גלגל התנופה להשיג 'יותר'
מודל חדשני לטיפוס ולמימוש מלוא הפוטנציאל
העוצמתי שלנו אשר בקומה ה!100-
ד"ר ברכה קליין תאיר
מראת ידע 5/2017
רובנו מבזבזים זמן ,אנרגיה ומשאבים :בחיפוש כלים וטכניקות מדף על מנת להצליח
ב עולם רדוף השגיות חומרית ומעמדות...בהתנהלות עיוורת בתוך עולם של
שפע...בסגידה לערכים גשמיים ובמאבק על הדולר הנכסף...בהישרדות במציאות של
מחסור...בהמשיך קיומנו כמערכות אלופואטיות  -מערכות מכאניות  -פונקציונליות
שמגיבות לגירויים חיצוניים מתוך חור מנעול תודעתי קטן ,שמתאימות את עצמן לסביבה
חיצונית ,שמופעלות על ידי מאפייני זהות-אישיות שיש בהם לעומתיות ,רגשנות,
השוואתיות (גבולות מטא–אתניים) ,כוחנות ושליטה (דורשת שעות מוסך רבות) ,קיום
שהופך את כולנו למתוסכלים ,כואבים ,משעממים ,אפורים ורדודים...

לכן ,אנחנו בארגניה נמצאים בעסק של 'יותר' :להיות  -לחשוב –
לראות – לדעת – לעשות – להשיג יותר.
ה'יותר' שהתרגלנו אליו הנו ארצי ,חומרי ,פונקציונלי ,מותגי .הוא תמיד מוחשי .הוא תמיד
השוואתי לעומתי ,שיפוטי ,מפריד .הוא תמיד העוד משהו מאותו דבר  -חשיבה ליניארית.
הוא תמיד מתבסס על סרגל מדידה ארצי של מסה ,נפח ,מהירות אור .על פי סרגל זה,
ככל שגוף בעל מסה ונפח גדולים ,הוא בעל השפעה יותר ,וההיפך.
לכן ,במרכז החשיבה – הראייה – העשייה של ה'יותר' הארצי ניצב האגו כאוחז בהגה
לחיינו .הוא תמיד רוצה עוד 'צעצועים' שייצגו את עושרו .הוא תמיד רוצה להיות צודק
והרעיון שלו תמיד נכון .הוא תמיד רוצה לתפוס נפח במרחב ולהשפיע .הוא תמיד רוצה
לנכס אליו הכול כי לדעתו הכול מצומצם ומוגבל.
ה'יותר' שאני מבקשת להדגיש מבוסס על סרגל מדידה אוניברסלי של עוצמת תדר של
מחשבה/של אנרגיות (שנת אור) .כאשר אנחנו מצליחים לרכז את עוצמת התדרים של

מחשבות ואנרגיות לנקודת מוקד אחת קטנה ככול שתהיה ,עוצמת ההשפעה שלנו גדלה.
יכולת החדשנות הקוגניטיבית שלנו גדלה .אנחנו צומחים ,מתחדשים ומשתנים לעיתים
קרובות מתוך עצמנו .אנחנו הופכים לאנשים שלמים יותר.
לשם כך עלינו להתניע את "גלגל התנופה להשיג יותר" .זהו מודל מאתגר שעוזר לנו לטפס
ולממש את מלוא הפוטנציאל האדיר שאנחנו (גם בסיס למערכת הערכה של עובדים).
המודל מבוסס על התפישה האוטופואטית ( )self-creationשל חיים ובריאה ולכן ניזון מ-
 4הערכים האוניברסליים :החיים הם הלקוח היחיד ,צמיחה והתחדשות העסק היחיד,
התכללות הרווח היחיד ,ואהבה תודעתית העתיד היחיד .

גלגל התנופה אל עבר הקומה ה!100-

תנועה רקורסיבית לגילוי העוצמות ,הידע ,היכולות ,האמיתות שקיימים
בתוכנו (אנחנו הספר ,אנחנו המציאות ,אנחנו הדבר)!

מקרא:
במרכז המודל נמצא גרעין המהות שלנו שהנו ספרייה קוסמית שמכילה את כל הידע,
האמיתות ,הקיומים ,היכולות שחווינו מרגע הנשימה הראשון אי פעם.
 .1להיות יותר :לגלות את 'מה אני' ולא 'מי אני' בעזרת פתיחת ארכיבי מהות ,גילוי
 1000הפנים ואיחודם ,כיווץ טבעות שרשרת סיבה – תוצאה שאנחנו ,צמצום
הפער בין האישיות למהות (מערכת דו גרעינית).
.2

לחשוב יותר :כדי ליצור מציאות אחרת ,עלינו לחשוב אחרת .המשמעות היא
שעלינו להרחיב את המילון הפנימי = לפתוח ארכיבי ידע .עלינו ללמוד לעבוד
במודע עם מנגנון החשיבה :בינה – היגיון – תבונה – מודעות – מצפון – הבנה
עמוקה – רעיון.

.3

לראות יותר :להגדיל את חור מנעול ההתבוננות שלנו .לעבור אל מעבר לצורה
החושית או תוכן.

.4

לדעת יותר :להשיג הבנה עמוקה של הדברים ,להגיע אל שורשי הדברים ,אל
אמיתות גדולות יותר ,במקום להיאחז בסימפטומים.

.5

לעשות יותר :לדייק יישום על ידי בירור תמידי של :אמונה – כוונה – סיבה –
תוצאה .בירור תמידי של תבניות  ,mind setפרדיגמות וארכיטיפים.

.6

להשיג יותר :להגשים חלום ,תוכנית ,מטרות ,מחר חדש בפחות זמן ,מאמץ
ומשאבים.

 .7יותר צמיחה :שילוב תנועת "צלב" – תנועה אופקית עם תנועה אנכית ולגדול.
.8

יותר חדשנות :להביא חכמה ,יצירתיות ,השראה מממדי מציאות גבוהים יותר
(צריך לטפס).

.9

יותר מצוינות :צמצום הפער בין הקומה הנוכחית לבין הקומה ה.100-

 .10יותר השתנות :גילוי  7הגופים והכללתם .המעבר מגוף פחמני/חומר לגוף
קריסטלי/אנרגיה.
 .11יותר עוצמה :דיוק ,ריכוז ,נקודת מוקד.
 .12יותר השפעה :מגנוט ,השתקפות והשלכה בדומייה ולעומק.
 .13יותר תודעה אוניברסלית :רשת אלקטרומגנטית שפורשת את כנפיה במרחבי
האינסוף .תפקידה לתדלק את מחולל המוח בידע/אנרגיות עוצמתיות.
 .14יותר עוצמת מוח/מנגנון חשיבה אוניברסלי :סתימת החורים בכברת מנגנון
החשיבה :בינה – היגיון – תבונה – מודעות – מצפון – הבנה עמוקה – רעיון.
 .15יותר רצון אוניברסלי :רצון הפועל לטובת המכלול ,צינור היישום והנוצר.

 .16יותר אוטונומיה :אותנטיות ,חופש ,ייחודיות בתוך תלות הדדית.
 .17יותר ייחוס עצמי :לקיחת אחריות לנתיבי ,המציאות היא .in-formation
 .18יותר איזון :איחוד דבר וניגודו באופן דינמי.

העצמה לכן ,משמעה היכולת לפתוח את גרעין מהותנו – הספרייה הקוסמית שאנחנו
ולגלות את הנסתר העוצמתי ,את כל מה שהתכחשנו לו או לא ראינו :ידע ,אמת ,יכולות,
עוצמות מנצח העבר לנצח העתיד ,מתת המודע והמודע הגבוה .מדוע הנסתר הוא עוצמתי
יותר מהנגלה? כי הכול קשור למפתן הזיכרון .מפתן הזיכרון שלנו מתאים את עצמו
לעוצמת המדיום בו אנחנו נוכחים.
אם היום אנחנו נוכחים במדיום הארצי  ,3-4-5מפתן הזיכרון שלנו יהיה  3-4-5ג'יגה,
ונוכל לעבוד רק עם עוצמות ידע תואמות .אם במקרה חווינו חוויה שהתדר שלה עוצמתי
יותר מהמדיום הזה ,מנגנון הזיכרון יתייק אותה בארכיב וינעל אותו (תת מודע) .אבל ,אם
אנחנו מבקשים להביא חדשנות ,מצוינות והישגיות ייחודיות ,אם אנחנו מבקשים להיות,
לחשוב ,לראות ,לדעת ,לעשות ,להשיג יותר אוניברסלי ,אנחנו חייבים לעבוד עם מפתן
זיכרון רחב יותר ,עם  6-7-8-9-10ג'יגה.
כדי להרחיב את מפתן הזיכרון = לפתוח ארכיבי מהות ומוח נעולים ולעבוד עם עוצמות
ידע גבוהות יותר ,אתגר טכנולוגי מרתק ,עלינו להפעיל את הכישרון האוטופואטי הטבוע
במהותנו ( .)self-creationכדי להפעיל את הכישרון ,אנחנו צריכים להתחיל לשאול
שאלות מסקרנות ,לבקש לדעת משהו חדש ,לאתגר את התודעה שלנו ,לחקור את שורשי
הדברים ,לפרק ולהרכיב מחדש.
כישרון זה נמצא בתנועה רקורסיבית תמידית (מעגלית) שלעולם אינה חוזרת לאותה
נקודת התחלה ,אלא לנקודה עוצמתית יותר .תפקיד הכישרון לאפשר לנו לטפס ולייבא
"מפתחות" עוצמתיים שיהדהדו לעוצמת הארכיבים הנעולים.
"מפתחות" הם "דלק" אנרגטי/ידע עוצמתי שפותחים את המנעולים של ארכיבים שנמצאים
באותו תדר של ה"דלק" .ככול שנצליח לפתוח יותר ארכיבים (מהות ומוח) ,נוכל ליצור
עוצמת מהות מרוכזת שתסייע בידנו לברוא את עצמנו מתוך עצמנו ,כל יום מחדש.
תאפשר לנו לצמוח ,להתחדש ,להשתנות מתוך מעיין השפע הפנימי שנמצא בגן המהות

שלנו .איננו זקוקים יותר לקביים חיצוניים.
מכאן שהזיכרון שלנו הוא זה שבעצם עובר אבולוציה .הוא מתאים את יכולת הקיבול
המודעת שלו לעוצמת המדיום בו הוא נוכח.
האמת שאין עבודה זו קשה מדי כי היא לא מחפשת יותר מסה/נפח ,אלא יותר עוצמת
תדר .עוצמת תדר היא המפתח .אם נמצא עוצמת תדר שפותחת את מנעול ארכיב  ,Xנגלה
את הידע החדש המקודד בו .לארכיב אחר נזדקק לעוצמת תדר אחרת .ככול שעוצמת
התדר תהיה גבוהה יותר ,כך מפתן הזיכרון יפתח ויתרחב .כך אנחנו משיגים עוצמה
שמשתקפת ומשפיעה בדומייה ולעומק.

בואו והצטרפו למפגשי "חברותא לומדת" שעושה זאת כל יום רביעי בין השעות – 19:30
 21:30בעלות של  ₪ 30למפגש.
אם אתם מנהלים בכירים בארגון ,קבעו מפגשי חשיפה.1X1
צפו בסרטון מעורר מחשבה על הטיפוס אל הקומה ה 100-וכיצד זה משפיע על ארגוני
המחר.
שלכם,
ברכה

