ÖPPNINGSMEDDELANDE
Detta dokument har översatts från den engelska versionen av pyramidkoden (och inte den
hebreiska versionen som är orginalet) av en tredjepart vid namn Simon N. Eftersom detta
dokument inte har översatts direkt från den hebreiska versionen så kan den innehålla vissa
felaktigheter. Observera att detta dokument inte är översatt av TLS eller någon av deras
medlemmar.
Som TLS (The Light System) lovade släpps dokumentet "Pyramidkoden" idag, den 9/9/2020
kl. 9.00 EST. Dokumentet släpps på två språk: hebreiska (originalet) och engelska
(översättningen).
Du får gärna spara den och dela den med vem du vill!
Detta är ett historiskt dokument, INTE ett religiöst dokument, som skildrar
förstahandsupplevelser av en man som levde under det gamla Egyptens tid. Jag uppmanar dig
att läsa dokumentet mer än en gång eftersom det kan lämna dig förvirrad efter första
läsningen. Det finns många dolda budskap i dokumentet som kan bli uppenbara efter att ha
läst det flera gånger.
Kom ihåg att jag bara är budbäraren. Min uppgift är att transportera informationen från punkt
A till punkt B och slutligen till punkt Ö, genom dig. Sann medvetenhet och rent medvetande
kommer att eliminera myter som Covid-19, pedofiler som Jeffrey Epstein, monster som Hitler,
korrupta ledare och politiker och många andra oroande sociala, politiska och ekonomiska
problem i hela vår värld.
Världen behöver en stor rening så snart som möjligt!
Det är dags att vakna upp och agera!
Det är viktigt för mig att betona att den person som skapade detta dokument gjorde det på
uppdrag av TLS. Han motsätter sig personligen att detta dokument offentliggörs för
närvarande, liksom alla andra dokument som rör honom och hans arbete. Ett av de många
skälen till att han är emot att publicera denna information, i motsats till TLS, är att han anser
att människor inte är redo ännu, särskilt utan att avslöja koderna. Han vet och förstår också
att de personer som nämns i detta dokument, som arbetade med honom och står honom
nära,
med största sannolikhet kommer att inse hans identitet. Det är hans önskan att de inte ska
avslöja hans identitet och förbli anonym.
Denne man har en stor mängd värdefull information som skulle kunna vara till stor nytta för
oss alla. Den enda anledningen till att jag fick denna hedervärda uppgift är att han vägrade att
publicera den själv och att han utövade sin valfrihet att inte samarbeta med TLS i denna
specifika fråga. Det är min önskan och förhoppning att jag med tiden kommer att kunna
övertyga honom om att träda fram och avslöja alla dokument, all information och alla koder
som finns i hans och TLS ägo, så att vi kan dela dem med massorna. Jag ber respektfullt varje
enskild person som känner till hans identitet att respektera hans önskemål om att bevara sin
anonymitet för tillfället, så att vi får en bättre chans att förmå honom att avslöja mer
information för allmänheten i framtiden.
Dessutom vill jag ta tillfället i akt att be TLS och min kära vän, skaparen av detta dokument, att
träda fram och utöva full öppenhet och avslöja all information, tidigare, nuvarande och

framtida, för vår skull och för allmänhetens bästa! Allt började den 9e juni 2018. Jag blev
kontaktad av en man som stod, och fortfarande står, mig ganska nära. Den här mannen hade,
och har fortfarande, otroligt djup av erfarenhet och kunskap. Under de senaste två åren har
han gett mig tillgång till mycket värdefull information.En del av denna information omfattar
hans tillhörighet till en mycket mäktig underjordisk organisation, hans förstahandskunskap om
andevärlden, hans förstahandskunskap och erfarenhet av utomjordiskt liv, hans minnen av
reinkarnationer från ett avlägset förflutet (t.ex.från det gamla Egypten), hans
förstahandskunskap om mystiken och konstruktionen av pyramiderna och mycket mer som
kommer att utvecklas i följande dokument.
Till en början var jag tveksam, och det med rätta. Även om den information som delades ut var
extraordinär och ganska otrolig, var mycket av den begriplig för mig på grund av min
kunskapsgrund som jag odlat under årens lopp. Trots att informationen var logiskt begriplig för
mig var den fortfarande extremt svår att tro på och förstå fullt ut.
Allt lät som en saga för mig fram till den 6e februari 2020. Den kvällen hade jag en
förstahandsupplevelse som bekräftade och validerade all den information som han har
välsignat mig med under de senaste två åren. Jag blev tilltalad och fick order av en mycket
respektabel man i TLS-organisationen (The Light System), som är känd för mig som Rabbin AA
(observera att TLS inte har något med religion att göra). Karaktären av TLS-organisationen,
som är en underjordisk organisation som har funnits i tusentals år, samt Rabbin AAs bakgrund
kommer att behandlas i detalj i följande dokument som ligger framför er.
Den man som har välsignat mig med processen att få sådan värdefull information har varit och
kommer alltid att vara en stor del av min resa in i denna nya värld av personlig medvetenhet.
Informationen i det dokument som du nu ska läsa är en sann och exakt redogörelse för början
av hans resa till andevärlden i denna reinkarnation, hans minnen från en mycket viktig tidigare
reinkarnation i det gamla Egypten, hans kunskap och visdom om pyramidens heliga mystik samt
hans kunskap om den nya tidsålder som mänskligheten är på väg mot. Det är hans önskan att
han vill fortsätta vara anonym. Observera att alla namn, med undantag för mitt eget, har
ändrats för att bevara anonymiteten hos den man som skrev detta dokument. Jag har fått
tillåtelse att avslöja min anknytning, i denna mans tidigare reinkarnation, till det gamla Egypten
och mystiken och byggandet av pyramiderna.
Jag tror att han, tillsammans med TLS-organisationen, har välsignat mig med möjligheten att
publicera detta dokument av flera skäl. Först och främst tror jag att informationen i detta
dokument kommer att ge den som läser det tillgång till en ny nivå av medvetenhet och
medvetande som kommer att vara nödvändig inom en nära framtid (av skäl som kommer att
tas upp i dokumentet). För det andra har jag förstått att jag förbereds för att publicera en
mycket viktig och högvibrerande bok som också är skriven av den här mannen och som heter
"Rays of Light". "Rays of Light" är en bok på 864 sidor fylld med en enorm mängd insikter och
visdom om den sanna naturen hos det Universum vi lever i (mer information om "Rays of
Light" kommer att tas upp i begränsad detalj i det följande dokumentet som du har framför
dig). Den tredje anledningen till att jag tror att jag har blivit utvald att publicera detta
dokument är att jag råkar vara en del av den reinkarnation som denne man minns, med

ingående detaljer från år 1312 f.Kr, vilket motsvarar faraonernas tid i det gamla Egypten.
Slutligen har jag förstått att han vill vara anonym för att slippa ta itu med de många människor
som kan uppfatta honom som galen. Han klargjorde att även om han är medveten om att den
information han innehar är mycket värdefull och kommer att spela en stor roll för att höja och
förändra det kollektiva medvetandets vibrationer här på jorden, så låter han hellre allt detta
avslöjas antingen av någon annan eller efter sin död för att slippa ta itu med konsekvenserna
(både positiva och negativa) av att avslöja sådan information. Av de skäl som jag har nämnt
tidigare, och förmodligen många andra skäl som jag är medveten om, blev jag ombedd att vara
denna "någon annan". De som är redo att ta emot denna information kommer inte bara att
tro, utan de kommer att veta att informationen i detta dokument är absolut sann. Min avsikt
med att publicera detta dokument är inte att övertyga läsaren om dokumentets giltighet. Min
avsikt är helt enkelt att plantera de mycket nödvändiga frön av kunskap och medvetenhet som
jag är säker på kommer att gro och blomma när mänskligheten som helhet är redo.
Jag är medveten om att många kanske kallar mig för en bedragare, och det är okej. Jag hoppas
att det vid det här laget står klart att jag inte ser publiceringen av detta dokument som ett val.
Jag förstår den styrka det har för att energiskt höja vibrationen och medvetandenivån hos
mänskligheten, vilket är anledningen till att jag ser det som en absolut skyldighet, oavsett hur
vissa kan uppfatta mig som ett resultat av att göra det. Jag anser inte att jag har rätt att hålla
tillbaka sådan värdefull information av rädsla för att andra ska se annorlunda på mig. Mina
erfarenheter under de senaste två åren har låtit mig förstå att personliga uppoffringar måste
göras för att föra mänskligheten till en ny nivå av medvetenhet, och när allt kommer omkring
känner jag att det är mitt syfte och mitt öde här på jorden. Sådana uppoffringar är anledningen
till att jag lever. Jag skulle inte ha någon anledning att vara här om jag inte var i linje med mitt
syfte och mitt öde.
Jag tror att även om du inte är redo att acceptera den information som du nu ska läsa, är du
definitivt redo att ta emot den. Annars skulle du inte ha fått den i din ägo till att börja med. Jag
ber er att läsa följande information inte bara med ett öppet sinne, utan framför allt med ett
öppet hjärta. Tillåt dig själv att kliva ut ur sinnet och logiken och in i hjärtat och kärleken. Låt
den tala till din ande och resonera med din själ. Jag önskar oss alla lycka till på vår resa för att
nå en högre nivå av medvetenhet; en resa fylld av ljus, fred och kärlek. Må denna information
spela en roll för att hjälpa oss att förenas som Ett, och viktigast av allt, må den föra oss ett steg
närmare sann lycka och Kärlekens tidsålder.
L.P.L.
Jason Yosef Shurka
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INTRODUKTION
Slutligen, efter en lång tidsperiod fick jag tillåtelse av mina överordnade att
dokumentera min första inkarnation och reinkarnationen av min själsfamilj från år 2448 enligt
den hebreiska kalendern (1312 f.Kr. enligt den gregorianska kalendern). Som alltid, kommer
tillstånd från mina överordnade på TLS (The Light System) alltid med fler villkor. Den här
gången var villkoret att jag förutom att dokumentera min första inkarnation också måste skriva
om pyramidkoden (kunskap, vetenskap och mystik om pyramiderna) efter bästa förmåga utan
att avslöja de operativa koderna. Det är svårt för mig att ens tro att detta händer och det är
ännu svårare att förstå varför de skulle kräva detta utan koden. Jag förstår inte logiken i att
skriva detta utan koden. Koden skulle trots allt avslöja den sanna essensen av den information
som finns i detta dokument och skulle göra det möjligt för läsaren att få en enorm mängd helig
visdom, kunskap och information. Oavsett detta har Rabbin AA krävt att jag skriver det utan
koder, vilket är anledningen till att jag kommer att göra det även om jag inte förstår skälet
bakom det. Även om jag inte förstår anledningen till att jag gör det är jag ändå tacksam för
möjligheten. Jag kommer att göra mitt bästa för att dokumentera mina reinkarnationer och jag
kommer att försöka förklara kärnan i pyramidkoden med hopp om att mitt minne inte sviker
mig. Först kommer jag att börja med min personliga berättelse om min första inkarnation
avseende 2448, men det är min plikt att kortfattat förklara vad som har hänt i mitt liv under de
senaste åren sedan den 29e januari 2010 fram till i dag.
RESA IN I ANDEVÄRLDEN
Av en för mig okänd anledning började min resa till andevärlden den 29e januari 2010.
Det är en resa som är oförklarlig och mycket förvirrande för mig, särskilt i det skedet av mitt liv.
Vid den tidpunkten var jag en normal person som var gift och hade barn, en sekulär jude som
var ganska långt ifrån medvetenheten om andevärlden. Jag skulle inte ha definierat mig själv
som ateist, överstepräst eller påve. På sin höjd var jag en sekulär och traditionell judisk man.
Olika människor, själar, varelser och storslagna andar stormade in i mitt liv utan förvarning. De
blev vägledare på min väg i början av min andliga resa. Jag förstod inte vad som hände vid den
tidpunkten. Jag lockades in i en helt annan värld, och på grund av min nyfikenhet vändes hela
mitt liv upp och ner. Jag hade ingen aning om vilken process de satte mig i och så småningom
blev jag en del av en otrolig, hemlighetsfull, världsomspännande andlig organisation. Jag blev
utbildad och accepterad i organisationen relativt snabbt (även om jag aldrig blev en officiell
medlem). Den mest anmärkningsvärda personen på den tiden var Rabbin AA som faktiskt var
den främsta andliga ledaren. Det fanns hundratals, om inte tusentals människor som arbetade
under hans överinseende. Över honom (enligt min begränsade förståelse) fanns en varelse som
jag känner till från min nuvarande reinkarnation som "Adam". Jag träffade honom första
gången när jag var 28 år gammal i New York. Trots hans höga ålder och det faktum att han
faktiskt kunde vara min farfar var vår förbindelse obestridlig. Vi blev relativt snabbt goda
vänner, och genom vår relation förändrades mitt liv. Även om han bodde i Israel höll vi nära
kontakt fram till hans död i 2002. "Adam" dök upp i mitt liv igen 2010 genom en dröm som
förändrade mitt liv för alltid. Det var faktiskt han som introducerade mig till Rabbin AA och så
småningom till TLS-organisationen.
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LJUSSYSTEMET (TLS)
TLS (The Light System) är en hemlig organisation som har funnits i tusentals år och som
har filialer i alla större städer runt om i världen. Detta är första gången i historien som
information om TLS publiceras (tillstånd från TLS har beviljats i förväg). Organisationen består
av ungefär 7 000 initierade agenter, varav en del är mycket välkända personer i dagens värld
(alla initierade agenter är inte människor). Organisationen består av alla raser, religioner, kön
och åldrar. TLS utför både fysiska och energiska/andliga uppgifter i alla ämnen, plan,
dimensioner och geografiska platser i universum (inte bara på jorden). Uppgifterna är i de flesta
fall komplexa gruppoperationer, men det fanns tillfällen då jag skickades på uppdrag utan
någon backup eller stöd. TLS förfogar över extremt hög och kraftfull teknik som trotsar alla
fysikaliska lagar som är offentligt kända av den moderna vetenskapen. Organisationens yttersta
mål är att föra mänskligheten som helhet till en ny nivå av medvetenhet och medvetande.
TLS blev min familj och mitt hem. Jag började leva ett dubbelliv, och de flesta av mina
uppdrag och aktiviteter har skett i hemlighet. Allt jag lärde mig och allt jag gjorde hölls hemligt
för alla, inklusive mina närmaste vänner, min fru och mina barn. Med tiden fick jag mer
kunskap, lärde mig mer och förstod mer samtidigt som jag utförde märkliga och ibland farliga
roller och uppdrag fram till i dag. Organisationen består av människor som arbetar i den fysiska
världen och människor som jag själv som har rekryterats till uppdrag av andlig natur.
LJUSSTRÅLAR
Jag har dokumenterat otaliga möten med Rabbin AA och folket i TLS, och med tiden har
dessa dokument sammanställts till en tryckt bok som kallas "Rays of Light". Boken innehåller
ett brett spektrum av information och visdom som täcker många ämnen. Den innehåller också
en stor mängd personlig information om mig själv och ett antal andra personer som står mig
mycket nära, däribland min fru och min familj. På grund av den känsliga och personliga
information som finns i "Rays of Light" är jag tveksam till att publicera boken, trots att alla
medlemmar i TLS, inklusive Rabbin AA, har pressat mig att göra det otaliga gånger. Trots min
tvekan och invändning mot att publicera boken har det klargjorts för mig att boken så
småningom kommer att publiceras för massorna. I dagsläget föredrar jag bara att den
publiceras efter min död. Ärligt talat vill jag inte ta itu med alla frågor, liksom den stora press
som kommer att komma i min väg efter det att boken har publicerats. Även boken är krypterad
med en kod som är känd av mycket få. Koden i "Rays of Light" är mycket mindre komplicerad
och lättare att förstå än pyramidkoden. Utan koden kommer en normal person inte att kunna
härleda alla de insikter och slutsatser som finns i boken. Därför ser jag inget syfte med att
publicera boken utan dess krypterade kod. Även om jag är säker på att boken utan koden kan
hjälpa många människor är jag skyldig att skydda mig själv, mina närmaste och mina kära. Jag är
rädd att informationen i boken kan skada mig själv och mina närmaste. Jag är övertygad om att
inom en inte så avlägsen framtid kommer universum och i synnerhet jorden att få nya insikter
och en ny nivå av medvetenhet. Denna nya nivå av medvetenhet kommer att gälla naturen
och Universum i allmänhet.
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När denna nya nivå av medvetenhet väl har uppnåtts kommer alla att kunna upptäcka koden i
denna bok tillsammans med många andra böcker som är baserade på koder, såsom Toran och
Zohar. Under tiden ser jag ingen anledning att släppa information som i mina ögon är
ofullständig. Därför kommer jag att avvakta med att släppa "Rays of Light" tills jag har fått
tillstånd att publicera den med koderna.
MINA ORDER
Den 6e februari 2020 fick jag tydliga instruktioner som en del av mitt uppdrag att
dokumentera det som nu ligger framför er. Jag skriver med ett förväntansfullt men tungt hjärta.
Jag har blandade känslor. Å ena sidan är jag mycket glad och tacksam för möjligheten att
dokumentera min första inkarnation, men å andra sidan förstår jag inte varför jag måste skriva
kärnan i pyramidkoden tillsammans med den.
Som jag sade tidigare anser jag att det är meningslöst utan koden och kan vara mycket
svårt att förstå. Jag vet att koden en dag kommer att avslöjas och att den kommer att bli en del
av det kollektiva medvetandet och medvetenheten i hela universum. Så varför inte registrera
och skriva den då? Varför i dag? Jag förstår inte. Detta kommer att bli mycket svårt och kommer
att kräva stor koncentration, men som en del av systemet kommer jag naturligtvis att följa det,
eftersom jag har fått order om det av Rabbin AA. Jag är inte säker på om jag i slutet av
skrivandet av detta kommer att vara villig att dela det som skrivs med någon, inte ens med dem
som står mig nära. Jag kommer att fatta ett beslut när det är färdigt. Som alltid har TLS gett mig
rätten att välja om jag vill publicera det eller inte. Personligen föredrar jag att den publiceras
efter min död och jag har en känsla av att detta uppdrag en dag kommer att falla på min kära
vän Jason.
Under åren har jag lärt mig att livet är ett evigt äventyr som är oändligt utan början eller
slut. Jag har lärt mig att livet faktiskt är ett evigt väsen, ett underbart väsen, som uppträder
genom olika medvetanden och olika själar, samtidigt som det förblir en evig själ. Jag har till och
med lärt mig och upplevt andevärldens språk.
Jag lärde mig vad ande och energi verkligen är. Jag fick förmånen att uppleva sann och
villkorslös kärlek. Jag väntar på slutet av Ljusets tidsålder (den era som vi för närvarande
befinner oss i idag) och på början av kärlekens tidsålder, som är vårt kollektiva öde. Detta kan
till och med inträffa i vår nuvarande reinkarnation.
I resten av det här dokumentet kommer jag att göra mitt bästa för att bevara Rabbin
AA:s autentiska språkstil, så som den beskrivs i "Rays of Light".
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MIN FÖRSTA INKARNATION
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I min nuvarande reinkarnation är jag Moshé, Rivkas son. Detta är min 69e
reinkarnation sedan jag kom till den här jorden. Jag var, och är fortfarande, på min resa mot
mitt oändliga öde. I min första inkarnation (och min längsta) föddes jag den 1e Tishrei år 2400
enligt den hebreiska kalendern (1360 f.Kr. enligt den gregorianska kalendern) och jag lämnade
denna värld vid 939 års ålder den 9e Av år 3339 (421 f.Kr. enligt den gregorianska kalendern)
under förstörelsen av det första heliga templet. Jag var son till två hebreiska slavar, Rina och
Amram.
Vi var alla en del av de hebreiska slavar som skulle tjäna faraonerna på den tiden. Jag föddes
under den sista faraons regeringstid i en dynasti som varade i över 1 000 år i Egypten.
Faraonerna styrde hela Afrika och några andra delar av världen under en mycket lång tid. Jag
tillbringade större delen av mitt liv i det heliga landet (Israel) efter att ha lämnat landet
tillsammans med alla hebréer under Uttåget, även känt som perioden med "Den Stora
Förvirringen". Jag använder ordet "hebréer" eftersom vi ännu inte var kända som "judar". Vi
blev "judar" först när vi fick Toran (omedelbart efter händelsen på Sinaiberget, då hebréerna
fick Toran, uppstod termen "Yehoodi", som betyder "judisk" på hebreiska, för första gången i
kungariket Yehuda år 3174 enligt den hebreiska kalendern, vilket är 586 f.Kr. enligt den
gregorianska kalendern. Jag kommer att utveckla detta ytterligare senare). Det är viktigt att
notera att vi alla blev omskurna efter födseln. Faraonerna, som också var kända som "Guds
söner" eller "Fatasol" (på faraonernas språk), föddes omskurna. De symboliserade perfektion i
våra ögon och faraonerna var gudar i nationens ögon. Ordet Farao betyder i själva verket "De
Gudomligas Hus" på det faraoniska språket.
DE KOM FRÅN HIMLEN.
Faraonerna kom till vår värld från en annan stjärna (planet). De skickades hit för att
kontrollera och förändra jorden och dess invånare. Nationen såg dem som "Guds söner",
även kända som "Fatasol". Med tiden började männen i den faraoniska rasen att få barn med
jordens kvinnliga människor, vilket var orsaken till att den faraoniska rasen förlorade sin
andliga kraft och rena essens. Deras avkomma försvagades och de förlorade sina ursprungliga
krafter, sitt öde och sitt syfte. På grund av de fysiskt rotade och ursprungliga influenserna från
människorna på jorden förlorade faraonerna (även kända som Guds söner -Fatasol) den intima
kontakten med sin inre själ, vilket resulterade i att deras styre över jorden gick under. På
grund av dessa interaktioner mellan raserna upphörde Fatasols styre strax efter Uttåget ("Den
Stora Förvirringen").
De kom hit med otroliga tekniska kunskaper och information som gav dem makt att
styra och bygga över hela världen (till exempel pyramiderna). De ursprungliga Fatasol var
utomjordingar som hade höga energiska krafter (fysiska, andliga och helande energier). De
kunde också åkalla och fysiskt tala med djur och högre makter och kunde även tala fysiskt
med dem. Härskare som faraon och översteprästen hade kraften och kunskapen att förflytta
sig mellan olika galaxer antingen med hjälp av rymdskepp eller genom meditation och tankens
kraft.
Denna kunskap och makt har med tiden blivit mindre och mindre och har till största delen gått
förlorad. De drev sina rymdskepp med hjälp av solens energi, magneter, lasrar och tankens
kraft.
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UPPVÄXT
Som jag sa tidigare var jag barn till en hebreisk slav. När jag var åtta år gammal tog
översteprästen (Jason, i min nuvarande reinkarnation) mig mot min vilja till faraos palats för att
arbeta under honom i palatsets heliga tempel (huset för faraonernas gudomliga).
Jag växte upp där och utbildades till underpräst. Senare i mitt liv, efter mitt giftermål,
Övergick jag till rollen som översteprästen i Israel. Jag kommer att utveckla denna roll senare.
Översteprästen hette Fatahotap (Fata = Gud; Hotap = präst). Fatahotap var yngre bror till Farao
(Vicki, i min nuvarande reinkarnation). Det förvånar mig verkligen att jag minns några ord från
den tiden men inte minns själva språket. Jag undrar vad orsaken till detta är och vem som är
ansvarig för det. Mitt namn ändrades från Menachem, mitt hebreiska namn på den tiden, till
Mano, eller rättare sagt Manohotap, underprästen. Manohotap växte upp i det kungliga
palatset under översteprästen i faraonernas heliga tempel. Manohotap levde i det heliga
templet från 8 års ålder till 49 års ålder. Under tidsperioden för "Den Stora Förvirringen"
(Uttåget) år 2448 tog Manohotap tillfället i akt och förenade sig med sin far, sin hustru Gamma
(Mina, i min nuvarande reinkarnation) och hebréerna och de flydde till det heliga
landet (Israel). Mitt liv som Manohotap var bra, intressant och innehållsrikt, men jag var
samtidigt ensam och ledsen. Jag förvandlades från att vara en hebreisk slav till en underpräst.
Senare bytte jag namn i det heliga landet till översteprästen Sarya.
Jag blev överstepräst i Israels heliga tempel med omfattande kunskaper om den faraoniska
eran och Fatasols hemligheter och mystik.
Översteprästen Fatahotap (Jason) var mycket förtjust i mig, och i motsats till vad som
var brukligt på den tiden förvandlade han mig från en hebreisk slav till en av sina elever. Ännu
mer oförenligt med sedvänjan utbildade Fatahotap mig till att bli präst. Prästerskapet gav mig
ett överflöd av information och övernaturliga krafter som jag fick av översteprästen, vilket
hjälpte mig i mitt yrke fram till den dag jag dog i det heliga templet. Invigningsprocessen
(reningsprocessen) för att bli präst kallades Baraka i det gamla Egypten. Översteprästen,
Fatahotap (Jason), var en speciell man med kunskap och krafter som var övernaturliga. Han var
expert och mycket kunnig om pyramidernas hemligheter och mystik, vilket var en kunskap som
bara kunde komma från mycket höga platser. Han hade denna kunskap eftersom han var en ren
Fatasol. Han kände till skapelsens hemligheter och hemligheterna kring varje individs gudomliga
jag. Han var mycket skicklig och hade en mycket bred kunskap inom tekniken. Han kunde se
rakt igenom människor (röntgensyn energiskt och fysiskt). Han gillade små barn som
underhållning, särskilt små pojkar (något som var accepterat på den tiden). Han utnyttjade mig
för sina sexuella behov, vilket skadade mig internt och känslomässigt fram till min död, men jag
kände fortfarande beundran, kärlek och närhet till honom. Han hade inga egna barn. Även jag
valde att inte ha några barn. Istället hade jag genom mitt andliga arbete valt att tjäna mig själv
och allmänheten genom att ansluta mig till Skaparen på alla möjliga sätt som jag kunde.
Jag var upptagen med andligt arbete som andlig ledare i hela mitt liv. Jag är besviken över att
det arbete jag utförde också var relaterat till religion. Detta berodde på att det arbete jag
utförde senare i mitt liv stod under kontroll av de nya judiska hebreiska ledarna i Israels land.
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För att återgå till min barndom i min första inkarnation så blev jag bortförd från mina
föräldrar när jag var 8 år gammal. Detta orsakade mycket sorg och rädsla som jag var tvungen
att hantera under en mycket lång tid. Jag lyckades övervinna dem först när jag nådde
invigningsfasen (Baraka). Min far, Amram (Rabbin AA i min nuvarande reinkarnation som är
den helige Rabbinen Aliezer Alfrandi), gjorde allt han kunde för att vara nära mig. Det förvånar
mig att jag äntligen har fått tillåtelse att skriva hans namn i sin helhet. Jag var hans enda son.
Han dolde sin identitet som hebreisk slav och avancerade till faraonernas palats på mycket kort
tid. Han kom mycket nära Farao. Han vann hans förtroende och blev hans chefsassistent. Detta
gav honom och min mor möjlighet att komma närmare mig. Min far bytte namn från Amram till
Amar och min mor bytte namn från Rina till Rona (Rachel, i min nuvarande reinkarnation). De
ändrade sina namn för att dölja sin sanna identitet som hebréer. Min koppling till min mor var
aldrig särskilt speciell eller stark. Hon dog när hon var 40 år gammal (relativt ung för den tiden).
Från vad jag kan minnas dog hon av vad jag uppfattade som sorg. Min far dog när han var 180
år gammal. Han föddes den 10e Tishrei år 2375 och dog den 5e Adar år 2555 enligt den
hebreiska kalendern (1385 f.Kr. - 1205 f.Kr. enligt den gregorianska kalendern). Eftersom han
var en ovanlig varelse (entitet) med hemliga övernaturliga krafter, dog han i själva verket aldrig.
AMRAM
Min far, min guide och min rabbin, Rabbin AA (Aliezer Alfrandi, i min nuvarande
reinkarnation) kom till denna värld i sin första inkarnation som den tredje sonen till Adam och
Eva. Hans namn var Shet. Han föddes den 10e Tishrei år 130 (3630 f.Kr. enligt den gregorianska
kalendern) och levde 912 år. Han levde också flera parallella liv. Sammanlagt levde han 1010
reinkarnationer fram till den 28e januari 2014 (den 27e shvat år 5774 enligt den hebreiska
kalendern). Den dagen reinkarnerade han inte. Istället rörde han sig mot sitt slutliga öde och
han befinner sig för närvarande i Pyramidstjärnan. Min far, min lärare och min rabbin föddes
och återföddes men dog aldrig. Han levde helt enkelt parallella liv och rörde sig till exempel
mellan olika reinkarnationer:
Reinkarnationen som Shet på 912 år
Reinkarnationen som Amram på 180 år
Reinkarnationen som Rabbin AA i 424 år
Några av hans reinkarnationer finns dokumenterade i berättelserna i Gamla
testamentet. Han upplevde 1010 reinkarnationer under 5644 år med parallella liv, ibland
upplevde han 10 olika reinkarnationer samtidigt. Rabbin AA:s sista reinkarnation var här på
jorden som började den 18e Tammuz år 5350 enligt den hebreiska kalendern (1590 enligt den
gregorianska kalendern). Han föddes i en liten by i Irak, inte långt från Bagdad, som på den
tiden kallades "Kanif". Den heliga rabbinen lämnade till Pyramidstjärnan vid 424 års ålder den
28e januari 2014 (enligt den gregorianska kalendern). Han lämnade från samma fält i New
Jersey som han och jag brukade flyga in och ut med hjälp av olika UFO och deras innehavare
under vårt arbete tillsammans. Han talade åtta språk flytande. Han kunde också tala med djur
och utomjordingar. Han kunde "Sfat Haruach" som översätts från hebreiska som "språket i
andevärlden".
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Han kunde också arameiska. Det faktum att Rabbin AA hade kunskap i dessa språk ger bara en
glimt av den sanna kraft och det medvetande som Rabbin AA hade.
När jag ser tillbaka på det har jag insett att han var arkitekten bakom min livshistoria
och att han också var arkitekten bakom det judiska folkets historia, och förmodligen även
andra nationers historia. Han är en speciell själ som noggrant valdes ut för ett gudomligt
arbete. Han var närvarande i alla 69 av mina reinkarnationer även när jag reinkarnerade som
ett djur (alligator) och inte som människa.
För dem som undrar:
Ja, jag har varit en del av reptilfamiljen tidigare.
Nej, jag är inte en del av reptilfamiljen nu.
Nej, jag har inte förmågan att byta skepnad.
Och ja, jag har sett, upplevt och arbetat med människor som har förmågan att byta skepnad.
Sedan mitt senaste möte med Rabbin AA har något hänt som har fört mig till en ny nivå
av medvetande. Denna nya nivå av medvetande och medvetenhet har gett mig olika förståelser
och insikter som hjälper mig att reflektera över mitt förflutna, inklusive olika reinkarnationer
som skärper mitt minne och får mig att minnas olika reinkarnationer mer detaljerat. I en av
mina reinkarnationer var jag till exempel en örn som styrdes av en shamanistisk indian i
Nordamerika. Den shamanska indianen är dagens Orly i min nuvarande reinkarnation. Alla mina
andra vänner, bekanta och nära och kära från år 2448 enligt den hebreiska kalendern (1312
f.Kr. enligt den gregorianska kalendern) var också en del av den reinkarnationen i form av olika
djur, t.ex. en orm (Tina), en björn (Vicki), en hök (Miriam), en svartvit vildkatt (Tova), en häst
(Jason), en varg (Rami), en varghona (Shula), en buffel (Rachel), en svartvit hund (Abraham),
med mera. Alla djuren kontrollerades av den indiska shamanen som använde djur och växter
för behandlingar och helande. En betydande del av behandlingen utfördes med hjälp av
psykedeliska svampar (psilocybin) för olika helande ändamål. Shamanens användning av
psilocybin på människor och djur gav honom den andliga kraften att kontrollera både
människor och djur. För att stärka sig själv och sin makt över människor, djur och bestar såg
han till att psilocybin skulle ingå i deras dagliga kost i mycket små mängder. Han gav dem större
mängder psilocybin när de var sjuka för att bota dem och till och med rädda deras liv. Den
indianske shamanen var känd som "Ram" från Metis-stammen som hade vandrat runt den
kanadensiska och amerikanska gränsen i århundraden. Ram var en stark, tuff, högblodig och
blodtörstig man utan någon som helst medkänsla för dem som fanns runt omkring honom. Han
var också stammens chefsschaman och stammens härskare. Han styrde sin stam och sina djur
med en stark och kraftfull hand. Det skulle vara intressant att förstå varför denna reinkarnation
kommer tillbaka till mig gång på gång.
FATASOL-DYNASTIN
I motsats till vad många vet och tror levde hebréerna i det gamla Egypten inte ett liv i
lidande och utförde inte tvångsarbete på det sätt som beskrivs. De var snarare tjänare än slavar
och levde sina liv som andra klassens eller till och med tredje klassens medborgare. De hade
inte rättigheter som egyptierna och de fick inte betalt för sitt arbete. De fick endast mat, kläder
och husrum. De ägde inga tillgångar. Allt gavs till dem av egyptierna (rättare sagt faraon). Den
sista faraon, och den som styrde under min första inkarnation,
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(Vicki, i min nuvarande reinkarnation) var relativt grym och hårdare mot folket än de före
honom, trots att han var en varelse med högre makt (precis som alla andra faraoner före
honom). Även om han inte var en ren Fatasol så ansågs han ändå som en gud för nationen.
Hans hustru var Fara (Tova, i min nuvarande reinkarnation). Fara dog vid en relativt ung ålder.
Hon var en ren Fatasol som genomgick Baraka-processen vid ung ålder och blev
översteprästinna innan hon gifte sig med Farao (Vicki, i min nuvarande reinkarnation). Det är
inte klart för mig varför hon dog vid så ung ålder. Det var absolut inte typiskt för en avkomma
till Fatasol att dö vid så ung ålder. Ännu mer intressant är hur Farao eller Fatahotap inte lyckades
bota henne (om hon verkligen var sjuk) med den "magiska stav" som de hade i sin ägo.
Jag vet att många själar fick hjälp och räddades från döden med den "magiska staven" (jag antar
att hon nådde sitt öde i denna reinkarnation).
Roka (Tina, i min nuvarande reinkarnation), som var Fara's dotter, genomgick Barakaprocessen i det heliga templet i faraopalatset under överinseende av Fatahotap som var
överstepräst (vilket var brukligt för varje faraobarn från Fatasols avkomma). Mano och Roka
byggde upp en mycket nära relation som små barn eftersom de båda var prästelever. De
tillbringade mycket tid tillsammans, arbetade tillsammans och lärde sig tillsammans. Roka
älskade och blev älskad av Mano sedan hon var barn. Deras kärlek förstördes eftersom hon
valde att gifta sig med sin far (vilket var mycket accepterat på den tiden) på grund av hennes
mammans död eftersom hon, liksom Farao, var av Fatasols avkomma. Från början hade
kärleken mellan Mano och Roka aldrig en chans att förverkligas eftersom Mano ursprungligen
var en hebreisk tjänare, medan Roka kom från Fatasol-dynastin. Roka var tvungen att genomgå
Baraka-processen för att vara värdig att gifta sig med sin far, Farao (Vicki, i min nuvarande
reinkarnation), vilket är en process som tog många år. Vid 18 års ålder gifte sig Roka med sin
far, Farao. Vid bröllopsceremonin, där Mano var närvarande tillsammans med resten av
prästerna, fick Roka titeln faraonernas drottning samt titeln översteprästinna, som besatt enorm
makt och kunskap. Roka hade sedan hon föddes en personlig assistent som hette "Mer"
(Miriam, min fru i min nuvarande reinkarnation). Mer var en kort, gammal, tjock och mentalt
begränsad kvinna. Mer var mycket besatt av Roka. Mer kände att hon var mer än bara en tjänare
eller en mor till Roka. Enligt mitt minne var Mer en enkel egyptisk kvinna som aldrig
gifte sig eller satte barn till världen.
Roka hade en dotter som hette Gamma (Mina i min nuvarande reinkarnation) som också
skickades genom Baraka-processen eftersom hon var dotter till faraon. Hon genomgick Barakaprocessen i det heliga templet i faraonernas palats under överinseende av Fatahotap.
Manohotap var också en lärare för Gamma. Mano och Gamma blev förälskade. I år 2448
utnyttjade de "Den Stora Förvirringen" (Uttåget) och flydde med hebréerna till Israels land. År
2449 (enligt den hebreiska kalendern) gifte sig Mano och Gamma i öknen på väg till det heliga
landet när Mano var 50 år och Gamma 17 år. Deras bröllop ägde rum den 1e Tishrei, som också
var Manos födelsedag. De valde att inte ha några barn och ägnade istället sina liv åt sitt andliga
arbete. De levde båda mycket långa och fulla liv och dog tillsammans i de onda eldarna i
samband med förstörelsen av det första heliga templet (deras hem) i Jerusalem före den
babyloniska exilen den 9e Av år 3339 enligt den hebreiska kalendern (421 f.Kr. enligt den
gregorianska kalendern).
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Mano var 939 år gammal och Gamma 906 år gammal. Deras kroppar begravdes aldrig. De
båda tjänade som överstepräster till den dag de dog. Gamma var översteprästinna
(ställföreträdare för översteprästen Sarya som var Manos nya namn/titel i Israel) i hemlighet
eftersom det vid den tiden inte var accepterat att en kvinna, särskilt en icke-jude, skulle ha en
sådan maktposition.
Gamma var en egyptisk kvinna som tillhörde faraonerna och som härstammade från Fatasol.
Hon konverterade aldrig sitt öde eller sitt väsen till judendomen, men hon var en del av den
nya judiska nationen och högt respekterad av alla. Det är viktigt att notera att även om Mano
och Gamma älskade och gifte sig med varandra skulle deras koppling och förhållande aldrig ha
accepterats av faraonerna om de hade stannat i Egypten på grund av Manos förflutna som
hebreisk slav och Gammas egenskap av faraons barnbarn.
Som präster fick Mano och Gamma förmågan att uppleva och se obegränsad
styrka från högre makter, undergångar, krig och farsoter. De fick förmågan att se, arbeta med
och följa med den judiska nationens mäktigaste personer. De var också en del av den judiska
nationens resa för att uppfylla sitt öde ända fram till dess undergång den 9e Av år 3339 (421
f.Kr. enligt den gregorianska kalendern). De gömde religiösa föremål och mystiska/magiska
redskap av olika slag under Klippdomen i Jerusalem, och den teknologin finns fortfarande kvar i
dag och väntar på att hittas och göras känd för världen. Bland de olika föremål som är
begravda under det heliga templet finns tre original Tororor som skrevs av Moses och hans
assistenter (jag betonar hans assistenter). När Mano och Gamma flydde från Egypten under
uttåget kunde de ta med sig de "magiska stavarna" och begrava dem under det heliga templet.
På den tiden lärde man sig som Toran muntlig och inte som man lär sig den Toran som vi
känner till idag. Mano och Gamma tjänade nationen under många år med den kunskap de
förvärvat i Egypten som präster. De gjorde det i enlighet med den judiska religionens lagar.
Som överstepräster kunde Mano och Gamma kommunicera med djur genom tal och
telepati. Andra från det kungliga palatset, som Farao, Roka och Fatahotap visste också hur man
gjorde detta. Den siste Faraons favoritdjur var ett lejon som hette Chisham (min hund i min
nuvarande reinkarnation). Chisham stod Roka, Gamma och Mano mycket nära när de var barn i
faraopalatset. De gick skilda vägar när de lämnade Egypten under perioden av "Den Stora
Förvirringen" (Uttåget). Chisham föddes år 2415 och dog år 2450 enligt den hebreiska
kalendern (1345 f.Kr. - 1310 f.Kr. enligt den gregorianska kalendern).
EFTER UTTÅGET
Den 15e Nissan år 2448 enligt den hebreiska kalendern (1312 f.Kr. enligt den
gregorianska kalendern) lämnade Mano och Gamma tillsammans med hebréerna Egypten och
anlände till berget Sinai (som i dag är berget Karkoom) den 1e Sivan. Den 6e juli 2448
(Shavuot-helgen) kom Gud ner till Sinaiberg och gav oss de tio budorden. Dagen därpå, den
7e Sivan, gick Moses upp på berget i 40 dagar för att få de tio budorden. Moses kom ner med
de tio budorden (tavlorna) den 17e Tammuz 2448 och bröt dem av ilska på grund av den
ökända historien om guldkalven (nationens synd). Moses gick upp på berget igen den 18e
Tammuz i 40 dagar för att be om förlåtelse och försoning för hebréernas synder. Han kom ner
den 28e Av. Moses gick upp på berget för tredje gången i ytterligare 40 dagar den 29e Av
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(efter solnedgången) för att få den andra uppsättningen tavlor, som fortfarande finns bevarad
under Klippdomen (den muslimska moskén i Jerusalem). Moses kom ner från berget på "
försoningsdagen" ("Yom Hakippurim" på hebreiska) den 10e Tishrei år 2449 (vid soluppgången)
enligt den hebreiska kalendern (1311 f.Kr. enligt den gregorianska kalendern) för sista gången.
Även om det inte finns några koder i dessa skrifter ger jag er avsiktligt detaljerna om datumen
eftersom de kommer att vara viktiga en av dessa dagar. Den som känner till koden för boken
"Rays of Light", liksom pyramidkoden, kommer att finna att dessa datum och detaljer används
ganska ofta för att fortsätta sitt arbete och sin förståelse.
Faraonernas tid tog slut i och med Uttåget. När denna epok tog slut gick
universums hemligheter och olika tekniker förlorade. Bland de heliga tekniker som gick
förlorade fanns magneter, lasrar och ljusenergi, som användes för att bygga pyramiderna. Från
och med denna punkt minskade Egypten och blev så småningom vad det är idag; en fattig och
primitiv nation. Min far, min vägledare och min rabbin, Rabbin AA, var mannen som planerade
Uttåget. Han var också Moses hemliga medhjälpare under förhandlingarna om att befria
hebréerna från slaveri och frihet. Min far var fram till sin död Moses högra hand tillsammans
med resten av de militära ledarna och de ledare som kom efter honom. För mig var han en
lärare, och med hans hjälp blev jag överstepräst i Jerusalem utan att varken jag eller min hustru
(som inte ens var hebré) tillhörde Arons familj (Israels första överstepräst) eller Levi-stammen.
PRÄSTESKAP
Aron, Israels första överstepräst, var halvbror till Moses. Hans mor blev gravid från en
forntida farao. Aron var avkomma till Fatasol som var utomjordingar. Arons familj var
de ursprungliga prästerna, men på grund av korsningar under årens lopp kan vi inte
vara säkra på att en överstepräst verkligen kommer från Arons familj eller Levi-stammen.
Under de senaste åren har jag träffat och känt igen människor från min första
inkarnation.
Jag kommer inte alltid ihåg alla hela tiden. Av för mig okända skäl kommer och går minnet.
Översteprästen Eliezer (Yoni Cohen, i min nuvarande reinkarnation) ersatte sin far Aron efter
dennes död. Jag, Sarya, Amrams son från Menashe-stammen, ersatte honom som överstepräst
efter hans död. Det fanns överstepräster som arbetade under mig som mina ställföreträdare.
Eliezers yngre bror Nadav (Rami Levi i min nuvarande reinkarnation) tog inte sin naturliga plats
som nästa överstepräst efter sin bror Eliezers död. Detta var ännu mer märkligt eftersom Eliezer
(Yoni Cohen i min reinkarnation) inte hade några egna biologiska barn, utan snarare adopterade
barn som aldrig skulle bli nästa i raden för översteprästposten. Nadav blev överstepräst under
min ledning och han var ansvarig för följande att ta hand om det heliga templet. Han fick inte
rollen som överstepräst eftersom min dåvarande far (Rabbin AA) såg till att jag fick rollen som
överstepräst. I dag kan vissa människor kalla detta för ett bedrägeri och ett politiskt brott, men
det var så saker och ting fungerade på den tiden. Amram ansåg att hans son var mer lämpad att
bli överstepräst, särskilt eftersom han hade genomgått Baraka-processen och hade övernaturliga
krafter tillsammans med kunskap om universums hemligheter som få hade turen att få. Nadav
dog en kort tid därefter (ungefär tio år) och ersattes sedan av Arons sonson Pinchas. Detta visar
att översteprästen under hundratals år inte kom från familjen Cohen eller från Levi-stammen,
vilket resten av översteprästerna och Moses gjorde.
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Till råga på allt tjänadeSaryas hustru, Gamma, som inte bara var en icke-jude utan en faraonisk
utlänning från Fatasol-dynastin, som översteprästinna i hemlighet. För att göra en lång historia
kort, hela prästerskapet var en komedi. Denna information kommer att revolutionera många
grundläggande judiska traditioner samt dess trossystem. Det finns inget nytt under solen.
Det som var, kommer att bli och det som kommer att bli var redan.
MILITÄRA MÄN
Faraos försvarsminister var en man som stod faraon mycket nära och var lojal mot
Faraon. Han hette Satis (Orly i min nuvarande reinkarnation). Han var en stor krigare.
Noterbart är att arméns symbol och faraonernas symbol var örnen. Örnen styrdes av
faraonerna liksom många andra djur i palatset. Örnsymbolen förekom på byggnader, vapen
och även på stridshjälmar. I modern tid är örnen symbol för länder som USA och Tyskland,
och till och med Nazityskland under Hitlers regeringstid. Örnen finns på många
regeringsbyggnader och olika monument i världen idag.
Satis var lång, ädel och stilig. Han hade flera fruar och många barn. Ett av hans barn var
Maharba (Abraham, i min nuvarande reinkarnation). Han var också en del av
översteprästerna sedan barnsben. Trots att han tillhörde Fatasol-dynastin, och jag var en
hebreisk slav så blev vi goda vänner. Hans far var också mycket förtjust i mig och vi fann oss
alltid i att studera eller arbeta tillsammans. Så småningom fullföljde vi båda Baraka-processen
och blev underpräster under Fatahotaps överinseende. Vi skildes åt när jag flydde från
Egypten med min fru, min far och resten av hebréerna under Uttåget.
En annan person som jag har känt i många år i min nuvarande reinkarnation är Shula,
dottern till "Adam". Shula var Yehoshua, son till Noon, i sin första inkarnation. Yehoshuas far
var Noon som faktiskt är "Adam" i min nuvarande reinkarnation. Yehoshua var son till min
moster, vilket gör honom till min kusin i första hand. Han var i min ålder och vi växte upp
tillsammans som barn till hebreiska slavar tills jag fördes bort från mitt föräldrahem. Jehoshua
nådde mycket höga positioner i den hebreiska judiska härskarklassen som judisk militär och
stod Moses, översteprästen Aron och även min far Amram (Rabbin AA) mycket nära. Amram
kontrollerade på den tiden allt och alla bakom kulisserna utan att någon visste eller förstod
det. I dag är det mycket roligt att tänka på det. Jag försöker komma på var Amram fick sina
många talanger och krafter ifrån på den tiden. En fråga dyker upp i mitt huvud: Är det möjligt
att Rabbin AA, med alla sina reinkarnationer och talanger, i själva verket var en utomjording,
Fatasol, som levde mitt i bland oss i tusentals år i olika förklädnader?
MOSES
Potifar, Faraos äldsta dotter, uppfostrade Moses som också genomgick Barakaprocessen under Fatahotaps överinseende. Det är så Moses fick sina övernaturliga krafter och
andliga talanger för att kommunicera med högre och högsta makter. Liksom faraonerna i det
kungliga palatset hade Moses magiska krafter. Jag tyckte att Moses var mycket tuff och grym,
men briljant man med en speciell ledartalang. Alla var rädda för honom, men alla
respekterade honom ändå.
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Han eskorterade cirka 3 000 000 människor ut ur Egypten till Israel i en resa som tog 10 år (i
motsats till 40 år som det står skrivet i Toran). För övrigt kunde de göra samma resa på mindre
än ett halvår. Anledningen till att Moses lät resan till Israel ta mycket längre tid var för att göra sig
av med den gamla generationen och deras slavmentalitet och samtidigt förbereda den nya
generationen för ett nytt och kraftfullt liv med en annan uppsättning värderingar som en fri
nation. Under de första 49 dagarna, tills de nådde Sinaiberg, dog en tredjedel av folket, främst
på grund av den intensiva hettan i Sinaiöknen. De avlidna bestod främst av äldre människor.
Ytterligare ett betydande antal människor dog under de följande åren på grund av en obegriplig
sjukdom, och ytterligare 250 000 beordrades att utrotas av Moses på grund av deras svek mot
den högsta makten. Denna utrotning berodde på den berömda berättelse som är känd som
guldkalven. Skillnaden är att i stället för att 24000 människor slaktades som det står skrivet i
Toran, beordrade Moses att 250 000 människor skulle utrotas.
Många fler människor dödades på vägen. Många dödades också av olika stammar som
attackerade dem på vägen till Israel. Ingen begravdes på vägen till det heliga landet förutom
Moses och översteprästen Aron. Kroppar lämnades antingen kvar eller brändes på sin höjd.
Riktiga judiska begravningar började först efter att judarna kommit in i Israel. Judarna anlände
till Israel utan Moses. De var cirka 1,5 miljoner människor (inklusive beräkningen av
befolkningsökningen på grund av fortplantningen inom tioårsperioden). De flesta av
människorna var unga, som planerat.
REFLEKTERAR ÖVER MITT FÖRFLUTNA
När jag skriver mina minnen från min första reinkarnation, går jag djupare in i min själ
och många minnen kommer till mig från det förflutna. Trots att jag har levt i över 900 år finns
det många berättelser och minnen. Jag minns inte en stor del av det, men det jag minns är för det
mesta oviktigt för mig och känns inte som en fråga som har någon inverkan på min nuvarande väg
och mitt nuvarande liv. Jag väljer att inte dokumentera otaliga historier som bara intresserar mig
och som inte är betydelsefulla för tillfället. Att gå in i de små detaljerna tar mig in på djupa platser
inom mig själv som gör det onödigt svårt för mig. Det får mig också att koppla bort mitt
nuvarande jag och min nuvarande miljö. Jag känner också att det påverkar mitt nuvarande arbete
och uppdrag inom TLS.
Jag har nyligen tagit på mig ett nytt uppdrag som är viktigt för att förbättra vår
nuvarande globala situation. Jag kan inte diskutera detta uppdrag eftersom det för närvarande
är aktivt, mycket farligt och är ett resultat av de illvilliga krafter som styr vår värld. Jag försöker att
inte låta mina minnen från det förflutna störa mitt arbete, men de tränger sig på dagligen.
Jag misslyckas inte och kommer inte att misslyckas. Absolut inte nu, och inte i de situationer
som vi för närvarande befinner oss i dag. Enligt min åsikt kommer extraordinära och
betydelsefulla händelser att inträffa som kommer att påverka framtiden för oss alla, och jag vill
gärna befinna mig på den positiva sidan av ekvationen. Att misslyckas är inte ett alternativ just nu.
Varken jag eller min familj har råd att misslyckas just nu. Jag känner också att jag har blivit
uppmanad och att jag kanske avslöjar för mycket information, vilket inte var vad min överordnade
(Rabbin AA) ville när han gav mig tillåtelse och det stora privilegiet att dokumentera de senaste
tio åren. Det är svårt för mig att erkänna, men jag ångrar att jag inte lyssnade på Rabbin AA när
han bad och insisterade på att jag skulle dokumentera och skriva allt.
Om jag hade lyssnat på hans råd skulle det idag finnas minst tio (om inte fler) volymer av "Rays of
Light" med ett överflöd av mystik och insikter som en dag skulle tjäna hela världen.
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DET HELIGA TEMPLET
Det första heliga templet byggdes av kung Salomo år 2929 enligt den hebreiska
kalendern (831 f.Kr. enligt den gregorianska kalendern). Det första heliga templet byggdes på
ungefär sju år och höll i 410 år innan det rånades, brändes och förstördes av babylonierna år
3339 enligt den hebreiska kalendern (421 f.Kr. enligt den gregorianska kalendern). Eftersom
byggandet av templet var mycket kostsamt, finansierade kung Salomo byggandet genom att
införa höga skatter på folket.
Templet byggdes av olika material, t.ex. lokala klippor och stenar, träd (t.ex. cederträ
och cypresser) och metaller (t.ex. koppar och framför allt guld, som täckte större delen av den
inre strukturen). Idén om att bygga det heliga templet kom från kung David. Hans ursprungliga
avsikt var att skapa ett hus för att tjäna Gud, men det förvandlades till en egodriven process
som också användes för att samla in fler skatter. Korruptionen, precis som i dag, fanns nästan
överallt. Kung David var upptagen av krig, politiska frågor, ekonomiska frågor och personliga
problem, vilket hindrade honom från att förverkliga sin dröm och bygga det första heliga
templet.
Kung Salomo, kung Davids son, förverkligade idén om det första heliga templet, men det
kom till ett högt pris för nationens folk. Det första heliga templet bestod av tre huvuddelar.
Huvudhallen (välkomsthallen) var den första delen av det heliga templet. Den andra delen av
templet var huvudtemplet som innehöll Menoran och huvudaltaret på vilket rökelse brändes
och djur offrades (det fanns olika altare placerade på olika platser i tempelkomplexet). Den
tredje delen av templet var känd som det heligaste av det heligaste där förbundsarken
tillsammans med Kruvim var placerade. Kruvim var gjorda av guld (jag vet inte varför de kallas
för Kruvim än idag). De var relativt små statyer jämfört med storleken på det allra heligaste och
själva templet. Statyerna var hälften örn och hälften människa. En av Kruvim var maskulin (med
en manlig människokropp) och den andra var feminin (med en kvinnlig människokropp). Detta
vittnar om ett slags främmande arbete eller till och med en slags dyrkande i själva templet,
vilket är en fullständig motsättning till det judiska folkets grundläggande trosuppfattningar.
Det allra heligaste, även känt som "Dvir" ( )דבירeller "Dviren" ( )הדבירstod på det som vi
idag känner till som "Grundstenen" (Even Ha'shetiya;  )אבן השתיייהi den klippkupol som vi
känner till idag. Grundstenen användes som ett stativ för "dvir". Offer gjordes och rökelse
brändes på grundstenen (Even Ha'shetiya; )ההשתיי אבן. Grundstenen hade, och har
fortfarande, mycket stark energi och kraft, och dess geografiska läge är energicentrum för
vår planet samt energicentrum för universum som helhet. Ursprunget till namnet "Even
Ha'shtiya" (grundstenen) bygger på kärnan i termen "grundad" (översatt från hebreiska) som
innebär att ursprunget till skapandet av energi och själva skapelsen grundlades på denna
geografiska plats. Själva platsen är extremt energirik. I en rak linje, djupt under jorden, finns
innehållet i det allra heligaste som är dolt där fram till denna dag. Rummet där dessa föremål
är gömda, liksom resten av templet, utformades och byggdes av kung Salomo.
En kort tid före förstörelsen av det första heliga templet beordrade kung Josiah att
flytta/lagra/gömma allt heligt innehåll av det allra heligaste i det gömda rummet. Detta
genomfördes av Mano och Gamma med intentionen att dessa heliga föremål inte skulle hamna
i händerna på någon hedning som ville förstöra templet.
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Endast översteprästen fick gå in i det allra heligaste en gång om året (under "försoningsdagen",
även känd som "jom kippur"). Översteprästen och hans assistenter skulle dock gå dit med
jämna mellanrum (inte bara på försoningsdagen). Kung Salomo tillbringade tid där i avskildhet
för att höja sig andligt. Han använde till och med det allra heligaste som en plats för att läsa och
skriva.
Min kunskap och mina minnen om kung Salomo och hans far tar mig tillbaka till det
förflutna. Det är en mycket märklig känsla. Jag kände dem och deras arvingar mycket väl. Som
överstepräst var jag deras rådgivare, deras läkare och jag vågar till och med säga deras
psykolog. David och Salomo, som var grundarna av det första heliga templet, var mycket starka
och mycket smarta, men mycket korrupta till sin natur. De var giriga, mäktiga och respekterade.
Deras privatliv var ett fullständigt kaos och som en adelsfamilj, skulle jag definiera dem som en
dysfunktionell sådan. Inom själva familjen förekom incest, våldtäkt och olika mord. Det fanns
också krig om makt och arv. Det fanns svek mellan alla familjemedlemmar, från mor och
farföräldrarna till barnbarnen och alla deras ättlingar. David och Salomo bevarade sina riken
genom att döda alla möjliga regimer. Under större delen av sin regeringstid var David upptagen
av olika krig. Till hans ära praktiserade Salomo (hans son) lugn och ro och nästan inget krig eller
motstånd utom under sina första år. Kung David levde ungefär 70 år. Han styrde folket med
stark hand. Han erövrade mycket land och utvidgade sitt rike. David var mycket stilig; han var
dock kort och hade rött hår. Han var känd för att vara en impulsiv, trevlig, smart, men mycket
grym och korrupt person. Han hade många kvinnor och älskarinnor och ett stort antal barn och
ättlingar. Å andra sidan kröntes hans yngsta son, kung Salomo, till kung vid 12 års ålder fram till
sin död vid 52 års ålder. Han var lång och stilig. Han var en kung som kände till färre krig men
som också levde sitt liv i absolut kaos. Han var känd som en klok man. Han hade också otaliga
kvinnor och älskarinnor och naturligtvis otaliga barn och ättlingar.
För att säkra sitt styre och sin dominans i riket, trots att han var kung Davids yngsta barn,
tvingades han mörda sin bror och några av sina rådgivare och vänner som stödde kung Davids
äldre barn. Jag tycker att det är lustigt att de judiska och kristna traditionerna väntar på att
Messias ska komma från kung Davids familj. Jesus ansågs redan vara en del av kung Davids
familj och var redan en Messias för de kristna. Judarna väntar fortfarande på samma Messias
från kung Davids familj. Det är bara nonsens och sagor. Må Gud hjälpa oss alla om Messias
verkligen ska komma från en sådan dysfunktionell familj. Jag hoppas att Messias dagar är nära,
och när han kommer ber och hoppas jag att han är renare, mer hel, mer kärleksfull och mer
upplyst.
Det är viktigt för mig att informera läsaren om att kung Salomo är "Adam" i min
nuvarande reinkarnation och att kung David är Tova i min nuvarande reinkarnation, som är
brorsdotter till "Adam". Naturligtvis var några av deras fruar, älskarinnor, barn och barnbarn
själar som jag känner i dag som en del av min själsfamilj och några nära vänner, men det finns
ingen anledning att gå in på detaljer vid denna tidpunkt.
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ABRAHAM & SARAH
Innan jag går vidare till insikterna i Pyramidkoden vill jag dela med mig av en historia
som ligger mig varmt om hjärtat från min första inkarnation. År 3000, enligt den hebreiska
kalendern (760 f.Kr. enligt den gregorianska kalendern), var översteprästen Sarya (från min
första inkarnation) 600 år gammal. Det var inte vanligt att fira en födelsedag på den tiden. De
flesta människor visste inte ens när de var födda, och om de gjorde det fick de knappast någon
bekräftelse på det. Det var inte särskilt många människor som nådde en sådan hög ålder. Enligt
min åsikt nådde Sarya och Gamma denna ålder på grund av den Baraka-process som de gick
igenom, tillsammans med deras skickliga kunskaper om skapelsens hemligheter. De använde
denna kunskap i sina personliga liv och i sitt arbete som präster. De levde också en mycket ren
vegansk livsstil, liksom resten av faraonerna. Om de inte hade omkommit den 9e Av år 3339
enligt den hebreiska kalendern (421 f.Kr. enligt den gregorianska kalendern) i samband med
förstörelsen av det första heliga templet, skulle de troligen ha levt över 1000 år. Faraonerna
och översteprästerna undvek i allmänhet samlag, såvida de inte hade för avsikt att fortplanta
sig. Fysisk kärlek och parning förekom ibland genom normalt samlag som vi känner till idag,
men de begick oftast handlingen genom meditation och telepati med nästan ingen fysisk
kontakt förutom att hålla varandra i handen och, i vissa fall, genom att röra vid benen.
Översteprästerna parade sig också genom att röra vid pannorna. Genom att para sig på detta
sätt bevarade de sina kroppars väsen i fysisk mening. Det bevarade också deras inre energi,
som var hemligheten bakom deras vitalitet för deras andliga arbete. Detta är anledningen till
att de flesta av dem levde så länge jämfört med oss idag. Mycket få människor visste verkligen
hur gamla Mano och Gamma var eftersom de höll sin ålder hemlig. Folket i den judiska
nationen vördade Gamma och Sarya, eftersom de var äldst och präster. Nationens folk
älskade dem och vice versa.
En dag i Jerusalem, på Shavuot-helgen, kom ett ungt par fram till Sarya. De hette
Abraham och Sara (detta har inget samband med Abraham och Sara i Bibeln). Abraham var
ungefär 30 år gammal och Sara var knappt 25 år gammal. De hade förmånen att få träffa
översteprästen privat (vilket inte är brukligt) på grund av översteprästens relation med Sarahs
far som var en mycket respekterad och välkänd man. Fadern bad om hjälp för sin dotter. De
kom med hopp om att få en välsignelse och hjälp eftersom de hade varit gifta i tio år och
fortfarande inte kunde få barn. Abraham bad om tillåtelse att gifta sig med en andra hustru och
tillsammans bad de om hjälp för att bli gravida (ytterligare äktenskap för en man var något som
var tillåtet på den tiden så länge hustrun inte visade något motstånd och samhällets rabbin
godkände det). Sara var mycket motstridig. Hon hade makt och inflytande på grund av sin fars
ställning i samhället. Hennes make, Abraham, insisterade på att få en andra hustru men
motsatte sig inte välsignelsen. Sarya, översteprästen, log för sig själv eftersom han kände igen
Abrahams och Sarahs själar från deras tidigare reinkarnationer, men det var inte lämpligt eller
klokt att nämna detta vid den tidpunkten. Abraham var Mer (min fru, i min nuvarande
reinkarnation) och Sara var Roka (Tina, i min nuvarande reinkarnation). Den välsignelse som
paret fick av översteprästen hjälpte enormt, och på kort tid födde Sarah tvillingar, två döttrar.
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Den ena hette Phirchia (Fara, från den tidigare reinkarnationen; Tova, i min nuvarande
reinkarnation) och deras andra dotter hette Shir (Yehoshua, son till Noon, från den tidigare
reinkarnationen; Shula, i min nuvarande reinkarnation). Förutom den välsignelse som de fick av
översteprästen måste de också genomgå en allmän (fysisk och mental) rening som innefattar
en ren vegansk livsstil. Vid ungefär 35 års ålder var Sarah redan mamma till åtta barn:
Ezekial (Maharba, från min tidigare reinkarnation; Abraham, i min nuvarande reinkarnation)
Moses (Farao, från min tidigare reinkarnation; Vicki, i min nuvarande reinkarnation)
Hiskia (Satis, från min tidigare reinkarnation; Orly, i min nuvarande reinkarnation)
Chaya (Aharon, översteprästen från Fatasol-dynastin i min tidigare reinkarnation)
Nadav (Nadav, översteprästen i min tidigare reinkarnation; Rami Levi i min nuvarande
reinkarnation)
Eliezer (Eliezer, översteprästen från min tidigare reinkarnation; Yoni Cohen i min nuvarande
reinkarnation)
Sara och Abraham levde ett gott liv. Om jag inte misstar mig levde de till ungefär åttio
års ålder. De har alltid varit och är fortfarande en del av min själsliga familj. Familjevänskapen
mellan Sarya, Gamma och det unga paret blev ännu starkare med åren. Detta orsakade lite
obehag för Sarya och Gamma på grund av det faktum att de kände till sanningen bakom
prästerskapet; det faktum att de tog översteprästernas plats och att de inte är från Levistammen eller en del av avkomman från översteprästen Aron och hans familj.
Detta var en liten men stor lögn i Saryas och Gammas ögon vid den tidpunkten. Det finns
många förvrängningar och konflikter mellan den sanna historien och den officiella historiska
berättelsen, vilket är något som personligen gör mig obekväm idag, men jag kommer att
utveckla detta senare.
Jag måste betona att den här inkarnationen var extremt lång, mycket intressant och full av
kärlek, spänning, omvälvningar och många gupp längs vägen.
Nya korrigeringar ("Tikkun" på hebreiska) som jag gått igenom i andra reinkarnationer
är meningslösa jämfört med den här inkarnationen, men jag antar att det är så världen är,
särskilt den andliga världen. Med all denna kunskap och erfarenhet frågar jag mig alltid i
slutet av dagen... Varför? Hur? När? Vad kommer att hända i en nära och avlägsen framtid? Ju
mer jag vet, ser och lär mig, desto mer inser jag att jag inte vet eller förstår någonting och att vi
bara är en droppe i hela havet.
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PYRAMIDEN
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På Rabbin AA:s begäran kommer jag att försöka förklara och skriva kärnan i
Pyramidkoden utan att avslöja själva koden. Allt jag skriver är endast från mitt minne och
kunskap som jag har förvärvat under de senaste åren, och en del av det jag minns från minförsta
inkarnation. Jag kan inte komma ihåg allt och med tiden blir mitt minne mindre tillförlitligt
(suddigare). Mitt minne sviker mig ibland och i min nuvarande reinkarnation gör min kropp det
också, på grund av mina uppdrag, eller kanske är det mer korrekt att säga att jag sviker min
kropp trots mina uppdrag och kunskaper. Jag är säker på att den kunskap jag besitter inte är
perfekt och hel. Mitt minne blir skarpare och mer uttalat när jag skriver.
När jag gick igenom Baraka-processen, som är en lång process som tar flera år, fick jag
först lära mig om aktuell världshistoria. Först därefter började jag lära mig om den andliga
kraften i motsats till den fysiska kraften och hur de två kan kopplas samman. Detta var en lång,
tråkig och svår process att smälta. Jag börjar med en liten bakgrund om faraonerna (Fatasol)
som var en del av jordens utveckling i ett avlägset förflutet.
ATT KOPPLA SAMMAN DET FYSISKA OCH DET ANDLIGA
Jorden fungerar enligt naturlagar som har fastställts av Skaparen. Jorden är alltid i
rörelse, utvecklas och förändras. Förändring och utveckling i den andliga världen sprids av olika
vågor, frekvenser och vibrationer som är konsekventa för varje form i naturen. Denna energi
stannar kvar i dessa abstrakta former tills den tränger in i materien, vilket leder till att materien
förändras eller att ny materia skapas. Denna process kan åstadkommas genom andliga ord eller
andliga krafter (via vågor, frekvenser och vibrationer). Med andra ord skapas kött på olika sätt
från ett djur till en människa. En hjärna skapas på ett annat sätt än ett människohjärta. Allting
har sin egen frekvens, sin egen kroppslighet och sin egen ande inom sig som påverkar dess
vågor och vibrationer. När anden omvandlar sig själv till fysisk materia, vänder det material
som kulminerar, såsom en kropps död, sin riktning och återvänder tillbaka till anden. Det
omvandlas sedan ytterligare för att återigen bli (käll)energi/kraft. Denna process fortsätter
under många år. Det är en mycket långsam process som sträcker sig över miljontals år.
Jag försöker bevara språket och stilen från Rabbin AA i detta dokument, men det är inte
lätt. Originaldokumentet skrevs på hebreiska och översattes till engelska. Hebreiska är mitt
modersmål men min förmåga att tala och skriva har alltid varit svag.
DEN URSPRUNGLIGA GUDOMLIGA RASEN
Den första rasen här på jorden var en mycket andlig ras. Jag skulle säga att de bestod till
90 procent av andevärlden och 10 procent av materia. Den andliga världen och dess lagar
styrde världen till skillnad från den materiella världen och dess lagar som vi känner till idag. Den
första rasen var en medveten ras, med uppskattning, kärlek och förståelse för det gudomliga
planet och naturlagarna. Jag talar om en mycket avlägsen era, långt före Atlantis eller Adam och
Eva. Jag talar om ett samhälle som var naturligt medvetet och upplyst, utan önskningar och
impulser som vi har i våra nuvarande dagar. Detta var en ras som var fullt medveten. Detta var
en ras som kände till naturens hemligheter och förstod skapelsens hemligheter. De hade en
kunskap som inte hade några gränser, en kunskap som kännetecknades av en direkt gudomlig
förbindelse med Skaparen. Detta var en ras som visste hur man kontrollerade och styrde
naturen. Detta var en ras som inte behövde arbeta för deras levebröd och inte hade smärta vid
förlossningen.
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Naturen fungerade för dem och de bevarade naturen enligt Skaparens vilja. Men av någon
anledning, som jag inte förstår, fanns det en annan ras som anlände (eller skapades) till jorden.
De var en mycket annorlunda ras. De såg ut som den ursprungliga rasen, men de var andligt
tomma. De bestod till 90 procent av materia och 10 procent av ande. Jag antar att de är Adams
och Evas förfäder. Denna nya ras kände inte till fred eller tystnad. På grund av korsning
försvagades den andliga rasen och blev till fysisk materia, en process som tog eoner. Samma
gudomliga ras parade sig med kvinnan från den andra rasen och de födde blandade avkommor
av olika storlek och färg. Den nya rasen hade en mycket primitiv hjärna med långsam
utveckling. De var en ras utan gudomliga känslor. Längs vägen fanns det några få som var
andligt storslagna men ingen nådde den andliga nivån som den ursprungliga gudomliga rasen.
Den ursprungliga gudomliga rasen, de storslagna andarna, försöker återställa balansen på
jorden fram tills i dag.
Den 10e Tishrei, år 1010 enligt den hebreiska kalendern (2750 f.Kr. enligt den
gregorianska kalendern), kom utomjordingar (Fatasol) ner till jorden från fyra olika stjärnor
(planeter) som förstördes av för mig okända skäl. De utomjordingar som blev kvar skickades hit
för att assimileras med den inhemska rasen och långsamt styra världen på ett positivt sätt.
Varje grupp åkte till en annan del av jorden; norr, söder, öster och väster. Faraonerna nådde det
som vi idag känner till som de afrikanska och egyptiska regionerna. De var alla en del av den
ursprungliga gudomliga rasen. För det mesta såg alla utomjordingar ut som vanliga människor.
Faraonerna hade en lång rektangulär skalle, till skillnad från människorna på jorden som hade
en rund skalle. Faraonernas kroppar var tunna, ädla och långa. De var mörkhyade och deras
ansiktsben stack ut eftersom de var välsignade med ädel skönhet. Den grupp som nådde
västerut var mörk, kort och hade en stor rund skalle med en stor progressiv hjärna. Deras ben
var tjocka. De verkar vara förfäderna till den ursprungliga gudomliga rasen som har spätts ut
med tiden. Dessa varelser är förfäderna till dagens sydamerikanska spansktalande som bor på
platser som Mexiko och Peru. Målet var att försöka förvandla den korrupta och materialistiska
rasen på jorden till en andlig ras som skulle ge fred och lugn utan påtryckningar, slagsmål eller
krig; en ras som skulle vara upptagen av det andliga och inte det fysiska. Faraonerna började
förvandla jorden från en materialistisk plats till en mer andlig plats, och den första framgången
var överväldigande. Med tiden började dock Fatasol och deras nya generation para sig med
människor. Den överlägsna andliga rasen planterade in sig själv i den materialistiska rasen,
vilket fick dem att förlora sina andliga krafter och urvattnade deras personliga kraft samt deras
framtida avkomma. De försökte höja den lägre vibrerande rasen från det materiella till det
andliga, men med tiden misslyckades de. Långsamt blev Fatasol och deras avkomma svaga
djuriska varelser som var fulla av lust och överdrivet begär. Istället för att vara andliga varelser
fann de sig plötsligt med tyranniska, grymma, andlösa och orädda härskare som ingav rädsla i
hela nationen (en mycket likartad verklighet till vad som händer på jorden idag). Som vi förstår
idag, så misslyckades uppdraget. Jag vet dock med säkerhet att Gud inte ger upp och att arbetet
kommer att fortsätta till fullbordan. Det är en pågående process och vi är på väg mot det eviga
ljuset, som är Kärlekens tidsålder. Inom ytterligare en till högst två reinkarnationer kommer vi
att nå denna plats. I själva verket är denna eviga process arbetet, ödet och målet för varelser
som Rabbin AA och "Adam". Det är ödet för själar som faraonerna som har kommit hit för att
rädda sig själva och planeten Jorden från fysisk och andlig utplåning. Jag tror att dagen kommer
när "Guds son" (Fatasol) manifesterar i en mänsklig kropp för att visa hela mänskligheten vägen
ut ur mörkret och in i ljuset, från stress till medvetande. Denna varelse kommer i mina ögon att
vara Messias.
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FARAONERNAS TEKNOLOGI
Faraonerna började ta kontroll över allting och började långsamt styra jorden. De
försökte skapa en ny andlig värld. De behövde bevara, skydda och utveckla de verktyg som de
använde för sitt arbete och de fordon som användes för transport för framtida generationer.
Pyramiderna var en del av de strukturer som användes för just detta ändamål, vilket är
anledningen till att vi ser pyramider i olika delar av världen. Pyramiderna byggdes inte enbart
som gravar. De byggdes för att skydda och bevara de olika verktyg och rymdskepp som
faraonerna använde. Pyramiderna byggdes med hjälp av fysiska och andliga verktyg som kunde
kontrollera och manipulera gravitationen. Sådana verktyg användes för att lyfta megalitstenar
och bygga pyramiderna. Stenarna höggs ut ur olika berg med hjälp av laserteknik.
Faraonerna förde in ny teknik i denna värld som gav dem förmågan och makten att kontrollera
människor.
Termen "EMF" står för elektromagnetiskt fält. Elektromagnetiska fält är en del av både
jorden och våra kroppar. Det var och är fortfarande ett fenomen som uppstår naturligt under
skapelsen. Den moderna människan har dock förändrat de olika frekvenserna och vågorna i
jorden genom föraktlig, korrupt och skrämmande teknik, vilket har orsakat det största
andliga tomrummet som vi någonsin har upplevt. Den korrupta manipuleringen av jordens
elektromagnetiska fält orsakar för närvarande mentala och andliga sjukdomar.
Faraonerna hade med sig en annan form av teknik som kallades electromagnetisk puls
(EMP) och electromagnetisk laserpuls (EMLP). På Fatasolspråket kallades EMP
för "Magen" ( )מגןoch EMLP för "Magia" ()מגיה. Båda dessa namn kan översättas till "sköld" på
engelska. Denna teknik gav dem förmågan att bygga massiva pyramider.
Under dessa massiva konstruktioner finns mycket stora källare som rymmer verktygen och
tekniken som används för att tillverka dem. Ursprungligen fanns det 666 666 pyramider på
jorden. I dag har vi kvar färre än 100 000 pyramider i olika former och storlekar. De flesta av de
pyramider som byggts i världen har förstörts med tiden; inte av människan, utan av en högre
makt. Under åren efter uttåget tog faraonernas tidsålder slut och de, tillsammans med deras
teknik, försvann till största delen från världen. Det finns fortfarande ett litet antal av
faraonernas utspädda avkommor som lever bland oss i dag. De känns igen på sin kropps och
skallstruktur eftersom de är rester av faraonerna och fortfarande har vissa fysiskt utmärkande
drag. En del av deras tekniska apparater har stulits av för mig okända personer. Vad jag vet är
att världseliten har tillgång till denna teknik som utgör ett stort hot mot hela universum om
den hamnar i fel händer.
EMP och EMLP är tekniker som kan förstöra ett land som USA på mindre än en timme
utan förvarning. Jag är inte säker på vem som specifikt har dessa anordningar, och jag är också
osäker på om vissa regeringar har denna teknik. Jag har en känsla och tror att utanför
världseliten har både Israel och Ryssland denna teknik. Jag tror inte att Förenta staterna har den
ännu. TLS har liknande anordningar som jag såg genom mitt arbete med dem under de senaste
tio åren. EMP kan neutralisera atomära militära system. EMLP kan sönderdela hela städer på
några sekunder. Denna teknik kan bygga eller förstöra vad som helst baserat på operatörens
avsikt. Såvitt jag vet har ingen hittat de dolda källarna under pyramiderna ännu, men jag är
säker på att de fortfarande finns där.
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En del av de maskiner och den utrustning som förvaras i dessa källare är flygplan (rymdskepp).
De är enorma energirelaterade verktyg som måste laddas upp av solen vart tusende år för att
fungera. Det finns inga batterier. Dessa maskiner fungerar främst genom att använda solen
tillsammans med magneter. Även den "magiska staven" som vi läser om i gamla böcker
fungerar med samma energi. Dessa stavar kan förändra jordens gravitationskraft i förhållande
till ett specifikt föremål vid varje givet tillfälle. Dessa stavar har till och med förmågan att ge en
person kraften och förmågan att byta skepnad (så länge personen föddes med rätt genetik för
att kunna göra det). Dessa stavar kan också bota olika sjukdomar. Några av de verktyg och
maskiner jag talar om finns under Klippdomen i Jerusalem. De gömdes där av Mano och
Gamma före förstörelsen av det första heliga templet. Även om dessa energier och verktyg kan
vara mycket hjälpsamma och nödvändiga kan de också vara mycket destruktiva och hotfulla om
de används av sataniska och korrumperade människor. Pyramidens och pyramidkodens kraft
beror ganska mycket på dessa verktyg och den energi de kan skapa. Dessa verktyg skapades av
utomjordingar. De skapades inte naturligt av skaparen (Gud). De har använts i tusentals år, men
till min besvikelse föll de i fel händer. Jag hoppas att något kommer att hända snart så att detta
hot försvinner från vårt universum för alltid. Jag tror att det inom en inte alltför avlägsen
framtid kommer att uppstå rätt personer som kommer att neutralisera ondskans makt och
komma att hitta den skatt som ligger under pyramiderna och klippkupolen. Jag tror att
kunskapen kommer att exponeras för folket och att världen kommer att komma till det sanna
5-dimensionella medvetandet om det gudomliga jaget. Den som inte når till den
5-dimensionella dimensionen kommer helt enkelt att dö ut ur universum och kommer inte att
reinkarnera längre. Detta innebär att inte ens deras ande eller själ kommer att existera längre i
någon form. De som överlever kommer att blomstra och kommer så småningom att nå de
högre dimensionerna (till och med så högt som 9e eller 10e dimensionen som ett kollektivt
gemensamt medvetande). Enligt min åsikt är detta Messias dagar.
EN NY TIDSÅLDER
På den tiden var rymdskepp mycket vanligt förekommande. Det fanns en kontinuerlig
förbindelse mellan de olika stjärnorna och det gudomliga jaget, mellan andevärlden och den
mänskliga anden. De tidiga faraonerna var helt veganer, men med tiden påverkades de av
människor som fördärvade deras sinnen, själar och kroppar genom att använda förbjuden mat
och förbjudna handlingar. Istället för att interagera med djur började de äta dem. Till och med
lejonen i det kungliga palatset var naturligt veganer. Varhelst Fatasol landade med sina
rymdskepp skapade de en överlägsen kultur med rättvisans och kärlekens ledarskap för att
sprida andens kraft och andens läror. Till en början styrde Farao nationen både som kung Farao
och som nationens andliga ledare. Med tiden, när nationen blev starkare (på grund av sin nya
kultur, lycka och rikedom), fördelade de uppgifterna mellan de andra Fatasol-varelserna. Den
ena var nationens härskare (Farao) medan den andra var nationens andliga ledare
(överstepräst). Även om Fatasol var inrymda i en fysisk kropp fick de en fullkomlig andlig frihet
som helt befriade dem från tid och rum. På grund av detta gudomliga medvetande kunde de
röra sig fritt, mellan stjärnor och galaxer, utan påverkan av tid och rum. Med andra ord kunde
de uppleva det förflutna, nuet och framtiden samtidigt. Detta innebär att om vi befrias från
begränsningarna i
25

tid och rum genom sant och rent andligt medvetande kan vi leda oss själva genom vårt
medvetande så som vår själ önskar (oavsett om det är till en fysisk eller andlig plats). Detta sker
genom rening av kroppen, sinnet, anden och själen. I ett sådant medvetandetillstånd, inom den
femte dimensionen (i ett tillstånd av Gamma eller högre), kan vi nå ännu högre nivåer av
varande precis som den ursprungliga Fatasol av den ursprungliga gudomliga rasen och rena
avkomman brukade göra. Deras förmågor hade inga fysiska eller andliga begränsningar. För
dem finns det inget sådant som "här" eller "där", eller "vi" eller "de". De kunde skilja mellan
olika perspektiv på den Enda verkligheten, som är det varande att allt är evigt, allt är nu, allt är
här, allt är Ett och vi är alla Ett. Detta är det gudomliga medvetandet, som är Gud och det
gudomliga jaget i oss alla. Detta medvetande kommer redan i dag att föra oss till de högsta
platserna.
Vi kan röra oss med eller utan kropp. Vi kan lämna vår kropp och till och med sväva
med vår kropps energi utan en "magisk stav", elektricitet eller ens ett externt batteri. Allt sker
genom våra kroppar, våra tankar, våra hjärnor, våra hjärtan, våra själar och vår kärlek till oss
själva, till andra och till den ende evige skaparen, Gud. Kärlek är kraft. Vår kraft är obegriplig.
Det är makt som har gett oss förmågan att bygga pyramider och rymdskepp, att läka
mänskligheten och våra närmaste. Men idag är vi fängslade i en tid och rum utan kärlek,
fred, ande, renhet och frihet.
Baraka är en process som kan få nästan vem som helst som vill investera i sig själv att
röra vid det heliga ljuset och bli en övernaturlig varelse precis som den store Rabbin AA,
"Adam", faraonerna och översteprästerna var. Vi kan skapa andlig eller fysisk kontakt mellan
alla varelser i hela världen, oavsett fysiskt avstånd, närhelst vi vill genom fullständigt, förenat
och perfekt medvetande. Jag vet att det låter vansinnigt men det är genomförbart. Fatasol
levde på detta sätt och fick en maktnivå som är obegriplig för oss idag. Baraka måste förnyas
och den här gången kommer den att vara tillgänglig för alla som vill ha den. Tänk er att leva i en
värld utan tid och rum, utan murar, utan gränser, utan krig, utan sjukdomar, utan vaccin, utan
gifter, utan läkemedel och utan läkare. En värld av kärlek, broderskap och harmoni. En värld av
lycka, rikedom, evigt överflöd och jämlikhet.
En värld utan en falsk religion och en falsk lagbok som kontrollerar dig. En värld där du är lagen
själv. En värld av rättvisa. En värld utan falska rabbiner, falska präster eller andra korrupta
religiösa ledare. En värld utan korrupta advokater och utan korrupta domare eller politiker. Det
går att göra. Det har redan hänt och det kommer att hända igen. Det är bättre att det sker
idag än i morgon. Vi är redan på väg in i "Kärlekens tidsålder" och en era av oändlig information
och medvetande. Vi är inte långt borta. På ett ögonblick kommer vi att lära oss vattnets mystik,
andens mystik, kvinnans kraft, tankens kraft, själens kraft, bönens kraft, förlåtelsens kraft och
pyramidkoden med de avslöjade koderna. Allt detta kan ske här och nu, med full öppenhet.
I vår mest sammanhängande och sanna form kan vi identifiera oss med varje levande
varelse, mentalt, andligt och energiskt. Tänk dig att prata med djur och älska dem i stället för
att äta dem. Oavsett våra personliga idéer och önskemål om den övergång av en epok, ska den
ske. Denna energi kommer att uttrycka sig, eftersom den är manifestationen av den energi som
emanerar från den gudomliga källan och från det kollektiva gudomliga självet. Med Guds hjälp
kommer allt detta att ske inom en nära framtid. Den kollektiva enhetens kraft kommer alltid
att följa oss och hjälpa oss i de svåraste tiderna.
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Återigen skriver jag all denna information från mitt minne av mitt nära och avlägsna förflutna.
Jag hade speciella lärare och storslagna andar som ingav mig en energi som fortfarande är
obegriplig för mig. Jag hoppas att jag och mina närmaste kommer att bli välsignade med
Baraka-processen, som jag för det mesta inte känner till på grund av att jag inte kan minnas vad
den består av.
Jag har en längtan och en djup saknad efter dagarna i mitt förflutna, dagarna med
Rabbin AA, som var min lärare, min far och min rabbin tillsammans med varelser som "Adam"
och Fatahotap som kunde ingjuta underbara förmågor och minnen i mig än idag. De var stora
och extraordinära andar och själar. Det känns bra att dela mina berättelser med dem som står
mig nära. Det skulle kännas ännu bättre om en dag all min information, inklusive mina
underbara upplevelser, energier och berättelser, inklusive boken "Rays of Light", skulle delas av
alla människor, med alla koder avslöjade (full öppenhet). Jag hoppas bara att det inte görs med
fientlighet eller dömande, utan i stället med glädje, rättvisa, ljus, fred och kärlek. Jag vet att
denna dag kommer att komma. Bättre idag än imorgon. Jag hoppas att jag kommer att ha rätt
vägledning och energi för att gå vidare med mina kolleger och mina nära och kära.
Kärlek utan åtskillnad.
Villkorslös kärlek.
Kärlek utan att döma.
Kärlek utan rädsla.
Den kreativa kraften finns i oss när som helst, i alla tänkbara grader och med otaliga
möjligheter. Detta förkroppsligande sker inom oss genom vibrationer, rörelser och frekvenser.
Ju starkare och kortare vågorna (förkroppsliganden) är, desto mer rör vi oss bort från begreppet
materialism i vårt medvetande. Så länge vi lever i en begränsad och oren kropp, med ett
begränsat sinne och ett stängt hjärta, kommer vi inte att kunna nå den medvetandenivå som
5-dimensionen eller högre). Jag vet att det i dag är svårt för oss att förstå riktlinjerna för detta
medvetande eftersom tankevågorna och idévågorna inom oss är begränsade på grund av den
livsstil vi lever tillsammans med det sätt vi uppfostrats och utbildats på. Vi måste ta små steg
mot ett stort mål. Hela universum fungerar och verkar genom alla genomträngande frekvenser,
vibrationer, korta och långa vågor, inklusive den gudomliga kraften och hela universums energi.
De utstrålningar och energier som jag talar om har format och fortsätter att forma oss som
människor. Samma energier formar Fatasol som lever i våra samhällen, som har assimilerats i
våra samhällen i eoner och eoner. Frekvenser, vågor, vibrationer, positiv strålning och olika
energier är verktyg i vår ägo för att röra oss i det fysiska och andliga universumet. De ger oss
också indikationer på att något är ur balans. De visar oss när vibrationssignalerna i vår kropp går
på avvägar.
De ger oss också makten att flytta och styra världen enligt våra önskemål. Naturligtvis är detta
en process som tar tid enligt vår begränsade förståelse, men det går att göra och tiden är snart
inne. Dagen kommer när mina minnen visar sig vara sanna och verkliga. Dagen kommer när
människan kommer att upptäcka och kontrollera allt, även den mest majestätiska kunskapen.
Den dag kommer när det perfekta medvetandet kommer att driva oss mot det eviga ljuset. Vi
är nära. Vi har redan påbörjat resan mot Kärlekens tidsålder, Sanningens värld. Det känns som
om jag har drivit lite och gått in på ämnen som vi kanske har svårt att förstå, men jag känner
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historisk, inre och andlig kunskap är nödvändig för att förstå kärnan i pyramidkoden och dess
eviga kod för kommande eoner.
PYRAMIDENS MYSTIK
Pyramiderna och alla deras hemligheter, inklusive de många instrumenten och
grundläggande verktygen, fungerar, rör sig och fungerar utifrån gravitationen från den stjärna
eller planet där de är belägna. Jordens självmedvetande, som i själva verket är vårt
självmedvetande, är den kraft/energi som drar alla material i jorden till jorden. Det gör det
med önskan om förening genom gravitationen som är en del av den gudomliga kraften. Detta
symboliserar och uttrycker också kärleken mellan skapelsen och naturen. Vi måste alltid arbeta
med gravitationen och inte mot den. Det spelar ingen roll om man bygger en pyramid eller ett
tempel. Om vi arbetar mot gravitationen kommer allt att falla sönder.
Det är viktigt att förstå att pyramiden och dess konstruktion i form av en pyramid är
den bästa och mest lämpliga strukturen för bevarande under långa tidsperioder.
Pyramidstrukturen är också den mest motståndskraftiga mot naturskador. Pyramiderna
konstruerades av och enligt naturens lagar och i enlighet med olika matematiska, fysiska,
astronomiska och astrologiska lagar. Under den faraoniska eran betraktades astronomi och
astrologi som en enda vetenskap eller kunskap och kallades "ast" på fatasolspråket. Varje
underordnad eller överstepräst var tvungen att vara kunnig i "ast"-vetenskaperna. Pyramiden
skulle användas för ett antal ändamål: skydd, en evig klocka, en evig kalender och en grav för
Fatasol.
Pyramiderna användes som gravar i syfte att använda de gudomliga kropparna från
Fatasolvarelserna som ett energiskt försvar för pyramiden, dess ingångar och de instrument
som finns i den. Farao och översteprästen hade en energi i sina kroppar som också finns kvar
efter deras död och som fungerar som ett skydd för pyramidens dörrar och portar. De var
avsedda att vara portvakter genom att använda sin inre energi och genom att bevara sina
kroppar efter sin död. Normala människor förstår inte denna energi eftersom de inte kan mäta
den. Pyramidens högsta mål var emellertid skydd.
Varje pyramid var noggrant utformad och byggd. Dess placering, vinkel, storlek på varje sten
och typ av sten hade alla en särskild anledning. Till exempel byggdes väggarnas vinklar i
förhållande till deras baser i 51 grader av olika skäl, varav ett var att solens strålar skulle
reflekteras på stora avstånd. Pyramiden fungerade också som en fyr för både människor och
rymdskepp på dag och natt. Laserstrålar projicerades från pyramidens spets mot himlen, också
i en viss vinkel mot vissa stjärnor för att vara i ständig kommunikation med olika moderskepp
och olika stjärnor (planeter) som med åren kan bli ett nytt hem, precis som jorden blev ett nytt
hem för Fatasolvarelserna år 1010 enligt den hebreiska kalendern (2750 f.Kr. enligt den
gregorianska kalendern). Ursprungligen var alla pyramiderna vända åt olika håll beroende på
vilka stjärnor de kommunicerade med. Av för mig okända skäl förstördes dock de flesta
pyramiderna på jorden och alla pyramider på alla andra planeter eller stjärnor (troligen
miljontals) helt och hållet efter uttåget. Som jag tidigare har sagt finns det färre än 100 000
pyramider kvar på jorden. Alla är vända mot norr (nordstjärnan). Det finns en stjärna/planet i
den fysiska formen av en pyramid som roterar (moturs) och rör sig konstant i himlen i troligen
evighet.
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Jag vet idag att pyramidstjärnan/planeten är hem för "Adam" och Rabbin AA, vilket troligen är
deras sista öde/destination.
Hela utomjordingarnas historia är inristad på väggarna i pyramidernas hemliga rum,
hemliga tunnlar och hemliga källare. Transkriberad på dessa väggar är historien om
pyramidkoden liksom själva den eviga koden. Denna oändliga kunskap kommer en dag att bli
allmänt känd och människor kommer att kunna läsa den, förstå den och använda den för att
dechiffrera det förflutna, nuet och framtiden som alla existerar i det nuvarande ögonblicket.
Eftersom Gud finns överallt och i allt levande (människor och djur), växtliv, livlöst och andligt,
måste vi först förstå att en pyramid eller någon annan struktur är en del av Gud. Det vill säga
en del av den kollektiva anden. Detta innebär att fysiska strukturer också styrs av andens lagar
(andens mystik). Den tredimensionella världen bygger på andens lagar som vi inte kan existera
utan. Detta innebär att en pyramid är lika mycket en del av den eviga gudomliga varelsen som
allt annat i universum.
För att förstå dessa lagar måste vi först förstå Gud, vilket inte är någon lätt uppgift. Gud
lever i allt och allt lever i Gud. Gud, i "sin" fullkomlighet, kan endast förstås av dem som själva
kan eller har blivit Gud (10-dimensionen). För att sammanfatta denna insikt kan man säga att
endast Gud kan förstå Gud. Eftersom vi som människor för länge sedan har blivit avskurna från
vårat gudomliga självmedvetande kan dagens människa endast beskriva och förstå begreppet
Gud i enlighet med sin mentala förmåga och sina inre begränsningar. Hur kan den begränsade
(människan) förstå det oändliga (Gud)?
Jag försöker verkligen att förenkla dessa saker för er och jag hoppas att jag lyckas. Det
är mycket svårt att komma åt de små, dolda detaljerna utan att avslöja koden. Varje handling
manifesteras först genom en tanke och man kan inte uppleva sitt eget Varande utan själva
handlingen. En tanke ensam försätter inte en i ett sant tillstånd av Varande. En tanke blir bara till
genom handlingen och handlingen blir verklighet bara om det finns minst ett vittne. Detta
innebär att verkligheten endast kan existera om det finns en medvetenhet eller ett
medvetande som kan uppfatta den.
En korrekt byggd pyramid med liksidiga trianglar på varje yttervägg överför nödvändig
energi till universum. Pyramidens topp symboliserar Gud, evig kraft och enhet. Varje spets vid
pyramidens bas betyder också något specifikt. Det finns fyra hörn i basen av varje pyramid som
representerar det levande (människor och djur), växtlivet, det livlösa respektive det andliga.
Alla fyra hörnpunkterna är förbundna i en rak linje till pyramidens topp genom pyramidens fyra
sidor. Fatasol skapade laserenergin (EMLP) genom förbindelsen till toppen för den gudomliga
förbindelsen enligt deras vision och förståelse. Som jag nämnde tidigare var den galaktiska
kommunikationen till det eviga Ljuset kontinuerlig. Jag tror att det även i dag finns en
förbindelse, men kanske med hjälp av en annan energisk förbindelse utan laserteknik; kanske
genom kropparna hos de gamla faraonerna som lagrar energin i sina kroppar fram till idag.
Andliga lagar och fysiska lagar utgör grunden för byggandet av pyramiderna. Anden är
livet och den fysiska materian är dess motstånd. Anden är strålning och den fysiska materian är
kontraktiv. Genom byggandet av pyramiden är människan den länk som förbinder den andliga
världen och den fysiska världen. Utan det fysiska materialets motstånd skulle skapelsen som
helhet inte vara möjlig. Pyramiderna, deras hemliga tunnlar, hemliga rum och de enorma
källare som de står på var själva moderskeppen. Varje pyramid kan sväva genom att krympa sin
bas, flyga vart den vill och återvända till sin plats som om ingenting hade hänt.
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Detta är materialbeständighet. Allt detta ligger i händerna på utomjordingarna (Fatasol), som
har sinnets makt, tankens makt, skapelsens hemlighet och den fullständiga förståelsen av den
materiella världen. Det är endast med en lämplig kombination och harmoni mellan
naturlagarna, såsom fysikens lagar och andens lagar, som det är möjligt att nå denna maktnivå.
Hebréerna var byggarna av pyramiderna men faraonerna var arkitekterna. Ingenting gjordes
med våld eller genom lidande. Det betraktades som ett privilegium för hebréerna att få delta i
denna händelse i historien. Pyramidkoden var ingen hemlighet vid denna tidpunkt. Med tiden
blev den en hemlighet eftersom faraonernas härskare missbrukade den makt de fått och inte
längre var att lita på.
PYRAMIDENS STRUKTUR
Pyramiden består av fyra liksidiga triangulära ytor. Varje triangel har tre lika stora sidor
och tre hörn. Den inre ytan inom varje triangel kallas den "gudomliga ytan". Gud bor inom var
och en av trianglarna (de gudomliga ytorna) och är en integrerad del av pyramiden. De fyra
liksidiga ytorna på pyramiden gör det möjligt för oss att förstå att varje pyramid har fyra synliga
gudomliga ytor som skjuter ut från pyramidens utsida ut i universum, samt fyra inre gudomliga
ytor som strålar in i pyramiden. Pyramidens bas är den grundläggande gudomliga ytan som
består av en kvadrat med fyra hörn. Kvadraten utstrålar sin energi genom sin yta (både inre och
yttre) samt sina fyra hörn till toppen av pyramiden. Varje spets vid pyramidens bas är vänd åt
olika håll: norr, söder, öster och väster. Varje vägg (gudomlig yta) i pyramiden vänder också åt
olika håll: norr, söder, öster och väster. Varje topp vid pyramidens bas ger energi till det
levande (människor och djur), växtlivet, det livlösa och anden. Alla dessa toppar strålar och
absorberar som en enhet den gudomliga energin från toppen av pyramiden. Spetsen är alltid
ansluten genom laser eller solstrålning till den ursprungliga gudomliga energin (källan). På alla
de gudomliga ytorna och alla topparna strålar och absorberar den gudomliga energin samtidigt
(pyramiden både projicerar och tar emot energi).
Pyramiden överför genom sina gudomliga ytor den gudomliga energi som strålar utåt men
också inåt genom sina inre gudomliga ytor. Den gudomliga ytan vid pyramidens bas utstrålar
energi in i pyramiden uppåt till toppen (mot anden) och nedåt i jorden (mot det fysiska).
När pyramiden reser sig och flyger som den gjorde i forntiden kan man se ett ljus som
kommer från toppen och fyra från topparna på basen mot norr, söder, öster och väster. Det
fanns tolv ljus i botten av basens gudomliga yta i form av en cirkel som bara kunde ses när man
flög. Dessa ljus symboliserade zodiaken. Dessutom fanns det ett ljus i mitten av cirkeln som
representerade det gudomliga ljuset. Än idag finns det rymdskepp som existerar i form av
pyramider precis som jag har beskrivit dem här (rymdskepp existerar i många former och stilar
som pyramider, cylindrar, tefat, flygande trianglar och många andra olika former). Det finns
moderskepp som ser ut som massiva industrialiserade städer som bara svävar i rymden och
väntar på inkommande och utgående flygningar. Storleken på var och en av dem är ofattbar.
Moderskepp svävar vanligtvis i rymden utan att röra sig. De rör sig sällan, svävar och flyger till
olika geografiska platser.
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Varje pyramid lagrar världslig kraft och gudomlig energi för evigt på grund av hur
pyramiden byggdes av Fatasol. Varje pyramid byggdes i olika storlekar men varje vägg har alltid
en 51-graders vinkel med en exakt vinkel i förhållande till solen. Varje pyramid är också
kopplad till de tolv stjärnsystemen i vår zodiak. Som jag sade tidigare är varje pyramid i dag
vänd mot norr, mot den norra stjärnan. De ursprungliga pyramiderna byggdes av gudomliga
energiska krafter, men har genom åren bevarats av den främmande energin (Fatasol) genom
EMP och EMLP. Pyramiden personifierar den gudomliga energins verklighet som förkroppsligar
sig själv i den materiella världen. Denna gudomliga energi finns i var och en av dess skapelser
liksom i alla andra varelsers skapelser (utomjordingar, Fatasol eller enkla människor).
Pyramidens fyra väggar personifierar, betecknar och symboliserar den gudomliga
uppenbarelsen multiplicerad med fyra.
HIMMELSKA VINDAR OCH EDENS TRÄDGÅRD
Gud utstrålar sitt inflytande på fyra olika sätt genom fyra himmelska vindar. Källan till
dessa energier (de fyra himmelska vindarna) kommer från Edens lustgård, som är ett paradis
enligt vår nuvarande uppfattning. Edens lustgård ligger i Irak, inte långt från Bagdad. Det är en
plats som är utsatt för själens andlighet, men den är dold för blotta ögat. De fyra
egenskaperna hos flödet av dessa vindar (de himmelska vindarna) finns i allt som skapas på
jorden. Varje vind har en egenskap såväl som ett inflytande.
Västlig vind: ger regn, fukt och värme.
Östlig vind: ger svalka och förfriskning.
Nordlig vind: ger kyla och torka.
Sydlig vind: ger värme.
Det är otroligt att alla fyra himmelska vindar kommer från samma geografiska plats och
samma energikälla, men att varje vind har olika egenskaper. Hur kan det vara möjligt att varm
luft kommer från söder och kall luft från norr men att båda kommer från samma källa,
samtidigt? Detta är en av skapelsens hemligheter!
DOLD MYSTIK
I dag är mystiken dold, men den dag kommer när mystiken kommer att avslöjas och bli
genomskinlig. Den kommer inte längre att vara dold. Pyramiden förkroppsligar i princip allt som
var, är och kommer att vara. Pyramiden är den förbindelse som människan har skapat mellan
det fysiska och det andliga. Förutom den sten som är synlig för ögat består en pyramid av
följande grundkomponenter:
18 laserljus som symboliserar livet (som representeras av talet 18 på hebreiska) och den
gudomliga energin. (I Gematria, som är en alfanumerisk kod för att tilldela ett ord ett
numeriskt värde baserat på dess bokstäver, är ordet "liv", översatt från hebreiska, lika med det
numeriska värdet 18).
10 inre och yttre ytor som symboliserar det gudomliga fysiska och andliga givandet (ordet
"tio" på hebreiska betyder "ge" och representerar även "rikedom") mellan skapelsen och
Skaparen. (Det numeriska värdet "10" representerar alltid "1" som symboliserar enhet).
8 linjer som förbinder topparna och genom vilka energierna flödar oändligt mellan basen och
toppen (siffran 8 symboliserar oändlighet).
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5 hörn inklusive toppen i toppen av pyramiden som representerar det gudomliga (den
Det numeriska värdet "5" representerar bokstaven "Hay" på hebreiska som symboliserar den
gudomliga guden) som är kopplad till ens eget väsen.
4 hörn på den andliga basen (4 himmelska vindar) som alltid pekar mot norr, söder, öster och
väster.
Zodiaken är en integrerad del av jorden och pyramiderna. Utan den energiska
utstrålningen från zodiaktecknen (konstellationerna) skulle jorden och pyramiderna aldrig
överleva. Zodiakkonstellationerna omger jorden och är fasta i rymden. Zodiaken sänder
ständigt ut tolv olika energier från sina tolv olika, fasta konstellationer i riktning mot jorden.
Inom gränserna för var och en av de tolv zodiakkonstellationerna finns tolv stjärnor som inte är
synliga för dem som för närvarande inte är medvetna om de övre nivåerna i den femte
dimensionen eller högre. De tolv stjärnorna inom gränserna för varje konstellation snurrar var
och en på sin egen axel. Dessutom kretsar de tolv stjärnorna inom gränserna för varje
konstellation alla runt centrum av varje konstellation som en enhet. Detta innebär att det finns
144 stjärnor inom gränserna för stjärnbilderna i zodiaken som inte är synliga för ögat. Dessa
stjärnor kommer att bli synliga för oss först när vi når den övre gränsen för den femte
dimensionen eller högre. Jordens skapelse är ett direkt resultat av de tolv olika energier som
strålar ut från de tolv olika zodiakkonstellationerna i en cirkulär (moturs) rörelse runt jorden.
Detta resulterade i bildandet av den fysiska världen. Jorden växte till vad vi vet att den är idag
via en intim förbindelse med solen och den solenergi som strålar ut från zodiaken. Detta gjorde
så småningom jorden till en satellit till solen och idag är jorden en integrerad del av solen och
stjärnorna. Jorden är en fysisk skapelse som skapades med hjälp av energierna från stjärnorna
(planeterna) och solen.
Zodiac består av 12 stjärnbilder. Varje stjärnbild symboliseras av ett djur, ett livlöst föremål
eller en själ. Var och en av dessa symboliserar anden utifrån fyra grundläggande punkter som är
de fyra gudomliga områdena i himlen i en gudomlig varelse. Dessa fyra fundamentala punkter
är:
1. Lejon: symboliserar den gudomliga ytan, eld.
2. Örn: (eller skorpion enligt dagens astrologer) som symboliserar den gudomliga
ytan, vind.
3. Tjur: symboliserar den gudomliga ytan, jorden.
4. Vattumannen: symboliserar den gudomliga ytan, vatten.
Som jag nämnde tidigare är varje gudomlig yta en triangel med tre hörn. Eftersom varje
pyramid har fyra väggar (gudomliga ytor) får vi 12 när antalet hörn på varje gudomlig yta (3)
multipliceras med antalet väggar på pyramidstrukturen (4). Detta representerar de tolv olika
konstellationerna inom zodiaken. Varje konstellation i zodiaken har sin egen unika karaktär. Till
exempel representerar Väduren libido och vårens kraft. Jungfrun representerar naturens
moder. Det finns många fler exempel, men jag kommer inte att börja med astrologi just nu. Jag
är säker på att allt detta kan vara ganska svårt att förstå, särskilt eftersom jag inte kan avslöja
den kod som skulle förklara och klargöra sambandet mellan det fysiska och det andliga, mellan
pyramiden och zodiaken, mellan skapelserna och Skaparen.
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PYRAMIDEN
Jag ska göra mitt bästa för att sammanfatta kärnan i pyramidkoden i ett nötskal. Varje
pyramid i universum står för gudomlig perfektion, gudomlig andlighet, gudomlig kroppslighet
och evigt ljus. Varje pyramid rör sig, beter sig, överför och absorberar andlig och fysisk energi
genom att använda grundläggande principer vid källan till pyramidens väsen (pyramiden är ett
väsen, vilket jag redan har fastställt). Pyramidens fysiska varelse är elektricitetens kraft.
Pyramidens andliga väsen är tankens kraft. Den elektricitet som jag talar om är inte samma
elektricitet som vi känner till i dag. Det är en elektrisk kraft som existerar i händerna på mycket
få människor. Denna kraft är inte känd för dagens vetenskapsmän och vanliga människor.
Elektriciteten har andliga grunder, men den är pyramidens materiella väsen. Elektricitet syns
inte med blotta ögat och den har ingen smak, lukt eller färg. Elektricitet är varken levande eller
livlös, men den kan dock mätas av människor med hjälp av vissa apparater som kan bestämma
dess kraftnivå. Elektricitet kan döda eller återuppliva och bygga upp eller förstöra allt efter
operatörens vilja. Elektricitet är den livsenergi som är nödvändig för universums överlevnad i
alla dess frekvenser och vibrationer. Naturlig elektricitet, i motsats till artificiell elektricitet
(konstgjord) kan ge oss oändlig energi och komfort i den moderna värld vi lever i. Jag talar om
universell fri och naturlig elektricitet som inte förorenar jorden, människokroppen eller själen.
Dagens konstgjorda teknik arbetar med en frekvens på 50HZ-60HZ beroende på i vilket land
elen produceras. Ett genomsnittligt västerländskt land använder 400 TWH elektricitet. Det finns
en stor mängd av denna konstgjorda elektricitet som omger oss vid varje givet tillfälle. Detta
konstgjorda gift är numera nödvändigt för befolkningens överlevnad i dag. Med en sådan giftig
skapelse är det inte förvånande att den globala frekvensen har gått på avvägar, tillsammans
med frekvensen hos de människor som lever i den. Tillsammans med dess framsteg och
bekvämlighet har den också fört med sig olika fysiska och andliga sjukdomar som påtagligt
påverkar tankekraften och själen. Detta har fått den moderna människan att bli galen. Den har
tagit oss ur medvetandet.
Allt i universum drivs av elektricitet (energi) och elektricitet är en integrerad del av hela
universum. Den är också väsentlig för de olika varelser som bor i den och rör sig i den genom
att använda vibrationer, frekvenser och tankens kraft. Elektricitet är en del av våra kroppar.
Varje del av kroppen fungerar med olika frekvenser (t.ex. hjärtat, njurarna, lungorna eller
hjärnan). Även om olika delar av kroppen arbetar med olika frekvenser är den allmänna
frekvensen för hela kroppen som helhet 7,83 Hz. Det är intressant att jorden också arbetar på
en allmän frekvens på 7,83HZ som symboliserar livet (7+8+3=18 som symboliserar livet på
hebreiska genom kopplingen av dess bokstäver i det hebreiska alfabetet). Jag tvivlar starkt på
att detta är en tillfällighet. Våra kroppar är elektriska system och vårt neurala system fungerar
som ledningar som leder elektricitet. Denna elektricitet vibrerar i hela kroppen med hjälp av
vattnet som utgör ca 70 % av kroppen. Det är viktigt att notera att jorden består av 70 procent
vatten, precis som människokroppen. Jag tvivlar starkt på att detta också är en tillfällighet.
Vatten vibrerar på frekvensen 100THZ som symboliserar den Enda (1+0+0 = 1 som symboliserar
Enhet) som styr allt och allting. Solen arbetar på frekvensen 5,9642GHZ.
5+9+6+4+2 = 26
2+6 = 8
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26 (som är det numeriska värdet i Gematria för ordet "Yehova", יהוה, som betyder Gud på
hebreiska) symboliserar den gudomliga kraften (Gud) som är oändlig. 8 symboliserar oändlighet
(titta bara på den symbol som används för själva talet "8". Alla dessa siffror är enligt
omvandlingen från det hebreiska alfabetet (som också användes av faraonerna). Jag tror
verkligen att omvandlingen av alla dessa siffror inte är en tillfällighet.
Hela universum och allt i universum får sin livskraft och sitt väsen från den naturliga
elektriciteten, som är obegriplig för oss. Forskarna har ännu inte hittat den källa som driver
hjärtat, hjärnan, jorden eller solen som håller oss så vitala. Den grundläggande energin i den
naturligt förekommande elektriciteten är samma grundläggande energi som är inneboende i
tanken, i varje levande varelse och i byggandet och driften av pyramiden. Genom att bli i
samklang med den konstitutionella energin bakom naturligt förekommande elektricitet kan vi
låsa upp hemligheterna bakom skapelsen och allt som är heligt.
Tanken föregår allt i universum. Tanken är en integrerad del av skapelsen; den andliga
och fysiska skapelsen. Tanken är den kraft som förbinder hela universum, inklusive kopplingen
mellan utomjordingar, människor, djur, växter, Fatasol och Gud själv. Vi människor är förresten
den lägsta medvetandenivån före växterna. Till och med djuren har överträffat oss. Människor
befinner sig idag på en extremt låg nivå, långt från den 5-dimensionella dimensionen. Rena
och klara tankar för oss till det eviga medvetande som behövs för att aktivera inte bara
pyramiderna utan hela universum. Pyramidkoden är en del av universums hemlighet; en
hemlighet som vi bara kan nå med rätt medvetande. Ända sedan faraonernas tid har människan
varit känd som det folk som förorenat Fatasolrasen.
Varje pyramid tar emot, tillhandahåller, absorberar, överför och lagrar EMP och EMLP.
Varje pyramid rör sig med hjälp av magneter i dess bas, solens energi och tankekraften
hos dess operatörer.
Varje pyramid, oavsett storlek eller plats, kan flyga till vilket avstånd som helst utan
hänsyn till tid och rum.
Varje pyramid är byggd av sten (berg) som symboliserar den gudomliga ytan, jorden.
Varje pyramid är byggd och placerad i en specifik vinkel (51 grader) mot zodiaken,
solen och den norra stjärnan.
Varje pyramid innehåller 18 laserljus som symboliserar den gudomliga energin och det
gudomliga ljuset, med en alltid i toppspetsen och resten i basen.
Varje pyramid och dess gudomliga ytor är vänd mot och kopplade till de himmelska
vindarna och deras riktningar nord, syd, öst och väst.
Varje pyramid är ett självständigt rymdskepp och vissa har även fungerat som
moderskepp. Varje pyramid har en enorm källare under sig som innehåller verktyg,
instrument, maskiner och rymdskepp.
Varje pyramid har dolda rum och tunnlar i den (särskilt under den). Varje pyramid har
sin historia och dokumentation (med hjälp av det hebreiska alfabetet) på sina
innerväggar i de hemliga rummen som graverats med hjälp av laserteknik. Gravyrerna
avslöjar pyramidernas syfte, pyramidkoden och koden som aktiverar den.
Varje pyramid kan också krympa genom att flytta stenar och klippor vid basen in
i själva pyramiden.
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Varje pyramid är självständig utan att vara beroende av varandra, men alla är dock
kopplade till det eviga ljuset.
Pyramider finns också som strukturer på andra planeter i universum och de fungerar på
samma sätt som de på jorden, bara med olika gravitationsnivåer som varierar från
planet till planet (det är bara på jorden som pyramiderna blev ett turistmål som är öde
och tråkigt).
Varje pyramid kan manipulera naturkrafter, t.ex. gravitation, på det sätt som
operatören önskar.
PYRAMIDSTJÄRNAN
Varje stjärna i hela universum är en cirkel utom en stjärna som kallas pyramidstjärnan.
Liksom alla andra stjärnor har den rört sig i eoner i direkt anslutning till zodiaken och dess
konstellationer, men den har formen av en pyramid. Pyramidstjärnan innehåller liv, men inte
enligt vår begränsade förståelse. Endast värdiga själar som uppfyller den högsta maktens
högsta krav tar sig till Pyramidstjärnan. Pyramidstjärnan och varje pyramid på jorden byggdes,
skapades och drevs genom att tid och rum avlägsnades och genom att tankens kraft
kombinerades med den fysiska tekniken EMP och EMLP.
TANKENS KRAFT
Det enda i hela universum som är snabbare än ljusets och ljudets hastighet är tanken.
Utomjordingar och människor som driver rymdskepp (pyramider) aktiverar sina farkoster
genom tanken i kombination med kroppens energi. Operatören av ett rymdskepp använder till
exempel sina händer för att projicera sin inre andliga energi för att driva en fysisk maskin
genom att använda sin tanke. Den viktigaste faktorn för rymdskeppens obegripliga hastighet
idag och i äldre tider är tanken. Det är viktigt att notera att Fatasol i gamla tider tänkte på en
mycket högre vibration och därför och fortfarande är kapabla att utföra fysiska handlingar som
verkar övernaturliga för oss enligt vår begränsade förståelse och medvetenhet.
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KÄRLEKENS
TIDSÅLDER
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Jag hoppas att den här dokumentationen har gett dig en allmän förståelse för
pyramidens fysiska och andliga struktur och dess läror. Jag är medveten om att det är svårt att
förstå den sanna essensen utan kunskap om och förståelse för de olika koderna, men jag
hoppas att den dag snart kommer då hela världen kommer att exponeras för skapelsens
hemligheter, koderna och de olika formlerna för att vi alla ska kunna nå Kärlekens tidsålder i
stark anda. Detta kommer att leda oss till ren kärlek, sant lugn och fred i hela mänskligheten.
Till skillnad från boken "Rays of Light" har denna dokumentation skrivits utan koder alls, med
undantag för den del där jag försöker förklara kärnan i pyramidkoden (det finns inga koder i
den engelska texten). Den dag kommer när de olika koderna kommer att avslöjas för alla och
förståelsen av detta material ska bli lättare att förstå. Alla kommer att kunna tillämpa
kunskapen och visdomen i detta dokument både fysiskt och andligt.
Allt som skrivs här är enbart från mitt minne av det förflutna och den vägledning som
jag har genomgått och upplevt under de senaste tio åren. Som jag redan har nämnt, ju mer jag
lär mig, ser och upplever, desto mer inser jag att jag egentligen inte förstår någonting och att
jag fortfarande befinner mig i början av min resa. Jag är åtminstone tröstad över att veta att vi
är på rätt väg mot Kärlekens tidsålder som vi alla omedvetet längtar efter. Det finns många
hemligheter och mystik i vår värld, och att avslöja dem är en del av vår underbara resa. Vi
måste omfamna processen med kärlek och fortsätta mot vårt öde. En dag kanske vi alla är
värdiga och når Pyramidstjärnan; världen av sanning, lugn och kärlek.
Denna dokumentation har gett mig nya insikter. Den har fått mig att tänka på min
nuvarande reinkarnation och många andra reinkarnationer, särskilt min första inkarnation från
år 2448 enligt den hebreiska kalendern (1312 f.Kr. enligt den gregorianska kalendern).
Den öppnade mig för nya tankekanaler och olika förståelser som jag nått under de senaste tio
åren under min otroliga resa som började den 29e januari 2010. I dag förstår jag varför Rabbin
AA inte tillät mig att dokumentera min första inkarnation tillsammans med många andra
reinkarnationer. Världen är fortfarande inte beredd att smälta den sanna naturen hos den
värld vi lever i. Jag är själv inte heller förberedd för sanningens och kärlekens tidsålder.
Jag är en liten del av TLS och med allt som jag har upplevt, sett och internaliserat är jag
fortfarande i början. Det jag inte vet är mycket större än det jag vet. Det jag inte förstår
överstiger vida det jag förstår. Mitt medvetande är fortfarande lågt jämfört med de storslagna
andar som jag haft förmånen att möta under hela mitt liv. Som ni kanske kan förvänta er ökade
mitt medvetande efter skrivandet av detta dokument. Jag ser saker och ting lite annorlunda,
men min väg är fortfarande lång.
EN NY NIVÅ AV MEDVETANDE
Genom mitt nuvarande jobb och uppdrag har jag kommit till en ny medvetandenivå,
något jag aldrig tidigare upplevt. Den 6e februari 2020 fick en del av min själsfamilj tillsammans
med mig själv order om att utföra olika handlingar. Trots mitt motstånd i början har jag
personligen skickats till ett av de mest hemliga och farligaste uppdragen i mitt liv, som jag
hoppas innerligt snart ska bära frukt. Det kan till och med komma att publiceras över
hela världen med avsikt att stoppa ondskan, fiendskapen och korruptionen som hela världen
för närvarande upplever medan de flesta människor är vilande. Jag är säker på att avslöjandet av
sanningen kommer att föra jordens människor in i ett nytt och högre medvetande som kommer
att leda hela universum in i Kärlekens tidsålder och Sanningens värld mycket snabbare.
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I den här världen kommer ras, färg, kultur och religion att vara irrelevant. Det kommer att bli en
värld utan någon religion utom kärlekens religion, i Kärlekens tidsålderoch världen av sanning.
Jag insåg att alla själar som förkroppsligades inom mig i alla mina reinkarnationer i själva
verket är samma själ som förenar och delar sig efter behov från varelse till varelse, från
medvetande till öde och destination. Jag insåg att Rabbin AA i själva verket var en utomjording.
Plötsligt kopplade jag samman alla händelser och upplevelser som vi gick igenom tillsammans
och alla hans handlingar och talanger. Han var kapabel till vad som helst. Han var allsmäktig.
Inget av detta skulle eller kunde ha hänt om han inte var en utomjording eller en övernaturlig
varelse. Plötsligt insåg jag att han faktiskt lurade mig hela tiden sedan vårt första möte (på ett
positivt sätt förstås). Han visste alltid allt och var alltid överallt. Han hade en kärlek som bara en
övernaturlig varelse kunde ge. Jag känner på samma sätt när det gäller "Adam". Det är konstigt
för mig att skriva dessa saker men jag ser och accepterar plötsligt saker på ett annat sätt. Till en
början var min relation med "Adam" mycket närmare och starkare, men kort efter att han
introducerade mig för Rabbin AA försvann han. Det mesta av den träning och kunskap som jag
har fått under de senaste tio åren var direkt från Rabbin AA och TLS-organisationen. Jag vet att
både Rabbin AA och "Adam" befinner sig i Pyramidstjärnan. Jag vet och förstår att vi alla
omedvetet längtar efter att nå dit en dag. Vårt medvetande kommer att förändras inom en nära
framtid, vilket kommer att ge oss nya insikter som leder oss på rätt väg. Den som inte når det
nödvändiga medvetandet kommer helt enkelt att dö ut ur universum utan möjlighet att
återvända genom reinkarnation.
Det finns många andra ämnen och hemligheter som jag inte har tillåtelse att tala om eller
dokumentera av flera anledningar. Jag förstår fortfarande inte varför, men jag är åtminstone
medveten om att det finns en anledning. Jag är också medveten om att jag inte behöver veta
allt. Det finns dolda saker som vi inte kommer att förstå och inte alltid behöver vi fråga eller
undersöka. Tiden kommer att gå sin gång, och om vi väljer rätt väg kommer vi att nå ett högre
medvetande om oss själva, vilket kommer att leda oss till vårt öde i vår nuvarande
reinkarnation. Medan vi befinner oss i Ljusets tidsålder kommer vi att nå vårt yttersta mål och
slutliga öde att förverkliga Kärlekens tidsålder och Sanningens värld.
Under skrivandet av detta dokument har många tankar om min nuvarandereinkarnation
och mina tidigare reinkarnationer gått igenom mitt sinne. Är det möjligt att jag också var någon
form av utomjording i min första inkarnation? Är det möjligt att jag själv,Jason eller några av
mina vänner inom organisationen som Tina eller Orly är former av omedvetna utomjordingar?
Är det möjligt att jag helt enkelt inte minns allt eftersom jag inte är fullt medveten? Är det
möjligt att de, mina vänner, helt enkelt inte kommer att minnas förrän de når den nivå av
medvetande som krävs?
Jag minns naturligtvis inte allt! Jag tror att någon ser till att jag inte kommer ihåg allt av olika
skäl. Hur är det möjligt att jag nådde så höga förmågor i mina tidigare reinkarnationer och
levde ett så långt liv utan att vara från Fatasols avkomma?
Jag vet att Amram var en övernaturlig varelse och därför drar jag slutsatsen att hans son
Menachem måste ha varit en del av samma system. Det får mig att undra och fråga varför?
Vad mer minns jag inte? När kommer jag att få den information som behövs för att fortsätta
till mitt slutliga syfte och öde?
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INRE DISSONANS
Jag upplever ständigt en dissonans mellan informationen i mitt minne och Rabbin AA:s
kommentarer om hans insisterande på Toran som sanningens ord och Guds ord.
Jag förstår och är medveten om att Toran skrevs och strukturerades med hjälp av en specifik
kod som jag inte känner till. Jag vet att det inte bara är en historiebok. Min dissonans existerar
eftersom jag vet att den fysiska historien inte är så korrekt som hela världen tror. Det finns
många motsägelser mellan det jag minns, det jag vet, det som är skrivet och det jag fick lära
mig i skolan. Jag har problem med olika andliga ledare som Moses på det sätt som han
framställs i historien i motsats till vad som hände i verkligheten. Jag har aldrig förstått Rabbin
AA:s insisterande och försvar av skriften trots att vi båda kände till sanningen som motsade
skriften. Vid varje meningsskiljaktighet eller fråga som jag hade var hans svar alltid detsamma:
"Lär dig och du kommer att veta". Jag har aldrig gillat det svaret, men i dag förstår jag det lite
bättre. Utan att lära mig och förstå koden kan jag inte nå den absoluta sanningen. Ända sedan
jag var barn har jag alltid uttryckt motstånd och ibland motvilja mot skriften men jag har aldrig
förstått varför. Många saker var inte begripliga för mig. Det gjorde mig till och med upprörd.
Alla såg mig som en stor kättare. Det verkar som om mitt undermedvetna kolliderade med mitt
medvetande och min kunskap som barn. Jag har alltid visat motstånd mot bibelundervisningen i
skolan. Som barn ställde jag alltid svåra frågor till min far (som var ganska kunnig i bibeln) och
mina lärare. Jag fick aldrig ett svar som tillfredsställde mig. Det fanns till och med rabbiner som
vågade säga till mig att det inte är meningen att jag ska fråga allt. Det fanns saker som
omskärelse som jag var tvungen att acceptera som en grundläggande lag och som en del av att
vara en judisk själ.
Till och med termen "judisk" (Yehoodim) ( )יהודיםorsakar en inre konflikt för mig på
grund av kunskap och minnen från mitt förflutna. På hebreiska betyder termen "Yehoodim"
(" )יהודיםdet judiska folket". Å andra sidan betyder termen "Ye-oodim" (" )יעודיםfolket av öde".
Termen "Ye-oodim" ( )יעודיםuppstod omedelbart efter det att Toran gavs på Sinaiberg (en
händelse som inte heller är korrekt skildrad). "Ye-oodim" ( )יעודיםär en term som kommer
från rotordet "destination" ("Ya-ad", יעד, på hebreiska). Fram till den dag då den judiska
nationen mottog Toran kallades de hebréer eller israeliter. Det hebreiska alfabetet fanns redan
före faraonernas tid. Beviset på detta är att dess bokstäver kan hittas i inskriptionerna på de
olika pyramidstenarna i pyramidernas gömda rum.
Vi hebréer är i själva verket inte "Yehoodim" ( )יהודיםutan "Ye-oodim" ()יעודים. Detta
innebär att vi alltid är på väg mot vårt öde, Kärlekens tidsålder. Orden "destination", "min
destination" och "vårt öde" (på hebreiska) kommer alla från samma rotord ("Ya-ad",יעד,
på hebreiska, som på engelska kan översättas till "destination"). Observera att ändringen från
"Yehoodim" ( )יהודיםtill "Ye-oodim" ( )יעודיםär en förändring av en bokstav på hebreiska som
ändrar hela ordets innebörd, essens och energi, men båda uttalas på samma sätt.
Termen ändrades med tiden från "Ye-oodim" ( )יעודיםtill "Ye-hoodim" ( )יהודיםav tvåskäl.
Det första skälet är att termen "Yehoodim" ( )יהודיםkommer från rotorden
"Yehuda", "Hodaya" och "Jehova" ("Yehova", יהוה, på hebreiska) som uttryckte vårt väsen och
Skaparens väsen. Detta gjorde att människorna psykologiskt kände sig närmare Skaparen.
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Gud upplever sitt väsen genom vårt väsen, vilket innebär att han upplever existensen i
universum och livet genom oss.
Enligt min åsikt är det andra skälet till ändringen från "Ye-oodim" ( )יעודיםtill
"Yehoodim" ( )יהודיםvar att ändra bibelkoden (som jag för närvarande inte har) på ett annat sätt
som gav, och fortsätter att ge, de styrande och andliga ledarna möjlighet att kontinuerligt
kontrollera, utbilda och vägleda folket. Detta var avgörande för att den judiska nationen skulle
lyckas nå sitt öde, eftersom hebréerna före Toran inte levde ett liv fullt av moralisk karaktär.
Incest, mord och stöld var till exempel vanliga problem i det hebreiska slavsamhället (som inte
hade några rättsliga konsekvenser), vilket ytterligare fördjupade klyftan mellan dem och det
gudomliga; en klyfta mellan det ändliga och det oändliga som nationens andliga ledare var
tvungna att förbinda för att nå nationens kollektiva öde.
För att vägleda hebréerna ut ur detta korrupta sätt att tänka och bete sig var de andliga
ledarna tvungna att anta ett nytt system för vägledning som ledde till att de ändrade "Yeoodim" till "Ye-hoodim" för att uppnå sitt mål och uppdrag att få nationen att ta emot och
absorbera en ny nivå av medvetenhet, genom de olika epoker som de måste gå igenom och
uppleva, som i slutändan skulle föra dem till Kärlekens tidsålder. Allt detta gjordes med hjälp av
den nya lagboken, Toran! Toran för Moses och israeliterna gavs av det gudomliga och Moses
för att gynna israeliterna och Jorden som helhet. Förmågan att undervisa och vägleda har ofta
missbrukats under årens lopp, men den ursprungliga avsikten var inte illvillig. Den ursprungliga
avsikten var att vägleda i stället för att kontrollera. Känslan av att vara närmare skaparen gav
de styrande och andliga ledarna en starkare nivå av vägledning och kontroll över nationen i alla
aspekter. Som härskare eller andlig ledare är det alltid lättare att lägga ansvaret på Gud med
ursäkter som "han sa", "han beordrade", "han krävde" och så vidare.
I Gematria är "Ye-oodi" (( )יעודיskrivet på hebreiska) lika med det numeriska värdet 100
(1+0+0=1) som symboliserar det enda väsendet, det eviga ljuset (eller som vi kallar det, Gud
eller "Yehova"). "Yehova" ( )יהוהskrivet på hebreiska har det motsvarande numeriska värdet 26
som är lika med 8 (2+6=8). Talet 8 symboliserar, som jag tidigare visat, oändligheten. I Gematria
är "Ye- oodi" ( )יעודיstavat på hebreiska också lika med det numeriska värdet 19 (1+9=10; 1+0=
1) som representerar Enhet och även representerar föreningen mellan Guds varande och den
Människans väsen. "Yehoodi" ( )יהודיstavat på hebreiska är lika med de numeriska värdena 35
och/eller 17 där båda representerar det numeriska värdet 8 (3+5=8; 1+7=8) som
symboliserar oändligheten. Med andra ord är Guds väsen oändligt, vilket förbinder och
förenar det ändliga och det oändliga mellan människan och hennes medmänniskor och
mellan mänskligheten och Gud (Yehova; )יהוה.
Rabbin AA undvek ofta att besvara mina frågor och de olika debatter som jag tog upp
under våra många samtal med sin berömda fras "lär dig och du kommer att veta" eller genom
att alltid påminna mig om att jag är begränsad. Tja, vi är alla begränsade och våra vägar är
långa, men vårt kollektiva öde och syfte som själar är inte långt borta.
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EN LJUS FRAMTID
Jag har en känsla av att boken "Rays of Light" kommer att publiceras inom en inte alltför
avlägsen framtid, och enligt min mening kommer denna dokumentation eventuellt att utgöra
en bilaga till den. Jag är inte säker på om det kommer att ske när jag lever eller inte, och om det
inte sker ber jag alla som innehar denna dokumentation eller boken "Rays of Light" att inte
överföra eller publicera något utan mitt förhandstillstånd medan jag lever. Av någon anledning
är jag benägen att tro att uppdraget att publicera den kommer att åläggas min käre vän Jason.
Om det inte blir så är det också okej. Jag är säker på att boken kommer att publiceras en dag
trots mina personliga invändningar. Rabbin AA har alltid förklarat för mig att ingenting ligger i
min kontroll och att det kommer att hända när det händer.
Jag tvivlar inte på att det kommer att ske i slutändan. Han har trots allt alltid rätt! Det irriterar
mig att han alltid har rätt, men sanningen är sanningen. Sammanfattningsvis vill jag önska och
välsigna oss alla med lycka, välsignelser och överflöd mot Kärlekens tidsålder genom vår resa i
Ljusets tidsålder, Sanningens värld, vårt syfte och vårt slutliga öde med oändligt överflöd, ljus,
fred och kärlek! När allt kommer omkring upplever vi oändliga liv i ett universum som inte har
något början eller slut!!!! I själva verket är det ett universum utan tid och rum som alltid har
funnits, alltid existerar och alltid kommer att existera som en del av våra kroppar, våra själar
och vårt medvetande i evighet.
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