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 בשמייםמאירה שמש להיות 

 ביקום מעוררת תודעה 
 של הורים, של מחנכים, של מנהלים, של חברים!!!ביותר גדול והמשמעותי ההתפקיד 

 9/2021 מראת ידע

 ד"ר ברכה קליין תאיר

 

זריחה מאוד עוצמתית.    הבוקר קרוב  היה  , כל מה ש. כאשר התבוננתי בשמשובהיר  חזק  היה  האורהייתה 

 צורתו התפוגגה. רק כאשר הסטתי את מבטי, הצורה התגלתה מחדש.   ואר על ידו ישירות,הלאור, או 
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 אז הבנתי לעומק... 

את תפקידי, תפקיד ההורים, המחנכים, המנהלים, החברים, להיות מורי שמש מאירים, מעוררים  •

 .ומכינים את המחרים החדשים הכל כך שונים מהמוכר

 !!!, להיות מהות להיות אור – מעבר לצורההתפתחות את המשמעות של  •

 

הוא אמצעי להדלקת הנרות,    8, הנר הגבוה מכל יתר  משש  . המש ש    חנוכה שיש לההנזכרתי כמובן במנורת  

  , בזכותו.  לקבל אור ישיר, ו/או כי אין ביכולתם  )להדליק אחרים(  כל שמונת הנרות, כי בהן אסור להשתמש כאור 

  .כמות האור בעולם גדלה הרבה יותר

 

 
 

עברו את כל אשר    עבור תודעות ניעורות, מתקדמות   )ביטוי הלקוח מ"ספר הידע"  שני תפקידים למורה שמש

 :(הרוויחו את העוצמה הרוחנית שלהן ממדי המבחן, ערוציהן נפתחו והן 

 

את החושך,  להאיר.    – האחד   להאיר  את העולם,  את האנושות עם האמיתות של המחרים, להאיר  להאיר 

. העולם יהפוך למקום טוב יותרשהאנושות תתעורר ולהשיג הבנה עמוקה לגבי מה נדרש במחרים על מנת  

 .  והידע הכישורים שלובעזרת מורה השמש עושה זאת 

 

בנתיב    חומר הבעירה המצית את אורות התודעה של יצורי האנוש של העולם   ושמש הינ ה המורבתפקיד זה  

הידע שלו   אור התודעה.  של המחרים.  את  פותחהוא המפוח המלבה  הוא  זורח  את    ככל שהאור המלובה 

לא כל אחד מסוגל למשוך ולהכיל אור בעל עוצמה אדירה באופן ישיר. כן, מורה השמש נודע.  -זרועותיו ללא

הנשמה היא בעצם הנר של הבורא: "נר ה' נשמת אדם" כדברי שלמה המלך:  טרה' מתווכת.  הוא מעין 'ממ

 להאיר את סביבתה. להגדיל את כמות האור בעולם.  שמשימתה ,ז(", כ')משלי כ
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והוא;   להאיר את העולם רק  מאשר  אבל , למורה שמש יש גם תפקיד נוסף, נעלה ועמוק יותר בשליחות שלו  

אחרים!!! אנשים  אחרלג  להדליק  לאדם  אור:    רום  להיות  בעצמו שמש,  הכישרונות להיות  את  לממש 

 .  שלו ולהביא אותם לידי ביטויהייחודיים 

מגן, לא נותן יד, לא מביא פתרונות,   איננו:  כשמשאלא רק    כחממהמתנהל  המדליק אחרים לא  מורה שמש  

אבל כן מאתגר, מייצר הפרשי פוטנציאל, מזכיר את  מאפשר לאדם ליפול ולקום מבלי להתערב בנתיב שלו,  

 יעד/הייעוד במחרים.  

הוא אינו נשען על עוצמת מעטים בעלי תודעת שמש, אלא על   אם מקום הרבה יותר חיובי  יכול להיות  העולם  

להפיץ את האור    –  מתודעה פרטנית לעבור  שים  כמורת שמש עלי לעודד כמה שיותר אנ רבים. במילים אחרות,  

הייחודי  מימוש הפוטנציאל על ידי גדול להפיץ אור  –  לתודעת מכלול, עם הכישורים האישיים שלי הפרטי שלי

 של רבים. 

עוצמה   לתפוס  להם  קשה  הם.  מי  של  הממוסגרת  התמונה  אסירי  עדיין  רבים  אור    –פוטנציאל    –לצערי, 

אינסופיים. קשה להם להאמין כי הם יקום זעיר אנפין בעלי היכולת הכל יכולה. קשה להם להבין כי האור 

הבריאה כולה מחכה  כי   הם לא יודעים . מיליארד האנשים  7שלהם ייחודי; בעל תדר, צליל, צבע ייחודי לו מכל 

 לאורם.

להאיר את כולם ולאחר  אנחנו מורי השמש חובתנו    .זה  הגיעה העת להפסיק את הבזבוז של פוטנציאל אדיר

להפוך אותם לשמש   -בתוכם  להדליק את האור  מכן להעיר אותם מתרדמת ארץ מעיקה כדי שאפשר יהיה  

להשיג תודעת אור קוסמית. המשמעות    -  לסייע בידם לממש את הפוטנציאל האדיר הקיים בתוכם   -בעצמם  

 העמוקה של התהליך:

 ביקום תודעה מעוררת   - להיות שמש מאירה בשמיים

 , של חברים!!!מנהליםשל הורים, של מחנכים, של ביותר גדול והמשמעותי ההתפקיד 

להטעין אותם במוטיבציה חיובית ולהניע אותם וגם  ח "להדליק" אנשים בסביבתנו  וכשם שיש לנו כאזהרה:  

 .כך יש לנו חלילה את היכולת "לכבות" אנשים ולדכא את החלומות שלהם  להיות שמש,  –  לעשיה מבורכת 

ויהי  ים יהי אור  ה"ויאמר אלו  –האור הראשון בעולם נוצר על ידי מילים    .ההדלקה והכיבוי היא באמצעות מילים

כך הוא רצה ללמד אותנו שלאמירות יש עוצמה   .של הבורא  אמירההאור )וכל שאר הבריאה( נוצר על ידי    ."אור

 בעזרתה גם להרוס.כמו כל עוצמה, ניתן אבל חה לברוא עולמות. ושבכ

 מדוע המטאפורה היא דווקא שמש? 
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אליו  אותם  וחיבר  ציפורים  מנוצות  כנפיים  לעצמו  שהכין  איקרוס  על  המיתולוגי  הסיפור  את  מכירים  כולנו 

עופה והחל להתרומם באמצעות שעווה. איקרוס שהיה פזיז ונמהר, לא שהה לאזהרתו של אביו, התלהב מהת 

 מעלה ולהתקרב אל השמש. החום הרב התיך את הדונג שבכנפיו והוא נפל ומת. 

מבלי שהכנפיים ,  כדי להיות מאירים ומעוררים אנחנו כן צריכים ללמוד להתקרב אל השמש  אלא שהפעם,  

 איך?  שלנו יימסו.

 מיד ניגע בזה אבל תחילה ננסה להבין מה קורה עם השמש שלנו. 

דושלנו  השמש פליטת פחמן  ולא  הגורם העיקרי להתחממות שהתרחשה ע    ,(CO2)  חמצני-,  להיות  שויה 

אינו משביע כלל רצון. סכנות   נומצבה של השמש שלאכן,    חדשה שמתבהרת כעת.אמת  .  בעשורים האחרונים 

דרכה, עלולות  יותר  אותנולצער    שתגענה  נמצא   .אפילו  ויום אחד    גם היא עוברת טרנספורמציה עוצמתית 

 תעלה במערב. השנייה  תשקע במזרח ו   אחת תהיה לנו שמש כפולה, כאשר  נו.   שמש אחרת בתוך השמש של

 ? הזה לשינוי הסיבהמהי 

 , לכן נאמר "ימים שטופי שמש ייראו באופק" )"ספר הידע"(. השמש של עידן הזהב החלה לעלות באופקים כי  

שמש אומגה )בעלת  ו  שלבי האבולוציה של הפלנטה שלנו  9שהשמש שלנו מסיימת כעת את  המשמעות היא  

על מנת  את מסכי הרקיעים    מתחילה לקרוע(  רובדי העוצמה של השמש שלנו   9  -השונים מ  רובדי עוצמה  9

מוקד של מנגנון ההשפעות הנקודת דרך   -דרך הצד השמאלי של השמש שלנו   ישירות ת מומטרת עלינו להיו

, תטהר אותנו עלינו רק לפתוח את כפות הידיים שלנו המלאות בקוצים כדי שהשמש תחרוך אותם .  (10  מד )מ

שות את המעבר חזרה אל נקודת המוצא האמיתית שלנו; לע שלבי האבולוציה ו  9לסיים את  ונוכל סוף סוף  

 , ממד הקובייה. 10, ממד 100-הקומה ה

 

ומעוררת,  השמש   מאירה  תודעה  גם  שהיא  שלנו  השמשהפיסית  של  השתקפות  בבריאה    היא  הראשונה 

רטטים עוצמתיים   9זמנים ללא תנועה =  9( שהייתה השלם האטומי הראשון. היו בה ריכוז של 2)שמש יקום 

( + אבני היסוד של הבריאה. עם המפץ, הפוטנציאל האדיר הזה השתחרר והפיזור  18של הבורא )חוק מערכות  

  עם השמש שלה.   גם את הפלנטה הזעירה שלנוהרבים, הקוסמוסים הרבים ו  שלו הביא לידי קיום את העולמות 

המוצא   נקודת  הוא  כי  אליו  לחזור  עלינו  האחד,  מעוצמת  שהתרחקנו  לאחר  האבולוציה,  בתהליכי  כלומר, 

לטפס   עלינו  כך  לשם  שלנו.  עוצמת    9)כנגד  שלבים    9האמיתית  את  מחדש  לגלות  תנועה(,  ללא  זמנים 

 לחזור להיות שותפים להמשך הבריאה. לאור גדול ובעצמנו  הפוך  , להקיימת בנו    2הפוטנציאל של שמש יקום  

 :תרבויות רבות העריצו את השמש ולכן התפתחו אלים ואגדות רבות סביבה  ,במהלך ההיסטוריהלא סתם לכן  

רע בתרבות המצרית, שפש בתרבות הכנענית, וירטוטיס בתרבות הקלטית,    –הליוס בתרבות היוונית, אמון  

 מיתרה בתרבות ההינדית והפרסית, אמטראסו בתרבות היפאנית, וכד'. 
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נורא קשה לנו להבין ולתפוס נעלמים המהדהדים לתדר שונה מהמוכר. ובכלל, כמה קל לדלג תסכימו איתי ש

שמש אחת שתזרח  רק  הבנה עמוקה של הנאמר, כי בלאו הכי כשנקום מחר בבוקר, תהיה  ניסיון להשיג  על  

 במזרח ותשקע במערב. 

שהיא ניטרלית, מעבר   הגדרה לתודעת אור, תודעה עילאית היא  ביטוי לתודעה ניעורה ומתקדמת,  כשמש  ה

של אל עבר ממדי אמת גבוהים יותר  זו התודעה שתאיץ בנו לדהור  .  , תודעה של אמת למחשבה, צורה, הגדרה

 -פוטנציאל חדש    -עוצמה חדשה    -אושר חדש    -ארגון חדש    -אדם חדש    -יחסים חדשים    –חיים חדשים  

 .שותפות חדשה בבריאה החדשה 

 

חנוכה(, הוא היכולת לחשוב, לראות, להבין   במנורת   שמש )או שמש  - אור גדול  האתגר הגדול בלהפוך להיות  

כל עוד אנחנו בתודעה ארצית, אנחנו משועבדים לצורה, להגדרה, לפרשנות, לנכון/לא נכון,   מעבר לצורה.

 מסוגלים לקלוט בעזרת חמשת החושים, איננו קיים.  ם רבים, מה שאינ   אצללאמת/שקר וכד'. 

 זה קיום עלוב של חור מנעול. 

שאינה מעדיפה, מסווגת, שוללת, מפרשת,    תודעה ניטרלית   עלינו ללמוד לפתחגדול   ראולהיות שמש או    כדי

, אמונה ללא תנאי אהבה אלוהית   תוךחיים(,    ולאפשרלהאיר, לחמם  תודעת שמש :  ייעודה ) מתוך  אלא פועלת  

תודעה ניטרלית היא תודעה קריסטלית, עדינה, שקופה, מעבר לחומר ומעבר לאנרגיה    מלוא הפוטנציאל.ב

להתקיים   יכולה  היא  צורה.  נעדרת  פשוט  היא  דליקה(.  לא  אנרגיה  של  )סוג  כולם    'ארץ'ברק  מוכרת  בה 

משקלרק  אחד... בשיווי  המאזניים  כפות  בו  מסוגלת  .  במקום  היא  בהתאם  לכן  צורה  ולהפשיט  ללבוש 

לנו להיות תמיד רלוונטיים    תמאפשר  תודעת שמשמילים אחרות,  . בהיא נשלחת למדיומים אליהם  למשימות ו

  .ודאות, מעבר להתניה, מעבר להגדרה -, כי היא מעבר לצורה, מעבר לחושך, מעבר לאי במציאות משתנה 

. ככול שאנחנו מתרחקים מהאור,  קיימת בגדולמת הפוטנציאל    וודאות -ו  ככול שהאור גדול יותר, הצורה נעלמת 

 !!! cookie cutter -הכל מצטמצם לצורה, ל
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פיתחנו את התוכנית לאבולוציה אדוניתית  ,  ולדלג על החוויות הקשות   כדי לייצר עוצמה גדולה יותר להמראה

כדי  מהעתיד  באנו לחיים אלה  הנחת היסוד של התוכנית היא:    המוטען על ידי העוצמה הנעלמה אטלנטה.

 .  100-הקומה ה  – וממנו לנסוק לפסגה חדשה מחדש בעזרת העוצמות שלנו, אותו לכבוש 

 

במהלך שנים רובנו השקענו משאבים רבים בתוכניות להתפתחות שעודדו אותנו לצאת למסע של חיפוש אחר  

תוכניות רבות העצמי. נכנסנו למוסכים רבים על מנת לתקן חולשות, מגרעות או להחליף מרכיבים זהותיים.  

בל, הנה כאן, אנחנו  אפונקציונלית.    –תחו את ההשקפה האוניברסלית שלנו )לדבר על(. גישה מכאנית  יפ

פונקציונלית, כי    -המכאנית    ההשקפה את  לשחרר  ו  נואחר העצמי שללהפסיק  את החיפוש    כולם מציעים ל

רק השגת הבנה עמוקה, מחשבת שורש    . 100  -ס"מ מתוך ה   2בקושי מתקדמים    פועלים על "פריילוף".    אנחנו

 : לאחוז בחזון חדש המשנה חיים , יאפשרו לנו (להיות הדבר) , תודעת שמש ניטרלית )להיות הדבר(

 

 שבנו...  ANI -את ה השיגל

 שלנו...  HAK -להתחבר אל ה

 הקיים בנו...  O -להפעיל את ה
 

 
                                                              

 

 

 

 גרעינית:-"מרכיבים" מגדירים אותנו כמערכת דו 2

איגן    –   (ANI)  המהותגן   .1 הראשון  הנשימה  מרגע  שלנו  היא  פעם.  -ההיסטוריה  המהות  אנרגיית 

פועלת    המהות בכל גלגול  הנביעה של המחשבות שלנו.    מקורלכן גן המהות הוא  .  אוקיינוס המחשבה

להתיר את פקעת  בתהליך האבולוציה עלינו    .על פי תוכנית האבולוציה שקיבלה )תוכנית הנשמה(

סיבה בשרשרת  שאנחנו-הטבעות  האישיות,  תוצאה  הזהויות,  את העצמי(  )שרשרת  שנשיג  עד   ,

H 

O 

המהות  גן  HAK 
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האחרונה, לחזור    הטבעת  ונוכל  האחרונה  יצאנו.  הרפליקה  ממנה  הרוחנית  לומר לכוללות  ניתן 

תוצאה מורכבת מכל הפנים שהשגנו במהלכי חיים. כל טבעת שפתחנו חושפת  -שהשרשרת סיבה

)לא    אחר העצמי החיפושלינו לוותר על מכאן, ע שלנו )מרכיב שלישי(. העצמיהאישיות/הזהות/את 

 על העצמי כי הוא הדלק האבולוציוני( ולהתמקד בגילוי האני )אין, מהות נעדרת צורה(.

 

, התיבה הסודית שלנו  השלם והבלתי משתנה, שורש הבריאה  הניצוץ האלוהי  –   (HAK)  גן אצילי .2

הוא .  ס התודעהאוקיינוהוא   .שלנוהאינסופי  אטלנטה, הפרוטוטיפ של 'אדם קדמון', מלוא הפוטנציאל  

 . ANI  -נקודת מוקד ממנו אנחנו שואבים את התדלוק על מנת לקלף את החומר ולגלות את ה

 

דו מערכת  קיימת  הגוף,  שלנו,  הכלי  בתוך  המהות -כלומר,  )-ואמת   (ANI)  גרעינית;  היא   HAK  .)ANIכל 

"הדלק"  HAK,  לאבולוציה  התוכנית  הוא  הוא  השניים  בין  היחסים  מערכת  את  שמנהל  מי   .O  –   היכולת

 שתמיד דואגת להשאיר אותנו רלוונטיים בכל מציאות, מצב או מדיום )רבי ממד(.   האוטופואטית הכל יכולה

התקלפות השכבות , כך אנחנו מאיצים את  HAKחים לשאוב פוטנציאל גדול יותר מתיבה  ככול שאנחנו מצלי

 . ANI -להתקרב אל הומצליחים 

 

בפיתוח , מלבד  )כי רק מעצימים אותם(  טיפול בתכנים מקבעים בהחדשה היא שאיננו צריכים להשקיע מאמץ  

לטבעת האחרונה, לרפליקת ו, נגיע  מאלי יתפוגגהכל     ,שנתקרב לאור, לשמש ככול  .טיפוס  -הטענה  כושר  

להתכלל   2נצליח לעבור ליקום    .ההפוך למהות אור נעדרת צורנ המחשבה האחרונה שהיא הראשונה שלנו ו

 ולהיות יצור אנוש עילאי, שותף לבריאה. 100-, הקומה ה10ל ממד מחדש בכוללות הרוחנית וממנה לעבור א

אדוניתית  אבולוציה  ל:  שמטרתה  זו  הקיום להפוך  לפעול,  שלנו  אדוני  בידנו,  חיינו  בהגה  של   לאחוז  ממקום 

 במציאות משתנה.   תמיד רלוונטיים להיות , 1חופש/תודעה ניטרלית/תודעת שמש 

 

להסכים להישרף בלהבתו שלו ולהיות  לנתיב האבולוציה האדוניתית קראנו "זירה". כי בתוך הזירה האדם צריך  

להתחדש.   שיוכל  לפני  לאפר  על  תחילה  זהותיות  לוותר  מלאי  מחשבה    –רשימות  תבניות  על  אישיותיות, 

ולהתחבר מחדש אל האור שבתוכו בעזרת   פגומות, על התנהגות מקובעת, להשתחרר מכל שכבות הבטון

 האור המומטר עליו מבחוץ.

 

 איך נדע שאנחנו בנתיב? 

 
וכל אחד מושך ממנה  ניטרלית, נאמנה לייעודה, שמש לא כופה את ערוצה על אף אחד. היא פשוט נוכחת, אומרת את דברה, 1

 .מה שהוא צריך לקיומו
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ונעוררהאור בנו ובאמת נפעל לטובת המכלוליתעצם  חוזרת לחוויית הזריחה בבוקר. כאשר באמת   נאיר   :  ,

שלנו  תתמוסס  הצורה האחיזות  מכל  נשתחרר  ההתניות/תגובתיות מאליה.  מכל  ההגדרות,  מכל  ונסכים   , 

 . שלנו עין המהותל בעזרת ו, נתבונן בכתודעת שמש – קיום, בתודעה ניטרלית -להיות באי

    
 

 

ולעשות "...על מנת שתוכלו  בבית לחוכמה מתהווה"  מפיצים   הסכימו לקבל את האור שאנחנו גם להיטען 

 כשמש!!! בעצמכם להתפתח אבולוציה וגם 

 

 גמר חתימה טובה

 . "הבית לחוכמה מתהווה" מאחל לכם לבחור באור, להיות שמש 

 

 הצטרפו אלינו: 
 ?מרגישים שכל מה שאתם יודעים כבר לא עובד בשבילכם 

 ?מרגישים שאתם חיים את האתמול ומתקשים להיות אנשי המחר

 

 !שלכם  HAK   -פיצחתם עדיין את הזה כי לא 

 !שלכם  - O לא למדתם עדיין להשתמש ב

 

 :ואם אתם שואלים מה זה, אז בואו ללמוד ולהבין קצת יותר

אל הפוטנציאל האינסופי ולהתחבר  תודעה מעוררת ביקום...להיות שמש מאירה בשמיים איך  •

 הקיים בתוככם.  שלכם 

 .כדי לפרוץ גבולות חדשים לגמריאיך לנצל את עוצמת המוח היצירתי שלכם  •

 .איך לברוא את עצמכם ואת מציאות חייכם כל יום מחדש •
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פשוט, איך להיות תמיד רלוונטיים, מבריקים יותר, משמעותיים יותר, מצליחים יותר במציאות שכל   •

 !הזמן משתנה

 
 .תודעה מעוררת ביקום , להיות שמש מאירה בשמיים על:  3/10"שיחת הסלון" הבאה ביום ראשון  

https://habaitcm.ravpage.co.il/lectures   

  : 29/9 2הדגל העמוק, החדשני והמאתגר "להיות רלוונטי": מחזור  קורס

https://habaitcm.ravpage.co.il/relevant   

   ge.co.il/sadnahazirahttps://habaitcm.ravpa:     5/10:  סדנאות 
26/10   :https://habaitcm.ravpage.co.il/relationships   

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

 .לראות אתכם במרכז החדש שלנו ביהוד  נשמחמאוד 

לפרויקט הבית אנחנו מחפשים צלע שלישית לצוות היסוד של הפרויקט האדיר  : לבקשה מיוחדת במינהכעת 

 .שקיבלנו על עצמנו

שיווקי. הכניסה מחייבת השקעה   -הצלע חייבת להיות מחוברת לחומר ורוח, לשמיים וארץ, עם ניסיון ניהולי  

 .בסיסית מסוימת. אשמח לקבל מכם את המועמדות שלכם 
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