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העיפו את ארגזי הכלים שאתם כל כך צמודים  :  2ניוזלטר #  

 אליהם... 

הזמן מתנהלים במתח בין מציאות צפויה אתם יודעים מהו היופי של החיים שלנו? שאנחנו כל  

  – ודאית  -אי  –,  לבין מציאות יחסית  וודאית )זמן מעל השמש(   –מוחלטת    –  דטרמיניסטית  –

המציאויות מחוברות בקשר בל ינותק, מזינות    שתי.  מצומצמת לחור מנעול )זמן מתחת לשמש( 

יחד עם זאת,   .100- ומוזנות כדי להמשיך את התנועה האבולוציונית שלנו אל עבר הקומה ה

רובנו שלא מודעים לשזירה הקוואנטית הזאת, מתנהלים כמו עכברים בתוך מבוך "מעבדתי", 

 נצמדים לארגזי כלים ולא משחררים... 

אבל  החומר מסודרים,  אנשים שבמדיום  טלפונים של  הרבה  כך  כל  לא פלא שאני מקבלת 

זועק למצוא את עצמו. הם  נשמה שלהם הם מרגישים אבודים כאילו משהו פנימי    –בנפש  

 מתארים הפרשי פוטנציאל מאיימים בין 'לדבר על'...לבין 'להיות את'. 

 

כן חברים, בעת הזאת כולנו "כלואים" בתוך מגרש המשחקים "חפש אותי". המהות החליטה 

שזה הזמן שלה לעבור לקדמת הבמה ולדחוף לאחור את האגו שחייב לחזור להיות המשרת  

  ולא הנוהג בחיינו.
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בחיפוש אחר המהות אל לנו לנהל שדה קרב, כפי שרבים מתייחסים אל המאבק בין מהות  

לאגו, אלא זירה לחקר האמת, להתערטלות מכל הטיפולוגיה האישיותית, להשתחררות מעצי 

  – דעת לאלפים הגורמים לכאוס בחיים שלנו, אבל יותר מכל, בזירה אנחנו נדרשים ליישום  

 של נעליך מעל רגליך(. לך, -יישום )לך –יישום 

 

אנחנו דוהרים היום אל עבר קו הגמר של אבולוציית ארץ )מתחת לשמש( ועל מנת   ר,  כלומ

להיות רלוונטיים במציאויות החדשות שהן ממש מעבר לפינה, אנחנו חייבים לשנות פרדיגמה  

 .'ולשחרר אחיזה ב'ארגז כלים

חבל על המאמצים שלכם לבנות ארגז כלים ו/או להמשיך לחפש כלים חדשים כי אלה התאימו  

פונקציונלית של הקיום. לצערי, רבים עוד אוחזים בה.  –לעידן בו שלטה התפישה המכאנית  

לכן, אנחנו עדים לכל החיכוכים, החוויות המטלטלות, אירועי טבע והבריאות, ואפילו המלחמה  

 !!!כי אנחנו פשוט עוד לא באמת התעוררנו!!! אין לנו את עצמנו ש, רא או הטרור שהרימו

 יקרים,

 .נגמרה תקופת ההכשרות שדאגה ליפות קליפות <

אותנו  < הרחיקה  אבל  לשוננו,  על  נכונות  מילים  להרקיד  שדאגה  ההכשרות  תקופת  נגמרה 

 .ממהותנו

המשענת של ההתפתחות  נגמרה תקופת ההכשרות בה גורמי חוץ, טכניקות, כלים וכד' הם  <

 .שלנו

מערכת חיה שצומחת, מתחדשת,       (self-creation) :אוטופואטית  הפרדיגמה החדשה הינה  

מתקנת, משתנה מתוך העושר הפנימי שבה, תוך כדי טיפוס אל עבר הממד הגבוה הבא, מעל 

 .השמש 
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בתוכנו.   נמצאים  שלנו  לאבולוציה  הדרושים  הכלים  וכל  התכנים  כל  האדיר    האוצרכלומר, 

עלינו רק ללמוד להפעיל את המהות האוטופואטית  בתוכנו.    –שבתוכנו נמצא 'מעל השמש'  

 .שלנו

 . מתחת לשמש...מעל השמשמוזמנים לצפות בסרטון: 

  :מוזמנים למפגשים מיוחדים

 :פירמידת התוכניות שלנו

 

 

 תהליך למידה יצירתי ושונה:ל  להרשמה

 

BOARDING PASS   + לתודעה חדשהCHECK IN לאדם גדול שאנחנו 

 

ס  "פותחים בי-9צוות 
לאבולוציה אדוניתית

 Flirting: תוכנית שנתית
with Un-Certainty

לאדם  CHECK-INלעשות 
מפגשים10-גדול 

BOARDING PASSלהציג 
הרצאה  -לשינוי תודעתי 

בת שעתיים

https://vimeo.com/manage/videos/700210089
https://www.dr-bracha.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa/
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קובץ מרתק ומלמד של "שיעורים מתגלגלים" המתארים את האסימונים החדשים   מצרפת 
אי  עם  "לפלרטט  בקורס  הלומדים  אצל  במציאות -שנפלו  רלוונטיים  תמיד  להיות  ודאות; 

 ."משתנה

 

 .כל מי שמרגיש כי הגיע זמנו לעבור ל"תואר" גבוה יותר בתהליך ההתפתחות שלו, מוזמן אלינו
 קראו עלינו... 

 

 מחכה לפגוש אתכם 

 ברכה 

https://www.dr-bracha.co.il/wp-content/uploads/2022/04/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.dr-bracha.co.il/

