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 להיות ראוי לכוללות האוניברסלית 

 26/12/2021 -"שיח סלון" 

 

   ?מיהו הראוי להערכה ." )"ספר הידע"(להערכה ראויים בהתאם להיותם  הכנות מעניק חסד לבעלי   "אללה

 

, ממד  10, ממד 100-לחזור הביתה כישויות אור, לקומה ה: הקיומית של כולנו התכליתאם 

 . ..קדוש, מדיום הקובייהאור 

נחשב לראוי להיכנס בשערי הכוללות   100-הרי מי שהשיג את עוצמת התדר של הקומה ה

 האוניברסלית. 

  !כדי לא לשבש את סדר התקנה  לגבי הנכנסים בשעריהן  כוללויות אוניברסליות מאוד בררניות חשוב שנבין,  

מחשבת שורש, גוף אור קריסטלי,   –תודעת התקנה/האמת    –שהשיגו עוצמת מוח מאקרו  לפיכך, רק אלה  

שווי ערך  מתגלמים במדיומים העוצמתיים אלה. כלומר, רק אלה שהשיגו השתוות צורה למדיום ההתגלמות;  

 שווי ערך = ראויים להערכה!!! שווי ערך לכלי, שווי ערך לדברי האל. שפה, ל שווי ערך ,ת התדרעוצמל

 

 מה עושים? 

= משיגים שוויון ערך    להיות תמיד רלוונטיים במציאות משתנהמשקיעים מאמצים אבולוציוניים בכדי  

בעלי היכולת להתגלם בממדים שונים ,  (META UNIVERSE)להיות רבי ממדים  :  מדיום ההתגלמותעם  

להיות   ; תרבות של מהות הרוח  יבעל  )מזכיר את האר"י שיכול היה להיות בצפת ובירושלים בו זמנית(.  בו זמנית 

את עושר  להיות(. רק אז אנחנו יכולים לגלות    –לגלות    – להשיג )הפוך ממה שאנחנו מכירים: להשיג    –לגלות    –

 ההוויה שאנחנו, מעיין המחשבות. , שורש מהות הגרעין 

לנפות כדי להצליח    העצמיעם  מאמצים במאבקים    משקיעים   .בתהליך האבולוציוני  כנים  להיות   עלינולשם כך  

מהתבן המוץ  באת  מאמצים  משקיעים  הפרשנויות,  להתערטל  .  המלבושים,  הטיפולוגיה מכל 

חותרים להשיג את ממדי    בלי הצורך להתמגן.  מהותיים,  ,  שקופים ,  מים ולהישאר עירוהזהותית/אישיותית,  

על  . עושים מאמצים לוותר  , את המקור האמיתי שאנחנואת שורש המחשבה  – האמת המוחלטת והנצחית  

פועלים מהמקום "נכון לי"   .ותנ ייחודיואת  בו  להפסיד    נוכלשלעולם לא    נולתהליך ביודע  ומתמסרים שליטה  

 במקום מהמקום "כדאי לי". 
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בסופו של דבר כנות = אמון = נחישות = מחויבות = אחריות להשגת התכלית הקיומית של האנושות מחד, 

 ולהשגת תכלית תוכנית הגורל האישית מאידך. 

 

-selfכדי להיות כנים = ראויים להיכנס בשערי הכוללויות האוניברסליות, עלינו להיות בבריאה עצמית תמידית )

creationה החוסן  את  הבונה  מצב(  בכל  העמידות  את  שלנו,  נמצאים  .  )רובוסטיות(  פנימי  בהבניה  אנחנו 

, בהתאם גופים(  7לעבור מנדן לנדן, מגוף לגוף )מתוך  המאפשר לנו  שינוי צורה תמידי    –  של הכלים   פנימית 

 . לפיכך, הגופים והמעברים צריכים להיות נקיים מסלעים חוסמים, מטוהרים, מזוככים. למדים ההתגלמות 

הפנים שלנו ממדי   1000לבנות עוצמת מכלול = לאסוף את כל  בתהליך הבריאה העצמית אנחנו מחפשים  

לטעום את כל   אנחנו מסכימים מציאות שונים ולייצר את פלטפורמת הטיפוס שלנו לממדים האוניברסליים.  

לעכל   –לבלוע    –טקסטים( המוגשים לנו על "הצלחת": ללעוס  אנשים שונים,  "סוגי המזון" )אנרגיות קוסמיות,  

 אותנו מכל הייסורים, הקארמות וההתנסויות המאתגרות. בתאים, על מנת לבנות את עוצמת התדר שתגאל 

לב מתמלאים באור גדולות   -האהבה אלוהית.  המוח  ,  עוצמת מוח מאקרו,  עושים זאת בעזרת תודעה ניטרלית 

אז אנחנו   פעימת מחשבת השורש הן ברשותנו.  –ללא הבדל. פעימת ליבנו המקודשת    ומפיצים את ריחם לכול,

 .מעבר לקיום   נעדרי גבולות, רחוקים מהמדיומים שמעבר לצורה,מגיעים לממדים שהם 

 

אל  איננו זקוקים לקביים, לנדבות, לעצות ולפתרונות מדף כדי לפלס את דרכנו אל האור, 

+  להיכנס לזירהחיים חדשים + ה ללאסטרטגיו כן זקוקים אבל, אנחננעדרת הצורה.   המהות 

 . EDIT –היות בורא בעל היכולת האוטופואטית/הכל יכולה + ל כושר טיפוסל

 
 מפתחות להצלחה: 4עלינו לעלות על הנתיב לאבולוציה אדוניתית; בריאה עצמית ולהפעיל  לפיכך, 

 

חדשים .1 לחיים  כולה,  :  אסטרטגיה  האנושות  עבור  זהה  קיומית  כמערכת תכלית  לפעול 

( אדון הקיום  self-creationאוטופואטית  תמידית, להיות  בחיים, להיות בלמידה    – (, לבחור במודע 

דיברות אוניברסליות  ההגה לחיי בידיי, ל הינתק ממנגנון ההשפעות הארצי והקוסמי, לפעול על פי 

)ציות לתקנות אוניברסליות(, מצפון אוניברסלי, אמונה ורצון אוניברסליים )אינם זקוקים להוכחה(, 

 להיות תמיד רלוונטיים בכל מציאות, בכל ממד, בכל מדיום. 

האומץ להיכנס למציאות קוואנטית )התמודדות עם   :  להיכנס לזירה ולהפעיל את המפלסת .2

המהות  לגילוי  שקופה  מהפכה  לעבור  עירומה(  א.מ.נ.(,  הגורל ,  )אינטימיות  תוכנית  את  לממש 
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האישית )לא ניתנת לשינוי( שיש בה משימות/יעדים שעלינו להשיג ותשלומי קארמות שעלינו לשלם, 

 .סליות ליצור את גשר המעבר/סולם הטיפוס מארציות לאוניבר

= להיות רלוונטיים במציאות משתנה:    100-כושר טיפוס אל עבר הקומה ה  :לפתח כושר טיפוס .3

בעלי היכולת להתגלם בממדים שונים בו  שווי ערך למדיום ההתגלמות )בריאה עצמית  משנה צורה(,  

בעליזמנית  הדבר(.    ,  )מהות  שורש  במחשבת  אוחזים  מאקרו,  מוח  עוצמת  בעלי  ניטרלית,  תודעה 

חושים  פיתוח  מידות רוחניות ואדוניתיות, התכללות ביחסים,  בעזרת יישום  ספים עוצמה לעוצמה  או

 , פתיחת ארכיבים מוצפנים ונשימה מודעת. רוחניים 

נמצא בעריכה תמידית של הספר  הורא בעל צווארון זהב,  ב  :להיות בורא בעל היכולת הכל יכולה .4

בעזרתה הוא .  EDIT  -יכולת אוטופואטית ל  –  (  Omnipotent)בעזרת היכולת הכל יכולה    החי שהוא

רגשות,  ולא  עמוקות  הבנות  מנהל  ראשוני(,  )אור  הקרב  שדה  את  ולא  האמת  שדה  את   מנהל 

סרק,   ויכוחי  אגו,  של  מחשבות,  אוקטבה  מפעיל  לכלים,  אורות  בין  היחסים  מערכת  את  מנהל 

 מרפא. כוחות הבריאה,  3נהל מהתמקדות,  –יכי הסתעפות נהל תהלמאינטליגנציות, 

 

 : המספרות את מידת הראויות/הערכה/הכנות שלנו התוצאות

 .יודעים את האמת המוחלטת והנצחית ופועלים לאורה  •

 שקופים ועדינים.  •

 " בהתאם לממדי ההתגלמות השונים. גמישים להחליף "צורהתמיד רלוונטיים =  •

 )מוותרים על תגובתיות(.  ו אג  ניםהשפעות ומאיי  ניםמענ ; בעלי תודעה ניטרלית •

 .הווים חופש, אהבה, אושר, אחדות •

וה • לחיים  בהגה  לו אוחזים  הקיום פכים  של    -   שלנו  אדוני  פנימיים    2בעלים  בתים 

 . ANI & HAKם; יעוצמתי

 ., גמישות, יצירתיות בעלי חוסן פנימי •

הופכים את סולם צרכי ההישרדות הקיומית לסולם רצונות עילאיים המשנים את תוצאות   •

 חיינו בשורה התחתונה. 

 מביאים עתיד חדש לכאן ועכשיו במקום לבזבז משאבים על חיזוי העתיד.   •

   .)הפער בין...לבין צומצם( עוצמתיים מחונני עשייההופכים ל •
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)נמוך(    1נקד   תועלות בשורה העליונה 

 )גבוה( 5 –

)נמוך(    1נקד   תוצאות בשורה התחתונה

 )גבוה( 5 –

טוב, מצוינות של  באור  מלא  אני   :

פועל   ענווה,  וטוהר.  אהבה,  פי  על 

ללא  חמלה  רוח,  אורך  סובלנות, 

נתינה   –תנאי. אין הפרדה בין קבלה  

 )הכלי שלי שלם ולא מחורר(.

רווח    כולל  יאומן,  הלא  את  משיג 

 כספי.

 

ה:  מצוינות את  ההשגתי    -קומה 

את השלם שאני. חווה    ומממש  100

 אמת מוחלטת וחופש ללא תנאי. 

פחות תגובתיות לאירועים, לסביבה,  

 ניטרליות.  יותר –למתחרים 

 

לאוטוריטה   הפכתי:  מצוינות

ורלוונטית  משמעותית  עוצמתית, 

נטועות  ורגליה  בשמיים  שראשה 

עמוק באדמה )פרקטי, רלוונטי, בעל  

 .חוסן(

מקבעת,    רגשיות  מותנית, פחות 

 יותר רציונליות.  –שופטת, מעוורת 

 

פועל  י: ההגה לחיי בידי ואנ מצוינות

ושקיפות  אמיתי  חופש  ממקום של 

של    במיוחד השפעות,    תי)חתכ

צמצמתי את הפער בין לדבר   .האגו(

 על...לבין להיות את. 

של    גליות    –  ups & downsפחות 

 יותר יציבות. 

 

אוח:  חדשנות מלאה אני  בהבנה  ז 

ברסיסי  של ש ורש הדברים במקום 

ובנכון  בחשוב  מתמקד  לכן  אמת, 

 .)דיוק( בתהליכי קבלת החלטות 

פחות מאמץ שמתמקד בשינוי חומר,   

 יותר תנועת טיפוס.   –אנשים, תכנים  

 

אותי/מחר חדש    ני בורא: אחדשנות

להגיב  במקום  מחדש,  יום  בכל 

 .לסביבה

וזמן   זמן...(  לוקח  )שינוי  זמן  פחות 

ריכוז,    –תגובה   חיות,  אנרגיה,  יותר 

 גמישות. 

 

יוצר :  חדשנות מוסף    אני  ערך 

משמעותי שלא היה קודם לכן )מה 

 .שהיה בלתי אפשרי(

חומר    משאבי  שדות   – פחות  יותר 

 מגנטיים )המשפיעים ביותר(. 
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שלחדשנות הזיכרון  מפתן  י : 

 – וכך גם עוצמת התודעה  התרחב  

רצון: חושב אחרת    – מוח    –מחשבה  

 .משיג אחרת  –אחרת  ה רוא –

   

להשראה,  גמישות פתוח   :

  = להמציא  ומעז  ליצירתיות, 

 .מציאות 

  הופך לבורא. 

: עוצמת השפעה בדומיה מעורבות

 ולעומק. 

מעורר אנשים בתוך מרחב שותפות  

ביחסים  טובת    איכותי  למען 

 המכלול. 

   

 

 


