
 
 

 פגישה עם האינסוף –באנו מהעתיד ואנחנו חוזרים לעתיד 

 על ספר הידע שניתנה על ידי ד"ר ברכה קליין תאיר הרצאת מבוא

26/2/6/21 

קיימת בתוכנו כמיהה חרישית  להיות יותר, לדעת יותר, להשיג יותר. לא בהכרח הכמיהה ליותר מצביעה על חוסר 

פנים חדשים בתוכינו, לפתוח ספריות ידע נעולות, לעלות בעוצמות התודעה  שביעות רצון, אלא תשוקה בלתי מובנת לגלות

 ולגלות מציאויות חדשות שיש בהן פוטנציאל אינסופי.

בה כל הכמיהה הזו יושבת על שבריר של זיכרון כי באנו מהעתיד ואנחנו חוזרים אל העתיד...באנו מהכוללות הרוחנית 

יו עוצמות שוות הערכן. אף על פי כן, בממדי גילגולים התואמים לתוכנית המהויות היו שלם של אותה עוצמה. כולן ה

על לאבולוציה, כל מהות מחילה תוכנית מוגדרת התואמת את הממד בו היא נמצאת, עד שתשיג חזרה את השלם הרוחני. 

רוחנית ומושכת כן, הרוח לא נמצאת בתוכנו אלא מחוצה לנו והיא זו שמחברת אותנו עם הפוטנציאל האדיר שבכוללות ה

 אותנו חזרה אל הכוללות הזאת, אל האחדות. 

 דברים בגדול: 6הסכמנו לחזור אל ממד עולם כדי לעשות 

מהממד הארצי הנמוך עד לממד הרוחני הגבוה, בדומה לטיפוס מבעד לקומות שונות עד חוות טיפוס אמיתי ל .2

 זו אבולוציה. אנוש עילאיים-כיצורי שלנו = הכוללות הרוחנית ונממש את מלוא הפוטנציאל 011 -לקומה השנגיע 

כדי שנוכל להתכלל עם הממדים  ; מתאי פחמן לתאים קריסטלים עמידים,משמעה, עלינו לשנות צורה .מעצימה

עלינו לנפץ את הקליפות/מנעולים שעוטפים את גרעין המהות ולשחרר את אוטופואיזיס(. אמני הצורה = הגבוהים )

אדם או  שלא יוכל רעים כאחת( למען יצירת פלטפורמה עוצמתית יותר לטיפוס. התכנים הכלואים בו )טובים/

בשדה לממש את מלוא הפוטנציאל שמחכה לו, לעולם לא ישתחרר מכבלי העולם. על כן אבולוציה מתרחשת 

 עלינו רק ללמוד לחבר ביניהם ולהפוך אותם לשורשי הצמיחה שלנו.ההנאה ובשדה הסבל גם יחד. 

הכוללות הרוחנית.  – //2 -אותה לעבר הקומה ה ומניעיםאת האנושות מתרדמתה  שמעורריםמה להיות בעלי משי .6

 .עבור האחר ולא עבור תועלת אישית עם כל נשימהזו נמצאים במשימה  אנחנו

, פוטנציאלעוצמות ; שורשי הדברים, 6ביקום  //2 -ה רק תודעת מהות תעביר אותנו מהקיום האבולוציוני אל הקומה

ולהשיג הצלחה  תוצאה, –יכולות גבוהות, וודאות גדולה יותר של סיבה   לא שגרתיים, חכמה בעלת השראה, רעיונות

שער הגאולה. זהו שער  – שער הבראזהרק תודעת מהות מסוגלת לקחת אותנו מבעד ל  משמעותית בעלת עוצמת השפעה.

. על כן הוא נקרא גם שער הסוד. גילוי הסוד עוצמתי, מעורפל, לא מובן, בעל תפיסות זמן ומרחב שונות מההרגל שלנו

נעשה למען שנחיה את הפשוט. הוא מספר לנו שאנחנו ברוכי כישרונות ויכולות. שבמהותנו אנחנו עוצמתיים. שהגיע זמנינו 

 להתמזג עם האל )עוצמה אדירה ולא דת(.

כים....לצאת משער אלפא...להיכנס פוטנציאל להיות יותר... להתעצם...להחשפע של המצחיק הוא, שלמרות שיש בידנו 

מהיכולות שלנו, חיים  %/5-2מממשים בין לאומגה...ושוב לצאת לממד האדוניתי, רובנו אוחזים בתחושת מחסור, צמצום, 



 
 

חוסר משמעות קיומית ותסכול. למרות הקידמה הטכנולוגית, רובנו חשים כי אנחנו בורים רוחנית בגלל הניתוק מהמקור, ב

 ממנו באנו.  מהמהות, מהעתיד

קיבלנו הסברים  .בעיקר לתועלת אישית, בתוכנית הישנה עשינו אבולוציה רוחנית שהיתה קשורה למחשבות/ספרי הקודש

האם ההסברים או ההמלצות קידמו אותנו במשהו  סוציולוגיים לכל המתרחש בחיינו, לטוב או לרע. –פסיכולוגים  -דתיים 

  מתפרק כמו מגדל קלפים?תמיד הכל כמעט דוע עם המשבר הראשון מ  או איפשרו לנו רק לשרוד טוב יותר?

 בסימפטומים ולא נוגעים בשורשי הדבריםלרוב אנחנו מטפלים במהלכי שנים הבנו כי בגלל המרחב הארצי בתוכו שהינו, 

יחים לעקור לא מצלועל כן, מצומצמים אנחנו נתקענו בממדים דחוסים, שליליים, . הנמצאים ברובדי מציאות גבוהים יותר

 בעיות מהשורש שלהן. 

עלינו להתחבר לתוכנית חדשה אם בוחרים אנחנו לצאת מהממד הארצי )ביוזמתנו ובלי שהמציאות תכפה עלינו(, 

לפיה, עלינו לחזור ולהיות אדוני הקיום שלנו, שותפים לבריאה. זו אבולוציה שמחייבת  אבולוציה אדוניתית - לאבולוציה

)במקום לקבל פאסיבית(  על מנת לפתוח צופנים, לטהר, להרחיב  דירות על ידי מחולל המוח שלנו א אנרגיותאותנו למשוך 

. השער אליו נפתח כיום להמונים בפעם 6לעבור ליקום  כדיפלטפורמה עוצמתית יותר ביחד עם האנושות, את האור ולייצר 

 הראשונה.

אות האנרגטית של הפלנטה משתנה. אנחנו נחשפים המצישינוי מגה. תכלית האבולוציה אם כן מביאה כיום לפתחנו 

אנחנו חווים )מה שהיה אתמול בלתי אפשרי, הופך היום לאפשרי(.  לאקלימים חדשים של אמת שהם מנוגדים למוכר ולידוע

מסחרר, חשיפת מערכת סדר/תקנה חדשה, מערכת ערכית/מצפונית אוניברסאלית )הכל  האצה של זמן, קצב שינויים

ון ההשפעות(.  אלא שבגלל שאנחנו חסרים עדיין את תודעת האמת, השליליות שעל הפלנטה שהולכת המטרות ממנגנ

חושית מגבילה את מידת השפע -וגוברת, מביאה לפתחנו התנסויות לא פשוטות. חוסר האמונה בקיומה של מציאות על

אל קומות עליונות יותר של פוטנציאל,  אש אי הוודאות ישאנחנו מצליחים למגנט לחיינו. היעדר אומץ לקפוץ מבעד לחישוק

 מונע מרובינו לפתור בעיות מהשורש.

שליטה,  נסדקת.כתוצאה מאחיזתנו בקרנות הקיום המוכר והידוע, הערצה עיוורת שחווינו עשרות שנים לעולם החומר 

עוד צעיהם. יותר מאמץ, אל מב כבומרנגריכוזיות, רודנות, חמדנות, נצלנות, כפייה, אגואיזם, התניות, ציפיות, חוזרים 

בעיות אקוטיות.  תודעת מחסור והישרדות רק מכלה את המשאבים  לא פותריםיותר משאבים כבר השקעת פיטורין, 

המצומצמים העומדים לרשותנו. על כן, המשברים האדירים שאנחנו חווים בכל תחומי החיים משמשים קריאת התעוררות 

)"עליך להישרף בלהבתך שלך לפני  לסדר חדש בתכליתולפנות את מקומו  הסדר הישן חייב להיהרסמאוד משמעותית. 

 שתוכל להתחדש",  כשניטשה בכה/יאלום(. 

שהיא היכולת לצלוח מרחבי מציאות שונים, קומות של עוצמה,  רמת תודעה מגדירה הצלחההסדר החדש הנו סדר תודעתי. 

עוצמת התודעה למציאות שפע קונקרטית רלוונטית  מודעות מתרגם את-היגיון-משולש הבינה .ממדים של אמת חדשה

ואגואיזם  תודעה נמוכה מקבעת את האדם בגבולות המוכרים והידועים, בגבולות של תחרותיות, הפרדהואפקטיבית. 

)תועלות אישיות(, ואילו תודעה גבוהה מאפשרת חופש, אומץ, מלוא הבנה, חיבור לידע גבוה, לחכמה, להשראה, למקור, 

  ברים, לעוצמה.לשורשי הד



 
 

של פוטנציאל לבין הקומה הנוכחית של אדם מבעד  //2 -בין הקומה ה לצמצם את הפערמשמעה היכולת הצלחה על כן, 

( ולגזור ממנו את החדש שפעשל פוטנציאל ) לשחות באוקיינוס אינסופילטיפוס. או במילים אחרות נוספות, ביכולת 

, באוקיינוס התודעה מבעד למחשבות שלנו השחייה שלנותודעה ענק.  של אוקיינוסהאל נמצאת באמצע  היאשהנקודה )

מכאן הצלחה קשורה לסוג התנועה ששואפת כל הזמן להרחיב את רשת התודעה (.  ובעת את המרחק שלנו מהנקודהק

עוצמת תודעה שאינה שלם מעבירה רק ידע, אבל לא משקפת או משליכה )איננה  .ולמגנט עוצמה חדשה של פוטנציאל

שמטעינות את מחולל המוח שבתנועת אנרגיות קוסמיות מאוד עוצמתיות  למשוך(. כדי להשיג תודעת שלם, עלינו פעההש

החוללות שלו משייף, פותח, מטהר את הנדרש ומטעין עוצמה גדולה יותר להמשך הטיפוס. מי שלא מסוגל למשוך היום 

  אנרגיות קוסמיות, פוגע הן בבריאותו הפיסית והן ביכולת לפתוח צופנים ולייצר פלטפורמת טיפוס עוצמתית יותר.

 מבעד:אם כן , אנחנו מבצעים //2 -את צמצום הפער, שיפור יכולת השחייה, התנועה לעבר הקומה ה

 שלושה כושרים אסטרטגיים: .2

 הכל נברא ע"י תודעה אנחנו עפים אל עבר האמת. חשיבתי-תודעתיטיפוס : בפיתוח כושר משיכה למעלה .

= רשת של עוצמה והשפעה, כאשר הדגה היא המחשבות. ככל ש מצליחים למשוך אנרגיות/מחשבות 

)מהפנים והחוץ( שמערערות את אזורי הנוחות שלהם,  כך מוח ה פועל כדינמו מהיר יותר, כך יותר צופנים 

תעשר ומביא להשראה, ידיעה, חכמה, ראציונאליות חדשה. אלה משפרים את נפתחים, המילון הפנימי מ

 כושר הטיפוס.

 אומץ(. ניפוץ )בדומה למפץ( הקליפות והמנעולים שמעל  חיבור למהות: בפיתוח כושר כניסה פנימה(

)טוב עם הרע( ויצירת יהיה שבגרעין מהותנו, הכללת כל התכנים הנגלים -הווה-תיבות כל אשר היה

)עצם הטיפוס מרפא את כל התכנים  למימוש פוטנציאל גבוה יותר בקומה גבוהה יותרפלטפורמת תעופה 

. פרישתן תלויה באבולוציה נוהאמיתות כורטסו בתוך הגנים שלהקשים ממקום של קבלה/אהבה(. 

 ביכולת למשוך אנרגיות קוסמיות. האנוש הנדון.-ובתודעתו של יצור

 במקום הפרדה, בידול, התפזרות ועליונות. אדם  התכנסות - התכללות: בפיתוח כושר ת החוצההתרחבו

בעבודת צוותים ממקום  -אינטגרליות  –לבדו לא יצליח בגלל עוצמת מוח חסרה. פיתוח מרחבי שותפות 

אם אתה רוצה ללכת  .)נערי מעלית( של קבלה, אהבה, כבוד, אחווה, הינם קריטיים בתהליך האבולוציה

;  עוצמתי לשלב בין השניים ולייצר נתיב כדי... לך ביחד -בד. אם אתה רוצה להגיע רחוק לך ל –מהר 

אחדות = שלם = השגת התכלית היא  , עלינו לנטרל את עצמנו ולבטוח במערכת.להגיע רחוק ומהר

של החלל הינה החיצונית ביותר והפנימית ביותר מכל החללים גם יחד. אין רווח. אין יחידות   .יחידות

 .מרחק. אפילו סיכה לא מפרידה. ליחיד אין מרכיבים. הוא אוקיינוס שכל חללו הוא הטיפה היחידה

 

)במקום סולם צרכים(: רצון החכמה להיות אור, רצון הנשמה לנקות קארמות ולהתפתח, רצון  ניהול סולם רצונות .6

ם הצרכים )רק מה שצריך באמת(. מודעות, ורק בקודקוד הפירמידה מופיעי –היגיון  –אינטלקטואלי המפעיל בינה 



 
 

שאיננה לתכלית החדשה  בלב אחדניהול על פי סולם רצונות גורם לכל אחד ואחד בנפרד ולכולם ביחד להתחבר 

 לתכלית האישית. מנוגדת יותר

 לחיים לידינו = כל אחד הופך להיות מנהיג חייו, שולט במחשבותיו, בוחר במודע. החזרת ההגה .1

האמת של כל אחד היא האמת של עצמו", הינו תופעה אשר הפכה להיסטוריה. קרון "העי – האמת של האנושות .4

עתה, האמת של כל אחד היא האמת של האנושות )מערכת של השתקפויות(. אנחנו ערוץ מדיומטי וכל מה 

  .שאומרים או עושים הינו תחת ההשפעה של מנגנון ההשפעות הקוסמי

 :לפעול מבעד לשלושה קני מידה חדשים .5

 האנוש, מבלי להפלות בין יצורי-המידה האבולוציוני הראשון הוא האהבה והכבוד המטופחים עבור יצור קנה-

אין  .)קונפליקטים, אכזבות, ביקורתיות( , חייהם הופכים לגהינוםאנוש.  אלו שחסרים את הסגולות האלה

 .עוצמתית יותר לטיפוסעל מנת לייצר פלטפורמה  , אלא בלקבל שדה מגנטי ייחודי/אדםהכוונה בלקבל דיעה

 יש לעבוד עם סדר ותקנות אוניברסאליים קנה המידה האבולוציוני השני הוא אחריות ותודעת משימה :

 ותואחראי ותמחויבזו  .כייצורי אנוש עילאיים גבוהיםשמאמנים את השכל/תודעה שלנו לפעול ממדים 

ידע אדיר )שליטה במעטפות  –( שימה, אהבה אמיתית למבין לב )משרתים אמיתיים, המון סבלנות ותשמשלב

המשיך ולהנות ל(. באנו לעולם כדי לבצע משימה קוסמית ולא כדי 64/2תודעת משימה )חיילים נאמנים  –ידע( 

  .ממנעמי הממד הארצי שיש לו כוח משיכה מאוד גדול ומאתגר

  .זו היכולת להפעיל  קנה המידה האבולוציוני השלישי הוא נאמנות.  בנאמנות, המהות והתודעה מתאחדות

מצפון גבוה על מנת להיות נאמן לתכלית, למערכת, לתקנה ולסדר הקוסמיים. משמעות המצפן החדש היא, 

 שלם. – היפוכו ויוצרים ביניהם איזוןדים עם דבר וניגודו, או עם דבר ושאנחנו עוב

 

 : ספר הידע

נו מתנסים במהלך חיים, אבל בעיקר בתקופה האנוש היא קשה מאוד. אירועים בהם כול-חלפת מבנה האופי של יצורה

אין מאבקינו ומאמצינו יכולים האחרונה, עם כל הלחצים, עם כל ההתרסקויות, עם כל השברים, תוכננו הרבה מקודם. 

. כל התפעולים הקוסמיים הם כדי להביא כל אדם וכל ארגון להשיג את הממד הגבוה הבא, עד לשנות את התוכנית הזאת

על פי עקרונות של מצפון, שפה,  –העוצמתית והאמיתית. כולנו נדרשים כיום להתנהל כפי שלמעלה  שיתכלל במהותו

אין הכוונה בללמוד או להעיז לצאת מהקופסא, כי אם להרחיב את הקופסא  .מחשבות וידע רוחניים. זוהי אבולוציה

 .//2 -ולהביאה לקומה ה



 
 

. הוא 6יקום  –בעד לממדים עוצמתיים לעבר יקום חדש בתכלית מכשיר ומדריך למעבר מהידע כספר ספר לעזרתנו הגיע 

 –, סודות של ממדים נעלמים ספר שמעביר לפלנטה את כל סודות היקום )על הבריאה, האלוהות, האדם, הקוסמוס, העתיד

  (.קאנדיגהתיאוריית ה

, חות וליכולת הטיפוס שלנומאחר וידע נחשב כיום לדלק שמניע את גלגלי מחולל המוח שלנו ההכרחי לבריאות, להתפת

שחייה בזמן קצר -זהו ספר שמסייע בהשגת יכולת טיפוס. ספר הידע מאפשר לנו למשוך דלק זה ישירות אל התאים שלנו

. וכל המתנות האלה מתקבלות מבעד לטכנולוגיה (מאיץ אבולוציה של אלף שנים בשנה, בחודש, ביוםובלי הרבה דרמות )

בלי הצורך  ,ס"מ /1תוכנית קרובה של לון )מקבלים עוצמות אדירות ואבולוציה מואצת מציק-פוטון-ייחודית שלו; אור

מחולל המוח(. הוא מתאים את המעטפות של פאסיביות את הלעשות מדיטציות, קריסטלים, הילינג וכד' שמעודדים 

  התוכנית לאבולוציה שלו. –תדר הזמן  –הנפתחות לתדר האדם 

תמלא מבעד לעוסקים בו. הווה אומר, הוא פועל כמערכת סירכוזית; מסתובב במהירויות חי שכל הזמן מזהו ספר על כן 

אדירות וגורם לזריקתנו 'החוצה', מעבר לאזורי הנוחות המוכרים שלנו )כוח צנטריפוגלי = כוח ההשפעה(, ובו זמנית הוא 

וח צנטריפוטאלי = כוח משיכה(. גם מביא לפתחנו עוצמות חדשות המחברות אותנו עמוק יותר למרכז, למהות שלנו )כ

 התהליך המרתק הזה בסופו של דבר מביא אותנו לממד הרוחני וליכולת שלנו להידמות לבורא.

/גן העילאי שמחפש כיום את יצורי האנוש שמוכנים להתחבר אל הגן האצילי שלהם הוא מחבר אותנו ישירות עם מאטו

 . העוצמה הלא נודעת הטמונה בתוך האדם(=  21 -הגן הה ))בצלם אלוהים נבראנו( + גן המושלמות מאטלנט מהות

( לגברת ביולנט צ'וראק מתורכיה שקיבלה על 2..2.22 -שנים )החל מ 26"ספר הידע" הוא ספר קוסמי אשר הוכתב במשך 

, שלא נושאת גנים ארציים רגילים(. בעלת תודעת קוסמומשימה להתעוררות התודעות )מבלנה,  – משהעצמה את משימת 

. הספר הוא המקור של כל ספרי הדת וספרי התקשור השונים וגם מאחד ביניהם )יוצר 2991הספר יצא לאור בשנת 

מכלול(. אין יותר מקום להפרדה בין הדתות ואין דת עילאית מאחרת. כולנו משרתים את אותו אל. הגישה האוניברסאלית 

)מדיטציות, קבלה, ספרי הקודש השונים(, לפתוח אלפא  -  26התודעה שלו נותנת הזדמנות לכל אדם שכבר הגיע לתדר 

שהשגתה, מאפשרת להיכנס ולצאת מאומגה אל עבר מציאויות  22תודעה  –דלת לתודעה גבוהה וחדשה על הפלנטה 

 נעלמות. 

 הצעדים:

, ולקחת 1שקעים/או  .2קבוצה ללא מנהיג. משמעו, להתחבר לפאנל חשמלי בעל ה בלהסכים להיכנס לעבוד 2

 על כך שכל החברים יכנסו למעגל. הווה אומר, כל אחד נמצא בשקע משלו ואינו צריך לפנות מקום לאחר. אחריות

 רק אז הכבל המרכזי יכול להתחבר למערכת הקוסמית ולהביא לפתחנו עוצמות אדירות.

 :שלעיילמידה הקני  1להסכים לפעול על פי  6

  האנוש, -האהבה והכבוד המטופחים עבור יצור הוא .2קנה המידה האבולוציוני הראשון בתוך הכוללות של

אין  הופכת לגיהינום עבור אלו שחסרים את הסגולות האלה. .2-אנוש.  כוללות ה-מבלי להפלות בין יצורי

 הכוונה בלקבל דיעה, אלא בלקבל שדה מגנטי ייחודי.



 
 

 על בודה בקבוצות : יש לעהוא אחריות ותודעת משימה .2ת של קנה המידה האבולוציוני השני בתוך הכוללו

 ותסדר ותקנות מאוד קפדניות שגם מאמנות את השכל/תודעה שלנו לפעול ממדים עילאיים, אבל גם מקרבפי 

)כתיבה בתוך חצי שנה, מפגשי שלישי, מפגשי  אבולוציהבכך מאיצים את העוצמות ישירות לתאים שלנו ו

 .שבת, מפגש אהבה, מפגש תקנות, הפצה, תוכנית הפרחים(

 זו הוא נאמנות.  בנאמנות, המהות והתודעה מתאחדות.   .2ה האבולוציוני השלישי בתוך כוללות של קנה המיד

 להסכים להיות שליח של האל שמטרתו לעורר את האנושות.היכולת להפעיל מצפון גבוה על מנת 
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