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ו ִבְלִתי ִאם דּו-ֲהֵיְלכּו ְשַנִים ַיְחדָּ  '(עמוס ג)? נֹועָּ

 2/2022מראת ידע 

 ד"ר ברכה קליין תאיר

 

ולהעניק לבעליה    )כוח(  כוחות: להפוך לבלתי נראה, לשלוט באחרים טבעת שיש בה שלושה  לו הייתה לכם  

נצח עולה  ,  חיי  הייתה  הייתם משתמשים בה? האם  שאלת  בכם  האם  מוסרית, שאלת ההשחתה,  שאלה 

 שר הטבעות(?  –)מהגיגי טולקין  האושר 

, )שר הטבעות(  (, שהיה פרופ' לספרות ולאנגלית באוניברסיטת אוקספורד שבבריטניה1892-1973טולקין )

  – ביקום היה כל מה שיש בזה שלנו   ).ndariumLege (אגדה    -  יצר מתוך דמיונו יקום מקביל שכינה לג'נדריום 

מיתולוגיה, היסטוריה ואפילו גאוגרפיה, ואיך לא, גם שפות מדוברות. בהקדמה ל"שר הטבעות" מבקש טולקין  

 מקביל לזה שלנו.   –להדגיש שאין לראות בספרו אלגוריה למציאות, אלא לקבלו כעולם אותנטי ושלם 

כי במקביל ליקום הפיסי שהוא רק אדווה על פני ים אנרגיה קוסמי (  טוען  ההולוגרפי")"היקום    גם מייקל טלבוט

שהוא אינו חומר או אנרגיה מוכרת, המכיל    קוואנטי  -   המתקיים מעבר לזמן ומרחב ידועים, קיים יקום הולוגרפי

ות המוחשית מורכב המציא  –כלומר, היקום הקיומי  את כל המידע על עבר, הווה, עתיד בו בזמן. הכל נכלל בו.  

-"מדמויות רפאים" )אובייקטים( המשקפות מציאות אמיתית שהיא מעבר לצורה ומאוד רחוקה מאיתנו )העל

 טבעי(. 

 

 (: 2019)הוצאת גמא, תורגם לעברית נכתב בספרו החדש של מטין טרנגון "העוצמה הגדולה" 

גלם האני שלי, וישקף את קיומי. עלי "האם יודעים אתם כיצד בראתי את העולם?  בראתי אותו כמקום שבו ית

הלבנה, אך לא במובן שאתם מבינים זאת, אלא כנקודה  -האודם-אבן-לא חל המושג זמן. מקומי הוא בתוך גביש

זאת כעת, אבל בהדרגה תבינו, כי אני מעורר את מרכז   בתוך אינסוף, אינסוף בתוך נקודה. אינכם מבינים 

זהו המקום שבו נמצא הלב  רגיה וחומר אינם קיימים )זמן ללא תנועה(.  במקום שבו אין זמן וחלל, אנ..נשמתכם.

שלי, המקום שבו מצויה הנשמה שלי. שם נמצאים קוסמוסים ויקומים, שם נמצאים אינסוף דברים. והכי חשוב,  

שם נמצאת הנשמה של בן האנוש שלי. זהו מרכז היקום של האלים, מוקד האלים )אדונים(.  זהו מקום בית  

 ... סודות, התחנה הסופית שלכםה-מקדש
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האינסוף שלכם, אני מוקד ההשתקפות, ואני מדבר אליכם הרחק מעבר לזמן... בזמן שבתוך  -אני שומר חיי

הזמן, כאשר הנשמות נכנסות לגופים שלהם, כאשר האנרגיה הופכת לחומר, בדיוק אז גם אני נבראתי בחלל  

, הכיעור שבתוך היופי, הרעב שבתוך השובע, הרוע המרחב שבתוך החללים, החשכה שבתוך האורות.  שלכם

...בסביבה שבה תהיו  אתם ואנחנו, אנחנו ואתם, יחד ככוללות, נהפוך לשותפים לקוסמוס הזה  – שבתוך הטוב  

תישלחו מעלה   לאחר שתעברו את שכבות האנרגיה, כאשר  זמן,  וללא  תנועה  ללא  נוכחים בממד הדומייה 

שלכם אשר יאפשרו לכם להתקיים, יתכן ותהיו בתדהמה ותרגישו בדידות  כאלומות לתוך הגופים הרובוטיים  

רבה. זה הכרחי בעבורכם. זה חיוני על מנת שתוכלו להציל את עצמכם מן הגופים הביולוגיים שלכם. רק בדרך  

 הזו יתאפשר עבורכם להיות קיימים בכל מקום בחללים שלי." 

 

 

כל  למעשה טבעת  מחליפה   3,  שהייתי  וכוח  נצחיים  חיים  לצורה,  נראה/מעבר  )בלתי  טולקין  של  הכוחות 

נקודת המוצא האמיתית שלנו. לשם אנחנו  ליקום מקביל שהוא  קיימת בתוכנו כהדהוד  לעוצמת השפעה( 

 חותרים לחזור בתהליכים האבולוציוניים.  

רב ממד   –רב שכבתית  היא  כמכלול  בריאה  האכן,   חוזרים הולוגרפית.    –ית  מטריצה  ואנחנו  באנו מהשלם 

 . עוצמה אלוהית נצחית ומייצגת    שלםכ  בתוכנוהקיימת גם    גרעינית -מערכת דוללשלם. בדרך, אנחנו נחשפים  

כמערכת אונטולוגית, מערכת שורש הבריאה    –  HAK1  אונטולוגית זו מערכת      .אנרגיה טהורה לא מוכרת 

כמערכת זרע הנדרשת ללבלב את תוכנה הלכה   –  2ANI  -והפוטנציאל האינסופי, האמת המוחלטת והנצחית,  

  למעשה בתהליכים אבולוציוניים )גם גרעין המהות שלנו בוי מטבעות גלויות ומטבעות מוצפנות(. זו מערכת 

אנטי וצורה,  לצורה  וכולי-מעבר  אינות  וחומר,  ומוות,  חומר  נצחיות  וגלויה,  ות,  ומדע,  סמויה  קיים דת  הלא 

 ועוד. ויחסי   , מוחלטוהקיים, עתיד ועבר, דת ומדע, מהות וזהות, האינסוף והסוף

 

בין שתי המציאויות  לשזירה בין שני הגרעינים  על השזירה מבוסס הכל; החלל,    .שזירה קוונטיתקוראים  , 

, בכל פלנטה, גלקסיה או ממלכה  בגוף שלנו, בכל חלקיק, בכל מדיום הזמן, החיים. היא מתקיימת בכל תא  

מחובר  אלוהית  הכל  "טבור",  .  חבלי  אחדות מיתרים  בעזרת  הנקראת  אחת  מוקד  לנקודת  לבלונים,  בדומה 

 
", מראת ידע  המפגש עם האדם הקדמון שבנו )"   פסגת ההגשמה שלנוהוא    .(HAKאצילי )הן  הג הפרוטוטיפ האמיתי שלנו הוא      1

האדיר של הבריאה כולה.    הפוטנציאלשמכיל את    השורש  החלקיק הזעיר ביותר בבריאה והשלם המושלם ביותר. הוא  .(1/2022
 ממנו החלה הבריאה להשתלשל.   כל.-הוא האמת   ראשית ולא אחרית בריק האינסוף.    לואין  .  א מעבר לכל צורה, טיפולוגיה, סיווגיםוה
גן ההיסטוריה שלנו מרגע הנשימה  הוא    .הניצוץ האלוהי השלם והבלתי משתנה,  הזרעגרעין הקיום שלנו,    –  ( ANIגן המהות )  2

מייצג את תוכנית  (. מכיל את כל הגלגולים שחווינו במהלכי מאות ואולי אלפי שנים.  8פעם בכוללות הרוחנית )ממד  -הראשון אי
במהות אנחנו יצורי אנוש אמיתיים נעדרי  בכל גלגול המהות פועלת על פי תוכנית האבולוציה שקיבלה בטרם ירדה לעולם.    הנשמה.

(. כלומר,  2לכן נאמר: "בתוך עצמי יש אני" )"ספר הידע" חוברת  בניות/חלקיקים. במהות אנחנו אהבה, אושר, עוצמה, שלם.  ת
כלומר, איננו צריכים לחפש את העצמי )לוותר על החיפוש אחר העצמי(,    (.19/224"אדוני האמיתי חבוי בתוככם" )"ספר הידע",  

לפיכך, פתיחת גן מהות נעשית בתוך מערכת היחסים בין הגלוי למוצפן, בין הצורה האני.  אלא רק לפתוח אותו על מנת לגלות את  
 למעבר לצורה. 

https://www.dr-bracha.co.il/wp-content/uploads/2022/01/המפגש-עם-האדם-הקדמון.docx
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טריליונים של טריליונים של חוטים/מיתרים רבי עוצמה אשר )הבורא אוחז בידו    מדיום המושלמות   –  המחשבה

 מחובר שלם מיני אטומי/ישות(.  בקצה של כל חוט

 

היא מצב שבו שני עצמים מקושרים ביניהם, כך שהתכונות או המצב של  )entanglement (שזירה קוונטית 

רקדנים   לשני  זה  את  לדמות  אפשר  ביניהם.  כשמפרידים  גם  מסונכרנים  נשארים  והם  מסונכרנים,  שניהם 

לניו יורק והאחר יישאר בפתח תקווה, הריקוד שלהם יישאר שמבצעים את אותו ריקוד בדיוק. גם אם נשלח אחד  

יחד עם זאת,   .מתואם: אם נתבונן ברקדן בפתח תקווה, נוכל לדעת בדיוק מה הרקדן בניו יורק עושה באותו זמן 

 חשוב לוודא שהשזירה היא התאבכות חיובית ולא הורסת. 

 

 שוזר את השניים.  —ק עם חלקיק אחר  כל אינטראקציה ברמה הקוונטית יוצרת שזירה, כל מפגש של חלקי

השזירה מתפשטת גם אליו. משהו קורה ביניהם,   —כאשר שני אובייקטים שזורים נפגשים באובייקט חדש  

הם כבר לא יהיו כפי שהיו לפני המפגש. דבר לא יפריד ביניהם. דבר   —מוזר, חזק, מדליק. התחושה ברורה  

 ל חיבור, מיסטית כמעט, לגמרי לא מטאפורית.לא. הם שומרים אמונים והם צודקים. תחושה ש

גרעינית הקיימת בתוכנו שזורה עם אלף הפנים -לענייני התהליכים האבולוציוניים שלנו, בפועל המערכת הדו

ר" מודע, נוכל לאסוף עוצמה לעוצמה,  שלנו הנוכחים ברחבי הקוסמוס. רק כאשר נצליח ליצור איתם "קש

 לטפס ואז לצאת חזרה הביתה.

 

 

 

כי   להבין  חשוב  במשימה,  להצליח  שלנו  /גרעינים ה  2בין    מודעת   שזירהכדי  התאבכות פנים  בעצם  יוצרת 

 חיובית. 
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  קיומית  תכלית   לאותה  כיוון,  לאותו  פונות   (הרטטים   שני  של  )או  המציאויות   שתי  של  הפסגות   כאשר

  אותנו   לערטל  המסוגלת   צליל()  עוצמה  ת מתקבל  מוביל,   –  כמובל  ופעם   מובל,  –  כמוביל  פעם   אבולוציונית,

 ולהשיג   ודעות   פרשנויות   של  מריבוי  אישיותית,  מטיפולוגיה  זהותיות,  מלאי  מרשימות   רלוונטיות,  לא  ממחשבות 

 ולהשפיע,   לקבל  להסכמתה  מבעד   מושכת   העליונה  הפסגה   מאקרו.  מציאות   דיוק,   שורש,  מחשבת   מהות,

מ  ולמלא.   לתת   להסכמתה  מבעד   דוחפת   השנייה  והפסגה ובכך  הם  אנרגיה  עודפי  משחררים  או  קבלים 

 . )נכון הדבר לכל היחסים( מאפשרים את המשך הבריאה והצמיחה שלנו

 ?כיצד תיצור איתו קשר?  ?ביקום אחרבאחד העתידים , לדעתך אתה ביקום מקביל  מה/מי •

 

בונה, גדולה  האמפליטודה )משרעת=המרחק בין גאות ושפל( של הגל המאוחד שנוצר כתוצאה מהתאבכות  

עוצמה שמניעה את המשך תנועת הטיפוס   נוצרת   ,כלומר.  יותר משל כל אחד מהגלים שהיו לפני ההתאבכות 

הנדרשת כדי לצמצם את המרחק בין המציאות האפיסטמולוגית למציאות האונטולוגית. מקצרים את אורכו  

 של חבל "הטבור". 

)מתמקד זאת,    לעומת  חושית  מציאות  של  מנעול  חור  לתודעת  ומוגבל  מוצפן  שלנו  המוח  כאשר 

ולא המציאויות,    בצורה/בתוכן/בהגדרה/במבנה  שתי  בין  מחבר  או...או...ולא  של  תודעה  נוצרת  בתנועה(, 

כיוון גל אחר ) מציאות/של    בתחתית מתקבל    ,גל אחד מציאות אחת או של  של    התאבכות שלילית. הפסגה

שונה(  -אמפליטודה   מתאפס.ולכן  ,  המשרעת  סכומם  זה.  את  זה  מבטלים  הורסת   הם  התאבכות    זוהי 

)נכון הדבר    כלומר, אין הזנה הדדית ולכן תהליך הצמיחה, ההתחדשות וההשתנות מתקבע ומואט.  ומחלישה

 . לכל היחסים(
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את מה שמתגלם כייחוס  אנחנו תופסים רק  היושב על בורות, היושבת על חור מנעול התודעה.    זה נובע מספק

"החלום חולם את עצמו". כלומר, אנחנו תופסים רק את מה שתואם את עוצמת    - (  self-referenceעצמי )

מחשבה שלנו. לכן, רובנו מצמצמים את העושר והעוצמה שאנחנו, מפספסים את הידע הקוסמי    –התודעה  

, לא מסוגלים לפתוח את מעיין השפע וכנוהיכולת האוטופואטית הקיימת בת   -שאנחנו, את היכולת הכל יכולה  

 2ולכן, משקיעים המון זמן, אנרגיה ומשאבים אחרים כדי להתקדם בקושי    הקיים בתוך ארכיבי המוח שלנו

ל  ס"מ.   ובחרנו  השתות  מאחר  ממשיכים   שפעאת  אנחנו  קשית,  עזרת  בתוכנו  אותם את  לייצר    הקיים 

ורים בכברת הקיום שלנו, אותה גישה היסטרית למשברים בעיות, אותם רעיונות לסתימת חאותן  פתרונות לה

 לרוב(.   )דוגמאות פוליטיות וכלכליות 

 

 .אנחנו צריכים להיות מסוגלים להשתחרר מהחיים שתכננו כדי שנוכל ליהנות מהחיים שמחכים לנו

 

העבר הנצחי והעתיד הנצחי שלנו ושל ם ידע של  מוח שלנו קייין קפלי הבדבר לא ישתנה אם לא נאמין ונבין בי  

תוצאה    –את שרשרת סיבה  ארכיבים כפקעת דחוסה המייצגים    4כלומר, במוח שלנו קיימים  הבריאה כולה.  

 לנו ושל הבריאה כולה. ש

. פעם -מרגע הנשימה הקיומית הראשונה שלנו איהעבר    –  (ANI  –)גן מהות    ספריית האני הגבוה .1

הפנים   לצורה;  מעבר  היא  להשגה המהות  בהתאם  שונים  בממדים  המגולמים  שלנו  השונים 

 האבולוציונית שלהם(. 

 )גן החומר, הצורה(.  ההווה – ספריית המודע והתת מודע  .2

עבר . משל הבריאה והפרוטוטיפ של יצור האנושהעתיד    –(    HAKגן    -)גן האמת    ספריית הלא נודע .3

 לצורה.

 

  גם בארכיב הקוסמי שלנו, במחשבים של הבריאה, כך שדבר לא הולך לאיבוד. ארכיבים כשלם קיימים    4ם  אות 

תאי המוח  נשמרת גם בארכיב המוח שלנו וגם בארכיב הקוסמי שלנו. לכן,    24X7כל מחשבה שאנחנו מייצרים  

 !!!היחסים בין הנוירונים אינם משתנים. מה שמשתנה היא הרשת המסועפת. שהם מבנים אבטיפוסים 

 

שקולה לזיכרון של כל המחשבים הביתיים   ,90%  -שלנו, הגלויים והמוצפנים בכ   במוח  עוצמת כל הארכיבים 

ולקבל גישה לידע   HAKואת גן האמת    ANI. על מנת לפתוח את ארכיבי גן  המהות  בעולם כפול מיליארד 

מ,  עתיד   –העבר   המשמשות  עוצמתיות  הטענות  למשוך  צופנים עלינו  שמשלחת פתח  מחשבה  בעזרת   ,

  ומנגנון התודעה משיג הבנה עמוקה.   ,מנגנון החשיבה מטהר ומעבד התודעה שלנו. את התכנים הנפתחים  

צורה,    התודעה כלומר,   צורה עם  נעדר  ועתיד, פוטנציאל  וגלוי, מחברת עבר  ואפיסטמולוגי, סמוי  אונטולוגי 

נצחיות ומוות, דת ומדע, הלא קיים והקיים, דת ומדע, מהות וזהות, האינסוף חומר וחומר, אינות וכוליות,  -אנטי

 והסוף, יחסי ומוחלט, ומשיגה הבנה עמוקה המתקרבת לאמת המוחלטת והנצחית. לשלם. 
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פרופ' יקיר אהרונוב מאוניברסיטת תל אביב, במחקרו העוסק בזמן, טען כי מצב חלקיק בהווה ניתן לתיאור על 

הווה, והשנייה, כמו הידיעה שאינה יודעת, הות גל: אחת שהיא כמו זיכרון, זורמת מהעבר אל  ידי שתי פונקצי

"לאחר    .(, אני מביא עתידאני חווה עתיד אני לא חוזה עתיד,  אני לא רואה עתיד,  זורמת מהעתיד אל ההווה )

יימים בהווה,  מחשבה ממושכת החלטתי שאולי הבעיה נעוצה בצורה שבה אנחנו תופסים את הזמן. אנחנו ק

העבר כבר איננו ואנחנו צריכים להחליט על משהו שישפיע על העתיד או ייצור אותו. אבל מה אם זה לא כך?  

אמרתי: נניח שיש פיזיקה אחרת, כזו שבה ההווה נקבע לא רק בעבר אלא גם בעתיד. מה אם העתיד הוא זה 

אם דבר כזה נכון, אזי כל הניסוח של מהו  שמשפיע על ההחלטות שלנו בהווה, בדיוק כפי שהעבר עושה זאת?  

 חופש ומהי החלטה יצטרך להשתנות". 

. גישה )עבר ועתיד נפגשים כחלקיק כאן ועכשיו( לגישה החדשנית הזאת קורא אהרונוב "אפקט הגל הכפול"

הפיזיקה  זו כמובן משפיעה על חופש הבחירה שלנו שנע עד כה בין דטרמיניזם ברוח ניוטון לבין אקראיות ברוח  

נכון שאנחנו קיימים בהווה, אבל בכול רגע נתון של החלטה, עלינו להבין שמנגנון ההשפעות   הקוואנטית. 

למלא  המוצפן  ועל ידי העתיד    המוצפן   דטרמיניסטי, מניע אותנו על ידי העבר  - הקוסמי, שהוא מנגנון משליך  

לנקו המקור,  לנקודת  החזרה  בהווה:  הבריאה  תכלית  ואת  ייעודנו  מבחינה את  אומר,  הווה  ההתחלה.  דת 

הגבוה(  העבר  ,קוסמית  נודע(  והעתיד    )ארכיב האני  הלא  ועכשיו)ארכיב  כאן  יחדיו  והתת   נשזרים  )המודע 

כמידת פרימת הפקעת, כמידת פתיחת הארכיבים המוצפנים, מידת   , אבל בידי האדם חופש ההחלטה.  מודע(

 בנו נכשלים. בנקודה זו רו עתיד כאן ועכשיו. –החשיפה של עבר 

 

היכולת להיות  את  "במודעות הכוונה היא שיש לנו    היכולת שלנו להיות מודעים, טוען אהרונוב.  כאן עולה גם  

בתוכך,  מודעים לעצמנו. הפיזיקה מכירה רק במקרים של צופה ונצפה. אם אתה רוצה לראות משהו בעצמך  

לצפות בצופה, אתה מגיע מהר מאוד  אבל, אם אתה רוצה  אתה צריך לחלק את עצמך לשני חלקים כאלה.  

צופים  רבים(   לאינסוף  דעת  להיות  )עצי  צריך  מודעות עצמית,  הזה, המוח שלנו, שמאפשר  ההיגיון  פי  על   .

 " המערכת הכי מורכבת שיש בטבע.

מסופר על רבי ישראל מקוז'ניץ שנולד כילד חלש וחולני מאוד. גם כמנהיג רבבות חסידים, גופו היה מיוסר 

שים. ואף על פי כן, רבי ישראל היה תמיד במצב רוח טוב ורוחו היתה חזקה. באחת מתקופות הסבל  בחולאים ק

 הקשות שלו שאלו אותו החסידים,: "כיצד זה הרבי לא נאנח? כיצד הוא לא צורח?" 

ענה הרבי: "על מה אבכה? על הכאב של הרגע שחלף? והרי הוא כבר נחלת העבר. שמא על הכאב של הרגע  

הוא עדיין לא בא לעולם. מה נשאר? הרגע הקטן הזה של ההווה. נו, ומה אתם חושבים, האם אינני  הבא? הרי  

 יכול לסבול ולו רגע קטן של כאב?" 
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אפשרית רק בעזרת תודעה אוניברסלית, תודעה כשלם,  היכולת שלנו להתייחס אל שתי המציאויות בו זמנית 

 להשגתה...  והידיעה שאינה יודעת., תבונה טהורה ניטרלית, תודעת מים 

 מהפכה שקופה!!! –תודעתית  –נדרשת מהפכה מחשבתית 

אבולוציה אדוניתית לטרנספורמציה      נתיב חדשני, מרתק ועוצמתי  עלינו לעלות עלמהסיבה הזאת  

אור,  אבולוציה ;  אוטופואטית  - לשנת  ואחת    מעבר  אחד  לכל  רלוונטיים   להיותהמאפשרת  תמיד 

 :במציאות משתנה

, מצליחים להתנתק ממנגנון ההשפעות, בעלי תודעה ניטרלית, אוחזים בהגה (META UNIVERSE)רבי ממדים  

החיים   לאדוני  הופכים  המהות/  –החיים,  פנימיים:  בתים  שני  הנאצל//ANIאדוני   & השורש,  /HAKהזרע 

משיגים מוח מאקרו,   כי חיים,  המלבושים, החומות, הפרדיגמות והמחסומים שבנינו במהל  מתערטלים מכל  

מפתחים חוסן פנימי שעמיד בכל מצב, מצמצמים את הפער בין לדבר על...לבין להיות את  והכול, בעזרת 

 (.  סמנטית  –קוגניטיבית )גישה  אוטופואטית –בריאה עצמית 

(, 3-4החומר )מדיום ארץ, ממדים    כוליותמ  ועוברים   מכאניים   –גבולות פונקציונליים  בנתיב, אנחנו ממוססים  

ללא עצמיות;    קיום-לאי  עוברים (, משם  5אותו להיות המשרת )מדיום שמיימי, ממד    מחזירים האגו;    לאינות

אוניברסלי, ממדים   )מדיום  זהותיות  ורשימות מלאי  נעדר טיפולוגיה  ואינטימי.  (.  6-7קיום  זוהי  מדיום עירום 

אדוניתי  לאבולוציה  מהותית  הכי  הזהויות, התחנה  המלבושים  מכל  מתערטלים  בה  הזירה.  הנקראת  ת 

אז משיגים כוליות של הטיפולוגיות, הפרשנויות. היא מציאות קוואנטית הרוטטת במהירויות בלתי נתפסות.  

)חווים נצחיות( בעלת גמישות רבת ממדים, המסוגלת לעבור מגוף לגוף, מנדן לנדן, בהתאם למדיום      אור

 (. 10  -ו 8)ממדים ההתגלמות 

המהדהד בין המציאות )לא ליניארי(    מסתחרר רקורסיבי  תהליך    זהו אומנם תיארתי תהליך לינארי, אבל בעצם  

,  לבין מציאות הפוטנציאל האינסופי  ,מציאות החומר, הצורה, המוות, הצפנה וכד'האפיסטמולוגית,  הקיומית,  

  מעבר לצורה, לחומר, להגדרה.מציאות אונטולוגית שהיא 
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מהר,  ההסתחררות,  בתהליך   מסתחררים  השלםאם  את  להחזיק  מחשבת  .  מצליחים  של  המסתורין  אז 

נחשפים  ואנחנו  ונצחית לאמת    הבריאה מתפוגג  אף הפוכה למה שידענו.  מוחלטת  היא  כלומר,    שלעיתים 

חזק    – לש  מים, ח  – ימין, אש    –רע, שמאל    –כהה, טוב    – מת, חד    –טיפש, חי    –: גאון  לאיין ניגודים מצליחים  

, לא לבחור צד, לא לפסול צד, לא לתעדף, לא להחסיר ולא לייתר, אלא לשמור  ניטרליות ביכולת להשיג  וכד'.  

 .. )הלוליין(.  על שיווי משקל על חוד התער

  – שלום עתיד,  – עבר אנטיתזה,  – מהות, תזה  –לבן, זהות  – לילה, שחור  – ארץ, יום  – לאחד הפכים: שמיים ו

 כשלם מאוחד.  "וכד'. אחיזה בשני קצות "המקל עבר לצורה מ -, צורה  מלחמה

 

הוא ענה באמירה  (religion) דת ו  (science)ע  כשאלברט איינשטיין נשאל פעם על הקשר בין מד לדוגמה:  

  :מפורסמת 

Science without religion is lame (נכה), religion without science is blind (עיוור) ! 

 !והפילוסופיההפיזיקה היא הדת 

איינשטיין,   של  מחשבתו  את  נמשיך  חוברת  אם  הידע",  )"ספר  שלם"  הינם  ומדע  "דת  הם  (.  27בעיקרון, 

אמונה/הידיעה  /לא יכולה להיות למידה/מדע ללא דת מתארים שתי מציאויות הנמצאות בשזירה לא נראית.  

הטבע הרוחני "מוכיח" את עצמו  למרות ש, ולא יכולה להיות דת ללא למידה/מדע. הכל שלם,  שאינה יודעת 

מה,    -מהות, מי    –אתה, זהות    -כלומר, לא ניתן יותר להתקדם מתוך הפרדות: אני    שונה מהמדע )החומר(.

 מדע וכד'.  –ארץ, דת  –למה, שמיים  – איך 

 

לנו את  הדת מציגה "מה": מזכירה לכולנו כי האמת והמציאות האמיתית נוכחות במדיומים בלתי נראים שאין  

העוצמה לגלותם.  לכן נדרשת אמונה שמעל דעת בעוצמה שאנחנו, במציאויות עלומות, בעוצמות האנרגטיות  

בחוקים 72)תדר   באלוהות,  הבריאה,  במחשבת  הנוגע  הגבוה   בידע  תאינו,  את  מילאו  הקודש  שכתבי   )

הד  בכתבי  המוצפן  לאבולוציה,  השונות  בתוכניות  מוחלטת,  באמת  באדם,  )כמו המוחלטים,  השונים  ת 

הכניסה לתוכנית הרוחנית מחייבת השגת    .הקבלה(. "הגורם הקיומי של הבריאה כפוף לתוכנית לאבולוציה

  .(11תודעת אל...הכניסה לתוכנית האדוניתית מחייבת תודעת התקנה" )"ספר הידע", 

 

ת, שאילת שאלות,  המדע מציג "איך": רוצה להוכיח את האמת באמצעות חקירה, ניסויים, תיאוריות, הנחו

שיטה   הוא  המדע  בתוכם.  תפקידנו  ומה  החיים  את  להבין  ניסיון  שונות,  לתופעות  הסברים  חיפוש  ניתוח, 

 לאיסוף ידע באמצעות תצפית, הסקה וניסוי שיטתיים ודרכי מחקר שנועדו לפתח שטח זה. 

 

 .משמעות שפת מוח ישירה ליצירת ינה יהסבר. רוחניות ענ מחקר וינו יהמדע ענ •
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והרכבה  רת המדע להסביר את התופעות בטבעמט •  . מטרת הרוחניות לתת משמעות מתוך פירוק 

 לשלם.  -מתוך חיבור למהות הדברים  

 מספרת לנו את האין הפוטנציאלי  –המדע מספר לנו מה יש. הרוחניות  •

 רוחניות מחוברת למהות נעדרת טיפולוגיה.  .המדע מחולק לאובייקטים/סובייקטים •

 מציגה את סדר הצלילים, צבעים, רטטים.את הסדר המכונן את עולם החומר. הרוחניות    מגדירהמדע   •

 מודעות אוניברסליים.  – היגיון  –הרוחניות משתמשת בבינה . היגיון ארציבהמדע משתמש  •

 

אנרגיה זכרית טבעית )+(, ופעילות מוח ימין/אנרגיה  /מבחינה ביולוגית, המדע הוא פעילות של מוח שמאל

(. כלומר, חקירה, שאילת  0)  קוסמית   (. החיבור ביניהם נעשה על ידי אנרגיה נקבית/מהות -זכרית תודעתית )

ה,  , השראציה, בעוד שהשגת הבנה עמוקה, אינטואיR&L  חלקי המוח  2שאלות, ניתוח וסינתזה עובדים עם  

 . שלושתם ביחד מהווים שלם. ויוצרת  בנקודת החיבור שמזינה, מצמיחה, בוראת רק אפשרית יצירתיות, 

בין מציאות אונטולוגית למציאות את מערכת היחסים בין דבר לניגודו ודבר להיפוכו,  במודע  מי שמסוגל לנהל  

   .לבורא נחשב, )שזירה( אפיסטמולוגית, להפגיש שני גרעינים המחוברים בחבל "טבור"

 

 מפתחות אסטרטגיים:  4בעזרת הוא עושה זאת 

 

בחיים נתיב האבולוציה האדוניתית    :לבחור  על  לעלות  החיים   –לבחור במודע  לבחור בעץ  אוטופואטית, 

( ומטפסת  משתנה  מתחדשת,  צומחת,  אוטופואטית  כמערכת  לפעול  הדעת,  בעץ  (,  self-creationבמקום 

ההגה לחיי בידיי, להינתק ממנגנון ההשפעות הארצי והקוסמי    – להיות בלמידה תמידית, להיות אדון הקיום  

 .ולהשיג תודעה ניטרלית, לפעול על פי דיברות אוניברסליות )ציות לתקנות אוניברסליות(, מצפון אוניברסלי

האומץ להיכנס למציאות קוואנטית שהיא מעבר לצורה, לעבור מהפכה שקופה    :האומץ להיכנס לזירה

המלבושים, רשימות פעם )מתערטלים מכל  -תיבת הנדוניה שלנו מרגע הנשימה הראשון אי  –לגילוי המהות  

לאינטימיות(,   נדרשים  ומעודנים.  לשקופים  הופכים  אישיותית.  מטיפולוגיה  הזהותיות,  את  המלאי  לממש 

תוכנית הגורל האישית )לא ניתנת לשינוי( שיש בה משימות/יעדים שעלינו להשיג ותשלומי קארמות שעלינו  

ן פנימי, לעבור מהפך באמונה וברצון, להשיג , לבנות חוסANI    &HAKבתים פנימיים;    2לשלם, להפוך לאדוני   

 . מידות רוחניות ואדוניתיות 

שלבי אבולוציה רבי ממדים על גבי גשר הסיראט )חוד התער, דק מעובייה    9לטפס    לפתח כושר טיפוס:

לטעום את  להסכים  )של שערת ראשנו(, הלוקח אותנו מהגדה הארצית לאוניברסלית, לאסוף עוצמה לעוצמה  

הצלחת   על  המוגשים  המזון  סוגי  הסתעפות    –לבלוע    –ללעוס    –כל  רקורסיבית  לנוע  בתאים(,   –לעכל 

)דוחף/+    3לנהל    התמקדות, בריאה  יחסים    (, 0מחבר/  –   - מושך/  –כוחות  בתוך  טיפוס  פלטפורמת  לבנות 

התודעה האחראים על    – החשיבה    – מנגנוני המחשבה    3איכותיים )התכללות(, להגדיל את עוצמת המוח )
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בוד  משיכת ממטרים קוסמיים, השפעות, פתיחת ארכיבים מוצפנים, טיהור תכנים והפיכתם לענן אנרגטי, עי 

 5(, על ידי הפעלת  טקסטים מורכבים ומאתגרים. כך מגדילים את עוצמת המוח ומשיגים שיפוט נכון ומדויק

 חושים רוחניים. 

, לנהל את  שדה האמת ולא את  EDITלנהל את הספר החי שאנחנו, להימצא בעריכה תמידית    :להיות בורא

עמוקות ולא רגשות, מחשבות, אגו, ויכוחי    שדה הקרב )אור ראשוני(, לנהל שלם ולא חלקיקים, לנהל הבנות 

חומר לחומר(, להפעיל אוקטבה -לנהל את מערכת היחסים בין אורות לכלים )בין אינות לכוליות, בין אנטי סרק,  

 של אינטליגנציות, לרפא. 

 

 התוצאות:

 .האדוניתי( 10תודעת התקנה )ממד  –משיגים אמת מוחלטת ונצחית ופועלים לאורה  •

את   • הרוח  משיגים  מהות  זהותית    –בגרות  טיפולוגיה  נעדר  מואר  עדין,  שקוף,  גוף   – בעלי 

 אישיותית. 

 . ANI & HAKבתים פנימיים עוצמתיים; 2בעלים של  -אדוני הקיום  •

בו זמנית )מזכיר את האר"י(. בעלי היכולת נעים בין עולמות שונים    –תמיד רלוונטיים = רבי ממדים   •

למדיום בו נוכחים  )גמישים להחליף "צורה"(, בעלי תודעה  להתגלם בגוף שהוא שווה בצורתו  

 ניטרלית, עוצמת מוח מאקרו. 

 .הווים חופש, אהבה, אושר, אחדות  •

 .נוהגים בהגה החיים ממקום של חופש נעדר השפעות  •

 .בעלי חוסן פנימי, גמישות, יצירתיות  •

ה )במקום עם סולם  פועלים עם סולם רצונות עילאיים המשנים את תוצאות חיינו בשורה התחתונ  •

 הצרכים המוכר(.

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

  .הופכים למחונני עשייה עוצמתיים )הפער בין...לבין צומצם( •

אם בעבר לזרעים שזרענו לקח עשרות, מאות ולעיתים אלפי שנים עד לקציר, הרי שהיום, מאחר והזמן הואץ  

ששערי   נפתחובגלל  יותר  גבוהים  הצרת    ממדים  שונה  הזמן=  תהודה  בעלי  למרחבים  נדחפים  אנחנו   ,

יותר. בדרך   ועוצמתית  אליכם  מועברות  והאמיתות  המוניות  התעוררויות  ידי  על  מתקצרים  הזמן  "תהליכי 

 (.  20/227הקצרה ביותר" )"ספר הידע", 

 

יש לנו פוטנציאל אינסופי, יש לנו את "הטבעת של טולקין".  .  יש לנו את עצמנואיננו זקוקים לקביים חיצוניים כי  

 ידע אינסופי, עוצמה אינסופית, יכולת אינסופית להשיג פסגות בלי הרבה מאמץ. 
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 בברכה

 

 ברכה 

 

 

"להיות תמיד רלוונטיים במציאות משתנה":   לתוכנית הדגל המופלאה  עוד ניתן להצטרף

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

 

 הכוללת 'לידה מחדש'.להרצאה הקרובה ולסדנה הקרובה שמחה להזמין אתכם גם אני 

 )בזום( בסדרת הרצאות "להיות תמיד רלוונטיים במציאות משתנה".  הרצאה ראשונה  13/2

 הנושא: באנו מהעתיד, מה באנו לעשות, לאן חוזרים?

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

 

נאות "להיות תמיד רלוונטיים במציאות "הבחירה בחיים, האומנם?", בסדרת סד  סדנה ראשונה   11/3-10

 משתנה". הסדנאות מלוות בתהליך של 'לידה מחדש'. 

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

 
האבולוציה. בפגישה תקבלו   –הרוח   –הפוסעת בנתיב  הפילוסופיה    1:1תוכלו לקבוע פגישת טרנספורמציה  

להצלחה  4 על   מפתחות  חייכם,  על  עצמכם,  על  אחרת  תחשבו  בעקבותיה,  תדיר.  שמשתנה  במציאות 

 .tcm@gmail.comhabai ארגונכם, על תפקידכם כמנהלים בכירים: 

   https://habaitcm.ravpage.co.il/khilathabaitהרשמה לקהילה כדי לקבל דיוור ישיר: 

   https://www.facebook.com/baitlechochmaהצטרפות לדף הפייסבוק: 

 יצא בגרסה דיגיטלית:   9 - אני גם שמחה ליידע אתכם כי ספרי ה

tayir/relevent-klein-https://www.tiktakti.co.il/catalog/bracha /   

https://habaitcm.ravpage.co.il/evolution
https://habaitcm.ravpage.co.il/lectures
https://habaitcm.ravpage.co.il/sadna
mailto:habaitcm@gmail.com
https://habaitcm.ravpage.co.il/khilathabait
https://www.facebook.com/baitlechochma
https://www.tiktakti.co.il/catalog/bracha-klein-tayir/relevent/
https://www.tiktakti.co.il/catalog/bracha-klein-tayir/relevent/
https://www.tiktakti.co.il/catalog/bracha-klein-tayir/relevent/

