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"חתונה" בסגנון ראלי
 איחודם של יניב ורעות

חדשות מעולם המדע
 מאמרים המאשרים את
דבריו של ראל

יש לנו  10%סיכוי להציל את הפלנטה ,זה בידכם ואנו
נצליח .אין לי כל ספק כי נצליח בגלל אותה האהבה.
רק אהבה יכולה להציל את העולם ואנו שליחים של
אהבה .יש לנו את האמת ,יש לנו את הצדק ,אבל
אהבתם של הראלים חייבת להיות גדולה יותר מכל
האהבות ,ובשביל זה ,אתם יודעים מה אתם צריכים
לעשות...

סמינר הקיץ בסלובניה
מדבריו של ראל
אהבה בלתי רגילה
מייד לאחר הטרנסמישן נתן ראל נאום
אהבה ייחודי...
אני מודה לכם אלוהים על הכרתכם בנו,
תודה אלוהים על שנתתם לנו את
האפשרות לאהוב ,תודה אלוהים על
שאתם נותנים לנו את הכבוד לשרת אתכם ולהכיר את כל האחרים השותפים לקבוצה הבלתי
רגילה הזו של יחידים שהחליטו להיות בלתי רגילים ולהפוך לאורות על גבי פלנטה קטנה זו.
תודה אלוהים ,תודה לכם ,תודה ,תודה ,תודה .אנו גרגרים קטנים של אבק שהפכו לחיים בגלל
רוחכם ,המדע שלכם וגאוניותכם שאפשרו לנו להיות בעלי מודעות כמו שלכם ,אנו – אלוהים
עתידיים שיום אחד ניצור חיים במקום אחר ,לקחנו את השרביט שהפקדתם בידנו ויום אחד אף
אנו נעבירו הלאה .תודה אלוהים על האמון ,תודה על אהבתכם אלינו ועל ניסיונכם להצילנו.
תודה לכם.
אני מתאר לעצמי כי כולכם מחכים למספרים החדשים ...אני ציפיתי כי הם יהיו רעים במידה
מסוימת .בשנה שעברה הסיכויים שהאנושות תשמיד את עצמה היו  ,80%השנה עלינו ל ,90% -
דבר המראה כי איננו משתפרים כפי שאכן חשבתי .אבל הדבר הטוב שבכך הוא שעדיין יש לנו
 10%סיכוי להציל את האנושות .זה עדיין נפלא .זה היה יכול להיות  0.1%או אפילו .0.01%
לעומת זאת  10%זה דיי טוב.
כמובן שהייתי מעדיף שהסיכויים יהיו  90%להציל את הפלנטה ורק  10%של השמדתה ,אבל
אנו לא נרים ידיים .אפילו אם יום אחד אנו נהיה במצב של  ,99.99%הראלים עדיין יהיו כאן
ויאמרו "אנו נציל" .אנו לא נציל את עצמנו מאחר ומקומנו מובטח .אנו נהיה בין אלו שינצלו אם
הכול יתפוצץ וייהרס .אז למעשה בשביל מה אנו נלחמים? אנו נלחמים עבור אלו השונאים אותנו.
זה הוא היופי באהבתם של האלוהים והראלים .אנו רוצים להציל את אלו השונאים אותנו ,אנו
רוצים להציל את אויבנו ,אין דבר יפה מהרצון להציל את אויבך .ישוע אמר " אהוב את אויבך",
אני אומר "אנו חייבים להציל את אויבנו" ,זה אומר להציל את כל הפלנטה ואם זה אפשרי ,את
כל בני האדם כך שאף אחד מהם לא יעלם .לא ניתן להיות גדול יותר ,יפה יותר ומלא באהבה
לאנושות כמונו.
זכרו זאת כאשר תפגשו מתנגדים ,או אנשים מאוד עוינים ,אלימים ומאוד לא נעימים כלפינו .זכרו
זאת ואתם אף יכולים להגיד להם ,תלוי בסיטואציה” :,אתם שונאים אותי ,אתם מבקרים אותי
אבל אני פועל להצילכם .למרות שנאתכם ואפילו אם תגידו כפי שאומרים כמה עיתונאים
צרפתים 'כי כל הראלים צריכים למות' עדיין ארצה להצילכם".
אתם רוצים להציל את אלו השונאים אתכם ,אדם אינו יכול להביע יותר חמלה ואהבה מזה.
לאהוב את אויבך אינו מספיק ,אני אומר "הצל את אויבך" ומשפט זה ייזכר לדורות” :הצל את
אויבך" ,בגלל זה אנחנו כאן.
זוהי משימה נפלאה .זה יהיה ממש רגיל לבוז להם ,זה יהיה גם רגיל לאהוב אותם ,אבל יהיה זה
ממש לא רגיל לרצות להציל אותם ,ולכן אנחנו יוצאים מהכלל.
אנו רוצים להציל את אלו השונאים אותנו .למרות הידיעה שלא משנה מה שנעשה ,אנו נינצל
בגלל שאנו בין הצודקים .האם ישנה אהבה גדולה מזו לאנושות? אנו יכולים גם לומר” :טוב ,אין
צורך לדאוג ,יש לנו את האמת ,תנו להם למות ,הם אינם ראויים לשום דבר מעבר לזה" .אבל

לא ,לנו יש את האמת ,אנו בין
הצודקים ואנו נילחם להציל את
השונאים אותנו בגלל שאנו צריכים
לסלוח להם” .סלח להם ,הם אינם
יודעים מה שהם עושים" .כך אמר
ישוע .אנו צריכים לסלוח להם .כי
אם הם לא היו שקועים בדוגמות
ואשליות ואם הם היו יודעים ,הם
לא היו עושים זאת.
ראיתם את הסרט שהכין דניאל ,המראה כי אנשים אלו הם ישרים ,הם בכנות אינם רואים את
אשר אנו רואים .הם אינם מנסים להיות ככל אלו שמסביבם ,הם אינם לא ישרים .חלק כן ,אבל
הרוב באמת רואה משהו מוטעה ,כלומר שאנו כת מסוכנת וכל שאר הדברים שאתם יכולים
להעלות בדמיונכם .הם כנים ,לכן עלינו לסלוח להם ,בגלל שהם אינם יודעים את אשר הם
עושים.
מאחר והם אינם יודעים את אשר הם עושים ,עלינו לסלוח להם ,ומאחר ואנו סולחים להם ,עלינו
להציל אותם וכך אנו סוגרים את המעגל .אנו כאן כדי להציל את אלו השונאים אותנו ,לא את
האחרים ,כי האחרים הם איתנו .אלו האוהבים אותנו הם איתנו ,לכן אנו מתמקדים באמצעים
להציל את אלו השונאים אותנו .בעוד כמה שעות הסמינר מסתיים ואתם תהיו שוב בקרב
האוכלוסייה של פלנטה זו כאשר לבכם מלא אהבה לאלו השונאים אתכם .זה ישנה הכול
בחייכם .זה תמיד טוב להיות יחד עם אחינו ואחיותינו ,לחלוק איתם אחווה ואהבה ללא תנאים,
ולמלא את המצברים.
ללכת לג'ונגל ,לאותו גן חיות המצפה לנו בחוץ ,כאשר אנו מלאים בשנאה וחוסר אמון  -יכול
להיות מכאיב וקשה .אבל ללכת לאותו ג'ונגל ,לאותו גן חיות ,המלא בנמרים וקרוקודילים –
הנמרים והקרוקודילים הצרפתיים הינם הרבה יותר מסוכנים מאלו האפריקאים – להיות מלא
באהבה כלפיהם ולהיות מודע כי אנו כאן לא עבור הראלים האחרים אלא עבורם ,להציל אותם,
זה לבדו צריך להעניק לכם כנפיים ,כנפי מלאכים .אפילו אם אינכם חברים במסדר המלאכיות,
אתם מלאכים ,שפירושו שליחים ,שליחים של שליח האלוהים ומכאן שהינכם שליחי האלוהים
בעצמכם.
יש לנו  10%סיכוי להציל את הפלנטה ,זה בידכם ואנו נצליח .אין לי כל ספק כי נצליח בגלל
אותה האהבה .רק אהבה יכולה להציל את העולם ואנו שליחים של אהבה .יש לנו את האמת,
יש לנו את הצדק ,אבל אהבתם של הראלים חייבת להיות גדולה יותר מכל האהבות ובשביל זה,
אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות.
האלוהים הטילו עלינו לשמור על הפלנטה הזו ,אני מפקיד משימה זו בידכם ,לשמור על
הפלנטה ,איזו משימה פנטסטית.
לא יהיו דמעות בזמן שניפרד היום או מחר אחד מהשני ,אלא גל גדול של התלהבות ,מאחר
ועינכם יישארו עיניהם של שומרי הפלנטה ,אפילו כאשר תהיו מוקפים באנשים אירוניים ,אלימים
וחסרי נימוס .איזה כוח איזה אושר לעשות זאת.
אני מאחל לכולכם נסיעה יפה חזרה הביתה ,היו זהירים ,אתם מוגנים ואהובים ע"י האלוהים,
אבל לא כשאתם נוהגים בכביש .אל תחשבו שאתם מוגנים ע"י האלים ולכן יכולים לנהוג באופן
לא אחראי .אתם אחראים לכל מה שקורה לכם .נהגו בזהירות ,במיוחד בגלל שאתם יקרים
לאלוהים .שימרו על חייכם ,אל תיקחו סיכונים בעודכם אומרים "הם שומרים עלי" .לא ,הם
אינם מגנים עליכם ,הם מדריכים אתכם ,אבל הם אינם מגנים עליכם .אתם לבדכם אחראים
לכל מה שקורה לכם ואני לא רוצה להפסיד אף אחד מכם .אתם יקרים מאוד ,לי ולאלוהים ,אז
דאגו היטב למזונכם ,לבריאותכם וגם לדרך בה אתם נוהגים הביתה .תודה לכולכם ולהתראות
בקרוב בשגרירות ,ואם זו לא תהיה עדיין מוכנה ,אז בסמינר הבא.

ממשנתו של ראל
להלן מספר קטעים ממשנתו של ראל בסמינר ,כפי שנלקחו מרשימות.

"זחל אינו יודע שיום אחד הוא יוכל לעוף .הוא מסתכל
על הפרפר כעל זר .באותה הדרך ,בני אדם אינם
יודעים כי הם יכולים לעוף גבוה יותר ,ככל שאתם
עפים גבוה יותר ,כך אתם יכולים להרגיש יותר את
הטווח האינסופי אליו אתם יכולים להגביה את
עצמכם .החיים על הארץ הינם מסננת ,כאשר אנו
מתים ,אנו שבים לעפר ,אלא אם הגבהנו -עוף כך
שנוכל להיות חלק מתודעה האוניברסאלית .אנו נחזור
לעפר אלא אם ,לרגע קצר זה ,נפתח את מודעותינו
כדי להיכנס לאהבה האוניברסאלית קוסמית ...אחרת
מה יהיה בעל ערך כדי לחיות עבורו? המרווח בין צואה
לבין המקום אליו נוכל לרומם את עצמנו הוא אינסופי
."
"אתם זחלים ...לזחלים ולפרפרים יש את אותו ה -
 .DNAאתם יכולים להבחין למה אתם יכולים להפוך
בזמן שאתם מגבירים את רמת התודעה שלכם ,לאחר
כל הסמינרים האלו ושנים של מדיטציה אתם יכולים
לראות לאן אתם יכולים להגיע .יש לכם בגנים את
הדבר שיכול להפוך אתכם לנצחיים!“

"אתם הפסלים ,הגננים של מוחכם.
כאשר אני רואה אתכם ,אינני רואה את
עברכם "הדפוק" ,אלא ,אני רואה למה
אתם יכולים להפוך .הביישנים שביניכם,
הגרועים שביניכם ,אילו רק ידעתם איזה
יופי אני רואה בכם .יש בכם את היכולת
להיות בלתי רגילים .יש לכם את החובה
להיות בלתי רגילים .אל תאזינו למה
שאני אומר ,אלא הפכו את זה לשלכם!
היו הגאנדים )גאנדי( של המחר .היחיד
היכול להגביל אתכם זה אתם עצמכם.
חיו כל רגע כמישהו בלתי רגיל".

"האלוהים רואים ואוהבים אתכם בגלל שהחלטתם להיות בלתי רגילים .כל מה שהינו
רגיל הוא עצוב ומשעמם .במשך כל חייכם אתם יכולים להרגיש מלאי חיות בגלל
אותה אהבה בלתי רגילה! אהבתו של גאנדי הייתה בלתי רגילה ,שחקו עם אותה
'בלתי רגילות' ☺“.

"אם תפסידו חברים בגלל שהפכתם להיות יותר מעודנים ,זו אינה בעיה ,אתם לא
מפסידים כלום .נסו להיות יותר מעודנים בכל דבר שאתם עושים .היו בלתי רגילים
בכל דבר .מודעות רגילה אינה יכולה להיות בלתי רגילה אלא אם כן היא מקושרת
למחשבות ,מילים ומעשים בלתי רגילים".

חוויות מהסמינר
זה היה סמינר ראשון שלי מאחר ואני בסה"כ ארבעה חודשים
בתנועה אך הידע שרכשתי הביא לשינוי בחיי אותו קשה לתאר.
אתחיל בכך שאומר שזו הייתה חוויה מדהימה שדומה לה לא הכרתי
במשך שנות חיי ,החל מקבלת הפנים שקיבלנו מאנשים ביום הראשון
עד ההרצאות המדהימות בהמשך .כבר בהגעתנו קיבלו את פנינו
אנשים בנשיקות וחיבוקים והתנהגו כאילו אנחנו מכירים כבר שנים,
דבר שבעיני היה נחמד ושונה .אני לא יכול לתאר את ההרצאות שכן
צריך להיות שם בשביל להבין ,כזאת עוצמה אי אפשר לתאר,
ההרצאות במיוחד מפי ראל הביאו לתפנית גדולה בתפיסת החיים והרבה מזוויות הראיה שלי
השתנו לטובה באופן מדהים .הסדנאות היו נפלאות ורכשתי ידע מדהים והבנה לגבי נושאים
רבים .הכרתי אנשים מדהימים שאני יכול לקרוא להם כיום משפחה ,שכן אחרי הסמינר הבנתי
שאנחנו משפחה אחת גדולה.

שון

הסמינר היה אחד מהחוויות המיוחדות ביותר שעברתי בחיי .לקח יום
יומיים להתרגל בתור ראלי יחסית חדש .הכי נהניתי בראש ובראשונה
מהאנשים והאווירה החיובית .כולם מחייכים ,כולם נראים צעירים
ממה שהם באמת וכול אחד ,כמו שראל אומר ,יקום בפני עצמו.
דבריו של ראל נגעו בי כל פעם מחדש וראיתי את החוכמה והאהבה
שבעיניו .לאחר חוויה זו אינני מתכוון לפספס שום סמינר בעתיד.

ריי

זה היה הסמינר השני שלי אך הרגשתי כאילו אני חווה זאת בפעם
הראשונה .היו אנשים מתרבויות שונות אך הייתה אווירה של אחווה
ואהבה .כמה נפלא לקום כל בוקר למדיטציה ולאחר מכן לשמוע את
ראל נושא דברי חכמה ואהבה .החברים החדשים שהצטרפו אלינו היו
מאוד נרגשים ואני התרגשתי יחד איתם .זו הייתה חוויה בלתי נשכחת
שאשמח לחוות עוד פעמים רבות בחיי.

שרון

הצוות הישראלי בארוחת הערב

ראל עם הצוות הישראלי

"חתונה" בסגנון ראלי
באחד מימי הסמינר בסלובניה קיבלתי  SMSמיניב,
אחד מחברינו החדשים ,הוא שאל אותי האם אני פנוי
בתאריך  3בספטמבר ,כי בתאריך זה הוא מתכנן טקס
איחוד )תחליף חתונה( עם חברתו רעות .מאחר ולא
דמיינתי עדיין מה הוא מתכנן .אמרתי לו כי כשאשוב
ארצה מהסמינר בסלובניה נדבר על זה .כשחזרתי,
הופתעתי לשמוע ממנו כי הכל מתוכנן ,הוזמן אולם,
הוזמנו כבר כ  400 -אורחים ורק "רב ראלי" חסר.
הסברתי ליניב כי” ,נישואין ראליים" מתקיימים רק
כאשר שני בני הזוג הם ראלים .הוא אמר לי כי חברתו
רעות תעשה את הטרנסמישן ב  7 -באוקטובר הקרוב .אמרתי כי אני מוכן לבוא ולברך בשם
התנועה הראלית ,ובאותה הזדמנות גם לספר מעט על הפילוסופיה הראלית בקטע העוסק
בזוגיות וחיים משותפים .יניב מאוד התלהב והציע כי בנוסף אסביר בקצרה על המסר הראלי.
בערב ה"חתונה" הגענו למקום רוני חגי ואני מצוידים בפליירים” .החופה" עמדה במרכזה של
מדשאה ירוקה ומקסימה ,כאשר הדגל הראלי מתנופף בכל הדרו על גבי החופה.
 5דקות לפני החופה הסתבר לי מיניב כי אין שום תכנית מוגדרת ואף אין מי שינחה ,אף השאלה
אם ישבור כוס או לא הייתה תלויה באוויר .אמרתי לו כי אני מוכן להנחות את הטקס ושיהיה
רגוע ,למרות שלא היה צורך בהרגעה זו ,כי החיוך התמידי שעל פניו לא מש גם ברגעים אלו
דקות לפני "החופה" וללא כל תכנית.
הטקס התחיל ,פניתי לקהל ואמרתי כי הוזמנתי ע"י הזוג לשאת דברים בשם התנועה הראלית,
זאת מאחר והם חלק מתנועה זו ושותפים לאותה פילוסופיה לכן הם ביקשו כי אתם האורחים
הקרובים שאוהבים אותם תכירו צד נוסף בהם .הסברתי על התנועה ,הסברתי את מטרותיה ואז
בעשר הדקות הבאות הסברתי את המסר הראלי ל  400 -האורחים שישבו סביב "החופה“ .היה
שקט מוחלט אף אחד לא זז ולא הגיב ,כאילו משהו פגע בהם .לאחר מכן המשכתי עם
הפילוסופיה הראלית המדברת על זוגיות וחיים משותפים .סיימתי את דברי בדימוי הנפלא שנתן
לנו ראל בסמינר האחרון על אנשים הנמצאים על מטוס העומד להתרסק ,מה תעשו בזמן הקצר
שנשאר לכם לחיות? האם תצרחו בפאניקה ,תאשימו ,תתלוננו ,או תסתכלו בעיניו של בן זוגכם
ותעשו אתו אהבה?  -אלו הם חייכם ,אתם נולדים מבלי שבחרתם ומסיימים את חייכם מבלי
שתדעו מתי ,מה תעשו בזמן הקצר שיש לכם בין לידה ומוות תלוי רק בכם ,האם תבזבזו אותו
בתלונות מריבות וכדומה ,או שתנצלו את הזמן לעשות דברים שיגרמו אושר לבני זוגכם
ולאחרים ...זה הכל בידכם.
ואז פניתי לזוג שהחליט להחליף טבעות ולשאת דברים לבן/בת הזוג .לסיום פניתי לקהל ואמרתי
כי למרות שאין זה טקס דתי ,החליט יניב לשבור כוס ,כי זה למעשה מסמל את זיכרון חורבנו
של הבית הראשון )והשני( שהיה למעשה השגרירות
הראשונה של האלוהים על הארץ והשגרירות שאנו
רוצים להקים תהייה למעשה לא פחות מאשר הבית
השלישי .ואם ממשלת ישראל תסכים לחתום על מתן
תוקף אקס טריטוריאלי לשטח הנדון ,ישראל תהפוך
למרכז מדעי ורוחני לעולם כולו ,בדיוק כפי שמוזכר
בכתבים העתיקים – אור לגויים.
הכוס נשברה והקהל פרץ במחיאות כפיים נמרצות.
אכן היה זה ערב מדהים עבורנו.
קובי

חדשות מעולם המדע
מספר מאמרים פורסמו בשבועות האחרונות המאשרים את דבריו של ראל.

מיקום המודעות במוח
ראל אמר שהמודעות שפרנסיס קריק )ביולוג ופיזיקאי אנגלי ,שגילה יחד
עם ג'יימס ווטסון את מבנה ה  (DNA-חיפש עד כה ,ממוקמת מאחורי עצם
המצח הקדמית ,בדיוק באמצע ,מעט מעל העיניים .מיקום זה דווח ע"י
חוקרים גרמניים שחקרו את המוח ,כמרכז איזור עשיית ההחלטות שלנו.
תקציר הכתבה:
לייפזיג ,גרמניה 23 ,באוגוסט .חוקרים גרמניים מצאו את איזור מוח
האחראי לשליטה עצמית ,היכולת לעכב פעולה מוכנה אך שקולה
מחדש.
המחקר מראה את האזור במוח היכן שההחלטה שלא לעשות שום דבר
לאחר חשיבה על הדבר שלא עושים קורית .איזור זה מופרד מהאזור של העשייה במוח.
הממצאים מרחיבים את ההבנה העצבית של קבלת החלטות ,או רצון חופשי ,ואולי יעזרו
להסביר מדוע אנשים מסוימים הם אימפולסיביים בזמן שאחרים נמנעים מלבצע.
ל מנת לחקור את פעילות המוח של
החוקרים השתמשו בתהודה מגנטית תמונתית ע
המשתתפים במחקר .הם מצאו כי ההחלטה להטיל ספק בהחלטה לפעולה יצרה פעילות באזור
של הקליפה הקדמית אמצעית של המצח ,איזור הממוקם בקו האמצע של הגולגולת בדיוק מעל
העיניים .איזור זה לא "דלק" אצל המשתתפים כאשר הם החליטו להמשיך ולבצע את הפעולה
במקום להטיל בה ספק.

ניורופלסטיקה
בנוגע לגילויים בתחום פעילות המוח ,פורסמה השבוע כתבה שדנה על
איך שמדענים השתמשו במכונה שעוזרת להם להתרכז יכלו ללמד
סובלים איך להדחיק את הכאב שלהם ע"י שימוש במחשבות.
החולה נכנס למשהו שדומה למכונת  MRIוצופה במסך מחשב שמציג
להבה שמוקרנת על מסך .החוזק של הלהבה משקף את חוזקה של
הפעילות הניורונית של אזורים שונים במוח האחראים על תפיסת הכאב
של החולה .עם שימוש במבחר של טכניקות מנטליות – לדוגמא ,דמיון
שאיזור כואב נשטף ע"י כימיקלים – רוב האנשים יכולים ,עם קצת ריכוז,
להגדיל או להקטין את איזור הלהבה .בזמן שהלהבה קטנה ,החולה מרגיש יותר טוב.
המכונה שתוארה היא בעצם מודדת ומתארת מה שהנביא שלנו לימד אותנו בסמינרים ,שזו
היכולת לשנות את מחשבותינו .כל טכניקות המדיטציה שהוא מלמד אותנו הם לגבי הדמיון של
המוח ,היכולת לשנותו לכיוון של החשיבה החיובית ,אהבה והרמוניה.
באופן מעניין ,מדענים אלו אמרו שהם מאמינים שכל זה יהיה אפשרי ללא הצורך במכונה" .אנו
מאמינים שאנשים ישתמשו במכונה זו להשחיז אסטרטגיות קוגניטיביות שיעלו את הפעילות
באזורי המוח השונים"" .עם אימון וחזרה ,זה יוכל להביא לשינויים לטווח הארוך של המוח" .והם
מקווים שחולים יוכלו להפעיל את אפקט המכונה גם ללא שימוש במכונה עצמה.
אנחנו ראלים יכולים להעיד שאפשר לשנות את התדרים של המוח ע"י התרכזות ,דמיון,
החלטות.

חיינו מוקלטים בקרוב?
באירוע שבא לציין את חמישים השנה לארגון המחשב הבריטי ,אדם בשם
מרטין סנדלר מ PC firm Hewlett Packardאמר שעד שנת  ,2057יוכלו להיות
בערך מיליון רכיבים עבור כל אזרח בריטי שמטרתם היא להקליט ולעקוב
אחרי כל הפעילות שלהם ,מלידה ועד מוות .בצורה יותר אגרסיבית ,חישובים
מראים כי יוכלו להיות אפילו  20מיליון חיישנים עבור כל אדם ,הוא הוסיף.
אתם זוכרים מה לימד אותנו המסר על חיינו? שהם כבר מוקלטים ע"י
האלוהים...
מרטין סנדלר אומר שנוכל לעשות זאת בעוד חמישים שנה ,אתם יכולים
לדמיין מה יוצרינו עשו עם עשרות אלפי שנה נוספים? עוד אחד מהניבויים של
ראל שעכשיו אנו יכולים להבין אותם ע"י המדענים שלנו.
לפי ה  ,BBCמרטין סנדלק אמר שאולי הפעם הראשונה שתדעי שאת בהריון יהיה כאשר חתיכת
פרסום שתופיע דרך המחשב שלך תציע לך בגדי תינוק או משהו דומה מכיוון שאיכשהו האסלה
שלך ,או מכשיר אחר בסביבתך ,הדליף את המידע הזה הלאה.

יצירת חיים מלאכותיים ב מעבדה תוך  3עד  10שנים
מאמר נחמד שנותן לנו עדכון לגבי יצירת חיים מלאכותיים .בנקודה
מסוימת במאמר היא כתבה שפיתוח של תא ) protocellתא בסיסי ביותר(
– "יסיר את אחד מהתעלומות הבסיסיות לגבי יצירות ביקום ותפקידנו
בהם .היא בוודאי מתייחסת לתיאוריה של האבולוציה כמו שאר המדענים
שעוסקים בניסויים מסוג אלה ,שחושבים על התאים הראשונים שהופיעו
כביכול מהאוויר.
מה שכולם שוכחים הוא שכדי להרכיב את כל המרכיבים הללו לתוך
 ,protocellהיה צורך במאות מדענים שעובדים במקביל ובסדר כרונולוגי
מסוים ביותר .הם מדגימים בדיוק את הנקודה שלנו ,העובדה שכל זה כבר קרה בעבר עבור
התאים הראשונים שנוצרו על כדור הארץ .זה לא קרה במקרה ,זה קרה תודות למדענים
שהחליטו לחבר את האלמנטים השונים וליצור חיים )תודה לכם אלוהים!(.
וושינגטון – מסביב לעולם ,מעט מדענים מנסים ליצור חיים מכלום והם מתקדמים לשם .מומחים
מצפים להודעה על יצירת החיים הסינטטיים הראשונים בתוך  3עד  10שנים .תחום מצומצם זה
נקרא ”".“wet artificial lifeזה הולך להיות עניין גדול וכולם ידעו על כך" .אמר מארק בידו ,עובד
בכיר בחברת  protoLifeבוונציה ,איטליה" .אנו מדברים על טכנולוגיה שתוכל לשנות את העולם
באופן יסודי – בעצם ,באופן שאיננו יכולים לחזות".
"ליצירה של  protocellsיש את הפוטנציאל להאיר קצת אור על מקומנו ביקום"" .זה יוריד את
אחת מהתפיסות הבסיסיות שלנו לגבי היצירה הגדולה ,היקום ומקומנו בו" .ומדענים רבים
מאמינים כי חיים יצירת ידי אדם יביאו יום אחד לפוטנציאל למציאת פתרונות למגוון בעיות,
מלוחמה במחלות ,מניעת אפקט גזי החממה ועד אכילת פסולת רעילה.
אחד מהמנהיגים בתחום חוזה כי במהלך ששת החודשים הקרובים ,מדענים ידווחו כי השלב
הראשון ,יצירת תא ממברנה ,הוא לא בעיה גדולה ופתיר .והוא גם אופטימי לגבי שני השלבים
הנוספים.

