
 

 

 להיות משוחרר מהתניות

 9.2018מראת ידע 

 ד"ר ברכה קליין תאיר

 

 ברגעים לא מודעים?גם ברגעים מודעים, ואחת כמה על כמה, מהן ההתניות שמנהלות כיום את חיינו, 

 חשבו לרגע...

הרגלים, מחסומים, אמונות, נפרדות, ביקורתיות, אמת מוגבלת, עיקשות, סולם הצרכים = ההתניות = )

 .שיפוטיות, תגובתיות, פחד...(

 

אנשים וארגונים מותנים!!! ההתניות מגבילות את הפוטנציאל האדיר שאנחנו, מאחר כלומר, רובנו 

וודאית, -, אי(מהטמון בנו 5% -)יודעים כ במציאות חור מנעול שהיא מציאות מצומצמת אוחזיםואנחנו 

 )אמת מוגבלת(. ליםימציאות תוכן וצורה מגב

  

 :תוצאות כואבותלחיינו ההתניות האלה מביאות 

  .ו ומרשמי מדףקביים חיצוניים שיושיעו אותנ וכל הזמן מחפשיםבחלומות שווא  אוחזים •

 עם כנף אחת.  עפיםעם רגל אחת,  רציםעם יד אחת,  שוחים •

מתחת לפוטנציאל האינסופי שבנו: נגררים, מונעים בעיקר על ידי "תוכנות" ישנות שגורמי  חיים •

חברה התקינו בתוכנו )מושפעים מהסביבה(, ממשיכים להיות מופעלים על ידי אגו פטפטן, 

מניפולטיבי, אגואיסטי ושתלטן המנסה להמשיך ולשמר אותנו בתוך חיים הישרדותיים, בתוך 

 צמנו.  בטלה ועצלות לגבי ע

 קבע את רגלנו בארציות כי אין להן "דלק" שמזין תנועה והתחדשות.מכוח ההרגל שלנו  •

הרבה שליליות, בנפרדות, היצמדות, שיפוטיות, לוחמנות, ביקורתיות שמביאות לחיינו  חיים •

 חיכוך והרס.

כלומר, "(. למשרתים של משרתים )מושג הלקוח מ"ספר הידע והופכיםאת החירות  מאבדים •

וקביים חיצוניים להישען עליהם )מטפלים, מאמנים,  מדף שים פתרונות קסם, מתכונימחפ

 יועצים, מתקשרים(.

המביאים לנו כל כך )סולם הצרכים( למראית עין, למראית לשון, למראית טוב ואושר  חיים •

 הרבה כאב, תסכול ופחד.  

עיקר כי אנחנו רחוקים אנחנו לא מצליחים למגנט את בקשותינו, ללא קשר למנטרות שנפעיל )ב •

 חווים רסיסי הצלחה, אושר, אהבה. מהמהות שלנו(.

 

 חסרי בית...איננו אדונים לחיינו!!!אנחנו נחשבים ל"מתים מהלכים"...



 

 

 הגיע זמן השתנות כי...

 ,יצורי האנוש של המחר לא יהיו עוד יצורי האנוש של היום

 ,ארגוני המחר לא יהיו עוד ארגוני היום

 ,להיוםהמחר לא ידמה 

 !יהיה מחר אפשרי –מה שהיה אתמול בלתי אפשרי 

איבדנו תקופה של מיליארד שנים כאשר בחרנו בנתיב האבולוציה הטבעית של אנרגיה וחומר. היום 

-רק תודעת אמת. מודעות על מנת להשיג תודעת אמת = תודעת מהות -היגיון  -עלינו לבחור בבינה 

 מהות מאיינת את כל ההתניות והנלווים.

 

את עדיין )אין לנו  אנחנו הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים או מכיריםשהשגתה אפשרית רק אם נאמין 

חשוכה, ונפלנו אל מציאות פריקה, באנו מעתיד שלם ומושלם )"עץ החיים"( . עוצמת המחשבה לדעת(

לעשות . יש יתרון אדיר "בנפילה" הזאת כי היא מאפשרת לנו של "עץ הדעת" מציאות, מסתירה -נסתר 

להטעין את התאים,   :  להתעורר, לפתוח צופנים,, מתוך התנסויות ולמידהבכוחות עצמנו אבולוציה

לצמוח, להתפתח, לגלות, להמציא, לצלול, לגלוש, להשתנות, לחזק את התודעה, לפתוח את המהות, 

:  EXTRAORDINARY(, רק יותר 10)ממד  100-הקומה ה –לנו חזרה אל עבר קומת המוצא ש ולטפס

 שלמים, מושלמים, אמיתיים, יודעי אמת, בעלי היכולת הכול יכולה, עוצמתיים ומשפיעים. 

יודעת את אדירותנו וגדולתנו ומצליחה להשתחרר מההתניות שכדי לבנות את עוצמת המחשבה 

 עלינו:והנלווים, 

( ולהתחיל על ידי צרכים להפסיק להיות אנשים מן השורה )מתחרים, תועלתנים, מותנים .1

בוראים את ו )מובילים על ידי רצונות( להיות בוראים אוטופואטיים שמאמינים באדירותנו

לשם כך, עלינו לנהל מערכת יחסים בין אורות . )מהפך בעוצמה( עצמנו כל יום מחדש

מצם לכלים, לשאול שאלות, לחקור, למשוך "דלק", לפתוח צופנים, לגלות סודות, לצ

, צ'קרת WE)נקודת מוקד  פערים בין...לבין, ולתכלל הכול לפלטפורמת טיפוס עוצמתית

 הכתר(.

. (במחשבה)מהפך  כלוליין( walking on the razor edge)  הטיפוס תערלהלך על חוד  .2

יה של שערת ראשנו ולכן, נדרשת יהוא צר מעוב 100-סולם הטיפוס אל עבר הקומה ה

לא לבחור, לא : לאיין ניגודיםובאמצע האיזון  מקל לאחוז ב -: האחת מנות גבוההומי

 –חי  טיפש, –ון גאאוקסימורון:  )ניגוד הוא אחרת ייפול הוא לאחד הצדדים, לתקן, לא לפסול

לאחוז   -השנייה ...(חזק -חלש  מים, –אש  ימין, –שמאל  רע, –טוב  כהה, –חד  מת,

 לאחד הפכיםובשני קצותיו  גשר הסיראטתוצאה/ב-בשרשרת סיבההטיפוס/ נתיבב/מקלב

  : (מלחמה -שלום  זה,אנטית –זה ת מהות, –זהות  לבן, –שחור  לילה, –יום  ,ארץ –שמיים )

 נקודת. וליצור עוצמת שלם 100-את הקצה הנוכחי עם הקצה של הקומה הלחבר 



 

 

וליין שמאפשרת לל  הלבצ'קרת  - WEשנקראת מוקד היא נקודת בכול רגע נתון 'הצלב' 

)אסטרטגיה של שלמים, תנועה של שלמים, נתיב האבולוציוני שלו להאיץ תנועה ב

 .מים, קול של שלמים, נשימה של שלמים(מרחב של שלמים, חשיבה של של

תנועת : בתנועהמהפך ] מעגלית ממיקרו למאקרו-טפס רקורסיביתל .3

תנועת  – (חיפוש, מחקרשפעה, )ה הסתעפות/דוחף/תודעה/מחשבה

. [חיבור/תכלול הנגלהותנועת  ,(פתיחת צופנים)תדלוק, התמקדות/מושך/מוח/ידע 

)לחבר  לפרוש את שתי הכנפיים שלנו לאסוף עוצמה לעוצמה, מאפשרת לנוהתנועה 

חזור בכול ול, לטפס , צ'קרת הלב(WEד בנקודת המפגש בין משולש עולה למשולש יור

 .100-הקומה הסיבוב אל נקודת המוצא, רק עוצמתיים יותר, עד שנתכלל עם 

לכן, מלא יותר.  תפקוד מדרגה גבוהה יותר ולקראת חיים לקראתמתוך עצמו  תמיד נעבבריאה הכול 

-ולהשתכן בקומה ה לטפס=  לנוע ממיקרו למאקרוהחיים =  העצמתהוא תמיד חיים הדחף המניע 

במילים אחרות, התכלית הקיומית שלנו היא  רק עוצמתיים ומושלמים יותר. , קומת המוצא, 100

 (,...נכון/לא נכון, מערכות מוגבלות של חומר1/0ות בינאריות )כן/לא...לעבור שינוי צורה ממערכ

 ..אופציות אינסופיות, מערכות של שפע אנרגטי(. Xלמערכות קוואנטיות )גם/גם/וגם 

 כדי להישאר רלוונטיים במחרים החדשים!   

 אן האתגר...כ

בהתאם למדרג כל העושר שלנו מוצפן !  סודההוא  מציאות חור מנעול –של המציאות הארצית  טבעה

: לפתוח צופנים, לחשוף סודות, זאת, כדי שנשקיע מאמץ אבולוציוני לגלותוהאבולוציה ההיררכית. 

)הרגלים, היצמדויות, תגובתיות ותפיסות  לרוקן את תת המודע שכל כך מתנה אותנו באוטומט

עימותים בין בנתיב הטיפוס לכן מתגלים  (. תוכנית העברה) מוגבלות( ולטפס אל החופש המהותי

  .ת האישיות האמיתית שעד כה היתה חבויה בתוך המהותחשיפבגלל  שונותהתודעות ה

 

ההופכות את המסר לרצף של  פונקציותהצפנה היא הסתרת משמעותו של מסר קריא באמצעות 

מפתח הצופן אינו קריא למי שאין בידיו מפתח הצפנה/פענוח מתאים )  .צופןסימנים המכונה 

בפועל (.  פענוחאו ה הצפנהפרמטר המאפשר שליטה על תהליך ה - הוא פיסת מידעבקריפטוגרפיה  

  משותף לשניים או יותר משתתפים. סודהמפתח הוא בדרך כלל 

, ת מידעאבטחריגול, ביטחון, העולם הטכנולוגי שלנו כל הזמן מפתח שיטות הצפנה/פיענוח מטעמי 

 מפתח ההצפנה והפיענוחרוב הפיתוחים יושבים על הצפנה סימטרית )ביטים, בייתים(: . וכד' תחרות

 תעשיית האקרים פורחת(. זאת  זהה אצל הצדדים )למרות

 סימטרית )קיוביטים(.-ההצפנה היא אאבל, כאשר  מפתח ההצפנה והפיענוח שונים, 

סימטרית. כלומר, המערכת -כל תוכניות האבולוציה מרגע הבריאה הראשון, השתמשו בהצפנה א

 בשיטה אחרתבשיטה אחת, ועלינו לפתוח ולפענח ידע, אנרגיות, מחשבות, עוצמות הקוסמית הצפינה 

 .שכלל איננו מודעים אף לה

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%94
https://he.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%97&action=edit&redlink=1


 

 

 :שני מפתחותלרשותנו 

 - הוא השפעות טבעיות ,(ההצפנהחיינו )ספרת הסתרים של לפתיחה ופיענוח  מפתח ראשון .1

ההשפעות כמו השפעות משפחה, חינוך, סביבה, מחשבות )פילוסופיה, ספרי הקודש(.  ארציות

 .אינסטינקטיבי מתקבלות באופן

 

אוניברסלי  –הנתיב האבולוציוני הוא ספרת הסתרים של חיינו פיענוח ה ולפתיחהמפתח השני  .2

המוח הוא זה שנושא את המפתח צמת חוללות המוח )זו יכולת אבולוציונית(. ועשקשור ל

 – Edit – Discover – Integrate)הכישרון האוטופואטי  לפתיחת הצופנים האבולוציוניים

Transform, הטמון בגרעין המהות שלנו וב- DNA) . עוצמת המוח מפענחת סודות באמצעות

תלויה ביכולת התודעה למשוך חשיבה/מחשבה הפעלת מנגנון  .מנגנון החשיבה והמחשבה

ככול שהתודעה שווה ערך לצופן אותו נפתח )לא בהכרח נדע מראש מה הוא(. "דלק" קוסמי 

עוצמתית יותר, ה"דלק" שהיא מביאה מחולל מהר יותר את תנועת המוח, התאים נטענים, 

פתיחת צופנים במילים אחרות,  הצופנים המתאימים נפתחים, נצברת עוצמה וחוזר חלילה.

אדם שמפענח את עצמו,  .= לדעת את האמת נעשית כדי להשיג הבנה עמוקה של השלם

ברגע זה מה  .)כדברי הרמב"ם( עמפענח את סודות היקומים, הקוסמוסים, השמים, הלא נוד

 .ידענו קודם -שאיננו יודעים 

 

ונזמין  , מההתניות ומהשליליותההישרדותאם לא נצליח לפתוח ארכיבים, לא נצליח להתרומם מחיי 

 לחיינו התנסויות לא פשוטות.

 רק כאשר עניבת החנק לוחצת מאוד? ומשתחררים מהתניות מדוע מרביתנו מתעוררים

, איננו מודעים, איננו ב"דלק" הכרחי , איננו מוטעניםהחיות שלנו נמוכה ,בגלל תודעת חור מנעול

עוצמתיים דיינו כדי להתנגד לכוח המשיכה הארצי. לכן, אנחנו נדרשים לכוח חיצוני על מנת להניע את 

אלא שגם אז, הפחד מאי הוודאות, מהכישלון, עוצמת הפיתוי בגן עדן עדיין זרועה בתודעה שלנו. עצמנו. 

 ממה יגידו משתק אותנו. 

: מזג האוויר מדבר, האדמה מדברת, יותר כוח החיצוני הוא דרמטירה כי האין לנו יותר בריאלא שהיום, 

המוסר/מצפון מדבר, השליליות מדברת, המחלות, בעיקר סרטן ולב, מדברות, פשיטות הרגל )הצורך 

להתפשט מהרגלים( מדברות, המלחמות על סוגיה השונים, כולל סחר, מדברות ועוד. הדיבורים 

להבין את התכלית הקיומית שלנו ולקחת את ההגה לחיינו  עות שלנוהשונים באים לעורר את התוד

  חזרה לידנו ועכשיו!!!

 ליצור כל יום מחדש: התכלית הקיומית: 

EXTRAORDINERY HUMAN BEING 

EXTRAORDINARY ORGANIZATION 

EXTRAORDINARY LEADER 

EXTRAORDINARY MENTOR 



 

 

 בעזרת: 

 100-הטיפוס לקומה ה

 

 

 לנו: הטיפוס מאפשר

אחיזה בשורשי  -שינוי תודעות = מתפיסה של חור מנעול להבנה עמוקה של האמת  .1

הדברים , נאמנות למהות, לגלות ולדעת את עצמנו האמיתי בעל היכולת הכול יכולה )ללא 

 התניות(.

שינוי אנרגיות = מרוחניות )הכשרה( לאדוניתיות )העברה ממיקרו למאקרו(, והשגת  .2

 עוצמה.

)ידע( = מחשיבה דיכוטומית לחשיבה טכנולוגית )חדשנות שינוי מחשבות  .3

 גישת השלמים. –קוגניטיבית(...אחיזה במקל בשני הקצוות 

שינוי תנועה = מאופקית )ארצית, דהירה באוטוסטרדה, איון הניגודים( לאנכית  .4

 שלבי סולם הטיפוס. 9)אוניברסלית, אחדות ההפכים(...

 ללות )אינות(, לאחדות )אי קיום(.שינוי שדות = מנפרדות )כוליות(, להתכ .5

 , בעזרת מצפון אוניברסלי.WE – UNITYלפרדיגמות   US-I שינוי ערכים: מפרדיגמות  .6

שינוי למידה )בקרה תבונית( = מלמידה מסדר ראשון או שני )הכשרה(, ללמידה מסדר  .7

 שלישי )העברה(: ד'+ס' במילה פרד"ס. 

 

 !100-הקומה ההתוצאה; אנחנו משיגים את הלא ייאמן של 
 

שלמים יותר, מושלמים יותר,  אמיתיים , הופכים למשוחרר מהתניות הווים חופש אמיתי

תודעה קוסמית יותר, עוצמתיים יותר, בעלי היכולת הכול יכולה, מחוברים  לאמת, בעלי 



 

 

שאין בה גרגר של שליליות, מייצרים חדשנות קוגניטיבית )אינטליגנציה, גיוון, גמישות, 

וקבלת החלטות תבוניות )חשיבה ביקורתית(, מחוברים להשראה  נשגבה  לוגיקה(,

, שמצמצמים פער בין...לבין , הופכים למחונני עשייהשהופכת את החיים ליצירתיים

ליצור מחר חדש כל יום מחדש, לכוון למטרות שעד כה היו בלתי אפשריות, מסוגלים 

 להשיג חוסן, עמידות, בריאות, שמחה, אושר ואהבה.

 

, תוך השתחררות 100-אוטופואטי אל עבר הקומה ה –למסע הארגני ם רוצים אתם באמת להצטרף א

 מהירה מכול ההתניות ונלווים, אתם:

מוזמנים להצטרף ל"שיחות הסלון" ברחבי הארץ:  .1

2https://argania.ravpage.co.il/cichotsalon  

: כדי לקבל זריקת התעוררות ערב ההשקה –עדיין להירשם לכנס ארגניה  .2

https://argania.ravpage.co.il/hashaka3  

להשיג את הלא ייאמן:  –לרכוש את הספר החדש: מסלול המראה לקומה המאה  .3

http://www.netbook.co.il/Book.aspx?id=10339  

 

ולחכות...לפתיחת האקדמיה לטיפוס. רגע לפני, החלטנו בארגניה להפוך אתכם לשותפים  .4

 דילמות: 3רעיוניים למיזם המיוחד והמקורי. אנחנו מציגים בפניכם 

 

 –מהו הדבר, שאם נעשה אותו, ינגיש לחברי קהילת ארגניה ולקהל חדש  את החומרים  .1

הגישה המאתגרים שלנו באופן נהיר יותר, תוך שמירה על עוצמה )דגש על  -המודלים 

 תדר ולא תוכן(, הפרשי פוטנציאל )מניעים תנועה(, איכות )צמצום פערים(? 

ולהתחיל לשחות, לגלוש, לצלול, להסתחרר מה יגרום לאנשים וארגונים פשוט לקפוץ  .2

באוקיינוס הלא נודע שאנחנו פורשים )כלומר, יגרום להם לבחור בתוכניות שלנו, להביע 

שלו( ונשיג  100-)כל אחד והקומה ה 100-דעה, להציע יוזמות(, כדי שכולנו נטפס לקומה ה

 (?Extraordinaryאת הלא ייאמן )

גונים למצוא את המפתח שיפתח עבורם ארכיבי מהי הדרך שתאפשר לכל האנשים והאר .3

 ידע, סודות, יכולות, עוצמות, פוטנציאל )קריפטולוגיה(?

 

 

 בנינו שאלון אנונימי שנשמח אם תקדישו לו כמה דקות, תענו ותשלחו חזרה:

-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3iKqfG2QdECaQdzNXQUxH8Bqxl7FvXe5fLA

BBRw8zdmp8A/viewform?c=0&w=1 

 

-הנחה בעלות הקורס "הטיפוס לקומה ה 10%אנשים שיענו על השאלון וירצו לחשוף את שמם, יקבלו 

 " של האקדמיה.100

 וברוכים תהיוהמון תודה 

https://argania.ravpage.co.il/cichotsalon2
https://argania.ravpage.co.il/hashaka3
http://www.netbook.co.il/Book.aspx?id=10339
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3iKqfG2QdECaQdzNXQUxH8Bqxl7FvXe5fLA-BBRw8zdmp8A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3iKqfG2QdECaQdzNXQUxH8Bqxl7FvXe5fLA-BBRw8zdmp8A/viewform?c=0&w=1


 

 

 וצוות ארגניה ד"ר ברכה קליין תאיר


