הזמנה לפעילות החדשנית של ארגניה
חודשים יוני – יולי – אוגוסט 2019

ליצור אדם חדש –מחר חדש –ארגון חדש ,כל יום
מחדש!
שמי ד"ר ברכה קליין תאיר ואני עומדת בראש ארגניה  -מרכז חכם ,ייחודי ,מלא בהשראה וידע
גבוה ,המתמחה בהפעלת הטכנולוגיה האוטופואטית ) (self-creationלצמיחה ,התחדשות,
השתנות וטיפוס אל עבר הקומה ה ,100-קומת מלוא הפוטנציאל האמיתי שלנו כאנשים
אדירים ועוצמתיים.
הגיע הזמן להחזיר אתכם לעצמכם!
לחוות; חופש אמיתי –שחרור מפחדים ,קיבעונות ,תסכולים ,אגו ;חוסן אמיתי –עמידות בכל מצב ;עוצמה
אמיתית -ערך עצמי גבוה.
בואו-
 .1לעורר חשיבה שונה; חשיבה של שורשים במקום של ענפים.
 .2להניע תנועה שונה ומואצת; מאופקית לאנכית כדי לממש 'יותר'.
 .3לצמצם הפרשי פוטנציאל בין הקומה הנוכחית לקומה ה ,100-בין ארציות לאוניברסליות ,בין חומר
לרוח.
 .4לשנות צורה; צומחים ,מתחדשים ומשתנים ממיקרו למאקרו (פותחים את מניפת המה אנחנו
באמת).
לפתח חוסן רב ממדי :בריאות הלב – השכל – ההוויה.

יש לכם הזדמנות להפסיק את המרוץ המטורף ופשוט לעשות את הדברים הנכונים ,המדויקים ,האמיתיים...
בעזרת -
• גילוי המפתח לפתיחת ארכיב העושר הפנימי :תודעת מהות (תודעה אוניברסלית – מוח מאקרו).
• הפעלת הטכנולוגיה האוטופואטית  (self-creation):מאפשרת לנו לברוא את עצמנו ,את מציאות
חיינו ,את הארגונים שלנו ,מתוך העושר הפנימי הקיים בתוכנו ,כל יום מחדש (תנועה רקורסיבית –
מעגלית).

•

התנעת מנועי התנועה :עוצמת אמונה/כוונה ,עוצמת רצון מוכלל ,עוצמת מחולל מוח/מחשבה,
עוצמת מצפון.

הלימוד איתנו מחייב אתכם לוותר זמנית על המוכר והנוח ,על מה שהכי מהדהד לכם ומובן לכם ,ולקפוץ
לאוקיינוס רחב ידיים שאנחנו מציגים ולהתחיל לפלרטט עם אי-וודאות :לשחות ,לגלוש ,לצלול ולטפס אל
עבר הקומה ה 100-כדי לגלות את הלא ייאמן הקיים בתוככם.

אם אתם מוכנים קודם ללמוד את עצמכם ,לטהר את עצמכם ,לעזור לעצמכם ,בטרם תוכלו להקרין אור על

אחרים ולהשפיע בעוצמה ,אתם מוזמנים גם להכיר אותנו וגם להכיר את סדרת ההרצאות והסדנאות
הייחודיות שלנו .יש לכם הזדמנות ייחודית לכונן מָ חָ ִרים מוארים ועוצמתיים ולהוות השראה לאחרים ,ביחד
אתנו .בואו להדליק אלפי נרות שימגנטו את אשר אתם חפצים בו.

בואו להיות אדם גדול  -ארגון גדול!

הזמנה לסדרת הרצאות הכירות (מרצה :ד"ר ברכה קליין תאיר):
10/6

1/7
15/7

29/7

12/8

מה יהיה במחרים? יצורי האנוש והארגונים לא יהיו אלה של היום...המחר לא ידמה להיום...מה
שהיה אתמול בלתי אפשרי – יהיה מחר אפשרי .נפתחו שערי הגאולה – שערי המעבר למציאות
האמת וכולנו מוזמנים לעבור דרכם .מי זה שיצליח?
הטיפוס לקומה ה :100-מה נגלה בקומה ה 100 -שהיא קומת התכלית האבולוציונית שלנו? מהו
כושר טיפוס? מהי פלטפורמת הטיפוס? הצגת מודל המרכבה.
בריאות הלב – השכל – ההוויה :האדם הוא המרפא האולטימטיבי של עצמו .עד כמה יש לנו את
עצמנו? כמה הפחד ,הכעס ,הקנאה ,השנאה מלווים את החשיבה שלנו? מהי האמונה החזקה
ביותר שלנו לגבי עצמנו? מהו חוסן רב ממדי? הצגת מודל הבורא האוטופואטי (.)self-creation
מרחבי שותפות ביחסים :מהם יחסים? מהו ההבדל בין אינטרסים ,סימביוזה ,אינטראקציה ,לבין
שותפות אמיתית? מה יש במרכז מרחבי השותפות? מהם הערכים שבונים את מרחבי השותפות?
הצגת מודל הפרח.
סיפור אישי :מתתי כמעט  3פעמים...
התוצאה :עבודת הטרנספורמציה של ארגניה שדומה למה שקורה בתהליך הפקת שמן הארגן יקר
הערך (בשם “ארגניה” מסתתרות מילים כמו אנרגיה ,ארגון ,אלוהות) .בדומה לעזים שמטפסות
ואוכלות את פירות העץ שבדרך אחרת קשים לקטיפה ,מעכלות ומרככות את הקליפה ,פולטות ואז
נשים מרוקאיות מייבשות ,מעבדות ומפיקות את השמן ,גם תהליכי הטרנספורמציה של ארגניה
כוללים :השקעת מאמץ בטיפוס כדי להגיע למשהו נכסף ,איסוף ידע חדש ,פיצוח צופנים
ומחסומים ,עיבוד החדש עם הישן ,זיכוך הנכון והאפקטיבי ,עד שמגיעים לדבר יקר הערך שבתוכנו
(זו משמעות החינוך עבורנו).

קהל יעד 25 :ומעלה מרחבי הארץ .אנשים שמבקשים לקבל משהו שהוא משמעותי עבורם...חשוב
להם...נחשק על ידם.
מקום :חריש ,זית ( 9פינת רימון  ,1כך לרשום בוויז) ,קומה  ,6דירה .26
שעות.22:00 – 20:00 :
עלות ₪ 75 :למפגש.
להרשמהbracha@argania.co.il :
להתרשם מארגניה ,חומרי הידע

הזמנה לשלוש סדנאות רקורסיביות (מעגליות):
 .1הכושר הראשון שעלינו לפתח במציאות החדשה – כושר טיפוס לקומה ה.100-
 .2כדי לבנות כושר טיפוס ,עלינו לפתח חוסן רב ממדי :בריאות הלב – השכל – ההוויה.
 .3כדי לבנות את פלטפורמת הטיפוס ,עלינו לפתח מרחבי שותפות ביחסים.
הסדנאות הינן אינטראקטיביות ומונחות בעזרת שאלות מאתגרות.
קהל יעד 25 :ומעלה מרחבי הארץ .אנשים שמבקשים לקבל משהו שהוא משמעותי עבורם...חשוב
להם...נחשק על ידם.
עלות ₪ 550 :לאדם .ניתן לקחת כל סדנה בנפרד ,או את הסדרה כולה בהנחה של .15%
מקום :הסדנאות תתקיימנה בחריש ,זית ( 9/26בוויז לשים :רימון  1חריש)
עם סיום הסדנאות ,יישלח לכל המשתתפים שאלון שמאפיין את כושר הטיפוס עם  285שאלות.
יש לכם הזדמנות להפסיק מרוץ מטורף ופשוט לעשות את הדברים הנכונים ,המדויקים ,האמיתיים .הקליקו
כדי להכיר אותנו וגם כדי לקבל את תוכנית יוני  -אוגוסט 2017

טיפוס אל עבר הקומה ה100-
הכושר הראשון שעלינו לפתח במציאות החדשה

עלינו לטפס לעבר הקומה ה 100 -כדי:
להביא את זה אשר עדיין לא התרחש לכדי התגשמות ,להשיג יותר.
לממש את מלוא הפוטנציאל הרוחני ,ידע האמת – שורשי הדברים ,היכולת הכל יכולה של בורא.
להתחבר אל שפע ,חכמה ,דעת.
להשיג עוצמה ודיוק.
כדי ליצור חיים יצירתיים ,מלאי השראה ,בריאות ושמחה.

סדנה מרתקת ב11-12.7.2019-
יום חמישי בין השעות 21:00 – 16:00
יום שישי בין השעות 15:00 – 09:00

מנחה :ד"ר ברכה קליין תאיר
מנחה אורח :אורגד מירון NLP -

נושאי הסדנה:
שינוי המציאות – שינוי פרדיגמות – נהר חיים חדש (עבודה עם סט האמונות)
 4פסגות האבולוציה
התכלית הקיומית :להתגלם בקומה ה100-
 3חובות המשימה :צמיחה ,התחדשות והשתנות הן הלקוח היחיד ,התכללות היא העסק היחיד ,החיים הם
הרווח היחיד
קארמות ותיקונים
כיצד משיגים דיוק בתהליך הטיפוס לקומה ה 100-בעזרת  – NLPאורגד מירון
פלטפורמת מרכבת הטיפוס – מודל ייחודי :מפתח אחד בלבד פותח את המנהרה דרכה עלינו לעבור ולטפס
אל הקומה ה ;100-מפתח תודעת המהות (תודעה אוניברסלית – מוח מאקרו) .כדי לפתוח את צופן תודעת
המהות ,עלינו להפעיל ארבעה מנועי תנועה של מרכבת הטיפוס:
*עוצמת אמונה/כוונה
*עוצמת רצון מוכלל
*עוצמת מחולל מוח/מחשבה
*עוצמת מצפון

מוכנים להמריא? כאשר תגיעו לקומה ה ,100-מה תגלו? מה תהיו?

להרשמהbracha@argania.co.il :
להתרשם מארגניה ,חומרי הידע

בריאות הלב – השכל – ההוויה
להשיג חוסן רב ממדי :פיסי – רגשי – מנטלי – רוחני
"אני בטוחה שלא קיים רופא בעולם בכל תקופה שהיא בהיסטוריה שריפא משהו.
המרפא של כל אדם נמצא בתוכו .רופאים טובים הם אלה שמזהים יכולת זו אצל האדם".
("מסר האנשים האמיתיים" ,מרלו מוראגו).

כדי לפתח כושר טיפוס ,עלינו להשקיע בפיתוח חוסן רב ממדי.
חומר ואנרגיה אינם נפרדים .הכול עובד על פי אותם חוקים ומשתלשל מהמאקרו אל המיקרו .הגוף דומה
לנהר שמשנה כל הזמן את מצבו ואף שינוי איננו מקרי .אם מבינים אנחנו שהמציאות היא  ,as suchהרי
שאנחנו יודעים שאת ההמשגה והפרשנויות נותנת התודעה שלנו  -המחשבה .כאשר היא דחוסה ,גם מציאות
קיומנו דחוסה וההיפך .לכן ,הגוף שלנו בריא כאשר האנרגיה שלנו במצב בריא.
אנרגיה בריאה זורמת ,גמישה ,דינאמית ,מאוזנת ,רכה וקשורה לרגשות חיוביים .לעומתה ,אדם חולה הוא
אדם שיוצר חללים ,בקיעים בכלי/גוף שלו ולא מאפשר לאור עליון להטעין אותו .לכן ,אנרגיה חולה היא אנרגיה
תקועה ,נוקשה ,שברירית ,קשה ,לא מאוזנת וקשורה לרגשות שליליים פרימיטיביים כמו :כעס ,גאווה ,צרות
עין ,קינאה.
לכן ,בריאות הלב – השכל – ההוויה משפיעה היום דרמטית על בריאות הנפש והגוף ,וביחד הן משפיעות על
היכולת שלנו לטפס אל הקומה ה 100-ולהתגלם בה כיצורי אנוש אמיתיים  -התכלית הקיומית שלנו .של כולנו.
זו האבולוציה שאנחנו נדרשים לה.

סדנה מרתקת ב26-27.7.2019-
יום שישי בין השעות 14:00 – 09:00
יום שבת בין השעות 15:00 – 09:00
מנחה :ד"ר ברכה קליין תאיר
מנחה אורחת :חנה אור – לידה מחדש וריפוי

נושאי הסדנה:
הגורמים ל"מחלות" הדרמטיות של התקופה והתוצאות
התכלית הקיומית
 7גופים פיסיים כנגד  7גופים אנרגטיים :גנים ארציים לעומת גן מהות
ריפוי סימפטומטי/תוכניות הכשרה לעומת טיפול שורש/תוכניות העברה
חוויית לידה מחדש וריפוי – חנה אור
בריאות הלב – מידות רוחניות
בריאות השכל – מידות אדוניתיות
בריאות ההוויה – מידות שלמות
ארבעה מנועי התנועה :אמונה/כוונה – רצון – מחשבה – מצפון
תודעה = הבנה עמוקה
פלטפורמת הכישרון האוטופואטי

מוכנים להיות מרפאים? כאשר תדעו לרפא את עצמכם ,מה באמת יקרה?
להרשמהbracha@argania.co.il :
להתרשם מארגניה ,חומרי הידע

מרחבי שותפות איכותיים ביחסים
אבולוציה מתרחשת בתוך יחסים

מרחבי שותפות ביחסים מייצרים את פלטפורמת הטיפוס אל עבר הקומה ה.100-
יחסים הם בית ספר לאבולוציה :בתוך יחסים אנשים צומחים ,מתחדשים ומשתנים .אדם נבחן על ידי אדם רק
בתוך יחסים .בתוך יחסים אנחנו מגלים את ה"אויבים"; בני זוג ,ילדים ,הורים ,חברים קרובים ,קולגות,
שותפים עסקיים הם המורים הכי גדולים שלנו בתהליך ("נערי מעלית") מאחר ופערי התודעות המתגלים
ביחסים מאתגרים את השיעור של התכללות (תנועה משמעותית נוצרת רק כשיש הפרשי פוטנציאל).
בתוך יחסים אנחנו חושפים את הפנים הרבים שדורשים טיהור ,ריפוי ותיקון כפי שהם משתקפים אצל האחר.
בתוך יחסים אנחנו מגלים את האמונות ואת הכוונות האמיתיות שלנו; מגלים את הרצונות האגואיסטיים,
הלוחמניים והתחרותיים למען תועלת אישית; מגלים היצמדויות ,השוואתיות ,שיפוטיות וביקורתיות בתפיסת
האחר .בתוך יחסים אנחנו מגלים את החולשות שלהן אנחנו נותנים כוח.
בתוך יחסים .המציאות מתחדשת ,צומחת ,משתנה בתוך יחסים .ארגונים מתחדשים ,צומחים ומשתנים רק
בתוך יחסים .מבנים מעוצבים בתוך יחסים .פוטנציאל ממומש בתוך יחסים .יזמות מצליחה בתוך יחסים.
כל קוץ שאנחנו נדקרים ממנו ,כל אבן שאנחנו דורכים עליה ,כל גחל שאנחנו הולכים עליו ,כל ההתנסויות
המחככות ,המבחנים ,הפחדים ,התסכולים – מטרתם אחת :לעורר את התודעה ,המודעות שלנו ,לשיעורים
שעלינו לחוות ביחסים עם עצמנו ,ביחסים עם אחרים וביחסים עם הסביבה.

סדנה מרתקת ב8-9.8.2019-
יום חמישי בין השעות 21:00 – 16:00
יום שישי בין השעות 15:00 – 09:00
מנחה :ד"ר ברכה קליין תאיר
מנחה אורחת :אפרת הילה סעד – כירולוגיה ונומרולוגיה

נושאי הסדנה:
ההזמנה
UNITY – WE – I – US
התכללות ביחסים היא העסק היחיד – בניית שדות מגנטיים
האם אנחנו מתאימים (בני זוג ,לקוחות ,עובדים)? עקרונות אבחון בעזרת כירולוגיה – אפרת הילה סעד
 7ערכים הבונים את מרחב היחסים – פלטפורמת פרח הבריאה:
אחריות – אוטונומיה
מחויבות – ייחוס עצמי
אמון – ייחוס עצמי
כבוד – יחסים רקורסיביים
תקשורת – יחסים רקורסיביים
למידה – אוטונומיה
התוצאה :השתייכות = בעלים של (לא בעלים על)  -יצירה עצמית

מוכנים לראות אויב כאוהב? כאשר תהיו אהבה תודעתית ,כיצד תראו את עצמכם?

להרשמהbracha@argania.co.il :
להתרשם מארגניה ,חומרי הידע

התוצאה:

