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המצפון נמצא במעגל
בוחן את יישום חוק שיווי המשקל – החוק
האולטימטיבי של הבריאה שאחראי לכל תוצאות
חיינו ,על ידי היכולת הלוליינית שלנו
6/2022
ד"ר ברכה קליין תאיר

בהמשך לפוסט מאתמול ,יום שלישי  14/6על העולם המיטלטל התקוע 'מתחת לשמש'
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=419824860158651&id=100063934211
 ,)880אני מבקשת היום להביא נקודת מבט נוספת שאולי תסייע לנו לטפס 'מעל השמש'.
מדוע דווקא המצפון נמצא היום בתוך מעגל הקיום וגורם לכל המבחנים הקשים שאנחנו חווים?
כי המצפון שלנו אחראי על החוק האולטימטיבי של הבריאה ,חוק שיווי המשקל.
כאשר היקום או חיינו יוצאים משיווי משקל ,הם חייבים לשוב לאיזון – לא משנה עד כמה נדמה לנו שזה בלתי
אפשרי .לפיכך ,תמיד כנגד כוח אחד ( +או  )-יהיה כוח שווה ערך שיקום וירסן אותו ( -או  .)+אלה הם חוקי
המשחק – חוקי היקום.
כאשר אנחנו מפרים את חוק שיווי המשקל (החוק האולטימטיבי של הבריאה כולה) בכל המערכות בהן אנחנו
מעורבים כמו :מייתרים שנאה ומחסירים אהבה ,מייתרים עבודה ומחסירים משפחה ,מייתרים נפרדות
ומחסירים התכללות ,מייתרים מזון ומחסירים זיכוך ,מייתרים חזירות ,נהנתנות ,התמכרות ומחסירים תבונה
והיגיון ,מייתרים תועלות אישיות – מה כדאי לי ,ומחסירים טובת המכלול – מה נכון לי...
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אנחנו בעצם מערערים את החוסן הפנימי שלנו ,את הבריאות ,את הטוהר ,סודקים יותר ויותר את ההילה
שלנו ,מחוררים את הכלי שאנחנו ומזמנים לחיינו קיבעונות ,מחלות ,כישלונות ,ייסורים ,קארמות חדשות.
הפנים (פן זהותי – אישיותי) האמיתיים שלנו נחשפים בענק ורמת החיכוכים עולה.
ככול שיותר אנשים מפירים את חוק שיווי המשקל ,כלומר ,לא מפעילים מצפון (קראו מראת ידע בנושא),
הג'יפה האישית מציפה את המרחב המשותף .כאשר הביצה מתחילה לעלות על גדותיה ,מתחילה התפוררות
החברה האנושית ,הניגודים צצים מכל עבר ,כל השירותים לאזרח נפגעים/מתייקרים ,האקלים מטרלל אותנו,
פגעי הטבע מגבילים אותנו ואיכות החיים בצלילה.
מאחר והכל נמצא בתלות הדדית ,השפעה הדדית ,אף אחד לא יכול להימלט מאבני הריחיים האדירות האלה
שקוסמוס מפעיל כעת על כולנו ,גם אם אנחנו מכוסים בכסף ומקום עבודתנו מובטח.
דבר לא יכול לשנות את המציאות הכללית ,אלא אם כל אחד ואחת ייקח אחריות על נתיבו האישי ויחזיר את
שיווי המשקל לחייו .כלומר ,יפעיל מצפון אוניברסלי.
באמת הגיע הזמן שנחיה מהות ולא זהות ,שנחיה רוח ולא חומר ,שנחיה אמת ולא חיזיון ,שנחיה שפע ולא
מחסור.
מהו האתגר כאן?
כדי לשמור על חוק שיווי המשקל עלינו לפתח את יכולת הלוליין = להיות בעל תודעה ניטרלית/מצפון
אוניברסלי שמצליח להלך על חוד התער בלי ליפול לאו...או ,אלא מסוגל לאיין ניגודים ולאחד הפכים.

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

זה כמובן דורש מכל אחד מאיתנו להיות באי-קיום :ללא הצמדות לרשימות מלאי זהותיות ,אגו ,טיפולוגיה
אישיותית.
האם אתם יכולים לחשוב על עצמכם או על אדם אחר בלי מיד להדביק איזושהי הגדרה שממסגרת?
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שימו לב לשיח שלכם; כמה כוח אתם נותנים למילים מסווגות כמו רצון לקבל לעצמי/רצון
לתת...גליות/איזון...טוב/רע...חיובי/שלילי...יפה/מכוער...אש/מים...חלש/חזק...חושך/אור...אהבה/שנאה..
קל/קשה...איטליגנטי/בור...חכם/טיפש...נכון/לא נכון...שלום/מלחמה...שחור/לבן...בעל תואר  ,XYZבעל
הכנסה  ,XYZנשוי/גרוש/אלמן ,רווק/הורה וכד'? כמה באמת אתם מתחשבנים ,מלאי ציפיות ,אכזבות?
מאוד מאוד מאוד קשה לנו להתבונן ולחשוב שלא בסיווגים ,בציפיות ,בהרגלים ,בהתניות.
אבל – אם רק נעבוד עם 'מחק' – נענן את כל ההגדרות ,רשימות המלאי והטיפולוגיות ,זה יצליח .נראה אור
שלם ולא אדם יפה ,מכוער ,חכם ,טיפש ,או נראה פוטנציאל ולא קשה ,קל ,שפע ,מחסור .כלומר ,איננו צריכים
לעבוד קשה ,אלא להתמקד רק לענן אדם או מצב (להפוך לענן .)as such ,רק לאחוז במחשבת שורש .רק
לפעול על פי הדיברות והחוקים האוניברסליים (הדיבר האולטימטיבי מקביל לחוק האולטימטיבי שיוו המשקל:
כבוד ליצור האנוש – כבוד לשלם – כבוד לאל).
אתן דוגמה אישית :שנים דפקו לי עם פטיש לראש את המשפט :תהי נשית ,תתחברי לנשיות ,ואני לא מבינה
מה רוצים ממני .הלב שלי פתוח ונקי ,קיימת בי נתינה אדירה .אז מהי הבעיה?
ובכן קוראים יקרים ,הבעיה איננה צד ימין או צד שמאל :יין  -יאנג ,חסד  -גבורה ,כי שניהם גבריים = תנועת
חץ (כל תנועה שיש לה כיוון היא תנועה גברית) .צד ימין – תנועה מהפנים החוצה ,צד שמאל תנועה מהחוץ
פנימה .שתי התנועות הכרחיות לקיום שלנו .היכן הצד הנשי?
הוא דווקא ה'אמצע' (לא נקודת האיזון אלא נקודת שיווי המשקל .למשל תנועת ההסתחררות הנמצאת בשיווי
משקל בקוסמוס ,בדומה לנשימה ,נוצרת על ידי  1000יקומים המסתחררים שמאלה ו 800-יקומים
המסתחררים ימינה .כלומר ,לא הכמות – איזון מצביעה על שיווי משקל ,אלא העוצמה)  -גרעין המהות שלנו
– מקום ההפריה – מקום הבריאה של הכל .כלומר ,החיבור למהות מאפשר לייצר הרמוניה בין שתי התנועות
הגבריות שהיא שלם = תנועה מעגלית .זה היה השיעור שלי – שיווי משקל = חיבור למהות = תנועה מעגלית.
השגתי הבנת שורש ,וכמעט שחררתי את הטיפולוגיה הלא רלוונטית להיות גברי או נשי!!!
נסו רגע להתעכב על הנאמר כעת.
אין תהליכי הבראה ,שיקום ,ניקוי קארמות ,ניקוי מערכת רגשית פגועה ,חיזוק החוסן הפנימי בלי לפתח את
תודעת תקנת חוק שיווי המשקל – תודעת מהות .רק כאשר אנחנו בשיווי משקל ,אנחנו אוחזים בשלם .אנחנו
אוחזים בעוצמה אדירה .המצפון הוא האחראי.
לשם כך עלינו להתפתח כלוליינים .לא בוחרים ימין או שמאל ,אלא מהות ,ניטרליות .לא פועלים על פי חוקים
ארציים ,אלא על פי חוקים ותקנות אוניברסליים/מצפון אוניברסלי/אמת אוניברסלית .רק אז נוכל לראות כל
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אדם וכל מצב  = as suchפוטנציאל אינסופי .אז נצליח להתעלות מעל כל משוכה .במילים אחרות; נצליח
להיות  - Meta Universesתמיד רלוונטיים במציאות משתנה.
נכון ,זהו משחק חיים חדש לגמרי .הכרחי שכל אחד ואחת ישיג את שיווי המשקל בחייו על מנת לאפשר לכל
האורות להיפגש ולהאיר את האנושות כולה ע ם ברק מרוכז יותר ורב עוצמה .אדם לבדו לא יכול להשיט את
הספינה שהוא אל עבר פסגת הקומה ה.100-
בואו להיות בעלי מצפון אוניברסלי ,לולייני מחשבה  -תודעה ,רלוונטיים ,עוצמתיים ,מטוהרים ,מוארים ,וחשוב
מכל ,בעלי תודעת התקנה – תודעת אמת – תודעת יצור אנוש עילאי .בואו להניח יסודות לחיים חדשים,
משמעותיים ובריאים יותר.
יקרים ,זה הזמן – עכשיו  -ליזום שינוי היסטורי בכל תחומי החיים שלכם ,בלי פחד ,בלי ספק ,אלא עם ההבנה
שהגיע זמן השתנות!!!
אני לא יכולה לחשוב על זמן טוב יותר להתחיל את העבודה בנתיב האבולוציה האדוניתית – אוטופואטית
בתוכנית המופלאה :להיות  - META UNIVERSESתמיד רלוונטיים במציאות משתנה .בואו והצטרפו לתוכנית
 , https://bit.ly/3vjx2Qaתוכנית שמציגה גישה מהפכנית
השנתית המתחילה ב 27/6 -ימי שני
להשתנות פנימית.
החודשים הקרובים באמת יבחנו את כולנו! משהו  BIGמתבשל עבורנו – אסטרטגיה עתידית חדשה .כל אלה
שמצטרפים לתוכנית שלנו ,יקבלו מושב בשורה הראשונה!!! עלינו להתכונן לאירועים עולמיים גדולים.
לאור הפניות הרבות אלי ,החלטתי לפנות יום בשבוע למפגשי  1:1לסקרנים שהפוסטים שלי ,מראות
הידע ,הרעיונות שלי מהדהדים להם והם מבקשים העמקה ,דיוק ,חידוד...על מנת להשיג הבנה עמוקה שהיא
רלוונטית לאתגרים של העת החדשה ולפתור בעיות מן השורש .לתיאוםhabaitcm@gmail.com :
החלטתי לעבור חזרה לדיוור ישיר יותר מאשר פרסום פוסטים בפייסבוק .מי שמבקש לקבל מראות ידע,
הגיגיםhttps://habaitcm.ravpage.co.il/khilathabait :
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