
 

 

 פוטוסינתזה –תזה אנטי

  הישגיות - עשייה –יצירה  –של בריאה מודעת תנועה 

 2016מראת ידע חודש נובמבר 

 ד"ר ברכה קליין תאיר

. האם גיליתם משהו חדש? האם שבאה לפתחכםחוויה בהתנסות או בנסו לרגע להתמקד 

 ואם לא, מדוע?את עצמכם? האם צמחתם?  העצמתם

בין החיכוך תודעות,  ם ביןיפער, הפנימית והחיצוניתהשונות בגלל האצה אבולוציונית, 

 למציאות וגורמים , כולם עוברים לקדמת בימת הקיום שלנו תהשבטי , ההקצנהניגודים

בכול המערכות  שניםסיאוב רב משקפת המציאות הכאוטית כאוטית וסבוכה. להפוך ל

והאמת  חייב להיפתחהיום  הסיאובטוניות, העירוניות, החינוכיות והחברתיות. השל

ת ומערכלאפשר לזו הדרך היחידה אנחנו בעידן השקיפות!!! . לצאת לאורהמרה חייבת 

חברה, מדינה בעולם ארגון, אין יותר אדם, . והעצמה צמיחה, לעבור תהליכי ריפוי

ולהתנהג  להמשיך להמשיך את מה שהיה, , להמשיך להתנהל על מי מנוחות יםשיכול

כאילו מה שקורה שם לא נוגע לי כאן. הכול נמצא בתלות הדדית סבוכה, הכול משפיע על 

אומה חבולה הלכה ראו מה קרה בארה"ב: . נחנו ממוקמיםהכול, ולא משנה היכן א

הסיאוב שאחז לצפוי....כי ו למקובל האנטיתזהבחרה במפתיע את לבחירות ובחרה...

נכון הדבר גם ההיפך; ההפגנות נגד טראמפ תפקידן לא יכול להמשיך יותר. בשלטון 

שיש להם דעות מהבכירים שסובבים אותו של רבים  האמתיותלחשוף את הפנים 

 חברתיתה –פוליטית ה, גזעניות שאין להן יותר מקום בחשיבה קיצוניות, אנטישמיות

  .החדשה

לחשיפה,  ניעור,ל מביא ואוניים. האבולוציכים בתהלי חשובשלב  שלב הכאוס הוא

נדרשת תנועה  אל מרחבים מוארים וחיוביים יותרמהכאוס אך כדי לצאת . התעוררותל

 –אבל הפעם עם מודעות , /התמקדותשאיפה – /הסתעפותנשיפה ישנה: –שה חד

 אוניברסליים.תודעה 



 

 

תהליכי לידה, , בהיסטוריה האנושית המהפכים הדרמטיים, יצירה - הבריאה כל תהליכי

 כמו ארגון, מדינה, פרויקט, בה דבר מה  הדרך, האאוריקשהם רעיונות של  היווצרותם

תהליך מתבססים על , ומתפתחים לידי קיוםבאים  קבלת החלטות ופתרון בעיות

 .(מתוך העצמישל יצירה עצמית  )תהליך אוטופואטי self-creationשל רקורסיבי אינסופי 

 שליל=  גוף/כלימהות של גרעין = מרוכזת  1פקעת הנותהליכים אלה המקור הנובע של 

)% קטן גלוי והיתר נסתר(  תוצאה-סיבהשל  סבוכהשרשרת  תמייצגש ,תודעתי/מחשבתי

, שיש לעבור דרכם אירועים, שיש להשיג יעדיםיכולות, עוצמות, ות, מחשבידע, כמו: 

של כל מה  "נשמה")תוכנית  במחרים יחוובמהלכי חיים עבריים או   שנחוו התנסויות

טבעות  , פרימתהמהותגרעין  – אבולוציה לכן משמעה פרימת הפקעת. (שקיים בבריאה

וגלילתם , מעצימים או כאלה שזקוקים לריפויה תכניםהסודות והפת השרשרת, חשי

אל עבר קריסטליזציה  שינוי צורה. זהו תהליך של מחדש לפקעת חדשה ועוצמתית יותר

, של המחשבות שנעשה בעזרת תהליך נשימה של התאים, של תתי המערכות)שקיפות( 

 :/שאיפההתמקדות – /נשיפההסתעפות של תנועה; רקורסיבי

כיוונים  6 -ל ריאקציהעוצמה, של של השפעה,  החוצה /דחיפהנשיפה – הסתעפות .א

סוג  – פחמן דו חמצניל שחרור שלאחור(, -למטה, לפנים-שמאלה, למעלה-)ימינה

רשת התודעה )רשת  שמטעינים את, )פינוי מקום לחדש( של ריקבון

אל עבר טיפוס אל עבר ממדים גבוהים יותר, הומאפשרים את אלקטרומגנטית( 

שמהדהד  חדש"דלק"  תוכל למגנטהתודעה כדי ש יםאינסופי פוטנציאלמרחבי 

, התגרויות, השתקפויותהשראה, , ה, אור, פוטנציאל ידע ואמתיגדרה )אנרלת

 שכול כך חשוב לתחזוקת החיים, הצמיחה, ההתחדשות, ההשתנות.  (חמצן

עיתים הוא מנוגד או של "הדלק" החדששל פנימה  /משיכהשאיפה – התמקדות .ב

 הטבעות בשרשרת  בפרימתלסייע  השאיפה תפקיד. מעלות למוכר 180 -הפוך ב

שהגיעו לרוויה אנרגטית טבעות , לפי תוכנית הנשמה שצריכות להיפתחשאנחנו 

אין ריפוי והעצמה שפך החוצה בשביל גילוי או טיהור וריפוי. יותוכנן חייב לה

, פוטוסינתזהבתהליך של אז ו וי,וגיל פירוק, ניתוח ;אנטיתזהבתהליך של אלא 

 ניגודיםמאחדים מרפאים, מטהרים, הידע/האמת אנחנו  בעזרת אורכלומר, 

, ובכךהטבעות  כל מתכללים את חדש עם ישן, מחברים, פוטנציאלוהפרשי 

                                                
1

הצלחה, שפע, משמעות עוצמתית מושגים היום     :"כלכלה = התכללות" 10/2016 כפי שכתבתי במראת הידע 

שאוגרת חומרי הזנה שמאפשרים לנטוע שורשים ולהצמיח צמרות.  פקעתבהתכללות בתוך יחסים. התכללות יוצרת 

, כך פלטפורמה בנקודת מוקד אחת ככול שריכוז חומרי ההזנה גדול יותר, ככול שמתקיימת אחדות הניגודים והשונות

)פחות חומר ומשאבים,  ממדי מציאות חדשים, פוטנציאל חדש, השראה, ידע חדש, עוצמתית יותרהטיפוס אל עבר 

להישגיות יוצאת דופן, בכך, מואצים תהליכי הצמיחה, ההתחדשות, ההשתנות. אלה מביאים פחות מאמץ, פחות זמן(. 

 לעמידות קיומית, לחוסן אישי. 



 

 

לכוח ת זינוק יוצרים פקעת חדשה מרוכזת ועוצמתית יותר שמשמשת פלטפורמ

אל עבר מדרגה גבוהה חדשה )בדומה לסולם(, וחוזר  הדוחף החוצה )הסתעפות(

  .באמתעד שנדע את עצמנו , חלילה

לא בהכרח כל הטבעות בשרשרת שאנחנו צריכות להיפתח בחיים אלה, כי הכול תוכנית 

היום  להשיג את עצמנו.טבעות כדי שנוכל  שנפתח כמה שיותר חשובם זאת, יחד ע .נשמה

  לפותים יחדיו והחצאים מוכללים.שלנו הגורל התחילי והסופי כי תהליך זה מואץ מאוד 

 

 התמקדות הסתעפות

 שאיפה נשיפה

 צליל אש

 , פירוק והרכבהפנימה ץכוח מושך מהחו , ריאקציהכוח דוחף מהפנים החוצה

 כוח טרנספורמטיבי כוח משפיע

 עוצמת מוח, עוצמת קליטה עוצמת תודעה, כוח רצון

אל עבר ממדי התודעה רשת טיפוס ופרישת 

הפוטנציאל מציאות  –אונטולוגיתמציאות 

 )אינות(

יבוא "דלק" חדש = איסוף עוצמות 

, השראות, גירויים, )אנרגיות, ידע, השפעות

 (השתקפויות

ניתוח /גילוי, /הסתעפותפרימה/אנטיתזה 

 ופירוק

/טיהור, ריפוי, /התמקדותגלילה/פוטוסינתזה

 איחוד

 למידה, השתנות תקשורת שקופה וכנה

 אחריות לנתיב האבולוציה האישית מחויבות לטובת המכלול

 החיים הם הלקוח היחיד  העסק היחידהם צמיחה והתחדשות 

 

 דבר בבריאה מתפתח על ידי ניגודיו, על ידי השפעות, על ידי השתקפויות.כל 

 דרך התאים!!! /נושפיםתדרי ידע דרך מחשבות ומשקפים /שואפיםאנחנו מושכים

משיגים ידע בעוברנו דרך המסננת של ההיגיון, צוללים אל הלא נודע בעוברנו דרך 

  המסננת של המחשבה!!!

 



 

 

מחולל המוח הוא זה עוצמת המוח משחקת תפקיד חשוב בתהליך הנשימה הרקורסיבי: 

)רק זה שמהדהד  פנימה ישאף – ייכנס אל תוכושהביאה התודעה מה מ"הדלק" שקובע 

תחילה (. . לכן מאוד חשוב להעשיר את המילון הפנימילתכנים קיימים; גלויים או סמויים

 /אינטליגנציה/חכמה/יכולתתבונה - בינההבעזרת  ;אנטיתזהבתהליך 

טבעות נפרמות ה היגיוןה - פוטנציאלמחשבה/ - מודעותה –שכלית/משכל/פקחות 

להאיר שהתוכן שלהן צריך בעות אלו הן ט. שהגיעו לרוויהתוצאה  –סיבה בשרשרת 

)כמו  טיהור וריפויל או שהתוכן שלהן זקוקלהעצים את הגוף/הכלי, צריך מקבעת,  בורות

בעזרת  ;פוטוסינתזההלאחר תהליך של ניתוח ופירוק מגיע שלב . חווית הבחרות בארה"ב(

דבר וניגודו מתכללים , אל הטבעות שטופלו פנימה ובאוהשהאמת ידע  –אור  –אנרגיה 

=  לנקודת מוקד עוצמתית=  לפקעת חדשהוהשרשרת נגללת , תאחדיםמלכדי שלם, הפכים 

את החדשנות, את ההשפעה, את את העוצמה,  - נשיפה -החוצה  שדוחפת לפלטפורמת טיפוס

 החדשות. ההחלטה

אל מרחבים לה להסתעף  תאת התודעה שהיא רשת אלקטרומגנטית ומאפשר הנשיפה מטעינה

)פוטנציאל, ידע האמת, אנרגיות,  החדש לתדרה שמהדהדולאסוף "דלק" חדש  חדשים אינסופיים

יחדיו את כל מעטפות התאים עד שנחבר  ,וחוזר חלילה ,השפעות, השראות, גירויים, השתקפויות(

של יצור הקריסטלי  –העדין  –שלנו שעברו אבולוציה בממדים שונים ונשיג את הגוף האצילי 

הופך  ,ר האמת/אור הידעבעזרת או מתעורריצור אנוש לכן,  .אנוש אמיתי הדומה לבורא

  , יודע מה נכון לעשות, יודע את נתיבו, הופך לנקודת מוקד של השפעה.לתודעתי

)כל אחד אחראי לנתיבו ועובר  מאחר ואנחנו בעידן שבו אין יותר שתדלנות עבור האחר

 מהותהיא והופכת "למשענת" שלנו תהליך , מי שמנצחת על החוויות של ברירה(

)לחבר  נכונות להתכלל ביחסים, מה נכוןהיא מביאה אמונה, ביטחון, אבחנה  . /המצפוןהלב

הכוח  – והתודעה המושך הכוח – המוחכדי להעצים את הזנה אדירה  תפקעל שוניםנתיבים 

דים מתוך אחדות הניגו נכונות לפלרטט עם אי הוודאות, האומץ ליצור כל יום חדש, הדוחף(

פחדים ואומללות הם המכשולים לעומת זאת,  .(פירוק/אנטיתזה והרכבה/פוטוסינתזה)

 שבדרכנו.



 

 

 

מודעות בנעשה  שאיפההתמקדות/ – /נשיפהשל הסתעפותהרקורסיבי  אם התהליך האוטופואטי

 :מצליחים , אנחנו )היום אנחנו על אוטומט( גבוהה

  אנרגיות של ממדים שונים למשוך , 

 חדש"דלק" ב את התאים להטעין , 

 ותולחשוף סוד לרפא תכנים, טבעותאת ה לפרום, 

  שצריך לדחוף ה מרוכזת לכוח פלטפורמ וליצור לפקעת חדשהאת השרשרת לגלול

  בהם אנחנו מקובעים, םלמייצריאל מחוץ  אותנו



 

 

 יותר של פוטנציאל בממדים גבוהים לטפס ולהתגלם, 

 השתנות בכל יום מחדש, ללא חדשנות, אאוריקה, צמיחה, התחדשות, , השראה לחוות

 ת משאבים וזמן )יוצרים מחר חדש(.עהרבה מאמץ, השק

כמערכות אלופואטיות )מערכות מכאניות הזקוקות לכוח חיצוני נמשיך להתנהל בחיים  רובנואם 

זמן יקר בתיקון בעיות על מנת למשאבים רבים, למאמץ גדול, ל יםזקוקנהיה על מנת לנוע(, 

שהן מערכות חיות,  -  - self-creation לכן חשוב להתנהל כמערכות אוטופואטיות להתפתח. 

 –, מתוך גרעין המהות ובוראות את עצמן מתוך עצמןמודעות, שצומחות, מתחדשות, משתנות 

בתנועה תמידית של  יוצרות מחר חדש כל יום מחדשותוצאה, -הסבוכה של שרשרת סיבההפקעת 

  עד שנדע את עצמנו באמת. ,שאיפה –התמקדות  –הסתעפות/נשיפה 

היסודות האסטרטגים  5 -כדי להיחשף ל 1:1זה הזמן לקבוע איתי פגישה אישית 

 התמקדות/שאיפה. –בתהליך ההסתעפות/נשיפה  חדשיםה

 שלכם,

 ברכה
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