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שיעור מתגלגל – סולם הטיפוס
7/2022
ד"ר ברכה קליין תאיר
שמחה לשתף אתכם בכמה מפגשים עוצמתיים שהיו לאחרונה עם קבוצת הלימוד המוארת שלי בתוכנית:
"להיות מאסטר אוטופואטי".
אם במשך כ 20 -מפגשים בתוכנית "להיות מאסטר אוטופואטי" הסתעפנו ,חקרנו ,שאלנו ,משכנו אנרגיות,
למדנו ידע חדש ,גילינו אמיתות הפוכות למוכר ,הבנו לעומק את מחשבת הבריאה והתנועה האוטופואטית
שלה ,שינינו פראדיגמות ,שינינו את עשרת הדיברות הדתיות ,עברנו מעין מהפכה שקופה באמונה – ברצון -
בהוויה ,הרי שכעת ,עברנו לשלב ההתמקדות בתוכנית.
השיעור הראשון בשלב זה עסק בסולם הטיפוס ובמבחנים שעלינו לעבור על מנת להיות ראויים לחזור לקומה
ה.100-
סולם הטיפוס מארציות לאוניברסליות בנוי מ 9 -שלבים הדורשים יישום – יישום – יישום בעזרת שתי
הנוסחאות:
 .1להיות (מהות אוטופואטית) – לגלות (אמת מוחלטת) – להשיג (פסגות חדשות של פוטנציאל).
 .2אנרגיה חיובית (מחולל המוח)  +מחשבה (בעיקר שורש)  +אהבה תודעתית (אלוהית) = קיום מועשר.
טיפוס ממדי הוא הריפוי העוצמתי ביותר הקיים לכל המחלות שלנו.
תהנו...
פלנטת ארץ הינה פלנטה מעבדה אבולוציונית = שער כניסה ויציאה לתהליכים ולמבחנים אבולוציוניים .לכאן
באים מלאכים שביקשו לרדת לחוות חופש בחירה כדי להתעצם .באים יצורי אנוש עילאיים מנקודת המוצא
ביקום  ,2הכוללות הרוחנית  -מהות יצור אנוש אמיתי כדי לחוות פתיחת צופנים .באות ישויות מעולמות שונים
ביקום  – 3יקום המבחנים כדי להיטען באנרגיה אלוהית  -רוחנית .וגם נמצאות כאן ישויות שהתפתחו על
פלנטת ארץ בתהליך דארווניסטי.
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כמעט אף אחד לא יודע באמת מה הוא ,בגלל מדיום ארץ מצועף ומוצפן (ארכיבי המוח מוצפנים .מגיעים
טאבולה ראסה) .במדיום שכזה כולנו נבחנים על היכולת להסיר מעל הארכיבים את עלי הכותרת הארציים
שהם קוצניים ,להזיז סלעים ,למצוא את המפתחות המתאימים למנעולי הארכיבים ,לנקות ולרפא את הנגלה,
לאסוף עוצמה לעוצמה ולטפס אל עבר הממד הגבוה הבא .זהו הטבע האוטופואטי ( )self-creationשל
הבריאה כולה :להיות בצמיחה ,בהתחדשות ,בהשתנות תמידית ,מתוך עצמה ,תוך כדי טיפוס אל עבר הממד
הגבוה הבא ,כל יום מחדש .כלומר ,כל הקיים בבריאה עובר שינוי צורה תמידי תוך כדי טיפוס אל עבר עוצמות
גבוהות יותר.
מדוע דווקא היום אנחנו נדרשים לפתוח את השערים לפוטנציאל המוצפן ,מהר יותר והרבה יותר מבעבר?
בעבר ,בתקופה של  6000שנות אבולוציה דתית – ארצית ,התנועה הייתה אופקית – מכאנית – פונקציונלית,
מאוד איטית אשר התקדמה עם מינימום של ידע (משולש עולה) .האנושות חיכיתה לניסים .מאחר והגיע הזמן
להאיץ תנועה אבולוציונית ,המאה ה 20-נחשבה למאה של התעוררות :עמוסת מלחמות נוראיות ומשברים
כלכליים – פוליטיים – חברתיים.
בסוף המאה ה 20-ועם תחילתה של המאה ה ,21-אדוות המפץ הגדול מלפני  14מיליארד שנים הגיעו לחוף
כדור הארץ (הסתעפות שהביאה לגילויים רבים במדע) .מטבען ,ברגע שהאדוות מכות בחוף הן חוזרות חזרה
למרכז (התמקדות) ,כך גם עם התוכניות לאבולוציה .בסוף המאה ה 20-נחתמה התוכנית לאבולוציה דתית –
ארצית (למרות שייקח עוד כמה עשורים עד שהשפעת הדתות תהפוך לאישית בלבד) ובתחילת המאה ה21-
נכנסה למעגל תוכנית חדשה לאבולוציה ,הפעם אוניברסלית שתפקידה להחזיר את כולנו חזרה למרכז שלנו,
למהות שלנו ,לנקודת המוצא בכוללות הרוחנית ,יקום ( 2משולש יורד).
משמעות הדבר שבתוך ה 250 -השנים הבאות יגיע סוף עידן המוות ויתחיל עידן האלמוות .סוף עידן השליליות,
הנפרדות ,האגואיזם ותחילת הטוהר ,השלם ,החיובי והמהותי .סוף עולם החומר הדחוס כפי שהכרנו במשך
אלפי שנים ותחילתו של עולם רוח מואר ,אנרגטי ,עוצמתי .סוף עידן מוח המיקרו ותחילתו של מוח מאקרו.
סוף עידן עצי דעות רבים ותחילתו של עידן עץ החיים .כלומר ,תנועת החזרה למרכז נעה מהסתעפות
להתמקדות ,מהתרחבות להיצרות ,מריבוי לצמצום .זאת ,כדי שנהיה ראויים ועוצמתיים לעבור בשלום את
החור השחור אל הכוללות הרוחנית אשר ביקום  2ונשיג שוויון ערך עם הבורא.
בנתיב החזרה למרכז ,הכל מתגולל :הערוצים של כולנו לידע השמיים נפתחים ,זאת כדי שנשתחרר מבורות,
מספק ,מפחד .אלא שכהרגלנו ,כאשר אנחנו מקבלים מתנה ,במיוחד כמו פתיחת שערי ידע החלל ,האגו של
כולם מתנפח .התקשורים מתחילים לזרום ,הפרשנויות מתרבות ,ההשוואות של מי גדול-עוצמתי יותר גורמות
לתסכול ולבלבול והכול מוביל לכאוס תודעתי .בנוסף ,כאשר האדוות חוזורת למרכז בעוצמה ,הן מתחילות
לבקע את קליפת האגוז בתוכו שהינו כמיליארד שנים ,וחושפות את הפנים השליליים/החיוביים/פני האישיות

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

הרבים שבתוכנו .הן חושפות את חוסר הכבוד לאחר והיעדר משמעת תקנתית .הן חושפות שליליות ,חוסר
צדק ,שחיתויות .הבלאגן מוביל להגברת האלימות ,מצבי הדיכאון ,החולי .מגפות נוחתות עלינו .יוקר המחייה
והאינפלציה חונקים אותנו .מזג האוויר הורג בנו.
"באחד הימים האנושות תהיה חופשית משרשראות האיסורים ולפיכך תגלה את מקור מהותה".
המפה:

המפה חזרה מהקומה הארצית לקומה האוניברסלית; הקומה ה ,100 -ממד  ,10ממד אור קדוש -
האחד ממנו יצאנו ,בנויה מ 9 -שלבים בהם:
•

•
•

עלינו לזכך את כלי החומר שלנו 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 (גביש קריסטלי) .זאת כדי שנצליח להלך על חוד התער/הגשר הצר כלוליין.
לעבור מהמים/הנוזל הצמיגי פלסמה ,אל האור/אבולוציה רוחנית ,וממנו אל האש הקרה/אבולוציה
אדוניתית.
לטפס הרים ,לצלול לאוקיינוסים ולחצות שדות מגנטיים עוצמתיים.

אם באמת נעלה במודע על הנתיב האבולוציוני ,ונצליח לפתוח כ 20% -מהארכיבים המוצפנים ,נהיה ראויים
לקבל את יתרת  80%מהאוצרות שלנו שממתינים לנו בכוללות הרוחנית מזה אלפי שנים" .אחזיר לך את
האוצרות השייכים לך חלק כחלק" ("ספר הידע" .)38/361 ,כלומר ,אם נהיה ראויים למעבר מיקום  3ליקום
 ,2נתגלם כיצורי אנוש אמיתיים בממד  8וכל ארכיבי המהות/הספריות שלנו ייפתחו .נדע את כל האמת של
כוללות אמת-כל  .1אז נתחיל במסע חדש אל עבר ממד  – 10אור קדוש – הקומה ה ,100-כוללות אמת-כל
.2
המשמעות של המעבר מכוללות אמת-כל  1לכוללות אמת-כל  2היא שלא נזדקק יותר לגנים ארציים ולא לגני
מהות בתהליך האבולוציוני ,כי המודעות האוניברסלית היא במרכז!!! כלומר ,כל  100%מהארכיבים נפתחו
ותאי החומר הפכו למוח תא/תא אור קריסטלי .הפכנו לרבי ממדים.
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אמונה מעצבת/

אוניברסליות

אמת מוחלטת

מכלול
הרצון

כוליות אור

הזירה:

התארגנות
אוטופואטי
ת

אינות
אי-קיום
רצון מזערי

כוליות חומר

אמונה מתעצבת/
אמת יחסית

צרכים/

ארציות

רצון פרטני

כאן נשאלת שאלה מאתגרת:
האם נחכה לזרמים הסוחפים שקוסמוס ממטיר כדי לגלות פנים על מנת לאסוף עוצמה לעוצמה שתחזיר
אותנו למרכז ממנו יצאנו ,ובדרך להישרט ,להיפצע ,לכאוב ,לחלות ,או ,אנחנו אוחזים בהגה לחיינו בידנו
ובמודע גורמים לארכיבים המוצפנים להיפתח ,לפנים להיטהר ולטפס?
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סולם הטיפוס:
שלבי הטיפוס בנויים משדות מגנטיים שונים .שדות מגנטיים נוצרים על ידי איחוד מחשבות בתוך שלם .כלומר,
על ידי מחשבות חיוביות.
בין הממדים אין גבולות אבל יש שערים אנרגטיים .הכל שלם .כל טיפה מכילה את כל הממדים בתוכה .לא
ניתן להיכנס דרך שער כלשהו שהוא מעין מגנומטר ,אם לא השגנו שוויון ערך (נראה את המדיום כביכול
נטוש) .יחד עם זאת ,לכל ממד אנרגיות נפרדות בעלות צורות שונות .כל "יקום" מציג תמונת מצב שונה
בהתאם לעוצמת התדר של המדיום .לכן נדרשת הכנה בפיתוח כושר טיפוס על מנת להצליח לעבור את השער
ולהיכנס .המשמעות של מעבר ממד:
• לעבור ממערכת חוקים חוקים ותקנות אחת לגבוהה יותר.
• כלי מזוכך יותר.
• עוצמת תודעה גדלה יותר.
• מפתן זיכרון מתרחב.
• אמת – הבנה לעומק.
• השתוות צורה לעוצמה שוות ערך ,לשפה שוות ערך ,למבנה שווה ערך.
סולם הטיפוס מורכב:
ממבנה הסולם –  7שלבים –  7שדות מגנטיים שונים (ארכיטקטורה מקודשת) 7 :ממדים ,3-4-5-6-7-8-9
סדרי ידע ארצי – שמיימי  -אוניברסלי 7 ,צ'אקרות/צבעים/צלילים ,גופי חומר שמאחוריהם  7גופי אור.
מהתנועה של האנרגיה  9 -עוצמות אנרגיה רוחנית (גיאומטריה מקודשת ,משולש עולה/אור זהב) 9 +
עוצמות אנרגיה אדוניתית (משולש יורד/אור קדוש) .סה"כ עלינו לעבור  18שלבים בתוך השלם האטומי שהם
 ,9כנגד  9כוכבי הלכת ביקום הקטן שלנו – גלקסיית שביל החלב (ארץ ,נוגה ,מאדים ,חמה ,פלוטו ,נפטון,
אורנוס ,צדק ,שבתאי).
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התחנה
באנו מהעתיד – להיות.
באנו מהאחדות.
באנו מהשלם.

אבולוציה ארצית
כוליות החומר:
להשיג
אבולוציה של ממדים ;3-4
מהמרכז החוצה

זירת ההתנסויות

 7סיפים ארציים

התוצאות

תאהב את הטבע...אחריות
ארצית

אמונה מעל דעת בגורם עליון –
תודעה דתית (משולש עולה)
מידות דתיות בין האדם לאל:
ציות לתקנה האלוהית ,ובין אדם
לאדם.

תנועה אופקית  -ליניארית של
עוד משהו מאותו דבר .דהירה
עיוורת על אוטוסטרדת ההרגל.
 7ידע ארצי (אוקטבה עולה).
צלילים דו – רה – מי – פה – סול
– לה – סי .מהירות האור.
כוכבי לכת :ארץ – חמה – נוגה –
מאדים.
 7אומגה  -אנרגיית הכשרה
המצטברת בתאים ומשתקפת
דרך מחשבות.
טיפוס בסולם רוחני דתי של
אבולוציה ,של מודעות ,של ידע

היצמדות לחומר דחוס ,נפרדות,
השוואתיות ,שיפוטיות

תאהב את בעלי החיים...אחריות
ארצית

גוף מוחשי ,צורה ,אש ,גס ,מוות

הצגת האישיות וזהויות האגו
לראווה

תהיה נאמן למשפחתך (סליחה,
אורך רוח) ...אחריות למציאות
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צ'אקרות :עצם הזנב – אגן –
מקלעת השמש – לב .עולם
העשייה  +היצירה

תועלת אישית – כדאי לי (,)I
טובת השבט ()US
סולם צרכים

תאהב את יצור האנוש (כבוד,
יחס ערכי  -שוויוני ,עזרה חומרית
ורוחנית)...אחריות לחברה

אהבה כרגש (אהבה טבעית),
חיבה ,חברות
סליחה אורך רוח ,סובלנות
נתינה ,קבלה ,חסד ,כבוד

אבולוציה שמיימית
 7סיפים שמיימיים
אינות האגו – חוזר להיות
המשרת:
לגלות

תאהב את האויב...אחריות
לאנושות

זמן ללא תנועה  – 1אנרגיה
טהורה ושקופה.

ממד  7 :5ידע שמיימי (המעבר
בין  2אוקטבות – קארנה ,הזירה,
גשר הסיראט) .צלילים דו – 2דו. 3
שנת אור.
כוכבי הלכת :חגורת
האסטרואידים פלוטו.
תנועה רקורסיבית
הסרת עלי הכותר (פתיחת
ארכיבים) ,זיכוך הגוף ,אור,
שקוף ,עדין.
אי-קיום
טיפוס בסולם רוחני של תודעת
מהות – מילה – עין
צאקרת הגרון ,כחול/תכלת.
עולם הבריאה – אור הנשמה –
דעת – בינה.
שורש הנשמות.

זמן ללא תנועה – 2הרכבה
באנרגיות לא דליקות עבור ממד
אלמוות.

תאהב את עצמך ,תהיה בשלום
עם עצמך...אחריות לעצמך

אהבה אבולוציונית

תהפוך למוכלל עם עצמך

התכללות (ארכיטיפ )We
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ביצוע משימות מיוחדות
המסייעות לעורר אנשים – לשרת
את האחד (כמו הילינג)
האומץ לפלרטט עם אי הוודאות
נחישות ,נאמנות ,נדיבות ודבקות
בתכלית הקיומית (מודעות
אוניברסלית)
משיכת אנרגיות/השפעות כדי
להרחיב את "חור המנעול"
מרווח בין נשימות  -ניטרליות

אבולוציה אוניברסלית
 7סיפים אוניברסליים
להיות :יצור אנוש אמיתי
ממדים 6-7
 7ידע יקומי/אוניברסלי
(אוקטבה) .משולש יורד .סי ,לה,
סול ,פה ,מי ,רה ,דו.4
כוכבי הלכת :נפטון ,אוראנוס,
צדק ,שבתאי

הפעלת כוח רצון רוחני שמושג
במהלך המשימה – פועל בניגוד
לכוח המשיכה הארצי

תתעלה מעל עצמך ,תאהב את
השלם ,תחבק את היקומים.
תממש את מלוא הפוטנציאל
שלך כיצור אנוש אמיתי דרך
מחשבות

פתיחת צופן מילה – עין  -קליטה

השגת חופש מוחלט :רוח
חופשית ,מודעות חופשית
אינסופית ,מצפון חופשי.
היעלמות האני ,כלומר אי קיום
מעבר לצורה ,ושירות למען
האחר (הארכיטיפ )UNITY

תדע את מה שאינך יודע ,תעביר
את מה שלמדת למי שאינו יודע
(להיות מורה שמש).

השגת יצור אנוש אמיתי בעל
בגרות מהות הרוח הנמצא
בחופש מהותי ,נוהג בחייו.

אהבה אלטרואיסטית שהיא
אהבה תודעתית ,אהבת האמת,
אהבת המהות

תשתווה בצורה לאל = תיהפך
ליצור אנוש עילאי בעזרת משיכת
אנרגיות (בינה – היגיון –
מודעות).
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עין שלישית ( – )6סגול ,חוכמה,
הפעלת הרצון האמיתי וראיית
המחשבות.
כתר ( - )7לבן

תנועה אנכית – רקורסיבית
(האורובורוס ,פיבונאצ'י)
שמטפסת ממדים.

אדוני הקיום  -בעלים של  2בתים
פנימיים עוצמתיים; ANI & HAK

טיפוס בסולם רוחני של יקום:
התעלות מעל מחשבה ,מעל זמן,
מעל העצמי.
עולם האצילות.

הינתקות ממנגנון ההשפעות,
סולם רצונות

אלמוות
גוף אור

תנועה אנכית רקורסיבית

מהחוץ חזרה למרכז ,אבל
עוצמתי יותר

מאחדים את תודעת המהות
שלנו עם מהות התא

היכולת הכול יכולה EDIT
מנהל את שדה האמת ולא את
שדה הקרב (אור ראשוני) ,מנהל
שלם ולא חלקיקים ,מנהל הבנות
עמוקות ולא רגשות ,מחשבות,
אגו ,ויכוחי סרק ,מנהל את
מערכת היחסים בין אורות לכלים
(בין אינות לכוליות ,בין אנטי-
חומר) ,מפעיל אוקטבה של
אינטליגנציות ,מרפא.

השגנו  18ממדים ( – 9ממדו של
ה-אל) ,תדר תודעה  – 72סיימנו

מידות אדוניתיות בין האדם
לעצמו :אוחז בהגה לחיים בידיו,
פועל ממקום של חופש (אי-רצון,
אי-קיום) נטול השפעות חיצוניות,
אדון בביתו הפנימי (יש לי אותי),
מקרין אהבה תודעתית ,פועל עם
תודעה ניטרלית ,הופך למורה
שמש
תשתווה בצורה לאל = תיהפך
זמן עילאי  – 5התגלמות
ליצור אנוש עילאי בעזרת משיכת
כקריסטל אור – מהות .מהפכה
שקופה – התערטלות – עירום – אנרגיות
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את אבולוציה אמת-כל  :1ארץ
האוהבים .72

אינטימיות .כלי מזוכך .ארץ
האוהבים 18/72

מעבר דרך חור שחור

זמן עילאי  – 4התמרת גופי
החומר למוחות תאיים (נפטון).
פתיחת ארכיבים מוצפנים ואיחוד
טבעות בשרשרת המחשבה.
מפתן זיכרון מתרחב

ממד אומגה  19תדר תודעה 76
 4ממדים עדינים
עוברים למחולל המוח במקום
הצ'אקרות

נכנסים לכוללות אמת-כל 2

כוליות האור – ממד  ,10ממד
הקובייה ,אור קדוש – נקודת
מוקד בה מתכללות כל כוללויות
אמת-כל ,נקודת מוקד האנרגיה
האדירה
גוף "ספוג" ,גוף אצילי – HAK
השגת יצור אנוש עילאי

ארץ המוארים תדר  .73כניסה
לאומגה ,ממד מכין .הבחירה
בחיים

זמן עילאי  – 3השגת תודעה
אוניברסלית (מחונן עשייה,
אוראנוס) .השגת הבנה
עמוקה/מחשבת שורש/אמת
מוחלטת.

ארץ העליונים – תדר  .74גשר
המעבר מאלפא לביתא ,ממד
מבחן .האומץ לאחוז בהגה
החיים.

זמן עילאי  – 2עוצמת קיום
שכלית – תודעת התקנה (צדק).
תודעה קוסמית  -תודעת חוקים
ותקנות/תודעת סוד במילה
פרד"ס .מלוא הבנת האמת.

ארץ המתקבלים – תדר .75
הצגת אמת מוחלטת .האומץ
להיות אדון של  2בתים& ANI :
.HAK

זמן עילאי  – 1שלם ,אמיתי ,אור.

ליבה – תדר  – .76קיר היציאה
מאומגה ,יקום האור המוכלל.
האומץ להיות בורא.

עוברים לכל מדיום כבעלי
משימה

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

חיבור לאמת מוחלטת (.)7
עולם אדם קדמון.
כאשר אנחנו הופכים להיות פוטון בממלכת הפוטונים האלוהית ,אנחנו בהכנעה ,בציות לתקנה ,הופכים
לשלם.

טיפסנו  3-7ממדים בעזרת  21סדרי ידע ,בעזרת  1-7אומגה (אנרגיה המצטברת בתאים ומשתקפת
דרך מחשבות) ,ובעזרת  9עוצמות רוחניות  9 +עוצמות אדוניתיות (מייצגות יקומים :השתקפות דרך
מחשבות) ,כנגד  9כוכבי הלכת בגלקסיה שלנו .הגענו לממד  ,7גבול האבולוציה הארצית/רוחנית .סיימנו את
ארץ האוהבים ,תדר תודעה  .18/72משתכנים תודעתית בממד  8בכוללות הרוחנית .צללנו לתוך אוקיינוס
המחשבה.
אבל ,אלה שחתמו על הסכמים בטרם הגיעו לחיים אלה ,מרוויחים את הזכות לצאת מהשלם האטומי אל עבר
יקום  .2כלומר ,עליהם לפתוח את שער הגאולה ולעבור בשלום חור שחור ולצאת מבעד לחור לבן אל יקום .2
המעבר יכול להתבצע רק על ידי המודעות (אנרגיית המוח) ולא על ידי הגוף .כלומר ,תאי הגוף שלנו חייבים
לעבור טרנספורמציה כדי לחזור להיות מהות  -אור  -עוצמה מעבר לצורה .אז אנרגיית המוח יכולה לקחת את
שנות האור תחת בקרה ולברוא יקומים .כלומר ,היעדר חומר נותן לנו את הגמישות להיות רלוונטיים בכל
מציאות ,ממד ,מדיום .הבחירה בידנו; להיות גוף מוחשי או גוף של אור.
לשם כך אנחנו נדרשים לאומגה  - 8-9אנרגיות העברה (עבודה על משיכת אנרגיות והשגת הבנה
עמוקה) .עוברים  4ממדים עדינים (כנגד  4ערוצי אומגה דרכם עוברת כל העוצמה של יקום האור .הגוף שקוף,
השגנו מוח תא) .צללנו לתוך אוקיינוס התודעה של האל.
סה"כ עברנו  13=9+4שלבים בעזרת אומגה ( 1-9צברנו עוצמת אנרגיה של  144,745,524יקומים) .ניתן
לומר שבעצם עברנו  2אוקטבות של  16צלילים ( 7 :)7צלילים ארציים/אוקטבה עולה  2 +צלילים שמיימיים
בהיפוך  7 +צלילים אוניברסליים/אוקטבה יורדת .יוצאים מחומת אומגה  76אל הכוללות האדוניתית ,ממד
 ,10תדר  ,80ממד אור קדוש (כל האמיתות מתלכדות לשלם) ,הקומה ה ,100-כוללות אמת-כל  .2מדיום
הקובייה  -הלוח הגנוז של האל המכיל סודות בתוך סוד .ידע של  10ערוצים .נפגשים עם האנרגיה האדירה
( 147שמות האל  ,)13 = 1 +עוצמה של כ 145 -מיליון יקומים .משיגים תעודת בגרות אוניברסלית .משיגים
את הפרוטוטיפ של יצור אנוש עילאי.
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כדי להצליח בטיפוס נדרש:
 ) FAITHאחיזה בסט אמונות אוניברסליות ,אמונה במהות ובתוכנית הקוסמית לאבולוציה .אמונה שכזאת
מבטלת קשיים)
( PASSIONלהט/תשוקה/התלהבות/עוצמת הרצון ליותר)
( DETERMINATIONנחישות/התמדה /אחריות/משמעת)
( PERSEVERANCEמחויבות ,היכולת להתגבר על קושי/תקווה)
( SPIRITUAL STRENGTHאומץ להיות בורא/התחדשות אינסופית ,חיבור לתודעת מהות ,זרימה ,הומור)

התפקיד שלי בנתיב הטיפוס של האנושות:

"אם אנחנו משרתים את האנושות ,זה נעשה דרך למידה ומדע.
אם אנחנו משרתים את היקום ,זה נעשה דרך שכל ומחשבה".
"ספר הידע"

כלומר ,כדי להצליח להשיג את התכלית לשמא באנו לחיים אלה על הפלנטה ,לקחתי על עצמי את התפקיד
"מאסטר אוטופואטי" ( .)self-creatorתפקידו לתקן את הסדר האלוהי המקולקל על הפלנטה ובתוכו .זאת
עבודת האל האמיתית הנדרשת " .אם תבצעו את ההשתטחות שלכם בתוך המהות שלכם ,אם תאהבו מבלי
להיות אהובים ,אם תתנו מבלי לקבל ,כי אז תשיגו את דרגת היות משרתו של האל דרך תודעתו" (“ספר
הידע”).
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הפרדוקס :אין למשימה זו כל קשר לאנשים אלא שירות למען היחיד – למען האחד :למען המהות שלנו ,למען
האמת המוחלטת ,למען השגת האנרגיה האדירה ,למען הבורא .מאחר ולבד אין האדם יכול לבצע את
המשימה ,חשוב להיות במרחב מוכלל של למידה .ביחד בונים פלטפורמת טיפוס עוצמתית יותר עבור כולנו.
שירות זה מוטבע בתוך שתי תוכניות מופלאות:

"להיות מאסטר אוטופואטי" – יזם/בורא של חיים חדשים:

https://bit.ly/3OksGAX

"להיות ארגון אוטופואטי" – יזם/בורא של חדשנות גבוהה:

https://bit.ly/3OlFbfz

בשיעור המתגלגל הבא אתאר כיצד מפתחים כושר טיפוס.
עד אז ,קראו – קראו – קראו והטמיעו.
או...
בואו ותצטרפו למחזורים החדשים שנפתחים בספטמבר:

"להיות מאסטר אוטופואטי" – יזם/בורא של חיים חדשים
https://bit.ly/3OksGAX

