
 
 

 

 

 וחורי תולעת חורים שחורים, שלמים אטומייםערימה של 

 ?מה עושים איתם ביום יום

  /84102 מאמר

 ר ברכה קליין תאיר"ד

מנסרות , [שלמים מיני אטומיים] כול הכוללויות האוניברסאליות הנן שלם אטומי המתהווה ממשולשים בתוך משולשים"

ערימה של שלמים מיני שמכילות ולאות מקופלות זו מעל זו  שרשרת של לזו . (/21422, "ספר הידע" )"בתוך מנסרות

הכוללויות . שהם כוללויות אוניברסליותשלמים שלמים אטומיים ויוצרים שמחוברים יחדיו  ,אנחנו בתוכם, מרוביםאטומים 

דבר גבולות של ) יםאינסופישגבולותיו אינם ידועים ולכן הם שדה מאוחד  שהיאהמנסרית כוורת הבריאה את מהוות 

בה הורדה לחיינו התוכנית  1000החל משנת  מאחר ושערי הכלא הארצי שלנו נפתחו. (נקבעים בתלות עם עוצמת תודעה

להכלילם לכדי , לגלות פנים חדשים, הפקעת שאנחנושרשראות לפתוח את  קיבלנו הזדמנות, החדשה לאבולוציה

מיני שלם )הקיומית שלנו אה לאת הלו, רצית שלנולעזוב את הכוללות האת בזכות ולזכו, פלטפורמה עוצמתית לטיפוס

פוטנציאל שלנו כיצורי הזדמנות להכיר  המעבר לעולמות חדשים שהם מושלמים ועוצמתיים משלנו מביא לפתחנו. (אטומי

להכיר סדרים גבוהים יותר המצמצמים , להכיר אמיתות גבוהות הנחשבות למקור מים זכים ,אנוש עילאיים הדומים לבורא

 . בין סיבה לתוצאה פערים

 

חשבו איזה סוג של חיים יכולים להימצא שם מעבר לביליונים של שנות . הרימו מעלה את ראשיכם אל השחק"

 (.24931/" )אור שאינכם יכולים לראות

 

האם העזתם בעבר לפרוץ גבולות אלה ? בהשפעת מי או מה? כיצד קבעתם אותם. הגדירו את גבולות קיומכם: יישום

 ?מה גרם לכך? דשיםולהגדיר ח

 

מתבצעת מבעד , ידע וחוכמה, אמיתות, פוטנציאל, אדירותהכוורת ומפגש עם ממלכות מרתקים ברחבי היציאה למסעות 

מבעד שנשיג  תודעת המהותעוצמת . את הרשות לפרוש את כנפיה אל מרחבי האינסוףהיום שקיבלה  ת מהותלתודע

שמשמשים חורים שחורים מבעד לתקבע אם נצליח לעבור , (המחשבהמהירות חוללות המוח ו) עוצמת גלי המוח שלנול

 .חורי תולעתמבעד לאם נצליח למשוך במהירות פוטנציאל אנרגטי וידע ו, ותחדש ותללולאאל עבר  סלטיפוממדיות מנהרות 

 

 :המסעהגיאומטרי של מסלול השמתווים לנו את  עלינו להבין שלושה עקרונות בריאה, אך בטרם נצא למסע



 
 

 

 

כול דבר . לעולם אין ההתחלה הזאת מובאת אל הפועל באופן יחיד, אף על פי כן. ול דבר בבריאה יש התחלהלכ .א

הסמל של נקודת המוקד של האנרגיה  – 29)בהתאם לתוכניות מוגדרות  2:9:2יוצא לפועל על ידי השתקפות 

השכפול , לכן. ם נבראיםמימנה הבריאה משכפלת את עצמה ועולמות שוני -השתקפות פרח הבריאה  – האדירה

היא שנקודה  2:9:2משמעות ההשתקפות . (שלושה לאחד -אחד לשלושה : וההשתקפויות פועלים על פי הנוסחה

 .בסיס הבריאה שהיאעליונה משתקפת על שלוש נקודות מוקד שיוצרות ביחד מנסרה משולשת 

עד שהשיג ( שלם אטומי)ך למכלול שהפ( שלם מיני אטומי)הכול התחיל מחלקיק . היקום השלם נמצא בתוך שלם .ב

ואז להתכלל עם צורות החומר הגולמי כחלקיק חייב לפתח את עצמו כמכלול  אדם למשל . שבתוך המכלולמכלול 

כול שלם אטומי במיקרו הוא חלק ממערכת של שלם , הווה אומר .אליהם תודעתו מגיעהשהחדשים של הממדים 

כול יסודות הבריאה נמצאים בכול מרכיב בבריאה מרמת . ל איתובמידה וידע להתכל, אטומי גדול יותר במקרו

הכול . באוקיינוס -האוקיינוס נמצא בטיפה והטיפה . כול הידע במקרו נמצא גם במיקרו. המיקרו ועד לרמת המקרו

אלא עובר טרנספורמציה , דבר אינו אובד בבריאה, לכן. הכול נמצא באחדות אוניברסלית. מכיל ומוכלל בכול

 . ל עם החומר הגולמי של ממדים גבוהים יותרומתכל

 ללא חיסרוןכלי אור ללא כלי ואין מילוי משמעות לאין : כלים לבין אורותבבריאה כולה מתקיימים יחסי גומלין בין  .ג

 .אדםו חי, כלים שונים כמו עולמות, בעזרת מחשבה, בוראים וחומר( אור)אנרגיה . שמאפשר לו למגנט את האור

הוא  )+(.ולהניע  למלא, היא הרצון להשפיע( הר קריסטל המהווה את פוטנציאל הבריאה) אורה חובת המשימה של

א מחפש וה, יהיה משמעותיהאור כדי ש. אין לו רצון משל עצמו והוא אינו חושש להתרוקן. תמיד נמצא באחדות

יש רצון  או לחומר לכלי .תכליתו והפוטנציאל שלוחומר גולמי כדי להטעינו ולהוציא אל הפועל מתוכו את  -כלי 

 . סביבתומופרד מהוא תמיד  ולכן (-)לקבל ולהתמלא 

 

 עד ?להשפיע אתכם מניע מה ?(לשמש בדומה) משמעותית השפעה של מוקד נקודת מהווים אתם לדעתכם האם :יישום

 מסוגלים אתם כמה עד ?(בסביבה תלות על כאן המדובר אין) חיים אתם בתוכו מהמכלול בנפרד מתנהלים אתם כמה

 ,ולכן האבולוציה בתהליכי (הגוף) שלכם הכלי לחשיבות מודעים אתם האם ?בכם האחר ואת באחר עצמכם את לראות

 ?לטפס לכם שיאפשר מנת על ועוצמתיות חיוביות באנרגיות אותו למלא דואגים

 קיומנו תכלית ,עוצמתנו ילגב הגבוהה האמת את יודעים אנחנו :בוראים ולהיות לחזור לנו עוזרת העקרונות שלושת הבנת

צמא למשהו  מזהים: להשיג יותר, להשפיע יותר, לדעת יותר, משתוקקים להיות יותר אנחנו .חוזרים אנו ולאן הפלנטה על

חיובי לחיסרון אותו  מתרגמים, תוכן שמעכב צמצום הפער מזהים, למצב הנוכחי הפרש פוטנציאלהנמצא ב משמעותי יותר

 התפתחותה יודעים לעצב את נתיבי אנחנו .עוצמתי ומטפסים מילוי אנרגטי מושכים, 1רצונותמשמעותי היושב על סולם ו

                                                

, לאן עלי להגיע, בשביל מה אני חי, קשורים לתכלית כמו מהי משמעות החייםחלקם : המשמעותיים יושבת על סולם רצונותפירמידת החסרונות  1

יכולת , מחסרונות קשור לעצמי ולתוכנית הייעוד של נשמתי כמו עוצמת השפעהחלק אחר מה. האם יש בי אמונה במהותי האלוהית שאינה ידועה



 
 

 

 

 כדי (גבוהים עוצמה בממדי ועמיד לקריסטלי אותו הופכים) שאנחנו הכלי תצור שינוי את להאיץ מנת על שלנו הגיאומטריים

 להיות ,גולמי חומר בצורת הינה אשר האנוש בן כוללות על" .יותר יםגדול פוטנציאל ,אמת ,חוכמה ,עוצמה למגנט שנוכל

 המודעות של העדינה לכוללות להגיע מנת על התודעה של המבט מנקודת מתקדמים מאוד סולריים בממדים מוכללת

  (.4/23/9 "הידע ספר)" "האוניברסלית

 לרמת ועד סקופיתהמקרו המיקרו מרמת נכונים שעקרונותיה הבריאה של הגיאומטריה את לשרטט אנסה זה במאמר ,כן-על

 ,אנרגיה יותר עם מטרות שמשיגים יותר אפקטיביים בוראים להיות לנו תאפשרש אמת להבנת להביא ,ובכך השלמה המקרו

 .מואצת בדרך עוצמה ויותר מודעות יותר

 מכוללות אטלנטה, (עיקרון הבריאה הראשון שלעייל,  cosmic fetus,מטאוריט"  )אנרגיה"כדור  מזריקת התחיל לוהכ

 שכול הישויות בה מושלמות ועוצמתיות ולכן אינה נגישה לנו אל אוקיינוס השלווה והדומייה שלא היה בו דבר, המתקדמת

ראשיתה של הבריאה בתוהו ובוהו וחושך על פני , גם לפי ספר היצירה .(למיליארד תודעות ארציות= עוצמת ישות אחת )

זו מהות . "הוא ושמו אחד"הוא מכונה , כן ועל ,ית ולא אחריתהיתה לו לא ראש, ל החללוהבורא שמילא את כ. תהום

עם המים שבאוקיינוס השלווה והדומייה יצר תשעה מעגלי " אנרגיה"המגע הראשון של כדור ה .הנמצאת באחדות מוחלטת

מעגלי במרכז  .של הבריאה והידע 'אנרגיה'הבתנועה מהאמצע כלפי חוץ שהפכו לפוטנציאל  תשעה זמנים שלווים –אדווה 

היא , אין לה נקודת התחלה, הווה אומר ,ממד היא נטולת(. אללה) הבוראהנקראת הנקודה הזעירה ביותר ת האדוות נמצא

  .ל הממדיםואת כ הבתוכ היא מכילה, זאת יחד עם. היא אינה פוחתת ולעולם לא אובדת, לא מסתיימת בשום מקום

 

  282חוק מערכות הביאה לידי קיום את , ליארדי שנים רבותתנועת תשעת מעגלי האדוות מהמרכז החוצה שנמשכה מי

יצרה בהמשך את הממדים ו ,הקיים בבריאה מרמת המיקרו ועד לרמת המקרול ושל כהאבולוציונית  התנועהשמנהל את 

 . יקום החיים והיקום הקיומי, יקום האור(: /שרטוט בעמוד )יקומים ת ההמשרתים בשלוש

                                                                                                                                                                         

זו עבודת טיהור מבעד למילוי אנרגיות קוסמיות . השגת מכלול, קבלה ללא תנאי, קארמות הקשורות ליחסים כמו פרגון, אנוכיות, ת אישיתתועל, מגנוט

 .עוצמת השפעהנזכה ל –ואז ננצוץ כזהב ונשפוך אור על סביבתנו  200 -עד שנגיע לקומה ה, שגורמת לברזל להבריק

ל המידע של הנעלם וגם אוסף לתוכו חוקים רבים שמביאים יחדיו לידי קיום ומזרזים הבאה וי המכיל את כהוא שדה אלקטרומגנט 28חוק מערכות  2

שהם תשעה מעגלי האדווה  שלמים מיני אטומיים 2800 עד –השלם המוכלל של קיומנו  -החוק קובע את גבול ההתפשטות של הגיורז  .לידי קיום

החוק מאפשר את תנועת האנרגיה והידע מנקודת המרכז ועד לגבול מעגל האדווה , ממדי עוצמה שוניםמאחר וכל מעגל אדווה הוא בעל (. 3=2+8=28)



 
 

 

 

, שלווה)תנועה -קה כוללות השלווה והדומייה לשניים והביאה לידי קיום את הממד ללאבשלב הראשון של התנועה התחל

ואת , (אנרגיה אדירה)שבהמשך הפך לממד נשימה , (באחדות 'אנרגיות'מופרדים כי אם ' כלים'מדיום של הרפיה שאין בו 

בגלל השפעות קוטביות  התאחדו השניים, שוב עם הזמן(. עוצמת מהות)שבהמשך הפך לממד עוצמה , ממד הדומייה

הוא נחשב לכוללות התודעה  .המוכלל שהוא גרעין המהות של הבורא( 2)ויצרו שדה פוטון של האור הראשוני ( ניטרליות)

 .שעוטפת את הבריאה כולה OJI3הניטרלית 

יאה לידי הבו( 2)התפשטות בתוך שדה הפוטון המשיכה ה, ועל ידי השפעות רבות עוצמה 2:9:2על פי חוק ההשתקפויות 

שלוש כוללויות אשר הביאו הכול לידי קיום מבעד לתוכנית ,  (9) טיפותשלוש  -קיום שלוש עוצמות שליליות שוות ערך 

ממד העוצמה הופרד עם הזמן (. 2)אוחדו ונוצר ממד העוצמה  הכוללויותשלושת  .אש –אור  –צליל : המוגדרת של אטלנטה

הם יצרו את , בהתאחדם (.מעגל פנימי)האש ו( מעגל אמצעי)האור , (מעגל חיצוני)הצליל : ונוצרו היקומים( 9)שוב לשלוש 

. ממד ההיווצרות אשר בבוא העת ייקח למעגל את התוכנית המוגדרת של קיום, (2)אוקיינוס המחשבה  - יקום העוצמה

. את השדה השליליהכוללות שנותרה יצרה . התאחדו ויצרו שדה חיובי ראשון( מהטיפות)שתיים מהעוצמות השליליות 

, אנרגיה טבעיתהמגלמים בתוכם את הכוללות האוניברסלית שהיא כוללות  אפשר לומר שבעצם נוצרו שני יקומים מנוגדים

 .הבריאה זרעזהו  .אנרגיית חומר

, כתוצאה ממוטציה. ולפיכך המוח הקוסמי נלקח אל המעגל, יקום העוצמה התאחד עם האנרגיה של ממד הנשימה, בהמשך

לכן ) שהוכללה עם המוח הקוסמי וכך בא לידי קיום בורא התחילי( אנרגיה קוסמית של אור)מחשבה = אנטי חומר נוצר 

 ,באמצעות עוצמות מחשבה, הבורא התחילי החליט. של הכולבפועל הוא הבורא . (הוא מכיל בתוכו את זרע הבריאה

מאחר ודבר בבריאה איננו . (אש-אור-צליל) שונהויצר מנסרה משולשת רא 2:9להקרין את עצמו על פי חוק ההשתקפויות 

שני . על שלוש נקודות מוקד חדשות וכך נוצרה מנסרה שנייההחליט הבורא להקרין את המנסרה הראשונה , יחיד

= אורות יקום  7=  (הבורא) 2-ה +קיבלנו שש עוצמות אור מהות . לשים נמצאים זה בתוך זה ככוללות תקנת הבריאההמשו

הכול ".  גרעין מהות קריסטלית בעלת עוצמת השתקפות והשלכה= שלם אטומי מוכלל =  (פרח המחשבה)פרח הבריאה 

  (.994907, "ספר הידע" )"פורח בהתאמה לנוסחת הגרעין של המבנה האטומי

                                                                                                                                                                         

ובעצם יוצר את תשעה ממדי המבחן הראשונים שהם תשעה שלבי טיפוס רוחניים מבעד לממדי עוצמה שונים המחייבים שינוי צורה משלב  התשיעי

הגלים חוזרים , כעת עם כניסתה של התוכנית החדשה לאבולוציה(. אמונה בכוח חיצוני', ולההמשולש הע'אבולוציה )של שלמים מיני אטומיים לשלב 

עד , (איסוף עוצמה לעוצמה)תשעת ממדי מבחן אדוניתיים שכעת הם עוצמתיים יותר  –ושוב עלינו לעבור מבעד לתשעת מעגלי האדווה חזרה למרכז 

בגלל (. האדם אחראי לברוא את עצמו כל יום מחדש, שמשמעה' המשולש היורד'ית אבולוצי)שנתחבר מחדש עם הנקודה שבאמצע ונדמה לבורא 

 .וחוזר חלילהממדים עוצמתיים יותר הטבעת שהתאחדה במרכז תמשיך להתפשט שוב כלפי מעלה , "יצירה עצמית"עיקרון 

  

3 O הבריאהשורש (.  חילק את הגנים שלו)ה כולה בורא שלא נברא אלא הובא לפועל מבעד לכוללות אטלנטה והכיל את פוטנציאל הבריא: אללה .

עוצמה נעלמה של ממד הזהב של  – J(. H)את הבריאה כולה  יםשמתפעל( LA)ור 'לה מז+ (  AL) לה במולהתווים  .עוצמה משוחררת משמים ומאדמה

. 7//4//, "ספר הידע", 29 -ר אנוש כגזע ההחבויה בתוך יצו( הפרוטוטייפ של האדם הקדמון)העוצמה הנעלמה של אטלנטה   פוטנציאל – I. האטלנט

  .היום מחפשים אחריו על מנת להפנותו לבריאה החדשה שמתהווה כעת באוקיינוס המחשבה



 
 

 

 

                         

 

או בשפה של , ל הבריאה כולהפוטנציאל החומר הגולמי שהוא גרעין של אנרגיה מרוכזת המכילה את ( 7)פרח הבריאה 

אבל יש בו בהחלט כוח ממציא שמוכן לקבל צורה ולצאת מן הכוח , (ללא הגדרה)זהו החומר ההיולי שאין בו ממש , היוונים

הוא תוהה ונמלך , מפני שאם בא אדם לגזור שם לפוטנציאל? ועל שום מה" תוהו"בשפת המקרא הוא נקרא . אל הפועל

  (.בו הוא -פירושו " בוהו: "בשפת המקרא)הוא צורה  לקוראו בשם אחר עד שלובש

המערכת : 28האדוות שהביאו לידי קיום את חוק מערכות  תשע: מספרי המפתח של גיאומטריית הבריאה הםשני , אם כן

חבילות  שבע .התפעולית של הבריאה שהתהוותה בהמשך והיא גם מייצגת את תשעה ממדי המבחן בתהליך האבולוציוני

= 7+3משלימים זה את זה על ידי סיבוב של זה בתוך זה ויוצרים יחד שניהם . טנציאל חומר גולמי של הבריאה כולהפו4הידע

  . המכיל בתוכו את הכולפרח הבריאה , שלם אטומי מוכללשנחשב ל( 7הוא  /2סכום הספרות של ) 7=  /2

וכך הביא לידי קיום , "האנרגיה האדירה"את השליך את עוצמת פרח הבריאה על נקודת מוקד שנקר( הבורא)המוח הקוסמי 

מורכב מאנרגיות אוניברסליות  1גרעין יקום  .היקום של אדם וחוה –יקום החיים  –ממד הקיומי הראשי ה: 1את גרעין יקום 

 ,אנרגיה אדוניתית, צליל)ואנרגיות אוניברסליות של היקום השלילי +( , פרוטון, אנרגיה רוחנית, אש)של היקום החיובי 

פוטנציאל  ,עם השנים (.0, ניטרון, אור)מחשבה , ומאנרגיה קוסמית שהינה אנטי חומר, שהן אנרגיות חומר( -, אלקטרון

לפי חוק מערכות )את השלם המיני אטומי הראשון , את מדיום הקיום שיצרה( כלי)פקעת שבגרעין הפך להחומר הגולמי 

 . זהו סדר המיקרו הראשון שנכון(. 28

קובצו יחדיו לאנרגיה של שמש , הכול התחיל הםשבאוקיינוס החשוך שמ" אנרגיה"תשעת רובדי ה, אדווהתשעה מעגלי ה

היא התפוצצה מהפנים החוצה והביאה לידי קיום את כדורי האש של היקומים , בגלל רוויה אנרגטית. 1יחידה של יקום 



 
 

 

 

היקום )" "גר חול היה נראה ענקי בהשוואה אליולו הגיח מתוך זרע מיקרוסקופי שגרול היקום כוכ" .(4המפץ) ושל השמשות

 ימיליארדל וכ)שמש זו שהתפוצצה נחשבת בשפת המדע לנקודה הסינגולרית ממנה יקום הקיום התחיל   ."(האלגנטי

אספו את כדורי  ,פרח הבריאה שהואהמשמשים כאבני היסוד של השלם האטומי  הרטטים הלולייניים(. פלנטות4הגלקסיות

של חומר גולמי של רטטים אלה בעצם כלאו בתוך הטבעות שלהם גרעינים תחיליים . תפזרו ויאבדו בחללהאש כדי שלא י

  .גלקסיות ופלנטות, ממלכות

, אפשר לומר שהבריאה שהתהוותה לאחר המפץ היא שרשרת אין סופית של טבעות לולאתיות שהן שלמים מיני אטומים

בדי המציאות השונים שאין ואלו הם ר. ת המיקרו ועד לרמת המקרומחוברות יחדיו בקצוות החיוביים והשליליים מרמ

  .הכול מזין את הכול, הכול משפיע על הכול. ביניהם גבולות

 

 

 

רשת , מארג אחד מושלםשהנו ( שלם אטומי הדומה בצורתו לנבוט, כלי המכלול" )ספר הידע"הטבעי בשפת  הגיורזכך נוצר 

 28פי חוק מערכות -הפועלים הדדית על אנרגיה( טבעות)של לולאות , ת חוטיםשל פקעו, קוואנטית של שדות אנרגטיים

 גיאומטריים מבנים ויוצרת שמשתכפלת משולשת מנסרה היא הבסיסית שתבניתה מקודשת גיאומטריהובעצם מציגים  

  .כולה הבריאה של המאוחד השדה את יוצרים הם ביחד  .התפרקות – להתחברות מבעד שונים

                                                

הוא היה מורכב מאלקטרונים וקוורקים  (.אש) מצב של חומר הדומה לגז –פלזמההמפץ שחרר אנרגיית מימן ויצר יקום קדמוני שהחומר הגולמי שלו 4

, זה היה חם עשרת מונים מהשמש םעול. הגרעיןהחלקיקים שמהם בנויים פרוטונים וניטרונים המרכיבים את , (ילים של הבריאההאותיות והמ)

ואז החל להיראות הסדר המוכר לנו , התקרר היקום, אלף שנה לאחר המפץ 980. אלימות ובטמפרטורות כאלה הגרעינים נקרעים כתוצאה מהתנגשויות

את הפרוטונים שהתחברו לניטרונים כדי ליצור גרעינים טעונים מטען חשמלי חיובי המושכים אליהם אלקטרונים בעלי מטען הקוורקים יצרו . כיום

, נייטרינים ,פוזיטרונים ,אלקטרונים, פוטונים: לברוא יקום צריך כדי)מהם מולקולות ומהם מבני חומר אדירים , חשמלי שלילי ובונים את האטומים

 .אחוזים מהחומר ביקום כלו 33.3הפלזמה מהווה (. ניטרונים, וניםפרוט, ניטרינואנטי 



 
 

 

 

 

 הגיורז

      

 239עמוד  23חוברת , "ספר הידע"התרשים לקוח מ

 

בכול שלם מיני אטומי . שלמים מיני אטומיים 2,800ממדי קיום שהם  2,800שמכיל   הכוליות4יקום הקיום – 9יקום 

על  מקופלים זה, קבוצות יקום מרובות המכורבלים זה בתוך זה, קוסמוסים, ממלכות, מליארדי גלקסיות, פלנטות: נמצאים

(. 90, "ספר הידע", כשלושה טריליון גלקסיות בגיורז)שכבות שכבות של תודעות ואינטליגנציה ברמות שונות , הגבי ז

מהות עד שמשיגים את ה, אוניברסלי –שמימי  –ארצי : רובדי מבחןמתרחשת אבולוציה ממדית מבעד לשלושה  9ביקום 

 .כמערכת, כגוף 9ם אפשר להגדיר את יקו. 1ממד הרוחני שביקום ומגיעים ל

תודעות , שמשות –ללויות סולריות ובנוי מכ זהיקום . האדירה נקודת המוקד של אנרגיית המהות, יקום החיים – 1יקום 

, תקנההוא מרכז ה 1יקום  .עוצמות מחשבה ושיגור באלומה –המסע ביניהן נעשה באמצעות שפת מוח ישירה ו ,עילאיות

 .תעלת ההולדה, כצוואר הבריאה 1אפשר להגדיר את יקום . אהשל הברי אנרגיההמחסני , ארכיביםה

נקודת מוקד האנרגיה 
 – יקום החיים -האדירה 

 2יקום 

 3יקום  – יקום הקיום

 (1יקום ) פרח הבריאה

מעגלי האדווה  9השתקפות 
אורות יקום שהם  7ן שבמרכז

, על יקום האור, פרח הבריאה
 יקום הקיום, יקום החיים

 



 
 

 

 

 .כמוח הבריאה 2אפשר להגדיר את יקום . מחסני הידע, האינות4האלוהות4יקום האור – 2יקום  

עולה אוקטבה הגיורז כספירלה של את אנחנו מקבלים , /2=  7+3: אם נחבר את שני מספרי המפתח בגיאומטרייה

, השפעות, התוכנית הקוסמית לאבולוציהכמו גם את , העולה מייצגת את שביל היקוםהאוקטבה . ואוקטבה יורדת

להיות , ונלדעת את עצמ)שביל העצמיות  –ל אחד ווהאוקטבה היורדת מייצגת את הנתיב האוטונומי של כ, השתקפויות

ות מספק תהליכי אבולוציה בין שתי האוקטב" פלירט"ה(. להיצמד לייעוד, בנתיב הטיפוס למרות העליות והמורדות יםנחוש

  .בין חומר לאנרגיה ועוד, בין דחיפה למשיכה, בין ארצי לאוניברסלי, בין יחסי למוחלט, מואצים בין כוליות לאינות

 .חומר פחות ,זמן פחות ,מאמץ פחות עם המרומים את ולהשיג להתפתח לנו מאפשרת המקודשת הגיאומטריה הבנת :יישום

 גם קיים לכן הבריאה של העושר כל .יותר גדול מאוחד שדה בתוך הנמצא מאוחד שדהל ,גיורז למיני נחשבים עצמנו אנחנו

 האבולוציוני האתגר זה ,ולכן החושית למציאות מעבר לראות לנו מאפשר לא - מצועף ממד – הפלנטה שממד אלא .בתוכנו

משמעות הדבר שעלינו ללמוד לעבור  (.יטרנסצנדנט) מעבר לראות שנוכל מנת על צורה שינוי :מתרגלים בעצם אנחנו אותו

משקיעים  אתםהאם בכלל . גוף המהות הפנימי ביותר, מגוף אחד לשני עד שנשיג את גוף האור שלנו שהוא הגוף השביעי

עושים עם  אתםמה ? שמשקפת את עוצמת הגיורז כולו שלכםמאמינים בעוצמה  אתםהאם בכלל ? בהתפתחות הזאת

 ?עוצמה זו

גרעין המהות גם . כדאי שיורכבו משבעה אנשים למען התקדמות אפקטיבית, צוותי עבודה ולימודונים גם כאשר אנחנו ב

 האם.  על מנת לייצר שדה מגנטי בעל עוצמת השפעה ומגנוט אנשים 7-חייבת להיות מורכבת מ - המנהיגות –של מערכת 

 ?בתוכו קיים שהכול מתיעוצ כארגון פועל שלכם הארגון האם ?כך בנויות שלכם הארגוניות המערכות

 

, (שינוי צורה)ודבר אינו הופך להיות לא קיים אלא עובר טרנספורמציה  ,דבר אינו בא לידי קיום מהלא קיים מאחר ובבריאה

 ומורכבת (הגיורז – הנבוט מראה) אדירה פקעת ויוצרות יחדיו מחוברות הלולייניות הטבעות כל, ודבר אינו בודד בבריאה

 תא כול של הדפנות ששת .הבריאה פרח – אטומים מיני כשלמים מוגדרים תאיםה בה אטומית כוורתל ,דבש חלתל הדומה

 מבנה יוצרים וביחד ,שלהם האבולוציה כצרכי שונים דפנות לשישה4שונים תאים לשישה מתחברים אטומי מיני שלם שהוא

 שמחפש אטומי מיני לשלם הופך אחרת ברמה המוכלל האטומי השלם  .תאים 7 בעל הבריאה פרח – מוכלל אטומי שלם של

 .הלאה וכן ,יותר גדול מוכלל אטומי שלם וליצור אטומים מיני שלמים / עוד עם להתחבר



 
 

 

 

 

 

 ביקום לו שמחכה הרוחני הפוטנציאל מלוא לבין בינו שמחבר (הכסף חוט) אנרגיה ערוץ (בכוורת תא) אטומי מיני שלם לכל

 לתהליכי מבעד נעשה 200-ה הקומה לבין אטומי המיני השלם של הנוכחית מההקו בין הפער צמצום .200-ה הקומה – 1

 ממראות נובעת ,נוספים אטומים מיני שלמים לשישה אטומי מיני שלם בין ההתחברות ,אומר הווה .התפרקות – התחברות

 מהם אחד כל של היכולת על משפיעה ליצור מצליחים שהם המכלול איכות .בהן ולהתנסות לשקף 7-ה כל שעל האבולוציה

 :אותם לחקור ששווה חיים לחיות כדי יותר עליונות מקומות אנרגיה ,חוכמה ,הבנות ,אמיתות ,פתרונות למשוך

  .ומכבדים אוהבים ,עוצמתיים ,משמעותיים

 עם החיבור את מפרק הוא ,(הטיפוס תוכנית) שלו לאבולוציה בתוכנית מוגדר שלב סיים (תא) אטומי מיני שלם כאשר

 הלאה וכן ,(הדומה מגנוט) שהשיג החדש לתדר ,עבר שהוא לשינוי המהדהדים ,חדשים לשישה ומתחבר האחרים השישה

 התפרקות – ההתחברות תפקיד .200-ה הקומה – 1 ביקום לו שמחכה הפוטנציאל עם מתאחד הוא בו לשלב הגיעו עד

 אל לטפס ולהמשיך יותר אדירות וטנציאלפ "מעטפות" לפתוח אטומי מיני לשלם לאפשר הוא כן אם המוכלל השדה בתוך

 אסף אטומי המיני שהשלם תהאנרגיו כל ,ההתפרקות ולמרות זאת עם יחד .שלו הרוחני וטנציאלהפ מלוא מימוש עבר

 .המאוחד שבשדה המערכות כל אל לתמיד מחובר בעצם הוא ,ולכן שלו המהות בגן מוכללים ,שלו האבולוציה בתהליכי

 

שלם אטומי מוכלל . אדם כשלם מיני אטומי שביחד עם יתר השישה יוצרים שלם אטומי מוכללאפשר לתאר כל  :יישום

א שלם ישה מערכתהם יוצרים , וביחד עם עוד שלמים מיני אטומים, נחשב לשלם מיני אטומי מערכתברמת המקרו של 

, במודע מתנושומצליחה , עוצמתית, גמישה, בריאה, התפתח כמערכת עמידהמערכת חפצה למאחר וכול . אטומי מוכלל

לפתע נופל לנו האסימון ואנחנו מבינים כי אפילו השמיים . התפרקות תמידית –בתנועה מרתקת של התחברות  תא נמצאיה

 .אינם יותר הגבול

 כמה עד ,מעורבים אתם בה החברה על ,עובדים אתם בו הארגון על ,המשפחה על ,שלכם הזוגיות על ,עצמכם על חשבו

 כולם את לראות מסוגלים אתם כמה עד ?הכול על משפיע הכול בה המורכבת ההדדית התלות את אותלר מסוגלים אתם



 
 

 

 

 םהווייתכ מקור לגבי הבנה מלוא להשיג יכולים אתם כמה עד ?(הגופים) הכלים חיזיון למרות ,לכם שדומות אור כישויות

 ?ועוצמתכם

 מיני שלם הנו מהם אחד כל...במדינה ,בעבודה ,בזוגיות כםשל X -ה עם...כםאויב עם כםשל היחסים מערכת על לרגע חשבו

 מתוך באהבה להכילם אלא ,מהם לברוח אפשר אי פעם אף ,תםהתפרק אם גם ,ולכן כםשל הקיום תבשרשר לולאה ,אטומי

 .כםשל באבולוציה מעלית נערי שימשו שהם הבנה

 

, התחדשתם, האם צמחתם: ה שלכםשעשיתם בתהליכי האבולוציהתפרקות  -התחברות ה ותבתנועלרגע התבוננו 

רמז הוא שאתם זקוקים , אם התשובה שלילית ?חיבור שעשיתם -טיפסתם בכל פירוק , התעצמתם, החכמתם, השתנתם

 'וכד ארגון, משפחתיות, לכן זוגיות .שיזיז אתכם ממקומכם המוכר והידועשיחכך אתכם עם תכנים מאתגרים ולחיבור 

 לבתי ספר לאבולוציהנחשבים 

 

אפלטון מבעד  ידי על תוארוש שונים גיאומטריים מבנים יוצרים המאוחד השדה בתוך התפרקות – ההתחברות יכיתהל

 (:בדומה לחלת הדבש חתך הזהב)ל פאותיו זהות ושוות צלעות ושכגיאומטרי  מבנה ;שמרכיבים אותו לחמישה פאונים

 ,אש –( מנסרה משולשת שהיא בסיס הבריאה, פאות ארבע)טטרהדרון  -א

 ,אדמה –( פאות שש)ובייה הק -ב

 ,אוויר –( פאות שמונה)אוקטהדרון  -ג

 ,(האתר4החומר הגולמי)היקום כמכלול  –( פאות שתיים עשרה)דודקהדרון  -ד

 .מים –( עשרים פאות)איקוסהדרון  -ה



 
 

 

 

 

 רוחשת הזמן שכל מהודקת כפקעת התפרקויות – תחברויותהה ולכ עם שנוצרת היצירתית המורכבות את לתאר אפשר

  .צלילים ,נשימה ,תנועה

 

 

לטפס אל עבר הקומה : התכלית)אל עבר ממדים גבוהים יותר  את המורכבות המופלאה הזאת ניתן לחצות או לטפס דרכה

 ":מנהרות"מבעד לשתי  (200-ה

כאשר  2382כמו שקרה ב )של מערכות סולריות חורים שחורים משמשים למעברים ממדיים : חור לבן4חור שחור – האחת

כמו הפלנטה , במרכזו של כול שלם מיני אטומי (.2כאשר הפלנטה עברה לממד  1021-ולאחר מכן ב /רה לממד הפלנטה עב

חור ל .הוא חור לבן פולט הוהקצה השני של, ישנה נקודת סינגולרית שקצה אחד שלה הנו חור שחור שואף, שלנו למשל

מידע שהמהירות הסיבובית שלו 4אור4ל חומרוכבולעת , מושכת, הדומה למערבולת שואבת שדה כבידה חזקיש השחור 

שאכן הגוף התקבע ואיבד מעוצמות האנרגיה  –האחד : למהירות גוף שהואטה יש שני כיוונים(. צנטריפטליכוח ) הואטה

שהגוף עבר אבולוציה שמאפשרת לו להיכנס למציאות חדשה גבוהה  -השני . שלו ולכן הוא נבלע בתוך חור שחור לתמיד



 
 

 

 

עוצמתו תוציא אותו , ברגע שגוף כזה מסתחרר בתוך חור שחור, לכן. ות הסיבובית איטית מהפלנטה שלנויותר בה המהיר

 . בשלום מבעד לחור לבן אל ממד המציאות החדשה

נקרא אופק זה תהליך ו, אבל הוא גורם לפליטת קרינה וחלקיקים, (כשמו כן הוא)שחור אינו מקרין הצבע אמנם ה

פוטנציאל אדיר בלתי )האירועים נמצאת נקודה סינגולרית הנחשבת לעתיד האפשרי היחיד  במרכזו של אופק. האירועים

זו טרנספורמציה . ל החלקיקים באופק האירועים חייבים לנוע לעברה מבעד לשדות משיכה גבוהים מאודווכ, (נראה

לכן תמיד כאשר . לבן שמאפשרת לעצם שנבלע להגביר הסתחררות מעבר למהירות האור וכך להינשף החוצה מבעד לחור

התנועה הסלילית המרתקת פנימה והחוצה . זהה תדריתתו העוצמש (חור לבן, )+היפוכו גם נוצר , (חור שחור, -)נוצר דבר 

היא משאירה את חותמה . חיים והצמיחה השומרת על השלם האטומי במיקרו ובמקרוהיוצרת את הדינמיקה של 

 . הגיאומטרי כטורוס

    

ל לפגוש את העבר או את העתיד בעת וההווה יכ. מעין כניסה לארץ פלאות, משמש צוהר לזמנים אחרים ,כן אם ,חור שחור

מכאן שמצב . חוזר לנקודת המוצא, חוזר לאחד, הכול חוזר לאיחוד(. סליל חוטי הזמן המלופף על צינור)ובעונה אחת 

ישר  ביחס אוהתפתחות התודעה הי ,(∞ערך )ופי ולאין ס( 0ערך )המקור האחדותי לסופי  ואהסינגולריות של טורוס ה

אין ליקום הנצפה גבול סופי אלא מעבר של , לפי תפיסה זו .(∞)אין סופי  לעבר מצב צפייה 0ליכולתה לחרוג ממצב צפייה 

 .∞-ל 0-ל צפייה אפשרית מוכ ואכאשר עולם התופעות ה, התודעה מעצמה לעצמה

כי , לא רק באמצעות חורים שחוריםמתחברים  הגדול והמורכבשלם האטומי במפת הל הממדים וכ: חורי תולעת – השנייה

ערוצי  –מנהרות  אלו הם. הנקראים חורי תולעת צמתים וקשתות להעברת מידע, גשרים –" קישוריות"באמצעות אם גם 

יוצר קישור  חור תולעת. הנפערות במרחב ובזמן עקב כוחות עצומים המקרבים את המישורים זה לזה -תקשורת ותעבורה 

אפשר חור תולעת מ .זמן-ועוקף את הצורך במסע התלת ממדי הרגיל דרך חלל" במרחק נגיעה"זמן -בין שתי נקודות בחלל

אלא על ידי עוצמת , כי אלה לא עוברים מבעד לחורי תולעת, ללכת לעולמות מרוחקים לא על ידי רכב חלל או גוף אחר

מהירות שוות ערך )ולנוע במהירות מסחררת המגיעה למהירות זמן קדוש עוצמת מחשבה שמסוגלת לשנות צורה  –מהות 

מכאן שחורי תולעת מאפשרים . פוטנציאל עשיר יותר, ידע חדש, ולהביא עוצמה חדשה, (ביליון יקומים 2/2לעוצמתם של 

גם  . נייהלנו היום לקפוץ מדרגות התפתחות בגלל שמסד נתונים שלם פורש עצמו כגשר ומתווך בין מציאות אחת לש

בתקופה הזאת " .חצאים איחוד בגלל מואצת שלנו האבולוציה גם .מתווכים ללא ישירות היום אלינו מגיע האלוהי הדיבר



 
 

 

 

, "ספר הידע" )"נכנסה למעגל מערכת כזאת שגורלותיכם התחיליים וגורלותיכם הסופיים לפותים יחד והחצאים מוכללים

2/4221.)   

 

שמקצר את זמני המעבר בין ( ג)ויוצר חור תולעת ( ב)מארג המרחב נקרע , (א)במקום להקיף את היקום כולו ". גנטייקום אל"התרשים לקוח מהספר 

 .הממדים

 

מחשבות נחשבות לאנטי חומר . עוצמתן של מחשבות? מה בעצם גורם היום יותר מאי פעם להיווצרותם של חורי תולעת

ככול שמחשבה עוצמתית יותר היא . אפילה את בפי המדע אנרגיהאלא אנרגיה קוסמית שנקר, אינן אנרגיה טבעיתהן ו

יוצרת כוח כבידה שיוצר את חור התולעת ומאפשר לנו לטפס ולהתחבר אל עולמות חדשים במהירות או למגנט כל מה 

מבעד לעוצמת מחשבות שמצמצמת מרווחים ולא מבעד לרגשות וסנטימנטים שמקבעים  מגנוטזהו כושר . שאנחנו רוצים

 . פער שלא מאפשר קפיצה התפתחותית, Bלנקודה   Aיוצרים פער בין נקודה , למים ובכךובו

חשוב שנפתח עוצמות מחשבה , כדי להסתחרר בשלום מבעד לחורים שחורים ולקצר טווחי ידע מבעד לחורי תולעת: יישום

 נתינה - סובלנות - אהבה ;האנוש-יצור עם האנוש-יצור של האבולוציהנכחה  10-ם עד סוף המאה הא. ותודעת מהות

-אנחנו נחשפים לאבולוציה של יצור 12-הרי שעם תחילתה של המאה ה, (ארצית לאבולוציה-התוכנית הדתית)מהות מה

משמעות השינוי היא . עוצמת מוח – אחריות - משמעת – אישיות - משימה של תודעה ;האנוש מול המערכת הקוסמית

, 200-הקומה ה - 1יקום לטפס אל עבר  נוכלאטומי מיני שלם אנחנו ככדי ש אבל, בסיס הכרחיאומנם שאהבה וכבוד הם 

דלק ) ככל שיותר מחשבות עוצמתיות. עוצמת מוח נבנית מבעד לעוצמת מחשבות. לבנות עוצמות מוח יםחייב אנחנו

הקונדאליני מחולל המוח מניע בגוף את תנועת , בעזרת רשת התודעה האלקטרומגנטית מגיעות אל מחולל המוח (איכותי

כך נפתחים יותר צופני תודעה והיא הופכת , ככול שיותר צופני מהות נפתחים. ועוצמתה פותחת את המנעולים של המהות

עת תקנתית התואמים מומש מחויבות, זהו תהליך הדורש אחריות.  לכוח מגנטי עוצמתי יותר במרחבי אוקיינוס השפע

 .כה הארצי נחשב לאתגרהקונפליקט עם כוח המשי. ממדי מציאות גבוהים



 
 

 

 

 

המערכת הקוסמית ממטירה עלינו אנרגיות , ולסייע בידנו למשוך אנרגיות עוצמתיות על מנת להאיץ את התהליכים האלה

ארצית לאבולוציה קיבלנו ישירות לתאים אנרגיות -אם בתוכנית הדתית. מנגנון ההשפעותמבעד ל חדשות ומיוחדות 5אומגה

שמחולל המוח , המאוד עוצמתיות 7-3בולוציה אוניברסלית אנחנו מוטענים באנרגיות אומגה הרי שבתוכנית לא, /-2אומגה 

באנרגיות כאשר אנחנו מצליחים למלא את התאים שלנו "(. ספר הידע"המפתח לכן הוא )איננו מסוגל למשוך  ושלנו לבד

ולממש את מלוא הפוטנציאל הרוחני  1להתקבל ליקום , אזי אנחנו מקבלים את הרשות לחצות את שער הגאולה, 8-3אומגה 

 .שלנו הדומה לבורא

 

ולא ( סולם מושך) 6הרצונות םמתוך סולבקיום שלנו משמעותי חיסרון להגדיר  מוזמניםמשמעות ההטענה היא שאנחנו 

ך ולהמשי לזכך את הכלי שלנו, שוב ושוב אנרגיות עוצמתיות יותר למשוךעל מנת שנוכל , (סולם דוחף) מתוך סולם הצרכים

האם יש בי אמונה , לאן עלי להגיע, בשביל מה אני חי, החסרונות קשור לתכלית כמו מהי משמעות החייםחלק מ. לטפס

, מחסרונות קשור לעצמי ולתוכנית הייעוד של נשמתי כמו עוצמת השפעהחלק אחר מה. במהותי האלוהית שאינה ידועה

עוצמת . השגת מכלול, קבלה ללא תנאי, חסים כמו פרגוןקארמות הקשורות לי, אנוכיות, תועלת אישית, יכולת מגנוט

 .המשיכה של אנרגיות חייבת להיות שוות ערך לעוצמת האנרגיות אשר במדיום אליו אנחנו שואפים להגיע

 

מתוודעים למפת הטיפוס כדי לממש עוצמה זו , מכירים את העוצמה שאנחנו, כאשר אנחנו יודעים מהי התכלית לקיומנו

אנחנו נחזור להיות דומים לבורא ושותפים להמשך הבריאה עוד , מחוייב ומאמין בהשגתם, אחראי, ממוקד ומשקיעים מאמץ

 ?מה מצפונכם אומר לכם כעת. כמובן אנחנו צריכים להיות ראויים. בחיים אלה

 

 ...בהנאה רבה ומסעות מרתקים

 ברכה

 

   ארגונית אמנות – ארגניה

                                                

 .1יקום  – האנרגיה האדירה שלשתקפות האנרגיות אומגה הן ה 5

. על מנת לממש מהות עילאית הדומה לבורא 200 -התשוקה והבחירה של אדם להגיע לקומה ה, נמצאת הכוונה (משולש יורד) בבסיס סולם הרצונות 6

רצון  מתחתיו, רצון הנשמה שמשתוקקת להתכלל ולהשפיע מתחתיו, נמצא רצון של חוכמה להתחבר אל אמת גבוהה יותרבסיס זה מתחת ל

   .צרכים משמעותיים לקיום נוחרק השלב בו מממשים  ומתחתיו, אינטלקטואלי של חקירה וסינתזה

 



 
 

 

 

 תאיר קליין ברכה ר"ד

0775362294 ,9985480522 .netbezeqintargania@     center.org-www.argania  

http://www.facebook.com/ArganiaCenter?ref=ts 
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