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 זה מצליח לבורא? האם 

 12/2021מראת ידע 

 ד"ר ברכה קליין תאיר

 

. אחרת, היינו נידונים  אנרגיה של שינוי צורה )מחומר לאור(  –  האנרגיה האנושית הינה אנרגיה אבולוציונית 

כדי להעביר אנרגיה זו אבולוציה, ירדו על הפלנטה תוכניות  (.  3)ממד   בו אנחנו נמצאים הנמוך  ממד  להתקבע ב

לנקודת המוצא האמיתית   לחזורראויות  מדדים ל  – תהליך    – תכלית    תסריט;  תוכנית מוצמד כל  לשונות כאשר  

 שלנו. 

ואנחנו בקושי התקדמנו    בחרנו לקלקל את התוכניות האלוהיות לאבולוציה, במשך כמיליארד שנים,  אז מדוע

 ?  100ס"מ מתוך   2

 

"אחד העם"  גינצברג)   כתב  ישעיהו  בן  צבי  "אשר  היא  היהודים  של  שהבעיה  טען  אשר  צרת  , 

מאיפה אתם מביאים את דברי : "באמת אני שואל,  ( היהדות״, שאיבדה את קנייניה הרוחניים

-ההבל ורעות הרוח האלה. התורה נמסרה למשה במעמד הר סיני, מילה במילה מהקדוש ברוך 

יכול, לא מוגבל והוא ואין  - הוא, ולו אות אחת הייתה חסרה או שונה אין היא קבילה... האל כל 

י אין לנו צורך בלתו... האל לא חייב לכם דבר, ואם יש לכם טענות דברו אתו ישירות... לטעמ 

להיחשף לקובלנות של כל אחד כלפי הבריאה, ברוך ה' יש גם יצר הרע לכל אחד מאתנו שעליו 

 צריך להתגבר". 

לכן, מאז יצר רע יושב על בורות, על חור מנעול האמת, על אי ידיעה עצמית.  .  וואחד יצר רע יש לכל אחד מאיתנו 

פקידן היה לעורר את ת תוכניות אלוהיות רבות שתנסים במאנחנו    , כמיליארד שנים, ת סטוריה האנושיי שחר הה 

. אלא שתוכניות כדי שיוכל לחזור לנקודת המוצא האמיתית שלו כיצור אנוש עילאי   , לטהר את ייצרו תודעת האדם 

 ס"מ. 2קושי התקדמנו לחוד ותוצאות לחוד, כי ב 

מעתיד מאוד רחוק, מממדים באנו לחיים אלה  כולנו  החיים על פלנטת ארץ היא בית ספר אחד גדול לאבולוציה.  

לגלות כדי  מהארכיבים נפתחים(,    5%מאוד עוצמתיים. התגלמנו על פלנטת ארץ, מדיום מוצפן )עד כה רק  

בעזרתם להתמיר הקיימים בנו,    מחדש במו מוחנו, ידנו, ליבנו ורגלינו את העוצמות, היכולות והידע הגבוהים 

האמיתית   לטפס ולחזור חזרה לנקודת המוצאלפתח את היכולת הכל יכולה של בורא,  תכנים מחומר לאור,  
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זו התכלית הקיומית שלנו ושל   .להמשך הבריאה, רק עוצמתיים יותר ושותפים  (10, ממד  100-שלנו )הקומה ה

לחזור חזרה אל האחד,    -למות אבולוציוניים שונים  להסתעף/להתנסות בסו   –הבריאה כולה: לצאת מהאחד  

 עוצמתיים יותר ומאפשרים את המשך התפתחות הבריאה.

מדוע   שלנו,  הקיומית  התכלית  זו  לאבולוציה,  כל  אם  השונות  במשך התוכניות  הצליחו  לא 

הנלווים לתוכניות האלוהיות    למרות העונשים? מדוע,  הזאת   מיליארד שנים להביא אותנו לגאולה 

התודעה  פגעי טבע, מגפות, מחלות, השמדות,  ,  חורבן,    הרס כמו  ,  תוצאה(   – )הפעלת חוק סיבה  

  ?את כולנו שליליים שחונקים  לייצר הרי זבל   עדיין   האנושית ממשיכה 

 ?בורא זה לא מצליח ל   האם באמת 

ולמרות מערכת הענישה המלווה את  למרות שתהליך האבולוציה על פלנטת ארץ נמשך כבר יותר מדי שנים, 

 עונשים  –בחירה חופשית    -   אנושות במשולש שלו:  ממשיך לדבוק    הבוראהתוכניות האלוהיות לאבולוציה,  

תוצאה.   סיבה  חוק  פי  אחרות על  א   העיקרון    ,במילים  מלווה  נתונה"  והרשות  צפוי  ת  "הכל 

להרוס את כוכב הלכת שלכם. אך מאד קשה לעורר   זו עבודה של רגע" אומר הבורא:    התהליך המייגע הזה. 

כלומר, הבעיה איננה אצל    (.  91)"ספר הידע",    "להיות תודעתיים   את אחינו/אחיותינו יצורי האנוש ולגרום להם 

 .שלא מבינות את הרמזים הנשפכים עליה  המותנות   הבורא אלא אצל התודעות האנושיות 

 היסטוריית התוכניות האלוהיות:

  בחרו   אדם וחווהבחופש הזה  .  בחירה חופש    היה התוכנית הראשונה לאבולוציה:    גן עדן לפני כמיליארד שנים 

ואת שפת המוח הישירה )מעגל איבדו את מעלות המהות    ,ולפיכך  בעץ הדעת במקום בעץ החיים  שלהם 

אישית,  התועלת  הפיתוי,  , ההמשקלחוק שיווי  : הפרת  נפילה אל החושךהחשיבה נכנס לפעולה(. זו הייתה  

ו לעבוד נ ועברם  היותנו שלמים ומושלמיעל  . בכך ויתרנו   , היו מסממני הנפילהספק, הטלת אשמה על השניה

  , סימפטומים, אמת של חור מנעול. עם "ענפים"

 

  מיליון שנה )סיריוס/הליוויתנים(   500  -כ  לפנילא נתנה את התוצאות הרצויות,    רצון חופשימאחר ומערכת  

 :כאשר גם המערכת הזאת לא הביאה את התוצאות הרצויות  .הידע האלוהינכנסה התוכנית של 

 

שנה  165  -כ  לפני התוכנית:  מיליון  למעגל  טבעיים   נכנסה  וכד',   ניוונים  דינוזאורים  ענקית,  צמחייה  של 

 . וחינוך ותוכנית הכשרה הרכבות גניםשהובילו ליישומה של מערכת חדשה, מערכת של 

עתיקהוצג  שנה:    500,000  - כ  לפני   צווים-הלוח  :ידע  האל/לוח  של  אוניברסליות  ,  הגנוז  תקנות  חוקים, 

יותר. גבוהים  לממדים  התודעות  את  להכשיר  היה  את   שתפקידם  הביאה  לא  הזאת  המערכת  גם  כאשר 

 התוצאות הרצויות:
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באמצעים   .שנה: נלקחה ההחלטה להביא את תוכניות השמשות ההיסטוריות לשדה יישום   6,000  -לפני כ

התהודות של תדרי האות והצליל של הספרים   .הוכתבו לפלנטה בצווים שמימיים   הספרים הקדושיםאלה,  

גדולים בצורות התודעה שלנו. תדרי מחשבתנו החלו לעלות גרמו לשינויים  בדרך הזאת,    .הקדושים האלה 

 בפעם הראשונה הושג האיחוד הרצוי על ידי התוכנית. 

 עם הקוסמוס.שיצרו לראשונה קשר  הם אלה  וק על ידי הידע שנזרע בתוך התודעות.  המזרח הרחתחילה ניעור  

התודעה האנושית עדיין לא הייתה מסוגלת .  שנה   4,500  - הוכתב לאברהם לפני כש ספר הקבלה  לאחריו הגיע  

 להכיל את עוצמתה והתורה ירדה. גם היא לא השיגה את מטרתה ולכן הברית החדשה ירדה ולאחריה הקוראן. 

 

צייתניות על עיוור, מעוררות שתלטניות,  כל התוכניות הפכו לדוקטרינות מפלות,  שבדומה לחטא גן עדן,  אלא  

מעוצמת   10%  -מנוון הפועל עם כמנגנון חשיבה  נשארנו עם  .  לא הצליחו להרים את כיפת השמיים ולכן  פחד,  

 . )התדלוק האיכותי נחסם( המוח

 

שנכנסה לחיינו החל    " )תוכנית נפלאה בדיוק כמו יתר התוכניות("ספר הידעגם התוכנית החדשה לאבולוציה  

)בגלל בחירות לדוקטרינה  ות קיומה  שנ   שלושים תוך  הפכה בוהביאה לפתיחת שערי שמיים,    2000  -משנות ה

 בהצלת האנושות.   הת עוצמאת מאבדת של אנשים והפעלת מנגנוני פיקוח(, ולכן היא 

 

 : לתוכניות האלוהיות ציות תבוני  איבגלל  ות שכולנו חווים התוצא

בעבר הרחוק אמרה לי אישה חכמה ששמה "מוולנה"; לו האנושות הייתה מיישמת כלשונה את התוכנית של  

 הקבלה, כל יתר כתבי הקודש לא היו יורדים לעולם. 

 

מקום של פחד ולא ממקום של הבנה עמוקה, הגענו מאחר והתודעה האנושית המצועפת תמיד מצייתת מ

 , בעיקר מבחינת דלות הרוח.האנושות המר של למצב 

 

)הם   הטכנולוגיים  הישגיה  למרות  וחשוך,  חזיוני  במדיום  אלפי שנים  מזה  נמצאת  האנושות 

שוחים עם יד אחת, רצים עם רגל אחת, עפים עם כנף אחת. זו  אנחנו  חוזרים אליה כבומרנג(.  

חושית   מציאות  קטן;  מנעול"  "חור  כשל  והמחשבה  המוח  התודעה,  עוצמות  שבה  מציאות 

מחד, ואת האמת הגדולה מאידך.   עושר הפנימי שבנומגבילה שלא מאפשרת לנו לראות את ה

 . נחשבים "למתים מהלכים". שלנו סופי-איןהרובינו חיים מתחת לפוטנציאל 

ש הקיומי  המדיום  מנעול,  חור  מתודעת  זהויות,  לנו  כתוצאה  פרשנויות,  דעת,  בעצי  מלא 

הענפים(   )מציאות  אשמה. מלבושים  ולהטלת  מילולית  לאלימות  רבים,  לחיכוכים  הגורמים 

השפעות,  על ידי  ומותנים  פיונים על לוח המשחק של בעלי הכוח והשררה, מופעלים  הפכנו ל
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האחר.    ודריסת  למשרתים  כוחנות  הנהנתנות,  הפכנו  הראוותנות,  הכסף,  התשוקה, של 

האגו של  אלימות   .הגאווה  שליליות,  אגואיזם,  בעזרת  עצמה  את  ההורסת  לפלנטה  הפכנו 

 ורגשות מזוהמים. 

בעידוד אלה  התקשורת/המדיה/הטכנולוגיה  םכל  והדת/ של  החינוך  לדעתי    מוסדות  אשר 

 בורות.  יםמגביר

הבסיסיות שלנו שהתוצאה היא: קיטוב, המדיה בגלל אלגוריתם מניפולטיבי הפורט על החולשות האנושיות  

ואלימה זועמת  ניכור, שבטיות  ידיעות  , מייצרת  בדידות, קנאה,  קונספירציות בעזרת רסיסי מידע אמיתי, או 

שנייה.   חלקיקי  כעבור  שחולפות  בוהק(  )צהוב  לממסד סנסציוניות  תחליף  בהדרגה  הופכת  עצמה  המדיה 

 . פוליטי/חינוכי/הדתי

. הוא הופך לפיגומים רב/כומר קטן/גורו קטן בכיס, שהוא כביכול זמין תמיד ובשליטתנוהסמארטפון הפך ל

 הוא כביכול לוקח אותנו ל"תחנה הסופית" של הבעיה, התשוקה, הפתרון. ידנו לשרוד.המסייעים ב

 

אנחנו באמת חיים = צומחים, מתחדשים, משתנים ומטפסים    , למרות ההתקדמות הטכנולוגית,אבל, האם 

נשימה?   כל  עם  הבאה  הגבוהה  הקומה  בתנועה  לעבר  נמצאת  היא  סופית".  "תחנה  אין  חיה  למערכת 

גם אחרי מותנו (.  creation-selfרקורסיבית אינסופית אל עבר הממד הגבוה הבא )התפישה האוטופואטית/

   End Gameבמחשבת הבריאה אין   כלומר,   )מות הגוף הפיסי( אנחנו ממשיכים לנשום, כן, המהות שלנו.  

 . זו המשמעות של חיים. Gameאלא 

 

החיפוש  בעוצמה כזאת על חיינו; האם  כדי שישפיע  כל כך הרבה כוח לגורם חיצוני    בוחרים לתת מדוע אנחנו  אז  

ועכשיו ממקור כביכול מוסמך?ההרגל  האינסטנט? הנוחות במציאת פתרון מדף?    אחר  כאן    לקבל תשובה 

 מדוע אנחנו בוחרים לקלקל במקום להתפתח?

הטכנולוגיים  הכלים  החברתית,  התקשורת, המדיה  אחרות;  מבמילים  והשפעה,,  שליטה  לקחו   רכזי  פשוט 

, למשרתי אדונים לבורים האוחזים בענפים במקום בשורשים ,  אותנו מעצמנו והפכו אותנו לבובות על חוט ארצי

דווקא מחפש את חופש הבחירה, את התבונה, , )הכל צפוי והרשות נתונה( הקוסמי יהבובנאלעומתם, . רבים 

להיות יצורי אנוש אמיתיים, עילאיים, בעלי  מסייע בידי אלה שבחרו לחזור  את ההבנה העמוקה של האדם ו

 היכולת הכל יכולה, שותפים להמשך הבריאה.

 

גומיית רוחנית,    –מבחינה חומרית  השפל  העקשנים מבנינו שהביאו את הפלנטה למצבה  לגבי  

  .הסבלנות האלוהית נקרעה
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הענישה    פעם ה  שונה  מערכת  שבעבר קצת  ה לפי  :  מזו  המאה  בסוף  הקוסמית,  מחצית    23- התחזית  רק 

שרוצה להיכלל במחצית המוארת, מוזמן שתהפוך לפלנטת אור אלמותית. מי    מהאנושות תיוותר על הפלנטה 

 השנים הבאות תהיינה סוג של "גיהינום".   200  - לסיים את האבולוציה שלו עוד בחיים אלה, כי ה 

 

כדי להביא את  קוסמוס משמעות הדבר ש  , ( פתח שערי גם    (, 8-9-10התודעה אנושית לממד האוניברסלי 

גם  שמיים  אבל  דרך  ,  האנושות  את  להוליך  לוחשים החליט  גחלים  הקליפות    שדה  שכל  עד  )ייסורים( 

כדי שיכאב לנו,   , פרטניות וכלליות ;  תישרפנה ונוכל להתחדש. הוא עושה זאת בעזרת מהלומות עוצמתיות 

יערים קשיים על ה  יגביל את התנועה נשימה שלנו )הדבר הקבוע שמניע את הבריאה כולה(,  יתסכל אותנו, 

עד שנסכים להתעורר באמת ולבחור באופן אוטונומי בחיים )עץ החיים: עץ המהות, מוח מאקרו, אדוני העולמית,  

 הקיום שלנו, אוחזים בעצמנו בהגה החיים, שפת מוח ישירה, תודעה אוניברסלית, בעלי היכולת הכל יכולה של(

 ולא בהישרדות )עצי דעת שקורעים את שמיכת הקיום לגזרים(.  

 

אני שומעת דיבורים מצקצקים כמו: "אחרי המבול...". אז בוא ניזכר בחוכמה היהודית: מי שלא טורח בערב  

 שבת, מה יאכל בשבת? 

 : התחיל   , קוסמוס  כדי להפעיל לחץ לבחור מחדש בעץ החיים 

עלינו   .1 רדיואקטיביים/גמא  להמטיר  ממטרים  ממטרים  לוחצים, עוצמתיים  שהם  מחככים, 

האישיות האמיתית של כל אחד מאיתנו, כדי שנוכל  לאור את  , על מנת להוציא  מתעמתים

ורק אין מה לעשות    .)כולל מחלות כמו סרטן, לב, קורונה(   ולהשיג גוף עמיד  להתקדם,  לטהר

 קנה הנשימה שלנו, גורמים לנו להתעורר. , הלוחצים על אירועים שליליים מסוימים

שנה פעם, היום מתרחשת עם כל    1000. אבולוציה של  ולהאיץ הכל זמן  המותני  להצר את  .  2

כאמצעי(   נשימה הקורונה  סיבה    .)נגיף  לפי  "הענישה"  מערכת  הפכה  תוצאה    –כלומר, 

 אינטנסיבית. ל

גשר צר מעובייה של שערת ראשנו, דבר המזכיר שתי אבני   לתוךלדחוס את האנושות כולה  .  3

, להתאחד  –גורמות לנו להתכלל שטוחנות את המגננות, הקירות, הנפרדות וריחיים כבדות 

 . אחרת ניפול מהגשר 

 

 .האבולוציונייםעבור מחדלנו כלומר, אנחנו מתחילים לשלם מחיר גבוה וכבד 

 

 ? סטופרעם אלא שהפעם זה , ותמיד עמד, אז מה בגדול עומד כעת למבחן

 .)חוזרים אל המבחן הראשון בגן עדן( חופש הבחירה .1
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 . המבחן הסופי()  בגרות התודעה .2

 

 :חופש הבחירה

בקוסמוס אין כפייה על שום תודעה. לכל אחד יש )מסכת אבות ג', ט"ו(.     "הכל צפוי והרשות נתונה"

בכיוון התודעה העצמית שלו   זאת, לכל בחירה שאנחנו עושים    .והמצפוןחופש לבחור את הנתיב  יחד עם 

  .קוסמית של סדר ותקנההתוכנית המוצמדת מערכת גמול או ענישה לפי 

 

, הבחירה האם לעלות על הנתיב או להלך בנתיב  תדטרמיניסטי  –לכן, גם אם התוכנית האלוהית מוחלטת  

 העומד לרשותנו. העצמי עם תודעה של חור מנעול, היא שלנו. זה החופש היחיד 

כל , צרכים והשפעות ארציותכל עוד אנחנו מתופעלים על ידי , הזהות/האישיות שלנו שולטת בכיפהכל עוד  

ומחבר   מאוד קטןשלנו  חור מנעול התודעה/המחשבה    ,  90-95%  -( מוצפנות ב4הספריות במוח שלנו )עוד  

לשמר רק כדי  נלחמים  תכונות, מדרג,  י דעת,  עצ טיפולוגיה,  לפיכך, אנחנו אסירים בידי  אותנו לאמת מוגבלת.  

 . , אבל לא בחופש ולא במהות שליטהב אגואיזם,  ב גבולות, ב הפרדות, ב נבדלות,  שעוסקת ב עצמאות 

 

ולא מה במהות שלנו.    עושים רובנו    לפיכך,   "כופים" עלינו מה בראש שלנו  עושים מה שעצי הדעת הרבים 

ממשיכים לאחוז בקשקשת הנבובה:  )אמיתות מוגבלות ויחסיות(, במקום לבחור בעץ החיים )אמת מוחלטת(.  

"השמיים הם הגבול", "אם תאמיני בעצמך תצליחי", "מלך הגברים... מלך העולם... קום תהיה כל מה שבא 

 אגואיסטי שלנו.   –לשרת את הקיום הארצי בל בעצם ממשיכים  , א לך", וגם "תעשי רק מה שאת אוהבת" 

 

גבולות    !האינדיבידואלזהו   את  מגדיר  ולכן,    העצמאותהחוץ  להרחיבם. החוץ  שלו  או  להצר אותם  גם  יכול 

ו. הוא פועל את יכולת ההתחדשות של מגבילבגדר תיל של הישרדות, ניצול, שליטה ולכן,  אותואגואיזם עוטף 

  .תכונות של אישיות, לצורהל נותנת כוח לזהויות, המכאנית,  –פונקציונלית כמערכת 

 

נרטיב.   או  אידיאולוגיה  ולא  תוצאה של אדם הפועל חופש הוא תוצאה של פעולות מסוימות שעלינו לבצע 

יודע שגם הייחודיות הזאת באה  .  אוטונוםכ לידי  אוטונום תמיד נאמן לייחודיות שהוא )תדר שלו(. אבל הוא 

כמו שאין אור ללא חושך, או טוב ללא רע. לפיכך, למרות שמערכת חיה במהותה    ביטוי רק בתוך תלות הדדית, 

היא משרטטת את הגבולות שלה ובכך קובעת את תדר  ממקום של חופש  נמצאת באחדות עם כל הקיים,  

יחד עם זאת,  .  יות ולוקחת עליהם אחר  עוצמתה הייחודי, את תהליכי הצמיחה, ההתחדשות וההשתנות שלה

יכולאף פעם    אוטונום  תודעה פרטנית    לא  אגואיסטי, מתוך  באופן  אינו   –לפעול  הוא  אחרת  בלבד,  לעצמי 

 .הוא תמיד פועל לטובת המכלול אוטונום אלא אינדיבידואל. 
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 : בגרות התודעה
יש קשר בין חופש לבין בגרות התודעה. אדם הבוחר להיות אוטונום, לעלות במודע על הנתיב האבולוציוני  

ביקום    100- הקומה ה  –ולעשות הכל כדי להיות ראוי לצאת מהשלם האטומי אל נקודת המוצא האמיתית שלו 

וא מצליח להרחיב את  . ככול שה ממוח מיקרו למוח מאקרו  אחר, ממקום של חופש בוחר לעבור תהליך מאתגר

מפתן הזיכרון שלו, כלומר, לפתוח כמה שיותר ארכיבים מוצפנים ולחתוך את חוט ההשפעות, הוא מתקרב 

 . תודעת התקנה/תודעת האמת=  למהותו ומשיג את בגרות התודעה

 

התקנה היא  /תודעת  לשמש,  בדומה  האמת,  כוללנית  תודעת  ניטרלית  מבלי תודעה  נוכחת 

ד על  עצמה  את  שאינה לכפות  המהות  עין  בעזרת  בכול  להתבונן  לנו  מאפשרת  היא  בר. 

היא  מעדיפה, מסווגת, שוללת, מפרשת, אלא פועלת מתוך אהבה אלוהית ואמונה ללא תנאי. 

מהארכיטיפ   אחד(.  UNITY ניזונה  שלם,  מארג  הכל  השוואתיות.  סיווגים,  הפרדות,  )אין 

יכולה    תודעה שכזאת(.  יקומים   144,745,524עוצמה של  ספרות צופן )  147  -בכ עוצמתה נמדדת  

זה המקום בו אנחנו . בשיווי משקלהכל באחדות...הכל בה כולם אחד... ' ארץ'בלהתקיים רק 

 כל מציאות, בכל ממד, בכל מדיום.  תמיד רלוונטיים ב

 

לאור    להוציאארכיבים מוצפנים,    לפתוחאת המוח בידע גבוה ושונה מהמוכר,  על מנת לפתחה, עלינו לתדלק  

כליל לה  שיל מסכים, מלבושים, רשימות מלאי זהותיות, חומר וצורה, לה:  איין צורהלתכנים הדורשים טיהור,  

כלומר,    טפס.לייצר עוצמה גדולה יותר ול,  מחשבת שורש )טיפה שקופה וניטרלית(  –   הכל לכדי הבנה עמוקה

  . , הבנה עמוקה יותר, מחשבת שורששיג אמת גדולה יותרהל

 

גם הענף הרוחני וגם הענף המדעי נדרש מאמץ שכלי ולכן,  ,  להשגת בגרות התודעה  כדי להאיץ את התהליך

לפלנטה  נפתחו עדיין    היום  הצורהשהיא  כד   .ממד  להבין,  האוניברסליחשוב  למדיום  ארץ  ממדיום  לטפס   י 

סוגי  ואז, להתחיל למשוך     72, כל התאים חייבים להיות מלאים באנרגיות המהדהדות לתדר  (100-)הקומה ה

זו הדרך    –ידע שונים   סוגי "מזון" שונים בעלי עוצמות שונות, כדי לפתוח ארכיבים מוצפנים/נעולים במוח. 

 לטהר, לאסוף עוצמה לעוצמה ולטפס אל עבר האוניברסליות. 

 

     .לתפוס את האמתתודעה מסייעת להשיג הבנה עמוקה. הבנה עמוקה משמעה ידע הופך אדם לתודעתי. 

ולהשיג    תודעה אינה יכולה להישאר במדיום האבולוציה בו היא נמצאת. היא חייבת לטפס  שום

קוסמיותהיא  . אחרת,  את השלם = האמת  , לחדש את התאים   ,לא תוכל למשוך השפעות 

לשקף  רק תעביר ידע )לדעת על, השקפה אוניברסלית( ללא היכולת  . היא  ולהתחדש לצמוח  

 )להיות את, תודעה אוניברסלית(.  או לטהר  להיטהר ,או להשליך
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מהדהדת בהתאם בדיוק זו שאנחנו מכירים(, ה  היא סוג של "אנרגיה" )לא  למרות שהיא נעדרת צורה, התודעה,  

, התודעה בוראת ואילו המוח לפיכךנו התחילה הבריאה להשתלשל.  מקורה באחד שממלמדיום בו היא שוהה.  

  הקוסמי/המחשבה יוצרת הלכה למעשה. 

 

. היא נמצאת בכל גרעין מהות של כל מערכת ונחשפת בהתאם לתדר המדיום  אינהרנטית ליקוםהתודעה היא  

)מוח תאי(   מהכוח אל הפועל  להוציא   אחראיתהיא     חיה. את פוטנציאל הכלי/הגוף הטמון בגרעין המהות 

תהליכים אינסופיים של צמיחה, התחדשות, השתנות, תוך כדי טיפוס אל עבר הממד הגבוה  ואחראית על  

התקשורת עם עולמות שונים ברחבי היקום הידוע והלא ידוע,  על    גם אחראית  היא.  הבא )תפיסה אוטופואטית(

ולהוציא    למחולל המוח כדי לפתוח ארכיבים מוצפנים )ידע כעוצמת תדר ולא כתוכן(  "דלק"  על מנת לייבא מהם  

השגת הבנה עמוקה/מחשבת   על   גם אחראיתלאור את הזרעים הבשלים, לאסוף עוצמה לעוצמה ולטפס. היא  

ידי ערטול כל המחשבות מהפרשנויות, מהאמת היחסית, משילה חומר, מחסומים,    שורש/אמת מוחלטת על

 מלבושים ומגיעה למילה יחידה, יד יחידה, נתיב יחיד, ספר יחיד. הכל ביטויים לאמת מוחלטת ונצחית. 

 

 ומחשבה הם רק שלוש מצורותיה  , חומר אנרגיה , בעוד שהיקום עשוי מתודעה מכאן, 

((Manifestation . 

 

חיצונית.  לפיכך,   וגם  פנימית  גם  היא  בהתודעה  הפנימית  מהנקודה  מסתעפת  גם  גם מרכז החוצה...והיא 

מתמקדת חזרה מהחוץ פנימה לנקודה במרכז. תנועה רקורסיבית שרוטטת תמידית. הנשימה של הבריאה. 

 ככזאת היא הגורם המאחד בבריאה!!! 

 

בחירה  מחופש  כלומר  ממהותנו,  רחוקים  ורובנו  התודעה   מאחר  מנת ומבגרות  על  ביניים  שלב  מציעה  אני   ,

, מתודעת חור מנעול לתודעת האמת, מעבדות לחופש. בכל צומת של בחירה  להתחיל לעבור מזהות למהות 

לשלמות,    נו: לעניינים שמקרבים אות ולמה  עכשיו כוח  ניםנות  חנולמה אנאת שאלת המפתח:  לשאול 

אות שמקרבים  לעניינים  הרוחנית...או  לכוללות  בארציות   נולמהות,  להתקבע  להישרדות,  האם    ?לחיסרון, 

את מרחב ההתנסויות   ות )מגדיראת חוויותינו ואת משמעות קיומנו  לאמונות שמעצבות  אנחנו נותנים כוח  

מכירים את  האם אנחנו באמת  ?  בחייםת על ידי חוויותינו וההתנסויות שלנו  ושמתעצבאו לאמונות  (,  ו נ של

את   האדירותנו,  מהותנו,  אנחנו  את  האם  שאנחנו?  הקטן  את  יקום  הבריאהיודעים  גם    מחשבת  ותפקודה 

כי ה?   למטה האם אנחנו קוסמוס פועל על פי משנה סדורה ותקנה מוחלטת?  האם אנחנו מבינים לעומק 

 יינו? בידי מי נמצא ההגה לחמאמינים שלקיום שלנו יש תכלית? 

יותר    נבחרהרי שאז    שניתנה לנו. הרשות הזאת    -ממקום תבוני )עדיין לא חופש מלא כי אנחנו מצועפים( 

 דחפים ,  כאשר אדם מתמהמה בבחירותיו הנוגעות בנתיבו האבולוציוני או כאשר הוא מנוהל על ידי התניות 
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חוויה לא פשוטה על מנת    שמוציאים אותו משיווי המשקל, הוא מקבל "דחיפה", מכת סנפירים,  והשפעות 

 להתעורר. 

 : ממוקד בלפתח אדם  - אך כדי שזה יקרה, עלינו לעלות על הנתיב האדוניתי לאבולוציה. כשמו כן הוא 

 בלי הצורך להוכיח. שהווה ▪

מרחב    תמסכות וצעיפים, משוללמהתניות,    ה: ריקקיום זהותי-אי  –  הוויה עירומהבעל   ▪

 . צורה או הגדרה תגבולות, חסר תוזמן, חסר

 אוחז בהגה לחייו בידיו. ה ▪

 אדון הבית הפנימי שלו ולא המשרת של משרתים רבים.כ ▪

 ת ואילוצים. הוויה נטולת השפעות חיצוניומקיים  ▪

 פועל מתוך אינסוף אפשרויות. ה ▪

 פועל מתוך מכלול הרצון. ה ▪

יודעת.  נמצא  ה ▪ יכולים לרוקן את   .אלו שיודעים את הסודות הם ימיםבידיעה שאינה  הם כבר 

 .המים מהסירה = לשחרר אחיזה בידע )תוכן(. אלו שמשוחחים עליהם הם עדיין אוקיינוסים )כלי(

 תמיד רלוונטי בכל מציאות, ממד, מצב.  ▪
 

אנחנו   להמשיךהאם  החיים   בוחרים  אוטונומיים  או  שלנו,  העצמאות  על  הנלחמים  אינדיבידואלים  להיות 

 ממקום של חופש? 

 תשתחררו מאימוץ מתמשך של המדיום בו אתם נמצאים.   בטיפול בענפים ובסימפטומים,במקום להתמקד  

את עצמנו כאוטונומיים בעלי היכולת הכל   לפתחבואו להתמקד בפיתוח כושר טיפוס המסייע בידנו  

   .חופש בחירה/עוצמת מוח/עוצמת תודעהיכולה, בעלי 

 

 .בואו להיות תמיד רלוונטיים במציאות משתנה
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWhcPWTHpdQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Rp_VWdyz8QM&t=1s 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pWhcPWTHpdQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rp_VWdyz8QM&t=1s
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 https://habaitcm.ravpage.co.il/khilathabaitתצטרפו לקהילה: 

 

   https://www.facebook.com/baitlechochmaתצטרפו לדף הבית בפייסבוק: 

 

 התוכניות שלנו: 

 עוצמתית שמאפשרת תנועה חדשה!  כולן "תחנת דלק"

 
   https://habaitcm.ravpage.co.il/lectures – ממשיכות כל יום ראשון שיחות סלון מרהיבות 

המתחילה  "להיות תמיד רלוונטיים במציאות משתנה"    תוכנית לטרנספורמציה שנתיתהחלה ההרשמה ל

 : 3/1/2022 -ב

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

   https://habaitcm.ravpage.co.il/sadna –סדנאות חווייתיות 

אסטרטגים   בכירים    1:1רוחניים    – מפגשים  מנהלים  bracha.co.il/wp-https://www.dr-  – עם 

content/uploads/2021/11/2למנהלים -פנייה. docx 

 omhabaitcm@gmail.c  –  1:1מפגשי טרנספורמציה אישיים 

   https://habaitcm.ravpage.co.il/organization –פיתוח ארגוני מחר חדשים 

 עם ראיונות, סרטונים, מראות ידע, מסרים מרתקים.  bracha.co.il-https://www.drאתר הבית: 

 

בנושא: מהפך באמונה וברצון לקראת  לשיח סלון  8/12 , יום רביעי בזום( לא )  נפגשים מחר

 המציאות החדשה 

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

 ותשפיעו.   מפגש חשוב. תגיעו

  

https://habaitcm.ravpage.co.il/khilathabait
https://www.facebook.com/baitlechochma
https://habaitcm.ravpage.co.il/lectures
https://habaitcm.ravpage.co.il/evolution
https://habaitcm.ravpage.co.il/sadna
https://www.dr-bracha.co.il/wp-content/uploads/2021/11/פנייה-למנהלים2.docx
https://www.dr-bracha.co.il/wp-content/uploads/2021/11/פנייה-למנהלים2.docx
https://www.dr-bracha.co.il/wp-content/uploads/2021/11/פנייה-למנהלים2.docx
mailto:habaitcm@gmail.com
https://habaitcm.ravpage.co.il/organization
https://www.dr-bracha.co.il/
https://habaitcm.ravpage.co.il/lectures
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 20/7/2021הארץ  – הבלוג של רמי לבני -  נסיים עם פארודיה 

 . מהות, נסיבתיות ואלוהים נפגשו בגן עדן

 בשעת קבלת הקהל של הקב"ה באגף ע"ש מר וגברת אפלטון הגיעו שתיים כדי להתלונן. 

כס   על  ישוב  הוא מנסה  אלוהים  מוזהב.  קטיפה  הדום  על  מונחות בעצלות  רגליו  קצת משועמם.  המלכות, 

 .בגמלוניות לתפוס זבוב טורדני במעופו. נכנסות אידאת המהות ואידאת הנסיבתיות 

 ?אלוהים )בחוסר חשק(: שלום, מי כבודכן

יציבה, יש משמעות  לכל הדברים  הרעיון שלפיו  כלומר  המהות.  אידאת  אני  ובלתי    אידאת המהות:  קבועה 

 .משתנה 

אידאת הנסיבתיות: ואני אידיאת הנסיבתיות. דהיינו התפישה שבשורש כל עניין עומדים תנאים סובייקטיביים, 

 .הוא מתרחש דינמיים ותלויי מצב והקשר, ושבעטיים 

ם אלוהים: נו בסדר בסדר, נעים מאוד. אני אקרא לכן פשוט מהות ונסיבתיות בשביל לקצר. שבו בבקשה. אז א

 .אתן לא מכירות, אני אלוהים 

 .מהות: אתה בדיוק כמו שדמיינתי אותך

 .נסיבתיות: אני דווקא ציפיתי למשהו אחר. אולי זה בגלל הגיל או התאורה פה בחדר

 ?אלוהים: מה בפיכן, אידאות 

 .מהות: באנו לדווח לך על המתרחש בעולם שיצרת, עולם בני האדם 

 ?נותנים לי מנוחה! מה עכשיואלוהים: שוב בני האדם? הם לא 

קורקט. -מהות: אני לא יודעת אם אתה עוקב, אבל האנשים מצויים עכשיו בשלב התרבותי של הפוליטיקלי

 .והאופנה אצלם היא לחלק את המציאות למה שבמהות ומה שבנסיבתיות

 .נסיבתיות: שזה אנחנו שתינו 

 ?מה זה אומר ,אלוהים: לכל הרוחות ומלאכי החבלה
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ת: זה אומר שהיום כולם רוצים להיות קורבנות ולהאמין שהזולת אחראי לקורבנותם. לחשוב שמה נסיבתיו

שמישהו או משהו גרם להם להיות כאלה או   שהם וכל מה שהם עושים הוא תוצאה של נסיבתיות. כלומר,

 .להתנהג באופן הזה, ולכן הם ביסודם תמימים, טובים, צודקים ומתוקים 

ובה בעת להיות   נובעמהות:  ומה שהם עושים  ועצם   בטוחים, שכל האחרים  ישיר מאופיים הבסיסי  באופן 

 .חארות   - קיומם על פני האדמה. ולכן הם ביסודם תמיד רעים, בעלי כוונות מפוקפקות, לא צודקים ובאופן כללי  

אכה פשוט.  אלוהים: ריבונו של עולם, זה קצת מסובך לי כל האידאליזם הזה. אני בסך הכול יזם, קבלן ובעל מל

תק ולהתהפך על הצד לישון. לא לנתח את האקט שעות אחר כך. תנו לי כדי להבין -יותר בקטע של לברוא תיק

 .איזה סיפור כמו שיש בתנ"ך, איזו מעשייה תלמודית, איזה משל

הקודמת   בפעם  האמוציות  אידאת  לי  סיפרה  האלה...  האדם  בני  רגשית  מפותחים  ממש  לא  הם  אלוהים: 

 .שהם לא מפסיקים לעשות סדנאות להעצמה והתפתחות רגשית  שביקרה פה,

מהות: הם עושים סדנאות כאילו אין מחר. אבל מה שהם מחפשים שם זה להרגיש טוב ושלמים עם עצמם 

ויותר   ולקבל את עצמם, ולא אחד את השני! כלומר להרגיש אפילו יותר נסיבתיים וקורבניים ביחס אליהם, 

 !רים מותנים ומאשימים ביחס לאח

 ...צהרים אלוהים: אני לא יכול לתאר לכן כמה מתיש לשמוע את זה. אני באמת זקוק לשנת 

 ?נסיבתיות: יש לך מחשבות אולי לעשות משהו 

 ?אלוהים: מה אעשה עכשיו? נורא מאוחר כבר ואני ממש בדרך... טוב, אני אחשוב. אולי מבול קטן

 .מהות: כבר עשית, לא עזר

 ?ג ומגוגאלוהים: מגפה? מלחמת גו

 .נסיבתיות: הם רק יצאו מזה עכשיו. אין תועלת, רק החריף

 ...אלוהים )בולע פיהוק רחב(: טוב, אז נמשיך בפעם הבאה, אני באמת 

לק נגיד, כך שכל אחד  עממהות: למה שלא תטרוף את הקלפים קצת? בלבל את דעתם כפי שעשית לפרעה ול 

 ...לא רק הקשר אלא גם מהות! זה ין שהואיפסיק להתבכיין וייקח קצת אחריות על עצמו. שיב

 ...אלוהים: מאה אחוז, אבל אני חייב
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נסיבתיות: ודווקא את הצד השני, במקום את עצמו, הוא יראה כנסיבתי ולא רק מהותי וככה הוא יבין מה גרם  

 ?לו להיות מה שהוא! זה יכול לעבוד! אלוהים? אתה שומע 

 .פני תהום  קול נחירה גדולה נשמע בגן עדן וחושך על

 .אלוהים נרדם

 


