האדם הוא שרשרת של סיבה – תוצאה
ד"ר ברכה קליין תאיר
מראת ידע 30/3/2015
מה קדם למה – הביצה או התרנגולת; מה אנחנו יכולים להיות ושכבר היינו בעבר; מהי היכולת הקיימת בנו
ושאיננו מכירים בה עדיין או מהם פנינו המקוריים לפני אבינו ואמנו?
"לאדם עוצמת מוח מושלמת ,פוטנציאל שכל מושלם ,מהות מושלמת .אך אף על פי שהוא כה מושלם ,הוא
אינו יודע כיצד ללוש עיסה או לאפות לחם" ("ספר הידע" .)12/104 ,האתגר הזה הוא בעצם תכלית הקיום
שלנו :לקחת את כל המרכיבים האדירים והמושלמים שיש לכולנו בשווה (השונות יושבת על מיקום שונה על
סולם האבולוציה) וללמוד לאפות מחדש את "הלחם" המושלם שאנחנו (.)self-creation
לא רחוק היום למשל שבגלל המטרות אנרגיה ושינוי תודעתי שמשפיעים על מבנה התאים שלנו ,לפי מחקרים
רבים ,האדם יצליח לקפוץ ( 2.72היום בסביבות  ,)2.17ירוץ  9.4מטר בשנייה (היום  ,)2.47יצליח לראות
מיליון גוונים של צבע ,יוכל לשרוד  382ימים ללא מזון ,לטפס לאוורסט בלי קשר לגיל ,להרים משקל של 654
ק"ג (היום 472ק"ג) ,להיות חכם בעל ( IQ 190היום .)180

אם כן ,באנו מהמיקרו המושלם ,מהעתיד ,מגרעין המהות שלנו בעל מודעות – תודעה אוניברסלית אשר נמצא
ביקום – 2הקומה ה .100-בגלל תהליכי אבולוציה ,נפלנו אל החושך ,הצטעפנו ,שכחנו מי אנחנו ואיבדנו את
העוצמה שלנו .כעת ,עם כניסתה של תוכנית חדשה לאבולוציה ,אנחנו מקבלים רשות לחזור אל המקור
ולרכוש מחדש מוח מאקרו ,מוח של על-אנוש הדומה לבורא .איך משיגים את מהותנו המקורית? מטפסים!
"סולם הטיפוס" מורכב משרשרת סיבה – תוצאה שאנחנו ,היוצאת מהמקור ומשתלשלת מטה (ייעוד,
קארמות ,התנסויות ,פנים) .רוב טבעותיה נעלמות מתודעתנו כי אנחנו נותנים כוח למציאות החושית שהיא
מציאות החיזיון .כדי לאסוף עוצמה לעוצמה על מנת שנצליח לטפס ,עלינו לפתוח תחילה את טבעות הצורה
ולאחר מכן את הטבעות שמעבר לצורה .כל פתיחה עוזרת לנו להשיג את עצמנו יותר ולהתקרב אל מהותנו –
מרכז נביעת המחשבות .במילים אחרות ,כל טיפוס חושף בפנינו סוד.

החיים = ההבנה שאנחנו שרשרת סיבה – תוצאה (ולא זהויות)
לחיות = לפעול בנתיב האבולוציוני במודע = לפתוח טבעות של סיבה – תוצאה = לצמוח,
להתחדש ,להשתנות ולטפס אל עבר הקומה ה100-

כדי להאיץ את תהליכי פרימת הטבעות (במקום באלף שנים – ביום) ,מומטרות היום עלינו ללא רחם אנרגיות
גמא שהן אינטנסיביות ומאוד עוצמתיות שגורמות לשיוף בדומה לשתי אבני ריחיים ,לפציעה ,לכאב ,לפתיחה
של ארכיבים נדרשים בתוך יחסים ובתוך מבחני החיים (לכן אין להאשים את האחר ,אלא להבין שהוא הפותחן

של הטבעות שלנו) .אכן ,אנחנו נדרשים לכוח חיצוני על מנת לפרום את טבעות מהותנו .עוצמת המוח שלנו
אינה מספקת לעשות את העבודה .הפרימה מייצרת "דלק" שמאפשר לרשת התודעה לפרוש את כנפיה
במרחבי אוקיינוס השפע האינסופי ,בו שטות כל "המחשבות" של הבריאה כולה כמיקרו אנרגיות (פוטונים
של אור) ,לדוג את אלה שמהדהדים לתדר עוצמתה ,ולהביא אל מחולל המוח "דלק" חדש שמסייע לו להמשיך
לפתוח צופנים (לפרום טבעות בשרשרת).
אך לא די בפרימה ,עלינו גם להכליל את כל הפנים הגלויים על מנת להשיג עוצמת מוח שדוחפת אותנו מעלה
בתהליך הטיפוס .כלומר ,עלינו לאסוף עוצמה לעוצמה = להסכים לזרוק אל סיר המרק את כל המרכיבים בהם
אנחנו נתקלים באבולוציה אל עבר הקומה ה .100-כך אנחנו יוצרים פלטפורמת טיפוס עוצמתית יותר.
האבולוציה לכן מתרחשת בתוך יחסים .רק יחסים מפצחים מנעולים של הפנים דורשי טיהור והתכללות.
קמבל בספרו " "The Hero with the Thousand Facesמחזק את הנאמר ב"ספר הידע"" :ברשותכם אלף
רבי אישיות בתוך גוף פיזי אחד .עתה ,עליכם לאחד את התחילית והסופית .להסיר את רבי אישיותכם
שביניהם ,מתרחש באמצעות המאמצים שלנו ושלכם .ככול שתמזגו מהר יותר את רבי אישיותכם בתוך הסיר
הפנימי שלכם ,כך עצמיותכם התחילית והסופית תתמזגנה מהר יותר באישיות אמיתית ומוכללת" .אין צורך
לטפל בפנים הנגלים אלא רק לזהותם באהבה ,סליחה ,סובלנות ,כבוד וקבלה ,ואז לגלול את כול הטבעות
לפקעת קריסטלית עוצמתית (פלטפורמת טיפוס) שתאפשר לנו להיכנס מבעד לשערי הקומה ה 100-ולזכות
במוח מאקרו של יצור על-אנוש ,עוצמתי יותר מגרעין המהות התחילי שלו .זהו מוח של בורא .זהו התהליך
האבולוציוני.
כל התהליך המרתק של פרימת טבעות ,הכללתם וצמצום המרחק בין הקצה הארצי לקצה הרוחני – כוללות
המקור שלנו ,מחייב אותנו לחבור אל המהות האוטופואטית שאנחנו ,הווה אומר ,עלינו לחזור ולהיות בוראים
עצמיים של הקיום שלנו ( ,)Self-Creatorsשל מי שאנחנו ,תוך כדי התמקדות בטיפוס תודעתי-מחשבתי .זו
הזמנה שמאתגרת תקרת זכוכית מרתקת :אנחנו איננו הגדרה זהותית כי אם שרשרת אנרגטית של מחשבות
(כוונה – סיבה – תוצאה) .המחשבות תואמות את תדר התודעה ובכל ממד או קומה ,המחשבה משתנה ולכן
גם עוצמתה העברית והעתידית של שרשרת סיבה-תוצאה.
הבריאה כולה היא מהות אוטופואטית = הכול בורא את עצמו מתוך עצמו" .האל ברא אותך ואתה בורא את
עצמך""...אנחנו אוהבים את הנברא בזכות הבורא" (חוברת ...)43לא רק בזכות הבורא החיצוני לנו ,אלא גם
בזכות הבורא שאנחנו ( .(self-creationאנחנו אוהבים ואהובים בו זמנית על ידי הפנים השונים שלנו
המתגלים בעולמות שונים ,כולל הפלנטה ובתפקידים שונים :בוראים-ברואים-משרתי המערכת .כל הפנים
מראשית קיומנו התחילי ועד עתה יוצרים ביחד שרשרת של סיבה-תוצאה (בדומה לנחש הנוגס בזנבו) ,כאשר
 80%מהן מוצפנים (כנראה פני המהות) ו 20% -מחכים שנגלה אותם בחיים אלה.
תנועת הגילוי הינה תנועה הרחוקה משיווי משקל ולכן היא מסתעפת תחילה (ביפורקציות לפי 1-2-4-8-
...16בדומה לחלוקת התאים) ולאחר מכן מתכנסת חזרה אל תוך עצמה ,אל נקודת המוצא שלה ,אבל הפעם
שונה ,עוצמתית יותר ,מרוכזת יותר .כאן האתגר המיוחד :אם בארציות פעלנו בעיקר מתוך תנועה ששואפת
להומאוסתזיס = שיווי המשקל שלנו ידאג לשמור על יציבות קבועה יחסית של הסביבה הפנימית בתגובה
לשינויים חיצוניים על ידי כך שתמיד ננסה לחזור למצב מסוים ( ,)particular stateהרי בתנועת הטיפוס עלינו
להיות בתנועה דינאמית הרחוקה משווי משקל (הומאורזיס) .אנחנו פתוחים ל"הפרעות" ולהתנסויות ,תוך

כדי שמירה על מסלול התכלית ( )trajectoryולא על מצב (אוחזים במקל בשני קצותיו) .לכן מסוגלים ליצור
דפוסים מורכבים יותר ,עוצמתיים יותר ,מרוכזים יותר.
•
•
•
•
•

התנועה הראשונה היא נשימה (ספירלה) .היא מזינה את...
התנועה השנייה היא /תודעה ניטרלית .היא מזינה את...
התנועה השלישית היא מחשבה (לה כבר יש קונטור) – פוטון של אור .היא מזינה את...
התנועה הרביעית היא יצירת חומר גולמי של דבר ספציפי (אנרגיה של חומר גולמי) .היא מזינה את...
התנועה החמישית ההיווצרות הלכה למעשה (אבולוציה)

דומה הדבר לנזכר בקבלה :י (עולם האצילות)-ה (עולם הבריאה)-ו (עולם היצירה)-ה (עולם העשייה).
לכן ,אין נקודת התחלה וסוף .הכול הוא אינסוף נצח העבר (זום אין) והכול הוא אינסוף נצח העתיד (זום האוט).
מכאן שהבריאה היא כאילו מערכת סגורה על עצמה ,אבל בו זמנית ,מתוך הזנה עצמית ,היא בהתפתחות
אינסופית.
אז בואו נחזור לשאלת הפתיחה :מה היו פניי המקוריות לפני אבי ואמי ,או מה קדם למה :הביצה או התרנגולת.
כעת נבין שהפנים הראשונים שלנו הם נקודת המוצא שלנו – המקור – מלוא הפוטנציאל (הקומה ה.)100-
ברגע שהפקעת הזו שהיא המהות שלנו = הכוליות של יצור אנוש אמיתי  -נזרקת אל מרחב האבולוציה ,בכל
מחזור חיים כמה מהפנים (כמה טבעות מהשרשרת הסבוכה) נפתחים ,נחווים ,מוגדרים ,מטוהרים
ומתאחדים .עד שאנחנו מצליחים לפתוח את כל הצפנים והופכים לראויים לחזור "הביתה" ,יותר עוצמתיים
מהראשית שלנו .כלומר ,הנתיב חזרה הביתה כן עוסק בזהויות .המשמעות היא שעלינו לפתוח צפנים = פנים,
לחוות ,להגדיר ,לטהר ,לתכלל .בתהליך ההתכללות אנחנו מאיינים הגדרות ,הפכים וניגודים ,חווים אי קיום
ואז חוזרים להיות כוליות קריסטלית עוצמתית .מכאן שהזהויות הן חומר האבולוציה שלנו .כך אנחנו בוראים
את עצמנו ומשליכים את עצמנו על הבריאה כולה.
תהליך הפרימה:
כוליות חומר מצועפת (פרדיגמות .)I – US
אינות האגו על מנת להתחיל לפתוח צפנים בעזרת תודעה – מחולל מוח (.)we
אי קיום שמאבד את העצמיות שלי (זהויות) למען ההתמזגות ,האחדות.
איסוף עוצמה לעוצמה ,התקרבות אל מרכז נביעת המחשבות שהיא המהות שלנו והשגת כוליות קריסטלית
עוצמתית יותר מהמקור (מממשים  100%מפוטנציאל המהות ומוכנים להתחיל מסע חדש אל עבר עולמות
עלומים).
המטרה להאיץ תהליכים ולכן החיבור הוא מבעד לחור תולעת שהנו חור תודעתי – מחשבתי .כדי לעבור די
בקלות חור זה עלינו להבין
"אזהרה":

אין בתהליך הטיפוס הריסת הישן .הישן נחשב ליסודות עבור בניית הקומות החדשות .לכן לא הורסים תכונה,
קושי ,אגו ,אלא מתכללים איתם וגורמים לשינוי צורה .לכן ,כאשר אנחנו פותחים צפנים ומגלים פנים ,אל לנו
לבקר אותם ,אלא דווקא להכלילם באהבה ללא תנאי.
כל הנאמר משתקף באופן מרגש בתמונות המיוחדות של אורנה בן שושןhttp://www.ben- :
 /shoshan.com/heשמציירת את התמונות המתריסות כנגד התפישות הארציות כאשר היא מקבלת
אותן שלמות במוחה .היא מחברת עולמות של מעלה ,פוטנציאל ,עוצמתי ,מקור ,מזין ,מעבר לצורה ,עם
העולמות של מטה הנמצאים באבולוציה .מה שמעניין בציוריה לראות הוא עד כמה הקוסמוס כולו ,כל
צבאות השמיים תומכים באדם אחד שעושה אבולוציה!!! ועד כמה עוצמת אדם אחד מסוגלת להחזיק את
השמיים כולם ,בדיוק כמו ערכו של גרגר חול או של עשב בר .בלעדיהם הבריאה לא היתה שלמה .בבריאה
אין אחד יותר חשוב מהשני ,השונות היא בתדרים!!! לכן נאמר בספר הידע :זה שמשווה גרגר חול לזהב-
הוא יצור אנוש אמיתי.

המהות המתעוררת שלנו (הסקרנית) גורמת לרוח לזהור ,ואנחנו משיגים את היכולת הכול יכולה (חתירה,
צלילה ,הסתחררות ,איסוף ,טיפוס) ,עוצמות מוח והשפעה.

שלכם,
ברכה

