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 מונעים בני־האור עצמם. מתוך מונעים

 זקוקים אינם ובמהותם עצמם, מתוך
 האימרה: נכונה אליהם וביחס לאחרים.
כמור". לרעך ״ואהבת

 מיהו לדעת אפשר איד אז •
בן־חושד? ומיהו בן־אור
תו דרושה לדעת. קשה ישיר 'במגע

לדעת. כדי מטפיסית דעה
להבחין? יכול אתה •

אדם, סתם פוגש כשאני לפעמים.
 לוקח, ולא נותן לא ומנומס, סגור אני
 לא אני עסק. לי יש מי עם יודע איני כי

 אני קצר זמן תוך עצמי. את פותח
 תגובה לי נותנים בני־חושך מרגיש.
בחזה. כאב חש אני פיסית.
 של חווייה לי נותן בני־אור עם מגע
 שימחה. קצת הארה,

 לעייפות, אותי מביאים בני־חושן־ .י
חוסר־אנרגיה. רדימות,
שיטחי? במגע גם •
 להיות יכול שיטחי שנראה מגע כן,
לא־שיטחי. מאוד
 לבן־ בן־אור להסיד אפשר •

חושך?

 בני־ ,הפיצוץ •וכשיהיה
יישארו? האור

 האנושיים בגופים התורעות
 אנרגיה כמו היא תודעה ישוחררו.
 יושמדו הפיסיים הגופים חשמלית.
 בני־ של תודעתם התודעות. ויישארו
תושמד. החושך
זה? את יעשה מי •

 אפשרי החושך קוסמי. ככוח האור
האור. של שלילתו בהקשר רק

 לפירוש צורה בעצם זוהי •
האלוהות?

ש אומרת היא כי שונה, זו״צורה
 היתה לא מעולם האמיתית האלוהות
 היתה הפלנטה הזאת. הפלנטה בשליטת

ש בראשית, ספר אלוהי של בשליטתו
סדיסט. הוא

המ אומרים, כך ושהוא, •
אנושית. צאה

 בני- את ללכוד רוצים בני־החושך
חומ לכן גוף, רק שהם באמונה האור
 האידיאולוגיות הם ואתיאיזם רנות

הזאת. התקופה של הרישמיות
 למערכת חדרו מבני־האור אחדים

 ישוע, כמו בן־אנוש, בדמות והופיעו
 בני- באו ואחר־כך ובודהה. רבנו משה

 ועיוותו המאמינים, כביכול שהם חושך,
הדברים. את

 האור, בתוך מסויים ניסיון היה
 בתוך בלתי־צפויות. לתוצאות שהביא

 יש בבטריה, כמו קטבים, שני יש האור
 של וקוטב אנרגיה של שפיעה של קוטב

קליטה.
 עצמו, את מבטא החיובי הקוטב
 לתת ניסיון היה פאסיבי. הוא והשלילי

 ואז, עצמו את לבטא השלילי לקוטב
מהותו, אקטיבי, להיות הפך כשהוא

 החוצה לזרום התחילה ריקנות, שהיא
חושך. של בצורה
לך? נודע זה ומתי •
 של סיפרו את כשקיבלתי ,1986ב־
חשי נקרא הספר צ׳יאפלון. ג׳וזף הד״ר

האמת. פת
איתו? שלך הקשר ומה •

 שלח והוא לכן, קודם אותו היכרתי
 חוויית־ בתוכי היתה ואז הספר, את לי

החידות כל שידעתי, מה וכל הארה,

מותה ולפני משה) בנעוריה(עם קרוי גאולה
העיניים...- אותן לא שהן יראה גאולה, של התמונות בשתי בעיניים שיביט .מ׳

 לבני- הופכים בני־האור כל כמעט
 אנטי־אלוהים. הם בני־חושך חושך.
 בני־חושך אין אבל חושך. היא מהותם

 זה המתגבר כמעיין לבני־אור. ההופכים
הדברים. להבנת נפלא ספר

 אחר הסבר בעצם זה אז •
 שמבר האדם על הסיפורים לכל
לשטן. נשמתו את

 הסוציולוגית־כלב־ המערכת נכון.
 מערכת זו שטנית. היא לית־פוליטית

 להרוס בא שבה מרכיב כל רוע. של
אופור או רובוטים וליצור יצירתיות
טוניסטים.

ל כ ב  שיש טוען אתה זאת •ו
בני-אור.
 הם בני־החושך והולך. קטן מיספרם

 הם לחלוטין. חסרי־מצפון הם ,70,*׳
 לא אבל אחר, אחד כל כמו נראים
במיל. להם איכפת
לדלות. להם קל יותר אבל •

בש נועדה החברה להם. קל מאוד
בילם.
 כדאי שיותר אומרת זאת •

בן־חושך? להיות
 חודר שהאור עד הקצר. בטווח
 ולהשמיד אותה להאיר כדי לפלנטה,

 הדתות, בכל שחזרה נבואה וזו הכל.
 עכשיו ואנחנו יום־הדין, של נבואה

 של מימושה של אחרונים בשלבים
הזאת. הנבואה

 איש־אמת, היה הנביא, נושא־המסר,
 על־ הכר ללא ועוות סולף שאמר ומה
 מכשיר להיות והפך בני־החושך, ידי

 הפכו והאמונה הדבקות למלכודת.
 שהוא למוסד לשיעבוד כלים להיות
הדתי. המוסד נתעב, חושך
זיוף. הם החדשה הברית כתבי כל

 אמר. שישוע מה לבין זה בין קשר אין
 הלחי הושטת על הדברים בייחוד
שווה. באופן כולם ואהבת השניה,
אוניברס אהבה על שמדבר מי כל

 את להפוך שמטרתו בן־חושך, הוא לית
בני-החושך. של לקורבנות בני־האור

 בגילגול גם מאמין אתה •
נשמות?
 מתגלגלות. התודעות כל בוודאי.

 ולכן מוות, היה לא החושך הוצאת לפני
 הרעיון היום, נשמות. גילגול היה לא

 חלק כמו לנו נראה סופיים, שאנחנו
מאיתנו.

אחרת? היה זה ופעם •
נו
היה? זה מתי •

 שהמציאות לפי שנים, טריליוני לפי
 המציאות בצורתה. הופיעה הפיסית
החושך. של ביטוי היא הפיסית

החושד? צץ מאיפה אז •

 יש שלכל ראיתי נסגר. הכל לי, שהיו
 אלפי כבר שקיים פשוט, אחד מפתח
 — אותו לגלות שניסה מי וכל שנים,
 ולאמי־ לקיומו העובדות אחת זו נרדף.
המפתח. של תותו
תשובות יש הזה ולמפתח •
לכל?
 שהוא לזה הקריטריונים אחד וזה כן,

אמיתי.
 שיש טוענת הדת גם אבל •

לבל. תשובות לה
תשובות. מאוד מעט יש לדת

 דתי, אדם כמו אתה, גם •
להאמין? צריך
ולר לנתח, לחשוב, צריך אני לא,

 יותר וברמה מתאים. שההסבר אות
 וכך הארה, של חווייה חווים עמוקה
ברור. הכל רואים

הארה? לך היתה •
הספר. קריאת כדי תוך כן,
ב הזמן כל נמצא ואתה •
הארה? של הזה מצב
 זה זה, את חווה שאתה ברגע כן.
המצב.
סובל? גם אתה אבל •
 שהיה לסבל יותר חריפה מודעות זו

 במקום נמצא שאתה לכך הזמן. כל
קוסמית. מבחינה הלא־נכון

הנכון? המקום מהו •
 ליקום מחוץ שקיימת מלכות־האור,

הזה.
פירו להארה, הגעת ואס •
 תגיע שכשתמות דבר של שו

למלבות־האור?
 עד למלכות־האור, יגיע לא איש לא,

ייגמר. לא שהחושך
 בגילגול לד יקרי! מה אז •

הבא?
 הפלנטה כי הבא, הגילגול יהיה לא

 המאה, סוף עד שנים, כמה בעוד תושמד
ספק. ללא

לעשות? יש ומה •
הר אבל קולקטיבי, באופן דבר שום

אישי. באופן בה
למשל? •

 אני, מה אני, מי לחשוב להתחיל
ולח רוצה. אני מה זה, כל מה בשביל

 אם אמת, הוא כאן שנאמר מה אם שוב
אמת. היא הגנוסטית האינפורמציה

 חוסר־טעם ריקה, לנעגליות הוא הכל
 מן לצאת הוא הראשון הדבר עצום.

ול להצליח לנסות הטעם מה המרוץ.
 ואש־ שקר שכולה במציאות התקדם

לייה?
 באורח־חיים, שינוי הוא השני הדבר

 יש למשל. אוכל, לבני־האור. הנחוץ
 של סוגים יותר המכילים סוגי־אוכל

שלילית. אנרגיה
־ אובל? של סוגים איזה •

 תה, קפה, בו. שקשור מה וכל בשר
 ולזה הכרוביים, מישפחת כל שוקולד,

כמו סיגריות, טיבעית. סיבה שום אין
 גם אלא פיסית, מזיקות רק שלא בן,

אלכוהול. ספיריטואלית.
טיבעונות? של סוג מץ זה •
הכרוביים. ובלי כן,

 ב־ קשור לעשות שיש השני הדבר
 לבני־ בני־אור בין מיני מגע יחסי־מין.

הרסני. הוא חושך
בני-אור? שני ובין •
 מי לדעת קשה אבל מאוד, טוב זה

 מיחסי־ להימנע עדיף ולכן בן־אור, הוא
מין.

אנר היא מינית אנרגיה •
שלילית? גיה

 לחושך אור בין המגע אבל לא,
 בן־האור ואז אנרגיות, העברת פירושו

 הניצוץ מן מתנתק הוא קשות. ניזוק
כבה. כמעט והוא שבו,

 מגע צימצום הוא השלישי הדבר
 הקהל רוב קבוצות. עם בייחוד חברתי,

 כי אם אנרגטי, מגע ויש בן־חושך, הוא
ושיר. אישי מגע אין

 באופן גם דברים לעשות אפשר
 קשר ליצור ניסיון הוא מהם אחד חיובי.
 מדיטציה על־ידי עצמך, לתוך פנימי,

ה־ הקבוצות מכל להימנע ספונטנית.

 למיניהם הבגואנים כל ספיריטואליות.
 את ללכוד שמטרתם בני-חושך, הם

 רעים הם אותם. ולהרוס בני־האור
 על שמדברים מי בייחוד הרוע, בתכלית

רו סכנה כולם אוניברסלית. אהבה
חנית.
 אלוהי־ דתות. על לדבר מה אין

 אלוהי־החושך. הוא במקורו היהדות
 בטח קולקטיבי. דבר מכל להימנע צריך

מפוליטיקה. להימנע שצריך
מדי לעשות יש פוזיטיבי, ובאופן

 ואפשר עוזרת. קלאסית מוסיקה טציה.
קלא מוסיקה בין ברור באופן להבדיל

 שבא כבד, לרוק מהאור, שבאה סית,
מהחושך.

 לא אנשים שהרבה דבר זה מחשבה,
את לבחון שנים. מאוד הרבה בו עסקו
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גסים שקרים על בנויים והתרבות

 כל את עושה האדם ואם •
לו? קורה מה אלה,
ל בסבלנות לחכות צריך הוא אז
 נוסף צעד הוא שקורה אסון וכל הרס,

שיחרור. לקראת
 כאבים יחוש לא כזה ואדם •

ההרס? כשיבוא פיסיים,
 אבל פיסיים, כאבים יסבלו כולם
 מי התודעה. מצב מה היא השאלה

 מבחינתו מוות בסוף, תפוסה שתודעתו
 את לנתק שהצליח מי קשה. חווייה הוא

 - שלמד פנימה, פנייה על־ידי תודעתו
 יתקרב כשהוא — לחושך לא לומר

פחר. של חווייה לו תהיה לא למותו,
 באת שאתה אומרת זאת •
של כדי רק מידע למסור הנה

למות? קל יותר יהיה אנשים
למות. יותר קל יהיה לבני־האור

לארץ? באת לכן •
 בני־ה־ את לשרת היא המטרה כן,

 לטוב מוכר, אני פה כי הנה ובאתי אור.
האוכלוסיה. כל על־ידי כמעט ולרע,
 למקום סנטימנטים לד יש •
הזה?
 פה האפקטיביות. בגלל באתי לא,

ה בהפצת יעיל יותר להיות יכול אני
ב אחר מקום בכל מאשר אינפורמציה

 לרעיונות, פתיחות יותר יש פה עולם.
 ״ המו־ וגם אחר, מקום בכל מאשר יותר
הסי של והאקוטי הקריטי למצב דעות

פה. מקסימלית היא טואציה

ש מש כלפי רגשות לך •י
הו?

 ספיגת של מכשיר הם אמוציות
 היו לא המקורית במציאות אנרגיה.

ושימ אושר של חווייה היתה אמוציות,
לס כמנגנון בגוף נשתלו אמוציות חה.

בני״אור. חיטת
ל צריך מאמוציות, להימנע צריך
 ״ מא־ להימנע כדי בכוח־הרצון השתמש
מוציות.

 לך שאין לומר רוצה אתה •
 שלך, הבת כלפי רגשות־אהבה

אמך? כלפי או
 לביטוי ניתנת איננה אמיתית אהבה

 אהבה לחוות אי־אפשר הזה. במימד
 לחוות אפשר הזאת. במציאות אמיתית

או להוציא אי״אפשר אבל הגרעין, את
 למשהו הופכת היא אז כי החוצה, תה

אור. של ולאובדן אמוציונאלי
 איכפת שלא אומרת זאת •

אחד? מאף לד
 מאוד אבל כך. זה את לנסח אפשר

 לאמת. יתעוררו שבני־האור לי חשוב
 זה אמוציונאלי, באופן לי חשוב לא

 ברמה האור. של ביטוי בתור לי חשוב
 בכוח־ה־ משתמש אני האמונציונאלית

ש לדברים לאפשר לא כרי שלי רצון
- לי. איכפתיים יהיו

ה קשה? מאוד •וז
 אבל כוח״רצון, המון דורש זה מאוד,

אפשרי. זה
 להגיד שאפשר גילו לא אנשים

 בכל ללמוד. שחשוב הדבר וזה ״לאד
 לכל חשוב ״לא!״ להגיד אפשר הרמות

ולחושך. לאור ביחס הוא איפה אדם
ת א  דבר ששום אומרת •ז

בעצם? משנה, לא
מא חוץ משנה, באמת לא דבר שום

האדם. של הפנימי הטוהר בפנים, שר
ם א ה העברת מדוע כך, •

חשובה? הזאת אינפורמציה
 בעלת היא האינפורמציה העברת

עצמה. בפני חשיבות
ה מ לד יש כאשר קורה •ו
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