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 הקדמה
 

 אם כך, שלום.

אתם כאן, קוראים את הספר הזה. ייתכן ואתם לא מתייחסים לאירוע הזה באופן מיוחד, אבל מכל בחינה אפשרית, 
זה אירוע שאינו מובן מאליו. ולא, אנו לא מתכוונים לזמן שלקח לשותף שלנו להסכים לכתוב את הספר הזה. אנו 

ה שהנחתה אתכם מאז שהגעתם אל עולם זה, שום דבר שמת, בניגוד לתפישבניגוד לציפייה המוקד ,מתכוונים לכך
 לא הסתיים. הסוף, לו ציפיתם, לא הגיע.

באתם  ,זה מה שקרה, זה מה שאמור היה לקרות: הגעתם אל העולם הזה בידיעה, בציפייה, שהוא יסתיים. למעשה
עם כוונה לקחת חלק במופע הפרידה של  - 2000ואנו מתכוונים לאלו אשר נולדו טרם המעבר לשנת  -לכאן כולכם 

 האנושות מעצמה. זו היתה התוכנית, זו היתה המשימה.

החלטתם לעשות שינוי. בעולם זה, אבל זה לא קרה. בניגוד לציפייה המוקדמת, בניגוד לתודעה שהיתה קיימת 
אבל את התוצאה אתם במקום להביא לסיום, החלטתם לבחור בשינוי. זה קרה באופן שרבים מכם לא מודעים לו, 

היא אחת מיני הוכחות רבות לכך שבניגוד לכל, העולם לא  ,העובדה שאתם קוראים ספר זה .חווים ברגע זה ממש
 הסתיים.

אלו אשר נולדו לאחר ההחלטה לאתם כלל לא מוכנים.  לכמה מהםכל זה מציב אתכם בפני אתגרים שונים, 
את ההבנה האינטואיטיבית, את המבנה שמאפשר התנהלות מודעת, להמשיך ולהשתנות, יש -הקולקטיבית, הלא

, אז העולם אמור היה 2000תקינה יותר בתוך עולם משתנה זה. הדבר נכון במיוחד לכל אלו אשר נולדו לאחר שנת 
להגיע אל סופו בצורתו המוכרת. אבל מה קורה איתכם, כל אלו אשר נולדו לפני כן, אשר הגיעו לעולם הזה בידיעה 

 ד להשתנות?שהוא עתי

של עצמכם, וזה תהליך מורכב שמביא איתו אתגרים שונים. לכן אנו כאן, בזמן זה, עם ספר  שדרוגעליכם לעבור 
לטובת הגישה  ,זה, כדי לסייע לכם לעשות את השינוי שאתם עושים, להיפרד מהגישות הישנות אשר הנחו אתכם

 החדשה, המניעה את כל העולם הזה שבו אתם חיים.

שנה זו, החל של  פה. בשנה זו, וליתר דיוק לקראת סו2012ה, מדוע ספר זה מתחיל בשינוי שקרה בשנת ישנה סיב
כי בשנים שקדמו לו נעשתה ההכנה לקראת תחילתו של  ,עידן חדש בעולם זה של בני האדם. אפשר בהחלט לומר

 ;בו בחרתם לחיותש ,שונהה עידן חדש, וכעת אתם עושים את צעדיכם הראשונים בתוכו. אתם נמצאים בתוך העולם
כיצד  -ואבודים, מבולבלים, מתרגשים, נחושים ככל שתהיו, רבים מכם אינם יודעים כיצד פועלים, כיצד מרגישים 

 בתוך מציאות זו. - !חושבים

בחנות ביחס אאבל אנו נציע בספר זה, בין דפים אלו,  ,אנו לא נאמר לכם איך להרגיש ואיך לחשוב ומה לעשות
וביחס למי שאתם נפרדים ממנו. אנו נספר לכם מהן הדרכים שבהן אתם יכולים ללכת כדי  ,הופכים להיות למי שאתם

 ממדית במהותה. -ממדית במהותה למציאות שהיא רב-לעבור ממציאות שהיא תלת

 תלוי בכם. הכלבאיזו דרך תלכו? מי תבחרו להיות? מעתה, יותר מאי פעם, 

*** 

והרוח שאתם. בין כל אחד מחלקי  ;העולם החיצוני שלכם ;עולם הפנימי שלכםשלושה חלקים: המ בנויספר זה 
ביחס למי שהייתם, ביחס  -אנו מתכוונים לבהירות ולידע  "אורבמילה "ו -אור שופך מידע אשר מביאים הספר אנו 

 וביחס למי שאתם הופכים להיות.  ,למי שאתם כעת

בו הן מהדהדות דרך העיניים שבין ובתוך מילים אלו, ברגע  שהאהבה המניעה כל נוכחת כל העת, גם עכשיו, ,דעו
שלכם, עוברות דרך רשת העצבים אל המוח שלכם. תהליך עיבוד נתונים זה מבוסס על אהבה, שכן אהבה יוצרת כל. 

 אתם יכולים להרגיש אותה בעודכם מחזיקים ספר זה.

 והרט


