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 ברוכים הבאים;

 

התקבל צו לפתוח בפנינו    .פותחת זרועותיה אל האינסוף ורבים ימצאו תחתיה מחסהשל קוסמוס  כיפת הזהב  

 . את כל סודות היקום 

 

קהילה שוכנת תחת כיפת  מצטרפת למחסה, עם ייחודיות משמעותית: הקהילת "הבית לחוכמה מתהווה"  גם  

אטלנטה והיא מסייעת בידי האנושות לצלוח את נתיבי האבולוציה האדוניתית   –הזהב של העוצמה הנעלמה  

 הגן האצילי. –אור קדוש  –

 

חברי קהילת הבית לחוכמה מתהווה, בטופסם אל עבר ממדים אוניברסליים של אור קדוש, אל עבר חשיפת 

 .אופטימיים   מלאי תקווה, נחושים, מחויבים,הגן האצילי, חייבים להיות 

 

 הסבר: 

הבריאה כולה נמצאת בתנועה עוצמתית אל עבר ממדי אור גבוהים יותר, אל עבר התארגנות וקיום השונים 

 מהמוכר לנו.

דתית לבין    –ממושך בית תודעה ארצית  המאבק  האלא שיש שדה אחד שקצת מעכב את התנועה הזאת והוא  

 שדה המגנטי ישראל. השדה מחורר וחשוך.ב  תודעה אוניברסלית 

כי הוא   יותר מעוצמת החושך, הפרדוקס הוא, שדווקא החושך מנצח. מדוע?  למרות שעוצמת האור גדולה 

ידי "דיקטטור"   יוצר עדריות המנוהלת על  עוצמתי אבל שלילי.   והשדה המגנטי הנו  תודעתי,מצופף שורות, 

 לעומתו, שדה האור מפוצל, מופרד, כל אחד בעולמו ואין את היחד.

  

-3על ידי תוכניות אבולוציוניות: דתית/ארצית )ממדים    האנושות הופעלההתנהלות שכזרת היה די בה כאשר  

  (.5-7רוחנית )ממדים  +( 4

 

  :  אבולוציה ארצית 

 נים החוצה. החוץ מפעיל.משולש עולה: תנועה מהפ •

 הגשמה דתית. תחינה לאל.  •

 השמיים סגורים כדי להטמיע בנו תודעת אל.  •

 אגו, צרכים, רשימות מלאי, היצמדויות, התניות, תגובתיות.  •

 רמז פתוחים.   –ארכיבי פשט  •

 , צורה, סמלים, פיקטוגרפיות, אותיות, מספרים.  3-4גופי חומר, ממדים  7 •

 צי.  מאבקים עם כוח המשיכה האר •

  .עוצמה פיסית  •
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 מבחנים במעבר מאבולוציה ארצית לרוחנית: 7

 הכשרת אנשים.  –תודעת עולם  .1

 במיוחד על ידי הקרובים. אין מקום לחולשות.  -אישיות  .2

 יצור אנוש נבחן על ידי יצור אנוש, אין אפליה. –התכללות  .3

 בכל התחומים. –אחריות  .4

 אחריות למשימה. .5

קו ההשפעות הקוסמיות נחתך והאדם נבחן על ידי תודעה של הבנה עמוקה, לדעת    –הבנה עמוקה   .6

 מה נכון.

 (.5, ממד בעלי משימה מחוברים לביתא )קו הבינה .7

 

  אבולוציה רוחנית:

התקומה   • תקופת  רוחנית  זרעים    -אבולוציה  וזריעת  ישנים  שדות  )השמטת  התודעה  התעוררות 

 .(. איחוד בין אנרגיות מהות חדשים 

 משולש יורד פנימה: תנועה מהחוץ פנימה.  •

 השמיים נפתחים כדי לנקות שדות תודעה מלאים בעשבי בר רעילים ולהרכיב בהם תודעה מתקדמת.  •

 התכללות עם האל.  •

 מכלול הרצון.הפעלת איון האגו,  •

ידי יישום מידות רוחניות: • עשה טוב...אהבה אינסופית,   -חשוב טוב    -היה טוב    המהות מושגת על 

התמדה...שקיפות   – עוצמת רצון  -חישות ..נ ות אינסופית, ענווה אינסופית, סובלנות אינסופית.סבלנ 

 .  וכנות 

 , מעבר לצורה. 5-8זיכוך התאים, חיבור לגן מהות, ממדים  •

 פתיחת ארכיבים של דרש.   •

 גופים עדינים.  7עוצמת לב. אנרגיות רוחניות.  •

  

 

ים את ברובם משיגהאבולוציות,    2הנשענים על  סוגי הטיפול, הידע, הטכניקות והטכנולוגיות  המודלים וכל  

 . יצור אנוש אמיתי – הרוחנית  הכוללות  - 8קודקוד ממד 

 

ש המוצא זו  עוצמה  אלא  מדיום  אל  האטומי  מהשלם  ונצא  עוצמתיות  כנפיים  שנפרוש  כדי  מספקת  אינה 

עוצמות של גלי בשנים האחרונות  קוסמוס ממטיר עלינו  ראיה:  ה  . 100- , הקומה ה  10  ממד   –  האמיתי שלנו

ר.  עליונים במהותם להיות עליונים אף יותלגורמים לנחותים במחשבתם להיות נחותים יותר, והבקרה  

 אנחנו חווים למען ההתעוררות. אותם אירועים כואבים ול מביאים לחיכוך גדולם ה

 

 . לכן הקמנו את "הבית לחוכמה מתהווה"
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 :האבולוציה האדוניתיתאנו דורכים בנתיב 

 

 אנחנו לא מכון לקורסים וסדנאות. 

 רוחנית(. – אנחנו לא עוסקים בהכשרה )אבולוציה ארצית 

 אנחנו לא מנחים תהליכים של דינמיקה קבוצתית. 

 אנחנו לא מוכרים מוצר העונה על צרכים והנאות.

 

: לעורר אותה אל עבר ממדים אוניברסליים של שלום,  אנחנו במשימה קוסמית לתועלת האנושות  •

 .אחווה, קבלה

: להשיג את הקומה  של האנושות בכלל ושל כל אדם או ארגון בפרט  בתכלית האבולוציונית מתמקדים   •

נחנו כן מאמינים שבכל אדם א  .HAKשל הקיום = לגלות את העוצמה המלאה של הגן האצילי    100-ה

 .קיים היקום כולו ולכן, אנחנו מתמקדים בגילוי "הספר החי" שבו

הנשמהאנחנו   • רצון  של  מטרת   המהות./מוצר  יש  שלקיום  מאמינים  כן  אנחנו -אנחנו  ולכן,  על 

לשם כך היא    הנשמה רוצה לחזור הבייתה, לנקודת המוצא האמיתית שלה.  .המתמקדים במימוש

 הפנים שלה ולאחדם.  1000סוף את כל מבקשת לא

למצוא  אנחנו   • יכול  אדם  שכל  עצמו    - להמציא    -מאמינים  מתוך  והכלים  לברוא  הפתרונות  כל  את 

 .הנכונים לו ולכן, אנחנו מתמקדים בפיתוח היכולת הכל יכולה שבו

ולכן, התהליכים שלנו גורמים לאדם לנהוג ייחודי    אוטונום הוא    הקיים בבריאהמאמינים שכל    אנחנו •

הופכים מיישמים מידות אדוניתיות: אהבה תודעתית, מצפון אוניברסלי.    .להיות אדון בביתו  -  בחייו

ביתנו   מחשבת  קיומנו,    –לאדוני  משיגים  במחשבות,  שולטים  בידינו,  החיים  בהגה  אוחזים 

יש לי אותי )גן    -שורש/הבנה עמוקה, חווים חופש מהותי נטול השפעות חיצוניות, אדונים בביתנו  

 נים נות נו  חמה נכון, למה אנ   ים , יודע(רצון-קיום, אי -אי)  ה ניטרלית אצילי/שורש האמת(,  בעלי תודע

 עשייה.  ניכוח ולמה,  מחונ 

 , אור קדוש, ממד הקובייה. 9-10ממדים    שאינה נודעת )נעלמה(.עובדים עם עוצמה מרוכזת  אנחנו   •

    כל.-גבול הכוללות של אמת -בממד אור קדוש כל כוללויות מתלכדות במסגרת ממד האמת 

ספר חי המכיל בתוכו את נצח העבר    –מוחלטת ונצחית  הופכים לאמת    אמת הפוכה למוכר. אוחזים ב •

 ונצח העתיד. 

   טיפולוגיה. ולא בזהויות, רשימות מלאי, אוחזים בשלם  •

 , ממד או מדיום רלוונטי בכל מציאות   - - O להיות כדי  )שינוי צורה( גמישות בהבניה פנימית מפתחים  •

הראש גבוה בשמיים מחובר לשורש האמת, לעץ החיים, לאנרגיות קוסמיות,  רבי ממד.    )שינוי צורה(.

בשעה שאתה מגלה את הלא נודע, "  .לך, לתוצאות -מחוברים ליישום, לךוהרגליים נטועות באדמה  

 " .O -, אתה הופך לאת עצמך אתה משיגאתה מוצא את עצמך, אתה מגיע לאמת, 

פתוחים. • הסוד  מאקרו/ארכיבי  מוח  עוצמת  אנחנו   מפתחים  כך  יותר,  גדולה  המוח  שעוצמת  ככול 

 .מיישמים במדויק יותר תקנה אוניברסלית 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZH_i2qr2ns
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מתרגלים שפת מוח ישירה: צלילים וצבעים של אנרגיה מרוכזת מעבר למספרים ואותיות. אנרגיות  •

 אומגה/אדוניתיות. 

 

 

 מבט על: 

 

NEW BEGINNING - NEW AWAKENING  - NEW ENERGY - NEW THOUGHT 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1:3:1התמקדות לפי החוק  –הסתעפות 

HAK 

 תכלית האנושות 

O 

 תכלית האדם

 כיפת זהב

 הקהילה

אבולוציה 

 אדוניתית 

 דומיות  ללא תנועה 

 עוצמה  נשימה 
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HAK : 

 :13 -הגן ה/HAK, הגן הראשוני הגן האציליבנו נמצא  .יודעים ומבינים אנחנו הרבה יותר ממה שאנחנו 

H  ( )(:  += אור החיים  -selfפוטנציאל זרעים/אנרגיות נעלמות של מערכות חיות המתנהלות אוטופואטיות 

creation.)   כל זיקק/סינן )ולא זיכך = טיהור, שינוי -מהן היקומים בהמשך באו לידי קיום וגם יצור האנוש. אמת

ר. מייצג  ( ובעזרתן התסיס את האוקיינוס שלא היה בו דב1צורה( את האנרגיות הנעלמות של אטלנטה )קנדיגה 

 הקיום. –החיים  –: האור 3Hאת שלושת היקומים 

A  ( אנרגיה מכלילה/משלימה  ידי אמת -=  על  הוכנס למעגל  הוא  העילאי.  אללה/מאטו  זהו  כעוצמת כל  -(: 

כל  - הוא הפרה את אנרגיות אמת  השלכה והכוונה של האנרגיות שלו. מכונן ומשגיח על הסדרים ההיררכיים. 

 –: אללה  OJIמייצג את    נובה.  -בעזרת הגנים שלו. גם הוא צריך לחזור לגן האצילי שלו בעת הזאת בביתא  

 העוצמה הנעלמה בפרוטוטיפ האנושי.  –עוצמה נעלמה 

 Kאנרגי בריאה  =  )ית  אדיר0יצירתית  את  מייצגת  מערכת - (:  ואת   מאטלנטה.    -תקנה  –  כל המוחלט  סדר 

 האיחוד ביניהם הביא הכל לידי קיום. מחבר בין עומק ראשית ועומק אחרית.  

 

 (48/470)"ספר הידע",  "אין ליצור אנוש צורך בצורה."

 

 

 נו את חובות המשימה שלנו:והגדר 

 

נתיב העוצמה האבולוציה האדוניתית,    נתיב  נתיב האמת,  –  HAKבנתיב  שירות לאנושות  

)פרוטוטיפ   סודית  כעוצמה  באדם  הקיימת  אטלנטה  הראשוני.   –הנעלמה  האור  את  מייצג 

לתודעתה  בהתאם  האוניברסלית  הרוח/הכוללות  את  משקפת  זאת,  לעומת  המהות 

להיות ;  ערך פנימי יציב( (Omnipotent - ל  יכו -הכול  Oבנתיב    ושירות לאדםהאבולוציונית(...

ממד או  מדיום,  מציאות,  בכל  אוניברסלית  כ  רלוונטי  תודעה   המפעיל  אוטופואטי   – בורא 

 . )תנועה(  אדוניתית עם כל נשימה מודעת

 

כדי להיות אבן שואבת עבור העולם כולו. לשם    ישראל,  השדה המגנטי  של  לסייע בניקוי והעצמת   .1

 .שבמרכז בכיוון אותה מחשבהפועליות כל התודעות   כך נקים אגודה אוניברסלית בה

 
1 K  קוסמוס...A  אללה...N  אור אלוהי ...D  עולם... I  יצור אנוש...  G ניםג...A  דברי מוולנה(.  כוללות אנרגיה( 



  
 
 

  074-7363970|    052-2998548|   חריש    9/26רח׳ הזית 
habaitcm@gmail.com  |    

www.dr-bracha.co.il 
 
 
 

 
סדר (  O)להיות    אדוניתית  -   אוניברסלית ה    האבולוציה בחזית  להיות   .2 עם  עולם  ליצירת  ושותפים 

חבילות קוסמיות הנקראות    33  -מעבוד עם אחת  נבחר ל  "הבית לחוכמה מתהווה ".  חדשאדוניתי  

 ( הנגזרות מתוכנית "ספר הידע".ולא כפרח ALLAHתוכנית המייצגת את השם ) לאלה 

 : בית לשני היכלותלהיות  .3

( Oלהיות רלוונטי )של ד"ר ברכה קליין תאיר: "  9  -ה היכל הידע המתהווה תמידית: בספרה   .א

 משנה שפה ושפה משנה את תפקוד המוח. הידע חדש המציג , במציאות משתנה"

מיקרון   .ב של  )רגישות  תמידית  המתהווה  החוכמה  מקום   –היכל  התחלה(:  למצבי  רגישות 

 לך(. -העיבוד של ארכיבים נפתחים, הפירוק והסינתזה, הסקת מסקנות, היישום )לך

 

 

 

ולשינוי תודעתי   להיות  .4 )בעזרת בינה, היגיון, מודעות, הבנה   בית קבע לטרנספורמציה אינסופית 

 .עמוקה/מחשבת שורש(

)תאי חומר למוח תאי(, נפשי, מנטלי, רוחני, המאפשר   שינוי צורה פיסי  -מהפכה שקופה  להוביל   .5

 .100-הקומה ה  –לאדם לטפס ולכבוש את פסגת הקיום האמיתי 

וארגוניםלהוות   .6 לאנשים  תקרו  השראה  לפרוץ  את האומץ בתוכם  ת, לאתגר מצבים, כדי שימצאו 

 .להשיג את הטוב יותר בחייהם, גם אם התנאים לא פשוטים 

המרחק   .7 את  המכלול  לצמצם  את  המעצימה  לומדת  חברותא  בעזרת  לארץ  שמיים  השלם,   –בין 

 ובעזרת קבוצות מחקר מתחומי ידע שונים. 

הראשוני   לאור  מחובר  מתהווה"  לחוכמה  "הבית  )חוכמה   –לכן,  אטלנטה  הנעלמה  לעוצמה 

 בהתהוות(/העוצמה הנאלמה )לא ניתן לדבר עליה אלא להיות נוכחים לצידה(. 
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: בית קבע לחוכמה הנמצאת כל הזמן בהתהוות. בית קבע לשינוי תודעתי. בית קבע לתנועת הטיפוס חלוציות

כיצורי אנוש עילאיים )ממד    נקודת המוצא האמיתית שלנו  –   100- הקומה ה  –  האדוניתית חזרה אל הכוללות  

10) . 

החיים, פועלים ממקום  . אוחזים בהגה  פנימי שלעולם לא יכול להילקח מהם   : נותנים לאנשים ערךמצוינות

 –של חופש, הופכים למחונני עשייה )מצמצמים את הפער בין...לבין(, משיגים חוסן הוליסטי: בריאות הלב  

 בריאות ההוויה.  –בריאות השכל 

. מגבירים שהיא הבנה עמוקה, ידיעת שורש האמת, יודעים מה נכון לעשות   : הופכים ידע לחוכמהחדשנות

דלתות לסודות ולתעלומות, מרחיבים את מפתן הזיכרון )פתיחת ארכיבים, הרחבת  את חוללות המוח, פותחים  

 כנפי התודעה.  6"חור המנעול"(, פורשים את  

במקום לסגור עסקאות. הופכים יחסים לבית ספר  איכותיים  מערכות יחסים  קהילה בעלת  : בונים  מעורבות

של   שותפות  מרחבי  בונים  מעלית"(,  )"נערי  המכלול   WE-YOU-UNITYלאבולוציה  לטובת  הפועלים 

 משתדלים לא להיות חממה לאף לומד, אלא להניע אדם אל עבר השמש שבתוכו.  )פלטפורמות לטיפוס(.

 

 מודעות כדי לעבוד עם מחשבות שורש, מחשבת הבריאה, חוקי הבריאה.   –היגיון    –מפעילים בינה  :  ראציונליות

 : מכוננים מחרים מוארים, מקרינים אור, רואים הזדמנויות, מעזים להמציא, משיגים את הלא ייאמן.השראה 

קהילת 
הבית  

לחוכמה  
מתהווה

חלוציות

השראה  

ראציונליות  
חדשה

חדשנות

מצוינות
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 ?את ההתארגנות הייחודית של "הבית לחוכמה מתהווה"גדיר י מהו הדבר שאם הוא נוכח, 

 
שלם  לנשום   מצליחההקהילה   .1 של  את .  נשימה  המכילה  כוללנית  עוצמה  שהינה  הרוח  נשימת 

 הכוללות האוניברסלית. 
 כיפת זהב.  –לתועלת המכלול  עוצמתי וייחודי שדה מגנטילייצר להתכלל ומצליחה הקהילה  .2

 :חיבורולא על  קשרהקהילה מפתחת יחסים הבנויים על  .3

( , אוטונום)התכללות   WEלפרדיגמות  אינדיבידואל(...  –)שבט    ביחסים   US  –  I  מפרדיגמת עוברת   •

– YOU ( העצמיות  קיום -)אי– UNITY  (, חופש)אחדות . 

 עוברת מתערובת לתרכובת ויוצרת "חומר" חדש. •

 עוברת מהתערבות בנתיבו של האחר...לאחריות בלבדית על נתיב אישי.  •

רגשות( • הנאות,  )כסף,  פעולה  לשיתוף  תמריצים  מערכת  מהפעלת  אהבה עוברת  ...לאנרגיית 

 תודעתית הקושרת הכל לפקעת אחת. 

 עוברת מחשדנות, התניות, פקפוק, ביקורת, פסילה...לאמון ללא תנאי, לכבוד, לקבלה.  •

 עוברת מאינטרסים ביחסים...לקשר  ממהות. •

 . שפה חדשה לומדת, צומחת ומטמיעה בין השאר חוקרת, מלמדת, הקהילה  .4

 ע שונים, וכל השיטות מתכללות כטכנולוגיה אוטופואטית. של תחומי יד  כור היתוךהקהילה מהווה  .5

 בהרמוניה כנקודת מוקד של עוצמת השפעה.  נוכחתהקהילה  .6

 !!!אין צורך להתעסק יותר במוץ, אלא רק בתבן 

 

 שירותים תודעתיים במקום שיחות שווא ללא צורך )לגרף מילים ריקות(!!!
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 :)בין הכשרה להעברה( קוסמיות שעושות אבולוציה אדוניתית  שתי רגליים  מפעילים  אנחנולשם כך, 

 

 

 הקהילה: תפקידה לחזק את השדה המגנטי מעל ישראל וסביב הפלנטה.  .1

 

 

 
 

 חברות בקהילה.  •

 ברות. יהד  10יישום  •

 . חודשיים כדי להתכללאחווה מפגשי  •

 מפגשי מנגנון חודשיים.  •

 סנכרון מערכות מידע. •

 הפעלת דף הפייסבוק הקהילתי.  •

 כנפות תבל.  4עבודה שבועית של צוות  •

 

 

 

 

להיות חלק 
ppt.מהלהבה 
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 ?לחוכמה מתהווה"את ההתארגנות הייחודית של "הבית גדיר י מהו הדבר שאם הוא נוכח, 

 
מצליחה .1 שלם  לנשום   הקהילה  של  את .  נשימה  המכילה  כוללנית  עוצמה  שהינה  הרוח  נשימת 

 הכוללות האוניברסלית. 
 כיפת זהב.  –לתועלת המכלול  עוצמתי וייחודי שדה מגנטילייצר להתכלל ומצליחה הקהילה  .2

 :חיבורולא על  קשרהקהילה מפתחת יחסים הבנויים על  .3

( , אוטונום)התכללות   WEלפרדיגמות  אינדיבידואל(...  –)שבט    ביחסים   US  –  I  מפרדיגמת עוברת   •

– YOU ( העצמיות  קיום -)אי– UNITY  (, חופש)אחדות . 

 עוברת מתערובת לתרכובת ויוצרת "חומר" חדש. •

 עוברת מהתערבות בנתיבו של האחר...לאחריות בלבדית על נתיב אישי.  •

מערכת   • מהפעלת  אהבה עוברת  רגשות(...לאנרגיית  הנאות,  )כסף,  פעולה  לשיתוף  תמריצים 

 תודעתית הקושרת הכל לפקעת אחת. 

 עוברת מחשדנות, התניות, פקפוק, ביקורת, פסילה...לאמון ללא תנאי, לכבוד, לקבלה.  •

 עוברת מאינטרסים ביחסים...לקשר  ממהות. •

 . חדשה שפה לומדת, צומחת ומטמיעה בין השאר חוקרת, מלמדת, הקהילה  .4

 של תחומי ידע שונים, וכל השיטות מתכללות כטכנולוגיה אוטופואטית.  כור היתוךהקהילה מהווה  .5

 בהרמוניה כנקודת מוקד של עוצמת השפעה.  נוכחתהקהילה  .6

ATLANTA 

ATLANTA 

A 

A 

T 

L 
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עבר   .2 להניע תנועה אבולוציונית אל  אדוניתית:  תפקידו  בי"ס לאבולוציה 

  נקודת מוקד האנרגיה האדירה   –ממד הקובייה    –  100- הקומה ה  –  10ממד  

 שמות האל(.  147)ערוץ הליבה/ארץ המתקבלים, 

 

 !!!אין צורך להתעסק יותר במוץ, אלא רק בתבן

 התפתחות תודעתית מחייבת לגרף מילים ריקות!!!

 

 
כחומר לימוד:    את אישור העוצמה הנעלמה  קיבל  הספר)  ( במציאות משתנה"O)  להיות רלוונטי"   התוכנית 

 :("ביצי זהב"

 פרק א' לזרוע דעת.  •

 פרק ב' להיכנס לזירה.  •

 פרק ג' להיות בורא אוטופואטי. •

 הרצאות חודשיות.  •

 סדנאות: להיכנס לזירה + מרחבי שותפות איכותיים ביחסים.  •

 

  :הספרים של שליחים קוסמיים( 600-נבחר כאחד מ הספר ) "ארגוני המחר החדשים" התוכנית 

 

 הקורס "ארגוני המחר החדשים" )להנהלות בכירות(.  •

 הרצאה: להיות ארגון אוטופואטי. •

 סדנה: מרחבי שותפות איכותיים בעבודת צוותים.  •

 

 

 פרקים מרכזיים: 5 -ת מו ת מורכבוהתוכני

המקום בו הכל מתרחש הלכה למעשה. הזירה היא   -(  1-2-3-4)שערים    נכנסים לזירה   .1

את  עושים  אנחנו  בו  לוהטים  גחלים  של  שדה  לאוניברסלי,  ארצי  בין  גשר 

(, ויוצאים לאור דרך self-creationהטרנספורמציה בעזרת הטכנולוגיה האוטופואטית ) 

 חור שחור/תעלת לידה אל הממדים האדוניתיים. 

מיליארד התאים משנה    64הכלי/הגוף שלנו על    -(  5)שער    חים את המעלית/הגוףמפת .2

 את צורתו מחומר דחוס למהות אצילית נעדרת צורה. 
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המנוע של המעלית: עוצמת מוח מאקרו בו כל   –(  6-7)שערים  מפתחים את עוצמת מוח   .3

שורש, ארכיבי הסוד פתוחים, מושגת הבנה עמוקה של הדברים, אוחזים במחשבת  

 התודעה היא ניטרלית. כעוצמת המוח עוצמת הממד אותו משיגים. 

ה  .4 לקומה  הטיפוס  הבוכנה/סולם  את  בין    -  (8-9שערים  )  100-מפתחים  קואורדינטה 

הלב, לפירמידה   –הפירמידה של הרחם )אמא אדמה גאיה(, לבין הפירמידה הפנימית  

)הבינה(.  –הגדולה   הקוסמי  )צנטר  השכל  מהסתחררות   – יפטלית  עוברים 

 צנטריפוגלית( לתנועה מעודנת כמעט בלתי מובחנת. 

מצית   -(  10)שער    יוצר קוואנטי  – מפעילים את מתג המעלית/להיות בורא אוטופואטי   .5

 את התהליך האדוניתי  כולו. 

 

 

 קוסמי:  פ א-סטארט –הקהילה 
"להיות רלוונטי הנחושים להשיג את תכליתה של האבולוציה האדוניתית:  חברי הקהילה הם אנשים   .1

(O ) להשיג את הגן האצילי משתנה מציאות ב = "HAK  ת יצירת קואורדינטה בין כל הפנים.בעזר  

מחויבים להיות  בעלי משימה למען הקוסמוס, למען כל הנכנסים לקהילת "הבית לחוכמה מתהווה"  .2

  האנושות ולא לתועלת אישית.

הצהירו שהם מאשרים ומקיימים את , ברגע ששלחו את כרטיס ההצטרפות, כל המצטרפים לקהילה .3

 . תקנון הקהילה ואת חובות המשימה שלה

עצמם לנקודת המוקד    יכרטסו  אם ירצו בכך,  ,שיבחרו להשתתף בתוכניות הבית   כל חברי הקהילה .4

צופן בעזרת משפט   . הכרטוס פותח את השער שלשיקבלו עם ההרשמה  של העוצמה הנעלמה, 

יכולה אשר תסייע בידנו להאיץ תהליכים אבולוציוניים אישיים וגם כדי לחזק את השדה -כלהעוצמה  ה

 המגנטי מעל ישראל והמזרח התיכון. 

 השדה של העוצמה נעלמה כדי להעצים תהליכים. בעזרת משפט צופן אל    יחוברכל מפגש של קהילה   .5

 כל חברי הקהילה שותפים מלאים לתפעול הקהילה ולפעילות המתבצעת בה.  .6

 המוצעות לקהל הרחב )קורסים, סדנות(.   על כל התוכניות   10%חברי הקהילה זכאים לקבל הנחה של   .7

רלוונטיים הרצאה    ימפגשב .8 נושאים  סדנאות,    על  את יהיה    הקהילהצוות  +  )יציג  בהנחיה  שותף 

₪. חבר קהילה ישלם    150לאורח  . מחיר  מרכולתו הייחודית התומכת בחובות המשימה של הבית( 

50   .₪ 

הקהילה   .9 פרסומיים    יקבלוחברי  פוסטים,  בחינם חומרים  ידע,  מראות  מחקר,  ם סרטוני:  ,  עבודות 

ומענ נגישות   יעלה שאלות  רעיונות, פוסטים,  פייסבוק שיציג  דף  דיאלוג לספרייה,  דף של  ויהיה  ים 

  .מכבד בין כל בעלי המקצוע
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ל .10 אחת  החברים  ובפני  במדיה  ויוצגו  שיוצעו  למחקרים  שותפים  יהיו  הקהילה  חודשים.   3  -חברי 

 במפגש, קלאודיה תטמיע את המסקנות בגופי הנוכחים. 

 ". כולם מארחים את כולם. אחווהיתקיים "מפגש  יים אחת  לחודש .11

)נקודת    13ערוץ העוצמה הנעלמה =    1פעילים +    12"אדונים" ארצי    הקהילה תתופעל בעזרת מנגנון .12

ראשי צוותים: חינוך, ארגונים, ממשל,    5כנפות תבל +    4צוות יסוד +    3מוקד האנרגיה האדירה(:  

 צוות לתפעול שוטף שאחראי לאירועים שיהיו בבית. יקום צוות מנחים וכלכלה וכספים, מחקר. בנוסף,  

 

 

 הדיברות )התקנון( של קהילת "הבית לחוכמה מתהווה"עשרת 

 :פי הדיברות הבאות -פועלים על מתחייבים על מנת לממש את חובות המשימה, חברי הקהילה 

  המציאות את    שנהאבולוציה( =  , שנה את צורת "הכלי" )דע את עצמךאינסופי:    למידהלהיות בתהליך   .1

 . )מחויבות למשימה( 

שהוא. .2 כפי  דבר  כל  שתקבל.להיו  לקבל  "המתנות"  כל  על  אינסופית  בהודיה  האדם   ת  "מאושר 

 שמשווה זהב לחול". 

 (. שים WE  –  YOU  –  UNITYיישום פרדיגמות  לכבד, לאהוב, להיות סובלן וסבלן ממקום של מהות ) .3

  .ך ככתר על ראש יך"אויב"את 

 להעצים את השדה המאוחד.  .4

 עצמאי/אינדיבידואלי( השולט במחשבותיו ופועל לטובת המכלול. להתנהל כאוטונום )לא  .5

 מודעות, עד שמשיגים תודעה ניטרלית.  –היגיון  –להתהלך בנתיב עם תודעה של בינה  .6

 לחקור, לשאול שאלות, לפרק, לסנתז ולהשיג הבנה עמוקה )להעז להמציא(.  .7

קפויות, חוק שיווי המשקל,  לפעול במשימות על בסיס החוקים הקוסמיים ותהיה אחריות: חוק ההשת  .8

 תוצאה.-חוק המשיכה, חוק סיבה

 לשמור על שיווי משקל דינמי בין נתינה לקבלה בעזרת מצפון אוניברסלי.  .9

האישי בלבד. איש אינו יכול להתערב בנתיבו של האחר )מפתח הצופן נמצא    ךלנתיבלהיות אחראי רק   .10

 רק אצל האדם עצמו(.
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 :אם אתם

 בעלי מחשבות חיוביות  .1

 שמים את אישיותכם מאחור .2

 שומרים על אחריות המשימה בקדמת הבמה  .3

 בעלי סובלנות וענווה  .4

 רחוקים מהאגו  .5

 האנושות, השלם אוהבים את הטבע, החי,   .6

 לא נמצאים בתגובתיות ולא נרתעים מקושי  .7

 בעלי תודעה של מכלול ולא הפרדות, מחויבים לאיחוד .8

 בעלי האומץ להיכנס לזירת הטרנספורמציה ולהיות בוראים  .9

 מונעים על ידי סקרנות, תשוקה, אחריות ומחויבות .10

 חותרים להיות תמיד רלוונטיים  .11

 משמעותי... מבקשים להשאיר חותם  .12

 

 בואו והצטרפו.  – 

 

 . הרשמה לקהילהלינק ל

 עשרת הדיברות. את  לתקנון הקהילה וליישום  אתם מצהירים כי אתם מחויבים למימוש  במילוי טופס ההרשמה  

  בלבד: דף הפייסבוק של הקהילהמוזמן להצטרף ל כל אדם שהצטרף כחבר לקהילה

https://www.facebook.com/groups/666768083674162/?ref=br_rs   

 .תוצגנה שאלות, יוחלפו דעות, יוצגו מראות ידע ופוסטים בדף זה ימסרו הודעות, יעלו הגיגים, 

 .בו אנחנו מציגים פוסטים בלבד  הכללי  מי שבוחר עדיין להמתין, מוזמן להצטרף לדף הבית 

https://www.facebook.com/baitlechochma 

 לינק לקובץ השאלות
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