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הרצאה:
לעורר את ה HAK -שבנו בעזרת ה O -שלנו כדי להיות רלוונטיים במציאות
משתנה.
"באחד הימים האנושות תהיה חופשית משרשראות האיסורים ולפיכך תגלה את
מקור מהותה" ("ספר הידע".)50/688 ,

מה זה להיות רלוונטי?
להיות רבי ממדים ,בעל היכולת ללבוש ולהפשיט צורה  -בעל גמישות פנימית (ולא
חיצונית – הבנייה פנימית) ,בעל חוכמה הנמצאת בהתהוות תמידית (דעת,
מתמקד בחשוב ובנכון) ,מתמקד בתבן (בשורש טבע מהותנו) ולא במוץ (רשימות
מלאי ,זהויות ,טיפולוגיה) ,בעל תודעה ניטרלית ,חיי את המתח בין נצח העבר לנצח
העתיד ,ראשו בשמיים ורגליו נטועות עמוק באדמה (יישום – יישום – יישום) ,מחונן
עשייה.
כל התורה שלנו על רגל אחת:
מקור העוצמה ומלוא הפוטנציאל שלנו שהוא .HAK
היכולת הכל יכולה שבנו היא  - O -יכולת אוטופואטית של בורא.
החיבור בין השניים מאפשר לנו להיות תמיד רלוונטיים בכל מציאות.
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O

גן אצילי O + HAK

באנו מהעתיד – המקור שלנו הוא ממד אדוניתי – ממד  – 10הקומה ה- 100-
מערכת הקובייה – מדיום  6כנפיים (פרח הבריאה).

אנחנו יקום זעיר אנפין .המוח שלנו מהדהד למוח הקוסמי (היקום כולו נמצא בתוך
המוח של כל אחד כשלם) .הלב שלנו מהדהד ללב של הבורא .הרחם שלנו
מהדהדת לרחם הקוסמית (אוקיינוס המחשבה) .היכולת הקיימת בנו היא היכולת
הכל יכולה של בורא.
העוצמה האדירה הזאת מקודדת/מוצפנת בתוך  4הספריות בארכיבי המוח שלנו
(מודע ,תת מודע ,מודע גבוה ,לא נודע) .מקודדת/מוצפנת בתוך סלילי הDNA -
שבתאי הגזע .1בתוך תא הגזע ישנה אנרגיית מהות ובמרכזה שוכן הגן האצילי
שלנו הנקרא  - HAKהגן ה ,13 -גן האמת של עוצמה עילאית בלתי נתפסת ,בלתי
מובנת ,בלתי נראית (אטלנטה) .הגן האצילי מושלם ונצחי .שום שינוי אינו יכול
 1תאי גזע יכולים להתמיין ולהפוך לתאים ספציפיים או להמשיך ולהתחלק כתאי גזע .התמיינות מאפשרת את התפתחות "הכלי",
הגוף .המורפולוגיה של התא ,כלומר ,הצורה ,המבנה והצבע של הגוף ואבריו ,יכולה להשתנות באופן משמעותי במהלך
ההתמיינות ,בעוד החומר הגנטי  -המידע התורשתי המקודד ב ,DNA -נשאר זהה.
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להתרחש בו .השינוי מתרחש בצופן הזיכרון בלבד ובאנרגיית המהות שלנו (צריכה
לפתוח את עלי הכותרת המסוככים על הגרעין).
 13עוצמות המוח של אטלנטה הם אבות אבותינו .אנו קוראים להם "גולגולת
קריסטל" (ספירה קריסטלית) .עוצמת מוח אחת שוות ערך למיליארד עוצמות מוח
ארציות.
עוצמה אדירה זו כונסה לתוך ספירה קריסטלית חדשה הנקראת ( HAKאמת-כל)
– ספירת הבריאה (גביש ,עובר הבריאה) שהכילה גם את פוטנציאל הבריאה וגם
את הטכנולוגיה האוטופואטית להוציאו אל הפועל (הבורא והנברא אחד הם) .היא
שלמות ללא חיסרון .אין לה ראשית ולא אחרית בריק האינסוף .היא מכילה את
הקיים והלא קיים...את האינות והכוליות...את המוות והנצחיות...את נצח העבר
ונצח העתיד...את הסוף והאינסוף .היא מעבר לכל צורה ,טיפולוגיה ,סיווגים,
ג'נדריות ,נפרדות .היא ניטרלית.
 = Hאור החיים ( ,+מכיל את  TEKבמילה טכנולוגיה) :פוטנציאל זרעים/אנרגיות
נעלמות של אטלנטה (קנדיגה )2ממנו יקומים (יקום האור – החיים – הקיום),
גיורזים ,גלקסיות והיצורים שבהם באו בהמשך לידי קיום .אמת-כל זיקק/סינן
אנרגיות אלה ובעזרתן ,התסיס את האוקיינוס שלא היה בו דבר .מייצג את הבורא.
 = Aאנרגיה מכלילה/משלימה ( ,-מכיל את  OJIבמילה טכנולוגיה) :עוצמה לא
נודעת (נעלמה ,נאלמה) החבויה בפרוטוטיפ של האדם .עוצמה זו הוכנסה למעגל
על ידי אמת-כל כעוצמת השלכה והכוונה של האנרגיות שהוא הצליח להתסיס.
 K 2קוסמוס A...אללה N...אור אלוהי D...עולם I ...יצור אנוש G ...גנים = A...כוללות אנרגיה המאפשרת לנו להשיג את הסוף
של האינסוף ולעבור לאינסוף חדש.
התוכנית הקוסמית קנדיגה שהינה מעבר לתוכנית הרוחנית ,מבקשת לאסוף את הגנים האלוהיים שבנו ולחזור לO -
(האינסוף החדש = ביתא נובה)  .זהו פרויקט מעבדתי מרתק המתבצע באוקיינוס שבעבר לא היה בו דבר (זריקת הספרה
מאטלנטה לאוקיינוס והנבטת זרעי אנרגיות לבריאה שלנו  -אלפא).

רח׳ מנחם בגין  11/41יהוד | 074-7363970 | 052-2998548
| habaitcm@gmail.com
www.dr-bracha.co.il

מכונן ומשגיח על הסדרים ההיררכיים .הוא הפרה את אנרגיות אמת-כל בעזרת
הגנים שלו .מייצג את אללה" .אללה הוא שורש כל האנרגיות ,הנקודה ממנה כל
הבריאה באה לידי קיום...הוא לא אנרגיה ולא פוטנציאל ,אלא עוצמת מהות"
("ספר הידע".)23/281 ,
 = Kאנרגיית בריאה יצירתית ( ,0מכיל את  NOLבמילה טכנולוגיה) :הבריאה
באה לידי קיום (ויהי והיה) בעזרת מערכת  -תקנה -סדר מאטלנטה .מייצג את אדיר-
כל המוחלט.
הספירה נזרקה לאוקיינוס שלא היה בו דבר .שני הממדים הראשונים שהתהוו
במפגש הראשוני בין האוקיינוס לקריסטל ,היו ללא-תנועה ודומיה .במהלך תהליכי
מוטציה ,ממד ללא-תנועה הפך לממד נשימה ,וממד הדומייה הפך לממד העוצמה.
ארבעתם ביחד הביאו הכל לידי קיום .הם הפסגה אותה עלינו להשיג ,או לחזור
אליה.

ממד ללא תנועה

ממד דומיה ושלווה

ממד נשימה

ממד עוצמה

החיפוש אחר הגן ה – 13-הגן האצילי  ,HAKמחייב אותנו להיכנס לזירה =
להיכנס למדיום אי-קיום ,להפעיל את "רביעיית הגמר" ,להתחיל למשוך עוצמות
של מערכות שונות ,מדיומים שונים ולפתוח את ההצפנות שבגן המהות/הגן
האצילי .ככול שנצליח למשוך יותר ,נצליח להתמיר את גופי החומר הדחוס לגופי
אור קריסטליים.
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אממממ....
"אתם מוענקים לעולם כיצורי אנוש עוצמתיים .אף על פי כן ,אתם מאבדים את
המעלות האמיתיות של מהותכם ומתהלכים כחיה .אתם דורכים בנתיבים רבים
בחיפוש אחר מעלותיכם האבודות".
("ספר הידע")7/61 ,
שלוש בעיות בגדול השפיעו עד כה על היכולת שלנו לפרוש כנפיים ולחזור לקומה
ה:100-
 .1נעולים בתוך קליפת אגוז סגורה
 .2נמצאים בגלות הדעת
 .3מפחדים מהלא נודע
התוצאה:
בקושי התקדמנו  2ס"מ מתוך  .100בזבזנו מיליארד שנים על אבולוציית החומר,
התבוססנו במדיום המוות ,אחזנו בקרנות האבולוציה הארצית – רוחנית ,השקענו
מאמצים ומשאבים רבים רק כדי להשאיר את הראש מעל פני המים .אנחנו
מייצרים שליליות עוצמתית שמחוררת את הכלי שלנו (הגוף או הארגון) וגורמת לנו
לאבד  %גדול מהשקעת המשאבים ,האנרגיות והזמן .מובילה לצמצום החוסן
הפיסי – רגשי – מנטלי ואלה מזמינים לחיינו התנסויות ומבחנים קשים.
כולנו חיים בתוך "גן חיות" רועש ,אינטנסיבי ,ביקורתי ,השוואתי ,מפריד ,רדוד,
המשכפל את המוכר והידוע ללא השראה.
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כדי לעורר אותנו לצבור עוצמה גדולה יותר ,קוסמוס ממטיר עלינו בשנים האחרונות
עוצמות של גלי בקרה הגורמים לנו לחוות המון ייסורים :חיכוכים בכל רמות
היחסים  -מזג האוויר – פגעי טבע נוראיים – הקורונה שלא מפסיקה להפתיע
(מתחדשת בקצב מהיר יותר מאשר התגובות שלנו) .הברירה נעשית כנחיצות
האבולוציה.
הסכנה הגדולה לקיום זה לא להשיג את האמת ואת התודעה האוניברסלית.
לכן ,מטרת-העל של הקיום שלנו היא לעורר את ה HAK -שבנו בעזרת הO -
ולחזור לקומת המוצא שלנו – הקומה ה( 100-ממד  ,)10קומת מלוא הפוטנציאל,
האמת המוחלטת ,הקומה בה אנחנו אדוני הקיום – בוראי המציאות ,בעלי מוח
מאקרו.
NEW ENERGY - NEW - NEW BEGINNING - NEW AWAKENING
THOUGHT
לשם כך עלינו להיכנס לנתיב האבולוציה האדוניתית :ההגה לחיי בידיי ,יש לי
אותי ,אוחז במחשבת שורש ,מקבל החלטות ממקום של תודעת חופש/תודעה
ניטרלית.
ב"בית לחוכמה מתהווה" אנחנו באמת בוראים משהו חדש – התוכנית לאבולוציה
אדוניתית .היא איננה נשענת על נביאים (כמו משה) ,גורואים (כמו בודהה) ,או
שליחים שמיימיים (כמו מוולנה) ,אלא על הבנות עמוקות שהשגנו בעצמנו במהלכי
גלגולים והצלחנו לפתוח את הארכיבים המוצפנים שבנו ולגלות את הסוד/הבנה
עמוקה של טבע הדברים.
זה הישג ענק!!!
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כניסה לנתיב האדוניתי והחיפוש אחר הגן האצילי  ,HAKהיא כניסה לזירה.
הזירה היא מדיום דומייה ללא תנועה = מדיום של אי-קיום.
זהו מדיום של שקט מוחלט בו הרטטים כל כך עוצמתיים עד כי איננו מסוגלים
לקלוט את התנועה שלהם (לכן נאמר :ללא-תנועה) .הישויות הקיימות במדיום זה
הן שקופות ,עדינות ,סופר עוצמתיות .תפקיד המדיום הזה להעביר את תאי החומר
שלנו טרנספורמציה לתאי אור קריסטליים בעלי אנרגיה קרה (אומגה  .)8-9כלומר,
עלינו למשוך עוצמות אנרגיה אדירות ,להסכים להישרף בלהבתנו שלנו ולהיות
תחילה לאפר לפני שנוכל להתחדש ("כשניטשה בכה" ,ילום) ,לפתוח ארכיבים,
לטהר תכנים ,להכליל פנים ולטפס.
הזירה היא בעצם גשר סיראט המעביר אדם מהגדה הארצית לגדה האוניברסלית:
מכוליות = אבולוציה ארצית – דתית ,לאינות = אבולוציה רוחנית/השגת יצור אנוש
אמיתי (פתיחת צופן מהות וצופן עין) ,לאי-קיום = אבולוציה אדוניתית/השגת יצור
אנוש עילאי (פתיחת צופן מילה) ,לכוליות חדשה = השתכנות בממד  10כיצור
אנוש חדש/יצור ביתא נובה .הגשר נחשב לחוד התער – עוביו דק מעובייה של
שערה (לוליין) .היא מעין תעלת לידה ,חור שחור דרכו עוברים טרנספורמציה
ונולדים לממד  ,10הקומה ה.100-
בתוך הזירה אנחנו מפעילים את "רביעיית הגמר":
ממד ללא תנועה

ממד דומיה ושלווה

ממד נשימה

ממד עוצמה
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מתחילים למשוך עוצמות הטענה של מערכות שונות ,מדיומים שונים ,פותחים
את ההצפנות שבגן המהות/הגן האצילי ומטפסים חזרה לקומה ה .100-ככול
שנצליח למשוך יותר ,נצליח להתמיר את גופי החומר הדחוס לגופי אור קר ונאיץ
את החזרה לנקודת המוצא האמיתית שלנו.
אנחנו בעצם עושים דקונסטרוקציה ,או במילים פשוטות "הנדסה לאחור" .זו
היכולת להשיג את מחשבת השורש ,את המחשבה התחילית שהביאה דבר מה
לידי קיום; אם את העולמות ,את האדם ,מנת שף חדשה ,טכנולוגיה חדשה ועוד.
כאשר מצליחים לחקור ,לדמיין ,לשאול ולהפשיט דבר מה מכל המבנים ,התבניות,
הזהויות ,הטכניקות שהשתמשו בהם כדי להביאו לידי קיום ,ניתן להבין את
השורש ,המקור ואז לחדשו.
השף אסף גרניט סיפר באחד הפרקים של “משחקי השף”“ :מה שאנחנו עושים
במסעדות שלנו זה דֶ קֹונסטרוקציה” .השפים מאתרים מנה מוצלחת שעוררה בהם
השראה ,לומדים ממה היא מורכבת ובאילו טכניקות השתמשו בה .לאחר מכן הם
מפרקים אותה לרכיביה ומארגנים את הרכיבים על הצלחת באופן חדשני ושונה
מהמוכר .לפעמים הם בוחרים להציג שניים-שלושה רכיבים ,ולפעמים הם
מקבלים השראה ויוצרים מנה חדשה לגמרי הנשענת על הטכניקות ועל הרכיבים
שבמנה המקורית.
אנחנו משחררים את האחיזה בתפיסה המכאנית – פונקציונלית של 'מי אנחנו':
מפשיטים את העצמיות שלנו ,את רשימות המלאי הזהותיות ,את האמונות
והאמיתות שאחזנו בהן עד כה ,את הגוף הפיסי בעל הרצון לקבל לעצמי ,ומשיגים
'אין' = אני = מהות = ניטרליות (את הראשית שלנו) .תודעת השלם ( .)HAKגוף
מופשט/גוף אור קריסטלי ,עדין ושקוף .כל עוד אנחנו על הפלנטה ,אנחנו
מתעסקים בהלחנה תמידית של החיים ( )act of composingעל ידי:
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ממד עוצמה :עוצמת מוח ,מחשבות שורש ,עוצמת תדר אנרגיה.
ממד נשימה :עם נשימות מעגליות אנחנו מטהרים ,מתערטלים מכל המסכות,
רשימות המלאי ,זהויות וחומות מגן.
ממד דומייה :נכנסים לתוך שקט פנימי ,מפעילים שפת מוח ישירה ,נמצאים
בשקיפות מלאה ומתבוננים.
ממד ללא-תנועה :מסתחררים במהירות אדירה אבל בעדינות מרבית.
בתוך הזירה עלינו להקפיד:
"מניח אני את כלי הדעת ,מניח אני את כלי הספק,
כי הספק מכרסם ומכלה ,מביא כליה.
מניח אני חשק ,מניח אני נוח,
כי הנוחיות מענגת ומדשנת עד שנמצא אני מנמנם ,ישן ,טיפש.
לוקח אני על עצמי את האמונה שהיקום ונשמתי בעדי.
לוקח על עצמי את האמונה שאת שארצה אשיג.
לוקח אני את האמונה שבורא אני את מציאותי יום יום...
ועד אז אתאמן ואתאמן ואתאמן...
כי האימון יביא אל אמון ,יביא אל אמת ,ובאמת חפצתי מכול".
"סוד הפשוט"
 6מפתחות להצלחה עומדים לרשותנו בתהליך:
 .1להאמין כי עושר היקום כולו נמצא בתוך המוח שלנו .זו אמונה שמעל דעת
= הידיעה שאינה יודעת = אי-קיום = תודעה ניטרלית מעבר לצורה = רמת
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.2
.3
.4
.5
.6

טוהר גבוהה (מעבר לספק או פחד) :אדם שאינו זקוק לשום אישור או הוכחה
(צורה).
לנהל את שדה האמת ולא את שדה הקרב (אור ראשוני) .לנהל הבנות
עמוקות ולא רגשות ,מחשבות ,אגו ,ויכוחי סרק.
להעז להיכנס לזירה :לחצות את הנהר של אי-קיום ,דומייה ללא-תנועה,
מהגדה הארצית לגדה האוניברסלית .התנהלות על חוד התער.
להיות בורא אוטופואטי הנמצא בהבניה פנימית תמידית ()self-creation
על מנת להיות תמיד רלוונטיים.
לפתח כושר טיפוס אל עבר הקומה ה 100-בעזרת; עוצמת מוח – מחשבה
– תודעה (עוצמת גלישה על גבי גלים אנרגטיים אדירים).
לזרוע זרעי מחרים חדשים.

