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אלא ניסיון כן לדווח על , תוכנו של ספר זה איננו סיפורת בדיונית

 .אירועים אמיתיים שקרו למחבר ולכמה אנשים קרובים לו
הפסיכולוגי והפיסיקלי המובא בספר זה התקבל , המידע הרפואי

והוא אינו , בתקשור ישיר של המחבר ושל כמה מתקשרים נוספים

 .תוצאה של מחקר מדעי
 זה לא בא לשמש מרשם לטיפולים רפואיים או נפשיים ספר

בכל בעיה רפואית או נפשית מומלץ למצות תחילה את . כלשהם

 .הרפואה הקונבנציונלית
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 מבוא
 

 לפרסם אדריאן דבירמידה רבה של אומץ ושל נחישות עודדה את 

שריכז בספרו , את חוויותיו ואת התנסויותיו האישיות יוצאות הדופן

 ".ישויות וחוצנים,  הילינג3X": הראשון
ארציים -כמדיום הוא קיבל סיוע מגורמים חוץ, לטענתו

שאחת ממטרותיהם העיקריות היא להפיץ נושאים , וארציים

מרתקים ומעוררי סקרנות 

 .אלה
המתקדם , בעולם הרחב

זמן , דהיינו, בקצב מואץ

אירועים , "העידן החדש"

שבעבר הלא רחוק נחשבו 

ם תאוצה מקבלי, כבדיוניים

והערכה בקרב שיעור גבוה 

 .באוכלוסייה
ספרים רבים נכתבו על 

נושא מסתורי זה בארץ 

במיוחד בתחומי , ובעולם

, "העין השלישית"פתיחת 

מיסטיקה וקבלת , רוחניות

ועד תקשורים וקבלת מסרים וכן מידע על ; כוחות הילינג טיפוליים

 . אישייםמידע על יקומים אחרים ומסרים, היקום שבו אנו חיים
ספרו של אדריאן דביר כולל אוסף חוויות אישיות המדווחות 

עובדה המעניקה לַכּתּוב עוצמה מיוחדת ומעוררת , בגוף ראשון

אפשרות להתייחס לתופעה כאל תהליך שכל אדם עשוי לעבור ביום 

 .מן הימים
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וכעיתונאית שכתבה " מים"במרכז הישראלי לחקר עב"כחברה 

י פניות רבות של אנשים שעברו חוויות מגיעות אלי, טור בנושא

הדיווחים מלּווים לרוב בחששות . מוזרות ובלתי מוסברות

ספר זה תורם להרחבת הנושא מהיבטים . ובהסתייגות מפרסום

הוא מחזק ומעודד את המתעניינים ואת חווי ; מגוונים ומקוריים

ונותן לגיטימציה ; "אנו לא לבד ביקום"האירועים המודעים לכך ש

נכחתי בכמה מהטיפולים שהעניקו צוות החוצנים . ווחים נוספיםלדי

 וצוותים אחרים וראיתי את השיפור העצום שחל במצב  X3,המיוחד

 התוצאות פשוט מדהימות ומעוררות -בריאותם של המטופלים 

לא רחוק היום שבו יגדל ויתרחב מעגל המודעים ! פליאה

 .והפתוחים לנושא ולתופעות הנדונות
ות אישית עם המחבר אני יכולה להעיד שדווקא מתוך היכר

מאירה ) תואר שני בהנדסת מחשבים(הכשרתו בתחום המדעים 

. באור מקצועי שאלות רבות שהמדע לא מצא להן תשובות הולמות

עד שהמחבר נאלץ לחלקו לשני , טיוטת הספר הכילה חומר כה רב

ותר נ, לנו הקוראים, בינתיים. ספר ההמשך יתפרסם בקרוב. כרכים

אשר עיקר מטרתה לעזור , ללמוד ולהבין את יפי התופעה, לעכל

 .לאנושות
 
 

 חני סולומון
 עיתונאית מטעם לשכת העיתונות הממשלתית* 

 .1998-99   בתוקף 
 " מים"המרכז הישראלי לחקר עב"חברת  •
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 הספר מוקדש לאבי

 ל"ז) ימי'ג(דסקלו זמפיר 
 שדאגתו ואהבתו לי 
 .זהנמשכות עד עצם היום ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

ברצוני להודות לגברת נילי סלונים על 

ולכל ידידיי שקראו את , העריכה הלשונית

טיוטת הספר והעירו את הערותיהם 

  .המועילות
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 תוכן
 
 13        הקדמה1
אישית2   15       התנסות
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בקבוצה3  21       התפתחות
קודמים4  43       גלגולים
 73        טפילים5
 79        ישויות6
רוחניים7 כמדריכים  85      ישויות
פתוחים8 וחשבונות  101      פרידות
מיקום אחר9  105      חוצנים

של חוצניםהמועצה10  167  תאגיד ציביליזציות
עוד11 ומה אנרגיה  181    ?יצורי
וטלפתיה12  189     תקשור
טלפתיה ותקשור13 הזכרון המאפשר מבנה  233  על
הישות הפנימיתמדיטצ14 עם הקשר ופיתוח  249  יה
הגרעין המתגלגלת15  259    ישות
שונות16 שיטות הילינג על  269   הסבר
בהילינג17 עצמי  293    טיפול
בבני18 משתילים שבבים  297   אדםחוצנים
גופניות19 בבעיות חוצנים  319   טיפולי
החוצנים20 החולים של בית בחללית  335  טיפולים
מהאור21 יותר מהר טסים  347   החוצנים
חוצנים22  359     תקשורת
זמן23 השקת עושים  371    חוצנים
החומר24 מבנה את מסבירים  381   חוצנים
מקבילים25 חיים ביקומים  389   צורות
וחומר26 של חוצנים  397   בעיית הדואליות

 415      סיכום
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