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"האם ידעתם שגם ליקום שלי יש עיניים?"
חורים שחורים = אישוני העיניים שלנו
מראת ידע 1/2022
ד"ר ברכה קליין תאיר

השוואה מאתגרת ,לא?
היא מאתגרת אם איננו מבינים את מחשבת הבריאה :כפי שלמעלה כך למטה (אמירה שמיוחסת לאל הרמס
במיתולוגיה המצרית" :כלמעלה כן למטה ,כבפנים כן בחוץ""...המאקרו קוסמוס הוא המיקרוקוסמוס").
הבריאה כולה במיקרו ובמאקרו מבוססת על אותם עקרונות/ארכיטקטורה/גיאומטריה/חוקים.
כלומר ,קיימת בנו עוצמה אדירה הפועלת בדיוק כמו שהבריאה במאקרו פועלת .המוח שלנו עוצמתי בדיוק
כמו המוח הקוסמי .אנחנו מתפתחים אוטופואטית בדיוק כמו שהבריאה כולה מתפתחת מרמת האלוהות ועד
גרגיר החול .העיניים החושיות וגם העין השלישית משמשות ערוץ קליטה וטרנספורמציה ,בדיוק כמו חורים
שחורים/לבנים הנחשבים למערכות הנשימה ביקום.

כאשר מבינים לעומק את מחשבת הבריאה ואת התנועה הרקורסיבית שלה ,שהיא תמיד הסתעפות/נשיפה;
יציאה מהאחד והתמקדות/שאיפה; חזרה אל האחד עוצמתיים יותר ,בעצם מבינים את הטבע האוטופואטי
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של הבריאה בכלל ושלנו בפרט ( :)self-creationלצמוח ,להתחדש ,לתקן ,להשתנות מתוך עצמנו ,תוך כדי
טיפוס אל עבר השורש העליון הבא.
מדוע בחרתי לגעת בנושא?
כי חור שחור הוא שער הגאולה שלנו – כוכב שבתאי .פתיחת שעריו מצביעה על סיום האבולוציה הארצית
ותחילתה של האבולוציה האוניברסלית וההתגלמות בכוללות הרוחנית – נקודת המוצא האמיתית שלנו .הוא
בע צם הזירה בתוכה אנחנו עושים אבולוציה שתבטיח לנו טרנספורמציה של החומר לאור קריסטלי כדי
שנצליח לעבור בשלום את תעלת הלידה המאתגרת מבלי שניטחן.
חור שחור הוא שדה כבידה מאוד חזק שמהירות המילוט ממנו חייבת להיות גבוהה יותר מאשר מהירות האור.
כלומר ,כאשר המהירות הצנטריפוגלית של גוף מואטת ,כאשר החומר הופך למאוד דחוס ,החור השחור בולע.
הוא טוחן את הגוף (כל מה שנטחן בתוך חור שחור מאבד את מהותו) והופך אותו לאנרגיה מזינה אשר נדחפת
החוצה דרך חור לבן .חור לבן הוא מנהרה שמעבירה לממדים זהים את אנרגיית החומר הגולמי שהחור השחור
בלע והמיס ,כדי לספק איזון ביקום (חוק שיווי משקל) ואת המשך הבריאה .אחד בולע השני פולט .תנועה
בלתי נראית זו הנה גורם ממריץ עבור כל היקומים ועוצמה יוצרת עבור ממלכות אחרות .הקיום מתהווה שוב
ושוב.

יחד עם זאת ,חור שחור יכול גם לשמש מנהרת מעבר ,מעין תעלת לידה ,לגופי מהות שהפכו תאי חומר לתאים
קריסטליים (מוח תא) בעלי אנרגיה קרה ,עמידים בעוצמת החיכוך במנהרה ,ואז לנשוף אותם ,דרך חור לבן,
אל מציאות המקור ,הכוללות הרוחנית ,נקודת המוצא האמיתית של יצורי האנוש (התכלית האבולוציונית).
המאפיין המובהק ביותר של חור שחור הוא שאנחנו יכולים לחלק את הגאומטריה שלו לשני אזורים :החלק
החיצוני ,שבו המרחב המעוקם אבל עצמים ומסרים עדיין יכולים להימלט ממנו ,והחלק הפנימי ,השוכן מעבר
לנקודת האל-חזור .החלק הפנימי מופרד מן החלק החיצוני על ידי משטח המכונה אופק האירועים :מעטפת
דמיונית  -גבול במרחב-זמן  -המקיפה חור שחור שאירועים המתרחשים עליה או מעבר לה אינם יכולים
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להשפיע על צופה חיצוני כלשהו והוא לא יכול להבחין בהם .שום מידע ,לרבות אור הנפלט מצדו הפנימי של
אופק האירועים ,לא יוכל לעולם להגיע לצופה חיצוני ,וכל עצם או קרינה העוברים את אופק האירועים מצד
הצופה ,לא ייראו שוב ,ויתרכזו ,בסופו של דבר ,בנקודה מסוימת במרחב-זמן (כמובן שמידע זה מוגבל לתודעה
המדעית – הארצית).

כדי להבין מהו חור שחור יש להבין תחילה את רעיון כוח הכבידה.
על פי תורת היחסות הכללית ,לכל גוף בעל מסה (לנו ,למחשב שלנו ,לכל גוף שמימי) יש כוח כבידה :גרביטציה
הפועלת בין גופים בהתאם למכפלת המסות שלהם ומרחקם האחד מהשני .ככל שמסה של גוף גדולה יותר,
כך כוח הכבידה שלו גדול יותר .ככל שגוף נתון לכבידה חזקה יותר ,הזמן שלו נע לאט יותר והוא עלול להיבלע
או לקרוס .זה מה שקורה סביב חור שחור.
ככל שצפיפות החומר גדלה ,גדלים גם כוחות המשיכה בין החלקיקים .לבסוף ,מעל צפיפות מסוימת ,כוחות
הדחייה לא יוכלו עוד למנוע את הקריסה והחומר יקרוס לנקודה אחת בעלת צפיפות אינסופית
שנקראת ייחודיות או סינגולריות .תיאוריית הקוואנטים ותיאוריית כוח הכבידה נפגשות יחדיו בנקודה
הסינגולרית  -חור שחור .זהו המקום בו כל הכוחות מתאחדים .נקודה בה עקמומיות המרחב-זמן היא
אינסופית והזמן עוצר מלכת (בדומה לתעלת לידה) .מי שהיה צופה מהצד היה רואה את העומד להיבלע כאילו
קפא בזמן.
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התיאור הפיסיקלי של חור שחור צריך לעורר אותנו לעבודה אבולוציונית אינטנסיבית על מנת שנהיה ראויים
לעבור לנקודת המוצא האמיתית שלנו שהינה ביקום אחר משלנו ונצלח את תעלת החור השחור בהצלחה.
אז הנה עזרה קטנה :חורים שחורים נתפסים במחשבת הבריאה כאישוני עיניים .בדיוק כפי שחורים שחורים
פועלים בבריאה הקיומית ,כך פועלים גם אישוני העיניים שלנו .העיניים החושיות וגם העין השלישית
משמשות ערוץ קליטה וטרנספורמציה ,בדיוק כמו חורים שחורים/לבנים הנחשבים למערכות הנשימה ביקום.
בעזרת ערוץ הקליטה אנחנו מושכים פנימה תדלוק/אור הנקלט ברשתית ושם הוא מומר לאותות חשמליים
שמגיעים למוח ונתפסים כתמונה ,כרעיון .ככול שהאישון גדול יותר ,כך נכנסת כמות אור גדולה יותר (בדומה
לצמצם במצלמה).

התדלוק יכול להמשיך לשכפל את הידוע והמקבע ,אבל גם יכול להדהד לזרעים בשלים חדשים המחכים
לפרוח בארכיבים המוצפנים שלנו .כל פתיחת ארכיב מאפשרת לנו לברוא את החדש.
"האם ידעתם שגם ליקום שלי יש עיניים?
הם החורים השחורים שמושכים לתוכם כל דבר שקיים ביקום.
הם מושכים את הכל לתוכם ,מבלי להתחשב בין אם הוא גדול או קטן ,מבלי להבדיל בין אור לאנרגיה ,חומר
או אנטי חומר ,הכול ,כל דבר.
מה קורה לאחר מכן?
החורים השחורים האלה של היקום שולחים את כל מה שנמשך פנימה אל העוצמה הבוראת .והיא בוראת
שוב את הכל ,בדיוק כמו שעושה המוח שלנו.
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אישוני העיניים של בני האנוש הם בדיוק כמו החורים השחורים שביקום .הם מושכים את הכל לתוכם .את
האורות ,הצבעים ,הדמויות והחומר .ואז הם שולחים זאת למוח .המוח בורא מחדש ,ומוודא שהם באים לידי
קיום.
לכל דבר יש סיבה .במערכת הזו שנבראה ,אין טעות".
העוצמה הגדולה/מטין טרנגון

כדאי שתבינו לעומק :במבנה הבריאה ישנו יקום קיומי ( )3המלא במיליארדי גלקסיות/פלנטות המקיימים חיים
בתוך "כלים"/גופים מתאימים .ישנו גם יקום החיים ( )2שהוא שורש הבריאה של המציאות הפיסית .יקום זה
מלא "בעותקים" של אנטי-חומר התואמים את הקיים במציאות החומר ,בדיוק כמו להיות מקודדים על דיסק
במחשב .לכן נאמר; "לכל דבר על כדור הארץ יש תאום .התאום שלכם הוא בן אלמוות .משמעות הדבר היא
כי למעשה אנחנו לא קיימים ,אלא נמצאים בממד של חזיון שאינו אמיתי" (מטין טרנגון) .כדי להשיג השתוות
צורה עם התאום שהוא מהותנו המוארת ביקום  ,2עלינו לעבור אבולוציה בה אנחנו מתערטלים מכל השכבות,
רשימות המלאי הזהותיות ,מעצי הדעת הרבים ,משיגים את האנטי-חומר שאנחנו (מחומר דחוס לגוף אור
קריסטלי) וחוצים בשלום את תעלת החור החור שבתאי אל עבר יקום  .2אנחנו מסיימים אינסוף אחד
ומתחילים אינסוף קיומי חדש במקום אחר בבריאה.

יקום 1

יקום 2

יקום 3

לצערי ,התודעה האנושית עדיין לא מקישה מאקרו – מיקרו...אינות – כוליות (אנרגיה הנשמה נעה הלוך ושוב
בין קיום לבין אינות) ועדיין לא אוחזת בתוכנית לאבולוציה באופן מודע .לפיכך ,היא ממשיכה לאחוז בעקרונות
מדיום ארץ שהיו נכונים לפני מאות בשנים אבל אינם עוד רלוונטיים לעת המאתגרת של היום ומזמינה לחייה
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ייסורים .חשוב שנבין; המדרגות המוכרות והאשלייתיות הסתיימו .כל מה שבטחנו בו אי פעם הולך ונעלם,
כלום לא ברור יותר!
לפיכך ,כדי שאנחנו והפלנטה שלנו לא ניסחף אל תוך חור שחור כאשר אנחנו כבדי חומר דחוס וניטחן ,עלינו
לעצור לרגע את מרוץ החיים המטורף ולבחור לעלות במודע על נתיב חדש וראשוני לאבולוציה אדוניתית;
בריאה עצמית המכשירה את הגוף לעבור בשלום חור שחור – שינו גנטי – אי-קיום (נעדרי עצמיות) ,המוביל
אותנו חזרה לנקודת המוצא האמיתית שלנו .במילים אחרות ,מעבר ממיקרו למאקרו ,מהחלקיק לשלם,
מהחומר לאור ,מהצל/הכפיל לדמות שקופה ועדינה.
כניסה לחור שחור אם כן הינה עבודה תודעתית עוצמתית מאוד ומאתגרת .תודעת המהות היא זו שמביאה
לידי קיום אנרגיות .אנחנו באים לידי קיום כאנרגיה ממקור מהות .לכן ,עלינו להגביר את עוצמת האנרגיה שלנו
בגוף החומר כדי שנשיג את מהותנו .במילים אחרות ,עלינו לעלות בתדר התודעה/בתדר האנרגיה כדי
להתחבר אל מהותנו.
העוצמה שבכוחה לעשות עבודה זו היא העוצמה האוטופואטית שבנו ( .)self-creationעוצמה זו היא מהותו
של האל הבורא  -מהות אנרגיית האהבה ,והיא גם המהות שלנו בני האדם .השקיעו זמן להבין את הקטע
האוטופואטי האדיר הבא:
"כשהייתי לבדי ביקום האינסופי ,מה שאתם מכנים החלל ,השתובבתי וכמהתי לראות כל דבר שהיה בתוכי,
בתוך נשמתי ,ואמרתי "יהי".
-

לא הייתה לי עין – יצרתי אותה,
לא הייתה לי אוזן – יצרתי אותה,
לא היה לי מוח – יצרתי אותו.

רציתי להכיר את הכוח האינסופי ואת האהבה האינסופית שהיו גלומים בתוכי .תשוקה פנימית שבקעה מתוכי
רצתה את היקומים ,את כוכבי הלכת – את הכול .רציתי זאת בכל מאודי ומעמקי נשמתי ,ולכן בראתי אותם.
מהותי/נשמתי הייתה אחת – חילקתי אותה לניצוצות רבים .הובאתם לידי קיום מתוכי ,מתוך מהותי/נשמתי.
אתם – אני ,אני – אתם .עכשיו הגיע זמנכם להבין אותי .אתם שוב תחזרו אלי .חיפשתם אחר עצמכם – ואני
מחפש אחר עצמי מאז שבראתי את הכול.
הגיע הזמן שתבינו כי אני גם כמוכם .כל מה שנמצא במהותכם/נשמתכם נמצא אצלי ,אם תיעלמו – איעלם
גם אני .אתם – אני ,ואני – אתם .אתם בני תמותה בעולם החומרי ,אבל המהות/נשמה שלכם הינה נצחית,
אלמותית ,בדיוק כמו שלי .הייתי קיים מאז ומעולם – וכך גם אתם קיימים מעולם.
הגוף שאתם משתמשים בו בעולם – הוא כלי .הגוף אינו רואה או שומע ,כפי שנדמה לכם ,כי הכל נעשה על-
ידי המהות/הנשמה ,תלוי ברמת ההצפנה שלה .לאחר שתטפסו ברמת האנרגיה שלכם ,מה שאתם מכנים
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תודעה ,הצופנים ייפתחו ותוכלו לעשות הכל .רק כאשר תגיעו לרמה שלי תבינו את אנרגיות המהות שאתם
מכנים נשמה .תבינו מהי אהבה".
מטין טרנגון

שום עוצמה אינה יכולה לתת ליצור האנוש את המודעות האוניברסלית או את תודעת התקנה שאהבה נותנת
– עוצמה אוטופואטית .כל עוצמה הקיימת בתוכנו נפתחת בעזרת מפתח האהבה הנמצא במהותנו בתהליכים
אוטופואטיים (.)self-creation
"השפה של הטבע היא אהבה כרטט .השפה של הממלכות היא אבולוציה = אהבה אלוהית .השפה של אללה
היא יצור האנוש = אהבה תודעתית .זו אהבה שחובקת את השלם (הבנה עמוקה)...אלה שמסוגלים לקרוא
את שפת הטבע יכולים להבחין שאפילו האדמה והאבנים משרתים את השלם" ("ספר הידע" ,חוברת .)48
רק האהבה כרטט/תודעתית/אלוהית מאפשרת לנו למשוך הטענות עוצמתיות משורשים עליונים ,לחולל את
המוח מהר יותר בדומה לקרוסלה ,לפתוח ארכיבים מוצפנים ,לפלרטט עם אי-ודאות ,לאסוף פנים שלנו
מממדים שונים ,להשיג הבנה עמוקה = לענן הכל לשורש הדבר ולטפס ,עד שנצליח לשנות את תאי החומר
למוח תאי – לתאי אור קריסטליים.
כלומר ,עלינו לעבור מאנרגיה לוהטת – שורפת לאנרגיה קרה – מעבירה .כי רק הפיכתנו לקוביות קריסטליות
תבטיח למהות שלנו לחצות בשלום את החור השחור בגלקסיה שלנו (כוכב שבתאי) מבלי להיטחן ,ולחזור אל
נקודת המוצא האמיתית שלנו – למצוא את התאום האמיתי – מהותי שלנו .זו גאולה ממציאות חזיונית של
חומר דחוס אל מציאות האמת של אור .היום המנהרה אל נקודת המוצא האמיתית נפתחה להמון.
על מנת לטלטל את הקיום ולגרום לכמה שיותר תודעות להתעורר ולחתור להגיע לקו גמר האבולוציה הארצית
 רוחנית ,קוסמוס עושה  2דברים:פתח את ערוצי הקליטה של כל  8מיליארד האנשים על הפלנטה על מנת לקבל את ידע האמת .לכן
.1
נקרא העידן עידן מדיומטי .כולנו מתקשרים.
שלח ,על ידי מנגנון ההשפעות הקוסמי ,נקבוביות אנרגיה היוצרות על הפלנטה שדות של שינוי
.2
צורה .כלומר ,יצר כוחות שמניעים אבולוציה בטוב/ברע ,על מנת שכולנו נזכך את החומר ונשיג
מהות אור.
מי שבוחר להישאר במדיום המוכר והנוח שלו ,תנועה המנוגדת לתנועת הבריאה (הסתעפות – התמקדות –
חזרה לאחד) ,בסופו של דבר לא רק מזמין ייסורים לחייו ,אלא בסוף גם יגורש ממדיום ארץ אל מדיום נמוך
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וקשה יותר (בדומה לגירוש מגן עדן)" .תושמדו יחדיו עם כל האנרגיות שלכם ,כמו לא חייתם מעולם" ("ספר
הידע" .)31/285
בתוכנית שלנו "להיות תמיד רלוונטיים במציאות משתנה  -אבולוציה אדוניתית; בריאה עצמית" ,אנחנו
מתמקדים בשינוי צורה של התא ,המחשבה ,התודעה ,האמונה ,הרצון ,ההתנהלות ,על מנת שנוכל לעבור
בשלום חור שחור חזרה הביתה.
קראתי למדיום החור השחור הזירה = תעלת לידה הפוכה = גשר הסיראט שהוא צר מעובייה של שערת
ראשנו (חוד התער) .במדיום המאתגר הזה עלינו ללדת את עצמנו בתהליך הפוך למוכר .כלומר ,אם רחם אמנו
פיתחה אותנו משליל אנרגטי לילוד והוציאה אותנו לעולם דרך תעלת הלידה ,הרי שכעת ,עלינו להפשיט את
עצמנו מכל הגדרה ,צורה ,רשימות מלאי זהותיות ,עצמיות של אדם ,לגלות את מהותנו נעדרת הצורה ,מהות
אור עוצמתית ואז ליילד אותנו אל תוך יקום המוצא האמיתי כפוטון אור .זהו התהליך האבולוציוני שעלינו לעבור;
מכוליות לאינות ,לאי-קיום.
הזירה היא מדיום ניטרלי ,קוואנטי ,עשיר באינסוף פוטנציאלים .רק במדיום שכזה נוכל למצוא את גן
המהות .ANI
בזירה אין צליל ,צבע ,הרגשה או קליטה .זה מקום ללא קירות .אין בו אור אבל גם לא חושך .זהו אגם של
אנרגיות שאיננו מכירים בו הכל רגוע ונמצא בדומייה עמוקה ואינסופית ללא-תנועה .הרטטים הם כל כך
עוצמתיים עד כי איננו מסוגלים לקלוט את התנועה שלהם .הם רוטטים בעוצמות שהמוח שלנו עדיין לא מסוגל
להגיע אליהם.
במדיום זה ,נפח המערכת נעלם ותדרי מחשבה בלבד הופכים להיות אנרגיות מוח .כלומר ,עוברים מתדר
מחשבה/מהירות אור/שנת אור ,לעוצמת אנרגיית מוח/מהירות מיקרון/שנת מיקרון.
שלושה "וקטורים" ( 9נקודות ייחוס) משמשים כמנועי תנועה (כוח הגורם לתנועה) בתוך הנתיב האבולוציוני
האדוניתי  -הזירה .שלושתם נחשבים לאנרגיה פנימית עוצמתית שמפעילה את כוח המשיכה החיצוני של
האדם .הם עוזרים לממש הלכה למעשה אנרגיית שפע שתכליתה להתממש .ככל שתשע נקודות ה"וקטורים"
תהיינה בקואורדינטה זהה ,כך התנועה של האדם בתוך הנתיב האבולוציוני תהיה הרמונית ועוצמתית יותר.
 .1כוונה /-אמונה /0רצון +
 .2קבלה /-אמון /0נתינה +
 .3למידה /-הודיה-שמחה /0השתנות +
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הגשמה בתוך הזירה משיגים על ידי תודעה!

ואוווו ,מקווה שחשתם בעוצמת המעבר דרך חור שחור.
https://www.netflix.com/title/81343342?s=a&trkid=13747225&t=more

מזמינה אתכם להצטרף אלי לתוכנית "להיות תמיד רלוונטיים במציאות משתנה":
https://habaitcm.ravpage.co.il/evolution
זאת משימת חיי .בתוכנית אני מדברת אותי ואת התהליכים האישיים שעברתי במהלך שנים כדי לאזן בין חומר
לרוח  +מביאה  50שנות ניסיון בניהול ,ייעוץ ,הנחייה ,אימון  +ידע רב תחומי עשיר וייחודי  +המתודה במפגש
ייחודית השוזרת בין האישי והעל-אישי ,בין ארץ ושמיים ,בין ישן וחדש...בסוף ,אתם תגלו את "התבלין" שאתם
כל כך מחפשים והוא קיים בתוככם.
אנחנו מתחילים ב .17/1 -הרשמו .הקבוצה עד  12איש.
בנוסף;
תוכלו לקבוע פגישת טרנספורמציה  1:1הפוסעת בנתיב הפילוסופיה – הרוח – האבולוציה .בפגישה תקבלו
 4מפתחות להצלחה במציאות שמשתנה תדיר .בעקבותיה ,תחשבו אחרת על עצמכם ,על חייכם ,על
ארגונכם ,על תפקידכם כמנהלים בכירים.habaitcm@gmail.com :
הרשמה לקהילה כדי לקבל דיוור ישירhttps://habaitcm.ravpage.co.il/khilathabait :
הצטרפות לדף הפייסבוקhttps://www.facebook.com/baitlechochma :
ואני גם שמחה ליידע אתכם כי ספרי ה 9 -יצא לאור בגרסה דיגיטלית.
לחצו על הלינק ותהנו.
www.tiktakti.co.il/catalog/bracha-klein-tayir/relevent/
שלכם
ברכה

