
מעבדות לחופש

איך להתמודד ולפתור את הבעיות והסבל שהאנושות  
.לחופש אמיתיכדי שזה יוביל אותנו, תקועה בהם



מה באמת  
?קורה

מה שהולך כבר עשורים ויותר מאלפי שנים  

שהאנושות נמצאת תחת עבדות והנדסה  

האנושות נמצאת תחת  . תודעתית ופסיכולוגית

שליטה עלי ידי מיעוט שיש להם ידע נסתר על  

והם  , טבע הייקום והפסיכולוגייה האנושית

עושים הכל כדי שהאנושות לא תדע ותבין את 

כדי לתחזק יחסים דפרנציאליים בין  , זה

המיעוט לכלל האוכלוסייה שנמצאת בבורות 

.למטרת שליטה ושעבוד לצרכהם ולהנאתם

אנו חיים בזמן שהעבדות התקבלה כמשהו  

שזה מערכת של כת דתית שהיא  , לגיטימי

והיא נוצרה על ידי כלל  , שגוייה לחלוטין

האנושות שמתבטאת דרך התנהגות לא  

שמבוססת על אמונות מטעות וחוסר , מוסרית

ולסבל  , שמובילה לכאוס ועבדות, אינפורמציה

.האנושי 



?למה אנחנו בעבדות



בורות

 (ignorance) תרגום לאנגלית (ignorare )המילה מלטינית 



חוסר  ", "לא לדעת: "פרוש
חוסר  ", "תשומת לב

,  "ללא הבנה", "הבחנה
"חוסר ידע"



בורות
זה מצב של סירוב לאמת ומוביל לפחדנות  

חשיבה של אני יודע  . וחוסר פעילות
לא צריך לקבל מידע חדש ולא , מספיק

במקום לקחת ולהתבונן  , האגו גודל. ידוע
בפנים ולהסיק מסקנות על בסיס תהליך  

,  שמורכב מכמה מקורות מידע, למידה לוגי
.והבנתו

עקב זה האמונות והתפיסות של האנשים  
הם מטעות לחלוטין וגורמות להתנהגות 

,  לא מוסרית בין אם הם מודעים לה או לא
וזה מה שבעצם משקף לנו את העבדות  

,  והכאוס שאנחנו כאנושות יצרנו עד עכשיו
העיקרית לסבל והעבדות בה  הסיבה וזאת 

.אנו נמצאים



ידע נסתר שלא נלמד ונחנך על ידי כלל  
האנושות

"חבוי" ,"נסתר", "סודי: "משמעות -(occultus )כמו גם  (occultare )מלטינית - (Occult) תורות
הנסתר 

רגש  , תפקוד המחשבה, מהי תודעה-פסיכולוגיה ומדע עתיק
כדי להגיע לאיזון עצמאי תחת חוקי בזה ואיך שולטים , והגוף

מחשבתי וקרע מידע על טכניקת שליטה מוחית . טבע הבריאה
שפותחה על ידי מחזיקי הידע למטרת ביצוע מניפולציות  

. ושעבוד המין האנושי

אין שום קשר לבני , לא ניתנים לשינוי, חוקי הבריאה-חוקי הטבע
מוסר  )חוקי ההשלכות , האדם ולמחשבותיהם ותפיסותיהם

חוק , (אובייקטיבי שמגדיר במפורש מהי התנהגות טובה או רעה
.המשיכה האמיתי



(Occult)תורות הנסתר



(Occult)תורות הנסתר
מהמילה הלאטינית  OCCULTUS חבוי", "סודי: "ההגדרה והפרוש הוא" ,

" מוסתר" OCCULTARE

במבנה  רק כמה בודדים בעולם באמת חשופים לידע הזה ,האוקולט זה ידע 
שאלה שבדרגות יותר גבוהות לא  , של הררכיה בכמה מהתרבויות העתיקות
.לחושפים את מלוא הידע לאלו שתחתם

רכיב שהוא קבוע שזה חוקי הטבע : הידע מתחלק לשני חלקים עיקריים
והרכיב האקראי שזה הרצון החופשי שלנו הרצון החופשי הוא כוח שנברא כדי  

שאנחנו כיצורים בעלי יכולת אנטליגנציה הוליסטית יוכלו להתחבר לחוקי  
כדי להביא לנו את התוצאות של הבחירות , הטבע עם הרצון החופשי שלנו

שלנו לתוך החוויה האנושית שלנו כדי שנלמד ונצמח מהבחירות והחוויות  
.האלו



(Occult)תורות הנסתר

איך אנו יכולים לצבור אנרגיה בשיטות , איך אנרגיה פועלת ביקוםעל זה כולל מדע 
.שונות לא רק לשרוף פחם במנועים ענקיים ודברים כאלו ואחרים

כלומר זה , יש יש אוקולטיזם שחור ולבן, כשמדובר באוקולט יש אספקט חיובי ושלילי
. יכול לשמש לטובה או לרעה

המטרה של אוקולט האור זה להפיץ את הידע באופן חופשי לאנושות כדי להשים סוף  
ובמה שמשתמשים האוקולטיסטים האפלים  , לעבדות ושליטה וכדי למגר את הבורות

וכדי להכניס את האנשים לאי איזון כרוני מנטאלי שזה  , זה למטרות שליטה ולשמרם
בעצם השליטה המוחית

ואיך  , זה מכיל מידע על המדע ופסיכולוגיה שלנו כיחידים ואיך הדברים באמת עובדים
אנחנו כייצורים רוחניים משתלבים עם חוקי הייקום ואיך להגיע להרמוניה איתם



(Occult)תורות הנסתר

כמו שנאמר הידע שמוסתר באוקולטיזם מכיל שני גופים  
ידע על העצמי וידע על חוקי הטבע, עיקריים של מידע

,  פסיכולוגיה האנושית ועל איך זה פועל: ידע על העצמי
מה קורה . רצון עז ומה מניע אותנו, מוטיבציה, אספקטים

זה . מה קורה ברמה שאנחנו רואים, ברמת התת מודע
הקטן , היחיד, המיקרוקוסם

חוקים אונברסליים מוסריים והמדע  : ידע על חוקי הטבע
המערכת הגדולה  , הדברים הגדולים, המאקרוקוסום. הפיזי

אלקטרומגנטיות  , התנועה, הדינמיקה הפיזית, של הטבע
.'וכו



חוקי הטבע



חוקי הטבע

חוקי הטבע חוקי האדם
מבוסס על עקרונות והאמת

(נחרט בבריאה עצמה)
מבוסס על אמונות 

ומחשבות
(מבנה של החשיבה)

בהרמוניה עם ידע והבנה מקובץ עם פחד מענישה

אוניברסלי חל וקיים בכל  
הייקום ללא קשר למיקום

משתנה ממקום למקום 
מתבסס על רצון  

המחוקקים

אינסופי ובלתי ניתן לשינוי  
חל כל עוד הייקום קיים ואי 

אפשר לשנות

משתנה עם הזמן תלוי 
ברצון המחוקקים



חוקי הטבע

חוקים  שהם , נקרא גם חוק ההשלכות
קיומיים ואוניבירסליים שחרטו בבריאה  

עצמה ונחרטו בליבינו כיחידים  אלו חוקים  
שהם חוקים נצחיים  , שלא נוצרו בידי האדם

אלו הם התנאים  . שלא ניתנים לשינוי
ששולטים בהשלכות של ההתנהגות  

האנושית עם היכולת להבין את ההבדל בין  
.התנהגות מזיקה והתנהגות לא מזיקה

הבנת חוקי הטבע נועדו כדי שנביא את 
התודעה שלנו בהרמוניה עם המוסר 

.האמיתי

זה אומר במפורש איזה התנהגות גורמת 
לנזק לייצור אחר או איזה התנהגות לא 

.גורמת נזק לייצור אחר



חוקי הטבע

מה טוב ומה רע , חוקי הטבע אומרים לנו במפורש איזה התנהגות מוסרית ולא מוסרית
תפיסה או  , זה לא קשור למחשבה. איזה התנהגות גורמת לפגיעה בייצור אחר ואיזה לא

קיימים ויהיו קיימים כל עוד  , החוקים האלו התקיימו, אמונה של האדם ואין שום קשר אליו
אלו הם חוקי ההשלכות של איך שאנחנו חושבים מרגישים ופועלים  . הייקום מתקיים

שזה בעצם המציאות שאנו יצרנו עד כה מההשלכות של ההתנהגות  , במקובץ ובקולקטיבי
.שלנו עד רגע זה



חוקי הטבע

טוב

או , איך אנחנו יודעים אם ההתנהגות והמעשים שלנו הם טובים או רעים
.מבוסס על צדק או על אי צדק

רע

נכון מתבסס על האמת לא נכון לא מתבסס על האמת

מוסרי לא מוסרי

נקיטת פעולה שלא שמזיקה לייצור  
חי אחר

נקיטת פעולה שמזיקה לייצור חי  
אחר

לכל בן אדם יש את הרצון החופשי שלו להתנהג ולפעול באיזה דרך שיבחר כל 
עוד הוא לא מזיק או פוגע בייצור חי אחר



חוקי הטבע
שמזיקה או "פעולה שמוגדרת לא מוסרית 

"פוגעת באדם או כל ייצור חי אחר

היא תכלול לפחות אחד מחמשת הדברים 
:הבאים

רצח

אונס

גניבה

תקיפה

הסגת גבול

כפייה 

כלומר אם מישהו מבצע אחד , גניבהכל הדברים המוזכרים למעלה מכילים באיזשהי דרך 
משהו שלא שייך לומחמשת הדברים הוא לוקח לייצור חיי 



איך המציאות שלנו בנוייה-הטריויום

ידע
ידע זמין 

מהווה את הפוטנציאל של הידע 
מובן והופעל  , מעוכל, שנאסף

כיחידים 

הבנה
תהליך קבלת החלטה

זה תהליכים שלוקחים מקום בעיבוד  
המחשבה האנושית ונבחר על ידי כל  
יחיד בעצמו על בסיס הידע הזמין  לו

תבונה

ייצור 
התוצאה

התנהגות אנושית
לכל אחד מאיתנו יש התנהגות  
מבוססת על ידי איכות התהליך  

קבלת ההחלטות ושהן בעצם  
מבוססות על הידע הזמין של כל 

אחד מאיתנו 

ביטוי במציאות 
איכות התנאים שבאו  

לידי ביטוי בכל חברה זה  
מבוסס לפי כלל 

ההתנהגות בתוך 
החברה



חוקי הטבע

שלילי

הסיבה למה  מה , איך חוקי הטבע מתבטאים בצמיאות שלנו
איך הם מתבטאים  , שאנחנו חווים את המציאות הנוכחית

במובן החיובי והשלילי ואיך פותרים את זה

חיובי

פחד
(תת מודע)

אהבה
(מודע)

בורות
(דחיית האמת)

ידע
(קבלת האמת)

בלבול
(אנארכיה פנימית)

ריבונות 
(מונארכיה פנימית)

שליטה
(מונארכיה חיצונית)

חופש
(אנארכיה חיצונית)

שלילי/ביטוי חיובי

כאוס
(תוצאה רעה)

סדר
(תוצאה טובה)

קוטב ממנו אנו  
יוצרים

מה אנו יוזמים ואיך  
זה מתחיל

מה מתרחש  
בתוכינו

מה מתרחש  
בחברה 

מה התוצאה 
שאנו יוצרים  

במציאות



מהי תודעה 
ושליטה מוחית



התודעה

יאנג
(אור)שמשי 

גברי

פעיל

אנאליטי

דומיננטי

מוח שמאלי

תוקפנות

יין
(חושך)ירח 

נשי

פאסיבי

אינטואיתיבי

מוח ימיני

חמלה

התודעה האנושית מתחלקת לשני מודלים עיקריים כמו גם המוח האנושי מתחלק 
שמש  , שמאל וימין  יין ויאנג: צד נקבי וצד זכרי כמו גם, בניו קורטקס" המוספרות"לשתי 

. תוקפנות וחמלה, דומיננטי וכנוע, אנאליטי ואינטואיתיבי, אקטיבי ופאסיבי, וירח



שליטה מוחית

רוב האנושות נמצאת תחת שליטה 
שבעצם זה מתבטא על  , מוחית

נטייה ודומיננטיות לאחד מהצדדים  
,  וזה הופך לאי איזון נפשי ופסיכולוגי

שמתבטא בפעולות חסרות  
משמעות אמיתית או תוקפנות  

או ההפך מזה  , והתמכרות לשליטה
"  ולחכות"גורם לחוסר פעילות 

לשליח שיבוא או איזשהו ארוע  
.שישנה בשבילינו ויציל אותנו

. קיצונית בדת



שליטה מוחית
אנשים שנוטים לצד המחשבתי  

אין : השמאלי הם חושבים כמו
אין , אטאיזם מוחלט, כוח עליון

והאנושות שולטת , חוקי הטבע
,  דארויניזם, בממלכת החיות

רואים את המציאות חומרית 
יכול להוביל גם  , בלבד

.לתוקפנות
אנשים שנוטים לצד המחשבתי  

אלוהים : הימני הם חושבים כמו
אין  , שולט בכל ארוע שמתרחש

. הכל נקבע מראש, רצון חופשי



קרע מחשבתי

אקראיות
הייקום זה נותר מתאונה  

ענקית

אין כוח עליון

חוקי הטבע לא קיימים

הקיום הוא חסר  
משמעות

אטאיסטיות ואמונה  
במדע הממוסד

קביעות

אלוהים שולט בכל אירוע  
במציאות

כל ההתרחשויות נקבעו 
מראש

רצון חופשי לא קיים

שינוי הוא בלתי אפשרי  
ונקיטת פעולה זה חסר  

משמעות

אמונה קיצונית לדת

(חוקי הטבע)רכיב קבוע 
+

(הרצון החופשי)רכיב אקראי 
=

האמת 



הפתרונות



"תעשה כרצונך יהיה כל החוק"
"אהבה תחת הרצון. אהבה הוא החוק"

"אליסטר קראולי"



איזון מחשבתי

שני הצדדים צריכים לפעול  
בהרמוניה כשיש תפקיד 

. לכל צד

:  לצד השמאלי הוא
,  חשיבה אנאליטית ולוגית

.מדע וחשבון, שפה

חשיבה  : לצד הימני הוא
,  אינטואיציה, הוליסטית
. אומנות ומוזיקה, יצירתיות



המטרה שלנו להגיע לתפקוד מאוזן של שני הצדדים של  

אנו צריכים תמיד לשאוף להגיע לאיזון  , המוח שלנו

.והרמוניה בין שני המודלים האלו

צד הגברי קדוש

עקרון הגנה  
עצמית

צד הנשי הקדוש

עקרון החמלה
(נטול תוקפנות)



הבנת התודעה

המעשה-הרגש-המחשבה

=

אומץ-חמלה-ידע

התודעה

המיינד-הבורא-המחשבה

כדי ללמוד על זכויותינו ולהגן  
עליהם שהם חלק בלתי נפרד  

ולהרוויח  , הבריאה כולהמממלכת 
את האומץ להגיד את המילה  

.האבודה



להגיד את המילה האבודההאומץ 
לוקח לי  לא אתה! לאהאומץ להגיד 

!את הזכויות



!דע את זכויותך

מאיתנו  אחדים רק 
באמת יש את הידע 
הדרוש על הזכויות 

והכפת מספיק , שלנו
ממה שקורה ומהאי 

שמתרחש צדק 
יש את  , בחברה שלנו

האומץ הדרוש כדי  
להגיד את המילה  

.לאהאבודה 



להיות מקורקע

אנחנו כאן כדי לשמש כצינור  
בין העולם הקוסמי והרוחני  

לעולם הפיזי שבו אנו  
מתקיימים ולהתבטא דרך  

להביא כדי , הפעולות שלנו
.את האור דרך מעשינו



על ידי  , להעיר את האנשים למציאות
החופש  שיתוף ידע כדי להלחם על

.הקיום והזכויות המולדות שלנו

לדעת  
תחת אהבהוליישםהאמתאת

הפעולות שלנו כדי שנוכל  
הבעיות את להתמודד ולפתור 

,  שהאנושות תקועה בהםוהסבל 
לחופש כדי שזה יוביל אותנו

.אמיתי


