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 מדינה   – מערכת היחסים הנפיצה בין דת  

 אבולוציה אדוניתית של  הנתיב  

 ד"ר ברכה קליין תאיר

8.2021 

 

בחרתי לכתוב מראת ידע נפיצה זו כדי לחשוף את נקודות החיכוך שיש להתמודד איתן אם ברצוננו להצטרף 

נקודת המוצא   –   10ממד    –   100- ולטפס אל עבר הקומה ה   אבולוציה אדוניתית   - לתוכנית החדשה לאבולוציה  

 .האמיתית שלנו 

"המרד הראשון", קובע ההוגה האנרכיסט מיכאיל באקונין, "הוא מרד נגד הרודנות העליונה של התיאולוגיה, 

מעבדות   לצאת  כדי  האדמה".  פני  על  עבדים  נהיה  בשמים,  אדון  לנו  יש  עוד  כל  האלוהות.  אשליית  שהיא 

 .סוף של האדם המודרניהלחירות, יש לדחות את קיומו של האל. זוהי קריעת ים 

 ומנם? הא

אינה רלוונטית כל עוד המוח שלנו פועל  האם צריך לחבקו או לדחותו,  השאלה האם  האל קיים או לא קיים,  

בעוצמת חור מנעול. הדיון לגבי העדפה בין הדת היהודית, הנוצרית, המוסלמית, אינו רלוונטי כל עוד איננו 

 מבינים בתוכניות לאבולוציה. 

כל הדתות היו תוכניות שמיימיות להתפתחות התודעה האנושית. תפקידן ,  לאבולוציה   לפי התוכנית הקוסמית 

היה להשריש תודעת אל יחיד בתודעה אנושית. מאמונה בריבוי אלוהויות, פסלים, אייקונים וכד' לאמונה באל 

בהגדרותיו.  אינסופי  צורה,  נעדר  נראה,  בלתי  מושלם,   יחיד  מאוחד,  באחד  האמונה  ניטרליות;  יותר  במילים 

 נסופי, נקודת מוצא )לחלוטין לא משנה כיצד מכנים אותו(. אי 

  : (4-3)ממדים  דתית  -  אבולוציה ארצית התוכנית ל

 משולש עולה: תנועה מהפנים החוצה. החוץ מפעיל. •

 הגשמה דתית. תחינה לאל.  •

 השמיים סגורים כדי להטמיע בנו תודעת אל.  •
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 ת. אגו, צרכים, רשימות מלאי, היצמדויות, התניות, תגובתיו •

 רמז פתוחים.   –ארכיבי פשט  •

 התייחסות לתוכן מפלג: אסור/מותר, נכון/לא נכון.  •

 חיפוש אחר קביים חיצוניים.  •

 פונקציונלית. –גישה מכאנית  •

 . חזק )וודאות, הישרדות( כוח משיכה ארצי •

 ביחסים. US – Iפרדיגמות  •

 גופי חומר.  7 .עוצמה פיסית  •

 

מפוצלות, נלחמות, נפרדות, מאיימות,   הלדוקטרינ  הדתית הפכ  –ת לאבולוציה ארצית  ואלא שבגלל שהתוכני

'גורו', הן ידי  הדתות לא מאפשרות לתודעה   . 100  - ה  ס"מ מתוך  2בקושי קדמו אותנו    אוסרות, מובלות על 

   האנושית לפרוץ את גבולות השמיים ולהגיע לתודעה אוניברסלית.

 

 התוצאות:

מתמקדים בדברים הלא חשובים  ,  לאיבוד "בים העולם"  ולכים ה  , נעולים בתוך קליפת אגוז סגורהנחנו עדיין   

 פוטנציאל וברסיסי אהבה.  מסתפקים ברסיסי אושר, ברסיסי   ות,משקיעים במותר ,בחיים והלא רלוונטיים 

 

ההגה לחיינו נמצא בידי אחרים ובעיקר   ,בית הסוהר של הזהויות אסירים ב  ,נמצאים בגלות הדעת אנחנו עדיין   

רבים מאיתנו הם   ,ממשיכים להיות פיונים על לוח המשחק של בעלי השררה, הכוח, המשאבים   ,בידי האגו

המוח , תגובתיות, הרגלים איסורים, חיים השוואתיות, הפרדות, שיפוטיות,  ,הערת שוליים בעולם של שולטים 

: מקיימים פער בין  יאין רצון חופש  שלנו פועל כבגן חיות והדיבור שלנו צפוף, עמוס ולא מדויק )מלא סתירות(.

 . לדבר על...לבין להיות את 

 

רק מתוך חור מנעול אלא  יודעים את עצמנו, את המציאות, את האמת    איננו  ,מפחדים מהלא נודעאנחנו עדיין  

לחפש   לא מעזים   מחפשים שליטה או את המוכר והמובן.ולכן,    ודאות -מפחדים לפלרטט עם אי  תודעה.קטן של  

 .  להמציא -למצוא   –

 

 ?הדת ישנה כזאת נהירה דווקא אל  בשנים האחרונות  אז תשאלו ובצדק, מדוע

 

 דתית!!!  –כי תאי החומר של מחצית מהאנושות עדיין לא התמלאו באנרגיה ארצית 

הגוף לא  תאי  לא ניתן לעבור לממדי מציאות גבוהים יותר, אם  כלומר, לא ניתן להתפתח כל יום מחדש, או  

 עוצמת טיפוס. לא נבנית ממדים הנמוכים יותר. עוצמה של הב והתמלא
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היא אינה קשורה לתוכן אורתודוקסי, קונסרבטיבי, רפורמי של אף      כן, תשובה כל כך פשוטה אבל מאתגרת.

ק" לפתיחת ארכיבי מוח נעולים ולהשגת תודעה  דת,  אלא להטענה בסוג מסוים של אנרגיה המשמשת "דל

 .72בתדר 

 

לאחר שלעסנו די זמן אותו מסטיק שמזמן  דתית סיימה את תפקידה.    – יחד עם זאת, בשמיים, התוכנית הארצית  

תודעתית, הגיעה התוכנית החדשה לאבולוציה "ספר איבד מטעמו/מהאפקטיביות שלו,   ונדרשת התעלות 

 רוחנית.  –אבולוציה שמיימי  –הידע" 
 
מנתיב האור. הספרים האלה הוכתבו    נאורים אשר הגיעו  ספרי הדרכה של מדריכים רוחנייםעד היום, כל הספרים האלוהיים היו  "

 .מאותו ערוץ
"ספר  ב.ק.ת:  )אחת. לפיכך, הספר הזה    הכרחי שכל חברינו בעולם יתאספו תחת קורת גגעתה, בעת העידן האחרון הזה, נחשב  

אחד(   לאף  שייך  ולא  אוניברסלי  שהנו  עלהידע"  מוכתב  שהוא  מכיוון  שלכם.  אמיתי  אח/אחות  האמיתי,  חברכם  ידי   הינו 
 .האחים/האחיות המהותיים שלנו

 
שחברינו בני האנוש אשר השיגו את התודעה   מודעות קוסמית. אנחנו מאמיניםבעת הזמן הקשה הזה של עולמכם, כל אחד השיג 
העולם שלכם נפתח עתה ליקום והיקום נפתח לעולם. הטקסטים המוכתבים    .הזאת יבינו את מהותו של הספר הזה מהר מאוד

 .היקום פרק פרק  מחולקים בכל
 

נמצאים, השמש הבלתי ניתנת לכיבוי    ין זה חשוב היכן אתםדלתות עבודת האל הינן הדלת היחידה של האל. שם, אין אפליה. א 
משמעות הדבר שכולנו הילדים שלו. מסיבה זו, בפקודתו של אדוני היחיד,    .שלו, זוהרת תמיד בתוכנו. לגבי כולנו אדוני הינו יחיד

 .להתאסף תחת קורת גג אחת גורמים ליקום כולו
 

אלו   קשים.  מאוד  תנאים  עבור  מתכונן  שלכם  העובדההעולם  לגבי  תודעה  בעלי  ידי    שהינם  את  נושיט  שאם  יודעים  הזאת 
 .תקבלנה סירוב האחים/אחיות שלנו לכל אחד באהבה, הידיים האלה לעולם לא

 
הזה, באחד הימים, יהפוך להיות גן עדן    לאלוהינו מעולם לא הייתה כוונה לשלוח אותנו לעולם הזה על מנת לפלג אותו. כדור הארץ

 .שבאחד הימים נפגש בעולמנו של אחים/אחיות אחיותינו בני האנוש. מקווים אנחנו/בעזרת כל אחינו
 

הקדושים האלה הינם הברית החדשה, התורה,    אל תשכחו שכל הספרים אשר הורדו מערוץ ההארה הורדו מרמת הרקיע. הספרים
הרחוק  התהלים המזרח  של  הדתות  ה  לדויד,  הקדושים  הספרים  של  הממשית  המטרה  מסר  והקוראן.  למסור  היא  אלה 

עם זאת, הספרים הקדושים הללו הוסטו מאוחר יותר ממטרתם הממשית והתנוונו.    .האנוש באור הלמידה  לאחינו/לאחיותינו בני
 .הקדוש היחיד והוא מוענק כמתנה ליקום כספר )"ספר הידע"(  כל הספרים מהראשון ועד האחרון אוחדו בספר הזה ,עתה

 .#1חוברת ח "מספר הידע",  ולק

 התוכנית השמיימית "ספר הידע", באה לפתוח שערי שמיים ולהשכין תודעת מכלול. אכן, 

 

  :(8-5)ממדים  אבולוציה רוחנית התוכנית ל

 משולש יורד פנימה: תנועה מהחוץ פנימה.  •

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

 התכללות עם האל.  •

 . )השאיפה להתכלל( איון האגו, מכלול הרצון •
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 . התמדה...שקיפות וכנות –עוצמת רצון   -עשה טוב...נחישות  -חשוב טוב   -היה טוב  ;על הקפדה •

 . מהות הגן כדי להתחבר אל  זיכוך התאים  •

 פתיחת ארכיבים של דרש.   •

 אינסופית, סובלנות אינסופית. אהבה אינסופית, סבלנות אינסופית, ענווה  •

 ביחסים.  WEפרדיגמת  •

 גופים עדינים.  7עוצמת לב. אנרגיות רוחניות.  •

 

רוצה    והיא    או במה אפשרית שהיא גג אוניברסלי מאחד לאנושות כולה,כתוב  התוכנית מצהירה מעל כל עמוד  

 . להביא שלום לעולם 

 האומנם זה כך?

ולמרות שהיא פתחה שערים לממדים נעלמים  ,  הקוסמיות המדהימות , תקנותיה  , חוכמתהלמרות עוצמתה

מות  את התוכנית הנפלאה מלווה כשנים בתוכנית,  20מתוך ניסיוני, ניסיון של עבור כל התודעות האנושיות, 

איסורים המעודדים נפרדות ,  שליליות כעונש(  נקודות ולצידן צבירת  )  הצורך בשליטה   –  ארציים אדירה  איסורים 

לכל אוכלוסיית העולם, מלבד לאלה    72שאינם בנתיב התוכנית, או למשל חסימת השמיים עד לתדר    מכל אלה

פתוחים, או למשל כל מי שנמצא בתוכנית ומעז לצטט משפט מהספר   76הנמצאים בתוכנית להם השערים  

, או  יוגהברשתות החברתיות, צובר ניקוד שלילי, או למשל איסור להשתמש בחדר שקירותיו ספגו תפילה או  

...ועוד למשל כל שאלה חייבת להיות מופנית לתורכיה לקבל תשובה בטרם עושים צעד כלשהו )קביי הרב(

 דברים הזויים שכאלה. 

 

סביב  חדשה  אלקטרומגנטית  רשת  לפרוש  תפקידה  כי  מובן,  אחד  מצד  סטרילי  למדיום  התוכנית  הכנסת 

הפלנטה,  מנגד, אם החברים נמצאים תחת הגג המגן של התוכנית, מדוע צריכים את כל מערכת האיסורים  

כל ?  מדוע לא מאפשרים לאלה שאינם בתוכנית לפרוץ את גבולות השמיים בהתאם לתדר תודעתם האלה?  

דתית   תודעה  משרישים  רבים    –האיסורים  אנשים  והופכת  של בתוכנית  ארצית  )תליינים  תקנות  לשוטרי 

עוצמתה ובסופו של דבר יפוררו את התוכנית, כפי שקרה לכל יתר    –בכך, מצמצמים את עוצמתם    אחרים(.

 התוכניות הקוסמיות שהורדו לפלנטה במשך מיליארד שנים. 

 

עד כמה איסורים מנהלים את חייכם או את מקום העבודה שלכם ומונעים מכם    עצרו רגע וחשבו גם אתם:

 לחוות מציאות אמיתית? 

 

  .(10ממד    -  100-)לא השיגו עוצמת הקומה ה  אבולוציה בתודעות חסרות  איסורים הינם תופעה המצביעה על  

)מותר/אסור, נכון/לא נכון,    מכאן, רוב התודעות בספר הידע כנראה זקוקות עדיין למערכת איסורים נוקשה
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ולכן, לא פלא שתודעות    שליטהוהמרכז בתורכיה עדיין זקוק בבואו נשאל את הרב, את הגורו, את המנגנון וכד'(  

 הצמחת כנפי התודעה. רבות מתקשות ב

 

בתדרים   התודעות  כל  את  שתמלא  לאבולוציה  תוכנית  תיתכן  אנוש ההאם  כיצורי  חזרה  להתגלם  ראויים 

 לאיים, מבלי לתפקד כדוקטרינה? אמיתיים ועי 

 

  תודעה אוניברסלית לבין )לדבר על...(,  השקפה אוניברסליתהתשובה טמונה בהבנה עמוקה של ההבדל בין 

. רק מתוך כבוד כבוד ליצור האנוש:  בלבד   )להיות את(. כדי להיות הדבר עלינו לציית לעיקרון קוסמי אחד 

רק מתוך כבוד לאדם ניתן להתפתח לממדי עוצמה אדירים. כי כבוד  ניתן לברוא שדה מגנטי מאחד ועוצמתי.  

לאדם משמעו: כל אחד בעליו של נתיבו האישי ואחראי עליו בלבד. תהרהרו רגע לעומק מה זה אומר על הורות,  

 חינוך, ניהול, תהליכי התפתחות ועוד. 

 
כבוד בלי אותנו, מכל   כדי לתת  מאמץ, עלינו להתערטל מכל הזהויות, רשימות המלאי, הזהויות המגדירות 

 הפרשנויות של חור מנעול התודעה, ולהתחבר אל רקיעים עליונים ומצולות עמוקים. 

 
 : 20/8/2021 -דברי העוצמה הנעלמה אטלנטה, תוקשר על ידי קלאודיה רוטבלט ב

כולם את  משחררת  הנעלמה  וההפרדות.    העוצמה  האיסורים  אחדמכל  להתחבר   יכול    כל 

, בדרך שהוא בוחר, האושרוהשפע  , עם כל  עם כל הטבע,  לעוצמה שלו ולהתכלל עם כל היש

הנעלמה  העוצמה  של  שלנו,  העוצמה  כי  ושלמות,  אחדות  ולהשיג  האחר,  את  לבטל  בלי 

 אטלנטה, מוצפנת באנושות כולה. 

 

 שדה כל  מגנטיים? הרי    שדותבין  ת  והפרדפלנטה יש  . מדוע כאן על הבקוסמוס קיים איחוד

. הכל הרשת   תנועה גלית של התרחבותכך נוצרת  כך הוא משפיע ו.  משיק לשדה של האחר

גווני הצבע והצורות    . זהו אריג המכיל את כלמאוחד  , גגגג מאחדנמצא תחת אותו אריג שהוא  

 . נעלמה הלעוצמה    ,למקור הראשוניארוגים יחדיו ומחוברים 

ללא  , את הישות הרב ממדית שאתם,    את הפוטנציאל של המקור הראשוני  ,תכירו את עצמכם

 עומק אוקיינוס המחשבה. צלילה ל א מתוךמראה והפרעה מבחוץ, אל

זרעים חדשים    עם הטבע הרוצה להחיות, להפרות, לשכפל ולהנביט בריאה חדשה,תתמזגו  

 .  באדמה חדשה
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להיות   שתסכימו  הזמן  נחושים,הגיע  חופשיים,  לעצמ   בוראים   רכים,   מזוככים,  ,  כםאדונים 

. גלו את הנביעה האינסופית הפנימית הקיימת בכם, את הפוטנציאל  אציליםו   חדים  גמישים,

 האדיר של ידע וחוכמה. 

 

מתוך    –אנחנו   זה  בוראי מרחב  אנחנו  הגדול,  אטלנטה, השדה המאוחד  הנעלמה  העוצמה 

מחדש  יום  כל  המרחב המביא  בתוך  עוצמתית  נקודה  הוא  מכם  אחד  כל  ושותפות.  אחדות 

פוטנציאל חדש ובכך, מעצים את השדה הגדול ומחזק את הרשת. כבוראים, אתם שותפים 

 חיים חדשים והזנה שונה מהמוכר.  להבאה לידי קיום של בריאה חדשה בעזרת גרעיני 

 

 (? self-creatorsעד כמה אתם נחושים להיות בוראים אוטופואטיים ) .1

 עד כמה אתם נחושים לצאת לחופשי משרשראות האיסורים, הפחדים, הספקות וההתניות?  .2

 ?Oשאתם בעזרת היכולת הכל יכולה  HAK -עד כמה בוער לכם  לגלות את ה .3

 להיות רלוונטיים, ללא קשר למה מתרחש במציאות החיצונית לכם?עד כמה חשוב לכם תמיד  .4

להיות רב    –( במציאות משתנה"  Oעל שאלות אלה אנחנו מנסים לענות בעזרת התוכנית "להיות רלוונטי )

מעבר לאבולוציה ארצית לחוות אבולוציה אדוניתית )  -להיות יצירתיים, חדשניים, עוצמתיים, משפיעים    –ממדי  

 .רוחנית( -

 

 ? אדוניתיתמהי אבולוציה 

)מלוא הפוטנציאל שבנו   HAK -לעורר את ה תפקידה  אטלנטה ש   –תוכנית קוסמית של העוצמה הנעלמה  

 .של  בוראאוטופואטית יכולת  - O  (Omnipotent )  -ה בעזרת היכולת הכל יכולהאדיר( 

 מאתגר: הדורשת שקט פנימי, דומייה, שקיפות והתמסרות בתהליך זו אבולוציה 

  –)היכולת הכל יכולה    Oלבין  )ספירת מלוא הפוטנציאל שלנו(    HAKאת מערכת היחסים בין    נהלל •

 ממדים עדינים.  4+  9שלבים:  13ולטפס יכולת אוטופואטית( 

 ולצלול אל עומקי הנעלם.  על גבי גלים גבוהים של אנרגיה אדירה לגלוש •

 טיפולוגיה אישיותית, פונקציונלית, מכאנית. ( ולא HAKשלם )פוטנציאל  נהלל  בשלם. לאחוז •

רלוונטי בכל  - O להיות   תמידית.  בהבניה פנימית כמערכת אוטופואטית הנמצאת  כספר חי:    תפתחלה •

 מציאות )שינוי צורה(. 
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  בעזרת פיצוח טקסטים, עיבוד והשגת הבנה עמוקה = מחשבת שורש עוצמת מוח מאקרו:    פתחל •

ככול שפותחים יותר, כך המוח שלנו   .אנחנו מושכים הטענות עוצמתיות ופותחים ארכיבים נעולים 

עוצמה.    למאקרו  ממיקרו  מנגנוןהופך  בעזרת  זאת  <:  החשיבה  עושים  < בינה  <   תבונה  מודעות 

 האחראים על רמת העוצמה שלנו.  ן מצפו היגיון < מחשבה < רעיון < 

מידות אדוניתיות: אוחז בהגה החיים בידיי, שולט במחשבות, חווה חופש מהותי נטול השפעות    פתחל •

(, יודע מה נכון, 10, ממד  100-גן אצילי/שורש האמת )הקומה ה  –חיצוניות, אדון בביתי. יש לי אותי  

 רסלי.אהבה תודעתית, מצפון אוניב למה אני נותן כוח ולמה,

מאפשר אדוניתית  לאבולוציה  התוכנית  הנתיבים היום    ת דווקא  כל  את  יחדיו  התוכניות  להכליל  כל  את   ,

עוד בחיים אלה, במידה והתשוקה לגלות את האמת שהיא מעבר לסיווג, דת, תוכן, ספר, בוערת    לאבולוציה,

 .חומר של  קריסטל שקוף ולא זהות היותנו  כי הדגש בתוכנית הזאת הוא על  כאש במהותם של אנשים. 

 בואו ניקח את הנאמר כעת אל מחוזות חיינו.

והנהגתה הרבנית אינן רלוונטיות עוד למדינת   דתית   כדוקטרינה היהדות  המשמעות של כל הנאמר היא שבעצם  

זו שהביאה את   , במיוחד האורתודוקסית, היהדות ישראל, ואף מערערות על המשך קיומה של המדינה.   היא 

ה  הקיום שלנו. מקוטבת התודעה השסועה,  קדמת במת  אל  יתרה מכך,    , השונאת, המפרידה, האנרכיסטית 

את מדינת ישראל לשדה קרב    ה הפכ   ,  )נערי הגבעות(    תנחלים והמ  החרדלי   ההקצנה הפוליטית של גוש הימין 

מי שמוותר על שטחים, אליבא הקיצוניים, אינו מקדם את הגאולה וחותר כנגד ההבטחה דתי.    – תודעתי היסטורי  

 האלוהית.

 ממתי דת קשורה לשטח אדמה? ממתי דת קשורה לביטול האחר והשונה? ממתי דת הפכה לקרדום לחפור בו?

 שכל קטן כחור מנעול אוחז בפרשנות הפשט המטורללת הזאת.רק  

"המקורות היהודיים אינם דתיים, שכחו כי  לאומי.  - החילונים "ויתרו" לדתיים מהר מדי על הנרטיב האתני לצערי,  

פרופ' היימס, נשיא אוניברסיטת בן גוריון. הם הראשונים שהציגו אלא חלק מהמורשת ההיסטורית שלנו", אומר  

רוחניות בין אדם לחברו ובין אדם   - ערכיות  תורה אבולוציונית חדשה של אמונה באל יחיד ושל מידות    לאנושות 

 ., עד עצם היום הזה לאל. לצערי, התודעות המצומצמות הפכו תוכנית זו לדוקטרינה דתית 

היא חטא קדום של שליטי המדינה. אלמנטים: לאום, תרבות דמוקרטית ודת,    3מדינת ישראל בעזרת    הגדרת 

חייבת להיות . היא  אינה חלק מהגדרות אלה   והדת   , תרבות המדינה דמוקרטית הלאום שלנו חייב להיות ישראלי 

להיתקע בימי הביניים  אין להפוך את הדת לפוליטית מתוך בעלות יחיד, כי אחרת נמשיך    קהילתית.    – אישית  

 החשוכים והמשיחיים )נהפוך למדינת הלכה כמו שסמוטריץ וכמותו מבקשים( ונתקשה להתכלל. 
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'היה יהודי בביתך וישראלי בצאתך'. אין לי שום דבר נגד החרדים   ; לישראל יש סיכוי להתקיים ר ק אם נשכיל 

, לותיות ופוליטיות , ג מנסיבות שהן יהודיות   - כשבישראל  ואורח חייהם, או הדתיים על גווניהם. בהחלט יש לי בעיה  

 אנחנו מאפשרים לממסד דתי לשלוט בקופת המדינה ובהחלטות הממשלה.

הראשון   העם  אנחנו  כלומר,  מדינתנו.  היא  ישראל  ומדינת  ישראל  עם  שאנחנו  נאמר  המקרא  מקורות  בכל 

הוא לא דת( במיוחד במקום המיוחד הנקרא    בהיסטוריה האנושית שיש לו גישה ישירה אל האל )שהוא בורא אבל 

ישראל. זה השורש האמיתי שלנו  ולא איזו דוקטרינה דתית שהשתלטה על כל המוסדות מימי המקרא ועד עצם 

 היום הזה, והביאה המון שנאה, איסורים, נפרדות.  

ונועדה לשמור פובליקת ההלכות והדינים שנוצרה בגולה  יכשהחרדים מדברים על "התורה", הם מתכוונים לר

והיא אכן שמרה עליהם ועל כולנו. אבל עכשיו    -את היהודים כקהילה באין להם ארץ ושפה עברית מדוברת  

כי  כזה או אחר הטוען  חזרנו לארץ ולעברית, וב"תורתנו הקדושה" האמיתית, בתנ"ך, אין כל זכר לטענת אברך  

אי דבר".  שום  ולא  צבא  צריך  לא  ונלמד,  נשב  שאם  כתוב  הילדים "בתורה  אחד  לאמירת  גם  זכר  באחד   ן 

"העולם יקרוס". העולם    -"מה יקרה, ילדים, אם לא נלמד תורה ונקיים מצוות?", והשיב  מהחדרים כאשר נשאל  

 .לא יקרוס, ילד, זו רק הקהילה הגלותית של הרעבע שלך שעלולה לקרוס

להתמודד עם תודעה כוזבת, שחצנית  עלינו  ,  והסדקים בהן מתרחבים והולכים   -עד שיפלו החומות החרדיות  

ציונית כמו והחרדים.  ואנטי  רבים מהדתיים הקיצונים  רעותיה של הקהילה   של  ולמנות את  אפשר להוסיף 

החרדית המאובנת, השוביניסטית, הגזענית למזרחים, מדכאת המיניות, הסוגדת לרבנים. אפשר גם למנות  

מועט, הטקסטים האינטליגנטיים שהיא לומדת )גם את שבחיה: המסירות החברתית הפנימית, ההסתפקות ב 

להפריד אם לא מתוך חופש אינטלקטואלי(, ההבנה הבסיסית שיש אלוהים בעולם. אבל מעשית, הגיעה העת  

 דת מהמדינה. 

גם אם .  ל השיבר של החופש הרוחני שלנוערשמית מ –הגיע הזמן להסיר את ידיה של הרבנות הרשמית והלא  

אדוני   והתלמוד   מיטב הספרות הם  היחידים?  ,  העברית: התנ"ך  רביקוביץ    האם הם המפרשים  דליה  האם 

? האם פנחס שדה מבין בתנ"ך פחות מהרב גורן? האם דן מירון הוא מוח תלמודי מהם מבינה בתנ"ך פחות  

הלשון העברית, יכול פחות להסביר תנ"ך מ"גדולי  - מפולפל פחות מהרב עובדיה יוסף? האם דוד אבידן, רב

 מותר לחשוד בכשרים?  - התורה" למשל, ש...איך לומר 

סיר, כדי שיהיה לנו קל יותר להיות רוחניים, להיות  לה   שישעורלה  הפכה להכיפה  הייתי אומרת שבעת הזאת  

 מנטלית.  –כטקסט קוסמי וההלכה כסמכות נפשית התנ"ך , אלא יהודים. כי לא הכיפה היא הסמכות 

ה במאה  הנאורות  עידן  כי  לרגע  מכבלי   18-שכחנו  יציאתה  האנושות,  של  התבגרותה  תהליך  את  מסמן 

מודעות(  –היגיון   –)בינה  האנושית  בתבונההוא ראה לתבונית.  ואגדות הילדים והפיכתה הדתית  המיתולוגיה
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מכשיר מרכזי לשחרור האדם מדעות קדומות, מהתניות, מאמונות טפלות, מקיבעונות מחשבתיים ומאגואיזם 

 כוחני. 

(. הנאורות,  1997, בולטת בטקסט של עמנואל קאנט "תשובה לשאלה הנאורות מהי" )שחרורמילת המפתח  

  – אב, מורה, כומר, רופא    –קאנט, היא היכולת להשתחרר מִצלם המעיק של גורמי סמכות למיניהם  כך גרס  

התבונה  על  חייו  את  להשתית  אמור  הנאור  האדם  להרגיש.  עליו  וכיצד  לחשוב  עליו  מה  לפרט  המכתיבים 

 האוניברסלית, שהיא אובייקטיבית, חסרת פניות ונתונה לביקורת עצמית. 

  

 :במילים הבאות  עמנואל קאנט "מהי נאורות?" הגדיר  1784נת במאמרו המפורסם מש

הנאורות היא עזיבתו של האדם את חוסר הבגרות שגרם לעצמו. חוסר בגרות הוא חוסר היכולת להשתמש  "

בהבנה ללא הדרכה של מישהו אחר. חוסר בגרות שכזה, שאנו גורמים לעצמנו אם הוא לא בגלל חוסר חכמה,  

ואומץ להשתמש בשכל ללא הדרכה של מישהו אחר. המוטו של הנאורות הוא אם   נובע בשל חוסר נחישות 

 ".אזור אומץ להשתמש בשכלך( (העז לדעת כן: 

 

דוגמאות למצבים המאופיינים ב"חוסר בגרות": כאשר אדם מניח לספר לחשוב   נותן במאמר שלוש  קאנט 

. במרכזן של שלוש הדוגמאות, שניתן  במקומו, למדריך רוחני להחליף את מצפונו ולרופא לקבוע את תזונתו

לזהות בהן ייצוג של שלוש הביקורות של קאנט, עומד מחדל הנובע מכניעה לרצון לתלות את הסמכות במקור  

חיצוני במקום בתבונה האישית. סיבה אחת לניצחונן של הדעות הקדומות היא הפחד לצעוד לבד, בלי עגלת 

האדם אפוטרופוסים למיניהם, אשר מעודדים את פחדם של    התינוק המכוונת והמגבילה שמטילים על בני

האנשים משימוש עצמאי בתבונה, ומצביעים על הסכנות הכרוכות בסטייה מהדרך שהותוותה להם. סמכותם 

של אותם אפוטרופוסים אינה תלויה בהצדקה ראויה; וכאן סיבה נוספת: השימוש העצמאי בתבונה הוא עול,  

ועל כן קל    –דתיות, מוסריות או חברתיות    –יותר לשמוע בקולן של אוטוריטות    ואנשים הם עצלים. להמון קל

 .לאחדים לשים עצמם שומרי ומגיני העם

 

לדעת קאנט, לאדם היחיד קשה לחלץ את עצמו מחוסר בגרותו, שנעשה לו להרגל. ככלל, אדם שמעולם לא 

לעשות  מסוגל  אינו  פשוט  בתבונתו,  אוטונומי  שימוש  לעשות  לו  עשויים    הניחו  בודדים  רק  בשכלו;  שימוש 

להשתחרר מחוסר הבגרות בכוחות עצמם. מכאן, שהמהלך שיש לקדם הוא יציאה של ציבור שלם מחוסר 

הבגרות. קאנט רואה יסוד הכרחי ומספיק לכך בֵחרּות, שפירושה יצירת תנאי אפשרות לשימוש פומבי חופשי 

 .בתבונה, בכל תחומי החיים 

ובמחשבת    בוראבעוצמה של  תחילה חשובה האמונה  אם נסכם את ההבנות הנוצרות מקריאת מראת ידע זו:  

)גם המדע יודע לומר היום כי עוצמת הבריאה מקורה בכוח עליון אלא כתהליך אוטופואטי  לא כדת    הבריאה,

"אני מאמין! אני מאמין    .של האדם   על בסיסה אפשר לבסס את התבונה האוניברסלית .  שאין לנו מושג מהו(
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"ברור לחלוטין לשכלי שקיימת ישות אינטליגנטית,    .בך, אל רב עוצמה!" זעק וולטיר, אלוף הנאורות הצרפתית 

 ?עליונה, נצחית ומחויבת המציאות", פסק וולטיר. "אין זה עניין של אמונה, אלא של תבונה". פשוט, לא

ד  ריצ’רד  פרופ’  האבולוציוני  “ הביולוג  כי  כתב  בעולם,  הנודעים  מהאתאיסטים  מידע   DNA  -הוקינס,  נושא 

בצורה הדומה מאוד לאופן בו מחשב נושא מידע”. דוקינס הוסיף כי “אנו יכולים למדוד את הקיבולת של הגנום 

יכולה    DNA  -ב, יחידת המידע  0או    1האנושי גם בביטים, אם נרצה. ]…[ בעוד יחידת המידע במחשב היא  

 ."  G או T, A, C להיות 

 

דוקינס התרשם כל כך מהטכנולוגיה המתקדמת הפועלת בתוככי התאים שלנו, עד שביוני השנה צייץ כי הוא  

גם מייסד מיקרוסופט ביל .  חש פליאה גדולה “מהמורכבות המיניאטורית של מנגנוני עיבוד המידע בתא החי

אי האנושי -אן-הדי"   Road Ahead  :  בספרואי לתוכנת מחשב, כאשר כתב  -אן-גייטס השווה את המידע שבדי

 .”הוא כמו תוכנת מחשב, אבל מתקדם הרבה יותר מכל תוכנת מחשב שאי פעם יצרנו

 

דבריהם של דוקינס וגייטס לא נפלו על אוזניים ערלות. הם “הקפיצו” כמה אנשים שהציפו שאלה מאתגרת:  

הדי מ-אן-אם  תוכנת  ומאחורי  מחשב,  תוכנת  כמו  הוא  שלנו  תוכנה  אי  ומפתחי  מהנדסים  עומדים  חשב 

 ?אי גם נמצא מהנדס כלשהו- אן-האם ייתכן שמאחורי פיתוח הדי –שהמציאו אותה 

, טען שכל דת היא תבונית לחלוטין  18–גם טינדל, דאיסט אנגלי שהיה מההוגים המשפיעים ביותר במאה ה

 בצלם אלוהים.  –ואוניברסלית. תבונת האדם הינה תבונת האל 

בין הפשט/רמז לבין הדרש/סוד והיא    ונה גם מעצבת וגם נעצבת ביחסים רקורסיביים אינסופיים מכאן שהאמ

בין  לוודאי,  ודאי  הלא  בין  המחברת  כקואורדינטה  להגדירה  ניתן  לכן  שלנו.  התודעה  תדר  עוצמת  תלות 

חושית, מציאות ההגדרה, המציאות ה  –מציאות הפוטנציאל, מציאות השורש, לאפיסטמולוגי    –האונטולוגי  

ודאות  -הענפים והפירות. האמונה היא המנוע שמסייע בידנו להשתלב בכל מציאות, גם אם קיימת בה רמת אי

 גדולה.  

על,   כסמכות  אותו  המציגה  בורא  באל  האמונה  האם  קטנה:  שאלה  לה  מתגנבת  כאן  על אבל  מאיימת 

 ?האוטונומיה של האדם ועל יכולתו להגיע להכרעה מוסרית 

פנימי אינו יכול להישלל על ידי סמכות חיצונית, אם לאדם יש את עצמו, אם הוא אדון בביתו הפנימי, כל ציווי  

 אוחז בהגה לחייו בידיו, פועל ממקום של חופש ללא השפעות חיצוניות. 

לפנימי. הכל השתקפויות. האל  החיצוני  בין  אין הפרדה  אדוניתית. הכל שלם.  אבולוציה  זו המשמעות של 

 גם בתוכנו. בורא קיים ה
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 האם כך אנחנו פועלים ביום יום? 

 .יש פתח ביקום שמאחוריו נמצאת הבטחה של אמת "

 הסולמות האבולוציוניים החדשים נפתחו בפנינו כדי שנדע אמת גבוהה יותר.

 .ממד שהוא לא רק אורות וצללים, אלא גם מחשבות וצלילים, נכנסים לממד אחר אנחנו

 .והשראה אמונות תפלות , זהו שביל הביניים בין מדע

 והאומץ לחקור. בין בור פחדיו של האדם ובין פסגת הידע שלו

 .הדבר מצריך שנטיל ספק בכל מה שלמדנו, חקרנו ואנחנו יודעים 

 נדרשים לדמיון.  .העתיד לנגד עינינו

 " .איננו לבד ומעולם לא היינו לבד 

 

 מוזמנים: 

   https://habaitcm.ravpage.co.il/lectures: 29/8   ההרצאל

   https://habaitcm.ravpage.co.il/relevant  : 29/9 2, מחזור  13/9 1להיות רלוונטי: מחזור  קורסל

   https://habaitcm.ravpage.co.il/sadnahazira:     5/10:  סדנאות ל
26/10   :https://habaitcm.ravpage.co.il/relationships   

   https://habaitcm.ravpage.co.il/organizationפרויקט ארגוני: ל

 .לראות אתכם במרכז החדש שלנו ביהוד  נשמחמאוד 

מי שעדיין לא הצטרף לקהילה שלנו, מוזמן לעשות זאת )גישה לספרייה באתר, גישה לתקשורים של  
  https://habaitcm.ravpage.co.il/khilathabait(:  העוצמה הנעלמה, הנחות בתוכניות

   https://www.facebook.com/baitlechochmaתצטרפו לדף הפייסבוק של הבית: 
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