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 עיצוב תודעה; 

 Formation-Mass - ל  Formation-In  -מ

 או... 

 Formation-Oneness  -ל  Formation-Essence  -מ

 הבחירה בין השניים תקבע את עתיד החברה האנושית 

 3/2022מראת ידע 

 ד"ר ברכה קליין תאיר 

 

תיגר על השפעות לקרוא  אני עושה הכל כדי שנעז  עושה הכול כדי שנחשוב על העולם שלנו מחדש.  אני  

לפעול עם חידלון תודעתי שמחשיך את העוצמה שאנחנו.  שנפסיק    . אני עושה הכל כדיוהבלי העולםהשנים  

 . לשכפל את המוכר והידועוהמטורף לחזור לשגרה  המרוץאני עושה הכל כדי לעצור את 

 עלינו להסכים להישרף בלהבתנו שלנו ולהיות תחילה לאפר לפני שנוכל להתחדש". ": טען ניטשהכפי ש

 

כוחי   בכל  מנסה  עלחשוב  אני  שטים   למחדש  כולנו  בתוכו  המציאות   הים  מערבולת  אל  להישאב  במקום 

 . המטורללת

 

  – אותנו    –לראות את המציאות    ;Distanciation  –   להזרהמינה אותנו  אנחנו נמצאים בנקודת זמן קריטית המז

 באור שונה, כי כולנו חייבים להתעורר. החיים 

 

 בחרתי לעשות זאת בעזרת מראת הידע החשובה על: 

 

 עיצוב תודעה;

 Formation-Mass -ל Formation-In -מ

 או... 
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 Formation-Oneness -ל Formation-Essence -מ

 השניים תקבע את עתיד החברה האנושית הבחירה בין 

 

  טרור:  במדינהקיומי  הביטחון  הוהפנים  ביטחון  מצב  המלחמה בין רוסיה לאוקראינה היא מלחמה על תודעה.  

)ירושה נוראית שהממשלה     ארגוני הפשיעה, חוסר המשילות באזורים נרחבים, יוקר המחייה  ,אלימות פנים,  

משפט נתניהו הוא מלחמה על התודעה. סיפור בורדוגו וגלי צה"ל  היא מלחמה על התודעה.  הזאת קיבלה(  

הוא מלחמה על תודעה. סיפור ח"כ אמסלם ושפת הביבים שלו הוא מלחמה על תודעה. הטיפול בקורונה הוא 

ית בכנסת ישראל, הוא מלחמה על מלחמה על התודעה. הצרחות, הצווחות, העליהום של האופוזיציה הנוכח

 התודעה. מסרים של השופרות מטעם הם מלחמה על תודעה. פרסום חוזר ונשנה הוא מלחמה על התודעה. 

ווליום אדירות כדי להצליח להסיט את תודעת ההמונים אל עבר תועלות של   כנראה היום נדרשות עוצמות 

 מישהו אחר. וגם הצלחה זו היא רגעית.

 מדוע? 

ולייצר    מאוד אינטנסיבי ועמוס. מי שרוצה לבלוט בו  מאוד רועש,    בתוך גן חיות תודעתי  היום    כולנו חיים כי  

רבים,   יותרעוקבים  חושפני  יותר,  פוגעני  יותר,  אלים  להיות  אחרת  או  כזו  בצורה  נרקיסיסטחייב  יותר,    י, 

 . מניפולטיבי יותר, כוחני יותר, מבטיח מקסמי שווא

 

 האומנם זו הסיבה? 

תנועה   להניע  כדי  קוסמוס.  היא  התודעתי  הכאוס  לכל  האמיתית  הסיבה  הסימפטום.  רק  היא  לדעתי 

טוחנות הענקיות  אבני ריחיים  אבולוציונית מואצת ומודעת יותר, קוסמוס הכניס את פלנטת ארץ אל בין שתי  

האור  אותנו אל  לצאת  שאנחנו  האמיתיים  לפנים  וגורמות  דוק  לעד  ולרע,  ל,  טוב:  על .  מכוערליפה  בנוסף, 

 תודעות שונות, הבנות שונות, , נוצרות  בו בעת   כל מיליארד שנות האבולוציה  שלנוכעת גם  נוכחות  הפלנטה  

 והחגיגה בעיצומה!בעלות כל צבעי הקשת.  , פרשנויות רבים  עצי דעות 

 

רובנו מחפשים את המושיע שניתן להישען עליו.   יותר בדת...התוצאהבתוך הכאוס  צריכה  : אחיזה הדוקה 

דיבר  הפיכתו לעד    הליכה עיוורת אחרי גדול הדורתמיכה במנהיג שמעסה את האגו שלנו...ראוותנית מוגברת... 

   . 11 -ה

 

 

ודאות אלא רק בתודעה שלנו.  -בריאה אין טוב/רע, נכון/לא נכון, אלא רק בתודעה שלנו. אין איטבע הבעיקרון, ב

אין כאוס אלא רק בתודעה שלנו. אין קושי אלא רק בתודעה שלנו. אין עבר או עתיד אלא רק בתודעה שלנו.  
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בחיינו קיים בתוך    הסכסוך הגדול ביותראין אשמים אלא רק בתודעה שלנו. אין עוני אלא רק בתודעה שלנו.  

. , אחרת היא תיכחד שום תודעה אינה יכולה להישאר במדיום האבולוציה בו היא נמצאת  לכן, התודעה שלנו!

האמת.    = השלם  את  ולהשיג  לטפס  חייבת  שלנוהרחבת  היא  התודעה  מנעול  למדיום    חור  ארץ  ממדיום 

 האבולוציוני. שעלינו לעשות בנתיב אדוניתי/אמת/אוניברסלי, הוא השינוי הדרמטי 

 

עמוקה   הבנה  ולהשיג  החיצוני  ההשפעות  למנגנון  הפנימי  המחשבה  מנגנון  בין  לחבר  התודעה   – תפקיד 

שלהיא    אמת.  -מחשבת שורש   הקיום  חוויית  את  ואחת   משקפת  אחד  בו  .כל  את השלב  אנחנו    משקפת 

האבולוציוני.   הסולם  על  בפועל.  נמצאים  שאנחנו  האמת  את  שלנו.  משקפת  וההבנה  הלמידה  יכולת  את 

   משקפת את המרחק שעלינו לעשות כדי להתחבר מחדש עם גרעין המהות שלנו.

 

היא חלק אינהרנטי מכל גרעין מהות של מערכות    התודעה גלומה בחידה האינסופית של היקום )שפינוזה(.  

של מערכת    blue print-היא זאת שמוציאה מהכוח אל הפועל את ה creation) -.(selfחיות אוטופואטיות 

וגם   המהות  בגרעין  הטמון  הוא   עוזרת מסוימת  תפקידה  מהותה.  את  מחדש  לגלות  האבולוציה  בנתיב  לה 

 ממנו השתלשלנו.  להחזיר אותנו חזרה )היא הפעולה( לאחד 

 

(  In-Formation)רוב האנושות מתפקדת מבעד לחור מנעול  הוא בכי רע.  על פלנטת ארץ  המצב התודעתי כיום  

  – עדיין ארציות  הן  (. מרבית התודעות  self-referenceומן המעט שהיא רואה היא מקישה על עולם ומלואו )

התייחסות אל האדם כאל  :  השבט/העדר/הרובפרדיגמת    –  USדתיות האוחזות בפרדיגמות קיום בעייתיות:  

פיון על לוח המשחק של בעלי הכוח והשררה, כאל עבד שתפקידו לשרת את הצרכים לתועלת אישית של  

   . (1Formation-Mass)  בעלי הכוח והשררה, כאל אובייקט שבא לשרת את צורכי "השבט"

הזהות/אישיות שלו שולטת , זה שעושה מה בראש שלו לתועלת אישית. זה שI  –  האינדיבידואלרדיגמת  ובפ

זה שאין לו את עצמו כי האגו הוא הנהג של חייו )החוץ כל הזמן מכתיב לו מה נכון  במקום המהות.    בכיפה

לחשוב, איך להתנהג, ועל מי עליו לסמוך(. זה שאין לו אמון באדירותו )לכן מחפש מתכונים ופתרונות מדף(.  

ידי  זה שמתופעל תמידית   והשפעות ארציות על  פולטיבי, אגואיסטי, מני  אלה הופכים אותו לכוחני,  .צרכים 

 רעיל. 

 

ו לגשת אל עצמנו, אל האחר,  שתי הפרדיגמות מקבעות את מרביתנו בתודעה ארצית צרה אופק וגורמת לנ 

דטרמיניסטית, שמצמצמת את האדם לתהליכים    -  מטריאליסטית  –  פונקציונלית  –גישה מכאנית  אל החיים ב

העוגנים המסורתיים שסיפקו בעבר גישה אל המטפיזי,  סיבתיים חיצוניים ושוללת ממנו את חירותו הפנימית.  

 
 מייצגת גם רוב וגם חומר, מסה, כבדות, חיכוך.  Massהמילה  1
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אל הנשגב והקדוש, נעקרו ונשכחו. האדם נותר אפוא בודד ומנוכר, משולל חוויה פנימית מכוננת, נעדר תודעה  

 דבר שהופך את מרביתנו לנשלטים תודעתית כמו בובה על חוט.  .היסטורית ועקור מסביבתו החברתית 

ם, עסקים  ומדינות, רבים ממנהלי קמפיינים, רבים ממנהיגי קבוצות נבדלות,  רבים ממנהיגי ארגונילפיכך,  

ה בה  ארצית  תודעה  המעצבות  הפרדיגמות  שתי  את  לקיחת   In-Formation  -מנצלים  ואין  במודעות  אינו 

  כדי לייצר  הם מנצלים את תודעת היחיד המקובע בהישרדות ארצית ככלי לשלוט בתודעת ההמונים. אחריות,  

בעזרת מניפולציות רגשיות, פייק ניוז, אלימות, כוחנות, קורבנות )כל     ההולך כעדר אחרי המשפיע  תודעת רוב

הם מציגים מה נכון ומה לא נכון, מי נאמן ומי בוגד, קמפני הגוועלד(, בדלנות )בעיקר של החברה החרדית(.  

,  הנגיף למשל, החיסון, אויב פוליטי או לאומימהרוב )  מייצרים אירועים מלכדים, מייצרים 'אויב' משותף שנבדל 

החרדי בחברה  והמחשב  הפלאפון  בכלכלה,   (. או  טלוויזיה,   בתוכניות  צריכה,  במוצרי  באופנה,  גם  נכון  זה 

 . כך הם יוצרים תודעת עדר/של רוב. , בבריאות בחינוך

 

 תודעת רוב. דוגמאות:  היוצרת עוד משהו שהוא די מסוכן: עריצות של מיעוט   האבל בשנים האחרונות קור

 

הפוגעניות: במילים  המפלג  חותמו  את  הטביע  הציונ   ביבי  אויבי  בוגדים,  כופרים,  היהודית. ושמאלניים,    ת 

אמיר אוחנה סבור ש"לא כל חוק צריך  בורדוגו בגלי צה"ל )תחנה צבאית( הפך, בלי בושה, לשופרו של קיסר. 

יזכה למשפט צדק"מירי רגב משוכנעת    .לבצע" כי אהרן ברק הוא    ."שנתניהו לא  בצאלאל סמוטריץ' טוען 

ישראל".   מדינת  דרעי  "ממחריבי  אריה  של  החדש  מאשים"  ה"אני  הגזעני   נאום  הג'יני  את  להוציא  ניסה 

ל ראשם  הפכו "לממתק" קבוע הנזרק ע  הנאצות הקבועות של דוד אמסלם נגד אשכנזים ושמאלנים   מהבקבוק.

, כאילו יש לו "אנטישמים, תחזרו ללנין";  ההשתלחות של משה גפני בעמיתיו החילונים   של "המתפללים".  

 או המשפט המסכן של יאיר גולן על נערי הגבעות "תתי אדם".חזקה על הדת היהודית. 

 

חלק מתפישת   , והוא לא מקרי או אמוציונלי. הואהמילולי איננו אנקדוטהכוחני/חשוב להדגיש: הרפרטואר  

התכנסותם (.  21  -בתחושת הקורבן, אפליה, תקרות זכוכית )גם במאה העולם סדורה ומדומיינת, שמקורה  

מאפשרת להם תמיד להאשים את האחר, את השונה, את המצליח, ולא את   שהוא לא בהכרח הרוב,  לעדר

 (. יורים לתוך הנגמ"שלא לוקחים אחריות...לא עצמם )כי לא 

דתית מוגבלת כחור מנעול, שהוא   –של אדם בעל תודעה ארצית    Formation-In  -  ביןהמתח הלא אפקטיבי  

  Formation-Mass  -ל  פונקציונלי,    -, מכאני  שהוא בור, לא יודע את עצמו, אגואיסט, מושפע ומובלפיון בעדר,  

ת הקיום  גומיי   המתנהלים כעדר של מנוצלים, לא יכול להימשך יותר.מניפולטיבי, כוחני, רדוד, מפריד, תועלתן  

 .  (US/I) עד הקצה נמתחה
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לייצר הבנה חדשה שתביא לתודעה אוניברסלית של יחיד ולתודעה חברתית של מכלול, על החברה האנושית  

הכל מתחיל באדם הבודד ובתודעתו.   לחבר את כולנו לאמת, לגבוה, לנשגב, לעוצמה, למלוא הפוטנציאל.כדי  

 לחם.את ה אוקיינוס. בגרגר תבואה היוצר את ה בטיפה היוצרת 

גדול, אדון קיומו, אוחז בהגה החיים בידיו, בעל  של אדם    Formation-Essence    -ללפיכך, חייבים לשנות  

, מחובר למהותו ולטבעו האוטופואטי: נמצא בתהליך תמידי של צמיחה,  בעל תודעה  אוניברסלית חוסן פנימי,  

של   להשפיע על היווצרות    שהוא אדם גדול יכולה  רק התודעה החדשה של יחיד   התחדשות, השתנות וטיפוס. 

Formation-Totality  ,  אוTotality-Oneness,     תודעה של מכלול הפועלת לטובת הכלל.  זו תודעה

 .של חברה חדשה עוצמתית ובריאה

 .  WE/UNITY  -ל US/Iלשם כך יש לשנות את שתי הפרדיגמות 

 

זו תודעה הפועלת במתח בין תודעת יחיד שהוא אוטונום )לא אינדיבידואל( הפועל ממקום של חופש מהותי,  

טובת כולם )לא רק של רוב או תועלת של מיעוט(. זהו טבע הבריאה. הבריאה במהותה   –לבין טובת המכלול  

תח בין תודעת אוטונום לבין היא שלם הרמוני. הגוף שלנו במהותו הנו שלם הרמוני. כל שלם הרמוני פועל במ

 תודעת המכלול. 

 

שלנו   שרשרת לדוגמה  הגוף  כמו  בדיוק  התאים,  כל  בין  הקיימת  )תקשורת(  ההדדית  התלות  בעזרת  נוצר 

הבריאה שיוצרת את השדה המאוחד. כל תא ותא הוא נשמה, מהות ובעל תודעה אלוהית. בזכות חוכמתם 

אלפי לנתח  יודעים  התאים  שלהם  חיים    והאינטליגנציה  לקיים  כדי  מתאימה  בהתנהגות  ולבחור    – גירויים 

ולא בתועלת אישית. ברמת התא לא  WE/UNITY  –התכלית שלהם. תמיד הבחירה תהיה בטובת המכלול 

תיתכן אנוכיות, גם כאשר מונחת על כף המאזניים הישרדותו של התא. לכן, התאים אינם נאבקים זה בזה  

למען הישרדות, אלא הם משתפים פעולה ביניהם וכל עבודתם נעשית בתיאום. לו יכולנו לשמור על המאפיין  

לו היינו יכולים לנהל מדינה באמצעות תודעת המכלול, היינו האלטרואיסטי של התאים, כולנו היינו בריאים.  

 כולנו עשירים, מאושרים חיים בגן עדן. 

 

בין ימין לשמאל, בין חילונים לדתיים, בין האמת שלי לאמת שלך, בין הדת דואליות  מכאן, במהות הבריאה אין 

בכול, הכול הוא חלק ממארג    (. הכול שזור(Onenessאנרגטית    -אלא אחדות תודעתית  שלי לדת שלך וכד',  

אחת  ממערכת  חלק  הוא  הכול  רקורסיביים,  יחסים  של  תנודות,  של  כדי    דינמי  עוצמה  להעצים  שתפקידה 

 אוטופואטית. –זו המשמעות של מערכת חיה  להמשיך לברוא!!! כלומר,  .להמשיך לפתוח שערים נעלמים 

, גורמת לכמות אנרגיית החיות פונקציונליות   -כמו במערכות מכאניות    פירוק למרכיבים והפרדה קרטזיאנית 

הסדר במערכת )הכאוס( הגורמת -לעצור את התנועה של ההתחדשות. אז גדלה רמת אישלנו לרדת ולפיכך,   
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קיבעונות  שעבודים,  התמכרויות,  וייסורים לעייפות,  מחלות  מנת  ,  על  עוצמתי  חיצוני  לכוח  נדרשים  אנחנו   .

 יכי התעוררות.  להניע תהל

יכולה להיות אוטונומית ללא תלות הדדית  אינה    (self-creationשהיא אוטופואטית )  , מערכת חיהלעומתה

כל החלטה בה מתקבלת לטובת השלם  ללא אוטונומיה.  של שלם  ואינה יכולה להיות בתלות הדדית של שלם 

א אוטונום )הזכות של פרט להחליט המוחלט )לטובת הנקודה באמצע המרחב(, לצד הכבוד הניתן ליחיד שהו

לאיזה מרחק, בין מיקומו על היקף  מרחב השותפות לנקודה במרכז, הוא יהיה מוכן למתוח את "החבל" שלו(.  

ובהתאם לתפקידו במערכת )כמו האיברים    משרטט את גבולותיו בהתאם לתדר הייחודי שלו  אוטונום    יחיד כל  

יחד עם זאת, כמכלול, כל האוטונומיים מצייתים מתוך מהות והבנה הוא מחליט מה לייצא ומה לייבא.    בגוף(.

עמוקה לחוקים האוניברסליים המשמרים את המערכת כמערכת חיה הנמצאת בהשתנות תמידית )חוק שיווי 

 תוצאה, משיכה, כוחות התנועה(. לפיכך, כל החלטה הנוגעת לחוקים אלה מתקבלת פה אחד.   –משקל, סיבה  

 

  לטובת המכלול לפעילות    לטובת הרובהשלם. לכן, כדי לעבור מפעילות    –לטובת המכלול    זו המשמעות לפעול

 Inהשלם, על היחיד קודם כל לעבור טרנספורמציה תודעתית משמעותית )לעבור חינוך מחדש(. לשנות את    -

– Formation  תבניות או    cookie cutters = mental construction  - ה  שלו;  כפיון  כאינדיבידואל  שלו 

יהיה לעבור מתודעת    .  Essence-Formation  –  לאוטונום  ניתן  רוב  רק אז    Mass Formation  -ארצית של 

 .Oneness – Formationלתודעה אוניברסלית אלטרואיסטית של מכלול, שלם, 

 

 לשם כך נדרשים: 

הלשון ולהפריח סיסמאות, כי אלה  לומר אותי ולא סתם להרקיד מילים על  כנות = אותנטיות/דיוק ) •

 (.מדברים את האגו

 . (, ביטחוןיש לי אותי, אין צורך להתמגן, התמסרות אמון ) •

בגין ההשפעות של מנגנון ,  העלמה, הצפנה   במקום הסתרות,)קיום  -שקיפות/עירום/אינטימיות/אי •

כבדים  ריחיים  הקוסמי/אבני  היום ההשפעות  לאור    ,  לטוב/לרענחשפת/יוצאת  שאנחנו   –   האמת 

בדיוק כמו שמגמת כדור הארץ שופכת את מחצביה החוצה בגלל עומס שליליות. בדיוק כמו שהמדיה  

כאילו היינו אנשים רבים, עם  פנים    1800עם  אנחנו חיים בגוף  החברתית מוציאה לאור המון רוע.  

 . (פעם  הרגלים ואבולוציות שהשגנו מרגע הנשימה הראשון אי

כמה אני מאמין במחשבה שבחרתי? מה אומר  למה אנחנו נותנים כוח ולמה:    לשאול שאלות כמו: •

מה אני באמת רוצה להיות? מה אני באמת   ?המצפון על המחשבה? מה הרצון מבקש מהמחשבה

האם אני נותן כוח לעניינים שמקרבים אותנו לשלמות, למהות, לכוללות   רוצה להשיג? מהי מהות חיי?

רק אז היינו בוחרים   הרוחנית...או לעניינים שמקרבים אותנו לחיסרון, להישרדות, להתקבע בארציות?

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



  
 
 

   074-7363970|    052-2998548|     יהוד  11/41מנחם בגין רח׳ 
habaitcm@gmail.com  |    

www.dr-bracha.co.il 
 

 

 

7 
 

 מצפון אלוהי מלא באהבה תודעתית.  –שיג מצפון של מהות במילים אחרות, עלינו לה

 

)לאיין ניגודים/אגו ולאחד   שיווי משקלחוק    –שלנו אחראי על קיום החוק האולטימטיבי של הבריאה    מצפוןה 

ושליליות הפכים.   נמצא בשיווי משקל, אנחנו מצליחים לנטרל עוולות  אהבה/שיפוט  /(כאשר המצפון שלנו 

למשל(  לי,  כדאי  מה  )ולא  לי  נכון  משמש  ערכי/הודיה/נדיבות/סליחה/מה  הוא  כיוון/תכלית/חובות  /מצפן. 

הינה מתנה   המצפן  גילוי הסוד/פתיחת הטבעות בשרשרת./מוצפן. ומסייע לפתוח הצפנות;  משימה/נאמנות 

  מפהות המשימה( +  המכוון את דרכנו בנתיב האבולוציוני  )התכלית, חוב  מצפון:   יקרה שהעניק לנו האל 

היינו ומפה  מצפון  ללא  ויעיל.  מדויק  באופן  קיומנו  את  המאירים  הטיפוס(  אונים. )סולם  וחסרי   אבודים 

   .(27/399"גאולתכם היא קול מצפונכם" )"ספר הידע", 

 

 בתהליך חשוב לזכור: 

הם אנחנו. הם אינם מוצר מדף או דבר מה הנמצא מחוצה לנו. הם מציגים את הערך העצמי    החיים  .1

הם משקפים את הדרך    שיש לנו לעצמנו. הם משקפים עד כמה אנחנו משקיעים בלהחיות אותם.

בה כל אחד מאיתנו "מבשל" את פוטנציאל החיים. הם מגדירים את השלב בו אנחנו נמצאים על  

 . הסולם האבולוציוני

 . פוטנציאל נעדר הגדרה הפועל על פי חוקים נצחיים. as suchהבריאה היא  .2

 הכל בבריאה נמצא בתלות הדדית רקורסיבית. הכל שזור בהכול. הכל נמצא בקבלה/נתינה בו זמנית.  .3

על המערכות החיות להתחבר עם הטבע האוטופואטי שבהם; להיות   .4 כדי לממש את הפוטנציאל, 

 מי.בהשתנות תמידית ככוח פני

לפיכך, אדם המשיג את מהותו = משיג את הטבע האוטופואטי שבו )התארגנות/תנועה ולא תכונות(,  .5

 פועל כאוטונום, כחופש, כאושר, כשמחה, כאהבה. 

תודעתית. כמידת עוצמתה, היקף מימוש הפוטנציאל. כמידת   –תנועת ההשתנות היא קוגניטיבית   .6

 היקף המימוש, עוצמת הממד בו אתם שוכנים. 
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 !!!שינוי היסטורימובילים 
 

 

 

 .כל  -האמת  ההוויה שאנחנו:  -האור  -להשיג את פסגת האמת 

מקליפת האגוז  , כי עלינו להסכים לצאת  עוד ארוכה,  10, ממד  100-אל פסגת ההוויה שלנו, הקומה ה הדרך  

להמציא את האמת    – הוודאות כדי למצוא  -פלרטט עם אילחזור מגלות הדעת,  לבתוכה אנחנו שבויים שנים,  

 המכילה את האוקיינוס כולו.העשירה שהיא תכלית קיומנו, ופשוט להתחיל להיות )להימצא( הטיפה 

 

ובשנים האחרונות בעיקר התפתחות רוחנית, למרות שנים רבות של נתיבי התפתחות שונים שחווינו,  לצערי,  

הפער בין 'לדבר על'...לבין  )במשל אפלטון(.  הקיומית  ם לצאת "מהמערה"  מפחדיאני למדה כי רובנו עדיין  

 'להיות את' גדול והוא מערער את שיווי המשקל בחיינו.  

 

חדש   נתיב  לפתח  החלטתי  לפינה,  מעבר  הבא  והאיום  הוצרו  הזמן  מותני  כי  יודעת  גם  ואני  מאחר 

אדוניתית  התפתחות אנכית, הנתיב של "אבולו  –אבולוציה    –לטרנספורמציה   אוטופואטית". בנתיב    –ציה 

 : תוכנית מרתקת, מעצימה ומאתגרת, הנמצאת בהתחדשות תמידית אנחנו מציגים המואץ הזה 

 

 ". הוודאות; להיות תמיד רלוונטיים במציאות משתנה-לפלרטט עם אי"

 

התוכנית חוקרת את הסוד הגדול ביותר של הבריאה: הסוד שאנחנו ומסייעת ליצור שינוי היסטורי בכל תחומי  

   !!!תודעתית, מהפכה שקופה  –מחשבתית החיים, שינוי השונה מכל מה שהכרנו עד היום; מהפכה 

NEW  BEGINNING - NEW AWAKENING - NEW ENERGY - NEW THOUGHT ! 
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שהיא פסגת ההוויה שלנו   הפסגה האדוניתית  את  במו מוחנו, ליבנו, רגלינולכבוש  מטרת העל:  

אפקטיביים בכל ממד, מצב, מדיום.   (META UNIVERSE), להיות רבי ממדים  מעבר לרוחניות:  

)מתערטלים מכל    התודעה   –המחשבה    -נמצאים בבריאה פנימית המשנה את צורת התא  

לם אינו נשבר. ההגה לחיינו בידנו. אנחנו אדוני  שלעומהותי    –. בעלי חוסן פנימי  המלבושים( 

 בעלי מוח מאקרו.  .הקיום שלנו 

 

 מביאה לחיי המון גאווה, כי היא:  התוכנית

 משקפת תהליכים מדהימים שאני בעצמי עברתי, חוויתי והשגתי.   •

 שנים.  50מייצגת  ידע, עוצמות, אתגרים, מפתחות שנאספו, פותחו ועובדו על ידי במשך  •

הביאה עד כה תועלות רבות לאנשים שבחרו להיות בתהליכי צמיחה, התחדשות, השתנות וטיפוס  •

 אקטיביים ומודעים. 

היא מסייעת בידיי ובידי אחרים להיות תמיד רלוונטיים במציאות משתנה, לא כהסתגלות   –והכי מהותי   •

 למציאות חיצונית, אלא כהוויה בוראת.

 

 ם ללא הרף, רבי ממדים, מתוך חוסן פנימי... אם חשוב לכם להיות גמישים, משתני

להיות בוראים אם בוער בכם הרעב לפגוש את מהותכם, להיות אדוני הקיום שלכם, 

 …אוטופואטיים במקום מכונאים

והבלי בכם התשוקה, הסקרנות, האומץ לקרוא תיגר על השפעות השנים  מסתחררתאם 

 ... את החשוב להשיג – מה נכון לגלות – אמת ופשוט להיותהעולם 

 אם מוכנים אתם לחצות מדבריות בשביל טיפת מים יקרת ערך... 
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 שיעזרו לכם לפתוח ארכיבים מוצפנים ולהשיג את הפסגה: המפתחות 4בואו ללמוד את 

 להיות אוטופואטיים הפועלים לאור התקנות הקוסמיות.  – ה בחייםהבחיר •

 ולעבור מהפכה שקופה.  האומץ להיכנס לזירה •

 . 100-שלבים אל עבר הקומה ה 9 לטפס •

 ים מובילים ולא נגררים. להיות בורא •

 

 בואו והצטרפו למתודת למידה שונה מהמוכר: 

   https://habaitcm.ravpage.co.il/relevanti%203.2022 -5/4  -ימי שלישי החל מ

   https://habaitcm.ravpage.co.il/relevanti/5/2022: 22/5 -ימי ראשון החל מ

:  11/4 -מפגשי שיח יצירתיים בימי שני החל מ

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

-צוות/content/uploads/2022/03-bracha.co.il/wp-https://www.dr:  9צוות פרויקט 

9.docx  

 https://habaitcm.ravpage.co.il/khilathabait הצטרפות לקהילה:  

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

 מרתקים. 

 ,  book.com/baitlechochmahttps://www.faceדף פייסבוק: 

 28/3שני  יום -bba57770תאיר-קליין-ברכה -דרtayir-klein-linkedin.com/in/bracha-דף לינקדין: 

   https://katzr.net/b5e62eהאחרונים ששיחררתי:  הסרטונים 4 -צפו ב

 

 ימים טובים עלינו 

 ברכה 

https://habaitcm.ravpage.co.il/relevanti%203.2022
https://habaitcm.ravpage.co.il/relevanti/5/2022
https://habaitcm.ravpage.co.il/lectures
https://www.dr-bracha.co.il/wp-content/uploads/2022/03/צוות-9.docx
https://www.dr-bracha.co.il/wp-content/uploads/2022/03/צוות-9.docx
https://www.dr-bracha.co.il/wp-content/uploads/2022/03/צוות-9.docx
https://habaitcm.ravpage.co.il/khilathabait
https://www.dr-bracha.co.il/
https://www.facebook.com/baitlechochma
https://www.linkedin.com/in/bracha-klein-tayir-%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%A8-bba57770?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3B0g%2BhvNevSu6spi%2FOfbnG8Q%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/bracha-klein-tayir-%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%A8-bba57770?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3B0g%2BhvNevSu6spi%2FOfbnG8Q%3D%3D
https://katzr.net/b5e62e

