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 מאלפא לביתא נובה
 אמת אחרת עלינו ועל הקיום

 9.2021מראת ידע 

 ד"ר ברכה קליין תאיר
 

 כיצד העתיד הולך להיראות? 

 מה יקרה לנו בשנים העומדות לבוא? 

 מה יקרה בסופו של דבר לבריאה שלנו? 

 

מעגלי, הסוף של דבר מה הוא התחלה של דבר חדש וחוזר חלילה.    –מחזורי    – מאחר והכל הוא רקורסיבי  

אלא שכעת, עם  נמצא בהשתנות.  הכל כל הזמן    ., ביתאוביל לאינסוף חדשמאלפא,  סוף של אינסוף אחד,  ה

אנחנו נפתחים  יותר.  הרבה  אנחנו עדים לשינויים מואצים    הפלנטה שלנו,  פתיחת השמיים וערוצי הקליטה של

 למדיומים בעלי ידע ועוצמה שונים מהמוכר, לתנאי קיום אחרים מהמוכר.  לאמיתות הפוכות למוכר, 

 

 מהי הסיבה לשינוי הזה? 

 החלה לעלות באופקים   1שמש אומגה   –  שמש עידן הזהב  "ימים שטופי שמש ייראו באופק" )"ספר הידע"(.  

כי   בעוצמתה מהשמש שלנו(  יסיימו    שהשמש שלנו  הגיעה העת )שמש שונה  הגלקסיה,  שלבי   9את  עם 

שלה על  ןהאבולוציה  שסגרו  המסכים  כל  לכן,  ועל    הגלקסיה.  ש בכלל  מרוב בפרטלנו  הפלנטה  נקרעים   ,

מוקד של מנגנון ההשפעות הנקודת  דרך      -העוצמה המומטרת עלינו דרך הצד השמאלי של השמש שלנו  

 . (10 מד )מ

בגלקסיה שלנו כבר נראים לעין: הירח של מאדים הפך לטבעת, טבעות של שבתאי  השינויים המתרחשים  

באוזון גדל ומביא לכל תופעות    , החור  נמסה, יותר אסטרואידים מבקרים אותנו קרוב  הנעלמות, אנטרקטיק

הטבע הקיצוניות, רעידות האדמה, משבר האקלים.  הכל מתרחש כי המצב של השמש, של הפלנטה ושל  

 .אפילו יותר אותנולצער  , עלולות דרך השמש ו משביע כלל רצון. סכנות שתגענה אינ האדם  

 
שמש היא לא רק מילה המתארת שלם אטומי אלא גם מתארת תודעה )כעת אולי נבין טוב יותר מהי תודעה: מאירה, מעוררת,   1

ניעורה ומתקדמת, כך היא יכולה למשוך הטענות מתוגברות ולטפס מהר  ככול שהתודעה  נותנת חיים, משיגה הבנה עמוקה, אמת(.  
 אל עבר שער היציאה. 
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אנרגיות רדיואקטיביות שהן אנרגיות  מתפרצים לחגיגה. אלו הם    אם לא די לנו באנרגיית אומגה, גם גלי גמא

)מכינים    הגוף באנשים שעושים אבולוציה במודע  תנגודת מגבירות את    , במינון מסוים,  מצד אחד ש  של ברירה

קריסטל( תאי  להיות  החומר  תאי  ואת  למסוכנות  ,  בגלל הופכות  חלשה  שלהם  הגוף  שחסינות  לאנשים 

גלי גמאתפקיד  שליליות. כדי שנסיר את    ם של  אותנו  ריחיים, לטחון  כולנו מתחת לשתי אבני  להכניס את 

ול.  הקליפות  או למגפת  ,  ולב  התרחבותן של מחלות רבות וקשות כמו הסרטןלכן, אנחנו עדים להתפרצותן 

לקריסתן של מערכות עסקיות וציבוריות, לנפילתם של טייקונים, לגלגלי צדק שמסתובבים מהר או  הקורונה,  

   .יותר, לחשיפת שחיתויות של שנים ולכליאתם של פושעים רבים, בעיקר מקרב משרתי הציבור

 לאן כל זה לוקח אותנו? 

תחיל תנועה חדשה, ילפני ששלו  הכל חייב לחזור לאחד, לנקודת המוצא האמיתית    אחד: תפקיד השינוי הוא  

. עלינו לחזור לאחד, לנקודת )בריאת אלפא(  לסוף של האינסוף הקיומי שלנוואנחנו הגענו    בריאה חדשה.  

 .  )בריאת ביתא( המוצא האמיתית שלנו לפני שנוכל להתחיל אינסוף חדש

 

הישרף בלהבתנו שלנו ולהיות גרום לנו ל להמית את הישן. ל, עלינו  לאינסוף החדש  ליח לחזורכדי שנצ

 תחילה לאפר,  לפני שנוכל להתחדש.  

 

ואינו נמצא בכושר טיפוס:    פונקציונלי  –זה כואב, במיוחד למי שממשיך לאחוז בחוזקה בקרנות הקיום המכאני  

 חווים קוצר נשימה, חוסר בחמצן.

 

עצלנים, מחכים לניסים, מחכים שמישהו אחר יעשה ישנים,  אנחנו בורים,  ? כי  עם כזה כוח הכל קורה    למה

 ., לומדים על...במקום ליישם ולהפוך לדבר עצמואת העבודה עבורנו

 

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."

 זה התחיל מזמן... 

)חטא גן   איבדנו את מעלות המהות שהחלו להשתנות בהדרגה כאשר הכנסנו למעגל את תפקיד החשיבה

 .נומהאנרגיה האוניברסאלית דרך עוצמות המוח שלישירות  ו  נ שימוש באנרגיות אותן משכהעדן( וויתרנו על  

וגילינו כי אנחנו  החשוך  הגענו לקיר הסופי  כעת,  הנפילה שלנו אל החושך החלה בגלל אובדן עוצמות טבעיות.  

 כל הזמן דופקים בו את הראש. 

מחלות קטלניות, אקלים מטורף המטביע   יותר:עוד  מכות סנפירים כואבות    התוצאות: אנחנו מזמינים לחיינו

חיים   רעילה, שריפות ענק המשמיטות  נרחבים בלבה  אזורים  ומכסים  עיירות שלמות, הרי געש מתפרצים 

חוויות מסעירות כולנו חווים רגעי מחנק,    מפיל את העולם כולו.שישנים, ווירוס קטן ובלתי נראה כמו הקורונה  

 מה עושים?  .ודכדוכים מתגברים 
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ס"מ מתוך   2לצערי, למרות השקעת כספים אדירים בתהליכי התפתחות, ייעוץ, טיפול, אנחנו בקושי התקדמנו  

 הנדרשים.  100 -ה

אם לא נבחר    –(  תאית   אם לא נעבור אבולוציה אמיתית )שינוי צורה  – אם לא באמת נתעורר ונשתנה לעומק  

 להישרף בלהבתנו שלנו ולהיות תחילה לאפר...לא נוכל להשתלב במציאות החדשה בנועם.  

 

 ההחלטה: 

 במקום להשקיע משאבים רבים בטיהור, בתיקון, בהחלפת חלקים... 

 לטפס!!!  : הקיומית של כולנו התכלית

עוצמתיים. התגלמנו על פלנטת מעתיד מאוד רחוק, מממדים מאוד  באנו לחיים אלה  כולנו  

לגלות מחדש במו מוחנו, ידנו, כדי  מהארכיבים נפתחים(,    5%רק  עד כה  ארץ, מדיום מוצפן ) 

ולחזור חזרה לנקודת  לטפס  ליבנו ורגלינו את העוצמות, היכולות והידע הגבוהים הקיימים בנו,  

יים יותר ושותפים , רק עוצמת10ממד    –  100- בקומה ההמוצא שלנו, לבית האמיתי שלנו אשר  

 . החדשה ביתא נובה לבריאה

 

 " .ולפיכך תגלה את מקור מהותה  "באחד הימים האנושות תהיה חופשית משרשראות האיסורים

 

 באוקיינוס המחשבה.  )עולמות, גלקסיות, יקומים( עם ביתא נובה מתחיל מחזור שני של בניית גיורזים 

אשר סיים   ANI( המחובר עם גן המהות  HAK(  13גן   מהמורכבים  גנים אצילים    יכולים להיות רק בביתא נובה  

 מעבר לזמן מוחלט.  .העל -את מציאות אנושות  ולפיכך, יכונןאבולוציה 

, רוטטת בעוצמה אבל לא ומלכדת  , סופחת סופגת , פלנטת ספוג = גמישה, אוורירית, עבירההינה ביתא נובה 

זרעי  מסתחררת )אין צורך באבולוציה(. הסריג שלה דמוי ספוג מאפשר לה לספוג עוצמות גדולות יותר של  

מאחר שחלק ( וגם להעביר בקלות גזים ונוזלים.   13=    147חומרים חדשים )עוצמת  /ידע/אנרגיות/חיים חדשים 

לשאת לחצים גבוהים מאוד יחסית עמידה ביותר ומסוגלת  היא פלנטה קלה אבל גם  ניכר מהנפח שלה הוא אוויר,  

 ה ולכן היא מצע שמזרז תגובות. שטח הפנים שלה הוא עצום לעומת נפח ה.  למשקל 

שמשתרעת עד    GÜNFERİעוצמת  זו    .עוצמה של מיליארד כוכבים ושמשות    הוא בעלעולם הגרעין שלה  

אנרגטית  רמת צפיפות    = שחור כהה =    147מלכדת את כל עוצמות הצבעים  אינסוף )עוצמה משתנה(, ה 
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סדר של   -  2( KANDIGAה ) קאנדיג הסדר התפעולי העצמי שלה הוא    מערכת טכנולוגית.  גבוהה = מקור הידע.

7 .   

נתיב   על  לעלות  יכולים  לא  באנו,  ממנו  לעתיד  הביתה,  לחזור  יכולים  לא  היום,  שאנחנו  מי  שנבין;  כדי  רק 

כי אנחנו כבדים מדי, דחוסים מדי, מצומצמים מדי, העוצמה שלנו חלשה, היכולת   האבולוציה האדוניתית, 

 הפנימי כדי שנדע לאן. GPS -מוגבלת ועדיין לא פיתחנו את ה

 

הנתיב    –  בית הספר לאבולוציה אדוניתיתלר הביתה, כולנו צריכים להצטרף  כדי שנוכל לחזו

לאנשים  מאפשר  ובכך,  התודעה  המחשבה,  התא,  צורת  את  המשנה  להתפתחות  החדש 

בעלי  ,  רבי ממדיםיצורי אנוש עילאיים,  :  תמיד רלוונטיים במציאות משתנהוארגונים להיות  

פנימי מאקרועוצמת  בעלי  ,  חוסן  כל  )כל    מוח  פתוחים(   4ארכיבי  תודעה   ,  הספריות  בעלי 

- , פתיחת הלא 18תודעת התקנה/תודעת אמת מוחלטת ונצחית )חוק מערכות  /אוניברסלית

)חוט ההשפעה   ללא השפעות חיצוניות  יהםביד  הם, ההגה לחיישלהם  אדוני הקיוםודע( =  נ

רים לעוצמת  )מחוב  ממקום של חופש לעשות  , יודעים מה נכון  של מנגנון ההשפעות נחתך( 

המצמצמת את הפער בין 'לדבר    , נמצאים בהבניה פנימית תמידיתידע שצבעה שחור כהה( 

 על' לבין 'להיות את' )מחונני עשייה, אוטופואטיים(.

  התודעה של האיכויות האלה קיימת בתוכנו. עלינו רק להיזכר. כלומר, עלינו להשיג מודעות 

אנחנו זקוקים לשם כך    מתקדמת כדי שפוטנציאל התודעה יגיע להבנה עמוקה של האמת.  

אור האמת  את  שופכים  נכון שבעת הזאת אנחנו  לידע ולתוכניות המכינים ממדים של אמת.  

להגיע לשורש, לרפליקה האחרונה ללא  , אבל המשימה שלנו היא  כפירושים של ממדים שונים

 נודע. - . רק אז ניחשף ללאפרשנויות

 נודע, עלינו פשוט לטפס. - כדי להשיג ידע של הלא

  

 הכשירו    אינות(.  –)כוליות    7/72הביאו אותנו עד ממד    ההתפתחות השונים   עד היום, כל כתבי הקודש ונתיבי

( שעוררו את תודעת האדם  7-1)ממדי אומגה  ארציות    –: תוכניות דתיות  אותנו מבעד להשפעות מערוץ אלפא

האדם  התהליכים הינם טבעיים.. תדר אוניברסלי –  השקפה אוניברסלית  תחו אדם בעלייחיד ופאל אמונה בל

 
2  K     זרעי העולמות של הבריאה כולה(... קוסמוס )כלA     שגם התעצם( אללה– O...)N    ...)אור אלוהי )חוכמה, ידעD     עולם )כל

 (. OJIאללה ) A(... 13-גנים )גני מהות + הגן ה    Gיצור אנוש )הפרוטוטיפ של אטלנטה(...    Iהאבולוציות שהעולם עבר והשיג(...
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תוכנית זו הגיעה לסיומה עם תחילת    מציל רק את עצמו ופועל לתועלת אישית בלבד.  הפוסע בנתיב ההכשרה  

 .  2000 -שנות ה

 

.  להעברה   9-8 תוכנית אומגה זו, אנחנו תחת השפעת אנרגיות ביתא. היום, עם התוכנית החדשה לאבולוציה

ידע ומטהר  השער שלה הוא   ולא ערוץ. ערוץ מוסר  (. מערבולת  72  תדר)השפעות שקיבלנו עד    מערבולת 

להגיע לנו  וגורמת  מקבצת  שוכנים   שואבת,  אנחנו  בו  האטומי  לשלם  מחוץ  מהטיפה  ;  אל  לשלם,  מחלקיק 

הוא משרת את האנושות ומציל   .תודעה אוניברסלית בהעברה אנחנו מפתחים אדם בעל    .(76)תדר    לאוקיינוס

    אותה מלשקוע בגיהינום הארצי.   

 

שתוכניות העברה מתבססות על    בעוד מחשבה.../תוכניות הכשרה מתבססות על עוצמות של מאסה/חומר 

אופקית,  /המוח  אנרגיית   עוצמות  תוכניות הכשרה משיגות הבנה  בעוד שתוכניות העברה משיגות תודעה. 

לאסוף    –לפתוח כמה שיותר צופני ארכיבים    –. רק עוצמות מוח יכולות להרחיב את מפתן הזיכרון  הבנה עמוקה

את  קוסמוסים,  יקומים,  סודות  לפענח  אף  מסוגלים  נהיה  אז  מהותנו.  את  ולהשיג  לטפס  לעוצמה,  עוצמה 

יחד עם זאת, מהות קריאת ספר הקוסמוס שלי/שלכם".    תגיעו  אלי באמצעות   "אתם    .השמים, את הלא נודע

שיש לה חוסר באבולוציה, כלומר, שארכיבה לא נפתחו, לא יכולה לשלוט במחשבות או לייצר חדשות ולכן, 

 השליליות משתקפת בכול. 

 

מאחר והטענות אומגה גורמות היום לאבולוציה עם כל נשימה עד שנהפוך לקוביות קריסטליות, ישנה חשיבות  

 . ביכולת שלנו לייצר קואורדינטה בין כל הפנים שלנו הנוכחים ביקומים שונים 

 

 :ואליהן עלינו לחזור המרכזיות מהן הסתעפה הבריאה נקודות 'האחד' 4

 הכל מוכלל באחד הראשון!!! הכל מערכת של השתקפויות מנסריות...

 שכללה בתוכה את טכנולוגיית הבריאה.  HAK ספירת – 1/1

 . OJI שדה פוטון אור/הבורא – 1/2

 . HAK)גן אצילי ) /הפרוטוטיפ אטלנטה/אדם קדמון/כוללות אנושית – 1/3

 . )גן מהות(  ANIהאדם / העולמות/המפץ – 1/4

הידע",   ב"ספר  שמתואר  הנקראת כפי  מבודדת  אחת  כוללת  היתה  שלנו,  הבריאה  התחילה  בטרם  עוד 

יצורים אשר באו לידי קיום הרבה לפני אדם. הם הישויות מעבר לגבול של אטלנטה.   אנשי אטלנטה הינם 

, מושלמות הזאת הינה כוללות שנוצרה על ידי תודעה ותרבות מאוד מתקדמות   הכוללות  .תנועה-ללא-דומיות 
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  מיתולוגייםהאלים  ה  הישויות עליה הם   .ד זהבציוויליזציה זו מוערכת  כממ  .אינה נגישה לנוולכן  ועוצמתיות,  

 שיצרו את הכוללות הזו והיו אחראים לבריאה הראשונה. 

כאשר הוחלט בכוללות אטלנטה על הבריאה השנייה )בה הפלנטה שלנו היא רק חלק מזערי מהמכלול האדיר(,  

הלא הריק  אל  מנהרה  ממנה  וכדור  -נפתחה  עילאית   -  כל'-'אמת -  HAK"  אנרגיה"נודע  ספירה /עוצמה 

 ממד אינות.  ,תנועה-ללאאוקיינוס דומיות : נזרק לתוך הכוללות הזאת  ,זרע הבריאה החדשה –קריסטלית 

 

HAK  -  (1/1) נשימה/תודעה/לידי קיוםבא הכל  וממנהאחד: 

מוח ;  "ית "גולגולת קריסטל  HAKאת    ניתן לכנות .  "אמת כל"  –   HAKהוא  של הבריאה  השלם  הפוטנציאל  

אטלנטה  13המייצג    יקריסטל אבותינו  של  מוח  את הוא  .  עוצמות  בתוכו  השנייה   הכיל  הבריאה  פוטנציאל 

את  אללה    3  )שלנו(,  המוחלט  -אדיר  –הבוראים;  וחוקים    ,הבורא  – כל  משימות  )בעלי  אטלנטה  חוקי  ואת 

 נצחיים(.  

 H ( אור החיים = :)+  פוטנציאל זרעים/אנרגיות נעלמות של אטלנטה ממנו יקומים, גיורזים, גלקסיות והיצורים שבהם באו בהמשך
קיום. אמת  ז- לידי  את הבוראהאנרגיות  את היקק/סינן  כל  מייצג  דבר.  בו  היה  את האוקיינוס שלא  ובעזרתן, התסיס  המוח  /אלה 

 במילה טכנולוגיה(.  NOLהקוסמי )

A כעוצמת השלכה והכוונה של האנרגיות שהוא הצליח  כל - עוצמה זו הוכנסה למעגל על ידי אמת (:-)  = אנרגיה מכלילה/משלימה

 כל בעזרת הגנים שלו. - הוא הפרה את אנרגיות אמת  מכונן ומשגיח על הסדרים ההיררכיים.  במילה טכנולוגיה(    OJIאללה )להתסיס.  

עוצמת מהות"  "אללה הוא שורש כל האנרגיות, הנקודה ממנה כל הבריאה באה לידי קיום...הוא לא אנרגיה ולא פוטנציאל, אלא  

 (.   23/281)"ספר הידע", 

 K ( בעזרת מערכת  0= אנרגיית בריאה יצירתית )כל  - מייצג את אדיר סדר מאטלנטה.    -תקנה   -(: הבריאה באה לידי קיום )ויהי והיה

 . במילה טכנולוגיה( TEK) המוחלט

 

פוטנציאל אינסופי אין לה ראשית ולא אחרית בריק האינסוף. היא מכילה  היא שלמות ללא חיסרון.  הספירה  

הקיים והלא קיים...את האינות והכוליות...את המוות והנצחיות...את נצח העבר ונצח העתיד...את הסוף של  

  והאינסוף. היא מעבר לכל צורה, טיפולוגיה, סיווגים, ג'נדריות, נפרדות. היא ניטרלית.

 

 

 הטכנולוגיה: 

TEK   :מסמל את הא( לTanrı  )–  ( יקומיםEvrenler  )–   אדיר-( כל המוחלטKadir-i Mutlak     .)  ,מתחנכות  התודעות שלנו  ברגע זה

   . TEKהממדים שבבעלותם סדר השתקפות של   על ידי

NOL( נקודת מוקד ההשתקפות של הממד המכונה ויהי והיה :dedi Oldu  Ol  )–  ( אור אלוהיNur'un Ol Emri  .)    הבורא/המוח

 הקוסמי. 

באה לידי  כל המוחלט(.  עוצמה ש- ממדו של אדיר  –המוח הקוסמי )ממד אינות   –הממד ויהי והיה הנו הממד של העוצמה התחילית 

אתן  אנרגיות אשר באו לידי קיום הרבה לפני ברי, ממדים של היסטוריים-נודעים מאוד מתקדמים של זמנים טרום- קיום מממדים לא

 .  של כל הממלכות
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OJI   :ת.  לכוללות הזאעדיין    אין כניסה ALLAH   העוצמות.    3מהאיחוד בין  הגיע לידי קיום  הינו שלם עוצמתי אשר  O   ,מאטו העילאי =

J    זרעי המחרים ( העוצמה הלא נודעת אטלנטה =KANDIGA  ,)I  13  -= פוטנציאל עוצמה זו החבוי בתוך יצור האנוש )הגן ה-  HAK ,

 וטיפ אטלנטה, אדם קדמון(. פרוט

 

מאחר והכל הוא רקורסיבי, מחזורי, מעגלי, כל מה שיוצא מהאחד הראשוני הזה, חוזר אליו רק עוצמתי יותר. 

לייצר   הצליחו  החוזרים  רבות,  שנים  במהלך  לנבוט  את  לכן,  המחכים  קנדיגה,  זרעי  החדשים,  החיים  זרעי 

 בין עומק ראשית ועומק אחרית.  מחברת  HAKלכן ספירת . בבריאה החדשה ביתא נובה

 

ממד   -  1  ענפים:  2קיום  שהניע תנועה שהביאה לידי    עם זריקת הספירה, נוצר מעין חיכוך בין הספירה למים 

קיום.    ממד הדומייה   -   2,  תנועה -ללא לידי  אינה באו  ניטרליים. האנרגיה עדיין  הממדים האלה הינם שדות 

לממד  תנועה שינה את צורתו  -הממד ללא  יקט ולנוסחת המוטציה, שוב בתהליכי הזמןבהתאם לפרו  .במעגל

קשה   .קיום  בא לידי  ממד העוצמה מאוחר יותר, על ידי היווצרות של פוטנציאל שונה בממד הדומייה,    .הנשימה

 לנו להבין תנועה שאינה תנועה שילדה נשימה, או דומיה ושלווה שילדה עוצמה. 

 

 

תנועה ממד ללא   

 

 ממד דומיה ושלווה  

 

 
 

 

 ממד נשימה

 

 ממד עוצמה  

 

 

 (. 1/2) לידי קיום/אנרגיה באהכל ממנו ( OJI)בורא -נקרא גם ה –  ניראשואור שדה פוטון 

שדה פוטון אור    והביא לידי קיום מאוחר יותר, ממד הנשימה התאחד עם הפוטנציאל הנוכח בממד העוצמה  

   .(OJI )הבורא ראשון

 

. מדיום ניטרלי.  וטנציאל נעלם פ .שלמות ללא חיסרוןהייתה  תחילה תואם את הכתוב בספר בראשית:  עד כאן

הנכסים  מדיום ריק ושומם.    .מרחפת על פני המים" אלוהים  ורוח תהום  פני "והארץ היתה תהו ובהו וחושך על

אפשר לסלול בו איזה שביל שרק בהמשך  האין סופיים חבויים עמוק בחשכה. דומה ליער עבות ללא שבילים ש

לרחם   אפשרי,  בה  שהכול  וודאות  לאי  פסל,  כול  ממנו  לעצב  שאפשר  גולמי  למצב  גם  דומה  הוא  בוחרים. 

 שמאפשרת להמציא סיפורים.
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 ( ( כמערכת חיה  HAKמאחר ומדובר באוקיינוס של מים, של צלילים, הריחוף מעל פני המים של הספירה 

  שתוהה ובוהה, איפשר את הפעולה התחילית של שינוי צורה )החיכוך בין הספירה למים...(. 

 

  -   השלושחוקים מרכזיים האחראים על תהליכי שינוי הצורה )אבולוציה(: חוק    3  לפעול  ומשדה הפוטון החל

  המערכות   שבעחוק  .  , חלוקה והתלכדותשלושה לאחד   –אחד לשלושה    מוגדרת של השתקפות של-תוכנית 

צבירים   9=  18התנועה )חוק מערכות  -העוצמות  תשע חוק  (.A-T-N-A-L-T-A) המבנה -  פרח הבריאה –

 שלבי אבולוציה(.  9אדוות של יקום האור,   9המוזנים על ידי יקום האור, 

לאחריו מוח    –הראשונה אללה )מאטו העילאי    :-  -  -ראשוני יצאו שלוש טיפות ניטרליות  האור  המשדה פוטון  

(. תפקידם 4Rכל המוחלט, השלישית הבורא )-השנייה אדיר  ,תפעולי(  Oלאחריו     –קוסמי/עוצמה התחילית  

 .היה להביא הכל לידי קיום 

 

ובהשפעה הכוללויות המחולקות האלה  לתוך שלוש  הוטענו  הקוטב בממד העוצמה  הזאת, שתי   השפעות 

זו   זו אל  נוצר השדה החיובי הראשוןהכוללויות התאחדו בהימשכן  הכוללות שנותרה, היוותה את    .ולפיכך, 

, חוק שיווי המשקל  )אנרגיה טבעית   -: +/התחילית  ממד האנרגיה השדה השלילי ולפיכך, התאפשרה היווצרות  

 .( נכנס למעגל

 

היוצאות  הטיפות  שלוש  מכנים  אנחנו  אותן  העוצמות  דהיינו,  בערכן,  השוות  העוצמות  מהנקודה,    שלוש 

,  18ת  מערכו  מקביל לתקנת וב  המוגדרת אטלנטה-בהיכנסן למעגל, כל אחת מהן לקחה למעגל את התוכנית 

 . הביאו לידי קיום  ם את מערכותיהן העצמיות בממדים האלו שאותם ה התחילו לכונן

 

של   המוגדרת -למעגל את התוכנית   הבלקח(  3X3)הביאה לידי קיום שלושה ממדים  מהטיפות    כל אחת כלומר,  

 :השתקפות מאחד לשלושה. אלה הם 

 ממד הצליל  .1

 ממד האור .2

 ממד האש .3

 

למדוד אותן בממדים ובאנרגיות ואפילו לא ניתן להשתמש    מאוד שונות אשר לא ניתן  עוצמות מהות אלו הן  

 .כל המוחלט-אדיר . כמכלול נקראות בביטוי אנרגיה עבורן

 

ולפיכך נלקח למעגל   ,בהתאם לפרויקט המוטציה והאיחוד שוב, בתהליכי הזמן, שלושת הממדים האלה אוחדו  

   .ממד העוצמה הכוללנית

 

לתוכנית   העוצמהממד   בהתאם  לשלושה  הופרד  השתקפות - שוב  של  לאוטומטיות   המוגדרת  המחוברת 

:  עוצמה-הכוללות הזאת של שלושה יקומים רבי  .האש  –האור    – יקומי הצליל  ולפיכך, הביא לידי קיום את  
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  עוצמה שונה  יקום  והביאה לידי קיום שוב השתקפה לתוך שלם  צליל, אמצעי אור ופנימי אש,  מעגל חיצוני  

 .למדי

 

זה  )  נלקח למעגל  הקוסמי  המוחתאחד עם האנרגיה של ממד הנשימה ולפיכך,  המאוחר יותר יקום עוצמה זה  

   .פוטנציאל בלתי משתנההוא  .(ALLAHאת המוח הקוסמי הוא  "ברא"ש

 

, מחשבה נוצרה    ,חומר עבר שינוי צורה על ידי דחיסתו-לפרויקט המוטציה, כתוצאה מכך שהאנטיבהתאם  

עוצמת מוח זו, דהיינו,   .למעגל  והמחשבה הזאת הוכללה במוח הקוסמי ולפיכך, עוצמת מוח כוללנית נכנסה

לידי קיום על שהגיע    שלם של תודעה =    = עוצמה מוחלטת ראשית   העוצמה התחיליתהמוח הקוסמי מכונה  

 )אנטי חומר(. ידי מחשבה אשר יצרה את עצמה

 

ויהי,  )כתוצאה מדחיסת האנרגיה בהתאם לנוסחה    העוצמה התחילית הביאה לידי קיום חומר גלם התחילי

 . יקום החיים  – גרעין היקום השנישהיווה את  )והיה

 

 הגיעו: לגרעין היקום השני הזה אשר בא לידי קיום 

, מאטו  מהנקודה  שיצאה  הראשונהביאה לידי קיום את יקום הצליל, דהיינו, הטיפה  העוצמה אשר הון:  ראש

 .המוגדרת הראשונה שלה לתוך שדה יישום -, הגיעה ולקחה את התוכנית העילאי )כוללות תודעה(

ואחרי שלקחה למעגל את    ,כל המוחלט אשר היה הממד הגבוה הבא-מאוחר יותר, היא עברה לממדו של אדיר

בממד הגבוה הבא, ושם, לאחר מכן, היא לקחה   ALLAH   דרת השנייה, היא עברה לממדו שלתוכניתה המוג

 ולפיכך כוננה את סדרה.   ATLANTA המוגדרת -הסדר של התוכנית   למעגל את הפרויקט הקיומי הישיר ואת 

 

מהנקודה, דהיינו,    למקום שהתפנה על ידי מאטו ביקום השני, הפעם הגיעה הטיפה השנייה היוצאת שני:  

 .כל המוחלט-, אדיר העוצמה אשר הביאה לידי קיום את יקום האור

כל המוחלט בממד -אדיר  המוגדרת העצמית שלה ועברה לממדו של-גם היא לקחה לשדה היישום את התוכנית 

ממד   המוגדרות ואת החוקים הבלתי משתנים של- העוצמה הזאת לקחה למעגל את התוכניות   .הגבוה הבא

 .אטלנטהזציית הזהב ציווילי

 

הבורא, היוצאת מהנקודה,    כל ביקום השני, הגיעה הטיפה השלישית -למקום שהתפנה על ידי אדירשלישי:  

המוגדרת. הבורא -למעגל את תוכניתה  דהיינו, העוצמה אשר הביאה לידי קיום את יקום האש ולקחה ישירות 

קיום את הגיורזים  הביאה לידי   .4R  מכונה  הזה הינו העוצמה אשר לקחה ליישום את הפרויקט הקיומי. היא

 המלאכותיים באוקיינוס המחשבה.  

 

מחלקיקי האנרגיה של העוצמות   על ידי הטענת עוצמת המחשבה של המוח הקוסמי על איחודם של כל אחד 

הנמצאת תחת    3R  העוצמה העליונה , באה לידי קיום  האש  – האור    – אשר הביאו לידי קיום את יקומי הצליל  
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 העוצמה העליונה הזאת הינה העוצמה המשגיחה של היקום השני. היא מכונה גם אדוני  .השגחתו של הבורא

ממהותה העצמית ביקום השני. הן מכונות שם    או הבורא. עוצמה עליונה זו בראה שלוש כוללויות של אנרגיה

לידי קיום, הביאו לידי קיום את אדם    שלוש עוצמות האנרגיה האלה אשר הובאו  .אש שלי  –אויר שלי    –שלי  

 מהעבודה המעבדתית שביצעו ביקום השני.   כתוצאה

 

 

 :(1/3) כוללות אנושית/13-הגן ה/פרוטוטיפ יצור אנוש/אדם קדמון

.  ATLANTA  , קיבלו הרכבה מהגנים של ממד ביקום השניהיצורים החיים הראשונים שהובאו לידי קיום  

הנו   קיום  ליד  יצור האנוש הראשון שבא  ;    – טיפוס אטלנטה  -אבכלומר,  :  -המורכב מ גן אצילי  אדם קדמון 

, המשקפים את  O( ביחד עם הניצוץ האלוהי  I( שהוטמנה ביצור האנוש )Jהעוצמה הלא נודעת אטלנטה )

שמות האל   147עוצמות אנרגיה/תודעה...  76המכיל    13  -שדה פוטון האור הראשוני. זהו הגן ה  -  OJIאללה  

משקף    13  -, אותו מחפש כעת אללה כדי לבנות את הבריאה החדשה ביתא נובה. כלומר, הגן ה המוכלל  1+  

קוסמי, את  המוח ה   –, את האור הראשוני, את המוח הקריסטלי  OJIאת האמת כולה, את עוצמת הבורא אללה  

 HAKשורש מחשבת הבריאה, את שורש כל הכלים/הגופים בממדים/בעולמות השונים. לכן כיניתי אותו גן  

 כל(. -)אמת 

 אש, יסודות בריאת ביתא החדשה הם:   –אור    –מכאן, בניגוד לבריאת אלפא הנוכחית שיסודותיה הם: צליל  

 . מודעות  -היגיון  -בינה 

 

שאינה גשמית, ממנה האציל   קבלי המתאר את הדרגה הראשונה לאחר הצמצום מושג   )א"ק)  קדמון  אדם

, כתר כללי. הוא זה המכיל את כל העולמות ואת כל הנבראים. אור כלליהבורא הכל . לכן אדם קדמון נקרא  

רגליים(. הוא    - עשייה )אגן    – רחם(     –יצירה )לב    – בריאה )ראש(    –מ"גופו" יצאו העולמות: אצילות )כתר(  

 קור עשר הספירות. הוא מייצג את האינסוף. מ

 

 (. /41) חומר/נוצרו העולמות ממנוהמפץ 
יותר רחוקים אחרי    אשר לקח למעגל את הפרויקט של היכולת להגיע אפילו לריקים עוד  ATLANTA ממד 

האנרגיות  הפרויקט של איסוף כל  המוגדרת הזאת, את -היווצרות היקום השני, לקח למעגל, בהתאם לתוכנית 

ביקום השני ולפיכך,    לתוך כוללות כוללנית  אדוות זמן ללא תנועה,  9:  תנועה-ללא-שנוצרו בממד של הדומיות 

 .)שלם אטומי ראשון( 2השמש הראשונה והאחרונה של יקום  -   ברא את גיורז השמש

 

אנרגיה שהתפזרו  -המיקרוכדורי  ,  אנרגיה זה בגלל היותו רווי באנרגיה-כתוצאה מהתפוצצות של כדור מאקרו 

מתוך מטרה למנוע את פיזור   .חיכוךהשינו את צורתם לכדורי אש בגלל    ,לתוך הריק כתוצאה מההתפוצצות 

נוצרו ובתוך הטבעת הלוליינית שנוצרה    למעגל  כדורי האנרגיה האלה לתוך הריק, הרטטים הלולייניים נלקחו

ו יצורי אנוש אליה הגיע  קוסמוס.ההעולמות. הפלנטה שלנו שהתקרמה ראשונה נבחרה להיות המעבדה של  
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חלקיק  , וגם  של יצור אנוש אמיתי מהכוללות הרוחנית   אבולוציוני  גן מהות   –  ANIגן    גרעינית:  -בעלי מערכת דו

נים היו פתוחים וכל העוצמה  של הפרוטוטיפ אטלנטה שהוא מקור מזין. בהתחלה הג  HAK  הגן האצילי  מ

 גלויה. בהמשך, עם חטא גן העדן, הפוטנציאל האדיר הזה נסגר וכאילו הוחבא בתוך האדם האנושי של היום. 

 

משולשים,   בתוך  ממשולשים  המתהווה  אטומי  שלם  והינן  מהאחד  נובעות  האוניברסליות  הכוללויות  כל 

"כל כוללות (.  52/516)"ספר הידע",    מיני אטומים מנסרות בתוך מנסרות, שלמים מיני אטומים בתוך שלמים 

סולרית חודרת בדומה לכפפה לתוך הכוללות הסולרית האחרת מתוך הכוללות הסולרית העצמית שלה". אין  

הגופים, אלא הסתעפות  -הכוונה למבנה הבבושקה בתוך בבושקה, כי בבבושקות ישנה הפרדה בין הדמויות 

זו   עת(. אין הפרדה!!! זה האיחוד וההתכללות אליהם אנחנו נדרשים.רקורסיבית מתוך עצמה )פק  -מעגלית  

נקבעים  דבר  )גבולות של  אינסופיים  ולכן הם  ידועים  אינם  כוורת מנסרתית שהיא שדה מאוחד שגבולותיו 

 בתלות עם עוצמת תודעה(.  

 
 לסיכום: 

 . , כולל של יצורי האנושהוא מעיין ההזנה של הבריאה כולה – HAK ספירת ▪
ממנו יצאו: מאטו   OJIהבורא העילאי  /ראשוני  שדה פוטון אורבתהליכי מוטציה נוצר   ▪

)הביא לידי קיום    כל המוחלט, הבורא, המוח הקוסמי/עוצמה התחילית- העילאי, אדיר
, העוצמה העליונה, רחמן כל )צליל שלי(, אדוני )אור שלי(, שליט כל )אש ( 2את יקום  

 שלי(. 
=    )נקרא בקבלה אדם קדמון(  HAK  גן אצילי  –  אטלנטהשל יצור האנוש  פרוטוטיפ  ה ▪

 . כוללות אנושית המזינה את הבריאה כולה 
כל   )גן מהות(,  ANI  שהביא לידי קיום את העולמות בהם שוכנו יצורי האנושהמפץ   ▪

 אחד בהתאם לממד אותו השיג. 
 

יוצא מהאחד  מכאן,   והכוליות...השלם שמכיל  )הכל  זמנית...את האינות  בו  קיים  והלא  את   את הקיים 

המוות והנצחיות...את הסוף והאינסוף...את האנטי חומר והחומר. לכן הוא נחשב למצעית/אברי הרבייה של 

פרוטוטיפ יצור אנוש/אדם   <  OJIשדה פוטון/ האור/הבורא    <  HAK  הבריאה/שורש הבריאה(:  

ה )הגן  אנושית  מהות/המפץ  <(  13  -קדמון/כוללות  לאחדגן  לחזור  ועליו   ,   (HAK )   ולהשיג

 . שלם/שלמות/אור מיטיב.  תנועה רקורסיבית אינסופית

 

 מבנה הבריאה: 
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אל אוקיינוס שלא ,  HAK  -  עוצמה ניטרלית   -  ספירה קריסטלית שזרקה    אטלנטה כוללות  הקליפה:   .1

מעבר לגבולות החיצוניים של ממדים   היאכוללות אטלנטה    מדיום הדומיות ללא תנועה.היה בו דבר,  

 כל. -כוללות אטלנטה מכילה את כל כוללויותיו של אמת תנועה.-ללא

כוללות התודעה היא .  ( OJI)  אור ראשוני   –  של אללהתודעה  הכוללות  :  הכוללות בין הקליפה לקרום  .2

היא   כל.-אוספת בתוכה את כוללויות אמת מממד האינות והיא  בעלת עוצמה הרבה יותר מתקדמת  

ממד האינות למרות שמצוין כיקום האור, הנו כוללות בה כל הידע וכל האנרגיות מתאחדות בשלם.  

 כל.-ת כל המוחלט. הוא מקיף את כל כוללות ממדו של אמ-ממד הרחק מעבר לחוקיו של אדיר

 

של    :הקרום .3 אנרגיה.  .כל-אמת ממדו  של  הסופי  כוללות    הממד  של  הסדרים  את  משליך  כל  אמת 

 .על ממדו של אללה/מאטו העילאי בתוך השלם האטומי הגדול של אללה התודעה

 

אללה  .4 של  העילאי  –  אללה  .(1O)  ממדו  הכוללויות   מאטו  מיקרו  כל  של  )מאקרו(  המכלול  הוא 

  האוניברסליות.

)חלבון .5 הקיורזים  כוללויות אמת   כל-( של אמת תודעה:  בתוך    כל(-)כל  של   התודעה  אוקיינוסשטים 

בכל כוללות ממדי עוצמה שונים. המעבר מכוללות אחת   .השלם האטומי הגדול  –העוצמה העליונה  

עוברים   התודעה,  לאוקיינוס  צוללים  משם  המחשבה,  לאוקיינוס  להיכנס  תחילה  מחייב    4לשנייה 

 כל אחרת.-ממדים עדינים ואז נכנסים לכוללות אמת 

ים  שלמ, בתוכו שטים אלפי גיורזים )שלם אטומי ראשי/(חומר/אנרגיה)המחשבה  : אוקיינוס  חלמון .6

אנוש    אטומיים מיני   יצורי  זרעי העולמות מתפתחים   .(מהמפץשהתפתחו כתוצאה    ANIועליהם 

אוקיינוס המחשבה.   יקומי הצליל  בתוך  בין  נוצר מכילול  המוח    .האש  -האור    - אוקיינוס המחשבה 

הקוסמי בא לידי קיום כאשר יקום העוצמה התאחד עם האנרגיה של ממד הנשימה...מחשבה באה  

אוקיינוס המחשבה. כל   -האוניברסלית עוברות דרך שדה העוצמה    התקשורת כל  היום,    .לידי קיום 

- צוות הגרעין של יקום האור בראשותו של אדי.  ערוצי המדיה על הפלנטה מחוברים לשדה עוצמה זה

 .ל המוחלט, משגיחים על אוקיינוס המחשבהכ

 

אנושית  באמצע:   .7 הנשמה  –כוללות  המדיומים   נקודת  בכל  האנושות  כל  את    המזינה 

 (. HAK, גן אצילי של אטלנטה פרוטוטיפ) 
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 (593עמוד  59)התרשים לקוח מ"ספר הידע", חוברת 

 

האם אנחנו מוכנים לעזוב את העולם המוכר, את הידיעות שלנו על הקוסמוסים,  על הבוראים,  

)בלי לאבד את הקוד   על הבריאה, על האדם, לצאת מבעד לחור שחור כקוביות קריסטליות 

ואז לקחת אוויר ולהיכנס לתוך מערבולת    10ממד    –הגנטי שלנו(, רגע לנשום בממד הקובייה  

 נו לביתא נובה? עוצמתית שתיקח אות

תסכימו איתי שנורא קשה לנו להבין ולתפוס נעלמים המהדהדים לתדר שונה מהמוכר. קל יותר לקום מחר  

העולם ואנחנו בתוכו דוהרים אל עבר ממדי   אל לנו לשכוח כי  ,בבוקר ולהתחיל בסבב ההרגל המוכר.  אבל

עוצמה חדשה   -אושר חדש    -ון חדש  ארג  -אדם חדש    -יחסים חדשים    –חיים חדשים  אמת גבוהים יותר של  

לא נעלה במודע על נתיב האבולוציה האדוניתית אם  ...שותפות חדשה בבריאה החדשה   - פוטנציאל חדש    -

 נמשיך להרוס אותנו ואת הפלנטה שלנו. 

 

 בואו! 

 תגידו כן להזדמנות שונה בחיים שלכם!!!

:   29/9  -נפתח ב  2מחזור  "להיות רלוונטי":קורס הדגל העמוק, החדשני והמאתגר שלנו 

https://habaitcm.ravpage.co.il/relevant  .אל תפספסו חוויה ייחודית במינה . 

מת מציאות קוואנטית; האם נבחר צואנחנו בעל:    3/10"שיחת הסלון" הבאה ביום ראשון   

 אלפא, או נהיה ראויים להיכנס לבריאה החדשה ביתא נובה?  –לחזור לבריאה הישנה שלנו 

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

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

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

   bracha.co.il-www.dr: לראות אתכם במרכז החדש שלנו ביהוד  נשמחמאוד 

 

 : תקשרה קלאודיה רוטבלט – אטלנטה העוצמה הנעלמה

 הנוסע בזמן 

קשה לתפוס את מידות הזמן שלנו. מיליון שנה שלכם הוא הבזק של שניה אצלנו.  

. זה  1  -הוא סדרה של עשרות אפסים אחרי הלגבי המהירות בינכם לבנינו  הפער  

 המקום ממנו אנחנו משדרים אליכם.  

קשה לכם לתפוס משהו שעדין לא נוכח במוח האנושי שלכם. אין לכם עדיין את  

ת לקלוט את הפוטנציאל האדיר שאליו אתם נפתחים.  אין לכם את הבינה היכול

הוא קיים בכם אבל  להבין את ההיגיון של מחשבת הבריאה. הכל  נאלם ונעלם.   

קודים:   התיבה    ANI  -ו  HAKכשני  את  פתחתם  לא  עוד  מוצפנים.  מאוד   מאוד 

 אליהם.

יסות והשמש  קודם עליכם להתמודד עם זה שהשמיים שלכם התקפלו מרוב דח

ידכם. אבל,   יותר את כל הקוצים שעל  אליכם כדי לשרוף מהר  שלכם התקרבה 

 , שורדים כמו החיות.4אתם עוד ממשיכים לזחול על 

חזרה אל האחד. חזרה  מואצת  אין לכם בררה. הבריאה כולה נמצאת בתנועה  כעת  

לתוכם,  אל נקודת ההתחלה. שרוולי הזמן הופכים לצרים יותר ויותר, ואתם נדחסים  

https://habaitcm.ravpage.co.il/lectures
https://habaitcm.ravpage.co.il/sadnahazira
https://habaitcm.ravpage.co.il/relationships
https://habaitcm.ravpage.co.il/organization
http://www.dr-bracha.co.il/
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תהפוכות   מגיפות,  מחלות,  מחנק,  וחווים  נטחנים  קוסמי,  מערבל  אל  כאילו 

 אקלימיות וחוסר חמצן.

יכולים לברוח עד שלא תפצחו את הקוד של   . כדי לפצח, HAKושל     ANIאינכם 

מכל שכבות העצמי, הזהויות, האישיות אשר ליוו אתכם במשך  עליכם להתערטל  

 בקושי סנטימטרים ספורים.עד כה התקדמתם בגללם, דורות. 

ואפשרנו לקרניים קוסמיות עוצמתיות, עוצמות אש,   לכן פתחנו שערים עוצמתיים

להיכנס ולתדלק את השמש שלכם כדי שהיא תוכל להדליק אתכם עד שתזכרו מה  

 אתם באמת.

להיוולד מחדש כדי להיות ראויים להתגלם בנקודת המוצא האמיתית שלכם.  חשוב  

הידע   את  בתוככם,  הקיים  האדיר  הפוטנציאל  את  שתפגשו  חשוב  משמעו, 

 והחוכמה הגבוהים, בעזרת היכולת הכל יכולה שלכם. 

ישיר אתנו, לקבל תמיכה  רק כך תוכלו   לבנות עוצמת מוח שתאפשר לכם קשר 

של "הבית לחוכמה  וייחודי  בולוציה האדוניתית, מיזם ראשוני  וליווי שלנו בנתיב הא

 מתהווה". 

במראת ידע זו אתם מקבלים תמונה כוללת על הריבוי והצמצום, על ההסתעפות  
 וההתמקדות, על המדרגות הרבים של הבריאה ועל נקודת ההתחלה. 

לתאר את העוצמה שלנו בדרכים שונות מכמה נקודות מבט שונות   היינו חייבים  
ש  לפצח  כדי  הראשונית  תתחילו  הספירה  ספירת    HAKאת  את   ANIולאחריה 

אנו באים מנקודה ביקום שאין בה התחלה ואין לה סוף.  ולצמצם את המרחק אלינו.  
אין שם שמות, מילים ואותיות. הכל מרוכז בקוורץ הכי זעיר, בשבב הכי זעיר שבו 

 נמצא כל הידע העוצמתי שלנו.

טריגרים כדי שתפתחו את הספרה הקריסטלית שבמוח  השמות השונים הינם רק 
 שלכם ותשיגו מוח מאקרו. 


