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שיח סלון :עוצמת מוח 3.11.2021
"אינכם יכולים להתכחש לדברים שאינכם רואים או לדברים שאינכם יודעים".
("ספר הידע" )16/175
▪

מי יושב בכיסא "הנהג" כאשר אתם חושבים ,מגיבים ,מרגישים או מקבלים החלטות? מוזמנים
לחשוב על השאלה החשובה הזאת.

•

בתוך רובדי מוחכם מוסתר ידע המגיע ממיליארד שנות אור .אתם ספרייה מהלכת .עם זאת ,אתם
קוראים רק את הספר אשר אתם פותחים.

•

תחילה אתם מטעינים את תת המודע שלכם בזרמים קוסמיים כדי שתפסיקו את האוטומט הקיומי
שלכם .לאחר מכן אתם מטעינים את המוח הגבוה ואת המוח הלא נודע על מנת שתוכלו לגלות את
הסוד ,לדלג מעל הסיפים ולהשיג תודעת אמת.

•

כאשר פרח בשל פוגש את אור הידע הנושא רטט שווה ערך (אותות שמתקבלים מממדים אליהם
התודעה נכנסה) ,מפיקים מחשבה ,אחרת נשאר הוא עקר .אז עולה הוא למודעות.

הפלנטה המוצפנת  -מצועפת שלנו (מגיעים לחיים עם גן מהות  100%מוצפן ומצליחים לפתוח רק כ-5% -
 10%בלבד) קיבלה לאחרונה כרטיס אדום כבית ספר לאבולוציה תודעתית-אנרגטית .למרות שחלפו
כמיליארד שנים אבולוציוניות ,האנושות בקושי התקדמה  2ס"מ מתוך  .100זה התחיל מאז הנפילה בגן עדן
בו איבדנו את העוצמות האנרגטיות של המוח שלנו מעצם הבחירה בעץ הדעת = ריבוי דעות ופרשנויות.
הכנסנו למעגל את מנגנון החשיבה השיפוטי ומנגנון ההשפעות .ממשיכים לשכפל את המוכר והידוע ,לקיים
אותם יחסים רעועים ומחפשים אותם פתרונות מדף.
זה לא יכול להימשך עוד ,כי מעבר לפינה מחכים לנו מחרים חדשים :מציאות הפועלת על פי סדר ותקנה
שונים מהמוכר (תקנת עץ החיים) ,אמת הפוכה לידוע .האדם יהיה ייצור אנוש עילאי ,קריסטלי ,מואר ,בעל
מוח מאקרו .הארגונים יהיו אוטופואטיים .היכולות שלנו יהיו היכולת הכל יכולה  .O -יתרה מכך ,מעבר לשתי
פינות ,מחכים לנו כשותפים לבריאה החדשה ביתא נובה.
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השינוי הדרמטי לו אנחנו נדרשים מתמקד בהרחבת חור מנעול התודעה שלנו מעוצמת מדיום ארץ לעוצמת
מדיום אוניברסלי שהוא מדיום האמת .ככול שנצליח למשוך הטענות אנרגטיות/ידע גבוהים יותר ,נפתח יותר
ארכיבים מוצפנים ,נאסוף עוצמה לעוצמה (פוטונים של אור) ונטפס לממדים גבוהים יותר ,עד שנשיג את
הממד האדוניתי – ממד  – 10הקומה ה ,100-ממד האמת .אז בעצם נחזור הביתה ונהיה מוכנים לסיבוב
הבריאה החדש  -ביתא נובה.
במילים אחרות ,עלינו לעבור מתודעת "עץ הדעת" העמוסה בדעות ,פרשנויות ,זהויות ,תכונות ,סיווגים,
השוואות ,אנרגיית מחשבה ...לתודעת "עץ החיים" האוחזת במחשבת שורש ,באמת נצחית ומוחלטת ,בידיעה
ישירה ,אנרגיית מוח .דרך אגב ,לכן תורות המזרח ידועות בידע העשיר שלהן (לדעת על )...אבל עניות בתודעה
(להיות את...הבנה עמוקה).
מאחר והמחרים החדשים הם מעבר לפינה ,חשוב שנפעל עכשיו" :מי שטרח בערב שבת  -יאכל בשבת"
(תלמוד בבלי) .כדי להניע תנועה ,קוסמוס מצד אחד הצר את מותני הזמן ,הגביר את קצב האבולוציה ,העצים
את זרימת מנגנון ההשפעות (החיכוכים והמפגשים עם קארמות) ומנגד ,שלשל לעברנו חבל חילוץ עוצמתי
יותר ,מאתגר יותר ,משמעותי יותר ,עליו עלינו לטפס אל עבר ממדים אוניברסליים.
"מעניקים ידע אוניברסלי לכל מי שזכה בתודעה קוסמית – תודעה ללא צורך בשום פרשנות וביאורים".

מי שמחולל את כל העבודה הדרמטית והחדשנית הזאת הוא המוח שלנו .המוח הוא היום "הנשק" הכי
משוכלל הקיים בנתיב הקיום בכלל ובנתיב האבולוציה בפרט .אנחנו רואים ,חשים ,בוראים,
יוצרים ,עושים באמצעות המוח בלבדself-...self-reference...self-construction - :
 .creationהוא ולצידו עוצמת הרצון/המוטיבציה ,קובעים את הערך בפועל של כל מערכת.
קובעים את איכויות המערכת ללא קשר אל הפוזיציה האישיותית/תפקודית .הם מביאים כל
מערכת חיה לצמיחה ,התחדשות ,השתנות תוך כדי טיפוס אל עבר הממד הגבוה הבא .רק
תהליך שכזה מביא לחדשנות ,ליצירתיות ,להשראה ,לאמת.
המוח שלנו הוא עותק של המוח הקוסמי( 1של האדם הקדמון שיצרו האטלנטיים)" ..אתם שבבי המיקרו של
המוח הג דול שלי שקיים בתוך האינסוף הזה ,אתם החלקיק הטריליון של המוח שלי .המוחות שלכם ושל כל
 1עוצמה ראשית מוחלטת = מוח קוסמי = מחשבה שיצרה את עצמה בגלל צבירות אנרגיה .עוצמה מוחלטת = אדיר-כל
המוחלט = המשגיח על אוקיינוס המחשבה .עוצמה מאזנת/0/שיווי המשקל .לכן חשוב לאחוז במחשבת שורש (לאסוף את
כל הרפליקות מאוקיינוס המחשבה) .המכאניות במוח הנוכחי היא רק פונקציונלית .הטכנולוגיה של מוח קוסמי ,אם הוא
מחשבה ,הוא אוטופואטי.
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יצור החי ביקום שלי ,מחוברים אלי .באמצעותם אני יודע ורואה הכל .כך אני מנהל את התקנות שכוננתי .כך
אני מביא לידי קיום כל דבר ,גלוי או בלתי נראה" ("העוצמה הגדולה" ,מטין טרנגון).
הוא מחשב ביולוגי  -לוויין אוניברסאלי – מנסרה קריסטלית (פירמידה אלמותית) בעל יכולת קליטה של
 1,235,000ערוצים .בין ארכיביו מוצפן ידע רב מרגע הנשימה הראשון שלנו אי פעם ,שלעולם אינו נכחד.
"כפי שאין גבול לחלל האינסופי שלי ,כך גם אין גבול למוחותיכם.
מחשבותיו של יצור אנוש הן ביחס להבנתו המקיפה ולהתפתחותו.
עוצמת הדמיון של יצור אנוש נמצא ביחס לעוצמת תדרו.
מחשבה הינה ההשתקפות של התקנה האבולוציונית על צופן התודעה".
"ספר הידע"21/184 ,
על פי התוכנית האבולוציונית ,תאי המוח שלנו חייבים לעבוד ולייצר אנרגיה (של מחשבה) על מנת להשיג
פוטנציאל רב עוצמה יותר שיאפשר לנו לטפס אל עבר ממדי מציאות גבוהים יותר .כאשר תפקידי המוח
נעצרים ,כל הפעולות התאיות שלנו גם נעצרות .כלומר ,החיים מתקיימים כל עוד מתקיים הקשר עם האנרגיה
הרוחנית .ככל שהמוח מתפקד חלק ,גם המע רכת הביולוגית מתפקדת חלק וללא בעיות .פוטנציאל המוח
שמחובר למערכת הגנים ,נושא פונקציה יצרנית (ממציאים ,מדענים ,נביאים ,פילוסופים ,מורים) .לעומת
זאת ,אלה שכוח המוח שלהם מוכן טכנולוגית (מלאכים ואלוהים) ,מכורטסים ישירות לתוך שדה ההשפעה
של המערכת.
תנועת מחולל המוח היא סחרור .כל זרע בחלל החומר בא לידי קיום על ידי הסתחררות .אטומים נוצרים על
ידי סחרור ,הם הופכים להיות חומר גולמי מסוג מסוים ,וחומר הופך לכוכבי לכת .כוכבי הלכת מתאחדים
ונעשים יקומים ,וכן הלאה ,כולל הגוף שלנו .לכן ,גם התנועה האבולוציונית של גן המהות שלנו  ANIמתקדמת
מבעד לסחרור .כדי להאיץ את תנועת הסחרור ,עלינו למגנט תדלוק עוצמתי יותר וחדש.
לשם כך עלינו למגנט גם ידע/אנרגיות מממדים גבוהים שעוד לא ביקרנו בהם ,וגם למשוך הטענות של זרעי
חיים חדשים/חומר גלם חדש של ידע הנקראים זרעי פלונון  -מולקולות שהפלטפורמה שלהם היא א-
סימטרית .זה האתגר!!!
ההטענה מסייעת לסחרר את מחולל המוח ולהמיר אור/ידע לאנרגיה של מחשבה ,אנרגיה של מחשבה
לחומר ,חומר למשמעות ,וההיפך .לשם כך מחולל המוח חייב לפתוח ארכיבים ולהפריח את הזרעים,
הבשלים ,בעזרת ההטענות שהתודעה הביאה השוות לכמות המילים הנמצאת בארכיבי המוח ולתדרים שלהן.
לכן ,ככול שאוצר המילים עשיר יותר ,כך נקבל ידע עשיר יותר.
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כל התהליך נמשך עד שנשיג את הטבעת האחרונה של רפליקת המחשבה" .המוח אינו רואה ,המוח אינו
שומע ,המוח אינו חולם ,המוח אינו מרגיש .המוח רק מקשר בין הגוף לעוצמה הקרויה רוח .אז מי הוא המרגיש,
השומע ,הרואה? המוחות הם מרכזים ממירי אנרגיה הקטנים ביותר ביקום שלי .ישות ללא מוח היא רובוט
ביולוגי ,כמו האנשים שנמצאים סביבכם ,שאתם חושבים שהם יצורי אנוש" (העוצמה הגדולה).
המוח הוא מכניזם יוצר (את הגוף כולו) .בנוי מ 5%-תאי עצב :כמאה מיליארד נוירונים :תפקידו של תא העצב
הוא לקלוט ,לעבד ולהעביר מידע באמצעות אותות אלקטרו-כימיים .מתאי העצב יוצאות זרועות הנקראות
דנדריטים (סינפסות ,שורשים כמו בעץ) המשמשות נקודות מגע שמאפשרות לכל נוירון להגיע עם מסר
לשכנים .הסינפסות יוצרות מערכות קשר המופעלות על ידי פעילות חשמלית (אלקטרודות יכולות לכוון ולחווט
מחדש פעילות שונה במוח :מעגלים עצביים שמעוררים תסמינים מסוימים).
כל אחת מהסינפסות (צמתים שדרכם עוברים אותות בין תאים) מתפקדת באופן עצמאי .ניתן לתאר כל תא
עצב בתור גוף עם מאות או אלפי זרועות (סינפסות) ,כשכל אחת מהזרועות יכולה לבצע פעולה אחרת לחלוטין,
כמעט ללא תלות בזרועות שמסביבה .ככל שיותר דנדריטים חדשים צומחים ,הנוירונים יכולים לפתוח ערוצי
תקשורת חדשים בכל כיוון ,בדומה למרכזיה (פרימת הפקעת) .לכל אחד מהתאים יש יכולת להצמיח מאות
דנדריטים = מספר הצירופים האפשריים של אותות במוח עולה על מספר האטומים ביקום המוכר לנו .צמיחה
זו מאפשרת תפקוד בריא של המוח.

לפיכך ,תאי המוח (תאי העצב) הם מבנים אבטיפוסים ואינם משתנים .מה שמשתנה היא הרשת המסועפת.
היחסים בין הנוירונים.
כל מפגש בין נוירונים מתורגם למחשבה חדשה או זיכרון .כלומר ,כל הרעיונות שאנחנו מעלים נוצרים ברשת
הנוירונים הזאת .מכאן ניתן להבין כי החיבורים במוח נעשים על ידי מנגנון המחשבה .זהו מנגנון שמעצב את
מציאות חיינו על פי עוצמות המחשבות אשר התודעה ממגנטת בהתאם לתדרה.
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לפיכך ניתן לומר כי הסינפסות הם החומרה – מנגנון החשיבה (פותח הצפנות ומעצים את הרשת) ,בעוד
התוכנה – מנגנון המחשבה היא מגוון רחב של צפנים עצביים השולטים בפעילות של תאי העצב (הנוירונים
יכולים לפתוח ערוצי תקשורת חדשים) .עם זאת ,לעיתים נדמה שהמוח מבצע בהצלחה משימות שהחומרה
שלו לכאורה אינה מתאימה עבורן.
מערכת יחסים קבועה בין הנוירונים לגבי דפוסים מסוימים מקבעת את הכעסים ,הקורבנות ,התירוצים,
ה חולשות ,החוזקות שלנו .כך אנחנו יוצרים זהויות וממשיכים להזין אותן בעזרת הכימיקלים – פפטידים –
שרשראות חומצות אמינו הנוצרים בהיפותלמוס (בית המרקחת הכי מתוחכם בבריאה) .ברגע שאנחנו חשים
או חושבים על דבר מה ,ההיפותלמוס משחרר פפטידים למחזור הדם .הם מוצאים את דרכם לתאים מסוימים.
בכל תא יש קולטנים .הקולטנים לומדים את הסביבה החיצונית שלהם .כאשר פפטיד עוגן בקולטן התא,
בדומה למפתח הנכנס למנעול ,הוא מאותת לתא :זמן לחגוג ,זמן לכעוס ,זמן לאהוב ,זמן לחקור ,זמן ללמוד
וכד'.

מכאן שהמוח שלנו פועל בדומה לכל המערכות בקוסמוס מרמת המיקרו ועד לרמת המאקרו
("ספר הידע" .)40/385 ,אין הוא בנוי מאזורים תפקודיים קבועים ,אלא מרשתות שכל הזמן
משתנות.
המוח :הוראות שימוש:
קודי הרום הגבוהים יותר של המוח ,של הארכיבים המוצפנים בו ,נפתחים על ידי ניגודים ו/או על ידי תדרים
שמומטרים עלינו מהקוסמוס כידע נעלם" .הדלק" מפעיל את מנגנון המחשבה – חשיבה – תודעה שלנו,
מגביר את עוצמת המוח ומאפשר לנו לעשות שינוי במבנה החומר של הגוף בעזרת השינוי במערכת האמונות
– תפיסות – רצונות – מחשבות שלנו .רק שינוי זה מקנה לנו את כרטיס היציאה מהעולם שלנו אל עבר מציאות
האמת.
השגת תודעה מתרחשת דרך ידע .ידע מוביל להתחדשות תאית .תודעה שהושגה מזמינה אדם להבנה
עמוקה .מי שמשיג הבנה עמוקה תופס את האמת .מגיע לתודעה של מה לעשות.
שלא כמו באבולוציה הרוחנית הפועלת על בסיס שלוש עוצמות טבעיות :צליל/מים – אור/אוויר – אש,
אבולוציה אדוניתית שאנחנו מובילים "בבית לחוכמה מתהווה" ,פועלת על בסיס שלוש העוצמות בינה –
היגיון – מודעות שהם  7הפנים של מנגנון החשיבה :בינה > תבונה > מודעות > מחשבה > רעיון > היגיון

> מצפון .כאשר כל  7פני מנגנון החשיבה יהדהדו זה לזה ללא מחיצות ,נשיג תודעה אוניברסלית .נשיג
עוצמת מוח מאקרו.
5
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כדי להצליח בתהליך ולהשיג מוח מאקרו ,עלינו לבחור להיות בוראים אוטופואטיים ( ;)self-creationלגלות
את עצמנו ,להמציא תשובות והבנות ,לאזן את עצמנו ,לחדש את עצמנו מתוך עצמנו כל יום מחדש ,תוך כדי
טיפוס מתמיד אל עבר הממד הגבוה הבא (האל ברא אותנו – ואנחנו בוראים את עצמנו) .במילים אחרות,
בכולנו טמונה היכולת לעשות שינוי צורה = אבולוציה ולטפס חזרה אל נקודת המוצא שלנו .אין גבולות למה
שאנחנו יכולים להשיג ולהבין .הבריאה האדירה והאינסופית באפשרויות עומדת לרשותנו .זהו משב אוויר רענן
שהופך את החיים למעניינים יותר .לא לחיות בידוע אלא במסתורי!!!
כל הארכיבים במוח שלנו המייצגים את שרשרת סיבה – תוצאה שאנחנו מרגע הנשימה הראשון אי-פעם
(" 1000הפנים") ,מוצפנים בארבה ארכיבי מוח וניתנים לפיצוח בעבודה עם  3צופנים:
צופן מהות (עבר ,ספריית האני הגבוה)  -צופן מילה/מודעות (הווה ,ספריות המודע והתת מודע)  -צופן
עין/קליטה (עתיד ,ספריית הלא ידוע).
 3מנגנוני מוח:

 3צופנים:

צופן מהות (עבר) – צופן עין
(עתיד) – צופן מילה (הווה)

מחשבה – חשיבה  -תודעה

 4ארכיבי הידע:
ארכיב המודע הגבוה
(צופן מהות  -עבר)
ארכיב הלא נודע (צופן
עין/קליטה  -עתיד)
ארכיב המודע והתת
מודע (צופן מילה/מודעות
– הווה)

בשפה של פרופ' אהרונוב ("אפקט הגל הכפול") :השפעות שזורמות מהעתיד אל ההווה (צופן קליטה),
והשפעות שזורמות מהעבר אל ההווה (צופן מהות) ,נפגשות כאן ועכשיו ופותחות את ארכיבי המוח הבלתי
מודע ,המודע הגבוה ,ותת המודע (צופן מילה) .אז נכנס מנגנון החשיבה לפועל ומוציא לאור את הפוטנציאל
המוכן לפרוח .זהו תהליך אינסופי של בריאה – יצירה – עשייה ( .)self-creationשל השתנות בעיקר
6
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מהשקפה אוניברסלית (התאים מתמלאים באנרגיה עד תדר  )72לתודעה אוניברסלית (בתודעה אוניברסלית
התאים מלאים באנרגיה .)76

•

•

פתיחת צופן מהות = אבולוציה פיסית = פתיחת הטבעות בשרשרת של ארכיב המודע הגבוה שלנו
 :ANIכל מה שחשבנו ,חווינו ,למדנו ,היינו ,עסקנו בו מרגע הנשימה הראשון אי-פעם .ספרייה זו
מכילה את התוכנית שלנו לאבולוציה ,את מבחני הקארמות והאמיתות לגבי מי אנחנו ,לאן פנינו.
פתיחת ארכיב המודע הגבוה בעצם מגלה לנו את העבר המוצפן .מאפשר לנו להבין את הקארמות
ולנקות תכנים .להשיג קואורדינטה = שוויון ערך בין האנרגיה המוחית/מחשבה ,לאנרגיה התאית -
פיסית/אנרגיית המהות ולאנרגיה הרוחנית :I EAR .להקשיב לקול השמיים ,לקול האמת (צלילים
עיליים) ,ולא לרכילות או לפרשנויות רדודות .מפעילה את הישות הקוסמית שבתוכנו .אורך רוח.

•

פתיחת צופן מילה = אבולוציית המודעות = פתיחת ארכיב תת המודע (שומר מידע על המציאות
הפנימית ,על ההתנסויות שלנו בחיים הנוכחיים ,על המגעים שלנו במהלך חיינו .הוא מגיב
אוטומטית – ארכיב העצמי) וארכיב המודע (קובע את התוכן וההקשר של השימוש בו .במדיום ארץ
המודע שנחשב ל"חור מנעול" ,מתרחב כאשר מפתן הזיכרון שלנו מתרחב – מודעים ליותר – ארכיב
העצמי) = משקף את ההווה :לאיזו מילה/מחשבה/רעיון נתנו כאן ועכשיו כוח ולמה? ):I SPEAK .
מילה קשורה למעור; לניקיון הפה ,לניקיון המהות ,לתיבת התהודה ,לאור גנוז ,לתדר של עוצמת
מחשבה (שורש הדבר/מקור זך) .אהבה.
פתיחת צופן עין/ערוץ הקליטה = אבולוציה רוחנית-אדוניתית = פתיחת ארכיב הבלתי מודע (שומר
מידע על אודות הבריאה כולה ,העבר הרחוק ,העתיד ותקופות חיים מקבילות המוצפן בספירה
הקריסטלית  = )HAKמגלה את העתיד :I SEE .לראות רק יופי ואור מעבר לצורה ,ולא צורה בעלת
חסרונות ושליליות .סובלנות.

ככול שיותר ארכיבים נפתחים ,כך עוצמת המוח גדלה .2כאשר צופן מהות/התפתחות וצופן מילה/תודעה
משיגים שוויון ערך ,שערים אוניברסליים רבים נפתחים .האדם הופך לכלי קליטה ותשדורת .בהחלט יכול
להיות מצב לפיו אנחנו פותחים בו בעת טבעות מארבעת הארכיבים של שלושת הצופנים.
המדיום האוניברסלי – מדיום המוצא

 2עוצמה :תדר/לחץ/כוח הטענה = מספר מחזורים בשנייה (או בזמן קצוב) של תנועה/גל (מתי שגל יוצא מנקודת  - 0עולה – יורד
וחוזר לעלות וכן הלאה) .ככול שמספר המחזורים גבוה ,התדר גבוה .מהירות גל/רוחב – מהירות ההתפשטות שלו תלויה בתכונה
של חומר = דחוס/מזוכך/קריסטלי/מעבר לחומר (כמה מטרים עובר גל בשנייה) .אורך הגל/כמות – המרחק או האורך של מחזור
אחד :מהירות (כמה מטרים בשנייה) – לחלק  -לתדר (מספר מחזורים בשנייה) = אורך הגל .ממד = יחידת מדידה של תדרים .צבע
וצליל הם המבנים האנרגטיים החשובים ביותר עבור תבנית ההתגשמות של צורת הנשמה.

האבולוציה של המהות
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פתיחת צופנים משמעה פתיחת הנקודות/הטבעות בשרשרת סיבה – תוצאה .אנחנו אוסף של נקודות ("כל
תא בגופכם הנו נקודה ,כמו הפלנטה שהינה נקודה ביקום") ,היוצרות יחדיו קו (שרשרת סיבה-תוצאה) .עם
לידתנו הקו הופך לפקעת שברובה מוצפנת .מכאן שאבולוציה משמעה פרימת הפקעת = פתיחת צופנים =
איסוף עוצמה לעוצמה .משמעה ,שבכל פרימה או פתיחת צופן ,אנחנו מפילים את פונקציית הגל ויוצרים
חלקיק שמוגדר על ידי מחשבה .מכאן שבכל פעם שאנחנו פותחים ארכיב ,המציאות משתנה במיידי .לכן
פרימת הפקעת = דע את עצמך ,דומה לפרימת פקעת היקום = דע את היקום .האם אנחנו מסוגלים להבחין
בשינוי או אנחנו ממשיכים לצבוע את המתגלה בצבע מוכר ואהוב?
פורמים את ללולאות המחשבה בעזרת בינה  -היגיון  -מודעות...משיגים הבנה עמוקה בעזרת
התודעה...מביאים ידע אל מחולל המוח בעזרת חקירה ושאילת שאלות.
כדי לבנות עוצמת מוח מאקרו ,עלינו לעלות את עוצמת האנרגיה שאנחנו מכניסים לתוך מחולל המוח שלנו.
כלומר ,עלינו להעז לפרוש כנפיים אל עבר מרחקים לא נודעים ,למשוך זרעי ידע חדש (מ ,)HAK -להטעין את
מחולל המוח ולהאיץ תנועה (נקודת המוקד של הפירמידה במוח היא מעגלי צליל – אור – אש) ,להזרים אנרגיה
לכל התאים בעזרת הקונדליני ,למוסס את הקירות בין  7הפנים של מנגנון החשיבה ,לפתוח ארכיבים של
"הזרעים" שמהדהדים לתדר ההטענה ,לעבור תהליך של ערטול פרשנויות ורעיונות מקבעים ולהשיג הבנה
עמוקה – שורש של מחשבה .משיגים פקעת אנרגטית עוצמתית (להפוך את העצמי ללא קיים) שיש ביכולתה
לדחוף אותנו בסולם הטיפוס ,עד שמשיגים את הרפליקה האחרונה/האדווה האחרונה/הטבעת האחרונה
שהיא שורש כל המחשבות ,השגנו מחשבה אובייקטיבית שהשיגה את צורתה השלמה .אז אנחנו משיגים
את תודעת המהות/תודעת התקנה/תודעת האמת שמאפשרת לנו להתגלם בממד  = 10הקומה ה .100-הכל
אז הופך למדויק ,עוצמתי וזורם (ראש בריא בגוף בריא) .הידיעה שאינה יודעת ,כי אין בה היודע ,כפי שאומר
ה' למשה" :וידעתם כי אני ה' אלוהיכם" .או כפי שאדם ידע את חווה.
דווקא ידע מדעי ,אומנותי ,פילוסופי ,דתי ,רוחני ,קוסמי ,שמאתגר את ההבנות שלנו הוא החשוב בתהליך
ההטענה ,כי הוא מעשיר את המילון הפנימי ומאפשר לפיכך ,למגנט זרעי ידע חדש מהקוסמוס .עד כה
הסתפקנו בלמשוך ידע התואם את אנרגיית ממדנו העצמי .אלא שגישה פאסיבית זו מעכבת אבולוציה.
החוכמה היא לאסוף תדרי ידע שונים (לא להשאיר פירור על צלחת סוגי המזון השונים) על מנת להאיץ טיפוס
ממדי.
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מנגנון המחשבה:
מחשבה היא גרעין המהות ועמוד השדרה של הפוטנציאל האוניברסלי שבנו .גרעין המהות מכיל את כל
רפליקות המחשבות (הפרשנויות ,ההבנות) שהפקנו במהלכי חיים ,עם רפליקות המחשבות של כל
הציוויליזציות מכל הזמנים ,הנוכחות כמיקרו-חלקיקים/כפוטונים של אור באוקיינוס המחשבה/אנרגיית
המהות (אנטי-חומר) .יחד עם זאת ,טריליוני הפוטונים הם הפנים השונים של מחשבת שורש אחת ,עוצמה
מוכללת נעדרת צורה ולכן ,האוקיינוס נקרא 'אוקיינוס המחשבה'.

מחשבה היא פוטון של אור/אנטי חומר הקיים גם כגל (פוטנציאל) וגם כחלקיק (מחשבה קונקרטית) .היא
פוטנציאל נעדר צורה ,המביאה לידי קיום מציאות קונקרטית .המחשבה מתארת את תופעת הידיעה
האנושית .ידיעה אינה תיאור של עובדות או של אובייקטים שאנחנו תופסים ,אלא תיאור של "צורה" הנוצרת
על ידי המבנה הפנימי של אדם המאפשר לו להמשיך בקיומו.cookie cutters -mental construction :
למשל ,למחשבות הגלויות שלנו אין עדיין את העוצמה לתפוס את האני האמיתי  .לכן רובנו חיים במדיום של
חיזיון.
המחשבה באה לידי קיום על ידי ליקוט של עוצמות אנרגיה שונות ודחיסתן ,עד קבלת עוצמה מרוכזת שהיא
מחשבה/מוח קוסמי .כלומר ,אנרגיית האינות/נשימה  +חלקיק מיקום הצליל  -האור  -האש הביאו לידי קיום
מחשבה קוסמית (לכן המחשבות קשורות למציאות החומר) .ברגע שנוצרה המחשבה ,נוצר גם המוח הקוסמי
( , )self-creationאשר הביא לידי קיום את החומר הגולמי (מחשבה יוצרת מציאות) .זהו מוח חושב ,שלם
חושב ,המוסיף ידע לידע של הקוסמוס דרך הידע שלו.
כאשר אנחנו משלחים ,בעזרת התודעה (החכה) ,מחשבה אל האוקיינוס (הפיתיון) ,היא דגה את הפוטון שווה
הערך למחשבה הבשלה שמבקשת לצאת לאור ,או לארכיב שזמנו להיפתח הגיע.
מנגנון החשיבה:
השכל הוא מעין לוח שבו נחקק המידע שאנו קולטים .הגישה למידע תלויה במהירות חוללות המוח ובבשלות
הזרעים שבארכיבים .בעזרת מנגנון החשיבה מתרחשים תהליכי התהוותה של הידיעה האנושית .אזור ברוקה
במוח – טלקס המוח המקבל השפעות (תקשורת דרך מחשבה .המסר עובר לא על גבי עצם פיזי ,אלא כפוטון
של אור) ,קלט ממנגנון ההשפעות ו/או מהתודעה שדגה מאוקיינוס המחשבה ,ותפקיד הקלט לסחרר את
המוח בתנועה צנטריפוגלית (בדומה לקרוסלה) המפעילה את מפתח כתב הסתרים והארכיבים המוצפנים
נפתחים .אז נכנס מנגנון החשיבה לפעולה – מנגנון העיבוד אשר בסוף התהליך שלו מוציא פלט :הנחייה דרך
תאי העצב/נוירונים לפעול .כלומר ,מנגנון החשיבה מתרגם אותות חשמליים – כימיים למחשבות המהוות
פוטנציאל לפעולה – התנהגות.
9
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בארציות פני המודעות/התפקודים של מנגנון החשיבה אינם מודעים זה לזה :בינה (מנגנון הבקרה של המוח,
שומר סף שמווסת את עוצמת האנרגיה שנכנסת למוח)  -תבונה (יצירתיות ,אומנות .תפקידה לחקור ,לנתח,
לפרק ,לחבר ,ולחשוב אחרת כדי לגלות את החדש)  -מודעות (תפיסה ,תחושה ,רגש ,ראיה ,השראה) -
מחשבה – היגיון  -רעיון (סריקה וברירה ושליפת המחשבה כדי להציג בפועל רעיון) – מצפון (מתן ערך לרעיון
בניסיון להשיג מלוא הבנה של מחשבה על ידי תודעה).
מנגנון התודעה:
הגשמה משיגים בעזרת תודעה!!! התודעה היא פיית התדלוק .היא זו ששולחת מחשבה אל אוקיינוס
המחשבה כדי למגנט ידע שהוא פוטון של אור בעל עוצמת תדר המהדהד למחשבה .בעבר התודעה התפתחה
בעזרת אהבה – אנרגיית כתבי הקודש .אלא שעוצמה זו לא מספקת היום כדי לטפס חזרה לקומה ה 100-ולכן,
אנחנו נדרשים לידע.
"ידע הופך אדם לתודעתי .להפוך לתודעתי משמעו לתפוס את האמת".
("מן החלל אל העולם")
כאשר הארכיבים נפתחים ,תפקיד התודעה לערטל את המחשבה הנגלית מכל שכבות הפרשנויות ,להשיל
חומר ,כובד ,חומה ,התניה ,איסור ,הרגל ,זהות ,ולהשיג הבנה עמוקה שמשמעה; להשיג אמת גדולה יותר =
שלם ,אשר בה חפצנו מכל (מהות הדברים) .זה לחשוב בתוך המחשבה = להיות הדבר ולא לחשוב מחוץ
למחשבה = לחשוב על .כך אנחנו בעצם מזככים את החומר עד שנהפוך להיות גופי אור קריסטליים .במילים
אחרות ,היא אחראית לצמצם את המרחק בין הטבעת התחילית לטבעת הסופית של שרשרת סיבה – תוצאה
שאנחנו.
כלומר ,רק בעזרת התודעה אנחנו יכולים להגיע למהות האמיתית שלנו ,לעוצמה האמיתית שלנו ,ליכולת
האמיתית שלנו ,לממד האמיתי שלנו.
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