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 ?אשר מתרחשים עלינו שינויים דרמטיים

 4.2018מראת ידע 

 ד"ר ברכה קליין תאיר

 על מפתננו:המתדפקים  שמשנים את כללי המשחק המקובלים, ם, שינוייישנם שני שינויים דרמטיים

 העושרחלוקת  .1

 הקרוב כישורי העתיד .2

 שני השינויים שזורים יחדיו.

מהערך  80%-מהפעולות שעושה אדם אחראיים ל 20% ,"80/20חוק שנקרא גם "חוק  ,עיקרון פארטועל פי 

יתרה מכך, מהאנרגיה שלו.  80% -הנותרים של הערך הוא נאלץ להשקיע המון  20%, בעוד שעבור שהוא יוצר

 .ותכנון עסקי נגזרים מהחוק הזה, פרי הגותו של הכלכלן והסוציולוג וילפרדו פארטו , מיקודהרבה צעדי ייעול

אנשים מה 20%. ומהעושר של 80% -מחזיקים במעשירי העולם  20% היום,אלא שבמבחן התוצאה, 

מהפוטנציאל  20%רוב האנושות מממשת רק  מהתוצאות. 80%, קובעים או מהרעיונות בארגונים השונים

 למה?מהמאמץ האבולוציוני שהיא עושה.  80%שלה בעזרת 

נסקה ואיתה גם אי השוויון בחברה האנושית , בשנים האחרונות, רמת עיקרון פארטוכתוצאה מיישום 

ימוש הפוטנציאל האנושי האמיתי )מערכות החינוך וההדרכה בארגונים לא שה שמשהו לא עובד במהתחו

 -מדוע לא כולם יכולים להצליח? מדוע דווקא אלה שעובדים מאוד קשה, לא בהכרח נמנים עם ה אפקטיביות(.

התוצאה העגומה  תצליח(?ח בין הורים לילדים את המשפט: תשקיע בלימודים, י)הגיע הזמן למחוק מהש 20%

 מרחב הפוטנציאל מוגבל ורק החזקים מצליחים לאחוז ברובו.תודעת מחסור שטוענת כי על הזאת מצביעה 

 . וכי הפוטנציאל שלה מופנה להישרדות לא מאמינה כי היא ראויה לעושרהאנושות מרבית 

כפופים לבעלי השליטה. שלא במודע )ואולי כן( להיות אסירים עם חפתי זהב אך  הסכמנוהאמת היא ש

להיות כלי שרת בידי בעלי ההון; אנו מצטרפים  בחרנולשרוד במקום לחיות ולצמוח אל עבר הממד הבא.  בחרנו

כי מגיע  מאמינים ללוח המשחק או נזרקים ממנו לפי הצרכים של בעלי המניות, שהם מקסום רווחים. איננו

לאנשים "למרוח" אותנו  מרשיםאנחנו  לנו שוויון ערך בשכר בהשוואה למנהלים הבכירים ובעלי המניות.

לשומרי הקופות לעשות בכסף שלנו כראות  מרשיםבקיום שלנו. אנחנו  מהפחד שנישאר ללא היכולת לתמוך

עיניהם ובעיקר להזרים אותו לחברות ולשווקים כפלסטר זמני שלא יפתור שום בעיה עמוקה. אנחנו מחפשים 

בעת הצלחה, על אף שבדיעבד הליטוף מתגלה כמסכת של חיזיון בעת משבר. כול הזמן ליטוף של האגו שלנו 

לחיים מבעד למספרי שורה תחתונה במקום להיות בני אדם מוארים שגישתם לחיים פואטית  יםניגשאנחנו 



 

 

בני אדם שרוצים לצמוח מתוך ספר מהותם ולא מבעד להגיונם השיפוטי, בני אדם שרוצים להיות מהות של  –

רים, אהבה, אור ועוצמה ולא רק בשר ועצמות, בני אדם שרוצים לפעום את לבם שלהם ולא להתפעם מאח

בני אדם שנותנים כוח לשפע ולא למחסור, לחיובי ולא לשלילי, בני אדם שנוטלים אחריות כלפי מציאות חייהם 

ולא מתנהלים כקורבנות, בני אדם שמעזים להכריז על מי שהם כול יום מחדש ולא מתנהלים מתוך ציפיות, 

קל לנו להילחם על גבולות העצמאות  .בני אדם שבאים ליחד מתוך אהבה וחסד ולא מתוך כוחנות, ניצול ופחד

שלנו יותר מאשר על החופש האמיתי. קל לנו לחבוט במתחרים, באויבים ובמאיימים על מעמדנו יותר מאשר 

 לעצב מציאות כלבבנו )יצירה עצמית(. קל לנו להאשים אחרים במה שקורה לנו.

נפילת חברות הענק והטייקונים(. היום לא יכולה להימשך עוד זמן רב )ראו את  20% -אלא שההצלחה של ה

 לא מצליחים או לא מנוצלים? 80% -מדוע יתר ה

 את יניחו לא לעולם, 20-80על פי העיקרון  מתחרות כתוצאהאו הישג כלשהו המתקבלים הצלחה כל כי 

 כתוצאה שמצליח אדם אחר. כל מישהו של הוא/היא מחר, שלך הוא/היא היום קיימא.  – יבר יהיו ולא הדעת

 עליו את הסולם מפיל מודעות ארציים,  –היגיון  –בינה  -בתודעה  כל כך חסרת אמונה ומוגבלת מתחרות

 להישאר בתחתית. הוא נשען על שליטה ומניפולציות.  לאחרים טיפס וגורם

 להיפטר ממחשבה על תחרותלכולנו מגיעים חיי שפע, משמעות ואמת. לכן, השינוי הדרמטי הנדרש הוא: 

הכול בבריאה, מגרגר ועד קוסמוסים,  הוא העיקרון של התכלית החדשה לאבולוציה. 100%=100%ולהבין כי 

הכול נמצא בתלות הדדית . , אפילו עשב הגדל בין חריצי הכבישקיים כי הוא נחוץ למארג המופלא והחכם

. 100% -לכן, הכול בבריאה פועל על פי חוק ה. הכול בבריאה פועל על פי חוק שיווי המשקל. מזינה ומוזנת

 100%מהתוצאות על ידי  100%מכונסים יחדיו להשיג הרעיונות, התוכניות, הפעולות מהמשאבים,  100%

האנשים, כי אחרת אין תקומה לפלנטה שלנו. מ 100%מהעושר העולמי יחולק בשווה בין  100% מהאנשים.

 . 100-שלנו אשר בקומה המהפוטנציאל האנושי  100%יש בידנו היום את היכולת לטפס ולממש 

הבנה עמוקה ואמונה באדירותו של כל אדם, הבנה עמוקה לגבי החוקים הבנה עמוקה של האמת, נדרשת 

ום יומי שלנו, הבנה עמוקה לגבי תהליכי קבלת והתקנות שמפעילים את הבריאה כולה, כולל את הקיום הי

)הוא  פוטנציאל לא נגלה, מלוא האם מלוא העוצמה החלטות הנוגעות בשורשי הדברים ולא בסימפטומים. 

100-כי לשם קיום העיקרון  ., הפער הוא נתיב האבולוציה שיש לעשות )שינוי צורה(קיים אבל עדיין לא נחשף(

להיות אוניברסלית, התנועה חייבת לטפס רקורסיבית, המחשבה חייבת להיות התודעה חייבת , 100

 .קריסטלית

 

אנחנו רואים בתגלית האחרונה בעולם המחשוב.  להיות בורא", –"במקום להתחרות החדש עיקרון את 

ושומר את הנתונים באחת משתי  ביטיםמחשב רגיל אוגר את המידע שלו ביחידות מידע בסיסיות שנקראת 

. )תנועה ליניארית של בחירה/ברירה, מערכת דו גרעינית( ", הנקרא סופרפוזיציה1" או "0צורות אפשריות; "

לת להיות במצב שהוא שילוב אלא שבניגוד לביטים המוכרים לנו כיום, מיחידות המידע הקוונטיות נדרשת היכו

חיבור בין השניים, עם הבחירה ב", אלא גם 1" או "0.  כלומר, אין הבחירה רק בין "קיוביטים, הנקרא 0-ו 1של 

כאשר מחברים ולא מפרידים או מבדלים, . )היכולת לברוא( היכולת לשלוט ב"עד כמה" הוא כל אחד מהשניים

עם גם כך  חשבי העל של היום להיראות כמו מחשבוני כיס.מהירות העיבוד של המחשבים האלה תגרום למ

 .והסיכוי שלו לעושר הפוטנציאל האנושי



 

 

לא משנה לא משנים המשאבים, לא משנה מצב השוק, על פי התפישה החדשה שלי, כלומר, 

משתנה: המציאות המשתנה. ואכן  במציאותשל אדם, כולם יכולים להצליח, גם  מקומו

מוח  -על נתח שוק או על משאבים חיצוניים, כי אם על משאבי תודעה יותר התחרות לא תהיה 

היום לא יהיו רלוונטיים בעתיד הקרוב. פסי או הקיימים מהמקצועות הנלמדים  %30 .מצפון -

 חינוכיים יהיו שונים. –רפואיים  –הייצור לא יהיו אלה של היום. מערכות השירותים החברתיים 

יה שונה. הארגונים ינוהלו אחרת. והכול, כי המציאות החדשה היא מציאות של שפע, האדם יה

של פוטנציאל אדיר, של יכולות נפלאות, של ידע גדול, של יצירתיות, השראה וחדשנות יוצאי 

 דופן.

 

 שהוא מה כלתו שלא בהכרח עושה כסף, אלא זה שבבעלו זה הוא מצליח אדםעל פי התפישה החדשה, 

חיים מלאים ומשמעותיים ששווה לחקור. הוא  לחיות כדי  רוחנית,  –שכלית  –רגשית  – חומרית/פיסית: רוצה

  -ש בהמושר( self-creationוהאוטופואטי ) מהותיה מרגיש ראוי להצלחה ולשפע. הוא מקשיב לדחף הטבעי

DNA  ,את להרחיב תמיד לבקש חייבכל אדם . יותר להשיג -לעשות  –לדעת  –לראות  –לחשוב  –להיות  שלו 

 לפעולה ובכך לאדמה, נכנס שנופל בדיוק כמו זרע את עצמם, קיומם חייבים להעצים בעצם החיים כי חייו, 

 שאנו בהתרחבות. כל מחשבה צורך לאותו כפופה התבונה האנושית  גם זרעים נוספים.  מאות מייצר

 עובדה נוספת.  לנו ללמוד גורמת לומדים שאנו עובדה כל נוספת.  להזדקק למחשבה לנו גורמת חושבים,

 הכול בבריאה ביותר.  להצטייד עלינו יותר,  ולהיות יותר, לעשות יותר  לדעת כדי הרף. ללא מתעצם הידע

מלא יותר. הדחף המניע של החיים  תפקוד מדרגה גבוהה יותר ולקראת חיים לקראת נע תמיד אוטופואטיותה

  החיים.  לכן הוא העצמת

הוא פוטנציאל נטול צורה או תוכן קונקרטי. המציאות הקונקרטית שלנו הינה בכל תחום. קיים סביבנו השפע 

תוצאות להן נתנו כוח במודע או שלא במודע. ככול  –סיבות  –כוונות/מחשבות  –השתקפות של אמונות 

הכוונות/מחשבות/הסיבות להן ניתן כוח, יגבילו את התוצאות למציאות  –שהתודעה שלנו ארצית, האמונות 

התפישה לבד. ניתן כוח למחסור, לצמצום, למגבלות. הלא אפשרי /הלא יכול יהיה דומיננטי. חושית ב

ההצלחה  מובילה להפרדות, להשוואתיות, ללוחמנות ולכניעה ובכך, משאירה את מרחבהזאת ההישרדותית 

  .20% -ל רק

כולנו יכולים וים/קיום, ומאחר והשפע הוא טבעו של הקי, אחד באמת אין מונופול על ההצלחה מאחר ולאףלכן, 

 עלינו רק להקפיד על קיומם של מספר כללים:ובעלי משמעות,  להפוך לעוצמה קוואנטית של הצלחה

 נכוןבחשוב, , כל המשאבים ממוקדים בההחלטות, כל הפעולותהאנשים, כל שכל  משמעו 100-100 .1

 .אוניברסלית מחשבה - תודעהשל תכלית הבריאה על ידי מדויק בו

חובות המשימה האוניברסליות,  -ליצור קשר נהיר בין תכלית הקיום שלנו/ייעוד/מצפן   יםכולנו נדרש .2

מהפוטנציאל  100%ולממש  100-על מנת שנצליח להתגלם בקומה ה לתהליך/לדרך -למטרות/מצפון 

 .האדיר שלנו

פון/עוצמה. מהות/מצ –מחולל המוח/מחשבה  –עבור מהפך בחינוך התודעה/תנועה ל יםנדרשכולנו  .3

רק מהפך זה יאפשר לכולנו לפתוח את צופני הפוטנציאל הקיימים בתוכנו ולממש את יצור האנוש 



 

 

האמיתי שאנחנו, בעל היכולת הכול יכולה, מחובר לשורשי הדברים, לאמת, מחובר לשדה הידע, 

 ההשראה והיצירתיות. 

ממדי מציאות גבוהים כדי להשיג הבנה עוצמות אנרגיה וידע  לשאוף חמצן חדש שהוא יםנדרשכולנו  .4

 .100% -ב עמוקה לגבי מחשבה. רק מחשבה שהתערטלה ממלבושיה בוראת מציאות

להתפתח כבוראים חכמים שמסוגלים להתחבר ולראות מעבר למציאות החושית  יםנדרשכולנו  .5

שמיים הרגילה, שמסוגלים לנהל מערכות יחסים בין אורות/פוטנציאל לכלים/מערכת מסוימת, בין 

 לארץ, בין רוח לחומר, בין שורה לעיונה לשורה תחתונה, בין מהות לפונקציונלי.

. כלומר, נצטרך לנהל את לשלוט בסוגים השונים של הטכנולוגיה, לצד המגע האנושי יםנדרשכולנו  .6

 חדשנות טכנולוגית/קיוביטים לצד חדשנות אנושית/כבוד ואהבה תודעתית ליצורי האנוש.  המתח בין 

רק בתוך יחד איכותי, אפשר שכולם יטפסו רק בתוך מרחבי שותפות, שוב מכל, רק בתוך התכללות, והח .7

פורשים רשת של ערבות הדדית כאשר . (win-win, של co-opetition )יחסים של מדרגות ההצלחה על

בדיוק כמו המחשב הקוואנטי בו קיוביטים שמחברים ושוויוניות, לכולם יש נתח דומה מהעושר הנחוץ. 

" מייצרים מהירות עיבוד בלתי נתפסת, כך גם ביחסים. רק כאשר נעז לשמוט הפרדות, 1" -" ו0"

ור ביחד פלטפורמה עוצמתית יותר להסכים לאיין את האגו ולכבד כל אדם ממהות, אנחנו נתכלל וניצ

 לטיפוס אל עבר פוטנציאל גדול יותר.

 

 

כדי לגלות אמת חדשה ומציאות שיש בה  תודעה/אין צורך לשנות בני אדם. יש צורך לשנות תנועה

 שמחכה שנקטוף אותו.להצלחה פוטנציאל גדול יותר 

 

 כך, כולנו נשיג:



 

 

לבין )מחונני  מצמצמים את הפער בין..., אוחזים בהגה לחייהם, : מובילים ממקום של חופשמצוינות •

 עשייה(.

 : הופכים לשותפים ומשתתפים בבריאת המציאות, מגלים את הסוד ומביאים השראה ויצירתיות.חדשנות •

 : מפתחים מרחבי שותפות איכותיים כפלטפורמת טיפוס.מעורבות •

 חני.רו –מנטלי  –רגשי  –: משיגים חוסן פיזי עמידות גבוהה •

 הופכים למבריקים ויוצאי דופן ביכולת לפלרטט עם אי הוודאות. :גמישות גבוהה •

 : אנרגטיים, שקופים, חיוניים, שמחים ונוכחים.בריאות טובה •

: הופכים לבעלים של מחרים בלתי רגילים. משפיעים על סביבתם וממגנטים עוצמת השפעה ויכולת מגנוט •

 .הצלחות בשורה התחתונה

 

יש לכם הזדמנות ייחודית לחבור אלינו, אל פורצי הדרך וחורשי התלמים, בעלי האמונה, התשוקה והנחישות 

ציאות חדשות, כדי אוניברסלית החדשה, חלוציות שפותחת דלתות לקומות מ-להוביל את החלוציות הרוחנית

 :להיות

An Extraordinary Human Beings 

AN EXTRAORDINARY ORGANIZATIONS 

AN EXTRAORDINARY TOMORROWS 

 

משנים לחלוטין את הדרך בה אנחנו עושים פיתוח ארגונים, פיתוח מנהלים, פיתוח  אנחנו - כי

צוותים, פיתוח אנשים, פיתוח יחסים. אנחנו מביאים לצמיחה, התחדשות, השתנות והישגיות 

יוצרים קסם, מהווים השראה, מעוררים  יוצאי דופן בפחות זמן, מאמץ, משאבים. אנחנו

עושים זאת בעזרת … למחרים חדשים, בעלי הישגיות משמעותית יותרסקרנות ומביאים תקווה 

 הלא את להשיג – המאה לקומה המראה סלול"מהמודל החדשני שהתחלנו להפעיל: 

 . How – What – Whyם: המודל מורכב משלושה מרכיבי  ן".ייאמ

 

 :הארץ ברחבי מעצימים מפגשיםל מוזמנים אתם שלנו, החדשניות התוכניות עם לאור נצא בטרם
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 נשמח לראות אתכם.

 

 

 


