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טלפתיה 101:
הפריימר עבור 

המתנה של הקול 
האינסופי

מאת ִת'ני, סו וולקר, רוו. וייט אוטר.



שלום וברכה לכולם,
שמי ִת'ני ולא נולדתי בכדור הארץ. אני אחת מכמה עשרות אנשי צוות הפֹאנטי העובדים מתחנת הר סנדיה שלנו 

ממזרח לאלבוקרקי, ניו מקסיקו.

אני בטוחה שההצהרות שלעיל מעוררות שאלות רבות. אם תרצו פרטים נוספים על אנשיי הפאנטי, הפלנטה שלי, או 
למה אנחנו כאן בכדור הארץ, אתם יכולים לבקר באתר שלנו officialfirstcontact.com יש הרבה מה ללמוד 

ולקלוט. בואו נגיע ישר לעניין, אוקי?

אנחנו כאן כדי לעזור להכין אתכם ליצירת קשר ראשוני בכדור הארץ.

על מנת להקל על תהליך זה, ביוני 2016 קיבלתי את המשימה לסייע בהוראת הטלפתיה בין האנשים שלי לשלכם.
טלפתיה היא אמצעי התקשורת המשותף הנפוץ ביותר בגלקסיה זו. זה הדבר היחיד שמגשר ביתר קלות את הפער 

בין שפות, עמים ותרבויות שונות. זהו אמצעי התקשורת העיקרי שלנו עם כל שאר הישויות החיות.

פריימר הטלפתיה 101 שאתם עומדים לצאת אליו נועד להתחיל איתכם במסע האישי שלכם לאמצעי תקשורת חדש 
לגמרי. הוא בן לוויה לספר המתנה של קול אינסופי שיצא בקרוב. זה לא משהו שתלמדו ביום, בשבוע או בחודש, 

אבל עם תרגול עקבי ומשוב, הכישורים שלכם ישתפרו.

שנתחיל?
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עכשיו, לפני שנכנס ללב של קורס הטלפתיה 101 
הזה ... אנחנו רוצים לדבר על כמה דברים לפני.

 



אנחנו לא כאן כדי להוכיח לכם שטלפתיה קיימת.

      
אנו מניחים שאתם כבר מקבלים זאת כעובדה.



אנו מתייחסים לנושא הטלפתיה 
כדבר רגיל יומיומי.

מבחינתנו טלפתיה היא מיומנות 
בדיוק כמו כל מיומנות אחרת.

בעזרת תרגול ומשוב היכולות שלכם משתפרות.



אנחנו כאן כדי ללמד אתכם 
מה עובד.

בואו נתחיל.



ראשית, בואו נדבר קצת 
על מהי באמת טלפתיה.

זה לא רק הקול בראש 
שלכם!

                              זה מה שלמדתם מסרטים וטלוויזיה.



הטלפתיה מגיעה אליכם בדימויים, רגשות ומושגים סמליים כמו גם 
במילים וביטויים.

  



טלפתיה יכולה להכיל גם כיוון ומרחק, כמו כן גם פרטים נוספים של 
השולח.



אתם תלמדו טלפתיה מהר יותר 
ובקלות יותר אם תלכו עם נקודות 

החוזק שלכם ותבנו אותם בכל מה 
שעובד.

למה אנחנו מתכוונים בזה?

כן, למה אתם מתכוונים 
בכל מה שעובד?



סגנון הלמידה של כולם הוא קצת שונה.

חלק מהאנשים זוכרים דברים יותר בקלות אם הם רואים את זה, 
אחרים אם הם שומעים את זה, ויש גם אחרים אם הם יניחו עליו את 

הידיים.



בדיוק כמו שאתם לומדים כל דבר, אתם תלמדו את הטלפתיה שלכם מהר יותר 
וקל יותר אם תתאימו את האימון שלכם לסגנון הלמידה שלכם!

זה פשוט שכל הישר.



אז ראשית, בואו נבין את סגנון הלמידה שלכם.



 תחשבו אחורה על הפעם האחרונה שבה הייתם בבית הספר.   

 



האם למדתם הכי טוב 
כשראיתם את המידע?

האם היה קל יותר 
לזכור אם למדתם 

בדרך הזו?

אם כן, אתם לומדים 
ויזואליים.



האם למדתם ושננתם דברים 
בקלות יותר על ידי שמיעת 

המידע?

אם זה המצב, אתם לומדים 
שמיעתיים.



אם הרבה יותר קל לכם ללמוד או לזכור דברים כשאתם נוגעים בהם או 
עושים מניפולציות עם הידיים שלכם, אתם לומדים קינסטטיים.



אלה מכם שתמיד נמצאים בתנועה או צריכים לחוות דברים 
במרחב תלת ממדי ... כמו ספורטאי או רקדן נקראים לומדים 

מרחביים.

                   



מדוע כל זה חשוב?

כי אם תתאימו את אימוני הטלפתיה 
שלכם ישירות לסגנון הלמידה האישי 

שלכם, תגיעו רחוק יותר, מהר ובקלות 
יותר!

אז איך עושים את זה?

כן ... איך?



ראשית, יתכן מאוד שאתם נכנסים 
ליותר מאחת מהקטגוריות סגנון 

הלמידה.

בואו נדבר על כל אחד מאלה בקצרה.

רשמו בהערה כל דבר שנשמע כמוכם.



חזותי: אם אתם לומדים הכי טוב 
על ידי הראייה, אתם לומדים 

באופן ויזואלי. מידע טלפתי נוטה 
להגיע אליכם בקלות יותר 

בתמונות. בסופו של דבר תוכלו 
לשלוח טלפתית תמונות בקלות 

יותר מאחרים.



הנחיות טלפתיות לעיתים 
קרובות יהיו עבורכם 

אינסטינקט פנימי כך שלפתע 
תסובבו את הראש או את כל 
גופכם כדי להסתכל על משהו 

בפעם השנייה.



הראייה ההיקפית שלכם חשובה 
ולעיתים קרובות תספק לכם קלט 

שהראייה הקדמית שלכם לא עושה 
כי היא לא יכולה. אין לה את אותו 

החיווט.

התאמנו בעבודה עם הראייה ההיקפית שלכם ותבטחו בה הרבה  
יותר!



עבורכם אנשים חזותיים, 
בזמן שאתם עובדים במצב 

אלפא בעיניים פקוחות, שימו 
לב לדברים שמושכים את 

עיניכם או מרמזים לכם 
ויזואלית.

 



למה אנחנו מתכוונים על ידי אלפא?

אנחנו מדברים על מצב בו גלי המוח 
באופן טבעי איטיים יותר.

כאשר אתם באלפא
אתם קולטים הרבה יותר

מבחינה טלפתית !!!



איך תדעו אם אתם באלפא?

מתי שאתם ישנונים מעט, 
חולמנים ביום או במצב חסר 

זמן.



                     אתם יכול לקרוא לזה איך שאתם רוצים.

 

                     יש המכנים אותו "החריץ", אחרים מתייחסים אליו כאל "האזור".



בעוד שאחרים פשוט מגיעים באופן אינסטינקטיבי למשהו שיעזור 
להעיר אותם בחזרה.



כאשר אתם באלפא ... אתם קולטים הרבה יותר 
טלפתית!

תהיו מודעים הרבה יותר ושימו לב לדברים שצצים 
בראשכם כאשר אתם נמצאים במצב חסר הזמן 

הזה.

 

"שימו לב, זה הולך להיות במבחן."



                                                       זה נכון לכולם!

                                                       נגיד את זה שוב כי
                                                       זה חשוב.

כאשר אתם נהיים חולמניים ביום, מנומנמים מעט, או עושים משהו שנותן 
לכם את תחושת הנצחיות הזו, הקפידו לשים לב לדברים שצצים לכם 

באקראי בראש.

 אתם עדיין 
שמים לב?



       אותן "מחשבות תועות" שיש לכם כאשר אתם באלפא ...



... ייתכן שמחשבות תועות אלה 
אינן אירועי דמיון קטנים 

אקראיים.

הם פשוט יכולים להיות הקליטה 
הטלפתית הטבעית שלכם 

שתעבוד עבורכם בדיוק כשהיא 
עובדת הכי טוב ... כשאתם 

באלפא!



נדבר על זה עוד מעט.

בואו נחזור לנושא של 
סגנונות הלמידה השונים, 

חזותיים, שמיעתיים, 
קינסטטיים ומרחביים.



שמיעה: אם אתם 
לומדים הכי טוב בעזרת 

השמיעה, אתם 
נחשבים ללומדים 

שמיעתיים.

 



עבורכם אנשים שמיעתיים, צלילים ותנודות יפעילו את 
המודעות הטלפתית שלכם בקלות רבה יותר.



האם אתם אלו שתמיד אומרים,

"האם שמעת את זה?!" אֹו

"הרגשת את זה ?!"

      ... ואף אחד אחר לא?



לומדי שמיעה וטלפאתיים קולטים שינויים רטטיים עדינים מאוד ... ולעתים 
קרובות יכולים להבחין ולנתח שינויים בטון או בתדירות שאחרים פשוט לא 

יכולים. 



אם אתם כל הזמן שומעים דברים שאחרים לא שומעים ...
או חשים ברטט שאחרים מפספסים ...

הכניסו את עצמכם לקטגוריה שמיעתית זו.



לומדי שמיעה הם לרוב אודיופילים.

זה לא יוצא דופן שהם מקשיבים 
למשהו שוב ושוב, כשהם קולטים 

ניואנסים שונים בכל פעם.
 



אנו מבחינים גם כי הטלפאתיים השמיעתיים מקיפים את עצמם לרוב 
בצלילים יותר מאחרים, כאילו הם מנסים ליצור מעין מחסום קבוע של 

"רעש לבן".

אנו חושדים שחלק מהטלפאתיים השמיעתיים עושים זאת מכיוון שהם 
קולטים כל כך הרבה, שהם מנסים באופן לא מודע להטביע את הקשר 

הזה.



עבורכם, רק הקשבה יכולה להכניס 
אתכם "לאזור חסר-זמן" של הקבלה 

הטלפתית.



והאזנה לצלילים שחוזרים על 
עצמם בטבע יכולה להכניס 
אתכם ממש למצב האלפא 
של הקליטה הטלפתית הזו!



הערה צדדית: לומדי שמיעה שהם מספרי סיפורים, מוזיקאים 
ושחקנים יפתחו לעתים קרובות את האוזן הטלפטית שלהם שמזהה 

באופן מובהק "קולות" טלפתיים חדשים.



קינסטטי: אם אתם לומדים 
בצורה הטובה ביותר באמצעות 

מגע, אתם נחשבים ללומדי 
מישוש או קינסטטי.

כל מה שמגרה את העור, 
האצבעות או השיער שלכם 

יהיה הטריגר שלכם.

  



לומדים קינסטטיים 
אוהבים לעתים קרובות 

לפרק דברים כדי לראות 
כיצד הם עובדים יותר 

מאחרים.



שלטי "נא לא לגעת" גורמים ללומדים 
קינסטטיים לזעוף מבפנים.

התסכול הפנימי האינסטינקטיבי קורה 
מכיוון שכדי להבין משהו במלואו, אתם 

רק רוצים להיאחז בו.



להיכנס לאלפא ולחפש את "המחשבות התועות" ואת התחושות 
הטלפטיות שלכם בזמן שאתם מחזיקים אובייקט, אדם או אפילו מקום 

שבו קל לכם יותר מאחרים.



מכיוון שהם מושיטים יד כדי לגעת פיזית באנשים או בבעלי 
חיים, הטלפתיים הקינסטטים יוצרים לרוב את האמפתיות 

החזקה ביותר.



ההבנה האמפתית הטלפתית 
שלכם יכולה לבוא באותה 

קלות דרך הידיים שלכם ...



או מהשיער שלכם



                   או מכל הגוף שלכם



הטלפתיים הקינסטטים 
והאמפתיים הם גם אלו 

הקולטים את ה"אווירה" של 
מקומות בקלות יותר 

מאחרים.



מרחבית/תנועה: אם אתם לומדים הכי טוב בזמן שאתם זזים, אתם לומדים 
מרחביים. ספורטאים ורקדנים, וכן גם אלה שנאבקים לשבת בשקט נכנסים 

לקטגוריה זו.



תנועה היא המפתח 
לטלפתיה שלכם. 

עליכם לזוז ולצפות בכל 
תנועה שמתרחשת 
סביבכם מכל מקור.



תנועה חוזרת ונשנית מכניסה אתכם לאלפא במהירות רבה. אתם נכנסים 
לאזור כשאתם זזים או עושים משהו שוב ושוב.



אתם הלומדים המרחבים נופלים 
לעתים קרובות יותר לסוג של 
קבוצת אספני צייד טלפתיים. 

אתם נוטים לנצל את כל הקלט 
שלכם בצורה "מה שיעבוד באופן 

טלפתי".



רוב בני האדם בכדור הארץ הם 
"כלבלבים מעורבים מאשר גזעיים 

טהורים" בכל הנוגע לסגנונות למידה 
טלפטיים ומיומנויות תפיסה.

  



רובכם מקבלים את הקלט הרב -חושי 
שלכם במגוון דרכים, לא רק אחת.

האם אתם יכולים להיות בעיקר 
טלפתים חזותיים עם קורטוב של 

קינסטטיות שנזרקה פנימה?

בטח!



ניהול יומן - אנו ממליצים להשיג 
מחברת ספירלית לשימוש כיומן 

לטלפתיה שלכם, לחלומות שלכם 
וכיומן לפאראנורמלי.



שמרו עליו בהישג יד קרוב לאן שאתם 
ישנים, פתחו בדף הריק הבא עם העט 

מוכן.

אנו רוצים שתוכלו לתפוס אותו בחושך 
ולכתוב מבלי שתצטרכו אפילו להדליק 

אור.

 



רשמו כל מה שאתם זוכרים מהחלומות שלכם. כתבו את כל החוויות 
החריגות שלכם, כל יום!

שימו לב לכל הפינגים הטלפתיים שנשלחו והתקבלו.

 



כל הערכים צריכים לכלול את 
התאריך, השעה ולכלול תיאור 

 מפורט יחד עם שלבי הירח. 

לאחר 100 ימים או יותר, 
הסתכלו לאחור כדי לראות אם 

אתם יכולים להתחיל למצוא 
דפוסים משלכם.



בואו נעביר הילוך ונדבר קצת על המוח שלכם.

כל יום, אתם עוברים 
באופן טבעי מבטא (ער 
וערני) לאלפא (ישנוני, 

חולם בהקיץ).



תראו איך האלפא יושב בדיוק באמצע בין הגמא (ממש ער) 
לדלתא (ממש ישן)?

 



בטא = תודעה ערה או 
היומיום שלכם, ערנות, 

מודעות, ממשיך על קצב 
היום שלכם.



במצב אלפא אתם קולטים יותר מבחינה טלפתית ומדויקים 
יותר!

אלפא = קצב איטי יותר שבו 
אתם מרגישים מעט ישנונים או 
חולמניים ביום, מרווח או חוסר 

זמן.

अल्फा 
८ हर्फिज़ से १२ हर्फिज़



       אתם עוברים באופן טבעי מבטא לאלפא 5 פעמים בכל יום:

התעוררות - ההרגשה הזו כשאתם רק מתעוררים ועדיין לא ממש כאן●

פיהוקים של אמצע הבוקר - התחושה של צורך בעוד כוס קפה, כביכול●

פיהוקים של אמצע אחר הצהריים - שאחרי ארוחת הצהריים, צריכים לעכל ויכולים להשתמש בתחושת ●
התנומה

פיהוקים באמצע הערב - כן הגוף שלי אומר לי שזה כמעט שעת השינה, אני מרגיש את האטה●

הירדמות - כשאתם נסחפים מהערות לתוך שינה מעמיקה●



שימו לב לדברים שמגיעים 
אליכם בזמן שאתם נמצאים 

במצב אלפא חלום-בהקיץ הזה.

הקליטה הטלפתית שלכם 
באופן טבעי חזקה הרבה יותר 

אז.

 



ככל שתבחרו להקדיש יותר זמן באופן יזום להכניס 
את עצמכם לאלפא יותר זמן, כך תפתחו מהר יותר 

את הטלפתיה שלכם.



פעולות שחוזרות על עצמן ומטלות 
יומיומיות מסוג "טייס אוטומטי" כולן 

יכולות להעביר אתכם לאלפא.

 



כך גם דברים יצירתיים שלוקחים אתכם למקום חוסר הזמן, כמו מוזיקה, 
ציור, או כמעט כל פעילות יצירתית אמנותית.



כולכם יודעים שלימוד כל מיומנות חדשה בחיי היומיום דורשים תרגול 
קבוע ומשוב, כי אתם ממש מחווטים מחדש את הקשרים של המוח שלכם.

                                         
                                            לימוד טלפתיה אינו שונה. 

 



מצאו דרכים לתרגל את הטלפתיה שלכם עבור
מינימום 30 דקות ביום באופן שגם נותן לכם משוב טלפתי 

מיידי.

 



אבל הנה החלק הכי טוב...ככל שתהנו יותר מהתרגול שלכם, 
כך תשתפרו מהר יותר!



הסיבה לכך היא שבמהלך כיף ומשחק הגוף שלכם מייצר כימיה 
שונה של המוח, מה שגורם ליצירת קשרים נוירולוגיים חדשים 

(כלומר למידה) להיקבע מהר יותר ובקלות יותר.



רעיונות לתרגול טלפתיה:
(אנחנו בטוחים שתוכלו למצוא טובים יותר לאחר 

קריאתם.)

     אתם מתכוונים שיש לנו שיעורי בית?



אם הטלפון הסלולרי שלכם מצפצף, בזמן שמישהו משאיר לכם 
הודעה, לפני שאתם מרימים אותו, קבעו כל מה שאתם יכולים לגבי 

המתקשר, הרגשות או כל דבר הנוגע לתוכן ההודעה.



שחקו משחק קלפים מיושן.

הסכימו מבעוד מועד בטוב לב, 
רמאות טלפתית לא רק מותרת 
אלא מעודדת למטרות תרגול, 

אז לכו תהנו.
 



קבעו תאריך משחק טלפתי ועקבו אחר הדיוק שלכם יחד 
לאורך כל היום.

כמה זמן אפשר לנתח טלפתיה בלבד?



תרגול מצוין עבור קבוצת מבוגרים 
או ילדים הוא מחבואים טלפתיים. 

מבוגרים, כדאי להיזהר, הילדים 
בדרך כלל ממש טובים בזה!



כולכם צריכים לעבוד כדי להגיע למקום של כנות רגשית. 

זה נכון במיוחד עבור כולכם שם בחוץ שלמדו לכבות או לסגור את הרגשות 
שלכם.

 



הניסיון הראה שתקבלו קפיצה טלפתית גדולה למעלה כשאתם עוברת 
ממודעות קוגניטיבית (בראש שלכם) למודעות מודעת (בלב שלכם).

 



אם אתם רוצים להיות 
טובים בטלפתיה שלכם, 

אתם צריכים לאמץ 
במלואם את כל הרגשות 

שלכם.

 



כנות רגשית מלאה עם עצמכם אינה אופציונלית בטלפתיה, היא 
נדרשת.

 
זה הרגע שהדברים פתאום יתבהרו הרבה יותר.

 



בנים, אם אתם רוצים למצוא 
את האיזון הרגשי האמיתי 
שלכם, עליכם לכבד ולאמץ 

את הצד האינטואיטיבי, 
היצירתי, הנשי שלכם.

  

בנות, אם אתן רוצות למצוא את האיזון הטלפתי שלכן, אתן צריכות לפתח את 
החוזק, הכוח הפנימי והצד הגברי הרגשי שלכן.



למדו ללבוש את הקשר הטלפתי 
שלכם כמו בגד רופף.



היו מודעים לכך שאתם מקלט שתמיד פועל. 

דאגו לאוזן הטלפתית שלכם מכוונת בעדינות ומופעלת ברקע לפרקי 
זמן ארוכים יותר ויותר בכל יום.



אנו מציעים שתתכננו לעבוד עד שתלכו מחוברים טלפתית 
24/7/365. זה עשוי לקחת לכם שנה או כמה שנים, אם אין 

לכם את הזמן להקדיש לזה בגלל  9-5 (שעות) העבודה 
שלכם. זה בסדר.



התקדמו לפי לוח הזמנים שלכם. 
זכרו, אתם מחפשים התקדמות 

אישית, לא שלמות. 

אתם תעשו טעויות. זה בסדר, 
זה רק חלק מתהליך הלמידה.



יש לנו נושא נוסף הקשור למוח להוסיף לאימון 
הטלפתי שלך...

...מחשבות רקע וחזית.

     למה אתם מתכוונים?



אתם כבר יודעים שאתם 
יכולים לקרוא ספר ולהאזין 

למוזיקה בו זמנית.
המוח שלכם יכול לעשות 

ריבוי משימות.



אתם יכולים גם ללמוד לשים לב 
למחשבות ה"רקע" שלכם, אלו 

שתמיד רצות ולוחשות לכם 
בשקט דברים בחלק האחורי של 

הראש.



תחליטו לתת להם יותר מודעות 
כמו שאתם עושים את המחשבות 

הרגילות שלכם. תנו לעצמכם 
הזדמנות גדולה יותר לשמוע את 

מחשבות הרקע השקטות יותר 
הללו באמצעות תרגול קבוע.



אבל איך אני אוכל לעשות זאת?!



ראשית, כבו את רעש החיים (איך שתרצו להגדיר 
זאת) ככל שאתם יכולים כל יום. 



קחו הפסקה מכל הצלילים מעשה ידי אדם.
פשוט שבו ותהיו בסדר עם השקט הפנימי שלכם.



התחילו להתבונן בחזית שלכם 
כמו גם במחשבות הרקע שלכם.



התכווננו בכוונה ל-"רדיו יקום חופשי".

מה זה?



"רדיו יקום חופשי" הוא דרך סמלית לומר שיש עולם בלתי נראה בחוץ 
המשדר במספר אינסופי של ערוצים 24/7/365.

 



כל מה שאתם צריכים 
לעשות הוא להתכוונן.

אתם שולטים בעוצמת 
הקול ובתחנה שאתם 

בוחרים לכוון אליה.



יש שם תופעה טלפתית אחת עם רמה ממש גבוהה 
של דיוק...

הדיוק שלו אינו 100%, אבל הוא די קרוב.

זה נקרא "ידיעה פתאומית".

      ידיעה פתאומית?



מה זה פתאום לדעת? זוהי התופעה הטלפתית האמינה 
ביותר שידועה בחוץ עם דיוק מדהים של 98-99%!



יש המכנים את זה 
"הברק פתאומי", או 

רגע אאוריקה.

אני חושב
היה לי גרש!



ידיעה פתאומית מרגישה כאילו 
מישהו לוקח גוש של מידע טלפתי 

ומכניס אותו באופן בלתי צפוי 
ישירות למוח שלכם ולפתע אתם 

יודעים משהו שרגע לפני אפילו לא 
חשבתם עליו.

 
!!!
לופ
  פ

   



מה שקורה הוא שהציוצים 
הטלפתים האישיים שלכם 

נותנים לכם התראה 
פתאומית.

 



אם אתם מקבלים "ידיעה פתאומית" דרמטית, אל תהססו 
לפעול לפי המידע הזה. 

רוב הסיכויים שתשמחו שעשיתם זאת!

הערה לעצמי: ידיעה פתאומית היא ממש 
מדויקת - שימו לב!



הגיע הזמן לדבר קצת על אלקטרוניקה והשפעתה עליכם.

חיווט 50 או 60 הרץ שעובר דרך הקירות שלכם אינו הקצב הטבעי 
של המוח והגוף שלכם.



כדור הארץ פועל בדרך כלל על 7.83 הרץ (תהודת 
שומאן) וכך גם אתם.

  



תוך כ-30 דקות הגוף 
שלכם יסתנכרן שוב 
עם התדר של אמא 
טבע ויחזיר אתכם 

לאותה רטט אדמה 
טבעי קליט טלפתי.

התרחקו מכל הרעש והאלקטרוניקה מעשה ידי אדם...



עד כמה שזה נשמע נדוש, לכו שבו עם הישבן על הקרקע והגב 
שלכם לעץ.

השאירו את כל אלקטרוניקה 
בבית או בפנים

הרכב שלכם!



אז פשוט נשמו והושיטו יד בעדינות כדי להתחבר טלפתית 
לכל מה שסביבכם.



אם אתם חזותיים, השתמשו בעיניכם.

אם אתם שמיעתיים השתמשו באוזניכם.

אם אתה קינסטטיים, התמקדו באמצעות 
המגע שלכם באדמה ברוח ובעץ.



אם אתם לומדי מרחב, 
במקום שתשבו בשקט 

אנחנו רוצים שתהיו 
בתנועה.

היו מלקטי ציידים 
טלפתיים.

לכו בנתיב שלכם בצורה 
טלפתית!



לכל מי שעושה את התירגול הזה, זכרו:

אין אלקטרוניקה מכל סוג שהוא על עצמכם●
אין לדבר בקול רם●
שימו לב לאן המחשבות שלכם נסחפות באופן טבעי●
שים לב למה שרץ גם ברקע התודעה שלכם●



בתוך 30 דקות הגוף שלכם יתחיל להיסחף באופן משמעותי לאורך הגל 
של אמא טבע והקליטה הטלפתית שלכם תטפס בצורה דרמטית.

 

זה לא קורה תוך 3 דקות,
אז אל תנסו למהר!



ככל שתבלו יותר שעות בחיבור מלא לטבע, כך תפתחו את 
הטלפתיה שלכם מהר יותר.

מישהו מוכן לקמפינג?



האם יש משהו שמקשה על לימוד טלפתיה?



מכל ההורמונים המשפיעים לרעה 
על פתיחות הקליטה הטלפתית 
שלכם, רמות יומיות גבוהות של 

אדרנלין (הילחם או ברח) פועלות 
נגדכם הכי קשה.

 



האדרנלין נועד לקרוא לכם במצבי חירום קיצוניים, לא כל 
היום וכל אורך היום!

. 

אנו מציעים לכם לעשות כל שביכולתכם כדי לחזור 
להשתמש בו מהסיבות הנכונות. 



כדי להפחית את רמות האדרנלין האישיות שלכם התחילו 
מיד את היום על ידי:

בהחלטה יזומה לנוע במודע בקצב מתבונן, מקשיב ●
ומתחשב יותר.

 



צמצמו את לוח הזמנים שלך ●
בכל מקום שאתם יכולים. 

תגידו לא לדברים הקטנים ●
הלא חשובים.



אימצו את גישת ה-KISS לחיים (שמרו את זה פשוט טיפשי.)●

...ומוסיפים שוקולד כשצריך!



ארגנו לחלוטין את מרחב המגורים והעבודה שלכם. ●
העומס מוליד כאוס נפשי. היפטרו ממנו!●



העלו את האנדורפינים שלכם במכוון על ידי תזמון יותר שמחה ●
לחייכם. שימו את האושר שלכם בראש סדר העדיפויות!!

אז מתי הייתה הפעם האחרונה שצחקתם כל כך 
חזק שזלגו לכם דמעות על הלחיים?!



הגיע הזמן לדבר על שינה וטלפתיה.



שנת דלתא עמוקה (חלמנות 
REM) היא הדרך שבה אתם 
מתחברים טלפתית לתודעה 

הקולקטיבית בכל לילה.

 



ללא החיבור הלילי שלו, לאחר 
כ-100 שעות ללא שינה, המוח 

שלכם מחליט שנמאס לו.

אתם גמורים.
 

אתם פשוט גמורים.



אתם צריכים את החיבור הטלפתי הלילי הזה כדי 
לשמור על הרווחה הפיזית, הרוחנית והרגשית שלכם.

SLEEP IS



אנו ממליצים גם 
להסיר כמה שיותר 
מוצרי אלקטרוניקה 

מחדר השינה שלכם.
 



מה עוד אתם יכולים לעשות כדי לייעל את הגוף שלכם 
לאימון טלפתי?

כן..מה הגוף שלי צריך?



המוח הטלפתי שלכם 
פועל במיטבו כאשר יש 

לו הרבה חמצן.
 



נשימת ריאות מלאה, בכל אופן שתרצו, תשלחו יותר 
חמצן לכל הגוף שלך וגם למוח שלכם.



יש לך אפשרויות כאן:
פעילות גופנית

לצחוק צחוק עמוק
לשיר בהתלהבות

לחוות חוויות שיא חיוביות

תבחרו.



כשאתם מעמיסים את המוח שלכם בהרבה חמצן, אתם גם 
יוצרים אנדורפינים וכך אתם מייעלים את כל מה שקשור 

ללמידה בשליטת הטלפתיה שלכם מהר יותר ובקלות יותר.

एंडोफर्फि न 

आपका खुश हॉमर्मोन



כפי שאמרנו, המוח שלכם זקוק לחמצן אופטימלי לטלפתיה, 
מה שאומר שאתם צריכים ברזל בתזונה כדי לגרום 

להמוגלובין לשאת את החמצן.

 



המוח שלכם הוא חלק 
ממערכת העצבים 

שלכם. הוא זקוק לכל 
ויטמיני B כדי 

להישאר מכוון ובריא 
לחלוטין.

  
אם אתם צמחונים או טבעונים, תצטרכו להתמקד בדברים האלה הרבה 

יותר חזק על בסיס יומי..



מאז ומתמיד חשבו על בלוטת האצטרובל כמרכז 
האינטואיציה שלכם. 



רבים מכם עשויים להיות מופתעים לגלות שזה לא ממש מאחורי 
העור או העצם במרכז המצח. זה קצת יותר עמוק במוח שלכם מזה.



אבל יש עוד. הקשרים הטלפתיים שלכם מקושרים עם הרגשות 
שלכם דרך האמיגדלה, שהיא חלק מההיפוקמפוס של המוח.

  



ההיפוקמפוס נראה כמו פרסה 
שקצותיה הפתוחים פונים 

קדימה. 

בכל אחד מהקצוות הללו יש 
מבנים בצורת שקד הנקראים 

אמיגדלה שמצביעים קדימה כמו 
שני פנסים קדמיים קטנים.

 



“"תדליקו את הפנסים 
הקדמיים שלכם!"”

אם אתם עוצמים את עיניכם 
ומדמיינים שאתם שולחים 

זרימת דם נוספת למבנים אלה 
במוח שלכם, הם מקבלים 
חמצן נוסף... ובכך גדלה 

היכולת לבצע את עבודתם.



חשבו לעצמכם, "אני מדליק את 
הפנסים הקדמיים שלי", כשאתם 

מדמיינים את שליחת זרימת הדם 
והאנרגיה לאמיגדלה שלכם. 

אל תיבהלו כשתרגישו גל רגשי 
מתרומם בתוככם. זה נורמלי. אפשרו 

לו לצוף בצורה נכונה.



אוקיי, מספיק עם 
מדעי המוח לעכשיו. 

בואו נחליף נושא 
ונדבר על כיף!



אם אתם רוצים ללמוד את הטלפתיה שלך פי 10 
מהר יותר, פשוט תעשו את זה ממש ממש כיף!



חפשו את האנדורפינים האלה! הפכו את הלמידה שלכם למשעשעת! 
הלמידה הטלפתית שלכם תשתפר פי עשרה מהר יותר!

ואולי אתם פשוט מצפים לעשות את 
שיעורי בית!



כמו כן, אם אתם רוצים להתחיל להתאמן עם שותף, הפכו אותו 
לאדם שאתם מכירים היטב. זה מקל בהרבה על הצלחה בהתחלה.



אחת הדרכים היעילות והזולות 
לעשות זאת היא לקחת חפיסת 

קלפים ולבחור משחק שבו היריבים 
שלכם נדרשים ללמוד את הידיים 

שלהם.

 



בדקו אם אתם יכולים 
לקלוט את התמונות 
שהם רואים, מה הם 

חושבים. עודדו רמאות 
טלפתית בעלת אופי 
טוב ללמידה מהנה 

ומהירה.



תגמלו את ההצלחות הטלפתיות שלכם! 



אבל אל תקשו על עצמכם אם אתם לא מבינים משהו נכון. תנו לזה 
להתגלגל מהגב שלכם כמו המים מהברווז. 



להיות קשים עם עצמכם יאט את 
הלמידה שלכם.

אתם לא רוצים את זה!

לכן, אל תצפו לשלמות מעצמכם. 
אתם צריכים להבין שאתם תעשו 

טעויות.

זה יהיה מוזר אם לא תעשו זאת!

 



המשיכו לתרגל ולתגמל את החיובי.
המשיכו לרשום את ההתקדמות שלכם בכל יום.



אנחנו הולכים לשנות 
נושא שוב ולדבר על 
שאלה נפוצה באמת 

שיש לרבים מתלמידי 
טלפתיה המתחילים... 

במיוחד בחודש הראשון 
לתרגול.

?



האם אני באמת שומע קול טלפתי או שאני ממציא אותו?

בהתחלה, חלק מהתלמידים מדווחים שהקול שהם שומעים 
באינטראקציות הטלפתיות הראשונות שלהם נשמע כמו "קול הראש" 

שלהם.

 



זה לא יוצא דופן. זו הסיבה העיקרית שאנו שומעים 
תלמידים אומרים, "אני לא יודע אם אני עושה את זה נכון.”



אולי זה יהיה הגיוני אם נסביר 
את זה ככה. מוזיקאים שרוצים 
ללמוד לפתח את גובה הצליל 
המושלם יודעים שהם יכולים 

לאמן את האוזן שלהם לזהות 
תווים ספציפיים, בין אם זה F חד 

או B שטוח.

 



לימוד להתכוונן טלפתית 
לאנשים שונים הוא תהליך 

דומה.

בסופו של דבר, אתם 
מפתחים מסלולים עצביים 
חדשים המזהים חתימות 

רטט ייחודיות.

 



סמכו על התהליך, השקיעו זמן, זה נהיה קל יותר. 

בעזרת תרגול, תלמדו לזהות קולות טלפתיים ייחודיים 
הרבה יותר מהר.



אם אתם מתאמנים 30 דקות 
ביום, כל יום, זה בדרך כלל 

לוקח כחודש.



איך אתם יודעים בוודאות שאתם לא 
 ממציאים? 

רשמו את המילים, המושגים 
והתמונות.

  



האם אתם מקבלים מידע חדש שלא היה לכם ידע קודם עליו? 



האם זרם המידע מועבר בצורה שאינכם חושבים או 
מרגישים בדרך כלל?

  



ניתוח התוכן של האינטראקציה 
הטלפתית אמור לומר לכם אם אתם 
מכניסים מידע או אם אתם קולטים 

מישהו אחר מלבדכם. 



אבל!!! (וזה אבל גדול!)

אל תנסו אפילו להפסיק ולעשות את הניתוח הזה בזמן 
שאתם עדיין מקבלים את הקלט!!!

 
אפילו אל תחשבו על זה!



איפשרו לזמן החיבור 
הטלפתי לסיים את מהלכו 

באופן טבעי.

היו סבלניים, ודאו שקיבלתם 
הכל.

 



                           הישארו במצב טלפתי קליט עד שזה יסתיים לחלוטין.

ख़म    



כשזה יסתיים, יהיה לכם את כל הזמן שבעולם לנתח את החוויה 
הטלפתית שלכם, אבל בזמן שזה קורה אל תפריעו לזה!

אתם תאבדו אותה ואולי לא תוכלו להחזיר אותה!



אנו גם ממליצים לכם לבחון את החוויות הטלפתיות שלכם כדי לראות כיצד 
הגוף הפיזי שלכם מגיב בדרך כלל:

  למה אתם מתכוונים?



מאיפה קיבלתם את הקול הזה או את התמונות האלה בגופכם?
זה היה בתוך הגולגולת שלכם? מאחור, מלפנים? תהיו ספציפיים.

 



הבטן (המעיים) שלכם הרגישה אחרת? פרפרים אולי?●



האם הרגשתם שינויים כלשהם בחזה או באזור הלב שלכם?●
הרגשות פגעו בכם שם? במקום אחר?●



האם גם לכם הייתה תגובה גופנית של עור ברווז?●



האם השיער על ●
הראש, הזרועות או 

העורף שלכם הגיבו?



האם קלטתם תגובה פיזית אחרת לגמרי ייחודית לכם?●



הידיעה כיצד הגוף הפיזי שלכם מגיב, תיתן לכם ראש 
טוב יותר לפעם הבאה ולבניית האמון שלכם בעצמכם.



להבא בתור, נרצה לדבר על משהו שאנו אוהבים לקרוא לו:

                                                       אם אתם שואלים שאלה טלפתית...



אם אתם יושבים ביער, 
מטפלים בעניינים שלכם ואתם 

מעלים בטלפתיה שאלה 
פתוחה, אתם באמת לא 

יודעים מי יענה.



אתם לא יודעים אם זה איש העץ (עמי 
היער), חוצן, יצור רב מימדי או רוח 

הרפאים של דודתכם הגדולה מטילדה 
שבאה לבקר.

אתם פשוט לא יודעים.



לא התייחסתם בשאלה הטלפתית שלכם לאדם ספציפי אז זה משחק הוגן 
לכל אחד להגיב.

מי אני?



אם אתם רוצים לדבר 
עם אומה ספציפית, כמו 

ה-ססקוואץ' למשל, 
אתם צריך לפנות 

אליהם באופן טלפתי 
כקבוצה קולקטיבית או 

לשאול אדם ספציפי.



כאשר אתם מציגים שאלה טלפתית לאדם ספציפי, כל אחד יכול 
 להחליט אם הוא רוצה לענות לכם או לא. 

                                                              אתם לא יכולים להכריח אותם. 



אבל, כמו כמעט כל דבר בחיים, 
נראה ששאלות שהועלו בנימוס, 

מתוך כוונה כנה ולבבית, נראות כמי 
שמבחינים ומגיבים להם הרבה יותר 

מהר מאלו שלא.
 



חשיבה ופעולה בצורה נכונה 
משפרות את הסיכויים 

שלכם לאינטראקציה.



באופן כללי, היקום המחובר 
טלפתי מתייחס אליכם כאל 

מבוגרים.

 



נראה שזה פועל תחת הפילוסופיה שאתם מוכנים לקבל 
את התשובה כשאתם מוכנים לשאול את השאלה, אבל 

אתם חייבים לשאול.



קבלת פינגים ופרוטוקולים טלפתיים

איך אתם יודעים אם אתם מקבלים פינג טלפתי?



אם הפינג שלכם מגיע ממתחיל טלפתי (אדם אחר על כדור הארץ) הוא עשוי 
להיות חלש ולא מגיע בצורה ברורה.

במהלך השנים שמנו לב לפינגים החלשים יותר של כדור הארץ, נראה שיש 
כמה דברים משותפים:



לעתים קרובות מחשבת רקע ●
פתאומית על מישהו עולה במוח 
שלכם מאחורי מחשבות החזית 

שלכם. נראה שהם עולים בראש 
"ללא סיבה".

      (נחשו שוב.)



ייתכן שתחוו באחת מתגובות הגוף הפיזי שדיברנו ●
עליהן קודם.



אתם עשויים למצוא את עצמכם ●
פתאום רוצים להשתיק את הרעש 

סביבכם כאילו אתם צריכים 
להקשיב שוב למשהו שחשבתם 

שהתחלתם לשמוע.



אולי אפילו מתוך דחף טבעי תרימו את ידכם כדי ●
להשתיק את הרעש שסביבכם.



אולי אתם תזהו שפתאום אתם מרגישים כאילו קיבלתם ברכה ●
ידידותית ומישהו או משהו אחר מרגיש נוכח... הרגשה כמו, "מישהו 
הרגע קרא בשמי או אמר שלום?" מבחינה פיזית, ייתכן שתהיה לכם 

תגובה ש "תקפיץ לכם את הראש".

שלום?



אתה עשויים למצוא את עצמכם ●
פתאום מסובבים את כל הגוף 
שלכם כדי להסתכל ולהקשיב. 

הגוף מגיב ראשון. הפינג 
הטלפתי עשוי להגיע או לא 

להגיע עם חוש הכיוון והמרחק או 
מידע אחר על השולח.



יכול להיות שיש לכם אינסטינקט פתאומי ליצור קשר עם אדם אחר ●
ככה פתאום או שלא תוכלו להוציא אדם אחר מתודעתכם.

 



זה יכול לכלול גם אירועים במקום אנשים ספציפיים ומרגיש כמו אותו גל ●
רגשות של "רעד בכוח".



במה שונה פינג אנושי של כדור 
הארץ מפינג של אומה טלפתית?



אם החוויה הטלפתית הראשונה שלכם מגיעה מאומה שאמצעי 
התקשורת העיקריים שלה הם טלפתיה, לא יהיה לכם ספק שמישהו 

מדבר איתכם.



זרם מידע טלפתי ברור שלא הגיע 
מכם יקפוץ פתאום בתוך הראש 

שלכם. לא תהיה שום שאלה 
במחשבותיכם.

אתם תדעו שמדברים אליכם!



ייתכן שבהתחלה לא תדעו מי השולח. ייתכן שהם לא יאפשרו 
לכם לראות אותם מיד.!

  
הפינג הטלפתי שלכם עשוי להגיע עם חוש כיוון או מרחק או שם.
 



לא כל האנשים הטלפתיים יספקו את זהותם או מיקומם עד שהם יבטחו 
בכם יותר.



לימדו אותנו וממליצים לך לגשת לשיחות טלפתיות עם אנשים 
מהמדינות הטלפתיות בנימוס ובכבוד.

 



אם הטלפתיה שלהם כל כך 
ברורה, הסבירות שיש לכם עסק 

עם אומה עתיקה ומתקדמת 
יותר משלכם גבוהה מאוד.

הכי טוב שתתנהגו כלפיהם 
בגישה נכונה.



בציבור, תרבויות טלפתיות נוטות להיות מאוד מנומסות עם חוקים 
חברתיים שמקפידים עליהם בקפדנות כאשר הם עובדים בקבוצות או 

מתמצאים במשימה.
 

 



בפרטיות, חברים טובים מורידים את המשמר ומשוחחים בצורה נינוחה 
יותר בדיוק כמו שאתם עושים כשאתם מבלים עם החברים שלכם.

 



אבל, כמו תרבויות אנושיות של כדור הארץ, חברויות טלפתיות הן 
כולן ייחודיות ושונות. 

אנו ממליצים לשאול על הכללים שלהם וללמוד את הנורמות 
התרבותיות שלהם.

 



במילים אחרות, טוב לשאול אם זה בסדר לדון בנושא מסוים ואיך לדבר 
עליו. עשו מאמץ לתרגל וללמוד את המנהגים שלהם.



כאשר אתם ניגשים לראשונה לבן אומה שמשתמשת בטלפתיה כאמצעי 
התקשורת העיקרי שלהן, פעל וחשוב כפי שהייתם עושים אם הייתם הולכים 

לבית של סבתא שלכם.

 



כשאתם מבקרים קשיש כלשהו מכובד, אתם יודעים שאתם צריכים 
להתנהג בצורה הטובה ביותר, להשתמש בנימוסים שלכם, לכבד אותם 

ולכבד את הבית שלהם ואת הדברים שלהם.

זה חלק מהתנהגות נכונה.
הפעולות שלך יעברו מעקב טלפתי וישפטו



זכרו להיות מודעים למחשבות 
שלכם ולשלוט בהן.

כשאתם במרחב שלהם...

תקבלו פינג טלפתי ויבדקו 
אתכם,

תסמכו על זה!



פרוטוקול טלפתי:

ייזום מגע ראשון משלכם עם אומה טלפתית



התחילו את כל הדיאלוגים על ידי הצגת עצמכם תחילה. ציינו איך אתם 
רוצים שיקראו לכם. תשאירו את זה פשוט. 

הם ילקטו באופן טלפתי יותר בדיוק מי אתם ואת הרקע שלכם אם הם 
באמת רוצים לדעת.



היו מאוד מכבדים בבחירת 
המחשבה שלכם, כאילו סבתא 

שלכם מקשיבה בתוך הראש 
שלכם. 

זה לא קל כמו שזה נשמע ודורש 
תרגול.



ציינו את כוונתכם בכבוד, בפשטות, בבהירות ובכנות במשפט אחד.

אם תנסו לדלג על שלב זה, הסיכויים שלכם ליצירת קשר יצטמצמו 
מאוד. למה אתם כאן?



זכרו, אומות טלפתיות לא 
נכנסות רק לראש שלכם כדי 
לשמוע את המחשבות שלכם.

זה לא המוח שלכם שהם 
מתחברים אליו כמו לכוונה 
שלכם והלב העצמי שלכם.



אתם צריכים להיות מסוגלים לענות על הפעולות שלכם, כמו גם על 
המחשבות שלכם.

הם רוצים לדעת למה אתם חושבים בדרך שאתם חושבים ושואלים 
אותם שאלות.



זכרו, ברגע שנוצר חיבור טלפתי, 
אל תפסיקו את זה כדי לערוך 

ניתוח לוגי של המוח השמאלי של 
השיחה בזמן שאתם במצב 

קליטה של המוח הימני.



                     אתם עלולים לאבד את החיבור ולא תוכלו להחזיר אותו. 



צאו מהראש ההגיוני של ה"אני חייב להבין את זה עכשיו" והקשיבו עם 
שילוב הראש-לב שלכם.

יהיה לכם זמן לפרק בפינצטה את כל החוויה שלכם מאוחר יותר.



ברגע שאתם מחוברים טלפתית, הישארו כך עד לסיום 
השיחה.

 



זה לא רק מנומס,זה גם 
חיוני אם אתם לא רוצים 
להפריע ליצירת הקשר 
שנוצר עם השולח(ים) 

שלכם ואתם רוצים להגיע 
לסוף השיחה.



גם אם תציגו את עצמכם ותהיו 
מנומסים ומכבדים, אין הבטחה לכך 

שכל שאלה טלפתית שתוציאו שם 
תענה על ידי האדם שאתם מצפים 

לו.

 



הם יכולים, ולפעמים כן, להתייחס 
אליך כאילו הנושא הוא 

"nunyabidness" (לא עניינכם).

שימו לב למה שהם עושים וגם למה 
שהם לא מגיבים אליו.



לאחר שהתקשורת שלכם הגיעה לסיומה, אנא הקפידו להודות לאדם 
שדיבר/שיתף אתכם ולהיפרד ממנו לשלום.



             אם אתם רוצים קשרים ושיחות עתידיים איתם, ספרו להם זאת.

   עד הפעם הבאה...



צעדים טלפתיים
סיכום קצר:

מבוא
כוונות
כבוד

דו שיח
להודות



הנה דוגמה כללית לפרוטוקולי שיחה טלפתיים ראשונים שהופעלו:

שלום! שמי ___ ונסעתי לכאן רק כדי לדבר איתך בטלפתיה. →- הצגת עצמיכם

אני כאן כי אני רוצה להכיר אותך ואת האנשים שלך טוב יותר.  →- כוונה כנה וברורה

טלפתיה היא חדשה עבורי, אבל הייתי רוצה ללמוד אותה כמו שצריך. →-רצון ללמוד

סלח לי אם אני עושה טעות. →-צנוע/ניתן ללמידה

אפשר לספר לך קצת עליי ולשאול אותך גם כמה שאלות? →-שאלה מנומסת

תודה ששיתפת אותי.  →-להתראות בנימוס



לאחר שעבדתם עם אדם מספר פעמים, הפרוטוקולים הללו הופכים רגועים יותר 
ופחות רשמיים עבור חלק מהאומות הטלפתיות (כגון האח הגדול ססקוואץ' וה-

פאנטי).
 



אנחנו צריכים לומר
קצת על הצפה 

טלפתית...

רק צפו לזה!



כ-98% מבני האדם בכדור 
הארץ יהיו מוצפים רגשית 

ופיזית לאחר המפגש 
הטלפתי הגדול הראשון 

שלהם.



אחרי שהיה לכם מפגש טלפתי 
גדול ו/או שמרתם על קשר 

במשך זמן רב מהרגיל, בשלב 
מסוים הרגשה של הצפה תכה 

בכם כמו טונה של לבנים.
 



כשאתם בעצמכם מתחילים להבין את גודל העולם הטלפתי והרב-ממדי 
שסביבכם, ומה היה חסר לכם שאפילו לא ידעתם על קיומו, ולמה אתם 

מתחברים עכשיו ועד כמה הוא באמת גדול. .אתם תהיו המומים.



תפוס את הקופסה של קלינקס, התקשרו לחבר הטלפתי שלכם ותדברו!



כן, זה הרבה 
להתחבר ולהבין 

פיזית, רגשית ורוחנית.

אנחנו יודעים!



  שרדתם את זה עד עכשיו, נכון?



אבל, למרות שעוד שנה מהיום 
תפתחו מערך מיומנויות טלפתי 
חזק הרבה יותר ממה שיש לכם 

כרגע, עדיין יהיו ימים מתישים 
מבחינה טלפתית. 



             אתם לא צריך לקחת על עצמכם הכל בבת אחת באופן טלפתי. 



זהו מסע של אלף צעדים ויותר. להיום, עצרו, תנשמו, תייצבו את 
עצמכם ועשו רק את הצעד האחד הזה. 



          היקום באמת לא ייתן לכם יותר ממה שאתם יכולים לעמוד בו!



אנחנו רוצים שתתנו לרגשות שלכם לעלות 
על פני השטח!

אל תדחסו אותם. אתם צריכים לתרגל כנות 
רגשית והנה ההזדמנות שלכם. 

שחררו אותו, הוציאו אותו, עבדו ותגדלו אותו.
 



זכרו, הטלפתיה פועלת על גל נושא רגשי.

אתם לא יכולים לצפות להבין רגשית אדם אחר אם אתם לא מבינים 
את עצמכם קודם.



גם כשההצפה פוגעת 
בכם, נא לא לוותר על 

כוחות ההתבוננות 
וההבחנה המפורטים 

שלכם.



רק בגלל שזה הרבה זה לא אומר שאתם מתעלמים מהיכולת 
המולדת שלכם לדעת מה נכון ומה לא.

 

     שמרו אתם על השכל שלכם!



התבוננו בכל מה שאתם 
יכולים ברגע זה.



אם אתם זקוקים לעזרה לטלטל את תופעות הלוואי המציפות 
מבחינה רגשית, לכו לעשות פיזית משהו פרודוקטיבי, נורמלי 

ומשעמם כמו הכביסה.

 



אנחנו לא צוחקים כאן, בכנות! ביצוע משימה פיזית רגילה, יומיומית, 
לא פשוטה, תעזור להניח אתכם על הקרקע.

 



אנו ממליצים גם על מקלחות חמות או טבילה במים חמים. 



הירגעו פיזית, רגשית ורוחנית 
בכל דרך שהכי מתאימה לכם.



זכרו, אתם עושים את 
צעדיכם הראשונים בנוף 

חדש לגמרי שבו הכל וכולם 
מחוברים לכל מקום ובכל 

זמן.

 



ייקח זמן להבין את הנורמלי החדש 
הזה.



נשמו, תירגעו וקחו את זה במהירות שלכם. 



אתם לא נפגעים. אתם לומדים את 
הדבר החדש והגדול הזה ולפעמים 
המוח שלכם צריך רק יום או יומיים 
בהטיה. ואז זה שוב מתחיל לפעול 

בצורה נורמלית יותר.

  להטות!



אחת האנלוגיות שבהן 
אנו משתמשים כדי 

לתאר את כל התהליך 
הזה היא משהו כזה: 



המשיכו לספוג וללמוד כל עוד אתם יכולים עד שהמוח שלכם מרגיש קצת 
כמו ג'לי מוצק למחצה, ואז לכו לישון ותדעו שבמהלך השינה הוא יתחיל 

להתקבע.

  



כאשר תתעוררו אתם תרגישו בעיקר שחזרתם לנורמליות, אבל 
עם משהו יותר.

אבל מה אם לא הייתי 
נורמלי מלכתחילה?



דעו שאתם גם לא תוכלו לדבר על הנושא הזה של אימון טלפתי עם 
כולם. רבים לא יבינו.



הניסיון שלנו הוא שבניית רשת תמיכה אישית היא קריטית 
למהירות הלמידה שלכם.



 לכל הפחות, חפשו חבר טלפתי לדבר איתו על החוויות המוזרות שלכם 
כמו גם על הרגשות הכנים שלכם.

דברו אחד עם השני בקביעות ותפתחו אמון. 



אל תנסו לעבד את המסע הטלפתי הזה לבד, זה יאט 
אתכם.

לכו מיצאו את השבט שלכם!



ההחלטה שלכם לשפר את הטלפתיה שלכם יכולה להפוך 
במהירות לדבר הרבה יותר גדול בחייכם ממה שאי פעם 

ידעתם שהיא תהיה.



שיש לכם אדם אחר שיבין 
כשאתם מתקשרים אליו 
ואומרים, "קרה לי הדבר 

המוזר הזה... יש לך שנייה 
לדבר?" יעזור לשמור אתכם 

באיזון טוב יותר.



תאמינו לנו, עדיין אין לכם 
מושג לאן זה עלול לקחת 

אתכם ואנו ממליצים בחום 
שתלכו למצוא את 

האנשים שלכם.



מבלי לנסות לגרום לזה להישמע 
דרמטי מדי, ההחלטה שלכם 

לעבוד על הטלפתיה שלכם כל יום 
תשנה אתכם  יותר מכל דבר אחר 

אי פעם שבחרתם ללמוד, אי 
פעם.



תרגלו בעדינות הליכה 
ברגל בכל העולם.



...ולבשו את היום שלכם באופן טלפתי כמו בגד רופף.
                                                           -רוורנד וייט אוטר



עדיין יש לכם דברים יומיומיים שאתם צריכים לטפל בהם.
עדיין יש לכם את חיי היומיום המעשיים שלכם.

עדיין יש לכם חשבונות לשלם, כביסה לעשות, אוכל לאכול.
זה עולם אחד.

खचर्चे 



אז אתם מעוגנים בעולם הפיזי שאתם מכירים.

שימו את הרגל השנייה שלכם בעולם הבלתי נראה, שבו הכל וכולם 
קשורים זה בזה באופן טלפתי.



עכשיו לכו, רגל אחת בעולם הפיזי, אחת בעולם הבלתי נראה. 

זהו תרגול שיקח לעשות זאת בפרקי זמן ארוכים יותר ויותר לפני שתוכלו 
לשמור בנוחות על הכל באיזון.



העולם הבלתי נראה הזה הוא נוף חדש ושונה עבורכם וזה יקח זמן, 
ניסוי וטעייה עם משוב עד שתתחיל אפילו ליצור מפה חווייתית מדויקת 

שלו.



אנחנו אומרים לכם שאם תפנו את 
הזמן, בשלב מסוים, זה ישנה את 

הדרך שבה אתם חושבים ומבינים את 
כל מה שאתם יודעים.



התחילו את היומן שלכם היום.

בצעו מינימום כתיבה אחת בכל יום.

בתום 100 ימים ו-1000 ימים, 
חזרו לכתבים האישיים שלכם 

והעריכו את החוויות שלכם לגבי 
מה עבד ומה לא.



אוקיי, נתנו לכם את הבסיס הבסיסי להתחיל עם האימון הטלפתי שלכם. 
בואו נעבור על הדברים בפעם האחרונה.



הפכו את שיפור הכישורים הטלפתיים שלכם לעדיפות גבוהה. בנו על 1.
מה שעבד עבורכם בעבר לגבי כל התפיסות הרב-חושיות השונות 

שלכם. התחילו מיד לנהל יומן של חוויות טלפתיות, חלומות 
והתרחשויות חריגות.

לכתוב ביומן כל יום...לבדוק



2. עבודה עם מקצבי האלפא הטבעיים שלכם תספק לכם עוד יותר 
הזדמנויות יומיומיות לתרגל קליטה יזומה. תרגלו את הטלפתיה שלכם 
כל יום למשך 30 דקות לפחות. עבדו עד שתלכו מחוברים 24/7/365 

במודע.

             תרגלו אלפא לפחות 30 דקות ביום. לבדוק.



3. הקשיבו ל"מחשבות הרקע האקראיות" שלכם והתייחסו אליהן 
כחשובות כמו עבודה עם מחשבות החזית שלכם. האטו והתבוננו לעתים 

קרובות יותר ובפירוט רב בהרבה. סמכו על הידיעה הפתאומית שלכם 
ואל תפחדו לפעול לפיה. תרגלו בסבלנות.

    מחשבות רקע, ידיעה פתאומית וסבלנות. לבדוק.



4. התרחקו מכל מכשיר אלקטרוני למשך 30-60 דקות בכל יום. חפשו את 
התדר הטבעי של אמא טבע. למדו להיכנס אליו במהירות ולהתחבר עמוקות.

 

תדרים אלקטרוניים לא עוזרים אבל תדרים של הטבע כן. לבדוק.



5. אל תרוצו על אדרנלין, זה מפחית את כושר הקליטה. קבלו את שנת ה"
חיבור לתודעה הקולקטיבית" העמוקה שלכם.

אדרנלין רע, לישון טוב. לבדוק.



6. מלאו בחמצן את המוח שלכם! נשימת ריאות איטית, עמוקה ומלאה עוזרת 
לספק למוח שלכם יותר חמצן וקליטה טובה יותר. שימו לב יותר לראייה 

ההיקפית שלכם. השימוש בו בונה מסלולים עצביים חזקים יותר! כדי לבנות 
את המסלולים החדשים האלה תצטרכו לאכול את החלבונים המאוזנים 

שלכם, להכניס את הברזל ואת כל ויטמיני ה-B שלכם כל יום. לעורר את 
האמיגדלה של המוח שלכם על ידי חשיבה, "להדליק את הפנסים הקדמיים 

שלכם".

  לאכול נכון ולהדליק את הפנסים. לבדוק.



7. הכרת תודה, אושר, שמחה, עליזות כולם ישנו את הכימיה של המוח 
שלכם מספיק כדי להגביר את מהירות הלמידה שלכם פי 10. תגמלו 
את ההצלחות שלכם ואל תגערו בעצמכם אם אינכם מסוגלים לעשות 

משהו. לכו לשחק, ליהנות, ללמוד ולחזור!

 להנות, את זה אני יכול לזכור!



8. למתחילים, קולות טלפתיים יכולים לעבור מלהישמע כמו הקול הפנימי 
שלכם להיות ייחודים לחלוטין. סבלנות! תנו לזה חודש של תרגול יומי. אל 
תפסיקו לבחון חוויה טלפתית בתהליך עד שהיא תסתיים. למדו להקשיב 

ולסמוך על התגובות הפיזיות של הגוף שלכם.

אז אל תפסיקו שיחה עד שהיא תסתיים ותתאמנו. לבדוק.



9. התקרבות לאומות טלפתיות בצורה נכונה משפרת את הסיכויים 
שלכם לאינטראקציה חיובית. פנו לאדם או קבוצה ספציפיים אם 

ברצונכם לנהל איתם דיאלוג בלבד.

שימו לב לנימוסים שלכם והיו ספציפיים. לבדוק.



10. פרוטוקול טלפתי:
היו מנומסים.●
הציגו את עצמכם.●
היו כנים עם כוונתכם ומילותיכם.●
אל תשכח לומר תודה ולהיפרד בנימוס. ●

דעו והבינו שתסרקו טלפתית ברגע שנוכחותכם תזוהה.

    היו מנומסים ודעו שאתם הולכים להיסרק. לבדוק.



צפו להצפה טלפתית, כנראה שלא תצליחו להימנע מכך. מצאו 
את האנשים הטלפתיים שלכם, הקפידו להניח את עצמכם על 

הקרקע ולתרגל כנות רגשית.

ההצפה עומדת לבוא אז אני
מעדיף למצוא את השבט שלי. לבדוק.



למדו לסמוך על הטלפתיה שלך וללכת מחוברים 
24/7/365 זה ישנה את חייכם.



למידע נוסף על המורים שלכם מפאנטל, עבור אל
sandiawisdom@ בטוויטר,

או בקרו באתר האינטרנט שלהם
 www.officialfirstcontact.com. 

אם תרצו, תוכלו לברר עוד על סו בכתובת: 
www.suwalker.com.

 תודה עמוקה ל-ת'ני שהכתיבה לנו את הקורס הזה. 

http://www.officialfirstcontact.com.
http://www.suwalker.com


אנו מקווים שנהנתם ממצגת זו ותיישמו אותה 
בלמידה שלכם.

אנו משאירים אתכם עם הביטוי שלנו לפרידה:

"לבש את היום שלך בקלות." - ת'ני
        


