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 אמון, זאת השאלה!-אמון או אי

 4/2022מראת ידע 

 ד"ר ברכה קליין תאיר

ידע   מראת  עם:  שלישית זו  שהתחילה  השראתית   בטרילוגיה  יצרית  –  חדשנות  In-  -מועם    חדשנות 

Formation ל - Formation-Mass .   ,מוזמן לאתר. מי שעדיין לא קרא 

יש מכנה משותף אחד בין שלושת מראות הידע: אנחנו חייבים לשנות תבניות מחשבה על מנת לחזור להיות 

 שצומחות, מתחדשות, משתנות ומטפסות אל עבר ממדי פוטנציאל גבוהים יותר  מערכות חיות אוטופואטיות 

(creation-self)יביא לחדשנות השראתית המהותי  כי רק אמון באני    .המהותי ולא הזהותי   , מתוך אמון באני

 . ים בהרבה יותר אפקטיבי  ormationF –ssence E -ול

לא בגדתי, אני נשבע/ת... אני   ...אין מגפה  , . עובדים עליכם..הוא בכלל שטוחכדור הארץ  "

 ... "פשעי מלחמה בבוצ'ה? זה זיוףלא אשם, אני חף מפשע...
 

 –אמת , אבל חשוב לדעת שבאנגלית שתי המילים שזורות: באמוןהדיון שלנו אינו עוסק באמת, אלא  אומנם 

truth  אמוןו–   truthfulness. 

  - תדר התודעה קובע את גבולות האמונה  .  אדם של    התודעהקוד רום  את  מייצגים  בעצם  משפטים שלעיל  ה

לגבי    ועל מידת האמון שיש לבמודע או שלא במודע, ואלה משפיעים    נותן כוח  אדם המחשבה לה    -התפיסה  

 .ם מידע/ידע/מחקר/תופעה כלשה

 

אמון  - איאו  אמון מצד אחד...לאמת מידע המעורר בנו    –ההיסטוריה מדי פעם חוזרת על עצמה כדי לעמת  

השני המהצד  ולידוע.  .  למוכר  הפוכה  חשיבה  הדורשות  תפנית  בנקודות  חוזרת  תמיד  אנחנו  יא  עדיין  אם 

משיך תופעה החוזרת ת האמון ב-מהדהדים באותו קוד רום של אמון מאז ומתמיד, הרי שמידת האמון או אי

 להיות מה שהיה הוא שיהיה. 

 

https://www.dr-bracha.co.il/%d7%9e%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%93%d7%a2/
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תזמן לחיינו התנסויות לא פשוטות וייסורים על מנת שנתעורר,   אלא דווקא בתקופה שלנו התנהלות שכזאת רק  

מאחר והתוכנית החדשה לאבולוציה מצפה שכולנו נצא מהשלם האטומי בו אנחנו שוכנים מיליארד שנים 

 .  10, ממד 100-( אל עבר נקודת המוצא האמיתית שלנו, הקומה ה3-4)ממד 

 

פיו הערוצים של כולם פתוחים ואנחנו שוקעים אל תוך  ל  בעזרת פתיחת ערוצי הידע השונים )עידן מדיומטי

" להקצנה בין חשיבה ליברלית לחשיבה דוגמטית, בין חשיבה אוטופואטית גורם קוסמוס "(,  מיליארדי עצי דעות 

בין ידיעת האמת המוחלטת לבין  בין ידיעה דתית לבין ידיעה אוניברסלית,  פונקציונלית,    –לחשיבה מכאנית  

שכל אדם  יעשה חשבון נפש , על מנת  1בין תוכן שהוא קל לעיכול לבין תוכן מאתגר   אחיזה באמת יחסית,

 האמת: למה אני נותן כוח ולמה? וישיג הבנה עמוקה יותר של  

 

. כאשר שערי הרקיעים  (truth    =truthfulness)  בעוצמה שהיא נעדרת צורה  אמון  =  בסיס הרקיע הוא אמת 

תדר  נעולים  של  פוטנציאל  הפרשי  לסוד בגלל  הופכת  האמת  )אמת ,  והקונספירציות  הדעת  עצי  מתרבים   ,

יחסית( הנשענים על תודעה בגודלו של חור מנעול ולפיכך, האמון שלנו במציאות, באמת, מתערער מצג אחד,  

הרבה    . , לשליט האכזרארציות המצייתות לרב, לכומר, לשיח, לגורו  -או מתחזק אצל בעלי התודעות הדתיות  

וצבאיים משתמשים בידיעות המערערות או מחזקות את התודעה האנושית במה שהם   מנהיגים פוליטיים 

 )ביבי אצלינו או פוטין כעת במלחמה נגד אוקראינה(.  רוצים לשתול

אמון שהוא תלות מציאות חיצונית המשקפת מציאות פנימית -המקרים אנחנו עדיין מתקבעים באמון/איבשני  

מאי פחד  מהותית,  בורות  שיתוק,  ודאות,  -של  קביים חרדה,  אחר  והחיפוש  הקיום  בתפקיד  הבנה  חוסר 

 חיצוניים. 

ותר; השגת מהותי , או במילים אחרות ומאתגרות י= מחשבת שורש  הבנה עמוקהאמת גדולה יותר =  השגת  

 נ. -  מ -  א שהוא שורש אמוןדורשת  נעדרת זהויות, הגדרות, טיפולוגיה אישיותית, 

 

 אך לפני שאפרט, ננסה להבין משהו בסיסי:

 

ההשפעות,  ההרגלים,  ההתניות,  למחלת  מלבד  המחלות,  לכל  כמעט  תרופות  לנו  יש  המודרנית  במציאות 

פונקציונלית אבל לא   –הפחד, השליליות, האגואיזם, ההשוואתיות! כל הטכניקות הקיימות פועלות מכאנית  

ב בין  בתוכנו  המתחוללת  פוסקת  בלתי  פנימית  מלחמה  התוצאה,  צורה.  שינוי  יוצרות  להבנה באמת  ורות 

 
היצירות על המסך הופכות להיות יותר ויותר שגרתיות, מתגמלות   .שהתמודדו על האוסקר השנה היו משוללי חדשנותהסרטים  למשל:    1

רגשית, מחניפות לקהל, קלות כנוצה. בהוליווד של היום ממעיטים לקחת סיכונים ולאשר סרטים בעלי מסר חברתי או פוליטי אמיץ, 
 א כך גם בכל הפוסטים והמאמרים במדיה החברתית?האם זה ל   .אפילו אם ישנו סיכוי שיזכו באוסקר 
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עמוקה, בין אישיות לבין מהות, בין רצון אישי לבין טובת המכלול, והיא אכזרית יותר מכל המלחמות החיצוניות,  

 . כי האויב האמיתי הוא האדם לעצמו

 

   ?האם אנחנו מסוגלים לנצח את עצמנו

 

אבולוציה: שינוי   -רק אם נסכים לעלות על הנתיב היחיד  המאפשר לנו להשתחרר מהדיכוטומיה הקיומית  

התודעה. במילים אחרות, צמיחה, התחדשות והשתנות תוך כדי טיפוס אל עבר    – המחשבה    – צורה של התא  

 ממדי פוטנציאל ואמת גבוהים יותר. 

 

ולכן,   נתונה"  והרשות  צפוי  "הכל  האלמותי  במשפט  תקועה  האנושות  שנים  אור  כמיליארד  שנות  רחוקה 

סדרים סביב שולחן הפסח והצהרנו על החירות שלנו, רובנו עדיין שבויים  למרות שחגגנו אלפי    מלהיות חופש.

"  הרשות נתונה במדיום ארץ מוגבל, הישרדותי, אגואיסטי, לוחמני, חסר שיווי משקל שמאפשר לקיים רק את "

 התקדמנו, . אנחנו ממשיכים, לצערי, לשמר את הפער בין 'לדבר על' לבין 'להיות את'.  אם  חירות או חופשולא  

 הנדרשים.   100  -ס"מ מתוך ה 2אלו היו 

 

התוצאה; אנחנו עדים לכל חוויות אבני הריחיים השוחקות את הקליפות שלנו וחושפות את האמת לטוב ולרע  

עלינו ועל מצבנו. רק אם נשכיל להתעורר ולהבין את הפער בין 'הרשות נתונה' לבין 'חופש', נשתנה ונשנה  

 גם את המציאות.

 

( מצורותיה  שלוש  רק  הם  וחומר  מחשבה  שאנרגיה,  בעוד  מתודעה,  עשוי    . Manifestation)היקום 

 המציאות. -כאשר נשנה את התודעה, נשנה את האנרגיה, נשנה את המחשבה, נשנה את החומר 

 

 

אין מוחלטות.    –כל התוכניות בקוסמוס הן דטרמיניסטיות     :)מסכת אבות ג', ט"ו(  "הכל צפוי והרשות נתונה"

אי תודעה.  -בהן  שום  על  כפייה  אין  גם  בקוסמוס  ארצית.  בתודעה  רק  הקיימת  שהתוכנית  ודאות  למרות 

האם לגלות ולממש לכל אחד יש רשות לבחור  לאבולוציית האנושות בכלל ותוכנית הגורל האישית הן קבועות,  

עלינו יחד עם זאת,    .בכיוון התודעה העצמית שלו והמצפוןאת התוכנית, את חלקה או בכלל לא. כל אחד בוחר  

 . תוצאה(  –)חוק סיבה    סדר ותקנהלפי  הפועלת  מוצמדת מערכת גמול או ענישה  לזכור שלכל תוכנית קוסמית  

 

 מהו האתגר ב'רשות נתונה'? 
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הם  , אבל  כתובים כל התסריטים  ניות של קוסמוס מוצפן במוח שלנו. כלומר,  מהידע, מהאמת, מהתוכ  95%

, במיוחד אמוןאנחנו נבחנים על 'רשות נתונה' היושבת על    לכן,תודעה של חור מנעול  לא גלויים לנו בעלי  

 ודאות. -כאשר הקיום שלנו אפוף באי

 

זכוכית, האומץ  באדירותי,    אמונה ה מידת   להמציא, האומץ לצאת למסע של חיפוש, האומץ לדחוף תקרות 

המצביעה על יושרה: ליבי, מוחי ופי שווים.    אמינותה  קיום נעדר זהויות, פרשנויות והגדרות. -האומץ להיות באי

מידע  מחשבת הבריאה ולל  אמןומחויבות לתכלית הקיומית שהיא לדעת אמת.    אחריות המייצגת      נאמנותה 

 עוצמת הרצון שלנו להשתנות באופן תמידי, , והקוסמית   ציות לתקנההמגיע ממדיומים גבוהים המחייבים גם  

להיות מנהיגי חיינו או פיונים בתוך להחליט אם אנחנו רוצים      :רשות ההן המניעות את התנועה שלנו בתוך  

עדר נשלט. רוצים לגלות אמת גדולה יותר או מסתפקים בפירורי אושר, אהבה, אמת. רוצים לשלוט במחשבות  

המדיום של יצור אנוש אמיתי ועילאי או   –להיכנע לתגובתיות חסרת רסן. כמהים לחזור "הביתה"  שלנו או  

 ממשיכים  להתקבע בביצה מלוכלכת והישרדותית. 

 

נכונות ,  כונות להתערטל ולהיות עירום נ כנות, שקיפות,  אמון שכזה מפעיל אהבה תודעתית, שמחה, ענווה,  

אין צורך במיגון, בהסתרה, אלא דווקא    ולקוות לטוב.  מוכנות להתנסות, לחבק כישלוןלהתמזג ללא התנגדות,  

 בחשיפה המביאה לצבירת עוצמה.  

 

, )בורים(  : נמצאים בגלות הדעת נמצאים על השלבים הנמוכים של הסולם האבולוציונילצערי, מרביתנו עדיין  

ודאות, נעולים בתוך קליפת אגוז, לא אדונים בביתנו הפנימי,  ההגה לחיינו לא בידינו ולפיכך, אין  -מפחדים מאי

יחד עם העדר  על ידי מצליף דחפים קדימה  מחפשים את הנוח והמוכר, נ ,  cut & paste  -לנו אותנו, מקובעים ב

צידי אותו מטבע  האמון-חיצוני. מידת האמון שלנו או אי כן מושפעת מהמערה החשוכה בתוכה  (  )שני  אם 

גודל על  גודל מרחב הקיום שלנו, או  המשפיע על    גודל "חור מנעול" התודעה, מבמילים אחרות   אנחנו שוכנים.

 מרחב הוודאות של חיינו. מה שמעבר, מוגדר כלא קיים, לא וודאי, לא אמין. 

מובילות  , הפלגנות, הדיכוטומיה  ההקצנה  -  הקוטביות , כך  ולשאול שאלות   ממאנים להתעורר   כאשר אנחנו

נשלט.   בלתי  כאוס  אל עבר  אל עבר קריסת האמת,  לחשיפת  אותנו  לאלפים ההקצנה מביאה  דעת  =    עצי 

רובנו נמצאים   בורות חשיפת ה ולא לידע  בה  (, , למרות שכל ערוצי הידע של כולנו נפתחו)קשורה לחוכמה 

עה, מה נכון לעשות, מהי אמת, מי צודק, ואלה חושפים קצוות לעיתים  מהי ידיהתנגחויות על  ,  מחזור המוכר

לעבור.   צריכה  שלנו  שהתודעה  ההיטהרות  מתהליך  כחלק  חשוב מרגיזות,  אבל  מסוכן,  מצב  אולי  זה 

 תודעתנו מחדש. –מחשבתנו   –נוכל לברוא את עצמנו  אבולוציונית. כי רק מתוך האפר

התקשורת הביאה לרדידות תהומית,  .  במצב הקורס, אבל גם בשיקומויש לה יד ורגל  לגבי התקשורת?    מה

למרוץ אחרי    שאינו אמין,'גרון עמוק'  הנשען על  צהוב  לשבירת הכבוד ליצור האנוש, לשופר של נתיב מסוים, ל
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יהיה עליה להתפרק  הלוהט שלא בהכרח הוא האמת )תחרות ראליטי כמו שהיה בפיגוע האחרון בדיזינגוף(.   

שלא רק זוכרים תאריכים אלא מסוגלים להוביל את  התחיל להעסיק כתבים  ולמכל התופעות העלובות האלה 

 אמת. –מחשבת שורש  –הצופים/מאזינים להבנה עמוקה 

 : לכאוס בו אנחנו נמצאים הדוגמאות הבאות הן הוכחה  3

ל והצורך  החיסונים  סדרת  ואיתה  הקורונה  מגפת  התחילה  קבוצה  כאשר  מנגד  קמה  האוכלוסייה,  על  הגן 

רעשנית וכוחנית שהכחישה את קיומה ולכן גם לא התחסנה. למרות הצגת מידע מדעי רב, המכחישים, בגלל 

חוסר האמון הוביל בין השאר .  מידע חלופי על  חוסר האמון שלהם במערכת הציבורית או במידע רפואי,  חשבו  

פטריות תיאוריל כמו  שצצו  קונספירציה  "  ות  למשל:  הגשם.  ובעצם אחרי  בהיריון  או  בפוריות  פוגע  החיסון 

 .  "המטרה היא לצמצם את אוכלוסיית העולם 

כאשר ראש הממשלה לשעבר נמצא אשם במרמה והפרת אמונים, נמצא נהנתן על חשבון הציבור שניצל כל 

אצל מחצית   הקורבן  בלוטות  את  הוא מיד הפעיל  אישית,  לתועלת  רגשי שרבים ערוץ  )טריק  מהאוכלוסייה 

ניסתה להוריד ראש ממשלה מכס "המלוכה" שלו. העם שוב   כי מערכת המשפט  בו( בטענה  משתמשים 

 מאמינים. -התחלק לשניים: למאמינים לכתב האישום ולמערכת המשפט מול הלא

 ים ועדת חקירהזעזוע, דרישה להק  —לתחקיר היו של אמון מוחלט  תחילה  כאשר יצא תחקיר פגסוס, התגובות  

מעמיקה  ממלכתית  בדיקה  וביצוע  הזמן  חלוף  עם  בחברה.  בסיסיים  הכי  המוסדות  באמון  אנושה  פגיעה   ,

ברובו לא אמין )כנראה למישהו היה אינטרס למכור לכתב סוס טרויאני כדי העיתונאי היה  הסתבר, שהתחקיר  

 להסיט את הדיון ממשהו בהרבה יותר עקרוני(. 

או מערכת המשפט מציגה "עובדות", או מערכת כלשהי מציג "עובדות מדעיות",    גם כאשר המדעכלומר,  

מאמינים    –. מדוע? כי הלא  (כולנו זוכרים את קופרניקוס או גלילאום )ש המתכחשים אליהמציגה "מספרים", י

, והמאמינים נותנים תוקף לטיעונים המדעיים מתוך מעניקים לטיעונים מדעיים משמעות שהיא מעבר למדע

 ובתוך הכאוס מה אנחנו שומעים לרוב? "זאת האמת שלי...האמונה שלי"!!! .פחד 

אותנו לתהום    הפילוסופיה הפוסט מודרנית ל  .  הכאוטי הזההביאה  נותנת מקום  יחסית  היא  התלויה  אמת 

לכל  או  , כל אחד יכול לפרש את המוצג לו כאהבת נפשו,  לכל אחד יש חופש ביטוילפיכך,      צופה. בתודעת ה

אבל מנגד,    לגיטימי כולל "שקר", רשע, מניפולציה.. הכל  הזכות לאחוז באמת שלו ולעשות לכן כרצונואחד  

עצימה את התודעה האינדיבידואלית שעושה מה בראש שלה ומסוגלת לשחוט כל פרה קדושה או ערך  ההיא  

 . המכלול, גם על חשבון טובת מוסרי

  - ל  אמת מוחלטת,  -מחשבת שורש    –   היא הסיטה את ההתפתחות מלהשיג הבנה עמוקה

אמון )להזכירכם, שניהם שני הצדדים  -ובכך, העמיקה את ההקצנה ואת ההתקבעות באמון/אי להיות צודק 
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לא יודעים מה נכון לעשות, או מהי  ,  מסוגלים לחבר בין סיבה לתוצאה רובנו לא  של אותו מטבע(. התוצאה:  

 .האמת

 

 
 

התיקון אם כן חייב להתבסס על ההבנה שאין מציאות חיצונית לנו. כל מה שאנחנו מתארים, מאמינים בו, 

. האמת שאנחנו אוחזים בה ממקום של אמון  self-creation  -ו   self-referenceמסבירים אותו הוא שיקוף של  

אלא תיאור או   ורש את אמוננו,הד  טקסט שמוצג לנו, איננה איננה חיצונית לנואמון( -)באמת אחרת יש לנו אי

נדע אמת  יקום,  סודות  נדע  אותנו,  נלמד  לכן אמר הרמב"ם, כאשר  ניתן אמוןשיקוף של עצמנו.  בבריאה   , 

 האדירה.

 

 גבוהים יותר: אמת כדי שנלמד אותנו, עלינו להתחיל לשאול שאלות ולדאוג לטפס אל עבר שלבי פוטנציאל 
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מחירי  ,  שהוא בדרך לצלילה  , שוק מניות נחנקת   פגעי מזג האוויר, כלכלה  ,ות : מגפלכן הסערות בחוץ מתגברות 

חומרי הגלם, הנפט ומוצרי הצריכה שמאמירים, המלחמות האכזריות נטולות צלם אנוש, הטרור של פנאטים 

או של עלובי החיים שמרים ראש, פוליטיקה מלוכלכת עד כדי הקאה, היעדר מנהיגים ראויים בעולם כולו אבל  

  תחושת תבוסה והתפרקות.ל בפרט...בקיצור, בישרא

ות. הפנים האמיתות של כל אחד ואחת נחשפבגלל שאנחנו בעידן של כנות,  הבלגן רק בראשיתו.  האמת,  

- למעלה. לכן, היום יותר מאי  ה מערכות שלטון צפמידת טוהר המידות של  נחשפים.  לטוב או לרע,  האמיתיים,  

מ שחיתויות,  ת פעם  יותר  החשיבה גלים  של  חולשות  יותר  רעילים,  פוליטיקאים  יותר  דיקטטורים,  יותר 

 , יותר מניפולציות רגשיות, יותר פייק ניוז, יותר בוטים, יותר מיילים חשודים וכד'.יותר רוע ושליליות האנושית, 

 :  לכן, בתוך הסערה, אני מזמינה אתכם 

 

 "מניח אני את כלי הדעת, מניח אני את כלי הספק, 

 כי הספק מכרסם ומכלה, מביא כליה.

 מניח אני חשק, מניח אני נוח,

 כי הנוחיות מענגת ומדשנת עד שנמצא אני מנמנם, ישן, טיפש. 

 לוקח אני על עצמי את האמונה שהיקום ונשמתי בעדי. 

 לוקח על עצמי את האמונה שאת שארצה אשיג.

 ת האמונה שבורא אני את מציאותי יום יום... לוקח אני א

 ועד אז אתאמן ואתאמן ואתאמן... 

 כי האימון יביא אל אמון, יביא אל אמת, ובאמת חפצתי מכול." 

 "סוד הפשוט"      

 

ולא בניסיון להיות צודק,   עלינו להתמקד באבולוציה = טרנספורמציה = שינוי צורה = פתיחת ארכיבי האמת 

 האמת שלי מוכחת, או הגנה על כבוד רב כזה או אחר. 

 

   חג שמח, חג של חופש אמיתי

 שלכם, 

 ברכה 
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 :מתוך אמוןמחכה לפגוש את כל המהויות המבקשות להיות נוכחות  

 

Boarding Pass  11/4לשינוי תודעתי: מפגשי שני היצירתיים. מתחילים ביום שני 

Check In   :17/5 -מפגשים כל יום שלישי החל מ 10להיות אדם גדול 

https://habaitcm.ravpage.co.il/tochnit%20katzar   

 

    https://habaitcm.ravpage.co.il/khilathabaitהצטרפו לקהילה שלנו וקבלו מידע באופן שוטף: 

 

לומדים:   של  פידבקים  bracha.co.il/%d7%9e%d7%94-https://www.dr-קראו 

-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d

d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%95% /   

   https://vimeo.com/manage/videos/698045123ן על הדיאלוג: והקשיבו קשב לרב לסרטו

 

 

https://habaitcm.ravpage.co.il/tochnit%20katzar
https://habaitcm.ravpage.co.il/khilathabait
https://www.dr-bracha.co.il/%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%95/
https://www.dr-bracha.co.il/%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%95/
https://www.dr-bracha.co.il/%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%95/
https://www.dr-bracha.co.il/%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%95/
https://www.dr-bracha.co.il/%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%95/
https://vimeo.com/manage/videos/698045123

