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27/6
לכל הרוחות (תרתי משמע) ,לאן פניכם???
זאת הייתה שאלתי המתריסה במפגש קורס "להיות מאסטר אוטופואטי – תמיד רלוונטי בכל מציאות" (self-
.)creator
החומר שאני משתפת מתוך הקורס ,גם אם הוא תמציתי בלבד ,הוא עדיין מאתגר ,מרתק ומלמד משהו על
הכיוון שעלינו לקחת בנתיב הצמיחה ,ההתחדשות וההשתנות שלנו.
באנו לחיים אלה על מנת לעבור מהפכה שקופה שתאפשר לנו להתקלף מכל השכבות הארציות – מכל
המוץ  -מכל הנגיעות :נגועים בהתניות ,בהרגלים ,באמת של חור מנעול ,בלוחמנות ,בנפרדות ,בהשוואתיות,
בהתמכרות למזונות האגו ,בשליליות עוצמתית וכד' .בסוף ,כאשר נצליח להתמיר את תאי החומר הדחוס
שלנו (תאי מוות) לתאי אור קריסטליים ואלמותיים ,נשיג "גוף" שקוף ,עדין ,מואר ועוצמתי .נהפוך לתושבים
חסרי גבולות .נהיה אחדות .אז נוכל להתגלם חזרה בבית המוצא שלנו  -בקומה ה – 100-בממד  – 10בנקודת
המוקד בה כל האמת והפוטנציאל שלנו מוצגים לראווה.
לפיכך נאמר :מי שטורח בערב שבת יש לו מה לאכול בשבת.
מה נדרש מאיתנו להשיג במהפכה השקופה?
"יש לך קול ,אתה שותק .יש לך פה ,אתה אילם .יש לך עין ,אתה החלטי .יש לך אורך רוח ,אתה אדוק .יש לך
כנף ,אינך עף .יש לך זמן ,אינך בורח .יש לך נר ,אינך מצית אותו .יש לך סודות ,אינך מוכר אותם .יש לך בית,
אינך ישן .יש לך ממלכה ,אינך דורש אותה .יש לך סדר ,אינך מכונן אותו .יש לך הכול ,אינך מתייחס .אם תהיה
נוכח בריכוז של האנרגיה האדירה ,תהפוך להיות כזה .עתה ,אנחנו מנסים להעביר אותך מעבר לממד הזה ,כך
שתכיר אותי דרכי ,תדע את עצמך דרכך" ("ספר הידע".)34/313 ,

מה זה "להפוך להיות כזה"?
 יש לך קול אתה שותק :א תה נוכח בלי הצורך להוכיח .משפיע דרך אדוות התדר שאתה שולח בדומיה
ולעומק.
 יש לך פה אתה אילם :אינך זקוק לדבר ,לומר את דעתך ,ללמד.
 יש לך עין אתה החלטי :העין השלישית שלך פעילה ומכוונת.
 יש לך אורך רוח אתה אדוק :אתה מאמין בסבלנות .לכל דבר יש את הזמן שלו.
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יש לך כנף אינך עף :אתה במקומך הנכון .אינך צריך להגיע לשום מקום.
יש לך זמן אינך בורח :אינך רודף אחרי הזמן אלא אתה הזמן המוחלט.
יש לך נר אינך מצית אותו :אינך זקוק לאמצעים חיצוניים כדי להאיר.
יש לך סודות אינך מוכר אותם :אינך מנצל את עוצמתך.
יש לך בית אינך ישן :אתה תמיד נמצא בשירות.
יש לך ממלכה אינך דורש אותה :אינך מנכס לעצמך דבר.
יש לך סדר אינך מכונן אותו :אתה הדבר.
יש לך הכול אינך מתייחס :אינך בחשבונאות .אינך בגאווה.

מי לא רוצה להיות כזה?

להיות כזה משמעו להיות מאסטר אוטופואטי ( – )self-creatorלהיות אמת פשוטה – אמת
הקיימת בתוכנו מלכתחילה; אדון ביתו הפנימי ,ההגה לחייו בידיו ,בעל היכולת הכול יכולה,
תמיד רלוונטי ,מחונן עשייה (הפער בין...לבין מתקצר) ,לוליין המהלך על חוד התער ,נעדר
היסטוריה (מה היו פניך המקוריות לפני אביך ואימך?) ,אדיר ,שלם מושלם ,מעיין שופע ,אוחז באמת
מוחלטת ונצחית ,בעל תבונה אוניברסלית ,בעליו של מהות נעדרת צורה המייצגת META
 - UNIVERSESרב ממדים וממקום של חופש ,הוא נמצא בבריאה תמידית המחדשת כל יום
מעשה בראשית.
נשאלה שאלה חשובה :האם ניתן ללמוד להיות 'אני' – מאסטר אוטופואטי?
התשובה היא לא!!!
אין צורך ללמוד משהו שכבר קיים בתוכנו .לכן כתוב "להיות מאסטר אוטופואטי" ולא כתוב "לפתח מאסטר
אוטופואטי".
אבל ,אנחנו כן צריכים ללמוד לסלול את הגישה אל המהות האדירה שלנו המכוסה בשכבות בטון .עלינו ללמוד
להפעיל מפתח פנימי שיפתח את הארכיבים המוצפנים (שכבות הבטון) ,לטהר את המוץ ,לאחד פנים ,לטפס
בסולם האבולוציוני ולאט לאט לפתוח את שער הגאולה.
כאן נשאלת שאלה מעניינת נוספת :איך המיינד/השכל שכל כך רגיל לפרש תופעות ,יכול למצוא את זה שאינו
אובייקט ,שאין לו צורה (תופעה :מחשבה ,דימוי ,רגש ,תחושה ,זיכרון)?
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אכן מאתגר .בעזרת שאלות וחקירה אינטנסיבית "למה אנחנו נותנים כוח ולמה?" ,אנחנו יכולים להתערטל
מכל עלי הכותרת – שכבות הבטון המסתירים את גרעין מהותנו .לשם כך ,עלינו כל הזמן להתבונן במחשבות
שלנו המופיעות על מסך התודעה שהוא הראי שבאמצעותו הנצחי מזהה את עצמו ,עד שנשיג הבנה עמוקה
שמשמעה ,הבנה מעבר לצורה.
כאן חשוב שנזכור :אנחנו הבעלים של המחשבות שלנו ולא עבדים שלהן .לכן ,כל מה שניתן לתפישה –
חשיבה ,ניתן לשינוי .כשמתבוננים במראה רואים במיידי מי אני באמת באמת (לא מה העצמי שלי חושב,
אחרים חושבים...כי זה דואליות) .מקשיבים לא למשמעויות/פרשנויות שנושאות המילים ,אלא למקום ממנו
מילים אלו מגיעות ולמקום בו הן מתקבלות בתוכנו .כאשר אנחנו מעזים להיות עירומים ,אנחנו מפסיקים
להיות אוסף של רעיונות.
מכאן ,כדי לגלות את 'האני' ,אין צורך במאמץ .זאת אשליה של השכל .כן צריך להפעיל עוצמה פנימית
אוטופואטי ת שנאמנה לתכלית קיומה :להיות בצמיחה ,התחדשות ,השתנות וטיפוס אל עבר הממד הגבוה
הבא ,כל יום מחדש .משמעה ,להיות בתהליך של התערטלות מכל צורה ,הגדרה ,סיווג ,תכונה ,דעה ,עד
שנחזור להיות עירומים – מאסטרים אוטופואטיים (כמו בגן עדן).
יום אחד קם אדם והחליט לחפש כפר חדש ומשמעותי למקום מגורי משפחתו .נדד ונדד ולצערו גילה כי כל
הכפרים דומים ברדידות שלהם .וביום שהחליט לחזור ,ראה מתחת לצוק שדה ירוק רחב ידיים ובו מפוזרות אבנים
לבנות .הוא התקרב וקרא על האבן שם של אדם ולידו  2חודשים .ניגש לאבן השנייה ,קרא שם של אדם ולידו
המספר  3שנים .וכן הלאה .הוא לא הבין את פשר המספרים המגוחכים וחשב שבכפר התחוללה מגיפה .הוא
החליט לגשת למרכז הכפר וראה מחזה ביזארי; אנשים מסתובבים עם פנקס תלוי על צווארם ומדי פעם עוצרים
ורושמים משהו .ניגש האיש אל אחד מתושבי הכפר ושאל לפשר ההתנהגות הזאת ונענה :כל תושבי הכפר
מחויבים ללכת עם פנקס תלוי להם על הצוואר .כל פעם כאשר משהו חווה משהו משמעותי ,הוא חייב לרשום
את החוויה בפנקס .עם מותו של האדם ,מסכמים את הרגעים המשמעותיים שחווה בחייו ואת המספר רושמים
על המצבה אשר ראית בשדה הירוק( .חוזה ורגאס)

מה יהיה המספר שירשם על המצבה שלכם?
כדי שהמספר יהיה שווה ומשמעותי ,עלינו לפתוח  3ארכיבים עיקריים:
• צופן קליטה (עין שלישית ,עתיד ,הטבעת הסופית)  -שינוי צורת התודעה – יקום הצליל שבנו/עוצמת
הרטט שבורא אותנו – מחובר ללא נודע של הבריאה (העוצמה הנעלמה).
• צופן מילה (הווה)  -שינוי צורת האנרגיה/מחשבה – יקום האור שבנו/הפוטנציאל האינסופי של יצירת
המציאות הקיומית – מחובר למודע ולתת המודע.
• צופן מהות (עבר ,החל מהטבעת התחילית)  -שינוי צורת הגוף/החומר – יקום האש שבנו/מהפכה
שקופה של התאים מחומר דחוס לחומר עדין קריסטלי – מחובר לאני הגבוה המוצפן.

רח׳ מנחם בגין  11/41יהוד | 074-7363970 | 052-2998548
| habaitcm@gmail.com
www.dr-bracha.co.il

זאת טרנספורמציה מכוליות החומר המוחשי לאינות ,לאי-קיום מופשט ,לכוליות של אור .הגוף שלנו בעצם
עובר שינוי צורה מחומר גולמי > לספוג מעודן (מבנהו הנקבובי ,אוורירי ,גמיש ,מאפשר קליטה עוצמתית
וקיבולת ספיגה גבוהה של נוזלים/צלילים/תדרים/צבעים) > לגרעין מהות אלוהי נעדר חומר וצורה (כוליות
קריסטלית) .במילים אחרות ,עוברים מהמים/הנוזל הצמיגי פלסמה ,אל האור/אבולוציה רוחנית ,וממנו אל
האש הקרה/אבולוציה אדוניתית בעזרת תודעה ניטרלית השומרת על שיווי המשקל.
/HAKשורש0/

תנועה זכרית -

תנועה זכרית +
מהפכ
ה
שקופה

גוף/זהות-עצמי/מימוש+/

/ANIמהות/זרע-/

תנועה נקבית 0

אנחנו בעצם עושים דקונסטרוקציה ,או במילים פשוטות "הנדסה לאחור" :אנחנו מפשיטים את 'הדבר'
מהמלבוש ,ההגדרה ,המסך ,החומר ,הטכניקה ,התבנית ,הזהות של מדיום ארץ ומנסים להגיע אל מדיום של
אי -קיום עצמי ,אל קיום שהוא מעבר לצורה .אל נשימה ,דומיה ,ללא תנועה .כלומר ,אנחנו הופכים לנעדרי
היסטוריה" .מה היו פניך המקוריות לפני אביך ואימך"? משחררים אחיזה בהיסטוריה שלנו; בזיכרון ,בהגדרות,
בחשבונאות ,בהתניות ,בהרגלים ,בזהויות ,בטיפולוגיה אישיותית וכד' (יודעים אותה אבל לא אוחזים בה .כל
תהליכי הטיפול חייבים להשתנות!!!) .מתנהלים ממקום של שכחה מכוונת/מודעת ( .)Distanciationכאשר
אנחנו מצליחים לעשות דקונסטרוקציה ,אנחנו מצליחים לרפא ,לחדש ,להתחדש ,לצמוח ולהשתנות.
השף אסף גרניט סיפר באחד הפרקים של “משחקי השף”“ :מה שאנחנו עושים במסעדות שלנו זה
דֶ קֹונסטרוקציה” .השפים מאתרים מנה מוצלחת שעוררה בהם השראה ,לומדים ממה היא מורכבת ובאילו
טכניקות השתמשו בה .לאחר מכן הם מפרקים אותה לרכיביה ומארגנים את הרכיבים על הצלחת באופן
חדשני ושונה מהמוכר.
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רק כדי שנבין; מי שאנחנו היום ,איננו יכולים לחזור הביתה ,לעתיד ממנו באנו ,ממדים  ,8-10הקומה ה,100-
ובטח לא לעבור לבריאה החדשה ביתא נובה ,כי אנחנו כבדים מדי ,דחוסים מדי ,מצומצמים מדי ,העוצמה
שלנו חלשה ,היכולת מוגבלת .המצב הנוכחי עם הכאוס והטירלול הקיומי משקפים את עזיבת המהות את
תמיכתה היא השאירה את העצמי לבדו במערכה ,עד שיסכים להתעורר ,לפנות מקום ,ולהציב את המהות
בקדמת הבמה.
כדי להיות ראויים ,עלינו לפתוח ולקרוא את הספר החי שאנחנו (של האנושות ,של הבריאה) .זהו ספר של
אמת המתאר רבדים מדהימים ,עשירים ועמוקים של אני-ים רבים/מציאויות שונות הנמצאים בתוכנו .זו הדרך
היחידה לפתח גמישות פנימית; חיבור למקור ,למהות ,ליכולת הבורא ,המאפשרת לנו "שינוי צורה" של
כלים/גופים/נדנים ,התואמת כל ממד ,כל מדיום ,כל מציאות שנבחר .רק באופן הזה אנחנו יכולים לחבר את
התחילי (מהות טהורה) והסופי (אישיות אבולוציונית)  ,את הדף הראשון עם הדף האחרון בספר (מעננים את
יתר הדפים ,משתחררים מההיסטוריה) ולהשיג הן את התכלית האישית – פגישה עם הגורל ,והן את התכלית
של האנושות; לחזור לממד המוצא הרוחני – ממד  8וממנו לעבור לממד האדוניתי  - 10הקומה ה.100-
כלומר ,את העבודה האבולוציונית הזאת אף אחד לא יכול לעשות בשבילנו .אף אחד אחר לא יכול להתערב
בשדה המגנטי שלנו (כי אז המתערב "כופה" את המדיום שלו על האדם) .עלינו לדרוש את האנרגיה הרוחנית,
הפוטנציאל השלם הניטרלי ,בעצמנו!!! "אל תשאלו אותנו על עצמכם אלא שאלו את עצמכם על עצמכם".
עלינו להרוויח יכולת אבולוציונית = למשוך הטענות ,לפתוח ארכיבים ולטפס.
במילים אחרות ,אין שתדלנות !!! אנחנו אלה שצריכים לקלף הכל ,להגיע לאמת ,להגיע לשקיפות ,להכיר את
הכפיל המהותי שלנו .לא נמצא אותו במזוזה ,על שטיח התפילה ,או על הצלב .מי שלא יצליח להשיג מודעות
אמיתית על עצמו פשוט מזיק לעולם וליקום!!!
לשם כך פתחנו תוכנית לימודים מרתקת ,עמוקה ,מאתגרת ,עם שפה חדשה ,צורת חשיבה שונה מההרגל:

"להיות מאסטר אוטופואטי" ).)self-creator
היום יום שני  27/6אנחנו מתחילים מפגשי זום כל יום שני ,בין השעות . 21:00 – 19:00
.https://bit.ly/3vjx2Qa

כל מה שאנחנו עושים בתהליך הלמידה משפיע בענק על חיי היום יום שלנו כאן ועכשיו!!!

