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המזרח התיכון
חוויות מהמפגש האחרון ) 5למאי (2007
יקיריי
בשבילי כל מפגש הינו מרגש  ,ואני מחכה לו תמיד בציפייה .וזה מתחיל בהתרגשות של לראות את כולכם
שוב ,וממשיך בלראות את תגובות ההשתאות מהחשיפה הראשונה למסר  ,של המגיעים לראשונה  ,ואולי הייתי
אומר אפילו ,שהיא מעורבת במעט קנאה בהסתכלם על חבורה אינטימית ,מגובשת ואוהבת המתחבקת
ומפגינה חיבה ואהבה לכל .
כמו שאתם בוודאי חשים  ,המפגשים שלנו באמת הולכים ומשתפרים  .המפגש האחרון היה מיוחד בכך  ,שהיה
בו איזה קסם כלשהו שקשה להסבירו ,ולא רק בגלל העזרים הטכניים שהוסיפו אפשרות ליצור שילוב טוב
יותר של הרצאה  ,מצגות וסרטים ,אלא יותר בגלל האנשים שהיו במפגש ויותר מזה בגלל האנשים שלקחו
חלק פעיל בהכנה ובהעברת המפגש .
ההרצאות של ריי ואיתי היו משב רוח מרענן  .ונראה היה שהושקעה בהן עבודה לא מעטה  ,והיה לי ממש כיף
להאזין לשניהם.
היו לנו במפגש גם זוג אורחים ראלים מניו-יורק ,בעלי עבר ישראלי ,כרמלה ומירון .
כרמלה היא אומנית מוכשרת רב תחומית ,בשירה ציור פיסול ועוד  ,ומירון מדען מתחום הרפואה – שילוב
מנצח של אומנות ומדע .
בעקבות כתבה מאוד מוצלחת שהייתה בעיתון של הטכניון על התנועה הראלית  ,הגיעו למפגש גם זוג
סטודנטים הלומדים הנדסת חשמל ,שעשו במיוחד את הדרך הארוכה מחיפה לת"א ,בעקבות התלהבותם
ממה ששמעו אני מאוד מקווה שהסניף החיפני שלנו ילך ויגדל  .בשנת הלימודים הקרובה  ,יהיה לנו גם ייצוג
בטכניון  ,כאשר חברנו היקר והצעיר נדב יתחיל בלימודיו בטכניון בחוג לפיסיקה – ואנו כמובן כולנו מאחלים
לו הצלחה .מאידך אנו מאחלים החלמה לאהובתנו לירז ומצפים כי תחזור אלינו במהרה עם הרצאותיה
המאירות והנעימות ועם חיוכה המקסים והשובה-לב.
ואני אומר לכם חברים יקרים  ,כל זה רק הולך ומשתפר !

באהבה רבה
קובי דרורי

תענוג טורקי
לראשונה  ,תודות לארש מקנדה שעושה עבודה נפלאה במשך שנים ,היו איתנו איראנים בסמינר המזה"ת .היה
זה תענוג לצפות באחינו הישראלים והאיראנים מתחבקים ,צוחקים ,משחקים ורוקדים באהבת האלוהים.
זו היא זכות בשבילי לחוות רגשות מיוחדים וסיפוק עז בכל פעם שיהודים ומוסלמים נפגשים והפעם האושר
התעצם כשראיתי והרגשתי כל כך הרבה אהבה בין ישראלים ואיראנים.
בכל פעם שאנו מארגנים סמינר במזה"ת זו חוויה נוגעת ללב לראות אנשים מתרבויות ודתות שונות מביעים
אהבה אחד לשני  ,מאוחדים ע" י המסר של אבותינו .אם רק ממשלות במזה"ת היו לוקחות דוגמא ,היה שורר
שלום באזורינו...
ברכות לאחותינו היקרה אלהאם  ,בחורה צעירה נפלאה ואמיצה ,שמונתה למדריכה לאומית לאיראן .
אחינו לוטוס שמתגורר בקהיר קיבל דרגה  3ואת האחריות על מצרים .
תודה לכל המשתתפים ולצוות הנפלא שמסייע לי במזה"ת ובמיוחד לג'וס שארגנה את הסמינרים והפעילה
את הסדנאות במיומנות רבה .

מתנצל על ההסוואה בתמונה .אנו חייבים להגן על זהותם של אחינו ואחיותינו האיראנים למען בטחונם .

לאון מלול  -מדריך ראשי במזה"ת

חגיגת יום א' הראשון של אפריל
ביום זה ,יום א' הראשון של חודש אפריל 285 ,אנשים הכירו באלוהים כבוראנו והפכו בכך לראלים – ברוכים
הבאים ,אחים ואחיות יקרים .
מצורפת טבלת סיכום עם רשימת המדינות ומספר המצטרפים.

בטבלה זו עדיין חסרים פרטים על כמה מדינות ,מאחר והן לא עדכנו עדיין את המספרים באתר האינטרנט
שלנו  ,בינהן בורקינו פאסו עם  46מצטרפים חדשים ,הנמצאת במקום השני  ,אחרי שכנתה חוף השנהב שלה
 48מצטרפים .ברכות חמות לאפריקה אשר לה המספר הגדול ביותר –  149מצטרפים חדשים ...

בז'נבה ,שוויץ
מאות אנשים הגיעו מכל רחבי אירופה כדי לשמוע את ראל ולחגוג יחד
עם כולם את בריאתה של האנושות .
החגיגות החלו כבר ביום שבת ברחוב  .ראלים הלבושים בכל צבעי הקשת
ארגנו צעידה על מנת לגנות את ההפלייה הברורה שנעשתה ע"י ממשלת
ולייס )מחוז בשוויץ( אשר סרבה לתת לראל אשרת שהייה ,תחת התרוץ
היחידי שרעיונותיו של ראל יפריעו לחוק ולסדר במדינה זו...

בשיקגו ,אילינוי
ביום זה התכנסנו שוב לחגוג את יום הולדתו של האדם הראשון וכן
להעביר את הקוד הג נטי לאבותינו מהחלל ,היו לנו תשעה חברים חדשים
שהצטרפו למשפחה הראלית )בתמונה עם מרינה( .התנועה ללא ספק
פורשת כנפיה בארה"ב .זה היה באמת רגע של אהבה ,שלום ושמחה ,
ראיתי את ההתלהבות של אחינו ואחיותינו הראלים החדשים ,וזה גרם לי
לחוש מואר משמחה.

שלום ואהבה  ,מארק לפסי

בקונגו מ'פואה
אני רוצה לחלוק איתכם את השמחה שהייתה בי לאחר החגיגה של יום א ' הראשון של אפריל  .בעיר בשם פוינטה
נויירה ,תוכנית טלביזיה אחת עלינו ,היכתה את העיר בשוק למשך שבוע .כולם דיברו על הדיון שהיה באחד
הערוצים הניצפים ביותר .במ 'פואה לקחנו חלק בהקלטת שתי תוכניות ,האחת " TVהומאוסטזיס" ברשת DRTV
שכל כך הרבה ראלים מכירים לאחר שהם סיקרו את ביקורו של ראל בקונגו בכל כך הרבה כבוד והערכה.
והשנייה הייתה תוכנית רדיו.
במ'פואה חגגנו כ 80 -ראלים את פסטיבל האנושות ואת קבלתם של "הלוחמים" החדשים לאמת ולאושר ,מה
שהיננו באמת  .הצטרפו אלינו  13גברים ושתי נשים מקסימות.

טשאיליק
מדריך לאומי ,קונגו מ'פואה

מסביב לעולם
באירופה
חגיגת יום הנשיות
המטרה המשותפת הייתה לקדם את פרוייקט קליטורא ייד ,ולהודיע לאוכלוסייה
על הפשע והתוצאות של כריתת הדגדגן .
זו גם הייתה הזדמנות לתת תקווה דרך האסוציאציה עם סיסמת הפרוייקט
"החזרת העונג" ובמיוחד לאסוף תרומות למימון ביה"ח לעונג וכל הפרויקטים
שקשורים אליו ,כמו הניתוחים שיבוצעו על אחיותינו האפריקניות.
בהולנד ,החברים ההולנדים והבלגים התאספו בלב אמסטרדם מסביב לדוכן
שהוכן לקליטוראייד ,מוקדש לאהבה ונשיות .הם חילקו פליירים בזמן שאחרים
יידעו עוברי אורח על הפילוסופיה שלנו ...רבים קיבלו את הח"חיבוקים בחינם"
עם התלהבות וצחוק 3000 ...פליירים חולקו באותו יום.
בשוויץ ,ילדי האלוהים התאספו בדו מולארד שבג'נבה ,בעמדה של קליטוראייד ומכרו כרטיסים ויידעו עוברי
אורח 350 ...פרנקים שוויצרים נאספו.
באנגליה ,הראלים נאספו כדי להפיץ את המסר בלונדון .הרבה נשים ממוצא אפריקאי הרגישו מודאגות בעניין
הכריתות ורווחת הנשים .חילקנו עלוני פרסומות והזמנו את עוברי האורח לבקר באתר הקליטוראייד .
בצרפת ,היו המון פעילויות בכל המדינה ונאספו  400יורו ביומיים בשביל קליטוראייד!!! סוכריות על מקל
וכרטיסים נמכרו ביריד "חלום אירוטי" בקלרמונט-פרננד ,וצוות חדשות מקומי ראיין אותנו .בליון ,חילקנו פלייארים
ונתנו "חיבוקים חינם".
במרסי ,צרפת ,אירוע הקליטוראייד היה הצלחה גדולה ...כולם הרגישו צורך בהתייחסות למטרה השימושית
והכרחית הזו וזה נתן לנו את ההזדמנות להראות את הצד ההומניטרי של התנועה הראלית .
בוישי )עיר במרכז צרפת( ,בוצעה תעמולת פוסטרים של קליטוראייד בחנויות ,וכולם שמחו לעשות מעשה טוב .
לבסוף ,בפריז ,אירוע שקשור לקליטוראייד עלה והראלים העלו )הצגה( קפה פילוסופי בנושא "נשיות ,צד נשי
בכל אחד מאיתנו" בתאריך השמיני במרץ.
כל המשתתפים עזבו עם מסמך מודפס המכיל את מילותיו של הנביא שלנו בנושא הנשיות.
הראלים באיטליה היו מאוד פעילים השנה לגייס כסף עבור קליטוראייד והדגש הפעם היה על נשיות .זה היה
יום מצוין 9 ...מלאכיות יפהפיות ,מובלות ע"י אלנה דל קרלו ,היו ברחובות
מילאן .הם חילקו קונדומים מסלסלות בעיקר לנשים על מנת להזכיר להן את
החשיבות של אהבה ,כבוד עצמי ושחרור המיניות שלהן.
השנה ,החגיגות של יום האישה היו מוקדשות הרבה יותר לנשים האפריקאיות ,
תודות ליוזמתו של נביאנו הנפלא ליצור את קליטוראייד .

סמינר בקוריאה
היינו  163משתתפים כולל  15חדשים .זה היה שיא חדש
בסמינר מקומי בקוריאה 9 .מהחדשים החליטו להיות חברים
בסטרקצ 'ר .היו ראלים שהגיעו מתאילנד ויפן.
מישיו ,המדריך הלאומי של יפן נתן לנו הרצאות נהדרות על
מדיטציה ,מודעות ואהבה .חווינו מדיטציה נוגעת ללב כאשר
נתנו את אהבתנו לראלי שחלה בסרטן.
קוסמוס ,המדריך הלאומי של קוריאה ,נתן הרצאה שהזכירה
לנו את האחריות בחיים ראליים.
תודה למישיו וקוסמוס )בתמונה( ,ותודה לנביאנו האהוב
ולאלוהים.

בארצות הברית
אליאס נוביה )בתמונה משמאל( ,זמרת ורקדנית ראלית הפיקה וידאו מאוד נחמד בו ניתן
לראות את ראל ואת סמל התנועה ...אפשר לצפות בו בקישור הבא :
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=152654155
הצוות ביאמי היה מאוד עסוק בכנס הסקס שהתקיים לפני כמה שבועות וכולם נהנו מאוד
לקדם את פרוייקט קליטוראייד.
ראקל היתה הדוברת הסקסית בתוכנית בתחנת טלויזיה ספרדית שאהבה את מה שהיה לה
להציע ) בתמונה למטה(.

חדשות מאפריקה
ראלי מונה לדירקטור לאומי של ההשבחה התורשתית בבורקינה פאסו
בורקינה פאסו ידועה עתה בהיותה בעמדת חלוץ בהעדפת השינוי הגנטי בבעלי חיים .עתה ,הממשלה יצרה
הנחיה לאומית להשבחה תורשתית בתחום המשרד לשימור החיות .זה הוא ה"וואשו הלאומי" שלנו ,הכומר
המדריך לאון באדיארה – מדריך אזורי של המרכז ,אחראי לאומי על קבוצת ההדרכה ,שמונה למנהל הלאומי של
ההשבחה התורשתית ,ב 22 -לפברואר . 2007
באהבה

ד"ר זי בבורוקאר דה בן יעל
מדריך לאומי
וואשו מספר לנו...

שלום לכולם ,
מאז שגיליתי שאני ראלי ,אני עושה הכל כדי להבין את המסרים שנתנו לנו אבותינו
מהחלל ,אני מנסה לתרגל אותם עם דגש על הצד המדעי שאני מחבב מאד .בהיותי
מהנדס ,נכנסתי להשבחה התורשתית של מיני חיות במטרה להגדיל את זמינות המזון
בשביל אלה שחיים בזמני באזור זה של "קאמה" )אפריקה(.
אני והצוות העיקש שלי הזרענו באופן מלאכותי פרות מקומיות עם זרע פרים מיובא מארץ זרה .התוצאות
מדהימות :הדור הראשון של נקבות בנות תערובת השתפרו עד כדי מתן  15ליטר חלב ליום ,בהשוואה
לאמהותיהם שנתנו  2עד  3ליטר ליום בלבד  ,תחת אותם תנאי אקלים ותזונה .
הנני מלא הוקרה לנביאנו הנביא המבשר ,עם קריצה ל ,BB -הורטנס ומדענים אחרים ולבישופים מבפנים ומחוץ
לקאמה  .נשיקות לכל הנערות הראליות .לחיצת יד לכל אחי הראלים .
באהבה

וואשו

מנהיג כפר תורם חלקת אדמה לבניית מרכז ראלי למדיטציה חושנית
דבר נפלא – מנהיג הכפר שעבר טרנסמישן בשנה שעברה  ,הקצה לתנועה הראלית חלקת
אדמה לבניית מרכז ראלי למדיטציה )בתמונה עם לבנים לבניה(.
תודה ואיחולים לצוות של בובו דיולאסו על הפצת המסר הראלי בכפר בקוי !
תודה לראל ולאלוהים על המסר שאנ ו מביאים לאחינו ואחיותינו החיים בכפרים .
באהבה

ד"ר זי בבורוקאר דה בן יעל
מדריך לאומי

