
 

 

יעביר אותנו מאותיות פ', ר, לאותיות מה 

 ד', ס' במילה פרד"ס?

 .בין תוכניות הכשרה לתוכניות העברההתשובה נמצאת בהבנת ההבדל 

8.2018 

 ד"ר ברכה קליין תאיר

 נכנסים לפרד"ס עם שאלה:

 כמה קלים היו חייכם אם הייתם יודעים מהי העוצמה הקיימת בתוככם? .1

 חייכם אם הייתם יודעים את האמת?כמה קלים היו  .2

 כמה קלים היו חייכם אם הייתם יודעים כיצד לצאת מכלוב הבדולח )המדיום( בו אתם קיימים? .3

 כמה קלים היו חייכם לו הייתם יודעים אם אתם מתפתחים בנתיב הנכון?  .4

תוצאה בהתנהלותכם המביאה  –כמה מהר הייתם משתנים אם הייתם מבינים את תכני סיבה  .5

 שגים שאתם חווים?להי

כמה משמעותית היתה פעילותכם אם הייתם מודעים למה אתם נותנים כוח ולמה: האם למהות  .6

אנרגטית או לזהויות האגו? להישרדות מתחככת או לחופש? למוכר ולידוע או לחדש? למחסור או 

 לשפע?

ותהליכים  איזו השפעה אדירה היתה יכולה להיות לכם לו הייתם פועלים עם ידע, טכנולוגיות .7

 חדשניים המשתלבים בזרימת השמים?

  כאשר נבשיל סודות ידע, אהבה ועוצמה, מה נהיה? .8

 ?ים לאוצרות שמחכים לנולעשות על מנת להיות ראוי  נומה עלי .9

 האם אתם בוחרים להצית גפרור או להצית אלפי נרות? .10

 

 מהו ההבדל?  ות מהותיות בכוחן להעביר אותנו מהכשרה אל העברה. שאל

 

 על פלנטת ארץ. את מסלול האבולוציהכדי להבין את ההבדלים עלינו לדעת 

פרשנות שהיא דרך ההסבר  -ידע ארצי, או בפשט  7-מתמקדת ב: )השגת ממד גן עדן( ארצית –דתית  אבולוציה

שמקישה ממאורע אחד על מאורע אחר, וכלשון הרמב"ן  טיפולוגיתפרשנות  -וברמז  פיזיקלי –הפילוסופי 

 .(ולארץ המוארים ארץ האוהביםמחוברים ל)   1פרד"ס, הלקוחות מהמילה "מעשה אבות סימן לבנים"

                                                             
 . קבליים, העוסקת במה שמכונה "סתרי האלוהות".  בדרך כלל משמש השם לציון עניינים תורת הסוד היהודיתפרד"ס הוא כינויה של  1

 ."הקרוי "ארבעה נכנסו לפרדס מסכת חגיגה י"ד/ב – תלמודהמקור המרכזי שעליו מתבסס השימוש בביטוי זה הוא הסיפור הידוע המצוי ב

 (.paradiseהמילה פרדס הלקוחה מהשפה הארמית, משמעה גן עצים או גן עדן )



 

 

במילה  דרשידע שמימי, או ב 7-מדיומטי(: מתמקדת בוהמטרת ידע, עידן פתיחת החלל ) אבולוציה שמימית

 םמתיישבי. שימוש בהלכות ואגדות הנלמדות מהתורה לפי כללים קבועים  שאינם אלגוריתפרשנות  -פרד"ס 

 )מחוברים לארץ העילאיים(. תמיד עם הפירוש הפשוט אלא עם עומק העניין

 -במילה פרד"ס , או בסוד ידע יקומי 7-מתמקדת ב: )השגת מד רוחני וממד אדוניתי( אבולוציה אוניברסלית

-, השגת ממד אמתלארץ המתקבלים מחוברים) חכמת הנסתר, האמת לאמיתהידיעת הבנת טקסטים דרך 

 כל(.

זהו (. איסוף)ממד של  72תדר תודעה  18את האדם לממד אבולוציה  דתית מביאה –האבולוציה הארצית 

 :הכשרהבהנתיב הרוחני 

  :(= הכשרה )מידות רוחניותלהשיג הגשמה רוחנית  .1

 .כילול - מעבר מכוח רצון פרטני, לרצון לטובת המכלול •

 כבוד. •

 נתינה. –קבלה  •

 סובלנות. •

 אהבה. •

 .להכיר באחדותו של האל – אמונה שמעל דעת •

 ביטחון עצמי(. להשיגביטחון במהות הפנימית )זו המשמעות  •

 אחיזה בשלם. •

 

 .Iאינדיבידואל  – USפרדיגמות: שבט 

 

ארצי ומתמקדות באהבה, אנרגיית חסד, מחשבות  –תוכניות ההכשרה למיניהן שייכות למסלול רוחני 

(. אלו הן תוכניות איסוף)ממד של  72ולתדר תודעה  18ובתודעת אל.  הן מביאות אנשים לממד אבולוציה 

מוכר והידוע מכאניות )בעיקר אמונה שמעל דעת, מיומנויות וידע( אשר מרחיבות את ה –פונקציונליות 

ומסייעות בהסתגלות למציאות "שם". אין כמעט הבדלים בין בני האדם, להוציא יחידי סגולה. במשימה, לאדם 

אין תודעת עצמו  כי הוא מחובר למקור האלוהי. לכן זו אבולוציה בין אדם לאל/למקום שלו. התנועה במסלול 

 ריצה. –הליכה  –עמידה  –זחילה  –כיבה זה היא ברובה אופקית עם טיפוס מינורי בעזרת הכישורים: ש

, אין לו צורך יותר בתוכניות הכשרה )בדומה למסטיק שאיבד מטעמו(. 72מי שהצליח למלא את תאיו באנרגיות 

...לפתוח )במילה פרד"ס( ס' -יות ד' וך האותלעבור דר אל מרחבי האינסוף )ממדים אוניברסליים(... לעבורעליו 

, בעל היכולת הכול יכולה, מחובר לשורשי דברי כיצור אנוש אמיתי 100-ולהתגלם בקומה ה (73-76) שערי סוד

  .(השתקפותרשת של  19/76)ממד האמת 

 :)העברה( להשיג הגשמה אדוניתית .2

 מעבר מ...אל...

 להיותנו אדם גדול, יצור אנוש אמיתי.מהתייחסות אל עצמנו כאנשים מוגבלים,  •



 

 

, למוח מאקרו: ידע גבוה, אמת גדולה יותר, 5%ממוח מיקרו: ידע מוגבל, אמת יחסית, מימוש  •

 .25%מימוש 

 מעבודה על זהויות/אישיות, לעבודה על חיבור למהות. •

 מתנועה אופקית ארצית, לתנועה אנכית שמטפסת/צוללת אל עבר מעמקים. •

אמונות, פרדיגמות של חור מנעול )אין לי זמן פרנסה, הילדים, חוסר ביטחון עצמי מכוונות,  •

 וכד'(, לכוונות, אמונות ופרדיגמות אוניברסליות.

 ממחשבות נורמטיביות מקבעות למחשבות אוניברסליות מצמיחות. •

 מהכדאי לי, אל הנכון לי. •

 מהישענות על קביים חיצוניים, לאחיזה בהגה החיים. •

 היגררות אחרי אחרים, לשליטה במחשבות, חופש. מתגובתיות, •

 .אמת -מבנה  – , לטיפול שורש מדויקאמת יחסית –תוכן  – מטיפול בסימפטומים •

 מפערים בין תכנון לעשייה, לצמצום פערים והפיכה למחונני עשייה. •

 יצירה. –מהתמקדות בעשייה, להתמקדות בבריאה  •

 וצמה.מלהיות מובל, להיות משפיע ונקודת מוקד של ע •

 .UNITY, אחדות WEפרדיגמות: מרחב שותפות 

זו התוכנית האדוניתית שמעבירה ממדיום המיקרו למדיום המאקרו: אנרגיות דין )מבחנים(, סולם היררכי,  

השונות בין בני האדם מתגלה ונוצרים עימותים. התוכנית מתמקדת בפיתוח עוצמות מוח, ביכולת למשוך 

ת ממדיות גבוהות )דומה מושך דומה(, ביכולת לדעת את עצמי לעומק ולהאמין באדירותי, להיות אדון אנרגיו

לחיי, להשיג הבנה עמוקה של דברים, בעיקר כאשר הכול הוא ייחוס עצמי. האבולוציה בעיקרה לכן היא בין 

נהיה רי מעלית(. אדם לאדם; חשיפת האישיות האמיתית, נושאים של כבוד, סבלנות, קבלה, נאמנות )נע

אנשים וארגונים  שבוחרים להיות בוראים במקום מתחרים או שורדים: בעלי היכולת ללדת מתוך עצמנו 

מציאות חדשה, אדם חדש, ארגון חדש, מחר חדש. שבוחרים להשתחרר מכבלי הארציות המעיקים ולטפס 

להתחבר מחדש עם קומת כנפיים ו אל עבר אוניברסליות משחררת, מוארת, עוצמתית. שבוחרים לפרוש

, קומת מהותנו העוצמתית, היכולת הכול יכולה שלנו 2שהיא הקומה האמיתית שלנו 100-הקומה ה -המוצא 

  .האמת, קומת הרשת העצומה של ידע, אינטליגנציה, יצירתיות והשראה–כבוראים, קומת שורשי הדברים 

 

 :. המשמעות היאהשקיית מים/במקום בהכשרה הבשלה/להשקיע בהעברהמכאן שעלינו 

 .שחות בים אינסופי של תודעהל •

 לצלול אל מעמקי הידע האינסופי. •

                                                             
כל  .. ההתגלמות יכולה להיות בממד נמוך יותר בשביל משימה. זו משמעות האצילותשלנונקודת המוקד האמיתית היא  2

לה והיא עאחרת היא חיה באזיקים כל החיים. לכן נאמר שהתודעה מחברת עם עולמות של מתודעה מחפשת את מוצאה, 
 .בוראת בעזרת מחשבה קריסטלית

 
 
 



 

 

 .אנרגטיים מרוכזים לגלוש על גבי עוצמות של שדות •

 שאנחנו. תוצאה -סיבה  לטפס על גבי השרשרת •

 

 

אם נדע לשאול , נפרדותתשוקות, רכושנות,  כמו: שחרר אחיזה בקרנות הארצייםל, אם נדע לאיין את האגו

מבעד לד' עוד בחיים אלה לעבור  נתחילשאלות מאתגרות, לחקור, לפלרטט עם אי הוודאות, להעז להמציא, 

 180-)לחשוב הפוך ב מהמוכר שונהבהפוך, במנוגד, אם נדע לאחוז בבמילים אחרות,  .(73-76) ואז לס'

(. עלינו 76)תדר  100-מקם בקומה האלא שזה לא מספיק כדי להתגם. וגם...למאו...לאו..., נעבור מעלות(

רק כאשר תוצאה שאנחנו ולא רק בקצה אחד, ולא משנה מהו.  –לאחוז בו זמנית בשני קצוות שרשרת סיבה 

את הקצוות, הניגודים, השונה ממקום שמאיין את התוכן והצורה, ממקום שמאיין את  יםמחבר חנואנ

נשיג נקודה מרוכזת  , אנחנו מסוגלים לאחד הכול לשלם שהוא מעבר לצורה. נושלהשיפוטית ההתייחסות 

 . ועוצמתית. נשיג את אחדות המחשבה. נשיג מאקרו

 

א לחזור אל המקור, אל נקודת המוצא שלנו כיצורי עצם האחיזה בשני הקצוות מאירה לנו את התכלית שהי

אנוש אמיתיים הדומים לבורא, ומעוררת אותנו לפעולה בקצה השני שמייצג את מדיום הקיום שלנו. כלומר 

אנחנו מחברים חומר ורוח יחדיו, קונקרטי )אפיסטמולוגי( ופוטנציאל מעבר לצורה )אונטולוגי(. החיבור מסייע 

ילאיות אל הקיום ולפתוח את הטבעות בשרשרת שאנחנו, לתכלל פנים, ליצור פקעת בידנו למשוך עוצמות ע

 .100-מרוכזת ולטפס. כך אנחנו מצמצמים את הפער בין הקומה הנוכחית לקומה ה

 

 :שעלינו לאחד הניגודים המרכזיים

 –וסודות השמים  לתאולוגיהכינוי מקובל  - מתחלקת לשני חלקים: "מעשה מרכבה" הסודתורת ]מדע...דת 

 ומדעי הטבע סודות בריאת העולם - מעשה בראשית""בשפתו של הרמב"ם )דת, פילוסופיה(, ו מטפיזיקה

מעבר לתוכן, שהיא מעבר לצורה, האמת . החיבור בין השניים מאפשר לנו לגלות את )מדע( הנובעים מהם

 [היא ממד של אנרגיה עוצמתית.

 ארץ...שמיים

 חומר...אנרגיה

 נפח )חלל וזמן(...עוצמה ממדית

 יחסי...מוחלט

Low Vibration...High Vibration 

 WE – UNITY...פרדיגמות US – Iפרדיגמות 

 תנועה אופקית/ליניארית...תנועה אנכית/רקורסיבית

 שינוי מציאות...השתנות פנימית



 

 

 שיפור ותיקון...בריאת החדש כל יום מחדש

 לב...בינה

 דיכוטומית/קרטזיאנית...חשיבה טכנולוגית/ניטרליתחשיבה 

 פרטניות/תועלת אישית...מכלול/טובת המכלול

 ...שלםפריקות/נפרדות

 ות/חיים...מלאצמצום/הישרדות

 טיפול בסימפטומים...טיפולי שורש

 התייחסות מכאנית/פונקציונלית...התייחסות דינמית/אוטופואטית/תדרית
 

 

 ?המפגש או מהקריאהם מעם איזו שאלה חדשה אתם יוצאי

 שלכם,

 ברכה )בתיה(


