
 
 

 

 

  לאבולוציית התודעהלאבולוציית התודעההחדשה החדשה התוכנית התוכנית   ––  ""מהפכה שקופהמהפכה שקופה""

  ??בזוגיות, בצוותים, בארגונים, במדינהבזוגיות, בצוותים, בארגונים, במדינה  כמה שונות אפשר להכילכמה שונות אפשר להכיל

 ב' 0/02/01מראת ידע 

 ד"ר ברכה קליין תאיר

המהותי של  זהו עיקרון שיווי המשקל (.22)"ספר הידע", חוברת  "התוכנית האלוהית יודעת –"התוכנית המדעית מחפשת 

, עוצמת ערך עצמי, מעצימה כנות, שקיפות, : התוכנית המדעית חוקרת, מתנסה, מפלרטטת עם אי הוודאותלנוהקיום ש

ומציגה אמת  אהבה, חסדואילו התוכנית האלוהית מעצימה אמונה, אמון,  ד(,משולש יור: של התוכנית הסמל הקוסמי) מוח 

מסמלות את ו יחדיושזורות (. שתי התוכניות עולהולש מש: של התוכנית הסמל הקוסמיגדולה יותר מיכולת המדע לגלות )

כולל הגוף שלנו...הארגונים שהוא הבסיס לכל הנברא,  שלם אטומי מוכלל - פרח הבריאהאת  שמייצג"המגן דוד" 

"מעתה, השונים שעברנו במהלכי חיים.  1השגת "מגן הדוד" היא התכלית של תהליכי האבולוציה. שלנו...הצמיחה שלנו

שהשלמנו את כול  ושגתו משמע(. ה41ניברסלי יהיה חומר הנושא במשימות שיש לבצע" )ספר הידע", חוברת איחוד או

 %//0 -ולממש את ה //0-הקומה ה – 2השלבים הן האמוניים והן המדעיים שהופכים אותנו ראויים להיכנס ליקום 

 הפוטנציאל הרוחני שלנו. 

כמו:  רצון חופשי שהשתקף מהמהות, ידע על ידי הקוסמוס צגו לפלנטה במהלכי אלפי שנים תוכניות רבות לאבולוציה הו

. מאחר ואף אחת , הקבלהאלוהי )המזרח הרחוק(, ניוונים טבעיים, הרכבות גנים, הכשרה וחינוך, הספרים הקדושים

"ספר  –מאוד עוצמתית תוכנית אוניברסלית  ///2בשנת לפלנטה מהתוכניות לא הביאה את התוצאות הרצויות, הגיעה 

אל יקום חדש  (2)יקום  מהשלם האטומי בו שהיינו אלפי שנים בממדים שונים ראויות ישויותשתפקידה להעביר  - 2הידע"

לא , הראשונות הפלנטה שלנו היתה ניעורה כשלם על ידי זרעי התוכניותלו  .(2)יקום  שורשי הדברים שהוא מקוםועוצמתי 

 .(22)"ספר הידע", חוברת  נו לא היינו עוברים את דרך הייסורים שעברנוואנחהיו מגיעות התוכניות המאוחרות יותר 

                                                

תפקידה לטהר את המין האנושי שהצטעף, ו שינוי צורה, שינוי ממד, טיפוסהיא (. 14אבולוציה הינה יסוד של שיווי משקל )"ספר הידע", חוברת  1

פי שנים, בדומה למים הנמזגים לכוס המלאה בבוץ, עד שיהיה ראוי להשיג מחדש את עוצמתו המקורית, את היכולת הכול אסר, נאזק במהלכי אלנ

 יכולה של בורא.

ל כך הכרחית לאבולוציה, מתאר את שקרה לנו בנתיב "המשולש העולה" ועדיין קורה. הוא מתאר את ו"ספר הידע" שמגלה לנו את האמת הגדולה הכ 2

הספר0התוכנית מלווה בטכנולוגיה אדירה ולא מוכרת  .ונשיג את "המגן דוד" כעת בנתיב "המשולש היורד" ומה יקרה כאשר המדיום יתרחבשקורה לנו 

לסיים את כל התהליך עוד בחיים אלה. היא מתמקדת בעיקר בפרישת מניפת האמת האדירה ובעזרתה, היא מסייעת בידנו לפתח לנו  תמאפשרש

 שפתח את דלתותיו עבורנו בפעם הראשונה. 2להיכנס מבעד לשער יקום  יםלטפס ולהיות ראויניטרלית,  –תודעה אוניברסלית 

 



 
 

 

 

של שעלינו להשיג על מנת להתגלם ביקום החדש ולהחזיר לנו את היכולת הכול יכולה, את עוצמת המוח  הראויותמהי 

ו משמעויות (. למהפכה ז21" )חוברת מהפכה שקופה"ניתן להגדירה כ ?, את הידע והחוכמה, את האחדות והאושרבורא

 מרתקות, אציג חלק מהן:

תוצאה0מחשבה  –אמת(. משמעות הדבר שעלינו לחשוף שרשראות סיבה -עלינו להשיג אמת עוצמתית יותר )אהבת .0

ידיעת אמת גדולה יותר "(. ערימת שלמים אטומיים" ומאמר "ויאמר...ויהיעד שנגיע למקור )ראו מראת ידע "

להעצים ובכך,  , להטעין את מחולל המוחמודעות( –להגדיל את חור מנעול ההתבוננות שלנו )תודעה מאפשרת לנו 

 להעשיר את השדה המגנטי שלנו.את תנועת הטיפוס ו

לנו, רבי הפנים שחווינו במהלכי חיים ולהכלילם לשלם אחד. במילים אחרות, עלינו לגלות את רבי האישיות ש .2

משמעות ם. ביניה )האצילי שלנו( והסופי שלנו )המהות שלנו( ולאחד התחילילגלות את הפן עלינו לפתוח צופנים ו

הות אותם עם טבעת המ לתכללהפנים שבתווך מבעד ליחסים, מצבים וטקסטים,  ///0את שעלינו לגלות הדבר 

 . ולהתקרב אל היקום החדש תוצאה הארוכה שלנו –את שרשרת סיבה  לקצרובכך, 

א נכון...לאהוב או לשנוא...לקל או לקשה וכד'. כאשר ללטוב או לרע...לנכון או ל הצמדותעלינו להצליח לאיין  .2

איזון ולא מאפשרים אנחנו מפירים את הולא משנה אם הוא חיובי או שלילי, אנחנו נותנים כוח לדבר או לניגודו, 

אוניברסלית לפרוש שתי כנפיים אדירות שיכולות להביא אותנו למציאות האמת. רק כאשר אנחנו בתודעה  לעצמנו

אנחנו מתעלים  אנחנו אוהבים את הורד ביחד עם הקוץ.שמחברת ניגודים והפכים בלי לתת כוח לאף אחד מהם, 

 לול. מעל העצמיות והפרטניות שלנו ומתחברים למהות ולמכ

גבוהה וקריסטלית תדרים, שדות מגנטיים, שפה של מחשבה רטטים,  שהיא שפתעשירה חדשה ועלינו לרכוש שפה  .1

, שפה שמאפשרת לנו מעבר למילה מגדירה, מסתירה ומוגבלתשהיא  , שפההמהות למרכז הנביעה שלברת מחוש

נצליח לראות את עושר הבריאה, רק באמצעות השפה החדשה נצליח  .להתעלות מעבר למדיום בו אנחנו נמצאים

נצליח לבקר בעולמות  ,תוצאה, נצליח לראות את שורשי הדברים-נצליח לפגוש אמיתות של סיבהלהשיג אחדות, 

, נצליח להתחבר אל עוצמות אדירות שמאפשרות לנו לשנות מבנה אטומי, או לשנות צורה, או לדבר עם עלומים

. אחרת, מזמן היינו באיזון, בשלווה, הצלילים המגוונים הגבוהיםע את לא מורגלות לשמוועינינו אוזנינו  .התאים

 ברוגע.

 

ו מבינים לעומק את ינ, המערכות השלטוניות, המערכות החינוכיות, המערכות החברתיות היהעסקיים הארגוניםאנחנו, לו 

ר, חיובית יותר. לא היינו צריכים , היינו היום במציאות משמעותית יותר, ערכית יותר, שוויונית יותלהשגת ראויותהתנועה 

בתהליכי קבלת  %//0של  ונכות ...ומצומצמת חשיבה מקובעת סימפטומים המשקפיםבלהשקיע מיליארדים בטיפול 

http://www.argania-center.org/about-8.html
http://www.argania-center.org/about-7.html


 
 

 

 

בגרות הרוח שהיא עלינו להשקיע בפיתוח  ,חדשהההגיע למציאות התחיל להניע את תנועת הראויות ולכדי ל החלטות.

  . עה האמיתית()התוד בתיתיחש –יכולת תודעתית 

הסוכן התבוני שבורא, נותן חיים ומנהל את התנועה הדינאמית של מערכות חיות היא חשיבתית  –יכולת תודעתית 

 התואםמנוגד, הפוך או שונה מחשבתי  רשת אלקטרומגנטית שממגנטת פוטנציאלהתודעה היא  .שצומחות ומתחדשות

כולה היא תודעה בעלת גוונים  בריאהה .בעל משמעות דבר קונקרטילכדי  נאמיומחברת אותם בנקודת האיזון הדי לתדרה

תדר תודעה שונה מגדיר צורה אחרת, תודעה תדר , כאחרשונה מגדיר אדם תודעה תדר אינסופיים )תדרים אינסופיים(. 

פה, נעלמת השנעלם הגוף, נעלמת הצורה, אינות, הממדי תדרי ככול שאנחנו מטפסים אל עבר . שונה מגדיר מציאות אחרת

השונות היחידה הקיימת בבריאה הענקית היא  של תודעה. ניצנוצי אורות שוניםרואים רק ואנחנו  נעלמת המציאות החושית

 -שמימית דתית...תודעה  –עה ארצית שלבים: תוד 2עוצמת התודעה נעה בגדול על סולם של . עוצמת התודעהתדר אם כן 

אגו שלנו )הצמדות לצורה,  –זהות  –ניטרלית. תודעה ארצית מייצגת את האישיות  –אוניברסלית...תודעה אוניברסלית 

לתכנים, להתניות, לציפיות(, תודעה אוניברסלית מייצגת את המהות שלנו )מעבר לצורה ועצמיות, קבלה ללא תנאי(, 

 השלם שאנחנו )גן אצילי, כוליות קריסטלית, מוארת, בוראת(.ניטרלית מייצגת את  – ותודעה אוניברסלית
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המנוגדות, ההפוכות, השונות את שתי כפות המאזניים  שומרתשהיא התכלית לקיומנו,  ניטרלית –אוניברסלית תודעה 

משיגה אחדות עוצמתית שמסוגלת לברוא, להביא השראה, להוציא רעיון חדש אל בכך היא (. /בנקודת החיבור ) באיזון

ויש לו כל אחד אוטונומי ממש לא.  ,ל מתערבבושהכ האחדותאין משמעות  , להתעלות מעל הקשיים והכאוס הארצי.הפועל

, ציר בציר הוורטקס ניגודים והפכיםמאחדת  ניטרלית –אוניברסלית הדעה תוהש. המשמעות היא ייחודישדה מגנטי 

 חיובי מצפוןלמבעד , //0-עוצמתי יותר שמקרב אותנו אל עבר הקומה הלכדי שלם מאוחד  התכלית, עמוד השדרה הקיומי

non- שהם קוסמיים חוקים על שמתבססת ערכית מערכת = וניגודים הפכים שמחבר המלט = אוניברסלי מצפון = (/)

violable = ,מחוייבות לטיפוס, צמיחה,  , תקשורת עם "אויבים",ללא תנאי קבלת האחרונה, השכיבוד  :קבועים נצחיים

דומה הדבר למבנה הגוף שלנו כמכלול, אבל בהינתן האות, כל אחד מהם יתגלה כאוטונום ייחודי.  התחדשות תמידיים.

מי שתיאר את התהליך המאוחד  האנדרוגיני )כך היו אדם וחוה לראשונה(,למבנה הבריאה כולה, לטיפות באוקיינוס, ליצור 

אנחנו  . בתמונה)התמונה מימין( למשל בתמונת הגלריה .(Maurits Cornelis Escher) אשרהצייר ההולנדי כל כך יפה הזה 

 . ול הוא שדה מאוחד. הכביניהם הפרדה תמונהרואים את המתבונן, את הגלריה, את החוץ בבירור, אבל בו זמנית אין ב

         

פרטנית , תודעה ארצית"חור מנעול" שהיא  של  ת, הפכים וניגודים, נובעות מתודעהההפרדות שאנחנו חווים מבעד לשונו

היא תודעה מעדיפה ובגלל זה אנחנו . במוכר ונוטה לעבר להיטות שאין להשביעה מקובעת, מוגבלת באמיתות שלהחונקת, 

עלינו , תכלית האבולוציה שלנו – כדי להשיג את השלםמערערים את שיווי המשקל הדינאמי ההכרחי להמשך הבריאה. 

לתוכן  להיצמדבלי  בדומה,ואפילו בשונה, במנוגד, בהפוך,  נפש בשוויוןשמתבוננות  ניטרלית - תודעה אוניברסלית לפתח

ודעה שונים בגין מקורם בתדרי תבידע או בהבנה היא מבינה כי שונות או ניגודיות . )מצפון חיובי( שיפוטי או לבחור צד

ך, עלינו להפעיל מודעות מאוד טרלי להישאר משותק ולא לעשות דבר. אלא ההיפיאין המשמעות בנ. אבולוציות שונות

מכוח המשיכה הארצי )תרתי על מנת להינתק בעל ערכים אוניברסליים, מצפון מאוד חד , להפעיל שהיא מעבר לצורהעירה 

)דיעה, טקסים, מציאות חושית, דוגמאות,  בגלל אמת חלקית בצורת החומר0תוכןשנוצר טביעה בתוהו הלהינתק ממשמע(, 

הם סוגי אנרגיה , ופשוט להבין שדבר וניגודו )מאבק תמידי( שתחרר מהצורך לבחור או...אולה, פתרונות מדף ועוד(

ללא דבר וניגודו לא היתה תנועה, לא היה חשמל, לא היתה אנרגיית  (.-יוצרים שלם בנקודת האיזון, יוצרים אחד )+0ש

  לא היתה צמיחה והתחדשות.לא היתה הולדה, יוצרת, 



 
 

 

 

 יותר גדולות בעוצמות שלנו חשיבהה מנגנון את מפעיל הואתוכן ערכי אוניברסלי גבוה יותר,  בעלהוא  שהמצפוןככול 

 ליותר שהופכת התודעה של האלקטרומגנטי השדה עוצמת על משפיעות אלה ועוצמות ,מודעות( – היגיון – )בינה

 המצפון את שמזינות יותר ותעוצמתי אור( של )פוטונים מחשבות תמגנטמש זו היא דבר של ובסופו ,ניטרלית - אוניברסלית

יותר עוצמתי מסוגלת למשוך גם תוכן חיובי ניטרלית  –אוניברסלית תודעה לכן  .חלילה וחוזר התודעה – החשיבה מנגנון –

)היא מאיינת את  בשיווי משקלתמיד כפות המאזניים כן, ול ת לאף אחד מהםללא מתן עדיפו יותרעוצמתי וגם תוכן שלילי 

ת טיפוס פלטפורמהתוכן של שניהם ומתייחסת אליהם כאל אנרגיה, כאל מהות(. רק במצב של שיווי משקל דינאמי נוצרת 

בשלילי.  אוואילו תודעת "חור מנעול" בעלת מצפון ארצי דחוס, תמיד תעדיף במודע או שלא במודע בחיובי . עוצמתית יותר

ומפירה את האיזון הקיומי שלנו. ואנחנו עוד מתפלאים מדוע  בכך, היא מקבעת אותנו עוד יותר עמוק בארגז החול הטובעני

 מתפתחים, משיגים.  איננו מאושרים, שמחים, שבעי רצון,

 התנהגות +  (מודעות תבניתית) מציאות שמעצבת התארגנות( + רגשות0אמונות0הוויה) מחשבות=  תודעה

 .תוצאות=  (, התנסות)חוויה

הנעה במרחבי האינסוף  (self-creation)ית אלקטרומגנטשל רשת ספיראלית  –רקורסיבית ה תנועהיא  (-) התודעהמכאן, 

והופך אותו  מודעות –היגיון  –מעבד את הפוטנציאל מבעד לבינה  מנגנון החשיבה ערך לתדרה. השוו"דלק"  ומנסה לדוג

0מצפן המצפון סוג המחשבות הנוצרות הואומשפיעה על איכות תנועת התודעה וומה שמאזן  . )+( רטיתלמחשבה קונק

בעיקר מחשבות ארציות שאין להן את העוצמה כאשר המצפון הוא פרטני, אגואיסטי, התודעה תמגנט . (/)כוללות הלב, 

התודעה תמגנט בעיקר קוסמיים,  ערכים - י ופועל על פי חוקיםלהניע את רשת התודעה. כאשר המצפון הופך לאוניברסל

אוניברסליות, כך פלטפורמת מחשבות  –תודעה  –מחשבות אוניברסליות שיש להן את עוצמת היצירה. ככול שהמצפון 

משקפת אבל לא מראה  היא. שהיא תודעת אלניטרלית  –הטיפוס עוצמתית יותר עד שמשיגים תודעה אוניברסלית 

וציית התודעה היא אינסופית מאחר וגם האל שנחשב אבוללכן  משמרת. היא דומה לענן שממטיר את ממטריו ואז נעלם.

הוא אינסופי. הוא ואנחנו נמצאים בתלות הדדית של השפעה שמסייעת בידנו להשיג את הגן האצילי  ניטרליתלשדה תודעה 

, ומסייעת בידו להשיג את )המקור שלנו ממנו נאצלו האבולוציות השונות שעברנו( //0-הקומה ה – 2שלנו אשר ביקום 

 מימנה כול הבריאה החלה. 3שלו הנמצא בכוללות אטלנטה האדירה "ן האציליג"ה

תוצאה -שמשחרר אותנו מטבעות סיבהגבוה שהוא ידע האמת מתפתחת מבעד לידע  ניטרלית - אוניברסליתתודעה 

פוס אל (, מבעד לטיניטרליותמבעד לאימון בקבלה ללא תנאי של גם...וגם ) ,(ולא רק ידיעה )משיגים מלוא הבנה מורעלות

 יםנמצאאנחנו כאשר  ., לברואזו הדרך היחידה להסתחרר מהר יותר, לצמוח, להתחדשעבר ממדי מציאות גבוהים יותר. 

או תודעת  אלא תודעת מכלול ונגרגר של תודעה מעצמלנו אין  , //0-חה וההתחדשות אל עבר הקומה הבנתיב הצמי

 האנושות לנתיבאנחנו הופכים לבצע חיבורים אוניברסליים.  לחצות שדות מגנטיים עוצמתיים ו יםמסוגל אנחנו. האחד

                                                

 אטלנטית אחת שוות ערך למיליארד תודעות על הפלנטה. ישותעוצמת תודעה של  3



 
 

 

 

לבעלי  - בעלי תודעות עילאיותל אנחנו הופכים .(14)"ספר הידע", חוברת  האנושות ילמשרתולא  (ומגנוט)עוצמת השפעה 

העיסוק לכן  .(24)"ספר הידע", חוברת  לאבולוציהשונות שמפעילים ופועלים מבעד לתוכניות קוסמיות  סמכות אלוהית

יכולת ההכלה של עוצמת הניגודים . בזוגיות, בצוות, בארגון, במדינה הוא לא רלוונטי כמה שונות נכונה או מאיימתבשאלה 

שעלינו להשקיע בפיתוח משמעות הדבר ניטרלית של השותפים.  –אוניברסלית המצפון החיובי ובתודעה תלויה בעוצמת 

שמאפשרים לנו לטפס, במקום לפתור בעיות באותו מדיום שיצר את קוסמי  ניטרלית ובמצפון חיובי –תודעה אוניברסלית 

 הבעיה מלכתחילה. 

להפציץ את לסיפורים מקבעים של זהות, או  להיצמדאין אנחנו יכולים יותר שמספרת לנו אם כן  "המהפכה השקופה"

הכי אנחנו ...ליש גאוניםמלכה שלי...מלך שלי...אהובים...מתוקים...: כמו וסיסמאות , קלישאותהסביבה בסופרלטיבים

למה אנשים חיוביים ) תחשוב טוב תמגנט טוב...אבל רציתיזמן להשקיע...לא מתאים לי...לי להשתנות...אין קשה ...טובים

לא מאפשרים שום מקבעים אותנו במציאות חושית )מציאות החיזיון( ואלה  (.ממגנטים בדרך כלל מבחנים כל כך קשים?

אומנם עוררו ועוד,  , "עוצמת הרכות"ולי ההתפתחות כמו "הסוד", "חשיבה חיובית"מסלושום השפעה לטווח ארוך.  אחיזה

לעומתם  "המהפכה השקופה". במכלולבחירה ולא  או...או... -בבגלל הבחירה  מודעות,  אבל לא יצרו עוצמת השתנות

לכדי ים )ממקום נטרלי( ניגודים והפכ בתכלול ומתמקדת ,סימפטומטיטיפול הצמדות, שיפוטיות, סכריניות, מוותרת על 

ככול  עם המקור, עם המהות שלנו, עם מקום נביעת המחשבות העוצמתיות שלנו.פלטפורמה עוצמתית שמחברת אותנו 

 .ומגנוטבעלת עוצמת השפעה  נקייה, קריסטלית, אנחנו אוחזים במחשבה, שאנחנו מתקרבים אל מהותנו

ממדיום "המשולש העולה" בו נמצאים רוב תפתחות שלנו בה אם בחרנו לעבור "במהפכה השקופה"לא משנה בנוסף, 

, אל מדיום "המשולש היורד" בו נמצאים (, חשיבה מכאנית)התפתחות דתית, החוץ משפיע ומכתיב, התשובה בחוץ האנשים

זה  או הז -באנחנו עדיין מקובעים , (, חשיבה טכנולוגיתהשינוי מתחיל מבפניםהתפתחות שמימית, ) הרוחניים החלוצים

שתדלנות בגלל ו מתחקה )מעתיקה( חשיבהבגלל ולא לתוכן(,  ולמלוא ההבנה מחסור בתודעת אמת )קשורה לעוצמהבגלל 

מבעד  שני המשולשיםא להשיג איזון בין וה "המהפכה השקופה"תפקיד מכאן ששאנחנו מפעילים כתוצאה מהשוואתיות. 

שמחכה  מהר יותר אל מהותנו האלוהיתלטפס ולהתקרב  יאפשר לנוכי רק איזון שכזה  .ניטרלית -אוניברסלית לתודעה 

  .זו בגרות הרוח .//0-בקומה ה – 2להתממש ביקום 

 ניטרלית להשיג: –שעל התודעה האוניברסלית  משקל בין דבר לניגודו או היפוכוהשיווי בואו נבדוק מעט את נושא 

היפוכו, חייבת להיות בשיווי משקל דינאמי ודו או בעד לדבר וניגמ לייצר שלםאשר תפקידה  ניטרלית - אוניברסליתתודעה 

היא מייבאת "הפרעות" )תנודות של מידע( של איסוף ופיזור: חייבת להיות כל הזמן בתנועה רקורסיבית שמשמעו, היא 

 –, מדען רוסי פריגוז'יןמייצאת "הפרעות" שעלולות לקבע אותה. ושמתאימות להמשך התפתחותה לרבדים גבוהים יותר, 

תפיסתם של מאטורנה הושפע מ, "Dissipative System - מבנים מפזריםעל מחקרו " 0744-כימיה בשקיבל פרס נובל ב בלגי

מתחדשות , ללא הפסק יוצרות את עצמןשחיות ", מערכות Autopoiesis systemsעל " (על הפרס נגדוהתחרו ) ווארלה

על ת והפועלחייבות להיות מערכות דינאמיות ריגוז'ין הן פלכן טען . לסדר מדרגה גבוהה יותרכל הזמן ומטפסות  תמידית



 
 

 

 

( את אלה שנמצאים במרחב תמחזקמחלישה שאולי  )פסולת אנטרופיהמפזרות . הן משובים רביםבעזרתם של חוד התער 

)החוק השני של  שלהן המשך הצמיחה, ההתחדשות והטיפוסמחזק ומאפשר שאחרים המטירו או שחררו, שומייבאות ידע 

לאנרגיית חום ולסוגי קרינה שונים כמו  תשמשות הופכות אנרגיית כבידה ואנרגיית היתוך גרעיניגם ינאמיקה(. התרמוד

, באבולוציה של החומר עוד שנים רבות ותתקבענהפנימית  אנטרופיה תגדלנה המערכות, הן לא תייצאנה0תייבאנהאם . אור

  .כי האנרגיה החופשית העומדת לרשותם מתכלה

 ותבא ותהחדשהידע, האנרגיות, התוכניות בהתנהלות שלנו היא דחיית החדש והלא מוכר. התמוהים רדוקסים אחד הפלכן, 

 ?תייחסים אליהן כאל כוח מחליש או מאיים ולכן דוחים אותןאז מדוע אנחנו מ .לרענן ולסייע בידנו להתחדש, לצמוח, לטפס

בעשייתנו כך אנחנו לימה עם התבניות הרגילות שלנו? מדוע אנחנו מיד פוסלים או מבקרים אמיתות גבוהות שאינן בה

גוזרים עלינו התנסויות קשות עד שנסכים להתעורר ולבצע את התכלית לשמה באנו לידי קיום שהיא טיפוס חזרה אל מקור 

 ולממש את יצור האנוש העילאי הדומה לבורא שאנחנו במהותנו. 02יקום //0-הקומה ה –מוצאנו 

הסביבה הפנימית בתגובה קבועה יחסית של המכונה הומאוסתזיס שדואג לשמור על יציבות בניגוד לשיווי המשקל 

 משקל המכונה הומאורזיסה, שיווי (particular state) מסויםלמצב על ידי כך שהוא תמיד ינסה לחזור  לשינויים חיצוניים

פוסים מורכבים יותר, עוצמתיים יותר, מבעד ליצירת ד (trajectory) התכלית למסלוללחזור ודואג  דינאמי, זורם תמיד

בריאות טובה יותר, לחזור לדפוס ההשקעה בתוצאה( כמו:  –מרוכזים יותר באופן תמידי )צמצום אורך שרשרת סיבה 

. גוף האור השביעי שלנו – חיבור למהותבאו טיפוס אל עבר הממד הגבוה הבא, בהתחדשות וב צמיחה,באהבה ללא תנאי, ב

 ., בפוטנציאל, בכיווןבתנועהבקונטורה, טכנולוגית בתוכן, בחומר, במרחב, לבין אחיזה מכאנית ה זה ההבדל בין אחיז

בואו נרחיב במעט. כאשר התודעה פועלת ממקום של שיווי משקל שהוא הומאוסתזיס )זו תודעה ארצית(, סביר מאוד 

 . ות של אמונה וכד'()מוות פיזי, מוות של מצב, מו להניח שבבוא הזמן אנחנו נשיג התאבכות הורסת

 

 

 

 



 
 

 

 

כאשר השיא של הגל האחד מתקבל בשפל של הגל האחר, הם מבטלים זה את זה. סכומם מתאפס. שניהם רוצים או רק 

  אחרות, במילים .לתת0למשוך או רק לקבל0לדחוף. זו התנהלות כוחנית שמחלישה את העוצמה

ת היא מספר המחזורים ליחידת זמן(, אבל מכיוון מתרחשת כאשר לשני הגלים עוצמה שווה )תדירו התאבכות הורסת

 .שכיוון האפליטודה )המשרעת( שונה, גל שהוא בשפל פוגש בגל שהוא בשיא וסכום האמפליטודות הוא אפס

התאבכות שמאפשר לנו להשיג  מאורזיסוכאשר התודעה היא אוניברסלית, היא פועלת ממקום של שיווי משקל שהוא ה

 .בונה - חיובית

 

               
 

 

 שניים פי גדול שלו שלו0הפסגה שהשיא רעיון( )מחשבה, צליל מתקבל יחד, מתקבלים הרטטים שני של הפסגות שרכא

 העליונה0מושכת הפסגה כאשר תכלית, לאותה כיוון, לאותו פונות הפסגות השפעה(. )עוצמת בנפרד אחד כל של מהשיא

 ודוחפת נותנת העליונה וההיפך; מקבלת(, והעליונה נותנת התחתונה העליונה. את )ממלאה דוחפת השנייה בשורה והפסגה

במקרה שבו נקודות המקסימום, או המינימום, של הגלים מתקבלות יחד אזי  במילים אחרות, ומושכת. מקבלת והתחתונה

 את מעצימיםו הוורטקס ציר לאורך מתאחדים וניגוד דבר בו מאוזנת תנועה היאשהיא  התאבכות בונה מתרחשת תופעה של

גדולה יותר משל כל אחד , המרחק בין גאות ושפל של הגל שנוצרשהיא  משרעתה – האמפליטודה) השלם שהוא האחד

 .(מהגלים שהיו לפני ההתאבכות, כלומר תיווצר הפרעה גדולה יותר

 

 ,אומר הווה +. לולאתית טבעת או – לולאתית טבעת תהיה היא אם קובע שלה המיצוב אבל, .-+0 היא לולאתית טבעת כל

 .--+0 היא עליונה או שמאלית לולאה ,-+0+ היא תחתונה או ימנית לולאה



 
 

 

 

               

 מנגנון את שמייצג המצפון האינסופית. הבריאה היא )+( מחשבה – (/) מצפון – (-) תודעה בין המדהימה שהתלות מכאן

 מנגנון אם ארצי(. )תוכן שלילית וא חיובית קונקרטית למחשבה שהתמגנט הפוטנציאל את הופך אשר הוא החשיבה,

 תהיה לא איטית, תהיה המוח מחולל תנועת אזי הצמדויות, שיפוטיות, חרדות, ספקות, ידי על מנוהל ברובו החשיבה

 תפעל התודעה ואז, ונצחיים קבועים שהם ובחוקים קוסמית ערכית במערכת אחיזה תהיה לא הפנימי, המילון התחדשות

 לפוטנציאל שתינתן והפרשנות פוטנציאליות, מחשבות של חלשה עוצמה תמגנט גם היא ובהתאם, מנעול" "חור של בעוצמה

 נותנים אנחנו מחשבה לאיזו ערך, לאיזה למה, מודעים0מצפון להיות עלינו לכן, הקיבעון. את תמשיך החשיבה מנגנון ידי על

 שינוי. יאפשר הזיהוי רק  ולמה. כוח

ניטרלית  –, חשוב שנתמקד בפיתוח תודעה אוניברסלית //0-ה שלנו אל עבר הקומה האם כולנו נמצאים במסלול האבולוצי

את תודעת "חור המנעול" שמפריעה ליצירת מבעד למצפון חיובי שמסוגלת לייצר באופן תמידי שלם עוצמתי חדש ונשחרר 

דלתי. הפכו להיות שלם  "אין ברצוני להשאיר איש מכם ממתין באוקיינוס ליד והטיפוס. תהאיזון, הצמיחה, ההתחדשו

בנתיבים המובילים אלי. אל תתלוננו, אל תיאנחו, הפכו לתודעתיים בנתיבים הקוצניים עליהן תדרכו בנתיבי. להשיג את 

הורד אפשרי על ידי אהבת הקוץ בלבד. אל תשכחו, האנושות שהתמלאה עמי משמעה שהיא התמזגה עם מהותה" )"ספר 

ו שומרים על עיקרון הבריאה: הכול צריך לנוע לכיוון השגת שלם בממד גבוה יותר (. רק כאשר אנחנ14הידע", חוברת 

. אז למה אנחנו עוד להצליח בכל תחום זה פשוטניטרלית שמחבקת ניגודים והפכים, נבין כי  –מבעד לתודעה אוניברסלית 

 מחכים? 

 שלכם בהערכה למה שאתם מעיזים לחוות וללמוד...

 

  ברכה
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