסמל בב
הבחירה שתחזור דרך המימד הרביעי לתוך מציאות כדור הארץ .יש לכם עכשיו חללית קטנה
שתביא את הבחירה הזו להגשמה כאן.
בו זה לפעמים תבחינו במרווח זמן בין מה שמתרחש ברמות ההולדה הקריסטליות לבין הזמן ש
מגיע לכדור הארץ .זה מושפע מהרבה הרבה גורמים .אז אם אתם מאפשרים לשתל או לבחירה
להעשות אתם מבקשים להפסיק לעשן ,לפעמים יקח זמן מה לפני שזה יכנס .אל תצפו מהם
לצאת מהדלת ולהפסיק מיד .זה עשוי לקרות אבל אל תצפו לזה.
ו שיש בו אמת ,שיש בו אנרגיה אלוהית ויכולים הם רק הניחו אי שם במימדים הקריסטליים משה
לעבור יום ,שבוע ,שנה לפני שזה יגיע למטה בהזדמנות הנכונה ,בזמן הנכון ועכשיו יתממש
בחייהם ,הבחירה מתממשת ,אתם מבינים .אל תדחקו בזה.
זה נוגע אליכם גם כן .אתם יכולים להשתמש באותה שיטה בעצמכם עבור כל בחירה שיש לכם,
בחירה .דמיינו את עצמכם בנוף המציואת שלכם .הרגישו את זה ,געו בזה .נישמו את זה .כל
חושו את זה .שימעו את זה .כל הדברים האלה.
כל אחד מכיל אנרגיה שונה; אף –ביחרו אחד מארבעת הסמלים האלה ללא שיפוט .שחקו איתם
תוך האנרגיה הזו של הריבוע ,אחד אינו טוב יותר מהאחר ,דרך אגב .עשו את הבחירה שלכם ב
המשולש ,העיגול ,או הקו .נישמו את זה פנימה ואז אפשרו לזה להתחיל לגדול.
בחירות עצמיות ,ההגשמה של למעשה אלה –זוהי ,כך נראה ,היפנוזה עצמית אבל לא באמת
שהולכת מעבר ,שמתעלה מעל למימדי כדור הארץ הקרובים .היא הולכת אל מימדי בחירות
סטל הגבוהים ,התשובות הטהורות.הקרי
אנחנו יודעים –ואז בסופו של דבר חוזרת חזרה מטה ,אל המציאות שלכם .מאוד פשוט
שהקדשנו לזה שלושה ימים אבל היינו צריכים להסביר כמה תפיסות קודם .העניין הוא בחירות.
ואלה בחירות שהולכות מעבר למגבלות של מימדי כדור הארץ .מאוד פשוט.
 ,אנחנו יודעים שישנן שאלות ,הרבה שאלות .נחזור הערב הזה לשאלות ותשובות על כל נושא אז
שתירצו .אבל אנחנו נאמר שנעדיף שהשאלות יהיו קשורות באופן כלשהו למה שדנו בו בימים
אלה –ן שיהיו הרבה מאזינים ,רבים שיש להם שאלות גם כן .אתם מיצגים אותם והאחרונים מכיו
אתם מיצגים אותם .אתם שואלים שאלות לא רק עבור עצמכם – ,כאן על האי מכם שנמצאים
אלא גם עבורם.
ביחרו עבור עצמכם ,אל תבחרו עבור – אני אכניס את זה –אז ,ביחרו עבור עצמכם ,דרך אגב
אחרים .זה נוטה להסתבך מאוד .כשאתם עושים בחירות ,עשו זאת עבור עצמכם .כשאתם
נחו אותם לעשות בחירות עבור עצמם .אם אתם עושים בחירות עבור עובדים עם לקוחות ,ה
אחרים ,אתם מתרגלים עכשיו סוג של כישוף( .קהל צוחק) .אתם מטילים כישופים .כל כישוף
שאתם מטילים על מישהו אתם מטילים כפול על עצמכם.
ו גרטה או כל עשו את הבחירו רק ,רק ,רק עבור עצמכם .זה לא אומר להגיד "אני בוחר במרי א
אחת אחרת שתהיה בת הזוג שלי ".עכשיו אתם כוללים מישהו אחר .אימרו "אני בוחר" לא משנה
מה זה עבור עצמכם .זה קו המפתח גם בעבודה עם הלקוחות שלכם.
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הארכנו מעט הבוקר .ניתן לכם הפסקה קצרה כאן ואנחנו נבקש מכם לחזור ולהתחבר למישהו
לכם זוגות ושתהיה למעשה ,לכל אחד היוהצטרף אל מישהו כך שישאינו השותף שלכם לחדר ,ל
מכם ,הזדמנות לתרגל את זה .אינכם רק המורים ,אתם גם תלמידים .את תרגלו את זה.
יש לכם הזדמנות לבחור משהו ואז להביא את הבחירה הזו לתוך נוף המציאות שלכם .אז כל
אחת תהיו המלווה שיאמר "דמיין את אחד מכם יבחר דבר אחד .אתם תחליפו תפקידים .פעם
נוף המציאות שלך ובחר את החפץ שלך ועכשיו עשה את הבחירה ".זה פשוט מאוד .אין כאן
הוקוס פוקוס ,מאוד פשוט.
מכם.צאז ,קחו הפסקה קצרה ,חיזרו ,וחוו את זה בע
הנני ,וכך גם אתם.
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ערב שלישי– שאלות ותשובות
סק () 7די
הנני אדמוס סנט ג'רמיין ואנו מביאים את בית הספר שלנו ,המפגש שלנו ,לסיום כאן על האי
היפיפה הזה עם הקבוצה הזו שהצטרפה אלינו מרחבי כל העולם .עברנו דרך תהליכים רבים
וכמות עצומה של אנרגיה בשלושת הימים האחרונים.
ונה המניעה את האנרגיה ,אולי לא הבחנתםאז עבור אלה שנמצאים כאן כחלק מהקבוצה הראש
בהשפעה שהיתה לזה על הגוף ,המוח והרוח שלכם מכיוון שהייתם באינקובטור של אנרגיה
נפלאה זו ,הייתם במקום המבודד הזה שבו כל האנרגיות היו ממוקדות בשיטה החדשה הזו,
במערכת החדשה הזו.
 ,אל העבודות שלכם ,אל המשפחות אבל אתם תבחינו בהבדל מיד עם חזרתכם אל ביתכם
שלכם .אתם תבחינו בזה מיד עם היכנסכם למטוס ,אז תרגישו את כל האנרגיות באופן כה שונה
ממה שחווינו כאן.
הבנה חדשה איך לעשות בחירות ,איך ,במובן מסוים –אבל אתם תחזרו עם משהו מעט שונה
עשות בחירות .אתם תרדו לעומק העניין אתם יכולים לומר "לסנכרן" את עצמכם .זה עניין של ל
אחד הפחדים הגדולים ביותר שיש לבני אדם ,פחדים שכל אחד מכם התבונן הושל כל זה .ז
בהם היום כשעברתם את התירגול הזה.
 .החיים שלהם תןמה בנוגע לעשיית כל הבחירות האלה? רוב בני האדם אינם מורגלים בעשיי
יצוניים .למרות שהם יוצרים ,הם הירשו לעצמם להיות לאלמעשה מעוצבים על ידי אירועים חיוצרים ,אירועים חיצוניים מדריכים ומשפיעים על חייהם .הם לעיתים רחוקות ביותר ,לעיתים
אתם יכולים להסתכל מעבר לחלק –נדירות ביותר ,עושים בחירות ממשיות .ישנן מעטות בחייכם
מהבחירות המודעות מאוד.
היכן –היו מבוססות על מצבים ,שבמובן מסוים ,הכנסתם באופן לא מודע למדי אבל אפילו אלה
ללמוד באוניברסיטה ,עם מי להתחתן ,ואיזה עבודות לקחת .לעיתים רחוקות אלה הוכנסו על ידי
בחירה מאוד מכוונת ומודעת .אז בני אדם התרחקו מהתרגול של עשיית בחירות מודעות.
הזו כך שאתם תכירו מחדש והלקוחות שלכם יכירו שוב את אנחנו נפתח מחדש את הדלת
האפשרות לעשות בחירות ,איך זה מרגיש באמת לבחור את הדרך שלכם .עכשיו ,זהו גם ודאי
אחד מהמחסומים המכשילים במערכת החדשה הזו מכיוון שכשהם מגיעים לנקודה הזו של
עשיית בחירה ,זה גם מעלה פחד.
א נכונה ,הם חושבים .מה אם הם עושים בחירה אבל ישנן הרבה מה אם נעשה את הבחירה הל
רוחות רפאים ישנות ,שדים ,ומפלצות שקבורים מתחת? מה אם יעשו בחירה לחיות באורח חיים
מסוים ,לעבוד בעבודה מסוג מסוים ,אבל זה אומר לוותר על הרבה דברים אחרים? אז הם
יצרים כל מיני פחדים שאינם חלק דואגים בקשר לזה .הם למעשה ,ברמת המודעות ,מי
מהמציאות .אבל הפחדים האלה מגיעים ,ובמובן מסוים ,נועלים אותם .אתם באמת מרגילים
אותם מחדש לעשות בחירות שוב.
אז ,אנחנו יכולים לנוע מעבר לשיטות הישנות וסגנונות ההיפנוזה שבהן סוגסטיות הושתלו בנוף
בר ,אל השיטה החדשה הזו של עשיית בחירות.המציאות שלהם .אנחנו יכולים ללכת מע
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כפי שהזכרתי קודם ,לפעמים ידרשו כמה מפגשים מכיון שזה חדש ולא מוכר .הם יפגשו סוגיות
בקשר לאמון שלהם .האם הם יכולים לבטוח בכך שהם היוצרים? שהם יכולים לעשות את
ות ,הם יגלו חופש חדשהבחירה הנכונה עבורם? אבל ברגע שהם מתוודעים שוב לעשיית הבחיר
בחייהם ,חופש מלהיב שהם אכן אלוהים .הם ,אכן ,היוצרים.
אז ,מספיק נאמר מהצד שלי .בואו נתחיל עם השאלות.
לינדה :סנט ג'רמיין ,האם ,או איך אפשר להשתמש בתהליך הזה עם אנשים שיש להם איידס?
ש לו איידס .אנחנו מנסים להסביר סנט ג'רמיין :זהו דיון ארוך .אפשר להשתמש בזה עם מי שי
את זה בתמציתיות.
בואו נתחיל קודם כל עם מי שאין לו איידס אבל אולי יש לו סגנון חיים או שהוא בסביבה שיש בה
פוטנציאל לאיידס .הם יכולים ממש להיכנס פנימה באמצעות שיטת הסינכרותיזציה והם יכולים
הם עושים את הבחירה המודעת.לעשות בחירה ספציפית לא להידבק באיידס.
עכשיו שוב ,זה יביא פחדים :מה אם כבר נדבקתי בזה וזה פשוט עדיין לא עלה על פני השטח?
כשהם עושים בחירה –מה אם זה קל מידי ,שאני לא ארשה לעצמי? אבל הנה מה שקורה
ל מודעת ,כפי שחלקם כבר עשו ,הם עורכים מחדש את המערכת שלהם לסינכרוניזציה ש
בריאות והרמוניה.
הם עושים בחירה מודעת ולכן שולחים את ,מה שאתם תכנו ,התקשורת לכל המערכת הביולוגית
שלהם.
אז הוירוס פשוט יעבור דרך ,אם הוא כבר נוכח במערכת .הוא לא יצמיד את עצמו לשום דבר .או
אחר או הדם של הוירוס שנישא על ידי מישהו– באמצעות הסינכרונתיזציה -שהוירוס הזה
מישהו אחר פשוט לא יכנס אף פעם אל המציאות שלהם גם כן.
אנחנו נקיים דיון ארוך מאוד בנוגע לכל הנושא הזה של איידס ונגיף האיידס .זה ,במובן מסוים,
תולדה של התודעה .הוירוס הזה הוא למעשה אנרגיה לא מאוזנת שקיימת במציאות לא פיזית.
תפתח את – במקרה הזה במיוחד תודעת האשמה והבושה –דעה ובנקודה מסוימת כשהתו
תעבור דרך הדלת ,ואז בסופו של דבר מנקודת מבט בין מימדיתהדלת ,אנרגיה לא מאוזנת
תהפוך לוירוס ,ואז בסופו של דבר תתממש בביולוגיה ותתפשט מאחד לשני.
האנרגיות תמיד נמצאות –אז הסיבה המקורית לכך קשורה באשמה ובבושה .האנרגיות נכנסות
שם באופן רב מימדי ,אבל הן מגיעות כעת דרך הדלת שנוצרה על ידי התודעה ,אל המציאות
הזו.
עבור אדם שכבר יש לו איידס ,זה הופך מעט מסובך יותר מכיוון שבמובן מסוים הם עשו את
וב ועל ידי הבחירה ,ועכשיו הם מאמינים למערכת האמונות שיש להם את זה .בעזרת מטפל ט
חזרה על כמה סשנים כאלה ,הם יכולים לשנות את מהלך המציאות .הם יכולים לשנות את
הבחירה של עצמם.
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זה לא בהכרח קורה בין לילה; זה יצריך כמה סשנים מכיוון שהמציאות שלהם בנויה כה חזק,
רך כמה ושאין לזה מרפא הן כה חזקות .אז צריך לעבור ד דסיהאמונות שלהם ,שיש להם אי
נוף השקרים של מהאמונות הישנות האלה גם כן .במקרה הזה יהיה יעיל להפגיש אותם עם
המציאות שלהם ,לעזור להם להיפטר מכמה מהשקרים האלה.
ישנן ,איך לומר ,הדרך הטובה – מכיון שהשאלה נשאלה אבל לא הובעה כאן באופן מילולי –ישנן
הדרך שבה הוא מתקשר עם תאים אחרים ,הדרך – ביותר לפחות לשלוט בוירוס האיידס עצמו
שבה הוא מתקשר עם כל הביולוגיה .הוא שולח למעשה תקשורת שיקרית אל הגוף.
הדרך לשנות את מערכת התקשורת הזו תהיה דרך מה שאנו מכנים תדרים אלקטרומגנטיים.
ט מאוד מחקר על הקושי בשימוש בזה כדרך ריפוי כוללת לאיידס היא שראשית ,בני אדם עשו מע
תדרים אלקטרומגנטיים ואיך להשתמש בהם ,וגם כיצד לא להשתמש בהם.
התדרים האלקטרומגנטיים ,אם אינם מכוונים כפי שצריך ,יהיו בעלי פוטנציאל להרוג אורגניזמים
יעילים אחרים בתוך הגוף או שישנו את כל מערכת התקשורת של הגוף .אז זה תחום מאוד מאוד
וגעים בו.רגיש שאנו נ
בואו ניגש אליו על בסיס של אחד על אחד ,בסיס אישי על –אבל כרגע כל הנושא הזה של איידס
ידי שימוש בשיטת הסינכרותיזציה הזו שפיתחתם כאן .בידקו את זה עם לקוחות ומטופלים
אינדבידואליים .ראו איך הם מגיבים .תהיה לכם הבנה טובה יותר של איך מערכות אמונה ,איך
בחירות ,ואפילו איך התקשורת בביולוגיה עצמה מתרחשת.
אז ,אנו מודים לך על השאלה הזו.
שאומברה :לפני שישה ,שבעה ,שמונה חודשים אני ואישתי התחלנו לבנות פעילויות חדשות
בשביל לממש את התשוקה שלנו בנושא האנרגיה החדשה .התהליך היה נפלא .זה כאילו
קום עם כל התוכנית העיסקית בהתחלה .וכשהמוצרים שלנו ,אם שחתיכה מהפאזל נכנסת למ
וזה היה –נשתמש במילה הזו ,יצאו ,הוצעו ,היתה לזה תגובה גדולה ומידית .אבל עם כל מוצר
זה נסגר שוב .אז אני תוהה אם אלה שקרים כלשהם בנוף שלנו כאן ,או מה הסיבה –רק אחד
שאנחנו לא ממשיכים לגדול.
אכן .מה שאתה מדבר עליו יאן ,הוא הסדנאות השונות ,הסמינרים השונים ששניכם סנט ג'רמין:
מעורבים בהם .מה שקורה פעמים רבות כל כך אצל החלוצים של האנרגיה החדשה הוא שאתם
נוגעים במיתר שמהדהד אצל כמה אנשים שמוכנים לזה ,אבל רבים עדיין לא ממש מוכנים.
בכמה; אחרים יצטרפו בהמשך .זה לא שהתוכניות אינן העצה כאן היא אל תוותרו .נגעתם
נכונות; זה פשוט שרבים מהאנשים ,כולל שאומברה ,אינם ממש מוכנים לזה.
אז ,התמידו במה שאתם עושים .המשיכו לשווק ולפרסם את הקורסים האלה .אל תוותרו כל כך
רק עם החומר שלמדתם בקלות .אכן ,הם יבואו .ואתם גם תרחיבו את היצע הקורסים שלכם ,לא
כאן בימים האחרונים ,אלא עם כמה דברים אחרים שאתם גם מפתחים עכשיו ברמה פנימית.
שאומברה :אדמוס ,דברנו על הרבה דברים במונחים של מציאויות .האם אתה יכול בבקשה לומר
לי מהי באמת מציאות?
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אות? זוהי שאלה נפלאה מהי באמת מצי–אדמוס סנט ג'רמיין :השאלה נשאלה על ידי פרד
וישנם לגיונות של מלאכים בצד שלנו שמהרהרים בזה גם כן .לדעתי הצנועה ,מציאות היא מה
שאתה בוחר ,לא מה שאתה הופך להיות קורבן שלו.
שאומברה :אדמוס ,אני חושב שהמורים הראשונים שלנו הם הרבה פעמים כמו מאהבים
על סת' וג'יין רוברטס .למעשה חשבתי עליהם די ראשונים .והיום לא יכולתי להפסיק לחשוב
הרבה לפני הטיול הזה .אז רציתי לשאול על התפקיד שלהם בתמונה הגדולה יותר ,איפה הם
עכשיו ,ולמה הם עלו אצלי שוב.
אדמוס סנט ג'רמיין :אכן .הם עלו אצלך שוב ,סטורי ,ואצל כל שאומברה מכיון שהאנרגיה של סת'
ך תקופה ארוכה למדי אחרי שג'יין עזבה ועבודתה הושלמה .הם הלכו לא היתה פעילה במש
הלכה למעשה לאיזורים ,לרמות אחרות ,לעשות כמה ניסויים .האנרגיה שלהם חזרה לא מזמן
במיוחד בשנה האחרונה .היא מאוד נוכחת במעגל הארגמן ,בשאומברה.
היות חלק פעיל ומוזכר מכיון לסת' לא ממש הגיע והעביר שאוד או תיקשר בעצמו .הוא לא רצה
שרובכם שהוא לא רוצה ליצור הסחה אבל האנרגיה שלו מאוד נוכחת .היא מעט שונה ממה
הכירו אז אבל ,עד כמה שאנחנו יודעים ,סת' הוא בהחלט חלק מכל הקבוצה שכולנו עובדים
איתה ויש לו עניין גדול לעזור לבני אדם לנוע לתוך האנרגיה החדשה.
זרה להתגלגל .היא עובדת בצמידות לסת והם גם ,שניהם ,עוזרים לגלות הרבה ג'יין לא ח
מהאינפורמציה שטוביאס ואני מספקים על טבעה של המציאות.
אז ,אם תקחו למעשה נשימה ברגע זה ,האנרגיה של סת נוכחת אפילו בקבוצה הזו.
וחוסר האמון שלי שאומברה :הי אדמוס .עבדתי הרבה עם הבעיה שלי של הפחד מהלא ידוע
באלוהות שלי והישויות שמבקרות אותי .אני חושבת שאני מתקדמת ואני כבר לא מפחדת כל כך,
אבל כל כמה זמן אני מקבלת ביקור מאנרגיה מאוד חזקה .והיא מנסה להיכנס לגוף שלי ולהפחיד
שלי .ואני אותי עד מוות .ואני חושבת שאולי אלה היבטים שלי מהעבר ,אולי זו אפילו האלוהות
אשתמש בתהליך הזה שלמדנו לעבוד איתו אבל אני עדיין רוצה לקבל מושג מה זה ,למה היא
מנסה להיכנס לגוף שלי ומהי.
אדמוס סנט ג'רמיין .אכן .אכן .את ,כפי שאני מבין ,לוחמת .ולכן ,קת'י ,מה שאת חווה כאן הוא
ך הרבה קרבות ממשיים ,במיוחד מעין מאבק בין החלק הזה שלך שהוא כזה לוחם ולחם בכל כ
בקרבות באטלנטיס שבהם הובלת כל כך הרבה אחרים ,ועכשיו מגיעה אליך האנרגיה הזו והצד
הלוחם שבך קם ,תופס את החרב והולך להגן עליך ועל כל אחד אחר שהישות החיצונית הזו
מנסה להשפיע עליו.
היא חלקים של עצמך ,לא כל –ך מה שאת מגדירה כאלוהות של–אבל האנרגיה הזו היא באמת
כך היבטי חיים קודמים למרות שאלה נכללים בזה .אלא זוהי עצמך שמנסה להיכנס לתוך עצמך.
בגלל שכמה מפעילויות העבר שלך ,גרמו לך לפחד הזה מהחשיכה ,פחד מהבלתי ידוע ,אז כרגע
זהו במיוחד אתגר עבורך להניח לחלק הבלתי ידוע הזה של עצמך להיכנס.
אז אנחנו נבקש ממך ממש לקחת את הנשימה הזו ,לצלול פנימה ,ולתת לזה להיכנס .את אומרת
"אבל מה אם ,רק מה אם ,זה באמת לא האלוהות שלי? מה אם זו תחפושת ,אז מה עשיתי?"
את הלוחמת .את החזקה .את יכולה להתמודד עם המציאות שלך .את יכולה הלכה למעשה
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לא מה שאת אוהבת .אבל אנחנו נבקש ממך לפתוח את הדלתות לזרוק אותה החוצה אם זה
באמת .זה ידחוף כמה מהסוגיות והפחדים שלך אבל זו באמת האנרגיה שלך שמנסה להיכנס.
לינדה :שאלו שאלה.
–שאומברה :סנט ג'רמין ,הכול בכמה שנים אחרונות היה אשליה עבורי .אפילו להיות כאן עכשיו
אשליה .איך אני מחבר את זה עם המציאות? והאם יש לזה קשר לקושיאני מתייחס אל זה כאל
שלי לחיות את החיים?
אדמוס סנט ג'רמיין :הרגש את הכוח בתוכך ,לוק( .קהל צוחק) אנחנו אוהבים להגיד לך את זה.
שאלת כאן כמה שאלות נפלאות .במובן מסוים ,אתה פונה עכשיו אל הראש יותר מידי ,כפי
יש שאתה עושה; אתה אפילו יכול להרגיש את החום בפנים שלך ובחלק העליון של שיכולת להרג
גופך .שוב ,אתה מקדיש יותר מידי זמן לנסיון להבין את הכל .אז העניין הוא להרגיש ,זה פשוט
לחיות את החיים מכיוון שאתה -לתת לזה לקרות .אתה אומר את כל הדברים האלה בנוגע ל
יים .עכשיו אתה יושב כאן ומנסה להבין איך לא תנסה להבין את החיים עדיין מנסה להבין את הח
יותר.
–המהות היא באמת להרגיש .זה פשוט לקום בבוקר ולהחליט שתרגיש ,שאין שום דבר להבין
זה פשוט זה .אז תעבוד עם כמה מהמערכות שדיברנו עליהן כאן בימים האחרונים כדי לעשות
פציפי .בחירות מודעות בנוגע למשהו ס
בדרך כלל ,אתה בדרך כלל ,איך לומר ,היית אדם עצמאי ועשית את מה שמתאים לך .אבל
עכשיו עשה את זה מעט יותר במודעות .עשה את הבחירות האלה .אתה תראה איך אתה בונה
את המציאות שלך .אתה תראה איך כל מערכות האמונה וכל דבר אחר נכנס לפעולה .אתה
 ,ברגע שתעשה בחירה ,תתחיל לבנות את המציאות שלך כשתבחר ,תראה אז ,ברגע שתבנה
נמצאת כאן  -כל אנרגיה–איך אז הסינכרוניות זורמת פנימה מכל מקום .מכיון ,שבאמת האנרגיה
כדי לשרת אותך ,נמצאת כאן כדי להענות לך.
י אם אתה לא עושה בחירה אתה פשוט ,איך לומר ,אתה פשוט נסחף עם הזרם ,מובל על יד
אז זו בדיוק הדרך שבה האנרגיה תשרת אותך .היא רק תרצה –הזרם בנהר ,לא עושה בחירות
להמשיך לדחוף אותך בזרם .ברגע שאתה עושה בחירה ,כל האנרגיות נערכות מחדש ומגיעות
ומשרתות אותך בהתאם.
או שאומברה :אדמוס ,האם אתה יכול להסביר מה קורה במצבים של תרדמת ,הרדמה רפואית
אחרת?
בואו נדבר ראשית על הרדמה רפואית ,מצב שמושרה -אדמוס סנט ג'רמיין :ישנם מגוון דברים ב
אל מחוץ לגוף ,במובן מסוים מנתק אותה – את התודעה –על ידי תרופות .זה לוקח אדם
מהרקמות הפיזיות ושם אותה במה שאנו נכנה מצב קיום של המימד רביעי הנמוך.
בתוך אפילו ישנה מאוד אל מימדי כדור הארץ אבל היא כמעט ,במובן מסוים ,היא נשארת קרוב
המימד הרביעי .אז לא מתקיימת פעילות גדולה במוח או ברוח .מה שכן קורה מידי פעם כשאדם
הגוף הפיזי התלת מימדי ,יהיו להם חזרה מהמימדים הקרובים חזרה אל יוצא מההרדמה וחוצה
ויות של מימד רביעי.מפגשים חטופים עם כמה התנס
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למשל ,שיחות שהם מנהלים עם ישויות לא פיזיות או אולי הם רואים צבעים בוהקים או אולי
שאלה או בעיה שהטרידה אותם תצוץ לפתע עם התשובה מכיון שהן ,גם ,נמצאו בשכבות
כל המימד הרביעי שהן קרובות מאוד לכדור הארץ .אז בדרך כלל הם במצב קיום סגור מאוד שבו
הפעילות מופסקת מעט.
כשהם בתרדמת ,זה תלוי במידת התרדמת שהם נמצאים בה .שוב ,בדרך כלל ,בתרדמת הם
ישארו קרוב לכדור הארץ מכיוון שהם עדיין מחוברים לגוף שלהם אבל לא תמיד .לפעמים הם
הולכים אל מימדים מאוד רחוקים .הם הולכים מעבר למימדי כדור הארץ .משם קשה יותר
החזיר אותם חזרה לגופם מכיוון שאחרי שחווים את המימדים הלא ארציים ,אין תשוקה כה ל
גדולה לרצות לחזור לתוך הגוף.
כשהם בתרדמת – ,מה שאתם תכנו אנרגית הרוח בנקודה הזאת ,היא -בדרך כלל מה שקורה ל
מד הרביעי .כשהם עדיין במימדים הקרובים ,הם מתקיימים במצב מאוד מצחיק .הם נודדים במי
לישות לא פיזית במימד הרביעי ,הם נראים כרוחות רפאים מכיוון שהם לא נמצאים במלואם
במימד הרביעי; הם עדיין מוחזקים בקרבת הגוף .אז דימוי האנרגיה שלהם הוא מאוד אתרי או
דק.
אז פעמים רבות אלה שנמצאים בתרדמת ,שמשוטטים במימד הרביעי ,ממש יפחידו את הישויות
הלא פיזיות במימד הרביעי מכיוון שיש משהו מאוד שונה באנרגיה שלהם .אז בדרך כלל ופעמים
רבות קיימת הרבה שוטטות.
וזה נהדר ששאלת את השאלה הזו ,ג'יין ,מכיוון שהרחבה אחרת של הליווי במעברי –ובאשר לך
עם המשוטטים המוות היא להיכנס ולפחות לנסות לפתח חברות או מעין קשר אנרגטי כלשהו
שבתרדמת ,כפי שאת תעשי .פעמים רבות הם אבודים מאוד ומבולבלים מאוד ולא ממש בטוחים
מה קורה.
ולא להציל אותם ,רק להתידד איתם ,רק –ועבור מלווה מאוד מנוסה במעברי מוות ,להיכנס
זו תהיה תועלת להרבה מאלה שנמצאים במצב תרדמת– .לספק מעט עזרה והרבה הקשבה
ודה לך.ת
שאומברה :שלום ,אדמוס .רבים מאיתנו תוהים למה סוף השבוע הזה נשמר בסוד עד יום שבת.
בני אדם אוהבים את זה( .קהל צוחק) .אתם –אדמוס סנט ג'רמיין :בהחלט .מתח ,דרמה
מבינים ,לפעמים טוביאס מחשיב את עצמו למומחה בשיווק ובאופן מסוים זו היתה הדרך שלי
שהייתי אפילו טוב יותר בגלל שכל תשומת הלב הזאת ממוקדת עכשיו בשאומברה להראות לו
כאן באלותרה .ותהיה כל כך הרבה ציפיה אחרי זה לגלות קודם כל מי היה כאן ,מי היה ברשימת
האורחים שלי ,לגלות על מה דובר ומה התרחש אז זה שיווק מאוד יעיל.
לזה .כמו שאמרתי כשרק התחלנו ,אלה –חרת או התשובה הא–אבל עכשיו לתשובה האמיתית
היו אתם שקראתם לי לכאן .אלה היו אתם שהרגישו שיש צורך לנוע מעבר לכמה מהמערכות
והשיטות המסורתיות ובאשר לכל אחד מכם כאן ,עבדתם עם סוג או צורה כלשהי של היפנוזה
נים .חלק מכם אפילו בעבר בין אם זה היה באטלנטיס ,או בין אם זה היה לפני כמה מאות ש
עבדו עם זה בתחום עיסוקם בחיים האלה.
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וקראתם לי לדון בזה כי גם אני אישית עבדתי ,או עובד ,עם כל אחד נאספואז האנרגיות שלכם
מכם כרגע אפילו לפני שנאספנו כאן.
העניין לא היה להיות מועדון סגור; העניין הוא קבוצה של  24שאומברה שהיו מוכנים להקדיש
את הזמן ואת הכסף ואת האנרגיה להיות כאן כדי לעזור ליצור את תוכנית הלימודים הזאת .זו
מכיוון שקראתם לי לכאן ,מכיוון שזה באמת הסמינר שלכם ,ההתפתחות שלכם כאן– .הסיבה
זו הסיבה שביקשתי מקאולדרה ולינדה לא לגבות על זה שום דבר מכיוון שזה לא היה שלהם ,לא
היה שלי.
זו הסיבה שתמכתי בכך שהמידע הזה יועבר לאחרים .כן ,יש לכם זכות לקבל פיצוי עבור זה
אבל ,כפי שאתם כבר יודעים ,זה צריך לצאת החוצה לכמה שיותר .האופן שבו תרצו לנהל את
המערכת העיסקית ,תלוי בכם.
ים מהם היו אבל אתם הייתם היוזמים של זה ,לא השאומברה האחרים שלא נמצאים כאן .רב
רוצים להיות כאן אבל זו לא הייתה האנרגיה שלהם שזימנה לראשונה את המפגש הזה .אנחנו,
דרך אגב ,תכננו את הפגישה הזו במשך מספר שנים .היא היתה בתכנון .תודה לך.
למה הטכניקה המסוימת הזו בזמן המסוים הזה –שאומברה :אדמוס ,בהמשך לשאלה הזו
ות? והאם עבדת איתנו עם זה מכיוון שחלק מאיתנו ,כמו שאמרת ,כבר באבולוציה של האנוש
עושים את זה ,אבל אז אתה הרחבת את זה למקום אפילו נהדר יותר שבאמת מאפשר את זה.
למה בזמן המסוים הזה באבולוציה שלנו?–אבל השאלה העיקרית היא
ודם ,ג'וזף ,מכיוון שהחלטתם אדמוס סנט ג'רמיין :אכן הסיבה לכך היא בעיקרון כמו שאמרתי ק
שאומברה גם כן- .שהגיע הזמן .אתם אלה שעובדים עם לקוחות ועם שאומברה אחרים ועם לא
ואתם ראיתם שיש צורך עכשיו להביא אותם לנקודה שבה הם מבינים שהם יכולים לעשות
בחירות והבחירות הן בעלות עוצמה.
וסיף כהערת שוליים לועידה הזו הוא נ.ב .למעשה ,אחד הדברים שאולי אתם כולכם צריכים לה
היו זהירים במה שאתם מבקשים ,היו זהירים במה שאתם בוחרים מכיון שזה מאוד עוצמתי וזה
כשהם יבחינו שהם באמת יכולים לעשות בחירות.חייהםיזעזע כמה דברים ב
ו אחרת ,עבדו אז התודעה מוכנה .ישנם מספיק בני אדם עכשיו שמוכנים .ורבים מכם ,בדרך זו א
עם סוגים של היפנוזה אפילו עד לא מזמן ואתם מבינים שזו בהחלט אנרגיה ישנה .היא מוכנה
עכשיו וישנם מספיק אנשים שמוכנים לקבל אותה.
ישנו גם כישלון מצד המערכת הרפואית לענות ולהתייחס למספר סוגיות כמו איידס ,אבל גם
הכאב ,אלא באמצעות תרופות ואלה גורמות לכמה כאב .הרפואה אינה מתייחסת באמת לבעיית
תופעות לואי אחרות שמתבטאות במבנה האנרגטי של האדם .אתם יכולים להשתמש בתרופה
כדי להקל על כאב אבל הכאב עובר למקום כלשהו .הוא עובר למקום כלשהו במערך האנרגטי
י עשיית בחירות מודעות או על יד–של האדם .עכשיו ,באמצעות המערכת הזו של סינכרותיזציה
הבחירה המודעת היא לא לחוות כאב מלכתחילה ,אתם מבינים– .
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אז האנושות מוכנה ובמיוחד שאומברה מוכנים .שאומברה מוכנים להבין כמה זה פשוט לעשות
הם מוכנים להרפות מתפיסת בחייהם .בא על מקומוכיצד הכול מסתנכרן ולהתבונן בחירות ואז
הסבל .תודה לך.
שלכולנו כאן ,כולל אותי ,ישנה תשוקה עזה להארה .אם אנו נותניםאני מאמיןשאומברה:
לעצמנו רשות וממשיכים את העבודה שעשינו האם ליותר ויותר מאיתנו יהיה סיכוי?
אדמוס סנט ג'רמיין :ובכן ,זה יצריך להגדיר מהי הארה .ולזה למעשה אין לי תשובה טובה .הארה
המוח מחליט שהוא לא באמת יודע מספיק; שהוא–חשבתית באופן מסוים היא צורת תפיסה מ
חייב לדעת יותר .והמוח אף פעם לא יכול לדעת מספיק .הוא תמיד ירצה לדעת יותר.
אז בואו נדבר יותר על תחושת קשר פנימי וחיצוני .וזהו המקור להרבה מהבעיות הבסיסיות .בני
קשר בינם לבין עצמם בין הביולוגיה למוח ולרוח האדם מאבדים את היכולת שלהם להיות ב
מתייחסים אליהם כאל ארבעה תחומים שונים עם מעט מאוד קשרים בינהם; הם -ולרגשות
בין עצמכם ומה שאנו מכנים האלוהות שלכם ,הקשר ההדדי בינכם לגאיה ,כדור הדדייםקשרים
הארץ ,הקשרים ההדדיים עם אנשים האחרים.
חנו עושים הוא לבסס מחדש את הקשר ,ביסוס מחדש של רשת הקשרים ,אז נאמר שמה שאנ
ראשית מבפנים ואז עם כל דבר אחר .זו אני מניח תהיה סוג של הארה .אבל היא לא מהשכל;
היא מכל המערכות שחוברו יחד.
תשוקה להרחבת הידע שלי ודברים כמו אלה שדיברנו מרגיששאומברה :אדמוס ,אני באמת
–האלה .אבל אני תוהה מתי אתה תעשה את סשן ההיפנוזה הזה אחד על אחד עליהם בימים
או פחדים .האם המטופל או הלקוח ביטוייםוציינת שאולי יש צורך ביותר מסשן אחד כי יעלו שם
ירגיש את זה ויחזור או שהטוב ביותר הוא להמליץ על כמה מפגשים?
ליט את זה כשתפגוש את הלקוח .תצטרך אדמוס סנט ג'רמיין :שאלה מצוינת ואתה תצטרך להח
התבונן בשפת הגוף שלהם ,התבונן בצבע שלהם ובעור שלהם במיוחד מכיון שאם –להחליט
אתה רואה שהוא נהיה אפרורי או מאבד מהצבע שלו ,אתה תדע שהם נפגשים בפחדים.
גיש מיד התבונן בביטויי הגוף שלהם ,ושוב ,שים לב לסמלים שהם בוחרים .תהיה מסוגל להר
האם הם באמת מרשים לעצמם לבחור או שהם עושים בחירות רק כדי לספק אותך ,רק כדי
לספק אותך ,כי הם חושבים שהם רוצים לעשות מה שאתה אומר להם .כדאי אפילו לשאול אותם
את השאלה לאחר מכן האם הם חושבים שמפגש נוסף יתאים .אבל אתה תדע את זה כשתעבוד
איתם אחד על אחד.
וזוהי מערכת אמונות שטבועה מאוד עמוק בתוכם – הם מתמודדים עם נושא גדול כמו איידס אם
לערוך כמה מפגשים .וחלק מסוים שלהם ירצה להמשיך ולחזור למערכת האמונות תרצה–
הישנה שהם צריכים תרופות ,או שהם צריכים סוג כלשהו של ריפוי פלאי ,או משהו בדומה לזה
ם איתם מספר מפגשים לעזור להבין שוב שהם אלה שעושים את הבחירות .ואתה תצטרך לקיי
את זה ולדעת שמפגש אחד היה בסדר.אם זה משהו פשוט יחסית החייהם ,תוכל להרגיש
שאומברה :אדמוס ,ראשית תודה לך שאתה חולק את המידע יקר הערך הזה השבוע .נהניתי
יא כשאנחנו עושים את הבחירות שלנו ממנו מאוד .יש לי שתי שאלות .השאלה הראשונה ה
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בסינכרוניות .אני רוצה לדעת איך סינכרוניות למעשה עובדת מאמינהסינכרוניות אכן קורית ואני
מהצד שלך .ומספר שתיים כשללקוח באמת יש בעיה גדולה ,כמו שהוא רוצה ל......
ך הסינכרוניות עובדת ,זה ניקח נושא אחד כל פעם לטובת המאזינים .איואדמוס סנט ג'רמיין :בוא
או טייםפשוט למדי :אתם ישות אלוהית ששולחת כל הזמן מסרים ,לא בהכרח רק אלקטרומגנ
של רטטים ,אלא סדרה שלמה של מסרים .זו הדרך שבה אתם מחליפים מידע עם כל דבר
– או סוג של תדר –סביבכם ,כמו גם בתוככם .אתם כמעט יכולים לומר שיש לכם פולריזציה
אתם עובדים איתו.ש
החלטות בחייכם ויש לכם מערכות אמונה מסוימות ,זה או אז ,כשאתם עושים בחירות מודעות,
תדר היא לא המילה הנכונה ,אבל אתם מבינים ,הדהוד של –קובע את הבסיס לתדר או
כל דבר אחר מגיב לזה .כל דבר אחר מרגיש את זה ומגיב לזה–.התקשורת שאתם משדרים
אמרנו קודם ,כל אנרגיה רוצה לשרת אתכם והיא תעשה זאת ממש ,הלכה למעשה .אם כמו ש
אתם קורבן ,האנרגיה תשרת אתכם ותמשיך לחזק את הקורבנות שלכם .אבל אם אתם עושי
היא תשרת אתכם בדרך הזו .היא פשוט תזרום לתוך – יוצרים מודעים –החלטות מודעים
ם .אז ככה הסינכרוניזציה עובדת וככה היא זורמת.חייכם .היא תיכנס אל תמונת הנוף שלכ
החלק הבא.
אני ' למשל ,יש לי לקוח שרוצה להפסיק לשתות והבחירה שלו היא –שאומברה :ומספר שתיים
 .אני לא רוצה להיות אלכוהוליסט יותר .זו תוצאה של משהו הרבה יותר 'רוצה להפסיק לשתות
ם ולהדריך אותם לבדוק את הנסיבות שגורמות  ,האם אני צריכה לעזור להוכמטפלתעמוק
לסיבת השתיה שלהם?
ון שעכשיו השאלה היא כאן על האלכוהוליסט שרוצה ואדמוס סנט ג'רמיין :לא בהכרח מכי
להפסיק לשתות .הוא בא אליך כדי להשתמש במערכת הסינכרוניזציה שפיתחנו כאן .האם
היזכרתי את השם הזה מספיק כאן? (קהל צוחק)
א בא אליך להדרכה ועזרה .עכשיו את תעבדי איתו עם השיטה בדיוק כמו שעשינו כאן .את הו
לעבד איתו את הדברים או ליעץ לו ,תנחי אותו לפי הצעדים המדויקים .אם תתחילי עכשיו לנסות
הכל יהפוך למנטלי ואנחנו מנסים להתרחק מהמנטלי.
תחיל לזכור כל מיני דברים שגרמו לו להיות אנחנו מנסים לחזור אל האנרגיות הבסיסיות .הוא י
ולמעשה יכולה להיות לכך נטיה לחזק את זה במקום לעזור לו להבין שהוא ,קורבן מלכתחילה
יכול לעשות בחירות חדשות.
יהיה הולם עבור אחד ששתה יותר מידי וזה –פשוט ,לדוגמא במקרה הזה ,אם הוא בוחר עיגול
אותו אל הבחירה שלו .אולי הבחירה עיזרי להנחותרה שלו ,אם הוא בוחר את העיגול כצו–
תהיה לשים את 'שתוי' מחוץ לעיגול ו'חופשי ובהיר ,חופש ובהירות' בתוך העיגול ,לא בהכרח
כאן ,אלא 'חופשי ובהיר' הלשים 'לא שתוי יותר' מכיון שישנם כמה איתותים שנמצאים בסתיר
נחי אותו לעשות את הבחירה ואז לשחרר אותה .בתוך העיגול .הנחי אותו להרגיש את זה .ה
כפי שכמה מכם חוו היום כשהשתמשתם בסמלים השונים האלה ,ברגע ששחרתם אותם נראה
וץ לטווח הראיה שלכם .הם יצאו החוצה אל מימדי הקריסטל .חשהם טסו חזרה אל האופק ,אל מ
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ור אליו כך שהוא יוכל הם הלכו למקום שבו הם יוכלו לאפשר את אנרגית ההולדה ,שאז תחז
לייעץ או לטפל בתרפיה להרפות מכל הסוגיות בעצמו .אבל אנחנו ממליצים לא לנסות לעבד או
זה בהחלט יכול להפריע לפעולת השיטה.המסורתית.
לינדה :שאלה אחרונה ,אם תבחר.
שאומברה :אדמוס ,איך ,אם בכלל ,זה אפשרי ליישם את טכניקת ההיפנוזה לאלה שסובלים
מאלצהיימר או צורות אחרות של דמנציה?
אדמוס סנט ג'רמיין :אה ,אכן .שאלה מצוינת .ומעט יותר קשה כי דרך המציאות שהם בנו ,הרבה
מהאנרגיה שלהם עוזבת ,הרבה מהתודעה שלהם .זה לא בלתי אפשרי כלל כי אם תופסים ,אם
הביא מעט בהירות ולהביא מצליחים לתפוס אותם ברגע שבו אתם יכולים ליצור איתם קשר ול
אותם להתחבר לעצמם כך שהם יוכלו לעשות בחירה מודעת ,הם יכולים לפחות להאט את
השפעות האלצהיימר .ויש למחלה אפשרות לסגת.
אבל פעמים רבות הם איבדו תקווה .פעמים רבות הם כבר עשו את הבחירה לעזוב ברמה זו או
פצל .אלה שיש להם אלצהיימר וכמה מהמצבים אחרת .הם הניחו לאנרגיה שלהם באמת להת
הדומים לזה ,במובן מסוים ,נמצאים בסוג או בתת קטגוריה של פיצול אישיות מכיון שהם חיים
באיזורים או במימדים מרובים.
לשחק ולהתנסות עם זה .זה למעשה אתם יכולים .אבל עם חלק מהם עשויה להיות לכם הצלחה
להחזיר את היכולת שלהם להישאר בעכשיו .שאלה מצוינת וזה מחקר יכול לעזור להחזיר מיקוד,
מצוין עבורך לעשות .תודה לך.
אנחנו נוסיף הערה נוספת ,עוד הערה אחת ,על כל הנושא הזה של איידס וזה יהיה תקף גם
– וצורך –לכמה מחלות אחרות כרגע .אנחנו נשתמש באיידס כדוגמא .ישנה תשוקה רבה למדי
י לאיידס אבל יהיה קשה לגלות תרופה על בסיס רחב עד שכל התודעה תהיה מוכנה למצוא ריפו
בה יהיו מוכנים להשתחרר.הסבל המוטבעלזה ,עד שהתודעה הזו של אשמה ובושה ושל
אין זה אומר שריפוי אינו אפשרי ,אבל בקנה המידה הרחב כרגע זה יהיה מעט קשה .איננו
הרוח– ,שה .הדברים האלה נשארים חבויים מהכל ומכולם יודעים מהי התרופה בצד שלנו ,למע
המלאכים ,כולם .עד שבני האדם מפנים את תשומת ליבם ואת התודעה שלהם לתוך ,לא רק
איידס ,אלא כל הנושא הזה במקרה הזה של אשמה ובושה ,שהוא מצב נפוץ בתודעה האנושית.
קטנות ישנם דברים שיכולים להיעשות ,בינתיים ,עם זאת ,בהתבסס על יחידים או אפילו קבוצות
לא בהכרח רפואיים .זהו תחום מסוים אבל אנחנו מתבוננים בכמה דברים לא רפואיים .אנחנו
נציע את זה לשם ההתנסות.
אבל –קחו אדם ,כמו יקירנו דוקטור דאג ,שלא נראה שהוא נושא או מגיב לוירוס איידס כלשהו
א גם מאוד זהיר עכשיו בנוגע לאיזון בגוף ובמוח שלו .הוא אנחנו צריכים להוסיף הערה כאן הו
הוא נזהר וזוהי לכשלעצמה בחירה ,ששולחת איתות .אבל –אינו חסר זהירות במה שהוא עושה
אין לו את מערכת התקשורת בתוך המערכת הביולוגיה שלו שתאפשר לכל וירוס איידס
פוטנציאלי להתחבר או להצמיד את עצמו.
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בן מסוים ,איך לומר ,הוא יצר מערכת שמשבשת את הצופן של וירוס האיידס .אתם אז הוא ,במו
יכולים לראות שהוא משדר איתות שאומר בעיקרון "אינך רצוי כאן ,אינך יכול להצמיד את עצמך
כאן ".לפעמים הוא אפילו הופך את המערכת הביולוגית שלו בלתי נראית עבור וירוס האיידס.
של הסינכרוניזציה הזו וגם עכשיו –ה שדיברנו עליו כאן בימים האחרונים שימוש בשילוב של מ
פיתוח קשר מאוד עמוק שניתן להביאו פנימה דרך הנשימה ,קשר שניתן להביאו פנימה
באמצעות מגע פיזי של הידיים ,להחזיק ידיים עם הלקוח ,אתם יכולים למעשה ,איך לומר ,לעזור
ת הפנימית שלו .אם תפתחו את הקשר העמוק הזה ,ללקוח שלכם לבנות מחדש את המערכ
אתם יכולים ממש ליצור עבורם את התבנית שאותה יוכלו אז לחקות בגוף שלהם ,אתם מבינים.
אז סוג מערכת ההגנה שיש לכם ,או שיטת ההתנגדות שיש לכם ,הם יכולים לחקות בגוף שלהם.
ו מערכת הידהוד שיש לכם .הם יכולים הם יכולים להכניס את אותו סוג של תקשורת ביולוגית א
להתאים את עצמם למה שיש לכם .אתם מבינים ,הטבע תמיד מתאים את עצמו או מאמץ לעצמו
מאפיינים .הטבע והביולוגיה דומים מאוד לזיקית.
אז על ידי הימצאות בקשר מאוד קרוב עם האדם הזה ,לעשות איתו את הנשימות ,המגע ,אחיזת
ים להם לקבל או לחקות את סוג המערכת שיש לכם .זה יכול לעזור הידיים ,אתם מאפשר
ליחידים ולקבוצות קטנות אחד בכל פעם .זהו לא ריפוי המוני אבל זה יכול לעזור לאלא שעושים
את הבחירה להיפטר מהאיידס בתוך הוויתם.
.ניםכם ,התכוונתי לזה מילולית ,אתם מביהתשובה בתוכשאז אתם מכילים הרבה .כשאמרתי
תודה.
עם זה ,יקירים ,תודה לכם שקראתם לי לכאן .היה זה תענוג לעבוד איתכם בתחום הזה .זה
הזמן עכשיו לצאת החוצה ולעשות את העבודה .אל תיפלו ברוחכם אם זה לא עובד בדיוק כפי
שאתם מצפים .אל תהיו המומים אם זה עובד הרבה יותר מהר ,הרבה יותר טוב ,וכל כך הרבה
ם באים אליכם שלפעמים אתם תוהים איך בכלל הכנסתם את עצמכם לתוך זה .תודה לכם.אנשי
הנני .....אדמוס סנט ג'רמיין.
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