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 במסע אישי(: 1)פרק  1/8 יום שני
 

קטעי מסעות )תחנות "נסעו" מ...ו"חנו" ב...( מהרגע שיצאו  42עם ישראל היה צריך לעבור 

 –הרוחנית  "ממצרים" )מהשיעבוד, מהשליליות, מסיר הבשר ועגל הזהב( ועד הכניסה ל"ממלכה

  .יקום החיים, יקום המוצא שלנו בכוללות הרוחנית( - 2ארץ החיים העליונה )יקום  -ישראל" 

 .תחנות 42שנה הם עברו  40במשך 

מביעים ידיעה אלוהית כלשהי )"מדריך הטרמפיסט  -אותיות באחד משמות האל  42כנגד  42 

 .לגלקסיה" של דאגלס

 42ז יציאת מצריים, עם ישראל אומנם עבר פיסית את השנים שעברו מא 3,700 -אלא שבמשך כ

רוחנית. יותר מדי שליליות, שיעבוד לאגו, סיר הבשר, צדקנות חזרו על  –התחנות, אבל לא תודעתית 

 .עצמם במשך אלפי שנים, עד עצם היום הזה

, גם כעת יש לכולנו הזדמנות לסיים את המסע הרוחני ולהיות ראויים להיכנס לארץ החיים העליונה

אם כל אחד נמצא בשלב אחר במסע. במידה ולא נבחר לעשות כך, עם תום המסע המופלא הזה 

 ., עת בה הפלנטה תעבור לממדי אלמוות, נוגלה לממדי קיום קשים ביותר23 -בסוף המאה ה

ּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת ובמסע הזה "ה' ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְבַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהֶדֶרְך, ְוַלְיָלה ְבַעּמ

ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם, ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה, ִלְפֵני ָהָעם" )ספר שמות, פרק י"ג, פסוק -יֹוָמם ָוָלְיָלה. לֹא

 . כ"א(

 ?למה

כדי להגביר את הדבקות באור העליון. כלומר, להגביר את הדבקות ברצון האלוהי ולא הפרטני 

הצל עליהם  -עמוד האמת המוצפנת  –לשם כך, עמוד הענן  .ואלי שלרוב הוא אגואיסטי()האינדיביד

 2השילוב בין  .חשף את האמת במשך הלילה -עמוד האמת המוארת  -במשך היום, ועמוד האש 

  .העמודים האלה הוא מרתק כי אמת שהיא אור מתגלה מתוך החושך, מתוך ההסתרה, מתוך הניגוד

ישראל  –ילוי הוליך ועדיין מוליך אותנו בנתיב המסע חזרה לממלכה הרוחנית המשחק בין הסתרה לג

שעדיין לא הסתיים. ככול שנשיל יותר שכבות, את הצל, הזהויות, הטיפולוגיות, מהר יותר נגלה את 

 .האמת הגדולה יותר

ע, ימים בהם אני ללא בית, ללא רכוש, ללא הצמדות לקבו 42גם אני יוצאת למסע של  1/8היום, 

  .(27 -נודדת ממשכן למשכן, מחבל ארץ לחבל ארץ, עד שאשכון בבית החדש שלי בחיפה )המעבר ה

מתרגשת, כי בתוך ימי המסע, במשחק בין הסתרה לגילוי, אני מייחלת לגלות גילויים חדשים ולהשיג 

 .הבנות חדשות לאורם של "עמוד הענן ועמוד האש" שילוו אותי
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 .את ההבנות שאשיגאחת לכמה ימים אחלוק אתכם 

 

שאלה מעוררת מחשבה שגם היא תעמוד אצלי למבחן: עד כמה אנחנו בוטחים בעמוד הענן/האש 

ברצון  ?עד כמה אנחנו דבקים ללא תנאי באור העליון ?במסע האבולוציוני שלנו )השתנות ולא שינוי(

 ?הבורא ולא ברצון הפרטני שלנו

 ...אדווח על כך

 .להתראות

 ברכה

 

 
 

 

 במסע אישי(: 2)פרק  5/8...ייום שיש

 

 :התחנות 42מסע 

יצאתי מוקדם בבוקר להליכה בשכונה שהייתה ערש הדירות על שמי אבל, בגלל התנהלות כלכלית 

שגויה, גם הפכה ל"בית הקברות" הכלכלי שלי. נפרדתי מכל האזור, הודתי על השיעורים הקשים 

האנרגיה בגלל המגדלים הענקיים ועזבתי אבל המופלאים, נשמתי בפעם האחרונה את דחיסות 

 .לנקודה הבאה במסעי

ימים.  4תוך כדי השתחררות, שמתי לב כי ממש "שכחתי" את מקום מגוריי האחרון שעזבתי רק לפני 

 ?האם זה מצביע על דמנציה .לא להאמין באיזו מהירות הוא "נמחק" מזכרוני

 ...אולי, בגילי הכל יכול, אבל
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 27בהחלט אפשר לומר שאני לא נצמדת לזכרונות של מקומות, אנשים, חוויות. עברתי בחיי 

שנים(. עזבתי את המוכר, החם והמצליח ויצאתי למסעות ממושכים  2.7דירות/בתים )בממוצע כל 

שנים בארה"ב(.  9-ברחבי הגלובוס )חצי שנה באירופה, שנה במזרח הרחוק, חודש באלסקה, כ

 נחתי מהשחקים, טיפסתי הרים, צ

 

צללתי אל המעמקים. נכנסתי לתוכניות של שתיקה מתמשכת )אתם יכולים לדמיין אותי במצבים 

 .כאלה?(. התנסתי כמעט בכל שביל התפתחותי. פגשתי תרבויות ואנשים אדירי קומה

 

 ?ומה גיליתי

. לא, לא מה אחרי כל הטענה שמילאה את תאיי, את ליבי, את מוחי, הייתי מתרוקנת וממשיכה הלאה

 ...שאתם חושבים ברגע זה, למרות שהאנלוגיה דווקא מתאימה

 

מן ז(: לא נשארת פעם...חחח...-יש עיקרון אחד שמנחה אותי בחיי )ולדעתי בכל צורות הקיום שלי אי

ממושך במקום שהנני; לא תודעתית, לא מחשבתית, לא רגשית, לא פיסית. גם כאשר אני כועסת 

ה אחת הכל נרגע. אני פשוט חיה את הדמיון שלי על המחר ולא את הזיכרון )היום פחות(, עם נשימ

  !!!שלי

 

יחד עם זאת, אני מכבדת את כל מה שאספתי בטרליוני שעות הקיום ולכן, במקום לשקוע בתוכן, 

לטפל בו, למחוק אותו, לשנות אותו, אני עיננתי אותו )הפכתי לענן נעדר צורה(. הפכתי אותו 

יפוס אל עבר הממד הגבוה הבא. במילים אחרות, ההתנתקתי מההשפעה של לפלטפורמה של ט

החוויה הטובה/רעה והשארתי רק את הרטט. זאת דרכי בתהליכי הצמיחה, ההתחדשות וההשתנות 

 .שלי. כל הזמן מתרוקנת/מעננת על מנת לפנות מקום לחדש

 

מעמסה מפרקת אפשר לטעון שניתן להשתנות תודעתית מבלי הצורך לעבור מקום )בהחלט 

ומעייפת( אבל, דווקא המעבר ממקום למקום מציף אצלי בענק את הדילמה המהותית בכל המסעות: 

 ?אני מכניסה לחיישמהו החדש  -ל מה אני מוותרת ע -מה אני משאירה 

 

כולנו מנהלים לוחות כתיבה עמוסים בהצמדויות, התניות, הרגלים, רשימות מלאי זהותיות, 

ות, אמונות, פרדיגמות ואמיתות שונות. למה? כי רובנו גרועים בניהול הלוחות )מה טיפולוגיות אישיותי

להוסיף( עד כי הדחיסות שנוצרת עליהם מאטה את תהליכי האבולוציה שלנו  –למחוק  –להשאיר 

ומביאה אותנו לחוות את כל המפצים שהם ייסורים כואבים, מרסקים, מדכאים, משפילים, רק כדי 

 .שנתעורר
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ים היה בתוכי איזה קול שביקש ממני להשאיר לוח נקי מכל הרישומים על מנת שאוכל להתנייד שנ

מהר, להשתנות מהר, לחדש מהר, להיות רלוונטית מהר. מי שמכיר את הדירות בהן גרתי, הן תמיד 

היו מאוררות, נקיות, הרמוניות. ספריות הספרים שלי מאורגנות לשליפה מהירה. כל הספרים 

נגרסו כעבור כמה חודשים כי הפסיקו להיות רלוונטיים )רק מהכסף שהוקדש להפקתם שהדפסתי 

 .יכולתי לקנות בית...(. הכל דינמי, קל לשינוי, מוכן לשינוי

 

אבל יותר מכל, אני יודעת שאני לאט לאט מתנתקת ממנגנון ההשפעות של התת מודע שלי )ארכיב 

שנים פתחתי המון ארכיבים וניקיתי. האמת, ארכיב  השומר על זכרונות חיים אלה בלבד(, כי במהלכי

תת המודע שלי ממש לא מלא. לרוב, אינני אוגרת או מדחיקה התנסויות טובות/רעות. אני מיד לומדת 

ואז מעננת אותן לפלטפורמת טיפוס. במילים אחרות, אני משתדלת להשאיר את הלוח שלי עד כמה 

  .שאפשר נקי

 

תודעתיים שאני ניצבת מולם כמו: השגת שיווי  –האתגרים המחשבתיים מה שנותר עליו גלוי הם 

משקל בין חומר לרוח...חיבור עמוק יותר למהותי...הדרך הנכונה להשפיע על התודעות 

  .האנושיות...כיצד אני מפצחת דווקא את ההצפנות של ארכיבי האני העליון והלא נודע שבי

 

אר "טאבולה ראסה". משתוקקת להתנתק אני משתוקקת למחוק גם אותם מהלוח ולהיש

 .קיום-מההיסטוריה שלי ולהיות באי

 

 ."מי ייתנני אדם ששכח את המילים על מנת שאחליף אתו מילה"

 

 שבת שלום יקרים
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 :במסע אישי( 3)פרק  8/8...שנייום 

 

למוחות עד עצם היום הזה אני סולדת מדוקטרינות שמעוותות את האמת העליונה ונותנות כוח 

מניפולטיביים ו/או למוחות שמבקשים לשלוט באחר ו/או להיות לו לקביים )גורויים(. עוד בנעוריי )גיל 

( עזבתי את הדת כדוקטרינה אבל לא את הדבקות שלי באור העליון. עזבתי מסלולי התפתחות 13

קטרינות של שנים, יותר מאשר הייתי דתייה(, שהפכו לדו 20שונים, כולל את "ספר הידע" )לאחר 

  ."מותר/אסור ויש לשאול את "הרב

עזבתי ועוזבת כל התארגנות, כולל במדיה החברתית, שמדברות המון על, אבל רחוקות שנות אור 

  .מלהיות הדבר אותו הם מדברים

 ...גם התקשתי לסיים מסלולים רדודים כמו תחנות של תארים

את תודעת מהותי. לא פלא שהגעתי עד שהגעתי לדוקטוראט )בארה"ב( ושם פרחתי, כי מצאתי 

להכרה חוצת גבולות, לא רק כמצטיינת דיקן, אלא גם בפורומים של עתידנות, פילוסופיית המדעים, 

 .פיתוח ארגוני

 

 ?למה

רך הגשת התיזה כולל בד , self-creator :כי נתנו לי להיות מערכת אוטופואטית הלכה למעשה

(. נתנו לי להתחבר לאמת שבעבעה בעוצמה 1988שהתעלמה מכל ההנחיות המסורתיות דאז )

בתוכי, לרעיונות פורצי הדרך, למהות שלי שביקשה לקחת את ההגה לחיי חזרה לידיה, לפרדיגמה 

 .שמפריחה אלף פרחים במקום להפוך את כולם לפיונים בפס היצור

 

 .מצאתי "בית" פנימי שהדהד לתוכנית שהפכה ל"בית" חיצוני

 

ל החומרים "הנכונים" שהקדימו את זמנם ולאנשים היה קשה לעכל אותי. אז נכון שמאז נגעתי בכ

אבל לא וויתרתי כי באתי לשרת רעיון גדול יותר מאשר הפחד והקיבעון של התודעה האנושית. באתי 

 .לחיים אלה לשרת את האור העליון, את האחד; הפנימי והחיצוני, את המהות

 

מתהווה, שאינו מתערב בנתיבם של הלומדים/לקוחות,  הבית לחוכמ –לשם כך, הקמתי "בית" חיצוני 

לא נותן פתרונות ומציע עיצות, לא מטפל בקשיים ותסכולים. אלה כולם סימפטומים )גישה מכאנית 

ונקציונלית(. בבית הזה אני מתווכת חומרים פורצי דרך הקשורים לעץ החיים ולא לעץ פ –

יהלום ענק שרק צריך לשייף אותו כדי להסיר  הדעת...מעוררת את האמונה אצל אנשים שבתוכם יש

מעליו את הסלעים והחול...מציגה אלטרנטיבה שמאפיינת את הבריאה כולה: להיות מערכת 

 –שה הגה חיים חדש במקום פיונים על לוח המשחק של האחר...מנגי (self-creators) אוטופואטית

  .ההגה של המהות ולא של ההישרדות/אגו
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הימים, התחלתי להרהר מחדש במשימתי. החלטתי לאסוף את  42משיצאתי למסע בן דווקא כעת, 

הנקודות שתיארתי לעיל ולנסות למקד אותן ברעיון מוכלל אחד ודי מקורי )הולכת 

 !!!אני עוסקת באלקטרון :מהסתעפות/ריבוי/ענפים להתמקדות/צמצום/ מחשבת שורש(

 

 ?..מי יבין את את מה שכתבת עכשיונו, באמת, ברכה, אני שומעת קול לוחש באוזני.

 

 .טוב, טוב, טוב, אסביר

אבולוציה שהיא חובת המשימה של כולנו = שינוי צורה של התא מחומר דחוס לחומר עדין, מזוכך 

אלקטרון  -וקריסטלי = שינוי ממדיום מוות למדיום אלמוות = החלפת רשתות אנרגטיות מרשת פרוטון 

 -אור  – יסודות צליל פונקציונלית,-ף רוחני +, גישה מכאניתפרוטון )ענף אנרגיה/חומר, ענ -

ואטית, , גישה אוטופ-ף תודעה/טכנולוגיה, ענף אדוניתי אלקטרון )ענ -פרוטון  -אש(...לרשת אלקטרון 

  .ודעות(. רעד עובר בגופי עם כתיבת מילים אלהמ -יגיון ה –יסודות בינה 

 

 .ן החדש לכל התהליכים האבולוציוניים שלנוחזרו שוב על המשפטים האחרונים כי הם המצפ

כלומר, החלטתי לתת כוח לאקלטרון )לתודעת המהות( יותר מאשר לפרוטון )לגרעין החומר(. זו גישה 

 !!!אוטופואטית

 

: ליציבות )חלקיק יציב בגרעין האטום בעל לפרוטוןכל השנים רובנו, בידיעה שאינה יודעת, נתנו כוח 

 –לחומר על כל המשמעויות שלו, להישרדות, לתפיסה טיפולית מכאנית מטען חשמלי חיובי(, 

פונקציונלית, למוות )כי זה חומר(, לתנועה ליניארית, לדחיסות, למחלות, להתניות, לחשבונאות, 

 .'לגליות, ללוחמנות וכד ,להרגלים, לאגואיזם )במיוחד כאש הפרוטון במרכז(, לחוסן מעורער

 

: נמצא כל הזמן בתנועה שמקיפה את גרעין האטום לאלקטרוןהיודעת  כעת עלינו לתת כוח בידיעה

)חלקיק בתנועה שמטענו החשמלי שלילי(. הוא זה שמטעין את הגרעין באנרגיות שונות ממרחבי 

היקום ומאפשר לקיים תהליכי צמיחה, התחדשות, השתנות )תפיסה אוטופואטית(. הוא זה שגורם 

 –להיות חומר שונה, יותר עדין ויותר קריסטלי. הוא נע אנכית לגרעין הפרוטון להזדכך ולהפוך 

 .רקורסיבית

 

בלשון מטאפורית, הוא די דומה למרכך כביסה, מה שאומר במושגי הרפואה הארצית, הוא האחראי 

  .לדלדול/ריכוך העצם והפיכת הכלי שלנו לשביר

 

 ?אז מה בעצם עשיתי

קת את גוף האור שלנו שהוא השורש של גוף החומר. ברגע שאני נותנת כוח לאלקטרון, אני בעצם מחז

 ככול שנחזק את גוף האור שלנו/את השדה המגנטי העוטף אותנו, כך נפתור בעיות ארציות מהר יותר 
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ונתגבר על קיבעונות ומחלות. לשם כך, עלינו ללמוד למשוך יותר ממטרים קוסמיים/אנרגיית אור 

 ת ישירות לתאים )אנרגיות אבולוציוניות(, על מנת להתערטל )ידע( ואנרגיית חומר אוניברסלית החודר

 

 

מכל רשימות המלאי שלנו, לשחרר את האנרגיה הלוהטת של גוף החומר )כעסים, פחדים, ספקות, 

ירמידה עמידה כי היא עובדת עם אנרגיה פ –מעצורים וכד'(, ולחזק את פירמידת הקריסטל שאנחנו 

 .קרה

 

עדין, המואר אנחנו יכולים לחצות בשלום חור שחור, לצלול לאוקיינוס רק בעזרת הגוף הקריסטלי, ה

המחשבה וממנו לאוקיינוס התודעה ולהשיג את תודעת אחדות הקיום. לעומת זאת, גוף החומר נשאר 

 .באדמת הפלנטה

 

 ?אתם מבינים

בולוציה שמאפשרת א –בעצם יצרתי בימים האחרונים מסגרת קונספטואלית חדשנית להתפתחות 

להסביר באופן ממוקד ומדויק את הבחירות שאנחנו עושים, וגם לתת כיוון מלא תקווה ואור. אפשר  גם

  !!!להפוך את הדמיון, את הבלתי מושג למציאות ממשית

 

כעת אני גם יכולה להסביר את כל המעברים שלי בחיים ממדינה למדינה, מבית לבית, מחבל ארץ 

יל צעיר וויתרתי על החומר, על הנפח, על הגודל, על הצורה, לחבל ארץ. אני יכולה לומר בבטחה כי מג

תמקדתי יותר בתנועה במרחבי היקום בשביל ההתחדשות והבריאה פרוטון...וה -על להיות במרכז 

אלקטרון. במילים אחרות, וויתרתי על כל הקביים הטבעיים  –התמידית ששורשיה מעבר לצורה 

ידע(, וכעת מנסה גם לוותר על השירות של האגו, על מנת החיצוניים )לכן עזבתי את הדת ואת ספר ה

 .שאוכל להתחבר אל המוח הקוסמי שבי. להיות אדון חיי. לאחוז בחוזקה בהגה המהות

 !למאיצת חלקיק האלקטרוןלפיכך גם שיניתי את כל מתודת ההוראה/חינוך שלי. אני נחשבת 

 

 למה הדבר דומה?

 חוזרת לסיפור מסעות בני ישראל במדבר.

 

ארץ גושן, מקום מושבם במצרים, עד מ -משהגיעו ישראל לסוף הדרך הארוכה בת ארבעים השנה 

באה התורה ומסכמת את שמות התחנות שעברו בהן במסעם, "ַוִיְכֹתב ֹמֶׁשה , נהר הירדן מול יריחו

 ". ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִפי ה' ְוֵאֶלה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם

 

ראשון נראה כאילו לפנינו מסמך היסטורי עם רשימה של נתונים יבשים שהוצאו מהארכיון  במבט

 ונועדו לשמש עדות היסטורית למסלול ההליכה של עם ישראל במדבר. אך התורה איננה מסמך 
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אם התורה טורחת וכותבת את כל המסעות חוכמה עילאית.  –מסמך של אמת היסטורי אלא דבר ה'. 

 .לדורות כאן לימוד שדורש העמקהבוודאי טמון 

 

 :נוגע בשאלה זו ומבאר רש"י

 

תחנות  14בהתחלה תוכננו רק . )העליון( חסדיו של מקום לאנושות להודיע נכתבו כדי המסעות הללו"

תחנות גם בגלל חטא המרגלים )בגין  28ממצרים ועד הכניסה לארץ ישראל. אלא שבהמשך נוספו 

, עם ישראל עיכב את הכניסה לארץ ברוב שנות הגזירהלשון הרע( וגם בגלל מות אהרון. לפיכך, 

. לצערי, (אלקטרון –רוטון פ –" )אלקטרון ארץ החיים העליונה -שראל י –ל"ממלכה הרוחנית   -ישראל 

 פרוטון(... –אלקטרון  –אנחנו ממשיכים למחזר את מה שהיה הוא שיהיה )פרוטון 

 

זהו סיפור רוחני מופלא שהולבש בפיסי, כי לתודעת עם ישראל הייתה חסרה ועדיין חסרה תודעה 

חנו עילאית )האלקטרון(. הם היו ועדיין מחוברים יותר לחומר, למקום, לאבנים, לקירות )לפרוטון(. אנ

עדיין מטולטלים וממגנטים ייסורים )כל המכות שנחתו על עמנו באלפי השנים האחרונות(!!! אנחנו 

עדיין מפרים את המשימה שקיבלנו להיות "אור לגויים" )ולא כובשים, מתעמתים, נלחמים(. אנחנו 

 עדיין מדברים דת ארצית במקום מחשבה אוניברסלית.

 

י המסעות שלנו מתנהלים "מתחת לשמש" )סרגל ארצי( ההיסטוריה חוזרת על עצמה ובענק, כ

במקום "מעל השמש" )סרגל אוניברסלי(. בפיסי במקום ברוחני. בחומר במקום ברוח. כלומר, אנחנו 

 נאחזים בפרוטון במקום באלקטרון!!!

 

 הגיע הזמן להחליף רשתות...
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, וההמשך עוד יבוא... בעצם האישיים שלי שנגעו במסעות 8/8, 5/8, 1/8כל שלושת הפוסטים שלי: 

 הציגו רעיון מרכזי אחד:

 

עד כמה החיים, אם רק נשנה את כיוון עדשת ההתבוננות, יכולים  לא להאמין

להיות פשוטים יותר, ממוקדים יותר, מדויקים יותר, שמחים, בריאים ומלאי 

 .חיות

גם הגיע   .המופלאות האלה אין צורך להמתין עשרות שנים ואולי מאות כדי להגיע לפסגות

 .הזמן להפסיק לדפוק על אלף דלתות בחיפושיכם אחר עצמכם

 

 ?מדוע

מדהימה תוכנית  אני גאה להציג כי יש כבר תוכנית מוכללת  שמשנה חיים. 

מה שהכרתם בתחום  שונה מכל, "להיות מאסטר אוטופואטי" ;שפיתחתיוייחודית 

 . שמאגדת נתיבים שונים לאחד עד כה ההתפתחות/אבולוציה

 

  

אנחנו בשלבי התחדשות הבריאה בכלל וכל אדם בפרט בעוצמה מופלאה )רשתות אנרגטיות 

תנות(. כולנו מתעוררים לקראת תהליך שמממש פוטנציאל אדיר הקיים בנו ועתיד להפוך מש

)יהלומים יקרי ערך(: אדונים לקיום שלנו, מחליטים מהמקום של ” רבי קומות“אותנו לאנשים 

הנכון לנו ולא הכדאי לנו, אוחזים בהגה החיים ממקום של חופש והרמוניה, נעדרי השפעות 

 .’להיות את‘לבין ’ לדבר על‘ן חומר לרוח, מצמצמים את הפער בין והתניות, מאזנים בי

” האלקטרון“ –שמסייע בידנו לנוע בשבילי ההשתנות נמצא בתוכנו ” כלי הרכב“אפילו 

 .האוטופואטי

איזו חוויה יותר דרמטית, יותר ממלאה, יותר קריטית אתם מכירים מאשר לתת מקום למהות 

מארג החיים שלכם? לתת מקום לגלים האנרגטיים שלכם? לתת מקום לטוויה חדשה של 

החדשים המגיעים לפתחכם? להוציא לאור את הקיים בתוככם, במקום לחפש לרכוש כל מיני 

 ?לא לכם” מוצרי מדף“

 :לפיכך
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  מ מתוך ”ס 2הידע שמוצג בתוכנית הפוך למוכר )מה שאנחנו יודעים הוא רק

 .רוכשים שפת חיים עשירה ושורשית יותר(…100

 :הספקות, הפחדים, הדיכאונות,   לומדים לענן תכנים מקבעים, לנטרל את קוצי הקיום

הלחצים, מבלי הצורך לטפל בהם, ולרטוט ברטט עוצמתי שיאפשר לטפס אל עבר 

 .הקומה הגבוהה הבאה

 לומדים את תוכנית הגורל האישית וחובת המשימה הכללית!!! 

  לנו אושר במחרים החדשיםלומדים על מרחבי יחסים מעולם אחר, המבטיחים. 

  לומדים להינתק מהאישיות/זהות )מוחקים את מה שכתוב על הלוח( וממליכים במקומה

 .את המהות

 לומדים להתעלות מעל ממדי סיפוק וצורה ולהתחבר אל מציאות אמת טהורה ושקופה. 

 לומדים להפוך את מוח המיקרו שלנו )מוצפן( למוח מאקרו הדומה למוח הקוסמי. 

  

מאוד מתגברים על התסכול, על הטלטול, על המורכבות, ובהכנעה מלאה דוהרים בנתיב מהר 

 .שהופך להיות פשוט וממוקד

בואו והצטרפו לתוכנית עוצמתית, יחידה במינה המשרתת את מהותכם, את מעיין השפע 

 .שבתוככם

די להיות תמיד כ  בתוככם ש    META UNIVERSES -בואו לפתוח שערים אדירים ל

 .נטיים בכל מציאות, בכל מצב, בכל ממדרלוו

פונקציונלית(  –להיות )פרדיגמה מכאנית  –לגלות  –מ; להשיג   בואו לשנות את צופן העבודה

 .ת(טכנולוגי –השיג )פרדיגמה אוטופואטית ל –גלות ל –ל; להיות 

יזם/בורא של חיים  – " להיות מאסטר אוטופואטי" בואו

 .חדשים, בעל לב יודע ומוח מבין

הנתיב שתרצו להישאב אליו בדיוק כמו שתרצו לחצות 

 .מדבריות בשביל טיפת מים יקרת ערך
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 .21:30 – 19:30, מפגשי זום, שעות 13/9: ביום שלישי 2מחזור 

 .13:00 – 11:00, מפגשי זום, שעות 19/9: ביום שני 3מחזור 

 .ומעלה 35התוכנית מיועדת לבני 

 .מ”מע₪ +  1,500מפגשים,  10החלק הראשון של התוכנית הוא בן 

 .כל מפגש מלווה בקובץ ידע + תרגול

 170אפשר להתרשם בשני המפגשים הראשונים ולשלם על כל מפגש בודד 

₪. 

 .בהמשך ניתן להתקדם עם יתר חלקי התוכנית

 הקליקו לפירוט

 הקליקו להרשמה
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המימוש העתיד לוקח צעדים אל עבר הגאולה, החופש, 

 !האולטימטיבי

 

הכרחי להשקיע למען המחרים כדי להיות רלוונטיים 

 !!!במחר חדש
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