 CE-5פרוטוקול תקשור  -המפתח לתקשורת
מוצלחת עם חוצנים ועבמים
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תורגם על ידי שניר הדרי דצמבר 2018
פרוטוקול נכון  -צעד אחר צעד
שלב ראשון -אישי  -מבט פנימה
ציפייה חיובית ,יחד עם ניסיון במדיטציה ויכולת להשקיט את המחשבה הם חיוניים כדי ליצור קשר
בהצלחה .העולם הפיזי שבו אנו מתמקדים אינו היקום היחיד שבו אנו יכולים להתחבר .
שלב שני  -קהילה  -התרחבות כלפי חוץ
עבודה עם אחרים ,בתמימות דעים ,משפרת את החוויה שלך .אלפי חברי צוותי  CE-5משתתפים במעל ל -
 50מדינות.
שלב שלישי  -הגעה לאינסוף ומעבר
אנרגיה אוניברסלית היא חופשית וזמינה לכל מי שמשיט יד ומתחבר אליה .באמצעות הכוח של רשת זו,
צוותי  CE-5מושיטים יד כדי ליצור קשר עם שגרירים רחומים מחוץ לכדור הארץ.
מאמץ קולקטיבי משפר כל אירוע  -צוותי ה CE-5 -שלנו מגלים כי ככל שהיחיד מנוסה
●
יותר ,וככל שהקבוצה גדולה יותר ,כך החוויה מתרחבת.
אירועי  CE-5מאורגנים על ידי כל קבוצה מקומית בעצמה; אנשים רבים משתתפים,
●
בנפרד; בעקבות פרוטוקול הקשר  CE-5המוכח שלנו.
לאחר האירוע ,מעודדים חברי צוות  CE-5להתחבר ולשתף את התובנות שלהם ,תמונות
●
ודו"ח האירוע ,באינטרנט.

 - CE-5פרוטוקול בינלאומי ליצירת קשר
החוצנים מאוד מכוונים לכך ויכולים להיות יצירתיים בבחירת שיטות הקשר שלהם.
הם יתקשרו רק כאשר זה בטוח עבורם ועבורכם.
 .1תקשרו בכל עת ,בכל מקום נוח ובטוח בשבילכם.
 .2בחרו את המקום ואת האנשים שאתם מאמינים שהם מתאימים ,מכבדים ,ונלהבים לגבי המאמץ
המשותף .ניתן גם לעשות זאת לבד.

הערה :קריטי איך אתם ניגשים לביצוע חווית ה CE-5 -שלכם.
אם יש לכם גישה של פחד ,ספקנות עמוקה ,עוינות ,צרת אופקים ,סיכוי טוב שתיכשלו בעת יצירת קשר.
הביאו רצון טוב ,אהבה ,שמחה ופתיחות לחוויה  .החוצנים "יקלטו" את התנודות החיוביות והאציליות
שלכם.

 .3התחברו מלב אל הלב עם חברים בקבוצה.
הפיצו את אנרגיית האהבה.
 .4תארו לעצמכם כדור של אהבה במרכז המעגל שלכם עם כל הלבבות שלך מחובר אליו.
הקרינו עמוד של אנרגיה של אהבה גבוה לתוך השמים כמו מגדלור מבריק ורוטט לחברים שלנו בכוכבים.
 .5כאשר אתם נכנסים למדיטציה ,בדמיון שלכם התחברו מלב אל לב עם כל שאר קבוצות הקשר
הגלובליות ,אשר מצטרפות בכל רחבי העולם.
לאחר מכן באהבה צרפו גם את החברים מהכוכבים ,הזמינו אותם והנחו אותם למיקום שלכם.
אתם יכול להנחות אותם למיקום שלכם על ידי הקרנת התודעה שלכם אליהם לדמיין איך שטים בחלל
במערכת השמש שלנו לכדור הארץ שלנו.
כאשר אתם מתקרבים אליו בדמיונכם ,התקרבו קרוב יותר ויותר אל המיקום הספציפי שלכם על פני
השטח.
הראו להם )דמיינו( את התמונות איפה למצוא אותכם!
 .6במחשבה ועם הלב ,שאלו את החברים החוצנים שלנו מה הם ואנחנו יכולים לעשות בשיתוף פעולה
איתם להביא לריפוי כדור הארץ שלנו.
הזמינו אותם לקחת חלק נוסף בענייני האנושות שלנו ,מתוך הכרה שמדובר בכל זאת באחריות האנושות
לפתור את בעיותיה  -יש לשאול אותם ,מתוך הרצון החופשי שלנו.
 .7זכרו כי קשר עם חוצנים יכול לבוא בצורות רבות.
זה עשוי להיות ראייה של כלי בין-כוכבי ,חלום צלול ,הודעה טלפתית ,מגע על הכתף או הברך ,תופעה
חשמלית מוזרה עם התקני תקשורת או אורות ,ועוד הרבה יותר.
מדיטציה מודרכת של סטיבן גריר :CE-5
https://youtu.be/Zcqh3XYEGT4

