
 

 

 להיות אדם גדול

 גלגל התנופה להשיג יותר

 7/2018מראת ידע 

 ד"ר ברכה קליין תאיר

הוא מודעות ותודעה של היקום. בבוא העת הוא יהיה הריבון;  האדם הוא יקום גדול והיקום הוא אדם גדול.

 על...(.בעלים של...)ולא 

האם בכלל אנחנו מכירים את אדירותנו ועוצמתנו האמיתיות? האם אנחנו מתנהלים כאדם גדול? מה אנחנו 

 עושים כדי לגלותו? מה היינו רוצים לגלות על עצמנו?

כדי להיות אדם גדול הלכה למעשה, עלינו להחזיר את עצמנו למהותנו. כלומר, עלינו לחשוף את מהותנו 

לאדם עוצמת מוח מושלמת, פוטנציאל שכל מושלם, מהות מושלמת. "בעלת עוצמות תודעה ומוח.  האדירה,

(. 1/1201הידע", "ספר )אך אף על פי שהוא כה מושלם, הוא אינו יודע כיצד ללוש עיסה או לאפות לחם" 

האתגר הזה הוא בעצם תכלית הקיום שלנו: לקחת את כל המרכיבים האדירים והמושלמים שיש לכולנו בשווה 

שאנחנו המושלם  "וללמוד לאפות את "הלחם (יושבת על מיקום שונה על סולם האבולוציהבנינו השונות )

שיג את עוצמתו של האל" )"ספר הידע", "בר אוריין אמיתי אשר גילה את מהותו, הינו מדען אשר הבמהות. 

211 .) 

. במקור, כולנו ספר של ידע (100-)יצור אנוש אמיתי של הקומה ה זה להיות המקור שאנחנולהיות אדם גדול 

-selfהיכולת האוטופואטית )כולנו לשכעת מוצפן בגרעין מהותנו. כולנו בעלי עוצמת תודעת מהות. יקומי 

creation)  .לברוא את עצמנו, את היחד שלנו, את המערכות בהן אנחנו פועלים ואת המחרים החדשים 

-בקומה התודעה אוניברסלית אשר נמצא  –אם כן, באנו מהמיקרו המושלם, מהעתיד, מגרעין בעל מודעות  

רק )שלנו  בגלל תהליכי אבולוציה, נפלנו אל החושך, הצטעפנו, שכחנו מי אנחנו ואיבדנו את העוצמה. 100

. כעת, עם כניסתה של תוכנית חדשה לאבולוציה, (הן מהשפעות 70% -מהמחשבות הן שלנו ויתר ה 30%

 .אנוש הדומה לבורא-אנחנו מקבלים רשות לחזור אל המקור ולרכוש מחדש מוח מאקרו, מוח של על

את הצל שאנחנו, במקום דווקא יותר מדי אנרגיה, זמן ומשאבים כדי להכיר בדרך להשיג זאת, אנחנו משקיעים 

להכיר את מהותנו, אדירותנו, גדולתנו. משקיעים יותר מדי בלהכיר את שכבות המגן המביאים המון פחדים, 

ספקות, כאבים, סבל, מחלות, קיפאון, דיכאון, תוקפנות לחיינו, במקום להיות באמון ובביטחון שהכול לטובתנו. 

, במקום (האישיותפני )ני האגו הרבים שנאבקים זה בזה בחרנו לחיות בבית שיש בו הרבה משרתים שהם פ

בגלל  .האמונה בזהותנו המוגבלת והמדוללת היא הרגל חזק מאוד. להמליך את מהותנו העוצמתית והמאוחדת



 

 

בעיות אישיות, אנחנו חיים בהפרדות, בשיפוטיות, בשתלטנות, בפחד, בהיעלבויות, בתגובתיות, בקורבנות. 

 אנחנו ממשיכים להרחיב את הבורות שמביאה לפחד. 

 

היום, בתוך הקיום הזה אנחנו עדים לשדה קרב מרתק: מי ישב בכיסא הנהג וינהג את חיי; האגו הדומיננטי או 

"בעייתו של כל אדם שייכת לעצמו. הסתירות שבתוככם הן ילה לבצבץ? כאשר נבין כי המהות שרק מתח

(, נפעל במודעות גבוהה יותר לאחוז את המקל בשני קצותיו, לשמור 18הטעויות שלכם" )"ספר הידע", חוברת 

 .על איזון ולהרחיב את ארכיב האמת. כלומר, נדאג במודע להושיב את המהות על כיסא הנהג של חיינו

 

 -כי 

יצור האנוש של מחר חדש לא יהיה יותר יצור האנוש של האתמול, אלא בעל עוצמות מוח מושלמות. פוטנציאל 

שכל מושלם. מהות מושלמת. כלומר, האדם של המחר יהיה בעל יכולת לקבל החלטות תבוניות, להלך על 

תהווה עבורו מגדלור, גופו יהיה חוד התער בנתיב הנכון, לפרוץ כול תקרת זכוכית, לדעת אמת גדולה יותר ש

 לחזור אל טבע מהותנו האוטופואטית , 100-וקריסטלי יותר. כי במחר על כולנו להגיע לקומה ה , עדיןעמיד

לא משנה כמה  .התחדש, לצמוח, להשתנות ולטפס ללא הרף אל עבר הממד הגבוה הבאשמחויבת ל

תמידית מחר חדש, אדם חדש, ארגון חדש, יחד  מחסומים, מכשולים, קשיים יופיעו בדרכנו, אנחנו יוצרים

חדש. כך אנחנו הופכים ליצורי אנוש יוצאי דופן, מבריקים, בעלי היכולת הכול יכולה, יצירתיים, מרפאים, 

 .שההגה לחיינו בידי סמכות המהות שלנו ולא בידי סמכות האישיות/האגו

. לא ליותר, עלינו לשאוף 100-אדם גדול של הקומה ה –במילים אחרות, כדי להיות יצור האנוש האמיתי 

 ליותר ארצי, חומרי, הנאתי, אלא ליותר עוצמה, תודעה, מחשבה, מהות.

נקודות מוקד )מגן דוד תלת  18המרכבה בעלת להשיג יותר. זו " כדי לשם כך עלינו להתניע את "גלגל התנופה

 .דיר שאנחנולטפס ולממש את מלוא הפוטנציאל הא לנושעוזרת  ממדי( 



 

 

 

; שתפעול המרכבה הוא בעצם פרישת שתי כנפי התעופה שלנו = שני המשולשים משמעות הדבר

של מודל  אישיות/אנרגיה רוחנית/חומר/כוליות/והעולה...מהות/תודעה/אדוניתית אנרגיה/אינותהיורד/

= הווית השלם  WE"גלגל התנופה". כאשר הכנפיים פרושות, הן יוצרות נקודת מוקד מאוד עוצמתית שנקראת 

תוצאה שהוא בשני -= האנרגיה האדירה, הנמצאת בשיווי משקל דינמי )האדם אוחז במקל/בשרשרת סיבה 13

 זו הפלטפורמה העוצמתית ביותר לטיפוס והגעה. הקצוות(.

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

אנחנו בעזרת שכלול "תחנת הדלק" שאנחנו:  מפתחים את המרכבה = פורשים את שתי הכנפיים אנחנו 

תחילה מחנכים את התודעה/תנועה, החשיבה )מוח(/מחשבה, המצפון )מהות(/עוצמה כדי לדעת 

ידע שמימי  7 –ידע ארצי  7(: 21קשתות ידע/אנרגיה  ) 3"דלק" בעל אוקטן גבוה שמייצג למשוך/להטעין 



 

 

מפתחים +  בעזרת מחשבות המודעות/תודעה מפתחים אתבמילים אחרות, אנחנו ידע אוניברסלי.  7 –)חלל( 

 )טיפוס( + מפתחים את המהות בעזרת התפתחות פיסית/תאית.  התפתחות רוחניתבעזרת  את הקליטה

על גלי  1אוקיינוס הכחולב, אנחנו בוחרים לגלוש כאשר אנחנו עושים אבולוציהזו המשמעות של אבולוציה. 

לצמצם את הפער בין שני קצות צוללים לגלות סוד, מטפסים כדי הידע )מים(, על גלי התדר )אוויר, רוח(, 

תודעתי, משנים צורה  , משיגים פוטנציאלאת שתי הכנפייםלאט לאט פורשים , ואנחנו השרשרת שאנחנו

שמסוגל להסתחרר ולצאת בשלום מבעד לחור שחור מאוד )אי קיום( ומשיגים גוף קריסטלי, עדין ועמיד 

 )דומה מושך דומה(. 100-, אל עבר הקומה הממדים עדינים 4עוצמתי שגם לו 

 

 איך אנחנו מתפקדים כתחנת דלק?

 היכן נמצאות כעת הכנפיים שלנו?

 התודעה, המחשבה, המצפון שלנו?מה יש לנו לומר על 

 

של  מהותהעוצמת תודעת  סחרור גלגל התנופה הוא סחרור של מחולל המוח. עוצמתו ומהירותו קובעת את

ידע, אנרגיות שפותחות צופני ארכיב,  עוצמה קובעת כמה התודעה מסוגלת למשוך אל המוח ה אדם.

בעצם אנרגיות המוח  גוף לרובוסטי ובריא יותר. שמעשירות מילון פנימי, שמטעינות את התאים והופכות את ה

הופכות לנוגדן הטוב ביותר שקיים. בריאות אדם או ארגון, האיתנות שלו, הגמישות שלו, העוצמה שלו ניזונות 

 לעיל. יצוא/דחיפה ש –היבוא/משיכה מהמעגליות 

 !!! מתוך עצמו האסטרטגיה של אדם גדול היא יצירת מחר חדש = אדם חדשמכאן ש

 לעומתו, אדם של האתמול מחכה שאחרים יזינו אותו ! 

אל עבר  היא בתנועה שמטפסתשמאמין באדירותו, עם כול המגבלות הארציות, ההתמקדות אם כן של אדם 

פערים בין שני קצות השרשרת מהותית זו מסייעת בידו לצמצם של פוטנציאל. בחירה ממדים גבוהים יותר 

 . וכך הוא הופך להיות מחונן עשייהעשות את'/'להיות את' בין 'לדבר על' לבין 'לשאנחנו, 

שום סמכות חיצונית לא יכולה ללמד את האדם לעבור מעולם העשייה הארצי ומעולם היצירה אל עולם 

. אלו שלבי האבולוציה שעל כולנו לעבור במו רגלנו וידנו. כלומר, במו עוצמת האהבה, האוניברסלי הבריאה

 נו. האור והתודעה שלנו עצמ

במהותנו. בכולנו "אדם גדול" . כולנו המלוכה לא ניתנה ליחידי סגולה והרוב אינם חוטבי עצים ושואבי מים

היכולת האוטופואטית לממש פוטנציאל זה. האם אנחנו בוחרים לעשות זאת? האם אנחנו בוחרים לפרוש 

 כנפיים?

                                                             
 .7/2018, מה בין אבולוציה לגלישת גליםראו מראת ידע על:  1

http://argania.co.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%94-7.2018.pdf


 

 

 

 

 1X1:-https://argania.ravpage.co.il/self אוטופואטיים אימון במפגשי בנושא להעמיק מוזמנים אתם

creation 

 קשר: איתי צרו – סלון" "שיחות ממפגשי אחד את לארח או להתארח מוזמנים אתם

salonhttps://argania.ravpage.co.il/ 

 להזמין צורך )אין צוותים בעבודת שותפות מרחבי ולבנות מדהימים ארגוניים לתהליכים להיכנס מוזמנים אתם

 /https://argania.ravpage.co.il כולו(: הפרויקט את

 www.argania.co.il הנושא: על שמרחיב הספר את להזמין מוזמנים

 בשיח. ולהשתתף תודעה של קומות פורצים – ארגניה לקהילת להצטרף מוזמנים

 התחילה: ההרשמה מיוחד. השקה לערב 5/9 -ה את שריינו

https://argania.ravpage.co.il/hashaka 

 שלכם,

 בתיה )ברכה(

https://argania.ravpage.co.il/self-creation
https://argania.ravpage.co.il/self-creation
https://argania.ravpage.co.il/salon
https://argania.ravpage.co.il/
https://argania.ravpage.co.il/
https://argania.ravpage.co.il/
http://www.argania.co.il/
https://www.facebook.com/groups/666768083674162/?ref=br_rs
https://argania.ravpage.co.il/hashaka


 

 

 

 

 


