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הערה בנושא זכויות יוצרים :החומרים בחוברת זו נאספו ,תורגמו לעברית עובדו ונערכו בהתנדבות ללא
מטרת רווח על ידי חברי קבוצת "מפגשים מהסוג החמישי בישראל 🌍  ."CE-5 Israelקבוצה זו אינה
נציגות רשמית של סטיבן גריר Sirius Disclosure ,ארגון  CSETIאו של אתר  cesti.orgאו
 siriusdisclosure.comוהמוצג בקבוצה אינו תואם בהכרח את עמדותיהם הרשמיות .כל הזכויות על
החומרים המפורסמים מתורגמים שייכות למחברים המקוריים .אין לערוך או לשנות את החומר ללא
רשות מהמחברים המקוריים .ניתן להפיץ חוברת זו לצורכי לימוד ותרגול בלבד וללא כוונת רווח.
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הקדמה
החיפוש אחר חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ מוביל אותך לבסוף אל תוך עצמך.
ככל שאנו חוקרים ולומדים את תופעת העב"מים והחוצנים אנו סבורים שהחיבור ליישויות לא אנושיות
קשור בסופו של דבר לחיבור לעצמנו ומכאן ליקום ולצורות החיים השונות בו  .אנו רוצים ללמוד ולחוות
ולהתחבר לעצמנו ומכאן גם לאחרים בעולמנו ומחוץ לעולמנו .
גדלתי במשפחה חילונית רציונליסטית .כל חיי למדתי להיאחז בעובדות ובמדע כבסיס להבנת
המציאות .כחוקר המשרת  20שנה במשטרה למדתי להסתמך על ראיות פורנזיות ,עדויות והצלבת מקורות
בדרך לחקר האמת .למרות זאת גם כחוקר תמיד ידעתי שהאינטואיציה" ,תחושת הבטן" של החוקר ,כלי
תודעתי המבוסס על רגש ,הוא כלי משמעותי בדרך למיקוד תשומת הלב בעיקר.
במשך תקופה ארוכה בחיי ,התעניינתי בתופעות פאראנורמליות ותהיתי על קיומם של חיים
תבוניים מחוץ לפלנטה שלנו .תמיד אהבתי סיפורי וסרטי מדע בדיוני וקיוויתי שיום אחד אוכל בעצמי
לטוס לחלל .בשנה האחרונה ,נחשפתי לפעילותו הענפה ורבת השנים של ד"ר סטיבן גריר בתחום חשיפת
ההסתרה של קיומה של תופעת העב"מים והחיים התבוניים מחוץ לכדור הארץ ,וצפיתי באמצעות רשת
האינטרנט ברבות מן העדויות הקיימות לקיומם .לאחר שבחנתי את חומר הראיות הכולל עדויות של בני
אדם שנחשפו לתופעה ,צילומים של פעילות עב"מים ,שרידי גופות שנחשפו במקונות שונים בעולם,
ממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריים ,יצירות אומנות ,מסמכים סודיים שנחשפו במסגרת בקשות חופש
המידע ,ספרים של מומחים בתחום וחוויות של אנשים שנפגשתי עמם ושוחחתי עמם ,השתכנעתי כי
קיימים חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ ,וכי הם ביקרו ,מבקרים וכלל הנראה ימשיכו לבקר וללוות
אותנו ,המין האנושי ,בשלבי התפתחותנו כמין על הפלנטה שלנו.
אבל משהו היה חסר .הייתי צריך לראות במו עיני ,ולא באמצעות תווך של מסך המחשב ,ראה
מוחשית לקיומה של התופעה .ואז למדתי על יוזמת  .CE-5כאדם רציונאלי ,הופתעתי לגלות שקיימת
שיטה ליצירת קשר עם אותן תרבויות חוצניות ,שיטה שאינה מבוססת על תשדורת גלי רדיו אלא על
מדיטציה והרחבת התודעה.
כאדם שמעולם לא התנסה לפני כן במדיטציה ,פעילות רוחנית או דתית ,ההתקשיתי בתחילה
לקבל ולהאמין שבאמצעי כה פשוט ונגיש לכל אדם באשר הוא ,ניתן לבצע פעולה של תקשורת בין-כוכבית
שנחשבת עד בעיני רוב הקהילה המדעית כבלתי אפשרית .אולם ככל שלמדתי והתעניינתי התחלתי להבין
כי המדע שלנו כיום ,ככל שהוא מתקדם עדיין נמצא בחיתוליו בכל הקשור לחקר התודעה ותופעות
הנחשבות כפאראנורמליות ,שהעיסוק בהן נחשב כפסאודו מדע וזוכה ללעג וביקורת מצד הקהילה
המדעית .אולם ,הבנתי כי נדרשת חשיבה פתוחה לקבל את האפשרות כי המציאות שלנו היא רב מימדית
וכי המדע כיום עדיין לא מצוייד בכלים המתאימים לחקור את התופעה .לענין זה יפים דבריו של גלילאו
גליליי ,אחר שהכנסיה הכריזה אותו ככופר בעקבות הכרזתו על הממצא המדעי כי העולם סובב סביב
השמש ולא ההיפך .גליליאו אמר":ואף על פי כן ,נוע תנוע" .אחרי שנים רבות כאשר המדע התקדם,
הסתבר כי גלילאו צדק .כיום ,לאחר שהשתתפתי בעצמי במספר הזדמנויות בפעילויות  ,CE-5עליהן
תוכלו לקרוא בהמשך ,אני משוכנע כי שיטתו של ד"ר גריר ניתנת ליישום בהצלחה .יותר מכך ,התחלתי
להפנים ולהבין כי התודעה האנושיות האינדיבידואלית היא רק חלק ממשהו רחב הרבה הרבה יותר.
הבנתי שקיימת אפשרות שהיקום כולו מורכב בבסיסו מאנרגיה של תודעה במימדים שונים וכי המציאות
שבה אנו חיים עשויה להיות השתקפות ,בדומה להולוגרמה המוקרנת מתמונה ונחזית כתלת מימדית.
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הקבוצה הוקמה בנובמבר  2018בעקבות דיונים שהתקיימו בפורומים שונים העוסקים בעב"מים
בפייסבוק ובמטרה לאתר חברים נוספים באיזור צפון ומרכז הארץ המתעניינים בפעילות יזומה ליצירת
קשר עם תרבויות חוצניות .בתיווכו של קוסטה מקריס ,מנהל אתר  ETletstalk.comהפעיל שנים רבות
בתחום התקשורת היזומה עם תרבויות חוצניות ,נוצרה חבירה עם קבוצה הפעילה כשנתיים באיזור אילת,
בהובלתה של סתיאם לרוקה ,שלה כבר היו מספר הצלחות ביצירת התקשורת ובהזמנת כלים חוצנים.
הקבוצה החלה בפורום מצומצם באפליקצית המסרים  Whatsappומהר מאוד תוך מספר
חודשים צמחה לקבוצת פייסבוק פעילה בה מאות חברים ,ומאז הקמתה התקיימו מפגשים בשטח בהם
השתתפו עשרות חברים בתרגול משותף של פרוטוקול התקשורת ושיתוף חומרי למידה ותובנות .במהלך
המפגשים חווינו לא פעם תצפיות של כלים חוצנים שנעו בשמיים .כמו כן הקבוצה הפכה לבית חם לחווים,
אנשים שחוו מפגשים עם תבונה לא אנושית ,ומקום בו ניתן לשתף חוויות ללא חשש מביקורת מזלזלת
ונידוי .במהלך הזמן הוקמו מספר קבוצות דיון משניות לדיונים בנושאי הרחבת התודעה ובנושאי
קונספירציות הקשורות לחוצנים ,וכמו כן קבוצות משנה איזוריות לצורך תיאום מפגשים איזוריים.
חוברת זו היא חלק מהמאמץ לשתף את הידע שנצבר בקבוצה ,ולעודד חברים ומתעניינים נוספים
להצטרף לפעילות הברוכה ,במטרה לייצר תנועה אזרחית רחבה שתקרא לאחדות ושלום בין בני אדם לבין
עצמם ובין בני האדם לתרבויות חוצניות.
אלפים ברחבי העולם כבר יצרו קבוצות ליצירת תקשורת .עכשיו זה הזמן להגביר את האחדות
העולמית על ידי כך שכולנו נתאחד בתודעה גבוהה בצורה שתניע את העולם והאנושות אל כיוון שלום
אוניברסלי .כאן עוסקים בחוויה ובנסיון לדעת את האמת ,לא משמועות או תאוריות אלא מהתנסות ,
למידה והרחבת התודעה .באמצעים אלו אנו שואפים ליצור קשר עם תרבויות חוצניות ויישויות תבוניות
באמצעות כללי הפרוטוקול של יוזמת  CE-5מפגשים מהסוג החמישי.
מאחל לכם חוויה מעשירה ובהצלחה ביצירת הקשר!

שניר הדרי
יוני 2019
על העורך:
שניר הדרי ,בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים ( ) BAבפסיכולוגיה ומוסמך () MA
בקרימינולוגיה .משרת כעשרים שנה כחוקר במשטרת ישראל .מאז ילדותו מתעניין באופן פרטי
בתופעת העב"מים ,החיים מחוץ לכדור הארץ ובתופעות על טבעיות .חי בישוב קהילתי בגליל
המערבי עם אשתו וארבעת ילדיו.
בזמנו הפנוי עוסק בלמידה של תופעת העב"מים והתבונה חוצנית ומתרגל .CE-5
בתאריך  28למרץ  2019ראה לראשונה בחייו אורות משונים בשמיים בעקבות פעילות CE-5
במצפה רמון ,ומאז מחשיב את עצמו כחווה.
ליצירת קשרce5israelce5@gmail.com :
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ברכות ואיחולים מרחבי העולם
To all of you who are doing CE5 in Israel……
Your pursuit of interstellar peaceful contact in a region of the world so beset
with conflict is indeed wonderful.
You are joined by groups from Alaska to Thailand, from UK to South Africa
to Japan. This is truly a world-wide movement.
Israel has a special meaning to me as I lived in Haifa for almost 2 years, was
married there and my first daughter was born there.
Wishing you the very best in your work to bring unity and peace.
Keep looking up,
Dr. Steven Greer, (Director of CSETI - Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence)

Shalom Israeli CE-5 Friends! Shalom. Shalom.
First of all my heartfelt thanks to all of you in Israel who have gathered
together to reach out to our Cosmic Families! Our Star Friends have
asked us all to do this and have promised they will respond back.
I'm your friend Kosta Makreas from the San Francisco Bay Area. I am the Founder of the
ETLetsTalk community of 20,000 people in 100+ countries who are making daily, weekly and
monthly contact with our benevolent Star Friends.
I started my ET Contact in 2006 when a small Star Craft materialized for a half-hour just a few
feet in front of me and 9 other witnesses. We received telepathic communication from the
Beings inside of it. My life was utterly and forever positively changed in those few
moments. It set me off on this path where I have given up my software career of almost 40
years in the Silicon Valley in order to pursue my ETLetsTalk mission: to co-create a Golden
Age with my Star Friends and the growing global ETLetsTalk Community.
YOU are now part of this community and are helping us all become Cosmic Humanity.
In 2010 my Star Friends had a simple request: they asked that I create as many ET Contact
teams as possible in as many places as possible as quickly as possible. They said this would
give them our human permission to appear in many more cities across the planet. More
humans would then see them in the skies and give the Star People even more permission to
appear in more cities. My Star Friends called this a "virtuous circle". They further stated that
someday a tipping point would be reached where so many humans had interacted with them
that it would be impossible for any government or other institutional authority to ever again
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conceal the UFO/ET presence on Earth. This is called the People's Disclosure where we
make our own ET Contact and transform from "Believers" into "Knowers". We bypass the
lies and manipulations of governments. So I formed "The People's Disclosure Movement"
in 2010.
Here is a nice 4-minute video trailer about it: https://youtu.be/ywbvKDNyGV4
YOU are now part of this movement and are helping us all reach the tipping point of The
People's Disclosure.
We are not alone among the Stars. We are not alone on Earth either.
According to recent research there are 1.3 billion adults globally who not only believe that Star
Civilizations exist but that we should communicate with them! That is a significant portion of
Humanity. It is amazing happy news that so many humans support what we do when we go
out under the stars and send our love beacons up and out.
YOU are now part of our effort to reach as many of these 1.3 billion people and to teach them.
:-)
We are co-creating and partnering with our Star Friends because they have asked us to do
so. They want to share their medical, environmental, energy, scientific, spiritual technologies
with us. They know our planet and its lifeforms are in grave danger from many directions. So
they seek for peaceful humans to work with them. They have told me "We are ready", i.e,
they are ready for Full Open Contact with us. But we humans are not yet ready.
YOU are now part of the effort to teach Humanity to achieve right human relations. :-)
This is an incredible time to be alive. We have much Cosmic help to create a Golden Age on
Earth if only we ask for it. So I hope you appreciate that as you gather in your groups to make
ET Contact you are really part of the greatest movement and greatest moment in human
history! Shalom, Shalom, Shalom.
Kosta Makreas, (ETletstalk.com founder and manager)
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I am happy to hear and know that there are now working CSETI groups
in Israel who are apart of the growing global CSETI Initiative started by
Dr Steven Greer. Every group wherever they are located globally adds
one more brilliant light of friendship in our efforts to establish contact
and communication with Extraterrestrial Intelligence visiting our planet.
May your light also shine brightly!
CSETI Vancouver, one of the oldest CSETI working groups in the world has been operating
since 1993 and we have successfully had contact with ETI on multiple occasions as well as
sightings of UFO or ET spacecraft! No doubt, with diligent and persistent efforts from
everyone in your working groups, you too will also experience many CE-5s, the high
strangeness of ETI interacting with you! Our team has experienced "camera-like light flashes"
in high orbit or near the ground, sometimes we detect invisible auditory sensory probes in and
around our group monitoring us and on occasion, we see small orbs quickly fly by us.
Interestingly, we will sometimes experience smells or fragrances that are not associated with
our environment, or a sense of "another" presence around us, compression of sound or mental
impressions of beings and most amazingly having ETI touch us on the face and/or hands in a
very gentle manner like light raindrops or small insects landing on our exposed skin. even
though the skies are clear and cloudless and the temperature is cool enough to prevent
real,insect activity from being present! When these high strangeness occurrences take place it
usually means that the ET spacecraft may have already landed and in fact the craft which is
operating at the cross point of light between physicality and interdimensionality has landed on
top of us! At this point the group may actually be "inside of the spacecraft"! This is where is
where people who are sensitive will see ETs moving about or can communicate with them.
Our team even had a strobe light physically moved over two hundred feet from its original
location, yet no one saw the light being moved! As your teams become more cohesive and
unified with greater group dynamics you too will also experience these things and more! These
types of experiences are the basis of Dr. Steven Greer's new movie Close Encounters of the
Fifth Kind: Contact. Consciousness and the Human Future which you may wish to
financially support. https://vimeo.com/rynopro/review/334534488/9379c8a811 and
https://ce5film.com/
Your CSETI teams are on a great adventure of discovery that is literally, out of this world, but
more than this, your efforts to reach out in peace and friendship toward other Extraterrestrial
Intelligence will help humanity move toward a world civilization becoming more unified and
at peace with itself as one people on one planet!
All the best in all worlds,
Terry Tibando, (CSETI Vancouver Coordinator)
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Contact workers from around the world are focusing their attention on
the importance efforts of the CE-5 teams operating now in Israel. A
message of peace, cooperation and solidarity is being sent out into the
Cosmos from the Holy Land. UFO intelligences are responding to those
messages by showing their presence with wonders in the sky. I believe
future generations will look back at these first steps and wish that they
could have been here with us. We are at the beginning of a mighty social and spiritual
movement that will allow our civilization not only to survive, but also to thrive.
Joseph Burkes, M.D (Former CSETI member and contact worker)

I fully support the efforts of the May 16th CE5 initiative to be held in
Israel. All of humanity is one race and when we die we all return to the
same source. We must unite with Non Human Intelligence who share our
reality. Humanity's self-destruction can be avoided if we work with
Love, Peace and Contact.
Rey Hernandez, (Co-Founder of the Dr. Edgar Mitchell FREE Foundation.)

"Ireland CE-5 wishes Israel CE-5 the best of luck in your endevours to
establish Contact with ET Beings. It is an extremely worthwhile cause that
will change you, from within. On encountering such Magical things, human
agendas are laid bare as petty, cruel & childish. One then seeks within, to
find their Higher Self, so as to get closer to these beings. CE-5 is global. It unites ALL
people, worldwide, regardless of colour, creed, gender, social standing or nationality.
Suddenly, we’re all ‘just human’, & that is such a relief. Your best friends in this search is
are Faith, Love & Persistence. Your greatest enemies are Ego, Negativity & Fear. Those
enemies may appear, but PLEASE, believe me: I've been seeing UFO for decades. I've been
‘primed for picking’, in the middle of nowhere, late at night, entirely on my own. Yet, NOT
ONE bad thing has happened to me in ALL THIS TIME - which is a lot of time, considering I
go Viewing almost every day & night. Don’t believe the lies of the Media & Governments:
Drop your beauty, tough & cool,
What good they do for U?

Open LOOK reach UP

Magic awaits U 💖💖💖

John Smythe, (Ireland CE-5 Group Coordinator)
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CE-5 Israel 🌍 מפגשים מהסוג החמישי בישראל

מבוא -מהו CE-5
 CE-5הוא "מפגש קרוב מהסוג החמישי" Close Encounters if the Fifth kind-
הגדרה CE-5 :הוא מונח המתאר קטגוריה חמישית של מפגשים קרובים עם אינטליגנציה חוצנית (,)ETI
המאופיינת בתקשורת דו-צדדית הדדית ,ולא במגע חד-צדדי.
האסטרונום אלן היינק 1טבע שלושה סוגי מפגשים:
•

 -CE-1מפגשים מהסוג הראשון -תצפית בעב"מ( 2עצם בלתי מזוהה) ממרחק  ,אורות לא-
מזוהים או אובייקטים אוויריים שלא ניתן לייחס אותם לטכנולוגיות האנושיות הקיימות.

•

 -CE-2מפגשים מהסוג השני -מצב בו נצפה עב"ם אחד או יותר שהשאיר סימנים פיזיים בשטח.
מפגשים מהסוג השני כוללים גם מקרים בהם זוהו אתרי נחיתה או נמצאו שרידי חומרים בשטח
(כגון גבישי סיליקון ,חריכה וכדומה) ,וכן השפעה על מכשירים שונים .סימנים אלה כוללים :חום
או קרינה ,נזק לפני השטח ,שיתוק אצל בני אדם ,בעלי חיים מפוחדים ,התאבכות בשידורי
טלוויזיה או רדיו ,פגיעה בתקינות מנועי מכוניות ,מעגלי תבואה אשר מתגלים באזור בו נצפה
העב"ם ,זמן אבוד  -פרקי זמן ארוכים שחלפו במפתיע ללא הסבר.

•

 -CE-3מפגשים מהסוג השלישי -מצב מפגש או אינטראקציה עם ישות תבונית שאינה אנושית-
חוצן או ישות רב מימדית.

•

 -CE-4מפגשים מהסוג הרביעי -סיווג זה לא נכלל בסיווג המקורי של היינק ,אולם בהמשך חוקר
העב"מים ז'ק וולה 3הוסיף סוג מפגש רביעי" -חטיפה" או מפגש על גבי כלי חוצני .או מצב בו העד
חווה שינוי במצג המציאות או חוויה של מצב אבסורד ,מעין הזיה או דומה לחלום הקשור למפגש
עם עב"מ.

•

 -CE-5מפגשים מהסוג החמישי -מונח שנטבע ע"י ד"ר סטיבן גריר .4סוגי  CE 1-4הם למעשה
פסיביים ותגובתיים מצד התבונה החוצנית (CE-5 .)ExtraTerrestrial Intelligence -ETI
נבדל מאלה על ידי קשרים מודעים ,מרצון ויוזמה אנושית או באופן משותף עם  .ETIקיימות
ראיות המצביעות על כך ש CE-5 -התרחש בהצלחה בעבר ,וההתבגרות הבלתי נמנעת של יחסים
בין בני אדם  ETI /דורשת מאמצים גדולים יותר של מחקר.

1

Hynek, J. Allen. (1972). The UFO Experience: A Scientific Inquiry. ISBN 978-1-56924-782-2.
 2עצם בלתי מזוהה ,ובראשי תיבות עב"ם ,הוא אובייקט שנצפה בשמים שלא מזוהה .מרבית העב"מים מזוהים מאוחר יותר כחפצים או
תופעות קונבנציונליות .המונח נמצא בשימוש נרחב עבור מקרים בהם נטען שמדובר בחללית שהגיעה מכוכב אחר .המונח נובע מן המקור
האנגלי  UFO - Unidentified Flying Object,אשר מתרגם מילולית ל"עצם מעופף בלתי מזוהה ".כיום מקובל גם המינוח -UAP
 – Unexplained Aerial Phenomenaתופעה אווירית בלתי מוסברת.
3
Vallee, Jacques. "Physical Analysis in Ten Cases of Unexplained Aerial Objects with Material Samples
Archived 2010-07-06 at the Wayback Machine." 1998. Journal of Scientific Exploration. Vol. 12, No. 3., pp.
359-375. URL accessed 23 August 2009
4
Greer, M. Steven (2006). Hidden Truth, Forbidden Knowledge.
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"יוזמת ה CE-5 -היא תוכנית מדעית ודיפלומטית ,שמטרתה ליצור מערכת יחסים של שיתוף פעולה,
שלום בר קיימא בין בני אדם לבין כל האינטליגנציות החוצניות ,אשר עשויות לבקר בכדור הארץ.
הפרוטוקולים הראשוניים של  CE-5משמשים להזמין עב''מים לאזור הקבוצה ולאחר מכן ליצור קשר
באופן ידידותי ושוחר שלום באמצעות אורות ,קולות ואופנים אחרים.
חברי קבוצת העבודה נבחרים על ידי יכולתם לעסוק במפגש זה באופן פתוח ובלתי משוחד ,אשר נקי
מערכת אמונות שליליות מסובבות פחד על כוונותיהם של מבקרים אלה לכוכב הלכת שלנו.
יושרה של תפיסה דיפלומטית זו היא בסיסית להצלחתה של יוזמת ה  ,CE-5שכן סביר להניח שמבקרים
אלה מסוגלים להעריך את המוטיבים ,המניעים והכוונות של חברי קבוצת העבודה ( – ".סטיבן גריר).
הערת העורך:
ד"ר סטיבן גריר הוא ד"ר לרפואה ,שפרש מעבודתו כרופא בכיר והקדיש את חייו לחקר וחשיפת ההסתרה
של תופעת העב"מים והחיים מחוץ לכדור הארץ .בשנת  1990הקים גריר את ארגון -CSETI
 - Center for the Study of Extraterrestrial Intelligenceהמרכז לחקר תבונה חוצנית .זהו ארגון בינלאומי
העוסק במחקר מדעי וחינוך המוקדש ללמידת התבונה החוצנית .המיזמים של הארגון כוללים את "פרוייקט
החשיפה" ויוזמת  .CE-5גריר יזם את "פרוייקט החשיפה" במסגרתו העידו עשרות עדים יוצאי הבטחון
והמודיעין בארה"ב על חשיפתם לתופעה .בין השאר כתב ספרים והפיק סרטים בנושא ,סרטו האחרון
 Unacknowledgedהחושף את הסתרת התופעה הוא הסרט הנצפה ביותר בנטפליקס.
למידע נוסף:
www.siriusdisclosure.com
www.youtube.com/user/SDisclosure
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הפרופיל המהפכני של קבוצות העבודה של  - CSETI5יוזמת CE-5
6כאשר קבוצות עבודה אלו מתבגרות ונעשות מקצועיות יותר ובעלות יכולות ,הן עוברות מספר שלבים
טבעיים של פוטנציאל ופעולה .להלן סקירה קצרה של שלבים אלו והמטלות והפעילויות המתאימות להם.
זוהי רק סכמה כללית ובהחלט ישנו פוטנציאל לחפיפה /סטייה קלה:
שלב I
קבוצת עבודה צעירה נפגשת שלא בקביעות ברמה מסוימת של זרימה;
מספר דינמיקות אינן מתפקדות בקבוצה ,אך קיימת מסוגלות לקבוע פרוטוקול ולנהוג לפיו; מספר מוגבל
של אינטראקציות עם ( ETIכלומר -אם ישנם סימנים לחוצנים הם יהיו רחוקים ממייל אחד).
תיעודים חלקיים ולא קבועים .בעיקרם לא משמעותיים ,מינימליים ,או שאינם קיימים.
רמת  :CE-5ראשונה או טרום שניה.
שלב II
צעירה אך יציבה ,קבוצת העבודה עם פעילויות עבודה קבועות ובעלת יכולת בסיסית מוצקה ב ,ctsעבודת
אורות ותיעודים קבועים .קבוצה זו תהיה בעלת יכולת למשוך חוצנים למרחק נמוך ממייל אחד וליצור
אינטראקציות מוגדרות .תחילתה של רמת חזות רחוקה עבור חלק מחברי הקבוצה; התפתחות יכולת
ראשונית של משיכת עב"ם(ים).
רמת  :CE-5שנייה גבוהה.
שלב III
בוגרת ,קבוצת עבודה מתפקדת לחלוטין ,מפגינה רמת יושרה ויציבות גבוהים; יכולות משיכת עב"מים
ראשוניות חזקות ,יכולות ראייה פיזית /על-חושית .תיעודים נעשים קבועים ויסודיים .בעלי מסוגלות
למשוך עצמים לנחיתה באזור המאפשר תקשור ישיר עם ישויות חוצניות ביולוגיות.
בעלי יכולת לחנך את הציבור המקומי בקשר ל.ETI
רמת  :CE-5שלישית.
שלב IV
כקבוצה שעברה את שלב  ,3בנוסף ,קבוצת העבודה תבסס רמת אמון מסוימת שתאפשר עלייה לסיפון כלי
טיס חוצניים של חלק מחברי הקבוצה ,עם תקשורת אינטראקטיבית כפי שהציעו הפרוטוקולים .באפשרות
הקבוצה תהיה היכולת לחנך את הציבור בסביבתם כמו גם יתאפשרו ראיונות עם התקשורת המקומית,
גורמי אכיפת החוק והממשלה שיסתייעו עם ראשי ה.CSETI
רמת  :CE-5רביעית.
שלב V
זהה לשלבים  3ו ,4-בנוסף תפתח האפשרות לעלייה מודעת לסיפון כלי הטיס החוצניים ועזיבה של כדור
הארץ לזמן לא ידוע; יהיו מסוגלים לחלוטין לחנך ,להדריך ולהודיע לתושבים המקומיים בקשר לאירועי
תעופה גדולים/חריגים ו/או נחיתות באזורם ,במיוחד בעיתות חירום ,כגון אסון גרעיני או סביבתי ,באם
יתרחש.
רמת  :CE-5חמישית.

המרכז לחקר תבונה חוצנית מיסודו של סטיבן גריר CSETI- Center of search for Extraterrestrial Intelligence-
 6מקורhttp://www.cseti.org/WGTK/WorkingGroupManual.pdf :
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סטיבן גריר מסביר את המקור של פרוטוקול CE-57
"בקיצור ,היתה לי חווית כמעט מוות לילה אחד ,שבו אני ממש עזבתי את גופי ,ומפני שלא גדלתי במסורת
דתית שבה אתה הולך אל האיש הזועף הזה ,אפור השיער שיורה ברקים למטה ,הלכתי אל מעמקי החלל
החיצון ונכנסתי למצב התודעה הקוסמית שבה התודעה הערה שבתוכי היתה לחלוטין שקטה ,מצב יפה
ואינסופי של תודעה אבל עדיין הייתי מודע ליקום .ובנקודה זו שתי ישויות מוארות התקרבו אלי ואני לא
הייתי בגוף שנראה פיזי ,הייתי פשוט כמו נקודת אור וכך גם הם .וחוויתי חוויה מטפיזית יוצאת דופן אשר
סתרה את כל מה שגדלתי להאמין בו ,חוויה אלוהית ,חוויית התודעה האלוהית .ואני נכנסתי למצב תודעה
שבו היה החיבור הזה עם הישויות האלה  ,שבו היו כל מיני סוגים של ידע ומידע שהועבר באופן לא מילולי.
כאילו אני אומר ,שאם אני אומר את המילה תפוח כתוב "תפוח" ובתוך המילה אתה יכול לראות בצורה
ויזואלית בעיני רוחך או העולם האסטרלי אם תרצו את התפוח .זה היה אפילו טרום-חזותי ,זה היה כמו
הרמה הסיבתית שם .היה סוג כזה של חוויה וזה נדמה שהמשיך לנצח כי אין שום טעם לציין את הזמן
במצב התודעה הזה ,ואני בסופו של דבר הייתי במצב עמוק של אחדות התודעה שבה ראיתי את כל היקום
כדבר ער .כל הדברים בתוכו היו תודעה משתנה בהדרגה ומהדהדת ככוכב או משהו .בסופו של דבר ,שתי
הישויות הנאורות האלו ,סוג של תאומים עוצמתיים כמעט כמו סוג של ישויות מסוג אווטאר .אמרו:
"טוב אתה יכול לבוא איתנו או לחזור לכדור הארץ" .אמרתי ,טוב אני לא יודע .שיקול הדעת שלי היה
לומר "טוב מה הרצון שלכם ומה עלי לעשות?" .ואני ילד בן  17שגדל כמו אתאיסט מוחלט .היינו יוניטרים,
לא האמנו בשום דבר .והם אמרו":טוב ,היינו רוצים שאתה רוצה שתחזור לכדור הארץ לעבוד על מה
שאתה יכול לעשות עבור כדור הארץ" .ובזאת אני נעשיתי מאוד מדוכא ,להיות כנה איתך ,לא היה לי עניין,
אחרי החוויה הזאת ,לא היה לי שום עניין לחזור ,אבל אמרתי "בסדר" ובזאת אני נפלתי חזרה לתוך הגוף
שלי .ואחרי זה יש המון ,אני לא יודע אם אני צריך להכנס לזה אבל אני סוג של נבחנתי לגבי הרצון שלי
לחיות ואני כמעט נמשכתי מחוץ לגופי כמה פעמים בסופו של דבר הצלחתי ונשארתי שם ולאחר מכן באופן
ספונטני נרפאתי .אני יודע שהיתה לי תסמונת הפטורנלית וכשל כלייתי בגלל ששריר השלד שלי נפגע כל
כך .השתן שלי הפך לצבע קוקה קולה ואני הייתי חולה מאוד ,אבל לא ראיתי רופא ואחרי זה נהייתי בסדר
ואני התחלתי להתעניין מאוד בחקר מצבי תודעה גבוהים יותר .זה היה אוקטובר  '73וזה היה בדרום-
מערב ,ראיתי את אותה חללית שאותה ראיתי כשהייתי בן  8או  9והסתכלתי עליה ואני הרגשתי קשר
מיידי אליה וחשבתי" :נו טוב הם חזרו" .חשבתי עוד על זה הרבה מאוד והיא סוג של סתם פשוט הבהבה
שוב ונעלמה .אז ישבתי וביצעתי מדיטציה שם למעלה בראש ההר ,היו כמה סלעים ,מעל  5,000רגל
המשקיף על העמק .וכשסיימתי ,נהיה חשוך .היתה לי מדיטציה עמוקה וממש יפה והיה אוויר צלול
כבדולח שם בגובה הזה ,באוקטובר .היה קר למדי ולבשתי מעיל סקי ואני בסופו של דבר קמתי הבטתי
בשמים ומחשבה שלא היתה שלי נכנסה אלי ואמרה":הבט איזה יקום יפה אלוהים עשה ".ובזאת נכנסתי,
כאשר המחשבה הסתיימה ,נכנסתי בדיוק לאותו מצב של תודעה שהייתי בו כאשר חוויתי את חוויית
כמעט המוות שלי .טוב ,כמה דקות לאחר מכן הבנתי שיש משהו זוהר ממש מתחת לפסגה של ההר ואז
הבנתי שיש שם חיה ,מה שחשבתי שהיה חיה בקרבת מקום .טוב הייתי צעיר ולא ,אני סוג של ירדתי על
הקרקע ,לא נעים להודות ,נכנסתי לסוג של תנוחה עוברית .סוג של "מה זה?" ,היה לזה עיניים יפות בצורת
שקד ,כמו עיניים של צבי .אבל זה היה צורת חיים ביולוגית מחוץ לכדור הארץ .והוא ניגש אלי ונגע בכתפי
הימנית ומה שקרה ,האפקט אלקטרומגנטי של זה ,כל השיער שלי ,היה לי יותר שיער אז ,סמר לגמרי ואני

 ( 7מקור)https://youtu.be/RKcYQwDQsWc :
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הייתי כולי במצב אלקטרומגנטי .ולאחר מכן הלכנו משם ומיד עברנו להיות על איזה כלי ומה שקרה
אחרי זה הוא סוג של מטאפיזי במובן שכנראה התפוגגנו ואז הופענו בחלל החיצון ואני ישבתי עם עוד
יצורים מחוץ לכדור הארץ במצב מדיטציה ואנשים אומרים טוב מה ,מה הם אמרו? אני אמרתי שזה לא
קשור ללדבר זה היה קשור ללהיות .אבל מה שאנחנו עשינו ,היה שאנחנו ,אני לימדתי אותם איך זה לבן
אדם ,גבר צעיר ,להיות בתודעה קוסמית כאדם ואז שם נפגשנו .נפגשנו במצב התודעה הקוסמית ואז יצרנו
את מה שמכונה פרוטוקול ה - CE-5הפרוטוקולים של המפגשים הקרובים מן הסוג החמישי .משם הם באו
ופשוט התחלתי לתרגל את היכולת הזאת איתם ,לראות אותם בעיני רוחי ואז לכוון אותם למיקום
ולקיים מפגש והם אמרו לי כי בשלב כלשהו זה יהיה חשוב מאוד לדעת איך ללמד אנשים אחרים".
 -סטיבן מ .גריר
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יוצרים קשרMaking Contact - 8
במשך עשרים שנה ,ד"ר סטיבן גריר וצוות  CSETI9עסקו בחקר וכוונון התהליך
של יצירת קשר עם חוצנים .תהליך זה כרוך בשלבים הבאים:
סמל ארגון CSETI

הרכבת צוות
למרות שיצירת קשר בהחלט יכולה להיעשות לבד ,זה יהיה יעיל יותר אם תוכלו להרכיב קבוצה קטנה של
אנשים בעלי הלך מחשבה דומה באזור המקומי שלכם שרוצים לעבוד איתכם בנושא.
ישנם מספר מחקרים המוכיחים כי כוח המדיטציה מוגבר למעשה כאשר יותר אנשים משתתפים .זה חל
גם על תקשורת.
חשוב כאשר מרכיבים צוות לוודא שכולם מיישרים קו לגבי הסיבות שלהם לביצוע הפעילות ,וככלל שכולם
בעלי גישה בריאה ולא מפוחדת לנושא .תוכלו להשתמש בחומרים ממדריך זה כדי לסייע בהדרכת
החדשים בנושא .באופן אידיאלי ,עליכם לשוחח עם כל חברי הצוות הפוטנציאליים לפני ביצוע פעילות
בשטח ,כדי להבטיח שאף אחד לא בא לפעילות עם ציפיות מוגדרות מראש ,מידע שגוי או פחד.

הכנת ציוד
עליכם להביא כיסא נייד עבור כל חבר צוות ,כגון כיסא קמפינג או כיסא חצר מפלסטיק .עליכם להביא גם
לבוש הולם לבילוי כמה שעות בחוץ בלילה .זכרו כי הגוף מתקרר הרבה יותר כאשר יושבים במקום במשך
זמן רב ,לכן יש להביא בגדים חמים לפי הצורך .כמו כן ,להביא מזון הולם ושתיה אם אתם מתכננים
להיות בחוץ במשך כמה שעות .יש להימנע מאלכוהול וסמים.
משקפת טובה מסייעת בצפייה בתופעות אוויריות או רחוקות ,וציין לייזר מועיל הן לשם איתות והן
להצגת עצמים כאשר עובדים בקבוצה ,אם כי יש לצמצם את השימוש בו.
10
יכול להועיל אם כמה חברי צוות יביאו מכשירי טלפון בהם מותקן יישומון כלי העבודה של  CSETIשכן
ישנם כלים מרובים שניתן להשתמש בהם בו זמנית .עם זאת ,זוהי בוודאי לא דרישה הכרחית .גלאים
אחרים; מגנטומטר (גלאי שדה מגנטי) ,גלאי רדאר ,מצפן.
מצ"ב רשימה מלאה של ציוד המומלץ לקראת המפגש המתוכנן:
בהתאם למזג האויר להגיע בלבוש חם המתאים לשהיה ממושכת בחוץ .כמו כן ממליץ להביא כיסא
מתקפל ,תרמוס עם משקה חם ,משהו לנשנש ,משקפת ,מצלמה ,ואם יש למישהו ציוד לראית לילה או
צילום אינפרה אדום .למי שיש גלאי רדאר כמו של מכוניות אפשר להביא .אפשר מכשיר קשר קטן (ווקי
טוקי של ילדים) .ממליץ להביא מחברת וכלי כתיבה לצורך רישום ותיעוד חוויות והערות/הארות לעצמכם.
אפשר ורצוי כלי נגינה.

 8מקורhttp://www.cseti.org/WGTK/making-contact.pdf :
המרכז לחקר תבונה חוצנית מיסודו של סטיבן גריר CSETI- Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence -
 10להלן קישור ליישומון לאנדרואיד https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cseti.ETContactTool&hl=iw :
או לאייפוןhttps://itunes.apple.com/ca/app/et-contact-tool/id606702439?mt=8 :
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רשימת הציוד הינה בגדר המלצה בלבד אין שום צורך בכל הציוד הזה לצורך יצירת הקשר.
הכי חשוב להביא:
לב נקי ואוהב
רצון כנה ליצירת קשר
אווירה חיובית ושמחה
מה לא להביא:
פחד וספקנות
דיעות קדומות
אינטרסים זרים
כלי נשק ,אלכוהול וסמים

מציאת מיקום
חשוב למצוא מיקום שקט יחסית ללא הסחות דעת ,כיוון שפעילות יצירת קשר דורשת את היכולת להשיג
מצב נפשי שקט ורגוע .מקום אידיאלי יהיה קרוב לטבע ,חופשי מאורות העיר ורעש ,ועם תצפית רחבה,
וראות ברורה של שמי הלילה.
ברגע שאתם מוצאים מקום טוב ,אם יש לכם צוות ,סדרו את הכיסאות שלכם פנים אל פנים במעגל .פעולה
זו תאפשר לקבוצה לשמור על תצפית לכל הכיוונים.
עיינו במדריך העבודה של קבוצת העבודה לקבלת מידע נוסף ,וכן הקשיבו לקובץ ( 3MPאו  )CDשל יוזמת
 5-CEבחומרים של קבוצת הפעילות.11

מדיטציה
מדיטציה היא הדרך המרכזית ליצירת קשר .זה מכבר נמצא כי התחום של התודעה משותף לכל היצורים
ברחבי היקום ,וככזו היא פועלת כתווך בטוח ויעיל שבאמצעותו ניתן ליזום קשר.
לא צריך להיות מנוסה במדיטציה כדי להצליח ביצירת הקשר .הדבר החשוב הוא כוונות כנות ליצירת קשר
של שלום ,וכי אתם עושים כמיטב יכולתכם להשקיט את דעתכם ולהרגיע את הגוף שלכם.
מדיטציות מודרכות מוקלטות שנכללו בערכת קבוצת הפעילות מספקות דרך מצוינת להתחיל עם
מדיטציה תוך יצירת קשר באותו זמן .ההקלטות צריכות לפעול כך שכל אחד בקבוצה יוכל לשמוע אותן,
ויש לעקוב אחריהן במשך כמה דקות של מדיטציה שקטה.
לאחר שחברי הצוות ביצעו מדיטציה והגיעו למצב שקט ורגוע ,חשוב להקרין את כוונות השלום שלך לכל
ישויות חוצניות בקרבת מקום .הודיעו להם כי אתה מבקשים מהם להתגלות בדרך כלשהי ,אם זה בטוח
עבורם לעשות זאת .כמו כן ,תנו להם לדעת מה אתם מרגישים שאתם מוכנים לחוות מבחינת צורת
ההתגלות.

 11לחומרים באנגלית ניתן לפנות לאתר  , cseti.orgלחומרים מתורגמים בעברית באתר האינטרנט ,דף הפייסבוק או בערוץ היוטיוב של
הקבוצה .קישורים בכותרת החוברת.
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רצף מחשבה קוהרנטי
האופי הלא ליניארי של התודעה מאפשר לראות מקומות וזמנים מרוחקים בלי לזוז לשום מקום .הצבא
וה CIA -התעניינו בתופעה במשך שנים ,ומתייחסים לפרקטיקה כצפייה מרחוק.
תופעה זו הוכיחה את עצמה כיעילה באופן יוצא דופן לצורך יצירת קשר עם ישויות חוצניותCSETI .
פיתחה טכניקה ספציפית של צפייה מרחוק המכונה רצף מחשבה בהירה.
( . (Coherent Thought Sequencing -CTSטכניקה זו כוללת כניסה למצב של הגברת המודעות באמצעות
מדיטציה ,ולאחר מכן הקרנת תמונות באמצעות המחשבה על מנת להציג לחוצנים המבקרים הסמוכים
בדיוק את המקום שבו אתה נמצא על כדור הארץ.
כמה מדיטציות מודרכות הכלולות בחומרים של קבוצת הפעילות מספקות הדרכה של טכניקה זו ,והן
מאוד שימושיות במהלך פעילות יצירת הקשר .אחת מהן הטובה לפתיחה היא מדיטציית רצף המחשבה
הבהירה ( )CTSשמתחילה בהרצאה על  CTSכשלאחריה מדיטציה מודרכת.
התחילו על ידי הקרנת תמונה של עצמכם מגובה מאות מטרים מעל המיקום שלכם .העריכו כיצד תוואי
השטח יראה ואילו אורות עיר האורח יראה מגובה זה .המשיכו לעלות גבוה יותר ויותר ,הקרינו תמונות
של מה הייתם רואים לו הייתם נמצאים על קצה האטמוספרה של כדור הארץ ,עדיין מסתכלים למטה על
המיקום שלכם .ואז ,כאילו הייתם הרבה מעל כדור הארץ ומסתכלים עליו מלמעלה למטה .אז סעו
לחלקים החיצוניים של מערכת השמש ,ואז מחוץ לגלקסיה ,כל הזמן מסתכלים לאחור לעבר כדור הארץ
שלנו הנמצא בזרוע ספירלית של שביל החלב .אחר כך ,אל תוך החלל העמוק ,והסתכלו על שביל החלב
מרחוק.
לאחר מכן הפכו את התהליך ,והקרינו את מה שאתם רואים מהמיקום שלכם בחלל העמוק ואז ,בקצה
שביל החלב ,ואחר כך בקצה מערכת השמש ואז מחוץ לאטמוספירה של כדור הארץ ,ולבסוף התקרבו אל
המיקום המדויק שלכם על כדור הארץ .הקרינו את המחשבה שאתם רוצים שאיזה שהם חוצנים הקולטים
את המחשבות האלה יבואו לבקר במיקום שלכם ,וייתגלו בכל דרך שהיא בטוחה ומתאימה להם.
רצף זה של מחשבות ותמונות המוקרן באמצעות התודעה שלכם יכול לשמש לצורך כיוון הכלים החוצניים.
היו סבלניים  -טכניקה זו הוכחה בהצלחה מאות פעמים ,אבל יש גם אין ספור סיבות מדוע עלול להיות לא
בטוח למבקרים להתגשם פיזית .הם גם יעשו זאת רק אם הם מרגישים שאתם מוכנים באמת ואינכם
מקרינים פחד.

צפייה והקלטות
אם אתם מרגישים שזה מתאים ,אתם יכולים להסריט ,לצלם ,לרשום ,או פשוט ליהנות מהחוויה .בכל
מקרה ,הקפידו להודיע למבקרים כמה אתם מעריכים את המאמץ שהם עושים על מנת להתגלות בדרך
כלשהי עבורכם ,מאחר וזה לעתים קרובות קשה או מסוכן עבורם לעשות זאת.
החוצנים כל הזמן מוצאים דרכים חדשות להתגלות ,אז זה בהחלט אפשרי שאתם עלולים להיתקל במשהו
שמעולם לא קרה בעבר.
אם ברצונכם לדווח על אירועי קשר שאתם נתקלים בהם ל ,CSETI -אנא שלחו דוא"ל לכתובת
 info@cseti.orgאו לחלופין שתפו באזור החברים באתר.12
 12לדיווח בדוא"ל לקבוצה בישראל  ce5israelce5@gmail.comאו באתר האינטרנט  www.ce5israel.clubאו בדף הקבוצה
בפייסבוק.
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תרשימי כוכבים ,אירועים שמימיים ,מצב הירח
אנא הקפידו להישאר מודעים לתזמונים של אירועים שמימיים כגון מטר מטאורים .אתרי אסטרונומיה
באינטרנט כגון  SkyandTelescope.comהם מקומות טובים להשיג את המידע.
השתמשו באתר האינטרנט "שמיים מעל" ( ) http://www.heavens-above.comכדי לקבל תרשים של
לוויינים שיעברו מעליכם במהלך שעות הפעילות שלכם ,כולל הבזקי אירידיום (הערת המתרגם :הבזקי
אור שמש מהלוחות הסולארים של לוויני תקשורת .גם באתר .)www.calsky.com
יכולים להיות מקורות אחרים של מידע זה ,כולל כמה יישומים של טלפונים חכמים.
כאשר אנו מתכננים לצאת לשטח בשעות הלילה חשוב לקחת בחשבון את מצב הירח .לוח אור הירח מספק
לנו את עוצמת אור הירח באחוזים ובנוסף זמני זריחה ושקיעת של הירח.
עדיף לצאת קרוב לתאריכי הירח החדש ,כאשר הירח אינו זורח ומסנוור את העיניים או מפריע למכשירי
ראיית לילה .ניתן לקבל מידע זה מתוך לוחות שנה ובאתרי אינטרנט ,כולל:
http://www.calendar-365.com/moon/moon-phases.html
תרשימי כוכבים זמינים בכתובת ,SkyandTelescope.com, Skymaps.com :ועוד.
הערה :תרשימי כוכבים וארועים שמימיים זמינים גם בעברית באתרים הבאים:
לוח אור הירחhttps://astropro.romshamaim.co.il/moon-month :
האגודה הישראלית לאסטרונומיה http://www.astronomy.org.il -
סוכנות החלל הישראלית https://www.space.gov.il-
מצפה כוכבים ברקת http://www.bareket-astro.com/ -
ניתן להיעזר בתוכנות פלנטריום וירטואלי כמו "סטלאריום" בכתובת /https://stellarium-web.org
ובאתר סיור וירטואלי בחלל של סוכנות החלל האמריקאית/ https://eyes.nasa.gov:
מפת זיהום אורhttps://www.lightpollutionmap.info :
להדמיה כיצד יראה כדור הארץ וגלקסיית שביל החלב מן החלל:
https://www.youtube.com/watch?v=8wRoYvOfYlA
למדיטציה מודרכת של פרוטוקול התקשור על ידי סטיבן גריר (באנגלית):
https://www.youtube.com/watch?v=Zcqh3XYEGT4
למדיטציה מודרכת מתורגמת לעברית של פרוטוקול התקשור על ידי סתיאם לרוקה:
https://www.youtube.com/watch?v=hwP-u78wGFY
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13

פרוטוקול נכון  -צעד אחר צעד
שלב ראשון -אישי  -מבט פנימה
ציפייה חיובית ,יחד עם ניסיון במדיטציה ויכולת להשקיט את המחשבה הם חיוניים כדי ליצור קשר
בהצלחה .העולם הפיזי שבו אנו מתמקדים אינו היקום היחיד שבו אנו יכולים להתחבר.
שלב שני  -קהילה  -התרחבות כלפי חוץ
עבודה עם אחרים ,בתמימות דעים ,משפרת את החוויה שלך .אלפי חברי צוותי  CE-5משתתפים במעל ל -
 50מדינות.
שלב שלישי  -הגעה לאינסוף ומעבר
אנרגיה אוניברסלית היא חופשית וזמינה לכל מי שמשיט יד ומתחבר אליה .באמצעות הכוח של רשת זו,
צוותי  CE-5מושיטים יד כדי ליצור קשר עם שגרירים רחומים מחוץ לכדור הארץ.
●

מאמץ קולקטיבי משפר כל אירוע  -צוותי ה CE-5 -שלנו מגלים כי ככל שהיחיד מנוסה יותר,
וככל שהקבוצה גדולה יותר ,כך החוויה מתרחבת.

●

אירועי  CE-5מאורגנים על ידי כל קבוצה מקומית בעצמה; אנשים רבים משתתפים ,בנפרד;
בעקבות פרוטוקול הקשר  CE-5המוכח שלנו.

●

לאחר האירוע ,מעודדים חברי צוות  CE-5להתחבר ולשתף את התובנות שלהם ,תמונות
ודו"ח האירוע ,באינטרנט.

 -CE-5פרוטוקול בינלאומי ליצירת קשר
החוצנים מאוד מכוונים לכך ויכולים להיות יצירתיים בבחירת שיטות הקשר שלהם.
הם יתקשרו רק כאשר זה בטוח עבורם ועבורכם.
 .1תקשרו בכל עת ,בכל מקום נוח ובטוח בשבילכם.
 .2בחרו את המקום ואת האנשים שאתם מאמינים שהם מתאימים ,מכבדים ,ונלהבים לגבי המאמץ
המשותף .ניתן גם לעשות זאת לבד.
הערה :קריטי איך אתם ניגשים לביצוע חווית ה CE-5 -שלכם.
אם יש לכם גישה של פחד ,ספקנות עמוקה ,עוינות ,צרת אופקים ,סיכוי טוב שתיכשלו בעת יצירת קשר.

 13המקורhttps://prepareforchange.net/2016/05/16/ce-5-contact-protocols-the-key-to-successful-ufo-et-contact/ :
מאי  2016 ,16על ידי קולבורמה
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הביאו רצון טוב ,אהבה ,שמחה ופתיחות לחוויה  .החוצנים "יקלטו" את התנודות החיוביות והאציליות
שלכם.
 .3התחברו מלב אל הלב עם חברים בקבוצה .הפיצו את אנרגיית האהבה.
 .4תארו לעצמכם כדור של אהבה במרכז המעגל שלכם עם כל הלבבות שלכם מחוברים אליו.
הקרינו עמוד של אנרגיה של אהבה גבוה לתוך השמים כמו מגדלור מבריק ורוטט לחברים שלנו בכוכבים.
 .5כאשר אתם נכנסים למדיטציה ,בדמיון שלכם התחברו מלב אל לב עם כל שאר קבוצות הקשר
הגלובליות ,אשר מצטרפות בכל רחבי העולם .לאחר מכן באהבה צרפו גם את החברים מהכוכבים ,הזמינו
אותם והנחו אותם למיקום שלכם .אתם יכולים להנחות אותם למיקום שלכם על ידי הקרנת התודעה
שלכם אליהם ולדמיין איך הם שטים בחלל במערכת השמש שלנו אל כדור הארץ שלנו.
כאשר אתם מתקרבים אליו בדמיונכם ,התקרבו קרוב יותר ויותר אל המיקום הספציפי שלכם על פני
השטח.
הראו להם (דמיינו) את התמונה איפה למצוא אתכם!
 .6במחשבה ועם הלב ,שאלו את החברים החוצנים שלנו מה הם ואנחנו יכולים לעשות בשיתוף פעולה
איתם להביא לריפוי כדור הארץ שלנו .הזמינו אותם לקחת חלק נוסף בענייני האנושות שלנו ,מתוך הכרה
שמדובר בכל זאת באחריות האנושות לפתור את בעיותיה  -יש לשאול אותם ,מתוך הרצון החופשי שלנו.
 .7זכרו כי קשר עם חוצנים יכול לבוא בצורות רבות .זה עשוי להיות ראייה של כלי בין-כוכבי ,חלום צלול,
הודעה טלפתית ,מגע על הכתף או הברך ,תופעה חשמלית מוזרה עם התקני תקשורת או אורות ,ועוד הרבה
יותר.
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אבני היסוד לביצוע CE-5

14

אם אתם עוקבים אחרי כללי הפרוטוקול המקורי ,זה תלוי בכם .מה שלא תעשו ,ישנן שלוש אבני יסוד
הנדרשות ליצירת קשר:
 .1קשר לתודעה האחת
 .2לב כנה
 .3כוונה ברורה
קשר לתודעה האחת
יהיה עליכם להתחבר במודע למקור הן בחיי היומיום שלכם והן במהלך  .CE-5כאשר אתם מובילים
קבוצה ,תצטרכו לעודד אחרים להגיע למצב של אחדות עם כל הקיים .הנה כמה טכניקות שתוכלו ללמד
את עצמכם ואחרים כיצד לגשת לאחדות האוניברסלית.
• התחילו עם המודעות לתודעה העצמית שלכם ותנו לה להתפשט החוצה ממכם ,כשהיא אוספת
ומצטרפת לתודעות של כל אחד וכל דבר בקרבתכם ....הדשא ,העצים ,האחרים בקבוצה ,את האנשים
בשכונות הסמוכות ,את האנשים שנוסעים בכבישים .אפשרו למודעות שלכם להתרחב אל שלהם ונסו
לדמיין מה הם מרגישים וחשים כשהם חיים את חייהם שלהם.
• נתקו את עצמכם מהתודעה האישית שלכם .ראו את עצמכם ממעוף הציפור .דמיינו כי אתם חלק
מתודעה אחת ,מתבוננים בעצמכם מלמעלה .קראו לעצמכם בשם" :הנה שלמה ,יושב שם עם הקבוצה
שלו .נראה שהוא נהנה! "
לב כנה
גשו לענין עם כוונה אוהבת ,בלי לנסות להוכיח שום דבר ,כנים ,פתוחים ונכונים.
כוונה ברורה
כוונה = מיקוד מועדף  ...מה אתם רוצים? למה אתם עושים את זה? מהי הבקשה שלכם מהחוצנים?
מה אתם עושים בעבור עצמכם?
• כדי להקל על הצמיחה שלכם
• לאפשר ולקבל ריפוי
• לתת יציבות והרמוניה לכדור הארץ
• לרומם את האנושות
• לתדלק את עצמכם  /לתת לעצמכם תקווה
• לזכות במתנה של תצפית חזותית
• לבקש מהחוצנים עזרה עם ההתפתחות האישית והאנושית
• להראות נכונות ומוכנות לשלב הבא של הקשר
• לנוע מהר יותר לעבר החופש
 14מקור ,A CE-5 Handbook :עמ'  Cielia Hatch .7-10קבוצת  ,CE-5 Calgaryנוב' .2017
/https://www.ace5handbook.com
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• לפעול ליצירת עולם טוב יותר לילדים שלנו
• להינות!
• וכו.
הבהירו את הכוונה שלכם לפני שתתחילו ,והבהירו אותה בהמשך הדרך .היא תשתנה כפי שתשתנו
בעצמכם במהלך  CE-5או במהלך חיי היומיום שלכם .יתכן שיהיו לכם כמה כוונות הפועלות בו זמנית.
במה הכוונה שונה ממטרה? הכוונה נוצרת יותר מבפנים מאשר מעוצבת מבחוץ .מדובר על לקיחת
אחריות על הרטט שלכם כאן ועכשיו ולתת לו להציף אתכם אל היצירה העתידית שלכם.היא גם נזילה
יותר מאשר המטרה  -הכוונה אומרת שאתם עושים משהו עכשיו כדי ליצור מה שאתם חושבים שאתם
רוצים ,בידיעה כי היקום יודע איך לספק את מה שאתם צריכים בצורה הטובה ביותר האפשרית ,שיכולה
להיות לא בדיוק מה שתכננתם.
כוונות במהלך :CE-5
כאשר אתם מתחילים לעשות  ,CE-5עליכם להגדיר מהי הכוונה עבור אותו הלילה עם הקבוצה שלכם
כחלק מדברי הפתיחה שלכם .אתם יכולים לעשות סבב ולבקש מהאנשים לשתף את הכוונה הייחודית
שלהם ,או שאתם יכולים לבקש מכמה מתנדבים לדבר ולתת לקבוצה הכוונה שכולם יכולים להסכים
עליה.
במהלך יצירת קשר ,אתם יכולים גם לשנות או להוסיף דברים כשאתם מתקדמים .לדוגמה ,אם אתם
רואים לוויין לכאורה ,כקבוצה ,אתם יכולים לחבר את מחשבותיכם ואת הלבבות יחד ולבקש ממנו לשנות
כיוון או להדלק ,או לבקש מהכלי להתקרב .אם העננים מפריעים ,אתם יכולים לנסות פעילות משותפת
של כיסוח עננים .או שאתם יכולים לבקש מהיתושים ללכת ,או שכל הקבוצה תרגיש חם יותר .או שאתם
יכולים לעשות ריפוי קבוצתי עבור מישהו שם .מיקוד כוונה כקבוצה מגביר את הכוונה אקספוננציאלית
(ראו מחקרים מאומתים מדעית שנעשו על איך ( TMמדיטציה טרנסצנדנטלית) מקטינה את שיעורי הפשע
העירוני ב  .)20%-התאמנו במיקוד הכוונות שלכם יחד לכל מיני מטרות.
כאשר אתם מסיים את פעילות השטח שלכם ,יש להגדיר כמה כוונות להמשך הלילה ,הזכירו אחד לשני
לשמור על עיניים פתוחות וחושים אחרים פתוחים לתקשורת פוטנציאלית בדרך הביתה ,במצב חלום,
ובימים הבאים.
_____________________________________________
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 -Rahma Misionמשימת ראמה
קבוצה פרואנית שהחלה את פעילותה בתחום התקשורת היוזמה עם תרבויות חוצניות בשנת 1974
בהנהגתו של סיקסטו פז וולס .15מטרתה ליצור גשר בין תרבויות חוצניות ובני אדם לטובת האנושות וכדור
הארץ .16משמעות השם "שמש על הארץ"–  -Rahרא" -שמש" – Ma ,מה ,ארץ .כלומר אור ,אור קורן על
הארץ.17
שיטות הפעולה של הקבוצה כללו מפגשים בני מספר ימים והתכוננות על ידי מדיטציה קבוצתית,
תזונה צמחונית ,צום ,טאי צ'י או יוגה וטקסים שונים להעלאת התדר ,תרגול שליטה עצמית ,טיולים
והתחברות לטבע וניהול חיים מאוזנים .חלק מחברי הקבוצה פיתחו יכולות טלפתיות או כתיבה
18
אוטומטית וקיבלו מסרים לגבי מיקומי המפגשים העתידיים ומסרים נוספים שהגיעו באופן מילולי .
במסגרת פעילות הקבוצה הופעלו במספר מפגשים "שערים" בין
מימדיים המכונים "שנדרה" ( .19)Xendraמדובר בריכוז של אנרגיה
במקום מסוים המאפשר לחוצנים "לפרק" את המבנה המולקולרי של
האדם ולהעבירו למיקום אחר ולהרכיבו מחדש .באחד המקרים עבר
סיקסטו פז וולס דרך השנדרה ,לעיני מספר עדים ,וכאשר חזר לאחר
כרבע שעה בשיער פרוע ובגדים מקומטים ,סיפר ששהה מספר ימים
במושבה על הירח של צדק הנקרא בפינו "גנימד" ובפי החוצנים "מורלן".
בין הפעילים הבולטים בקבות ראמה הוא אנריקה ווילנוובה ,שהחל
כיפה של שנדרה Xendra dome
פעילותו בקבוצה בשנת  1988והקים קבוצת לווין בלוס אנג'לס בשנת
 .2009לדבריו" ,הם (החוצנים) אומרים שהקשר החשוב ביותר הוא לא איתם אלא הקשר הפנימי .כאשר
אתה מגיע לרמה הזו המפגש איתם הוא תוצאה של ההכנה שלך .הם תמיד פתוחים ומוכנים לקראתנו
אנטרל
ומחכים שנגיע לרמה הזו ואז הם יצרו את החוויה עבורך .זוהי הזמנה להרחיב את
התודעה .והם כבר כאן .אנחנו לא צריכים שגרירים .כל אדם יכול להיות שגריר".
בתאריך  21לספטמבר  ,2014במסגרת פעילות בהר שאסטה שהונחתה על ידי ריקרדו
גונזלס ,בוגר קבוצת ראמה ,השתתפה העיתונאית פאולה האריס במפגש שבמהלכו הוזמנה
לפגוש את הישות המכונה "אנטרל" .20למפגש היו מספר עדים .האריס התראיינה על ידי
החוקר גרנט קמרון בנושא.21
בפעילות הקבוצה בפרו בתאריך  9אוגוסט  ,2018קיבל מסר חבר הקבוצה המכונה "אליה ארם" (פטריס ון
אלסן) .22המסר התקבל במהלך מסע שנערך לעיר "פטיטי" ,במטרה לפגוש את אנשי "האחווה הלבנה".
במסר נאמר":אם אתה רוצה להבין את היקום ,פתח את הדלת ללבך".
הקבוצה פעלה שנת  1990בארצות דוברות ספרדית בדרום אמריקה וספרד ,אולם בוגרי "משימת ראמה"
פעילים עד היום .לדף הקבוצה בפייסבוק:
https://www.facebook.com/Mission-Rahma-1721528551426889/

15

https://en.wikipedia.org/wiki/Sixto_Paz_Wells
A CE-5 Handbook,2018. p.124 retrieved from: https://www.ace5handbook.com/
17
http://ufologypress.com/latin-et-connection-mission-rahma/#.XP6gcI_gpEY
 18רשימת המסרים שהתקבלו במשך השנים נמצאת באתר (בשפה הספרדית) / http://www.sixtopazwells.com
19
Giorgio Piacenza, 2012. “Xendra” Domes of Light: Mission Rahma’s Dimensional Portals. Retrieved from:
https://exonews.org/xendra-domes-of-light-mission-rahmas-dimensional-portals/
20
 https://www.youtube.com/watch?v=ICojr6sncHoוגם https://exonews.org/encounter-antarel-mt-shasta/
 21עדותה של פאולה אריס לגבי המפגש עם "אנטרל" https://youtu.be/ICojr6sncHo
22
http://www.sixtopazwells.com/paititi-2018-informe-personal-de-elyah-aram-patries-van-elsen/
16
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חוות

ECETI23

חווה זו היא ביתו של ג'יימס גילילנד ,מייסד ארגון  ECETIלתקשורת מוארת עם תבונה חוצנית .מטרת
הארגון לקדם את המודעות הציבורית למציאות של החוצנים ,לתעד וללמד את הציבור לגבי התופעה .כמו
כן לסייע לאנשים להתקשר עם ישויות חיוביות מחוץ לעולמנו ולהכשיר שגרירים של שלום לתרבויות
החוצניות במטרה למנוע פעולה צבאית .נבון יותר לקבל לשלום את פניהן של תרבויות שעליונות עלינו
מבחינה טכנולוגית ,מאשר לקבל אותן בתוקפנות .החווה מהווה מרכז לתקשורת עם תרבויות חוצניות
ובשאיפה להוות בעתיד מרכז לחלופת מידע חוכמה וטכנולוגיה עם תרבויות חוצניות שיוכלו לסייע ולקדם
את העולם והאנושות.
החווה נמצאת בסמוך לעיירה טראוט לייק ,במדינת וושינגטון ,ומשקיפה על הר אדאמס ,אתר הידוע בשל
התנועה הערה של עב"מים סביבו .בסמוך להר זה נצפו כלים שתוארו על ידי קנת ארהולדס בשנת  1947כ-
"צלחות מעופפות" ומאז נטבע המושג.24
ג'יימס הקים את החווה בעקבות חווית "כמעט מוות"
שבעקבותיה עבר הארה רוחנית שהובילה ליצירת תקשורת עם
תבונה לא אנושית  .אלפי מבקרים בחווה לאורך השנים נחשפו
למציאות בה כלים חוצניים מרחפים מעל החווה ובקרבתה ,וכמו
כן בוצע תיעוד חזותי בחווה של עב"מים ותופעות פראנורמליות
אחרות.25
בחווה מתנהלות סדנאות בנושא מודעות ,איכות הסביבה ושיפור
עצמי .בדרך קבע מתנהלות שם פעילויות קבוצתיות של ,CE-5
ג'יימס גילילנד  -מייסד ECETI
תצפיות עב"מים ותופעות פראנורמליות אחרות .בחווה פועלים
מתנדבים המגיעים לשהות בת מספר ימים עד מספר שבועות ,המסייעים בתחזוקת ותפעול הלוגיסטי של
החווה .המסר המרכזי של החווה הוא אהבה ,חמלה ושירות לאנושות ,חיים בהרמוניה בינינו ועם
הסביבה ,ועם משפחתנו המורחבות ביקום.

קשר מואר עם תבונה חוצנית – ECETI- Enlighted Contact with Extraterrestrial Intelligence
http://www.eceti.org/about-eceti.html
25
http://www.eceti.org/ufo--et-craft-photos--videos.html
23
24
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רוח על החומר  -תודעה וטבע המציאות
(הערת העורך :פרק זה תורגם ע"י מאיר אלגייב 26מתוך ספרו החינמי של ג'ף סטריט) 27
המציאות היא לא כפי שהיא נראית – הקדמונים ידעו זאת ,פיזיקאים חלוציים בתחילת המאה העשרים
ידעו זאת ,והמדענים המובילים כיום מתחילים להוכיח את זה.
החומר הבסיסי של המציאות הוא אינו חומר ,או אפילו אנרגיה ,אלא תודעה!
השאלות הגדולות והפרדיגמה המדעית המודרנית
לאורך הדורות ,האנושות ניסתה לענות על השאלות הגדולות – מהו טבע הקיום והמציאות ,ומי אנחנו,
ולמה אנחנו כאן? בעידן הנוכחי שלנו ,עם עלייתה של האידיאולוגיה של המטריאליזם המדעי ,יש לנו נטייה
חזקה לדחות כל דבר שלא מתאים לפרדיגמה החומרית שלנו ולתייג אותו כ"מיסטי" .הפכנו להיות
מהופנטים על ידי העולם החומרי .מטריאליזם וצרכנות משתוללים בחברה שלנו .מפותים על ידי ההצלחה
לכאורה של השיטה הרדוקציוניסטית שבה השתמשנו כדי לנתח ולהבין את עולמנו ,ולראות את היקום
כמערכת פיזית פשוטה שעובדת כמו מכונה נהדרת ,בו היסוד של המציאות הוא החומר.
ניקולה טסלה ,הממציא המפורסם של סוף המאה ,מהנדס החשמל והפיזיקאי הביע את תסכולו על
פרספקטיבה זו כאשר אמר את הדבר הבא...

"היום שבו המדע מתחיל ללמוד תופעות לא-פיזיות ,הוא יתקדם בעשור אחד יותר מאשר בכל המאות
הקודמות של קיומו".
השיטות האנליטיות המדעיות שלנו בהחלט היו מוצלחות והובילו אותנו להבין חומר ואנרגיה מספיק טוב
כדי ליצור שימושים רבים ולכאורה טכנולוגיות מרשימות .אבל ההצלחות האלה הובילו אותנו להסיק
בטעות כי ההשקפה החומרית שלנו על היקום היא שלמה ונכונה ולדחות רעיונות אחרים בתור "מיסטיים"
ומוטעים.
הפרדיגמה המטריאליסטית נמשכת במחשבה העממית והמדעית למרות שפע של ראיות כי זה לא נכון .זה
צריך להיות די ברור עכשיו כי אנרגיה היא יותר בסיסית מחומר .המדע לא הבין שחלקיקי החומר הם רק
דפוסי אנרגיה מרוכזת ברטט איטי מאוד או את עומק ההשלכות של זה .הפיזיקאים עדיין רודפים אחרי
ה"חלקיקים" הבסיסיים ,תוך התמקדות בתופעות חומריות במקום להתמקד במה היא אנרגיה ,איך היא
יוצרת חומר ,ואילו צורות אחרות היא יכולה לקחת.

ניקולה טסלה הדהד זאת כאשר אמר את ההצהרה הבאה" :אם אתה רוצה למצוא את הסודות של
היקום ,תחשוב במונחים של אנרגיה ,תדר ורטט".

https://meirmeirx2.wixsite.com/meiralgaev/mindovermatter
The Metaphysics of Existence: Essays on the Nature of Reality and Existence by Jeff Street.
זמין להורדה בקישורhttp://divine-cosmos.net/book-metaphysics-of-existence.htm?src=dc-books-page :
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אין זה מפתיע שאנחנו עלולים להיתקע ברעיון שהחומר הוא הבסיס של מהות המציאות כי הרעיון הזה
הוא רק תוצאה טבעית של המגבלות התפיסתיות שלנו .המנגנון החושי שלנו – ראייה ,שמיעה ,ריח ,מגע,
מספק לנו ייצוג שימושי של העולם החיצוני ,אך כשמדובר בערוץ החושי הראשוני שלנו ,ראייה ,זה ידוע כי
אנו "רואים" רק פס צר מאוד של אנרגיות .העיניים שלנו מזהות תדרי אנרגיה אלקטרומגנטית וממירה
אותם לתמונות וצבעים שאנו תופסים .אך העיניים שלנו מגלות רק חלק קטן מאוד של תדרים אלה ,פחות
מ  .0.00018%ואנחנו "רואים" רק את גושי האנרגיה המרוכזים בתדר איטי (למשל חומר) .אנחנו לא
יכולים לראות את כל שאר האנרגיה וכיצד כל דפוסי האנרגיה מחוברים.
למרות השיעור שתופעות בלתי נראות של קרינה אלקטרומגנטית צריך ללמד אותנו ,אנחנו עדיין לא
מודעים במידה רבה לאיך מגבלות החושים שלנו מתמזגים למודלים שלנו למציאות .יש הרבה יותר
תופעות בלתי נראות שאנחנו עדיין לא זיהנו והבנו .התפיסה החזותית שלנו הרבה פחות ממושלמת ממה
שתיארנו אי פעם ,וזה הוביל להטיה רעיונית עיקשת אשר צובעת את המודלים שלנו של המציאות .הטיה
זו מתערבת בגיבוש מודל רחב ,עמוק ,ויותר מדויק כולל התמודדות עם השאלה הגדולה שאנו נמנעים
ממנה – מהי התודעה ואיך היא קשורה למציאות.
המסתורין הגדול של התודעה
התודעה היא ללא ספק התופעה המשמעותית והמסתורית ביותר ביקום ,כך שההנחה שהעולם החיצוני
בלתי תלוי לחלוטין וכי אנו יכולים להתעלם ממנו בבטחה ביחס לניסויים ולתיאוריות שלנו על טבעה של
המציאות עלולה להיות טעות גדולה.
למעשה ,רבים מחלוצי הפיזיקה הקוונטית  -מקס פלאנק ,אלברט איינשטיין ,ואחרים  -כולם הגיעו לאותה
מסקנה  -שהכול הוא אנרגיה ואיכשהו התודעה קשורה בה באופן אינטימי .התצפיות שלהם על,
וניסוייהם ,בתופעות בתחום הקוונטי (מאוד מאוד קטן) הציע להם בתוקף שהתודעה היא בסיסית יותר
מחומר או אנרגיה!
מקס פלאנק ,הפיזיקאי התיאורטי המפורסם וחלוץ הפיזיקה הקוונטית ,היה להגיד את זה...

"אני רואה בתודעה את היסוד .אני מחשיב את החומר כנגזרת מן התודעה .אנחנו לא יכולים להגיע מעבר
לתודעה .כל מה שאנחנו מדברים עליו ,כל מה שאנחנו מייחסים לקיים ,ההנחה הראשונית תודעה".
והוא לא היה לבדו בפרספקטיבה הזאת ,אדון ג'יימס ג'ינס ,הפיזיקאי האנגלי המצטיין ,אסטרונום
ומתמטיקאי ,היה להגיד את זה...

"אני נוטה לתיאוריה האידיאליסטית שתודעה היא היסוד ,וכי היקום החומרי הוא נגזר מתודעה ,לא
תודעה מן היקום החומרי  ...בכלל ,היקום נראה לי קרוב יותר למחשבה גדולה מאשר למכונה נהדרת .זה
יכול להיות ,כך נראה לי ,כי את התודעה האינדיבידואלית יש להשוות לתא מוחי בנפש האוניברסלית".
ובכל זאת ,התובנות האלה על התודעה ועל טבע המציאות ,ועל ההשלכות העמוקות הפוטנציאליות שלה,
הושארו במידה רבה על ידי המדע מאחור ומאז לא נחקרו .המדע המרכזי והאמונה הרווחת ממשיכים
להניח שהמציאות היא אובייקטיבית ,למשל; כי הוא קיים ללא תלות של התודעה של הצופה למרות
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מסקנות של רבים מחלוצי הפיזיקה הקוונטית ועוד ניסויים חדשים יותר שנותנים מעט מאוד מקום לספק
שאכן יש קשר אינטימי בין התודעה למציאות (ראה את הסרטון על ניסויים אלה) .ניסויים אחרונים אלה
מובילים מדענים עכשוויים יותר להגיע לאותה מסקנה כמו חלוצי פיזיקה הקוונטית – כך שהתודעה היא
החומר היסודי של היקום .מעניין ,זוהי אותה המסקנה שפילוסופיות אזוטריות ומיסטיות רבות לאורך
הדורות טענו בדרך זו או אחרת.
פילוסופיות מטאפיזיות עתיקות
הרבה לפני העידן המדעי הנוכחי שלנו ,היו תרבויות רבות עם פרספקטיבה שונה במידה ניכרת על טבע
המציאות .הם ראו את היקום כאינטליגנטי וחי במארג של עצמו – הם חשבו על הקוסמוס כאל מוח גדול,
והמציאות הארצית שלנו הייתה במובן מסוים אשליה גדולה.
לאחר שהמדע נולד מעריסתו של הפילוסופיה ,והלך בדרך נפרדת ,הוא דחה את הרעיונות של הקדמונים
כ"מיסטיים" .אבל עכשיו זרם הידע מתחיל להתכנס מחדש עם הידע של הקדמונים .ההתכנסות מתוארת
היטב על ידי ההצהרה הבאה של אדון ג'יימס ג'ינס ,אחד מחלוצי הפיזיקה הקוונטית.

"זרם הידע הולך לכיוון מציאות לא מכנית; היקום מתחיל להיראות יותר כמחשבה גדולה מאשר מכונה
נהדרת .נראה שהנפש כבר אינו פולש מקרי לתוך תחום החומר ,אנחנו צריכים לברך אותו כ-היוצר
והמושל של תחום החומר .תתגבר על זה ,ותקבל את המסקנה החד משמעית .היקום אינו חסר חשיבות -
נפשית ורוחנית".
עם זאת ,המדע המרכזי עדיין בעיקר מתעלם מהתובנות ומעומק ההשלכות של המחקר הקודם בפיזיקה
הקו ונטית וחקר התודעה .הם עדיין מאמינים שתודעה ואינטליגנציה מופקת אך ורק על ידי פעולת המוח
וכי החיים עצמם התגלו איכשהו על ידי סיכוי אקראי של המכניזם של היקום – כי שניהם למעשה תאונות,
ולכן אין משמעות עמוקה יותר .אך הקדמונים האמינו בתוקף את ההפך הגמור – שהחיים הם כתוצאה של
עיצוב של האינטליגנציה הגבוהה יותר המוטמעת ביקום כולו וכולו בעל משמעות עמוקה.
שדה האנרגיה הראשוני והופעתה של התודעה
המדע המודרני מתחיל לאמץ כי הכל הוא אנרגיה ,והיא נעה לעבר תיאוריית השדה האנרגטי המאוחד ,אך
עדיין אין להם מושג עד כמה עמוק מגיעה מחילת הארנב .כאשר המדע סוף סוף יבין את המורכבויות
העמוקות יותר של האנרגטיקה האטומית והמולקולרית ואנרגטיקה ביומולקולרית  ,התקדמות מדהימה
בטכנולוגיות יהיו אפשריות .וככל שהדבר יתגלה ,הם יתחילו להבין כי התודעה חודרת ושולטת על השדה
האנרגטי ואנו לבסוף נפרד מן ההשקפה המטריאליסטית של המציאות ששולטת בחשיבתנו כל כך הרבה
זמן .מדוע תודעה אוניברסלית החודרת לשדה קיים היא תעלומה גדולה .יש הסבורים כי ייתכן שתודעה
יכולה להיות תהלי ך שיצא מהשדה האנרגטי עצמו .ענף של מידע ותיאוריה חישובית נקראת תיאוריית
האוטומציה התאית טוענת כי דפוסים מורכבים ומאורגנים מאוד ודינמיים יכולים לצאת ממערכות
פשוטות מאוד המכילות תאים נפרדים עם קבוצה קטנה של מצבים וכללים המסדירים כיצד תאים
סמוכים מושפעים .ולמבנה זה יש דמיון מעניין עם הבסיס של מספר מעורפל אך משכנע של תיאוריות שדה
מאוחד (שדה נקודת האפס ,תיאוריית מערכת הגומלין ואחרים) .כך שזה אפשרי כי משהו כזה הוא
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התהליך של התודעה עצמה – האינטליגנציה והמודעות האולטימטיבית החודרת את השדה האנרגטי,
המארג של היקום.
לא משנה אם התודעה האוניברסלית היא תהליך בתוך השדה האנרגטי או לא ,נראה כי תודעה זו שולטת
על דפוסי האנרגיה בשדה .משמעות הדבר היא שהתודעה הזאת יוצרת את כל מה שאנו רואים
ובאינטראקציה איתו (למשל ,המציאות שלנו) עם המחשבות שלה!
לקבלת תיאור מרתק של הגילויים המדעיים שהתגלו במשך עשרים השנים האחרונות ,לפחות בתחום
המחקר האנרגטי והתודעה ,ספר שאני ממליץ עליו בחום הוא :השדה :החיפוש אחר כוח סודי של היקום.
וכדי לחקור את נושא התודעה האוניברסלית עוד יותר ,אמליץ על הספר :המוח הנצחי :מדע והמשכיות
של התודעה מעבר למוח.
הנה רשימה של כמה קבוצות שעושות מחקר מדעי של התודעה ,אם תרצה לצלול עמוק יותר לתוך הנושא
הזה.
•

מעבדת פרינסטון לחקר חריגות

•

מעבדות בין-לאומיות לחקר התודעה

•

פרויקט התודעה הגלובלית

•

המכון למדעים נואטיים

הכל אנרגיה ,ומחשבות הן אנרגיה
לדברי גיא נידלר ,בספרו המרתק תולדות האלוהים התודעה צצה בחלק קטן מהשדה האנרגטי
האוניברסלי והלך לגדל בהדרגה עד שהוא נהיה בעל מודעות מלאה .כך כשהוא הפך בעל מודעות עצמית
הוא שאל את עצמו "מי ומה אני?" ועל מנת לגלות את התשובה הזו החלה לחקור מה היא הייתה על ידי
ניסויים במה שהיא יכולה לעשות .במהרה הגיעה להבנה כי מחשבותיה יצרו דפוסי אנרגיה בתחום בו היא
קיימת.
במוח האוניברסלי ,מחשבות יוצרות דפוסי אנרגיה ,ודפוסים אלו של אנרגיה הם כל מה שאנחנו רואים,
וכל מה שאנחנו לא יכולים לראות – אור ,חומר ,גלקסיות ,כוכבים ,כוכבי לכת ועוד .יש הרבה יותר דברים
שקורים בחלק שאנחנו לא יכולים לראות מאשר רובנו מדמיינים .המרחב שאנו מכנים היקום ,וכי אנו
מניחים מציאות ייחודית ,למעשה מחזיקה במציאויות מקבילות רבים ,אשר לעיתים קרובות מכונים
כממדים או מישורים של המציאות .אנחנו נחקור את הנושא הזה ביתר פירוט בפרק מציאויות מקבילות
והיקום הרב-ממדי.
יכולת נוספת שהתודעה האוניברסלית גילתה היא כי הייתה לה את היכולת לחלק את התודעה שלה ,ואת
מוקד המודעות ,ולהתבונן מנקודות מבט שונות באותה העת .היא גילתה כי במקום להיות אחת היא יכולה
להיות רבים ,ולחוות את כל מה שכל אחת מהרבים חווה .התודעה האוניברסלית מרובה חוטים ואנחנו כל
אחד החוטים של התודעה .זו הסיבה שהתודעה האוניברסלית לפעמים נקראת "תודעת המקור"  -כי זה
המקור של התודעה של כל אחד ואחת מאיתנו .היכולת של התודעה לחלק את עצמה היא יכולת כללית וכל
חוט תודעה שנוצר בתוך התודעה האוניברסלית חילק את עצמו הלאה חלוקה נוספת ויצר מספר גדול של
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רמות והסתעפויות במבנה התודעה ,ואנו נחקור את זה עוד בפרק גילית את העצמי האלוהי שלך ? ובפרטי
פרטים בפרק העצמי הרב-ממדי.
מכיוון שתודעת המקור יוצרת כל דבר עם מחשבותיה וכל אחד מאיתנו הוא חוט של תודעת המקור,
המחשבות שלנו הן גם יצירתיות .אנחנו לא מבינים את זה כי שחכנו מה אנחנו ,אבל אנחנו יוצרים את
המציאות שלנו עם המחשבות שלנו ,על בסיס אישי וקולקטיבי ,כל הזמן .זה לא ברור ממספר סיבות; ()1
המחשבות שלנו בלתי יציבות ולא עקביות ומוטעות על ידי האמונות המגבילות שלנו ,ושרוך בספק ,ולכן
הבריאה שלנו לא ברורה וחלשה .ו ( )2המציאות הארצית שאנו חווים כעת תוכננה במיוחד כדי להסתיר
את הטבע האמיתי שלנו כחלק אינטגרלי של התודעה האוניברסלית האחת ואת היכולות היצירה שלנו
מעצמנו .המציאות הארצית שלנו היא ניסוי של איך יהיה ומה אנחנו יכולים ללמוד אם ניהיה מופרדים מן
הטבע האלוהי האמיתי שלנו .כדי ללמוד עוד על נושא זה בקרו בבלוג שלי במאמר המקור ,המטרה ,והגורל
של משחק כדור הארץ.
אם אנחנו נאמץ את כוח היצירה שלנו במודע ונשלוט במחשבות שלנו ,אנחנו נתחיל ליצור בצורה
קוהרנטית .ואז יתברר שאנחנו אכן יוצרים את המציאות שלנו ונתחיל ליצור את חיי החלומות שלנו,
וביחד את עולם חלומותינו .אנחנו נחקור את הנושא הזה בפירוט רב יותר בפרקים גילית את היוצר שבך ?
ובהמכניקה של בריאת המציאות.
הנה הצהרה מר.ק .הנרי ,פרופסור לפיזיקה ואסטרונומיה וחלוץ נוסף של פיזיקה קוונטית מוקדמת ,אשר
מהדהד את הרעיונות האלה.

"מסקנה יסודית של הפיזיקה החדשה מכירה גם בכך כי הצופה יוצר את המציאות .כמשקיפים ,אנחנו
באופן אישי מעורבים ביצירת מציאות שלנו .הפיזיקאים נאלצים להודות כי היקום הוא מבנה "נפשי"".
מרחב דמיון מנטלי
אנחנו קיימים במרחב דמיון מנטלי ,תחום בו רעיונות ודמיון מתבטא .כל היש – הגלקסיות ,הכוכבים,
כוכבים הלכת ,האור ,החומר ,אתה ואני – כל מה שאנחנו יכולים לראות ,וכל מה שאנחנו לא יכולים
לראות הם פעולתו הפנימית של המוח הקוסמי .הכל הוא קונסטרוקציות של מחשבה בתוך המוח הקוסמי.
דרך המחשבות שלה ,היא יוצרת מציאויות מרובות ,ולאחר מכן יוצרת פתילים של התודעה שלה כדי
לצלול פנימה ולחוות אותם – ואנחנו החוטים האלה ! אתה מוקד של מודעות התודעה של המקור מביט
החוצה מתוך אחת המחשבות שלה וחווה אותם .אתה הכלי שתודעת המקור חווה דרכה .אתה הצוהר
שבאמצעותו היא משתמשת כדי להביט על היצירות שלה ולחוות אותם.
רעיון זה מתבטא בצורה נחרצת בהצהרה שלהלן ,כפי שהיא מתועדת על ידי מיסטיקנית מודרנית פורה,
סטורי ווטרס.
"אני המצב הנצחי של ההוויה בתוך כל אחד ואחת מכם".
Story Waters, 2004. The Messiah Seed Volume I
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כל המציאויות ,כל העולמות ,הן פנימיות .זה למה נאמר כי כדי לדעת את עצמך ואת האמת אתה צריך רק
להיכנס פנימה .הכל בתוך המוח הבלתי מוגבל של תודעת המקור ,וזה הכל בתוכך כי אתה היא .אתה
מחשבה בתוך מחשבה בתוך מחשבה חווה את עצמה.
ביל היקס ,הקומיקאי/פילוסוף המפורסם ,חזר על ההבנה הזאת כאשר הוא אמר את הדברים הבאים..

"כולנו תודעה אחת שחווה את עצמה באופן סובייקטיבי ,אין דבר כזה מוות ,החיים הם רק חלום ,ואנחנו
הדמיון של עצמנו".
המוח האוניברסלי האינסופי
היקום הוא אינסופי פשוט משום שהוא מרחב קונספטואלי ,תחום של רעיונות ודמיון ,מה שהופך אותו
ללא גבולות מטבעו .מה הוא יכול ליצור רק מוגבל בדמיונו ,ודמיונו אינו מוגבל .כל אחד ואחת מאיתנו
חלק מהמוח האינסופי הזה ,וכולנו עשויים להפעיל את כוח היצירתיות הבלתי מוגבלת שלו כי אנחנו חלק
בלתי נפרד ממנו .הדבר היחיד שמגביל אותנו הוא האמונות והדמיון שלנו! אנחנו היוצרים באימונים!
אלברט איינשטיין ביטא במפורש את כוחו של הדמיון כשאמר:
"ההגיון יקח אותך מא’ ל-ב’.
הדמיון יקח אותך לכל מקום".
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מאת :ד"ר סטיבן מ .גריר
כאשר אנו מדברים על אינטראקציה עם ( ETIאינטליגנציה מחוץ לכדור הארץ) ,אנחנו ,אחרי הכל,
מדברים על להגיע אל יצורים תבוניים מתקדמים ,ולא רק תצפית על תופעה טבעית או תהליך ביולוגי.
מסיבה זו ,יש לקחת בחשבון זהיר לא רק את השקפתנו על הכוונות של  ,ETIאלא חשוב יותר ,את
כוונותינו ועמדותינו .בנטייה האנושית  -המתבטאת היטב בתגובות צבאיות ואזרחיות ל( ETS -חללית
מחוץ לכדור הארץ)  -לתגובות קסנופוביות ,אלימות ואף פרנואידיות לחדש והבלתי ידוע ,יש לטפל ולתקן.
יש להתגבר על הנטייה האנושית לראות כל דבר שאיננו מבינים או שולטים בו כעויין ומאיים במהותו.
השאיפה העיוורת לרווח אישי ,תועלתנות ולנטייה לצפייה ב ETS / ETI -במסגרת "רכישה" בעיקר צריכה
להשתנות .אם אנחנו מונעים על ידי הרצון "להתחכם" ל ETI-ולרכוש את הטכנולוגיה ומקור האנרגיה
שלהם ,המאמצים שלנו ייכשלו .אם ניגש אל ה ETI-בחמדנות ,בפחד ,בעוינות ובחשדנות ,אזי מאמצינו
יהיו לשווא.
אין ספק שאנו עוסקים ביישויות המסוגלות לקרוא ,הן באמצעים טלפתיים והן באמצעים קונבנציונליים,
את כוונותינו האמיתיות ואת המוטיבציה שלנו ,ויכולים לחוש את "רוח המאמץ שלנו" .ההצלחה דורשת
שרוח העשייה שלנו תהיה פתיחות מדעית ,החיפוש אחר האמת ,אלטרואיזם ,חוסר אנוכיות ,ללא כוונת
זדון וללא חמדנות .השאיפה להתקדמותם של יחסי האנושות ETI-בדרכי שלום היא חשובה ביותר.
מסיבה זו" ,טוהר המניע" מצד מדענים וחוקרים אנושיים הוא תנאי עיקרי ,בעוד שמיומנויות ,מומחיות
וטכנולוגיה ספציפיים הם שיקולים חשובים אך משניים .הרוחב והבהירות של התודעה שלנו הם חיוניים
ומעבר לכל שיקולים אחרים .האובססיה שלנו לטכנולוגיה ולדברים חיצוניים נוטה לטשטש את התמונה
הגדולה של יחסי  / ETIהאנושות ,ואת כל הכרוך בכך .למרות שלא ניתן להקל בחשיבותו של יכולת וידע,
עלינו להתעקש על החשיבות העיקרית של התודעה .בהקשר זה ,סביר להניח כי טירון בעל כוונות אצילות
ומצויד בפנס בלבד יקיים מפגש (או כבר נפגש?) בהצלחה גדולה יותר מאשר סוכנות ממשלתית מונעת על
ידי כוונות פחותות ,למרות שלזו יש טכנולוגיה מתקדמת ,כוח אדם ומיליארדי דולרים העומדים לרשותה.
אכן ,אבוריג'יני עם מדורה יכול להגיע רחוק יותר בהקמת תקשורת וגילוי האמת!
חשיבות שווה כמעט יש לשאלה כיצד אנו רואים את הכוונות והמניעים של  .ETIאם להאמין לצהובונים,
לספרים סנסציוניסטיים וחרושת השמועות ETI ,הם כולם אלי חלל דמויי גורו או כובשי חלל כמו דרת'
ויידר! הנטייה שלנו לקיטוב משני צדי הסוגיה הזאת היא לא בוגרת ולא מוצדקת  -והיא מסוכנת .אין זה
סביר שהם או אלים מושלמים או סוכני אימפריה מרושעת ,אך השקפותינו לגבי המניעים שלהם השפיעו
וימשיכו להשפיע על עמדותינו ופעולותינו ,אלא אם יטופלו באופן מודע .סקירה של המקרים עד כה מעידה
על כך שבעוד פעולות מסוימות הן מסתוריות ואפילו מטרידות לכמה רגישויות אנושיות ,אין כל עדות
לכוונות עוינות נטו .כאן עלינו להבדיל בין תפיסותינו לגבי מעשים לבין כוונות או מניעים אמיתיים ,שכן
מדובר בשני שיקולים נפרדים( .לקבלת התייחסות יסודית יותר לנושא זה ראו "הוכחת אי-העוינות").
פעילות מטרידה לכאורה עשויה להתרחש במטרה נייטרלית נטו או אפילו נדיבה .כמובן ,כרופא חירום
 28מתוך:
“Extraterrestrial Contact: The Evidence and Implications ”by Steven M. Greer, MD p. 178 – 180
http://siriusdisclosure.com/cseti-papers/the-imperative-of-consciousness/
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וטראומה ,לא עובר יום שבו ילד או קורבן מבוגר של טראומה יכולים לראות את המאמצים שלי לעזור לו
כמכאיבים ולכן מונעים על ידי רצון לפגוע ,למרות שהמניעים שלי הם בדיוק ההפך .העובדה שילדה
מפוחדת תופסת את פעולותי כמעוותות או מזיקות היא פונקציה של רמת המודעות והידע של הילד ,ואינה
משקפת בשום פנים את כוונותי האמיתיות .האם לא יכול תהליך מקביל להתרחש עם כמה אירועי ETI
אשר לפי הידע הקונבנציונלי נחשבים לעוינים ולכן כהוכחה לכוונות זדון?
אין ספק שלצורך המחקר של יוזמת  CE-5חשוב לתת ל ETI -להנות מהספק ,ועד שיוכח אחרת ,נניח
שאינם עוינים .ההנחה של עוינות  ETIתרעיל את אווירת הקשר ההדדי בעתיד ותמנע התפתחות של יחסי
-ETIאנושות ללא קונפליקט .זוהי פעם יחידה בהיסטוריה האנושית שבה גבורה ,אמון ומשמעת עצמית
הם תנאי הכרחי להתקדמות נוספת .ההנחה של אי-עוינות אינה שווה לתמימות עיוורת או להנחה שETI -
הם מושיעים מושלמים כמו אלוהים .אבל זה אומר לשמור על גישה פתוחה ,חיובית ולא חשדנית כלפי
חוצנים .לעשות אחרת אומר ליצור מציאות המבוססת על סכסוך ועוינות ,נתיב קוצני שכבר נסלל היטב על
ידי המין האנושי.
מעבר לתודעתם של חוקרים אמיתיים או של אלה שהיו להם מפגשים קרובים ,יש חשיבות לתודעת הרקע
של האנושות כולה .סוגה ואיכותה של כל אינטראקציה נוספת בין בני-אדם לחוצנים  -ולכן התוצאות
הספציפיות של כל מאמצי יוזמת  - CE-5תהיה תלוייה בחלקה ברמות האבולוציה בחברה האנושית.
אנחנו לא צריכים להיות מופתעים אם תרבות חוצנית תעדיף להגביל את מידת המגע הגלוי עם בני אדם
בהתחשב בעיסוק הנוכחי במיליטריזם ,סכסוך ואלימות .ככל שהחברה האנושית תעשה את המעבר הדרוש
לשלום העולם ולשיתוף הפעולה ,אני מאמין שנראה עלייה נוספת בפתיחות ה ETI -ובתקשורת ההדדית.
במובן זה ,הצלחתה של יוזמת ה CE-5 -תלויה באופן ישיר בשלום ובאיחוד של המין האנושי .שלום העולם
ואחדות העולם ושיתוף הפעולה הם ,אם כן ,הגורמים החשובים לאירועים עתידיים של בני אדם וחוצנים.
העומק והאיכות של יוזמת ה CE-5 -עשויים להיות צנועים ,אך אלה יגברו ככל שהחברה האנושית תתפתח
לקראת שלום ואחדות.
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טבען של המחשבה ושל התודעה הוא שהן לעולם לא ליניאריות.
ההתעוררות בצורתה הטהורה ביותר ,בניגוד למה שאנחנו מודעים אליו ,היא למעשה מציאות לא
ליניארית ולא לוקאלית (אינה תלויה במקום) .לכן היכולת הזו -ההתעוררות ,שבאמצעותה לכל צורות
החיים ,אנושיות או אחרות -יש מודעות -אינה ליניארית במהותה ,אינה תלוית מקום ואינה מחויבת
לחוקי המרחב והזמן.
במציאות לא ליניארית ,המרחב והזמן לא מגדירים ולא מגבילים את המחשבה ואת הפוטנציאל של
התודעה .במובן זה ,כל התודעות ביקום הן למעשה אחת .יש התעוררות אחת ,ישנו אור אחד של תודעה
יחידה שזורח בכל היקום ומאיר דרך כל אדם.
באופן זה ,האינדיווידואליות והייחודיות של כל אדם או של צורת חיים חוצנית היא בעצם חלון או פתח
דרכו התודעה הלא-מוגבלת מאירה וזורחת.
העובדה כי אנחנו מזהים את תחושת הערות הזאת עם האגו שלנו ,עם המחשבות שלנו והתפיסות שלנו,
היא למעשה אשליה.
טבעה האמתי של התודעה ,ולא משנה באיזו אופן אנו עלולים לפרש זאת ,מתקיים מעבר למרחב ומעבר
לזמן .ולכן התודעה היא נצחית וקיימת בכל מקום.
זהו ההיבט הבסיסי ביותר של עצם קיומה של כל צורת חיים אינטליגנטית.
בהיותו מודע אל התודעה עצמה ,בהיותו מודע לרבדים העמוקים של התודעה השקטה ,רק אז אדם יכול
להתעורר באמת ולחוות את ההיבט הלא ליניארי והלא מוגבל שלו עצמו.
התודעה נמצאת במצב זה כל הזמן .כשאנחנו ערים ,ישנים ,חולמים ,הולכים .כשאנחנו חושבים על
משימה ,המחשבות בתוכן אנו שוקעים מתקיימות בפועל בתוך תודעה שקטה ,שמקבלת ומעבדת את
המחשבות האלה .כשאנחנו שומעים צלילים ,הצלילים הללו מתקבלים ומעובדים על ידי ההכרה ,התודעה
השקטה שהיא טרנסצנדנטלית (קיימת מעבר לגשמיות ולחומר) באופן בו קיימים הצלילים ,והיא שקטה
ובלתי מוגבלת.
התודעה -הנפש ,אם כך ,בטבעה המהותי היא סינגולרית וייחודית ואינה מציאות הניתנת לחלוקה.
אין פיסות נפש ותודעה שמתפקדות בנפרד אצל אנשים שונים ,אלא :יש אנשים שונים אשר חולקים את
האחדות והסינגולריות של התודעה האחת.
התעוררות ,אם כן ,או תודעה טהורה ,אינטליגנציה מודעת טהורה ,נפש טהורה -קראו לזה באיזה שם
שתרצו ,זהו אותו אספקט שקיים בכל צורת חיים אינטליגנטית המודעת לעצמה ,ומהווה את השער אל
היקום הלא ליניארי.
על ידי זיהוי והכרה באופי הלא לוקאלי ,לא ליניארי ,ובטבעה הלא מוגבל של התודעה ,ועל ידי חוויה של
המצב הזה במחשבה טהורה ובמצב שקט ,אפשר לתפוס ולראות כל דבר ,בכל מקום ,בכל נקודת זמן

 29תמלול מתוך הרצאה מאת ד"ר סטיבן מ .גריר .1995 ,תרגום :דבי ק.
מקור באנגליתhttp://www.cseti.org/WGTK/Coherent-Thought-Sequencing-Transcript.pdf :

מפגשים מהסוג החמישי בישראל 🌍 CE-5 Israel

33

במרחב .זה הבסיס למה שנקרא " -"remote viewingצפייה מרחוק .זהו גם הבסיס לטלפתיה ,ידיעת
העתיד ופירוש חלומות.
מקרים של ידיעת וניבוי העתיד יכולים להתרחש כי לאדם יש גישה ישירה לתודעה ,ומאחר והתודעה
בצורתה הטהורה אינה מוגבלת על ידי המרחב או הזמן ,האדם יכול לקבל מידע על אירוע בעתיד ,במרחק,
או בנקודת הזמן הנוכחית לה אנחנו קוראים "עכשיו" ,ואף לראות אירועים שהתרחשו בעבר ,בגלל
שהתודעה אמנם לא תלויה ולא מוגדרת על ידי הזמן והמרחב ,אבל יכולה לגשת לכל נקודה בזמן ובמרחב.
הבנת המציאות הבסיסית הזו של התעוררות הנפש והתודעה מאפשרת לכל אחד להתחיל לחוות את המצב
התודעתי הזה ולאחר מכן להיות מסוגל ליישם את החוויה הזו בפועל ,ולקבל גישה לתודעה הטהורה
שאינה מוגבלת ,ומכאן לגשת לכל מקום בזמן ובמרחב.
בדרך זו ,אדם יכול לשבת בביתו ולצפות באירוע המתרחש בחלק אחר של העיר ,או בחלק אחר של כדור
הארץ ,בחלק אחר של מערכת השמש או אפילו בגלקסיה אחרת.
ויותר מכך ,הוא יכול לגשת לכל נקודה ולכל זמן.
חשוב לזכור כי החוויה של התודעה היא חוויה מתמשכת.
אנחנו כולנו ערים .בדרך כלל ,ולמרבה הצער ,אנחנו ערים רק למה שאנחנו יכולים להכיר בו :קולות,
מחשבות ,תפיסות ,רגשות ,והאגו .דרוש קצת זמן לתרגל בשקט איך להיות מודעים רק להתעוררות עצמה,
להכיר בתחושת ההכרה עצמה ,כדי שהתודעה תשקף רק את התודעה .למרות שזה דורש זמן ,תרגול
ומשמעת עצמית ,זה לא בהכרח מסובך ,אפילו אם אנחנו אומרים לעצמנו שזה בלתי אפשרי להשגה.
כי אתם ערים ,ואם אתם ערים אתם יכולים לחוות את התודעה הטהורה והפשוטה.
במובן הזה ,זה קרוב אלינו אפילו יותר מוריד החיים שלנו ,זה חלק כל כך אינטימי מהיותנו ישות ערה
ומודעת ,עד שאנחנו לא מצליחים לראות את זה -זה כמעט קרוב מדי .אז אכן דרוש תרגול כדי להשרות
בתודעה שקט ושלווה ולקבל גישה למצב הברור והפשוט של ההכרה פשוטה בהכרה עצמה ,מודעות רק
במודעות עצמה ,ובהתעוררות הטהורה -כדי שההבנה הזו תגדל ותהיה חלק מאתנו.
בתחילה ,זה עלול להיראות קשה עבור אנשים מסוימים בגלל הסחות דעת וטרדות שונות ,אבל עם תרגול
היכולת להיות מודע לתודעה עצמה גדלה ונעשית פשוטה ואוטומטית ,וניתן להפיק מממנה תועלת
במדיטציה ,בזמן הערות או השינה ,בחלומות ,בהליכה ,בכל נקודה בזמן ובכל סוג של פעילות .ישנם
הקוראים לזה "תודעה קוסמית".
כאשר האדם מסוגל להיות מודע לתודעה האוניברסלית ,הלא מובחנת ,השקטה -גם כאשר הוא עסוק או
טרוד בפעולות יומיומיות ,בערות או בזמן השינה ,זה קיים באופן תמידי .זה אמור להתפתח באופן טבעי,
בגלל שזה רק תרגול של להיות מודעים למודעות ,ואנחנו למעשה ערים כל הזמן -זה הרי מוכרח לקרות.
החשיבות של כל זה ,כשזה נוגע לצורות חיים מחוץ לכדור הארץ ,בדיוק כמו שבני האדם ערים כך אותן
צורות חיים אינטליגנטיות גם מודעות או ערות .וכמו שכבר הוזכר למעלה ,המספר הכולל של כל התודעות
ביקום הוא אחד .האור של ההתעוררות עצמה ,שזורח דרככם ודרך כל אדם אחר ,זורח ומאיר גם דרך כל
צורת חיים חוצנית .בדרך זו אנחנו מבינים כי כולנו למעשה עם אחד ,כי יש תודעה אחת שמאירה דרך
כולנו .יש המנסים להסביר את זה כנשמה אחת המתקיימת בגופים רבים ,יש ההתעוררות אחת שמאירה
את כולם.
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מעבר לעיסוק בצורות חיים נבונות ,בני אדם או ישויות קוסמיות ,כל זה נכון גם לחומר שהוא בעצמו ער,
המרחב (חלל) ער ,וקיים היבט לא ליניארי ולא לוקאלי לחומר ולמרחב ,והם ערים אפילו באותה רמה בה
אתם ,שאר האנושות וצורות חיים חוצניות אחרות ערות.
האמרה הישנה " "all this is thatמתייחסת למציאות הזו .כל תא בגוף הוא ער ויש לו אינטליגנציה מודעת
בכל חלקיק שלו ,וכמו כן כל אטום בכל סלע ער ומודע .כל היקום ער ומודע.
כשאתם מביטים למעלה ומסתכלים על השמיים מלאי הכוכבים ,היו מודעים לכך שהכל סביבכם ער
באותה המידה בה אתם ערים .הקרקע עליה אתם הולכים ערה ,אפילו באותה מידה בה אתם ערים .הכל
בהכרה .הכל זו מודעות אחת .הכל ער ומודע במובן הבסיסי והיסודי ביותר של תודעה וערות.
כל זה הופך להיות משמעותי ביותר אם נתייחס לזה כאל כלי מחקר עבור יוזמת  ,CE-5מכיוון שצורות
החיים החוצניות שמצאו את דרכן אל הפינה שלנו בגלקסיה ,לא רק ערות באותו מובן בו אתם ואני ערים,
הן גם פיתחו טכנולוגיות שמסייעות ליכולת שלהן לתקשר ולגשת לתודעה ולנפש .מכוח היותם עמים
כוכביים ,הם מסוגלים לנוע ולתקשר מעבר למהירות האור ומעבר למחסום האור ,ואף להעלות את מחסום
האור ,ולהגיע לתגליות המערבות וממשקות בין טכנולוגיה או מכונה ובין תודעה .זה נקרא סיוע תודעתי
טכנולוגי.
חשוב לציין שמנקודת מבט מחקרית על פי כל זה לחלליות האלו ולצורות החיים שבהן יש יכולת לתקשר
עם המוח והמחשבה בדיוק באותה קלות ובאותו אופן בהם אנו מרימים טלפון ומתקשרים מעל גלי אנרגיה
אלקטרומגנטית או גלי רדיו ואפילו דרך אותות מיקרוגל.
היכולת להתחבר עם מחשבה -מחשבה מכוונת ,אשר נובעת ממקור של אי לוקאליות -היא מאוד מרכזית
בטכנולוגיה שלהם.
אבל הנקודה שבאמת חשובה כאן כשמנסים ליצור אינטרקציה ותקשורת עם חללית חוצנית כזו (אלא אם
כן החללית שלהם נמצאת בטווח הראיה של מיקומכם) ,היא לזכור שהם ניגשים אל האי לוקאליות -חוסר
מקומיות ,אל התודעה הלא ליניארית ,אל ההיבט ההולוגרפי של התודעה שמתקיים מחוץ לזמן ולמרחב,
ואז מתוך המצב הזה הם פועלים כדי לקבל רצפי מחשבה ספציפיים שמכוונים את כלי החלל שלהם
למיקום שלך .אנחנו קוראים לזה "רצף מחשבות קוהרנטי" (CTS).זוהי היכולת לתקשר ,מתוך מצב
קוהרנטי של התודעה הלא ליניארית ,דרך מחשבה מכוונת ,ברצף ,במטרה להראות לצורות החיים
החוצניות והחלליות שלהם באיזו פלנטה אתם ,באיזו מערכת שמש ולמעשה באיזו גלקסיה.
יעילותה של טכניקה זו -רצף מחשבות קוהרנטי -עומדת ביחס ישיר ליכולתו של האדם המתרגל או של
הקבוצה המתרגלת לגשת לחלק ההולוגרפי של התודעה ,או לתודעה הלא ליניארית ,התודעה שהיא מעבר
למרחב ולזמן ,המתקיימת באופן טרנסצנדנטי ולא גשמי ביחס לגבולות הנורמליים של מרחב-זמן.
מסיבה זו ,רצף מחשבות קוהרנטי ,כפי שנידון כאן ,הוא כלי עיקרי על מנת לכוון ולהוביל חלליות מהחלל
החיצון או ממקומות אחרים בכדו''א אל אתר מחקר (חיפוש אחר חיים חוצניים) מסוים .רצף המחשבות
הקוהרנטי מתחיל כאשר כל אחד בעצמו וכל הקבוצה יחד משיגה את המצב התודעתי הקוהרנטי הזה,
שהוא שקט ,ומודעות לתודעה עצמה ולכך שהיא מעבר לזמן ולמרחב .ורק מהנקודה הזו אפשר לגשת,
כביכול ,למפעיל האוניברסלי של הכל ,להיבט האוניברסלי של התודעה ,שבהיותה בכל מקום היא
מאפשרת לזמן ולמרחב להפסיק להתקיים כמחסומים ולקבל את היכולת לקבל ולתקשר בלי הגבלה.
כשמגיעים למצב קוגניטיבי של תודעה בלתי מוגבלת -תודעה שאינה מוגבלת על ידי הזמן והמרחב ,אפשר
להתעורר באמת ולראות נקודות רחוקות בזמן ובמרחב ,כמו שכבר הוזכר לעיל .בדרך זו ,אדם או קבוצה
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יכולים לשהות במקום פתוח תחת כיפת השמיים ,לגשת לתודעה הלא לוקאלית שלהם ולראות
אובייקטים ,במיוחד חלליות ,בנקודה כלשהי במרחב ,או בנקודה אחרת בזמן ,למעשה כל נקודה אפשרית
בזמן -חלל.
למטרותינו ,אנחנו נדון על פרויקטים מחקריים המתרחשים בזמן אמת .בזמן אמת אמנם ,אבל בנקודות
מרוחקות בחלל .בין השאר ,במקומות שונים במערכת השמש שלנו ,סביב הירח ,סביב מאדים ,סביב
מסלול כדור הארץ ,ובמתקנים תת-קרקעיים בכדור הארץ או בפלנטות אחרות.
במצב זה של תודעה בלתי מוגבלת ,האדם או הקבוצה (לפחות יותר מאדם אחד) -יכולים לראות כלי חללי
או צורת חיים ממקור חוצני בכל נקודה אפשרית במרחב .יתכן שהוא נמצא בצד השני של הגלקסיה ,יתכן
שהוא בתוך מערכת השמש שלנו והוא אפילו עשוי להיות קרוב מאוד לאתר בו מתקיים המחקר אבל בלתי
נראה לעין במצב תודעה רגיל.
חשוב מאוד במידה ומצב כזה קורה -שכל אדם מהקבוצה יתקשר בנימוס עם צורת החיים החוצנית ,יבקש
רשות להיכנס לחללית ,ואז יזמין אותם ברוח של אחדות ושלום ,ללוות אותו כשהוא מדריך אותם בדיוק
רב למיקומו .וכך על ידי שימוש ברצף המחשבות הקוהרנטי להראות להם את המיקום המדויק.
לדוגמה ,אם אתם נמצאים בדנוור ,קולורדו ,אתם מתחילים להראות להם את שביל החלב שלנו ,את
הגלקסיה והזרועות הספירליות היפהפיות שלה ,ובאחת הספירלות החיצוניות ממוקמת מערכת הכוכבים
(השמש) שלנו ,המשיכו לכוון אותם אל מערכת השמש ואל כוכב הלכת השלישי במערכת השמש שידוע
כ"ארץ" ,ואל הירח שלו .בשלב זה הראו להם בזמן אמת את יבשת אמריקה הצפונית; במידה ואתם
מתרגלים בלילה היבשת תראה חשוכה אבל הערים יהיו מוארות באופן מלאכותי ,באותו האופן בו הייתם
רואים את כדור הארץ אם הייתם מתקרבים אליו מהחלל .הראו להם את מחוז הרי הרוקי ואת המישורים
הגבוהים של קולורדו ממזרח .הראו להם את דנוור ,העיר הגדולה שמוארת בתאורה מלאכותית בלילה.
ואז הראו להם את האזור הספציפי בו אתם נמצאים ,תארו באופן מדויק ככל האפשר את האזור ותוואי
השטח סביכם ,כולל אגמים ,הרים או תצורות גאולוגיות וכן מבנים מעשה ידי אדם .ואז כל אחד יתאר את
עצמו ואת חברי הצוות ,תארו להם איך אתם נראים והבהירו להם ושאתם מתכוונים לתקשר איתם
באמצעות אורות וצפצופים מהאתר אותו תיארתם .חיזרו על כל התהליך הזה שוב ושוב.
למעשה ,ניתן להגיע מהחלל החיצון למיקום ספציפי אחר באמצעות זרם אחד של מחשבה מודעת ,עם
תרגול ויישום ,וזה עשוי להתרחש באופן מיידי.
המצב האידיאלי ביותר הוא לא רק לדמיין או לראות בעיני רוחכם את מיקומכם ,אם כי יתכן שזו
פרקטיקה טובה כדי להתחיל ,אלא לראות את זה מרחוק בזמן אמת ) .(remote viewingההבדל הוא
שבצפייה מרחוק אתם למעשה רואים מהחלל החיצון את הגלקסיה ,את מערכת השמש ,כדור הארץ,
היבשת ואת המיקום הספציפי שלכם על כדור הארץ ,בניגוד לסתם לדמיין .אבל יש אנשים מסוימים
שמתקשים להבחין בין דמיון לבין צפייה מרחוק והם מפתחים לאט את היכולת הזו ,ולכן אם אתם
מרגישים שאינכם מצליחים לצפות מרחוק ,אז פשוט דמיינו את זה וציירו את זה בתודעתכם.
כדי להגיע לתוצאה הכי אפקטיבית ,כמו שצוין לעיל ,צריך להתחבר לתודעה הלא לוקאלית .ולכן ,אם בכל
נקודה בעת ביצוע התהליך אתם מרגישים מחנק ,חשש או קושי להתרכז ,קחו רגע כדי להירגע ,נשמו
עמוק ,ואז אחרי דקה או שתיים ,התחברו מחדש לתודעה הלא לוקאלית ,היפכו שוב למודעים בהכרה הזו,
בתודעה הקוסמית הבלתי מוגבלת הזו ,ואז תחוו את התודעה הלא לוקאלית ,וכשתשיגו שוב את מצב
ההכרה ההולוגרפי תוכלו לחזור לתרגל את רצף המחשבות הקוהרנטי .הנקודה המרכזית פה היא :קחו את
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הזמן ,היו רגועים ופתוחים לקבל ולהכיל את תחושת המודעות הטהורה ולדעת שהיא כלל-אוניברסלית,
היא קוסמית ,כשאתם עושים זאת ,התחברו אל הטבע הלא מוגבל של התודעה .היו רגועים אבל עם תודעה
דרוכה וערה.
חיזרו שוב אל רצף המשבות הקוהרנטי .רצף המחשבות הקוהרנטי מתחיל באמת רק כשמצליחים
להתחבר אל ההיבט הלא ליניארי של המודעות .רצף המחשבות הקוהרנטי אינו טכניקת מדיטציה דרכה
משיגים את המצב הקוגניטיבי הרצוי .זו טעות נפוצה ויש אפילו חברים בכירים בקבוצות המחקר של
 CSETIשטוענים מחוסר ידיעה שרצף מחשבות קוהרנטי הוא שיטת מדיטציה .הוא לא.
שיטות המדיטציה המסורתיות ,ולא משנה באיזו מהן תבחרו ,דרכן אפשר להתחבר לתודעה הרגועה
והבלתי מוגבלת ,שונות מאוד מרצף מחשבות קוהרנטי שנותן לכם גישה למצב לא מוגבל ולא תלוי מקום.
רצף מחשבות קוהרנטי עובד ,ויכול אף לפעול בדרכים דרמטיות ,מכיוון שצורות החיים החוצניות האלו
ערות ומודעות לא רק באותה ברמה בה אנחנו ערים ,כי ההתעוררות הזאת היא סינגולרית ואוניברסלית,
אלא אף יותר מכך ,מכיוון שיש להם טכנולוגיות שיכולות לתקשר ולהתחבר עם תודעה ומחשבה.
כשהאדם המתרגל ניגש למצב הלא מוגבל של התודעה ודרך צפייה מרחוק מכוונת מטרה הוא רואה כלי
טיס או צורת חיים חוצנית ,הם יכולים לקלוט זאת בקלות בעזרת חיישנים או אמצעים טכנולוגיים
אחרים .ואז ,אם אתם מוכנים להראות להם היכן אתם ,הם מסוגלים לקלוט זאת בבהירות רבה ממש כמו
בשידור טלוויזיה או צפייה בקלטת וידאו שמראה להם את מה שאתם מתארים ברצף המחשבות
הקוהרנטי.
העובדה כי לנו אין טכנולוגיה כזו לא שוללת את קיומה ,בגלל שצורות החיים האלו ,שהן מפותחות
טכנולוגית יותר מאתנו במאות אלפי ואפילו במיליוני שנים ,ייעלו את הטכנולוגיות הלא ליניאריות והם
משתמשים בהן באותה הקלות בה אנחנו מדליקים מתג חשמל או מדברים בטלפון.
ישנו עוד חלק חשוב בחוויית אי הלוקאליות של התודעה או של כל אספקט אחר ביקום ,שמהווה תפקיד
מרכזי בקבוצות המחקר של  .CSETIוהוא ,שעל ידי שחווים את חוויית התודעה האוניברסלית ,השלווה,
הלא -אנתרופוצנטרית (שלא רואה את האדם כעיקר היקום) ,הטרנסצנדנטית (לא תלויה בגשמיות) ,נטולת
מגבלות של זמן ליניארי ,של מחשבות ,תפיסות עולם ,של האגו ,מרגישים אחדות עם תחושת התודעה
הטהורה וכך מייסדים את הבסיס האולטימטיבי למערכת יחסים עם צורת חיים מודעת שאינה אנושית.
כי לא משנה עד כמה שונים הם עלולים להיות ,הם מודעים ,ולכן הם ואתם זה אחד במובן הבסיסי ביותר.
בנוסף לכך ,חלק מההופעות הבלתי רגילות של צורות החיים האלו עלולות להיות מטרידות או מרתיעות
בעיני בני האדם ,ותחושות אלו מתמתנות בזכות חוויית התודעה הבלתי מוגבלת ,בגלל האוניברסליות
שלה ,מכיוון שהיא מציבה את האדם במצב שהוא מעבר לפחד ומעבר לתופעות ליניאריות ,ולכן היא
משמשת ככלי חשוב עבור הפרט והקבוצה לתפקד באופן קוהרנטי ורגוע במידה ואכן תהיה פגישה עם
צורת חיים או נחיתת כלי טיס ממקור חוצני.
חוויית התודעה האוניברסלית היא באמת תכונה נחוצה לשגריר אוניברסלי .כי עם תחושת השייכות
לתודעה האוניברסלית היחידה האדם מרגיש בנוח עם כל צורת חיים שהיא ,כי המודעות שלה היא בדיוק
כמו שלנו .כל אחד צריך ללמוד שיטת מדיטציה שתאפשר לו לחוות בקלות ובנוחות את התודעה הבלתי
מוגבלת ,הבלתי תלויה בדבר ,הבלתי ליניארית .בדרך זו רצף המחשבה הקוהרנטי נעשה ללא מאמץ מתוך
המצב של ההבנה הפשוטה הזו ,של תודעה לא מקומית ולא ליניארית.
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להלן הדגמת מדיטציה מודרכת ,בסופה יצוין כי זה השלב בו נתחיל לתרגל את רצף המחשבה הקוהרנטי-
.CTS
שבו בשקט בתנוחה נוחה.
קחו כמה נשימות ניקוי עמוקות ,פנימה והחוצה .כשאתם נושפים החוצה את האוויר ,שחררו ונשפו החוצה
יחד איתו את כל החרדות ,המתחים והדאגות .כשאתם שואפים עמוק פנימה ,נשמו פנימה שלום ושלווה.
עשו זאת מספיק פעמים .תנו לעצמכם להרפות ולשחרר ,להרגיש רגועים מאוד ,שקטים מאוד .הרפו את
שרירי הרגליים ,השוקיים ,הירכיים ,הרפו את הגב והבטן ,הכתפיים והזרועות ,הצוואר והראש .היו
מודעים לתחושת גופכם שנרגע ,מתמלא מנוחה ושקט.
כעת ,שבו בשקט במצב נינוח זה ,ואפשרו לעצמכם להיות מודעים בעדינות למודעות עצמה .הרשו לעצמכם
להיות מרוכזים בעומק ,ומודעים לעומק ,של ההתעוררות הטהורה והפשוטה לבדה -התודעה השקטה
דרכה אתם ערים ,מודעים ,מלאי הכרה .וכשאתם נעשים מודעים למודעות ,נסו לתפוס צלילים סביבכם.
כשאתם קולטים את הצלילים ,היו מודעים לאותה ההתעוררות שדרכה אתם תופסים את הצלילים .הבינו
כי המודעות ,אותה תודעה טהורה ,היא חסרת גבולות ,דוממת .זו לא התפיסה של הצליל עצמו ,זו הדרך
בה אתם מסוגלים לתפוס אותו .זה עדין ,שקט ,חסר גבולות :התעוררות .זה עמוק וזה מדהים.
עכשיו היו מודעים למחשבות שלכם .אפשר לשלוח מחשבה לאדם אהוב ,להביע אהבה אליו ,וניתן פשוט
לצפות במחשבות שמתעוררות באופן ספונטני בתודעה .כשאתם מקבלים את המחשבות האלו ,אל תדחיקו
אותן אלא תנו לעצמכם להיות מודעים למודעות העמוקה הזו ,הערות ,ההכרה ,התודעה הטהורה
באמצעותה אתם מסוגלים לקבל ולתפוס את המחשבות שלכם .ההכרה הזו היא טרנסצנדנטית ,אינה
גשמית ואינה תלויה בדבר ודרכה אתם תופסים ומעבדים את המחשבות .היא עמוקה ,חסרת גבולות,
טהורה .היו מודעים לתודעה הזו ושקעו עמוק בשקט האינסופי שלה ובמצב חסר ההגדרות שלה.
עכשיו היו מודעים לעצמכם .האינדיווידואליות שלכם -האגו שלכם .שימו לב עד כמה אתם ייחודיים וכמו
פתית שלג ,אין עוד אחד כמוכם ביקום .היו מודעים להכרה השקטה ,התודעה הזו ,הנפש הטהורה הזו.
זוהי התודעה האוניברסלית ,שדרכה אתם מסוגלים לתפוס ולהכיר בתחושת "העצמי" שלכם .היא מאירה
דרך כל אחד ביקום.
זהו מצב של התעוררות ממש כמו שאתם ערים למתרחש ברגע זה .הסתכלו על ההתעוררות הזו במובן
הבלתי מוגבל שלה ,היא לא תלויה בזמן ובמרחב ולמרות זאת קיימת בכל נקודה בזמן ובמרחב .היא בכל
מקום ,היא נצחית .ראו איך התודעה הטהורה זורחת דרך כל אחד מחברי הקבוצה .ראו איך היא
מתפשטת בכל האזור סביבכם ,מתרוממת מעל הקרקע ,מתפשטת ברחבי כדור הארץ ,ואל השמיים,
מקיפה את הפלנטה .הכל ער .כדור הארץ מודע וער ,ההתעוררות הזו ,התודעה הטהורה הזו היא נצחית
ואינה תלויה בדבר.
עכשיו תראו איך התודעה הטהורה הזו מתפשטת אל עומקי החלל ,מאירה את מערכת השמש שלנו,
מאירה את החלל הבין כוכבי באור ההתעוררות הזו ,מקיפה את כל גלקסית שביל החלב שזרועותיה
הספירליות המדהימות משתקפות וזורחות בים ההתעוררות של התודעה טהורה .ואז מתרחבת אל תוך
החלל הבין גלקטי ,חובקת את מיליארדי הגלקסיות ,וכך עד אין קיץ בכל נקודה בזמן ובמרחב .מאירה
דרך היקום כולו ,שהוא ער ,מודע ,דומם -בדיוק כמו שאתם ערים ,מודעים ודוממים.
עכשיו קחו רגע -או כמה רגעים -לשבת בשקט ,להשתקף בהכרה התודעתית הבלתי מוגבלת .אם תתעורר
בתודעתכם מחשבה ,תפיסה או תחושה ,הכירו בה ואז שחררו ,וחיזרו אל תודעה השקטה והטהורה ,חסרת
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הגבולות .שבו לרגע בשקט במצב הלא מוגבל הזה .וכשאתם שוקעים עמוק במצב טהור זה של תודעה בלתי
מוגבלת ,הכרה עמוקה במודעות ,תודעה טהורה ,שקט נצחי ,היפכו מודעים וערים אל החלל החיצון.
אם תראו ציוויליזציה חוצנית ,כלי טיס חללי או צורת חיים בודדת ,הכירו בהם -שתפו איתם את תחושת
ה"אחד" של התודעה האוניברסלית ,והזמינו אותם לבוא למקום בו אתם ממוקמים ,ותאמו יחד עם חברי
הצוות שלכם אם מתאים להם לעשות כך גם.
הראו ותארו בבירור לצורות החיים האלו את המיקום המדויק שלכם ,בעזרת רצף מחשבות קוהרנטי.

בשלב זה ניתן להתחיל ברצף המחשבות הקוהרנטי )CTS)-הציגו להם על ידי צפייה מרחוק מהחלל החיצון ,את גלקסיית שביל החלב היפיפייה ובאחת הזרועות
הספירליות החיצוניות את הכוכב שלנו -השמש .כשמתקרבים אל הכוכב ,נגלית לעיניכם מערכת השמש,
כוכבי הלכת מרקורי ,ונוס ,ארץ והירח שלה ,מארס ,יופיטר ואת כוכבי הלכת החיצוניים ,כולם שוחים
בים של תודעה טהורה ,חסרת גבולות.
הראו להם את כדור הארץ .כדור אור כחול ויפה הזורח בחלל .וככל שאתם מתקרבים ,הראו להם את
היבשת בה אתם ממוקמים ואת הערים המוארות .אתם קרבים עוד יותר ומראים להם האזור המסוים
במדינה בו אתם נמצאים ,ואת המיקום הספציפי שבו אתם וצוות המחקר פועלים.
העבירו להם מידע מפורש אודות מספר החברים בצוות ,האורות והאיתותים בהם תשתמשו באתר,
הצלילים והטונים ,ואת שאר הפרטים על צוות המחקר.
כעת ,ברציפות ,חיזרו שוב על התהליך -מהחלל החיצון ,אל שביל החלב ,מערכת השמש ,כוכב הלכת
השלישי מן השמש  -כדור הארץ ,היבשת שבה אתם נמצאים ,האזור ,ואת האתר הספציפי .חיזרו על זה
שוב ושוב בצורה קלה ונינוחה ,ואם ,בכל שלב שהוא ,אתם מרגישים שדעתכם הוסחה ,חיזרו למצב של
שקט ושלווה והכירו שוב בהתעוררות הטהורה והשקטה הזו ,וראו איך היא מתקיימת בחלל החיצון ובכל
מקום .אחרי שלב זה ניתן לחזור לרצף המחשבות קוהרנטי .
בכל זמן ,אם אתם רואים דרך התודעה הלא ליניארית חללית חוצנית ,צורות חיים זרות או אנשים,
העבירו להם בכבוד את תחושת האחדות שאתם חשים ,ואת כוונתכם ליצור איתם אינטראקציה ולתקשר
בדרכי שלום ,באופן שיטיב עם כדור הארץ והחיים ברחבי הקוסמוס .בשלב זה ,תארו שוב את מיקומכם
הפיזי.
בתוך השקט של התודעה העמוקה אתם יכולים לתפוס ולקלוט כל נקודה ביקום ,כי התודעה הזו היא
ערות טהורה שבה אתם ערים באמת .ערות שמתקיימת מעבר למיקום ,למרחב ולזמן ,היא לא ליניארית
וכל נקודה במרחב והזמן יכולה להיות מושגת על ידה .דעו והפנימו זאת ורק אז גשו לחלל החיצון.
התודעה הטהורה ,הדוממת והעמוקה הזו היא הבסיס לתקשורת עם צורות חיים חוצניות .הבינו שזה
הבסיס לאחדות הבין-כוכבית ודעו כי כולנו בעצם עם אחד שמתקיים בפינות שונות ביקום.
סטיבן מ .גריר
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סיכום של מחקר אקדמי של ארגון FREE

30

(הקרן למחקר חוויות חוץ ארציות וייחודיות ע"ש האסטרונאוט אדגר מיטשל)
 FREEלקחה על עצמה לבצע את המחקר האקדמי העולמי המקיף הראשון בעולם ,על אנשים שהיה להם
קשר עם תבונה לא אנושית .המחקר התנהל במשך  5שנים ,בצורה אקדמית מקיפה ושיטתית בהשתתפות
למעלה מ  4,200-איש ביותר מ  100-מדינות.
השערת המחקר היא שכל אופנויות הקשר ,כולל מגע עם עב"מים ותופעות פראנורמליות אחרות הן
תופעות הקשורות ביניהן שנובעות ממקור אחד .כל אופנויות הקשר כוללות "מניפולציה" של זמן-מרחב,
מושג שאינו מובן בבירור באמצעות הפיזיקה המודרנית .זה מה שהוביל את החוקרים ב FREE-להשערה
כי כל התופעות האלו עשויות להיות "בין /תוך -מימדיות" המערבות את מה שמכונה בדרך כלל בשם
"ּתֹודָ עָ ה".
ממצאי המחקר העיקריים
 .1הרוב הגדול של חוויות המפגש הן בעיקר חיוביות ,בין  85-95%בהתאם לשאלה שנשאלו.
 .2חוויית המפגש היא באופן גורף לא תופעה פיזית  /חומרית  -במקום זאת ,היא תופעה פאראנורמלית /
נפשית.
 .3חוויית המפגש היא חוויה טרנספורמטיבית לטובה באופן גורף.
 .4המפגש כולל מניפולציה של מרחב  /זמן וזה מוביל להשערה כי התבונה הלא אנושית עשויה להיות רב
מימדית.
סיכום כללי של המחקר
קרן  FREEע"ש ד"ר אדגר מיטשל נוסדה בשותפות על ידי אסטרונאוט אפולו  14ד"ר אדגר מיטשל המנוח,
אסטרופיסיקאי הרווארד ד"ר רודי שילד ,החוקרת האוסטרלית מרי רודוול ,וריי הרננדז ,דוקטורנט
באוניברסיטת קליפורניה בברקלי.
המנכ"ל הוא אסטרופיסיקאי הרווארד ד"ר רודי שילד .ד"ר ג'ון קלימו ,פרופסור לפסיכולוגיה בגמלאות
שלימד במשך למעלה מ  40-שנה שיטות מחקר לתלמידים לתואר שני ,היה יו"ר ועדת המחקר של. FREE
יושב-הראש השני היה ד"ר בוב דיוויס ,פרופסור בדימוס של מדעי המוח באוניברסיטה של מדינת ניו יורק
וריי הרננדז ,עו"ד ,חווה 31ודוקטורנט באוניברסיטת קליפורניה בברקלי  FREE .מורכב מ 15 -פרופסורים
אקדמיים בעלי תואר דוקטור ו  10-חוקרים עצמאיים.
 FREEהוא לא ארגון עב"מולוגי .משימתנו היא לחקור את הקשר בין התודעה (הטבע האמיתי של
המציאות הרב-ממדית שלנו וכיצד אנו כבני אדם מבצעים אינטראקציה עם מציאות זו) ,וכן חקר הקשר
עם התבונה הלא אנושית באמצעות האופנויות של יצירת קשר.
( 30הקרן למחקר חוויות חוץ ארציות וייחודיות) The Dr. Edgar Mitchell FREE Foundation - Foundation for Research
into Extraterrestrial & Extraordinary Experiences
 –31חֹווֵה - Experiencer-אדם שחווה חוויות ,בהקשר המחקר -אדם שחווה חוויות של מפגש עם תופעת העב"מים או האינטיליגנציה
הלא אנושית.
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מועצת המנהלים של  ,FREEכמו גם רוב הדוקטורים לפאראפסיכולוגיה ,משערים כי כל ה"-על-טבעי"
( )Paranormalהוא למעשה "נורמלי" וכי כל האופנויות של יצירת קשר קשורות זו בזו .אנו מכנים את כל
הדרכים שבהן בני האדם הסירו את הלוט והיה להם מגע עם התבונה הלא אנושית "אופנויות הקשר"
(" )"CONTACT MODALITIESשאותם אנו מגדירים כ( :קשר עם עב"מים ותקשורת יזומה 32HICE
 ,/ CE-5חוויות כמעט-מוות ,חוויות חוץ גופיות ,צפייה מרחוק ,מדיומים  /תקשור  /תקשורת עם רוחות,
מסעות הלוצינוגנים ,תקשורת טלפתית ,כדורי אור ( )Orbsוצורות אחרות).
אנו משערים שכל אופנויות הקשר ,כולל מגע עם עב"מים הן תופעות הקשורות ביניהן שנובעות ממקור
אחד .כל אופנויות הקשר כוללות "מניפולציה" של זמן-מרחב ,מושג שאינו מובן בבירור באמצעות
הפיזיקה המודרנית .זה מה שהוביל את החוקרים ב FREE-להשערה כי כל התופעות האלו עשויות להיות
ּתֹודעָ ה".
"בין /תוך -מימדיות" המערבות את מה שמכונה בדרך כלל בשם " ָ
במהלך  5השנים האחרונות  FREEלקחה על עצמה לבצע את המחקר האקדמי העולמי המקיף הראשון
בעולם ,על אנשים שהיה להם קשר עם תבונה לא אנושית הקשורה לתאב"מ .33לפני המחקר שלנו ,למעשה
ידענו מעט מאוד על תופעה זו.
פיתחנו  700שאלות כמותיות ו  70-שאלות פתוחות איכותניות שהועברו באמצעות  3סקרים מקוונים .ד"ר
ג'ון קלימו ,פרופסור אקדמי בדימוס ,שלימד שיטות המחקר במשך למעלה מ 45 -שנה לסטודנטים לתואר
שני ,היה יו"ר ועדת המחקר של  FREEיחד עם דוקטורים אקדמאים רבים אחרים וחוקרים עצמאיים.
המחקר האקדמי של  FREEנמשך  5שנים .בילינו שנה בפיתוח מתודולוגיית המחקר .לאחר מכן בילינו 3
שנים בהפצת  3הסקרים שלנו .הסקרים שלנו התפרסמו על פני תקופה של  3שנים ,במקורות הבאים:
למעלה מ  500-אתרי פייסבוק כל שבועיים ,רשימת תפוצה של למעלה מ  5,000-שמות הכוללים את מופון
( (MUFONתחום העב"מולוגיה ,הפאראנורמאלי וכו' ,ויותר מ  200-ראיונות ברדיו על ידי חברי מועצת
המנהלים של  FREEלתוכניות רדיו בתחום העב"מולוגיה והפאראנורמאלי .לאחר מכן בילינו שנה אחת
בניתוח הנתונים שנאספו ובכתיבת שני מאמרים אקדמיים שפורסמו בכתבי עת אקדמיים להערכת
עמיתים (  Journal of Scientific Explorationו-(Journal of Consciousness -ופרסמנו את ספרנו בן 16
הפרקים 820 ,עמודים ,שכותרתו "מעבר לעב"מים :המדע של תודעה ומפגש עם תבונה לא אנושית34".
לאחר  5שנים ,קיבלנו בסופו של דבר למעלה מ  4,200-תגובות ל  3-סקרים בשפה האנגלית מאנשים ביותר
מ  100-מדינות .הסקר בשפה הספרדית ,שעדיין מתנהל ,כולל מעל  850תגובות.
רבים מממצאי המחקר שלנו סותרים הרבה ממה שמסתובב בתחום הזרם המרכזי בעב"מולוגיה .הסיבה
היא ,משום שהמחקר האקדמי הבסיסי מעולם לא בוצע .כל מה שהיה לנו הם אלפי ספרים שנכתבו על ידי
חֹווִ ים פרטיים על הסיפורים האישיים שלהם ואלפי ראיונות של חֹווִ ים פרטיים אשר השיגו את הזיכרונות

 - Human Initiated Contact Experience –HICE 32חווית קשר יזומה ע"י בני אדם ,למשל במפגשים מהסוג החמישי  CE-5בהם
מזמנים בני אדם כלים חוצנים לסביבתם הקרובה.
 33תופעה אווירית בלתי מוסברת ,במקור -)UAP- Unexplained Aerial Phenomena( -מונח שהחליף בעת האחרונה את המונח
UFO-Unexplained Flying Objectt
“Beyond UFOs: The Science of Consciousness and Contact with Non-Human Intelligence”. 34
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שלהם בעיקר באמצעות רגרסיות היפנוטית ,כלי איסוף זיכרון שהוא מאוד בעייתי.
המחקר שלנו לא אפשר זיכרונות המבוססים על רגרסיות היפנוטיות ,תקשור או חלומות צלולים ,אלא רק
מתוך זיכרונות מודעים וברורים.
אני חוזר ,אנחנו המשחק היחיד בעיר  -אף אחד לא ניסה אי פעם לאסוף כמות עצומה כזו של נתונים על
חֹווִ ים של מגע עם עב"מים בצורה אקדמית מקיפה ושיטתית ,שפותחה ונוהלה על ידי דוקטורים בדימוס
ואנשי אקדמיה שעבדו עם חוקרים עצמאיים ,שאספו וניתחו כמעט  800שאלות כמותיות ואיכותניות
בתחומים רבים שלא היו קשורים בעבר לזרם המרכזי של עב"מולוגיה .זו הסיבה שהנתונים שנאספו
סותרים הרבה ממה שמסתובב בכנסים של עב"מולוגיה ,בתוכניות רדיו ,ובעב"מולוגיה המטריאליסטית
שבזרם המרכזי.
ממצאי המחקר העיקריים
 .1הרוב הגדול של חוויות המפגש הן בעיקר חיוביות ,בין  85-95%בהתאם לשאלה שנשאלו .שאלנו
את השאלה האם החוויה שלהם היתה חיובית ,שלילית או ניטרלית ביותר מ  25-שאלות שונות.
הפרק ראשון של ספרנו מספק פרטים רבים נוספים והסברים לממצא זה .אם ברצונכם לקבל
עותק חינם של הפרק הראשון בן  120עמודים שלנו ,35שלחו לנו דוא"ל אל
 . INFO@EXPERIENCER.ORGלהלן סיכום של נתונים חיוביים אלה:
מספר עצום של עב"מולוגים מטריאליסטים מאמינים כי כל ה"מפגשים" הם חטיפות .זאת טעות.
חטופים (אנשים שנלקחו בכוח למקום אחר בניגוד לרצונם) היוו רק שליש מהחֹווִ ים (שראו
עב"מ/תאב"מ וגם חוו מפגש עם תבונה לא אנושית) .שני שלישים של החֹווִ ים ראו עב"מ/תאב"מ,
חוו מפגש עם תבונה לא אנושית ,אבל מעולם לא חוו חטיפה .לפיכך ,עב"מולוגיה מטריאליסטית
מפספסת יותר משני שלישים של החֹווִ ים שחוו מפגש .לפיכך ,הרוב המכריע של "מפגשים" אינו
כרוך ב"-חטיפה".
מתוך השליש שחוו חטיפה ,יותר מ  70%עכשיו קוראים לעצמם "אנשי קשר" ( )Contacteesולא
חטופים ( .)Abducteesבתחילה  38%ראו את חוויותיהם כשליליות ביותר בגלל ההלם
האונטולוגי 36של החוויה .בחוויות הקשר המאוחרות יותר שלהם 85-95% ,ראו את חוויותיהם
כחיוביות ,ואפילו הרוב המכריע שחווה בתחילה חוויה של חטיפה .למעשה 70% ,מכלל החטופים
אינם קוראים לעצמם "חטופים" אלא קוראים לעצמם אנשי קשר" (.)Contactees
לרוב המכריע של חווי הקשר ,הן החטופים ולא חטופים ,היו חוויות מפגש רבות 40% .חוו יותר מ
 20-חוויות מפגש .לעוד  20%היו בין  10-20חוויות מפגש.

 35ניתן להוריד העתק מהפרק הראשון של המחקר בכתובת
https://docs.wixstatic.com/ugd/d6d656_a70cf403c4bb4fc2a253fa719d96bb89.pdf
 36אונטולוגיה הוא התחום בפילוסופיה העוסק בטבע של היש ,הקיים או המציאות( .תורת ההוויה) .האונטולוגיה עוסקת בשאלות על
הישויות הקיימות בעולם ,במאפייניהן ,בקשרים ביניהן ,במציאות ,בקיום ובהנחות היסוד הכלליות ביותר אודות כל אלה.
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כמו כן גילינו כי ככל שיש לך יותר חוויות ,דעתך על חוויות מגע אלה היא יותר חיובית .האנשים
שהיו להם פחות מ  3חוויות מפגש ,בדרך כלל  1או  2חוויות מסוג של חטיפה ,הם אלה שחוו
טראומה והציגו את החוויות האלה כשליליות בעיקר ) 5%מכלל חווי המפגשים).
כמעט  50%מהמשתתפים ציינו כי הם "הובאו אל מציאות "מסוג מטריקס" וקיבלו מידע" (כמו
הסרט "קונטקט" (" )"Contactשל ג'ודי פוסטר) .כמעט כפול ממספרם של אלו שהיה להם תרחיש
חטיפה טיפוסי.
אנשים ראו אלפי סוגים שונים של אינטליגנציה לא אנושית .יש ויכוח בין אם "ישויות" אלה אכן
קיימות ובין אם הן הקרנות פיזיות חזותיות חיות מממד אחר או ממציאות אחרת שיזמה איזה
אינטליגנציה לא-אנושית ברמה רב-מימדית גבוהה יותר ,או הסבר מסובך אחר ,כגון שחלקן
ישויות פיזיות בפועל ורבים הם הקרנות על המציאות התלת מימדית שלנו .אנחנו פשוט לא
יודעים.
 .2חוויית המפגש היא באופן גורף לא תופעה פיזית  /חומרית  -במקום זאת ,היא תופעה
פאראנורמלית  /נפשית .הן ד"ר ז'ק ואלה ,ד"ר אלן היינק ,ד"ר ג'ון מק ,ד"ר אדגר
רבים אחרים שיערו זאת לפני יותר מ  30-שנה .בניגוד למחקרים קודמים של ואלה ,היינק ,מק או
מיטשל FREE ,אישר למעשה את ההשערה הזו עם נתונים תומכים בפועל .לדוגמה בין כל אלו
שהשתתפו בסקרים שלנו 95% ,חוו חוויות פאראנורמלית בביתם 80% ,חוו חוויה חוץ גופית
( 67% ,)OBE38חוו תקשורת טלפתית 50% ,קיבלו טיפול רפואי על ידי אינטליגנציה לא אנושית,
 37%חוו חווית "כמעט מוות" ( 60% ,39)NDEראו פיזית כדורי אנרגיה ( ,)Orbsכמעט  50%הובאו
למציאות "מטריקס" ,וכו' .הפרק הראשון של ספרנו מספק פרטים רבים נוספים והסברים
לממצאים אלו.
מיטשל 37ועוד

 .3חוויית המפגש היא חוויה טרנספורמטיבית לטובה באופן גורף .מעל  85%מהמשתתפים בסקר
 ,FREEכיום יותר מ  4,200-אנשים ,הפכו ל:יותר אוהבים בני אדם אחרים ,יותר אקולוגיים,
פחות חומרניים ,רוחניים יותר ,לא מפחדים מהמוות ,יודעים את מטרת חייהם ,מודעים יותר
לתודעה ,פחות דתיים וכו' .הפרק הראשון של ספרנו מספק פרטים רבים נוספים והסברים לממצא
זה.
 .4המפגש כולל מניפולציה של מרחב  /זמן וזה מוביל להשערה כי התבונה הלא אנושית עשויה
להיות רב מימדית .נקודה זו צויינה לפני יותר מ  40-שנה על ידי ד"ר ז'אק ואלה (האסטרונום
והעב"מולוג האגדי) ,ד"ר אלן היינק (אסטרופיזיקאי) ,ד"ר ג'ון מק (פרופסור לפסיכולוגיה בבית
הספר לרפואה באוניברסיטת הרווארד) ,אסטרונאוט אפולו  14ד"ר אדגר מיטשל (מהנדס
אווירונאוטיקה שלמד במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ) (MITופיזיקאי) ,ד"ר רודי שילד
(אסטרופיסיקאי בהרווארד) ,ד"ר קלוד סוונסון (ד"ר לפיזיקה מפרינסטון) ,ד"ר דין ראדין (מדען
Dr. Jacque Vallee, Dr. Allan Hynek, Dr. John Mack, Dr. Edgar Mitchell 37
Out of Body Experience 38
Near Death Experience 39
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ראשי ב ) 40IONS -ועוד רבים אחרים .מכאן עולה ההשערה כי התבונה הלא אנושית הזה יכולה
למעשה להיות רב מימדית או שהתבונה הלא אנושית אולי למעשה "מוטמעת" במרקם המציאות
שלנו .כרך  2בספר שלנו יתחיל לדון בכמה מן התיאוריות האפשריות הללו על היחסים בין תבונה
לא אנושית ,המניפולציה של מרחב  /זמן ,והקוסמולוגיה של הרב-יקום ( .)multiverseישנם שני
מאמרים בכרך הראשון שלנו ,אחד שנכתב על ידי ד"ר אדגר מיטשל והשני על ידי ד"ר רודי שילד,
שמציגים את המושגים הללו אשר יורחבו מאוד בכרך .2
ריי הרננדז
בעל תואר במשפטים ,תכנון עירוני ומועמד לדוקטור באוניברסיטת ברקלי ,קליפורניה
חבר מייסד ארגון  FREEע"ש ד"ר אדגר מיטשל (הקרן למחקר חוויות חוץ ארציות וייחודיות)
Rey Hernandez
JD, MCP, Ph.D. Candidate, University of California at Berkeley
Co-Founder, The Dr. Edgar Mitchell FREE Foundation
Foundation for Research into Extraterrestrial & Extraordinary Experiences
FREE Foundation email: info@Experiencer.Org
FREE Foundation website: https://www.Experiencer.Org
FREE Foundation website: https://www.ConsciousnessAndContact.Org
(הזכויות על סיכום זה שמורות לארגון  ,FREEהמסמך תורגם ברשותו של ריי הרננדז).

 -Institute of Noetic Sciences (IONS) 40המכון למדעים נואטיים הוא מוסד מחקרי לפאראפסיכולוגיה שנוסד בשנת  1973בידי
האסטרונאוט אדגר מיטשל והמשקיע פול טמפל .מקור שמו של המוסד במונח היווני נואוס .קמפוס המכון ומעבדות המחקר ממוקמים
בפטלומה ,קליפורניה .נושאי המחקר של המכון רבים ומגוונים וכוללים מדיטציה ,חקר התודעה האנושית ,רפואה אלטרנטיבית וחיים
לאחר המוות
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מפגשים מהסוג החמישי בישראל 🌍  - CE-5 Israelעדויות חברי הקבוצה
(הערת העורך:מתוך פרסומים של חברי הקבוצה בדף הפייסבוק הקבוצתי).
צילום -ליאורה ודבורה מרמת גן
התמונות צולמו ע"י שתי חברות במהלך תצפיות בעב"מים בעקבות פעמים רבות שהן הרגישו קריאה
פנימית ויצאו לצפות בהם ולצלם ,עד כה לא ניהלו קריאה יזומה .יש להדגיש שקיבלו מסרים להגיע
.ולצפות בהם
התמונות צולמו בתאריכים שונים בפארק יהושוע בתל אביב מנובמבר  2017עד אפריל 2018
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(הערת העורך:במהלך חודש פברואר הבחינה ספיר פז מחלון ביתה בגבעתיים בעצם הדומה לכוכב אולם
שהתנהגותו לא שגרתית ,ופרסמה זאת בפייסבוק .הפרסום המצ"ב לאחר שהצעתי לספיר לנסות ליצור
קשר באמצעות פרוטוקול התקשורת והתכווננות המחשבה).
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תרגום :המפגש הראשון שלי .ה"צלחת מעופפת" היתה במרחק ניכר מביתי .המפגש השני הם גם שמרו על
מרחק :לפני שהגיעות הם נתנו לי סימן שהם באים .הסימן הופיע מעלי בצורת ענן בצורת צלחת מעופפת.
זה מדהים
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תרגום:
איליה הייזנברג :אחרי שזימנתי את העב"מ ,הי העצם הזה שעף מעל הבית שלי במשך כמעט שעתיים.
שניר הדרי :האם תוכל להרחיב לגבי התהליך כיצד זימנת אותו?
איליה הייזנברג :שניר הדרי התהליך מאוד פשוט .לנקות את התודעה ,לפתוח את הלב ובאמצעות אהבה
לזמן את העב"מ .צא החוצה ,רצוי שיהיו שמיים נקיים .הבט למעלה לשמים ומעבר ...אל החלל ,מאדים,
שבתאי ...ושוב ושוב ושוב...הבט על הגלקסיה שלנו ...ומעבר ...ואז עצור ובמחשבתך ,בטלפתיה בקש מהם
לבוא .זה הכל .הבט סביב .בהצלחה
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תרגום:
איליה הייזנברג :בפעם השלישית הם הגיעו לראשון לציון .אחרי הזימון עב"מ הגיע בצורת "צלחת
מעופפת".
שניר הדרי :האם זה זימון אינטואיטבי או תוך שימוש בפרוטוקול ?CE5
איליה הייזנברג :שניר הדרי ברוב המקריפ ,התהליך ממוקד ,אבל לפעמים הוא כמעט אינטואיטיבי .לא
השתמשתי בפרוטוקול  CE5אבל אני רוצה לנסות.
שניר הדרי :איליה הייזנברג אתה בר מזל! אני מעודד אותך לתרגל מדיטצית  CE5הלילה כדי להעצים את
החוויה שלך.
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תרגום:
שניר הדרי :איליה הייזנברג יש איזו דמות דמוית אנוש מצד ימין למעלה אבל לא ברור מה
איליה הייזנברג :אלו הישויות שבאו אלי .הצלחתי לצלם.
איליה הייזנברג :אני לא יודע מי הם או מאיפה הם באו .במהלך המפגש ,היה עצם גדול בצורת "בלון"
בדיוק מעל הבית שלי.
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 20דצמבר :2018
שלום לכולם! אני נכנסת לקבוצה הזאת בהזמנתו של שניר מנהל הקבוצה .היה לשניר את האומץ ואת
היוזמה לפתוח את הנושא בפייסבוק .פשוט כנראה הגיע הזמן שאשתף גם אני .שמי סתיאם .אני עוסקת
שנים בארכאולוגיה קוגניטיבית ,מדיטציה ,צלילה בעצירת נשימה וגם מלמדת תקשורת טלפאטית עם
בעלי החיים (סוג של מיומנות שאמנית).אני מאוד אוהבת עתיקות וטבע .לפני כשלוש שנים התחלתי לפגוש
"עמים חוצנים " בחלומות כולל חלומות "ערים" והתחלתי לחקור את הנושא .כך פגשתי בעבודתו של
סטיבן גריר  ,היחיד מכל החוקרים שנראה לי רציני ומאוד מנוסה בעניין .התחלתי לתרגל לבד בבית את
המדיטציה הפשוטה שלו וזה היה מעיף אותי לחלוטין ...עד שלפני כשנה וחצי החלטתי לעלות להר כאן ליד
אילת  ,ויחד עם בן זוגי ועוד זוג חברים ביצענו את מדיטציית ה 5CEעל פי מיטב הבנתנו! תוך בערך 10
דקות מסיום הפרוטוקול הופיע מולנו חפץ בעל אור לבן המאותת לנו בשמיים .התמדנו במשך כמה שבועות
ותמיד הייתה נוכחות ברורה בשמיים ואיתותים הדדיים! מאז יצרתי קשר ישיר עם גריר וצוותו ,העמקתי
בפרוטוקולים וקיבלתי הנחייתו לעזור לאנשים ליישם את הטכניקה .תרגלתי כמעט כל יום עד ש ב21
לדצמבר  2017התעוררתי באמצע הלילה וכל החדר היה מואר באור ירוק כמובן לא מהעולם
הזה...הרגשתי בחילה חזקה למשך כמה דקות ולאחר מכן הקלה .קמתי בבוקר בהרגשה טובה מאוד היה
נדמה לי שמישהו ניקה או פתח אצלי משהו וביקש שאקבץ את הקבוצה הקטנה של החברים ושנעלה שוב
להר לאחר הפסקה של כחודשיים .ב 23לדצמבר קיבצתי את החברים והעברתי תדריך על פי מיטב הבנתי
על פרוטוקול ה 5CEועלינו להר .מה שקרה שם היה מעבר לכל דמיון .הייתה נוכחות "מסיבית" במשך
כמה שעות...למזלי יש לי עדים! כל מה שיש לי לומר זה שהחוויה הייתה חיובית לחלוטין לכול מי שהיה
שם .אוכל לפרט רק במפגש אישי עם המעוניינים ללמוד את הטכניקה בהמשך ...אבל רוצה לשתף בתמונה
היחידה שזכינו לקבל מאדם שהיה בקרבת מקום עם ציוד לילה מקצועי וראה את התופעות מרחוק ...הנה
התמונה! אנו מתכננים מפגש מעשי בינואר .מי שמעוניין להצטרף נא ליצור קשר דרך הודעה פרטית עם
שניר או אתי .שתהיה אחדות ושלום על עולמנו בקרוב ושנזכה בקרוב לפגוש את אומות הכוכבים
המשגיחים עלנו לטובה! צילום -מורי חן
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:

סתיאם לרוקה 7 ,מאי :2019
יש משהו נוסטלגי בקרני שמש מאוחרים הנוגעים בעמודי מקדש במצריים ...תחושה של חיבור לתקופת
אור ושלווה שחלפה והשאירה רק כתבי קודש המזכרים אותה באגדות ,חפצים ומונומנטים מסתוריים
שאף אדם לא באמת יודע איך נבנו...עשינו מסע בו נזכרנו בעבר הבלתי מוסבר של האנושות וגם למדנו איך
לפתוח את התודעה לביקור בהזמנה של ה"משגיחים" שהופיעו בליל הירח המלא בין הלבנה לפירמידה...
תודה לכל המשתתפים וגם למבקרים בשמי קהיר!

מפגשים מהסוג החמישי בישראל 🌍 CE-5 Israel

52

 6מרץ 2019
טוב ,אז  11בלילה ואני כותב אתם מה שאתם הולכים לקרוא (בתקווה רבה).
אני אולי  5אחוז מכל האנשים בעולם שמודעים למושג  5-CEשתכף אסביר לכם מהו  -זהו בעצם
פרוטוקול להזמנת ציוויליזציות שכבר כאן איתנו הרבה זמן מתבוננים ועוזרים ואוהבים כל אחד מכם.
לפני שאתם שופטים ,לא...אני לא על סמים .אולי על מדיטציה קלה.
כמו שהתחלתי להסביר...כן ,אכן יש כאן ציוויליזציות מכל מני גלקסיות,יקומים מקבילים ומה לא .זה לא
סיפור פנטזיה ולא אגדה ,זו רק האמת ואני מכיר את החומר שלי יחסית היטב.
לפני שאני אתחיל לפרט את מה שעברתי עד עכשיו במפרסת שלי בבית בעיקר בלילות אני אגיד לכם ללכת
לראות את הסרט " "Unacknowledgedסרט שמבוסס על תכנים מסתוריים שהוחבאו מהציבור להרבה
זמן בעיקר נוגע לצלחות מעופפות,חטיפות,חייזרים וכ'ו ולאחר מכן ללכת לראות סרט שקוראים לו
" "?THRIVE: What On Earth Will It Takeשאגב נמצא ביוטיוב בחינם .מומלץ מאוד.
אז ככה -
איך בכלל נכנסתי לנושא הזה? ובכן תמיד התעניינתי בדברים האלה ,גם כשהייתי קטן...תמיד שאלתי את
עצמי ואת האחרים (משפחה) "האם אנחנו לבד ביקום הזה?" " ,האם באמת יש ציוויליזציות יותר
מתקדמות מאיתנו?"
נראה לי כל ילד בזמנו שאל שאלה דומה כזאתי או אחרת בעבר.
עם השנים התחלתי יותר ויותר להיפתח לנושא הזה ,יוטיוב ,גוגל...דבר ראשון הוביל לדבר השני ,ברור
שיש מלא ,ואני חוזר ,מלא פייקים באינטרנט .דברים שבעיקר אנשים מכינים בתוכנות עריכה לרוב עם
 adobe after effectsועוד ,אני לרוב ידעתי להבדיל מה נראה אמיתי ומה לא ,זה לא כזה קשה.
אז משהו אחרי  18שנה שאני נמצא על כוכב הלכת הזה שנקרא כדור הארץ התחלתי להיתקל בכל מני
אנשים,וולוגים ,סרטונים וסרטים ומידע שאף פעם לא חשבתי שאראה ואקרא...אני לא יודע איך להסביר
אפילו איך הגעתי לתכנים האלו...זה כאילו שהכל בא לקראתי ובשבילי עם הזמן .צירוף מקרים? לא יודע,
אולי .אבל אני מאוד שמח שזה קרה .כי אם לא אז לא הייתי כותב את מה שאתם קוראים עכשיו בכלל.
עכשיו שאתם יודעים איך נכנסתי לנושא הזה אסביר לכם קצת על .5-CE
נתקלתי במושג הזה בסרטון ביוטיוב ,מבן אדם שקוראים לו סטיבן גריר (יש לו כמה סרטים כולל סרט
שהכללתי בסטטוס פה) ,הפרוטוקול בעצם מקיים יחסים בינך לבין ציוויליזציות שונות שנמצאות כאן
איתנו ,דרך תדר של אהבה ,תודה ואור .הכל עובר טלפתית ורגשית ביקום הזה .הרגשות (בעיקר אהבה)
מאוד חזקים בקטע הזה ,אם לא הכי חזקים שקיימים.
אהבה לא באה מסתם מהלב ,אלא מהכל שלך ,מכף הרגל ועד הראש.
כשאתם מוציאים את הרגשות האלו לכיוון כלשהו ,ברגע הזה ((כלפיהם)) הם מחזירים תגובות בשמיים
בשביל להגיד לכם תודה .גם הם נרגשים לראות ולדבר איתנו בדרך כזאתי או אחרת ,אל תחשבו שיש רק
ציוויליזציות רעות שבאו להרוס את העולם כמו שהוליווד שוטפת לכם את המוח .לא ,זה בכלל לא ככה
ובדיוק ההפך מזה.
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באים לכאן רק בשביל לעזור ולאהוב כדי שלכולנו בסופו של דבר יהיה טוב ושמח.
עכשיו שאתם מכירים את הפרוטוקול אשתף את הנסיונות שלי ואסביר לכם איך אני "מתקשר" איתם.
קודם כל זה דורש הרבה סבלנות ,זה לא משהו שמגיע תוך  30דקות אלא אם כן אתם מאוד מנוסים עם
זה .זה יכול גם לקחת יום שלם ,הכל בסופו של דבר תלוי בכם.
ביום הראשון שהכרתי את זה גם אני אמרתי לעצמי "היי ,אין באמת מצב שזה עובד "...אבל גם משהו
אמר לי לנסות את זה כי תכלס אין לי מה להפסיד מזה.
אז בלילה הראשון עליתי למרפסת ,ישבתי איזה חצי שעה וואללה לא ראיתי כלום .רק כוכבים .ואמרתי
לעצמי "טוב זה לא עובד" והתבאסתי שלא היו תוצאות אז עזבתי את זה לאיזה חודש חודשיים.
שוב אני עובר ביוטיוב ונתקל בתוכן הזה ,רואה איך לאנשים כן הצליח ואיך שהם אומרים שצריך הרבה
סבלנות ואהבה.
אז זה הלילה השני שלי ,מסתכל על הכוכבים ,מנסה להעביר למעלה את המחשבות שלי "אני יודע שאתם
כאן ,יודע שבאתם לעזור"" ,אוהב אותכם מכל הלב ותודה על הכל"
עוברת מעל שעה ללא שום תזוזה או אור בשמיים...
נזכרתי בפלייאדיאנס ( )pleadiansשקראתי לא ממזמן (גם ציוויליזציה אגב) ומשום מה התחלתי מהם
להגיד ספציפית להופיע מולי ולהגיד שלום...עברה שעה וחצי ובום .אור בוהק שהופיע משום מקום פשוט
עף לו באוויר ,תדמיינו מסוק שעושה עליכם אור כמו במרדפי מכוניות...כזה חזק.
אז אני שוכב ,ופשוט מסתכל על האור הזה עובר שם במזרח ופשוט אומר לעצמי "וואו ,אשכרה...ראיתי
את זה הרגע" בא מהר להוציא מצלמה שלא הייתה עליי עד שקמתי הדבר נעלם ללא יודע לאן .האובייקט
לא הוציא שום רעש.
אחרי האירוע הזה היה לי ללא ספק ,שהם כאן ,ותמיד היו.
עברו שעתיים וחצי והתחלתי לראות אורות קטנים זזים בשמיים ,בהתחלה חשבתי על לווינים אבל לווינים
לא יחצו אחד את השני זה מול זה נכון?
אז אחרי הערב הזה השתנתה לי הזווית ראייה על היקום שלנו.
לאחר מכן ישבתי כמעט כל סוף שבוע באותה תנוחה עם אותם כוונות ולא התאכזבתי .הם הופיעו יותר
ויותר ,פלאשים רנדומליים בשמיים ,כלי טיס שעושה עליך ספציפית פלאשים...לא יודע מה מי ומו .רק
נהנה.
עד שהגיע יום אחד שישבתי במרפסת איזה  3שעות ,ו 10מטר מעליי יש מצב אפילו פחות ,עובר פאקינג דבר
עגול עם אורות בצבע כתום מאוד כהה בצדדים (כמעט אי אפשר היה לראות) וללא שום רעש פשוט מרחף
מעליי ועובר את הבניין שלי .לא זה לא היה רחפן ,יש לי רחפן ואני מכיר סוגי רחפנים זה לא היה אחד
מהם.
ניסיתי לצלם ,המצלמה של הטלפון פשוט לא תפסה כלום .כלומר ,ראו את השמיים ,אבל את האובייקט
עצמו כלל לא וזה מה שהיה מוזר .אז אני מסתכל על הדבר הזה פשוט עובר אותי מעליי ולא היו לי אפילו
מילים להגיד משהו או בכלל להוציא הגה מהפה ,כן ,עד כדי כך.
חיי באמת הפכו למעניינים הרבה יותר .רק לחשוב על העובדה שכלל האנשים לא חווים את מה שחלק קטן
מאיתנו חווים משגע אותי כי כל אחד יכול לעשות את זה...
✌️👽❤️ peace and love
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 7אפריל :2019
שבוע טוב לכולם!
לפני יומיים אני והמשפחה שלי ישבנו אצל דודה בבית שלה בגינה ,היינו שם רוב היום דיברנו
וצחקנו...הגיעה החשכה וכולם נהיו סוג של שקטים...אז לקחתי את האוזניות שלי ,שמתי מוזיקה שאני
אוהב והסתכלתי על השמיים ו"הזמנתי" אותם לבוא להגיד שלום.
כעבור זמן קצר מאוד בין חצי דקה לדקה אובייקט שחור 60 ,מטר מעליי בערך עובר לו בשמיים .עכשיו
כשהסתכלתי עליו ראיתי שהוא לא עשוי ממתכת או אלומיניום...החומר שהוא היה עשוי ממנו לא נמצא
כאן .זה כאילו הכל משולב בחומרים שם ,פלסטיק,אלומיניום,מתכת,נחושת...מה לא .אובייקט שחור
מאוד עם סוג של טקסטורה של גלים ממתחת .ואורות כהים בצבע לבן כתום בצדדים...ואחרי שאני שם לב
לדברים האלה זה הזכיר לי בדיוק את אותו האובייקט שראיתי במרפסת שלי  10מטר מעליי .גם אצל
דודה שלי לא הצלחתי להגיד לכולם "תראו תראו"...הייתי המום ופשוט אמרתי בקול רם "מה
לעזאזל...על מה אני מסתכל...מה "...לאובייקט לא היה שום רעש ,הוא גם לא היה נראה כמו רחפן .הצבע
שלו היה כלכך כהה שהוא כמעט התערבב עם החשכה של השמיים אבל בגלל שהיה אור באותו המקום,
החלק התחתון שלו היה סוג של מואר מהתאורה של הרחוב.
ציירתי אילוסטרציה לא מאוד מדוייקת אבל בעיקרון זה מה שראיתי בפעם הראשונה לפני חצי שנה בערך
וגם בפעם השנייה שזה היה לפני יומיים.
לדעתי לא מדובר על אובייקט עם רוח חיים כלשהי בפנים...זה קטן כמו רחפן ומדובר על סוג של סורק
) ששולטים עליו מרחוק(scanner .
אבל מי יודע ,אולי יש בפנים אנשים מאוד קטנים בפנים 😁
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סיפור המפגש של יוסי רונן
(הערת העורך :תודה רבה ליוסי שהסכים לשתף אותנו בפרק הראשון מספר שיצא בקרוב" ,זמן אחד –
- contact

פגישה פנים אל פנים ותקשורת עם אורחים".
קראתי בנשימה עצורה את הפרק ,שמעבר לכך שהוא כתוב בצורה נהדרת ומפורטת הסיפור עצמו מדהים.
הוא מאוד מזכיר לי חוויות אחרות ששמעתי עליהם של אנשים שחוו מפגשים מהסוג השלישי .התובנות
שעולות מתוך המפגש מהדהדות עם מקורות רבים אחרים ,בייחוד לגבי משמעותה של אחדות התודעה
וחשיבותה בתקשורת עם החוצנים .מענין גם ההתגברות על הפחד והחרדה הראשוניים שהפכו לחיבור
תודעתי עמוק ,יש בזה מסר מעודד של אחדות ויכולת להתגבר על הפערים העצומים בין הצדדים השונים.
מענין במיוחד המסר האפוקליפטי שיוסי קיבל ,שגם הוא חוזר במקורות אחרים ,המזהיר אותנו ומזכיר
לנו את האחריות המוטלת עלינו השומרים על הפלנטה.
כל הכבוד ליוסי על המאמץ והתעוזה שבפרסום כזה סיפור אישי ,זוהי בהחלט שליחות חשובה ואבן דרך
בחשיפת קיומן של תרבויות חוצניות אינטליגנטיות לא אנושיות).
__________________________________________________________________________
פרק ראשון
חלום מקדים ופגישה ראשונה עם האורחים
באפריל  1981עברתי לגור אצל אחי שגר מזה שנתיים בעמק סאן פרננדו שבלוס אנג'לס .באותה שנה אני בן
 ,21צמא למרחבים חדשים ואפשרות נוחה לחסוך כסף ללימודים כשאחזור הביתה .עבדנו בצביעת בתים
בסביבה .הדירה שלנו הייתה בת  2חדרים ,והמיטה שלי הייתה בפינה המרוחקת מהכניסה בחדר
המגורים.
זה קרה בערבו של יום קיץ שטוף שמש ,פנינו לנוח לאחר יום עבודה ארוך .אחי ישן בחדרו ואני מנמנם
כשפני מופנות לקיר שהמיטה צמודה אליו .לאחר כמה רגעים עצמתי עיניים ומיד הייתי בתוך חלום
שהתרחש מחוץ לגופי הישן ,באותו החדר.
בחלום ידעתי שאני מחוץ לגופי הישן במיטה.
לא היה לי גוף ממשי ,אולי משהו שמזכיר בקירוב גוף של ילד קטן שקוף ללא גבולות ברורים.
הרגשתי שמח ,נמצאתי קרוב למיטה מרחף מעליה ואז יושב על השולחן הסמוך ,מסתכל סביבי ,נינוח,
מבין ומודע לכל מה שקורה ,מתבונן כמו מחייך בחיבה אל גופי הישן למרגלות השולחן.
תחושת המרחק מגופי הייתה נעימה ,הרגשתי משוחרר חפשי וקל .הרגשתי טוב .ראיתי ,חשתי ,הרחתי
ושמעתי את הסביבה מבלי הגבולות המוכרים .הרגשתי את אחי ישן בנעימות מעבר לקיר בחדר השני,
נושם באיטיות קצובה ובשלווה .
ואז ראיתי גם אותם בחדר  -דמויות לא אנושיות ,בין הכורסא לספה ,ליד הטלוויזיה .אחד מהם עומד ליד
גופי הישן ,מתבונן בו.
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הבטתי בהם משועשע ,רואה אותם מדדים בצורה מצחיקה ומגושמת ממקום למקום בחדר .בודקים את
תכולת החדר בסקרנות מעורבת בפליאה .אחד מהם הרים בזהירות דף נייר ,כאילו שראה אותו לראשונה
בחייו ,נגע והרגיש אותו ,סגר עליו את אצבעותיו והקשיב לרעש של הנייר המתקמט ,הריח אותו .הם נראו
כמו ילדים לא אנושיים במגרש משחקים חדש .הרגשתי שאני מכיר אותם ,כאילו שהיו חברים שלי
מילדות.
הם היו בגובה מטר ושלושים בערך .ראשם גדול יחסית אלינו .אינני זוכר את מספר אצבעותיהם ,נדמה לי
שראיתי חמש בכל יד ,ארוכות משלנו ,עדינות ,וגמישות .אחד מהאורחים שמנמן ,עם בטן בולטת מעל
לרגליים דקות והליכתו מגושמת יותר מאחרים .השני רזה עד שאפשר לראות את תווי העצמות שלו מתחת
לעור...
הבטתי בשלווה מתרחש ,בתחושה של אושר ,שמחנו יחד .השמנמן הלך וחזר על פני השטיח ,מדדה כמו
ברווז ,נפעם וצוחק כמו ילד שמצליח ללכת לראשונה בחייו .האורח הרציני יותר היה מרוכז בגופי הישן
במיטה ,מביט בו מקרוב ובמיוחד בראשי המוטל על הכרית .חשתי שהוא יוצר תקשורת עם גופי ,אולי
מנסה לעזור שם במשהו ...
אני זוכר שבסוף החלום כשידעתי שעוד רגע אני חוזר לגופי ,צחקתי יחד איתם ,צחוק ארוך ומלא של
הבנה ,קבלה ואהבה זה לזה .במעורפל אני גם זוכר שלצחוק הזה שלנו הייתה סיבה כל שהיא ,ידענו יחדיו
משהו חשוב ,אוהב ונעים ,אולי צחקנו על הבלבול והפחד האנושי מולו.
התעוררתי שוכב במיטה ,עדיין מחייך ,זוכר את החלום המוזר.
התפלאתי על המרחב הלא מוכר של הדמיון שלי שיצר לפתע חלום כזה מוחשי ,מוזר ומטורף כל כך.
פתאום שמעתי רחשים מוזרים בחדר ,כמו צעדים מהירים ברגלים יחפות על השטיח .שפשפתי את עיני,
פונה עדיין לקיר שהמיטה צמודה אליו .שמעתי הזזה חרישית של דברים מאחורי ,נייר מתקמט ,לחשושים
משונים .החיוך שהיה על פני נעלם ,הרגשתי את ליבי פועם.
פרצו לדירה גנבים שמנסים להיות בשקט שלא אתעורר?
זכרתי שנעלתי את הדלת מבפנים .לא ייתכן שמישהו נכנס מבחוץ.
הסתובבתי במהירות לכוון החדר .מכת חשמל הלמה בגופי והתחלתי לרעוד חסר אונים .מולי ,במרחק של
חצי מטר ,עמד אחד האורחים מהחלום לפני רגע מתבונן בי.
מאחוריו היו עוד ארבעה או חמישה מהם.
עיניו הענקיות הסתכלו עמוק לתוכי ,עיניים שחורות ,מבריקות ,כמו אישונים שהתרחבו לגודל ענק.
הרגשתי קטן כל כך ושהוא חוקר אותי ,כמו דרך מיקרוסקופ...
הרגשתי פחד נורא ,חזק ולא מוכר .התכווצתי ,נשימתי פסקה ,ניסיתי לעכל את העובדה שאני מביט
באותם האורחים שראיתי לפני רגע בחלום .
לא הבנתי מה אני רואה ,החלום ממשיך ונדמה לי שהתעוררתי? טלטלתי את ראשי ,צבטתי את ידי והכאב
הבהיר לי שעכשיו אני ער .יצאתי מדעתי?
מה זה? מה קורה לי ?
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מבטו של האורח חודר לתוכי בעוצמה .כוח עצום ומשתק .הפחד בתוכי הלך והתעצם במהירות ,שרירי גופי
התכווצו עד לשיתוק .משהו זר ,לא מהעולם הזה ,מפחיד ,פולש עכשיו לתוכי .הפחיד אותי להיות עבד של
משהו אחר השולט בי כרצונו .הרגשתי סכנה ,כאילו אני קיים רק לעוד כמה רגעים ומשהו גדול ממני פוער
את פיו ובולע אותי .
היה לי ברור שהם לא מהעולם שלנו .בגוף המוזר שלהם גוונים של ירוק עז עם כתמים כתומים בגוון
החלודה ,עור מחורץ ועם זאת עדין ורך ...ללא שיער .ראשם גדול ביחס לגופם הקטן ועיניהם שחורות,
אליפטיות ,ללא עפעפיים ,מכסות את רוב הפנים .שני חריצים קטנים במקום אף ומתחתם חריץ דק ללא
שפתיים וסנטר קטן .
המראה שלהם מול עיני היה כמראה סוף הקיום שלי  -המוות.
האורח לא דיבר אלי ,אבל משהו בתוכי ידע שהוא רואה וחווה את כל רגשותיי ,את מחשבותיי ,אני כמו
ספר פתוח עבורו .משותק ראיתי את הפחד וחוסר האונים שלי משתקפים מתוך העיניים המבריקות שלו .
הוא חווה את הסבל שלי כאילו היה שלו וידעתי שזה היה זר לו .הרגשתי איך בפעם הראשונה הוא מרגיש
פחד אנושי .הרגשתי אותו דואג ,רוצה שאירגע ,אבל לא עושה כלום רק מחזיק מעמד ,סובל את פחד
המוות שלי שצעק וצרח בגופי  -די ,ברח ,ברח!
האורח המשיך לעמוד לידי ,אני יושב קפוא מולו והכאב כמו קודח בראשי  -למה זה מכאיב לי כל כך? למה
אני משותק מפחד? למה הם משתלטים עלי וחודרים למחשבות שלי? מה הם רוצים ממני ?
זכרתי את החלום הנעים קודם לכן .הם אלה שהיו שם ,מה זה היה? זה לא היה ממש חלום? לפני כמה
רגעים הכרתי אותם והכול היה בסדר ,בלי הפחד הזה ...לרגע קצר ,הצלחתי להפסיק את הרעד בגופי
מהפחד הקיומי הנורא שהרגשתי .בכוחותיי האחרונים ,מייאוש ואולי מחוסר ברירה ,ניסיתי לראות בהם
מעבר לפחד גם משהוא אחר.
בתקווה ,בלי קשר לגוף המשותק מחרדה ,חיפשתי ,בדקתי אם אני מוצא את אותה אהבה שזכרתי
מהחלום בעיניו...
הכאב ורעש המקדחה ששמעתי כמו חודר אלי בכוח כל הזמן ,החל להאט את הקצב שלו ולהישמע אחרת,
הוא נשמע מובן וברור יותר ,אלה המחשבות שלהם? הרגשות שלהם? הם מנסים לדבר איתי? הרעש
המשיך להאט והתחלתי להבחין בו עוד תחושות ,עוד מחשבות ,זו התקשורת שלהם שאני שומע? מרגיש?
באותו הרגע ממש ,התחלתי לחוות אותם בתודעה שלי .
בבת אחת זרמה אלי במלואה תודעת היצור שמולי ודרכו גם של כל השאר בחדר .מראה הפנים שלהם לא
השתנה ,אך כל מה שחשבו או הרגישו האורחים  -עבר גם אלי והיה עכשיו גם בי כמו הרחיבה את
התודעה שלי .מחשבותיהם לא היו מורכבות ממילים מוגדרות ,היא הייתה מרחב אחד שוטף של תודעה
שחווה הוויה עצומה בממדיה.
הם חוו שלווה פשוטה שלא מוכרת לי .ללא תחושת עליונות הצפויה מעוצמתם האדירה.
תודעת האורחים הייתה בי במלואה כספר פתוח .הרגשתי אותם נעימים ,שקטים ,צלולים וברורים .שמתי
לב שהרגשות והמחשבות אצלם הרמוניים ,ללא הפרדה.
חוויתי קבלה ואהבה מהם גם אלי ולא בזכות דבר מה בי .הם קבלו כך גם את עצמם בפשטות ,ללא תנאי,
ללא גבול .הם שקופים גלויים ומודעים לעצמם וזה עם זה .ללא כל צורך להסתיר ,להציג ,להדחיק ,או
להיות משהו אחר ממה שהם בדיוק באותו הרגע.
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הרגשתי שהם אוהבים ומקבלים את עצמם ללא ספק או שיפוט לטוב או לרע ,וכך הם גם התייחסו לכל
מסביבם  -לבני מינם ,לבני האדם ,או לכל דבר אחר ...
ההרגשה הזו הזכירה לי משהו מעברי הרחוק שגם הגעגוע אליו כבר נשכח ממני ,הייתה זאת תמימות,
תמימות כמעט מוחלטת ,כמו של ילד קטן...
נרגעתי מעט ונפתחתי עוד יותר לאורח מולי .הוא הרגיש זאת ופתיחותו אלי התעצמה כל כך שהווייתו
כולה נמסרה לי ,הייתה גם שלי .ידעתי שעכשיו אני חווה את מחשבותיו שלו ,מרגיש את רגשותיו ,את
עצמיותו ,את מודעותו המתפשטת לכל עבר ,ללא גבול או הגדרה .הייתה זו הרגשה נעימה באופן שלא ניתן
לתיאור.
הוא מודע לכל גרגר חומר בחדר ומחוצה לו ,לכל מקום במרחב ובזמן ,גם הרבה מעבר להבנתי .לראשונה
בחיי הרגשתי דרך תודעת האורחים את עצמי אחרת  -את המרחבים של תודעתי שלי .יחד אתם ודרכם ,גם
תודעתי חוותה התפשטה עכשיו לכל הכיוונים בזמן  -אל העבר ולעתיד פתוח ורב אפשרויות .ידעתי בבירור
שיכולת התודעה הרחבה שאני חווה עכשיו ,אפשרית בכל אדם.
חווינו זה את זה באופן שונה לחלוטין מהאופן בו אנו בני האדם חווים זה את זה ואת המציאות בכלל .לא
היו מחיצות של הפרדה בינינו ,ראיתי את מה שכל אחד ואחד מהם ראה ,כמו שאני רואה זאת בעצמי.
חלקנו תודעה משותפת ,כל אחד מהאורחים חווה את השני ,ועם זאת לכל אחד מאתנו בתוכה הייתה
תודעה פרטית ברורה ,אישיות נבדלת וייחודית רק לה.
בצורה מופלאה ,חווינו גם את השייכות לכל .המרחק הפיזי בינינו ,הפך סמלי ומבדיל אך אינו מפריד.
חוויתי מראות ותכנים לאינסוף דרך החיבור בנינו .ביקשתי לדעת עליהם יותר ,היו לי שאלות ...האם אתם
מכוכב אחר?
השאלה שלי הצחיקה אותם אבל לצחוק שלהם לא היה קול .
ואז קבלתי תשובה לתוכי בבת אחת ,כמו הבנה מפתיעה ללא התחלה וסוף.
הם ענו לי ללא מילים המרכיבות משפט אנושי ,רחוק מהאופן שבו אנו ,בני האדם ,חושבים או מדברים,
כמו בזריקה אחת לתוכי קבלתי תוכן שלם ,שאם היה מתורגם למילים שלי ,היה בתמצית נאמר בקירוב
כך" :מצחיק אותנו שאתה יודע את התשובה ,אבל עדיין מתעקש לשאול ולקבל תשובות דרך החשיבה
המילולית שלך.
כוכב אחר הינו המקום ההגיוני של החשיבה שלך .מבחינתך הוא התרגום הכי מתאים למה שאתה חווה
שבאנו ממקום אחר ורחוק ...בשפתך אפשר לומר שהגענו מממד אחר*".
הרשיתי לעצמי להיפתח אליהם ,בלי מחשבה ,בלי חשש ,בלי הפרעה להווייתם לקבל מקום בתוכי .באותו
הרגע הרגשתי את תשומת הלב של כולם בחדר פונה אלי במלואה ,שמחה ואהבה עצומה פרצה וזרמה מהם
לכל תא בגופי.
הרגשתי אותם יותר ויותר כחלק ממני ,הם יודעים אותי כמו שהם חווים חלק רדום בהם שהתעורר,
התעורר לעצמו וכך גם למציאות מסביב ,מתרחב כמו אור המתפשט ונוגע ומאיר מקום נוסף .הייתי מחובר
עכשיו למהות עצומה וזוהרת.
ויברציות של קבלה ואהבה מהדהדות בינינו ,ההתמזגות אתם שהתחילה בעצמי המוכר שלי המשיכה
הרבה מעבר לו .ביחד אתם אני חווה עכשיו גם נוכחות נוספת ,נוכחות של אהבה עצומה שמגיעה הרבה
מעבר לאורחים עצמם ,ממקור אחר ולא מובן ,אהבה שמאירה משהו בתוכי ,מעירה בי משהו ששכחתי,
הרגשתי זרם של אושר מפעפע וזורם בי כמו מים.
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נעשיתי מודע עכשיו למקום בגופי שמאז ומתמיד הכיל כמו אור אין סופי ,סוג של כוח ואהבה עצומה שהיא
מעבר ליכולתי להבין אותה ,אהבה שמקורה מעבר לי וגם מעבר לאורחים עצמם.
ניסיתי לזהות מהיכן מגיע האור הזה ,חוויתי אותו בכל תא בגוף שלי ובכל חלקיק ממנו ,הבנתי שהוא
בסיס הקיום להוויה והתודעה שלי ,לכל מה שאני מודע אליו ולמעשה הוא גם מחזיק ,מקיים ומממש
אותו .היה לי ברור שזה גם המקור לחיים עצמם ,לקיום המציאות כולה והוא אותו "אור" אחד שנמצא
בכל .ידעתי שמבחינת האורחים המודעות התמידית שלהם אליו ,היא הסיבה לביטחון לשלווה ולאושר
שלהם ושלי ברגעים אלו.
תוך שבריר שנייה ,ראיתי תמונות מחיי זיכרונותיי ומחשבותיי מאותו רגע לאחור בזמן – עד לילדותי
המוקדמת .אותו האור היה שם תמיד ,הוא היה המקור והכוח שאפשר את חיי ואת המציאות כולה.
המום ראיתי שגם הכאב ,הקושי ,הסבל והרוע שחוויתי מסביבי ובחיי עד עתה ,נבע מאותו אור שמקיים
ואוהב .שאותה האהבה הייתה תמיד הבסיס הקיומי לכל מה שקרה .תחושה של נחמה ורוגע הציפה אותי
כאשר הבנתי שלמעשה כל מה שקרה או יקרה בעתיד ,הוא אקט של אותו אור ואהבה עצומה ,בין שאני
מבין זאת ובין שלא.
ידעתי שהאורחים מודעים לזה בכל הווייתם ,הם חשים תודה תמידית ואהבה אל אור אחד שמקיף ומחיה
הכול .הם מאושרים מן הזכות לחוות באופן פשוט ורציף את המגע עם האור ,שהם מקדישים את עצמם
לרצונו .באופן טבעי ופשוט הם מודעים לכך שהוא מקיים אותם ,שאינו נפרד מהם ונמצא גם מעבר להם.
הם מודעים למקומם בו ורוצים את רצונו.
נלהב ,מן ההזדמנות לחוות את האור הזה ,רציתי לראות ולהבין עוד ועוד ,שאלתי אותם ללא מילים  -מה
האור הזה? זה אלוהים? זה המקור למציאות שלנו? אז מה הוא? אני רוצה להבין יותר ,מה מעבר לו?
וכאן נתקלתי בדממה ,מחסום .לא קבלתי מענה תפיסה או הבנה כל שהיא לשאלות האלה.
מהאורחים עברה אלי תחושה של הלם פתאומי וחשש עמוק מתוך דאגה כלפי .
נראה שהם לא צפו שאנסה להבין ,להקיף בתודעתי את מקור האור ,שהמפגש אתם אפשר לי לחוות
לראשונה במלוא עוצמתו .
באותו הרגע הבנתי שגם האורחים עצמם לא יכולים וגם לא מנסים להבין את האור הזה .וכלל לא באופן
האנושי רציונלי שאני מנסה להבין אותו עכשיו  -כאשר אני ער ומודע גם דרך גופי.
מתוך ההתלהבות לדעת ולהבין עוד בזכות המפגש אתם ,סקרנותי חתרה לדעת מעבר לגבול היכולת שלי .
הרגשתי כמו חבטה וזעזוע בתוכי ,היה זה המגע עם גבול התודעה והתפיסה שלי.
באותו הרגע גם חזר אלי החשש שהתגבר במהירות אל הפחד ממה שמתרחש עכשיו מולי .האורחים החלו
לנתק את החיבור שנוצר ביננו על מנת להגן עלי.
אף על פי שחוויית האחדות איתם לפני זמן קצר ,הייתה ברורה ומוחשית יותר מכל דבר אחר שחוויתי
בחיי ,שוב חזרתי לראות את חוסר ההיגיון במה שקורה ,שזו חוויה לא רציונאלית ...שייתכן ואני רואה
הזיה כמציאות ,ואולי כבר באופן סופי ,ללא דרך חזרה ,איבדתי שליטה במציאות.
האור העצום האוהב שחוויתי לפני רגע נעלם מתודעתי ,הפחד שחזר אלי במלוא עוצמתו הפריד עכשיו ביני
לבין האור והעלים אותו כמו לא היה בכלל .תחושת הביטחון נעלמה וכמו ענן שחוסם את אור השמש
הוטל עלי צל שחור ועמוק.
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הופעת האורחים מולי נראתה עכשיו כדלתות שנפתחו בפתאומיות ובעוצמה רבה מדי בחיים הפשוטים
שלי .הקרקע היציבה המוכרת ,זו שנתמכתי בה תמיד ,נפתחה לפתע והנה אני עומד ליפול ולאבד עצמי
בתהום לא מוכרת .הפחד גרם ל ליבי לפעום בקצב מהיר כל כך ששמעתי את זרימת הדם באוזני כצפירת
רכבת שמתקרבת במהירות ועומדת להתנגש בי .הרגשתי את אימת המוות של גופי גם דרכם ,הם חוו אותה
וידעתי כי המוות אינו מוכר להם ,לא באופן שאנו מבינים אותו.
חווית המפגש הייתה כבר מעבר לכוחותיי והרגשתי שגופי אינו מסוגל יותר להכיל את העוצמה שבה ואינו
עומד בזה יותר .האורחים שידעו והרגישו כל תא בגופי ,כמו התרגשו מתוך דאגה כלפי והבנתי כי הם
מתכוננים לצאת מן החדר ,להעלם מעיני.
הם העבירו אלי מסר מהיר כברק לפני שהניחו לי.
קבלתי אותו דרך האורח הקרוב אלי שהתבונן בי בעיניו ,והעביר אותו באופן מוכר ואנושי יותר:
הוא העביר לתודעתי תמונות שנראו כמו סרט ,סרט שאני נמצא בו ,ורואה אותו מתוכו.
ראיתי עצמי בשדה עשב גדול וירוק ועצים מסביב ביום נעים .הרגשתי את האדמה פורייה והיא חיה ומזינה
את העשב והעצים ,הצמחייה כולה רטטה יחד עם אור השמש והאוויר טהור ,והוא מלא ,נעים וריחני .מעל
הכול כיפת השמים צלולה בתכלת .על העשב טיילו פרות סמוכות אחת לשנייה ,מלחכות באיטיות שלווה
ובהנאה מן העשב.
באופן פתאומי וללא אזהרה ,נשמעה שאגה מחרישת אוזניים שמתגלגלת ומתקרבת ,אש עצומה פרצה מעל
לצמרות העצים הגבוהים מרחוק ,לשונות אש צהובים כתומים ואדומים כיסו את אופק השמים התקרבו
בשאגה ושטפו הכול בזעם ,מכלים הכול .הפרות ,העשב ,והעצים הירוקים הפכו לאפר שחור ומת.
עצב עמוק פרץ מתוכי ,אותו מקום שנשרף היה ביתי .באחריותי .ההרס שראיתי היה תמונת אזהרה מפנינו
ואלינו בני האדם ,חוסר האחריות שלי ,שלנו .היה זה המראה של האפשרות והיכולת האדירה להרס
העצמי והעולם סביבנו.
כך הסתיימה העברת התמונות מן האורחים.
חזרתי להיות מודע לריגוש העצום והפחד מן הקרבה אל האורחים .לא הייתי מסוגל להכיל זאת יותר,
הרגשתי שאני עומד למות .האורחים ידעו זאת והתכוננו להיעלם מעיני.
הם התרחקו ממני לקצה החדר ,התקרבו במהירות האחד אל השני ,אחזו ידיים ונעו במעגל מסתובב .עם
תנועת הסיבוב שהתגברה ,הם השתנו ונראו יותר ויותר שקופים ,קווי המתאר שלהם החלו להעלם והמעגל
החל להצטמצם וליקטון פנימה למרכז העיגול כשאור לבן ,זוהר ואחיד מחליף את מקומם ,מעגל האור
שהסתובב במהירות עצומה הצטמצם לנקודת אור זעירה ונעלמה.

סוף הפרק הראשון
על הספר:
אומרים שברגע שנדע שאנו לא לבד ,תתרחש המהפכה הגדולה ביותר שהתרבות האנושית תחווה .
ברגעים הראשונים של המפגש חשבתי שיצאתי מדעתי ,לא היה שמץ של הגיון במה שראו עיני ,גבולות
המציאות שהכרתי כל חיי התרסקו ברגע אחד לרסיסים .בהתחלה אימה ופחד מוות לפת והרטיט כל תא
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בגופי ואז ברגע של התגברות על הפחד ,הכרתי פרצה למרחבים חדשים שלא הכרתי מעולם .היה זה
ניסיונם של האורחים להיוודע אלי.
ספר זה נכתב בעקבות אותו המפגש ומה שקרה בעקבותיו.
המפגש נעשה ביוזמת האורחים ,אך אני לא בטוח שהם קבעו או ידעו מראש מה צפוי להתרחש בפגישה
ביננו .הם אפשרו לי להתחבר אל התודעה שלהם ולחוות את מרחב ההוויה ותפיסת המציאות שלהם .לא
היה לנו צורך לדבר בשפה כל שהיא.
חווית התודעה של האורחים שינתה את תפיסת המציאות שלי מקצה לקצה .בספר הזה אני מנסה לתאר
את התודעה שלהם והמשמעות שלה עבורנו כפי שאני מבין אותה.
באותם רגעים ספורים שבהם החזקתי מעמד מחובר אל התודעה שלהם ,יכולתי לראות איך אני ,בן אדם
נחווה על ידם .כמו בפעם ראשונה מול מראה ,הייתה זו הצצה אל השתקפות התודעה האנושית שלי,
בעיניהם .
חלקו הראשון של הספר מוקדש לחוויית המפגש עצמו בדיוק כפי שהתרחש ללא תוספות של הבנות או
פירושים אישיים שלי למתרחש.
איור :יוסי רונן
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מדיטצית חיבור ,ריפוי והעלאת

התדר41

היי
כל הצ'אקרות שלנו ,מתאפיינות בצליל וצבע מסויים ,לפי הסדר הבא.
הכי נמוך הוא  U.צ'אקראת הבסיס בפירנאום.
מעליו הוא  O.איזור הבטן.
עוד למעלה  A.אזור הלב.
מעליו בצוואר
הE.
עין שלישית וראשI.
אחרי כל המדיטציות ,הכנות והתכווננות שתעשו( .מומלץ מאד לעשות גם משהו 'הגנתי' לפני הכל).
אתם עומדים ומחזיקים ידיים ,עם בהונות שמאלה .לזרימת האנרגיה ביניכם.
לוקחים נשימה עמוקה ועושים את הצלילים הללו ברצף תוך כדי מעבר חלק ביניהם.
(( UUU,OOO,AAA,EEE,IIIIII....))42
שזהו הסדר הכי נכון שמתקבל משינוי רציף של צורת השפתיים.
(אלו כל אותיות ה'אהווי '.הצלילים היחידים שיוצאים מתוכינו!!! ללא צורך בהקפצת שפתיים או לשון
שמייצרות עיצורים).
אתם אמורים להרגיש את הצליל עולה מה  Uבבסיס ,דרך הבטן ,הלב ,הצוואר ועד הראש ואף מעליו עם
הI.
כמה שתהיו יותר מתואמים ועוצמתיים...
כך תעלו את התדר יותר גבוהה ויותר חזק.
העוצמה הזו לניסיוני ולדעתי מושכת את תשומת ליבם באופן מיוחד.
זה מניסיון שחווינו בחווה של ג'יימס גילילנד  Ecetiב . 2010
שם עשינו את זה עם עוד כ  5חברה מקורס אזוטרי בשם"Cunlun nei gong"...
היו הרבה צחוקים וחיבור מדהים ביננו עוד לפני.
ברגע שעשינו את זה ,הופיע לנו עב"מ.
שלוש פעמים זה הצליח.
כשעושים את זה יחד רצוי שאחד יוביל והשאר יתאמו את עצמם למעבר בין הצלילים שלו.
הדגש הוא על ה  Iבסוף שיהיה חזק ,צלול וארוך...
😊
די פשוט.
נתן נאור 2010
 41התרגום של נתן נאור למדיטציית הגנה שתרגל בזמן שהותו בחוות  ECETIבשנת  2010במהלך קורס "."Cunlun nei gong
 42ניתן להיעזר בסרטון תרגול:

https://youtu.be/F8kwc1lkiAQ
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צמי הַ גָבֹוהַ הַ מֵ ימַ ד הַ . 5-
מֶ ִדיטָ צִ יָה ל ְִהתחַ בְ רות לְּתֹודָ עָ ת הַ עַ ִ

צמי הַ גָבֹוהַ אֲ שֶ ר בְ גּוף-הַ אֹור הַ מֵ ימַ ד ַהֶ ,5-ש ְלָך .הרחב את אינטליגנצית השדה
הַ פְ עֵ ל את ִּתפְ קּודֵ י ּתֹודָ עָ ת הַ עַ ִ
ימד ַה 3-שלך ֶאל רמת אינטלגנצית
המנטלי שלך ,בְ ֶאמצָ עּות שדרוג הַ צְ לִ יל ַההַ רמֹונִי של הגוף המנטלי ַה ֵמ ַ
הַ נְ שָ מָ ה הַ מֵ ימַ ד הַ .5-
מֶ ִדיטָ צִ יָה
ימד ַה ,12-אנו עובדים עם האנרגיות:
הָ בָ ה נתכונן לְמֶ ִדיטָ צִ יָה .עבור אלו מאיתנו הבקיאים היטב בְ מָ גֵן ַה ֵמ ַ
אֹורֹורה וְ ֶק ֶרן-הַ אֹור יהלום .נקרא להן אלינו.
ַ
ימד ַה-
ראשית ,חַ זֵק את השדה האישי שלך .עבור אלו החדשים לקריאה ,כשאתה בתוך טכניקת המיגון ַה ֵמ ַ
לֹוהי
ידרֹו-פלזמי ,של ַהאֹור ַהאֱ ִ
יס ָטל שלך ,הַ ְשלֵ מּות של הַ אֹור ַהנוזלי ַה ִה ְ
 12שֶ לְָך ,קרא אליך את תודעת הַ ְק ִר ְ
לֹוהית שלךַ .אפְ שֵ ר את תדירות האנרגיה הזו ,שעבורנו היא צבע הלבן פלטינהַ .אפְ ֵשר
שלךָּ ,תכְ נִית-הַ ַאב ַהאֱ ִ
לגופך להיות מוגן בִ מלֹואֹו כ30-ס"מ מתחת לכפות הרגליים שלך ועד כ90-ס"מ עד 1.25מ' מעל הראש שלך.
לּוטין עוטף ומכסה ומרווה כל תא ,וכל חלק בגופך .מרווה את שדה האנרגיה שלך
ראה צינור ,כגליל ,לַ חֲ ִ
ּומבַ עַ ד השכבות הרוחניות .ראה עצמך במלואך בתוך האור האלוהי
דרך כל רֹובֶ ד ,פיזי ,אתרי ,רגשי ,מנטלי ִ
המזין שהוא שלך.
כַאֲ שֶ ר אנו מתרחבים אל תוך השדה הַ ִשתּופִ י ,אנו מחזקים את עצמנו באמצעות תודעת ְשבּועָ ת ַה ַא ְחדּות,
מאהּובינו דרך צירי-הזמן הטרנס-הרמוניים,
חֹוק הַ ַא ְחדּות שלנו .כשאנו מייצבים זאת עוד ,אנו מבקשים ָ
לעגן את המרחב שלנו דרך כל מערכי הרביעיות ,דרך העוגנים של ַה ַארבַ עַ -ארבַ עַ -ארבַ ע ודרך כל אחד
אֹורֹורה הַ ָאהּובים שלנו שליטי יסודות הטבע ,אלה המסייעים ומשרתים .אנו
ַ
מבסיסי יסודות הטבע,
קוראים להֲ וָ יות האהובות ,
נחים ,את
המ ִ
מגיני האמת ,הריבונות והחופש ,ה"שומרים" שלנו בשירות הַ ֶ -א ָחד ,אלו המקדמים את ַ
התמיכה במשפחה האהובה שלנו של אינדיגו וזרעי-כוכבים ,בקיבולת הגבוהה ביותר של הֲ ָמ ָרה לאור
אלוהי אין-סופי ,אהבה ועוצמה.
לרגע ,הנח את קצות האצבעות של שתי הידיים ואת תשומת הלב שלך ,בטבור שלך .כשאתה נושם מספר
ּומ ְתמַ ֵק ד באיזור הטבור שלךְ ,ח ֶזה בְ עֵ ינֵי רּוחֲ ָך את המראה של הלהבה הכחולה .ראה כמו ֵאד של
נשימות ִ
להבה כחולה ,אור כחול ,עמוק בתוך הגוף שלך מאחורי הטבור שלך .כאשר אתה מתחבר לזה דרך החזון
הפנימי שלך ,עסה בעדינות את הטבור בעודך מרגיש וחוזה את הלהבה הכחולה הזו .ועכשיו ,כאשר אתה
מפסיק את העיסוי ,התמקד וְ ְחזֶה ,אתה נכנס פנימה וממש מתמקד על הלהבה הכחולה הזו שמאחורי
הטבור .אתה הולך לראות כדור של אור לבן בתוך הלהבה הכחולה.
כאשר אתה מביא את המיקוד שלך אל תוך הלהבה הכחולה הזו ,ראה כדור-אור לבן .כעת מקד את מלוא
תשומת הלב שלך אל תוך כדור-האור הלבן .תוך כדי נשימות ,אתה הולך לקחת את כדור-האור הלבן הזה,
שמאחורי הטבור שלך ומתחיל להניע אותו למעלה דרך ציר הַ הַ ַרה שלך ,המרכז של הגוף שלך .התחל
לראות אותו נע במעלה הציר המרכזי ועצור אותו כשהוא מגיע למרכז המוח שלך ְב ִמישֹור בלוטת
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האיצטרובל.
ראה את זה לאט ,נשום בעדינות ,עשה זאת לאט.
ְחזֶה את כדור-האור הלבן נע במעלה הגוף שלך ,מהטבור ,למרכז הגוף ,נע באיטיות ,עובר את אמצע הגוף,
החזה שלך והגרון .אפשר לכדור-האור הלבן הזה להיכנס פנימה ולהתמזג עם בלוטת האצטרובל .עכשיו,
בעת שאתה רואה את כדור-האור הלבן בבלוטת האיצטרובלְ ,ח ֶזה את כדור-האור הלבן ְל ֶפ ַתע פִ ְתאֹום נע
ימינה בקו אופקי הישר אל מחוץ לגופך עד שהוא ממוקם בדיוק מעל הכתף הימנית שלך .מה שכדור-האור
ימד ַה 5-שהגיע
הלבן הזה ,מייצג עבורך הוא חלק מן התודעה שלך המורם לתדירות המימדית של ַה ֵמ ַ
בֹוהה שלך,
ִמבַ עַ ד ועבר ֶד ֶרך הלהבה הכחולה וְ רֹובֶ ד הַ מֵ ימַ ד הַ  5-אשר קיים בטבור .זהו חלק מהזהות ַהגְ ַ
חלק ממטריצת הנשמה שלך וזה שדה אינטליגנציה של העצמי הגבוה שלך.
עכשיו לרגע ,הרחב את הדימיון שלך והתחל להרגיש את המציאות הזאת שכדור-האור הלבן הזה המכיל
את האנרגיה של העצמי הגבוה שלך ,נח מעל לכתף ימין שלך .התחל להרגיש את זה .כמו כדור אנרגיה
ימד ַה-
חמים או פְ לּומָ ִתי .כדור-האור הלבן הזה משמש כנקודת המפגש בין התודעה העירה שלך ורֹובֶ ד ַה ֵמ ַ
 5של מטריצת הנשמה שלך.
עם תרגול ,או יתכן ותהיה מסוגל לעשות את זה כבר עכשיו ,אתה יכול להעביר את אנרגית התודעה העירה
שלך ,מהיותה בתוך הראש שלך אל כדור-האור הלבן ולקלוט ידיעה ישירה ורמות נוספות של הדרכה
ממטריצת הנשמהַ -המֵ ימַ ד ַה 5-שלך .מה שאתה עושה הוא יצירת ֶא ְמצָ עִ י נוסף וְ חּוש נוסף ,תפיסה חושית
גבוה יותר ,המאפשרת לך אינטראקציה ישירה עם רֹובֶ ד זה של אינטלגנציה המגיעה ישירות ((Online),
הידיעה שלך ברמת התא .זו דרך נוספת לחדד ולמקד את המתנה הזו ואת האינטואיציה הזו ,כך שתוכל
להשתמש בה עבור האבולוציה וההדרכה הגבוהות ביותר.
עם התחושה מעל לכתף ימין שלך ,אתה יכול להתאמן עם הגודל של זה .כשאתה רואה את כדור-האור
הלבן ,אתה יכול לעשותו גדול יותר ,אתה יכול לעשותו קטן יותר .שוב ,עם אימון אתה יכול לקחת את
הראש כולו ,להטות אותו לימין ולהרגיש את הראש שלך כולו מוכלל בתוך כדור-האור הלבן של הזהות
שלך מהַ מֵ ימַ ד הַ .5-
ימד ַה 5-וזה
אתה יכול לשאול שאלות ִמ ַמנָח זה .אתה יכול לבקש הדרכה .זוהי רמת חיבור לאנרגיית ַה ֵמ ַ
למימַ ד הַ  5-אשר מתרחש בגוף-האור.
גם עוזר לתהליך השדרוג ֵ
ימד ַה 5-שלך ,ישמש כדי לתרגם מידע
כדור-האור הלבן הזה ,חלק מהעצמי הגבוה ממטריצת-הנשמהַ -ה ֵמ ַ
מרמות אחרות של התודעה שלך .שוב ,אלו מאיתנו שהמיקומים השונים של הצ'אקרות מוכרים להם ,
ימד ַה ,5-יתרגם מידע
מה ֵמ ַ
מבינים שכל צ'אקרה ,כל רֹובֶ ד הוא שדה אינטלגינציה .העצמי הגבוה ַ
ממיקומים אחרים של הזהות שלך אל ההכרה המודעת שלך .אתה יכול להשתמש בו ככלי ִּת ְרגּום ,כך
שהמוח שלך יתחיל באופן מודע לפענח את שפת האור.
ימד ַה 5-שלך ,כדור-האור הלבן מעל
ירת העצמי הגבוה הַ ֵמ ַ
תרגל חישה ויצירה ועבודה עם אנרגיות ְספֵ ָ
לכתף ימין שלך .שא אותו איתך לכל מקום שאתה הולך והתנסה בהעברת המיקוד של התודעה שלך הלוך
וחזור בין מיקוד התודעה בפנים הראש ומיקוד התודעה בעצמי הגבוה .אתה מעביר את המיקוד שלך הלוך

מפגשים מהסוג החמישי בישראל 🌍 CE-5 Israel

67

וחזור ,עם כוונה למקד את התודעה בתוך הראש שלך ברמת ההכרה המודעת והלאה אל תוך תודעת רֹובֶ ד
הַ מֵ ימַ ד ַה.5-
נסה לקלוט משני מוקדי תשומת-הלב סימולטנית.
ימד ַה 5-ומימדים
ִּת ְרגּול כזה מפעיל רגישות נוירולוגית לתרגם ולקלוט מידע מהזהות שלך מרמות ַה ֵמ ַ
גבוהים יותר.
ירת העצמי הגבוה שלך מעל
ירת כדור-האור הלבן שלךְ ,ספֵ ָ
לרגע ,כשאתה ממקד את הכוונה שלך על ְספֵ ָ
הכתף שלך ,נשום מספר נשימות וְ ְחזֶה את כדור-האור הלבן מתפשט לגודל של כדורסל .בעת נשימת שאיפה
ראה את כדור-האור הלבן בגודל הכדורסל נע אל עֶ בֶ ר הראש שלך .ראה אותו אֹופֵף את הראש כולו ,את
הגולגולת כולה .בעת שאתה עוצר את ַהנִיעָ ה ,מאפשר לכדור-האור הלבן להיות מסביב לראשך ,דמיין
שאתה יכול להרגיש והתחל לחוש את האנרגיה הַ פְ לּומָ ִתית הזו סביבך .חּוש את הראש שלך כעת במלואו
ימד ַה-
מה ֵמ ַ
מהמֵ ימַ ד ַה ,5-אינטליגנצית הנשמה שלך ַ
בתוך כדור לבן של אור בגודל כדורסל ,האנרגיה שלך ַ
.5
וכעת ,עם נשימת שאיפה ,עשה אותו קטן .עשה את כדור-האור קטן מאוד .כַ וֵץ את הכדור אל תוך מרכז
המוח שלך בבלוטת האיצטרובל .עשה אותו ממש קטןַ ,כוֵ ץ והקטן אותו כך שיתאים בגודלו אל תוך מרכז
המוח שלך.
לרגע ,רק תן לזה לשהות שם .הרגש את כדור-האור הלבן בגודל של אפונה במרכז המוח שלך כעת .אתה
עת ָקה של התודעה שלך .זה ְמפ ֵַּתחַ וְ ְמ ַסיֵעַ למערכת הנוירולוגית שלך כך שתוכל
מתנסה ועובד עם מיקוד וְ הַ ָ
להיות יותר ויותר מיומן בקריאת חתימות אנרגיה.
וכעת ,במרכז המוח שלך ,כשאתה רואה ומתחבר לכדור-האור הלבן הקטנטן הזה בגודל של אפונה,
כשאתה שואף ,נשוף החוצה ודחוף את כדור-האור הלבן החוצה מבלוטת האיצטרובל היישר קדימה אל
תוך הצ'אקרה השישית שלך.
דמיין את כדור-האור הלבן הזה נע כעת ממרכז המוח אל תוך הצ'אקרה השישית וממשיך לנוע דרך
ספירלת הצ'אקרה השישית ישר והרחק מן הגוף.
דמיין את כדור-האור הלבן מטייל החוצה דרך מנהרת האינדיגו הסגולה הארוכה של ספירלת הצ'אקרה
השישית עד שעקבותיו נעלמים הרחק לפניך .דחוף ונשוף אותו החוצה.
אתה כעת הולך לשאוף אותו חזרה פנימה .נשום מספר נשימות ,בשאיפה הבאה ְחזֶ ה את כדור-האור הלבן
הזה שב להופיע מרחוק בספירלת הצ'אקרה השישית שלך ונע בספירלה חזרה פנימה .נע חזרה פנימה עם
השאיפה .חוזר היישר אל תוך בלוטת האיצטרובל.
כשאתה מאפשר את זה פשוט נשום בטבעיות והתחבר ,ראה את הכדור הקטן הזה של אור לבן במרכז
המוח שלך ,במרכז בלוטת האיצטרובל שלך .כעת ,בעת שאתה נושף ,קח שאיפה עמוקה ונשוף אותה
החוצה ְ ,חזֶה את הכדור הזה של אור לבן נע למטה מבלוטת האיצטרובל ואל הצ'אקרה החמישית אל תוך
הגרון שלך .תן לזה ליפול למטהְ .חזֶה אותו נופל ומתמקם במרכז הצ'אקרה החמישית שלך.
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כעת התמקד לרגע ,הרגש את כדור-האור הלבן בצ'אקרה החמישית שלך ,בדיוק בתוך הגרון שלך .את
אותו הדבר שעשית עם הצ'אקרה השישית אתה הולך לעשות עם הצ'אקרה החמישית .עם השאיפה שלך
והנשיפה החוצה ,דחוף את כדור-האור הלבן ישר החוצה .דַ מֵ ה אותו נָע ְלפָ נִים מתוך הגרון שלך אל תוך
הספירלה הכחלחלה של הצ'אקרה החמישית.
ְחזֶה את כדור-האור הלבן הזה נע על זרם הנשימה שלך החוצה ,שלח אותו את כל הדרך החוצה בספירלה
של הצ'אקרה החמישית עד שימוג מן העין רחוק מאוד ממך .קח מספר נשימות איטיות ובשאיפה הבאה
וחזֶ ה שעם השאיפה ,כדור-האור הלבן שב
אתה הולך להחזיר אותו .היה מוכן לשאיפה .נשום פנימה ְ
להופיע מרחוק בספירלה הכחלחלה של הצ'אקרה החמישית שלך וכעת הוא חוזר חזרה אליך ,נע בספירלה
אל תוך הצ'אקרה החמישית ומתמקם עמוק בתוך הגרון.
ֵירת כדור-האור הלבן ,אתה עכשיו הולך להניע אותו חזרה למעלה אל
התחבר אל הגרון וראה שם את ְספ ָ
ֵירת כדור-האור הלבן שלך
בלוטת האיצטרובל .קח נשימה עמוקה ורגועה .בעת נשימת שאיפה ,ראה את ְספ ָ
נע מַ עְ לָה מן הצ'אקרה החמישית שלך ,נע בְ מַ עֲלֵ ה ציר ַה ַה ַרה שלך ותן לו להתמקם שוב בבלוטת
האיצטרובל ,במרכז המוח שלך .התמקד וְ ַאמֶ ת ,הרגש את כדור-האור הלבן ,בגודל של אפונה יושב על
ֵירת כדור-האור
בלוטת האיצטרובל שלך במרכז המוח שלך .טוב מאוד .עכשיו אתה הולך לשים את ְספ ָ
הלבן שלך חזרה על כתף ימין שלך.
כשאתה מתחבר למרכז המוח שלך ,מרגיש ומחובר לתודעת המימד ה 5-שלך ,כדור-האור הלבן ,קח נשימה
עמוקה ובשאיפה דחוף אותו החוצה .נשוף ודחוף את כדור-האור חזרה ְל ַמנַח הבית על כתף ימין שלך .אתה
יכול לעשותו קטן .אתה יכול להגדיל אותו לגודל של כדורסל.
תרגל תחושה של הכלי הזה ככלי למודעות אשר זמין לך בכל עת שאתה רוצה להיות בקשר עם התודעה
האלוהית שלך ממימד.5-
זכור ,לחלק הזה שלך יש גישה ויכולת לתרגם את תודעת האחדות(מימד ,12-ללא דואליות) ורמות אחרות
של הזהות שלך .זה תלוי ברמת התודעה הרוחנית שלך ,ושוב ללא הבדלי ערך .אתה מושלם בדיוק היכן
שאתה.
בכל אופן ,בכל רמת התעוררות רוחנית ותודעה שלך ,אתה יכול להשתמש בזה ככלי תקשורת ,כמתווך
לתודעה הגבוהה יותר ולבקש מזה פשוטו כמשמעו מילולית ,הדרכה .זה חלק ממך .זה אתה כאינטליגנצית
המימד ה 5-שהיא חלק ממטריצת הנשמה שלך.
תרגל יצירה וחישה של העצמי הגבוה הזה ,רֹובֶ ד המימד ה 5-של מטריצת הנשמה שלך ,רמה זו של עצמך
מעל לכתף ימין .תרגל לשאת אותו איתך לכל מקום שאתה הולך .דע שיש לך את זה ככלי כדי לתמוך בך.
ֵירת כדור-האור הלבן שלך,
שחק עם העברת מיקוד התודעה הלוך ושוב בין בתוך הראש שלך ובתוך ְספ ָ
האינטליגנציה שלך במימד .5-נסה לקלוט משתי הרמות בו-זמנית .אימון כזה ימריץ עוד התפתחות
נוירולוגית ועוד יכולת לעבוד עם חושים רב-מימדיים ,אשר נותן לך באופן אישי עוד הרבה כלי מודעות
ואינטואיציה בכדי לתמוך ולעזור לך במהלך הזמן הזה.
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עת שאנו מסיימים את המדיטציה והטכניקה ,התחבר לרגע אל הלב שלך .
רק הרגש הכרת-תודה אוהבת כלפי עצמך .הערכה אוהבת כלפי עצמך .
כל האהבה ,כל האור ,כל מה שאתה עושה במהלך היום ,אֲ פְ שֵ ר לזה לחזור אליך ברגע הזה .הרגש את
הַ הַ ע ֲָרכָה וְ ַההַ כ ָָרה בכל מה שאתה ,כְ נֹושֵ א אֹור ,כְ מַ ְר ֶאה דרך ,כְ מַ ְד ִריְך ִהתעַ לּות.
באהבה עמוקה ובהכרת תודה ממשפחות "השומרים "(Guardian),אנו מסיימים ונועלים את מפגש
ההפעלה והתקשורת שלנו .בעת שאנו עושים זאת ,הבא את עצמך חזרה אל תוך תודעת מגן המימד-ה12
ועמוד-האור שיצרת עבור עצמך.
דע שזהו מקור הזנה ֵאי ְנסֹופִ י ,שהוא ָלעַ ד ובכל עת איתך ושלך .זוהי הזכות האלוהית שלך ,זה החופש
הריבוני שלך להתחבר לתקשורת עם אלוהים והמקור ללא מתווכים ,ללא הסתרה ,ללא ִשבּוש.
אנו פותחים ומאפשרים את הַ ִשּדּור הזה כדי לאפשר לאהבת
אלוהים ותקשורת המקור להיות פתוחים לחלוטין ,ולאפשר
התחברות-מחדש לתודעת ַה ַא ְחדּות ,המציאות האנרגטית של
הַ ַא ְחדּות שלנו.
EnergeticSynthesis.com
כל התכנים בזכויות Creative Commons
️❤💛💙סֵ ֶפר לִמּוד ִהתעַ לּות ️❤💛💙
ישיִ :שיקּום הַ גּוף ַהפִ יזִ י
הַ לִיּמּוד מַ פְ עִ יל ַּתהֲ לִיְך ִהתעַ לּות ִא ִ
וְ הַ ִחיבּור שֶ לֹו ַלגּופִ ים הַ ֶאנ ְֶרג ִֶטיים :נְשָ מָ ה ,נ ְִשמַ ת-עַ לַ ,א ַו ָטאר.
טֹוריָה
יס ְ
הַ ִחבּור שֶ לָ נּו ֶאל מַ ְחזֹור ַה ִהתעַ לּות שֶ ל כַּדּור ָה ָא ֶרץ וְ הַ ִה ְ
רּוחנִ ית)
הַ ָגל ְַק ִטית וְ עֹו '.הַ ְּתכָ נִים הֵ ם הַ פְ עָ לָ ה ֶאנ ְֶרג ִֶטית(חֲ נִי ָכה ָ
בְ ֶא ְמצָ עּות לִ יּמּוד ּומֶ ִדיטַ ְציָה.
עֹופרי צֹוהַ ר  -מַ ְד ִריכָת ִה ְתעַ לּות Ascension Guide
ִ
ּתֹודעְ ִּתיִ ים
הַ ְק ָניַת י ֶַדע עַ ל ַּתהֲ לִיְך הַ ִה ְתעַ לּות וְ ַת ְרגִ ילִ ים ַ
וְ ֶאנ ְֶרג ִֶטיִים .
ינתזָה ֵאנ ְֶרג ִֵטיתִ ,התעַ לּות ְלַ -או ַָטאר.
בְ גִ ישַ ת ִ : Energetic-Synthesisס ֶ
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על תפיסת המציאות המוגבלת ומודל חדש לחקר היקום -שניר הדרי
תפיסת המציאות שלנו מוגבלת לשלושה מימדי מרחב פיזי .אם נגדיר את הזמן כמימד נוסף אנחנו
מדברים על ארבעה מימדים .אולם תאוריות שונות מדברות על מציאות שונה ,שלא נתפסת בחושינו
הרגילים וגם המדע הקונבציונאלי עד כה מתקשה במציאת הוכחה לקיומה .מדובר על תאורייות שתומכות
בקיומה של מציאות רב מימדית ,בה לזמן ולמרחב אין בהכרח משמעות אמיתית אלא רק כהקרנה של
ארועים ממימד גבוה יותר.
כפי שריבוע הוא הקרנה דו מימדית של קוביה ,קוביה יכולה להיות הקרנה תלת מימדית של מבנה מורכב
יותר במימד גבוה יותר.
פיזיקאים ומתמטיקאים שניסו להסביר פערים בין ממצאים בניסויים בפיזיקת הקוואנטים לבין תורת
היחסות של אינשטיין ,פיתחו את תורת המיתרים .בהפשטה רבה ,לפי תורת המיתרים הבוזונית ,43כל
החומר בעולמנו הוא מיתרים של אנרגיה .יחסי הגומלין בין החלקיקים מתוארים באמצעות איחוד או
פיצול של מיתרים .לשם המחשה אפשר לדמיין חוטים דקיקים ,חד ממדיים ,הממלאים את המרחב שלנו,
אלא שהחוטים אינם של חומר ,אלא אנרגיה טהורה ,בדומה לחלקיקי האור (פוטונים) .על פי התאוריה
יתכנו עד  25מימדים של מרחב.
חוקרים אחרים גילו לאחרונה 44שמבנים מסויימים במוח למעשה מבצעים עיבוד נתונים ברמה של 11
מימדים ,כאשר מייצגים את התהליכים בנוירונים במודלים גיאומטרים ומתמטיים.
תאוריה אחרת גורסת שהמציאות התלת מימדית שלנו היא למעשה הולוגרמה של יקום רב מימדי ,45כפי
שמתואר במחקר ,ישנן תצפיות שמתאימות למודל הולוגרפי של היקום המוקדם :
גישה מרחיקת לכת יותר ,גישת גורסת שהיקום כולו הוא למעשה הקרנה הולוגרפית של מבני תודעה
שונים המצויים ביקום .46על פי גישה זו התודעה קודמת לחומר ,ולכן תיתכן קיומה של תודעה ללא קיומו
של גוף חומרי המחזיק אותו ,ולמעשה הגוף החומרי הוא ביטוי של הקרנה של תודעה המייצרת אותו.
תודעות אלו יכולות להתקיים במימדים שונים שלנו כבני אדם אין מודעות או גישה אליהם במצבנו החושי
הרגיל.
המדע הקלאסי יתקשה מאוד בחקר סוגיה שאינה בתחום יכולת המדידה שלו .איך ניתן למדוד תודעה? מה
משך הזמן של הנצח? מהו מיקומו הגיאוגרפי של היקום? מה אורכו של האינסוף? אלו הן שאלות שכרגע
נמצאות בתחום הפילוסופיה ולא המדע .אם נרצה לחקור בכיוון ,עלינו להתחיל לחקור את תחום התודעה
ואז אולי נתחיל להבין באמת מה קורה ביקום .מחקרים רבים עוסקים בקשר בין הפיסיקה לתודעה .מאז
שחוקרי פיזיקת הקוונטים ביצעו את ניסוי החריץ הכפול התחילה להתעורר התובנה במדע כי קיים
"אפקט הצופה" בו תודעת הצופה משפיעה על תוצאת הניסוי47.
43

https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%a9%d7%a8
44
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncom.2017.00048/full
45
"Afshordi, Niayesh, et al. "From Planck data to Planck era: observational tests of holographic cosmology.
Physical review letters 118.4 (2017): 041301. retrieved from: https://arxiv.org/pdf/1607.04878.pdf
https://www.experiencer.org/the-quantum-hologram-and-the-nature-of-consciousness/

46
47

_https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%A9%D7%A0%D7%99
%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D

מפגשים מהסוג החמישי בישראל 🌍 CE-5 Israel

71

תודעה קיימת גם כאשר שאר החושים בגוף אינם פעילים וכאשר הגוף אינו מתפקד .מחקר שבדק את
אפשרות התקשורת עם אנשים בעלי פגיעה מוחית בדק את קיומה של תודעה אצל הנבדקים באמצעות
מדידת תדר גלי מוח של הנבדקים בתגובה לשאלה שנשאלה עם גירוי סנסורי.48
התקדמות הפיזיקה התיאורטית בעשור האחרון הובילה להבנה מאוחדת יותר של חוקי הטבע ,שהגיעה
לשיאה בגילוי של תיאורית שדה מאוחדת .הגילוי המקביל של שדה תודעה אחיד מעלה שאלות בסיסיות
הנוגעות ליחסים בין השניים .בשאלה זו עוסק מאמרו של ג'ון הייגלין ,49המציג את תיאוריות השדה
קוונטיות המאוחדות ,ומתייחם להצעה של מהרישי מאה יוגי ,כי השדה המאוחד של הפיזיקה התיאורטית
המודרנית ושל "התודעה הטהורה" הם זהים.
חוקרים אחרים 50הציעו מודל של יחסות מתקדמת המנסה לאחד בין החומר והתודעה.
גם החיבור הפילוסופי  Stalking the Wild Pendulum: On the Mechanics of Consciousness51של
יצחק בן-טוב מנסה לייצר תאוריה דומה של התודעה בבסיס היקום.
הספר  The Subtle Body: An Encyclopedia of Your Energetic Anatomy52מציג בהקשר לתאוריות
אלו ,תובנות על המבנה האנרגטי של גוף האדם -האנטומיה האנרגטית ,שדות האנרגיה הקיימים בגוף
ומקיפים אותו .כפי שהמדען הגאון ניקולה טסלה אמר " ,53אם אנחנו רוצים להבין את סודות היקום עלינו
לחשוב במונחים של אנרגיה ,תדר ורטט" .כפי שמים משנים את מצב הצבירה שלהם בהתאם לטמפרטורה,
למעשה מולקולות המים רוטטות בתדר גבוה יותר ככל שהאנרגיה הקלוריות עולה .בדומה לכך רמת
התודעה של הגוף האנרגטי שלנו יכולה לעלות בתדר הרטט שלה ועל ידי כך להגיע למימדים אחרים.
מאמר מעניין של ז'ק וואלה ואריק דייויס 54מבקר את התפיסה האנתרופוצנטרית העומדת בבסיס חקר
תופעת העב"מים האורתודוקסית המקובלת שלפיה אנו מנסים למדוד את התופעה בכלים שמתאימים
לתפיסת העולם המוגבלת שלנו .מוצע מודל חדש לחקר התופעה הבוחן מספר שכבות של מידע ,מהרמה
הפיזית דרך הרמה הפסיכולוגית והתרבותית.
אריק דייויס הוא מדען אמריקאי ,המעורב במחקרים 55רבים ומשמעותיים שבוצעו על ידי גופי הבטחון
בארה"ב העוסקים בתחומים פורצי דרך המקשרים בין המדע הקונבציונלי לתחום התודעה ,הקשורים
לתחום ההינע בחלל ,התודעה והרב מימדיות.
המכניקה הניוטונית לא יכולה לאפשר מסע בין כוכבים בזמן סביר המאפשר אפילו תקשורת
רציפה בין כלי התחבורה לבסיסו ,לא כל שכן תנועה בזמן המאפשר מסע פרקטי .נדרשת חשיבה שונה לגבי
אופן ההינע של כלים חוצניים המגיעים מקצוות היקום .אותם כלים המכונים עב"מים הם לא כלי טיס
במובן הרגיל של המילה .אין להם מבנה אוירודינאמי וכוח ההינע שלהם אינו כוח דחיפה היוצר עילוי כפי
שכלי טיס פועל .כפי שסטיבן גריר 56מתאר ,ל"חוצנים" יש טכנולוגיה שמסתייעת בתודעהCAT- ,
 Consciousness Assisted Technologyכלומר שמנגנוני ההינע והניווט מתחברים למרחב האנרגטי של

https://journals.sagepub.com/doi/abs10.1177/1550059413505533/

48
49

https://portals.mum.edu/Customized/Uploads/ByDate/2013/September_2013/September_25th_2013/Vol.%204
%20Consciousness-Based%20Education%20and%20Physics13125.pdf#page=35
50
https://neuroquantology.com/index.php/journal/article/view966/
51
http://avalonlibrary.net/ebooks/Itzhak%20Bentov%20-%20Stalking%20The%20Wild%20Pendulum%20%20On%20the%20Mechanics%20of%20Consciousness.pdf
52
https://www.goodreads.com/book/show/6115380-the-subtle-body
53
Quote commonly attributed to Nikola Tesla in a conversation with Ralph Bergstresser in 1942
54
https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/781/1/223-239Cons-Ciencias%2002-8.pdf
55
http://earthtech.org/pubs/davis/
56
Dr. Steven Greer - Interstellar, Transdimensional Travel" -"https://youtu.be/kPa6NgEIJuQ
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התודעה ,ממנו שואבים את מקור האנרגיה ,את צורת בתנועה במרחב ואת מנגנון הניווט .יש עדויות רבות
של אנשים שביקרו בכלים חוצנים ואפשרו להם לנהוג בכלי באמצעות המחשבה .גם לכלים עצמם יש
תודעה כלשהי .בהפשטה ,הם חושבים באופן ממוקד על מקום והם מגיעים אליו .לפי ההסבר של סטיבן
גריר כלים חוצניים שמגיעים מגלקסיות מרוחקות נעים בין מימדים וכך למעשה יכולים להגיע ממרחקים
של אלפי ומליוני שנות אור בזמן סביר ,ויכולים גם להופיע בכמה מקומות בו זמנית .עמדה זו מקבלת
חיזוק ,כפי שבן ריץ' לשעבר מנכ"ל לוקהיד סקנקוורקס ציין בעבר בכנס בוגרי אוניברסיטת לוס אנג'לס
( )UCLAבשנת " ,1993יש לנו כעת את הטכנולוגיה להביא את אי.טי (.החוצן) הביתה" .כאשר יאן הרזן,
מנכ"ל מופון ,פנה אליו בשאלה בנושא ,הוא אמר לו שכדי להבין איך מסע בין כוכבים פועל עלינו להבין
כיצד תפיסה על חושית ( )ESPעובדת .57כלומר ,ישנו קשר הדוק בין מבנה התודעה ביקום לאופן בו
ציביליזציות מתקדמות נעות ביקום.
ישנן עדויות רבות לקיומן של ישויות המסוגלות להתקיים ולנוע במימדים אחרים.
המחקר שהתפרסם לאחרונה 58של ארגון  FREEע"ש אדגר מיטשל ,מציג עדויות של אלפי אנשים ברחבי
העולם שבאו במגע עם יישויות אינטיליגנטיות לא אנושיות ,שמתגשמות במימד שלנו באופן פיזי מלא או
באופן חלקי כמעין הקרנה הולוגרפית של הגוף האנרגטי האסטרלי בלבד ללא התגשמות פיזית מלאה.
ישויות ממימדים גבוהים יכולות אולי לתקשר באמצעים טלפתים או באמצעות הקרנת הולוגרמה או
חיזיון .ויתכן שההתגשמות במימד שלנו היא חלקית מעין הקרנה של הגוף האנרגטי האסטרלי בלבד ללא
התגשמות פיזית מלאה.
אני מציע לא להשתמש במילה חייזר ,אלא במונח  Non Human Intelligence-NHIאו בעברית אל"א
אינטיליגנציה לא אנושית .חייזר יוצר קונוטציה שלילית של משהו זר .בנוסף לכך ,אם מדובר בישות
אינטיליגנטית שקיימת במימד אחר ללא גוף פיזי ,היא ממילא לא "חיה" במובן של בעל חיים פיזי.
אולם ,מידע זה עד כה לא היה מקובל בקרב כלל הציבור ובקרב הקהילה המדעית .נעשה מאמץ
גדול להסתיר ולהכחיש 59את המבנה האמיתי של המציאות בה אנחנו חיים ,בה ביקורם של ישויות
אינטיליגנטיות שאינן אנושיות באמצעות כלי רכב רב מימדיים הוא עניין שבשגרה .אם הצבא האמריקאי
היה משחרר את הטכנולוגיות שהוא מסתיר כבר  70שנה אולי יכולנו לסוע גם אנחנו בחלליות מרחפות
בכוח המחשבה.
הבעיה שמסוכן מאוד לשחרר טכנולוגיות כאלו לחברה שהרמה התודעתית שלה מאוד נמוכה.
אנחנו נמצאים בתודעה של פירוד ובידול ,שיוצרת מאבקי שליטה ואגו שמובילים למעשים בלתי מוסריים
ומזיקים איש כלפי חברו וכלפי הסביבה .לדעתי רק כשנגיע לתודעה של אחדות נוכל להתמודד כחברה עם
טכנולוגיה כזו ,אחרת השימוש בה יהיה קטסטרופלי.
רק במאמץ אנושי משותף להתעוררות לטבעה האמיתי של המציאות ולהעלאת תרמת התדר התודעתי
האישי והעולמי ,נוכל להגיע לאחדות אנושית ושלום עולמי ,שיאפשר לציביליזציה שלנו לעלות לרמה
הבאה  -יחסים פתוחים עם ציבליזציות חוצניות ,חקר אמיתי של היקום ומסע בין כוכבים.

 https://www.youtube.com/watch?v=u9ZZekWMiUQ – " We Now Have the Technology to Take ET Home ,https://www.gaia.com/article/ben-rich-lockheed-martinוכמו כן באתר "MUFON Executive Director Jan Harzanand-ufos
58
Schild, Rudy, and Jon Klimo. Beyond UFOs: The Science of Consciousness & Contact with Non Human
Intelligence (Volume 1). Experiencer. org via PublishDrive, 2018.
59
https://siriusdisclosure.com/cseti-papers/unacknowledged/
57
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האם הממשלה יכולה לשמור סוד?
סוד גדול באמת  -הגדול ביותר בכל הזמנים? כאשר עוונותיהם של פוליטיקאים ובכירי הממשל נמצאים
במרכז מהדורות החדשות ,האם הממשלה יכולה להסתיר מאיתנו את התגלית המדהימה ביותר
בהיסטוריה של העולם  -את קיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ?
ובכן ,כן  -ולא.
ראשית ,יש להגדיר מחדש את המושג של הממשלה ,משום שקיימת ממשלה של 'אנו העם' ,הנבחרים
והממונים ,נציגי הציבור ,הרשות המבצעת ,הרשות המחוקקת והשופטת ,וכו' וכו' ,כפי שאנו מכירים
משיעורי האזרחות בתיכון.
אבל ,יש גם את 'הממשלה' הלא מוכרת' :הממשלה' הנמצאת תחת כיסוי עמוק ,פרויקטים סודיים ביותר,
סוכנים וקבלנים חיצוניים ,ובעלי תפקידים מסתוריים בדרג בינוני ,שתפקידם להבטיח שממשלת 'אנחנו
העם' יודעת מעט או לא כלום על "הממשלה" המוכחשת.
היד הימנית אינה יודעת  -או שהיא אינה רוצה לדעת מה יד שמאל עושה.
אבל אנחנו מקדימים את המאוחר .ראשית קצת רקע.
במשך כמעט שש שנים אני חוקר בחשאי כיצד נשמרת סודיות אמיתית ,במחצית השנייה של המאה
העשרים .מה שמצאתי הוא מדהים ,ובאמת בלתי יאומן .מה שאתם עומדים לקרוא הוא האמת  -אבל אני
מודה שלא הייתי מאמין אם מישהו היה מספר לי את זה לפני  3שנים .ייתכן שתרצו לקרוא את שאר
המאמר כאילו היה סיפור בדיוני .אולי תרגישו נוח יותר להביט על כל זה ממרחק .אבל תנו לחלק מכם
לדעת כי זו האמת.
מאמר זה הוא לא על האם עב"מים  /חוצנים הם אמיתיים ,או אם הם ביקרו בכדור הארץ .בואו ראשית
נסיר את המכשול ,כי זה החלק הקל :עב"מים הם אמיתיים; הם ממוצא חוצני; הם נמצאים כבר עשרות
שנים (אם לא מאות שנים); אין כל הוכחה שהם עוינים; יש כנראה יותר מסוג אחד של צורת חיים
המבקרת אותנו; וגורמים של "הממשלה" יודעים זאת במשך  50שנים ,לפחות.
החלק הקשה יותר של הנושא הזה הוא להניח את דעתכם לגבי העובדה שמשהו כה יוצא דופן הוא אמיתי,
ובכל זאת נשאר איכשהו לא מציאותי ,מוסתר ,סודי ,מסתורי .העובדה שהממשלה הרשמית  -ושומרי
האמת הרשמיים בתקשורת ובמדע  -הולכו שולל במשך זמן כה רב ,היא מחווה לתחכום ,לעומק ,לרוחב
ולכוללניות של תוכנית סודית שאין לה אח ורע בהיסטוריה.
 60מאת ד"ר סטיבן מ .גריר( .1996 © ,תורגם לעברית מהמקורhttp://siriusdisclosure.com/cseti-papers/unacknowledged/ :
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ואכן ,הסיפור של איך  -ולמה  -הונאה זו מתקיימת מתעלה מעל התופעה החוצנית עצמה בביזאריות,
במסתורין והוא לא יאומן .למעשה ,נראה כי האפקטיביות של הסודיות עצמה קשורה לבלתי יאומנות
המדהימה של אופי הסודיות .במילים אחרות ,הלמה ,האיך והיכן של הפרויקטים החשאיים האלה הם כל
כך מוזרים ולא יאומנים ,שהם מספקים את הכיסוי הטוב ביותר שלהם :אף אחד לא יאמין בזה גם אם
יתקל בזה .זה בהחלט מעל הראש.
למען האמת ,התגובה הראשונה שלי על מה שאתם עומדים לקרוא היה" ,כן ,בטח  ."...אבל אז אישור
לאחר אישור ,וכן תמיכות בלתי תלויות שכנעו אותי בזה .ואז אמרתי" ,הו אלוהים ."...
קוצר היריעה מאפשר לי לחלוק איתכם רק את רגעי השיא של  6שנים של מחקר אינטנסיבי ,מאחורי
הקלעים .אני מקווה שיום אחד ניתן יהיה לספר את כל הסיפור כולל שמות ,אבל כרגע הרשו לי לצייר לכם
את התמונה הרחבה ,וחלק מהפרטים .המידע מגיע מפגישות אישיות ,פרטיות ,רגישות להפליא ודיונים
ארוכים עם גורמים צבאיים ,מודיעיניים ,פוליטיים ומקורות פרטניים .החיפוש אחר האמת בנוגע
לפרויקטים חשאיים אלה הביא אותי לראשי מדינות ,מלכים ,פקידי סי.אי.איי )CIA( ,סוכני ,NSA
מנהיגים צבאיים אמריקאים וזרים ,מנהיגים פוליטיים וקבלנים של חברות היי-טק .התהליך היה ממצה,
נחוש ומהמם .הבטיחות והזהירות מחייבים שלא אזכיר את שמם לעת עתה; כאשר תסיימו לקרוא,
הסיבה תהיה ברורה.
שלב זה בפרויקט  CSETIהתחיל ברצינות ביולי  ,1993כאשר קבוצה קטנה של אנשי צבא ואזרחים
המעורבים בנושא העב"מים נפגשו על פי בקשתי כדי לדון כיצד להתקשר על הצד הטוב ביותר עם
הממשלה והצבא .מבחינה מבצעית CSETI ,היה זקוק לאיש קשר בכיר ( )POCבתוך שרשרת הפיקוד
שידע מה אנו עושים כדי ליצור קשר עם תרבויות מחוץ לכדור הארץ .רצינו להבטיח שמאמצינו יהיו
בטוחים מפני התערבות צבאית  /מודיעינית  /ממשלתית מכוונת או לא מכוונת .ורצינו להבהיר כי יש
לראות במאמץ שלנו מאמץ של דיפלומטיה אזרחית וכי צריכה להתקיים פקודה על מנת להגן עלינו מפני
כל התערבות ,בארה"ב או בחו"ל .בשנה הקודמת סייעה  CSETIבשני אירועי כמעט נחיתה באנגליה
ובמקסיקו ,ורצינו להיות בטוחים ,לנוכח ההתפתחויות הללו ,שנוכל להמשיך בביטחון הן לצוותים והן
למבקרים מחוץ לכדור הארץ ,שאליהם אנו מתייחסים כאל אורחים.
במהלך החודשים הבאים קיימו חברי הצוות שלנו דיונים ותדרוך עם מגוון רחב של מנהיגים ממשלתיים,
צבאיים ,מודיעיניים ,פוליטיים ,בינלאומיים ומהמגזר הפרטי ברחבי העולם .מה שלמדנו נראה
סוריאליסטי ,בלתי נתפס ומוזר.
מצאנו כי החל מלפני מלחמת העולם השנייה ,פקידים מסוימים בממשלת ארה"ב ידעו שאנחנו לא לבד,
שישנן מכונות מתקדמות הטסות באזורים מסוימים של הלוחמה במלחמת העולם השנייה ,שאינם שלנו,
ולא שלהם .עמית רפואי וחבר ,שקרוב משפחתו היה טייס מפורסם במלחמת העולם השנייה ,סיפר לי
שהטייס הזה נשלח לאירופה על ידי הנשיא כדי להבין מהם אותם "פו פייטרס" כביכול .הוא דיווח לנשיא
כי הם חלליות מחוץ לכדור הארץ.
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משם ,זה נהיה יותר ויותר מוזר .גנרל בדימוס ,שהפך מאוחר יותר למנהל מסוים של ה ,CIA -אמר לי
זאת :שכקצין ב  1946-הוא היה אחראי לכתיבת מכתבי "אין תגובה" בנוגע לסדרה של תצפיות יום של
עב"מים מעל איידהו .הוא אמר שאנשים ידעו שהעב"מים היו אמיתיים ,אבל עד מהרה התנהלה מלחמה
קרה ,ומאוחר יותר התפתחו כמה מלחמות חמות ,וכולם היו מודאגים ממלחמה תרמו-גרעינית עולמית -
כך שלמי היה זמן לדאוג לגבי אותם חוצנים מסתוריים אך בלתי מזיקים.
למי באמת.
מספר רב של עדים חדשים ,המאששים את המידע באופן עצמאי ,סיפרו לנו על ההתרסקות והאחזור של
חללית החוצנים ב 1947 -בניו מקסיקו וב 1948 -בקינגמן אריזונה .עכשיו זה באמת משך תשומת לב של
מישהו ,ושם המשחק היה ,מעתה ,טכנולוגיה חוצנית מתקדמת .איך היא עובדת; למה היא יכולה לשמש;
איך ישתמשו בה; מה אם הסובייטים יבינו זאת לפנינו; מה אם היא תדלוף החוצה ואיזה היטלר חדש
ישתמש בה כדי להשתלט על העולם; מה אם אנשים יבהלו כאשר הם ישמעו על זה; מה….
ועוד מיליון שאלות ,באותו זמן ללא מענה.
וכך נולד הפרויקט הסודי של המילניום.
אחרי הכל ,עבדנו אז על פיתוח פצצת המימן  -ואויבינו הקיצוניים היו הסובייטים שישבו לנו על הזנב .מה
יכול לערער יותר את הסדר העולמי השביר מאשר ההשקה של טכנולוגיית הנעה בין כוכבית בעולם של
צינורות ואקום ומנועי בעירה פנימית? לומר שאנחנו עומדים בפני קפיצת מדרגה ביכולת הטכנולוגית היא
לשון המעטה .ואנחנו רצינו את זה בבטחה לעצמנו.
לכן' ,הביטחון הלאומי' דרש שכל העניין הזה יישאר שקט בכל מחיר .ולא חסכו בעלויות.
אבל היה זבוב אחד גדול ועסוק מאוד במשחה הזאת :החוצנים היו טסים ,לפעמים במבנה ,עם אלפי עדים,
בשמי אמריקה ובשאר העולם .עכשיו ,איך אתה מסתיר את זה?
המוח מסתיר את זה .בטוויסט אורווליאני ,נמצא במאמצי לוחמה פסיכולוגיים קודמים במהלך מלחמת
העולם השנייה ,שאכן ,אם אתה אומר שקר לעתים קרובות מספיק ,במיוחד אם הוא נאמר על ידי דמויות
סמכותיות "מכובדות" ,האנשים יאמינו בכך .נראה כי אחד מאדוני הלוחמה הפסיכולוגית בתקופת
מלחמת העולם השנייה הופקד על כך בסוף שנות הארבעים .גנרל וולטר בדל סמית סייע בתיאום של
מרכיבי הלוחמה הפסיכולוגית של בעיה זו ,ועזר בשיגור השקר הגדול :עב"מים ,למרות שמיליונים ראו
אותם ,אינם קיימים.
עבור כל ראייה שעשתה את דרכה אל התודעה הציבורית ,היתה הכחשה רשמית ,וגרוע מזה ,שמו ללעג את
האירוע ואת המשקיפים .האסטרונום של הרווארד דונלד מנזל הובהל לספר לעולם שכל זה היסטריה ,כי
עב"מים לא היו אמיתיים ,שזה היה הכל שטויות במיץ עגבניות.
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וכך ,בשנות החמישים ,קבוצה קטנה יחסית של אנשים ידעה את האמת ,ושמרה את האמת לעצמה .כאשר
אירע אירוע שמשך את תשומת הלב של התקשורת ,דמויות סמכותיות היו מכחישות ומלעיגות אותו.
מאחר שבני אדם הם בדרך כלל יצורים חברתיים לא בטוחים ,ויותר דומים ללמינגים מאשר שאנחנו
רוצים להודות ,התברר כי אם אתה רוצה למנוע מבוכה ,לעג וניכור חברתי ,אתה שותק לגבי עב"מים ,גם
אם ראית אחד מקרוב ובאופן אישי .הוסיפו לכך את העידוד הפעיל של סיפורים מטורפים וסיפורים
מוזרים בתוך תת-התרבות האזרחית של העב"מים ,בסיוע הופעתם הטבעית של מטורפים ומשוגעים
בחברה בכלל ,וכן ,אתם מבינים את התמונה .אנשים מכובדים  -ובמיוחד התקשורת "המכובדת",
המדענים ומנהיגים פוליטיים  -יצטרכו לראות את זה כ"נושא בלתי רצוי" שיש להמנע ממנו.
(לאחר שעברתי מה שעברתי ב  6השנים האחרונות ,אני באמת לא יכול להגיד שאני מאשים אותם )...
אבל כל זה חומר מאוד קונבנציונאלי ,באמת .הפיתולים המוזרים החלו בשנות החמישים ,כאשר התפתח
דגם חדש לפרויקטים חשאיים; נוצר פרנקנשטיין ,אבל עכשיו הוא קיבל רצון משלו ,קם מהשולחן ,התיר
כל רסן ,והוא מסתובב בינינו.
בסוף  1993ועד  1995 ,1994ו  ,1996-מפגישה אחת לאחרת ,צצה אמת מזעזעת .בדרך כלשהי ,בדרך לשנות
ה  ,90-קרה דבר נורא :העניין כולו הופרט במידה רבה ,היה  10רמות של סודי ביותר ופעל מחוץ לשרשרת
הפיקוד החוקתית של ארה"ב או של כל ממשלה אחרת .עכשיו ,אני יודע מה אתם חושבים  -חשבתי אותו
דבר בהתחלה  -אבל תשמעו עד הסוף.
בתוך כמה חודשים מאותו מפגש ראשוני ביולי  ,1993אני וה ,CIA -הקונגרס ,ממשל קלינטון ,האו"ם,
המטות המשולבים ,הצבא באנגליה ובמקומות אחרים .הרעיון הראשוני שלנו היה קודם כל להוכיח
לאנשים האלה שמאז שהמלחמה הקרה הסתיימה ,נפתח חלון הזדמנויות שבו ניתן היה לבצע חשיפה
משמעותית בעניין הזה .הגיע הזמן להחזיר את העניין הזה לקהילה הבינלאומית .נכון? טעות! כמעט ללא
יוצא מן הכלל ,מנהיגים בצבא ,בתחומי המודיעין ,בפוליטיקה ובאיזור הביטחון הלאומי הסכימו שהגיע
הזמן לומר את האמת.
הבעיה היא ,שלא היתה להם גישה לאמת ,או לנתונים ,או למקרים ,או לטכנולוגיה או לגופות החוצנים
שנפטרו שנמצאות באחסון (כן ,אנחנו יודעים היכן הם נמצאים וזה כבר לא עוד בבסיס חיל האוויר רייט
פטרסון) .אלו שחשבתי שיהיו בעניינים היו בחוץ ,ואלה שניהלו את המופע היו שילוב מוזר של סוכנים
סמויים ואינטרסים פרטיים של חברות .מאותו רגע אנו הולכים ועוברים מבעד למראה.
אבותי נלחמו במהפכה האמריקאית בצפון קרוליינה .הם נלחמו על הקמתה של ממשלה חוקתית ,ייצוגית;
כעת תהיתי מה קרה לחוקה .כמו חלום רע מאוד ,כל הזמן קיוויתי להתעורר כדי לגלות שזה לא נכון .איך
אוכל לחלוק זאת עם אחרים? מי יאמין? זה היה מספיק קשה לרופא בצפון קרוליינה לטעון כי ביקרנו על
ידי צורות חיים חוצניות מתקדמות ,אבל זה?
שאלתי חבר שהיה בצוות המועצה לביטחון לאומי של רייגן איך זה יכול להיות נכון .איך יכול להיות
שחלק מהאנשים החזקים ביותר בעולם  -בממשלה ,בצבא ,במודיעין הבכיר וביטחון הלאומי  -לא רק שלא
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יודעים על זה ,אבל אפילו אין להם גישה למידע הזה? שאלתי אותו אם ניתן לנשיא לדעת בדיוק מי באמת
יודע על זה והוא יקרא להם למשרד הסגלגל ויאמר" ,אני נשיא ארצות הברית ואני רוצה שתספר לי את כל
מה שאתה יודע על העניין הזה" ,מה הם יעשו?
הוא צחק ואמר" ,סטיב ,אם הם לא רוצים שהנשיא יידע ,הם פשוט ישקרו לנשיא ויגידו שאין דבר כזה .זה
נעשה כל הזמן  ." ...הייתי המום מהציניות של זה ,ומההפרה הברורה של החוקה.
התרגיל של "הכחשה מתקבלת על הדעת" כדי "להגן" על בכירים בממשלה ,כנראה נעשה בתחומים
רגישים מסוימים ,ונושא העב"מים הוא התחום הרגיש מכל.
בפגישה עם בכיר מאוד בקהילת המודיעין ,שלפי תפקידו כל אחד היה מניח שמעמדו מאפשר לו לדעת כל
מידע סודי חשוב ,גיליתי שלמרות שהפקיד הזה ידע שהעניין אמיתי ,שעב"מים היו אמיתיים ,לא הייתה לו
גישה למידע או לפרויקטים בעבר או בהווה העוסקים בנושא החוצנים .שוב ,הייתי המום.
כנ"ל עבור חוקרי הסנאט הבכירים ביותר עם סמכות לצווי המצאת ראיה וסיווג סודי ביותר .כנ"ל עבור
אנשי המטות המשולבים .כנ"ל עבור בכירים באו"ם .כנ"ל עבור בכירים במשרד הביטחון בבריטניה .כנ"ל
לגבי ראשי מדינה.
וכך זה נמשך ,עוד ועוד .אין זו תרמית; המפגשים הללו אורגנו על ידי אנשי קשר אישיים בדלת האחורית
וחברים .למרבה האירוניה ,מנהיגים אלו פנו אלינו כדי לקבל מידע ,ניתוח ,ובאופן מוזר ,פעולה ,כדי לגרום
לתיקון של בלגן הסודיות .העובדה שציינתי שאני רק רופא כפרי מצפון קרוליינה ,עם אשה ,ארבעה ילדים,
מיניוואן וגולדן רטריבר לא שינתה את המציאות הזאת .אז בזמני ה'פנוי' ,עשיתי מה שיכולתי.
פרוייקטים מוכחשים בגישה מיוחדתUNACKNOWLEDGED SPECIAL ACCESS .
 PROJECTS- USAPS.המונח הזה  -מושג ,למעשה -לקח קצת זמן עד שתפס .תקראו לי נאיבי ,אבל
אני באמת מאמין בדמוקרטיה ובחוקה ,במשרתו של הנשיא ,בחשיבות הקונגרס וכיו"ב .אבל מושגים
מוזרים כאלה בשלב מסוים היו צריכים להיטמע במוחי ולהשלים עם המציאות החדשה הזאת :שהנשיא,
הקונגרס ובתי-המשפט והאו"ם וכל מנהיגי העולם האחרים קיימים .הם דואגים למסים ,לכסף ,לתוכניות
מסוג זה או אחר .אבל דברים גדולים באמת  -משאירים אותם מחוץ לזה .אחרי הכל ,האנשים האלה
באים והולכים כל  2או  4שנים .מה שהם לא יודעים לא יפגע בהם; חוץ מזה ,אנחנו עושים להם טובה על
ידי כל שאנו שומרים עליהם תמימים מכל מידע לגבי פרויקטים סודיים אלו .בכל מקרה ,הפרויקטים
האלה הם מוכחשים ,והם לא באמת קיימים בכלל ...
בעבודה עם אנשים הנמצאים בתוך פרויקטים כאלה ,עליכם להבין שהייתי צריך לעמוד בעקומת למידה
תלולה מאוד .מאחר שמעולם לא הייתי בצבא ,בממשלה או בתחום המודיעין ,כל זה היה חדש בשבילי.
אנא הבינו שאני לא יכול לבגוד באמון של אלו שסיכנו כל כך הרבה כדי לחלוק איתי את המידע הזה.
אנשים נהרגו  -ובזמן האחרון  -בשביל פחות ,הרבה פחות.
מהו  ?USAPזהו פרויקט סודי ביותר ,ממודר הדורש גישה מיוחדת גם עבור אלה עם סיווג סודי ביותר,

מפגשים מהסוג החמישי בישראל 🌍 CE-5 Israel

78

והוא מוכחש .כלומר ,אם מישהו  -כל אחד ,כולל הממונים עליך ,כולל המפקד והמנהל ,הנשיא ,שואל
אותך על זה ,אתה עונה שאין פרויקט כזה .אתה משקר.
אנשים ב USAPS-שומרים על סודות הפרוייקט ברצינות תהומית ,ויעשו כמעט כל דבר כדי לשמור את
הסיפור בכיסוי ,וכדי להשאיר גם את הפקידים האחרים וגם את הציבור בחוסר ידיעה.
והאבא הגדול של כל ה USAPS-הוא עניין העב"מים /חוצנים.
זכרו כי קיים מסמך קנדי סודי ביותר שנכתב על ידי וילבר סמית' ,בשנת  1950שציין כי הוא מצא כי
קבוצה אמריקאית סודית שעובדת על נושא העב"מים ,כולל הטכנולוגיה מאחורי עב"מים ,וכי זה היה
המפעל הסודי ביותר של ממשלת ארה"ב ,אפילו מעבר לחשאיות סביב פיתוח הפצצה.
עכשיו דמיינו אם תרצו ,את הפרויקט הזה  50שנה מאוחר יותר .הרבה מים עברו מתחת לגשר .יש כבר 50
שנים ואינספור מיליארדים שהוצאו על היבטים שונים של הפרויקט :הנדסה לאחור של טכנולוגיה חוצנית
כדי להבין איך זה עובד; ניסויים במערכות הנעה ותקשורת לא ליניאריות; מאמצי דיסאינפורמציה
ציבוריים מסיביים והונאת פקידים וגופים נבחרים וממונים; ועוד.
הוסיפו לדיסאינפורמציה פעילה זו  -הדמיית או סימולציה של אירועי חוצנים מזויפים ,כדי להטעות את
הציבור ולשמש כמטרת דמה ,ובכך להסיר את תשומת הלב של האנשים מן הפעולה האמיתית .חטיפות.
מוטציות .תינוקות היברידיים צפים בחלל ובסיסים תת-קרקעיים .הסכמים סודיים בין כוחות שלטון של
עולם מאוחד לבין החייזרים המרושעים .וכך הלאה עד בחילה.
באופן טרגי ,התקשורת הצהובה ,הוצאות ספרים ,תעשיית/תת תרבות העב"מים והציבור הרחב אוכלים
את החומר הזה בגלונים.
לא רק שהשטויות האלה משמשות כפתרונות אפקטיביים לתת-התרבות האזרחית של העב"מים ,הלא-
מתוקצבת ולא מקצועית ,הן יוצרות את המעטה של הטירוף וההמוניות הדרושים כדי להשתיק מדענים
"מכובדים" ,ואת הזרם המרכזי של התקשורת ופקידי ציבור .זה שומר את כל העניין בבטחה מחוץ למסכי
המכ"ם שלהם.
מאמצע שנות הארבעים ועד אמצע שנות החמישים המאוחרות ,כאשר עניינים אלה התחילו ,קבוצה סודית
זו היתה מוסכמת במידת מה .כמה פקידים בממשלי טרומן ואייזנהאואר ידעו על כך והיו מעורבים בה.
היתה תחושבת חובה ממשית לביטחון הלאומי ,כי עניין זה יישאר שקט במשך זמן מה .ואני מאמין שהם
פעלו בתום לב ,ובתוך גבולות סבירים של הדמוקרטיה החוקתית שלנו.
אבל כנראה מתישהו באמצע שנות אייזנהאואר המאוחרות ,התפתח דפוס שבו מי שבאופן חוקי צריך
להיות בתמונה נדחף החוצה .יש לנו יותר ממקור מהימן אחד ,שזה היה המקרה בשנות אייזנהאואר
המנוח וממשל קנדי.
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עדים ממקור ראשון סיפרו לנו שאייזנהאואר זעם על כך שהוא באפילה לגבי מספר היבטים חשובים של
העב"מים  /ענייני החוצנים .הוא ראה את חללית החוצנים ואת הגופות ,ובכל זאת הוא מצא כי פרויקטים
יוצאי דופן היו בעיצומם ,והוא היה מחוץ לתמונה .האם זה מפליא אם כן ,שעל אף העובדה שהוא היה
גנרל  5כוכבים רפובליקני שמרני ,הוא הזהיר מפני "הקומפלקס הצבאי-תעשייתי" בנאומו האחרון לאומה
כנשיא? אנשים שוכחים שזה היה הגנרל  5כוכבים הזה  -ולא אבי הופמן  -שטבע את המושג "קומפלקס
צבאי-תעשייתי" ,והזהיר אותנו לראשונה מפני הסכנות של ההגזמה .למה? כי הוא ראה את ההגזמות
האלה מקרוב ובאופן אישי.
נרוץ קדימה ליוני  .1963קנדי הוא לברלין כדי לשאת את הנאום המפורסם שלו מכריז "אני ברלינר" .על
גבי מטוס חיל האוויר מספר אחד נמצא איש צבא שמספר את הדברים הבאים :קנדי ,בטיסה הארוכה,
התחיל בשלב מסוים לדון בעניין עב"מים עם קצין הצבא הזה .הוא הודה שהוא ידע שהעב"מים אמיתיים,
ראה את הראיות ,אבל אחר כך הדהים את הקצין באומרו ש"כל העניין מחוץ לידיים שלי ,ואני לא יודע
למה  ." ...קנדי אמר שהוא רוצה שהאמת תצא לאור ,אבל הוא לא יכול לעשות את זה .וזה נשיא ארצות
הברית ,המפקד העליון של הכוחות המזוינים ,הקובע כי העניין הוא לא בידיו ,והוא אינו יודע מדוע .אני
תוהה אם הוא גילה זאת לפני שהוא נהרג מאוחר יותר באותה שנה.
אייזנהאואר ,קנדי ,אנשי ממשל קלינטון ,מנהיגים צבאיים ,מנהיגי מודיעין ,מנהיגים זרים .כולם מחוץ
לתמונה .אבל כולם יודעים שזה אמיתי .מה קורה פה?
 USAPSהוא רק חלק קטן מהסיפור .זוכרים את אייזנהאור מזהיר מפני התשתית הצבאית-תעשייתית?
מילת המפתח :תעשייתית ,פרטית ,מופרטת .כאשר דנתי בעניין זה עם ראש משרד ההגנה הבריטי לשעבר,
ביולי  ,1995גיליתי שגם הוא נשאר מחוץ לתמונה .מצאנו שוב כי החומר הסודי באמת נשמר אפילו מאדם
שהיה ראש ה 5MI -ומשרד הביטחון .התשובה היא חלקית ב ,USAPS-אבל בעיקר בקבלנים פרטיים.
ממשלת ארה"ב לא בונה כמעט כלום (תודה לאל  .)...המפציץ החמקן  2Bלא נבנה על ידי ממשלת ארה"ב,
אלא עבור ממשלת ארה"ב על ידי התעשייה הפרטית .והתעשייה הפרטית שומרת סודות טוב אפילו יותר
מאשר  .USAPSזה הגיוני :אחרי כל השנים האלה אף אחד לא מכיר את הנוסחה של קוקה קולה .אפילו
נשיא ארצות הברית לא יכול להשיג אותה .הנוסחה היא סודית ,ופרטית.
עכשיו בבקשה ,שלבו את הכוח הקנייני של סודות פרטיים בקישור מאוחד עם  USAPSואתם בונים מבצר
חשאי שהוא כמעט בלתי חדיר .כי אם אתה מנסה להגיע אליו דרך המגזר הפרטי ,הוא מוגן על ידי זכויות
קנייניות .ואם אתה מנסה להגיע אליו באמצעות המגזר הציבורי  -הממשלה  -הוא מוסתר על ידי
 ,USAPSול" -ממשלה" כפי שאתם ואני בדרך כלל מכירים אין שום מושג.
ומניסיון אישי אני יכול להגיד לכם שאם תודיעו על כך למנהיגים ,הם יחזיקו את ראשיהם בידיהם
ויאמרו ,כפי שאני עשיתי" ,אוי אלוהים  "...אז מה הפרופיל החיוני של המבצע הנסתר הזה ? להלן
ההערכה הנוכחית שלי ,המבוססת על מידת החדירה והמחקר באביב :1996
שם הקוד האחרון שנמסר לי ממקורות אמינים40-PI :
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משמעות שם קוד :לא ידוע
תיאור 40-PI :היא ישות מעין-ממשלתית ,הקשורה ל  , USAPSמעין-פרטית ,הפועלת באופן בינלאומי /
על-לאומי .רוב הפעילות ממוקדת בתעשייה פרטית "עבודה עבור אחרים" בפרויקטים קבלנים הקשורים
להבנה ויישום של טכנולוגיות חוצניות מתקדמות .יחידות ממודרות הקשורות זו לזו ,שהן גם ,USAPS
מעורבות בדיסאינפורמציה ,הטעית הציבור ,דיסאינפורמציה פעילה ,מה שמכונה "חטיפות" ו"הטלת
מומים" ,סיור ומעקב אחר עב"מים ,מערכות נשק הממוקמות בחלל וקבוצות קישור מיוחדות (למשל
לתקשורת ,למנהיגים פוליטיים ,הקהילה המדעית ,העולם העסקי וכו') .חשבו על ישות זו כבן כלאיים בין
 USAPSממשלתי לתעשייה פרטית.
 40-PIמורכב בעיקר מסוכני צבא ומודיעין מדרג בינוני של  USAPS, USAPSאו יחידות סמויות בתוך
מחלקות מסויימות בחברות היי-טק ,וקישורים נבחרים בתוך הקהילה הבינלאומית של מנתחי המדיניות,
קבוצות דתיות מסוימות ,הקהילה המדעית והתקשורת ,בין היתר .זהותם של חלק מהגופים והאנשים
האלה ידועה לנו ,אם כי רובם אינם מזוהים.
בערך  1/3עד  1/2מאלו המרכיבים את גוף קבלת ההחלטות של  40-PIהם כעת בעד סוג של גילוי פומבי
כלשהו בעניין זה; אלה הם ,ככלל ,החברים הצעירים יותר שיש להם פחות שותפות לפשע בחריגות העבר.
שאר החברים מתנגדים או אמביוולנטיים לגבי חשיפה בזמן הקרוב.
נראה כי קביעת המדיניות בפועל וקבלת ההחלטות מצויות בתקופה זו בעיקר במגזר הפרטי ,האזרחי,
לעומת גורמים צבאיים ומודיעיניים הקשורים ל ,USAP -אם כי מידע כלשהו מצביע על כך שיש עצמאות
יחסית משמעותית בתחומים מסוימים של פעילות .ההערכה הנוכחית שלנו היא כי קיימת מידה גבוהה של
ויכוח בתוך  40-PIבנוגע לפעולות חשאיות מסוימות ולגבי מידת הכדאיות של חשיפה.
מבצעים ממודרים רבים בפרויקטים "שחורים" או  USAPSמובנים כך שהעובדים על המשימה עשויים
להיות לא מודעים לכך שהיא קשורה לנושא העב"מים /חוצנים .לדוגמה ,כמה היבטים של מה שמכונה
מיזם "מלחמת הכוכבים" ,או  ,SDIנועדו לטווח חלליות חוצניות אשר מגיעות קרוב לכדור הארץ ,אבל
הרוב המכריע של מדענים ועובדים בתוכנית  SDIאינם מודעים לכך.
למדנו משלושה מקורות שונים המאשרים כי מאז תחילת שנות ה ,90-לפחות  2חלליות מחוץ לכדור הארץ
הושמדו ונהרסו על-ידי מערכות נשק נסיוניות הממוקמות בחלל.
הרוב המכריע של המנהיגים הפוליטיים ,כולל בכירים בבית הלבן ,מנהיגים צבאיים ,מנהיגי קונגרס,
מנהיגי האו"ם ומנהיגים אחרים בעולם אינם מעודכנים באופן שוטף בנושא זה .אם וכאשר נשאלות
שאלות ,לא נאמר להם דבר על המבצעים ,וגם אפילו דבר קיומו של שום מבצע לא מאושר להם .בדרך כלל,
טיבה של ישות סמויה זו מבטיח שמנהיגים כאלה לא ידעו אפילו למי יש לפנות בבירורים כאלה .שיתוף
פעולה בינלאומי קיים במידה רבה ,אם כי כמה עדים מציינים כי מדינות מסוימות ,ובמיוחד סין ,עסקו
באגרסיביות בתוכניות עצמאיות.
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הבסיסים העיקריים של המבצעים ,מלבד אתרים פרטיים מגוונים ,כוללים את בסיס חיל האוויר
אדוארדס בקליפורניה ,בסיס חיל האוויר נליס בנבאדה ,במיוחד  4Sומתקנים סמוכים ,לוס אלמוס בניו
מקסיקו ,פורט הואצ'וקה באריזונה (מטה המודיעין הצבאי) ,ארסנל רדסטון באלבמה ,וכן מתקן תת
קרקעי חדש יחסית ומתרחב ,הנגיש רק בדרך האוויר באזור מרוחק של יוטה ,בין היתר .מתקנים נוספים
ומרכזי פעילות קיימים במספר מדינות אחרות ,כולל בריטניה ,אוסטרליה ורוסיה .בסוכנויות רבות יש
יחידות בכיסוי עמוק ,סודי ביותר ,הקשורות ל USAPS-ומעורבות במבצעים אלו ,כולל משרד הסיור
הלאומי ( ,)NROהסוכנות לביטחון לאומי ( ,)NSAסוכנות הביון המרכזית ( ,)CIAסוכנות המודיעין
הביטחוני ( ,)DIAמשרד החקירות המיוחדות של חיל האוויר ( ,)AFOSIהמודיעין הימי ,המודיעין הצבאי,
מודיעין חיל האוויר ,ה ,FBI -ואחרים .רשימה נרחבת אף יותר של ישויות פרטיות ,אזרחיות ותאגידיות
מעורבות באופן משמעותי .מרבית הפעילות הטכנולוגית ,המדעית והטכנולוגית המתקדמת מתמקדת
בחברות התעשייה והמחקר האזרחית .אבטחה משמעותית -וקטלנית  -מסופקת על ידי קבלנים פרטיים.
רוב כוח האדם ,כמו גם ההנהגה של רוב אם לא כל הסוכנויות והקבוצות הפרטיות אינם מעורבים ולא
מודעים לגבי המבצעים הממודרים והמוכחשים האלו .מסיבה זו ,האשמות גורפות הקשורות לסוכנות
מסוימת או לישות תאגידית אינן מוצדקות לחלוטין" .יכולת הכחשה סבירה" קיימת ברמות רבות .יתר על
כן ,התמחות ומידור מאפשרים למספר מבצעים להתקיים ללא ידיעת המעורבים כי המשימה שלהם
קשורה לנושא העב"מים /חוצנים.
התמריצים החיוביים לשיתוף פעולה וגם העונשים על הפרת סודיות הם יוצאי דופן .מקור צבאי בכיר סיפר
לנו שלפחות  10,000איש קיבלו מיליון דולר ויותר כדי להבטיח את שיתוף הפעולה שלהם בעשורים
האחרונים .באשר לעונשים ,ידוע לנו על יותר ממקרה אמין אחד שבו אנשים קיבלו איומים על
משפחותיהם אם ישברו את קוד השתיקה ,ולמדנו על שני מקרי "התאבדויות" לכאורה ,אצל קבלן תעשיה
פרטי ,שהתרחשו לאחר שהחלו הקורבנות להפר סודיות לגבי פרויקט הנדסה לאחור הקשור לנושא
טכנולוגיית חוצנים.
מימון :חוקר בכיר בקונגרס סיפר לנו באופן פרטי כי קרנות 'תקציב שחור' משמשות כנראה למבצעים אלו
ודומים להם ,שהם " .USAPSתקציב שחור" זה כולל בהערכה שמרנית ב  10-מיליארד דולר ,ועשוי לעלות
על  80מיליארד דולר בשנה .הסכום המוקדש במיוחד למבצעי עב"מים /חוצנים לא ידוע בשלב זה .כמו כן,
סכומים משמעותיים מגיעים ממקורות בחו"ל ומקורות פרטיים ומוסדיים .הסכומים הנובעים מפעילות זו
אף הם אינם ידועים לנו.
זה חלק ממה שאנחנו יודעים כרגע .כמובן ,יש יותר שאלות מאשר תשובות כאן ,ומה שלא ידוע עולה על
מה שידוע .עם זאת ,יש לנו ,לדעתי ,התקדמות משמעותית והיסטורית בהבנת האופן שבו פועלת ישות זו.
הצגתי את ההערכה הכללית הזאת למספר אנשי מפתח חשובים בצבא ,בפוליטיקה וקובעי מדיניות,
והופתעתי מכך שהיא נחשבה כמדויקת למדי ,ובהתאם להערכות עצמאיות שהגיעו אליהן בעצמם.
אבל השאלה הגדולה יותר היא מדוע? כמו בחיים בכלל ,המה ,המי והאיך תמיד קלים יותר מאשר הלמה.
למה להמשיך את הסודיות ואת ההטעיה?
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אני לא רוצה ללכת יותר מדי על הנושא הזה ,כי כאן אנחנו נכנסים לשאלות הקשורות למניע ולמטרה
האולטימטיוויים ,שהוא תמיד אזור מעורפל למדי ,ומוגדר גרוע במקרה הטוב .וזה ,לצערי ,אינו עניין רגיל,
והרגשות ,המניעים והמטרות שמאחורי פעולות בלתי רגילות ובסיכון גבוה שכאלה הן כנראה מורכבות
ולא אחידות .ואכן ,מניעים כאלה עשויים להיות תערובת גדולה מאוד ,החל מן האצילים והמתכוונים
להיטיב ,ועד למנוולים.
הסנאטור בארי גולדווטר אמר לי ב  1994-שהחשאיות סביב נושא החוצנים היא "טעות איומה אז וטעות
איומה עכשיו  ."...אני נוטה להסכים עם הסנטור ,אבל מקור הדחף לחשאיות לא היה בעבר ולא נמצא
כיום בטיפשות .במקום זאת ,אני רואה אותו מושרש בפחד ובחוסר אמון.
למרות שאני בדרך כלל לא אוהב קשקשת פסיכולוגית ,אני מאמין שהפסיכולוגיה של כל זה חשובה .אני
סבור כי סודיות ,ובמיוחד סודיות קיצונית ברמה זו ,היא תמיד סימפטום של מחלה .אם יש לך סודות
במשפחה שלך ,זוהי מחלה ,הנולדת מתוך פחד ,חוסר ביטחון וחוסר אמון .אני חש שניתן להרחיב זאת
לקהילות ,חברות ,וארגונים .בסופו של דבר ,הדחף לסודיות הוא סימפטום לחולשה עמוקה יותר ,הנובעת
מחוסר אמון בסיסי ,ושפע של פחד וחוסר ביטחון.
במקרה של עב"מים /חוצנים ,הימים הראשונים של שנות הארבעים והחמישים היו לתחושתי ,תקופה של
פחד הגובל בבהלה .זה עתה יצאנו ממלחמת עולם הרסנית ,ושיחררנו את אימת הנשק הגרעיני .ברית
המועצות מרחיבה את האימפריה שלה ,ומתחמשת עד השיניים בנשק גרעיני גדול וקטלני יותר .והם השיגו
אותנו במרוץ לחלל.
עכשיו פתאום מגיעה חללית מחוץ לכדור הארץ ,ומאוחזרת יחד עם חייזרים מתים (ואחד חי) .פאניקה.
פחד .בלבול .אין ספור שאלות ללא מענה ,כולן קשורות בפחד.
למה הם כאן? איך יגיב הציבור? איך נוכל לאבטח את הטכנולוגיה שלהם  -ולשמור אותה מפני אויבינו
המרים? איך נוכל לומר לאנשים שחיל האוויר החזק ביותר בעולם אינו יכול לשלוט במרחב האווירי שלו?
מה יקרה לאמונה דתית? סדר כלכלי? ליציבות פוליטית? לשומרי הטכנולוגיה הנוכחית? ל….
אני סבור שהימים הראשונים של הסודיות היו צפויים ,אפילו מובנים ,ואולי אף מוצדקים.
אבל ככל שהעשורים התגלגלו ,ובמיוחד עם תום המלחמה הקרה ,הפחד לבדו אינו מסביר את הסודיות.
אחרי הכל 1996 ,היא לא  - 1946היינו בחלל ,נחתנו על הירח ,זיהינו כוכבי לכת סביב מערכות כוכבים
אחרות ,מצאנו את אבני הבניין של החיים בחלל הרחוק ,וכ  50%מהאוכלוסייה מאמינים שעב"מים הם
אמיתיים  .והאימפריה הסובייטית קרסה.
אני מאמין ששני גורמים משמעותיים נוספים נמצאים כעת :תאוות בצע ושליטה ,וכח ההתמדה בן עשרות
שנים של סודיות .תאוות בצע ושליטה מובנות בקלות :תארו לעצמכם להיות מעורבים בחשיפת פרויקט
ולאחר מכן יישומה של טכנולוגיה חוצנית מתקדמת .העוצמה וההשפעה הכלכלית  -ולכן הערך  -של
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טכנולוגיה כזו עולה על חשיבותם המשולבת של מנוע הבעירה הפנימית ,החשמל ,שבב המחשב וכל סוגי
הטלקומוניקציה .מדובר בטכנולוגיה של המילניום הבא .אתם חושבים שמהפכת המחשוב  /עידן המידע
היא גדולה? הדקו את חגורות הבטיחות ,כי בהמשך הדרך  -במוקדם או במאוחר  -יהיו מהפכות
הטכנולוגיות הלא ליניאריות ,נקודת-האפס המבוססות על טכנולוגיות חוצנים מתקדמות.
אין פלא שהאינטרסים של הקומפלקס הצבאי-תעשייתי התאגידי עולים אפילו על זה של הUSAPS -
הממשלתיים בנושא .הנוסחה של קוקה קולה לא מגיעה לקרסוליים של זה.
כח ההתמדה הביורוקרטי של פעולות חשאיות גדולות הוא עניין נוסף .אחרי עשרות שנים של מבצעים ,של
שקרים ,הונאות ציבוריות וגרוע מכך ,איך קבוצה כזו פורמת את כל רשת הקורים שטוותה? עבור סוגים
מסוימים של אנשים יש פיתוי ממכר לכוח הסודית; הם נטענים על ידי בעלות על ידע וסודות .ויש את רוח
הרפאים של מעין ווטרגייט קוסמי ,עם כל מיני אנשים הקוראים להתזת ראש זה או אחר .זה הופך להיות
קל יותר לשמור על הסטטוס קוו ,דבר שכל הביורוקרטיות טובות בו.
ואפילו כעת קיים פחד .לא רק הפחד שיחשפו בעידן ווטרגייט ,זה-גייט והוא-גייט ,אלא שנאת זרים ופחד
קדמוני מהבלתי ידוע .מי הם דמויי האדם האלה ,למה הם כאן; איך הם מעיזים להיכנס למרחב האווירי
שלנו ללא רשותנו! לאנושות יש מסורת ארוכה של פחד  -ושנאה  -מהשונה ,הלא מוכר ,ממקומות אחרים.
ראו את הדעות הקדומות הגזעניות ,האתניות ,הדתיות והלאומיות ,אשר משחיתות את עולם האנושות .יש
תגובה של שנאת זרים מושרשת כמעט כלפי הלא נודע והשונה .ובטוח שחוצנים הם שונים מאיתנו יותר
מאשר ,למשל ,הפרוטסטנטים מן הקתולים באירלנד.
שאלתי פעם פיזיקאי המעורב בפעולות צבאיות ומודיעיניות הקשורות לעב"מים ,מדוע ניסינו להרוס את
החלליות הללו באמצעות כלי נשק מתקדמים בחלל .הוא מיד הפך לנסער ואמר" ,הקאובואים האלה
שמפעילים את הדבר הזה הם כל כך יהירים ,כל כך לא בשליטה ,שהם רואים כל כניסה של עב"מ לתוך
המרחב האווירי שלנו כעבירה ראויה לתגובה עוינת .והם יכניסו אותנו לקונפליקט בין כוכבי אם לא נזהר
 ." ...וכך זה ממ שיך .פחד .פחד מהלא נודע .תאוות בצע ושליטה .כח התמדה מוסדי .אלו הם חלק ממה
שאני רואה ככוחות המניעים הדוחפים את המשך הסודיות של .40-PI
אבל לאן ממשיכים מכאן? כיצד לשנות את המצב הזה מסודיות קיצונית לחשיפה?
יש פתגם סיני עתיק שאומר" ,אם לא נשנה כיוון ,סביר להניח שנגיע לאן שאנחנו הולכים" .והכיוון שאליו
אנחנו הולכים באזור הזה הוא מסוכן מאוד .סודיות קיצונית ,במיוחד לגבי במשהו כה מרחיק לכת וחשוב,
מערערת את הדמוקרטיה ,מערערת את החוקה ,מרכזת כוח טכנולוגי עצום בידיו של קומץ שלא נבחר ע"י
הציבור ומעמידה את כדור הארץ כולו בסכנה .זה חייב להסתיים.
פרוייקט "אור כוכבים" ( )Starlightשל ארגון  CSETIעובד כבר כמעט  3שנים כדי לאסוף ראיות ,לזהות
עדים מהממשלה הנוכחית ולשעבר ,מהצבא ,מהמודיעין ומארגונים ,ותדרוך מנהיגים שונים בעולם .יש
הישגים רבים ,ללא צוות בשכקר ,ללא מימון משמעותי את המאמצים ובאמצעות המסירות וההתנדבות
של צוות עיקש .אבל יש עוד הרבה מה לעשות .הנה רשימה חלקית :בחודש יוני  1995כינסנו פגישה של
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עדים צבאיים וממשלתיים חשובים מארה"ב ורוסיה ,וכולנו חתמנו על מכתב המבקש מהנשיא קלינטון
להוציא צו נשיאותי שיאפשר לעדים כאלה לדבר ללא עונש או גמול .אני מציע שהממשל ,בשיתוף פעולה
עם הקונגרס ,ייתן חסות לדיונים פתוחים שבהם עדים אלה ,שמספרם עולה על עשרים ,יוכלו להעיד בגלוי
לגבי מה שהם יודעים על נושא העב"מים  /חוצנים .זה יכונן חשיפה מקיפה ,אני מבטיח לכם .בהקשר זה,
תוכלו לעזור בשתי דרכים )1 :לכתוב אל הנשיא ולבקש ממנו להוציא צו נשיאותי המתיר לעדים אלה
להחשף בבטחה ,ובמקביל לכתוב לסנטור וחבר הקונגרס שלכם ולבקש מהם לקיים דיון פתוח שבו עדים
אלה יוכלו לדבר )2 .פנו אלי מיד אם אתם או מישהו שאתם מכירים יכול להיות עד מההממשל הנוכחי או
הממשלה לשעבר ,מהצבא או מתאגיד .נקטנו באמצעי הגנה ,וככל שיש לנו יותר עדים ,כך הטיעון חזק
יותר -וכך גם גדל מרווח הבטיחות לכל הנוגעים בדבר .אנא עזרו לנו אם אתם יכולים.
על הקהילה הבינלאומית והאומות המאוחדות לקיים דיונים פתוחים בנושא זה .יש לנו עדים מכל רחבי
העולם ,ובאופן אידיאלי ,חשיפה בינלאומית והמאמצים לאיסוף ראיות צריכים להתחיל מיד.
הקהילה הבינלאומית לא צריכה לשבת באופן פסיבי ,ובכך להתנער מאחריות לפעולות חשאיותCSETI .
מעורבת כבר  5שנים במאמצים דיפלומטיים אזרחיים ,ועשתה פריצות דרך משמעותיות בפיתוח נהלים
ליצירת קשר עם המבקרים מחוץ לכדור הארץ .במקום לראות זאת באופן פסיבי כ"תופעה" מרוחקת,
עלינו לנסות ליצור תקשורת עם צורות החיים הללו ולהתחיל בשלבים המוקדמים של מערכת יחסים בין
כוכבית פתוחה .אם אתם מעוניינים ללמוד יותר על איך אתם יכולים להיות מעורבים במחקר כזה או
במאמץ דיפלומטי ,פנו אלינו.
לבסוף ,אנחנו חייבים להיות מוכנים לסלוח .אין מה להרוויח על ידי קריאה לנקמה חמורה באלה
המעורבים בסודיות בהווה או בעבר .רבים אולי הרגישו שהם עושים את הדבר הנכון באותה עת ,ואפילו
כיום .אנחנו לא צריכים ווטרגייט קוסמי ,ואנחנו חייבים לוותר על זה קולקטיבית .עלינו להיות מוכנים
להסתכל על הרגע ועל העתיד ,ולסלוח על העבר .יש תקדים לכך :בימים הראשונים של ממשל קלינטון ,היו
גילויים גורפים לגבי חריגות עבר וניסויים מטורפים בתוך מחלקת האנרגיה ,ובוועדה לאנרגיה אטומית
לשעבר .למדנו על פלוטוניום שמוחדר לדייסת שיבולת שועל של ילדים בבתי יתומים ,על שחרור מכוון של
קרינה רדיואקטיבית באזורים מאוכלסים כדי 'לראות מה יקרה' ,וכן הלאה .האמת הזאת יצאה החוצה,
והעולם לא נגמר .איש לא היה צריך ללכת לכלא .הממשלה לא התמוטטה ,והשמים לא נפלו .תנו לנו
להתקדם ,עם קצת חמלה אמיתית וסליחה ,ולהתחיל במאה הבאה מחדש.
בסופו של דבר ,אם העם יוביל ,המנהיגים יבואו בעקבותיו.יש צורך באומץ ,חזון והתמדה כדי להפוך את
המצב הזה ,וליצור עידן של פתיחות ,אמון ולהניח את היסודות לשלום עולמי ובין-כוכבי .אם למנהיגינו
אין כרגע את האומץ והחזון הזה ,עלינו לגלות זאת עבורם .הסיכון גבוה מדי בכדי להסתכל לעבר השני
בעוד העתיד שלנו נגנב מאיתנו .עתיד החיים עלי אדמות ,ומקומנו ביקום ,נמצאים בסיכון .יחד ,הבה נפעל
להבטחתו ,למען ילדינו וילדי ילדינו.

ד"ר סטיבן מ .גריר
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קישורים לאתרים
 – www.cseti.orgאתר ארגון  CSETIמיסודו של סטיבן גריר .אתר ישן המרכז חומרים הקשורים
ליוזמת .CE-5
 – www.siriusdisclosure.comאתר "פרוייקט החשיפה" מיסודו של סטיבן גריר .האתר החדש והעדכני
המרכז חומרים וראיות לתופעת העב"מים והחיים מחוץ לכדור הארץ ,ועל ההסתרה על ידי הממשל.
 -www.eceti.orgאתר חוות ECETIמיסודו של ג'יימס גילילנד.
 - https://etletstalk.com/אתר המרכז פעילות קבוצות  CE-5ברחבי העולם מיסודו של קוסטה מקריס.
 https://www.consciousnessandcontact.org/אתר ארגון  FREEלחקר מפגשים עם חוצנים
 https://www.alienlady.comאתר של החוקרת האוסטרלית מרי רודוול
https://www.lightpollutionmap.info/
מפת זיהום אור  -אורות עיר ואורות הבוקעים מחלונות מאירים את האבק באוויר אשר מחזיר את האור
וגורם לשמים להיראות בהירים יותר בלילה .כאשר השמים בהירים איננו יכולים לראות את שביל החלב
וגרמי שמים ננוספים ולכן עדיף שנתרחק כמה שאפשר מערים גדולות .בחורף בדרך כלל השמים נקיים
יותר מאבק .השתמשו במפת זיהום אור בישראל .הימנעו מכל האזורים המסומנים על בירוק,
צהוב ,ואדום .ככל שיהיה חשוך יותר ,כך תוכלו לראות טוב יותר את שביל החלב וגרמי שמים נוספים.
https://astropro.romshamaim.co.il/moon-month
לוח אור הירח -כאשר אנו מתכננים לצאת לשטח בשעות הלילה חשוב לקחת בחשבון את מצב הירח .לוח
אור הירח מספק לנו את עוצמת אור הירח באחוזים ובנוסף זמני זריחה ושקיעת של הירח.
 - https://eyes.nasa.gov/מסע וירטואלי בחלל ,ניתן להתמקד בלווינים ופלנטות השונות במערכת השמש
ומחוצה לה ,וללמוד כיצד הם נראות ומורכבות ועל מסלוליהן( .נדרשת התקנת התוכנה NASA Eyes
חינם באתר)
 https://stellarium-web.org/פלנטריום וירטואלי (תוכנה חינמית) -אם אי פעם חלמתם להישען לאחור,
להירגע ולראות איך העולם חולף מתחתיכם ,אז  Stellariumיכול להיות בדיוק מה שאתם צריכים .
Stellariumהיא מפה תלת מימדית של הכוכבים ,המציגה את היקום ואת שמי הלילה בגרפיקה מרשימה .
Stellariumהיא תוכנה חופשית שזמינה עם רישיון ציבורי כללי של  GNUועובדת עם מערכות ההפעלה
Microsoft Windows, Macו. Stellarium -Linux.מציעה מבט תלת מימדי ומציאותי להפליא של שמי
הלילה ,כולל הצגת גלקסיית שביל החלב ויותר מ 600,000-כוכבים .אם אתם חובבי אסטרונומיה ,אבל לא
רוצים להתמודד עם קור ,או שאין לכם טלסקופ רב עוצמה , Stellariumיכולה לספק לכם מראה מרהיב
של העולם שלמעלה כפי שתמיד רציתם לראות . Stellariumמגיעה עם מספר תכונות ועם כמות עצומה
הדמיות ויזואליות .לגרסה להורדה https://stellarium.org/
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תודות
תודה לאשתי שממשיכה לסבול אותי גם כשאני מרחף לעולמות אחרים .למאיר אלגייב ,שיזם יחד עמי את
הקמת הקבוצות בווטסאפ ובפייסבוק .לסתיאם לארוקה ,שהפיחה בכולנו תקווה והשראה .לקוסטה
מקריס שחיבר ביני לסתיאם .לריי הרננדז ,שהרשה לי לתרגם לעברית את המחקר .למייק שהתנדב לעשות
סדר בקבוצות ,לדבי שסייעה בתרגומים ,לכריס על השיתופים המדהימים ,ליוסי רונן על שיתוף הפרק
מספרו ,לעופרי צוהר על שיתוף הפרק מהספר שתרגמה ,לנתן נאור על המדיטציה ,התמיכה והנסיון ,ולכל
החברים שהסכימו לשתף את סיפוריהם בחוברת ולכל חברי הקבוצה שהגיעו ומגיעים לפעילויות
וממשיכים לעשות  .CE-5תודות לחברינו בחו"ל שתומכים ,מלמדים ומעודדים אותנו -ג'וזף בורקס ,טרי
טיבנדו ,ג'ון סמייט ,וכמובן לד"ר סטיבן גריר המופלא על כל מה שעשה ועושה למען קידום השלום העולמי
והבינכוכבי.
השמים הם לא הגבול ,הם רק ההתחלה.
שניר הדרי
יוני 2019
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