נכנסים ל"זירה" כדי סוף סוף לממש את הסיבה למה אנחנו חיים
בעת הזאת את החיים שאנחנו חיים!
הפעם ,דבר לא יסיט את המיקוד שלנו; לא דרמה פוליטית ,לא מגפה בריאותית ,לא משבר כלכלי ,לא יחסים
מרוסקים.
החלטנו סוף סוף להיות אחריות ,להיות מחויבות ,להיות משמעת;
•
•
•
•
•
•
•

כי הפסקנו להשפיל את האלוהי שבתוכנו ,את מהותנו האדירה.
כי הפסקנו לחפש מושיעים בחוץ.
כי הפסקנו לנהל חשבונאות של רווח – הפסד ,תן – קח.
כי נמאס לנו לסחוב על גבינו ,גם אם חזק הוא ,את כל ההרגלים ,ההתניות ,האמונות הקלוקלות.
כי צמצמנו את הקיום שלנו למציאות של "חור מנעול".
כי הבנו שבזבזנו הרבה אנרגיות ,זמן ומשאבים כדי להתקדם בחיים בקושי  2ס"מ.
כי הבנו שללא הרוח אין משמעות לחומר בחיינו.

לשם מה?
כדי להחזיר עטרה לראשנו .כלומר ,כדי לחזור להיות אנשים אמיתיים ,עוצמתיים ,שלמים ,בעלי היכולת הכל
יכולה ,היודעים מה נכון לעשות ,משתווים "בצורה" לבורא .זו התכלית החדשה לאבולוציה של כולנו; להתגלם
מחדש בקומה ה( 100-ממד .)10
איך?
עלינו לגלות את היקום האדיר הקיים בתוך ארכיבי המוח/המהות שבתוכנו (ידע ,מחשבות ,אנרגיות) .כלומר,
אין צורך שנלך למקום מיוחד מחוצה לנו ,אין צורך שנטפל בשלילי ,במקבע ,בכאב ,בתסכול ובסבל ,אלא חשוב
שרק נלך אל מעיין מחשבות השורש (גרעין המהות) הזורמות ללא הרף בתוכנו ,מחשבות שבעוצמתן לדחוף
אותנו במעלה סולם הטיפוס אל עבר הקומה ה ,100-מבלי להתחרבש ולהיתקע במערבולות.
מה נרוויח?
תועלות בשורה העליונה

נקד ( 1נמוך) תוצאות בשורה התחתונה

נקד ( 1נמוך)

– ( 5גבוה)

– ( 5גבוה)

מצוינות :אני מלא באור של טוב,

רווח כספי.

וטוהר .פועל על פי אהבה ,ענווה,
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סובלנות ,אורך רוח ,חמלה ללא
תנאי .אין הפרדה בין קבלה – נתינה
(הכלי שלי שלם ולא מחורר).
מצוינות :השגתי את הקומה ה-

פחות תגובתיות לאירועים ,לסביבה,

 100ומממש את השלם שאני.

למתחרים – יותר ניטרליות.

מצוינות:

לאוטוריטה

הפכתי

עוצמתית ,משמעותית ורלוונטית

פחות רגשיות מקבעת ,מותנית,
שופטת ,מעוורת – יותר רציונליות.

שראשה בשמיים ורגליה נטועות
עמוק באדמה (פרקטי ,רלוונטי).
מצוינות :ההגה לחיי בידי ואני פועל

פחות גליות של – ups & downs

ממקום של חופש אמיתי ושקיפות

יותר יציבות.

(חתכתי השפעות ,במיוחד של
האגו).
חדשנות :אני אוחז בהבנה מלאה

פחות מאמץ שמתמקד בשינוי חומר,

של שורש הדברים במקום ברסיסי

אנשים ,תכנים – יותר תנועת טיפוס.

אמת ,לכן מתמקד בחשוב ובנכון
(דיוק) בתהליכי קבלת החלטות.
חדשנות :אני בורא אותי/מחר חדש

פחות זמן (שינוי לוקח זמן )...וזמן

בכל יום מחדש ,במקום להגיב

תגובה – יותר אנרגיה ,חיות ,ריכוז,

לסביבה.

גמישות.

חדשנות :אני יוצר ערך מוסף

פחות משאבי חומר – יותר שדות

משמעותי שלא היה קודם לכן (מה

מגנטיים (המשפיעים ביותר).

שהיה בלתי אפשרי).
חדשנות:

מפתן

הזיכרון

שלי

התרחב וכך גם עוצמת התודעה –
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מחשבה – מוח – רצון :חושב אחרת
– רואה אחרת – משיג אחרת.
גמישות:

פתוח

להשראה,

ליצירתיות ,ומעז להמציא = מציאות.
מעורבות :עוצמת השפעה בדומיה
ולעומק.
מעורר אנשים בתוך מרחב שותפות
איכותי ביחסים למען טובת המכלול.
לשם כך פיתחנו שיטה הנקראת "לזרוע דעת" :להיות – לגלות – להשיג...לחרוש – לזרוע – להזין –
לקצור...בעזרת הטכנולוגיה האוטופואטית הקיימת בתוכנו .התוכנית חושפת את הלומדים לידע מאוד גבוה,
לחשיבה שונה מהמוכר ,לעוצמות מאתגרות ,לטכניקות מקוריות.

בואו עכשיו!!!
באחת מדרשותיו תיאר בודהה ארבעה סוגי סוסים:
הסוס המצוין חומק מצליפת השוט עוד לפני שזה נוגע בגבו .קשוב לרחש הקל ולתנועות הרכב.
הסוס הטוב מגיב לנגיעה קלה בלבד של השוט בגבו.
הסוס העלוב לא יצא לדרך לפני שיחוש בכאב צליפת השוט.
הסוס הגרוע לא יזוז אלא לאחר שהכאב חדר ללשד עצמותיו.
למה להמתין לעניבת החנק ,לכאב החד כדי להתעורר?
התוכנית הקרובה https://lizroahdaat.ravpage.co.il/lizroahdaatBi :27/1
יתר המקומותhttps://lizroahdaat.ravpage.co.il/2021 :
כדי שתוכלו להיות מעודכנים בפרסומים ובפעילויות שלנו ,אנחנו מזמינים אתכם להתחבר אל הפייסבוק שלנו:
/https://www.facebook.com/lizroahdaat
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