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 1 מסר מהבריאה 

 ואספתיכם מכל קצוות תבל. "אדם לאדם ידאג והייתם כאחד

 להוליך אתכם מן האבדון מאשפתות הרימותי נשמותיכם,
 והייאוש,

 אל תיקון עולם. -בידע קדום 

 

 תום וטוהר יטהרון נפשותיכם הצמאות.

 להכינכם לבאות, ללמדכם את הסודות ולהתאחד כנשמות.

בים גועש, רעידות  באחרית הימים, שטפתי את פניכם
 ובאותות.

 

 ספר זה הוא מסר לדורות, הכילו את דבריי,

 ה".כולי מואר באהב -אין כועס , זועם או מעניש 

 מסר זה התקבל בתקשור ומועבר אליכם באהבה

 מהחיים". ליהנות כדי -בקשתי מאלוהים: "תן לי הכל 

 כדי ליהנות מהכל" / עממי -ואלוהים השיב: "נתתי לך את החיים 
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 2 מסר מהבריאה 

 "אתם היקרים,

 אשר מבקשים לקבל עזרה והכוונה בחייכם

 הקשיבו לנשמתכם.  ולהבין את המשך דרככם,

 לכו אל האדם החכם והשקט

 שאינו מתהלך בהדר ואינו נמצא בבתי תפילה ומתחמי פאר.

 תגיעו אליו מפה לאוזן,  אתם היקרים,

 השכילו ולכו אל הצנועים והשקטים.

 שקט, בהומור ובחיוךנאמרים ב דברי חוכמת שמים

 ללא איומים והפחדות,

 לא בכוח ולא בחיל, אלא ברוח, אני ה'..."

 "מחסור מניע -"שפע מקבע 

 מסר זה התקבל בתקשור ומועבר אליכם באהבה
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התקבל  אין מקריות! הספר ודה שהגעתם לספר זה.ת

, הוקלד ישירות למחשב בלשון זכר וממוען לגברים בתקשור
ולא יזיקו ונשים כאחד. נדרש לגלות גמישות מחשבתית 

שאספה  התובנות והידע בספר נמצאים קלילות וחוש הומור.
 נשמתי מאלפי גלגולי העבר:

 2  :הכל חוזר  (2חופש בחירה   (1חוקים מחוברים
 לשלוח.

  מחסור מניע.  -שפע מקבע 

 =הבריאה תעניק תמיד  .יחיד, אלוהים= רבים אלוהה
אלוהים לא יכול אפשרות לבחור מבין שניים לפחות, לכן 

 להיות אחד.

  כי זה נוגד את  ,יתה או תהיה אמת אחתהלעולם לא
אמת אחת היתה מונעת ממכם לחשוב חופש הבחירה. 

כפי שספר זה מהווה דעה  משלכםגבשו דעה  .אחרת
המציא אחרים, נולדתם ל אל תלכו שבי אחר  נוספת,

 ברוא.ול 

  הבריאה העניקה לכם את האפשרות לשקר, כדי

אמירת האמת מבטלת את  לאפשר לכם חופש ובחירה.
חופש האדם להמציא וליצור. אם לא הייתם יכולים לשקר: 
חייכם היו משעממים, לא היו סרטים, הצגות או ספרים. 

 הוא שיוצר דינמיקה מופלאה -השקר הוא חיוני וטוב 

 אינסופית.

 ולא  דבר לא היה ,כולכם אורחים לרגע על פני האדמה

 גם יהיה שלכם לעולם, מלבד חופש בחירתכם.
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 נשמתכם אינה שלכם, היא מושאלת לכם מהבריאה. 

 .לא ניתן )נשמה( ו אתם עשויים רוח אי אפשר למות
ולהעיד ן לברוא . כל הנשמות נצחיות וייעודלהשמיד רוח

 . בריאההוטיב  ןעל טיב

 

 אודות

 כילדה

  דת אינה רוחניות. .איני דתיה מטעמי חופש האדםבת מזל דלי, 

למדתי  , מתוך מחסור כלכלי70-בשנות ה בתקופת ילדותי
 ,גליתי הכין בעצמי בובות ומשחקים. לימיםלעצב, לצייר ול

נועד לטובתי כדי להוציא מבפנים כשרון  כמה מחסור כספי זה
ך חיי, בלימודי ובמקומות עבודה שהועיל ועזר לי בהמש חבוי

שפע והעיצוב. בדיעבד הבנתי:  בהם הייתי אמונה על הסדר

תחלתי הוהכל תמיד לטובת האדם.  מחסור מניע -מקבע 
בראשי  התקבלומיד ו , שאלתי שאלות6חל מגיל לתקשר ה

מאז ועד  דרך קול פנימי שדיבר ומדבר אלי הסברים ותשובות
שכך מתנהלים חייהם של כל הילדים,  חשבתיבדיעבד  היום. 

ומדברים עם  בראש, רואיםומחשבות כולם שומעים קולות ש
היא  -שאני  מן כשגליתישהתבדה עם הז ישויות ונפטרים. דבר

הרגשתי מוגנת  ! בתוך עולם הרוחיוצאת מן הכללהשונה וה
להקיף  אין בי צורך שיעצור או יערער את אמונתי. ולא היה מי

 אנשים עצמי ב
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אלא מלווה  בודדה עשיר, איני פנימיה שעולמי רבים מכיוון
הכל קורה מבחירת האדם בישויות, חוצנים ומדריכים. 

אין ממה  -מחוסר ידע ואם נדע  נובעפחד   לטובתו.תמיד ו

   לפחד 

ונעזר בכלי איש רוח, אדם המתקשר עם הבריאה  = מתקשר

 וכו'.  , אבנים, שמןכגון: קלפים, מפות, מספרים, קפה עזר

בעזרת  , בעל יכולת לתקשר עם הבריאהאיש רוח = מדיום

על ידי הפעלת עשרת , ללא כלי עזר הראש מקרוב ומרחוק
 ותחושת תדרי הסביבה. ראיית רנטגן החושים,

 

מדיום איננו מקצוע נרכש או נלמד. לכל בני האדם יכולת 
תקשור מובנית הנמצאת בחוש האינטואיציה המכיל את  

 :עשרת החושים

חוש השמיעה, חוש הראייה, חוש  חמישה חושים ארציים:
 הטעם, חוש הריח, חוש מישוש. 

שמיעה על חושית, ראייה  ועוד חמישה חושים על ארציים:
 על חושית, טעם על חושי, ריח על חושי ומישוש על חושי.

יכולת תקשור יכולה להתפתח מאד אצל כל אחד בהתאם 
לייעוד, הקארמה, ההתפתחות הרוחנית, רמת האגו, הפחד 

 וההארה שלו.

עד שלא נאמר לו שהוא כזה  -ו כזה המדיום אינו מודע להיות
אכן התממש  -להם  יתןיזוי שנשהחדרך משוב חוזר, כך 

 בפועל.  
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 אירועים מיסטיים בחיי

 12גיל 

איך  אלי גבר ושאלניגש  קייצי. בדרכי הביתה לימודיםסוף יום 
והתחלנו ללכת. בהבזק של גיע אל השוק. נתתי לו את ידי לה
. לפתע הגיחה הבנתי שעשיתי טעות והתפללתי לעזרה ייהשנ

שניצלתי  לט והבנתיהגבר נממאחור והפרידה בנינו,  בת כיתתי
ממוות. מאז אותו יום קיים בי רצון למצוא נעדרים ולפתור 

 תיקי פשע בעולם.

 20גילאי 

ממקום עבודה בו עבדתי שנים וזאת החלטתי להתפטר 
סיפרתי למנהל המחלקה על הצפוי קבות מסר שקבלתי. בע

פניו שגם הוא לקרות בחברה ועל החלטתי לפרוש. ציינתי ב
יפוטר זמן קצר לאחר שאפרוש ושהמחלקה כולה תיסגר. זמן 

  כל שחזיתי התממש! -לאחר עזיבתי  קצר

 השליח

לבוש בגדים בלויים,  בעודי אוכלת במסעדה והבחנתי בזקן
בונן בסועדים. ניגשתי הנצמד לחלון הראווה של המסעדה ומת

שאינו מעונין  ואמר, הוא החזיר לי את השטר שטרונתתי לו 
. וסרב להיכנס. יצאתי והגשתי לו ארוחה בכסף אלא בארוחה

נישק את גב כף ידי ולקח את האוכל. הסתובבתי לרגע  האיש
זה שליח שנשלח  חשתי כי היה! ברגע לאחור והוא נעלם

 לבחון אותי. הבריאהמ
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 מפגש עם חוצנים

פרט לעפעפיי. בפתח  גופי משותקכשמשינה בלילה התעוררתי 
מ'  1.40הם נראו כמו בסרטים: גובה דלתי עמדו שני חוצנים. 

יסים, פה ואף ללא ר ראש אגס הפוך, עיני חתול גדולות בערך,
לכם כל כך הרבה זמן להגיע אלי?  מה לקח"לקטנים. שאלתי: 

זו את  -"היינו כאן כל הזמן והם ענו:  "מגיל קטן אני מחכה
 אל הרצפה וכשפנייגופי מתרומם מהמיטה  שלא היית מוכנה".

אל חללית מלאה בחלונות קטנים ונלקחתי דרך חלון חדרי 
כבה רצפת רצפת החוליות ממנה הורזכור לי מבנה  ומוארים.

. התעוררתי נמחק בחללית ולאחר מכן זכרוני החללית. טופלתי
יכולת . מאותו לילה קבלתי את עייפה מאדבבוקר במיטתי 

 .רנטגן'ראיית ה'

 

 חוויה חוץ גופית 

פרט מלעפעף. על  משותקת מבלי יכולת לזוז התעוררתי משינה
תמונות. נשמתי שלוש ראיתי סרט מצלמה ובו  הקיר ממולי

הפכה ליונה, יצאה מתוך בית החזה שלי ונכנסה לתמונה 
בכל מסגרת פעמים. שלוש תהליך זה חזר על עצמו הראשונה. 

, שפה ודמות שונים. לבסוף, מראה ,בתקופת זמן אותי ראיתי
נסגר והפך לנקודת סרט המצלמה שבה נשמתי לבית החזה, 

והחלה לנוע לאט  הופיעה מולי ספירלה עשויה קרן אוראור. 
ובתוכה התעופפו מלאכים קטנים צבעוניים כתינוקות שמנים 

וסיקת נבל מוברקע  ערומים )נטולי אברי מין(בעלי כנפיים ו
 תפוגג בהדרגה ונעלם.וחליל, עד שכל המחזה ה
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 : טיול ללונדון30גילאי 

עצמתי את עיניי וראיתי חיזיון תאמס, על נהר הבמהלך הפלגה 
על עיר עולה באש. לאחר ההפלגה גליתי מן העבר, כל ה

וכמו כן  1666ולה' שפרצה פעמיים בלונדון בשנת 'השרפה גד
ברחוב צעצועים ביום הולדתי בקרתי בכלבו ל .1212גם בשנת 

 יהתברר לו שאנ בשיחה עם אחד המוכריםאוקספורד. 
שרה למוכר שאני מדיום. בילטיול חברתי תו, כמו תישראלי

לקבל מסר, הופתע מהדיוק וביקש  התעקשהמוכר הישראלי 
שאגיע לקומה העליונה כדי לתקשר לשאר. שם מצאתי עצמי 

ישראליים והמקומיים. כל עובדי הלעובדי החנות מתקשרת 
החנות היו המומים מדיוק המסרים והאבחון הרפואי שניתן 

 להם. ביציאתנו מהחנות, לפתע הגיח בשמים מטוס וסימן פס. 

 האישה בשחור  

מבוגרת בעלת מראה קודר ושחור, אישה ל ערכתי תקשור
אהבה. דמיינתי סביבי חומות הגנה טרם חוותה שהתלוננה כי 

: אליוהבחנתי ששוכנת בתוכה ישות זכרית שטנית ופניתי ו
לא תוכל להזיק ו "מה באת לחפש אצלי?  אני מוגנת ומוארת

מבלי  ביקשתי ממנה ללכתאישה החלה לקלל. ה לי באמת".
לאחר כשעה הרחתי ריח את הבית.  טהרתיעם לכתה לשלם ו

ולהבת אש בערה מראשי. כביתי האש, ראשי שרפה, הרמתי 
בין אש' דמיינתי 'כדור ה .שיערי לא נפגע וזימנתי הגנהראשי ו

 :שני ידיי ושלחתי האנרגיה בחזרה אליה. קבלתי מסר

באנו חושך לגרש, בידינו ... יוחזר לשולח -"כל אשר נשלח  
 ". ..אור ואש
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 : מפגש עם שליט האופל40גילאי 

עלו בי ספקות וכעסים על תוך כדי קריאת ספר רוחני מסוים, 
עליו בספרי.  ובקשתי לכתוב דעתי אפלממקור שתוכנו כך 

 הנחתי הספר על השידה לצד המיטה ושקעתי בשינה עמוקה.
ברך  רעהרגשתי שמישהו כולפתע משותקת על הצד שכבתי 

 שחורהדמות על המזרן מאחורי גבי ויצר שקע במזרן. 
, היה עבות מעלי, בעלת ראש של שור עם קרני זהב התרוממה

ל זרועי הימנית וחשתי ע זה שליט האופל /השטן, הוא לחץ
 לחש:הוא  ., דופק ליבי דהרמתגבר כאב

גם ל לך לכתוב בספרך את שתכננת או להכפיש את שמי. ַא " 
מקום של כבוד ביקום וזאת כדי שלאפשר לכל זכות בחירה.  לי

 -כןאם הספר או תכפישי את שמי ום את ש לעולם לא תפרסמי
 בואי ניראה כמה כוח יש לך ".  אבקרך שוב... ואם אני פה,

על זרועי הימנית הכותבת. מתוך בטני  עצוםהפעיל כוח הוא 
לבית החזה, נכנס לזרועי הימנית טיפס עד אש' והתערבל 'כדור 

ברגע ובראשי  שהתרוממה והעיפה אותו מעלי. הוא נעלם
 .."."באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש: התנגן שיר

תפקידו  השטן אכן קיים! -כדי להמחיש החלטתי לספר על כך 
אין טוב ואין רע, הכל יחסי .1של השטן הכרחי ביקום: 

זכר ונקבה, יום ולילה, חושך ואור, שטן ומתקיים בזוגות: 
רה לאפשר הכל במטומלאך, גיהינום וגן עדן, שקר ואמת, 

מתקיים היקום כולו .2 לאנושות בחירה חופשית מבניהם.
 - גלותאנושות לונקודות האור הבודדות מאפשרות ל באפלה

 את שכבר קיים באפלה.  
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 מות אמי

חזיתי את מותה כחצי שנה לפני מות אמי, חלמתי חלום ובו 
בשעה חמש. לא ספרתי לאיש  בצפוי באחד מימי סוף השבוע

 כדי לא להפחיד.

הלכה אמי  (בחלום 5המס' בערב ) 17:00 ביום שישי, בשעה
בדרכי נוהגת לביה"ח, היא דברה אלי  16:00בשעה . לעולמה
בחרתי ללכת עכשיו, יום שישי תי להיפרד ממך ו"בא :בראשי

אחה"צ, כשהכבישים ריקים כי את לא אוהבת כבישים 
עזוב חייבת לש מסרה, אך היא לי שתחכה בקשתי עמוסים".

אודות אחרים. הגעתי לביה"ח מסרים  העבירהו לפני השקיעה
אמי י. נפטרה כשנהגתלחדרה, הנוכחים בחדר בשרו כי  ורצתי

שכבה במיטה, נינוחה ומנותקת מכל מכשור רפואי. בעיני רוחי 
 היא היתה ,דבר לא כאב לה .בריאה ומאושרת עומדת ראיתיה

נשקתי  למנהרת האור. שמחתי, בדרכה הנפטריםעם קרוביה 
שביקשה . מצאתי עצמי מעבירה מסרים פתהונפרדתי מגו

, דמעות בעיניי נופפתיכשנלקחה, לנוכחים בחדר.  למסור
 הבנתי שאני נפרדת מגופה בפעם האחרונה אך לא מנשמתהו

 . הנצחית, עמה אוכל תמיד לתקשר

 חיים!  -עלי אדמות קבלתם מהוריכם את היקר ביותר 

. חומר לעולם לא יהיה היחידי דבר המקודשהחיים הם ה

קדוש! הנכם רוח המגולמת בתוך גוף חומר זמני, כדי 

 להעיד על טיב הרוח וטיב הבריאה. 

 נשמות אינסופיות. הנכם -אי אפשר למות 
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 כללי

העתיד, היכולת והגעתי מן הקדמתי את זמני מרגישה ש

תיד הלא ידן הדלי, בעשלי תתקיים בכולם באופן טבעי בע

  רחוק.

להגיע לרמת ואיך ניתן  אותי מהי שיטת התקשור שלישואלים 
קלפים, מפות, מספרים  בכלים, רתקשור גבוהה מבלי להיעז

 היא שאין שיטה, לא למדתי תקשור ולא קיימיםוכו'. התשובה 
אנושיים, כולנו אנושיים עם יכולות  כוחות על בעליאנשים 

 . מיוחדות שונות

יעוד, תיקון, עם השנים בהתאם לימשתכללת יכולת אישית 
קראמה וידע אותם אסף האדם מגלגוליו קודמים ומגלגולו 

 הנוכחי. יחד עם סקרנות ותרגול תמידי נטול פחד ואגו.

 ,אני לא שומעת קולות בממד הפיזי אלא מחשבות כמדיום
 בראשי/במוח ימין, כגון: תחושות פיזיות וחזיונותרטטים ו

מקומות, תחושות פיזיות, פרטים  שמות,, מסרים, אותיות
והמון  ותמונות מהגלגול הנוכחי ומגלגולי העבר של האדם

 צינור להעברת מידע מעולם הרוחהנני משמשת . מספרים
 .מציאות(האל עולם החומר ) )הנשמה(

 מחוסר ידע. -פחד נובע 

 שמגרש פחד. -כוח  ידע זה

 .לא תפחדו -תדעו אם 
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פר זה התקבל בתקשור ונכתב בהמשך לספרי הראשון ס

': בו תובנות והסברים על יצירת בני האדם, 'בריאה אלוהית
בו פורטה : וספרי השני 'העתיד' תכלית האנושות והבריאה

המשפיעים ישירות על  לוגייםהעידנים האסטרו 12מחזוריות 
 האנושות בכדור הארץ. 

אין מקריות לעולם, לכל פעולה יש מטרה נסתרת. אירועים על 
תבנית אלוהית בפני כדור הארץ אינם מקריים אלא מופעלים 

ות נע גלגל המזלנומרולוגי, כאשר -אסטרולוגי וסדר מחזורי
באסטרולוגיה, לכן לאחר מהסדר אליו אנו מורגלים  אחורה

חיי אנוש יכולים . )ולא טלה( עידן הדלי חלעידן הדגים י

להתקיים רק על פני כדור לכת אחד בכל גלקסיה, לכן 

תהיה רק על למחייה אנושית האפשרות במערכת השמש 

    הארץ. פני כדור

 שנים. 2106 -עידן אורך 

 שנים. 468אורכות  -קרני עידן  

ים המבשרות שנ 468בין העידנים חופפות 'קרני עידן' למשך 
, מהפכות, כאוסדרך השינוי יעשה תמיד על בוא העידן. 

בכאוס  -תחילתה של כל יצירה "ואסונות טבע,  מלחמות

 תחילה".

לפני  468הכוחני וההרסני, החלו בשנת  קרני עידן הדגים
כאבי תורת המספרים. המדען פיתגורס התפרסם הספירה כש

כניסת עידן עד  )הולדת ישו( וימשך 0שנת ב הדגים החל עידן
 . 2106הדלי בשנת 
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כשהמדען גלילאו  ,לספירה 1638החלו בשנת  קרני עידן הדלי
מדע המודרני בתחומי הפיזיקה, היסודות אבי  -גליליי

הארץ , שלעג לדתות וגילה כי כדור האסטרונומיה והמכניקה
 שלםה סיבוב משלימוכוכבי הלכת סובבים את השמש ה

וימשך עד לכניסת  2106עידן הדלי יחל בשנת . חודשב

  (.2017. )העתיד, 4212עידן הגדי בשנת 

 הדגים שנים אורך עידן 2106

 

 

            

    

 ישנים אורך עידן הדל 2106   

 

 

 

     

האל ישו -לשליחלספירה.  0בשנה  התחילת עידן הדגים החל
היה  ,יהושע /תפקיד משמעותי להבאת בשורה חדשה. ישו

שנשלח על ידי הבריאה לכדור  ("והייתם אור לגויים")יהודי 
ולפתוח עידן חדש ללא דת  הארץ כדי לבטל את הדתות

   .אלא אמונה ועבודת אלילים

תחילת עידן הדגים 
       0החל משנת 
למשך  )הולדת ישו(

עד שנים,  1638
.2106שנת ל  

קרני תחילת 
דגים העידן 

החלו  משנת 
468 (-) למשך  

שנים. 468  

 ליתחילת עידן הד
 2106יחל משנת 

 שנים, 1638למשך 
.4212לשנת  עד  

תחילת קרני 
עידן הדלי 

החלו משנת 
למשך  1638

שנים. 468  

שנים  468
של חפיפה 
 בין עידנים
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הקדים את זמנו בעידן ובאופן אבסורדי ומבלי להתכוון  ישו
התרחבו שלושת  בעידן הדגיםהוא יצר את דת הנצרות. 

הדתות: הנצרות, היהדות והאסלם לממדים מפלצתיים. מזל 
המזלות הכפולים: דגים, תאומים מ) כפול/דו פרצופידגים הה

נות, רצון טוב לעזור וממשיך לכוחבתחיל תמיד מומאזניים( 
 שליטה, קיצוניות, טירוף והרס עצמי. 

כל הדתות מהוות "סוכנויות תיווך" מיותרות בין האדם 

 לבריאה ומבוססות על שטיפת מוח והכתבה למאמיניהם:

הגעה למתחמי תפילה, שיעורי דת, טקסים והנחיות: מה ומתי 
לאכול, מה ללבוש, מתי לשבות מעבודה, מתי לצום וקביעת 

עד לכדי הרג האחר  השמצה ושנאתללם, לכו מועדים וחגים
ברית  כמו) עתיקים פגאנייםוחוקים . טקסים ת השונהוהכחד

, טהרה, כשרות, גיור ואיסור מחותנים מילה, חתונה, גרושים
ללא חופש בכפייה  מנוהלים בידי אנשי דת נקבעים ו( הוכו'

בחירה. טקסי קבורה המאפשרים רק למאמניהם להיקבר 
 , טובות הנאהשונה מנודה. היררכיהוכל ה בשטחי אדמתם

 פלגים קיצונייםכתות, ושחיתות, עד להקמת ערוצי תקשורת, 
 .והכל בחסות הדת

 )!( עד למציאות אבסורדית של: הקמת מדינת הוותיקן
, ברומא בחסות האפיפיורהקיימת דתית נוצרית זוהי מדינה 

הם אלו שצלבו והרגו  - עצמםבהרומאים האבסורד הינו: כש
תרומות, ציבור מתקיימות מכספי: ממשל, הדתות  את ישו!! 

בין הדתות מתקיימת תחרות שיווקית ודורות של מאמינים. 
מיניה לאנשים תמידית המבטיחה לקרב ולהפוך את מא

 מתוך ספרי 'קודש' שברובם  'טובים'. להקריא
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, בשפתם וראות מהעת העתיקהמעשיות שנכתבו על ידי גברים 
סכומי עתק למשך דורות דרך מגלגלות תעשיות הדת . םעיניה

הפיכת המאמינים לעבדים שטיפת מוח ופחד ללא חדשנות. 

 בחסות הדת.

  מכתיב ומתעסק בחומר איש דת: -

כגון: בתי תפילה, בתי קברות, ספרי דת, חוקים, טקסים, 
 קמעות, חפצי דת ולבוש.  מועדים, 

 מעניק בחירה ואינו עוסק בחומר רוח:איש  -

 כלי עזר נלווים.  ללאאלא מתקשר עם הבריאה  

אין צורך במתווכים, כדי להגיע לאלוהים.                                        

 כים לבריאה מעצם בריאתכם.י משו הנכם

לכן דתות לא  -בני האדם הם יצירי אנוש בעלי אגו 

  בשלום ולכך הוכחה היסטורית םביניהתוכלנה להתקיים 

אלא פילגו ופיזרו שנאה עד  - הדתות מעולם לא איחדו
 השונה והנ"ל אקטואלי עד היום.את  ופגעו, הכחידלכפייה, 

 

 אלא אמונה" -"ביקום אין דתות 

 פרט לנשמה. דת אינה רוחניות. -חומר לעולם לא יהיה קדוש 

 דת סובבת חומר ונוגדת את חופש האדם. 

 הדלי המתקרב יוחלפו הדתות באמונה חופשית.בעידן 

 תפחת הדת. -ככל שרמת ההשכלה תגדל 

  ! מחייבת כאוס תחילה -כל יצירה חדשה 
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.  להלן מס' לטובה למטרת יצירה חדשה הרס =כאוס 

 דוגמאות:

  כאוס מייצרים -כדי לשפץ, לייצר סדר בבית או בכל מקום :
ומנקים, מסדרים ומארגנים עד ליצירת הסדר מבלגנים 

 הרצוי.
 

 ופיצוץ כוכבי לכת  מחייבת כאוס -כוכב לכת  בריאת
אחרים, כשמתוך אבק הכוכבים שלהם נוצר כוכב לכת 

 חדש.
 

  ניתנה לעם היהודי הזכות לשוב מן  - כאוס השואהבזכות
, כי אחרת לא היה הגלות ולהקים מדינה בארץ ישראל

לא לצד ממשל בריטי שהיה משדרג את מתקיים. רק חבל ש
 התרבות והשפה.

 

 ,יש לייצר כאוס ע"י הקצנה  על מנת להעיף את הדתות
של הרס כאוס ודתית.  כל יצירה ובריאה חדשה מחייבת 

 הקודם.

 מטרת היקום:

נבראתם על ידי הבוראים )החוצנים( על פני כדור הארץ 
משודרגים על , כדי לברוא בני אדם המשמש כמעבדת ניסויים

פני כדור הארץ ומחוצה לו, שיבראו בני אדם משודרגים וכך 
 . בלי סוף

 בתוך גוף חומרהמגולמת הכל עשוי נשמה, הנכם רוח 

 זמני.
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 להעיד על טיבה ומכך להעיד על טיב הבריאה. מטרת הרוח:

להמשיך ולהניע את מנוע הבריאה על ידי  מטרת החומר:
 רוחנית המשתדרגת באופן אינסופי.-מדעית-יצירה טכנולוגית

 

 להלן מס' תובנות :

 אין אמת אחת.אל תקבלו דבר כמובן מאליו .  

לעולם מנוע הבריאה, שהרי המשיכו לחקור ולהניע את 

 לא היתה ולא תהיה אמת אחת. 

 .הבריאה המנוע להמשכיות היא הסקרנות
 

  לכל תחומי הנ"ל מותאם  מחסור מניע. -שפע מקבע
 החיים.

 כל נשמה שנכנסת כמות הנשמות ביקום מוגבלת.
מחייבת פטירה  -כל לידה מחייבת נשמה אחרת לצאת, 

הבריאה לעולם לא תספק תשובה אחת סופית,  של אחר.
לחקור ולגלות. אלא תסתיר כדי לאפשר לאנושות לבחור, 

 לא היה טעם להמשכיות החיים. ה גלוי אזיהי במידה והכל
המנוע האינסופי הדוחף תמידי והוא המסתורין הוא 

 .את האנושות
 

 הבריאה תמיד תאפשר לאנושות חופש בחירה 
תתערב הבריאה  ,להרס עצמי תתקרבבמידה והאנושות ו

  למנוע זאת.
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  אלא  -בני האדם לא יוכלו להשמיד את כדור הארץ

כדור הארץ  שעליו.רק להכחיד את החיים הזמניים 
מתקיים מיליארדי שנים והוא אינו זקוק לחמצן, מים, 

, בני האדםאוצרות טבע כדי להתקיים, אלא  אדמה או
  זקוקים להם.הטבע ו החיות

 

  = נבראתם על פני כדור הארץ על ידי הבוראים שלכם

על  משודרגים , חיות וטבעכדי לברוא בני אדם החוצנים,
כדי להעיד על טיב הרוח ו, כדור הארץ ומחוצה ל

 בחומר.  תהתגלמוב
 

  חומר לא יכול לשמח רוח )נפש( לאורך זמן, הרגשות
משויכים לנשמה ולא לחומר. כל המחלות מקורן מן 

 הנפש. 

תרופות  לא ניתן לרפא נפש )רוח( בעזרת חומר בלבד,

אינן מרפאות אלא מדוממות. לכל אדם היכולת 

דרך הפעלת כל  לרפא בעצמו את נפשו וגופוהטבעית 

 .סלילי הדנ"א שלו

 ,הן בכדור  הכל חי ונושם סביבכם ובעל תהודה ותדר
הארץ והן ביקום האינסופי, כאשר הכל קשור ותלוי האחד 
בשני. כל כדורי הלכת במערכת השמש מקושרים אנרגטית 

כך הרס  ביניהם, תזוזת האחד משפיעה על כל היתר.

חלקי  משפיע על כל -בחלקו האחד של כדור הארץ 

. הרס סביבתי כוכבי מערכת השמשעל כדור הארץ ו

  מתמשך יגרום לאסונות טבע.
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 ניתן לשנות מצבי , על פני כדור הארץ וביקום כולו

צבירה של חומר, אך לעולם לא להעלים או להשמיד 

 דבר.
  

 נשמה אינסופית. כםהנ 

, הגדולאחת שהתנפצה במפץ כל הנשמות שייכות לנשמה 
 בכל גלקסיה. כוכבהתפזרה ביקום ובראה חיים על פני 

דבר לא היה ולא יהיה שלכם לנצח, גם נשמתכם אינה 

 בבעלותכם אלא מושאלת לכם. 

זמני                                            בוחרת להתגלם בתוך גוף )חומר(  כל נשמה )רוח(

את  כדי להמציא, לברוא ולהניע -על פני האדמה

 הרוח שלכם ושל מעידים על טיב ובכך אתםהבריאה 

 הבריאה.

 

 .אי אפשר למות 

לא הנכם נשמות אינסופיות ולחיים אין התחלה ואין סוף. 
י צבירה בין רוח לשנות מצב , אלאתחדלו מלהתקיים

  .חומרול
 

במועד המוות כל נשמה שבה למצבה המקורי כרוח ובוחרת 
הנשמה שבה וחוזרת . כחומרללא אגו להתגלגל שוב כרוח או 

לעיתים אלפי גלגולים עד למצב בו היא מגיעה לתיקון והארה 
הנשמה בוחרת להתגלגל בתוך גוף חומר כלשהו   בגוף פיזי.

, כגון: עפר, צמח, בעל חיים, אדם, חוצן, ישות אור, מלאך וכו'
 מקור הראשוני שלה: אור.  עד לחזרתה אל ה
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היא שמאפשרת לנשמה  -כמות ההארה בתוך נשמה

למקומה בהיררכיית עולם  -להתעלות מעולם החומר 

 הרוח. 

היקום כולו שוכן באפלה ונקודות אור בודדות מאירות 

לאנושות  כדי לאפשרביקום, השמש מאירה חצי יום, 

 לגלות את שכבר קיים באפלה.

 עולם הזה, אין מקריות. יש תפקיד ב  לכל נשמה

 
 

ם את חייהם, לרוב לקחת לעצמלהתאבד ואנשים שמחליטים 
ו ולקחו את חייהם גם בגלגוליהם הקודמים חזרו על פעולה ז

 לדלג מעל פעולה זו, מעל הקושי ובחיים אלו הגיעו לנסות
  .הגיע לתיקוןול
 

לאחר המוות, הבריאה לעולם לא תכעס או תעניש אלא תעניק 
 וזר.חמלה ואהבה. הכל מגיע מאהבה ולשם ח

או לחזור  בהיררכיה הרוחנית כל נשמה יכולה להתקדם מעלה
, לכן אדם יכול כדי לתקן להיררכיה החומרית/ הפיזית אחורה
 :גוןחומר כבעולם הבגלגולו הבא לשוב לתוך גוף   לבחור
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 עולם החומר

בהיררכית  -הנשמה כרוח בוחרת להתגלם  בתוך חומר 

 החומר:

  ,אבן.עפר 

 .צמח 

 .בעל חיים 

  אדם או צורת חיים מחוץ לכדור הארץ
 )חוצן(.

  בני אדם, חיות וטבע משודרגים בריאת
 .ביקום

 .עד להארה בגוף חי 
   

 

 עולם הרוח

הנשמה מסיימת את גלגוליה בעולם חומר ועל פי כמות 

 ההארה בתוכה תוכל להתעלות ל:

  .ישות 

 .מלאך 

 ולהתאחד עם הבריאה. אור לשוב למקור כ 
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 1פרק 

 אודות העידנים
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ומושפע מהמזל לפניו  המזלות 12מ אחד מזללמשויך  עידן:
המשפיעים על האנושות בכדור הארץ מאפיינים  ולאחריו ולו
מדעיים, טכנולוגיים, ם, אנרגטיים, סביבתייבשינויים: 

תוך  חברתיים, כשהשפעתם תורגש מתחילת קרני העידן אל
 העידן כאשר:

  הכלי להבנת היקום הינו: המתמטיקה. כל יצירה חדשה

 מחייבת הרס של הקודם.

   שנים.  2106עידן אורך 

   שנים. 468קרני עידן מקדימות כל עידן ואורכות 

עלות השמש,  כשם שקרני השמש מופיעות לפני  קרני עידן:
לפני  שנים 468תמיד  מבשרות על בוא עידןכך קרני העידן 

ומהוות תקופת חפיפה בין העידנים לקראת כניסת תחילתו 
 העידן.

העידנים  12מכיל את כל  גלגל המזלות האסטרולוגי:
בי הלכת עשרת כוכמערכת השמש המורכבת מומשפיע על 

המקיפים את השמש הכוללים, משפיעים אחד על השני וכמוכן 
 הארץ.כדור על 
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 מחזוריות העידנים בגלגל המזלות האסטרולוגי נעה
לסדר המוכר לנו  , כלומר באופן ההפוךאחורה

 באסטרולוגיה. 

  

 
 

 למזל טלה  )ולא למזל תאומים(.מעבר ממזל שור                       

 מעבר ממזל טלה                      למזל דגים  )ולא למזל שור(.

 ה(.טלמזל לא ול)   דלילמזל                      דגים מעבר ממזל 

 מעבר ממזל דלי                        למזל גדי   )ולא למזל דגים( וכו'. 

    

  


