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מראת ידע 6.2018
ד"ר ברכה קליין תאיר & צקי רפאלוביץ

כדי להצליח לעשות שני דברים מנוגדים בו-זמנית ,עשייה שהיא הכרחית במציאות הלימינאלית החדשה
(בין...לבין ,אי-וודאית ,מעורפלת) ,אי אפשר להמשיך לעבוד עם הגישה הסכרינית של הרבה כותבי פוסטים,
יועצים ,מאמנים ,מטפלים ,מחנכים ,מנהלים .הפצת "סוכר" מגבירה את מחלת ה"סכרת" שיוצרת תלות
אינטנסיבית ב"אינסולין" (בקביים חיצוניים) .במילים אחרות ,הזדקקות "לסוכר" במציאות החדשה מביאה לכאב,
סבל ,מחלות ,תסכול ,דיכאונות ,קשיים ,כישלונות ,התקדמות איטית ,כי לתהליך "המתוק" אין את עוצמת הריפוי
וההמראה.
החיים אכן הופכים מיום ליום קשים יותר ,כי תהליכי החיים – האבולוציה התהפכו מתהליכי הסתעפות,
התרחבות ,התרחקות מהמרכז השייכים למדיום הארצי ,לתהליכי התמקדות ,התכווצות ,חזרה למרכז השייכים
למדיום האוניברסלי (לכן איחזו באמרה חדשה :היום יותר טוב ממחר) .ככול שאנחנו מתקדמים אל עבר הקדקוד
האוניברסלי ,הלחצים עלינו הופכים לקשים כי מותני הזמן מוצרים .הזמן הופך לחסר .החומר הופך למצומצם .עם
כל נשימה אנחנו מכניסים למעגל התנסות אבולוציונית מאתגרת .אז עם מה אנחנו נשארים?
מי שאין לו את עצמו ,לא מאמין באדירותו ועוצמתו ,לא מבין לעומק את תכלית חייו ,לא מתנסה בשלוש חובות
המשימה שבאנו לעשות ,לא מתחייב כאן ועכשיו להתעורר ולמלא אחר ברית הצמיחה ,ההתחדשות וההשתנות
מארציות לאוניברסליות שחתם בטרם הגיע לחיים אלה ,בעצם מגביר את הצריכה שלו ל"סוכר/אינסולין"
המנחמים .הוא בעצם מהדק את עניבת החנק שעל צווארו ובכך; ממשיך להזין את האגו ,את הזהות ,את החומר,
את ההישרדות ,את הצמצום .לכן לצערנו ,מחלת הסכרת האמיתית בגדילה ,והיא השתקפות הלכה למעשה של
דרך התנהלותנו.
תרגיל :לו ידענו...לו יכולנו...אז מה היינו? מה היינו משיגים?
כדי להתנהל נכון לאורך הדרך במציאות המטלטלת ,ולהצליח לצמצם את הפער בין הארצי לאוניברסלי ,אנחנו
זקוקים ללמוד לאחוז את "המקל" משני קצותיו .כלומר ,עלינו להבין לעומק את משמעות השלם = אחדות
הניגודים :משולש עולה/ארצי – משולש יורד/אוניברסלי...שמיים – ארץ...חומר – אנרגיה...זהויות –
מהויות...מציאות אונטולוגית – מציאות אפיסטמולוגית...אהבה – בינה ועוד .כי רק תפישת השלם = היכולת
לאחד ניגודים = לאחוז במקל בשני קצותיו ,תביא להזנה מהותית ,מרוכזת ,עוצמתית בנתיב הטיפוס שלנו לעבר
הקדקוד האוניברסלי ,ולא הזנה רגשית.

אחיזת המקל בשני קצותיו היא אנלוגיה לאחיזה בשרשרת סיבה – תוצאה שאנחנו מתוך עוצמת ה"איזון" כמרכיב
עיקרי בחיים .כל החומרים החבויים בטבעות סיבה-תוצאה מוצגים היום לראווה על פי צרכי התוכנית החדשה
לאבולוציה ,וגורמים להרבה חיכוך ,הקצנות ,אלימות ,מחלות ,כישלונות והתפרקויות" .בעת התקופות הקשות
האלה בהן עימותי תודעה נלקחים למעגל ,הפלנטה שלכם תתנסה בימים מרוכזים יותר .כל האחריות הרוחנית
של האנושות אשר איבדה את הרוגע שלה והפכה למפלה ושלילית יותר ,שייכת לאנושות" ("ספר הידע",
 .)54/900אלה ,בגלל חוסר הבנה של תהליכי אבולוציה ,אכן מגבירים את הדרישה ליותר "סוכר/אינסולין" ויוצרים
מעגל אימה שאין מוצא ממנו.
אם כן ,נדרשת הבנה עמוקה של התהליכים המתרחשים ,השגת חדשנות קוגניטיבית וראציונליות חדשה כדי
שנוכל לאחוז תודעתית בשני קצות השרשרת האדירה סיבה – תוצאה שאנחנו (לאחוז במקל בשני קצותיו) ,לאחד
ניגודי ם שמתגלים עם פרימת הטבעות בשרשרת ולייצר פלטפורמת תעופה לקומה ה 100-שהיא התכלית
הקיומית שלנו:
קצה אחד של השרשרת (עבר) הוא הזהות הנוכחית שלנו ,הזהות הארצית – חומרית  -הישרדותית ,תפישה
מצומצמת של מציאות חור מנעול (מוח מיקרו) ,התייחסות מוגבלת למי אנחנו ,התמקדות בהשוואתיות,
לעומתיות ,לוחמנות ,וכחנות על פרשנויות ועוד.
הקצה השני של השרשרת (עתיד) הוא המהות האדירה והעוצמתית שלנו = אדם גדול של הקומה ה( 100-מוח
מאקרו) ,שהשגתה היא התכלית הקיומית שלנו ,החזון ,החלום ,התשוקה .זהו קצה האמת – שורשי הדברים,
מקור ההשראה ,השלם ,הרוח שאנחנו .אנחנו אהבה ,עוצמה ,אדירות שאינן תלויות בדבר.
כלומר ,אחיזת המקל משני קצותיו /השרשרת שאנחנו בשתי קצותיה ,מאפשרת לנו לחבר עבר  -עתיד כאן ועכשיו
ולייצר טרנספורמציה מהירה ועוצמתית .מאפשרת לנו להלך על חוד התער כלוליין ולאחד ניגודים .מאפשרת לנו
לנטרל אי-ודאות.
לשם כך עלינו ליצור  3מהפכים :מהפך בחשיבה/חינוך המוח/המחשבה שלנו – מהפך בתנועה/חינוך התודעה
שלנו – מהפך בעוצמה/חינוך המהות/המצפון שלנו .מהפכים אלה יסייעו בידנו למשוך תדלוק אנרגטי עוצמתי
מהקומה ה( 100-הקצה האחד-אוניברסלי) ,להטעין את התאים ולפרום את טבעות ההתנסויות/חוויות בשרשרת
סיבה-תוצאה (הקצה השני-ארצי) .ככול שאנחנו מצליחים לפרום יותר טבעות ,כך אנחנו אוספים עוצמה לעוצמה,
מצמצמים פערים בין קצות השרשרת (המקל) ומאיצים את התנועה לקומה ה .100-זוהי תנועה רקורסיבית
(מעגלית) אין סופית שמשמשת כסולם טיפוס.
כלומר ,סולם הטיפוס הוא הטבעות שהצלחנו לפרום ,הקליפות שהצלחנו לשבור ,ההתניות שהצלחנו להשתחרר
מהן.
אם כן ,התפתחות ,צמיחה ,התחדשות ,השתנות והגעה לקומה ה ,100-לא יכולות להתבסס יותר ,בעת הזאת,
על "סוכר" או על "אינסולין" שהשפעתם קצרת טווח ,או על קביים חיצוניים לנו ,או על מודלים וכלים מחוצה לנו,
כי אז אנחנו ממשיכים להזין את האגו ,את הזהות ,את החומר ,את הפחד ולהתקבע בארציות" .לא חשוב עד כמה
גבוה יעופו אלו אשר אינם יכולים עדיין לפתוח את מנעול השרשראות הארציות שלהם ,תמיד רגל אחת שלהם

תישאר קשורה לתוכנית העולם ע"י השרשרת הזו .שרשרותיכם הן הספקות שלכם  -האגו שלכם – הפחדים
שלכם" ("ספר הידע".)50/688 ,

פחד
פורח בדשן ההפרדות.
מלבלב בעצירה.
נוכח בהשפעתו.
ניזון מהעבר בגלגולי הקיבעונות.
יונק לתוכו את הדומה לו ,מסביבתו.
דשן ,מעוצמתו המתגברת.
בהיווצרותו  ,הופך הוא לבית קיבול.
בהכילו את הלחץ,
הכעס,
השחיקה.
ובשיאו המחלה.
הזועקת ,את חלשות הכלי.
באין כלי בריא,
העוצמה נעלמת.
חדוות החיים נחלשת.
פעימת הריק ,נשמעת.
קול המחזור מופיע.
קולה  ,התעוררות.
עוצמתה ,השלמה.
נוכחותה שלום.
הדהודה
חיים.
צקי
איש רוח ואנשים
מרצה שותף בארגניה
עלינו להתבסס על הקיים בתוכנו בתוך ה DNA -שלנו :על הכישרון האוטופואטי ( = )self-creationהיכולת הכול
יכולה של בורא (לוליין ,משנה תנועה ,תודעה ,מחשבה ,מצפון) = היכולות והסגולות לשאול שאלות ,לפרק,

להרכיב ,להקשיב ,להמריא ,לפלרטט ,לאחד ניגודים ,לגלות ,להמציא .רק הפעלת הכישרון לברוא את עצמנו
מחדש כל יום מחדש ,תפרום מהר יותר את הטבעות בשרשרת סיבה  -תוצאה ותאפשר לנו לצמצם את הפער בין
הקומה הנוכחית לקומה ה .100-עם כל התנסות בה אנחנו מצליחים לפתוח טבעת משמעותית בשרשרת שאנחנו
ואסימונים נופלים ,סימן הוא שאנחנו פוסעים בנתיב הנכון אל עבר הקומה ה .100-אי-הוודאות הופך לשדה של
גילוי הסוד.
עלינו להפסיק לרוץ אחרי קסמים ,או אחרי מילים שמלטפות את האגו ,או אחרי ה"סוכר" .עלינו לרוץ ולגלות את
מהותנו האדירה ,את הכישרון האוטופואטי הקיים בתוכנו ולהחזיר את ההגה לחיינו חזרה לידנו באופן תבוני,
רציונלי ,חדשני ,ועם הבנה עמוקה של שורשי הדברים.
אנחנו כאן בארגניה מהווים את שדה ההשראה שלכם להיות בוראים בעזרת הכישרון האוטופואטי הקיים
בתוככם .לשם כך פיתחנו מודל מרתק שמעלה אתכם על מסלול המראה מהיר ,מדויק ועוצמתי אל עבר הקומה
ה .100-אל תתנו לפחד להאט את ההתקדמות בחייכם .בואו לחוות השתנות מדרגה חדשה לחלוטין באופן ענייני,
מהותי ולא סכריני.

מוזמנים להגיע למפגשים מאתגרים " -שיחות סלון" המתקיימים בכול שבוע ברחבי הארץ.
בקרוב מאוד נחשוף את אתר ארגניה החדש...את  4תוכניות הדגל שלנו להמראה לקומה ה-
...100את ספרי השביעי והחדש "מסלול המראה לקומה המאה – גילוי הלא ייאמן".
שריינו את ה 21:30 – 18:00 5/9 -לאירוע השקה מיוחד במינו.
שלכם
ברכה (בתיה)

