
אבולוציה אדוניתית  
תודעתית-מחשבתית -תאית מהפכה 

להיות תמיד רלוונטיים במציאות משתנה; ודאות-לפלרטט עם אי"



!!!הסוד שאנחנו: מזמינה אתכם ללמוד יחד איתי את הסוד הגדול ביותר של הבריאה

NEW BEGINNING - NEW AWAKENING - NEW ENERGY - NEW THOUGHT

.עלינו להדליק גפרור כדי שהחבוי בצללים יואר...לקיחת סיכון היא שלב בדרך לתגליות



https://www.youtube.com/watch?v=DnhIdrmN3EQ&t=2s

...המקום בו הכל התחיל

.אנחנו לא מוצר צריכה אלא תוכנית לאבולוציה ייחודית  המשנה חיים

https://youtu.be/DnhIdrmN3EQ?t=10
https://www.youtube.com/watch?v=DnhIdrmN3EQ&t=2s


הבעיות

פחד מהלא נודע גלות הדעתלכודים בארציות
,  (הכשרה אופקית)בהתפתחות רובנו נמצאים •

פונקציונלי  –ניגשים לחיים באופן מכאני 
פועלים בעזרת  , (בדומה לתיקון מכונית במוסך)

.US –Iפרדיגמות 
הלכנו  . רובנו בעלי הבנה רדודה של המציאות•

".בים העולם"לאיבוד 
רובנו מתמקדים בדברים הלא חשובים בחיים  •

.משקיעים במותרות. והלא רלוונטיים
ברסיסי  , רובנו מסתפקים ברסיסי אושר•

.  פוטנציאל וברסיסי אהבה

,  רובנו רחוקים מהמהות שלנו•
.  מהאמת, מהפוטנציאל האדיר שבנו

. הפכנו לאסירים בתוך הזהויות שלנו•
ההגה לחיינו נמצא בידי אחרים ובעיקר  •

.  בידי האגו
,  שיפוטיות, הפרדות, חיים השוואתיות•

.הרגלים, תגובתיות
המוח שלנו פועל כבגן חיות והדיבור שלנו  •

(.מלא סתירות)עמוס ולא מדויק , צפוף
מקיימים פער בין לדבר  . אין רצון חופשי•

...לבין להיות את...על

אנחנו לא  : פחד יושב על בורות•
את  , את המציאות, יודעים את עצמנו

האמת אלא רק מתוך חור מנעול  
.קטן של התודעה

ודאות  -מפחדים לפלרטט עם אי•
ולכן מחפשים שליטה או  , ולהמציא

.את המוכר והמובן
–למצוא –לא מעזים לחפש •

.להמציא
מנסים להתאים את עצמנו  •

.למדיום חיצוני לנו, למצב, למציאות

                       
                     

                            
                                               

                     



אתשהגבירככל.רץהיההואממנולהיפטרכדי.מצילולהיפטרשרצהאדםהיהפעם"
עדמהירותואתהגבירכןועלאיטיעדייןשהואחשבהוא.לצידוהולךצילוהיה,מהירותו

,במקומועוצרהיהלו.נעלםצילוהיה,בצלעומדהיהשלוהביןלאהוא.ומתכוחותיושאזלו
(האדמהקולות)".טיפשותאיזו.עקבותמותירהיהלאהוא



עד היום  
התקדמנו  

2בקושי  
!ס״מ

.התבוססנו במדיום המוות, אבולוציית החומרבזבזנו מיליארד שנים על •
.   קשהקליפת אגוז סגורים בתוך , עדיין שבויים במדיום ארצי•
המשכפל  , רדוד, מפריד, השוואתי, ביקורתי, אינטנסיבי, רועש" גן חיות"חיים בתוך •

.את המוכר והידוע ללא השראה
.מעל פני המיםלהשאיר את הראש משקיעים מאמצים ומשאבים רבים רק כדי •
.  המשאבים, הכוח, על לוח המשחק של בעלי השררהפיוניםממשיכים להיות •

. רבים מאיתנו הם הערת שוליים בעולם של שולטים
.שיושיעו אותנוהקביים, המכונאי, הרב, הגורו, רצים לחפש את המטפל•
"  מדף"קבלת תשובות , בהרחבת ארגז הכלים: בהכשרהמתמקדים בעיקר •

(.גישה פרטנית)ובטכניקות מושיעות 
וגורמת  ( הגוף או הארגון)שמחוררת את הכלי שלנו מייצרים שליליות עוצמתית •

. האנרגיות והזמן, גדול מהשקעת המשאבים% לנו לאבד 
מנטלי ואלה מזמינים לחיינו התנסויות  –רגשי –הפיסי החוסן מצמצמים את•

.ומבחנים קשים

                  
                     



אינך יכול לגרום לתחנת הקמח לפעול  "
...בעזרת המים שאתה נושא בכברה

...אם אינך יכול לסתום את החורים בכברה
."  כי אז המים לעולם לא ימלאו את הנפות

(6/46, "ספר הידע)"



מה עלינו  
?לעשות

להעתיק,לסביבהלהתאים,חיצונייםלגירוייםלהגיבבמקום

,לציפיותלהיענות,קינאהמושאילחקות,מהמתחרים

–מכאניתבגישהלפעול,הרגשיתלרמהתכניםלהנגיש

אתמפעילים"מתהווהלחוכמהבית"באנחנו,פונקציונלית

-מסתחררים–בוראים:טכנולוגית-האוטופואטיתהגישה

ומביאים100-ההקומהשלעוצמותמממשים–מטפסים

.לכןקודםהיהשלאמשהוקיוםלידי

                  
                     



.100-לחזור הביתה לקומה ה
ולהתפתחודאות-איעםלפלרטטלהעזעלינו:כךלשם

.ממד,מצב,מציאותבכלכרלוונטיים

.זהו חזון ייחודי המשנה את העולם

מטרת העל של הקיום

                    
                     



אנחנו , מודעות –היגיון –בעזרת עוצמת בינה 
6למעוף עם , כנפיים2עוברים ממעוף עם 

...כנפיים



מחברים שמיים וארץ מפתחים עוצמת מוח אדירהמתנתקים ממנגנון ההשפעות

העבודה. הבית לחוכמה מתהווה

אוטופואטית-אדוניתית אבולוציה 

–הלב –מחברים בקואורדינטה את הרחם •
.הבינה  עם הרחם הקוסמית והמוח הקוסמי

,  10ממד -100-מטפסים אל עבר הקומה ה•
ומממשים פוטנציאל של יצור אנוש עילאי  

.בעל היכולת הכל יכולה

,  מצב, בכל מציאות( O)הופכים  לרלוונטיים •
.ישות רבת ממדים–ממד 

להיות  'לבין ' לדבר על'מצמצמים את הפער בין •
.'את

זורעים את זרעי המחרים החדשים כשותפים  •
.נובה-פיתוח הבריאה החדשה ביתא ב

,  מאיסורים, מתנתקים מהרגלים•
.  מתגובתיות,  מהתניות

עוברים מהפכה שקופה ולהשיג חוסן •
.פנימי

,  הופכים להיות אדון הבית הפנימי•
אוחז בהגה , בעלים של הגן האצילי

.בעל רצון חופשי, החיים

מנהלים שלם ולא טיפולוגיה  •
.מכאנית, פונקציונלית, אישיותית

.פותחים שערים לממדים חדשים•

.מנהלים את שדה האמת ולא את שדה הקרב•

.אגו, מחשבות, מנהלים הבנות עמוקות ולא רגשות•

ארכיבים -הופכים להיות בעלי מוח מאקרו •
.פתוחים והאמת גלויה

-אי, קיום-אי: פועלים ממקום של תודעה ניטרלית•
.רצון

מחשבת  , שולטים במחשבות ולהשיג הבנה עמוקה•
.שורש

.  יודעים מה נכון לעשות•

                          
                     

                  
                     

                          
                     



השיטה

להשיג–לגלות –להיות 
אציל  , בכל מצברלוונטי , אוחז בהגה החיים בידיי, אדון בביתי הפנימילהיותכדי 

את  , עוצמתנו האדירה והייחודיתאת לגלות: עלינו רק לעשות דבר אחד, בהווייתו
,  תוך כדי טיפוס אל עבר הממד הגבוה הבא, ספריית הקוסמוס בארכיבי המוח שלנו

.100-את העוצמה של הקומה השנשיגעד 

ולהשיג הבנה  , מודעות–היגיון–בינה:האולטימטיביהמשולשאתלהפעילללמודעלינו,לשם כך

.תודעה אוניברסלית–מחשבת שורש -אמת -עמוקה  



x

                  
                     

הטכנולוגיה האוטופואטית

יחסים רקורסיביים

DISCOVER

,  לגלות, האומץ להמציא
לפתוח שערים חדשים

EXPLORE
אוטונומיה

,  האומץ לצאת למסעות
לשאול  , לצלול, לטפס

ניטרליות, שאלות

INTEGRATE
ייחוס עצמי

האומץ לתכלל ישן עם  
חדש ולייצר עוצמה  

הבנה עמוקה–חדשה 

TRANSFORM
בריאה עצמית

,  מזדכך, משנה צורה
בורא את  , מתמלא אור

החדש בממד גבוה יותר

נשאר למעלה עד שיעבור שינוי צורה" המוץ"ואילו , עובר מבעד לחורי הנפה ופותח את תיבת הפוטנציאל" התבן"

נפה הפוכה

EDIT



התוכנית לאבולוציה אדוניתית

נכנסים  
לזירה

התכלית  
הקיומית

:  מתג המעלית
להיות בורא

היכלות  
הידע

ציר  : הבוכנה
וורטקס
הטיפוס

-הקומה ה

100

ממד אדוניתי

טכנולוגיה
אוטופואטית

:המנוע
עוצמות מוח

:המעלית
המהפכה  
השקופה

01

05

02

03

0406

07

08



שבעה מפתחות להצלחה במציאות משתנה

=קיום-אי=יודעתשאינההידיעה=דעתשמעלאמונהזו.שלנוהמוחבתוךנמצאכולוהיקוםעושרכילהאמין:אמונה1.
.(צורה)הוכחהאואישורלשוםזקוקשאינואדם:(פחדאולספקמעבר)גבוההטוהררמת=לצורהמעברניטרליתתודעה
.לזירהלהיכנסלאומץמובילהזואמונה

.אגו, מחשבות, לנהל הבנות עמוקות ולא רגשות(. אור ראשוני)לנהל את שדה האמת ולא את שדה הקרב : שדה האמת2.

.מכאנית,פונקציונלית,אישיותיתטיפולוגיהולא(HAKפוטנציאל)שלםלנהל.השתייכות-התכללות3.

להיותתמידמערכתלכלהמאפשרת(תמידיתבריאה)תמידיתפנימיתבהבניהלהיות.(בוראלהיות)אוטופואטיתהתנהלות4.

.התערחודעלהתנהלות.רלוונטית

גביעלגלישהעוצמת)תודעה–מחשבה–מוחעוצמת;בעזרת100-ההקומהעבראלממדירבפנימיטיפוסכושרלפתח.טיפוסכושר5.

.(אדיריםאנרגטייםגלים

מעברהדבריםשלבמהות,שורשבמחשבתשנאחזעד,המלאיורשימותהזהויות,הפרשנויותמכללהתערטללהסכים.שקופהמהפכה6.

.לצורה

.החדשיםהמחריםזרעיזריעת7.

.אמר אלברט איינשטיין, "קל יותר לפרק אטום מאשר דעה קדומה"



:תוכניות פורצות דרך לבחירתכם3

Check-In
םמפגשי3

Boarding Pass
ימי שני היצירתיים

; ודאות-לפלרטט עם אי
להיות תמיד רלוונטי  

במציאות משתנה
תוכנית שנתית

הפרקים נלמדים ברצף

                    
                     

                  
                                       

                     

"  ארגוני המחר החדשים"
מפגשים עם ההנהלה הבכירה10תוכנית ייחודית לארגונים בת 

https://habaitcm.ravpage.co.il/check-in 4.2022
https://habaitcm.ravpage.co.il/lectures
https://habaitcm.ravpage.co.il/relevanti/5/2022
https://habaitcm.ravpage.co.il/organization


התוצאות

.המהותתחיית▪

.להוכיחהצורךבליבאדירותנונוכחים▪

.חופששלממקוםלחיינובהגהאוחזים▪

.רביםמשרתיםשלמשרתיםולאשלנוהפנימיהביתאדוני▪

.פנימיעוגן–פנימיחוסןבעלי▪

.אוניברסליתותודעהמאקרומוחעוצמתבעלי▪

.(המכלולטובת)הרצוןמכלולמתוךפועלים▪

.(הפכיםומאחדיםניגודיםמאיינים)כלולייןהתערחודעלמהלכים▪

.אתלהיותלבין...עללדברביןהפעראתהמצמצמיםעשייהמחונני▪

META)ממדיםלרביהופכים▪ UNIVERSE),בכלרלוונטייםתמיד.צורהבשינויגמישים

.ממד,מצב,מציאות



x

מה נדרש מכם בתהליך

, התחדשות אינסופית/אומץ להיות בורא
.זרימה, חיבור לתודעה ניטרלית

PASSION FAITHDETERMINATION

SPIRITUAL STRENGTH

אמונה , אחיזה בסט אמונות אוניברסליות
.  במהות ובתוכנית הקוסמית לאבולוציה

.אמונה שכזאת מבטלת קשיים

, סקרנות/התלהבות/תשוקה/להט
.עוצמת הרצון ליותר

.משמעת/אחריות/ התמדה/נחישות

                  
                     

                          
                     

                          
                     

                  
                     

PERSEVERANCE
                  
                     

היכולת להתגבר  , מחויבות
.תקווה/על קושי



התוכניותהדיברות של 10
לשלב ידיים ולבבות עלינו , HAKבנתיב גילוי גן Oעל מנת שכולנו נצליח להיות 

:על יישום הדיברות הבאותהמקפידה , חוקרת, מלמדת, לומדתכקהילה 

.האמיתיתמהותךאתדע,אדירותךאתדע,עצמךאתדע:אינסופילמידהלתהליךולהיכנסמהמערהלצאתלהסכים•

.100-הלקומההמובילאוטופואטית–האדוניתיתהאבולוציהבנתיבלבחור•

.להמציאהאומץ-בתוכנוהטמוניםיותרגדולהעוצמהלשעריהמפתחותבמציאתלהשקיעעלינו.העולםיםשלוגישותבפתרונותלטבועלנואל,בדרך•

.יותרגבוהלממדלטפסגביוועלצורהשינוי–”לענן“אותולהפוך,אותולהוקיר–בולהכיראלא,בדיכאון,בקיבעון,בכאבבפועללטפלצורךאין•

.ראשךעלככתר"אויביך"אתשים.WE–YOU–UNITYפרדיגמות-לUS/I-מ:פרדיגמותשינוי=מחשבהשינוי•

Asכולםהינםהטקסט,החיים,המציאות,האדם• Such.אותםמגדיריםאנחנו,משמעות,כוחנותניםלהןהמחשבותבמואנחנו(self-referral).שינוי,לפיכך

.מציאותמשנהמחשבה

.ודאות-איעםלפלרטטלהעזעלינו.מאתגריםפוטנציאלהפרשישלממקוםרקמתרחשתאנכיתהשתנות•

.(להמציאלהעז)עמוקההבנהולהשיגלסנתז,לפרק,שאלותלשאול,לחקור•

.הפכיםולאחדניגודיםלאיין:התערחודעל–ניטרליתתודעהעללשמור•

.(עצמוהאדםאצלרקנמצאהצופןמפתח)האחרשלבנתיבולהתערביכולאינואיש.בלבדהאישילנתיבךרקאחראילהיות•



x

על מובילת הדרך

הרעיוןיזמתהדרךמובילת|תאירקלייןברכהר"ד
,והאמתהטהורההמהותממדיעבראלמטורףבמסענמצאתשנים50

.פליאהשעריפותחת.דרךפורצתמרצה,מאמנת,מנחה,ארגוניתיועצת
.100-ההקומהעבראלטיפוסכושרולפיתוחצורהלשינוימומחית

פילוסופייתעםבמשולב,ארגוניתוהתנהגותבחינוךדוקטורטבעלת
.וברקליSFמאוניברסיטאות,ואנתרופולוגיההמדעים

.באפלומאוניברסיטתהיצירתיתהחשיבהבתחוםדוקטורטפוסט

.  מראות ידע/ספרים ומאות מאמרים9כתבה 
.כותבת את ההיסטוריה האנושית החדשה

. AUTOPOIETIC ORGANIZATIONSהתזה לדוקטורט שלה היה בנושא 
.לידס ובמכון הטכנולוגי בחולון, בר אילן, בן גוריון, א“לימדה באוניברסיטאות ת

כל אחד מהם  . 'ארגניה'ו', אהיה', 'טאנטאלוס', '' PTS: ייסדה וניהלה ארבעה מכוני ייעוץ והדרכה
הבית  "כעת היא פתחה את . גישה וטכנולוגיה שונות, רמת ידע אחרת, שיקף תכלית ייחודית

.אבולוציה אדוניתית–שתפקידו להשיג את הלא ייאמן " לחוכמה מתהווה



הבית לחוכמה מתהווה
0| ר ברכה קליין תאיר    "ד 5 2 - 2 9 9 8 5 4 8

habaitcm@gmail.com  |www.dr-bracha.co.il

!אנחנו מביאים את העתיד לכאן ועכשיו

NEW BEGINNING - NEW AWAKENING
NEW ENERGY - NEW THOUGHT

.בואו להיות שותפים לפרויקט אוניברסלי יחיד במינו היוצר גשר בין הכשרה להעברה

mailto:habaitcm@gmail.com
http://www.dr-bracha.co.il/

