
 
 

 פתיח
 

מסמך זה מתפרסם . 9:00בשעה  9.9.20, מתפרסם היום" הפירמידה תורת"המסמך שכותרתו   TLS, כמובטח על ידי

 ).התרגום)ואנגלית ( המקור)עברית ; בשתי שפות
 

 !חפוץאל תהסס לשמור אותו ולשתף אותו עם מי שת
 

אני קורא . המתאר את חוויותיו הראשונות של אדם שחי בתקופת מצרים העתיקה, לא מסמך דתי, זהו מסמך היסטורי

ישנם . לאחר הקריאה הראשונה יםמבולבל תכםלקרוא את המסמך יותר מפעם אחת מכיוון שהוא עלול להשאיר א כםל

 .יאתו מספר פעמיםמסרים מוסתרים רבים בתוך המסמך שעשויים להתגלות לאחר קר
 

 ובסופו של דבר  B לנקודה A המשימה שלי היא להעביר את המידע הזה מנקודה. אני פשוט השליח, רוכיאנא ז

, פרי אפשטיין'פדופילים כמו ג, 19-מודעות אמיתית ותודעה טהורה יבטלו מיתוסים כמו קוביד .דרככםZ  לנקודה
 .פוליטיים וכלכליים רבים ברחבי העולם, ופוליטיקאים ועוד נושאים חברתייםמנהיגים מושחתים , מפלצות כמו היטלר

 
 !בהקדם האפשרי טיהורהעולם זקוק ל

 !פעולהגיע הזמן להתעורר ול
 

בנוסף , מסמך בשלב זהההוא באופן אישי נגד פרסום .  TLSמי שיצר מסמך זה עשה זאת בהוראתשחשוב לי להדגיש 

היא  ,TLS-בניגוד ל, אחת הסיבות הרבות שהוא נגד פרסום מידע זה. ולעבודתו לכל מסמכים אחרים הקשורים אליו

הוא גם יודע ומבין שהאנשים   .במיוחד מבלי לחשוף את הקודים, למידע משום שהוא מאמין שאנשים עדיין לא מוכנים

משאלתו היא שלא יחשפו את זהותו  .זהותויבינו את ככל הנראה , שעבדו איתו וקרובים אליו, שמוזכרים במסמך זה

  .אנונימי ולהישאר
 

הסיבה היחידה שקיבלתי  .האיש הזה מחזיק בכמות עצומה של מידע יקר ערך שיכול להועיל באופן קריטי לכולנו

משימה מכובדת זו נובעת מכך שהוא סירב לפרסם אותה בעצמו והוא הפעיל את חופש הבחירה שלו שלא לשתף פעולה 

המידע והקודים , ולחשוף את כל המסמכים גלותלשכנע אותו להת שאצליח רצוני ותקוותי. ן הספציפי הזהבעניי TLS עם

אני מבקש מכל אדם ואדם המודע לזהותו לכבד את רצונו  .המוניםה אתעל מנת לשתף  TLS ברשותו ברשותו הנמצאים

 .לחשוף מידע נוסף לציבור בעתידכך שיהיה לנו סיכוי טוב יותר לגרום לו , לשמור על אנונימיותו לעת עתה
 

שקיפות מלאה ולחשוף ב לעמוד, יוצר המסמך הזה, וחברי היקר TLS -ברצוני להשתמש בהזדמנות זו להפציר בבנוסף 

 !הווה ועתיד למעננו ולטובת הכלל, עבר, כל מידע
 

ניסיון רב וידע שלא יאמן. בשנתיים בעל  אדם  קרוב אליי. אדם. כאשר פנה אליי 2018ביוני  9 -חוויתי החלה  ב

זה כולל את שיוכו כול המידע הגיע לידיי מאדם זה והוא מקור ראשון.  קיבלתי ממנו גישה למידע רב ערך,האחרונות. 

ועוצמתית, חוויותיו שלו ממקור ראשון בעולם הרוח, הידע והניסיון שלו מחוץ לכדור הארץ,  חשאיתלמערכת 

 רבותמצרים בזמן הפרעונים(, הידע שלו בתורת הפירמידה, ועוד רחוק עד מהעבר הרחוק ) זיכרונותיו מגלגולי נשמות

 יורחב בכתבים אלו.הם שעליאלו  בנושאים

 

לי הגיוני עקב נשמע גדול ה ו, חלקובלתי יאמןבתחילה היו לי ספקות. אף על פי שהמידע שחלק עימי היה יוצא דופן 

הגיוני לי במידה  נשמעשאבתי וטיפחתי. למרות העובדה שהמידע שניתן לי כבר  שבמשך שנים קודםידע בסיסי 

 .2020בפברואר  6-עד ה כול זה אגדה. כנשמע זה במלואו. ולהבינו להאמין  מאוד קשה היהמסוימת, עדיין 

מאדם זה במשך  שבורכתי בקבלתול המידע ובאותו ערב הייתה לי חוויה ממקור ראשון אשר אישרה ואימתה את כ

  TLS (The Light System),על ידי אדם מכובד מאוד בארגון וקיבלתי הוראותנתיים האחרונות. דיברו איתי שה



 
 

הקיים כבר אלפי שנים וכן הרקע של הרב א"א יפורט  חשאישהוא ארגון TLS שידוע לי בשם הרב א"א. אופי ארגון 

 בכתבים הבאים שלפניכם.

 

ב היה ותמיד יהיה חלק גדול ממסעי אל עולם התודעה האישי שלי. האיש שבירך אותי בתהליך קבלת מידע כה חשו

המידע הכלול בכתבים שאתם עומדים לקרוא הוא תיאור אמיתי ומדויק של תחילת מסעו בעולם הרוח בגלגול זה, 

ידן זיכרונותיו מגלגול עבר חשוב מאוד במצרים בזמן הפרעונים, ידיעותיו וחוכמתו בתורת הפירמידה, וגם הידע שלו בע

 החדש אליו האנושות הולכת. 

ל השמות, למעט שלי, שונו על מנת לשמור על אנונימיות של האדם ובקשתו היתה להישאר בעילום שם בתיעוד זה. כ

שתיעד כתבים אלו. יש לי אישור לגלות את הקשר שלי בגלגול העבר של האדם הזה במצרים בזמן הפרעונים 

 ובמיסטיקה ובניית הפירמידות.

 

, בירכו אותי בהזדמנות לפרסם הכתבים האלו מכמה סיבות. הראשונה, אני TLSמין שהוא, יחד עם ארגון אני מא

מאמין כי המידע בכתבים אלו יספק למי שקורא אותם גישה לרמה חדשה של מודעות ותודעה שתידרש בעתיד הקרוב 

להוציא ספר חשוב מאוד ובתדר גבוה, מוכן יועדתי ו)מסיבות אשר יובהרו בכתבים(. שנית, ההבנה שלי היא שאני 

 שנכתב גם על ידי האדם הזה, שנקרא "אלומות אור".

עמודים מלא בכמות אדירה של תובנות וחוכמה לגבי טבעו האמיתי של היקום שאנו  864 "אלומות אור" הוא ספר בן

חיים בו )מידע נוסף על "אלומות אור" יובהר בפירוט מוגבל בכתבים הבאים לפניכם(. הסיבה השלישית שאני מאמין 

זה, עם פרטים שנבחרתי לפרסם את הכתבים האלו היא בגלל שאני במקרה חלק מהגלגול הנחשב שאותו זוכר האדם ה

לפני הספירה, שתואמים לתקופת הפרעונים במצרים העתיקה. לבסוף, אני מבין  1312מעמיקים ומדוייקים משנת 

 שהוא היה רוצה להישאר בעילום שם כדי שלא יצטרך להתמודד עם האנשים הרבים שעלולים לראותו כלא שפוי. 

בעל ערך רב, ויהווה חלק גדול בהעלאת ושינוי  הוא הבהיר שלמרות שהוא מודע לכך שהמידע שהוא מחזיק הוא

ל המידע להיחשף על ידי מישהו אחר או לאחר מותו על והתודעה הקולקטיבית כאן בכדור הארץ, הוא מעדיף לתת לכ

 מנת שלא להתמודד עם ההשלכות )חיוביות ושליליות( של חשיפת מידע שכזה. 

 להיות "מישהו אחר".  נבחרתילא ידוע לי עליהן, מהסיבות שציינתי בעבר, וכנראה סיבות רבות אחרות ש

 

 כתבים אלוכוונתי לפרסם במי שמוכן לקבל מידע זה לא סתם יאמין, אלא יידע כי המידע במסמך זה אמיתי לחלוטין. 

אינה לשכנע את הקורא באמיתות מסמך זה. אלא בכדי לשתול את זרעי הידע והמודעות הנחוצים מאוד בימים אלו. 

 יצמחו ויפרחו כאשר האנושות כולה תהיה מוכנה.בטוח אני ש

אני מודע לכך שרבים עשויים לראות בכתבים אלו כהונאה וזה מובן. אני מקווה שברור לכולם שבשלב זה אני לא 

רואה פרסום של הכתבים האלו כבחירה. אני מבין את הכוח שיש בהם להעלאת האנרגיה, התדר ורמת המודעות 

י רואה בכך חובה מוחלטת, ללא קשר לאופן שבו יראו אותי חלק מהקוראים. אני לא מאמין לאנושות, וזו הסיבה שאנ

שיש לי את הזכות לעצור מידע כה חשוב מתוך חשש שאחרים עשויים להסתכל עליי אחרת. החוויות שלי במהלך 

מודעות חדשה,  השנתיים האחרונות אפשרו לי להבין שיש להקריב הקרבה אישית על מנת להביא את האנושות לרמת

 והרי אני מרגיש שזו היא מטרתי ויעודי בכדור הארץ. הקרבה שכזו היא חלק מהסיבה שאני פה בתבל.

 לא תהיה לי שום סיבה להיות כאן אם לא הייתי מכוון לייעודי וגורלי.

 

שאתה עומד אני מאמין באמונה שלמה שאם אתה קורא כתבים אלו, אף על פי שאינך מוכן תודעתית להבין את המידע 

תיעוד זה לא היה מגיע לידך מלכתחילה. אני מבקש לקרוא את  ,לקרוא, אתה בהחלט מוכן לקבל אותו. אחרת, לדעתי

המידע הבא בראש פתוח, וחשוב מזה בלב פתוח. הרשה לעצמך לצאת מהמחשבה וההיגיון, ולהיכנס ללב באהבה. תן 

 לתיעוד זה לדבר לרוחך ולהתחבר לנשמתך. 

 ולנו בהצלחה במסענו בדרך לרמת מודעות גבוהה יותר; מסע מלא באור, שלום ואהבה.אני מאחל לכ

מי ייתן ומידע זה ישמש ויסייע לנו להתאחד כאחד, והכי חשוב, הוא עשוי לקרב אותנו צעד אחד קרוב יותר לאושר 

 אמיתי ונירוונה.

 

 א.ש.א.

 ג'ייסון יוסף שורקה
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 הקדמה

 

 

 2448סוף אחרי תקופה מאוד ארוכה קיבלתי אישור מגבוה לתעד את גילגולי הראשון וגילגול חבריי משנת סוף 

והפעם . וכמובן כמו תמיד, אישור מאנשי המערכת תמיד מתקבל עם עוד תנאים, לפני הספירה( 1312) לבריאת העולם

יכולתי וזכרוני ללא גילוי הקוד. קשה לי להאמין שזה בכלל את תורת הפרמידה לפי מיטב התנאי הוא שבנוסף אתעד 

נני רואה או מסוגל להבין את ההגיון בדבר ללא יקורה ויותר קשה להבין מדוע ידרשו ממני את הדבר הזה ללא קוד. א

ש הרב א"א דורמורי ורבי . (זה ויאפשר לקורא להבין את המידע)הקוד יחשוף את המידע שטמון במסמך גילוי הקוד, 

ועל כך אין עוררין. אני אסיר תודה על ההזדמנות. אעשה כמיטב יכולתי לתעד את גילגולי ולנסות להסביר את תורת 

. ראשית, עליי החובה 2448קודם אתחיל בסיפורי האישי ותיעוד הגילגול . הפרמידה בתקווה שזיכרוני לא יבגוד בי

 ועד היום. 1-29-2010 להסביר במקצת את אשר התחולל בחיי בשנים האחרונות מאז

  

 

 מסע אל עולם הרוח

 

התחיל מסעי לתוך עולם הרוח הלא נודע והמבלבל מאוד  1-29-2010 -מסיבה לא ידועה לי ולא בדיוק מובנת לי ב

, רחוק מהדת וממדעי הרוח. לא הייתי מגדיר את נשוי עם ילדיםבייחוד באותה תקופה בחיי. אני הייתי אדם נורמטיבי, 

ניכנסו אליי בסערה גדולה  כאתיאיסט אך גם לא הכהן הגדול או האפיפיור. מקסימום יהודי רגיל, חילוני מסורתי.עצמי 

וללא הכנה מוקדמת בני אדם, נשמות וישויות, ענקי רוח שהפכו, בתחילת דרכי ללא הבנתי או ידיעתי למורי הדרך 

תי להיות חלק ממערכת רוחנית עולמית מופלאה בלי שלי. נישאבתי לתוך עולם חדש עקב סקרנותי. חיי התהפכו והפכ

) אפילו שמעולם לא לשים לב לתהליך שהם מעבירים אותי בערמומיות יתרה. נישאבתי לתוך המערכת הזו די מהר

האדם הבולט ביותר באותה תקופה היה הרב א"א שהיה למעשה הבוס הרוחני הראשי ותחתיו . הפכתי לחבר רישמי בה(

 (הידועה לי מגלגולי הנוכחי)אנשים שעבדו תחתיו. מעליו )לפי הבנתי המוגבלת( תיפקדה ישות  מאות, אם לא אלפי

בניו יורק. אף על פי גילו המופלג שהוא למעשה יכל להיות סבא  28, אותו הכרתי לראשונה בגיל "אדם"הידוע בכינויו, 

על פי שהוא התגורר בישראל עד סוף ימיו  שלי, הכימיה ביננו היתה טובה והתחברנו די מהר, שמרנו על קשר הדוק אף

דרך חלום ומאז חיי השתנו לעד. הוא למעשה הכיר לי את הרב א"א ואת  2010חזר לחיי בשנת  "אדם". 2002בשנת 

 .TLSהאירגון 

 

   (TLS)מערכת האור

  

 TLS (THE LIGHT SYSTEM)  העולם, ל ול עיר ראשית בכו, עם סניפים בכחשאימערכת האור הינה ארגון

מערכת האור ואירגון זה מפורסם )רשות מהמערכת  שמתקיימת אלפי שנים. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שמידע על

ל סוכן ולא כשמיים, חלקם מאוד ידועים בעולם )אנשי מערכת וסוכנים ר 7000 -כ האירגון מונה (ניתנה מראש כמובן

הן בכול  TLS. המשימות שמבוצעות ע"י גילו מיןול סוגי הגזע, דת, ומכ האירגון מורכב מסוכנים .רישמי הוא בן אנוש(

המשימות מורכבות ברוב המקרים כמבצעים  .)לא רק בכדור הארץ( ובכול מקום גיאוגרפי ביקום כולו נושא ומישור

 הוחדיש תמתיצמאוד עו טכנולוגיהמחזיק בידו   TLS קבוצתיים אך מידי פעם נישלחתי למשימות ללא גיבוי או ליווי.

ות כאחד לרמת תודעה ש. המטרה של האירגון להביא את האנוהמודרנישידועים למדע יקה יזאת כול חוקי הפ תשנוגד

 ומודעות חדשה. 

הפכה להיות ביתי ומשפחתי החדשה. התחלתי לחיות חיים כפולים ורוב פעולותיי היו בסתר עד עצם  אותה מערכת 

 ישמר בסוד מכולם אפילו מהקרובים ביותר אליי, כולל אישתי וילדיי.היום הזה. כול אשר למדתי ועשיתי היה נ

מיום ליום קיבלתי יותר מידע, למדתי יותר, הבנתי יותר וביצעתי תפקידים ומשימות הזויות, ולפעמים מסוכנות עד עצם 

ות בעלות אופי היום הזה. המערכת בנויה מאנשים שעובדים עבודה פיזית וגשמית ואנשים כמוני שיותר נירתמו למשימ

 .רוחני
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 אלומות אור

 

 הרבה מפגשים עם הרב א"א ואנשי המערכת תועדו ובמשך הזמן הפכו לספר מודפס הידוע כספר "אלומות אור". 

בתוכו מידע רחב הנוגע בהרבה נושאים וגם מכיל בתוכו הרבה מידע אישי עליי ועל מספר אנשים אחרים  הספר אוגר

הקרובים מאוד אליי כולל אישתי ומשפחתי. דבר המונע ממני לנסות ולפרסם את הספר ברבים אף על פי שהפצירו בי 

הדרך שלמרות התנגדותי הספר ייצא כול אנשי המערכת כולל הרב א"א אין ספור פעמים. הובהר לי עוד בתחילת 

לפירסום ברבים, אני רק מעדיף בשלב זה שזה ייצא לאור לאחר פטירתי כי אינני יכול או רוצה להתמודד עם כול 

ספר קוד השאלות והלחץ הגדול שיבוא בעיקבות פירסום הספר. הספר מוצפן ע"י קוד מסויים שידוע למעטי מעט. 

ללא הקוד אדם רגיל לא יוכל להפיק את כול התובנות והמסקנות . וד תורת הפרמידהמקאלומות אור פשוט יותר להבנה 

מתוך הספר. ולפי כך אינני רואה סיבה לפרסם את הספר עכשיו. אני בטוח שהספר ללא הקוד יכול לעזור להרבה 

כול כך רחוק היקום אנשים אך אני מרגיש חובה להגן על עצמי, קרוביי ואהוביי. אני מבין שבשלב מסויים בעתיד הלא 

תובנות חדשות ותודעה על טיבעית לפי הבנתנו המוגבלת היום ואז יתגלה לכולם הקוד של  ווכדור הארץ ביחוד, יקבל

 הספר הזה וספרים אחרים כמו התנ"ך והזוהר שבנויים על קודים שונים ועוד הרבה ספרים רבים אחרים. 

 אם אינני מורשה לחלוק את כול הידע אשר בידי.בנתיים אינני רואה סיבה לחלוק את המידע שעימדי 

 

 

 פקודותיי

 

קיבלתי הוראה ברורה כחלק ממשימתי לכתוב את אשר לפניכם כרגע. אני כותב בלב שמח אך גם  2020, 6פברואר  -ב

כבד. יש בי רגשות מעורבים. מצד אחד אני מאוד שמח ומודה על ההזדמנות לשחזר ולתעד את גילגולי הראשון, אך אני 

קבלת הקוד לדעתי חסרת משמעות ותהיה מאוד קשה לא מבין את הקשר לכתיבת תורת הפרמידה. תורת הפרמידה ללא 

 להבנה. אני מבין שיום אחד הקוד ייצא לאור וזה יהיה חלק מהתודעה של היקום כולו. 

 ? מדוע היום?מדוע לתעד עכשיו

כמובן אבצע. אני לא בטוח אם בסוף כחלק מהמערכת זה עומד להיות מאוד קשה וידרוש המון ריכוז ממני אך אני 

ה מוכן לחלוק את המתועד פה עם כול אחד או כול אדם קרוב או זר. כמו תמיד המערכת הטילה עליי את הכתיבה אהי

יוסף זכות הבחירה בין אם לפרסם או לא. אני כמובן מעדיף לאחר פטירתי ויש לי הרגשה שהמשימה הזו תיפול על 

א סוף או התחלה. למדתי שהחיים ביום מן הימים. למדתי במשך השנים שהחיים הם הרפתקאה מתמשכת וניצחית לל

ל הנשמות אחד הן. אפילו והם למעשה הוויה ניצחית, הוויה נפלאה ומתמשכת דרך תובנות שונות ונשמות שונות אך כ

הן רוח ואנרגיה, זכיתי לחוות אהבה אמיתית. אני מייחל לסוף עידן האור ה למדתי וחוויתי את שפת הרוח, למדתי מ

 הנוכחי. ו כולנו אולי עוד אפילו בגילגולייום( ולתחילת עידן האהבה הוא יעודינ)העידן בו אנחנו נמצאים ה

 אעשה כמיטב יכולתי לשמר את שפת הרב א"א וסגנונו בתיעוד זה כפי שתועד בספר "אלומות אור".
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 הראשון יגלגול
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י. היותי ועדיין במסעי לכיוון יעודי הוא יעדמאז  69בגילגולי הנוכחי שהוא גילגול מספר משה בן רבקה ובכן, אנכי, 

 והסתלקתי מהעולם בגיל לפני הספירה( 1360) 2400 א' תישרי שנת-יותר הגעתי לעולם בבגילגולי הראשון והארוך ב

חורבן בית ראשון. הגעתי לעולם כילד עבד עיברי בן לרינה ועמרם. לפני הספירה(  421) 3339 באב שנת 9 -ב  939

היינו חלק מהעבדים העיבריים שהיו אמורים לשרת את הפרעונים. אני נולדתי תחת שילטון פרעה האחרון וכולנו כאחד 

ל אפריקה וחלקים אחרים בעולם לתקופה מאוד ובשושלת הפרעונים ששרדה יותר מאלף שנים במצרים, ושלטה בכ

שראל( בזמן יציאת מצריים ותקופת ל העיבריים )בני יוארוכה. את רוב ימיי העברתי בארץ הקודש לאחר שעזבתי עם כ

י עוד לא היינו ידועים כיהודים הבילבול הגדול כפי שזה ניקרא באותה התקופה. אני משתמש במושג "עיבריים" כ

)העיבריים מיד לאחר מתן תורה כינו עצמם "יעודים" משורש . אלא בתקופה הרבה יותר מאוחרת מתן תורהבתקופת 

למניינו( והוא מונח אשר בא  3174לפני הספירה ) 586זמן ממלכת יהודה בשנת השתרש בעם ביעד. המונח יהודי 

  .משורש יהודה אשר מושרש משורש המילה הודיה אשר מסמלת בין היתר הוויה ובנושא זה ארחיב בהמשך(

נולדים  יהודים. הפרעונים בני האלוהים )פתאסול( באותה תקופה היויעודים או  לנו היינו נימולים עיבריים אך לאכו

 ופרעה היה כאלוהים לעם. י העםהם היו סמל השלמות בעיננימולים, 

 

 פר=בית            עה=משכן קדוש

 

 פרעה=בית משכן הקדושה, הכי קרוב שאפשר לבורא עולם.

 

 

 הגיעו פרעונים מהרקיעים 

 

הפרעונים הגיעו לעולמנו מכוכב אחר ונשלחו לכאן על מנת לשלוט ולשנות את כדור הארץ ויושביו. הם נחשבו בעיניי 

העם לבני האלוהים )פתאסול( ובמרוצת הזמן הם, הזכרים, הזוודגו עם בנות תבל מה שגרם להם לאבד את כוחם 

ביותר לפרעונים היתה כאשר הנקבות, בנות  רעם הוחלש ואיבדו את כוחם, יעודם ויעדם. המכה הקשהזהרוחני. 

זה גרם להחלשה יותר מהירה ודילול גזע בני האלוהים שלמעשה הביאה  דברהאלוהים הזדווגו עם זכרים אזרחי תבל.

עקב היותם חשופים להשפעת אנשי  ,במשך הזמןאחרי יציאת מצרים.  שלטון הפרעונים במצרים ובעולם זמן קצרלסוף 

דו את שליטתם הפנימית, נפלו ומעדו לשאול תאוותיהם ותשוקותיהם הבהמיות והארציות אותם כדור הארץ, הם איב

הגיעו לכאן עם אינפורמציה וידע טכנולוגי שנתן להם את הכח השליטה  פרעוניםלמדו וקיבלו מתושבי כדור הארץ. ה

ול( היו למעשה חייזרים בעלי ל העולם למשל בניית הפרמידות. הפרעונים הראשונים בני האלוהים )פתאסווהבניה בכ

כוח אנרגתי, פיזי, רוחני, נשמתי ורפואי. בנוסף הם יכלו לתקשר ולדבר פיזית עם בעלי חיים ועם כוחות עליונים. 

לשליטים כמו פרעה והכהן הגדול היה את הכוח והידע לנוע בין גלקסיות שונות ע"י ספינות חלל או דרך מדיטציה וכוח 

רוץ הזמן הלך ודעך. הם השתמשו באנרגיות של מגנטים, שמש, לייזר, וכוח המחשבה וכך גם המחשבה. כוח וידע שבמי

 הפעילו את ספינות החלל שלהם.

 

 

 ילדותי

 

בגילגולי הנוכחי( לבית המלוכה לעבוד  יוסףע"י הכהן הגדול הפרעוני ) 8כילד עבד עיברי נילקחתי נגד רצוני בגיל 

ויותר מאוחר לאחרי  שם גדלתי והוכשרתי להיות כהן קטןתחת הכהן הגדול בבית המשכן הקדוש של הפרעונים. 

ארחיב בנושא מאוחר יותר נישואי הפכתי לכהן גדול תחת שליטי ארץ הקודש היא ארץ ישראל לאחר יציאת מצרים. 

 פתאהוטפ. פתא=אלוהים הוטפ=כהן. פתאהוטפ, היה אחיו הצעיר של פרעה  שמו של הכהן הגדול היהבכתוב. 

     , בגילגולי הנוכחי( זה מדהים אותי שאני זוכר מספר מילים מאותה התקופה, אך אנני זוכר את השפה עצמה. ויקי)

                                                                                                                                         הסיבה? ומי אחראי לכך?מהי מסקרן לדעת 

                                                                    .הכהן הקטןשמי שונה ממנחם, שמי העיברי, למנו או יותר נכון מנוהוטפ, 

ואז בזמן  49עד  8מנוהוטפ גדל בבית המלוכה תחת הכהן הגדול במשכן הקודש הפרעוני. מנוהוטפ שרד במשכן מגיל 

ניצל מנוהוטפ את ההזדמנות והצטרף ביחד עם אביו ולימים אישתו  2448תקופת הבילבול הגדול היא יציאת מצרים 

מסע יציאת מיצרים. חיי כמנוטוהפ היו חיים דרך ם לארץ הקודש לעיבריים וברחו הבגילגולי הנוכחי(  ינה)מגמא 



8 
 

טובים, מעניינים ומלאים אך בודדים ועצובים בד בבד. הפכתי מלהיות עבד עיברי לכהן קטן ולימים כהן גדול בבית 

 יותר מאוחר שונה שמי בארץ הקודש לשריה הכהן הגדול.  אלוהי רחב.המקדש עם ידע פרעוני 

אותי מאוד ובניגוד למקובל באותה תקופה לאט לאט הפך אותי מעבד עיברי לתלמיד ועד לכהונה. הכהן הגדול חיבב 

הכהונה נתנה לי הרבה מידע וכוח על טיבעי שאותו רכשתי מהכהן הגדול ושימש אותי עד יום מותי, בעבודתי ככהן 

הקדמונית ברקה. הכהן הגדול גדול בבית המקדש. תהליך הכהונה היה נקרא תהליך ההתקדשות שהוא ניקרא במצרים 

היה בקיא בתורת הפרמידה, ידע שיכל להגיע רק ממקומות  ,אדם מיוחד עם ידע וכוח על אנושי ( היהיוסףפתאהוטפ )

ל אחד. בעל ידע טכנולוגי רחב ועליונים עקב היותו בן אלוהים. ידע הוא את סודות הבריאה וסוד האני האלוהי של כ

 . אהב ילדים קטנים כשעשוע, במיוחד בנים, דבר שהיה מקובל באותה תקופה. והיה כמעיין רנטגן על טיבעי

ל זאת הרגשתי הערצה, אהבה וקירבה לכהן והוא השתמש בי לצרכיו המיניים, דבר שפגע בי מאוד עד יום מותי, אך בכ

ת הציבור הרחב הגדול. לא היו לו ילדים משלו וגם לי לא היו ילדים משלי מתוך בחירה. בחרתי לשרת את עצמי וא

ל חיי הייתי עסוק בעבודה רוחנית כמנהיג רוחני וולהתחבר לבורא ככול האפשר ע"י עבודה רוחנית לא פוסקת. כ

, דבר 8ולצערי דתי בשלב מאוחר יותר, תחת השלטון העיברי יהודי החדש בארץ ישראל. נלקחתי מבית הוריי בגיל 

דד תקופה ארוכה. הצלחתי להתגבר על זה רק אחרי שהגעתי שגרם לי לצער רב ופחדים שאיתם הייתי צריך להתמו

ל כדי להגיע ולשלב ההתקדשות. אבי,עמרם )הרב א"א בגילגולי הנוכחי שהוא הרב הקדוש אליעזר אלפרנדי( עשה הכ

אליי ולשהות במחיצתי. )זה מדהים אותי שסוף סוף יש לי אישור לכתוב את שמו המלא(. הייתי בנו היחיד והוא ע"י 

רכש את אמונו והפך לעוזרו  ת זהותו כעבד עיברי, הגיע עד לבית המלוכה ובזמן די קצר הגיע קרוב מאוד לפרעה,הסתר

 אבי שינה את שמו מעמרם לעמר ואימי רינה  לאימי גישה אליי מרחוק אבל קרוב.מה שנתן לו ו ,הראשי

בגילגולי הנוכחי( שינתה את שמה מרינה לרונה על מנת להסתיר את מוצאם העיברי. הקשר שלי עם אימי אף  חל)ר

 מצער.  ,)יחסית גיל צעיר לאותה התקופה( ממה שהבנתי 40פעם לא היה חזק או אוהב במיוחד. היא ניפטרה בגיל 

אך  לפני הספירה( 1205עד  1385) (2555 )ה'( 5ונפטר באדר  2375( בתישרי 10י' ) -)נולד ב180אבי הגיע לגיל 

 אף פעם לא ניפטר.    ,למעשה ,הוא, בהיותו ישות לא רגילה ובעל כוחות על טבעיים סודיים

 

 עמרם

 

הגיע לעולם בגילגולו הראשון כבנו השלישי של אדם  , מורי ורבי הרב א"א אליעזר אלפרנדי בגילגולי הנוכחי.אבי

 . לפני הספירה( 3630) שנה 912וחי  לבריאת העולם 130( בתישרי 10י' ) -נולד בואמו חוה ושמו היה שת. הוא 

 . ( 5774)כ"ז בשבט  1-28-2014גילגולים עד  1010אך עבר הוא מספר גילגולים מקבילים, סה"כ 

 באותו יום הוא לא התגלגל אלא עזב לכיוון ייעודו הסופי )אני מקווה( והוא בכוכב הפרמידה כרגע.

 אך מעולם לא נפטר. הוא פשוט חי חיים מקבילים ודילג בין גילגולים שונים כמו לדוגמא: ,ורבי נולד מורי אבי,

 

 שנים. 912גילגול שת 

 שנים. 180גילגול עמרם 

 שנים. 424גילגול הרב א"א 

גילגולו האחרון של תקופות חיים באותו הזמן.  10שנים בחיים מקבילים. לפעמים  5644 -גילגולים ב 1010סה"כ 

רחוק  ספירה(. הוא נולד בכפר קטן בעירק לאל 1590) (5350י"ח בתמוז שנת הש"ן ) -הרב היה פה בתבל התחיל ב

  1-28-2014בתאריך  424עבר לכוכב הפרמידה בגיל  /. הרב הקדוש עזב KANIFקניף  דאז מבגדד שניקרא

שמשם הוא נהג להוציא ספינות חלל שונות מספר פעמים במשך גרסי מאותו שדה -מקום עזיבתו ניו( 5774)כ"ז בשבט 

שפות שונות, דיבר עם בעלי חיים וגם חייזרים. ידע הוא את שפת הרוח וכמובן ארמית.  8-עבודתי איתו. הוא שלט ב

 בהחלט תופעה בלתי מוסברת.

עמים אחרים. נשמה מיוחדת בדיעבד הבנתי שהוא אדריכל סיפור חיי והוא אדריכל היסטוריית העם היהודי ובטח גם 

 מגילגוליי אפילו שנכחתי כאן כחיה )תנין( ולא כבן אדם.  69ל ושנבחרה בקפידה לעבודה נעלה. הוא היה נוכח בכ

 למי שתוהה:

 כן, הייתי ממשפחת הזוחלים בעבר.

 לא, אני לא ממשפחת הזוחלים בהווה.

 לא, אין לי את היכולת לבצע טרנספורמציה ליישות אחרת.

 וכן, ראיתי, חוויתי ועבדתי עם אנשים שיש להם את היכולת לעשות טרנספורמציה. 
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עם הרב א"א קרה בי משהו שהביא אותי לתודעה חדשה עם  (2020 ,6פברואר ) לאחרונה מאז פגישתי האחרונה

ת הזיכרון הרופף הבנות ותובנות שונות אשר עוזרות לי להרהר בימים עברו. כולל גילגולים שונים אשר מחדדים לי א

 שלי וגורמים לי להיזכר בגילגולים שונים עם יותר פרטים לדוגמה: 

בגילגולי  רליאובאחד מגילגולי הייתי נשר אשר נשלט ע"י אינדיאני שמאני באמריקה הצפונית. אותו אינדיאני היה 

 ים שונים אף הם כמו: היו בעלי חילפני הספירה(  1312) 2448הנוכחי וכול שאר חברי, מכרי ואהובי מגילגול 

 

 ,מי(, סוס )יוסף(, זאב )ר(טובה(, חתול בר לבן צחור )ים(, נץ )מריקי(, דוב )וינהנחש )ט

 ( ועוד ועוד.רהם)אב (, כלב לבן צחורחל, באפלו )ר(ולהזאבה )ש

 

כולם נישלטו ע"י השמאן האינדיאני אשר השתמש בבעלי חיים ובצומח לטיפול וריפוי. חלק ניכר מהטיפול היה נעשה 

ע"י פטריות סייקדליות למטרות וטיפולים שונים. שימוש בפטריות בבני אדם ובעלי חיים נתנו לו את כוח השליטה 

ובבהמה הוא דאג לכך שהפטריות יהיו חלק יום יומי הרוחני שבו חשק. על מנת לחזק את עצמו ושליטתו באדם, בחיה 

מתזונתם בכמויות קטנות מאוד כמובן וכמויות גבוהות יותר בזמן חולי למטרות ריפוי ואפילו הצלת חיים. האינדיאני 

אשר נעו ונדו דאז באיזור גבול קנדה וארה"ב במשך מאות שנים.  (METIS) מתיס( משבט (RAM רםניקרא בשם 

זק, קשוח, רם קומה, צמא דם וללא חמלה לבריות סביבו. הוא היה גם השמאן הראשי בשבטו וגם ראש רם היה איש ח

הוא שלט בשבטו ובבעלי חיים ברשותו ביד רמה וחזקה. מעניין להבין מדוע דוקא גילגול זה חוזר אליי  השבט השליט.

 שוב ושוב. 

 

 

 סולאשושלת פת

 

 בניגוד למה שכולם יודעים וחושבים, העבדים העיבריים לא חיו חיי סבל ולא עבדו עבודות פרך כפי שמתואר. 

הם היו יותר משרתים מאשר עבדים, וחיו את חייהם כאזרחים מהשורה שניה או אפילו השלישית. לא היו להם זכויות 

ל ניתן להם ע"י ולא היה להם שום רכוש והככמו המצרים ולא קיבלו שכר על עבודתם, רק אוכל, מלבוש ודיור. 

בגילגולי הנוכחי( שחי בתקופת גילגולי הראשון היה יחסית יקי והמצרים או יותר מדוייק פרעה. הפרעה האחרון )

ל פרעה אחר לפניו. הוא לא ואכזרי וקשה יותר מקודמיו. אך גם היה הוא יישות בעל כוחות עליונים ולא מובנים כמו כ

 לפי גילגולי הנוכחי(.  טובה,ם טהור אך עדיין נחשב כאלוהים בפני העם. אישתו של פרעה היתה פרה )היה בן אלוהי

פרה ניפטרה יחסית בגיל צעיר. פרה, היתה בת אלוהים פרעונית טהורה שעברה התקדשות בגיל צעיר והפכה לכהנת 

זה לא היה אופייני לפרעונים בני גדולה לפני שהתחתנה עם פרעה. לא ברור לי מה סיבת מותה בגיל כה צעיר. 

האלוהים. גם מוזר לי שבמידה והיתה חולה איך פרעה או פתאהוטאפ לא הצליחו לעזור לה ולהציל אותה ממוות ע"י 

 "מטה הקסמים" שהיה בידם. אני יודע שהרבה נשמות נעזרו וניצלו ממוות ע"י "מטה הקסמים" של בני האלוהים

 ל זה(.)כנראה סיימה את תפקידה בגילגו

למדה ועברה הכשרה להתקדשות במשכן הקודש בבית המלוכה הפרעוני ביתה של פרה בגילגולי הנוכחי( טינה רוקה )

 תחת חסותו של פתאהוטפ הוא הכהן הגדול )כפי שהיה נהוג על כול ילד פרעוני מזרע בני האלוהים(. 

ותלמידי כהונה. רוקה היתה אוהבת ונאהבת  מנו ורוקה למדו ועבדו ביחד ומאוד התקרבו אחד לשניה כילדים צעירים

עקב מות אמא, דבר שהיה מאוד מקובל  ,מנו מאז ילדותה. אהבה ניכזבת כי בחרה ורצתה להינשא לאביה פרעה ל ידיע

באותה התקופה כי גם היא כמו פרעה היתה מזרע האלוהים. מלכתחילה לאהבה בין מנו ורוקה לא היה שום סיכוי 

  ד עיברי ורוקה בת האלוהים.להתממש עקב היותו עב

רוקה הייתה חייבת לעבור התקדשות )ברקה( על מנת להיות ראויה להתחתן עם אביה פרעה. דבר שלקח מספר שנים. 

ל שאר אנשי הארמון והכהנים וקיבלה היא את והתחתנה רוקה עם אביה פרעה, בטקס שבו נכח מנו כמו כ 18בגיל 

ולה בעלת כוחות וידע עצומים. לרוקה היתה מטפלת אישית מאז יום היוולדה תואר המלכה הפרעונית בנוסף לכהנת גד

(. אישה נמוכה, מבוגרת, שמנה ומאוד מוגבלת. מר היתה מאוד אישתי בגילגולי הנוכחיים מר בשם מר )שהיא

אובססיבית ורכושנית לגבי רוקה והיוותה לה יותר מסתם שפחה או אמא. לפי מיטב זכרוני היא היתה אישה מצריה 

 פשוטה שאף פעם לא התחתנה או הביאה ילדים לעולם. 
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בית לעבור את תהליך ההתקדשות במשכן הקודש ב( שגם היא כבת פרעה נשלחה נהמילרוקה נולדה ילדה בשם גמא )

ניצלו את  2448 -אחד ממוריה היה מנוהוטפ ובמשך הזמן התאהבו השניים. ב .המלוכה תחת חסותו של פתאהוטפ

ו בהיותם במדבר בדרך לארץ נלמיניינ 2449בשנת ו ביחד עם העיבריים לארץ ישראל. תקופת הבילבול הגדולה וברח

. לא היו להם ילדים, מתוך 50ומנו בן  17א' בתישרי, יום הולדתו של מנו, כאשר גמא בת -הקודש התחתנו השניים ב

בחירה, אך שניהם חיו חיים מאוד ארוכים ומלאים וניפטרו ביחד ע"י שריפה זדונית בביתם בירושלים לפני גלות בבל 

מצב מעולם לא ניקברו גופותיהם. . לאור ה906וגמא היתה בת  939מנו היה בן לפני הספירה(  421) ,3339 באב  9-ב

שניהם שירתו ככהנים גדולים עד יום מותם. גמא היתה כהנת ראש )סגנית של הכהן הגדול שריה( בסתר כי לא היה 

מקובל על אישה, בייחוד נוכריה, להחזיק בתפקיד כזה. גמא היתה אישה מצריה פרעונית מזרע האלוהים ומעולם לא 

רב. החיבור בין מנו לגמא לעולם לא היה הדות, אך היתה חלק מהעם ובעלת כבוד המירה את יעודה או הוויתה בי

 והיא נכדת פרעה. מתקבל ע"י פרעה עקב היותו עבד עיברי

בתור כוהנים זכו הם לחוות ולראות אין ספור עוצמות וכוחות גדולים, מפלות, מלחמות ומגפות. זכו לראות, לעבוד 

  .לפני הספירה( 421) 3339באב  9-את מפלתו ב חוו ם היהודי ליעודו וכמובן וללוות את גדולי האומה ואת מסע הע

ם, טכנולוגיית סוד המן יהם שהסתירו את משכן משה רבינו, ארון הברית, לוחות הברית, "מקלות הקסמים" הפרעוני

 ,שם עד עצם היו הזהבירושלים. וזה וסוד טכנולוגיות פיזיות חשמליות שונות כולל לייזר ומגנטים, בתחתית הר הבית 

שנכתבו המקוריים סיפרי התורה  3מחכה להצלתו, ישועתו והבאתו לתודעת העולם. בין הפרטים השונים נמצאים גם 

)אני מדגיש משה רבנו ועוזריו( וגם "מטה הקסמים" של הפרעונים שנילקחו בזמן יציאת מצרים ועוזריו ע"י משה רבנו 

התורה בימים אלו נילמדה יותר כתורה שבעל פה ולא התורה כפי  .ברייםוגמא כאשר ברחו ביחד עם העיע"י מנו 

מנו וגמא שירתו את העם במשך שנים רבות ע"י הידע שרכשו במצרים הפרעונית בתור כהנים שאנחנו מכירים היום. 

 אך לפי דת משה וישראל וחוקותיה.

עם בעלי חיים. היתה לו חיית מחמד, אריה פרעה האחרון היה אדם קשה ואכזר אך בעל כוחות על טבעיים. ידע לדבר 

בגילגולי הנוכחי(. חישם היה קרוב לרוקה, גמא ומנו כילדים שגדלו בארמון המלוכה. נפרדו  הכלב שליבשם חישם )

 2450 -ב וניפטר (לפני הספירה 1345) 2415-ב דרכם כאשר עזבו את מצרים בתקופת הבילבול הגדול. חישם נולד 

ככהנים גדולים מנו וגמא ידעו לתקשר עם בעלי חיים דרך דיבור וטלפתיה כפי שידעו הפרעונים  .לפני הספירה( 1345)

 כמו פרעה, רוקה ופתאהוטפ..

 

 

 אחרי יציאת מצרים

 

והגיעו למרגלות הר סיני )שהוא למעשה הר  עזבו בני ישראל את מצריםלפני הספירה(  1312) 2448( ניסן 15י"ה )

 . בסיוון  ’א-( בבימנו כרכום

עלה  ,ז' בסיוון ,. למחרת)מתן תורה( את עשרת הדיברותוהשמיע  י)חג השבועות( ירד ה' אל הר סינ 2448ו' בסיוון  -ב

ושבר אותן מתוך כעס עקב  2448י"ז תמוז -יום לקבל את לוחות הברית. משה ירד עם לוחות הברית ב 40-משה להר ל

יום לבקש סליחה וכפרה על עוונותיהם  40 -י"ח בתמוז ל -חטא העגל המפורסם. משה רבינו עלה שוב למחרת היום ב

 ב אחרי השקיעהאב טכ"-יום ב 40-ללישית אל ההר באב. משה רבינו עלה בפעם הש חכ" -של בני ישראל וירד ב

יום לקבל את הסט השני של לוחות הברית שהם עד עצם היום הזה שמורים מתחת להר הבית. משה ירד מההר ב

בפעם האחרונה. אע"פ שאין בכתבים האלו לפניכם שום  בזמן הזריחה 2449( בתישרי 10י' ) ננו(ימיניהכיפורים )ל

קודים אני בכוונה נותן את הפרטים על התאריכים כי הם יהיו חשובים ביום מן הימים, כאשר מי שידע את הקוד לספר 

עבודתו תודעתו, ותורת הפרמידה ימצא את התאריכים והפרטים האלה שימושיים מאוד להמשיך את  "אלומות אור"

 והבנתו. 

ל סודות היקום והטכנולוגיות השונות כמו, ועם יציאת מצרים הגיעה סוף תקופת הפרעונים ושילטונם ניכחד ואיתם כ

מגנטים, לייזר ואנרגיות אור וחשמל שונות אשר למעשה דרכם ואיתם בנו את הפרמידות. מצרים מאותה תקופה ירדה 

מורי ורבי הרב א"א היה בזמנו האיש שתיכנן את  אבי,היום ענייה ופרימיטיבית.  ,לטמיון והגיעה לאן שהיא נמצאת

יציאת מצרים והיה עוזרו הסודי של משה רבינו למשא ומתן לשיחרור בני ישראל מעבדות לחירות. אבי עד יום מותו 

לי כמורה דרך ודרכו הגעתי  היה יד ימינו של משה רבינו ושאר השליטים אנשי הצבא והמנהיגים שבאו אחריו. הוא היה

 גם אני וגם אישתי שכלל לא היתה עיבריה. ,הכהן הגדול מבלי להיות ממשפחת אהרון הכהן או משבט לוימד למע
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 הכהונה

 

אהרון בא . רבינו ואימו הרתה לפרעוני קדמוןאהרון הכהן הגדול הראשון בארץ ישראל היה אחיו למחצה של משה 

מזרע בני האלוהים הם החייזרים הפרעונים. משפחת אהרון חזרה לכהונה, אך היום בגלל דילול הזרע במשך השנים ואי 

 הוודאות לשושלת אהרון הכהן, איננו יכולים להיות בטוחים שכהן הוא באמת כהן למשפחת אהרון הכהן ושבט לוי. 

 

ם שאיתם באתי במגע מאותו גלגול ראשון ומופלא שעברתי. לא את במשך השנים האחרונות פגשתי וזיהיתי הרבה אנשי

 ,מגילגולי הנוכחי( החליף את אביוכהן וני )יכולם אני זוכר באופן תמידי. משום מה זה בא והולך. אלעזר הכהן הגדול 

עבדו ראשי י יהחלפתי אותו לאחר מותו ככהן הגדול ותחת ,לאחר מותו ואני, שריה בן עמרם משבט מנשה ,אהרון הכהן

( לא קיבל את מקומו הטיבעי חיולי הנוכבגילגמי לוי )רכהנים שהם סגנים לכהן הגדול. אחיו הצעיר של אלעזר, נדב 

ככהן גדול אחרי מות אחיו אע"פ שלאלעזר לא היו ילדים ביולוגיים אלא מאומצים. הוא הפך לראש כהן תחתיי ותפקידו 

. הוא לא קיבל את תפקיד הכהן הגדול כי אבי בזמנו, עמרם )הרב א"א(, בתור ראש כהן היה ניהול המשכן ובית המקדש

דאג שאני אכנס לתפקידי בתור הכהן הגדול. היום היו אנשים מכנים את הפעלול הזה הטעיה ופשע פוליטי אך כך היו 

יה בעל עובדים הדברים באותו הזמן. עמרם האמין שבנו יותר מתאים לתפקיד בייחוד שעבר התקדשות פרעונית וה

כוחות על טיבעיים וידע את הנסתר וסודות כמוסים שרק מעטי מעט זכו לקבל. נדב ניפטר תוך זמן קצר בתפקידו, 

שנים ואז החליף אותו נכדו של אהרון הכהן, פנחס. והנה במשך מאות שנים הכהן הגדול לא היה ממשפחת  10בערך 

 שריה, גמא שהיתה נוכריה פרעונית )פתאסול(,  כהן או משבט לוי כמו שאר הכהנים ומשה רבנו. ואישתו של

 שירתה כסגנית )ראש כהן( אמיתית בסתר. בקיצור ישראבלוף. 

 אין חדש תחת השמש, מה שהיה יהיה ומה שיהיה כבר היה.

 

 

 

 אנשי צבא                                                                   

 

 

 בגילגולי הנוכחי(  ליאור) היא  יסמאוד קרוב ונאמן לפרעה ושמו היה סאטהיה אדם המלחמה של פרעה שר 

סמל הצבא וסמל השלטון הפרעונים היה הנשר. הנשר היה נשלט ע"י הפרעונים כמו סאטיס היה מצביא דגול 

קסדות הלוחמים. הנשר עד היום  ע על ביניינים ועל כלי נשק כמו כןהרבה חיות אחרות בארמון. סמל הנשר הופי

הוא סמל של מדינות כמו ארה"ב וגרמניה אפילו גרמניה הנאצית בימי היטלר. הנשר מתנוסס על הרבה בנייני 

היה רם קומה, אציל ויפה תואר ובעל למספר נשים ואב  סאטיס .ממשלה ואנדרטות שונות בעולם עד עצם היום הזה

יה בחצר הכהן הגדול מאז ילדותו )שהוא אברהם מגילגולי הנוכחי(. הוא גם הלהמון ילדים. אחד מילדיו היה מהרבא 

מאוד חיבב אותי  גם אביו האלוהים ואני הייתי עבד עיברי.הפכנו להיות חברים טובים וקרובים, אע"פ שהוא מזרע בני ו

לכהנים קטנים תחת  ותמיד מצאנו את עצמנו לומדים או עובדים ביחד ולבסוף הגענו שנינו למסע ההתקדשות והפכנו

 חסותו של פתאהוטפ. ניפרדו דרכנו כאשר ברחתי עם אישתי ואבי ביחד עם שאר העיבריים ביציאת מצרים.

שלמעשה היא היתה בגילגולה  "אדם"בת  ולהשנים פה בגילגולי הנוכחי היא ש עוד אדם שאני מכיר במשך המון

 בגילגולי הנוכחי(.  "אדם") "אדם"שהוא למעשה הראשון יהושוע בן נון. אביו של יהושוע היה נון 

יהושוע היה בן דודתי ובן גילי וגדלנו ביחד בתור ילדים עבדים עיבריים עד שנילקחתי מבית הורי. יהושוע הגיע 

הרב א"א הקדוש  ,לגדולות בשלטון העיברי יהודי כאיש צבא והיה קרוב למשה רבנו, אהרון הכהן וגם לאבי, עמרם

ל ובכולם ביד רמה מאחורי הקלעים ואף אחד לא הבין כלום. היום זה ממש מצחיק ומשעשע לחשוב על שהיה שולט בכו

האם יתכן שהרב ...זה. אני מנסה להבין מאיפה עמרם קיבל את כישרונותיו וכוחותיו הרבים כבר אז. עולה שאלה במוחי

 ל, החי בתוכנו אלפי שנים בתחפושות שונות?ל גילגוליו וכישרונותיו היה למעשה חייזר, בן אלוהים, פתאסווא"א על כ
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 משה רבנו

 

פוטיפר, בתו הבכורה של פרעה, גידלה את משה רבנו, אשר גם עבר התקדשות תחת חסותו של פתאהוטפ. שם הוא 

היה  ,קיבל את כוחותיו העל טבעיים וכישרונו הרוחני לתקשר עם כוחות עליונים. כמו רוב הפרעונים מארמון המלוכה

משה רבנו קוסם על. מצאתי את משה רבנו כאדם קשה ואכזר אך מבריק ובעל כשרון הנהגה מיוחד. כולם פחדו ממנו 

 שנים ככתוב.  40שנים ולא  10מיליון איש ממצרים לישראל במסע שלקח  3אך גם כיבדו אותו. הוא הוביל בערך 

יפטר מהדור הישן בעל מנטליות של עבד ובאותו את אותה הדרך יכלו לעשות בפחות מחצי משנה. המטרה היתה לה

הימים הראשונים  49הזמן להכשיר את הדור החדש לעוצמה חדשה וחיים חדשים עם ערכים שונים ועם חופשי. תוך 

עד למעמד הר סיני נפטרו שליש מהעם שהם בעיקר הזקנים עקב חום כבד במדבר סיני. עוד מספר ניכר נפטר במשך 

ות שונות ששררו שם וכרבע מליון הושמדו לפי הוראת משה רבנו עקב בגידתם באמונתם השנים הבאות עקב מחל

אלף איש ככתוב, משה רבינו הורה  24ל ההבדל הוא שבמקום וכביכול בכח עליון שהוא הסיפור הידוע של עגל הזהב. כ

ים בדרכים שתקפו אותם. לחסל בסביבות רבע מליון. עוד מספר רב של אנשים נהרגו בדרכים ונירצחו ע"י שבטים שונ

אף אחד לא ניקבר בדרך לארץ הקודש חוץ ממשה רבנו ואהרון הכהן. גופות נעזבו בשטח או מקסימום נשרפו. קבורה 

יהודית אמיתית התחילה רק אחרי כניסת בני ישראל לארץ הקודש. בני ישראל הגיעו לישראל ללא משה רבינו בערך 

 שנים( בעיקר צעירים עם דם חדש כפי שתוכנן. 10 -ת במליון איש )כולל חישוב ההתרבו 1.5עם 

 

 

 מהרהר בעברי

 

ל זאת מדובר על ובעודי כותב את זכרונות העבר אני יותר ויותר מתעמק בנושא וזיכרונות רבים עולים לי מהעבר. בכ

ישנם הרבה סיפורים וזיכרונות. הרבה אני לא זוכר ומה שכן אני זוכר ועולה מול עיניי ברובו אינו  .שנים 900מעל 

חשוב בעיניי ולא מרגיש כנושא בעל השפעה על סיפורי וגילגולי הנוכחי. אינני רוצה להגיע לאין ספור סיפורים 

כי זה מכניס אותי לסרטים בתוך עצמי  קשה לי להיכנס לפרטים קטנים שיעניינו רק אותי ואינם משמעותיים כרגע.

שמקשים עליי ללא צורך וגורמים לי להתנתק מעצמי ומסביבתי הנוכחית היום, אני גם מרגיש שזה משפיע על עבודתי 

סודית ומסוכנת שלקחתי על עצמי רק לאחרונה עקב  ,משימה חדשה וחשובהTLS. ומשימתי הנוכחית כרגע בתוך 

רץ. הזכרונות מקשים עליי ביום יום ואינני רוצה שזה יגרום לכישלון, בטח לא כרגע המצב הגלובלי כרגע בכדור הא

במצבנו היום. לדעתי דברים גדולים ומשמעותיים עומדים להתרחש בקרוב שישפיעו על עתיד כולנו ואני רוצה להיות 

הרשות לעצמנו כישלון בצד החיובי של המשוואה. כישלון זו לא אופציה כרגע. לא אני ולא בני משפחתי יכולים ל

כרגע. אני גם מרגיש שאני נחשף וחושף מידי ולא לכך התכוון המשורר )הרב א"א( כאשר נתן לי את הרשות והזכות 

קשה לי להודות אבל אני מצטער שלא שמעתי לרב א"א בזמנו כאשר ביקש  שנים. 10הגדולה הזו לה אני מחכה 

 "אלומות אור")אם לא יותר( כרכים של  10 ולו היום היו לפחותל. אם הייתי שומע בקווהתעקש שאכתוב ואתעד הכ

 .עם הרבה מיסטיקה ותובנות שישרתו יום אחד את העולם כולו

 

 

 בית המקדש

 

 

 שנים. 410הוא שרד  .לפני הספירה( 831) 2929 בית המקדש הראשון נבנה ע"י שלמה המלך בשנת

לפני הספירה(. בניית בית המקדש עלתה סכום ניכבד ושלמה  421) 3339הבבלים בשנת ניבזז, נישרף ונחרב על ידי 

וג שנים. בית המקדש ניבנה מזיו 7הטלת מיסים כבדים על העם. הבניה נימשכה בערך על ידי המלך מימן את בנייתו 

תכות שונות כמו נחושת אבני סלע מקומיים, עצים שונים כמו עצי ארז וברוש, משל חומרים שונים אך בעיקר על ידי 

רעיון בנית בית המקדש הראשון שמטרתו היתה המבנה הפנימי. דוד המלך הגה את  ובעיקר זהב אשר ציפה את רוב

המלכים והשליטים של אותה גו האישי של ת מופת לליטוף האכביכול לשרת את האלוהים אך למעשה היתה יותר יציר

זמנים. השחיתות כמו דרך להעשיר את האיליטה של אותם  מהעם וכמובןדרך נוספת לגבות יותר ויותר מיסים  תקופה.

מלחמות והבעיות האישיות שבהן היה טרוד מנעו המלך מסיבות פוליטיות, כלכליות, היום היתה כמעט בכול מקום. דוד 

 ממנו להגשים את חלומו ולבנות את בית המקדש הראשון. 
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 חלקים ראשיים.  3עם. בית המקדש הראשון היה מורכב ע"י מימש את הרעיון במחיר כבד ל ,בנו, שלמה המלך

 הכיל את המנורה ,ההיכל הראשי ,חלקו השניהאולם הראשי אליו הגיעו כולם ששימש כמבוא למקדש. , החלק הראשון

היו מזבחים שונים ממוקמים באזורים שונים ) .קטורת עולות והקטירו העלוזבחים, זבחו בתוכו גם של בית המקדש ו

ארון הברית והכרובים המפורסמים עשויי זהב. היה למשכן קודש הקודשים  ,חלקו השלישי. (מתחם בית המקדש בתוך

אינני יודע מדוע הם מכונים הכרובים עד עצם היום הזה. הם היו פסלים יחסית קטנים לעוצמת קודש הקודשים ובית 

תר נשי מהצד השני. דבר זה מעיד על סוג של המקדש עצמו והפסלים היו חצי נשרים וחצי גוף אדם. צד אחד היה יו

או אפילו סוג של עבודת אלילים בתוך בית המקדש עצמו המהווה סטירה מוחלטת לאמונתו הבסיסית של  העבודה זר

 העם היהודי. 

קודש הקודשים שהיה ידוע גם בשם "דביר" או "הדביר" ישב על מה שאנו מכירים היום כאבן השתיה, תחת כיפת 

קטירו קטורת. אבן השתיה היא הן שימשה כדוכן "לדביר". על אבן השתייה העלו עולות, זבחו זבחים והסלע. האב

 ,השם אבן השתיה בעלת סגולות וכוחות אנרגטיים חזקים מאוד ומקומה הגיאוגרפי הוא מרכז תבל והיקום כולו. מקור

"מושתת" שכוונתו היא שמקור היצירה האנרגיה והבריאה עצמה היתה מושתת במקום זה.  מונחמבוסס על מהות ה

 המקום עצמו אנרגטי מאוד ותחתיו בקו ישיר לעומק האדמה מוסתר עד היום הזה תכולת קודש הקודשים. 

 חדר המיסתור כמו כול שאר בית המקדש תוכנן וניבנה ע"י שלמה המלך.

ני חורבן בית המקדש לגנוז את כול תכולת קודש הקודשים בחדר המיסתור שנעשה שיהו הורה זמן קצר לפהמלך יאו

 הגויים אשר ירצו להחריב את בית המקדש.  ל מנת ששום דבר קדוש לא ייפול בידיבפועל ע"י מנו וגמא ע

גדול אל תוך קודש הקודשים היה אמור להיכנס רק הכהן הגדול פעם בשנה בלבד ביום הכיפורים. אך בפועל הכהן ה

וגם עוזריו היו נכנסים לשם מידי פעם ולא רק ביום הכיפורים. המלך שלמה היה נוהג להתבודד שם באופן קבוע וגם 

 היה מעלה עולות מידי פעם ואפילו השתמש בקודש הקודשים כמקום קריאה וכתיבה. 

מאוד. הכרתי אותם ואת  הכרותי וזיכרוני ביחס לשלמה המלך ואביו מובילים אותי לימיי עבר. ההרגשה בי מוזרה

מר כפסיכולוג. דוד ושלמה מייסדי וי להם כיועץ ורופא ואפילו אעיז ליורשם מאוד טוב ודי מקרוב. ככהן גדול שימשת

בית המקדש הראשון היו אנשים חזקים וחכמים מאוד אך מושחתים מאוד במהותם. היו הם רודפי בצע, כוח וכבוד. 

. ייתי מגדיר אותם כמשפחה מוגבלת ביותר מעל למשוערתור משפחת אצולה החייהם האישיים היו בכאוס מוחלט וב

מלחמות של כוח וירושה. בגידות בין כול בני המשפחה ו גילוי עריות, אונס ורציחות שונותבתוך המשפחה עצמה היו 

היה עסוק מהסבים עד לנכדים והצאצאים. דוד ושלמה שימרו את מלכותם ע"י רציחת כול מתנגד משטר אפשרי. דוד 

רוב מלכותו במלחמות שונות ולעומתו בנו שלמה ידע שקט ושלווה וכמעט ללא מלחמות או התנגדות יתרה חוץ 

שנים ביד רמה וחזקה. כבש הוא הרבה שטח והגדיל את מלכותו. דוד היה יפה  70 -משנותיו הראשונות. דוד המלך חי כ

מושחת. היו לו הרבה בי, נעים הליכות, חכם אך מאוד אכזר וי. היה ידוע כאדם אימפולסי’ינג’תואר אך נמוך קומה וג

 ומספר גדול של ילדים וצאצאים. יםנשים ופילגש

קומה ויפה תואר. מלך אשר ידע פחות  היה גבה .52עד יום מותו בגיל  12לעומתו בנו הצעיר שלמה הוכתר למלך בגיל 

וכמובן אין  יםדם. היו לו אינספור נשים ופילגשחכם באו בתככים וכאוס מוחלט. היה ידוע המלחמות אך גם הוא חי חיי

ספור ילדים וצאצאים. על מנת להבטיח את מלכותו ושליטתו בממלכה אף על פי היותו הילד הצעיר ביותר של דוד 

המלך הוא נאלץ לרצוח את אחיו וחלק מיועציו וחבריו אשר תמכו בילדיו המבוגרים יותר של דוד המלך. מצחיק לדעת 

נחשב לנצר משפחת  אשר יבוא ממשפחת בית דוד. ישות היהודית והנוצרית תולים את תיקוותם למשיח, משיח שהמסור

 וכבר הומלך כמשיח ע"י הנוצרים. היהודים עדיין מחכים לאותו משיח מבית דוד המלך.  דוד המלך

 אוי לנו ולמשיח משושלת שכזאת.הכול שטויות ואגדות טיפשיות. 

נישגבת יותר, שלמה יותר, ח קרבים אלינו וכאשר יגיע אתפלל ואייחל לישות טהורה יותר, אני תקווה שימות המשי

 ."אדם"המלך הוא לפי גילגולי הנוכחי אוהבת יותר ומוארת יותר. חשוב לי ליידע את הקורא ששלמה 

 .נכדתו של אדם טובהדוד המלך לפי גילגולי הנוכחי היא 

הם היו נשמות הידועות לי היום כחלק ממשפחתי הרוחנית הנוכחית יונכד הם, ילדיהםיכמובן שחלק מנשותיהם, פילגש

 ועוד מספר חברים קרובים אך אין צורך להיכנס לפרטים כרגע. 
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 אברהם ושרה

 

לפני שאמשיך לתובנת תורת הפרמידה ברצוני לשתף את הקוראים בתיעוד זה, בסיפור אחד שמאוד קרוב לליבי  

 600למניינו מלאו לשריה הכהן הגדול  לפני הספירה( 760) (3000ובכן, בשנת ג' אלפים ) .2448-מגילגולי הראשון ב

שנים. לחגוג יום הולדת באותה התקופה לא היה מקובל. רוב האנשים לא ידעו מתי הם נולדו ובמידה וכן בקושי היית 

ל כך. שריה וגמא וגיל מופלג כמקבל הכרה מהורייך ומשפחתך ע"י מילה טובה. בתקופה זאת היו מעטי מעט שמגיעים ל

ם יהגיעו לגיל שכזה לדעתי עקב התקדשותם וידיעתם הבקיאה בסודות הבריאה. ידע שבהם השתמשו בחיים האישי

ל הפרעונים בני האלוהים )פתאסול(. יכול מאוד להיות ושלהם ובעבודתם ככוהנים. כמובן שהם היו טבעוניים כמו כ

עוד היו עוברים את קו האלף שנים. הפרעונים בני האלוהים,  ,ורבן בית ראשוןבאב בח 9 -ב שאם הם לא היו נרצחים

פתאסול והכהנים הגדולים נמנעו מהזדווגות. הזדווגות היתה רק למטרת הרביה. אהבה פיסית והזדווגות היתה יכולה 

פיזי למעט החזקת  לקרות ע"י משגל רגיל כפי שאנחנו מכירים היום או בעיקר ע"י מדיטציה וטלפתיה כמעט ללא מגע

דבר זה שמר עוד יותר ידיים ואולי רגלים במקרים שונים. כהנים גדולים היו נוהגים להזדווג גם ע"י נגיעת מצח למצח. 

זה חלק ו ם ואת סוד חיותם לעבודתם הרוחניתיות השונות באופן פיזי ושמר את האנרגיה הפנימית שלהעל גוף הישו

את סוד גילם הם שמרו בשקט ומעטי מעט ידעו את  ארוכים ביחסית אלינו היום.מאוד חיים מהסיבה שרובם היו חיים 

ביום מן הימים . האמת. כזיקני העם וכמובן ככהנים, העם והבריות סביבם מאוד כיבדו אותם, אהבו ונאהבו עד מאוד

ושרה )אין שום י זוג צעיר בשם אברהם יהגיעו אל ,באותה השנה ממש לפני העליה לרגל לירושלים בחג השבועות

הכהן הגדול כ יתושנים. הם זכו לפגוש א 25-והיא פחות מ  30קשר לאברהם אבינו או שרה אימנו(. הוא היה בערך בן 

ביחידות )דבר שאינו מקובל( עקב הכירותי עם אביה של שרה, הוא היה ממכובדי העם וביקש עזרה לביתו. הם הגיעו 

אברהם ביקש עזרה ורשות לשאת עוד אישה  שנים ללא ילדים. 7אים כבר על מנת לקבל ברכה ועזרה מכיוון שהיו נשו

ל עוד שרב קהילתך מאשר ובמידה ווביחד ביקשו עזרה להרות. נישואים נוספים לגבר היה דבר שמותר בימים אלו כ

ושר והאישה לא מראה התנגדות יתרה. שרה מאוד התנגדה והיתה בעלת כוח והשפעה בזכות אביה שהיה די מכובד ומק

חייך לעצמו כי זיהה  )אנוכי( בקהילה. בעלה אברהם התעקש על אישה שניה אך לא התנגד לברכה. שריה הכהן הגדול

)אישתי בגילגול ים מראברהם היה  את הנשמות הפועלות מגילגול שעבר. אך כמובן זה לא היה אמור או ראוי להאמר.

עזרה ותוך זמן קצר )אנוכי( ה אשר קיבלו הזוג מהכהן הגדול הברכ. בגילגולי הנוכחי(ינה טושרה היתה רוקה ) הנוכחי(

 בגילגולי הנוכחי(טובה , והרתה שרה ונולדו להם תאומות, שתי בנות. האחת שמה היה פרחיה )פרה מגילגול קודם

ו להם נולד תוך זמן די קצר יחסית .בגילגולי הנוכחי( ולהושוביתם השניה שמה היה שיר )יהושוע בן נון מגילגול קודם, 

 ילדים. כמובן שמלבד הברכה היו צריכים לעבור הם טהרה כללית, פיזית ונפשית וזה  8

 ילדים: 8-כבר היתה אם ל 35כולל גם טבעונות. שרה, בערך בגיל 

 

 יחזקאל )מהרבא מגילגול קודם, אברהם בגילגולי הנוכחי(

 בגילגולי הנוכחי(יקי ומשה )פרעה מגילגול קודם, 

 בגילגולי הנוכחי( ליאורחזקיה )סאטיס מגילגול קודם, 

 חיה )אהרון הכהן הגדול מזרע בני האלוהים בגילגול קודם(

 בגילגולי הנוכחי( מי לוירנדב )נדב כהן ראש בגילגול הקודם, 

 בגילגולי הנוכחי(כהן  ונייאלעזר )אלעזר הכהן הגדול מגילגול קודם, 

 (SOUL FAMILY)חלק מהמשפחה הנישמתית שלי  ,והם עד היום הם היו

 ן שריה, אישתו ומשפחת הזוג הצעיר התחזקה עוד יותר במשך השנים, יהחברות המשפחתית ב

דבר אשר גרם למעט אי נוחות לשריה וגמא עקב ידיעתם את האמת והעובדה אשר לקחו את מקומם של כהנים גדולים 

 הכהן ומשפחתו. שקר קטן אך גדול בעיני שריה וגמא באותה התקופה.והם לא משבט לוי או שייכים לזרע אהרון 

. הרבה עיוותים וניגודים בין הסיפור האמיתי 80 -שרה ואברהם חיו חיים טובים, אם אנני טועה חיו הם עד לערך גיל

לציין  אני חייב לסיפור ההיסטורי הרישמי. דבר שהיום לי אישית גורם לאי נוחות. אך על כך עוד אפרט בהמשך.

 שגילגול זה היה ארוך במיוחד, מעניין מאוד ומלא בתהפוכות ומהמורות בדרך. 

תיקונים שעברתי יותר מאוחר בגילגולים אחרים לא הגיוניים בהשוואה לגילגול זה ובן אנוש רגיל. אך זו דרכו של 

 בסוף יום למה ומדוע? ל הידע והניסיון אתה תמיד שואל את עצמך והעולם אני מניח, בייחוד עולם הרוח. עם כ

ככול שאתה יודע יותר, רואה יותר, לומד יותר אתה מבין שאתה לא מבין  איך ומתי? ומה יקרה בעתיד הקרוב והרחוק?

 אחת באוקינוס שלם.מזערית כלום ושאנחנו בסה"כ טיפה 
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ל אשר אני והפרמידות כמובן ללא גילוי הקודים. כובכן, לפי בקשת והוראת הרב א"א אנסה להסביר ולכתוב את תורת 

אני לא מסוגל לזכור ממה שאני זוכר מגילגולי הראשון.  מעטוידע שרכשתי בשנים האחרונות וכותב הוא מזכרוני בלבד 

ל וככול שהזמן עובר אני נהיה יותר מעורפל. זיכרוני בוגד בי וכן גם גופי עקב משימותיי בגילגולי הנוכחי או יותר והכ

 אני בטוח שהמידע שבידי איננו מושלם ושלם וזיכרוני מתחדד יותר בזמן הכתיבה.נכון וצודק להגיד שאני בוגד בגופי. 

תי קודם על הסטוריית העולם הנוכחי ורק לאחר מכן על כוח כאשר עברתי התקדשות שהוא מסע ארוך של שנים למד

שאתחיל קודם במעט  מוטבהרוח בניגוד לכוח הגשמי ואיך ניתן לחבר בין השניים. תהליך ארוך, מייגע וקשה לעיכול. 

 רקע על הפרעונים, הם בני האלוהים, שהם חלק מהתפתחות כדור הארץ בעבר הרחוק. 

  

    

 חיבור בין הפיזי לרוחני                                                  

 

כדור הארץ, כפוף ומונע ע"י חוקי טבע שנקבעו ע"י היוצר. כדור הארץ תמיד מתפתח ומשתנה. שינוי והתפתחות 

הם חודרים ל גוף משלו, עד שובעולם הרוחני מתפשטים ע"י גלים, תדרים ורטטים שונים שהם קבועים בטבע לכ

לחומר ומשנים או יוצרים חומר חדש דרך אימרות רוחניות או כוחות רוחניים שהם גלים ותדרים ורטטים שונים. 

 כלומר, עוף משתנה או נוצר באופן שונה מבהמה או גוף האדם. מוח משתנה או נוצר באופן שונה מלב האדם. 

עים על גליו ורטטיו. כפי שרוח הופכת את עצמה ויוצרת ל דבר יש תדר משלו, גישמיות משלו ורוח בקירבו, המשפיולכ

חומר, החומר שמגיע לשיאו כגון מות הגוף, הופך את כיוונו וחוזר לרוח והופך שוב להיות כוח. תהליך זה נמשך במשך 

 שנים רבות. תהליך קבוע אך איטי ביותר שמשתרע על אלפי ומליוני שנים. 

גנונו אך זה לא קל, עברית היא שפת האם שלי אך תמיד כתיבת השפה או אני מנסה לשמר את שפתו של הרב א"א וס

 כושר ההתבטאות שלי היה חלש. 

 

 המירוץ האלוהי המקורי

 

גשמי. חוקי הרוח שלטו בעולם ולא החומר,  10%הגזע הראשוני שחי פה בתבל היה גזע רוחני מאוד והייתי אומר אולי 

גזע מודע, בעל הערכה, אהבה והבנה למישור האלוהי וחוקי הטבע. אני  כפי שאנחנו רגילים בתקופתנו היום. היה זה

מדבר על תקופה רחוקה מאוד, הרבה לפני אנשי אטלנטיס או אדם וחוה. אני מדבר על קהילה נאורה ומוארת באופן 

והבין  טבעי, ללא תשוקות ודחפים בהמתיים כמו בימינו. גזע שהיה בתודעה והארה מלאה. גזע שידע את סודות הטבע

את סודות הבריאה. ידע שלא ידע גבולות עם חיבור אלוהי ישיר. גזע שידע דרך כוחו לשלוט בטבע ואפילו להנחות 

אותו. גזע שלא היה צריך לעבוד למען לחמו ונקבות ילדו ללא כאב. הטבע עבד למענם והם שימרו את הטבע לפי רצון 

או נוצרו( לכדור הארץ אנשים שונים. בני אדם שונים מגזע הבורא. אך מסיבה לא מובנת לי בשלב מסויים הגיעו )

רוח. הם כנראה  10% -חומר ו 90%אחר, שפיזית היו דומים לגזע הראשוני אך רוחנית היו די ריקים והיו יותר בנויים 

י אבות אבותיהם של אדם וחווה. גזע שלא ידע שקט או שלווה וע"י התפתחות קבועה ואיטית כפי שהסברתי קודם וע"

הזדווגות בין הגזעים, הרוח הפכה לחומר. תהליך שלקח עידנים. אותו גזע ראשוני אלוהי הזדווג עם בנות האדם והן 

הולידו צאצאים מסוגים שונים, גדלים שונים וצבעים שונים. גזע בעל מוח פרימטיבי ובעל התפתחות איטית. גזע נטול 

אך אף אחד לא הגיע לרמה האלוהית  ,עט שהיו ענקי רוחרגש אלוהי. כמובן שתמיד לאורך הדרך נישארו מעטי מ

 היום הזה.  עצם עדניסו לתת ולשמר איזון בעולם הראשונית. אותם בני אדם, ענקי הרוח, הם ש

ו למנייננו, ירדו לכדור הארץ חייזרים )בני האלוהים( מארבעה כוכבים שונים אשר ניכחד 1010)י'( תישרי שנת  10 -ב

שניצלו, הצליחו או יותר נכון נשלחו לכאן להיטמע בתוך כדור הארץ ולאט לאט לשלוט  ואלהמסיבה לא נודעת לי 

והפרעונים כפי  ,חר בתבל, מזרח, מערב, צפון, דרוםל קבוצה הגיעה למקום אובעולם במובן החיובי של המילה. כ

י הרוחני. החייזרים כולם ניראו שאנחנו מכירים היום הגיעו לאזור אפריקה ומצרים. הם כולם היו מהגזע והזרע הראשונ

כמו בני אדם רגילים. הפרעונים היו בעלי גולגולת מלבנית ארוכה בשונה משאר בני האדם בעלי גולגולת עגולה, גופם 

היה דק, אציל וגבוה, בעלי עור כהה, עצמות פניהם בלטו וניחונו הם ביופי אצילי. הקבוצה שהגיעה למשל למערב 

ת עגולה גדולה בעלי מוח גדול ומתקדם ועצמותיהם היו עבות. הם כניראה אבות אבותיהם של היתה נמוכה כהה וגולגול

בדרום אמריקה כמו מקסיקו ופרו. המטרה הנעלה היתה לנסות זרעו במשך הזמן והיום הם הלטיניים גזע המין שדולל 

ללא לחץ, מריבות או  ולהפוך את הגזע המושחת והחומרי בתבל לגזע ראשוני רוחני אשר יגרום לשקט ושלווה

הפרעונים התחילו להפוך את כדור הארץ האלוהי ולא בתפל. התעסקות ברוח ולא בחומר. התעסקות ברגש  .מלחמות
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ממקום חומרי למקום יותר רוחני וההצלחה הראשונית היתה מסחררת. אך ככול שהזמן חלף ובני האלוהים ודורם 

נטע בגזע השפל את כוחותיו הרוחניים אך גם דילל את כוחו האישי  החדש התחיל להזדווג עם בנות האדם, הגזע הנעלה

וזרעו לעתיד. ניסו הם לעלות את הגזע השפל, הנחות והבהמי מתוך החומר אך במרוצת הזמן הם נכשלו. לאט לאט 

את הפכו הגזע הפרעוני וזרעם ליצורים חלשים, בהמיים, בעלי תאווה ותשוקה יתרה ובמקום אנשי רוח פתאום מצאנו 

מאוד דומה למה שקורה היום בכדור  עצמנו עם שליטים עריצים, אכזריים, נטולי רוח ומטילי מורא ופחד בעם כולו.

מוותר והעבודה ממשיכה ללא  יודע ובטוח שאלוהים לאכפי שאנחנו מבינים היום המשימה ניכשלה. אך אני  .הארץ

תהליך מתמשך ואנחנו בדרך לעידן האור הניצחי הוא עידן האהבה. מקסימום עוד גילגול אחד או שניים.  וזה .הפסקה

 למעשה, תהליך נצחי זה, הוא עבודתם, יעודם ומטרתם של ישויות כמו הרב א"א ו"אדם".

 נית. רוחפיזית הפרעונים הם הגזע הראשוני האלוהי שהגיע לכאן להציל את עצמם ואת כדור הארץ מהכחדה 

, אני מאמין שיגיע היום שבו יוולד בן האלוהים בגוף אדם כדי להראות לאנושות כולה את דרך היציאה מהחושך לאור

 .המשיח הינה ,ישות זו, בעינייממצוקה לתודעה. 

 

 

 טכנולוגיית הפרעונים                                                               

 

 
לנהל את העיניינים ולאט לאט השתלטו על הסדר העולמי וניסו ליצר סדר עולמי רוחני חדש. את כלי הפרעונים התחילו 

עבודתם וכלי התחבורה שלהם היו צריכים הם לשמר, להגן ולפתח לדורות חדשים. הפרמידות היו חלק מהמיבנים 

נן למטרות קבורה בלבד. הן נבנו למטרה זו, זאת הסיבה שאנחנו רואים פרמידות בחלקים שונים בעולם. הפרמידות אי

יותר לשמירה והגנה על כלי העבודה השונים, וספינות החלל. הפרמידות ניבנו ע"י כלים פיזיים ורוחניים שיכלו לשלוט 

בכוח המשיכה וע"י כך יכלו להרים בצורה מדוייקת סלעים ענקיים ולבנות את הפרמידות. את האבנים חצבו מהרים 

הביאו לעולם טכנולוגיה חדשה שנתנה להם את היכולת והכוח להשתלט על  ,האלוהים, הפרעוניםשונים ע"י לייזר. בני 

  בני האדם.

 

 ELECTRO MAGNETIC FIELD (EMF).כולנו מכירים את המונח 

הוא חלק מכדור הארץ וחלק מגופינו ונוצר באופן טיבעי בזמן הבריאה. אך היום בני האדם שינו את התדרים והגלים 

כדור הארץ ע"י טכנולוגיה בזויה, מושחתת ומתועבת, מה שגורם לאיבוד הרוח יותר מבעבר ומביא לחולי פיזי השונים ב

 נפשי ורוחני. 

 

 הפרעונים הביאו איתם טכנולוגיה שונה הניקראת

 

ELECTRO MAGNETIC PULSATION ((EMP )מגן( 

                                            OR 

ELECTRO MAGNETIC LASER PULSATION (EMLP) .)מגיה( 

 

בפרעונית או מצרית עתיקה השם היה מגן ומגיה. טכנולוגיה זו נתנה להם את היכולת לבנות פרמידות עצומות ותחתם 

 666,666במקור היו  מסתתרים מרתפים ענקיים ששם שמרו את הטכנולוגיה ואת הכלים השונים ששימשו אותם.

רוב הפרמידות שניבנו בעולם הושמדו בצורות וגדלים שונים.  100,000נישארו בעולם פחות מ פרמידות בעולם. כיום 

במהלך הזמן. לא מעשה אדם אלא כוח עליון. במרוצת השנים לאחר יציאת מצרים הגיע סוף עידן הפרעונים והם ניכדו 

אך מספר זעום של פרעונים בעל זרע מדולל שרד בתוך העם. אפשר לזהות  ,עולם ברובם ואיתם הטכנולוגיה הזומה

גולגולתם, הם שרידי הפרעונים. חלק מהמכשירים נגנבו ושומרו ע"י  וצורת גופם ומבנהמבנה אותם עד היום הזה לפי 

ות טכנולוגיות אנשים מסוימים אשר לא ידועים לי, ועד היום אנשים מסויימים, האיליטה של העולם כיום, בידם קיימ

  .דבר שיכול להוות סכנה גדולה ליקום כולו, אם יגיע לידיים הלא נכונות  (EMP & EMLP)גבוהות

זו טכנולוגיה שיכולה להשמיד מדינה כמו ארצות הברית בפחות משעה ללא אזהרה מוקדמת. אני לא בטוח מי האנשים 

מחזיקות בטכנולוגיה שכזאת. מהמעט שאני יודע שמחזיקים במכשירים האלו ואני לא בטוח אם ממשלות מסויימות 

יש  TLS -ל היום יש לי הרגשה שחוץ מהאיליטה יש את זה לישראל ורוסיה. אני לא חושב שזה קיים בארה"ב עדיין.
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מסוגל לנטרל מערכות צבאיות  EMPשנים האחרונות.  10 –מכשירים דומים שאותם אני מכיר דרך עבודתי ב 

ות אלו יכולות להרוס או לבנות הכול ביד יטכנולוגעלים ערים שלמות בשניות ספורות. מסוגל לה EMLPאטומיות. 

אף אחד לא מצא עדיין את המרתפים מתחת לפרמידות אבל אני בטוח שהם עדיין נמצאים שם. לפחות חלק  היוצר.

ם בעלי אנרגיה עצומה . הם כליאולי מצאו כבר אך משתיקיםספינות חלל.  כגון מהמכונות והמכשירים כולל כלי תעופה

שנים כדי לתפקד. אין בטריות והחשמל )האנרגיה( עובד ע"י שמש  1000ל ושצריכים לקבל טעינה ע"י השמש כ

" מקלות הקסמים " שעליהם אנחנו קוראים בספרים העתיקים עובדים ע"י אותה אנרגיה. מקלות אלו  גםומגנטים. 

לחומר מסויים ברגע נתון ואפילו לתת לאחד כוח לטרנספורמציה  יכולים לשנות את כוח המשיכה של כדור הארץ ביחס

ל עוד שהוא נולד עם הזרע והגן הנכון. מקלות אלו גם יכולים לרפא ממחלות שונות. חלק מהכלים והמכשירים וכ

נמצאים מתחת להר הבית שם הוסתרו ע"י מנו וגמא לפני חורבן בית ראשון. כפי שהאנרגיה והכלים האלו מאוד 

כך הם גם יכולים להיות מאוד הרסניים ומאיימים בידי בני אדם שטניים ומושחתים. כוח  ,ים ונחוצים לכולםחיובי

הפרמידה ותורת הפרמידה תלויה לא מעט בכלים אלו והאנרגיה שהם יכולים לייצר. כלים אלו נוצרו ע"י החייזרים או 

ו יותר אבל לצערי הם נפלו בני האלוהים. הם לא נוצרו באופן טיבעי ע"י אלוהים. הם בשימוש אלפי שנים ואפיל

 לידיים הלא נכונות. כולי תקוה שמשהו יקרה בקרוב והאיום הזה יוסר ויחלוף מן העולם כולו. 

אני מאמין שבעתיד הלא רחוק יקומו האנשים הנכונים אשר ינטרלו את כוח הרשע ויגיעו למצוא את המטמון הטמון 

( האמיתית של האני 5-ר והעולם יגיע לתודעה )במיימד המתחת לפרמידות והר הבית. אני מאמין שהידע יצא לאו

יותר. הנשמות שישרדו את התהליך פשוט יכחד מהיקום ולא יתגלגל  5-ל אחד. מי שלא יגיע למיימד הוהאלוהי של כ

 .לדעתי ימות המשיחאלו הם  .יגיעו בסופו של דבר למימד התשיעי או העשירי במודעות קולקטיבית

 

 

 עידן חדש 

 

היה קשר רצוף בין הכוכבים השונים והאני  ספינות חלל.  (UFO)ימים היה שימוש נירחב בספינות מרחפותבאותם 

האלוהי, רוח העולם ורוח האדם. החייזרים הפרעונים הראשונים היו טבעוניים לחלוטין אך במירוץ הזמן סטו מדרכם 

ובמקום לתקשר עם  אסורים ומעשים אסוריםע"י מאכלים והושפעו ע"י בני האדם והשחיתו את מוחם, נישמתם וגופם 

אפילו אריות בית המלוכה היו מטבעם טבעוניים ללא אכילה של שום מוצר מחיית  בעלי חיים התחילו לאכול אותם.

הם יצרו תרבות נעלה עם הנהגה של צדק ואהבה  ,ל מקום שבו בני האלוהים נחתו בו בספינת החלל שלהםוהשדה. בכ

רוח ותורת הרוח. בתחילה השליט פרעה שירת את העם גם כפרעה המלך הגשמי וגם ככהן על מנת להפיץ את כוח ה

חילקו בני  ,גדול המנהיג הרוחני. אך עם הזמן כאשר הארץ התעצמה הודות לתרבות החדשה, אושר והמון עושר

ם בגוף האלוהים את המטלות בינהם. אחד שליט ארצי והשני מנהיג רוחני. בני האלוהים, אע"פ שהיו שוכני

מושלם ומשוחררים לגמרי מזמן ומרחב. באמצעות תודעה )הכהן הגדול( זכו להנות מחופש רוחני  )פרעה(גשמי,

אלוהית זאת יכלו הם לנוע בחופשיות ללא השפעת זמן או מרחב מכוכב לכוכב מגלקסיה לגלקסיה. כלומר יכלו הם 

ונשתחרר ממגבלות הזמן והמרחב ע"י תודעה רוחנית לחוות את העבר ואת העתיד וההווה. כלומר, אנחנו היום במידה 

ל מקום כאוות נפשנו. ונוכל להוביל את עצמנו ע"י תודעתנו לכ ,אמיתית וטהורה, ע"י טהרת הגוף המוח הנפש והנשמה

  מקום פיזי או רוחני.

ומישורים אפילו יותר ( במצב של גמא או יותר, יכולים אנו להגיע לשטחים 5 -במצב תודעתי שכזה )בתוך המימד ה

יכולות ללא מגבלות פיזיות או רוחניות  ,גזע ראשוני וזרע טהור נהגו לעשותגבוהים, כפי שבני האלוהים הראשונים מ

כלומר, אין "פה" ואין "שם" אין "אנחנו" ואין "הם", אלא הבטים והשלכות שונות של מציאות אחת ויחידה, הויית 

ל פה, הכול אחד וכולנו אחד היא התודעה האלוהית היא האלוהים והיא האני והכ ל עכשיו,ול נצחי, הכוהוויתנו שהכ

 תודעה זאת תביא אותנו אפילו היום למקומות הנעלים ביותר.  האלוהי שלי, של כולנו.

נוכל לנוע עם או בלי גוף, נוכל לעשות יציאה מהגוף ואפילו לויטציה עם אנרגיית הגוף שלנו ללא "מקל קסמים", 

ל דרך גופנו, מוחינו, ליבנו, נפשנו, נשמתנו ואהבתנו לעצמנו, לזולת ולאחד והיחיד האל ובטריה חיצונית. הכ חשמל או

שלנו קשה להבין, כוח שיתן לנו את היכולת לבנות פרמידות וספינות חלל, לרפא  ,הבורא הניצחי. אהבה היא כוח. כוח

בימינו אנו בזמן ומרחב נטולי אהבה, שלווה או רוח, נטולי  את האנושות ואת הבריות הקרובות אלינו. אך כלואים אנחנו

 טהרה או חופש.

ל אדם שרוצה להשקיע בעצמו ובעולם כולו, לגעת בזוהר ותהליך ההתקדשות הוא תהליך המביא ויכול להביא כמעט כ

. נוכל ליצור מגע רוחני או פיזי יכלו , הפרעונים והכהנים הגדולים "אדם", הרב א"אל יכול כפי שוש ולהפוך לכהקדו
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תודעה כוללת, מאוחדת ומושלמת. אני יודע  ל ידיע ,ה המרחק הפיזי ומתי שרק נירצהל העולם ולא משנובין הבריות בכ

שזה נישמע הזוי אבל זה בר ביצוע. הפרעונים הראשונים, בני האלוהים הראשונים חיו כך ורכשו כוח בילתי מובן לנו. 

ל מי שחפץ בכך. דמיינו לכם חיים בתוך עולם ללא וייב להתחדש והפעם הוא יהיה תהליך נגיש לכתהליך ההתקדשות ח

זמן ומרחב, ללא חומות, ללא מלחמות, ללא לחצים, ללא חולים, ללא מחלות, ללא חיסונים, ללא רעלים, ללא תרופות 

צחי. עולם של שיוויון. עולם ללא דת וללא רופאים. עולם של אהבה, אחווה והרמוניה. עולם של אושר ועושר, שפע ני

מזויפת, דת שיקרית וספר חוקים שאמור לשלוט בך. עולם שאתה הוא החוק בלבד. עולם של צדק. עולם שבו נוכל 

 לנוע כאוות נפשנו. עולם ללא רבנים שקריים, ללא מנהיגי דת מושחתים, עולם ללא עורכי דין ושופטים מושחתים. 

וזה שוב יקרה אך עדיף היום מאשר מחר. אנחנו בתוך הדרך לעידן האור ולעידן התודעה זה בר ביצוע, זה כבר קרה 

והמידע האין סופי. אנחנו לא רחוקים. אנחנו נילמד כהרף עין את תורת המים, תורת הרוח, כוח האישה, כוח המחשבה, 

בשקיפות  לקרות פה ועכשיול קודיה וזה ממש יכול וכוח הנשמה, כוח התפילה, כוח הסליחה, תורת הפרמידות על כ

ל יצור חי נפשית, רוחנית, נשמתית ואנרגטית. תארו לכם לדבר עם בעלי חיים, ו. אנחנו אמורים להזדהות עם כמלאה

לאהוב אותם ללא תאווה לאכילתם. בין שאנחנו יודעים ובין שאנחנו לא יודעים, בין שאנחנו מסכימים, מבינים או 

מבינים או רוצים שאנרגיה זו תתרחש, זה יתרחש כי אנרגיה זו נובעת ומבעבעת רוצים ובין שאנחנו לא מסכימים 

לווה יהאחדות הקולקטיבית  מהמקור האלוהי שלי ומהאני האלוהי הקולקטיבי. וזה מתרחש בעזרת השם בקרוב. כוח

 חוק והקרוב. ל המידע הזה מתוך זיכרון מעברי הרועזור לנו בזמנים הקשים ביותר. אני כותב את כיאותנו תמיד ו

היו לי מורים מיוחדים, ענקי רוח שטמנו בי אנרגיה שעדיין לא מובנת לי. כולי תקווה שאני ומקורבי נזכה לתהליך 

 ההתקדשות מימי הפרעונים שברובו אני לא בקי כי זכרוני בוגד בי. יש בי געגועים לימי עבר, לימים עם הרב הקדוש

ופתאהוטפ שהצליחו להחדיר בי יכולות וזכרונות נפלאים עד היום  "אדם"מו , מורי, אבי ורבי וגם לישויות כהרב א"א

הזה. היו הם ענקי הרוח. זה מרגיש טוב להיות מורשה לחלוק את סיפורי עם הקרובים לי. זה ירגיש יותר טוב שיום 

יהיו מנת חלקם  "אלומות אור"ל המידע שברשותי כולל האנרגיות, החוויות והסיפורים המופלאים כולל הספר ואחד כ

 כולל הקודים. ללא איבה ושיפוט, רק אושר, צדק, אור, שלום ואהבה אני יודע שהיום הזה יגיע.  ,ל הבריותושל כ

 עדיף היום מאשר מחר. אני מקווה לקבל את ההדרכה והאנרגיה הנכונה על מנת לנוע קדימה עם מקורביי ואהוביי.

 

 אהבה ללא הבדלים.

 אהבה ללא תנאים.

 שיפוט. אהבה ללא

 אהבה ללא פחד.

 

ל דרגה אפשרית ובאינספור אפשרויות. התגלמות זאת מתרחשת ול זמן נתון, בכוהכוח היוצר מתגלם בתוכינו בכ

. ככול שגלי )גלים( ההתגלמות חזקים וקצרים יותר כך נמנעים אנחנו , תדר או תנועה פנימית תאיתבתוכנו ע"י רטט

יע לדרגת נו חיים בגוף מוגבל ומטונף עם מוח מוגבל ולב סגור לא נוכל להגל שאנחובתוך תודעתנו ממושג החומר. ככ

(. אני יודע שקשה לנו היום להבין את הקו המנחה של תודעה זאת כי גלי 5 -)המיימד הההתגלמות עליה אני כותב 

 ה גדולה ונעלה. המחשבה וגלי הרעיונות בתוכינו מוגבלים הם עקב סגנון חיינו. עלינו לקחת צעדים קטנים למען מטר

ל היקום כולו עובד ונע ע"י תדרים, רטטים וגלים קצרים או ארוכים, חודרי כול, כולל הכוח האלוהי ואנרגיית היקום וכ

אותנו כבני אדם וגם את בני האלוהים שחיים בקירבנו,  ותומעצב כולה. הקרינות והאנרגיות עליהן אני מדבר עוצבו

גלים, קרינות ואנרגיות שונות הם כלים בידנו על מנת  ,כבר עידנים על גבי עידנים וניטמעו הם בתוכינו. תדרים, רטטים

טים מסמנת שרטה שמשהו לא מאוזן בגופנו כגון, מחלהעל מנת לתת לנו מדדים לנוע בתוך היקום הגשמי והרוחני וגם 

בגוף השתבשו. הם גם נותנים לנו את הכוח להניע את העולם ולהנחותו למקום חפצנו. כמובן זה תהליך שלוקח עידנים 

לפי הבנתנו המוגבלת אך זה בר ביצוע והזמן קרב ובא. יגיע היום וזיכרונותיי יוכחו כנכונים ואמיתיים. יבוא היום שבני 

תר וישלטו בו. יגיע היום שתודעה מושלמת תניע אותנו לכיוון האור ל, אפילו את הידע הנשגב ביווהאדם יגלו הכ

. עולם האמת. אני מרגיש שנסחפתי במקצת וגלשתי למקומות עידן האהבההניצחי, אנחנו קרובים וכבר בתהליך לכיוון 

ד הנצחי שקשה לנו להבין. אך לדעתי הידע ההיסטורי, הפנימי והרוחני הכרחיים הם להבנת תורת הפרמידות ואת הקו

 בשלב מאוחר יותר.
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 של הפירמידה מיסטיקת

 

הפרמידות וכול הסודות הטמונים בה כולל המכשירים והכלים הרבים בבסיסם עובדים, עומדים ונעים על בסיס כוח 

 ל כוכב אחר לפי מירקמו הפיזי והאנרגיה שטמונה באותו כוכב. ואו כוח המשיכה של כ המשיכה של כדור הארץ

האני של האדמה שהוא למעשה האני שלנו שמחובר לאדמה ומושך אותנו וכול חומר בכדור הארץ לאדמה, עושה את 

זה מתוך שאיפה לאיחוד דרך כוח המשיכה שהוא חלק מהכוח האלוהי אשר גם מסמל ומבטא אהבה בין הבריות ובין 

 אתה בונה פרמידה או בית כנסת.  הבריות לטבע. תמיד עלינו לעבוד עם כוח המשיכה ולא נגד. לא משנה אם

 ל יתמוטט.והמשיכה )חוק הטבע( הככוח במידה ונעבוד נגד חוק 

חשוב להבין ששיקולי בניית הפרמידה בצורת פרמידה הם הטובים וההולמים ביותר לשימור מבנים למשך תקופה 

קי הטבע ובהתאם לחוקים מתמטיים ארוכה ועמידים בצורה הטובה ביותר נגד ניזקי הטבע. הפרמידות ניבנו ע"י ולפי חו

וחוקי פיזיקה, אסטרונומיה ואסטרולוגיה שונים )בימי הפרעונים אסטרונומיה ואסטרולוגיה היו נחשבים למדע אחד או 

 ידע אחד וכינויו היה "אסט" בשפה הפרעונית. כול כהן קטן או גדול היה חייב להיות בקיא במדעי האסט(. 

למספר דברים: הגנה, שעון ניצחי, לוח שנה ניצחי, וקבורה לבני האלוהים רק על מנת תפקיד הפרמידה הוא לשמש 

להשתמש בגופותיהם כהגנה אנרגתית על הפרמידה, פתחיה והמכשירים בתוכה. פרעה והכהן הגדול שימרו בגופם 

 ל ידיהסף עאנרגיה שנשמרה ושומרה גם אחרי מותם כהגנה על דלתות ושערי הפרמידה. הם נועדו להיות שומרי 

ששימרו את גופם לאחר מותם. בני אדם נורמטיביים לא מבינים את האנרגיה הזאת כי אינם ל ידי האנרגיה בגופם וע

ביותר היתה הגנה. כול פרמידה תוכננה ונבנתה בקפידה רבה. המיקום,  אך המטרה העיקריתיכולים למדוד אותה. 

מעלות  51לדוגמה זוית הקירות ביחס לבסיסן נבנתה בזוית של  ל דבר יש סיבה.והזויות, גודל הסלע וסוג הסלע, לכ

מסיבות שונות, אחת מהן הם כדי שקרני השמש ישתקפו למרחקים. הפרמידה שימשה כמיגדלור גם לבני אנוש וגם 

נת לספינות חלל ביום ובלילה, קרני לייזר יצאו מקודקודה לכיוון השמים, שוב בזווית מסויימת לכוכבים מסויימים על מ

בית או משכן חדש כפי לתקשר באופן תמידי עם ספינות האם השונות וכוכבים שונים שאולי במרוצת השנים יהפכו ל

ל וכ ,במקור. לפני הספירה( 2750) 1010הם בני האלוהים בשנת  ,הפך לבית ומשכן חדש לחייזריםשכדור הארץ 

רוב  ,מסיבות שאינן ידועות לי ,איתן. למרות זאתהפרמידות היו פונות לכיוונים שונים לפי הכוכבים שהן תיקשרו 

כפי הניראה כמליונים( נכחדו לגמרי אחרי יציאת מצרים. כפי שציינתי בתבל וכול פרמידה על כול כוכב ) הפרמידות

בלבד (. ישנו כוכב אחד ת בתבל כולן פונות לכיוון צפון )כוכב הצפוןפרמידו 100,000 -מוקדם יותר יש מעט יותר מ

אני יודע היום כפי הניראה לנצח!  ,בכיוון מעגלי כנגד תנועת השעון ברקיע, באופן קבועפרמידה שזז הפיזית כ בצורתו

 והרב א"א שכפי הניראה זהו יעדם האחרון." אדם"שכוכב הפרמידה הוא ביתם של 

ל היסטוריית עם ובחדרים סודיים, מנהרות סודיות ובמרתפים הסודיים, על הקירות עצמן, חרוטה כ ,בפנים הפרמידות

להבין החייזרים, היסטוריית תורת הפרמידות ואפילו הקוד הניצחי. ידע אינסופי שיגיע היום ובני האדם יוכלו לקרוא, 

ל דבר חי, צומח, ול מקום ובכוהרגע העכשוי. מכיוון שאלוהים נמצא בכ ,ההווה והעתיד הוא העכשיוולפענח את העבר, 

גם במבנה  ,ל מבנה אחר הוא חלק מאלוהים כלומר חלק מהרוח. כלומרושפרמידה או כ דומם ורוח, לפני כן עלינו להבין

 פיזי יש שליטה של תורת הרוח. העולם תלת מימדי מבוסס על חוק הרוח, איננו יכולים להתקיים בלעדיו. 

 ל דבר אחר ביקום.ופרמידה היא חלק מההוויה האלוהית הניצחית כמו כ ,כלומר

 משימה לא קלה. אלוהים חי בכול והכול חי באלוהים.  .והיםהאלה עלינו להבין קודם את אל כדי להבין את החוקיםב

 . (10-)מיימד ה לפי כך אלוהים בהוויתו המושלמת ניתן להבנה רק ע"י מי שיכול או הפך בעצמו להיות אלוהים

. מכיוון שאנחנו בני אנוש רק אלוהים יכול להבין את אלוהיםל האפשר, ולסכם את התובנה האחרונה ולפשט אותה ככ

נותקנו מתודעתנו העצמית האלוהית לפני הרבה עידנים, האדם רק יכול היום לתאר ולהבין את המושג אלוהים בהתאם 

 לכושר השיכלי שלו ומגבלותיו הפנימיות. כיצד יכול הסופי )האדם( להבין את האינסופי )אלוהים( ?

מקווה שאני מצליח. קשה מאוד לרדת לפרטים הקטנים והניסתרים  אני מאוד מנסה לפשט את הדברים שלפניכם ואני

אין אתה יכול להיות בתוך ההוויה או לחוות את ההוויה ללא המעשה ל מעשה במחשבה תחילה. ווי הקוד. כללא גיל

פך למציאות רק והי מעשה והמעשה עצמו. מחשבה לבדה לא שמה אותך בתוך הוויתך. מחשבה מגיעה לפיריונה רק ע"

 ידה ויש לפחות עד אחד למעשה. במ

אנרגיות נחוצות ליקום. קודקוד הפרמידה  תל קיר חיצוני משדרופרמידה שניבנת נכון עם משולש שווה צלעות בכ

 4מסמל את האלוהים, את הכוח הניצחי ואחדות. כול קודקוד בבסיס הפרמידה מסמל אף הוא משהו מסויים. ישנם 

ל בסיס פרמידה שמסמלים חי, דומם, צומח ורוח. הם, ארבעתם מחוברים בקו ישר לקודקוד הפרמידה וקודקודים בכ
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, היקום האלוהי כולו היקום לכיוון( EMLPדרך ארבעת צלעות הפרמידה שדרכה יצרו בני האלוהים אנרייגת לייזר )

  .םשלהם ולפי ראייתם והבנת

אני אף מאמין שגם היום יש ור הקדוש היה רציף וללא הפסקה. אכפי שציינתי קודם הקשר והתקשורת הגלקטית עד ל

את הקשר אך אולי בצורה אנרגטית שונה ללא לייזר, אולי דרך גופות הפרעונים הקדומים, שאוגרים את האנרגיה 

 בגופם עד עצם היום הזה. 

התנגדות. הרוח היא קרינה, חוק הרוח וחוק החומר הם חומרי הגלם לבניית הפרמידות. הרוח היא החיים, החומר מהווה 

החומר הוא התכווצות. האדם ע"י בניית הפרמידה הוא החוליה המקשרת בין עולם הרוח לעולם החומר. ללא התנגדות 

החומר, הבריאה בכללותה לא היתה אפשרית. הפרמידות על בסיסן, המינהרות הסודיות והחדרים הסודיים בתוכם 

להתרומם ולעוף  לכווץ את בסיסה מם היו כספינות אם. כול פרמידה יכולהומרתפי הענק שעליהם הם יושבים הם בעצ

, הוא החייזר או בני הגשמי למקום חפצה ולחזור למקומה כאילו מאומה לא קרה. זה התנגדות החומר. ביד היוצר

בין חוקי האלוהים אשר בהם טמון כוח הרוח, כוח המחשבה, סוד היצירה והבנת הגשמיות ורק בשילוב נכון והרמוניה 

הטבע כמו חוק החומר וחוק הרוח אפשר להגיע לרמות האלו. בני ישראל היו הבנאים אך הפרעונים בני האלוהים היו 

ולעמוד במעמד  ל אדם ואדם לתרום את חלקווהאדריכלים. שום דבר לא נעשה באונס או בסבל. היתה זו זכות גדולה לכ

א הפכה לסוד במרוצת הזמן, עקב כישלון השליטים הפרעונים זה. תורת הפרמידה לא היתה סוד באותה תקופה, הי

 שמעדו ובגדו בכוח שניתן להם, ובאנרגיה שבתוכם ואמונתם.

 

 

 מבנה הפירמידה

 

ל משולש וקודקודים ולכ 3 -צלעות שוות ו 3ל משולש יש ומשטחים משולשים שווי צלעות. לכ 4-הפרמידה מורכבת מ

ל משולש ושאותו מכנים הפרעונים המשטח האלוהי. אלוהים שוכן בתוך כיש את המשטח הפנימי בתוך המשולש 

ל ומשטחים משולשים שווי צלעות ומכך אנו מבינים שלכ 4ל פרמידה ישנם ו)משטח אלוהי( והוא חלק בלתי ניפרד. לכ

 משטחים פנימיים 4-משטחים אלוהיים גלויים המקרינים מחוץ לפרמידה החוצה לתוך היקום ו 4פרמידה ישנם 

קודקודים.  4המקרינים לתוך הפרמידה. בסיס הפרמידה הוא המשטח האלוהי הבסיסי שמורכב מריבוע שהוא בעל 

 קודקודיו לקודקוד העליון בצמרת הפרמידה.  4-הריבוע מקרין את האנרגיה שלו דרך משטחו )הפנימי והחיצוני( ו

 יר )משטח אלוהי( בפרמידה פונה לכיוון צפון,ל קומזרח ומערב. כ, דרום קודקוד בבסיס הפרמידה פונה לצפון,ל וכ

והם כאחד מקרינים וקולטים  פק אנרגיה לחי, צומח, דומם ולרוחל קודקוד בבסיס הפרמידה מסומזרח ומערב, כ דרום,

שקודקוד זה מחובר באופן תמידי ע"י קרינת לייזר או קרינת כאת האנרגיה האלוהית מהקודקוד בצמרת הפרמידה 

ל צלעותיה וקודקודיה ומשטחה מקרינה וקולטת את האנרגיה והמקורית האלוהית. הפרמידה על כהשמש לאנרגיה 

האלוהית באותו זמן )הפרמידה גם נותנת וגם סופגת(. הפרמידה משדרת דרך משטחיה )משטחי האלוהי( אנרגיה 

 אלוהית המקרינה כלפי חוץ אך גם לפנים ע"י קירותיה )משטחיה( הפנימיים. 

י הבסיסי מקרין אנרגיה לתוך הפרמידה עד לקודקודה )לכיוון הרוח( בצמרת וגם כלפי מטה לתוך המשטח האלוה

 האדמה )לכיוון החומר(. 

 4-שהפרמידה מתרוממת ועפה לה כפי שהיתה בימים קדומים היה אפשר לראות אור אחד אשר יוצא מקודקוד הצמרת ו

אורות בתחתית הבסיס המשטח האלוהי בצורת עיגול שאותם  12 -ו ס לכיוון צפון, דרום, מזרח ומערבמקודקודי הבסי

האור האמצעי המזלות.  12אורות המסמלים את  12ואור אמצעי אחד בתוך עיגול האורות,  ק במעופןהיה ניתן לראות ר

בצורת פירמידה בדיוק כפי שתיארתי פה. ספינות חלל קיימות  (UFO) הוא האור האלוהי. עד היום קיימים ספינות חלל

בשלל סגנונות וצורות. פירמידה, גליל, צלחת עגולה, משולש מעופף ועוד צורות רבות ומשונות. ספינות האם ניראות 

ל אחת וכערים שלמות ומתועשות שפשוט מרחפות להן בניחותא בחלל מחכות לטיסות נכנסות ויוצאות. הגודל של כ

ועפות  , מרחפותלעיתים רחוקות הן נעות .נועהמהן הוא בלתי נתפס. ספינות האם בדרך כלל מרחפות בחלל ללא ת

 למקומות גיאוגרפיים שונים. 

הפרעונים ל ידי כול פרמידה אוגרת בתוכה כוח ואנרגיה אלוהית עולמית לעולמי עולמים עקב אופן תיכנון הפרמידה ע

ובזווית מדוייקת  מעלות 51 -הם בני האלוהים ותוכן בנייתן. כול פרמידה נבנתה בגודל שונה אך כול קיר תמיד ב

ל פרמידה וי קודם כתכפי שציינ הכוכבים הקבועים מראש הם כוכבי המזלות, או גלגל המזלות. 12לשמש ולרשתות 

ל ידי ל השנים עוניבנו ע"י כוח אנרגתי אלוהי אך שומרו במשך כ המקוריותהפרמידות היום פונה לכוכב הצפון. 

 EMLP. או  EMP ל ידיהם הפרעונים הקדומים בני האלוהים ע ,אנרגיית החייזרים
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ל אשר והפרמידה מגלמת מציאות חיה שבה אלוהים מגלם את עצמו בעולם החומר באופן מוחלט ולפיכך הוא שוכן בכ

קירות הפרמידות מגלמות את הגילוי  4ניברא בידו או ע"י אחרים, חייזרים, בני האלוהים או בני אנוש פשוטים. 

 .4הי כפול האלו

 

 

 רוחות שמימיות וגן עדן

 

השוכן  רוחות שמים( הוא 4האלו )רוחות שמים. מקור האנרגיות  4 -דרכים שונות כ 4 -אלוהים מקרין את השפעתו ב

  . ח הנשמתית אך ניסתר מהעין האנושיתלפי הבנתנו היום במדינת עירק לא רחוק מבגדד. מקום חשוף לרו

 ל דבר שנברא בכדור הארץ. ושמים( נמצאות בכההתכונות המאפיינות את זרמי האוויר הללו )רוחות  4

 ל רוח תכונותיה והשפעתה. וכ

 רוח מערבית מביאה עימה גשם, לחות וחמימות.

 רוח מזרחית מביאה עימה קרירות ורענון.

 רוח צפונית מביאה עימה קור ויובש.

 רוח דרומית מביאה עימה חום.

ל רוח אוגרת בתוכה ואך כ אנרגתי ומאותו מקורגיאוגרפי רוחות השמיים מגיעות מאותו מקום  4הים הוא שכול המד

 נתון שונה. 

 !המסודות הבריא דאח רק הזאיך יתכן שמאותו המקום ובאותו הזמן יצא צפונה אוויר חם ודרומה אוויר קר? 

 

 

 

 מיסטיקה נסתרת

 

ל אשר היה, שנמצא וורב יהיה הגלוי על הניסתר. הפירמידה ביסודה מגלמת את כרב הניסתר על הגלוי אך יבוא היום 

 האדם.ל ידי ושיהיה. הפרמידה היא חיבור של חומר ורוח ע

 היא מורכבת באופן פיזי חוץ מהידוע שהוא האבן )סלע( ממרכיבי הבסיס הבאים:

 .(חייםח"י ) מייצג ביהודת 18. ואנרגיה אלוהית (18) אורות לייזר המסמלים חיים 18

 המספר אלוהית, חומרית ורוחנית בין הבריות והבורא.( 10)משטחים פנימיים וחיצוניים המסמלים נתינה  10

 ובעיברית היא מסמלת עושר.בעיברית תן מהמילה נתינה.   TENבאנגלית הוא  10

 הסיפרה בין הבסיס לקודקוד. (8)צלעות המחברות בין הקודקודים ודרכם זורמת אנרגיית החיבור האין סופית  8

 היא האינסופי. 8שצורתו כספרה  אינפיניטימונח המייצגת את  8

 האות מייצגת ביהדות את 5הסיפרה  .(5)בצמרת הפרמידה הוא הקודקוד האלוהי מחובר הוא בהוויתו שקודקודים  5

 ים אתלמפעיאשר  ואת השכינה שהיא מייצגת את האלוהים)יהוה(  ה

 ( צפון, דרום, מזרח ומערב שתמיד פונים לצפון, דרום, מזרח ומערב.(4)קודקודי הבסיס הרוחניים )רוחות  4

 

 

 או גלגל המזלות כפי שאנחנו מכירים אותם היום הוא חלק בלתי נפרד מכדור הארץ והפרמידות.  כוכבי המזלות

סביב כדור הארץ המזלות מקיף  שורדים. גלגלללא השפעת קרינת גלגל המזלות, כדור הארץ והפרמידות לא היו בכלל 

בתוך הגבולות . לכיוון כדור הארץ רשתות כוכבים שונות וקבועות 12 -אנרגיות שונות מ 12-באופן תמידי ומקרין לו 

כוכבים שאינם גלויים לאלה אשר אינם נמצאים כרגע  12ל אחד מתריסר הכוכבים של גלגל המזלות קיימים ושל כ

ל רשתות הכוכבים סובבים והכוכבים בתוך הגבולות של כ 12יותר.  או 5-לרמות העליונות של המימד הותודעה  במודעות

ל רשתות הכוכבים ול קבוצת הכוכבים גם סובבים סביב המרכז של כוהכוכבים בתוך הגבולות של כ 12בנוסף,  .על צירם

 וכבים בגלגל המזלות שאינם גלויים לעין. כוכבים בתוך גבולות הרשתות הכ 144כיחידה. משמעות הדבר היא כי ישנם 

 יותר. עליונים של המימד החמישי אוכוכבים אילו יהפכו גלויים לעיננו רק כאשר נגיע לגבולות ה

כוכבים שונים  12 -מ ,( סביב כדור הארץהשעוןבסיבוב )כנגד כיוון  קרינות שונות 12כדור הארץ במקורו נוצר ע"י 

שגרמו להיווצרות החומר. בעזרת אנרגיית השמש והתחברות השמש לתהליך הזה גדל כדור הארץ לאיטו עד עצם 
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הארץ כמעיין כוכבים( ולבסוף הפך כדור  12גודלו היום בכוח אנרגיית השמש שליכדה את אנרגיות גלגל המזלות )

 ל ידיניפרד מהשמש והכוכבים. כדור הארץ הוא יצירת חומר עהיום כדור הארץ הוא חלק בלתי לווין של השמש. 

 קרינת אנרגיה של כוכבים והשמש. 

קבוצות או רשת כוכבים שסימונם הוא בעלי חיים, דומם או נשמות המסמלות את הרוח  12-גלגל המזלות שמורכב מ

 ויה אלוהית והם אלה:שטחי האלוהים הנימצאים בכיפת השמים במצב הו 4נקודות יסודיות שהן  4מבוסס על 

 מסמל את המשטח האלוהי, אש. -אריה

 )או עקרב לפי האסטרולוגיים של היום( מסמל את המשטח האלוהי, רוח. -נשר

 מסמל את המשטח האלוהי, אדמה. -שור

 מסמל את המשטח האלוהי, מים. -דלי

קודקודים  3וכול משטח יש לו  כול אחד מהם בנוי משלושה קודקודים. תתארו לכם משולש כמו קיר )משטח( הפרמידה

יש את הייחוד שלו. למשל, )קודקוד( ל רשת כוכבים או מזל ושונים. לכ )קודקודים( מזלות 12נותנים  4וביחד כפול 

וכוח האביב. הבתולה היא מלכת השמים ואם )אמא( הטבע. ועוד ועוד אך לא אכנס  )כוח גברא( טלה, מייצג ליבידו

 לאסטרולוגיה כעת. 

ל ומבהיר את ול זה מאוד קשה להבנה ביחוד שאנני רשאי לגלות את הקוד שהיה מסביר את הכור לעצמי שכאני מתא

 החיבור בין הרוח לחומר, בין הפרמידה לגלגל המזלות, בין היוצר ליצירה.

 

 

 הפירמידה 

 

 . קצרהלסכם את תורת הפרמידה בובכן אנסה 

 ואור מושלם. , שלמות הרוח שלמות גשמיתאלוהיתל פרמידה ביקום מסמלת שלמות. שלמות והפרמידה, כ

פרמידה. כול פרמידה נעה, מונעת, משדרת וסופגת אנרגיות רוחניות ופיזיות ע"י עקרונות בסיסיים שהן מקור הווית ה

 כוח המחשבה! והשניה  כוח חשמליהאחת  .ההוויה הרוחנית והחומרית

קיים היום והוא אכן שאנחנו מכירים היום. הוא כוח חשמלי שהחשמל שאני מדבר עליו איננו אותו כוח חשמלי כפי 

. חשמל הוא השונים היום או לבני העם נמצא בידיי מספר קטן מאוד של אנשים, אך, הוא איננו ידוע ומוכר למדענים

ם, הוא איננו בעל טע .בעל יסודות רוחניים אך הוא ההוויה החומרית של הפרמידה. חשמל איננו ניראה לעין האנושית

אך הוא ניתן למדידה ע"י בני אדם ע"י מכשירים מסויימים שיכולים לבדוק את  ,ריח או צבע. חשמל איננו חי או דומם

ל לפי רצון מפעילו. והכ .חשמל יכול לבנות או להרוס .כוחו. חשמל יכול להרוג או להחיותכמות החשמל ואת רמת 

כול תדריו ורטטיו. חשמל טיבעי בניגוד לחשמל מלאכותי חשמל טיבעי במהותו אנרגיה חיונית להשרדות היקום על 

 יכול לספק לנו אנרגיה אינסופית לקיומנו ונוחיותנו בעולם המודרני בו אנו חיים.  ,)מעשה ידיי אדם( בימינו

 הנשמה. גוף האדם או וטיבעי לכולם עם טכנולוגיות נעלות ללא זיהום כדור הארץ,  חינםאני מתכוון לחשמל 

תלוי במדינה שבה  HZ 60 עד  HZ 50חשמל מלאכותי אשר מופעל ונישלט ע"י בני אדם היום עובד על תדר של 

של חשמל. זה המון כוח וחשמל האופף אותנו  400TWH -החשמל מיוצר. מדינה מערבית ממוצעת היום משתמשת ב

עם כזו כמות של הרעלה זה לא מפתיע ה. ח וחיוני היום להישרדות אוכולסימלאכותי, נו ל רגע נתון. כוח מודרני,ובכ

גם מחלות  יחד עם ההתקדמות וחיי הנוחות הופיעושחיים בו.  השתבש יחד עם התדר של היצורים שהתדר העולמי

דרני להשתגע פיזיות ורוחניות שונות, המשפיעות באופן משמעותי על כוחה של המחשבה והנפש. זה גרם לאדם המו

 והוציא אותו מתודעתו ודעתו.

וחשמל הוא חלק בלתי ניפרד מהיקום כולו והיצורים השונים השוכנים בו  )אנרגיה( כול דבר ביקום נע ע"י חשמל

ונעים בתוכו ע"י רטט, תדר וכוח המחשבה. חשמל הוא חלק מגופינו. וכול חלק בגוף עובד על תדר שונה. הלב, הכליה, 

 הריאה או המוח. 

 HZ7.83על תדר  אף הוא יין לציין שכדור הארץ גם מתפקדמענ HZ7.83על תדר כללי שהוא  ל הגוף מתפקדואך כ

    . מקרה? אני בספק!)ח"י( תי חיבור אותיותיו בעיבריע" 18 תדר המסמל חיים( 7+8+3=18)

אנחנו מורכבים ע"י מערכת חשמלית והמערכת העצבית שלנו היא החוט המוליך את החשמל ורטטיו לכול אורך גופינו 

מים כמו גוף האדם.  70% אף הוא מכיל מגופינו ומעניין לציין שכדור הארץ  70%בעזרת המים בגופינו שהוא בערך 

 מקרה? אני בספק! 
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   אשר מייצג את האחד האלוהי( 1=1+0+0  האחדהמסמל את  TZH100מים מונעים על תדר של 

  GHZ5.9642  =26=8 והיחיד השולט בכול ומעל הכול השמש שהיא מתפקדת על תדר של)

 

                                                                      5+9+6+4+2=26 

 

                                                                                     2+6=8 

                                                                                    

בעצמה " 8"הסיפרה  .(8) האין סופי (26)ה מהמילה "יהוה" שפירושו אלוהים בגימטרי את הכוח האלוהי יםהמסמל

)אשר היו  העיברי מגיעים מגמטריה של האלף ביתל המספרים הללו וכ .אינפיניטי() של האינסופי סימן היא

 משים בם גם בתקופת הפרעונים(. מקרה? אני בספק!משת

 חשמלי טבעי ובלתי מובן לנו. אנרגטי ל דבר בתוך היקום חי ומקבל את חיותו והוויתו ע"י כוח ול היקום כולו וכוכ

עד היום אף מדען עוד לא מצא את מקור האנרגיה או הבטריה המפעילה את הלב, המוח, כדור הארץ או השמש המזינה 

 את כולם. 

 היא חלק מכול יצור חי ביקום והיא הבסיס לבניית והפעלת הפרמידה. ,והאנרגיה הגלומה בתוכה ,המחשבה

 המחשבה קודמת לכול דבר ביקום.

 ל הבריאה. הבריאה החומרית והבריאה הרוחנית.ומכ המחשבה היא חלק בלתי ניפרד

ל היקום כולו, כולל הקשר בין חוצנים, חייזרים, בני אנוש, בני אדם, בעלי חיים, והמחשבה היא הכוח המחבר בין כ

הצומח, בני האלוהים ואלוהים עצמו. אגב, אנחנו בני האדם נמצאים ברמה התודעתית הנמוכה ביותר לפני הצומח. 

. 5-לי חיים עברו אותנו. בני האדם היום בשפל המדרגה ורחוקים מהמיימד המינימלי הייעודי הוא המיימד האפילו בע

 לא רק פרמידות.  ,מחשבה טהורה ונקיה מביאה אותנו לתודעה הניצחית והמיימד שדרוש להפעלת היקום

עוד מימיי הפרעונים היינו ידועים רק ע"י התודעה הנכונה.  ,תורת הפרמידות היא חלק מסוד היקום. סוד שאליו נגיע

 הם החלק העיקרי בהבנת תורת הפרמידות. ,)אנרגיה( כהעם השפל אשר זיהם את גזע בני האלוהים. מחשבה וחשמל

 

 .EMLP -ו  EMPכול פרמידה מקבלת, נותנת, סופגת, משדרת, ואוגרת 

 ע"י מגנטים בבסיסה ואנרגיית השמש וכוח המחשבה של מפעיליה. EMLP -ו  EMP -כול פרמידה נעה בנוסף ל

 ל מרחק ללא חישוב מרחק או זמן.וכול פרמידה ולא משנה גודלה או מקומה יכולה לעוף לכ

 ל פרמידה בנויה מאבן )סלע( המסמלת את משטח האלוהי, האדמה.וכ

 והשמש. ( לכיוון גלגל המזלות51כול פרמידה בנויה ומוקמת בזווית מסויימת )

 תמיד אחד בקודקוד והשאר בבסיס. .אנרגיה אלוהית ואת האור האלוהי יםאורות לייזר המסמל 18ידה מכילה כול פרמ

 כול פרמידה ומשטחה )המשטח האלוהי( פונות ומחוברות לרוחות השמים בכיוון צפון, דרום, מזרח ומערב. 

בימים עברו. לכול פרמידה יש מרתף ענק המכיל  אם כול פרמידה היא ספינת חלל עצמאית וחלקן שימשו גם כספינות

 את כליה, מכשיריה וגם ספינות חלל. 

 .ובעיקר מתחתיה בתוכה ניסתרותכול פרמידה היא בעלת חדרים ומנהרות 

כתבי חרטומים והאלפבית העיברי, אותיות עיבריות חרוטות ע"י לייזר על ל ידי כול פרמידה מכילה את תיעודה ע

 יים בחדרים הסודיים, המגלה את ייעודה, תורת הפרמידה והקוד המפעיל אותה. קירותיה הפינימ

 כול פרמידה יכולה להתכווץ ולהצטמצם ע"י הזזת אבניה וסלעיה הבסיסיים לכיוון פנים באופן עצמאי. 

 כול פרמידה עצמאית היא, ללא תלות האחת בשניה. אך כולן מחוברות לאור הניצחי. 

כמו בכדור הארץ אך כוח המשיכה אותו עיקרון  ל ידיגם בכוכבים אחרים ביקום ומתנהלות ע פרמידות קיימות כמבנים

 ל תנועה ניראת לעין. ושונה מכוכב לכוכב. רק בכדור הארץ הפרמידות הפכו אתר תיירותי, שומם ומשעמם ללא כ

 הפרמידה.  או תנועת ל כוכב אחר איננו יכול להשפיע על התנהלותוכוח המשיכה בכדור הארץ או בכ
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 כוכב הפירמידה

 

ל שאר הכוכבים נע ונד כבר ואשר הוא כמו כ כוכב הפרמידהכול כוכב ביקום כולו הוא עגול חוץ מכוכב אחד, הוא 

מספר עידנים שלמים בקשר ישיר לגלגל המזלות הוא רשת כוכבי המזלות. כוכב הפרמידה מכיל חיים אך לא לפי 

ל פרמידה וק נשמות ראויות שעונות על הדרישות העליונות ביותר. כוכב הפרמידה וכהבנתנו המוגבלת. מגיעות לשם ר

בכדור הארץ נוצרו, נבראו ותופעלו ע"י סילוק המונח זמן ומרחב וע"י שילוב של מחשבה ביחד עם הטכנולוגיות 

 .EMLP -ו EMP  הפיזיות שהם

 

 

 כוח המחשבה

 

ספינות חלל  המחשבה.הדבר היחידי ביקום כולו שעובר את מהירות האור ואת מהירות הקול כהרף עין היא 

מחשבה בשילוב אנרגיית ל ידי ישויות מסויימות חייזרים או בני אנוש, מופעלות קודם ע ל ידי)פרמידות( מופעלות ע

העברת אנרגיה פנימית רוחנית דרך ל ידי יזית עהגוף, למשל ידיו הנוגעות של המפעיל במיכשור המניע את האנרגיה הפ

 א המחשבה. ונות חלל גם היום ועוד מימי עבר ההגורם הראשי למהירות הבלתי נתפסת של ספי )מוח(.המחשבה 

כמובן שחייזרים שהם בני האלוהים מימים עברו, הם בעלי מחשבה גבוהה יותר ונעלית יותר ולכן ביכולתם לבצע 

 מעשים פיזיים על טיבעיים ומופלאים לפי הבנתנו המוגבלת. 
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 עידן האהבה
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 ותורתה. אני מקווה שהתיעוד הזה נתן לקורא הבנה בסיסית וכללית על מירקם הפרמידה

כמובן שקשה להבין את המהות האמיתית ללא ידיעת והבנת הקודים השונים, אך תקווה אני שיגיע גם היום הזה בקרוב, 

שהעולם יהיה חשוף כולו לסודות הבריאה, הקודים והנוסחאות השונות על מנת שכולנו נגיע לעידן האהבה ברוח איתנה 

, נכתב ללא "אלומות אור"ושלום של אמת. תיעודי זה, בניגוד לספר  שתוביל אותנו לאהבה טהורה בין הבריות שלווה

ונסיון הסבריי בקשר לישויות העבר וההווה  קודים בכלל חוץ מהחלק שבו אני מנסה להסביר את תורת הפרמידה

כמעט . בבוא היום הקודים השונים יתגלו לכולם והבנת החומר תהיה קלה יותר להבנה וליישום פיזי ורוחני ע"י שבחיי

שנים  10-ל הכתוב פה הוא פרי עטי בלבד מתוך זיכרוני מהעבר הרחוק וההדרכה שעברתי וחוויתי בוכול אדם. כ

 האחרונות. 

כפי שהזכרתי כבר אין ספור פעמים, ככול שאני לומד יותר, רואה יותר, וחווה יותר, אני מבין שאני למעשה לא מבין 

נחם אותי לדעת שאנחנו בדרך הנכונה לכיוון עידן האהבה שאליו כולנו כלום ואני עדיין בתחילת הדרך. אך לפחות מ

מייחלים בלי שאפילו נדע או נבין. הרבה סודות ומיסטיקה אופפים את עולמנו, אך זה חלק מהתהליך הנפלא שלנו. 

דה עולם אולי יום אחד כולנו נהיה ראויים ונגיע לכוכב הפרמי עלינו לחבק את התהליך באהבה ולהמשיך לייעודנו.

 האמת, השלווה והאהבה.

שאותם אני  תיעוד זה הביא אותי לתובנות חדשות. זה גרם לי להרהר בגילגולי הנוכחי ובעוד הרבה גילגולים אחרים

למנייננו. ניפתחו לי ערוצי מחשבה ותובנות שונות  (לפני הספירה 1312) 2448. במיוחד על גילגולי משנת עדיין זוכר

היום אני מבין  .(5770י"ד בשבט ) 1/29/2010  -נים האחרונות במסעי המופלא שהתחיל בש 10 -שאליהם הגעתי ב

האמת ואת  ידע ועוד גילגולים אחרים. העולם איננו מוכן עדיין לעכל את 2448יותר מדוע הרב לא אישר לי לתעד את 

ל מה וגלגל החיים בו אנחנו שוכנים, וכמובן גם אני, עדיין לא בשל לעידן האמת והאהבה. אני בורג קטן במערכת ועם כ

שחוויתי, ראיתי והפנמתי אני עדיין רק בתחילת הדרך. אני יותר לא יודע מאשר יודע. אני יותר לא מבין מאשר מבין. 

וח אותם זכיתי לפגוש בחיי. כמובן שאחרי תיעוד זה, תודעתי עלתה בדרגה תודעתי עדיין נמוכה בהשוואה לענקי הר

 ואני רואה דברים קצת אחרת. אך דרכי עדיין ארוכה.

 

 

 תודעה חדשה

 

אני  2020 ,6שלא חוויתי עד היום. בפברואר  עבודתי ומשימתי הנוכחית הגעתי לתודעה חדשה ושונה, משהודי יל ע

המצומצמת, נידרשנו לפעולות שונות. אני אישית, אף על פי התנגדותי בתחילת הדרך  י הרוחניתממשפחתוחברי 

נשלחתי לאחת המשימות הסודיות והמסוכנות בחיי שאני מקווה מאוד שתניב פירות במהרה ואולי אף תתפרסם בעולם 

בטוח אני שזה יעביר  כולו, על מנת לעצור את הרשע, האיבה והביזה שהעולם כולו עובר כרגע בזמן שרוב העם רדום.

את העם לתודעה חדשה ונעלה שתוביל את היקום כולו הרבה יותר מהר לעידן האהבה ועולם האמת ללא הבדל של גזע, 

צבע, תרבות או דת. למעשה ללא שום דת חוץ מהדת החדשה לה אני מייחל, היא דת האהבה, בעידן האהבה ועולם 

ל גילגולי הן למעשה אותה נשמה המתחברת לה ומתפצלת לה לפי ול הנשמות שהתגלמו בתוכי בכוהאמת. הבנתי שכ

!ליעד!! ,הנדרש מהוויה להוויה, מתודעה, לייעוד  

ל מעשיו וכישרונותיו. והבנתי שהרב א"א הוא למעשה חייזר. פתאום התחברו לי כול הארועים והחוויות שעברנו יחד וכ

היה קורה אלא אם כן הוא חייזר או יישות על אנושית על  ל זה לאול דבר. הוא היה כול יכול. כוהוא היה מסוגל לכ

טיבעית. פתאום הבנתי שהוא למעשה מתעתע בי לכול אורך הדרך מאז פגישתנו הראשונה. כמובן על הצד החיובי 

ל מקום. היתה בו אהבה שרק יישות על טיבעית יכולה להעניק. אני מרגיש וביותר. הוא ידע הכול תמיד ותמיד היה בכ

מוזר לי לכתוב את הדברים האלה אבל אני פתאום רואה ומקבל את הדברים אחרת. זה  ."םאד"לבקשר דבר אותו 

היה הרבה יותר קרוב וחזק אבל זמן קצר אחרי שהוא שידך ביני ובין הרב א"א הוא  "אדם"עם בתחילה הקשר שלי 

(. אני TLSשנים האחרונות קיבלתי ישירות מהרב א"א והאירגון ) 10 -ואת רוב ההדרכה והידע במשך ה מחיי נעלם

שוהים היום בכוכב הפרמידה. אני גם יודע ומבין שכולנו מייחלים להגיע לשם ביום מן הימים  הרב א"א ו"אדם"יודע ש

יא אותנו לתובנות חדשות אשר יסיטו אותנו אפילו בלי שנבין או נדע כרגע. תודעתינו תשתנה בעתיד הקרוב וזה יב

לדרך הנכונה, דרך הישר. הבריות אשר לא יגיעו לתודעה הנידרשת פשוט יכחדו מהיקום ללא דרך חזרה ע"י גילגול 

נוסף. יש המון סודות ודברים אחרים שונים שאני מנוע לדבר עליהם או לתעד אותם מסיבות שונות. אני עדיין לא מבין 

לא  ןב לדעת. יש דברים ניסתרים לא נביבל לפחות היום אני יותר מודע לכך שיש סיבה ולא הכול אני חיי? אומדוע למה

ולאט לאט במידה וניבחר בדרך הנכונה נגיע לתודעתנו  ,נדע, ולא תמיד חייבים לשאול או לחקור. הזמן עושה את שלו
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הסופי בגילגולנו האין סופי בעידן האור ועולם האמת  האישית שתוביל אותנו ליעדנו בגילגולנו הנוכחי וליעדנו וייעודנו

ובמשך הזמן, עידן האהבה. כול התיעוד הזה גרם לי לחשוב על עצמי ועל גילגוליי מהעבר. יכול להיות שגם אני הייתי 

או ינה טאו חלק מחברי במערכת היום כמו  חלק מבני משפחתי ,סוג של חייזר בגילגולי הראשון? יכול להיות שאני

הם סוג של חייזרים לא מודעים? יכול להיות שאני פשוט לא זוכר הכול או לא בתודעה מלאה? יכול להיות שהם,  ליאור

חברי, פשוט לא זוכרים עד שיגיעו לתודעתם הנכונה והנחוצה? ברור שאני לא זוכר הכול!! מישהו דואג לכך שאני לא 

שהגעתי בזמנו ליכולות גבוהות שכאלו כפי שהיה לי באותו ל מסיבות שונות ומשונות. איך זה אפשרי ואזכור את הכ

הזמן ולחיים מאוד ארוכים ולא להיות מזרע בני האלוהים? אני יודע שעמרם היה יישות על טיבעית ומכך אני מסיק 

 שבנו מנחם כנראה היה חלק מאותה המערכת. זה גורם לי לתהות ולשאול למה? ומדוע? מה עוד אני לא זוכר? 

 אגיע למידע הנחוץ על מנת להמשיך ליעודי ויעדי הסופי? ומתי אני

 

 

 התלבטות פנימית

 

יש לי מחלוקת פנימית עם עצמי בין המידע שבזכרוני לבין דברי הרב א"א והתעקשותו על התורה כדבר אמת, דבר 

והוא לא סתם ספר  קוד מסויים שאינני יודע מהול ידי אלוהים חיים!! אני מבין ומודע לכך שהתורה ניכתבה וניבנתה ע

אך הסיפור ההיסטורי הגישמי אייננו נכון ובטח לא מדוייק כפי שכולם בעולם כולו חושבים. יש סתירות בין  היסטוריה.

מה שאני זוכר ויודע לבין מה שכתוב, לבין מה שלימדו אותי בשיעורי תנ"ך. יש לי בעיה עם "גדולי הדור" המנהיגים 

בצורה שהם מוצגים בהיסטוריה לבין מה שקרה במציאות. לא ואברהם אבינו בינו הרוחניים השונים, לדוגמא משה ר

ל והבנתי אף פעם את התעקשות הרב א"א והגנתו על הכתוב אף על פי ששנינו ידענו את האמת שסוטרת את הכתוב. בכ

היום אני מקבל . אף פעם לא אהבתי את התשובה הזאת אך תלמד תדעויכוח או שאלה שהיתה לי תשובתו היתה תמיד, 

ומבין קצת יותר. ללא למידת והבנת הקוד אין באפשרותי להגיע לאמת המוחלטת. מאז ילדותי תמיד הבעתי התנגדות 

 הרבה דברים לא התחברו או הסתדרו לי בהגיון.  לידה מהכתוב ואף פעם לא הבנתי את הסיבה.ולפעמים ס

 אה התת מודע שלי התנגש עם המודע והתודעה שלי בתור ילד.זה אפילו הרגיז אותי וכולם ראו אותי ככופר גדול. כניר

בקיא בתנ"ך ואת מיד שאלתי שאלות את אבי שהיה די תמיד כילד הראתי התנגדות בשיעורי תנ"ך בבית הספר. ת

המורים שלי. אף פעם לא קיבלתי תשובה מספקת, היו רבנים שאפילו העזו לומר לי שלא כול דבר אני אמור לשאול, 

 .ק יסוד וכחלק מהיותי נשמה יהודיתכמו ברית מילה שעלי לקבל כחו יש דברים

אשר רכשתי במרוצת והידע  תי וזכרוני מימים עברועיידעקב  ,אפילו המונח יהודי או יהדות שנוי אצלי במחלוקת

 יעדות .  אויעודי מיד אחרי מעמד הר סיני )ארוע שאינו מדוייק בתיאורו( צץ לו המונח  ,. בראשית הדרךהשנים

או בני  )עיבריים( עיבריה העם נקראה היהעם שיצא ביציאת מצרים  עד אז. יעדמשורש המילה  השתרשהמילה אשר 

האלפבית העיברי היה כבר דבר קיים מימי הפרעונים והוכחה לכך נוכל למצוא בכיתוב על אבני הפרמידות  ישראל.

  יהודים.ולא  יעודיםבני ישראל למעשה בחדריהם הניסתרים.  השונות

 )יעד(. מאותו השורש מקורם  יעד,יעודי ויעודים לעידן האהבה. ,םתמיד בדרך ליעוד הם כלומר 

-ו יהודה, הודיה הוא משורש יהודיבמשך הזמן משתי סיבות, הראשונה היא מכיוון שהמונח  ליהודי שונהיעודי המונח 

 תרהגית לאדם הפשוט להרגיש קירבה יכך גורם פסיכולו המהווה ומבטא את הוויתנו והווית הבורא וע"יבמקורו,  יהוה

 חיים דרכנו.כלומר חווה קיום ביקום ו אלוהים חווה את הוויתו דרך הוויתנו. והוויתנו! הוויתוע"י  יהוההוא  ,לבורא

שליטה ותר ותנת י( בצורה שונה אשר נתנה ונאין עדיין וי הקוד ושליטה בקוד )קוד שליהסיבה השניה לדעתי היא שינ

. זה היה מאוד חשוב להצלחת עם ישראל לכיוון וחינוך מנהיגים הרוחניים למטרת הדרכהונגישות יתרה בידי ה עםב

חיים נקיים או מוסריים. לדוגמא, גילוי עריות, רצח, ניאוף, גניבה ב לפני מתן תורה העיבריים לא דגלויעודו שהרי 

כול זה גרם ועם ללא חוקים או מוסר  .ואפילו חלק מהשיגרה היו בעיות נפוצות בחברה העיברית )בני ישראל( ,וכדומה

ים על מנת להגיע ליעוד יגי העם היו חייבים לגשר בין השנילקרע בין העם לבורא, לתהום בין הסופי והאין סופי שמנה

ת הדרכה ונאלצו המנהיגים הרוחניים לאמץ שיט ,תהקולקטיבי. על מנת להדריך ולהרחיק את העם מתודעתם המעוות

תודעה יעודית לתוך  נת להשיג את מבוקשם ומשימתם לקבלת וספיגתעל מ יעודי ליהודיח ובהם שינוי המונשונות 

 !התורהל זה נעשה בעזרת ספר החוקים החדש, וכ .עידן האהבה ,העידנים השונים שעליהם היה לעבור ולחוות ובסופם

תהליך הלמידה וההדרכה . ה רבינו למען בני ישראל ותבל כולותורת משה וישראל שניתנה והתקבלה דרך השכינה ומש

מנוצלת למטרה רעה אך הכוונה המקורית לא היתה זדונית  המנהיגים השונים לפעמים במשך השנים היתה ע"י
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יותר  למנהיגים הרוחניים כוח שליטה חזקו לבורא נותנת לשליטים ת העםקירב במהותה. יותר הדרכה מאשר שליטה.

  .הבנתו תודעתו נפשו ונישמתוב ,בעם

תשובות לקושיות שונות בתור מנהיגים מתן תוצאות או  השגתמישהו או לתת תירוץ לאי יכולת תמיד יותר קל לומר ל

על ידי העברת האחריות או האשמה אל הבורא )אלוהים( בתשובות כמו:הוא אמר,  ,לעם הפשוט ,רוחניים או שליטים

 . וכן הלאה , הוא ידרושהוא דורשהוא דרש, הוא הורה, הוא ביקש, 

 

הוא האור הניצחי והגנוז או כפי  האחד והיחידהמסמל את ללא האפסים(  1)או  100 שווה לערך יעודי ,בגימטריה

ומורידים את האפסים  )במידה (1) האחדשהוא ערך  19ניצחי או ערך ( 8) (26יהוה )שאנחנו מכנים אותו אלוהים או 

 .האדםשל  הויתוהאלוהית עם ההויה  איחוד המסמל את בחישוב הגימטרי(

אלוהית ניצחית המחברת בין הסופי והאין סופי בין  הויהכלומר  (8)ששניהם ניצחיים  17או  35שווה לערך של  יהודי

 !!!יהוה אדם לחברו ובין האדם ואלוהיו הוא

המשפט ל ידי הרב א"א תמיד התחמק מלענות לי לשאלותיי ולסטירות השונות שהעלתי במשך שיחותינו המרובות ע

 כך שתמיד דאג להזכיר לי שאני מוגבל. ל ידי המפורסם שלו "תלמד תדע" או ע

 ., כולנו מוגבלים ודרכינו ארוכה, אך יעודינו ויעדנו כנשמות קולקטיביות איננו רחוקובכן

 

 עתיד מואר

 

יצא לאור ולדעתי התיעוד הזה אמור להיות חלק ממנו, כניראה  "אלומות אור"יש לי הרגשה שבעתיד הלא רחוק הספר 

 ל אחד המחזיק בתיעוד זה או בספר וכניספח. אני לא בטוח אם זה יקרה בעודני בחיים ובמידה שלא, אני מבקש מכ

לא להעביר או לפרסם דבר ללא רשותי מראש בעודי בחיים. משום מה אני נוטה להאמין שמשימת  "אלומות אור"

זה גם בסדר. אני בטוח שהספר יתפרסם ויצא לאור ביום  ,יוסף. אך במקרה שלאחברי ום לאחר מותי תוטל על הפירס

פי כך מן הימים למרות התנגדותי האישית. הרב א"א תמיד הסביר לי שאין הדבר בשליטתי וזה יקרה כאשר יקרה ול

  !א תמיד צודק אבל האמת זו האמתשהוהוא תמיד צודק. זה קצת מעצבן אותי  .בסוףאין לי ספק שזה יקרה 

לסיום, אני רוצה לאחל ולברך את כולנו בהצלחה, ברכה ושפע לכיוון עידן האהבה דרך מסענו בעידן האור, עולם 

 האמת, יעודינו ויעדנו הסופי עם אין סוף שפע, אור, שלום ואהבה! 

ללא זמן ומרחב שתמיד  ,יקוםלמעשה ההרי למעשה אנחנו חווים חיים אין סופיים ביקום שאין לו התחלה או סוף !!! 

 !!!סוףהיה פה, תמיד הוא פה ותמיד יהיה פה כחלק מנשמתנו, גופינו ותודעתנו עד אין 

 

 

 

 

 

 

 


