
  
 
 

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

www.dr-bracha.co.il 
 
 

 
 

 על יצירתיות   – 6/2022ניוזלטר 

 )התגרות(: teasingבואו נתחיל עם 

שניות בלבד ונסה לרשום אותה מיד כפי שאתה זוכר   3בואו ננסה לרגע... הבט  בתמונה  הבאה  .1

 בלי להסתכל בשנית. 

 

 

 

 

 

 

 

 חזור ובדוק...מה מצאת?

יום. לכמה חודשים   30יום וישנם חודשים שיש להם    31בלוח השנה הלועזי ישנם חודשים שיש להם   .2

 יום? 28יש 

 

 פעם? -מאייותר היום  –למה יצירתיות 

לסדר חדש ל האירועים השליליים מכינים את הפלנטה  . ככל העולם שרוי עכשיו במצב של ייאוש וחוסר תקווה

 מה אנחנו עושים?   .2023 -שנראה את ניצניו ב

 

 .גם בתוך עין הסערה ימים יפים  ת לחווכדי  = תודעה יצירתית  תודעה ניטרלית  מפתחים 

 

 אשמח אם כולנו נבין עיקרון קוסמי:

 .ממנו השתלשלה הבריאה האדם הראשון/= האדם הקדמון הכל התחיל איתנו •

שלמים לגלקסיות,  ליקומים,  מם חזרה ממיקרו למאקרו:  י איתנו בתהליכים אבולוציוני  מתהווה הכל   •

 .אוקיינוס המחשבה  -יקום העוצמה לגיורזים, לשלמים אטומיים, ל מיני אטומיים, 

(. 9גיורז האל )ממדו של אללה/  -הכוללות האטומית הראשית והגדולה  נשיג את    –   יסתיים איתנוהכל   •

 .אוקיינוס התודעה 
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יצירתיים   להיות  רוצים  היו  יודעת שרבים מאתנו  חלומות  אני  נפלאים,  רעיונות  רוצים לממש  היו  וגם  יותר, 

, זה שהמציא, הילד  ם מסעירים והתנסויות ייחודיות. רבים מאתנו היו רוצים לבטא את "שכל האמן" שבתוכ

לכוח    -להון    הם (. רבים מאתנו היו רוצים להפוך את היכולת היצירתית של1997הגזעי והמשוחרר )קמרון,  

 כי היצירתיות שלנו חסומה. כמעט כולנו חשים אי שקט פנימי. חשים  מנצח. אבל, רובינו

 איך יתכן שמשהו שקיים בתוכנו חסום?

 

אכן, זה האתגר של מדיום ארץ. בתוכנו קיים פוטנציאל קוסמי אדיר, עוצמתי, מדהים, הכלוא בתוך תודעה של 

 חור מנעול וכלי של חומר דחוס.

פונקציונלית לחיים, בחרנו לאחוז במציאות    –מכאנית  בגישה  הגענו למצב העגום הזה כי בחרנו שלא במודע  

, מצומצם ם השפע בתוכו אנחנו קיימים, בחרנו לפעול מבעד למוח  החומר והצורה, בחרנו לשתות בכפית מי  

 בחרנו להיות קטנים, מסכנים, מופעלים!!!

ה הפוטנציאל,  העוצמה,  את  המסתירות  בטון  של  בחומות  אותנו  הקיפו  האלה  היצירתית  הבחירות  יכולת 

 הקיימת בנו. 

. איננו צריכים ללמוד יצירתיות, אלא רק לשחרר  self-creationהטבע האוטופואטי שלנו;  מהות  יצירתיות היא  

כן, בקוסמוס  9ממד    –היכולת הטבועה בנו להתחבר אל הממד הגבוה של מנגנון האומנות הקוסמי  את    .

יצירתיות מחוברת לאומנות על סוגיה השונים, כולל המצאות טכנולוגיות. כלומר, יצירתיות מחוברת למופשט,  

 לפוטנציאל נעדר הצורה, לעוצמת תדר, צבע, צליל, מחשבת שורש.  

היא היכולת לממש כמה שיותר מהשפע היצירתי הקיים בתוכנו. כי שלנו  משמעות ההצלחה הקיומית    לפיכך,

גודל מחשבותינו/עוצמת מחשבת שורש/רצוננו, כגודל   –גודל יצירתיותנו, כגודל יצירתיותנו    –כגודל תודעתנו  

 גודל מעשינו.  –גודל רצוננו, כגודל רצוננו  -גודל ההשראה, כגודל ההשראה   –מחשבותינו 

והיוזמות שהפעלתי להביא יצירתיות לעולם    ר סיום לימודי הפוסט שלי בחשיבה יצירתית , לאח 90  - מאז שנות ה

פונקציונלי ולא אוטופואטי: למדתי טכניקות לחשיבה    –הבנתי כי מה שעשיתי בעבר היה מכאני  העסקים,  

 יצירתית, אבל כל פעם "שהמכונה" נתקלה בקושי או התקלקלה, הביאו אותה אלי "למוסך". –המצאתית 

 

 הניסיון הוא כמו פנס שתלוי לך על הגב ומאיר את הדרך שכבר עברת! 

 

לכן, בשנים האחרונות אינני מלמדת יותר יצירתיות, כי לא ניתן ללמוד משהו שבלאו הכי קיים בתוכנו, אלא  

מלמדת  אוטופואטי.  בורא  להיות  אדם  השופע    מלמדת  למאגר  גישה  בתוכנולסלול  יכולת הקיים  לשכלל   ,

להשיג יותר,    איך,  נובורא שבתוכ  -נכסים היצירתיים הקיימים בכל אחד, איך לשחרר את האמן של ה  הפעלה
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למעניינים יותר ללא תלות בגורמים    נולהפוך את חיי. מלמדת איך  לאהוב יותריותר,  , לממש  יותר  להתקדם 

מדת אותם להיות אני מל  חיצוניים. מלמדת בני אדם להפעיל דמיון ולהט כדי להמציא את עצמם כל יום מחדש.

 להביא חוכמה והשראה מממדי מציאות גבוהים יותר )להיות בטיפוס תמידי(. חדשניים; 

 

 כדי לשחרר את היצירתיות שבנו  ולהביא חדשנות אנושית:

אומנות המחובר לממדים האוניברסליים.   –  להתחבר אל פן התבונה במנגנון החשיבה, פן היצירתיות  .1

 תפקידה לחקור, לנתח, לפרק, לחבר, ולחשוב אחרת כדי לגלות את החדש. 

חשיבה שלנו. כלומר, להפוך אותם    –מחשבה    –נדרש מאמץ שכלי = לייקר את משאבי התודעה   .2

 ליוקרתיים, עוצמתיים, מדויקים. 

 תמיד יהיה פורה = פוריות = יצירתיות. להתחבר אל הטבע האוטופואטי, הטבע שדואג שקיומנו  .3

 כל הזמן לדחוף את גבולות החשיבה אל עבר הממד הגבוה הבא. .4

לטהר, לאסוף עוצמה לעוצמה ללמוד למשוך הטענות אנרגיות )ידע גבוה( שתפקידן לפתוח הצפנות,   .5

 ולטפס אל עבר ממדי פוטנציאל יצירתי חדש.

כל דבר אותו אנחנו משתוקקים להשיג,   .cookie cutters - mental construction  -לשנות את ה .6

בו אנחנו אוחזים, משרת    COOKIE CUTTERהדרך בה אנחנו מתייחסים אל עצמנו, במילים אחרות, כל  

 אותנו בדיוק כך, לטוב/אושר או לרע/סבל.

כל אחד מפעיל את האומץ להמציא, לברוא, לנפץ תקרות זכוכית, למתוח את שרירי השכל, למשוך  .7

השאלות. מודל  בעזרת  והמוכר  הזר  והזר,  המוכר  בין  לפלרטט  ויצירתיות,  בעזרת   השראה  כלומר, 

מפתח ייחודי פנימי כל אחד חושף את הסוד שאנחנו, את הפוטנציאל האינסופי העומד לרשותנו, את 

  התשובות לכל מה שמעסיק את מוחנו הקודח.

מנת   .8 על  הפנימי  "המילון"  את  מואצת, להעשיר  אוניברסלית  לאבולוציה  פנימית  תשתית  לייצר 

להיות רלוונטיים  לחדשנות, יצירתיות, המצאתיות )במקום לחכות לגלגולים נוספים(. כדי שנוכל תמיד  

 בכל מציאות, ממד, מדיום.  

 להיות באינטימיות, כנות ופתיחות עם עצמי.  .9

 תשוקה ליותר:  .10
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 .תודעה מסייעת להשיג הבנה עמוקה. הבנה עמוקה משמעה לתפוס את האמתהופך אדם לתודעתי. ידע 

 

היכולת של  :  בכל מציאות, מצב, בעיהרלוונטיים  בורא יצירתי משמעו להיות תמיד    –להיות בורא אוטופואטי  

.  )לא לפעול לפי הכדאי(  אוניברסליות על פי אמת מוחלטת הפועלת על פי תקנות    נכון אדם לתפעל את עצמו  

 השקט.  אינסוף פתרונות, רעיונות, תוצאות אפשריות להיות רב ממדים המסוגל לאסוף    –גבוהה    גמישותבעל  

   אורך רוח. –סבלנות  –עמידות    -עם כל אתגר ממקום של ניטרליות  לפלרטטהפנימי מאפשר זרימה. מסוגל 

האדם   את  שמנחה  הצפון"  הדינמי  היצירתי  "כוכב  המשקל  שיווי  חוק  הוא  )ולא    -בהחלטותיו  הומאורזיס 

 אבולוציוני גבוה. –זהו מצב תודעתי  הומאוסתזיס( המשמר בריאות, גמישות, ניטרליות, שקט.

 

היצירתיות שלהם. המוח כבר  נמצאים בשיא  +  60אנשים בגילאים  לאחרונה פורסמו מחקרים המאמתים כי  

הטוב   הגילזה  ו ולדחוק גבוה יותר את תקרת הזכוכית.  של  מארכיבי הידע המוצפנים   10%  -כ  עודבשל  לפתוח  

, כדי להוות ביותר לכנס יחדיו את כל ניסיון החיים ולהתמקד בצמיחה, התחדשות והשתנות שונות מההרגל

הגדולים דרך אגב, מרבית מורי האור  בגיל צעיר יותר.    שאפשר אחרת   20-59הצעירים מגילאים    לכלדוגמה  

 .50 -התחילו את משימתם לטובת האנושות בסביבות גיל ה

 

ה בני  כל  את  מזמינה  החלטתי:  ל+  60  -אז  מתהווה" להצטרף  לחוכמה  הכי   "בית  באבולוציה  ולהתנסות 

" )להיות אדון חיי, ההגה לחיי בידיי, פועל  אוטופואטית   –אבולוציה אדוניתית  "פעם  -אי  תם עוצמתית שעבר

להעצים את שדה  , זאת על מנת  ר התניות והשפעות, אמיץ לפרוץ שערים ממדיים(ממקום של חופש נעד 

 ההשפעה שלהם על הסביבה בדומייה ולעומק. 

 

,  שאת את לפיד האור, האהבה, המהות, האמת ול"זקני השבט" בואו להציג את חוכמת  בואו!!!  – בואו  – בואו 

וודאות, אתם -וסר הפחד להעז לפלרטט עם איהעוצמה של יצור אנוש עילאי. דווקא ממרום שנות הניסיון וח

 אלה שיכולים להוביל את השינוי האבולוציוני בחברה האנושית. 

 

 עד סיומה. פעם ו-הראשון איאין גיל להשתנות. השתנות נמשכת מרגע הנשימה 

 

   -בואו 

- , הקומה הההוויה שאנחנו   - האור    -לפסגת האמת  להחיות את המהות ולהגיע    ▪

 .10, ממד 100

 להיות נוכחים באדירותנו בלי הצורך להוכיח.  ▪

 לאחוז בהגה לחיינו ממקום של חופש. ▪

 להיות אדוני הבית הפנימי שלנו ולא משרתים של משרתים רבים.   ▪
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 עוגן פנימי.  –לפתח חוסן פנימי  ▪

 להיות בעלי עוצמת מוח מאקרו ותודעה אוניברסלית.  ▪

 לפעול מתוך מכלול הרצון )טובת המכלול(.  ▪

 התער כלוליין )מאיינים ניגודים ומאחדים הפכים(. להלך על חוד ▪

   להפוך למחונני עשייה המצמצמים את הפער בין לדבר על...לבין להיות את. ▪

תמיד רלוונטיים בכל  (, גמישים בשינוי צורה.  META UNIVERSE) להפוך לרבי ממדים   ▪

 מציאות, מצב, ממד. 

 

NEW  BEGINNING - NEW AWAKENING - NEW ENERGY - NEW THOUGHT ! 

 הגיע הזמן!!!! 

 

 ...fun – fun – funנכון, קצת התעייפנו מתלאות השנתיים האחרונות ורובנו מחפשים 

 
התודעות שלנו לעשות  אבל זה לא נתיב החיים שתוכנן עבורנו. דווקא האירועים המלחיצים באו לעורר את  

 עבודה אבולוציונית שונה מהמוכר, ולא לחזור חזרה לשגרה שהביאה עלינו את העייפות הנוראית. 

 

הגיע הזמן לשחרר את הפוטנציאל היצירתי הקיים בנו...את היכולת הכל יכולה לברוא...את האמת שאנחנו 

 באמת. 

 אוטופואטית ולקפוץ לזירה: –ית הגיע הזמן לרצות באמת לעלות על נתיב האבולוציה האדונית 

https://bit.ly/3vjx2Qa 

 

  https://bit.ly/3F0pTcgם:  כנסו לפידבקי

 

 , ברכה שלכם

https://bit.ly/3vjx2Qa
https://bit.ly/3F0pTcg?fbclid=IwAR2dCCrCfcl6SKbWC4zoY54u29HePdRStlrVjq2VBbABmROMHyQl9mdmP3M

