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מהפך תודעתי בהתפתחות אישית ,חינוכית וארגונית
מראת ידע חודש 8/2016
ד"ר ברכה קליין תאיר
אולימפיאדת ריו הינה ההוכחה למהפך תודעתי; השמחה והכוונה הטובה (אנרגיות
חיוביות) יצרו את האווירה המתאימה להצלחת מבצע עולמי מורכב שכזה...ספורטאים
רבים הגיעו להישגיות שהיתה מנוגדת לציפיות ,לגודל המדינה או לעושר מהם
באו...שיאי עולם ושיאים אולימפיים רבים נשברו בעזרת אמונה ביכולת אישית
אינסופית...ספורטאי ארגנטינאי זכה בזהב בשיוט מעורב זוגות בגיל  54לאחר שהצליח
להחלים ממחלת הסרטן ....בריצה ל 5000 -מטר מעדה הספורטאית הניוזילנדית (רצועה
צולבת קרועה) והפילה אחריה רצה אמריקאית .לאורך המסלול ,הן עזרו אחת לשנייה
בצליעתן והגיעו לקו הגמר .הועד האולימפי החליט לעלות אותן לגמר כגמול להתנהלות
ברוח האולימפית מעוררת ההשראה .אלה הם ניצחונות מסוג אחר .יש בהם תשוקה
אדירה להצליח – להיות נקודת מוקד מרוכזת ורוויה שמוכנה לפרוץ (שלא כמו כמה
מהספורטאים הישראליים) אבל גם לעזור .יש בהם עוצמת תודעה – מוח יוצאת דופן.
אבל יותר מכול ,הם ניזונים ממרחבי שותפות איכותיים במערכת התומכת .הג'ודו
הישראלי שפעל כך ,הביא תוצאות ואילו ענפים אחרים אכזבו.
מראות הידע האחרונות שלי" :חשיבה טכנולוגית  VSחשיבה מכאנית"" ,דור ה out XYZ -דור ה-
" ,"IN Gלחשוב הפוך ב 180 -מעלות"" ,למשק בהאטה דרוש חזון חדש"" ,דרוש מנהל חדשנות",
"להרוויח יכולת אבולוציונית" ומראות ידע רבות אחרות ,כולן קשורות למהפך התודעתי הכול כך
הכרחי לאור המציאות החדשה .המהפך התודעתי קשור ליכולת לפתח .Spiritual Quotient -SQ
בארגניה ,החלטנו להתמקד בו:

 .Aמביאים אנשים וארגונים אל עבר פסגת גדולתם.


פועלים על-פי  - Purposeהתכלית הקיומית החדשה שלנו שהיאTomorrow – :
 ;Creationליצור מחר חדש ,אדם חדש ,ארגון חדש ,צוות חדש ,הצלחה חדשה בכול
יום מחדש .משמעות הדבר שכול יום מחדש עלינו להביא לידי קיום משהו שלא היה
קודם :יכולת חדשה ,פוטנציאל חדש ,הבנה חדשה ,השראה חדשה ,כי

חיים

משמעותיים הם סיבת הקיום שלנו.


מפתחים אדם בורא שמפלרטט עם אי וודאות ומנהל מתח דינמי בין מציאות
הפוטנציאל (אונטולוגית) למציאות החושית (אפיסטמולוגית).



מטפסים תמידית אל עבר הקומה הגבוהה הבאה של אינטליגנציה וחכמה אישית

וארגונית ,כי מאחורי כל שער שפתחנו ,מחכה להיפתח שער נעול חדש .עד שנגיע
אל הקומה ה 100-שהיא קומת מלוא הפוטנציאל.



ממלאים אחר הייעוד והקארמות -

מממשים את תוכנית הנשמה להשגת

בגרות הרוח ,תוך כדי ניקוי כל התכנים הבעייתיים והתנסויות בשעורים
מחככים.


משיגים אמת (ממד עוצמה) ואושר.

 .Bפועלים על פי מצפן אוניברסלי שנמצא בהלימה עם התוכנית החדשה לאבולוציה:


החיים הם הלקוח היחיד.



צמיחה ,התחדשות וטיפוס העסק היחיד.



התכללות היא הרווח היחיד.



אהבה כאנרגיית בריאה היא העתיד היחיד.

ומערכת חוקים אוניברסליים שהם ( non- violableנצחיים וקבועים) שמשפיעים על
תוצאות חיינו:
 סיבה-תוצאה המהווים בסיס לייחוס עצמי ויצירה עצמית פנימית.
 משיכה המגדירה את האוטונומיה שלנו ומידת החופש.
 השתקפויות – יצירת יחסים רקורסיביים אינסופיים שהמשמעות היא שאין התחלה
וסוף אלא רק תנועה שמשקפת ומשתקפת.
 איזון – יצירה עצמית המתבטאת באחדות הניגודים והשונות.

המצפן והחוקים מאפשרים לנו לדייק כוונה  -סיבה – תוצאה ולקבל החלטות
אפקטיביות של "מה נכון" במקום "מה כדאי".
 .Cמלמדים לנהל מורכבות בעזרת התפישה האוטופואטית:


מפתחים מערכות אישיות וארגוניות כמערכות אוטופואטיות Self-We-Organization
 :- Creationבניגוד למערכות אישיות וארגוניות אלופואטיות שליוו אותנו עד כה ,שהן
מערכות מכאניות – פונקציונליות – פריקות ,שדרשו ודורשות שעות “מוסך”
והישענות על קביים חיצוניים ,מערכות אוטופואטיות הן מערכות חיות ,דינאמיות,
תודעתיות ,גמישות ,מתפתחות ,צומחות ,מתחדשות ,מטפסות אל עבר הממד הגבוה
הבא ומשתנות = יוצרות את עצמן החדש כל יום מחדש ,מתוך עצמן .התנועה של
מערכות אוטופואטיות היא מ BEING -ל BECOMING -ל BEING -גבוה יותר.



פועלים על פי ה - Mission -חובת המשימה :ליצור מרחבי שותפות איכותיים
ביחסים (  ,Consensual Domainחיבוריות ,צמידויות)CONNECTOGRAPHY ,
כפלטפורמת טיפוס עוצמתית .היחסים מושתתים על קבלה ,כבוד ,סובלנות
ללא תנאי ופועלים לטובת המכלול והאחדות ) .(WE-UNITYמשמעות מרחבי
השותפות היא שאנחנו משקיעים בשינוי צורת היחסים/התנועה ולא בשינוי
בני אדם.



מצמצמים את הפער בין לדבר על לבין לעשות את...בין תכנון לבין ביצוע =
הופכים למחונני עשייה.

 .Dמפעילים  3חדרי כושר תודעתיים :כוח דוחף/שואף למעלה – כוח מושך/נכנס
פנימה – כוח מחבר/מתרחב החוצה  +שינוי  4 + mindsetsכשרים אסטרטגים
חדשים 5 + EDIT :כלים עוצמתיים (תודעה ,בינה ,היגיון ,מודעות/מצפון ,רצון),
שמסייעים בידנו לטפס אל עבר הקומה ה ,100-קומת מלוא הפוטנציאל ,האמת,
היכולת הכול יכולה ,במקום להיכנס ל"מוסכים" ולתקן את מה שהתקלקל.

אם כן ,השגת מהפך תודעתי על כל הסעיפים שלעיל ,מצביעה על יכולת אבולוציונית
מודעת – יכולת אוטופואטית  -אינטליגנציה רוחנית של אדם או ארגון .יכולת זו איננה
מופיעה בפרופיילרים שהפכו להיות  INבכול תחומי החיים ,במיוחד בעולם העסקי .רוב

הפרופיילרים מתבססים על  7הערכים המוכרים  IQו ,1 EQ -כפי שתיאר גארדנר :לוגית-
מתמטית (סדר ,התמקדות ,חשיבה מופשטת) ,מילולית-לשונית (עושר ,דיוק ,משמעויות),
חזותית-דמיונית (ראייה מרחבית ועל חושית) ,קינטית (קלות התנועה ממצב למצב ,גוף),
מקצבית (עבודה עם תדרים שונים) ,בין אישית (תקשורת ,הקשבה) ,תוך אישית
(התפתחות אופקית ,מודעות ארצית) .הן בעיקר מתמקדות בזיהוי תפיסות ,באבחון
זהויות ,2בהגדרות דיכוטומיות ,מפרידות ,משוות ומצמצמות ובהתאמת אדם למשבצות.
אלא שמדדי  IQ/EQהינם אלא השתקפות חלקית של הפוטנציאל העשיר הנמצא בממדי
הוויה גבוהים יותר של אדם או ארגון.

 1אינטליגנציה היא יכולת של אדם לפתור בעיות ולהוביל לתוצרים הניתנים להערכה ומדידה .ההתייחסות אל הIQ -
הינה אינטלקטואלית ,רציונאלית ,קשור לאגו ,מעשיות ,חשיבה סדרתית ,תהליך שניוני ,יכולת הסתגלות .כעת ,על פי
האופנה החדשה ,נוספה התייחסות חדשה והיא ה – EQ -אינטליגנציה רגשית – מודעות לרגשות שלנו ושל הזולת,
חמלה ,מוטיבציה ,היכולת לחוש מצב ,פעולה בתוך גבולות המצב ,אינסטינקטים ,למידה תוך כדי התנסות ,ניסוי
וטעייה ,התמודדות עם תסכול ולחץ ,חשיבה אסוציאטיבית.
 2זהויות הן תכונות ,תארים ,סיווגים ,מיונים ,שמות וכד' שמגבילים את יכולת האדם להתנהל הרמונית עם סביבה
שמשתנה בקצב מסחרר.

על מנת להשיג פוטנציאל עשיר יותר ממדי מציאות גבוהים יותר ,יש להפעיל את
האינטליגנציה ה 8-שעל פי גארדנר היא אינטליגנציה רוחנית .אני מגדירה אותה כיכולת
לאבולוציה מודעת .זו יכולת אוטופואטית ( )self-creationשל אדם וגם של ארגון לצמוח,
להתחדש ,לשנות צורה ,ליצור ולברוא את החדש מתוך עצמי ,תוך כדי טיפוס תמידי אל
עבר הממד הגבוה הבא (לשחרר אחיזות ,לפרוץ תקרות זכוכית ,לפרוץ מנעולים,
להתכלל ,להתאחד) .זו יכולת שמסוגלת להפוך את הלא-נודע לתודעתי בעזרת פתיחת
כמה שיותר צפנים שבתוך ארכיב המוח ומימוש כמה שיותר מכתב הסתרים של
פוטנציאל האבולוציה של המהות .ככול שמצליח אדם לפתוח יותר צופני ארכיב המוח,
הוא עובר לגוף הגבוה הבא (מתוך  7הגופים מהם אנחנו בנויים) ,עד שהוא מצמצם את
המרחק מגוף המהות שהוא הגוף ה .7 -בתהליך ,המהות שנפתחת הופכת למרוכזת
ועוצמתית יותר והיא דוחפת את התודעה אל מרחבים אינסופיים גבוהים יותר של
פוטנציאל.
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מקצבי

שערי המוח – תודעה נפתחים בעזרת טכנולוגיה אוטופואטית ( ,)self-creationהשונה מכלים
מכאניים-פונקציונליים :תודעה (חיצונית לנו) – בינה/תבונה – היגיון – מודעות/מצפון – הבנה
עמוקה – רצון (פנימית) .כדי להפעיל את  6הכלים של הטכנולוגיה ,עלינו לעבוד עם  3כוחות:
כוח שמושך בעזרת תודעה ידע קוסמי/אנרגיה קוסמית/פוטונים של אור מאוקיינוס האמת

(האוקיינוס שעוטף את הבריאה כולה) התואם את תדר נקישות תוף התודעה (דומה מושך דומה),

ובעזרת עוצמת ה"דלק" ,פותח צופני/ארכיבי מוח –

כוח שמחבר ,בעזרת מודעות/מצפון המהות,

את התכנים החדשים שנחשפים עם פתיחת ארכיבי המוח עם התכנים הגלויים ,מתכלל שונות
וניגודים (הבנה עמוקה ,מצפון ,רצון) :תכנים של שמיים וארץ ,של מציאות אונטולוגית ומציאות
אפיסטמולוגית ,של אישיות ומהות ,של פנים וחוץ ,של שורה עליונה ושורה תחתונה ,משיג הבנה

עמוקה ויוצר –

עוצמת מוח מרוכזת בעלת כוח דוחף – כוח צנטריפוגלי ,שדוחף החוצה מחשבות

בעלות עוצמת השפעה ומגנוט ,מחשבות שיוצרות/בוראות מציאות ,וחוזר חלילה .כאשר נוצרת
קואורדינטה תודעתית בין כוח מושך – כוח דוחף – כוח מחבר,

נוצרת פלטפורמת טיפוס

עוצמתית אל עבר ממדי מציאות חדשים וגבוהים יותר ,עוצמה לפתוח את השערים להשראה
חדשה ,פוטנציאל ,החלטות מדויקות ונכונות יותר ,והאומץ להביא לידי קיום משהו שלא
היה קודם = ליצור מחר חדש כל יום מחדש .זוהי ההצלחה החדשה; אישית ,חינוכית
וארגונית.
מכאן שכדי לצמוח ,להתחדש ,להשתנות ,לטפס ,ליצור מחר חדש ולהשיג תוצאות יוצאות
דופן ,אין צורך בעוד משאבים ,בעוד מאמץ ,בעוד כוח ,בעוד חומר ,אלא יש להתמקד
במשיכה/תדלוק – בדחיפה/טיפוס– בחיבור/התכללות .בתהליך ,יש לברוא חושך =
להסכים להחשיך את הידוע והמוכר ,להתעלות מעל מחשבה או פעילות שכלית,
ולהתחבר אל אמת גדולה יותר ,אל מקור האנרגיה ,אל ידע קוסמי ,אל פוטנציאל אדיר
שרובו עדיין נסתר מתודעתנו המוחשכת (צבע טיונאמי הנו צבע שחור שסופג ומטמיע.
לכן הוא מקור הידע – "ספר הידע"  )54/755ואז ,להסכים ליצור אור = לתרגם את החדש
שאנחנו מבקשים להביא למהלכים קונקרטיים ,למחשבה קונקרטית .במילים אחרות,
להפוך את הלא-נודע לתודעתי!!!

אינטליגנציה רוחנית – היכולת לאבולוציה מודעת איננה יותר פריבילגיה של מעטים.
כולנו יכולים וחייבים להשתנות .האדוות האחרונות של המפץ שחוזרות כעת חזרה אל
נקודת ההתחלה ,מכות על השדה המגנטי של כל אחד ומאפשרות למנגנון האוטופואטי
( ) self-creationהקיים בתוכנו לצאת לאור .הן מבקעות את קליפת האגוז בתוכו שהינו
כמיליארד שנים ודוחפות אותנו להתפתח אל עבר הממדים האוניברסליים .מאחר ושערי
שמיים נפתחו עבורנו גם שערי ארכיבי המוח שלנו צריכים להיפתח בעזרת היכולת
לאבולוציה מודעת:
THE POWER OF PASSION AND PERSEVERANCE
נחישות ,התמדה ,תשוקה להשגת תכלית – חובת משימה – ייעוד – מטרה נעלה!!!

אתגרים אלה מחייבים את כולנו:
 .1להתייחס אל כל הקיים כאל שרשראות סיבה-תוצאה .האדם ,הארגון ,החיים,
האירועים ,הם כולם שרשראות של סיבה – תוצאה הנמצאות בתלות הדדית
(מכורבלים זה על גבי זה ויוצרים פקעת סבוכה)" .הקוסמוס הינו פקעת סבוכה.
כל ישות חיה מחויבת לחיות את ייעודה עם הטוב והרע שבה...עד אשר היא
מוכללת ...כל אירוע הינו לולאה העוזרת לכם להשיג את עצמכם" ("ספר הידע",
 .)14/119זו יכולת נדירה של המוח שמסוגל לראות מורכבות ופשטות בו זמנית.
את השלם ואת החלקיק בו זמנית.
בגישה זו ובניגוד למוכר ,כדי לשנות תוצאה לא צריך לשנות את הסיבה (זה טיפול
מכאני סימפטומטי) אלא את הכוונה ,את המחשבה ,את האמונה .כדי לשנות את
אלה ,יש לטפס אל ממדי מציאות גבוהה יותר ,למשוך אל מחולל המוח ,בעזרת
רשת התודעה" ,דלק" שהוא ידע קוסמי – אמת מוחלטת  -פוטונים של אור –
פוטנציאל אנרגטי קוסמי .עוצמתם היא המפתח לפתיחת ארכיבי המוח ולגילוי
סודות .הפרשנות ,המשמעות שאנחנו נותנים לנגלה יוצרות את המחשבה .כלומר:
ידע = פוטנציאל ( ,-צליל/מים ,אלקטרון)

–

מידע = טקסט ,תקנות ,חוקים (,0

אור/אוויר ,ניטרון) – מחשבה = צורה קונקרטית ,משמעות ( ,+אש ,פרוטון).
 .2לפעול בתוך מכלול – כוח שמחבר הפכים וניגודים ,גלוי ותכנים שנחשפו (קשור
גם לידע וגם ליחסים ,מראות משקפות) .ככול שהמכלול הופך למרחב שותפות
מרוכז ועוצמתי ,כך פלטפורמת הטיפוס מאפשרת לתודעה האישית להגיע אל
מרחבי האינסוף .זה כביכול פרדוקס; אם אדם אחראי אך ורק להתפתחות תודעתו
– מהותו ,כלומר ,לנתיבו שלו ,הכיצד הוא יכול להיות מחויב לטובת המכלול,
לתלות ההדדית? כי כללי החיים ,או "משחק" החיים השתנו .לא עוד פרדיגמות
השבט – האינדיבידואל מנהלות את החשיבה והבחירות שלנו (למרות שהשפעתן
כעת דרמטית בגלל שזו שירת הברבור שלהן) ,אלא פרדיגמות ה.WE-UNITY -
 .3להתעלות מעל סרגל הזמן הארצי (מהירות האור) ולהבין כי בממדים אוניברסליים
הסוף – האמצע – ההתחלה אחד הם .העתיד – העבר – ההווה אחד הם .כולנו
בעצם באנו מהעתיד כדי לעבור אבולוציה בהווה שבין השאר מטהרת תכני עבר,
ולחזור אל עתיד עוצמתי יותר (תנועה רקורסיבית) .פרופ' יקיר אהרונוב
מאוניברסיטת תל אביב ,מוביל בעולם מחקר העוסק בזמן ,טוען כי מצב חלקיק
בהווה (מודעות) ניתן לתיאור על ידי שתי פונקציות גל :אחת שזורמת מהעבר אל

הווה (זיכרון) ,והשנייה שזורמת מהעתיד אל ההווה (מהפוטנציאל האנרגטי,
מהידע הקוסמי ,מההשראה).
עלינו להבין שאנחנו מונעים על ידי העבר ועל ידי העתיד מבעד למנגנון ההשפעות
הקוסמי .העבר והעתיד נשזרים יחדיו בכאן ועכשיו .מי שמסוגל לאחוז בין שני
קצוות הזמן ולאגד אותם הוא כמובן המוח המורכב שלנו .המוח שלנו מסוגל לגלול
את פקעת החוטים של עבר – עתיד – הווה ,לחשוף סודות ותעלומות שמקודדות
על סליל ארכיב המוח (עותק של הארכיב הקוסמי) ,ולקבל החלטות שמקדמות
אותנו באופן מואץ אל עבר מילוי ייעודנו ,חובת המשימה שלנו והתכלית.
חשבו לרגע על המשפחה שלכם ,על הצוות שלכם ,על הארגון שלכם ,האם כולם מבינים
את הנדרש מהם היום?

בואו והצטרפו לתכנית לימוד אישית/ייעוץ ארגוני חדשה ,ייחודית ועוצמתית
שמתמקדת בפיתוח יכולת אישית וארגונית לאבולוציה מודעת –
אינטליגנציה רוחנית – יכולת אוטופואטית ,כדי:

"ליצור מחר חדש :להיות יותר – לדעת יותר – להשיג יותר"!!!
זו יכולת שמשפיעה על תבניות החשיבה ,על מבנים ,תהליכים ,מנהיגות ,תהליכי קבלת
החלטות ,מימוש הלכה למעשה והשגת הצלחות מעוררות השראה.

מסלול להתפתחות אישית:

תכנית לימוד ליצור מחר חדש מתחילה ב-

28/9/2016
מסלול להתפתחות ארגוני המחר החדשים ומנהיגות בשלוש :פנייה למנהלי
ארגונים – ליצור מחר חדש
שתי התכניות מסכמות לעומק תהליכים מרתקים שאני עצמי עברתי ופיתחתי במשך כ-
 46שנים והם מופיעים ב 6 -ספרים שכתבתי ופרסמתי .אני רוצה ללמד אותם ,להעניק
אותם ,לחלוק אותם אתכם על מנת לסייע להאיץ את האבולוציה שלכם ואת הטיפוס אל
עבר הקומה ה.100-

