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 כולנו "מפוצלי אישיות" 
 7/2022מראת ידע 

 ד"ר ברכה קליין תאיר 
 

   כל מה שבטחנו בו אי פעם הולך ונעלם, כלום לא ברור יותר! המדרגות המוכרות והאשלייתיות הסתיימו.

 .אלו שאהבתם מעורפלת, מובחנים כנטולי אהבה

 .אלו שתודעתם מעורפלת, מובחנים כחסרי ידע

 ששכלם מעורפל, מובחנים כמכורים להנאות העולם. אלו 

נשימה,   נחירי  סותם  והמוץ  נקצרת עתה  אחר. השליליות שנזרעה  אדם  טורף  אדם  מערפל, מזהם לפיכך, 

, הכאוס הופך למערבולת מטביעה, ורק אלה שמצפונם האוניברסלי מכוון אותם והם מסוגלים את האור  וחוסם 

  ת המקיפה את האטמוספירה שלנו, ינצלו.לצאת אל מחוץ לטבע

)לא מחר( את שדות התודעה שלנו עכשיו  אם אנחנו רוצים להצטרף לחבורה המתעלה, עלינו להסכים לחרוש  

חברה    –ארגונים חדשים    – מציאות חדשה    –אדם חדש    –מחרים חדשים    ולזרוע זרעים חדשים כדי לקצור

   אמיתות חדשות. –יכולות חדשות  –אנושית חדשה 

 

הפלנטה על סף פריצה ענקית    לא צריך להיות עתידן כדי לדעת זאת. הכל צפוי וכתוב בתוכנית לאבולוציה.

  – אנחנו עושים בעזרת גשר הסיראט  (. את הקפיצה המאתגרת הזאת 7-6( לממדי אלמוות )3מממדי המוות )

פותחת את צופן המילה(.   5פותחת את המהות והעין. אנרגיית ממד    4= הזירה )אנרגיית ממד    5-4ממדים  

צר מעובייה של שערת ראשנו. הגשר הוא מדיום  מרבית עבודת ההתעוררות מתבצעת על הגשר שרוחבו 

ניטרליים, משוללי ה-האימונים שלנו להיות באי )יסטוריה  קיום,  self-בתוכנית "להיות מאסטר אוטופואטי" 

creator.)   הוא מאפשר לנו לעשות מעברים ממציאות האשליה למציאות האמת )השגת האמת המוחלטת

והנצחית היא המטרה האולטימטיבית של האבולוציה(, ממציאות נפרדת ונבדלת למציאות השזורה עם עוד  

אותן:    חווינו  אפילו  שאולי  של   lti realities…meta universesMuמציאויות  מדיום  זהו   .as such   נעדר

  100עוצמות חיוביות =    80פרשנויות אלא קיים כפוטנציאל נעדר צורה. מדיום בו עלינו להשיג שיווי משקל )

 בנפח, במרחב, בזהות(.  50=  50עוצמות שליליות( ולא איזון )
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 אותנו על הגשר או מפילה?האם ההחלטה שאנחנו עומדים לקבל, משאירה 

 

עתיד כאן    –. עלינו רק לפתוח את הספר שאנחנו ולגלות עבר  גן המהות שלנועותק של תוכנית זו נמצא בתוך  

שותפים לבריאת המציאות החדשה שהיא מעבר לפינה? להיות  ועכשיו. האם אנחנו מסכימים לחזור להיות  

 ולא נהיה מוכנים לקראתה?     רלוונטיים? או כהרגלנו המציאות החדשה תיכפה עלינו

 

פעם, מוכללות כל הפנים  -בתוך גרעין המהות שלנו שהוא תיבת הנדוניה שלנו מרגע הנשימה הראשון שלנו אי

פעם ועד לרגע הנשימה האחרון שעוד מחכה לנו -ימה הראשון אימרגע הנש  שלנו שחווינו בגלגולים שונים 

 WE ARE(.  פנים   1800,  טבעות ה  1800תוצאה בעלת    – שרשרת סיבה  שינוי צורה של  )  בנתיב האבולוציה

COSMOS ! .בכל גלגול אחד או כמה מהפנים יוצא/ים לאור כי הוא/הם נדרש/ים לטיהור, חיזוק, העצמה 

ענק תיקיות  ארכיב  כולהש   דמיינו  הבריאה  )אולי     .ל  מכירים  שאנחנו  למה  דומה  אינו  הארכיב הממוחשב 

 המחשבים הקוואנטיים מתקרבים(.  

אותו   פותחים  את אנחנו  כאשר  של    מגלים  שעברנוההיסטוריה  הגלגולים  שחווינו:  השונים  הפנים  ,  נו, 

בכל פעם שהנורה    .נו והגלקסיות בהם שהיי, המדיומים  נו, הדתות אותן עבדנו חיי  ןבהת  יווהתרבו כים הדר

הנשמה.  נדלקת,    נושל תוכנית  עם  מתקדמים  אנחנו  איך  בודקת  הממוחשבת    אנחנובהתאם,  המערכת 

 . לבצע נוספציפיות שעליהמשימות תמיכה או דחיפה על מנת להשלים את ה אומקבלים 

דחיפה )אירועים מכוננים, מעוררים, מקבלים יותר תמיכה או יותר    אנחנו, האם  נובכנות על חיי  נתבונןאם  

נמצאים בעת הזאת על הפלנטה? האם    שאנחנולסיבה    נויכולים ללמוד על המודעות של  אנחנוכואבים(? מה  

 יודעים את מטרת העל לקיום על הפלנטה?  אנחנו
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וד אבל העת הזאת היא מיוחדת. בגלל שכל המחסומים עלו ושערי שמיים נפתחו, ע.  לקיום שלנואין מקריות  

בחיים אלה אנחנו יכולים לסיים את התוכנית לאבולוציה שלנו = להתפתחות הגבוהה שלנו. כלומר עוד בחיים  

אלה אנחנו יכולים לחבר יחדיו את הטבעת הראשונה )נצח העבר שלנו( עם הטבעת האחרונה )נצח העתיד 

כוח אמונה, רצון והבנה בעזרת  ,  להשיג את הרמה הרוחנית העצמית ו  תוצאה שאנחנו  –שלנו( בשרשרת סיבה  

 .עמוקה

הרוח  כדי ש  המוצפנים בארכיבי המוח )כמו בארכיב הקוסמי( לצאת לאור ולפרוחכלומר, על הזרעים הבשלים   

  כבר מיליארד שנים. מהשלם האטומי בתוכו אנחנו שוכנים  תצאשלנו 

צופן /התפתחות :  המשמעות היא שעלינו לבנות עוצמה שביכולתה לפתוח את ההצפנות המקודדות בתאים 

 . צופן עין/קליטה/החוש השישי  - צופן מילה/תדרים  – מהות 

הוא   )מה שחשוב  יותר  גבוהות  אנרגטיות/ידע  מושך עוצמות  ולא הפוטנציאל  ככול שערוץ הקליטה  תדלוק 

אז אנחנו יכולים   .  פתיחת צופני המהות מגביר את התדרים והתדרים המוגברים מזינים את  (, הוא  צורניהתוכן  ה

הדברים. טבע  של  עמוקה  הבנה  סיבה  להשיג  בשרשרת  הטבעות  כדי   –  כלומר,  להיפתח  חייבות  תוצאה 

 שנצליח לחבר את הטבעת התחילית עם הסופית, לטהר תכנים, לענן אותם, להתכלל ולטפס. 

 מהו האתגר הגדול ביותר של התהליך האבולוציוני החדש? 

 

 as suchהתקלפות/גילוי המהות/אינטימיות/האומץ לראות 

 ואז   

 !!! )לפעול מהמהות לטובת המכלול/התכללות/איחוד ולא מהאגו( איחוד פנים /כילול

 

להשיג, הגישה האוטופואטית   –לגלות    –במילים אחרות, האתגר הגדול הוא לפעול על פי הנוסחה: להיות  

להשיג   ההרגל:  פי  על  במקום  הומאורזיס(,   משקל,  שיווי  יורד,  )משולש  הגישה    –לגלות    –לחיים  להיות, 

נה עלינו ללמוד תחילה  פונקציונלית )משולש עולה, איזון מכאני, הומאוסתזיס(. בנוסחה הראשו  –המכאנית  

את האמת הקוסמית, את מחשבת הבריאה, להבין לעומק את טבע הבריאה/האדם )טבע אוטופואטי(, להשיג 

מחשבת שורש ואז, לפעול בתוך החיים ביתר קלות, זרימה, הרמוניה. הופכים לרלוונטיים בכל מצב )האמונות 

מץ גדול )לועסים אותו מסטיק לאורך זמן, למרות  מעצבות את קיומנו(. בנוסחה השנייה אנחנו לומדים דרך מא

 ולכן מתקבעים בהרגלים, במוכר ובידוע.   5w's, בלי להבין את (שטעמו התפוגג

שכעת אצה לו הדרך, מפעיל אמצעים   ,קוסמוסכאשר איננו מודעים לעבודה האבולוציונית לה אנחנו נדרשים,  

כדי להכריח   גם את התכלית של האנושות  שונים  ה  –אותנו לממש  וגם שנשלים את    100- להגיע לקומה 

שלנו בתוך יחסים כדי שנפתח הצפנות ונחשוף   הוא עושה זאת בעזרת טחינת החומות תוכנית הגורל האישית.  
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ה שלנו  ה פנים  את  עלינו  -שונים  שינוי    ,האמיתות  הקיום:  תנאי  את  המשנות  עוצמתיות  המטרות  ובעזרת 

 אקלימי, בעיות טבע, בעיות חינוך, בעיות בכלכלה )מיתון, יוקר המחייה וכד'(. 

חיים בגוף כאילו היינו אנשים רבים, עם הרגלים ואבולוציות בעצם התהליך האבולוציוני מלמד אותנו כי אנחנו  

וראי בכל תחומי החיים. פערים, לחצים,  סתירות, תגובתיות, אלימות, כאוס תודעתי נ והתוצאה היא  שונים.  

 הפרדות, חיבורים,  הם חלק מהתופעה. 

וגורמות לכך שנפעל החברה האנושית נעשית חולה יותר ויותר  המציאות הפכה למאתגרת ברמות,  לפיכך,  

 !!!במקום מאחדי פנים  כמפוצלי אישיות 

אישיו  בעלי  להיות  המקצועי  המילון  ניתוקלפי  הפרדה,  דיסוציאטיבית;  זהות  הפרעת  היא  מפוצלת   ת 

,(Dissociative identity disorder)   הפרעת" הקודמים  בשמותיה  פנים" אישיות או   מרובת 

Disorder) Personality (Multiple     היא הפרעה נפשית השייכת לקבוצת "פיצול אישיות"והשם העממי ,

אחת מתקיימת באדם  אישיותכתוצאה מפגיעה מינית(. בהפרעה זו יותר מההפרעות הדיסוציאטיביות )למשל  

כלומר, קיימות מספר מערכות זהות נפרדות אשר לכל אחת מהן תכונות, היסטוריה   .בתקופת חיים מסוימת 

ודפוסי התנהגות ורגש אופייניים. זהו מנגנון הגנה המאפשר לנו לשרוד מצבים מכאיבים באופן קיצוני וחוויות 

  נסבלות. בלתי

בעבר, ובתרבויות שונות, התופעה קיבלה גוון מיסטי של מעין "דיבוק" הנכנס באדם או שד המשתלט עליו 

ניתוק, המהווה מנגנון   קיצון של  נתפסת כמקרה  כיום ההפרעה  )תופעת ה"אסלאי" בתרבות המרוקאית(. 

תהליך הניתוק הוא לא תמיד בעייתי. אם אדם נתקל בסיטואציה מסוימת   הגנה מפני חוויות בלתי נסבלות.

 .שקשה לו, חשיבה על דברים אחרים והתנתקות רגעית מהמצב, יכולים להביא לו תועלת רבה

בתפקוד ובהתנהגות. כאשר דבר זה מתרחש, נפגעת היכולת לגשת   ,אולם ניתוק ברמה גבוהה פוגע בשליטה

כן מידע לא חיוני שעלול להזיק יכול לקפוץ באופן בלתי  -למידע שבאופן רגיל קל לשלוף אותו מהתודעה. כמו

 .נשלט לתודעה ולהפריע לתפקוד התקין

להתקרב   .ריפוי הטובה ביותר()דרך ה  "בגרות רוחנית"כדי לא להיות מושפעים מפיצול האישיות, עלינו להשיג  

האלוהית  לשורש,  לממלכה  סיבהרק  אפשרי  ,  שרשרת  גבי  שאנחנו - על  אחרות,    .תוצאה  גבי  במילים  על 

המחשבות  הטבעות,  שרשרת  את  לפרום  מצליחים  אנחנו  כאשר  מגדירים .  ה  אנחנו  לתקן    תכנים את  )בלי 

 . עוצמתיתת טיפוס לפלטפורממעננים אותם )ענן אנרגטי נעדר הגדרה( ואז מתכללים הכל ביחד , אותם(

 החוכמה לעבור מלהיות רבי אישיות לרבי ממד. 

 .פחד וספק קוטע את הטיפוס
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כאשר אדם מניח לספר לחשוב במקומו, למדריך רוחני להחליף את מצפונו ולרופא לקבוע את תזונתו, הוא 

ם בתבונה האישית שלו. כאשר מערכות נכנע בעצם לרצון לתלות את הסמכות של קיומו במקור חיצוני במקו

החינוך, החברה, המשפחה מעודד  את פחדם של האנשים משימוש עצמאי בתבונה,  ו המדיה, השלטון,  ת 

!!! כי זה  אנחנו גדלים להיות אנשים עצלים ומצביעים על הסכנות הכרוכות בסטייה מהדרך שהותוותה להם,  

ועל   –דתיות, מוסריות או חברתיות    –ולן של אוטוריטות  עול להפעיל תבונה עצמית. להמון קל יותר לשמוע בק

 .כן, קל לאחדים לשים עצמם שומרי ומגיני העם 

 ? מדוע

ממשיכים את הלפיתה העוצמתית במזבח הקיום    אנחנוממשיכים להיות עוורים וחרשים? מדוע  מדוע אנחנו  

מדוע אנחנו מפקידים    ?וחלהיסחף בנתיב הטבעי של ההתפתחות כמו עלה ברמדוע אנחנו מסכימים    ?הארצי

 את תיבת חיינו בידי אחרים? 

אין רצון לדבר מה שהוא חיצוני לנו, אלא נוכחות בדומיה ולעומק,    –עשייה  האמת שאנחנו פשוטה. אין  

אישיותית טיפולוגיה  או  זהות  נעדרת  מהות  צורה,  נעדרת  אנחנו  .  שלמות  במהות   METAלפיכך, 

UNIVERSES   -   ,תמיד רלוונטיים במציאות משתנה. במילים אחרות, במהות אנחנו נעדרי היסטוריה. לפיכך  

 יקום זעיר אנפין.  להיות  להיות 'אני' זה 

 

 אנחנו באים מהשלם...נפרדים מהשלם...חוזרים אל השלם!!! 

 אל תחפש אותך בתוכך. –"אל תחפש אותי בתוכי 

 את הדלת למחסה.  –אל תחפש בעולם הזה 

 השמש של הקוסמוס –אם המדריך של האהבה העליונה 

 חוקר על אודות שלומך.  –מחפש ומוצא אותך 

 אם אינך יכול להסיט את וילונך –לראות זאת אם אינך יכול 

 לא תוכל למצוא לצידך.  – אזי את מלאך השחרור 

 ." 1בנתיב זה של גאולה –לא תוכל להמריא 

 )"ספר האור", ביולנט צ'וראק(

 
 גאולה = גובה השלמות של השגת דעת. הסרת המסכים..."כולם ידעו אותי"...השגת המהות  = השגת האלוהות.  1
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"השבת פנים" וגילוי ה"אני" מתרחשת רק כאשר האדם מוכן  להיכנס אל תוכו, אל תוך תודעת הריק, אל תוך  

אל תוך עצמו עירום )ריק מהתניות( ולהבין מה הוא באמת רוצה להיות, מה הוא באמת רוצה    השקט, להביט

להשיג, מהי מהות חייו; לקלף את קליפותיו, במיוחד הקליפות של האינטלקט ושל האגו )"אנכי עומד בין ה'  

תכופות ברוחניות  וביניהם", דברים, ח'. "אנכי" הכוונה לאנוכיות, לאגואיסטיות(, המשמשים כצנזור הנאבק  

והמונע מרעיונות יצירתיים להעלות על פני השטח; להתקלף מגופי ידע המונעים ממנו לראות את החדש ואת  

הטהור; להתקלף מהרגלים, תגובות מותנות, התנהגויות ומדעות קדומות המעיבים על ראייה בהירה; להתקלף  

ן המסתרים ומן הבורות שלו ולגלות רובד מהמתחים הפנימיים העושים אותו אומלל ובלתי מרוצה; לצאת מ

נוסף בנפש, רובד שאין בו ההכרה הרציונלית משגת, רובד של איבוד שליטה, של הכנעת המחשבות, של  

 וויתור על מילים והמשגה )הניסיון לתאר במילים את התהוות ההווה, חוסם אותנו מלחוות אותו(. 

 מצפונו"."הענף העוצמתי בו יאחז אדם הוא תודעתו העצמית ו

אינסופי   מחזורי  רקורסיבי,  תהליך  טבעת    -(  ouroboros)אורובורוס    –זהו  עוד  )פתיחת  צורה  שינוי  של 

תוצאה שאנחנו(, המאפשר לאסוף עוצמה לעוצמה בנתיב בין הפירמידה העולה והפירמידה   –בשרשרת סיבה  

)יונג( מתוך עצמנוהיורדת.   יום  מעגל החיים המאפשר לנו ללדת את עצמנו מחדש  , בדיוק כמו הבורא, כל 

אנחנו נעים מהטיפה לאוקיינוס    כלומר,  (.self-creationמחדש, עד שנתאחד עם הגורם הראשוני שאנחנו )

לשלם מהחלקיק  נדרשים    או  אנחנו  כעת  דדוקציה.   = הפרט  אל  מהכלל  הפוכים;  היו  תהליכים  כה  )עד 

 לתהליכים אינדוקטיביים: מהפרט לכלל(. 

 

 
 

 

 

 .משיגים את הסוף של האינסוף ועוברים לאינסוף חדש

 

האוצרות   לנו  והוחזרו  המהות  את  שהשגנו  לאורות ברגע  הגענו  באבולוציה.  צורך  יותר  אין  לנו,  השייכים 

ממד     האמת. לרבי  הפכנו  -הפכנו  ההתגלמות.  למדיום  בהתאם  רלוונטיים  גופים    -לשקופים   תמיד  בעלי 

 . השגנו אחדות !!!לתושבים חסרי גבולות מופשטים, 
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 משני צורות.  –רבי ממדים  –להיות תמיד רלוונטיים  •

 אושר, אחדות. הווים חופש, אהבה,  •

 .ANI  &HAKהופכים לאדוני הקיום שלנו, לבעלים של שני בתים:  •

 נוהגים בהגה החיים ממקום של חופש נעדר השפעות.  •

 רלוונטיים בכל מציאות, מצב, או ממד.  –רבי ממדים  •

תודעת אמת /2בעלי עוצמת מוח מאקרו ותודעת התקנה O   (Omnipotent  :)הכל יכולה   בעלי היכולת   •

כאשר נהיה בעלי היכולת הכל יכולה, לא נצטרך לשאול אף אחד    מוחלטת ונצחית )הבנה עמוקה(.

 לגבי מה נכון לעשות, גם לא את האל, כי אנחנו נמצא בידיעה שאינה יודעת )שפת מוח ישירה(. 

)מחונני  • את'  'להיות  לבין  על'  'לדבר  בין  הפער  את  המצמצמת  תמידית  פנימית  בהבניה  נמצאים 

 אוטופואטיים(.  עשייה,

 כושר טיפוס. –בעלי חוסן פנימי  •

 

   https://bit.ly/3OksGAXבואו והצטרפו אלינו לתוכנית:  

 שלכם, 

 ברכה 

 

 
- עוטף את כל הכוללות של האנרגיה הטבעית. שדה עוצמה, שדה מוחלט, גבול אי  :18תודעת התקנה = תודעת חוק מערכות    2

ממדו של אללה. שדה עוצמה המנוהל על ידי חוקים מוחלטים ונצחיים.     –ידיעה, עוצמה הנמצאת מחוץ לשלם האטומי הגדול  ה
   !!!ממד מוחלט נודע. -נפתחים בפנינו, אנחנו מקבלים הכנה עבור הלא 18כאשר חוקי מערכות 

https://bit.ly/3OksGAX

